بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال

عدة المرأة المخطوبة التي مات عنها زوجها
سالم وابو بكر الفقهاء
إلى مالك 
سؤال مالك سالم:
شيخي لو سمحت لي ،سؤال من فضلك :المرأة المخطوبة إذا مات زوجها فهل لها عدة؟ وهل ترث
خطيبها؟ جزاك هللا عنا كل خير.
سؤال ابو بكر الفقهاء:
جزى هللا شيخنا ،هل تثبت العدة بالدخول أم بابرام العقد فقط؟ ألن هناك حاالت طالق ال يتم فيها
الدخول لسبب ما ،فهل العدة واحدة؟
الجواب:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
إن السؤالين متقاربان لذلك نجيب عليهما معا بإذن هللا.
 -1إذا كان القصد بالمخطوبة في السؤال المرأة التي تق َّدم الرجل لخطبتها ووُ جدت موافقة مبدئية على
الزواج ولكن لم يتم عقد الزواج بعد أي لم يتم ما يسميه البعض "اإلمالك" فلم يحصل إيجاب وال قبول وفق
األحكام الشرعية ذات العالقة ...إذا كان المقصود بالمخطوبة في السؤال هذه الحالة من الخطبة المنتشرة
في بعض بلدان المسلمين أي الموافقة المبدئية على الزواج ولكن دون عقد الزواج ...فإن هذه الحالة ال تعد
زواجا وال تعد المخطوبة زوجة وتكون أجنبية عن الخاطب فال يصح له الخلوة بها وال يصح لها كشف
شيء من عورتها أمامه ...وال يترتب على الخطبة بهذا المعنى أية آثار من اآلثار التي تترتب على عقد
الزواج من عدة أو مهر أو ميراث ...إلخ.
 -2أما إذا كان المقصود بالمرأة المخطوبة في السؤال المرأة التي تزوجها الخاطب بعقد نكاح شرعي
فإنها تكون زوجته شرعا ويترتب على عقد النكاح الشرعي آثار وفق التفاصيل المبينة في كتب الفقه،
وسنبين بعضها في النقاط الالحقة بإذن هللا.
 -3المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها أي بعد أن عقد عليها عقد النكاح وقبل أن يحصل
الدخول بها ،هذه المرأة تعد زوجة المتوفى وتعتد العدة الشرعية للمتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر
ش ُهر َو َع ْ
صنَ ِبأ َ ْنفُسِ ِهنَّ أَ ْر َب َع َة أَ ْ
شراً﴾ ،ولما
وعشر لقوله تعالىَ ﴿ :والَّذِينَ ُي َت َو َّف ْونَ ِم ْن ُك ْم َو َي َذ ُرونَ أَ ْز َواجا ً َي َت َر َّب ْ
صدَاقا َولَم َيد ُخل ب َها
روى الترمذي وغيره َعن ابن َمسعُود أَ َّن ُه سُئ َل َعن َرجُل َت َزوَّ َج ام َرأَة َولَم َيفرض لَ َها َ
ير ُ
َح َّتى َم َ
اثَ ،ف َقا َم
س َو َال َش َط َط َو َع َل ْي َها ا ْل ِع َّدةُ َو َل َها الم َ
صدَاق ن َسائ َها َال َوك َ
ات َف َقا َل ابنُ َمسعُودَ :ل َها مث ُل َ
ضى َرسُو ُل َّ
هللا صلى هللا عليه وسلم في بر َو َع بنت َواشق ام َرأَة م َّنا مث َل
َمعق ُل بنُ س َنان األَش َجعي َف َقا َلَ :ق َ
ت َف َفر َح ب َها ابنُ َمسعُودَ ...قا َل أَبُو عي َسى َحد ُ
ضي َ
صحيح.
يث ابن َمسعُود َحديث َح َسن َ
الَّذي َق َ

ف َما َت َر َك
ِص ُ
وكذلك فإنها ترث زوجها المتوفى حتى لو لم يكن قد دخل بها لقوله تعالىَ ﴿ :و َل ُك ْم ن ْ
الر ُب ُع ِم َّما َت َر ْكنَ مِنْ َب ْعد َوصِ َّية ُيوصِ ينَ ِب َها أَ ْو َد ْين
أَ ْز َوا ُج ُك ْم إِنْ لَ ْم َي ُكنْ لَ ُهنَّ َولَد َفإِنْ َكانَ لَ ُهنَّ َولَد َفلَ ُك ُم ُّ
صونَ
الر ُب ُع ِم َّما َت َر ْك ُت ْم إِنْ لَ ْم َي ُكنْ لَ ُك ْم َولَد َفإِنْ َكانَ لَ ُك ْم َولَد َف َل ُهنَّ ال ُّث ُمنُ ِم َّما َت َر ْك ُت ْم مِنْ َب ْع ِد َوصِ َّية ُتو ُ
َولَ ُهنَّ ُّ
بِ َها أَ ْو َد ْين﴾ ،ولحديث ابن مسعود اآلنف الذكر.
 -4المرأة التي يطلقها زوجها بعد عقد النكاح وقبل الدخول تختلف أحكامها بالنسبة للعدة عن المرأة
المتوفى عنها زوجها ،فالمطلقة قبل الدخول ليست لها عدة مطلقا لقوله تعالىَ ﴿ :يا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َم ُنوا إِ َذا
َن َك ْح ُت ُم ا ْل ُم ْؤ ِم َنا ِ
سوهُنَّ َف َما لَ ُك ْم َعلَ ْي ِهنَّ مِنْ ِعدَّة َت ْع َتدُّو َن َها َف َم ِّت ُعوهُنَّ
ت ُث َّم َطلَّ ْق ُت ُموهُنَّ مِنْ َق ْب ِل أَنْ َت َم ُّ
س َراحا ً َجمِيالً﴾.
س ِّر ُحوهُنَّ َ
َو َ
وهناك حالة مختلف فيها وهي إذا حدث قبل الطالق وقبل الدخول أن اختلى زوجها بها فهذه الخلوة
عند بعض الفقهاء توجب العدة كذلك وأنقل لك بعض اآلراء الفقهية في موضوع الخلوة:
 جاء في المغني البن قدامةَ ( :مسأَلَة َقا َل َ -رح َم ُه َّ(وإ َذا َطلَّ َق الرَّ ُج ُل َزو َج َت ُه َو َقد َخ َال ب َها،
هللا ُ َت َعالَى َ :-
َفع َّد ُت َها َث َال ُ
ضة الَّتي َطلَّ َق َها في َها) في َهذه ال َمسأَلَة َث َال َث ُة فُصُول :ال َفص ُل األَوَّ ُل :أَنَّ الع َّد َة
ث ح َيض َغي َر ال َحي َ
ف َبي َن أَهل العلم في وُ جُوب َها َعلَى ال ُم َطلَّ َقة َبع َد
َتجبُ َعلَى ُكل َمن َخ َال ب َها َزو ُج َهاَ ،وإن لَم َي َم َّس َهاَ .و َال خ َال َ
ب أَح َم َد وُ جُوبُ الع َّدة َعلَي َها.
ال َمسيسَ ،فأَمَّا إن َخ َال ب َها َولَم يُصب َهاُ ،ث َّم َطلَّ َق َهاَ ،فإنَّ َمذ َه َ
ون أَنَّ َمن
ضى ال ُخلَ َفا ُء الرَّ اش ُد َ
ار َة بن أَو َفىَ ،قا َلَ :ق َ
(ر َوى اإل َما ُم أَح َم ُد ،واألَث َر ُم ،بإس َناده َما َعن ُز َر َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ب ال َمهرَُ ،و َو َج َبت الع َّدةَُ .و َر َواهُ األث َر ُم أيضا َعن األح َنفَ ،عن ُع َم َر
أَر َخى سترا ،أو أغلَ َق َباباَ ،ف َقد َو َج َ
َو َعليٍّ َ ،و َعن َسعيد بن ال ُم َسيبَ ،عن ُع َم َر َو َزيد بن َثابت.).
ين َو َزيدَ ،وابن ُع َم َرَ .وبه َقا َل عُر َوةَُ ،و َعلي بنُ ال ُح َسينَ ،و َع َطاء،
ك َعن ال ُخلَ َفاء الرَّ اشد َ
ي َذل َ
َورُو َ
َوالزهريَ ،و َّ
الثوريَ ،واألَو َزاعيَ ،وإس َح ُ
اقَ ،وأَص َحابُ الرَّ أيَ ،وال َّشافعي في َقديم َقولَيه.
 َو َقا َل ال َّشافعي في ال َجديدَ :ال ع َّد َة َعلَي َها؛ و َقوله َت َعالَىَ ﴿ :يا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َم ُنوا إِ َذا َن َك ْح ُت ُمسوهُنَّ َف َما لَ ُك ْم َعلَ ْي ِهنَّ مِنْ ِعدَّة َت ْع َتدُّو َن َها﴾ [األحزابَ ]49 :و َه َذا
َطلَّ ْق ُت ُموهُنَّ مِنْ َق ْب ِل أَنْ َت َم ُّ

ت ُث َّم
ا ْل ُم ْؤ ِم َنا ِ
َنصٌّ َ ،وألَ َّن َها

ُم َطلَّ َقة لَم ُت َمسَّ َ ،فأَش َب َهت َمن لَم يُخ َل ب َها.
والخالصة أن المطلقة قبل الدخول ال عدة لها إال إذا كان قد اختلى بها زوجها أي ثبت أنه التقى بها
في غرفة وأقفل الباب عليهما وحدهما ففي هذه الحالة عليها العدة عند اإلمام أحمد.
آمل أن يكون في هذا الجواب الكفاية وهللا أعلم وأحكم
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 16ذو القعدة 1441هـ
الموافق 2020/07/07م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2677787155800625
__tn__=K-R؟
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

