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   ـا�ولالمبحث  ـ                               

  ـ مفھوم ا�حداد وأدلته ـ                         
  :مفھوم ا�حداد: المطلب ا�ول

  :ا�حداد لغة
ّالمرأة امتنعت عن الزينة والخضاب، بع$د وف$اة زوجھ$ا، فھ$ي ) َأحدت     (

ّحدت(، وكذا )ّمحد( ُّتحد  ) (َ ِ ًحدادا(، بضم الحاء وكسرھا) َ بالكسر، فھ$ي ) ِ
انه ثي$اب : ، وقيل١)أحدت : ( ، ولم يعرف اAصمعي اA الرباعي أي)َحاد(

م$ن الن$ساء، الت$ي تت$رك الزين$ة، والطي$ب، ) ّالمح$د(و) الح$اد. (المأتم السود
 A( ، وفي الح$ديث ٢) حدادا –َحدا ) ( ّتحد) (ّحدت. (بعد وفاة زوجھا للعدة

أكث$ر م$ن ث�ث$ة أي$ام أA الم$رأة عل$ى زوجھ$ا ّيحل Sح$د أن يح$د عل$ى مي$ت 
ًفأنھا تحد أربعة أشھر وعشرا  ّ(٣     .  

  

ھ$$و إذا حزن$$ت علي$$ه، :  أح$$داد الم$$رأة عل$$ى زوجھ$$ا ت$$رك الزين$$ة، وقي$$ل 
، ون$رى ان$ه م$أخوذ م$ن ٤ولبست ثي$اب الح$زن، وترك$ت الزين$ة والخ$ضاب

للحدي$د م$$ن لج ح$داد، Sن$ه يع$ا: ويق$ال لل$سجان. المن$ع؛ Sنھ$ا ق$د منع$ت من$ه
ُّتح$$د(الم$$رأة ) َّح$$دت ( إن الح$$داد م$$ن: ًوقي$$ل أي$$ضا . القي$$ود ُّ تح$$د -ُ ً ح$$دا –ِ َ– 
Sج$$ل كونھ$$ا ف$$ي ع$$دة : ترك$$ت الزين$$ة بع$$د وف$$اة زوجھ$$ا للع$$دة، أي) ِح$$دادا ً

  .٥)ُّحاد(زوجھا المتوفى فھي 
   

                                                 
  .٢١٦م، ص٢٠٠٨، ٣ـ الصحاح،إسماعيل بن حماد الجوھري، دار المعرفة، بيروت، ط ١
 -ب(ـ لسان العرب، ابو الفضل جمال ال$دين محم$د ب$ن مك$رم اب$ن منظ$ور، دارالمعارف،الق$اھرة  ٢

 .٣/١٤٣،)         ت
، دار إحي$اء ) ھ$ـ٢٦١ت (اج الق$شيري الني$سابوري ـ ص$حيح م$سلم، اب$و الح$سين م$سلم ب$ن الحج$ ٣

 .٢/١١٢٣،) ١٤٨٦(التراث العربي، بيروت، رقم الحديث 
  .٣/١٤٣: ـ لسان العرب ٤
 .٢/٩٧) حد(م، مادة ١٨٧٠ـ محيط المحيط، بطرس البستاني، دار الرسول اSكرم، بيروت، ٥
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                  :ا�حداد في ا#صط!ح الفقھي

  :د في اAصط�ح الفقھي منھاوردت تعاريف عدة لمفھوم ا	حدا 

  . ١ترك التزين بالحلي والثياب والطيب: ـ عرفه النووي بأنه١

ت$$رك ل$$بس م$$صبوغ لزين$$ة، ك$$اSحمر، : ـ$$ وق$$ال ص$$احب ال$$سراج بأن$$ـه٢
. ٢واSخ$$$ضر واSزرق ال$$$صافيين، وان خ$$$شن الم$$$صبوغ واSص$$$فر،

ًترك الزين$ة والطي$ب ك$الزعفران، ول$بس الحل$ي ول$و خاتم$ا،  ھو: وقيل
ل$$بس المل$$ون م$$ن الثي$$اب ك$$اSحمر واSص$$فر واSخ$$ضر والتح$$سين و

بالحن$$اء واAس$$فيداج واAكتح$$ال باSس$$ود واAدھ$$ان بالطي$$ب وتحمي$$ر 
  . ٣الوجه وحفه

ترك الزينة من الثياب واAدھ$ان والطي$ب والكح$ل : "ـ عرفه العاملي بأنه٣
اSس$$ود والحن$$اء وخ$$ضب الح$$اجبين بال$$سواد واس$$تعمال اAس$$فيداج ف$$ي 

: هـــ$ـبأنوعرف$ه الطباطب$ائي . ٤"وجه وغير ذلك فيما يعد زين$ة عرف$ا ًال
ت$$رك الزين$$ة للب$$دن واللب$$اس بمث$$ل التكح$$ل، والتطي$$ب، والخ$$ضاب، " 

والحمرة، والخطاط وماء الذھب ونحوھما ولبس ما يعد زينة ك$اSحمر 
واSصفر والحلي ولبس الحرير ونحوھما من الثياب، وبالجملة ك$ل م$ا 

  .٥" تتزين به للزوج يعد زينة مما

       

 اجتن$اب الم$رأة الح$ادة عل$ى زوجھ$ا ك$ل م$ا يح$سنھا :وعرفه مغني$ة بأن$ه   
ويرغب في النظرة إليھا ويدعو إلى أشتھائھا وتشخيص ذلك يعود إل$ى 

  .٦أھل العرف

                                                 
  .٨/٤٠٥ھـ، ١٤٠٥، ٢ي بيروت، ط، المكتب اAس�م)ھـ٦٧٦ت(روضة الطالبين، محيي الدين النووي،ـ ١
  . ١/٤٥٤ـ السراج الوھاج، محمد الزھري الغمراوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،  ٢
  .٢٧٧م١ھـ، ١٣٨٩، ٢ـ دليل الطالب، مرعي بن يوسف الحنبلي، المكتب اAس�مي بيروت، ط ٣
  .٦/٦٣، ) ت-ب(ف، ـ الروضة البھية، زين الدين الجبعي العاملي، منشورات جامعة النج ٤
  .٦/٩٧، ) ت-ب(ـ العروة الوثقى، محمد كاظم الطباطبائي، مطبعة النجف،  ٥
 .٢/١٩١م، ١٩٧٩، ١ـ الفقه على المذاھب الخمسة، محمد جواد مغنية، دارا لكتاب اللبناني، بيروت، ط ٦
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ت$رك ك$ل مظ$اھر :  يبدو لي ان اAحداد ھو،وفي ضوء التعاريف السابقة   
يح$سنھا وي$دعو إل$ى  Aدھان وإخفاء ك$ل م$االتزين من اللباس والخضاب وا

  .أشتھائھا بعد وفاة زوجھا

  

  . حكم ا#حداد وأدلته:المطلب الثاني

حك$$م اAح$$داد للم$$رأة المت$$وفى عنھ$$ا زوجھ$$ا ھ$$و الوج$$وب، أم$$ا الب$$اقي   
  .فأختلف فيه الفقھاء، وقد ثبت وجوبه بالكتاب والسنة وا	جماع

  .الكتاب:  ًأو# 
ًفي القران الكريم مطلقا إA أن هللا سبحانه وتعالى ) دادا	ح(لم ترد لفظة    

�:ىــــــ مقدار التربص للمرأة المتوفى عنھا زوجھا في قوله تعالإلىأشار 

�mJ����I��H���G��F��E��D��C��B��AK��L��
V��U��T��S��R���Q��P���O��N��MW��Z���Y��X��

���[l شك ان التربص ھو .١Aعتداد ( وAمدة المرأةص ومعناه ترب) ا 

]��\����m:ىـــــــ، وقوله تعال٢ًمحددة شرعا  لفراق زوجھا بوفاة

f��e��d��c��b��a���`��_�� �̂�]g��j���i��h��

s���r��q��p��o��n��m��l��kt���w���v��u��l٣.  

  

  

                                                 
   .                  ٢٣٤ـ سورة البقرة آية ١
، ) ت–ب (سيني السيستاني،مؤسسة النبراس للطباعة،النجف، ـ المسائل المنتخبة، السيد علي الح ٢

 .٣٩٨ص
  .                  ٢٤٠ـ سورة البقرة آية ٣
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  .السنة النبوية: ثانيا ً
فقال$$ت يارس$$ول ) �( أن ام$$رأة ج$$اءت إل$$ى رس$$ول هللا ":   روي ع$$ن أم س$$لمة

 أن ابنتي توفي عنھا زوجھا، وقد اشتكت عينھا أفتكحلھ$ا ؟ فق$ال رس$ول هللا هللا،
أنھ$$ا ھ$$ي أربع$$ة أش$$ھر   : A، ث$$م ق$$ال: ًث�ث$$ا، ك$$ل ذل$$ك يق$$ول A، م$$رتين أو) �(

فعلى ھذا الحديث يجب التعويل على الق$ول بإيج$اب : "قال ابن رشد . ١ً"وعشرا
 A ":ق$$ال) �(الرس$$ول وروي ع$$ن   .٢"اAح$$داد للم$$رأة المت$$وفى عنھ$$ا زوجھ$$ا

ال إA عل$$ى زوج ـيح$$ل Aم$$رأة ت$$ؤمن ب$$ا� والي$$وم ا�خ$$ر أن تح$$د ف$$وق ث$$�ث لي$$
  .      ٣"ًة أشھر وعشرا ـه أربعـ تحد عليفإنھا

  .ا�جماع:ًثالثا ً
  أتفق جمھور المسلمين عل$ى إن ع$دة المت$وفى عنھ$ا زوجھ$ا ھ$ي أربع$ة أش$ھر 

وجھا كل ما يحسنھا، ويرغب النظر وتجنب المرأة الحادة على ز. ٤وعشرة أيام
  .٥إليھا، ويدعو إلى اشتھائھا، وتشخيص ذلك يعود إلى أھل العرف

ًوقد اشترط قسم من الفقھ$اء للم$رأة المعت$دة الت$ي يج$ب عليھ$ا اAح$داد ش$روطا   
  :نوجزھا على النحو ا�تي

  إن تكون المعتدة بالغة - ١

  إن تكون المعتدة عاقلة - ٢

 .إن تكون المعتدة مسلمة - ٣

تكون المعتدة من نكاح صحيح س$واء كان$ت مت$وفى عنھ$ا زوجھ$ا أو إن  - ٤
  . ٦ًبائنا ف� يجب على المعتدة من نكاح فاسدأو ًمطلقة ث�ثا 

                                                 
،رقم ٢/٢٠٤٢ـ ٣، دار ابن كثير اليمامة، ط)ھـ٢٥٦ت (ـ صحيح البخاري، ابو عبد هللا محمد بن اسماعيل ١

  ).٥٠٢٤(الحديث 
، ) ت-ب(محم$$د ب$$ن احم$$د ب$$ن رش$$د، دار الفك$$ر، بي$$روت، ـ$$ بداي$$ة المجتھ$$د ونھاي$$ة المقت$$صد، أب$$و الولي$$د  ٢

٢/١٢٦ . 
  .١/٤٣٠، )١٢٢١(ـ صحيح البخاري، رقم الحديث  ٣
  . ٢/١٢٧ـ بداية المجتھد ونھاية المقتصد،  ٤
  .٢/١٩١ الفقه على المذاھب الخمسة،  ـ٥
، ١ب$$ن م$$سعود الكاس$$اني ،مط$$ابع الجمال$$ة، م$$صر، ط ـ$$ ب$$دائع ال$$صنائع، ع$$�ء ال$$دين أب$$و بك$$ر ٦

  .٣/٢٠٩م، ١٩١٠
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   ـالمبحث الثانيـ                               

   ـالحكم التكليفي ل!حداد ـ                         
  .ا#حداد في عدة الوفاة :المطلب ا�ول

ًد الحرة وان كانت تحت عبد أربع$ة أش$ھر وع$شرا إذا كان$ت حائ$ل ف$ي تعت 

�m��D��C��B��A:ًالعقد الدائم با	جماع استدAA با�ي$ة الكريم$ة
J����I��H���G��F��EK��R���Q��P���O��N��M��L��

V��U��T��SW���[��Z���Y��X��l وق$$$د جعل$$$ت م$$$دة الح$$$داد ١ ،ُ

  أربع$ة أش$ھر إذ يق$ول،٢ اAي$�ء ف$يأربعة أشھر Aن هللا تعالى ش$رط لھ$ن 

  . ٣ �mW��V����U��T��S��R��QX�l:) �(هللا

 أكثر من أربع$ة أش$ھر ف$ي اAي$�ء لعلم$ه تب$ارك وتع$الى Sحد يجوز ف�    
أنه غاية صبر المرأة م$ن الرج$ل ، وش$رط عل$يھن، أن تعت$د إذا م$ات عنھ$ا 

ھ$ا من$ه ف$ي زوجھا أربعة أشھر وعشرا، فأخذ منھا له عن$د موت$ه، م$ا أخ$ذ ل

��m����I��H���G��F : حيات$$ه عن$$د إي�ئ$$ه ، ق$$ال هللا تب$$ارك وتع$$الى
JK�l  يامولم يذكر العشرةSم$ع ا Aربع$ة في العدة إSوعل$م أن ، أش$ھرا 

 أش$$ھر ف$$ي ت$$رك الجم$$اع فم$$ن ث$$م أوجب$$ه عليھ$$ا اSربع$$ةغاي$$ة ص$$بر الم$$رأة 
  . ٤ولھا

                                                 
 . ٢٣٤ـ سورة البقرة آية  ١
 .١/٩٨: معجم لغة الفقھاء.  حلف الزوج القادر على الوطئ على ترك وطئ منكوحة : ـ اAي�ء ٢
  .٢٢٦ـ سورة البقرة آية ٣
محمد بن يعقوب بن اس$حاق الكلين$ي، تحقي$ق،علي أكب$ر غف$اري،دار الكت$ب : ـ الفروع من الكافي ٤

 .٦/١١٣ھـ، ١٣٦٧، ٣اAس�مية، ط
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وض$ع الحم$ل، عن$د فعدة الزوجة المتوفى عنھا زوجھا إن كانت حام$ل ب    
البعض، سواء فيه الحرة واSمة، ولو وضعت بعد وفاة زوجھا بلحظة ح$ل 

��¼��½��¾��¿��«��m:وي$$دل عل$$ى ھ$$ذا قول$$ه تع$$الى  .١لھ$$ا أن تت$$زوج

Á��ÀÂ���l  ٢.  

وكذلك م$ا روي ع$ن س$بيعة اAس$لمية انھ$ا كان$ت تح$ت س$عد ب$ن خول$ه،     
فت$وفى عنھ$ا ف$ي حج$ة ًوھو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن ش$ھد ب$درا، 

فلم$ا تعلل$ت م$ن . الوداع وھي حامل، فلم تلبث أن وضعت حملھا بعد وفات$ه
أنفاسھا تجملت للخطاب، فدخل عليھا أبو السنابل بن بعل$ك، رج$ل م$ن بن$ي 

مالي أراك تجملت للخطاب لعلك ترجين النكاح وان$ك وهللا : عبد الدار فقال
فلم$ا ق$ال : رة، فقالت سبيعةما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشھر وعش

ف$سألته ع$ن ) �(لي ذلك جمعت على ثيابي حين مسيت  واتيت رسول هللا 
ذلك فأفتاني بأني قد حللت ح$ين وض$عت حمل$ي، وأمرن$ي ب$التزويج ان ب$دا 

  .٣لي

  

أن الم$$رأة إذا :  اSجل$$ين ايبأبع$$د ع$$دتھا أن إل$$ىوذھ$$ب ال$$بعض ا�خ$$ر   
حملھ$ا قب$ل أن تنق$ضي الع$دة كانت ح$ام� فت$وفي عنھ$ا زوجھ$ا، ووض$عت 

أربعة أشھر وعشرة أيام، لم تنقض بذلك عدتھا، حتى تمضي أربع$ة أش$ھر 
وعشرة أيام ، فإن مضت عنھا أربعة أشھر وعشرة أيام ول$م ت$ضع حملھ$ا، 

فك$ان الع$دة تنق$ضي بأبع$د ع الحم$ل، لم يحك$م لھ$ا بانق$ضاء الع$دة حت$ى ت$ض
   .لحملھذين اSجلين مدة، إما مضي اSشھر أو وضع ا

                                                 
ـ$$ لب$$اب التاؤي$$ل، ع$$�ء ال$$دين ب$$ن محم$$د ب$$ن اب$$راھيم البغ$$دادي، دار العل$$م للم�ي$$ين، بي$$روت،  ١

 .١/١٨٠ھـ،  ١٣٢٦
   .٤ـ سورة الط�ق آية  ٢
  .٢/١١٢٢ـ صحيح مسلم،  ٣
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والحج$$ة ف$$ي ذل$$ك ان الع$$دة عب$$ادة ي$$ستحق فيھ$$ا الث$$واب، وإذا بع$$د م$$داھا    
زادت مشقتھا وكثر الثواب عليھا ومن وضعت حملھ$ا عقي$ب وف$اة زوجھ$ا 
A مشقة عليھا في العدة، وإذا مضت عليھا أربعة أشھر وعشرة أي$ام كان$ت 

 أص$$حابوردوا اAس$$تدAل ال$$ذي اس$$تدل ب$$ه . الم$$شقة أكث$$ر والث$$واب أوف$$ر

��¼��½��«��m:ف$$إن احتج$$وا بظ$$اھر قول$$ه تع$$الى :  بق$$ولھماSولال$$رأي 

Á��À��¿��¾Â���l، ،أن$$$ه ع$$$ام ف$$$ي المت$$$وفى عنھ$$$ا زوجھ$$$ا وغيرھ$$$ا

��m���G��F��E��D��C��B��A:عارضناھم بقوله تع$الى
J����I��HK����l١ فإنه عام في الحامل وغيرھا ، فيجب الجم$ع بينھم$ا .  

ن محمد ب$ن ق$يس، ع$ن أب$ي جعف$ر علي$ه ال$س�م  بما روي عأيضاواستدلوا 
قضى أمير المؤمنين عليه الس�م في امرأة توفي عنھا زوجھا، وھ$ي :  قال

حبل$$ى فول$$دت قب$$ل أن تنق$$ضي أربع$$ة أش$$ھر وع$$شر، فتزوج$$ت، فق$$ضى أن 
، ف$$إن ش$$اء أولي$$اء ا�جل$$ينيخل$$ي عنھ$$ا، ث$$م A يخطبھ$$ا حت$$ى ينق$$ضي آخ$$ر 

  .  ا، فإن أمسكوھا ردوا عليه مالهالمرأة أنكحوھا، وإن شاؤوا أمسكوھ

     

:  عب$د هللا علي$ه ال$س�مSبيقلت : روي عن محمد بن مسلم قال وكذلك ما  
وج، قب$$ل أن تخل$و أربع$$ة الم$رأة الحبل$ى المت$$وفى عنھ$ا زوجھ$$ا، ت$ضع وت$ز

إن كان زوجھ$ا ال$ذي تزوجھ$ا دخ$ل بھ$ا، ف$رق بينھم$ا، : ؟ قالأشھر وعشر
ك$ن ، وإن ل$م ياSخي$ر م$ن أخ$رى، وع$دة ل$ىاSوواعتدت ما بقي من عدتھا 

وھو خاط$$$ب م$$$ن بينھما،واعت$$$دت م$$$ا بق$$$ي م$$$ن ع$$$دتھا،دخ$$$ل بھ$$$ا، ف$$$رق 
  . ٢الخطاب

                                                 
  ٣٣٨ھـ،ص ١٤١ الحسين، مؤسسة النشر اAس�مي قم،ـ اAنتصار، الشريف المرتضى علي بن ١
 .٦/١١٤ـ الكافي،  ٢
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  .والرجعي ا#حداد في عدة الط!ق البائن: المطلب الثاني

  ا#حداد في عدة الط!ق البائن: ًأو#
 A ؟ ً   أختل$ف العلم$اء ف$$ي المطلق$ة الب$$ائن أو ث�ث$ا أيج$$ب عليھ$ا اAح$$داد أم

  :وقد انقسموا في ھذا على قولين

  : القول اSول

A      ح$$$داد ق$$ال بھ$$$ذا ال$$رأي بع$$$ض ال$$شافعيةAوبع$$$ض ١يج$$ب عليھ$$ا ا ،
يب$$$اح اAح$$$داد ولك$$$ن A يج$$$ب عليھ$$$ا وA ي$$$سن، . ٣، واSمامي$$$ة٢الحنابل$$$ة

ًواستدلوا على ذلك أن اAحداد إنما وجب لح$ق ال$زوج تأس$فا عل$ى م$ا فاتھ$ا 
وإدام$ة ال$صحبة إل$ى وق$ت الم$وت، وان ھ$ذا المعن$ى ل$م من حسن العشرة، 

يوجد في المطلقة، Aن الزوج أوحشھا بالفرقة وقطع الوصلة باختيار، ول$م 
A وجه 	لحاق المعتدة للط$�ق الب$ائن : وقيل .٤يمت عنھا ف� يلزمھا تأسف

أن اSول$ى ف$$ي : بالمعت$دة بالوف$اة ف$ي وج$وب  اAح$$داد ولك$ن يمك$ن أن يق$ال
  .٥تدة لط�ق بائن اAحداد لما فاتھا فيما إذا تزوجت مرة أخرىحق المع

  

  : القول الثاني

يجب عليھا اAحداد وھو قول أبو حنيفة وبعض الشافعية، واستدلوا عل$ى    
 ان الحداد انما وجب على المتوفى عنھا زوجھ$ا لف$وات النك$اح :ذلك بقولھم

ضاء ش$ھوتھا وعفتھ$ا  ھو نعمة في الدين خاصة في حقھا لما فيه من قالذي
عن الحرام وصيانة نفسھا عن الھ$�ك ب$درور النفق$ة، وق$د انقط$ع ذل$ك كل$ه 

                                                 
 .٣/٣٩٨، ) ت-ب(ـ مغني المحتاج، محمد الخطيب الشر بيني، دار الفكر، بيروت،  ١
 .٩/٧٩ھـ ،١٤٠٤، ١ـ المغني، عبد هللا بن حمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، ط ٢
 .٣/٣٨م ،١٩٦٩، ،١ـ شرائع ا	س�م، يحيى بن سعيد الحلي، مطبعة ا�داب، النجف، ط ٣
 .٩/٧٩، المغني، ٣/٣٩٨ ـ مغني المحتاج، ٤
م ، ٢٠٠٣ ،٣ـ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، عبد الكريم زي$دان، مؤس$سة الرس$الة، ط ٥
٩/٢٢٥. 
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بالموت فلزمھا اAحداد اظھارا للمصيبة والحزن، وقد وجد ھذا المعنى ف$ي 
المطلق$$ة ال$$ث�ث والمبان$$ة فيلزمھ$$ا اAح$$داد، وقول$$ه اAح$$داد ف$$ي ع$$دة الوف$$اة 

 لحق ال$زوج لم$ا زاد عل$ى ث�ث$ة  لو كانSنهوجب لحق الزوج، A يستقيم؛ 
  . ١أيام كما في موت اAب

  . والذي يبدو لي ان القول اAول ھو القول الراجح
  

    . ا#حداد في عدة الط!ق الرجعيً:ثانيا
يجب اAحداد على المعتدة في عدة الط�ق الرجعي، وھذا باتفاق الفقھ$اء    

، وق$ال ٢ النك$اح فيھ$ابغير خ�ف Aنھ$ا ف$ي حك$م الزوج$ة لبق$اء أكث$ر أحك$ام
ً، واتفق$$وا عل$$ى ان المطلق$$ة ط�ق$$ا رجعي$$ا إذا ٣ي$$سن لھ$$ا اAح$$داد: ال$$شافعية

توفى زوجھا وھي في إثن$اء الع$دة فعليھ$ا أن ت$ستأنف ع$دة الوف$اة م$ن ح$ين 
موت$$ه، إن ك$$ان الط$$�ق ف$$ي ح$$ال م$$رض الم$$وت أو ف$$ي ح$$ال ال$$صحة، Aن 

٤العصمة بينھا وبين المطلق لم تنقطع بعد
  

  

  .احداد زوجة المفقود: لب الثالث المط
إذا غاب الرجل عن امرأته، فإن عرف خب$ره، بأن$ه ح$ي :     قالت اSمامية

وجب الصبر أبدا، وكذا إن أنفق عليھا وليه، ولو جھل خبره، ولم يك$ن م$ن 
ينفق عليھا، فإن صبرت ف� ك�م، وإA رفعت أمرھا إل$ى الح$اكم، فيؤجلھ$ا 

م ھذه المدة، فإن عرف حياته، صبرت أب$دا، أربع سنين، ويبحث عنه الحاك
وعلى ا	مام أن ينفق عليھ$ا م$ن بي$ت الم$ال، وإن ل$م يع$رف حيات$ه، أمرھ$ا 
باAعتداد عدة الوفاة، بعد اSربع سنوات، ث$م حل$ت ل$�زواج، ول$و ص$برت 

                                                 
 .٣/٣٩٨، ومغني المحتاج، ٣/٢٠٩ـ بدائع الصنائع،  ١
 .٩/١٦٧: ، والمغني. ٣/٢٠٩: ـ المصدر نفسه ٢
 .٣/٣٩٨: ـ مغني المحتاج ٣
 .٢/١٩٢:مسةـ الفقه على المذاھب الخ ٤
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بع$$د اSرب$$ع، غي$$ر معت$$دة Aنتظ$$ار خب$$ره، ج$$از لھ$$ا بع$$د ذل$$ك اAعت$$داد مت$$ى 
ي Aيعل$م موت$ه، وAحيات$ه ينظ$ر ب$أمره ف$أن ك$ان ل$ه اما المفقود ال$ذ .١شائت

مال تنفق منه زوجته، أو كان له ولي ينفق عليھا، أو وج$د متب$رع باSنف$اق 
وجب على زوجته الصبر واAنتظار، ف� يجوز لھ$ا أن تت$زوج بح$ال حت$ى 
تعل$$م بوف$$اة ال$$زوج أو ط�ق$$ه، وتك$$ون م$$دة اAنتظ$$ار أرب$$ع س$$نوات، ف$$أن ل$$م 

ان للغائب ولي يتولى أم$وره، أووكي$ل، وأرادت الط$�ق، يتبين شئ، فان ك
أمره الحاكم بالط�ق، وان لم ترد الط�ق، ف� تطلق، فأن طلقت، تعتد بع$د 

  .٢ھذا الط�ق، ويحل لھا بعد ذلك ان تتزوج

  

واستدلوا على ذلك بما روي عن حماد ، ع$ن الحلب$ي ، ع$ن أب$ي عب$د هللا    
المفق$ود إذا م$ضى ل$ه أرب$ع س$نين :  فق$ال عليه الس�م أنه سئل ع$ن المفق$ود

بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي ھو غائب فيھا، فإن لم يوجد ل$ه أث$ر، 
: قل$ت: أمر الوالي ولي$ه أن ينف$ق عليھ$ا، فم$ا أنف$ق عليھ$ا فھ$ي امرأت$ه، ق$ال

ليس ذلك لھا وA كرامة، ف$إن ل$م : إني أريد ما تريد النساء، قال: فإنھا تقول
. ا ولي$ه أو وكيل$ه أم$ره أن يطلقھ$ا فك$ان ذل$ك عليھ$ا ط�ق$ا واجب$اينفق عليھ$

س$ألت أب$ا عب$د هللا علي$ه ال$س�م : وكذلك ما روي عن بري$د ب$ن معاوي$ة ق$ال
م$$ا س$$كتت عن$$ه وص$$برت يخل$$ى : ع$$ن المفق$$ود كي$$ف ي$$صنع بامرأت$$ه ؟ ق$$ال

ث$م يكت$ب إل$ى  عنھا، فإن ھي رفعت أمرھا إل$ى ال$والي، أجلھ$ا أرب$ع س$نين،
ذي فق$د في$ه، فلي$سأل عن$ه، ف$إن خب$ر عن$ه بحي$اة ص$برت، وإن ل$م الصقع ال

يخبر عنه بشئ حتى تمضي اAربع سنين، دعي ولي الزوج المفق$ود، فقي$ل 
ھل للمفقود م$ال ؟ ف$إن ك$ان ل$ه م$ال، أنف$ق عليھ$ا حت$ى يعل$م حيات$ه م$ن : له

أنفق عليھ$ا ف$إن، فع$ل ف$� س$بيل لھ$ا : موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي
                                                 

ـ اي$ضاح الفوائ$د ف$ي ش$رح اش$كاAت القواع$د، محم$د ب$ن الح$سن ب$ن يوس$ف ب$ن المطھ$ر الحل$ي،  ١
 ،٣/٣٥٣ھـ، ١٣٧٨، ١تحقيق،الكرماني والبروجردي، ط

 .٢/١٩٢ـ الفقه على المذاھب الخمسة،  ٢
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 أن تتزوج، وإن لم ينفق عليھا، أجبره الوالي على أن يطلق تطليق$ة ف$ي إلى
استقبال العدة، وھ$ي ط$اھر في$صير ط$�ق ال$ولي ط$�ق ال$زوج، ف$إن ج$اء 
زوجھ$$ا م$$ن قب$$ل أن تنق$$ضي ع$$دتھا، م$$ن ي$$وم طلقھ$$ا ال$$ولي، فب$$دا ل$$ه أن 
يراجعھا، فھي امرأته وھي عنده على تطليقتين، فإن انقضت الع$دة قب$ل أن 

   .١ أو يراجع، فقد حلت ل�زواج وA سبيل ل�ول عليھايجيئ

  

تتربص أربع سنوات، ثم تعتد بأربع$ة أش$ھر وع$شرة، وتح$ل : وقال مالك  
 وقال في المدون$ة تعت$د اAرب$ع س$نين ب$أمر ال$سلطان، وإن .٢بعدھا ل�زواج

أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرھا إل$ى ال$سلطان، ف$اذا رفع$ت أمرھ$ا ال$ى 
ر فيھا، وكتب إل$ى موض$عه ال$ذى خ$رج إلي$ه، ف$ان ي$ئس من$ه، السلطان، نظ

 اSرب$عھ$ل تعت$د بع$د : ضرب لھا من تلك الساعة أرب$ع س$نين، فقي$ل لمال$ك
سنين عدة الوفاة أربعة أشھر وعشرا، من غير أن يأمرھا السلطان ب$ذلك ؟ 

  . ھي عدةالتي وعشر اSشھر اSربعةنعم مالھا وما للسلطان في : قال

  

ن ـ$$$ـبم$$$ا روي ع$$$ن يحي$$$ى ب$$$ن س$$$عيد ب$$$ن الم$$$سيب أن عم$$$ر بواس$$$تدلوا   
أيما امرأة فقدت زوجھا، فل$م ت$در أي$ن ھ$و، : قال) ي هللا عنهرض( الخطاب

وك$ذلك م$ا .  تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعه أش$ھر وع$شرا، ث$م تح$لفإنھا
روي عن ابن شھاب ان عمر بن الخط$اب ض$رب للمفق$ود م$ن ي$وم جاءت$ه 

 أمرھا أن تعتد عدة المتوفى عنھا زوجھ$ا، ث$م ت$صنع امرأته أربع سنين، ثم
    .٣في نفسھا ما شاءت، إذا انقضت عدتھا

   

                                                 
 .١٤٨ـ١٤٧: ـ الكافي ١
 .٢/١٩٢: ـ الفقه على المذاھب الخمسة ٢
  ٢/٤٥٠، )ب ـ ت ( ، ١ك بن انس اAصبحي، مطبعة السعادة، مصر، طمال: ـ المدونة الكبرى ٣
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إن ام$رأة المفق$ود ح$رة كان$ت أو ام$ة، ال$ذي انقط$ع خب$ره : وقال الحنابل$ة   
عنھا لغيبته، ظاھرھا الھ�ك، كالذي يفقد بين أھله لي� أو نھارا، أو يخ$رج 

 مكان قري$ب ليق$ضي حاجت$ه ويرج$ع لىإإلى الص�ة ف� يرجع، أو يمضي 
 يفق$$د ف$ي مغ$ارة مھلك$$ة ك$درب الحج$$از أو يفق$د ب$$ين أوف$� يظھ$ر ل$$ه خب$ر، 

ين ولو كانت امة ث$م تعت$د للوف$اة زوجته تتربص أربع سن: الصفين فإنھا أي
  .١الحرة أربعة أشھر وعشرة واSمة شھران وخمسة أيام

حل ل�زواج حت$ى تم$ضي إن زوجة المفقود Aت: وقال ابوحنيفة والشافعي  
وع$$ن ال$$شافعي ف$$ي . ٢م$$دة A يع$$يش ف$$ي مثلھ$$ا غائ$$ب، وح$$دھا بت$$سعين س$$نة

ام$راة : قال عل$ى ب$ن أب$ى طال$ب رض$ى هللا عن$ه ف$ي ام$رأة المفق$ود: الجديد
  .٣وبھذا نقول: قال. ابتليت فلتصبر، A تنكح حتى يأتيھا يقين موته

  
    إحداد الكتابية والصغيرة وا�مة: المطلب الرابع

اش$$ترط بع$$ض الفقھ$$اء وم$$نھم الحنفي$$ة للم$$رأة المعت$$دة الت$$ي يج$$ب عليھ$$ا    
ان تك$ون المعت$دة بالغ$ة، عاقل$ة، م$سلمة، وان تك$ون  :اAحداد شروط أھمھا

 على أن اAحداد عبادة بدنية، ف� اSحنافمعتدة من نكاح صحيح، واستدل 
 أوصوم تج$$ب عل$$ى ال$$صغيرة، والك$$افرة، ك$$سائر العب$$ادات البدني$$ة، م$$ن ال$$

يختل$$$ف   Aإذال$$ص�ة وغيرھم$$$ا بخ$$�ف الع$$$دة فإنھ$$ا اس$$$م لم$$ضي زم$$$ان 
 والمكاتبة، وأم الول$د، إذا ك$ان اما اSمة،  .با	س�م والكفر والصغر والكبر

لھا زوج، فمات عنھ$ا، أو طلقھ$ا، وج$ب عليھ$ا الح$داد؛ Aن الحري$ة لي$ست 
Aح$$داد، ف$$� يختل$$ف ب$$الرق والحري$$ة فكان$$ت اAم$$ة في$$ه ًش$$رطا لوج$$وب ا

ي$$$ستوي ف$$$ي وجوب$$$ه الح$$$رة واAم$$$ة والم$$$سلمة والذمي$$$ة : وقي$$$ل .٤ك$$$الحرة

                                                 
  .٣/٣٩٨:ـ مغني المحتاج ١
 .٥/٤٢١ھـ ، ١٣١٩،  ١ـ كشاف القناع، منصور بن يونس بن ادريس البھوي، مصر، ط  ٢
 .٧/٤٤٦ـ السنن الكبرى،  ٣
 .٣/٣٩٨، و مغني المحتاج، ٣/٢٠٩ـ بدائع الصنائع،  ٤
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والكبي$$$$رة وال$$$$صغيرة؛ Aن غي$$$$ر المكلف$$$$ة ت$$$$ساوي المكلف$$$$ة ف$$$$ي اجتن$$$$اب 
المحرم$$ات ك$$الخمر والزن$$ا وانم$$ا يفترق$$ان ف$$ي اAث$$م فك$$ذلك اAح$$داد؛ وAن 

 عل$ى وA اح$داد.  كحقوق المسلمة فكذلك فيما عليھاحقوق الذمية في النكاح
A أعلمھ$$م :  الول$$د إذا م$$ات س$$يدھا، ق$$ال اب$$ن المن$$ذرك$$أمغي$$ر الزوج$$ات 

 Aم$$ة الت$$ي يطؤھ$$ا س$$يدھا إذا م$$ات عنھ$$ا وAيختلف$$ون ف$$ي ذل$$ك، وك$$ذلك ا
يح$$ل Aم$$رأة  ت$$ؤمن   A:")�(النب$$يالموط$$وءة ب$$شبھة والمزن$$ي بھ$$ا، لق$$ول 

ھر ب$$ا� والي$$وم ا�خ$$ر أن تح$$د ف$$وق ث$$�ث لي$$ال إA عل$$ى زوجھ$$ا أربع$$ة أش$$
تفرق بين الحرة واSمة، وبين المسلمة والك$افرة، وب$ين  ، فھي ١A"وعشرة

  .٢الصغيرة والكبيرة

عل$$ى ول$$$ي ال$$صغيرة والمجنون$$$ة منعھم$$ا لم$$$ا يمن$$ع من$$$ه : ق$$ال ال$$$شافعية  
، ومعن$$ى ھ$$ذا الك$$�م أن غي$$ر المكلف$$ة وھ$$ي ال$$صغيرة والمجنون$$ة ٣غيرھم$$ا

أي أن ول$ي ال$صغيرة . تجنب$هيجنبھا وليھا، ما يجن$ب عل$ى المعت$دة المكلف$ة 
ًأو المجنون$$ة ھ$$و المخاط$$ب ش$$رعا يمنعھم$$ا مم$$ا تمتن$$ع من$$ه المعت$$دة ف$$ي 

  . ٤أحدادھا

 ع$$دتھا س$$واء كان$$ت أثن$$اءوال$$راجح ھ$$و وج$$وب اAح$$داد عل$$ى المعت$$دة    
ذھ$ب إلي$ه  ك$افرة، وھ$ذا م$ا أومجنونة، م$سلمة  أوصغيرة أو كبيرة، عاقلة 

الجمھور، Aن في وجوب اAح$داد معن$ى معق$وA، وھ$و من$ع تطل$ع الرج$ال 
إلى المعتدة، ومنع المعتدة من التطلع إلى الرجال، وھذا المعنى تستوي فيه 

 المعت$دة، دون إل$ىالمسلمة والكافرة، وم$ن ھن$ا ف$ان مراع$اة ت$شوف رج$ال 
٥تشوفھا إليھم، يوجب اAحداد على الصغيرة

  

                                                 
 ).١٤٨٦(قم الحديث  ر٢/١١٢٣ـ صحيح مسلم،  ١
 .٩/١٦٧ـ المغني،  ٢
 .٩/٢٢٧ـ المفصل في احكام المراة،  ٣
 .٣/٣٩٨ـ مغني المحتاج،  ٤
 . ـ المصدر السابق ٥
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   ـ المبحث الثالثـ                               

   ـ مظاھر ا#حداد وحكم ترك مسكن ا#حدادـ                
روي  اجمع الفقھاء على وج$وب اجتن$اب الزين$ة للم$رأة الح$ادة، وھ$و م$ا   

وبا	مك$ان تق$سيم الزين$ة إل$ى مطال$ب . ١عن ابن عمر وابن عباس وغي$رھم
  :ھي

     . الزينة في نفسھا :المطلب ا�ول

يح$$رم عل$$ى الم$$رأة الح$$ادة أن تتخ$$ضب، وان تحم$$ر وجھھ$$ا، أو تبي$$ضه    
 علي$$$ه حب$$$را ي$$$صفره، وان ت$$$نقش وجھھ$$$اباس$$$فداج الع$$$رائس، وان تجع$$$ل 

. ٢ وان تكتح$ل م$ن غي$ر ض$رورة،ديھا، وان تحف$ف وجھھ$ا مم$ا يح$سنھاوي
) �( ج$$اءت ام$$رأة إل$$ى النب$$ي ":ل$$تواس$$تدلوا بم$$ا روي ع$$ن أم س$$لمة قا

نھا افتكحلھ$ا ل هللا أن ابنتي توفى عنھا زوجھا وقد اشتكت عييارسو: فقالت
إنم$ا ھ$ي أربع$ة أش$ھر ): �(A، ثم قال رسول هللا ): �(؟ فقال رسول هللا 

فعلى المرأة اAح$داد لوف$اة زوجھ$ا وھ$و ت$رك الحلي$ة، والكح$ل . ٣"وعشراً 
اSس$$$ود والخ$$$ضاب، وم$$$ا يح$$$سن الل$$$ون، وجمي$$$ل اللب$$$اس، واك$$$ل الطي$$$ب 

  .٤وشمه

  زينة الثياب والحلي: مطلب الثانيال
     يحرم على المرأة الحادة م$ن ل$بس اللب$اس اSحم$ر واSص$فر ونحوھم$ا 
من اSلوان التي تعد زينة في العرف، وربم$ا يك$ون اللب$اس اSس$ود ك$ذلك، 
أم$$ا كيفي$$ة تف$$صيله، أو ل$$بعض الخ$$صوصيات الم$$شتمل عليھ$$ا مث$$ل كون$$ه 

 م$دة الع$دة ك$ل م$ا يع$د زين$ة للم$رأة، وبالجملة عليھا أن تترك في  ً.مخططا
  .٥بحسب العرف اAجتماعي الذي تعيشه

                                                 
 .٣/٢٠٨ـ بدائع الصنائع، ١
 . ٣/٤٠٠ـ مغني المحتاج، ٢
 ). ٤٩٢٠(، رقم الحديث ٦/١٠٨٢ـ صحيح البخاري، ٣
  . ٣٩٧ـ المسائل المنتخبة، ص ٤
 .٢١٧المسلمة، صـ فقه المراة  ٥
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  المت$وفى عنھ$ا زوجھ$ا A":ان$ه ق$ال) �( سلمة عن النبي أم لما روي عن 
 Aتخت$$ضب، و Aالحل$$ي، و Aالمم$$شقة، و Aتل$$بس المع$$صفر م$$ن الثي$$اب، و

ل$$يم وأم$$ا م$$اA يع$$د زين$$ة لھ$$ا، مث$$ل تطيي$$ب الب$$دن واللب$$اس وتق .١"تكتح$$ل
اSظافر واAستحمام،واAفتراش بالفراش الفاخر والسكن بالمساكن المزين$ة 

وذھ$ب المالكي$ة إل$ى أن الم$رأة الح$ادة تت$رك  .٢وتزيين أوAدھا ف� بأس ب$ه
في م$دة أح$دادھا الث$وب الم$صبوغ مطلق$ا، فتمتن$ع عن$ه لم$ا في$ه م$ن الت$زين 

  .٣لم يكن زينة عند قوم باSسود ما

  

 إل$$ى وض$$ع قاع$$دة لم$$ا يج$$وز لب$$سه م$$ن الثي$$اب للم$$رأة    وأش$$ار ال$$شافعية
لزين$$ة كاSس$$ود ل$$م يح$$رم  أن م$$ا ص$$بغ لزين$$ة يح$$رم، وم$$ا ص$$بغ A: الح$$ادة

فان تردد ب$ين الزين$ة وغيرھ$ا كاSخ$ضر واSزرق، ان  .Aنتقاء الزينة عنه
كان براقا صافي اللون ح$رم؛ Sن$ه مستح$سن يت$زين ب$ه، أو ك$درا أو م$شعا 

شيع في اSخ$ضر اSزرق يق$ارب اSس$ود، وم$ن اSزرق أو اكھب، Aن الم
  .٤يقارب الكحلي، ومن اAكھب يقاربھما

  

   A في معناه مثل البرقع ونح$وه  ينبغي على الحادة لبس النقاب، وما ومما
   .A٥ن المعتدة مشبھة بالمحرمة والمحرمة تمنع من ذلك

ب، والزين$$ة وتجتن$$ب الزوج$$ة المت$$وفى عنھ$$ا زوجھ$$ا الطي$$: قال$$ت الحنابل$$ة
  .٦والتكحل والنقاب

                                                 
  ).٢٣٠٤( رقم الحديث ،٢٩٢/ ٢ ـ سنن أبي داود، ١
 .٦٧٤ـ المراة واAحكام الشرعية،ص ٢
 .٢/١٩٦:ـ الفقه على المذاھب الخمسة ٣
 .٣/٣٩٩:ـ مغني المحتاج ٤
 . ٩/١٦٧ـ المغني،  ٥
 .٥/٤٢٢ـ كشاف القناع،  ٦
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   وأشار من المحدثين عبد الكريم زيدان إلى جواز النقاب، أو أف$ضليته ق$د 
أم$ا الحل$ي فيح$رم  .١يكون من مقت$ضيات اAح$داد وم$ا يتف$ق والغ$رض من$ه

كله عل$ى الم$راة الح$ادة، حت$ى الخ$اتم ف$ي ق$ول عام$ة اھ$ل العل$م، واس$تدلوا 
  المت$وفي عنھ$ا زوجھ$ا A":ق$ال ) �(على ذلك حديث ام س$لمة ع$ن النب$ي 

  ."بس المصغر من الثياب وA الحلي تل

يب$$اح ويح$$رم، فيح$$رم عليھ$$ا حل$$ي ال$$ذھب والف$$ضة س$$واء ك$$ان :    وقي$$ل
ويج$$وز لھ$$ا ل$$بس الحل$$ي . ص$$غيرا أوكبي$$را ًكالخلخ$$ال وال$$سوار والق$$راط، 

لحاج$$ة ك$$ا	حراز ل$$ه م$$ن دون كراھ$$ة، وبكراھ$$ة م$$ن غي$$ر حاج$$ة، ويج$$وز 
بغير الذھب والفضة كالنحاس والرصاص، اA تعود قومھ$ا التحل$ي التحلي 

A بتأم$$$ل فأنھم$$$ا  بھم$$$ا، أو أنھم$$$ا أش$$$بھا ال$$$ذھب والف$$$ضة اذ Aيعرف$$$ان أ
  . ٢يحرمان

  

وأشار اSمامية إلى تحريم استعمال الحلي والتزين به، وما إلى ذلك يع$د    
  .٣زينة الزوجات بحسب العرف اAجتماعي الذي تعيشه المرأة

  

  ترك مسكن ا#حداد : المطلب الثالث 

     ذھب عام$ة الفقھ$اء إل$ى ان الم$رأة الح$ادة يج$ب أن تجتن$ب المبي$ت ف$ي 
غير منزلھا، وتجتنب الخروج منه لغي$ر ال$ضرورة، ف$� تخ$رج م$ن البي$ت 

ًل$$ي� ويج$$وز أن تخ$$رج نھ$$ارا لق$$ضاء حوائجھ$$ا ، واس$$تدلوا عل$$ى ذل$$ك بم$$ا ٤ً
عيد الخدري أنھا جاءت إلى رسول هللا روي عن بنت مالك بن سنان أبي س

ِفأخبرت$$ه ان زوجھ$$ا خ$$رج ف$$ي طل$$ب اعب$$د ل$$ه فقتل$$وه بط$$رف الق$$دوم، ) �( ُ
                                                 

 .٩/٢٣٥ـ المفصل في أحكام المرأة،  ١
  .٣/٣٩٩ـ مغني المحتاج،  ٢
 .٣٩٧ـ المسائل المنتخبة، ص ٣
 .٩/١٧١: ،والمغني ٣/٢٠٥: ـ بدائع الصنائع ٤
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أن ارج$$ع إل$$ى أھل$$ي، ف$$ان زوج$$ي ل$$م يتركن$$ي ف$$ي ) �(ل هللا ف$$سالت رس$$و
Aفخرج$ت : نع$م، فقال$ت): �(فق$ال رس$ول هللا : قال$ت.  نفقةمسكن يملكه و

رن$ي ف$دعيت ل$ه،  فق$ال  دعاني وأمحتى اذا كنت في الحجرة أو في المسجد
امكثن$$ي ف$$ي بيت$$ك : كي$$ف قل$$ت؟ ف$$رددت علي$$ه الق$$صة فق$$ال):�(رس$$ول هللا 

ًحت$$ى يبل$$غ الكت$$اب اجل$$ه، فاعت$$ددت ب$$ه أربع$$ة أش$$ھر وع$$شرا◌،فلما ك$$ان  ً
  .١عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به

  

اAنتقال إلى مسكن أخر ل�عت$داد يجوز لھا تغيير مسكنھا و: قال اSمامية   
في$ه، وA يح$$رم عليھ$$ا الخ$روج م$$ن بيتھ$$ا ال$$ذي تح$د في$$ه إذا ك$$ان ل$$ضرورة 
تقت$$ضي او Sداء ح$$ق أو فع$$ل او طاع$$ة او ق$$ضاء حاج$$ة، وف$$ي غي$$ر ھ$$ذه 

   .٢الحاAت يكره لھا الخروج، كما يكره لھا المبيت خارج بيتھا أيضا

  

 أن تنتق$ل م$ن البي$ت ال$ذي ت$وفى في$ه إن المرأة الح$ادة لھ$ا: وقالت الحنفية  
زوجھ$$ا عنھ$$ا أو فارقھ$$ا وھ$$ي ت$$سكن في$$ه إل$$ى غي$$ره وذل$$ك إذا كان$$ت ھن$$اك 
ًض$$رورة ت$$دعوا إل$$ى ذل$$ك، مث$$ل أن خاف$$ت ھ$$دما أوغرق$$ا أوع$$دوا أو نح$$و  ً ً

  .٣ذلك

  

  عقوبة ترك ا#حداد: المطلب الرابع
 ل$و ترك$ت     يفھم من ك$�م أئم$ة الم$ذاھب ف$ي اAح$داد أن المعت$دة المكلف$ة

اAح$$$داد الواج$$$ب ك$$$ل الم$$$دة أو بع$$$ضھا، ف$$$أن ك$$$ان ذل$$$ك ع$$$ن جھ$$$ل ف$$$� 
حرج،وان كان متعمداً  فقد أثمت متى علم$ت حرم$ة ذل$ك ،كم$ا قال$ه بع$ض 
الشافعية، ولكنھا Aتعيد اAح$داد Aن وقت$ه ق$د م$ضى، وA يج$وز عم$ل ش$ئ 

                                                 
  ).٤٩٢٢( رقم الحديث ٦/١٠٨٢ـ صحيح البخاري  ١
 .١٠٢ـ المرأة واSحكام الشرعية، ص ٢
  .٣/٢٠٥: ـ بدائع الصنائع ٣
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فارق$$ت  ف$$ي غي$$ر موض$$عه ووقت$$ه، وانق$$ضت الع$$دة م$$ع الع$$صيان، كم$$ا ل$$و
دة المسكن الذي يجب عليھا م�زمته ب� ع$ذر فإنھ$ا تع$صي وتنق$ضي المعت

عدتھا حتى قبل انقضائھا، وعل$ى ول$ي غي$ر المكلف$ة إلزامھ$ا ب$اA ح$داد ف$ي 
  .١ًمدته وإA كان اثما

  

ولم يرد في ال$شرع عقوب$ة مح$ددة لم$ن ترك$ت اAح$داد، ولكنھ$ا توص$ف    
ر الم$رأة المكلف$ة إذا ومن المعلوم أن ا	م$ام م$ن حق$ه ان يع$ز. بأنھا عصت

، وإذا أم$$ر ٢ًترك$$ت اAح$$داد متعم$$دة بم$$ا ي$$راه مناس$$با م$$ن وس$$ائل التعزي$$ر
المطلق أو الميت قبل الم$وت الزوج$ة بت$رك اAح$داد ف$� تترك$ه، Aن$ه حق$ه 
المشروع، ف� يملك العبد إسقاطه، Aن ھذه اSشياء دواع$ي الرغب$ة، وھ$ي 

  .٣يعة إلى الوقوع في المحرمممنوعة عن النكاح فتجتنبھا لئ� تصير ذر

  

  

             ����������   

  

   

  

  

  

                               

  

                                                 
 .٢/٦١٧م، ٢٠٠٠، ١ـ حاشية ابن عابدين، محمد امين بن عمر، دار الثقافة، دمشق، ط  ١
 .٩/١٦٦ـ المغني،  ٢
  .٢/٦١٧ـ حاشية ابن عابدين،  ٣



  حكم إحداد المرأة في الفقه ا	س�مي              ة كلية العلوم ا	س�مية                    مجل

 

  
   
  

                                               

  

  
                                                             �      ١٣٩�  

  خاتمة البحث   
  

ً اذك$$ر ق$$سما منھ$$ا اSم$$ور جمل$$ة م$$ن إل$$ى      توص$$لت ف$$ي خت$$ام البح$$ث 
  :بإيجاز

  

 حكم اAحداد ھ$و الوج$وب وق$د ثب$ت وجوب$ه ف$ي الق$رآن الك$ريم وال$سنة -١
  . النبوية وا	جماع

 ان الحكمة من اAحداد ف$ي ع$دة الوف$اة ھ$ي إظھ$ار أس$ف الزوج$ة عل$ى -٢
ف$$راق    زوجھ$$ا ومؤت$$ة، Aن الرابط$$ة الزوجي$$ة عق$$د وثي$$ق،ف� ي$$صح 

  . شرعا وأدبا ً تتجاھل حق الزوجية التي كانت بينھما

 ھناك أمور عدة يجب على الحادة اجتنابھا ھي الطيب والزين$ة والنق$اب -٣
  . زلھاوالمبيت في غير من

 اتفق الفقھاء م$ن غي$ر خ$�ف عل$ى ان$ه يج$ب اAح$داد عل$ى المعت$دة ف$ي -٤
  . عدة الط�ق الرجعي Aنھا في حكم الزوجة 

ً اشترط قسم من الفقھاء للمرأة المعتدة التي يجب عليھا اAحداد ش$روطا -٥
A أربعة ھي ان تكون بالغ$ة، عاقل$ة، م$سلمة، معت$دة م$ن نك$اح ص$حيح 

  . فاسد 

ً ان المطلق$$ة ث�ث$$ا او بائن$$ا Aإل$$ىلجمھ$$ور  ذھ$$ب ا-٦ يج$$ب عليھ$$ا اAح$$داد،  ً
  .  الوجوب إلىوذھب اSحناف 

 ل$م ي$$رد ف$$ي ال$شرع عقوب$$ة مح$$ددة لم$$ن ترك$ت اAح$$داد ولكنھ$$ا توص$$ف -٧
  . بأنھا  عاصية

  

  

  

 الباحثة   
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  المصادر والمراجع

، ١صر، ط بدائع الصنائع، ع�ء الدين أب$و يك$ربن م$سعود الكاس$اني، مط$ابع الجمال$ة، م$-١
  .م١٩١٠

 بداي$$ة المجتھ$$د ف$$ي نھاي$$ة المقت$$صد، أب$$ي الولي$$د محم$$د ب$$ن احم$$د ب$$ن رش$$د، دار الفك$$ر، -٢
  ). ت-ب(بيروت، 

  .م٢٠٠٠، ١ حاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، دار الثقافة، دمشق، ط -٣

  ).  ت-ب( الروضة البھية، زين الدين الجبعي ألعاملي، منشورات جامعة النجف، -٤

  .م١٩٦٩، ١رائع ا	س�م، يحيى بن سعيد الحلي، مطبعة ا�داب، النجف، ط ش-٥

  . م٣،٢٠٠٨ الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوھري، دار المعرفة، بيروت، ط-٦

، دار اب$ن كثي$ر اليمام$ة، )ھ$ـ٢٥٦ت ( صحيح البخاري، ابو عب$د هللا محم$د ب$ن اس$ماعيل-٧
  .٣ط

، دار ) ھ$ـ٢٦١ت (لق$شيري الني$سابوري اب$و الح$سين م$سلم ب$ن الحج$اج ا:  صحيح م$سلم-٨
  .إحياء التراث العربي، بيروت

  ): ت-ب( العروة الوثقى، محمد كاظم الطباطبائي، مطبعة النجف، -٩

 الفق$$$ه عل$$$ى الم$$$ذاھب الخم$$$سة، محم$$$د ج$$$واد مغني$$$ة، دارا لكت$$$اب اللبن$$$اني، بي$$$روت،        -١٠
  .م١٩٧٩، ١ط

  .م١٩٧٧، ٢غداد، ط  فقه المرأة المسلمة، احمد الجيزاني، ب-١١

  .ھـ١٣١٩،  ١ كشاف القناع، منصور ابن يونس ابن إدريس ألبھوي، مصر، ط -١٢

 ل$سان الع$رب، اب$ي الف$ضل جم$ال ال$دين محم$د ب$ن مك$رم اب$ن منظ$ور، دار المع$ارف، -١٣
  ) . ت-ب(القاھرة

ي$روت،  لباب التاؤيل، ع�ء الدين بن محمد بن ابراھيم البغ$دادي، دار العل$م للم�ي$ين، ب-١٤
  .ھـ١٣٢٦

  .م١٨٧٠ محيط المحيط، بطرس البستاني، دار الرسول اSكرم، بيروت، -١٥

 الم$$$رأة ف$$$ي ال$$$شريعة ا	س$$$�مية، محم$$$د الغ$$$روي، دارا لرس$$$ول اSك$$$رم، بي$$$روت، -١٦
  .    م١،١٩٩٦ط

  .م١٩٩٩ المرأة واSحكام الشرعية، مجيد الصائغ، النجف،-١٧

 السي$ستاني، مؤس$سة النب$راس للطباع$ة، النج$ف، المسائل المنتخبة، س$يد عل$ي الح$سيني-١٨
  )ت-ب(، ١ط
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 المغني في فقه اAمام احمدبن حنبل الشيباني، عبد هللا بن حمد ب$ن قدام$ة المقدس$ي، دار -١٩
  . ھـ١،١٤٠٤الفكر، بيروت، ط

 مغني المحتاج الى معرفة معاني اAلفاظ المنھاج،محمد الخطيب ال$شر بين$ي،دار الفك$ر -٢٠
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Conclusion Search 

 

       Reached at the end of the search to a number of things I remember 

some of them briefly: 

 

١ - is an obligatory rule of mourning has been proven that it is obligatory 

in the Holy Quran and Sunnah and scholarly consensus. 

٢ - The wisdom of mourning in several of death is to show, unfortunately 

the wife to leave her husband and Muta, because the marital bond and 

closely held, is not valid legally, literature ignores the right of marriage, 

which was between them. 

٣ - There are several things to be avoided is a good sharp, adornment and 

the veil and overnight is in her home. 

٤ - unanimously agreed not to dispute that he should be righteous must 

mourn for divorce in several reactionary because it is in a wife. 

٥ - required section of the righteous scholars of women who must mourn 

four conditions are to be adult, sane, Muslim, iddah of a valid marriage is 

not corrupt. 

٦ - went to the public that the absolute three or irrevocable must not 

mourning, and went to the Hanafi obligatory. 

٧ - did not want a specific penalty in Islam for those who left but 

mourning is described as disobedient. 
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