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 ة : اهلدايا ألهل العروس عباملسالة السا

ة  ألهل:"سئل مالك عن الناكح هل يلزمه ♫ قال ابن فرحون  املرأ

عندنا حتى انه لتكون فيه اخلصومة أترى ان هدية العرس ، وجل الناس تعمل به 

 يقىض به ؟  

قال : اذا كان ذلك قد عرف من شاهنم وهو عملهم مل ار ان يطرح عنهم اال 

 .(1)قد جروا عليه " راه امرا  أ ألينان يتقدم فيه للسلطان ، 

 واملسالة خالفية : 

ألفا فاملهر :إذا عقد النكاح بألف عىل أن ألبيها  قال الشافعي رواية املزين

 .فاسد ولو قال عىل ألف وعىل أن تعطي أباها جاز وله منعه ألهنا هبة مل تقبض 

إذا زوجها عىل أن ألبيها ألفا سوى األلف الذي :وقال يف رواية البويطي  

 .فرض هلا فسواء قبض األلف أو مل يقبض املهر فاسد وهلا مهر مثلها 

 .كام يرجع يف اهلبة هي هبة ال مرجع فيها إال :وعند أيب حنيفة 

                                                           

 454. وينظر : القواعد الفقهية الكربى ص :  3/61تبرصة احلكام ، ابن فرحون املالكي ،  (1)

. 
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وعند احلنابلة : جيوز االشرتاط الن شعيبا زوج موسى ابنته عىل رعاية غنمه 

لد االخذ من مال ولده    .(2)، واشرتاط ذلك لنفسه ، والن للوا

قلت : املرجع يف هذا العرف ، وهو خيتلف باختالف البلدان ، فيتحاكم اليه 

. 

 صفة املسكن  املطلب اخلامس :

: احلقوق الثابتة للزوجة يف ذمة زوجها لقوله تعاىل السكن من 

ومن املعروف ان يسكنها يف ،  ١٩النساء:  چۇئېۉ  ۉچ

ال تستغني عن املسكن لالستتار من العيون ،ويف الترصف ،  وألهنامسكن ، 

 (3)واالستمتاع ، وحفظ املتاع .

 وينبغي ان تتوفر يف هذا البيت رشوط رشعية ، وعرفية منها : 

ٱٻ  چه حلالة الزوج املالية واالجتامعية لقوله تعاىل: مالئمت -1

وقوله  ،  ٦الطالق:  چڄ    ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀ

 چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ گ     چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچتعاىل:

 .( 7)الطالق : 

                                                           

،  16/335، تكملة املجموع  9/503، احلاوي  1/182املزين هبامش االم  ينظر : خمترص (2)

،  1/309، الفتاوى اهلندية  5/426، االستذكار 8/28، الرشح الكبري  5/151كشاف القناع 

 . 9/6786، الفقه االسالمي وادلته  3/125حاشية ابن عابدين 

 . 18/170ينظر تفسري القرطبي  (3)



 

 
3 

قوله تعاىل : } لينفق { أي لينفق الزوج عىل زوجته : " ♫ قال القرطبي  

غري عىل قدر وسعه حتى يوسع عليهام إذا كان موسعا عليه ومن وعىل ولده الص

كان فقريا فعىل قدر ذلك فتقدر النفقة بحسب احلالة من املنفق واحلاجة من املنفق 

عليه باالجتهاد عىل جمرى حياة العادة فينظر املفتي إىل قدر حاجة املنفق عليه ثم 

ليه فإن اقرصت حالته عىل ينظر إىل حالة املنفق فإن احتملت احلالة أمضاها ع

 . (4)" حاجة املنفق عليه ردها إىل قدر احتامله

د منزلية  ان يشتمل عىل كل ما -2 يلزم السكن من اثاث وفرش وموا

 متعارف عليها .

:) عىل الزوج ان هييأ الة طحن وخبز وانية ورشاب ♫  قال ابن عابدين

، َوَما َتَتنَظَُّف بِِه َوُتِزيُل اْلَوَسَخ َولِْبٍد َوطِنَْفَسٍة  وطبخ وسائر ادوات البيت كحرص

نَاَن ، َوَمَداِس ِرْجلَِها   .(5)(  َكُمْشٍط َوُأْشنَاٍن َوَما َيْمنَُع الصُّ

 معتاد ، ألنه وخمدة ، : )للنوم ،فراش وحلاف ،♫  وقال البهويت

 .(6)وللجلوس بساط من صوف ( 

من املرأة حتتاجه  ه ، ومافام ذكره الفقهاء من لوازم البيت ، واثاثه ، وفراش

ادوات الطبخ واالكل ...الخ يعترب كله من رضورات السكن ، ومن توابع السكن 

                                                           

 .   18/148تفسري القرطبي  (4)

 . 1/548وينظر : الفتاوى اهلندية  584-3/579رد املحتار عىل الدر املختار   (5)

 . 5/298كشاف القناع ،البهويت  (6)
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، وهو خاضع للعرف خيتلف باختالف اعراف البالد ، واحوال الناس من حيث 

 .(7)السعة والفقر والتوسط واهلل تعاىل اعلم  

 

                                                           

 . 6/199املفصل ينظر :  (7)


