
  أحكام العدة في الفقه والقانون والقضاء""

 لقاضي عدنان الغريريا 

صدر عن دار مكتبة الصباح  للنشر والتوزيع كتاب للقاضي عدنان محمود  
 .الغريري بعنوان (أحكام العدة في الفقه والقانون والقضاء)

ويتناول المؤلف في المبحث األول منه تعريف العدة في أربعة مطالب،    
من   الحكمة  كذلك  وأسبابها  ومشروعيتها  وتاريخها  العدة  ماهية  مبينا 

 .دة وموقف المشرع العراقي منهاتشريع الع

أربعة   أيضا  وتضمنت  وانتقالها  العدة  أنواع  الثاني  المبحث  تناول  فيما 
مطالب تنوعت بين العدة باإلقراء والعدة باألشهر والعدة بوضع الحمل  

  ."وتحول العدة

وفي المبحث الثالث تناول المؤلف موضوعة عدة الطالق من حيث (عدة  
   .طالق البائن، عدة الوفاة)الطالق الرجعي، عدة ال

ويعرج الغريري في مبحثه الرابع على ثالثة مطالب كل منها تناول (عدة  
 .المستحاضة ومن غاب عنها زوجها وعدة الكتابية)

وأشار المؤلف في مبحثه الخامس على عدة غير المتزوجات من حيث  
تع بها  (عدة الموطأة وطي الشبهة، عدة الزانية ، عدة  األمة وعدة المتم

 .لمن أجاز ذلك) في أربعة مطالب تفصيلية

وانتهاءها    ابتداءها  السادس  المبحث  فصل  وتاريخها  العدة  مدد  وعن 
ومكان الحداد فيها من خالل مطلب ابتداء العدة ومطلب انتهائها ومطلبي  

 .مكان العدة والحداد على الزوج

الق فصل  المعتدة  وميراث  والنسب  ونفقتها  المعتدة  خطبة  اضي وعن 
إلى خطبة   مشيرا  الكتاب   من  السابع  المبحث  في  أحكامها   الغريري  
مختتما   الثاني،  المطلب  في  نفقتها   ثم  ومن  األول  المطلب  في  المعتدة 



الفصل السابع بمطلب أجرة الرضاع والحضانة وموقف المشرع العراقي   
 .١٩٥٩لسنة  ١٨٨في قانون األحوال الشخصية النافذ رقم 

موضوعة  النسب  في العدة  وميراث المعتدة  في مبحثه  وتناول الكتاب  
الثامن مفصال حاالته من خالل  ثالثة مطالب أولها  نسب المعتدة والثاني  
الشخصية   األحوال  قانون  موقف  فيه  شارحا  الثالث  والمطلب  ميراثها 

 .العراقي

بالتفصيل موقف   متناوال  واألخير  التاسع  بالبحث  كتابه  الغريري  ويختم 
العراق    قانون إقليم كردستان  النافذ وقانون  العراقي  األحوال الشخصية 

وقوانين بعض الدول العربية في ثالثة مطالب كل مطلب مبينا فيه األحكام  
 .والتشريعات المعمول بها

األحوال   للقانون  المعدلة  كتابه ملحق بالقوانين والقرارات  الى  واضاف 
المعدل وخاتمة تناولت    ١٩٥٩لسنة    ١٨٨الشخصية العراقي النافذ رقم  

 .ملخصا عن المؤلّف


