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سبب وجوب العدة يف النكاح غري الصحيح 
يميةوالوطء بشبهة والوطء بزان يف الشريعة االسال

بدرالدين حاج ابراهيم

قسم الشريعة االسالمية

كلية أحمد ابراهيم للحقوق

الجامعة االسالمية العالمية مليزيا



مقدمة

يتناول هذا البحث سبب من أسباب وجوب العدة يف النكاح غري 
. الصحيح والوطء بشبهة والوطء بزان يف الشريعة اإلسالمية



السؤال

هل سبب وجوب العدة منحصر على الفرقة ابلطالق بعد الدخول يف
النكاح الصحيح والفرقةمبوت الزوج فقط؟ 

بهة فهل جتب العدة يف النكاح غري الصحيح بعد الدخول والوطء بش
والوطء بزان؟



معنى العدة

:العدة في اللغة

.وهي كالعد. العدة بكسر العني مصدر عددت الشيء عدا عدة
.احصاء الشئ: والعد

:ويف اصطالح
.ترتبص فيها املرأة-حددها الشارع-مدة معلومة 



العدة يف النكاح غري الصحيح
ه العقد غري الصحيح هو ما مل يستكمل أركانه وشرائط كل من انعقاده وصحت

.ودخلته بعض الشروط املفسدة له
• العقد غري الصحيح حكمه البطالن سواء كان ابطال: عند مجهور الفقهاء 

..أو فاسدا فهما سواء عندهم

فاسدهعقد النكاح غري الصحيح بني ابطله و بعضهم يفرقون : عند احلنفية
ه وهو ما يعرف. العقد الذي فقد أحد أركانه أو شروط انعقاده: واملراد ابلباطل
"ما ال يكون مشروعا أبصله وال بوصفه"احلنفية أبنه 

العقد الذي توافرت أركانه وشروط انعقاده ولكن فقد أحد: واملراد ابلفاسد
اء شروط الصحة أو داخله من الشروط ما يعترب مفسدا له، وهو ما يعرفه فقه

"ما كان مشروعا أبصله دون وصفه" احلنفية أبنه 



العدة يف النكاح غري الصحيح

ذي اختلف الاتفق الفقهاء على أن الفرقة بني الزوجني يف النكاح غري الصحيح 
.بدون شهود بعدالدخول توجب العدة مثل نكاح العلماء يف فساده 

وكذلك النكاح الذي أمجع العلماء على فساده وكان يدرأ احلد مثل نكاح أخته
.غري عامل بذلك

فهو القياس على الوطء يف النكاح الصحيح ألن الوطء يف مثل هذا النكاح
.يلحق به النسب فحكمه كحكم الوطء يف النكاح الصحيح

ىل وأن الوطء يف هذا النكاح  يقتضي شغل رحم املرأة مباء الناكح، فيحتاج إ
.العدة لتعرف براءة الرحم من احلمل



العدة يف النكاح غري الصحيح
النكاح الذي أمجع العلماء على فساده وال يدرأ احلد مثل نكاح وأما إذا كان

:من الرضاع أو النسب عاملا بذلك فقد اختلف الفقهاء يف ذلكأخته
.الجتب: عند احلنفية والشافعية

.الجتب العدة ولكن جتب االستربأ : عند امللكية

.تجب العدة: عند الحنابلة



العدة يف الوطء بشبهة

• وطء دون سابقة عقد، كمن زفت إىل فراش شخص مث :  الوطء بشبهة
.يطأها ظنا أهنا زوجته

.اتفق الفقهاء على أن الوطء بشبهة سبب من أسباب وجوب العدة
ألن الوطء بشبهة يقتضي شغل رحم املرأة مباء الواطىء، وكذا فإن النسب 

يلحق ابلواطىء إن جاءت املوطوءة بشبهة بولد 
.فحكمه كحكم الوطء يف النكاح الصحيح من حيث احلاجة إىل العدة

ه غري أن املالكية ال يسمون الرتبص يف مثل هذه احلال ابلعدة وامنا يسمون
.   ابالسترباء، فالفرق فقط قى التسمية 



العدة يف الوطء بشبهة
ومما جتدر مالحظته هنا أن الوطء بشبهة عند املالكية هو الوطء الناتج عن

غلط أو الوطء الذي يكون يف النكاح الذي أمجع العلماء على فساده وكان ال 
.يدرأ احلد كزواج الرجل أبخته من النسب أو الرضاع عاملا بذلك

كاح غري وأما فقهاء احلنفية والشافعية فيالحظ عليهم أهنم جعلوا الوطء يف الن
.الصحيح من قبيل الوطء بشبهة

د على والوطء بشبهة املوجوب للعدة عند الشافعية هو الذي ال يرتتب فيه ح
.لةالواطئ وان أوجبه على املوطؤة كما لو زىن املراهق ببالغة أو اجملنون بعاق



العدة في الزنا
: اختلفت كلمة العلماء يف هذه املسألة .  

أن العدة غري واجبة بسبب الزان:  حلنفية والشافعيةا
ورى، وهذا قول أىب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب رضى هللا عنهما وبه قال الث

.وقد روى عن على رضى هللا عنه حنوه
ألن الوطء ابلزان حرام، وإذا كان حراما فال يرتتب عليه شيء من آاثر النكاح

الصحيح



العدة في الزنا

، إال وجوب العدة ابلزان وهبذا قال احلسن والنخعى: املالكية واحلنابلة يف الرواية الراجحة
.رباءاملالكية فإهنم ال يسمون الرتبص يف مثل هذه احلال ابلعدة وإمنا يسمونه ابالست

.ةألن الوطء بزان وطء يقتضي شغل الرحم كاحلال يف الوطء بشبهة فكان موجبا للعد
ولد أنه لو مل جتب العدة يف مثل هذه احلال الختلط ماء الواطئ والزوج فلم يعلم ملن ال

.منهما

.أهنا تستربأ حبيضة: وعن االمام أمحد رمحه هللا رواية أخرى



الخاتمة

الوطء مما تقدم قد تّبني أن العدة جتب يف النكاح غري الصحيح بعد الدخول و 
بشبهة وكذلك وجوب استرباء يف الوطء بزان

ب وهذا قد يظهر لنا بوضوح من اهتمام الشريعة اإلسالمية يف حمافظة األنسا
من االختالط واالشتباه وهي اليت من املقاصد اليت جاءت الشريعة 

لتحقيقهاخريا للعباد يف اآلجل والعاجل
نسب وأن مسألة النسب من أهم املسائل يف الشريعة اإلسالمية ووترتتب على ال

بة فالعدة واج. أحكام كثرية لألب واإلبن من املرياث والنفقة واحلرمة وغريها
.كذلك على املرأة يف احلاالت املذكورة



الخاتمة

اىل أجل هذا ما يّسره هللا تعاىل يل يف هذا املقام وهو سبحانه وتع
.وأعظم وأعلم



THANK YOU


