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 العــدة - 8

 هي المدة التي تَنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها، العدة :

 أو فراقه لها.

 :حكم العدة 

العدددة واج ددى علددم أددف اقددرأة فا قهددا زوجهددا أو قددا  عنهددا بعددد  لوتدده بهددا، 

سواء أانت الفرقى بطالق، أو  لع، أو فسد؛  لتعدرب بدراءة  امهدا بو دع 

 ، أو أشهر. امف، أو قضي أقراء

 ة العدةحكمة مشروعي : 

 التأأد قن براءة الرام اتم ال تختلط األنساب.  -1

 إتااى الفرصى للمطلق أن يراجع اقرأته إذا ندم أما في الطالق الرجعي.  -2

ك إال ـــددـروط، وال ينفـــددـد إال بشـــددـاح وأندده ال ينع ـــددـأن النكـــددـم شـددـتعظي -3

 ث.ــــــا  وتري  ــــــــبانتظ

 ااترام المعاشرة بين الزوجين، فال تنت ف آل ر إال بعد انتظا  وإقهال.  -4

 صيانى اق الحمف إذا أانت المفا قى ااقالً.  -5

 ففي العدة أ بعى ا وق: اق هللا، واق الزوج، واق الزوجى، واق الولد.

 :أحكام العدة  

د الدد ول فعليهدا المرأة إذا ُطل ت ق ف الد ول فال عدة عليها، وإن ُطل دت بعد

العدددة، أقددا المتددوفم عنهددا زوجهددا ق ددف الددد ول أو بعدددر فعليهددا العدددة أ بعددى 

 وقراعاة لح ه، ولها الميراث.  ،وفاء للزوج  أشهر وعشرا

  (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) قال هللا تعالم: -1

 . [49]األازاب/
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    ٿ    ٺ    ٺ   ٺ    ٺ  ڀ  ڀ ڀ   ڀ  پ  پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) قال هللا تعالم:و -2

 . [234]ال  رة/ (ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

  :أصناف المعتدات 

 المعتدات ست:

: وعدتها قن قو ، أو طدالق، أو فسد؛ إلدم و دع الحمدف الدَّن ت دي ن الحامل -1

فيدده  لددق إنسددان، وأقددف قدددة الحمددف سددتى أشددهر قنددَّ نكااهددا، و ال دده تسددعى 

 أشهر. 

 . [4]الطالق/ (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) تعالم:قال هللا 

: إن أانت ااقالً فعدتها إلم و ع الحمف، وإن لم تكدن المتوفَّى عنها زوجها -2

اداقالً فعددتها أ بعددى أشدهر وعشددرة أيدام، وفدي هددَّر المددة يت ددين الحمدف قددن 

 عدقه. 

 .[234]ال  رة/ (پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) قال هللا تعالم: 

وهي ذا  األقراء وهي  ،ياة بطالق بال حملفي الحالمفارقة لزوجها  -3

أو فس؛ فتعتد  ،ض فعدتها ثالثى قروء أاقلى، أقا المفا قى لزوجها بخلعيَ الح  

 . [228 ]ال  رة/( ڃ ڃ چ چ چ چ) بحيضى واادة، قال هللا تعالم:

 فعدتها ثالثى أشهر.  ،لصغر، أو إياس َمْن فارقها زوجها حياً ولم تحض -4

 . [4]الطالق/ (...ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)  الم:قال هللا تع

فعدتها سنى، تسدعى أشدهر للحمدف،  ،َمْن ارتفع حيضها ولم تدر ما سبب رفعه -5

 وثالثى للعدة. 

: وهددو َقددنق ان طددع   ددرر، فلددم تعلددم اياتدده وال قوتدده، فتنتظددر امرررأة المفدررو  -6

لحداأم لالاتيداط فدي شدأنه، أو تَـ َي ن أقدرر فدي قددة يضدربها ا ،زوجته قدوقه

َاَكدَم الحداأم بوفاتده، ثدم اعتدد  زوجتده أ بعدى  ،فإذا تمت تلك المدة ولم يأ 
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 أشهر وعشرا عدة وفاة قن وقت الحكم، ولها أن تتزوج بعد العدة إن شاء . 

  ،عددددة األقدددى المطل دددى ذا  الحددديض قدددرءان، واآليسدددى وال ددد يرة شدددهران

 والحاقف بو ع الحمف. 

 ة غير الزوجة:عد 

  :إذا قلك الرجف أقى توطأ فال يحف له أن يجاقعها اتم يست رئها -1

إن أانت ااقالً بو ع الحمف، والتدي تحديض بحيضدى، واآليسدى وال د يرة 

 بمضي شهر. 

الموطوءة بشد هى، أو زندم، أو بنكداح فاسدد، أو قختلعدى تعتدد بحيضدى وااددة  -2

ى فدددي عددددة طدددالق سددد طت لمعرفدددى بدددراءة  امهدددا، وإذا قدددا  زوج  جعيددد

 وابتدأ  عدة وفاة قنَّ قا .

 : حكم اإلحدا 

 يلزم اإلاداد قدة العدة أف قتوف م عنها زوجها. 

: لددزوم بيددت زوجهددا واجتندداب قددا يدددعو إلددم جماعهددا قددن الزينددى اإلحرردا 

والطيب، ول اس زينى، وانداء، والدي، وأحدف ونحدور، وإن ترأدت اإلادداد 

 .أثمت وتست فر هللا وتتوب إليه

ل َعلَددم »قددال:  ×عددن أم عطيددى   ددي هللا عنهددا أن  سددول هللا  ددَرأَة د  اقق ال تُددـح 

بدداً  دد َُ  ثَوق ددراً، َوال تَلق ددُهرف َوَعشق بَددـعَىَ أَشق جف، أَ ق ، إال  َعلَددم َزوق َق ثَددالثف َقي  ددتف فَددوق

ي داً إال إذَا َطُهد ُف َوال تَدـَم   ط  تَدـح  دبف َوال تَـكق َب َع ق َر ق نُ قدََّةً َق ق ُو اً إال  ثَدوق

فَا ف  نق قُسقطف أَوق أَظق  .(1)قتفق عليه«. ق 

 : مدة اإلحدا 

يجوز اإلاداد علم  ير زوج ثالثى أيدام، أقدا اإلادداد علدم الدزوج المتدوفي 

                                                           

 (، واللفظ له.938(، وقسلم في أتاب الطالق برقم )5342، أ رجه ال خا ن برقم )متفق عليه( 1)
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عنها فإنه تابع للعدة أ بعى أشهر وعشرا، وأقا الحاقف المتوفم عنها زوجها 

 فإذا و عت املها س ط وجوب اإلاداد عنها. 

 دة:مكان العـ 

تجب عدة الوفاة في المنزل الَّن قا  زوجها وهي سداأنى فيده، فدإن تحولدت  -1

انت لدت ايدث شداء ، ولهدا الخدروج قدن بيتهدا إن  ، وفاً، أو قهدراً، أو بحدق

 ااتاجت لَّلك، وتن ضي العدة بمضي الزقان ايث أانت.

المعتدة قن طالق  جعي تكون في بيت زوجها، ولها النف دى والسدكنم  ألنهدا  -2

زوجى، وال يجوز إ راجها قدن بيدت زوجهدا إال أن تدأتي بفااشدى ق يندى قدن 

 أو أفعال يتضر  بها أهف ال يت.  ،أقوال

المعتدددة قددن طددالق بددائن لهددا النف ددى إن أانددت ادداقالً اتددم تضددع املهددا، وإن  -3

 أانت  ير ااقف فال نف ى لها وال سكنم.

 أهلها. وتعتد المطل ى ال ائن والمفسو ى والمختلعى في بيت 

 يجوز للمحا ة فعله:  ما 

 يجوز للمرأة المحد ما يلي:

ادة.. والخدروج وتسدري  الشدعر.. ولد   البيداب المعتد النظافى.. واال تسال..

 لحاجتها قحتشمى.. وتكليم الرجال قن  ير  ي ى. 
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