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 بسػػػم اهلل الرحمن الرحػػػيم

 

 

 َوَعْشراً  َأْشُهرٍ  َأْربَػَعةَ  بِأَنْػُفِسِهنَّ  يَػتَػَربَّْصنَ  َأْزَواجاً  َوَيَذُروفَ  ِمْنُكمْ  يُػتَػَوفػَّْوفَ  َوالَِّذينَ ))
  فَِإَذا

 ِبَما َواللَّوُ  بِاْلَمْعُروؼِ  َأنْػُفِسِهنَّ  ِفي فَػَعْلنَ  ِفيَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفال َأَجَلُهنَّ  بَػَلْغنَ 
 َخِبيٌر(( تَػْعَمُلوفَ 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ اهلل العظػػػػػػػػيم
 

 

                                                                                                                                          

 ٖٕٗة::االيلبقرةسورة ا                                                           

                      

 

 

  

 



 االىداء

 الى اماـ عدوؿ المتقين
 وسيد االثبات الصادقين
 محمد الرسػػػػػػػػػػػػػوؿ االمين

 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم.صل اهلل عليو 
_____________________ 

 
 ثم الى أمػػػػػػػي وأبي احػػػػػػق النػػػػػػاس

بصػػػػػحبتي في الدنيػػػػػػا ويػػػػػػـو الديػػػػن.                                                    
_________________________ 

 
 

 وكلوالى اساتذتي ومعلميني 
 من سهل لنا طريق العلم والمعرفو.

 

 الباحث

 



 والعرفاف شكر

 الى نعود وقفة من الجامعية الحياة في االخيرة خطواتنا نخطوا ونحن لنا البد

 الكثير قدموا الذين الكراـ اساتذتنا مع الجامعة رحاب في قضيناىا اعواـ
 باذلين

 ....فأكثر    اكثر االمة لتزدىر الغد جيل بناء في كبيرة جهودا بذلك

 والمعرفة العلم طريق لنا مهدو الذين الى

 االفاضل اساتذتنا جميع الى

 :والشكر بالتقدير واخص

 :االستاذ

 بريسػػػػػػػم علي احمد. د.ـ

 



 المحتويات

 

 أ االية 

 ب االىداء

 ج الشكر والعرفاف

 د المحتويات

 ٕ-ٔ المقدمة

 ٕٔ-ٖ ماىية العدة وحكمها وابتدائها -االوؿ:المبحث 

 ٚ-ٖ تعريف العدة لغتا وشرغا وقانونا -المطلب االوؿ:

 ٜ-ٚ خكم العدة شرعا وقانونا -المطلب الثاني:

 ٔٔ-ٓٔ ابتداء العدة -المطلب الثالث: 

 ٛٔ-ٕٔ انواع العدة ونفقتها وانتهائها -المبحث الثاني:

 ٙٔ-ٕٔ انواع العدة -االوؿ: المطلب 

 ٚٔ-ٙٔ نفقة المعتدة -المطلب الثاني:

 ٛٔ-ٚٔ انتهاء العدة -المطلب الثالث:

 ٕٓ-ٛٔ الخاتمة 

 ٕٕ-ٕٓ المصادر



 

 المقدمة

 على والسالـ والصالة,  القويم النهج المشرع,  المستقيم الطريق الى الهادي,  العارفين حمد هلل الحمد
  الدين يـو الى بأحساف تبعهم ومن اجمعين وصحبو والو محمد المتقين سيد

 : بعد اما

 وانو وجل عز اهلل عند اآلدمي اىمية لبياف التكريم ىذا فجاء(( آدـ بني كرمنا لقد)) وجل عز اهلل يقوؿ
 اهلل فرض فلقد الزواج مشروعية التكريم ىذا مظاىر ومن,  المخلوقات باقي عن ميزه فقد التكريم بهذا
 على يقاـ لكي واركاف شروط لو فالزواج, وسكن ورحمة خير من فيو لما البشر بني على الزاج  وجل عز

 الزواج فهذا, السامية االىداؼ ىذه تحقيق على للحفاظ اهلل فأوجبو والمودة السكن اولها االرض
 -:منها والتي ألجلو اهلل جعلها التي اىدافو الى يرقى حتى وشروط ضوابط لو المشروع

  االنقراض من البشرية على الحفاظ -ٔ

  االنساب ضياع عدـ -ٕ

  االمراض من خالية البشرية الحياة جعل -ٖ

 

 حدوث الى يؤدي مما, االزواج بين تحدث مستمرة خالفات ىناؾ تكوف اف البشرية الحياة اقتضت ولكن
 ما ولكن, الزوجة او الزوج كموت االنساف تدخل دوف الفراؽ ىذا يحدث وقد, فسخ او طالؽ من  فراؽ

 .الفراؽ ىذا على يترتب الذي

 يوفقني اف وجل عز المولى من راجية, المتواضع البحث ىذا خالؿ من اهلل شاء اف ببحثو سأقـو ما ىذا

 .القدير العزيز اهلل شاء اف كتابتو في والرشاد السداد ويرزقني

 

 



 :الموضوع طبيعة

 القضايا من عدداً  يعالج حيث العدة موضوع في االحواؿ باب في فقهية دراسة عن عبارة الموضوع
 وما وفاءة عدة كانت اـ( والبائن الرجعي) بنوعيو طالؽ عدة كانت سواء سواء بالعدة المتعلقة الفقهية
 اراء بياف مع,   وميراثها والنسب وحضانتها وارضاعها ونفقتها المعتدة خطبة: مثل احكاـ من عليها يترتب

 .االحكاـ تلك نحو والمعاصرينالقدامى  الفقهاء

 :الموضوع اىمية

 في تحدث طالؽ حالة من فكم, االمة ىذه لواقع مالـز امر في يبحث انو في الموضوع ىذا اىمية تكمن
 ىؤالء اف في اىميتو تظهر ىنا فمن,  الواحد اليـو في زوجها عنها يتوفى امراة من وكم,  واحد يـو

 بشكل معرفتها فوجب,  بهن الخاصة العدة احكاـ عليهن يترتب ازواجهن عنهن والمتوفي المطلقات
 :الموضوع اختيار سببة            وواضح تفصيلي

 : منها اذكر الموضوع ىذا لكتابة تفعتني عدة اسباب ىناؾ

 ونبتعد الحراـ على ونتعرؼ بو ونعمل الحالؿ على نتعرؼ حتى بالعدة المتعلقة الشرعية بأحكاـ العلم -ٔ
 .عنو

 مامعرفة  فيجب المسلمة المجتمعات من الغالب في الزوجين بين الفرقة حاالت من الكثير وقوع -ٕ
 .احكاـ من الفرقة تلك على يترتب

 :السابقة الجهود

 العلمية والرسائل الكتب من العديد توجد اذ, العدة موضوع عن كتب فيما االوؿ ىو الجهد ىذا يعتبر ال
 ومن, ومفردة مقارنة فقهية دراسة في الموضوع ىذا مثل الى تتطرؽ احدا اجد لم ولكن عنو تتحدث التي

 نصر احمد للمستشار" الطالؽ او الفراؽ عقب النساء عدة" كتاب العدة تتحدث التي الكتب ضمن
  الجندي
 .المكي محمد لػ" االسالـ في العدة احكاـ"  وىي بالعدة المتعلقة االحكاـ رسائل سلسلة من ورسالة

 



 

 ماىية العدة وحكمها -المبحث االوؿ:

 وشرعاً وقانوناً تعريف العدة لغًة  -المطلب االوؿ:

                                                                                                                         -في اللغة:
ومنها  (ٔ)العدة بكسر العين من الفعل عّد وىو احصاء الشيء مثل قولهم عدّة عداّ او تعدادا بمعنى احصاه وعدده,

وقيل تربصها  )اعدت بالشيء( أي ادخلتو في الحساب والعد ومنها عدة المرأة قيل اياـ قرئها مأخوذ من )العّد( والحساب 
وسمت  (ٕ)المدة الواجب عليها والجمع )العدد(  مثل سدرة وسدر , وعدة المرأة: اياـ احدادىا علي زوجها وحزنها عليو.

قاؿ تعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم))اف عدة الشهور عند اهلل اثنا  (ٖ)راء او االشهر غالبابذلك ألشتمالها على العددمن االق
لقد  -دة شرعاً:تعريف الع                                                                          (ٗ)عشر شهراً((

تعددت عبارات الفقهاء في تعريف العدة اال انها جميعها يدور حوؿ مفهـو واحد ال اختالؼ فيو , وانما التفاوت كاف 
                                                                                                                                 -بينهم في االلفاظ فقط كما سيأتي بيانو:

                                                                                                                               -عند الحنفية:
                                                                                                          -عرفها الحنفية بعدة تعريفات منها :

                                                        (٘)بانها تربص يلـز المرأة عند زواؿ النكاح او شبهتو-عرفها الغنيمي: -ٔ
                                           شرح التعريف                                                                            

تحصي االياـ الضروبة عليها وتنتظر "التربص" ىو االنتظار. اي انتظار انقضاء المدة وسمي التربص "عدة" الف المراة 
"الى التعريف لبياف اف ىذا التربص ىو من  الفرج الموعود لها , يلـز المرأة عند زواؿ النكاح او شبهتو ,اضافة كلمة "يلـز

                                   حكم اهلل وشريعتو .                                                                                                           

 

                         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                        (.                                                                          ٕٔٛ/ٖأبن منضور: لساف العرب) -ٔ
.                                                                                  ٙٔٗ(. الرازي: مختار الصحاح صٗٗ/ٕالقيومي: المصباح المنير ) -ٕ
                                                                                         (.                                         ٖٙ/ٖأبن منضور: لساف العرب ) -ٖ
                                            .                                                                                      ٖٙسورة التوبة:االية  -ٗ
         (.ٓٛ/ٖلباب )الغنيمي: ال-٘



كحرمة التزوج بشبهة )كنكاح اختها او التزوج اربع نسوة( كذلك يشترط الدخوؿ في ىذا الدخوؿ النكاح او الخلوه النها 
                                                                            (.                                                                                                           ٔ)تقـو مقاـ الدخوؿ

                                                                                                                                -عند المالكية:
.                                                                                                    (ٕ)يمتنع فيها الزواج بسبب طالؽ او موت الزوج او فساد النكاحعرفها الحطاب والغرياني بأنها: مدة 

ىا ال يقاؿ لو : المراد بػ)المنع( ىو منع المرأة ال منع الرجل الف المدة منع من طلق رابعة من النكاح غير شرح التعريف
 .                                                           (ٖ)عدة ال لغة وال شرعاً. النو اليمكن من النكاح في مواطن كثيرة كزمن االحراـ او المرض وال يقاؿ فيو ايظا انو معتد

                                                                                                                                                       -عند الشافعية:
                                              .(ٗ)لتفجعها على زوجهاعرفها الشربيني بأنها : أسم المدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها او للتعيد او 

                                            (٘)قولو "تتربص المرأة" شمل الحرة واالمة دوف الرجل حيث ال عدة عليو اال في حالتين شرح التعريف:

             اف طلق أمرأتو واراد التزوج بمن ال يجوز جمعها معها كأختها.                                                            الحالة االولى: 

    كمن معو اربع زوجات وطلق واحدة منهن واراد التزوج بخامسة.                                                                      الحالة الثانية: 
                                                   .                       (ٙ)وقولو "لمعرفة براءة رحمها" اي براءتو من الحمل وىذا لغير الصغيرة وااليسة

 

 

                                                                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ               ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(.                                                                                                  ٖٛٔ/ٗ( ابن نجيم البحر الرائق )ٖٚٓ/ٗ)أبن الهماـ:فتح القدير  -ٔ
(.                                                                                                                       ٘ٛ/ٖ( الغرياني الفقو المالكي)ٓٗٔ/ٗل: )الحطاب مواىب الجليل لشرح مختصر خلي -ٕ
                                                                               .                           (ٚ٘/ٕوالنقراوي : القواكة الرواني)   (ٔٚٙ/ٕالدردير : الشرح الصغير ) -ٖ
                (.                                                                                                            ٕٛ٘/ٕ(وحاشية الشرقاوي على التحرير )ٜٖٔ/ٗالشربيني: مغني المحتاج ) -ٗ
                                                                                                           (.                                                                                                                           ٜٖٔ/ٜٔالشيرازي: المجموع ) -٘
                                                                          ( ابو زىرة : االحواؿ الشخصية.ٕٗٔ/ٕ)ابن نجيم, البحر الرائق  -ٙ

 



وىو المغلب في العدة بدليل االكتفاء بقرء واحد مع حصوؿ البراءة بو, بدليل وجوب  وقولو  "للتعيد" ىذا للصغير وااليسة
                          .                                                                                                                            (ٔ)بهاعدة الوفاة واف لم يدخل 

                                                                                                                                -عند الحنابلة:
                                                     .                                                                          (ٕ)التربص المحدود شرعاً اليهوتي: عرفها 

                                                                                                                                                         -شرح التعريف:
وضع قولو "التربص" اي اف مدة العدة معلومة حيث تتربص المرأة وتنتظر بدوف زواج لتعرؼ براءة رحمها ويحصل ذلك ب -ٔ

                             الحمل او بمضي اقراء او اشهر.                                                                                                 
                                                                                                                      -تعريف الفقهاء المحدثين للعدة: -ٕ
ىي آجل حدده الشارع للمرأة التي حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب من االسباب التي تمتنع  -عرفها شلبي فقاؿ: -ٔ

                                                                 .                                                             (ٖ)عن التزوج فيو بغير زوجها االوؿ

ىي آجل عن الزوجية من كل الوجوه بمجرد وقوع الفرقة, بل تتربص المرأة وال تتزوج غيره , حتى  -عرفها ابو زىرة : -ٕ
                                                                                     (.                                              ٗ)تنتهي تلك المدة التي قدرىا الشارع

تعريفات الفقهاء المحدثين قد اتفقت مع تعريفات الفقهاء القدامى , ومحل االتفاؽ ىو اف العدة ىي مدة  -:ويالحظ اف 
                          تزوج .                                                          حددىا الشرع وتمكثها المرأة بسبب انتهاء زواجها فتمتنع فيها عن ال
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                  (                                                                                                                            ٖٗٛ/ٗالشربيني: مغنى المحتاج )  -ٔ
            (.                                                                                                                           ٔٔٗ/٘اليهوتي : كشاؼ القناع) -ٕ
                                                                                                                                                                                                                                                       (.                ٕٚٙشلبي: احكاـ االسرة في االسالـ )ص/  -ٖ
                                                        (.ٖ٘ٗرة : احواؿ الشخصية)ص/ابو زى -ٗ

 -التعريف المختار:



ذكرت انفاً أنو ال يوجد خالؼ كبير بين تعريفات القدامى والمحدثين من الفقهاء فكلها تعريفات تفيد معنى واحدا ولكن 
 "وىو اف العدة ىي التربص المحدود شرعاً".  , اال انني اختار تعريف الحنابلةالخالؼ لفظي فقط

وذلك الف كل التعريفات السابقة للقدامى والمحدثين شملت حقيقة العدة مختلطا بأثارىا واحكامها المترتبة عليها اما تعريف 
 . (ٔ)الحنابلة فقد اقتصر على ماىية العدة وحقيقتها فقط

                                                                                                                                                        -تعريف العدة قانوناً:
                                                                                     .                                                                                                                             (ٕ)الزمنية التي تعقب الفرقة ويحـر على المرأة التزوج فيها حتى تنقضي الفترة ىي

تِِهنَّ  َفَطلُِّقوُىنَّ  النَِّساءَ  طَلَّْقُتمُ  ِإَذا النَِّبيُّ  َأيػَُّها لقولو تعالى في سورة الطالؽ))يَاوذلك   اَل  ۖ   رَبَُّكمْ  اللَّوَ  َواتػَُّقوا ۖ   اْلِعدَّةَ  َوَأْحُصوا ِلِعدَّ
َنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  يَْأتِينَ  َأفْ  ِإالَّ  َيْخُرْجنَ  َواَل  بُػُيوتِِهنَّ  ِمنْ  ُتْخرُِجوُىنَّ   ۖ   نَػْفَسوُ  ظََلمَ  فَػَقدْ  اللَّوِ  ُحُدودَ  يَػتَػَعدَّ  َوَمنْ  ۖ   اللَّوِ  ُحُدودُ  َوتِْلكَ  ۖ   ُمبَػيػِّ

ِلكَ  بَػْعدَ  ُيْحِدثُ  اللَّوَ  َلَعلَّ  َتْدِري اَل   (َٖأْمًرا(() ذََٰ

                                                                                           -ونصت المادة السابعة واالربعوف "تجب العدة على الزوجة في الحالتين االتيتين:
اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخوؿ سواء كانت من طالؽ رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفرقة او  -ٔ

                                         متاركة او فسخ او خيار بلوغ.                                                                                       
كل امرأة مدخوؿ بها بعقد صحيح او فاسد او وطء بشبهة اذا وقت الفرقة بينها   -اذا توفي زوجها ولو قبل الدخوؿ بها : -ٕ

                                                                     .                              (ٗ)وبين زوجها بأي نوع من انواعها وجب عليها اف تعتد عن ذلك الرجل بعد فراقة

 

                        ػػػػ                                                                                                                         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(.                                                                                              ٔٔٗ/٘( , اليهوتي :كشاؼ القناع)ٛٗٗ/ٚالمغنى ) -ابن قدامى: -ٔ
                                                                                    الجزء االوؿ.                     ٘ٛٔالدكتور احمد الكبيسي, شرح االحواؿ الشخصية / ص -ٕ
                            .                                                                                                                            ٔسورة الطالؽ /االية/ -ٖ
 .ٜٜ٘ٔلسنة  ٛٛٔمن قانوف االحواؿ الشخصية رقم  ٚٗالمادة  -ٗ

 ِمنْ  طَلَّْقُتُموُىنَّ  ثُمَّ  اْلُمْؤِمَناتِ  َنَكْحُتمُ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها اما اذا وقع الطالؽ قبل الدخوؿ فال عدة على الزوجة لقولو تعالى ))يَا
.                                                                     (ٔ)َجِمياًل((  َسَراًحا َوَسرُِّحوُىنَّ  َفَمتػُِّعوُىنَّ  ۖ   تَػْعَتدُّونَػَها ِعدَّةٍ  ِمنْ  َعَلْيِهنَّ  َلُكمْ  َفَما َتَمسُّوُىنَّ  َأفْ  قَػْبلِ 

جوز اف تتزوج حتى تنتهي فأف  كانت الفرقة بسبب الموت وجب عليها العدة سواء كانت مدخوال بها اـ غير مدخوال بها وال ي



ُلغَ  َحتَّى النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  تَػْعزُِموا العدة لقولو تعالى ))َوال  َأفَّ  َواْعَلُموا فَاْحَذُروهُ  َأنْػُفِسُكمْ  ِفي َما يَػْعَلمُ  اللَّوَ  َأفَّ  َواْعَلُموا َأَجَلوُ  اْلِكَتابُ  يَػبػْ
 . اي المكتوب من العدة.(ٕ)َحِليٌم(( َغُفورٌ  اللَّوَ 

 حكم العدة شرعاً وقانوناً. -المطلب الثاني:

                                                            -اجمع علماء الشريعة االسالمية والقانوف على اف العدة واجبة لما يأتي: -حكم العدة شرعاً:
ل ذلك حـر اهلل زواج المعتدة حتى تنتهي معرفة براءة الرحم صيانة لالسباب من االختالط لماعليو من فساد ومن اج -ٔ

 -ٕ                                                                                                    عدتها.                     
بمراجعة نفسو بعد اف يذىب عنو غضبو اذا ربما يكوف قد تسرع في الطالؽ وال يستطيع  اعطاء الزوج فرصة للرجوع الى زوجتة

اف يعيش بغير زوجتو التي طلقها النو يحبها او الف لو اوالد منها فشرع سبحانو وتعالى العدة الجل اف يتدارؾ الزوج ماحدث 
 -ٖ                                                              ويعيد زوجتو الى عصمتو.                                          

اعالـ الناس بمكانة الزواج وعظيم شانو عند اهلل وعند الناس من اجل ذلك جعل اهلل الشهادة عليو في االبتداء وجعل العدة منو 
                                                                                                                                              في االنتهاء .

مراعاة حق الزوج الذي توفاه اهلل وذلك بمنع زوجتو من التزين والتجميل واباحة الحداد لها اربعة اشهر وعشرا التي ىي  -ٗ
تؤمن باهلل واليـو االخر اف تحد على ميت فوؽ ثالث لياؿ  عدة الوفاة وقد قاؿ النبي صل اهلل عليو والو وسلم "ال يحل ألمرأة

          (ٖ)اال على زوج اربة اشهر وعشرا".

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                                                                                                                         .                                                           ٜٗسورة االحزاب/االية/ -ٔ
                                                      .                                                                             ٖٕ٘سورة البقرة/االية / -ٕ
 .ٛٗٗ/ٚوانظر المغني  ٕٙ/ٚشرح صحيح البخاري  -ٖ

 

                                                                                                                                                         -سبب وجوب العدة:
                                                                                                                                    -تجب العدة على المرأة لالسباب االتية:



اوال: وفاة الزوج اذا توفي الزوج وكاف النكاح صحيحا تجب عليها العدة لقولو تعالى)) والذين يتوفوف منكم ويذروف ازواجا 
                                                                                        يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا((                                            

سواء ادخل بها اـ ال . الف االية الكريمة لم تفرؽ بينهما اال اذا كانت حامال فأنها تعتد بوضع الحمل لقولو تعالى )) واوالت 
                                                                                                                                     (.                ٔ)االحماؿ اجلهن اف يضعن حملهن ((

 فقد خصصت ىذه االية العمـو الوارد في االية المتوفي عنها زوجها السابقة .

 (ٕ)ثانيا: حصوؿ الفرقة بعد الدخوؿ بالزوجة عند الفقهاء كافة او بالخلوة بها على رأي الحنفية والحنابلة 

زرارة ابن ابي اوفى فقد قاؿ"قضي الخلفاء الراشدوف من ارقى سترا او اغلق بابا فقد وجب المهر فقد تجب العدة لما رواه 
               .                             (ٖ)ووجبت العدة"

 ػ

 

 

 

                                                                                                                                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٗسورة الطالؽ / االية   -ٔ

 الجزء االوؿ . ٜٕٙاحمد الكبيسي/قانوف االحواؿ الشخصية /ص  -ٕ

 .ٔ٘ٗ/ٚالمغني  -ٖ

 

الفرقة قبل الدخوؿ والخلوة الصحيحة فال تجب العدة على المرأة لقولو تعالى )) يا ايها الذين امنوا اذا وعلى ىذا اذا حصلت 
تمسوىن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوىن وسرحوىن سراحا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموىن من قبل اف 

 .(ٔ)جميال((



ثالثاً: حصوؿ الفرقة بين الزوجين بعد الدخوؿ في العقد الفاسد سواء حصلت الفرقة بأختيارىما او بحكم القاضي او بسبب 
 وفاة الزوج.

 -حكم العدة قانوناً:

               أتي:                                                                                                                         العدة واجبة قانونا ولها احكاـ يبينها فيما ي
اوال: ال يجوز لالجنبي اف يتزوج المعتدة مادامت في العدة استناداً الى قولو تعالى ))وال تعزموا عقدت النكاح حتى يبلغ 

الف المطلقة طالقا رجعيا تعتبر زوجة والمطلقة طالقا بائنا وال زالت في العدة تعتبر في حكم الزوجة  .(ٕ)تاب اجلو((الك
فاالقداـ على التزوج بها اعتداء على حق الزوج من اجل ذلك حـر على االجنبي اف يخطبها خطبة صريحة واف يتزوجها في 

 اثناء عدتها.

             ثانيا: ال يجوز للمطلق اف يتزوج محرما للمطلقة مادامت في عدتها. فأذا انتهت العدة جاز لو ذلك .                                  
                       ثالثا: اذا كاف المطلق متزوجا من اربع نسوة وطلق واحدة فليس لو اف يتزوج الخامسة حتى تنقضى عدة المطلقة.                  

رابعا: يلـز المعتدة من فراؽ بعد النكاح الصحيح االحداد "وىو ترؾ الزينة والطيب ونحوىا" فال يجوز للمعتدة من الوفاة او 
طالؽ بائن اف تلبس الحرير او تتعطر بالروائح العطرة او تدىن شعرىا او تكتحل وفي الحداد قاؿ النبي صل اهلل عليو والو 

تحد على مين فوؽ ثالث اال على زوج فأنها تحد عليو اربعة اشهر وعشرا " ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليـو االخر اف وسلم "
                                                                                                      .                                      (ٖ)اما المطلقة رجعيا فأنو يستحب لها اف تتزين وترتدي احسن مالبسها لعل قلب زوجها يتحوؿ فيعدؿ عن الطالؽ ويرجعها 

 

                                                                                                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                   .                                                                                                                            ٜٗسورة االحزاب/ االية  -ٔ
                                                       .                                                                                                                            ٖٕ٘سورة البقرة/ االية  -ٕ
 الجزء الثاني..ٚٗٔعالء الدين خروؼ, قانوف االحواؿ الشخصية, ص -ٖ

 

 ابتداء العدة -المطلب الثالث:

                                                                                                                                                                     -المادة التاسعة واالربعوف:
                                                                          (ٔ)"تبدأ العدة فورا بعد الطالؽ او التفريق او الموت ولم تعلم المرأة بالطالؽ او الموت "



وىو الفراؽ وتنتهي بأنتهاء اجلها سواء علمت المرأة بالفراؽ او لم تعلم الف العدة مدة  –تبدأ العدة بمجرد وجود سببها 
                                                            حددىا الشارع بعد وقوع الفرقة بين الزوجين فال يشترط العلم بمضيها.            

اف تبتدأ العدة فورا بعد الطالؽ او الموت ولو لم تعلم المرأة بالطالؽ او الموت .                        والقانوف نص صراحة على
ا طهراف بالضرورة واف اقصى مدة الراجح عند االحناؼ في احتساب العدة لذوات الحيض ىو اف الحيضات الثالث يتخلله

للحيض ىي عشرة اياـ لالحتياطواف اقل مدة للطهر خمسة عشر يوما وال حد الكثره. وتنتهي عدتها بأنقطاع الدـ عن الحيضة 
كحوامل ىي ستوف يوماً من تاريخ الفرقة فأذا الثالثة واف اقل مدة تصدؽ فيها المرأة انها انقضت عدتها بحيضها ثالث حيض  

المعتدة بالحيض انتهاء عدتها برؤية دـ الحيض ثالث مرات كحوامل بعد الطالؽ فأف كاف قد مضى ستوف يوماً فأكثر  ادعت
من تاريخ الطالؽ الرجعي صدقت في قولها ىذا بيمينها. وتكوف العدة منتهية واف كانت المدة من تاريخ الطالؽ اقل من ستين 

حمل انقضاء العدة.المعتدة المطلقة لها النفقة على زوجها مدة العدة اما معتدة يوماً فال تصدؽ في ادعائها الف المدة التت
وعلى                                                                                                          (ٕ)الوفاء فال نفقة لها.

القا اـ فسخا اـ وفاة وال يشترط علم المرأة بها عند جمهور الفقهاء رأي آخر تبدء العدة من وقت وقوع الفرقة سواء كانت ط
الف سبب وجوب العدة ىو الطالؽ او المفارقة في العقد الفاسد او الوفاة فيعتبر ابتداىا من وقت وجوب السبب وعن علي 

الغائب ال يقع اصال حتى يأتيها الخبر ابن ابي طالب عليو السالـ قاؿ "انها تعتبر من يـو يأتيها خبر الوفاة " وقاؿ داوود طالؽ 
                .                                                                                                                            (ٖ)وتعتد المتوفي عنها زوجها من خبر وفاتو
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                                                       .                                                           ٕٜٚٔمن قانوف االحواؿ الشخصية لسنة  ٜٗالمادة  -ٔ
.                                                                                                                      ٕ٘ٔاحمد نصر الجندي , شرح قانوف االحواؿ الشخصية العراقي, ص -ٕ
 .ٖٛٔنفقة الزوجة واالقارب, صصباح سلماف المفتي,  -ٖ

 

اف النكاح الصحيح اذا انحل وانتهى بأي نوع من انواع انحاللو وانهاءه كالفسخ والطالؽ. التفرقة بأنواعو والخلع والموت فأف 
واذا  العدة تبتدء أثر انحالؿ النكاح. فأذا كانت المعتدة حامال فأف عدتها تنتهي بوضع الحمل. والمتوفي عنها زوجها وغيرىا. 

كانت المعتدة غير حامل فأف عدتها تبتدء فور الطالؽ وتنتهي بأنتهاء اجلها , اي نوع كاف اجلها حتى واف لم تعلم المرأة 



سبب العدة كالطالؽ والموت , الف العدة وقت من االوقات حدد الشارع ابتداء وانتهاء, فال يشترط علم المرأة في بأبتداءىا 
                                             ا ما نصت عليو المادة.                                                                                                        او انتهاءىا / او سببها وىذ

اما اذا لم  حاضرا اـ غائبا  اف المطلقة تعتد من حين الطالؽ اذا ثبت بحجة شرعية سواء كاف الزواج :االماميةالشيعة وعند 
يثبت وانما علمت بو فأنها تعتد من وقت بلوغ الخبر اليها, واذا كانت الفرقة بوفاة لم يحل لها التزوج اال بعد ثبوت 

 .                                                                                                                            (ٔ)الوفاة.

وكذلك الحكم اذا اقر الزوج بأنو طلق زوجتو في وقت مضي وانتفت للقاضي كل شبهة في تصديق ىذا االقرار فأف العدة تبدء 
 من وقت االقرار اما اذا كانت ىناؾ شبهة في تصديق القاضي لالقرار الزوج فأف العدة تبدء من وقتو. من الوقت الذي عينو ال

وذلك كأف يكوف الرجل مريضاً يضن انو يريد االحتياؿ مع المرأة على اعطائها من الماؿ اكثر مما يكوف لها بطريق الميراث 
المقر مريدا بالقرار اف يتمكن من التزوج بأخت امرأتو او بأي امرأة ال فيقر الرجل بطالؽ سابق لتكوف عدتها منقية وكأف يكوف 

 .(ٕ)يتمكن من زواجها مع امرأتو في وقت واحد
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 الجزء الثاني.  ٘ٗٔعالء الدين خروؼ , شرح قانوف االحواؿ الشخصية, ص -ٔ

 .ٛٗٔصحسين خلف الجبوري , فرؽ النكاح وبياف احكامها,  -ٕ

 

 

 أنواع العدة ونفقتها و انتهائها. -المبحث الثاني:

                                                                       انواع العدة.                                                                                                                  -المطلب االوؿ:
                                                                                                                            المادة)الثامنة واالربعوف(:                   



                                        عدة الطالؽ او الفسخ للمدخوؿ بها ثالثة قروء.                                                                                   -ٔ
                  اذا بلغت المرأة ولم تحض اصال فعدة الطالؽ او التفرقة في حقها ثالثة اشهر كاملة.                            -ٕ
حمل والمدة عدة المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة اياـ للحائض اما الحامل فتعتد بأبعد االجلين من وضع ال -ٖ

اذا  -ٗ                     المذكورة.                                                                                                  
     .                                    (ٔ)مات زوج المطلقة وىي في العدة فتعتد عدة الوفاة وال تحتسب المدة الماضية(

                                                                  -العدة من الفرقة في النكاح الصحيح ثالثة انواع: -انواع العدة : –
 عدة وضع الحمل وعدة باالقراء وعدة باالشهر.

مطلب بالحديث عن النوع االوؿ وىو )عدة الحمل( فالعدة بوضع الحمل تكوف لمن حصلت الفرقة بينها سأبدأ في ىذا ال
. (ٕ)بينهما بوفاة اـ بغيرىا لقولو تعالى))وأوالت االحماؿ اجلهن اف يضعن حملهن((كانت الفرقة وبين زوجها وىي حامل سواء  

الزوجين كما يشمل المعتدات من زفاة الزوج ولو لم يمض على وىذا النص عاـ يشمل المعتدة من طالؽ او الفرقة في حياة 
                                                                                                                                الفراؽ اال ساعة واحدة او فلكة مغزؿ كما ورد في بعض االثار وقد روى عن سريرة ولم يدفن جاز لها اف تتزوج.

وشرط الوالدة التي تنهي العدة اف يكوف ماوضعتو قد استباف خلقو او فاف لم يتبين بأف اسقطت علقة او مضغة لم تنقض العدة 
النو اذا لم يتبين شيء من خلقو ال يعلم كونو حمال . يحتمل اف يكوف حمال او يحتمل اف يكوف قطعة دـ في رحمها والعدة ال 

 .                                                                                                                   (ٖ)هي بالشك النها ثابتو من قبل يقين والشك ال يزيل اليقينتنت
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 .ٖٜٙٔمن قانوف االحواؿ الشخصية لسنة  ٛٗالمادة  -ٔ

  .٘ٗسورة الطالؽ/االية  -ٕ

 .ٜٖٛد. محمد ابو زىرة ,االحواؿ الشخصية, ص -ٖ

 

المرأة تنقضي بوضع الحمل وليس عليها عدة وفاة. وقد روي عن علي وابن عباس  فذىب جمهور الفقاء الى اف عدة مثل ىذة
_رضي اهلل عنهما_ اف الحامل التي يتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد االجلين "وضع الحمل او عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة 

وجب انتهاء العدة بوضع الحمل وىذا ىو رأي اياـ" وذلك جمعا بين اية البقرة التي توجب عدة الوفاة واية سورة الطالؽ التي ت
 .                                                                                                            (ٔ)الزيدية والشيعة االمامية



 

الولى تقضي بأف عدة ىذه المرأة وضع الف االية ا وىذا الرأي يرد عليو بأف التعارض ظاىر بين الحامل المتوفي عنها زوجها
حملها واالية الثانية تقضي بأف عدتها اربعة اشهر وعشرة اياـ فكاف الجمع بينهما غير ممكن وخاصة انو قد ورد في البخاري 

عن ابن مسعود انو قاؿ "تجعلوف عليها التغليظ وال تجعلوف لها الرخصة" نزلت سورة النساء القصري بعد الطولي وورد في 
الصحيحين اف سبيعة بن اكوث االسلمية اصيزت انها كانت تحت سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي وكاف معن شهد بدر 

فتوفى عنها في حجة الوداع وىي حامل فلم تثبت اف وضعت حملها. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها 
واهلل انت بناكحو حتى  ا مالي اراِؾ متجملة لعلك ترجين النكاح؟ بني عبد الدار _ فقاؿ لهابو السنابل بن يمكث_ رجل من 

تمر عليِك اربعة اشهر وعشرة قالت فجمعت على ثيابي حين امسيت , فأتيت النبي ص فسألتو عن ذلك ,فأفتاني أني قد 
 .(ٕ)حللت حين وضعت حملي, وامرني بالتزوج اف بدا لي.....
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 نظر االحواؿ الشخصية بين المذاىب اىل السنة ومذاىب الجعفرية. -ٔ

 , الجزء الثاني.ٔٗٔعالء الدين خروؼ _احواؿ شخصية_ ص -ٕ

 

 عدة االقراء _المادة الثامنة واربعوف ,الفقرة االولى. -النوع الثاني:

                                                                                                          (ٔ)"عدة الطالؽ والفسخ لمدخوؿ بها ثالث قروء"
وىي الحيضات وشرطها اف تكوف المرأة ممن تحيض فعال اي غير صغيرة وال ايسة ال ممن ال يأتهن الحيض  -العدة باالقراء:



ال حامال عند الفرقة وعلى ذلك تعتد بثالث بسبب موت زوجها و في زمنو واف تكوف الفرقة حاصلة بعد الدخوؿ وال تكوف 
 .(ٖ)قاؿ تعالى ))المطلقات يتربصن بأنفسهن ثالث قروء(( (ٕ)حيضات كوامل تبدا بعد الفرقة

غير كاملة بل تنتظر حتى تتطهر وتنتهي طهرىا وتبدأ  فأذا فارقها زوجها في الحياة فال تحتسب لها ىذه الحيضة من عدتها النها
حيضًة تعتبر مبدا الحيضات الثالثة وتنتهي بأنتهاء الحيضة الثالثة , ىذا عند الحنفية ومن تبعهم على اعتبار تغيير القرء 

الطهر الذي وقعت  بالحيض, وعند الشافعية والمالكية والجعفية القرء الطهر فتكوف العدة عندىم بثالث اطهار يحتسب منها
فيو الفرقة واذا ادعت المرأة بانقضاء عدتها بأحتساب ثالث حيضات كوامل فال تصدؽ بدعواىا اال اذا مرت عليها تسعوف 

 .(ٗ) يوماً من حين الفرقة

                               .             (٘)وروي عن عائشة اف رسوؿ اهلل صل اهلل عليو والو وسلم قاؿ "طالؽ االمة تطليقتاف وعدتها حيضتاف"
واف المراد من العدة ىو التعرؼ على براءة الرحم وذلك يكوف بالحيض ال بالطهر ويظهر اف الرأي االخير الذي يقوؿ  اف 

                          .           (ٙ)المراد بالقرء الطهر . وىو الراجح الف اهلل تبارؾ وتعالى يقوؿ ))وال يحل لهن اف يكتمن ماخلق في ارحامهن((
طهر ويقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى))والالئي وما خلق اهلل في الرحم ىو الحيض او الحمل, ولم ينقل عن احد اف المراد ىنا ىو ال

  .(ٚ)يأسن من الحيض من نسائكم اف ارتبتم فعدتهن ثالث اشهر والالئي لم يحضن((
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                                             .                                                           ٕٜٚٔخصية لسنة من قانوف االحواؿ الش ٔؼ  ٛٗالمادة  -ٔ
                                          .                                                                      ٔٛٔحسن علي االعضمي , احكاـ الزواج, ص  -ٕ
          .                                                                                                                            ٕٕٛسورة البقرة / االية  -ٖ
                                                                                         , الجزء الثاني.                 ٖٚٔعالء الدين خروؼ , احكاـ االحوااللشخصية ,ص -ٗ
                      .                                                                                                                            ٙسورة المائدة/االية  -٘
                       .                                                                                                                            ٕٕٛسورة البقرة/ االية  -ٙ
 .ٗسورة الطالؽ /االية  -ٚ

ثامنة واربعوف الفقرة الثانية"اذا بلغت المرأة ولم تحض اصال فعدة الطالؽ والتفرقة  المادةالعدة باالشهر. -ع الثالث:النو 
 . (ٔ)في حقها ثالث اشهر كاملة"

                                          تعتد المرأة باالشهر بدؿ من القروء في الحالت التالية:                                                                          -العدة باالشهر: -
.او النها بلغت "كل امرأة فارقها زوجها بعد الدخوؿ بسبب من اسباب الفرقة غير الوفاة , وكانت ال تحيض لصغر سنها 

سن اليأس من الحمل ,او بلغت من العمر خمسة عشر عاما ولم تحض ولم تكن حامال فكل امراة مفارقة ىذا شأنها تعتد 



هر لقولو تعالى))والالئي يئسن من المحيض  من نسائكم اف ارتبتم فعدتهن ثالثة اشهر والالئي لم يحضن بثالث اش
النسوة ممن وىذه االشهر ليست اصلية في وجوب االعتداد بها ,وانما ىي تدؿ على الحيض ولو كانت اوليك (.ٕ()(

اما الجعفرية  ٛٗذ القانوف في الفقرة)أ( من المادة يحضن .لما وجب عليهن االعتداد باالشهر . وىذا عند الحنفية وبو اخ
فأنهم ذىبوا الى اف المراة التي ال تحيض لصغر او لكبر تحقق معو بلوغها سن اليأس ال عدة عليها مطلقاً. اال عدة الوفاة 

سن من  اف مات عنها زوجها اما اذا كانت المراة ال تحيض خلفة او لرضاع او مرض او لغيرىا من االسباب وىي في
تحيض ولم تكن حامال وكانت الفرقة بعد الدخوؿ لسبب غير الوفاة فاف ىذه المرأة التي تعتد _عندىم_ بثالثة اشهر 

الهاللية اذا ابتدأت العدة من اوؿ  وتعتبر العدة باالشهرويتفق الجعفرية والحنفية على ضرورة كوف االشهر الثالثة كاملة 
الشهر او نقص بعض االشهر عن ثالثين يوما . اما اذا ابتدأت العدة في اثناء الشهر فقد ذىب ابو حنيفة الى اف العدة 

حين اذا تكوف بالياـ وىي تسعوف يوما كاملة في حين ذىب ابو يوسف ومحمد والجعفرية الى انو يحتسب الشهراف 
   (.                                                                                                                           ٖ.) ر الهاللية وتكمل عدة الشهر االوؿ ثالثين يوما من الشهر ىالرابعاالخيراف بالشهو 

 
 

                                                                                           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                            ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٜٙٔمن قانوف االحواؿ الشخصية لسنة  ٕؼ  ٛٗالمادة  -ٔ
 .ٗسورة الطالؽ /االية  -ٕ

 الجزء االوؿ. ٕٖٗد.احمد عبيد الكبيسي, االحواؿ الشخصية , ص  -ٖ
 
 
 
 

 
  -العدة باالشهر االصلية:

وليس بدؿ عن القروء وذلك في حالة وفاة زوجها عنها بعد عقد صحيح سواء كاف ذلك تعتد المرأة المفارقة باالشهر اصال 
قبل الدخوؿ او بعده , سواء كانت من ذوات الحيض او ليست كذلك وعدة المراة في ىذه الحالة اربعة اشهر وعشرة اياـ 

 .(ٔ)اجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة((لقولو تعالى))والذين يتوفين منكم ويذروف ازو 
 



اماـ اذا حصلت وفاة الزوج عن زوجتة وكاف عقد النكاح فاسدا وقد دخل بها حقيقة فعدتها ثالث قروء اف كانت من 
ذوات الحيض وثالثة اشهر اف لم تكن من ذوات الحيض الف الزواج الفاسد ليس بنعمة يلـز المراة بها اظهار الحزف 

 واالسى.
 

واذا الزمت العدة احد ىذين النوعين من النساء تعتبر باالىلة وجبت العدة في اوؿ الشهر حتى واف نقص عدد اياـ بعض 
فال تنقضي العدة اال بعد تسعين يوما اذا   االشهر عن الثالثين يوما بينما اذا وجبت العدة اثناء الشهر فتعتبر االشهر بالياـ

 .(ٕ)يوما اذا كاف  سبب الفرقة وفاة الزوج ٖٓٔكانت لغير وفاة الزوج وال تنقضي اال بعد 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٗسورة الطالؽ/االية  -ٔ
 .ٕٗٔحسين خلف الجبوري, فرؽ النكاح ,ص -ٕ
 
 
 
 
 

 
 نفقة المعتدة. -المطلب الثاني:

 .(ٔ)خمسوف " تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً وال نفقة لعدة الوفاة" المادة
 فرقة الطالؽ الرجعي والطالؽ الحامل وخلعها ال توجب سقوط النفقة فتوجب عليها النفقة لمدة العدة واف طالت .

 المعتدة رجعيا واف كانت حائال واال بال رجعي. -اوال
 المرأة حامال وكاف الطالؽ بائناً. اذا كانت -ثانيا



للمياتو بالخلع واذا كانت حامال مالم تبرءة منها وقت وقوعو وللمختلعة ايظا اذا رجعت يعوض الخلع وصار طالقها  -ثالثا
 رجعيًا.

عن االسالـ اذا استلمت زوجتو بعد الدخوؿ مدة العدة الف الفسخ معلق  بردتو بعد الدخوؿ وبايائوتجب النفقة  -رابعا
على انقضاء عدتها ومتى انفسخ النكاح وسقطت النفقة وتجب النفقة ايظا للزوجة التي فعل زوجها الفاحشة مع اصلها 

 اذا كاف طائا عليو.وفروعها بعد نكاحها والتي فعلت الفاحشة مع اصل زوجها او فروعو الف الفاحشة ال يفسخ النكاح 
ذاؿ سبب الفرقة مالم يجد النكاح فاذا اسلمت المباتة بالردة فال كل امرأة بطلت نفقتها بالبينونة التعود لها النفقة واف  

نفقتها بخالؼ المطلقة ناشز اذا تركت النشوز وعادت الى بيت الزوج  كاف لها اخذ النفقة وبخالؼ التي تعلق  تعودلها
فسخ نكاحها على انقضاء العدة كالمرتدة بعد الدخوؿ اذا تعود لها النفقة بعودتها الى االسالـ في العدة التي اعتدة 

الجديدة التي وجب عليها اكمالها ببقية االقراء ولو حاضت حيضة او باالشهر ورأت الدـ قبل مضيها لها النفقة في العدة 
حيضتين في العدة ثم ارتفع الدـ لمرض او غيره وامتد طهرىا وصارت مجبورة على استمرار عدتها على طوؿ عدة وىي 

السنة.                                                                                                                      سنة كاملة لها نفقة والكسوة الى نهاية السنة اال اف يعود دمها وتنقضي عدتها باالقراء قبل اتماـ 
 النفقة المفروضة بالتراضي او بحكم القاضي ال تسقط بمضي العدة. 

 .(ٕ)ال تجب النفقة بانواعها للمتوفي عنها زوجها سواء كانت حامل او حائال 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٜٙٔمن قانوف االحواؿ الشخصية لسنة  ٓ٘المادة  -ٔ
 الجزء االوؿ. ٖٛاحمد الكبيسي, االحواؿ الشخصية, ص  -ٕ
 
 

 انتهاء العدة. -المطلب الثالث:
يختلف منتهى العدة بأختالؼ انواعها فأذا كانت باالشهر فأنتهائها بغروب الشمس اخر يـو منها واذا كانت بالقروء 

فانتهاىا بمجرد انقطاع الحيضة الثالثة عن الحنفية الذين يعتبروف القرء بالحيض بمجرد رؤية الدـ من الحيضة الثالثة بعد 
 الفرقة عن الجعفرية الذين يعتبروف القرء بالطهر.

لهما  بأتفاؽ الحنفية اما اذا كانت العدة بوضع الحمل فأف كاف واحد فنهاية العدة بنزولو واف كانت تؤامين فنهاية العدة بنزو 
 .(ٔ)والجعفرية 



 -واف العدة كانت النها النكاح السابق فتعلق بها حقوؽ واحكاـ منها :
اذا اتت بو ال كثير اال اذا ادعاه  ٜٕٜٔثبوت النسب في العدة فأذا اتت بولد في اثناء العدة بمقتضى قانوف سنة  -ٔ

 اسس فراش الزوجية. الزوج فأف الدعوة تسمع على اساس ىذه الدعوة ال على
الحي اال اذا اعتبر  ميراثها اذا توفي احد الزوجين في اثنائها اذا كاف الطالؽ رجعيا اما اذا الطالؽ بائنا فانو ال يرث -ٕ

 الميت باحداثو الفرقة فارا من الميراث كأف تفسخ الزواج في مرض موتها وتموت في العدة.
 .(ٕ), كما ال يصح خاصة وىي في العدة كذلك ال يصح اف يتزوج محرماىا وىي في العدة -ٖ

من وجود الحمل او عدمو واقل مدة ىي ثالث اشهر اخذا في  والعبرة من العدة وطوالها اربعة اشهر وعشرة اياـ ىي التاكد
االعتبار احتمالية الحمل في الحالت المختلفة وذكر عشرة اياـ ىذا من المعلـو طبيا اف حركة الجنين في البطن ىي ادؿ 

ويظهر  عالمة على الحمل وال ننسى انو قد يحدث اقطاع لطمث وكبر حجم الرحم وال يكوف ىناؾ حمل كالحمل الكاذب
حركة الجنين غالبا في نهاية االسبوع السادس عشر وبداية االسبوع السابع عشر اي في نهاية الشهر الرابع وبداية الخامس 

وىو موعد نفخ الروح في الجنين حيث تبدا الحركات االرادية في الجنين قبلها تكوف حركات بسيطة ويمكن اف تالحظ 
الحمل والوالدة الحركات الوالدية او البكرية فقد ال تالحضها اال في االسبوع السابع  المراة متكررة الوالدة التي سبقت لها

عشر نتيجة لقلة خبرتها وىو مايعادؿ حوالي اربعة اشهر وعشرة اياـ فسبحاف جاءت المدة اخذت في االعتبار المرأة 
وقولو تعالى))وال يحل لهن اف يكتمن  البكرية التي تحمل الوؿ مرة والتي ال تكوف لديها خبرة بحركة الجنين من قبل

                                          .(ٖ)في ارحامهن اف كن يؤمن باهلل واليـو االخر((ماخلق 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                      ,الجزء االوؿ .                                                                    ٕٖٖاحمد عبيد الكبيسي, االحواؿ الشخصية,ص -ٔ
    .                                                                                                                            ٚٓٗمحمد ابو زىرة , احواؿ الشخصية, ص -ٕ
 .ٕٕٛسورة البقرة/االية  -ٖ
 
 

 الخاتمة
 النتائج -اوال:

العدة بين الشريعة االسالمية وقانوف االحواؿ المتواضع والذي بعنواف "لقد تم بعوف اهلل وحمده اتماـ ىذا البحث 
 -الشخصية العراقي" الذي استخلص منو النتائج التالية:

 ع.اىتماـ االسالـ والفقهاء القدامى والمحدثيين بموضوع العدة واحكامها وحرصهم على تطبيقها على ارض الواق -ٔ
 -شرعت العدة لحكم كثيرة منها: -ٕ



 _ معرفة برائة الرحم حتى ال تختلط االنساب بعضها ببعض.
 _ اظهار الحزف والتفجع على الزوج بعد وفاتو.

 _ التنويو بفخامة امر النكاح حيث ال يتم اال بانتظار طويل ولوال ذلك الصبح بمنزلة لعب الصبياف.
ا التربص واالنتظار ثالث قروء اذا كانت معتدة من طالؽ واربعة اشهر وعشرة اذا  وجوب العدة على كل معتدة, فعليه -ٖ

 كانت معتدة من وفاة.
 تهيئة فرصة للزوجين )في الطالؽ( العادة الحياة الزوجية عن طريق المراجعة. -ٗ
 وجوب نفقة وسكنى المعتدة على زوجها في حاؿ الطالؽ الرجعي والبائن بينونة صغرى . -٘
,اما في حاؿ الطالؽ البائن او الثالث فاف طلقها يرث كال الزوجين االخر في حاؿ موت احدىما في الطالؽ الرجعي  -ٙ

 فارا ترثو واال فال .
 جعل االسالـ االحداد رمز )الطهاره(  ال رمز )قذارة( كما كاف في الجاىلية. -ٚ
 او العالج وذلك لما فيو مصلحة لها وحفاظا لعرضها. جواز الخروج للمعتدة للضرورة او المصلحة كالخروج للعمل -ٛ
 جواز التعرض لخطبة المعتدة من وفاة ومن طالؽ بائن ويحـر في حالة الطالؽ الرجعي . -ٜ

االـ ىي االولى بحضانة الطفل من غيرىا في حاؿ وقوع الفرقة بين الزوجين  اما بالطالؽ او الوفاة لما تتمتع بو من  -ٓٔ
  ة فطرىا اهلل عليها وذلك اذا كانت اىال لها.شفقة وحناف ورحم

اجرة الحضانة واجرة السكنى واجبة على االب النو ىو المكلف بذلك من قبل الشارع اال اذا كاف معسرا ويبدا  -ٔٔ
 تاريخ استحقاؽ االجرة من تاريخ بدا الحضانة بالنسبة لالـ ولغير االـ من تاريخ الطلب او الحكم بها .

 
 
 

 توصياتال -ثانيا:
 

 بعد االنتهاء من كتابة البحث وتدوين اىم النتائج التي توصلت اليها اقدـ بعض التوصيات :
اف يتق االباء اهلل في ابنائهم تلك االمانة التي اودعها اهلل بين ايديهم للحفاظ عليها ليقوموا بواجب التربية على اكمل  -ٔ

 وجو.
 ية سواء.الرجل والمرأة في الحقوؽ والواجبات الزوج -ٕ
عدتها راجعها زوجها ترؾ المسلم للعادات الجاىلية من ابقاء المطلقة في ذمتو حيث كلما اقتربت المعتدة من انتهاء  -ٖ

 لما في ذلك ايذاء لها وتضييع لمصلحتها.



 على المعتدة الوفاة االلتزاـ بالعدة, واف تحافظ على الذكرى الباقية بعد وفاة زوجها . -ٗ
الرجوع الى اىل العلم للسؤاؿ عن العدة بانواعها عند حدوث غموض لدى السائل حتى ال نقع في اخطاء تؤدي الى  -٘

 الحراـ.
 
 

 وفي الختاـ اسأؿ اهلل سبحانو وتعالى اف يتقبل مني ىذا الجهد المتواظع ويجعلو خالصا لوجهو الكريم واف يوفقنا جميعا 
خر دعوانا اف الحمدهلل ربي العالمين والصالة على سيد المتقين محمد والو وصحبو لما يحبو ويرضاه انو سميع مجيب وا

 اجمعين 
 ومن تبعهم باحساف الى يـو الدين..
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