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 شكر و تقدير

اللمد    سلحان وتتحلل  مدا كسبرا وشكرا ككبراا الذذ  اتع ععبنح  نتمم اللسر  
 انحا  ذذ المذكرة المموااتما  فحاألص يد تنح  ن ارر اللفص األلح ن و ن اندذ  

اللكر لمنملقبن  مم   فحرواحا ولو  كعمم  بسم اعمرا فح  حللفص ا ص اللفص و م  ننعل  
«  م ال يلكر النحسا لع يلكر ا » ن  

: امقدم  ملكراتنح الخحللم إلل
ععل ألسر ح  تنح وععل الكقم المت  نلمنح  قسوللح  «  عبط ا منحم»اا محاة اللفحاعم  

. ا شراف ععل  ذذ المذكرةا التنح ا  تتحلل  تعملح وجزا ح عنح خبر النزاء
كمح امقدم  لكراح وتقديراح وا مرا نح األلحا اللفصا  عفحء لننم المنحالم ععل ألسر ع  

.  ت اراءة  واوع  ذذ المذكرة
وواجج اال منحن واال مرام والمقدير التمبل يقمفت  نح  ن الكر كص   حتذتنح  
ااججءا  كعبم اللقوو  نح تم  لمد اللديل  م يلت  نبنص الذيم اد وا لنح التون  

. والمنحعدة  انحا  ذا السلث
. إلل كص الز جء الذيم  ح موا  م اريج  و  م  تبد  ت إتمحم  ذذ المذكرة

« جزاكع ا  عنح خبر جزاء»إلل النمبي اقوو  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المختصرات



 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المختصرات
 

 .الجزء: ج
 . الطبعة:  ط
 .دوف بمد النشر: ف. ب. د
 . دوف سنة النشر: ف. س. د

 .الصفحة: ص
 .غرفة األحواؿ الشخصية: ش. أ. غ
 .المجمة القضائية: ؽ. ـ



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 مقدمػػػػػة

 

 

 



 مقدمة
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      الزكاج ىك الكسيمة الكحيدة الذم يمتقي بو الرجؿ بالمرأة لقاء مشركعا مبنيا عمى 
السكينة كالمكدة كالرحمة كاأللفة، كاإلندماج الذم يبعث عمى االستقرار، فيك كماؿ ركحاني 

أراده ا لعبلقة الرجؿ بالمرأة، ككضع لو أحكاما تؤكد ذلؾ، كجعمو أصبل مف األصكؿ 
االجتماعية كمنطمؽ لتككيف األسرة، المبنة األساسية التي يقـ عمييا المجتمع كالتي اعتنت بيا 

كؿ التشريعات الدكلية عمى اختبلؼ أنظمتيا كتعرضت ليا بشكؿ مفصؿ حسب طبيعتيا 
 . كخصكصيتيا، بإحاطتيا بسمسمة مف الضمانات لمحفاظ عمييا مف التشتت كالضياع

كيكفي في ىذا أف جعؿ المكلى عز كجؿ عقد النكاح ميثاقا غميظا، تعظيما لو 
كاستشعارا ألىمية الرابطة الزكجية ك تأكيدا عمى عدـ االستخفاؼ بيا، حيث جاء في الشريعة 
االسبلمية أف األصؿ في الزكاج الديمكمة كاالستمرارية فبل يصح الزكاج القائـ أساسا عمى 

 .حد زمني ينتيي بو

التفريؽ بيف الزكجيف، سكاء كاف ذلؾ بالطبلؽ : إال أف عقد النكاح ينتيي بحالتيف ىما
أك التطميؽ أك بالخمع نتيجة لما يطرأ في الحياة الزكجية مف ظركؼ كأحداث تستدعي إنياء 

فاذا نخرت ىذه المكدة ك الرحمة كحؿ محميا النشكز كالشقاؽ كاستنفذت جميع رباط الزكجية، 
كسائؿ اإلصبلح الكفيمة بإرجاع المياه إلى مجارييا بيف الزكجيف كبقيت الكحشة مستحكمة 
فميس ىناؾ محؿ احكـ كأعدؿ مف أف يفترقا إذ ال يعقؿ أف يعيش اثناف تحت سقؼ كاحد 

، فقدشرع اإلسبلـ الطبلؽ في تحقيؽ ألصؿ كىما يكناف لبعضيما كؿ الكره كالعداكة كالبغضاء
مف أصكلو كىك أف يككف كسطان بيف اإلفراط كالتفريط غير أنو يعد تشريعا استثنائيا لقكلو 

ألف العشرة إذا فسدت بيف الزكجيف ،"أبغض الحالؿ عند ا الطالؽ" صمى ا عميو كسمـ 
ك لـ يكف في االستطاعة دكاميا، يككف بقاء الزكاج بإمساؾ الزكجة التي ال تطاؽ معاشرتيا 
تفكيت لمقاصد الزكاج كتضييع لمصالحو التي شرع مف أجميا لذلؾ شرع الطبلؽ في اإلسبلـ 
رفعان لمضرر البلحؽ بأحد الزكجيف، فيمتمس كبلىما مف ىك خير لو ك أحسف معاممة ك أكـر 
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كينتيي رباط الزكجية أيضا بمكت أحد الزكجيف، كفي كبل الحالتيف يجب عمى المرأة ، عشرة
 . العدة

كقد فرض ا العدة عمى المسممة حفاظا عمى كرامة األسرة، كرعاية ليا مف التحمؿ 
حدادا عمى الزكج، كاحتراما لمرابطة المقدسة لمزكاج  . كالتفكؾ كاختبلط األسباب كا 

كبما أف الشريعة اإلسبلمية تتسـ أحكاميا بالشمكلية في تنظيـ حياة اإلنساف، فيي 
شريعة شاممة كدستكر كامؿ، ككضعت أحكاما لتحرر المجتمعات مف األمراض كاالنحبلؿ 
األخبلقي كتحرص عؿ سبلمة أفراد األسرة جميعا صحيا كنفسيا كجسديا كعقميا، لكؿ ذلؾ 

فإف القرآف الكريـ كالسنة النبكية أحاطا العدة بنصكص كاضحة، تحفظ لكؿ مف الزكج 
كالزكجة حقكقيـ، كبينت ما يترتب عمى تمؾ النصكص مف آثار شرعية كقانكنية كالمشرع 

الجزائرم سف العدة كأكؿ أثر مف آثار الطبلؽ في الفصؿ الثاني مف الباب الثاني المعنكف بػػ 
كما أحالنا . 61-60- 59- 58مف قانكف األسرة الجزائرم كذلؾ في المكاد " انحبلؿ الزكاج"

 .  مف قانكف األسرة لمشريعة اإلسبلمية222المشرع بمكجب المادة 

 : اإلشػكالية

بناء عمى ماسبؽ ارتأينا البحث في المكضكع انطبلقا مف اإلشكالية الرئيسية 
 :المطركحة

 إلى أي مدى وفؽ المشرع الجزائري في تنظيـ أحكاـ العدة؟  -

 : كتنبثؽ عف ىذا التساؤؿ تساؤالت فرعية أىميا

 ما المقصكد بالعدة؟  -

 فيما تتمثؿ أنكاع العدة كحاالت انتقاليا؟ -

 فيما تتمثؿ آثار العدة؟  -
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 :أهمية الموضوع

 :مف ىنا تتضح أىمية المكضكع نظرا لصمتو الكثيقة باألسرة 

كبذلؾ تتجمى ىذه األىمية في معرفة حدكد ا كنظامو الذم شرعو لؤلسرة، بنصكص -
 .القرآف كالسنة النبكية كاإلجماع

اإللماـ بالنصكص التي جاء بيا المشرع في قانكف األسرة الجزائرم، كالعمؿ بيا لضماف - 
 . الحقكؽ كعدـ ضياعيا

 :أسباب اختيار الموضوع

 :    قمنا باختيار مكضكع أحكاـ العدة في قانكف األسرة الجزائرم عمى أساس 

الكقكؼ عمى ما جاء في قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ، فيما يتعمؽ بأحكاـ العدة، كمدل  -
 . التكافؽ بينو كبيف الفقو اإلسبلمي

 :أهداؼ الموضوع

 : تيدؼ ىذه الدراسة إلى

 .بياف مكقؼ الفقو مف العدة كاألحكاـ المترتبة عنيا -

 . مدل أخذ المشرع الجزائرم بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية -

 :منهج الدراسة

 لئلجابة عمى اإلشكالية المطركحة كاإلشكاالت الفرعية، كاف لزاما عمينا اعتماد المنيج 
الكصفي مف خبلؿ تقديـ بعض المفاىيـ كالمصطمحات التي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة،كما 

اعتمدنا عمى آليات المنيج التحميمي، كذلؾ مف خبلؿ تحميمنا لممكاقؼ الفقيية مف جية، 
كمكقؼ المشرع الجزائرم مف جية أخرل، فرجعنا أكال إلى األصؿ التشريعي لقانكف األسرة 

 .الجزائرم أم الفقو اإلسبلمي، ثـ تطرقنا إلى مكقؼ المشرع الجزائرم
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 :الصعوبات

 : لكؿ عمؿ عقبات تقؼ في كجيو كقد كاجيتنا

نقص المراجع المتخصصة في األحكاؿ الشخصية حكؿ مكضكع العدة،لكف األنترنيت  -
 .سيمت ذلؾ كثيرا

غير أننا حاكلنا أف نجعؿ مف الصعكبات كالعراقيؿ حافزا لبلجتياد في انجاز البحث 
تماـ المذكرة  .كا 

 :الدراسات السابقة

آثار فؾ الرابطة " مف المؤكد أنو سبقتنا دراسات لمكضكع العدة، نذكر منيا كتاب 
لصاحبو باديس دبابي، أما الرسائؿ كاألطركحات فنذكر، رسالة ماجستير تحت " الزوجية
 .لسميرة عبد المعطي محمد ياسيف" أحكاـ العدة في الفقه اإلسالمي"عنكاف 

 :هيكمة الدراسة 

لئلحاطة بمختمؼ جكانب المكضكع ، قسمنا الدراسة إلى أربعة مباحث مكزعة عمى فصميف، 
 .كتضمنت المذكرة مقدمة كخاتمة

ماىية العدة، حيث قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف، تطرقنا إلى  (الفصؿ األكؿ)يتضمف -
المبحث )بعدىا درسنا أنكاع العدة كحاالت انتقاليا في  (المبحث األكؿ)مفيـك العدة في 

 .(الثاني

: فخصصناه لدراسة آثار العدة، حيث قسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف(الفصؿ الثاني)أما -
فتعرضنا فييا  (المبحث الثاني)لآلثار المالية لمعدة، أما  (المبحث األكؿ)تطرقنا في 

 .لآلثار المعنكية
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أما الخاتمة فكانت الخبلصة العامة لمدراسة، حيث لخصنا فييا الفصميف، كعرضنا مف  -
خبلليا نتائج البحث باإلجابة عمى التساؤالت المطركحة، كفي الختاـ خرجنا بمجمكعة مف 

 .االقتراحات كالتكصيات
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 .ماهية العدة: الفصؿ األوؿ

الطبلؽ يكجب العدة لكنيا ال تجب إال إذا كاف الزكاج صحيحا، ككاف الزكج قد دخؿ 
قيقة فقط إذا كاف الزكاج فاسدا، كيعتبر دخكال لكجكب العدة، حبالزكجة حقيقة أك حكما، أك 

مجرد الخمكة بيف الزكجيف، فإذا تحققت الخمكة كنقصد بيا الخمكة الصحيحة التي يككف معيا 
كما يقاؿ في ىذه الحالة أف العدة أثر مف آثار الطبلؽ لذلؾ ، احتماؿ المسيس كجبت العدة

صحيحة لمفيـك العدة كأنكاعيا، كعميو فإننا ارتأينا تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ة ال بد لنا مف نظر
مفيـك العدة، أما  (المبحث األكؿ) في تناكلنا العدة حيث أننا ماىيةمبحثيف تشمؿ تبياف 

.  انتقاليا حاالت فإنو سيككف لتبياف أنكاع العدة ك (المبحث الثاني)
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 .مفهوـ العدة: المبحث األوؿ

تفؾ الرابطة الزكجية كتترؾ آثار عديدة، أكليا العدة التي أكجبيا كؿ مف الشرع كالقانكف، 
كعميو سكؼ نتطرؽ خبلؿ ىذا المبحث إلى تكضيح مفيـك العدة مف حيث تعريفيا بالرجكع 

ثـ  (المطمب األكؿ) ككذا الكتاب المعاصريف ك ذلؾ في اإلسبلميإلى القكاميس ككتب الفقو 
.  (المطمب الثاني)ذكر أدلة مشركعيتيا كالحكمة منيا في 

 .تعريؼ العدة: المطمب األوؿ

بتعدد اآلراء الفقيية تعددت التعاريؼ، إال أنيا اتفقت عمى مفيـك كاحد لمعدة كلتبياف ىذه 
الفرع )ثـ تعريفيا اصطبلحا في  (الفرع األكؿ)التعاريؼ يستمـز عمينا أكال تعريؼ العدة لغة 

. (الثاني

 .تعريؼ العدة لغة: الفرع األوؿ

وأحصى " كفي قكلو تعالى ،الِعدَّة بكسر العيف ىك إحصاء الشيء، َعدَُّه، َيُعدُّ، َعدِّا كِتْعَدادنا
 كعدة المرأة أياـ قركئيا،  كَعَدد ، يقاؿ َعَدْدُت الدراىـ َعدِّا كما ُعدَّ فيك َمْعُدكده "كؿ شيء عَدًدا

مساكياكعدتيا أيضا أياـ حدادىا عؿ بعميا   عف الزينة شيكرا كاف أك أقراء أك كضع الحمؿ كا 
 .1صؿ ذلؾ كمو مف الَعدِّد أحممتو عف زكجيا، كجمع عدتيا ُعَدده، ك

 

 

 

                                           
 .284-281، ب س ف، ص3أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر، لساف العرب، دار صادرة لبناف، ج- 1
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ة مف ؼككذلؾ َعَدْدُتُو َعدِّا مف باب الَعَدُد بمعنى المعدكد قالكا كالعدد ىك الكمية المتأؿ
الكحدات، كعدة المرأة قيؿ أياـ أقرائيا مأخكذة مف العد كالحساب، كقيؿ تربصيا المدة الكاجبة 

 ُسَدره ة كعمييا كالجمع ُعَدْد مثؿ ُسْدرَ 
.  2﴾ وأحصوا العدة واتقوا ا ربكـ﴿ :  لقكلو تعالى1

 .تعريؼ العدة اصطالحا: الفرع الثاني

إف تعريؼ الفقياء لمعدة كاف يصب دائما في مفيـك كاحد، ككجو االختبلؼ كاف في 
: األلفاظ كالعبارات المستعممة فقط ال غير، كما سنفصمو فيما يمي

 :المالكية  عندتعريؼ العدة .1

المدة التي حددتيا الشرع "عرؼ فقياء المالكية كعمى رأسيـ الغرياني العدة عمى أنيا 
لممرأة بعد فراقيا زكجيا، تتربص فييا دكف نكاح لعبرة التأكد مف براءة الرحـ لممرأة مف الزكج 

 3".المفارؽ

مدة منع النكاح لفسخو أك  ":كما تطرؽ إلييا أبك اسحاؽ التممساني بتعريفو إياىا أنيا
. 4"مكت الزكج أك طبلقو

 :الشافعية  عندتعريؼ العدة .2

العدة الطير دكف الحيض أف تطمؽ طاىرا، ألنيا ": الشافعي عمى أنيااإلماـعرفيا 
. 5"حينئذ تستقبؿ عدتيا، كلك طمقت حائضا لـ تكف مستقبمة عدتيا، إال بعد الحيض

 

                                           
 .150، ص1987أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مكتبة لبناف، لبناف، - 1
 (. 1)سكرة الطبلؽ مف اآلية - 2
 . 85، ص2000، 5ف، ج. ب. الصادؽ عبد الرحمف الغرياني، مدكنة الفقو المالكي كأدلتو، مؤسسة الرياف ب- 3
 . 233، ص2001، 1، ط6أبك اسحاؽ التممساني المالكي، الممع في الفقو المالكي، دار األفاؽ العربية، مصر، ج- 4
 . 530، ص2001، 1، ط6محمد بف ادريس الشافعي األـ، دار الكفاء، مصر، ج- 5
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معرفة براءة ؿالمدة التي تتربص فييا المرأة ":كما عرفت مف الفقيو الشربيني عمى أنيا
. 1"رحميا أك لمتعبد أك لتفجعيا عمى زكجيا

 :الحنابمة  عندتعريؼ العدة .3

التربص المحدد شرعا، كؿ  ": أحمد بف حنبؿ فقد عرفيا أنيااإلماـعمى رأسيـ الفقيو 
. 2"امرأة فارقيا زكجيا في حياتو، قبؿ المسيس كالخمكة فبل عدة عمييا

دة، ت كالمرأة معأقرائياعدة المرأة أياـ  ":أما الشيخ العبلمة فقيو الحنابمة البيكتي فقد قاؿ
أم العدة شرعا مدة معمكمة تتربص فييا المرأة لتعرؼ براءة رحميا، كذلؾ يحصؿ بكضع 

. 4، كىي تربص مف فارقت زكجيا بكفاة أك حياة3"حمؿ أك مضي أقراء أك شير

 : الحنفية  عندتعريؼ العدة .4

الكاساني أف العدة في عرؼ الشرع اسـ آلجاؿ ضرب النقضاء ما اإلماـ جاء في قكؿ 
. 5بقي مف آثار النكاح

تربص يمـز المرأة عند زكاؿ النكاح أك شبيتو، كسمي ":أما الغنيمي فقد قاؿ عنيا أنيا
. 6"ألف المرأة تحصي األياـ الضركرية كتنتظر الفرج المكعكد ليا" عدة"تربص 

 

 

                                           
 . 78، ص2000، 5شمس الديف محمد الشربيني، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، دار الكتب العممية لبناف، ج- 1
 . 108، ب س ف، ص4شرؼ الديف مكسى الحجاكم المقدسي، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، دار المعرفة، لبناف، ج- 2
 . 411، ص1983، 5منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، عالـ الكتب، لبناف، ج- 3
 . 278، ص1982، 2ابراىيـ بف محمد بف ضكياف، منار السبيؿ في شرح الدليؿ، المطبعة الياشمية، سكريا، ج- 4
 .414، ص2003، 2، ط4عبلء الديف بف مسعكد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية، لبناف، ج- 5
 . 80، ب س ف، ص3عبد الغني الغنيمي، المباب في شرح الكتاب، المكتبة العممية، لبناف، ج- 6
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 أنيا،  الذم عرفيا عمىكبالرجكع إلى بعض تعاريؼ العمماء المعاصريف نجد أبك زىرة
ىـ الزكجة، بؿ تتربص المرأة كال تتزكج غيره، نفعبمجرد كقكع الفرقة بيف الرجؿ كزكجتو ال ت"

. 1"حتى تنتيي تمؾ المدة التي قدرىا الشارع

 العدة شرعا أجؿ حدده الشارع النقضاء ما ":كجاءت في تعريؼ عبد الكىاب خبلؼ
بقي مف آثار الزكاج بعد الفرقة، فالزكجة المدخكؿ بيا بعد حؿ عقدة زكاجيا بأم سبب كاف 

. 2"األجؿ المحدد حسب تتربص ك تنتظر كال تتزكج بغير زكجيا األكؿ حتى تنقضي عدتيا

 مدة حددىا الشارع تجب عمى المرأة عند حصكؿ ":عرفيا أحمد نصر الجندم أنياكما
. 3"أف تبقى بدكف زكاج حتى تنقضي ىذه المدة، الفرقة بينيا كبيف زكجيا

: عند المشرع الجزائري تعريؼ العدة .5

كت المشرع عف تعريؼ العدة، كبيف أنيا أثر سكبالرجكع إلى قانكف األسرة الجزائرم، قد 
،  مف قانكف األسرة61- 60- 59- 58مف آثار الطبلؽ، كذكرىا في أربعة مكاد ىي 

كجاءت ىذه المكاد تتحدث عف شركط العدة في القانكف،كقد تأثر المشرع الجزائرم في ىذا 
فقد اتجو المشرع االتجاه الغالب في الشريعة اإلسبلمية في تحديد عدة 4الباب بالفقو المالكي،

كؿ مف الحائض  كالمطمقة غير الحائض كاليائس مف المحيض، ككذا عدة الحامؿ كعدة 
الذيف أجمعكا عمى ، يفكنيكلكف يمكف اإلشارة إلى تعريؼ بعض القافالمتكفى عنيا زكجيا، 

أف العدة ىي الحيز الزمني الذم تككف الزكجة المطمقة أك المتكفى عنيا زكجيا ممزمة 
، كقد جاء في أحد  عمى الزكاج مف جديدإقدامياباحتراميا امتثاال ألكامر الشرع كالقانكف قبؿ 

ىي األجؿ الضركرم النقضاء ما بقي مف آثار عقد النكاح فإذا حصمت الفرقة :"التعريفات

                                           
 . 373محمد أبك زىرة، األحكاؿ الشخصية، دار الفكر العربي، القاىرة، ب س ف، ص- 1
 . 167، ص1990، 2عبد الكىاب خبلؼ، أحكاـ األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسبلمية، دار القمـ، الككيت، ط- 2
 . 10، ص2005أحمد نصر الجندم، أحكاـ العدة عند النساء، دار الكتب القانكنية، مصر، - 3
 . 56 ، ص 2008فضيؿ العيش ، شرح كجيز لقانكف األسرة الجديد ، دار طالب لمنشر ك التكزيع ، الجزائر ، - 4
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بيف الرجؿ كالمرأة ال تنقطع الرابطة الزكجية مف كؿ الكجكد بمجرد كقكع الفرقة بؿ تتربص 
 .1"المرأة كال تتزكج غيره حتى تنتيي المدة التي قدرىا المشرع

العدة ىي تمؾ المدة التي تنتظرىا الزكجة عقب كقكع الفرقة، : " كما عرفيا العربي بمحاج
 .2"بحيث ال يجكز ليا أف تتزكج قبميا

سب حذلؾ أف المشرع حتى كلك سكت عف تعريؼ العدة في قانكف األسرة، إال أنو 
نظرم غير مجبر عمى تعريفو، ذلؾ أف التعريؼ كالمفيـك يعتبر عف اختصاص العمماء 

.  كالقانكنييف

 .مشروعية العدة: المطمب الثاني

العدة مف حدكد ا، كتككف بعد انفصاؿ الزكجيف، كىي كاجبة عمى كؿ امرأة بنصكص 
، كبإجماع المسمميف كذلؾ لحكمة مف ا سبحانو (ص)الشارع الحكيـ، كبسنة رسكؿ ا 
 (الفرع الثاني) مشركعية العدة، أما أدلة(الفرع األكؿ)كتعالى، كىك ما سنتطرؽ إليو في 

. الحكمة مف العدة

 .مشروعية العدةأدلة : الفرع األوؿ

 .الكتابأدلة : أوال

. 3 ﴾والمطمقات يتربصف بأنفسهف ثالثة قروء﴿ :جاء في قكؿ العزيز الحكيـ 

 

 

                                           
 . 23 ، ص 1992، 3محمد صبحي نجـ ، محاضرات في قانكف األسرة ،  ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر، ط- 1
 ، 3، ط1العربي بمحاج ، الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم الزكاج كالطبلؽ ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر، ج- 2

 . 360، ص 2004
 .226سكرة البقرة ،اآلية - 3
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كالقرء االنتقاؿ مف الطير إلى الحيض، أم ثبلثة أدكار أك ثبلثة انتقاالت، أكليا الطير، 
. 1كعمى ىذا يمكف استيفاء ثبلثة أقراء كاممة، إذا كاف الطبلؽ في حالة الطير

والذيف يتوفوف منكـ ويذروف أزواجا يتربصف بأنفسهف ﴿ :كفي عدة الكفاة جاءت اآلية
أربعة أشهر وعشرا، فإذا بمغف أجمهف فال جناح عميكـ فيما فعمف في أنفسهف بالمعروؼ 

. 2﴾وا بما تعمموف خبير

ذكر عز كجؿ عدة الكفاة أيضا لئبل يتكىـ أف عدة الكفاة مثؿ عدة الطبلؽ، أم الرجاؿ 
. 3الذيف يمكتكف يترككف زكجات يتربصف أربعة أشير كعشرا مالـ تكف حامبل

. 4﴾...فطمقوهف لعدتهف وأحصوا العدة واتقوا ا ربكـ﴿ : كقكلو تعالى

كالعرؼ أف يطمقكىف في شير لـ يقع فيو الجماع، ثـ ، أم طمقكىف مستقببلت عدتيف
أم احفظكىا كاحفظكا الكقت الذم كقع فيو  (كا العدةحصكأ) حتى تنقضي عدتيف فيترؾ

.  5الطبلؽ حتى تتـ العدة كىي ثبلثة قركء

فطمقكىف في كقت عدتيف، كلما كاف الطبلؽ : معناه (فطمقكىف لعدتيف)كقيؿ أيضا 
. 6كقت الحيض محظكرا، دؿ عؿ أف المراد بو كقت الطير، فيككف المراد مف القركء األطيار

 

 

                                           
 . 39-38، ص2006، 1، ط4محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف كالسنة، مؤسسة الرسالة، ج- 1
 . 234سكرة البقرة، اآلية - 2
 .125، المرجع السابؽ، ص4محمد بف أحمد أبي بكر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج- 3
 . 01سكرة الطبلؽ، اآلية - 4
 .1499، ص2007، 1محمد بف عمي الشككاني، فتح القدير، دار المعرفة، لبناف، ط- 5
، 1980، 3، ط1، مؤسسة مناىؿ العرفاف، لبناف، ج-تفسير آيات األحكاـ مف القرآف–محمد عمي الصابكني، ركائع البياف - 6

 .329ص
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والالئي يئسف مف المحيض ﴿ : ائسة كالحامؿ كالصغيرة قكلو جؿ كعبلمكجاء في عدة اؿ
مف نسائكـ إف ارتبتـ فعدتهف ثالثة أشهر والالئي لـ يحضف وأولت األحماؿ أجمهف أف 

والالئي يئسف مف المحيض مف نسائكـ إف ارتبتـ فعدتهف ثالثة ﴿ ، 1﴾يضعف حممهف
 أقاـ ا تعالى األشير مقاـ الحيض في العدة، فدؿ عمى أف العدة تعتبر بالحيض  ﴾أشهر

.  2ال بالطير كىذا مف أقكل األدلة

. 3كيعني كذلؾ الصغيرة، فعدتيف ثبلثة أشير، كأكالت األحماؿ أجميف كضع الحمؿ

 .السنةأدلة : ثانيا

حدثنا عمي بف محمد عف سعيد بف أبي عركة عف مطر الكراؽ عف رجاء بف حيكة عف "
عدة أـ  (ص)ال تفسدكا عمينا سنة نبينا محمد : قبيصة بف ذكيب، عف عمرك بف العاص قاؿ

 4"الكلد أربعة أشير كعشرا

 (ص)حدثنا محمد بف بشار عف مظاىر بف أسمـ عف القاسـ عف عائشة عف النبي "
 5"طبلؽ األمة تطميقتاف، كقرؤىا حيضتاف: قاؿ

يا رسكؿ : فقالت (ص)جاءت امرأة إلى رسكؿ ا : قالت زينب سمعة أـ سممة تقكؿ"
ال مرتيف : (ص)ا إف ابنتي تكفى عنيا زكجيا كقد اشتكت عينيا أفتكحميا؟ قاؿ رسكؿ ا 

نما ىي أربعة أشير كعشرا، كقد كانت إ: (ص)ال ثـ قاؿ رسكؿ ا : أك ثبلثا، كؿ ذلؾ يقكؿ
.  6" عمى رأس الحكؿبالبعرةحداكف في الجاىمية ترمي إ

                                           
 .04سكرة الطبلؽ، اآلية - 1
 .329محمد عمي الصابكني، مرجع سابؽ، ص- 2
 .126، مرجع سابؽ، ص4محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج- 3
 .673، ب س ف ، ص1محمد بف يزيد القزكيني، سنف إبف ماجو، مطبعة دار احياء الكتب العربية، ج- 4
 . 672المرجع السابؽ، ص- 5
، ب س ف ، 1، ط9أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار الكتب السمفية ، الرياض، ج- 6

 .484ص
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جاء رجؿ : حدثنا سعد بف حفص، حدثنا سيباف عف يحي، قاؿ أخبرني أبك سممة قاؿ"
أفتني في امرأة كلدت بعد زكجيا بأربعيف ليمة، فقاؿ : إلى عباس كأبك ىريرة جالس عنده فقاؿ

: كأكالت األحماؿ أجيميف أف يضعف حمميف، قاؿ أبك ىريرة"ابف عباس آخر األجميف، فقمت 
 إلى أـ سممة يسأليا، بياكرق الـغ فأرسؿ ابف عباس ، سممةأبي يعني ،أنا مع ابف أخي

 األسممية كىي حبمى، فكضعت بعد مكتو بأربعيف ليمة فخطبت فأنكحيا ةفقالت قتؿ زكج سبيع
. 1"، ككاف أبك السنابؿ فيمف خطبيا(ص)رسكؿ ا 

 .اإلجماع:   ثالثا

. 2إلى يكمنا ىذا (ص) النبي كفاةثبتت العدة باإلجماع مف يـك 

 .الحكمة مف مشروعية العدة: الفرع الثاني

العدة مف األمكر التي تجمب مصالح عديدة كتحقؽ مآرب متنكعة كقد حصر الفقياء 
:  الحكمة مف مشركعية العدة في عدة نقاط أىميا

 مف أم حمؿ منعا مف اختبلط األنساب بعضيا ببعض قالتأكد مف براءة الرحـ كخمك .1
كلصالح ، كالحكمة مف ذلؾ تككف لصالح الزكج الذم فارؽ زكجتو حتى ال ينسب كلده لغيره

 . 3الزكج الذم يريد الزكاج مف ىذه المرأة لئبل ينسب إليو كلد مف غيره

   ﴾والمطمقات يتربصف بأنفسهف ثالثة قروء﴿ عدة المرأة التي تحيض ثبلثة قركء حيث أف 
نتاج البكيضة إىرت ثـ حاضت فإذا انقضت عدتيا يبدأ طفإذا طمقت المرأة ثـ حاضت ثـ 

 يـك 28في الحيضة األكلى كتنتيي في طير الحيضة الثالثة كعمما أف المرأة تحيض كؿ 
:  مف بداية الحيض فإنو14كأف البكيضة تخرج مف المبيض في اليـك 

                                           
 . 1243، ص2002، 1محمد بف اسماعيؿ البخارم، صحيح البخارم، دار ابف كثير، بيركت، ط- 1
 . 166، ص2013، 1العربي بختي، أحكاـ الطبلؽ كحقكؽ األكالد في الفقو اإلسبلمي، كنكز الحكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط- 2
باديس ديابي، آثار فؾ الرابطة الزكجية تعكيض نفقة عدة حضانة متاع، دراسة مدعمة باالجتياد القضائي، دار اليدل لمطباعة - 3

 .35-34، ص2008كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
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 يكما70= 14+28+28: البكيضة الكبرل عمرىا . 
 يكما42= 14+28: البكيضة الكسطى عمرىا . 
 يكما14: البكيضة الصغرل عمرىا . 

إذف فقد تخمص الرحـ مف البكيضات الثبلث التي كانت في طكر التككيف بالحيضات 
 أما البكيضة الرابعة فقد بدأت رحمتيا التككينية بعد ،الثبلث كالتي سقاىا مني الزكج السابؽ

. 1الطبلؽ، كىذه البكيضة ال عبلقة ليا بالزكج األكؿ

ذ ليس مف المركءة  كاالعتراؼ إالكفاء كاظيار التأثر لمزكج المتكفي، بالمنع مف التزييف، .2
بالجميؿ تسرع المرأة بالزكاج، ألف ىذا يسيء ألىؿ الزكج الذيف تربطيـ بيـ برابطة 

 .2المصاىرة
إظيار شرؼ النكاح كحرمة العقد كخطكرتو، كأنو ليس مف األمكر التي يستياف بيا  .3

دتيا مف الرجؿ أف تفترش ؽؿ عنحكيجعؿ ألعكبة مف المرأة حتى يتسنى ليا بمجرد أف ت
 .3بؿ ال بد مف االنتظار كالتربص،لغيره

األخذ باألحكط لمصمحة الزكج كالزكجة كالقياـ بشؤكف الكلد، لعميا بعد تفرقيا مف بعميا  .4
قد ترجع عما ييجس بخاطرىا مف الغضب كالغطرسة فترجع إلى زكجيا لتربية كلدىا في عز 
أبيو، كمنو تطكيؿ زماف الرجعة لممطمؽ لعمو أف يتذكر فيندـ كيتفكر عشرتيا معو فيتحسر 

 .4كيتألـ، كيشعر بخدمتيا لو فيرجع إلييا فيتيذب كيتعمـ

 

                                           
 .34، ص2013الككيؿ الحصرم لمتكزيع، الجزائر،  (الحكمة اإلليية كالمعجزة العممية)فكزم رمضاف، عدة المطمقة - 1
 . 103، ص 2000عبد الفتاح تقية ، مباحث في قانكف األسرة الجزائرم، دار ثالة لمنشر ، الجزائر ، - 2
 .177، ص2003، طبعة خاصة، 5ابف عابديف، رد المختار، دار عالـ الكتب، السعكدية، ج- 3
 . 177، صسابؽ مرجع -4
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 إذا ما سكلت ليا إسقاطياكغ لمزكجة يسالعدة قياـ بحؽ ا الذم أكجبو كبالتالي ال  .5
. 1نفسيا، ككذلؾ ال يجكز لمزكج التنازؿ عنيا ألنيا ليست حقا خاصا لو

 .أنواع العدة وانتقالها: المبحث الثاني

: تختمؼ عدة المرأة باختبلؼ الحالة كالسف التي تككف عميو المرأة، كىي ثبلثة أنكاع
، أما (المطمب األكؿ)مؿ، كىك ما يتضمنو حعدة القركء، عدة الشيكر، كالعدة بكضع اؿ

.  فسنتطرؽ إلى كيفية انتقاؿ العدة كتغيرىا (المطمب الثاني)

 .أنواع العدة: المطمب األوؿ

نتطرؽ في ىذا المطمب إلى أنكاع العدة، كالعدة باعتبار الفرقة تحصؿ بيف الزكجيف مف 
عدة  (الفرع األكؿ) أنكاعطبلؽ أك خمع أك فسخ أك كفاة، كالعدة باعتبار الحساب ثبلثة 

.  فسيككف عف عدة الحمؿ (الفرع الثالث) أما ،عدة األشير (الفرع الثاني)األقراء، أما 

 .عدة األقراء: الفرع األوؿ

 : تعريؼ القرء لغة-أوال

.  2األضداديض كجمعو َأْقَراُء كَأْفُمس، كالقرء أيضا الطير كىك مف حالَقْرُء بالفتح اؿ

  سمي بو الحيض الجتماع الدـ في الرحـ كقاؿ القرء بالفتحاالجتماع ،كأصؿ القرء 
. 3 الحيض كالطير كالكقت، كجمع الطير قركء كجمع الحيض أقراء:كالضـ

 

 

 
                                           

، كمية الشريعة كالقانكف، الجامعة (مذكرة نيؿ درجة الماجستير)سميرة عبد المعطي محمد ياسيف، أحكاـ العدة في الفقو اإلسبلمي، - 1
 . 09، ص2007اإلسبلمية، غزة، 

 . 220، ص1986محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، مختار الصحاح، لبناف، مكتبة لبناف، - 2
 .144، ص1981، 4، ط1محمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، دار القرآف الكريـ، بيركت، ج- 3



 الفصؿ األكؿ                                                                              ماىية العدة
 

- 13 - 

 

 : تعريؼ القرء اصطالحا-ثانيا

 فقد تجادؿ الفقياء كالعمماء في تعريفو  المشتركةلما كاف القرء مف األلفاظ العربية
:  كانقسمكا إلى مذىبيف

 جاء بيذا المذىب الحنفية كالحنابمة، حيث أف أصحاب ىذا القكؿ يرل بأف  :المذهب األوؿ

المراد بالقرء ىك الحيض، حيث جاء أف عدة الحرة لمطبلؽ أك الفسخ ثبلثة أقراء أم الحيض 
. 1البلئي يحضف

كنت أقكؿ أنو األطيار، كأنا أذىب اليـك إلى أف األقراء "كما جاء في ركاية النيسابكرم 
. 2"الحيض

. كاستدلكا بيذا الرأم مف الكتاب كالسنة

 .أدلة الكتاب: أوال

والالئي يئسف مف المحيض مف نسائكـ إف أرتبتـ فعدتهف ثالثة ﴿ :قكلو عز كجمى* 
. 3 ﴾أشهر والالتي لـ يحضف

جعؿ ا سبحانو كتعالى األشير بدال مف األقراء عند اليأس عف الحيض كالمبدؿ ىك 
 فكاف المراد مف القرء الحيض، كما في آية ، أف المبدؿ ىك الحيضفدؿالذم يشترط عدمو، 

فمـ ﴿ : ، كذلؾ في قكلو تعالى4الماء عند ذكر البدؿ كىك التيمـكجكد شرط عدـ مالكضكء لـ 
. 5 ﴾تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا

                                           
 .217، ص1997، 1، ط4زيف الديف ابف نجيـ الحنفي، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، دار الكتب العممية، لبناف، ج- 1
عبلء الديف بف سميماف المرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، دار إحياء التراث - 2

 .279، ص1956، 1، ط9العربي، ب ب ف، ج
 .04سكرة الطبلؽ، اآلية - 3
 .426، مرجع سابؽ، ص4عبلء الديف بف مسعكد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج- 4
 .06سكرة المائدة، اآلية رقـ - 5
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. 1 ﴾والمطمقات يتربصف بأنفسهف ثالثة قروء﴿ كقكلو تعالى 

.  2 البلتي يأتييف حيضيف أف عدتيف ثبلث حيضالنساء  أفجاء في اآلية

 .أدلة السنة: ثانيا

جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى : "كية عف عائشة رضي ا عنيا قالتاحدثنا مع"
، فقالت يا رسكؿ ا إني امرأة استحاضت فبل أطير أفأدع الصبلة، فقاؿ ال إنما (ص)النبي 

ذا أدبرت فاغسمي عنؾ الدـ أذلؾ عرؽ كليس بحيض، فإذا  قبمت حيضتؾ فدعي الصبلة، كا 
.  3"ثـ صمي

 أف ال تدع الصبلة ،فالمرأة إذا استمر بيا الدـ بعد أياميا المعتادة فيي مستحاضة
. 4فتترؾ الصبلة أياـ أقرائيا فإذا ذىب أمرىا باالغتساؿ كالصبلة

ف أـ حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمف بف عكؼ أعف عائشة قالت "
كر شأنيا لرسكؿ ص ، قاؿ ليست بالحيضة كلكنيا ركضة مف ذكأنيا استحيضت ال تطير ؼ

لؾ ذالرحـ ، لتنظر قدر قرئيا التي كانت تحيض ليا فمتترؾ الصبلة، ثـ تنظر ما بعد 
 5".فمتغتسؿ عند كؿ صبلة

طبلؽ األمة تطميقتاف ك قرؤىا : حدثنا محمد بف بشار عف عائشة عف النبي ص قاؿ"
 .6"حيضتاف 

                                           
 .228سكرة البقرة، اآلية - 1
 .176، ص1994، 1، ط3محمد بف رشد القرطبي، بداية المجتيد كنياية المقتصد، مكتبة ابف تميمة القاىرة، ج- 2
 .332-331، ب س ف، 1أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار الكتب السمفية، الرياض، ج- 3
 .332المرجع نفسو، ص- 4
 ، ب س ف ، ص 1جبلؿ الديف السيكطي كحاشية اإلماـ السندم ،سنف النسائي ، مكتب المطبكعات اإلسبلمية ،سكريا ، ج - 5

183. 
 .672محمد بف يزيد القزكيني ، مرجع سابؽ ، ص - 6
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 لمرؽ أثره في إذ كمعمـك أنو ال تفاكت بيف الحرة كاألمة في العدة فيما يقع بو االنقضاء،
تنقيص العدة التي تككف في حؽ الحرة، ال في تغيير أصؿ العدة، فدؿ أف أصؿ ما تنقضي 

  .1بو العدة ىك الحيض

ال تكطأ حامؿ حتى تضع، كال غير ذات حمؿ حتى : عف أبي سعيد الخدرم أنو قاؿ"
 . 2"تحيض حيضة

فأمر باإلستبراء بالحيضة كقد أجمع العمماء عمى أف اإلستبراء يككف بالحيض، ألف 
 . 3الغرض كاحد كىك براءة الرحـ

 عف ابف مركما ، كىك ألقراءاألطيار ذىب مالؾ الشافعي إلى أف المراد با:المذهب الثاني
حيث أف المعتبر في براء الرحـ ىك النقمة مف الطير إلى ، عمر كعائشة كزيد بف ثابت

. 4 التي بيف الحيضتيفاألطيارالحيض ال انقضاء الحيض يعني المشترط ىي 

 .أدلة الكتاب: أوال

. 5 ﴾والمطمقات يتربصف بأنفسهف ثالثة قروء﴿ :قكلو تعالى

عتداد إلثبلث قركء، كلك حمؿ القرء عمى الطير، لكاف ا بأمر ا تعالى باالعتداد
 ألف بقية الطير الذم صادفو الطبلؽ محسكب مف األقراء عنده، ،بطيريف كبعض الثالث

ؿ ألف ما تبقى مف الطير غير ـكلك حممنا عمى الحيض يككف االعتداد بثبلث حيض ككا
 .6محسكب مف العدة عندنا

                                           
  .426 ، مرجع سابؽ ، ص 4عبلء الديف بف مسعكد الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج- 1
 .499، ص2002، 1، ط6سميماف بف األشعث السجستاني، صحيح سنف أبي داككد، مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، الككيت ، ج- 2
 . 328محمد عمي الصابكني، ركائع البياف، تفسير آيات األحكاـ مف القرآف، مرجع سابؽ، ص- 3
 .173محمد بف رشد القرطبي ، مرجع سابؽ ، ص- 4
 .234سكرة البقرة، اآلية- 5
 .426 مرجع سابؽ، ص،4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جعبلء الديف بف مسعكد الكاساني،- 6
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. 1 أم أف الكاجب عمى المطمقات الحرائر المدخكؿ بيف أف ينتظرف مدة ثبلثة أطيار

يدؿ عمى أف المعدكد مذكر كأف المراد بو  (ثبلثة قركء)ثبات التاء في العدد إكما أف 
ذكر مألف الحيضة مؤنث كالعدد  (ثبلث قركء)الطير كلك كاف المراد بو الحيضة لجاء المفظ 

. 2مؤنث كيؤنث مع المذكر كما ىك معمـكاؿمع 

 .3 "ا طمقتـ النساء فطمقوهف لعدتهفإذيا أيها النبي : " قكلو تعالى 

أم الستقباليا عدتيا، كنيى عف الطبلؽ في الحيض ألنيا ال تستقبؿ العدة في تمؾ 
  .4الحيضة

فطمقكىف في كقت عدتيف، كلما كاف الطبلؽ كقت الحيض محظكرا، : أم بما معناه 
 .5دؿ عمى أف المراد بو كقت الطير فيككف المراد مف القركء األطيار

 .أدلة السنة: ثانيا

مره فميراجعيا حتى تحيض ثـ تطير ثـ تحيض ثـ تطير، ثـ يطمقيا إف : "(ص)قكلو 
جماعيـ أف الطبلؽ السنة " ىا فتمؾ العدة التي أمر ا أف يطمؽ ليا النساءسشاء قبؿ أف يـ كا 

 لكي يككف األطيارال يككف إال في طير لـ تمس فيو، دليؿ كاضح عمى أف العدة ىي 
. 6الطبلؽ متصبل بالعدة

عف عائشة رضي ا عنيا أنيا انتقمت حفصة بنت عبد الرحمف بف أبي بكر "
الصديؽ، حيث دخمت في الدـ مف الحيضة الثالثة، قاؿ ابف شياب، فذكرت ذلؾ لعمرة بنت 

                                           
 .145،مرجع سابؽ ، ص1محمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، ج- 1
 . 328محمد عمي الصابكني، ركائع البياف، تفسير آيات األحكاـ مف القرآف، مرجع سابؽ، ص- 2
 .01سكرة الطبلؽ، اآلية - 3
  .60 ، ب س ف ، ص 3محمد الزرقاكم ، عمى صحيح المكطأ اإلماـ مالؾ بف أنس، المطبعة الخيرية ب ب ف ، ج- 4
 .329محمد عمي الصابكني، ركائع البياف، تفسير آيات األحكاـ مف القرآف، مرجع سابؽ، ص - 5
 .172محمد بف رشد القرطبي ، مرجع سابؽ ، ص - 6
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قكؿ  مليا في ذلؾ أناس كقالكا، إف ا تبارؾ كتعالىدعبد الرحمف فقالت صدؽ عركة كقد جا
. 1"فقالت عائشة رضي ا عنيا، كتدركف ما األقراء؟ إنما األقراء األطيار" ثبلثة قركء"

ق فيفإذا طمؽ الرجؿ امرأتو طاىرا قبؿ جماع أك بعده اعتدت بالطير الذم كقع عمييا 
ميف بيف حيضتيف، فإذا دخمت في الدـ مف ا كلك كاف ساعة مف نيار كتعتد بطيريف تؽالطاؿ

 الحيضة حمت، كال تؤخذ أبدا في القرء األكؿ، إال أف يككف فيما بيف أف يكقع الطبلؽ كبيف
. 2 الحيضأكؿ

يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى اختبلفيـ في تفسير المفظ المشترؾ السـ :سبب الخالؼ
 فإنو يقاؿ في كبلـ العرب عمى حد سكاء عمى الدـ كعمى األطيار، كقد راـ كبل ،3القرء

الفريقيف أف يدؿ عمى أف اسـ القرء في المعنى الذم يراه، فالذيف قالكا إنيا األطيار قالكا إف 
ىذا الجمع خاص بالقرء الذم ىك الطير، كذلؾ أف القرء الذم ىك الحيض يجمع عمى أقراء 

ال عمى قركء، كأما ما تمسؾ بو الفريؽ الثاني أنو إذا كصفت األقراء بأنيا ىي األطيار أمكف  

أف تككف العدة عندىـ بقرءيف كبعض قرء، ألنيا عندىـ تعتد بالطير الذم تطمؽ بو، كذلؾ ال 
يتفؽ إال بأف تككف األقراء ىي الحيض، ألف اإلجماع منعقد عمى أنيا إف طمقت في حيضة 

. 4أنيا ال تعتد بيا

 كلعؿ ما ذىب إليو المذىب األكؿ يككف أرجح، فإف األحاديث الصحيحة تؤيده، :الترجيح
كالغرض مف العدة في األظير معرفة براءة الرحـ كىك يعرؼ بالحيض ال بالطير، كقد رجح 

إف لفظ القرء لـ " فقاؿ ، كأيدهقىذا القكؿ كنصر" زاد المعاد"في كتابو " ابف القيـ"العبلمة 
يستعمؿ في كبلـ الشارع إال لمحيض، كلـ يجيء عنو في مكضكع كاحد استعمالو  

                                           
 . 681، ص2003، 3، ط7أحمد بف عمي البييقي، السنف الكبرل، دار الكتب العممية، لبناف، ج- 1
 .407، ب س ف، ص19محمد نجيب المطيعي، كتاب المجمكع شرح الميذب لمشيرازم، مكتبة اإلرشاد، السعكدية، ج- 2
 .179، ص 2008 ، 1عبد القادر عزكز ، أحكاـ فقو األسرة دراسة مقارنة، دار قرطبة لمنشر ك التكزيع ، الجزائر ، ط- 3
 .172-171محمد بف رشد القرطبي، مرجع سابؽ، ص- 4
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ذا كانت العدة التي يطمؽ ليا النساء مستقبؿ نما إ بعد الطبلؽ، فالمستقبؿ بعدىا ةلمطير، كا 
نما تستقبؿ الحيض بعد حاليا التي  ىك الحيض فإف الطاىر ال تستقبؿ الطير، إذ ىي فيو كا 

. 1ىي فييا

:  موقؼ المشرع الجزائري

المشرع الجزائرم لـ يفصؿ في مسألة تعريؼ القرء إف كاف حيضا أك طيرا أك اكتفي 
تعتد المطمقة المدخكؿ بيا غير الحامؿ بثبلثة :  بالقكؿ مف قانوف األسرة85المادة في 
. 2قركء

 عكس المشرع ،بني أم تعريؼتكاألكيد أنو ترؾ االجتياد مفتكحا عمى مصراعيو ؿ
 مف قانكف العائمة المبناني إذ كاف كاضحا باعتماده لمتعريؼ القائؿ 139المبناني في المادة 

. 3بأف القرء ىك الحيض

فعدة المطمقة المدخكؿ بيا مدة ثبلثة قركء أم ثبلثة حيضات أك ثبلثة طيكر مف ثبلثة 
. 4حيضات كتبدأ حساب ذلؾ مف تاريخ التصريح بالحكـ

األفضؿ لك بيف المشرع الجزائرم المقصكد باألقراء ألنو يؤثر في حساب العدة كالخطأ 
. 5في حساب العدة قد يؤدم الى الكقكع في المحظكر

 

 

                                           
 .331-330محمد عمي الصابكني، ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القرآف، مرجع سابؽ ، ص- 1
، معدؿ 1984 يكنيك 22، صادرة في 43 يتضمف قانكف األسرة، جريدة رسمية عدد 1984 يكنيك 9 مؤرخ 11-84القانكف رقـ - 2

 . 2005 فيفرم 27، صادر في 15، جريدة رسمية عدد2005 فيفرم 27، المؤرخ في 02-06كمتمـ باألمر رقـ 
 .38باديس ديابي، مرجع سابؽ، ص- 3
 .65، ص2008، 2يكسؼ دالندة، دليؿ المتقاضي في مادة شؤكف األسرة، دار ىكمة، الجزائر، ط- 4
الرشيد بف شكيخ، شرح قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، - 5

  .24 ، ص 2008 ،1الجزائر ،ط
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 :أما المحكمة العميا فقد جاء في أحد قراراتيا

ـ ع غ ؽ .مف المقرر شرعا أف أمد العدة ثبلثة أشير عند الطبلؽ إال إذا كانت حامبل
127،ص1968س.ف/66 ص1ج.أ. ـ .06/11/1968خ 

1 .

 .عدة الشهور: الفرع الثاني

تنقسـ العدة بالشيكر إلى قسميف حسب الحالة التي تككف عمييا المرأة، عدة المطمقة غير 
.  الحائض، كمدتيا ثبلثة أشير، أما النكع الثاني فيك عدة المتكفي عنيا زكجيا

 :عدة المطمقة غير الحائض-أوال

 إلى أف المطمقة غير الحائض أنكاع فقد تككف صغيرة لـ تبمغ أك كبيرة اإلشارةتجدر 
سكاء انقطع عنيا الحيض بعد كجكده أك لـ يكف يكجد أصبل، فعدة غير الحائض ثبلثة ،

. 2أشير

ي يئسف مف المحيض مف نسائكـ إف ارتبتـ فعدتهف ئوالال﴿ : مصداقا لقكلو تعالى
. 3 ﴾ثالثة أشهر والالئي لـ يحضف

رتبتـ في عدة التي لـ تحض فمـ تعممكىا فإنيا ثبلثة أشير، يعني التي لـ اف إكالمعنى 
. 4 ككذا مف بمغت سف اليأس فعدتيا ثبلثة أشير،بالسف كلـ تحضبؿ تبمغ بالحيض 

كقع في أثناء الشير إف كقع الطبلؽ في أكؿ الشير اعتدت بأشير ىبللية اتفاقا،كإف ثـ 
 .5ليو أبي حنيفةإىب ذال بتسعيف يكما، حسب ما إاعتبر كميا باألياـ ، فبل تنقضي 

                                           
، 2000العربي بمحاج، قانكف األسرة، مبادئ االجتياد القضائي كفقا لقرارات المحكمة العميا، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، - 1

 . 108ص
 .39باديس ديابي، مرجع سابؽ، ص- 2
 .04سكرة الطبلؽ، اآلية - 3
 .280، ص2003، 1، ط4كماؿ الديف بف ىماـ السكندرم، شرح فتح القدير، دار الكتب العممية، لبناف، ج- 4
 .280مرجع سابؽ، ص- 5
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ف انطبؽ الطبلؽ عمى أكؿ ثـ  إف األشير معبرة باليبلؿ كعميو المكاقيت الشرعية، كا 
ف انكسر اعتبر شيراف باليبلؿ كيكمؿ المنكسر ثبلثيف مف الشير الرابع، فقد ، اليبلؿ فذاؾ كا 

ذا كقع الطبلؽ في أثناء الميؿ أك النيار ابتدئ  قاؿ الشافعي إذا انكسر شيرا انكسر الجميع، كا 
ذا اعتدت صغيرة باألشير ثـ حاضت بعد فراغيا فقد انقضت ،حساب الشير مف حينئذ  كا 

. 1العدة

 : عدة المتوفي عنها زوجها-ثانيا

، فعدة 2 ﴾والذيف يتوفوف منكـ ويذروف أزواجا يتربصف بأنفسهف أربعة أشهر وعشرا﴿ 
 كشيريف كخمسة أياـ إف كانت أمة، ،المتكفي عنيا زكجيا أربعة أشير كعشرا إف كانت حرة

. 3كسكاء مات قبؿ الدخكؿ أك بعده إذا لـ تكف حامبل

ال يحؿ المرأة تؤمف با كاليـك اآلخر أف تحد عمى ميت فكؽ ثبلث إال :  (ص)لقكلو 
. 4عمى زكج أربعة أشير كعشرا

أم عدة المتكفي عنيا زكجيا بعد نكاح صحيح إذا كانت حرة أربعة أشير كعشرة أياـ 
ألف ا عز كجؿ ،بناء عمى أنو إذا ذكر عدد األياـ كالميالي فإنو يدخؿ ما بإزائو مف اآلخر 

فتزيد العدة ،ذكر العشر مذكرا كجمع الميالي بذكر لفظ التذكير، كجمع األياـ بمفظ التأنيث 
أف مف اعتبر الميالي إنما زاد ال أنقص، فإذا ق بميمة كاحدة كىذا أقرب إلى االحتياط فظاىر

نما يظير االختبلؼ فيما إذا مات قبؿ طمكع الفجر  تزكجت في اليـك العاشر لـ يجز اتفاقا، كا 
بؿ ال بد ،كتربصت األىمة األربعة فإف عدتيا ال تنقضي بمضي اليـك العاشر مف الخامس 

 . 5مف مضي الميمة التي بعد العاشر

                                           
 . 370، ص1991، 3، ط8محي الديف يحي بف شرؼ النككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، المكتب اإلسبلمي، ج- 1
 .234سكرة البقرة، اآلية - 2
 . 457، ص2003بياء الديف عبد الرحمف المقدسي، العدة شرح العمدة، دار الحديث، القاىرة، - 3
 .457مرجع سابؽ، ص- 4
 . 223-222زيف الديف ابف نجيـ الحنفي، مرجع سابؽ، ص- 5
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. إذف نفيـ مما سبؽ أف عدة المتكفي عنيا غير الحامؿ كلك عبدا أربعة أشير كعشر
سكاء كانت الزكجة صغيرة أك كبيرة كسكاء دخؿ بيا أك لـ يدخؿ مسممة أك كانت أك كتابية، 
أما لك كاف النكاح متفقا عمى فساده كخامسة أك معتدة فبل عدة عمييا، إال إذا كاف الزكج 
البالغ قد دخؿ بيا، فتعتد كالمطمقة، كظاىر الكبلـ أف المتكفي عنيا تحؿ لؤلزكاج بمجرد 

بؿ . انقضاء األربعة أشير كعشر سكاء كانت تنقضي قبؿ زمف حيضتيا أك ال ليس كذلؾ
تحؿ إال أف تمت قبؿ زمف حيضتيا، أم إف كانت األربعة أشير ال تتـ قبؿ زمف حيضتيا 
. بأف كانت عادتيا الحيض في كؿ شيريف كتأخرت حيضتيا، ما لغير سبب أك استحاضة

.فبل بد مف الحيضة أك تماـ تسعة أشير كبعد ذلؾ إف زالت الريبة أك لـ تزؿ حمت
1

 

 كقد جاء أنو ترؾ التاء مف عشر حيث قاؿ أربعة أشير كعشر إما ألف المراد عشر 
مدد كؿ مدة يـك كليمة، كالمدة مؤنثة كالتاء تترؾ مف المعدكد المؤنث مف الثبلث إلى العشرة 

أك تغميبا لميالي عمى األياـ لسبقيا عمييا، فمك زكجت بعد عشر لياؿ كقبؿ مضي اليـك 
نما جعمت العدة أربعة أشير كعشرا ألف األربعة يتحرؾ فييا الحمؿ، كزيدت . العاشر فسخ كا 

العشر الحتماؿ نقص الشيكر أك تأخر الحركة، كالقكؿ بأف تأنيث العشر ألف المراد الميمي 
 2.فقط، كعميو فيصبح العقد بعد األربعة أشير كعشر لياؿ قبؿ مضي اليـك العاشر ضعيؼ

: موقؼ المشرع الجزائري

تعتد المطمقة المدخكؿ بيا غير الحامؿ : " ما يميمف قانوف األسرة58  المادةجاء في
. 3بثبلثة قركء، كاليائس مف الحيض بثبلثة أشير مف تاريخ التصريح بالطبلؽ

 

                                           
،  1997، 1، ط2أحمد بف غنيـ بف مينا النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة بف أبي زيدالقيركاني، دار الكتاب العممية، لبناف، ج - 1

 .95- 94ص 

 .95مرجع سابؽ، ص  - 2
 .، يتضمف قانكف األسرة الجزائرم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84األمر رقـ - 3
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 كىي في سف مف ،كىذا يعني أنو إذا كانت الزكجة قد صدر حكـ مف المحكمة بطبلقيا
 فإف عدتيا مف الطبلؽ تككف ثبلثة شيكر كاممة، ،عمرىا ال تحيض فيو كيائسة مف الحيض

ف تزكجت فإنيا ستككف قد ارتكبت إثما  ال يجكز ليا خبلليا أف تتزكج ثانية مع أم كاف كا 
. 1كاقترفت حراما، كعرضت زكاجيا لمبطبلف

 نستخمص أف عدة اليائس مف المحيض مدتيا ثبلثة أشير كاممة مف تاريخ التصريح 
. 2بحكـ القاضي بالطبلؽ

 :كقد جاء في قرارات المحكمة العميا 

مف المقرر قانكنا أف الحكـ الغيابي ال يؤثر في سرياف ميمة العدة الشرعية في طبلؽ -
 .طمبو الزكج بنفسو، ثـ اختفى مدة بسبب مف األسباب عند متابعة الخصاـ أماـ المحكمة

 .3، غير منشكر32599، ممؼ رقـ02/04/1984.ش.أ.غ.ع.ـ

 الطبلؽ في الحكـ الصادر مف الجية إثباتصر المشرع الجزائرم كسيمة حإذف فمقد 
القضائية، كىذا يعني تجريد الطبلؽ الذم يتمفظ بو الزكج مف كؿ قيمة قانكنية كىذا يناقض  

 عمى مختمؼ مذاىبيا، مف أف الطبلؽ يثبت مف حيث صدكره عف اإلسبلميةالشريعة 
الزكج، كأف ابتداء العدة في الطبلؽ عقيب الطبلؽ، فالعبرة في العدة بطبلؽ الزكج، ال بحكـ 

. ، جاءت مخالفة ليذا االتفاؽمف قانوف األسرة 58 أف المادةالمحكمة بالطبلؽ، إال 

كيترتب عف تطبيؽ ىذه المادة بركز ظاىرة ازدكاجية العدة في حالة تمفظ الزكج بالطبلؽ 
كتأجيؿ رفع الدعكل أماـ المحكمة الستصدار حكـ الطبلؽ، فتبدأ العدة الشرعية مف تاريخ 

 .الطبلؽ الصادر مف قبؿ الزكج، كتبدأ العدة القانكنية مف تاريخ صدكر الحكـ بالطبلؽ 

                                           
 .136، ص2010، 4عبد العزيز سعد، قانكف األسرة الجزائرم في ثكبو الجديد، دار ىكمو الجزائر، ط- 1
 . 66يكسؼ دالنده، دليؿ المتقاضي في مادة شؤكف األسرة، مرجع سابؽ، ص- 2
 .18، مرجع سابؽ ،ص-  مبادئ اإلجتياد القضائي كفقا لقرارات المحكمة العميا–العربي  بمحاج ،قانكف األسرة - 3
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كىنا يتجمى التناقض المحتمؿ بيف الشريعة اإلسبلمية كقانكف األسرة ككاف ينبغي تفادم 
ىذه التناقضات بالنص عمى إصدار حكـ الطبلؽ بأثر رجعي يعكد إلى كقت تمفظ الزكج 

 .1بالطبلؽ 

إال أنو ، إف المشرع الجزائرم يعترؼ بحؽ الزكج في إيقاع الطبلؽ بإرادتو المنفردة
قيد الطبلؽ بحكـ القاضي كىك ال يعترؼ بالطبلؽ الشفكم الذم يكقعو الزكج كالتي تقره 

مبادلء الشريعة اإلسبلمية ، كمف ىنا نستطيع القكؿ أف الحكـ الذم يصدره القاضي ليس 
نما ىك شرط إل  .قاع الطبلؽ كىذه مخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلميةمشرط لئلثبات كا 

 قيد لحؽ  مف قانوف األسرة الجزائري49 و48المادتيف إف ما جاء بو المشرع في 
الزكج في إيقاع الطبلؽ بإرادتو المنفردة بأف يككف أماـ القاضي كاشترط لثبكتو صدكر حكما 

مف القاضي، كبذلؾ فيك ينفي أم طبلؽ كاقع خارج المحكمة كلعؿ اليدؼ الذم يبتغيو 
المشرع الجزائرم ىك سيكلة إثبات الطبلؽ ك قفؿ باب النزاع ك ىذا كمو لضماف حقكؽ 

. الطرؼ الضعيؼ ك يمكنو مف استفاء حقو 

إف الطبلؽ ال يككف إال إذا كانت جمسة صمح كال ندرم ماذا يقصد المشرع بجمسة 
الصمح حيث انو إذا طمؽ الزكج زكجتو ثـ رفع دعكل إلقرار الطبلؽ فإف القاضي ال  

ذا رجعنا إلى الكاقع نجد أف الكقت الزمني صمحيقرر لو بذلؾ إال إذا أجرل جمسة اؿ  ، كا 
بيف التمفظ بالطبلؽ كرفع الدعكل إلى أف تجرم جمسة الصمح قد تفكؽ الكقت المحدد لمعدة 

.  كمف ثـ تصبح المرأة أجنبية عف الزكج المطمؽ ليا بنظر الشريعة اإلسبلمية

  ففي الحالة التي يمجأ فييا الزكج ،إال أنو تجدر اإلشارة إلى ضركرة التمييز بيف حالتيف
 فإف أصدر ،إلى المحكمة إف ما رغب فيو ىك طبلؽ زكجتو دكف أف يتمفظ بالطبلؽ قبؿ ذلؾ

 بعد المركر باإلجراءات القانكنية التي ،القاضي الحكـ بالطبلؽ بناء عمى إرادة الزكج كرغبتو

                                           
 .73، ص 2006نبيؿ صقر، قانكف األسرة نصا ك فقيا ك تطبيقا ، دار اليدل لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،الجزائر،- 1
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رسميا القانكف فإنو ال إشكاؿ حيث يككف حكـ القاضي منشئا لمطبلؽ كعميو فتاريخ صدكر 
. الحكـ ىك التاريخ المعتمد في بدأ حساب العدة التي تتعمؽ بيا العديد مف الحقكؽ 

أما في الحالة التي يككف الطبلؽ قد كقع مف الزكج ثـ يمجأ بعدىا أحد الزكجيف إلى 
  بعد ما يككف القاضي قد أفمح في إقناع الزكجيف،المحكمة إلثبات الطبلؽ بحكـ قضائي

 أنو يمكف أف يتراجعا دكف إجراء عقد جديد كىذا ما تأمر بو ،بالرجكع إلى الحياة الزكجية
 مف قانكف األسرة الجزائرم دكف مراعاة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، إذ النص 50المادة 

 كمف راجعيا بعد الحكـ ،يقضي مف راجع زكجتو أثناء الصمح فبل يحتاج إلى عقد جديد
 كما داـ أف الطبلؽ ال يثبت إال بحكـ قضائي فإف ،بالطبلؽ فإنو يحتاج إلى عقد جديد

المراجعة في الحقيقة ال تككف إال بعد الطبلؽ، كبما أف كؿ حكـ أكقعو القاضي فيك طبلؽ 
بائف كال يمكف لمزكج أف يراجع الزكجة إال بعقد جديد فإنو في ىذه الحالة ال يستقيـ المعنى 

 العدة الشرعية تككف قد انتيت قبؿ رفع الدعكل أك أفبؿ إنو يطرح العديد مف المشاكؿ حيث 
 السيما كأف إجراءات التقاضي تتسـ بطكؿ المدة كالتعقيد، كيترتب عمى ذلؾ ،أثناء سريانيا

 .1أف تنقطع العبلقة الزكجية كيسقط حؽ الزكج في مراجع زكجتو إال بعقد كمير جديديف

 بأف الطبلؽ ال يككف إال بحكـ فنقكؿ أنو  مف قانوف األسرة49المادة كمداـ أف نص 
البد مف صدكر حكـ قضائي كىذا مخالؼ لمشريعة اإلسبلمية كيكقع المشرع في تناقض مع 

. األحكاـ الشرعية 

لذا حسب اعتقادنا كاف عمى المشرع الجزائرم أف ال ينفي كقكع الطبلؽ مف الزكج 
خارج المحكمة كأف يثبتو بكؿ الطرؽ مف تاريخ تمفظ الزكج بو حتى ال تقع المراجعة التي قد 
يحكـ بيا القاضي محرمة شرعان كلتجنب الكقكع في المحظكر كأف يقضي في ىذا المكضكع 

بنصكص خاصة ال تختمؼ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، التي يعتبرىا كمرجع أصمي لمعظـ 
. نصكص قانكف األسرة الجزائرم

                                           
 .75-74نبيؿ صقر، مرجع سابؽ، ص - 1
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 .1، جاء مضمكنيا متماشيا مع أحكاـ الشرعمف قانوف األسرة59المادة أما 

تعتد المتكفى عنيا زكجيا بمضي أربعة أشير كعشرة : "كقد جات عمى النحك التالي 
 .2" أياـ ، ككذا زكجة المفقكد مف تاريخ صدكر الحكـ بفقده

 :كقد جاء في قرار المحكمة العميا 

مف المكانع المؤقتة لزكاج المرأة كجكدىا في عصمة رجؿ آخر أك، في عدة مف طبلؽ 
أك في عدة مف كفاة، كمف ثـ فالزكاج بيا كلك تكافرت أركانو غير صحيح لكجكدىا في العدة 

731، ص3،ج1984.ج.، ـ03/01/1983.ش.أ.غ.ع.ـ.
3. 

 .عدة الحامؿ: الفرع الثالث

، 4عدة الحامؿ بكضعو سكاء حرة أك أمة، عف فراؽ حي أك ميت  بطبلؽ رجعي أكبائف
كيشتػرط في انقػػضاء الػعػدة   5وأوالت األحماؿ أجمهف أف يضعف حممهف ﴾﴿ : لقكلو تعالى

 :شرطاف أحدىما

 فالكلد لمفراش إما ظاىرا إذا كاف الكالد كونه منسوبا إلى مف العدة منه،: الشرط األوؿ
ما احتماال كالمنفي بالمعاف، فإذا العف حامبل كنفي الحمؿ انقضت عدتيا  معترؼ بو، كا 

 .  6بكضعو ،إلمكاف ككنو منو كالقكؿ قكليا في العدة إذا تحقؽ اإلمكاف

كمما اختمؼ الفقياء في عدة الحامؿ ىي انقضاء عدة الحامؿ المعتدة مف كفاة أك 
 : طبلؽ حيث انقسـ الفقياء إلى

 

                                           
 .136عبد العزيز سعد ، مرجع سابؽ ، ص- 1
 .، يتضمف قانكف األسرة الجزائرم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84األمر رقـ - 2
 .19، مرجع سابؽ ،ص-  مبادئ اإلجتياد القضائي كفقا لقرارات المحكمة العميا–العربي  بمحاج ،قانكف األسرة - 3
 .84شمس الديف محمد الشربيني، مرجع سابؽ، ص- 4
 .04سكرة الطبلؽ، اآلية - 5
 .373محي الديف بف شرؼ النككم، مرجع سابؽ، ص- 6
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 . تنقضي عدة الحامؿ المتكفي زكجيا بكضع الحمؿ:القسـ األوؿ

 :أدلة الكتاب

 1وأوالت األحماؿ أجمهف أف يضعف حممهف ﴾﴿ : قكلو سبحانو كتعالى 

كجاء في تعبير اآلية لدل بعض المفسريف أنو جاء عاما كشامبل، ذلؾ أف العدة تككف 
 .2بكضع الحمؿ ميما كاف السبب سكاء كاف طبلقا أك فسخا أككفاة

 :أدلة السنة

لك كضعت كزكجيا عمى السرير النقضت عدتيا، كيحؿ ليا : "قاؿ عمر رضي ا عنو
 .3"أف تتزكج

حدثنا يحي بف قرعة، حدثنا مالؾ عف ىشاـ ابف عركة عف أبيو عف المشكر بف "حيث
فاستأذنتو أف  (ص)مخزمة، أف سبيعة األسممية نفست بعد كفاة زكجيا بمياؿ فجاء النبي 

 .4"تنكح فأذف ليا فنكحت

 الحامؿ المتكفي زكجيا تعتد بأبعد األجميف كضع الحمؿ أك مضي أربعة عشر :القسـ الثاني
 .5شيرا

 

 

 

 

                                           
 .04سكرة الطبلؽ، اآلية 1
 . 41باديس ديابي، مرجع سابؽ، ص- 2
 . 226زيف الديف بف نجيـ، مرجع سابؽ، ص- 3
 .493، ص2009، 1، ط3بدر الديف الدماميني، مصابيح الجامع، دار النكادر، قطر، ج- 4
 .493، ص2008رنباطي جابر الشافعي، أحكاـ األسرة، منشكرات الحمبي الحقكقية بيركت، شرمضاف اؿ- 5
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 :أدلة الكتاب

والذيف يتوفوف منكـ ويذروف أزواجا يتربصف بأنفسهف أربعة أشهر ﴿: قكلو عز كجؿ
، فاآلية الكريمة فييا عمـك كخصكص ألنيا عامة تشمؿ المتكفي عنيا زكجيا 1وعشرا ﴾

 .2(أربعة أشير)حامبل كانت أك حائبل كخاصة في المدة 

 : أدلة مف السنة

عف عمي كابف عباس رضي ا عنيـ تعتد الحامؿ المتكفي زكجيا بأبعد األجميف، 
 .3يعني ال بد مف كضع الحمؿ كمضي أربعة أشير كعشر

 كالجمع بيف اآليتيف كالعمؿ بيما أكلى مف الترجيح، ألنيا إذا اعتدت بأقصى :الترجيح
ذا اعتدت بكضع الحمؿ فقد تركت العمؿ بآية عدة  األجميف فقد حممت بمقتضى اآليتيف، كا 

 .4الكفاة فإعماؿ النصيف معا خير مف إىماؿ أحدىما

 ككما كاف االعتداد بالكضع ال تنقضي العدة إال بكضع تماـ وضع الحمؿ:الشرط الثاني
 .5الكؿ، فمك كضعت كلدا كفي بطنيا آخر لـ تنقض عدتيا

فمك كانت حامبل بتكأميف، لـ تنقض العدة حتى تضعيما، حتى لك كانت رجعية 
نما يككناف تكأميف إذا كضعتيما معا أك  ككضعت أحدىما، فمو الرجعة قبؿ أف تضع الثاني، كا 

 .6كاف بينيما دكف ستة أشير، فإف كاف بينيما ستة أشير فصاعدا فالثاني حمؿ آخر

 

                                           
 .234سكرة البقرة اآلية - 1
 .493رمضاف الشرنباطي كجابر الشافعي، مرجع سابؽ، ص- 2
 .226زيف الديف ابف نجيـ الحنفي، مرجع سابؽ، ص- 3
 .493رمضاف الشرنباطي كجابر الشافعي، مرجع سابؽ، ص- 4
 .283كماؿ الديف بف ىماـ السكندرم، مرجع سابؽ، ص- 5
 .375محي الديف يحي بف شرؼ النككم، مرجع سابؽ، ص- 6
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تنقضي العدة بانفصاؿ الكلد حيا أك ميتا كال تنقضي بإسقاط العمقة كالدـ كلك أسقطت 
 :مضغة، كليا أحكاؿ

 أف يظير فييا شيء مف صكرة آدمي كبد أك أصبع أك ظفر كغيرىا ، فتنقضي :أحدهما
 .العدة

 أف ال تظير شيء مف سكرة آدمي، كلكف قاؿ أىؿ الخبرة مف النساء فيو صكرة :والثاني
 . خفية فتقبؿ شيادتيف كيحكـ بانقضاء العدة كسائر األحكاـ

 أف ال يككف صكرة ظاىرة كال خفية يعرفيا القكابؿ ، لكنيف قمف إنو أصؿ آدمي كلك :الثالث
بقي لتصكر ك لتخمؽ، فالنص أف العدة تنقضي بو، ألف المراد بالعدة براءة الرحـ كقد 
حصمت ، كلك شؾ القكابؿ في أنو لحـ آدمي أـ ال لـ يثبت شيء مف ىذه األحكاـ كلك 

كاف السقط الذم كضعتو مما تنقضي بو العدة كأنكر الزكج فالقكؿ : اختمؼ الزكجاف فقالت
 . 1قكليا بيمينيا ألنيا مأمكنة في العدة

 :موقؼ المشرع الجزائري

إذف فمدة الحمؿ بالنسبة لممطمقة الحامؿ تختمؼ عف غيرىا مف النساء فيي لـ تنسب 
نما مدة العدة بالنسبة إلييا تنتيي بمجرد كضع حمميا، رجكعا لنص  بالقركء كال بالشيكر، كا 

 2. كال ييـ ما إذا كانت كضعت حمميا بعد شير أك أكثر أك أقؿ مف قانوف األسرة60المادة 

 عمى أف عدة الحامؿ كضع  مف قانوف األسرة60المادة كقد نص المشرع الجزائرم في 
 3.حمميا، كأقصى مدة الحمؿ عشرة أشير مف تاريخ الطبلؽ أك الكفاة

                                           
 .376-375مرجع سابؽ، ص- 1
 .136عبد العزيز سعد، مرجع سابؽ، ص  - 2
 . يتضمف قانكف األسرة الجزائرم معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ1984 نكفمبر 9 مؤرخ في 11-84األمر قـ  - 3
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 نقضت المحكمة العميا قرارا  مف قانوف األسرة60المادة كتأكيدا عمى ما جاءت بو 
مطعكنا فيو باعتبار الطاعنة بنت لمزكج الثاني اعتمادا عمى قاعدة الكلد لمفراش كاعتبرتو 

 :كقد جاء في القرار ما يمي. خرقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 مف المقرر شرعا أف الزكاج في العدة باطؿ، كمف المقرر قانكنا أف أقؿ مدة لمحمؿ 
ستة أشير كأقصاىا عشرة أشير، كمتى تبيف في قضية الحاؿ أف الزكاج كقع عمى امرأة 
مازالت في عدة الحمؿ ك أف الحمؿ كضع بعد أربعة أشير مف تاريخ الزكاج الثاني، كأف 
قضاة المكضكع بقضائيـ باعتبارىـ الطاعنة بنت لمزكج الثاني اعتمادا عمى قاعدة الكلد 

فإنيـ بقضائيـ كما فعمكا خالفكا القانكف، كخرقكا . لمفراش مع أف الزكاج الثاني باطؿ شرعا
  1.أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كمتى كاف كذلؾ استكجب نقص القرار المطعكف فيو بدكف إحالة

كتأسيسا لقرارىـ أكد قضاة المحكمة العميا أف القرار المنتقد قد اعتبر الطاعنة بنتا لمزكج 
بقاعدة الكلد لمفراش مع أف ىذا الزكاج باطؿ شرعا ألنو كقع عمى امرأة  (ر. ع. ـ)الثاني 

الزالت في العدة، ألف عدتيا كضع الحمؿ، كما داـ الزكاج الثاني باطبل ال يعتبر فراشا، 
زيادة عمى أف اقؿ مدة الحمؿ ىي ستة أشير كال يمكف إلحاقو بالزكاج الثاني بأم حاؿ مما 

كعميو فالكجياف مؤسساف،  (ب. ب. ع. ؼ)يعني أف الطاعنة ىي مف الفراش األكؿ لكالدىا 
 2.األمر الذم يتعيف معو نقض القرار المطعكف فيو

 :كذلؾ جاء في قرارت المحكمة العميا- 

  1999.06.15 قرار بتاريخ 222674ممؼ رقـ 

 (ؿ.ـ)ضد  (ب.ع)قضية 

 .( مف قانكف األسرة60-43-40المكاد )

                                           
 .42، 41باديس ديابي، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .42مرجع سابؽ، ص  - 2
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مف المقرر قانكنا أنو نسب الكلد ألبيو إذا كضع الحمؿ خبلؿ عشرة أشير مف تاريخ 
 أشير مف تاريخ الطبلؽ 10االنفصاؿ أك الكفاة، كاف عدة الحامؿ كضع حمميا، أقصى مدة 

 .كالكفاة

 كمف ثـ فإف النعي عمى القرار المطعكف فيو بمخالفة القانكف ليس في محمو، كمتى 
تبيف قضية الحاؿ، أف كالدة التكأميف مكضكع النزاع كقعت في ظؿ قياـ الحياة الزكجية بيف 

الطرفيف، كأف االنفصاؿ الكاقع كاف إثر خبلؼ بينيما كلـ يكف ال في حالة الكفاة، فإف 
العصمة بينيما قائمة كالزكاج شرعي كثبت نسب التكأميف ألبييما ألف الطاعف لـ ينفو بالمعاف 

 1.كعميو فإف القضاة بقضائيـ كما طبقكا صحيح القانكف

 أخذ بالقسـ األكؿ القائؿ بأف عدة  مف قانوف األسرة60المادة إذف المشرع الجزائرم في
 : الحامؿ المتكفي زكجيا عنيا تنتيي بكضع حمميا كذلؾ لؤلسباب التالية

ما لبراءة الرحـ -  .إف ا أمر بالعدة إما ألمر تعبدم تعبدنا بو مف غير حكمة كا 
والذيف ﴿ : نسخت عمـك قكلووأوالت األحماؿ أجمهف أف يضعف حممهف﴾أف آية الطبلؽ﴿  -

 .يتوفوف منكـ ويذروف أزواجا يتربصف بأنفسهف أربعة أشهر وعشرا ﴾
إف الجمع بيف العاـ كالخاص عمى ىذه الصفة ال يناسب قكاعد الشرع كال معنى اإلخراج  -

 .2الخاص بيف أفراد العاـ إال بياف أف حكمو مغاير لحكـ العاـ كمخالؼ لو

 .انتقاؿ العدة: المطمب الثاني

عدة األقراء أك األشير أك عدة الحمؿ، لكف تتغير : سبؽ لنا القكؿ أف العدة أنكاع ثبلثة
عدة المرأة المطمقة أك المتكفي عنيا زكجيا مف نكع إلى آخر كبذلؾ سنذكر في فركع المطمب 

 سنتناكؿ النكع األكؿ كىك انتقاؿ العدة مف األشير (الفرع األكؿ)حاالت انتقاؿ العدة، ففي 

                                           
 .79، ص 2009، 3يكسؼ دالندة، قانكف األسرة، دار ىكمة، الجزائر، ط - 1
 .26سميرة عبد المعطي محمد ياسيف، مرجع سابؽ، ص- 2
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فإننا سنتطرؽ إلى نكع آخر كىك انتقاؿ العدة مف األقراء  (الفرع الثاني) إلى أقراء، أما 
كسنذكر فيو النكع األخير كىك انتقاؿ العدة مف األقراء  (الفرع الثالث)إلى األشير، أما 

 . كاألشير إلى عدة الحمؿ

 .انتقاؿ العدة مف األشهر إلى األقراء: الفرع األوؿ

إذا بدأت المرأة المطمقة في العدة بالشيكر لعدـ بمكغيا أك لبمكغيا سف اليأس ثـ 
ف انقضت عدتيا بالشيكر ثـ حاضت  حاضت فينا يجب عمييا االنتقاؿ إلى العدة بالحيض كا 

 . 1فبل لزـك لبلعتداد باألقراء، ألف ذلؾ حدث بعد انقضاء العدة

فإف حاضت الصغيرة في عدتيا كلك قبؿ انقضائيا بمحظة، كجب استئنافيا أم العدة 
 .2بالقركء ألف الشيكر بدؿ عنيا فإذا كجد المبدؿ بطؿ حكـ البدؿ كالتيمـ مع الماء

إذف فقد اتفؽ الفقياء عمى أف الصغيرة أك البالغة التي لـ تحض، إذا اعتدت باألشير 
فحاضت قبؿ انقضاء عدتيا كلك بساعة، لزميا استئناؼ العدة، فتنقؿ عدتيا مف األشير إلى 

األقراء، أما إذا انقضت عدتيا باألشير ثـ حاضت بعدىا كلك بمحظة لـ يمزميا استئناؼ 
 .3العدة، ألنو معنى حدث بعد انقضاء العدة كالتي حاضت بعد انقضاءىا بزمف طكيؿ

 انتقاؿ العدة مف األقراء إلى الشهور: الفرع الثاني

 :إف تغير العدة مف األقراء إلى الشيكر يككف في حالتيف

 كنحك ذلؾ ذات القرء اعتدت بحيضة أك حيضتيف ثـ يأست، تنتقؿ عدتيا مف :الحالة األولى
 .4الحيض إلى األشير، فتستقبؿ العدة باألشير ألنيا لما آيست فقد صارت عدتيا باألشير

 

                                           
 .44باديس ديابي، مرجع سابؽ، ص- 1
 .419منصكر بف ادريس البيكتي، مرجع سابؽ، ص- 2
 .494رمضاف الشرنباطي كجابر الشافعي، مرجع سابؽ، ص- 3
 . 437 ، مرجع سابؽ، ص4عبلء الديف بف مسعكد الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج- 4
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 .1والالتي يئسف مف الحيض مف نسائكـ إف ارتبتـ فعدتهف ثالثة أشهر ﴾﴿ : لقكلو تعالى

 نفيـ مف ذلؾ إف يئست ذات القركء في عدتيا ابتدأت عدة آيسة، أم ابتدأت ثبلثة أشير ألف 

العدة ال تمفؽ مف جنسيف، كقد تعذر الحيض فتنتقؿ إلى األشير ألنيا عجزت عف األصؿ 
 .2كالتيمـ

 :كعمى ذلؾ تنتقؿ العدة في ىاتو الحالة عمى نكعيف

 ، أم سببو، مف ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتيف ال تدري ما رفعه:النوع األوؿ

اعتدت سنة مند انقطع بعد الطبلؽ، فإف كاف انقطاعو قبؿ الطبلؽ فمنو تسعة أشير ألنيا 
غالب مدتو لتعمـ براءتيا مف الحمؿ كثبلثة لمعدة، كىذا ما ركاه الشافعي ألف الغرض 

باالعتداد معرفة براءة رحميا، كىذا تحصؿ بو براءة الرحـ فاكتفى بو، فإف عاد الحيض إلى 
الحرة أك األمة قبؿ انقضاء عدتيا كلك في آخرىا أم آخر العدة، لزميا االنتقاؿ إليو ألنو 
 . 3األصؿ، كلك عاد الحيض بعد مضي العدة كلك قبؿ نكاحيا لـ تنتقؿ إلىاالعتداد بالحيض

ف عرفت ما رفعه أي الحيض مف مرض أو رضاع أو نفاس:النوع الثاني  فبل تزاؿ إذ وا 
 .4طمقت كنحكه في عدة، حتى يعكد الحيض فتعتد بو

لما ركم الشافعي عف سعيد بف سالـ عف أبي جريح عف عبد ا ابف أبي بكر قد "
أف حباف بف منقذ طمؽ امرأتو كىك صحيح كىي مرضعة فمكثت سبعة أشير ال : أخبره

 تحيض يمنعيا الرضاع ثـ مرض حباف، فقيؿ لو، إف مت كرثتؾ، فجاء إلى عثماف كأخبره 

 

                                           
 .04سكرة الطبلؽ، اآلية - 1
 . 419منصكر بف إدريس البيكتي، مرجع سابؽ، ص- 2
 .420-419، مرجع سابؽ، صمنصكر بف إدريس البيكتي- 3
 .420مرجع سابؽ، ص- 4
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بشأف امرأتو كعنده عمي كزيد، فقاؿ ليما عثماف ما ترياف؟ فقاال نرل أنيا ترثو إف مات، 
 .1"ليست مف القكاعد كال مف الصغار،فمات حباف فكرثتو، كاعتدت عدة الكفاة

 إذا طمؽ الرجؿ زكجتو كىي مف ذكات الحيض تـ مات كىي في العدة فإنيا :الحالة الثانية
 :تككف عمى نكعيف

فإف عمييا أف تعتد عدة الكفاة، كىي أربعة أشير كعشرا : كاف الطالؽ رجعياإذا:النوع األوؿ
 .2ألنيا ال تزاؿ زكجة لو، كألف الطبلؽ الرجعي ال يزيؿ الزكجية

 فإف كاف الطبلؽ رجعيا انتقمت عدتيا إلى عدة الكفاة سكاء طمقيا في حالة المرض أك 
الصحة ، كانيدمت عدة الطبلؽ كعمييا أف تستأنؼ عدة الكفاة في قكليـ جميعا ألنيا زكجتو 
بعد الطبلؽ، إذ الطبلؽ الرجعي ال يكجب زكاؿ الزكجية كمكت الزكج يكجب عمى زكجتو 

 .3عدة الكفاة

فإنيا تكمؿ عدة الطبلؽ بالحيض كال تتحكؿ العدة إلى : إف كاف الطالؽ بائنا:النوع الثاني
عدة الكفاة، كذلؾ النقطاع الزكجية بيف الزكجيف مف كقت الطبلؽ، ألف الطبلؽ البائف يزيؿ 

 . 4الزكجية فتككف الكفاة حدثت كىك غير زكج

يفيـ أنو إذا كاف الطبلؽ بائنا أك ثبلثا، بأف طمقيا في حالة الصحة ال تنتقؿ عدتيا 
ألنو قد زالت الزكجية باإلبانة كالثبلث، فتعذر ايجاد عدة الكفاة بحيث عدة الطبلؽ عمى 

 ، كلذلؾ ال يرث أحدىما صاحبو إذا تكفي أحدىما كىي في العدة، إال إذا اعتبر فارا 5حاليا

 

                                           
 .50، ص2006، 1، ط21محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، مؤسسة الرسالة، لبناف، ج- 1
 .663، ب س ف، ص2السيد سابؽ، فقو السنة ، الفتح االعبلمي العربي ،القاىرة، ج- 2
 .438، مرجع سابؽ، ص4عبلء الديف بف مسعكد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج - 3
 .663السيد سابؽ، مرجع سابؽ، ص- 4
 .438، مرجع سابؽ، ص4عبلء الديف بف مسعكد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج - 5
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كطبلؽ الفار أف يطمؽ المريض مرض المكت امرأتو طبلقا بائنا بغير رضاىا، ثـ 
 .1يمكت كىي في العدة فإنو يعتبر في ىذه الحالة فارا مف الميراث

 .انتقاؿ العدة مف األقراء أو األشهر إلى عدة الحمؿ: الفرع الثالث

لك ظير في أثناء العدة بالقركء أك باألشير أك بعدىا أف المرأة حامؿ مف الزكج فإف 
العدة تتحكؿ إلى كضع الحمؿ كسقط حكـ ما مضى مف القركء كاألشير كتبيف أف ما رأتو 

 .2مف الدـ لـ يكف حيضا ألف الحامؿ ال تحض

 .3وأوالت األحماؿ أجمهف أف يضعف حممهف ﴾﴿ : لقكلو تعالى

 قد ذكرنا أف المطمقة إذا حبمت بعد الطبلؽ فعدتيا أف تضع حمميا ألف عدة الطبلؽ 
إنما تنتقؿ بالحبؿ، ألف المقصكد منيا أف تعرؼ براءة الرحـ، ككضع الحمؿ أدؿ عمى براءة 

 .4الرحـ

عدة الطبلؽ المقصكد منيا االستبراء ككضع الحمؿ أصؿ في االستبراء فإذا قدرت عميو 
 . 5سقط ما سكاه

 .6إذف يفيـ مف ىذا أف المطمقة إذا شرعت في عدتيا ثـ حبمت فعدتيا أف تضع حمميا

 

                                           
 .663السيد سابؽ، مرجع سابؽ، ص- 1
 .495رمضاف الشرنباصي كجابر الشافعي، مرجع سابؽ، ص- 2
 .04سكرة الطبلؽ، اآلية - 3
، 2004، 1، ط3برىاف الديف بف أحمد بف مازة البخارم، المحيط البرىاني في الفقو النعماني، دار الكتب العممية، لبناف، ج- 4
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 .439، مرجع سابؽ، ص4عبلء الديف بف مسعكد الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج - 5
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كىذا ما جاء عمى رأم المالكية كالشافعية، بأف الحامؿ يسقط عنيا حكـ األقراء كتتحكؿ 
إلى االعتداد بكضع الحمؿ، كىذا ألف األقراء دليؿ عمى براءة الرحـ، كالحمؿ دليؿ عمى شغؿ 

 .1الرحـ،فاالستناد بشغؿ الرحـ أكلى ألنو يبيف لنا عدـ براءة الرحـ

 :موقؼ المشرع الجزائري

بالرغـ مف أف المشرع الجزائرم قد حدد الحاالت الخاصة بالعدة، كالتي استنبطيا مف 
أحكاـ الشريعة اإلسبلمية إال أنو قد سكت عف حاالت تداخؿ العدد كانتقاليا، كالتي يمكف أف 
تقع في الحاالت العممية، كما عمى القاضي في ىذه الحالة، إال تطبيؽ ما جاء في الشريعة 

كؿ ما لـ يرد النص عميو : " كالتي جاء فييا مف قانوف األسرة222لممادة اإلسبلمية طبقا 
 .2"في ىذا القانكف يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 

 

                                           
 . 284السيد سابؽ، مرجع سابؽ، ص- 1
 ، يتضمف قانكف األسرة الجزائرم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84األمر رقـ - 2
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 .آثار العدة: الفصؿ الثاني

بما أف العدة مف حدكد ا كنظامو الذم شرعو لؤلسرة، كىي المدة التي تمتنع فييا 
الزكجة عف الزكاج بسبب انتياء العبلقة الزكجية بسبب الطبلؽ أك الكفاة كذلؾ لمتأكد مف 

أك تفجعا عمى زكجيا المتكفي مما يترتب عميو حرمة الزكاج خبلؿ . براءة رحميا مف زكجيا
ذا تزكجت قبؿ نياية مدة العدة فإنيا تككف قد خالفت  فترة العدة كال تتزكج إال بعد انقضائيا كا 

: يحـر مف النساء مؤقتا: " كالتي تنص عمى مف قانوف األسرة30المادة الشريعة كخالفت 
 ..."المحصنة، المعتدة مف طبلؽ أك كفاة، المطمقة ثبلثا

كبعد أف تطرقنا في الفصؿ األكؿ إلى تعريؼ العدة لغة كاصطبلحا كقانكنا ثـ انتقمنا 
إلى مشركعيتيا كدليؿ ذلؾ مف الكتاب كالسنة، كبعدىا بينا أنكاعيا مف عدة الشيكر إلى عدة 
األقراء  كعدة الحمؿ فقيا كقانكنا كحاالت انتقاليا سكؼ نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى اآلثار 
الناتجة عف انتياء العبلقة الزكجية كدخكؿ الزكجة في فترة العدة كىي آثار مالية كأخرل 

اآلثار  (المبحث الثاني)لدراسة اآلثار المالية ثـ  (المبحث األكؿ)معنكية، حيث خصصنا 
 .المعنكية
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 .اآلثار المالية لمعدة: المبحث األوؿ

بانتياء العبلقة الزكجية تنتج عنيا مجمكعة مف اآلثار المترتبة عف فترة العدة فقد تككف 
كسنحاكؿ مف خبلؿ ىذا المبحث التفصيؿ في أنكاع ىذه اآلثار كقد قسمناه .مالية أك معنكية

فقد جاء فيو  (المطمب الثاني)النفقة أما  (المطمب األكؿ)حيث جاء في : إلى ثبلث مطالب
 .الميراث (المطمب الثالث)السكف، كتناكؿ 

 .النفقة: المطمب األوؿ

نما كذلؾ لممعتدة سكاء مف  ليست العدة كحدىا أثر مف آثار انتياء الرابطة الزكجية، كا 
حيث يقع " بنفقة العدة"طبلؽ أك كفاة الحؽ في النفقة عمييا أثناء فترة العدة كىي ما يعرؼ 

 .عمى عاتؽ الزكج أف ينفؽ عمييا طيمة ىذه المدة كالقاضي ىك الذم يحدد مبمغ النفقة

لدراسة النفقة مف  (الفرع األكؿ)كىذا ما سنتناكلو في ىذا المطمب حيث خصصنا 
فقد  (الفرع الثالث)جاء فيو النفقة في القانكف الجزائرم، أما  (الفرع الثاني)الناحية الفقيية، ثـ 

 .جاء فيو أنكاع نفقة المعتدات

 .النفقة في الفقه اإلسالمي: الفرع األوؿ

حيث يرل فقياء المذىب المالكي أف المعتدة مف طبلؽ بائف تستحؽ السكف حامبل 
 اسكنوهف مف حيث ﴿ : كتستحؽ النفقة إف كانت حامبل، لقكلو تعالى. كانت أك غير حامؿ

ف كف أوالت حمؿ فأنفقوا عميهف حتى  وهف لتضيقوا عميهف، وا  سكنتـ مف وجدكـ، وال تضارُّ
 1.يضعف حممهف ﴾

 

 

 
                                           

 .07سكرة الطبلؽ، اآلية - 1
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 :كقد أمر الشرع بتكفير السكف لممعتدة مف الطبلؽ الرجعي أك البائنة لقكلو تعالى

يأيها النبي إذا طمقتـ النساء فطمقوهف لعدتهف وأحصوا العدة واتقوا ا ربكـ ال  ﴿
 1. ﴾تخرجوهف مف بيوتهف وال يخرجف إال أف يأتيف بفاحشة مبينة

 .النفقة في القانوف الجزائري: الفرع الثاني

 منو حيث جاء فييا ما 61المادة نص قانكف األسرة الجزائرم عمى نفقة المعتدة في 
ال تخرج الزكجة المطمقة كال المتكفى عنيا زكجيا مف السكف العائمي ما دامت في عدة "يمي 

ولها الحؽ في النفقة في عدة طبلقيا أك كفاة زكجيا إال في حالة الفاحشة المبينة 
 2".الطالؽ

. كىذا يعني أف المطمقة المعتدة طبلقا رجعيا تستحؽ النفقة مادامت في منزؿ الزكجية
كىي النفقة التي يراعى فييا حاؿ الزكج سكاء أكاف في حالة يسر أك عسر كذلؾ بشرط عدـ 

 3.خركجيا مف المنزؿ

أما إذا خرجت مف منزؿ الزكجية أك سكنت منزال آخر دكف ضركرة فتعتبر حيف إذف 
 4.ناشزا كتسقط عنيا نفقة العدة

 :كعمى ىذا األساس جاء في قرار لممحكمة أنو

مف المقرر شرعا أف نفقة العدة تظؿ كاجبة لمزكجة عمى زكجيا سكاء كانت ظالمة أك 
   مظمكمة، فإف القضاء بما يخالؼ أحكاـ ىذا المبدأ يعد خرقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 

                                           
 . 01سكرة الطبلؽ، اآلية  - 1
 .، يتضمف قانكف األسرة الجزائرم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84األمر رقـ  - 2
 .(غير منشكر) 33762، ممؼ رقـ 1984 جكيمية 9، (ش.أ.غ)المحكمة العميا  - 3
 .377، ص 2014، 1العربي بمحاج،الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،ج - 4
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إذ كاف الثابت أف قضاة االستئناؼ أبدكا الحكـ المستأنؼ فيما قضى بو كمف ذلؾ 
تقرير نفقة عدة لمزكجة، فإف كجو الطعف المؤسس عمى خرؽ قكاعد الشريعة اإلسبلمية 
باعتبار أف الزكجة اعترفت بارتكاب فاحشة الزنا كمف المقرر شرعا إسقاط جميع حقكؽ 
الزانية يككف غير مقبكؿ فيما ذىب إليو حكؿ حرماف المطمقة مف تقرير نفقة العدة، كمتى 

 1.كاف كذلؾ استكجب رفض الطعف

كتجب نفقة العدة لكؿ امرأة فارقيا زكجيا بغير كفاة، بسبب مف عنده كالطبلؽ، ككؿ 
امرأة كاف سبب افتراقيا عف زكجيا مف جيتيا بشرط أف يككف ىذا السبب مشركعا، كأف 

 مف قانكف 53تختار نفسيا بعد البمكغ ككؿ امرأة طمقيا القاضي عمى زكجيا لمكجب المادة 
 .األسرة الجزائرم

كقد أصاب المشرع في الحكـ لممعتدة مف طبلؽ بالنفقة ألنو ماشى أحكاـ الشريعة 
 2.كضمف بذلؾ حماية الزكجة مف الضرر. اإلسبلمية

كالمشرع الجزائرم حسب رأم الشخصي أصاب إلى حد كبير في مكضكع نفقة المعتدة 
 .بأف ضمف ليا كؿ حقكقيا أثناء فترة العدة

 .أنواع نفقة المعتدات: الفرع الثالث

 :نفقة المعتدة مف طالؽ رجعي- أوال

كجكب النفقة لممطمقة رجعيا كذلؾ ال خبلؼ فيو حيث أف المكاتي ألزكاجيف عمييف 
الرجعة كجبت ليف النفقة سكاء كف حكامؿ أك غير حكامؿ كذلؾ ألنيف في حكـ الزكجات في 

 3.النفقة كالسكف كالميراث ما دمف في العدة

 

                                           
 .111العربي بمحاج، قانكف األسرة مبادئ االجتياد القضائي كفقا لقرارات المحكمة العميا، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .172العربي بختي، مرجعسابؽ، ص  - 2
 .289-288، ص 1998عمر سميماف األشقر، أحكاـ األزكاج في ضكء الكتاب كالسنة ، دار النفائس، األردف ،  - 3
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 :نفقة المعتدة مف طالؽ بائف- ثانيا

 :الحامؿ-1

اتفؽ جميكر الفقياء عمى كجكب نفقة البائف الحامؿ مادامت في العدة سكاء بانت 
ف كف : "بطبلؽ ثبلث أك خمع أك فسخ نكاح بغير معصيتيا كذلؾ استنادا لقكلو تعالى وا 

 1".أوالت حمؿ فأنفقوا عميهف حتى يضعف حممهف

 :غير الحامؿ-2

 :كقد اختمؼ في ذلؾ الفقياء إلى عدة آراء

فقد قاؿ . فقد قاؿ الشافعية كالمالكية أف ليا السكف كال نفقة ليا مادامت ليست حامؿ
المبتكتة ال تخرج مف بيتيا حتى تحؿ كليست ليا النفقة إال : "مالؾ سمعت ابف شياب يقكؿ

 ".أف تككف حامبل فينفؽ عمييا حتى تضع حمميا

أما الحنفية فقد قالكا باف ليا النفقة كالسكف مثؿ المطمقة الرجعية ألنيا تبقى حبيسة في 
 .بيت الزكجية كمكمفة بقضاء مدة العدة فيو

أما اإلماـ أحمد بف حنبؿ فقد قاؿ ال نفقة كال سكف ليا كذلؾ قياسا عمى حديث فاطمة 
ليس لؾ عميو : "أف زكجيا طمقيا البتة، فقاؿ ليا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: بنت قيس

 2".نفقة

 

 

 

 
                                           

 .06اآلية - سكرة الطبلؽ - 1
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 :نفقة المعتدة مف وفاة- ثالثا

اتفؽ الجميكر مف الفقياء أف المعتدة مف كفاة حامبل كانت أـ ال، ال نفقة ليا كذلؾ 
النتياء الرابطة الزكجية بالكفاة ألف زكجيا كاف ينفؽ عمييا قبؿ كفاتو كىذا كاجبو كقد سقط 

 1.ىذا الكاجب بمكتو

 :نفقة المعتدة مف زواج فاسد أو شبهة- رابعا

اتفؽ جميكر الفقياء عمى أف المعتدة مف زكاج فاسد أك شبية ال نفقة ليا كذلؾ ألنيا 
ال نفقة ليا في الزكاج الفاسد كبالتالي فبل نفقة في العدة، أما المالكية فقد قالكا بأنيا إف كانت 

 2.حامبل ليا النفقة عمى الكاطئ مادامت محتبسة بسببو

 .الميراث: المطمب الثاني

سبؽ كذكرنا أف العدة تختمؼ مف حاؿ إلى حاؿ فيي قد تككف عدة طبلؽ أك عدة كفاة 
نما يثبت بكفاة الزكج كىذا . كلكؿ منيما حكـ خاص بيا، فميراث المعتدة ال يثبت بالطبلؽ كا 

لدراسة ميراث المطمقة الرجعية،  (الفرع األكؿ)ما سنتناكلو في ىذا المطمب حيث خصصنا 
فقد جاء فيو ميراث  (الفرع الثالث)جاء فيو ميراث المطمقة البائنة ، أما  (الفرع الثاني)ثـ 

 .المعتدة في قانكف األسرة الجزائرم

 .ميراث المطمقة الرجعية: الفرع األوؿ

إذا طمؽ الرجؿ زكجتو طبلقا رجعيا ثـ تكفي عنيا فإنيا ترثو كذلؾ ألنيا مازالت في 
 3.عصمتو كبمقاـ زكجتو كترثو كما ترث الزكجة زكجيا في الحياة الزكجية العادية

                                           
 .661مرجع سابؽ، ص  - 1
 .459، ص 1989،  7كىبة الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر،سكرية،ج - 2
 . 26-25، ص 1989عبد العزيز بف عبد ا بف باز، متف الرحبية كالفكائد الجمية، اإلدارة العامة لمطبع كالترجمة،السعكدية،  - 3
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 قانوف األسرة الجزائري 132المادة كتكجب العدة التكارث بيف الزكجيف طبقا لنص 
إذا تكفي أحد الزكجيف قبؿ صدكر الحكـ بالطبلؽ أك كانت الكفاة في عدة : "حيث جاء فييا

 .1"الطبلؽ استحؽ الحي منيما اإلرث

 . كالمقصكد ىنا أف المعتدة مف طبلؽ رجعي ترث مف زكجيا إذا تكفي أثناء العدة

 .ميراث المطمقة البائنة: الفرع الثاني

إذا طمؽ الزكج زكجتو طبلقا بائنا كتكفي عنيا كىي في العدة فبل ميراث بينيما كذلؾ 
 .النقطاع  كانتياء الحياة الزكجية بينيما

أما إذا طمقيا طبلقا بائنا أك ثبلثا في مرض مكتو كبغير إذنيا كرضاىا ثـ مات عنيا 
 .فإف ىذا الطبلؽ يسمى طبلؽ الفار كالغرض منو حرماف زكجتو مف الميراث

 2:حيث اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة إلى عدة آراء

فالشافعية قالكا أنو ال تكارث بيف الزكجيف لزكاؿ العبلقة الزكجية سكاء مات في العدة 
 . أك بعدىا

 .بأنيا ترثو طكاؿ حياتيما سكاء تزكجت أـ ال: أما المالكية فقد قالكا

ذا تزكجت سقط حقيا  أما الحنابمة فقد قالكا بأنيا ترث منو طيمة حياتيا إف لـ تتزكج كا 
 .في الميراث

 .كالحنفية اشترطكا مكت الفار في العدة
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 :ودليؿ أقوالهـ

 استدلكا بأف سبب اإلرث في الطبلؽ البائف يزكؿ في حاؿ الصحة، كال :الشافعية
 . ميراث ببل سبب فصار كما لك طمقيا قبؿ الدخكؿ

 استدلكا بأف الزكج بطبلقو لزكجتو في مرض مكتو كاف قصده ىك حرماف :المالكية
 .زكجتو مف حقيا في الميراث لذلؾ يعامؿ بنقيض مقصكده

 استدلكا بأف الزكجة إذا تزكجت زكجا آخر تنقطع صمتيا بالزكج األكؿ كال :الحنابمة
 .يصح تكريثيا مف زكجيف معا

 استدؿ الحنفية بأف الزكجية ىي سبب الميراث في مرض المكت، كقد قصد :الحنفية
 1.الزكج إبطاؿ ىذا السبب فيرد عميو قصده بتأخير عممو إلى انتياء العدة

 .ميراث المعتدة في قانوف األسرة الجزائري: الفرع الثالث

تعتبر الزكجية مف بيف أسباب الميراث في القانكف الجزائرم كلقياـ ىذه الزكجية يجب 
تكافر شرطيف كىما أف يككف الزكاج صحيحا كاف تككف العبلقة الزكجية قائمة كقت كفاة 

 :المكرث كيمحؽ بيا أيضا ما يمي

 لممعتدة الرجعية الحؽ في الميراث مف الزكج في حالة المرض أك :الطالؽ الرجعي-1
 .الصحة كذلؾ ألف العبلقة الزكجية الزالت قائمة مادامت العدة لـ تنقضي

إذا :  كالتي جاء فييا مف قانوف األسرة الجزائري132المادة كىك ما يفيـ مف نص 
 تكفي أحد الزكجيف قبؿ صدكر الحكـ بالطبلؽ أك كانت الكفاة في عدة الطبلؽ استحؽ 

 2.الحي منيما اإلرث

                                           
 .169-168، ص 2000كفاء معتكؽ حمزة، الطبلؽ كآثاره المعنكية كالمالية في الفقو اإلسبلمي، مكتبة القاىرة لمكتاب، مصر،  - 1
 .، يتضمف قانكف األسرة الجزائرم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84األمر رقـ  - 2
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 كذىبت المحكمة العميا في قرارىا، إلى أف الحي مف الزكجيف يستحؽ اإلرث بعد كفاة 
صاحبو متى كانت الكفاة قبؿ صدكر حكـ الطبلؽ كما أف لمزكجة نفس الحؽ كىك الميراث 
إذا حصمت الكفاة أثناء العدة مف طبلقيا، كما ذىبت المحكمة العميا إلى القكؿ باف الزكجة 
التي يطمقيا زكجيا كيمكت كىي في عدتيا فإنيا تعتد بأبعد األجميف كتستحؽ نصيبيا مف 

 1.الميراث كتعتبر كأنيا الزالت زكجة متى كاف الطبلؽ صحيحا

تختمؼ حالة المطمقة طبلقا بائنا عف المطمقة رجعيا في مسألة الميراث : الطالؽ البائف-2
حيث أنو إذا طمقت الزكجة طبلقا بائنا كانتيت العبلقة الزكجية كانتيت فترة العدة ففي ىذه 
الحالة ال يقع الميراث بيف الزكجيف إال في حالة طبلؽ الفار كىك طبلؽ المريض مرض 
المكت لزكجتو بنية حرمانيا مف حقيا في الميراث فإذا تكفي كىي في العدة كرثتو ككاف 

 2.نصيبو أف عكمؿ بنقيض ما نكل

إضافة إلى ذلؾ ىناؾ حالة الردة كالمعاف يمنع اإلرث كىذا ما جاء في نص المادة 
 3".يمنع مف اإلرث المعاف كالردة " مف قانوف األسرة الجزائري138

كما أف قانكف األسرة الجزائرم لـ يميز بيف أنكاع الطبلؽ، فالمرأة المطمقة في نظره 
كارثة سكاء كانت مطمقة طبلؽ رجعي أك بائف بينكنة كبرل مادامت لـ تنتو عدتيا كىذا 

ف أجاز الفقياء ميراث المطمقة طبلقا رجعيا ألنيا  يناقض ما جاء فيو في الفقو اإلسبلمي كا 
 4.مازالت زكجة كلـ يجيزكا لممطمقة البائف بينكنة كبرل أف ترث ألنيا لـ تعد زكجو

 

 

                                           
، ص 1994، المجمة القضائية، العدد األكؿ سنة 21/12/1993، المؤرخ في 101444، الممؼ (ش. أ . غ )المحكمة العميا،  - 1

06. 
 .52-51، ص 1994،  2العربي بمحاج، الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية،الجزائر،ج - 2
 .، يتضمف قانكف األسرة الجزائرم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84األمر رقـ  - 3
 .71، ص 2004محمد محدة، التركات كالمكاريث، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة ،  - 4
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 .السكف: المطمب الثالث

بما أف العدة شرعتيا الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية كمنيا القانكف الجزائرم 
. حيث أكجبيا عمى المرأة سكاء كانت في عدة طبلؽ أك كفاة، كىذا ما تـ التطرؽ إليو سابقا
. كعميو فبل يمكف لممرأة أف تقيميا دكف مكاف تعتد فيو كىك ما يصطمح عميو بسكف المعتدة

لدراسة السكف في الفقو  (الفرع األكؿ)كىذا ما سنتناكلو في ىذا المطمب حيث خصصنا 
 .جاء فيو سكف المعتدة في قانكف األسرة الجزائرم  (الفرع الثاني)اإلسبلمي، ثـ 

 .السكف في الفقه اإلسالمي:الفرع األوؿ

لقد أمر الشرع تكفير السكنى لممعتدة مف الكفاة أك مف الطبلؽ الرجعي أك البائنة،فعمى 
الزكجة أف تعتد في البيت الذم تسكنو كقت الفرقة إذا كانت معتدة مف كفاة كتمتـز بيتيا كال 

وال تخرجوهف مف بيوتهف، وال ﴿ : تخرج منو إال لمضركرة أك عذر، كذلؾ لقكلو تعالى
 1.يخرجف إال أف يأتيف بفاحشة مبينة ﴾

كقد قاؿ القنكجي بشأف الخطاب في بداية ىذه السكرة، قيؿ الخطاب لؤلزكاج، ألف 
الزكج يحصي العدة ليراجع كينفؽ أك يقطع كيسكف أك يخرج نسبو أك يقطع، كىذه كميا أمكر 

مشتركة بينو كبيف المرأة، كقبؿ إف اآلية أمر بإحصاء العدة إذا أراد أف يطمؽ ثبلثا كقيؿ 
 2.لمعمـ ببقاء زماف الرجعة كمراعاة أمر النفقة كالسكف

كما يستنتج مف اآلية الكريمة أف فييا نيي لؤلزكاج عف إخراج المطمقات المعتدات مف 
 .مساكنيف عند الطبلؽ إلى أف تنتيي العدة

                                           
 .01 اآلية –سكرة الطبلؽ  - 1
 .233، ص 1981، 2محمد صديؽ خاف القنكجي، حسف األسكة بما ثبت مف ا كرسكلو في السنة، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط - 2
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كىك نفس األمر بالنسبة لممطمقة الرجعية فسكنيا في بيت الزكجية كاجب كذلؾ لقكلو 
يأيها النبي إذا طمقتـ النساء فطمقوهف لعدتهف وأحصوا العدة واتقوا ا ربكـ ال ﴿ : تعالى

 1.تخرجوهف مف بيوتهف ﴾

أما بالنسبة لممطمقة طبلقا بائنا أك طبلؽ بالثبلث فتجب ليا السكف أيضا غير أف 
أسكنوهف مف حيث ﴿: كذلؾ استنادا لقكلو تعالى2زكجيا ال يجب أف يقيـ معيا في حجرتيا 

 .حيث أكجبت اآلية الكريمة السكف لممطمقة3.سكنتـ مف وجدكـ ﴾

 :سكف المطمقة رجعيا-أوال

يعتبر السكف لممطمقة الرجعية المعتدة في بيت زكجيا كاجبا عمى زكجيا كذلؾ لحديث 
إف ما النفقة كالسكنى لممرأة إذا كاف :"فاطمة بنت قيس أنو قاؿ ليا صمى ا عميو كسمـ

 4".لزكجيا عمييا الرجعة

يا أيها النبي إذا طمقتـ النساء فطمقوهف لعدتهف وأحصوا العدة واتقوا ﴿ : كقكلو تعالى
 5.ا ربكـ ال تخرجوهف مف بيوتهف ﴾

حيث يستخمص مف نص اآلية الكريمة عدـ إخراج الزكجة مف مسكف الزكجية كىي 
 .في فترة العدة

 :سكف المطمقة طالقا بائنا أو ثالثا- ثانيا

 .إذا لـ تكف المطمقة طبلقا بائنا حامبل فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ كانقسمكا إلى رأييف

 

                                           
 .01سكرة الطبلؽ، اآلية  - 1
 .233محمد صديؽ خاف القنكجي ، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .06 اآلية –سكرة الطبلؽ  - 3
 .234محمد صديؽ خاف القنكجي ،مرجع سابؽ، ص  - 4
 .01 اآلية –سكرة الطبلؽ  - 5
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حيث يرل المالكية كالشافعية بأف السكف ثابتة لكؿ مطمقة حتى تنتيي عدتيا كلك كاف 
 1.الطبلؽ طبلقا ثبلثا

غير أنيـ اشترطكا مف المطمؽ عدـ النظر إلى مطمقتو، كما أنو ال يجب أف يقيـ معيا 
 2.في نفس الحجرة كىك الرأم الذم ذىب إليو جميكر الفقياء

أسكنوهف مف حيث سكنتـ مف ﴿ :  كقد استدلكا عمى ذلؾ بقكؿ ا سبحانو كتعالى
 3.وجدكـ ﴾

أما الحنابمة فقد قالكا بأف المطمقة البائنة ال سكنى ليا استنادا لحديث فاطمة بنت قيس 
طمقني زكجي ثبلثا فمـ يجعؿ :"عف النبي صمى ا عميو كسمـ في المطمقة ثبلثا أنيا قالت

 4".لي رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ال نفقة كال سكنى

 :سكف المعتدة مف وفاة الحامؿ- ثالثا

ولممطمقات ﴿: لممعتدة مف كفاة كىي حامؿ الحؽ في السكنى مصداقا لقكلو عز كجؿ
 5.متاع بالمعروؼ حقا عمى المتقيف ﴾

﴿ والذيف يتوفوف منكـ ويذروف أزواجا وصية ألزواجهـ متاعا إلى :كقكلو أيضا
 6.﴾الحوؿ غير إخراج

 

 

 
                                           

 .374 ، ص 1994عثماف بف حسيف برم الجعمي، سراج السالؾ شرح أسيؿ المسالؾ ، دار صادر، لبناف ،  - 1
 .657كىبة الزحيمي، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .06 اآلية –سكرة الطبلؽ  - 3
 .31، ص 2002، 1محمد بف اسماعيؿ البخارم، صحيح البخارم، دار ابف كثير، بيركت ط - 4
 .239 اآلية –سكرة البقرة  - 5
 .238 اآلية –سكرة البقرة  - 6
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 1.أسكنوهف مف حيث سكنتـ مف وجدكـ ﴾﴿ : كقكلو أيضا

 . حيث دلت ىذه اآليات عمى كجكب سكف المعتدة مف الكفاة في بيت زكجيا

 .سكف المعتدة في قانوف األسرة الجزائري:الفرع الثاني

 مف قانوف األسرة الجزائري 61المادة عالج المشرع الجزائرم مسألة سكف المعتدة في 
ال تخرج الزكجة المطمقة كال المتكفى عنيا زكجيا مف السكف العائمي ما :حيث جاء فييا

دامت في عدة طبلقيا أك كفاة زكجيا إال في حالة الفاحشة المبينة كليا الحؽ في النفقة في 
 2.عدة الطبلؽ

كمنو نمخص إلى أف المشرع الجزائرم أكجب السكف لممطمقة المعتدة مف طبلؽ أك كفاة 
كقد استثنى حالة الفاحشة المبينة فقط كىي الزنا، أم أف الزكجة ال تفقد ىذا الحؽ إال في 

 .حالة الفاحشة المبينة

إال أف ىذا ال يتماشى مع كاقع األسرة الجزائرية، ألنو غالبا ما تترؾ الزكجة بيت 
 .الزكجية كتمتحؽ بأىميا سكاء بإرادتيا أك رغما عنيا بسبب طرد زكجيا ليا

كعميو يجب أف يصبح ىذا النص يساير الكضع داخؿ المجتمع الجزائرم أك باألحرل 
ليصبح . األسر الجزائرية كذلؾ بتغير سمكؾ األزكاج كمعاممتيـ لزكجاتيـ، أثناء فترة العدة

 3.ىذا النص فعاال كيطبؽ تطبيقا قانكنيا صحيحا حسب رأيي

 

 

 

                                           
 .06 اآلية –سكرة الطبلؽ  - 1
 .، يتضمف قانكف األسرة الجزائرم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84األمر رقـ  - 2
 .54 مرجع سابؽ ، ص ، 2العربي بمحاج، الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم، ج - 3
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 .اآلثار المعنوية لمعدة: المبحث الثاني

ىي حقكؽ الزكج عمى زكجتو بأف تحزف عميو كعمى انتياء العبلقة الزكجية سكاء 
بالطبلؽ أك الكفاة، إظيارا لؤلسؼ عمى كفاة زكجيا أك انقطاع زكجيتيا إذا كاف الطبلؽ 

المطمب )بائناكقد قسمنا ىذا المبحث إلى أربعة مطالب، حيث تناكلنا بالدراسة اإلحداد 
كختاما ( المطمب الثالث)تميو حرمة خطبة المعتدة في ( المطمب الثاني)ثـ النسب  (األكؿ

مكقؼ المشرع )كذلؾ مف الجانب الفقيي كالقانكني  (المطمب الرابع)لزـك المعتدة لمبيت 
 .(الجزائرم

 .اإلحداد: المطمب األوؿ

كاف لئلحداد عند العرب في الجاىمية طقكس غريبة جدا، ذكرىا أشرؼ الخمؽ محمد 
كانت المرأة إذا تكفي : صمى ا عميو كسمـ في حديث عف زينب بنت أبي سممة حيث قالت

عنيا زكجيا دخمت حفشا، كلبست شر ثيابيا، كلـ تمسس طيبا حتى تمر سنة، ثـ تؤتى 
بدابة حمار أك شاة أك طائر فتفتض بو، فقمما تفتض بشيء إال كمات، ثـ تخرج فتعطي 

 كىذا ما سنتناكلو في ىذا 1.بعرة فترمي بيا ثـ تراجع بعد ما شاءت مف طيب أك غيره
جاء فيو حكـ  (الفرع الثاني)لتبياف تعريؼ اإلحداد ثـ  (الفرع األكؿ)المطمب حيث خصصنا 

فبينا فيو مظاىر   (الفرع الرابع )فقد جاء فيو مدة اإلحداد أما (الفرع الثالث)اإلحداد، أما 
 .اإلحداد

 

 

 

 

                                           
 .484، مرجع سابؽ ، ص 9أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،ج 1
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 .تعريؼ اإلحداد: الفرع األوؿ

 :لغة-1

اإلحداد أك الحداد مشتؽ مف الحد، كىك المنع ككصفت بو المرأة ألنو يمنع عنيا الزينة 
 1.أحدت المرأة تحد، إحدادا: كالطيب، يقاؿ

 :اصطالحا-2

ىناؾ عدة تعريفات لئلحداد في االصطبلح كعند الفقياء كمنيا نذكر عمى سبيؿ 
 :المثاؿ

تجنب المرأة الطيب كلبس المطيب كالمعصفر كالمزعفر كغير ذلؾ مما : تعريؼ الحنفية
 2.تتزيف بو المرأة

 3.اجتناب جميع ما يتزيف بو النساء مف حمي كصبغ كعطر: تعريؼ المالكية

ف خشف: تعريؼ الشافعية  4.ترؾ لبس مصبكغ لزينة كا 

 5.منع المرأة نفسيا مما كانت تتييأ بو لزكجيا مف تطيب كتزيف: تعريؼ الحنابمة

 :التعريؼ الجامع

المقصكد بو ترؾ الزينة كمظاىرىا كترؾ اإلغراء مثؿ الكحؿ كالصبغ كالطيب 
 6.كالمساحيؽ كالحمي كالمجكىرات كالمبلبس المزينة كالمزركشة كالمغرية

 

                                           
 .373 ، ص 2000، 2 ،ط5مسمـ بف حجاج بف مسمـ القشيرم ، صحيح مسمـ، دار السبلـ لمنشر كالتكزيع ، السعكدية ، ج - 1
 .303، ص 2003، 3عبلء الديف بف مسعكد الكاساني، الصنائع في ترتيب البدائع، دار الكتب العممية، لبناف، ج - 2
 .478ف، ص .س.ف، ب.ب.أحمد الدردير، حاشية الدسكقي في الشرح الكبير، دار إحياء، دار الكتاب العربية، ب - 3
 .399شمس الديف محمد الشربيني ، مرجع سابؽ ، ص  - 4
 .399مرجع سابؽ ، ص  - 5
 .479أحمد الدردير ، مرجع سابؽ ، ص  - 6
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 .حكـ اإلحداد: الفرع الثاني

أجمع جميع الفقياء عمى كجكب اإلحداد عمى المرأة المتكفي عنيا زكجيا في نكاح 
ف أكصى زكجيا بعدـ القياـ بو بعد كفاتو  صحيح إذا كانت بالغة عاقمة كمسممة حتى كا 

 1.كذلؾ ألنو كاجب شرعا كحؽ شرعي مف حقكؽ الزكج

نما أباحو مراعاة لعكاطؼ  لـ يكجب الشرع اإلحداد عمى غير الزكج مف األقارب، كا 
المرأة كجعؿ مدتو قصيرة كىي ثبلثة أياـ فقط كحـر ما يزيد عف ذلؾ كجعؿ إحداد الزكجة 

 2.بأربعة أشير كعشرة أياـ

 .مدة اإلحداد: الفرع الثالث

ربط ا سبحانو كتعالى مدة اإلحداد بعدة الكفاة لمزكج المتكفي كىي أربعة أشير 
والذيف يتوفوف منكـ ويذروف أزواجا يتربصف ﴿ :كذلؾ لقكلو تعالى. كعشرا لغير الحامؿ

 3.بأنفسهف أربعة أشهر وعشرا ﴾

﴿وأوالت األحماؿ أجمهف أف :أما الحامؿ فعدتيا تنتيي بكضع حمميا كذلؾ لقكلو تعالى
استنادا لحديث سبيعة األسممية حيث ركم عنيا أنيا كانت تحت سعد ابف 4يضعف حممهف﴾

خكلة كىك مف شيد بدرا فتكفي عنيا في حجة الكداع كىي حامؿ، فمـ تنشب أف كضعت 
حمميا بعد كفاتو فمما تعمت مف نفاسيا تجممت لمخطاب، فدخؿ عمييا أبك السنابؿ بف بعكؾ 

 مالي أراؾ متجممة لعمؾ ترجيف النكاح؟ كا ما أنت بناكح حتى يمر أربعة أشير: فقاؿ ليا
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 كعشر، فالتسبيعة، فمما قاؿ لي ذلؾ جمعت عمي ثيابي حيف أمسيت، فأثبت رسكؿ 
 1.ا فسألتو عف ذلؾ فأفتاني بأني قد حممت حيف كضعت حممي كأمرني بالتزكج إف بدا لي

 .مظاهر اإلحداد: الفرع الرابع

إف الحكمة مف اإلحداد ىي إظيار الحزف كاألسؼ كالكفاء لمحياة الزكجية السابقة، 
فالمرأة في ىذه الفترة ممنكعة مف التزيف بأم نكع مف أنكاع الزينة ألنيا تنافي الحكمة مف 

كقد كاف لمعرب القدامى بعض الطقكس في اإلحداد كعندما جاء اإلسبلـ أقر . اإلحداد
 .بعضيا كأبطؿ البعض اآلخر

 2:كمف بيف مظاىر اإلحداد تجنب ما يمي

 :الطيب بجميع أنواعه- أوال

ال تتطيب المعتدة مف كفاة في بدنيا كال ثكبيا كال تستعمؿ األشياء المطيبة كالدىف إال 
لمضركرة، سكاء كاف مطيب أك غير مطيب ألف فيو زينة لمشعر كال يخمكا ىذا الدىف مف 

 .كيجكز ليا دىف جسدىا بدىف ال طيب فيو. رائحة طيبة

 :الزينة في بدنها وثيابها- ثانيا

كما يمنع عمييا . حيث تحـر المرأة المعتدة مف كفاة الحناء كالصباغ الجمدية كالكحؿ
استخداـ أدكات الزينة المعاصرة مف أحمر الشفاه كمستحضرات التجميؿ كذلؾ لككنيا تحسف 

 .كتزيف المرأة

كما عمى المعتدة أف ترتدم المبلبس كالثياب غير المزركشة كغير المغرية أم التي ال 
زينة فييا، كتتفادل األلكاف الزاىية في المبلبس كيفضؿ لبس المكف األسكد النتفاء الزينة 

 .عنو

                                           
 .185ابف عابديف ،مرجع سابؽ ، ص  - 1
 .484، مرجع سابؽ ، ص 9أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،ج  - 2
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 :االكتحاؿ- ثالثا

. نيي عنو ألنو مظير مف مظاىر الزينة، إال أنو يجكز ليا االكتحاؿ ليبل كمسحو نيارا
جاءت امرأة إلى رسكؿ : كذلؾ استنادا لما ركم عف زينب حيث قالت سمعت أـ سممة تقكؿ

يا رسكؿ ا إف ابنتي تكفي زكجيا، كقد اشتكت عينيا، : ا صمى ا عميو كسمـ فقالت
ال، ثـ : ال، مرتيف أك ثبلثا كؿ ذلؾ يقكؿ: أفنكحميا؟ فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ

إنما ىي أربعة أشير كعشر كقد كانت إحداكف في الجاىمية ترمي بالبعرة عمى رأس : قاؿ
 .الحكؿ

 :لبس مختمؼ الحمي- رابعا

كما يحـر أيضا عمى المعتدة مف كفاة لبس الحمي بجميع أنكاعو كأشكالو باإلضافة إلى 
ما يصنع كما يباع في عصرنا الحالي مف مجكىرات التزييف المصنكعة مف الزجاج 

كالكريستاؿ كذلؾ ألف الحمي تزيد في جماؿ المرأة، فيجب عمى الزكجة فكر سماع خبر كفاة 
الحادة تمتنع عند الفقياء بالجممة مف : قاؿ ابف رشد.زكجيا أف تنزع كؿ ما ترتديو مف حمي

الزينة الداعية الرجاؿ لمنساء، كذلؾ كالحمي كالكحؿ إال ما لـ تكف فيو زينة، كلباس الثياب 
 .المصبكغة إال السكاد

 كبالجممة فأقاكيؿ الفقياء فيما تجتنب الحادة متقاربة كذلؾ ما يحرؾ الرجاؿ بالجممة 
إال انو يباح لممعتدة أف تقمـ أظافرىا كتنتؼ إبطيا كتحمؽ عانتيا لمنظافة البدنية . إلييف

 1. كلممثؿ القائؿ الضركرات تبيح المحظكرات

 :الخروج في السفر إلى الحج والعمرة- خامسا

ال يجكز لممعتدة مف كفاة الخركج غمى المسجد ألداء الصبلة كال السفر ألداء الحج أك 
 .العمرة الف الحج كالعمرة ليما متسع مف الكقت ألدائيما، بينما العدة محددة بكقت
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فإذا خرجت في سفر ككاف زكجيا عالما بو كبإذنو سكاء كاف سفر نقمة أك سفر حاجة، 
 1 .أك سفر نزىة ثـ تكفي عنيا زكجيا كجبت عمييا العدة

كخبلصة القكؿ انو ال يجكز لممعتدة ترؾ الحداد، ألنو حؽ الشرع فبل يجكز إسقاطو، 
ال يحؿ المرأة :"غير أنو ال يجكز تجاكز حدكد الشرع كالمبالغة في الحداد، لقكلو عميو السبلـ

 2".تؤمف با كاليـك اآلخر أف تحد عمى ميت فكؽ ثبلث إال عمى زكجيا أربعة أشير كعشرا

 .النسب: المطمب الثاني

تعتبر مسألة إثبات النسب في اإلسبلـ مف أبرز اآلثار المترتبة عمى عقد الزكاج 
ألسباب عديدة، منيا حماية حقكؽ الطفؿ كضماف رعايتو كتربيتو في جك عائمي يضمف لو 
التربية السممية كالنمك الجيد، لكي يككف إنسانا جيدا كمقبكال في المجتمع، كمف المتعارؼ 
عميو أف نسب الكلد ألبيو يثبت بالزكاج الصحيح بيف الزكجيف المستكفي لجميع شركطو 

 .كأركانو كالذم قد ينتج عنو حمؿ

إال أف ىناؾ ما يفسد العبلقة الزكجية كيحدث طارئا يؤدم إلى الطبلؽ بيف الزكجيف 
الفرع )كقد تأتي الزكجة بكلد بعد طبلقيا كىذا ما سنتناكلو في ىذا المطمب حيث خصصنا 

 .جاء فيو حكـ ثبكت النسب( الفرع الثاني)لدراسة مدة الحمؿ، ثـ  (األكؿ

 .مدة الحمؿ: الفرع األوؿ

 :في الشريعة اإلسالمية-1

 3.اتفؽ جميكر الفقياء عمى أف أقؿ مدة لمحمؿ ىي ستة أشير : أقؿ مدة الحمؿ-أ

 

                                           
 .208 ، مرجع سابؽ ، صمحمد بف رشد القرطبي - 1
 .ركاه البخارم كمسمـ - 2
 636كىبة الزحيمي، مرجع سابؽ، ص  - 3



 الفصؿ الثاني                                                                   آثار العدة
 

- 55 - 

 

﴿ والوالدات يرضعف أوالدهف حوليف كامميف لمف أراد أف يتـ : استنادا لقكلو عز كجؿ
 1.الرضاعة﴾

 2.وحممه وفصاله ثالثوف شهرا ﴾﴿ : كقكلو تعالى

 فإذا أسقطت حكليف 3.حيث جاء في قكؿ عمي رضي ا عنو، أف أقؿ الحمؿ ستة أشير
 4.مف ثبلثيف شيرا بقيت منو ستة أشير كىي مدة الحمؿ

 :أكثر مدة الحمؿ-ب

اختمؼ الفقياء في اعتبار أكثر مدة الحمؿ، فيناؾ مف رأل أنيا سنتيف كالحنفية، أما 
المالكية فقالكا خمس سنكات فيما ذىب الشافعية كالحنابمة إلى اعتبار أكثر مدة الحمؿ ىي 

 5.أربع سنكات

 :في القانوف الجزائري-2

نما يجب أف تتحقؽ مدة الحمؿ  ال يكفي لصحة الزكاج أف ينسب الكلد ألبيو كا 
المفركضة، حيث أخذ القانكف الجزائرم بالشريعة اإلسبلمية في أقؿ مدة الحمؿ كىي ستة 

حممته أمه كرها ﴿ : ، كدليؿ ذلؾ آيتاف كريمتاف مف القرآف الكريـ، قكلو تعالى6أشير
 7.ووضعته كرها وحممه وفصاله ثالثوف شهرا ﴾
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 1.حممته أمه وهنا عمى وهف وفصاله في عاميف﴾﴿: كقكلو أيضا

 42لكنو خالفيا في أقصى مدة الحمؿ كقد قدرىا بفترة عشرة أشير طبقا لنص المادة 
أقؿ مدة الحمؿ ستة أشير كأقصاىا عشرة : مف قانكف األسرة الجزائرم كالتي جاء فييا بأف 

 2.أشير

كقد ذىبت المحكمة العميا في أحكاميا كقراراتيا إلى انو ال ينسب الكلد ألبيو إال إذا كلد 
 3.خبلؿ المدة المحددة قانكنا كأقصى مدة الحمؿ عشرة أشير مف تاريخ الطبلؽ أك الكفاة

 .حكـ ثبوت النسب: الفرع الثاني

 :ثبوت النسب لممطمقة الرجعية-1

 .عدـ اإلقرار بانقضاء العدة: الحالة األولى

إذا جاءت بالكلد دكف . يمحؽ النسب إلى الكلد سكاء أقرت المرأة بانقضاء عدتيا أـ ال
 4.الستة أشير مف األقراء ألنيا تككف قد حممت مف زكجيا قبؿ كقكع الطبلؽ

 .في حالة اإلقرار بانقضاء العدة: الحالة الثانية

 :ليا صكرتيف

 :إذا جاءت بالولد ألقؿ مف ستة أشهر- الحالة األولى

يثبت النسب مف الزكج إذا جاءت المرأة بالكلد ألقؿ مف ستة أشير مف يـك الطبلؽ 
 .كقد تيقف الزكج أف العمكؽ كجد في حاؿ الفراش كقد ثبت الحمؿ كقت اإلقرار
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 :إذا جاءت بالولد ألكثر مف ستة أشهر- الحالة الثانية

ال يمحؽ النسب بالزكج إف جاءت بالكلد لستة أشير فصاعدا لعدـ تيقنو مف ذلؾ 
 .الحتماؿ امتداد طيرىا كعمكقيا في العدة كيستكم في ذلؾ ذكات األقراء كذكات األشير

 :ثبوت النسب في حاؿ المطمقة البائف-1

يثبت نسب كلد المبتكتة ما لـ تقر بانقضاء العدة إذا جاءت بو ألقؿ مف خمسة سنيف 
كفي ركاية أربع سنيف، ألنو يحتمؿ أف يككف الكلد قائما كقت الطبلؽ، كالحمؿ عند المالكية 
ال يبقى ألكثر مف خمس سنكات فإف جاءت بو ألكثر مف خمس سنكات مف يـك الفرقة، لـ 

 1.يثبت نسبو مف الزكج ألنو التزمو كلو كجو بأف كطئيا بشبية في العدة

 :حكـ ثبوت النسب في حاؿ الوفاة-2

يثبت نسب كلد المتكفى عنيا زكجيا إذا لـ تقر بانقضاء عدتيا ما بيف الكفاة كبيف 
 2.سنتيف عند الحنفية كخمسة سنيف عند المالكية

 .أما إذا جاءت بعد ىذه المدة فبل يثبت نسبو

كمف خبلؿ ما درسناه كبحثنا فيو يتبيف لنا أف المشرع الجزائرم باعتباره لمدة أقصى 
 .لمحمؿ بعشرة أشير ىك األكثر قبكال

 .تحريـ خطبة المعتدة: المطمب الثالث

الخطبة تعتبر الخطكة األكلى إلبراـ عقد الزكاج كقد جعؿ ا سبحانو كتعالى الخطبة 
طريقة لتعارؼ الزكجيف قبؿ الدخكؿ إلى عالـ الزكاج كالعبلقة الزكجية كلكف ىناؾ أكقات 
، كمنيا خطبة المرأة المعتدة سكاء كانت مف طبلؽ أك  كظركؼ تحؿ الخطبة فييا كتحـر

 .كفاة

                                           
 .663كىبة الزحيمي، مرجع سابؽ، ص  - 1
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لتبياف تعريؼ الخطبة،  (الفرع األكؿ)كىذا ما سنتناكلو في ىذا المطمب حيث خصصنا 
فقد جاء فيو خطبة المعتدة  (الفرع الثالث)جاء فيو حكـ خطبة المعتدة، أما  (الفرع الثاني)ثـ 

 .في قانكف األسرة الجزائرم

 .تعريؼ الخطبة: الفرع األوؿ

ختطبيا كاسـ الخطبة فيك خاطب : لغة خطب المرأة إلى القـك أم طمب أف يتزكج منيـ،كا 
 1.كخطاب مبالغة كبو سمي كاختطبو القـك دعكه إلى تزكيج صاحبتيـ

 2. عرفيا المالكية عمى أنيا الِخطبة بكسر الخاء أم التماس النكاح كطمب الزكاج:اصطالحا

 :في القانوف الجزائري

عرؼ المشرع الجزائرم الخطبة في المادة الخامسة مف قانكف األسرة عمى أنيا كعد 
 3.بالزكاج

 .حكـ خطبة المعتدة: الفرع الثاني

 :مف طالؽ رجعي- أوال

ال يجكز خطبتيا تصريحا كال تعريضا فيي ما زالت حبيسة عمى زكجيا كىك األحؽ 
وبعولتهف أحؽ يردهف أف أرادوا ﴿ : كاألكلى بيا مف سائر الرجالكذلؾ لقكلو عز كجؿ

 كذلؾ ألف التعريض ليا بخطبتيا يزيد مف حدة الفراؽ كيكسب العداكة بينيـ، 4،إصالحا ﴾
 5.الف العدة مف حقو بدليؿ انو إذا لـ يدخؿ بيا لو تجب العدة عمييا
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 :مف وفاة أو طالؽ بائف- ثانيا

تحـر خطبة المرأة المعتدة مف طبلؽ بائف أك مف كفاة تصريحا غبل لزكج لو ألنو يباح 
لو نكاحيا في عدتيا فيي أشبو بغير المعتدة بالنسبة إليو كيجكز التعريض في عدة الكفاة 

، كذلؾ لقكلو 1كالبائف بينكنة كبرل كالبائف بينكنة صغرل كالمختمعة كالمطمقة عمى عكض
 2.وال جناح عميكـ فيما عرضتـ به مف خطبة النساء ﴾﴿ : تعالى

 .كيجكز لمبائف التعريض في اإلجابة كيحـر عمييا التصريح

 .خطبة المعتدة في قانوف األسرة الجزائري: الفرع الثالث

المشرع الجزائرم كضع شركطا يجب أف تتكفر في المخطكبة لكي يجكز لمرجؿ أف 
يتقدـ لخطبتيا كمف بيف ىذه الشركط أف تككف ممف تحؿ شرعا لو، فالخطبة تعتبر مف 

 23المادة مقدمات الزكاج فمف ال يصح زكاجيا ال تصح خطبتيا كذلؾ ما جاء في نص 
يجب أف يككف كؿ مف الزكجيف خمكا مف المكانع الشرعية المؤبدة :مف قانوف األسرة الجزائري

 3.كالمؤقتة

 مف 30المادة كتعتبر مف المكانع الشرعية المؤقتة ما نص عميو المشرع الجزائرم في 
 .(المعتدة مف طبلؽ أك كفاة) قانوف األسرة

كعميو نستنتج أنو يشترط لجكاز الخطبة أف ال تككف المراد خطبتيا معتدة مف طبلؽ 
كلكف يجكز لممعتدة مف كفاة خطبتيا تعريضا فقط كال تباح . رجعي أك طبلؽ بائف أك كفاة

سورة . ال جناح عميكـ فيما عرضتـ به مف خطبة النساء ﴾﴿ : بالتصريح لقكلو تعالى
 .235البقرة اآلية 

                                           
 . 217مرجع سابؽ ، ص  - 1
 .235 اآلية –سكرة البقرة  - 2
 .، يتضمف قانكف األسرة الجزائرم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84ألمر رقـ ا - 3
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كالمراد بالنساء في ىذه اآلية المعتدات مف كفاة الف اآلية التي قبميا جاءت في شاف 
الذيف يتكفكف كيترككف أزكاجا، كنفى ا اإلثـ في خطبتيف تعريضا، ككذلؾ المعتدة مف 

 مف سكرة البقرة 235طبلؽ بائف بينكنة كبرل تجكز خطبتيا تعريضا ال تصريحا كفقا لآلية 
 1.ذلؾ أنو يفيـ مف تخصيص التعريض في الخطبة لعدـ الجناح كالتعريض

 .لزـو البيت: المطمب الرابع

تمتـز المعتمدة مف طبلؽ أك كفاة بيتيا كنتيجة حتمية آلثار انتياء العبلقة الزكجية 
 .كىي مف اجؿ ضرب كانتياء ما بقي مف آثار الزكاج

ومف آياته ﴿: كقد جعؿ ا عز كجؿ بيت الزكجية فيو سكينة كاطمئناف لقكلو تعالى
أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزواجا لتسكنوا إليها وجعؿ بينكـ مودة ورحمة أف في ذلؾ آليات 

لدراسة  (الفرع األكؿ) كىذا ما سنتناكلو في ىذا المطمب حيث خصصنا 2.لقـو يتفكروف ﴾
جاء فيو لزـك البيت في قانكف األسرة  (الفرع الثاني)لزـك البيت في الفقو اإلسبلمي، ثـ 

 .الجزائرم

 .لزـو البيت في الفقه اإلسالمي: الفرع األوؿ

إذاحدث طارئ ككفاة الزكج كتحكؿ حياة الطمأنينة إلى حزف كحيرة، كتجدر اإلشارة 
 :غمى أف الفقياء اختمفكا في ذلؾ إلى مذىبيف

يجب عمى المتكفى عنيا زكجيا أف تعتد في بيتو كذىب إليو الجميكر مف : المذهب األوؿ
 3.الفقياء

 

                                           
 .77، مرجع سابؽ ، ص 2العربي بمحاج ، شرح قانكف األسرة، ج - 1
 .21 اآلية –سكرة الرـك  - 2
 .218أحمد الدردير،مرجع سابؽ ، ص  - 3
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ال يجب عمى المتكفى عنيا زكجيا أف تعتد في بيتو بؿ تعتد حيث شاءت : المذهب الثاني
 1.كذىب إليو ابف عباس كعمي كعائشة كعطاء

 :األدلة

 :أدلة المذهب األوؿ القائؿ بوجوب العدة لممعتدة مف وفاة في بيت زوجها- أوال

 .كاستدؿ أصحاب ىذا المذىب بالكتاب كالسنة

 :أدلة الكتاب

 2.ال تخرجوهف مف بيوتهف وال يخرجف إال أف يأتيف بفاحشة مبينة ﴾﴿ : قكلو تعالى

 :أدلة السنة

إني في : قالت قمت لرسكؿ ا: عف زينب بنت كعب عف عجرة عف فريعة بنت مالؾ"
دار كحشة أفأنتقؿ إلى دار أىمي فأعتد عندىـ، فقاؿ صمى ا عميو كسمـ اعتدم في البيت 

 3".الذم أتاؾ فيو كفاة زكجؾ حتى يبمغ الكتاب أجمو أربعة أشير كعشرا

أدلة المذهب الثاني القائؿ بعدـ وجوب العدة لممعتدة مف الوفاة في بيت زوجها بؿ - ثانيا
 :تعتد حيث شاءت

 : أدلة الكتاب

والذيف يتوفوف منكـ ويذروف أزواجا يتربصف بأنفسهف أربعة أشهر ﴿:قكلو تعالى
 4.وعشرا﴾

                                           
 .218مرجع سابؽ ، ص  - 1
 .01 اآلية –سكرة الطبلؽ  - 2
 .713-712أحمد بف عمي البييقي، مرجع سابؽ ، ص  - 3
 .234 اآلية –سكرة البقرة  - 4
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والذيف يتوفوف منكـ ويذروف أزواجا وصية ألزواجهـ متاعا إلى الحوؿ ﴿ : كقكلو تعالى
غير إخراج فإف خرجف فال جناح عميكـ فيما فعمف في أنفسهف مف معروؼ وا عزيز 

 1.حكيـ ﴾

 :أدلةالسنة

أف النبي صمى ا عميو كسمـ أمر المتكفى : ركم عف عمي رضي ا عنو انو قاؿ"
 2".عنيا زكجيا أف تعتد حيث شاءت

 :الرأي الراجح

مف خبلؿ ما ذكرنا أميؿ إلى ترجيح الرأم األكؿ بكجكب االعتداد لممرأة في بيت 
 :الزكجية كعدـ الخركج منو إال لمضركرة كذلؾ لعدة أسباب منيا

 .التزاميا ببيتيا لو األثر األكبر في البقاء عمى ذكرل زكجيا -1
 .بقائيا في منزليا استقبللية ليا كألكالدىا عمى الصعيد النفسي كاالجتماعي -2
 .صيانة كحماية لزكجيا كعرضو -3

أما إذا أرادت الخركج مف بيتو فبل مانع في ذلؾ إف كاف ليا عذر كذلؾ الف الحكمة 
نما إظيار األسى عمى فراؽ الزكج كيككف ذلؾ في أم مكاف  .مف العدة ليس السكنى فقط كا 

مف كؿ ما سبؽ غمبتيـ الدراسة الفقيية عمى الدراسة القانكنية كغياب الشرح كالتحميؿ 
 .القانكني 

 

 
 

                                           
 .240 اآلية –سكرة البقرة  - 1
 .266، ص 2011، 1 ، ط3عمي بف عمر الدارقطني ، سنف الدارقطني ، دار ابف حـز ، لبناف ، ج - 2
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 .لزـو البيت في قانوف األسرة الجزائري: الفرع الثاني

لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم في قانكف األسرة لحرمة خركج المعتدة مف بيتيا مف عدمو 
 مف قانكف 222كبذلؾ فيك يحيمنا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية حيث جاء في نص المادة 

 .كؿ ما لـ يرد النص عميو في ىذا القانكف يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية: األسرة 

إال أف المتعارؼ عميو في المجتمع الجزائرم عدـ جكاز خركج المعتدة مف منزليا طيمة 
 .1أك بعذر شرعي. فترة الكفاة إال لمضركرة القصكل

 

                                           
 .79، مرجع سابؽ ، ص 2العربي بمحاج ، شرح قانكف األسرة، ج - 1
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 :الخاتمة
 :بعد الدراسة التي قمنا بيا عمى مكضكع العدة فقيا كقانكنا خمصنا إلى النتائج التالية

 .أعطى اإلسبلـ كالقانكف اىتماما بالغا لمكضكع العدة- 
 .كجكب العدة عمى كؿ إمرأة مطمقة أك متكفى عنيا زكجيا

 :كجكب العدة عمى المرأة لعدة أسباب منيا- 
 .تجنب الختبلط األنساب كالتأكد مف براءة رحـ المرأة- 1
 .إعطاء فرصة الرجكع لمزكجيف إلى الحياة الزكجية- 2
إبراز أىمية الزكاج عف طريؽ الحزف كاألسى كذلؾ يتجمى في اإلحداد الذم تقـك - 3

 .بو المرأة في حاؿ كفاة زكجيا
 .االحتياط لحؽ الزكج كحؽ الكلد كمصمحة الزكجة- 4

لمعدة أنكاع عديدة كىي تختمؼ مف حالة ألخرل سكاء طبلؽ أك كفاة، كىي تنتقؿ مف نكع - 
 .إلى اخر كتتداخؿ

 :تنتج العدة آثارا مادية كمعنكية تتمثؿ في- 
 .عمى الزكج أف ينفؽ عمى مطمقتو أثناء فترة العدة- 1

 .المرأة المعتدة ليا الحؽ في السكف عمى حساب زكجيا أك مطمقيا- 2

لمزكجية الحؽ في الميراث في حاؿ كفاة أحدىما كذلؾ في الطبلؽ الرجعي أما في البائف - 3
 .أك طبلؽ الثبلث فبل ترثو المرأة

قامة العدة فيو- 4  .حرمة خركج المعتدة مف مسكنيا الزكجي كا 

 .ثبكت النسب بالنسبة لكلد المطمقة إذا كلد في اآلجاؿ المحددة شرعا كقانكنا- 5

 .ألـز اإلسبلـ المرأة بالحداد كذلؾ حسرة عمى كفاة زكجيا كعمى انتياء نعمة الزكجية- 6

تحريـ خطبة المرأة في العدة كذلؾ مف أجؿ اجتناب الشجار كالبغضاء كالمشاحنات بيف - 7
 .الزكجيف المنفصميف
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عادتيا إلى عصمتو في العدة إذا طمقيا طبلقا - 8 إعطاء الزكج فرصة مراجعة زكجتو كا 
 .رجعيا كذلؾ متى شاء ىك

عدـ جكازية إعادة الزكج لزكجتو إلى عصمتو إذا انتيت فترة العدة إال بمير كعقد - 9
 .جديديف

 :التوصيات- 
 مف قانكف األسرة الجزائرم مف طرؼ المشرع، 49نرل إعادة صياغة أحكاـ المادة 

كالخاصة بتاريخ بداية حساب العدة في مكضكع الطبلؽ، حيث تصبح المعتدة أماـ عدتيف 
 .حسب قكلو كىك ما يكقعنا في خمط، أكاف مف تاريخ النطؽ بالطبلؽ أك مف تاريخ الحكـ بو
كعمى ىذا األساس كجب التمييز في فقرتيف بيف حالة تمفظ الزكج بالطبلؽ كبيف حالة 

فنككف أماـ عدة في الحالة . عدـ تمفظو كمباشرتو إلجراءات الطبلؽ عمى مستكل المحكمة
األكلى يبتدأ حسابيا مف يـك النطؽ بالطبلؽ كعدة أخرل حالة عدـ التمفظ يبدأ حسابيا مف 

 .صدكر الحكـ القضائي بالطبلؽ
نظرا لما لمعدة مف أحكاـ كاسعة في الشريعة اإلسبلمية نجد أف المشرع لـ يتناكليا بالقدر - 

 .الكافي لدل نرجك زيادة مكاد أخرل تفصؿ في ىذا المكضكع
عمى المرأة االلتزاـ بتعاليـ الديف اإلسبلمي كقكاعد القانكف الكصفي بالبقاء في منزليا طكاؿ - 

 .فترة العدة
الرجكع إلى أىؿ العمـ كالمعرفة لكؿ مف الرجاؿ كالنساء عمى حد سكاء لمعرفة األحكاـ - 

 .الخاصة بمكضكع العدة
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآف الكريـ- أوال

 :مصادر تفسير القرآف الكريـ-ثانيا

، 21محمد بف أحمد بف أبي القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، مؤسسة الرسالة، لبناف، ج -1
 .2006، 1ط
 أحمد بف أبي بكر القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف كالسنة، مؤسسة الرسالة، فمحمد ب -2
 .2006، 1، ط4ج
 .2007، 4حمد بف عمي الشككاني، فتح القدير، دار المعرفة، لبناف، طـ -3
، مؤسسة مناىؿ -تفسير آيات األحكاـ مف القرآف–محمد عمي الصابكني، ركائع البياف  -4

 .1980، 3، ط1العرفاف، لبناف، ج
 .1981، 4، ط1، جلبنافمحمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، دار القرآف الكريـ،  -5
 .1981، 4، ط3، جلبنافحمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، دار القرآف الكريـ، ـ -6
، 7، ط1، جلبناف، دار القرآف الكريـ، مختصر تفسير ابف كثيرحمد عمي الصابكني، ـ -7

1981. 
 :مصادر الحديث الشريؼ-ثالثا

 .2003، 3، ط7أحمد بف عمي البييقي، السنف الكبرل، دار الكتب العممية، لبناف، ج -1
أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، فتح البارم بشرح صحيح البخارم، دار الكتب  -2

 .، ب س ف1السمفية، الرياض، ج
 أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار الكتب -3

 .، ب س ف9لسمفية، الرياض، جا
جبلؿ الديف السيكطي حاشية اإلماـ السندم، سنف النسائي، مكتب المطبكعات  -4

 .، ب س ف 1اإلسبلمية، سكريا، ج
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سميماف بف األشعث السجستاني، صحيح سنف أبي داككد، مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع،  -5
 .2002، 1، ط6جالككيت، 

، لبناف ،ج -6  .1،2011، ط3عمي بف عمر الدارقطني، سنف الدارقطني، دار ابف حـز
 .2002، 1محمد بف اسماعيؿ البخارم، صحيح البخارم، دار ابف كثير، بيركت، ط -7
مسمـ بف حجاج بف مسمـ القشيرم، صحيح مسمـ، دار السبلـ لمنشر كالتكزيع، السعكدية ،  -8
 .2000، 2 ،ط5ج

 :المعاجـ-رابعا

، 3أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر، لساف العرب، دار صادرة لبناف، ج -1
 .ب س ف

يكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مكتبة لبناف، ؽأحمد بف محمد بف عمي اؿ -2
 .1987لبناف، 

 .1986محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، مختار الصحاح، لبناف، مكتبة لبناف،  -3

 :الكتب- خامسا

، 2، منار السبيؿ في شرح الدليؿ، مطبعة الياشمية، سكريا، جفابراىيـ بف محمد بف ضكيا -1
1982. 

 ، 2003، طبعة خاصة، 4 المختار، دار عالـ الكتب، السعكدية، جدابف عابديف، ر -2
، 6أبك اسحاؽ التممساني المالكي، الممح في الفقو المالكي، دار األفاؽ العربية، مصر، ج -3
 .2001، 1ط
أحمد بف غنيـ بف مينا النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، دار  -4

 .1997، 1، ط2الكتب العممية، لبناف، ج

ف، .ب.أحمد الدردير، حاشية الدسكقي في الشرح الكبير، دار إحياء، الكتب العربية، ب -5
 .ف.س.، ب2ج

-69- 
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 ،2005حمد نصر الجندم، أحكاـ العدة عند النساء، دار الكتب القانكنية، مصر، أ -6
 .2008إسماعيؿ أبا بكر عمي البامرم، أحكاـ األسرة، دار الحامد، األردف،  -7

 .663، ب س ف، ص2 العربي القاىرة، جاإلعبلميالسيد سابؽ، فقو السنة الفتح  -8
ف، . ب. الصادؽ عبد الرحمف الغرياني، مدكنة الفقو المالكي كأدلتو، مؤسسة الرياف ب -9
 .2000، 5ج

الرشيد بف شكيخ، شرح قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ دراسة مقارنة ببعض  التشريعات  -10
 .2008، 1العربية، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط

، كنكز الحكمة لمنشر اإلسبلميالعربي بختي، أحكاـ الطبلؽ كحقكؽ األكالد في الفقو  -11
 .2013، 1كالتكزيع، الجزائر، ط

العربي بمحاج، الكجيز في شرح قانكف األسرة ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  -12
 .1994، 2ج

العربي بمحاج، قانكف األسرة، مبادئ االجتياد القضائي كفقا لقرارات المحكمة العميا،  -13
 .2000ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

العربي بمحاج، الكجيز في شرح قانكف األسرة الزكاج كالطبلؽ، ديكاف المطبكعات  -14
 .2004، 3، ط1الجامعية، الجزائر، ج

العربي بمحاج، الكجيز في شرح قانكف األسرة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  -15
 .2014، 1ج

باديس ديابي، آثار فؾ الرابطة الزكجية تعكيض نفقة عدة حضانة متاع، دراسة مدعمة  -16
 ،2008باالجتياد القضائي، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائرم، 

 .2009، 1، ط3بدر الديف الدماميني، مصابيح الجامع، دار النكادر، قطر، ج -17

برىاف الديف بف أحمد بف مارة البخارم، المحيط البرىاني في الفقو النعماني، دار الكتب  -18
 .2004، 1، ط3العممية، لبناف، ج
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 .2003بياء الديف عبد الرحمف المقدسي، العدة شرح العمدة، دار الحديث، القاىرة،  -19

رمضاف الشرنباصي كجابر الشافعي، أحكاـ األسرة، منشكرات الحمبي الحقكقية،  -20
 .2008بيركت، 

ؽ، دار الكتب العممية، ئزيف الديف ابف نجيـ الحنفي، البحر الرائؽ بشرح كنز الدقا -21
 .1997، 1، ط4لبناف، ج

 أحمد بف حنبؿ، دار اإلماـ في فقو اإلقناعدسي، ؽشرؼ الديف مكسى الحجاكم الـ -22
 .، ب س ف4المعرفة، لبناف، ج
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 ممخص الدراسة
 

 

 :الممخص
تجب العدة عمى الزكجة إذا كقعت الفرقة بينيا كبيف زكجيا سكاء كانت الفرقة بطبلؽ 

 .أك كفاة
فقد تناكلنا في طرحنا ىذا مكضكع العدة، مفيكميا المغكم كاالصطبلحي كالقانكني، كما 

تطرقنا إلى دليؿ مشركعيتيا ثـ انتقمنا إلى بياف أنكاعيا ففصمنا في عدة األقراء ثـ عدة 
ككصكال إلى بياف كيفية انتقاليا كاعتمدنا في ذلؾ عمى المكازنة . الشيكر فعدة الحامؿ

 .كالمقاربة بيف رأم الفقو كالقانكف الجزائرم
لنتطرؽ بعدىا إلى دراسة آثار العدة مف الناحية الفقيية كالقانكنية ىي األخرل حيث 
تناكلنا اآلثار المالية المتمثمة في النفقة كالسكف كالميراث ثـ اآلثار المعنكية كىي اإلحداد 

 .كالنسب كتحريـ خطبة المعتدة كلزـك بيتيا عمى التكالي

Résumé : 

L’épouse doit accomplir l’acte d’"Aida" si la séparation a lieu entre elle et son mari, 

qu’il s’agisse du divorce ou décès du marie. 

Nous avons traité la question de ce sujet en terme de langage et juridiquement comme 

nous avons évoqué la preuve de la légitimité puis nous sommes passés à la déclaration de ses 

types où nous avons défini l’acte de l’"Aida" de qibra et celui des périodes de mois aussi que 

celui de la femme enceinte et ensuite pour expliquer son déplacement tout en se basant sur la 

balance et l’approche entre l’opinion de la jurisprudence et le droit algérien. 

Nous discuterons ensuite les effets de la jurisprudence et d’autres aspects juridiques où 

nous avons discutés les effets financières de la pension alimentaire, du logement et de la 

succession, puis des effets morauses  à savoir Ahdad et les descentes et l’interdiction du 

sermon sur la femme en acte de l’"Aida" et la nécessité de rester à son domicile jusqu’à 

l’achèvement de la période de "l’Aida"       

 


