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بعة : املساحمة باملهر لعرف بني الناس   املسالة الرا

ان كان من عادة الناس إذا زوجوا من عشريهتم خففوا املهر،  قال الشافعية :

لوا امل هر لم  االمر ع ى ذل  فنن كان زوجها من وإذا زوجوا من االجانب ثقَّ

 وإن كان االجانب ثق ، الن املهر خيتلف بذل .، عشريهتا خفف املهر

والعادة أن خيفف ،  قال ابن الصباغ: وينبغى ع ى هذا إذا كان الزوج رشيفا  

 .(1)مهر الرشيف لرشف الزوج أن يعترب ذل 

 هر بعد الدخول هبا : دعوى الزوجة عدم استالمها امل امسةاملسالة اخل

ة يرى فقها احلنفية عدم تصديق  بعد الدخول هبا باهنا مل تقبض املرشوط املرأ

  .تعجيله من املهر ، مع اهنا منكرة للقبض 

ة : ان القول قول املنكر بيمينه وقد تركت هذا القاعدة هنا : الن  والقاعدة املرأ

اذا تزوجت يف بلد جرى  يف العادة ، ال تسلم نفسها  ، قب  قبض املعج  ، اال

ففي هذه احلالة تسمع  عرف اهله ع ى عدم تسليم معج  املهر كله او بعضه ،

 دعواها وعليها البينة فان عجزت حلف زوجها اليمني ،فان حلف ردت دعواها ،

 . (2)وان مل حيلف حكم القايض هلا بام ادعت 

                                                           

 .  16/376تكملة املجموع رشح املهذب  (1)

أحكام  ، املفص  يف 87الزواج ، االعظمي ، ص: أحكام ، 2/126رسائ  ابن عابدين  (2)

، القواعد الفقهية الكربى ،  836/ 2حييل  ، أصول الفقه االسالمي  ، الز 140/ 6االرسة 

 .  383ص:
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ل  قول ومن ذ...: " ♫ ونحوه قول العالمة املحقق ابن قيم اجلوزية 

ة اه  املدينة وهو الصواب انه ال يقب  قول  : ان زوجها مل ينفق عليها ويكسوها املرأ

ئن الظاهرة هلا "  .(3)فيام مىض من الزمن ، لتكذيب القرا

 املسالة اخلامسة : هدايا اخِلْطبة 

ةاذا خطب رج   وقدم هلا شيئا من اهلدايا العينية وغري العينية املستهلكة  امرأ

سبب من االسباب  أليتهلكة ، ثم حص  بعد ذل  العدول عن اخلطبة وغري املس

 ، فام حكم اهلدايا التي قدمت ، وليست مهرا ، وال تعد منه ؟

للفقهاء تفصي  يف ذل  ، منهم من بناه ع ى العرف والعادة : وهو منع 

 اخلاطب من اسرتداد ما اهداه اليها ان كان العدول منه ، اما اذا كان العدول منها

فله حق اسرتداد ما قدمه اليها ، فان كان قائام اسرتده بعينه واال اسرتده بقيمته ، او 

مثله ويرجع يف ذل  اىل العرف ويتبع عادة الناس ما مل يكن هناك رشط ، ألن 

 .(4)املعروف عرفا كاملرشوط رشطا ، وهذا مذهب احلنابلة 

                                                           

 .  20الطرق احلكمية ، ابن قيم اجلوزية ، ص: (3)

/ 1، حاشية الروض املربع ، عبد الرلمن بن حممد بن قاسم  ،ط 5/472الفتاوى الكربى  (4)

 .  6/387ـه ، 1397
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فعية يرجع عليها بام بقي ويرى احلنفية الرجوع بام بقي من اهلدايا ، وعند الشا

، وتضمن قيمة ما استهل  ، واما املالكية فاهنم يشطرون اهلدايا بينهام نصف 

 .(5) للمرأةللرج  ، والنصف االخر 

 

 

                                                           

، ني  االوطار ، 411ص: م ، 1/1999ينظر : بداية املجتهد ، ابن رشد ، دار ابن حزم ، ط (5)

، 1191م ، ص: 1/2004الشوكاين ، ت: ألمد ابراهيم زهوة ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط

 . 77-74/ 6، املفص   9/6510الفقه االسالمي وادلته 


