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 « ة العدة ومشروعيتها وأنواعها وشروطهاماهي »                     

 دلة عليهاالمطلب األول: العدة لغة واصطالحاً ومشروعيتها و األ

واألقراء أو األشهر من العدد واحلساب ومسيت كذلك الشتماهلا على العدد  وهي العدة لغة:     
 . (1)ومجعها عدد وتطلق ايضاً على املعدود يقال: عدة املرأة أي أقرئها 

 

رفها الفقهاء بأهنا الفرتة الزمنية اليت تعقب الفرقة وحيرم على املرأة ع العدة في االصطالح الشرعي:
النيب اذا طلقتكم النساء فطلقوهن لعدهتن  هايا أيالتزوج فيها ويف ذلك يقول اهلل تعاىل يف سورة الطالق )

 .(2)وأحصو العدة واتقوا اهلل ربكم ال خترجوهن من بيوهتن و ال خيرجن اال ان ياتني بفاحشه مبينه( 

 

ن العدة تبتدئ بعد الطالق او التفريق او املوت :مل يعرف القانون العراقي العدة امنا ذكر فيها ااما قانوناً 

(3) . 

أما بالنسبة اىل مشروعية العدة والدليل عليها: فقد اتقف الفقهاء على مشروعية العدة و وجوهبا        
قوله تعاىل "واملطلقات يرتبصن كتاب والسنة واالمجاع, لعلى املرأة عند وجود اسباهبا واستدلوا ذلك بال

قوله تعاىل "والذين يتوفون منكم . هذه عدة الطالق, اما املتوىف عنها زوجها ف(4)ثالثة قروء " بأنفسهن
 .(5)ويذرون ازواجاً يرتبصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشراً "

 

 

 (.2006الطبعة الثانية ) تاليف  الدكتور امحد الكبيسي وتعديالته  الوجيز يف شرح قانون االحوال الشخصية  -1
 (.185مصدر سابق اعاله  ص) -2
 و تعديالته. 1959لسنة  188رقم  اعداد القاضي نبيل عبد الرمحن قانون االحوال الشخصية   -3
 822آية: -سورة البقرة -4
  432آية: -مصدر سابق اعاله -5
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ما انه طلق امراته وهي حائض فسأل عمر رسول  -رضي اهلل عنهما–ويروى عن عبداهلل بن عمر      
اهلل عن ذلك فقال: مرة فلرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث ان شاء امسكها بعد وان 

  . (6) شاء طلق قبل ان متس فتلك العدة اليت امر اهلل ان يطلق هلا النساء 

 :العدة  المطلب الثاني: سبب وجوب

 :ب العدة على الزوجة يف االحوال اتآتيةاملادة السابعة واالربعون من قانون االحوال الشخصية : )جت

وقعت الفرقة بينها وبني زوجها بعد الدخول سواء كانت من طالق رجعي او بائن بينونة  اذا -1
 صغرى او كربى  او تفريق او متاركة او فسخ او خيار بلوغ .

 خول هبا   اذا تويف زوجها ولو قبل الد -2
 اذا فارقها الزوج يف  نكاح فاسد او وطء بشبه بعد الدخول احلقيقي عند احلنفية واجلعفرية . -3

وخالصة ذلك القول ان املراة جتب عليها العدة بعد فراق الرجل اذا كانت مدخول هبا بعقد صحيح او 
 .فاسد او وطء او بشبه 

ُتمُ  ِإَذا آَمُنوا   الَِّذينَ  ياأَي َُّها: )تعاىل لقوله الزوجة منهاما اذا وقع الطالق قبل الدخول فال عدة على   َنَكح 
ُتُموُهنَّ  مُثَّ  ال ُمؤ ِمَناتِ  فاذا كانت الفرقة  ( تَ ع َتدُّونَ َها ِعدَّة   ِمن   َعَلي ِهنَّ  َلُكم   َفَما مَتَسُّوُهنَّ  َأن قَ ب لِ  ِمن طَلَّق 

                                                                                                           . (2)ام غري مدخول هبا باملوت وجب عليها العدة سواء كانت مدخول هبا 

 

 

 

 االحكام املتصلة باحلمل يف الفقة االسالمي تأليف د.عائشة امحد سامل حسن .  -4
     . (186لدكتور امحد الكبيسي ص ) مصدر سابق  -1
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 زوجها عنها المتوفى على العدة وجوب شروط

 فشرط احلامل زوجها عنها املتوىف وبني حامل غري حائل وهي زوجها عنها املتوىف بني الفقهاء فرَّق
 وسواء ال, أم ابه مدخوالً  كان سواء الصحيح الزواج هو زوجها عنها املتوىف على العدة أي ابهوجو

 كانت إذا أما .وعشراً  أشهر أربعة اتهوعد احلامل غري احلائل شرط وهذا حتيض, ال أم حتيض كانت
 النكاح ألن فاسداً, أو صحيحاً  العقد يكون أن زوجها عنها املتوىف على ابهوجو يف فالشرط حامالً 
 عدة يف األخت يتزوج أن أمثلته ومن. صحته شروط من شرط فقد ما والفاسد العدة, يوجب الفاسد
 الوفاة عدة أن الشافعية ويرى, الرابعة عدة يف اخلامسة يتزوج أو ا,تهعد يف املعتدة  يتزوج أو أختها
 ابه دخل إن أما عليها, عدة فال الدخول قبل ومات فاسداً  نكاحاً  نكح فلو الصحيح, بالنكاح ختتص

 أن الفقهاء من غريهم دون املالكية ويرى الشبهة عن تعتد كما للدخول أعتدت للفساد بينهما فرُّق أو
 بالغاً  الزوج يكون أن بشرط كاملطلقة, العدة عليها جيب فيه, خمتلف فاسد نكاح من زوجها عنها املتوىف
 مثل فيه املختلف الفاسد النكاح أنَّ  هلم قول   يف واحلنابلة والشافعية احلنفية ويرى ُمطيقةً  وهي ابه ودخل
 َويََذُرون ازوجاً( ِمنُكم   يتُ َوفّونَ  ينَ َ)الَّذ املتوىف على العدة وجوب عدم حيث من فساده على عاجملم النكاح

 .(1)  الصحيح بالنكاح إال زوجاً  يصري وال تعاىل بقوله ذلك على واستدلوا زوجها عنها

 

 

 

 

  

 

 م9الساعة  2018-4-29تاريخ الدخول مصدر االنرتنيت  العلي عقلةرسالة ماجستري لألستاذ امحد  -1
https://www.google.iq/search?source=hp&ei=id3lWt6dEoHiU_KHtbAP&q  
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مدخول هبا  كانت إذا املطلقة على العدة وجوب يف الفقهاء بني خالف الامابالنسبة اىل املطلقة ف      
 وجوب عدم يف بينهم الخالف كما  .(2)(قُ ُروء   َثالَثَةَ  بِأَن  ُفِسِهنَّ  يَ تَ َربَّص نَ  َوال ُمطَلََّقاتُ  (: تعاىل لقوله
ُتمُ  ِإَذا آَمُنوا   الَِّذينَ  ياأَي َُّها): تعاىل لقوله املدخول غري على العدة ُتُموُهنَّ  مُثَّ  ال ُمؤ ِمَناتِ  َنَكح   َأن قَ ب لِ  ِمن طَلَّق 

 إذا الزوجة عن العدة انتفاء يف صرحية اتآية فهذه.  (3) ( تَ ع َتدُّونَ َها ِعدَّة   ِمن   َعَلي ِهنَّ  َلُكم   َفَما مَتَسُّوُهنَّ 
 .هبا  يدخل أن قبل زوجها طلقها

واصل القرء : االجتماع مسي به  هو احليض او الطهر امابالنسبة اىل عدة االقراء : فاملقصود بالقرء
لفظ  انه   (   قُ ُروء َثالَثَةَ  بِأَن  ُفِسِهنَّ  يَ تَ َربَّص نَ  َوال ُمطَلََّقاتُ . لقولة تعاىل ) (4) لدم يف الرحماحليض الجتماع ا

واملراد هنا بالقرء هو مشرتك بينهما يف اللغة وتكون العدة باالقراء على من يايت من النساء املفارقات 
 احليض :

كل امراه فارقها زوجها بعد الدخول بسبب من اسباب الفرقة غري الوفاة اذا كانت من ذوات  -1
 احليض ومل تكن حامل .

ناء على عقد فاسد او بشبه فارقها الداخل عنها اومات عنها كل امراه مدخول هبا حقيقيا ب -2
 قبل املفارقة .

 

 

 

 

  228سورة البقرة آية       -3
 33سورة االحزاب آية  -4
 . 294ص قانون االحوال الشخصية الزواج والطالق واثارمها تاليف الدكتور امحد الكبيسي  -5
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 ومقدارها -مطلب الثالث: انواع العدةال 

 . (1) ت منها املادة الثامنة واالربعونبالنسبة اىل انواع العدة فنقسم العدة اىل حاال   

 : من قانون االحوال الشخصية اىل 

التشريعي لعدة املدخول هبا يف طالق عدة الطالق والفسخ للمدخول هبا ثالثة قروء واالصل  -1
وال حيل هلن ان يكتمن ما خلق او فسخ قوله تعاىل )واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء 

       . (2) اهلل يف ارحامهن ان كن يؤمن باهلل واليوم االخر وبعولتهن احق بردهن يف ذلك(
بلغت املرأة ومل حتض اصاًل فعدة الطالق او التفريق يف حقها ثالثة اشهر و الدليل ع  اذا -2

  .( 3)يئسن من احمليض من نسائكم ان ارتبتم فعدهتن ثالثة اشهر( ذلك قوله تعاىل )والالئي 
عدة املتوىف عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام للحائل اما احلامل فتعتد بأبعد االجلني من  -3

وضع احلمل واملدة املذكورة والدليل على ذلك قوله تعاىل )والذين يتوفون منكم ويذرون 
عليكم فيما فعلن  اشهر وعشرًا  فاذا بلغن اجلهن فال جناحازواجًا يرتبصن بأنفسهن اربعة 

 . (4)يف انفسهن باملعروف واهلل مبا تعملون خبري( 

 

 

 

 

 ( 186الكبيسي ص )لدكتور امحد مصدر سابق  -1
  228سورة البقرة : اية  -2
 4سورة الطالق : اية  -3
  432: اية  مصدر سابق اعاله  -4
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فتعتد عدة الوفاء وال حتتسب املدة  املاضية قوله تعاىل مات زوج املطلقة وهي يف العدة اذا  -4
يا ايها الذين امنو اذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل ان متسوهن فما لكم عليهن )

ذكر انواع العدة فأهنا تبدئ مبجرد بعد  (احاً مجيالً عوهن وسرحوهن سر تمن عدة تعتدوهنا فم
 الطالق او التفريق او املوت .

بة اىل مقدار عدة الوفاة اما تكون عدة املتوىف عنها زوجها حامل او غري حامل اذا  اما بالنس       
كانت حامل فذهب مجهور الفقهاء ان عدهتا تنتهي بوضع محلها اذا كانت حامل مبعىن اهنا اذا 

 .عدهتا تكون قد انقضت وحتل للزوج وضعت محلها بعد وفاة زوجها بساعة فان

ة الوفاء اذا كانت حائل غري حامل فذهبوا اىل ان عداىل عدة املتوىف عنها زوجها  اما بالنسبة       
: ) ال حيل نبوية بقولة صلى اهلل عليه  وسلميضا بالسنة ال, وقد استدلوا اتكون اربعة اشهر وعشراً 

ال على زوجها اربعة اشهر المرأة تؤمن باهلل واليوم االخر ان حتد على ميت فوق ثالث ليال ا
 (4)وعشراً(.

من العدة للنساء ذوات االقراء لكي يعرف خلو اذ ان الغاية   اما احلكمة او الغاية من العدة :   
من احلمل وبراءة الرحم من ذلك فاذا وضعت محلها بعد وفاة زوجها فال فائدة من ان تقضي رمحها 

 :(5) اربعة اشهر وعشراً مث ان وضع احلمل يعترب من اقوى االدلة على

 .من احلمل من زوجها السابق براءة الرحم  تاكد منال -1
اظهار االسى واحلزن عليه وتكون ايضا رعاية حلرمة الزوج و  تعد فرتة حداد على زوجها  -2

املتويف ورعاية مشاعر اهله وذويه لذلك تكون فرتة العدة يف الوفاة اطول من عدة الطالق 
 بتها.اطول من اجل التحقق من حزهنا وكآ الن الزوجة حتتاج اىل وقت

 منح الزوج املفارق فرصه يف التفكري الذي ينتج ندما يعود  باالمور اىل حالتها السابقة . -3

                        

 (304) ص واثارمها والطالق الزوج كتاب الشخصية االحوال يف الكبيسي امحد لدكتور سابق مصدر -4
 (.293الكبيسي ص )امحد مصدر سابق لدكتور  -5
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 : العدة حساب كيفية

 :    (1)اهلاليل الشهر أثناء تقع أن واما اهلاليل الشهر أول يف تقع أن إما فهي بطريقتني العدة حتسب    

 عن العدة قلت وان اإلمجاع هاللية أشهر ثالثة تعتد فإهنا اهلاليل الشهر أول يف الفرقة وقعت إذا:  أوال
 األهلة أن وتعين . َواحَلج   لِلنَّاسِ  َمَواِقيتُ  ِهيَ  ُقل   اأَلِهَلةِ  َعن َيسأَُلوَنكَ :" تعاىل قوله الدليل, و يوما تسعني

 لبيان رؤيته عند عنه لإلخبار أصواهتم الناس يرفع الذي وهو ليلة كل أو شهر كل هالل مجع هي
 أن أمرنا وتعاىل سبحانه واهلل . وغريها واحلج كالصوم هبا ومعامالهتم عباداهتم الناس يوقت اليت مواقيت

ينَ " :تعاىل لقوله باألشهر العدة تكون  َأشُهر   أَربَ َعةَ  بِأَن  ُفِسِهنَّ  يَ تَ َربَّص نَ  أَزَواًجا َويََذُرونَ  ِمنُكم   يُ تَ َوف َّو نَ  َوالذ 
  " اً ر َوَعش

 :املسألة هذه يف الفقهاء اختلف فقد اهلاليل, الشهر أثناء الفرقة وقعت إذا: ثانيا

 حيث يوما, تعسني الطالق من املرأة فتعتد باأليام حتتسب العدة أن إىل احلنفية ذهب فقد-1

 يعدل لكن األهلة هو االعتداد يف األصل فكان األهلة اسم الشهر أن األشهر عدة يف يرون

 الشهر, من جزء يف الفرقة وقوع عند اهلالل اعتبار تعذر وقد األهلة تعذر عند األيام إىل عنها

 باألهلة اعتربناها ولو الشهور, عن لزادت باأليام اعتربناها فلو االحتياط فيها يراعى والعدة

 . احتياطاً  أوىل الزيادة إجياب فكان األيام عن لنقصت 

 

 

 

 جستري لألستاذة مسرية عبد املعطي حممد ياسني مذكرة لنيل املاجستري )كلية الشريعة والقانون اجلامعة االسالميةرسالة ما -1
-http://www.google.com/search?rlz=1C1_____enIQ561IQ561&ei=b   غزة(

7lWtTPCsPoUpvjqqAB&q  م9الساعة  2018-4-29تاريخ الدخول 

http://www.google.com/search?rlz=1C1_____enIQ561IQ561&ei=b-7lWtTPCsPoUpvjqqAB&q
http://www.google.com/search?rlz=1C1_____enIQ561IQ561&ei=b-7lWtTPCsPoUpvjqqAB&q
http://www.google.com/search?rlz=1C1_____enIQ561IQ561&ei=b-7lWtTPCsPoUpvjqqAB&q


 ألولالمبحث ا

 

 
12 

 منه ليلة أو يوم أول أثناء يف ولو الشهر من جزء يف الفرقة وقعت إذا أنه إىل الثاين الراي ذهب فقد-2
 املنكسر كان ولو الرابع الشهر من يوما ثالثني املنكسر ويكمل أمكن إن ما باألهلة األشهر فتعترب

 على ياالر  هذا أصحاب أستدل يوسف أيب عن أخرى ورواية واحلنابلة والشافعية املالكية وذهب ناقصا,
أَُلوَنكَ ):  تعاىل لقوله األهلة هو باالعتداد األصل أن  .(احَلج   وَ  لِلَناسِ  َمَواِقيتُ  ِهيَ  ُقل   اأَلِهلَّة َعنِ  َيس 

 واحلج الصيام و الصالة وقت ملعرفة وسيلة اهلالل جعل تعاىل و سبحانه اهلل أن الكرمية اتآية تبني       
 .باألهلة االعتبار علينا جيب فهنا األخرى األشهر يف تعذر ال و األول الشهر يف األهلة اعتبار تعذر فقد

 أمكن إن باألشهر احلساب باعتبار القائلون الثاين املذهب أصحاب أن يتبني سبق ما على بناءو         
 حلساب الوسيلة هي األهلة باعتبار صرحيا القرآين النص لورود ذلك و بعاالر  الشهر من املنكسر يكمل و

اال  الفقهاءفان بعض  سبق ما على بناءا العبادات سائر و العدة احتساب و الصيام و الصالة مواقيت
 زوجها فيه فارقها الذي بالوقت تبدأ األشهر عدة بأن: القائل و قبوال أكثر املذهب أن يتبني املالكية
 على تضييعه وعدم للوقت رحبا وكذلك بالتحديد املدة معرفة من ميكننا احلاضر الوقت يف ألننا وذلك

 .(2) العدة يف املعتدة ةرأامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10مصدر سابق لالستاذة مسرية عبد املعطي ص) -2
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 المترتبة على العدةثار مفهوم اال

 النفقة  –المطلب االول: اآلثار المالية 

وتشمل اآلثار املالية النفقة حيث ان الزوج مكلف شرعاً مبقتضى القوامة ان يهيئ ما حتتاج اليه     
وجممع عند اهل العلم الزوجة من نفقة طعام او شراب او لباس او دواء فهذا امر مقرر شرعاً ومتفق عليه 
. وقال تعاىل )لينفق (1)قال تعاىل )الرجال قوامون مبا فضل اهلل بعضهم على بعض ومبا انفقوا من اموهلم( 

ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه اهلل ( . وقال تعاىل )على املولود له رزقهن وكسوهتن 
م )خذي ما يف صحيح خباري ومسلم قوله صلى اهلل عليه وسل باملعروف( . اما يف السنة النبوية ما جاء

 . (2)يكفيك وولدك باملعروف(

وان هذه النفقة احملتاجة اليها الزوجة هي واجبة على الزوج يف مجيع االحوال وال تسقط عن الزوج اال     
 بنشوزها وان تسقط فيكون ذلك برضاها واختيارها . 

 : (3) للحكم بنفقة املعتدةفأن من التطبيقات القضائية نوناً اىل نفقة املعتدة قااما بالنسبة 

 فانه حيكم بالنفقة العدة من تاريخ الطالق -1

حيكم بنفقة العدة ولو حصلت املطالبة بعد انتهاء العدة مبدة الهنا دين حيكم هبا عند املطالبة كنفقة  -2
 الزوجية الدائمية  قرار جملس التمييز اجلعفري 

 حيكم بنفقة العدة املطلقة قبل الدخول وبعد اخللوة الصحيحة   -3

 اي ثالثة اطهار  –حيكم بنفقة العدة لثالثة قروء  -4

  املطلقة اآليس ال تستحق نفقة العدة قرار جملس اجلعفري  -5

  

 43سورة النساء : آية  -1
 مصدر سابق لالستاذ امحد عقلة  العلي . -2
 (.305ص ) تاليف الدكتور امحد الكبيسي الزواج والطالق واثارمها  االحوال الشخصية مصدر سابق قانون -3
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وال خالف  يف ان العدة استمرار للزوجية واملرأة حمبوسة حلق الزوج ال حيل هلا ان تتزوج برجل آخر 
 مادامت يف العدة .

لعدة جتب للزوجة يف احلاالت لذا فان نفقة املعتدة واجبة على الزوج املفارق حىت تنتهي عدهتا ونفقة ا
  -:(1)التالية 

اذا كان الفرقة طالقا رجعياً او بائناً سواء كانت الزوجة حاماًل ام حائالً وتستحق النفقة  -1
 باانواعها الثالثة ) الطعام والكسوة والسكن ( 

اذا كانت الفرقة فسخا وكان الفسخ بسبب من الزوج مطلقاً او بسبب من الزوجة ليس  -2
 مبعصية فلو اهتم الزوج زوجتة ورفعت اىل القضاء وفرق بينهما وجبت النفقة . 

غري مشروع فال حق اما اذا كان فسخ الزوجية بسبب من الزوجة حمضور كان ترتد او تتصل بأحد الفروع 
ة االطعام والكسوة استثىن من ذلك نفقة السكن الن فيها حق اهلل الن النفقة هي هلا بالنفقة اي نفق

 صلة فاذا وقعت بسبب فعل امراة  وهو معصية فال تستحق النفقة . 

 :  (2)تسقط النفقة يف حالتني 

واج احلالة االوىل : اذا كانت الفرقة من زواج فاسد او دخول بشبهة الن املراة ال جتب هلا نفقة  يف الز 
 الفاسد فال جتب هلا نفقة يف حال العدة منه.

احلالة الثانية : اذا كانت العدة بسبب وفاة الزوج حىت لو كانت املراة حامل الن مال الزوج انتقل اىل 
 ورثته.

 

 
 (.150قانون االحوال الشخصية الزواج والطالق واثارمها تاليف امحد الكبيسي ص )  -1
 ( .150مصدر سابق اعاله ص ) -2
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 على( 50) املادة فيها نصت وقد نفقة من هلا جيوز ما حيث من:  قانوناً  املعتدة اىل بالنسبة اما       
 الزوج على جتب معتدة نفقة ان:  التمييز حمكمة قررت حني عليها االستناد وكان للمعتدة النفقة وجوب

 للمطلقة جتب العدة النفقة ان وحيث) ....  بقرار جاء ايضا وجاء  ناشز كانت لو حىت للزوجة احلي
– املدعية فأن لذا الشخصية االحوال قانون من( 50) املادة حسب ناشر ولوكانت احلي زوجها على

 . (3)....( العدة نفقة تستحق -هذه احلالة

 وحالة سكنها في حياته–الوفاة في حالة  المطلب الثاني: سكن المعتدة

واجب على الزوج حال حياته ومل خيالف احد من اهل العلم بالنسبة اىل سكن الزوجة فهو حق         
 .(1)أسكنوهن من حيث سكنتم( والفقه ذلك الن االمر حمسوم بقوله تعاىل )

اما يف حالة وفاة الزوج فبالنسبة اىل احلنفية فيعوفون بني ان يكون سكن الزوجة مملوكاً او         
ستأجر فال حق هلا بالسكن الن ليس من حقها ان تأخذ مستأجر اصالً للزوج املتويف فاذا كان البيت م

وجيب عليها ان تلتزم مال الورثة لتدفع اجرة العدة، فتنتقل اجرة السكن يف ماهلا وليس يف مال الورثة 
بالسرت من الورثة الذين ليسوا مبحارم، واستدل احلنفية على ذلك حبيث فاطمة بنت قيس ان النيب صلى 

 .النفقة والسكن للمرأة اذا كان لزوجها الرجعة( اهلل علية وسلم )امنا 

خالصة القول ان السبب اذا كان مملوكاً للزوج ودفع اجرته فان املتويف عنها زوجها هلا البقاء فيه     
عدهتا ألهنا واحدة من الورثة، اما اذا كان مستأجر ومل يكن الزوج دفع اجرته فان املتويف عنها زوجها 

 (3)ماهلا. تدفع اجرة سكنها من 

 

 

 6سورة الطالق: آية  -1
 (150مصدر سابق يف كتاب الزواج والطالق واثارمها ص ) -2
 م9 الساعة 2018-4-29 الدخول تاريخ االنرتنيت مصدر العلي عقلة امحد لألستاذ ماجستري رسالة -3

https://www.google.iq/search?source=hp&ei=id3lWt6dEoHiU_KHtbAP&q 
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 حياة المعتدة في مدة العدة وما يجوز وما ال يجوز فيهاث: المطلب الثال  

عنها زوجها يف فرتة العدة تكون منضبطة بالنصوص الشرعية الن فرتة العدة تكون  ان حياة املتوىف    
 حداد على وفاة الزوج وهذا امر تعبريي ومن الطبيعي هذا ان يتناسب تصرفات املرأة يف فرتة احلداد 

د املقرر شرعاً للغايات واملقاصد عظيمة ارادها الشارع من هذه االحكام اليت تكون مع احلدا مبا يتالءم
 املقاصد منها هي محاية اجملتمع االسالمي وحتقيق العفة والطهارة واخللق السليم.

كما ذكرنا ان مدة احلداد للمتويف عنها زوجها هيه اربعة اشهر وعشراً واهنا حمدد بالنصوص الشرعية      
حممد صلى عليه وسلم حني البخاري ومسلم ان زينب قالت )دخلت على ام حبيبة زوج النيب  فقد روى

ه فدهنت منه جارية  م مست تويف ابوها ابو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غري 
ال حيل  بعرضيها مث قالت : واهلل مايل بالطيب من حاجة غري اين مسعت رسول اهلل يقول على املنرب)

جيوز للمعتدة اخلروج من المرأة تؤمن باهلل واليوم االخر حتد على ميت اال على زوج اربعة اشهر وعشراً( 
اجل قضاء حاجاهتا االساسية يف النهار وخاصة احلاجات الضرورية اليت ال غىن عنها وال يوجد من يوفر 

مظنة فساد والتهمة اما النهار فهو الليل  هلا تلك احلاجات وليس هلا اخلروج ليالً اال بالضرورة وذلك الن
وجيب على املعتدة ان تتجنب الطيب والكحل ومجيع  ئج واملعاشر وشراء ما حيتاج الية يكون قضاء احلوا

املستحدثات الزينة ويستثىن من ذلك من كان للتداوي كالكحل او كانت هلا جتارة بالطيب او صناعته 
 (1) وفضة بس احللي بكل انواعه من ذهبوجتنب ل

 

 

 

 (304) ص واثارمها والطالق الزواج كتاب يف سابق مصدر -1
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 فهو زوجها، وفاة بعد واخلضاب الزينة عن امتنعت: املرأة َأحدت يقالاما بالنسبة اىل احلداد املرأة        
 واملراد حاد، فهي«  احلداد:»  عليه، حزنت إذا حاد فهيوحتد  دت،ح: األثري ابن وقال االمتناع، حمد

 . (1)الزينة  وتركت احلزن، ثياب ولبست

 

 الطيب، - واملبتوتة زوجها عنها املتويف يعين ترتك أن هو: احلنفية قال: تعريف«  اإلحداد: » شرعا
 احللي من الزينة ترك هو: املالكية وقال، عذر من إال املطيب، وغري ملطيب،ا والدهن والكحل والزينة،

 تدخل ال: أشهب وقال واألبيض، األسود)  خبالف املصوغات من يزين ما ولباس والكحل، والطيب
  املبتوتة أو زوجها عنها املتويف وعلى والطيب، الزينة عن االمتناع هو للضرورة الكحل يف واختلف احلمام،

 يبعث كان إذا لباس، وغري لباس من الزينة عن االمتناع فهو حلاجة إال البيت مالزمة الشافعية وقال، (2)
 مسي كما االمتناع من فيه ملا: إحداد ومسي هلا، لرجالا أما: املاوردي قال«  اإلحداد:»  شهوة على

 .معتدة غري على اإلحداد جيب فال معاودته، من مينع ألنها الزن حد ومسي به، ميتنع ألنهحديد  احلديد
 إن والنقاب باإلمثد، والكحل منزهلا يف والبيتوتة والزينة، الطيب عنها املتوىف تتجنب أن هو: احلنابلة وقال

 إلزام كذلكوالتصريح   اخلطبة من الزواج ومقدمات ودواعيها، الزينة جتنب عليها جيب زوجها عنها املتويف
 ..العدة من االنتهاء حلني وهذا لضرورة، إال الزوجية بيت يف املبيت

 

 

 

 

 

 

 1959لسنة  188رقم  الدكتور امحد الكبيسي الوجيز يف شرح قانون االحوال الشخصية وتعديالته تاليف  -1
 303 ص واثارمها والطالق الزواج كتاب يف سابق مصدر -2
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 حتت تكون الذمية عدة أن على وأمجعوا: املنذر ابن قالالذمية  على العدة وجوب حكم: األوىل املسألة
 احلر مسلم، حتت كتابية أو مسلمة كانت وسواء: كتبهم يف احلنفية ذكر فقد املسلمة احلرة عدة املسلم،
 فتجب العباد حبقوق خماطبة والكتابية الزوج، وحبق اهلل، حبق جتب العدة ألن كاألمة، واألمة كاحلرة
 اإلمام عن وروي، العباد حقوق إيفاء أهل من ال والولد، الزوج حق ألجل عليها وجترب العدة، عليها
 وهذا العدة على وجترب املسلمة، كطالق وطالقها املسلمة، احلرة عدة مثل الذمية وعدة: قوهلم مثل مالك

: تعاىل قوله ومنها العدة، وجوب يف جاءت اليت اآليات عموم دليلهمواحلنابلة  الشافعية إليه ذهب ما
 بني تفرق مل عامة فاآلية، (وعشرا َأشهر   أَربعةَ  بِأَنُفِسِهن يرتبصن أَزواجا ويَذرونَ  منكم يتوفَّونَ  والَّذين)

 وخامتة تابعة تعترب والعدة الزوجية، والواجبات احلقوق يف للمسلمة ما فلها الوجوب، يف وكافرة مسلمة
 .الزوجية للحياة

 الزوجة على العدة وجوب حكم األوىل املسألة يف ذكرنا :الذمية على اإلحداد حكم: الثانية املسألة
 يف اختلفوا الفقهاء أن فنرى حقها، يف اإلحداد من يرتتب ما سنذكر وهنا املسلم، حتت اليت الذمية
 :قولني على اإلحداد حكم

 املنذر وابن رواية يف ومالك ونافع، كنانة، ابن ذلك على وافقهم ومن للحنفية: األول القول

 . وغريهم القيم وابن، املنذر

( بعدة الطالق فورًا او التفريق او املوت ولو مل تعلم 49اما قانونا فان العدة جتب حسب نص املادة )
 (2)املرأة بالطالق او املوت 

 

 

م 9الساعة  2018-4-29رسالة ماجستري لألستاذ امحد عقلة العلي مصدر االنرتنيت تاريخ الدخول مصدر سابق   -1
https://www.google.iq/search?source=hp&ei=id3lWt6dEoHiU_KHtbAP&q 

 وتعديالتة اعداد القاضي نبيل عبدالرمحن حياوي  1959لسنة  188كتاب قانون االحوال الشخصية رقم  -2
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 صحيح، نكاح من مسلمة عاقلة بالغة املعتدة تكون أن: من شرائطه اإلحداد وجوباىل  اما بالنسبة   
 والكتابية والكبرية، الصغرية على جيب فال بائنا أو ثالثا، مطلقة أو زوجها، عنها متوىف كانت سواء

 :أدلتهمرجعي،  واملطلقة فاسد، نكاح من واملعتدة

 على حتد أن اآلخر واليوم باهلل تؤمن المرأة حيل ال: مرفوعا وغريمها الشيخان أخرجه مبا احلنفية استدل   

 جعل -وسلم عليه اهلل صلى- النيب أن حيث ، اً وعشر  أشهر أربعة زوج على إال ثالث، فوق ميت
 فيه تدخل فال -تعاىل اهلل رمحه- اجلوزية قيم ابن قال اآلخر، واليوم باهلل يؤمن من أحكام من اإلحداد
 أن يقتضي باإلميان املقيد اخلاص إىل املطلق العام اللفظ عن ( وسلم عليه اهلل صلى) فعدوله،   الكافرة

 من فهذا اإلميان التزم من: قال فكأنه وواجباته، ولوازمه الشريف احلديث يف اإلميان أحكام من هذا
 .وواجباته شرائعه

 كانت ولو زوجها عنها متويف لكل الزم اإلحداد أن: واحلنابلة والشافعية املالكية من الفقهاء مجهوراما   
 على يكون كما إحداد عليها املسلم الزوج حتت اليت النصرانية يف مالك اإلمام عن املدونة ففي ذمية،
 والكبرية. والصغرية الكافرة املسلمة على اإلحداد أن يرى فهو املسلمة، احلرة
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 على كذلك و الزوج وفاة على األسى و احلزن إظهار هو احلداد إناما بالنسبة ملظاهره ف   
 و وسيلة بأي الزينة تتجنب أن ةأاملر  فعلى هبا العمل جيب مظاهر للحداد الزوجية، نعمة فوات
 هذا يف إليه التطرق سيتم ما هذا و غريها، و إكتحال و طيب و لباس من أنواعها جبميع

 : العنصر
 االكتحال:  أوال
فيجب ان تكون يف  متسحه أن و ليال تكتحل أن فلها للضرورة إال عنه منهي الكحل إن     

هذه الفرتة ان تظهر احلزن واالسى على وفاة الزوج وجيب ان تتجنب اي زينة حىت تنتهي فرتة 
 .(1)العدة قوله تعاىل )الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يرتبصن اربعة أشهر وعشر( 

 
  التطيب: ثانيا

 كذلك عليها حيرم و فيه، التجارة أو الطيب مس أو التطيب الوفاة من املعتدة على حيرم     
 على حتتوي اليت للكرميات بالنسبة احلايل وقتنا يف عندنا احلال هو كما مطيب بدن التدهن

 أم حديث يف جاء ملا وذلك كزيت مطيب غري بدهن التدهن عليها حيرم ال و طيبة، ئحةار 
 <  طيبا متس وال: > ...  عطية
 الزينة:  ثالثا

 عن روي ملا ملا ذلك و باحلناء اخلضاب وفاة من املعتدة على حيرم:  بدهنا يف الزينة –1
 و ، طيب احلناء قال و ، باحلناء ختتضب أن املعتدة هنى أنه وسلم عليه اهلل صلى الرسول
 األظافر بأصبغة تتزين فال ذلك على وقياسا فيها الذي الطيب عن هنيا كان احلناء عن النهي

 . زينة و طيبا فيها ألن اخلدود ال و الشفاه أصبغة ال و
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 لون كل و األصفر و كاألمحر امللونة الثياب زوجها وفاة من املعتدة تلبس ال:  بالثياب الزينة – 2     
 من عليها حيرم وال فيها زينة ال اليت الثياب تلبس أن هلا ،أي بلدها أو قومها عرف يف زينة يعد

 عنو  النقاب وجتتنب ، حنوه و كاألسود الوسخ لدفع امللون ال و حسنا كان إن و البيض الثياب
 حتد أن اآلخر اليوم و باهلل تؤمنملرأه  حيل ال) وسلم عليه اهلل صلى النيب يل قال:  قالت عطية أم

 ثوب إال ومصبوغا ثوبا تلبس ال و تكتحل ال فإهنا اربعة وعشراً( زوج على إال ثالث فوق
 . عصب

 و خلخال من أشكاله جبميع احللي لبس زوجها وفاة من املعتدة على حيرم:  احللي لبس -4
 و الزمرد و الكريستال و املرجان لبس و اللؤلؤ حترمي عليها يقاس ،و فضة أو كان ذهبا سوار
 أن هلا و فيها الرجال ترغيب و للزينة إظهار من فيها ملا املرة هبا تتزين اليت احللي من غريها
 أن عليها و عدته، و الزوج حق احرتم يف احلداد من احلكمة تكمن و ليال حلاجة احللي تلبس
 الزواج يف ترغب ال أهنا تظهر فبهذا إليها الرجال نظر و خطبتها إىل يدعوا شيء كل عن تبتعد
 . الرجال من أحد هبا يتعلق ال أن و نكاحها يف أحد يطمع ال حىت
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 الخاتمة                                                
 

تعترب العدة من بني أهم املواضيع املرتبطة حبياة ما بعد الزوجية كأطالق أو الفراق أو الوفاة وقد        
قمت بتعريف العدة لغة واصطالحا من كل جوانبها الفقهية وبينت مشروعية العدة من الكتاب والسنة 

ار احلزن واألسى على واإلمجاع واحلكمة من تشريعها كحماية األنساب من اإلختالط والتفجع وإظه
زوال نعمت احلياة الزوجية بالوفاة إظهارا ملدى عظمت نعمت الزوجية وللعدة أنواع واليت قمت بدكرها 
وتفصيلها وهي بإعتبار احلساب مقسما إياها إىل عدة األقراء وعدة الشهور وعدة احلامل ومبينا كيفية 

مقسما إياها إىل عدة طالق وعدة وفاة مث انتقلت  إنتقاهلا وكيفية تغريها وفصلتها كذلك باعتبار الفرقة
إىل تبني وتوضيح اآلثار املالية واملعنوية املرتتبة على العدة ، أما اآلثار املادية للعدة فهي تتمثل يف كل من 

نفقة املعتدة وسكنها ومرياث املعتدة أما األثر املعنوية للعدة فهي تتمثل يف كل من إحداد املعتدة من 
ها إظهارا حلزهنا على زوجها املتوىف وحسرة على فوات نعمت الزوجية وذكرت كذلك حق ثبوت وفاة زوج

نسب الولد املولود أثناء العدة وتطرقت كذلك إىل حترمي خطبة املعتدة والعقد عليها وكذلك وجوب 
 ومن اهم النتائج والتوصيات: رمت خروجها منه أثناء فرتة العدةبقائها يف بيت زوجها وح

 
 : النتائج: لا او  

 
 مرور مع تنشأ اليت والعالقات واحلوادث واملسائل الوقائع لكل السالمية الشريعة احكام مشولية -1

 بعد واموال ظروف من هلا ينشأ وما زوجها عنها املتويف حياة ومنها واحلوادث الوسائل وجتدد الزمات
 .زوجها وفاة

       ومنها معنوي هو ما ومنها مايل هو وما فمنها الزوج وفاة بعد تنشأ اليت الشرعية الحكام تنوع -2
 .اجتماعي هو ما
 الزواج يف حقها حيث من بالزوجة املتعلقة اجلديدة الشرعية الحكام البناء يف أثر هلا الزوج وفاة -3

 .الوفاة قبيل  الزواج على للزوجة كانت اليت واحلقوق التكاليف بعض سقوط حيث اومن
 .العدة انتهاء او احلمل بوضع العدة انتهاء حىت زوجها عنها يعرب مظهر واي والزينة التربج حرمة -4
 .العدة انتهاء او احلمل بوضع العدة انتهاء حىت زوجها عنها املتوىف على احلداد وجوب -5
 عنها املتويف حق ثبوت زوجها عنها املتويف يف الدخول او العقد وكذلك باخلطبة التصريح حرمة -6

 .الزوج تركة من املرياث يف حقها وكذلك هلا املتبقي مهرها يف زوجها
 
 



 
 

 
23 

 : التوصيات: ثانياا     
 
 املدارس مستوى على الدراسية املناهج خالل من وفاة من املعتدة احكام نشر ضرورة -1

 .الكادميية واملعاهد واجلامعات
 . العالم واملؤسسات واملعاهد اجلامعات خالل من القضايا مثل واملؤمترات الندوات عقد -2
 كل ودراسة بائن أو رجعي طالق من املعتدات احكام لستكمال املتخصصني الباحثني دعوة -3

 . هبا املتعلقة الحكام مجيع حلصر انفراد على حالة
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