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 َحاديث األِ هذهُها أخربتَّ أهنَ أيب سلمةِ بنتَ زينبِ عنٍ نافعِ بنِ محيدْ عن-١
 .َالثالثة
 أبوها أبو ِّويفُ تَحني, ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِ زوجَ حبيبةِّ عىل أمُدخلت: ُ زينبْقالت: َقال
 َّثم. ً جاريةُ منهْفدهنت −ُهُ غريأو ٌخلوق−  ٌ صفرةِ فيهٍ بطيبَ حبيبةُّ أمْفدعت. َسفيان
  اهللاَِ رسولُ أين سمعتَغري. ٍ حاجةْ منِ مايل بالطيبواهللاِ: ْ قالتَّثم.  بعارضيهاْتمس
 ٍ ثالثَ فوقٍ عىل ميتُّ حتدِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُّال حيل«: ِ عىل املنربُ يقولملسو هيلع هللا ىلص
 .»اً وعرشٍ أشهرَ أربعةٍ عىل زوجَّإال

 ٍ بطيبْفدعت.  أخوهاِّويفُ تَ حنيٍ جحشِ بنتَ عىل زينبُ دخلتَّثم: ُ زينبْقالت
 ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِ رسولُ أين سمعتَ غري,ٍ حاجةْ منِبالطيب ما يل واهللاِ: ْ قالتَّثم. ُ منهْفمست
 َّإال ٍ ثالثَ فوقٍ عىل ميتُّ حتدِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُّال حيل«: ِ عىل املنربُيقول

 ْجاءت: ُ تقولَ سلمةَّ أمي أمُسمعت: ُ زينبْقالت, »اً وعرشٍ أشهرَ أربعةٍعىل زوج
 ِها وقدُ عنها زوجِّويفُ ابنتي تَّإن:  اهللاَِيا رسول: ْ فقالتملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ إىل رسولٌامرأة

: ُ يقولَ ذلكُّكل, اً ثالثأو ِمرتني( »ال«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاُِ رسولَفقال? هاُها أفتكحلَ عينْاشتكت
 ترمي ِ يف اجلاهليةَّ إحداهنْ كانتْوقد. ٌ وعرشٍ أشهرُإنام هي أربعة«: َ قالَّثم. )»ال«

 ِ عىل رأسِوما ترمي بالبعرة: َ لزينبُقلت: ٌيد محَقال, »ِ احلولِ عىل رأسِبالبعرة
 َّ رشْولبست, اً حشفْها دخلتُ عنها زوجِّويفُ إذا تُ املرأةِكانت: ُ زينبْفقالت »?ِاحلول
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 ٍ طريأو ٍ شاةأو ٍ محارٍ تؤتى بدابةَّثم, ٌ هبا سنةَّ حتى متراً شيئ والاً طيبَّ متسْثياهبا ومل
 ُ تراجعَّثم. فرتمي هبا, ًى بعرةَ فتعطُ خترجَّثم. َ ماتَّ إالٍء بيشُّام تفتضَّلَفق. ِ بهُّفتفتض

 .)١(ِهِ غريأو ٍ طيبْ منْشاءت  ماُبعد
 َ فوقٍ عىل ميتٌ امرأةُّحتد ال«: َ قالملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِ رسولَّأن ڤ َ عطيةِّ أمْعنو -٢
, ٍصب عَ ثوبَّا إالً مصبوغاً ثوبُوال تلبس, اً وعرشٍ أشهرَ أربعةٍ عىل زوجَّإال ٍثالث

 .)٢(»ٍ أظفارأو ٍ قسطْ منٍ نبذةْ منْ إذا طهرتَّ إالاً طيبُّ وال متسُوال تكتحل
 ِ األرقمِ بن اهللاِِ عبدِبن َ إىل عمرَ كتبُ أباهَّأن: َ عتبةِ بن اهللاِِ عبدِنب  اهللاِِ عبيدْ عن- ٣

ثها  حديْفيسأهلا عن, ِ األسلميةِ احلارثِ بنتَ عىل سبيعةَ يدخلْ أنُيأمره, ِّالزهري
 إىل ِ األرقمِ بن اهللاِِ عبدُ بنُ عمرَفكتب, ُ استفتتهَ حنيملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ هلا رسولَ ما قالْوعن
, َ خولةِ بنِ سعدَ حتتْأهنا كانت: ُ أخربتهِ احلارثَ بنتَ سبيعةَّ أنُهُ خيربَ عتبةِ بن اهللاِِعبد
 وهي ِ الوداعِةفتويف عنها يف حج, اً بدرَ شهدْ ممنَوكان, ٍّ لؤيِ بنِ بني عامرْ منَوهو
 ْها جتملتِ نفاسْ منْفلام تعلت, ِهِ وفاتَها بعدَ محلْ وضعتْ أنْ تنشبْفلم, ٌحامل

:  هلاَفقال, ِ الدارِ بني عبدْ منٌ رجلٍ بعككُ بنِ عليها أبو السنابلَفدخل, ِللخطاب
 َّ بناكح حتى مترِ ما أنت واهللاِِفإنك, َ النكاحَترجني, ِ للخطابِ جتملتِمايل أراك

                                                 
حتد املتوىف عنها زوجها أربعة :  رواه البخاري يف مواضع, وهو هبذا السياق يف كتاب الطالق باب)١(

 ).٥٣٣٧, ٥٣٣٦, ٥٣٣٥, ٥٣٣٤( برقم )٣/٤٢٠(ًأشهر وعرشا 
عن ) ١٤٩٠(برقم ) ٢/١١٢٧(ويف رواية له ) ١٤٨٦(برقم ) ١١٢٥ ـ ٢/١١٢٣(ورواه مسلم 

 . »ًفإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعرشا«:  زادڤحفصة 
, )٥٣٤١( برقم )٣/٤٢١( رواه البخاري يف كتاب الطالق, باب القسط للحادة عند الطهر )٢(

 .  واللفظ له)٩٣٨(ورواه مسلم برقم 
 . »وال ختتطب«: باب فيام جتتنبه املعتدة يف عدهتا) ٢/٢٩٢(اود وزاد أبو د

 . »وال متتشط«): ٣٥٣٤(برقم ) ٦/٢٠٣(وزاد النسائي 
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 َ ثيايب حنيَّ عيلُ مجعتَ يل ذلكَفلام قال«: ُ سبيعةْقالت. ٌ وعرشٍ أشهرُ أربعةِليكع
 َ حنيُ حللتْفأفتاين بأين قد, َ ذلكْ عنُهُ فسألتملسو هيلع هللا ىلص ِ اهللاَ رسولُوأتيت, ُأمسيت
 .)١(» بدا يلْ إنِ محيل وأمرين بالتزوجُوضعت

حدثنا : َة عبادُبن ُأخربنا روح: ٍ منصورُ بنُحدثني إسحاق: ُّ البخاريَ قال-٤
: البقرة[ ﴾ E D C B A ﴿: ٍ جماهدْ عنٍ أيب نجيحِ ابنْعن, ٌشبل
 B A ﴿:  اهللاَُفأنزل, اًا واجبهِ زوجِ أهلَ عندُّ تعتدُ العدةِ هذهْكانت: َقال, ]٢٣٤

 Q P O N M L KJ I H G F E D C
 WV U T S R﴾ ]أشهرَ سبعةِ السنةَ هلا متام اهللاَُجعل: َقال. ]٢٣٤: البقرة ٍ 

 ُ قولَوهو, ْ خرجتْ شاءتْوإن, هاِ يف وصيتْ سكنتْ شاءتْ إنً وصيةً ليلةَوعرشين
 كام هي ُفالعدة, ]٢٤٠: البقرة[ ﴾ l k j i h gf e ﴿:  تعاىلاهللاِ

 .)٢(ٍ جماهدْ عنَ ذلكَزعم.  عليهاٌواجب
,  نخلهاَّ جتدْ أنْفأرادت,  خالتيْقتطل«: َ قالڤ  اهللاِِ عبدِ بنِ جابرْ عن- ٥
 ْ عسى أنِفجدي نخلك فإنك, بىل«: َ فقالملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيِفأتت, َ خترجْ أنٌها رجلَفزجر

 .)٣(»اً تفعيل معروفأوتصدقي 

                                                 
ومسلم , )٣٩٩١(برقم ) ٣/٩٠( رواه البخاري يف املغازي, باب فضل من شهد بدرا )١(

 ). ١٤٨٤(برقم ) ٢/١١٢٢(
E D C B A H G F  ﴿يف كتاب الطالق, باب :  رواه البخاري)٢(

 [ Z Y X WV U T S R Q P O N M L KJ I﴾ ]البقرة :
 ). ٥٣٤٤(, برقم )٣/٤٢٢(. ]٢٣٤

 ). ١٤٨٣(برقم ) ٢/١١٢١( رواه مسلم )٣(
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 َ املعصفرُها ال تلبسُ عنها زوجَّاملتوىف«: َ قالملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِ عنڤ َ سلمةِّ أمْ عن-١
 .)١(»ُ وال تكتحلُ وال ختتضبَّ وال احليلَشقة وال املمِ الثيابَمن

 ُ أمرين رسولٍ أيب طالبُ بنُ جعفرَملا أصيب: ْ أهنا قالتٍ عميسِ بنتَ أسامءْ عن-٢
 .)٢(»ِ ما شئتُ اصنعي بعدَّ ثماًتسلبي ثالث«: َ فقالملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ

ها  تشتكي عينيْكانت وِّها تويفَ زوجَّها أنِّ أمْ عنٍ أسيدِ بنتٍ حكيمِّ أمْ عن- ٣
 ْ فأرسلت−ِ اجلالءِ بكحلُوالصواب: )ِ الرواةُأحد ()٣(ُ أمحدَقال−  ِ باجلالءُفتكتحل

                                                 
برقم ) ٦/٢٠٣(واللفظ هلام, ورواه النسائي ) ٢/٢٩٢(, وأبو داود )٦/٣٠٢( رواه اإلمام أمحد )١(

: )١٠/٢٧٧(ديث فقال يف املحىل , وقد ضعف ابن حزم احل»وال احليل«: بدون قوله) ٣٥٣٥(
 ٥/٧٠٨( يف زاد املعاد $وقد استنكر ابن القيم . »وال يصح; ألن إبراهيم بن طهامن ضعيف«
وال حيفظ عن أحد من املحدثني قط تعليل حديث «: تضعيف احلديث بإبراهيم فقال) ٧٠٩−

 وتضعيف املحدثني وهذا اإلطالق من العالمة ابن القيم يف نفي عدم تعليل» رواه وال تضعيفه
قد تفرد عن الثقات بأشياء : فقد قال ابن حبان, ما رواه ابن طهامن حيتاج إىل تأمل وحترير

ضعيف احلديث : معضالت كام نقله األلباين يف حتذير الساجد, بل قال فيه ابن عامر املوصيل
 التقريب فإطالق ضعف حديثه وإن كان فيه نظر إال أنه كام قال احلافظ يف, مضطرب احلديث

 .هـ حتذير الساجد.ا. »إن يف مسجد اخليف قرب سبعني نبيا«: ثقة يغرب وهو الذي تفرد بحديث
 اليوم الثالث من قتل جعفر ملسو هيلع هللا ىلصدخل عيل رسول اهللا : , بلفظ)٤٣٨, ٦/٣٦٩( رواه اإلمام أمحد )٢(

م , برق)٧/٤١٨(واللفظ له ) اإلحسان(, ورواه ابن حبان »ال حتدي بعد يومك هذا«: فقال
والطرباين يف الكبري ) ٣/٧٥(, والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )٧/٤٣٨(والبيهقي ) ٣١٤٨(
: وقد ذكر أهل العلم هلذا احلديث علتني مها» ًتسكني ثالثا«: بلفظ) ٣٦٩(برقم ) ٢٤/١٩٣(

 . الشذوذ واالنقطاع, وسيأيت بسط ذلك إن شاء اهللا
 .الرتمذي يف الشامئل وأبو داود والبخاري هو أمحد بن صالح املرصي, ثقة, أخرج حديثه )٣(



 

 ٍ أمرْ منَّإال ِال تكتحيل به: ْ فقالت,ِ اجلالءِ كحلْعن فسألتها, َ سلمةِّ هلا إىل أمًموالة
 ُّ أمَ ذلكَ عندْ قالتَّثم, ِ بالنهارُهَ ومتسحينِ بالليلَ فتكتحلنيِ عليكُ يشتدُ منهَّالبد
, ً عىل عيني صرباُ جعلتْوقد, َ أبو سلمةِّ تويفَ حنيملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ رسولَّ عيلَدخل: َسلمة
: َقال. ٌ طيبِ فيهَ ليس اهللاَِ يا رسولٌ صربَإنام هو: ْفقلت »َ سلمةَّما هذا يا أم«: َفقال

 وال ِ وال متتشطي بالطيبِ بالنهارِ وتنزعيهِ بالليلَّإال ِ فال جتعليهَ الوجهُّ يشبُإنه«
 َ تغلفنيِبالسدر«: َقال?  اهللاَِ يا رسولُ أمتشطٍ يشءِّبأي: ْقالت, »ٌ خضابُ فإنهِباحلناء

  .)١(»َ رأسكِبه
 َ هلا قبلْ يفرضْ وملً امرأةَ تزوجٍ يف رجل اهللاُِأيت عبد:  قاالِ واألسودَ علقمةْعن -٤
 ما ِ الرمحنِيا أبا عبد: الواق, اً فيها أثرَ جتدونْسلوا هل:  اهللاُِ عبدَفقال,  هباَ يدخلْأن

 نسائها ِهلا كمهر:  اهللاَِ فمناً صوابَ كانْ برأيي فإنُأقول: َقال −اًأثر: يعني−  فيهاُنجد
يف : َفقال, َ أشجعْ منٌ رجلَفقام, ُوعليها العدة, ُوهلا املرياث, َال وكس وال شطط

 ً رجالْتزوجت, ٍ واشقُنت بُبروع:  هلاُ يقالٍ فينا يف امرأةملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ هذا قىض رسولِمثل
 ُوهلا املرياث,  نسائهاِ صداقِ بمثلملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ هبا فقىض هلا رسولَ يدخلْ أنَ قبلَفامت

َ وكربِ يديه اهللاُِ عبدَ فرفعُوعليها العدة َّ)٢(. 
                                                 

) ٦/٢٠٤(, باب ما جتتنبه املعتدة يف عدهتا, ورواه النسائي )٢/٧٢٨( رواه أبو داود واللفظ له )١(
, وحسنه ابن القيم يف )١٧/٣١٨(وقد صحح احلديث ابن عبد الرب يف التمهيد ). ٣٥٣٧(برقم 

, وضعفه عبد احلق كام ذكر )٢٠٤ص(رام  واحلافظ ابن حجر يف بلوغ امل)٥/٧٠٣(زاد املعاد 
 . )٣/٢٦١(ذلك الزيلعي يف نصب الراية 

والرتمذي ) ٢/٥٨٨(, وأبو داود )٣٣٥٤(برقم ) ٦/١٢١( رواه النسائي واللفظ له )٢(
وابن حبان ). ٣/٤٨٠(, واإلمام أمحد )١٨٩١(برقم ) ١/٦٠(, وابن ماجه )٣/٤٤١(
وقال بعد رسد رواياته ) ٢/١٨٠(يف املستدرك واحلاكم ) ٤١٠٠(برقم ) ٩/٤٠٩) (اإلحسان(
ووافقه الذهبي, وقال األلباين يف . »ًفصار احلديث صحيحا عىل رشط الشيخني«: )٢/١٨١(

= 
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,  عىل زوجهاٍّ حادٍ المرأةْ قالتملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيَ زوجَ سلمةَّ أمَّ أنُه بلغُ أنهٍ مالكْ عن- ٥
 .)١(»ِ بالنهارِ وامسحيهِ بالليلِ اجلالءِاكتحيل بكحل«:  منهاَ ذلكَفبلغ, ها عينيْاشتكت

 َّوأن,  تويفٍ خبابَ بنَ السائبَّبلغني أن: َقال, ٍ سعيدِ حييى بنِ بنِ مالكْ عن- ٦
, ٍاة بقنْ هلماً حرثُ لهْوذكرت,  زوجهاَ وفاةُ لهْ وذكرتَ عمرَ بن اهللاَِ عبدْ جاءتُامرأته
 ِ املدينةَ منُ خترجْفكانت, َ ذلكْفنهاها عن? ِ فيهَ تبيتْ هلا أنُ يصلحْهل: ُوسألته
 يف ُفتبيت, ْ إذا أمستَ املدينةُ تدخلَّثم, َ يومهاِ فيهُّفتظل, ْ يف حرثهمُفتصبح, رَبسح
 .)٢(»بيتها

وهي −  ٍ سنانِ بنِ مالكِ بنتِ الفريعةِعن, َ عجرةِ بنِ كعبِ بنتَ زينبْ عن-٧
 إىل َجع ترْ أنُ تسألهملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ إىل رسولْ أخربهتا أهنا جاءت− ِّ اخلدريٍ أيب سعيدُأخت
 ِقوا حتى إذا كانوا بطرفَ أبُ لهٍدُ أعبِ يف طلبَ زوجها خرجَّفإن ;َها يف بني خدرةِأهل
 يرتكني يف ْفإين مل,  إىل أهيلَ أرجعْ أنملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِ رسولُفسألت, ُ فقتلوهْ حلقهمِموالقد

 ُ حتى إذا كنتُفخرجت: ْقالت, »ْنعم«: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ رسولَقالف, ٍ وال نفقةُهُ يملكٍمسكن
 ِ عليهُفرددت »?ِ قلتَكيف«: َفقال, ُ لهُ يب فدعيتَ أمرأو دعاين ِ املسجدِ أوِيف احلجرة

 َ حتى يبلغِامكثي يف بيتك«: َفقال: ْقالت,  زوجيِ شأنْ منُ التي ذكرتَالقصة
 ُ بنُ عثامنَفلام كان: ْقالت, اً وعرشٍ أشهرَ أربعةِ فيهُفاعتددت: ْقالت »ُهَ أجلُالكتاب

                                                 
= 

: )٣/١٩١(قال احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري . »هو كام قاال«: )٦/٣٥٩(إرواء الغليل 
والبيهقي يف , ة إسنادهال مغمز فيه لصح: وقال ابن حزم, وصححه ابن مهدي والرتمذي«

 . »إسناده ال بأس به«: $وقال شيخنا عبد العزيز بن باز . »اخلالفيات
 ). ١٠٥(برقم ) ٢/٥٩٨( املوطأ )١(
وقد ضعف األلباين النقطاع سنده, إرواء الغليل ). ٨٨(برقم ) ٢/٥٩٢( رواه مالك يف املوطأ )٢(

)٧/٢١٢( . 



 

 .)١(ِ وقىض بهُتبعهاف, ُهُفأخربت, َ ذلكْ فسألني عنَّ إيلَ أرسلَعفان
¼ ½ ¾ ¿  ﴿: ِهِ قولْ عنملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَ سألُهَّ أنڤ ٍ كعبِ بنِّ أيبْعن -٨

 ÂÁ À﴾ ]٢(» وللمتوىف عنهااً ثالثِهي للمطلقة«: ملسو هيلع هللا ىلص َفقال, ]٤: الطالق(. 
                                                 

, )حسن صحيح: (وقال) ٥٠٠ − ٣/٤٩٩(رتمذي , وال)٢/٧٢٣( رواه أبو داود واللفظ له )١(
ً, ويف لفظ آخر له أيضا »اعتدي حيث بلغك اخلرب«: وبلفظ) ٣٥٢٩(برقم ) ٦/١٩٩(والنسائي 

) ٢٠٣(برقم )١/٦٥٤(, وابن ماجه »امكثي يف أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله«): ٣٥٣٠(برقم 
ورواه اإلمام أمحد . » أجلهامكثي يف بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب«: وفيه

 . بلفظ قريب من لفظ ابن ماجه) ٤٢١, ٤٢٠, ٦/٣٧٠(يف مسنده 
, ذكره ابن حبان )٢/٢٠٨(وقد صححه الرتمذي كام تقدم واحلاكم ووافقه الذهبي كام يف املستدرك 

ًوذكر ذلك احلاكم أيضا يف ) ٤٢٩٢(برقم ) ١٢٩−١٠/١٢٨(اإلحسان : انظر. يف صحيحه
,  تصحيحه عن الذهبي)٢/٨٠( ونقل احلافظ ابن حجر يف الدراية )٢/٢٠٨(املستدرك 

, والصنعاين )٥/٦٨٠(, وابن القيم يف زاد املعاد )٢١/٣١(وصححه ابن عبد الرب يف التمهيد 
 بجهالة زينب وبأن سعد بن )١٠/٣٢(, وأعله ابن حزم يف املحىل )٦/٤١٩(يف سبل السالم 

 ذلك عبد احلق كام قال احلافظ يف تلخيص احلبري إسحاق غري مشهور بالعدالة, وتابعه عىل
 $وقد أجاب ابن القيم ) ٢٠٧−٧/٢٠٦(ً, وضعفه األلباين أيضا يف إرواء الغليل )٣/٢٤٠(

فهذه امرأة تابعية كانت حتت «: )٥/٦٨١(عن علة جهالة زينب رمحها اهللا فقال يف زاد املعاد 
وقال . »تج األئمة بحديثها وصححوهومل يطعن فيها بحرف واح, صحايب ورو عنها الثقات

وقد وثقها ابن » زينب وثقها الرتمذي« و:)٣/٢٤٠(احلافظ عن هذه العلة يف تلخيص احلبري 
 واحتج هبا مالك كام يف املوطأ يف كتاب الطالق باب مقام املتوىف )٤/٢٧١(حبان يف الثقات 

قال احلافظ يف تلخيص وأما سعد فقد ) ١٢٥( برقم )٤٠٥ص(عنها زوجها يف بيتها حتى حتل 
 . فالراجح أن احلديث ثابت حمتج به» وثقه النسائي وابن حبان«: )٣/٢٤٠(احلبري 

, ويف رواية أمحد املثنى بن الصباح )١٤/٢٨/١٤٣(, والطربي يف تفسريه )٥/١١٦( رواه أمحد )٢(
ها عبد وهو ضعيف ويف رواية الطربي من طريق ابن هليعة وهو متكلم فيه, وطريقه الثانية في

. )٣/٢٥٦(الكريم بن أيب خمارق وهو ضعيف ومل يدرك أيب كام قال الزيلعي يف نصب الراية 
= 

Y@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد



QP@ @  

WאאW 
 .)١(ْ شاءتْها إن بيتِ يف غريَّ تعتدْ عنها أنتوىف املَ أمرملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّ أنڤ ٍّ عيلْ عن-١
 ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ إىل رسولْ نساؤهمَ فجاءٍ أحدَ يومٌ رجالَاستشهد: َقال, ٍ جماهدْ عن-٢
 َفقال. ناِىل بيوت إناْ إحدانا فإذا أصبحنا تبادرَ عندُيت فنبِ بالليلُ نستوحشاَّإن: َفقلن
 َّ منكنٍ امرأةُّ كلِ فلتأتَ النومَّ فإذا أردتنَّ ما بدا لكنَّ إحداكنَ عندَحتدثن«: ملسو هيلع هللا ىلص ُّالنبي
 .)٢(»هاِإىل بيت
 َ احلناءَّ فإنِ باحلناءَ ختتضبْ أنَهنى املعتدة«: ملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّ أنڤ َ سلمةِّ أمْعن ـ٣
 ِ واخلضابِ والدهنِ التكحلِعن َ املعتدةملسو هيلع هللا ىلص ُّهنى النبي«: َ آخرٍويف لفظ, »ٌطيب

 .)٣(»ِواحلناء
                                                 

= 
. )٧/١٩٦( واأللباين يف إرواء الغليل )٨/١٧٨( يف تفسريه $وقد ضعف احلديث ابن كثري 

ويقوي قول ابن مسعود ما جاء عن أيب بن «: )٧٨ص( يف الدراية $وقال احلافظ ابن حجر 
 . »عنهكعب إن ثبت 

مل يسنده غري أيب مالك النخعي وهو ضعيف وحمبوب : وقال): ٣/٢٦٦( رواه الدار قطني )١(
 . ًضعيف أيضا

)٢( رواه البيهقي يف السنن الكرب )وعبد الرزاق يف املصنف ) ١١/٢١٨(ومعرفة السنن ) ٧/٤٣٦
احلافظ يف التقريب ويف إسناد البيهقي عبد املعني بن عبد العزيز بن أيب رواد قال عنه . )٧/٣٦(
ورجال إسناد عبد الرزاق كلهم موثقون إال أنه مرسل; ولذا » صدوق خيطئ«: )٣٦١ص (

 وعندي أن هذا املرسل يعتضد بحديث الفريعة )٧/٢١١(ضعفه األلباين يف إرواء الغليل 
 . فيستأنس به واهللا أعلم

هنى املعتدة عن : (لفظورو النسائي ب«:  عزاه الرسوجي للنسائي, قال احلافظ ابن حجر)٣(
, كذا عزاه الرسوجي يف الغاية ومل »احلناء طيب«: وقال) الكحل والدهن واخلضاب باحلناء

ُ, وقد وهم الزيلعي الرسوجي يف هذا العزو فقال يف نصب )٢/٧٩(الدراية » أجده فليتأمل َّ
= 

 كتاب أحكام ٕالاحداد



 
QQ@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

ها ِ عىل زوجَّ أن حتدِ للمرأةملسو هيلع هللا ىلص اهللا ُص رسولَّخَر«:  قالٍعيبُو بن شِ عن عمر-٤
َيضَنقَحتى ت  .)١(»ٍ أيامَالثةَ وعىل من سوامها ث,ٍ أيامَ وعىل أبيها سبعة,اُهتَّ عدِ
 
 
 

 

                                                 
= 

قد ذكر و. » وهو وهم منه− وذكر لفظ احلديث −وعزاه للنسائي ولفظه «: )٣/٢٦١(الراية 
 أن ابن الرتكامين عزاه البن عبد الرب يف التمهيد وللبيهقي يف )٧/١٦٨(حمقق معرفة السنن يف 

ًوقد راجعت معرفة السنن زمنا » ال تطيبي وأنت حمد وال متيس احلناء فإنه طيب«: املعرفة بلفظ
ال «: ود بلفظًطويال املطبوع منه واملخطوط لكني مل أجده بلفظ املحدة أو املعتدة, بىل هو موج

 والذي يظهر والعلم )٧/١٦٨(معرفة السنن » تطيبي وأنت حمرمة وال متيس احلناء فإنه طيب
وهبذا يرتفع ) معتدة(وبعضهم ) حمدة(فجعلها بعضهم ) حمرمة(ًعند اهللا أن هناك تصحيفا لكلمة 

:  عن حديث هني املحرمة عن الطيب)٧/١٦٨(وقد قال البيهقي يف معرفة السنن . اإلشكال
وقال التهانوي عن حديث هني املعتدة عن الطيب . »وهذا إسناد ضعيف ابن هليعة غري حمتج به«

 .»فاحلاصل أن احلديث مل يثبت: قال بعض الناس«: )١١/٢٦٥(واحلناء يف إعالء السنن 
: )٩/٤٨٦(, قال عنه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )٢٩٥ص ( رواه أبو داود يف مراسيله )١(

 . ً, وهو شاذ أيضا إذ إنه خمالف ملا رواه الثقات; فال يعتمد عليه»معضلمرسل أو «



QR@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

אאWאאK 
אאWאא 

, ُ اهلمزةِعليه ْتزيد ِاملضعف َّ حدثالثي, ِّ الرباعيَّأحدمصدر  :ًلغة ُاإلحداد
 َ التي وردِ الرشعيةِ عىل العقوباتَ أطلقَولذلك, ِ عىل املنعِ والدالِ احلاءِ مادةُومدار

 .ِتداءع االَ منُهُمتنع: ْأي, هاَ صاحبُّ ألهنا حتدَوذلك ;ٌحدود: ٌّ رشعيٌفيها حتديد
 .)١(ِ للحزناً وما يف معناها إظهارِ واخلضابِ الزينةِ عنِ املرأةِ امتناع عىلُوتطلق
 ْها أنُ وجيمعِهِ يف تعريف− اهللاُُرمحهم− ِلامء العُ عباراتْتنوعت ْفقد :اًرشعا َّوأم
 ِ يف النظرُ يرغبأوها ِ ما يدعو إىل مجاعُ املرأةِ فيهُ جتتنبٌتربص: َاإلحداد َّإن: َيقال

 .)٢(ٍ خمصوصةٍ يف أحوالً خمصوصةً وما يف معناها مدةِ الزينةَإليها من
 وهذا ِ الرجالَ دونُ هبا النساءُّ مما ختتصِ اإلحدادَ أحكامَّ أنُ يتضحِ التعريفَومن

 َّ عىل أنُّومما يدل. ُ اإلحدادَها رشعِ أجلْ التي منَ احلكمةَ تأملْ منِّ لكلٌّ جيلٌظاهر
 ِ بنتَ وزينبَ حبيبةأم ْعن ِ الشيخانُهَ ما أخرجِ الرجالَ دونُ النساءِ بهُّ ختتصَاإلحداد
 عىل َّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُّال حيل«: َ قالملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّ أنڤ ٍجحش
 َوكذلك. )٣(ِ الشيخانُرواه »اً وعرشٍ أشهرَ أربعةٍ عىل زوجَّإال ٍ ليالِ ثالثَ فوقٍميت

 ٍ أشهرَ أربعةٍ عىل زوجَّإال ٍ ثالثَ فوقٍ عىل ميتٌ امرأةُّال حتد: ڤ َ عطيةِّ أمُحديث
 يف َ الواردةَ واألحاديثِ اآلياتَ تأملْ منِّ لكلٌّ جيلٌوهذا ظاهر )٤(ِ عليهٌمتفق .اًوعرش

                                                 
 . )٣/١٥(, هتذيب اللغة )٣/١٤٣(, لسان العرب )١٢٦ − ١٢٥(خمتار الصحاح :  انظر)١(
, )٤/٣٣٨(, رشح فتح القدير )٨/٤٠٥(, روضة الطالبني )٢٦٦ص (الروض املربع :  انظر)٢(

 ). ١٠٤ − ٢/١٠٣( , املوسوعة الفقهية)٢٩٥ص (الكايف 
  . تقدم خترجيه  )٣(
  . تقدم خترجيه  )٤(



 
QS@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 اً أيضَ عىل ذلكُّومما يدل. ُ اإلحدادَها رشعِ أجلْ التي منَ احلكمةَ تأملأو ِاإلحداد
 ِ خاللْ منُ هذا اإلمجاعُويتضح. )١(ِ عىل الرجلَ ال إحدادُهَّعىل أن َ املسلمنيُإمجاع
 َّ بأنُ ما يشعرِ احلنابلةُ فقهاءَذكر ْلكن, ِهِ وأحكامِ اإلحدادْ عنَ كتبْ منِّ كلِإطباق
 ُيكره: ٌفائدة«: ٦/٢٧٩ ِالرشح ِحاشية َ معِ يف اإلنصافَفقال, َّ حيدْ أنِللرجل

عىل , ِهِ معاشِ وتعطيلِهِ حانوتِوتغليق, ِهِ ونعلِ ردائهِلع خْ منِهِ حالُ تغيريِللمصاب
, ٌ برشَ ماتَ يومٍ مسألةْ عنُ أمحدُ اإلمامَوسئل, ُال يكره: َ وقيلِ املذهبَ منِالصحيح

 َال بأس: ُ املجدَوقال. ِ وأطلقهام يف الفروعٍ حزنُهذا يوم: ٍ جوابَ هذا يومَليس: َفقال
 َّإال .»َ محدانُ وابنٍ متيمُ ابنِ بهَوجزم, ٍ أيامَ ثالثةِلثياب اَ وحسنَ الزينةِ املصابِهبجر
ام َّوإن, ْ بينهمٍ اتفاقُّها وهذا حملُ عىل املتوىف عنها زوجَّإال ٌ واجبُ يذكروا أنهْ ملْأهنم

 ِ والصغريةِ ال? كاملجنونةأو ُ فيها اإلحدادُ جيبْ هلِ احلاالتِاختلفوا يف بعض
 .)٢( البتةِ للرجالِهِ استحبابِ أوِهِ يف وجوباًا خالف يذكروْ ملْلكنهم, وغريمها

 
 

                                                 
 . )٢/١٠٤( املوسوعة الفقهية الكويتية )١(
َحاشية : ْ, وانظر)٢/١٠٤(, املوسوعة الفقهية )٢٩٤ص (اإلرشاف عىل مذاهب العلامء :  انظر)٢(

 .)١/٩٢٤(ِمطالب أويل النهى 



QT@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

אאWאאאK 
 : ِإىل قسمني ُّ الرشعيُهُ حكمُ حيثْ منُ اإلحدادُينقسم

אאWאאאK 
 : ِ نوعانَوهو, ِهِ ورسول اهللاِِ أمرَ وفقَ ما كانَوهو
 . عنهاَّها املتوىفِ عىل زوجِ املرأةُحدادإ: ُ األولُالنوع
 .هاِ زوجِ عىل غريِ املرأةُإحداد:  الثاينُالنوع

 ِ اإلحدادِ أحكامِ يف فصلِ وأدلتهِ النوعنيَ منٍّ كلِ ألحكامٌ وتفصيلٌوسيأيت بسط
 . تعاىل اهللاَُ شاءْإن

אאWאאאK 
 : ِ نوعانَوهو, ِهِرسول و اهللاِِ عىل أمرْ يكنْ ما ملَوهو

אאWאאאאK 
 ْ أهنا كانتٌ ريبُ ال خيالطهاً إيقانُ ليوقنِ اإلسالمَ قبلِ املرأةِ يف أحوالَ الناظرَّإن

 ُ التي يتجىل فيها العدوانِ الصورَومن, ِ واجلورِ واحليفِ الظلمَ منً عديدةاًتعاين ألوان
 ُ طريقةَ هو− بموضوعناٌ صلةُوله− ِ املظلمةِ العصورَ هلا يف تلكُم والظلِعىل املرأة
 ِ اآلثارُ وكتبِ السنةُ لنا دواوينْ نقلتْفقد, ها إذا تويف عنهاِ عىل زوجِ املرأةِإحداد
 ِ يف اجلاهليةُفاملرأة. ِ عىل املرأةُّ اجلاهيلُها املجتمعُرس يامَ التي كانَ البشعةَ الصورةَتلك

 ثياهبا فال َ أطامرْ ولبستً حوالِ فيهْ بيتها فلبثتِّ إىل رشْها عمدتُ زوجإذا تويف عنها
 ْ خرجتُ عليها احلولَحتى إذا حال, اًا وال رحيً وال تر شمسُ وال تتنظفُتغتسل
 جلدها ِ بهُ فتمسح− ٍ طائرأو ٍ شاةأو ٍ محار− ٍفتؤتى بدابة,  مرأِ وأفظعٍ منظرِبأقبح

 ملسو هيلع هللا ىلص ُّ النبيَرَّ ذكْوقد. هاِها وروائحِ أوساخْ منُ مما جيدِ بهُح بعدما تتمسُ يعيشُفال يكاد



 
QU@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ُإنام هي أربعة«: ملسو هيلع هللا ىلص َفقال, ِ البنتها يف الكحلَ ترتخصْ أنْ ملا أرادتِ النساءَبعض
 ْوقد .»ِ احلولِ عىل رأسِعرةب ترمي بالِ يف اجلاهليةَّ إحداكنْ كانتْوقد, ٌ وعرشٍأشهر
 ِ عىل رأسِ وما ترمي بالبعرةڤ َ سلمةِّ أمْ عنِ احلديثُ راوية− ُ زينبْسئلت
 ثياهبا َّ رشْ ولبستاً حشفْ إذا تويف عنها زوجها دخلتُ املرأةِكانت«: ْفقالت? ِاحلول
 فقلام ِ بهُ فتفتض− ٍ طائرأو ٍ شاةأو ٍ محار− ٍ تؤتى بدابةَّ ثمُ السنةَّ حتى متراً طيبَّ متسْومل

 ْ منْ ما شاءتُ بعدُ تراجعَّ فرتمي هبا ثمًعطى بعرة فتُ خترجَّثم, َ ماتَّإال ٍبيشء ُّتفتض
 .)١(ِهِ غريأو ٍطيب

אאWאאאאK 
 ٌ وصفَ هوْبل, ِ معيننيٍ مكانأو ٍ عىل زماناً وقفَليس ُّ جاهيلُهَّ بأنِ اليشءُوصف
, ِ واملكانِ الزمانَ حدودُ خيرتقَفهو, ُهُ حكمَثبت ُ رسومهْ وقامتُ معاملهْمتى ما بدت
 َ ما خالفِّ عىل كلِ املاديةِ بالعلومِ املستنريِ املتطورِ يف هذا الزمانَ نطلقْ أنَفال غرابة

 َ كام قالِ بهِ العملِ لعدمأو ِ العلمِ لعدمٌ متضمنةُ اجلاهليةِإذ, ٌّ جاهيلُ بأنهَّاهلدي الرباين
  .)٢($ ِ اإلسالمُشيخ

 كام يتصورها ً حمدودةً معينةً صورةُ اجلاهليةِليست«:  حممد قطبُ األستاذَوقال
 ٌ معنيٌإنام هي جوهر. ٍ رجوعِ إىل غريْ مضتٌ تارخييةٌ أهنا فرتةَ يرونَ الذينَالطيبون
ها يف أهنا ُّ كلُفتتشابه, ِ والزمانِ والظروفِ البيئةِ شتى بحسباً صورَ يتخذْ أنُيمكن
 كام −  ُإنام اجلاهلية«: اً أيضَوقال .»ِختالف االَّها كلُ مظاهرْ اختلفتِ وإنٌجاهلية

 ٌّ تنظيميٌ ووضع هبدي اهللاَِ االهتداءُ ترفضٌ نفسيةٌ حالة− ها َدَّ وحدُعناها القرآن
                                                 

  . تقدم خترجيه  )١(
)٢( الفتاو )وللشيخ كالم طويل يف بيان معنى اجلاهلية يف اقتضاء الرصاط املستقيم )٧/٥٤٠ ,

)٢٢٧ − ١/٢٢٣( . 



QV@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 ﴾Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð  ﴿  اهللاَُ بام أنزلَ احلكمُيرفض
 .)١(]٥٠: املائدة[

 َظهر, ِن ال هد الرمحُ اهلو والشيطانَ هوِّ اجلاهيلِ الترشيعُ مصدرَوملا كان
 ويف موضوعنا. ِ اجلاهليةِ واألحكامِ يف الترشيعاتُ واالضطرابُالتخبط

 ِ أصحابُ بعضِ فيهُ الذي حيرقِففي الوقت, ا جليُ هذا االضطرابَظهر, ِباخلصوص
 َ املرأةُيفرتش, ِ واهلنادكةَ البوذينيَ عندُ زوجها كام هو احلالِ موتَ بعدَ املرأةِالديانات
 ٌ صورةِهذه, ِ اإلباحيةِ واالنحالليةِ الغربيةِ زوجها يف املجتمعاتِوفاة َها ليلةُعشيق
 .ِ املفتونِ يف هذا العرصِ اجلاهليةِ احلياةِ صورْمن

 أو ٍ رئيسِ ملوتِ يف الدولُّ العامُ اإلحدادِ املعارصِّ اجلاهيلِ اإلحدادِ صورْومن
 ُ وتنكيسِ األعاملُقاف إيِ هذا اإلحدادِ مظاهرْومن, ٍّ عامٍ مصابِ حلولأو ٍعظيم

 ِ أعاملهِ وذكرِ عىل امليتٍ ثناءْ منَ املقامُ بام يناسبِ اإلعالمِ برامجُ وتغيري)٢(ِاألعالم
 ِ بقواعدٌ عاملُّوال يشك .ْهمِ وتعظيمِ األشخاصِ تقديسَ حتتُ مما يندرجَ ذلكِوغري

 ُ مما جييئَ ليسَللفع هذا اَّأن, ِ الفاضلةِ القرونِ أهلِ بسريةٌعارف, هاِ ونصوصِالرشيعة
 َمن − اهللاُُهمرمح− فقدوا ْن مِ مع كثرةُ الصالحُ السلفُ وال فعلهُ احلنيفُ الرشعِبمثله

 ُ وسيدِ اخللقُ خريْم بام فيهڤ ِ القرونُ خريُ الصحابةِفهؤالء. ِ واألكابرِالعظامء
 َ ذلكَّفدل, ْهنم يعظموْمن ْ معَ املتأخرونُهَ يفعلوا ما فعلْمل, ملسو هيلع هللا ىلص ِ الرمحنُ وخليلِالبرش

 ِ بهْ مما اختصتَ اإلحدادَّ أنَتقدم ْقدو .ُفعلوه لاً مرشوعَ كانْ لوْ إذِهِ مرشوعيتِعىل عدم
 أو, اً وعرشٍ أشهرَها املتوىف عنها أربعةِ عىل زوجُّوهي إنام حتد, ِ الرجالَ دونُالنساء

                                                 
 ). ٧ − ٦ص( جاهلية القرن العرشين )١(
تنزيل العلم عن مستواها يف : تنكيسها يعني«: $ قال شيخنا بكر بن عبد اهللا أبو زيد )٢(

 . »االرتفاع



 
QW@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 .ِمنوع املِ اإلحدادَ منَ فهوَا ما سو ذلكَّأم. ٍ أيامَ ثالثةِهِعىل غري
 ِ األحياءِ ملصالحٌ إفسادِ فيهْهمِ أحدِ موتِ ألجلِ الناسِ أعاملَ تعطيلَّ أنَّوال شك

 ِ عنَ املسلمنيُ بعضُ مما أخذهَ املبتدعَ اإلحدادَّ باملوتى وكأنْهمُ وربطْ لطاقاهتمٌوإهدار
:  تعاىل اهللاَُقال, ٌ ممنوعْ هبمَ التشبهَّ أنِ والسنةِ الكتابِ نصوصْ منٌومعلوم, ِالكفار

﴿ V U TS R Q P O NM L K JI H G F E D C B
 Z Y X W﴾ ]عنملسو هيلع هللا ىلص ُّ هنى النبيْوقد. ْ مواالهتمْ منْ هبمُوالتشبه, ]٥١: املائدة ْ 

 ِ اإلسالمُ شيخَوقال. )١(َ وأبو داودُ أمحدُرواه »ْ منهمَ فهوٍ بقومَ تشبهْومن«: َفقال, َذلك
 ْ هبمِ التشبهَ يقتيض حتريمْ أنِهِ أحوالُّقل أُوهذا احلديث: ِهذا احلديث ِذكر َ بعد$
 .)٢(»ْ هبمِ املتشبهَ يقتيض كفرُهُ ظاهرَ كانْوإن

 

                                                 
 . )١/٢٣٦(سناده شيخ اإلسالم يف االقتضاء  وقد حسن إ)٤/٣١٤(, أبو داود )٢/٥٠( أمحد )١(
 . )١/٢٣٦( اقتضاء الرصاط املستقيم )٢(



QX@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

אאWאאאK 
 ِ للترشيعُ العامةُ احلكمةِ العباداتِ عىل حكمِ الكالمَ عندِ إليهُ التنبيهُ مما حيسنَّإن

, ُهُ علتِ العلمِ ألهلْ تظهرْ وملُهُ حكمتْ ما خفيتِحث يف بِ التكلفِ إزالةْ منَملا يف ذلك
 :  وهيِ الترشيعاتِّ يف كلُ وتوجدٌ شافيةٌ كافيةُ العامةُ احلكمةِإذ

 ما هنى ِهِ تعاىل واجتناب اهللاَُ ملا أمرِهِ وتسليمِهِ وانقيادِ مد رضا العبدُاختبار :ًأوال
 .َ وزجرُعنه

 ِهِ وتنميتِهِ وتكثريِ والثوابِ األجرِ يف جلبِ املسلمِبد للعِ الربانيةِ املنحُتوفري :اًثاني
¢ £ ¤ ¥¦ § ¨  ﴿:  تعاىل اهللاَُقال. ِ املعايص والذنوبِوتقليل

 َ مناً عدد− اهللاُُهمَرمح− ِ العلمُ أهلَ تلمسْقد فَك ذلَومع ]١١٤: هود[ ﴾© 
 : ها باآليتُ تلخيصُيمكنو, ِهِ ترشيعِ وأرسارِاإلحدادب ِ اخلاصةِكماحل

 .ِهِ خطرُ وبيانِ النكاحِ عقدِ قدرُتعظيم :ًأوال
 .ِهِ عرشتُ وحفظِ الزوجِّ حقُتعظيم :اًثاني
 .ْ شعورهمُ ومراعاةِ الزوجِ أقاربِ نفسُتطييب :اًثالث
 . إليهاِ الرجالِ تطلعأو ِ للنكاحِ املرأةِ تطلعِ ذريعةُّسد :اًرابع

 . ومقتضياهتاِ العدةِ مكمالتْ منُاإلحداد :اًخامس
, ِ خريي الدنيا واآلخرةَ بنيِ اجلامعةِ النكاحِ نعمةِ عىل فواتٌتأسف :اًسادس

 .ِ واملآلِ يف احلالِ النجاةِ أسبابْ منٌ سببُهَّ إنُحيث
 َفأباح, ِ والنوائبِ املصائبَ معُ تتفاعلَ النفسَّفإن, ِ البرشيةِ الطباعُموافقة :اًسابع

 الرضا َ معِ باملصابِ واألملِ احلزنِ مشاعرْ عنَري التعبِهِ خاللْ منُ تستطيعا هلا حداهللاُ
 .َرَّ تعاىل وقد بام قىض اهللاُِّالتام



 
QY@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

: $ ِ القيمُ ابنَفقال, ْهمِ يف كالم−  اهللاُُهمَ رمح− ُ العلامءَ احلكمِ هذهَّ جىلْوقد
 ِ العبادِها ملصالحِها ورعايتِ وحكمتِ الرشيعةِ حماسنِ متامْ من− ُاإلحداد: ْ أي−هذا «

 ُ أهلَكان, ِ املوتِ مصيبةِ تعظيمْ منِ عىل امليتَ اإلحدادَّفإن, ِ الوجوهِ أكملعىل
 ِ اخلدودَ ولطمِ اجليوبَّ شقَ إىل ذلكَ ويضيفونٍ مبالغةَ فيها أعظمَ يبالغونِاجلاهلية
 ال ِ وأوحشهٍ بيتِ يف أضيقً سنةُ املرأةُومتكث, ِ والثبورِ بالويلَ والدعاءِ الشعورَوحلق
 تعاىل ِّ عىل الربٌ تسخطَ مما هوَ ذلكِإىل غري, ُ وال تغتسلُ وال تدهناًب طيُّمتس

 َ واحلمدَ وأبدلنا هبا الصربِ اجلاهليةَ سنةِ ورأفتهِهِ برمحت  اهللاَُفأبطل, ِهِوأقدار
 ِ املوتُ مصيبةْوملا كانت, ِ وآجلتهِهِ يف عاجلتِ للمصابُ أنفعَ الذي هوَواالسرتجاع

 ُ هلا احلكيمَ سمحُ الطباعُ ما تتقاضاهِ واحلزنِ واألملِ اجلزعَ منِمصاب للَ حتدثْ أنَّالبد
 ْ منِها بالكليةِ مألوفْ عنِ النفوسَ فطامَّفإن«: َ قالَّثم »..َ ذلكْ منِ يف اليسريُاخلبري
 َ النفوسَّفإن,  الباقيُ عليها تركَ ليسهلِ اليشءَ بعضْ عليها فأعطيتِ األمورِّأشق

 ُواملقصود«: $ اً أيضَوقال. )١(»ِ بالكليةْ حرمتْها لوِ إجابتْ منُب أقرِإجابتها إليه
 َ ثالثةَّ عىل موتاهنَ اإلحداد− َّ صربهنِ وقلةَّ عقوهلنِلضعف− ِللنساءَأباح  ُهَّأن

 هذا َوكأن«: ِ عىل القريبِ اإلحدادِ إباحةِ يف علة$ ٍ حجرُ ابنُ احلافظَوقال. )٢(»ٍأيام
  .)٣(»ِ البرشيةِ الطباعِ ومراعاهتا وغلبةِالنفس ِّ حظِ ألجلَ أبيحَالقدر

 ْ منَ وهوِ للعدةٌ تابعُهَّ فإنِ عىل الزوجُا اإلحدادَّوأم«: اً أيض$ ِ القيمُ ابنَقال
 إىل َحبب لتتِ والتعطرِ والتجملِ إىل التزينُج إنام حتتاَ املرأةَّفإن, اِا ومكمالهتِمقتضياهت
 ُ منهْ واعتدتُ الزوجَ ماتْفإن, ِ العرشةَنهام من وحيسن ما بيُهلا نفسه دِرَزوجها وت

                                                 
 . )١٤٧ − ٢/١٤٦( إعالم املوقعني )١(
 . )٢/١٤٨( املصدر السابق )٢(
 . )٩/٤٧٧( فتح الباري )٣(



RP@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

 ِ بلوغَ الثاين قبلَ منِ املنعُ وتأكيدِ األولِّ حقُ فاقتىض متامَ آخرٍ إىل زوجْ تصلْ ملَوهي
 إىل ِ الذريعةِّ سدْ منَ ما يف ذلكَ معَّ ألزواجهنُ النساءُهُ مما تضعَنعُ متْ أنُهَ أجلِالكتاب
 ُهَ أجلُ الكتابَفإذا بلغ. ِ والتطيبِ واخلضابِ فيها بالزينةْ وطمعهمِها يف الرجالِطمع

  فالِ الزوجِ لذاتُ ما يباحَ ذلكْ هلا منَها فأبيحِ يف نكاحُبِّغَرُ إىل ما يً حمتاجةْصارت
 َ أحسناً شيئْ تقرتحْ ملَ العاملنيُ عقولْ اقرتحتْولو, ِ واإلباحةِ هذا املنعْ منُ أبلغَيشء
 ِ نعمةِ عىل فواتِفُّ التأسُ إظهارِ اإلحدادِ حكمْ منَومما ذكر: اً أيضَ وقال)١(»ُمنه

 ِ يف احلالِ النجاةِ أسبابْ أهنا منْ إذِ والدنيويةِ الدينيةِ النعمَ التي هي منِالنكاح
 .)٢(ِواملآل
 
 
 
 

                                                 
 . )٢/١٤٨( إعالم املوقعني )١(
 . )٤/٣٣٨( فتح الباري )٢(



 
RQ@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

אאWאאK 
 : َ مباحثُ ثالثِوفيه

אאWאאאK 
 عىل املتوىف عنها ٌ واجبَ اإلحدادَّ عىل أنَ اإلمجاعِ العلمِ أهلْمن ٍ واحدُغريحكى 
 ْ منهمْعلمُ يْفلم ڤ ُا الصحابةَّأم, ِ الوفاةِ يف عدةِ احلرائرِ املسلامتَزوجها من

 ْوقد, ِّ والشعبيِّ البرصيِ إىل احلسنُ اخلالفَسبُ نْ فقدْ بعدهمْا منَّوأم, ٌخمالف
 ُ ابنُهقال, ِ احلسنِ هذا عنُّال يصح: $ ُّ العينيَقال. ِ إىل احلسنَ ما نسبَفِّعُض

 . )١(»ِّالعريب
 ِ لعدمِ إليهِ االلتفاتُ عدمُفالواجب, ُ حكوهْ ممنٌ مجاعةَ هذا الشذوذَ استنكرِوقد
: ِ الوجوبَ أدلةِهِ ذكرَد بع$ ِ املنذرُ ابنَقال. ِ السنةَ رصيحِهِ وملخالفت,ِ عليهِالدليل

 ِ عنِ بهَ انفردُهَّفإن, َّ البرصيَ احلسنَّإال ِ العلمِ أهلْ منُ وبلغناهُ لقيناهْ منُوهذا قول«
 . )٢(»ٍ أحدِّ كلِ قولْ مستغنى هبا عنُوالسنة, َ ال ير اإلحدادَ فكانِالناس

 عىل املتوىف عنها ِهِ يف وجوباً خالفِ العلمِ أهلَ بنيُوال نعلم: $ َ قدامةُ ابنَوقال
 ِ العلمِ أهلْ عنِ بهَّذش ٌ قولَ وهوُ اإلحدادُال جيب: َ قالُهَّ فإنِ احلسنِ عنَّإالزوجها 
: ْ أي−هام ُوخمالفت: $ ٍ حجرُبنا ُ احلافظَوقال .)٣(ِ عليهُ فال يعرجَ السنةِ بهَوخالف
, )٤(َ ادعى اإلمجاعِ من عىلٌّ فيها ردَ كانْ وإنِ يف االحتجاجُ ال تقدح−  ُّ والشعبيُاحلسن

                                                 
 . ٨/٦٧ عمدة القاري )١(
 . ٨/٦٨ي  عمدة القار)٢(
 . ١١/٢٨٤ املغني )٣(
 . ٩/٤٨٦ فتح الباري )٤(



RR@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

وال , )١(ِ اإلحدادِ عىل وجوبِ االتفاقَ عدم$ ٍ حزمُبنا ٍ حكى أبو حممدَولذلك
 فبقي ِ العلامءِ مجهورَ عندٌ صوابِ املخالفةِ بورودِ اإلمجاعِ انتفاءِ منُهَ ما قالَّ أنَّشك
 .ِ القولنيَ منِ الراجحِ ملعرفةِ الفريقنيِ يف أدلةُالنظر

אאW 
 عىل املتوىف ِ اإلحدادِ وجوبْ منِ العلامءُ مجاهريِ إليهَ ما ذهبَ هوُ األولُالقول

 :  منهاٍعنها زوجها واستدلوا بأدلة
 H G F E D C B A ﴿:  تعاىل اهللاَُقال: ًأوال

 KJ I﴾ ]النكاحِ عنُ التأين والتصربَ هوِ يف اآليةُ املذكورُوالرتبص .]٢٣٤: البقرة ِ 
 ُبنا ُ احلافظَوقال .)٣(»ُ االنتظارَهو «$ ِّ العريبُ ابنَوقال. )٢($ ُّ القرطبيَكام قال
 َ أربعةَ يعتددنْ أنَّهنُ أزواجَّ الاليت يتوىف عنهنِ للنساء اهللاَِ منٌهذا أمر«: $ ٍكثري
 ُ أهنا بمجردها ال تفيدُ نعلمِ الرتبصِ يف معنى كلمةِ النظرَوعند. )٤(»ٍ ليالَ وعرشٍأشهر
  .ٍ أحكامْ منِ هبذا الرتبصُ ما يتعلقَ مجيعْ بينتَ الرشيفةَ السنةَّ ولكنَ االنتظارَّإال

 ِ يف الوفاةَ الرتبصَّ بأنٌ متظاهرةملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِ عنُواألحاديث«: $ ُّ القرطبيَقال
 وهذا ِهِ ونحوِ والطيبِ اجلميلِ املصبوغِ ولبسِ الزينةِ عنُ االمتناعَ وهوٍ بإحدادَإنام هو
 ِوهي جتب بدون, ْ فقطِ العدةِ عىل وجوبْ دلتُ فاآليةَّوإال »ِ العلامءِهور مجُقول

 عىل ُ العدةِفثبتت«: ِ اآليةَ بعد$ ِ املنذرُ ابنَولذا قال, اً إمجاعِ كام يف الرجعيةٍإحداد

                                                 
 . ٧٨ مراتب اإلمجاع ص )١(
 . ٣/١٧٦ اجلامع ألحكام القرآن )٢(
 . ١/٢٠٨ أحكام القرآن )٣(
 . ١/٤١٩ تفسري القرآن العظيم )٤(



 
RS@  كتاب أحكام ٕالاحداد

. )١(»ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ رسولِ عليها بخربُ اإلحدادَووجب, ۵  اهللاِِ كتابِاملتوىف عنها بظاهر
 عىل املتوىف ِ اإلحدادِ وجوبِ يف أدلةَ يذكروا اآليةْ ملِ العلامءَ أكثرَّ أنُ لهُنبه التُومما جيدر
 .هاُعنها زوج
 ُّال حيل«: َ قالملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّ أنڤ َ حبيبةِّ وأمٍ جحشِ بنتَ زينبُحديث :اًثاني
 َ أربعةٍج عىل زوَّ إالٍ ليالِ ثالثَ فوقٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍالمرأة
 ٍ أحدِّ عىل كلِ اإلحدادَ منِ يف املنعٌ ظاهرُواحلديث. )٢(ِ الشيخانُرواه »اً وعرشٍأشهر
 ُ الروايةِ هذهْ تتعرضْومل, اً وعرشٍ أشهرَ أربعةِ عليهُّ حيدُهَّ فإنِ عىل الزوجَّ إالٍ ثالثَفوق

 ڤ َ حفصةَ روايةَّولكن. ُهَ وإباحتُهَّلِ حْ أهنا بينتَ ما هنالكُ غايةْبل, ِإىل حكمه
 َقال: ْقالت ڤ َ حفصةْ عنٍ مسلمِففي صحيح, ِالوجوب ِ سبيل عىلَ ذلكَّ أنْبينت
 ِ ثالثةَ فوقٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُّال حيل«: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِرسول
 ِ عليهُّفإهنا حتد«: ملسو هيلع هللا ىلص ُهُفقول. )٣(»اً وعرشٍ أشهرَ أربعةِ عليهُّها فإهنا حتدِ عىل زوجَّإال ٍأيام

 عىل اً معلق$ ٍ حجرُ ابنُ احلافظَقال .ِ بمعنى األمرٌ خرب»اً وعرشٍ أشهرَأربعة
, ٌ واضحَ وهوِ الزوجِ عىل غريِ اإلحدادِ عىل حتريمِ بهَّدلُ است»ُّال حيل«: ُهُقول: ِاحلديث

 َ بعدَ وقعَالستثناء اَّ بأنَلِشكُواست. ِ عىل الزوجَ املذكورةَ املدةِ اإلحدادِوعىل وجوب
 َّ بأنَوأجيب, ِ ال عىل الوجوبِ عىل الزوجِ الثالثَ فوقِّ عىل احللُّ فيدلِّالنفي

إىل ما  »ِكاإلمجاع«: ِهِ بقولُ يشري$ َ وهو)٤(ِ كاإلمجاعَ آخرٍ دليلْ منَ استفيدَالوجوب
يف  ِ اإلحدادُ وجوبَواستفيد: َ قالُحيث,  القايضِعن $ ُّ النوويُ اإلمامُنقله

                                                 
 . ٢٩٤ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )١(
 .  تقدم خترجيه  )٢(
  . تقدم خترجيه  )٣(
 ). ٤٨٦ − ٤٨٥/ (٩ الباري  فتح)٤(



RT@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

 ُّ ما يدلِ يف لفظهَ ليسُهَّ أنَ معَ عىل ذلكِ احلديثِ عىل محلِ العلامءِ اتفاقَ عنها مناملتوىف
 .)١(..ِعىل الوجوب
: َفقال, ِ عىل الوجوبِ احلديثِ داللةِ عدمْ عن$ ٍ حجرُ ابنُ احلافظَوأجاب

 ِهِ عىل جوازٌ دليلَّ إذا دلُ منهَ ما منعَّ كلَّ فإنِ عىل الوجوبُّ يدلَ السياقَّ بأنَوأجيب«
 ِ يف الكسوفِ عىل الركوعِ والزيادةِ كاخلتانِ عىل الوجوبِ بعينه داالُ الدليلَ ذلكَكان

 .)٢(»َ ذلكِونحو
 ٍء ليشِ اإلباحةِ دليلِ ورودْ منُ ال يلزمُهَّأنب $ ِهِ جواب عىلَيعرتض ْ أنُيمكنو

 ُ العثيمنيٍ صالحُ بنُ حممدُلعالمة شيخنا اَقال. ِ عىل الوجوب داالَ ذلكَ يكونْ أنُعْنَم
 َّ كلَّ أنُ منهُ يلزمْإذ, ٌ نظرِ القاعدةِيف هذه: $ ِ احلافظِ يف كالمُ مراجعتي لهَ عند$
 َ عندُهَّإن: ُ أقولَّثم. ٍ مطردُ وهذا غريِهِ عىل وجوبُّ يدلَ االستثناءَّ فإنٍ حمرمْ منىًمستثن
 َ ذهبَ اخلتانَّفإن, ٍ معارضْ منُا ال تسلم أهنُنجد $ التي ساقها ِ يف األمثلةِالتأمل
 َ عندٌ سنةِ الكسوفِ يف صالةِ الركوعَ زيادةَّكام أن, )٣(ِ وجوبهِ إىل عدمِ العلمِ أهلُأكثر
 َوما بعد: ِ الكسوفِ صالةِ ركوعِ يف زيادة$ ُّ البهويتَقال. ِ العلمِ أهلْ منٍمجاعة
 املتوىف ِ إحدادِ عىل وجوب ِِ احلديثَوي داللةومما يق. )٤(ُ الركعةِ بهُ ال تدركٌ سنةِاألول

 ٍ عىل ميتٌ امرأةُّال حتد«: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ رسولَقال: ْ قالتڤ َ عطيةِّ أمُها روايةُعنها زوج
 َ ثوبَّإال اًا مصبوغً ثوبُوال تلبس, اً وعرشٍ أشهرَ أربعةٍ عىل زوجَّإال ٍ ثالثَفوق

 ِ عليهٌمتفق »ٍ أظفارأو ٍ قسطْ منً نبذةْرت إذا طهَّإال اً طيبُّ وال متسُوال تكتحل, ٍعصب
                                                 

 . ١٠/١١٢ رشح مسلم للنووي )١(
 . ٩/٤٨٦ فتح الباري )٢(
 . ١٠/٣٤١فتح الباري :  انظر)٣(
 . ١٢٧ الروض املربع ص )٤(



 
RU@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ٍ بأحكامُها املتوىف عنها عقبهِ عىل زوجِ املرأةِ إحدادِ مدةِ ذكرَ بعدُهَّفإن. )١(ٍ ملسلمُواللفظ
 َ منعها منها مدةَّفدل, ِ يف األصلٍمباحة ِ الزينةَمن َ أشياءْ عنِ فيها هني املعتدةِهِ بٍمتعلقة
 ِ عنُ يلزمها االمتناعْ ملْ فقطاً مباحُ األمرَ كانْ لوْ إذ عليهاِ عىل وجوبهِاإلحداد

حديثنا : ْ أي−  ِ اتفقوا عىل محلهِولكن:  إىل هذااً مشري$ ُّ النوويَقال. ِاملذكورات
 ِّ أمِوحديث, َ سلمةِّ أمِ حديثِ اآلخرِ يف احلديثملسو هيلع هللا ىلص ِ قولهَ معِ عىل الوجوب−هذا 
 .)٢(ُ أعلمهللاُوا, ُ ومنعها منهِ والطيبِ يف الكحلَعطية

يا : ْ فقالتملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ إىل رسولٌ امرأةِجاءت: ْ قالتڤ َ سلمةِّ أمُحديث :اًثالث
: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ رسولَفقال? هاُها أفتكحلَ عينْ اشتكتِها وقدُابنتي توىف زوج,  اهللاَِرسول

, ٌ وعرشٍ أشهرُإنام هي أربعة«: ملسو هيلع هللا ىلص َ قالَّثم »ال«: ُ يقولَ ذلكُّ كلاً ثالثأو ِمرتني »ال«
 ُّ البخاريُرواه »ِ احلولِ عىل رأسَ ترمي البعرةِ يف اجلاهليةَ إحداكنْت كانْوقد

 ِ يف عدةِ اإلحدادِ عىل وجوبِ هبذا احلديث$ ُّ النوويَّ استدلِوقد. )٣(ٌومسلم
 املتوىف عنها ُ األخر والتي فيها منعِ األدلةُّ كلِ هذا الدليلَ حتتُ ويندرجِالوفاة
 ِّ أمِ وحديثاً قريبِ املتقدمَ عطيةِّ أمِكحديث, ِ العدةَ هلا مدةٍمباحة َ أشياءْها منُزوج
 ِ الثيابَ منَ املعصفرُها ال تلبسُاملتوىف عنها زوج«: َ قالملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِ رسولَّأن ڤ َسلمة

 .)٤(ُّ والنسائيَ وأبو داودُ أمحدُرواه »ُ وال تكتحلُبض وال ختتَّ وال احليلَوال املمشقة
, هاُ املتوىف عنها زوجِ إحدادِ عىل وجوبِ العلامءُ مجهورِ بهَّدل ما استُهذا جممل

 .ُ أعلمواهللاُ
                                                 

 .  تقدم خترجيه  )١(
 . ١٠/١١٢ رشح مسلم للنووي )٢(
  . تقدم خترجيه  )٣(
  .١٣م خترجيه ص تقد. ٦/٢٠٣, النسائي ٢/٢٩٢, أبو داود ٦/٣٠٢ أمحد )٤(



RV@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 :  الثاينِ القولُأدلة
ُويمكن َ يستدل للقائلنيْ أنُِ َّ َ ها ُ عىل املتوىف عنها زوجِ اإلحدادِ وجوبِ بعدمُ

 : ِبدليلني
 اهللاِ ُ أمرين رسولُ جعفرَملا أصيب: ْ قالتڤ ٍ عميسِ بنتَ أسامءُحديث :ًأوال

 ُّ والطرباينَ حبانُ وابنُ أمحدُأخرجه .»ِ اصنعي ماشئتَّ ثماًتسلبي ثالث«: َ فقالملسو هيلع هللا ىلص
 ِ قتلْ منَ الثالثَ اليومملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ رسولَّ عيلَدخل: َ أمحدُ ولفظُّ والطحاويُّوالبيهقي
 .)١(» هذاِ يومكَال حتدي بعد«: َفقال, ٍجعفر

 ٌوهذا ناسخ: قالوا«: ِ هبذا احلديثْ استدالهلمِ وجهِ يف بيان$ ِ القيمُ ابنَقال
 ملسو هيلع هللا ىلص ُهَّوأن, ِ اإلحدادَ حديثْ روتڤ َ سلمةَّ أمَّفإن, هاَ بعدُألنه ;ِ اإلحدادِألحاديث
 ٍ جعفرِ موتَ قبلَ كانَ أيب سلمةَ موتَّأنيف  َال خالفو َ أيب سلمةِ موتَ إثرِأمرها به
 .)٢(»ڤ

 .)٣(»ٍ ثالثَ فوقَال إحداد«: َل قاُأنه ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِعن َ عمرُ ابنُواهما ر :اًثاني
 :  بام ييلِ هذا القولُ أصحابِهِ بَّ عام استدل−  اهللاُُرمحهم− ُ اجلمهورَوأجاب

 .ڤ َ أسامءِ عىل حديثُاجلواب: ًأوال
 : ٍ أجوبةِ بأربعةَ أسامءِ حديثْ عنُ العلامءَأجاب
 إىل َ وأشار)٤(−  رمحهام اهللاُ − ُ وإسحاقُ أمحدَوهبذا قال, ٌّ شاذَ احلديثَّأن: ُاألول

                                                 
  . تقدم خترجيه  )١(
 . ٥/٦٩٧ زاد املعاد )٢(
  . تقدم الكالم عليه)٣(
 . ٢/١٨٠ اجلامع ألحكام القرآن )٤(



 
RW@  كتاب أحكام ٕالاحداد

  إليها أوىل وباهللاُِ واملصريُ أثبتُ قبلهُواألحاديث: َ فقال$ ُّ البيهقيِ العلةِهذه
 ِ إليهُ فاملصريٌها ثابتِ يف إحدادُواحلديث«: ِ واآلثارِ السننِ يف معرفةَوقال. )١(ُالتوفيق

 َ القولِّراقي العِهِ شيخْ عن$ ٍ حجرُ ابنُوحكى احلافظ. )٢(»ُ التوفيقأوىل وباهللاِ
 ٌ خمالفٌّ شاذَ هذا احلديثَّ بأن− ُهَشيخ:  يعني– َوأجاب«: $ َقال, ِهِبشذوذ

 ْ منٍ روايةْ عن$ ِ القيمُ ابنَوقال. )٣(»ِهِ وأمجعوا عىل خالفِ الصحيحةِلألحاديث
 ُ وال يعارضَةا أرطُ بنٌ الثاين حجاجِويف احلديث«: ڤ َ أسامءِ حديثِروايات
 .)٤(»ِ احلديثُ فرسانْ همَ الذينِ األثباتِئمة األُ حديثِبحديثه

 اهللاِِ عبدُ سامعْ يثبتْفلم«: $ ُّ البيهقيَقال, ِ اإلسنادُ منقطعَ احلديثَّأن: الثاين
: $ ٍ حزمُ بنِ أبو حممدَ قالْوقد. )٥(»ٌ مرسلَ فهوَ أسامءْعن: ِ فيهَ قيلْوقد, َ أسامءْمن

. )٦(»اً شيئملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ رسولْ منْ يسمعْ ملٍ شدادَ بناهللاِ َ عبدَّألن ;ِ فيهَ ال حجةٌهذا منقطع«
 ْ فقدٌ مدفوعٌوهذا تعليل«: َ فقال$ ٍ حجرُ ابنُ احلافظِ العلةِ هذهْ عنَ أجابْوقد

 َ وهوُقلت, ِ يف اإلحدادِ الصحيحةِ لألحاديثٌ خمالفُهَّإن: َ قالُهَّولكن, ُ أمحدُهَّصحح
 َ ليسَ طلحةَ بنَ حممدِ فيهَّ بأناً أيضُّ البيهقيُهَّوأعل. )٧(»ِ بالشذوذُ يعلهُهَّ إىل أنُ منهٌمصري
 ُ رجالَ أمحدُورجال«: $ ِّ البيهقيِ عىل كالماً معلق$ ُّ األلباينَقال. )٨(ِّبالقوي

                                                 
 . ٧/٤٣٨ السنن الكرب للبيهقي )١(
 . ١١/٢٢٢ معرفة السنن واآلثار )٢(
 . ٩/٤٨٧ فتح الباري )٣(
 . ٥/٦٩٧ زاد املعاد )٤(
 . ٧/٤٣٨ السنن الكرب للبيهقي )٥(
 . ١٠/٢٨٠ املحيل )٦(
 . ٩/٤٨٧ فتح الباري )٧(
 . ٧/٤٣٨ السنن الكرب للبيهقي )٨(



RX@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 .)١(»ِالصحيح
: َ أسامءِ عىل حديثِهِ يف كالم$ ُّ الطحاويَقال, ٌ منسوخَ احلديثَّأن: ُالثالث

 َّ منها ثمٍ عدهتا وإنام يف وقتِّ يف كلِ عىل املعتدةْ يكنْ ملَاد اإلحدَّ أنِففي هذا احلديث
 ِ هذا الكالمَ بعدَوساق, )٢(اً وعرشٍ أشهرَ أربعةِ عليهَّ حتدْ بأنْ وأمرتَ ذلكَنسخ

 ُّ فيها ما يدلَوليس«: $ ٍ حجرُ ابنُ احلافظَوقال. ُناسخة أهنا الَالتي زعم َاألحاديث
 .)٣(»ِهِ فجر عىل عادتِ باالحتاملِ النسخِ ادعاءِ منُكثرُ يُهَّ لكنِعىل النسخ
 ِ املعروفِدادا عىل اإلحًا زائدً قدرُ أسامءُهْ الذي فعلتُ اإلحدادَونيك ْأن: ُالرابع

 .ِ الثالثَ بعدَ ذلكْ فنهاها عنٍ يف حزهنا عىل جعفرًمبالغة
َفأطلع ً حامالْأهنا كانت: ثانيها فنهاها  ِالوضع بِ الثالثَتنتهي بعد  عدهتاَّأن ملسو هيلع هللا ىلص ُ

 .ِ اإلحدادِها عنَبعد
 .)٤(ٌ عليها إحدادْ يكنْ فلمِهِ استشهادَ قبلِ أباهنا بالطالقَ كانُهَّلعل: ثالثها

 ِ عىل هذا احلديثُ العلامءِ بهَ ما أجابُّوأصح, ٍ نقاشْ منُ األجوبةِوال ختلو هذه
 . تعاىل اهللاُُ رمحهمُّ والبيهقيُسحاق وإُ أمحدَكام قال, ِهِ بشذوذُالقول

 .َ عمرِ ابنِ عىل حديثُاجلواب: اًثاني
 ِ عنُ واملعروفٌهذا منكر«: َ فقال,ِ هذا احلديثْ عنَئلُ ملا سُ أمحدُ اإلمامَأجاب

                                                 
 . ٣/١٧ جممع الزوائد )١(
 . ٢/٧٥ رشح معاين اآلثار )٢(
 . ٩/٤٨٧ فتح الباري )٣(
 .  املصدر السابق)٤(



 
RY@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 َ عمرِ ابنُحديث: ْ أي−وهذا «: $ ٍ حجرُ ابنُ احلافظَ وقال.)١(»ِ رأيهْ منَ عمرِابن
 .)٢(»ُ أعلم واهللاَُ أسامءِ حديثِبخالف ِ فيهَ فال نكارةِ املعتدةِ لغريَ يكونْ أنُ حيتمل−

 َ معَ ليسُهَّ وأنِ للنصوصُ املوافقَهوو, ِ العلمِ أهلُ عامةِ إليهَما ذهب ُوالراجح
 .ُ أعلم واهللاُ,ِ اجلمهورَ أدلةُ ما يقاومِاملخالف

 
 
 
 
 

                                                 
 .  املصدر السابق)١(
 .  املصدر السابق)٢(



SP@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

אאWאאK 
ال «: ملسو هيلع هللا ىلص ِهِلقول, ٍ أيامَها ثالثةِ زوجِ عىل غريِ املرأةِاد إحدِ عىل جوازُ العلامءَاتفق

 َ أربعةٍ عىل زوجَّ إالٍ ثالثَ فوقٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُّحيل
 . )١(»اً وعرشٍأشهر

ها ُ ابنِ أبوها أوَ ماتْ منَّ عىل أنُ العلامءَأمجع: ٍ بطالُ ابنَقال«: $ ُّ العينيَقال
 فيها ُ هلا اإلحدادَ التي أبيحِ األيامِ يف الثالثةِعها باجلامُها زوجَ وطالبٍ زوجَ ذاتْكانتو
  .)٢(»ِ عليها باجلامعُ يقىض لهْأن

 َولذلك ;اً بعيدأو اً قريبِ الزوجِ غريٍ ميتِّ عىل كلِ اإلحدادُ جوازِ احلديثُوظاهر
 . )٣(»هاِ زوجِ عىل غريِ املرأةِد إحداُباب«: ِهِ بقولِ هلذا احلديث$ ُّ البخاريَبَّبو

. )٤(»ٌ جائزِهِ وعىل غريٌ واجبِ عىل الزوجَ اإلحدادَّفإن«: $ ِ القيمُ ابنَوقال
 −  ُ العثيمنيٌنا حممدُ وشيخٍ بازُ بنِالعزيز ُنا عبدُ شيخٍ ميتِّ عىل كلُهَ جوازَواختار

  .ِ احلديثِ بعمومً عمال−  هام اهللاُرمح
 ْهمُ بعضَّوخص, اً مطلقِّ عىل األجنبيِهِ جوازِإىل عدم ِ العلمِ أهلُ بعضَوذهب

 ْ منُ حرمتهُّ األذرعيَوبحث«: $ ُّ اهليثميَقال, ُ الريبةِجدتُبام إذا و ِ اجلوازَعدم
 ْ حزنتْ كأنَّ وإال,ٌ ريبةْ وجدتُ حيثٌ متجهَوهو, ٍ يومَ بعضْ ولوٍّ عىل أجنبيٍأجنبية
 فال ٍ بوجهَ إليها وال ريبةِهِ والدها وإحسانِلنحو ِهِ وصداقتِ وصالحهِهِ علمِ لنحوِعليه

                                                 
  . تقدم خترجيه  )١(
 . ٨/٦٤ عمدة القاري )٢(
 . ٣/١٤٦ فتح الباري )٣(
 . ٥/٦٩٦ زاد املعاد )٤(



 
SQ@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 إذ ِ العلامءِ مجهورْ عنَمَّ ما تقدُ ال خيالفُهَّ أنَّ إالٌ متجهُهَوما قال. )١(»ٌ ظاهرَ كام هوَحرمة
 هلا مما ُ يعرضْ ما قدَدون ُ األصلُ حيثْ منِ عىل املسألة−  اهللاُُ رمحهم− ْهمَ كالمَّإن

  واهللاُُهُّ يردِ السنةُ وظاهرُ لهَ فال وجهِّ األذرعيِ عنُهَا ما ذكرَّوأم. ِيؤدي إىل حتريمه
 .ُأعلم
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٢/٢٠٣ فتح اجلواد )١(



SR@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

אאWאאK 
 ً بالغةً عاقلةْها إذا كانتُ املتوىف عنها زوجُ يلزمَ اإلحدادَّ عىل أنِ العلمُ أهلَأمجع
 ُ يلزمُهَّ عىل أناًواتفقوا أيض.  هباْلَخْدُ يْمل ْ ولو,ٍ صحيحٍ عليها بنكاحَعقد ًحرة ًمسلمة
 ُ الرشوطِ هذهِ فيهْ تتوفرْا ما ملَّوأم ِها وهي يف العدةُ زوجَ إذا ماتَ الرجعيةَاملطلقة

 ٌ خالفِففيه, اً صحيحُ النكاحَ يكونْوأن ُ واإلسالمُ والعقلُاألربعة التي هي البلوغ
 .ِ التاليةِ يف املسائلُهُبيان

אאWאאK 
 ُ القلمَفعُر«: ملسو هيلع هللا ىلص ِهِ واستدلوا بقولٌ إحدادِ عىل الصغريةَ ليسُهَّ إىل أنُحلنفية اَذهب

 حتى ِ املعتوهِوعن, َ حتى يستيقظِ النائمِوعن, َ حتى يبلغِّ الصبيِعن: ٍ ثالثةْعن
 َ فوقٍ عىل ميتَّد حتْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُّال حيل«: ملسو هيلع هللا ىلص ِهِقولوب. )١(»َيفيق
 َّوأن هاِلصغر )٣( عنهاٌ موضوعُاخلطاب ف)٢(»اً وعرشٍ أشهرَ أربعةٍ عىل زوجَّإال ٍثالث
 ِ عن التقييدُ اجلمهورَوأجاب .)٤(ُ عليها اإلحدادُ جيبفال,  هلاٍ متناولُغري ِ املرأةَلفظ
ِ بأنه خرج خمرج الغالبِباملرأة َ َ. 

. )٥(ِ يف املهدْ كانتْ ولوِ للصغريةِ اإلحدادِكم حِ فذهبوا إىل لزومُا اجلمهورَّوأم
 ِ إىل رسولٌ امرأةِجاءت: ْ قالتڤ َ سلمةِّ أمْ عن)٦(ِ الشيخانُهَواستدلوا بام أخرج

                                                 
 ). ٢/١٠٠(, واللفظ له, والنسائي )٤٣٩٨(, وأبو داود )١٠١ − ١٠٠/ ٦( رواه أمحد )١(
  . تقدم خترجيه  )٢(
 . ٣/٣٥, تبيني احلقائق ٤/٣٤١رشح فتح القدير :  انظر)٣(
 . ٣/٤١٣ سبل السالم )٤(
 . ٣/٢٠٤الفروق للقرايف  )٥(
  . تقدم خترجيه  )٦(



 
SS@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 َفقال? هاُها أفنكحلَ عينْ اشتكتِها وقدُ زوجِّيفُوُ ابنتي ت, اهللاَِيارسول: ْ فقالتملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ
 ْومل«: $ ُّ القرطبيَقال »ال«: ُ يقولَ ذلكُّ كل,اً ثالثأو ِمرتني »ال«: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِرسول
 َّ كلَّ فإناًوأيض, ُ هذا ال جيوزِ يف مثلِ البيانُوتأخر, َ احلكمَها حتى يبنيِّ سنْ عنْيسأل
, ِ القوةُ ظاهر$ ُهَوما قال. )١(»ِ كالكبريةُ لزمها اإلحدادِ بالوفاةُ لزمتها العدةْمن

 ِ كاخلمرِ املحرماتِ يف اجتنابَي املكلفةتساو ِاملكلفة َ غريَّأن «َ إىل ذلكْأضف
 فإهنا ً مميزةُ الصغريةِ كانتْفإن «)٢(»ُ اإلحدادَ فكذلكِ يف اإلثمِوإنام يفرتقان, والزنى
. )٣(»ِ عىل احلادةُها ما حيرمَ جينبْ فعىل وليها أنَّ وإال,ِ باإلحدادَ املتعلقةَ األحكامُتلزم
 ُ والسالمُ الصالةِ عليهَّ خيصْفلم«: ِ اجلمهورِا عىل دليلًقِّلَعُ م$ ٍ حزمُ ابنَوقال
 ٌها فهذا عمومَ غريَ خاطبْ وال خاطبها بلٍ جمنونةْ منً وال عاقلةٍ صغريةْ منًكبرية
ها مما ُ يمنعِ واملجنونةِوويل الصبية«: $ ُّ النوويَوقال, )٤(»ِالقرآن  عىل ما يفٌزائد
 .ً دليالُ واألرجحُلصواب اَوهذا هو. )٥(»ُ العاقلةُ الكبريةُ منهُنعُمت

אאWאאK 
 عنها ِّيفُوُ إذا تُها اإلحدادُ يلزمَ املجنونةَّ إىل أن−  اهللاُُ رمحهم−  ِ العلامءُ مجهورَذهب

 ِ املكلفةَ غريَّوألن ;ِ اإلحدادِ عىل وجوبِ الدالةِ األدلةِها لدخوهلا يف عمومُزوج
 ُويكون. )٦(ِ يف اإلثمِ وإنام خيتلفانِ املحرماتِ اجتنابِ وجوب يفَتساوي املكلفة

                                                 
 . ٣/١٨٠ اجلامع ألحكام القرآن )١(
 . ١١/٢٨٤ املغني )٢(
 . ٤/١٤٨, املنتقي ١/٣٨٩جواهر اإلكليل :  انظر)٣(
 . ١٠/٢٧٥ املحىل )٤(
 . ٨/٤٠٥ روضة الطالبني )٥(
 . ١١/٢٨٤املغني :  انظر)٦(



ST@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

ا َّأم. ِ اإلحدادِها بأحكامُ إلزامِ فعليهِ املجنونةِّ إىل ويلاً متوجهِ عىل هذا القولُاخلطاب
 )٢(»ٍ ثالثةْ عنُ القلمَفعُر«: ِحلديث ;ٌ عليها إحدادَ ليسَ املجنونةَّ أنْهمَ فعند)١(ُاحلنفية
. َ املجنونةُ فال يتناول, عنهاٌ موضوعُاخلطابف »َ حتى يفيقُجنونوامل« :ْ منهمَوذكر

 .ُ أعلم واهللاُ,ُ اجلمهورِ إليهَ ما ذهبُواألقرب
אאWאאאאK 
: $ ُ العثيمنيٌ حممدناُ شيخَوقال, )٣(ُ االجتهادِ فيهُ ما يسوغَهو: ُ الفاسدُالنكاح

 يف َ الصحيحَ النكاحُ يوافقما هو ُ الفاسدُوالنكاح. ِهِ يف فسادُ العلامءَاختلف ما َهو
 ِ اإلحدادِ يف حكمِ العلامءَ بنيُ اخلالفَ وقعْوقد, )٤(هاِ يف بعضُهُ وخيالفِ األحكامِبعض
 : ِ عىل قولنيُمنه

 َ قالِهِوب, ٍ صحيحٍ يف نكاحٍ وفاةْ منِ عىل املعتدةَّإال ُ اإلحدادُال جيب :ُ األولُالقول
 .)٥(ُ األربعةُ األئمةُ ومنهم,ُاجلمهور

 ٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُّال حيل«: ٍواستدلوا بحديث
 ُهَ نكاحَّ أنْ إذاً زوجَوهذا ليس, )٦(»اً وعرشٍ أشهرَ أربعةٍ عىل زوجَّ إال,ٍ ثالثَفوق
 ال ِ الولدُّوأم ,ٍ فاسدٍ نكاحأو ٍ شبهةِ وطءْ عنُواملعتدة«: $ ُّ النوويَقال. ٌفاسد

                                                 
 . ٣/٣٥حلقائق , تبيني ا٤/٣٤١رشح فتح القدير :  انظر)١(
  . تقدم خترجيه  )٢(
 . ١/٤٧٣ رشح الكوكب املنري )٣(
 .  املصدر السابق)٤(
 , اإلنصاف٨/٤٠٥, روضة الطالبني ٢/٤٥٨, املدونة ٣/٥٣٠حاشية رد املحتار :  انظر)٥(

٩/٣٠٣ . 
  . تقدم خترجيه  )٦(



 
SU@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ْ منَوال عدة«: $ ٍ حزمُ ابنَوقال. )١(»ِ الزوجيةِ برهانِ لعدماً قطعَّهني علَإحداد
 وال ٌ عليها قرآنٍ عدةِ بإجيابِ يأتْ عنها وملَّتوىفُ مْ أهنا ليستَ ذلكُبرهان, ٍ فاسدٍنكاح
 .)٢(»ِإلحداد لٌ نفيِ العدةُ يف سوامها ونفيَ وال حجةٌسنة

 ُ قولَ وهوِ الفاسدِ يف النكاحٍ وفاةْ منِ عىل املعتدةُ اإلحدادُ جيبُهَّأن : الثاينُالقول
 َ هبا فتبنيِ بنائهَ بعدَ فامتً امرأةَ تزوجْومن«: $ ُّ الباجيَوقال. )٣(القايض أيب يعىل

 ُ وتستربئَال عدة عليها وَال إحداد: ِ يف املدونةٍ قاسمُ ابنَقال, ٌهام فاسدَ نكاحَّأن
 َقال. ِ كاملطلقةٌ يلزمها إحدادٍ وفاةْ منٍ بمعتدةْ أهنا ليستَ ذلكُووجه, ٍ حيضِبثالث

 ْ منٌ بينهام يشءْ يثبتْها وملُ نكاحُخَسْفُوهذا عندي يف التي ي: ِالقايض أبو الوليد
 ُّ فإهنا تعتدِارث التوُ بينهام أحكامُا التي يثبتَّوأم, ِهِ وال غريٍ توارثْ منِ النكاحِأحكام
 .)٤(»ُ أعلم واهللاُ,ُها اإلحدادُ ويلزمِ الوفاةَعدة

אאאWאאאK 
 ْ كانتْ عنها ولوَّ متوىفِّ لكلٌ الزمَ اإلحدادَّ إىل أنا ذهبوِ العلامءَ مجهورَّ أنَتقدم

 ٌ ومالكٌ ونافعَ كنانةُ ابنُهمَووافق, )٥(ِمية عىل الذِهِ وجوبِ إىل عدمُ احلنفيةَوذهب, ًةَّذمي
 .ْهمُ وغريِ القيمُوابن )٦(ٍ منذرُ وابنٍيف رواية

 ُّال حيل«: اًمها مرفوعُ وغريِ الشيخانُهَبام أخرج, ْهمَ وافقْ ومنُ احلنفيةَّواستدل
                                                 

 . ٨/٤٠٥ روضة الطالبني )١(
 . ٩/٣٠٣ اإلنصاف )٢(
 . ٩/٣٠٣ اإلنصاف )٣(
 . ٤/١٤٤ املنتقى )٤(
 . ٤/٣٣٦, رشح فتح القدير ٣/٣٤تبيني احلقائق :  انظر)٥(
 . ٢/٤٣٥, املدونة ٣/١٧٩اجلامع ألحكام القرآن :  انظر)٦(



SV@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 ٍ أشهرَأربعة ٍ عىل زوجَّإال ٍ ثالثَ فوقٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍالمرأة
  باهللاُِ يؤمنْ منِ أحكامْ منَ اإلحدادَ جعلملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّ أنْالهلمد استُووجه, »اًوعرش
 ِ يف بياناًض أيَوقال, »ُ الكافرةُفال تدخل«: $ ِ القيمُ ابنَقال, ِ اآلخرِواليوم

 ِد املقيِّ إىل اخلاصِ املطلقِّ العامِ اللفظِ عنُهُقالوا وعدول«: ِ باحلديثْاستدالهلم
 َ التزمِمن: َ قالُهَّ فكأن,ِهِ وواجباتِولوازمهيقتيض أن هذا من أحكام اإليامن  ِباإليامن
, ِ الرشعِ بحقوقٍ خماطبةُ غريَ الكافرةَّإن: وقالوا. )١(»ِهِوواجبات ِهِ رشائعْ فهذا منَاإليامن
 ٍ خماطبةُ فألهنا غريُية وهي الكتابُا الكافرةَّأم«: ِ عىل اهلدايةِ العنايةِ يف رشحُّ البابريتَقال

 ٍ المرأةُّال حيل«: ملسو هيلع هللا ىلص ُهُ قولَ إىل ذلكَأشار ْوقد, ِهِ حقوقْ منُ واحلدادٍ الرشعِبحقوق
 .)٢(» »ِ اآلخرِ واليوم باهللاُِتؤمن

ال  و,َ الذميةُ وأهنا تشمل,ِ لإلحدادِ املوجبةِ األدلةِ فاستدلوا بعمومُا اجلمهورَّوأم
, ٍ بإحدادَّإال َ ال عدةُهَّ بأنْوعللوا قوهلم, ِوماتلعم اِ هذهْها منِ عىل إخراجَدليل

 ُ والكبريةُواحلرة«: $ ُّ الشافعيَقال, اً أيضٌ ثابتُفاإلحداد, َّ عليهنٌ ثابتةُوالعدة
 ْ وجبتْمن, ٌ سواءَّ كلهنِ يف اإلحدادُ املسلمةُ واألمةُ والذميةُ والصغريةُواملسلمة
 َّ عىل أنملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ رسولُ سنةْتَّودل. َ ال خيتلفنُاد عليها اإلحدَ وجبِ الوفاةُعليها عدة

 يف َ دخلنْ إنَّ ألهنن;ٍ إحدادِ بغريٌ امرأةَّ ال تعتدْأن, ٍ بإحدادُ تكونِ الوفاةَ منَاملعتدة
 يف َ اإلحدادٌ امرأةْ تركتْولو, ِ باإلحدادِ يف املخاطباتَ دخلنِ بالعدةِاملخاطبات

 ;اً إحدادَ تستأنفْ عليها أنْ يكنْومل, ً مسيئةْنتها كاِ يف بعضأو َا حتى تنقيضِعدهت
 َوقال. )٣(»د ملا مىضُعَ تْها ملُ مىض بعضأو ْ فإذا مضتِ يف العدةِ اإلحدادَ موضعَّألن

                                                 
  . تقدم خترجيه  )١(
 . ٥/٦٩٨زاد املعاد )٢(
 . ٥/٢٣٢ األم )٣(



 
SW@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ِ وعدمِها كالسكنُ فيلزمِ العدةِ توابعْ من− ُاإلحداد: ِ أي– ُهَّألن«: $ ِّ العريبُابن
 .)١(»ِالنكاح
 ِ اإليامنَ ذكرَّ بأنْهمَ وافقْ ومنِ احلنفيةِ أدلةْ وأجابوا عن,ِ ما استدلوا بهُذا جممله
 هذا َّ أنِ لبيانَ إنام هو,ِ هذا الوصفِ يف أصحابِ احلكمِ حلرصَ ليسِ اآلخرِ واليومباهللاِ

: $ ِّالرب ِ عبدُ ابنَقال, ِ بهٌّ خاصُهَّال أن, ِ هبذا الوصفَ اتصفِ بمنُ ألصقَاحلكم
, ِ مائهْ منُّ الذي تعتدِ املسلمُ حرمةَلة العَّ ألن;−  ِ احلنفيةُدليل :ْأي −  ِ فيهَهذا ال حجة«

 ُ حالتهِ هذهْ إىل منَ اخلطابَّ ألن;ِ اآلخرِم واليو باهللاُِ يؤمنْ منِبذكر ُ احلديثَوجاء
 .)٢(»ُناهْ باملعنى الذي ذكرِ املؤمناتُ غريَ ودخلِ بالذكرُ املؤمناتَ فدخل,ُهَّ يتوجَكان

 َ يف ذلكٌب ترغيُهَّ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاِِ اإليامنِ ذكرِ يف علةاً ثانياً وجهُوحيتمل
 ِ من ذكرُفالغرض. )٣(ِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ يؤمنْ منُهُ ال يرتكُهَّأن: ْأي, ُهَ خالفْ ملنٌووعيد
 اهللاِ بِ لإليامنٍ منافُهَ خالفَّ أنْ منُهُ ومفهومُهُ سياقِملا يقتضيه«: ِ التحريمُ تأكيدَذلك
 .)٤(»ِ اآلخرِواليوم

אW 
 ِ وجوبِ عدمْ منْهمَ وافقْ ومنُ احلنفيةِ إليهَ ما ذهبِ املسألةِ يف هذهُالراجح

 كام َ وهوُ اجلمهورِ بهَّ عام استدلُ وبقي اجلوابِهِ ما استدلوا بِ لقوةِ عىل الذميةِاإلحداد
 : ييل

                                                 
 . ٥/١٧٣ عارضة األحوذي )١(
 .  املصدر السابق)٢(
  .املنتقى:  انظر)٣(
 ). ٢/١٩٦( إحكام األحكام البن دقيق العيد )٤(



SX@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 ِ هذهْها منِ عىل إخراجَ دليل والِ للذميةٌ عامةَاألدلة َّإن: ْكمُقول: ًأوال
 ْ كانتْ وإنِ هبذا احلكمٍ مطالبةُ عىل أهنا غريٌ قائمةَ األدلةَّأن: ُهُفجواب, ِالعمومات

 ُفحكم. ِ دخوهلا فيهَ بعدَّإال ِ اإليامنَها رشائعُمِلزُ ال يَ الشارعَّ أنَذلك, ِ بهًخماطبة
 ُله َّ ألنَّ إالِ عليهَّنصُ يْ ملَ وهو,ِآلخر اِ واليوم باهللاُِ اإليامنَ وهوٍ بوصفٌ معلقِاإلحداد

 .ِ يف احلكماًتأثري
 َ ال يقتيض نفيَ املؤمننيِ عنِ الفعلِّ حلَ نفيَّ أنُوالتحقيق: $ ِ القيمُ ابنَقال
 ُهَ ورشائعَ اإليامنَ التزمَ منَّقتيض أنوإنام ي, اً أيضْ هلمَهَ وال إثباتِ الكفارِ عنِهِحكم

 ُ الشارعُ ال يلزمهْ ولكنُهَ ورشائعَ اإليامنَ يلزمْ أنٍ حالِّ عىل كلُب وجيُهَ لُّفهذا ال حيل
 .)١(ِفيه ِهِ دخولَ بعدَّإال ِامن اإليَرشائع
 .ٌ ثابتاً أيضُ فاإلحداد,َّ عليهنٌ ثابتةُ والعدة,ٍ بإحدادَّإال َ ال عدةُهَّإن: ْمقوهل: اًثاني
ٍ مسلمُريوهذا غ  ُّ الزيلعيَقال .ِ الزوجِّها بحقِها لتعلق عليْ إنام وجبتَ العدةَّ إنْ إذَّ

 ًهذا فضال, )٢(»ِ الزوجُّ فإهنا حقِ العدةِبخالف«: ِ واإلحدادِ العدةَ بنيِ يف التفريق$
 C B A ﴿:  تعاىلَقال, هاُ عنها زوجَّ متوىفٍ امرأةِّ لكلٌ عامةَ اآليةَّ أنْعن

 KJ I H G F E D﴾ ]العريبُ ابنَ قال,]٢٣٤: البقرة ِّ $ :
 ِ خطابْ منَ اإلحدادَّ إنَّثم .)٣(»ِ للخصوصٌ إبطالا عامَها عىل ما وردَفحمل«

 ِ ربطْ فإهنا منِة العدِها بخالفِ بحرمتٌ حمكومٌةَّ حسيٌ أفعالُهَ أحكامَّ ألن;ِالتكليف
 .)٤(ِ الوضعِ خطابْ منُهَّنإ: ْأي,  بأسباهباِاملسببات

                                                 
 . ٥/٦٩٨ زاد املعاد )١(
 . ٣/٣٦ تبيني احلقائق )٢(
 . ٥/١٧٢ عارضة األحوذي )٣(
 . ٣/٥٣٢ حاشية رد املحتار )٤(



 
SY@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 َ اإلحدادَّ أنَّال شك: َ يقالْ أنُ عنهُفاجلواب, ِ الزوجُّ حقَ اإلحدادَّإن: ْمقوهل: اًثالث
 ُّ النبيَال قَولذلك ;ُ وأكربُ تعاىل ألصق اهللاِِّ بحقُهَ صلتَّ ولكن,ِ الزوجِّ حقُ شائبةِفيه
 عىل َّإال ٍ ثالثَ فوقٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُّال حيل«: ملسو هيلع هللا ىلص
 ْوهلذا لو«: $ ِ القيمُ ابنَقال . تعاىل اهللاَِّ حقِ فيهَ فأبرز)١(»اً وعرشٍ أشهرَ أربعةٍزوج

 ُها اإلتيانَ ولزمْ يسقطْ ملِهِ أوصاها برتكْ بأنِهِ واملتوىف عىل سقوطُ هي واألولياءْاتفقت
 يف $ ُّ الزيلعيَوقال. )٢(»هاِ أهلْ منُ الذميةِ وليستِ جمر العباداتٍ جارَ فهوِبه

 َ بام روينا منً مؤمنةَ تكونْ رشط أنملسو هيلع هللا ىلص ُهَّتر أن َأال«: ِ الكافرة عىلِهِ وجوبِ عدمِتعليل
 .َ عىل ذلكُ الكالمَ تقدمْ وقد)٣(»َ اإليامنِ فيهَ ملا رشطٌ عبادةُهَّ ولوال أن,ِاخلرب

אאWאאאK 
 فال ٍ ولدَّ أمأو ٍ مزوجةَ غريْ كانتْفإن, ٍ مزوجةَ غريأو ً مزوجةَ تكونْا أنَّ إمُاألمة
 يف َ خيتلفونْهمُوال أعلم«: $ ِ املنذرُ ابنَقال. َ عىل ذلكِ الدليلِ عليها لعدمَإحداد

ألهنا  َ وذلك;ُ أقولِهِوب: ٍ أبو بكرَقال, هاُ سيدَ إذا ماتِ الولدِّ عىل أمَأن ال إحداد
 إذا ِلولد اِّ وأمِ عىل األمةُ ال جيبُاإلحداد«: $ ِ القيمُ ابنَوقال. )٤(»ٍ بزوجةْليست
 يف ٌ فهي داخلةً مزوجةُ األمةِا إذا كانتَّأم. )٥(»ِبزوجني ألهنام ليسا ;مهاُ سيدَمات
 ُ قولَها وهوُ عىل املتوىف عنها زوجِ اإلحدادِ عىل وجوبِ الدالةِ األخبارِعموم

                                                 
  . تقدم خترجيه  )١(
 . ٥/٦٩٩ زاد املعاد )٢(
 . ٣/٣٥ تبيني احلقائق )٣(
  .٢٩٥ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٤(
 . ٥/٦٩٩ زاد املعاد )٥(



TP@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

 َقال. ْهمُوغري, )٤(ُلةواحلناب, )٣(ُوالشافعية, )٢(ُواملالكية, )١(ُ احلنفيةْ ومنهم,ِاجلمهور
 أيب ْ عن$ ُّ الباجيَ ذكرْ وقد)٥(»ِ األزواجِ يف مجلةٌ داخلةُواألمة«: $ ِ املنذرُابن

  واهللاُ,ُ الوجوبِ احلنفيةِوالذي يف كتب, )٦(ِ عىل األمةِ اإلحدادِ وجوبَ عدمَحنيفة
 .ُأعلم

אאWאאK 
 ِ أحكامِ يف ثبوت−  اهللاُُهمَ رمح−  ِ العلمِ أهلِ خالفُ بيانَ هوِ املسألةِه هبذُاملراد
. ِ يف املسألةِ النزاعِّ حملُ بنا حتريرُ حيسنْ يف أقواهلمِ اخلوضَوقبل. ِ بالطالقِاإلحداد

 عليها َ ال إحدادَ الرجعيةَ املطلقةَّ عىل أنَ متفقون−  اهللاُُ رمحهم− ِ العلمَ أهلَّنفإ
 َ ذلكَ بعدُ حيدث اهللاََّها لعلِ ملطلقَ وتتعرضَنَّ وتتزيَلَّ تتجمْ ينبغي هلا أنْبل, ِبالطالق

 َ مدةْ إذا طلقتِ للرجعيةِ اإلحدادِ إىل استحبابِ الشافعيةُ بعضَوذهب. )٧(اًأمر
 عليها َ ال إحدادِ الدخولَ قبلَ املطلقةَّ عىل أناً أيضِ العلمُ أهلَواتفق. )٨(اِعدهت

 صغر ً بينونةٍ بائنٍ طالقْ منِ يف املعتدةَ هوِ اخلالفَّ حملَّ أنَفتبني .)٩(ِبالطالق
                                                 

 . ٣/٣٦ تبيني احلقائق ٤/٣٤١ رشح فتح القدير )١(
 . ٢/٤٣٥ املدونة )٢(
 . ٥/٣٣٢ األم )٣(
 . ١١/٢٨٤ املغني )٤(
 . ١/٣٢٧ اإلقناع )٥(
 . ٤/١٤٥ املنتقى )٦(
, املغني ١٠/١١٢, رشح مسلم للنووي١/٥٤, موسوعة اإلمجاع ١١٢اإلمجاع ص :  انظر)٧(

١١/٢٨٥ . 
 . ١٨/١١٨, املجموع ٨/٤٠٥روضة الطالبني :  انظر)٨(
 . ١/٥٤موسوعة اإلمجاع : انظر )٩(



 
TQ@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 : ِ قوالنِ املسألةِ يف هذهِوللعلامء. اً ثالثِ كرب كاملطلقةأو, ِ واملفسوخةِكاملخلوعة
 ُ مذهبَوهو, ٍ بائنٍ طالقْ منِ عىل املعتدةِ اإلحدادُوجوب: ُ األولُالقول

, )٣(ِهِ أصحابُ أكثرِ وعليه,َ أمحدِ ورواية يف مذهب,)٢(ِلقديم يف اِّوالشافعي, )١(ِاحلنفية
 : واستدلوا بام ييل, )٤(ٍ وأبو ثورٍ وأبو عبيدِ املسيبُ بنُ سعيدَ قالِبهو

 َّ فإنِ باحلناءَ ختتضبْ أنَهنى املعتدة «ملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّ أنڤ َ سلمةِّ أمُحديث: ًأوال
 ,ِ واحلناءِ واخلضابِ والدهنِلُّحَ التكِ عنَهنى املعتدة«: َ آخرٍويف لفظ. »ٌ طيبَاحلناء
 ْ منأو ٍ وفاةْ منَ املعتدةُ فيشملٍ معتدةِّ يف كلٌّوهذا عام«: قالوا. )٥(»ٌ طيبُاحلناء: َوقال
 .)٦(»ٍطالق
 ُاملطلقة: َ قال,َ التابعنيَ منَ وهو,ِّ النخعيَ عىل إبراهيماًما روي موقوف :اًثاني

 َ وال خيرجناً ثوبَ وال يلبسنَ وال يتطيبنَ ال خيتضبنُالعنة واملتوىف عنها واملُواملختلعة
 ُ يف الفتو فيجوزْهمَ وزامحِ الصحابةَ عرصَ أدركُوإبراهيم«: قالوا. َّ بيوهتنْمن

 .)٧(»ُهُتقليد
 ِ بينهام يف بعضِ لالتفاقَها وذلكُ عىل املتوىف عنها زوجِ املبتوتةُقياس :اًثالث
 ِ عنِ التي فيها هني املطلقةَ األحاديثِهِ ذكرَبعد $ ُّالطحاوي َقال. ِاألحكام

                                                 
 . ٣/٥٣١ حاشية رد املحتار )١(
 . ٨/٤٠٥روضة الطالبني :  انظر)٢(
 . ٨/١٤٠, املبدع ١١/٢٩٩, املغني ٩/٢٠٣اإلنصاف :  انظر)٣(
 . ١١/٢٩٩ املغني )٤(
 . ٥/٤٣٧, البناية ٣/٢١١نصب الراية :  انظر)٥(
 . ٥/٤٣٧, البناية ٥٩ − ٦/٥٨املبسوط :  انظر)٦(
 . ٤/٣٣٨ رشح فتح القدير )٧(



TR@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

ها يف ُ املتوىف عنها زوج−  ُ املبتوتةُاملطلقة: ْ أي− ْ ساوتَّفلام«:  منزهلاْ منِاخلروج
هام يف ِ التفاقاًوأيض, )١(» عليهاِ كليتهِ عليها ساوهتا يف وجوبِ اإلحدادِ بعضِوجوب
 َّ أنُهُها وتأثريُهي كاملتوىف عنها زوجف«: $ ُّ الرسخيسَقال. ِ النكاحِ نعمةِفوات
 ٌ موجودَوذلك, ِهِ بسببِ احلاللِ والوطءِ النكاحِ نعمةِ عىل فواتِ التأسفُ إظهارَاحلداد

 هلا حتى اً مقصودَ ما كانِ الزوجُوعني ,هاُ يف املتوىف عنها زوجِهِ كوجودِيف املبتوتة
 ِ يفوهتا يف الطالقَ وذلكِ النعمةَنا منْها ما ذكرُ مقصودَ كانْبل, ِهِ بفواتُ التحزنَيكون
ها ُ عىل املتوىف عنها زوجِ املبتوتةِ قياسِ مسوغاتْومن, )٢(»ٍ واحدةٍ بصفةِوالوفاة
 .)٣(ِكهام يف العدةااشرت

 يف ٌها موجودُ عىل املتوىف عنها زوجُ احلدادَ فرضِ أجلهْ املعنى الذي منَّأن :اًرابع
 َ وال تتشوفِ يف العدةُ إليها الرجالَ ال يتشوفْ أنِ بهُصود املقِ إذاًا بائنً طالقِاملطلقة
 .)٤(ِ األنسابِ حفظِ يف مكانِ للذريعةا سدَ وذلك;ْإليهم

 ُ مذهبَوهو, ٍ بائنٍ طالقْ منِ عىل املعتدةِ اإلحدادِ وجوبُعدم:  الثاينُالقول
 َ عندُهي املذهب )٧(َ أمحدِ يف مذهبٌورواية ,)٦(ِ يف اجلديدِّوالشافعي ,)٥(ِاملالكية

 . )٨(ِاألصحاب
                                                 

 . ٣/٧٩ رشح معاين اآلثار )١(
 ). ٥٩ − ٥٨/ (٦ املبسوط )٢(
 . ٥/٧٠٠ زاد املعاد )٣(
 . ٢/١٢٤ بداية املجتهد )٤(
 . ٤/١٤٥, املنتقى ١/٥٣٨٩ جواهر اإلكليل )٥(
 . ١٨/١٨١ع , املجمو٨/٤٠٥روضة الطالبني :  انظر)٦(
 . ٨/١٤٠, املبدع ٩/٣٠٢اإلنصاف :  انظر)٧(
 . ٧٢, زاد املستنقع ص ٩/٢٨١اإلنصاف :  انظر)٨(



 
TS@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 .ْهمُ وغري)٤(ُّوالشوكاين, )٣(ِ القيمُ وابن)٢(ِّالرب ِ عبدُ وابن)١(ُ وربيعةٌ عطاءَ قالِوبه

 ,َ املطلقةُ ال تتناولِ لإلحدادَ املوجبةَ النصوصَّ بأنِ هذا القولُ أصحابَّواستدل
 ْ ونفتْأثبتت  السنةِ عليهْتالذي دل«: $ ِ القيمُ ابنَقال. )٥(ُ الدليلُ أوجبهْفعىل من
 وما ً خاصةِ عىل األمواتَّ غريهنِوباجلائز, ِ الزوجاتِ الواجبِ باإلحدادْفخصت

 ِ عىل املطلقةُهُ دخولْ لكمَ أينْ فمن,ِ عىل األمواتِ التحريمِ يف حكمٌ داخلَعداها فهو
 َ اختصاص يقتيض»ٍ عىل ميتَّ حتدْأن«: ملسو هيلع هللا ىلص ُهُوقول«: $ ُّ الباجيَوقال. )٦(»?ِالبائن

 .)٧(»ِ هلا باحلديثَ فال تعلقُا املطلقةَّوأم, ِ بالوفاةِهذا احلكم
 :  بام ييلِ األولِ القولِ أدلةْوأجابوا عن

 ُهَّ إنَّثم ,ِ احلكمِثباتإ يف ِ عليهُ فال يعتمدْ يثبتْمل ِ الذي استدلوا بهُاحلديث :ًوالأ
 َ فوقٍ عىل ميتِاإلحداد ِ عنُاملنعالتي فيها  األحاديثب وصصخم إن عمومه فَّ صحْلو

وجوب ل ٌ وختصيصٌحرصفيه ف, اً وعرشٍ أشهرَها أربعةُ للمتوىف عنها زوجَّ إالٍثالث
 ْمن املتوىف عنها َّ ألن;َ الصورةِ هذهَّإال ُ فال يتناول,ِ عىل امليتِ الثالثَ فوقِاإلحداد

 ُهَ دخلْ قدِ هذا احلديثُم عموَملا كان ثم إنه . عليهاِ احلديثُ محلَّ فصحِ املعتداتِمجلة

                                                 
 . ١١/٢٩٩ املغني )١(
 . ٧١/٣١٩ التمهيد )٢(
 . ٥/٧٠٠ زاد املعاد )٣(
 . ٨/٨٤ نيل األوطار )٤(
 . ١١/٢٩٩, املغني ٨/٨٤, نيل األوطار ١٧/٣١٩التمهيد :  انظر)٥(
 . ٥/٧٠٠د  زاد املعا)٦(
 . ٤/١٤٥ املنتقى )٧(



TT@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

 ُ واملعتدةٍ وفاةْ منُ بقي عندنا املعتدةاً اتفاقِ الدخولَ قبلِ يف املطلقةَك وذل,ُالتخصيص
َرصَ وح,ٍ وفاةْ منِ للمعتدةِحداد اإلِ بلزوماً رصحيُّ النصَ وردْوقد, ُاملبتوتة  احلكم َ
 ُهَ الذي عارضُصَّ املخصُ العمومَّإال عىل دخوهلا َ فال دليلُ املبتوتةُا املعتدةَّأم. فيها

 ُّ فال يصح,وحرصه فيها ٍ وفاةْ منِ عىل املعتدةِ اإلحدادِ وجوبِ أحاديثُمنطوق
 ُهُ محلَووجب,  ينهى عنهاِ السنةُ التي ظاهرِالصورة ِ عىل هذهِهِّ هذا كلَ بعدُاالستدالل

 .ُ األدلةَ كي جتتمعَ الرصحيةَ الصحيحةَ األحاديثُعىل ما يوافق
 يف ْهمَ وزامحَ الصحابةَ أدركُهَّأن بِّ النخعيَ إبراهيمِ بقولْهمُاحتجاج :اًنيثا
تدلِ األدلةُا وظواهرَ أم,ِ النصوصِ عدمَ عندُ يسوغْفهذا قد .ُهُ تقليدُوزفيج, الفتو ُّ 

 ِ الكتابَ ظواهرَ وندعِ العلامءَ مناً أحدأوهو  ُهَ نقلدْ لنا أنُ فال يسوغِهِ قولِعىل خالف
 .ِنةوالس

 ٍ وال صحيحٍسائغ ُ غريِ املبتوتةِ للمعتدةِ احلكمِ يف إثباتَ القياسُمهُاعتامد :ًثاثال
 : ٍ وجوهِ عدةْمن

 َ ال ختالفْأن ِ باألصلُ الفرعُها يلحقِ أجلْ التي منِ العلةِ رشوطْمنأن : ُاألول
 ْ منِ عىل املعتدةَتوتة املبَم املعتدةهُفقياس ;)١(هامُ ال يقاومَ القياسَّ وألناً إمجاعأو انص
U T S  ﴿:  تعاىل اهللاَِ قولِهِ ملقابلت;ٍ صحيحُ غريِ األحكامِ لتوافقهام يف بعضٍوفاة

 ^] \ [ Z Y X W V﴾ ]ْقد«: $ ِ القيمُ ابنَقال. ]٣٢: األعراف 
 ُّ وهذا يدلِ الرزقَ والطيبات منِهِ لعبادَ التي أخرجُ زينتهَ حرمْعىل من   اهللاَُأنكر
 َ حرمْ قد−  ُ سبحانه− واهللاُ, ُهُ ورسول اهللاَُ ماحرمَّإال ِ الزينةَ منَ حيرمْ أنُ ال جيوزُهَّعىل أن

 ملسو هيلع هللا ىلص ُهُ رسولَ وأباح,ِ العدةَ عىل املتوىف عنها مدةِ اإلحدادَ زينةملسو هيلع هللا ىلص ِهِ رسولِعىل لسان

                                                 
 . ٤/٨٥رشح الكوكب املنري :  انظر)١(



 
TU@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ِ عىل أصلَ هوْ بلُهَ ما حرمِ غريُ حتريمُ فال جيوزِ الزوجِها عىل غريِ برتكَاإلحداد
 املتوىف عنها َ بنيِ التشابهِهِ أوجَ بعضِهِ ذكرَ بعد− $ ُّ الشافعيَوقال. )١(»ِاإلباحة
 ِ وإنٍ يف حالِ خيتلفانْ ألهنام قد; عليهاُهَ أوجبْ يل أنُوال يبني«: −  اًا بائنً طالقِواملطلقة

 ُ تؤمنٍأة المرُّال حيل«: ملسو هيلع هللا ىلص ِهِ قولِ ملفهومٌ مقابلٌ قياساً أيضَوهو. )٢(»ِهِاجتمعا يف غري
 ِ احلديثَ ظاهرَّفإن ,)٣(»»ٍ عىل زوجَّإال ,ٍ ثالثَ فوقٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليومباهللاِ
 واملتوىف عنها ,ٍ أيامَ ثالثةِعىل القريب: ِ يف حالنيَّإال ِ يف األصلٌ ممنوعَ اإلحدادَّأن

 ِ القياسِ أبطلْمن ِ املوتِ عىل حالِ احلياةِ حالُفقياس, اً وعرشٍ أشهرَها أربعةُزوج
 ِ وابنِ يف اخلالفٍ بكر أيبُوهي اختيار −  ُوالثانية«: $ ُّ الزركيشَقال. ِ احلالنيِلتباين
 ْ منُودليل«: $ ُّ النوويَوقال. )٤(»هاُ تويف عنها زوجٌ امرأةَّإال ُّال حتد: − ٍشهاب
 ِ بامليتَ اإلحدادَّ فخص»ِ عىل امليتَّإال«: ملسو هيلع هللا ىلص ُهُ قولاً ثالثِ عىل املطلقةَال إحداد: َقال
 .)٥(»ِهِ يف غريِ حتريمهَبعد

 ِ الوفاةَ منِ باملعتدةِ املبتوتةِ املعتدةِ إحلاقْ منِ إليه ما ذهبواِ يف تعليلْقوهلم: الثاين
 يستوي ْفهل. ِ الفارقَ معٌ قياسَ هو;ِ النكاحِ نعمةِ عىل فواتِفُّ التأسِ إلظهارُهَّبأن

 ِهِ بطوعِ يف احلياةُ زوجهَ فارقْ ومنُ بينهام املوتَقَّ فرْ إىل أنِ زوجهَ بقي معْ منًعقال
 َقال  بينهام?ِ الشاسعِ هذا البونَ مع, عليهاُ تقاسَفكيف?  هلاِهِ وربام لكراهتِهِواختيار

ها ِ فال معنى لتكلف;هاَ نكاحَ وقطعِهِها باختيارَ فارقُهَّن فإُا البائنَّفأم«: $ ٍ مفلحُابن

                                                 
 . ٥/٧٠٠ زاد املعاد )١(
 . ٣/٢٣٠ األم )٢(
  . تقدم خترجيه  )٣(
 .٥/٥٨٠ رشح الزركيش )٤(
 .١٠/١١٢ رشح النووي عىل صحيح مسلم )٥(



TV@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 ِ عىل هنايةَ وهوُهَ زوجَ املتوىف فارقَّ أنَوهو«: $ ُّ الباجيَلوقا, )١(»ِ عليهَاحلزن
 ُ اإلحدادَ فلزمها لذلكِهِبلِ قْ منُ املفارقةِ تكنْ ومل, فيهاِ عليها والرغبةِاإلشفاق
 ِ اإلحدادُ هبا حكمُ هلا فال يتعلقاها مقابحِ لفراقاًها خمتارَ فارقُواملطلقة, ِ احلزنُوإظهار
 ُ يمكنُهَّ ألن;)٣(ِ الزوجيةِ فواتَ ال جمردِ الزوجِ عىل فواتَ اإلحدادَّ إنَّثم. )٢(ِكاملالعنة

 .ِهِ موتَ فال بعدُا الزوجَّ أم,صوهلاح
 إهنام ُحيث,  يف املعنىٍ وفاةْ منِ املعتدةَ معٍ طالقْ منِ املعتدةُاتفاق: ْمقوهل: ُالثالث
 اً ومنعِ للذريعةا سدِتا املدتني يف كلِ دواعيهْ مدهتام فمنعتِ النكاحَن مِاتفقا يف املنع
 ما َ جمردِ امليتِ عىل الزوجِ اإلحدادَ منُ املقصودَليس: ُهَّ أنِ عليهُفاجلواب, ِلالستعجال

وهلذا  ;ِ الرحمِ برباءةِ العلمِ ملجردْ تكنْ ملِ فيهَ العدةَّ فإنِ االستعجالِ طلبْ منْمُتْذكر
  اهللاَِ عندُ وأنه,ِهِ ورشفِهِ خطرِ وإظهارِلعقد اِ تعظيمْ منَ وإنام هو,ِ الدخولَ قبلُجتب

 ِ ومزيدِهِ وتأكدِ هذا املقصودِ من متامُ اإلحدادَعلُ وجُ لهً حتريامُ العدةِعلتُ فجٍبمكان
 .)٤( بهِاالعتناء

 ِ اإلحدادِها يف وجوبُ عنها زوجَّ عىل املتوىفَ املبتوتةَ املطلقةُمهُقياس :ُالرابع
. اً أيضِ العدةِ ويف قدرِ إهنام اختلفا يف السببْ إذ;ا جدٌ بعيدِعدةهام يف الِ اشرتاكِبجامع
 ُا املبتوتةَّوأم. ٌ وعرشٍ أشهرُ وعدهتا أربعة,ُها املوتُ عنها زوجَّ املتوىفِ عدةَ سببَّفإن
 ِ االتفاقِ ذكرَد بع−  $ ِ القيمُ ابنَقال. ِ وعدهتا باألقراء,ُ عدهتا الطالقَ سببَّفإن

 ِ أوِ املستربأةِ وال عىل املزين هبا أو,ٍ بشبهةِ عىل املوطوءةِ اإلحدادِ وجوبِعىل عدم
                                                 

 . ٨/١٤٠ املبدع )١(
 . ٤/١٤٥ املنتقى )٢(
 . ٩/٤٧٨ فتح الباري ,٥/١٧٢عارضة األحوذي :  انظر)٣(
 . ٥/٧٠١ زاد املعاد )٤(



 
TW@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ْ أوىل من−  شاهبها ْ ومنِعيةجاملبتوتة عىل الر: ْ أي− ُوهذا القياس«: − ِالرجعية
 ُفإحلاق, ًا وحكامً سببأو اًقدر) ِالفروق (َ منِ العدتنيَها عىل املتوىف عنها ملا بنيِقياس
: $ ٍ حزمُ ابنَوقال. )١(ِ الوفاةِ بعدةِ األقراءِ عدةِ إحلاقْ أوىل منِاء باألقرِ األقراءِعدة

ا ً طالقْكمَ عندِ واملطلقةِ واملختلعةِ عىل املالعنةَ اإلحدادُ أوجبتمَّهال: ْ هلمُ يقالَّثم«
 اً طالقَاملطلقة ۵  سمى اهللاًُوأيضا, َّ ألزواجهنٌ مفارقاتُكمَ عندِ هؤالءُّفكل, اًبائن
v u t s  ﴿:  تعاىل اهللاُُ يقولْا إذِ عدهتِها بتاممِ لزوجًفارقة ماعيرج

 w﴾ ]العدةَ وال بعدِ ال يف العدة, عليهاَ ال إحدادُهَّ يف أنَ وال خالف]٢: الطالق ِ, 
 ٍ أشهرَها أربعةُ املتوىف عنها زوجَ عدةَ فجعل,ُهَ ما مجعوا بينَ تعاىل بني اهللاَُ فرقْوقد

 إحدامها عىل َ قاسْ منُ فسادَ فالح;ٍ أشهرَ ثالثةأو ٍ قروءَثالثة ِ املبتوتةَ وعدةاًوعرش
 ِ عدمُ ورجحانِ هذا القياسُ ضعفُ يتبنيِهِّوهبذا كل. )٢(ُ التوفيق وباهللاِ,خراأل

 .ُ أعلم واهللاُ,ِالوجوب
 )٣(ِّ للشافعيُ اجلديدُ القولَ وهوِ للمبتوتةِ اإلحدادُاستحباب: ُ الثالثُالقول
ِ إيل للمطلقةُّوأحب«: $ ُّ الشافعيَالق )٤(ِهِوأصحاب ها ُ زوجُ ال يملكاًا بائنً طالقَّ
 ِ املنذرُ ابنَوقال. )٥(ِ الطالقَا منُ عدهتَ املتوىف عنها حتى تنقيضَ إحدادُّ حتدَالرجعة

 .)٦(ٌ ومالكُ وربيعةٍ أيب رباحُ بنُ عطاءِ فيهَورخص: $

                                                 
 . ٥/٧٠١ زاد املعاد )١(
 . ١٠/٢٨١ املحىل )٢(
 . ٨/٤٠٥روضة الطالبني :  انظر)٣(
 . ٧/١٤٩هناية املحتاج :  انظر)٤(
 . ٣/٢٣٠ األم )٥(
 . ٢٩٧ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٦(



TX@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

 ْ ملِ الوجوبَ أدلةَّألن ;ُهُ وأصحابُّفعي الشاِهِ بَ إنام قالَ هذا القولَّوالذي يبدو أن
 .ِ بالوجوبَ القائلونِ بهَّ ما استدلِ بعضِ لوجاهةَوا االستحبابَ فرأِهِ عىل إثباتَتقو
 ُ لهَّ فال بدِ الرشعيةِ األحكامَ منٌ حكمُاالستحباب: َ يقالْ عىل هذا أنُاجلواب نولك
 ما ُ ضعفِ بالوجوبَ القائلنيِلة أدِ يف مناقشةَ اتضحِوقد. ِ إليهُ يستندٍ دليلْمن

 ِ النصوصَ منُهُ ما خيالفِيقو عىل معارضة فال ِ والقياسِّ النصَ منِاستدلوا به
 .ُ أعلم واهللاُ,ِ الوفاةَ منِدةتع باملِ احلكمِختصيص ْ منِ بمقتىض الدليلُ القولَفوجب

 
 
 
 



 
TY@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

אאWאאK 
 ْ إنَ مباحثِ يف عدةُ عنهُوسنتحدث, ُ وانتهاؤهُ وابتداؤهُهُ مدتِ اإلحدادِبزمن املراد

 . تعاىل اهللاَُشاء
אאWאאK 

 : ِ عىل قسمنيَ وذلكِ عليهِّ املحدِ امليتِ باختالفِ اإلحدادُ مدةُختتلف
אאWאאאW 
 ٍ ليالَ ثالثِ الزوجِ عىل غريُ اإلحدادُ جيوزُهَّىل أن عًةَّ ناصُ النبويةُ األحاديثِوردت

 ٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُّال حيل« :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ رسولَقال. ْفقط
. َ عىل ذلكَ فيام زادِ ومنعه,ٍ أيامَ ثالثةِ اإلحدادِ عىل إباحةُ احلديثَّ فدل)١(»ٍ ثالثَفوق
 ِ إحدادِ حتريمُ دليل»ٍ عىل زوجَّإال ٍ ثالثَفوق«: ملسو هيلع هللا ىلص ِهِ قولويف«: $ ُّ القرطبيَوقال

 ُّومما يدل. )٢(اً عليهم ثالثِ اإلحدادِوإباحة, ٍ ثالثَ فوقَّهنِ أزواجِ عىل غريِاملسلامت
: ْقالت, َ أيب سلمةِ بنتِ حديثْ منِ الشيخانُ ما رواهْ فقطِ يف الثالثِهِعىل إباحت
 ْ فدعتٍ حربُ بنَ تويف أبوها أبو سفيانَ حنيملسو هيلع هللا ىلص ِّنبي الِ زوجَ حبيبةِّ عىل أمُدخلت
: ْ قالتَّ بعارضيها ثمْ مستَّ ثمً جاريةُ منهْ فدهنت,ُهُ غريأو ٌ خلوق,ٌةصفر ِ فيهٍبطيب
 ُّال حيل«: ِ عىل املنربُ يقولملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِ رسولُ أين سمعتَ غريٍ حاجةْ منِ مايل بالطيبواهللاِ

 ٍ أشهرَ أربعةٍ عىل زوجَّإال ٍ ثالثَ فوقٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِر اآلخِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍالمرأة
 .)٣(»اًوعرش

                                                 
  . سبق خترجيه  )١(
 . ٣/١٨٠ اجلامع ألحكام القرآن )٢(
  . تقدم خترجيه  )٣(



UP@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

 ْ تطيبتَ ولذلك;َ فيام زادُهَ منعِ يف الثالثِهِ إباحتْ منْ فهمتڤ َ حبيبةُّ أمِفهذه
 هذا يف َمثل ڤ ٍ جحشِ بنتَ زينبْ عنَ وردْوقد. ِها إىل الطيبِ حاجتِ عدمَمع

 عىل َّإال َ كانْ مناً كائنٍ أيامِ ثالثةَ فوقٍ عىل ميتُ اإلحدادُفال جيوز. ها عىل أخيهاِإحداد
 أبو ُهَ عىل هذا ما أخرجُويشكل. )١( اهللاُُهمَ رمحِ العلمِ أهلِ عامةُ وهذا مذهب,ِالزوج
 َّ أنٍ شعيبَ بنوَ عمرُسمعت: َقال, ٍ حازمِ بنٍ جريرِ طريقْ من)٢(ِ يف مراسليهَداود

 وعىل أبيها , عدهتاَها حتى تنقيضِ عىل زوجَّ حتدْ أنِأة للمرَصَّرخ «ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِرسول
 إىل ِ الثالثةَ ما فوقُ جوازِ احلديثُفظاهر .»ٍ أيامَ سوامها ثالثةْ وعىل من,ٍ أيامَسبعة
 .ِهِ وغريِ األبَ بنيْقِّ التي مل تفرِ األحاديثِ لعمومٌ خمالفَ وهو,ِ األبِّ يف حقِالسبعة

 : ِ وجهنيْ منِ عىل هذا احلديثُواجلواب
 ٍ حجرَ ابنَّفإن, َ التابعنيِ صغارْ منَ وهوٍ شعيبُنو بُ عمرُهَ أرسلُاحلديث :ًأوال
 ْ الصغر منهمُالطبقة: ِ الطبقةِ يف هذهَ وقال)٣(ِ يف التقريبِ اخلامسةِ الطبقةَ منُجعله

 ِ الصحابةَن مَ السامعُهمِ لبعضْ يثبتْ وملِ واالثننيَوا الواحدَ رأَ الذين− َالتابعني: ِ أي–
 ْ منُهَّ فإنَ التابعنيَ منُهَّ أنِ فعىل تسليم,َ التابعنيَ منَ ليسُإنه: َ قيلْوقد, )٤(ِكاألعمش

 الصواب ِ هؤالءُومرسل, ِ الصحابةِ صغارْ عنِ روايتهَّلُ جَّ فإن,َ كام رأيتْهمِصغار
 ِ كبارُ منها مراسيلَ املعتربَّ أنْ منَ املتقدمنيَ منٌ وكثري$ ُّ الشافعيِ إليهَ ما ذهبِفيه

 َ منٍ فتو جلامعاتأو ٍّصحايب َ قولَوافق أو ٍ مقبولٍ قوي بمرسلأو َ إذا أسندَالتابعني

                                                 
 . ٥/٦٩٦ زاد املعاد )١(
  . تقدم خترجيه   )٢(
 . ٤٢٣ تقريب التهذيب ص )٣(
 . ٧٥ املصدر السابق ص )٤(



 
UQ@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

ً مرسال ِهِ لكونِ بهَاالحتجاج $ ٍ حجرُ ابنَ وهلذا أسقط;)١(ِ عليهَّ ما نصِ بمثلِالعلامء
 َ ألمكنُهُ سندَّ صحْلو َّثم, ِ السندِ ناحيةْ مناً ضعيفُ احلديثُ يكونِ فعليه)٢(ً معضالأو

 ِ عىل الزوجَّإال ِ عىل الثالثِ الزيادةِ عىل منعٌها متفقةُّ كلُ األحاديثِ إذِهِ بشذوذُالقول
 .اً وعرشٍ أشهرَأربعة
 ٌصِّخمص َ هذا احلديثَّإن: َ يقالْأن ُيمكن ِهِ شذوذِ وعدمِ بصحتهِعىل القول :ًياثان
 ُ اإلحدادُفيجوز, ِ املنعِأحاديث ِ عمومْ منُ األبُ األخر فيخرجِ األحاديثِلعموم
 ٍ حجرُ ابنُ احلافظَوأشار.  النهيِ يف عمومً داخالُ سواهْ ويبقى منٍ أيامَ سبعةِعليه
 هذا ْ منُ خيرجِ األبُ خصوصَ لكانَّ صحْفلو«: َفقال,  تعاىل إىل هذا$

 .)٣(»ِالعموم
אאWאאאK 
: ُلفيقا:  يف عدهتاِ البحث إىلَها احتيجِ إلحداداًملتوىف عنها ظرف اُ عدةْملا كانت

 .هاُّ ختصٌ عدة منهامٍ واحدةِّ ولكلً حامالأو ً حائالَ تكونْ أنْاملتوىف عنها ال ختلو من
אאWאK 
ا وكال  هبٍ مدخولَ غريأو هبا ً مدخوالَ تكونْا أنَّوهي إم. ِ احلاملُ هي غريُاحلائل
 C B A ﴿:  تعاىلِهِ قولِلعموم ;ٌ وعرشٍ أشهرُ أربعةِ الوفاةَ منُهُ عدتِالصنفني

 KJ I H G F E D﴾ ]الشيخانُهَوملا أخرج, ]٢٣٤: البقرة ِ 
 عىل َّإال ٍ ثالثَ فوقٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُّال حيل«: اًمرفوع

                                                 
 . ٢١, املراسيل أليب داود ص ٢/٥٥١النكت عىل كتاب ابن الصالح :  انظر)١(
 . ٩/٤٨٦ فتح الباري )٢(
 .  املصدر السابق)٣(



UR@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

 هبا ٍ مدخولَ بنيَ يشملهام فال فرقِ واحلديثِ اآليةُ فظاهر)١(»اً وعرشٍ أشهرَ أربعةٍزوج
 ً إعامالِهِ وبعدِ الدخولِ قبلَ بنيَوال فرق«: $ ُّ الزركيشَقال.  هباٍ مدخولِوغري
 ٌ سواءِ باملوتُ فتجبِ الوفاةُا عدةَّوأم«: $ ِ القيمُ ابنَوقال. )٢(»ِ واخلربِ اآليةِلعموم
 ِ النصوصِلعموم. )٣(»ِ والسنةِ القرآنُ عمومِ عليهَّ كام دلاًاق اتفْ يدخلْ ملأو هبا َدخل

 ْ يفرضْ وملً امرأةَ تزوجٍ رجلْ عنَ سئلُهَّ أنڤ ٍ مسعودِ ابنِعن َجاء  ماِوخلصوص
ها ِ نسائِ صداقُهلا مثل«: ڤ ٍ مسعودُ ابنَفقال, َ هبا حتى ماتْ يدخلْ وملاًهلا صداق
: َ فقالڤ َ سنانُ بنُ معقلَفقام, »ُوهلا املرياث ُ وعليها العدة,َطَ وال شطَسْال وك

 ُ هبا ابنَففرح, »َ الذي قضيتَ منا مثلٍ امرأةٍ واشقِ بنتَ يف بروعملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِقىض رسول«
 َ أمجعْوهذا قد. )٤(َ كام تقدمٍ صحيحٍ بسندُ واحلاكمَ حبانُ وابنُ اخلمسةُرواه. ٍمسعود
 ِ املسلمةِ احلرةَ عدةَّوأمجعوا أن«: $ ِ املنذرُ ابنَقال ,−  اهللاُُرمحهم − ُ العلامءِعليه

, ٍ مدخولَ غريأو هبا ً مدخوالٌ وعرشٍ أشهرُها أربعةِ زوجِ وفاةْ منٍ بحاملْالتي ليست
 .)٥(»ْ بلغتْ قدً كبريةأو ْ تبلغْ ملًصغرية

 ْ دلتَ النصوصَّ فإنِدخولامل ِ غريأو هبا ِدخولامل ِ للحائلِ العدةُ لزومَوإذا ثبت
 ٍ أشهرَ املتوىف عنها أربعةُ احلائلُّفتحد, َ كام تقدمِ العدةُ هي مدةِ اإلحدادَ مدةَّنعىل أ
 D C B A ﴿ َ اآليةُأال محلتم: َ قيلْفإن«: $ َ قدامةُ ابنَقال. اًوعرش

 KJ I H G F E﴾ ]يف ْكام قلتم.  هباُعىل املدخول ]٢٣٤: البقرة 
إنام : قلنا ]٢٢٨: البقرة[ ﴾ml k j i h  ﴿:  تعاىلِهِقول

                                                 
  . سبق خترجيه  )١(
 . ٥/٥٥٢ رشح الزركيش )٢(
 ). ١٩٩ − ٢/١٩٥(األحكام البن دقيق العيد : وانظر. ٦٦٤/  زاد املعاد)٣(
 . ١٥ تقدم خترحيه ص )٤(
 .٢٧٤اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص : انظر. ١٠٨ اإلمجاع ص )٥(



 
US@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

z y x w v u t s r q  ﴿:  تعاىلِهِ بقولِنا هذهْخصص
 cb a ` _ ~ } | {﴾ ]عدةُ ختصيصْ يردْ ومل]٤٩: األحزاب ِ 

 : ِ لوجهنيِ يف التخصيصِها عىل املطلقةُ قياسَ وال أمكنِالوفاة
 ْتر إذا انتهى تقرُواليشء,  انتهىَ فإذا ماتٍ عمرُ عقدَ النكاحَّأن: مهاُأحد
 ْ منُوالعدة,  بانقضائهاِ اإلجارةِوأحكام, ِ الليلِ بدخولِ الصيامِ أحكامِ كتقررُهُأحكام
 .ِهِأحكام

 ٌ وهذا ممتنعِ باللعانُهُها ونفيُ تكذيبُلزوج لُ يمكنٍ بولدْ إذا أتتَ املطلقةَّأن: الثاين
 فاحتطنا ِفيه ينْ منُهَل ما وُهُ نسبَ امليتُ فيلحقٍ بولدَ تأيتْ أنُ فال يؤمن,ِ امليتِّيف حق
 .)١( هلااً منزهلا حفظِ يف غريِ واملبيتِ الترصفَها منِ عليها حلفظِ العدةِبإجياب

אאWאK 
 .ثالثة أقوالها عىل ُ املتوىف عنها زوجِ احلاملِ يف عدةِالعلم أهل َُختلفا

 ْ ولوٍ يسريٍ بوقتِلوفاة اَ بعدْ ولو,هاَ محلَ تضعْها أنُ أجلَ احلاملَّأن :ُ األولُالقول
 َ قدامةُ وحكى ابن)٣(ُ األربعةُ األئمةُ ومنهم)٢(ِ العلامءِ أكثرُ مذهبَوهو. ِهِ دفنَقبل

 ً حامالْها إذا كانتُ عنها زوجَّ املتوىفَّ عىل أناًوأمجعوا أيض«: َفقال, ِ عليهَاإلمجاع
 .)٥( $ ِّالرب ِبد عُ ابناً أيضُ وحكاه.)٤(»ٍ عباسَ ابنَّها إالِ محلُوضعُأجلها 

                                                 
 ). ٢٢٤ − ٢٢٣/ (١١ املغني )١(
 . ٢٨١ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٢(
 .٣/٣٠٢, الكايف ٥/٢٢٠, األم ٢/٤٢٠, املدونة ٤/٣١٠فتح القدير رشح :  انظر)٣(
 . ١١/٢٢٧ املغني )٤(
 ٣١٠ / ٢٠ التمهيد )٥(



UT@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

 :  منهاٍ أدلةِ بعدةِ هؤالءَّواستدل
 ُفاآلية ,]٤: الطالق[ ﴾¼ ½ ¾ ¿ ÂÁ À  ﴿:  تعاىل اهللاَُقال: ًأوال

 َ آيةَّ أنَ املفرسينِ مجهورَ عندٌومعلوم, ِ احلملُها وضعُ أجلٍ حاملَّ كلَّ عىل أنٌةَّدال
 القرص ِ النساءُ سورةْنزلت«: ڤ ٍ مسعودُ ابنَقال, ِ البقرةِ آيةْ عنٌ متأخرةِالطالق

: ِ النحاسُ ابنَقال. ْهمَ بعدْ ومن)٢(ڤ ِ الصحابةُل مجهور قوَ وهو)١(» الطوىلَبعد
 −  هلا ٌ مبينةأو ِ للتي يف البقرةٌناسخة, ﴾¼ ½  ﴿:  تعاىلُهَ قولَّأن: أعني –وهذا 
 ُ تعارضَذا هو هَ يقولونْوالذي جعلهم, )٣(ِ والفقهاءَ والتابعنيِ الصحابةِ أكثرُقول

 ِسورة ُ فآية,ٍ وجهْ منٌّ وخاصٍ وجهْ منٌّ عامِ اآليتنيَ منٍ واحدةَّ كلَّ فإنِالعمومني
 ة يفَّعام ِالطالق ِسورة ُ وآية, عنهاَّ يف املتوىفً وخاصةِ واحلائلِ احلامل يفٌةَّعام ِالبقرة

 ِ العمومنيِأحد ِ ختصيصْ منَّفال بد ِ يف احلاملًةَّوخاص  عنهاَّ واملتوىفَطلقةامل
: ُفنقول, ِ الطالقِسورة ِ آيةِبخصوص ِ البقرةِآية َ عمومُنخصصف ,ِخر اآلِبخصوص

وهبذا  .)٤(هاِ محلُها وضعَ أجلَّ فإنَ احلاملَّ إالاً وعرشٍ أشهرَ أربعةُّ عنها تعتدَّ متوىفُّكل
 .َ سبيعةِيت يف قصة اآلَ سلمةِّ أمِ عىل هذا حديثَّ دلْوقدا ًمجيعِنا باآليتني ْ قد عملُنكون

 ُ بنُ عنها بام رواه أمحدَّللمتوىف ﴾¼ ½ ﴿ ِ آيةِ عىل شمولْهمُ بعضَّواستدل
 ملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَ سألُ أنهڤ ٍ كعبِ بنِّ أيبْعن )٦(هيف سننالدارقطني  و,)٥(ِهِ يف مسندٍحنبل
 اً ثالثِهي للمطلقة«: ملسو هيلع هللا ىلص َفقال? اً ثالثِ للمطلقة﴾¼ ½  ﴿:  تعاىلِهِ قولْعن

                                                 
 . ٣/٣١٣ رواه البخاري )١(
 . ٩٠ الناسخ واملنسوخ يف القرآن ص )٢(
 .  املصدر السابق)٣(
 . ٩/٤٧٤, فتح الباري )٢٢٨ − ١١/٢٢٧(املغني :  انظر)٤(
)١١٦/ ٥ ()٥.( 
)٣٩/ ٤ ()٦.( 



 
UU@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 .ِ النزاعِّ يف حملا نصَ لكانَّ صحْ ولو,ُّ ال يصحَ احلديثَّ أنَّإال. »هاُ عنها زوجَّوللمتوىف
 ُسبيعة:  هلاُ يقالَ أسلمْ منً امرأةَّأن: ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِ زوجڤ َ سلمةِّ أمْعن: الثاين

 ْ أنْ فأبتٍ بعككُ بنِها أبو السنابلَ فخطب, عنها وهي حبىلِّها تويفِ زوجَ حتتْكانت
 ْ مناً قريبْ فمكثتِ األجلنيَ حتى تعتدي آخرِ تنكحيهْ أنُ ما يصلحواهللاِ: َفقال ,ُهَتنكح
 هذا ُوروايات. )١(ُ اجلامعةُرواه »انكحي«: َ فقالملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيِ جاءتَّ ثم,ٍ ليالِعرش

 ملا ُهُّها وردَ محلْ إذا وضعتِ يف النكاحَ لسبيعةملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيُها فيها إذنُّ كلٌ متعددةِاحلديث
 يف ْ إنام وقعتَ القصةَّ فإنِ البقرةِ آيةْ عنٌ متأخرُوهذا احلديث .ڤ ِو السنابل أبَقال
 ِ يف حجةِّ تويفْ وقدڤ َ خولةُ بنُ سعدَ عنها هوِّها الذي تويفَ زوجَّ فإنِ الوداعِحجة
 هبذا َفتبني. ٌ وهي حاملِ الوداعِ عنها يف حجةِّفتويف: ُهُ ولفظِ كام يف الصحيحنيِالوداع

 I H G F E D C B A ﴿: ِ البقرةِ آيةَم عموَّأن
 KJ﴾ ]الطالقِ بآيةٌ خمصوص]٢٣٤: البقرة ِ :﴿  À ¿ ¾ ½ ¼
ÂÁ﴾ ]٤: الطالق[. 
َفبني«: $ ُّ القرطبيَقال  ُهَ قولَّ أن− ِ األسلميةَ سبيعةُحديث: ْ أي− ُ احلديثَّ
 يف ِهِ عىل عمومٌحممول, ]٤: الطالق[ ﴾¼ ½ ¾ ¿ ÂÁ À  ﴿: تعاىل

 .)٢(ِ الصنفنيَ منِ باحلائلٌ خمتصةِ الوفاةَ عدةَّوأن, َّهنُ أزواجَّ عنهنَّاملتوىف وِاملطلقات
: ۵  اهللاَِقول:  أعني,اًعارضت مِ اآليتنيُ عمومَملا كان: $ ِّالرب ِ عبدُ ابنَوقال

﴿ KJ I H G F E D C B A﴾ ]٢٣٤: البقرة[ ,
 منهام عىل  اهللاِِ ملرادملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ رسولِ بيانْ منٌّ بدْ يكنْ مل﴾¼ ½ ¾  ﴿: ُهَوقول
َ فبني]٤٤: النحل[ ﴾Z Y X W V U ] \  ﴿: ِهِ بقول۵  اهللاُُهَما أمر َّ 

                                                 
     تقدم خترجيه  )١(
 . ٣/١٧٥ اجلامع ألحكام القرآن )٢(



UV@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 َلك ذَ ما خالفُّفكل, َ األسلميةَ سبيعةِ بام أفتى بهَ ذلكْ من اهللاَِ مرادملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِرسول
 ِلفقهاء اُوعامة«: $ ُّ البغويَوقال .)١(ُ التوفيق وباهللاِ,ِ احلجةِ جهةْ منُى لهَفال معن
 َ قدامةُ ابنَقال, ِ بتعليلنيِ هلذا القولُ اجلمهورَلَّوعل, )٢(َ سبيعةِ بخربَوا اآليةُّخص
 ِ األشياءُّ أدلُهُووضع, ِ احلملَا منِ براءهتِ ملعرفةْ إنام رشعتَ العدةَّ أنُوحيقق«: $

 ِ احلملِ ببقاءِ العدةِ يف بقاءَ ال خالفُهَّ وألن;ُ العدةِهِ بَ تنقيضْ أنَ فوجبُ منهِعىل الرباءة
 .)٣(ِ املطلقةِّ كام يف حقِهِ بَ تنقيضْ أنَفوجب

 ٍ عباسِ وابنٍّ عيلْ هذا عنَيِوُر, ِ األجلنيِ بأطولُّ تعتدَ احلاملَّأن : الثاينُالقول
 ِعموم, ِ العمومنيُ تعارضَ هذا هوْ قوهلمُوعلة $ )٥(َ سحنونُ ابنُهَواختار, )٤(ڤ
 ِوعموم ,]٢٣٤: البقرة[ ﴾D C B A  G F E ﴿:  تعاىلِهِقول
: $ ِّالرب ِ عبدُ ابنَقال, ]٤: الطالق[ ﴾¼ ½ ¾ ¿ ÂÁ À  ﴿: ِهِقول

 .)٦(»ِ باليقنيُ األخذُ فمعناه−  ِ املسألةِ يف هذه− ٍ عباسِ وابنٍّ عيلُا مذهبَّوأم«
 : ٍ ألمورٌمرجوح َ هذا القولَّولكن
ِعموم آية الطالق أوسع من عموم آية  :ًأوال ِِ ْ ُ ِ ُالبقرة فيقدم عليهاُ ِقال ابن القيم , ِ ُ َ

ُويف القرآن ما يدل عىل تقديم آية الطالق يف العمل هبا وهو أن قوله تعاىل«: $ ََ َُّّ ِ ِ ِ ِ ِ :
َمضاف ومضاف إليه وهو يفيد العموم ﴾¾ ﴿ ُ َ ِ ٌ َهذا جمموع أجلهن ال أجل : ْأي, ٌ َّ ُ

                                                 
 . ٢٠/٣٧ التمهيد )١(
 . ٩/٣٠٦ رشح السنة )٢(
 . ١١/٢٢٨ املغني )٣(
 . ٢٨١اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٤(
 ).٩/٤٧٤( فتح الباري )٥(
 ).٢٠/٣٤( التمهيد )٦(



 
UW@  كتاب أحكام ٕالاحداد

ُهلن غريه ُوأما قوله. ََّ ُ َّ :﴿ G F ﴾ , ٌفهو فعل مطلق ٌ ُال عموم لهَ ِفإذا عمل به , َ َ
ًيف غري احلامل كان تقييدا  َ ِ ِلمطلقه بآية الطالقلِ ِ ِ ِ)١(. 

ِقوله تعاىل يف آية البقرة: اًثاني ِ ُ ُ :﴿ E﴾ ,َال تفيد العموم ٌ ألهنا مجع منكر ;ُ ٌ
َواجلمع املنكر ال عموم له عند مجهور األصوليني ِ َ ُ َُ ُّذكر هذا الوجه الشوكاين, )٢(ُ َ َ)٣( 

ْلكن يشكل عىل هذا الوجه أن أحدا من املفرسين َ مل . )٤(−  رمحهام اهللاُ −ُّيطي والشنق َ ًْ َّ ِ ُ
ُيذكره غري ُ َمها سواء من املتقدمني أم املتأخرينْ َِ َ ِفهم عىل أن اآلية تفيد العموم جلميع , ٌ َ ُْ َ َّ

ُّ عنهن حتى الشوكاين َّاملتوىف ِ قال يف تفسريه$َّ ِ ُوظاهر هذه اآلية العموم«: َ ُِ ِ«)٥(. 
ُوالظاهر يل أن العموم يف اآلية إنام است ِ َ ُيد من االسم املوصول وهو قوله تعاىلِفَُّ َ َُ ِ ِ َ :

﴿ C B A ﴾ ,َّفإن اآلية دلت عىل أن كل متوىف َّ َّ َ ٍ عنها فعدهتا أربعة أشهر َّْ ُ
َولقد سألت شيخنا حممد. ٌوعرش َ بن صالح العثيمني ُْ ٍ َ عام ذكرته من أن العموم $َ ََّّ ْ ُ ُ

ِمستفاد من االسم املوصول ِ َ ُفوافقه , ٌ ُ فلله احلمد واملنة$َ ُ ِ. 
َّرجوع بعض أصحاب هذا القول عنه مل: اًثالث ُ ُِ ِ َا تبنيِ ُما جاءت به السنة فال له  َّ ِ ْ

ِمعنى للقول به ٍولذلك قال ابن حجر  ;ِ ُ َ َ بعد نقله الختيار ابن سحنون$َ ِ ِ ِ َوهو «: َ
ٌشذوذ مردود ُ ألنه إحداث خال;ٌ ُ ِف بعد استقرار اإلمجاعَّ ِ َ ٍفهذا ابن عباس . )٦(ٍ  ڤُ

ُروي عنه الرجوع ُّذكره اهلروي , ُ ُ ُ يف الناسخ واملنسوخ بسند مرسل وذكره عنه $َ ُ َ ٍ ٍ ِ ِ
                                                 

 . ٣/٢٠٣ هتذيب السنن )١(
 .٣/١٤٢, رشح الكوكب املنري ٢/٣٧, املستصفى )٣٧٦ − ٣٧٥/ (٢املحصول :  انظر)٢(
 . ٨/٧٩ نيل األوطار )٣(
 . ١/٢١٨ أضواء البيان )٤(
 . ١/٢٤٨ فتح القدير )٥(
 . ٩/٤٧٤ فتح الباري )٦(



UX@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

ِغري واحد من العلامء َ ٍ ٍقال ابن حجر . ُ ُ َإنه رجع: ُويقال«: $َ ُ ْويقويه أن املنقول عن , َّ َ َّ ِ
َأتباعه وفاق اجلامعة يف ذلك َ َ ِ ِ«)١(. 

ُالقول الثالث ُأن احلامل ال تنقيض عدهت :ُ َ ِ إذا طهرت من النفاسَّإالا َّ َ ُوهو قول , ْ َ
ِلشعبي واحلسن والنخعي ومحادا ِّ ُّ بن سلمة كلِِّ َ َال تنكح حتى تطهر: ْهم قالواِ وحكى , ُ

ْعنهم ابن املنذر الكراهة فقط َ ِ ُ ِواحتجوا بحديث سبيعة األسلمية وفيه. )٢(ْ ِ فلام «: َِ
ْت من نفاسها جتملت لَّتعل ِْ ْومعنى تعلت أي:  قالوا)٣(»ِلخطابْ َفأجاب , ْطهرت: ْ

َ عليهم فقال$ُّالقرطبي  ْواحلديث حجة عليهم«: ْ ٌ ْوال حجة هلم يف قوهلا, ُ َّفلام «: َ
ِتعلت من نفاسها جتملت للخطاب ْ ِْ َ كام يف صحيح مسلم وأيب داود»ْ ٍ  »ْتَّتعل«َّ ألن ;ِ

ْوإن كان أصله طهرت ُ َ ِ من دم نفاسها ْ ِ ُ عىل ما قاله اخلليل − ْ ُ فيحتمل أن يكون املراد −َُ َ ْ ُ
ِهاهنا تعلت من آالم نفاسها ِ ْ ِاستقلت من أوجاعها: ْأي, ْ ْ َثم قال. »ْ َّولو سلم أن «: َّ َ ْ

ِمعناه ما قاله اخلليل فال حجة فيه َ ُ َُ َ وإنام احلجة يف قوله عليه الصالة والسالم لسبيعة,ُ ُُ ُ ِ ِ ِ :
ِ حللت حني وضعتْوقد« َّفأوقع احلل يف حني الوضع وعل, »َِ َِّ ِ ْقه عليه ومل يقلَ ْ ِ ُ إذا : َ

ُانقطع دمك وال إذا طهرت فصح ما قاله اجلمهور ُُ َّ ََ ِ ِّفاحلديث الوارد حجة يف حمل  .)٤(ِ ٌ ُُ
ِالنزاع فكل حجة مطروحة عند قوله  ِ ٍ ٍَ ُّ ِ وتفسريهملسو هيلع هللا ىلصِ ِ. 

 
 
 

                                                 
 . ٩/٤٧٤ فتح الباري )١(
 . ٢٨١ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٢(
    تقدم خترجيه  )٣(
 . ٣/١٧٦آن  اجلامع ألحكام القر)٤(



 
UY@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

אאWאאK 
 : َ مسائلُوهي ثالث

אאWאאK 
 يف ُهُ تلخيصُويمكن, ِ اإلسقاطِ زمنِ باختالفُ خيتلفِ بالسقطِ العدةُانقضاء
 : ِ التاليةِاحلاالت
َ ما تبنيَ تضعْأن : األوىلُاحلال , ُهَ بعدأو ِ الروحِ نفخَ قبلٌ سواءِ اإلنسانُ خلقِه فيَّ

 ْ منُ عنهُ نحفظْ منُّ كلَأمجع«: $ ِ املنذرُ ابنَ قال,ِ باإلمجاعُ العدةِفهذا تنقيض به
 .)١(»ٌ ولدُهَّ أنَ إذا علمُ تسقطهِ تنقيض بالسقطِ املرأةَ عدةَّ عىل أنِ العلمِأهل

 :ِوهلا صورتان ٍ إنسانُ فيها خلقْ يتبنيْ ملً مضغةَ تضعْأن :ُ الثانيةُاحلال
 هنا ُفالسقط, ٍ إنسانِ خللقً خفيةً فيها صورةَّ بأنٌت ثقاٌ نساءَ يشهدْأن :األوىل

 .)٢(ُ األربعةُ األئمةُ منهمِ العلامءِ مجهورَ عندِ العدةُانقضاء ِ عليهُيرتتب
 ,ٍ إنسانِ خلقُمبتدأ ُهْ ما وضعتَّ بأنٌ ثقاتٌ نساءَ يشهدْفهي أن :ُ الثانيةُالصورةا َّوأم

 ِ ما تفتي بهَ وهو)٣(ِ احلنابلةِ عنٍ وروايةِالشافعية ِ مذهب يفُ العدةِفهذا تنقيض به
 .)٤(ِ واإلفتاءِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُاللجنة

 ٌ نطفةأو ٌ علقةأو ٍ إنسانِ خلقُ مبتدأُهَّ بأنُ القوابلِ يشهدْ ما ملَ تضعْأن :ُ الثالثةُاحلال
                                                 

 . ٢٨٢ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )١(
, ٥/٢٢١, األم ٢/١١٦, التفريع ١/٣٨٧, جواهر اإلكليل ٣/٥١١حاشية رد املحتار :  انظر)٢(

 . ١٠/٢٦٦, املحىل ٩/٢٧٢اإلنصاف 
 . ٩/٢٧٣, اإلنصاف ٨/٣٧٦روضة الطالبني :  انظر)٣(
 امللحقات :  انظر)٤(



VP@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 ُ املالكيةَوذهب. )١(ِ العلامءِر مجهوَ عندٌ حكمِ عليهُ وال يرتتبُ العدةِفهذا ال تنقيض به
 َ فليسِ العلقةَ دونَ كانْا إنَّ وأم, عدهتاِ بهْ انقضتَ فام فوقً علقةْ ألقتْإىل أهنا إن

¼ ½ ¾ ¿ À  ﴿:  تعاىلِهِواستدلوا بقول. )٢(ُ العدةِ وال تنقيض به,ٍبيشء
 ÂÁ﴾ ]ِديث بحَ لذلكَّواستدل, $ ٍ حزمُ ابنِ إىل هذا القولَ وذهب,]٤: الطالق 
 َ بعثً ليلةَعون وأربِ ثنتانِ بالنطفةَّوإذا مر«: ملسو هيلع هللا ىلص َ قالِوفيه, ِّ الغفاريٍ أسيدِ بنَحذيفة

: َ قالَّ ثم»هاَها وعظامَها وحلمَها وجلدَها وبرصَ سمعَها وخلقَ فصوراًليها ملك إاهللاُ
 َ بعدُتنقسم التي ِ اجلملةُ خلقُمعناه«: َ قالَّثم. )٣(ٌ مسلمُرواه »نثى أْ أمٌ أذكرِّرب يا«

 ال ً علقةُهُ كونِ املولودِ خلقَ أولَّ أنَّفصح »اً وعظامًا وحلامًا وجلدًا وبرصً سمعَذلك
 .)٤(ُ وهي املاءً نطفةُهُكون

 َّ بأنُ القوابلَ شهدأو ٍ إنسانُ خلقِ فيهَ ما تبنيْوضعت ْإن أهنا ُوالذي يرتجح
 ال ُهَّإن فُ القوابلِ يشهدْ ملأو ْ يتبنيْ ملْوإن. ُ العدةِ تنقيض بهُهَّفإن, ٍّ آدميِ خلقُ مبدأَالسقط
 ِ بلِ الروحِ بنفخَال عربة ُهَّ أنَلمُوهبذا ع, ُ الراجحَوهذا هو, ٌ حكمِ بهُ وال يتعلقِ بهَعربة
 ِ بهْ وسقطتُ العدةِ بهْ انقضتاً سقطْوإذا ألقت«: ِ اإلسالمُ شيخَقال. ِ بالتبنيُالعربة
َ تبنيْ قدَ ال إذا كانْ أمُ الروحِ فيهَفخُ نْ قدَ كانٌ وسواءُالنفقة  .)٥(»ِ اإلنسانُ خلقِ فيهَّ
 ْفبأن, ً محالُ ما يعتربُ وضعِ باآليةَ املرادَّ أنْ منُ املالكيةِ بهَّ استدلَّ عامُا اجلوابَّأم
َ ختْ التي ملَ واملضغةَ والعلقةَ النطفةَّإن: َيقال   الِ العرقِ كدمَفهو, ِ بهَ وال عربةٌ دمْقَّلُ

                                                 
 . ١١/٢٣١, املغني ١/٣٨٧, جواهر اإلكليل ٢/١١٦يع , التفر٥/٢٢١األم :  انظر)١(
 . ٥/٣٣ أضواء البيان )٢(
 ). ٢٦٤٤( برقم ٤/٢٠٣٧ مسلم )٣(
 . ١٠/٢٦٧ املحىل )٤(
)٥( ٣٤/٩٨ الفتاو . 
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 ٌ تصويرَ ذلكَّ أنِ فيهِ األقوالُ فأقرب$ ٍ حزمُ ابنِ بهَّا ما استدلَّوأم. ٌ حكمِ بهُيثبت
 ُ محلهُفيتعني«: − َ حذيفةِ عىل روايةِهِيف كالم −  $ ِ القيمُ ابنَقال. ٍكَ مدرُ غريٌّخفي

 ْتقلت انَ األربعنيِ إذا جاوزتَ النطفةَّفإن, ِ البرشُ إحساسُهُ ال يدركٍّ خفيٍعىل تصوير
 ِّ اخلفيِ التصويرُ مبدأ هذا املبدإَ معُ فيكونِ التخليق مبدإُ أولُ يكونٍ وحينئذًعلقة

 ُ وأشبهِ احلديثِ بألفاظُأليق ُ الثالثُوهذا التقدير«: َ قالَّثم .»ُّ احلسُهُالذي ال ينال
 ٌنا حممدُ شيخُهَالذي استظهر َهووهذا . )١(»ِ رسولهِ بمرادُ أعلم واهللاُِة عىل القدرُّوأدل

 .$, ِ القيمِ ابنَ كالمِ عليهُ ملا قرأت$ ُالعثيمني
אאWאאK 
 ِ املغيبةِ عىل عدةٌ مبنيةِ بعدهتا فمسألتنا هذهٌ عنها مرتبطَّ املتوىفَ إحدادَّ أنَسبق

 ِ ألهلٍ أقوالُ وفيها ثالثةِ موتهِ زمنَ بعدَّإال ِ بهُها وال تعلمُ زوجُوهي التي يموت
 : ِالعلم

الذي  َهوهذا و, هاِ زوجِ موتِ يومْ منُاملتوىف عنها تبدأ ِاملغيبة ُعدة :ُ األولُالقول
 َ قالِوبه, )٢(ڤ ٍ عباسِ وابنٍ مسعودِ وابنَ عمرِ ابنُ قولَ وهوِ العلمِ أهلُ أكثرِعليه
 $ ُّ الشوكاينُه لَوانترص $ ٍ حزمِ ابنُ اختيارَوهو, )٣(ْهمُ وغريُ األربعةُاألئمة
 ِ وقتْ منَّ إالُّ عىل أهنا ال تعتدُّما يدل ِ والسنةِ يف الكتابْ يردْومل«: َ فقال,اا قويًانتصار
 ِ الطالقِ أوِ املوتِ وقوعِعند ْمن َ العدةَّأن ِ والسنةِ الكتابِ إطالقاتُ ظاهرْبل ,ِالعلم
 َ منٌ هي مدةِ العلمَ وقبل,ِ الوقوعَبعد ْ التي مضتَ املدةِ هذهَّ ألن; هبامُ العلمَرَّ تأخْوإن

                                                 
 . ١٣٩ طريق اهلجرتني وباب السعادتني ص)١(
 ٨/٤٢٥ , روضة الطالبني٢/٤٢٩, املدونة ١/٥٣٣, الفتاو اهلندية ٥/٤٢٦البناية :  انظر)٢(

 .٩/٢٩٤اإلنصاف 
 . ١٠/٣١١ املحىل )٣(
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 ْفإن, ُ الدليلِ هبا فعليهُ ال حيتسبُهَّ أنَ زعمْ فمن,ِ طالقهأو ِ الزوجِ ملوتِ املتعقبةِاملدة
ألهنا ال  ;َ حتى تعلمُهُ وال غريٌ إحدادِ عىل املرأةَ وليسِ العدةِ مجلةْفهي من ُعنه َعجز
 عىل ٌ جممعَ وهوِ الغافلِ تكليفْ منَك ذلَ كانَّا وإالهِ علمَ بعدَّإال ِ العدةِ بلوازمُتكلف

ِ أعني كون املوتٌّ تكليفيَ هذا احلكمَّ أنِهذا عىل تقدير ,ِ بهِ التكليفِدمع  ِ والطالقَ
ِنيَّ كانا وضعيْ فإنِ للعدةِسببني  َفقال, َ هذا القولِ اهلاممُ ابنَلَّوعل. )١(»ُ أظهرُ فاألمرْ
 ِ وجوبِ وقتْها منُ ابتداؤُ فيعتربُ الوفاةِ أوُ الطالقِة العدِ وجوبَ سببَّألن«: $

 .)٢(»ِالسبب
 ,هاِ زوجِاة وفُ يأتيها خربِ حنيْ منُها تبدأُ عنها زوجَّ املتوىفُعدة : الثاينُالقول
, )٣(ُ وقتادةُّ البرصيُ احلسنَ قالِ وبهڤ ٍ أيب طالبِ بنِّعيل ْ عنٌّ مرويُوهذا القول

 ال ٌ ثابتَ هوْ بل,ِ العلمُ عدمُه فال يسقطِ للزوجٌّ وحقهللاِ ٌّق حَ العدةَّ أنْهمُوحجت
 .هاِلمِ عْنِ مُّ فتعتدْ تعلمْ وهي مل,ِ باألداءَّ إالُيسقط

 ;ِ العلمِ حنيْها منَ تعاىل ال ينايف اعتداد هللاِا حقه كونَّإن: َ يقالْأن ِ عليهُواجلواب
 .ُ أعلم واهللاُ,ٍ بدليلَّ عنها إالُفصلُ ت فال,ِ الوفاةِ بحدوثَ العدةِ ربطتَ النصوصَّألن

 ِ بلوغِ حنيْ فمنْ تقمْ ملْ وإنِ الوفاةِ يومْ منٌ بينةْ قامتْعدهتا إن :ُ الثالثُالقول
, −اهللاُ ُرمحهم− )٥(ِّ والشعبي)٤(ِالعزيز ِ عبدِ بنَ وعمرِ املسيبِ بنِ سعيدُوهذا قول, ِاخلرب
 ْ اعتدتَ ماتأو ٌ غائبَقَّ طلْوإن«: $ ٍ مفلحُ ابنَقال. َ أمحدِ اإلمامِ عنٌ روايةَوهو

                                                 
 . ٢٩٨ − ٢/٢٩٧ السيل اجلرار )١(
 . ٤/٣٢٩ رشح فتح القدير )٢(
 . ١٠/٣١١ املحىل )٣(
 . ٢٨٤ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٤(
 . ١٠/٣١٢ املحىل )٥(



 
VS@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ِ بلوغْ فمنَّ وإالٍ محلِ بوضعْ كانتأو ٍ ببينةَ ثبتْ هذا إنُوعنه, َّ حتدْ ملْ وإنِ الفرقةُمنذ
 َ كام قالِ وهذا باإلمجاعْ وضعتْ قدً حامالُ املغيبةَ ال تكونْ أن$ َاشرتط ف)١(»ِاخلرب
 .)٢(ِ املنذرُابن

אאWW﴿  KJ﴾W 
 : ِ قوالنِ البقرةِيف آية: ﴾KJ  ﴿:  تعاىلِهِ قولِ يف تفسريِللعلامء
 )٥(ِ والشافعية)٤(ِ واملالكية)٣(ِ احلنفيةَ منِ العلامءُ مجهورَذهب :ُ األولُالقول
 َيلة احلاديةل الَتدخل حتى ُّفال حتل, هاِ بأيامٍ ليالُ عرش:ِ باآليةَ املرادَّ إىل أن)٦(ِواحلنابلة
 ,ُ العارشُ اليومَ يف ذلكُويدخل: ِ العلمِ أهلُ مجهورَقال«: $ َ عطيةُ ابنَقال .َعرشة
 َ التي معُوالعرشة: $ ِ املنذرُ ابنَوقال. )٧( الليايلَ معَ األيامَّ ألن;ِ العدةَ منَوهو

 َّإن: َيل فقً علالِ يف اآليةِ العددِوالتمسوا لتذكري. )٨( بلياليهاٍ أيامُ عرشة:ٍأشهر ِاألربعة
 ِ حلكماً تغليبِ يف اآليةَ العددَذكر ْبل: َيلوق, ٌ وليلةٌ يومٍ مدةُّ كلٍ مددُاملعنى وعرش

 َ عندِ بالليلِابتداء الشهورألن  ;هاِ يف ضمنُ واأليامِ اليومَ منُ أسبقُ الليلةِالليايل إذ
 ُ املذكرَ ملا اجتمعُهَّإن: َوقيل, ُ الليلَبِّلُ غَ الليلةِ الشهرُّ أولَ فلام كان,ِاالستهالل

                                                 
 . ٥/٥٥٠ الفروع )١(
 . ٢٨٤ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٢(
 . ٣/٣١٣, رشح فتح القدير ٩/٢٧٥ملحتار حاشية رد ا:  انظر)٣(
 . ٢٩٤ الكايف للاملكية ص )٤(
 . ٣/٥١٢ زاد املحتاج )٥(
 . ٩/٢٧٥ اإلنصاف )٦(
 . ٢/٢١٦ املحرر الوجيز )٧(
 . ٢/٣٢٤ اإلقناع )٨(
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َ غلبُواملؤنث ِّ  َّ أن$ ُّ الطربيَوذكر. )١(ِ التأنيثَ منُّ أخفُهَّ ألن;ِ اللفظِ تذكريُ جانبُ
صمنا  (:ُفيقال, ً خاصةِ يف الليايل واأليامَّ إالُ ال جيوزِ العددِ بتذكريِ املؤنثَتغليب
 »اهلاء «ِ املؤنثِ عددْ أسقطوا منُهَ مفرسِ العددَ أظهروا معْ فإن$ َقال, )ًعرشا

½ ¾ ¿ Â Á À  ﴿: ُهُ تعاىل ذكرَ كام قالِ املذكرِوأثبتوها يف عدد
 Ã﴾ ]شأنْ منَّ فإنَا بنو آدمَّوأم. ِ وأثبتها يف الثامنيةٍ سبعْ منَ اهلاءَ فأسقط]٧: احلاقة ِ 
 ِ الذكرانِ عىل عددُهَرج ختْأن: هاَ عددْ أهبمتَّ ثمُ والنساءُ الرجالِ إذا اجتمعتِالعرب
 .)٣( $ ُّ النوويُهَ نحوَوذكر, )٢(ِ اإلناثَدون

, ِ العارشِيومال يف ِ العدةَ منُ املرأةُ فتخرج; عىل الليايلِ احلكمُاقتصار : الثاينُالقول
 ُ وبعضٍ أيب كثريُ بنى وحييُّ األوزاعيَ قالِ وبه,ٍ ليالِ عرشِ عدهتا بانقضاءفتنقيض
 :َ قرأُهَّ أنڤ ٍ عباسِ ابنِ عنَيِوُ واستندوا إىل ما ر−   اهللاُُم رمحه−  ٍ حزمُ وابنِالسلف

 .»ٍ ليالُوعرش«
عىل و.  العثيمنيٍ شيخنا حممدُ اختيارَ وهوُ الصوابَ هوُ اجلمهورِ إليهَوما ذهب

 ِ عليهَ وجبِ باحلرامُ احلاللَ واشتبهُ األمورِ عليهْ إذا اختلطتَ املسلمَّ فإنكل حال
 ,ِ العارشِيومال ِ بتاممَّإال عدهتا ْ منَ ال خترجْ هنا أنُواالحتياط, ِحوط باألُاألخذ

 َ استربأْ فقدِ اتقى الشبهاتِ فمنُ يذكرُال يكاد ِ املدةُ حيثْ منِ القولنيَ بنيُوالفارق
 .ُ أعلمواهللاُ, ِ وعرضهِلدينه

 فيها ُ يتكاملَاملدة ِ هذهَّ أن: منهاٌ عللِ الطويلةِ املدةِ هبذهِ الوفاةِ عدةِويف ختصيص
وملا , ٍأشهر ُ وهي األربعةاً يومَ وعرشونٌهي مائةو ِ فيهِ الروحُ ونفخِ اإلنسانُخلق

                                                 
 . ١/١٩٠, الفتوحات اإلهلية ٢/٢١٦ املحرر الوجيز ٣/١٨٦اجلامع ألحكام القرآن, :  انظر)١(
 . ٢/٢/٥١٥ تفسري الطربي )٢(
 . ١٠/١١٢رشح مسلم :  انظر)٣(



 
VU@  كتاب أحكام ٕالاحداد

: َوقيل .)١(اً احتياطِ إىل العقدُ الكرسَربُ جِ األهلةِ بنقصانُ وتنقصُ تزيدُ األشهرِكانت
 ِ بنِ وسعيدِالية أيب العْ عن$ ُّ الطربيُهَوذكر, ِ فيهُ تنفخَ الروحَّ ألن;ُ العرشَزيد

 ِ لظهورٌ هي مظنةْ إذً تكملةَ تعاىل العرش اهللاَُوجعل: $ َ عطيةُ ابنَوقال. )٢(ِاملسيب
 .)٣(هاِ إبطائأو ِ اجلننيِ حركةِ رسعةأوا ِ كامهلأو ِ الشهورِ لنقصَ وذلكِ باجلننيِاحلركة

 ُ نقله ماٍ وعرشٍ أشهرِ بأربعةِالوفاة ِ مدةِ يف حتديدْ التي ذكرتِ العللَومن
 ِ عدةِ يف حتديدَ احلكمةُّأبد املهايمي«: َ قالُحيث, ِّ املهايميِعن $ ُّالقاسمي

 ِ اجلديدُّ املتوىف وحبُّلئال يتعارض يف قلبها حب: َفقال, ِاملتوىف عنها هبذا القدر
ها ُ صربُ ينقطعَ بذلكْ إذُ العرشِ عليهَ وزيد−ٍ أشهرُ أربعةَ وهو− صربها َ مدةْفأخذت
 ْ منٌ نظرِ فيه$ ُهَ املتوىف وما ذكرُّ يف قلبها حبُ فينقطعاَّ كليً ميالِإىل اجلديد ُفتميل
 .ُ أعلم واهللاُ,ِ املدةِ أوِ احلكمُ علةُهَّ أنِجهة
 

                                                 
 . ٣/١٨٧ اجلامع ألحكام القرآن )١(
 . ٢/٢/٥١٦ تفسري الطربي )٢(
 . ٢/٢١٦ املحرر الوجيز )٣(
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אאאWאאK 
אאWאאK 

هم ُودليل. )١(ِ الطيبَ منٌ ممنوعةَ احلادةَّ عىل أنَ اإلحدادَ أوجبْن مُّ كلَأمجع
 ُوعلة. )٢(»اً طيبُّوال متس«: ِ احلادةِشأنيف  ملسو هيلع هللا ىلص ُّ النبيَ قالِ وفيهڤ َ عطيةِّ أمُحديث
 ِ النكاحَ منٌألهنا ممنوعة ;ُ منهُ احلادةِ فمنعتِ مما يدعو إىل النكاحَ الطيبَّ أنِهذا املنع

 ِ للحاجةِ الطهرَ عندَ اليسريَ اليشءملسو هيلع هللا ىلص ُّواستثنى النبي, ُ عنهِّ املنهيِ وسائلِ منعِ بابْمن
 ْ منُ واألظفارُوالقسط .»ٍ أظفارأو ٍ قسطْ منً نبذةْ إذا طهرتَّإال«: ملسو هيلع هللا ىلص َفقال, ِإليه
 ِ إىل دفعُ ألهنا حتتاج;ِ الطهرَ بعدُ اليسريُ وهي اليشءَ النبذةِ للحادةَ فأباحِ الطيبِأنواع
 ِ معروفانِنوعان«: ِ واألظفارِ القسطِ يف رشح$ ُّ النوويَقال. ِ املنتنةِاحليض ِرائحة
 ِ إلزالةِ احليضَ منِ للمغتسلةِ فيهَ رخصِ الطيبِ مقصودْ وليسا منِ البخورَمن

وال  «:ملسو هيلع هللا ىلص ُهُوقول. )٣(ُ تعاىل أعلم واهللاُ,ِ ال للتطيبِ الدمَ أثرِ بهُ تتبعِ الكرهيةِالرائحة
 ِ األدهانَ منِ املعترصةِ واملياهِ املطيبةِ واألدهانِ األطيابِ أنواعَ مجيعُشملي, »اً طيبُّمتس
 َ الصابونِ العلمِ أهلُ بعضَ أدخلْوقد. )٤(ِ املمنوعِ الطيبَها منُّ كلِ فهذهِالطيبة
 َواختار ,ِ الطيبِ مجلةْ منُهَّ ألن;ِ احلديثِ يف عمومٌ طيبةٌ هلام رائحةِمبو اللذيناوالش

 َ عدم−  اهللاُ رمحهام− ُ العثيمنيٍ صالحُ بنُنا حممدُ وشيخٍ بازُ بنِالعزيز ُشيخنا عبد
ا ًا مقصودًطيب ْ ليستُوالنكهة. ً نكهةْ بلاً طيبَ ليسِ الذي يف الصابونَّ ألن;ِالدخول

 .ُ أعلم واهللاُ,ِ اخلالفَ مناً خروجُهُ جتنبَ األحوطَّأن َّإال
                                                 

 . ٢٩٦ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )١(
   تقدم خترجيه  )٢(
 . ١٠/١١٩ رشح مسلم للنووي )٣(
 . ١٠/٢٧٦ , املحىل)٧٠٢ − ٧٠١/(٥زاد املعاد :  انظر)٤(
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 : َ مسائلُ عدةِويف هذا املبحث
אאWאאK 
 ِاهم واملرِ والسمنِ والشرياجِ كالزيتِ املطيبةِ غريِ يف األدهانِ العلمُ أهلَاختلف

 : ِا عىل قولنيهِوغري
 فال اً طيبْ ألهنا ليست; منهاُ احلادةُنعُ ال متِ املطيبةَ غريَ األدهانَّأن :ُ األولُالقول

 اً مالكَّ أنَّإال )٣(ِ والظاهرية)٢(ِ واحلنابلة)١(ِ املالكيةُوهذا مذهب. ُّها النصُيشمل
 .ِ التزينَ منٌ وهي ممنوعةُ يزينهُهَّ ألن;ِ يف الرأسُ منعوهٍ يف روايةَ وأمحد)٤(َّوالشافعي
 ;ِ عىل احلادةِ يف حتريمهِ الطيبُها حكمُ حكمِ املطيبةَ غريَ األدهانَّأن : الثاينُالقول

 .)٥(ِ احلنفيةُ مذهبَ وهذا هوِ للشعرٌ وفيها زينة,ٍ طيبِ نوعْو عن ال ختلَ األدهانَّألن
ها وال ُ ال يشملَّ النصَّ ألن;ِ هبا للحادةَ ال بأسِ املطيبةَ غريَ األدهانَّ أنُوالراجح

 يف ِ الزينةَ منٌ ألهنا ممنوعة;ُ منهُ فإهنا متنعِ منها للزينةُا ما يتخذَّأم, ِ عىل التحريمَدليل
 .هاِإحداد
KאWאא 

 . ِ الطيبِ أكلْ منٌ ممنوعةَ احلادةَّإىل أن −   اهللاُُ رمحهم− ُ الشافعيةَذهب
 ٍ وثوبٍ يف بدنٌوطيب«: ُ منهُ ما متتنعِ ذكرِ يف معرض$ ُّ النوويَقال

                                                 
 . ٤/١٤٧, املنتقى ٢/٢٧٨بلغة السالك :  انظر)١(
 . ٣٠٤ − ٩/٣٠٣ اإلنصاف )٢(
 . ١٠/٢٧٩ املحىل )٣(
 . ٥/٢٣١, األم ١٨/١٨٦املجموع :  انظر)٤(
 . ٤/٣٣٩ رشح فتح القدير )٥(



VX@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 ٌنا حممدُ شيخُهَورجح, ِ يف البدنِ عىل منعهُهُ قياسِ يف الطعامِ حتريمهُوعلة. )١(»ٍوطعام
 فال ُ منهُ فإهنا متنعٌ ظاهرٌ طعمُ لهَ كانْ إنٍ بازُ بنِالعزيز ُنا عبدُ شيخَوقال. ُالعثيمني

 ِّ كلَّ مسَّ ألن;ُ املتوجهَ هوُ وهذا القولٌ طيبُهَّ ألن;ِاملزعفرة ِ القهوةُ هلا رشبُجيوز
 ُّوال متس« :ملسو هيلع هللا ىلص ِهِول قِ يف عمومَ دخلاً مطيبَ فإذا كانِهِ بأكلِ الطعامَّ ومسِ بحسبهٍيشء
 .»اًطيب

אאWאK 
 َ هبا فهوِ رائحتهِ لتعلقِهِ وعملِ التطيبُ عليها تركُ جيبَ احلادةَّ أنُ املالكيةَرجح
 ُّ ما ال يتمَّألن ;)٢(هاِ بنفسُ تبارشهْ كانتْ إنِ بهُ االجتارَ وكذلك,ِ يف احلقيقةِكالتطيب

 ُ تركُ ال جيبُهَّ أن$ ُ العثيمنيٌنا حممدُ شيخَواختار. ٌ حمرمَ فهوِ بهَّإال ِ املحرمُترك
 ُ أصاهبا منهْفإن, ِ اإلمكانَ قدرُهَ تتوقى مبارشتْ عليها أنُ جيبْلكن, ِ بهِارِّ االجتِ أوِهِعمل
 ِطيب للتُ ما مستهَ بنيُقَّ يفرُهَّ ألن;ُ الراجحَوهذا هو, ً مبارشةُهُ عليها إزالتَ وجبٌيشء
 ٌ هبا يشءَ علقْ وإن,ُ منهٌ هبا يشءَ يعلقْ تتوقى أنْفعليها أن, ِ بهُ تتجرْ ما كانتَوبني
 .ُ أعلم واهللاُ,هاِ إحدادَ مدةَارِّ واالجتِ بهَ العملَ ترتكْ هلا أنُواألحوط, ُهْمسحت
 

                                                 
 . ٣/٥١٨ زاد املحتاج )١(
 . ٢/٢٧٩, بلغة السالك ١/٣٨٩جواهر اإلكليل :  انظر)٢(



 
VY@  كتاب أحكام ٕالاحداد

אאWאאK 
 )١(ِ الثيابَ منٌ زينةِ ما فيهِّ كلُ عليها لبسُحيرم َ احلادةَّ عىل أنِ العلمُ أهلَأمجع

 ُال تلبس« :ملسو هيلع هللا ىلص ِهِولقول, )٣()٢(»ٍ عصبَ ثوبَّإال اًا مصبوغً ثوبُوال تلبس« :ملسو هيلع هللا ىلص ِهِلقول
وأحلقوا , ِ العلمِ أهلُةَّ عامِالذي عليه َهووهذا  .)٤(»َقَّشَمُ وال املِ الثيابَ منَاملعصفر

وهذا : $ ِ القيمُ ابنَقال. ِ باملنعُ أوىل منهَ كانأوعنى  يف املُهَ وافق ماَّ كلِباملنصوص
 ِّ الصايفِ واألزرقِ واألخرضِ واألصفرِ باألمحرِ املصبوغَ وسائرَ واملزعفرَ املعصفرُّيعم
 َها منِ عىل منعَ اإلمجاع$ ِ املنذرُ حكى ابنْوقد. )٥(ِ والتزينِ للتحسنيُصبغُ ما يَّوكل

 اً أمجعوا أيضْوقد. )٦(ٌ خالفِ ففيهِ بالسوادَبغُ ما صَّإال ِ واملعصفرةِغةو املصبِالثياب
 َ ذهبْوقد .)٧(ُ منهَدِّ اجليِ املالكيةُ بعضَومنع, ِالثياب ْ منِ األبيضَ لبسِ للحادةَّعىل أن
 ِ ولبسِ املصبوغةِ غريِ الزينةِ ثيابْ منُا ما عداهَّأم. ْ فقطِ املصبوغَ منِ إىل املنعٍ حزمُابن

 ُا عندهً ممنوعَ فليسَ ذلكِ وغريِ والزمردِ والياقوتِ واجلوهرِ والفضةِب الذهِمنسوج
  .)٨(ْ فقطِ املصبوغِ هنى عنَ احلديثَّ أنُهُومستند

                                                 
 . ١١/٢٨٦, املغني ١١٢ اإلمجاع ص )١(
 . ٢ سبق خترجيه, ص )٢(
 . ١٣ سبق خترجيه ص )٣(
بضم امليم األوىل وفتح الثانية وتشديد الشني املعجمة «: ١٧/٤٧ املمشق, قال يف الفتح الرباين )٤(

ًمفتوحة عىل لفظ اسم املفعول من التفصيل املصبوغ بطني أمحر يسمى مشقا بكرس امليم وهي 
 . »املغرة

 . ٥/٧٠٤ املعاد  زاد)٥(
 . ٢٩٥ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٦(
 . ٦/١١٨ رشح مسلم للنووي )٧(
 . ١٠/٢٧٦ املحىل )٨(



WP@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

: $ ِ العيدِ دقيقُ ابنَقال .»اًا مصبوغً ثوبُوال تلبس«: ملسو هيلع هللا ىلص ُهُقول ِ فيهَ جاءُحيث
 إىل املعنى ِ بالنظرْولكن. )١(»ٍ بمصبوغَ ما ليسُ جوازِ احلديثِ مفهومْ منُ يؤخذْوقد«

 ُ كالمَ دارْفقد: $ ِ القيمُ ابنَقال. ِ اجلمودَ مناًهذا رضب ُ النهي يكونُ علةَالذي هو
 ما ِ الثيابَ منُ منهَ املمنوعَّ عىل أن−  اهللاُُ رمحهم−  َ وأيب حنيفةِّ والشافعيَ أمحدِاإلمام
 املعنى الذي َّفإن, اً قطعُصواب الَ وهذا هو,َ كانٍ نوعِّ أيْ منِ الزينةِ لباسْ منَكان
 ِ املصبوغَ معِ بالذكرُهَّ خصملسو هيلع هللا ىلص ُّوالنبي, ٌ مفهومِ ألجلهِقَّشَمُ واملِ املعصفرَ منْعتِنُم

 مما يراد ِ األثامنُ الغاليةُ الرفيعةُ املحربةُ والربود,ِ باملنعُ وأوىل منهُهُ مثلَ عىل ما هواًتنبيه
 َ عقلْ منُّ وكلِ املصبوغِ الثوبَ منِ أوىل باملنعَانام كِهام وتناهي جودهتِ الرتفاعِللزينة
 ُ ال يقصدٍبأصباغ ِالثياب َ منَ ما صبغُّوكل. )٢(َ يف ذلكْ يسرتبْ ملِهِ ورسول اهللاِِعن

 أو ُهْ عنِ لنفي الوسخَ صبغأو ِ واألسودِ املشبعِ كالكحيل واألخرضُهُ حسنِهِبصبغ
 ُ فال يمنعُ التزينِ بهُ ال يقصدُهَّألن ;ِ جوازه عىلْهمُ وغري)٣(ُ األربعةُ فاألئمةِلتقبيحه

 ُوالعصب, »ٍ عصبَ ثوبَّإال اًا مصبوغً ثوبُوال تلبس«: ملسو هيلع هللا ىلص ُهُ هلذا قولُّ يدلْوقد ,ُمنه
 ُالورس: ُّ السهييلَ وقال)٥(ِ القيمُ وابن)٤(َ قدامةُ ابنُ كام رجحهُ الثيابِ بهُ تصبغٌنبت

 ِ إليهَ ما ذهب$ )٦(ٍ حجرُ ابنَورجح, ِ بهَّإال ِ ال ينبتانِ باليمنِنبتان ُوالعصب

                                                 
 . ٢/١٩٧ إحكام األحكام )١(
 . ٥/٧٠٧ زاد املعاد )٢(
, املبدع ٤/٣٩٩, مغني املحتاج ١/٣٨٩, جواهر اإلكليل ٣/٣٤٠رشح فتح القدير :  انظر)٣(

٨/١٤٣ . 
 . ١١/٢٨٩ املغني )٤(
 . ٥/٧١١ زاد املعاد )٥(
 . ٩/٤٩١ فتح الباري )٦(



 
WQ@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 َّ ثمُّ ويشدُجيمع: ْأي, اُ غزهلُب يعصٌ يمنيةٌ برودُهَّ بأنِ العصبِ تفسريْ من)١(َاألكثرون
وعىل كال . ٌ صبغُ يأخذهْ أبيض ملُ منهَ ما عصبِ لبقاءتأيت موشاة فُسجُ وينُيصبغ

 ملسو هيلع هللا ىلص ُّ النبيَفأرخص«: $ َ قدامةُ ابنَقال, ِ الزينةِ ثيابْ منُ املنعُ فاملرادِالتفسريين
 ُ العثيمنيٍ صالحُ بنُنا حممدُ شيخَ وقال)٢(»ِ التحسنيِ لغريُ ما يصبغِ يف لبسِللحادة

 ,ِ الزينةُ ثوب:ُاملراد: »ٍ عصبَ ثوبَّ إالاًا مصبوغً ثوبُوال تلبس« :ملسو هيلع هللا ىلص ِهِ يف قول$
 فهذا ِ والتجملِ للتزينٌثياب: ِان نوعُفالثياب, َ األبيضَّ إالُ املعنى أهنا ال تلبسَوليس
 ألواهنا فال ْ فمهام كانتِ للزينةْليست: ْأي, ٌ بذلةٌ ثيابُ اآلخرُوالنوع, ِ للحادةُال جيوز
 ِ بصبغهُ مما يتجملُهَّ ألن;ِ عىل املصبوغَّ إنام نصملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّوالذي يبدو أن. )٣( هباَبأس
 ُّ والثوريُّ والزهريَ عمرُ وابنُئشة عاْ منهمِ العلمِ أهلْ منٌ مجاعةَوذهب, اًغالب
 ُ مما ال يقصدِ األلوانَ منُ وما شاهبهِ األسودَ منِ احلادةِ إىل منع)٤(ٍ وأبو ثورُسحاقوإ

 .ُ أعلم واهللاُ,َ ذلكُ جوازُوالراجح, ِ املشبعِ كالكحيل واألخرضُ حسنهِبصبغه
 اً مطلقِ إىل منعهُفية احلنَفذهب, ِ للحادةِ احلريرِ يف لبسِ العلمُ أهلَ اختلفِوقد
 ما ِهِ استعاملِإىل جواز )٧(ُواحلنابلة )٦(ُ الظاهريةَوذهب )٥(ُ منهِ األبيضِ يف غريُواملالكية

                                                 
, وغريب احلديث ٢/٤٥٨, املجموع املغيث ٣/٢٤٥النهاية يف غريب احلديث واألثر :  انظر)١(

 .١/٦٠٤, لسان امليزان ١/٣٠٤للحريب 
 . ١١/٢٨٩ املغني )٢(
د الطهر  من تعليقات شيخنا عىل صحيح البخاري, كتاب الطالق, باب القسط للحادة عن)٣(

٣/٤٢١ . 
 . ٢٩٥ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٤(
 . ٣/٥٣٣, حاشية رد املحتار ٣/٣٥تبيني احلقائق :  انظر)٥(
 . ٤/١٤٧, املنتقي ٢/٢٧٩بلغة السالك : انظر)٦(
 . ١١/٢٨٩ املغني )٧(



WR@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 َ قدامةُ ابنَقال. )٢(ُ املنعُّاألصح: َوقيل, ُ اجلواز)١(ِ الشافعيةَ عندُّواألصح, ْ يصبغْمل
 ٍ قطنْ منَ كانٌ سواءاً رقيقَكان ْ وإنِ املصبوغةِ غريِ الثيابِ حسانْ منُوال متنع«: $
 َّ كام أنُهُ تغيريُ فال يلزمِهِ خلقتِ أصلْ منُ حسنهَّ ألن−  ٍ حرير:ْ أي– ٍبريسمإ ِ أوٍ كتانأو

 .)٣(»هاَ نفسَ لوهنا وتشوهَ تغريْها أنُ ال يلزمِ اخللقةَ حسنةْ إذا كانتَاملرأة
 ِ يف التزينَّ هلنَ إنام أبيحُهَّألن ;اً مطلقِ احلريرِ لبسْ منُ متنعَ احلادةَّ أنُوالذي يرتجح

:  قلناْإن: َ أيب مجرةُ بنِ أبو حممدُ الشيخَقال«: $ ُ احلافظَقال, ُ منهٌ ممنوعةُ واحلادة,ِبه
 ِ التزينِ عنَّ صربهنَ قلةَ علم ُ أنهُ فالذي يظهرٍ حلكمةِ للرجالِّ النهيَ ختصيصَّإن

: $ ِ القيمُ ابنَ وقال)٤(»ِ لألزواجَ إنام هواً غالبَّ تزينهنَّوألن ;ِهِ يف إباحتَّ هبنَفلطف
 الرتفاعهام ِ األثامن مما يراد للزينةُ الغاليةُ الرفيعةُ املحربةُوالربود ُ األبيضَفإذا كان«

 ِهِ ورسول اهللاِِ عنَ عقلْ منُّوكل, ِ املصبوغِ الثوبَ منِ أوىل باملنعَوتناهي جودهتام كان
 ْ إذا احتاجتْ لكن$ َ العثيمنيٍنا حممدِ شيخُ اختيارَا هو وهذ)٥(»َ يف ذلكْ يسرتبْمل

 َ حتريمَمِّرُما ح َّ فإنِ احلاجةِ لدفعِ بهَ ال بأسُهَّ فإنً حساسيةأو ً حكةَ يكونْ أنَ مثلِإليه
 .ُ أعلم واهللاُ,ِ للحاجةَ أبيحٍوسيلة

 

                                                 
 . ٧/١١٧, رشح مسلم للنووي ٤/٣٩٩مغني املحتاج :  انظر)١(
 . ١٠/٢٨٩ أوجز املسالك )٢(
 . ١١/٢٨٩ املغني )٣(
 . ١٠/٢٩٦ فتح الباري )٤(
 . ٥/٧٠٧ زاد املعاد )٥(



 
WS@  كتاب أحكام ٕالاحداد

אאWאאK 
 ْها منِ بمنعَ وذلك)١( يف بدهناِ الزينةَ منِ احلادةِإىل منع ً قاطبةِ العلمُ أهلَذهب
 : ِخصلتني

אאWאK 
 ِ كالتشقريٌ وزينةٌ جتملِ فيهُ مما يكونِهِ ونحوِ باحلناءِ اخلضابَ منٌ ممنوعةُفاحلادة
املتويف « :َ سلمةِّ أمِيف حديث ملسو هيلع هللا ىلص ُهُ هذا قولُ ودليلِ يف هذا العرصِ والصبغِوالتمييش
 وال ُ وال احليل وال ختتضبَ وال املمشقةِ الثيابَ منَ املعصفرُها ال تلبسُعنها زوج
وال «:  عليهاَملا دخل ڤ هلا ملسو هيلع هللا ىلص ِهِوبقول. )٢(ُّ والنسائيَ أبو داودُرواه »ُتكتحل

 َ يارسولُ أمتشطٍ يشءِّ بأي:ُقلت: ْقالت »ٌ خضابُهَّ فإنِ وال باحلناءِمتتشطي بالطيب
 ُ املنعِ ويف احلديث,)٣(ُّ والنسائيَداود  أبوُرواه »ِكَ رأسِ بهَ تغلفنيِبالسدر«: َقال ?اهللاِ
 .ِ بهُ مما يتزينَ ليسُهَّألن ;ِ بالسدرِ االمتشاطُ وإباحةِ واحلناءِ بالطيبِ االمتشاطَمن

אאWאK 
وال « :ملسو هيلع هللا ىلص ُهُ قولُهُودليل, ِ الكحلَ منٌممنوعة َةَّ احلادَّ عىل أنِ العلمِ أهلُأكثر
 َ سلمةِّ أمْ عنِ الشيخانُهَ ما أخرجاً أيضِ عليهُّ ويدلِ الكحلَها منُ منعِففيه »ُتكتحل
 ِّ ابنتي توىفَّ إن, اهللاَِيارسول: ْ فقالتملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ إىل رسولٌ امرأةِجاءت: ْأهنا قالت ڤ

 ْ فلم)٤(اً ثالثأو ِمرتني »ال«: ملسو هيلع هللا ىلص َقال? اهُ أفتكحل;هاَ عينْ اشتكتِها وقدُعنها زوج

                                                 
 . ١١/٢٨٦, املغني ١١٢ اإلمجاع ص )١(
 .  تقدم خترجيه  )٢(
 .  تقدم خترجيه والكالم عليه  )٣(
  . تقدم خترجيه  )٤(
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 ال َ احلادةَّ إىل أنِ العلمِ أهلُ بعضَوذهب, ِ إليهٌها داعيةَ حاجتَّ أنَمع ملسو هيلع هللا ىلص هلا ْيرخص
ويف . )١(ُّ الصنعاينُهَ ورجحاًطلق مُ املنعُ والصواب,ِ فيهَ الذي ال زينةِ الكحلَ منُمتنع
 : َ مسائلُ ثالثِ اخلصلةِهذه

אאWאאK 
 : ِ عىل قولنيِ إليهْ إذا اضطرتِ للحادةِ يف االكتحالِ العلمُ أهلَاختلف
 ْ منٌ مجاعةَ قالِ وبهِ لرضورةْا ولوً مطلقُ االكتحالِ للحادةُال جيوز :ُ األولُالقول

 ُهُ منعِالذي فيه ڤ َ سلمةِّ أمِواستدلوا بحديث)٢($ ٍ حزمُ ابنُ ومنهمِ العلمِأهل
 .ِها إليهِ حاجتَ معِاالكتحال َمن َ احلادةملسو هيلع هللا ىلص

ً ليال ًا ال زينةًرضورة تداويليف حال ا ُ االكتحالِ للحادةُجيوز : الثاينُالقول
 َ وعائشةَ عمرِابنك ْ بعدهمْ ومنِ الصحابةَ منِ العلامءُ مجهورَ قالِ وبه,ً هناراُهُومتسح
 .)٣( اهللاُُ رمحهمِ األربعةِ واألئمةَ وعروةِيب املسِ وابنڤ َ عطيةِّوأم َ سلمةِّوأم

 أبو ِّويفُ تَ حنيملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ رسولَّ عيلَدخل: ْ قالتِوفيه ڤ َ سلمةُّ أمُهْواستدلوا بام روت
 يا ٌ صربَإنام هو: ُفقلت »?َ سلمةَّما هذا يا أم«: َفقال, اً صربَّ عيلُ جعلتْ وقدَسلمة
 ِ وتنزعيهِ بالليلَّإال ِ فال جتعليه;َ الوجهُّ يشبُهَّإن«: َقالف, ٌ طيبِ فيهَ ليس اهللاَِرسول
ا يف َّأم, ِ االختيارِ يف حالةُها االجتنابُوإنام يلزم: ِ يف الفتاو اهلنديةَقال. )٤(»ِبالنهار

                                                 
 . ٣/٤١٧ سبل السالم )١(
 . ٢٩٦ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٢(
 املبدع ٣/٤٠٠, مغني املحتاج ١/٣٨٩, جواهر اإلكليل ٣/٣٣٩تح القدير رشح ف:  انظر)٣(

٨/١٤٢ . 
 . رواه أبو داود والنسائي تقدم خترجيه يف املرسد)٤(
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 ْ من»ِالصحيحني«  بام يفُ هذا احلديثَّعلُ أْوقد )١( هباَفال بأس ِضطرار االِحالة
 »ال«: − هاِ البنتِ يف الكحلُهْتي استأذنتلل − ملسو هيلع هللا ىلص ُهُ قولِوفيه ڤ َ سلمةِّ أمِحديث
 .)٢( $ ٍ حجرُ ابنُ احلافظُهَقال. اً ثالثأو ِمرتني

 واهللاُ − ِ احلديثَ ترتيبَّفإن«: َفقال, ِالتعليل هذا ْ عن$ ِّالرب ِ عبدُ ابنَوأجاب
منها  ُ أعلمواهللاُ ْ تبلغْمل »ال«: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ فيها رسولَ التي قالَ الشكاةَّعىل أن − ُأعلم
 ُختاف  مضطرةَ إىل ذلكًنت حمتاجةا كْ ولو, هاهناِهِ بقولِ الكحلَ منِ هلا فيهَّ البداًمبلغ

 ِ بالليلِاجعليه«:  هلاَ بالتي قالَ كام صنع− ُ أعلم واهللاُ− َ هلا ذلكَها ألباحِ برصَذهاب
 إىل َظور املحُنقل تِ الرضوراتَّ ألن;ِ هبذا التأويلُ يشهدُوالنظر. »ِ بالنهارِوامسحيه

 ِ للحديثاً تفسريِ هذهَ سلمةِّ فتو أمٌك مالَ جعلَوكذلك, ِ يف األصولِاملباح ِحال
 ُ وهي أعلم,هاَ عندَّ إذا صحُهَ لتخالفْ وما كانتُ روتهَ سلمةَّ أمَّ ألن;ِ يف الكحلِاملسند
 ِ بحكمُ لهُ ال حيكمِ إىل اليشءَّ املضطرَّ ألن;َ لذلكُ يشهدُ والنظر.ِهِ وخمرجِبتأويله
 ِ عنُ احلادةِتَ وإنام هني,ٍ يف يشءِ الزينةَ والتداوي منُ الدواءَوليس, ِ املتزينِهِّاملرتف
 ُ أهلِ وعليه,ِ يف النظرِ صحتهَ معْ بام روتُ أعلمَ سلمةُّوأم,  التداويِ ال عنِالزينة
 .)٣(»ِ الفقهاءُ وأكثرُّ والشافعيٌ مالكَ قالِ وبه,ِالفقه

$W 
 اً خالف,ِ الرضورةَّ ما هبا حدْ يبلغْمل ِ البنتها يف الكحلْ التي استأذنتَّأن :ُاألول

 . هلاُهَ فأباحِ إليهْفإهنا اضطرت, ڤ َ سلمةِّألم
 ُ تبيحِ الرضوراتَّ ألن;ِ الرضورةَ عندِ لإلباحةُ يشهدَ النظرَّأن :الثاين

                                                 
 . ١/٥٣٣ الفتاو اهلندية )١(
 . ٣/٢٣٩ تلخيص احلبري )٢(
 . ١٧/٣١٩ التمهيد )٣(
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 .ِاملحظورات
 $ ٌ رو مالكْ فقد,ِ بهَ املرادُ تفرسِ احلديثِ راويةَ سلمةِّ أم فتوَّأن :ُالثالث

ها َ عينْها اشتكتِ عىل زوجٍّحاد −  ٍ المرأةْ قالتملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيَ زوجَ سلمةَّ أمَّأن«: اًبالغ
 .)١(ِ بالنهارِ وامسحيه,ِ بالليلِ اجلالءِاكتحيل بكحل: −  منهاَ ذلكَفبلغ

 ٍل كحْ عنَ إنام كانِ الرضورةَ معِ املنعِ يف حديثَلنهي اَّأن: اًا رابعً جوابُهُ غريَوذكر
 .)٢(ِ فيهَ التداوي بام ال زينةُ يمكنُهَّ ألن;َ ما يقتيض التزينَ وهوٍخمصوص

 : ُ االعرتاضاتِ هذهَوإليك, ٍ اعرتاضِ منِ األجوبةِ هذهُوال ختلو أكثر
 ُا احلال هبْ تبلغْ ملِ الشاكيةَ ابنةَّ أنْ من$ ِّالرب ِ عبدُ ابنُهَما ذكر :ُ األولُاالعرتاض

 ِ املذكورَ شعبةِ يف حديثَّ بأنَبِّعقُوت«: $ ٍ حجرُ ابنِ فيهَقال, ِ الرضورةَّحد
 ْ وقداًا شديدً رمدْرمدت (:هاُ ذكرِ املتقدمَه مندِ ابنِ ويف رواية,)فخشوا عىل عينها(

عينها هنا تشتكي إ(: ِالثانية ِ يف املرةْ أهنا قالتِّ الطرباينِ ويف رواية,)هاِ عىل برصْخشيت
إين  (:−ٍ حزمُخرجها ابن أصبغ أِ بنِ القاسمِ ابنِ ويف رواية)»ال«: َ فقال,ُ ما يظنَفوق

 .)٣(ٌ صحيحُهُوسند) » ْ انفقأتِ وإن,ال«: َقال,  عينهاَ تنفقئْأخشى أن
 .ِرضورةال ِّ إىل حدْ وصلتْقد َ الشكاةَّ أنُ هذا يبنيُوجمموع

ها َتفسري َّ وأنِ احلديثُ وهي راويةَ سلمةِّو أم بفتْهمُاحتجاج : الثاينُاالعرتاض
 .ْ ال بام رأتْ بام روتَ العربةَّ بأنٌ مردودملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ رسولِ ملرادٌبيان

 ما يقتيض َ وهوٍ خمصوصٍ كحلْ عنَ النهي كانَّإن: ْوهلمق :ُ الثالثُاالعرتاض
                                                 

   تقدم خترجيه  )١(
 ). ٤٨٩ − ٤٨٨/ (٩فتح الباري : انظر)٢(
 . ٩/٤٨٨ فتح الباري )٣(
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 ْ ملَ املرأةَّإن: َ يقالْ بأنِ عليهُفاجلواب. ِيه فَ التداوي بام ال زينةُ يمكنُهَّألن ;ِ بهَالتزين
 َّ فدلِ باملنعملسو هيلع هللا ىلصفأجاهبا , اً مطلقِ االكتحالِ عنْ سألتْ يف شكاهتا بلاًا معينً نوعَّختص

 .ُ أعلم واهللاُ,ِ التفريقَ عىل ما قالوا منَ وال دليل,اً مطلقِهِعىل منع
 ِ املرأةِ يف قصةَ الواردَ املنعَّنإ: َ يقالْ أنَ هوِ احلديثنيَ بنيِ اجلمعِ مسالكُوأحسن

 َ املحرمُ ال تبيحَ الرضورةَّفإن,  عليهاَمُ ما حرِ رضورهتا بغريُ اندفاعُ يمكنُ ألنهَإنام كان
 : ِ برشطنيَّإال

 .ِ هذا احلرامِ بغريِ الرضورةُ اندفاعُ ال يمكنْأن :ُاألول
 .ِمَّ هبذا املحرِ الرضورةُ اندفاعَ يتيقنْأن :الثاين
 َ كانُهَّ أنِ باحتاملِ املرأةِ قصةْوأجابوا عن«: َ فقال$ ٍ حجرُ إىل هذا ابنَروأشا
 ُ يمكنَ كانْفعىل هذا إن. )١(»ِهِ ونحوِ بالصربِ كالتضميدِ الكحلِ بغريُ هلا الربءُحيصل
 ِ الندفاعاً وال هنارً ال ليالُهُ استعاملُ ال جيوزُ فإنهِ الكحلِ غريٍ مزيلِّ بأيِ الرضرُإزالة

 ِ حلديثُ املعنى يشهدِ كونْ منِّالرب ِ عبدُ ابنُهَ ما ذكرَّ أنَّ وال شك,ِ بغريهِلرضورةا
 .ِ هذا التوجيهَ بعدُ لهَ ال معارضِ الرضورةَ عندِاإلباحة
 ُهُ استعاملِ الرضورةِ يف حالِ للحادةُ ال جيوزُ إىل أنهِ العلمِ أهلُ مجهورَ ذهبْوقد

 ِ بالنهارُهْ احتاجتِ إىل أهنا إنِ العلامءُ بعضَوذهب. ِهار يف النُهُ ومتسحِ يف الليلَّإال
 ْ منٌ رضورةِ بالنهارِهِقاع إىل إيُ تدعْ عندي إذا ملَوذلك«: $ ُّجيا البَقال. ُهْاستعملت

 عىل ْإهنا إذا خشيت: ُ وسليامنٌ ساملَ قالَوبذلك, ِ عىل البرصٍفة وخماٍ مرضِشدة
 وما تدعو ِ املرضِ وإنام بحسب,ٍ كحلْ منًا كحالَّ خيصْ وملُهنا تكتحلها أِبرص

 َّ إىل أنٌ مالكَوأشار, ٌ طيبِ والدواءِ يف الكحلَ كانْ وإنَ ذلكُوإباحة, ِ إليهُالرضورة
                                                 

 .  املصدر السابق)١(
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 .)١(»ٌ يرس اهللاَِ دينَّ فإن,ِ للرضورةَ ذلكْ منُهَما أباح
 ِ لدفعِ يف الليلُواإلباحة«: َفقال, َ ما تقدمَ نحوِّالرب ِ عبدِ ابنِ عنُّ احليميَ نقلْوقد
 ُ تنقلُ والرضورة,ِ هلا يف النهارَ جازِ بالليلُ ال يغني الوضعَ فلو كان,َ بذلكِالرضر
 .)٢(»ِ إىل اإلباحةَمَّاملحر

 ُ األصلَ ملا جازُ أنهُهُ يؤيدَ هذا القولَّ فإنٍ حالِّوعىل كل, )٣(ٌ نظرِويف هذا النقل
 فال ِ يف النهارِهِ إىل استعاملُ الرضورةِدعت ْفإهنا إن, ِ يف الليلِ للرضورةُ إباحتهَوهو
 َ منَ ليسْ بقدرها لكنُ تقدرُوالرضورة, ِ املحظوراتُ تبيحِ الرضوراتَّألن ;ِ بهَبأس

 َ الربءُ يؤخرْ لكنَ فقط الداءُ يرفعِ يف الليلُهُ استخدامَ كانْ فلوِ الربءُ تعجيلِالرضورة
 ِ إىل جوازِ العلمِ أهلُ بعضَ ذهبْوقد. ِّ النصَعند ً نزوالِ يف النهارُهُ هلا استعاملْ جيزْمل

 ِ للطيبَ كانْ إنَّ إالِهِ جوازُ عدم:ُوالصواب, اًبـَّ مطيَ كانْ ولوِ الرضورةَ عندِالكحل
 .ُ أعلم واهللاُ,ِ يف العالجٌّ رضوريٌأثر

אאWאאK 
 َّألن ;هاِ وغريِ واملكايجِ واملجمالتِها باملحمراتِ وجهِ حتمريْ منُةَّ احلادُومتنع

 َ ذلكَلَّوعل, ِها يف النهارِ عىل وجهِ الصربِ وضعْ عنڤ َ سلمةَّ هنى أمملسو هيلع هللا ىلص َّالنبي
 َقال. )٤(»ِ بالنهارِ وتنزعيهِ بالليلَّ إالِ فال جتعليهَ الوجهُّ يشبُهَّإن«: ملسو هيلع هللا ىلص ِهِبقول

                                                 
 . ٤/١٤٦ املنتقى )١(
 . ٤/١٢٧ الروض النضري )٢(
 غري املنقول, فإن كالمه هناك يف التوفيق بني حديث املنع ١٧/٣١٩ ووجهه أن الذي يف التمهيد )٣(

ل أن وحيتم. ًمن الكحل مطلقا, وبني حديث الرتخيص, ومل يتعرض الستعامله بالنهار فليتأمل
 .يكون نقله من موضع آخر

   سبق خترجيه  )٤(
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 :َأي«: ٍ منظورُ ابنَوقال. )١(»ُ لهٌ وهذا شبوبِهِ يف لونُد ويزيُ يوقد:ْأي«: ُّالزخمرشي
ُيلونه وحيسنه ِّ َ ُ ُ ِّ  حلاجتها اً دفعِ بالليلُهَ تضعْها أنَ فأمرِ للحاجةُهْ وهي إنام وضعت)٢(»َُ

 وهي ِ الزينةِ ظهورُ وقتَ النهارَّ وألن;ِ التزينِ وعدمِ لإلحدادً رعايةِ بالنهارِهِوإزالت
 .ُ العثيمنيٌنا حممدُ شيخَ قالِوبه, هاِ إحدادَ منها مدةٌممنوعة

אאWאאK 
 ِ عىل املحرمةاً قياسِ واخلفافِ النقابَ منِةَّ احلادِ إىل منع)٣(ِ العلمِ أهلُ بعضَذهب
 ما ُّ هلا كلُفيجوز, ِ عليهِ يف معنى املنصوصَ وال هوِ عليهَ هذا مما ال دليلَّ أنَّوال شك

 .ُ أعلم واهللاُ,ِ يف معنى املمنوعْ يكنْمل إذا ِ ومنعهِ عىل حتريمهُ الشارعَّ ينصْمل
 

                                                 
 . ٢/٢١٨ الفائق )١(
 . ١/٤٨٢ لسان العرب )٢(
 ). ١٤٣ − ١٤٢/ (٨ املبدع )٣(
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אאאWאK 
 ْوقد, ِّ احليلِ لبسْ منٌ ممنوعةَ احلادةَّ إىل أن−  اهللاُُ رمحهم− ِ العلمِ أهلُ أكثرَذهب
 ْ منِ املحدةِ املرأةِوأمجعوا عىل منع«: َ وقال,َذلك عىل َ اإلمجاع$ ِ املنذرُحكى ابن

 َكايةح َّ أنَّإال ِ العلمِ أهلِ عامةُقول َ ذلكَّأن $ َ قدامةُ ابنوحكى, )١(»ِّ احليلِلبس
. اً قريبُهُ سنذكراً خالفِ حكى فيهُهَ نفسِ املنذرَ ابنَّفإن, ٍ دقيقُ غريِ عىل املنعِاإلمجاع

 ِ أقوالْ منِ عىل الصحيحِ الثيابَ حتتَ وما استرتِّ احليلَ منَ ملا ظهرٌ شاملُوهذا املنع
 ُهْ ما روتِ اجلمهورُودليل. )٢(»ِ الثيابَ حتتْولو«: $ ُّ اهليتميَقالوهلذا  ;ِ العلمِأهل
 َّن إْإذ »وال احليل«: − هاُزوجعنها  َّ املتوىفُ منهُفيام متنع − ملسو هيلع هللا ىلص ِهِ قولْمن ڤ َ سلمةُّأم

 : ُ الشاعرَقال, ُ هبا املرأةُ التي تتجملِ الزينةَ منَّاحليل
ُيلَومـــا احلـــ ٍ إال زينـــة لنقيـــصةْ ٌ ُمـن حـسن إذا احلـسن قـرصاُّمِتُي * َّ ٍْ)٣( 
 أو ٍ سوارأو ٍرطُ قْ منِهِ وتتحىل بُ املرأةِ بهُا تتجمل ممِهِأنواع َّ كلُ يشملُّواحليل

 .)٤(هاِ غريأو ٍ فضةْ منَ ذلكَ كانٌ سواءٍخاتم
 ُ ال تكرهُهَّ أنُ عنهَقلُون, ِ الذهبَ دونِ الفضةِ إىل إباحة$ ٌعطاء َ ذهبْوقد
 َ قدامةُ ابنُ عنهَوذكر ,)٥( التحيلِ ابتداءِ منُ متنعْولكن, َ ماتَ عليها حنيَ إذا كانُالفضة
 . )٦(اً مطلقَاإلباحة

                                                 
 . ١١١ اإلمجاع ص )١(
  سبق يف املرسد)٢(
 ).زينة(وفيه حيلة بدل ) ٢٠٢٠: ص(ديوان ابن الرومي . ١١/٢٨٩ املغني )٣(
 . ٢/٩٥ الفواكه الدواين )٤(
 . ٢٩٦ اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ص )٥(
 . ١١/٢٨٩ املغني )٦(
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 ُ ابنَ ذكرْوقد. )١(ِ يف النهارِ ومنعهِ الكراهةَ معِ بالليلُهَ جوازُ الشافعيةَواختار
 ِؤلؤل وبالِ والفضةِيف التحيل بالذهب«: َفقال, ِ وجهنيِ الشافعيةِ عن$ ٍحجر
 ِ لضعفاً التحيل مطلقِجواز إىل ٍ حزمُ ابنَوذهب )٢(»ُهُهام جوازُّ أصحِ وجهانِهِونحو

 .ُ عنهِّ يف النهيِ الواردِاحلديث
 ُ قبولَوجبف. )٣(ِ احلديثِ تضعيفِ يف إبطال$ ِ القيمِ ابنُ كالمَ تقدمْوقد

 ِاالبتداء َ بنيَقَّ فرْا منَّأم .اً مطلقِّ احليلِريم حتْ من بمقتضاهُوالعملِاحلديث 
 عليهام ُ يصدقِّ احليلَ اسمَّفإن ْ هلمَفال حجة, ِ والفضةِ الذهبَ بنيأو, ِواالستدامة

 َّألن ;اًأيض ُ لهَ فال وجهِ يف لبسهِ والنهارِ الليلَ بنيِ يف التفريقِ الشافعيةُا قولَّوأم. اًمجيع
 َّها إالُ دفعْ يمكنْ وملُ الرضورةِ إليهْ فيام دعتَ إنام وردِ والنهارِ الليلَ بنيَالتفريق
 ِ لبسِ يف إباحة التي ذكروهاُ العلةاَّأم. ً مثالِ كالتداوي بالكحلِ املحظورِبارتكاب

 , هذاِ بغريُهُ حتققُمكن يُاإلحراز: ُلفيقا, ِهِ رسقتِ خشيةَ عندُ اإلحرازَ وهوً ليالِّاحليل
 َّ إالِ الرضورةُ اندفاعَ ال يمكنْ أنِ املحظورِرتكاب اِ إباحةِ رشوطْ مناً ذكرنا آنفْوقد
 .ِبه

 ِ عليهَّنص, ِّ احليلُ حكمُ فلهِ بهُ مما يتزينِ والفضةِ يف معنى الذهبَ ما كانَّن إَّثم
 ُ حيرمٌوكذا لؤلؤ«: $ ُّرشبيني الَ قال,ْهمَ عندِّ يف األصح−  اهللاُُرمحهم − ُالشافعية

z y x }  ﴿:  تعاىلَقال, ٌ ظاهرةِفيه  الزينةَّألن ;)ِّيف األصح( ِ بهُعليها التزين
 ٍ ونحاسٍ التحيل برصاصُوال جيوز«: $ ُّ املقرئيَوقال. )٤(]٣١: الكهف[ ﴾| { 

                                                 
 . ٤٠٠ − ٣/٣٩٩ مغني املحتاج )١(
 . ٩/٤٩١ فتح الباري )٢(
   تقدم الكالم عىل احلديث       )٣(
 . ٣/٤٠٠ مغني املحتاج )٤(



XR@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 ٍ قومْمن ْ كانتأو ِ بالتأملَّ إالُ ال يعرفُ شبههام بحيثأو ِ والفضةِ بالذهبِمموهني
 ِّ احليلَ مجيعاً أيضُ املالكيةَومنع. )١(»ِ األحوالِ يف هذهُ حيرمُهَّ فإنَ التحيل بذلكُمُعادهت

 عىل ُ املرأةُهُتلبس  ماُّ كلِويف اجلملة«: $ ُّ الباجيَقال. )٢(ِ احلديدَ منَحتى اخلاتم
 َّ ينصْومل« :َ قالَّثم: »ُ احلادةُ فال تلبسهِ التجملَ منُّ احليلِ عليهُيستعمل  ماِوجه

 َ منَوال غري ذلك( :ِهِ قولَ حتتٌ داخلَ وهوِدُّرُ والزمِ واليواقيتِنا عىل اجلوهرُأصحاب
 َ هذا هوَّويبدو أن. )٣(»ُ أعلم واهللاُ,ُهَ عندٌ ممنوعُ هذا االسمِ عليهُ ما يقعُّفكل )ِّاحليل
 .ُ أعلم واهللاُ,ِ والفضةِلذهب اِ ينصوا عىل غريْ ملْ فإهنمِ واحلنابلةِ احلنفيةَ عندُاحلال

 َّفإن, »وال احليل«: ملسو هيلع هللا ىلص ُهُ فقولُا اخلربَّفأم, ِ والنظرِ للخربُ املوافقَ هوُوهذا القول
 ِ هذهَّفإن, ِ واألملاسِدُّرُ والزمِؤلؤلكال, ِهِ وغريِ والفضةِ عىل الذهبُ يصدقِّ احليلَاسم

 ,ا حليِهِ وغريِ البحرَ منُستخرجُ ما ي تعاىل سمى اهللاُْ وقد,ُ النساءِ مما يتحىل بهَاألشياء
» ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶  ﴿:  تعاىلَفقال

 ;ِ احلليةُ لبسُ فال جيوزِ الزينةَ منٌ ممنوعةَ احلادةَّ فإنُرا النظَّوأم. ]١٤: النحل[ ﴾¸ 
 .ِ بهُألهنا مما يتزين

 

                                                 
 . ٣/٣٤٦ إخالص الناوي )١(
 . ١/٣٨٩ جواهر اإلكليل )٢(
 . ٤/١٤٧ املنتقى )٣(
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אאW 
אK 

 ً متطيبةَ تكونْكأن, هاِ زوجِ وفاةَ قبلُ عنهْ مما هنيتٍ بيشءً متلبسةُ احلادةِإذا كانت
 ُهُ إزالتُ ما يمكنُ عليها إزالةَ الواجبَّ فإن,َ خمتضبةأو ٍ زينةُ عليها لباسأو ً مكتحلةأو

 َ ذلكَّفدل, هاِستدامت يف اٌ موجودةِ األمورِ هذهِبتداء اِ منْنعتَ التي مَ العلةَّألن ;منها
 هلا َأذن ڤ َ سلمةَّ أمَّ هلذا أنُويشهد. ِ احلدادِ ألجلُ عنهْ ما هنيتِ استدامةِعىل منع
 ِ عىل منعَ ذلكَّفدل, ِ بالنهارُ وتنزعهِ بالليلِ إليهْ ملا احتاجتَ الصربَ تضعْ أنملسو هيلع هللا ىلص ُّالنبي

 عليها إذا تويف عنها َيس لُهَّإن«: $ ٍ رشدُ بنُ حممدَقال. ِ املمنوعاتِ هذهِاستدامة
 ِ كانتْا لوَّوأم, ٍ طيبِ بغريْ امتشطتِ إذا كانت:ُ معناه, مشطهاَ تنقضْ أنٌوهي ممتشطة

 ُ كام جيبَ الطيبَ تغسلْ عليها أنَها لوجبِ جسدِ يف سائرْ تطيبتأو ٍ بطيبْامتشطت
 إذا ِ عىل الرجلُوكام جيب,  عنهاُهَ ختلعْ أنٍ زينةَ ثوبٌ البسةَ تويف عنها وهيْعليها لو
 ُها إزالةُيلزم, ْنعم«: $ ُّ اهليتميَوقال. )١(»َ الطيبَ يغسلْ أنٌ متطيبَ وهوَأحرم
 ,ُ العثيمنيٌنا حممدُ شيخَ هذا القولَواختار. )٢(»ِ يف العدةِ الرشوعَ عليها حالٍطيب
$. 

                                                 
 . ٥/٣٦٩ البيان والتحصيل )١(
 . ٢/٢٠٣ فتح اجلواد )٢(



XT@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

אאWאK 
 ِها وهي فيهُها الذي تويف زوجَ بيتِةَّ احلادِ لزومِ يف وجوب−  اهللاُُرمحهم − ِللعلامء

 : ِقوالن
 ِوإليه, ِها الذي تويف عنها وهي فيهِ زوجِ بيتُ عليها لزومُ جيبُهَّأن :ُ األولُالقول

O  ﴿:  تعاىلِهِواستدلوا بقول. )٢(ُ األربعةُ األئمةْ ومنهم)١(ِ العلامءُ عامةَذهب
 T S R Q P﴾ ]عند−اهللاُرمحه ُ − ُّ الشافعيَالق. ]١: الطالق َ 

 ِ كعدةٍ معتداتِ الوفاةَ منُ املعتداتِ وكانتِ يف املطلقاتُ اآليةِ هذهْفكانت«: ِ اآليةِهذه
 عىل ُّ تدلَّ إخراجهنِ ومنعِ السكنى للمطلقاتِ يف فرضَ تكونْ أنْفاحتملت, ِاملطلقة

 يف َّ يف معناهنَّ ألهنن;َّ عنهن املتوىفِ اإلخراجِ يف السكنى ومنعَّ معناهنِ يف مثلَّأن
 .)٣(»ِالعدة

 َ املفرسينَ أكثرَّفإن, ِ النقاشَ ال خيلو منِاملسألة ِهذه عىل ِ اآليةِ هبذهُواالستدالل
 ْ منِ عىل قولَّ إالَّاللهم ,ا عنهَّملتوىف اِشأنيف  ال ,ِ الرجعياتِ يف املطلقاتَ اآليةَّعىل أن
 ُّ الطحاويِ إليهَ وأشار,ِ املتقدمِّ الشافعيِ كالمْ منٌاهر ظَ كام هوَّ عليهنِ بالقياسَقال

 ِّها الذي تويفَ بيتِةَّ احلادِ لزومِ عىل وجوبِ يف الداللةِاآلية  هذهْ منُوأرصح. )٤($
 َخرج«: ْ قالتڤ ٍ مالكِ بنتَ فريعةْ عن)٥(ُ اخلمسةُهَ ما أخرجِها وهي فيهُعنها زوج

                                                 
 . ٢١/٣١, التمهيد ١١/٢٩٠املغني :  انظر)١(
, واملقدمات ١/٣٩١, جواهر اإلكليل ٣/٥٢٣, زاد املحتاج ٤/٣٤٣رشح فتح القدير :  انظر)٢(

 . ١١/٢٩٠, املغني ٩/٣٠٦, اإلنصاف ١/٥١٤املمهدات 
 . ٥/٢٢٦ األم )٣(
 . ٣/٧٩ اآلثار  رشح معاين)٤(
   تقدم خترجيه    )٥(
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 ٍ وأنا يف دارُهُفأتاين نعي, ُ فقتلوهِ القدومِيف طرف ْهمك فأدرُ لهٍ أعالجِزوجي يف طلب
 زوجي أتاين يف َ نعيَّإن: ُ فقلتملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ لرسولَ ذلكُ فذكرت, أهيلِ دورْ منٍشاسعة

 ُ حتولتْ فلوُ لهُ املسكنَ وليس,ُ ورثتهً وال ماالً نفقةْ يدعْ أهيل وملِ دورْ منٍ شاسعةٍدار
 إىل ُفلام خرجت, »حتويل«: َقال . شأينِبعض يل يف َ أرفقَخويت لكانإىل أهيل وإ

 َ حتى يبلغِمكثي يف بيتكا«: َفقال, ُ يب فدعيتَ أمرأو دعاين ِ إىل احلجرةأو ِاملسجد
 ُ عثامنَّ إيلَوأرسل: ْقالت, اً وعرشٍ أشهرَ أربعةِ فيهُفاعتددت: ْقالت, »ُهَ أجلُالكتاب
 .ِ بهَ فأخذُهُفأخربت

, ْ شاءتُ حيثُّ تعتدْها بلِ زوجِ بيتُ عليها لزومُب ال جيُهَّأن : الثاينُالقول
 ُ وابنٍ أيب طالبُ بنُّ عيل:ْمنهم, ْهمِ وغريِ الصحابةَ منَ املتقدمنيَ منٌ مجاعةُهَواختار
 ْ عنُّ البغويُوحكاه. )١(ٌوعطاء, ُواحلسن, ٍ زيدُ بنُوجابر, ُوعائشة, ٌوجابر, ٍعباس

 ٍ حزمِ وابن)٢(ِّ الظاهريَ داودُ قولَ وهو,ِشافعية الَن مُّ املزينُهَواختار, َأيب حنيفة
 .)٣(اًأيض

 ] \ [ ^ _ ` a ﴿:  تعاىلِهِواستدلوا بقول
 r q p o n m l k j i h gf e d c b

 ts﴾ ][ ^ ﴿: $ ٌجماهد: َقال. ]٢٤٠: البقرة \ [ 
 ] ﴿:  اهللاَُ فأنزلاًها واجبِ زوجِ أهلَ عندُّ تعتدُ العدةِ هذهْكانت: َقال, ﴾_

\ i h gf e d c b a ` _ ^ ] 
 ts r q p o n m l k j﴾ ,هلا متام اهللاَُجعل: َقال َ 

                                                 
 . ١١/٢٩٠ املغني )١(
 . ٣/١٧٧ اجلامع ألحكام القرآن )٢(
 . ١٠/٢٨٢ املحىل )٣(
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 ْ شاءتْ يف وصيتها وإنْ سكنتْ شاءتْ إنً وصيةً ليلةَ وعرشينٍ أشهرَ سبعةِالسنة
: ٌ عطاءَوقال. ﴾ l k j i h gf e ﴿:  تعاىلُهُ قولَ وهوْخرجت

 ُقولهي و, ْ شاءتُ حيثُّفتعتد  أهلهَ عدهتا عندُ اآليةِ هذهْنسخت: ٍ عباسُ ابنَقال
 يف ْ وسكنتِ أهلهَ عندْ اعتدتِ شاءتْإن: ٌ عطاءَوقال, ﴾ gf e ﴿:  تعاىلاهللاِ

 p o n m l k j ﴿:  تعاىلِهِ لقول;ْ خرجتْ شاءتْ وإن,وصيتها
 q﴾ ,وال ْ شاءتُ حيثُّ فتعتد; السكنىَ فنسخُ املرياثَ جاءَّثم«: ٌ عطاءَقال 
واستدلوا  .ِ فيهَ ال حرجَّ خروجهنَّأن ْنتَّ أهنا بيِ اآليةْمن ِ الداللةُه ووج)١(»سكنى هلا

 ٍ معنيٍ مكانِ لذكرٍ تعرضَ دوناً وعرشٍ أشهرَ أربعةِ باالعتدادَ تعاىل أمر اهللاََّ بأناًأيض
 أيب ِ بنِّعيلعن  ِبسنده ُّالدارقطني ُ بام رواهاًاستدلوا أيضكام . ِ اشرتاطهِ عىل عدمَّفدل

 َوقال. )٢(»ْ شاءتُ حيثَّ تعتدْها أنُ عنها زوجَّ املتوىفَ أمرملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّأن«: ڤ ٍطالب
 َ ألزمُهَّ أنْ يعلمْ وملِ يف اجلهادملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيَ معَقتل ڤ ِ الصحابةَ مناً كثريَّإن: اًأيض
 ِ أظهرْ منَ لكانَ ذلكَ حصلْ ولوِ العدةَ مدةَّ أزواجهنِ يف بيوتِ بالبقاءْهمَنساء

 ٌ جاريةُ السنةِ كانتْولو, ڤ ٍ عباسِ وابنَوملا خفي عىل عائشة,  وأبينهاِاألشياء
 هذا يفيض َّألن ;َ ذلكْها منَ ردها ومنعَّ هلا ثمَ وملا أذنِالستئذان ل فريعةِ تأتْ ملَبذلك

 َّ بأنِ اجلمهورِ أدلةْ وأجابوا عن,ِ يف الرشيعةٍ معهودُ وهذا غريِ مرتنيِ احلكمِإىل تغيري
 .ٌفضعيف  فريعةُا حديثَّوأم, هاُ عنها زوجَّ املتويفُ تشمل الَاآلية

 ما ِها لقوةِ زوجَ بيتِ احلادةِ لزومِ وجوبْ منُ اجلمهورِ إليهَ ما ذهب:ُوالراجح
 .ٍ وجوهْ الثاين فمنِ عىل القولُا اجلوابَّوأم, ِاستدلوا به
 G F E D C B A ﴿:  تعاىل اهللاَِ قولَّ إنْمقوهل: ًأوال

                                                 
 ).٢٧٩/ ١(تفسري البغوي :  , وانظر٦٥٩ / ١ تفسري ابن كثري )١(
  تقدم خترجيه  )٢(



 
XW@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 KJ I H﴾ ]َها البيتُ املتوىف عنها زوجِ لزومِ لوجوبٌ ناسخة]٢٣٤: البقرة 
يف  −  $ ِ القيمُ ابنَقال .َ آخرً حكامْ نسختْ هلذا بلْ تتعرضْ ملَ اآليةَّفإن, ٍمَّ مسلُفغري
 ِ للورثةَ الذي صارِ الزوجِها للسكنى يف بيتُ استحقاقَوهو: − ِ املنسوخِ احلكمِبيان
 َ يبقْ وملِ باملرياثَ ذلكَ نسخَّ ثمِرثة عىل الوِ بهَ تقدمَ األزواج هبا أوىص اهللاًُ وصيةًسنة

 َ بذلأو هلا ُ الزوجِ الذي تويف فيهُ املنزلَ كانْفإن, ِ يف السكنى املذكورةٌهلا استحقاق
 ُ عليها فعلُفالواجب, ٍ بمنسوخَ وهذا ليس,ِ فيهُعتدادها االَ هلا السكنى لزمُالورثة

 َ دونِها بسكنى السنةُ اختصاصَ إنام هوَفالذي نسخ ,ِن املسكُالسكنى ال حتصيل
 َوال تنايف بني, ها حتى تنقيض عدهتاِ يف بيتَ متكثْ أنِ بهْ والذي أمرت,ِالورثة

 .)١(»ُ أعلم واهللاُ,ِاحلكمني
 َإنام هو, ﴾l k j i h  ﴿:  تعاىلِهِقول بَاملراد َّ بأنِ عليهُ جيابْوقد

 إىل هذا $ ُّ الشوكاينَ أملحْ وقد,ِ النصوصَ بنياًع مجِ والعرشٍأشهر ِ األربعةَبعد
 إنام ِ املدةِ بعضَ نسخَّ بأنٍ عباسِ ابنِ بحديثْ استدالهلمِ عنَوأجيب«: َفقال, ِالوجه
 ٍ أشهرُ أربعةَ وهوْ ينسخْ ما ملَ دونُ وسكناهِ وكسوتهِ املنسوخِ نفقةَ نسخُيستلزم
 .)٢(»اًوعرش
 ِ عنَ كام تقدمٌ ضعيفَ احلديثَّ بأنٌ مردودڤ ٍّ عيلِ بحديثْماستدالهل: اًثاني

 .)٣(ِّالدارقطني
 ُّ النبيِنا بهَ ما جاءِ باتباعَ أمرُهَّ إنْها إذَ أمرُهَّإن: ُفجوابه. هاْ يأمرْ مل اهللاََّ إنْمقوهل: اًثثال
 َ ثبتْ وقد]٧: احلرش[ ﴾xw v u t s r q p  ﴿:  تعاىلَ فقالملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
 . ٣/٢٠٠ هتذيب السنن )١(
 . ٨/٩١ نيل األوطار )٢(
   تقدم الكالم عليه  )٣(



XX@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 .ِها وهي فيهُ عنها زوجِّها الذي تويفِ يف بيتِ بالبقاء عنهاَّ املتوىفُ أمرِيف السنة
 ِ القيمُ ابنَ قالْوقد, ٌ ثابتُ احلديثبل ,ٌ مردودَ فريعةَ حديثْمهُتضعيف: اًرابع

َقال اآلخرون و«: احلديث إعالل عىل ِ يف جوابه$ َُ َ ْ  ِ هذهَّ ردُ يف هذا ما يوجبَليسَ
 .)١(»ِ بالقبولِ الصحابةُ وأكابرَ عفانُ بنُ التي تلقاها عثامنِ الرصحيةِ الصحيحةِالسنة

 ڤ ٍ عباسِ وابنَ ملا خفي عىل عائشةاًا مشهورً مرشوعَ كانْلو: ْمقوهل: اًخامس
 َ فال حجةُ لهٌمها معارضَ عندَ قامأو ُالهَّ تأوأوهام ْ يبلغْ ملُهَّلعل: َ يقالْ بأنِفاجلواب عليه
 ڤ ِ الصحابةِ أكابرِ عىل بعضِشهورة املِ السننُ بعضْ خفيتْوقد, ِفيام احتجوا به

 .هاَ هذا تركْ يسوغْومل
 َ أمرُهَّ أنْلَنقُ يْ وململسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيَلوا معِتُ قڤ ِ الصحابةَ مناً كثريَّإن: ْمقوهل: اًسادس

 ما َ وردْوقد, ِ للعدمً نقالَ ليسِ النقلَ عدمَّأن: ُهُ فجوابَّ يف بيوهتنَ يعتددنْ بأنْهمَنساء
 ْ منَ وذلكْهمَ عندٌها مستقرُ عنها زوجَّ للمتوىفِ البيتِ لزومَجوب وَّ عىل أنُّيدل

 ْ ملا احتاجتْهمَ عندأوها َ عنداً مشهورْ يكنْ ملْلو َ ذلكَّإن ُ حيثِهِ نفسَ فريعةِحديث
 ,ٍ جماهدِ طريقْ منً مرسالَ بام وردُويستأنس .ِ النقلةِ لطلبِ العذرِ وذكرِذانئإىل االست

ا َّإن: َ فقلنملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِِ إىل رسولْ نساؤهمَ فجاءٍ أحدَ يومٌ رجالَاستشهد: َ قالِوفيه
 َفقال, ناِنا يف بيوتْنا تبددْ إحدانا حتى إذا أصبحَ عندُ فنبيت, اهللاَِرسول  ياُنستوحش
 ٍ امرأةُّ فلتؤب كلَ النومَّنُ فإذا أردتَّ ما بدا لكنَّ إحداكنَ عندَحتدثن«: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِرسول
 .)٢(ِالرزاق ُ وعبدُّلبيهقي اُهَأخرج »إىل بيتها
 ُ منهاً اجتهادُ يكونْ فقدَ ذلكَ بعدِ التحولَ إياها منُهُ منعَّ ثمملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيُا إذنَّوأم

                                                 
 . ٥/٦٩١ زاد املعاد )١(
  . كام تقدم)٢(



 
XY@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ِ فرجعها إىل األصلِ للخروجِ املبيحِ العذرَها رأ عدمَ مسألتَ ملا تأململسو هيلع هللا ىلص ُهَّ إنَّ ثم,ملسو هيلع هللا ىلص
 ُ دعاهَّ فلام وىلِ يف بيتهِلصالة لألعمى يف اِوهذا كرتخيصه ,ِ العدةَ مدةِ البيتُ لزومَوهو
 ٌ صحيحٌ حديثَ وهو.»ْفأجب«: َقال .ْنعم: َفقال »?َ النداءُ تسمعْهل« :َفقال
 وهذا , هلاِ اإلذنُ عدمِي إليهِوحُ أُهَّ أنأو ,ِ يف احلديثً تعليالَ ذلكْ يوجبْفلم, )١(ٌثابت

 ُ لهَفقال?  عني خطايايُتكفر  اهللاِِ يف سبيلُتلتُ قْ إنَأرأيت: ُ لهَ قالٍ لرجلملسو هيلع هللا ىلص ِكجوابه
 َّثم »ٍ مدبرُ غريٌ مقبلٌ حمتسبٌ صابرَ وأنت اهللاِِ يف سبيلَ قتلتْإن, ْنعم«: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِرسول
 َّ فإن;َنْيَّ الدَّإال« :َ قالَّ ثم,ِ األولِهِ قولَ مثلُ لهَفقال, ِ عليهَ فأعادُهَ سؤالُ الرجلَاستعاد
 َّ أنٍ مسلمِ يف رشح$ ُّ النوويَ وذكر,ِيح يف الصحُواحلديث »َ يل ذلكَ قالَجربيل

 .)٢(ِ يف احلالِي إليهِوحُ أُهَّ عىل أنٌ حممول»َينَّ الدَّإال« :ُهَقول
َفتبني  ْ منُ اجلمهورِ إليهَ ما ذهبَّ وأن, الثاينِ القولِ أصحابِ أدلةُ هبذا ضعفَّ
 ْ منُ الراجحَ هوِي فيهها وهُ عنها زوجِّها الذي تويفِ عنها يف بيتَّ املتوىفِ اعتدادِوجوب
 .ُ أعلم واهللاُ,ِ العلمِ أهلِأقوال

 : َ مسائلُ عدةِويف هذا املبحث
אאWאW 
 ُ ترجعْفهل, هاِ بيتِ وهي يف غريُ فيام إذا بلغها اخلرب−   اهللاُُ رمحهم− ُ العلامءَاختلف

 : ِعىل قولني? ُ اخلربِها فيهَ الذي بلغِ يف املكانُّ تعتدأوها ِإىل بيت
 ٌها وهي ساكنةُ زوجِّ الذي تويفِ يف املنزلُ عليها االعتدادُ جيبُهَّأن : األولُالقول

 ِ أهلِ مجاهريُ قولَوهو ,ِ إليهُ عليها الرجوعَ وجبِهِ وهي يف غريُها اخلربَفإذا بلغ, ِفيه
                                                 

 ).٦٥٣( أخرجه مسلم )١(
 ).١٣/٢٩( رشح النووي )٢(



YP@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

 َ متكثْها أنَ أمرُهَّ فإن)٢(»ِكِامكثي يف بيت«: ٍ مالكِ بنتَ لفريعةملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِلقول; )١(ِالعلم
 َ ال بيتُهَّ أنْ ذكرتْوقد«: $ ُّ الشوكاينَقال .ِ الوفاةُخرب ِها فيهَالذي جاءها ِيف بيت
, )٣(» األوىلِ بالطريقٌ بيتُ لهَها إذا كانِ زوجِ سكناها يف بيتِ عىل وجوبُّها يدلِلزوج
 ِ فيهٌ وهي ساكنةُ الزوجَ الذي ماتِ يف املنزلُ العدةُوجتب«: $ ُّ الزركيشَوقال
 .)٤(»َ فريعةِ كحالْ يكنْ ملأوها ِ لزوجاً مملوكَ كانٌسواء

 َ قالِوبه, ُ اخلربِها فيهَ الذي جاءِ يف املكانُ عليها االعتدادُ جيبُهَّنأ : الثاينُالقول
 :ملسو هيلع هللا ىلص ُهُ قولِ وفيه,َ فريعةِ حديثِ ألفاظِواستدلوا ببعض ,ُّ والنخعيِ املسيبُابن

 ِا الذي أتاها فيهِ مكاهنْ منُال تربح عىل أهنا ُّوهذا يدل, )٥(»ُ اخلربِ أتاكُاعتدي حيث«
 عىل $ َ قدامةُ ابنَ أجابْ وقد.)٦(ُ الذي رويناهِ اخلربِ للفظاًها اتباعِ زوجُنعي

 ُ اآلخرُ واللفظ,»ِكِامكثي يف بيت«: ڠ ُهُولنا قول«: َ فقال,ِ هبذا اللفظْاستدالهلم
 عىل ُ محلهُ ال يمكنَّثم,  هلاَ ال عمومِ قضايا األعيانَّ فإن, هذاِ بهُ واملراد,ٍ عنيُقضية
 وهي ُ إذا أتاها اخلربِ والربيةِ والطريقِ يف السوقُها االعتدادُ ال يلزمُهَّ فإن;ِالعموم
 .)٧(»فيها

 ُهْ يذكرْ ملَ فريعةَيث رووا حدَ الذينَ أكثرَّ فإنٌ شاذةَ اللفظةِ هذهَّوالذي يبدو أن
 ِ هذينَ أحدَ يكونْ أنَّ ال بدملسو هيلع هللا ىلص ُّ النبيُهَفالذي قال, ٌ واحدةُ والقصةِهبذا اللفظ

                                                 
 . ٣/٥٠٠ سنن الرتمذي )١(
   تقدم خترجيه  )٢(
 . ٩١ − ٨/٩٠ نيل األوطار )٣(
 . ٥/٥٧٦ رشح الزركيش )٤(
   تقدم خترجيه  )٥(
  .١١/٢٩١املغني :  انظر)٦(
 .  املصدر السابق)٧(



 
YQ@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ُ األجودَ هوِ بهُواألخذ »...ِامكثي يف بيتك «:ِ بلفظُ رووهَواألكثرون, ِاللفظني
 .ُ أعلم واهللاُ,ِ إىل الصوابُواألقرب

אאWאK 
 ,ِةَّ السكنى للحادِ حكمُ مسألةِةَّ للحادِ البيتِ لزومِ وجوبِ مسألةْ عنُومما يتفرع

 : ٍ أقوالُ فيها أربعةِوللعلامء
ً حائال مدخوالأو ً حامالْ كانتٌ سواءاً هلا السكنى مطلقُجيب :ُ األولُالقول  هبا ً

 .)١(ِ الشافعيةَ عندُّ األصحَ وهو, هباٍ مدخولَ غريأو
 .)٢(ِ احلنفيةُ قولَ السكنى عليها وهوِبل ,اً هلا السكنى مطلقُال جتب :ثاين الُالقول
 .)٣(ِ املالكيةُ قولَ وهوْ هبا فقطً مدخوالْ هلا السكنى إذا كانتُجتب :ُ الثالثُالقول
 .)٤(َ أمحدِ يف مذهبٌ روايةَ وهوً حامالْت هلا السكنى إذا كانُجتب :ُ الرابعُالقول

, ِ الدليلِ لعدماً عنها السكنى مطلقَّ للمتوىفُ ال جيبُهَّ أنِقوال األِ هذهْ منُوالراجح
 هلا السكنى َ يبذلْ السكنى ال أنُ عنها فعلَّ عىل املتوىفَ الواجبَّ عىل أنُّ تدلُفاألدلة

 ُ لهُ البيتَ كانٌها سواءِ زوجِ موتَ حنيُهُ تسكنْ الذي كانتِ يف البيتَ متكثْفعليها أن
: ِهِ يف قولُفاإلضافة, ْهمِ لغريأومها ِ ألحدأو ألبوهيا أو هلا أومها ِ ألحدأو ِ ألبويهأو
﴿ R Q﴾ ]سكنى ال إضافةُ إضافة)٥(»ِامكثي يف بيتك«: ملسو هيلع هللا ىلص ُهُ وقول]١: الطالق ُ 

                                                 
 . ٧/١٥٤, هناية املحتاج ٨/٤٠٨روضة الطالبني :  انظر)١(
 . ٤/٣٤٤, رشح فتح القدير ٦/٣٣املبسوط :  انظر)٢(
 . ١/٣٩١, جواهر اإلكليل ٢/٢٨٠بلغة السالك :  انظر)٣(
 . ٥/٥٧٧, رشح الزركيش ١١/٢٩٣املغني :  انظر)٤(
   سبق خترجيه  )٥(



YR@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 .ٍملك
 َّ لزومهنِ عىل وجوبَّ إنام دالُ والسنةُالقرآن«: ِّ املقبيلِ عنً نقالُّ احليميَقال
. »ُ اخلروجَّ هلنُ ال جيوزَ ولذلك,َّ هلنٌ تكليفَ وذلك,َرجنَ وال خيَرجنُ ال خيَّلبيوهتن
. ِ السكنى للزوجِ ال عىل لزوم, عىل هذاَّ إنام دالَ فريعةُ وحديثُواآلية«: اً أيضَوقال
َ بنيِ احلديثُفسياق? ِ للزوجُ البيتَ ليسُهَّ أنُ الفريعةِ رصحتْ وقدَكيف  ْ منَ ليسُهَّ أنَّ

 .)١(» هلاٌ تكليفْ ولكن,ٍ يف يشءِ السكنى عىل الزوجِوجوب
אאWאK 

 ْ كانتْ هلا إنَ ال نفقةٍ وفاةْ منَ املعتدةَّ عىل أنَ اإلمجاعِ العلمِ أهلُحكى بعض
 ُ فيها أهلْ خيتلفْ مل,ًالئ حاْ أمْ كانتً هلا حامالَال نفقة«: $ ُّ البغويَوقال. )٢(ًحائال
 عنها َّ املتوىفِ احلاملِ نفقةِ يف وجوبَ خمتلفونِ العلمَ أهلَّ فإن;ٌيف هذا نظرو, )٣(»ِالعلم
 :ِها عىل قولنيُزوج

 ِ العلامءَ منٍ مجاعةُ وهذا قول,ِ املالِ مجيعْ منُ هلا وتكونُ النفقةُجتب : ُ األولُالقول
, ٍوأبو عبيد, ُّوالثوري, ُّوالشعبي, َ سريينُوابن, َ عمرُوابن, اهللاِ ُوعبد, ٌّعيل: ْمنهم
 .)٤(َ أمحدِ يف مذهبٌ وجهَوهو

: الطالق[ ﴾UT S R Q P O N M L  ﴿:  تعاىلِهِواستدلوا بقول
 .)٥(»ِاحلامل ِ كاملطلقةُ هلا النفقةَ فكان;ٍ نكاحْ عنِ باحلملٌوألهنا معتدة«:  قالوا]٦

                                                 
 . ٤/١٢٤  الروض النضري)١(
 . ١٠/١٨٤, أوجز املسالك ٩/٣٠٢رشح السنة :  انظر)٢(
 . ٩/٣٠٢ رشح السنة )٣(
 . ٢/٢١٨ املسائل الفقهية )٤(
 . ٢/٢١٨ املسائل الفقهية )٥(



 
YS@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ُوابن, ٍ عباسُنواب, ٌ جابرِ بهَقال. َ األكثرينُ قولَوهو, ٌ هلا نفقةَليس : الثاينُالقول
 َوهو, )٤(ٌّوالشافعي, )٣(ٌومالك, )٢(َوأبو حنيفة, )١(ُوربيعة, ُواحلسن, ٌوعطاء, ِاملسيب
 .)٦($ ِ املنذرُ ابنُهَ ورجح,)٥(ِ احلنابلةَ عندُالراجح

 َ تكونْا أنَّ ال خيلو إمُوألنه «ِ فهي كاحلائلِ النفقةِ عىل وجوبَال دليل: وقالوا
, ِ بالوفاةُ تسقطِ األقاربَ نفقةَّ ألن;ِ للحملَ يكونْ أنَ فبطل,ِ للحملأو هلا ُالنفقة
 ٍ لواحدْ جتبْ فإذا مل,ً حائالْ كانتْ هلا وإنْ هلا لكانتَ كانْ لوُهَّ ألن; هلاَ يكونْ أنَوبطل

 َّ وبأنْ انقطعتِ عليها وقدِته لسلطُوالنفقة«: اًوقالوا أيض. )٧(» وجوهباَمنهام بطل
 وهذا ,ِ املبتوتةِ بأهنا يف احلاملِ اآليةِ وأجابوا عن)٨(»ِ إىل املرياثْتها فسقطُّ حقَالنفقة
 . تعاىل اهللاَُ شاءْ إنُ الصوابَ وهو)٩(َ املفرسينِ أكثرُقول

אאאWאאK 
, ِ املنزلِ عنَ االنتقالِةَّ للحادُسوغُ يٌقسم: ِ قسامنِ املنزلَ منِ اخلروجُمسوغات

 .َ املؤقتَ اخلروجُ يسوغُواآلخر

                                                 
 . ٣/١٨٥ اجلامع ألحكام القرآن )١(
 . ٣/٢١١ بدائع الصنائع )٢(
 . ٤/١٥٠ اخلريش عىل خمترص خليل )٣(
 . ٧/١٥٤, وهناية املحتاج ٣/٣٤٥إخالص الناوي :  انظر)٤(
 . ٢/٢١٨ املسائل الفقهية )٥(
 . ً, نقال عن ابن املنذر٣/١٨٥ اجلامع ألحكام القرآن )٦(
 . ٢/٢١٨ املسائل الفقهية )٧(
 . ٧/١٥٤ هناية املحتاج )٨(
 ). ٣٠٢ −٢٠١(١٦ حماسن التأويل )٩(



YT@  كتاب أحكام ٕالاحداد  @

אאWאK 
 ِ فيهٌها وهي ساكنةُ الذي تويف زوجِ البيتِ عنِ املعتدةُ خروجُ ال جيوزُهَّ أنَتقدم

 إىل ُ احلاجةِ ما إذا دعتُحكموبقي  .ِ هلذا القولَ املؤيدةَ األدلةُ ذكرتْوقد, ِ العدةَمدة
 هلا ُ جيوزُهَّ فإنَ كذلكُ األمرَ فإذا كان,ُ معها البقاءُ يتعذرٍ بيتها ألسبابْ عنِ املرأةِوجخر

 َ عليها منُ ما يرتتبَ سقطْ فإذا فقدت,ُها االستطاعةُ مناطِ الواجباتَّألن ;ُاخلروج
: ملسو هيلع هللا ىلص ُّ النبيَوقال, ]٢٨٦: البقرة[ ﴾§ ¨ © ª » ¬®  ﴿:  تعاىلَقال, ِاألحكام

 ِ هذه,ِ ويف اجلملة)١(»ِ وما استكرهوا عليهَ والنسيانَ أمتي اخلطأْ عنَوضع  اهللاََّإن«
 .ٍ نوعِّ كلِ حكمُتفاصيل َ وإليك,ِ رئيسينيِ إىل نوعنيُود تعُاألسباب

אאWאאK 
 ٍنة حصيَ غريُ الدارِ كانتأو, ٌ وحشةأو ٌ حريقأو ٌّ عدوأو ٌ غرقأو ٌ هدمَإذا خيف

 َ تتأذ منأو, هاِ عىل نفسُ ختافٍ فسقةَ بنيْ كانتأو, ِ اللصوصِشى فيها من اقتحامُخي
, ً وحشةْ حوهلا ووجدتِ جرياهنا منِ انتقالِ ألجلأو, اًا شديدً تأذيِ اجلريانِ أوِاألمحاء
 ِ األسبابَ منٍّ إقامتها أليِ تعذرَ بعدِ املساكنَ منْ إىل ما شاءتَ هلا االنتقالَّفإن

 ُ إخراجِ لالنتقالِ املبيحةِ األعذارَومن. )٢(ُ معهَ القرارُها مما ال تستطيعِ غريأو ِاملتقدمة
 عليها َ وليسُ عدهتا فلها اخلروجِ متامَ قبلَ ذلكُ نحوأو ِ اإلجارةُ انتهاءِ هلا أوِالورثة
 َدمها كام تقُ السكنى ال حتصيلُ عليها فعلَ الواجبَّ ألن;ِ عىل الصحيحِ األجرةُبذل
 ِ املحلةِ أهلُ مجيعَقلفينت ًدويةبة َّاحلادأن تكون  ِ لالنتقالِ املبيحةِ األعذارَ ومن,ُهُتقرير

                                                 
جتاوز اهللا عن «:  بلفظ٢/١٩٨, مستدرك احلاكم )٢٠٤٥( برقم ١/٦٣٠ رواه ابن ماجه )١(

 . هذا عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه: وقال» ..أمتي
, رشح )١٥٧ − ١٥٦/(٧, هناية املحتاج ١/٩٤, املمهدات واملقدمات ٥/٤٤٨البناية :  انظر)٢(

 .٤/١٥٩رشح خمترص خليل للخريش : وانظر. ٥/٥٧٧الزركيش 



 
YU@ @  كتاب أحكام ٕالاحداد

 َ ماتَ حنيِ يف حملها الذي هي فيهِ البقاءَ منْ تتمكنْ ملْ إنْ معهمٍ حينئذُفلها االنتقال
 .ٌ فروعِ املسألةِويف هذه. )١(هاُزوج

אאWאאאא؟ 
 : ِ عىل قولنيِ املسألةِ يف هذهِ العلمُ أهلَاختلف
 ُ مذهبَ وهوْ شاءتُ حيثَ تسكنْ فلها أنْ إذا انتقلتَةَّ احلادَّأن :ُ األولُالقول

 ِ بمحلَ إنام تعلقَ الواجبَّ بأنْوعللوا لقوهلم, )٤(ِ واحلنابلة)٣(ِ واملالكية)٢(ِاحلنفية
نا ُ شيخُهَواختار, ُ احلكمِ بهُ ال يتعلقٌ سواءِ املساكنَ منُ عداه فامَالسكنى فلام تعذر

 .$, ُ العثيمنيٌحممد
 ْ منِ املساكنِ إىل أقربَ تنتقلْ عليها أنَ وجبْ إذا انتقلتَ احلادةَّأن : الثاينُالقول

 .)٧(ِ احلنابلةَ عندٌ ووجه)٦(ِاحلنفية َ عندٌقول و)٥(ِ الشافعيةُ مذهبَ وهوِها األولِمسكن
 يف ُ الزكاةِ عليهْ وجبتْ فأشبه منِ الوجوبِ إىل موضعُ أقربُهَّبأن «ْلوا قوهلمَّوعل

 ْوقد. )٨(»ِ فيهْ جيدهمٍ موضعِ ينقلها إىل أقربُهَّ فإنِالسهامن َ أهلِ فيهُ ال جيدٍموضع
, ٍّ وال معنى نصٍّ بال نصٍ حكمُ إثباتُما ذكروه«: َفقال,  هذاْ عنَ قدامةُ ابنَأجاب

                                                 
 . ١١/١٩٨, املغني ٧/١٥٩ هناية املحتاج )١(
  .٦/٣٦ املبسوط )٢(
 . ٢/٢٨١ بلغة السالك )٣(
 . ١١/٢٩٢ املغني )٤(
 . ٧/١٥٧, هناية املحتاج ٢/٩٢٩ االعتناء )٥(
 . ٣/٥٣٦ حاشية رد املحتار )٦(
 . ٩/٣٠٦ اإلنصاف )٧(
 .  املصدر السابق)٨(



YV@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

, ِ السهامنَ أهلُ ويفارقُ منهَ يف السكنى فيام قربُها ال يوجدِ يف بيتِ معنى االعتدادَّفإن
 َ فوجبِ األقربُ نفعُ جيدهٍ موضعِها إىل أقربِ ويف نقل,ِ األقربُ نفعَ القصدَّفإن

 .)١(»َلذلك
אאWאא؟ 

 : هذاُ ويؤيدِ اجلديدِ للبيتُ تثبتِةَّ سكنى احلادَ أحكامَّ أنِألة املسِ يف هذهُالصواب
 َّ كام أنِ يف بيتها اجلديدٌ موجودِ البيتِ بلزومُةَّ احلادِمرتُ أِهِ أجلْ املعنى الذي منَّأن

 السكنى يف ُ فعلَ تعذرَّفلام, ِ البيتُ السكنى ولزومُفعل: ِ أمرانِةَّ عىل احلادَالواجب
, ِ بهُ هلا اإلخاللُ فال جيوزِ إليهْ الذي انتقلتِ البيتُي عليها لزومها بقِ زوجِبيت

 ِ إليهُاملنتقل: ْ أي− ُ املنزلَ ذلكُفيكون«: $ ُّ الزيلعيَقال.  بقدرهاُقدرت ُفالرضورة
إذا «: $ ُّ الكاساينَوقال .)٢(»ِ األعذارِ ببعضَّ إالُ منهُ فال تنتقلِ األولِ كاملنزل−

 الذي ِ كوهنا يف املنزلِ بمنزلةِ إليهْ الذي انتقلتِ سكناها يف البيتُ يكونٍ لعذرْانتقلت
 َفصار, ٍ لعذرَ كانِ إليهِ األولَ منَ االنتقالَّألن ;ُ عنهِ اخلروجِ يف حرمةُ منهْانتقلت
 .»ُ حتى تنقيض العدةِ فيهُها املقامَ فلزمِ األصلَ منزهلا منُهَّ كأنِ إليهْ الذي انتقلتُاملنزل
 ْأن ِ سببهِ حصولَ عندِها لالنتقالِ خروجَ عليها بعدُجيبو«: ُّ مهنى النفراويُن ابَوقال
 َ وهذا هو)٣(»ِ كاألولَ صارُهَّألن ;َ العدةَ حتى تقيضِ إليهْ الذي انتقلتِ باملوضعَتقيم

 .$ َ العثيمنيٍ صالحِ بنِنا حممدِ شيخُاختيار
אאWאאK 

  يف والِ يف القليلُ عنهُ ال خيتلفِ السابقِ للقسمِ يف األحكامٌ موافقُوهذا القسم
                                                 

 . ١١/٢٩٢ املغني )١(
 . ٥/٤٤٩ البناية )٢(
 . ٢/٩٩ الفواكه الدواين )٣(



 
YW@  كتاب أحكام ٕالاحداد

. اًهام واحدُ موجبَ كانْ وإنْ فقطِ األسبابَ بنيُ التمييزَ هوِوالداعي إىل التقسيم, ِالكثري
ا عىل َ لساهنُ تطيلًةَّ بذيِةَّ احلادُ كونِ باملرأةِ واملتعلقةِ لالنتقالِ املبيحةِ األعذارَفمن
O  ﴿:  تعاىل اهللاَُقال. ِ املؤذياتَ منَ ذلكِ ونحوِّ والسبِ بالشتمْها وتؤذهيمِأمحائ

 ZY X W V U T S R Q P﴾ ]وقد]١: الطالق ْ 
: َ املفرسينَ منٌ مجاعةَوقال. ِ عىل األمحاءِ اللسانِ ببذائة)١(َ املفرسينَ منٌها كثريَفرس
 ُوالذي يظهر. ِّ احلدِ إلقامةُ اإلخراجَ هنا هوِخراج باإلُواملراد,  الزنىِ بالفاحشةُاملراد
 يف اً وقوعُ األكثرُهَّ ألن;ُ أقربِ إىل املعنى األولَ هلام وهوٌ شاملِ الفاحشةَ لفظَّأن

 يف َ ما قيلُّوأصح«: $ ِّ العريبُ ابنَقال. ٍ طالقْ عنُ الفراقَ إذا كانً خاصةِالغالب
 عىل ُ مجلتها البذاءْ ومن,ُّ الطربيُهَي اختار وهذا الذ,ٍ معصيةُّ أهنا كل:ِالفاحشة
. ِ واألفعالِ األقوالَ منُ وال يرضاه اهللاُُ ما ال حيبهِّ لكلٌ جامعٌ اسمُفالفحش. )٢(»ِاألهل
 يف ُ ويدخلَ حتى يستقبحِهِ مقدارْ عنَ ما خرجُّكل: ُالفحش«: $ٍ حجرُ ابنَقال

 .)٤(»ِ بالقبيحُمُّ التكل:ُالفحش«: $ ُّ القسطالينَوقال, )٣(»ِ والصفةِ والفعلِالقول
َمل أالن: ملسو هيلع هللا ىلص ُملا سألته ڤ َ عائشةُ حديثِ معنى الفحشَ هذا هوَّ عىل أنُّويدل َ  َالقول ِ

: ملسو هيلع هللا ىلص هلا َفقال »?ِ أخو العشريةَبئس«: ِ عليهِهِ دخولَ قبلَ قالْ قدَ وكانِّلألعرايب
 َّ إن,ُيا عائشة«: َ أيب داودِة ويف رواي,)٥(ِالشيخان ُرواه »اًفحاشني ِ متى عهدت,ُياعائشة«

 .)٦(»َ وال التفحشَ الفحشُّاهللا ال حيب
                                                 

 . ١١/٢٩٣ املغني )١(
 ). ٧٥٣ − ٧٥٢/(٢ح املوطأ  القبس رش)٢(
 ٤٣٥ /١٠ فتح الباري )٣(
 ٣٠ / ٩ إرشاد الساري )٤(
 ). ٢٥٩١(, ومسلم )٥٦٨٥( البخاري )٥(
 ). ١٤٦ − ١٤٥/ (٥ أبو داود )٦(



YX@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

אאWאאK 
ا يف ِ منزهلْ منَ اخلروجِةَّ للحادَّ إىل أن)١(ُ األربعةُ األئمةُ ومنهمِ العلامءُ مجهورَذهب

 .هاِ يف بيتَّ إالُيت أهنا ال تبَّ إالَ إىل ذلكْحتاجت إذا ااً هنارِ الوفاةِعدة
 َّ النبيَّ أن:ِ فيهِ الداللةُووجه, ٍ مالكِ بنتِ الفريعةُمنها حديث, ٍواستدلوا بأدلة

 ُّ الكاساينَقال.  انتقاهلاِ جوازْ عنً سائلةُ منزهلا ملا جاءتهْها منَ عليها خروجْ ينكرْ ململسو هيلع هللا ىلص
 ُ وحرمة,ِبالنهار ِ اخلروجُإباحة: ِث حكمنيُأفادنا احلدي«: ِ عىل احلديثاً معلق$

 ِ اخلروجِ عىل جوازَّفدل, ِ االنتقالَ منملسو هيلع هللا ىلصَومنعها . هاَ خروجْ ينكرْ ملُ حيثِاالنتقال
 ٍ جماهدْ عنِهِ بسندِالرزاق ُ عبدُ بام رواهاً واستدلوا أيض)٢(»ٍ انتقالِ غريْ منِبالنهار
 َ النومَّ فإذا أرتدن,َّ ما بدا لكنَّ إحداكنَ عندَحتدثن«: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ رسولَقال: َقال, ًمرسال
 .)٣(» إىل بيتهاٍ امرأةُّ كلْفلتؤب
 َ بنَ سائبَّ أنُ بلغهُهَّأن«: ٍ سعيدِ بنى حييْ عن,ٌ مالكُ بام رواهاًتدلوا أيضواس
 ْ وذكرت,هاِ زوجَ وفاةُ لهْ فذكرتَ عمرِ بناهللاِ ِ إىل عبدْ جاءتُ امرأتهَّ تويف وأنٍخباب

 ُ خترجْ فكانتَ ذلكْفنهى عن? ِ فيهَ تبيتْ هلا أنُ يصلحْهل: ُ وسألته,ٍ بقناةُ لهاً حرثُله
 ُ فتبيتْ إذا أمستَ املدينةُ تدخلَّ يومها ثمِ فيهُّ فتظلِ يف حرثهُ فتصبحاً سحرِ املدينةَمن

 .)٤(هاِيف بيت
 ِ لغريِ اخلروجَ منٌ هي ممنوعةْإذ, ِ املبتوتةِ عىل املطلقةِ بالقياساًواستدلوا أيض

                                                 
, املغني ٢/٢١٠, فتح اجلواد ٤/١٥٩, اخلريش عىل خمترص خليل ٥/٤٤٥البناية :  انظر)١(

١١/٢٩٧ . 
 . ٣/٢٠٥ئع , بدائع الصنا)٦/٣٢( املبسوط )٢(
  تقدم خترجيه  )٣(
   تقدم خترجيه والكالم عليه  )٤(



 
YY@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ٍ جابرْ عنٍ مسلمِوملا يف صحيح, )٣(ِ والشافعية)٢(ِ واملالكية)١(ِنفية احلِ يف قولٍحاجة
 َّ النبيِفأتت, َ خترجْ أنٌها رجلَ نخلها فزجرَّ جتدْ أنْ خالتي فأرادتْقتِّلُط: َ قالڤ
 َ جازَّ فلام.)٤(»اً تفعيل معروفأو تصدقي ْ عسى أنِ فإنكِبىل فجدي نخلك«: َ فقالملسو هيلع هللا ىلص

 ِ اخلروجَ منِ املنعِهام يف علةِالتفاق اًأيض عنها َّلمتوىف لَزجا, ِ للحاجةُهلا اخلروج
 َقال«: $ )ِ الصغريِّالشافعي( بـُ امللقبُّ الرميلِ الدينُشمس َقال. ِهِوموجب
 َ ذلكَورد, اً هنارَّإال ُ ال يكونُواجلذاذ, ْهلمِ منازْ منٌ قريبِ األنصارُونخل: ُّالشافعي
 ِ خروجِ جوازِ يف علةْهمُ بعضَوقال. )٥(»هاُ عنها زوج هبا املتويفُ ويقاس,ِيف البائن
 .)٦(ِ املعاشِ لطلباً هنارِ إىل اخلروجُ هلا فتحتاجَإهنا ال نفقة: ِ عنها يف النهارَّاملتوىف

 : ِ فرعانِويف هذا القسم
אאWאאא؟ 
, اً هنارِ املعتدةِ خروجِ جلوازِةَّ احلادِشرتاط اِ إىل عدمِ العلمِ أهلُ بعضَذهب
 ُوظاهر«: $ ُّ القريشَقال, ِهِ ونحوِ العرسِ كحضورُها ملا ال حتتاجهُ خروجُفيجوز
 يف َّ إالُ وال تبيتِ للعرسُخترج: َ قالُهَّ فإن− ِ احلوائجِ لغريِاخلروج: ِ أي− ُهُ جوازِالنقل
ر ِها يف النهاِ خلروجِ األصحابَ منٌثري كَاشرتط«: $ ُّ الزركيشَقال. )٧(»بيتها

                                                 
 . ٣/٢٠٥ بدائع الصنائع )١(
 . ٤/١٥٥ اخلريش عىل خمترص خليل )٢(
 . ٧/١٥٦ هناية املحتاج )٣(
   تقدم خترجيه  )٤(
 . ٧/١٥٦ هناية املحتاج )٥(
  .٧/١٥٦, هناية املحتاج ٣/٢٠٥بدائع الصنائع :  انظر)٦(
 . ٤/١٥٩ اخلريش عىل خمترص خليل )٧(



QPP@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 ِ لغريِ اخلروجَعني جوازَ هذا ال يَّ لكن)١(»َ يشرتطوا ذلكْ ملٌ ومجاعةُوأمحد, َاحلاجة
 ْ ملْ وإنَ املرأةَّ ألن;ِهِ إىل اشرتاطِ يف التحقيقَفال حاجة«: $ ُّ الزركيشَقال, ٍحاجة
 −  تعاىل  اهللاَُقال. )٢(»اً مطلقٍ حاجةِلغريها ِ بيتْها منِ خروجْ منُنعُ عنها متَّ متوىفْيكن
 ﴾nm l k j i h g f  ﴿: − َ املؤمننيِ أمهاتاًخماطب

 ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِ لنساءُ اخلطابَ كانْوإن«: ِ اآليةِ هذهَ عند$ ُّ القرطبيَقال. ]٣٣: األحزاب[
 ُ والرشيعةَيفك, ِ النساءَ مجيعُّ خيصٌ دليلْ يردْ ملْهذا لو,  باملعنىِ فيهَّهنُ غريَ دخلْفقد

 .)٣(»ِ للرضورةَّ منها إالِ اخلروجِ عنِ واالستنكافَّنَ بيوهتِ النساءِ بلزومٌطافحة
 َ املعتدةَّ ألنَوذلك ;ِ السابقِ لألمرٌ تأكيدَ إنام هوِ اخلروجِ جلوازِ احلاجةُفاشرتاط
 ٍ مسعودِن ابِ عنُّ الرتمذيُهَ ما أخرجَ ذلكُويؤيد, ِ الرجالِ عنٍ صيانةِ إىل مزيدٍبحاجة
: $ ُّالرتمذي َقال .»ُها الشيطانَ استرشفِ فإذا خرجت,ٌ عورةُاملرأة«: اً مرفوعڤ

 .)٤(»ٌ غريبٌ حسنٌحديث«
 ِ ملنَ ذلكَ قالُلعله: َ يقالْ أنِ عليهُ فاجلوابٍ مالكْ عنُّ اخلريشُهَا ما نقلَّأم

 ْ معْ معهمَفتخرجها َ وحدِ بالبقاءَ وتستوحشٍها لعرسُ أهلَ خيرجْكأن, ِ إليهْاحتاجت
 ْ أناً عليها أيضُ وجيب,ُةَّ منها احلادُها مما متنعِ وغريِ الزينةِ باجتنابَ تلتزمْ أنَّ البدُأنه

 .ُ أعلمواهللاُ ,ِ فيهَّ إالَ ال تبيتْ وأنِ إليهَتعود

                                                 
 . ٥/٥٧٨ الزركيش عىل خمترص اخلرقي )١(
 ).٩/٢٢٧( اإلنصاف )٢(
 . ١٤/١٧٩ اجلامع ألحكام القرآن )٣(
 ). ١١٧٣( برقم ٣/٤٦٧ سنن الرتمذي )٤(



 
QPQ@  كتاب أحكام ٕالاحداد

אאWאK 
 ٌوجه هو و)٣(ِ والشافعية)٢(ِالكية وامل)١(ِ احلنفيةِ مذهبُ فظاهرًها ليالُا خروجَّأم
 ُويشهد, هاِ يف بيتَّ إالُ أهنا ال تبيتَّإال ُهَ وآخرُهَ أولاً أيضِ يف الليلُهُ جواز:)٤(ِ احلنابلةَعند

, ٍ حلاجةَّإال ِ اخلروجَ منٌ ممنوعةَةَّ احلادَّفإن,  املعنىُكام يؤيده. ُ املتقدمٍ جماهدُهلذا مرسل
 .ُ هلا اخلروجَ جازٍ وقتِّي يف أُ احلاجةِفإذا قامت

 َ الليلَّ ألن;)٥(ٍ لرضورةَّ إالً ليالِ اخلروجَها منُ منع:ِ احلنابلةَ الثاين عندُوالوجه
 ,ٍ بازِ بنِالعزيز ِنا عبدِ شيخُ اختيارَ وهوُ اجلمهورِ ما عليهُوالصواب. ِ الفسادُمظنة
$. 

 ِةَّ احلادِ بخروجُ يتعلق مماِ يف مسألتني−  اهللاُُرمحهم− ِ العلمُ أهلَ اختلفِوقد
 .اًا مؤقتًخروج

אאWאK 
 ِ موتَ قبلِّ باحلجُ املرأةِفيام إذا أحرمت −تعاىل   اهللاُُ رمحهم− ِ العلمُ أهلَاختلف

 ?ٌةَّ وهي حادَ خترجْ هلا أنْ فهل,ِ الوقتِ لضيقِّ احلجَ فواتْ خشيتَّ ثمِهِها بإذنِزوج
 : ِىل قولنيع

                                                 
 . ٥/٤٤٥ البناية )١(
 . ٤/١٥٩ اخلريش عىل خمترص خليل )٢(
 . ٧/١٥٦ هناية املختاج )٣(
 . ٩/٣٠٨ اإلنصاف )٤(
 . ١١/٢٩٧ املغني )٥(



QPR@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

 )٢(ِّ والشافعي)١(ٍ مالكُ وهذا مذهبِّ للحجُ عليها اخلروجُ جيبُهَّأن :ُاألول
 َفوجب, ِ الوقتِ وضيقِ استوتا يف الوجوبِأهنام عبادتان«: ْمِ قوهلُتعليل و)٣(َوأمحد
 ِ أركانُ أحدُهَّ ألن;ُ آكدَّ احلجَّ وألن;َ أسبقُ العدةِ كانتْ منهام كام لوِ األسبقُتقديم

 .)٤(»ُ تقديمهُ فوجبُ تعظمِ بتفويتهُ واملشقة,ِاإلسالم
 ُوهذا مذهب, ِّ احلجِ إىل فواتَ ذلكَّ أدْ ولوُ هلا اخلروجَ ليسُهَّأن : الثاينُالقول

 ِ انقضاءَ بعدُهُ تداركُ ال يمكنٌ يف منزهلا واجبُاملقام«:  فقالواْمَلوا قوهلَّ وعلِاحلنفية
 ُهَ وقتِ العمرَ مجيعَّألن ;ِ العدةِ انقضاءَ بعدُ تداركهُمكن يٌ واجبِّ احلجُوسفر, ِالعدة
 )٥(» أوىلَ فكانِ الواجبنيَ بنياً مجعِ الفوتَ بعدُهُ تداركُ ال يمكنٍ واجبُ تقديمَفكان
 ْ أحرمتْأما وقد, ِ اجلمهورُ رأيَ كام هوِ موتهَ بعدُ ابتدأتهْ فيام لوٌ متوجهْهمُوكالم

 ُهُ زمنَ كانْ وإنُّفاحلج. ٍ سواءٍّ خيشى فواهتام عىل حدِبني واجَ بنيُ املوازنةِفأصبحت
 هلا ُ ال جيوزِ بهْ الذي أحرمتِ عليها للعاماً واجبَ صارِ بهْ ملا أحرمتْلكن, ُهَّ كلَالعمر
َفتبني. ِّ احلجِ فواتُ عليها أحكامُ ترتتبَّ وإالِهِ وقتْ عنُهُ إخراجأو ُهُتأخري  ُ هبذا صحةَّ

 ِ األربعةِ األئمةَ عندٌها فهي آثمةِ زوجِ وفاةَها بعدُا خروجَّأم. ُمهور اجلِ إليهَما ذهب
 .ُ أعلمواهللاُ ,ِهِ غريٍ لسفرأو ِّها للحجُ خروجَ كانٌ سواء)٦(ٍبال خالف

                                                 
 . ٢/٣٩٢ جواهر اإلكليل )١(
 . ٧/١٥٩ هناية املحتاج )٢(
 . ١١/٣٠٥ املغني )٣(
 .  املصدر السابق)٤(
 . ٣/٢٠٦ بدائع الصنائع )٥(
, املغني ٧/١٥٩, هناية املحتاج ٢/٣٩٢, جواهر اإلكليل ٤/٣٤٦رشح فتح القدير :  انظر)٦(

١١/٣٠٥ . 



 
QPS@  كتاب أحكام ٕالاحداد

אאWאאK 
 ُ عليها إكاملُ جيبْهل, هاِ زوجِ موتَ قبلْ اعتكفتٍ يف امرأةِ العلمُ أهلَاختلف
 : ِعىل قولني? ُ عليها اخلروجُ جيبأو ِاالعتكاف
 ْ عنَ قدامةُ ابنُ وحكاه)١(ِ املالكيةُ وهذا مذهبُهُ عليها إكاملُ جيبُهَّأن :ُ األولُالقول

, ٌ واجبةَ والعدة,ِ فيهِ بالدخولَجب وَ االعتكافَّ واحتجوا بأن)٢(ِ املنذرِ وابنَربيعة
 .ُ األسبقُيقدمف

 ُ وهذا مذهبِ العدةِ ألجلِ االعتكافَ منُ عليها اخلروجُ جيبُهَّأن : الثاينُالقول
 ِ إليهُ فلزمها اخلروجٌها واجبِ زوجِ يف بيتَاالعتداد «َّ أنْهمُ وحجت)٣(ِاجلمهور
 اًجب واُ هذا االعتكافَ كانْإن: فقالوا ِوأجابوا عىل املالكية. )٤(ِ الرجلِّ يف حقِكاجلمعة

ا َّأم. ِ الواجبِ عنِ بهُشغلُ فال ياً مستحبَ كانْ وإنُ قضاؤهُ يمكنُهَّ ألن;ُ ال يفوتُهَّفإن
 ٌ منتقضْهمُوكالم, ُهَشى فواتَ بالذي خيُ قضاؤها فيبدأُ وال يمكنُ فإهنا تفوتُالعدة

 َ منُ فيها اخلروجُ التي يلزمِ الواجباتِ وسائرِ للجمعةِ املعتكفِ خروجِبوجوب
 .ِتكفاملع

 هذا َ فليس,ِ االعتكافَ منِ اخلروجِ وجوبْ منُ اجلمهورِ إليهَ ما ذهب:ُلراجحوا
 .ُ أعلم واهللاُ,ِ يف املنزلِ االعتدادَترك ُ يسوغاًعذر

                                                 
 . ١/٣٩٢, وجواهر اإلكليل ٤/١٥٨ خمترص خليل اخلريش عىل:  انظر)١(
 . ٤/٤٨٥ املغني )٢(
, حلية العلامء ٢/١١٣, املوسوعة الفقهية ٤/٤٨٥ املغني ٦/٥١٤جمموع رشح املهذب :  انظر)٣(

٢٢٤−٢٣/ (٣ .( 
 . ٤/٤٨٥ املغني )٤(



QPT@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

אאWאאאK 
 ْ جاءتوإنام. ِ املطهرِ هلا يف الرشعَ ال أصلِ يف اإلحداداً أمورِ الناسُ بعضَأحدث

 وال ٌ هبا كتابِ يأتْوالتي مل, ِ الناسَ بنيِ املنترشةِ العاداتَ منِ تلقي األحكامَنتيجة
 : ِ املستحدثةِ األمورِ هذهْفمن. ٌسنة

 .ِ لإلحداداًا معينً لونأو اًا معينً لباسِ النساءِ بعضُالتزام •
 .هاِ رأسِ مشطْ عنِةَّ احلادُامتناع •
 .ِ اجلمعةَ يومَّ إالِ للتنظيفِل االغتساَ منِةَّ احلادُامتناع •
 .هاِ ونحوٍ خياطةْ يف بيتها منِ العملِ عنِةَّ احلادُامتناع •
 .ِ للقمرِ الربوزَ منِةَّ احلادُامتناع •
 .ِ البيتِ عىل سطحِ الظهورَ منِةَّ احلادُامتناع •
 ِاإلحداد بِ يف العدةْ زادتٌها أحدَوإذا زار, ٌ ال يراها أحدُ بحيثِةَّ احلادُاعتزال •

ُ قضاء لهأو َ لذلكً كفارة;ِ فيهْ الذي رئيتِ اليومَ ذلكَ مقابلاًيوم ً. 
 .َ احلمراءَ اللحمةُ ال تقطعَةَّ احلادَّ أنْهمِ بعضُاعتقاد •
 .اً مطلقِ الرجالُ هلا تكليمُ ال جيوزَةَّ احلادَّ أنُاعتقاد •
 .هاِها ومصاحلِئج حواِ لقضاءُ هلا اخلروجُ ال جيوزَةَّ احلادَّ أنُاعتقاد •
 .َ اهلاتفُ ال جتيبَةَّ احلادَّ أنُاعتقاد •
 .َها إذا ماتِ إىل زوجُر هلا النظُ ال جيوزَةَّ احلادَّ أنُعتقادا •
 .ِ وفاتهَها بعدِ زوجِ إىل صورةُ هلا النظرُ ال جيوزَةَّ احلادَّ أنُاعتقاد •



 
QPU@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ِ والبطاقةِ الشهادةِ مثلٍ رسميةٍ يف وثيقةٌ صورةُ لهْ إذا كانت:ِوهذا عىل نوعني
 ِا إذا كانتَّأم. َمانع  فالُةَّ احلادِ إليهْ نظرتْفلو, ِ البلو للرضورةِ بهْتَّها مما عمِونحو

 .ٍ مليتأو ٍّ حليُ الصورةِ كانتٌ اقتناؤها سواءَمَّحرُ املَّفإن, َكرِّ للذُالصورة
 . بينهامُ تقسمَ العدةَّ فإنِ زوجتانُ لهَ إذا كانَّ املتوىفَّ أنْ بعضهمُاعتقاد •
 اً ذكرْ وولدتٌ إحدامها حاملِ زوجتانُ لهَ إذا كانَّ املتوىفَّ أنْ بعضهمُعتقادا •

 .ِ الثانيةِ الزوجةَ هذا ينهي عدةَّفإن
,  األمورِ هلذهَ ال أصلُهَّ أنَ تقدمْ وقد)١(ِ اإلحدادِ يف بابِ املحدثاتُ بعضِهذه •

 ِ الشيخانُفيام رواه −  َ قالملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّفإن ; تعاىل هبا هللاُِ التعبدُ ال جيوزُهَّ فإنِفعليه
 .)٢(»ٌّ ردَ فهوُ منهَنا هذا ما ليسِ يف أمرَ أحدثْمن«: −ڤ َ عائشةْعن

 
 
 

                                                 
 . $ غالب هذه املحدثات أفادنا هبا شيخنا بكر بن عبد اهللا أبو زيد )١(
 برقم ٢/٢٦٧ كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح مردود  البخاري)٢(

 ). ١٧١٨(, ومسلم يف األقضية برقم )٢٦٩٧(



QPV@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

W 
 . هـ٢٢/٢/١٤١٥ ُوتاريخ ١٦٨٤٢ ُفتو رقم

 : ُوبعد ..ُهَ بعدَّ ال نبيْ عىل منُ والسالمُ والصالةُهَ وحد هللاُِاحلمد
 ِ إىل سامحةَ عىل ما وردِ واإلفتاءِ العلميةِحوث للبُ الدائمةُ اللجنةِ اطلعتِفقد

 ِ العلامءِ كبارِ هليئةِ العامةِ األمانةَ منِ إىل اللجنةِواملحال...يِ املستفتَ منِّاملفتي العام
 ِ دراسةَ وبعدًي أسئلةِ املستفتَ سألْوقد.  هـ٧/١٢/١٤١٤ ِ وتاريخ)٥٣٨٥( ِبرقم

 :  ييلَّ عامْ هلا أجابتِاللجنة
 ِ العاداتَومن, − ً واسعةً رمحةرمحهام اهللاُ − والدي وجديت ألمي ِّ تويفْلقد :١س

 يف ُ الذي يستخدمِّ البنُ بعضَّ ومعهنِ حيرضوا النساء للعزاءْ أنِ بالنساءِنا اخلاصةَعند
 ِ النساءُ بعضَ جاءْ أنَفحدث, َّ املتوىفَ نساءِ بإعطائهَ ويقمنِ املالُ وبعضِالقهوة
 ٍ سنواتِ سبعَ هذا قبلَ لنا وكانٍ قر جماورةْ منَّ أمي وهنَ وأعطنيِل واملاِّ البنِببعض

 ِ بإعادةَ حتى تقومِّ يف السنٌألهنا كبرية ; إليهاَ الاليت حرضنَّ منهنُ أمي تعرفْ تعدْومل
 َ حتى تربأُفامذا تفعل, ِ الناسِ حقوقْها منُ ذمتَ تربأْ أنُا وتريدِ ألصحاهبِ األشياءَتلك
 .َأفتونا مأجورين ?ٌ بدعةُهَّ إنْ أمٌّ رشعيُ هذا العملْوهل ?هاُذمت

 ِ امليتِ أهلِومواساة, ِ وذويهَّ للمتوىفِ بالدعاءٌ مرشوعةُالتعزية :ُاجلواب
وإذا , ٍ وال خميلةٍ إرسافِ غريْ منْ هلمٍ طعامِوصنع, ِ واالحتسابِ بالصربْهمِووصيت
 .ِ فيهَ فال يشءِ واملواساةِدية اهلِ عىل سبيلُ املذكوراتُ النسوةُ ما أحرضتهَكان

 ْ أنَ وبعدَ رمضانُ شهرَودخل,  الثاينِ يف الشهرً زوجتي حامالْ كانت:٢س
 ِ سبعة معها مدةَّ استمرٍ شهريةٍ دورةِ بدمَ ليسٌ هلا دمَ ظهراً يومَ عرشَ مخسةْصامت

 باقي ْ وأفطرتَ احلملِ أسقطتَ ذلكَ وبعد,ِ والصيامِ يف الصالةٌولكنها مستمرة, ٍأيام
أفتونا  ?ُ عليها القضاءْ أمِ الدمِ نزولَ معٌ صحيحِسقاط اإلَها قبلُ صيامْهل. ِالشهر
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 .َمأجورين
 ْوقد, ِ بهُّ ال يعتدٍ فسادُ دمِ املذكورةِ احلاملِ املرأةَ منُ النازلُالدم :ُاجلواب

 ُواحلال − ِ اإلسقاطَا قبلُها وصالهتُوصيام, ِ والصالةِها يف الصيامِ باستمرارْأحسنت
 ٌ خمتلفةٌ أحكامُ فلهِ اإلسقاطَ بعدُا األحكامَّوأم,  عليهاَ وال قضاءٌصحيح − َرِكُما ذ

 :  عىل ما ييلِ احلملِ أطوارِّ يف أيِ اإلسقاطِ زمنِباختالف
 َ منِ املختلطةِ النطفةِطور :ِ األولنيِ يف الطورينُ احلملَإذا سقط :ُ األولُاحلكم

 ُ طورَ وهوِ العلقةِوطور, ِ يف الرحمِ املاءِ علوقْ األوىل منَ وهي يف األربعنيِاملائني
 ُ ال يرتتبِ ففي هذا احلالة,اً يومَ ثامننيِ إىل متامَ الثانيةَ يف األربعنيٍ جامدٍحتوهلا إىل دم
 يف ُ املرأةُ وتستمر,ٍ بال خالفِ األحكامَ منٌيشء − ً علقةأو ًنطفة −ها ِعىل سقوط

 .ٌ إسقاطْ يكنْ ملُهَّها وصالهتا كأنِصيام
 ْ منٍقطعة: ْ أي−  ِ املضغةِطور, ِ الثالثِ يف الطورُ احلملَإذا سقط : الثاينُاحلكم

 ٍ واحدْ منِ الثالثةَ يف األربعنيَ وهوُهُ وهيئتُهُ وشكلُهُ وصورتُ أعضاؤهَرَّدَقَ تِ وفيه− ٍحلم
 : ِ حالتانُفله, اً يومَ وعرشينٍ مائةِ إىل متاماً يومَوثامنني
وال , ٍّ وال خفيٍّ آدميِ خللقٌ ظاهرٌ فيها تصويرَ ليسُ املضغةَ تلكَ تكونْأن -١

ها يف ِ سقوطُ حكمِ هذهِ املضغةِ سقوطُفحكم, ٍ إنسانُ بأهنا مبدأِشهادة القوابل
 .ِ األحكامَ منٌ يشءِ عليهُ ال يرتتبِ األولنيِالطورين

 ِ خلقْ منٌ ظاهرٌصوير فيها تأو ٍّ آدميِ لصورةً مستكملةُ املضغةَ تكونْأن -٢
 ُ بأهنا مبدأُ القوابلَ شهدأو, ٌّ خفيٌ تصويرأو, َ ذلكِ نحوأو ٍ رجلأو ٍ يد:ِاإلنسان
 .ِ العدةُ وانقضاءُالنفاس:  عليهاُ يرتتبُهَّ هنا أنِ املضغةِ سقوطُفحكم, ٍإنسان

 ْ منَو وهِ الروحِ نفخَبعد: ْأي, ِ الرابعِ يف الطورُ احلملَإذا سقط : ُ الثالثُاحلكم
 ُفله, ُ فام بعدِ عىل احلملاًم يوَ وعرشينٍ وواحدٍ مائةِ مرورْ منِ اخلامسِ الشهرِأول
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 :  ومهاِحالتان
 اً سابقِ املذكورةِ للمضغةِ الثانيةِ احلالةُ أحكامُفله, اً صارخَّ ال يستهلْأن -١
 .ُ عنهُّويسمى ويعق, ِ ويصىل عليهُويكفن, ُلَّغسُ يُأنه: ُويزيد
 اًها آنف قبلِ ومنها ما يف احلالةً كاملةِ املولودُ أحكامُفله, اً صارخَّتهل يسْأن -٢
 ,َ ذلكُ وغريُ ويورثُفريث, ٍ ومرياثٍ وصيةْ منَ املالُ يملكُهَّ ها هنا هي أنٌوزيادة
 .ُ أعلمواهللاُ

ما َإهنا عند: ُ تقولِ رمي اجلمراتْ املايض لكنها عنَ خالتي العامْحجت :٣س
 بأهنا ًعلام.  الْ أمِ يف احلوضَ هوْهل. ِ الزحامِ شدةْ احلىص منُ يقعَأين ُترمي ال تشاهد

 .َأفتونا مأجورين ?فامذا عليها,  وهي ترمياً أحيانَ اجلمرةِشاهدت
 ْ كانتْفإن,  احلىص يف املرمىِ وقوعُ الرمي حتققِ صحةِ رشوطْمن :ُاجلواب

ها ُ ورميِّ للشكَ فال أثرَ ذلكَبعد ْ شكتَّ ثمِ الرمي يف احلوضَ حالِهِ وقوعْ منًمتيقنة
 ُ يذبحٍ بدمُ احلىص يف املرمى فعليها الفديةَ وقوعْ تتيقنْ وملًةَّ شاكْ كانتْوإن, ٌصحيح
 .ُ التوفيقوباهللاِ ,ِ الفقراءِ احلرمِألهل

 ...َ وسلمِ وصحبهِ وآلهٍ عىل نبينا حممدوصىل اهللاُ
 .ِ واإلفتاءِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُاللجنة

 .ٍ بازِ بناهللاِ ِ عبدُ بنِالعزيز ُعبد/  ُلرئيسا
 /ٌعضو         /ٌعضو        /ٌعضو

 ُ الفوزانَ فوزانُ بنُصالح   ِ آل الشيخٍ حممدِ بناهللاِ ِ عبدُ بنِالعزيز ُعبد      ٍ أبو زيداهللاِ ِ عبدُ بنُبكر
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אאK 
 أو ٍ حلاجةَّ إالُ منهُ وال خترجِ فيهٌها وهي ساكنةُ زوجَذي ماتها الَ بيتُتلزم :ًأوال
 ْ إذا ملِهِ ونحوِ السوقَها منِ حاجتِ ورشاءِ املرضَ املستشفى عندِ كمراجعةٍرضورة
 .َ بذلكُ يقومْ لدهيا منْيكن

 َ تتبخرْ أنَها فال بأسِ حيضْ منْ إذا طهرتَّها إالَ ونحوِ الطيبَ أنواعُجتتنب :اًثاني
 .ِبخوربال

 َ قالئدَ ذلكَ كانٌها سواءِ وغريِ واألملاسِ والفضةِ الذهبَ منَّ احليلُجتتنب :اًثالث
 .َ ذلكَ غريأو ً أسورةأو

وهلا , هاِّ كلِ األمورِ هذهْ عنَةَّحدُ هنى اململسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِ رسولَّ ألن;َ الكحلُجتتنب :اًرابع
 أقارهبا ْ منْ شاءتْ منَكلمُ تْنوهلا أ, ْ متى شاءتِ والسدرِ والصابونِ باملاءَ تغتسلْأن

 ْوهلا أن, َ ذلكَ ونحوَ والطعامَ القهوةُ هلمَها وتقدمِ حمارمَ معَ جتلسْوهلا أن, ْهمِوغري
 ِ كالطبخِ أعامهلا البيتيةِ يف مجيعاً وهنارً بيتها ليالِها وأسطحةِ بيتِها وحديقةِ يف بيتَتعمل

 ُ غريُهُ مما تفعلَ ذلكِ ونحوِ البهائمِ وحلبِ املالبسِ وغسلِ البيتِ وكنسِواخلياطة
ها إذا ِ رأسْ عنِ اخلامرُوهلا طرح, ِ النساءَها منِ كغريً سافرةِ يف القمرُوهلا امليش, ِةَّحدُامل
 .ِ وصحبهِ وآلهٍ عىل نبينا حممدوصىل اهللاُ, ٍ حمرمُها غريَ عندْ يكنْمل

 ُّ العامُالرئيس
 /ِ واإلرشادِلدعوة واِ واإلفتاءِ العلميةِ البحوثِإلدارات

 .ٍ بازِ بناهللاِ ِ عبدُ بنِالعزيز ُعبد
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 : هـ٢٤/٥/١٤٠٦ ُ وتاريخ٩٥٧٨ ُفتو رقم
 : ُوبعد ..ُهَ بعدَّ ال نبيْ عىل منُ والسالمُ والصالةُهَ وحد هللاُِاحلمد
 ِ إىل سامحةَ عىل ما وردِ واإلفتاءِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُ اللجنةِ اطلعتِفقد
  ِ وتاريخ١٥١٩ ِ برقمِ البحوثِ بإدارةِاملقيد .. املستفتيَ منِّم العاِالرئيس
 : ُهُّ هذا نصً املستفتي سؤاالَ سألْوقد

 يف  اهللاَِهنا حتوي اسم إُحيث, ِ اليوميةِ عىل اجلرائدِ الغداءِ تناولُما حكم :١س
 . طياهتاِداخل

 َ لكُنرفق,  اهللاُِ ذكرِ ما فيهِ امتهانِ منا فتو يف حكمَ صدرْ أنَسبق :ُاجلواب
 .صورهتا
 : ْهمُ ذكرِ التاليةِ األصنافُ عدةْكم :٢س
  ُالصغرية −٣   ُاحلائض −٢    ُاملطلقة −١
 ?ُاآليسة −٧    ُاملستحاضة −٦   ُاحلامل −٥   ُالنفساء −٤

 : ٍ أصنافُ ستةُاملعتدات :ُاجلواب
 ِ كاملُوضع : هيٍ طالقأو ٍ زوجِ موتْوعدهتا من, ُاحلامل :ُ األولُالصنف

 .]٤: الطالق[ ﴾¼ ½ ¾ ¿ ÂÁ À  ﴿:  تعاىلِهِ لقول;ِاحلمل
 ٍ أيامُ وعرشةٍ أشهرُفعدهتا أربعة, ٍ محلِ غريْها منُاملتوىف عنها زوج : الثاينُالصنف

 H G F E D C B A ﴿:  تعاىلِهِلقول ;ِهِ موتِ حنيْمن
 KJ I﴾ ]٢٣٤: البقرة[. 
 ;ٍ قروءُ هي ثالثةٍ فسخأو ٍ طالقْوعدهتا من, ِ احليضُ ذاتُاملرأة :ُ الثالثُالصنف

١٤٠٥
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 .]٢٢٨: البقرة[ ﴾ml k j i h  ﴿:  تعاىلِهِلقول
 ِهِ لقول;ٍ أشهرُفعدهتا ثالثة, ٍ كربأو ٍا لصغرَّ إمُ التي ال حتيضُاملرأة :ُ الرابعُالصنف

 ﴾» ¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²«  ﴿: تعاىل
 .ُها املستحاضةُ ومثل]٤: الطالق[

 ِلقول ;ٌفعدهتا سنة, ُ ما رفعهِ تدرْها وملُ حيضَ التي ارتفعُاملرأة :ُامس اخلُالصنف
 .ُ علمناهٌ منكرْ منهمُهُ ال ينكرِ واألنصارَ املهاجرينَ بنيَ عمرُهذا قضاء: ِّالشافعي

 اً وعرشٍ أشهرَ أربعةِ الرتبصِ مدةَ بعدُّوتعتد, ِ املفقودُامرأة :ُ السادسُالصنف
 ..َ وسلمِ وصحبهِ وآلهٍ عىل نبينا حممد وصىل اهللاُُ التوفيقوباهللاِ, ِ الوفاةَعدة

 : ُ الدائمةُاللجنة
 /ٌعضو      /ٌعضو      /عضو
 .ٍ بازِ بناهللاِ ِ عبدُ بنِالعزيز ُعبد   ٌّ عفيفيِالرازق ُعبد   َ غديانُ بناهللاِ ُعبد
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١٠٦٥٨٣L١٢L١٤٠٧ 
 .ُوبعد ...ِ وآلهِهِ رسول عىلُ والسالمُ والصالة هللاُِاحلمد
 ...ْ منِ املقدمِ عىل السؤالِ واإلفتاءِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُ اللجنةِ اطلعتِفقد
: ُهُّ ونص١٧/١١/١٤٠٧ ِ وتاريخ٤٢٥٥ ِ إليها برقمِ واملحالِّ العامِ الرئيسِإىل سامحة

 عىل مضموهنا َالع االطْ منكمَّ ثم اهللاَِ أرجو منْكمِ لسامحتِ برسالتي هذهُإنني أبعث(
 ْ أمَ يف ذلكٌ إثمَّ عيلْ وهلِ هذا النوعَ نحوْكمُ سامحتُ هبا وإرشادي بام يراهَّ عامَواإلفادة
 ُ البنتُهمَ عندْإذا ماتت ...َ يسكنونِ لنا يف اإلسالمٍ أخواتُ بعضُ يوجدُهَّ بأنَال وهو
, ٍوعرش ٍ أشهرِ أربعةُها وهي مدةِ عىل زوجُ التي حتزهنا املرأةَ عليها األيامَحيزنون
 ِ املنزلِ أركانْ منٍ يف ركنُها وجتلسَ مالبسُ وال تغريَ الطيبُّ ال تلمسِ املدةِ هذهُوطيلة
 ٍ أسبوعِّ كلَ وما بنيُذكورة املُ حتى تنتهي املدةُهُ حملها التي جتلسْ منْ تطفأْ ملُوالنار

 ِ أوُّ األمِ وإذا ماتتَ يأكلْأن  اهللاَُ أرادْ ملنَ عزائم عىل بنتها ويعملونَبايح ذَيذبحون
 فال ا حيلفونْ وإذا أرادوا أنِ احلزنَ ذلكِ بنفسٍ كاملةٍ سنة مدةَ فيحزنونُ اجلدةِ أوُاخلالة
    ُ يا حممد:َ يقولونْ بل, يا اهللاُ:َ وال يقولونِ باألمانةَ حيلفونْ بل باهللاَِحيلفون

 ُهَ سبحان−  هللاَِ ويتصدقونْهمِ وصيامْمِاهت عىل صلوَ وحيافظونِ باإلسالمَ ويدعون
 .)َ الْ أمَ هذا اليشءْ عنهمُ وأعرفْ عليهماً بكوين متسرتَ يف ذلكٌّ إثمَّ عيلْ فهل−

 :  بام ييلْوأجابت
 َّ إالٍ ثالثَ فوقٍ عىل ميتَّ حتدْ أنِ اآلخرِ واليوم باهللاُِ تؤمنٍ المرأةُال جيوز: ًأوال
 عىل َ يصربْ أنِ وعىل املسلمملسو هيلع هللا ىلص ُّ النبيَ إىل ذلكَ كام أرشد,اً وعرشٍ أشهرَ أربعةٍعىل زوج
 َ يلطمأو ِ املصيبةَ عندُهَ ثوبَّ يشقْ أنُ لهُ وال جيوزِهِ وقدر اهللاِِ يرىض بقضاءْ وأنِاملصيبة
 مما اً خري اهللاُُهَ يعوضْ ربام أن عىل اهللاُِهَ أجرُ وحيتسبُ يصربْ بلُ النياحةُ لهَ وليسُوجهه
 .ُهَفقد
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 َ للوافدينِ العزائمِ وعملَ الذبائحِ امليتِ أهلِ يف ذبحِ اللجنةَ فتو منَصدر: اًثاني
 ِ أهلْ من اهللاِِ بغريِ ويف االستعانةِ باألمانةُ فتو منها احللفاً أيضَ وصدرْلتعزيتهم
 .هاَ صورَ لكُ نرفقِالقبور
 ْ فإنِ البدعِ وتركِ الصربَ منْ عليهمُ إىل ما جيبِ هؤالءُ إرشادَ عليكُجيب: اًثالث
 .ٌ آثمَ فأنتْهمْ ترشدْ وملْ عليهمَسرتت

 ...َ وسلمِ وصحبهِ وآلهٍ عىل نبينا حممد اهللاَُّوصىل
 : ُ الدائمةُاللجنة

 /ُ الرئيس        :ِ اللجنةِ رئيسُنائب            /ٌعضو
 .ٍ بازِ بناهللاِ ِ عبدُ بنِالعزيز ُعبد        .ٌّ عفيفيِالرازق ُعبد          .ُ غديانُ بناهللاِ ُعبد
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 :  هـ٦/١٢/١٤٠١ ُ وتاريخ٤١٨٢ ُفتو رقم
 : ُ وبعد,ُهَ بعدَّ ال نبيْ عىل منُ والسالمُ والصالةُهَ وحد هللاُِاحلمد
 ِ إىل سامحةَ عىل ما وردِ واإلفتاءِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُ اللجنةِ اطلعتِفقد
 ِ اللجنةِ دراسةَ وبعدٍ أسئلةَ أربعةْ املستفتي عنَ سألْوقد,  املستفتيَ منِّ العامِالرئيس
 :  فيام بعدٍ سؤالِّ كلْ عنْ املستفتي أجابتِألسئلة
ها ِ زوجَ هبا أمامَ التزينُ إذا تريدِ للمرأةٌ جائزِوالبودرة ِ املكياجُ استعاملِهل :١س
 ?ْفقط

 فتو َ ذلك يفَ صدرْ وقدَ ذلكُ جوازُ واألصل,َ ذلكْ مناً مانعُال نعلم : ُاجلواب
 .ِ الفائدةَ منٍ صورهتا ملزيدَ لكُ نرفقِ اللجنةَمن

 
 ?ِ يف اإلسالمِالرهانما حكم ُ :٢س

 ُفيجوز, ٌ رشعيةٌ مصلحةِ عليهَ ما ترتبَّإال ٌ ممنوعُهَّ أنِ يف الرهانُاألصل :ُاجلواب
 . صورهتاَ لكُ نرفقَ يف ذلكٌ فتو مفصلةْ صدرتْوقد

 
 ْ هي منْوهل ?..هاُ يتوىف زوجٍ امرأةِّ عىل كلِالواجبة ِ املرأةِ حدادُ مدةْكم :٣س
 ?َ آخرٍ شخصْ منِ للزواجِ واالستعدادِ احلملِ عدمْ منِ التأكدِأجل

 إذا اً وعرشٍ أشهرَ أربعةَّ تعتدْ أنُ جيبُ فإنهِ زوجتهْ عنُإذا تويف الرجل :ُاجلواب
 يف َ اإلحدادُ وتلزمً حامالْ إذا كانتِ احلملِ بوضعِ العدةَ منَ وخترجٍ حاملَ غريْكانت
 .اِ عدهتِوقت



 
QQU@  كتاب أحكام ٕالاحداد

 ُ ورعايةهاِ زوجِخاطر ُطييبتها وِ رمحِ براءةُنيي تبيه فَ يف ذلكُا احلكمةَّوأم
 ُ التوفيق وباهللاِ,ِ العدةِ يف أيامُ عليها اإلحدادَولذا وجب ;َ ذلكُ وغريِ األرسةِحقوق

 .َ وسلمِ وصحبهِ وآلهٍ عىل نبينا حممدوصىل اهللاُ
 : ُ الدائمةُاللجنة

 /ٌعضو      /ٌعضو      /ٌعضو  
 .ٌّ عفيفيِالرازق ُعبد    .َ غديانُ بناهللاِ ُعبد      .ٍ قعودُ بناهللاِ ُعبد

 
 
 
 
 



QQV@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

א 
ِمرسد أحاديث اإلحداد ِ ُ......................................................٣ 

ِأحاديث الصحيحني أو أحدمها: ًأوال ِ ِ ُ:.....................................٣ 
ِأحاديث الكتب التسعة سو الصحيحني: ًثانيا ِ ِ ُ:...........................٦ 
ِب التسعةما سو الكت: ًثالثا ِ:............................................١٠ 

ُالفصل األول ُاإلحداد وأقسامه: ُ ُُ...........................................١٢ 
ُاملبحث األول ِتعريف اإلحداد: ُ ُ............................................١٢ 
ًاإلحداد لغة ُ:............................................................١٢ 
ًوأما رشعا َّ:.............................................................١٢ 
ُأقسام اإلحداد احلكمية: ُاملبحث الثاين ِ ُ......................................١٣ 
ُأقسام اإلحداد احلكمية: ُاملبحث الثاين ِ ُ......................................١٤ 

ُالقسم األول ُّاإلحداد الرشعي: ُ ُ..........................................١٤ 
ُّاإلحداد اجلاهيل:  الثاينُالقسم ُ............................................١٤ 

ُالنوع األول ُاإلحداد اجلاهيل القديم: ُ ُّ ُ.....................................١٤ 
ُاإلحداد اجلاهيل احلديث: ُالنوع الثاين ُّ ُ....................................١٥ 
ُاملبحث الثالث ِاحلكمة من اإلحداد: ُ َ ُ........................................١٧ 
ُاملبحث الثالث ِاحلكمة من اإلحداد: ُ َ ُ........................................١٨ 
ُحكم اإلحداد ورشوطه: ُالفصل الثاين ِ ُ......................................٢١ 
ُاملبحث األول ِحكم إحداد املرأة عىل زوجها املتوىف عنها: ُ ِ ِ ُ....................٢١ 

ِلقول األولُأدلة ا ِ:.......................................................٢٢ 
ِحكم إحداد املرأة عىل غري زوجها: ُاملبحث الثاين ِ ِ ِ ُ............................٣٠ 
ُاملبحث الثالث ِرشوط اإلحداد: ُ ُ............................................٣٢ 



 
QQW@  كتاب أحكام ٕالاحداد

ِحكم إحداد الصغرية: ُاملسألة األوىل ِ ُ.....................................٣٢ 
ُاملسألة الثانية ِحكم إحداد املجنونة: ُ ِ ُ......................................٣٣ 
ُاملسألة الثالثة ِحكم اإلحداد يف النكاح الفاسد: ُ ِِ ُ...........................٣٤ 
ُاملسألة الرابعة ِحكم إحداد الذمية املتوىف عنها: ُ ِ ُ...........................٣٥ 

 ٣٧...............................................................:ُالرتجيح
ُاملسألة اخلامسة ِحكم إحداد األمة وأم الولد: ُ ِ ِِّ ُ.............................٣٩ 
ُاملسألة السادسة ٍحكم إحداد املعتدة من طالق: ُ ْ ِ ِ ُ...........................٤٠ 

ُالفصل الثالث ِزمن اإلحداد: ُ ُ...............................................٤٩ 
ُاملبحث األول ِمـدة اإلحداد: ُ ُ...............................................٤٩ 
ُالقسم األول ِمدة اإلحداد عىل غري الزوج: ُ ِ ِ ُ:..............................٤٩ 
ِمدة اإلحداد عىل الزوج: ُالقسم الثاين ِ ُ....................................٥١ 
ُالنوع األول ِعدة احلائل: ُ ُ.................................................٥١ 
ِعدة احلامل: ُالنوع الثاين ُ.................................................٥٣ 
ِمسائل متعلقة بزمن اإلحداد: ُاملبحث الثاين ِ ٌ ُ.................................٥٩ 

ِحكم انقضاء العدة بالسقط: ُاملسألة األوىل ِ ِ ُ...............................٥٩ 
ُاملسألة الثانية ِحكم إحداد املغيبة: ُ ِ ُ........................................٦١ 
ُاملسألة الثالثة ِبيان معنى قول: ُ  ٦٣.........................: ﴾KJ﴿ : ِه تعاىلُ
ُالفصل الرابع ِبيان ما يلزم احلادة عىل زوجها من األحكام: ُ َ ِ َ ُ ُ..................٦٥ 
ُالفصل الرابع َبيان ما يلزم احلادة : ُ ُ ِعىل زوجها من األحكامُ َ ِ..................٦٦ 
ُاملبحث األول ِجتنب أنواع الطيب ونحوها: ُ ِ ِ ُ.................................٦٦ 

ِحكم األدهان غري املطيبة: ُاملسألة األوىل ِ ِ ُ..................................٦٧ 
ُاملسألة الثانية ِحكم أكل املطيب: ُ ِ ُ.........................................٦٧ 



QQX@  كتاب أحكام ٕالاحداد 

ُاملسألة الثالثة ِحكم التجارة بالطيب: ُ ِ ُ.....................................٦٨ 
ِجتنب الزينة يف الثياب: ُاملبحث الثاين ِ ُ........................................٦٨ 
ِجتنب الزينة يف الثياب: ُاملبحث الثاين ِ ُ........................................٦٩ 
ُاملبحث الثالث ِنب الزينة يف البدنجت: ُ ِ ُ.......................................٧٢ 
ُاملبحث الثالث ِجتنب الزينة يف البدن: ُ ِ ُ.......................................٧٣ 

ِمنعها من اخلضاب: ُاخلصلة األوىل َ ُ.......................................٧٣ 
ُاخلصلة الثانية ِمنعها من االكتحال: ُ َ ُ......................................٧٣ 
ِحكم الكحل يف الرضورة: ُاملسألة األوىل ِ ُ.................................٧٤ 

ِفتلخص لنا من كالمه  ِ ْ ٍ ثالثة أجوبة$َّ ُ:.................................٧٥ 
ُاملسألة الثانية ِحكم استعامل املكايج ونحوها للحادة: ُ َّ ِ ِ ِ ُ.....................٧٨ 
ِحكم لبس النقاب واخلفاف للحادة: ُثةُاملسألة الثال َِّ ِ ِ ُ........................٧٩ 
ُاملبحث الرابع ِّجتنب احليل: ُ ُ.................................................٧٩ 
ُاملبحث الرابع ِّجتنب احليل: ُ ُ.................................................٨٠ 

ُاملبحث اخلامس ُ:...........................................................٨٢ 
ُاملبحث اخلامس ُ:...........................................................٨٣ 

ِحكم ما لو كانت متلبسة ببعض املن ً ْ ْ ِهيات قبل وفاة زوجهاُ ِ َِ...................٨٣ 
ُاملبحث السادس َوجوب لزوم احلادة بيتها: ُ ِ َّ ُِ.................................٨٣ 
ُاملبحث السادس َوجوب لزوم احلادة بيتها: ُ ِ َّ ُِ.................................٨٤ 
ِحكم ما لو بلغها اخلرب وهي يف غري بيتها: ُاملسألة األوىل ِ ُ َُ ْ:..................٨٩ 
ُاملسألة الثانية ِحكم السكنى للحادة: ُ َّ ُ.....................................٩١ 
ُاملسألة الثالثة ِحكم نفقة احلادة: ُ َِّ ُ..........................................٩٢ 
ُاملسألة الرابعة ُأسباب اخلروج من املنزل ومسوغاته: ُ َ ُُ ِ ِ......................٩٣ 



 
QQY@  كتاب أحكام ٕالاحداد

ُالقسم األول ِمسوغات خروج االنتقال: ُ ِ ُ.................................٩٤ 
ُالنوع األول ِاألسباب املتعلقة بالسكن: ُ ُ ُ...................................٩٤ 
ُالفرع األول ُهل إذا انتقلت يلزمها املسكن األقرب?: ُ ُ ُ ْ ْ.....................٩٥ 
ِهل تثبت أحكام سكنى احلادة للبيت اجلديد?: ُالفرع الثاين ِ ِ َّ ُ ُ ْ...............٩٦ 
ِسباب املتعلقة باملحدة نفسهااأل: ُالنوع الثاين ِ ُ ُ..............................٩٦ 
ِمسوغات اخلروج املؤقت: ُالقسم الثاين ِ ُ..................................٩٨ 
ُالفرع األول ِهل تشرتط احلاجة جلواز خروج احل: ُ ِ ُ ُ ِادة?ْ َّ....................٩٩ 
ِحكم خروج احلادة ليال: ُالفرع الثاين َّ ِ ُ...................................١٠١ 

ِّحكم خروج احلادة للحج: ُاملسألة األوىل َِّ ِ ُ...............................١٠١ 
ُاملسألة الثانية ِحكم بقاء احلادة يف املعتكف بعد وفاة زوجها: ُ ِ ِ َِ َ َّ ِ ُ............١٠٣ 
ُاملبحث السابع ِما أحدثه الناس يف اإلحداد: ُ ُ ُ َ...............................١٠٤ 

 ١٠٥..............................................................:ٌملحقــات
 ١٠٦..............................................................:ٌملحقــات

ِبيان ما يلزم املحدة عىل زوجها من األحكام َ ِ َ َّ ُ ُ ُ...............................١٠٩ 
 ١١٦......................................................فهرس املوضوعات

 
 




