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 جواب سؤال

 عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
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 السؤال:

Assalam u Alaikum - A Teacher of Sociology has raised a question regarding the Edat 

(time break after a women husband dies which is 4 month and 10 days) .He says that as 

philosophy behind this time is to came to know about women pregnancy after her husband 

death ,so if medically it is proved that widow is not pregnant then the time of Edat should be 

reduced accordingly? Need your answer and guidance. 

 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا ٌَتََربَّْصَن ﴿األصل فً عدة المرأة المتوفى عنها زوجها لوله تعالى:  -1

ُ بَِما تَْعَملُوَن فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَََل ُجنَاَح  أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا بِأَنفُِسِهنَّ  ٌُْكْم فٌَِما فَعَْلَن فًِ أَنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوَّللاَّ َعلَ

، وهذا نص عام فً كل شرعنها زوجها هً أربعة أشهر وع ، وواضح من هذه اآلٌة أن عدة المرأة المتوفى﴾َخبٌِر  

 امرأة توفً عنها زوجها، حامالً كانت أو غٌر حامل...

وهً تخصص عموم اآلٌة السابمة فً  ﴾َوأُوََلُت اْْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ ﴿ خرىهنان آٌة كرٌمة أ -2

 الحاملالمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر، وأما  الحاملالمتوفى عنها زوجها، أي غٌر  الحاملغٌر 

المرأة المتوفى عنها زوجها غٌر حامل فعدتها أربعة  ولذلن فإذا ثبت أن المتوفى عنها زوجها فعدتها أن تضع حملها...

أشهر وعشر لوالً واحداً، أي أن الذي لال لن إذا ثبت أن المرأة غٌر حامل فال عدة لها فهو لد عكس الحكم، فإما أن 

 لٌل...ٌٌر األحكام من باب التضٌكون جاهالً ال ٌدرن كٌف تؤخذ األحكام وتستنبط، وإما هو علمانً ٌكٌد لإلسالم بتغ

 ( ملف وورد:77باب منزلة السنة من القرآن، صفحة )لمد بٌنا ذلن فً الشخصٌة الجزء الثالث  -3

وجاءت السنة وخصصت هذا العام... ومن ذلن لوله تعالى:  ،: فمد وردت فً المرآن عموماته)تخصٌص عام

فإن هذه اآلٌة دلت على عدة الوفاة،  ﴾أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا بِأَنفُِسِهنَّ  َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا ٌَتََربَّْصنَ ﴿

ً  ،فخصصت هذه اآلٌة فً حدٌث سـبٌعة األسلمٌة أن لد  فأخبرها  ،إذ ولدت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرٌن ٌوما

 حلت، فبٌن ذلن أن اآلٌة مخصوصة فً غٌر الحامل.(

 ( ملف وورد:656باب تخصٌص الكتاب بالكتاب )وكذلك قلنا فً الكتاب نفسه  -4

ألن كالً منهما جاء به الوحً لفظاً ومعنى، فٌصح أن ٌكون أحدهما مخصصاً  ؛)ٌجوز تخصٌص الكتاب بالكتاب

 َوأُوََلُت اْْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَن ٌََضْعنَ ﴿لآلخر، وألنه ولع التخصٌص فعالً فً المرآن بالمرآن، فمن ذلن لوله تعالى: 

أَْربَعَةَ  َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا ٌَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ ﴿فإن هذه اآلٌة وردت مخصصة لموله تعالى:  ﴾َحْملَُهنَّ 

 .(﴾أَْشُهٍر َوَعْشًرا

ها، وهذا رأي ، وإن كانت حامالً فعدتها أن تضع حملشرنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعأي أن المتوفى ع -5

وهنان رأي مرجوح لال به بعض الفمهاء وهو أن العدة فً هذه الحالة هً أبعد األجلٌن  الجمهور أي أكثر الفمهاء...

أما ما لاله لن ذلن الشخص بأن المرأة إذا ثبت أنها لٌست حامالً فال  بٌن وضع الحمل وبٌن األربعة أشهر وعشر...

أي أن الذي لال لن إذا ثبت أن المرأة غٌر حامل فال عدة لها فهو لد نا فٌما سبك )عدة لها فهو ال ٌصح بحال بل كما لل



 موقع الخَلفة                     مٌات حزب التحرٌرموقع إعَل                       موقع جرٌدة الراٌة           إلعَلمً المركزياموقع المكتب موقع حزب التحرٌر                                           

        tahrir.org-ut-www.hizb                  tahrir.info-ut-www.hizb         www.alraiah.net                       www.htmedia.info                        www.khilafah.net 

ٌٌر األحكام عكس الحكم، فإما أن ٌكون جاهالً ال ٌدرن كٌف تؤخذ األحكام وتستنبط، وإما هو علمانً ٌكٌد لإلسالم بتغ

 من باب التضلٌل...(

 ها:وقد ورد ذلك فً التفاسٌر المعتبرة، وأكتفً بواحد من -6

ئًِ لَْم ٌَِحْضنَ ﴿: بن كثٌر عند تفسٌر اآلٌة الكرٌمةاجاء فً تفسٌر  ُهنَّ أَن ٌََضْعَن َوأُوََلُت اْْلَْحَماِل أََجلُ  َوالَلَّ

 :﴾َحْملَُهنَّ 

ٌمول تعالى: ومن كانت حامال فعدتها بوضعه، ولو  ﴾وأوَلُت اْلْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ ﴿ :ولوله تعالى

كان بعد الطالق أو الموت بفَُواق نالة فً لول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه اآلٌة الكرٌمة، 

وكما وردت به السنة النبوٌة. ولد ُروي عن علً، وابن عباس، رضً هللا عنهم أنهما ذهبا فً المتوفى عنها زوجها 

 :ا تعتد بأبعد األجلٌن من الوضع أو األشهر، عمال بهذه اآلٌة الكرٌمة، والتً فً سورة "البمرة". ولد لال البخاريأنه

وأبو هرٌرة  -)حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شٌبان، عن ٌحٌى لال: أخبرنً أبو سلمة لال: جاء رجل إلى ابن عباس 

َوأُوََلُت ﴿ أنا:ن لٌلة. فمال: ابن عباس آخر األجلٌن. للت فمال: أفتنً فً امرأة ولدت بعد زوجها بأربعٌ - جالس

فأرسل ابن عباس غالمه كرٌبا  - ٌعنً أبا سلمة -أنا مع ابن أخً  لال أبو هرٌرة: ﴾اْْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَن ٌََضْعَن َحْملَُهنَّ 

ته بأربعٌن لٌلة، فخطبت، فأنكحها إلى أم سلمة ٌسألها، فمالت: لتِل زوج سبٌعة األسلمٌة وهً حبلى، فوضعت بعد مو

 هنا مختصًرا. ولد رواه مسلم بلفظ: ( هكذا أورد البخاري هذا الحدٌث ها، وكان أبو السنابل فٌمن خطبهارسول هللا 

)حدثنً أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثنً ٌونس بن ٌزٌد، عن ابن شهاب، حدثنً عبٌد هللا بن عبد هللا بن 

إلى عمر بن عبد هللا بن األرلم الزهري ٌأمره أن ٌدخل على ُسبٌَعة بنت الحارث األسلمٌة فٌسألها  ُعتبة: أن أباه كتب

حٌن استفتته. فكتب ُعمر بن عبد هللا ٌخبره أن سبٌعة أخبرته أنها كانت تحت  عن حدٌثها وعما لال لها رسول هللا 

داع وهً حامل، فلم تَنَشب أن وضعت حملها بعد فتوفً عنها فً حجة الو - وكان ممن شهد بدًرا -َسعد بن َخولة 

أران متجملة؟ لعلن  لً ماوفاته، فلما تَعَلَّت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل علٌها أبو السنابل بن بَعكن فمال لها: 

ًّ تَرجٌن النكاح، إنن وهللا ما أنت بناكح حتى تَمَر علٌن أربعة أشهر وعشٌر. لالت ُسبٌَعة: فلما لال لً ذلن جَ  معُت عل

فسألته عن ذلن، فأفتانً بأنً لد َحلَلت حٌن وضعُت حملً، وأمرنً بالتزوٌج  ثٌابً حٌن أمسٌُت فأتٌُت رسول هللا 

 إن بدا لً.(

 والخَلصة:

 وهً: أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مبٌنة فً كتاب هللا سبحانه وسنة رسوله 

َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا ﴿ عشرة أٌام وفك آٌة سورة البمرةإذا لم تكن حامالً فعدتها أربعة أشهر و -1

، وإذا كانت حامالً فعدتها إلى أن تضع حملها وفك آٌة سورة الطالق ﴾أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا ٌَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ 

 على النحو الذي بٌناه آنفاً. ﴾َن َحْملَُهنَّ َوأُوََلُت اْْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَن ٌََضعْ ﴿

الذي لال لن إذا ثبت أن المرأة غٌر حامل فال عدة لها فهو لد عكس الحكم، وكما للنا آنفاً )فإما أن ٌكون وأما  -6

 ٌٌر األحكام من باب التضلٌل...(.جاهالً ال ٌدرن كٌف تؤخذ األحكام وتستنبط، وإما هو علمانً ٌكٌد لإلسالم بتغ
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