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قواعد النشر يف اجمللة

 أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
 أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
 أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
 أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
 أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
 يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
 يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
 فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة نشره
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية  -مبقابل
ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من أوعية
 ال ّ
النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
 منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
 أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:









صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
 يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.
( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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املستخلص
هذا اعبحث يف "األحكا اعفضدة املتهقض مبدر اعسر وعدر اعهق " ،فاملدر ع اآلاثر
املرتتب عقى عض اعنكاح ،عك ق يتفق اعزوجان أو ع يندب عنددا عقى صدرة ع صدر
املدر ينشأ عندا خماف حال األ ا  ،وهي أن يتفضا يف اعسر عقى عدر خياعف عا أعقناه أو
نصا عقةه يف اعهض  ،مث خيتقفان يف أي املدري اعذي جيب أ اؤه ،فدل يؤخذ مبدر اعسر أ
َّ
مبدر اعهمانة ؟
سةجةب اعباحث عقى هذا اعتساؤل ابستخ ا املندج االستنباطي ،ع خمال مجع
املا ة اعهقدة  ،ومحاوع تتبهدا واستضصائدا عا أعك  ،عع حتقةقدا ،وتناول اآلرا اعفضدة
وصدال عقرأي اعراجح ،واستنباط األحكا اعشرعة املتهقض ابعبحث ،وذعك
واملضارن نةندا ا
اصطماحا ،وتبةان أ ع عشروعةته ،وعاهة عدر اعسر وعدر اعهق ،
ابعتهريف ابملدر عغ و
ا
واألحكا املرتتب إذا اختقف عدر اعهق ع عدر اعسر ،سدا أكان ذعك ن افع املباهاة
واعسده أ ال ،أو كان عدر اعهق ع ذات جنس عدر اعسر أ ع غري جنسه ،أو كان عدر
فها جلدر ظامل وحنده ،عع نةان اآلاثر اعناجت عقى اختماف اعزوجني
اعسر أكثر ع عدر اعهق ا
يف ذعك.
وق تدصل اعباحث إىل ع ة نتائج ،ع أمهدا :أن مجددر أهل اعهقم يرون األخذ مبدر
اعسر إذا كان أكثر ع عدر اعهق ؛ ألن اعغرض ع اعزاي ة عقى عدر اعسر ال ته و أن تكدن
سرا ،واعهض اعثاين نه األول عغد ال حكم عه ،وكذعك
هزاال؛ وألن اعنكاح هد األول املهضد ًّ
أياا أول
فها جلدر ظامل وحنده؛ ألنه اعذي تهاق ا عقةه ،وهد ا
اعتبار عدر اعسر إذا كان ا
اعهض ي وأزي مها ،كدا أهندا فهما ذعك عاطري  ،فحكدددا حكم املكره.
الكلمات املفتاحية :املدر ،اعسر ،اعهق  ،اعهض  ،اعنكاح ،اختماف.
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ABSTRACT
This research in the "jurisprudential rulings related to the dowry of the
secret and the dowry of the public", because the dowry is one of the effects
resulting from the marriage contract. Then the disagreement arises regarding
the duty to be paid. Should the dowry of the secret or the dowry of public be
approved?
The researcher will answer this question using the deductive method,
by collecting the scientific material, tracing its sources as much as possible,
then analyzing it, mentioning and comparing the jurisprudential sayings,
then concluding the correct opinion, with an explanation of the
jurisprudential rulings related to this issue, by introducing the dowry in
language and convention, and showing its evidence and legitimacy What is
meant by the dowry of the secret and the dowry of public, and the resulting
provisions if the public differs from the secret, if it is for the sake of
ostentation and reputation or not, or the public is of the same type of secret
or other, or the secret is more than the public; To ward off injustice and the
like, with mentioning the consequences of a dispute between spouses.
The researcher has reached a number of conclusions, the most
important of which are: Most scholars take the dowry of the secret if it
exceeds the dowry of public. Because this increase in the dowry of the
secret is real. And because the marriage contract is the first one that is in
secret, but the second contract has no ruling, and the same applies if the
dowry of the secret is to pay an injustice and the like. Because it was the one
who was contracted, and it is also the first and most of the two contracts,
and they did that while they were forced, so their ruling is the ruling of the
compelled.
Key words:
dowry, secret, openness, contract, marriage, difference.
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مقدمـة
احلد هلل وح ه ،واعصماة واعسما عقى ع ال نيب نه ه ،وعقى آعه وصحبه وع
تبهدم إبحسان ،أعا نه :
فض جهقت اعشريه امإسماعة املدر حضًّا عقدرأة تكرمياا هلا ومتدة ا ا عض وعدا إىل نةت
زوجدا ،فدد ع اآلاثر املرتتب عقى عض اعنكاح ،وق يتفق اعزوجان أو ع يندب عنددا عقى
صدرة ع صدر املدر ينشأ عندا خماف حال األ ا  ،وع ذعك :أن يتفضا يف ِّ
اعسر عقى عدر
نصا عقةه يف اعهض  ،مث خيتقفا يف أي املدري هد اعداجب أ اؤه ،فدل
خياعف عا أعقناه أو َّ
يؤخذ ابعسر أو ابعهمانة ؟
وهذه املسأع -كدا يضدل ان اعضةم رمحه هللا( -مما اضطرنت فةدا أقدال املتأخري ؛
عه إحاطتدم مبضاص األئد  ،وال ن ع كشف غطائدا)( .)1فرأيت أن أحبث هذه املسأع
فضدةًّا ع خمال هذا اعبحث؛ ألنني عداط االتفاق واالختماف ،عع املناقش واملدازن نني
أقدال اعفضدا واعرتجةح يف األحكا املتهقض مبدر اعسر وعدر اعهق .
مشكلة البحث
حي ث يف اعداقع اعهدقي أن خيتقف املدر املكتدب يف عض اعزواج ع املدر احلضةضي
اعذي أعطاه اعرجل عقدرأة؛ فةثري ذعك إشكاعةات ع ة ،السةدا حال االختماف نةنددا،
وابألحرى تتدحض عشكق اعبحث يف امإشكاعةات اعيت يثريها وجد عدر عقسر خيتقف ع
عدر اعهق  ،حةث ق تته اع وافع ورا ذعك ،واحلاصل أن اعبحث يثري اعه ي ع األسئق
املتهقض مبدر اعسر واعهق  ،ع أمهدا عا يقي:
 -1عا املضصد مبدر اعسر وعدر اعهق ؟
 -2عا األحكا املتهقض مبدر اعسر وعدر اعهق ؟
 -3عا احلكم حال اختماف اعزوجني يف عدر اعسر واعهق ؟

( )1محد ن أيب نكر ان قةم اجلدزي « ،إعما املدقهني ع رب اعهاملني» .حتضةق :عشددر ن حس آل
سقدان  -أمح عب هللا أمح ( ،ط ،1اع عا  ،ار ان اجلدزي1423 ،هـ).74 :3 ،
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أهداف البحث
يد ف اعبحث إىل حتضةق ع ة أه اف ،ع أمهدا عا يقي:
 -1نةان خطدرة اختماف وجد عدري يف عض اعزواج :عدر اعسر وعدر اعهق .
 -2تبةان األحكا اعشرعة املتهقض مبدر اعسر وعدر اعهق .
 -3وضع ح عظاهرة عدر اعسر واعهق ع خمال اعتبصري واعدعي ننتائجدا.
 -4تدجةه اع عاة واملفتني واعضااة إىل األحكا اعفضدة اخلاص مبدر اعسر وعدر
اعهق .
منهج البحث
اعتد ت اع راس عقى املندج االستنباطي ،ع خمال مجع املا ة اعهقدة عقبحث ع
عصا رها املهتد ة ،ومحاوع تتبهدا واستضصائدا عا أعك  ،عع حتقةقدا ،وتناول اآلرا اعفضدة
وصدال عقرأي اعراجح ،واستنباط األحكا اعشرعة املتهقض ابعبحث.
واملضارن نةندا ا
إجراءات البحث
 -1حترير املسأع محل اعبحث ،عع مجع أقدال أهل اعهقم فةدا ،وترتةبدا عقى املذاهب
اعفضدة األرنه  ،عع ذكر أ عتدم عقةدا ،وامإحاع إىل عصا رها.
 -2املضارن نني أقدال أهل اعهقم يف املسأع  ،واستنباط األحكا املتهقض هبا.
 -3كتان اآلايت اعضرآنة ابعرسم اعهثداين ،عع عزو اآلايت إىل سدرها.
 -4ختريج األحا يث واآلاثر ع عصا رها املهتد ة ،عع نةان رج احل يث ،إال إذا
كان يف اعصحةحني أو يف أح مها ،فأكتفي نتخرجيه عنددا أو ع أح مها ون
خرجه ع غريمها.
امإشارة إىل رجته أو ع َّ
 -5نةان عهاين غريب األعفاظ واملصطقحات اعفضدة ع عصا رها املهتد ة.
 -6سر مناذج تطبةضة ع األحكا اعضاائة يف املسأع محل اعبحث ،عع اعتهقةق
عقةدا عبةان وجه اعفائ ة عندا.
 -7وضع خامت يف تتد اعبحث عبةان خماص األقدال يف املسأع عع ذكر تدصةات
يراها اعباحث يف اجلانب اعتطبةضي عقدسأع .
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الدراسات السابقة
ته ت اع راسات اعسانض اعيت تناوعت أنداع املددر واألحكا املتهقض هبا ،إال أن عا
اطقهت عقةه عندا مل يضتصر عقى راس األحكا املتهقض مبدر اعسر وعدر اعهق  ،وإمنا تناوهلا
ضد جمددع األحكا املتهقض ابعص اق ندجه عا  ،وابعتا ي مل يتطرق إىل اعتفصةل اعذي
تناوعته يف اع راس محل اعبحث ،وع هذه اع راسات:
 -1أحكام املهور يف اإلسالم :عبد الرمحن بن محود الدويش:
وهي أطروح (عاجستري) ،ع جاعه امإعا محد ن سهد امإسماعة  ،املهد اعها ي
عقضاا 1392 ،هـ  .تناول فةدا اعباحث أنداع املددر واألحكا اعفضدة املتهقض هبا ،وع
ضدندا األحكا املتهقض ابملدر املسدى وعدر املثل وغري ذعك ،وعقى خماف هذه األطروح
فإن اع راس محل اعبحث ال تهىن نبةان مجةع أنداع املددر ،وإمنا تدضح تفصةل األحكا
اعفضدة املتهقض مبدر اعسر وعدر اعهق  ،سدا أكان ذعك ن افع املباهاة واعسده أ ال ،وسدا
أكان عدر اعهق ع ذات جنس عدر اعسر أ ع غري جنسه ،وحال وجد عض ي  :عض
فها جلدر ظامل وحنده،
ملدر اعسر وعض ملدر اعهق  ،وإذا كان عدر اعسر أكثر ع عدر اعهق ا
وتدضةح ذعك ع خمال املذاهب اعفضدة وعا است عدا نه ،واألحدال واآلاثر اعناجت ع
اختماف اعزوجني يف عدر اعسر واعهق .
 -2أحكام الصداق يف الشريعة اإلسالمية :عبد الكرمي بن صنيتان العمري:
وهي أطروح (عاجستري) ،ع اجلاعه امإسماعة  ،ابمل ين املندرة ،قسم اع راسات
اعهقةا ،شهب اعفضه . 1402 ،تناول فةدا اعباحث أحكا اعص اق ،وعؤك اته ،وسضطاته ،وعا
يصقح أن يكدن ص اقاا ،وعا يهرض عقص اق ع عتغريات ،واختماف اعزوجني يف اعص اق،
ونكاح املته وعا يتهقق نه ،ونكاح اعشغار ،ويف اعفصل اعثاعث عندا جهل عبحثاا يف ص اق
اعسر وص اق اعهمانة .
وهذه اعرساع كسانضتدا عقى خماف هذه األطروح  ،فإن اع راس محل اعبحث ال تهىن
نبةان مجةع أحكا اعص اق وعا يهرض عه ،وعا يرتتب عقى األنكح اعفاس ة ،وإمنا تدضح
تفصةل األحكا اعفضدة املتهقض مبدر اعسر وعدر اعهق  ،وتدضةح ذعك ع خمال املذاهب
اعفضدة وعا است عدا نه ،واآلاثر اعناجت ع اختماف اعزوجني يف أي املدري يهت نه.
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 -3اختالف املتعاقدين يف العقود غري املالية :إبراهيم بن عبد الرمحن اجلهيمان:
وهي أطروح ( كتدراه) ،ع جاعه امإعا محد ن سهد امإسماعة  ،كقة اعشريه ،
 1409هـ .تناول فةدا اعباحث االختماف يف اعهضد غري املاعة كاعدكاع واعدصاي واعنكاح،
وغري ذعك ،وأفر فةدا عبحثاا تناول فةه االختماف يف قبض املدر ،واالختماف يف تهةني املدر
هل هد عدر اعسر أو عدر اعهق  .فدذه األطروح ختتقف ع اع راس محل اعبحث يف أهنا
عرجت نشكل خمتصر عقى نهض األحكا املتهقض مبدر اعسر وعدر اعهق ضد غريمها ع
األحكا املتهقض ابعهضد غري املاعة  ،نةندا تدسهت هذه اع راس يف ذكر األحكا املتهقض
مبدر اعسر وعدر اعهق  ،ونةان ذعك يف مجةع األحدال اعيت خيتقف فةدا عدر اعسر ع عدر
اعهق  ،ونةان املذاهب اعفضدة وأ عتدم يف تقك األحدال نشي ع اعتفصةل.
 -4أحكام الصداق ىف الفقه اإلسالمي :سلمى بنت سامل بن حممد اجلمعاين:
وهي أطروح (عاجستري) ،ع جاعه امإعا محد ن سهد امإسماعة  ،كقة اعشريه ،
1426هـ .تناوعت فةدا أحكا اعص اق يف اعفضه امإسماعي ندجه عا  ،ع خمال املضارن
فصما يف االختماف يف
نني آرا اعفضدا يف أنداع اعص اق واآلاثر املرتتب عقةدا ،وأفر ت ا
اعص اق ع حةث اعتسدة واملض ار واعضبض ،وحند ذعك .وعقى خماف هذه األطروح فإن
اع راس محل اعبحث ال تتهقق نذكر مجةع أنداع اعص اق وأحكاعه ،وإمنا تهد إىل نةان
ا ألحكا اعفضدة املتهقض مبدر اعسر وعدر اعهق كاف  ،وآرا املذاهب اعفضدة يف مجةع حاالت
فاما ع تبةان اآلاثر املرتتب عقى تنازع اعزوجني.
اعتنازع نص ها وأ عتدم ،هذا ا
خطة البحث
اشتدل هذا اعبحث عقى عض ع  ،وثماث عباحث ،وخامت :
املبحث األول :التعريف ابملهر وأدلته وحكمة مشروعيته:
وفةه عطقبان:
املطلب األول :تهريف املدر:
وفةه فرعان:
اعفرع األول :املدر يف اعقغ .
اصطماحا.
اعفرع اعثاين :املدر
ا
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املطلب الثاين :أ ع وحكد عشروعة املدر:
وفةه فرعان:
اعفرع األول :أ ع عشروعة املدر.
اعفرع اعثاين :حكد عشروعة املدر.
املبحث الثاين :مهر السر ومهر العلن وأحكامهما:
وفةه عطقبان:
املطلب األول :اعتهريف مبدر اعسر وعدر اعهق :
وفةه فرعان:
اعفرع األول :اعتهريف مبدر اعسر.
اعفرع اعثاين :اعتهريف مبدر اعهق .
املطلب الثاين :حكم عدر اعهق إذا اختقف ع عدر اعسر:
وفةه فرعان:
اعفرع األول :إذا انهض اعنكاح نهض واح .
وفةه مخس صدر:
اعصدرة األوىل :إذا كان عدر اعهق أكثر ع عدر اعسر ن افع املباهاة واعسده .
اعصدرة اعثانة  :إذا كان عدر اعهق أكثر ع عدر اعسر نغري افع املباهاة واعسده .
اعصدرة اعثاعث  :إذا كان عدر اعهق ع ذات جنس عدر اعسر.
اعصدرة اعرانه  :إذا كان عدر اعهق ع غري ذات جنس عدر اعسر.
فها جلدر ظامل وحنده.
اعصدرة اخلاعس  :إذا كان عدر اعسر أكثر ع عدر اعهق ا
اعفرع اعثاين :إذا كان هناك عض ان :عض ملدر اعسر ،وعض ملدر اعهق .
املبحث الثالث :تطبيقات قضائية يف مهر السر ومهر العلن.
اخلامتة :وفةدا نتائج اعبحث وتدصةاته.
قائمة املصادر واملراجع.
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املبحث األول :التعريف باملهر وأدلته وحكمة مشروعيته
املطلب األول :تعريف املهر
الفرع األول :املهر يف اللغة:
املدــر عغـ  :عـ (عدــر) ،واملــةم واهلــا واعـرا أصــل يـ ل عقــى أجــر يف شــي خــا  ،وعدــر
املرأة أجرها ،تضدل :عدرهتا نغري أعف ،فإذا زوجتدا ع رجل عقى عدر ققت :أعدرهتا .قةل:
ِّ
وه ـ ـ ــا أ ْاعنُـ ـ ـ ـ اـزا اوتاـْة اس ـ ـ ــا
أ ُُّع ُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم اَك اح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ضاريْ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قاـ ـ ـ ـ ْ أ ْاع اد ُر ا
واعرأة عدرية ونسا عدائر.
واملدــر عغ ـ  :اعص ـ اق ،واجلدــع :عدــدر .تضــدل :عدــرت امل ـرأة فدــي ممدــدرة ،إذا قطهــت هلــا

رجما عقى عدر ققت :أ ْاع اداراها(.)1
عدرا ،فإذا زوجتدا ا
ا
ويف احلـ ـ يث عـ ـ أ حبةبـ ـ -رض ــي هللا عند ــا :-أهن ــا كان ــت حت ــت عبةـ ـ هللا نـ ـ جحـ ـ ،
ـيب -صـ ــقى هللا عقةـ ــه وسـ ــقم -وأعدرهـ ــا عنـ ــه أرنه ـ ـ
فدـ ــات حلرض احلبش ـ ـ  ،فزوجدـ ــا اعنجاشـ ـ ُّـي اعنـ ـ َّ

آالف(.)2

( )1يُنظر :اخلقةل ن أمح اعفراهة ي« ،اعهني» .حتضةق :عد ي املخزوعي  -إنراهةم اعساعرائي ( ،ار
وعكتب اهلمال) 50 :4 ،ابب( :هـ ر ) ،ومحد ن أمح ن األزهري« ،هتذيب اعقغ » .حتضةق:
محد عدض عرعب( ،ط ،1نريوت ،ار إحةا اعرتاث اعهريب ،159 :6 ،) 2001 ،أنداب( :هـ
ر) ،وأمح ن فارس« ،عضايةس اعقغ » .حتضةق :عب اعسما محد هارون( ،نريوت ،ار اعفكر،
1399هـ) ،281 :5 ،ابب ( :هـ) ،ومحد ن عكر ان عنظدر« ،اعهني»( .ط ،3نريوت ،ار
صا ر1414 ،هـ) ،184 :5 ،فصل املةم ،عا ة( :عدر).
( )2أخرجه أند او  ،كتاب اعنكاح ،ابب :اعص اق ( )235/2رقم ( )2108 ،2107واعقفظ عه،
واعنسائي ،كتاب اعنكاح ،ابب :اعضسط يف اعنكاح ( )119/6رقم ( ،)3350وصححه :محد
َصر اع ي األعباين« ،صحةح أيب او »( .ط ،1اعكديت ،عؤسس غراس عقنشر واعتدزيع،
1423هـ) ،337 :6 ،رقم.1835 :
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اصطالحا:
الفرع الثاين :املهر
ً
اعصـ ُ قا ُ ،اواعْ اد ْدـ ُـر ،اواعنِّ ْحقاـ ُ ،
اق ،او َّ
عقددــر يف اعفضــه امإســماعي أءــا عـ ة ،عندــاَّ :
اعصـ ا ُ
()3
()2
احلِّباا ُ( ،)4وق نُظدت يف نةت ،وهد قدعه:
اج ُر ،اواعْ اه امائِّ ُق  ،اواعْهُ ْض ُر  ،او ْ
اواعْ اف ِّر ا
يا ُ ،او ْاأل ْ
ِّ ()5
ِّ
ِّ
اجـ ـ ـ ـ ــر ُمثَّ عُ ْضـ ـ ـ ـ ـ ُـر اع امائـ ـ ـ ـ ـ ِّـق
ياـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اق اواع ْد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر ْحنقاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اوفا ِّر ا
حباـ ـ ـ ـ ــا اوأ ْ
ا
وق جا نبهادا اعضرآن واعسن  ،فد ذعك:
()1

قدعــه تهــاىل :ﭐﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ( ،)6وقدعــه تهــاىل:

ﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠﱠ(.)7

وقــال -صــقى هللا عقةــه وســقم -ملــا رأى نشاشـ اعهــرس عقــى وجــه عبـ اعــرمح نـ عــدف

َص َدقْتَ َها؟»(.)8
-رضي هللا عنه« :-كم أ ْ

( )1اعنِّحق  :اعهطة  .يُنظر :املبارك ن محد ان األثري« ،اعنداي يف غريب احل يث واألثر» .حتضةق :طاهر
أمح اعزاوى  -محدد اعطناحي( ،نريوت ،املكتب اعهقدة 1399 ،هـ) ،29 :5 ،عا ة( :حنل).
اعهمائق :املددر ،اعداح ة :عماق  ،وعماق املدر :عا يتهقضدن نه عقى املتزوج .يُنظر :ان األثري،
(  )2ا
«اعنداي يف غريب احل يث واألثر» ،289 :3 ،عا ة (عقق).
ِّ
ت عقى شبد  .يُنظر :إءاعةل ن محا اجلدهري« ،اعصحاح اتج اعقغ
( )3اعهُ ْضُر :عدر املرأة إذا ُوطئا ْ
وصحاح اعهرنة » .حتضةق :أمح عب اعغفدر عطار( ،ط ،4نريوت ،ار اعهقم عقدمايني1407 ،هـ)،
 ،755 :2فصل اعهني ،عا ة( :عضر).
( )4احلِّباا ُ :اعهطة  .يُضال :حباه كذا ونكذا :إذا أعطاه .يُنظر :ان األثري« ،اعنداي يف غريب احل يث
واألثر» ،336 :1 ،عا ة (حبا).
( )5يُنظر :إنراهةم ن محد ن عفقح« ،املب ع يف شرح املضنع»( .ط ،1نريوت ،ار اعكتب اعهقدة ،
1418هـ).190 :6 ،
( )6سدرة اعنسا  ،ع اآلي .)4( :
( )7سدرة اعنسا  ،ع اآلي .)24( :
( )8أخرجه عسقم ،كتاب اعنكاح ،ابب :اعص اق وجداز كدنه تهقةم قرآن وخامت ح ي ( )1042/2رقم
( ) 1427( )82ع ح يث عب اعرمح ن عدف رضي هللا عنه .وأخرجه اعبخاري ،كتاب اعنكاح،
ابب :قدل اعرجل ألخةه :انظر أي زوجيت شئت حىت أنزل عك عندا ( )4/7رقم ( ،)5072نقفظ:
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وع ـ أيب عســهد األنصــاري -رضــي هللا عنــه :-أن رســدل هللا -صــقى هللا عقةــه وســقم-
هنــى ع ـ ل ـ اعكقــب ،وعدــر اعباغِّـ ِّـي ،او ُح ْقـ اـد ِّان اعكــاه ( .)1وعدــر اعبغــي :هــد عــا اخــذه اعزانة ـ
عدرا عكدنه عقى صدرته.
عقى اعزَ ،ءاه ا
وق ته ت تهريفات اعفضدا عقددر عقى اعنحد اعتا ي:

 -1من تعريفات احلنفية أنه :اسم ملا تستحضه املرأة نهض اعنكاح أو اعدط (.)2
 -2م ن تعريف ات املالكي ة أن ه :حنقـ عـ هللا تهــاىل فرضــدا عقزوجــات عقــى أزواجدـ ال عـ

عدض االستدتاع هبا؛ ألهنا تستدتع نه كدا يستدتع هبا ،ويقحضدا ع ذعك عثل اعذي يقحضه(.)3
 -3من تعريفات الشافعية أنه :اسم عقدال اعداجب عقدرأة عقى اعرجل ابعنكاح أو اعدط (.)4

 -4م ن تعريف ات احلنابل ة أن ه :فريا ـ فرض ــدا هللا تهــاىل عقنســا  ،وقةــل :حنق ـ وهب ـ ،
وجهــل اعصـ اق عقد ـرأة،
واعصـ اق يف عهناهــا؛ ألن كــل واحـ ع ـ اعــزوجني يســتدتع نصــاحبهُ ،
فكأنه عطة نغري عدض(.)5
=

ت إِّعاْةـ ادا؟».
«فا ادا ُس ْض ا
( )1أخرجه اعبخاري ،كتاب اعبةدع ،ابب :ل اعكقب ( )84/3رقم ( ،)2237وعسقم ،كتاب املساقاة،
ابب :حترمي ل اعكب وحقدان اعكاه وعدر اعبغي ( )1198/3رقم (.)1567
وح ْقدان اعكاه  :عا أيخذه عقى كدانته .يُنظر :محد ن فتدح احلدة ي« ،تفسري غريب عا يف
ُ
اعصحةحني اعبخاري وعسقم» .حتضةق :زنة ة محد سهة ( ،ط ،1اعضاهرة ،عكتب اعسن  ،اعضاهرة،
1415هـ).119 : ،
( )2يُنظر :محد أعني ان عان ي « ،ر احملتار عقى اع ر املختار :حاشة ان عان ي »( .ط ،2نريوت،
ار اعفكر1412 ،هـ).101 :3 ،
( )3يُنظر :محد ن أمح ن رش « ،املض عات املدد ات» .حتضةق :محد حجي( ،ط ،1نريوت ،ار
اعغرب امإسماعي1408 ،هـ).468 :1 ،
( )4يُنظر :حيىي ن شرف اعندوي« ،روض اعطاعبني وعد ة املفتني» .حتضةق :زهري اعشاوي ( ،ط،3
عدان ،املكتب امإسماعي1412 ،هـ).249 :7 ،
نريوت  -عشقَّ -
( )5عب هللا ن أمح عدفق اع ي ان ق اع « ،املغين»( .اعضاهرة ،عكتب اعضاهرة1388 ،هـ).209 :7 ،
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وهكذا جن هذا االختماف نني فضدا املذاهب األرنه يف تهريف املدر.
والتعري ف املات ار للمه ر :أنــه عــال أو عنفهـ تضـ َّـد ابملــال ًّ
حضــا عقزوجـ عقــى اعــزوج ،إعــا

ابعتسدة  ،أو اعهض وعا أُحلق نه؛ كاعدط نشبد وحنده.
ويتاــح ع ـ تهريفــات نهــض اعفضدــا أن املدــر عــدض ع ـ االنتفــاع ابعباــع ،وابألحــرى
االســتدتاع نــه ،نــل إن نهــض اعفضدــا يــرى أن اعهض ـ عقــى أن ال عدــر فاس ـ كــاعبةع حــال نفــي

اعــثد ؟ نـاْة ـ ا أن ذعــك يُنــاق ابنتفــا شــروط املهاوض ـ يف اعنكــاح ،وال جيــدز اعهض ـ عقــى امل ـرأة
اجملددعـ إبطــماق ،مث إن اعضــرآن ءــاه حنقـ يف قدعــه تهــاىل :ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ( ،)1وه ـ ـ ـ ــي :ع ـ ـ ـ ــا يده ـ ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـ ـ طة ـ ـ ـ ــب نف ـ ـ ـ ــس
نما عضانق عدض ،ففي ذعك اكة آلصرة اعزواج واعيت تضد عقى املد ة واعرمح (.)2
املطلب الثاني :أدلة وحكمة مشروعية املهر
الفرع األول :أدلة مشروعية املهر.
شرعا ،و عةقه اعكتاب واعسن وامإمجاع:
املدر واجب ا
أوالً :أدلة الكتاب:
 -1قال هللا تهـاىل :ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ( ،)3أي :أعطـده عدـدره عـ
طةب نفس.
قال اعضرطيب( :هذه اآلي ت ل عقى وجدب اعص اق عقدرأة ،وهـد جمدـع عقةـه وال خـماف

( )1سدرة اعنسا  ،اآلي .)4( :
( )2يُنظر :أمح ن عقي اجلصا « ،أحكا اعضرآن» .حتضةق :محد صا ق اعضدحاوي( ،نريوت ،ار
إحةا اعرتاث اعهريب1405 ،هـ) ،349 :2 ،ومحد ن عب هللا أند نكر ن اعهريب« ،أحكا
اعضرآن» .حتضةق :محد عب اعضا ر عطا( ،ط ،3نريوت ،ار اعكتب اعهقدة 1424 ،هـ):1 ،
 ،500وأمح ن إ ريس اعضرايف« ،اعفروق :أندار اعربوق يف أندا اعفروق» .حتضةق :خقةل املنصدر،
(نريوت ،ار اعكتب اعهقدة 1418 ،هـ).176 :3 ،
( )3سدرة اعنسا  ،ع اآلي .)4( :
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فةه)(.)1

 -2قال هللا تهاىل :ﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ(.)2

قـال انـ عبــاس -رضــي هللا عنددــا -يف عهــىن هـذه اآليـ « :إذا تــزوج اعرجــل عــنكم املـرأة،
صـ ـ اقدا كقُّ ــه ،و"االس ــتدتاع" ه ــد اعنك ــاح ،وه ــد قدع ــه:
مث نكحد ــا ع ــرة واحـ ـ ة ،فضـ ـ وج ــب ا

ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ(.)4(»)3

إىل غـ ــري ذعـ ــك ع ـ ـ اآلايت اعـ ــيت حتـ ــث اعرجـ ــال أن يهط ـ ـدا اعنسـ ــا أجـ ــدره وص ـ ـ قاهت
وعددره فريا وعطة وه ي ع هللا تهاىل.
اثنيًا :أدلة السنة:
 -1ع ــا روي عـ ـ انـ ـ عس ــهد -رض ــي هللا عن ــه -يف رج ــل ت ــزوج اعـ ـرأة ومل يف ــرض هل ــا
اق نســائدا ،ال
صـ اقاا ومل يـ خل هبــا حــىت عــات ،فضــال -رضــي هللا عنــه :-هلــا صـ ُ
()5
ط( ،)6وعقةدــا اعهِّ ـ َّ ةُ ،وهلــا اع ــدرياث .فضــال عــه عهضــل ن ـ ســنان:
ـس وال اش ـطا ا
اوْكـ ا
ع نن ـ ــت او ِّاش ـ ــق عث ـ ــل اع ـ ــذي
قا ـ ــى رس ـ ــدل هللا -ص ـ ــقى هللا عقة ـ ــه وس ـ ــقم -يف نِّـ ـ ْـراو ا
قاةت(.)7
ا
( )1محد ن أمح ن أيب نكر اعضرطيب« ،تفسري اعضرطيب :اجلاعع ألحكا اعضرآن» .حتضةق :أمح اعرب وين
 إنراهةم أطفة ( ،ط ،2اعضاهرة ،ار اعكتب املصري 1384 ،هـ).24 :5 ،( )2سدرة اعنسا  ،ع اآلي .)24( :
( )3سدرة اعنسا  ،ع اآلي .)4( :
( )4أخرجه محد ن جرير اعطربي« ،تفسري اعطربي :جاعع اعبةان ع اويل آي اعضرآن»( .نريوت ،ار
اعفكر1405 ،هـ ،175 :8 ،رقم (.)9028
( )5اعدكس :اعنضص .يُنظر :ان عنظدر« ،عسان اعهرب» ،257 :6 ،فصل اعداو ،عا ة( :وكس).
( )6اعشطط :جماوزة اعض ر .يُنظر :ان عنظدر« ،عسان اعهرب» ،334 :7 ،فصل اعشني ،عا ة:
(شطط).
( )7أخرجه أند او  ،كتاب اعنكاح ،ابب :فةد تزوج ومل يسم ص اقاا حىت عات ( )237/2رقم
( ،)2116 - 2114واعرتعذي ،كتاب اعنكاح ،ابب :عا جا يف اعرجل يتزوج املرأة فةددت عندا
قبل أن يفرض هلا ( )442/3رقم ( )1145واعقفظ عه ،واعنسائي ،كتاب اعنكاح ،ابب :إابح
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 -2وقــال -صــقى هللا عقةــه وســقم -ملــا رأى نشاشـ اعهــرس عقــى وجــه عب ـ اعــرمح ن ـ
َص َدقْتَ َها؟»(.)1
عدف -رضي هللا عنه« :-كم أ ْ
 -3وع ـ أنــس ن ـ عاعــك -رضــي هللا عنــهَّ :-
ـدل هللاِّ -صــقى هللا عقةــه وســقم-
أن رسـ ا
أعتق صفة  ،وجهل عتضدا ص اقدا(.)2
 -4وع سـدل نـ سـه -رضـي هللا عنـه -قـال :جـا ت اعـرأة إىل رسـدل هللا صـقى هللا عقةـه
ـت عـ نفسـي ،فضاعـت طـد ايما ،فضـال رجـل :ازِّو ْجنِّ اةدـا إن مل تكـ
وسقم ،فضاعـت :إين اواهْب ُ
ص ِدقُ َها؟»(.)3
عك هبا حاج  ،فضال -صقى هللا عقةه وسقم« :-هل عندك من شيء تُ ْ
 -5ومل يك اعنيب -صقى هللا عقةه وسقمُ -خيْقـي اعنكـاح عـ صـ اق ،وقـال« :ال تم
ولو خامتًا من حديد»(.)4
قــال احلــافظ ان ـ حجــر( :يف هــذا احل ـ يث أن اعنكــاح ال ن ـ فةــه ع ـ اعص ـ اق؛ عضدعــه:
«هل عن ك ع شي تُ ِّ
فرجـا ُوِّهـب عـه
ْ
ص قـُ ادا؟» .وق أمجهدا عقـى أنـه ال جيـدز ألحـ أن يطـأ ا
=

اعتزويج نغري ص اق ( )121/6رقم ( ،)3354وأمح ( )308/7رقم ( ،)4276واعبةدضي يف اعسن
اعكربى ،كتاب اعص اق ،ابب :أح اعزوجني ميدت ومل يفرض هلا ص اقاا ومل ي خل هبا ()399/7
( ،)14411 ،14410وقال عضبه( :هذا إسنا صحةح ،وق ُِّءي فةه عهضل ن سنان ،وهد
صحايب عشددر ،ورواه يزي ن هارون -وهد أح حفاظ احل يث -عع عب اعرمح ن عد ي وغريه
إبسنا آخر صحةح كذعك) .وقال احلافظ ان حجر يف اعتقخةص احلبري (( :)405/3صححه ان
عد ي واعرتعذي ،وقال ان حز  :ال عغدز فةه عصح إسنا ه).
( )1تض خترجيه.
( )2أخرجه اعبخاري ،كتاب اعنكاح ،ابب :ع جهل عتق األع ص اقدا ( )6/7رقم ( ،)5086وعسقم،
كتاب اعنكاح ،ابب :فاةق إعتاقه أع مث يتزوجدا ( )1045/2رقم (.)1365
( )3أخرجه اعبخاري ،كتاب فاائل اعضرآن ،ابب :خريكم ع تهقم اعضرآن وعقده ( )192/6رقم
( ،)5029وعسقم كتاب اعنكاح ،ابب :اعص اق وجداز كدنه تهقةم قرآن وخامت ح ي ()1040/2
رقم (.)1425
( )4أخرجه اعبخاري ،كتاب اعنكاح ،ابب :تزويج املهسر ( )6/7رقم ( ،)5087وعسقم ،كتاب اعنكاح،
ابب :اعص اق ( )1040/2رقم ( )1425ع ح يث سدل ن سه رضي هللا عنه.
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ون اعرقبـ نغــري صـ اق .وفةــه أن األوىل أن يـُـذكر اعصـ اق يف اعهضـ ؛ ألنــه أقطــع عقنـزاع وأنفــع
عقد ـرأة ،فقــد عض ـ نغــري ذكــر ص ـ اق صــح ،ووجــب هلــا عدــر املثــل ابع ـ خدل عقــى اعصــحةح،
وقةل :ابعهض )(.)1
اثلثًا :اإلمجاع:
أمجع اعفضدا عقـى وجـدب اعصـ اق يف اعنكـاح ،فـما جيـدز اعتداطـؤ عقـى تركـه ،فـإذا خـل
هبا ومل ِّ
يسم ص اقاا عزعه عدر املثل ،وفةدا يقي أقدال ع نضل امإمجاع عقى ذعك:
قال املاور ي( :واألصل يف وجدب اعص اق يف اعنكـاح :اعكتـاب ،واعسـن  ،وامإمجـاع ...
واجتدهت األعم عقى أن ص اق اعزوجات عستحق)(.)2

وقال ان حز ( :واتفضدا أنه إن وقع يف هذا اعنكاح وط  ،فما ن ع ص اق)(.)3
وقــال ان ـ عب ـ اعــرب( :وأمجــع عقدــا املســقدني  ...أنــه ال جيــدز عــه وط يف نكــاح نغــري
ص ـ اق عســدى ،يناــا ،أو نض ـ ا ا ،وأن املفــدض إعةــه ال ي ـ خل حــىت يُســدي ص ـ اقاا ،فــإن وقــع
اع خدل يف ذعك عزعه فةه ص اق املثل)(.)4

وقال ان ق اع ( :وأمجع املسقددن عقى عشروعة اعص اق يف اعنكاح)(.)5
وقـال انـ اعضطــان( :وأمجهـدا أنــه ال جيــدز ألحـ وط يف نكــاح نغـري صـ اق عســدى نضـ ا ا
أو يناــا ،وأن املفــدض إعةــه ال ي ـ خل حــىت يُســدي ص ـ اقاا ،فــإن خــل يقــز فةــه ص ـ اق املثــل.
وكـل عـ ُحيفــظ عنـه عـ أهـل اعهقــم يضـدل عقدـرأة أن متنــع عـ خــدل اعـزوج عقةدــا حـىت يهطةدــا

( )1أمح ن عقي ن حجر اعهسضماين« ،فتح اعباري شرح صحةح اعبخاري» .رقم كتبه وأندانه وأحا يثه:
محد فؤا عب اعباقي( ،نريوت ،ار املهرف 1379 ،هـ).211 :9 ،
( )2عقي ن محد املاور ي« ،احلاوي اعكبري» .حتضةق :عقي محد عهدض  -عا ل أمح عب املدجد ،
(ط ،1نريوت ،ار اعكتب اعهقدة 1419 ،هـ).392 - 390 :9 ،
( )3عقي ن أمح ن سهة ن حز « ،عراتب امإمجاع»( .نريوت ،ار اعكتب اعهقدة ).69 : ،
( )4يدسف ن عب هللا ن عب اعرب« ،االستذكار» .حتضةق :سامل محد عطا ،محد عقي عهدض( ،ط،1
نريوت ،ار اعكتب اعهقدة 1421 ،هـ).408 :5 ،
( )5ان ق اع « ،املغين».209 :7 ،
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عدرها)(.)1
ووافق احلنفة عقى امإمجاع؛ قـال اعكاسـاين( :قـال أصـحاننا :إن املدـر شـرط جـداز نكـاح
املســقم)( .)2وقــال انـ عــازه( :وإذا تزوجدــا عقــى أن ال عدــر هلــا صــح اعنكــاح ،ووجــب هلــا عدــر
املثل)(.)3
الفرع الثاين :حكمة مشروعية املهر:
أمجـع املسـقددن عقـى عشـروعة املدـر يف اعنكـاح ،وعـذعك يسـتحب أال يُه َّـرى اعنكـاح عـ
تســدة املدــر؛ ألن اعنــيب -صــقى هللا عقةــه وســقم -كــان يــزوج نناتــه وغــريه ويتــزوج ،فقــم يك ـ
خيقد ذعك ع ص اق؛ وألنه أقطع عقنزاع واخلماف فةه.
ومما سبق يظدر أن املدر عةس لناا عقدرأة ي فهـه اعـزوج إعةدـاَّ ،
وإال كـان شـرطاا عـ شـروطه
كدــا يف اعــثد يف عض ـ اعبةــع ،وإمنــا هــد ه ي ـ وتكرع ـ واجب ـ عقــى اعــزوج عزوجتــه عن ـد ااَ عقــى
رغبتــه فةدــا ،وش ـ ة تهقضــه ابالرتبــاط هبــا ،وعشــاركتدا حةاهتــا ،كدــا أن فةــه إظدـ اـارا خلطــر اعــزواج
ومتكني اعزوج ع امإحساس جب ي حلعبا اعزواج املاعة  ،فما يضـ عقةـه إال وهـد عـارف نـه وعـا
يرتتب عقةه.
قــال اعكاســاين( :إن عقــك اعنكــاح مل يُشــرع عهةنــه ،نــل ملضاصـ ال حصــدل هلــا إال ابعـ وا

عقى اعنكاح واعضرار عقةه ،وال ي و إال ندجدب املدـر نـنفس اعهضـ ؛ ملـا جيـري نـني اعـزوجني عـ
األسباب اعيت حتدل اعزوج عقى اعطماق ع اعدحش واخلشدن  ،فقـد مل جيـب املدـر نـنفس اعهضـ
ال يُبا ي اعزوج عـ إزاعـ هـذا املقـك حل و خشـدن حتـ ث نةنددـا؛ ألنـه ال يشـق عقةـه إزاعتـه عا َّدـا
( )1عقي ن محد ان اعضطان« ،امإقناع يف عسائل امإمجاع» .حتضةق :حس فدزي اعصهة ي( ،ط ،1ار
اعفاروق احل يث عقطباع واعنشر1424 ،هـ).22 :2 ،
( )2عما اع ي أند نكر ن عسهد اعكاساين« ،ن ائع اعصنائع يف ترتةب اعشرائع»( .ط ،2نريوت ،ار
اعكتب اعهقدة 1406 ،هـ).274 :2 ،
( )3محدد ن أمح ن اع اازةا« ،احملةط اعربهاين يف اعفضه اعنهداين» .حتضةق :عب اعكرمي ساعي اجلن ي،
(ط ،1نريوت ،ار اعكتب اعهقدة 1424 ،هـ).84 :3 ،
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مل خيف عزو املدر ،فما حتصل املضاص املطقدن ع اعنكاح)(.)1
كد ــا أن يف اعتـ ـزا اع ــزوج ن ــه ون اعزوجـ ـ -رغ ــم اشـ ـرتاكدا يف عنافه ــه ولراتـ ـه -امإع ــمان
ابعضســد اعــيت شــرعدا هللا تهــاىل نــني اعــزوجني يف عتطقبــات احلةــاة اعزوجة ـ األس ـري  ،فامإنفــاق
عقى اعزوج واعرعاي عقى اعزوج  ،وهي قسد عا ع تتناسب وعا أ ُِّهل عـه كـل عـ اعرجـل واملـرأة
ع اعصفات اعفطري .
فطبةهـ اعرجــل متكنــه عـ اعســهي عقــرزق وكســب املــال ،اعــذي تضتاــةه حاجــات املهةشـ ،
أعــا امل ـرأة فدظةفتدــا اعطبةهة ـ هــي اعضةــا عقــى شــؤون اعبةــت ،وهتةئ ـ أســباب اعراح ـ واعســها ة
عقزوج واألوال  ،فكان عـ املناسـب أن تكـدن كـل اعتكـاعةف املاعةـ اعـيت تتطقبدـا احلةـاة اعزوجةـ
عقى اعرجل ون املرأة ،وع هذه اعتكاعةف املدر(.)2
قال اعبجريعي( :وإمنا وجب عقةه؛ ألنه أقدى كسباا عندا)(.)3

مث إن املـرأة نهضـ اعــزواج تـ خل يف طاعـ اعــزوج ،وتنتضــل عـ اعبةــت اعــذي أعفتــه إىل نةتــه،
ونـذعك ميقــك عـ أعرهــا عــا مل يكـ عــه ،فكـان عقةــه أن يضـ هلــا عــا يرضــةدا نطاعتــه ،ويشــهرها
ابعرغب فةدا ،وأهنا عدضع نره وعطفه ورعايته ،وتقك هي عضتاى قداعته عقةه.
وعــا تنحــرف إعةــه نهــض األعــم واعشــهدب عـ إعـزا اعزوجـ ننفضــات اجلدــاز وعــا إعةــه ون
اعزوج ،عا هد إال ققب عقدفاهةم امإسماعة  ،واعت ا عقةدا .وكثري ع اعباحثني عـ نضـ وا هـذا
اعنظــا  ،ورأوا أنــه ق ـ يكــدن عضب ـ يف ســبةل اعــزواج ،ووســةق إىل زعــل نهــض اعفتة ـات اعفض ـريات
اعمايت ي فهد احلر عقى اعزواج إىل احلصدل عقى املال(.)4
( )1اعكاساين« ،ن ائع اعصنائع يف ترتةب اعشرائع».275 :2 ،
( )2يُنظر :عب اعدهاب َّ
خماف« ،أحكا األحدال اعشخصة يف اعشريه امإسماعة »( .ط ،2اعضاهرة،
عطبه ار اعكتب املصري 1357 ،هـ).75 : ،
( )3سقةدان ن محد اعبُ اج اريِّعي« ،حاشة اعبجريعي عقى اخلطةب :حتف احلبةب عقى شرح اخلطةب».
(نريوت ،ار اعفكر1415 ،هـ).436 :3 ،
( )4يُنظرَّ :
خماف« ،أحكا األحدال اعشخصة يف اعشريه امإسماعة ».75 : ،
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نهم ال عانع ع شي ع املشارك يف ذعك نض ر مح و  ،وأوىل أنداع املشـارك َّ :أال يغـا ي
أوعةا املرأة يف املددر ،وختفةف عتطقبات اعزواج ع اعزوج ،ال أن تضد املرأة هبا ن اال عنه.
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املبحث الثاني :مهر السر ومهر العلن وأحكامهما
املطلب األول :التعريف مبهر السر ومهر العلن
الفرع األول :التعريف مبهر السر:
ِّ
اعش ــي ِّ  .وع ــا اك ــا ان ِّعـ ـ خاعِّ ِّ
ـني واع ـ َّـرا اْجيد ــع فـُر ا ِّ
ص ـ ِّـه
ْ ا
وع ــهُ إ ْخ اف ــا ُ َّ ْ ا ا
اعس ــر عـ ـ ا
(س ـ َّـر) ،واعس ـ ُ ا ُ ا ُ ُ
وعستاـ اض ِّرهِّ .اال اخيْرج اشي ِّعْنه ع ه اذا .فا ِّ
ف ِّْ
اعش ْـي ا إِّ ْس اـر اارا،
ت َّ
امإ ْع اما ِّن .يـُ اض ُ
اعسُّرِّ :خ اما ا
اس اـرْر ُ
ُُ ْ ُ اْ ا
ال أ ْ
اُ ْ
)
1
(
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ك ِّألانَّهُ أ ْاعر اال يـُ ْهقا ُ نِِّّه.
ِّخ اما ا
اح  ،او ُِّء اي نِّ اذع ا
ف أ ْاعقاْنـتُهُ .اوع ا اعْبااب اعسُّر ،اوُه اد اعن اك ُ
فاعســر عغ ـ  :عــا أخفةــت ،واجلدــع :أس ـرار .وق ـ أســررت األعــر وســاررت اعرجــل عســارة
وسر اارا :أعقدته نسري.
وأس ــر اعش ــي  :كتد ـ ـه وأظد ــره ،وه ــد ع ـ ـ األض ـ ـ ا  ،س ــررته :كتدت ــه ،وس ــررته :أعقنت ــه،

مجةها يفسران يف قدعه تهـاىل :ﱡﱌ ﱍﱠ( .)2قةـل :أظدروهـا ،وقـال ثهقـب:
واعدجدان ا
عهناه أسروها ع رؤسائدم ،قال ان سة ه :واألول أصح( ،)3وع ذعك قدعـه

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ(.)4

تهـاىل :ﱡﲻ ﲼ

وال خيتقف تهريف اعسر يف االصطماح عنه يف اعقغ .
وعقــى هــذا فــإن اعباحــث يــرى أن عدــر اعســر :هــد عــا اتفــق عقةــه اعزوجــان أو ع ـ ينــدب
جنسا ع عـال أو عنفهـ ًّ
حضـا عقزوجـ عقـى زوجدـا ،ومل يُس َّـم يف اعهقـ أو يُـذكر
عنددا ق ارا أو ا
يف اعهض .
( )1املرا هنا اعدط  ،ال اعهض ؛ فاعهض يهق .
( )2سدرة يدنس ،ع اآلي .)54( :
(سَّر) ،واجلدهري« ،اعصحاح»،683 :2 ،
( )3يُنظر :األزهري« ،هتذيب اعقغ » ،201 :12 ،عا ة ا
(سَّر) ،وعقي ن إءاعةل ن سة ه،
(سَّر) ،وان فارس« ،عضايةس اعقغ » ،67 :3 ،عا ة ا
عا ة ا
«احملكم واحملةط األعظم» .حتضةق :عب احلدة هن اوي( ،ط ،1نريوت ،ار اعكتب اعهقدة ،
1421هـ) ،406 :8 ،عا ة ( اسَّر).
( )4سدرة ندح ،اآلي .)9( :
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الفرع الثاين :التعريف مبهر العلن:
اعهق عغـ  :خـماف اعسـر .واعهـمان واملهاعنـ وامإعـمان :اجملـاهرة .يُضـال :عقاـ األعـر يهقـ
ـدَ ،وعقِّـ األعــر -ابعكســر -يهقـ عقناــا ،حكــاه انـ اعســكةت .وأعقنتــه أَ إذا أظدرتــه(،)1
عقـ ا
وع ذعك قدعه تهاىل :ﱡﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ(.)2
وكذعك ال خيتقف تهريف اعهق واعهمانة يف االصطماح عنه يف اعقغ .

وعقــى ذعــك فــإن اعباحــث يــرى أن عدــر اعهقـ  :هــد عــا اتفــق عقةــه اعزوجــان أو عـ ينــدب
جنســا عـ عــال أو عنفهـ ًّ
حضــا عقزوجـ عقــى زوجدــا ،إعــا ابعتســدة يف اعهقـ أو
عنددــا قـ ارا أو ا
يُذكر يف اعهض .
املطلب الثاني :حكم مهر العلن إذا اختلف عن مهر السر
إذا اختقــف اعزوجــان يف املدــر اعــذي يُهت ـ نــه هــل هــد عدــر اعســر أو عدــر اعهق ـ  ،فــذعك
ال خيقد أن ينهض اعنكاح نهض واح  ،أو يتكرر عض اعنكاح يف اعسر واعهق .
الفرع األول :إذا انعقد النكاح بعقد واحد:
إذا انهض اعنكاح نهض واح  ،واتفق اعزوجان عقى عدر يف ِّ
اعسر خياعف املدـر املسـدى يف
اعهق  ،مث اختقفا حال األ ا  ،فقذعك مخس صدر عقى اعنحد اعتا ي:
الصورة األوىل :إذا كان مهر العلن أكثر من مهر السر بدافع املباهاة والسمعة:
اختقف اعفضدا فةدا عقى قدعني:
القول األول :املدر هد اعذي يف اعسر.

أقرا حلن اعزاي ة فةددا ءه (.)3
وهد ظاهر اعرواي ع أيب حنةف إن َّ
( )1يُنظر :اجلدهري« ،اعصحاح» ،2165 :6 ،عا ة (عق ) ،وان سة ه« ،احملكم» ،157 :2 ،عا ة
(عق ) ،وان عنظدر« ،عسان اعهرب» ،288 :13 ،عا ة (عق ).
( )2سدرة ندح ،اآلي .)9( :
ضرا نذعك فاملدر عدر اعهمانة  ،ويكدن هذا عنه زاي ة هلا يف املدر عن أيب حنةف  ،فأعا عن أيب
( )3وإن مل ي َّ
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وهد قدل املاعكة إن اتفضا وأشد ا عقةه(.)1
وهــد قــدل اعشــافهي إذا كــان شــدد املد ـري واح ـ ا ا وأثبت ـدا أن املدــر عدــر اعســر ،أو إق ـرار
املرأة نه اعهض حلن عا شد هلا نه عنه ءه ال عدر(.)2
وهد قدل عن احلنانق (.)3

=

أياا يقغد .يُنظر:
يدسف ومحد املدر هد األول؛ ألن اعهض اعثاين عغد ،فدا ذكر فةه ع اعزاي ة ا
أمح ن عقي أند نكر اجلصا « ،شرح خمتصر اعطحاوي» .حتضةق :عصدت هللا محد وآخري ،
(ط ،1نريوت ،ار اعبشائر امإسماعة 1431 ،هـ) ،427 :4 ،ومحد ن أمح اعسرخسي،
«املبسدط»( .نريوت ،ار املهرف 1414 ،ه) ،87 :5 ،ومحد ن عب اعداح اعسةداسي ان
اهلدا « ،فتح اعض ير»( .نريوت ،ار اعفكر) ،330 :3 ،واعكاساين« ،ن ائع اعصنائع»،287 :2 ،
وان عازه« ،احملةط اعربهاين» ،97 :3 ،وان عان ي « ،ر احملتار».162 - 161 :3 ،
( )1سدا كان شدد اعسر هم شدد اعهمانة أو غريهم ،خمافاا أليب حفص ان اعهطار ع أنه ال ن ع
إعما نةن اعسر مبا وقع يف اعهمانة  .يُنظر :امل ون ملاعك ( ،)148/2وعب هللا ن جنم ن شاس،
«عض اجلداهر اعثدةن يف عذهب عامل امل ين » .حتضةق :محة ن محد حلدر( ،ط ،1نريوت ،ار
اعغرب امإسماعي1423 ،هـ) ،480 :2 ،ومحد ن عب هللا اخلرشي« ،شرح خمتصر خقةل».
(نريوت ،ار اعفكر عقطباع ).273 :3 ،
( )2قال اعهدراين( :قال أصحاننا اعبغ ا يدن :عةست عقى قدعني ،وإمنا هي عقى اختماف حاعني :فاملدضع
اعذي قال" :املدر عدر اعسر" أرا  :إذا عض وا اعنكاح أوال مبائ  ،مث عض وا اعنكاح اثنةاا يف اعهمانة
أوال يف اعهمانة حلعف ،مث عض وه
حلعف .وحةث قال" :املدر عدر اعهمانة " أرا  :إذا عض وا اعنكاح ا
اثنةاا يف اعسر مبائ  .وع أصحاننا اخلراسانةني ع قال :يف املدر قدالن .واألول هد املشددر) .حيىي
ن أيب اخلري اعهدراين« ،اعبةان يف عذهب امإعا اعشافهي» .حتضةق :قاسم محد اعندري( ،ط،1
أياا :محد ن إ ريس اعشافهي« ،األ ».
ج ة ،ار املنداج1421 ،هـ) .373 :9 ،يُنظر ا
(نريوت ،ار املهرف 1410 ،هـ) ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
جتدما عثل أن يتفضا عقى أن املدر
( )3قال املر اوي( :عد اتفضا قبل اعهض عقى عدر ،وعض اه حلكثر عنه ا
أعف ،ويهض اه عقى أعفني ،فاعصحةح ع املذهب :أن األعفني هي املدر .جز نه املصنف ،واجمل ،
واعشارح ،وصاحب اعبقغ  ،واعرعاي  ،واعنظم ،واحلاوي ،وغريهم .وقاعه اعضاضي ،وغريه .وقةل :املدر عا
أوال)« .امإنصاف».295 ،294 :8 ،
اتفضا عقةه ا
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فذهبدا إىل أن اعذي يُهت نـه هـد عدـر اعسـر ون عدـر اعهمانةـ  ،عـع اخـتمافدم يف شـروط
قبدل عدر اعسر ،واست عدا عقى ذعك مبا يقي:
 -1أن اعغ ــرض ع ـ اع ـزاي ة عق ــى عد ــر اعس ــر ال ته ـ و أن تك ــدن ه ـزاال ،واهل ــزل ن ــبهض
املسدى عانع ع اعدجدب(.)1
سرا ،واعهض اعثاين نه األول عغد ال حكم عه(.)2
 -2أن اعنكاح هد األول املهضد ًّ
 -3أنه عضتاى اعهدل ابصطماحددا(.)3
 -4أن املدر عدر اعسر عتض عه(.)4
 -5أن عا مت إظداره يف اعهمانة ال يُهت نه؛ إذ عةس نتسدة  ،نل هد محض كذب(.)5
ونــدق ذعــك حلن عــا يُهتـ نــه هــد عدــر اعهقـ  ،أال تــرى أنــه هــد املــذكدر يف اعهضـ صـراح ؟
وهد ظاهر عفظه وعبناه ،وأنـه صـحةح وصـريح املسـدى يف عضـ صـحةح ،وأنـه اعـذي وقهـت عقةـه
عض ة اعنكاح؛ مبا عضتااه تطبةق ذعك اعهض  ،وتنفةذ شرائطه ،واملسقددن عقى شروطدم(.)6
وأجةب عنـه حلن اعهـربة يف اعهضـد ابملضاصـ واملهـاين ،ال ابألعفـاظ واملبـاين ،فدـا كـان عقـى
قص املباهاة واعسده  ،ال يُهت نه (.)7
القول الثاين :املدر هد اعذي يف اعهمانة .

( )1قال ان أيب عةقى( :كدا ال يُهدل اهلزل يف جانب املنكدح فكذعك يف جانب اعص اق ،فةكدن
عدرها عدر اعهمانة ) .يُنظر :اعسرخسي« ،املبسدط» ،87 :5 ،وان اهلدا « ،فتح اعض ير»:3 ،
.330
( )2يُنظر :ان اهلدا « ،فتح اعض ير» ،330 :3 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
( )3يُنظر :اعندوي« ،روض اعطاعبني».275 :7 ،
( )4يُنظر :املاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
( )5يُنظر :شرح خمتصر اعطحاوي عقجصا (.)428/4
( )6يُنظر :اعشافهي« ،األ » ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري» ،465 :9 ،اعندوي« ،روض
اعطاعبني» ،275 - 274 :7 ،وان ق اع « ،املغين».261 :7 ،
( )7يُنظر :اجلصا « ،شرح خمتصر اعطحاوي» ،428 :4 ،واعسرخي« ،املبسدط» ،87 :5 ،وان
اهلدا « ،فتح اعض ير» ،330 :3 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
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وهد قدل اعشافهي عا مل يك شدد املدري واح ا ا فةثبتدن عقى أن املدر عدر اعسر(.)1
وهد اعصحةح ع عذهب احلنانق (.)2
واست عدا عقى وجدب عدر اعهمانة مبا يقي:
 -1أنه تسدة صحةح يف عض صحةح ،كدا عد مل يتض عدا اتفاق عقى خمافدا(.)3
 -2وألنه املدر اعذي وقهت عقةه عض ة اعنكاح(.)4
عدما نقفظ اعهض  ،وال عباالة نضص املباهاة واعسده (.)5
 -3أنه ينهض مبدر اعهمانة ا
 -4أن األول وع  ،واعثاين هد اعهض ؛ فةجب تطبةق عا تادنه اعهض ون اعدع (.)6
 -5جراين اعقفظ اعصريح نه(.)7
 -6أن املدر عدر اعهق ؛ عتهقق احلكم نظاهره(.)8
وندق ذعك حلن اعزوج واملرأة قص ا عدر اعسر وأرا اه عقى احلضةض  ،فما يقتفت عغريه
ع قص اعراي واعسده نظري اهلزل وحنده(.)9

( )1يُنظر :اعشافهي« ،األ » ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري» ،465 :9 ،اعندوي« ،روض
اعطاعبني».275 - 274 :7 ،
( )2قال امإعا أمح -رمحه هللا( :-تفي مبا وع ت نه وشرطته ،ع أهنا ال اخذ إال عدر اعسر) .واختقفدا
هل يكدن هذا عقى سبةل االستحباب أ اعدجدب؟ واعصداب -كدا قال املر اوي -إنه جيب عقةدا
اعدفا  .يُنظر :وان ق اع « ،املغين» ،262 :7 ،واملر اوي« ،امإنصاف».295 - 294 :8 ،
( )3يُنظر :ان ق اع « ،املغين».261 :7 ،
( )4يُنظر :اعشافهي« ،األ ».164 :7 ،
( )5يُنظر :اعندوي« ،روض اعطاعبني».275 - 274 :7 ،
( )6يُنظر :املاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
( )7فإذا اتفق اعزوجان عقى أعف ،واصطقحا عقى أن يهربا ع األعف يف اعهمانة حلعفني ،فاعداجب:
أعفان؛ جلراين اعقفظ اعصريح نه .يُنظر :اعندوي« ،روض اعطاعبني».275 - 274 :7 ،
( )8يُنظر :املاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
( )9يُنظر :اجلصا « ،شرح خمتصر اعطحاوي» ،428 :4 ،واعسرخي« ،املبسدط» ،87 :5 ،وان
اهلدا « ،فتح اعض ير» ،330 :3 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
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الراجح:
يتاح مما تض رجحان اعضدل ابعتبار عدر اعسر؛ ألنه هد املدافق عقحضةض واعداقع،
وألنه هد قص اعهاق ي  ،وألن عدر اعهق هد محض راي وءه  ،وخماعف عقداقع واحلضةض  ،وأن
االعتبار يف اعهضد مبضاص ها وعهانةدا ال حلعفاظدا ،وهللا أعقم.
الصورة الثانية :إذا كان مهر العلن أكثر من مهر السر بغري دافع املباهاة والسمعة:
اختقف اعفضدا فةدا عقى أرنه أقدال:
القول األول :املدر هد اعذي يف اعهق .
وهد قدل مجددر اعفضدا ع احلنفة ( ،)1وقدل عقشافهي( ،)2وعذهب احلنانق (.)3
فذهبدا إىل أن االعت ا هد مبدر اعهمانة  ،وإن اختقفدا يف نةان ذعك عقى اعنحد
اعتا ي:
 فرأى احلنفة ( )4أنه ال تقز اعطرفني عا تداضها عقةه ع عدر اعسر ،وأن اعهربةابملهضد عقةه ،وهد عدر اعهق  ،ويكدن مبثان زاي ة يف املدر هلا
 وذهب اعشافهي إىل االعت ا مبدر اعهق ؛ عكدنه عا وقهت عقةه عض ة اعنكاح(.)5 وذهب احلنانق إىل االعت ا مبدر اعهمانة ابعتبار أنه املثبت يف عض اعنكاح ،وذعكإذا تزوج اعرجل املرأة يف اعسر مبدر ،مث عض عقةدا يف اعهمانة مبدر آخر ،نشرط أال حي ث ل

( ) 1خما أن يكدن أشد عقةدا أو عقى وعةدا أن املدر هد اعذي يف اعسر ،واعهمانة ءه ؛ فد مث يكدن
هلا عدر اعسر .يُنظر :اجلصا « ،شرح خمتصر اعطحاوي» ،427 :4 ،واعسرخي« ،املبسدط»:5 ،
 ،87واعكاساين« ،ن ائع اعصنائع» ،287/2 ،وان اهلدا « ،فتح اعض ير».330 :3 ،
( )2يُنظر :اعشافهي« ،األ » ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري» ،465 :9 ،اعندوي« ،روض
اعطاعبني».275 - 274 :7 ،
( )3وقال اعضاضي( :وإن تصا قا عقى اعسر مل يك هلا غريه) .يُنظر :ان ق اع « ،املغين»،261 :7 ،
واملر اوي« ،امإنصاف».293 :8 ،
( )4يُنظر :اعسرخسي« ،املبسدط» ،87 :5 ،واعكاساين« ،ن ائع اعصنائع».287 :2 ،
( )5يُنظر :اعشافهي« ،األ ».164 :7 ،
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إقرار ع قبل املرأة ننكاح اعسر(.)1
واست عدا عقى ذعك مبا يقي:
 -1أن املداضه يف اعسر عقى عدر عا كانت الزع  ،ويكدن عا مت اعهض عقةه يف
اعهمانة مبثان اعزاي ة يف عدرها(.)2
 -2أن عدر اعهمانة هد اعذي ثبت نه اعنكاح(.)3
 -3أنه إذا عض يف اعظاهر عض ا ا نه عض اعسر ،فض وج عنه نذل اعزائ عقى عدر
اعسر ،فةجب ذعك عقةه ،كدا عد زا ها عقى ص اقدا(.)4
وندق ذعك حلن عدر اعهق مل يك هد عا اتفضا عقةه يف حضةض األعر ،وعا كان
عضص مها حبال ،فما يتهقق نه ل حكم(.)5
القول الثاين :املدر هد اعذي يف اعسر إن أشد ا عقةه ع اوال.
وهد عذهب املاعكة ( ،)6وهد قدل عقشافهي(.)7
واست عدا عقى ذعك مبا يقي:
()8
 -1أن اعهمانة ال يُه عض ا ا ،وال يتهقق نه وجدب شي .
( )1يُنظر :ان ق اع « ،املغين» ،261 :7 ،واملر اوي« ،امإنصاف».293 :8 ،
( )2يُنظر :اعسرخسي« ،املبسدط».87 :5 ،
( )3يُنظر :ان ق اع « ،املغين».262 :7 ،
( ) 4وعضتاى ذعك أنه إن كان عدر اعسر أكثر ع اعهمانة وجب عدر اعسر؛ ألنه وجب عقةه نهض ه،
ومل تسضطه اعهمانة فبضي وجدنه .يُنظر :ان ق اع « ،املغين» ،262 :7 ،واملر اوي« ،امإنصاف»،
.294 :8
( )5يُنظر :أمح ن محد ان اعرفه « ،كفاي اعنبةه يف شرح اعتنبةه» .حتضةق :جم ي محد سرور( ،ط،1
نريوت ،ار اعكتب اعهقدة  ،229 :13 ،) 2009 ،وان ق اع « ،املغين».262 :7 ،
( )6يُنظر :عاعك« ،امل ون » ،148 :2 ،وان شاس« ،عض اجلداهر اعثدةن يف عذهب عامل امل ين »:2 ،
 ،480واخلرشي« ،شرح خمتصر خقةل».273 :3 ،
( )7يُنظر :اعشافهي« ،األ » ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري» ،465 :9 ،وان اعرفه « ،كفاي
اعنبةه».229 :13 ،
( )8يُنظر :ان ق اع « ،املغين».262 :7 ،
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 -2أن عناط األعر عا تداضهُدا واصطقحدا عقةه ،واألعفاظ ال تهين ألعةاهنا ،وإمنا
يضص إىل عهانةدا(.)1
وندق ذعك حلن عا ثبت نه اعنكاح عةس عدر اعسر ،إمنا هد عدر اعهمانة  ،وأن عا مت
اعهض عقةه يف اعهق هد ندع زاي ة يف عدرها(.)2
القول الثالث :املدر هد عا مت نه اعهض َّأاي عا كان ،سدا أكان عدر اعسر أ عدر
اعهق ؛ ابعتبار أن عا ور مبا انهض نه اعنكاح هد عناط األعر وأساسه.
وهد رواي عن اعشافهة ( ،)3وقدل عن احلنانق (.)4
قال ان اعرفه ( :إن ذكر ص اقاا يف اعسر وص اقاا يف اعهمانة  ،فاعص اق عا عض نه
اعهض  ،وهذا نصه يف "امإعما " ،واختةار املزين؛ ألن اعص اق جيب ابعهض  ،فدجب عا عض
()5
سرا كان أو
نه)  .وقال ان ق اع ( :قال اعضاضي :اعداجب املدر اعذي انهض نه اعنكاح ًّ
عمانة )(.)6
واست عدا عقى ذعك حلن اعص اق جيب ابعهض  ،فدجب عا ُعض نه(.)7
القول الرابع :يؤخذ حلزي مها ،وهد رواي عن احلنانق .
سرا مبدر وعمانة نغريه أخذ حلزي مها ،وقةل :حلوهلدا .ويف
قال ان عفقح( :ع تزوج ًّ
اخلرقي وغريه :يؤخذ ابعهمانة  ،وذكره يف اعرتغةب نص أمح عطق اضا ،نضل أند احلارث :يؤخذ
ابعهمانة ؛ ألنه ق أقر نه)(.)8
( )1يُنظر :ان اعرفه « ،كفاي اعنبةه».229 :13 ،
( )2يُنظر :اعسرخسي« ،املبسدط» ،87 :5 ،وان ق اع « ،املغين».262 :7 ،
( )3يُنظر :ان اعرفه « ،كفاي اعنبةه».229 :13 ،
( )4يُنظر :ان ق اع « ،املغين» ،261 :7 ،واملر اوي« ،امإنصاف».295 :8 ،
( )5ان اعرفه « ،كفاي اعنبةه».229 :13 ،
( )6ان ق اع « ،املغين».261 :7 ،
( )7يُنظر :ان اعرفه « ،كفاي اعنبةه».229 :13 ،
( )8محد ن عفقح« ،اعفروع وعهه تصحةح اعفروع» .حتضةق :عب هللا ن عب احملس اعرتكي( ،ط،1
نريوت ،عؤسس اعرساع 1424 ،هـ).324 :8 ،
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الراجح:
مما تض يتاح رجحان عا ذهب إعةه مجددر اعفضدا ع االعت ا مبدر اعهمانة ،
ابعتبار أن اعهربة مبا مت عقةه اعهض  ،ويكدن عدر اعهق مبثان زاي ة يف املدر هلا ،نشرط َّأال
حي ث ل إقرار ع قبل املرأة ننكاح اعسر؛ وهد أحفظ حلق املرأة.
مهر السر:

الصورة الثالثة :إذا كان مهر العلن من ذات جن
اختقف اعفضدا فةدا عقى قدعني:
القول األول :اعهربة مبدر اعسر.
وهد قدل أيب يدسف( ،)1وهد عذهب املاعكة إن اتفضا وأشد ا عقةه ع اوال( ،)2وهد
قدل عقشافهي(.)3
واست عدا نذات األ ع املتض ع مل احتج مبدر اعسر؛ مبا يغين ع تكرارها(.)4
القول الثاين :يؤخذ مبدر اعهق  ،وال عربة ملدر اعسر.
()7
وهد قدل أيب حنةف ومحد ( ،)5وقدل عقشافهي( ،)6وعذهب احلنانق .
ويست ل هلم نذات األ ع اعيت سبق إيرا ها عقضائقني مبدر اعهمانة (.)8
( )1يُنظر :اعكاساين« ،ن ائع اعصنائع» ،287 :2 ،وان عان ي «ر احملتار عقى اع ر املختار»:3 ،
.161
( )2يُنظر :عاعك« ،امل ون » ،148 :2 ،وان شاس« ،عض اجلداهر اعثدةن يف عذهب عامل امل ين »:2 ،
 ،478واخلرشي« ،شرح خمتصر خقةل».273 :3 ،
( )3يُنظر :اعشافهي« ،األ » ،)164/7( ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
( )4يُنظر :اجلصا « ،شرح خمتصر اعطحاوي» ،428 :4 ،اعسرخسي« ،املبسدط» ،87 :5 ،وان
اهلدا « ،فتح اعض ير» ،330 :3 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
( )5يُنظر :اعكاساين« ،ن ائع اعصنائع» ،287 :2 ،وان عان ي « ،ر احملتار».162 - 161 :3 ،
( )6يُنظر :اعشافهي« ،األ » ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
( )7يُنظر :ان ق اع « ،املغين» ،261 :7 ،واملر اوي« ،امإنصاف».293 :8 ،
( )8يُنظر :اعسرخسي« ،املبسدط» ،87 :5 ،واعكاساين« ،ن ائع اعصنائع» ،287 :2 ،واعشافهي،
«األ » ،164 :7 ،وان ق اع « ،املغين» ،261 :7 ،واملر اوي« ،امإنصاف».293 :8 ،
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الراجح:
وميك ترجةح عا ذهب إعةه اعضائقدن ابعتبار عدر اعهق ؛ ألنه عا تادنه اعهض  ،وهد
األقرب عقحفاظ عقى حضدق املرأة وعصاحلدا(.)1
مهر السر:

الصورة الرابعة :إذا كان مهر العلن من غري ذات جن
اختقف اعفضدا فةدا عقى ثماث أقدال:
القول األول :اعهربة مبدر اعسر ،وهد قدل أيب يدسف( ،)2وهد عذهب املاعكة إن
اتفضا وأشد ا عقةه ع اوال( ،)3وهد قدل اعشافهي(.)4
القول الثاين :يؤخذ مبدر اعهق  ،وال عربة ملدر اعسر .وهد قدل أيب حنةف ومحد (،)5
وهد قدل عقشافهي( ،)6وهد عذهب احلنانق (.)7
واست ل كل قدل ابأل ع اعسانض اعيت ور ت يف عهرض االحتجاج مبدر اعسر( )8أو عدر
اعهق (.)9
( )1يُنظر :املراجع اعسانض .
( ) 2قال ان عان ي ( :تداضها يف اعسر عقى عدر مث تهاق ا يف اعهمانة حلكثر واجلنس واح  ،فإن اتفضا
عقى املداضه فاملدر عدر اعسر ،وإال فاملسدى يف اعهض  ،عا مل يربه اعزوج عقى أن اعزاي ة ءه  ،وإن
اختقف اجلنس ،فإن مل يتفضا عقى املداضه فاملدر هد املسدى يف اعهض ) .يُنظر :اعكاساين« ،ن ائع
اعصنائع» ،287 :2 ،وان عان ي « ،ر احملتار».161 :3 ،
( )3يُنظر :عاعك« ،امل ون » ،148 :2 ،وان شاس« ،عض اجلداهر اعثدةن يف عذهب عامل امل ين »:2 ،
 ،480واخلرشي« ،شرح خمتصر خقةل».273 :3 ،
( )4يُنظر :اعشافهي« ،األ » ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
( )5يُنظر :اعكاساين« ،ن ائع اعصنائع» ،287 :2 ،وان عان ي « ،ر احملتار».162 - 161 :3 ،
( )6يُنظر :اعشافهي« ،األ » ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
( )7يُنظر :ان ق اع « ،املغين» ،261 :7 ،واملر اوي« ،امإنصاف».293 :8 ،
( )8يُنظر :اجلصا « ،شرح خمتصر اعطحاوي» ،428 :4 ،اعسرخسي« ،املبسدط» ،87 :5 ،وان
اهلدا « ،فتح اعض ير» ،330 :3 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري»..465 :9 ،
( )9يُنظر :اعسرخسي« ،املبسدط» ،87 :5 ،واعكاساين« ،ن ائع اعصنائع» ،287 :2 ،واعشافهي،
«األ » ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري».465 :9 ،
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عثما ،وأن
القول الثالث :إذا تداضع اعزوجان يف اعسر عقى أن يكدن املدر أعف رهم ا
يظدرا يف اعهض عائ ينار ،فإن مل يضدال :راي وءه  .فاملدر عا تهاق ا عقةه .وإن قاال :راي
وءه  .فتهاق ا عقى ذعك ،فقدا عدر عثقدا يف ظاهر اعرواي ع أيب حنةف (.)1
واست ل حلن عا تداضها عقةه وهد األعف مل يذكراه يف اعهض  ،وعا ذكراه وهد املائ
ينار غري عا تداضها عقةه ،فقم تدج اعتسدة  ،فةجب عدر املثل؛ كدا عد تزوجدا ومل يسم هلا
عدرا.
ا
الراجح:
عا ذهب إعةه اعضدل اعثاين ع االعت ا مبدر اعهق ؛ ألنه ظاهر وصريح أعفاظ اعهض ،
وهد أ عى حلفظ حضدق املرأة.
دفعا جلور ظامل وحنوه:
الصورة اخلامسة :إذا كان مهر السر أكثر من مهر العلن ً
إذا كان ذعك خلدف ع ظامل ،أو عقتخقص ع فع اعرسد اعكبرية يف نهض األنظد
املهددل هبا يف اع ول امإسماعة وغريها ،فاعظاهر ع األقدال اعسانض جلدددر أهل اعهقم أنه
أياا
يؤخذ مبدر اعسر؛ ألنه اعذي انهض ت نه عض ة اعنكاح فدد عناط األعر وأساسه ،وهد ا
أحظى عقدرأة ألنه أزي مها ،كدا أهندا فهما ذعك عاطري  ،فحكدددا حكم املكره ،قال
تهاىل :ﱡﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ(،)2
قاعت أ املؤعنني عائش -رضي هللا عندا« :-هم اعضد يـاتا ا اارُؤ ان يف األعر ،يضدل هذا :ال
وهللا ،ونقى وهللا ،وكما وهللا ،يـاتا ا اارُؤ ان يف األعر ال يـا ْه ِّض ُ عقةه قـُقُدنـُ ُد ْم»(.)3
ويف احل يث ع ان عباس -رضي هللا عنددا -أن رسدل هللا -صقى هللا عقةه وسقم-
قالُ « :رِف َع عن أ َُّم ِِت اخلطأ والنِسيان وما استكرهوا عليه»( ،)4ف ل عقى أن املكره عهفد عنه.
( )1يُنظر :اجلصا « ،شرح خمتصر اعطحاوي» ،428 :4 ،واعكاساين« ،ن ائع اعصنائع»،287 :2 ،
وان عازه« ،احملةط اعربهاين» ،97 :3 ،وان عان ي « ،ر احملتار».162 - 161 :3 ،
( )2سدرة املائ ة ،ع اآلي .)89( :
( )3أخرجه عب اعرزاق اعصنهاين يف عصنفه ( )474/8نرقم (.)15952
( )4أخرجه ان عاجه ،كتاب اعطماق ،ابب :طماق املكره واعناسي ( )659/4نرقم ( ،)2045واحلاكم
يف املست رك ،أول كتاب اعطماق ( )216/2رقم ( ،)2801وقال( :هذا ح يث صحةح عقى شرط
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الفرع الثاين :إذا كان هناك عقدان :عقد ملهر السر ،وعقد ملهر العلن:
سرا وعمانة  ،فض اختقف فةه اعفضدا
إذا كرر اعزوجان عض اعنكاح عقى ص اقني ًّ
عقى مخس أقدال:
سرا وعمانة  ،فض ذهب صاحبا
القول األول :إذا عض ا اعنكاح نهض ي عقى ص اقني ًّ
أيب حنةف عقى أن املدر هد اعذي جرى عقةه اعهض األول(.)1
القول الثاين :إذا احت عدر اعسر وعدر اعهق يف اجلنس ،فض ذهب أند حنةف إىل
اعتبار اعثاين هد املدر فضط عع زاي ة ع األولَّ ،أعا حال اختماف اجلنس وجب عا ءاه يف
عدرا ،عقى أن اعثاين يهترب زاي ة عقى األول(.)2
األول ويف اعثاين ،ويه اجلدةع ا
()3
وندق حلن عا يُهت نه هد عا وقهت عقةه عض ة اعنكاح؛ وور يف نند ه وشرائطه .
سرا وعمانة  ،فض ذهب
القول الثالث :إذا عض ا اعنكاح نهض ي عقى ص اقني ًّ
املاعكة إىل أن اعداجب عدر اعهق  ،إال إذا وج ت نةن تشد أن عدر اعهق ال أصل عه(.)4
=

اعشةخني ،ومل خيرجاه) ،وأقره اعذهيب ،وأخرجه اعبةدضي يف اعسن اعكربى ،كتاب اعطماق ،ابب :عا
(جد إسنا ه نشر ن نكر ،وهد ع
جا يف طماق املكره ( )584/7رقم ( )15094وقالَّ :
أصما ،ال
اعثضات) .وأور ه اعسخاوي نغري طريق ،مث قال( :وجمددع هذه اعطرق يظدر أن عقح يث ا
سةدا وأصل اعباب ح يث أيب هريرة يف اعصحةح ع طريق زرارة ن أوىف عنه نقفظ" :إن هللا جتاوز
ألعيت عا ح ثت نه أنفسدا عا مل تهدل نه أو تكقم نه") .محد ن عب اعرمح اعسخاوي« ،املضاص
احلسن » .حتضةق :محد عثدان اخلشت( ،ط ،1نريوت ،ار اعكتاب اعهريب1405 ،هـ).371 :1 ،
( )1يُنظر :اعكاساين« ،ن ائع اعصنائع» ،287 :2 ،واعسرخسي« ،املبسدط» ،87 :5 ،وعب اعرمح ن
محد اجلزيري« ،اعفضه عقى املذاهب األرنه » ( .ار اعكتب اعهقدة  ،نريوت ،ط1424 ،2هـ:4 ،
.157
( )2يُنظر :املراجع اعسانض .
( )3يُنظر :اعشافهي« ،األ » ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري» ،465 :9 ،واعندوي« ،روض
اعطاعبني» ،275 - 274 :7 ،وان ق اع « ،املغين».261 :7 ،
( )4يُنظر :محد ن يدسف املداق« ،اعتاج وامإكقةل ملختصر خقةل»( .ط ،1نريوت ،ار اعكتب
اعهقدة 1416 ،هـ) ،196 :5 ،واخلرشي« ،شرح خمتصر خقةل».273 :3 ،
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وندق حلن عا يُهت نه هد عا وقهت عقةه عض ة اعنكاح؛ وور يف نند ه وشرائطه(.)1
اعتبارا
القول الرابع :ذهب اعشافهة إىل وجدب عا انهض ت نه عض ة اعنكاح،
ا
ابعهض ؛ ألن اعص اق جيب نه ،سدا كان اعهض ابألقل أ ابألكثر(.)2
ونــدق ذعــك حلن اعهــربة يف اعهضــد عقدضاص ـ واملهــاين ،وهــد عــا يتحضــق يف عدــر اعســر،

ال عألعفاظ واملباين ،اعيت ور ت يف أعفاظ اعهض  ،واملتهقض مبدر اعهق (.)3
القول اخلام  :إذا ا َّعى اعزوج عض ا ا يف اعسر انهض نه اعنكاح فةه عدر ققةل قُ ِّ
ص
فةه ،فإن ص قته املرأة فقةس هلا سداه ،وإن أنكرته ،ومل يك عقزوج نةن عقى قدعه ،فاعضدل
قدهلا نةدةندا ،وهذا هد عذهب احلنانق .
وقاعدا :ألن ِّ
حكدا كاألول ،فإن كان
اعبني أن اعهض اعثاين هد عض صحةح يفة
ا
خل هبا فةجب هلا املدر يف اعهض اعثاين(.)4
الراجح:
مما تض يتاح أن اختماف اعزوجني ال خيقد أن تضد نةن عقى وجد عض ي أو ال،
فإذا قاعت اعبةن  ،وجا فةدا أن أح اعهض ي ال أصل عه ،فاعراجح :أنه ُحيكم ابعبةن  ،فإن
مل يك يف أح اعهض ي هذه اعبةن  ،فإن املرأة تستحق عا ت عةه إذا حقفت عقةه؛ ألنه
أحظى هلا وأفال.

( )1يُنظر :اعشافهي« ،األ » ،164 :7 ،واملاور ي« ،احلاوي اعكبري» ،465 :9 ،واعندوي« ،روض
اعطاعبني» ،275 - 274 :7 ،وان ق اع « ،املغين».261 :7 ،
( )2يُنظر :محد ن أمح اخلطةب اعشرنةين« ،عغين احملتاج إىل عهرف عهاين أعفاظ املنداج»( .ط،1
نريوت ،ار اعكتب اعهقدة 1415 ،هـ) ،378 :4 ،ومحد ن أيب اعهباس اعرعقي« ،هناي احملتاج إىل
شرح املنداج»( .نريوت ،ار اعفكر1404 ،هـ).346 :6 ،
( )3يُنظر :ان اعرفه « ،كفاي اعنبةه» ،229 :13 ،وان ق اع « ،املغين».262 :7 ،
( )4يُنظر :ان ق اع « ،املغين» ،261 :7 ،عنصدر ن يدنس اعبدديت« ،كشاف اعضناع»( .نريوت ،ار
اعكتب اعهقدة ) ،155 :5 ،وعنصدر ن يدنس اعبدديت« ،شرح عنتدى امإرا ات»( .ط ،1نريوت،
عامل اعكتب1414 ،هـ).23 :3 ،
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املبحث الثالث :تطبيقات قضائية يف مهر السر ومهر العلن
الدعوى األوىل:
يف يد …… ابحملكد اعهاع يف …… حار امل عي …… حاعل عقسجل
قائما
امل ين رقم …… وا عى عقى احلاضرة …… حاعق عقسجل امل ين رقم …… ا
يف عداه عقةدا :إنين تزوجتدا نهض صحةح وعدر ،وذعك مبدجب عض اعنكاح رقم ……
وق مت اخلقع نةننا يف …… مبدجب اعصك اعصا ر ع محكد األحدال اعشخصة نرقم
…… وكان اخلقع عضانل املدر املسدى يف عض اعنكاح وق ره ثماثدن أعف رايل ،ويف حضةض
عدرا ق ره عائ أعف رايل ،وق طقبدا عين أن نكتب يف اعهض ثماثني
األعر أنين فهت هلم ا
سرا نةننا ،فدافضت عقى
أعف رايل ،واعباقي يتم إعطاؤهم ن ون أن يُذكر يف اعهض  ،ويكدن ًّ
ذعك ،وال أعقم عا سبب طقبدم هلذا اعشي  ،وق طاعبت ابملدر املتبضي واعغري املذكدر يف
اعهض  ،فأفددين َظر اعضاة أن أطاعب هبذا املبقغ ع ى احملكد اعهاع  ،ومت اخلقع عضانل
املدر املذكدر يف عض اعنكاح ،واآلن أَ أطاعب نباقي املدر وق ره سبهدن أعف رايل ،هذه
عداي.
اإلجابة:
ونهرض ذعك عقى امل عى عقةدا أجانت قائق  :عا ذكره امل عي ع اعزواج واخلقع
وفهما ق فهت عه
صحةح ،وكان اخلقع عضانل إعا ة املدر املسدى واملذكدر يف عض اعنكاح ،ا
اعهدض وق ره ثماثدن أعف رايل ،وال صح ملا ذكره ع املدر عائ أعف رايل ،نل كان املدر
كدا هد عذكدر يف عض اعنكاح ،ومل ي فع  ي شةئاا غريه؛ عذا أطقب صرف اعنظر ع عداه،
وجمازاته يف رفهه هلذه اع عدى عكدهنا عدى كة ي  ،وهد اآلن قا نرفع أكثر ع عدى
يطاعبين مبطاعبات ال صح هلا ،وإمنا يري أن يشغقين ويتهبين يف احملاكم ،هكذا أجانت.
الدفوع والبينات:
قائما :اعصحةح عا ذكرته يف عداي ،فأَ فهت هلا
ونهرض ذعك عقى امل عي أجاب ا
عدرا ق ره عائ أعف رايل ،وق سقدته عداع ها عكدنه اعد ي عقةدا.
ا
قائما :فهت ع املدر ثماثني
فجرى سؤاعه ع كةفة فع املدر اعذي يذكره ،فضرر ا
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أعف رايل نض ا ا ،وسبهني أعف رايل مبدجب شةك ،وق مت صرفه ع قِّباقِّدم.
ونهرض ذعك عقى امل عى عقةدا قررت قائق  :ال عقم  ي مبا ذكره ع فهه عداع ي
املبقغ اعذي يذكره ،واعصحةح أنه وصقين ثماثني أعف رايل فضط ،وهد املذكدر يف عض
اعنكاح.
قائما :أطقب عدق ألجل
ونسؤال امل عي :هل ع يه نةن عقى عا ذكر؟ فضرر ا
إحاارها.
وعقةه ُرفهت اجلقس  ،وهللا املدفق.
ويف جقس أخرى حار كل ع امل عي وامل عى عقةدا ،ونسؤال امل عي ع نةنته
قائما :إن ع ي صدرة ع اعشةك اعصا ر ع ننك …… وأطقب االطماع عقةه.
فأجاب ا
وابالطماع عقى اعشةك واعصا ر ع ننك …… واملتاد  :ا فهدا ألعر فمان ……
عبقغاا وق ره سبهدن أعف رايل فضط ال غري .واعشةك املذكدر صا ر ع امل عي ،واملذكدر يف
أسفل اعشةك ،واملدقع عنه.
قائما :إن
فجرى سؤاعه :إن اعشةك عةس
عذكدرا فةه اسم امل عى عقةدا؟ فأجاب ا
ا
املذكدر هد واع امل عة  ،ونصفته وعةًّا عقةدا.
ونهرض ذعك عقى امل عى عقةدا ،قاعت :اعشةك ال عقم  ي نه ،كدا وأنه عةس ابءي،
وال أعقم حضةض اعشةك ،وهل قا واع ي نصرفه أو ال ،وكذعك ال عماق  ي نه حىت وعد
صرفه؛ ألنه مل يك ابءي.
ونسؤال امل عي :هل ع يه نةن عقى عا ذكره ع أن املدر حضةضته عائ أعف رايل ،وأهنا
قائما :عةس
سرا؟ فضرر ا
طقبت عنه أن يكتب يف اعهض ثماثني أعف رايل ،واعباقي يكدن نةنددا ًّ
ع ي نةن عقى ذعك سدى عا ق عته وهد كاف ،وق مت كتان اعشةك ابسم واع ها ننا عقى
طقبه ،وألنه وعةًّا عقى امل عى عقةدا ،ال سةدا أن املبقغ اعذي ا عته نض ا ا هد ع قا ابستماعه
أياا.
ا
فجرى االطماع عقى عض اعنكاح اعصا ر نرقم …… واملتاد زواج ……
(امل عي) ع …… (امل عى عقةدا) ،واعد ي واع ها …… وشاه ي  ،واملدر املسدى
ثماثدن أعف رايل ،وشروط فةدا نةنددا ،كدا جرى االطماع عقى صك اخلقع اعصا ر ع
محكد األحدال اعشخصة يف ع ين …… نرقم …… يف …… وعاددن احلكم :أنه
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مت اخل قع عقى عدض املدر املسدى وق ره ثماثدن أعف رايل ،وأنه مت استماعه ع قبل
اعزوج.اهـ.
مث جرى إفدا امل عي أن عةس عه سدى ميني امل عى عقةدا عقى نفي عا ي عةه
جتاهدا ،فرفض ميةندا.
التسبيب:
وعقةه وننا عقى عا تض ع اع عدى وامإجان  ،وحةث أنكرت امل عى عقةدا عدى
امل عي ،وحةث أن عض اعنكاح ذكر أن املدر ق ره ثماثدن أعف رايل ،وحةث إن اخلقع مت عقى
هذا اعهدض ،وحةث إن اعشةك اعذي ذكره مل يك ابسم امل عى عقةدا ،ومبا أنه ال نةن عقد عي،
وجانب امل عى عقةدا كان أقدى ع جانبه ،فتم عرض ميةندا عقةه ،وعهدد قدعه -صقى هللا عقةه
وسقم« :-البيِنة على املَُّد ِعي ،واليمني على من أنْ َك َر»( ،)1وحةث إنه رفض ميةندا ،وكان ع
املفرتض ع امل عي أن يضد نتدثةق عا ذكره ،ونشدا ة شدد ؛ عكي ال تاةع احلضدق.
احلكم:
عذعك كقه فض صرفت اعنظر ع عطاعبته عقد عى عقةدا ،وأن عه حق عطاعب ع قا
نصرف اعشةك وع كان ابءه ن عدى عستضق  .هكذا حكدت.
ونهرضه عقى اعطرفني قررت امل عى عقةدا اعضناع  ،وقرر امل عي ع قناعته ،فجرى
إفداعه أن صك احلكم سةص ر ع يد غ األرنها املدافق …… وأن عه حق تض مي
يدعا ع اعغ  ،وإذا انتدت هذه امل ة ومل يض الئحته فإن
الئحته االعرتاضة خمال ثماثني ا
حضه يف االعرتاض يسضط ،ويكتسب احلكم اعصف اعضطهة  ،وابهلل اعتدفةق ،وصقى هللا عقى
نبةنا محد وعقى آعه وصحبه وسقم.
( )1أخرجه اعرتعذي ،أنداب األحكا  ،ابب :عا جا يف أن اعبةن عقى امل عي واعةدني عقى امل عى عقةه
( )618/3رقم ( ،)1341واع ارقطين ،كتاب احل و واع ايت ( )114/4رقم ( ،)3191واعبةدضي يف
اعكربى ،كتاب اعضساع  ،ابب :أصل اعضساع واعب اي فةدا عع اعقدث حلميان امل عي ( )213/8رقم
( )16445ع عدرو ن شهةب ع أنةه ع ج ه .وصححه محد َصر اع ي األعباين« ،إروا
اعغقةل» .إشراف :زهري اعشاوي ( ،ط ،2نريوت ،املكتب امإسماعي1405 ،هـ) ،357 :6 ،رقم:
.1938
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حرر يف …… اعضاضي مبحكد اعهاع يف ……
أتكيد احلكم:
احلد هلل ،وح ه واعصماة واعسما عقى ع ال نيب نه ه.
ففي هذا اعةد …… وابالطماع عقى احلكم اعصا ر عنَّا ،وحةث انتدت امل ة
املتهقض يف االعرتاض ،ومل يضم امل عي نتض مي الئحته االعرتاضة خماهلا ،ونذعك سضط حضه
يف االعرتاض ،واكتسب احلكم صف اعضطهة  ،وابهلل اعتدفةق ،وصقى هللا عقى نبةنا محد وعقى
آعه وصحبه وسقم.
حرر يف …… اعضاضي مبحكد اعهاع يف ……
التحليل:
ع خمال احلكم يتبني أننا -حبسب اع عدى -نص عدري  :املدر األول :هد املدر
املسدى يف اعه ض  ،وهد عدر اعهق  ،واملدر اعثاين :فبحسب عا ا عاه امل عي هد املتفق عقةه
سرا ،وهد عدر اعسر ،وق أعدل اعضاضي اعنصد اعشرعة مبطاعب اعزوج ابعبةن عقى اتفاقه
ًّ
فقدا خقت عداه ع نةن أو تدثةق خما اعشةك احملرر ابسم واع ها،
وزوجته عقى عدر اعسرَّ ،
وأنكرت اعزوج االتفاق؛ وحةث إنه ع املضرر أن اعةدني تشرع ع جد أقدى املت اعةني،
فاعضدل قدل اعزوج عع ميةندا ،فقدا رفض اعزوج ميةندا ،أخذ اعضاضي نضدل اعزوج  ،وأوجب
عدر اعهق  ،ورفض عدى اعزوج الفتضارها أل ع امإثبات حند زوجته امل عى عقةدا.
فهدل ابعضدل حلن املدر عا تهاق ا عقةه ،إذا مل يثبت خمافه نبةن أو شاه ي ع ل
خمافا ملذهب احلنانق ع أنه إذا كرر اعهض عقى ص اقني سر وعمانة حلن عض سرا عقى
ص اق وعمانة عقى ص اق آخر أخذ ابعزائ سدا كان ص اق اعسر أو اعهمانة .
َّإال أنه أحال اعزوج إىل عطاعب ع قا نصرف اعشةك وع كان ابءه يف عدى
عستضق  ،واكتسب احلكم صف اعضطهة عسضدط حق امل عي يف االعرتاض مبرور امل ة احمل ة
ون أن يض الئح االعرتاض.
الدعوى الثانية:
يف يد …… ابحملكد اعهاع يف …… حارت امل عة …… وا عت عقى
احلاضر …… قائق يف عداها عقةه :إنه سبق وأن تزوجين نهض صحةح وعدر ،وأجنبت عنه
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ثماث أوال  ،مث نه ذعك طقضين طقض واح ة مبدجب صك اعطماق اعصا ر ع محكد
األحدال اعشخصة نرقم …… وعض انتدت اعه ة ومل يراجهين ،ونه ذعك نسنتني رغب
عدرا وص اقاا عبارة ع عبقغ عا ي ق ره عائ أعف
اعزواج عين عرة اثنة واعرجدع عه ،وق طقبت ا
رايل ،وأن يشرتي  ي شض متقةك ابءي ،وسبب طقيب هذا أنين خشةت أن يطقضين عرة
أخرى ،وخشةت عقى نفسي وعقى أوال ي ،فطقبت هذا املدر ،وألنين سبق أن طقبت عنه
عتزوجا نزوج أخرى غريي ،وأن هذا
شض وعنزاال حةندا كنت نذعته ،فرفض ذعك؛ عكدنه
ا
يقزعه أن يه ل نني اعزوجتني .وحةندا وافضت نزواجه عين عرة أخرى نشرط هذا املدر طقب
عين أن يكدن املدر يف اعهض وأعا زوجته األخرى واعناس هد مخسدن أعف رايل ،ويكتب  ي
يف ورق خارجة اعتزاعه نباقي املدر وق ره مخسدن أعف رايل وشض متقةك ،وطقب عدق عقى
وفهما وافضت
ذعك ع هتا سن  ،ويتم اعتدقةع عقةدا ع قِّباقِّه وعين وع واع ي وأح إخديت ،ا
عقى ذعك ،ومت عض اعضران يب نهض صحةح وابملدر املسدى يف اعهض  ،ويف اعدرق املذكدرة قبل
أكثر ع سن  ،ومبدجب عض اعنكاح رقم …… وكقدا طاعبته نباقي املدر يضد ابعتسديف
وحيتج حلن عقةه ضائض عاعة إىل رج أنه ن أ ياايضين ويسي عشريت هلذا اعسبب عكي
زوجا عرة أخرى ومل أرجع عه إال نه أن طقبت هذا املدر،
أطقب اعطماق عنه ،وأَ مل أقبل نه ا
زوجا؛ عذا أطقب إعزاعه ن فع املدر املتبضي واملذكدر ابعدرق اعيت
وعد مل يدافق عقةه ملا قبقت نه ا
مت اعتدقةع عقةدا ،وهد عبارة ع عبقغ عتبضي ق ره مخسدن أعف رايل وشض متقةك تكدن
ابءي ،عع اعهقم أنه فع املدر املذكدر يف عض اعنكاح ،هذه عداي.
اإلجابة:
ونهرض ذعك عقى امل عى عقةه قرر قائ اما :عا ذكرته امل عة ع اعزواج األول واعطماق
واألوال وع اعزواج اعثاين صحةح ،وعا ذكرته ع املدر فاعصحةح أن املدر هد مخسدن أعف
رايل ،و َّأعا اعدرق فأَ كتبتدا ع ابب اعدع هلا ،ومل أكتبدا كددر ،وكان جل تفكريي يف
رجدعدا ألجل عصقح األوال وأن يكدندا نةننا وال يبته وا عين أو عندا ،وأَ ال أستطةع أن
أياا ،وأعا املبقغ
أعطةدا شض متقةك ابءدا؛ ألنه سةقزعين أن أعطي زوجيت األخرى شض ا
عدرا ،وعك أطقب
املذكدر فهن ي استه ا عقى إعطائدا ،وهد ع ابب اهلب واهل ي وعةس ا
عدق ؛ ألن وضهي املا ي ال يساع ين اآلن ،ال سةدا أين أعدل نةتني ،وراتيب ال يساع ين يف
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وعقي يدن أخرى ،وال صح أياا ملا ذكرته ع سد اعهشرة ،هكذا أجاب.
ذعكَّ ،
الدفوع والبينات:
ونهرض ذعك عقى امل عة قررت قائق  :اعصحةح عا ذكرته يف عداي ،ونةنيت اعدرق
املكتدن واملدقه عنَّا.
فجرى سؤاهلا ع اعدرق  ،فضررت قائق  :أطقب عدق ألجل إحاارها ،فأجبتدا
عطقبدا ،ورفهت اجلقس .
ويف جقس أخرى حارت امل عة وحار حلادرها امل عى عقةه ،ونسؤال امل عة ع
نةنتدا أنرزت ورق  ،وابالطماع عقةدا وج هتا تتاد نه اعبسدق واحلد عا عاددنه( :أعتز
شرعا …… أنين ق تض عت
أَ املضر مبا يف هذه اعدرق وأَ نكاعل قداي اعهضقة املهتربة ا
ابعزواج عقى …… واع ة أوال ي اعثماث وهم …… وق اتفضنا عقى املدر واعص اق،
واعتزعت فةه ،واملدر واعص اق هد عبقغ عائ أعف رايل وشض متقةك تكدن ابءدا ،وحيق هلا
اعتصرف فةدا ،وهلا كاعل املسؤوعة يف اعشض  ،ومت االتفاق عقى أن يُذكر يف عض اعنكاح
سرا نةننا أَ وفمان اعيت تض عت
وأعا اعناس أن املدر هد مخسدن أعف رايل ،واعباقي يكدن ًّ
ابعزواج هبا وواع ها احلاضر وشضةضدا فمان ،وأَ عقتز هبذا املدر ومبا هد عكتدب هبذه اعدرق ،
وأعرت مل حار حلن يشد عقى ذعك ،وهللا خري اعشاه ي ) .واملدقع ع امل عى عقةه
وامل عة وواع امل عة وشضةضدا واملؤرخ يف ……
كدا جرى االطماع عقى عض اعنكاح ،ووج كدا ذكره اعطرفان ،ونهرض اعدرق
قائما :إن اعذي كتب اعدرق هد واع امل عة  ،وأَ وقهت عقةدا
واعهض عقى امل عى عقةه قرر ا
ومل أعقم حلن عاددهنا عا ُكتب فةدا ،وإمنا أقر حلنين وع هتا أنين سأقد نتدةئ شض هلا ،ومل
عقي وأكثروا
أعتز نه كددر ،ال سةدا أن اعدرق كتبت يف نةت واع ها ،وكاندا ياغطدن َّ
اعكما عهي ،وكان تفكريي كقه ألجل أن يرجع األوال عهي ،واعهض هد اعذي أقر مبا فةه
ونصحته.
ونهرض ذعك عقى امل عة قررت قائق  :ال صح ملا ذكره ع أننا ضغطنا عقةه ،نل
كان اعتدقةع نطدعه واختةاره ،ونه أن أفددته حلن عدري كدا ذكرته ،وعد أنه مل يدافق عقةه ملا
قبقت اعزواج نه.
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فأصر كل طرف نرأيه.
فجرى عرض اعصقح عقى اعطرفني ،وجرى عناصحتدمَّ ،
التسبيب:
وعقةه وننا عقى عا تض ع اع عدى وامإجان  ،وحةث ا عت امل عة أن امل عى
عدرا عقى ذعك ،وهد املذكدر يف أول اع عدى
عقةه تض هلا ابعزواج عرة أخرى وأهنا طقبت ا
عقى أن يكدن املدر املهق يف اعهض وأعا اعناس مخسدن أعف رايل ،وأن املدر اعذي ُجهِّل
سرا فةدا نةنددا هد عبقغ مخسدن أعف رايل وشض متقةك ابءدا ،وق جرى االطماع عقى
ًّ
عض اعنكاح املذكدر ،وكذعك جرى االطماع عقى اعدرق املذكدرة ،وق صا ق امل عى عقةه

عقى اعتدقةع ،وعهدد قدعه تهاىل :ﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ( ،)1وعهدد قدعه -صقى
هللا عقةه وسقمِ « :-
املسل ُمون على شروطهم»( ،)2ويف رواي « :املسلِ ُمون عند
شروطهم»( ،)3وع أوثق اعهضد وأعزعدا عض اعنكاح؛ ملا فةه ع استحمال أعر هد يف
األصل محر  ،ومإقرار امل عى عقةه ،وملا َّقرره أهل اعهقم أن املضر عؤاخذ عقى إقراره؛ عذعك كقه
فض ثبت ع ي أن عدر امل عة هد عائ أعف رايل وشض متقةك ابءدا ،وأعزعت امل عى عقةه
حلن ي فع ابقي املدر وهد مخسدن أعف رايل وشض متقةك ابسم امل عة  ،هكذا حكدت.
كدا جرى إفدا اعطرفني أن ع عه حق االعرتاض تض مي اعرتاضه ع يد غ  ،وأن عه
( )1سدرة املائ ة ،ع اآلي .)1( :
( )2أخرجه أند او  ،كتاب اعصقح ،ابب :األقاة ( )304 /3رقم ( ،)3594واع ارقطين ،كتاب اعبةدع
( )426/3رقم ( ،)2890واحلاكم يف املست رك ،كتاب اعبةدع ( )57/2رقم ( ،)2309واعبةدضي
يف اعكربى ،كتاب اعشرك  ،ابب :اعشرط يف اعشرك وغريها ( )131/6رقم ( )11429ع ح يث
أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3أخرجه اع ارقطين ،كتاب اعبةدع ( )426/3رقم ( ،)2893واحلاكم يف املست رك ،كتاب اعبةدع
( )57/2رقم ( ،)2310واعبةدضي يف اعكربى ،كتاب اعص اق ،ابب :اعشروط يف اعنكاح
( )406/7رقم ( )14435ع ح يث عائش رضي هللا عندا.
واحل يث أور ه األعباين يف «إروا اعغقةل» ،145 :5 ،رقم ،1303 :ع طرق ،مث قال« :ومجق
اعضدل :أن احل يث مبجددع هذه اعطرق يرتضي إىل رج اعصحةح عغريه ،وهي وإن كان يف نهادا
ضهف ش ي  ،فسائرها مما يصقح االستشدا نه».
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يدعا يض خماهلا اعرتاضه ،ويف حاع انتدا امل ة املذكدرة ومل يتم تض مي اعمائح
ع ة ثماثني ا
االعرتاضة فإن احلكم يكتسب اعضطهة  ،وابهلل اعتدفةق ،وصقى هللا عقى نبةنا محد وعقى آعه
وصحبه وسقم.
حرر يف …… اعضاضي مبحكد األحدال اعشخصة مب ين ……
االعرتاض:
احلد هلل وح ه فض جرى االطماع عقى االعرتاض املض ع امل عى عقةه ،ومل أج
فةه عا يؤثر عقى عا حكدت نه ،وسةتم رفع املهاعق حملكد االستئناف عت قةق احلكم ،وابهلل
اعتدفةق ،وصقى هللا عقى نبةنا محد وعقى آعه وصحبه وسقم.
حرر يف …… اعضاضي مبحكد األحدال اعشخصة مب ين ……
التصديق:
احلد هلل وح ه ،ونه :
فض جرى عنا حن قااة ائرة األحدال اعشخصة يف محكد االستئناف مبنطض
…… ت قةق احلكم اعصا ر ع ائرة األحدال اعشخصة يف محكد األحدال اعشخصة
…… ونه االطماع عقى اعصك وصدرة ضبطه واعمائح االعرتاضة  ،فض تضرر تص يق
احلكم ،وهللا املدفق ،وصقى هللا وسقم عقى نبةنا محد وعقى آعه وصحبه وسقم.
حرر يف ……
قاضي استئناف …… قاضي استئناف …… قاضي استئناف ……
التحليل:
ع خمال احلكم يتبني أنه يدج عدران يف اع عدى :عدر اعهق  ،وهد املذكدر يف
سرا فةدا نةنددا ،وهد عبقغ مخسدن أعف رايل وشض
اعهض  ،وعدر اعسر :وهد اعذي ُجهِّل ًّ
متقةك ابءدا وهد املثبت نتدقةع اعزوج وإقراره ،واملزيل نتدقةع اعشدد عقةه ،وق أخذ اعضاضي
حلقدى أ ع امإثبات ،وهد امإقرار اعصا ر ع اعزوج نطدعه واختةاره وق أذن عقشدد أن
يشد وا عقى إقراره؛ وحةث إن "امإقرار يف حق املضر عقز كضاا اعضاضي" وأن "امإقرار عقز
يف حضدق اآل عةني" ،فض أعدل اعضاضي اعضدل حلن املرأة تستحق عا ت عةه إذا قاعت عقةه
نةن  -وهذا خماف عذهب احلنانق -؛ ألنه أحظى هلا وأفال.
- 499 -

األحكام الفقهية املتعلقة مبهر السر ومهر العلن ،دراسة فقهية مقارنة وتطبيقات قضائية ،د .فهد بن صاحل اللحيدان

وأعز اعزوج حلن ي فع ابقي املدر ،واكتسب احلكم صف اعضطهة نسضدط حق امل عي
يف االعرتاض مبرور امل ة احمل ة ون أن يض الئح االعرتاض ،ومت تص يق محكد
االستئناف عقةه.
الدعوى الثالثة:
يف يد …… ابحملكد اعهاع يف …… حارت امل عة …… حاعق عقسجل
امل ين رقم …… واملهرف هبا ع قبل واع ها …… حاعل عقسجل امل ين رقم ……
كةما ع امل عى
وا عت عقى احلاضر …… حاعل عقسجل امل ين رقم …… نصفته و ا
عقةه …… سجقه امل ين رقم …… ومبدجب اعدكاع اعصا رة ع كتان ع ل ……
نرقم …… واعدكاع تتاد حق امل افه واملرافه واملخاصد وءاع اع عدى واعر عقةدا،
وحق امإقرار وامإنكار واعصقح وطقب اعةدني وقبدهلا ور ها وواعضبدل ابحلكم ع ع عه
واعتدقةع عنه.
ونسؤال امل عة ع عداها قررت قائق  :إن امل عى عقةه أصاع ق تزوجين نهض
صحةح وعدر ،وندالي واع ي ،وذعك مبدجب اعهض اعصا ر نرقم …… يف ……
وامل عى عقةه أصاع يكربين نثماثني سن  ،وأَ عدري إح ى وعشري سن  ،وحةندا تض
نكرا ومل أتزوج قبقه حلح ،
وقتدا ابعزواج يب يف ن اي األعر رفاته عكرب سنه ،وعكدين عا زعت ا
فأحل عقي ابعزواج وعقى واع ي فرفات ذعك ،مث طقب ع واع ي أن يتداصل عهي عةضنهين
عدرا ق ره مخسدائ
عقي ون أ يقح ابعزواج ويرتجاين ،مث عرض َّ
ابعزواج ،وفهما اتصل َّ
عقي ا
أعف رايل وسةارة ج ي ة نسائضدا ،ويسكنين يف فةما عؤثث  ،فدافضت عقى هذا اعشي ،
عقي وطقب عين أن نذكر أعا واع ي وشدد اعهض حلن املدر عائ أعف رايل،
وعكنه اشرتط َّ
وأن نكتب شروط اعهض عنزل عستضل وسةارة عع سائضدا ،وإكدال اع راس  ،وع عنهي ع
سرا نةننا يف حساب خا يب يف اعبنك عكي
اعهدل ،وأقنهين أنه سةاع املبقغ املتبضي ويكدن ًّ
وفهما قبقت
أتصرف نه وح ي وال يتصرف نه واع ي أو أهقي يف حال عقددم هبذا املبقغ ،ا
هبذا األعر ومت عض اعنكاح ،وقا ن فع املدر املذكدر يف اعهض  ،وأسكنين يف شض ومل يسكنين
يف فق حسب االتفاق ،وأحار  ي سائ اضا عع سةارة عةست ج ي ة ،وكقدا طقبت عنه عا
وع ين نه ع اعسكىن يف فةما عؤثث وابقي املدر يب أ يسدف  ي ،ويدع ين أنه سةفي نذعك،
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و ي اآلن أكثر ع سنتني يف ذعته ،وق أجنبت عنه ننتاا ،ومل ِّ
يف مبا وع نه ع املدر واعفق ،
سرا وق ره أرنهدائ أعف رايل ،وكذعك
أطقب إعزاعه ن فع املدر اعذي طقب أن يكدن نةننا ًّ
هتةئ سك  ي وهد عبارة ع فةما عؤثث  ،عع اعهقم أنه عضت ر ،وهد رجل أعدال ع يه فنا ق
وعؤسسات جتاري  ،هذه عداي.
اإلجابة:
ونهرض ذعك عقى وكةل امل عى عقةه طقب عدق عقرجدع إىل عدكقه ،فأجبته عطقبه،
َكما،
وأفددته أنه يف حال ع حادره أو حادر عدكقه أو ع إحاار جداب فإنه يه
ا
ويتم احلكم عقةه ،ففدم ذعك ،وعقةه رفهت اجلقس وابهلل اعتدفةق.
ويف جقس أخرى افتتحت اجلقس وفةدا حارت امل عة أصاع وحار واع ها عهدا،
كدا حار امل عى عقةه وكاع  ،وق حار امل عى عقةه أصاع …… حاعل عقسجل امل ين
رقم ……
قائما :ق أطقهين اعدكةل ع عدى امل عة ،
ونسؤال امل عى عقةه ع جدانه قرر ا
وأجةب فاةقتكم حلن عا ذكرته ع اعزواج واملدر واعشروط املذكدرة يف عض اعنكاح وإجناب
اعبنت فكقه صحةح ،وأعا عا ذكرته ع أن املدر ق ره مخسدائ أعف رايل وع اعتزاعي نتدةئ
اعفةما فغري صحةح ،فأَ مل أعرض عقةدا عدرا ق ره مخسدائ أعف رايل ،وال يُهضل هذا ،ومل
عدرا
أعتز نفةما عؤثث كدا ذكرت ،واعصحةح أنين أول عا طقبت ع واع ها اعزواج عرضت ا
ق ره مخسدن أعف رايل ،وعقى اعهرف اعذي عاى عن اعناس ،وعكنه أفا ين حلن اننته
رفات ذعك ،فطقبت واستأذنت ع واع ها أن جيهقين أتداصل عهدا ،فدافق عقى ذعك ،فتم
اعتداصل عهدا ،وعرضت عقةدا عدرا ق ره عائ أعف رايل ،وأن أهةئ هلا سكناا عؤثثاا ومل أقل:
فةما عؤثث  .وكذعك اعتزعت هلا عقى سةارة نسائق ون أن أذكر أهنا ج ي ة ع ع عه ،وأَ
فهت هلا املدر املسدى نةننا واملذكدر يف اعهض  ،وكذعك هةئت هلا شض تقةق هبا وملثةماهتا،
وال ينضصدا شي فةدا ،نل أحارت هلا خا ع تضد حلغقب أعدر اعبةت ع اعنظاف واعطبخ،
وكذعك اعسائق ابعسةارة  ،عع اعهقم أن عقةدا واجبات يف اعبةت جيب أن تؤ يدا وهي ال تضد
هبا ،وهي اآلن عةست يف اعبةت كدا أهنا كثرية اخلروج ع اعبةت ،وتذهب إىل األسداق نكثرة
وإىل ص يضاهتا ،وأطاعب نرجدعدا وانضةا ها إىل نةت اعطاع  ،هكذا أجاب.
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الدفوع والبينات:
ونهرض ذعك عقى امل عة أجانت قائق  :اعصحةح عا ذكرته يف عداي ،وأَ أقد مبا
عقي ع واجبات ،واآلن أَ عن نةت أهقي ،وع أرجع حىت يضد إبعطائي ابقي املدر،
ويدةئ  ي اعسك يف فةما كدا وع ين.
ونسؤاهلا :هل ع يدا نةن عقى عا ذكرت؟ قاعت :ال عةس ع ي نةن  ،وألنه جرى نةننا
ون ون حادر أح .
وابالطماع عقى عض اعنكاح وج أنه صا ر ع …… نرقم …… كدا وج أن
األطراف هم :اعزوج (امل عة ) ،واعزوج (امل عى عقةه) ،وو ي املرأة (واع ها) ،واملدر املذكدر
هد عائ أعف رايل ،واعشروط :سك شرعي عستضل ،وسائق وسةارة ،وإكدال اع راس ،
وع عنهدا ع اعهدل.
قائما :نهم أَ عقتز
فجرى سؤال امل عى عقةه :هل أنت عقتز مبا ذُكر يف اعهض ؟ فضرر ا
مبا فةه ومل أخاعفه .فجرى إفدا امل عة حلنه عةس عك إال ميني امل عى عقةه ننفي عا ذكرته ع
ابقي املدر وعا يتهقق ابعفةما اعيت ذكرهتا ،فضررت قائق  :أرفض ميةنه يف ذعك ،وأَ أطاعب
نباقي املدر واعفةما.
التسبيب:
وعقةه وننا عقى عا تض ع اع عدى وامإجان  ،وحةث إن اعهض ذُكر فةه املدر
املسدى واعسك اعشرعي ون ذكر اعفةما ،وكذعك عا ذُكر ع اعشروط اعيت اعتز هبا امل عى
عقةه ،وعه وجد نةن عقد عة  ،وعهدد قدعه -صقى هللا عقةه وسقم« :-البيِنة على
()1
املَُّد ِعي ،واليمني على من أنكر»  ،وعهدد قدعه تهاىل :ﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱠ( ،)2وعهدد قدعه -صقى هللا عقةه وسقم« :-املُ ِ
سلمون على شروطهم»( ،)3وعض
اعنكاح ع أوثق اعهضد  ،واعشروط اعيت فةه عقزع عقطرفني ،وحةث اعتز امل عى عقةه مبا فةه،
( )1تض خترجيه.
( )2سدرة املائ ة ،ع اآلي .)1( :
( )3تض خترجيه.
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كدا وق كثر يف هذا اعزعان اال عا واملطاعب نص اق زاي ة عقى عا ذُكر يف اعهضد  ،ووضع
أرقا ال يضبقدا اعهضل مما ال يسدغ قبدهلا .قال ان اعضةم -رمحه هللا( :-قال شةخنا ان تةدة :
وع حني سقط اعنسا املطاعب ابعص اقات املؤخرة وحبس األزواج عقةدا ح ث ع اعشر
واعفسا عا هللا نه عقةم ،وصارت املرأة إذا أحست ع زوجدا نصةانتدا يف اعبةت وعنهدا ع
اعربوز واخلروج ع عنزعه واعذهاب حةث شا ت ت عي نص اقدا ،وحتبس اعزوج عقةه ،وتنطقق
حةث شا ت ،فةبةت اعزوج ويظل يتقدى يف احلبس ،وتبةت املرأة فةدا تبةت فةه) اهـ .وعكي
عفتدحا هلا وال عغريها ،وع ر املفاس وجقب املصاحل.
ال يكدن هذا األعر ا
احلكم:
وعذعك كقه فض صرفت اعنظر ع عدى امل عة  ،وأخقةت سبةل امل عى عقةه ،كدا
أفددت ع عه حق االعرتاض حلن عه حق االعرتاض عقى احلكم ع اتريخ ص ور اعصك ع
يدعا ،وإذا انتدت امل ة ومل يتم تض مي اعمائح
يد غ …… املدافق …… ومل ة ثماثني ا
فإن احلكم يكتسب اعضطهة  ،وابهلل اعتدفةق ،وصقى هللا وسقم عقى نبةنا محد وعقى اعه
وصحبه وسقم.
حرر يف …… اعضاضي مبحكد االحدال اعشخصة يف ……

االعرتاض:
احلد هلل وح ه ونه  :فض مت االطماع عقى اعمائح االعرتاضة املض ع ع امل عة ،
وق ق عت يف احمل ة ،ومل أج فةدا عا يؤثر عقى عا حكدت نه ،وأعرت نرفع املهاعق إىل
محكد االستئناف ،وابهلل اعتدفةق ،وصقى هللا عقى نبةنا محد وعقى آعه وصحبه وسقم.
حرر يف …… اعضاضي مبحكد األحدال اعشخصة يف ……
التصديق:
احلد هلل وح ه ،فض جرى عناصح قااة استئناف عنطض عك املكرع وابالطماع
عقى اعصك اعصا ر ع فاةق اعشةخ …… اعضاضي مبحكد األحدال اعشخصة يف
…… وضبطه واعمائح االعرتاضة  ،وأوراق املهاعق  ،وملدافضته عألصدل اعشرعة  ،فض تضرر
اية احلكم ،وهللا املدفق ،وصقى هللا عقى نبةنا محد وعقى آعه وصحبه وسقم.
حرر يف ……
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قاضي استئناف …… قاضي استئناف …… قاضي استئناف ……
التحليل:
ع خمال احلكم يتبني أننا -حبسب اع عدى -نص عدري  :املدر األول :هد املدر
املسدى يف اعهض  ،وهد عدر اعهق  ،واملدر اعثاين :فبحسب عا ا عته امل عة هد املتفق عقةه
سرا ،وهد عدر اعسر ،فض ا َّعت اعزوج االتفاق عع زوجدا عقى عدر يف اعسر أعقى ع عدر
ًّ
فقدا خقت عداها ع
اعهق  ،فأعدل اعضاضي اعنصد اعشرعة نطقب اعبةن عقى عداهاَّ ،
نةن  ،وأنكر اعزوج االتفاق ،ورفات اعزوج ميني اعزوج ،أخذ اعضاضي نضدل اعزوج ،وأوجب
عدر اعهق ؛ ابعتبار أنه املدر املسدى يف اعهض  ،ورفض عدى اعزوج الفتضارها أل ع امإثبات،
واكتسب احلكم صف اعضطهة نسضدط حق امل عة يف االعرتاض مبرور امل ة احمل ة ون أن
تض الئح االعرتاض ،ومت تص يق محكد االستئناف عقةه.
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اخلامتة
احلد هلل وح ه ،واعصماة واعسما عقى ع ال نيب نه ه ،وعقى آعه وصحبه وع
تبهدم إبحسان ،ونه :
فض تدصل اعباحث إىل اعنتائج اعتاعة :
 -1أمهة وجد عدر واح يف عض اعزواج عقحفاظ عقى حضدق اعزوج .
 -2ضرورة إثبات املدر احلضةضي يف عض اعزواج؛ راا عقخماف واعتنازع.
 -3ل اختمافات ع ة نني اعفضدا حال وجد أكثر ع عدر يف عض اعزواج ،وعكل حكده.
 -4إذا انهض ـ اعنكــاح نهض ـ واح ـ  ،واتفــق اعزوجــان عقــى عدــر يف اعسـ ِّـر خيــاعف املدــر
املس ــدى يف اعهق ـ ـ  ،فـ ــإذا ك ــان عدـ ــر اعهق ـ ـ أكث ــر ع ـ ـ عد ــر اعسـ ــر ن ـ ـ افع املباهـ ــاة
واعســده  ،فــاعراجح اعضــدل ابعتبــار عدــر اعســر؛ ألنــه هــد املدافــق عقحضةض ـ واعداقــع،
وألنــه هــد قصـ اعهاقـ ي  ،وألن عدــر اعهقـ هــد محــض راي وءهـ  ،وخمــاعف عقداقــع
واحلضةض  ،وأن االعتبار يف اعهضد مبضاص ها وعهانةدا ال حلعفاظدا.
 -5إذا كــان عدــر اعهق ـ أكثــر ع ـ عدــر اعســر نغــري افــع املباهــاة واعســده فــاعراجح عــا
ذهب إعةه مجددر اعفضدا ع االعت ا مبدـر اعهمانةـ  ،ابعتبـار أن اعهـربة مبـا مت عقةـه
اعهض  ،ويكـدن عدـر اعهقـ مبثانـ زاي ة يف املدـر هلـا ،نشـرط َّأال حيـ ث لـ إقـرار عـ
قبل املرأة ننكاح اعسر؛ وهد أحفظ حلق املرأة.
-6إذا كان عدر اعهق عـ ذات جـنس عدـر اعسـر فـاعراجح اعتبـار عدـر اعهقـ ؛ ألنـه عـا
تادنه اعهض  ،وهد األقرب عقحفاظ عقى حضدق املرأة وعصاحلدا.
 -7إذا كان عدر اعهقـ عـ غـري ذات جـنس عدـر اعسـر فـاعراجح االعتـ ا مبدـر اعهقـ ؛
ألنه ظاهر وصريح أعفاظ اعهض  ،وهد أ عى حلفظ حضدق املرأة.
فهـا جلـدر ظـامل وحنـده ،فاعظـاهر عـ األقـدال
 -8إذا كان عدر اعسـر أكثـر عـ عدـر اعهقـ ا
أياـا
اعسانض جلدددر أهل اعهقم أنه يؤخذ مبدـر اعسـر؛ ألنـه اعـذي تهاقـ ا عقةـه ،وهـد ا
أول اعهض ي وأزي مها ،كدا أهندا فهما ذعك عاطري  ،فحكدددا حكم املكره.
 -9إذا كان هنـاك عضـ ان :عضـ ملدـر اعسـر ،وعضـ ملدـر اعهقـ  ،فـما خيقـد أن تضـد نةنـ
عقى وجد عض ي أو ال ،فإذا قاعت اعبةنـ  ،وجـا فةدـا أن أحـ اعهضـ ي ال أصـل
عه ،فاعراجح :أنه ُحيكم ابعبةن  ،فإن مل يك يف أح اعهض ي هـذه اعبةنـ  ،فـإن املـرأة
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تستحق عا ت عةه إذا حقفت عقةه؛ ألنه أحظى هلا وأفال.
 -10تطبـ ــق األحكـ ــا اعشـ ــرعة املختقف ـ ـ يف امإثبـ ــات حـ ــال تنـ ــازع اعـ ــزوجني يف عدـ ــر اعسـ ــر
واعهق .
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املصادر واملراجع

اعضرآن اعكرمي.
ان األثري ،جم اع ي أند اعسها ات املبارك ن محد اعشةباين اجلزري" ،اعنداي يف غريب
احل يث واألثر" .حتضةق :طاهر أمح اعزاوى  -محدد محد اعطناحي( .نريوت :املكتب
اعهقدة 1399 ،هـ).
ان اعرفه  ،أمح ن محد ن عقي األنصاري ،أند اعهباس ،جنم اع ي " ،كفاي اعنبةه يف شرح
اعتنبةه" .حتضةق :جم ي محد سرور( .ط ،1نريوت :ار اعكتب اعهقدة .) 2009 ،
ان اعهريب ،اعضاضي محد ن عب هللا أند نكر املهافري امإشبةقي املاعكي" ،أحكا اعضرآن".
حتضةق :محد عب اعضا ر عطا( .ط ،3نريوت :ار اعكتب اعهقدة 1424 ،هـ).
ان اعضطان ،عقي ن محد ن عب املقك" ،امإقناع يف عسائل امإمجاع" .حتضةق :حس فدزي
اعصهة ي( .ط ،1ار اعفاروق احل يث عقطباع واعنشر1424 ،ه).
ان املنذر ،أند نكر محد ن إنراهةم اعنةساندري" ،امإشراف عقى عذاهب اعهقدا " .حتضةق:
صغري أمح األنصاري( .ط ،1رأس اخلةد – امإعارات :عكتب عك اعثضافة ،
1425هـ).
ان اهلدا  ،كدال اع ي محد ن عب اعداح اعسةداسي" ،فتح اعض ير"( .نريوت :ار
اعفكر).
ان حبان ،محد ن حبان ن أمح أند حامت اعتدةدي اعبسيت" ،صحةح ان حبان نرتتةب
ان نقبان" .حتضةق :شهةب األرَؤوط( .ط ،2نريوت :عؤسس اعرساع 1414 ،هـ).
ان رش  ،أند اعدعة محد ن أمح اعضرطيب" ،املض عات املدد ات" .حتضةق :محد حجي.
(ط ،1نريوت :ار اعغرب امإسماعي1408 ،هـ).
ان سة ه ،أند احلس عقي ن إءاعةل املرسي" ،احملكم واحملةط األعظم" .حتضةق :عب
احلدة هن اوي( .ط ،1نريوت :ار اعكتب اعهقدة 1421 ،هـ).
ان شاس ،جمال اع ي عب هللا ن جنم" ،عض اجلداهر اعثدةن يف عذهب عامل امل ين ".
حتضةق :محة ن محد حلدر( .ط ،1نريوت :ار اعغرب امإسماعي1423 ،هـ).
ان عان ي  ،محد أعني ن عدر ن عب اعهزيز اع عشضي احلنفي" ،ر احملتار عقى اع ر
املختار (حاشة ان عان ي )"( .ط ،2نريوت :ار اعفكر1412 ،هـ).
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ان
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ان
ان
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ان

ان
ان

ان
ان
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ان

عب اعرب ،أند عدر يدسف ن عب هللا ن محد اعندري اعضرطيب" ،االستذكار" .حتضةق:
سامل محد عطا ،محد عقي عهدض( .ط ،1نريوت :ار اعكتب اعهقدة 1421 ،هـ).
فارس ،أمح ن فارس ن زكراي اعضزويين أند احلسني اعرازي" ،عضايةس اعقغ " .حتضةق:
عب اعسما محد هارون ( .ار اعفكر1399 ،هـ).
ق اع  ،أند محد عدفق اع ي عب هللا ن أمح ن محد اجلداعةقي املض سي" ،اعكايف يف
فضه امإعا أمح "( .ط ،1ار اعكتب اعهقدة 1414 ،هـ).
ق اع  ،أند محد عدفق اع ي عب هللا ن أمح ن محد اجلداعةقي" ،املغين"( .عكتب
اعضاهرة1388 ،هـ).
قةم اجلدزي  ،محد ن أيب نكر ن أيدب مشس اع ي " ،إعما املدقهني ع رب اعهاملني".
حتضةق :عشددر ن حس آل سقدان  -أمح عب هللا أمح ( .ط ،1اع عا  :ار ان
اجلدزي1423 ،هـ).
اع اازةا ،أند املها ي نرهان اع ي محدد ن أمح ن عب اعهزيز ن عدر اعبخاري احلنفي،
"احملةط اعربهاين يف اعفضه اعنهداين" .حتضةق :عب اعكرمي ساعي اجلن ي( .ط ،1نريوت:
ار اعكتب اعهقدة 1424 ،هـ).
عفقح ،أند إسحاق إنراهةم ن محد ن عب هللا ن محد " ،املب ع يف شرح املضنع".
(ط ،1نريوت :ار اعكتب اعهقدة 1418 ،هـ).
عفقح ،مشس اع ي أند عب هللا محد ن عفقح ن محد ن عفرح املض سي" ،اعفروع
وعهه تصحةح اعفروع" .حتضةق :عب هللا ن عب احملس اعرتكي( .ط ،1عؤسس اعرساع ،
1424هـ).
عنظدر ،أند اعفال محد ن عكر ن عقى مجال اع ي األنصاري اعرويفهي امإفريضي،
"عسان اعهرب"( .ط ،3نريوت :ار صا ر1414 ،هـ).
هبرية ،حيىي ن هبرية ن محد أند املظفر اعشةباين" ،اختماف األئد اعهقدا " .حتضةق:
اعسة يدسف أمح ( .ط ،1عبنان ،نريوت :ار اعكتب اعهقدة 1423 ،هـ).
او  ،سقةدان ن األشهث اعسجستاين األز ي" ،سن أيب او " .حتضةق :محد محةي
اع ي عب احلدة ( .نريوت :ار اعفكر).
حز  ،أند محد عقي ن أمح ن سهة األن عسي اعضرطيب اعظاهري" ،عراتب امإمجاع يف
- 508 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 198

اعهبا ات واملهاعمات واالعتضا ات"( .نريوت :ار اعكتب اعهقدة ).
األزهري ،أند عنصدر محد ن أمح ن اهلروي" ،هتذيب اعقغ " .حتضةق :محد عدض عرعب.
(ط ،1نريوت :ار إحةا اعرتاث اعهريب.) 2001 ،
األعباين ،محد َصر اع ي " ،إروا اعغقةل يف ختريج أحا يث عنار اعسبةل" .إشراف :زهري
اعشاوي ( .ط ،2نريوت :املكتب امإسماعي1405 ،هـ).
األعباين ،محد َصر اع ي " ،صحةح سن أيب او "( .ط ،1اعكديت :عؤسس غراس عقنشر
واعتدزيع1423 ،هـ).
اعبُ اج اريِّعي ،سقةدان ن محد ن عدر املصري اعشافهي" ،حاشة اعبجريعي عقى اخلطةب
(حتف احلبةب عقى شرح اخلطةب)"( .نريوت :ار اعفكر1415 ،هـ).
اعبخاري ،محد ن إءاعةل أند عب هللا اجلهفي" ،صحةح اعبخاري (اجلاعع املسن اعصحةح
املختصر ع أعدر رسدل هللا -صقى هللا عقةه وسقم -وسننه وأايعه)" .حتضةق :محد زهري
ن َصر اعناصر( .ط ،1ار طدق اعنجاة (عصدرة ع اعسقطانة إبضاف ترقةم ترقةم
محد فؤا عب اعباقي)1422 ،هـ).
اعبدديت ،عنصدر ن يدنس ن صماح اع ي ان حس ن إ ريس احلنبقي" ،شرح عنتدى
امإرا ات ( قائق أو ي اعندى عشرح املنتدى)"( .ط ،1عامل اعكتب1414 ،هـ).
اعبدديت ،عنصدر ن يدنس ن صماح اع ي ان حس ن إ ريس احلنبقي" ،كشاف اعضناع
ع عنت امإقناع" ( .ار اعكتب اعهقدة ).
اعبةدضي ،أمح ن احلسني أند نكر" ،اعسن اعكربى" .حتضةق :محد عب اعضا ر عطا( .ط،3
نريوت :ار اعكتب اعهقدة 1424 ،هـ).
اعرتعذي ،محد ن عةسى أند عةسى اعسقدي" ،سن اعرتعذي (اجلاعع اعصحةح)" .حتضةق:
أمح محد شاكر وآخرون( .نريوت :ار إحةا اعرتاث اعهريب).
اجلزيري ،عب اعرمح ن محد عدض" ،اعفضه عقى املذاهب األرنه "( .ط ،2نريوت :ار
اعكتب اعهقدة 1424 ،هـ).
اجلصا  ،أمح ن عقي أند نكر اعرازي احلنفي" ،أحكا اعضرآن" .حتضةق :محد صا ق
اعضدحاوي( .نريوت :ار إحةا اعرتاث اعهريب1405 ،هـ).
اجلدهري ،أند نصر إءاعةل ن محا " ،اعصحاح اتج اعقغ وصحاح اعهرنة " .حتضةق :أمح
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عب اعغفدر عطار( .ط ،4نريوت :ار اعهقم عقدمايني1407 ،هـ).
احلاكم ،محد ن عب هللا أند عب هللا اعنةساندري" ،املست رك عقى اعصحةحني" .حتضةق:
عصطفى عب اعضا ر عطا( .ط ،1نريوت :ار اعكتب اعهقدة 1411 ،هـ).
اعرعةين ،مشس اع ي أند عب هللا محد ن محد ن عب اعرمح اعطرانقسي املغريب،
احلطاب ُّ
"عداهب اجلقةل يف شرح خمتصر خقةل"( .ط ،3ار اعفكر1412 ،هـ).
احلا ِّدة ي ،محد ن فتدح ن عب هللا أند عب هللا" ،تفسري غريب عا يف اعصحةحني اعبخاري
وعسقم" .حتضةق :زنة ة محد سهة عب اعهزيز( .ط ،1اعضاهرة :عكتب اعسن ،
1415هـ).
اخلرشي ،محد ن عب هللا املاعكي أند عب هللا" ،شرح خمتصر خقةل"( .نريوت :ار اعفكر
عقطباع ).
اخلطةب اعشرنةين ،مشس اع ي  ،محد ن أمح اعشافهي" ،عغين احملتاج إىل عهرف عهاين
أعفاظ املنداج"( .ط ،1ار اعكتب اعهقدة 1415 ،هـ).
اع ارقطين ،أند احلس عقي ن عدر ن أمح ن عد ي" ،سن اع ارقطين" .حتضةق :شهةب
األرَؤوط وآخرون( .ط ،1نريوت :عؤسس اعرساع 1424 ،هـ).
اعرازي ،أمح ن عقي أند نكر" ،شرح خمتصر اعطحاوي" .حتضةق :عصدت هللا محد
وآخري ( .ط ،1نريوت :ار اعبشائر امإسماعة 1431 ،هـ).
اعرعقي ،مشس اع ي محد ن أيب اعهباس أمح ن محزة شداب اع ي " ،هناي احملتاج إىل شرح
املنداج"( .نريوت :ار اعفكر1404 ،ه).
اعسخاوي ،محد ن عب اعرمح ن محد " ،املضاص احلسن يف نةان كثري ع األحا يث
املشتدرة عقى األعسن " .حتضةق :محد عثدان اخلشت( .ط ،1نريوت :ار اعكتاب
اعهريب1405 ،هـ).
اعسرخسي ،مشس األئد محد ن أمح ن أيب سدل" ،املبسدط"( .نريوت :ار املهرف ،
طبه 1414هـ).
اعشافهي ،أند عب هللا محد ن إ ريس ن اعهباس" ،األ "( .نريوت :ار املهرف 1410 ،هـ).
اعشةباين ،أند عب هللا أمح ن محد ن حنبل" ،املسن " .حتضةق :شهةب األرنؤوط  -عا ل
عرش  ،وآخري ( .ط ،1عؤسس اعرساع 1421 ،هـ).
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اعصنهاين ،أند نكر عب اعرزاق ن مها " ،املصنف" .حتضةق :حبةب اعرمح األعظدي( .ط،2
نريوت :املكتب امإسماعي1403 ،هـ).
اعطرباين ،أند اعضاسم سقةدان ن أمح " ،املهجم األوسط" .حتضةق :طارق ن عدض هللا،
عب احملس احلسةين( .اعضاهرة :ار احلرعني1415 ،هـ).
خماف ،عب اعدهاب" ،أحكا األحدال اعشخصة يف اعشريه امإسماعة "( .ط ،2اعضاهرة:
عطبه ار اعكتب املصري 1357 ،هـ).
اعهسضماين ،أمح ن عقي ن حجر أند اعفال اعشافهي" ،فتح اعباري شرح صحةح
اعبخاري" .رقم كتبه وأندانه وأحا يثه :محد فؤا عب اعباقي ،قا إبخراجه وصححه
وأشرف عقى طبهه :محب اع ي اخلطةب ،عقةه تهقةضات اعهماع  :عب اعهزيز ن عب هللا
ن ابز( .نريوت :ار املهرف 1379 ،هـ).
اعهدراين ،أند احلسني حيىي ن أيب اخلري ن سامل" ،اعبةان يف عذهب امإعا اعشافهي" .حتضةق:
قاسم محد اعندري( .ط ،1ج ة :ار املنداج1421 ،هـ).
اعفراهة ي ،أند عب اعرمح اخلقةل ن أمح ن عدرو ن متةم" ،اعهني" .حتضةق :عد ي
املخزوعي  -إنراهةم اعساعرائي ( .ار وعكتب اهلمال).
اعضرايف ،أند اعهباس شداب اع ي أمح ن إ ريس ن عب اعرمح املاعكي" ،اعفروق أو أندار
اعربوق يف أندا اعفروق" .حتضةق :خقةل املنصدر ( .ار اعكتب اعهقدة 1418 ،هـ).
ان رش  ،أند اعدعة محد ن أمح اعضرطيب" ،اعبةان واعتحصةل واعشرح واعتدجةه واعتهقةل
ملسائل املستخرج " .حتضةق :محد حجي وآخري ( .ط ،2نريوت :ار اعغرب
امإسماعي1408 ،هـ).
اعضرطيب ،أند عب هللا محد ن أمح ن أيب نكر ن فرح األنصاري" ،تفسري اعضرطيب (اجلاعع
ألحكا اعضرآن)" .حتضةق :أمح اعرب وين  -إنراهةم أطفة ( .ط ،2اعضاهرة :ار اعكتب
املصري 1384 ،هـ).
اعضزويين ،محد ن يزي أند عب هللا" ،سن ان عاجه" .حتضةق :محد فؤا عب اعباقي.
(نريوت :ار اعفكر).
اعضشريي ،عسقم ن احلجاج أند احلسني اعنةساندري" ،صحةح عسقم" .حتضةق :محد فؤا
عب اعباقي( .نريوت :ار إحةا اعرتاث اعهريب).
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اعكاساين ،عما اع ي أند نكر ن عسهد ن أمح احلنفي" ،ن ائع اعصنائع يف ترتةب
اعشرائع"( .ط ،2ار اعكتب اعهقدة 1406 ،هـ).
األصبحي ،عاعك ن أنس ن عاعك ن عاعر امل ين" ،امل ون "( .ط ،1ار اعكتب اعهقدة ،
1415هـ .) 1994 -
املاور ي ،أند احلس عقي ن محد ن محد ن حبةب" ،احلاوي اعكبري (شرح خمتصر
املزين)" .حتضةق :عقي محد عهدض  -عا ل أمح عب املدجد ( .ط ،1نريوت :ار
اعكتب اعهقدة 1419 ،هـ).
اعطربي ،محد ن جرير ن يزي أند جهفر" ،تفسري اعطربي (جاعع اعبةان ع اويل آي
اعضرآن)"( .نريوت :ار اعفكر ،طبه 1405هـ).
املر اوي ،عما اع ي أند احلس عقي ن سقةدان" ،امإنصاف يف عهرف اعراجح ع
اخلماف" ( .ار إحةا اعرتاث اعهريب).
املداق ،أند عب هللا محد ن يدسف ن أيب اعضاسم ن يدسف اعهب ري اعغرَطي" ،اعتاج
وامإكقةل ملختصر خقةل"( .ط ،1ار اعكتب اعهقدة 1416 ،هـ).
اعنسائي ،أمح ن شهةب أند عب اعرمح " ،اعسن اعصغرى (اجملتىب)" .حتضةق :عب اعفتاح أند
غ ة( .ط ،2حقب :عكتب املطبدعات امإسماعة 1406 ،هـ).
اعندوي ،أند زكراي محةي اع ي حيىي ن شرف" ،روض اعطاعبني وعد ة املفتني" .حتضةق :زهري
عدان :املكتب امإسماعي1412 ،هـ).
اعشاوي ( .ط ،3نريوت  -عشقَّ -
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