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مكان عدة املطلقة رجعيا
(دراسة مقارنة)
م .طو صالح خمف حميد الجبوري
مدرس قانون االحوال الشخصية
كمية الحقوق  /جامعة الموصل

المقدمة

بسم اهلل والصالة والسالم عمى خير خمق اهلل وعمى الو وصحبو ومن وااله

وبعد:

اوال  :مدخل تعريفي بالموضوع :

لقد حرصت الشريعة االسالمية اشد الحرص عمى بقاء الرابطة الزوجية
واستمرارىا  ,بل وجعمت الباب مفتوحا لمعودة الييا حتى بعد انيائيا وذلك من
خالل السماح لمزوج بمراجعة زوجتو المطمقة طالقا رجعيا دون عقد جديد
ودون مير جديد ,والزمت المطمقة رجعيا بالبقاء ساكنة في مسكن الزوجية
عسى ان يرى الزوج منيا ما يدعوا الى ارجاعيا فتعود الحياة الزوجية الى ما
كانت عميو  ,كما ان بقاء المعتدة الرجعية في مسكن العدة يمنع من تدخل
االىل واالقارب في الحياة الزوجية والذي غالبا ما يكون تدخميم سمبيا  .وعمى
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الرغم من ذلك فان العرف االجتماعي يحتم عمى الزوجة بمجرد طالقيا مغادرة
المسكن والذىاب لبيت اىميا  ,مما يزيد التشاحن والتباغض واحيانا المشاكل
التي تنتيي برفع الدعاوى القضائية وانتياء الرابطة الزوجية بالطالق .
وان ىذا العرف الفاسد ال بد من محاربتو والقضاء عميو من خالل زيادة الوعي
الديني واالجتماعي ورفده بالقوانين التي تمزم الناس بتطبيقو من اجل اعادة
الحياة الزوجية الى سابق عيدىا  ,والتقميل من حاالت الطالق اليائمة والمخيفة
التي يشيدىا العالم العربي واالسالمي بوجو عام  ,والمجتمع الع ارقي عمى وجو
الخصوص .
ثانيا  :اىمية الموضوع :
تكمن اىمية الموضوع في انو يعالج حالة اجتماعية تسمح بإعادة الحياة
الزوجية الى ما كانت عميو  ,بدال من انييارىا وانعكاس ذلك عمى كيان االسرة
بوجو خاص والمجتمع بوجو عام  ,وىذه المعالجة تتم من خالل من خالل

الوسائل الشرعية والقانونية ومحاربة االعراف الفاسدة .
ثالثا  :اسباب اختيار الموضوع :

 -1معالجة مشكمة من الناحية العممية تتمثل بخروج المعتدة من مسكن
الزوجية خالفا لما يقتضي الشرع الحنيف.

 -2محاولة التقميل من حاالت الطالق الكثيرة التي تسود المجتمع من خالل
ايجاد حمول شرعية وقانونية لعودة الحياة الزوجية .

 -3ان المشرع العراقي بدال من ان يمزم الزوجة المعتدة من طالق رجعي
البقاء في مسكن الزوجية تحقيقا لشرع اهلل ولمصمحة االسرة والمجتمع  ,شجع
المطمقة عمى الخروج من خالل عدم اسقاط نفقتيا بنشوزىا .
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 – 4لم يتم التطرق الى ىذا الموضوع بشكل اكاديمي  ,وانما عبارة عن فتاوى
ىنا وىناك دون ان تكون ممزمة لمزوج او الزوجة او ذوييا او غيرىم بعدم

اخراجيا او خروجيا ,

رابعا  :منيجية البحث :
اعتمدنا في البحث عمى المنيج التحميمي المقارن من خالل المقارنة بين

المذاىب الفقيية االربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبمي  ,وعرض اقواليم
كما وردت كي يتسنى لممتمقي ان يطمع عمى تفاصيل اقوال الفقياء فربما

نخطئ عند عرضنا لمضمون اقواليم فيكون خير رقيب .

كما اعتمدنا عمى بيان موقف المشرع العراقي من ىذه اآلراء الفقيية  ,ومقارنتو

موقفو مع قانون االحوال الشخصية االردني في المسائل موضوع البحث كل
ما كان ذلك ممكنا مشيرين الى التطبيقات القضائية ان وجدت .

خامسا  :فرضية البحث :

تكمن فرضية البحث في طرح جممة من االسئمة محاولين االجابة عنيا في ىذا

البحث وىي :

 -1ما المقصود بالمطمقة رجعيا .؟

 -2ىل ىي ممزمة بالسكن في مسكن الزوجية وعدم الخروج منو من الناحية
الشرعية والقانونية..؟

 -3ىل يحق ليا الخروج لقضاء حوائجيا او لضرورة معينة .؟

 -4ماىي االثار الشرعية والقانونية المترتبة عمى خروجيا من مسكن الزوجية
.؟

سادسا  :ىيكمية البحث  :يتكون البحث من المباحث والمطالب االتية:

المبحث االول  :ماىية الطالق الرجعي

المطمب االول  :تعريف الطالق الرجعي ومشروعيتو
المطمب الثاني  :حاالت الطالق الرجعي واثاره
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المبحث الثاني  :مكان عدة المطمقة رجعيا

المطمب االول  :مكان اعتداد المطمقة الرجعية المستقرة
المطب الثاني  :مكان عدة المطمقة الرجعية المتنقمة او المسافرة

المطمب الثالث  :مساكنة المعتدة ومعاشرتيا

المبحث الثالث  :خروج المعتدة الرجعية من مكان العدة واالثر المترتب عميو

المطمب االول  :خروج المعتدة الرجعية لقضاء حوائجيا

المطب الثاني  :انتقال المعتدة الرجعية من مكان العدة لعذر

المطمب الثالث  :االثر المترتب عمى خروج المعتدة
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المبحث االول
ماىية الطالق الرجعي

نتناول في ىذا المبحث وبشكل موجز التعريف بالطالق الرجعي ومشروعيتو
وحاالت الطالق الرجعي واالثار المترتبة عميو وذلك في المطالب االتية :
المطمب االول

تعريف الطالق الرجعي ومشروعيتو
ينقسم ىذا المطمب الى فرعين االول لمتعريف بالطالق الرجعي والثاني لبيان

مشروعيتو وعمى النحو االتي:

الفرع االول

تعريف الطالق الرجعي
يتكون الطالق الرجعي من لفظين ( الطالق ) و(الرجعي ) وسنعرفيما لغة

واصطالحا كي نقف عمى تعريف الطالق الرجعي كما يأتي :

اوال :الطالق لغة واصطالحا :لغة  :ىو مصدر طَمَقَت المرأة وطَمُقَت تطمُق
طالقًا فيي طالق  .ويدل عمى الترك واالرسال والفراق والتخمية )1( .وقال
الراغب االصفياني :اصل الطالق التخمية من الوثاق ,يقال اطمقت البعير من
()2

عقالو وىو طالق وطمق ,ومنو استعير :طمقت المرأة نحو خميتيا ,فيي طالق

) (1ينظر  :الشيير العالمة ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي
المصري ,لسان لعرب ,ج,10ط , 1دار صادر,بيروت,ص225ومابعدىا .وينظر  :محمد
بن يعقوب الفيروز ابادي ,القاموس المحيط, ,ج ,1باب الطاء دون مكان وتاريخ الطبع ,
ص1167

) (2ينظر  :ابي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب االصفياني ,مفردات
غريب القران ,ج , 1مكتبة نزار مصطفى الباز ,دون مكان وتاريخ الطبع ص306
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واصطالحا :عرفو قدامى الفقياء تحت معنى واحد ىو  :رفع قيد النكاح في

الحال او المال.

()1

والمقصود بالحال ىو الطالق البائن والمال الطالق الرجعي

.

وعرف قانون االحوال الشخصية العراقي النافذ رقم  188لسنة  1959في

المادة (/34ف ، )1الطالق بأنو ( :رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج او من
الزوجة ان وكمت بو او فوضت او من القاضي  .وال يقع الطالق اال بالصيغة
المخصوصة لو شرعا ).
ثانيا :الرجعي لغة واصطالحا  :لغة :نسبة الى الرجعة من الفعل( ر ج ع ) :

َّ
,و ْارتَ َج َع اْل ِي َبةَ ْارتَ َّد َىا ,والرجعة اسم من رجع رجوعا ,ورجعة ولو
َ
ور َج َعوُ َردهُ َ
عمى امرأتو رجعة ورجعة بكسر الراء وفتحيا والفتح أفصح ومنيا الطالق

الرجعي.

()2

) (1ينظر  :محمد امين الشيير بابن عابدين ,الدر المختار شرح تنوير االبصار ,ج ,3دار
الفكر ,لبنان – بيروت  ,دون سنة طبع ,ص 249وينظر  :زين الدين بن إبراىيم بن محمد
الشيير بابن نجيم الحنفي ,البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ,تحقيق احمد عناية ,ج , 3ط2
 ,دار احياء التراث العربي 1422 ,ه 2002 -مـ ,ص .342و محمد عميش  ,منح الجميل
 ,شرح مختصر عمى سيد خميل  ,ج , 4دار الفكر _ بيروت  1409ه 1989 -مـ ,

ص 3و محمد الشربيني الخطيب ،مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المحتاج,ج ,3دار الكتب
العممية  ,بيروت – لبنان ,دار الكتب العممية  ,بيروت – لبنان 1421,ه 2000-مـ ,ص
 279و عبداهلل بن احمد ابن قدامة المقدسي  ,المغني في فقو االمام احمد بن حنبل ,
ط ,1دار الفكر بيروت  1405 ,ه  ,ص.234

)- (2أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن عمي بن المطرز ,المغرب في ترتيب

المعرب,ط,1ج ,1مكتبة أسامة بن زيد – حمب ,1979ص322
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واصطالحا :عرفيا الحنفية ( استدامة ممك النكاح).

()1

وعرفيا المالكية( ىي

عود الزوجة المطمقة الغير بائن لمعصمة من غير تجديد عقد) .

()2

وعرفيا

الشافعية بانيا( رد المرأة الى النكاح من غير طالق بائن في العدة عمى وجو
وخصوص ).

()3

وعرفيا الحنابمة بانيا  (:اعادة مطمقة غير بائن الى ما كانت

عميو بغير عقد ).

()4

ثالثا  :الطالق الرجعي  :عرف المشرع العراقي في المادة ( )38من قانون
االحوال الشخصية النافذ بان الطالق الرجعي (:ىو ما جاز لمزوج مراجعة

زوجتو اثناء عدتيا منو دون عقد وتثبت المراجعة بما يثبت الطالق) .ولم

يتطرق قدامى الفقياء المسممين الى تعريف الطالق الرجعي  ,اما الفقياء

المعاصرين فعرفوه بتعاريف متعددة  ,نختار التعريف االتي كونو االقرب الى
المعنى الذي يشتمل عمى لفظي الطالق والرجعة وىو :الطالق الذي يحق

) - (1ينظر  :االمام برىان الدين ابي المعالي محمود بن احمد بن مازة البخاري الحنفي
,المحيط البرىاني في الفقو النعماني  ,ج , 3ط , 1دار الكتب العممية –بيروت 1424 ,
ه 2004 -مـ  ,ص424

) - (2ينظر  :ابي البركات سيدي احمد الدردير ,الشرح الكبير ,ج, 2دار احياء الكتب
العربية  ,عيسى البابي الحمبي ,ص415

) - (3ينظر  :الخطيب الشربيني  ,مغني المحتاج  ,ج ,4المصدر السابق  ,ص3

) - (4ينظر  :منصور بن يونس بن إدريس البيوتي ,الروض المربع شرح زاد المستنقع
في اختصار المقنع ,ج,1دار الفكر لمطباعة والنشر  -بيروت – لبنان ,دون سنة طبع

,ص.277
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لمزوج فيو مراجعة زوجتو المدخول بيا مادامت في العدة دون عقد ومير

جديدين وبغير رضاىا

()1

الفرع الثاني

مشروعية الطالق الرجعي
لقد دلت العديد من اآليات القرآنية واالحاديث النبوية باإلضافة الى االجماع
والمعقول عمى مشروعية الطالق والرجعة ونذكر ذلك بإيجاز.

اوال :الكتاب :

 -1قولو تعالى { َيأَيُّيَا النَّبِ ُّي إ َذا طَمَّ ْقتُ ْم ّْ
صوا اْل ِع َّدةَ
وى َّن لِ ِع َّدتِ ِي َّن َوأ ْ
اء فَطَمّْقُ ُ
َح ُ
الن َس َ
واتَّقُوا المَّو رَّب ُكم َال تُ ْخ ِرجوى َّن ِمن بيوتِ ِي َّن وَال ي ْخر ْجن َّإال أَن يأْتِين بِفَ ِ
اح َش ٍة ُم َبي َّْن ٍة
ُ ُ ْ ُُ
ْ َ َ
َ َ ُ َ
ََ ْ
َ
ث
ود المَّ ِو فَقَ ْد َ
ظمَ َم َن ْف َسوُ َال تَ ْد ِري لَ َع َّل المَّوَ ُي ْحِد ُ
ود المَّ ِو َو َم ْن َيتَ َع َّد ُح ُد َ
َوتِْم َك ُح ُد ُ
()2
َب ْع َد َذلِ َك أ َْم ًار }.
ث َب ْع َد َذلِ َك أ َْم اًر} :أراد باألمر ىنا الرغبة
قال القرطبي ({ال تَ ْد ِري لَ َع َّل المَّوَ ُي ْحِد ُ
في الرجعة .

()3

 -2قولو تعالى َ {:وُب ُعولَتُيُ َّن
قال السمرقندي :يعني في حال

ِ ِ ِ
َح ُّ
صالَحاً }.
أَ
ق بِ َرّْدى َّن في َذل َك إِ ْن أ ََر ُادوْا إِ ْ
()5
التربص إذا كان الطالق رجعياً.

( )4

) - (1ينظر  :بدران ابو العينين بدران  ,احكام الزواج والطالق في االسالم  ,ط , 2مطبعة
دار التأليف  ,مصر دون سنة طبع  ,ص  , 240وينظر  :د .فاروق عبداهلل كريم  ,الوسيط
في شرح قانون االحوال العراقي  ,مطبعة السميمانية  , 2004 ,ص171

) - (2سورة الطالق  ,ايو 1

) . (3ينظر  :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس
الدين القرطبي ,الجامع ألحكام القران  ,ج 18المحقق  :ىشام سمير البخاري ,دار عالم
الكتب  ،الرياض  ،المممكة العربية السعودية ,الطبعة  1423 :ىـ 2003 /م  ,ص.157

) - (4ينظر  :سورة البقرة  ,ايو 228

) - (5ينظر  :ابي اليث نصر بن محمد بن احمد بن ابراىيم السمرقندي  ,تفسير
السمرقندي ,ج,1ط , 1دار الكتب العممية  ,بيروت -لبنان1413,ه 1993-م ,ص208
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ثانيا :السنة المطيرة:

 -1ما ورد عنو  أنو طمق حفصة رضي اهلل عنيا ثم راجعيا

()1

.

 -2ان عبد اهلل iبن عمر  طمق امرأتو وىي حائض عمى عيد رسـول اهلل 
 ،فسأل عمر بـن الخطـاب رسـول اهلل  عـن ذلـك ،فقـال رسـول اهلل  ( : مـره

فميراجعيا ثم ليمسكيا حتى تطير ثم تحيض ثم تطير ثم ان شاء امسك بعد وان

شاء طمق قبل ان يمس ،فتمك العدة التي امر اهلل ان تطمق النساء )

()2

.

ان ىذه اآليات الكريمة واالحاديث النبوية الشريفة واضحة الداللـة عمـى مشـروعية

الطالق الرجعي.
ثالثا :اإلجماع :
الرجعة عند استيفاء شروطيا  ،ولم يخالف في
لقد أجمع الفقياء عمى جواز ّ
نصو " قال ابن المنذر  :أجمع
الروض المرّبع ما ّ
ذلك أحد منيم ،فقد جاء في ّ

أن ليما
الحر إذا طمّق دون الثّالث  ،والعبد دون اثنتين ّ ،
أىل العمم عمى ّ
أن ّ
()3
العدة " .
الرجعة في ّ
ّ
َخرج لَو َش ِ
ِ
َخرجو أَبو َداود  ،و َّ ِ
اى ًدا َع ْن أََن ٍ
س,
اج ْو َ ،وا ْل َحاك ُم َ ،وأ ْ َ َ ُ
الن َسائ ُّي َ ،و ْاب ُن َم َ
َ
)- (1أ ْ َ َ ُ ُ ُ
ينظر  :أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ,التمخيص
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير’,ج , 4ط ,1دار الكتب العممية1419 ,ىـ
1989.م , ,.باب الطالق  ,كتاب الرجعة  ,رقم الحديث 1757,ص405

) - (2رواه البخاري في صحيحو  ,ينظر :ابو عبداهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن
المغيرة البخاري ،الجامع المسند الصحيح ,ج ,7ط,1المحقق  :محمد زىير بن ناصر ,رقم
الحديث  , 5251دار طوق النجاة 1422ىـ  ,ص.41
) - (3منصور بن يونس بن إدريس البيوتي ,الروض المربع شرح زاد المستنقع في

اختصار المقنع ,ج ,1دار الفكر لمطباعة والنشر  -بيروت – لبنان  ,دون سنة طبع ,

ص..377
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رابعا  :المعقول :

والمعقول يؤيد جواز الطالق وجواز الرجعة  ,اذ ان اهلل عز وجل لم يشرع حكما
اال لحكمة نعمميا او ال نعمميا  ,و الحكمة من الطالق بوجو عام دالة عمى

جوازه فربما فسدت العشرة بين الزوجين ،فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة
وضر ار محضا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة مع سوء العشرة

والخصومة الدائمة من غير فائدة ،فاقتضى ذلك تشريع ما يزيل النكاح لتزول

المفسدة الحاصمة منو

.

وقد يقع الطالق في حالة غضب واندفاع ،وقد يصدر بدون تدبر وتََرٍّو وتصور
لعاقبة الطالق وما يترتب عميو من المضار والمفاسد ،لذا شرع اهلل تعالى
الرجعة لمحياة الزوجية ،وىي حق من حقوق الزوج وحده كالطالق.

()1

وعميو فان من محاسن اإلسالم جواز الطالق ،وجواز الرجعة ،فإذا تنافرت

النفوس ،واستحالت الحياة الزوجية جاز الطالق .واذا تحسنت العالقات،
وعادت المياه إلى مجارييا جازت الرجعة ،فممو الحمد والمنة.
المطمب الثاني

حاالت الطالق الرجعي واثاره
الفرع االول

حاالت الطالق الرجعي

اوال  :حاالت الطالق الرجعي  :ان الطالق عند جميور الفقياء يكون رجعيا
دائما اال في حاالت ثالث .واضاف الحنفية حالة رابعة وىنالك حاالت نص
عمييا القانون نعرضيا جميعا كما يأتي :

 : -1اذا كان الطالق قبل الدخول ,الن الطالق قبل الدخول يكون لغير عدة ,
ِ
لقولو تعالى (يا أَيُّيا الَِّذين آمُنوا إِ َذا َن َك ْحتُم اْلمؤ ِم َن ِ
َن
ات ثَُّم َ
وى َّن م ْن قَْب ِل أ ْ
طمَّ ْقتُ ُم ُ
ُ ُْ
َ َ
َ َ
) - (1عبداهلل بن احمد ابن قدامة المقدسي  ,المغني في فقو االمام احمد بن حنبل
,ج ,6ط ,1دار الفكر بيروت  1405 ,ه  ,ص173
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يال).
احا َج ِم ً
ُّوى َّن فَ َما لَ ُك ْم َعمَْي ِي َّن ِم ْن ِع َّد ٍة تَ ْعتَ ُّد َ
وى َّن َو َسّْرُح ُ
ونيَا فَ َمتّْ ُع ُ
تَ َمس ُ
وى َّن َس َر ً
( )1واذا كانت قبل الدخول ال عدة عمييا  ,فال يمكن مراجعتيا  ,وثمرة الطالق
الرجعي  ,االولى تظير في قدرة الزوج عمى المراجعة من غير عقد وال مير

جديدين في العدة  ,وحيث انتفت العدة  ,فميس ثمة طالق رجعي .

()2

 : - 2اذا كان الطالق عمى مال  ,الن الطالق عمى مال ىو الفتداء نفسيا
َّ
ك بِمعر ٍ
ق م َّرتَ ِ ِ
يح
وف أ َْو تَ ْس ِر ٌ
ان فَإ ْم َسا ٌ َ ْ ُ
مما تقدمو من مال لقولو تعالى (الط َال ُ َ
َّ ِ
ان وَال ي ِح ُّل لَ ُكم أَن تَأ ُ ِ
ود
يما ُح ُد َ
وى َّن َش ْيًئا إِ َّال أ ْ
ْخ ُذوا م َّما آتَْيتُ ُم ُ
ْ ْ
بِِإ ْح َس ٍ َ َ
َن َي َخافَا أَال ُيق َ
ِ ِ
المَّ ِو فَِإن ِخ ْفتُم أ ََّال ي ِقيما ح ُد َ َّ ِ
ود
ت بِ ِو تِْم َك ُح ُد ُ
يما ا ْفتَ َد ْ
ْ
ود المو فَ َال ُج َن َ
ُ َ ُ
ْ
اح َعمَ ْيي َما ف َ
()3
َّ ِ
ِ
المَّ ِو فَ َال تَعتَ ُدوىا ومن يتَع َّد ح ُد َ َّ ِ
وال يمكن ان
ون).
ْ َ ََْ َ َ ُ
ود المو فَأُولَئ َك ُى ُم الظال ُم َ
يتحقق افتداء مع ثبوت حق المراجعة في العدة  ,اذ ييدم ىو بمراجعتو فييا
معنى االفتداء.

()4

 : - 3اذا كان الطالق ىو المكمل لمثالث  ,فاذا طمقيا واحدة وراجعيا  ,ثم

طمقيا اخرى وراجعيا  ,وطمقيا الثالثة كان الطالق بائنا وكانت البينونة الكبرى
 ,وذلك لقولو تعالى بعد ذكر الطمقتين( :فَِإ ْن طَمَّقَيَا فَ َال تَ ِح ُّل لَوُ ِم ْن َب ْع ُد َحتَّى
تَْن ِكح َزوجا َغ ْيره فَِإن طَمَّقَيا فَ َال ج َناح عمَ ْي ِيما أَن يتَراجعا إِن ظََّنا أ ِ
يما
ْ
ُ َ َ َ ْ ََ ََ ْ
َُ ْ
َ ًْ
َ
َن ُيق َ
()5
ِ
ود المَّ ِو وتِْم َك ح ُد ُ َّ ِ
ون) .فكانت الطمقة الثالثة مزيمة
ُح ُد َ
ُ
ود المو ُي َبيُّْنيَا لقَ ْوٍم َي ْعمَ ُم َ
َ
) - (1سورة االحزاب  ,ايو 49

) - (2ينظ ــر  :محم ــد اب ــو زىـ ـرة  ,االحـ ـوال الشخص ــية  ,الطبع ــة الث ــاني  ,دار الفك ــر
العربي  ,القاىرة دون تاريخ الطبع ص309

) - (3سورة البقرة  ,ايو 229

) - (4ينظــر  :بــدران ابــو العنــين بــدران  ,احكــام الــزواج والطــالق فــي االســالم  ,ط, 2
دار الت ــأليف  ,مصـ ــر  , 1961ص . 242ومحمـ ــد ابـ ــو زى ـ ـرة  ,المصـ ــدر السـ ــابق ,

ص309

) - (5سورة البقرة  ,ايو 230
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لمحل فال يممك العقد عمييا اال بعد ان تتزوج غيره  ,ويعاشرىا ويطمقيا وتنتيي

عدتيا ,فأولى أال يممك رجعتيا.

: - 4

()1

الفاظ الكناية في الطالق يقع بيا الطالق بائنا ألنيا تدل عمى

االنفصال في الحال عدا الفاظ الطالق بـ(اعتدي ,استبرئ رحمك ,انت واحدة)
فيذه االلفاظ ال تدل عمى االنفصال في الحال  ,فيكون الطالق بيا رجعيا,

وىذا رأي انفرد بو الحنفية واحد قولي االمام مالك.

()2

.

 - 5ما نص عميو القانون انو طالق بائن .نصت المادة ( )45من قانون
االحوال الشخصية العراقي النافذ عمى اعتبار حاالت التفريق طالقا بائنا .

()3

الفرع الثاني

االثار المترتبة عمى الطالق الرجعي ومدة العدة .
اوال :ان ابرز االثار المتربية عمى الطالق الرجعي

()4

ىي انو :

 -1ال يزيل الممك وال الحل بل ينقص عدد الطمقات التي يممكيا الزوج .
 -2لمزوج ان يراجعيا اثناء العدة في أي وقت يشاء دون عقد او مير
جديدين.

 -3ال يمنع التوارث بينيما اثناء فترة العدة .
) - (1ينظ ــر  :محم ــد اب ــو زىـ ـرة  ,االحـ ـوال الشخص ــية  ,مص ــدر سـ ــابق  ,ص, 309
وبدران ابو العنين بدران  ,احكام الزواج والطالق  ,مصدر سابق  ,ض242

) - (2يـ ـنقال ع ــن  :محم ــد اب ــو زىـ ـرة  ,االحـ ـوال الشخص ــية  ,الطبع ــة الث ــاني  ,دار الفك ــر
العربي  ,القاىرة دون تاريخ الطبع  ,ص.310

) - (3ينظ ــر  :نصـ ــوص المـ ـواد ( 40و 41و 42و  , 43و , 44و ) 45مـ ــن قـ ــانون
االحوال الشخصية العراقي رقم  188لسنة  1959المعدل .

) - (4ينظــر  :د .فــاروق عبــداهلل ك ـريم  ,الوســيط فــي شــرح قــانون االح ـوال الشخصــية
العراقي  ,مطبعة جامعة السميمانية  , 2004 ,ص 172وما بعدىا  ,وينظر  :محمد

ابــو زى ـرة  ,مصــدر ســابق  ,ص  , 312وينظــر  :بــدران ابــو العنــين بــدران  ,مصــدر
سابق  ,ص 243
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– 4ال يحق لمزوجة المطالبة بمؤخر الصداق إال بعد انتياء العدة الشرعية.

 -5بقائيا في مسكن الزوجية اثناء فترة العدة وىذا ما سنبحثو.
 -6تستحق النفقة اثناء فترة العدة .
ثانيا  :مدة عدة المطمقة رجعيا.

ان المطمقة رجعيا اما ان تكون حائال او حامال والحائل اما ان تكون من
ذوات الحيض او ليست من ذوات الحيض وعدة كل واحدة كما يمي :

اوال :عدة المطمقة رجعيا ثالثة قروء اذا كانت من ذوات الحيض لقولو تعالى
َّص َن بِأ َْنفُ ِس ِي َّن ثَ َالثَةَ قُُروٍء.)1( .)..
( َواْل ُمطَمَّقَ ُ
ات َيتََرب ْ
ثانيا :وعدة المطمقة الرجعية ثالثة اشير ان لم تحض لصغر السن او لسن
اليأس لقولو تعالى(و َّ
الالئِي َيئِ ْس َن ِم َن اْل َم ِح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم فَ ِع َّدتُيُ َّن
َ
()2
ِ
ثَ َالثَةُ أَ ْشي ٍر و َّ
ض َن.)..
الالئِي لَ ْم َيح ْ
ُ َ
َحم ِ
ال
ثالثا :عدة المطمقة الحامل :تنتيي بوضع الحمل لقولو تعالى ( َوأُوَال ُ
ت ْاأل ْ َ
ض ْع َن َح ْممَيُ َّن.)..
َجمُيُ َّن أ ْ
َن َي َ
أَ

()3

) - (1سورة البقرة  ,ايو . 228

) - (2ينظر  :سورة الطالق اية 4

) - (3ينظر  :سورة الطالق اية 4
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المبحث الثاني

مكان عدة المطمقة رجعيا

()1

اتفق الفقياء المسممون

عمى ان المعتدة من طالق رجعي ليا السكنى عمى

زوجيا لقولو تعالى (أ ِ
ث َس َك ْنتُ ْم ِم ْن ُو ْجِد ُك ْم) )2( .واشترطوا في
وى َّن ِم ْن َح ْي ُ
َسكُن ُ
ْ
المسكن ان تتوفر فيو كافة الشروط الشرعية  ,اال انيم اختمفوا في تحديد
المكان الذي تعتد فيو المطمقة الرجعية ومدى جواز سكنى الزوج معيا
ومعاشرتيا فيو  ,ونبين تفصيل ذلك في المطالب االتية :
المطمب االول

مكان اعتداد المطمقة الرجعية المستقرة
ذىب جميور الفقياء الى ان مكان اعتداد المطمقة رجعيا ىو مسكن الزوجية
الذي كانت تسكن فيو قبل الطالق  ,وذىب بعض الشافعية وبعض الحنابمة
الى ان مكان عدة المطمقة الرجعية ىو المكان الذي يختاره الزوج  ,ونبين ذلك
في الفروع االتية :
الفرع االول

القائمين باعتداد المطمقة الرجعية في مسكن الزوجية
ذىب الحنفية والمالكية والمشيور عند الشافعية والحنابمة الى وجوب اعتداد
المطمقة الرجعية في مسكن الزوجية  ,ونورد فيما يمي اقواليم كما وردت وادلتيم

:

1

 -االتفاق نقال عن  :أ .د وىبة الزحيمي  ,الفقو االسالمي وادلتو  ,ج , 9ط , 4دار

2

 -سورة الطالق  ,اية 6

الفكر  ,سوريا – دمشق  ,دون سنة طبع  ,ص624
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اوال  :الحنفية :جاء في البدائع َ (:و َم ْن ِزلُيَا
اْلمو ِ
ت تَ ْس ُكُنوُ قَْب َل ُمفَ َارقَ ِة
ضعُ الَِّذي َك َان ْ
َْ
()1
ِ
ِ
ِ
َساكًنا فيو أ َْو لَ ْم َي ُك ْن ).

ون ِف ِ
الس ُك ِ
يو لِ ِال ْعتِ َد ِاد ُى َو
الَِّذي تُ ْؤ َم ُر بِ ُّ
ِ
ان َّ
الزْو ُج
اء َك َ
َزْو ِجيَا َوقَْب َل َم ْوتِو َس َو ٌ

(ي ْعنِي لَ ْو َن َقمَيَا َزْو ُجيَا إلَى
ثانيا  :المالكية :جاء في مختصر خميل لمخرشي َ
الس ْك َنى ِف ِ
َِّ
ات فَِإَّنيَا تَُرُّد إلَى
ف بِ ُّ
ان تُ ْع َر ُ
يو ثَُّم طَمَّقَيَا أ َْو َم َ
َغ ْي ِر اْل َم ْن ِزِل الذي َك َ
ُّ ِ ِ
ِ
ِ
يو وُيتَّيَم َّ
الس ْك َنى
ط َحقّْيَا ِم ْن ُّ
إسقَا َ
الزْو ُج َعمَى أَنَّوُ َّإن َما أ ََر َاد ْ
اْل َم ْن ِزل ْاأل ََّول فَتَ ْعتَد ف َ ُ
ط ِ
ق لِمَّ ِو وواو واتُّ ِيم واو اْل َح ِ
ِفي اْل ِع َّد ِة ِفي اْل َم ْن ِزِل ْاأل ََّو ِل واْل ِع َّدةُ َح ّّ
ف
ال أ َْو َو ُاو اْل َع ْ
ََ ُ َ َ َ ُ
َ
َعمَى َن َقمَيَا .)2( .) .
(و َعمَ ْييَا
ثالثا  :القول المشيور عند الشافعية :جاء في اسنى المطالب َ :
م َال َزمتُو إلَى ْان ِقض ِ
اء اْل ِع َّد ِة فَ َال تَ ْخ ُرُج ِم ْنوُ َوَال ُي ْخ ِرُجيَا ِم ْنوُ ُذو اْل ِع َّد ِة َّإال لِ ُع ْذ ٍر
َ
ُ َ ُ
ِ
ش ِم َل َك َالم ُو َكأَصمِ ِو َّ ِ
ِ
ِ
ص َّرَح
وى َّن } ِ َو َ
َك َما َس َيأْتي ِآل َية { َال تُ ْخ ِرُج ُ
ْ
الر ْجع َّي َة َ ،وبِو َ
ُ
ِفي ّْ ِ
ي
وى َو َما َن َّ
ص َعمَ ْي ِو ِفي ْاأل ُّْم َك َما قَالَوُ ا ْب ُن ّْ
ال الس ُّْب ِك ُّ
الرْف َع ِة َو َغ ْي ُرهُ قَ َ
النيَ َاية ُ ,
ور و َّ
ط َال ِ
الزْرَك ِش ُّي :
َ ،و ُى َو أ َْولَى ِِإل ْ
ق ْاآل َي ِة َ ،وقَ َ
ال ْاألَ ْذ َرِع ُّي َّإنوُ اْل َم ْذ َى ُ
ب اْل َم ْشيُ ُ َ
()3
اب .).
َّو ُ
َّإنوُ الص َ
رابعا :الحنابمة:جاء في كشاف القناع(وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى
عنيا في لزوم المنزل لقولو تعالى ال تخرجوىن من بيوتين وال يخرجن ,وسواء

1

 -ينظر  :عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  ,بدائع الصنائع في ترتيب

الشرائع ,ج , 3ط 2دار الكتب العممية  -بيروت – لبنان 1406 ,ىـ 1986 -م ,
ص.205

2

 -ينظر  :ابي عبداهلل محمد الخرشي  ,شرح مختصر خميل  ,ج , 4ط , 2المطبعة

االميرية  ,بوالق – مصر  1317ىـ ص 157

3

 -ينظر :ابي يحيى زكريا االنصاري الشافعي  ,اسنى المطالب شرح روض الطالب ,

ج , 3المطبعة الميمنية  ,ص404
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أذن ليا الزوج في الخروج أولم يأذن ،الن ذلك من حقوق العدة ،وىي حق هلل

تعالى فال يممك الزوج إسقاط شيء من حقوقيا )(.)1
واستدل الجميور بما يمي:

 -1قول اهلل تعالى (ال تخرجوىن من بيوتين وال يخرجن )  :ان المَّوَ تَ َعالَى
ِ
ت
َض َ
وى َّن ِم ْن ُبُيوتِ ِي َّن } َواْل َب ْي ُ
اف اْل َب ْي َ
ت إلَ ْييَا بِقَ ْولِو َع َّز َو َج َّل { َال تُ ْخ ِرُج ُ
أ َ
َىمَيا فَ ََّ
اف إلَ ْييَا ُى َو الَِّذي تَ ْس ُكُنوُ َ ،ولِيَ َذا َّ
ان
فإنيَا إ َذا َزَار ْ
ض ُ
اْل ُم َ
طمقَيَا َزْو ُجيَا َك َ
ت أْ َ
ت تَس ُكن ِف ِ
َِّ
يو فَتَ ْعتَ َّد ثَ َّمةَ ؛ ِأل َّ
َن َذلِ َك ُى َو
َن تَ ُع َ
َعمَ ْييَا أ ْ
ود إلَى َم ْن ِزلِيَا الذي َك َان ْ ْ ُ
()2
ِ َِّ
ت ِى َي ِفي َغ ْي ِرِه.
اف إلَ ْييَا َوِا ْن َك َان ْ
ض ُ
اْل َم ْوضعُ الذي ُي َ
َِّ ِ
ضا و ِ
َ -2ج َع َل المَّوُ لِْم ُمطَمَّقَ ِة اْل ُم ْعتَ َّد ِة ُّ
اجًبا َو َحقِّا َال ِزًما ُى َو لمو ُس ْب َح َانوُ
الس ْك َنى فَ ْر ً َ
وتَعالَى َ ،ال يج ُ ِ
طوُ َع ْن َّ
الزْو ِج
َن تُ ْس ِق َ
َن ُي ْم ِس َكوُ َع ْنيَا َ ،وَال َي ُج ُ
وز لَيَا أ ْ
وز ل َّمزْو ِج أ ْ
َُ
َ َ
(.)3
ث َب ْع َد َذلِ َك أ َْم ًار) فيي
 -3قولو تعالى في نفس اآلية َ
(ال تَ ْد ِري لَ َع َّل المَّوَ ُي ْحِد ُ
تضمنت النيي عن خروج المطمقة الرجعية ؛ ألنيا بصدد أن يحدث لمطمقيا
رأي في ارتجاعيا ما دامت في عدتيا ؛ فكأنيا تحت تصرف الزوج في كل

وقت (.)4

الفرع الثاني

اعتداد المطمقة الرجعية حيث يشاء الزوج
ذىب بعض فقياء الشافعية واحد قولي الحنابمة الى ان لمزوج ان يسكن معتدتو
الرجعية حيث يشاء ونورد اقواليم فيما يمي :
1

 -ينظر  :الشيخ منصور بن يونس البيوتي الحنبمي  ,كشاف القناع ,ج , 5الطبعة

االولى  1418ى  1997 -م دار الكتب العممية بيروت – لبنان ,ص.509

2
3
4

 -ينظر  :الكاساني  ,البدائع  ,مصدر سابق  ,ج , 3ص.205

 ينظر  :ابن العربي  ,احكام القران  ,مسالة ىل لممطمقة المعتدة السكنى  ,ج382 , 7 ينظر  :الجامع ألحكام القران  ,القرطبي  ,مصدر سابق  ,ج , 81ص851Journal of college of Law for Legal and Political Sciences
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َما مو ِ
ضى اْل َك َالم ِفي و ُج ِ
ف
وب ُّ
ال اْل َم َاوْرِد ُّ
قَ َ
ض ُعيَا فَ ُم ْختَمَ ٌ
ي  (:قَ ْد َم َ
الس ْك َنى  ،فَأ َّ َ ْ
ُ
ُ
ق ر ْج ِع ٍّي فَمو ِ
ض ُعيَا َغ ْي ُر ُمتَ َعي ٍ
َّن َ ،و ُى َو ِإلَى
ت ِفي َ
بِ َح َس ِب اْل ِع َّد ِة  ،فَِإ ْن َك َان ْ
ط َال ٍ َ
َْ
ون ِة ِ :ألََّنو س ْك َنى َزو ِجي ٍ
ِ
ث َش ِ
ِ
ِخي ِار َّ ِ
َّة
ْم َ
َ
ُ ُ
الزْو ِج في إِ ْس َكانيَا َح ْي ُ َ
ْ
اء م َن اْل َم َواض ِع اْل َمأ ُ
ت َحالَيَا قَْب َل الطَّ َال ِ
ُي ْستَ َح ُّ
ق َم َع َّ
َّر ِفي َن ْقمِيَا
ان ُم َخي ًا
النفَقَ ِة  ,فَأَ ْش َبيَ ْ
ق َ ،وقَ ْد َك َ
()1
ِ
ِ
الس ْك َنى ِم ْن ُحقُو ِ
ّْين).
ون َى َذا ُّ
ق ْاآل َدمي َ
َك َذل َك َب ْع َدهُ َ ،وَي ُك ُ
الحنابمة :قالوا (الرجعية زوجة ولو السفر والخموة بيا ووطئيا ) )2( .مما يعني
ان لو ان يسكنيا حيث شاء طالما يستطيع السفر والخموة ووطئيا  ,فضال عن

كونيا زوجة  ,والزوجة يحق لو اسكانيا حيث يشاء .

والواضح من متونيم انيم استندوا الى حق الزوج في اسكان مطمقتو الرجعية

حيث يشاء بما يأتي

 -1ان المطمقة الرجعية زوجة ليا حكم الزوجة قبل الطالق  ,وبما ان لمزوج
اسكان زوجتو قبل الطالق حيث شاء  ,فكذلك المطمقة رجعيا .

 -2ان سكنى المعتدة الرجعية ليست حقا هلل تعالى وانما من حقوق االدميين
فيجوز ان يسكنيا حيث يشاء.

الترجيح:

ان اهلل سبحانو وتعالى الزم الزوج بعدم اخراج معتدتو الرجعية من بيت الزوجية

وعدم خروجيا من تمقاء نفسيا  ,لحكمة اال وىي المراجعة بدليل قولو تعالى
لعل اهلل يحدث بعد ذلك ام ار ..واالمر ىو المراجعة  ,لذا فعدم الخروج ىو

لقصد المراجعة وليس لذاتية البيت  ,وعميو فان كان اخراج الزوجة يؤدي الى

المقصد االساس ىو الرجعة فال نرى بائسا في الخروج واال فال .

1

 -ينظر  :العالمة أبو الحسن الماوردي  ,الحاوي الكبير  ,ج , 11دار الفكر ـبيروت ,

2

 -ينظر  :البيوتي  ,الروض المربع  ,مصدر سابق  ,ج , 1ص378

دون تاريخ طبع  ,ص249
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فمو ان مسكن الزوجية كان بالقرب من اىل الزوجين وكان االىل ىم السبب
في الطالق وما اكثر حاالت تدخل االىل ...فما المانع من انتقال الزوج من
ىذا المسكن الى مسكن تيدئ فيو النفوس  ,بغية مراجعتيا .
المطمب الثاني

مكان عدة المطمقة الرجعية المتنقمة او المسافرة
قد يط أر ان تنتقل المعتدة رجعيا من مسكن الزوجية اثناء عدتيا او ان تطمق
اثناء خروجيا لمسفر او لمحج او غير ذلك .فان طمقيا واعتدت في مسكن
الزوجية وارادت السفر فال يحق ليا ذلك  ,عند جميور الفقياء من الحنفية
والمالكية وجميور الشافعية واحد قولي الحنابمة  ,ويحق لو السفر بيا عند
االمام زفر من الحنفية .

()1

وعند الماوردي والنووي من الشافعية والقول

المشيور عند الحنابمة وذلك وفقا لمتفصيل الذي ذكرناه انفا .
اما اذا طمقيا الزوج اثناء السفر فممفقياء اراء و تفصيل في ذلك نبينو كما
يمي :
الرأي االول  :ذىب اليو الحنفية والحنابمة وقالوا ان الزوج اذا سافر بزوجتو
وطمقيا طالقا رجعيا اثناء السفر فان المكان الذي تعتد فيو ىو المكان الذي
يختاره الزوج وال تفارقو  ,النيم اجازوا لمزوج مساكنتيا ووطئيا كما نبينو الحقا.

 - 1جاء في المبسوط (إذا طمقيا طالقا رجعيا في منزليا فميس لو أن يسافر بيا قبل

الرجعة عندنا ولو ذلك عند زفر رحمو اهلل تعالى قيل ىذا بناء عمى أن السفر بيا رجعة عند

زفر) ينظر :السرخسي  ,المبسوط  ,مصدر سابق  ,ج ,6ص.29
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فقد جاء في المبسوط لمحنفية ( :ولو سافر بيا ثم طمقيا فإن كان الطالق
رجعيا فيي ال تفارق زوجيا ألن الطالق الرجعي ال يقطع النكاح .)1( .).
وجاء في الروض المربع لمحنابمة (والرجعية زوجة  ,وليا أن تتشوف لو
وتتزين ولو السفر والخموة بيا ووطئيا ).

()2

الرأي الثاني  :لممالكية  :الذين فرقوا بين سفر النقمة وسفرة الحج او العمرة
وغيره .
فان نقميا زوجيا لمسكنى في مكان اخر ثم طمقيا قبل اثناء الطريق فان شاءت

اعتدت بأبعدىما او بأقربيما او في المكان الذي وقع بو الطالق  ,حيث جاء
ط َال ِق ِو َبائًِنا أَو ر ْج ِعيِّا ِفي سفَ ِر ِاال ْنتِقَ ِ
في منح الجميل (وِفي َم ْو ِت َّ
ال
الزْو ِج أ َْو َ
َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امة بِ َغ ْي ِرِه َدائ ًما تَ ْعتَ ُّد َّ
ت بِأَ ْق َربِ ِي َما أ َْو
اء ْ
الزْو َجةُ ْ
م ْن اْل َم ْس َك ِن ْاأل ْ
إن َش َ
َصم ّْي َو ْاإلقَ َ
ِ ِ
أ َْبعِد ِىما أَي اْلم َك َان ْي ِن اْلم ْنتََق ِل ع ْنو واْلم ْنتََق ِل إلَ ْي ِو لِْمم َك ِ َِّ ِ
ين
ان الذي ى َي بِو ح َ
َ
َ ُ َ ُ
ُ
َ َ ْ َ
()3
اْل َم ْو ِت أ َْو الطَّ َال ِ
ق أ َْو تَ ْعتَ ُّد بِ َم َكانِيَا الَِّذي ِى َي بِ ِو) .
اما اذا خرجت لحج او عمرة او اعتكاف ثم طمقيا فإنيا تمضي الى حجيا او
عمرتيا او اعتكافيا وال تعود لمسكنيا حتى تتم ما ىي عميو  ,وكذلك الحال لو
طمقيا ثم احرمت لحج او عمرة او اعتكاف فانيما تمضي لما ىي عميو حتى

تتمو وتكون اثمة امام اهلل سبحانو  ,اما المعتكفة ان احرمت او المعتدة ان

اعتكفت فإنيا تستمر في مبيتيا في مسكنيا وال تخرج لمعتكفيا حيث جاء في
ت ثَُّم طَمَّقَيَا
َح َرَم ْ
(إن َخ َر َج ْ
ت اْل َم ْأرَةُ ِم ْن َم ْس َكنِيَا لِ َح ٍّج أ َْو ُع ْم َرٍة َوأ ْ
منح الجميل ْ :
ت ِال ْعتِ َك ٍ
ات
ت ثَُّم َ
اف َو َش َرَع ْ
ات َع ْنيَا أ َْو َخ َر َج ْ
طمَّقَيَا أ َْو َم َ
َزْو ُجيَا أ َْو َم َ
 - 1ينظر  :السرخسي  ,المبسوط  ,مصدر سابق  ,ج ,6ص.29

 - 2ينظر  :البيوتي  ,الروض المربع  ,مصدر سابق  ,ج , 1ص378
 - 3ينظر  :محمد عميش  ,منح الجميل  ,مصدر سابق  ,ج , 4ص332
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ت ِفي َسفَ ِرَىا َّ
الزْو َجةُ اْل ُم ْح ِرَمةُ بِ َح ٍّج أ َْو ُع ْم َ ٍرة أ َْو اْل ُم ْعتَ ِكفَةُ
استَ َم َّر ْ
ضْ
َم َ
اي ْ
تَ ْ
عمَى ْ ِ ِ
َّ
ب َعمَْييَا إ ْك َما ُل َح ّْجيَا أ َْو ُع ْم َرتِيَا
إن َم َ
اعت َكافيَا ْ
ات َزْو ُجيَا أ َْو طَمقَيَا فََي ِج ُ
َ
ات َزْو ُجيَا أ َْو
اعتِ َك ِافيَا َوَي ْح ُرُم َعمَْييَا تَْرُكوُ َو ُّ
الرُجوعُ لِ َم ْس َكنِيَا أ َْو الَّتِي َم َ
أ َْو ْ
ت بِ َح ٍّج أ َْو ُع ْم َرٍة وِىي ُم ْعتَ َّدةٌ ِم ْن طَ َال ٍ
يت
ق أ َْو َوفَ ٍاة فَتَتُْر ُ
َح َرَم ْ
ك اْل َمبِ َ
طَمَّقَيَا ثَُّم أ ْ
َ َ
ت المَّو تَعالَى بِِإ ْحر ِ
َّ ِ
ضي عمَى ْ ِ
ِفي مس َكنِيا وتَم ِ
اميَا
صْ
َ
َ َ
يمةُ َ ,و َع َ
َْ َ َ ْ
َ
إح َراميَا التتْم َ
ِ
ِ
ت َواْل ُم ْعتَ َّدةُ
َح َرَم ْ
اعتَ َكفَ ْ
إن أ ْ
إن ْ
ضا َواْل ُم ْعتَكفَةُ ْ
َوِى َي ُم ْعتَ َّدةٌ َوتَ ْمضي اْل ُم ْح ِرَمةُ ْ
ت أ َْي ً
()1
ت فَتَ ْستَ ِم ُّر َعمَى َمبِيتِيَا ِفي َم ْس َكنِيَا َوَال تَ ْخ ُرُج لِ ُم ْعتَ َك ِفيَا).
اعتَ َكفَ ْ
إن ْ
ْ
القول الثالث :لمشافعية  :اعتبار اإلذن والخروج من العمران واإلحرام بالحج،
وىو قول الشافعية ،وقد نصوا عمى أنو إن أذن الزوج لزوجتو في سفر حج ,
أو عمرة ,أو تجارة  ,أو استحالل مظممة  ,أو نحو ذلك كسفر لحاجتيا  ,ثم
وجبت عمييا العدة  ,فإن كانت لم تفارق عمران البمد فإنو يجب عمييا الرجوع

في األصح ; ألنيا لم تشرع في السفر ،وان فارقت عمران البمد ووجبت العدة
في أثناء الطريق فميا الرجوع وليا المضي في السفر ; ألن في قطعيا عن
السفر مشقة  ,ال سيما إذا بعدت عن البمد  ,أو خافت االنقطاع عن الرفقة ,

واألفضل الرجوع ،واذا اختارت المضي ومضت لمقصدىا أو بمغتو فإنيا ترجع

بعد قضاء حاجتيا دون تقيد بمدة السفر وىي ثالثة أيام

ونصوا عمى أنو يجب عمييا الرجوع بعد قضاء الحاجة لتعتد ما بقي من العدة

في مسكنيا ،واذا سافرت لنزىة أو زيارة أو سافر بيا الزوج لحاجتو ووجبت
العدة فال تزيد عمى مدة إقامة المسافرين ثم تعود ،وان قدر ليا الزوج مدة في

نقمة أو سفر حاجة أو في غير ذلك كاعتكاف  ,استوفتيا وعادت لتمام العدة.

()2

1
2

 -ينظر  :محمد عميش  ,منح الجميل  ,مصدر سابق  ,ج , 4ص332

 -ينظر  :شياب الدين أحمد ابن حجر الييتمي  ,تحفة المحتاج بشرح المنياج  ,ج , 8

دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع  ,بيروت لبنان دون سنة طبع  ,ص264
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المطمب الثالث

مساكنة المعتدة ومعاشرتيا
ىنالك رأيين لدى الفقياء فيما يتعمق بمساكنة ومعاشرة الزوج لمطمقتو الرجعية
 ,االول ذىب اليو اْلمالِ ِكيَّةُ و َّ
وز
الش ِاف ِعَّيةُ ورواية عن الحنابمة وقالوا الَ َي ُج ُ
َ
َ
لِ َّمرُجل اْل ُمطَمّْ ِ
ق ُم َسا َك َنةُ اْل ُم ْعتَ َّد ِة ومعاشرتيا من طالق رجعي  ,والثاني ذىب
اليو الحنفية ورواية عن الحنابمة اذ قالوا بجواز المساكنة  ,ونعرض تفصيل

ذلك كما يأتي:
الراي االول :

الد ُخول عمَى مطَمَّقَتِ ِو َّ ِ ِ
وز لِ َّمرُجل ُّ
ان
اوال :المالكية :قالوا الَ َي ُج ُ
الر ْجعيَّة َولَ ْو َك َ
َ ُ
الس َكن معيا ِفي َد ٍار ج ِ
ام َع ٍة لَيَا ولِ َّمن ِ
اس .
َ
َم َعيَا َم ْن َي ْحفَظُيَا َ ،والَ ُي َب ُ
اح لَوُ َّ ُ َ َ َ
َ
وحجَّتُيم ِفي تَح ِر ِيم ِ
اد لِ ّْمن َك ِ َِّ
ض ّّ
اال ْختِالَ ِء بِيَا أ َّ
َّب
َن الطَّالَ َ
ْ
اح الذي قَ ْد َسب َ
ق ُم َ
َ ُ ُْ

ود ِ
إل ْبقَ ِ
ا ِْ
ّْد مع و ُج ِ
ض ّْد ِه .
إلِ َب َ
احةَ َوا ْ َ
اء لمض ّْ َ َ ُ

()1

ثانيا  :الشافعية  :قالوا ال تجوز مساكنتيا كونيا محرمة عميو ويعد الدخول

من قبيل االضرار بيا  ,ولكن اجازوا السكنى معيا اذا كانت الدار واسعة
وكان معيا محرم .

(ي ْح ُرم َعمَى َّ
َع َمى ُم َسا َك َنةُ اْل ُم ْعتَ َّد ِة
الزْو ِج َولَ ْو أ ْ
حيث جاء في اسنى المطالب َ ُ
ِفي َّ
اخمَتُيَا ؛ ِألََّنوُ ُي َؤّْدي إلَى اْل َخْم َوِة بِيَا َ ،وِى َي
الد ِار الَّتِي تَ ْعتَ ُّد ِفييَا َ ،و ُم َد َ
ال تَعالَى { وَال تُض ُّار ِ
ُم َح َّرَمةٌ َعمَ ْي ِو ؛ َوِأل َّ
ضيّْقُوا
إض َرًا
َن ِفي َذلِ َك ْ
َ ُ
وى َّن لتُ َ
ار بِيَا َ ،وقَ َ َ
َ
عمَ ْي ِي َّن } َّإال ِفي َد ٍار و ِ
الر َج ِ
ال أ َْو َم ْح َرٍم
وز َذلِ َك َم َع َم ْح َرٍم لَيَا ِم ْن ّْ
اس َع ٍة فََي ُج ُ
َ
َ
()2
النس ِ
ِ
ُخ َرى.)..
اء أ َْو َم َع َزْو َج ٍة أ ْ
لَوُ م ْن ّْ َ
1
2

 -ينظر  :الخرشي  ,شرح مختصر خميل  ,مصدر سابق ,ج , 5ص .236

 -ينظر  :ابي يحيى زكريا االنصاري الشافعي  ,اسنى المطالب شرح روض الطالب ,

ج , 3المطبعة الميمنية  ,ص.404
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ثالثا :رواية عن الحنابمة :قالوا انيا ليست مباحو لو فال يجوز الخموة بيا او
وطئيا ويفيم من ذلك عدم مساكنتيا من باب اولى .

اذ جاء في الشرح الكبير البن قدامة (وعن احمد رحمو اهلل أنيا ليست مباحة

وال تحصل الرجعة بوطئيا ) .

()1

الرأي الثاني :

اوال  :الحنفية  :ذىب الحنفية الى جواز مساكنة الرجل لزوجتو المطمقة رجعيا
حتى وان لم يكن في نيتو مراجعتيا بشرط ان يعمميا بدخولو كي ال يقع نظره

عمى ما يؤدي الى رجعتيا فيضطر لطالقيا ثانية فتضار بذلك .

قال السرخسي (:فإن كان من شأنو أن ال يراجعيا ،فأحسن ذلك أن يعمميا
بدخولو عمييا بالتنحنح وخفق النعل كي تتأىب لدخولو ،ال ألن الدخول عمييا
بغير االستئذان حرام ،ولكن المرأة في بيتيا في ثياب مينتيا فربما يقع بصره

عمى شيء منيا وتقترن بو الشيوة فيصير مراجعا ليا بغير شيود وذلك مكروه

 ,واذا صار مراجعا وليس من قصده إمساكيا احتاج إلى أن يطمقيا وتستأنف
العدة فيكون إض ار ار بيا من حيث تطويل العدة).

()2

ثانيا :الحنابمة  :قالوا الرجعية زوجة لو ،عمييا ما عمى الزوجات وليا عميو ما

لمزوجات فمو الخموة بيا ووطئيا والخموة والوطيء ال تأتي دون مساكنة .
جاء في الروض المربع ("وىي" أي الرجعية "زوجة" يممك منيا ما يممكو ممن

لم يطمقيا و "ليا" ما لمزوجات من نفقة وكسوة ومسكن "وعمييا حكم الزوجات"
من لزوم مسكن ونحوه "لكن ال قسم ليا" فيصح أن تطمق وتالعن ويمحقيا

ظياره وايالؤه وليا أن تتشوف لو وتتزين ولو السفر والخموة بيا ووطئيا) .

()3

 - 1ينظر  :شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
المقدسي  ,الشرح الكبير  ,ج , 8دار الكتاب العربي لمنشر والتوزيع  ,دون سنة وتاريخ

الطبع  ,ص. 474

 - 2ينظر  :المبسوط  ,السرخسي  ,المصدر السابق  ,ج , 6ص.21
 - 3ينظر  :البهوتي  ,الروض المربع  ,المصدر السابق  ,ج , 8ص.811
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ونحن نؤيد ما ذىب اليو الحنفية وقسم من الحنابمة بجواز مساكنة الرجل
لمطمقتو عسى ان يرى منيا ما يدعوه الى مراجعتيا فيتحقق ما يبتغيو النص

القرآني لعل اهلل يحدث بعد ذلك ام ار.
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المبحث الثالث

خروج المعتدة الرجعية من مكان العدة واالثر المترتب عميو

نتناول في ىذا المبحث ثالثة مسائل االولى خروج المعتدة الرجعية من مكان

العدة لقضاء حوائجيا وخروجيا واالنتقال الى مسكن اخر لعذر شرعي  ,واالثر
المترتب عمى خروجيا دون عذر وذلك في المطالب الثالث االتية :
المطمب االول

خروج المعتدة الرجعية لقضاء حوائجيا
اختمف الفقياء في ىذه المسالة عمى ثالثة اقول:

االول :قال بو الحنفية  :ومفاده ان ليس لممعتدة الرجعية الخروج من مسكن
العدة لقضاء

حوائجيا مطمقا سواء اذن ليا الزوج ام لم يأذن  ,مستدلين بما يأتي:
وى َّن ِم ْن ُبُيوتِ ِي َّن َوَال َي ْخ ُر ْج َن) فالمكوث في البيت
 -1بقولو تعالى ( َال تُ ْخ ِرُج ُ
حقا هلل تعالى ال يممك الزوج اسقاطو  ,سواء كان خروجيا خروج نقمة او

لقضاء حاجة حيث جاء في البحر الرائق ( :إن المطمقة رجعيا وان كانت
منكوحة حكما ال تخرج من بيت العدة ،ولو أذن الزوج بخالف ما قبل الطالق

الن الحرمة بعده لمعدة وىي حقا هلل تعالى فال يممكان إبطالو بخالف ما قبمو
()1

الن الحرمة لحق الزوج فيممك إبطالو باألذن).
()2
وبقولو تعالى (أ ِ
(و ْاأل َْم ُر
ث َس َك ْنتُ ْم ).
وى َّن ِم ْن َح ْي ُ
َسكُن ُ
ْ
قال الكاساني َ
ان َن ْيي َع ْن ِْ
بِ ِْ
اإل ْخ َار ِج واْل ُخ ُرو ِج وِألََّنيَا َزْو َجتُوُ َب ْع َد الطَّ َال ِ
اإل ْس َك ِ
الر ْج ِع ّْي لِ ِق َي ِام
ق َّ
َ
َ
ٌ

) - (1ينظر  :ابن نجيم  ,البحر الرائق ,مصدر سابق  ,ج , 4ص256
) - (2ينظر  :سورة الطالق  ,ايو 6
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ٍ
الن َك ِ ِ
اح لَيَا اْل ُخ ُرو ُج َك َما قَْب َل الطَّ َال ِ
ِمْم ِك ّْ
ق َّإال أ َّ
َن َب ْع َد
اح م ْن ُك ّْل َو ْجو فَ َال ُي َب ُ
()1
َّ
ق َال يباح لَيا اْل ُخروج وِان أُِذن لَيا بِاْل ُخرو ِج بِ ِخ َال ِ
ف َما قَْب َل الطَّ َال ِ
ق).
ُ
ُ ُ َ ْ َ َ
الط َال ِ ُ َ ُ َ
 -2قولو تعالى {وال ي ْخر ْجن إِ َّال أَن يأْتِين بِفَ ِ
اح َش ٍة} مفسرين خروجيا بالفاحشة.
ْ َ َ
َ َ ُ َ
يل قَولِ ِو ع َّز وج َّل { َّإال أَن يأْتِين بِفَ ِ
ِ ِ
اح َش ٍة
حيث جاء في البدائع ( قي َل في تَأ ِْو ِ ْ َ َ َ
ْ َ َ
يل  :اْلفَ ِ
م َبي َّْن ٍة } َّإال أ ْ ِ
ِِ
اح َشةُ ِى َي اْل ُخ ُرو ُج
ام ِة اْل َح ّْد َعمَ ْييَا َ ،وِق َ
َن تَْزن َي فَتَ ْخ ُرَج إلقَ َ
ُ
()2
َن ْف ُسوُ ).
طمَّقَ ِة َم ْك ِفَّيةُ اْل ُم ْؤَن ِة َوَنفَقَتُيَا َعمَى َزْو ِجيَا َعمَى أ ّْ
 -3ان اْل ُم َ
ت اْلفُ ْرقَةُ
َي َو ْج ٍو َوقَ َع ْ
()3
بِالطَّ َال ِ
اجةَ بِيَا إلَى اْل ُخ ُرو ِج.
ق فَ َال َح َ
الثاني :قال بو الشافعية  :لممعتدة الرجعية الخروج من مسكن الزوجية لقضاء
حوائجيا ان اذن ليا الزوج  ,فان لم يأذن فميس ليا ذلك .اذ جاء في الروضة (

إذا احتاجت إلى شراء طعام ،أو قطن ،أو بيع غزل ونحو ذلك ،نظر ،إن

كانت رجعية ،فيي زوجتو ،فعميو القيام بكفايتيا ،فال تخرج إال بإذنو).

()4

الثالث  :قال بو المالكية والحنابمة  :اذ قالوا ليا الخروج نيا ار لقضاء حوائجيا
وتعود عند الغروب وال تبيت اال ببيتيا.

جاء في كتب المالكية (وال بأس عمييا أن تخرج نيا ار في حوائجيا وكذلك عند
مالك خروجيا في طرفي النيار والميل عند انتشار الناس في أولو قدر ىدوئيم

في آخره وال بأس بذلك ويستحب أن ال تغرب الشمس عمييا إال في بيتيا وال

) - (1ينظر  :الكاساني  ,البدائع  ,مصدر سابق  ,ج , 3ص205
) - (2ينظر  :الكاساني  ,المصدر السابق ,ج , 3ص205

) - (3ينظر  :السرخسي  ,المبسوط  ,مصدر سابق  ,ج , 6ص22

) - (4ينظر  :االمام ابي زكريا يحيـى بـن شـرف الـدين النـووي  ,روضـة الطـالبين  ,ج6
دار الكتب العممية بيروت – لبنان  ,دون سنة طبع  ,ص393
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يجوز ليا أن تبيت إال في منزليا فإن خرجت في ليمة من عدتيا فباتت في

غير منزليا أثمت في فعميا وال يجوز ليا أن تفعل ذلك في باقي عدتيا).

()1

وقال الحنابمة (ولممعتدة الخروج في حوائجيا نيا ار سواء كانت مطمقة أو متوفى

عنيا لما [ روى جابر قال  :طمقت خالتي ثالثا فخرجت تجذ نخميا فمقييا رجل

فنياىا فذكرت ذلك لمنبي صمى اهلل عميو و سمم فقال  :اخرجي فجذي نخمك
لعمك أن تتصدقي منو أو تفعمي خي ار ] رواه النسائي و ابو داود وليس ليا

المبيت في غير بيتيا وال الخروج ليال إال لضرورة ألن الميل مظنة الفساد

بخالف النيار فإنو مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليو وان
وجب عمييا حق ال يمكن استيفاؤه إال بيا).

()2

ونحن مع الراي الذي ذىب اليو فقياء المالكية والحنابمة القاضي بالسماح

لممعتدة الرجعية الخروج لقضاء حوائجيا من مأكل وممبس ومعامالت خاصة

وغيرىا  ,كمان في خروجيا قضاء لحوائج الناس ,فبعد ان اكتسبت المرأة في

عصرنا المؤىالت العممية والوظيفية واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا  ,اصبح
المجتمع بحاجة الييا في مجاالت التعميم والتطبيب واالدارة وغيرىا فال بد من
قضاء ىذه الحوائج التي ال تتم اال من خالليا وبالتالي يتطمب منيا الخروج

ألداء ىذه الوظائف.

المطمب الثاني

انتقال المعتدة الرجعية من مكان العدة لعذر
ذىب الفقياء إلى أنو يجوز لممعتدة -من طالق أو فسخ أو وفاة -الخروج
واالنتقال من مكان العدة إلى مكان آخر في حالة الضرورة ،كما إذا خافت
) - (1ينظــر  :أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري
القرطبــي  ,الكــافي فــي فقــو أىــل المدينــة  ,ج 2,ط, 2مكتبــة الريــاض الحديثــة ،الريــاض،
المممكة العربية السعودية  1980م  1400 ,ىـ  ,ص623

) - (2ينظر  :ابن قدامة  ,المغني  ,مصدر سابق  ,ج , 9ص177
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عمى نفسيا أو ماليا من ىدم أو حريق أو غرق أو لصوص أو فسقة أو جار
سوء ،أو انتقل أىميا لمسكنى في مكان آخر .وىذا كمو يباح نتيجة لمضرورة
الممجئة التي تيدد الضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال
ومرجعيا قول اهلل تعالى (ال يكمف اهلل نفسا اال وسعيا ) وقول رسول اهلل صمى
اهلل عميو وسمم (ال ضرر وال ضرار )وتطبيقا لمقاعدة الفقيية :الضرورات تبيح
المحظورات ونورد اقوال الفقياء في تفصيل الحاالت التي تبيح الخروج من
مسكن الزوجية وىي حاالت واردة عمى سبيل الحصر ال المثال  ,وبالتالي
يكون لمقاضي السمطة التقديرية في اضافة حاالت جديدة وتقديرىا فيما اذا
كانت حالة ضرورة ام ال .
ِ ِ
َما ِفي َحالَ ِة الضَّر ِ
َن
اوال  :الحنفية َوأ َّ
ضطَُّر ْ
ورة فَِإ ْن اُ ْ
ت إلَى اْل ُخ ُرو ِج م ْن َب ْيتيَا بِأ ْ
ُ َ
ِ
ُج َرٍة َوَال تَ ِج ُد َما
ت ُسقُوطَ َم ْن ِزلِيَا ،أ َْو َخافَ ْ
َخافَ ْ
ان اْل َم ْن ِزُل بِأ ْ
ت َعمَى َمتَاعيَا ،أ َْو َك َ
ُجرتِ ِو ِفي ِع َّد ِة اْلوفَ ِاة فَ َال بأ ِ ِ
ِ ِ
ت تَ ْقِد ُر
َن تَْنتَِق َلَ ،وِا ْن َك َان ْ
ْس ع ْن َد َذل َك أ ْ
َ َ
تُ َؤّْديو في أ ْ َ
َ

ِ
َن تَ ْس ُك َن
ان اْل َم ْن ِزُل لِ َزْو ِجيَاَ ،وقَ ْد َم َ
َعمَى ْاأل ْ
ات َع ْنيَا َفمَيَا أ ْ
ُج َ ِرة َال تَْنتَق ُلَ ،وِا ْن َك َ
صيبِيا إن َكان َن ِ
ِفي َن ِ
الس ْك َنى َوتَ ْستَتُِر َع ْن
ص ُيبيَا ِم ْن َذلِ َك َما تَ ْكتَِفي بِ ِو ِفي ُّ
َ ْ َ
سائِ ِر اْلورثَ ِة ِم َّمن لَْيس بِم ْحرٍم لَيا ،وِان َكان َن ِ
ت َعمَى
ص ُيبيَا َال َي ْك ِفييَا أ َْو َخافَ ْ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
ََ
ِ
ِ ِ
ت بِطَ ِري ِ
ان َك َذلِ َك؛ ِأل َّ
ق
َن ُّ
الس ْك َنى َو َج َب ْ
ْس أ ْ
َن تَْنتَق َلَ ،وِاَّن َما َك َ
َمتَاعيَا م ْنيُ ْم فَ َال َبأ َ
ت لِ ُع ْذ ٍر
َع َذ ِارَ ، ،وِا َذا ْانتََقمَ ْ
اد ِة َحقِّا لِمَّ ِو تَ َعالَى َعمَ ْييَا ،واْل ِع َب َ
اْل ِع َب َ
ات تَ ْسقُطُ بِ ْاأل ْ
اد ُ
ت
ت إلَ ْي ِو بِ َم ْن ِزلَ ِة َك ْونِيَا ِفي اْل َم ْن ِزِل الَِّذي ْانتََقمَ ْ
اىا ِفي اْل َب ْي ِت الَِّذي ْانتََقمَ ْ
ون ُس ْك َن َ
َي ُك ُ
ال ِمن ْاأل ََّو ِل إلَ ْي ِو َك ِ
ِ
ِم ْنوُ ِفي ُح ْرَم ِة اْل ُخ ُرو ِج َع ْنوُ؛ ِأل َّ
ص َار
َن ِاال ْنتقَ َ ْ
َ
ان ل ُع ْذ ٍر ،فَ َ
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ت إلَ ْي ِو َكأََّنو م ْن ِزلُيا ِمن ْاألَص ِلَ ،فمَ ِزميا اْلمقَام ِف ِ
يو َحتَّى
اْل َم ْن ِزُل الَِّذي ْانتََقمَ ْ
ُ َ َ ْ
ْ
ََ ُ ُ
()1
تَْنقَ ِ
ض َي اْل ِع َّدةُ].
ثانيا  :المالكية  :وقد صرح المالكية في كثير من كتب المذىب :بأنو يجوز
انتقاليا من مكان العدة في حالة العذر ،كبدوية معتدة ارتحل أىميا فميا
االرتحال معيم حيث كان يتعذر لحوقيا بيم بعد العدة ،أو لعذر ال يمكن
المقام معو بمسكنيا كسقوطو أو خوف جار سوء أو لصوص إذا لم يوجد
الحاكم الذي يزيل الضرر ،فإذا وجد الحاكم الذي يزيل الضرر إذا رفع إليو فال
تنتقل ،سواء أكانت حضرية أم بدوية ،واذا انتقمت لزمت الثاني إال لعذر.

()2

ثالثا :الشافعية  :وصرح بأنيا تعذر لمخروج في مواضع ىي :إذا خافت عمى
نفسيا أو ماليا من ىدم أو حريق أو غرق أو لصوص أو فسقة أو جار سوء،
وتتحرى القرب من مسكن العدة ،أو لو لزميا عدة وىي في دار الحرب فيمزميا
أن تياجر إلى دار اإلسالم ،قال المتولي :إال أن تكون في موضع ال تخاف
عمى نفسيا وال عمى دينيا فال تخرج حتى تعتد ،أو إذا لزميا حق واحتيج إلى
استيفائو ولم يمكن استيفاؤه في مسكنيا كحد أو يمين في دعوى ،فإن كانت
برزة خرجت وحدت ،أو حمفت ثم تعود إلى المسكن ،وان كانت مخدرة بعث

) - (1ينظر  :الكاساني  ,البدائع  ,مصدر سابق  ,ج , 3ص. 206

) - (2ينظــر :محمــد بــن احمــد بــن عرفــة الدســوقي  ,حاشــية الدســوقي عمــى الشــرح الكبيــر ,
ج,2دار احيــاء الكتــب العربيــة  ,د .ت  ,ص , 487-486و الخرشــي  ,مختصــر خميــل
مصدر سابق  ,ج , 13ص 357- 356
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الحاكم إلييا نائبا أو أحضرىا بنفسو ،أو إذا كان المسكن مستعا ار أو مستأج ار
فرجع المعير أو طمبو المالك أو مضت المدة؛ فال بد من الخروج.

()1

رابعا  :الحنابمة  :ومذىب الحنابمة في الجممة ال يخرج عما سبق.

()2

المطمب الثالث

االثر المترتب عمى خروج المعتدة
الفرع االول

االثر المترتب عمى خروج المعتدة رجعيا من مكان العدة فقيا
ىالك ثالثة اراء فقيية في تحديد االثر المترتب عمى خروج المعتدة من طالق
رجعي من مكان العدة وانتقاليا الى مسكن اىميا او غيره دون عذر شرعي
نعرضيا تباعا كما يأتي :
الرأي االول  :قال لمزوج منعيا من الخروج ولو الحق في ضربيا من اجل

ذلك.

ب َعمَى اْل ُم ْعتَ َّد ِة ِم ْن
اء إِلَى أََّنوُ َي ِج ُ
حيث جاء في الموسوعة الفقيية ( َذ َى َ
ب اْلفُقَيَ ُ
َّ ِ
ِ
ق أَو فَس ٍخ أَو مو ٍت مالََزمةُ َّ ِ ِ ِ
اج ٍة أ َْو
الس َك ِن في اْلع َّدة  ،فَالَ تَ ْخ ُرُج م ْنوُ إِال ل َح َ
طَالَ ٍ ْ ْ ْ َ ْ ُ َ

) - (1ينظر  :النووي  ,روضة الطـالبين  ,مصـدر سـابق  ,ج ,6ص , 392والخطيـب ,
مغني المحتاج  ,مصدر سابق  ,ج ,3ص404- 403

) - (2ينظر  :ابن قدامة  ,المغني  ,مصدر سابق  ,ج , 9ص177- 176
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ع ْذ ٍر  ،فَِإن َخرج ْ ِ
ت ولِ َّمزْو ِج ِفي َحال الطَّالَ ِ
ق أ َِو اْلفَ ْس ِخ َم ْن ُعيَا ).
ْ ََ
ُ
ت أَث َم ْ َ
الزحيمي مفس ار قول الفقياء ( :أن لمزوج ضرب المرأة المفارقة عمى الخروج من
()1

منزلو بال إذن).

وقال

()2

الرأي الثاني  :قال عمى الزوج ان يرفع الدعوى امام القضاء  ,وعمى القاضي
ردىا جب ار الى مسكن العدة وىذا راي المالكية .
حيث جاء في الشرح الكبير (أي يجوز لممعتدة أن تنتقل لعذر ال يمكن المقام

معو بمسكنيا كسقوطو أو خوف جار سوء أو لصوص واذا انتقمت لزمت
الثاني إال لعذر و إذا انتقمت لزمت الثالث وىكذا ،فإذا انتقمت لغير عذر ردت

بالقضاء قي ار عنيا ).

()3

الرأي الثالث  :قال اذا خرجت دون اذن حكم عمييا بالنشوز وتسقط نفقتيا ,
الن حق السكنى ىو من جممة نفقة العدة ،وىذا الحق تفقده المعتدة بنشوزىا
وىذا راي الشافعية .

) - (1ينظـ ـ ــر  :الموسـ ـ ــوعة الفقييـ ـ ــة الكويتيـ ـ ــة  ,صـ ـ ــادرة عـ ـ ــن و ازرة االوقـ ـ ــاف والشـ ـ ــئون
االسالمية  -الكويت  ,ج 29ط , 1مطابع دار الصفوة _ مصر  ,ص348- 347

) - (2ينظـ ــر  :ا.د وىبـ ــة الزحيمـ ــي  ,الفقـ ــو االسـ ــالمي وادلتـ ــو ,ج ,9ط , 4دار الفكـ ــر -
سوريَّة – دمشق ,ص618

) - (3ينظـ ــر  :ايب الربكا اايد ا ااالد اي اال ال اال

 ,الشـ ــرح الكبيـ ــر  ,ج , 2دار احيـ ــاء الكتـ ــب

العربية  ,مطبعة عيسى البابي الحمبي  ,دون سنة طبع  ,ص486
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فقد جاء في "مغني المحتاج " "تجب سكنى لمعتدة طالق ولو بائن إال ناشزة
سواء كان نشوزىا قبل طالقيا أم في أثناء العدة ،فإنيا ال سكنى ليا في العدة،
فإن عادت إلى الطاعة عاد حق السكنى ليا".)1(.
الراي الرابع  :ذىب اليو جميور المالكية وابن حزم وقالوا ان لمناشز النفقة مع
شيء من التفصيل فالصحيح عند المالكية ىو اذا نشزت المرأة وكان بإمكانو
ردىا بسمطتو او بسمطة القضاء ولم يفعل فميا النفقة وحيث جاء في فتح العمي
الن ِ
ف ِفي َنفَقَ ِة َّ
اش ِز َ ,واَلَِّذي َذ َك َرهُ اْل ُمتَْي ِط ُّي َ ,وَوقَ َع بِ ِو اْل ُح ْك ُم ,
المالكَ ( :و ْ
اختُمِ َ
الزوج إ َذا َكان قَ ِاد ار عمَى رّْدىا  ,ولَو بِاْلح ْكِم ِمن اْلح ِ
ِ
يح أ َّ
اكِم َ ,ولَ ْم
ْ َ
َ ً َ َ َ َْ ُ
َن َّ ْ َ
َو ُى َو الصَّح ُ
َي ْف َع ْل َفمَيَا َّ
النفَقَةُ).

()2

اما ابن القاسم من المالكية وابن حزم فقد اوجبوا النفقة

لمناشز مطمقا فخالفوا جميور الفقياء فقال ابن حزم ( :وينفق الرجل عمى
امرأتو من حين يعقد نكاحيا ،دعي إلى البناء ،أو لم يدع – ولو أنيا في الميد
– ناش اًز كانت أو غاير ناشز ،غنية كانت أو فقيرة ،ذات أب كانت أو يتيمة ،
بك اًر أو ثيباً ،حرة أو أمة – عمى قدر مالو ).

()3

الفرع الثاني
االثر المترتب عمى خروج المعتدة رجعيا قانونا
) - (1ينظر  :الشربيني  ,مغني المحتاج  ,مصدر سابق  ,ج , 3ص 279وما بعدىا

) - (2ينظر  :محمد بن أحمد بن محمد عميش  ,فتح العمي المالك في الفتوى عمى مذىب
اإلمام مالك  ,جمعيا ونسقيا وفيرسيا عمي بن نايف الشحود دون مكان وتاريخ طبع ,
ج , 3ص258

) - (3ينظر  :أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  ,المحمى بااالثار
,ج ,11تحقيق ,عبد الغفار سميمان البنداري  ,دار الكتب العممية – بيروت  ,ص321
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موقف المشرع العراقي  :نصت المادة  50من قانون االحوال الشخصية
العراقي رقم  188لسنة  1959المعدل عمى (تجب نفقة العدة لممطمقة عمى
زوجيا الحي ولو كانت ناش از ) والواضح من خالل ىذا النص انو جاء مطمقا
في وجوب نفقة العدة لممطمقة الناشز سواء كانت المعتدة من طالق رجعي او
بائن وسواء كان النشور قبل الطالق او بعده وسواء كانت المعتدة من ذوات
الحيض اما ال حائال او حامال  ,الن المطمق يجري عمى اطالقو .
وبيذا يكون المشرع العراقي قد اخذ براي فقياء المالكية وابن حزم في ان
المعتدة من طالق ال تسقط نفقتيا بخروجيا من مسكن الزوجية كما ذكرنا
سابقا .
وقد اكدت ذلك محكمة التمييز العراقية حيث جاء في احد ق ار ارتيا  ....( :ان
المادة  50المشار الييا ,جاءت بحكم عام ومطمق بشان وجوب نفقة العدة
لممطمقة عمى زوجيا الحي  ,ولم تستثن ىذه المادة من حكميا المطمقة اليائس
وعميو فما دام لم يكن ىناك نص في القانون يتناول المسألة او الواقعة موضوع
النزاع فان ىذا النص يكون واجب التطبيق عمال بأحكام الفقرة ( )1من المادة
االولى من قانون االحوال الشخصية . )....

()1

موقف المشرع االردني  :ذىب المشرع االردني عمى العكس تماما مما ذىب
اليو المشرع العراقي  ,الى اسقاط نفقة المعتدة الناشز حيث نصت المادة

) - (1ينظر  :رقم القرار  / 222ىيئة موسعة  82 /في  , 1982/3/11مشار اليو في
مؤل ــف القاض ــي  ,ابـ ـراىيم المش ــاىدي  ,المخت ــار م ــن قض ــاء محكم ــة التميي ــز  /قس ــم
االحوال الشخصية  ,بغداد  1420ه  1999 -م  ,ص208- 207
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( :)81من قانون االحول الشخصية االردني المعدل بموجب القانون رقم ()82
لسنة  2010عمى انو ( :ليس لممطمقة في نشوزىا نفقة عدة).
والوضح من ىذا النص ان المشرع االردني اسقط النفقة عن المطمقة الناشز
التي خرجت من مسكن عدتيا سواء كان الطالق رجعيا ام بائنا حامال ام
حائال  ,فيو جعل المطمقة الرجعية تأخذ حكم الزوجة حتى فيما يتعمق بقرارىا
في البيت وسقوط نفقتيا  ,اخذ براي جميور الفقياء .
وقد اكدت ذلك محكمة التمييز االردنية حيث جاء في قرار ليا (ان نفقة العدة
كنفقة الزوجة تسقط بالنشوز .)..

()1

ونحن مع رد المطمقة المعتدة الى مسكن العدة جبر ان خرجت دون عذر
وفرض عقوبة عمى زوجيا او اىميا او كل من اجبرىا عمى الخروج فضال
عن نشوزىا وسقوط نفقتيا  ,الن خروجيا اثم ومن اثم يعزر ,كما عودتيا فييا
امل لعودة الحياة الزوجية والتقميل من حاالت الطالق التي تشيدىا مجتمعاتنا.

) - (1ينظــر  :رقــم القـرار  8532فــي  , 54 / 9 / 28مشــار اليــو فــي مؤلــف د .احمــد
محم ــد عم ــي داؤد ,االحـ ـوال الشخص ــية  ,ج , 1ط , 1دار الثقاف ــة  ,عم ــان  -االردن

 , 2009ص434
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الخاتمة

توصمنا من خالل ىذا الجيد المتواضع الى جممة من النتائج والتوصيات ىي

:

اوال  :النتائج :
اىم النتائج التي توصمنا الييا ىي :

 -1ان الطالق الرجعي ال ينيي الرابطة الزوجية في الحال وانما يحق لمزوج
مراجعتيا اثناء فترة العدة دون عقد جديد ودون مير جديد وبغير رضاىا .

 -2ان اهلل سبحانو وتعالى الزوم الزوجة في البقاء في مسكن الزوجية وعدم
الخروج منو وامر االزواج بعدم اخراجين .

 -3ان الحكمة من عدم الخروج ىو في سبيل حفظ الماء ,ولعل ان يراجعيا
الزوج فتعود الحياة الزوجية الى سابق عيدىا دون تدخل من احد  . .وليذه

العمة سمح بعض الفقياء لمزوج بمساكنة زوجتو وسمح لمزوجة ان تتزين

وتتشوف لو.

 -4اتفق الفقياء عمى السماح لمزوجة االنتقال من مسكن الزوجية ان كان
ىنالك ضرورة.

 -5ان لمفقياء اراء متعددة في االثار المترتبة عمى خروج المعتدة دون عذر
شرعي  ,فمنيا ما يشير الى حق الزوج في منعيا من الخروج سواء لحاجة او
االنتقال لعذر بل وضربيا  ,ومنيم من الزم القضاء بردىا جب ار الى مسكن

الزوجية  ,ومنيم من اعتبر خروجيا نشو از مسقط لنفقتيا والبعض االخر

اعتبارىا اثمة دون ان يترتب عمى ذلك شيئا امام القضاء.

 -6ان المشرع العراقي اخذ برأي المالكية ولم يعتبر خروج المعتدة الرجعية من
مسكن الزوجية نشو از مسقطا لنفقتيا بخالف موقف المشرع االردني الذي اسقط

نفقتيا .
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ثانيا :التوصيات :
بناء عمى ما تقدم نوصي المشرع العراقي
 -1بضرورة الزام المعتدة الرجعية بالبقاء ساكنة في مسكن الزوجية وعدم
الخروج منو خروج نقمة .
 -2ومحاسبة كل من اخرجيا عنوة بتعزيره بالحبس او بالغرامة او بكمييما .
 -3تعديل نص المادة  50من قانون االحوال الشخصية واسقاط نفقة المطمقة
المعتدة الرجعية ان ىي نشزت وخرجت من مسكن الزوجية
قائمة المصادر :

القرآن الكريم

اوال كتب المغة :

 -1ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري
,لسان لعرب ,ج,10ط , 1دار صادر ,بيروت.

 -2ابي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب االصفياني ,مفردات
غريب القران ج , 1مكتبة نزار مصطفى الباز ,دون مكان وتاريخ الطبع.

 : -3محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ,القاموس المحيط, ,ج ,1باب الطاء
دون مكان وتاريخ الطبع.
ثانيا  :كتب التفسير :
 -2أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي

شمس الدين القرطبي ,الجامع ألحكام القران  ,المحقق  :ىشام سمير البخاري,
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دار عالم الكتب  ،الرياض  ،المممكة العربية السعودية ,الطبعة  1423 :ىـ/

 2003م .

 -3اب ي اليث نصر بن محمد بن احمد بن ابراىيم السمرقندي  ,تفسير
السمرقندي ,ج,1ط , 1دار الكتب العممية  ,بيروت -لبنان1413,ه1993-

م..

ثالثا  :كتب الحديث:

 -1أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن عمي بن المطرز ,المغرب في
ترتيب المعرب,ط ,1مكتبة أسامة بن زيد – حمب .1979

 :-2ابو عبداهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري ،الجامع
المسند الصحيح ,ج ,7ط,1المحقق  :محمد زىير بن ناصر , ,دار طوق

النجاة 1422ىـ ..

رابعا  :كتب الفقو الحنفي:
 -1برىان الدين ابي المعالي محمود بن احمد بن مازة البخاري الحنفي

,المحيط البرىاني في الفقو النعماني  ,ج , 3ط , 1دار الكتب العممية –بيروت

 1424 ,ه 2004 -مـ

 -2زين الدين بن إبراىيم بن محمد الشيير بابن نجيم الحنفي ,البحر الرائق

شرح كنز الدقائق  ,تحقيق احمد عناية ,ج , 3ط , 2دار احياء التراث العربي

1422 ,ه 2002 -م

 -3شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سيل السرخسي ,ج ,6ط ,1دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان 1421 ,ىـ 2000م.

 -4عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  ,بدائع الصنائع في
ترتيب الشرائع  ,ط, 2ج , 3دار الكتب العممية  -بيروت – لبنان ,

1406ىـ 1896 -م.
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 -5محمد امين الشيير بابن عابدين ,الدر المختار شرح تنوير االبصار ,ج,3
دار الفكر ,لبنان – بيروت  ,دون سنة طبع.

خامسا :كتب المذىب المالكي :
 -1ابي البركات سيدي احمد الدردير ,الشرح الكبير ,ج, 2دار احياء الكتب
العربية  ,عيسى البابي الحمبي

 -2ابي عبداهلل محمد الخرشي شرح مختصر خميل  ,ج , 4ط , 2المطبعة
االميرية  ,بوالق – مصر  1317ىـ

 -3محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي  ,حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير
 ,ج,2دار احياء الكتب العربية  ,د .ت

 -4محمد عميش  ,منح الجميل  ,شرح مختصر عمى سيد خميل  ,ج , 4دار
الفكر _ بيروت  1409ه 1989 -م.

سادسا  :كتب الشافعية :
 -1العالمة أبو الحسن الماوردي  ,الحاوي الكبير  ,ج , 11دار الفكر ـبيروت
 ,دون تاريخ طبع

 -2ابي يحيى زكريا االنصاري الشافعي  ,اسنى المطالب شرح روض الطالب
 ,ج , 3المطبعة الميمنية ,

 ,-2ابي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي  ,روضة الطالبين  ,ج 6دار
الكتب العممية بيروت – لبنان  ,دون سنة طبع ,

 -3شياب الدين أحمد ابن حجر الييتمي  ,تحفة المحتاج بشرح المنياج  ,ج
 , 8دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع
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 -4محمد الشربيني الخطيب ،مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المحتاج,ج,3
دار الكتب العممية  ,بيروت – لبنان ,دار الكتب العممية  ,بيروت – لبنان

1421,ه 2000-مـ

سابعا :كتب المذىب الحنبمي:
 -1شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة

المقدسي  ,الشرح الكبير  ,ج , 8دار الكتاب العربي لمنشر والتوزيع  ,دون سنة
وتاريخ الطبع  ,ص . 474بيروت لبنان دون سنة طبع

 -2عبداهلل بن احمد ابن قدامة المقدسي  ,المغني في فقو االمام احمد بن
حنبل  ,ط ,1دار الفكر بيروت  1405 ,ه

 -3منصور بن يونس بن إدريس البيوتي ,الروض المربع شرح زاد المستنقع
في اختصار المقنع ,ج,1دار الفكر لمطباعة والنشر  -بيروت – لبنان ,دون

سنة طبع ,ص.277

 -4الشيخ منصور بن يونس البيوتي الحنبمي  ,كشاف القناع ,ج , 5الطبعة
االولى  1418ى  1997 -م دار الكتب العممية بيروت – لبنان.
ثامنا  :الكتب الفقيية المقارنة والكتب القانونية والقضائية:
 -1أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  ,المحمى بااالثار

,ج , 11تحقيق ,عبد الغفار سميمان البنداري  ,دار الكتب العممية – بيروت.

 -2ابراىيم المشاىدي  ,المختار من قضاء محكمة التمييز  /قسم االحوال
الشخصية  ,بغداد  1420ه 1999 -م .,

 . -3احمد محمد عمي داؤد ,االحوال الشخصية  ,ج , 1ط , 1دار الثقافة ,
عمان -االردن 2009

 -4الموسوعة الفقيية الكويتية  ,صادرة عن و ازرة االوقاف والشئون
االسالمية -الكويت  ,ج 29ط , 1مطابع دار الصفوة _ مصر
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 - 5بدران ابو العينين بدران  ,احكام الزواج والطالق في االسالم  ,ط, 2
مطبعة دار التأليف  ,مصر دون سنة طبع ,

 -6د .فاروق عبداهلل كريم  ,الوسيط في شرح قانون االحوال العراقي  ,مطبعة
السميمانية 2004 ,

 -7محمد ابو زىرة  ,االحوال الشخصية  ,الطبعة الثاني  ,دار الفكر العربي ,
القاىرة دون تاريخ الطبع

 -8ا.د وىبة الزحيمي  ,الفقو االسالمي وادلتو ,ج ,9ط , 4دار الفكر  -سورَّية
– دمشق

المستخمص

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جمةل لكية القانون للعلوم القانونية والس ياس ية

722

الزمت الشريعة االسالمية الغراء المطمقة المعتدة من طالق رجعي بالبقاء
ساكنة في مسكن الزوجية عسى ان يرى الزوج منيا ما يدعوا الى رجعتيا ,
فتعود الحياة الزوجية الى ما كانت عمييا بدال من انتياء الرابطة الزوجية التي
ليا اثار سمبية عمى العائمة والمجتمع.
لكن العرف االجتماعي في اغمب مناطق العراق سار عمى ان الزوجة بمجرد
طالقيا تذىب لبيت اىميا دون مراعاة لشرع اهلل والفائدة المرجوة منو  ,بل ان
المشرع العراقي لم يسقط النفقة عن المعتدة التي نشزت وخرجت من مسكن
الزوجية  ,لذا ندعوا المشرع العراقي الى الزام الزوجة المعتدة من طالق رجعي
بالمكوث في مسكن الزوجية ومحاسبة أىميا وكل من اجبرىا عمى الخروج من
المسكن اثناء فترة العدة .
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Committed Islamic Sharia-righteous absolute of divorce
retroactive to remain static in the marital home, hoping to
see the pair of them are invited to Rdjatha, married life
goes back to what it was rather than the end of the marriage
bond, which has a negative impact on the family and the
community.
But social custom in most parts of Iraq went to the wife as
soon as her divorce goes to her family's house without
regard to the law of God desired and interest, but that the
Iraqi legislature did not fall alimony for righteous by rebels,
then she went out of the marital home, so we call upon the
Iraqi legislature to impose on the wife-righteous of divorce
retroactive to stay in the marital home and to hold her
family and all those who forced her out of the house during
the waiting period.
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