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 بِسْمِ الل َّهِ الرََّحْمَهِ الرََّحِيمِ

  

 (وَيَرَزُوىَ أَشْوَاجًا يَتَسَبَّصْيَ بِأًَفُسِهِيَّ أَزْبَعَتَ أَشْهُسٍ وَعَشْسًاوَالَّرِييَ يُتَىَفَّىْىَ هِنكُنْ )

 

 

                                                                  سىزة البقسة اآليت 

(432)  

 

 )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُنُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُىهُيَّ لِعِدَّتِهِيَّ وَأَحْصُىا الْعِدَّةَ(

                                                                                  

                                                                                                                                                                                         سىزة الطالق اآليت 1

 صَدَق الْلَّه الْعَظِيْن
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هداءاال  

 الى...

 من حبتني بحنانها صغيرة و كبيرة...

 و من سهرت الليالي الطوال على راحتي...

 و من اعانتني على طلب العلم و شجعتني عليو...

 ان تراني متعلمة ...و من ضحت بالكثير من اجل 

 و من كانت بخفقات قلبها الرحيم لتخفف عني االالم و انا مريضة ...

 و من رايتها تعمل و ىي عليلة لتقدم لي كل العون...

 اليها ـــــــــــــــــ الى عمتي سراب.

 الى سبب وجودي في الحياة والدي الحبيب لك كل التجلي و االحترام

 الى روح جدتي التي توفاىا اهلل قبل ان ارد لها و لو اليسير 

اىدي رسالتي المتواضعة ىذه اعترافا بفضلها راجية من اهلل جل شانو ان يتغمدىا بواسع رحمتو 
و يسكنها فسيح جناتو و يجعل قبرىا روضة من رياض الجنة و يغسلها ربها بالماء و الثلج و 

 البرد...
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تقديرالالشكر و  

ال بد لنا و حنن خنطوا خطواتنا االخَتة ُب اغبياة اعبامعية من وقفة تعود اىل اعواـ قضيناىا ُب رحاب 
اعبامعة مع اساتذتنا الكراـ الذين قدموا الكثَت باذلُت بذلك جهودا كبَتة ُب بناء جيل الغد لتزدىر 

اساتذتنا االفاضل و اخص  االمة اكثر فاكثر اىل الذين مهدوا لنا طريق العلم و اؼبعرفة اىل صبيع
 بالتقدير و الشكر

 االستاذ ـ. د. اضبد علي بريسم

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة
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 المقدمة

اغبمد هلل الذي لو ما ُب السموات و االرض و ىو على كل شيء قدير و الصالة و السالـ على معلم الناس 
اػبَت ؿبمد بن عبد اهلل الذي اوٌب القراف و مثلو معو و جعل اهلل طاعتو من طاعتو ىو سبحانو فكانت سنتو 

 الثاين من مصادر التشريع.صلوات اهلل و سالمو عليو بيانا للكتاب الكرمي و اؼبصدر 

 اما بعد:

يقوؿ اهلل عز و جل ) و لقد كرمنا بٍت ادـ( فجاء التكرمي لبياف اذنية االدمي عند اهلل عز و جل و انو هبذا التكرمي 
فقد ميزه عن باقي اؼبخلوقات ومن مظاىر ىذا التكرمي مشروعية الزواج فلقد فرض اهلل عز و جل الزواج على بٍت 

خَت و رضبة و سكن فالزواج لو شروط و اركاف لكي يقاـ على االرض اوؽبا السكن و اؼبودة  منو البشر ؼبا في
فأوجبها اهلل للحفاظ على ربقيق ىذه االىداؼ السامية فهذا الزواج اؼبشروع لو ضوابط و شروط حىت يرقى اىل 

 اىدافو اليت جعلها اهلل ألجلو و ىي :

 اغبفاظ على البشرية من االنقراض -
 ضياع االنسابعدـ  -
 جعل اغبياة البشرية خالية من االمراض -

و لكن اقتضت اغبياة البشرية اف تكوف ىناؾ خالفات مستمرة ربدث بُت االزواج فبا يؤدي اىل حدوث فراؽ من 
طالؽ او فسخ و قد زندث ىذا الفراؽ دوف تدخل االنساف كموت الزوج او الزوجة و لكن ما الذي يرتب على 

 ا سنبينو ُب ىذا اؼببحث.ىذا الفراؽ ىذا م

و اؼبوضوع عبارة عن دراسة قانونية فقهية ُب باب االحواؿ الشخصية ُب موضوع العدة حيث يعاِب عددا من 
القضايا الفقهية اؼبتعلقة بالعدة سواء كانت عدة طالؽ بنوعيو )الرجعي و البائن( اـ كانت عدة وفاة و ما يًتتب 

و نفقتها و حضانتها و النسب و مَتاثها ودمع بياف اراء القانوف العراقي  عليها من احكاـ مثل : خطبة اؼبعتدة
 هبذه اؼبفردات و الفقهاء القدامى و اؼبعاصرين حنو تلك االحكاـ.
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و تكمن اذنية ىذا اؼبوضوع ُب انو يبحث امر مالـز لواقع ىذه االمة فكم من حالة طالؽ ربدؽ ُب يـو واحد و  
زوجها ُب اليـو الواحد فمن ىنا تظهر اذنيتو فإف ىؤالء اؼبطلقات و اؼبتوُب عنهن ازواجهن كم من امرأة يتوَب عنها 

 يًتتب عليهن احكاـ العدة اػباصة هبن فوجب معرفتها بشكل تفصيلي و واضح.

 و سبب اختياري ؽبذا اؼبوضوع ما يلي :

الؿ و نعمل بو و نتعرؼ باألحكاـ القانونية و الشرعية اؼبتعلقة بالعدة حىت نتعرؼ على اغبالعلم  -ٔ
 على اغبراـ و نبتعد عنو.

وقوع الكثَت من حاالت الفرقة بُت الزوجُت ُب الغالب ُب اجملتمعات اؼبسلمة فيجب معرفة ما يًتتب  -ٕ
 على تلك الفرقة من احكاـ.

 الجهود السابقة

لرسائل العلمية اليت ال يعترب ىذا اعبهد ىو االوؿ فيما كتب ُب موضوع العدة اذ توجو العديد من الكتب و ا
تتحدث عنو و لكن مل اجد احد تطرؽ اىل مثل ىذا اؼبوضوع ُب دراسة فقهية مقارنة و مفردة و من ضمن 

 الكتب اليت تتحدث عن العدة كتاب )عدة النساء عقب الفراؽ او الطالؽ( للمستشار اضبد نصر اعبندي.

و خاسبة تناولت ُب اؼببحث االوؿ ما ىي  و قد اقتضت طبيعة ىذا البحث اف يتضمن بعد اؼبقدمة مبحثُت
العدة و حكمها و فيها مطلبُت اؼبطلب االوؿ ذكرت فيو تعريف العدة لغة و اصطالحا و قانونا و جعلت 

اؼببحث الثاين ألنواع العدة و نفقتها و حضانتها ٍب ختمت البحث اؼبطلب الثاين غبكم العدة و خصصت 
 م التوصيات.بأىم النتائج اليت توصلت اليها و اى
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 المبحث االول

 ماىية العدة و حكمها و ادلة مشروعيتها شرعا و قانونا

 المطلب االول

 تعريف العدة لغة و قانونا و شرعا و الحكمة منها

 اوال : تعريف العدة لغة و قانونا و شرعا:

عدة اي احصيتو جاءت كلمة )العدة( ُب اللغة دبعٌت احصاء الشيء. فيقاؿ عددت الشيء العدة لغة : 
 .(ٔ)احصاء و عدة اؼبرأة ما تعده بأياـ اقرائها و يقاؿ ايضا اعتدت اؼبرأة و انقضت عدهتا

باهنا الفًتة الزمنية اليت رنب اف تنقضي بعد وفاة الزوج او افًتاقها عرؼ الفقهاء عدة اؼبرأة و في االصطالح: 
 .(ٕ)و طالقها منو قبل زواجها من رجل اخر

او فسخ عقد الزواج بينهما او مات الزوج على ىذا التعريف اذا طلق الرجل زوجتو بعد الدخوؿ هبا  و بناءا
عنها ال زنل ؽبا شرعا اف تتزوج رجال اخر حىت تنقضي العدة. اما الرجل فيجوز لو اف يعقد على من اراد  

 .(ٖ)الزواج هبا دوف انتظار الف العدة امر خاص باؼبرأة دوف الرجل

 ذبب العدة على الزوجة ُب اغبالتُت : ( من قانوف االحواؿ الشخصية العراقيٚٗوفق اؼبادة )نونا : العدة قا

اذا وقعت الفرقة بينها و بُت زوجها بعد الدخوؿ سواء كانت على طالؽ رجعي او بائن بينونة  -ٔ
 .(ٗ)صغرى او كربى او تفريق او متاركة او فسخ او خيار بلوغ

 .(٘)قبل الدخوؿ هبااذا توُب عنها زوجها و لو  -ٕ

 
                                                           

 .ٕٕٚ،ٕ٘ٚ/ٗلساف العرب : ابن منظور (ٔ) 
 .ٕ٘ٔ، صٕٛٓٓ، مكتبة زين، لبناف، ٕكـر ياغي، قوانُت االحواؿ الشخصية لدى الطوائف االسالمية و اؼبسيحية، طا (ٕ) 
، ٜٙٛٔ، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، ٔد. عبد الستار حامد، احكاـ االسرة ُب الفقو االسالمي، احكاـ اهناء النكاح، ط(ٖ) 
 .ٖٔٔص

 .ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔ( من قانوف االحواؿ الشخصية العراقي رقم )ٚٗؼبادة ) ا(ٗ) 
 .ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔ( من قانوف االحواؿ الشخصية العراقي رقم )ٚٗاؼبادة )(٘) 
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 .(ٔ)ىي عبارة عن مدة حددىا الشارع سبكثها اؼبرأة دوف زواج بعد الفرقة بينها و بُت زوجهاالعدة شرعا : 

 اوال : تعريف العدة عن الحنفية:

او اػبلوة او  عرؼ بعض االحناؼ العدة، باهنا تربص يلـز اؼبرأة عند زواؿ ملك اؼبتعة اؼبتأكدة بالدخوؿ -ٔ
 .(ٕ)اؼبوت

 –اي اف تنتظر اؼبرأة انقضاء اؼبدة احملددة للعدة دبعرفة الشارع  –و الًتبص ُب ىذا التعريف قصد بو االنتظار 
 عدة اؼبرأة بعد اف زاؿ ملك الرجل متعة امرأتو.اي اؼبدة اليت حددىا الشارع اغبكيم اجال تنقضي بو 

كفسخ الزواج بغَت   –بينهما بغَت طالؽ  اوقعت الفرقة –طالقا رجعيا او بائنا  –فاذا طلق الرجل امرأتو 
وجبت  -البلوغ او عدـ الكفاءة او الردة ُب بعض صورىا او وقع الفراؽ ُب زواج فاشل او ُب وطء بشبهة

العدة و كذلك اذا توُب الرجل عن امرأتو وجب عليها العدة ايضا بسبب الوفاة و على ىذا االساس ال رنوز 
 اال اذا انتهت مدة عدهتا اليت حددىا الشارع اغبكيم.ؽبا اف تتزوج بغَت زوجها االوؿ 

اف تكوف ىذه  –اي ملك الرجل اؼبتمتع بزوجتو طبقا لشرع اهلل  –اشًتط التعريف اؼبتقدـ ُب ملك اؼبتعة 
 اي بدخوؿ الرجل بامرأتو او خلوتو هبا او اؼبوت عنها. –اؼبتعة متأكدة بالدخوؿ 

اجل ضرب النقضاء ما بقي من اثار النكاح او الفراش. فالعدة طبقا ؽبذا  و عرؼ فريق من االحناؼ -ٕ
التعريف عبارة عن اجل حدده الشارع ينتهي بانتهائو ما بقي بُت الرجل و امرأتو من اتار الزواج. و ىذا 

 .(ٖ)االجل يدخل ربتو كل انواع العدة
بب ذلك اف النكاح الصحيح و س –بعد نكاح الصحيح  –اػبلوة عند االحناؼ تقـو مقاـ الوطء 

 ، دبعٌت ضرورة سبكينو من نفسها على ما شرع اهلل.يستوجب تسليم الزوجة نفسها لزوجها
و عند االحناؼ تعريف ثالث للعدة باهنا تربص مدة معلومة تلـز اؼبرأة بعد زواؿ النكاح. ىذا التعريف نص  -ٖ

 (ٗ)(اْلُمطَلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ رشنة نصت على)الك اآليةصراحة على اف اؼبرأة ىي اليت تلـز اجل العدة الف 

                                                           

 .ٓٔ، صٕٔٔٓد. عثماف التكروري، شرح قانوف االحواؿ الشخصية وفقا ألحدث التعديالت، عماف، دار الثقافة، (ٔ) 
 اعبزيري، كتاب العدة للزوجة من اؼبذاىب االربعة، مقاؿ منشور على موقع االنًتنت (ٕ) 

orgwww.fatihsyuhud. 
 ٕٚٔٓ/ٖ/ٖٓتاريخ الزيارة 

، دار الكتب القانونية، مصر، ٕاؼبستشار اضبد نصر اعبندي، موسوعة االحواؿ الشخصية عدة النساء النسب و اؼبواريث، ج(ٖ) 
 .ٕٜٓ-ٜٔٓ، صٕٙٓٓ

 .ٕٕٛسورة البقرة، االية (ٗ) 

http://www.fatihsyuhud.org/
http://www.fatihsyuhud.org/
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االنتظار، و ادنا ىو انتظار فيو معٌت احصاء االجل و مراقبة استرباء الرحم  –ؾبرد –و الًتبص ىنا ليس معناه 
 و االمانة ُب الًتبص و االسترباء.

الرجعي اال اؼبرأة اؼبطلقة رجعيا تًتبص بنفسها  و ىذا التعريف باشًتاطو )زواج النكاح( ال يدخل فيو عدة الطالؽ
ُب  َوبُػُعولَتُػُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّىنَّ رغم اف النكاح قائم حكما و اؼبطلق الرجعي )بعل( اي زوج حبكم النص الكرمي)

 .(ٔ)(َذِلكَ 

 ثانيا : العدة عند الشافعية:

ؼبعرفة براءة رضبها او للتعبد او لتفجعها علة  و قاؿ الشافعية اف العدة ُب الشرع اسم ؼبدة تًتبص هبا اؼبرأة
 .(ٕ)زوجها

 و اعتربوا القصد منها اـ براءة الرحم او التعبد او التفجيع على زوج مفارؽ. بأجلهافالشافعية يعرفوف العدة 

او االقراء تارة اخرى فالوالدة قاطعة ُب براءة الرحم بعدىا و انتهاء  باألشهرو براءة الرحم ربصل بالوالدة تارة و 
. و العدة بتعريف الشافعية انتظار خاص باؼبرأة و بذلك اجل العدة اليت حددىا الشارع قاطع براءة الرحم ايضا

و لذلك تسمى من اف تكوف لو عدة  –ُب بعض اغباالت  –نتظر فيها الرجل انتهاء عدة مطلقتو زبرج اؼبدة اليت ي
 .(ٖ)ىذه اؼبدة )عدة( دبعٌت انو ال عدة للرجل

 ثالثا : تعريف العدة عند المالكية :

يقوؿ اؼبالكية اف العدة مدة رنب اف شنتنع فيو الزواج بسبب طالؽ اؼبرأة او موت الزوج او فساد النكاح، اراد 
منع الرجل و اؼبرأة و اف ىذا اؼبنع يراد بو العدة. قاؿ بعض اؼبالكية اف اؼبدة سبتنع فيها اؼبرأة  –هبذا اؼبنع  –اؼبالكي 

 .(ٗ)عن الزواج فاخرج بذلك الرجل مدلوؿ العدة

وقاؿ البعض االخر اف اؼبدة الواردة ُب التعريف جعلت دليال على براءة الرحم بفسخ النكاح او موت الرجل او 
 طالقو.

                                                           

 .ٕٕٛسورة البقرة ، االية (ٔ) 
 .ٖ/ٖٗٛمغٍت احملتاج : الشربيٍت (ٕ) 
 .ٜٙٓسابق، ص مرجع(ٖ) 
 .ٜٚٓمرجع سابق، ص(ٗ) 



11 
 

اف اػبلوة ُب الزواج ذبب هبا العدة كما ذبب بالدخوؿ اغبقيقي و قالوا ُب تربير ذلك مظنة االتصاؿ  يرى اؼبالكية
اعبنسي فيكوف ؽبا حكما. و عندىم ايضا اف العدة ذبب بالزنا او خبطف اؼبرأة و سببها اذا غابت عن اػباطف 

 .(ٔ)رباء( اي عدة استرباء الرحموا اؼبدة اليت تعتد فيها اؼبرأة ىنا )استاظب –مدة شنكن الوقوع فيها 

 :(2)ثانيا : الحكمة من العدة

 و تتجلى العدة مشروعية العدة ُب االمور االتية:

معرفة براءة الرحم صيانة االنساب من االختالط ؼبا عليو من فساد و من اجل ذلك حـر اهلل زواج اؼبعتدة  -ٔ
 حىت تنتهي عدهتا.

دبراجعة نفسو بعد اف يذىب عنو غضبو اذ ردبا يكوف قد شرع ُب اعطاء الزوج فرصة للرجوع اىل زوجتو  -ٕ
الطالؽ و ال يستطيع اف يعيش بغَت زوجتو اليت طلقها ألنو زنبها اوالف لو اوالدا منها فشرع اهلل سبحانو و 

 تعاىل العدة ألجل اف يتدارؾ الزوج فبا حدث و يعيد زوجتو اىل عصمتو.
و عند اهلل و عند الناس من اجل ذلك جعل اهلل الشهادة عليو ُب اعالـ الناس دبكاف الزوج و عظيم شأن -ٖ

 االبتداء و جعل العدة منو ُب االنتهاء.
مراعاة حق الزوج الذي توفاه اهلل و ذلك دبنع زوجتو من التزيُت و التجميل و اباح ؽبا اغبداد اربعة اشهر و  -ٗ

 عشرا اليت ىي عدة الوفاة.
) ال زنل المرأة تؤمن باهلل واليـو االخر اف ربد على ميت فوؽ ثالث لياؿ : و قاؿ النيب صل اهلل عليو و سلم 
 . (ٖ)اال على زوج اربعة اشهر وعشرا(

لذا كانت فًتة العدة ُب الوفاة اطوؿ من غَتىا ُب حالة الطالؽ الف الزوجة ُب ىذه اغبالة ربتاج اىل وقت 
 طويل من اجل التخفيف من حزهنا وكابتها.

 
 
 

                                                           

 .ٜٚٓمرجع سابق، ص(ٔ) 
، ص ٕٕٔٓ، مصر ، ٔعبد اهلل سامل عبد اهلل الطائي، احكاـ الرجعة دراسة ربليلية مقارنة، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، ط(ٕ) 
ٔٗٚ. 
 .ٛٗٗ/ٚو انظر اؼبغٍت  ٕٙ/ٚصحيح البخاري (ٖ) 
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 المطلب الثاني

 حكمها و ادلة مشروعيتها قانونا و شرعا

 التالية: لألسبابالعدة واجبة على اؼبرأة و ذبب العدة على اؼبرأة حكم العدة : 

 ( :: وفاة الزوج اذا توَب الزوج و كاف النكاح صحيحا ذبب عليها العدة سواء دخل هباؿ اـ ال لقولو تعاىل  اوال

. الف الية الكرشنة مل تفرؽ بينهما (ٔ)(َويََذُروَف أَْزَواًجا يَػتَػَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ أَْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًاَوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم 
. (ٕ)(َوأُْواَلُت اأْلَضْبَاِؿ َأَجُلُهنَّ أَف َيَضْعَن ضَبَْلُهنَّ تعد دبوضع اغبمل لقولو تعاىل : ) فإهنااللهم اال اذا كانت حامال 

 العمـو الوارد ُب اية اؼبتوَب عنها زوجها السابق. اآليةىذه  فقد خصصت

حصوؿ الفرقة بعد الدخوؿ الزوجة عند الفقهاء كافة او باػبلوة هبا على راي اغبنفية و اغبنابلة فقد ذبب ثانيا : 
فقد وجب اؼبهر  العدة ؼبا رواه زرارة بن ايب اوَب فقد قاؿ ) قضى اػبلفاء الراشدوف اف من ارخى سًتا او اغلق بابا

 و اوجبت العدة(.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن و على ىذا حصلت الفرقة قبل الدخوؿ و اػبلوة الصحيحة فال ذبب العدة على اؼبرأة لقولو تعاؿ : )
ٍة تَػْعَتدُّونَػَها آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ٍُبَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَػْبِل َأْف سَبَسُّوُىنَّ َفَما َلُكْم َعَليْ  َفَمتػُِّعوُىنَّ  ۖ  ِهنَّ ِمْن ِعدَّ

ياًل   .(ٖ)(َوَسرُِّحوُىنَّ َسرَاًحا صبَِ

حصوؿ الفرقة بُت الزوجُت بعد الدخوؿ ُب العقد الفاسد سواء حصلت الفرقة باختيارىا او حبكم القاضي ثالثا : 
 .(ٗ)او بسبب وفاة الزوج

 احكاـ كثَتة و منها:فللعدة 

 مثال. كأختهاحـر تزويج الرجل فبن ال رنوز لو اعبمع بينهما و بُت معتدتو حىت تنقضي العدة   -ٔ
 حـر تزوجو خامسة سواء كانت احدى زوجاتو االربع كلهن ُب العدة. -ٕ

                                                           

 .ٖٖ٘سورة البقرة االية (ٔ) 
 .ٗسورة الطالؽ االية (ٕ) 
 .ٜٗسورة االحزاب االية (ٖ) 
 .ٖٖٔ-ٕٖٔد. عبد الستار حامد، اؼبصدر السابق، ص (ٗ) 
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حـر اؼبعتدة على غَت الزوج اما الزوج فيجوز لو مراجعتها اف كانت معتدة من طالؽ رجعي و العقد  -ٖ
 .(ٔ)من طالؽ بائن بينونة صغرىعليها اف كانت معتدة 

فحكم وجوب العدة ىو اظهار االلتزاـ دبا امر اهلل سبحانو اؼبرأة بعدـ اػبروج من بيت الزوجية بعد وقوع الفرقة 
(. و كذلك بَػيػَِّنةٍ اَل زُبْرُِجوُىنَّ ِمن بُػُيوهِتِنَّ َواَل سَنُْرْجَن ِإالَّ َأف يَْأِتَُت ِبَفاِحَشٍة مُّ غبُت انقضاء العدة كما قاؿ تعاىل : )

الزوجاف اال رشدذنا و يعودا اىل استئناؼ اغبياة الزوجية ُب حالة الطالؽ الرجعي الف  شرعا:الفسح ُب اجملاؿ لك
 اآليةاالصل ُب الطالؽ اف يكوف رجعيا فالبد اف يكوف الزوج فرصة الرجوع اىل اىلو كما اشارت اىل ىذا اؼبعٌت 

 .(ٕ)(رِي لَعل الّلو زُنِْدُث بَػْعد َذِلَك أْمرًاال َتدْ الكرشنة ُب قولو تعاؿ : )

 ادلة مشروعية العدة شرعا و قانونا

 الدليل على مشروعية العدة شرعا :  -ٔ

 السنة:وجبت العدة على اؼبرأة من الكتاب و 

 : من الكتاب 
 .(ٖ)(قُػُروءٍ اْلُمطَلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثاَلثََة قاؿ تعاىل ُب عدة اؼبطلقات ) -

 وجو الداللة:

الكرشنة على اف اؼبطلقة غدهتا ثالث قروء فيلزمها انتظار ىذه اؼبدة بو ُب قولو تعاىل )يًتبصن( خرب اريد  االيةدلت 
 بو امر على وجوب و قيل معناه )ليًتبصن(.

 .(ٗ)(أَْزَواًجا يَػتَػَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ أَْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًاَوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم َويََذُروَف قاؿ تعاىل ُب عدة الوفاة : ) -

الكرشنة على اف االزواج الذين شنوتوف و يًتكوف ازواجا عليهن اف يًتبصن بفًتة العدة و ىي اربعة اشهر  اآليةدلت 
 و عشرا.

 
                                                           

 .ٖٙٔ، ص ٜٙٗٔ، بغداد، مطبعة الرشيد، ٔحسُت عيسى االعظمي، االحواؿ الشخصية، ج(ٔ) 
 .ٔسورة الطالؽ االية (ٕ) 
 .ٕٕٛسورة البقرة االية (ٖ) 
 ٖٕٗسورة البقرة االية (ٗ) 
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 : من السنة 

من باهلل و اليـو االخر اف ربد على ميت فوؽ ثالث تؤ  المرأةقاؿ رسوؿ اهلل )صل اهلل عليو و سلم( : ) ال زنل 
 .(ٔ)لياؿ اال على زوج اربعة اشهر و عشرا(

 وجو الداللة :

دؿ اغبديث الشريف على وجوب العدة او ضع ذلك االحداد و ىو اقتناع اؼبرأة اؼبتوُب عنها زوجها من الزينة كلها 
 .(ٕ)و اللباس الطيب و غَتىا

 قانونا :الدليل على مشروعية العدة  -ٕ

 ( :ٚٗاؼبادة )

 ) ذبب العدة على الزوجة ُب اغبالتُت االتيتُت :

   اذا وقعت الفرقة بينها و بُت زوجها بعد الدخوؿ سواء كانت من طالؽ رجعي او بائن بينونة صغرى او
 كربى او تفريق او متاركة او فسخ او خيار بلوغ.

 ).اذا توُب عنها زوجها و لو قبل الدخوؿ 

 ( : ٜٗاؼبادة )

 .(ٖ)تبدأ العدة فورا بعد الطالؽ او التفريق او اؼبوت و لو مل تعلم اؼبرأة بالطالؽ

 

 

 

 
                                                           

 صحيح البخاري.(ٔ) 
هنلة اضبد عبد الفتاح خضر، االثار اؼبًتتبة على الوطء احملـر على اؼبرأة ُب الفقو االسالمي، االسكندرية، مكتبة الوفاء (ٕ) 

 .ٚ٘، ص ٕٕٔٓالقانونية، 
 .ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔقانوف االحواؿ الشخصية رقم )(ٖ) 
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 المبحث الثاني 

 انواع العدة و االثار المترتبة عليها شرعا و قانونا

 المطلب االول

 انواع العدة

. عدة بوضع اغبمل و ٖعدة باألشهر . ٕ. عدة باإلقراء ٔتنقسم العدة باعتبار ما نكوف بو اىل ثالث انواع : 
اعتداد اؼبرأة هبذه العدة دوف تلك تابع لسبب الفرقة و للحالة اليت تكوف عليها اؼبرأة عند حصوؿ الفرقة و لصحة 

 الزواج و عدـ صحتو على التفصيل التايل :

 اوال : العدة باإلقراء

ُب اللغة و اختالؼ الفقهاء ُب معٌت القرء فقاؿ االقراء صبع قرء و ىو الطهر او اغبيض ألنو لفض مشًتؾ بينهما 
اغبنفية : اؼبرأة بالقرء اغبيض و على ىذا ربتسب مدة العدة بتزمت اغبيضات حيث تنتهي بانتهاء اغبيضة الثالثة و 
قاؿ اؼبالكية و الشافعية و اعبعفرية اؼبراد بالقرء الطهر و على ىذا فمدة العدة ربتسب باألطهر حيث تنتهي 

 ء اغبيضة الثالثة.بابتدا

 و تكوف العدة باإلقراء على من يلي من النساء اؼبفارقات :

كل امرأة فارقها زوجها بعد الدخوؿ بسبب من اسباب الفرقة غَت الوفاة اذا كانت من ذوات اغبيض و مل  . أ
 تكن حامال.

ا او مات عنها قبل كل امرأة مدخوؿ هبا دخوال حقيقيا بناء على عقد فاسد او يشبهو اذا فراقها الداخل هب . ب
و رنب عليها اف  (ٔ)مفارقتها اذا كانت من ذوات اغبيض و اـ تكن حامال و مقدار العدة ؽبؤالء ثالثة قروء

تعتد بثالث حيضات كوامل عند اغبنفية ذلك لو فارقها زوجها و ىي حائض و مل ربتسب ىذه حيضة بل 
 .(ٕ)يضات و ىذا ىو مبدئ اغبيضات الثالثال بد اف تنتظر حىت تطهر و ينتهي طهرىا فاذا بدئت عد اغب

                                                           

 .ٜٕٛ-ٜٕٚ، صٕٜٚٔ، بغداد،  ٔقضاء و القانوف، جاضبد عبيد الكبيسي، االحواؿ الشخصية ُب الفقو و ال(ٔ) 
، ٜٜ٘ٔد. ابراىيم عبد اؽبادي اضبد النجار، حقوؽ اؼبرأة ُب الشريعة االسالمية، دراسة تاصيلية، دار الثقافة، عماف، (ٕ) 
 .ٓٚٔص
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َواَل زنَِلُّ ؽَبُنَّ َأف َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّو ُب  ۖ  َواْلُمطَلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثاَلثََة قُػُروٍء و دليل ذلك قولو تعاىل: )
( على اف ) عدة الطالؽ او الفسخ للمدخوؿ ٛٗاؼبادة)( عن ٔو قد نص اؼبشرع العراقي ُب الفقرة ) (ٔ)(أَْرَحاِمِهنَّ 

 . (ٕ)هبا ثالثة قروء تاركا لكل مذىب اف يفسر القرء دبا يريد(

 تعتد اؼبرأة باألشهر بدؿ من القروء ُب اغباالت التالية :البديلة :  ثانيا : العدة باألشهر

كل امرأة فارقها زوجها بعد الدخوؿ بسبب من اسباب الفرقة غَت الوفاة و كانت ال ربيض لصغر سنها او اهنا 
فذىب اغبنفية اىل انو طبسوف سنة او طبسة و بلغت سن الياس من اغبمل و اختلف الفقها فسي سن الياس 

و لغَت القريشيات ستوف سنة و طبسوف سنة على راي بعضهم و قاؿ اعبعفري سن الياس للقريشيات ستوف سنة 
قاؿ اؼبالكية سن الياس قد يبلغ السبعُت و الصواب ُب اؼبسالة اف السن الذي تبلغ هبا سن الياس سنتلف من مرأة 
اىل اخرى و من بيئة اىل اخرى او بلغت من العمر طبسة عشر عاما و مل ربض حامال فكل امرأة مفارقة ىنا 

تُػُهنَّ َثاَلثَُة : ) (ٖ)تعاىل تعتد بثالثة اشهر كقولو –شاهنا  ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِف اْرتَػْبُتْم َفِعدَّ َوالالَّ
ِئي ملَْ زنَِْضنَ  و ىذه االشهر ليست اصلية ُب وجوب االعتداد هبا و ادنا ىي بدؿ عن اغبيض و لو  (ٗ)(َأْشُهٍر َوالالَّ

و ىذا عند اغبنفية و اخذ بو القانوف ُب الفقرة  باألشهرليهن االعتداد كاف اولئك النسوة فبن زنضن ؼبا وجب ع
اليت ال ربيض لصغر سنها ربقق معها بلوغها سن الياس ال  اؼبرأةاما اعبعفرية فاهنم ذىبوا  –( ٛٗ( من اؼبادة )ٔ)

عدة عليها و طالقا اال عدة وفاة اف مات عنها زوجها اما اذا كانت اؼبرأة ال ربيض خبلقة او الرضاع او مرض او 
غَتىا من االسباب و ىي ُب سن ربيض و مل تطن حامال و كانت الفرقة بعد الدخوؿ لسبب غَت الوفاة فاف ىذه 

و يتفق اغبنفية و اعبعفرية على ضرورة كوف االشهر كاملة و تعترب العدة . رأة ىي اليت تعتد عندىم بثالثة اشهراؼب
العدة اثناء  ابتدأتبعض االشهر على ثالثُت يوما اما اذا من اوؿ الشهر و لو نقص  ابتدأتاؽباللية اذا  باألشهر

و ىي تسعوف يوما كاملة. ُب حُت ذىب ابو  باألياـف الشهر : فقد ذىب ابو حنيفة اىل اف العدة حُت اذ تكو 
يوسف و ؿبمد و اعبعفرية اىل : انو زنتسب الشهراف االخَتاف بالشهور اؽباللية و تكمل عدة الشهر االوؿ ثالثُت 

 .(٘)يوما عن الشهر الرابع

 
                                                           

 (.ٕٕٛسورة البقرة، االية )(ٔ) 
 .ٜٕٔينظر اضبد الكبيسي، اؼبرجع السابق، ص(ٕ) 
 .ٜٕٔنفسو، ص ينظر اؼبصدر (ٖ) 
 .ٗسورة الطالؽ االية (ٗ) 
 .ٜ٘ٔ/صٖانظر : بدائع الضائع : ج(٘) 
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 االصلية: باألشهرثالثا : العدة 

اصال و ليس بدال عن القروء و ذلك ُب حالة وفاة زوجها عنها بعد عقد صحيح سواء   باألشهرتعتد اؼبرأة اؼبفارقة 
 كاف ذلك قبل الدخوؿ او بعده و سواء كانت ذوات اغبيض او ليس كذلك.

ًجا يَػتَػَربَّْصَن َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم َويََذُروَف أَْزَواو عدة اؼبرأة ُب ىذه اغبالة اربعة اشهر و عشرة اياـ بقولو تعاىل : )
 .(ٔ)(بِأَنُفِسِهنَّ أَْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا

 رابعا : العدو بوضع الحمل :

( و ىو نص عاـ ُب كل َوأُواَلُت اأْلَضْبَاِؿ َأَجُلُهنَّ َأْف َيَضْعَن ضَبَْلُهنَّ تعتد اؼبرأة مطلقا بوضع اغبمل لقولو تعاىل : )
امرأة حامل و على ىذا فمن وضعت ضبلها بعد الفرقة و لو بدقيقة فقد انتهت عدهتا و ربل للزواج و لو مل تطهر 
من نفاسها و يؤيد ذلك ما ورد عن اـ سلمة منم اف سبيعة بنت اغبارث االسلمية توُب عنها زوجها ُب حجة 

ذبملت للخطاب و دخل عليها من قليل و ؼبا انتهت مدة نفاسها الوداع و ىي حامل فوضعت بعد وفاة زوجها بز 
ابو السنابل فقاؿ ؽبا : ما يل اراؾ متجملة؟ لعلك ترجُت الزواج و اهلل ما انيت متزوجة حىت شنر عليك اربعة اشهر و 

حُت  عشر فلما قاؿ ؽبا ذلك اتى النيب صل اهلل عليو و سلم فسألتو عن ذلك و اخربىا باهنا قد حلت للزواج
 .(ٕ)وضعت ضبلها

و ذىبت اعبعفرية اىل اف ىذا اغبكم ينطبق على اؼبرأة اؼبطلقة اذا كانت حامال اـ اؼبرأة اؼبتوَب عنها زوجها اذا  
و اف امتد اغبمل بعد  باألشهراالجلُت. فاف وضعت قبل عدة االشهر فعدهتا  بأبعدتعتد  فإهناكانت حامال 

و ىي قولو  اآليتُترأي مروي عن علي و ابن عباس رضي اهلل عنهما بعمـو االشهر فعدهتا بوضع اغبمل. و ىذا ال
)َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم َويََذُروَف أَْزَواًجا يَػتَػَربَّْصَن و قولو تعاىل :  أُواَلُت اأْلَضْبَاِؿ َأَجُلُهنَّ َأْف َيَضْعَن ضَبَْلُهنَّ(تعاىل : )

 .(ٖ)َأْشُهٍر َوَعْشرًا(بِأَنُفِسِهنَّ أَْربَػَعَة 

 

 

                                                           

 .ٖٕٗسورة البقرة االية (ٔ) 
 .ٖٖٗ/صٙانظر منتقى االخبار، ج(ٕ) 
 .ٜٜٕاضبد الكبيسي، مرجع سابق، ص(ٖ) 
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 في القانون 

( على اف ) عدة اؼبتوُب عنها ٛٗ( من اؼبادة )ٔاخذ اؼبشرع العراقي برأي الشافعية و اعبعفرية حيث نصت الفقرة )
االجلُت من وضع اغبمل و اؼبدة اؼبذكورة( ىذا و  بأبعداما اغبامل فتعتد زوجها اربعة اشهر و عشرة اياـ للحائل. 

اغبنفية و اعبعفرية اف يكوف اغبمل الذي تنتهي العدة بوضعو مستبينا خلقة فاف وضعتو وضعو او علقة  يشًتط عند
 .(ٔ)مل تنتهي بو العدة

 عدة مدة الطهر

زندث اف ترى اؼبرأة اغبيض و لو ؼبرة واحدة ٍب يتقطع و مل تكن قد بلغت سن اليأس فاذا حصلت الفرقة بينها و 
بُت زوجها بالطالؽ او الفسخ فقد ذىب اغبنفية اىل اف عدهتا ال تنقضي اال بثالث حيضات او تبلغ سن الياس 

ن ذواتو، فات تعتد بغَته. اما اؼبالكية : فاهنم ؼبا رات اغبيض فقد صارت م ألهنابثالث اشهر.  –حينئذ –فتعتد 
اف تنتظر تسعة اشهر من حُت الفرقة لتحقق من براءة الرحم و خلوه من  –ُب ىذه اغبالة  –يروف اف على اؼبرأة 

فاف  كاآليسةالرحم. الف ىذه اؼبدة ىي مدة اغبمل غالبا فاذا انقضت و مل يظهر هبا اغبمل: اعتدت بثالثة  
 بأصباعاغبيض فقد انتهت عدهتا و جاز ؽبا الزواج. و يستدؿ اؼبالكية على ىذا الراي  يأهتا انقضت دوف اف

رضواف اهلل عليهم. فقد روي عن عمر بن اػبطاب )رضي اهلل عنو( انو قاؿ : ) اشنا امرأة طلقت  (ٕ)الصحابة
فذاؾ و اال اعتدت بعد  تنتظر تسعة اشهر فاف باف ؽبا ضبال فإهنافحاضت حيضة او حيضتُت ٍب ارتفع حيضها 

فيكوف اصباعا(. و ىذا الراي تسعة اشهر بثالثة اشهر ٍب حلت و مل يثبت اف احد الصحابة قد خالف ىذا الراي 
ظاىر معقوؿ قريب من مذىب اعبعفرية الذين ذىبوا اىل اف اؼبرأة اليت رات الدـ مرة او مرتُت  ألنوبو  باألخذاوىل 

بعد الطالؽ و قبل انقضاء ثالثة اشهر ٍب ارتفع عنها و انقطع اؼبرض او غَته اف سبت اقرؤىا قبل انقضاء السنة او 
قي قد سكت ُب ىذه اؼبسالة فاف سكوتو تبُت اف اؼبانع اغبمل و وضعتو قبل سن الياس. ؼبا كاف القانوف العرا

يقضي العودة هبا اىل ما كاف معموال بو قبل صدوره اي اىل مذىب اغبنفية و ال سنفى اما ُب ذلك من االرىاؽ 
رؤية اغبيض فتبقى نفقتها على الزوج اىل اف  إلنكارىاحُت تتعمد بعض اؼبفارقات اىل ابتزاز امواؿ الزوج  لألزواج

  .(ٖ)تبلغ سن الياس

 
                                                           

 .ٖٔٓ-ٜٜٕاضبد الكبيسي، اؼبرجع السابق، ص(ٔ) 
 .ٛٓٔص ٗانظر : شرع اؼبوطأ للباجي ج(ٕ) 
 .ٕٖٓ-ٖٔٓر اؼبصدر نفسو ص ينظ(ٖ) 
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 المطلب الثاني

 النفقة

و ما اىل ذلك ُب كل  –لكسائها و طعامها و سكنها  –و ىي ما يفرض للزوجة على زوجها من ماؿ النفقة : 
و ىي واجبة بالكتاب و السنة و االصباع و  (ٔ)االمور اليت يتوقف عليو بقاؤىا و اقامة حياهتا حسبما تعارفو الناس

 .(ٕ)(لِيُػْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتوِ نوع من اؼبعقوؿ اما الكتاب : فقولو تعاىل )

 .(ٖ)و اما السنة فما روي من رسوؿ اهلل صل اهلل عليو و سلم قاؿ : ) و ؽبن عليكم رزقهن و كسوهتن باؼبعروؼ(

اف النفقة و الكسوة واجبتاف للزوجة على زوجها و اما اؼبعقوؿ فالف النفقة  و اما االصباع الف االمة اصبعت على
 .(ٗ)وجبت جزاء االحتباس فمن كاف ؿببوسا كحق شخصو كانت نفقتو عليو لعدـ تفرغو غباجة نفسو

 .(٘)و اؼبراد بنفقة العدة ما تستحقو اؼبعتدة من النفقة اثناء العدة

ب لبعضهن و اؼبراد هبا اي الواجبة الطعاـ و الكسوة فقط اما نفقة نفقة العدة ذبب لبعض الزوجات و ال ذب
الف السكٌت حق الشرع ال حق الزوجية و ؽبذا ابرات الزوجة زوجها من نفقة السكٌت فهي واجبة لكل اؼبعتدات 

ىو الطعاـ و الكسوة فقط اـ السكٌت فال تسقط االنساف يستطيع اسقاط حق  باإلبراءالعدة فاف الذي سيقـو 
 نفسو اما حق الشرع فال شنلك احد حق اسقاطو و النفقة ذبب للمعتدة عند اغبنفية ُب االحواؿ التالية:

تكوف الفرقة بُت من جانب الزوج سواء طالقا اـ فسخا لسبب ؿبضور كارتداده عن االسالـ او غَت ؿبضور   -ٔ
بنفسو فلو طلق زوجتو وجب ؽبا النفقة سواء كاف الطالؽ رجعيا او بائنا و سواء كانت حامال اـ  يقاعوكإ

( فهذا قوؿ شامل يشمل الزوجات صبيعا مطلقات و غَت لِيُػْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتوِ غَت حامل كقولو تعاؿ )
و ُب العدة بقي السبب بوجود علة  مطلقات فاف وجوب النفقة قبل الطالؽ كاف االحتباس الرجل للمرأة

 االحتباس.

                                                           

الدولية، دار الثقافة، عماف،  –، الدار العلمية ٔد. ؿبمد عليوي ناصر، اغبضانة بُت الشريعة االسالمية و القانوف، ط(ٔ) 
 .ٖٕٓ، صٕٕٓٓ

 (.ٚسورة الطالؽ االية )(ٕ) 
 رواه مسلم.(ٖ) 
 .ٖٔ، صٜٜٓٔبغداد، احملامي صبعة سعدوف الربيعي، احكاـ النفقة دراسة مقارنة، (ٗ) 
 .ٛٓٔ، صٕٓٔٓعماف،  –د. ؿبمد خضر قادر، نفقة الزوجة ُب الشريعة االسالمية دراسة مقارنة، دار اليازوري، االردف (٘) 
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اف تكوف االفرقة من جانب الزوجة بسبب غَت ؿبظور كما لو اذا كانت العصمة بيدىا فطلقت نفسها او  -ٕ
 بطلب من وليها العاصب. الكفاءةفسخت عقدىا بسبب نقصاف مهرىا عن مهر اؼبثل او عدـ 

على طلبها ُب اغباالت اليت رنوز التفريق بينهما و الف تطليق القاضي للزوجة بناءا اف تكوف الفرقة بسبب  -ٖ
 .(ٔ)القاضي نائب عن الزوج ُب التطليق فكاف الزوج ىو الذي يطلق زوجتو فتستحق نفقة العدة

 و لبياف ما تقدـ سنبُت انواع النفقات و على النحو االٌب :

 اوال : نفقة المعتدة من طالق رجعي:

اذا كاف الطالؽ رجعيا فلها النفقة و السكٌت باتفاؽ الفقهاء الف الزوجة باقية و التمكُت من االستمتاع موجود و 
هبا ما رنب للزوجة و يستمر وجب ؽبا حىت تقر ىي بانقضاء عدهتا بوضع ال يسقط ما وجب ؽبا اال دبا سقط 

العدة و ثبوت الرجعية. و استدلوا بالكتاب و السنة اغبمل او بغَته، فهي اؼبصدقة ُب استمرار كما تصدؽ ُب بقاء 
 و االصباع :

زوجة  ألهنا (ٕ)(َوبُػُعولَتُػُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّىنَّ ُب َذِلَك ِإْف أَرَاُدواْ ِإْصاَلحاً : قولو تعاىل : ) دليلهم في الكتاب -ٔ
 ما قبل الطالؽ.يلحقها طالؽ و طهارة و اشبو 

قولو صل اهلل عليو و سلم عن فاطمة بنت قيس قالت : اتيت النيب صل اهلل  : دليلهم من السنة -ٕ
 فأبواعليو و الو و سلم فقلت اف زوجي فالف ارسل ايل بطالؽ و اين سالت اىلو النفقة ة السكٌت 

علي، قالوا : يا رسوؿ اهلل انو ارسل اليها بثالث تطليقات قالت : قاؿ رسوؿ اهلل )ص( ادنا النفقة و 
على زوجها  للمرأةو السكٌت . و ُب لفظ ادنا النفقة (ٖ)للمرأة اذا كاف لزوجها عليها الرجعة السكٌت

رواه اضبد و قاؿ الشوكاين ُب ما كانت عليها رجعة فاذا مل تكن عليها رجعة فال نفقة و ال سكٌت. 
النفقة و السكن ىذا اغبديث بعد اف اورده فيو )نيل االوطار( : ) اغبديث يدؿ دبنطوقو على وجوب 

 على الزوج للمطلقة رجعيا و ىو ؾبمع عليو(.
 اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للمعتدة من طالؽ رجعيدليلهم من االجماع:  -ٖ

 

                                                           

 .ٗٚٔابراىيم عبد اؽبادي اضبد النجار، اؼبصدر السابق، ص(ٔ) 
 .ٕٕٛسورة البقرة االية (ٕ) 
 رواه اضبد و النسائي.(ٖ) 
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 ثانيا : نفقة العدة من طالق بائن و المعتدة حامل :

َوِإْف  ىذا بقولو تعاىل : )ال خالؼ بُت الفقهاء ُب اف النفقة ذبب للمعتدة اغبامل من طالؽ بائن و استدلوا على 
الف اغبمل ولده و االنفاؽ عليو دوهنا متعذر فوجب كما  (ٔ)(ُكنَّ أُواَلِت ضَبٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن ضَبَْلُهنَّ 

مشغولة دبائو و ىو مستمتع برضبها فسار كاالستمتاع هبا ُب حالة الزوجية اذ النسل  ألهناوجب اجرة الرضاع 
قصود بالنكاح كما اف الوطء اؼبقصود بو. فاذا اوجبت النفقة للمعتدة من طالؽ بائن بسبب اغبمل فهل ىذه م

 .(ٕ)النفقة ذبب للحمل او للحامل

 فيو قوالف :

ذبب بوجوده و تسقط بعدمو فدؿ على اهنا لو. و ىذا ما ذىب اليو الشافعي ُب  ألهناذنا : ذبب للحمل احد
 ُب )االمالء( و احدى الروايتُت عن اغبنابلة و اليو ذىب اؼبالكية و اعبعفرية.قولو القدمي و نص عليو 

لو وجبت للحمل لتقدرت بكفايتو و ذلك زنصل دبا  ألهناالقوؿ الثاين : اف النفقة ذبب للحامل بسبب اغبمل 
كوف النفقة ُب دوف اؼبد اال اهنا بكفاية االـ فلو كانت للحمل لوجب اذا ملك اغبمل من وصية او مَتاث اف ت

مالو ال ُب ماؿ ابيو و ُب اصباعهم على اهنا االب دليل على انو نفقة اغبامل دوف اغبمل. و ىذا ما ذىب اليو 
 الشافعي ُب قولو اعبديد و نص عليو )االـ( و ىو الصحيح و ىو قوؿ ابن ضبداف من اؼبالكية.

 :يأٌبو يًتتب على اػبالؼ باف النفقة للحمل او اغبامل ما 

 على القوؿ االوؿ : تكوف مقدرة دبضي الزماف لو تسقط بنشوزىا. -ٔ
على القوؿ الثاين : تكوف بقدر الكفاية و تسقط دبضي الزماف و ال تسقط بنشوزىا كما قاؿ  -ٕ

 فاذا وجبت النفقة للحمل بسبب اغبامل مىت تدفع ىذه النفقة. (ٖ)اؼبيداين

 و فيو قوالف :

العمل فيو على اليقُت عبواز اف يكوف اغبمل رحبا فانفش او غلظا فال  احدذنا : رنب الدفع بعد الوالدة الف
 تستحق بو نفقة.

                                                           

 .ٙاالية سورة الطالؽ (ٔ) 
 .ٖٛٔ-ٔٛٔؿبمد خضر قادر ، مرجع سابق، ص (ٕ) 
 .ٖٜٕ/ٜو اؼبغٍت و الشرح الكبَت  ٚٛٔ/ٕحاشية الباجوري (ٖ) 
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القوؿ الثاين : و ىي االظهر، رنب الدفع يوما بيـو الف الظاىر وجود اغبمل اي اف العمل فيو على غلبة الضن 
 .(ٔ)ثقيلة اذا شهد اربع نساء ثقات من القوابل اف هبا ضبال حكم ؽبا بالنفقة

و ُب )الروضة( ال رنب تسيم النفقة قبل ظهور اغبمل سواء قلنا ىي للحمل او للحامل فاذا ظهر هبا ضبل 
( فاؼبذىب انو ال َوِإْف ُكنَّ أُواَلِت ضَبٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن ضَبَْلُهنَّ تسليما يونا بيـو لقولو تعاىل : ) فاألظهر

 بل دفعها اليها و هبذا قطع اعبمهور.تسقط نفقة اؼبدة اؼباضية 

 ثالثا : نفقة العدة من طالق بائن و المعتدة حائل :

 اختلف الفقهاء ُب ىذه النفقة العدة من طالؽ بائن اذا كانت اؼبعتدة غَت حامل على خالؼ مذاىب كاالٌب :

 المذىب االول : تجب لها النفقة و الطعام و السكن و الكسوة

غبنفية والثوري و اغبسن ابن صاّب و روي عن عمر و ابن مسعود و عائشة و قاؿ اكثر و ىذا ما ذىب اليو ا
و استدلوا على صحة  (ٕ)الفقهاء و العراقيُت ؽبا السكٌت و النفقة و قاؿ ابن شربمة و ابن ايب ليلى و العنربي

 :  يأٌبمذىبهم دبا 

َة َواتػَُّقوا اللََّو َربَُّكْم ال زُبْرُِجوُىنَّ ِمن يَا أَيػَُّها النَّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم بقولو تعاىل ) -ٔ هِتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ النَِّساَء َفطَلُِّقوُىنَّ ِلِعدَّ
ال زُبْرُِجوُىنَّ ِمن . و وجو التمسك بو انو تعاىل هنى عنو اخراجهن و خروجهن بقولو : )(ٖ)(بُػُيوهِتِنَّ َوال سَنُْرْجنَ 
 .(ٗ)(نَ بُػُيوهِتِنَّ َوال سَنُْرجْ 

( قد انتظم الرجعية و اؼببتوتة و الدليل على ذلك َفطَلُِّقوُىنَّ ِلِعدَّهِتِنَّ قاؿ ابو بكر اعبصاص : قولو تعاىل : )
و كذلك قاؿ النيب )ص( ) يطلقها طاىرا  باآليةبقى من طالقو واحدة فعليو اف يطلقها للعدة اذا اراد طالقها 

َفطَلُِّقوُىنَّ من غَت صباع او حامال قد استباف ضبلها مل يفرؽ بُت التطليقة االوىل و الثالثة( فاذا كاف قولو )
 وجب ذلك للجميع من (ْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ ( قد تضمن البائن ٍب قاؿ )و الِِعدَّهِتِنَّ 

 .(٘)البائن و الرجعي 

                                                           

 .ٖٜٕ/ٜ، و اؼبغٍت و الشرح الكبَت ٔٗٗ/ٖ. و مغٍت احملتاج ٖٛٛ،ٖٚٛ/ٜٔاجملموع شرح اؼبهذب (ٔ) 
 .ٓٙ/ٖح كنز الدقائق ، تبيُت اغبقائق شر ٘ٙ٘/ٖ، احكاـ القراف ٕٖٖ/ٖبدائع الصنائع (ٕ) 
 .ٔسورة الطالؽ االية (ٖ) 
 .٘ٛٔ-ٖٛٔؿبمد خضر قادر، مرجع سابق، ص(ٗ) 
 .٘ٙ٘/ٖاحكاـ القراف (٘) 
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و ُب قراءة عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو )و ( ْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ قولو تعاىل )و ا -ٕ
( و ال خالؼ بُت القراءتُت لكن احدذنا تفسر االخرى الف االمر ْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ ا

ؿببوسة فبنوعة من اػبروج و ال تقدر على اكتساب النفقة فلو مل اذا كانت  ألهنا باإلنفاؽامر  باإلسكاف
تكن نفقتها على الزوج و ال ماؿ ؽبا ؽبلكت او ضاؽ االمر عليها و عسر و ىذا ال رنوز الف اهلل تعاىل هنى 

 فأي( فلو مل تكن النفقة ُب ىذه اغبالة لتضررت َواَل ُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضيػُِّقوا َعَلْيِهنَّ عن مضارهتن لقولو تعاىل )
 ضرر و اي تضييق اشد من منع النفقة مع اغببس حبقو.

( قد تضمن َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َواَل ُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضيػُِّقوا َعَلْيِهنَّ قولو تعاىل ) اآليةاف  -ٖ
 ن ثالثة اوجو احدذنا :الداللة على وجود نفقة اؼببتوتة م

قد تناولت اؼببتوتة و  اآليةت اف السكٌت ؼبا كانت حقا ُب ماؿ قد اوصيها اهلل ؽبا ُب نص الكتاب اذا كان 
 .عية فقد اقضى ذلك وجود النفقة اذا كانت السكٌت حقا ُب ماؿ و ىي بعض النفقةجر ال

 النفقة كما ُب السكٌت.( و اؼبضارة تقع ُب َواَل ُتَضارُّوُىنَّ الثاين : قولو )
( و التضييق قد يكوف ُب النفقة ايضا فعليو اف ينفق عليها و ال يضيق عليها لُِتَضيػُِّقوا َعَلْيِهنَّ الثالث : قولو )

 فيو.
االنفاؽ على اغبامل ( ففيها امر َوِإف ُكنَّ أُواَلِت ضَبٍْل فَأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّٰ َيَضْعَن ضَبَْلُهنَّ قولو تعاؿ : ) اآليةاما  -ٗ

و انو ال ينفي وجوب االنفاؽ على غَت اغبامل و ال يوجبو ايضا فيكوف سكوتا موقوفا على قياـ الدليل و قد 
 قاـ دليل الوجوب و ىو ما ذكرنا.

) اهنا ؼبا روت اف رسوؿ اهلل )ص( مل رنعل  رأىاف حديث فاطمة بُت قيس قد ورده عمر رض اهلل عنو فانو  -٘
نفقة، قاؿ عمر رضي اهلل عنو : ال ندع كتاب ربنا و ال سنة نبينا و اف اخذ بقوؿ امرأة لعلها  ؽبا سكٌت و ال

 .(ٔ)نسيت او شبو ؽبا( ظبعت رسوؿ اهلل يقوؿ ) ؽبا السكٌت و النفقة(
  (ُتمْ َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنْ و يقوؿ عمر رضي اهلل عنو ال ندع كتاب ربنا زنتمل انو اراد بو قولو تعاىل )

كما ىو قراءة عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو و يكوف ىذا قراءة عمر ايضا و زنتمل انو اراد قولو تعاىل 
 .(ٕ)(لِيُػْنِفق ُذو َسَعة ِمْن َسَعتو َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِو رِْزقو فَػْليُػْنِفْق فبَّا آتَاُه اللَّو)

اػباصة كما ىو قراءة الظاىر و اراد بقولو سنة نبينا فبا و زنتمل انو اراد بقولو ال ندع كتاب ربنا ُب السكٌت 
 روي عنو رضي اهلل عنو انو قاؿ ظبعت رسوؿ اهلل )ص( يقوؿ ) ؽبا النفقة و السكٌت(.

                                                           

 ٜ٘/ٓٔاخرجو مسلم ُب صحيحو/(ٔ) 
 .ٚسورة الطالؽ االية (ٕ) 
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 المذىب الثاني : ال نفقة لها و ال سكنى:

مذىبهم و قد قاؿ اي اذا طلق الرجل زوجتو بائن و كانت حامل فال نفقة ؽبا و ىذا ما ذىب اليو اغبنابلة فظاىر 
علي و ابن عباس و جابر و عطاء و طاوس و مكرمة و ميموف بن مهراف و ابن ايب ليلى و اسحاؽ و ايب الثور و 

 : يأٌبداود و اليو ذىب الزيدية و اعبعفرية و الظاىرية و استدلوا دبا 

دبا روت فاطمة بنت قيس اف زوجها طلقها البتة و ىو غائب فارسل اليها وكيلو شعيب فسخطتو فقا و اهلل  -ٔ
اف تعتد  فأمرىاما لك علينا بشيء فجاء رسوؿ اهلل )ص( تذكر لو فقاؿ ) ليس لك عليها نفقة و ال سكٌت( 

مكتـو فانو رجل اعمى تضعُت  ُب بيت اـ شريك ٍب قاؿ : ) تلك اؼبرأة سنشاىا اصحايب اعتدى عند ابن اـ
 ثيابك(.

ـبتلفة و كلها تتفق باف النيب )ص( مل  بألفاظو قد روى االماـ مسلم قصة طالؽ فاطمة بنت قيس ثالث و 
 .(ٔ)رنعل ؽبا نفقة و ال سكٌت

ؿبرمة عليو ال تزيلو الرجعية فلم يكن ؽبا السكٌت و  ألهناالنفقة تكوف للزوجة و اؼبطلقة بائنا مل تعد الزوجة لو  -ٕ
 .كاألجنبيةاو   كاؼبالغةال نفقة  

اما قوؿ عمر برضي اهلل عنو و من وافقو فقد خالفو ىلي و ابن عباس و من وافقهما و اغبجة معهم و لو مل  -ٖ
جة على عمر زنالفوا احد منهم ؼبا قبل قوؿ اؼبخالف لقوؿ رسوؿ اهلل )ص( فاف قوؿ رسوؿ اهلل )ص( ح

رضي اهلل عنو و مل يصح عن عمر رضي اهلل عنو انو قاؿ : ) ال ندع كتاب ربنا و سنة نبينا لقوؿ امراف فاف 
اضبد انكره و قاؿ : اما ىذا افال و لكن قاؿ : ال نقبل ُب ديننا قوؿ امرأة و ىذا امر يرده االصباع على قبوؿ 

 االصباع و ترده السنة و سنالفو فيها علماء الصحابة.حجة ُب شيء سنالفو  فأيُب الرواية  ةاؼبرأقوؿ 
قاؿ اظباعيل بن اسحاؽ : حنن نعلم عمر رضي اهلل عنو ال يقوؿ : ال ندع كتاب ربنا اال ؼبا ىو موجود ُب  

ْيِهنَّ َوِإف ُكنَّ أُواَلِت ضَبٍْل فَأَنِفُقوا َعلَ كتاب اهلل و الذي ُب الكتاب اف ؽبا نفقة اذا كانت حامال بقولو تعاىل )
و اما غَت ذوات اغبمل فال يدؿ الكتاب اال على اهنن ال نفقة ؽبن الشًتاط اغبمل ُب  (ٕ)(َحىتَّٰ َيَضْعَن ضَبَْلُهنَّ 

 . (ٖ)باإلنفاؽاالمر 
 

                                                           

 .ٜٚ، ٜٙ، ٜ٘، ٜٗ/ٓٔصحيح مسلم شرح النووي : (ٔ) 
 .ٙسورة الطالؽ االية (ٕ) 
 .ٜٕٔ/ٜالكبَت: اؼبغٍت ، الشرح (ٖ) 
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 المذىب الثالث : لها السكنى و ال نفقة لها : 

مطلقة طالقا بائنا ال نفقة ؽبا ما مل قالوا رنب للبائن السكٌت دوف النفقة اذا كانت اؼبعتدة غَت حامل الف كل 
تكن حامل و ىذا ما ذىب اليو الشافعية و اؼبالكية و احدى الروايتُت اضبد يروي عن عائشة رضي اهلل عنها و 

ة مع اغبمل و اوجبت النفق فاآلية( َوِإف ُكنَّ أُواَلِت ضَبٍْل فَأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّٰ َيَضْعَن ضَبَْلُهنَّ استدلوا بقولو تعاىل )
استدلوا منها اهنا مل توجب مع عدـ اغبمل و ال النفقة اليت شنلك زوجها رجعتها و ىنا الزوجة زالت و وجب اف 

 .(ٔ)تسقط النفقة كالوفاة الف النفقة ُب مقابل التمكُت فاذا زاؿ التمكُت زالت النفقة كغَت اؼبدخوؿ هبا

سكٌت اطلقها لكل مطلقة فلما ذكر النفقة قيدىا باغبمل فدؿ على قاؿ ابن العريب : ) اف اهلل سبحانو ؼبا ذكر ال
 .(ٕ)اف اؼبطلقة البائن ال نفقة ؽبا(

 الراي الراجح:

بعد عرض اراء الفقهاء ُب اؼبذاىب بشاف نفقة العدة و طالؽ البائن و اؼبعتدة غَت اغبامل و مناقشة ادلتهم على 
اقواؽبم ترجح لنا راي اؼبذىب الثاين غبديث فاطمة بنت قيس اذ ىو حديث صحيح و صريح ُب داللتو و انو 

مسلم قد روى قصة ىذا اغبديث عدة مرات لعمـو اية االنفاؽ والسكٌت للمعتدات و اف االماـ ـبصصا يعترب 
غرب اف تكوف السنة و ال سكٌت. و ليس دبستـبتلفة و كلها تتفق ُب اف النيب )ص( مل رنعل ؽبا نفقة  وبألفاظ

 .(ٖ)النبوية ـبصصة لعاـ القرارات او اؼبطلقة كما ىو معروؼ ُب اصوؿ الفقو

( من ٓ٘سابقا باري اؼبذىب االوؿ و قد نصت اؼبادة )و قد اخذ قانوف االحواؿ الشخصية العراقي كما ذكرنا 
 .(ٗ)القانوف على ذلك اغبكم و كاالٌب : ) ذبب نفقة العدة للمطلقة على زوجها اغبي و لو كانت ناشزا(

قد تعود اىل زوجها اف كاف ٍب سبيل فاف  ألهناو قد اوجب فيها اؼبشرع النفقة على الزوج و لو كانت الزوجة ناشزا 
 قها اؼبقرر شرعا.تعد فهو ح

 

                                                           

 .ٔٗٗ/ٖ، مغٍت احملتاج : ٗٙٔ/ٕاؼبهذب : (ٔ) 
 .ٓٔٔ/ٛٔاعبامع الحكاـ القراف: (ٕ) 
 ٖٕٗ/ٜاؼبفضل :  (ٖ) 
 .ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔ( قانوف اغبواؿ الشخصية العراقي رقم )ٓ٘ـ. )(ٗ) 
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 رابعا: نفقة المعتدة من الوفاة:

 اختلف الفقهاء ُب نفقة اؼبعتدة من الوفاة اىل ثالث مذاىب و ىو كاالٌب :

اؼبذىب االوؿ: قالوا ال سكٌت ؽبا و ال نفقة ُب ماؿ الزوج سواء كانت حائال اـ حامال الف االحتباس ليس حبق 
الزوج بل حبق الشرع و وجبت عليها و ؽبذا ال يراعى فيها مع التعرؼ على براءة الرحم باغبيض مع االمكاف و 

اؼبهر و ادنا ذبب شيئا فشيئا على حسب مرور الف النفقة ُب باب النكاح ال ذبب بقصد النكاح دفعة واحدة ك
الزمن اذا مات الزوج ينتقل اموالو اىل الورثة و ال ملك لو بعد اؼبوت فال رنب اف ذبوز النفقة و السكٌت ُب ماؿ 

 الورثة. 

ايب  ىذا ما ذىبت اليو اغبنفية و الزيدية و اعبعفرية و الظاىرية و صح الروايتُت ُب اغبنابلة و ىو قوؿ اؼبزين و
 وزي و ايب علي بن ايب ىريرة من الشافعية و اليو ذىبت اكثر علماء السلف.اسحاؽ اؼبر 

اؼبذىب الثاين : ذبب السكٌت للمعتدة عن وفاة زوجها مدة العدة و ال ذبب ؽبا النفقة سواء كانت حائال اـ 
 حامال و ىذا ما ذىب اليو الشافعية. 

اف كانت حائال فقد بائت باؼبوت و ال ذبب و اف كانت  ألهناقاؿ الشافعية ال ذبب ؽبا النفقة اذا كانت حائال 
 ألهنااذا قلنا النفقة للحامل سقطت الف نفقة القريب تسقط باؼبوت و اف قلنا ؽبا لسببو فكذلك  ألنناحامال 

 ألهناجب للحامل البائن اذا توُب زوجها بعد بينونتها بعد اؼبوت و ادنا و  اغباضنةالولد و ال ذبب نفقة  كاغباضنة
اقوى من االبتداء مع كوهنا مل تنتقل لعدة الوفاة خبالؼ الرجعية  ألنووجبت قبل الوفاة فاغتفر بقائها ُب الدواـ 

 .(ٔ)تنتقل لعدة الوفاة فتسقط نفقتها و لو كانت حامل فإهنا

حق رنب يوما بيـو قلم ذبب السكٌت ُب عدة  ألنوب كالنفقة اما ُب وجوب السكٌت فلها قوالف احدذنا : ال ذب
 اسحاؽ اؼبروزي و ايب علي بن ايب ىريرة. و ىذا ىو اختيار اؼبريب و ىو قوؿ الوفاة كالنفقة

و الذي اخرجو االماـ مالك وقد جاء اغبديث  (ٕ)الثاين : السكٌت تستحقو خبالؼ النفقة و استدؿ حبديث ضريعة
ُب رواية ذلك ُب الوطء اف الضريعة بنت مالك بن سناف و ىي اخت ايب سعيد اػبدري رضي اهلل عنو اخربهتا اهنا 

فاف زوجها خرج ُب طلب عبد لو ابقوا حىت  جاءت اىل رسوؿ اهلل )ص( فتسالو اف ترجع اىل اىلها ُب بٍت خدرة

                                                           

 ٚٛٔ/ٕحاشية الباجوري : (ٔ) 
 .ٕٜٖ-ٜٖٔ/ٜٔ، اجملموع شرح اؼبهذب : ٘ٙٔ/ٕاؽبذب : (ٕ) 
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لقدـو كفهم فقتلوه قالت : فسالت رسوؿ اهلل )ص( اف ارجع اىل اىلي ُب بٍت خدرة فاف زوجي اذا كانوا بطريق ا
و ال نفقة قالت : و قاؿ رسوؿ اهلل )ص( : نعم قالت فانصرفت حىت و اف كنت ُب  شنلكومل يًتكٍت ُب مسكن 

 ذكرت لو ُب شأف زوجي اغبجرة نادى رسوؿ اهلل )ص( او اـ يب فنديت لو قاؿ كيف قليت فرددت عليو القصة اليت
فقاؿ امكثي ُب بيتك حىت يبلغ الكتاب اجلو قالت: فعددت فيو اربعة اشهر و عشرا و قالت : فلما كاف عثماف 

 .(ٔ)فاتبعو و قضي بو فأخربتوعن ذلك  فسألٍتبن عفاف رضي اهلل عنو ارسل اليو 

ت الزوج صار اؼباؿ للورثة و ؽبا السكٌت اذا  دبو  ألنواؼبذىب الثالث : ال نفقة ؽبا سواء كانت حامل او غَت حامل 
كانت مدخوال هبا و كاف اؼبسكن للمتوُب شنلك او نقده قيد الدخوؿ هبا جاء احًتازا من غَتىا فانو ال سكٌت اال 
اف يكوف قد اسكنها قبل موتو و احرز بنقد كرائها فبا اذا اكًتاىا و مل ينقد كرائها فانو ال سكٌت ؽبا و ىذا ما 

 .(ٕ)يو اؼبالكيةذىب ال

و قد اخذ قانوف االحواؿ الشخصية العراقي براي اؼبذىب االوؿ الذي يعد راي صبهور الفقهاء حيث نصت ُب 
( على عدـ وجوب نفقة العدة للمتوُب عنها زوجها و كاالٌب )ذبب نفقة اؼبادة للمطلقة على زوجها ٓ٘مادتو )

( من القانوف على اف للزوجة طلب التفريق من ٖٗضت اؼبادة )اغبي و لو كانت ناشزا و ال نفقة لعدة الوفاة( و ق
براي ابن حـز الظاىري الف اغبياة الزوجية مبناىا التعاوف و  يأخذزوجها و كاف االجدر باؼبشرع العراقي اف 

التحابب و ال شيء يعرب عن ىذه اؼبعاين اذا اعسر الزوج و كانت الزوجة موسرة فاقتنعت عن االنفاؽ و مثلما 
يوجب عليو اف ينفق على معتدتو ما دامت ُب العدة و شرط وجب على الزوج اف ينفق على زوجتو و كذلك يت

جوىري من شروط العدة : انتظار اؼبعتدة مدة من الوقت للتعرؼ على براءة ضبلها من اغبمل دوف اف يكوف 
عدهتا و ليس فرؽ من ناحية الزواج من رجل اخر و ؽبذا وجب اف تعطى النفقة تعويضا ؽبا عن االنتظار مدة 

 ماىية النفقة بُت نفقة العدة و نفقة الزوجة.

 الحضانة :

. (ٖ)و ىو القياـ على تربية الطفل و رعاية شؤونو و تدبَت طعامو و ملبسو و نومو و تنظيفو من لو حق تربيتو شرعا
ة اـ حق للصغَت و وقد اختلف الفقهاء ُب تكليف اغبضانة ىل ىي حق خالص هلل تعاىل اـ ىي حق غبضان

الصحيح الذي عليو احملققوف اف اغبضانة تشمل االمور الثالثة معا فهي حق اهلل تعاىل باعتبارىا ضرورة غبفظ 
                                                           

 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٗاؼبنتقى شرح اؼبوطء مصدر سابق : (ٔ) 
 .ٙٔٔ/ٕحاشية العروى (ٕ) 
 .ٕٗ٘ؿبمد خضر قادر ، مرجع سابق ، ص (ٖ) 
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االنفس و صيانتها ربقيقا للمصلحة االجتماعية و ىي حق للحضانة الف االـ احق بإرضاع ولدىا و ىي كثر 
كها و يضيع و لكن حق الولد اقوى من حق اغبضانة شفقة و حنانا عليو و ىي حق للمحضوف الف يهلك بًت 

 .(ٔ)لذلك فإهنا تنم بأشراؼ لقاضي

 يشًتط ُب اغبضانة شباين شروط و ىي : ة الحضانة :اىلي

 اف تكوف حرة الف االمة مشغولة خبدمة سيدىا عن تربيتو. -ٔ
 اف تكوف عاقلة الف غَت العاقلة ال ربسن القياـ بشؤونو. -ٕ
 الصغَتة ىي ربتاج اىل اغبضانة.اف تكوف بالغة الف  -ٖ
 عاجزة عن ذلك.اف تكوف قادرة على تربيتو و حفظو و لو كانت كفيفة او مريضة ستكوف  -ٗ
اف تكوف امينة عليو فلو كانت كثَتة اػبروج من منزؽبا حيث يًتتب على ىذا خشية ضياعو او غبوؽ  -٘

 الضرر بو ال تكوف اىال للحضانة
من  بأجنيببس حىت تعود اىل االسالـ فال تقدر على اغبضانة اف تكوف غَت مرتدة الف اؼبرتدة رب -ٙ

 .الصغَت الف زوجها اذا كانت اجنبيا منو ال يعطف عليو و ال شنكنها من العناية بًتبيتو
الف ُب ذلك تعرض الطفل للضرر و اف انتقاؿ حق اف تكوف غَت مقيمة ُب بيت فيو من يبغضو  -ٚ

اغبضانة اىل الرجل احملارب فيشًتط اف يكوف اغباضن امينا عليو قادرا على تربيتو فلو كاف فاسقا او 
مفسدا او ؾبنونا او مريضا فال زنق لو ُب حضانتو فال يشًتط ُب اغبضانة ازباذىا معو ُب الدين لعدـ 

اذا ظهر انو وجوده معها خطرا على اسالمو فال تكوف اىال غبضانتو اختالؼ الشفقة باختالفو اال 
اما اذا كاف اغباضن ما العصبة ) الرجل احملارب( فيشًتط ازباذه معو ُب الدين الف حق حضارتو 
مستندا على التوارث و ال توارث مع اختالؼ الدين اذا وجو اكثر من واحدة او واحد و كاف درجة 

حبضانتو اصلحهم لًتبيتو فاف شاء اختيار القاضي  فأحقهمهم اىل للحضانة قرابتهم بو واحدة و كل
من بينهم من يشاء، و ؾبرد فسق اغباضنة او سوء سلوكها ال رنعلها غَت اىل غبضانة الصغَتة اال اذا  

 .(ٕ)كاف يؤدي ذلك اىل ضياع الولد او تعويده اخالقا تضره

 

                                                           

 .ٕٓٚ/ٙ، هناية اؼبتاح ٜٛ/ٜ، روضة الطالبُت ٘٘ٚ، ٕ، شرح الصغَت، ج٘٘٘/ٖحاشية ابن عابدين (ٔ) 
 ٖٙٔ-ٕٙٔحسُت علي االعظمي، مرجع سابق، ص(ٕ) 
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 ( 5(ف )75المادة )

من  بأجنيبيشًتط اف تكزف اغباضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربة احملضوف و صيانتو و غَت متزوجة 
 .(ٔ)احملضوف

وىي الفًتة الزمنية ما بُت بدايتها و هنايتها و ىي تبدء من حاجة الطفل اليها اىل سن التمييز و  مدة الحضانة : 
 . (ٕ)و يشرب و يقضي حاجتو بنفسو مستغنيا عن اغبضانة يأكلىي السن اليت يستطيع فيها اف 

تنتهي مدة اغبضانة باستغناء الصغَت و الصغَتة عن خدمة النساء و قدرهتما على القياـ حباجتهما االولية و قدر 
بتجديد مدة اغبضانة للغَت اذا تبُت اف  يأذفسن االستغناء للغالـ بسبع سنُت و للبنت بتسع سنُت و للقاض اف 

صلحتو تقتضي بذلك و عند اعبعفرية االـ احق حبضانة الولد مدة رضاعتو ابن كاف او بنتا فاذا انقضت مدة م
احق بو من  فإالـاحق بالبنت اىل سبع سنُت و االب احق باالبن اىل بلوغو و اذا مات االب  فإالـالرضاعة 

 بالًتتيب. فاألقارب وصية و باقي اقاربو فاف فقد االبواف فاغبضانة للجد الصحيح فاف فقد

 ( 4( فقرة )38المادة )

 للقاضي اف يؤذف بتجديد مدة اغبضانة للصغَت اذا تبُت اف مصلحتو تقضي بذلك.

 اجرة الحضانة:

ال تستحق االـ اجرة على اغبضانة حالة قياـ الزوجية قيقة او حكما و اما غَت االـ فتستحق اجرة عملها و ىي 
او االبراء اذا مل يكن للحاضنة  باألداءا و تكوف دينا صحيحا ال يسقط اال من حيث قيامها هبحق ؼبستحقيها 

مسكن ربتضن فيو الصغَت فلها اف تطلب من االب اعداد مسكن غبضانتو فاذا احتاجت اىل خادـ و ابوىا موسر 
 فلها اف تطالبو بو.

 التبرع بالحضانة

                                                           

 .ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔاالحواؿ الشخصية العراقي و تعديالتو رقم )( من قانوف ٚ٘ـ )(ٔ) 
 .ٜٖٚ، صٕٕٓٓ، دار العلمية الدولية دار الثقافة، عماف، ٔد. ؿبمد ظبارة، احكاـ و اثار الزوجية، شرح مقارف، ط(ٕ) 



41 
 

اشًتط الفقهاء اف والد احملضوف قد يعسر باجر اغبضانة و ال يقدر على اداءه للحضانة و اف لديو حاضنة ربتضن 
حضانتو ؾبانا و انو لذلك يريد نزع ؿبضونو منها ليسلمو ؼبن  تأىبصغَته ؾبانا و اف اغباضنة اليت بيدىا الصغَت 

وضعوا لذلك شروطا يتعُت ربقيقها و اقامة الدليل  تربعت باغبضانة. و قد اجاوز الفقهاء ذلك لالب و لكنهم
 عليها و ىذه الشروط ىي :

 اف يكوف االب احملضوف لو معسرا حبيث ال شنكنو اداء اجر اغبضانة للحاضنة اليت بيدىا الصغَت. -ٔ
 اف توجد حاضنة متربعة باغبضانة. -ٕ
 ب اغباضنات.اف تكوف اغباضنة اؼبتربعة باغبضانة ؽبا حق حضانتو احملضوف طبقا لًتتي -ٖ
 اف يطلب االب اسقاط حضانة من بيدىا الصغَت لوجود حاضنة ربضنو ؾبانا. -ٗ
 اف ترفض االـ حضانة ؿبضوهنا ؾبانا عند زبيَتىا على ذلك. -٘
 .(ٔ)اي ُب السن االجبارية للحضانة –اف يكوف التخيَت ُب سن اغبضانة  -ٙ

 الولد بعد الحضانة

الرجل و االخذ  بأخالؽكحاجة الغالـ للتخلق   عاصبةالود ابوه ٍب  بإمساؾاذا انتهت مدة اغبضانة كاف اغبق 
و الرجل اقدر على ىذا كلو من اؼبرأة و اذا مل يطلب الولد  التأديباغبياة و اغباجة البنت اىل صيانة و  بأسباب

ند من لو حق امساكو ُب ىذا العهد رنرب على اخذه و اذا مل يكن اب و ال عاصب و ال وصي يًتؾ الغالـ ع
حاضنتو و اذا بلغ الغالـ رشيدا فهو ـبَت اف شاء انفرد ُب اقامتو و اف شاء قاـ عند ابيو او امو فاف كاف سفيها 

 فأبوىاعليها  مأموفاحق بو شنسكو معو جربا حىت يكوف رشيدا اما البنت اذا بلغت بكرا شابة او شيبا غَت  فأبوه
و اذا كانت بكرا كبَتة ذات راي و عفة او كانت ثيبا و امونة  او عاصبها احملـر احق هبا شنسكها معو جربا عنها

 .(ٕ)على نفسها بلغت رشيدة فليس الحد اف رنربىا على االقامة معو

 

 

 

                                                           

 .ٕٗٛٔاضبد نصر اعبندي، مرجع سابق، ص (ٔ) 
 .ٚٙٔ-٘ٙٔحسُت علي االعظمي، مرجع سابق، ص (ٕ) 
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 الخاتمة

 اوال : النتائج

لقد ًب بعوف اهلل و ضبده اسباـ ىذا البحث اؼبتواضع الذي بعنواف ) العدة بُت الشريعة االسالمية والقانوف( و الذي 
 استخلصت منو النتائج التالية :

اىتماـ االسالـ و الفقهاء القدامى و احملدثُت دبوضوع العدة و احكامها و حرصهم على تطبيقها  -ٔ
 على ارض الواقع.

 شرعت العدة غبكم كثَت منها : -ٕ
 معرفة براءة الرحم حىت ال زبتلط االنساب  بعضها ببعض -
 اظهار اغبزف و التفجع على الزوجة بعد وفاتو -
 دبنزلة لعب الصبياف. ألصبحتنويو بفخامة امر النكاح حيث ال يتم اال بانتظار طويل و لو ال ذلك ال -
وجوب العدة على كل معتدة فعليها الًتبص و االنتظار ثالثة قروء اذا كانت معتدة من طالؽ و  -ٖ

 اربعة اشهر و عشرا اذا كانت معتدة من وفاة.
 غبياة الزوجية عن طريق اؼبراجعةا إلعادةهتيئة فرصة للزوجُت )ُب الطالؽ(  -ٗ
 طالؽ الرجعي و البائن بينونة صغرىوجوب نفقة و سكٌت اؼبعتدة على زوجها ُب حالة ال -٘
موت احدذنا ُب الطالؽ الرجعي اما ُب حالة الطالؽ البائن او  حالةيرث كال الزوجُت االخر ُب  -ٙ

 الثالث فاف طلقها فارا ترثو واال فال.
 الطهارة ال رمز )القذارة( كما كاف ُب اعباىلية.جعل االسالـ اغبداد رمز  -ٚ
رنوز اػبروج للمعتدة للضرورة او اؼبصلحة كاػبروج للعمل او للعالج و ذلك ؼبا فيو مصلحة ؽبا و  -ٛ

 حفاظا لعرضها.
 رنوز التعرض ػبطبة اؼبعتدة من وفاة و من طالؽ بائن و زنـر ُب حالة الطالؽ الرجعي. -ٜ

من غَتىا ُب حاؿ وقوع الفرقة بُت الزوجُت اما بالطالؽ او الوفاة ؼبا االـ ىي االوىل حبضانة الطفل  -ٓٔ
 تتمتع بو من شفقة و حناف و رضبة فطره اهلل عليها و ذلك اذا كانت اىال ؽبا.

ىو اؼبكلف بذلك من قبل الشارع اؿ اذا كاف  ألنواجرة اغباضنة و اجرة السكٌت وجب على االب   -ٔٔ
ة من تاريخ اغبضانة بالنسبة لالـ و لغَت االـ من تاريخ الطلب معسرا و يبدا تاريخ استحقاؽ االجر 

 او اغبكم هبا.
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 ثانيا : التوصيات

 بعد االنتهاء من كتابة البحث و تدوين ىم النتائج اليت توصلت اليها اقدـ بعض التوصيات :

ها ليقوموا بواجب اف يتقوا اهلل االباء ُب ابنائهم تلك االمانة اليت اودعها اهلل بُت ايديهم للحفاظ علي -ٔ
 الًتبية على اكمل وجو.

 الرجل و اؼبرأة ُب اغبقوؽ و الواجبات الزوجية سواء. -ٕ
ترؾ اؼبسلم لعادات اعباىلية من ابقاء اؼبطلقة ُب ذمتو حيث كلما اقًتبت اؼبعتدة من انتهاء عدهتا  -ٖ

 مصلحتها.راجعها زوجها كما ُب ذلك ايذاء ؽبا و تضييع 
 تزاـ بالعدة و اف ربافظ على الذكرى الباقية بعد وفاة زوجهاعلى اؼبعتدة بالوفاة االل -ٗ
عند حدوث غموض لدى السائل حىت ال تقع  بأنواعهاالرجوع اىل االىل العلم للسؤاؿ عن العدة  -٘

 ُب اخطاء تؤدي اىل اغبراـ.

و ُب اػبتاـ اساؿ اهلل سبحانو و تعاىل اف يتقبل مٍت ىذا اعبهد اؼبتواضع و رنعلو خالصا لوجهو الكرمي و اف يوفقنا 
صبيعا ؼبا زنبو و يرضاه انو ظبيع ؾبيب و اخر دعوانا اف اغبمد هلل رب العاؼبُت و الصالة و السالـ على خاًب 

 سلم.االنبياء و اؼبرسلُت سيدنا ؿبمد صل اهلل عليو و 
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