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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلقدمة : 
اٟتمد هلل الذي تفرد بكل كماؿ ، واختص أبهبى ٚتاؿ ، وأعلى جالؿ ، وتفضل  

 على عباده ، ّتزيل النواؿ ، لو اٟتمد يف كل حاؿ ، وعلى كل حاؿ ، وأشهد أف ال إلو 
إال هللا وحده ال شريك لو تقدس عن األشباه واألمثاؿ ، وأشهد أف نبينا دمحماً عبده ورسولو 

وأكـر ا٠تصاؿ ، صلى هللا وسلم وابرؾ عليو وعلى آلو وصحبو  ا١تنعوت أبشرؼ ا٠تالؿ ،
 خَت صحب وأفضل آؿ والتابعُت ، ومن تبعهم إبحساف إىل يـو ا١تآؿ أما بعد : 

فكم ىو شديد الوقع على النفوس توديع األحبة ، وكم ىو ابلغ األثر على القلوب فراؽ 
 نة هللا يف خلقو ، ال ٯتلك األعزة ، لكن من آمن بقضاء هللا وقدره ، علم أف ىذه س

 إال الرضا والتسليم . 
ولقد كانت ا١ترأة يف اٞتاىلية تعاين الظلم بسبب وفاة زوجها ، فمن حزهنا على فراقو إىل 
حياة قاسية ، سنة كاملة ، ٕتتنب فيها كل ملذات الدنيا ، وتقع يف الشدة وا١تشقة واٟترج 

سل جسماً ، وال تقلم ظفراً ، وتلبس شر ثياهبا فال تستعمل طيباً ، وال تقص شعراً ، وال تغ
وأخبثها ، وتعتزؿ ٣تتمعها يف بيت صغَت قدًن ، ٘تكث فيو حواًل كاماًل ، مث بعد ذلك ٗترج 

 –يف أقبح صورة وأشنع منظر ، وأسوأ حاؿ ٦تا كانت عليو ، فتعمد إىل دابة فتفتض هبا 
: " قد كانت  ، فقلما افتضت بشيء إال مات ، ويدؿ على ذلك قولو  -تتمسح هبا

إحداكن تكوف يف شر بيتها يف أحالسها ، أو يف شر أحالسها يف بيتها حواًل فإذا مر كلب 
 .  (ٔ)رمت ببعرة فخرجت ، أفال أربعة أشهر وعشراً "

زوجها ، دخلت حفشًا ،  ويدؿ عليو كذلك قوؿ زينب : " كانت ا١ترأة إذا تويف عنها
 ولبست شر ثياهبا ، ومل ٘تس طيبًا وال شيئًا ، حىت ٘تر هبا سنة ، مث تؤتى بدابة ، ٛتار 
أو شاة أو طَت فتفتض بو ، فقلما تفتض بشيء إال مات ، مث ٗترج فتعطى بعرة فًتمى هبا ، 

 .  (ٕ)مث تراجع بعد ما شاءت ، من طيب ، أو غَته

                                                 

نووي ، ابب يف  ٕٙٔ/ٓٔفتح ، ومسلم كتاب الطالؽ  ٓٓٗ/ٜ( رواه البخاري يف كتاب الطالؽ ، ابب الكحل للحادة ٔ)
  . ٙٛٗٔاإلحداد يف العدة على ا١تيت وترؾ الكحل ، ح 

نووي، ابب يف اإلحداد يف العدة على  ٔٙٔ/ٓٔ، فتح ، ومسلم كتاب الطالؽ  ٜٖٗ/ٜ( رواه البخاري كتاب الطالؽ ، ٕ)
  .  ٛٛٗٔيت وترؾ الكحل ، ح ا١ت
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تعانيو ، بسبب  ةعلى العدؿ ، وٖتقيق ا١تصاحل ، فأبطل ما كانت ا١ترأمث جاء اإلسالـ القائم 
وفاة زوجها ، واستبدؿ حكم آخر أصلح وأنفع وأيسر بذلك اٟتكم القاسي ، ٭تفظ حقوؽ 

 الزوج والزوجة ، و٭تفظ حق هللا قبل ذلك . 
فقو " األحكاـ اليت تلـز احلادة يف الوقد استعنت ابهلل فاخًتت الكتابة يف موضوع : 

 سائاًل ا١توىل القدير التوفيق والسداد . اإلسالمي "
 ختيار ادلوضوع : اأسباب 
حاجة ا١تسلمُت ا١تاسة ١تثل ىذا ا١توضوع وخاصة النساء يف بياف أحكامو  -ٔ

 ومسائلو وٚتعها يف مكاف واحد يسهل الرجوع إليها . 
ما أحدثو الناس من البدع وا١تخالفات الكثَتة يف ىذا األمر وتساىلهم فيها دوف  -ٕ

 الرجوع إىل الكتاب والسنة وسؤاؿ أىل العلم فيما يشكل عليهم . 

مل  –حسب علمي  –أف ىذه ا١تنهيات اليت ٕتتنبها اٟتادة واألحكاـ اليت تلزمها  -ٖ
من التفصيل والبياف  تفرد بكتاب مستقل فأردت اإلسهاـ يف ىذا اٞتانب بشيء

 خدمة للعلم وطالبو . 

 خطة البحث : تشتمل على مقدمة وثالثة مباحث وخادتة :  
 ختيار ادلوضوع وخطة البحث ومنهجو . اادلقدمة : وحتدثت فيها عن أسباب 

 ادلبحث األوؿ : تعريف اإلحداد ، وحكمو ، واحلكمة من مشروعيتو . 
 وفيو ثالثة مطالب : 

 تعريف اإلحداد لغة واصطالحاً . ا١تطلب األوؿ :
 ا١تطلب الثاين : حكم اإلحداد .

 ا١تطلب الثالث : اٟتكمة من مشروعية اإلحداد .
 ادلبحث الثاين : األحكاـ اليت تلـز احلادة . 

 وفيو ستة مطالب : 
 ا١تطلب األوؿ : ٕتنب الزواج وا٠تطبة .
 ا١تطلب الثاين : ٕتنب الزينة يف البدف .
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 فروع :وفيو أربعة 
 الفرع األوؿ : ٕتنب االكتحاؿ .

 الفرع الثاين : حكم ترجيل احملدة شعر رأسها .

 الفرع الثالث : حكم دىن احملدة شعر رأسها .
 الفرع الرابع : ٕتنب ا٠تضاب .

 ا١تسألة األوىل : حكم خضاب شعر احملدة ابٟتناء .
 ا١تسألة الثانية : حكم خضاب شعر احملدة ابلسدر .

 ثالثة : حكم خضاب كفي احملدة وقدميها .ا١تسألة ال
 ادلطلب الثالث : جتنب الزينة يف اللباس

 وفيو ثالثة فروع : 
 الفرع األوؿ : حكم ا١تالبس غَت ا١تصبوغة .

 الفرع الثاين : حكم ا١تالبس ا١تصبوغة .
 الفرع الثالث : حكم اإللتزاـ ابلثياب السوداء أايـ اإلحداد .

 ادلطلب الرابع : جتنب الطيب . 
 وفيو سبعة فروع : 

 الفرع األوؿ : حكم تطيب احملدة .
 الفرع الثاين : حكم احملدة إذا تطيبت قبل لزـو اإلحداد مث لزمها .

 الفرع الثالث : حكم األدىاف غَت ا١تطيبة للحادة .
 الفرع الرابع : حكم شم الطيب للحادة .

 ب للحادة .الفرع ا٠تامس : حكم أكل الطي
 الفرع السادس : حكم التجارة ابلطيب للحادة .

 الفرع السابع : حكم تطييب اٟتادة ا١تعتدة إذا ماتت .
 ادلطلب اخلامس : جتنب احللي . 

 ادلطلب السادس : جتنب خروج احملدة من بيتها . 
 وفيو أربعة فروع : 

 الفرع االوؿ : حكم خروج احملدة مع رجوعها لتبيت يف بيتها .
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 الفرع الثاين : حكم مكث احملدة يف بيتها بعد وفاة زوجها .
 الفرع الثالث : حكم بقاء اٟتادة يف ا١تعتكف بعد وفاة زوجها .

 الفرع الرابع : حكم خروج اٟتادة للحج .
 ادلبحث الثالث : البدع وادلخالفات يف اإلحداد . 

 ا٠تا٘تة . 
 قائمة ا١تراجع . 

 فهرس ا١توضوعات .
 :  منهج البحث 

 لقد سرت يف ْتث ىذا ا١توضوع على ا١تنهج التايل :
ػ االقتصار على ا١تذاىب الفقهية ا١تعتربة ، من كتب األئمة الفقهية األربعة ، وقد أضيف 

 إليها ا١تذىب الظاىر ي إذا اقتضت طبيعة دراسة ا١تسألة ذلك .
 سو .ػ ذكر األقواؿ يف ا١تسألة ، مع توثيق األقواؿ من كتب أىل ا١تذىب نف

ػ استقصاء أدلة األقواؿ ، مع بياف وجو الداللة ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات ، وما 
 ٬تاب بو عنها إف كانت. 
 ػ الًتجيح مع بياف سببو .

ػ ترقيم اآلايت وبياف سورىا ، وٗتريج األحاديث مع العناية ببياف درجة اٟتديث من كتب 
 التخريج ا١تعتمدة .

 خص ألبرز النتائج .ػ ا٠تا٘تة عبارة عن مل
 ػ فهارس للمراجع وا١توضوعات .

ػ وبعد فأرجو هللا سبحانو وتعاىل أف أكوف قد وفقت يف ىذا البحث للصواب ، وأف ٬تعلو 
 خالصاً لوجهو الكرًن وأف ينفع بو اإلسالـ وا١تسلمُت . 
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 املبشح األول 

 تعريف اإلسداد ، وسكنُ ، واحلكنة مً معروعيتُ

 

 مطالب :وفيُ ثالثة 

 السطمب األول : تعريف اإلحجاد لغة واصطالحًا . 

 السطمب الثاني : حكم اإلحجاد . 

 السطمب الثالث : الحكسة من مذروعية اإلحجاد .
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 املطلب األول : تعريف اإلسداد يف اللػة واالصطالح

مأخوذ من حد أصلو : حدد وىو ا١تنع ، لذلك يطلق على  اإلحداد لغة :
حدود ، ألهنا ٘تنع صاحبها من   -اليت ورد فيها ٖتديد شرعي -العقوابت الشرعية 

االعتداء ، ويطلق على امتناع ا١ترأة عن الزينة ، وما يف معناىا زمن العدة إحداد ، فاٟتاد 
 .  (ٔ)واحملد اتركة الزينة للعدة
 واإلحداد فيو لغتاف : 

 أحدت إحداداً فهي ٤تد .  األوىل :
 .  (ٕ)حدت ٖتد حداً فهي حاد الثانية :

ويروى اٞتيم واٟتاء أشهر ، وىو ابٞتيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعتو ، فكأف ا١ترأة 
 .  (ٖ)انقطعت عن الزينة

  تعريف اإلحداد اصطالحاً :
فات اإلحداد اصطالحًا ، وسأكتفي بذكر تعريف تعددت عبارات فقهاء ا١تذاىب يف تعري

 من كل مذىب على النحو التايل : 
 .   (ٗ)من تعريفات اٟتنفية : " ىو ترؾ الزينة و٨توىا ١تعتدة ابئن أو موت " -ٔ
من تعريفات ا١تالكية : " ىو ترؾ الزينة من اٟتلي والطيب والكحل ، ولباس ما يزين  -ٕ

 .  (٘)من ا١تصوغات "
 .  (ٙ)ريفات الشافعية :  " ىو ترؾ الطيب والزينة "من تع -ٖ
 انت تتهيأ لزوجها من تطيب " أف ٘تنع ا١ترأة نفسها ٦تا ك : من تعريفات اٟتنابلة -ٗ

 .  (ٚ) "وتزيُت

                                                 

  .  ٜٕٙ/ٔ، والقاموس احمليط  ٕٙٔ-ٕ٘ٔ، و٥تتار الصحاح  ٖٗٔ/ٖ( انظر : لساف العرب ٔ)
  ا١تصباح ا١تنَت للفيومي ، مادة : حدد  .  ٖٗٔ/ٖ( انظر : لساف العرب ٕ)
  .  ٖٗٔ/ٖ( انظر : لساف العرب ٖ)
  .  ٖٓ٘/ٖ( الدر ا١تختار ، ٗ)
  .  ٕٓٗ( قوانُت األحكاـ الشرعية البن جزي ا١تالكي ص ٘)
  .  ٖٕٛ/ٔٔ(  اٟتاوي الكبَت ٙ)
  .  ٕٔٚ/ٖ( كشاؼ القناع ، ٚ)
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اجتناب ا١ترأة كل ما يدعو إىل نكاحها ،  ولذا فيمكن أف يقاؿ يف تعريف اإلحداد أبنو :
 ورغبة اآلخرين فيها ، من الزينة ،  وما يف معناىا مدة ٥تصوصة ، يف أحواؿ ٥تصوصة . 

وهبذا يتبُت ما بُت ا١تعٌت اللغوي والشرعي من العالقة ، فا١تعٌت اللغوي أعم ، ألنو يراد بو 
امور خاصة مدة معينة ٤تدودة ، وىي زمن ا١تنع مطلقاً ، أما الشرعي فَتاد بو منع ا١ترأة من 

 العدة . 
 

 املطلـب الجاىـي : سكـه اإلسـداد

، على وجوب ترؾ الزينة على ا١تعتدة من وفاة ، ما دامت يف العدة فلو  (ٔ)اتفق الفقهاء
تزينت أٙتت ، ألف الواجب ما يثاب فاعلو ويعاقب اتركو ، ومل أجد من خالف يف ىذا ، 

 ، وخالفهما ىذا شاذ .   (ٕ)إال اٟتسن البصري ، والشعيب
 واستدؿ اجلمهور مبا يلي : 

 قاؿ : " ال ٖتد امرأة على ميت فوؽ ثالث  ف النيب أ –اهنع هللا يضر  –عن أـ عطية  -ٔ
 إال على زوج أربعة أشهر وعشرًا ، وال تلبس مصبوغًا إال ثوب عصب ، وال تكتحل ، 

 .  (٘)" (ٗ)وأظفار (ٖ)وال ٘تس طيباً ، إال إذا طهرت نبذة من قسط
تويف حُت وعن زينب بنت أيب سلمو ، قالت : دخلت على أـ حبيبة زوج النيب  -ٕ

 أو غَته ، فدىنت منو  (ٙ)أبوىا أبو سفياف ، فدعت أـ حبيبة يطيب فيو صفرة خلوؽ

                                                 

، مواىب ٓٙٔ/ٗ، شرح فتح القدير  ٕٛٓ/ٖ، بدائع الصنائع  ٛ٘/ٙ، وانظر : ا١تبسوط  ٜٗٗانظر : رٛتة األمة ص  ( ٔ)
، الكايف  ٚٔ٘/ٚ، ا١تغٍت  ٖٗ/ٗ، إعانة الطالبُت  ٜٖٛ/ٖتاج ، مغٍت احمل ٚٗٔ/ٗ، شرح ا٠ترشي  ٗ٘ٔ/ٗاٞتليل 

 .   ٚٓٔ/ٕ، احملرر  ٖٓ٘، العدة ص  ٕٖٙ/ٖ
 .   ٙٚٔ/ٔ، والبحر احمليط  ٕٔٙ/ٔ، وللفائدة يف تعريف الواجب ينظر : ٥تتصر الروضة  ٛٗٗ/ٓٔانظر : احمللى  ( ٕ)
 ( .   ٓٙ/ٗالريح ، تبخر بو النفساء واألطفاؿ ) النهاية القسط : ضرب من الطيب ، وقيل : ىو العود ، وىو عقار  ( ٖ)
 ( .  ٛ٘ٔ/ٖاألظفار : جنس من الطيب ال واحد لو من لفظو ، وقيل : واحدة ظفر ، وقيل : ىو عطر أسود ) النهاية  ( ٗ)
صحيحو، ، ومسلم يف  ٙٛٔ/ٙ( ابب القسط للحادة عند الطهر ٛٗأخرجو البخاري يف صحيحو ، يف كتاب الطالؽ ) ( ٘)

 ، واللفظ لو .   ٕٚٔ/ٕ( ٙٙ( ابب وجود اإلحداد يف عدة الوفاة ، حديث )ٜيف كتاب الطالؽ)
 .   ٔٚ/ٕخلوؽ : طيب معروؼ مركب يتخذ من الزعفراف وغَته من أنواع الطيب ، وتغلب عليو الصفرة واٟتمرة ، النهاية  ( ٙ)
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جارية مث مست بعارضيها ، مث قالت : وهللا ما يل ابلطيب من حاجة ، غَت أين ٝتعت 
يقوؿ على ا١تنرب : " ال ٭تل المرأة تؤمن ابهلل واليـو اآلخر ، أف ٖتد على  رسوؿ هللا 

 .  (ٔ) على زوج ، أربعة أشهر وعشراً "ميت فوؽ ثالث ، إال
وعن زينب بنت أـ سلمة أهنا قالت : دخلت على زينب بنت جحش ، حُت تويف  -ٖ

أخوىا ، فدعت بطيب فمست منو ، مث قالت : وهللا ما يل ابلطيب من حاجة ، غَت أين 
أف ٖتد على  يقوؿ على ا١تنرب : " ال ٭تل ١ترأة تؤمن ابهلل واليـو اآلخر ٝتعت رسوؿ هللا 

 .  (ٕ)ميت فوؽ ثالث ، إال على زوج أربعة أشهر وعشراً "
،  (ٖ)أف القاعدة األصولية تنص على أف ما كاف ٦تنوعًا إذا جاز وجب وجو الداللة :

 واٟتديث نص على منع اإلحداد على ميت فوؽ ثالث إال الزوج ، فيجب اإلحداد عليو . 
 : أبف االستثناء وقع بعد النفي ، وىو يدؿ على ٣ترد  وأجيب عن الدليلني األخريين

 . (ٗ)اٞتواز ، ال على الوجوب 
 .  (٘)) األوؿ ( : أف الوجوب استفيد من دليل آخر كاإلٚتاع ونوقش بثالثة أمور :

 .  (ٙ)أبف اإلٚتاع منقوض ٔتا روي عن اٟتسن والشعيب وأجيب عن ىذا :
ذا بو عن أىل العلم ، وخالفا بو السنة ، فهما أبف قوؿ اٟتسن والشعيب ، ش ورد عليو :

 .  (ٚ)٤تجوجاف هبا ، فال يعرج على قو٢تما، وال يكوف قو٢تما قادحاً يف اإلٚتاع

                                                 

ٖتد ا١تتوىف عنها أربعة أشهر وعشرًا ، ومسلم يف  ابب ٙٗ، كتاب الطالؽ  ٘ٛٔ/ٙأخرجو البخاري يف صحيحو  ( ٔ)
 ( ابب وجوب اإلحداد .  ٜيف كتاب الطالؽ ) ٖٕٔٔ/ٕصحيحة 

،  ٘ٛٔ/ٙ( ابب ٖتد ا١تتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ٙٗأخرجو البخاري يف صحيحو ، يف كتاب الطالؽ ) ( ٕ)
 .  ٕٗٔٔ/ٕ( ٛ٘يف عدة الوفاة ، حديث )( ابب وجوب اإلحداد ٜومسلم يف صحيحة ، يف كتاب الطالؽ )

 .   ٖٗ/ٗ، إعانة الطالبُت  ٕ٘/ٗ، حاشية عمَتة  ٔٓٗ/ٖانظر : اسٌت ا١تطالب  ( ٖ)
، البناية  ٘ٛٗ/ٜ، فتح الباري  ٓٙٔ/ٗ، شرح فتح القدير ، ومعو الكفاية والعناية  ٕٕٔ/ٕانظر : بداية اجملتهد  ( ٗ)

 .   ٜٕٗ/ٙار ، نيل األوط ٕٓٓ/ٖ، سبل السالـ  ٖ٘ٗ/٘
، اإلقناع يف  ٜٖٛ/ٖ، مغٍت احملتاج  ٚٓٔ/ٕ، فتح الوىاب  ٕ٘/ٗ، شرح اٞتالؿ  ٙٛٗ،  ٘ٛٗ/ٜانظر : فتح الباري  ( ٘)

 .   ٗٗ/ٗ، إعانة الطالبُت  ٜٕٗ/ٙ، نيل األوطار  ٕٓٓ/ٖ، سبل السالـ  ٚٗ/ٗحل ألفاظ أيب شجاع 
 .   ٜٕٗ/ٙ، نيل األوطار  ٕٓٓ/ٖ، سبل السالـ  ٜٖٛ/ٖ، مغٍت احملتاج  ٙٛٗ/ٜانظر : فتح الباري  ( ٙ)
 .   ٗٗ/ٗ، إعانة الطالبُت  ٚٔ٘/ٚ، ا١تغٍت  ٕٛٔ/ٛٔانظر : االستذكار  ( ٚ)
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" ال ٭تل " نفي إحالؿ اإلحداد نفسو ، فحينئذ كاف يف ا١تستثٌت  أف قولو  والثاين :
ة على ميت فوؽ ثالثة أايـ إثبات اإلحداد ال ٤تالة ، فيكوف تقدير اٟتديث ، ال ٖتد ا١ترأ

إال ا١تتوىف عنها زوجها ، فإهنا ٖتد أربعة أشهر وعشرًا ، فكاف ىذا إخبارًا إبحداد ا١تتوىف 
 .  (ٔ)عنها ، فكاف واجباً ، ألف إخبار الشرع آكد من األمر

أنو يستدؿ للوجػوب ابلػدليل األوؿ : " إال علػى زوجهػا ، فإهنػا ٖتػد أربعػة أشػهر  والثالث :
 وعشػػػػػػػػراً ، وال تلػػػػػػػػبس ثػػػػػػػػوابً مصػػػػػػػػبوغاً " ، اٟتػػػػػػػػديث . فصػػػػػػػػرح ابلنهػػػػػػػػي يف تفصػػػػػػػػيل معػػػػػػػػٌت 

 .  (ٕ)اإلحداد "
أنو قاؿ : " ا١تتويف عنها زوجها ال تلبس  عن النيب  –اهنع هللا يضر  –عن أـ سلمة  -ٗ

 .  (٘)، وال اٟتلي ، وال ٗتتضب ، وال تكتحل " (ٗ)الثياب ، وال ا١تمشقة من (ٖ)ا١تعصفر
 .  (ٙ) ) ىذا أرفع ما يف ىذا الباب ، ويشبو أف ال يكوف مثلو رأايً ( قاؿ ابن عبد الرب :

                                                 

 .   ٖ٘ٗ/ٖ، البناية  ٓٙٔ/ٗ، شرح العناية  ٔٙٔ/ٗانظر : شرح فتح القدير ومعو الكفاية  ( ٔ)
 .   ٓ٘ٔ/ٗ،/ البحر الرائق  ٔٙٔ/ٗشرح فتح القدير انظر :  ( ٕ)
 .   ٔٛ٘/ٗا١تعصفر: أي ا١تصبوغ ، ابلعصفر ، وىو نبت أبرض العرب يصبغ بو ، لساف العرب  ( ٖ)
 .   ٖ٘ٗ/ٓٔ، لساف العرب  ٖٖٗ/ٗالثوب ا١تمشق : ا١تصبوغ اب١تشق ، وىو ا١تغرة ، صبغ أٛتر ، النهاية  ( ٗ)
، واللفظ  ٕٜٕ/ٕ( ٖٕٗٓأخرجو أبو داود يف السنن ، يف كتاب الطالؽ ، ابب فيما ٕتتنبو ا١تعتدة يف عدهتا ، حديث ) ( ٘)

، والبيهقي يف  ٖٕٓ/ٙلو ، والنسائي يف السنن الصغرى ، يف كتاب الطالؽ ، ابب ما ٕتتنب اٟتادة من الثياب ا١تصبغة 
 .  ٕٖٓ/ٙ، وأٛتد يف ا١تسند  ٓٗٗ/ٚاد السنن الكربى ، يف كتاب العدد ، ابب كيف اإلحد

 ( .  ٕٚٚ/ٓٔوقد روي ىذا اٟتديث موقوفاً ، وا١ترفوع من رواية ابراىيم بن طهماف ، وقد ضعفو ابن حـز ) احمللي 
قاؿ ابن القيم : ) فللو ما لقي ابراىيم بن طهماف من أيب دمحم بن حـز ، وىو من اٟتفاظ األثبات الثقات الذي اتفق األئمة 

ستة على إخراج حديثو ، واتفق أصحاب الصحيح ، وفيهم الشيخاف على االحتجاج ْتديثو ، وشهد لو األئمة ابلثقة ال
 والصدؽ ، ومل ٭تفظ عن أحد منهم فيو جرح وال خدش ، وال ٭تفظ عن أحد من احملدثُت =

) وابراىيم ثقة من رجاؿ ( وقاؿ ابن حجر : ٛٓٚ-ٚٓٚ/٘=قط تعليل حديث رواه ، وال تضعيفو بو ( ) زاد ا١تعاد 
الصحيحُت ، فال يلتفت إىل تضعيف أيب دمحم بن حـز لو ، وإف من ضعفو ، إ٪تا ضعفو من قبل اإلرجاء كما جـز بذلك 

 ( .  ٜٕٙ/ٙ( ، وبنحوه قاؿ الشوكاين ) نيل األوطار ٖٕٛ/ٖالدراقطٍت ، وقد قيل إنو رجع عنو ( ) التلخيص اٟتبَت 
  .  ٖٕٚ/ٛٔاالستذكار  ( ٙ)
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 تقوؿ : جاءت امرأة  –اهنع هللا يضر  –وعن زينب ، قالت ٝتعت أمي أـ سلمة  -٘
فقالت : اي رسوؿ هللا إف ابنيت تويف عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها  إىل رسوؿ هللا 

 .  (ٔ): " ال " مرتُت أو ثالاثً " أفنكحلها ؟ فقاؿ رسوؿ هللا 
 منع احملدة يف اٟتديث من التداوي اب١تباح دليل على وجوب اإلحداد  وجو الداللة :

 .  (ٕ)عليها "
 : " ال تكتحل ، قد كانت إحداكن ٘تكث يف شر أحالسها  ويف رواية أخرى قاؿ 

 ، فال حىت ٘تضي أربعة أشهر  (ٖ)أو شر بيتها ، فإذا كاف حوؿ فمر كلب رمت ببعرة
 . (ٗ)وعشر " 

دلت ىذه الرواية أف عدهتن من قبل كانت حواًل ، وأهنن   وجو الداللة من ىذه الرواية :
ا زاد على ىذه ا١تدة ، وبقي اٟتكم فيما بقي كن يف شر أحالسهن مدة اٟتوؿ ، مث نسخ م

 .  (٘)على ما كاف قبل النسخ

                                                 

،  ٙٛٔ/ٙ( ابب ٖتد ا١تتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ٙٗأخرجو البخاري يف صحيحو ، يف كتاب الطالؽ ) ( ٔ)
واللفظ لو ،  ٕٗٔٔ/ٕ( ٛ٘( ابب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة ، حديث )ٜومسلم يف صحيحو ، كتاب الطالؽ )

 .   ٖٙٔ/ٗنها ، انظر : شرح فتح القدير وقد ٛتل اٞتمهور ىذا اٟتديث على أنو مل يتحقق ا٠توؼ على عي
 .   ٙٛٗ/ٜانظر : فتح الباري  ( ٕ)
معٌت قولو ىذا : ال تستكثرف العدة ومنع االكتحاؿ فيها ، فإهنا مدة قليلة ، وقد خففت عنكن ، وصارت أربعة أشهر  ( ٖ)

اـ اٟتديث فلَتاجع وقاؿ بعض العلماء وعشراً ، بعد أف كانت سنة ، وأما رميها ابلبعرة على رأس اٟتوؿ ، فقد فسر يف ٘ت
: معناه أهنا رمت ابلعدة ، وخرجت منها كانفصا٢تا من ىذه البعرة ورميها هبا ، وقاؿ بعضهم ىو إشارة إىل أف الذي 
فعلتو وصربت عليو من االعتداد سنة ، ولبسها شر ثياهبا ولزومها بيتًا صغَتاً ، ىُت ابلنسبة إىل حق الزوج وما يستحقو 

١تراعاة ، كما يهوف الرمي ابلبعرة وقيل : بل ترميها على سبيل التفاؤؿ بعد عودىا إىل مثل ذلك ) انظر شرح النووي من ا
 (.   ٜٓٗ/ٜ، فتح الباري  ٗٔٔ/ٓٔعلى مسلم 

، واللفظ لو ، ومسلم يف  ٙٛٔ/ٙ( ابب الكحل للحادة  ٚٗأخرجو البخاري يف صحيحو ، يف كتاب الطالؽ )  ( ٗ)
 .   ٕ٘ٔٔ/ٕ( ٓٙ( ابب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة ، حديث )ٜكتاب الطالؽ)صحيحو ، يف  

 .   ٜٕٓ/ٖانظر : بدائع الصنائع  ( ٘)
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أف اإلحداد إ٪تا شرع ألنو ٯتنع تشوؼ الرجاؿ إليها ، ألهنا إذا تزينت تشوؼ إليها ،  -ٙ
وىو يؤدي إىل العقد عليها يف العدة ، ومن مث الوطء ، وىذا يؤدي إىل اختالط األنساب ، 

 .  (ٔ)اٟتراـ فهو حراـ وذلك حراـ ، وما أدى إىل
اإلٚتاع على ذلك ، فقد أٚتع العلماء على وجوب اإلحداد على الزوجة اٟترة البالغة  -ٚ

 . (ٕ)العاقلة ا١تسلمة 
قاؿ يف بداية اجملتهد : ) أٚتع ا١تسلموف على أف اإلحداد واجب على النساء اٟترائر 

 .  (ٖ) ا١تسلمات يف عدة الوفاة ، إال اٟتسن وحده (
 .  (ٗ)على ىذا الدليل ، ٔتا سبق من نقض دعوى اإلٚتاع ، وقد سبق الرد على ىذا ويرد

 أدلة أصحاب القوؿ الثاين : 
عن عبد هللا بن شداد ، عن أٝتاء بنت عميس ، قالت : ١تا أصيب جعفر بن أيب  -ٔ

 .  (ٙ)ثالاثً مث اصنعي ما شئت " (٘): " تسليب طالب قاؿ يل رسوؿ هللا 
يف اليـو الثالث من قتل جعفر بن أيب  ى ، قالت : دخل علي رسوؿ هللا ويف رواية أخر 

 .  (ٚ)طالب ، فقاؿ : " ال ٖتدي بعد يومك ىذا "
ظاىر اٟتديث أنو ال ٬تب اإلحداد على ا١تتويف عنها ، بعد اليـو الثالث ،  وجو الداللة :

بل ظاىر النهي  ألف أٝتاء بنت عميس كانت زوج جعفر ابالتفاؽ ، وىي والدة أوالده ،
 .  (ٛ)أف اإلحداد ال ٬توز 

                                                 

 .   ٚٗٔ/ٗانظر : شرح ا٠ترشي  ( ٔ)
، والقرطيب يف اٞتامع ألحكاـ القرآين  ٜٕٓ/ٖيف بدائع الصنائع  ، والكاساين ٕٔ٘/ٔنقلة السمرقندي يف ٖتفة الفقهاء  ( ٕ)

 .   ٖٕٓ/ٕ، وا٢تيثمي يف فتح اٞتواد  ٔٛٔ/ٖ
(ٖ ) ٕ/ٕٕٔ   . 
 .   ٙانظر : ص  ( ٗ)
 .   ٖٚٛ/ٕتسليب : أي البسي ثوب اٟتداد ، وىو السالب ، واٞتمع سلب ، النهاية  ( ٘)
،  ٗٗ/ٕ، والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر  ٖٛٗ/ٚتاب العدد ، ابب اإلحداد أخرجو البيهقي يف السنن الكربى ، يف ك ( ٙ)

 .  ٚٛٗ/ٜقاؿ ابن حجر عنو : قوي اإلسناد  ، فتح الباري 
( قاؿ األلباين : وىذا إسناد  ٕٓ/ٖ، قاؿ ا٢تيثمي : ) رجاؿ أٛتد رجاؿ الصحيح ( ) ٣تمع الزوائد  ٜٖٙ/ٙأخرجو أٛتد  ( ٚ)

 ( .   ٜ٘ٔ/ٚ ) اإلرواء جيد ، رجالو رجاؿ الشيخُت
 .   ٚٛٗ/ٜانظر : فتح الباري  ( ٛ)
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 وأجاب عنو اجلمهور مبا يلي : 
أف اٟتديث منقطع فقد قاؿ البيهقي : ) مل يثبت ٝتاع عبد هللا من أٝتاء ، وقد قيل  -ٔ

 .  (ٔ) فيو عن أٝتاء فهو مرسل (
 وأعلو ابن حـز ابالنقطاع أيضًا فقد قاؿ : ) ىذا منقطع ، وال حجة فيو ، ألف عبد هللا 

، وإعالؿ ابن حـز ىنا ابعتبار أنو مرسل ،  (ٕ) شيئاً ( بن شداد مل يسمع من رسوؿ هللا ا
 ومل يذكر ا١توصوؿ أو يتعرض لو . 

ة إلثبات أف ىذا اٟتديث شاذ ٥تالف لألحاديث الصحيحة ، وال يصلح عمد -ٕ
 .  (ٖ)األحكاـ ، وقد أٚتعوا على خالفو

، اد كاف على ا١تعتدة يف بعض عدهتاأجاب الطحاوي أبف اٟتديث منسوخ، وأف اإلحد -ٖ
مث وقع األمر ابإلحداد أربعة أشهر وعشرًا ، واستدؿ على النسخ أبحاديث وجوب 

 .  (ٗ)اإلحداد
، أبنو ليس يف األحاديث ما يدؿ على ما ادعاه من النسخ ، لكنو  ورد عليو ابن حجر

 . (٘)يكثر من ادعائو ابالحتماؿ جرايً على عادتو 
أف ا١تراد ابإلحداد ا١تقيد ابلثالث قدر زائد على اإلحداد ا١تعروؼ ، فعلتو أٝتاء مبالغة -ٗ

 .  (ٙ)يف حزهنا على جعفر ، فنهاىا عن ذلك بعد الثالث
 يف اليـو  أبنو قد ورد يف الرواية األخرى : " دخل على رسوؿ هللا  ويرد عليو :

الثالث من قتل جعفر " فتبُت أف ىذا بعد ثالث من موت جعفر ، ال من انتهاء اإلحداد 
 ا١تعروؼ . 

٭تتمل أف أٝتاء كانت حاماًل ، فوضعت بعد ثالث فانقضت عدهتا ، وال ٯتنع ذلك  -٘
أطلع على أف عدهتا تنقضي  الاثً " ، ألنو ٭تمل على أنو ما ورد يف الرواية األخرى " ث

 بعد الثالث . 
                                                 

 .   ٖٛٗ/ٚالسنن الكربى  ( ٔ)
 .   ٕٓٛ/ٓٔاحمللى  ( ٕ)
 .    ٜٕٗ/ٙ، نيل األوطار  ٚٛٗ/ٜ، فتح الباري  ٔٛٔ/ٖانظر : اٞتامع ألحكاـ القرآف  ( ٖ)
 .   ٖٖٔ/ٗانظر : شرح معاين اآلاثر :  ( ٗ)
 .   ٚٛٗ/ٜانظر : فتح الباري  ( ٘)
 .    ٜٕٗ/ٙ، نيل األوطار  ٚٛٗ/ٜانظر : فتح الباري  ( ٙ)
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 أبنو مل يرد ذلك يف اٟتديث ولو كاف واقعاً لنقل .  ويرد عليو :
 ٭تتمل أهنا أابهنا ابلطالؽ قبل استشهاده ، فلم يكن عليها اإلحداد .  -ٙ

أبف حزهنا عليو بعد قتلو ، ينايف ذلك ، كما أهنا كانت على عالقة حسنة  ويرد عليو ،
 .  (ٔ)بو
 .  (ٕ)٭تتمل أف جعفراً قتل شهيداً ، والشهداء أحياء عند رهبم -ٚ

أبنو ضعيف ، ألنو مل يرد يف حق غَت جعفر من الشهداء ، ٦تن قطع  ورد عليو العراقي ،
 .   (ٖ)أبهنم شهداء ، كما قطع ٞتعفر

أجاب ابن حباف ، أبف لفظ اٟتديث " تسلمي " وفسره أبنو أمرىا ابلتسليم ألمر  -ٛ
، وال مفهـو لتقييدىا ابلثالث بل اٟتكمة فيو ، كوف القلق يكوف يف ابتداء األمر  (ٗ)هللا

 .  (٘)أشد ، فلذلك قيدىا ابلثالث
قع يف قاؿ ابن حجر : ) أغرب ابن حباف ... فصحف الكلمة وتكلف لتأوليها ، وقد و 

 .  (ٚ) ، فتبُت خطؤه ( (ٙ)أف أتسلب ثالاثً "رواية " فأمرين رسوؿ هللا 
 .  (ٛ)أف التسلب الوارد يف اٟتديث ، ىو لباس اٟتزف ، وذلك معٌت آخر غَت اإلحداد -ٜ
 .  (ٜ)أنو قاؿ : " ال إحداد فوؽ ثالث " –رضي هللا عنهما  –عن ابن عمر  -ٕ

  

                                                 

 .  ٕٚٛ/ٕ،  ٔٔ/ٔانظر يف ذلك : سَت أعالـ النبالء  ( ٔ)
 .   ٚٛٗ/ٜانظر : فتح الباري  ( ٕ)
 .   ٖٖانظر : شرح الًتمذي للعراقي ، ص  ( ٖ)
 ( .   ٖٛٔٔ، حديث )  ٓٙ/٘االحساف بًتتيب صحيح ابن حباف  ( ٗ)
 .   ٛٛٗ/ٜانظر : فتح الباري  ( ٘)
 .   ٕٖٔٗ/ٙأخرجو هبذا للفظ ابن عدي يف الكامل  ( ٙ)
 .   ٛٛٗ،  ٚٛٗ/ٜانظر : فتح الباري  ( ٚ)
 .   ٜٕٓ/ٔانظر : أحكاـ القرآف البن العريب  ( ٛ)
أف أٛتد سئل عن ، عن األثـر  ٚٛٗ/ٜمل أجده فيما اطلعت عليو من كتب اٟتديث وقد ذكره ابن حجر يف فتح الباري  ( ٜ)

حديث حنظلة عن سامل عن ابن عمر رفعو : " ال إحداد فوؽ ثالث " ، فقاؿ : ىذا منكر ، وا١تعروؼ عن ابن عمر من 
 رأيو أ.ىػ . فهذا أٛتد يثبتو عن ابن عمر من قولو .  
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 وأجيب عنو جبوابني : 
 .  (ٔ)ىذا اٟتديث منكر ، وا١تعروؼ عن ابن عمر من رأيوأف  -ٔ
 .  (ٕ)٭تتمل أف يكوف ىذا لغَت ا١ترأة ا١تعتدة ، فال نكارة فيو -ٕ

 الًتجيح : 
الذي يظهر وهللا أعلم رجحاف القوؿ األوؿ ، وذلك لقوة ما استدلوا بو ،  

 وضعف ما استدؿ بو أصحاب القوؿ الثاين .
 

 مً معروعية اإلسداداملطلب الجالح : احلكنة 

 شرع هللا إحداد ادلرأة ادلتوىف عنها زوجها حلكم عظيمة منها : 
وفاء للزوج ، ومراعاة ٟتقو العظيم عليها ، فإف الرابطة الزوجية أقدس رابط وأعظم  -ٔ

ميثاؽ ، حىت جعلت الزوجة أوىل بفعلو على زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقارهبا ، 
 وىذا من تعظيم ىذا العقد وتشريفو . 

ثَت فقده يف ا١تنع من التزين " قضاء حق الزوج ، وإظهار أت قاؿ ابن القيم ) رمحو هللا ( :
 .    (ٖ)والتجمل ولذلك شرع اإلحداد عليو أكثر من اإلحداد على الولد والوالد "

فال يصح شرعاً ، وال أدابً ، أف ينسى ذلك الرابط والعقد الوثيق ، ويتم ٕتاىل حق الزوجية 
، وترتدي  اليت كانت بينهما ، وليس من الوفاء أف ٯتوت زوجها ، مث تنغمس يف الزينة
 الثياب الزاىية ا١تعطرة ، وتتحوؿ عن منزؿ الزوجية ، كأف عشرة مل تكن بينهما . 

: " فإف العدة فيو مل تكن جملرد العلم برباءة الرحم ،  قاؿ ابن القيم رمحو هللا يف " اذلدي "
و٢تذا ٕتب قبل الدخوؿ ، وإ٪تا ىو من تعظيم ىذا العقد وإظهار خطره وشرفو ، وأنو عند 

 ٔتكاف ، فجعلت العدة حرٯتاً لو ، وجعل اإلحداد من ٘تاـ ىذا ا١تقصود وأتكده ، ومزيد هللا

                                                 

 .   ٜٕٗ/ٙ، نيل األوطار  ٚٛٗ/ٜفتح الباري  ( ٔ)
 ا١ترجعُت السابقُت .   ( ٕ)
 .   ٕٜٕ/  ٖقعُت إعالـ ا١تو  ( ٖ)
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االعتناء بو حىت جعلت الزوجة أوىل بفعلو على زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقارهبا 
 . (ٔ)، وىذا من تعظيم ىذا العقد وتشريفو " أىػ 

ا تزينت يؤدي ذلك إىل التشوؼ ، ومن مث أنو ٯتنع تشوؼ الرجاؿ إليها ، ألهنا إذ -ٕ
العقد عليها ، وذلك يؤدي إىل الوطء ، ٦تا ينتج عنو اختالط األنساب ، وىو حراـ ، وما 

 أدى إىل اٟتراـ فهو حراـ . 
 يطيب أنفس أقارب الزوج ومراعاة شعورىم .  -ٖ
 التأمل على فوات نعمة النكاح اٞتامعة بُت خَتي الدنيا واآلخرة .  -ٗ
موافقة الطباع البشرية ، فإف النفس تتأثر اب١تصائب ، فأابح هللا ٢تا حدًا تستطيع من  -٘

التاـ ٔتا قضى هللا عز وجل  ، مع الرضا عن مشاعر اٟتزف واألمل اب١تصابخاللو التعبَت
 . وقدر

العلم برباءة الرحم وأف ال ٬تتمع ماء الواطئُت فأكثر يف رحم واحد فتختلط األنساب  -ٙ
 . (ٕ)، ويف ذلك من الفساد ما ٘تنعو الشريعة واٟتكمة وتفسد 

 كانت أربعة أشهر وعشرًا على وفق اٟتكمة وا١تصلحة ،   وقاؿ ابن القيم ) رمحو هللا ( :
إذ البد من مدة مضروبة ، وأوىل ا١تدد بذلك ا١تدة اليت يعلم فيها بوجود ) ٛتل ( الولد 

ربعُت علقة ، مث أربعُت مضغة ، فهذه أربعة وعدمو ، فإنو يكوف أربعُت يومًا نطفة ، مث أ
أشهر ، مث ينفخ فيو الروح يف الطور الرابع ، فقدر بعشرة أايـ لتظهر حياتو ابٟتركة إف كاف 

 .  (ٖ)مث ٛتل

  

                                                 

  (. ٕٕٙ/٘( زاد ا١تعاد )ٔ)
 .    ٕٜٕ/ٖإعالـ ا١توقعُت  ( ٕ)
 .   ٜٕ٘/ٖاعالـ ا١توقعُت  ( ٖ)
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 املبشح الجاىي : األسكاو اليت تلسو احلادة

 وفيُ شتة مطالب : 

 السطمب األول : تجشب الزواج والخطبة . 

 السطمب الثاني : تجشب الزيشة في البجن . 

 السطمب الثالث : تجشب الزيشة في المباس . 

 السطمب الرابع : تجشب الطيب . 

 السطمب الخامس : تجشب الحمي . 

  السطمب الدادس : تجشب الخروج من بيتها .  
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 املطلب األول : جتيب السواز واخلطبة 

 ، لقولو  (ٔ)٭تًا ال تعريضًا ابتفاؽ الفقهاء٭تـر على ا١تعتدة من الوفاة ا٠تطبة تصر 
ُتْم يِف أَنْػُفِسُكمْ  تعاىل :     َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِو ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء أَْو َأْكنَػنػْ

 (  ٖٕ٘) البقرة : 

والفرؽ بُت التصريح والتعريض أف التصريح يكوف ابلواضح من القوؿ ، كطلب الزواج ، وما 
شاهبو ، وىذا ال ٬توز شرعًا ابالتفاؽ ، أما التعريض ، وىو أف ٗترب ا١تعتدة أف فالانً ٯتتدح 

 –أخالقها ، ويثٍت عليها ، ويذكر صفاهتا اٞتليلة والطيبة فهذا ال شيء فيو ، ١تا أشار إليو 
 اآلية .   َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِوِ  يف كتابو اٞتليل :  –سبحانو وتعاىل 

أنو دخل على أـ سلمة ، وىي معتدة من وفاة أيب  وكذلك فقد روى عن رسوؿ هللا 
، ويف  (ٕ)" لقد علمت أين رسوؿ هللا ، وخريتو ، وموضعي من قومي "سلمة : فقاؿ : 

 ىذا اٟتديث الشريف داللة على جواز التعريض اب٠تطبة دوف التصريح . 

قاؿ ٢تا ١تا طلقها زوجها ثالاًث : " إذا حللت  و١تا روت فاطمة بنت قيس أف النيب 
 .(ٖ) فآذنيٍت "

وإذا حرمت ا٠تطبة على ا١تعتدة فمن ابب أوىل أف ٭تـر الزواج عليها ، ألف ا٠تطبة ىي من 
َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمْنُكْم َويََذُروَف  ، وقد قاؿ تعاىل :  (ٗ)الزواج ابتفاؽ الفقهاءمقدمات 

                                                 

، التمهيد  ٖٕٔ/ٕ، حاشية العدوي  ٜٗٗ/٘، التاج واالكليل  ٓٙ/ٕ ، الفواكو الدواين ٖٗ/ٖ( انظر : تبيُت اٟتقائق  ٔ)
  .  ٖٖٓ/ٜ، االنصاؼ للمرداوي  ٛٗٔ/ٜ، الشرح الكبَت  ٖ٘ٔ/ٚٔالبن عبد الرب 

( ، قاؿ الشوكاين وىو ٖتريف عن  ٜٔ،  ٜٛ/ ٛ( وابن سعد يف الطبقات )ٚٛٔ/ٚ( البيهقي )ٕٕٗ/ٖ( رواه الدار قطٍت )ٕ)
طريق عبد الرٛتن بن سليماف بٍت الغسيل ، عنها ، وىي عمتو ، وىو منقطع ، ألف دمحم بن علي ىو رواه الدار قطٍت من 

  ( . ٖٓٔ/ٙ، نيل األوطار ) الباقر ، ومل يدرؾ النيب 
  ( . ٓٛٗٔ( أخرجو مسلم ، كتاب الطالؽ ، ابب يف تزويج ا١تطلقة بعد عدهتا ، ح )ٖ)
، مغٍت  ٜٕ٘، الكايف يف فقو أىل ا١تدينة  ٛ٘ٔ، القوانُت الفقهية  ٖٕٚ/ٗدير ، فتح الق ٖ٘/ٖ( انظر : تبيُت اٟتقائق ٗ)

  .  ٖٔٔ/ٛ، ا١تغٍت البن قدامة  ٜٕٗ/٘، كشاؼ القناع  ٓٓٔ-ٜٜ/٘احملتاج 
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ِفيَما فَػَعْلَن أَْزَواًجا يَػتَػرَبَّْصَن أِبَنْػُفِسِهنَّ أَْربَػَعَة أَْشُهٍر َوَعْشرًا فَِإَذا بَػَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم 
َواَل تَػْعزُِموا  ) البقرة ( ، وقولو تعاىل :   َمْعُروِؼ َواَّللَُّ ٔتَا تَػْعَمُلوَف َخِبَتٌ يف أَنْػُفِسِهنَّ اِبلْ 

ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلوُ   ( .  ٖٕ٘) البقرة :   ُعْقَدَة النَِّكاِح َحىتَّ يَػبػْ
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 املطلب الجاىي : جتيب السيية يف البدٌ 

 

 وفيُ أربعة فروع : 

 االكتحال . الفرع األول : تجشب 

 الفرع الثاني : حكم ترجيل السحجة شعر رأسها . 

 الفرع الثالث : حكم دهن السحجة شعر رأسها . 

 الفرع الرابع : تجشب الخزاب . 

 وفيُ ثالخ مصائل : 

 السدألة األولى : حكم خزاب شعر السحجة بالحشاء . 

 السدألة الثانية : حكم خزاب شعر السحجة بالدجر . 

 السدألة الثالثة : حكم خزاب كفي السحجة وقجميها . 
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 املطلب الجاىي : جتيب السيية يف بدٌ احملدة 

 .  (ٔ)ذىب عامة أىل العلم إىل أنو ٭تـر على ا١ترأة احملدة استعماؿ الزينة يف بدهنا
 والدليل على ذلك : 

قاؿ : ) ال ٖتد امرأة على ميت فوؽ ثالث ،  ما روتو أـ عطية اهنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  -ٔ
إال على زوج أربعة أشهر وعشرًا ، وال تلبس مصبوغًا ، إال ثوب عصب ، وال تكتحل ، 

 .(ٖ) ((ٕ)وال ٘تس طيباً ، إال إذا طهرت : نبذة من قسط ، أو أظفار
ا١تعصفر من قاؿ : ) ا١تتويف عنها زوجها ال تلبس  وعن أـ سلمو اهنع هللا يضر أف النيب  -ٕ

 . ( ٗ) الثياب ، وال ا١تمشقة ، وال اٟتلي ، وال ٗتتضب ، وال تكتحل (
هنى احملدة عن الكحل وا٠تضاب لكوهنما من  أف النيب  وجو الداللة من احلديثني :

 .  (٘)الزنية ، فليحق هبما ما كاف مساوايً ٢تما، أو أوىل منهما يف معٌت الزينة
زين هبا ، ىي من دواعي الرغبة يف ا١ترأة ، وىي ٦تنوعة من وألف ىذه األشياء اليت يت -ٖ

 . (ٙ)النكاح ، فتجتنبها ، كي ال تصَت ذريعة إىل الوقوع يف احملـر

                                                 

وخالف يف وجوب اإلحداد نفر قليل من العلماء ، منهم : اٟتسن البصري ، والشعيب ، واٟتكم بن عتيبة .  قاؿ ابن  ( ٔ)
، انظر : االٚتاع البن ا١تنذر  ٚٔ٘/ٚوىو قوؿ شذ بو أىل العلم ، وخالف بو السنة ، فال يعرج عليو " ا١تغٍت  قدامة : "

( ، ٖٙٔ/ٗ( ، ) البحر الرائق : ٜٖٖ/ٗانظر يف ٕتنب الزينة يف بدف احملدة : ) ا٢تداية مع شرح فتح القدير :  .  ٛٛ
( ،  ٗ٘ٔ/ٗ( ، ) التاج واالكليل : ٜٚٗ/ٕى الشرح الكبَت : ( ، ) حاشية الدسوقي عل ٖٔ٘/ٖحاشية ابن عابدين : 
( ، ) ٖتفة احملتاج : ٚٓٗ/ٛ( ، ) روضة الطالبُت : ٓٙ٘-ٜ٘٘/ٗ( ، ) ا١تهذب :  ٕٓٗ) القوانُت الفقهية : 

 ( .ٕٕٚ/ٖ( ، ) شرح منتهى اإلرادات : ٖٗٓ/ٜ( ) اإلنصاؼ : ٗٚ٘/٘( ، ) شرح الزركشي : ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٛ
، : " القسط ... واألظفار نوعاف معروفاف من البخور ، وليس من  ٜٔٔ/ٓٔ/ٗرٛتو هللا يف شرح مسلم :  قاؿ النووي ( ٕ)

مقصود الطيب ، رخص فيو للمغتسلة من اٟتيض إلزالة الرائحة الكريهة ، تتبع بو أثر الدـ ال للتطيب " ، وانظر : ) 
 .   ٕٓٗ/ٜ، فتح الباري  ٓٙ/ٗ،  ٛ٘ٔ/ٖالنهاية يف غريب اٟتديث : 

 .   ٙسبق ٗتر٬تو ص  ( ٖ)
 .   ٚسبق ٗتر٬تو ص  ( ٗ)
 (  .   ٓٙ٘/  ٗانظر : ) ا١تهذب :  ( ٘)
 (  .   ٜٜٖٖ-ٖٖٛ/  ٗانظر : ) العناية على ا٢تداية :  ( ٙ)
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 الفرع األول : جتيب االكتشال 

اتفق الفقهاء على أف احملدة ال ٬توز ٢تا االكتحاؿ ابإلٙتد وغَته من الكحل إال لضرورة  
 .  (ٔ)للتداوي ، فتكتحل لياًل و٘تسحو هناراً  كاالكتحاؿ

 واستدلوا على ذلك مبا يلي : 
 قاؿ : ) ال ٖتد امرأة على ميت فوؽ ثالث  عن أـ عطية اهنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  -ٔ

إال على زوج أربعة أشهر وعشراً ، وال تلبس ثوابً مصبوغاً إال ثوب عصب ، وال تكتحل ، 
 .  (ٕ) طهرت نبذة من قسط أو أظفار ( وال ٘تس طيباً إال إذا
قولو : ) وال تكتحل ( هني للمحدة عن االكتحاؿ ، والنهي يقتضي  وجو االستدالؿ :

 التحرًن . 
عن أـ حكيم بنت أسيد ، عن أمها أف زوجها تويف ، وكانت تشتكي عينيها فتكتحل  -ٕ

إىل أـ سلمة ، فسألتها : الصواب بكحل اٞتال ، فأرسلت موالة ٢تا  (ٖ)ابٞتالء قاؿ أٛتد
، فقالت: ال تكتحلي بو إال من أمر البد منو يشتد عليك فتكتحلُت  *عن كحل اٞتال

حُت  ابلليل و٘تسحينو ابلنهار ، مث قالت عند ذلك أـ سلمة : دخل علي رسوؿ هللا 
فقاؿ : ) ما ىذا اي أـ سلمة ؟ ( فقلت : إ٪تا  *تويف أبو سلمة وقد جعلت على عيٍت صرباً 

، فال ٕتعليو إال ابلليل  (ٗ)و صرب اي رسوؿ هللا ، ليس فيو طيب ، قاؿ : ) إنو يشب الوجوى
، وتنػزعيو ابلنهار ، وال ٘تتشطي ابلطيب ، وال ابٟتناء ، فإنو خضاب ( قالت : قلت : 

 . (٘)أبي شيء امتشط اي رسوؿ هللا قاؿ : ) ابلسدر تغلفُت بو رأسك ( 
                                                 

، والفواكو  ٖٜٗ/٘، والتاج واالكليل  ٕٙ/ٕ، وا١تدونة  ٕٛٔ/٘، حاشية ابن عابدين  ٕٙٙ/ٖانظر : تبُت اٟتقائق  ( ٔ)
،  ٕٚٛ/ٔٔ، وا١تغٍت  ٔ٘ٔ/ٚ، وهناية احملتاج  ٗٚٗ/ٖ، وٖتفة احملتاج  ٚٓٔ/٘، ومغٍت احملتاج  ٜٚ/ٕالدواين 

 .  ٕٕٛٚ/ٛ، وكشاؼ القناع  ٖٓٗ/ٕٗواالنصاؼ 
 .   ٙسبق ٗتر٬تو  ص  ( ٕ)
 .   ٕٔٗ/ٛيعٍت أٛتد بن صاحل أحد رواة اٟتديث . قالو يف البدر ا١تنَت  ( ٖ)

 .  ٓ٘ٔ/ٔوقيل ىو االٙتد . انظر مشارؽ األنوار ،  ىو كحل ٬تلو البصر* 

 .  ٖ٘ٚالصرب بكسر الباء الدواء ا١تر . انظر ٥تتار الصحاح ص * 

 .   ٖٓٔ/ٜأي : يوقده ، ويلونو ، و٭تسنو ، شرح السنة للبغوي  ( ٗ)
 ( ، = ٖٕ٘ٓأخرجو أبو داود يف سننو ، يف الطالؽ ، ابب فيما ٕتتنبو ا١تعتدة يف عدهتا برقم )  ( ٘)
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 الداللة على جواز االكتحاؿ ابلليل دوف النهار  اٟتديث ظاىر وجو االستدالؿ :
 إذا مل يكن منو بد ، كحاؿ التداوي من وجع العُت . 

 نوقش ىذا الدليل : 
فقالت :  أف ىذا الدليل معارض ْتديث أـ سلمة قالت : جاءت امرأة إىل رسوؿ هللا 

 ؟ فقاؿ رسوؿ  اي رسوؿ هللا ، إف ابنيت تويف عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها
 .  (ٔ) ) ال ( . مرتُت أو ثالاثً ، كل ذلك يقوؿ : )ال( هللا 

مل  دؿ اٟتديث على أف ا١تتويف عنها زوجها ال تكتحل ْتاؿ ، فإف النيب  وجو الداللة :
 . (ٕ)أيذف للمشتكية عينها يف الكحل ال ليالً وال هناراً ، وال من ضرورة وال من غَتىا 

 وأجيب عن ىذه ادلناقشة مبا يلي : وىو أف احلديث رلاب عنو أبجوبة : 
أنو ٤تموؿ على أف ا١ترأة اليت اشتكت عينها فيو مل يبلغ هبا اٟتاؿ مبلغاً  اجلواب األوؿ :

البد ٢تا فيو من الكحل ، فلذلك هناىا، ولو كانت ٤تتاجة مضطرة ٗتاؼ ذىاب بصرىا ، 
قاؿ ٢تا : ) اجعليو ابلليل وامسحيو ابلنهار ( ، والنظر  ألابح ٢تا ذلك ، كما فعل ابليت

يشهد ٢تذا التأويل ، حيث أف الضرورات تنقل احملظورات إىل حاؿ ا١تباح يف األصوؿ ، 
قد  –وىي اليت روت كال اٟتديثُت الذين ظاىر٫تا التعارض  –ويؤيد ذلك أف أـ سلمة 

حديثًا صح عندىا ، وىي أعلم  افتت ّتواز الكحل ألمر البد منو ، وما كانت لتخالف
 .  (ٖ)بتأويلو و٥ترجو

                                                                                                           

، والبيهقي  ٕٗٓ/ٙ( ٖٖٚ٘، والنسائي يف سننو يف الطالؽ ، ابب الرخصة للحادة أف ٘تتشط ابلسدر برقم )ٖٓٚ/ٔ=
 .   ٓٗٗ/ٚ( ، ٜٙٗ٘ٔيف السنن الكربى برقم )

لسنن يف  قاؿ ابن القيم : " ذكر أبو عمر يف ) التمهيد ( لو طرقاً يشد بعضها بعضاً ، ويكفي احتجاج مالك بو ، وأدخلو أىل ا
، وقد ضعفو األلباين يف ضعيف  ٕٗٙ/٘كتبهم ، واحتج بو األئمة ، وأقل درجاتو أف يكوف حسنًا .. " ، زاد ا١تعاد 

 .   ٕٗ٘/ٕسنن أيب داود 
 ٕٕٗٓ/٘( ٕٗٓ٘أخرجو البخاري يف صحيحو ، كتاب الطالؽ ، ابب ٖتد ا١تتويف عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً برقم ) ( ٔ)

 .   ٕٗٔٔ/ٕ(  ٛٛٗٔيحو ، كتاب الطالؽ ، ابب وجوب االحداد يف عدة الوفاة برقم) ، ومسلم يف صح
 .   ٕٙٚ/ٓٔ. ، وقد أخذ بظاىر ىذا اٟتديث ابن حـز يف احمللى  ٕٗٙ/٘انظر : زاد ا١تعاد  ( ٕ)
 .   ٜٖٔ/ٕٗ، واالنصاؼ  ٕ٘ٙ/٘، وزاد ا١تعاد  ٚٓٔ/٘، ومغٍت احملتاج  ٖٚٔ/ٚٔانظر : التمهيد البن عبد الرب  ( ٖ)
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 .  (ٔ)أف النهي يف ىذا اٟتديث ٤تموؿ على التنػزيو، ٚتعاً بُت األدلة اجلواب الثاين :
هنى ا١ترأة عن االكتحاؿ يف ىذا اٟتديث ، ألف برء عينها  أف النيب  اجلواب الثالث :

 . (ٕ)٭تصل بدوف الكحل كالتضميد ابلصرب و٨توه 
أف ىذا اٟتديث ٤تموؿ على أنو منسوخ ْتديث أـ سلمة الذي فيو جواز  اجلواب الرابع :

 . (ٖ)الكحل للمحدة ا١تضطرة 
قلت : ىذا الوجو ظاىر البعد ، لعدـ معرفة ا١تتقدـ من ا١تتأخر ، وىذه الدعوى ليست 

 أبوىل من دعوى العكس ، وهللا أعلم . 
 . (ٗ)، وىي ٦تنوعة من كل ما فيو ٕتميل ٢تاأف الكحل ٭تسن الوجو ، و٬تمل العُت  -ٖ
القياس على الطيب ، فكما ٭تـر الطيب على احملدة ، فكذلك الكحل ّتامع الزينة ،  -ٗ

 .  (٘)إذ الكحل من أبلغ وسائل الزينة ، وىو أبلغ من الطيب
أنو من دواعي الرغبة يف ا١ترأة ، وطلب نكاحها ، وىي ٦تنوعة من النكاح ما دامت يف  -٘

 . (ٙ)العدة ، فيحـر عليها سداً لذريعة الوقوع يف اٟتراـ 
 الفرع الجاىي : سكه ترديل احملدة ظعر رأشَا

 اختلف العلماء رٛتهم هللا يف ترجيل شعر رأس احملدة على قولُت : 
،  (ٚ)أنو يباح للمحدة ترجيل شعر رأسها ، وىو ظاىر مذىب ا١تالكية القوؿ األوؿ :

حيث قالوا إبابحة امتشاطها ابلسدر والدىن غَت ا١تطيب ، واالمتشاط اجملرد عن ذلك أوىل 
 ابإلابحة . 

                                                 

 .   ٖٓٗ/ٜ، وفتح الباري  ٔ٘ٔ/ٚ، وهناية احملتاج  ٚٓٔ/٘انظر : مغٍت احملتاج  ( ٔ)
 .   ٜٖٔ/ٕٗ، واالنصاؼ  ٖٓٗ/ٜ، وفتح الباري  ٔ٘ٔ/ٚ، وهناية احملتاج  ٚٓٔ/٘انظر : مغٍت احملتاج  ( ٕ)
 .   ٜٖٔ/ٕٗانظر : االنصاؼ  ( ٖ)
 .   ٕٛٓ/ٖ ، بدائع الصنائع ٕٖٚ/ٖانظر : الكايف  ( ٗ)
 .   ٜٔ٘/ٚانظر : ا١تغٍت  ( ٘)
 .   ٜٖٗ/٘، البناية  ٖٙٔ/ٗانظر : شرح العناية  ( ٙ)
 .   ٜٚٗ/ٕ، الشرح الكبَت  ٛٗٔ/ٗ، شرح ا٠ترشي  ٕٔٔ/ٗانظر : شرح الزرقاين على خليل  ( ٚ)
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، حيث قالوا إبابحة امتشاطها ابلسدر  (ٕ)، وىو ظاىر قوؿ اٟتنابلة (ٔ)وإليو ذىب الشافعية
 والدىن غَت ا١تطيب ، واالمتشاط اجملرد عن ذلك أوىل ابإلابحة .  

 .  (ٖ)حـزوقاؿ بو ابن 
 واستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بدليل واحد : 

 .  (ٗ)أف الًتجيل ليس من الزينة ا١تقصودة للزوج الداعية إىل اٞتماع ، فال ٘تنع منو احملدة
إنو ٭تـر على احملدة ترجيل شعر رأسها ٔتشط ضيق األسناف ، ويباح ٢تا  القوؿ الثاين :

، ومل يقيد التحرًن بضيق  (ٙ)من الشافعية ، والشَتازي (٘)بواسعها ، وإليو ذىب اٟتنفية
 األسناف . 

 واستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بدليل واحد : 
أف الًتجيل بضيق األسناف ٭تسن احملدة ، و٭تصل بو معٌت الزينة ، وىي ٦تنوعة منها أما 

 .  (ٚ)واسعها فإنو ٭تصل هبا دفع الضرر
 الًتجيح : 

وؿ القائل إبابحة ترجيل احملدة شعر رأسها ، الذي يًتجح وهللا أعلم ابلصواب القوؿ األ
 وذلك ١تا أييت : 

أف ٖترًن ذلك مل يرد بو نص من كتاب وال سنة ، وليس ىو يف معٌت ا١تنصوص عليو  -ٔ
 فيلحق بو . 

 أف غالب ا١تقصود ابلًتجيل التنظف ، وقد ال يندفع األذى إال ٔتشط ضيق األسناف .  -ٕ

فيو حرج عليها ، ال سيما إف طالت فًتة اإلحداد ،  أف ٖترًن ذلك على احملدة -ٖ
 والشريعة جاءت برفع اٟترج . 

                                                 

 .   ٔٓٗ/ٖ، مغٍت احملتاج ٖٓٗ/ٖ، أسٌت ا١تطالب  ٕ٘/ٗ ، شرح اٞتالؿ ، وعليو حاشية قليويب ٖٛ٘/ٙانظر : روضة الطالبُت  ( ٔ)

 .   ٖ٘ٓ/ٜ، االنصاؼ  ٕٖٛ/ٖ، الكايف  ٕٓ٘/ٚانظر : ا١تغٍت  ( ٕ)
 .   ٕٙٚ/ٓٔانظر : احمللى  ( ٖ)
 .   ٔٓٗ/ٖ، مغٍت احملتاج  ٖٓٗ/ٖ، أسٌت ا١تطالب  ٕ٘/ٗانظر : شرح اٞتالؿ ، وعليو حاشية قليويب  ( ٗ)
 .    ٚٚٔ/ٖ، االختيار  ٖٙٔ/ٗ، شرح فتح القدير  ٗ٘٘/ٔ، الفتاوي ا٠تانية  ٕٕ٘/ٔقهاء انظر : ٖتفة الف ( ٘)
 .  ٔٛٔ/ٛٔانظر : ا١تهذب  ( ٙ)
 .   ٔٛٔ/ٔ، ا١تهذب  ٖٖ٘/ٗ، الفتاوي ا٢تندية  ٖ٘/ٖ، تبُت اٟتقائق  ٖٙٔ/ٗ، شرح فتح القدير  ٗ٘٘/ٔانظر : الفتاوى ا٠تانية  ( ٚ)
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 الفرع الجالح : سكه دًٍ احملدة ظعر رأشَا

، إال ما ذكر عن اٟتسن  (ٔ)أٚتع العلماء على منع احملدة من األدىاف ابألدىاف ا١تطيبة
 ة على قولُت : ، واختلفوا يف غَت ا١تطيب(ٕ)والشعيب ، وذلك ألنو يف حكم الطيب

،  (ٖ)إنو يباح للمحدة دىن شعر رأسها بدىن غَت مطيب، وىو قوؿ ا١تالكية :القوؿ األوؿ
 .  (ٗ)واٟتنابلة

إنو ٭تـر على احملدة دىن شعر رأسها بدىن غَت مطيب ، وىو قوؿ  القوؿ الثاين :
 .  (ٙ)، والشافعية (٘)اٟتنفية

 أدلة أصحاب القوؿ األوؿ : 
 قاؿ : " ال ٖتد امرأة على ميت فوؽ ثالث ،  أف النيب  –اهنع هللا يضر  –عن أـ عطية  -ٔ

إال على زوج أربعة أشهر وعشراً ، وال تلبس ثوابً مصبوغاً إال ثوب عصب ، وال تكتحل ، 
 . (ٚ)وال ٘تس طيباً إال إذا إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار "

 والقسط واألظفار عند االغتساؿ من احمليض  : يف الًتخيص ابلكستوجو الداللة 
 داللة على جواز استعماؿ ما فيو منفعة ٢تا من جنس ما منعت منو إذا مل يكن للتزيُت 

 .  (ٛ)أو التطيب ، كالتدىن ابلزيت يف شعر الرأس
 . (ٜ)" ٕتمع اٟتاد رأسها ابلسدر والزيت "أهنا كانت تقوؿ : عن أـ سلمة زوج النيب  -ٕ
 .  (ٓٔ)ليس بطيب ، فال وجو للمنع منوأنو  -ٖ

                                                 

 .   ٓٗٗ/٘، وصاحب البناية  ٖٙٔ/ٗانظر : نقلو كل من صاحب شرح فتح القدير  ( ٔ)
 .   ٛٔ٘/ٚ، ا١تغٍت  ٚٗٔ/ٗ، ا١تنتقى  ٙٛٔ/ٛٔانظر : ا١تهذب  ( ٕ)
 .   ٕٔٔ/ٗ، شرح الزرقاين على خليل  ٘٘ٔ/ٗ، التاج واالكليل  ٛٗٔ/ٗ، ا١تنتقى  ٜٕٔ/ٛٔانظر : االستذكار  ( ٖ)
 .   ٕٖٛ/ٖ، الكايف  ٛٔ٘/ٚانظر : ا١تغٍت  ( ٗ)
 .    ٖٙٔ/ٗ، شرح فتح القدير  ٗ٘٘/ٔ، الفتاوى ا٠تانية  ٕٛٓ/ٖ، بدائع الصنائع  ٕٕ٘/ٔ، ٖتفة الفقهاء  ٜ٘/ٙانظر : ا١تبسوط  ( ٘)
 .   ٛٓٔ/ٕ، فتح الوىاب  ٖٗٛ/ٙ، روضة الطالبُت  ٙٛٔ/ٛٔ، ا١تذىب  ٖٕٔ/٘انظر : األـ  ( ٙ)
 .   ٙسبق ٗتر٬تو ص   ( ٚ)
 وقاؿ : " الكست مثل الكافور " وىو الذي يتبخر بو. انظر : لساف العرب : " كست" .   ٕٜٗ/ٜانظر: فتح الباري   ( ٛ)
 .    ٓٓٙ/ٕ( ٜٓٔ( ابب ما جاء يف اإلحداد ، حديث )ٖ٘اخرجو مالك يف ا١توطأ يف كتاب النكاح )  ( ٜ)
 .    ٛٔ٘/ ٚانظر : ا١تغٍت   ( ٓٔ)
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 . (ٔ)أنو مل يرد الشرع بتحرٯتو ، وال ىو يف معٌت احملـر ، فيبقى على اإلابحة األصلية  -ٗ
 أدلة أصحاب القوؿ الثاين : 

 .  (ٕ)أف ا١تقصود من األدىاف التزين ، ألنو يلُت الشعر ، وىي ٦تنوعة من الزينة -ٔ
اد لتسكُت الشعر ، وٕتنب الشعث ، ويف منع احملدة منو أبف األدىاف قد ير  وجياب عنو :

 حرج ، والشريعة جاءت بدفع اٟترج. 
أي طيباً ، والطيب ٤تـر  –أف الدىن أصل الطيب ، فإف الروائح تلقى فيو فيصَت غالية  -ٕ

 .  (ٖ)عليها
تحرًن أبف ٖترًن الفرع ال يًتتب عليو ٖترًن األصل على كل حاؿ ، وإال لقيل ب وجياب عنو :

 ما يتخذ منو ا٠تمر من الثمرات . 
أف دىن شعر رأس احملدة ، من أسباب رغبة الرجاؿ فيها ، وىي ٦تنوعة من الرجاؿ ما  -ٖ

 . (ٗ)دامت يف العدة ، وما أدى إىل ٦تنوع فهو ٦تنوع 
 الًتجيح : 

 يًتجح وهللا أعلم القوؿ األوؿ ، القائل إبابحة دىن شعر رأس احملددة ، وذلك ١تا أييت : 
 قوة أدلة أصحاب ىذا القوؿ ووجهاهتا .  -ٔ
أف األصل يف األشياء اإلابحة ، إال إذا ورد دليل ٯتنع من ذلك ، ومل يرد يف منع دىن  -ٕ

 عٌت ا١تمنوع فيلحق بو . شعر رأس احملدة دليل من قرآف وال سنة ، وال ىو يف م

  

                                                 

 .   ٕٖٛ/ٖانظر : الكايف   ( ٔ)
، روضة  ٖٔ٘/ٖ، حاشية ابن عابدين  ٖٙٔ/ٗ، شرح فتح القدير  ٕٛٓ/ٖ، بدائع الصنائع  ٜ٘/ٙانظر : ا١تبسوط   ( ٕ)

 .     ٛٓٔ/ٕ، فتح الوىاب  ٖٗٛ/ٙالطالبُت 
 .   ٜٖٗ/٘، البناية  ٖٙٔ/ٗ، شرح فتح القدير ،  ٜ٘/ٙانظر : ا١تبسوط   ( ٖ)
 .   ٜٖٗ/٘، البناية  ٖٙٔ/ٗ، شرح العناية  ٜ٘/ٙانظر : ا١تبسوط   ( ٗ)
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 الفرع الرابع : جتيب اخلضاب

خضاب شعر احملدة ٮتتلف حكمو إف كاف ابٟتناء ، عنو إف كاف ابلسدر ، وبياف ذلك يف 
 مسألتُت : 

 ادلسألة األوىل : حكم خضاب شعر احملدة ابحلناء : 
،  (ٔ)٭تـر خضاب شعر احملدة ابٟتناء ، وىذا قوؿ عامة أىل العلم من اٟتنفية 

 ، ووافقهم فيو ابن حـز .  (ٗ)، واٟتنابلة (ٖ)، والشافعية (ٕ)وا١تالكية
 واستدلوا ابآليت : 

 .  (٘)حديث أـ عطية بلفظ : " وال تكتحل وال ٗتتضب " -ٔ
 إذ النهي يقتضي التحرًن إال إذا صرفو صارؼ ، وال صارؼ ىنا . 

قاؿ : " ا١تتويف عنها زوجها ال تلبس ا١تعصفر من  أف النيب  –اهنع هللا يضر  –عن أـ سلمة  -ٕ
 .   (ٙ)الثياب ، وال ا١تمشق ، وال اٟتلي ، وال ٗتتضب وال تكتحل "

 إذ النهي يقتضي التحرًن كما سبق . 
حُت تويف أبو سلمة ، وقد  قالت : دخل علي رسوؿ هللا  –اهنع هللا يضر  –عن أـ سلمة  -ٖ

ما ىذا اي أـ سلمة ؟ " ، قلت : إ٪تا ىو صرب ليس فيو  جعلت على عيٍت صرباً ، فقاؿ :"
طيب فقاؿ : " إنو يشب الوجو ، فال ٕتعليو إال ابلليل وتنػزعيو ابلنهار ، وال ٘تتشطي 
ابلطيب وال ابٟتناء ، فإنو خضاب " . قالت : قلت : أبي شيء أمتشط اي رسوؿ هللا ؟ 

 .  (ٚ)قاؿ : " ابلسدر تغلفُت بو رأسك "

                                                 

 .   ٓٗٗ/٘، البناية  ٖٙٔ/ٗ، شرح العناية  ٚٚٔ/ٖ، االختيار  ٕٕ٘/ٔانظر : ٖتفة الفقهاء   ( ٔ)
 .   ٛٗٔ/ٗ، شرح ا٠ترشي  ٕٓٔ/ٗ، شرح الزرقاين على خليل  ٕٔٔ/ٕ، كفاية الطالب  ٚٗٔ/ٗانظر : ا١تنتقى   ( ٕ)
 .  ٖٓٗ/ٖ، ومعو حاشية الرملي  ، أسٌت ا١تطالب ٔٛٔ/ٛٔانظر : ا١تهذب   ( ٖ)
 .   ٗٚ٘/٘، شرح الزركشي  ٗ٘٘/٘، الفروع  ٚٓٔ/ٕ، احملرر  ٕٖٛ/ٖ، الكايف  ٛٔ٘/ٔانظر : ا١تغٍت   ( ٗ)

 .  ٕٙٚ/ٓٔانظر : احمللى 
 .    ٙانظر : سبق ٗتر٬تو ص   ( ٘)
 .    ٚانظر : سبق ٗتر٬تو ص    ( ٙ)
 .   ٙٔسبق ٗتر٬تو ص   ( ٚ)
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سلمة اهنع هللا يضر أنو عليو الصالة والسالـ هنى ا١تعتدة أف ٗتتضب ابٟتناء ، وقاؿ " عن أـ  -ٗ
 .  (ٔ)اٟتناء طيب "

 ، وىي ٦تنوع منها .  (ٕ)أنو من الزينة -٘
، وقد منعت من النكاح ما دامت يف العدة وما أدى إىل  (ٖ)أنو يدعو إىل مباشرهتا -ٙ

 ٦تنوع فهو ٦تنوع . 
 .  (ٗ)لطيب يف بعض البالد ، وقد أمرت احملدة ابجتناب الطيبأنو قد يكوف من ا -ٚ
 . (٘)أنو يرجل الشعر ويزينو  -ٛ

 ادلسألة الثانية : حكم خضاب شعر احملدة ابلسدر : 
،  (ٛ)، والشافعية (ٚ)، وا١تالكية (ٙ)يباح خضاب شعر احملدة ابلسدر ، وإليو ذىب اٟتنفية

 .  (ٜ)واٟتنابلة
 واستدلوا مبا أييت : 

حديث أـ سلمة ، وفيو قالت : قلت : أبي شيء أمتشط ؟ قاؿ : " ابلسدر تغلفُت  -ٔ
 حيث رخص ٢تا فيو ، وىي ٤تدة .  (ٓٔ)بو رأسك "

 . (ٔٔ)أف السدر يراد للتنظيف ، ال للتطيب ، وال للتزين ، فال وجو ١تنع احملدة منو  -ٕ

                                                 

(، وضعفو ا٢تيثمي يف ٣تمع  ٕٔٙٛ، كتاب ا١تناسك ، ابب لبس ا١تعصفر ح )  ٕٙ/ٗبيهقي يف كتاب ا١تعرفة اخرجو ال  ( ٔ)
 .   ٕٕٔ/ٖالزوائد 

 .   ٕٔٔ/ٕ( كفاية الطالب ٕ)
 .    ٔٛٔ/  ٛٔ(  ا١تهذب ٖ)
 .   ٕٔٔ/ٕ، كفاية الطالب  ٚٗٔ/ٗانظر : ا١تنتقى   ( ٗ)
 .   ٖٖٓ/ٕانظر : شرح الزرقاين على خليل   ( ٘)
 .   ٔٚٗ/ٔ، والدر ا١تختار  ٓٗٗ/٘انظر : البناية   ( ٙ)
 .  ٘٘ٔ/ٗ، التاج واالكليل  ٚٗٔ/ٗ، ا١تنتقى  ٖٕٙ/ٛٔانظر : االستذكار   ( ٚ)
 . ٔٓٗ/ٖ، مغٍت احملتاج  ٙٛٔ/ٛٔانظر : ا١تهذب   ( ٛ)
 .   ٘٘٘/٘، الفروع  ٕٖٛ/ٖ، الكايف  ٕٓ٘/ٚانظر :  ا١تغٍت   ( ٜ)
 .    ٙٔسبق ٗتر٬تو ص   ( ٓٔ)
 .   ٕٖٛ/ٖ، الكايف  ٕٓ٘/ٚ، ا١تغٍت  ٙٛٔ/ٛٔانظر : ا١تهذب   ( ٔٔ)
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 : حكم خضاب كفي احملدة وقدميها  ادلسألة الثالثة :
٭تـر على احملدة خضاب كفيها وقدميها ، وىو ما ذىب إليو عامة أىل العلم ، من 

 .  (ٗ)، واٟتنابلة (ٖ)، والشافعية (ٕ)، وا١تالكية (ٔ)اٟتنفية
 واستدلوا على التحرمي مبا أييت : 

قاؿ : " ا١تتويف عنها زوجها ال تلبس ا١تعصفر من  أف النيب  –اهنع هللا يضر  –عن أـ سلمة  -ٔ
 .  (٘)الثياب ، وال ا١تمشق ، وال اٟتلي ، وال ٗتتضب ، وال تكتحل "

: " ال ٗتتضب " هني عاـ عن خضاب الشعر وما ظهر من بدف ا١ترأة  قولووجو الداللة : 
 .  (ٙ)، والنهي يقتضي التحرًن "

 . (ٚ)إىل مباشرة ا١ترأة ، وىي ٦تنوعة من الزينة أف خضاب الكفُت والقدمُت زينة تدعو -ٕ
  

                                                 

 .   ٖٙٔ/ٗ، شرح العناية  ٚٚٔ/ٖ، االختيار  ٕٕ٘/ٔانظر : ٖتفة الفقهاء   ( ٔ)
 .  ٕٓٔ/ٗ، شرح الزرقاين على خليل  ٕٔٔ/ٕ، كفاية الطالب  ٚٗٔ/ٗانظر : ا١تنتقى   ( ٕ)
 .   ٛٓٔ/ٕ، فتح الوىاب  ٗٓ٘/ٕ، فتح اٞتواد  ٖ٘/ٗانظر : شرح اٞتالؿ   ( ٖ)
 .  ٗ٘٘/٘، الفروع  ٚٓٔ/ٕ، احملرر  ٕٖٛ/ٖ، الكايف   ٛٔ٘/ٚانظر : ا١تغٍت   ( ٗ)
 .    ٙسبق ٗتر٬تو ص   ( ٘)
 .   ٔٓٗ/ٖانظر : مغٍت احملتاج   ( ٙ)
 .   ٔٛٔ/ٛٔانظر : ا١تهذب   ( ٚ)
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 املطلب الجالح : جتيب السيية يف اللباط 

 وفيُ ثالثة فروع : 

 الفرع األول : حكم السالبس غير السربهغة . 

 الفرع الثاني : حكم السالبس السربهغة . 

  الفرع الثالث : حكم اإللتزام بالثياب الدهداء أيام اإلحجاد . 
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 األول : سكه املالبض غري املصبوغةالفرع 

ويراد هبا ىنا : ا١تالبس ا١تنسوجة ، أو ا١تصنوعة من األشياء اليت مل تصبغ بلوف ،  
بل ىي ابقية على ألواهنا الطبيعية ، سواء كانت بيضاء كا١تالبس ا١تصنوعة من القطن ، أو 

 ر ، وغَت ذلك . ملونة كا١تالبس ا١تصنوعة من اٞتلود ، أو الصوؼ ، أو الوبر والشع
 وىذه ا١تالبس ال ٗتلو من حالتُت : 

 ، ال تتخذ ألواهنا للزينة والتجمل .  (ٔ)أف تكوف مالبس بذلة األوىل :
 أف تكوف مالبس رفيعة ، تتخذ ألواهنا للزينة والتجمل .  الثانية :

، لكوهنا ال دخل للزينة  فال خالؼ بُت العلماء يف جواز لبسها للمحدة أما احلالة األوىل :
 . (ٕ)فيها

 فقد اختلف العلماء فيها على قولُت :  أما احلالة الثانية :
، واختاره  (ٗ)، ووجو عند اٟتنابلة (ٖ)القوؿ األوؿ : عدـ جواز . وىو ا١تذىب عند ا١تالكية

 .  (٘)ابن القيم
 القوؿ الثاين : جواز لبسها للمحددة . 

،  (ٚ)، وا١تذىب عند الشافعية (ٙ)الظاىر من مذىب اٟتنفية وىو قوؿ ٚتهور العلماء ، وىو
 .  (ٓٔ)، وقوؿ عند ا١تالكية(ٜ)، وىو قوؿ الظاىرية (ٛ)واٟتنابلة

                                                 

 البذلة : يهي ما ال يصاف من الثياب ، وال يتزين بو  .   ( ٔ)
 ( .  ٕٛٚٔ/ٕ( ، ) القاموس احمليط :  ٓ٘/ٔٔ( ، ) لساف العرب :  ٕٙٔ/ٔ) معجم مقاييس اللغة : 

 . ٖٗٓ، واإلنصاؼ /  ٚٗ/ٛ، وروضة الطالبُت  ٜٚٗ/ٕ، وحاشية الدسوقي  ٖٔ٘/ٖانظر : حاشية ابن عابدين  ( ٕ)
 (  . ٛٚٗ/ٕ( ، ) حاشية الدسوقي :  ٗ٘ٔ/ٗ( ، ) التاج واالكليل :  ٜٕ٘لكايف البن عبد الرب : انظر : ) ا ( ٖ)
 ( .  ٕٛٙ/ٖ( ، ) الفروع :  ٖ٘ٓ/ٜانظر : ) االنصاؼ :  ( ٗ)
 ( .  ٖٕٚ/  ٗانظر : ) زاد ا١تعاد :  ( ٘)
 ( . ٕٛٓ/ٖبدائع الصنائع : ( ، )  ٖٙٔ/ٗ( ، ) البحر الرائق :  ٖٔ٘/ٖانظر : ) حاشية ابن عابدين :  ( ٙ)
 ( . ٕٙ٘/ٛ( ، ) ٖتفة احملتاج :  ٛٔٔ/ٓٔ/ٗ( ، ) شرح النووي على مسلم :  ٕٖٕ/  ٘انظر : ) األـ :  ( ٚ)
 ( .  ٘ٚ٘/٘( ، ) شرح الزركشي :  ٓٚ/ٜانظر : ) ا١تغٍت :  ( ٛ)
 ( .  ٕٙٚ/ٓٔاحمللى : )  ( ٜ)
 ( .  ٛٚٗ/ٕانظر : ) حاشية الدسوقي :  ( ٓٔ)
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 األدلة وادلناقشة : 
 أدلة القوؿ األوؿ : 

أف ا١تعٌت الذي منعت من أجلو احملدة من ا١تصبوغ معقوؿ ومفهـو ، وىو ما فيو من  -ٔ
 خصو ابلذكر تنبيهاً على ما ىو مثلو أو أوىل اب١تنع منو .  الزينة ، والنيب 

وإذا كاف اللباس األبيض ، وا١تلوف الطبيعي ، يعترب من األلبسة الرفيعة الغالية األٙتاف ، و٦تا 
 .  (ٔ)يراد للزينة الرتفاعو وتناىي جودتو ، كاف أوىل اب١تنع من ا١تصبوغ

ف ٦تا مل ٭تده الشرع ويقصره على شيء معُت ، وألف الزينة والتزين ابأللبسة واأللوا -ٕ
 .  (ٕ)فَتجع فيو إىل العرؼ ، فما كاف معدوداً من الزينة فيو فهو داخل يف النهي

 أدلة القوؿ الثاين : 
قاؿ : ) ال ٖتد امرأة على ميت فوؽ ثالث إال على  عن أـ عطية اهنع هللا يضر أف النيب  -ٔ

 .  (ٖ) بس ثوابً مصبوغاً (زوج : أربعة أشهر وعشراً ، وال تل
 . (ٗ)الثوب اب١تصبوغ يفهم أف غَت ا١تصبوغ مباح  أف تقييد النيب  وجو الداللة :

أبف ىذا القيد خرج ٥ترج الغالب ، فال يعترب مفهومو ، فالغالب يف  وميكن أف يناقش :
أف تزيُت ا١تالبس يكوف بصبغها ابأللواف ، ومل يكن عندىم من دقة الصناعة  زمن النيب 

 ما ٬تعل غَت ا١تصبوغ زينة بنفسو من غَت احتياج إىل الصبغ . 
أف العرب إذا أفردت التزيُت على بعض الالبسُت دوف بعض فإ٪تا تقوؿ : تزين ، من  -ٕ

 .  (٘)ن غَتىا ، من الصبغ خاصةزين الثياب ، اليت ىي الزينة ، أبف يدخل عليها شيء م
كسابقو ، أبف العرؼ قدٯتًا كاف ٭تصر التزيُت يف الصبغ خاصة ، مث   وميكن أف يناقش :

 تغَت العرؼ ، فيتغَت اٟتكم بتغَته . 

                                                 

 ( .  ٖٕٚ/ٗانظر : ) زاد ا١تعاد :  ( ٔ)
 ( .  ٛٚٗ/ٕانظر : ) حاشية الدسوقي :  ( ٕ)
 . ٙسبق ٗتر٬تو ص  ( ٖ)
 ( . ٜٚٔ/ٕ( ، ) إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ : ٜٜٖ/ٖانظر : ) مغٍت احملتاج :  ( ٗ)
 ( بتصرؼ يسَت .  ٕٖٕ/  ٘) األـ :  ( ٘)
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وألف غَت ا١تصبوغ حسنو ف أصل خلقتو ، فال يلـز تغيَته ، كما أف ا١ترأة إذا كانت  -ٖ
 .  (ٔ)لوهنا وتشوه نفسها حسنة ا٠تلقة ، ال يلزمها أف تغَت

ابف الكالـ ليس يف لزـو التغيَت ، بل يف الًتؾ واالجتناب ، وىو أمر  وميكن أف يناقش :
 مقدور عليو بال ضرر يلحقها ، فكاف كاجتناب ا١تصبوغ وترؾ لبسو . 

 الًتجيح : 
 الراجح وهللا أعلم ىو القوؿ األوؿ : 

 لقوة أدلتهم .  -

 و١تا ورد على أدلة القوؿ الثاين من مناقشة .  -

وألف مدار الزينة والتزين على العرؼ ، فباختالفو ٮتتلف اٟتكم ، خصوصاً يف  -
عصران اٟتايل ، فقد وجد من دقة الصناعة والتنسيق بُت األشياء وإف كانت على 

 . ألواهنا الطبيعية ما ٬تعلها تفوؽ يف الزينة واٞتماؿ كثَتاً من ا١تصبوغات

 الفرع الجاىي : سكه املالبض املصبوغة

 حترير زلل النزاع : 
على أنو ٭تـر على احملدة لبس الثياب  –القائلوف بوجوب اإلحداد  –اتفق الفقهاء 
 .  (ٕ)ا١تصبوغة للزينة

والدليل على .  (ٖ)قاؿ ابن ا١تنذر رٛتو هللا : " وأٚتعوا على منعها من لبس ا١تعصفر ... "
 ذلك : 

 قاؿ : ) ال ٖتد امرأة على ميت فوؽ ثالث  ما روتو أـ عطية اهنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  -ٔ
إال على زوج أربعة أشهر وعشرًا ، وال تلبس مصبوغًا إال ثوب عصب ، وال تكتحل وال 

 .  (ٗ) ٘تس طيباً ، إال إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار (

                                                 

 (.  ٜٜٖ/ٖ( ، ) مغٍت احملتاج :  ٓٚٔ/  ٜانظر : ) ا١تغٍت :  ( ٔ)
 ( . ٚٛ/ٛ( ، ) نيل األوطار : ٔٓٗ/ٜ( ، ) فتح الباري : ٛٔٔ/ٓٔ/ٗانظر : ) شرح النووي على مسلم :  ( ٕ)
 ( .  ٛٛ) اإلٚتاع البن ا١تنذر :  ( ٖ)
 . ٙسبق ٗتر٬تو ص ( ٗ)
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ما هنيت عنو احملدة يف ىذا اٟتديث يظهر أف النهي أنو ابلنظر إىل ٣تموع  وجو الداللة :
 عن الثوب ا١تصبوغ للزينة ، بدليل كوف ىذه ا١تنهيات ٦تا يستعمل للزينة . 

وىو يعم كل ما صبغ للتحسُت والتزين ، كاألٛتر واألصفر واألخضر واألزرؽ الصايف 
 .  (ٔ)وغَتىا

قاؿ : ) ا١تتوىف عنها زوجها ال تلبس ا١تعصفر من  وعن أـ سلمة اهنع هللا يضر أف النيب  -ٕ
 .  (ٕ) الثياب ، وال ا١تمشقة ، وال اٟتلي ، وال ٗتتضب ، وال تكتحل (

خص ا١تعصفر وا١تمشق ابلذكر تنبيهًا على أف ا١تراد ابلنهي :  أف النيب  وجو الداللة :
 لهما ، أو أوىل منهما . ا١تصبوغ للزينة ، ألهنما ٦تا يصبغ للزينة ، فيلحق هبما ما ىو مث
 .  (ٖ)ولو أراد مطلق الصبغ ١تا كاف للتقييد هبذين النوعُت من فائدة

 زلل اخلالؼ: 
 اختلفوا يف حكم نوعُت من ا١تصبوغ :  –إال أف الفقهاء رٛتهم هللا 

 ما صبغ قبل نسجو .  األوؿ :
بيانو يف ا١تسألتُت ما صبغ ابللوف األسود وما يقاربو من األلواف ، كما أييت  والثاين :

 التاليتُت : 
 ادلسألة األوىل : حكم ما صبغ قبل نسجو : 

 زلل االتفاؽ : 
يف أف ما صبغ بعد نسجو داخل يف ا١تنع إذا كاف  –رٛتهم هللا  –مل ٮتتلف الفقهاء 

 .  (ٗ)مصبوغاً للزينة
 إال أهنم اختلفوا فيما صبغ قبل نسجو ، مث نسج ، ىل ىو داخل يف ادلنع أـ ال ؟ 

 وذلم يف ذلك قوالف : 
 أنو داخل يف ا١تنع .  القوؿ األوؿ :

                                                 

 ( . ٕٕٚ/ ٗانظر : ) زاد ا١تعاد :  ( ٔ)
 .  ٙبق ٗتر٬تو ص س ( ٕ)
 ( . ٜٜٖ/ٖ( ، ) مغٍت احملتاج :  ٖٕٚ/  ٗانظر : ) زاد ا١تعاد :  ( ٖ)
 انظر : ا١تراجع اآلتية .  ( ٗ)
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 .  (ٗ)واٟتنابلة (ٖ)، وا١تذىب عند الشافعية (ٕ)وا١تالكية (ٔ)وىو الظاىر من مذىب اٟتنفية
 أنو مباح وليس بداخل يف ا١تنع .  القوؿ الثاين :

 .  (ٙ)، ووجو عند اٟتنابلة (٘)وىو قوؿ عند الشافعية
 األدلة وادلناقشة : 

 أدلة القوؿ األوؿ : 
أف الذي يصبغ قبل النسج أحسن من الذي يصبغ بعده غالبًا ، ألف الغالب أنو ال  -ٔ

 . (ٚ)ألنو أبلغ يف الزينة  يصبغ قبل النسج إال الرفيع من الثياب ،  فكاف أوىل اب١تنع ،
وألنو صبغ للتحسُت والزينة فكاف كا١تصبوغ بعد نسجو ، وكوف الصبغ بعد النسج أو  -ٕ

 .  (ٛ)قبلو ، ال أتثَت لو يف اٟتكم
 أدلة القوؿ الثاين : 

قاؿ : ) ال ٖتد امرأة على ميت فوؽ ثالث ، إال على  حديث أـ عطية اهنع هللا يضر أف النيب 
 .  (ٜ) أشهر وعشراً ، وال تلبس ثوابً مصبوغاً إال ثوب عصب (زوج أربعة 

استثٌت من ا١تنع ثياب العصب ، وىي : برود ٯتنية ، يعصب  أف النيب  وجو الداللة :
أي ٬تمع ويشد  مث يصبغ ، مث ينسج ، فيأيت موشيًا لبقاء ما عصب منو أبيض مل  –غز٢تا 

 .  (ٓٔ)أيخذه صبغ ، فيكوف النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج

                                                 

 (.  ٖٔ٘/ٖانظر : ) حاشية ابن عابدين :  ( ٔ)
 ( .  ٜٕ٘( ، ) الكايف البن عبد الرب :  ٘ٙ/ ٕانظر : ) الفواكو الدواين :  ( ٕ)
 ( .  ٕٙ٘/ٛ( ، ) ٖتفة احملتاج :  ٛٔٔ/ٓٔ/ٗانظر : ) شرح النووي على مسلم :  ( ٖ)
 ( .  ٖٓٗ/٘( ، ) كشاؼ القناع : ٓٚٔ/ٜانظر : ) ا١تغٍت :  ( ٗ)
 ( . ٜٜٖ/ٖانظر : )منهاج الطالبُت :  ( ٘)
 ( .  ٖ٘ٓ/ٜانظر : ) االنصاؼ :  ( ٙ)
 ( .  ٜٜٖ/ٖتاج : ( ، ) مغٍت احمل ٕ٘ٚ/ٗانظر : ) ٖتفة احملتاج :  ( ٚ)
 ( .  ٖٓٗ/٘( ، ) كشاؼ القناع : ٕ٘ٚ/ٗانظر : ) زاد ا١تعاد :  ( ٛ)
 .  ٙسبق ٗتر٬تو ص  ( ٜ)
( ،  ٕٗ/ٖ( ، ) هتذيب األٝتاء والنعات :  ٔٓٗ/ٜ( ، ) فتح الباري :  ٕ٘ٗ/ٖانظر : ) النهاية يف غريب اٟتديث :  ( ٓٔ)

 ( . ٖٖٚ/ٗ ( ، ) معجم مقاييس اللغة :ٗٓٙ/ٔ) لساف العرب :
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 ونوقش من وجهني : 
 أف الصحيح يف تفسَت العصب أنو نبت تصبغ بو الثياب ، فأرخص النيب  األوؿ :

 معٌت ما صبغ لغَت التحسُت كاألسود .  للمحدة يف لبس ما صبغ ابلعصب ، ألنو يف
أما ما صبغ غزلو للتحسُت ، كاألٛتر واألصفر ، فال معٌت لتجويز لبسو مع حصوؿ الزينة 

 . (ٔ)بصبغة كحصو٢تا ٔتا صبغ بعد نسجو
 .  (ٕ)أبف التفسَت األوؿ أشهر ، وىذا التفسَت غريب وتعقب :
 أنو ورد النهي عن العصب يف رواية أخرى بلفظ : ) وال تلبس ثواًب مصبوغًا ،  الثاين :

 . (ٖ)وال ثوب عصب ( 
وىي تعارض الرواية األوىل ، فيصار إىل الًتجيح بينهما ، وا١تعٌت والنظر يرجح أنو ال فرؽ ، 

 . (ٗ)بل ما صبغ نسجو يكوف أبلغ يف الزينة فيكوف أوىل يف ا١تنع 
 الًتجيح : 

 ىو القوؿ األوؿ :  –وهللا أعلم  –جح الرا
 لقوة أدلتهم .  -

 و١تا ورد على أدلة القوؿ الثاين من مناقشة .  -

 ادلسألة الثانية : حكم ادلصبوغ ابألسود وما يقاربو من األلواف : 
اختلف الفقهاء رٛتهم هللا يف ا١تصبوغ ابللوف األسود ، وما يقاربو من األلواف الداكنة ،  

 كالكحلي واألزرؽ واألخضر ىل ٘تنع منو احملدة أـ ال ؟ 
 وذلم يف ذلك ثالثة أقواؿ : 

من ٚتيع أنواع ا١تصبوغ ، إال األسود فال ٘تنع منو ، إال إذا كاف  ٘تنع احملدة القوؿ األوؿ : 
 زينة قـو ، أو كانت احملدة انصعة البياض فإهنا ٘تنع منو . 

                                                 

 ( . ٜٜٖ/ٖ( ، ) مغٍت احملتاج : ٓٚٔ/ٜانظر : ) ا١تغٍت :  ( ٔ)
 ( . ٔٓٗ/ٜانظر : ) فتح الباري :  ( ٕ)
 ( يف كتاب الطالؽ ، ما ٕتتنب اٟتادة من الثياب ا١تصبغة ، وصححو األلباين .  ٕٕٓٓ/ٙ/ٖرواه النسائي )  ( ٖ)

 ( ٓ٘٘انظر : ) صحيح سنن : 
 ( .  ٜٜٖ/ٖ( ، ) مغٍت احملتاج :  ٕٙ٘/ٛانظر : ) ٖتفة احملتاج :  ( ٗ)
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 . (ٔ)وىو مذىب ا١تالكية 
  –يباح للمحددة لبس ا١تصبوغ ابألسود ، أما غَت األسود  القوؿ الثاين :

إف كاف براقاً صايف اللوف مل ٬تز لبسو ، وإف كاف مشبعاً أو كدر اللوف  –كاألخضر واألزرؽ 
 جاز لبسو . 

 .  (ٗ)واٟتنابلة (ٖ)والشافعية (ٕ)وىو مذىب اٟتنفية
 ٘تنع احملدة من ٚتيع أنواع ا١تصبوغ حىت األسود ، إال ثوب العصب  القوؿ الثالث :

 فال ٘تنع منو . 
 .  (٘)وىو مذىب الظاىرية

 ناقشة : األدلة وادل
 أدلة القوؿ األوؿ : 

أف العلة اليت من أجلها منعت احملدة من ا١تصبوغ ىي الزينة ، والزينة أمر ٮتتلف ابختالؼ 
العوائد واألعراؼ فحيثما وجدت الزينة ولو يف ا١تصبوغ ابلسواد وجد ا١تنع لوجود علتو ، 

 . (ٙ)وحيثما انتفت انتفى ا١تنع النتفاء علتو 
 أدلة القوؿ الثاين : 

أف األسود وما يقاربو من األلواف ال يصبغ للتحسُت والتزيُت ، بل ىو إما للتقبيح للحزف ، 
 .  (ٚ)او لنفي الوسخ واحتمالو ، فال ٘تنع منو احملدة ألنو ليس بزينة

                                                 

( ، ) الفواكو الدواين :  ٛٚٗ/ٕ( ، ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت :  ٜٕ٘انظر : ) الكايف البن عبد الرب :  ( ٔ)
٘/ٙ٘  . ) 

 ( .  ٕٖ٘/ٖ( ، ) حاشية ابن عابدين  ٔٚٗ/ٔيف شرح ا١تلتقى :  ( ) بدر ا١تتقى ٕٛٓ/ٖانظر : ) البحر الرائق :  ( ٕ)
 ( ، ) ٖتفة احملتاج : ا١توضع السابق ( ، ) مغٍت احملتاج : ا١توضع السابق ( . ٕٖٕ/٘انظر : ) األـ :  ( ٖ)
 (.  ٘ٙ/٘( ، ) الفواكو الدواين :  ٛٚٗ/ٕانظر : ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت :  ( ٗ)
 ( .  ٕٙٚ/ٓٔ) احمللى :  انظر : ( ٘)
 ( .  ٖٓٗ/٘( ، ) كشاؼ القناع :  ٖ٘ٓ/ٜ( ، ) االنصاؼ :  ٕٛٙ-ٕٚٙ/ٖانظر : ) الفروع :  ( ٙ)
 ( . ٓٚٔ/ٜ( ، ) ا١تغٍت : ٕٖٕ/٘انظر : ) األـ :  ( ٚ)
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أبف إطالؽ ىذا الكالـ وتعميمو على كل األعصار واألمصار واألحواؿ  وميكن أف يناقش :
عد ، ففي عصران ىذا مل تعد زينة ا١تلبوس تتوقف على الصبغ وحده ، بل صار يساىم فيو ب

يف تشكيل الزينة وتكوينها يف اللباس أمور أخرى ، كنوعية القماش ، وىيئة التفصيل ، 
وطريقة اللبس ، وكل ىذه العوامل قد تتوفر يف األسود او ما يقاربو من األلواف فتجعلو غاية 

 اً لألنظار . يف الزينة ، و٤تط
 أدلة القوؿ الثالث : 

 .  (ٔ) قاؿ : ) وال تلبس ثوابً مصبوغاً إال ثوب عصب ( عن أـ عطية اهنع هللا يضر أف النيب 
أف اٟتديث عاـ يف ٚتيع الثياب ا١تصبوغة ٔتا يف ذلك الثوب األسود ومل  وجو الداللة :

 .  (ٕ)يستثن من ذلك إال ثوب العصب
العمـو يف ىذه األحاديث ٥تصص ابألحاديث الدالة على أف ا١تراد  أبف وميكن أف يناقش :

قاؿ : ) ا١تتويف عنها  ابلنهي من ا١تصبوغ : ما صبغ للزينة : كحديث أـ سلمة أف النيب 
 (ٖ) زوجها ال تلبس ا١تعصفر من الثياب وال ا١تمشقة وال اٟتلي ، وال ٗتتضب وال تكتحل (

 .  (ٗ)، وقد سبق بياف وجو داللتو على ا١تطلوب
على حديث أـ سلمة : أبنو ضعيف ، ألف فيو ابراىيم بن  اعًتض ابن حـز رمحو هللا

 .  (٘)طهماف
" فللو ما لقي ابراىيم بن طهماف من أيب دمحم بن حـز ، وىو من  وأجاب ابن القيم قائاًل :

لستة على إخراج حديثو ، واتفق أصحاب اٟتفاظ األثبات الثقات الذين اتفق األئمة ا
على االحتجاج ْتديثو ، وشهد لو األئمة ابلثقة والصدؽ ،  –وفيهم الشيخاف  –الصحيح 

                                                 

 .  ٙسبق ٗتر٬تو ص ( ٔ)
 ( . ٜٕٚ/ٓٔانظر : ) احمللى :  ( ٕ)
 .  ٚسبق ٗتر٬تو ص  ( ٖ)
 حة نفسها. انظر : الصف ( ٗ)
 ( . ٕٚٚ/ٓٔانظر : ) احمللى :  ( ٘)
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ومل ٭تفظ عن أحد منهم فيو جرح وال خدش ، وال ٭تفظ عن أحد من احملدثُت قط تعليل 
 .  (ٔ)حديث رواه ، وال تضعيفو بو "

 الًتجيح : 
 الراجح وهللا أعلم ىو القوؿ األوؿ : 

 لقوة دليلهم .  -

 و١تا ورد على أدلة القولُت الباقيُت من مناقشات .  -

 لتساو بالجياب الصوداء أياو اإلسدادالفرع الجالح : سكه اال

 حترير زلل النزاع : 
ال خالؼ بُت أىل العلم يف جواز لبس الثياب السوداء للنساء من غَت ٗتصيص  
 .  (ٕ)دوف وقت٢تا بوقت 

 .  (ٖ)وأٚتع أىل العلم على أف ا١ترأة احملدة ٭تـر عليها لبس كل ما فيو زينة من الثياب
واختلفوا يف الثياب السوداء اليت ال زينة فيها ، ىل للمرأة احملدة أف تلتـز لبسها يف أايـ 

 اإلحداد على قولني : 
تلبس الثياب السوداء ثالثة أايـ ، مث ٖتد بعدىا ٔتا شاءت من  أف احملدة القوؿ األوؿ :

 الثياب . 
 . (ٙ)، وقاؿ بو ابن جرير الطربي (٘)، ووجو لألصحاب من الشافعية(ٗ)وىو قوؿ عند اٟتنفية 

 أدلتهم : 
 : " عن أٝتاء بنت عميس اهنع هللا يضر قالت : " ١تا أصيب جعفر هنع هللا يضر قاؿ يل رسوؿ هللا  -ٔ

 .  (ٚ)تسليب ثالاثً مث اصنعي ما شئت "

                                                 

 ( . ٕٗٚ/ٓٔ) زاد ا١تعاد :  ( ٔ)
 (. ٜٙ/ٕ( ، نيل األوطار ) ٛٛانظر : ) االٚتاع البن ا١تنذر /  ( ٕ)
 ، ٛٛقاؿ ابن ا١تنذر : " واٚتعوا على منع ا١ترأة يف اإلحداد من الطيب والزينة إال ما ذكرانه عن اٟتسن " . اإلٚتاع ص  ( ٖ)

 ( . ٕ٘ٔ/ٛا١تغٍت )
 ( . ٖٖ٘/ٖحاشية ابن عابدين ) ( ٗ)
 (. ٖٕٚ/ٔٔاٟتاوي الكيَت ) ( ٘)
 ( . ٘ٔ٘/ٕانظر تفسَت الطربي ) ( ٙ)
 .  ٛسبق ٗتر٬تو ص  ( ٚ)
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 وجو االستدالؿ : 
أمر أٝتاء بنت عميس هنع هللا يضر ابلتسلب ثالثة أايـ ، والتسلب ىو لبس الثياب  أف النيب 

السوداء ، وعليو فا١ترأة احملدة تلبس الثياب السوداء ثالثة أايـ ، مث ٖتد بقية األايـ ٔتا 
 .  (ٔ)شاءت من الثياب

 نوقش احلديث من عدة أوجو : 
أف اٟتديث معلوؿ ابالنقطاع ، فإف ٝتاع عبد هللا بن شداد من أٝتاء بنت  الوجو األوؿ :
 .  (ٕ)عميس مل يثبت

 وأجيب : 
 .  (ٖ)أبف إسناد اٟتديث صحيح ، وقد صححو اإلماـ أٛتد

قد على فرض صحة اٟتديث فإنو شاذ ٥تالف لألحاديث الصحيحة ، و  الوجو الثاين :
أٚتعوا على خالفو ، فإف العلماء أٚتعوا على أف الواجب على ا١ترأة أف ٖتد على زوجها 

 .  (ٗ)أربعة أشهر وعشراً 
 .  (٘)ويؤيد ىذا الوجو أنو قد جاء يف بعض ألفاظ اٟتديث : " ال ٖتدي بعد يومك ىذا "

 وأجيب : 
 .  (ٙ)أبف اٟتديث هبذا اللفظ شاذ ، ١تخالفتو لبقية ألفاظ اٟتديث

 وميكن أف يعًتض على ىذا اجلواب : 
أبف ىذا اللفظ ال ٮتالف طرؽ اٟتديث الباقية ، ففي ىذا اللفظ فسر معٌت التسلب 

 .  (ٚ)ابإلحداد ، وىذا أحد معانيو يف اللغة ، وعليو فال تعارض

                                                 

 .  ٕٕٖٙ( ، رقم اٟتديث  ٙٛٙ،  ٘ٛٙ/ٚ( ، السلسلة الصحيحة )٘ٔ٘/ٕانظر تفسَت الطربي )  ( ٔ)
 ( ، وانظر ما تقدـ يف ٗتريج اٟتديث قريباً . ٖٛٗ/ٔ( ، وأعلو أبو حامت ، علل اٟتديث )ٚٛٗ/ٜانظر فتح الباري ) ( ٕ)
 (. ٜ٘/ٚ( ، نيل األوطار )ٚٛٗ/ٜأنظر فتح الباري ) ( ٖ)
ؿ ابن ، وإىل القوؿ بشذوذ اٟتديث ماٖٖ٘ٗ( برقم  ٕ٘٘،  ٔ٘٘/ٕانظر مسائل اإلماـ أٛتد بن حنبل وابن راىوية ) ( ٗ)

 ( . ٜٗ/ٚ( ، نيل األوطار )ٚٛٗ/ٜحجر ، انظر فتح الباري )
، قاؿ األلباين : " إسناد جيد رجالو رجاؿ  ٕٕٛٔٚ( ، حديث أٝتاء بنت عميس برقم ٜٖٙ/ٙمسند أٛتد بن حنبل ) ( ٘)

 .  ٕٗٔٔ( ، ٖتت اٟتديث رقم ٜ٘ٔ/ٚالصحيحُت " . إرواء الغليل ")
 .  ٕٕٖٙ( ، رقم اٟتديث ٘ٛٙ/ٚانظر السلسلة الصحيحة ) ( ٙ)
 (.  ٛٛٗ/ٜ( ، ) فتح الباري :  ٖٚٛ/ٕانظر معٌت التسلب كما تقدـ ) النهاية يف غريب اٟتديث :  ( ٚ)
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أف اٟتديث منسوخ ، وأف ىذا كاف أوؿ األمر ، مث أمرت ابإلحداد أربعة  الوجو الثالث :
 .  (ٔ)وعشراً أشهر 

 نوقش أبمرين : 
 .  (ٕ)أف النسخ ال يقاؿ بو إال لدليل يدؿ عليو ، وال دليل أحدمها :

أف النسخ ال يصار إليو إال إذا مل ٯتكن اٞتمع بُت األدلة ، وىنا ٯتكن اٞتمع  األمر الثاين :
احملدة بينها ، وذلك أبف يقاؿ : إف مدة اإلحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرًا ، تلبس 

 . (ٖ)الثياب السوداء يف الثالثة األايـ األوىل ، مث ٖتد بقية العدة ٔتا شاءت من الثياب
 الوجو الرابع : أف ادلراد ابحلديث حيتمل عدة احتماالت : 

أف جعفر بن أيب طالب هنع هللا يضر قتل شهيداً ، والشهداء أحياء عند رهبم ،  االحتماؿ األوؿ :
 . (ٗ)لذلك  فال ٬تب عليها اإلحداد

أبف ىذا االحتماؿ ضعيف ، ألنو مل يرد يف حق غَت جعفر من الشهداء ٦تن قطع  نوقش :
 .  (٘)أبهنم شهداء : كحمزة بن عبد ا١تطلب ، وعبد هللا بن عمرو بن حراـ ، وغَتىم

أف يكوف ا١تراد ابإلحداد ا١تقيد بثالثة أايـ قدرًا زائدًا على اإلحداد  االحتماؿ الثاين :
 .   (ٙ)ا١تعروؼ ، فعلتو أٝتاء مبالغة يف حزهنا على جعفر هنع هللا يضر فنهاىا عن ذلك بعد الثالث

أف أٝتاء كانت حاماًل ، فوضعت بعد ثالثة أايـ ، فانقضت العدة ،  االحتماؿ الثالث :
 .  (ٚ)ى أف عدهتا تنقضي عند الثالث فنهاىا بعدىا عن اإلحداداطلع عل أو أنو 

لعل جعفر هنع هللا يضر كاف قد أابهنا ابلطالؽ قبل استشهاده فلم يكن عليها  االحتماؿ الرابع :
 .  (ٛ)إحداد

                                                 

 ( . ٜٗ/ٚ( ، نيل األوطار )ٚٛٗ/ٜ( فتح الباري )ٗٚ/ٖانظر شرح معاين اآلاثر ) ( ٔ)
 ( . ٜٗ/ٚألوطار )( ، نيل اٚٛٗ/ٜانظر فتح الباري ) ( ٕ)
 .  ٕٕٖٙ( ، رقم اٟتديث  ٙٛٙ،  ٘ٛٙ/ٚ( ، السلسلة الصحيحة )٘ٔ٘/ٕانظر تفسَت الطربي ) ( ٖ)
 ( . ٚٛٗ/ٜ( ، فتح الباري )ٜٚ/ٖانظر شرح الزرقاين ) ( ٗ)
 ( . ٚٛٗ/ٜانظر فتح الباري ) ( ٘)
 (. ٜٗ/ٚ( ، نيل األوطار )ٚٛٗ/ٜانظر فتح الباري ) ( ٙ)
 ( . ٚٛٗ/ٜانظر فتح الباري ) ( ٚ)
 ( . ٚٛٗ/ٜانظر فتح الباري ) ( ٛ)
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كرر قولو : " تسليب "   أف ا١تراد بقولو : " تسليب ثالاًث " أي أنو  االحتماؿ اخلامس :
 .   (ٔ)أنو إذا قاؿ الكلمة أعادىا ثالاثً  اف من عادتو ثالث مرات ، وك

أف ىذه كانت امرأة سوى أٝتاء وكانت من جعفر بسبيل قرابة ومل  االحتماؿ السادس :
 .  (ٕ)قاؿ ال ٖتد امرأة على أحد فوؽ ثالث إال على زوج تكن امرأتو ، الف النيب 

أف التسلب يف اللغة يطلق على عدة معاف ، فقصر معٌت اٟتديث على  الوجو اخلامس :
 .  (ٖ)أحد ىذه ا١تعاين ، ٖتكم بال دليل

أف لبس السواد مناسب للمحدة ، الختصاص ىذا اللوف بشعار اٟتزف وا١تصائب ،  -ٕ
 .  (ٗ)وىو مناسب إلخفاء الوسخ

 وميكن أف يناقش من وجهني : 
س ثياب ٤تددة ال بد اف يكوف لدليل دؿ عليو ، وال دليل على أبف إلزاـ احملدة لب أحدمها :

 ذلك ، بل ٢تا أف تلبس ما شاءت من الثياب . 
 .  (٘)" تسليب ثالاثً " فقد تقدمت اإلجابة عليو وأما قولو :

أف احملدة ال تلتـز ثواًب ٤تددًا ، فإذا اتسخ الثوب جاز ٢تا أف تبدلو بثوب  الوجو الثاين :
 ٢تا أف تغتسل ، فال موجب للتحديد ابلثياب السوداء . نظيف ، و٬توز 

القوؿ الثاين : أف احملدة ال ٗتتص بلبس ثياب السواد ، بل تلبس ما شاءت من الثياب إال 
 .  (ٙ)ثوب زينة

                                                 

 (.  ٕ٘ٚ،  ٕٗٚ/ٔٔانظر اٟتاوي الكبَت )  ( ٔ)
( ، ٕٚٔٔ/ٕ، صحيح مسلم ) ٖٚٓ( ، ابب الطيب للمرأة عند غسلها من احمليض ، برقم ٜٔٔ/ٔصحيح البخاري ) ( ٕ)

 ( . ٖٛٗ/ٔ، وانظر علل اٟتديث ) ٖٜٛبرقم 
 ( .  ٕ٘ٚ، ٕٗٚ/ٔٔالكبَت ) انظر اٟتاوي ( ٖ)
 ( . ٖٕٚ/ٔٔ( ، اٟتاوي الكبَت )ٕٔٓ/ٗانظر مرقاة ا١تفاتيح ) ( ٗ)
 انظر الوجو ا٠تامس من أوجو ا١تناقشة .  ( ٘)
 بل عد بعضهم التزاـ لبس السواد من البدع اليت ال أصل ٢تا .  ( ٙ)

أو زوج أو يف لباس خاص أسود فقط ، ىذا كلو ال أصل لو أما كوف ا١ترأة تعتد سنة على قريب  قاؿ الشيخ ابن ابز رمحو هللا :
، بل ىو منكر ، من عمل اٞتاىلية ، فلها أف تلبس األسود ، أو األصفر واألخضر واألزرؽ ، لكن تكوف مالبس غَت 

 =                                        ( . ٕٕٔ/ٕٕٚتيلة ، وتكوف عادية ال تلفت النظر ، ٣تموع فتاوي ابن ابز )
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 . (ٔ)وىو قوؿ أكثر أىل العلم
 أدلتهم : 

مل أجد ٢تم دلياًل ٮتتص هبذه ا١تسألة ، وإ٪تا ٣تمل كالمهم اف ا١تعتدة من وفاة زوجها ٘تنع  
من ثياب الزينة أاًي كاف لوهنا ، و٭تل ٢تا من الثياب ما مل يكن زينة ، ومل ٮتصصوا الثياب 

 السوداء ابللبس عن بقية األلواف . 
 وعمدهتم يف ذلك : 

: " كنا ننهى أف ٨تد على ميت فوؽ ثالث إال  قالت حديث أـ عطية عن النيب  -ٔ
إال ثوب  (ٕ)على زوج أربعة أشهر وعشرًا ، وال نكتحل وال نتطيب وال نلبس ثواًب مصبوغاً 

 . (ٗ)... "  (ٖ)عصب
 وجو االستدالؿ : 

أف عدة ا١تتويف عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وىذا اٟتديث متفق على صحتو ، فيحكم 
، وقد  (٘)شذوذ ، كما يف حديث : " تسليب ثالاثً ، مث اصنعي ما شئت "على ما خالفو ابل

 .  (ٙ)تقدمت مناقشتو ، وتقدـ اٞتواب عنها
                                                                                                           

تنبيو : اعتاد بعض النساء أف يلبسن األسود ، وأف ال ٮترجن إىل فناء البيت ، وأف ال  وقاؿ الشيخ ابن عثيمني : =
يصعدف السطح ، وال يشاىدف القمر ليلة البدر ، وال تكلم أحداً من الرجاؿ ، وال تتكلم اب٢تاتف ، وإذا قرع الباب ال 

رافة ، ليس ٢تا أصل ، الشرح ا١تمتع تكلم الذي عند الباب ، وأشياء ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف ، فكل ىذه خ
(ٖٔ/ٜٗٓ. ) 

، اإلشراؼ البن  ٛٛقاؿ ابن ا١تنذر : " ورخص يف لبس السواد عروة بن الزبَت ومالك بن أنس والشافعي ، اإلٚتاع ص  ( ٔ)
 ( . ٜٓٗ/ٖٔ( ، الشرح ا١تمتع )ٖ٘ٓ/ٜ( ، وانظر اإلنصاؼ للمرداوي )ٙٛ/ٔٔ( ، البياف للعمراين )ٖٓٚ/٘ا١تنذر )

( ، مادة : صبغ ، شرح ٗٔ٘/ٕٕالصبغ ىو ما تلوف بو الثياب ، وا١تقصود ىنا ما صبغ للزينة . انظر اتج العروس ) ( ٕ)
 ( . ٕٙ/ٗ( ، إحكاـ األحكاـ )ٛٔٔ/ٓٔالنووي على صحيح مسلم )

( ، مادة : ٗٓٙ/ٔ) ثوب عصب : العصب : الفتل ، وثوب العصب : ضرب من برود اليمن يصبغ بعد غزلو ، انظر لساف العرب ( ٖ)

 ( . ٛٔٔ/ٓٔ( ، شرح النووي على صحيح مسلم )ٕ٘ٗ/ٖ، النهاية يف غريب األثر ) ٓ٘ٔعصب ، طلبة الطلبة ص 
 . ٙتقدـ ٗتر٬تو ص  ( ٗ)
( ، نيل ٚٛٗ/ٜ، فتح الباري ) ٖٖ٘ٗ( ، برقم  ٕ٘٘،  ٔ٘٘/ٕانظر مسائل اإلماـ أٛتد بن حنبل وابن راىويو ) ( ٘)

 .  ٘ٛ٘انظر ما تقدـ ص ( ، و ٜٗ/ٚاألوطار )
 .  ٛانظر ص   ( ٙ)
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أنو قاؿ : " ا١تتويف عنها زوجها ال تلبس  عن النيب  وحديث أـ سلمة زوج النيب  -ٕ
 .  (ٖ)وال اٟتلي وال ٗتتضب وال تكتحل" (ٕ)من الثياب وال ا١تمشقة (ٔ)ا١تعصفرة

 وجو االستدالؿ من احلديثني : 
 مل ٮتص ثوابً دوف ثوب ، وإ٪تا منع ثياب الزينة أايً كاف لوهنا .  أنو 

 الًتجيح : 
ابلثياب السوداء ، بل ٬توز ٢تا  يتبُت يل وهللا أعلم أف الراجح عدـ ٗتصيص ما تلبسو احملدة

 أف تلبس ما شاءت من الثياب بشرط أال يكوف ثوب زينة ، وذلك ١تا يلي : 
أف األحاديث الصحيحة فيما ٕتتنبو احملدة مل ٖتدد لواًن من األلواف ، وإ٪تا منعت عن   -ٔ

 كل ما فيو زينة . 
: " تسليب ثالاًث ، مث اصنعي ما  أف ما استدؿ بو أصحاب القوؿ األوؿ من قولو  -ٕ

 شئت" شاذ ٥تالف لألحاديث الصحيحة يف أف ا١ترأة ٖتد على زوجها أربعة أشهر وعشراً . 
أف قولو : " تسليب " ٭تتمل عدة معاف ، وليس ىناؾ ما يؤكد أف ا١تراد ابلتسلب ىو  -ٖ

 لبس الثياب السوداء . 
  

                                                 

ا١تعصفرة ىي ا١تصبوغة ابلعصفر ، والعصفر نوع من النبات تصبغ بو الثياب ، يصبغها ابللوف األٛتر ، انظر لساف العرب  ( ٔ)
( ، ٖتفة األحوذي ٛٛ/ٕ( ، نيل األوطار )ٗ٘/ٗٔ( ، مادة : عصفر ، شرح النووي على صحيح مسلم )ٔٛ٘/ٗ)
(٘/ٖٕٕ . ) 

والثياب ا١تمشقة : ىي ا١تصبوغة اب١تشق وىو ا١تغرة ، وىو طُت أٛتر يصبغ بو الثوب ، والتأنيث ابعتبار اٟتالة أو الثياب ،  ( ٕ)
( ، ٜٖ٘/ٕٙ( ، اتج العروس )ٕ٘ٙ/ٛ( ، هتذيب اللغة )ٕٕٚ/ٔ( ، غريب اٟتديث البن سالـ )ٚٗ/٘انظر العُت )

 ( . ٘ٙٔ/٘ذي )( ، ٖتفة األحو ٜٕ٘/ٙمادة : مشق ، عوف ا١تعبود )
( ، ابب فيما ٕتتنبو ا١تعتدة يف عدهتا ، برقم ٕٜٕ/ٕ، سنن أيب داود ) ٖٕٕٙٙ( ، برقم ٕٖٓ/ٙمسند أٛتد بن حنبل ) ( ٖ)

، صححو األلباين  ٖٖ٘٘( ابب ما ٕتتنب اٟتادة من الثياب ا١تصبغة ، برقم ٖٕٓ/ٙ، سنن النسائي الصغرى ) ٖٕٗٓ
 .  ٖٕٗٓ ( ، برقمٖٗ/ٕ، صحيح سنن أيب داود )
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 املطلب الرابع : جتيب الطيب 

 وع : وفيُ شبعة فر

 الفرع األول : حكم تطيب السحجة . 

 . تطيبت قبل لزوم اإلحجاد ثم لزمهاالفرع الثاني: حكم السحجة إذا 

 الفرع الثالث : حكم األدهان غير السطيبة لمحادة .

 الفرع الرابع : حكم شم الطيب لمحادة . 

 الفرع الخامس : حكم أكل الطيب لمحادة . 

 الفرع الدادس : حكم التجارة بالطيب لمحادة . 

 الفرع الدابع : حكم تطييب الحادة السعتجة إذا ماتت . 
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 الفرع األول : سكه تطيب احملدة

اتفق فقهاء ا١تذاىب األربعة على أنو ال ٬توز للمحدة استعماؿ الطيب إال شيئاً من القسط 
 . (ٔ)واألظفار عند طهرىا من حيضها

 وقد دؿ على ذلك السنة ، واإلمجاع . 
وفيو : " وال ٘تس طيباً ، إال عند أدىن طهرىا ، إذا طهرت من  –حديث أـ عطية اهنع هللا يضر  -ٔ

 .  (ٕ)حيضها ، بنبذة من قسط أو أظفار "
حديث زينب بنت أيب سلمة ، الذي روتو عن أـ حبيبة حُت تويف أبوىا ، وفيو : أف  -ٕ

ب فيو صفرة خلوؽ أو غَته ، فدىنت منو جارية ، مث مست بعارضيها أـ حبيبة دعت بطي
يقوؿ على  ، مث قالت : وهللا ما يل ابلطيب من حاجة ، غَت أين ٝتعت رسوؿ هللا 

 .  (ٖ)ا١تنرب : " ال ٭تل المرأة ... " اٟتديث "
غَت زوج أكثر تطيب أـ حبيبة اهنع هللا يضر وتعليلها ذلك بعدـ حل اإلحداد على  وجو الداللة :

 من ثالثة أايـ ، يفيد ٖترًن التطيب على من أحدت على زوجها . 
حُت تويف أبو سلمة ،  قالت : دخل علي رسوؿ هللا  –اهنع هللا يضر  –حديث أـ سلمة  -ٖ

وقد جعلت على عيٍت صربًا ، فقاؿ : " ماذا اي أـ سلمة ؟ " ، قلت : إ٪تا ىو صرب ليس 
فيو طيب . قاؿ : " إنو يشب الوجو ، ال ٕتعليو إال ابلليل ، وتنزعيو ابلنهار ، وال ٘تتشطي 

 .  (ٗ)ابلطيب .. " اٟتديث 

                                                 

، ومواىب  ٕٛٔ/٘، حاشية ابن عابدين  ٕٕ٘/ٕ، اٞتوىرة النَتة  ٚٛٗ/ٕ، النهر الفائق  ٕٙٙ/ٖينظر : تبيُت اٟتقائق  ( ٔ)
،  ٜٙ/ٕ، والفواكو الدواين  ٓٙٔ/ٕ، وحاشية العدوي  ٕٕٓ/ٗ، ومنح اٞتليل  ٕٛٗ/ٖ، وحاشية الدسوقي  ٜٗٗ/٘اٞتليل 

 ٕ٘ٛ/ٔٔ، وا١تغٍت  ٔٛ/ٗ، وحاشيتا القليويب وعمَتة  ٚٓٔ/٘، ومغٍت احملتاج  ٔ٘ٔ/ٚتاج ، وهناية احمل ٗٚٗ/ٖوٖتفة احملتاج 
 .   ٕٔٛٚ/ٛ، وكشاؼ القناع  ٚ/ٗ، والكايف 

 .   ٙسبق ٗتر٬تو ص  ( ٕ)
 .    ٚسبق ٗتر٬تو ص  ( ٖ)
، واللفظ لو ، والنسائي  ٕٜٕ/ٕ( ٖٕ٘ٓاخرجو أبو داود يف سننو ، يف الطالؽ ، ابب فيما ٕتتنبو ا١تعتدة يف عدهتا ، حديث ) ( ٗ)

، قاؿ ابن حجر : ) وأعل ٔتا يف  ٕٗٓ/ٙيف السنن الصغرى ، يف كتاب الطالؽ ، ابب الرخصة للحادة أف ٘تتشط ابلسدر 
يت الصحيحُت عن زينب بنت أـ سلمة ٝتعت أـ سلمة تقوؿ : ) جاءت امرأة إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت اي رسوؿ هللا إف ابن

( ، ولكنو حسن ٜٖٖ/ٖتويف عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفكتحلها ؟ قاؿ : " ال " مرتُت أو ثالاًث ) التلخيص اٟتبَت 
 ( .  ٕٕٓ/ٖإسناده يف بلوغ ا١تراـ )
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يقتضي ٖترًن الطيب ، وتعليل أـ  عن االمتشاط ابلطيب ، أف هنيو  وجو الداللة :
سلمة فعلها أبنو ليس يف الصرب طيب يفيد أف احملدة ٦تنوعة من استعماؿ ما فيو طيب ، 

 وقصد التطيب من ابب أوىل . 
هنى ا١تعتدة أف ٗتتضب ابٟتناء ، وقاؿ " اٟتناء  حديث أـ سلمة اهنع هللا يضر  : " أنو  -ٗ

 .  (ٔ)طيب "
 . (ٕ)ن اٟتناء ىنا هني عن الطيب من ابب أوىل النهي ع وجو الداللة :

 الدليل من اإلمجاع : 
فقد أٚتع العلماء القائلوف بوجوب اإلحداد على ٖترًن تطيب احملدة إال الشيء اليسَت من 

 القسط واإلظفار . 
قاؿ ابن ا١تنذر رٛتو هللا : " وأٚتعوا على منع ا١ترأة يف اإلحداد من الطيب والزينة إال ما 

 .   (ٖ)ذكرانه عن اٟتسن
وقاؿ ابن قدامو رٛتو هللا : " وٕتتنب اٟتادة ما يدعو إىل ٚتاعها ، ويرغب يف النظر إليها ، 
و٭تسنها ، وذلك أربعة أشياء ، أحدىا : الطيب ، وال خالؼ يف ٖترٯتو عند من أوجب 

 . (ٗ)اإلحداد " 
 .  (٘)بو احملدة أف ا١تقصود منو التزين ، وىو ضد إظهار اٟتزف ا١تأمورة -٘
 .  (ٙ)أنو ٭ترؾ الشهوة ، ويدعو إىل النكاح ، وىي ٦تنوعة من النكاح ما دامت يف العدة-ٙ

  

                                                 

( وقاؿ البيهقي وىذا إسناد ضعيف ألف ابن ٕٔٙٛحديث ) ٕٙ/ٗاخرجو البيهقي يف كتاب ا١تعرفة ، كتاب ا١تناسك  ( ٔ)
اخرجو البيهقي واعلو اببن ٢تيعة، لكن اخرجو النسائي من  ٜٖ/ٕضعيف غَت ٤تتج بو ، وقاؿ ابن حجر يف الدراية  ٢تيعة

 وجو آخر سلم منو .  
 .   ٕٛٓ/ٖانظر : بدائع الصنائع  ( ٕ)
 .   ٛٛاإلٚتاع ص  ( ٖ)
 .   ٕ٘ٛ/ٔٔا١تغٍت  ( ٗ)
 .   ٜ٘/ٙانظر : ا١تبسوط  ( ٘)
، الكايف  ٛٔ٘/ٚ، ا١تغٍت  ٕٔٔ/ٕ، كفاية الطالب  ٜٖٗ/٘، البناية  ٖٙٔ/ٗ، شرح العناية  ٜ٘/ٙانظر : ا١تبسوط  ( ٙ)

 .   ٛٗٔ/ٗ، شرح ا٠ترشي  ٕٕٚ/ٖ، شرح ا١تنتهى  ٕٖٛ/ٖ
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 ويدؿ على إابحة الطيب ذلا عند الطهر ما أييت : 
 ففيو إايحة التطيب للمحدة عند أدىن طهرىا .  (ٔ)حديث أـ عطية اهنع هللا يضر -ٔ
 .  (ٕ)، فال وجو للمنع منو أنو يزيل الشعث ، وال زينو فيو -ٕ
 . (ٖ)أف العدة قد يطوؿ زمنها فرخص فيو لقطع الرائحة الكريهة -ٖ
 .  (ٗ)اٟتاجة إىل تطيب ٥ترج اٟتيض إلزالة الرائحة الكريهة -ٗ
لو مل يرخص يف استعما٢تا عند طهرىا من اٟتيض لكاف يف ذلك حرج ، واٟترج قد رفع  -٘

 .  (٘)يف شريعة اإلسالـ
 جاىي : سكه احلادة إذا تطيبت قبل لسوو اإلسداد ، ثه لسمَاالفرع ال

إذا تطيبت ا١ترأة قبل لزـو اإلحداد مث لزمها ، فقد اختلف الفقهاء يف وجوب إزالتو على 
 قولُت : 

إنو ال ٬تب عليها إزالة الطيب الكائن معها حاؿ الشروع يف اإلحداد ،  القوؿ األوؿ :
 .  (ٙ)وىو قوؿ لبعض ا١تالكية

أنو مل يرد دليل من كتاب وال سنة يدؿ على ويستدؿ ألصحاب ىذا القوؿ مبا يلي : 
 وجوب ذلك على احملدة ، وا١تعٌت ا١تقيس عليو وىو ثوب الزينة ، واحملـر ٥تتلف فيو ، 

القوؿ فال ينتهض دلياًل على الوجوب ، ويبقى األمر على اإلابحة األصلية ، وهللا أعلم . 

                                                 

 سبق ٗتر٬تو ص  .   ( ٔ)
 .  ٓٓٗ/ٖ، مغٍت احملتاج  ٛٓٔ/ٕ، فتح الوىاب  ٖٕٓ/ٕوانظر الدليل يف : فتح اٞتواد 

 .     ٖٓٗ/ٖانظر : حاشية الرملي على أسٌت ا١تطالب  ( ٕ)
 انظر : ا١ترجع السابق  .   ( ٖ)
 .   ٜٚ/  ٕانظر : الفواكة الدواين  ( ٗ)
 .   ٔ٘ٔ/ٚ، وهناية احملتاج  ٗٚٗ/ٖانظر : ٖتفة احملتاج  ( ٘)
ناين على شرح الزرقاين ، حاشية الب ٜٚٗ/ٕ، حاشية الدسوقي  ٙٙٗ/ٔ، بلغة السالك  ٚٗٔ/ٗانظر : ا١تنتقى  ( ٙ)

ٗ/ٕٔٓ   . 
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ى احملدة إزالة الطيب الكائن معها حاؿ الشروع يف اإلحداد ، وىو قوؿ إنو ٬تب عل الثاين :
 .  (ٕ)، وقوؿ الشافعية (ٔ)لبعض ا١تالكية

 ووجهة أصحاب ىذا القوؿ : 
أنو لو تويف زوجها ، وىي البسة ثوب زينة لوجب عليها أف ٗتلعو ، فكذلك الطيب ،  -ٔ

 .  (ٖ)ٕتب إزالتو ّتامع الزينة
القياس على احملـر إذا أحـر وىو متطيب ، فكما ٬تب عليو أف يغسل الطيب عنو إذا  -ٕ

أحـر ، فكذلك احملدة إذا لزمها اإلحداد وىي متطيبة وجب عليها إزالتو ، ّتامع دخو٢تما 
 .  (ٗ)يف حاؿ ٭تـر الطيب فيها

احملـر أدخل  أف ىذا القياس ، قياس مع الفارؽ ، إذ وأجيب عنو جبوابني : ) األوؿ ( :
 .  (٘)على نفسو اإلحراـ ، ٓتالؼ من مات زوجها ، فلم تدخل على نفسها اإلحداد

أف فيما أصاب ا١ترأة من وفاة زوجها واٟتزف على فقده شغاًل ٢تا عن الطيب  ) والثاين (
 .  (ٙ)وإزالتو

 الًتجيح : 
الة الطيب الذي يًتجح وهللا العلم ابلصواب القوؿ األوؿ ، القائل بعدـ وجوب إز 

 عليها ، إذا لزمها اإلحداد ، وذلك ١تا أييت : 
أف االدلة الواردة يف ٖترًن الطيب على احملدة ، إ٪تا ىي يف ابتداءه ، ال استدامتو ،  -ٔ

 فتبقى االستدامة على اإلابحة األصلية . 

                                                 

 ٜٖٛ/ٔ، جواىر االكليل  ٜٚٗ/ٕ، حاشية الدسوقي  ٙٙٗ/ٔ، بلغة السالك  ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٗانظر : مواىب اٞتليل  ( ٔ)
 .  ٕٓٔ/ٗ، حاشية البناين على شرح الزرقاين 

 .   ٗٗ/ٗ ، إعانة الطالبُت ٜٗ/ٗ، اإلقناع  ٓٓٗ/ٖ، مغٍت احملتاج  ٕٓٗ/ٔانظر : أسٌت ا١تطالب  ( ٕ)
 .   ٘٘ٔ/ٗانظر : مواىب اٞتليل  ( ٖ)
 .   ٘٘ٔ/ٗانظر : ا١ترجع السابق  ( ٗ)

 .  ٜٚٗ/ٕانظر : حاشية الدسوقي 
 .   ٘٘ٔ/ٗانظر : مواىب اٞتليل  ( ٘)
 .   ٕٛٓ/ٖانظر : بدائع الصنائع  ( ٙ)



240 

 

 
 و2017 لعاو –العيذ كفرببيات للدللة كلية الدراشات اإلشالمية والعربية 

  

أف فيما أصاب ا١ترأة من مصيبة فقد زوجها واٟتزف على فراقو شغالً ٢تا عن إزالة  -ٕ
 و٨توه ، فتعذر بذلك . الطيب 

 *الفرع الجالح : سكه األدٍاٌ غري املطيبة

 اختلف أىل العلم يف األدىاف غَت ا١تطيبة كالزيت والسمن وا١تراىم وغَتىا على قولُت : 
أف األدىاف غَت ا١تطيبة ال ٘تنع اٟتادة منها ألهنا ليست طيبًا فال يشملها  القوؿ األوؿ :

وأٛتد  (ٗ)إال أف مالكًا والشافعي (ٖ)والظاىرية (ٕ)واٟتنابلة (ٔ)النص ، وىذا مذىب ا١تالكية
 يف رواية منعوه يف الرأس ألنو يزينو وىي ٦تنوعة من التزين . 

أف األدىاف غَت ا١تطيبة حكمها حكم الطيب يف ٖترٯتو على اٟتادة ألف  القوؿ الثاين :
 .  (٘)ٟتنفيةاألدىاف ال ٗتلو عن نوع طيب وفيها زينة للشعر وىذا ىو مذىب ا

والراجح أف األدىاف غَت ا١تطيبة ال أبس هبا للحادة ألف النص ال يشملها وال دليل على 
 التحرًن ، أما ما يتخذ منها للزينة فإهنا ٘تنع منو ألهنا ٦تنوعة من الزينة يف إحدادىا . 

 وقد أدخل بعض أىل العلم الصابوف والشامبو الذي لو رائحة طيبة يف عمـو اٟتديث ال
٘تس طيبًا ألنو من ٚتلة الطيب واختار العالمة عبد العزيز بن ابز والعالمة دمحم بن صاحل 
العثيمُت رٛتهما هللا عدـ الدخوؿ ألف الذي يف الصابوف ليس طيباً بل نكهة ، وليس طيباً 

 .  (ٙ)مقصوداً إال أف األحوط ٕتنبو خروجاً من ا٠تالؼ وهللا أعلم
  

                                                 

 مع ذكر األقواؿ والًتجيح ٔتا يغٍت عن اإلعادة ص   .  سبق اٟتديث عن األدىاف ا١تطيبة عند ترجيل شعر احملدة* 

 .   ٚٗٔ/ٗ، ا١تنتقى  ٕٛٚ/ٕانظر : بلغة السالك  ( ٔ)
 .   ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٜانظر : االنصاؼ  ( ٕ)
 .   ٜٕٚ/ٓٔانظر : احمللى  ( ٖ)
 .   ٖٕٔ/  ٘، األـ  ٙٛٔ/ٛٔانظر : اجملموع  ( ٗ)
 .   ٜٖٖ/ٗشرح فتح القدير  ( ٘)
،  ٕٔٗ/ٖليقات ٝتاحة الشيخ بن ابز على صحيح البخاري كتاب الطالؽ ابب القسط للحادة عند الطهر انظر : تع ( ٙ)

 .    ٗٓٗ/ٖٔوالشرح ا١تمتع البن عثيميُت
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 الفرع الرابع : سكه ظه الطيب للشادة 

إذا تعمدت اٟتادة وقصدت شم الطيب للًتفو برائحتو أو لغَت الًتفو فقد اختلف يف حكمو 
 على قولُت : 

 .  (ٖ)، وقوؿ ا١تالكية (ٕ)، واٟتنابلة (ٔ)أنو ٭تـر ، وىو قوؿ الشافعية القوؿ األوؿ :
 .  (٘)، وا١تذىب عند ا١تالكية (ٗ)أنو يكره وىو قوؿ اٟتنفية القوؿ الثاين :

 األدلة : 
 أدلة القوؿ األوؿ : 

 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ : 
 .   (ٙ)والوسيلة إىل اٟتراـ حراـ –وىو ٤تـر  –أف مشو يدعو إىل مالمستو يف البدف والثوب 

 أدلة القوؿ الثاين : 
 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ : 

 .  (ٚ)، وإ٪تا مشت رائحتو فقطأف الطيب مل يلتزؽ ببدف اٟتادة وال ثوهبا 
 أبنو ال دليل على أف الطيب ىو ما التزؽ ابلبدف أو الثوب فقط .  وقد يناقش :

 الًتجيح : 
ابلنظر إىل أدلة القولُت يًتج يل القوؿ األوؿ لقوة ما استدلوا بو ومن جهة مراعاة  

 ا١تقصود من ا١تنع من الطيب ، ووجود ىذه العلة يف الشم وكونو وسيلة إىل ا١تس ا١تمنوع . 
  

                                                 

 .    ٛٓ٘ – ٚٓ٘/ٔ، شرح روض الطالب  ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٖانظر : روضة الطالبُت  ( ٔ)
 .   ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٔا١تنتهى ، غاية  ٖٓٗ – ٜٕٗ/ٕ،  كشاؼ القناع  ٖٕٖ/ٖانظر : ا١تغٍت  ( ٕ)
 .   ٔٔ٘/ٔ، منح اٞتليل  ٜ٘/ٕانظر : حاشية الدسيوقي  ( ٖ)
 .   ٖ/ٖ، البحر الرائق  ٕٗ/ٖانظر : فتح القدير  ( ٗ)
 .   ٖٛ - ٕٛ/ٕ، الشرح الصغَت  ٕٕٕ/ٗانظر : التاج واالكليل مع مواىب اٞتليل  ( ٘)
 .   ٕٕٗ/ٕانظر : زاد ا١تعاد  ( ٙ)
 .   ٜٔٔ/ٕانظر : بدائع الصنائع  ( ٚ)
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 الفرع اخلامض : سكه أكل الطيب للشادة 

 حترير زلل النزاع :
وؿ أو مشروب ومل يطبخ فيو ، وبقيت رائحتو فإنو إذا جعل الطيب كالزعفراف وغَته يف مأك

 . (ٔ)٭تـر على اٟتادة تناولو بال خالؼ عند الفقهاء 
وإف طبخ وذىبت رائحتو وطعمو ومل يبق إال لونو فإنو ٬توز تناولو ، ألنو خرج عن مسمى 

 .  (ٕ)الطيب ابتفاؽ الفقهاء 
 وإف طبخ وبقيت رائحتو أو طعمو ففي ذلك أمراف : 

 إذا بقيت رائحتو . األوؿ : 
 إذا بقي طعمو .  الثاين :

 األمر األوؿ : 
إذا طبخ الطيب كالزعفراف يف طعاـ أو شراب وبقيت رائحتو بعد الطبخ فقد  

 اختلفت يف حكم تناولو على قولُت : 
 .   (ٗ)، واٟتنابلة (ٖ)أف ٭تـر تناولو ، وىو قوؿ الشافعية القوؿ األوؿ :
، وىو مروي عن عطاء (ٙ)، وا١تالكية (٘)أنو ٬توز أكلو ، وىو قوؿ اٟتنفية القوؿ الثاين :

 . (ٚ)و٣تاىد وسعيد بن جبَت واٟتسن وطاووس وابراىيم النخعي وجابر ابن زيد ودمحم بن علي
  

                                                 

 .   ٓٓٗ/ٔ، غاية ا١تنتهى  ٖٕٚ/ٚ، اجملموع شرح ا١تهذب  ٖٓٛ/ٔ، الفواكو الدواين  ٜٔٔ/ٕانظر : بدائع الصنائع  ( ٔ)
 انظر : ا١تراجع السابقة .   ( ٕ)
 .   ٛٓ٘/ٔ، شرح روض الطالب  ٕٕٚ/ٚانظر : اجملموع ،  ( ٖ)
 .   ٓٓٗ/ٔية ا١تنتهى ، غا ٜٙٗ/ٖانظر : االنصاؼ  ( ٗ)
 .   ٙ،  ٗ/ٖ، البحر الرائق  ٕٚ/ٖانظر : فتح القدير  ( ٘)
 .   ٔٙ/ٕ، الشرح الكبَت وحاشية الدسوقي  ٙ٘ٔانظر : قوانُت األحكاـ الشرعية ص  ( ٙ)
 .   ٕٖٔ/ٖ، ا١تغٍت  ٓٚ/ٔٔ، االستذكار  ٖٓٗ/ٚانظر : احمللى  ( ٚ)
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 األدلة : 
 : أدلة القوؿ األوؿ 

 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ابألدلة اآلتية : 
 .  (ٔ)من حيث ا١تباشرة ، فأشبو ما لو كاف نيئاً أف االستمتاع بو والًتفو حاصل  -ٔ

 وقد يناقش من وجهني : 
أنو ال يسلم اب١تشاهبة ، ألف مس النار والطبخ يذىب كثَتاً من خصائص الطيب  أحدمها :

 ، فيكوف الًتفو فيو انقصاً دوف الًتفو ابلٍتء . 
ال سيما إذا كاف الطعاـ   –٤تل نظر  –لو سلم اب١تشاهبة فإف الًتفو أبكل الٍتء  الثاين :

 كثَتاً والطيب قليالً مستهلكاً ، ألف النهي الوارد يف االستعماؿ ال يف االستهالؾ . 
 .  (ٕ)أف ا١تقصود من الطيب الًتفو برائحتو ، وىي ابقية -ٕ

 وقد يناقش ٔتا نوقش بو الدليل األوؿ .  
 أدلة القوؿ الثاين : 

 ة : استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ابألدلة اآلتي
 .  (ٗ)أبساً  (ٖ)مل يكن يرى أبكل ا٠تشكنانج –رضي هللا عنهما  –أف ابن عمر  -ٔ

أبنو إف صح فهو ٤تموؿ على ما مل يبق فيو رائحة ، فإف ما ذىبت رائحتو وطعمو  ونوقش :
 . (٘)ومل يبق فيو إال اللوف ال أبس أبكلو

أبف يف ىذا اٟتمل نظر و٭تتاج إىل دليل ، ال سيما مع ما نقل عن القاسم بن  وقد جياب
 ، إذ لو كاف ر٭تو يذىب ابلطبخ ١تا كرىاه .  (ٙ)دمحم وجعفر بن دمحم من كراىة أكلو

 .  (ٚ)أف الطيب ابلطبخ صار مستهلكاً واستحاؿ عن كونو طيباً  -ٕ

                                                 

 .   ٕٖٔ/ٖانظر : ا١تغٍت  ( ٔ)
 .   ٕٕٛ/ٚجع السابق ، وانظر اجملموع شرح ا١تهذب ا١تر  ( ٕ)
 .   ٓٙ/ٓٔا٠تشكنانج : نبات أصفر لو رائحة ، انظر : إعالء السنن  ( ٖ)
 ، وقاؿ : فيو ليث بن أيب سليم ، ليس ابلقوي  .   ٛ٘/٘أخرجو البيهقي يف السنن الكربى  ( ٗ)
 .   ٕٖٔ/ٖانظر : ا١تغٍت  ( ٘)
 ا١ترجع السابق .   ( ٙ)
 .   ٜٔٔ/ٕانظر : بدائع الصنائع  ( ٚ)
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 أبف بقاء الرائحة يدؿ على عدـ استهالكو ، إذ ا١تقصود ابلطيب رائحتو .  وقد يناقش :
 الًتجيح : 

كال القولُت لو وجو من النظر ، إذ يرجح قوؿ احملرمُت لألكل أف علة ا١تنع ىي الًتفو 
ابلرائحة وىي موجودة ىنا ، ويرجح قوؿ اجمليزين أف أكلو بعد طبخو ال ٭تصل بو من الًتفو  

 طيب بو ، بل ىو دونو بكثَت كما ىو ظاىر . كما ٭تصل ابلت
 ولذلك فاألحوط تركو وأفل أحوالو الكراىة . وهللا أعلم . 

 األمر الثاين : إذا بقي طعم الطيب دوف رائحتو : 
إذا طبخ الطيب كالزعفراف يف الطعاـ فذىبت رائحتو ابلطبخ وبقي طعمو فقد اختلف يف 

 حكمو على قولُت : 
 جيوز أكلو : القوؿ األوؿ : أنو 

 .  (ٗ)وقوؿ للحنابلة (ٖ)وقوؿ للشافعية (ٕ)وا١تالكية (ٔ)وىو قوؿ اٟتنفية
 القوؿ الثاين : أنو ال جيوز أكلو . 

 .  (ٙ)، وا١تذىب عند اٟتنابلة (٘)وىو األصح عند الشافعية
 األدلة : 

 أدلة القوؿ األوؿ : 
 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ابألدلة اآلتية : 

 –إذا بقيت الرائحة  –أما اٟتنفية وا١تالكية فقد استدلوا ٔتا استدلوا هبا يف األمر األوؿ  -ٔ
 لعدـ الفرؽ عندىم بُت األمرين . 

                                                 

 .   ٚ،  ٗ/ٖ/ البحر الرائق  ٕٚ/ٖانظر : فتح القدير  ( ٔ)
 .   ٜٛٔ/ٔ، جوار االكليل  ٕٖ٘/ٕانظر : ا٠ترشي على خليل  ( ٕ)
 .   ٖٕٚ/ٚانظر : اجملموع شرح ا١تهذب  ( ٖ)
 .   ٜٙٗ/ٖ، االنصاؼ  ٕٔٛ/ٖانظر : الشرح الكبَت مع ا١تغٍت  ( ٗ)
 .   ٛٓ٘/ٔ، شرح روض الطالب  ٖٕٚ/ٚنظر : اجملموع ا ( ٘)
 .  ٜٕٗ/ٕ، كشاؼ القناع  ٓٓٗ/ٔ، غاية ا١تنتهى  ٜٙٗ/ٖانظر : االنصاؼ  ( ٙ)
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أما الشافعية واٟتنابلة فقد استدلوا : أبف ا١تقصود من الطيب الًتفو برائحتو ، وقد زالت  -ٕ
 .  (ٔ)الرائحة ، فيزوؿ ا١تنع ، وأما الطعم فال أثر لو

 أدلة القوؿ الثاين : 
 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ابألدلة اآلتية : 

 . (ٕ)أف الطعم إحدى صفات الطيب ، فيقاس على الرائحة ، وىو مقصود يف الطيب  -ٔ
أبف ىذا قياس مع الفارؽ ، ألف علة ا١تنع الًتفو وىي إ٪تا تكوف ابلتطيب بو  ويناقش :

 واالستمتاع برائحتو ، وال توجد مع زواؿ الرائحة وبقاء الطعم . 
 .  (ٖ)أف بقاء الطعم دليل على بقاء الرائحة ، ألف الطعم مستلـز الرائحة -ٕ

 ويناقش من وجهني : 
للرائحة دائمًا ويف كل نوع من الطيب ، فقد يوجد  ال يسلم أف الطعم مستلـز أحدمها :

 الطعم وال توجد الرائحة . 
أف البحث ىنا فيما إذا وجد الطعم دوف الرائحة ، فال يكوف ىذا الدليل وارداً على  الثاين :

 ٤تل النزاع . 
 الًتجيح : 

 ا١تنع وىي ىو القوؿ األوؿ ّتواز أكلو ألنو القوؿ ا١توافق لعلة  –وهللا أعلم  –األظهر 
 الًتفو ، وقد زالت فيزوؿ ا١تنع بزوا٢تا ، يف مقابل مناقشة أدلة القوؿ الثاين ، وهللا أعلم . 

  

                                                 

 .   ٕٖٔ/ٖانظر : ا١تغٍت  ( ٔ)
 .   ٖٖٗ/ٖ، هناية احملتاج  ٕٓٚ/ٚانظر : ا١تهذب مع اجملموع  ( ٕ)
 .   ٛٓ٘/ٔرح روض الطالب ، ش ٖٓٗ/ٕ، كشاؼ القناع  ٕٖٔ/ٖانظر : ا١تغٍت  ( ٖ)
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 الفرع الصادط : سكه التذارة بالطيب للشادة

على أف اٟتادة ٬تب عليها ترؾ التطيب وعملو لتعلق رائحتو هبا فهو   (ٔ)اتفق الفقهاء
كالتطيب حقيقة وكذلك االٕتار بو إف كانت تباشره بنفسها ، ألف ما ال يتم ترؾ احملـر إال 
بو فهو ٤تـر ، واختار العالمة دمحم العثيمُت رٛتو هللا أنو ال ٬تب عليها ترؾ عملها أو االٕتار 

ف تتوقى مباشرتو قدر اإلمكاف فإف أصاهبا منو شيء وجب عليها بو لكن ٬تب عليها أ
إزالتو مباشرة ، وىذا ىو الراجح ألنو يفرؽ بُت ما مستو للتطيب وبُت ما كانت تتجر بو ، 
فعليها أف تتوقى أف يعلق هبا شيء منو وإف علق هبا شيء مسحتو ، واألحوط ٢تا أف تًتؾ 

 . (ٕ)أعلم العمل بو واالٕتار مدة إحدادىا وهللا 
 الفرع الصابع : سكه تطييب احلادة املعتدة إذا ماتت 

األصل يف ا١تعتدة من وفاة الزوج أهنا ال ٘تس الطيب لألحاديث الواردة يف هني ا١تعتدة عن 
قاؿ : ) ال ٖتد امرأة على ميت فوؽ ثالث  الطيب ، كحديث أـ عطية أف رسوؿ هللا 

تلبس ثواًب مصبوغًا إال ثوب عصب ، وال تكتحل إال على زوج أربعة أشهر وعشرًا ، وال 
 .  (ٖ) وال ٘تس طيباً إال إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار (

فإذا ماتت ا١تعتدة فإف ىذا اٟتكم وىو منعها من الطيب ينتهي ٔتوهتا ، النقطاع التكليف 
ال يدعو إىل اب١توت ، ويفعل هبا ما يفعل بغَتىا ، ألف اجتناب الطيب يف اٟتياة إ٪تا كاف لئ

 .  (ٗ)نكاحها ، وللتفجع على الزوج ، وقد زاال ٔتوهتا ابتفاؽ الفقهاء 
  

                                                 

،  ٜٗٗ/٘، ومواىب اٞتليل  ٜٖٛ/ٔ، وجواىر االكليل  ٕٛٔ/٘، وحاشية ابن عابدين  ٕٙٙ/ٖانظر : تبيُت اٟتقائق  ( ٔ)
، وكشاؼ القناع  ٕ٘ٛ/ٔٔ، وا١تغٍت  ٚٓٔ/٘، ومغٍت احملتاج  ٗٚٗ/ٖ، وٖتفة احملتاج  ٕٛٗ/ٖوحاشية الدسوقي 

ٛ/ٚٛٔ   . 
 .   ٕٔٗ/ٖٔمتع البن عثيمُت انظر : الشرح ا١ت ( ٕ)
 .    ٙانظر : سبق ٗتر٬تو ص  ( ٖ)
،  ٔ٘ٔ/ٚ، وهناية احملتاج  ٖٗٓ/ٔ، شرح روض الطالب  ٖ٘/ٕ، الشرح الصغَت للدردير  ٜٖٖ/ٗانظر : فتح القدير  ( ٗ)

 .   ٕٛ٘/ٔالكايف البن قدامة 
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 *املطلب اخلامض : جتيب احللي

 اختلف الفقهاء يف حكم حتلي احملدة على مخسة أقواؿ : 
التحلي ّتميع أنواع اٟتلي من ذىب وفضة وجواىر ،  إنو ٭تـر على احملدة القوؿ األوؿ :

، وقوؿ الشافعية يف الذىب والفضة . واألصح يف  (ٕ)، وا١تالكية (ٔ)وىذا القوؿ قوؿ اٟتنفية
 .   (ٗ)، وقوؿ اٟتنابلة (ٖ)اللؤلؤ و٨توه

حاجة إنو ٭تـر عليها التحلي هناراً ، ويباح ٢تا لياًل مع الكراىة إذا كاف دوف  القوؿ الثاين :
 .  (٘)، أما إذا كاف ٟتاجة كاإلحراز فال كراىة فيو ، وىو قوؿ لبعض الشافعية

 .  (ٙ)إنو يباح ٢تا التحلي ابلفضة دوف الذىب ، وىو قوؿ عطاء القوؿ الثالث :
إنو يباح ٢تا اللؤلؤ و٨توه فقط ، وىو قوؿ عند الشافعية جعلو ابن حجر  القوؿ الرابع :

 .  (ٛ)غَته احتمااًل للشافعي ، وجعلو (ٚ)وجهاً لألصحاب
 .  (ٜ)إنو يباح ٢تا التحلي ّتميع أنواع اٟتلي ، وىو قوؿ ابن حـز القوؿ اخلامس :

  

                                                 

، واٟتلي : ما يتخذ للزينة من  ٔٔٔ/  ٔاٟتلي ٚتعو اٟتَلى يقاؿ ٖتلت ا١ترأة أي اٟتُلى فهي حالية . انظر لساف العرب  *
 ذىب وغَته . 
 .  ٜٕٕ/  ٕ، وكشاؼ القناع  ٓ٘ٔ/ٕ، وإعانة الطالبُت  ٖٖٓ/ٔ، وا١تقدمات  ٘ٗٛ/ٕانظر : بدائع الصنائع 

 .  ٚٚٔ/ٖ، االختيار  ٗ٘٘/ٔ، الفتاوي ا٠تانية  ٕٕ٘/ٔاء ، ٖتفة الفقه ٜ٘/ٙانظر : ا١تبسوط   ( ٔ)
 .  ٘ٔٔ/ٗ، التاج واالكليل  ٖٕٔ/ٕ، بداية اجملتهد  ٚٗٔ/ٗ، ا١تنتقى  ٜٕٔ/ٛٔانظر : االستذكار   ( ٕ)
 .  ٕٓٗ/ٖ، أسٌت ا١تطالب  ٕ٘/ٗ، شرح اٞتالؿ  ٚٛٔ/ٛٔانظر : ا١تهذب   ( ٖ)
 .  ٘ٚ٘/٘، شرح الزركشي  ٗ٘٘/٘، الفروع  ٜٕٖ/ٖ، الكايف  ٕٓ٘/ٚانظر : ا١تغٍت   ( ٗ)
 .  ٜٜٖ/ٖ، مغٍت احملتاج  ٕٓٗ/ٖ، أسٌت ا١تطالب  ٖٕٓ/ٕ، فتح اٞتواد  ٖٖٛ/ٙانظر : روضة الطالبُت   ( ٘)
 .   ٜٕٖ/ٖ، الكايف  ٕٓ٘/ٚ، ا١تغٍت  ٕٛٚ/ٓٔانظر : احمللى   ( ٙ)
 .   ٜٔٗ/ٜانظر : فتح الباري   ( ٚ)
 .   ٓٓٗ/ٖ، مغٍت احملتاج  ٖٖٛ/ٙ انظر : روضة الطالبُت  ( ٛ)
 .   ٕٙٚ/ٓٔانظر : احمللى   ( ٜ)
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 أدلة أصحاب القوؿ األوؿ : 
أنو قاؿ : " ا١تتويف عنها زوجها ، ال تلبس ا١تعصفر من  عن أـ سلمة اهنع هللا يضر عن النيب  -ٔ

 .  (ٔ)الثياب ، وال ا١تمشقة ، وال اٟتلي ، وال ٗتتضب ، وال تكتحل "
 .  (ٕ)أبنو حديث ال يصح ، ألف فيو ابراىيم بن طهماف ، وىو ضعيف وأجيب عنو :

إىل تضعيف من أبف ابراىيم بن طهماف ثقة من رجاؿ الصحيحُت ، فال يلتفت  ورد عليو :
 .  (ٖ)ضعفو

 . (ٗ)أف اٟتلي زينة ، إذ ا١تقصود منو التزيُت ، وىذا ضد إظهار التحزف ا١تأمورة بو احملدة  -ٕ
أف اٟتلي يزيد ا١ترأة حسناً ، ويدعو إىل نكاحها ، وىي ٦تنوعة من النكاح ما دامت يف  -ٖ

 .  (٘)العدة
 واستدؿ الشافعية يف األصح عندىم على حترمي اللؤلؤ عليها مبا أييت : 

 .   (ٙ) ٭ُتَلَّْوَف ِفيَها ِمْن َأَساوَِر ِمْن َذَىٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ  قولو تعاىل :  -ٔ
أف هللا تعاىل ذكر اللؤلؤ يف معرض التحلي ، فدؿ ذلك على أنو حلي ،  وجو الداللة :

 وىي ٦تنوعة منو . 
 ، وىي ٦تنوعة من الزينة .  (ٚ)أف الزينة فيو ظاىرة -ٕ

 أدلة أصحاب القوؿ الثاين : 
 . (ٛ)حديث أـ سلمة اهنع هللا يضر السابق 

                                                 

 .    ٚسبق ٗتر٬تو  ص   ( ٔ)
 .   ٕٚٚ/  ٓٔانظر : احمللى    ( ٕ)
 .  ٖٕٛ/ٖ، والتلخيص اٞتبَت  ٚٓٚ/  ٘سبق رد ابن القيم وابن حجر على التضعيف ص     ، انظر : زاد ا١تعاد   ( ٖ)
 .   ٚٚ/ٖ، االختيار  ٜ٘/ٙانظر : ا١تبسوط   ( ٗ)
 .  ٛٗٔ/ٗ، شرح ا٠ترشي  ٜٕٖ/ٖ، الكايف  ٕٓ٘/ٚ، ا١تغٍت  ٜ٘/ٙانظر : ا١تبسوط   ( ٘)
 ( من سورة اٟتج .   ٖٕجزء من اآلية : )   ( ٙ)
 .   ٗٗ/ٗ، إعانة الطالبُت  ٓٓٗ/ٖانظر : مغٍت احملتاج   ( ٚ)
 .   ٚسبق ٗتر٬تو ص   ( ٛ)
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 ، وذلك ٤تموؿ على لبسو حيث هنيت فيو احملدة عن لبس اٟتلي ، والنهي يقتضي التحرًن
يف النهار ، أما يف الليل ، فإهنا ال ٘تنع منو وإف كاف يكره ٢تا ، ألنو يفرؽ عن الطيب وغَته 

 .  (ٔ)٦تا منعت منو احملدة ، ولو لياًل فهو ال ٭ترؾ الشهوة مثلو
 .  (ٕ)أبف إخراج ٖتلي احملدة ليالً من ىذا اٟتديث ٢تذا التعليل فيو نظر وأجيب عنو :

 متمسكاً فيما ذىب إليو .  ومل أجد دلن قاؿ ابلقوؿ الثالث
 .  (ٖ)أبف ىذا القوؿ ليس بصحيح ، ألف النهي يف اٟتديث عاـ للذىب وغَتهوأجيب عنو:

 وجهة القوؿ الرابع : 
 ، فال يكوف كاٟتلي من الذىب والفضة .  (ٗ)أف اللؤلؤ ٭تل للرجاؿ -ٔ
 ، وذلك ألنو ليس من جنس األٙتاف .  (٘)أنو ليس كالذىب -ٕ

أبف فيو نظرًا من جهة ا١تعٌت يف ا١تقصود بلبسو ، ويف ا١تقصود  وأجيب عن ىذا القوؿ :
 .  (ٙ)ابإلحداد ، وأبنو من الزينة ، ويصدؽ عليو اسم اٟتلي ا١تنهي عنو يف اٟتديث

يث أـ سلمة مل ابلبقاء على الرباءة األصلية ، إذ حد ويستدؿ دلن قاؿ ابلقوؿ اخلامس
 يصح عند من قاؿ بو ، وحينئذ ال ٭تـر عليها التحلي دوف دليل . 

ٔتا ذكر ابن القيم ، والشوكاين ، من أف ابراىيم بن طهماف ثقة من رجاؿ  وجياب عنو ،
 .  (ٚ)الصحيحُت ، فال يلتفت إىل تضعيف من ضعفو

 الًتجيح : 
ابلتحرًن ، وذلك لقوة أدلتهم فقد  الذي يظهر وهللا أعلم رجحاف القوؿ األوؿ ، القائل

 استدلوا بدليل نصي ، ىو نص يف ا١تسألة ، ومن ضعفو فقد رد عليو . 

                                                 

 .  ٗٗ/ٗ، إعانة الطالبُت  ٜٜٖ/ٖ، مغٍت احملتاج  ٖٕٓ/ٕر : فتح اٞتواد انظ  ( ٔ)
 .   ٕٓٗ/ٖأسٌت ا١تطالب   ( ٕ)
 .   ٜٕٖ/ٖ، الكايف  ٕٓ٘/ٚانظر : ا١تغٍت   ( ٖ)
 .   ٗٗ/ٗ، إعانة الطالبُت  ٓٓٗ/ٖ، مغٍت احملتاج  ٕ٘/ٗشرح اٞتالؿ   ( ٗ)
 .   ٕ٘/ٗشرح اٞتالؿ   ( ٘)
 .  ٜٕٚ/ٙنيل األوطار   ( ٙ)
 .   ٖٕٛ/ٖ، ومثلو التلخيص اٟتبَت  ٜٕٙ/  ٙ، ونيل األوطار  ٚٓٚ/ ٘انظر : زاد ا١تعاد   ( ٚ)
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وىذا التحرًن يشمل أنواع اٟتلي اليت تصنع يف عصران ىذا ، من الزجاج والكريستاؿ ، 
والنحاس ، وغَت ذلك من ا١تعادف النفسية وا٠تسيسة ، وذلك ألنو يصدؽ على من ٖتلت 

م التحلي ، وألنو يستعمل على وجو التجمل ، وقد جرت العادة اآلف ابلتحلي بو هبا اس
 فتمنع اٟتادة منو . 
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 املطلب الصادط : جتيب خروز احملدة مً بيتَا

 وفيُ أربعة فروع : 

 الفرع االول : حكم خروج السحجة مع رجهعها لتبيت في بيتها . 

 في بيتها بعج وفاة زوجها .  الفرع الثاني : حكم مكث السحجة

 الفرع الثالث : حكم بقاء الحادة في السعتكف بعج وفاة زوجها . 

 الفرع الرابع : حكم خروج الحادة لمحج . 
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 الفرع االول : سكه خروز احملدة مع ردوعَا لتبيت يف بيتَا

 حترير زلل النزاع : 
، على أف احملدة  (ٗ)، واٟتنابلة (ٖ)والشافعية، (ٕ)، وا١تالكية (ٔ)اتفق الفقهاء اٟتنفية أواًل :

 ٬تب عليها ا١تكث يف بيتها وليس ٢تا ا٠تروج من بيتها ا١تعتدة فيو هناراً أو ليالً لغَت حاجة . 
 واستدلوا على ذلك مبا يلي : 

 وىي أخت أيب سعيد ا٠تدري :  –حديث فريعة بنت مالك بن سناف  الدليل األوؿ :
تسألو أف ترجع إىل أىلها يف بٍت خدرة ، فإف زوجها خرج  ) أهنا جاءت إىل رسوؿ هللا 

، ٟتقهم فقتلوه ، فسألت رسوؿ  (٘)يف طلب أعبد لو لو أبقوا ، حىت إذا كانوا بطرؼ القدـو
: أف أرجع إىل أىلي فإين مل يًتكٍت يف مسكن ٯتلكو وال نفقة ، قالت : فقاؿ رسوؿ  هللا 
نعم( ، قالت : فخرجت حىت إذا كنت يف اٟتجرة أو يف ا١تسجد دعاين أو أمر : ) هللا 

يب فدعيت لو ، فقاؿ : ) كيف قلت ؟ ( ، فرددت عليو القصة اليت ذكرت من شأف 
، قالت :  ) امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجلو (زوجي ، قالت : فقاؿ : 

فاعتددت فيو أربعة أشهر وعشرًا ، قالت : فلما كاف عثماف بن عفاف أرسل إيل فسألٍت 
 . (ٙ)عن ذلك ، فأخربتو فاتبعو وقضى بو(

                                                 

 .  ٕٕ٘/٘، ورد احملتار  ٜٛٗ/ٕ، والنهر الفائق  ٕٔٚ/ٖينظر : تبيُت اٟتقائق   ( ٔ)
 مع حاشية العدوي .   ٘ٙٔ/ٕ، وكفاية الطالب الرابين  ٕٓٔ/ٕينظر : الفواكو الدواين   ( ٕ)
 .  ٙ٘ٔ/ٚ، وهناية احملتاج  ٙٚٗ/ٖ، وٖتفة احملتاج  ٕٔٔ/٘ينظر : مغٍت احملتاج   ( ٖ)
 .   ٖٕٛٚ/ٛ، وكشاؼ القناع  ٘ٗٔ/ٛ، وا١تبدع  ٜٕٓ/ٔٔينظر : ا١تغٍت   ( ٗ)
 .  ٕٖٔ/ٗالقدـو : اسم جبل ابٟتجاز قرب ا١تدينة . معجم البلداف للحموي   ( ٘)
، والًتمذي يف سننو ،  ٔٓٚ/ٔ( ٖٕٓٓتاب الطالؽ ، ابب يف ا١تتويف عنها تنتقل برقم )أخرجو أبو داود يف سننو ، ك  ( ٙ)

، والنسائي يف سننو ، كتاب الطالؽ ،  ٛٓ٘/ٖ( ٕٗٓٔكتاب الطالؽ ابب ما جاء أين تعتد ا١تتويف عنها زوجها برقم )
يف سننو ، كتاب الطالؽ ، ابب ، وابن ماجو  ٕٓٓ/ٙ( ٖٖٓ٘حكم مقاـ ا١تتويف عنها زوجها يف بيتها حىت ٖتل برقم )

 .   ٗ٘ٙ/ٔ( ٖٕٔٓأين تعتد ا١تتويف عنها زوجها برقم )
 : " حديث صحيح " .  ٕ٘ٗ/ٛقاؿ الًتمذي بعد ذكر اٟتديث : ىذا حديث حسن صحيح ، وقاؿ ابن ا١تلقن يف البدر ا١تنَت 
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لفريعة : ) امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجلو ( على  دؿ قولو  وجو االستدالؿ :
 .  (ٔ)وجوب لزـو احملدة بيتها حىت تنتهي العدة

أف مدار حل خروج احملدة من مسكنها وجود اٟتاجة ، فإذا انعدمت مل ٬تز  الثاين :الدليل 
 .  (ٕ)٢تا ا٠تروج من مسكنها

على أف احملدة  (ٙ)، واٟتنابلة (٘)، والشافعية (ٗ)، وا١تالكية (ٖ)اتفق الفقهاء من اٟتنفية اثنيًا :
 ٢تا أف ٗترج من بيتها هناراً للحاجة. 

 واستدلوا على ذلك مبا يلي : 
عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر قاؿ : طُلقت خاليت ، فأرادت أف ٕتد ٩تلها ،  الدليل االوؿ :

فقاؿ : ) بلى فجدي ٩تلك ، فإنك عسى أف  فزجرىا رجل أف ٗترج ، فأتت النيب 
 .  (ٚ) تصدقي أو تفعلي معروفاً (

جواز خروج ا١تعتدة البائن هناراً للحاجة ، ويقاس يف اٟتديث دليل على  وجو االستدالؿ :
 .  (ٛ)عليها ا١تتويف عنها زوجها

ووجو ٛتل اإلذف اب٠تروج يف اٟتديث على النهار ، أف ٩تل األنصار قريب من مناز٢تم ، 
،  (ٜ)واٞتذاذ ال يكوف إال هناراً شرعًا وعرفاً ، اما شرعاً فألنو ورد النهي عن اٞتداد يف الليل

 .  (ٓٔ)فاً فألف عادة الناس فعل اٞتداد يف النهاروأما عر 

                                                 

 .   ٖٗ٘/ٗينظر : نيل األوطار   ( ٔ)
 .   ٖٖٗ/ٗاـ ينظر : شرح فتح القدير البن ا٢تم  ( ٕ)
 .   ٕٕ٘/٘، ورد احملتار  ٜٛٗ/ٕ، والنهر الفائق  ٕٔٚ/ٖينظر : تبُت اٟتقائق   ( ٖ)
 مع حاشية العدوي .   ٘ٙٔ/ٕ، وكفاية الطالب الرابين  ٕٓٔ/ٕينظر : الفواكو الدواين   ( ٗ)
 .   ٙ٘ٔ/ٚ، وهناية احملتاج  ٙٚٗ/ٖ، وٖتفة احملتاج  ٕٔٔ/٘ينظر : مغٍت احملتاج   ( ٘)
 .   ٖٕٛٚ/ٛ، وكشاؼ القناع  ٘ٗٔ/ٛ، وا١تبدع  ٜٕٚ/ٔٔينظر : ا١تغٍت   ( ٙ)
أخرجو مسلم يف صحيحو ، كتاب الطالؽ ، ابب جواز خروج ا١تعتدة البائن وا١تتويف عنها زوجها يف النهار ٟتاجتها برقم   ( ٚ)

(ٖٔٗٛ )ٕ/ٕٔٔٔ   . 
 .   ٜٕٚ/ٔٔ، وا١تغٍت  ٙ٘ٔ/ٚينظر : هناية احملتاج   ( ٛ)
، قاؿ الشوكاين عنو يف نيل األوطار  ٖٖٔ/ٗ( ٓٙٚٚورد ذلك يف حديث أخرجو البيهقي يف السنن الكربي برقم )  ( ٜ)

 : مرسل  .   ٚٛٔ/٘
 .   ٜٕٙ/ٜ، وشرح السنة للبغوي  ٕٖٖ/ٕ، ومعامل السنن  ٜٔ/ٙينظر : ا١تفهم ١تا أشكاؿ من تلخيص مسلم للقرطيب   ( ٓٔ)
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أف النهار مظنة قضاء اٟتوائج وا١تعاش ، وشراء ما ٭تتاج إليو ، فجاز  الدليل الثاين :
 . (ٔ)للمحدة ا٠تروج فيو للحاجة 

 اثلثاً : اختلف الفقهاء يف حكم خروج احملدة ليالً ، على قولني : 
وىذا  اخلروج لياًل للحاجة بشرط أف تبيت يف بيتها : القوؿ األوؿ : جيوز للمحدة

 .  (٘)، ووجو عند اٟتنابلة (ٗ)، والشافعية (ٖ)، وا١تالكية (ٕ)مذىب اٟتنفية
 القوؿ الثاين : أف احملدة ال جيوز ذلا اخلروج من مسكنها ليالً إال للضرورة دوف احلاجة : 

 . (ٙ)وىذا ىو الوجو الثاين عند اٟتنابلة وىو ا١تذىب 
 أدلة القوؿ األوؿ : 

ما روي ٣تاىد قاؿ : استشهد رجاؿ يـو أحد عن نسائهم ، وكن  الدليل األوؿ :
فقلن إان نستوحش اي رسوؿ هللا ابلليل ، فنبيت عند  متجاورات يف دار ، فجئن النيب 

: ) ٖتدثن عند إحداكن ما بدا  إحداان حىت إذا أصبحنا تبددان بيوتنا ، فقاؿ النيب 
 .  (ٚ) حىت إذا أردتن النـو فلتأت كل امرأة إىل بيتها (، لكن

دؿ إذنو للنساء احملدات ابالجتماع عند إحداىن للمؤانسة حىت أييت  وجو االستدالؿ :
النـو على أنو ٬توز للمحدة ا٠تروج لياًل للحاجة كما يسوغ ٢تا ا٠تروج ٖتصياًل لألنس 

 وإذىاابً للوحشة . 

                                                 

 .   ٜٕٛ/ٔٔ، وا١تغٍت  ٕٓٚ/ٖينظر : تبُت اٟتقائق   ( ٔ)
 .   ٕٕ٘/٘، ورد ا١تختار  ٜٛٗ/ٕ، والنهر الفائق  ٕٔٚ/ٖينظر : تبُت اٟتقائق   ( ٕ)
 مع حاشية العدوي .   ٘ٙٔ/ٕ، وكفاية الطالب الرابين  ٕٓٔ/ٕينظر : الفواكو الدواين   ( ٖ)
، ويقيد الشافعية جواز خروج احملدة لياًل  ٙ٘ٔ/ٚتاج ، وهناية احمل ٙٚٗ/ٖ، وٖتفة احملتاج  ٕٔٔ/٘ينظر : مغٌت احملتاج   ( ٗ)

 للحاجة أبف ال ٯتكنها قضاء حاجتها هناراً .  
 .   ٘٘ٔ/ٕٗينظر : اإلنصاؼ   ( ٘)
 ، ومعو الشرح الكبَت .   ٘٘ٔ/ٕٗ، واالنصاؼ  ٘ٗٔ/ٛ، وا١تبدع  ٜٕٚ/ٔٔينظر : ا١تغٍت   ( ٙ)
، والبيهقي يف السنن الكربى ، كتاب العدد ، ابب كيفية سكٌت  ٖٙ/ٚ (ٕٚٚٓٔاخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو برقم )  ( ٚ)

 .   ٖٙٗ/ٚ( ٜٗٔ٘ٔا١تطلقة برقم )
: " وىذا إسناد ضعيف ، رجالو ثقات ، ولكنو  ٕٙٓ/ٕٔوقاؿ األلباين عن إسناد ىذا اٟتديث يف سلسلة األحاديبث الضعيفة 

 مرسل " . 
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 ادلناقشة : 
 . (ٔ)ٟتديث ضعيف أبف ا يناقش :

أف مدار حل خروج احملدة على وجود اٟتاجة ، فمىت وجدت يف الليل جاز  الدليل الثاين :
 . (ٕ)٢تا ا٠تروج فيو كالنهار 
 دليل القوؿ الثاين : 

استدلوا أبف الليل مظنة الفساد فال ٬توز للمحدة ا٠تروج فيو ٓتالؼ النهار ، فإنو مظنة 
 . (ٖ)ء ما ٭تتاج إليو قضاء اٟتوائج وا١تعاش ، وشرا

 أبف احملدة إ٪تا ٬توز ٢تا ا٠تروج ليالً للحاجة عند أمن الفساد والفتنة .  يناقش :
 الًتجيح : 

الذي يًتجح يل ىو القوؿ األوؿ القاضي ّتواز خروج احملدة لياًل للحاجة ، لرجحاف دليلو ، 
 وأما القوؿ الثاين فقد أجيب عن دليلو ، وهللا أعلم . 

ادلسائل ادلعاصرة اليت جيوز للحادة اخلروج للحاجة مث ترجع إىل بيتها ما ذكره ومن 
 :  (ٗ)الفقهاء ومنها

فجائز ويكوف هناراً  –إذا كاان مريضُت مرضاً شديداً  –خروج احملدة لزايرة أمها أو أبيها  -
وترجع إىل بيتها لياًل ، وىذا من اٟتاجة ، وفيو رفع للحرج ، فقد ورد أف امرأة سألت أـ 

" كوين سلمة ) اهنع هللا يضر ( وقد مات زوجها عنها أ٘ترض أابىاً ؟ فقالت أـ سلمة ) اهنع هللا يضر ( : 
عها يف قلق وخوؼ على ، وألف عدـ خروجها إليهم يوق (٘)أحد طريف الليل يف بيتك "

                                                 

 دـ أبنو مرسل .  ينظر : ٗتريج اٟتديث يف اٟتاشية كما تق  ( ٔ)
 .   ٕٕ٘/٘ينظر : رد احملتار   ( ٕ)
 .   ٜٕٛ/ٔٔينظر : ا١تغٍت   ( ٖ)
وقد ذكر الفقهاء أعذارًا ٠تروج اٟتادة أو انتقا٢تا كتحصيل قوت أو ماء أو رعي غنم أو طلب معاش أو ٨تو ذلك   ( ٗ)

، وقوانُت األحكاـ  ٖ٘/ ٔ، الشرح الصغَت  ٜٕٙ/ٖ، وا٢تداية  ٕ٘ٓ/ٖللضرورة أو اٟتاجة .ينظر : بدائع الصنائع 
 .  ٕٗٚ – ٖٕٚ/ٖ، كشاؼ القناع  ٕٗ/ٖاحملتاج ، ، مغٌت  ٛٗٔ – ٚٗٔ/ٚ، وهناية احملتاج  ٕٗٙالشرعية ، ص 

 ( .   ٗٔ٘٘ٔ( ، والبيهقي يف الكربى )  ٕٓٚٓٔأخرجو عبد الرزاؽ )   ( ٘)
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 .  (ٔ) والديها ، وىذا من اٟتاجة ، واختاره ابن عثيمُت ) رٛتو هللا (

خروج احملدة للعزاء ، إذا كاف العزاء يف وفاة الزوج يف بيت والده أو زوجتو األخرى  -
فجائز إذا كاف يف ذلك تسلية ، وإزالة للوحشة عنها ، ورفع للحرج ، وال أيتيها أحد 

 من حكم العزاء تسلية ا١تصاب ، ولكن ترجع إىل بيتها ليالً للمبيت .  للعزاء ، ألف

السفر للمحدة إف كاف ٟتاجة وضرورة ال تؤجل حىت انقضاء العدة كالعالج جائز ،  -
 .  (ٕ) وإف كاف لغَت ذلك ال ٬توز ، للنهي ا١تتقدـ ، واختاره ابن ابز ) رٛتو هللا (

، وتدفن يف بلد آخر ، وستجلس يف البلد ، سفر احملدة مع اٞتنازة إذا كانت ستنقل  -
وتكمل عدهتا فيو ، فجائز ، إذا مل يوجد من يقـو برعايتها ، وعلى مصاٟتها ، وٗتشى 

 . (ٖ)على نفسها الضرر والفتنة 

البدوية إذا انتقل ٚتيع أىل احمللة الذين ىي معهم ، أو بقي منهم من ال أتمن معو على  -
 .  (ٗ)ن السكن الذي بدأت فيو اإلحدادنفسها وما٢تا ، فإهنا تنتقل ع

للحادة أف ٗترج إىل السوؽ لقضاء حاجتها وإىل ا١تستشفى للعالج ، وىكذا ٬توز ٢تا  -
ا٠تروج للتدريس والعمل ، وطلب العلم ، والدراسة يف ا١تدرسة أو ٨توىا ألف ذلك من 

 . (٘)أىم اٟتاجات

اإلحداد الشرعي يف ٚتيع مدة العدة ا١ترأة ا١توظفة عليها أف تعتد العدة الشرعية وتلـز  -
و٢تا ا٠تروج هناراً لعملها ألنو من ٚتلة اٟتاجات ا١تهمة ، والعمل من أىم اٟتاجات وإف 
احتاجت لذلك لياًل جاز ٢تا ا٠تروج من أجل الضرورة خشية أف تفصل ، وال ٮتفى ما 

 . (ٙ)يًتتب على الفصل من ا١تضار إذا كانت ٤تتاجة ٢تذا العمل
  

                                                 

 ( .  ٕٔٗ/ٖٔالشرح ا١تمتع )  ( ٔ)
 ( .  ٕٙٗ/ٕٓأنظر : فتاوى اللجنة الدائمة )   ( ٕ)
 ( .   ٖ٘ٔ/ٖانظر : فتاوى ا١ترأة لسماحة الشيخ ابن ابز )   ( ٖ)
 ( .  ٗٙٔ/ٔٔ( وانظر : فتاوى ٝتاحة الشيخ دمحم بن ابراىيم ) ٕٛ/ٖٗانظر : ٣تموع فتاوى ابن تيمية )   ( ٗ)
.  وفتاوى اللجنة الدائمة ) فتاوى ا١ترأة (  ٜٖٔ، ص  ٖفتاوى إسالمية لسماحة الشيخ ابن ابز ، ٚتع دمحم ا١تسند ، ج   ( ٘)

 . ٕٗٔ، ص 
 .   ٕٖٓ، ص  ٖابن ابز ، ٚتع دمحم ا١تسند ، ج فتاوى إسالمية لسماحة الشيخ   ( ٙ)
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 الجاىي : سكه مكح احملدة يف بيتَا بعد وفاة زودَاالفرع 

وأعٍت بذلك : أف احملدة ىل ٬تب عليها أف ٘تكث يف بيت زوجها الذي تويف وىي فيو أو 
 ٬توز ٢تا االنتقاؿ منو إىل حيث شاءت ؟ 

 اختلف أىل العلم يف ذلك على قولني : 
ا١تكث يف بيت زوجها أثناء عدهتا ، وال ٬توز ٢تا  أنو ٬تب على احملدة القوؿ األوؿ :

االنتقاؿ منو إىل غَته إال لضرورة كخوؼ ىدـ أو غرؽ أو عدو أو منعها سكناه من مالكو 
 أو تعدايً و٨تو ذلك : 

 .  (ٗ)، واٟتنابلة (ٖ)، والشافعية (ٕ)، وا١تالكية (ٔ)وىذا ىو قوؿ ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية
حملدة ٬توز ٢تا أف تعتد حيث شاءت ، وال يلزمها ا١تبيت يف بيت زوجها أف ا القوؿ الثاين :

 الذي تويف وىي فيو : 
 . (٘)وىو قوؿ الظاىرية

 أدلة القوؿ األوؿ : 
أهنا  –وىي أخت أيب سعيد ا٠تدري  –حديث فريعة بنت مالك بن سناف  الدليل األوؿ :

تسألو أف ترجع إىل أىلها يف بٍت خدرة ، فإف زوجها خرج يف  جاءت إىل رسوؿ هللا 
 ٟتقهم فقتلوه ، فسألت رسوؿ  (ٙ)طلب أعبد لو أبقوا ، حىت إذا كانوا بطرؼ القدـو

 : أف أرجع إىل أىلي فإين مل يًتكٍت يف مسكن ٯتلكو وال نفقة ، قالت : فقاؿ رسوؿ  هللا 
يف اٟتجرة أو يف ا١تسجد دعاين أو أمر  : )نعم( ، قالت : فخرجت حىت إذا كنتهللا 

يب فدعيت لو ، فقاؿ : ) كيف قلت ؟ ( ، فرددت عليو القصة اليت ذكرت من شأف 
زوجي ، قالت : فقاؿ : ) امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجلو ( ، قالت : فاعتددت 

                                                 

 .   ٕٕ٘/٘، ورد احملتار  ٜٛٗ/ٕ، والنهر الفائق  ٕٔٚ/ٖينظر : تبُت اٟتقائق   ( ٔ)
 .   ٘ٙٔ/ٕ، وكفاية الطالب الرابين  ٕٓٔ/ٕينظر : الفواكو الدواين   ( ٕ)
 .   ٙ٘ٔ/ٚتاج ، وهناية احمل ٙٚٗ/ٖ، وٖتفة احملتاج  ٕٔٔ/٘ينظر : مغٍت احملتاج   ( ٖ)
 .   ٖٕٛٚ/ٛ، وكشاؼ القناع  ٘ٗٔ/ٛ، وا١تبدع  ٜٕٓ/ٔٔينظر : ا١تغٍت   ( ٗ)
 .  ٜٖٔ/ٔٔ، واحمللى  ٖٔ/ٕٔينظر : التمهيد   ( ٘)
 .   ٕٖٔ/ٗالقدـو : اسم جبل ابٟتجاز قرب ا١تدينة . معجم البلداف للحموي   ( ٙ)
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ن ذلك ، فيو أربعة أشهر وعشرًا ، قالت : فلما كاف عثماف بن عفاف أرسل إيل فسألٍت ع
 . (ٔ)فأخربتو فاتبعو وقضى بو ( 

دؿ قولو : ) امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجلو ( على أنو ٬تب  وجو االستدالؿ :
على احملدة أف تعتد يف ا١تنزؿ الذي كانت فيو عند موت زوجها ، سواء كاف ٢تا ، أو للزوج 

 .  (ٕ)أو لغَت٫تا
: أبف اٟتديث ضعيف . قاؿ ابن حـز : " وأما حديث فريعة ، ففيو زينب بنت   ونوقش

كعب بن عجرة ، وىي ٣تهولة ال تعرؼ ، وال روى عنها أحد غَت سعد بن إسحاؽ ، وىو 
غَت مشهور ابلعدالة ، على أف الناس أخذوا عنو ىذا اٟتديث لغرابتو ، وألنو مل يوجد عند 

، ومالك وغَته يقولوف : سعد ، والزىري يقوؿ : عن  أحد سواه ، فسفياف يقوؿ : سعيد
إال ما  ابن كعب بن عجرة ، فبطل االحتجاج بو ، إذ ال ٭تل أف يؤخذ عن رسوؿ هللا 

 .  (ٖ)ليس يف إسناده ٣تهوؿ وال ضعيف "
ولو صح حديث فريعة ١تا خفي حكمو عن عائشة اهنع هللا يضر ال سيما وقد مات خلق كثَت على 

فلو كانت أزواجهم قد لزمن بيوهتن زمن العدة ، لكاف ذلك موجباً لظهور اٟتكم  عهده 
 .  (ٗ)وانتشاره ْتيث ال ٮتفى على من ىوف دوف عائشة اهنع هللا يضر ، فكيف ٮتفى عليها ؟!

 أبنو ال يسلم بضعف اٟتديث ، بل ىو صحيح .  وأجيب عن ادلناقشة :
وال يقدح يف اٟتديث عدـ شهرة ابن وال يسلم القوؿ ّتهالة زينب بنت كعب ،  

إسحاؽ ، قاؿ ابن القطاف بعد ذكره قوؿ ابن حـز يف اٟتديث : " ... بل اٟتديث صحيح 
، فإف سعد بن إسحاؽ ثقة ، و٦تن وثقو النسائي ، وزينب كذلك ثقة . ويف تصحيح 

 توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاؽ ، وال يضر الثقة أف ال –أي للحديث  –الًتمذي إايه 
 .  (٘)يروي عنو إال واحد ، وهللا أعلم "

                                                 

 .   ٙٗسبق ٗتر٬تو  ص    ( ٔ)
 .   ٜٖٗ/ٕ، والسيل اٞترار للشوكاين  ٖٗ٘/ٗينظر : نيل األوطار   ( ٕ)
 .   ٖٖٗ/ٔٔينظر : احمللى   ( ٖ)
 .   ٗٔٙ/٘ينظر : زاد ا١تعاد   ( ٗ)
، وينظر : الكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستة  ٜٖٗ/٘الوىم واإليهاـ يف كتاب األحكاـ البن القطاف   ( ٘)

 .   ٕٗ/ٔللذىيب 



259 

 

 
 يف الفقُ اإلشالمي األسكاو اليت تلسو احلادة  

  

  

" ما قالو أبو دمحم غَت صحيح ، فاٟتديث  وقاؿ ابن القيم يف جوابو عن كالـ ابن حـز :
حديث صحيح مشهور يف اٟتجاز والعراؽ ، وأدخلو مالك يف " موطئو " ، واحتج بو وبٌت 

 عليو مذىبو " . 
م ٣تهولة عنده ، فكاف ماذا ؟ وزينب ىذه إف زينب بنت كعب ٣تهولة " ، فنع وأما قولو :

من التابعيات ، وىي امرأة أيب سعيد ، روى عنها سعد بن إسحاؽ بن كعب ، وليس 
 بسعيد ، وقد ذكره ابن حباف يف كتاب الثقات " . 

مل يرو عنها غَت سعد بن إسحاؽ مردودة ، حيث جاء يف مسند اإلماـ  ودعوى أف زينب
 بن كعب بن عجرة عن عمتو زيتب بنت كعب يف فضل أٛتد من رواية سليماف بن دمحم

علي هنع هللا يضر ، وزينب امرأة اتبعية ، كانت ٖتت صحايب ، وروى عنها الثقات ، ومل يطعن فيها 
 ْترؼ ، واحتج األئمة ْتديثها وصححوه . 

معػُت والنسػائي ) إف سعد بػن إسػحاؽ غػَت مشػهور ابلعدالػة ( فقػد قػاؿ ٭تػي بػن  وأما قولو
. وقاؿ النسائي أيضاً والدار قطٍت أيضاً : ثقة ، وقاؿ أبو حامت : صاحل ، دار قطٍت : ثقةوال

 (ٔ)وقد روى عنو ٚتاعة من أكابر األئمة ، ومل يتكلم فيو ّترح البتة ومثل ىذا ٭تتج بو اتفاقاً 
 " لػػػػو صػػػػح حػػػػديث فريعػػػػة ١تػػػػا خفػػػػي ... " فيجػػػػاب : أبف حػػػػديث فريعػػػػة  وأمػػػػا قػػػػوؿ : .

علػػػو مل يبلػػػغ أـ ا١تػػػؤمنُت اهنع هللا يضر ، ولػػػو بلغهػػػا فلعلهػػػا أتولتػػػو ، ولػػػو مل تتأولػػػو ، فلعلػػػو قػػػاـ عنػػػدىا 
 . (ٕ)معارض لو 

 وهبذا يتبُت ثبوت حديث فريعة ، وصحة االحتجاج بو . وهللا أعلم . 
ما روى ٣تاىد قاؿ : استشهد رجاؿ يـو أحد عن نسائهم ، وكن  الدليل الثاين :

فقلن إان نستوحش اي رسوؿ هللا ابلليل ، فنبيت عند  يف دار ، فجئن النيب متجاورات 
 : ) ٖتدثن عند إحداكن ما بدا  إحداان حىت إذا أصبحنا تبددان بيوتنا ، فقاؿ النيب 
 . (ٖ) لكن ، حىت إذا أردتن النـو فتأت كل امرأة إىل بيتها (

                                                 

،  ٜٖٔ/ٙ، وانظر : الثقات البن حباف  ٕٗ٘/ٗ، بتصرؼ واختصار ، وينظر : نيل األوطار  ٗٓٙ/٘زاد ا١تعاد   ( ٔ)
 .   ٚٙ٘/ٕو  – ٕٖٔ/ٖوتذكرة اٟتفاظ للذىيب 

 .   ٗٔٙ/٘زاد ا١تعاد   ( ٕ)
 .   ٚٗسبق ٗتر٬تو ص   ( ٖ)
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ابلنـو يف بيوهتن على وجوب لزـو بيوهتن ،  النساء احملدات وجو االستدالؿ : دؿ أمره 
 وعدـ جواز االنتقاؿ منها إىل غَتىا ، ولو كاف جائزاً ألذف ٢تن اب١تبيت عند إحداىن . 

 .  (ٔ)أبف اٟتديث منقطع ال حجة فيو ونوقش :
 الدليل الثالث : مجلة من اآلاثر عن الصحابة مهنع هللا يضر : 

، وىن حاجات أو معتمرات ، ) تويف أزواج نسوة : منها : ما روى سعيد بن ادلسيب قاؿ
 .  (ٕ) فردىن عمر بن ا٠تطاب من ذي اٟتليفة يعتدوف يف بيوهتن (

) كاف عمر وعثماف رضي هللا عنهما يرجعاهنن حواج ومنها : ما روى رلاىد قاؿ:
 . (ٖ) ومعتمرات من اٞتحفة وذي اٟتليفة (

: إان نستوحش ، نُعي إليهن أزواجهن ، فقلن٫تداف أنو سأؿ ابن مسعود نساء من  ومنها :
 .  (ٗ) فقاؿ عبد هللا : ) ٕتتمعن ابلنهار ، مث ترجع كل امرأة منكن إىل بيتها ابلليل (

دلت ٣تموع ىذه األاثر على وجوب مالزمة احملدة بيتها ،  وجو االستدالؿ من اآلاثر :
 ووجوب ا١تبيت فيو ، وعدـ جواز االنتقاؿ منو إىل غَته . 

مسكنها الذي تويف زوجها وىي  ذه أدلة القوؿ األوؿ على عدـ جواز انتقاؿ احملدة منى
 . (٘)، أما للضرورة فيجوز ٢تا االنتقاؿ منو ، ألهنا حاؿ عذر، فالضرورات تبيح احملظورات فيو

  

                                                 

 .    ٖٖٚ/ٔٔاحمللى   ( ٔ)
 ورجالو تقات  .   ٗٛٔ/ٔ( ٖٖٗٔأخرجو سعيد بن منصور يف سننو برقم )  ( ٕ)
 .   ٖٖ/ٚ( ٕٔٚٓٔأخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو برقم )  ( ٖ)

 : رجالو ثقات .  ٛٓٙ/٘وقاال ٤تققا زاد ا١تعاد شعيب وعبد القادر األرنؤوط 
كٌت ، والبيهقي يف السنن الكربى ، كتاب العدد ، ابب كيفية س ٕٖ/ٚ( ٕٛٙٓٔأخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو برقم )  ( ٗ)

 .    ٖٙٗ/ٚ( ٜٗٔ٘ٔا١تطلقة برقم )
 ، إسناده صحيح .  ٛٓٙ/٘وقاؿ ٤تققا زاد ا١تعاد شعيب وعبد القادر األرنؤوط 

 .    ٕٜٕ/ٔٔ، وا١تغٍت  ٚٚٗ/ٖ، وٖتفة احملتاج  ٔٗٗ/ٖ، وحاشية الدسوقي  ٕٕ٘/٘ينظر : الدر ا١تختار   ( ٘)
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 أدلة القوؿ الثاين : 
َويََذُروَف أَْزَواًجا يَػتَػرَبَّْصَن أِبَنْػُفِسِهنَّ َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمْنُكْم  قولو تعاىل :  الدليل األوؿ :

ْعُروِؼ أَْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا فَِإَذا بَػَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَػَعْلَن يف أَنْػُفِسِهنَّ اِبْلمَ 
ُ ٔتَا تَػْعَمُلوَف َخِبَتٌ   .   (ٔ) َواَّللَّ

أف هللا تعاىل عُت مدة العدة وىي أربعة أشهر وعشرًا ، ومل يعُت مكاهنا  وجو االستدالؿ :
 .  (ٕ)، فتعتد حيث شاءت

أبنو ولو مل يعُت مكاف العدة يف ىذه اآلية ، إال أف السنة قد بينت أف العدة  ويناقش :
تكوف يف بيت الزوجية كما سبق يف حديث فريعة ، وما كاف مبينًا يف السنة وجب األخذ 

 .  (ٖ)بو
ما جاء عن ابن عباس هنع هللا يضر قاؿ : نسخت ىذه اآلية عدهتا عند أىلو ،  الدليل الثاين :

َر ِإْخرَاجٍ  فعتد حيث شاءت ، وىو قوؿ هللا تعاىل :  : إف شاءت  (ٗ): قاؿ عطاء  َغيػْ
فَِإْف  اعتدت عند أىلو ، وسكنت يف وصيتها ، وإف شاءت خرجت ، لقوؿ هللا تعاىل : 

، قاؿ   (٘) َخَرْجَن َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم يف َما فَػَعْلَن يِف أَنْػُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍؼ َواَّللَُّ َعزِيٌز َحِكيمٌ 
 عطاء : ) مث جاء ا١تَتاث فنسخ السكٌت فتعتد حيث شاءت (.

نسخت   ْشُهٍر َوَعْشرًايَػتَػرَبَّْصَن أِبَنْػُفِسِهنَّ أَْربَػَعَة أَ  أنو ١تا كانت آية :  وجو االستدالؿ :
َوِصيًَّة أِلَْزَواِجِهْم َمَتاًعا ِإىَل  وجوب لزـو ا١تتويف عنها العدة حواًل كما ىو يف قولو تعاىل : 

َر ِإْخرَاجٍ  حينئذ تعتد حيث شاءت ، ألف السكٌت تبع للعدة ،  فإف احملدة (ٙ) اْٟتَْوِؿ َغيػْ
فلما نسخ اٟتوؿ أبربعة األشهر نسخت السكٌت تبعاً لنسخ ا١تدة ، فتعتد حيث شاءت وال 

                                                 

 ( .  ٖٕٗسورة البقرة اآلية )  ( ٔ)
 .    ٜٖٔ/ٔٔينظر : احمللى   ( ٕ)
 .    ٖٕٙ/ٙينظر : سبل السالـ   ( ٖ)
: " ىذا من عطاء كالتفسَت ١تا رواه عن ابن عباس وكذا ذكر أبو داود حيث قاؿ  ٗٚٗ/ٕٙقاؿ العيٍت يف عمدة القاري   ( ٗ)

 : قاؿ عطاء : إف شاءت إىل آخره بعد أف ذكر ما رواه عن ابن عباس ".  
 .   ٕٓٚ/ٔ( ٖٕٔٓأخرجو أبو داود يف سننو ، كتاب الطالؽ ، ابب من رأى التحوؿ برقم )  ( ٘)
 (.  ٕٓٗسورة البقرة من اآلية  ) ( ٙ)
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 .  (ٔ)يلزمها بيت زوجها
 ونوقش من وجهني : 

أبنو ال يسلم أبف ا١تنسوخ ىو وجوب لزـو ا١تتوىف عنها زوجها ا١تنزؿ ، بل  الوجو األوؿ :
بقولو : " فا١تنسوخ حكم آخر غَت االعتداد يف  ابن القيم رمحو هللاا١تنسوخ غَته ، بينو 

ا١تنزؿ ، وىو استحقاقها للسكٌت يف بيت الزوج الذي صار للورثة وصية أوصى هللا هبا 
ة مث نسخ ذلك اب١تَتاث ، ومل يبق ٢تا استحقاؽ يف السكٌت األزواج تقدـ بو على الورث

ا١تذكورة ، فإف كاف ا١تنزؿ الذي تويف فيو الزوج ٢تا أو بذؿ الورثة ٢تا السكٌت لزمها االعتداد 
فيو ، وىذا ليس ٔتنسوخ ابلواجب عليها فعل السكٌت ال ٖتصيل ا١تسكن ، فالذي نسخ إ٪تا 

ثة ، والذي أمرت بو أف ٘تكث يف بيتها حىت تنقضي ىو اختصاصها بسكٌت السنة دوف الور 
 . (ٕ)عدهتا وال تنايف بُت اٟتكمُت . وهللا أعلم " 

إنو ال يسلم أبف نسخ اٟتوؿ أبربعة األشهر والعشر يلـز منو نسخ السكٌت   الوجو الثاين :
سوخ : " إف نسخ ا١تدة إ٪تا يستلـز نسخ نفقة ا١تن رمحو هللا قاؿ الشوكاينكلها ، بل كما 

 .  (ٖ)وكسوتو وسكناه دوف ما مل ينسخ ، وىو أربعة أشهر وعشراً "
 الدليل الثالث : استدلوا ببعض األاثر الواردة عن الصحابة مهنع هللا يضر : 

) خرجت عائشة اهنع هللا يضر أبختها أـ كلثـو حُت قتل  منها : ما جاء عن عروة بن الزبري قاؿ :
يف عمرة ، قاؿ عروة : كانت عائشة تفيت ا١تتوىف عنها  عنها طلحة بن عبيد هللا إىل مكة

 .  (ٗ) زوجها اب٠تروج يف عدهتا (
  

                                                 

 .   ٜٕٔ/ٙينظر : عوف ا١تعبود   ( ٔ)
 .   ٜٖٗ/ٔهتذيب سنن أيب داود البن القيم   ( ٕ)
 .   ٗٗ٘/ٗ( نيل األوطار ٖ)
 .  ٜٕ/ٚ( ٕٗ٘ٓٔم ) ( أخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو برقٗ)

 : إسناده صحيح .   ٘ٓٙ/٘وقاال ٤تققاً زاد ا١تعاد شعيب وعبد القادر األرنؤوط 
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 . ( ٔ) ) تعتد ا١تتوىف عنها حيث شاءت (هنع هللا يضر يقوؿ : ومنها : ما جاء عن جابر بن عبد هللا
 .  (ٕ) هنع هللا يضر : ) كاف يرحل ا١تتوىف عنهن يف عدهتن ( ومنها : ما جاء عن علي بن أيب طالب

دلت ىذه اآلاثر ٔتجموعها على جواز انتقاؿ احملدة من مسكنها إىل  وجو االستدالؿ :
 حيث شاءت . 

 : ويناقش من وجهني 
أنو ال حجة ْتديث موقوؼ ، يف مقابل حديث مرفوع ، حيث قد ورد  الوجو األوؿ :

 فريعة الذي ذكر سابقاً . ا١ترفوع من حديث ال
أنو قد وردت آاثر عن الصحابة سبق ذكرىا توجب على احملدة العدة يف  الوجو الثاين :

 بيت زوجها ، فهي تعارض ىذه اآلاثر فال تكوف حجة . 
 الًتجيح : 

ابلنظر يف القولُت وأدلتهما ، يًتجح يل القوؿ األوؿ بوجوب إحداد ا١تتويف عنها زوجها يف 
 ية ، وذلك ١تا يلي : بيت الزوج

أواًل : قوة أدلة القوؿ األوؿ ، خصوصًا حديث الفريعة فهو نص يف ا١تسألة ، ومل أيت من 
 .  (ٖ)خالفو ٔتا ينتهض ١تعارضتو ، فالتمسك بو متعُت

اثنياً : أف ما ذكره أصحاب القوؿ الثاين من أدلة ، فقد أجيب عنها على أف يف االستدالؿ 
 ببعضها بعد . وهللا أعلم . 

  

                                                 

 . ٖٓ/ٚ( ٜٕ٘ٓٔأخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو برقم ) ( ٔ)
 : إسناده صحيح.   ٘ٓٙ/٘وقاال ٤تققاً زاد ا١تعاد شعيب وعبد القادر األرنؤوط 

 .   ٚ٘ٔ/ٗ( ٚٚٛٛٔأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو برقم ) ( ٕ)
 : إسناده صحيح .  ٘ٓٙ/٘وقاال ٤تققاً زاد ا١تعاد شعيب وعبد القادر األرنؤوط 

 .   ٖٗ٘/ٗينظر : نيل األوطار  ( ٖ)
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 الفرع الجالح : سكه بقاء احلادة يف املعتكف بعد وفاة زودَا

اختلف أىل العلم يف امرأة اعتكفت قبل موت زوجها ىل ٬تب عليها إكماؿ  
 االعتكاؼ أو ٬تب عليها ا٠تروج ؟ على قولُت : 

وحكاه ابن قدامة عن ربيعة  (ٔ)أنو ٬تب عليها إكمالو وىذا مذىب ا١تالكية القوؿ األوؿ :
 .  (ٖ)قواحتجوا أبف االعتكاؼ واجب والعدة واجبة فيقدـ األسب (ٕ)وابن ا١تنذر

أنو ٬تب عليها ا٠تروج من االعتكاؼ ألجل العدة وىذا مذىب اٞتمهور  القوؿ الثاين :
وحجتهم أف " االعتداد يف بيت زوجها واجب فلزمها ا٠تروج إليو كاٞتمعة يف  (ٗ)من الفقهاء

. وأجابوا على ا١تالكية فقالوا إف كاف ىذا االعتكاؼ واجبًا فإنو ال يفوت  (٘)حق الرجل "
ألنو ٯتكن قضاؤه وإف كاف مستحبًا فال يشتغل بو عن الواجب . أما العدة فإهنا تفوت وال 
ٯتكن قضاؤىا فيبدأ ابلذي ٮتشى فواتو ، وكالمهم منتقض بوجوب خروج ا١تعتكف للجمعة 

. والراجح ما ذىب إليو اٞتمهور من  (ٙ)يها ا٠تروج من ا١تعتكفوسائر الواجبات اليت يلـز ف
وجوب ا٠تروج من االعتكاؼ ألجل العدة فليس ىذا عذرًا يسوغ ترؾ االعتداد يف ا١تنزؿ 

 وهللا أعلم . 
  

                                                 

 .   ٕٜٖ/ٔ، وجواىر االكليل  ٛ٘ٔ/ٗانظر : ا٠ترشي على ٥تتصر خليل  ( ٔ)
 .  ٘ٛٗ/ٗا١تغٍت  ( ٕ)
 .   ٘ٛٗ/ٗا١ترجع السابق ،  ( ٖ)
 .   ٘ٛٗ/ٗ، وا١تغٍت  ٖٕٕ/ٖ، وحلية العلماء  ٗٔ٘/ٙ، واجملموع شرح ا١تهذب  ٓٚ/ٕانظر : بدائع الصنائع  ( ٗ)
 .   ٘ٛٗ/ٗانظر : ا١تغٍت  ( ٘)
 .   ٘ٛٗ/  ٗا١ترجع السابق  ( ٙ)
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 الفرع الرابع : سكه خروز احلادة للشر

اختلف أىل العلم رٛتهم هللا تعاىل فيما إذا حرمت ا١ترأة ابٟتج قبل موت زوجها  
 إبذنو مث خشيت فوات اٟتج لضيق الوقت ىل ٢تا أف ٗترج وىي حادة على قولُت : 

وعلة  (ٖ)وأٛتد (ٕ)والشافعي (ٔ)أنو ٬تب عليها ا٠تروج للحج وىذا مذىب مالك األوؿ :
 الوجوب وضيق الوقت فوجب تقدًن األسبق منهما كما قو٢تم : " أهنما عباداتف استواي يف

لو كانت العدة أسبق و ألف اٟتج آكد ألنو أحد أركاف اإلسالـ وا١تشقة بتفويتو تعظم 
 .  (ٗ)فوجب تقدٯتو "
 (٘)أنو ليس ٢تا ا٠تروج وإف أدى ذلك إىل فوات اٟتج ، وىذا مذىب اٟتنفية القوؿ الثاين :

قاـ يف منز٢تا واجب ال ٯتكن تداركو بعد انقضاء العدة . وسفر وعللوا قو٢تم فقالوا : " ا١ت
اٟتج واجب ٯتكن تداركو بعد انقضاء العدة ألف ٚتيع العمر وقتو فكاف تقدًن واجب ال 

. وكالمهم متوجو فيما لو  (ٙ)ٯتكن تداركو بعد الفوت ٚتعاً بُت الواجبُت فكاف أوىل "
ا وقد أحرمت فأصبحت ا١توازنة بُت واجبُت ابتدأتو بعد موتو كما ىو رأي اٞتمهور ، أم

ٮتشى فواهتما على حد سواء . فاٟتج وإف كاف زمنو العمر كلو لكن ١تا أحرمت بو صار 
واجباً عليها للعاـ الذي أحرمت بو ال ٬توز ٢تا أتخَته أو إخراجو عن وقتو وإال ترتب عليها 

أما خروجها بعد وفاة  أحكاـ فوات اٟتج . فتبُت هبذا صحة ما ذىب إليو اٞتمهور ،
سواء كاف خروجها للحج أو لسفر غَته  (ٚ)زوجها فهي آٙتة عند األئمة األربعة بال خالؼ

 . وهللا أعلم .
  

                                                 

 .   ٕٜٖ/ٕ( جواىر اإلكليل ٔ)
 .  ٜ٘ٔ/ٚ( هناية احملتاج ٕ)
 .   ٖ٘ٓ/ٔٔ( ا١تغٍت ٖ)
 .   ٖ٘٘/ٔٔ( ا١تغٍت ٗ)
 .   ٕٙٓ/ٖ( انظر : بدائع  الصنائع ٘)
 .   ٕٙٓ/ ٖا١ترجع السابق  ( ٙ)
 .   ٖ٘ٓ/ٔٔ، ا١تغٍت  ٜ٘ٔ/ٚ، هناية احملتاج  ٕٜٖ/ٕ، جواىر االكليل  ٖٙٗ/ٗانظر : شرح فتح القدير  ( ٚ)
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 املبشـح الجالح : البدع واملدالفات يف اإلسداد 

 ينبغي للمرأة اٟتادة أف تستشعر أهنا تقـو ابإلحداد طاعة هلل تعاىل وامتثااًل ألمره وأمر 
وهبذا ٖتصل على ثواب اإلحداد ال أنو عادة جرت عليها نساء بلدىا ، فًتاعي   رسولو 

كالـ الناس وعوائدىم ، وإف خالفت الشرع ، بل عليها أف تفعل ما جاء بو الشرع وتًتؾ 
عوائد الناس خاصة ما خالف الشرع منها ، فما خالف الشرع وجب تركو ، وإف درج عليو 

 . (ٔ) الناس ، ألف اٟتق أحق أف يتبع
 وإليك بعضاً من األخطاء وادلخالفات : 

فمنهن من تؤخرىا عن وقتها متعذرة  تساىل بعض النساء يف عدة الوفاة ، -
ببعض أشغا٢تا ، ومنهن من يفرطن فيما ٬تب عليهن يف العدة يف أوقات متفرقة ، 

 وىذا كلو غَت جائز . 

أو األخضر من الثياب ْتجة  بعض النساء يف وقت اإلحداد تلـز لبس األسود -
أنو مظهر للحزف والتأثر أكثر من غَته ، وىذا من اٞتهل ، وٮتشى أف يكوف من 
عادات اليهود والنصارى . وعلى كل حاؿ فتخصيص لباس اإلحداد بلوف معُت 
أمر ٤تدث ، بل بلغ ببعضهن أال تلبس إال أسود ، وال ٕتلس إال على أسود ، 

 .  (ٕ)وال حوؿ وال قوة إال ابهللوال تصلي إال على أسود ، 

، وىذا غَت جائز ، ولو قالت :  الزايدة على األربعة األشهر وعشر لغري حامل -
إف الزايدة ال تشق عليها ، أو أف الزوج يستحق أكثر من ىذا ، فهذا كلو ٣تانبة 
للصواب ، فاهلل ىو الذي حددىا فال ٬توز الزايدة على ما حدده هللا وشرعو ، 

 حداد على غَت الزوج أكثر من ثالثة أايـ لألحاديث احملددة لذلك . وكذا اإل

وال  أف ادليت إذا مات حزنوا عليو سنة كاملة ال ختتضب النساء فيها ابحلناء -
. فحراـ عليهن ىذا ، وحراـ على ا١ترأة ما تفعلو من  (ٖ)يلبسن الثياب اٟتساف

                                                 

 .  ٓ٘" مباحث وتنبيهات من أحكاـ اٞتنائز واإلحداد " إعداد : صاحل العليوي ص  ( ٔ)
 .   ٜٙفتاوى ا١ترأة لسماحة الشيخ ابن ابز ، ص  ( ٕ)
 .   ٕٚٚ/ٖا١تدخل البن اٟتاج  ( ٖ)
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معيناً من البيت تقعد فيو ، أعماؿ اٞتاىلية من تسويد ا١تالبس ، واٗتاذىا مكاانً 
 . (ٔ)فتصَت كتمثاؿ ٣تسم من اآلالـ واألحزاف 

واتئقة إىل النكاح ،  بعض الفتيات إذا مات زوجها وىي يف سن الشباب -
فتمتنع منو وتقضي بقية حياهتا أرملة ، وليس ٢تا أيتاـ تقـو على تربيتهم ، وال 

جية ، وىذا خطأ ومشقة ماؿ يف يدىا فتأكل منو وتستغٍت بو عن النفقات الزو 
 . (ٕ)عظيمة 

، وىذا ليس من حقهم  منع بعض ادللوؾ والوجهاء نساءىم من النكاح بعدىم -
النَّيِبُّ أَْوىَل اِبْلُمْؤِمِنَُت ِمْن  ، قاؿ تعاىل :  وإ٪تا ذلك خاص برسوؿ هللا 

 .  (ٖ) أَنْػُفِسِهْم َوأَْزَواُجُو أُمََّهاتُػُهمْ 

، وإجبارىا أف تكوف ٖتت أخيو أو  امرأتو إذا مات عنهاحتكم أىل الرجل يف  -
أحد أقاربو ، وىذا ال ٭تل فإهنا حرة و٢تا االختيار ، وليست ٔتاؿ موروث وقد 

 اَي أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل ٭تَِلُّ َلُكْم أَْف تَرِثُوا النَِّساَء  قاؿ تعاىل : 
 .(ٗ) َكْرًىا

حزانً على ميتهم ، فإذا مضت عادوا  أايماً قليلةأف بعض الرجاؿ يعفوف حلاىم  -
 .  (٘)إىل حلقها

، كأخيها وعمها وزوج ابنتها ، والبعض منهن ٯتنع  عدـ مصافحتها حملارمها -
اٟتادة مصافحة كل النساء حىت القريبات واٞتارات ْتجة أف اكثر أيدي النساء 

 توجد فيها خوامت ذىب والذىب ال ٬توز للحادة ١تسو . 

                                                 

 .   ٔٛجرس اإلنذار حملمد عبد هللا اٟتكمي  ( ٔ)
 .   ٜٓ/ٔسؤاؿ وجواب للشيخ ابن عثيمُت  ( ٕ)
 .   ٙسورة األحزاب من اآلية رقم  ( ٖ)
 .   ٖٖٔد سامل البيحاين ص ، إصالح اجملتمع حملم ٜٔسورة النساء من اآلية رقم  ( ٗ)
 .  ٖٓأحكاـ اٞتنائز وبدعها لأللباين ص  ( ٘)
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حىت أقرابءىا من غَت احملاـر كابن  ادة ال تكلم أحداً مطلقاً من الرجاؿأف احل -
العم وأخي الزوج و٨تو٫تا ، ولو لتعزية ولو من خالؿ ىاتف ، ويعللوف ذلك بعدـ 

 جواز ٝتاع صوت اٟتادة من قبل الرجاؿ إال احملاـر فقط . 

صيصاً ، ويكوف مصنوعاً خ اعتقاد احلادة أنو البد من التزاـ ثوب بعينو -
لإلحداد أبلواف معينة فقط كأسود أو أزرؽ أو أخضر ، وال ٬توز غَته من ا١تالبس 
العادية ، كما ال ٬توز أف ٮتيطو رجل بل البد أف ٗتيطو امرأة ، وال يغسل الثوب 
وال يبدؿ بغَته ، بل بعض الناس يبالغ فيقوؿ : وال تلبس ا١تالبس اليت رآىا فيها 

ىف إال بعد غسلها ، ولو كانت طاىرة نظيفة ، زوجها وال تلبس ثياب ا١تتو 
وبعضهن تلـز نفسها ابٞتورب األسود ، وبعضهن ال تلبس ثوب اٟتداد إال اثلث 

 .  (ٔ)يـو منو

، وبعضهن يقلن ال تغتسل إال  عدـ اغتساؿ احلادة إال مرة يف األسبوع فقط -
غَت معطر ،  اٞتمعة أو االثنُت فقط . وال تستعمل الشامبو وال الصابوف ولو كاف

وال ٘تشط شعرىا وال تغسلو بسدر وال تدىنو أبدىاف ولو كانت ال رائحة ٢تا ، 
واعتقاد أنو البد من التطيب ابلبخر ) ا١تستكة ( واف يكوف يومي االثنُت واٞتمعة 

 .  (ٕ)فقط ، وبعضهن ال يستقبلن النساء إال ا٠تميس واٞتمعة فقط

عند اٟتاجة ا١تلحة  رورة كادلستشفىأهنا ال خترج من بيتها حىت للحاجة والض -
للخروج ، وبعضهن يقلن : إذا ٝتح للحادة اب٠تروج ففي أوقات ٤تددة ، وىي 
عند طلوع الشمس وعند غروهبا فقط . وبعضهن يقلن : إذا احتاجت فتخرج 

ليالً ال هناراً ، ويبالغن يف عدـ مشاىدهتا للشارع ورٔتا يكوف ذلك بوضع ستار ، 
 ن اإلحداد ازيل ىذا الستار . وإذا ما انتهت م

، فتبدأ معهم  اعتقادىا أف الصالة تكوف مع إقامة صالة اجلماعة ابدلسجد -
وتسلم معهم ، فال تصلي قبل ٚتاعة ا١تسجد وال بعدىا ، وإف فعلت فال صالة 

                                                 

 .  .   ٜٖٚانظر : بدع و٥تالفات ال أصل ٢تا ، ٚتع أٯتن ا١تزين ، ص  ( ٔ)
  ٖٓٛا١ترجع السابق ، ص  ( ٕ)
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٢تا . وبعضهن تصلي عن زوجها ، فكل فرض تصليو مرتُت : مرة ٢تا ، ومرة 
 .  (ٔ)لزوجها مدة اإلحداد

وال  ومن االعتقادات الفاسدة : عدـ جواز أكل احللبة ، وال مس ادللح ، -
النظر يف ا١ترأة ، وال رؤية القمر ، وإذا مل ٗترج من بيتها بعد اسبوع ٟتاجة فال 

ٗترج بعدىات ، وال ٘تشي يف بيتها حافية وال تعزي ا١ترأة اٟتامل اٟتادة وإف عزت 
تقاد أنو ال تنتهي عدة اإلحداد للحامل سقط جنينها ، وعدـ كنسها ١تنز٢تا ، واع

إال إذا وضعت مولوداً ذكراً ، ٓتالؼ االنثى فال تنقضي ، ومنها قو٢تم ّتواز 
إحداد ا١ترأة على قريبها غَت الزوج أكثر من ثالثة أايـ ، وبعضهن ٦تن تويف عليهن 

ة قريب غَت الزوج يلبسن ثياب السواد أكثر من ثالثة أايـ ، ومنها عدـ التعزي
 .  (ٕ)واإلحداد أايـ العيد

البد أف تكوف األربعة األشهر اليت ٖتد فيها كل شهر منها ثالثوف يوماً  قوذلم : -
يوماً البد أف تزيد يوماً كل شهر انقص حىت تكوف   ٜٕال تنقص . وما كاف منها 

، وىذا ليس بصحيح وإ٪تا ىي مأمورة أبربعة أشهر وعشراً تبدأ  ٖٓكل الشهور 
 .  (ٖ)يوماً  ٜٕأو  ٖٓالزوج بغض النظر عن كوهنا  من حيث وفاة

 أما ما يتعلق من األخطاء مبا يكوف عند اخلروج من اإلحداد فمنها اعتقادىم : 
أو بعده ، وتلبس خا٘تاً  مشروعية عمل ختمة عند قرب خروجها من اإلحداد -

 يف آخر يـو من اإلحداد . 

صالة ركعتُت يف ا١تسجد عند انتهاء االحداد ، خصوصاً بعد صالة ا١تغرب ،  -
ويعلم الناس بعدـ ا٠تروج حىت ال يراىا أحد وىي ذاىبة إىل ا١تسجد ومن رأىا 

، وبعد انتهاء اإلحداد  -أعاذان هللا من ذلك  –من الرجاؿ فال يطوؿ بو عمر 
 ـ وبعدىا خترج من اإلحدادجتلس يف البيت ثالثة أايوصالة ركعتُت يف ا١تسجد 

 ، أو تلبس خا٘تاً مث ٗتلعو كناية عن فك اإلحداد . 

                                                 

 .   ٖٕانظر : فتاوي معاصرة ، ٚتع سامل اٞتهٍت ، ص  ( ٔ)
    ٕ٘ا١ترجع السابق ص  ( ٕ)
 .   ٕٖٔ، وفتاوى إسالمية ، ٚتع دمحم ا١تسند ، ص  ٕٙٗ: موسوعة البدع وا١تخالفات الشرعية ، ص  انظر ( ٖ)
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وفواكو وخضار ، وتوزيعها  عمل حفل للمرأة بعد خروجها من اإلحداد ووالئم -
 على أىل اٟتي عند خروجها . 

، وأتخذ معها شيئاً وتعطيو أوؿ من  أهنا خترج يف الساعة اليت تويف فيها زوجها -
 يقابلها . 

أما عمل حفل ؿ : مساحة الوالد العالمة عبد العزيز بن ابز ) رمحو هللا ( : قا -
بعد خروج ا١ترأة من العدة فهو بدعة ... إىل أف قاؿ : ومل يثبت عن رسوؿ هللا 

  وال عن أحد أصحابو ، مهنع هللا يضر ، وال عن السلف الصاحل إقامة حفل للميت
ربعُت يوماً أو سنة من وفاتو ، بل ذلك مطلقاً ال عند وفاتو وال بعد أسبوع أو أ

بدعة وعادة قبيحة ، فيجب البعد عن مثل ىذه األشياء وإنكارىا والتوبة إىل هللا 
 . (ٔ)منها وٕتنبها

، أو بعد  وال يشرع إحياء ذكرى ادليت يف اليـو الثالث أو السابع أو األربعني -
ٗتصيص يـو معُت  مرور عاـ ، أو ما يسمى بفك الوحدة يف اليـو الثاين ، أو

 . (ٕ)لزايرتو 

من ادلبيت على تفعلو بعض النساء اٞتاىالت حُت ٯتوت أزواجهن  ومنها ما -
عن خروجو ألوؿ وىلة بعد ا١تغرب ، وىذه من أفعاؿ  األرض ، واستقباؿ النجم

 . (ٖ)جهلة النساء ، ومل ترد يف الشريعة 

يف بعض البالد اإلسالمية أبشياء ما أنزؿ هللا هبا من  تتقيد بو احملدة ومنها ما -
،  مثل عدـ خروجها من حجرهتا عند طلوع الشمس وعند الغروبسلطاف ، 

وأف تتجو إىل عكس القبلة يف ىذين الوقتُت ، وأال تناـ على سرير و٘تتنع من 
 أطايب الطعاـ ، ومن تقليم األظافر وتسريح الشعر واالغتساؿ و٨تو ذلك ، وىذه

                                                 

 .   ٚٚٗ/ٕٓ، وفتاوى اللجنة الدائمة ،  ٓٔص  ٗٔ" ٣تلة البحوث " العدد  ( ٔ)
ْتق الزوج يف اإلحداد وأقوؿ : إذا انتهت مدة اإلحداد تشكر هللا ، سبحانو وتعاىل ، على ما أنعم بو عليها من القياـ  ( ٕ)

عليو امتثااًل ألمر هللا ورسولو ، وتعود بعد ذلك إىل ما اعتادت من التجمل والتطيب وغَت٫تا ٦تا جرت عليو عادهتا قبل 
 الدخوؿ يف اإلحداد .  

 .   ٜٔ" إرشاد الساري إىل عبادة الباري " حملمد شقره ، القسم األوؿ ، ص  ( ٖ)
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وغَتىا من األمور ا١تخالفة للسنة ، وىي من ٥تلفات اٞتاىلية األوىل وينبغي 
 .  (ٔ)الكف عنها

و٦تا يضحك الثكلى يف عادات ا١تآمت  ومما قالو الشيخ زلمود شلتوت ) رمحو هللا ( :
، واب١تالبس السوداء ولو  ابالمتناع عن صنع بعض أنواع األطعمة او تناوذلاإظهار اٟتزف 

 . (ٕ)نق األسود ، وأف يستمر ذلك مدة قد تبلغ سنةبرابط الع
) ما يظن بعض  ومما قالو مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز ) رمحو هللا( هبذا الصدد :

العامة ويفًتونو من كوهنا ال تكلم أحدًا ، ومن كوهنا ال تتكلم اب٢تاتف ، ومن كوهنا ال 
بيتها حافية ، ومن كوهنا ال ٗترج يف  تغتسل يف األسبوع إال مرة ، ومن كوهنا ال ٘تشي يف

نور القمر ، وما أشبو ىذه ا٠ترافات فال أصل ٢تا ، بل ٢تا أف ٘تشي يف بيتها حافية ومنتعلة 
، وتقضي حاجتها يف البيت ، وتطبخ طعامها وطعاـ ضيوفها ، و٘تشي يف ضوء القمر يف 

 ليس فيو ريبة ، السطح ، ويف حديقة البيت ، تغتسل مىت شاءت ، تكلم من شاءت كالً 
تصافح النساء وكذلك ٤تارمها ، أما غَت احملاـر فال ، و٢تا طرح ٜتارىا من رأسها إذا مل يكم 
عندىا غَت ٤تـر ، وال تستعمل اٟتناء والزعفراف وال الطيب يف الثياب والقهوة ، ألف 

لتصريح الزعفراف نوع من أنواع الطيب ، و٬توز أف ٗتطب ولكن ال أبس ابلتعريض ، أما ا
 . (ٖ) اب٠تطبة فال ، وابهلل التوفيق (

) أما ما يذكره بعض العامة  ومما قالو فضيلة الشيخ ابن عثيمني )رمحو هللا( هبذا الصدد :
من كوهنا ال تكلم أحدا ، وال يشاىدىا أحد ، وال ٗترج إىل حوش البيت ، وال ٗترج إىل 
السطح ، وال تقابل القمر ، وال تغتسل إال يـو اٞتمعة ، وال تؤخر الصالة عن وقت األذاف 

فا١ترأة اٟتادة يف بل تبادر من حيث األذاف ، فكل ىذه األشياء ليس ٢تا أصل يف الشريعة ، 
مكا١تة الرجاؿ كغَت اٟتادة ، وكذلك يف نظرىا إىل الرجاؿ ونظر الرجاؿ إليها كغَت اٟتادة 
٬تب عليها أف تسًت الوجو وما يكوف سبباً للفتنة ، و٬توز ٢تا أف ٗتاطب الرجل ولو من غَت 

                                                 

، أحكاـ اٞتنائز أتليف اٟتاج دمحم  ٜٛ-ٜٚا١تآمث يف بيوت األفراح وا١تآمت أتليف عبد بن غالب بن أٛتد بن عيسى ص  ( ٔ)
 .  ٜٛأٛتد ص 

 .   ٖٚٔالفتاوى ا١تهمات للشيخ ٤تمود شلتوت يف العقائد وا١تنكرات ، ٖتقيق علي حسن عبد اٟتميد ص  ( ٕ)
 .   ٜٙ،  ٛٙعزيز بن ابز واللجنة الدائمة لالفتاء ، ٚتع وترتيب دمحم ا١تسند ص " فتاوى ا١ترأة " ٝتاحة الشيخ عبد ال ( ٖ)
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ت إذا قرع وما ٤تارمها إذا مل يكن ىناؾ فتنة ، وٯتكنها أف ترد على ا٢تاتف وعلى ابب البي
 .  (ٔ) أشبو ذلك (

وكذلك أيضًا ال يلزمها بل ال يشرع ٢تا إذا انتهت من العدة أف  وقاؿ أيضًا )رمحو هللا( :
 ٗترج معها بشيء تتصدؽ بو على أوؿ من يالقيها ، فإف ىذا من البدع . 

اىد القمر ، وقد قاؿ بعض العواـ : إف ا١ترأة اٟتادة ال ٬توز ٢تا أف تش وقاؿ فضيلتو أيضاً :
ألف القمر عندىم وجو إنساف وإذا خرجت إىل السطح وىي تشاىد القمر معناه أف ىذا 
االنساف تفرج عليها ، وىذا كلو من ا٠ترافات ، فلها أف تبقى يف بيتها وتذىب إىل فوؽ 

 .  (ٕ)وإىل ٖتت كما تريد
إلحداد مما ال أصل ومما قالو شيخ اإلسالـ ابن تيمية )رمحو هللا( يف إنكار ما أحدث يف ا

ٟتم الذكر  –: " و٬توز ٢تا أف أتكل كل ما أابحو هللا كالفاكهة واللحم  لو حيث قاؿ
وال ٭تـر عليها  : -رمحو هللا  –قاؿ وكذلك شرب ما يباح من األشربة إىل أف  –واالنثى 

مو عمل شغل من األشغاؿ ا١تباحة مثل التطريز وا٠تياطة والغزؿ مثل كالـ من ٖتتاج إىل كال
الذي   من الرجاؿ إذا كانت متسًتة وغَت ذلك ، وىذا الذي ذكرتو ىو سنة رسوؿ هللا 

 .  (ٖ)كاف يفعلو نساء الصحابة إذا مات أزواجهن " انتهى
: " وال ٘تنع من تقليم األظافر ونتف اإلبط وقاؿ تلميذه العالمة ابن القيم )رمحو هللا( 

 . (ٗ)وحلق الشعر ا١تندوب إىل حلقو ، وال من االغتساؿ ابلسدر واالمتشاط بو " انتهى 
  

                                                 

من " سبعوف سؤااًل  ٜٖمن اٞتزء الثالث ، ص  ٖٗٔ" فتاوى إسالمية " ٚتع وترتيب دمحم بن عبد العزيز ا١تسند ، ص  ( ٔ)
 يف أحكاـ اٞتنائز " البن عثيمُت .  

 .   ٚٓٛ، ص  ٕا ورتبها أشرؼ عبد ا١تقصود ، ج" فتاوى ا١ترأة ا١تسلمة " اعتٌت هب ( ٕ)
 .   ٕٛ،  ٕٚ، ص  ٖٗج  –رٛتو هللا  –" ٣تموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية "  ( ٖ)
 .   ٚٓ٘، ص  ٘" زاد ا١تعاد يف ىدي خَت العباد " ج  ( ٗ)
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 وما يقولو العواـ أهنا تغطي وجهها  وقاؿ فضيلة الشيخ صاحل بن فوزاف الفوزاف :
مها وغَت ذلك كلو ال وال تصعد لسطح ا١تنزؿ وال تكلم الرجاؿ ، وتغطي وجهها عن ٤تار 

 .  (ٔ)أصل لو 
اعتزاؿ اٟتادة ْتيث ال يراىا أحد ، وإذا زارىا أحد زادت يف العدة واإلحداد  ومن األخطاء

يوماً مقابل ذلك اليـو الذي رثيت فيو كفارة لذلك أو قضاء لو ، وقو٢تم ابمتناع اٟتادة عن 
أف  اعتقادع اللحم األٛتر ، وبعضهم ال تقط واعتقادالعمل يف بيتها من خياطة و٨توىا ، 

أف اٟتادة ال ٬توز ٢تا النظر إىل ضورة  واعتقاداٟتادة ال ٬توز ٢تا النظر إىل زوجها إذا مات ،
زوجها بعد وفاتو ، وىذا على نوعُت إذا كانت لو صورة يف وثيقة رٝتية مثل الشهادة 

دة فال مانع أما إذا كانت والبطاقة و٨توىا ٦تا عمت بو البلوى للضرورة ، فلو نظرت إليو اٟتا
بعضهم أف  واعتقاد. (ٕ)الصورة للذكرى فإف احملـر اقتناؤىا سواء كانت الصورة ٟتي أو ١تيت

أف ا١تتويف إذا كاف لو زوجتاف  واعتقادا١تتويف إذا كاف لو زوجتاف فإف العدة تقسم بينهما ، 
 .  (ٖ)إحدا٫تا حامل وولدت ذكراً فإف ىذا ينهي عدة الزوجة الثانية

إىل غَت ذلك من األمور الباطلة وا٠ترافات الشائعة واليت تعففنا عن ذكرىا يف ىذه الرسالة ، 
 وليس ما ذكر ىو الشائع فقط وإ٪تا الكثَت الكثَت ٦تا مل يذكر ويستحيا من ذكره . 

والواجب التوبة إىل هللا عز وجل والبعد عن ىذه البدع وا١تخالفات والتمسك ابلكتاب 
هج السلف الصاحل ففي ذلك ا٠تَت والصالح كما أىيب بطلبة العلم والعلماء والسنة ومن

فَػْلَيْحَذِر الَِّذيَن  ابلدعوة إىل هللا عز وجل وبياف خطر ىذه ا١تخالفات لقولو تعاىل : 
َنٌة أَْو ُيِصيبَػُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   (  ٖٙ: ) سورة النور   ٮُتَاِلُفوَف َعْن أَْمرِِه أَْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ

 

                                                 

 .   ٘٘ٔ" تنبيهات على أحكاـ ٗتتص اب١تؤمنات " للشيخ صاحل الفوزاف ص  ( ٔ)
، وقاؿ مؤلفو : " غالب ىذه احملداثت أفادان هبا شيخنا بكر بن عبد هللا  ٛٗٔو  ٚٗٔ: " أحكاـ اإلحداد " ص  انظر ( ٕ)

 أبو زيد أاثبو هللا "
، أسئلة وأجوبة يف  ٕ٘ٗ، ص  ٕانظر : موسوعة البدع وا١تخالفات الشرعية ٚتع أٛتد الشافعي ومصطفى آدـ ، ج ( ٖ)

 .   ٕٓوي ، ص العدد واإلحداد للشيخ مصطفى العد
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 اخلامتـة 

اٟتمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاٟتات ، والصالة والسالـ على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو 
 أٚتعُت .. وبعد ...

 فهذه خا٘تة أذكر فيها أىم النتائج على النحو التايل : 
اإلحداد ىو أف ٘تنع ا١ترأة نفسها ٦تا كانت تتهيأ لزوجها من تطيب وتزيُت وغَت٫تا ، مدة  -

 انقضاء العدة . 

اإلحداد شرع وفاءًا للزوج ، وتعظيمًا ٢تذا العقد وإظهارًا ٠تطره وشرفو ، وأت١تًا على  -
 فوات نعمة النكاح وكذلك العلم برباءة الرحم وغَتذلك . 

 ترؾ الزينة على احملدة ما دامت يف العدة . اتفق الفقهاء على وجوب  -

 ال ٬توز للحادة أف تتزوج وال التصريح اب٠تطبة دوف التعريض ما دامت يف العدة .  -

٭تـر على ا١ترأة احملدة استعماؿ الزينة يف بدهنا كاالكتحاؿ وا٠تضاب ابٟتناء دوف السدر  -
 . 

 ليالً و٘تسحو هناراً . ال ٬توز للمحدة االكتحاؿ إال للضرورة كالتداوي فتكتحل  -

 ٬توز للمحدة لبس ما شاءت من الثياب مامل تكن زينة أو مالبس ٤ترمة .  -

 ال ٬توز للمحدة استعماؿ الطيب إال شيئاً يسَتاً عند طهرىا من اٟتيض .  -

 ٬توز للحادة األدىاف ابألدىاف غَت ا١تطيبة وشم الطيب لغَت الًتفو .  -

 ضة وغَت٫تا من ا١تعادف النفيسة . ال ٬توز للمحدة التحلى ابلذىب والف -

 ٬تب على احملدة ا١تكث يف بيتها وليس ٢تا ا٠تروج من بيتها لغَت ضرورة أو حاجة .  -

٬توز للمحدة ا٠تروج إىل السوؽ وإىل ا١تستشفى والتدريس والدراسة وللوظيفة إذا دعت  -
 إىل ذلك حاجة ، وٮتشى عليها الضرر . 

ن احملرمات ا١تتقدمة متعمدة عا١تة ابٟتكم ، فإهنا أتمث ، إذا ارتكبت احملدة ٥تالفة شرعية م -
وعليها التوبة واالستغفار ، ألهنا ارتكبت أمراً ٤ترماً ، وال ٕتوز االستهانة يف مثل ذلك ، 
 وأما إذا كانت جاىلة فال إمث عليها، وتكمل اإلحداد، وال ينقضو ارتكاب ا١تخالفات . 

ن أب وأـ وإخوة وأوالد مراعاة ما تقـو بو من ىذا ينبغي على أىل ا١تتوىف عنها زوجها م -
الواجب الذي أمرىا هللا بو وامتثلتو فتعاف عليو ، وال يتضجر منها ، وال تًتؾ يف البيت 
لوحدىا طوياًل ، بل يقوموف ٔتؤانستها ، وإزالة الوحشة عنها ، وإدخاؿ السرور عليها ، 

تها من ٚتيع النواحي ، وال يضطروهنا وتصبَتىا ، ومراعاة حالتها النفسية ، وتفقد حاج
 للخروج من غَت حاجة . 
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 قائمػة ادلراجػع
 ( كتب التفسري:1
 ٖٓٚأحكػػاـ القػػرآف : أليب بكػػر أٛتػػد بػػن علػػي الػػرازي اٞتصػػاص اٟتنفػػي، ا١تتػػوىف سػػنة  -ٔ

 لبناف، طبعة مصورة عن الطبعة األوىل. –ىػ، دار الكتاب العريب، بَتوت 
ىػػ،  ٖٗ٘أحكاـ القرآف: أليب بكػر دمحم بػن عبػد هللا ا١تعػروؼ اببػن العػريب، ا١تتػوىف سػنة  -ٕ

 لبناف.. –ٖتقيق : علي دمحم البيحاوي، دار ا١تعرفة، بَتوت 
ىػػػ،  ٗٚٚتفسػػَت القػػرآف العظػػيم: أليب الفػػداء إٝتاعيػػل بػػن كثػػَت الدمشػػقي، ا١تتػػوىف سػػنة  -ٖ

 ـ. ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔدار الكتب العلمية ط: 
ىػ ،  ٗٓٙالتفسَت الكبَت ومفاتيح الغيب : للعالمة دمحم الرازي فخر الدين، ا١تتوىف سنة  -ٗ

 ـ. ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔدار الفكر، الطبعة الثالث سنة 
اٞتػػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػرآف: لإلمػػػػاـ أيب عبػػػػد هللا دمحم بػػػػن أٛتػػػػد األنصػػػػاري القػػػػرطيب، دار  -٘

 ـ.ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔوىل لبناف، الطبعة األ –الكتب العلمية، بَتوت 
 ( كتب احلديث وشروحو وعلومو: 2
إرواء الغليل يف ٗتريج أحاديث منػار السػبيل: أتليػف دمحم انصػر الػدين األلبػاين، إشػراؼ  -ٔ

 ـ. ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔزىَت الشاويش، ا١تكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية 
بػػن عبػػد الػػرٛتن ابػػن عبػػد ٖتفػػة األحػػوذي بشػػرح جػػامع الًتمػػذي: للعالمػػة أيب العلػػي دمحم -ٕ

ىػ، راجع أصولو وصححو: عبد الرٛتن دمحم  ٖٖ٘ٔالرحيم ا١تبار كفوري،ا١تتوىف سنة 
 -ىػػػػػ  ٚٓٗٔالقػػػػاىرة، الطبعػػػػة الثالثػػػػة  سػػػػنة  –عثمػػػػاف، الناشػػػػر:مكتبة ابػػػػن تيميػػػػة 

 ـ.ٜٚٛٔ
التلخيص اٟتبَت ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت: لشهاب الدين أٛتد بن علي ابن حجر  -ٖ

 -ىػ  ٖٗٛٔعسقالين، اعتٌت بو: عبد هللا ىاشم اليماين ا١تدين اب١تدينة ا١تنورة سنة ال
 ـ. ٜٗٙٔ

التمهيد ١تا يف ا١توطأ من ا١تعاين واألسانيد: لإلماـ أيب عمر يوسف بن عبد هللا ابػن دمحم  -ٗ
بػػن عبػػد الػػرب النمػػري القػػرطيب، ٖتقيػػق: سػػعيد أٛتػػد أعػػراب، مكتبػػة ابػػن تيميػػة سػػنة 

 ـ. ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔ
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ىػ، الدار السلفية ،  ٖٗ٘الثقات: للحافظ أيب حامت دمحم بن حباف البسيت، ا١تتوىف سنة  -٘
 الطبعة األوىل. 

سػػبل السػػالـ شػػرح بلػػوغ ا١تػػراـ مػػن ٚتػػع أدلػػة األحكػػاـ: لإلمػػاـ دمحم بػػن إٝتاعيػػل األمػػَت -ٙ
ٛتػد ىػػ ، صػححو وعلػق عليػو وخػرج أحاديثػو: فػواز أ ٕٛٔٔالصنعاين، ا١تتوىف سنة 

 ٜٚٛٔ -ىػػػ  ٚٓٗٔزمػريل وإبػػراىيم دمحم اٞتمػػل، دار الػػرايف للػػًتاث، الطبعػػة الرابعػػة 
 ـ.

سػػنن الًتمػػذي ا١تسػػمى ابٞتػػامع الصػػحيح: لإلمػػاـ أيب عيسػػى دمحم بػػن عيسػػى ابػػن سػػورة  -ٚ
 -الًتمػػذي، حققػػو وصػػححو: عبػػد الػػرٛتن دمحم عثمػػاف، دار الفكػػر للطباعػػة والنشػػر

 ـ. ٜٓٛٔ -ىػ  ٓٓٗٔبَتوت 
ىػ، عٍت بتصحيحو:  ٖ٘ٛسنن الدارقطٍت: لإلماـ علي بن عمر الدارقطٍت، ا١تتوىف سنة  -ٛ

 السيد عبد هللا ىاشم ٯتاين ا١تدين، دار احملاسن للطباعة.
سنن الدارمي : لإلماـ أيب دمحم عبد هللا بن عبد الرٛتن بن الفضل الدارمي، ا١تتوىف سػنة  -ٜ

 لناشر: دار إحياء السنة النبوية.ىػ ، طبع بعناية دمحم أٛتد د٫تاف، ا ٕ٘٘
سػػنن أيب داود: لإلمػػاـ أيب داود سػػليماف بػػن األشػػعث السجسػػتاين األزدي، مراجعػػة  -ٓٔ

 وضبط وتعليق : دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد، دار الفكر.
 ٛ٘ٗالسنن الكربى: لإلماـ أيب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي، ا١تتوىف سػنة  -ٔٔ

بػَتوت ، توزيػع مكتبػة :  – عبد القادر عطػا ، دار الكتػب العلميػة ىػ ، ٖتقيق: دمحم
 ـ. ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔدار الباز، الطبعة األوىل سنة 

ىػػ ْتاشػية  ٕ٘ٚسنن ابن ماجة القزويٍت : لإلمػاـ دمحم بػن يزيػد القػزويٍت، ا١تتػوىف سػنة  -ٕٔ
 بَتوت. –اإلماـ أيب اٟتسن السندي، دار اٞتيل 

ىػػػ ، بشػػرح جػػالؿ الػػدين  ٖٖٓالمػػة أٛتػػد النسػػائي، ا١تتػػوىف سػػنة سػػنن النسػػائي: للع -ٖٔ
 ـ. ٖٜٓٔ -ىػ  ٖٛٗٔالسيوطي، وحاشية السندي، دار الفكر، الطبعة األوىل 

ىػػػ، حققػػو وعلػػق  ٙٔ٘شػػرح السػػنة: لإلمػػاـ اٟتسػػُت بػػن مسػػعود البغػػوي، ا١تتػػوىف سػػنة -ٗٔ
 ٖٓٗٔالثانية  عليو وخرج أحاديث: شعيب األرانؤوط ، ا١تكتب اإلسالمي، الطبعة

 ـ. ٖٜٛٔ -ىػ 
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صحيح البخاري: لإلماـ أيب عبد هللا دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم بػن ا١تغػَتة ابػن بردزبػة -٘ٔ
 ـ. ٜٔٛٔ -ىػ  ٔٓٗٔالبخاري اٞتعفي، دار الفكر سنة 

صػػحيح سػػنن أيب داود: أتليػػف دمحم انصػػر الػػدين األلبػػاين، علػػق عليػػو وفهرسػػة: زىػػَت  -ٙٔ
 ٜٜٛٔ -ىػػػ  ٜٓٗٔكتػػب اإلسػػالمي، بػػَتوت، الطبعػػة األوىل الشػػاويش، توزيػػع ا١ت

 ـ، الناشر: مكتب الًتبية العربية لدوؿ ا٠تليج.
صحيح مسلم: لإلماـ أيب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشػَتي النيسػابوري،  -ٚٔ

 دار ا١تعرفة.
فػػػتح البػػػاري شػػػرح صػػػحيح البخػػػاري: للحػػػافظ أٛتػػػد بػػػن علػػػي بػػػن حجػػػر العسػػػقالين  -ٛٔ

ىػػ ، رقػم كتبػو وأبوابػػو وأحاديثػو: دمحم فػؤاد عبػد البػاقي، وقػرأ أصػػلو  ٕ٘ٛتػوىف سػنة ا١ت
تصػػػحيحاً وٖتقيقػػػػاً: عبػػػػد العزيػػػز بػػػػن عبػػػػد هللا بػػػن ابز، دار الفكػػػػر للطباعػػػػة والنشػػػػر 

 والتوزيع.
 ( كتب الفقو:3
 الفقو احلنفي: –أ 
ا١توصػلي اٟتنفػي، طبػع مطبعػة االختيار لتعليل ا١تختار: لإلماـ عبػد هللا بػن ٤تمػود مػورد  -ٔ

 ىػ. ٖ٘٘ٔمصطفى البايب اٟتليب سنة 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: للعالمة زين الدين ابن ٧تػيم اٟتنفػي، دار ا١تعرفػة بػَتوت، -ٕ

 الطبعة الثانية.
بػػدائع الصػػنائع يف ترتيػػب الشػػرائع: للعالمػػة عػػالء الػػدين أيب بكػػر بػػن مسػػعود الكاسػػاين  -ٖ

 لبناف. –ىػ ، دار الكتب العلمية بَتوت  ٚٛ٘سنة  اٟتنفي، ا١تتوىف
البنايػػة يف شػػرح ا٢تدايػػة: للعالمػػة أيب دمحم ٤تمػػود بػػن أٛتػػد العيػػٍت، دار الفكػػر، بػػَتوت،  -ٗ

 ـ ٜٜٓٔ -ىػ  ٔٔٗٔالطبعة الثانية سنة 
تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق: للعالمة فخر الدين بن عثماف بن علي الزيلعي، مكتبة  -٘

 ابكستاف. –، ملتاف مدادية
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 الفقو ادلالكي: -ب
بلغة السػالك ألقػرب ا١تسػالك إىل مػذىب اإلمػاـ مالػك: للعالمػة أٛتػد بػن دمحم الصػاوي -ٔ

ا١تالكي على الشرح الصغَت للدردير، وا١تعروؼ ْتاشية الصاوي على الشػرح الصػغَت 
 ىػ. ٕٖٚٔللدردير، مطبعة مصطفى البايب ٔتصر سنة 

البهجػػػة يف شػػػرح التحفػػػة: أليب اٟتسػػػن علػػػي بػػػن عبػػػد السػػػالـ التسػػػويل علػػػى األرجػػػوزة  -ٕ
 -ىػػػػػػ  ٕٔٗٔا١تسػػػػػماة بتحفػػػػػة اٟتكػػػػػاـ البػػػػػن عاصػػػػػم األندلسػػػػػي، دار الفكػػػػػر سػػػػػنة 

 ـ. ٜٜٔٔ
 -جواىر اإلكليل بشرح ٥تتصر الشيخ خليل: للعالمة صاحل عبد السميع األيب األزىري -ٖ

 دار ا١تعرفة.
على الشرح الكبَت : للعالمػة مشػس الػدين دمحم بػن عرفػة الدسػوقي دار  حاشية الدسوقي -ٗ

 بَتوت، توزيع ا١تكتبة التجارية. –الفكر 
حاشية العدوي على شرح أيب اٟتسن لرسالة ابن أيب زيد القَتواين: للعالمة الشيخ علي  -٘

 ـ. ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔالصعيدي العدوي، دار الفكر سنة 
 ج ػ  الفقو الشافعي:

إلشراؼ على مذاىب أىل العلم: للعالمة أيب بكػر دمحم بػن إبػراىيم بػن ا١تنػذر، قػدـ لػو ا -ٔ
 مكة ا١تكرمة. –وخرج أحاديثو عبد هللا عمر البارودي، ا١تكتبة التجارية 

إعانػػة الطػػالبُت علػػى حػػل ألفػػاظ فػػتح ا١تعػػُت: للعالمػػة أيب بكػػر ا١تشػػهور ابلسػػيد البكػػري  -ٕ
 بَتوت. –دار إحياء الًتاث العريب ابن السيد دمحم شطا الدمياطي، 

روضػػػػػة الطػػػػػالبُت وعمػػػػػدة ا١تفتػػػػػُت: لإلمػػػػػاـ ٭تػػػػػِت بػػػػػن شػػػػػرؼ النػػػػػووي، إشػػػػػراؼ : زىػػػػػَت  -ٖ
 ـ. ٜٜٔٔ -ىػ  ٕٔٗٔالشاويش، ا١تكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة سنة 

اجملمػػػوع شػػػرح ا١تهػػػذب: للشػػػيخ ٭تػػػِت الػػػدين ٭تػػػِت بػػػن شػػػرؼ النػػػووي، والتكملػػػة الثانيػػػة  -ٗ
 بَتوت. –ٓتيت ا١تطيعي، دار الفكر للشيخ دمحم 

مغػػػٍت احملتػػػػاج علػػػػى معرفػػػة معػػػػاين ألفػػػػاظ ا١تنهػػػاج: للعالمػػػػة دمحم ا٠تطيػػػػب الشػػػػربيٍت، دار  -٘
 الفكر.

 ا١تهذب: للعالمة أيب إسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازي، الناشر: دار الفكر. -ٙ
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 العبػػاس أٛتػػد بػػن ٛتػػزة هنايػػة احملتػػاج إىل شػػرح ا١تنهػػاج: للعالمػػة مشػػس الػػدين دمحم بػػن أيب -ٚ
بػػَتوت، الطبعػػة األخػػَتة  –الرملػػي األنصػػاري الشػػهَت ابلشػػافعي الصػػغَت، دار الفكػػر 

 ـ. ٜٗٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔ
 الفقو احلنبلي: -د
إعػػػالـ ا١تػػػوقعُت عػػػن رب العػػػا١تُت: للعالمػػػة مشػػػس الػػػدين أيب عبػػػد هللا دمحم بػػػن أيب بكػػػر  -ٔ

عبػػػػد السػػػػالـ إبػػػػراىيم، دار الكتػػػػب ا١تعػػػػروؼ اببػػػػن قػػػػيم اٞتوزيػػػػة، رتبػػػػة وضػػػػبطو: دمحم 
 ـ. ٜٜٔٔ -ىػ  ٔٔٗٔالعلمية الطبعة األوىل 

اإلنصػاؼ يف معرفػة الػػراجح مػن ا٠تػػالؼ علػى مػذىب اإلمػػاـ أٛتػد بػػن حنبػل: للعالمػػة  -ٕ
عػالء الػدين أيب اٟتسػن علػي بػن سػليماف ا١تػرداوي، صػححو دمحم الفقػي، دار إحيػػاء 

 لبنا. –َتوت الًتاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب، ب
حاشية الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع: للعالمة عبػد الػرٛتن بػن قاسػم النجػدي الطبعػة  -ٖ

 ىػ ، ومل تذكر دار النشر وال بلد النشر. ٖٓٗٔالثانية 
زاد ١تعػػػاد يف ىػػػدي خػػػَت العبػػػاد: للعالمػػػة ٣تػػػد الػػػدين بػػػن أيب بكػػػر ا١تعػػػروؼ اببػػػن قػػػيم  -ٗ

وعبػػػػػد القػػػػػادر األانؤوط، مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة،  اٞتوزيػػػػػة، حققػػػػػو : شػػػػػعيب األرانؤوط ،
 ـ. ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔالطبعة الثالثة عشر سنة 

الشػػػػرح ا١تمتػػػػع علػػػػى زاد ا١تسػػػػتقنع: للعالمػػػػة دمحم بػػػػن صػػػػاحل العثيمػػػػُت، حققػػػػو: الػػػػدكتور  -٘
سليماف بن عبد هللا بن ٛتود أاب ا٠تيل، والػدكتور خالػد بػن علػي ا١تشػيقح، مؤسسػة 

 ىػ. ٗٔٗٔابلرايض ، الطبعة الثانية سنة  آساـ
للعالمػة منصػور «: دقائق أويل النهػى لشػرح ا١تنتهػى » شرح منتهى اإلرادات ا١تسمى بػ  -ٙ

 بن يونس البهويت، مصححة على نسخة خطية ٤تفوظة بدار الكتب ، دار الفكر. 
سي، حققو: الشيخ العدة شرح العمدة: للعالمة هباء الدين عبد الرٛتن بن إبراىيم ا١تقد -ٚ

 ـ. ٖٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔخليل مأموف ، دار ا١تعرفة ، الطبعة األوىل سنة 
 –الفروع: لإلماـ مشس الدين ا١تقدسػي أيب عبػدهللا دمحم بػن مفلػح، عػامل الكتػب بػَتوت  -ٛ

 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔالطبعة الرابعة سنة 
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ن رجػػػػب اٟتنبلػػػػي دار القواعػػػد يف الفقػػػػو اإلسػػػػالمي: للعالمػػػة أيب الفػػػػرج عبػػػػد الػػػرٛتن بػػػػ -ٜ
 ـ. ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔاٞتيل، بَتوت، الطبعة الثانية سنة 

كشاؼ القناع عن منت اإلقناع: للعالمة منصور بن يونس البهويت، علق عليو: الشيخ   -ٓٔ
 ـ. ٖٜٛٔ -ىػ  ٖٓٗٔىالؿ مصيلحي مصطفى ىالؿ، عامل الكتب سنة 

وترتيػػػب عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن قاسػػػم ٣تمػػػوع فتػػػاوى شػػػيخ اإلسػػػالـ أٛتػػػد بػػػن تيميػػػة: ٚتػػػع -ٔٔ
 النجدي وساعده ابنو دمحم، مكتبة ابن تيمية.

ا١تغػػٍت مػػع الشػػرح الكبػػَت علػػػى مػػنت ا١تقنػػع: لإلمػػامُت موفػػػق الػػدين ومشػػس الػػدين ابػػػن  -ٕٔ
 ٜٗٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔبَتوت ، الطبعة األوىل سنة  –قدامة، دار الفكر، دار الفكر 

 ـ.
 الفقو الظاىري: -ىػ 

 علي بن أٛتد بن سعيد بػن حػـز األندلسػي، ٖتقيػق : الػدكتور عبػد الغفػار احمللى : أليب دمحم
 ـ .ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔسليماف البغدادي، دار الكتب العلمية سنة 

 (كتب اللغة :4
: إعداد وتصنيف ندًن مرعشلي وأسامة مرعشلي، دار اٟتضارة ٔ ( الصحاح يف اللغة والعلـو

 ـ. ٜٗٚٔسنة لبناف، الطبعة األوىل  –العربية ببَتوت 
( القػػاموس احملػػيط: للعالمػػة ٣تػػد الػػدين دمحم بػػن يعقػػوب الفػػَتوزآابدي، دار الفكػػر بػػَتوت، ٕ

 ـ. ٖٜٛٔ -ىػ  ٖٓٗٔسنة 
( لساف العرب: للعالمة أيب الفضل ٚتاؿ الدين دمحم بن منظور ابن منزو اإلفريقي ا١تصري، ٖ

 بَتوت، نشر مؤسسة الكتب الثقافية. –دار صادر 
 ـ. ٜٛ٘ٔ -ىػ  ٖٚٚٔبَتوت  -: للعالمة أٛتد رضا، دار مكتبة اٟتياة ( منت اللغةٗ
( ٥تتػػػػار الصػػػػحاح: للعالمػػػػة دمحم بػػػػن أيب بكػػػػر الػػػػرازي، عػػػػٍت بًتتيبػػػػو: ٤تمػػػػود خػػػػاطر، دار ٘

 اٟتديث ابلقاىرة.
( ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الرافعي الكبَت: للعالمة أيب العباس أٛتد بن دمحم بن علػي ا١تتػوىف ٙ

 ػ ، دار الكتب العلمية.ى ٓٚٚسنة 
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( معجم مقاييس اللغة: أليب اٟتسُت أٛتد بن فارس، ٖتقيق : عبد السالـ ىاروف، الطبعة ٚ
لبنػاف ، سػنة  –ىػ ، دار صادر الكتب العربيػة، بػَتوت  ٖٙٙٔاألوىل ابلقاىرة سنة 

 مكة ا١تكرمة. -ـ، توزيع دار البازٜٛٚٔ -ىػ  ٜٖٛٔ
 ( كتب متنوعة : 5
 ىػ . ٙٔٗٔاد ، د/ خالد عبد هللا ا١تصلح ، دار الوطن ، الطبعة األوىل ، أحكاـ اإلحد -ٔ
أسئلة وأجوبة يف العدد واإلحداد للشيخ مصطفى العدوي ، دار السنة ، ط األوىل ،  -ٕ

 ىػ . ٗٔٗٔ
بدع وأخطاء و٥تالفات شائعة للشيخ أٛتد عبد هللا السلمي ، مكتبة ا١تعارؼ للنشر  -ٖ

 ـ .ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔاألوىل ،  والتوزيع ، الرايض ، ط
بدع و٥تالفات ال أصل ٢تا ، ٚتع أٯتن ا١تزين ، مكتبة عباد الرٛتن ، ط األوىل ،  -ٗ

 ىػ . ٕٚٗٔ
سؤاؿ وجواب للشيخ دمحم بن العثيمُت ٚتع أـ عبد الرٛتن ، مكتبة دار السالـ ، ط  -٘

 ىػ . ٖٔٗٔاألوىل ، 
 ىػ . ٗٔٗٔطن ، ط األوىل ، فتاوى إسالمية ترتيب دمحم ا١تسند ، دار الو  -ٙ
فتاوى ا١ترأة لسماحة الشيخ ابن ابز ، ٚتع دمحم ا١تسند ، دار الوطن ، الرايض ، ط  -ٚ

 ىػ . ٕٔٗٔاألوىل ، 
فتاوى معاصرة جملموعة من ا١تشايخ ، إعداد سامل اٞتهٍت ، مؤسسة أساـ ابلرايض ، ط  -ٛ

 ىػ . ٖٔٗٔاألوىل ، 
أ. د / وىبة الزحيلي ، دار الفكر ، ط األوىل ،  الفقو اإلسالمي وأدلتو ، أتليف -ٜ

 ىػ .  ٗٓٗٔ
الفتاوى ا١تهمات للشيخ دمحم شلتوت ٖتقيق على حسن ، دار ابن اٞتوزي ، ط  -ٓٔ

 ىػ . ٖٔٗٔاألوىل ، 
 ىػ. ٕٖٗٔ، ربيع األخر ،  ٣٘ٓتلة العدؿ ، العدد  -ٔٔ
لشويعر ، مكتبة ا١تعارؼ ، ٣تموع فتاوى ٝتاحة الشيخ عبد العزيز بن ابز ، ٚتع دمحم ا -ٕٔ

 ىػ  . ٘ٔٗٔط األوىل ، 
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٣تموع فتاوى ورسائل الشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت ٚتع فهد انصر السليماين ، دار  -ٖٔ
 ىػ . ٖٔٗٔالثراي ، ط األوىل ، 

٣تموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء ٚتع اٛتد الدويض ، ط :  -ٗٔ
 واالفتاء . الرائسة العامة للبحوث 

موسوعة البدع وا١تخالفات الشرعية ٞتمع من كبار العلماء ، ٚتع أٛتد الشافعي ،  -٘ٔ
 ىػ . ٕٖٗٔومصطفى آدـ ، دار ابن حـز ، ط األوىل : 

ا١تفصل يف أحكاـ ا١ترأة والبيت ا١تسلم د / عبد الكرًن زيداف ، مؤسسة الرسالة ، ط  -ٙٔ
 ـ . ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔاألوىل ، 

واب يف الزواج والطالؽ ٞتمع من العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية ج ٓٓ٘ -ٚٔ
واالفتاء ، إعداد الشيخ أٛتد بن عبد هللا الشافعي ، دار ابن حـز ، القاىرة ، ط 

 ـ . ٕٓٔٓ -ىػ ٖٓٗٔاألوىل ، 
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 فهػػػرس ادلوضوعػػات
 الصفحة ادلوضػػػػوع

 ٜٔٔ مقدمة . 
 ٕٜٔ أسباب اختيار ا١توضوع . 

 ٕٜٔ خطة البحث . 
 ٜٗٔ منهج البحث 

 ٜ٘ٔ ادلبحث األوؿ : تعريف اإلحداد ، وحكمو ، واحلكمة من مشروعيتو .
 ٜٙٔ ا١تطلب األوؿ : تعريف اإلحداد لغة واصطالحاً .

 ٜٚٔ ا١تطلب الثاين : حكم اإلحداد .
 ٕٗٓ ا١تطلب الثالث : اٟتكمة من مشروعية اإلحداد .

 ٕٙٓ األحكاـ اليت تلـز احلادة .ادلبحث الثاين : 
 ٕٚٓ ادلطلب األوؿ : جتنب الزواج واخلطبة .
 ٜٕٓ ادلطلب الثاين : جتنب الزينة يف البدف .

 ٕٔٔ الفرع األوؿ : ٕتنب االكتحاؿ .
 ٖٕٔ الفرع الثاين : حكم ترجيل احملدة شعر رأسها .
 ٕ٘ٔ الفرع الثالث : حكم دىن احملدة شعر رأسها .

 ٕٚٔ الرابع : ٕتنب ا٠تضاب .الفرع 
 ٕٚٔ ا١تسألة األوىل : حكم خضاب شعر احملدة ابٟتناء .
 ٕٛٔ ا١تسألة الثانية : حكم خضاب شعر احملدة ابلسدر .
 ٜٕٔ ا١تسألة الثالثة : حكم خضاب كفي احملدة وقدميها .

 ٕٕٓ ادلطلب الثالث : جتنب الزينة يف اللباس
 ٕٕٓ غَت ا١تصبوغة .الفرع األوؿ : حكم ا١تالبس 

 ٖٕٕ الفرع الثاين : حكم ا١تالبس ا١تصبوغة .
 ٜٕٕ الفرع الثالث : حكم اإللتزاـ ابلثياب السوداء أايـ اإلحداد .
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 الصفحة ادلوضػػػػوع
 ٖٕ٘ ادلطلب الرابع : جتنب الطيب .

 ٖٕٙ الفرع األوؿ : حكم تطيب احملدة .
 ٖٕٛ إذا تطيبت قبل لزـو اإلحداد مث لزمها . الفرع الثاين : حكم احملدة

 ٕٓٗ الفرع الثالث : حكم األدىاف غَت ا١تطيبة للحادة .
 ٕٔٗ الفرع الرابع : حكم شم الطيب للحادة .

 ٕٕٗ الفرع ا٠تامس : حكم أكل الطيب للحادة .
 ٕٙٗ الفرع السادس : حكم التجارة ابلطيب للحادة .

 ٕٙٗ اٟتادة ا١تعتادة إذا ماتت .الفرع السابع : حكم تطيب 
 ٕٚٗ ادلطلب اخلامس : جتنب احللي .

 ٕٔ٘ ادلطلب السادس : جتنب خروج احملدة من بيتها .
 ٕٕ٘ الفرع االوؿ : حكم خروج احملدة مع رجوعها لتبيت يف بيتها .

 ٕٚ٘ الفرع الثاين : حكم مكث احملدة يف بيتها بعد وفاة زوجها .
 ٕٗٙ بقاء اٟتادة يف ا١تعتكف بعد وفاة زوجها . الفرع الثالث : حكم

 ٕ٘ٙ الفرع الرابع : حكم خروج اٟتادة للحج .
 ٕٙٙ ادلبحث الثالث : الدبع وادلخالفات يف اإلحداد .

 ٕٗٚ ا٠تا٘تة .
 ٕ٘ٚ قائمة ا١تراجع .

 ٖٕٛ فهرس ا١توضوعات .
 
 
 
 
 
 


