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 الملخص

يعد اهلجر من بني االســــباب اليت قررها املشــــرع العراقي للتفريق واليت خص هبا الزوجة فقط، ولعل هذا 
النوع من التفريق يعد من اكثر احلاالت وقوعا يف العراق الســــــــــــــيما االوضــــــــــــــاع االقتصــــــــــــــادية واالجتماعية 

ــية الصــــعبة اليت يعيشــــها العراق، ولعل البعض قد يشــــري اىل ان املشــــرع ال ــياســ ــارة اىل والســ عراقي اغفل االشــ
التفريق لغيبة الزوج على خالف ما نصـــت علية التشـــريعات املقارنة ولكنه اشـــار اىل اهلجر كســـبب للتفريق 
ما دفعنا للخوض يف هذا البحث لبيان هل ان املشـــــــرع العراقي اراد من هذا االغفال ادخال الغيبة ضـــــــمن 

هو خيتلف عن الغيبة ام كالمها مرادفان ملعىن ل اهلجر و  عن االول؟ مث ما دلو اهلجر ام انه استعاض ابالخري
واحد؟ وهل ان نطاق اهلجر اوســــــع من نطاق الغيبة ام العكس؟ واذا قلنا ابالول او االخري فهل ان اهلجر  

 يتحقق وان كان الزوج يف بيت الزوجية او حىت يف فراا الزوجة؟

 
 .كربالءجامعة   /كلية القانون  -1
 .--أهل البيتجامعة  القانون/كلية   -2
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Abstract 
The abandonment is one of the reasons decided by the Iraqi lawmaker 

to differentiate, which was singled out by the wife only, and perhaps this type 

of separation is one of the most frequent cases in Iraq, especially the difficult 

economic, social and political conditions in Iraq, and perhaps some may 

indicate that the Iraqi lawmaker omitted to mention the differentiation The 

absence of the husband contrary to what was stipulated by the comparative 

legislation, but pointed to abandonment as a reason to differentiate what led 

us to go into this research to indicate whether the Iraqi legislator wanted this 

omission to include the absence within the abandonment or is it Or did he 

replace the latter with the former? Then what is the meaning of 

abandonment and is different from backbiting or are they both synonymous 

with one meaning? If we say the first or the last, is the abandonment 

achieved if the husband in the marital home or even in the wife's bed? 

 المقدمة

ــببا لوضـــــــع حدٍ  من االشـــــــكاليات هلا ما يعرف هجر الزوج  اليت تعرتي احلياة الزوجية ومن مث تكون ســـــ
 و الغيبة عنها.لزوجته ا

ــواء اكان هذا   والشــــك يف ان مثل هذا االمر يشــــكل خطر حتق ابلزوجة وهي ترى بعد زوجها عنه، ســ
ــرر  ــكا من القول ابنه يشـــكل ضـ ــرر يتمثل  اً البعد مكاين ام عاطفي ما ال يدع شـ يقع على الزوجة وهذا الضـ

ك للزوجني بل ان الزوجة حبرماهنا من حق االســـــــــتمتاع الذي هو ليس حقا خالصـــــــــا للزوج وامنا هو مشـــــــــرت 
ضـرر منه اشـد من الزوج اذا ما علمنا ان حدودها الشـرعية والقانونية ال تتعدى زوجا واحد خبالف الزوج تت

 .حظا ألنه ميلك الزواج ابربعة الذي تكون الوسائل البديلة ملعاجلة البعد عن زوجته اوفر
ــريـعات املـقارـنة تنظيم ـقانونٍ  دفعوعموـما ـفان مثـة ـفارق بني اهلجر والغيـبة االمر اـلذي  لغيـبه واخر  التشــــــــــــ

للهجر بل تعدى االمر ان من التشــــريعات من مل تعرف اال التفريق للهجر دون الغيبة والعكس ايضــــا لدى 
البعض االخر من التشــريعات بل ان بعضــها ما ادخل الغيبة ضــمن الضــرر وشــرع نصــا خاصــا للهجر ومثل 

االســــالمي الذي هو االخر انقســــم بني غلبة ال جتيز مثل هذا التفريق وبني هذا االمر قد ال جنده يف الفقه 
 هنفســ من جييزها بشــروط واســتتبع هذا اخلالف خالفا حول مدة اهلجر او الغيبة وشــروطه وااثره وهو االمر 

 نلتمسه يف التشريعات املقارنة.
 امامنا عدة تســـــــــاؤالت منها ما ة فوارق بني الغيبة واهلجر االمر الذي يثريومهما يكن من االمر فان مث

اهلجر وما فرقه عن الغيبه وما شـــــــروط التفريق لكال الســـــــببني وماهي االاثر اليت ترتتب على التفريق للهجر 
 والغيبة؟

ــنحاول ان  بني الفقه االســـــــالمي مبذاهبه الثمانية وقد  ندرس البحث هنا ابســـــــلوب مقارن وحتليلي وســـــ
واليت تشـــــــمل كل   و الغيبة وبني التشـــــــريعات املقارنةالفرقة للهجر ا طلبتعلق االمر ابملذاهب اليت اجازت 

 من العراق ومصر واجلزائر واملغرب والكويت واليمن مع االشارة ملوقف القضاء املقارن منها.
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 26:  العدد

عليه سـنقسـم هذا البحث على مبحثني: نتطرق يف االول اىل ماهية التفريق للهجر او الغيبة وسـنقسـمه  
لتعريف ابلتفريق للهجر او الغيبــة، والثــاين مشــــــــــــــروعيــة التفريق للهجر او الغيبــة، امــا على مطلبني: االول ا

ــمه على مطلبني: االول،  ــنقسـ ــوعية للتفريق للهجر و الغيبة وسـ ــروط املوضـ ــنتطرق اىل الشـ املبحث الثاين فسـ
احلاق ضــــــرر و   هجر الزوج زوجته او غيبته عنها مدة من الزمن، والثاين عدم مشــــــروعية هذا اهلجر او الغيبة

 الهم النتائج والتوصيات اليت امكن التوصل اليها. ابلزوجة، وسنضع خامتة
 المبحث االول: ماهية التفريق للهجر او الغيبة

ــنقســــــــــــــم هـذا املبحـث على مطلبني: املطـلب االول: التعريف ابلتفريق للهجر او الغيـبة، و املطـلب  ســــــــــــ
 الثاين: مشروعية التفريق للهجر او الغيبة.

 االول: التعريف بالتفريق للهجر او الغيبةاملطلب 
 سنقسم هذا املطلب على فرعني: االول، تعريف التفريق للهجر والغيبة، والثاين، متيز اهلجر عن الغيبة.

 الفرع االول: تعريف التفريق للهجر والغيبة
َوِإَذا رَأَي َت معنيني: االول، مبعىن ترك املنكرات واملعاصـــــي،كما يف قوله تعاىل   لدى الشـــــرع ذو واهلجر

يَـن َك الشـ ي طَ  ِِه َوِإم ا يُنسـِ ُهم  َحىت  خَيُوضُـوا  يف َحِديٍث َغري  ُعد  بـَع َد ال ِذيَن خَيُوضُـوَن يف آاَيتَِنا فََأع ِرض  َعنـ  اُن َفاَل تـَق 
َرى َمَع ال َقو مِ  اَل ِإيّنِ --منــه قولــه تعــاىل حكــايــة عن إبراهيم ، و (3)الظــ اِلِمنيَ  الــذِّك  ُه ُلوٌط َوقــَ آَمَن لــَ فــَ

ِكيمُ  اِجٌر إىل َريبِّ ِإنـ ُه ُهَو ال َعزِيُز احلَ   وهو هجر أهـل املـعاصــــــــــــــي و؛ الـثاين، اهلجر على وجـه الـتأدـيب: (4)ُمهـَ
 .املنكرات واملخالفات وهو مبنزلة التعزير

؛ ﴾ يؤمنون ابلَغي بِ ﴿  تعاىل  الغاب عنك، ق كل  ما  هوالَغي ُب    الغيبة لغة فهي مشتقة من الغيب، و  اما
ــي   ــما َأخربهم به النبـــ ــجنِة والنار. وكل    --َأي يؤمنون مبا غاَب عنهم، مـــ ِر البَـع ِث والـــ غاَب  ما من أَم 

غاَب عن الُعيوِن، وِإن كان ُمـَحص اًل فـي القلوب، يُقال:  ما عنهم مـما أَنبَأهم به، فهو َغي ٌب؛ والَغي ُب أَيضاً 
 .(5) أَراه ال َأي من موضع ،ُسعت صواتً من وراء الَغي ب

ــية عندما يتطرقون اىل موضــــــوعة التفريق للهجر او الغيبة ال  ــراح قانون االحوال الشــــــخصــــ ان غالبية شــــ
ن شـــروطه وااثره. وان اشـــار بعض الباحثني اىل  يوردون تعريفا للتفريق للهجر او الغيبة وان كانوا يســـتعرضـــو 

 هبا يلحق ضــــــرر بســــــبب زوجها عن ابالفرتاق القضــــــاء للمرأة كفله حقتعريف هذا النوع من التفريق ابنه"
ــرعي او كما عرفه البعض ابنه "حق (6)".معلومة مدة عنها لغيابه ــاء أعطي تفريقي شــــــ ــرر للزوجة قضــــــ  لضــــــ
 .(7)زوجها"  غياب من يلحقها

 
 .68 :األنعام -3
 .26العنكبوت/ -4
، 1/655لبنان، بدون سنة طبع    -  بريوت  -منشورات دار الكتب العلمية    لسان العرب،  مجال الدين ابن منظور:  ،ألنصاريا  -5

 .203خمتار الصحاح:اجلواهري: 
مقارنة(، رسالة ماجستري مقدمة اىل  قانونية-فقهية  والضرر)دراسة للغيبة الزوجني بني التفريق ظاهر: دعوى ملحم مرزوق عمار -6
 .10ص ،2013 فلسطني، انبلس، يف الوطنية النجاح جامعة يف العليا الدراسات كلية

 غري جامعية، رسالة القاضي، حبكم التفريق دعاوى يف املوضوعة الدفوع :د حمم خالد : نقال عن األدغم،زقيلي حممود علي -7
 .126ص م، 2007 غزة، اجلامعة اإلسالمية، منشورة،



  

 مدلول التفريق  جر الزوج او  يبته )دراسة يف الفقه االسالمي والتشريع املقارن(  

171 

وعموما ميكن للباحث ان يعرف التفريق للهجر ابنه "الطالق الذي يوقعه القاضــــــــــي، بناءا على طلب 
 الزوجة، عند ترك الزوج وطء زوجته او املبيت عندها او هبما معا".

 الفرع الثاين:،متيز ا جر عن الغيبة
 الزوجة أو لزوجته الزوج إيذاء" التفريق للضـرر يف ان االخري يبدو واضـحا الفرق بني التفريق للهجر عن

 ويشــرتط النفقة وعدم واإليذاء الضــرب مثل  ابلفعل أو  والتشــهري والســب القذف  مثل  ابلقول  ســواء لزوجها
  الزوجية،  احلياة اســـــتمرار معه يتعذر حبيث  جســـــيماً  يكون  أن   القضـــــائي التفريق  إىل يؤدي الذي الضـــــرر يف
 على القائم القضــــائي التفريق هو وذلك القاضــــي من  التفريق طلب الزوجني  من املتضــــرر للطرف جيوز  فهنا

ــرر ــية الزوجة من الوقوع ابحلرام نتيجة هجر الزوجة فهو  .(8)" الضـ ــه خشـ ــاسـ والشـــك ان التفريق للهجر اسـ
ضــرر جنســي خبالف التفريق للضــرر املادي واملعنوي الذي يتعلق ابألذى ابلســب او الشــتم او الضــرب او 

ــاهبهـا  الـذي يتعرض لـه احـد الزوجني من قبـل الزوج االخر وهو حق مقرر قـانون لكال االهـانـة او مـا شـــــــــــــ
 .(9)الزوجني عند تعرضه لألذى من الزوج االخر بينما التفريق للهجر حق مقرر للزوجة فقط دون الزوج 

كما ان الفرق واضــح بني التفريق للهجر والتفريق حلبس الزوج وان كان الشــبه بينهم يف ان كال التفريق 
اال  رر اجلنســي وان الفرقة فيهما طالٌق ابئنٌ كون احلق يف طلب التفريق فيه للزوجة فقط وان اســاســه الضــ ي

ــواء اكان عن جرمية عمدية ام غري عمدية بينما التفريق  ان التفريق للهجر يكون بســـــــــــبب حبس الزوج ســـــــــ
 للهجر يكون بسبب ترك الزوجة العمدي وبدون عذر مشروع.

اهلجر يقصـــــد منه عدم معاشـــــرة الزوجة معاشـــــرة االزواج، ســـــواء وقع ذلك يف القول ابن  عموما خنلص
ذات الغرفــة اليت يعيش فيهــا االزواج ام يف غرفــة غريهــا ام خــارج البيــت ام خــارج البلــد فينبغي الرتكيز على  

 واقعة عدم املعاشرة ال على مكان وقوعها.
من م  2ر بال عذر مشـــــــــــروع الوارد يف فويالحظ ان مثة فارق يف التشـــــــــــريع العراقي بني التفريق للهج

دة الرتك يف كال الفقرتني هي  من ذات املــادة ابلرغم من مــ  3/اوال( عن طلــب التفريق الواردة يف ف 43)
ن فاألوىل هي تفريق للهجر يشــــرتط فيه ان الزوجة قد مت زفها اىل الزوج وحصــــل الدخول او املعاشــــرة ســــنتا

اصــــال من قبل   بينما يف احلالة الثانية فان الزوجة مل تطلب للزفافوبعد حصــــل اهلجر للمدة اعاله او اكثر 
ــنتني ــاء  الزوج رغم مرور ســـ العراقي ابلقول من ان )ترك   او اكثر على اتريخ عقد الزواج كما ايد ذلك القضـــ

من قانون  3/اوال/43الزوج لزوجته وعدم طلبه للزواج بعد العقد ومضـــــي املدة املنصـــــوص عليها يف املادة )
 .(10)تفريق وال الشخصية يكون من حق الزوجة طلب احلكم هلا ابلاالح 

 
  ،بغداد ،الطبعة الثانية، املكتبة القانونية ،املرشد إىل إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاهتا العملية،احملامي مجعة سعدون الربيعي -8
 ، لفعل كالشتم املقذع، والتقبيح املخل ابلكرامة، و الضرب املربِّح . وعرفه اخر ابنه"إيذاء الزوج لزوجته ابلقول، أو اب648، ص2006

واحلمل على فعل ما حرم هللا، واإلعراض، واهلجر من غري سبب يبيحه، وحنوه". ينظر: حممد بن حممد بن فرج البيومي آل قروف: 
 .46، صwww.alukah.net  ،التفريق ابلقضاء والعدة، حبث منشور على املوقع االلكرتوين

اذا اضر احد الزوجني  -1اىل انه " 1959لسنة  188(من قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 40/1اشارت م) -9
 . ...".ابلزوج االخر او أبوالدمها ضرر يتعذر معه استمرار احلياة الزوجية

كانون ،2009، العدد التاسع ،النشرة القضائية،2009- 5- 13يف  2009/شخصية اوىل /2055:رقم القرار  -8) -10
 (.االول
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 26:  العدد

 املطلب الثاني: مشروعية التفريق للهجر او الغيبة 
 االسالمي، والثاين، موقف التشريعات املقارنة. الفقه موقف سنقسم هذا املطلب على فرعني: االول،

 الفرع االول: موقف الفقه االسالمي
املســلمني اســتعاضــوا عن عبارة)اهلجر( ابلغيبة، حيث ال يشــريون هلا اال فيما خيص حق غالبية الفقهاء  

 .(11)التأديب فيما خيص اهلجر عن املضجع
 خبصوص موقف الفقهاء املسلمني فقد انقسموا خبصوص جواز التفريق للغيبة على اجتاهني:

الزوج امــا ابلوفــاة او  االول: يــذهــب اىل عــدم اعطــاء حق طلــب التفريق للزوجــة حىت يتبني مصــــــــــــــري 
نظر اصحاب  ففي.  (13)االحناف والشافعية والزيدية و الظاهرية    (12)الطالق، وهو موقف مجهور االمامية  

ــقط، زوجها لغياب القاضــــــي من التطليق طلب يف الزوجة حقفان هذا االجتاه  ــح  وال يســــ ــتدل   ن ا يصــــ  اســــ
 اصحاب هذا االجتاه على احلجج األتية:

ــرعـا ان الزوجـة ال جيـب عليهــا العــدة اال من حني الطالق او وفـاة الزوج ومـادام االمر مل  .1 الثــابـت شــــــــــــ
 يتحقق فال عدة تذكر وال فرقة جتوز.

 .(14)ابلساق( أخذ ملن الطالق مناا) --قوله  .2
 أو أيتيها موت حىت فلتصــــــرب ابتليت امرأة هي املفقود انه قال)امرأة --ما روي عن االمام علي  .3

 .(15)طالق(
 ن او السنة، يقض ابلفرقة للغيبة. القرآال يوجد دليل، سواء يف .4

الثاين: يرى جواز طلب الزوجة الفرقة لغيبة زوجها عند حتقق الشـروط اليت وضـعوها، وهو اجتاه املالكية 
 . واستدلوا اباليت:(17)واحلنابلة (16)

 
َواهِلِم  فَ قال هللا تعاىل:  -11 الص احِلَاُت قَانَِتاٌت الّرَِجاُل قـَو اُموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفض َل اَّلل ُ بـَع َضُهم  َعَلى بـَع ٍض َومبَا أَنـ َفُقوا ِمن  أَم 

ُ َوالال يت  ُغوا عَ َحاِفظَاٌت لِل َغي ِب مبَا َحِفَظ اَّلل  ُجُروُهن  يف ال َمَضاِجِع َواض رِبُوُهن  فَِإن  َأَطع َنُكم  َفال تـَبـ  َلي ِهن  َسِبياًل  خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهن  َفِعظُوُهن  َواه   .ِإن  اَّلل َ َكاَن َعِلّياً َكِبري
ن زوجته وبلده غيبة طويلة وانقطعت اخباره كلمة التقوى آلية هللا العظمى الشيخ حممد أمني زين الدين: إذا غاب الرجل ع  -12

 .ومل يعلم مبوضعه من البالد وعلمت املرأة حبياته وجب عليها الصرب إىل أن تعلم مبوته أو بطالقه اايها وان طالت املدة
لفاظ (. الشربيين اخلطيب،حممد بن امحد:مغين احملتاج إىل معرفة أ5/255)،1990بريوت، -الشافعي:االم، دار املعرفة  -13
مطبعة احلليب ،  التاج املذهب يف احكام املذهب  ،الصنعاين،امحد بن قاسم العنسي  (.3/397)  1958، دار إحياء الرتاث العريب،املنهاج 

طبع بدون سنة  بريوت، -دار الفكر العريب ،ابن حزم،علي بن امحد بن سعيد األندلسي الظاهري:احمللى (.2/285) مصر -
ان"ومن فقد فعرف أين موضعه، أو مل يعرف يف حرب فقد، أو يف غري حرب وله  1945املسالة (حيث ذكر االخري يف 10/134)

مل يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا، وهي امرأته حىت يصح موته أو متوت هي، وال تعتق أم ولده، وال تباع  : زوجة أو أم ولد وأمة ومال
انظرا ألنفسكما،  :فإن مل يكن له مال بيعت األمة، وقيل للزوجة، وألم الولد .أمته، وال يفرق ماله، لكن ينفق على من ذكران من ماله

 ".املساكني من الصدقات كسائر الفقراء، وال فرق  فإن مل يكن هلما مال مكتسب أنفق عليهما من سهم الفقراء و
 .72ص ،1ج ،2081رقم حديث بريوت،، الفكر، دار، ماجه ابن سنن :القزويين هلل ا  عبد أبو  يزيد بن دحمم ماجه، ابن -14
 مهلك تعلم ال اليت ابب ه، 1403 اإلسالمي، املكتب بريوت، ،الرزاق عبد مصنف: الصنعاين مهام بن  الرزاق عبد بكر أبو -15
 .(7/90) ،12330رقم زوجها،
 بذلك، فتضررت مدة يطلق، أو يباشرها مباشر ن زوجها ترك إذا التطليق طلب حق للزوجة إن:  للدردير  الكبري الشرح يف جاء -16

 يكاتبه و ،مبفقود فليس ،خرب على لو وقف )فإن وذكر ابن جزئ.عليه طََلقَ  وإال  فعل القاضي فإن عليه فيعذر العبادة، دائم  كان أو
دار العامل للماليني، ، الفقهيةعليه(. حممد بن أمحد بن جزي الغرانطي: القوانني  طلق على اإلضرار أقام فإن  الطالق أو  ،ابلرجوع
 (.212-211)، 1979،بريوت

 (.288 /9) ،1956 ،طبعة السنة احملمدية ،اخلالف من الراجح معرفة  يف اإلنصاف :علي بن سليمان املرداوي -17



  

 مدلول التفريق  جر الزوج او  يبته )دراسة يف الفقه االسالمي والتشريع املقارن(  

173 

َسانٍ فَإم سَ ﴿قوله تعاىل   .1 رِيٌح إبِِح  ًسا ِإال  َما آاَتَها ﴿وقوله تعاىل    (18)﴾اٌك مبَع ُروٍف أَو  َتس  ُ نـَف  اَل ُيَكلُِّف اَّلل 
رًا ٍر ُيســــ  ُ بـَع َد ُعســــ  َعُل اَّلل  َيج  كوهن والقوله تعاىل  . و(19)﴾ســــَ  اآليةحيث دلت  لِتعتدوا ضــــرارا متســــِ

 وجود من بد فال ابإلحســــان االوىل على ان غياب الزوج هو مناف لالمســــاك ابملعروف او التســــريح 
 الضـرر عن الزوجة وال يكون ذلك ابال ابلفرقة بينهما. كما دلت اآلية االخرية اىل أنه ورفع هلا، سـبيل
 هو فالواجب متعذر مبعروف اإلمســـاك كان  كاملعلقة. وملا لتصـــبح  إبمســـاكها ابلزوجة الضـــرر جيوز ال

 التسريح إبحسان.
 مع زوجته عن الزوج غياب أن  احلديث من )ال ضــرر وال ضــرار(، ويســتدل  --الرســول حديث .2

 اإلمكان. قدر يُزال أن  جيب اضرارا هبا والضرر إليه يعد أخذها هو وال إليها عودته عدم
ابجليش   اً  فراق زوجها الذي كان ملتحقالقضـــــــية املعرفة حني ُسع اخلليفة الثاين امرأة تشـــــــتكي اىل هللا .3

وطال غيابه عنها وســــؤاله من ابنته حفصــــة عن اكثر مدة تصــــرب عليها الزوجة يف فراق زوجها واخربته 
 .(20)هذا  من أكثر اجليش أحبس يزيد عن الستة اشهر وكتب حينها اىل قادة اجليش ابن المبا ال 

، وبعض املفتني املعاصـــــــــــرين من املذاهب (21)كما ان هذا هو اجتاه بعض فقهاء االمامية املعاصـــــــــــرين  
 .(22)االخرى

 
 .229البقرة: -18
 .7الطالق:  -19
أنه بينما كان حيرس املدينة مر ابمرأة يف بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود  يه زيد بن أسلم عن عمر بن اخلطابروا -20

فسأل عمر عنها فقيل له: هذه فالنة   ،سرير جــوانبهو وهللا لوال خشية هللا وحده حلرك من هذا ال  انبه وطال علي أن ال حبيب أالعبهج
، فقال: اي بنية كم تصرب مث دخل على حفصة  ، بعث إىل زوجها فأقفله  و  ،هافأرسل إىل امرأة تكون مع  ،زوجها غائب يف سبيل هللا تعاىل

قالت: مخسة  ،؟ فقال: لوال أين أريد النظر للمسلمني ما سألتكحان هللا أمثلك يسأل مثلي عن هذافقالت: سب ؟املرأة عن زوجها
 أبو البيهقي، "أشهر ويسريون شهرا راجعني. ويقيمون أربعة ، شهرا يسريون ،فوقت للناس يف مغازيهم ستة أشهر ، ستة أشهر ، أشهر
 حيدر ببلدة اهلند يف الكائنة املعارف، النظامية دائرة جملس: الناشر ،1ط ،10مج الكربى، السنن :البيهقي علي بن احلسني بن أمحد بكر
 ،(9/29) ،18307رقم ،ـه 1344 آابد،

 :358مسألة ، 109 ،ص3جبريوت، بدون سنة طبع، -لبنان  ،الصاحلنيمنهاج  لي احلسيين السيستاين:عمنهم: السيد  -21
إذا هجر زوجته هجراً كلياً فصارت كاملعّلقة ال هي ذات زوج وال هي مطلقة، جاز هلا رفع امرها اىل احلاكم الشرعي، فيُلزم الزوج أبحد 

واج من رجل آخر، فاذا امتنع منهما مجيعًا جاز للحاكم ااَلمرين: اما العدول عن هجرها وجعلها كاملعّلقة، أو تسرحيها لتتمكن من الز 
ويقع الطالق ابئنًا أو رجعيًا حسب . ان يطّلقها بطلبها ذلك -بعد استنفاد كل الوسائل املشروعة ال جباره حىت احلبس لو امكنه -

اء لسماحته خبصوص غياب لى استفوالسيد كاظم احلائري ردا ع. اختالف املوارد، وال فرق فيما ذكر بني بذل الزوج نفقتها وعدمه
 ،مىت ما أصبح بقاء الزوجّية مضرّاً حباهلا وكان السبب يف ذلك ظلمه إاّيها فكان بقاء الزوجّية سبباً لدوام الظلم" افىت ابنه الزوج حيث

كان حلاكم الشرع إجبار الزوج على أن يطّلقها أو يرتك الظلم، فإذا مل ميكن إجباره على ذلك إّما لغيبته أو ألّي سبب آخر، كان حلاكم 
 . http://www.alhaeri - main على االنرتنت: ُساحته".موقع .الشرع طالقها إذا أرادت الطالق

اكد على حق الزوجة اليت يهجرها زوجها ظلماً أن ترفع أمرها إىل القضاء إذا فشلت مساعي منهم: الدكتور علي مجعة الذي    -22
إصالحه، ألنه ابهلجر غري املربر أو املبالغ فيه يكون هو الزوج الناشز الذي خيالف تعاليم اإلسالم، ومن حق القاضي معاقبته مبا يراه 

ستوصوا ابلنساء خرياً، فإمنا هن عوان، أي أسريات عندكم، ليس متلكون يف حجة الوداع: زا --مناسباً، ملخالفته قول النيب 
منهن شيئاً غري ذلك إال أن أيتني بفاحشة مبينة، فإن فعلن، فاهجروهن يف املضاجع، واضربوهن ضرابً غري مربِّح، فإن أطعنكم فال تبغوا 

جامعة األزهر،   -ة لكلية الدراسات اإلسالمية يف بورسعيد لدكتورة عبلة الكحالوي، العميدة السابقاوهو ذاته راي  .عليهن سبياًل"
حيث اكدت على انه "من حق الزوجة املهجورة ظلمًا أن ترفع أمرها أو شكواها إىل القاضي، الذي عليه أن يستمع إليها وينصفها 

ِلَها إِ ويطّلقها، ويعاقب الزوج إذا رأى أنه جاٍن، ألن هذه وظيفته الشرعية، حيث قال هللا تعاىل:   ََمااَنِت ِإىَلٰ أَه  ن  اَّلل َ أَي مُرُُكم  َأن  تـَُؤد وا األ  ِل ِإن  اَّلل َ نِِعم ا يَِعُظُكم  ِبِه ِإن  اَّلل َ َكاَن ُسَِ  َ الن اِس َأن  حَت ُكُموا اِبل َعد  ُتم  َبني  .كما اكدت  ( سورة زالنساء58)آية  يًعا َبِصريًاَوِإَذا َحَكم 
ين عبدالقادر، األستاذة يف كلية الدراسات اإلسالمية للبنات يف جامعة األزهر، مادي الزوج يف اهلجر، وسعيه إىل جعلها لدكتورة أما

فمن حق القاضي الذي ترفع إليه الزوجة شكواها من سعي الزوج إلجبارها على   تطلب اخللع حرام شرعاً، ألن فيه ظلماً لشريكة احلياة،
، وحيفظ هلا كل حقوقها ويطلقها منه، بل ويعاقبه إذا رأى ذلك لردعه عن ظلمه مقصودةأن يعامله بعكس  اخللع ابهلجر غري املربر،
 . https://www.lahamag.com/category:نقال عن املوقع االلكرتوين
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 26:  العدد

 اثنيا: موقف التشريعات املقارنة 
اختلفت التشـريعات املقارنة يف تنظيمها للتفريق بني من اشـار اىل اهلجر وبني من اشـار اىل الغيبة وبني 

 من زاوج بينهما.
املعدل والنافذ على   1959لســـــنة   188قانون االحوال الشـــــخصـــــية العراقي رقم  ( من  43نصـــــت م )

اذا هجر الزوج زوجته مدة ســنتني فاكثر   -للزوجة طلب التفريق عند توفر احد االســباب االتية: -انه"اوال 
 بال عذر مشروع وان كان الزوج معروف االقامة وله مال تستطيع االنفاق منه.

اخلاص ببعض احكام االحوال  1929لســــــنة  35صــــــري ابلقانون املرقم من املرســــــوم امل 12نصــــــت م 
زوج سنة فاكثر بال عذر مقبول جاز ال اذا غابعلى انه"1985لسنة 100 الشخصية املعدل ابلقانون رقم

 لزوجته ان تطلب اىل القاضــي تطليقها اذا تضــررت من بعده عنها ولو كان له مال تســتطيع االنفاق عليه.
ان امكن وصــول الرســائل اىل الغائب ضــرب له القاضــي اجال واعذر اليه   ا القانون"من هذ 13ونصــت م 

معها او ينقلها اليه او يطلقها.فاذا انقضــــى االجل ومل يفعل ومل يبد   لإلقامةابنه يطلقها عليها ان مل حيضــــر 
قها القاضي عليه .وان مل ميكن وصول الرسائل اىل الغائب طلابئنة  ةمقبوال فرق القاضي بينهما بتطليقعذرا  

 بال اعذار او ضرب اجل.
لزوجة  -1م: 1992( لســـــــــنة 20( من قانون االحوال الشـــــــــخصـــــــــية اليمين رقم )52ادة )امل تنـصــــــــ 

الغائب يف مكان جمهول أو خارج الوطن فســـــــخ عقد نكاحها بعد انقضـــــــاء ســـــــنه واحدة لغري املنفق وبعد 
 .سنتني للمنفق
ــلطنة عمان على ان 110) نصـــــــت م ــية ىف ســـــ "للزوجة طلب التطليق  ( من قانون األحوال الشـــــــخصـــــ

بســــــــــــــبب غياب زوجها، املعروف موطنه، أو حمل اقامته، ولو كان له مال ميكن اســــــــــــــتيفاء النفقة منه، وال 
ل ال حيكم هلا بذلك إال بعد انذاره إما ابإلقامـــــــــــــــة مع زوجته أو نقلها إليه، أو طالقها، على أن ميهل ألج 

لزوجة املفقود أو الغائب الذي ال يعرف : 111املادة ونصــــــــــت    .يقل عن أربعة أشــــــــــهر وال يتجاوز ســــــــــنة
مكانه، وال حمل اقامته طلب التطليق للضــرر، وال حيكم هلا بذلك إال بعد مضــي مدة ال تقل عن ســنة من 

 .اتريخ الغياب أو الفقدان 
"جيوز للزوجة ان تطلب  على انهدل والنافذ من قانون االســــــــــــــرة اجلزائري املعمعدله  53نصــــــــــــــت م و 
 اهلجر يف املضجع فوق اربعة اشهر." -:االتية لألسبابالتطليق 

ــرة املغربيــة على انــه "اذا غــاب الزوج عن زوجتــه مــدة تزيــد عن  104ونصـــــــــــــــت م  من مــدونــة االســــــــــــ
ـــنة،امكن للزوجة طـلب التطليق. تـتأكد احملكمـة من هذه الغيـبة ومدهتا ومكـاهنا بكـل ال ــائل. تبلغ ســــــــــــ وســــــــــــ

ــتحكم  احملكمـة الزوج املعروف العنوان مقـال اـلدعوى للجواب عـنه مع اعـاره اـنه يف حـاـلة ثبوت الغيـبة، ســــــــــــ
ــر لإلقامة مع زوجته او مل ينقلها اليه". ونصـــــــــــــت م  على انه "اذا كان   105احملكمة ابلتطليق اذا مل حيضـــــــــــ

ــاعدة النيابة العام ــاعد على تبليغ الغائب جمهول العنوان، اختذت احملكمة مبســــــــ ة، ما تراه من اجراءات تســــــــ
 دعوى الزوجة اليه، مبا يف ذلك تعيني قيم عنه، فان مل حيضر طلقتها عليه".
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 على انه )إذا 2010لســــــنة  36من قانون االحوال الشــــــخصــــــية االردين النافذ رقم  119ونصــــــت م 
 القاضــــــي من تطلب أن  وجتهلز  جاز حمل اإلقامة معلوم وكان  فأكثر عنها ســــــنة زوجها غياب الزوجة ثبتت
 منه(. اإلنفاق تستطيع مال له كان  ولو غيابه عنها من تضررت إذا زواجهما عقد فسخ 

إذا على انه"  1953"لعام  95 املرقم قانون األحوال الشــــخصــــية الســــوريمن 109/1املادة  ونصــــت  
لزوجته بعد ســــــنة من غاب الزوج بال عذر مقبول أو حكم بعقوبة الســــــجن أكثر من ثالث ســــــنوات جاز 
 ".الغياب أو السجن أن تطلب إىل القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه

 التفريق طلب على ان "للزوجة 2006لســــــــنة  22من قانون االســــــــرة القطري رقم 143نصــــــــت املادة  
ــنة ملدة إقامته حمل أو موطنه املعروف زوجها غياب بســـبب ــتيفاء نميك مال له كان  ولو فأكثر، سـ  النفقة اسـ
ــرب له منه، ــهرين يتجاوز ال أجالً  القاضـــــي ويضـــ  أو إليه، نقلها أو معها، لإلقامة ابلعودة إما فيه، ينذره شـــ

 جلهة الغائب أو املفقود، زوجها من التفريق طلب "للزوجة144بينهما".ونصــــــــت املادة   فرق وإال طالقها،
 تبني أو املفقود، عاد مال.وإذا له كان  ولو أتجيل دون  بينهما القاضــي ويفرق ســنة، عن تقل ال ملدة جمهولة،

 للثاين". كانت وإال األول، حبياة عامل غري الثاين، الزوج هبا يدخل مل ما له، فزوجته حي، أنه
اواًل: من قانون تعديل قانون االحوال الشـخصـية العراقي يف اقليم كردسـتان على ان " 19ملادة  نصـت ا

-1:  ( من الفقرة )أواًل( من املادة الثالثة واالربعني من القانون وحيل حملهما ما يلي1،2يوقف العمل ب )
يذ ولو كان  ذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سـنوات فاكثر بعد مضـي سـنة على التنفا

اذا هجر الزوج زوجته مدة ســـنة فاكثر بال عذر مشـــروع، ولو كان الزوج  -2.له مال تســـتطيع االنفاق منه
ــتطيع االنفـاق منـه اثنيـاً: يوقف العمـل حبكم الفقرة )اثلثـاً( من املـادة الثـالثـة .معروف االقـامـة ولـه مـال تســــــــــــ

 "..العراق- واالربعني من القانون يف اقليم كوردستان 
بنصـــــــوص مســـــــتقلة كاملشـــــــرع اهلجر والغيبة    متييز بنياملقارنة اعاله مل  التشـــــــريعاتا فانه يتبني ان عموم

واملشــــــــرع ( أحوال أردين، 125-123( أحوال عراقي واملشــــــــرع األردين يف املواد )43/2العراقي يف املادة )
واملشــرع العماين   وري( من قانون األحوال الشــخصــية الســ 109واملشــرع الســوري يف املادة ) 104املغريب م 

بني اهلجر لفراا الزوجية واعتباره من ضـمن صـور الضـرر  الذي ميزاملصـري    عخالفاً الجتاه املشـر ( 110م)
 (23)1929( من قانون 13،12اخلاضـــعة لنص املادة الســـادســـة، يف حني أخضـــع الغيبة ألحكام املادتني )

 (.53/3وكذا املشرع اجلزائري مبا جاء يف نص املادة )
وعموما فلو افرتضـــــــــنا النصـــــــــوص املقارنة اعاله جعلت الغيبة مرادفا للهجر ولو من حيث احلكم جراي 
ــنتعامل  ــباب الفرقة بني الزوجني وســـ على عادة عدم ذكرها يف مؤلفات الفقه االســـــالمي القدمي من بني اســـ

 مع الغيبة وكأهنا ذاهتا اهلجر.

 
 ،قضاء حمكمة النقض املصرية يف ذلك: معوض عبدالتوابنون وما جرى به اانظر يف بيان ما ورد يف املذكرة اإليضاحية للق -23

 .667موسوعة األحوال الشخصية، ص
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 26:  العدد

 او الغيبةالمبحث الثاني: الشروط الموضوعية للتفريق للهجر  

يشرتط جلواز التفريق هلجر الزوجة توافر الشروط االتية: هجر او تغيب الزوج عن زوجته مدة من الزمن 
وهو املطلب االول، وان يكون هذا اهلجر او الغيبة عدم مشــــــــروعية اهلجر او الغيبة واحلاق ضــــــــرر ابلزوجة 

 وهو ما سنتطرق اليه يف املطلب الثاين.
 غيب الزوج عن زوجته مدة من الزمناملطلب االول: هجر او ت

ســــنقســــم هذا املطلب على فرعني: الفرع االول: حصــــول واقعة هجر او تغيب من الزوج لزوجته،الفرع 
 الثاين: استمرار اهلجر او الغيبة مدة من الزمن.

 الفرع االول: حصول واقعة هجر او تغيب من الزوج لزوجته
و الغيبـــة، فهـــل مهـــا مرادفـــان ملعىن واحـــد ام مهـــا امران البـــد من الوقوف على حتـــديـــد لواقعيت اهلجر ا

منفصــالن عن بعضــهما من حيث املدلول وان التقيا حتت عنوان االبتعاد عن معاشــرة الزوجة مبا حيدث هلا 
ضــــــررا؟ مث هل ان موقف التشــــــريعات املقارنة )بني من اخذ ابهلجر ومن اخذ ابلغيبة( هو واحد من حيث 

 الداللة ام ال؟
غرض بيـان مـا اذا كـان يوجـد د من الرجوع للمـدلول اللغوي ملصــــــــــــــطلحي )اهلجر( و)الغيبـة( لبـدءا البـ 

 بينهما ام ال؟ فارقٌ 
ــاعـــد، الرتك،   ــة العربيـــة يرى ان اهلجر يف اللغـــة يعىن ال خيرج عن معـــاين )التبـ املطلع على معـــاجم اللغـ

 .(24)( األوىل للثانيةهلجر: ضد الوصل. واملهاجرة من أرض إىل أرض ترك ااالعراض(، و)
هجرا: تباعد، و الشـــــــــيء او الشـــــــــخص هجرا،   -حيث جاء يف ابب اهلجر)هجر .التقاطع والتهاجر:

 .(25)وهجراان:تركه واعرض عنه(
مفارقة الزوج بيت الزوجية مفارقة غري منقطعة، اما اصــــــــطالحا فيذهب البعض اىل تعريف اهلجر ابنه )

 .(26)(ياتهحبيث يعرف خربه، وأييت كتابه، وتعلم ح 
ومن الشـــراح من يعرف اهلجر ابنه )االمتناع عن معاشـــرة الزوجة، اربعة اشـــهر فاكثر بغري عذر وبقصـــد 

 .(27)االضرار هبا، من غري حلف على عدم معاشرهتا(
ومنهم من عرفه ابنه )ترك الزوج زوجته وعدم معاشــرهتا هلا مدة ســنتني فاكثر بال عذر مشــروع كالســفر 

 .(28)للدراسة او للعمل( 

 
 .(2/851)  الصحاح: :اجلوهري -24
 .644ص-املعجم الوجيز -25
 .(7/37)شرح النيل، اطفيش، وانظر: 29/62انظر: املوسوعة الفقهية: -26
املكتبة   ،وتعديالته  1959لسنة  188القاضي حسن كشكول والقاضي عباس السعدي: شرح قانون االحوال الشخصية رقم    -27
 .154ص بغداد، بدون سنة طبع،-القانونية 
 مطبعة ايدكار،  ،2ط ،1959لسنة  188ل الشخصية العراقي رقم د.فاروق عبد هللا كرمي: الوسيط يف شرح قانون االحوا -28
 .249ص ،2015
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ــها يف املبيت أو مجاع زوجته الرجل وعرفه اخر ابنه ترك ــرعي، ســـــبب دون  فراشـــ  بيت يف اإلقامة مع شـــ
 .(29)واحد  بلد يف أو واحد،

)يتحقق اهلجر اذا ادى اىل حرمان الزوجة من املعاشـرة الزوجية طيلة مدة والقضـاء العراقي اشـار اىل انه 
 .(30) ينفق عليها خالل مدة اهلجر(اهلجر املنصوص عليها قانوان وان كان 

ويالحظ على مـا تقـدم من تعـاريف للهجر تركيزهـا على امرين مهـا ترك الوطء للزوجـة من غري حلف،  
ــارت  والثاين، هجر الفراا وعدم التقرب من الزوجة بال عذر مشـــروع والشـــك يف ان هذين االمرين قد اشـ

ــرهتـا يز العراقيـة بقوهلـا ان )اهلجر يفياليهمـا حمكمـة التم  الفراا واهلجر بعـدم تفقـد الزوج لزوجتـه او معـاشــــــــــــ
ــروع( ــرة االزواج او االبتعاد عنها دون عذر مشــــــ اهلجر يتحقق حىت لو كان . بل ذهبت اىل ان "(31)معاشــــــ

 .(32)الزوج يساكن زوجته بدار واحدة اذا ما تبني ابنه تعمد حرماهنا من املعاشرة" 
 أو الغرفة نفس يف مت ذلك ســواء األزواج، معاشــرة معاشــرهتا وعدم الزوجة هجر هو إذن  املقصــود فاهلجر

 اقرتان  ذلك على والدليل األزواج، بعض يف حياة الواقع هو وهذا الزوجية، بيت خارج حىت أو اثنية غرفة يف
 عدم حول يتمحور أن  ينبغي الضـــــرر، فاهلجر من أخرى اإلنفاق وأنواع وعدم العائلي ابإلمهال دائما اهلجر
 ابألصـح مكان وجود أو اهلجر هذا وقوع مكان  على الرتكيز دون  األزواج، معاملة الزوجة ومعاملتها معاشـرة
 .اهلجر عملية أثناء الزوج

ــطالحا فعرفها البعض ابهنا ) مفارقة الزوج بيت الزوجية مفارقة غري منقطعة، حبيث يعرف اما الغيبة اصـــ
 .(33)(خربه، وأييت كتابه، وتعلم حياته

ــم الفرق بني الغيـبة واهلجر ابلقول أن   غري بـلد آخر بـلد يف الزوج تعين اـقامـة الغيـبة وهـناـلك من يرســــــــــــ
 .(34)واحد  بلد يف اإلقامة مع الزوجية بيت عن الغيبة بينما اهلجر يعين الزوجة

 الزوجِ  حملُ  معها يُعرف اليت وهي:  املنقطعة غري ويقسـم فقهاء اجلمهور الغيبة على نوعني: اوهلما، الَغيبة
 يُعلمُ  ال الذي املفقود غيبةُ  وهي: املنقطعة االتصــــــال؛ الَغيبة أنواع نوع من أي أو ابلكتابة وأحوالُه، الغائب
 .أحوالِه ملعرفةِ  سبيلَ  وال حمُله

ــرع العراقي  ــريعات املقارنة النها غالبيتها نصـــــت على عبارة )الغيبة( بينما انفرد املشـــ ويالحظ على التشـــ
ىل ايراد عبــارة اهلجر والـذي نراه ان الفــارق واضــــــــــــــح بني االثنني فـاهلجر يعين ترك فراا الزوجـة واجلزائري ا

ــواء اكان الزوج يف ذات بلدة الزوجة ام ال بل وحىت ان اهلجر يتحقق وان كان الزوج  ــاجعتها ســـ وعدم مضـــ
واقعـة عمـدـية ال  داخـل بـيت الزوجـة او داخـل غرفـة الزوجيـة ان مل يشـــــــــــــــاركهـا الفراا ـبل ارى ان اهلجر هو 

 
 يف الوطنية النجاح والضرر، رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة للغيبة الزوجني بني التفريق ظاهر: دعوى ملحم مرزوق عمار -29
 .8ص ،2013فلسطني، انبلس،
ابراهيم  ، نقال عن: 6910ت  2016/ هيئة االحوال الشخصية واملواد الشخصية/ 6657رقم القرار  :حمكمة التمييز -30

 .62، ص 1989  بغداد،-مطبعة اسعد  ،يز يف قسم االحوال الشخصيةياملشاهدي: املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التم
 .9ص ،978 الرابع، العدد  ، االحكام العدلية ،1978-10-31يف 978/شخصية/1958رقم القرار  -31
 .7013ت  2016 /صية واملواد الشخصية/ هيئة االحوال الشخ 6742رقم القرار  -32
اجلزائري الغائب  األسرة قانون من 110 .وعرفت املادة(37/ 7)شرح النيل،اطفيش، وانظر:  29/62انظر: املوسوعة الفقهية:  -33
 يف غيابه وتسبب سنة مدة بواسطة أو  بنفسه شؤونه إدارة  أو إقامته حمل إىل  الرجوع من ظروف قاهرة منعته الذي أن الغائب ابنه "على
 كاملفقود(. يعترب ضرر الغري
 .201 ص م، 1996 النش سنة عمان، الثقافة، دار: الناشر الشخصية، األحوال قانون شرح د.عثمان التكروري، -34
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ميكن القول معها ابن هجر الزوجة قد يكون بغري قصـــــد، يف حني ان الغيبة هي املفارقة املكانية للزوج عن  
هجر فراا الزوجة فالعمدية معه حمتملة ال   عرف مكانه وهو ال يكون ابلضـرورة قاصـداً بلدة الزوجة حبيث ي
 مؤكدة كما يف اهلجر.

صـــــــــــود ابلغيبة يف التفريق للغيبة والضـــــــــــرر هي غيبة الزوج عن زوجته املقوقد اكد القضـــــــــــاء االردين ان)
 .(35)واالقامة يف بلد اخر. اما اذا تركت الزوجة زوجها فليس هلا ان تطلب التفريق(

 استمرار ا جر او الغيبة مدة من الزمنالفرع الثاين: 
التفريق اال اذا طـال اهلجر او ان هجر الزوج لزوجتـه او الغيبـة عنهـا ال يعطي احلق هلـذه الزوجـة بطلـب 
 الغيبة مدة من الزمن يتصور معها تضرر الزوجة و اخلشية من الوقوع ابحملذور.

 مدة املالكيةوهذه املدة عند الفقهاء املســــــــلمني الذين اجازوا التفريق هلذا الســــــــبب ليس واحدا، فعند 
غرايين وابن عرفة أن السـنتني والثالث يف قول للسـنني، و  ثالث وقيل سـنتني، وقيل  سـنة زوجته عن الزوج غيبة

 املعتمـد و لكن (36) وهـذا مبين منهم على االجتهـاد والنظر ،ليســــــــــــــت بطول، ـبل ال ـبد من الزايدة عليهـا
، بينما ذهب االحناف اىل ان هذه املدة هي ســــتة (37)فأكثر  ســــنة هي ةلطوي اليت تعترب الغيبة مدة عندهم

خبصـوص املدة   زوجها مسـتدلني عن اخلليفة الثاين غياب من عليه الصـرب املرأة تسـتطيع ما أقصـى اشـهر ألهنا
 ابلســــــنة املســــــلمني الفقهاء عند حســــــاهبا وجتري. (38)اليت ترتبص هبا الزوجة عند غياب زوجها مار الذكر 

 .(39) القمرية
 اما ابلنسبة ملوقف التشريعات املقارنة فأهنا انقسم على عدة اجتاهات:

 .(40)ا يزيد عن اربعة اشهر وهي فرتة االيالء وهو موقف املشرع اجلزائري االول: جعلها مب

 
 -مكتبة الرسالة احلديثة،  التطبيقي لقانون االحوال الشخصية االردين: الشرح  امحد سامل ملحم د.  :نقال عن  7559رقم القرار    -35
 .175ص  ،1998 ،االردن 

 (.2/482)الشرح الكبري، الدرديرينظر:  -36
وهو   احلسن أيب عند فأكثر كسنة وذلك الغيبة مدة طالت إذا إال لغيبته الوطء ترك من على حيث ذكر الدسوقي ابنه"ال يطلِّقُ   -37
 (.2/314الدسوقي) حاشية :".الدسوقياملعتمد 

 عن الرجل يغيب كم قيل له فإنه أشهر بستة توقيته إىل  ذهب أمحد فإن الرجوع من مانعٌ  عذرٌ  له يكن مل جاء يف املغين "وان -38
 (.9/186)  املغين :قدامة بينهما". ابن احلاكم فرق  يرجع أن أىب فإن إليه يُكتبُ  أشهر ستة قال؟ زوجته

انه ال يوجد نص شرعي حيدد مدة اهلجر، وكذلك ليس له حد أقصى، بل إن الشرع ترك مدته  عبلة الكحالويترى د. -39
لتقدر بقدرها، وهذا أمر خيتلف من زوجة اىل أخرى، ألن بعض الزوجات قد يؤثر فيهن اهلجر بعد أايم قليلة، وهناك أخرايت قد ال 

، وابلتايل فإن زلكل مقام مقال وختلص اىل ان ال تزيد مدة اهلجر أكثر من الالزم، وإال فإهنا يؤثر فيهن اهلجر ولو امتد شهوراً وسنوات
ستأيت بنتيجة عكسية وتكون حمّرمة شرعاً، خاصة أن بني الفقهاء من اجتهد وحدد املدة القصوى للهجر أبربعة أشهر، حىت يكون 

 .https://www.lahamag.com/ 9نقال عن املوقع   وسيلة مباحة شرعاً لإلصالح.
 أجاز من قانون االسرة. وكان هذا القانون قبل تعديل هذه املادة أيخذ ابلراجح يف املذهب املالكي حيث 53/2: مينظر -40
 53املادة تنص حيث طلبها إىل وجتيبها دعوها احملكمة وتسمع التطليق تطلب أن ملدة سنة، زوجها عنها يغيب اليت للزوجة اجلزائري املشرع 

 القانون نفس من 110املادة نصت نفقة(، كما وال عذر بدون سنة مضي بعد للغيبة التطليق تطلب أن للزوجة اخلامسة )جيوز الفقرة يف
 و سنة، مدة ، بواسطة أو بنفسه، شؤونه إدارة أو إقامته حمل إىل من الرجوع قاهرة ظروف منعته الذي هو  )الغائب بقوهلا الغائب ُمَعرًِفة
 الذي البلد غري آخر بلد يف ابإلقامة زوجته يعترب كاملفقود(. وكان املقصود من هذه الفقرة هي غيبه الزوج عن  الغري ضرر يف غيابه تسبب
 يكون هجرًا قصد ألنه للضرر التطليق يتناوهلا اليت األحوال من فهو واحد، بلد يف اإلقامة مع الزوجية بيت الغيبة عن أما ،الزوجة فيه تقيم
 يتغري، الزوجة فسبب وعليه عن ذلك، الناتج املضجع والضرر يف للهجر التطليق تطلب أن للزوجة ومن مث ميكن  ،ابلزوجة األذى اقإحل به
مرجع ،: حممد عزمي البكرياهلجر. ينظر على يبنيه وحكمه الغيبة، على الزوجة بناًءا تطلبه ابلتطليق الذي حيكم أن للقاضي جيوز وال

 .404ص سابق،
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ــرع االردين ــنة فاكثر،وهو موقف املشــــــــــ ــري (41)الثاين: جعلها ســــــــــ  (44)واملغريب   (43)واليمين   (42)واملصــــــــــ
 .(45)والقطري 

واليمين ابلنســـــــبة للزوج الغائب املنفق   (46)الثالث: جعلها ســـــــنتني فاكثر، وهو موقف املشـــــــرع العراقي 
(47). 

الرابع: مل حيدد املدة اصـــــــــال وامنا حددها بعد اقامة الدعوى واعذار الزوج وهو موقف املشـــــــــرع العماين 
(48). 

ــرعا او قانو  ان لغرض اقامة الدعوى وان تكون هذه وعموما ينبغي ان يبلغ اهلجر او الغيبة املدة املقرة شــ
 .(49)املدة مستمرة ال منقطعة 

 اذا اســــــــــــــتمر هجر الزوج لزوجته ســــــــــــــنتني فاكثر فلها طلبز اىل القول ابنه )يوقد ذهبت حمكمة التمي
ــتطيع االنـفاق مـنه وال تقطع ـمدة اهلجر مراجـعة الزوجالتفريق ولو كـان الزوج معروف اال  ـقاـمة وـله مال تســــــــــــ

 .(50)(هلا بيتا شرعيا ويستحصل عليها حكما ابملطاوعة أا له ما دام مل يهيللزوجة وطرده
 عدم مشروعية الهجر او الغيبة والحاق ضرر بالزوجةاملطلب الثاني: 

ــنقســـم هذا املطلب على فرعني:االول، عدم مشـــروعية ــررٍ  والثاين،  ،الغيبة او اهلجر  سـ ابلزوجة   احلاق ضـ
 نتيجة اهلجر او الغيبة.

 ا جر او الغيبة  الفرع االول: عدم مشروعية
ليس كـل هجر او غيبـة تعين حق الزوجـة يف طلـب التفريق ـبل الـبد ـله ان يكون غري مشــــــــــــــروع، ولعـل 

ألن املـذهـب احلنبلي فقط من بني املـذاهـب اليت اجـازت التفريق للغيبـة اشــــــــــــــرتط ان تكون الغيبـة بال عـذر 
خبالف املالكية الذين قالوا جبواز   كاملرض وحنوه  مة الوطء حق للزوجة ما مل يكن يف الزوج عذر مانع،استدا
 .لتفريق سواء أكان سفره لعذر أم لغري عذرطلب ا

 واهلجر. احلج والتجارة وطلب العلمولعل من االعذار املقبولة 
واحده خبصــــــوص هذا الشــــــرط بل انقســــــمت ويالحظ على التشــــــريعات املقارنة اهنا مل تكن على وترية  

 على اجتاهات:

 
 من قانون االحوال الشخصية. 119ينظر م  -41
 .اخلاص ببعض احكام االحوال الشخصية 1929لسنة  35من املرسوم املصري ابلقانون املرقم   12م ينظر: -42
 .( من قانون االحوال الشخصية52/1)ينظر: املادة  .لغري املنفق  -43
 من مدونة االسرة املغربية. 104ينظر:  -44
 . من قانون االسرة 143م  -45
 من قانون االحوال الشخصية. 43/2ينظر: م  -46
 ( من قانون االحوال الشخصية.52/1ينظر: املادة ) -47
 ( من قانون األحوال الشخصية.110: م )ينظر -48
 .69 ص م، 2002 والعروبة، احلق عمان، ،1ط ،يناالرد القانون يف والطالق فراج: التفريق حممود مصطفى -49
يف نقال عن ابراهيم املشاهدي: املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التميز  79-6-2يف  76/هيئة عامة /158رقم القرار  -50

للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة .ويف قرار اخر ).81-80ص ،1989بغداد،  -مطبعة اسعد ،قسم االحوال الشخصية
 ( من قانون االحوال الشخصية.2/اوال/43) قامة وله مال تستطيع االنفاق منه مسنتني فاكثر بال عذر مشروع وان كان معروف اال

 .88ص  ،مرجع سابق ،ابراهيم املشاهدي نقال عن  ،83-4-30يف  82/هيئة موسعة اوىل/276رقم القرار 
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 االول: اشارت اىل وجوب ان يكون اهلجر غري مشروع وهو القانون العراقي. 
 الثاين: اشارت اىل عبارة الغياب بال عذر مقبول وهو اجتاه القانون املصري والسوري.

الغائب قبل تلبية طلب التفريق، الثالث: البعض مل يشر اىل هذا الشرط واكتفى ابلغيبة واالعذار للزوج  
 وهو اجتاه القانون العماين واليمين واملغريب.

 .اهلجر يف املضجع فوق اربعة اشهرالرابع: وهو اجتاه القانون اجلزائري الذي اشار اىل 
وعموما فان اهلجر او الغيبة اليت تكون بال ســــــــبب مشــــــــروع او عذر مقبول تعين امهال الزوج ملشــــــــاعر 

 املقبول العذر فغياب ابلتزاماته، وخمال واجباته، من ومتهرابً ها وحاجتها النفســية واجلنســية،زوجته واحاســيســ 
 .إيذائها و ابلزوجة اإلضرار إىل يؤدي العادة يف الشرعي السبب و

 خدمة  ألداء أو الوطن، خارج العلم طلب و الدراسة إمتام أجل منوعلى العكس فان الغياب او اهلجر  
 شــــابه وما العيش، كســــب و العمل أجل من أو بعيد، مكان  يف اإلجبارية العســــكرية اخلدمة كواجب عامة
الن الزوجة عليها  ال،ككل مســــــتقبً   األســــــرة على  ابلفائدة تعود  ومقبولة معقولة  شــــــرعية  أســــــباب من ذلك،

ــا حتمــل عـبء احليــاة مع الزوج وعنــاء الغربـة، بـل القوة القــاهرة واحلـادث الفجــائي يعــد من  االعـذار ايضـــــــــــــ
اعصــــار او طارئ منعه من الوصــــول او انه ذهب اىل    ن يتأخر الزوج عن زوجته بســــبب حصــــولاملقبولة كا

ــية بني بلد اقامة الزوج وموطن الزوجة او ان العالقات  ــافر ابخلارج وادلعت حرب او ازمة ســـياسـ اهله او سـ
من املســــــائل اليت تكون خارج الســــــياســــــية او االقتصــــــادية بني البلدين قد انقطعت، فكل هذه االمور تعد 

ارادة الزوج وال ميكن عدها اعذار غري مشــروعة. كما يعد اصــابة الزوج بعلة او عيب، ســواء اكان تناســلي 
ي الباحث، مشــــروعة وجتيز هجر مضــــاجعة الزوجة ال فراشــــها اال اذا  او عضــــوي من االعذار اليت تعد، برأ

 كان معداي هلا.
العذار مقبولة او مشــروعة ختضــع لســلطة القاضــي، حيث مل حيدد  مع مالحظة ان مســالة تقدير كون ا

الشـرع وال القانون االعذار املشـروعة او املقبولة وامنا ترك امر تقدير للقاضـي، كما ميكن اثباهتا بكل وسـائل 
 االثبات.

 من اً نوع اعتباره ميكن الزوجية، بيت إىل زوجته إرجاع يف الزوج متاطل أن وذهب القضـاء املصـري اىل ان 
 سنة الزوج غاب إذا، كما ذهب القضاء املصري اىل انه )(51)  التطليق طلب للزوجة مبوجبه  حيق اهلجر أنواع
 ولو عنها بـُع دهِ   من تضـــــــررت إذا ابئًنا  تطليقها القاضـــــــي إىل تطلب أن  لزوجته جاز مقبول عذر بال فأكثر
 .(52)(منه اإلنفاق تستطيع مال له كان 

من االعذار اذن الزوجة للزوج ابلسـفر خارج البالد  و الزوج يف الضـفة الغربية احملتلةغياب وعموما فان 
 .(53) مقبولة تربها القضاء االردينعااليت 

 
 و الفقه عزمي البكري: موسوعة حممد:نقال عن ،1992-5-19احوال شخصية يف -ق- 59لسنة  163رقم الطعن  -51
 .842ص ،صرم -التوزيع و للنشر حممود دار 1994،،2ط ،الشخصية األحوال القضاء يف
 ، حممد عزمي البكري  :نقال عن ،1979-6-13/احوال شخصية/ يف 48لسنة  84حمكمة النقض املصرية، القرار رقم  -52

 .405ص مرجع سابق،
 .176ص مرجع سابق، ،د.امحد سامل ملحم نقال عن: ،9484و 15521 ينالقرار ينظر:  -53
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ــببا مشـــروعا ال  ــواء عن جرمية عمدية او امهال يعد سـ ــاؤل مفاده هل ان احلكم حببس الزوج،سـ ويرد تسـ
 يعطي احلق للزوجة طلب التفريق للغيبة او اهلجر؟

ميكن عده من احوال الغيبة واهلجر  ال نها طلب التفريق هلذا الســــبب الهناااب نقول ان الزوجة ال ميكجو 
 ولكن من حق الزوجة طلب التفريق حلبس زوجها عند حتقق شروطها.

ويعد اهلجر املشــــــــروع من االعذار املقبولة، واذا كان الفقهاء املســــــــلمون متفقني على جواز هجر كالم  
ال اهنم اختلفوا يف حتديد هذه املدة فذهب مجهورهم من االحناف واحلنابلة ومجهور املالكية الزوجة الناشـز ا

ــافعية اىل عدم جواز ان يزيد هذا اهلجر عن ثالثة اايم  ــافعية ان (54)والشـــــ ، بينما اجاز بعض املالكية والشـــــ
فقـد ذهـب االحـناف و  ، امـا هجر املضــــــــــــــجع(55)تزـيد مـدة اهلجر عن الثالـثة اايم أتديـبا للزوجـة وزجرا هلـا 

الشــافعية واحلنابلة اىل ان للزوج ان يهجر الزوجة الناشــز مهما طالت املدة بينما قصــرها املالكية مبا ال يزيد 
 دون  وتركها واحدة زوجه له كانت إذا ، فذهب االحناف اىل أنه(56)عن مدة االيالء وهي اربعة اشــــــــــــهر

 انتفى إذا عندهم واجب وهو واحدة، ليلة ليالٍ  أربع كل يف هلا فإنه يقضـــــــي للقاضـــــــي، امرها رفعت وطء
وهو اجتاه فقهاء . (57)الطالق   طلب يف احلق فلها تتحملها ال مدة اإلضــــــــرار امتنع بقصــــــــد إذا العذر، أما

 لكذ من ثركأ هاكتر فإن  أشهر أربعة من ركثأ يقرهبا وال املرأة يرتك أن  زوجلل جيوز الاالمامية الذين قالوا ابنه  
 كســكن تركه له فأجاز له، حق ألنه اجلماع يوجبون  . بينما جند ان االحناف والشــافعية ال(58)ثوما كان مأ

 إجيابه و املســـتحب ميكن فال ذلك وعلى واحملبة، الشـــهوة هو االســـتمتاع إىل الداعي وألن  الدار املســـتأجرة،
 أشــهر أربعة كل زوجته يطأ أن  الزوج على احلنابلة، بينما اوجب (59)جيوزا التفريق فلم ذلك يف يعطلها ال أن 
 أشـهر أبربعة حددوها وقد عنهما، الضـرر ودفع الزوجني ملصـلحة شـُرع النكاح عذر ألن  هناك يكن مل إن  مرة

 العدد الذي على قياسـاً  ليالٍ  أربع من ليلة يف البيتوتة وأىب أشـهر أربعة بعد الوطء أىب فإن  على اإليالء، قياسـا
 .(60)فيه  يتزوج أن  جيب

 یلزوجة نتيجة ا جر او الغيبة : احلاق ضرر  الفرع الثاين
ليس اهلجر او الغيبة وحده كافيا للقول حبق الزوجة بطلب التفريق لكن جيب ان يلحق هبا ضــــررا جراء 
ذلك وهذا االمر واضـــح يف موقف التشـــريعيات املقارنة من قوهلا )وان كان هلا مال تنفق عليه( وهي اشـــارة 

 
 (.الشربيين: مغين احملتاج 2/512) حاشية الصاوي على الشرح الكبري، (.ابو العباس امحد الصاوي:2/334البدائع)  -54

 (.7/242) ،هـ1405 ،بريوت -دار الفكر ،1ط  ،املغين :عبد هللا بن حممد  (. ابن قدامه،4/427)
 (.6،391هناية احملتاج) :(.الرملي4/745حاشيته)الصاوي،  -55
(. 5/208(. الشافعي، االم)2/333م )1982-ه1402بريوت، دار الكتاب العريب، ، 2ط ،بدائع الصنائع ،الكاساين -56

 (.4/16) مواهب اجلليل: (.احلطاب7/242)  ابن قدامه، املغين
 فتضررت مدة يطلق، أو يباشرها مباشرهتا ن زوجها ترك إذا التطليق طلب حق للزوجة إن ردير )للد الكبري الشرح يف جاء -57
 .4ص ،02اجلزء الكبري، الشرح على الدسوقي عليه( حاشية طََلقَ  وإال  فعل القاضي فإن عليه فيعذر العبادة، دائم كان أو بذلك،

  اإلسالم  شرائع /احللي احملقة(. 2،606السرائر) : .ابن ادريس482ص قم،-قدس حممدي  الطوسي، النهاية، انتشارات -58
(2/496.) 

مطبعة  ،املهذب يف فقه مذهب اإلمام الشافعي إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أابدي الشافعي: الشريازي أبو إسحاق،  -59
 (.2/67) ،احلليب و شركاء مبصر عيسى البايب،

 (.7/242) ابن قدامه، املغين -60
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ــرة عند قوله )  ــرر مباشــ ــري اىل ايراد الضــ ــرع املصــ ــرر وان ذهب املشــ ــرحية ابلضــ ــررت من بعده غري صــ اذا تضــ
 (.عنها

 كان  ســــواء، حال بكل للفســــخ  مقتض الوطء كبرتً  للزوجة الضــــرر حصــــولوقد ذكر البعض ان جمرد )
 يف فالقول ذاه على و، للفســــخ   أوىل وهف،  كالنفقة عجزهته ر دق مع لو ود، قصــــ  ريَ بغ أو الزوج من دبقصــــ 
ــَ  امرأة املفقود  امرأة يف كــالقول  هفرقتــ  طــالــت إذا هبــ  هامرأتــ  انتفــاع تعــذر ممن ومهــاحن و وسباحمل وري، األســــــــــــ
 من تئن يؤنســــــها عشــــــري بال، وواضــــــح ان اهلجر من اشــــــد انواع الضــــــرر ألنه يرتك الزوجة (61)مجاع..(ابإل

 .للفتنة يعرضها مما مطلقة هي وال متزوجة هي ال كاملعلقة وتبقى والوحشة الوحدة
هو خشـية الوقوع يف الزىن كما نص  وأن ختشـى الزوجة على نفسـها الضـرر بسـبب هذه الغيبة فالضـرر  
واحلنابلة وإن أطلقوا الضـــــــــرر هنا إال أهنم يريدون به خشـــــــــية الزىن   ليس اشـــــــــتهاء اجلماع فقط  عليه املالكية

ــرر يثبـت بقول الزوجـة  إال أن يكـذهبـا ظـاهر ، وحـدهـا ألنـه ال يعرف إال منهـاكـاملـالكيـة إال أن هـذا الضــــــــــــ
 .احلال

 بقـية ومن فـيه املطعون  احلكم من الـثاـبت أن  وجـاء يف حيثـيات احـدى قرارات احملـاكم اجلزائرـية )حـيث
ــا الطاعن أن  الطعن أوراق  لعله الطالق طلب من الزوجة حترم فال اجلزائر، يف زوجته وترك يقيم بفرنســــــــــــ

بزوجها  األنس حبرماهنا من يتمثل تلحق ضـــــرراً  أن  كانت مدهتا ميكن مهما الزوج غيبةدامت  ما الشـــــقاق،
ــروع، الوجه على ــرة قانون  عليها نص اليت الغيبة مع يتفق وهذا املشــ ــأن  ومحد إليه مالك ذهب وما األســ  بشــ
 ذلك كان  وملا منه، تنفق ماالً  ترك هلا الزوج كان  ولو وتضـــــــــررت هبا املرأة، الغيبة طالت التفريق إذا جواز
 وعليه للقانون، موافقاً  قضـاؤه كان  وقضـى ابلطالق ابلغيبة السـليم املنهج  هذا سـلك فيه املطعون  احلكم وكان 
، بل ان هذا القضاء ذهب اىل ابعد من ذلك واعترب (62)رفضه(   أساس و يتعني غري على يكون  الوجه فهذا

لغرض العمل رغم ان اهنما اتفقا على ذلك يعد  ان جمرد رفض الزوج اصـــــــــــطحاب زوجته معه خارج البالد 
الحقا  ضــرراً  يعترب بفرنســا عامالً  املضــجع كونه يف وهجرها زوجته عن الطاعن  شــرعا وان )غيابربضــررا معت

ــاً   إليه ذهب ما فإن  وعليه للضـــرر، الزوجة الذي ترفضـــه الغياب هذا على وافقت إذا إال لكرامتها هبا وخدشـ
 .(63)الوجه( و يُرفض ورمحة، مودة هو الزواج الذي يف ضرار ضرر وال فال الصواب، عني هو اجمللس

وال شك يف ان االساس الشرعي والقانوين حلق الزوجة يف طلب التفريق يكمن يف ان اقامة الزوج بعيدا 
و  الفاحشــة، ارتكاب يف الوقوع نفســها على ختشــى عن زوجته او هجرها، ولو على الفراا، ملدة طويلة قد

يكون ذلك اال   وال رفعه األغلب وهو ضـرر ابلغ جيب يف البشـرية الطبيعة تتحمله ال أمر على العفة حمافظتها
 .(64)مستقبال  املتوقع احلدوث الضرر وليس الواقع الضرر رفع هو بطلب التفريق بينهما واألساس

جر عمدي ينصــــب حنو ويالحظ على ما ســــبق من قرارات ان القضــــاء امنا يتجه اىل اعتبار الضــــرر ابهل
اهلجر يتحقق ز بقوهلا ان )يقصـــــد االضـــــرار ابلزوجة وقد يبدو ذلك واضـــــحا يف احدى قرارات حمكمة التمي

 
 311.ص ، بدون سنة طبع،العريب اثالرتً  إحياء دار ،3ط ،الفقهية االختيارات :تيمية ابن -61
 2002/02.-22:بتاريخ قرار ،237187رقم ملف العليا، احملكمة -62
 .2000-2- 23يف  770722رقم : ملف العليا، احملكمة -63
 .179مدى حق الزوجني يف الطالق ص :عبد الرمحن الصابوين -64
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، لكن (65)(  حىت لو كان الزوج يســـــــــــــاكن زوجته بدار واحدة اذا ما تبني ابنه تعمد حرماهنا من املعاشـــــــــــــرة
 يذكر ما يدل على ذلك كان يقول مثال الذي نراه ان العمدية هي ليســـــت شـــــرطا مادام املشـــــرع العراقي مل

ــرر هنا مفرتض وال حيتاج اىل اثبات بعد ان تثبت الزوجة مدة  ــرار(، ولكن الذي نراه ان الضـــ ــد االضـــ )قصـــ
لســـــــــــعي إلرجاع زوجته  اهلجر وعلى املدعى عليه اثبات عكس ذلك الن الرجل مبضـــــــــــي هذه املدة وهدم ا

ــرر يكون قد اضـــر هب ــتوجب التفريق اً ا ضـ ــاء العراقي ذهب يف  فاحشـــا يسـ عنه ان طلبت ذلك، بل ان القضـ
ــنتني وان كـان  احـدى قراراـته اىل اعتـبار ان مغـادرة الزوج خـارج البـلد و غـياـبه عن زوجـته مـدة اكثر من ســــــــــــ

 .(66)لغرض مشروع )كالعمل( جيب ان ال يكون مقرون ابحلاق ضرر هبا واال هلا احلق يف طلب التفريق
 الخاتمة

 النتائجاوال: 
 رف التفريق للغيبة.مي مل يعرف التفريق للهجر وامنا عالفقه االسال .1
املـذهـب املـالكي واحلنبلي من اجـازا التفريق للغيـبة واعطـيا احلق للزوجـة فقط دون الزوج اـلذي ـله احلق  .2

بطلــب الطالق البتعــاد زوجتــه عنــه او الزواج من اخرى وهو مــا ال يتحقق للزوجــة فجــاز هلــا طلــب  
 .التفريق

التشـــــريعات املقارنة مل تكن على وتريه واحدة من طلب التفريق للهجر او الغيبة فرغم اهنا اعطت هذا  .3
احلق للزوجة فقط اال اهنا انقســـــــمت خبصـــــــوص نوعية التفريق بني من اجاز فقط التفريق للهجر وبني 

 من اجاز التفريق للغيبة.
ــوعني مها حتقق حالة اهل .4 ــرطني موضـ ــروط التفريق بشـ جرة والغيبة ملدة معينة وهي كما راينا تلخصـــت شـ

ختتلف من تشــــــــريع ألخر اال اهنا ال تتجاوز يف كل االحوال ثالث ســــــــنوات وان يلحق هذا اهلجر او  
 التفريق ضررا ابلزوجة ال ميكن االستمرار معه ابحلياة الزوجية.

 ثانيا: التوصيات
لذا هنيب ابملشــــــرع العراقي ان يوضــــــح  الحظنا كيف ان القضــــــاء العراقي فســــــر اهلجر تفســــــريا واســــــعا  .1

 / اوال من قانون االحوال الشخصية النافذ.43مفهوم اهلجر يف م 

 
  عن املشاهدي، مرجع سابق، نقال ،7013ت  2016واملواد الشخصية/ / هيئة االحوال الشخصية 6742رقم القرار  -65

 .53ص
لدى عطف النظر على احلكم ) 7/2/2011 يف 2011/ االحوال الشخصية االوىل/358 جاء يف القرار التميزي املرقم  -66

الن الثابت من التحقيقات اليت اجرهتا حمكمة املوضوع ابن املميز عليه هجر  املميز وجد انه غري صحيح وخمالف للشرع والقانون ذلك 
، وهذا االجتاه ل( أبن السبب مشروعزوجته ملدة سبع سنوات واهنا اعتربت )وبسبب اقرار املميزة والشهود ابنه غادر العراق لغرض العم 

( 188ه لذلك اعترب املشرع يف قانون االحوال الشخصية رقم ) غري صحيح ذلك الن مغادرة الزوج البلد مقرون بشرط عدم االضرار بزوجت
، أي ان االصل اذا هجر الزوج زوجته منشأ حلق الزوجة يف طلب التفريق  املعدل هجر الزوج لزوجته مدة تزيد على سنتني  1959لسنة 

ا ضرر اذا بع سنوات متواصلة فيهمن سنتني سبب من اسباب التفريق. لذا فان سفره خارج العراق وملدة س ألكثربدون عذر مشروع 
. لذا كان على احملكمة حتليف املميزة اليمني املتممة ابن سفر زوجها خارج العراق للعمل مل يكن مبوافقتها وانه كان دون موافقة الزوجة

، وحيث فقا للشرع والقانونالذي تراه موايتصل هبا طيلة هذه املدة ومل يراجعها او يعاشرها خالهلا وعلى ضوء النتيجة اصدار القرار  ال
 (. ، لذا قرر نقضه واعادة الدعوى اىل حمكمتها للسري فيها وفق ما تقدمضت خبالف ذلك مما اخل بصحة حكمهااهنا ق
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نقرتح على املشـــرع العراقي تنظيم التفريق للغيبة بفقرة مســـتقلة عن اهلجر او ان يوحد التســـمية للتفريق  .2

 ر(.مبسمى واحد وهو التفريق للضرر اجلنسي ويشمل كال التفريقني )الغيبة واهلج
 وصـــــــــــول انه اذا أمكنعند التفريق للغيبة نقرتح على املشـــــــــــرع العراقي فيما خيص الفقرة الثانية اعاله  .3

 ينقل الزوجة أو معها لإلقامة حيضـر أبن  إليه أعذر أجاًل و القاضـي له ضـرب الغائب الزوج الرسـائل اىل
حتليف  بعد بينهما ضـــــــــي القا فرق مقبوالً  عذراً  يبد ومل ومل يفعل األجل انقضـــــــــى فإذا يطلقها او إليه

 .اليمني الزوجة
 ميكن وصـــول وال معلوم مكان  يف غائباً  الزوج كان  املشـــرع العراقي النص على انه اذاكما نقرتح على  .4

 الدعوى فرق وفق اليمني وحلفت ابلبينة دعواها الزوجة وأثبتت اإلقامة حمل جمهول أو كان  إليه الرسـائل
 ترد اليمني عن نكوهلا أو عن اإلثبات عجز الزوجة حال ويف أجل وضــــرب إعذار بال بينهما القاضــــي
 الدعوى.
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