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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن َأْزَواًجا يَ تَ َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ 
ۖ   فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفََل ُجَناَح  َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا 

ۖ   َواللَُّه ِبَما  َعَلْيُكْم ِفيَما فَ َعْلَن ِفي أَنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف 
 تَ ْعَمُلوَن َخِبير   

صذق هللا انعظٍى                                                                     

432سٕسة انبقشة : اٌت   
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 اهداء .....

( صهى اهلل عهٍه وسهىاىل انزسىل انكزٌى حمًد ) 
..... 

اىل يعهًً األول وقدوتً يف احلٍاة واندي 
 انعزٌز......

وسهزة انهٍايل عهى اىل ين محهتنً وهنًا عهى وهن 
 راحتً واندتً انعزٌزة.....

اىل انشًىع احملرتقة ويناهم انعهى اساتذتً 
 انكزاو.....

 .....نعزٌزاتا صدٌقاتًاىل رفاق اندرب انطىٌم 

 اىل كم يسهى ويسهًة.....

 

 



 
4 

 انشكز وانتقدٌز
 الشكر والتقدير

هلل انحًذ ـ فً حًاو ْزا انعًم ف ًٔجم عهى يُّ ٔكشيّ بخٕفٍق احًذ هللا عز

أٔال ٔاخشا ٔال ٌسعًُ فً ْزا انًقاو اال اٌ أحقذو بانشكش انجزٌم نهذكخٕس د. 

. انزي حفضم يشكٕسا بقبٕل االششاف عهى ْزا انبحث ٔنى ٌبخم طانبسعذ 

عهً بٕقخّ ٔجٓذِ فجزاِ هللا عًُ كم خٍش ٔجعم رنك فً يٍزاٌ حسُاحّ 

 ٌٕو انقٍايت اٌ شاء هللا.

انعقٍذة ٔانفكش جزٌم انى كهٍت انعهٕو اإلساليٍت قسى كًا أحقذو بانشكش ان

ٓا ٔاألساحزة انكشاو يًٍ َصهج يٍ عًهٓى ٔاسخفذث حيًثهت بعًٍذ االساليً

 يٍ خبشحٓى فجزاْى هللا عًُ خٍش انجزاء. 
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 قائمة المحتوٌات

  

 الصفحة الموضوع

  العنوان

  اآلٌة 

  االهداء

  الشكر والتقدٌر

  قائمة المحتوٌات

  المقدمة

: الحداد تعرٌفه االول المبحث

 ومشروعٌته وحكمته

 

المطلب االول :تعرٌف الحداد لغة 

 واصطالحا

 

الحداد فً  المطلب الثانً :مشروعٌة

 الكتاب والسنة واالجماع

 

  المطلب الثالث :حكمة تشرٌع الحداد

  : الخداد اقسامه ووجوبهالمبحث الثانً

  المطلب االول : اقسام الحداد

الثانً : على من ٌجب الحداد المطلب 

وكم مرة الحداد المعتدة ومكان عدتها 

 ونفقتها

 

  المطلب الثالث :عدة المرأة غٌر المسلمة

  الخاتمة

  المصادر والمراجع
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 هللا الرحمن الرحٌمبسم 

 المقدمة

ومنذرٌن،  مبشرٌنوارسلت المرسلٌن ،السبٌل ، فأنرتاللهم لك الحمد ،اقمت الدلٌل ،

نعمتً ورضٌت لكم ))الٌوم اكملت لكم دٌنكم واتممت علٌكم وقلت وقولك الحق:

 (1)االسالم دٌناً((

مٌز بٌنه وبٌن سائر الحٌوانات بنعمة العقل التً ٌفرق  واما بعد فقد كرم هللا ابن ادم 

وٌعطً على  وٌأخذٌفكر وٌتفكر  فاإلنسانبٌها بٌن الحق والشر والضار والنافع 

ٌراه من المصلحة ونتٌجة لهذا العقل فهو ٌتفاعل مع المجتمع وٌقٌم  حسب ما

جٌة التً قال الروابط بٌنه وبٌن االخرٌن ومن اهم هذه الروابط واجلها رابطة الزو

 (2)عنها القران الكرٌم ))وجعل بٌنكم مودة ورحمة((

بب الرابطة الزوجٌة لهذا من هذه النعمة التً تكون بٌن الزوجٌن بس نعمة اعظم فأي

 فأن الشارع الحكٌم جعل لكم منها حقوقاً على صاحبه.

بأحالل شًء منها  الشرع فالزوجة لها حقوق على الزوج عظٌمة ال ٌسمح له

واالنتفاض منها ، وكذلك الزوج له حقوق عظٌمة على زوجته لم ٌجعل الشارع 

اذا اقامت بهذه الحقوق خٌر سبٌالً للزوجة كً تعبث بها وهً ال تحق االكرام اال 

قٌام وهذا كله دلٌل على سماحة الشرٌعة وحرصها على جمع الكلمة وتقوٌة الروابط 

الفردٌة والجماعٌة وتأسٌس حٌاة الحٌاة الزوجٌة على اساس قوي ٌكتب له البقاء 

ردحاً من الزمان وفً هذا سعادة المجتمع وسعادة الفرد ولهذا وغٌره من االسباب 

الحداد على المرأة فً حق زوجها المتوفً إظهارها لحق الزوج ووفاء  اوجب هللا

  (3)((بالعهد الذي كان بٌنهما على حد قوله تعالى ))ال تنسوا الفضل بٌنكم

                                                             
 3سورة المائدة : اٌة  1
 21سورة الروم : اٌة  2
 232سورة البقرة : اٌة  3
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ٌنسى بٌن المسلمٌن وانما ٌذكر اصحاب الفضل بالفضل فالزوجة  نعم ان الفضل ال

والعشرة الطٌبة فمن الوفاء ال تنسى فضل زوجها وما كان بٌنهما من المحبة والمودة 

 القٌام بحقه حٌاً او مٌتاً.

 فجاء عنوان بحثً )احكام الحداد( واشتمل على :

فكان المبحث االول على ثالثة مطالب بٌنت فً المطلب االول التعرٌف بالحداد 

والمطلب الثانً تناولت فٌه الحداد اما المطلب الثالث تناولت فٌه حكمة تشرٌع 

المطلب االول اقسام لمبحث الثانً اٌضاً فً ثالث مطالب ذكرت فً الحداد ثم جاء ا

الحداد اما المطلب الثانً بٌنت فٌه على من ٌجب الحداد واشتمل المطلب الثالث على 

عدة المرأة الغٌر مسلمة ثم ختمت بخاتمة بٌنت فٌها اهم النتائج التً توصلت الٌها 

 فً بحثً .
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 :وٌقسم الى  ومشروعٌته وحكمتهالحداد تعرٌفه  :المبحث االول

 المطلب االول

 التعرٌف بالحداد لغة واصطالحا  

الحد الفاصل بٌن الشٌئٌن لئال ٌختلط احدهما باألخر او ال ٌتعدى اوال: الحداد لغة : 

 .(1)احدهما على االخر وجمعه حدود

ومنه احد حدود  وفصل ما بٌن الشٌئٌن : حد بٌنهما. ومنتهى كل شًء حده ،

االراخٌن وحدود الحرام ، وفً الحدٌث فً صفة القران : بكل حرف حد ولكل حد 

مطلع ، وقٌل اراد لكل منتهى نهاٌة . ومنتهى كل شًء حدة وحدود هللا تعالى : 

منهما فٌتجاوز الى  ها وتحلٌلها وامر ان ال ٌتعدى شًءبٌن تحرٌم االشٌاء التً ما

 غٌر ما او فٌها .

، حد القاذف ونحوه ٌحده حداً : اقام علٌه والحد حد الزانً  ها حدومن خالفهم وأحد

 (2)وحد القاذف ونحوه اما ٌقام على من اتى الزنى او القذف او تعاطً السرقة

)وحداد ، كفراب( جمع )كحدٌد كظرٌف وكبٌر وكبار وقال : وما اتى على فعٌل 

 (3)قال سكٌن حادوهذا معناه ، وقبل بالكسرة ككتاب ولباس ، حداد مثل )رمان وال ٌ

)والحد والمحد من النساء( التً تترك الزٌنة والطٌب وقٌل هً المرأة التً تترك 

وحداداً وهو تسلبها على  –حداً  –تحد  –الزٌنة والطٌب بعد زوجها للعدة. حدث 

ومنه تقول تسلبت المرأة ، اذ احدث : بل االحداد  (4)زوجها ، والحداد :تركها ذلك 

 على الزوج.

                                                             
ٌنظر لسان العرب ، للعالقة ابً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور االفرٌقً المصري ، )ت  1

 (.31( ص)141-3لبنان ، دار الفكر ) –هـ( بٌروت 211
 ( 3/141ٌنظر لسان العرب ) 2
ٌنظر تاج العروس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسٌنً ابو الفٌض الملقب بمرتضى الزبٌدي )ت  3

 (.8/9هـ( ، دار الهداٌة )1215
 (3/141ٌنظر لسان العرب ) 4
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: حد السٌف ٌحد حدة ، اي صار حاداً وحدٌداً ، وسٌوف ِحداد ، والسنة حداد، )ومنه 

 .(1)والحداد اٌضاً ثٌاب المأتم السوداء

 ثانٌا  :

هو امتناع المرأة من الزٌنة وما فً معناها مدة مخصوصة فً الحداد اصطالحا  : 

 منزلها .احوال مخصوصة ، وكذلك من الحداد امتناعها من البٌتوتة من غٌر 

ومنه قد ٌأتً بمعنى االعتداد : وهو تربص المرأة مدة محدودة شرعاً لفراق بوفاة او 

طالق او فسخ والعالقة بٌن االعتداد والحداد ان االعتداد طرف لألحداد ففً العدة 

 .(2)تترك المرأة زٌنتها لموت زوجها

ن اثار الزواج وٌمكن تعرٌف الحداد او العدة شرعا: اجل حدده الشارع النقضاء م

بعد حل عقدة زواجها باي سبب كان تتربص وتنتظر وال تتزوج بغٌر زوجها االول 

(3)حتى تنقضً عدتها بانتهاء ذلك ألجل المحدود
 

المتوفً عنها زوجها اثناء العدة كل  المرأة: هو اجتناب  اٌضاً  وٌعرف الحداد شرعاً 

والخروج من منزلها الى نة ما ٌدعو الى نكاحها من الطٌب والكحل وثبات الزٌ

 (4)الحاجة

 

 

 

                                                             
هـ(، دار العلم 393ٌنظر تاج اللغة وصحاح العربٌة ، ابو نصر اسماعٌل حماد الجواهري الفارابً ، )ت  1

 (.2/463م( )1912 -هـ 1412، ) 4بٌروت ، ط –للمالٌٌن 
ابً العباس احمد بن حمزة شهاب الدٌن الرملً ٌنظر نهاٌة المحتاج الى شرح المنهاج ، شمس الدٌن محمد بن  2

 (.2/146م( )1984 -هـ 1414(هـ ، دار الفكر / بٌروت ، ط)1114، ت)
ٌنظر احكام االحوال الشخصٌة فً الشرٌعة االسالمٌة ، عبد الوهاب خالف ، دار الكتب المصرٌة بالقاهرة ،  3

 (.1/25م( )1938 -هـ 1352، ) 2ط
،  1االسالمً ، محمد بن ابراهٌم بن عبدهللا التوٌجري ، بٌن االفكار الدولٌة ، طٌنضر موسوعة الفقه  4

 (.4/253م( )2119 -هـ 1431)
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  المطلب الثانً 

 شروعٌة الحداد فً الكتاب والسنة واالجماع 

مات  امرأةاما الكتاب : فقد ذكر حكم الحداد او العدة بالقران الكرٌم وهو ٌالزم كل 

او بعده او فارقها زوجها بعد الدخول بطالق او خلع ،او عنها زوجها سواء قبل 

فسخ لقوله تعالى ))والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون ازواجا ٌتربصن بأنفسهن اربعة 

اشهر وعشرا فاذا بلغن فال جناح علٌكم فٌما فعلن فً انفسهن بالمعروف وهللا بما 

 (1)تعملون خبٌر (( 

وقد ذكر هللا تعالى ان الزوجات الالتً دخل بهن من االزواج هن الالتً ٌجب 

 (2)علٌهن الحداد والعدة واما الغٌر مدخل بهن فقد ٌخرجن 

من قوله تعالى ))ٌا اٌها الذٌن امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان 

 (3)تمسوهن فما لكم علٌهن من عدة تعتدونها(( 

والمطلقات قة هً ثالثة اشهر لقوله تعالى ))مدة العدة والحداد للمطل وذكر اٌضا ان

 (4)ٌتربصن بأنفسهن ثالثة قروء (( 

له تعالى )) والالئً ٌئسن من المحٌض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثالثة اشهر وقو

ن ٌتق هللا ٌجعل له والالئً لم ٌحضن واوالت االحمال اجلهن ان ٌضعن حملهن وم

 (5)(( رامن امره ٌس

  

                                                             
 .234اٌة  –سورة البقرة  1
ٌنضر الروض المربع شرح زاد المستقنع ، المنصور بن ٌونس بن صالح الدٌن ابن الحسن بن ادرٌس  2

 (.1/615مؤسسة الرسالة ) –د هـ( ، دار المؤ1151ٌالبهوتً الحنبلً ، )ت  
 . 49اٌة  –سورة االحزاب  3
 .228اٌة  –سورة البقرة  من امره ٌسرى 4
 .4اٌة  – سورة الطالق 5
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رسول هللا )صلى هللا  ذكر الحداد فً احادٌث كثٌرة فمنها ما اكد فٌها فقد  اما السنة :

( )ال ٌحل المرأة تؤمن باهلل والٌوم االخران تحد على مٌت فوق ثالث علٌه وسلم

 ( 1)((ال اال على زوج اربعة اشهر وعشرالٌ

انقضاء ( على : لزوم اللٌث البٌت الى د رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلموقد اك

عدتها اربعة اشهر وعشرا ، فذلك باق لم ٌنسخ وال ٌجوز ان تبٌت باللٌالً فً 

ى رسول هللا )صلى هللا علٌه منزلها ، وال ٌجوز لها ان تتزٌن ،الن امرأة جاءت ال

فنكحها ؟مز حق لها ، ثم أ( ان ابنتً توفى عنها زوجها وقد اشتكت عٌنها ، وسلم

قال )صلى هللا علٌه وسلم( )قد كانت احداكن تجلس حوال وانما هً اربعة اشهر 

 (2)وعشرا فاذا كان الحول خرجن ورمت ورائها بٌعرة ( 

تسلبً قط لقوله )صلى هللا علٌه وسلم( )كما ذكر ان معتدة الوفاة تحد بالسواد ثالثا ف

 (3)ثالثا ثم اصنعً ما شئت ( 

اصٌب زوجها جعفر بن ابً طالب وعن عائشة )رضً مٌس لما عقال ألسماء بنت 

 (4)( لت )امرت برٌرة ان تعتد ثالث حٌضهللا عنها( قا

عصر الرسول اجمعت االمه على مشروعٌة العدة ووجوبها من  فقداما االجماع : 

 ( الى ٌومنا هذا دون ذكر من احد .)صلى هللا علٌه وسلم

  

                                                             
هـ( ، مدرسة 313السنن الكبرى ، ابو عبد الرحمن احمد بن شعٌب بن علً الخرسانً ، النسائً ، )ت  1

 (.5/295م(،)2111 -هـ 1441، ) 1بٌروت ، ط –الرسالة 
هـ( ، مدرسة 313السنن الكبرى ، ابو عبد الرحمن احمد بن شعٌب بن علً الخرسانً ، النسائً ، )ت  2

 (.5/295م(،)2111 -هـ 1441، ) 1بٌروت ، ط –الرسالة 
هـ(، عامر احمد حٌدر ، مؤسسة 231مسند ابً الجعد ، علً ابن الجعد بن عبٌد الجوهري البغدادي ، )ت  3

 (1/398م( ، )1991 -هـ 1411، )1بٌروت ،ط  -نادر 
هـ( ، محمد 223سنن ابن ماجة ، ابن ماجة ابو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً وماجة ابن ابٌه ٌزٌد ، )ت  4

 (1/621، دار احٌاء الكتب العربٌة ، ) قوائد عبد الباقً
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 المطلب الثالث :

 حكمة تشرٌع الحداد :

، شرع حداد المرأة المتوفً عنها زوجها وفاء للزوج ، ومراعاة لحقه العظٌم علٌها 

فان الرابطة الزوجٌة اقدس رباط فال ٌصح شرعا وال ادبا ان تنسى ذلك الجمٌل ، 

وتتجاهل العشرة التً كانت بٌنهما ،ولٌس من الوفاء ، ان ٌموت زوجها من هنا ، ثم 

اهٌة المعطرة ، وتتجول عن منزل الزوجٌة كان تنعمن بالزٌنة وترتدي الثٌاب الز

تحد قبل االسالم وقد كانت المرأة قبل االسالم عشرة لم تكن بٌنهما وقد كانت المرأة 

على زوجها حوال كامال تفجعا وحزنا على وفاته ، فنسخ هللا ذلك وجعله اربعة 

احكام اشهر وعشرا وهكذا قرر العلماء واالئمة فٌما ٌستخلص من كالمهما على 

 للتأسفالحداد . فقد ذكروا ان الحداد واجب على من توفى عنها زوجها ، اظهارا 

 (1)على ممات زوج 

وفً بعهدها وعلى انقطاع نعمة النكاح ، وهً لٌست نعمة دنٌوٌة محسب ، ولكنها  

، عاد والدنٌا ، وشرع االحداد اٌضاأٌضا أخوٌة ، الن النكاح من اسباب النجاة فً الم

الرجال الٌها ، ألنها اذا تزٌنت ٌؤدي الى التشوف، وهو ٌؤدي الى   ع تشوفألنه ٌمن

، وهو حرام وما  العقد علٌها وهو ٌؤدي الى الوط ، وهو ٌؤدي الى اختالط االنساب

 (2)ادى الى الحرام حرام 

  

                                                             
هـ( ، دار 861)ت ٌنضر فتح القدٌر ، كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد السٌواسً المعروف بأبن الهمام ،  1

 (.4/338الفكر ، )
 (.4/338ٌنضر فتح القدٌر ، ) 2
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  الحداد اقسامه ووجوبه: المبحث الثانً

 المطلب االول :

 اقسام الحداد :

 ٌنقسم الحداد من حٌث الجملة قسمٌن احداهما : الحداد الجائز فً االسالم 

 ثانٌهما : الحداد الممنوع فً االسالم 

والجائز قسمان : حداد المرأة على زوجها المٌت وحدادها على قرٌبها المٌت. حٌث 

 فالمرأةان الشرع وقواعده العامة ٌرعى ان الحداد انما ٌشرع للنساء دون الرجال 

اعادتها هنا ً التً تفٌد هذا المعنى وان كنا ذكرناها قرٌبا اال ان المقام ٌقتضً ه

 :بإٌجاز

بصن بأنفسهن اربعة قوله تعالى ))والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون ازواجا ٌتراوال :

 (1)اشهر وعشرا ((

: ان التربص خاص بالمرأة  االمر االولفانت ترى ان هذه اآلٌة تضمنت امرٌن : 

 التً مات زوجها خاصة بها وان مدة التربص فً حقها اربعة اشهر وعشرا .

ٌحب علٌه  ٌحب علٌه التربص بوفاة زوجته وبالتالً ال ان الزوج الاالمر الثانً: 

دون ان ٌكون متوطا بمدة معٌنة ، واالول ٌقٌده منطوق الحداد بل له ان ٌتزوج ثانٌة 

 ً ٌقٌده مفهومها .اآلٌة والثان

 وهو ٌكون على ضربٌن :ثانٌا : الحداد الممنوع فً االسالم : 

 احدهما : ما كان قبل االسالم 

 (2)ثانٌهما : االحداد فً عصرنا الحاضر بالنسبة للدول 

                                                             
 .234اٌة  –سورة البقرة  1
 (.1/166االمداد بأحكام االحداد ، ) 2
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 نحن نفضل هذٌن الضربٌن ٌحسب االمكان فنقول :

 القسم االول : الحداد فً الجاهلٌة 

كانت المرأة فً الجاهلٌة اذا توفى عنها زوجها تتجنب كل ملذات الحٌاة تشق على ، 

فً بٌت فال تعمل طٌا وال تقتل ، وال تقلم ظفرا ، وتلبس ثٌابها ، وتعتزل المجتمع 

صغٌر وقدٌم  تمكث فٌه حوال كامال تخرج بعده وهً فً اقبح صورة وابشع منظر 

 علٌه . واسواء حاال مما كانت 

 م الثانً : الحداد فً العصر الحاضرالقس

انها قد انتشرت فً عصرنا الحاضر ظاهرة مخالفة االسالم التبس امرها على علم 

بعض زعماء المسلمٌن وهً الحداد وتتكسب االعالم لوفاة زعٌم من الزعماء مدة 

ر او و اربعٌن ٌوما او اكثمعٌنة تقدر غالبا بثالثة اٌام او سبعة اٌام او ثالثٌٌن ٌوما ا

 (1)اقل .

وبما ان ذلك مخالف لتعالٌم االسالم فالواجب على العلماء تبٌن امر هذه الشبهة 

الذٌن جعلوها او تجاهلوها و باألدلة الشرعٌة المستمدة من الكتاب  ألبناء المسلمٌن 

أمرون والسنة اداء للواجب على حد قوله تعالى ))كنتم خٌر امة اخرجت للناس ت

وقوله تعالى ) ولتكن منكم امًة ٌدعون الى الخٌر  (2)المنكر(( بالمعروف وتنهون عن

 (3)وٌأمرون بالمعروف وٌنهون عن المنكر(

  

                                                             
 (.1/162ٌنضر االمداد بأحكام االحداد ، ) 1
 .111اٌة  –سورة ال عمران  2
 .114اٌة  –سورة ال عمران  3
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 المطلب الثانً :

 على من تجب االحداد وكم مدة االحداد للمعتدة ومكان عدتها ونفقتها :

ٌجب االحداد على المرأة اذا كانت بالغه مسلمة الحداد على حسب المتوفة والمتوفً 

 عنها زوجها 

اما المتوفً عنها زوجها لقوله )صلى هللا علٌه وسلم( ) ال ٌحل المرأة تؤمن باهلل 

 (1)م اال على زوج اربعة اشهر وعشرا(والٌوم االخران تحد على مٌت فوق ثالث اٌا

وٌجب ٌسبب التزوج على المبتوتة واهله المبتوت طالقها ، ترك و)المبتوتة( ٌعنً 

ذلك للعلم به لكثرة االستعمال وهً المختلفة والمطلقة ثالثا او واحدة بائنة ابتداء، 

وهل وال نعلم خالفا فً عدم وجوبه على الزوجة بسبب غٌر الزوج من االقارب 

او ابنها او اخوها وانما وهو فً ٌباح ؟ قٌل : ال ٌحل االحداد لمن مات ابوها او امها 

الزواج خاصة قٌل : اراد بذلك فٌما زاد على الثالث فً اباحته للمسلمات على غٌر 

ازوجهن ثالثة اٌام ولهن زوج له ان ٌمنعها. الن الزٌنة حقه حتى كان له ان 

ٌضربها على تركها اذا امتنعت وهو ٌرٌدها. وهذا االحداد مباح لها واجب علٌها 

 (2)ت حقه وبه ٌفو

والحداد على الزوج خاص بالمرأة البالغة المسلمة ولو امة ، فال احداد على صغٌرة 

وذمٌة ، ألنهما غٌر مكلفٌن واالحداد على ام الولد الٌست زوجها. وٌشمل الحداد عند 

الجمهور كل زوجة بنكاح صحٌح صغٌرة او كبٌرة او مجنونة او كتابٌة ال ٌجب 

واما الصغٌرة والذمٌة فالن غٌر المكلفة ن لسن زوجات االحداد على االماء ألنه

تساوي المكلفة فً اجتناب المحرمات كالخمر والزنى ،وانما ٌفترقان فً االثم فكذلك 

 .(3)االحداد ، وألن حقوق الذمة فً النكاح كحقوق المسلمة فكذلك فٌما علٌها

                                                             
هـ( ، محمد بن عبد 214، سلٌمان بن داود بن الجارود ابو داود الطبالسً ، )ت  مسند ابً داود الطبالسً 1

 (.3/166م( ، )1999 -هـ 1419، ) 1بٌروت ، ط –المحسن التركً ، دار هجر الطباعة والنشر 
 (.4/336ٌنضر فتح القدٌر ، ) 2
،  4دمشق ، ط – سورٌا –ٌنضر الفقه االسالمً وادلته ، وصٌة بن مصطفى الزحٌلً ، دار الفكر  3

(9/2192.) 
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 -مدة الحداد للمعتدة :

االحداد على الزوجة المتوفً عنها زوجها مدة العدة اربعة اشهر وعشراً لقوله  ٌجب

ً ٌتربصن بأنفسهن اربعة اشهر  تعالى )والذٌن ٌتوفون منكم وٌذرون ازواجا

فهذا خاص  (2)وقوله تعالى )وأوالت االحمال أجلهن ان ٌضعن حملهن(  (1)وعشراً(

  (3)عنها بأسقاط حملها بالحامل المتوفى عنها زوجها فٌسقط وجود العدة

تعتد بالحٌضة ، ثم ان كانت لها عادة فعلٌها ان تراعً عادتها  -وعدة المستحاضة :

فً الحٌض والطهر، فأذا مضت ثالث حٌض ، انتهت العدة لقوله تعالى )والالئً 

  (4)ٌتسن من المحٌض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثالثة اشهر(

ثالث طلٌقات ، عدتها حٌضة واحدة ، انتهى ،  وعدة المطلقة ثالثة : والمطلقة

 (5)وبالحٌضة ٌتحقق استبراء االرحام لها عدى ذلك ان تنكح زوجاً غٌره 

وٌجوز الحداد على مٌت غٌر زوج ثالثة اٌام فقط وان تركت زوجة المتوفً الحداد 

وذهب البعض ان  (6)مدة العدة فقد تمت العدة ، اثمت على ترك الحداد فتستغفر هللا 

معتدة الوفاء تحد بالسواد ثالث فقط لحدٌث )تسلبً ثالًث ثم اصنعً ما شئت( قاله 

من  شاءتاي تجد بما  (2)ألسماء بنت عمٌس لما اصٌب زوجها جعفر بن ابً طالب 

من الثٌاب الجائزة غٌر السراء الالتً الثالثة اٌام ، فأنه غٌر دال على ان ال احداد 

ا دال على امر النبً صلى هللا علٌه وسلم اٌها بالتسلب ثالثاً ، ثم على المرأة ، بل انم

من الثٌاب مما ٌجوز للمعتدة لبسه ، مما لم  شاءتالعمل بما بدى لها من لبس ما 

                                                             
 .234اٌة  –سورة البقرة  1
 .4اٌة  –سورة الطالق  2
 -هـ 1431، )1موسوعة الفقه االسالمً ، محمد بن ابراهٌم بن عبدهللا التوٌجري ، بٌت االفكار الدولٌة ، ط 3

 (.4/254م( ، )2119
 .4اٌة  –سورة الطالق  4
 –الموسوعة الفقهٌة المٌسرة فً فقه الكتاب والسنة المطهرة ، حسٌن بن العواٌثة ، المكتبة االسالمٌة ، عمان  5

 (.5/392هـ( ،)1429 – 1423، ) 1لبنان ، ط –االردن ، دار ابن الحزم ، بٌروت 
 (.4/254ٌنضر موسوعة الفقه االسالمً ، ) 6
هـ( ، عامر احد حٌدر ، مؤسسة 123لجوهري البغدادي ، )ت مسند ابً الجعد ، علً ابن الجعد بن عبٌد ا 2

 (.1/398م( ،)1991 -هـ 1411، ) 1بٌروت ، ط –نادر 
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وقٌل ال عدة على من فارقها زوجها فً الحٌاة قبل المسٌس  (1)ٌكن زٌنة وال طٌر 

المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان  لقوله سبحانه ))ٌا اٌها الذٌن امنوا اذا نكحتم

 (2)تمسوهن فما لكم علٌهن من عدة تعتدونها((

والمعتدات ٌنقسمن اربعة اقسام : احداهن )اوالت االحمال اجلهن ان ٌضعن حملهن( 

ئركن أو ما ، من فرقة الحٌاة او الممات ) واوالت االحمال اجلهن ان ٌضعن كحرا

 (3)حملهن(

 ولو كانت حامل بأثنٌن لم تنقض عدتها حتى تضع الثانً منهما. 

والثانً : الالتً توفً ازواجهن ٌتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا ، ان كانت 

حرة ، وشهرٌن وخمسة اٌام ان كانت اماً ، وسواء مات قبل الدخول او بعده ان لم 

 تكن حامالً.

ن بأنفسهن ثالثة قروء ، وقرء األمة والثالث : المطلقات منه ذوات القروء ٌتربص

 حٌضتان.

والرابع : الالتً ٌأسن من الحٌض فعدتهن ثالثة اشهر والالئً لم ٌحضن ، واالمة 

 .(4)شهران

 وقد فضل البعض ابتداء العدة على التالً:

اذا كان الزواج صحٌحاً : فمبدأ العدة بعد الطالق او الفسخ او الموت ،  .1

ونحوه عقٌب الطالق وفً الوفاءعقٌب الوفاء فأبتداء العدة فً الطالق 

باالتفاق بٌن الفقهاء. وتنقضً العدة ان جعلت المرأة بالطالق او الوفاء ألنها 

اجل فال ٌشترط العلم بمضً االجل وتنقضً العدة وان لم تعلم المرأة 

                                                             
 1القاهرة ، طمدٌنة النصر  –ٌنضر احكام النساء ، ابو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب ، الناشر الدولً  1

 (1/391،)م(2112 -هـ 1428، )
 .49اٌة  –سورة االحزاب  2
 .4اٌة  –رة الطالق سو 3
القاهرة ،  –هـ( ، دار الحدٌث 624ٌنضر العدة شرح العمدة ، عبد الرحمن بن ابراهٌم بن احمد ، )ت 4 

 (.1/456م(،)2113 -هـ 1424)
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بالطالق او الوفاء ، فلو طلق الرجل امرأته الحامل او مات عنها ولم ٌبلغها 

 انفقت عدتها باالتفاق.عت الخبر وض

وان كان الزوج خاسراً : العدة بعد عقٌب التفرٌق من القاضً بٌن الزوجٌن ،  .2

او بعد المشاركة وإظهار محزم الواطئ على ترك وطئها بأن ٌقول بلسانه : 

تركت وطأها ، او تركتها او خلٌت سبٌلها ونحوه ، ومنه الطالق وانكار 

  (1) بعد االنكار مشاركةالزواج اذ كان بحضرتها واال فال

 اما مكان عدتها : 

ٌلزم المعتدة من وفاة زوجها ان تعتد فً المنزل الذي مات فٌه زوجها ، وهً فٌه ، 

ولو مأجراً او معاراً ، وال ٌجوز تحولها لغٌره اال لعذر ، كأن تخاف على نفسها 

ث شاءت البقاء فٌه ، او تحول عنه قهراً او غٌر ذلك. فٌجوز لها التحول حٌ

 للضرورة. وعلٌها مالزمة البٌت الذي تعتد فٌه وعدم الخروج منه لغٌر حاجة.

وٌجوز لها الخروج من بتها لحوائجها نهاراً ال فً اللٌل ألن اللٌل مضنة الفساد فال 

 (2)تخرج منه من غٌر ضرورة بخالف النهار فأنها مضنة قضاء الحاجات

 واما نفقتها :

المعتدة المتوفً عنها زوجها فال نفقة لها وال سكنى اذا كانت واما نفق الحادة او 

 رواٌتان: ففٌه حائلة ، وان كانت حامالً 

أحدهما : لها النفقة للورثة ، والنفقة انما هً للحامل او منه اجله ، ونفقة الحمل من 

 (3)نصٌبه من المٌراث كما بعد الوالدة

 المطلب الثالث:

 غٌر المسلمة:عدة المرأة 

                                                             
 (.9/2192ٌنضر الفقه االسالمً وادلته ، ) 1
هـ( ، 1424الشرٌف ، )ٌنضر الفقه المٌسر فً ضوء الكتاب والسنة ، مجمع الملك الفهد لطباعة المصحف  2

(1/329.) 
 (1/465العدة شرح العمدة ، ) 3
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 ف الفقهاء فً وجوب العدة على غٌر المسلمة على رأٌٌن:اختل

قال البعض ال تجب العدة على المرأة المسلمة ذمٌة كانت اوصربٌة اذا كان معتقد 

اهل دٌنها انه ال عدة علٌها. اال اذا كانت كتابٌة زوجة المسلم فتجب علٌها العدة 

ولحق الزوج ، والكتابٌة  بالفراق رعاٌة لحق الزوج ، الن العدة تجب حقاً هلل تعالى

مخاطبة لحقوق العباد ، فتجب علٌها العدة ، وتجبرها علٌها ألجل حق الزوج 

ً وترك امرأته فً دار  والولد، منعاً من اختالط االنساب وان جاء الزوج مسلما

 .(1)الحرب فال عدة علٌها باالتفاق

اذ ال حق ألحد الزوجٌن على االخر فً حالة اختالف الدارٌن. وألن احكام االسالم 

 تطبق على اهل السنة ، ال على الحدبٌن 

وقال الجمهور: تجب العدة على النمٌة سواء كان المسلم او الذمً لعموم آٌات األمرة  

  (2)بالعدة

المسلمات فً عدة  اجمع المسلمون على ان الحداد واجب على النساء الحرائر من

الوفاة واختلفوا فٌما سوى ذلك من الزوجات وفٌما سوى عدة الوفاة فقال البعض: 

الحداد على المسلمة والكتابٌة والصغٌرة والكبٌرة. واما االمة التً ٌموت عنها 

أو لم تكن فال احداد علٌها عنده. وقال البعض الحداد الولد  سٌدها سواء كانت او

على الصغٌرة وال على الكبٌرة حداد وقال قوم لٌس على االمة على الكتابٌة لٌس 

 (3)المزوجة احداد

  

                                                             
 (.9/2168ٌنضر الفقه االسالمً وادلته ، ) 1
 (.9/2168ٌنضر الفقه االسالمً وادلته ، ) 2
ٌنضر بداٌة المجتهد ونهاٌة المفتقد ، ابو الولٌد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبً الشهٌر  3

 (.3/141م( ، )2114 -هـ 1425هـ( ، دار الحدٌث القاهرة ، )159، )ت بأبن رشد الحفٌد 
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  الخاتمة 

 وفً الختام ٌمكننً تلخٌص ماجاء فً بحثً هذا بالنقاط التالٌة :

ان الحداد هو امتناع المراة من الزٌنة او هو تربص المالاة مدة محدودة  .1

 شرعا لفراق زوجها بوفاة او طالق او فسخ .

ان الحداد ٌجب على كل امراة فقد اجمعت االمه على مشروعٌة العدة  .2

ووجوبها وكذلك الحداد من عصر الرسول )صلى هللا علٌه وسلم ( الى 

 ٌومنا هذا دون تكٌر من احد .

ان الحداد شرعا من اجل الرابطة الزوجٌة وهً اقدس رباط فال ٌصح  .3

 ة التً كانت بٌنهما .شرعا وال ادبا ان تنسى ذلك الجمٌل وتتجاهل العشر

كما ان للحداد قسمان احدهما : الحداد الجائز فً االسالم وثانٌهما : الحداد  .4

 الممنوع فً االسالم .

كما ان مدة الحداد تختلف من ظروف الى اخرى فالزوجٌة المتوفً عنها  .5

زوجها عدتها اربعة اشهر وعشرا ، واوالت االحمال عدتهن ان ٌضعن 

 لصة : تعتد بالحٌض .حملهن ، وعدة المستخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

 المصادر والمراجع 

 القران الكرٌم 

احكام االحوال الشخصٌة فً الشرٌعة االسالمٌة ، عبد الوهاب خالف ، دار  .1

 . (1331-1351، ) 2الكتب المصرٌة بالقاهرة ، ط

 –حامد بن عبد الوهاب ، الناشر الدولً احكام النساء ، ابو مالك محمد بن  .2

 . م( 2001_ ـه1421،) 1مدٌنة النصر القاهرة ، ط 

االسالمٌة بالمدٌنة االحداد ، فٌحان شالً المصٌري ، الجامعة  بأحكاماالمداد  .3

جمادي االخرة ،  -الستون ربٌع االول  العدد الثانً و 6المنورة ، ط

 م( .1984 -ـه1414)

بن محمد بن بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد ، ابو الولٌد محمد بن احمد  .4

( ، دار ـه 1535احمد بن رشد القرطبً الشهٌر بابً رشد الحفٌد، )ت 

 م( . 2004 – ـه1425الحدٌث القاهرة ، )

تاج العروس ، محمد بن عبد الرزاق الحسٌنً ابو الفٌض الملقب بمرتضى  .5

 (، دار الهداٌة. ـه 1205الزبٌدي ، )ت 

تاج اللغة وصاح العربٌة ، ابو نصر اسماعٌل حماد الجواهري الفارابً ، )  .6

 ( . 1311 -  ـه1401، )  4بٌروت ، ط –ه ( ، دار العلم للمالٌٌن  333ت 

الروض المربع شرح زاد المستنقع ، منصور بن ٌونس بن صالح الدٌن  .1

 –( دار المؤٌد ـه 1051لً ، )ت ن ادرٌس البهونً الحنبابن الحسن ب

 ة الرسالة .سمؤس

سنن ابن ماجة ، ابن ماجة ابو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً وماجة اسم  .1

 ( ، دار احٌاء الكتب العربٌة . ـه 213ابٌه ٌزٌد ، )ت 

السنن الكبرى ، ابو عبد الرحمن احمد بن شعٌب بن علً الخراسانً  .3

 – ـه 1421، )  1بٌروت ، ط –( مدرسة الرسالة  ـه 303النسائً ، ) ت 

 م( . 2001

 624بن ابراهٌم بن احمد ، ) ت  العدة شرح العمدة ، عبد الرحمن .10

 م ( . 2003 – ـه 1424القاهرة ، )  –( ، دار الحدٌث هـ

سً المعروف فتح القدٌر ، كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد السٌوا .11

 ( دار الفكر . ـه161باٌن الهمام ، ) ت 

 –بن مصطفى الزحٌلً ، دار الفكر  ةٌ، وهالفقه االسالمٌة وادلته  .12

 . 4دمشق ، ط –سورٌا 

لسان العرب ، للعالقة ابن الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن  .13

 لبنان ، دار الفكر . –(، بٌروت  ـه 111منظور االفرٌقً المصري ، ) ت 
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ت د الجواهري البغدادي ، )مسند ابن الجعد ، علً ابن الجعد بن عبٌ .14

- ـه1410، )  1بٌروت ، ط –حٌدر ، مؤسسة نادر ، عامر احد هـ( 203

 م ( . 1330

مسند ابً داود الطٌالً ، سلمان بن دارد بن الجارود ابو داود  .15

،)  1بٌروت ، ط –( ، دار هجر ، الطباعة  والنشر  ـه 204الطٌالً ، ) ت 

 م ( . 1333 – ـه 1413

، التوٌجريموسوعة الفقه االسالمً ، محمد بن ابراهٌم بن عبد هللا  .16

 م ( . 2003ه ، 1430، )  1بٌن االفكار الدولٌة ، ط

الكتاب والسنة المطهرة ، مجمع الملك فهد الفقه المٌسرة فً فقه  .11

 ( . ـه 1424لطباعة المصحف الشرٌف ، ) 

الموسوعة الفقهٌة المٌسرة فً فقة الكتاب  المطهرة ، حسٌن بن  .11

 –( ، دار ابن الحزم ) بٌروت  االردن –العواٌشة ، المكتبة االسالمٌة )عمان 

 ( . ـه 1423 -1423، ) 1لبنان ( ، ط

نهاٌة المحتاج شرح المنهاج ، شمس الدٌن محمد بن ابن العباس   .13

بٌروت ،  –( ، دار الفكر  ـه 1004احمد بن حمزه شهاب الدٌن الرملً ، ) ت 

 م ( . 1314 – ـه 1404، )  1ط

   


