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المقدمة

وأخــر من  قــدم من شــاء بفضله  الــذي  الحمد هلل 

شاء بعدله، ال يعترض عليه ذو عقل بعقله، وال يسأله 

ة فعله، وأستعينه استعانة من فوض 
ّ
مخلوق عن عل

اال  منه  منجى  وال  ملجأ  ال  أنه  واعترف  وأقر  اليه،  أمره 

إليه، واستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته، 

واشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله 

االولى واالخــرة، وأشهد أن سيدنا محمدًا  الحمد في 

االمة  ونصح  االمانة  وأدى  الرسالة  غ 
ّ
،بل ورسوله  عبده 

وزد  وسلم  صلي  اللهم  جهاده،  حق  اهلل  في  وجاهد 

وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  وأنعم  وبــارك 

ومن تبعه الى يوم الدين ...

من  الشرعية  بالعلوم  االشتغال  فــإن  بعد؛  أمــا 
وتعالى  سبحانه  اهلل  عند  وأجلها  العلوم  أعظم 
بين  وقــد  والــحــرام  الحال  ومعرفة  الفقه  والسيما 
في  شأنه  وعلو  االنسان  رفعة  بالعلم  أن  سبحانه 

جت   يب  ىب  مب  چ   : تعالى  اهلل  قــال  الــداريــن 
حج  يث  ىث    مث  يتجث  ىت   مت  خت  حت 
على  النبوية  االحاديث  تضافرت  چ)١(.وقد  مج  
أبو هريرة  رواه  العلم وأهميته والتي منها ما  فضل 
))من   :� اهلل  رســول  قال  قــال:  هريرة،  أبي  عن 
اهلل  نفس  الدنيا،  كــرب  من  كربة  مؤمن  عن  نفس 
على  يسر  ومــن  القيامة،  يــوم  كــرب  من  كربة  عنه 

)١( سورة المجادلة : من االية ١١ .

، يسر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة، ومن ستر  معسر
مسلما، ستره اهلل في الدنيا واآلخرة، واهلل في عون 
سلك  ومــن  أخيه،  عــون  في  العبد  كــان  ما  العبد 
طريقا  به  له  اهلل  سهل  علما،  فيه  يلتمس  طريقا 
بيوت  من  بيت  في  قــوم  اجتمع  ومــا  الجنة،  إلــى 
يتدارسونه بينهم، إال نزلت  كتاب اهلل، و اهلل، يتلون 
وحفتهم  الــرحــمــة  وغشيتهم  السكينة،  عليهم 
به  بطأ  ومــن  عنده،  فيمن  اهلل  وذكرهم  ئكة،  الما
عمله، لم يسرع به نسبه(()٢(، أسال اهلل ان يجعلني 
زمرة  في  يحشرني  وأن  الدين  في  المتفقهات  من 

العلماء وطلبة العلم اللهم آمين.
أهمية الموضوع:

١- ان الفقه االسامي من أشرف العلوم وأنفعها بعد 

علم التوحيد وان جميع العلوم تخدمه وتصب فيه.

المذاهب  لجميع  الفقهية  االراء  دراســـة  إن   -٢

غيره  عن  إمــام  وكــل  مذهب  كل  تميز  إذ  أهمية  لها 

التي  االدلة  وماهي  االخر  دون  لقول  ترجيحه   وسبب 

اعتمد عليها.

أسباب اختياري للموضوع:

من  جملة  الموضوع  لهذا  اختياري  وراء  كان  لقد 

االمور  من  الموضوع  هذا  إن  الحظت  إنني  إذ  الدوافع 

تمس  والتي  المهمة  الشخصية  بــاألحــوال  المتعلقة 

، فالحداد على سبيل المثال  حياة المرأة بشكل كبير

صحيح  صــحــيــحــهــمــا:  فـــي  ومــســلــم  ي  بـــخـــار أخـــرجـــه   )٢(
صحيح  والعمل،  القول  قبل  العلم  باب  ي:٢٤/١،  البخار
،رقم )٢6٩٩(، باب فضل االجتماع على  مسلم: ٢0٧٤/٤ 

تاوة القرآن.
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عنها  المتوفى  على  واجب  وهو  العدة،  أحكام  من   -

اال ماشذ في ذلك من قول  العلم،  باتفاق أهل  زوجها 

ولكن على الرغم من وجوب الحداد وأهميته الشرعية، 

الحداد  معنى  يجهلن  النساء  مــن  الكثير  أن  نجد 

ووجوبه واهميته الشرعية، فتجد بعض النساء إما تبالغ 

في الحداد وتجد بعضهم االخر تحد على غير زوجها 

ما يقارب السنة وقد نهى الشرع عن ذلك.

هذا  بحثي  كتابة  فــي  منهجية  إعتمدت  ولقد   

كتب  مــن  الكتب  أمــهــات  مــن  القديمة  الــمــصــادر 

يف  وتعار تمهيدًا  ذكرت  والحديث،  والتفسير  الفقه 

وأدلة  واصطاحًا،  لغة  العدة  عن  البحث  بداية  في 

تامس  التي  المسائل  أهم  استعرضت  مشروعيتها، 

العدة وعرضت اراء الفقهاء تباعا ثم اذكر بعدها أدلة 

اعتراضات  يتخللها  الترتيب  على  منهم  فريق  كل 

ذلك  بعد  ثم  وقوته،  الدليل  ضعف  فيتبين  أحيانًا، 

الترجيح مستندة  إليه نفسي في  بالذي تميل  أختم 

في ذلك الى كتاب أو سنة، عزوت اآليات القرآنية الى 

كتب السنن  سورها واالحاديث ذكرت تخريجها من 

القرآنية  لآليات  الداللة  وجه  في  واعتمدت   ، ــار واالث

وأما  معا،  مجتمعة  الفقه  وكتب  التفسير  كتب  على 

كتب  مــن  الشريف  النبوي  للحديث  الــداللــة  وجــه 

المصدر  واذكر  أحيانا،  الفقه  وكتب  الحديث  شروح 

مجرد عن بطاقته، واذكر البطاقة كاملة في الفهارس.

مباحث  ثة  وثا مقدمة  الــى  بحثي  قسمت  ولقد 

ثة مطالب:المبحث االول:  وكل مبحث يتكون من ثا

والحكمة  ومشروعيته،  واصطاحا  لغة  العدة  تعريف 

من العدة ووقت بدء العدة.

المبحث الثاني: اقسام العدة )الحائل والحامل( 

المتوفى  ونفقة  المعتدة،  فيه  تعتد  الــذي  والمكان 

عنها زوجها وسكنها.

المبحث الثالث: تعريف الحداد لغة واصطاحا، 

ثم  الحادة،  تجتنبه  ما  وأهم  وشروطه  االحداد  وحكم 

الخاتمة التي بينت أهم النتائج التي توصلت اليها 

ومن ثم المصادر والمراجع، وأخيرا أسال اهلل أن يتقبل 

من  فيه  وقعت  ما  عني  يعفو  وأن  البحث  هــذا  مني 

نقص وزلل، فالكمال هلل وحده والعصمة ألنبيائه.

***
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المبحث الول

مفهوم العدة 

واصــطــالحــا  لــغــة  الــعــدة  تــعــريــف  الول:  المطلب 

ومشروعيته.

 ) رّدَ ة )أحصاه من باب 
َ

: لغة من عّد، وعــّد العدة 

الحصى  عديد  هم  يقال  )الَعِديد(  و )الَعدُد(  واالسم 

ايام  المرأة  ة( 
َ

)عــّد و معدودا  صار  اي  فاعتد(  )عده  و

بعلها  على  احــدادهــا  أيــام  أيضا:  وعدتها  اقــرائــهــا)١(، 

كها عن الزينة شهورا كان أو أقراء أو وضع حمل  إمسا و

حملته من زوجها)2(.
أما تعريفه اصطالحا: هي تربص يلزم المرأة 

المرأة  يلزم  الذي  التربص  العدة عبارة عن  اي 
أو  رحمها  بـــراءة  لمعرفة  شبهته  أو  النكاح  عند 

للتعبد أو لتفجعها على زوجها)3(.
مشروعيتها:

كل امرأة حرة أو أمة مسلمة  العدة واجبة على 
أو كتابية مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده)٤( 

)١( ينظر : الصحاح تاج اللغة : 505/٢، لسان العرب: 3/٢8١ .
)٢( لسان العرب: 3/٢8٤.

)3( تبيين الحقائق :٢6/3، مغني المحتاج:٧8/5 .
بلغة   ،5٤٧١: كليل  واال الــتــاج   ،٧3/٢: النيرة  الجوهرة   )٤(
كفاية   ،6٧١/٢: ي  لــلــصــاو الــمــســالــك  ــرب  ألقـ الــســالــك 
االخيار في حل غاية االختصار :٤٢3/١، زاد الستنقع في 
شرائع   ،٢8/١0  : باالثار  المحلى  المقنع:١/١٩5،   اختصار 

ودليل ذلك في:
أول : الكتاب:

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالىچ  قــال   -1
ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ)5(

الكريمة دلــت على  االيـــة  :هـــذه  الــدللــة  وجــه 
وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها )6(.

ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ  تــعــالــى  قــولــه   -2
ېئ      ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ   وئ 

ىئ چ)7(.
وجه الدللة :

عنها  المتوفى  عدة  الى  الكريمة  اآلية  اشــارت 
زوجها الحامل)8(.

ثانيا: السنة :
ينب بنت أبي سلمة أخبرته، قالت: دخلت  عن ز

سمعت  فقالت:   ،� النبي  زوج  حبيبة  أم  على 

رسول اهلل � يقول: ))ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم 

، تحد على ميت فوق ثاث إال على زوج أربعة  اآلخر

أشهر وعشرا(()٩(.

االسام : ٢/30
)5( سورة البقرة : االية ٢3٤ .

: تفسير الطبري :5/٧٧ )6( ينظر
)٧( سورة الطاق : اية ٤.

)8( ينظر : تفسير القرطبي :١8/١65 .
صحيح  صحيحهما:  فــي  ومــســلــم  ي  الــبــخــار أخــرجــه   )٩(
على  المرأة  إحــداد  باب   ،)١٢80( رقم   ،٧8/٢ ي:  البخار
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على  واضــحــة  ــة  دالل فيه  :الحديث  الــدللــة  وجــه 

وجوب إحداد المرأة على زوجها )١(.

ثالثا: الجماع:

العدة  المرأة  لــزوم  وجــوب  على  العلم  أهل  أجمع 

بها  مدخوال  كانت  ســواء  عنها  المتوفي  زوجها  على 

ال  أو  تحيض  ممن  كانت  وســواء  بها  مدخوال  غير  أو 

لثبوت ذلك  ؛  أم حاما  كانت حائا  تحيض وسواء 

في الكتاب والسنة)٢(.

وتنقسم المعتدة من وفاة الى قسمين:
١- عدة الحائل)3(

٢- عدة الحامل

وسأتطرق الحقا مدة عدة كل منهما مع االدلة .

المطلب الثاني: الحكمة من العدة

إن العدة فرضت على المتوفى عنها زوجها وهي 

تحمل عدة معاني أذكر منها:

إنها تجب ال ظهار الحزن بفوات نعمة النكاح، إذ 

كان  الــزوج  ألن  حقها  في  عظيمة  نعمة  كان  النكاح 

إيفائها بالنفقة والكسوة  سبب في صيانتها وعفافها و

باب   ،)١٤86( رقــم   ،١١٢3/٢ مسلم:  صحيح  زوجــهــا، 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها .

ي البن بطال:3/٢6٩ . : شرح صحيح البخار )١( ينظر
 ،٧3/٢ النيرة:  الجوهرة   ،١٩٢/3: الصنائع  بدائع   : ينظر  )٢(
المسالك  ألقــرب  السالك  بلغة   ،٤٧١/5 كليل  واال التاج 
 : كفاية االخيار في حل غاية االختصار ي: 6٧/٢،  للصاو
 ،١٩5/١ المقنع:  اخــتــصــار  فــي  المستقنع  زاد   ،٤٢3/١

: ٢8/١0، شرائع االسام: ٢/30  المحلى باألثار
)3( الحائل : هي التي لم تلقح سنة أو سنين أو سنوات )تاج 

العروس :٢8/3٧6(

الزوج  ولرعاية حق  العدة)٤(،  والمسكن فوجب عليها 

إظهار التأثر لفقده وأظهار وفاء الزوجة لزوجها  وأقاربه و

بعدم انتقالها لغيره اال بعد مدة محدودة)5(، ووجبت 

الغرض منها  الن  الرحم)6(،  براءة  للتعرف على  العدة 

لئا  ؛  االنساب  الضياع أي صيانة  الماء عن  لصيانة 

زوجة  ألن  غــيــره)٧(؛  زرع  مــاءه  ساقيا  بها  ــزوج  ال يصير 

المتوفى عنها لو أتت بولد يلحق بالزوج وليس له من 

ينفيه فاختلط عليها باإلحداد لئا يلحق بالميت من 

احيانا  يسال  تعبدي  أمر  منها  والغرض  منه)8(،  ليس 

ما لحكمة من جعل العدة أربعة أشهر وعشرا ؛ فبعد 

البحث والتأمل وجدنا أن الحكمة من تحديد عدة 

الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام الغاية منها لمعرفة براءة 

إن الجنين يتكون في بطن أمه أربعين يوما  الرحم، و

نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة كما 

يد بن وهب،  دل ذلك في الحديث الشريف ما رواه ز

الصادق  وهــو   � اهلل  رســول  حدثنا  اهلل:  عبد  قــال 

المصدوق، قال: ))إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 

أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون  أمه 

بأربع  فيؤمر  ملكا  اهلل  يبعث  ثــم  ذلــك،  مثل  مضغة 

كتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي  يقال له: ا كلمات، و

أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل 

حتى ما يكون بينه وبين الجنة إال ذراع، فيسبق عليه 

)٤( بدائع الصنائع: ١٩٢/٢ .
)5( ينظر : موسوعة الفقه االسامي :٢٤١/٤ .
)6( درر الحكام شرح غرر االحكام: ٤0١/١ .

: بدائع الصنائع: 3/١٩٢.  )٧( ينظر
: المجموع شرح المهذب: ١8/١85 . )8( ينظر
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يعمل حتى ما يكون  ، و كتابه، فيعمل بعمل أهل النار

بينه وبين النار إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل 

ثم  يوما،  وعشرون  مائة  فهذه  الجنة(()١(،  أهل  بعمل 

ينفخ فيه الروح بعد هذه المدة فزيدت العشر لذلك، 

االربعة  الــى  العشر  ضمت  لم  العالية  أبــو  سئل  وقــد 

أشهر ؟ فقال ألن الروح فيها ينفخ)٢(.

المطلب الثالث: وقت بدء العدة

بعد  اال  وفاته  تعلم زوجت بخبر  ولم  زوج  لو مات 

كان مسافرا وتوفي في السفر ولم يصل خبر  مدة مثا 

أمن  العدة عندها  تبدأ وقت  فترة، متى  اال بعد  وفاته 

؟  بوفاته  الزوجه  وقــت علم  أم من  ــزوج؟  ال وفــاة  وقــت 

اختلف الفقهاء في ذلك الى قولين ؟ 

الزوج  وفــاة  من  المعتبرة  المرأة  عدة  الول:  القول 

تبدأ من وقت وفاة الزوج، وهو قول الحنفية والمالكية 

للحنابلة، وهو ما ذهب  المشهور  والقول  والشافعية، 

اليه الزيدية )3(. 

الزوج  وفاة  من  المعتبرة  المرأة  عدة  الثاني:  القول 

تبدأ من حين تعلم الزوجة بوفاة زوجها، أي من حين 

ذهب  إلــيــه  و للحنابلة،  قــول  وهــو   ، الخبر وصولها 

ي في صحيحه: ١١١/8، رقم )3٢08(، باب  )١( أخرجه البخار
ئكة ذكر الما

)٢( ينظر : روائع البيان في تفسير القران: ١60 .
)3( المبسوط للسرخسي:3١/6، المدونة: ١٢/٢، التهذيب في 
اختصار المدونة:٤١5/٢، االم للشافعي: ٢٤١/5، المجموع 
ــة:١٧0/8،  ــدام ق البــن  المغني   ،١5٤/١8 المهذب:  شــرح 

. ٤3٢: السيل الجرار

استثنوا  الظاهرية  ان  غير   ،)٤( واالمــامــيــة  الظاهرية 

الحامل قالوا: من وقت الوفاة)5(.

أدلة أصحاب القول الول:

: قول أبي بكر ال خاف عن أبي عبد اهلل أعلمه  الثر
ان العدة تجب من حين الموت والطاق)6(.

المعقول:
كانت حاما  لو  المتوفى عنها زوجها  المرأة  إن 
فوضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها النقضت 
ــواع الــعــدة ؛ وألنـــه زمــان  ــ عــدتــهــا وكــذلــك ســائــر أن
كان  لــو  كما  بــه  تعتد  أن  فــوجــب  الــمــوت  عقيب 
بدليل  العدة  في  معتبر  غير  القصد  وألن  حاضرا؛ 
غير  مــن  عدتها  تنقضي  والمجنونة  الصغيرة  أن 
هذا  في  وســواء  القصد  اال  هاهنا  يعدم  ولم  قصد، 
تجتنبه،  لــم  أو  المعتدات  تجتنبه  مــا  اجتنبت 
فلو  العدة  ليس بشرط في  الــواجــب  االحـــداد  فــإن 
العدة)٧(،  النقضت  قصد  غير  عن  أو  قصدا  تركته 

چ  چ  ڃ   چ  ــال  ــ ق ــعــالــى  ت اهلل  ــإن  ــ  ف
چچ چ )8(، وقال چ ۉ ې ې چ)٩( وقال 
چ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ چ )١0(، وفي 

 ،١٢3/١0: باالثثار المحلى   ،١٧0/8: قدامة  البن  المغني   )٤(
شرائع االسام:٢/٤0 .
)5( شرائع االسام :٢/٤0.

)6( المغني البن قدامة :8/١٧ .
)٧( المصدر نفسه. 

)8( سورة البقرة : من آية ٢٢8.
)٩( سورة الطاق : من االية ٤ .

)١0( سورة الطاق :من االية ٤
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فوجب  النصوص  لهذه  مخالفة  الحداد   اشتراط 
أن ال يشترط)١(.

أدلة أصحاب القول الثاني:
:عن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها  الثر

قال : عدتها من يوم يأتيها الخبر)٢(.
المعقول :

تعتد  زوجــهــا  وفــاة  مــن  المعتدة  الــمــرأة  أن   -١
بالتربص  ــرت  م

ُ
أ ألنها  ؛  بالخبر  علمها  وقــت  من 

الظاهرية  اســتــثــنــوا  نــيــة،  الـــى  يــحــتــاج  والــتــربــص 
ائ  چ  تعالى  قوله  ودليلهم  ذلك  من  الحامل 
ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ چ )3(، فليس هاهنا 

فعل أمرن به بقصده والنية له)٤(.
عليها  ألن  علمها  وقــت  مــن  تعتد  الــمــرأة  إن   -٢

سنة  إقـــامـــة  يمكنها  وال  ــاة  ــوفـ الـ عـــدة  فـــي  الـــحـــداد 

الحداد اال بعد علمها بموته ؛ وألن هذه العدة تجب 

لتكون  بالسبب  علمها  مــن  بــد  فــا  العبادة   بطريق 

مؤدية للعبادة)5(.

اعترض على هذا لستدلل:

بدون  يتحقق  وذلــك  مدة  مضي  مجرد  العدة  إن 

علمها فهو وعدة الطاق سواء وكل ما في االمر انها لم 

تقم سنة الحداد ولكن ذلك ال يمنع من انقضاء العدة 

)١( المغني البن قدامة : ١٧0/8.
مــصــنــفــه:6/3٢٩،  فــي  الصنعاني  ــرزاق  ــ ال عبد  أخــرجــه   )٢(

رقم)١١056(، باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى.
)3( سورة الطاق : اية ٤

)٤( المحلى باالثار :١0/١٢3 .
)5( المبسوط :6/3٢ .

الكتابية  على  تجب  أنها  ذلك  ومثال  مقصود  ال  تبع 

تحت المسلم وهي ال تخاطب بالعبادات)6(.

القول الراجح: 

بعد عرض االقوال واالدلة في هذه المسالة يتضح 

لي واهلل أعلم، أن الراجح من االقوال هو القول االول، 

أعلم،  واهلل  الوفاة  وقت  من  المعتبرة  العدة  وقت  وأن 

أو  كتاب  وذلك لقوة االدلة ولكونه ال يوجد دليل من 

ما  وهو  بالخبر  العلم  وقت  من  العدة  أن  يثبت  سنة 

)لم  كتابه السيل الجرار أشار إليه االمام الشوكاني في 

يرد في الكتاب والسنة على انها ال تعتد اال من وقت 

العدة  إن  والسنة  الكتاب  الظاهر إطاقات  بل  العلم 

إن تأخر العم بهما،  من عند وقوع الموت أو الطاق و

العلم  وقبل  الوقوع  بعد  مضت  التي  المدة  هذه  ألن 

طاقه  أو  الــزوج  لموت  المتعقبة  المدة  من  مدة  هي 

فمن زعم أنه ال يحتسب بها فعليه الدليل ؛ فإن عجز 

المرأة احداد  العدد وليس على  عنه فهي من جملة 

وال غيره حتى نعلم ألنها ال تكلف بلوازم العدة االبعد 

كان ذلك من تكليف الغافل وهو مجمع  علمها واال 

هذا  أن  تقدير  على  هــذا  بــه،  التكليف  عــدم  على 

كونه والموت والطاق سببين  الحكم تكليفي يعني 

أن  والحاصل   ، أظهر فاألمر  وضعيين  كانا  فإن  للعدة 

معتدة  ولكل  حال  كل  على  الوقوع  وقت  من  العدة 

يعول  ال  مــجــردة  ــوى  دعـ فهي  هــذا  غير  أدعـــى   ومــن 

على مثلها()٧(.

)6( المبسوط للسرخسي: 6/3٢ .
. ٤33 -٤3٢/١ : )٧( السيل الجرار
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المبحث الثاني

العدة من الوفاة حقيقة

المطلب الول: عدة الحائل المتوفى عنها زوجها

أجمع أهل العلم على إن عدة الحرة المتوفى عنها 

زوجها من نكاح صحيح أربعة أشهر وعشرا سواء كان 

كبيرة  كانت  وســواء  بها،  مدخول  غير  أو  بها  مدخوال 

ٻ  ٱ  چ  تعالى  قــولــه  لعموم   ،)١( صغيرة  أم 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ 

الن  النكاح صحيح  يكون  أن  واشترطوا  چ)٢(،  ڀڀ 

اهلل تعالى أوجبها على االزواج وال يصير زوجا حقيقة اال 

يدخل في عموم النص المعتدة  بالنكاح الصحيح و

مسلمة أو كتابية تحت مسلم لوجوب المعنى الذي 

وجبت له)3(.

المطلب الثاني: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

زوجــة حامل فكم تكون  ورائــه  وتــرك  زوج  توفي  لو 

مدة عدتها هل بانتهاء الحمل أم تعتد بأبعد الجلين 

،اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

مغني   ،٢6/١: والزيادات  النوادر   ،١٩٢/3 الصنائع:  بدائع   )١(
ــذب:١8/١50،  ــه ــم ال شــرح  المجموع   ،٩5/5 المحتاج: 
اختصار  في  المستنقع  زاد  قــدامــة:8/٩٧،  البــن  المغني 
 : الجرار السيل   ،٧٢/١0  : باالثثثار المحلى   ،١٩6 المقنع: 

٤٢٩/١، شرائع السام:٢/30.
)٢( سورة البقرة : من االية ٢3٤.

: بدائع الصنائع:3/١٩٢.  )3( ينظر

عنها  المتوفى  الحامل  عــدة  تنتهي  الول:  القول 

زوجها بوضع الحمل وهو ما ذهب اليه الجمهور)٤(.

عنها  المتوفى  الحامل  عــدة  تنتهي  الثاني:  القول 

استكمال  قبل  وضعت  فلو  االجلين  بأبعد  زوجــهــا 

إذا  و انقضائها،  الى  صبرت  أيام  وعشرة  أشهر  االربعة 

مرت االربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها صبرت 

حتى تضع حملها وهو ما ذهب اليه االمامية )5(.

أدلة أصحاب القول الول:

الكتاب:

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ  ٹ   ٹ 
وئۇئ  چ )6(

وجه الدللة:

عدة  ان  على  واضحة  داللــة  دلــت  الكريمة  اآليــة 

الحامل تنقضي بوضع الحمل)٧(.

السنة:

ابن  إلــى  رجــل  قـــال: جــاء  ابــو سلمة  ي  رو مــا   -1

عباس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة 

عباس:  ابن  فقال  ليلة؟  بأربعين  زوجها  بعد  ولــدت 

أن  }وأوالت األحمال أجلهن  أنا:  آخر األجلين، قلت 

 - أخي  ابن  مع  أنا  هريرة:  أبو  قال  حملهن{،  يضعن 

كريبا إلى  يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غامه 

خليل  مختصر  شـــرح   ،3١/6 للسرخسي:  الــمــبــســوط   )٤(
قدامة:  البــن  المغني   ،٢36/5 االم:   ،١٤3/٤ للخرشي: 

.٧٢/60 : ١١٧/8، المحلى باالثار
)5( شرائع االسلام:٢/30.

)6( سورة الطاق: آية ٤.
: صفوة التفاسير :3٧٧/3، بدائع الصنائع :3/١٩٢. )٧( ينظر
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أم سلمة يسألها، فقالت: »قتل زوج سبيعة األسلمية 

وهـــي حــبــلــى، فــوضــعــت بــعــد مــوتــه بــأربــعــيــن ليلة، 

فخطبت فأنكحها رسول اهلل �، وكان أبو السنابل 

فيمن خطبها(()١(،

وجه الدللة :

فيه داللة واضحة على أن الحامل تنقضي عدتها 

بن  اهلل  وعبد  هريرة  أبي  قول  إن  و  ،)٢( الحمل  بوضع 

عباس في الحامل برأيهما دون نص ولم تنكر عليهما 

اإلجماع  على  دليل  أحــد  وال  سلمة  أبــو  وال  سلمة  أم 

فيه  عندهم  يكن  لم  فيما  والقياس  بــالــرأي،  بالقول 

كان عند أبي هريرة النص الذي أظهرته أم  نص، ولو 

سلمة الحتج به كما احتجت به أم سلمة؛ ألنهم إنما 

به  احتج  ولو  بالنص،  احتجاجهم  في  يبدؤون  كانوا 

أبو هريرة لرجع عبد اهلل بن عباس عن مخالفته وترك 

عليه  ورد  لما  المراجعة  عن  أمسك  كما  معارضته 

ي عن ابن عباس أنه رجع إلى القول  النص ولذلك رو

بحديث سبيعة وهي سبيعة بنت الحارث األسلمية 

األمصار  علماء  قــال  وبــه  بالوضع  تحل  الحامل   أن 

وقد  عباس،  ابــن  عن  ي  رو ما  إال  خافا  فيه  نعلم   وال 

رجع عنه)3(.

صحيح  صحيحهما:  فــي  ومــســلــم  ي  الــبــخــار أخــرجــه   )١(
االحمال  )واوالت  بــاب،   )٤٩0٩( رقــم  ي:١55/6،  الــبــخــار
اجلهن ان يضعن حملهن(، صحيح مسلم : ١١٢٢/٢، رقم 

)١٤85(، باب انضاء عدة المتوفى عنها زوجها .
)٢( احكام االحكام شرح عمدة االحكام :١٩٤/٢.

)3( المنتقى شرح الموطأ: ١3٢/٤.

٢- عن عبد اهلل بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى 

: ))إذا  عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد اهلل بن عمر

وضعت حملها فقد حلت((،فأخبره رجل من األنصار 

وضعت  ))لــو  قــال:  الخطاب  بن  عمر  أن  عنده  كــان 
وزوجها على سريره لم يدفن بعد، لحلت(()٤(

ابن مسعود رضي اهلل عنه قال))من شاء  3- قول 

أن  أجلهن  األحــمــال  }وأوالت  نزلت  ما  قــال:  العنته 

إذا  المتوفى عنها زوجها  آية  إال بعد  يضعن حملهن{ 

بآية  » يريد  المتوفى عنها زوجها فقد حلت  وضعت 

يذرون  و منكم  يتوفون  }والذين  زوجها  عنها  المتوفى 

أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا{)5((()6(.

المعقول: 

الن  الحمل  بــوضــع  تنتهي  الــحــامــل  ــدة  ع ان   -١

لئا  تجب  إنما  العدة  وهــذه  حملهن  وضــع  أجلهن 

يصير الزوج بها ساقيا ماءه زرع غيره وشرط وجوبها أن 

كان أو فاسدا ألن  يكون الحمل من النكاح صحيحا 

الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة)٧(.

عدة  باب   )8٤( رقم   ،58٩/٢ الموطأ:  في  مالك  أخرجه   )٤(
المتوفى عنها زوجها.
)5( سورة البقرة : اية ٢3٤.

سنن   : سننهما  في  والبيهقي  والنسائي  داود  أبو  أخرجه   )6(
أبي داود : )6١5/3( رقم ))٢30٧(باب في عدة الحامل، 
ما  بــاب   )5686( رقــم  للنسائي:5/30٤(  الكبرى  السنن 
للبيهقي  الكبرى  السنن  المطلقات،  عدة  من  استثنى 
الوفاة،  من  الحامل  عــدة  بــاب   )١5٤٧5( رقــم   )٧06/٧(

والحديث اسناده صحيح: سنن ابوداود:6١5/3.
)٧( بدائع الصنائع:3/١٩٢.
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اذا  عنها  المتوفى  ان  له  التنبيه  يجب  ما  ان   -٢

االربعة  ان  المعنى  بمسلك  يــدرك  فما  حاما  كانت 

الى  قائم فا سبيل  والحمل  أنقضت  إذا  اشهر وعشرا 

النزوح مع اشتغال الرحم وانما الذي يحيد عن القياس 

أنها لو وضعت لدون اربعة أشهر فإنها تحل)١(.

اآليتين  في  نظروا  انهم  ايضا  الجمهور  وحجة   -3

الكريمتين فاآلية االولى ٹ ٹ چ ڤ ڤ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ 
ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
كل من مات عنها  االية عام في  چ)٢(،  ڎ ڈ 
تعالى  وقوله  حامل  غير  أم  حاما  كانت  سواء  زوجها 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ 
المطلقة  يشمل  عام  چ)3(،  ىئ  ېئ      ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
اآلية  بقصر  العمومين  بين  فجمعوا  عنها  والمتوفى 

الثانية بقرينة ولم يهملوا ما تناولته من العموم فعملوا 

قد  ولكن  ؛  عنها  المتوفى  حق  في  قبلها  وبالتي  بها 

االشتغال  وعــدم  التعارض  تــرك  يوجب  ما  هنا  جــاء 

قد  ــة  االدلـ فــهــذه  سبيعة  حــديــث  السنة  وهــو  بشأنه 

ــة عــلــى ان  ــ ــت أظــهــر دالل ــ ــان ودل ــي ــح ب ــ  بــيــنــت أوض

ڃ   تعالىچ  قوله  وان  الحمل  بوضع  االعتبار 

چ چ)٤(،خاص بغير الحوامل )5(.

)١( نهاية المطلب في دراية المذهب: ١5/٢06 .
)٢( سورة البقرة : آية ٢٤0.

)3( سورة الطاق : من االية ٤ .
)٤( سورة البقرة : من االية ٢3٤.

. ٤30/١ : : السيل الجرار )5( ينظر

أدلة أصحاب القول الثاني:

المعقول :

ان عدة الحامل المتوفى عنه تعتد بأبعد االجلين 

، واحتجوا  أي وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ  تــعــالــى  اهلل  بــقــول 

الحمل  بوضع  العدة  عليها  چ)6(يوجب  ىئ  وئۇئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــعــالــى  وقـــولـــه 

يــوجــب  ڀڀچ)٧(،  پ  پ  پ  پ 

بينهما  فيجمع  وعشرا  أشهر  بأربعة  االعتداد  عليها 

احتياطا ولو وضعت قبل االربعة أشهر وعشرا فليس 

لها ان تتزوج الن أمر العدة مبني على االحتياط )8(.

اعترض على هذا لستدلل:

 أنه أشتبه على االمام علي   ألنه بوضع الحمل 

بأربعة أشهر وعشرة  التربص  الرحم، وفي  براءة  يتبين 

ال عبرة مع اشتغال الرحم حتى تستوي فيها الصغيرة 

ــل الــعــدة  ــاق ألن أصـ ــط ــدة ال والــكــبــيــرة بــخــاف عـ

ففي  الحمل  بوضع  ذلك  وتمام  الرحم  لبراءة  مشروع 

وجبت  سبب  بأي  أخر  شيء  يعتبر  ال  الحامل   حق 

عليها العدة)٩(.

القول الراجح:

بعد عرض االقوال واالدلة يتبين لي واهلل أعلم، أن 

الراجح من االقوال هو رأي الجمهور واهلل أعلم، وذلك 

ي في تفسيره  لقوة أدلتهم ورجحانها، وقد ذكر البيضاو

)6( سورة الطاق : من االية ٤.
)٧( سورة البقرة : من االية ٢3٤ .

: المبسوط للسرخسي:6/3١. )8( ينظر
)٩( المصدر نفسه.
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ثة  ي أنه لما نزل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثا )رو

تي لم يحضن فنزلت: قروء قيل فما عدة الا

بعد  يحضن  لم  ئــي  والــا أي  يحضن  لم  ئــي  والــا

أن  عدتهن.  منتهى  أجلهن  األحمال  وأوالت  كذلك. 

المطلقات والمتوفى  يضعن حملهن وهو حكم يعم 

من  أولــى  عمومه  على  والمحافظة  أزواجــهــن،  عنهم 

يــذرون  و منكم  يتوفون  والذين  قوله:  عموم  محافظة 

وعموم  بــالــذات  األحــمــال  أوالت  عــمــوم  ألن  أزواجـــا 

ثمة،  بخافه  هنا  ها  معلل  والحكم  بالعرض،  أزواجــا 

وألنه صح أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة 

زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم فقال »قد حللت فتزوجي«، وألنه متأخر النزول 

بناء  اآلخــر  وتقديم  تخصيص  العمل  فــي  فتقديمه 

ومن  للوفاق عليه.  راجح  واألول  الخاص  للعام على 

من  له  يجعل  حقوقها.  فيراعي  أحكامه  في  اهلل  يتق 

.)١() أمره يسرا يسهل عليه أمره ويوفقه للخير

المطلب الثالث: المكان الذي تعتد فيه المعتدة 

تعتد  ان  عليها  وجــب  زوجته  وتــرك  زوج  توفي  لو 

أيــكــون فــي المسكن الــذي  ولــكــن مــكــان االعــتــداد 

تشاء  حيث  تعتد  أم  ــاة  ــوف ال حــصــول  وقــت  تسكن 

اختلف الفقهاء في ذلك الى قولين:

في  تعتد  زوجــهــا  عنها  المتوفى  ان  الول:  الــقــول 

ســواء  الــوفــاة  حصول  وقــت  تسكنه  الــذي  المسكن 

كان ذلك المسكن ملكا للزوج أو لغيره وال يحق لها 

االنتقال الى غيره اال لعذر من خوف سقوط المسكن 

ي:5/٢٢١ .  )١(- تفسير البيضاو

الحنفية  اليه  ذهــب  ما  وهــو  النفس،  على  خــوف  أو 

والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية)2(.

القول الثاني: ان المتوفى عنها زوجها تعتد حيث 

شاءت وهو ما ذهب اليه الظاهرية واالمامية )٣(.

أدلة أصحاب القول الول:
الكتاب :

قوله تعالى چ ٺ ٺ ٺ ٿ چ )٤(.
وجه الدللة:

كنهن   فيه داللة واضحه ال يجوز اخراجهن من مسا

المعتدة  وعلى  الــعــدة)5(،  تنتهي  حتى  الفراق  وقــت 

بالسكنى  اليها  تضاف  الــذي  المنزل  فــي  تعتد  ان 

اليها  المضاف  والبيت  والــمــوت،  الفرقة  وقــوع  حــال 

هو البيت الذي تسكنه ولهذا لو زارت أهلها وطلقها 

زوجها كان عليها أن تعود الى منزلها فتعتد فيه)6(.

السنة:

بنت  فريعة  أن  كعب  بنت  ينب  ز عن  ي  رو ما   -1

 تسأله  مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت النبي 

خرج  زوجها  وأن  خــدرة  بني  في  أهلها  إلى  ترجع  أن 

القدوم  كانوا بطرف  إذا  أبقوا حتى  له  في طلب أعبد 

لحقهم فقتلوه فسألت رسول اهلل � أني أرجع إلى 

)٢( تحفة الفقهاء: ٢٤٩/٢/ المدونة: 3٧/٢، روضة الطالبين: 
٤١5/8،االقناع في حل الفاظ أبي شجاع: ٤٧٢/٢، المغني 

٤30 : البن قدامة : ١58/8، السيل الجرار
: ٩٧/١0، شرائع االسام:٢/38 . )3( المحلى باالثار

)٤( سورة الطاق : آية ١ .
ي: ٢٢0/5. )5( - تفسير البيضاو

)6( البناية شرح الهداية : 6٢6/5.
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أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت: 

إذا  حتى  فانصرفت   « نعم   «  :� اهلل  رســول  فقال 

أمرني  أو  دعاني  المسجد  في  أو  الحجرة  في  كنت 

القصة  عليه  فرددت  فكيف قلت:  قال:  له  فدعيت 

لــه مــن شــأن زوجــي فــقــال: »امكثي في  التي ذكــرت 

فاعتددت  قالت:  أجله«  الكتاب  يبلغ  حتى  بيتك 

إلي  أرســل  عثمان  كان  فلما  وعشرا،  أشهر  أربعة  فيه 

فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به(()١(.

وجه الدللة :
ــة عــلــى ان الــمــتــوفــي  ــ ــذا الـــحـــديـــث داللـ ــ ــي ه فـ

وألن  مــنــه)٢(؛  تخرج  وال  بيتها  في  تعتد  زوجها   عنها 

النبي � )قال لفريعة امكثي في بيتك( ولم تكن 

في بيت يملكه زوجها وفي بعض الفاظه )اعتدي في 

بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك( وفي لفظ )اعتدي 

( فان أتاها الخبر في غير مسكنها  حيث أتاك الخبر

رجعت الى مسكنها فاعتدت فيه )3(.

أعترض على هذا لستدلل:
بحمل  معروفة  غير  أمرأه  يه  ترو انما  الحديث  هذا 

العلم وايجاب السكنى ايجاب الحكم، واالحكام ال 

تجب اال بنص كتاب أو سنة أو أجماع)٤(.

مسند  سننه:  فــي  والبيهقي  مسنده  فــي  أحمد  أخــرجــه   )١(
أحمد : 355/٤5، رقم )٢٧363(، باب حديث فريعة بنت 
 ،)١5٤٩٧( رقم   ،٧١٢/٧ للبيهقي:  الكبرى  السنن  مالك، 

باب سكنى المتوفى عنها زوجها.
:355/6، التمهيد لما في الموطأ: 3١/٢١ . )٢( نيل االوطار

)3( المغني البن قدامة :١58/8- ١5٩ .
. 3١/٢١: )٤( تفسير القرطبي:١٧٧/3، التمهيد البن عبد البر

وقد أجيب على هذا العتراض :

أما السنة فثابته بحمد اهلل، وأما االجماع فمستغني 

كانت  مسألة  في  نزل  إذا  االختاف  الن  بالسنة  عنه 

الحجة في قول من وافقته السنة)5(.

3- عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب 

البيداء  المتوفى عنهن من  رضي اهلل عنه ))كان يرد 

يمنعهن من الحج(()6(.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الكتاب :

ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تــعــالــى  قــولــه 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ))).

وجه الدللة :
زوجها  عنها  المتوفى  أن  على  دلت  القرآنية  اآلية 

تعتد حيث تشاء)8(.

اآلية  هذه  نسخت  عباس  ابن  عن  عطاء  قول   -٢

اهلل  قول  وهو  شــاءت  حيث  فتعتد  أهله  عند  عدتها 

ان شــاءت اعتدت  قــال عطا:  إخــراج  عز وجــل غير 

إن شاءت خرجت  عند أهلها وسكنت في منزلها و

لقول اهلل تعالى چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

)5( المصدر نفسه.
)6( أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي في سننه: موطأ مالك: 
زوجها،  عنها  المتوفى  مقام  بــاب   ،)88( رقــم   ،5٩١/٢0
باب   ،)١550٤( رقــم   ،٧١٤/٧ للبيهقي:  الكبرى  السنن 

سكنى المتوفى عنها زوجها.
)٧( سورة البقرة : من االية ٢٤0 .

)8( أحكام القرآن للجصاص: ٢/١٢5 .
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 
فنسخ  الــمــيــراث  جــاء  ثــم  عــطــاء:  ــال  وقـ  ،)١( چ  ڈ 

السكنى فتعتد حيث شاءت)٢(.

العتراض على هذا الستدلل:
اعــتــرض الــجــصــاص عــلــى االســـتـــدالل بــاآليــة 
أن  لها  أن  على  يدل  الــحــول{)3()هــذا  الى  }متاعا 
انقضاء  بعد  خرجن  فــإذا  المعنى  له  قيل  تنتقل 
كما قال في اآلية األخرى فإذا بلغن أجلهن  العدة 
يدل  و أنفسهن  في  فعلن  فيما  عليكم  جناح  فا 
على أن المراد ما ذكرنا أنها لو خرجت قبل انقضاء 
ذلك  فدل  باالتفاق  تتزوج  أن  لها  يكن  لم  العدة 
إذا  على أن المراد فإذا خرجن بعد انقضاء العدة و
كان حظر االنتقال باقيا  كان ذلك على ما وصفنا 
إنما قالوا إن المطلقة  على المتوفى عنها زوجها و
ال تخرج ليا وال نهارا لقوله تعالى ال تخرجوهن من 
جميعهن  فــي  عموم  وذلــك  يخرجن  وال  بيوتهن 
وخالفت  األوقــات  سائر  في  خروجهن  عن  وحظر 
الخروج  عن  مستغنية  فهي  زوجها  عنها  المتوفى 

واهلل أعلم()٤(.
واعترض على القول بأن الميراث نسخ السكنى 
إيجاب  في  ليس  بكر  أبو  )قال  الجصاص:  بقول 
وقد  المنزل  في  الكون  نسخ  يوجب  ما  الميراث 
نفي  أحدهما  ثبوت  في  فليس  اجتماعهما  يجوز 

)١( سورة البقرة : من االية ٢٤0. 
)٢( أحكام القرآن للجصاص: ١٢٤/٢.

)3( سورة البقرة : االية ٢٤0 .
)٤( أحكام القرآن للجصاص:٢/١٢5.

اآلخر وقد ثبت ذلك أيضا بسنة الرسول � بعد 
الفريعة  عدة  ألن  الميراث  إيجاب  و الحول  نسخ 
 � النبي  نهاها  وقــد  وعشرا  أشهر  أربعة  كانت 
ينا من قصة الفريعة قد دل على  عن النقلة وما رو
الذي  المنزل  في  السكون  لزوم  أحدهما  معنيين 
كانت تسكنه يوم الوفاة والنهي عن النقلة والثاني 
ولو  الخروج   � النبي  ينكر  لم  إذ  الخروج  جواز 
مثل  ي  رو وقد  عنه  لنهاها  محظورا  الخروج  كان 
بن  اهلل  عبد  منهم  السلف  من  جماعة  عن  ذلك 
وعثمان  سلمة  وأم  ثابت  بن  يــد  وز وعمر  مسعود 
وال  بالنهار  تخرج  زوجها  عنها  المتوفى  قالوا  أنهم 

تبيت عن بيتها()5(.
الترجيح:

بعد عرض االقوال واالدلة يتبين لي واهلل أعلم، 
ــوال هــو الــقــول االول، وهــو أن  أن الــراجــح مــن االقـ
ورد  لما   ، الجمهور رأي  وهو  بيتها  في  تعتد  المرأة 
في السنة قصة الفريعة، كما ان المكوث في بيتها 
الذي تسكنه قبل وفاة زوجها فيه عبرة من الناحية 
كونه  عن  فضا  زوجها  ألهل  مراعاة  فيه  االنسانية 
حق من حقوق العدة التي فيها حق اهلل تعالى فا 

يحق لغيره اسقاط شيء من هذا الحق.
المطلب الرابع: نفقة المتوفي عنها زوجها وسكنها

لو توفي زوج وترك زوجه أيحق لها النفقة والسكنى 

الى  ذلك  في  الفقهاء  اختلف  ال؟  أم  الــزوج  مال  في 

أربعة أقوال:

)5( احكام القرآن للجصاص:١٢٤/٢.



18٣ مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــ  م. م. زهراء عامر شوكت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفقة  ال  زوجــهــا  ــاة  وفـ مــن  الــمــعــتــدة  الول:  ــقــول  ال

ــواء  ــا الــمــتــوفــي سـ ــهـ ــال زوجـ لــهــا وال ســكــنــى فـــي مــ

الحنفية  اليه  ذهــب  ما  وهــو  حاما،  أو  حائا   كانت 

والظاهرية والزيدية)١( .

القول الثاني: ال نفقة للمعتدة من وفاة زوجها ولكن 

لها السكنى وشرطوا ان تكون الزوجة مطيقه للوطيء، 

وأما غير المطيقه للوطيء فا سكنى لها اال إذا فرض 

لها السكنى قبل الموت، وهو قول المالكية)٢(.

وفاة  من  للمعتدة  النفقة  تجب  ال  الثالث:  القول 

المشهور  الــقــول  وهـــو  السكنى  لــهــا  وتــجــب  زوجــهــا 

للشافعية)3( .

القول الرابع: فرقوا بين الزوجه الحائل المعتدة من 

والسكنى  النفقة  التجب  قالوا  الحامل  والزوجة  وفاة 

للحائل واختلفوا في الزوجة الحامل الى قولين :

القول االول: لها السكنى والنفقة، القول الثاني : ال 

نفقة وال سكنى لها

واشترط االمامية السكنى فقط، وهو قول الحنابلة 

واالمامية)٤(.

أدلة أصحاب القول الول:

المعقول : 

إن المعتدة من وفاة ال سكنى لها وال نفقة في مال 

المحلى   ،33/6 المبسوط:  الــصــنــائــع:3/٢١١،  بــدائــع   )١(
.٤33: :٧٤/١0،، السيل الجرار باالثار

: بلغة السالك ألقرب المسالك :٢/686 . )٢( ينظر
المغني   ،١5٧/3 الشافعي:  ــام  االمـ فقه  فــي  المهذب   )3(

المحتاج: ١05/5.
)٤( المغني البن قدامة :٢3٤/8، شرائع االسام:3٧/٢- 38 .

الزوج وسواء كانت حائا أو حاما ألنه إذا مات الزوج 

تنتقل ملك أمواله الى الورثة فا يجوز أن تجب النفقة 

والسكنى في مال الورثة)5(.

أدلة أصحاب القول الثاني:

مال  في  لها  نفقة  ال  زوجها  وفــاة  من  المعتدة  إن 

زوجها ألن النفقة في نظير االستمتاع وقد ُعدم)6(.

فريعة  ماروت  السنة:  الثالث:  القول  أصحاب  أدلة 

ي، قــالــت:  بــنــت مــالــك، أخـــت أبـــي سعيد الـــخـــدر

فذكرت   � النبي  فأتيت  بــالــقــدوم،  ــي  زوج توفي 

ــا، فــقــال:  ــاه ــأذن لــهــا، ثــم دع ــا شــاســعــة فـ ــ لــه أن دارن

يبلغ  حتى  وعشرا  أشهر  أربعة  بيتك  في  ))امكثي 

داللة  فيه  :الحديث  الدللة  أجله(()٧(.وجه  الكتاب 

واضحه على وجوب السكنى للمتوفى عنها في مال 

لها  فوجب  صحيح  نكاح  من  معتدة  وألنها   زوجها، 

السكنى كالمطلقة)8(.

إن كان  أعترض على هذا الستدلل: الحديث و
ينبغي  بشيء  فيه  يقدح  نت  يــأت  ولــم  صحيحا 
منزل  ال  أنه  صرح  قد  الحديث  ان  اليه  االلتفات 
بهذا  فعرفت  له  المسكن  وليس  فقالت  لزوجها 

: بدائع الصنائع :٢05/3. )5( ينظر
ي: ٢/686. )6( حاشية الصاو

الترمذي:  والنسائي في سننهما: سنن  الترمذي  أخرجه   )٧(
٤٩3/3، رقم )١١٩٧(، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها 
عدة  باب   ،)56٩6( رقم   ،308/5 النسائي:  سنن  زوجها، 
والحديث   ، الخبر يأتيها  يــوم  من  زوجها  عنها  المتوفى 

صحيح: سنن الترمذي :٢/٤63.
االمــام  فقه  فــي  المهذب  الـــســـام:٢٩٧/٢،  سبل   : ينظر  )8(

الشافعي:3/١5٧ .
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للمتوفى عنها من  السكنى  ايجاب  ال دليل على 
مال زوجها ولكن يجب عليها ان تعتد في المنزل 

الذي كانت فيه عند موت زوجها )١(.
المعقول: 

١- ان المعتدة من وفاة ال تجب لها النفقة ؛ ألن النفقة 
التمكين  زال  وقــد  االستماع  من  للمتمكن  تجب  انما 

عليه  مستحق  والــمــيــت  الــحــمــل  بسبب  أو   بــالــمــوت 

حق ألجل الولد)٢(.

٢- ان الحكمة من وجوب السكنى للمعتدة من وفاة 

كالحياة  ؛  الوفاة  بعد  موجودة  وهــي  الرجل  مــاء  لصيانة 

النفقة  ــأن  وبـ انقطعت  وقـــد  عليها  لسلطنته  والــنــفــقــة 

تعالى  اهلل  حق  والسكنى  الميراث،  الى  فسقطت   حقها 

فلم تسقط)3(.

أدلة أصحاب القول الرابع:

ان المعتدة من الوفاة إذا كانت حائا ال سكنى لها 

إن كانت حامل  وال نفقة ألن النكاح قد زال بالموت و

المعتدة  إن  فدليله:  والنفقة  السكنى  لها  قــال  من 

الــســكــنــى والنفقة  لــهــا  فــكــانــت  ــا  ــه ــن زوج حــامــل م

كالمفارقة في الحياة)٤(.

ان   : دليله  والنفقة  السكنى  لها  يفرض  لم  ومــن 

انما  وسكناها  الحامل  ونفقة  للورثة  صــار  قد  المال 

إن  ألنه  للورثة؛  يلزم ذلك  وال  أو من أجله  هو للحمل 

إن  كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبها ؛ و

)١( - ينظر : السيل الجرار :٤30
ي :3/١5٧. )٢( المهذب في فقه االمام الشافعي للشيراز

: مغني المحتاج: ١05/5. )3( ينظر
)٤( المغني البن قدامة :8/٢3٤.

لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت االنفاق على 

حمل امرأته كما بعد الوالدة)5(.

القول الراجح:

أن  أعلم  يتبين لي واهلل  واالدلة  االقوال  بعد عرض 

بين  فرقوا  عندما  الرابع  القول  هو  االقــوال  من  الراجح 

السكنى  اقوالهم  أحد  في  وأوجبوا  والحائل  الحامل 

هو  المتوفى  ولكونه  أدلتهم،  لقوة  ــك  وذل للحامل، 

في  حقها  مــن  منعها  يجوز  فــا  حملها  فــي  السبب 

في  وخاصة  الحامل  للمرأة  إنصافًا  والنفقة  السكنى 

هذه الظروف التي نعيش بها، وفيها مراعاة لمصلحة 

زوجة المتوفي وطفلها واهلل اعلم.

***

)5( المغني البن قدامة:8/٢3٤.
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المبحث الثالث

آثار العدة

واصطالحا  لغة  الــحــداد  تعريف  الول:  المطلب 

وحكمه:

الحداد لغة: 

وحّد  الشيئين،  بين  الحاجز  هو  والحد  حدّد  من 

المرأة  أحــدت  ومنه  المنع،  والحد  منتهاه،  الشيء 

زوجها  ــاة  وفـ بعد  والــخــضــاب  يــنــة  الــز عــن  امتنعت 

وكسرها  الحاء  بضم  تحُد  حــّدت  وكــذا  ُمحدة،  فهي 

ــم يــعــرف االصــمــعــي  ــاد، ولـ ــداد بــالــكــســر فــهــي حــ حــ

ومنع  المخالفة  والــمــحــادة  ــدت(،  ــ )أح الــربــاعــي   اال 

ما يجب عليك)١(.

اصطالحا: 

ألنه  ؛  المباشرة  الى  يدعو  وما  الزينة  اجتناب  هو 
يحرك الشهوة)٢(

حكم الحداد:

الحداد واجب على من توفى عنها زوجها بأجماع 

والكحل  والطيب  الزينة  اجتناب  وهو  العلم)3(،  أهل 

.١٢٤/١: : مختار الصحاح: 68/١، المصباح المنير )١( ينظر
: االقناع في حل الفاظ أبي شجاع: ٤٧١/٢، الكافي  )٢( ينظر

في فقه االمام أحمد:٢١0/3.
كليل :٤٩3/5، الوسيط  )3( بدائع الصنائع:٢08/3، التاج واال
في المذهب:١٤٩/6، الكافي في فقه االمام أحمد:٢١0/3، 

.٤3٢/١: :65/١0، السيل الجرار المحلى باالثار

في  واالصـــل  للتحسين  المصبوغة  الثياب  ولــبــس 

حديث الذي روته عن أم عطية، أن رسول اهلل � 

إال على  ثــاث،  امــرأة على ميت فوق  قــال: ))ال تحد 

مصبوغا،  ثوبا  تلبس  وال  وعــشــرا،  أشهر  أربــعــة  زوج، 

إال  طــيــبــا،  تــمــس  وال  تكتحل،  وال  عــصــب،  ثـــوب  إال 

ومفهوم   ،)٤()) أظـــفـــار أو  قسط  مــن  نبذة  طــهــرت،  إذا 

الحديث االجماع على وجوب االحداد.

المطلب الثاني: شروط وجوب الحداد

الــمــتــوفــى عنها زوجــهــا اال  الــحــداد يــجــب عــلــى 

أتحد  الــحــداد  وجــوب  شــروط  فــي  اختلفوا  الفقهاء 

الصغيرة والمجنونة والكتابية أم ال؟ اختلف الفقهاء 

في ذلك الى قولين:

تكون  ان  االحــداد  وجوب  شروط  من  الول:  القول 

المعتدة بالغة عاقلة مسلمة، فا يجب االحداد على 

الصغيرة والمجنونة والكبيرة والكتابية، وهو ما ذهب 

اليه الحنفية وقول للمالكية)5(.

عنها  المتوفى  على  االحــداد  يجب  الثاني:  القول 

زوجها دون اشتراط، ما ذهب اليه الحنفية وهو قول 

الجمهور)6(.

صحيح  صحيحهما:  فــي  ومــســلــم  ي  الــبــخــار أخــرجــه   )٤(
ثياب  الحادة  تلبس  باب   ،)53٤٢( رقم  ي:٧/60،  البخار
باب  ــم)٩38(،  ــ ،رق  ١١٢٧  /٢  : مسلم  صحيح  العصب، 

انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.
)5( بدائع الصنائع:٢0٩/3، المدونة: ٢/١3.

مختصر   ،١٤١/3 المجتهد:  بــدايــة   ،١3/٢ الــمــدونــة:   )6(
في  الكافي   ،٢٤6/١5: المطلب  نهاية  الــمــزنــي:3٢8/8، 
شرائع   ،6٢/١0  : باالثار المحلى   ،٢١0/3 أحمد:  االمام  فقه 

االسام:٢/30.
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أدلة أصحاب القول الول :

قال:   � اهلل  رسول  أن  عطية،  أم  ماروته   : السنة 

زوج،  إال على  ثــاث،  امــرأة على ميت فوق  ))ال تحد 
أربعة أشهر وعشرا(()١(

كافرة وال على صغيرة  ال احداد على  وجه الدللة: 

عبادة  هي  إذ  ؛  الشرع  بحقوق  مخاطبين  غير  ألنهما 

من  ي  رو بما  مؤمنة،  تكون  ان  شرط    الرسول  إن  و

بخاف  االيمان  فيه  شرط  لما  عبادة  انه  ولوال  الخبر 

العدة فإنها حق)٢(.

اعترض على هذا الستدلل:

 الخبر لم يذكر االيمان فيه شرطا ؛ وانما ذكره تنبيها 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  تعالى  قــال  وكما  االذى  على 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ 
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
فيهن  االيمان  ذكر  يكن  فلم  چ)))،  ڳ  ڳ  ڳ 

. شرطا وكان تنبيها يستوي فيه من آمن ومن كفر

المعقول

الصغيرة  على  تجب  فا  بدنية  عبادة  الحداد  ان 

والكافرة كسائر العبادات البدنية من الصوم والصاة 

وغيرهما بخاف العدة فإنها اسم لمضي زمان)٤(.

الرد على ذلك :

تعبد  فيه  كالعدة  فهو  محضا  تعبدا  االحداد  كون 

لصرف  إما  و حرمته  لرعاية  إما  الزوج  حق  به  يتعلق  و

)١( الحديث سبق تخريجه:ص35.
)٢( تبيين الحقائق :35/3.

)3( سورة االحزاب: آية ٤٩.
)٤( بدائع الصنائع: 3/٢0٩.

ال تفترق  الرغبة فيها في عدته وهذا مما  الرجال عن 
فيها حكم الصغيرة والكبيرة)5(

أدلة أصحاب القول الثاني:

السنة :

، عن النبي � أنه  عن أم سلمة، زوج النبي 

من  المعصفر  تلبس  ال  زوجها  عنها  ))المتوفى  قال: 

وال  تختضب،  وال  الحلي،  وال  الممشقة،  وال  الثياب، 
تكتحل(()6(

وجه الدللة :

لـــم يــفــرق بــيــن الــمــســلــمــة والـــذمـــيـــه فــــدل على 

تلزمها  ان  فوجب  بالوفاة  بائن  وألنه  ؛  فيه  كهما  اشترا

العدة واالحداد كالمسلمة، وألن االحداد إما ان يكون 

الذميه  كانت  إن  و الشهوة،  لحفظ  وأما  حرمة  لرعاية 

المراقبة  لقلة  شهوة  أقــوى  فهي  الحرمة  لرعاية  أقــل 

فكانت باإلحداد أولى من المسلمة)٧(. 

إلى رسول  امــرأة  تقول: جــاءت  ام سلمة  ٢- روت 

توفي عنها  ابنتي  إن  يا رسول اهلل،  اهلل �، فقالت: 

زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول 

ثا، كل ذلك يقول: ال - ثم  اهلل �: »ال« - مرتين أو ثا

كن  ، وقد كانت إحدا قال: »إنما هي أربعة أشهر وعشر

.٢83/١١: ي الكبيير )5( الحاو
داود:  أبي  سنن  سننهما:  في  والبيهقي  داود  أبو  أخرجه   )6(
السنن  المعتدة،  تجتنبه  فيما  باب   )٢3٤( رقم   ،٢٩٢/٢
كراهية  بــاب   ،)٩١٢٢( رقــم   ،٩٧/5 للبيهقي:  الــكــبــرى 

إن كانوا. المعصفر للرجال و
.٢8٤/١١: ي الكبير )٧( الحاو
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في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول(()١(

وجه الدللة : 

لم يسال الرسول  عن صغرها وكبرها فدل على 

كل من لزمتها العدة وجب أن  استواء االمرين ؛ وألن 

تؤخذ بأحكام تلك العدة كالكبيرة)٢(.

القول الراجح:

أعلم  واهلل  لــي  يتبين  ــة  واالدلـ ــوال  االقـ عــرض  بعد 

يجب  وهو  الجمهور  قول  هو  االقــوال  من  الراجح  أن 

الحداد على المسلمة و الكتابية والصغيرة والكبيرة، 

إن الــعــدة هــي فــرضــت ألجل  ــة، و ــ وذلـــك لــقــوة االدل

كد من براءة الرحم. التأ

المطلب الثالث: ما يجب على الحادة اجتنابه

ألنها  تجتنبها  ان  الحادة  على  يجب  أمــور  هناك 

تكون مدعاة الرغبة في النظر إليها وتكمن هذه االمور 

في أربعة أشياء:

عطره  مــن  بــه  يتطيب  مــا  كــل  وهــو  الــطــيــب:  أول: 

ونحوه)3(.

النبي  لقول  تحريمه)٤(  على  الفقهاء  أجمع  وقــد 

النبي  عن  عطية  أم  روتــه  الــذي  الحديث  في   �

باب   ،)١٤88( رقم   ،١١٢٤/٢ صحيحه:  في  مسلم  أخرجه   )١(
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.

.٢83/١١ : ي الكبير )٢( الحاو
)3( المعجم الوسيط: ٢/5٧3.

للقيرةاني:6٩/١،  الرسالة   ،٢5١/٢ الفقهاء:  تحفة   : ينظر  )٤(
ــن  الب الــمــغــنــي   ،١86/١8 الـــمـــهـــذب:  ــرح  ــ ش الــمــجــوع 
 : الجرار السيل   ،63/١0  : باالثار المحلى  قــدامــة:١56/8، 

.٤3٤/١

أدنــى  إال  طيبا،  تمس  وال   � النبي  ))نــهــى   �

أبو  قــال   » وأظــفــار قسط  مــن  نبذة  طهرت  إذا  طهرها 

 ،)5()) عبد اهلل: »القسط والكست مثل الكافور والقافور

الحداد  مــدة  الحادة  على  المحرم  الطيب  وضابط 

كــل مــاحــرم على الــمــحــرم فــي الــحــج مــن طيب  هــو 

فقد تحرم على الحادة استعماله والتطيب به)6(.ألن 

يجوز  وال  المباشرة  الى  يدعو  و الشهوة  يحرك  الطيب 

لها استعمال االدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج 

تقلم  أن  لها  يجوز  و للطيب)٧(،  استعمال  ألن  وغيره 

االظافر وتحلق العانة ألنه يراد للتنظيف ال للزينة.

ينة الحلي: ثانيا: ز

كله من  يحرم على الحادة باألجماع لبس الحلي 

والسوار  كالخلخال  كبيرا  كــان  ســواء  فضة  أو  ذهــب 

روته  الذي  الحديث  الوارد في  للنهي   ،)8( وغير ذلك 

أنــه   � الــنــبــي  عــن   ،� الــنــبــي  زوج  ســلــمــة،  أم 

من  المعصفر  تلبس  ال  زوجها  عنها  ))المتوفى  قال: 

وال  تختضب،  وال  الحلي،  وال  الممشقة،  وال  الثياب، 

تكتحل(()٩(، اال ان الشافعية قالوا يجوز استعماله إذا 

ي في صحيحه: 60/٧، رقم )53٤٢(، باب  )5( أخرجه البخار
تلبس الحادة ثياب العصب.

.١٢١/٤ : ي الكبير )6( الحاو
: المهذب في فقه االمام الشافعي :١3/3، المغني  )٧( ينظر

البن قدامة: /١56
 : الكبير ي  الحاو  ،١٤/٢: المدونة   ،١63/٤  : الرائق  البحر   )8(
الجرار  السيل  أحــمــد:٢١85/5،  ــام  االم مسائل   ،٢8٢/١١

.6٧/١0 : ٤3٤/١، المحلى باالثار
داود  ابي  سنن  سننهما:  في  والبيهقي  داود  ابو  اخرجه   )٩(
في  المعتدة  تجتنب  فيما  بــاب   )٢30٤( رقــم   ،٢٩٢/٢:
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كان الغرض منه الحرز والنفع جاز له لبسها إن ارادت 

كان  إذا  ذلك  جاز  نهارا  وتنزعه  ليا  تلبسه  المعتدة 

الغرض منه إلحرازه)١(.

على  االســامــي  التشريع  النفس:حرم  ينة  ز ثالثا: 

الحادة أن تختضب وأن تحمر وجهها وأن تتزين بزينة 

الكحل)٢(؛  عليها  وحظر  ألزواجهن  العاديات  النساء 

عنها  ))المتوفى  سلمة  ألم    النبي  لقول  ينة  ز ألنها 

الممشقة،  وال  الثياب،  المعصفر من  تلبس  ال  زوجها 

ولكن  تــكــتــحــل(()3(.  وال  تختضب،  وال  الحلي،  وال 

رخص الفقهاء استخدام الكحل عند الضرورة منهم 

االمام مالك واالحناف لما روت أم حكيم بنت أسيد، 

عينيها  تشتكي  وكانت  توفي  زوجــهــا،  أن  أمها،  عن 

بكحل  الــصــواب  أحمد:  قــال   - بالجاء،  فتكتحل 

فسألتها  سلمة،  أم  إلى  لها  مــوالة  فأرسلت   - الجاء 

عن كحل الجاء؟، فقالت: ال تكتحلي به إال من أمر ال 

بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل، وتمسحينه 

علي  دخــل  سلمة:  أم  ذلــك  عند  قالت  ثم   ، بالنهار

جعلت  وقــد  سلمة،  أبــو  توفي  حين   � اهلل  رســول 

على عيني صبرا، فقال: »ما هذا يا أم سلمة؟« فقلت: 

إنما هو صبر يا رسول اهلل، ليس فيه طيب، قال: »إنه 

 )١5533( رقم   ٧٢3/٧ للبيهقي:  الكبرى  السنن  عدتها، 
باب كيف االحداد

.٢8٢/١١ : ي الكبير : الحاو )١( ينظر
المدونة:  المجتهد:3/١٤١،  بداية   ،٢5١/٢ الفقهاء:  تحفة   )٢(
قدامة:  البــن  المغني   ،٢٧8/١١  : الكبير ي  الــحــاو  ،١٤/٢

.٤3٤: : 63/١0، السيل الجرار ١5٤/8، المحلى باالثار
)3( الحديث سبق تخريجه في هامش رقم١.

 ، يشب الوجه فا تجعليه إال بالليل، وتنزعينه بالنهار

خضاب«،  فإنه  بالحناء،  وال  بالطيب  تمتشطي  وال 

قال:  اهلل؟  رســول  يا  أمتشط  شيء  بأي  قلت:  قالت: 

ابن  ــام  االم خالف  ــــك(()٤(.  رأس به  تغلفين  »بالسدر 

حزم في مسألة الكحل قال: )فرض على المعتدة أن 

ذهبت  ولو  ضــرورة  لغير  أو  لضرورة  الكحل  تجتنب 

حزم  إبــن  ان  ــول  أق وهنا  نــهــارا()5(،  وال  ليا  ال  عيناها 

ي تشمله القاعدة  شدد في هذا الباب حيث التداو

الفقهية التي تقول )ان الضرورات تبيح المحظورات( 

عليها  العبد  يحاسب  حرام  للتلف  العين  نترك  وأن 

ألنها ضياع نعمة من نعم اهلل يستطيع العبد الحفاظ 

حيث  عنه  منهي  ماهو  الى  الخروج  دون  من  عليها 

وقد  بالنهار  وتمسحه  بالليل  كعاج  وضعه  تسطيع 

استندت في كامي هذا للحديث السابق الذي روته 

أم حكيم بنت أسيد.

١- على الحادة أن تجتنب الخضاب وال تمتشط 

النبي � ألم سلمة  الوارد لقول  بالخضاب للنهي 

من  المعصفر  تــلــبــس  ال  ــا  ــه زوج عــنــهــا  ))الــمــتــوفــى 

وال  تختضب،  وال  الحلي،  وال  الممشقة،  وال  الثياب، 

تكتحل(()6(، ولقول الرسول � )).....وال تمتشطي 

قلت:  قالت:  خضاب«،  فإنه  بالحناء،  وال  بالطيب 

داود:  ابي  سنن  سننهما:  في  والبيهقي  داود  ابو  اخرجه   )٤(
في  المعتدة  تجتنبه  فيما  بــاب   ،)٢305( رقــم   ٢٩٢/٢
 )١5538( رقم   ٧٢٤/٧ للبيهقي:  الكبرى  السنن  عدتها، 

باب المعتدة تضطر الى الكحل
.63/١0: )5( المحلى باالثار

)6( الحديث سبق تخريجه: ص٤0.
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بأي شيء أمتشط يا رسول اهلل؟ قال: »بالسدر تغلفين 

به رأسك(()١(.

ينة الثياب: رابعا: ز

ــادة بــاألجــمــاع لــبــس الــثــيــاب  ــرم عــلــى الـــحـ ــح ي

واالخضر  واالحــمــر  كاألصفر  للتحسين  المصبوغة 

الــرســول �  ــوارد فــي قــول  الـ وغير ذلـــك)٢(، للنهي 

النبي �: ))ال يحل  أم عطية، قالت: قال لي  عن 

بــاهلل واليوم اآلخــر أن تحد فــوق ثــاث إال  المــرأة تؤمن 

على زوج، فإنها ال تكتحل وال تلبس ثوبا مصبوغا، إال 

ثوب عصب(()3(وقوله � ))المتوفى عنها زوجها ال 

تلبس المعصفر من الثياب، وال الممشقة، وال الحلي، 

وال تختضب، وال تكتحل(()٤(، واما ما ال يقصد بصبغه 

ينة  حسنة كالكحلي واالسود فا تمنع منه ألنه ليس ز

إنه شعار لإلحداد فا تمنع من لبسه)5( . و

***

)١( الحديث سبق تخريجه: هامش رقم ١.
 ،١5٧/8  : قــدامــة  البــن  المغني  الــفــقــهــاء:٢5١/٢،  تحفة   )٢(

.٤3٤: : 63/١0، السيل الجرار المحلى باالثار
صحيح  صحيحهما:  في  ومسلم  ي  البخار أخرجه   -  )3(
ثياب  الحادة  تلبس  باب   ،)53٤٢( رقم  ي:٧/60،  البخار
باب   ،)٩38( رقــم   ،١١٢٧/٢: مسلم  صحيح  العصب، 

انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.
)٤( الحديث سبق تخريجه: ص٤0.

 ،٢80/١١ : ي الكبير : بداية المجتهد : ١٤١/3، الحاو )5( ينظر
الكافي في فقه االمام أحمد:3/٢١٢.

الخاتمة

الحمد هلل رب العالمين والصاة والسام على 
أشرف المرسلين محمد � وعلى آله وصحبه 
أجمعين فبعد عرضي لموضوع البحث توصلت 

الى أهم النتائج بما يأتي: 
١- إن عقد الزواج من العقود التي إحترمها االسام 

فات  قــد  الـــزوج  بــوفــاة  العقد  هــذا  وبانتهاء  وعظمها 

الزوجة  صيانة  في  سبب  ــزوج  ال ألن  ؛  عظيمة   نعمة 

وعفتها وكرامتها .

كانت سابقا تسودها بعض العادات  ٢- إن العدة 

الخاطئة، فلما جاء االسام أصلح هذا الحال وعّدل 

عليها وجعلها رمز للطهارة ومنع المرأة الحداد على 

غير الزوج فوق الثاث سواء أب أو أخ أو غير ذلك 

3- عدة المرأة المتوفى عنها التي فرضها اهلل هي 

أربعة أشهر وعشرا وعدة الحامل بوضع الحمل تكون 

قد أدت الغرض الذي من أجله فرض.

٤- ان من الحكمة فرض العدة على المتوفي عنها 

زوجها ليس فقط من اجل حفظ االنساب، وانما من 

الناحية االنسانية مراعاة شعور أهل الميت وما ياقون 

كل  االلم  إذ  فراق عزيز عليهم،  وألم بسبب  من حزن 

إن كانت غير  االلم أن تتزوج زوجته بعد موته مباشرة و

أن  خالها  تستطيع  ال  مدة  الشارع  حدد  بها  مدخول 

االلم في قلوب أهل  بانتهائها حيث يخف  اال  تتزوج 

الزوج وال يجدون في أنفسهم من اللوعة واالسى مثلما 

كانوا يجدونها في االيام االولى.
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5- إن على الحادة اجتناب الطيب والكحل وكل 

ما يدعوا الى النظر اليها .

أن  اهلل  وأســـأل  الجهد  هــذا  قدمت  الختام  وفــي   

 ، االبـــرار مــع  الجنة  يدخلنا  و السيئات  عــن  يتجاوز 

مجيب  إنه  الحسنات  ميزان  في  الثواب  يجعل  وأن 

الدعاء وآخر دعوانا الحمد هلل رب العالمين والصاة 

والسام على أفضل المرسلين.

***

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم، طبعة المدينة المنورة. 

١. إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام: ابن دقيق 

: مطبعة السنة المحمدية، الطبعة: با.  العيد، الناشر

ي  الــراز بكر  أبو  علي  بن  أحمد  القرآن:  أحكام   .٢

محمد  تحقيق:  ـــ(،  3٧0هـ )ت  الحنفي  الجصاص 

ي، عضو لجنة مراجعة المصاحف  صادق القمحاو

الــعــربــي،  ــراث  ــتـ الـ يـــف، دار إحـــيـــاء  الـــشـــر ــر  ــاألزهـ بـ

بيروت،١٤05 هـ. 

ــي شــجــاع: شمس  3. اإلقــنــاع فــي حــل ألــفــاظ أب

الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 

والدراسات  البحوث  مكتب  ٩٧٧هـ(،تحقيق:  )ت: 

، بيروت.  دار الفكر

يس بن  ٤. األم: الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدر

بن  المطلب  عبد  ابن  شافع  بن  عثمان  بن  العباس 

٢0٤هـــ(،  )ت:  المكي  القرشي  المطلبي  مناف   عبد 

١٤١0هــــــ/١٩٩0م،   : النشر سنة  بــيــروت،  المعرفة،  دار 

الطبعة: با. 

الدين  نــاصــر  الــتــأويــل:  وأســـرار  التنزيل  ــوار  أنـ  .5

ي  الــشــيــراز محمد  بــن  عمر  بــن  اهلل  عبد  سعيد  ــو  أب

التراث  إحياء  دار  ـــ(،  685هـ )المتوفى:  ي  البيضاو

العربي - بيروت، طبعة: األولى - ١٤١8 هـ. 

كنز الدقائق: زين الدين بن  6. البحر الرائق شرح 

المصري  نجيم  بابن  المعروف  محمد،  بن  إبراهيم 

: دار الكتاب اإلسامي، ط٢:با .  )ت: ٩٧0هـ(،الناشر
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ــ  م. م. زهراء عامر شوكت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوليد  أبــو  المقتصد:  ونهاية  المجتهد  بداية   .٧

ابـــن رشــد  أحــمــد  بــن  بــن محمد  أحــمــد  بــن  محمد 

القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت: 5٩5هـ(، دار 

م،   ٢00٤  - ١٤٢5هـــ   : النشر يخ  تار القاهرة،  الحديث، 

الطبعة: با. 

8. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عاء الدين، 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت: 

58٧هـ(،دار الكتب العلمية، ط٢: ١٤06هـ - ١٩86م. 

الــمــعــروف  الــمــســالــك  ألقـــرب  الــســالــك  بلغة   .٩

)الــشــرح  الصغير  الــشــرح  عــلــى  ي  الــصــاو بحاشية 

المسمى  لكتابه  الــدرديــر  الشيخ  شــرح  هو  الصغير 

العباس  أبو  َماِلٍك(:  َماِم  ِ
ْ

اإل َهِب 
ْ

ِلَمذ المسالك  أقرب 

ي المالكي  أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاو

يخ: با.  )ت: ١٢٤١هـ(، دار المعارف، الطبعة والتار

بن  محمود  محمد  أبــو  الهداية:  شــرح  البناية   .١0

الغيتابى  حسين  بــن  أحــمــد  بــن  مــوســى  بــن  أحــمــد 

الحنفى بدر الدين العينى )ت: 855هـ(، دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، ط١: ١٤٢0 هـ - ٢000 م. 

الــقــامــوس: محّمد  الــعــروس مــن جــواهــر  ــاج  ت  .١١

الفيض،  أبــو  الحسيني،  ــرّزاق  الـ عبد  بن  محّمد  بن 

المحقق:  بيدي )ت: ١٢05هـ(،  الّزَ الملّقب بمرتضى، 

: دار الهداية.  مجموعة من المحققين، الناشر

محمد  خــلــيــل:  لمختصر  كــلــيــل  واإل الــتــاج   .١٢

ي  بــن يــوســف بــن أبـــي الــقــاســم بــن يــوســف الــعــبــدر

الغرناطي، أبو عبد اهلل المواق المالكي )ت: 8٩٧هـ(، 

دار الكتب العلمية، ط١: ١٤١6هـ- ١٩٩٤م. 

وحاشية  الدقائق  كنز  شــرح  الحقائق  تبيين   .١3

فخر  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان   : ِبّيِ
ْ
ل الّشِ

هـ(،الحاشية:   ٧٤3 )ت:  الحنفي  الزيلعي  الــديــن 

الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس  شهاب 

هـــ(،   ١0٢١ )ت:  ــّيُ  ــِب
ْ
ــل الــّشِ يــونــس  بــن  إسماعيل  بــن 

 ١3١3 القاهرة،ط١:  بوالق،  األميرية،  الكبرى  المطبعة 

هـ،)ثم صورتها دار الكتاب اإلسامي ط٢(. 

١٤. تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، 

5٤0هـــ(،   : نحو )ت  السمرقندي  الدين  عاء  بكر  أبو 

 - هـ   ١٤١٤ لبنان،ط٢:  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 

١٩٩٤ م. 

١5. التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: 

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري،سنة 

الوالدة 368/ سنة الوفاة ٤63. 

الــمــعــانــي  ــأ مـــن  ــوط ــم ال فـــي  لــمــا  الــتــمــهــيــد   .١6

محمد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  واألسانيد: 

)المتوفى:  القرطبي  النمري  عاصم  بن  البر  عبد  بن 

 - اإلسامية  ن  والشؤو األوقــاف  عموم  وزارة  ٤63هـــ(، 

المغرب، ١38٧ هـ. 

بن  خلف  المدونة:  اختصار  في  التهذيب   .١٧

ابن  أبو سعيد  القيرواني،  األزدي  القاسم محمد،  أبي 

البراذعي المالكي )ت: 3٧٢هـ(، وتحقيق: د. محمد 

البحوث  دار  الشيخ،  بــن  سالم  محمد  ولــد  األمــيــن 

ــتــراث، دبـــي،ط١:  إحــيــاء ال لــلــدراســات اإلســامــيــة و

١٤٢3 هـ - ٢00٢ م. 

بن  محمد  الــقــرآن:  تــأويــل  فــي  البيان  جامع   .١8

جعفر  أبو  اآلملي،  غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير 

الطبري )المتوفى: 3١0هـ(، مؤسسة الرسالة. 
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يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أحكام الحادة في القرآن الكر

القرطبي:  تفسير   - الــقــرآن  ألحــكــام  الجامع   .١٩ 

فرح  بــن  بكر  أبــي  بــن  أحمد  بــن  محمد  اهلل  عبد  أبــو 

)ت  القرطبي  الــديــن  شمس  الــخــزرجــي  ي  األنــصــار

ــرة،ط٢ :  ــاه ــق يــة - ال 6٧١هــــــ(،، دار الــكــتــب الــمــصــر

١38٤هـ - ١٩6٤ م. 

محمد  بن  علي  بن  بكر  أبــو  النيرة:  الجوهرة   .٢0

)ت:  الحنفي  اليمني  ِبيِدّي  الّزَ العبادي  الحدادي 

800هـ(، المطبعة الخيرية، ط١: ١3٢٢هـ. 

ــب اإلمـــام  ــذه ي الــكــبــيــر فـــي فــقــه م ــاو ــحـ ٢١. الـ

الشافعي وهو شرح مختصر المزني: أبو الحسن علي 

بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 

الشهير بالماوردي )ت: ٤50هـ(،، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، ط١: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م. 

٢٢. درر الحكام شرح غرر األحكام: محمد بن فرا 

مرز بن علي الشهير بما - أو منا أو المولى - خسرو 

الطبعة  العربية،  الكتب  إحياء  دار  885هــــ(،  )ت: 

يخ: با.  والتار

٢3. روائع البيان في تفسير آيات األحكام: المؤلف 

: محمد بن علي الصابوني. الطبعة لثالثة، ١٤00 هـ - 

١٩80 م. 

ــمــفــتــيــن:  ال وعــــمــــدة  الـــطـــالـــبـــيـــن  روضــــــة   .٢٤ 

ي )ت:  يا محيي الدين يحيى بن شرف النوو أبو زكر

يش، المكتب اإلسامي،  6٧6هـ(،تحقيق: زهير الشاو

بيروت، دمشق- عمان، ط3: ١٤١٢هـ / ١٩٩١م. 

المقنع:موسى  اختصار  فــي  المستقنع  زاد   .٢5

سالم  بــن  عيسى  بــن  سالم  بــن  موسى  بــن  أحمد  بــن 

الدين،  شرف  الصالحي،  ثم  المقدسي،  ي  الحجاو

أبو النجا )المتوفى: ٩68هـ(. 

٢6. سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث 

ــن عــمــرو األزدي  بــن إســحــاق بــن بشير بــن شـــداد اب

ِجْستاني )ت: ٢٧5هـ(، تحقيق: شَعيب األرنؤوط  الّسِ

ط١:  العالمية،  الرسالة  دار  بللي،  قره  كاِمل  د  مَحّمَ  -

١٤30 هـ - ٢00٩ م. 

بن عمر  الحسن علي  أبو  الــدار قطني:  ٢٧. سنن 

بن  النعمان  ــن  اب مسعود  بــن  مــهــدي  بــن  أحــمــد  بــن 

الدار قطني )ت: 385هـ(، تحقيق:  البغدادي  دينار 

عبد  شلبي،  المنعم  عبد  حسن  االرنـــؤوط،  شعيب 

الرسالة،  مؤسسة  بــرهــوم،  أحمد  اهلل،  حــرز  اللطيف 

بيروت، لبنان، ط١: ١٤٢٤ هـ - ٢00٤ م. 

بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  الكبرى:  السنن   .٢8

)المتوفى:  النسائي  الــخــراســانــي،  علي  بــن  شعيب 

األولى،  الطبعة:  بيروت،   - الرسالة  مؤسسة  303هـــ(، 

١٤٢١ هـ - ٢00١ م. 

علي  بن  الحسين  بن  الكبرى:أحمد  السنن   .٢٩

بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 

 - بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ٤58هـــ(،  )المتوفى: 

لبنان. 

 : األزهار حدائق  على  المتدفق  الجرار  السيل   .30

الشوكاني  اهلل  عبد  بــن  محمد  بــن  علي  بــن  محمد 

اليمني )ت: ١٢50هـ(، دار ابن حزم، ط١. 

والــحــرام:  الحال  مسائل  في  اإلســام  شرائع   .3١

الحسن  ابن  جعفر  الدين  نجم  القاسم  أبو  تحقيق: 

مطبعة  ي،  الشيراز صادق  السيد  تحقيق  ت6٧6هـ، 

، قم دار انتشارات استقال، طهران، ط:١٤0٩.  أمير
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ــ  م. م. زهراء عامر شوكت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى البن بطال: ابن بطال  3٢. شرح صحيح البخار

)ت:  الملك  عبد  بــن  خلف  بــن  علي  الحسن  ــو  أب

الرشد،  مكتبة  إبراهيم،  بن  ياسر  تميم  أبــو  ـــ(،  ٤٤٩هـ

السعودية، الرياض، ط٢: ١٤٢3هـ - ٢003م. 

بن  محمد  للخرشي:  خليل  مختصر  شــرح   .33

عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل )ت: ١١0١هـ(، 

يخ: با.  دار الفكر للطباعة، بيروت، الطبعة والتار

3٤. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر 

إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: 3٩3هـ(، 

، دار العلم للمايين  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

- بيروت، ط٤: ١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ م. 

دار  الصابوني،  علي  محمد   : التفاسير صفوة   .35

يع - القاهرة، الطبعة:  الصابوني للطباعة والنشر والتوز

األولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م. 

أبو  ي:  البخار صحيح  شــرح  ي  الــقــار عمدة   .36

بن  أحمد  بــن  موسى  بــن  أحمد  بــن  محمود  محمد 

)ت:  العينى  الدين  بــدر  الحنفى  الغيتابى  حسين 

855هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

ــو محمد  أب أحــمــد:  ــام  اإلمـ فــي فقه  الــكــافــي   .3٧

الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة  موفق 

الحنبلي،  الــدمــشــقــي  ثــم  الــمــقــدســي  الجماعيلي 

دار  6٢0هـــــ(،  )ت:  المقدسي  قــدامــة  بــابــن  الشهير 

الكتب العلمية، ط١:، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م. 

ــو محمد  أب أحــمــد:  ــام  اإلمـ فــي فقه  الــكــافــي   .38

الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة  موفق 

الحنبلي،  الــدمــشــقــي  ثــم  الــمــقــدســي  الجماعيلي 

دار  6٢0هـــــ(،  )ت:  المقدسي  قــدامــة  بــابــن  الشهير 

الكتب العلمية، ط١:، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م. 

 : ــل غــايــة اإلخــتــصــار ــي ح كــفــايــة األخـــيـــار ف  .3٩ 

أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن ابن حريز بن معلى 

)ت:  الشافعي  الــديــن  تقي  الحصني،  الحسيني 

، دمشق، ط١: ١٩٩٤.  8٢٩هـ(، دار الخير

على،  بــن  مــكــرم  بــن  محمد  الــعــرب:  لــســان   .٤0 

ي  أبــو الــفــضــل، جــمــال الــديــن ابــن منظور األنــصــار

 ، ــادر صــ دار  ٧١١هــــــــ(،  )ت:  يـــقـــى  اإلفـــر ــى  ــع ــف ي ــرو ال

بيروت،ط3: ١٤١٤ هـ. 

سهل  أبــي  بــن  أحــمــد  بــن  محمد  المبسوط:   .٤١

المعرفة  دار  83هـــ(،  )ت:  السرخسي  األئمة  شمس 

: ١٤١٤هـ- ١٩٩3م، الطبعة: با.  يخ النشر ،بيروت، تار

يد(  ٤٢. متن الرسالة: أبو محمد عبد اهلل بن )أبي ز

)المتوفى:  المالكي  القيرواني،  النفزي،  الرحمن  عبد 

 . 386هـ(، دار الفكر

٤3. المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي 

يا محيي الدين يحيى بن شرف  أبو زكر والمطيعي(: 

 . ي )ت: 6٧6هـ(، دار الفكر النوو

علي  الحسن  أبو  األعظم:  والمحيط  المحكم   .٤٤

بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت: ٤58هـ(، الكتب 

العلمية - بيروت الطبعة:، ١٤٢١ هـ - ٢000 . 

أحمد  بن  علي  محمد  أبــو   : بــاآلثــار المحلى   .٤5

بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )ت: 

يخ :با.  ، بيروت، الطبعة والتار ٤56هـ(، دار الفكر

اهلل  عبد  ــو  أب الــديــن  زيــن  الــصــحــاح:  مختار   .٤6

ي  الــراز الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبــي  بن  محمد 

الـــدار   - يــة  الــعــصــر المكتبة  666هــــــ(،  )الــمــتــوفــى: 
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الخامسة،  الطبعة:  صــيــدا،   - بــيــروت  النموذجية، 

١٤٢0هـ / ١٩٩٩م. 

بن  يحيى  بــن  إسماعيل  الــمــزنــي:  مختصر   .٤٧

ــو إبــراهــيــم الــمــزنــي )ت: ٢6٤هـــــ(، دار  إســمــاعــيــل، أب

المعرفة، بيروت، ١٤١0هـ/١٩٩0م. 

بـــن مــالــك بن  أنـــس  بـــن  الـــمـــدونـــة: مــالــك   .٤8

الكتب  دار  ١٧٩هـــ(،  )ت:  المدني  األصبحي  عامر 

العلمية،ط١: ١٤١5هـ - ١٩٩٤م. 

وابـــن  بـــن حــنــبــل  ــد  ــمـ أحـ اإلمــــــام  مــســائــل   .٤٩

 راهـــويـــه:إســـحـــاق بـــن مــنــصــور بـــن بـــهـــرام الــكــوســج 

سنة   / الـــوالدة  سنة  ي،  الــمــروز التميمي  يعقوب  أبــو 

الوفاة ٢5١هـ، لناشر دار الهجرة،سنة النشر ١٤٢5 هـ - 

٢00٤ م، الرياض / السعودية. 

50. مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد اهلل أحمد 

بن محمد بن حنبل بن هال ابن أسد الشيباني )ت: 

، دار الحديث،  كر ٢٤١هـ(، تحقيق: أحمد محمد شا

القاهرة، ط١: ١٤١6 هـ - ١٩٩5 م. 

العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   .5١

الحجاج  بن  مسلم   :� اهلل  رسول  إلى  العدل   عن 

٢6١هــــ(،  )ت:  ي  الــنــيــســابــور القشيري  الحسن  أبــو 

التراث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق: 

العربي، بيروت. 

: أحمد  5٢. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

العباس  أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  بن محمد بن علي 

)ت: نحو ٧٧0هـ(، المكتبة العلمية : بيروت. 

ألفاظ  معاني  معرفة  إلــى  المحتاج  مغني   .53

المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب 

الكتب  دار  ٩٧٧هــــــ(،  )ت:  الــشــافــعــي  الــشــربــيــنــي 

العلمية،ط١: ١٤١5هـ - ١٩٩٤م. 

الدين  موفق  محمد  أبو  قدامة:  البن  المغني   .5٤

الجماعيلي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  اهلل  عبد 

المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة 

المقدسي )ت: 6٢0هـ(، مكتبة القاهرة، الطبعة: با. 

55. المهذب في فقة اإلمام الشافعي: أبو اسحاق 

ي )ت: ٤٧6هـ(،  الشيراز إبراهيم بن علي بن يوسف 

دار الكتب العلمية. 

خليل:  مختصر  شــرح  فــي  الجليل  مــواهــب   .56

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد 

بالحطاب  المعروف  المغربي،  الطرابلسي  الرحمن 

ط3:   ، الفكر دار  ٩5٤هــــ(،  )ت:  المالكي  عيني  الّرُ

١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. 

5٧. موسوعة الفقه اإلسامي: محمد بن إبراهيم بن 

عبد اهلل التويجري، لطبعة: األولى، ١٤30 هـ - ٢00٩ م. 

58. موطأ اإلمام مالك:المؤلف: مالك بن أنس بن 

مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى: ١٧٩هـ(، 

 : دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان،عام النشر

١٤06 هـ - ١٩85 م. 

عبد   : المذهب  ــة  درايـ فــي  المطلب  نهاية   .5٩

الجويني،  محمد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  بن  الملك 

أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت: 

الّديب،  محمود  العظيم  عبد  د:  أ.  ٤٧8هـ(،تحقيق: 

دار المنهاج، ط١: ١٤٢8هـ- ٢00٧م. 

نــة من  ــادات على َمــا في الــمــَدّوَ ي ــّزِ ــوادر وال 60. الــّنَ

)أبــي  بــن  اهلل  عبد  محمد  أبــو  مــهــاِت: 
ُ
األ مــن  غيرها 
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المالكي )ت:  القيرواني،  النفزي،  الرحمن  يد( عبد  ز

دار  حــجــي،  د  محّمَ د.   :٤  ،3 جـــ  تحقيق  ـــ(،  ــ 386ه

الغرب اإلسامي، بيروت،ط١ : ١٩٩٩ م. 

بن  محمد  بن  علي  بن  محمد   : األوطـــار نيل   .6١

١٢50هـ(،تحقيق:  )ت:  اليمني  الشوكاني  اهلل  عبد 

،ط١:  مصر الحديث،  دار  الصبابطي،  الدين  عصام 

١٤١3هـ - ١٩٩3م. 

بن  محمد  حامد  أبو  المذهب:  في  الوسيط   .6٢

محمد الغزالي الطوسي )ت: 505هـ(، تحقيق: أحمد 

القاهرة،  السام،  دار   ، تامر محمد   , إبراهيم  محمود 

ط١: ١٤١٧. 

بن  محمد  حامد  أبو  المذهب:  في  الوسيط   .63

محمد الغزالي الطوسي )ت: 505هـ(، تحقيق: أحمد 

القاهرة،  السام،  دار   ، تامر محمد   , إبراهيم  محمود 

ط١: ١٤١٧. 

بن  محمد  حامد  أبو  المذهب:  في  الوسيط   .6٤

محمد الغزالي الطوسي )ت: 505هـ(، تحقيق: أحمد 

القاهرة،  السام،  دار   ، تامر محمد   , إبراهيم  محمود 

ط١: ١٤١٧. 

***

Introduction:

Praise be to God, Lord of the Worlds, and 

blessings and peace be upon our master Mu-

hammad )may God’s prayers and peace  It is 

one of the greatest and most prestigious scienc-

es with God Almighty, especially jurisprudence 

and knowledge of what is permissible. The ha-

diths of the Prophet were combined on the virtue 

of science and the reason for choosing the topic 

is that the topic is related to important person-

al conditions that affect a woman’s life. Sharia 

exaggerated mourning, and I adopted a  I have 

adopted a methodology in writing this research 

of the ancient sources from the main books of 

jurisprudence, interpretation and hadith, I men-

tioned a prelude and definitions at the beginning 

of the search for the kit language and terminolo-

gy, and evidence of its legitimacy, reviewed the 

most important issues that touched the kit and 

presented the opinions of scholars, I attribut-

ed the Qur’anic verses to its surahs and hadiths 

mentioned its graduation From the books of Su-

nan and Antiquities, and I have divided my re-

search into an introduction and three chapters, 

and each topic consists of three demands, the 

first topic: the definition of the kit language, idi-

omatically and its legitimacy, the wisdom of the 
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kit and the time of the start of the kit, the second 

topic: the sections of the kit )the pilgrim and the 

pregnant woman( and the place where the iddat 

is considered, The alimony of the deceased, her 

husband, and her residence. The third topic: the 

definition of mourning linguistically and idio-

matically, and the rule of mourning and its con-

ditions, and the most important thing to avoid 

sharpness, kmethodology be upon him(. Then 

the conclusion that showed the most important 

findings.

***


