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 دةــالع -8

 بسبب فرقة نكاح أو وفاة. : هي تربص المرأة مدة محددة شرعا  العدة 

  :حكمة مشروعية العدة 

 شرع هللا عز وجل العدة لتحقيق المصالح اآلتية:

 التأكد من براءة الرحم حتى ال تختلط األنساب.  -1

 إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم، كما في الطالق الرجعي. -2

تعظيم شأن النكاح، وأنه ال ينعقد إال بشروط، وال ينفك إال بتريث  -3

 وانتظار.

رعاية حق الزوج وأقاربه، وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة  -4

 لزوجها بعدم انتقالها لغيره إال بعد مدة محددة.

 صيانة حق الحمل إن كانت المفارقة حامال . -5

  :حكم العدة 

لى كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده، أو العدة واجبة ع

 فارقها زوجها بعد الدخول بطالق، أو خلع، أو فسخ.

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قال هللا تعالى:  -1

 .[234البقرة: ]  (  ڤڤ ڤ

  (  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)وقال هللا تعالى:  -2

 .[228البقرة: ]

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )وقال هللا تعالى:  -3
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 .[4الطالق: ]   (ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) وقال هللا تعالى: -4

 .[49األحزاب: ]  ( ڳڳ

  :أقسام المعتدات 

 الزوجات المعتدات ست:

 الحامل: الزوجةاألولى: 

وعدتها من وفاة، أو طالق، أو فسخ، إلى وضع الحمل الذي تبيَّن فيه 

 خلق إنسان، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة.

 وأقل مدة الحمل ستة أشهر منذ نكاحها، وغالبها تسعة أشهر.

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )قال هللا تعالى:  -1

 .[4لطالق: ا]    (ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ْسَور  ْبن  َمـْخَرَمةَ  َوَعن   -2 َي هللاُ َعْنـهُ  الم  يَّةَ نُف َسْت بَْعدَ لَـم  عَةَ األسْ بَـيْ أنَّ سُ  َرض 

َها ب   يَّ اٍل، فََجاَءت  النَّ لَـيَ َوفَاة  َزْوج  َن  تْـهُ فَاْستَأْذَنَ  ملسو هيلع هللا ىلص بـ  َح، فَأذ  ا، لَـهَ أْن تَْنك 

 .(1)أخرجه البخاري .فَنََكَحتْ 

 المتوفى عنها زوجها:نية: الثا

 إن كانت حامال  فعدتها إلى وضع الحمل.

وإن لم تكن حامال  فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته، سواء كان 

 ذلك قبل الدخول، أو بعده؛ رعاية لحق الزوج، واستبراء  للرحم.

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قال هللا تعالى:  -1

                                                 

 (.5320برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 .[234البقرة: ]  (  ڤڤ ڤ

َي هللاُ َعْنـَها ةَ لَـمَ سَ  أُم    َوَعن -2 َي لَـم  عَةَ األَسْ بَـيْ قَالَْت: قُت َل َزْوُج سُ َرض  يَّة  َوه 

ه  ، فََوَضعَْت بَْعدَ َموْ لَـىُحبْ  يَن  تـ  بَْت فَأَْنَكَحَها َرُسوُل الَـيْ ب أَْربَع  ، ملسو هيلع هللا ىلص ٬لَة ، فَُخط 

يل  َوَكاَن أَبُو السَّنَاب    .(1)متفق عليه .ابَـهَ َمْن َخطَ فـ 

 المفارقة لزوجها في الحياة من ذوات األقراء:الثالثة: 

فإن كان الفراق بطالق فعدتها ثالثة قروء، وهو الحيض بعد الطهر 

 ثالث مرات.

وإن كان الفراق بخلع، أو فسخ اعتدت بحيضة واحدة تُعلم بها براءة 

 رحمها من الحمل.

   ( ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)  ى:قال هللا تعال -1

 .[228البقرة: ]

َي هللاُ عَ َعن  اْبن  َعبَّاٍس وَ  -2  ْنـهُ أَنَّ اْمَرأَةَ ثابت  ْبن  قَْيٍس اْختَلَعَْت م   ْنـهُ َرض 

دَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفََجعََل النَّبيُّ   .(2)والترمذي أخرجه أبو داود  ا َحْيَضة .تَـهَ ع 

ذ  ْبن  َعْفَراءَ بَـي   الرُّ  َوَعن   -3 َي هللاُ َعْنـَها ع  بْنت  ُمعَو   هَ أَ  َرض   لَـىا اْختَلَعَْت عَ نَـّ

َرْت أَْن تَْعتَدَّ بَحْيَضةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأََمَرَها النَّبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي    ْهـد  عَ  أخرجه الترمذي   .أَْو أُم 

 .(3)وابن ماجه

 تحض:المفارقة لزوجها وهي صغيرة، أو آيسة، أو لم الرابعة: 

فمن أيست من الحيض لكبر ونحوه، أو كانت صغيرة لم يأتها الحيض، 

                                                 

 . (1485ومسلم برقم )واللفظ له، (, 4909أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (. 1185وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم ) (2229برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 . (2058برقم )ه أخرجه ابن ماجووهذا لفظه، (, 1185ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 3)
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أو كانت بالغة لم يأتها الحيض بالكلية، أو مستحاضة ال تمي  ز، فعدتها 

 ثالثة أشهر ، كل شهر مقابل حيضة.

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )قال هللا تعالى:  -1

 .[4 الطالق:]  ( ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

َي هللاُ َعْنـَها َعائ َشةَ  َوَعن -2 هَ أَرض  َمةُ ب ْنُت أنَـّ يا قَالَْت: قَالَْت فَاط  ٍش بَـيْ حُ  بـ 

يإ ٬يَا َرُسوَل ا :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُسول  ال ـرَ   ٬ال أْطُهُر، أفَأدَُع الصَّالةَ، فَقَاَل َرُسوُل ا ن ـ 

ْرٌق وَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ، فَإذَا أْقبَ الَس ب  لَـيْ إنََّما ذَل ك  ع  ي تْـرُ َحْيَضةُ فَااللَت  َحْيَضة  ك 

 .(1)متفق عليه .«ل  ـيَعْنك  الدََّم َوصَ  ل ـيالصَّالةَ، فَإذَا ذََهَب قَْدُرَها، فَاْغس  

 من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:الخامسة: 

فمن فارقها زوجها وهي تحيض، ثم ارتفع حيضها ولم تدر سببه، فإن 

دتها سنة من انقطاع الحيض، عاد الحيض اعتدت به، وإن لم يعد فهذه ع

 تسعة أشهر للحمل، ثم تعتد بثالثة أشهر كاآليسة.

 امرأة المفقود:السادسة: 

 هو من انقطع خبره، فلم تُعلم حياته، وال موته. المفقود:

فهذا تنتظر زوجته قدومه، أو تبيُّن أمره، في مدة يضربها الحاكم 

 والزمان، والمكان. لالحتياط في شأنه، وذلك يختلف باختالف األحوال،

فإذا تمت المدة ولم يأت، َحَكم الحاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته أربعة 

 أشهر وعشرا  عدة وفاة من وقت الحكم.

 :عدة غير الزوجة 

                                                 

 . (333ومسلم برقم )واللفظ له، (, 306أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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إذا ملك الرجل أمة توطأ فال يحل له أن يجامعها حتى يستبرأها إن كانت  -1

غيرة حامال  بوضع الحمل.. والتي تحيض بحيضة.. واآليسة والص

 بمضي شهر.

كل  ،الموطوءة بشبهة، أو زنا، أو بنكاح فاسد، أو المختلعة، أو المفسوخة -2

 لمعرفة براءة رحمها من الحمل. واحدة من هؤالء تعتد بحيضة واحدة؛

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )قال هللا تعالى:  -1

 .[4الطالق: ]  ( ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 تابية: حكم عدة الك 

تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم، ألجل حق الزوج 

 والولد، منعا  من اختالط األنساب.

 وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك.

  :أنواع العدة 

 العدة ثالثة أنواع:

 عدة باألقراء.. وعدة باألشهر.. وعدة بوضع الحمل.

 أنواع: وعدة الطالق ثالثة

 ،ثالثة قروء لمن تحيض.. وضع حمل الحامل.. ثالثة أشهر لليائسة

 والتي لم تحض. ،والصغيرة

 وعدة الوفاة نوعان:

 الحامل بوضع الحمل.. وغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

  :مكان العدة 
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 الزوجات من حيث مكان العدة ثالثة أقسام:

 المتوفي عنها زوجها: -1

 وفاة في منزلها حال حياة زوجها.تجب عليها عدة ال

فإن تحولت خوفا ، أو قهرا ، أو بحق، انتقلت حيث شاءت في مكان تأمن 

 فيه على نفسها.

 وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.

 المطلقة الرجعية: -2

تعتد المطلقة الرجعية في بيت زوجها، إال أن تأتي بفاحشة مبينة، ولها 

 النفقة والسكنى مدة العدة.

 ،وال يجوز إخراجها من بيت زوجها إال أن تأتي بفاحشة مبينة من أقوال

 أو أفعال يتضرر بها أهل البيت.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى: 

 .[1الطالق: ]  ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 المطلقة البائن: -3

 بائن، أو مختلعة، أو مفسوخة، في بيت أهلها.تعتد كل مطلقة 

ولها النفقة إن كانت حامال  حتى تضع حملها، وال نفقة لها وال سكنى إن 

 لم تكن حامال .

َمةَ  لَـىعَ  دََخْلتُ  :قَالَ  ي   بـ الشَّعْ  َعن   َي هللاُ َعْنـَها  قَْيٍس  ب ْنت   فَاط   اتُـهَ فََسأَلْ َرض 

 :فَقَالَتْ  ،بَتَّةَ ال َزْوُجَها َطلَّقََها :فَقَالَتْ  ،الَـْيـهَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا   َرُسول   قََضاء   َعنْ 

ـ عَلْ يَـجْ  لَـمْ فَ  :قَالَتْ ، َوالنَّفَقَة   نَـىالسُّكْ  يفـ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا   َرُسول   لَـىإ   تُـهُ فََخاَصمْ   يل 
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 .(1)أخرجه مسلم  .َمْكتُومٍ  أُم    اْبن   ت  بَـيْ  يفـ  أَْعتَدَّ  أَنْ  ينـ َوأََمرَ  نَفَقَة   َوالَ  نَـىُسكْ 

  :أسباب وجوب العدة 

 تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي:

 وفاة الزوج.. الطالق.. الخلع.. الفسخ. 

  :وقت ابتداء العدة 

إذا كان الزواج صحيحا  فتبدأ العدة بعد الوفاة أو الطالق أو الفسخ،  -1

أته وتنقضي العدة وإن جهلت الزوجة بالوفاة أو الطالق، فلو طلق امر

 الحامل أو مات عنها، ولم يبلغها الخبر حتى وضعت، انقضت عدتها.

 إن كان الزواج فاسدا  فمبدأ العدة من حين التفريق بين الزوجين. -2

إن كان الوطء بشبهة فمبدأ العدة من آخر الوطآت التي علم بعدها أنها ال  -3

 تحل له كمن تزوج بأخته من الرضاع.

 

  :أحكام المعتدة 

 المعتدة األحكام اآلتية:تتعلق ب

 تحريم الخطبة: -1

فال يجوز ألحد خطبة المعتدة صراحة، سواء كانت مطلقة، أو متوفى 

ج اعنها زوجها؛ ألن الرجعية في حكم الزوجة، ولبقاء بعض آثار الزو

 في المطلقة ثالثا  أو بائنا  أو متوفى عنها زوجها.

، ز في عدة الوفاةوال يجوز التعريض بالخطبة في عدة الطالق، ويجو

                                                 

 . (1480برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 .والبائن بينونة كبرى

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )قال هللا تعالى: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .[235البقرة: ]  (ں ڻ

 ج:احرمة الزو -2

ء فال يجوز لغير الزوج عقد النكاح على المعتدة حتى تنقضي عدتها؛ لبقا

الزوجية في الطالق الرجعي، وبقاء بعض آثار الزواج في طالق الثالث 

 والبائن.

وإذا تزوجت أثناء العدة من غير زوجها فالنكاح باطل، ومن حق زوجها 

أن يتزوجها بعد انتهاء العدة إال في عدة الطالق الثالث فال تحل له حتى 

 تنكح زوجا  غيره.

 حرمة الخروج من البيت: -3

لمعتدة الخروج من منزلها إال لعذر، سواء كانت معتدة من ال يجوز ل

 طالق رجعي، أو بائن، أو مطلقة ثالثا ، أو متوفى عنها زوجها.

ويجوز لكل معتدة الخروج من منزلها لضرورة أو عذر، كأن تخرج 

لحاجتها كطلب طعام أو دواء، أو تخاف على نفسها، أو خافت هدما ، أو 

 غرقا  ونحو ذلك.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )  تعالى:قال هللا -1

 .[1الطالق: ]  ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ا ْبن   َجاب ر  َوَعْن  -2 َي هللاُ َعْنـهُ قَا ٬َعْبد  ي: ُطل  قَْت َخالَ لَ َرض  دَّ تَـجُ ، فَأَرادَْت أْن تـ 

يَّ ُرَج، فَأتَت  النَّ تَـخْ أْن  ا، فََزَجَرَها َرُجلٌ لَـهَ نَخْ  ي لَـىبَ »فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بـ  ، فَُجد  
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، فَإ نَّك  َعَسى أْن تََصدَّق ي أْو تَْفعَ   .(1)أخرجه مسلم  .«ا  َمْعُروف ل ـينَْخلَك 

 وجوب النفقة على الزوج: -4

 فإن كانت المعتدة مطلقة رجعية وجبت لها النفقة والسكن؛ ألنها زوجة.

من طالق بائن فتجب لها النفقة والسكن إن كانت  وإن كانت معتدة

حامال ، وإن لم تكن حامال  فال نفقة لها وال سكنى، وإن كانت معتدة من 

وفاة فال نفقة لها؛ النتهاء الزوجية بالموت، ويجب عليها السكن في بيت 

 الزوجية مدة العدة.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى:  -1

 .[6الطالق: ]   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

َمةَ ب ْنت  قَْيٍس فَ  َوَعنْ  -2 َي هللاُ َعْنـَها اط  يقَالَْت: َطلَّقَ  َرض  ي ثاَلث نـ   لَـمْ ، فَ ا  َزْوج 

 .(2)أخرجه مسلم .َوال نَفَقَة   نَـىُسكْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا ل ـيعَْل يَـجْ 

 وجوب اإلحداد: -5

فيجب اإلحداد على كل زوجة توفي عنها زوجها في جميع مدة العدة، 

 وهي أربعة أشهر وعشرا .

اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة، والطيب،  واإلحداد:

 واللباس.

يَّةَ قَالَْت: قال النَّب يُّ  نُ يَـح  ال »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أُم   َعط  يَْوم  الوَ  ٬ب ا لُّ الْمَرأةٍ تُْؤم 

ر  أْن تُ  ُل َوال تَْلبَُس ثَْوبـاآلخ  دَّ فَْوَق ثاَلٍث إ ال َعلَى َزْوجٍ، فَإ نََّها ال تَْكتَح   ا  ح 

                                                 

 (.1483برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (1480برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 .(1)متفق عليه .«إ ال ثَْوَب َعْصبٍ  ا  َمْصبُوغ

 ثبوت اإلرث في العدة: -6

إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طالقا  رجعيا  ورثه 

 لبقاء الزوجية أثناء العدة. اآلخر،

فإن كان الطالق بائنا  أو ثالثا ، في حال الصحة، فمات أحد الزوجين في 

العدة لم يرثه اآلخر، وإن كان هذا الطالق في حال المرض برضاها فال 

توارث بينهما، وإن كان بغير رضاها فإنها ترثه ويرثها، معاملة للمطلق 

 بنقيض قصده.

 في العدة: ثبوت نسب المولود -7

يثبت للزوج ولد المطلقة الرجعية، والبائن، والمطلقة ثالثا ، والمفسوخة، 

 والمتوفى عنها زوجها، وال تنقضي عدتها إال بوضع هذا الحمل.

 لحوق الطالق في العدة: -8

إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، ثم اعتدت منه، ثم طلقها ثانية 

العدة، فإذا خرجت من العدة بانت  وثالثة، فيلحقها الطالق إلى انقضاء

 منه كما سبق.

  :حاالت االنتقال في العدة 

 االنتقال إلى عدة وفاة: األولى:

إذا مات الزوج في أثناء عدة زوجته التي طلقها طالقا  رجعيا ، انتقلت من 

عدتها باألقراء أو األشهر إلى عدة وفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ 

                                                 

 . (938ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5342أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 ألن الرجعية زوجة.

 تسقط بقية عدة الطالق، وتبدأ عدة الوفاة من موته. ف

وإن مات زوجها في أثناء عدتها من طالق بائن، فتتم عدة الطالق 

البائن؛ ألنها ليست بزوجة، وال إحداد عليها، ولها النفقة إن كانت  حامال  

 منه.

 العدة بأبعد األجلين: الثانية:

نها من الميراث، إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت بقصد حرما

ثم مات وهي في العدة، فإنها تنتقل من عدة الطالق إلى العدة بأبعد 

 األجلين من عدة الوفاة، وعدة الطالق.

فتتداخل العدتان لكونها مطلقة، ومتوفى عنها، ويُعمل باألطول منهما من 

 حين موته، كأن يموت زوج الرجعية في عدتها.

 األقراء: تحول العدة من األشهر إلى الثالثة:

إذا طلقت الصغيرة، أو من بلغت سن الياس، ثم شرعت في العدة 

بالشهور، ثم حاضت قبل انتهاء العدة، بطلت الشهور، ولزمتها العدة 

باألقراء، وهي ثالث حيضات، ألن األقراء هي األصل، والشهور بدل 

عنها، فال يُعمل بالبدل مع وجود األصل، وإن انقضت عدتها باألشهر ثم 

 ت فقد تمت عدتها، وال يلزمها استئناف العدة باألقراء. حاض

 تحول العدة من األقراء إلى وضع الحمل: الرابعة:

فإذا شرعت المطلقة في العدة باألقراء، ثم ظهر بها حمل من زوجها، 

 سقط حكم األقراء، ولزمتها العدة بوضع الحمل.
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 االنتقال من األقراء إلى األشهر: الخامسة:

أته التي كانت تحيض، فحاضت مرة أو مرتين، ثم أيست، إذا طلق امر

 انتقلت عدتها من األقراء إلى األشهر.

فتعد سنة، تسعة أشهر للحمل من وقت الطالق، ثم تعتد بعد ذلك عدة 

 اآليسة ثالثة أشهر.
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 اإلحداد -1

 هو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة كل ما يدعو  :اإلحداد

من الطيب، والكحل، وثياب الزينة، والخروج من منزلها إال  إلى نكاحها

 لحاجة.

  :حكمة مشروعية اإلحداد 

أباح اإلسالم للمرأة اإلحداد، وذلك بمنعها مما كان مباحا  لها قبل وفاة 

زوجها؛ إظهارا  لحق الزوج على زوجته، وتأسفا  على ما فاتها من حق 

العائل الذي كان يصونها العشرة والصحبة، وفوات نعمة النكاح بموت 

 ويرعى مصالحها.

 وفي اإلحداد سد لذريعة الطمع في الرجال، وطمعهم فيها بالزينة.

  :حكم اإلحداد 

 يجب اإلحداد مدة العدة على كل امرأة توفى عنها زوجها. 

ويباح للمرأة اإلحداد على القريب الميت كاألب، واألم، واألخ ثالثة أيام 

 فقط.

 ثالثة أيام على ميت غير زوج. ويحرم اإلحداد فوق

وال إحداد على المطلقة الرجعية أو البائن؛ ألن الرجعية زوجة، والبائن 

قد أغضبها بالطالق، فال تُلزم بالحزن على فراقه باإلحداد عليه، وإنما 

 يحسن منها اجتناب الزينة؛ لئال تجرها إلى الفساد.

يأُم   حَ  َعنْ  َي هللاُ َعْنـَها بَةَ بـ  ي   ْوج  النَّ زَ َرض  ْعُت َرُسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلص بـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: َسم 
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ُن ب ايَـح  الَ »يَقُوُل:  ْمَرأَةٍ تُْؤم  ، الوَ  ٬لُّ ال  ر  لَـى َمي  ٍت فَْوَق دُّ عَ تُـح  يَْوم  اآلخ 

 .(1)متفق عليه .«ا  َزْوجٍ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشر لَـىعَ  ثاَلٍَث، إ الَّ 

  :مدة اإلحداد 

الزوجة المتوفى زوجها مدة العدة، أربعة أشهر و  يجب اإلحداد على

 عشرا .

وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فيسقط وجوب اإلحداد عنها بوضع 

 حملها.

 ويجوز اإلحداد على ميت غير زوج ثالثة أيام فقط.

مت اد مدة العدة، فقد تمت العدة، وأثوإن تركت زوجة المتوفي اإلحد

 بترك اإلحداد، فتستغفر هللا.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى: 

 .[234البقرة: ]  ( ٹ ڤ ڤ ڤ

  :األشياء التي تجتنبها المحادة 

 تجتنب المرأة المحادة أثناء عدتها ما يلي:

 الزينة في نفسها: -1

 فال تختضب، وال تضع على وجهها شيئا  من وسائل التجميل.

أنواعه كالقالئد، والخواتيم، واألساور ونحوها؛  وال تلبس الحلي بجميع

 ألن ذلك كله يزيد في حسن المرأة، ويدعو إلى مباشرتها.

سواء كان دهنا ، أو عطرا ، أو بخورا ، أو غيرها؛ ألن ذلك يحرك  الطيب: -2

                                                 

 . (1486ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1281أخرجه البخاري برقم ) ،يهمتفق عل( 1)
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 الشهوة، ويجر إلى المباشرة.

 ثياب الزينة: -3

ها النساء عادة للزينة فيحرم على الزوجة المحادة لبس الثياب التي تلبس

والمناسبات من أي لون، وما عدا ذلك من ثياب نظيفة ليست للزينة 

 فللمرأة لبسها وإن كانت ملونة.

فال يجوز لها أن تكتحل باإلثمد، وهو كحل أسود؛ ألنه يزيد في  الكحل: -4

 حسن المرأة، وجمال عيونها. 

 ولها استعماله للدواء في الليل، خاصة عند الحاجة.

فيجب عليها أن تعتد وتبيت في المنزل الذي مات  الخروج من المنزل: -5

زوجها وهي فيه، فإن جاءها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها 

 فاعتدت فيه، وال يجوز لها أن تتحول عنه إال لعذر وحاجة.

ولها أن تخرج من بيتها لحاجتها نهارا ، وليس لها الخروج ليال  إال 

 ة طبيب ونحوه؛ ألن الليل مظنة الفساد.لضرورة كمراجع

يَّةَ  َي هللاُ َعْنـَهاَعْن أم   َعط  دَّ عَ ْنـهَ قَالَْت: ُكنَّا نُ  َرض  َمي  ٍت فَْوَق  لَـىى أْن نُح 

َل، َوال نَطَّيََّب، َوال تَـح  ، َوال نَكْ ا  َزْوجٍ، أْربَعَةَ أْشُهٍر َوَعْشر لَـى عَ ثاَلٍث إ الَّ 

، إ ذَا إ الَّ  ا  بُوغَمصْ  ا  نَْلبََس ثَْوب ْندَ الطُّْهر  َص لَنَا ع   ثَْوَب َعْصٍب، َوقَْد ُرخ  

ْن  َها، َمـح  اْغتََسلَْت إ ْحدَانَا م  ييض  ْن ُكْست  أْظفَاٍر، َوُكنَّا نُ  فـ  ى َعن  ْنـهَ نُْبذَةٍ م 

 .(1)متفق عليه .َجنَائ ز  الات  بَاع  

  :ما يجوز للمعتدة فعله 
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من جرت عادتها بتكليمه قبل موت زوجها، يجوز للمعتدة أن تكلم 

 ويجوز لها استعمال الهاتف، وإجابة من يطرق الباب.

ولها أن تغتسل وتنظف بدنها وثيابها، وتلبس ما شاءت من الثياب غير 

 ثياب الزينة، وتسرح شعرها.

ويجوز لها أن تخرج إلى فناء منزلها، وحديقة بيتها، وأن تخرج لحاجتها 

 محتشمة.

اَجاَعْن  َي هللاُ َعْنـهُ  ٬ب َر ْبَن َعْبد  ي: ُطل  قَْت َخالَ قَالَ  َرض  دَّ تَـجُ ، فَأَرادَْت أْن تـ 

يَّ ُرَج، فَأتَت  النَّ تَـخْ ا، فََزَجَرَها َرُجٌل أْن لَـهَ نَخْ  ي لَـىبَ »فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بـ  ، فَُجد  

، فَإ نَّك  َعَسى أْن تََصدَّق ي أْو تَْفعَ   .(1)أخرجه مسلم .«ا  َمْعُروف ل ـينَْخلَك 

                                                 

 . (1483برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 االستبراء -2

 يُقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد. : تربصٌ االستبراء 

  :حكمة مشروعية االستبراء 

يجب االستبراء في ملك اليمين، والموطوءة بشبهة ونحوها، وذلك منعا  

 من اختالط المياه، واشتباه األنساب، ويحرم وطؤها قبل استبرائها.

 ء: أنواع االستبرا 

 يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي:

 إن كانت الرقيقة حامال  فبوضع حملها. -1

 إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة. -2

 إن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد من تملُّكها. -3

إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت  -4

 ر واحد.صغيرة أو آيسة فبمضي شه

يٍد  ي   الَعْن أَبي َسع  َي هللاُ َعْنـهُ ُخْدر  يَل قَا ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ أنَّ النَّ  َرض  َسبَايَا  فـ 

ٌل حَ » :أَْوَطاسَ  ىالَ تُوَطأُ َحام  ىٍل حَ َحـمْ ذات   ْيـرُ تََضَع َوالَ غَ  تَـّ يَض تَـح   تَـّ

 .(1)أخرجه أحمد وأبو داود .«َحْيَضة  

  :أسباب االستبراء 

 بي، أو شراء، أو هبة، أو إرث أو غير ذلك.ملك األمة بس -1

 زوال ملك األمة بعتق، أو بموت سيدها أو بغيرهما. -2

                                                 

 .، وهذا لفظه(2156برقم )وأخرجه أبو داود (, 11596برقم )أحمد أخرجه  حسن/( 1)
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 الزنا، فإذا زنت المرأة، أو وطئت بشبهة، استبرأت.  -3

ففي هذه األحوال وأمثالها تُستبرأ المرأة لتُعلم براءة رحمها بحيضة 

ومن لم واحدة، وبوضع الحمل للحامل، وبشهر للصغيرة واآليسة 

 تحض. 
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