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بني الباحث يف بحثه التايل:
ه الزوجة هي واأهله���ا؛ ليكون معها يف  تعريف َجَه���از املراأة باأنه: الأثاث ال���ذي تُِعدُّ

البيت اإذا دخل بها الزوج.
َا ت�ش���تحقه املراأة بعقد النكاح اأو الوطء؛ كوطء ال�شبهة  ���َداقمِ باأنه: ا�شٌم ملمِ تعريف ال�شَّ

ووطء املكرهة.
بني اأ�شماء ال�شداق ومنها: ال�شداق، واملهر، والنحلة، والأجر، واحلباء.

بني البحث اأقوال الفقهاء يف حقيقة ال�شداق على قولني كالتايل:
الق���ول الأول: اإّن ال�شداق عو�ٌض ع���ن ال�شتمتاع باملراأة، وهو ق���ول اأكرث احلنفية، 
واملالكية، واأ�شح القولني عند ال�شافعي���ة، وهو قول احلنابلة، وهذا القول الذي رّجحه 

البحث.
القول الثاين: اإن ال�شداق عطية بغري عو�ض، وهو قول بع�ض احلنفية، واأحد القولني 

عند ال�شافعية.
بني الباحث اآراء الفقهاء يف اإنفاق املراأة �شداقها على اجلهاز كالتايل:

راأي احلنفي���ة: ي���رون اأن اجلهاز واجب عل���ى الزوج ل الزوجة، م���امل يدفع الزوج 
مقدارا من املال زائدا عن املهر م�شتقال عنه يف مقابلة اجلهاز، فهنا تلتزم الزوجة باإعداد 

اجلهاز مبقدار هذا املال الزائد.
راأي املالكي���ة: ي���رون اأن اجلهاز واجب على الزوجة مبقدار م���ا تقب�شه من املهر بثالثة 

�رشوط هي:
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قب�ض املهر قبل الدخول، واأل ي�شمي الزوج لزوجته �شيئا للجهاز اأزيد مما قب�شته، واأن 
يكون املهر نقدا.

راأي ال�شافعية واحلنابل���ة والظاهرية: يرون اأن ال�شداق ملك للمراأة تت�رشف فيه بكل 
الت�رشفات اجلائزة �رشعا، وهو ما رّجحه البحث.

ق�ّشم زينة الزوجة اإلى ثالثة اأق�شام، وبني على من جتب املوؤونة من الزوجني كالتايل:
الق�ش���م الأول: الزينة التي حت�شل بها نظاف���ة الزوجة، كالدهن ونحوه، وهذا الق�شم 

واجب على الزوج لزوجته باتفاق الفقهاء.
الق�ش���م الثاين: الزينة التي تت�رشر الزوجة برتكها، واإن متت النظافة بدونها، كالكحل 

والطيب ونحوها، وفيه خالف بني الفقهاء على اأربعة اأقوال كالتايل:
قول املالكية وبع�ض ال�شافعية: اإن الكحل يجب على الزوج دون الطيب.

وجه عند احلنابلة: اإن الطيب يجب على الزوج دون الكحل.
قول احلنفية وال�شافعية وبع�ض احلنابل���ة: اإن الطيب يجب على الزوج اإذا كان لقطع 
رائح���ة كريهة ول يج���ب فيما عدا ذلك، وكذلك الكحل ل يج���ب عليه اإذا كان للتلذذ 

وال�شتمتاع.
ال�شحيح من مذهب احلنابلة: اإن الطيب ل يجب على الزوج لزوجته وكذا الكحل.
الق�ش���م الثالث: الزينة الت���ي ل تت�رشر الزوجة برتكها، كلب����ض احللي ونحو ذلك مما 
يكون للتلذذ وال�شتمتاع، وهذا الق�شم غري واجب على الزوج لزوجته باتفاق الفقهاء.

بني البحث حالة اإذا اختلف الزوجان يف اجلهاز اأو يف متاع البيت، فادعى كل واحد 
منهما اأنه له، ول بينة لأحدهما كالتايل:

ما كان ي�شلح للرجال كالعمامة ونحوها، فالقول قول الزوج مع ميينه.
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ما كان ي�شلح للن�شاء كاحللي ونحوها، فالقول قول الزوجة مع ميينها.
ما كان ي�شلح لهما جميعا كالأواين ونحوها، فالقول قول الزوج مع ميينه.

الرتجي���ح: رج���ح البحث يف حال اخلالف ب���ني الزوجني قول من ي���دل احلال على 
�شدق���ه مع اليمني عند عدم البينة يف جميع الأح���وال �شواء اأكان يف حال الزوجية اأم 

بعد البينونة، و�شواء اأكان بني ورثتهما اأم بني اأحدهما وبني ورثة املتويف منهما.
ب���ني اأقوال الفقهاء يف حالة �رشاء املراأة بال�شداق جه���ازاً، ثم تطليقها قبل الدخول، 
رج���ح البحث  اأن للزوج ن�ش���ف ما ا�شرتته، ول يرجع عليه���ا بن�شف الثمن الذي هو 

ال�شداق اإل بالرتا�شي.
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احلم���د هلل رب العامل���ني، وال�ش���الة وال�ش���الم عل���ى اأ����رشف الأنبي���اء واملر�شل���ني 
 نبين���ا حممد وعل���ى اآله و�شحب���ه والتابعني، وم���ن تبعه���م باإح�شان اإلى ي���وم الدين. 

اأما بعد: 
فلقد حظيت املراأة يف الإ�شالم بالرعاية والحرتام والتكرمي؛ فنالت حقها يف التملك 
بع���د اأن كانت مه�شومة احلق يف اجلاهلية، ولها من احلقوق على زوجها مثل ما للزوج 
عليه���ا من واجبات؛ ق���ال تعال���ى: ڇ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڇ البق���رة: ٢٢٨ ، ومن تلك 
احلقوق ح���ق ال�شداق الذي هو رمٌز لتكرمي املراأة، ورف���ٌع ل�شاأنها وقدرها؛ قال تعالى: 
ڇ ڻ ۀ ۀ ہ ڇ الن�س���اء: ٤ ، فال�شداق ح���ق لها على زوجها متلكه مبجرد عقد 

النكاح ال�شحيح، ولها اأن تت�رشف فيه كيفما ت�شاء عند فريق من العلماء، وعند الفريق 
الآخر يلزمها اأن تتجهز به، واإذا تاأملنا يف واقعنا املعا�رش جند اأن املراأة تُنفق هذا ال�شداق 
اأو بع�ش���ه على جهازها، ول ترثيب عليها يف ذلك، ولك���ن يبقى ال�شوؤال بعد ذلك هل 
فعله���ا هذا من قبي���ل الواجب عليها، ولزم بالن�شبة لها، اأم يك���ون هذا منها على وجه 
الت���رع والختيار املح�ض، لأن ال�شداق حق خال�ض له���ا، وامل�شوؤول عن اإعداد اجلهاز 
ه���و زوجها؟ هذا هو جمال بحث���ي، وقد عنونت له ب� "اإنفاق امل���راأة �شداقها يف اإعداد 

اجلهاز � درا�شة فقهية مقارنة". 
اأ�شاأل اهلل عز وجل اأن يوفقنا لل�شواب، واأن يجنبنا الزلل، واأن يرزقنا الإخال�ض يف 

القول والعمل. 
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املبحث الأول: تعريف اجلهاز

اجلهاز: بفت���ح اجليم وك�رشها، واجلمع: اأجهزة. قال ابن فار�ض: "اجليم والهاء والزاء 
اأ�شل واحد، وهو �شيء ُيعتقد وُيحوى، نحو اجلهاز؛ وهو متاع البيت")1) .

واجلهاز من كل �شيء: ما ُيحتاج اإليه. 
ز ابنته؛ اإذا هياأ لها ما تَُزفُّ  فجه���از املراأة: ما تَُزفُّ به اإلى زوجها من متاع، يق���ال: جهَّ

به اإلى زوجها)2).
َا حتتاج  ول يخ���رج معنى اجلهاز يف ال�شطالح عن هذا املعن���ى اللغوي، فهو ا�شٌم ملمِ
اإلي���ه الزوجة يف بيت الزوجية من اأثاٍث وفر����ضٍ واأدوات، وما حتتاجه لنف�شها من لبا�ٍض 

وطيٍب ولوازم زينة، وما يكون عليها ليلة الزفاف من احللي والثياب. 
ه الزوجة هي واأهلها؛ ليكون معها  دُّ جاء يف فقه ال�شّنة: "اجلهاز: هو الأثاث الذي تُعمِ
يف البيت اإذا دخل بها ال���زوج. وقد جرى العرف على اأن تقوم الزوجة واأهلها باإعداد 
اجله���از وتاأثيث البيت، وهو اأ�شلوب من اأ�شاليب اإدخ���ال ال�رشور على الزوجة مبنا�شبة 

زفافها")3).

املبحث الثاين: تعريف ال�صداق

تعريف ال�سداق لغة: 

ال�ش���داق يف اللغة: مهر املراأة. وقد اأ�شدق املراأة حني تزوجها؛ اأي جعل لها �شداقاً، 

)1(   معجم مقايي�ص اللغة )�ص٢11(. 
)٢(   انظر: ال�سحاح )69٤/1(، ل�سان العرب )3٢5/5(، امل�سباح املنري )�ص٤٤(، القامو�ص املحيط )�ص507(، معجم لغة الفقهاء )�ص16٨(. 

)3(    فقه ال�سنة )٤/٤90(. 
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ى لها �شداقاً)4). وقيل: اأ�شدقها؛ �شمَّ
قال ابن فار�ض: "ال�شاد والدال والقاف اأ�شٌل يدل على قوة يف ال�شيء... ومن ذلك 

ي بذلك لقوته، واأنه حق يلزم")5). �شداق املراأة، �ُشمِّ
ي ال�شداق بذلك؛ لإ�شعاره ب�شدق رغبة باذله يف النكاح الذي هو الأ�شل  وقيل: �ُشمِّ

يف اإيجاب املهر)6).
ْدقمِ َطَلبمِ الزوج لهذه امل���راأة، فالإن�شان ل ميكن اأن يبذل  اأو لأن بَْذلَ���ُه يدل على �شمِ
ي بذل املال للفقري �شدقة؛  َا هو مثله يف احلب اأو اأحب، ولهذا �ُشمِّ ماله املحب���وب اإل ملمِ
لأن���ه يدل على �شدق باذله، واأن ما يرجوه من الث���واب اأحب اإليه من هذا املال الذي 

بذله))) .
وفيه خم�ص لغات: 

ُدَق���ٌة � بفتح ال�ش���اد و�شم الدال.  ���َداٌق � بك�رشها. و�شَ ���َداٌق � بفت���ح ال�شاد. و�شمِ �شَ
ْدَقٌة � ب�شكون الدال مع �شم ال�شاد وفتحها. ْدَقٌة، و�شَ و�شُ

ُدَقات))). ُدَقات، و�شَ َدٌق، و�شُ ُدٌق، و�شُ َقٌة، و�شُ دمِ وَجْمُعُه: اأَ�شْ
وله عدة اأ�سماء: 

ُدَق���ُة، واملهر، والنِّْحل���ة، والفري�شة، والأجر، والعالئ���ق، والُعْقُر،  داق، وال�شَّ ال�شَّ
ْوُل، والنكاح، واخلر�ض))). َباُء، والعطية، والطَّ واحلمِ

)٤(    انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )�ص511(، ل�سان العرب )197/10(، القامو�ص املحيط )�ص900(، اأني�ص الفقهاء )�ص1٤6(. 
)5(   معجم مقايي�ص اللغة )�ص565(. 

)6(    انظر: مغني املحتاج )٢٢0/3(، نهاية املحتاج )6/3٢٨(. 
)7(   انظر: ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )٢51/1٢(. 

)٨(    انظر: املطلع على األفاظ املقنع )�ص396(، امل�سباح املنري )�ص1٢٨(، اأني�ص الفقهاء )�ص1٤6(، معجم لغة الفقهاء )�ص٢7٢(. 
)9(   انظ���ر: البناي���ة �س���رح الهداي���ة )130/5(، مغني املحتاج )٢٢0/3(، حا�س���يتا قليوبي وعمرية )٢75/3(، املغني )97/10(، ال�س���رح الكبري مع 

الإن�ساف )79/٢1(، املطلع على األفاظ املقنع )�ص396(. 



 العدد |62| ربيع الأول 1435هـ16

تعريف ال�سداق ا�سطالحاً: 

اأواًل: تعريفه عند احلنفية. 
التعري���ف الأول: "ه���و امل���ال يجب يف عقد الن���كاح على ال���زوج يف مقابلة منافع 

الب�شع؛ اإما بالت�شمية اأو بالعقد")11).
ويوؤخذ عليه اأنه قيَّد وج���وب ال�شداق بعقد النكاح، وهذا غري ُم�شلَّم؛ لكونه يجب 

اأي�شاً يف غري عقد النكاح، كاملوطوءة ب�شبهة، واملكرهة على الزنا. 
َا ت�شتحقه املراأة بعقد النكاح اأو الوطء")11). التعريف الثاين: "ا�شٌم ملمِ

ثانيًا: تعريفه عند املالكية. 
ما ُيْعَطى للزوجة يف مقابلة ال�شتمتاع بها")12).

ثالثا: تعريفه عند ال�شافعية. 
التعريف الأول: "ا�شُم املال الواجب للمراأة على الرجل بالنكاح اأو الوطء")13).

التعري���ف الثاين: "ما وجب بن���كاٍح اأو وطٍء اأو تفويت بُ�شع قهراً، كر�شاع ورجوع 
�شهود")14).

رابعًا: تعريفه عند احلنابلة  
ي يف العقد اأو ُفر�ض بعده، برتا�شيهما اأو احلاكم،  هو العو�ض يف النكاح، �شواًء �ُشمِّ

ونحوه؛ اأي نحو النكاح كوطء ال�شبهة والزنى باأمة اأو مكرهة")15).

)10(  العناية على الهداية )٤3٤/٢(. 
)11(  حا�سية ابن عابدين )٤/٢٢0(. 

)1٢(  ال�سرح الكبري للدردير )٢/٢61(. 
)13(  رو�سة الطالبني )5/57٤(. 

)1٤(  مغني املحتاج )٢٢0/3(، نهاية املحتاج )6/3٢٨(. 
)15(   ك�ساف القناع )٤٤7/11(. وانظر: مطالب اأويل النهى )173/5(. 



17 العدد  |62| ربيع الأول 1435هـ    

وه���ذه التعريفات متقاربة املعن���ى مع اختالٍف ي�شري يف العب���ارات، وقد اأفادت باأن 
َا ت�شتحقه املراأة بعق���د النكاح اأو الوطء؛  ال�ش���داق يف ا�شطالح الفقهاء هو: "ا�ش���ٌم ملمِ

كوطء ال�شبهة ووطء املكرهة". 

املبحث الثالث: حقيقة ال�صداق

ال�شداق هل هو عطية للزوجة، اأم اأنه عو�ٌض عن ال�شتمتاع بها كالعو�ض يف البيع؟ 
ي ال�شداق يف الق���راآن الكرمي بالأجر والنِّحلة، وكل واحٍد منهما له مدلوله،  لقد �ُشمِّ
ف���الأول يقت�شي اأن يك���ون ال�شداق عو�ش���اً، والثاين يقت�شي اأن يك���ون ال�شداق هبًة 

وعطية؛ وبناًء عليه اختلف الفقهاء يف حقيقة ال�شداق على قولني: 
القول االأول: 

اأن ال�ش���داق عو�ٌض عن ال�شتمتاع بامل���راأة؛ وبه قال اأكرث احلنفي���ة)16)، واملالكية))1)، 
واأ�شح القولني عند ال�شافعية))1)، وهو قول احلنابلة))1).

القول الثاين: 
اأن ال�ش���داق عطي���ٌة بغ���ري عو�ض؛ وبه ق���ال بع�ض احلنفي���ة)21)، واأح���د القولني عند 

)16(  انظ���ر: بدائ���ع ال�سنائ���ع )٤55/٢(، الختيار لتعليل املخت���ار )135/3(، تبيني احلقائق )155/٢(، البناية �س���رح الهداية )1٤٨/5(، البحر 
الرائق )1٨9/3 ، 191(. 

)17(  انظ���ر: اأح���كام الق���راآن لب���ن العرب���ي )317/1(، بداي���ة املجتهد )9٨0/3(، عق���د اجلواهر الثمين���ة )95/٢(، حا�سي���ة الد�سوقي )٢6٢/٢(، 
حا�سية العدوي على اخلر�سي )3/٢5٤(. 

)1٨( انظ���ر: احل���اوي الكب���ري )393/9(، العزيز �س���رح الوجيز )٢٤1/٨(، رو�سة الطالبني )5٨٢/5(، اإعان���ة الطالبني )3٤٨/3(، تكملة املجموع 
 .)5/1٨(

)19( انظ���ر: املغن���ي )11٤/10 ، 119(، ال�س���رح الكب���ري مع الإن�ساف )111/٢1 ، 139(، �سرح الزرك�س���ي )310/5(، املبدع )133/7 ، 137(، الرو�ص 
املربع )376/6(. 

)٢0( انظر: املب�سوط )6٢/5(، فتح القدير )٤3٤/٢(. 
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ال�شافعية)21).
االأدلة: 

اأدلة القول االأول: 
1- قوله تعالى:  ڇ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڇ الن�ساء: ٢٤ . 

وج���ه ال�شت���دلل: اأن اهلل عّز وج���ّل اأم���ر الأزواج باإيتاء الزوج���ات مهورهن مقابل 
ال�شتمتاع بهن، وهذا ن�ضٌّ �رشيح يف اأن ال�شداق عو�ٌض عن ال�شتمتاع بالزوجة. 

ى اهلل عز وجل املهر اأجراً، فوجب اأن ُيْخَرَج به عن حكم النَِّحلمِ اإلى حكم  واأي�شاً �شمَّ
املعاو�شات)22).

2- ع���ن عائ�شة ر�شي اهلل عنها اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  قال: "اأميا امراأة نكحت 
بغري اإذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فاإن دخل بها فلها املهر مبا 

ا�شتحل من فرجها، فاإن ا�شتجروا فال�شلطان ويل من ل ويل له")23).
وجه اال�شتدالل: 

اأن النب���ي �شلى اهلل عليه و�شل���م  اأوجب لها املهر مقابل ما ا�شتحل الزوج من فرجها، 
والباء تفيد  حيث عرَّ عليه ال�ش���الة وال�شالم بقوله: "فلها املهر مبا ا�شتحل من فرجها"، 

املقابلة واملعاو�شة، فدل على اأن ال�شداق عو�ٌض عن ال�شتمتاع بالزوجة. 
3- ا�شت���دل النووي بقوله: "ودليل العو�ض: اأن قول���ه: زوجتك بكذا، كقوله: بعتك 
)٢1( انظ���ر: العزي���ز �س���رح الوجي���ز )٢٤1/٨(، رو�سة الطالبني )5٨٢/5(، نهاي���ة املحتاج )337/6(، حا�سيتا قليوبي وعم���رية )٢75/3(، حا�سية 

الباجوري )٢/197(. 
)٢٢( انظر: اأحكام القراآن لبن العربي )317/1(. 

)٢3( اأخرج���ه الإم���ام اأحم���د يف امل�سن���د )٤7/6(، واأب���و داود � كتاب النكاح � باب يف الويل � )566/٢/ رق���م ٢0٨3(، والرتمذي � كتاب النكاح � باب ما 
جاء يف ل نكاح اإل بويل � )39٢/٢/ رقم 110٢(، وابن ماجه � كتاب النكاح � باب ل نكاح اإل بويل � )605/1/ رقم 1٨79(، والبيهقي يف ال�سنن 
الك���رى � كت���اب الن���كاح � ب���اب ل نكاح اإل بويل � )105/7(، واحلاكم يف امل�ستدرك � )16٨/٢( وق���ال: هذا حديث �سحيح على �سرط ال�سيخني 

و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل )٢٤3/6/رقم 1٨٤0(.  وقال الرتمذي: هذا حديث ح�سن".  ومل يخرجاه". 
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بك���ذا. اأو لأنها تتمكن م���ن الرد بالعيب، ولأنه���ا حتب�ض نف�شها ل�شتيفائ���ه، ولأنه تثبت 
ال�شفعة فيه")24).

اأدلة القول الثاين: 
1- قوله تعالى: ڇ ڻ ۀ ۀ ہ ڇ الن�ساء: ٤ .

وجه اال�شتدالل: 
ى ال�شداق نحلة، والنِّحلة هي العطية بغري عو�ض)25). اأن اهلل عّز وجّل �شمَّ

ونوق�ش مبا يلي: 
ي���ن، يقال: فالن ينتحل كذا؛ اأي يتدي���ن به. فقوله تعالى:  اأن امل���راد بالنِّحلة هنا: الدِّ

ناً)26). ڇڻ ۀ ۀ ہ ڇ الن�ساء: ٤ ؛ اأي اآتوهن �شدقاتهن تديُّ

اأن ال�ش���داق عطية، ولكنه عطية من اهلل تعالى يف �رشعن���ا للن�شاء، لأنه يف �رشع من 
ْحَدى اْبَنَتيَّ  َحَك اإمِ يُد اأَْن اأُْنكمِ قبلن���ا كان لالأولياء، قال تعالى يف ق�شة �شعيب: (َقاَل اإمِينِّ اأُرمِ

َجٍج())2) . َ حمِ َهاتنَْيمِ َعَلى اأَْن تَاأُْجَرينمِ ثََماينمِ
اأن ال�شداق لي�ض بعطية، ولكنه ي�شبه العطية ويف معناها؛ لأن كل واحد من الزوجني 
َر الزوج باأن يوؤتي الزوجة املهر، فكاأنها تاأخذه بغري عو�ض))2). ي�شتمتع ب�شاحبه، ثم اأُممِ

يبوا نف�ش���اً بال�شداق كما  ْحَل���ًة( يعني عن طيب نف����ض. فمعنى الآية: طمِ اأن قول���ه: )نمِ

)٢٤( رو�سة الطالبني )5/5٨٢(. 
)٢5(  انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )73/٢(، التف�سري الب�سيط للواحدي )317/6(، تكملة املجموع )5/1٨(. 

)٢6(  انظ���ر: بدائ���ع ال�سنائ���ع )٤3٤/٢(، اجلام���ع لأح���كام الق���راآن )٢٤/5(، احل���اوي الكب���ري )390/9(، التف�س���ري الب�سي���ط )316/6(، رو�س���ة 
الطالبني )5٨٢/5(، تكملة املجموع )5/1٨(. 

)٢7( انظر: اجلامع لأحكام القراآن )٢٤/5(، اأحكام القراآن لبن العربي )316/1(، احلاوي الكبري )390/9(، رو�سة الطالبني )5٨٢/5(، تكملة 
املجموع )5/1٨(، املغني )97/10(.

)٢٨(  انظر: مغني املحتاج )٢٢0/3(، تكملة املجموع )5/1٨(، املغني )97/10(.
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تطيبون ب�شائر النِّحل والهبات))2)؛ قال ال�شيخ عبدالرحمن ال�شعدي: "وملا كان كثري من 
النا�ض يظلم���ون الن�شاء ويه�شمونهن حقوقهن، خ�شو�شاً ال�ش���داق الذي يكون �شيئاً 
كث���رياً وُدفعة واحدة، ي�شق دفعه للزوجة؛ اأمرهم وحثهم على اإيتاء الن�شاء مهورهن عن 

طيب نف�ٍض وحال طماأنينة")31).
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ڇ  تعال���ى:  قول���ه   -2

ائ ڇ البقرة: ٢37. 

وجه اال�شتدالل:
اأن اهلل ع���ز وجل اأوجب للمطلقة قبل الدخول ن�ش���ف ال�شداق، ولو كان ال�شداق 
عو�ش���اً عن ال�شتمتاع باملراأة مَلَا وجب لها منه �ش���يء؛ لأن الزوج مل يح�شل على هذه 
ا اأوجب لها ال�شارع الن�شف، دل على اأن ال�شداق  املنفعة حتى يجب عليه العو�ض، فلمَّ

عطيٌة للزوجة، ولي�ض عو�شاً عن ال�شتمتاع بها. 
وميكن اأن يناق�ض: باأنَّ اإيجاب ن�شف ال�شداق للمطلقة قبل الدخول وبعد َفْر�ضمِ املهر 
اإمن���ا هو تعوي�ٌض لها عما فاتها بالط���الق، لأن الطالق ك�رْشٌ للمراأة، فوجب َجْرُ خاطرها 
بن�ش���ف ال�شداق، كما وجب َجْرُ خاطره���ا مبتعة الطالق اإذا ُطلِّقت قبل الدخول وقبل 
َفْر�ضمِ املهر، فال دللة يف الآية على كون ال�شداق هبًة وعطية، بل دللتها على العو�شية 
ُه  اأظهر، وذل���ك بالنظر اإلى ا�شتحقاق الزوج للن�شف الآخر م���ن ال�شداق، فما ا�ْشَتَحقَّ
اإل لف���وات منفع���ة ال�شتمتاع، ولو ا�شتمتع بامل���راأة لوجب عليه املهر كام���اًل، فلما فاته 
ال�شتمتاع رجع بن�شف ال�شداق، ووجب عليه الن�شف الآخر تطييباً خلاطر املراأة، ويف 

هذا دليٌل على اأن ال�شداق عو�ٌض عن ال�شتمتاع باملراأة. 

)٢9( انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )73/٢(، اأحكام القراآن لبن العربي )316/1(، احلاوي الكبري )390/9(، املغني )97/10(. 
)30( تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان )�ص16٤(. 
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الرتجيح: 
الراج���ح � واهلل اأعلم � هو القول الأول؛ لقوة اأدلته، و�شعف اأدلة القول الثاين، حيث 
اأمك���ن مناق�شتها، ولأن العلماء قد اأجمع���وا على اأن للمراأة احلقَّ يف المتناع من ت�شليم 
نف�شها حتى تقب�ض �شداقها)31)، وما ذاك اإل لأن ال�شداق عو�ٌض عن ال�شتمتاع، كالثمن 
عو�ٌض عن املبيع، وللبائع حقُّ َحْب����ضمِ املبيع ل�شتيفاء الثمن، فكذلك للمراأة حقُّ َحْب�ضمِ 

نف�شها ل�شتيفاء املهر. 
على اأنه ميكن اجلمع بني القولني، وقد جمع بينهما الباجوري يف حا�شيته بقوله: "واإمنا 
قي���ل له نحلة وعطية، مع اأنه عو�ٌض يف مقابلة منفعة الب�شع ظاهراً؛ لأنه كما ي�شتمتع بها 
ت�شتمت���ع به، بل ا�شتمتاعها به اأك���رث... فوجوبه عليه ل يف مقابلة التمتع يف احلقيقة، بل 
تكرمة وعطية م���ن اهلل مبتداأة، و�شادرة من الزوج؛ لتح�شل الألفة واملحبة، واإمنا وجب 
م اجلم���ع بني القولني اللذين  علي���ه ل عليها؛ لأنه اأق���وى منها واأكرث ك�شباً. ومن هذا ُعلمِ
حكاهم���ا املرع�شي، هل هو عو�ٌض اأو تكرمة وف�شيلة؟ فمن قال بالأول؛ نظر اإلى الظاهر 
من كونه يف مقابلة منفعة الب�شع، ومن قال بالثاين؛ نظر اإلى احلقيقة والباطن من كونها 

ت�شتمتع به كما ي�شتمتع بها، بل اأكرث، فال تنايف بني القولني")32).

املبحث الرابع: اآراء الفقهاء يف اإنفاق املراأة �صداقها على اجلهاز

ذهب احلنفية اإلى اأن اجلهاز واجب على الزوج كما يجب عليه النفقة وك�شوة املراأة، 
اه اهلل يف كتابه،  وال�شداق املدفوع لي�ض يف مقابلة اجلهاز، واإمنا هو عطاء ونحلة كما �شمَّ
اأو ه���و يف مقابلة حل التمتع بها، فكل �شيء ُيذك���ر مهراً ويقع التعاقد عليه ب�شفته مهراً 

)31( الإجماع لبن املنذر )�ص91(. 
)3٢( حا�سية الباجوري على �سرح ابن قا�سم الغزي )٢/197(. 
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فاإنه ل مقابل له اإل نف�ض الزوجة دون �شيء اآخر مهما كان ذلك املدفوع كثرياً. 
لك���ن اإن دفع الزوج مقداراً م���ن املال يف مقابلة اجلهاز، وكان ه���ذا املال زائداً على 
امله���ر م�شتقاًل عن���ه، ففي هذه احلالة تك���ون الزوجة ملزمة باإع���داد اجلهاز يف حدود ما 
دفع���ه الزوج زيادة على املهر؛ لأنه كالهبة ب�رشط العو�ض، واإن مل تفعل كان له احلق يف 
ا�شرتداده، فاإن �شكت الزوج بعد الزفاف عن املطالبة مدة تدل على ر�شاه، �شقط حقه، 

ومل يرجع عليها ب�شيء.
اأم���ا اإن كان هذا املال غري م�شتقل عن املهر، ب���اأن زاد الزوج يف املهر على مهر املثل � 
ويق�شد من وراء ذلك اأن تقوم الزوجة باإعداد اجلهاز � دون اأن َيْف�شل الزيادة عن املهر، 
فال�شحي���ح اأن الزوج���ة ل يلزمها �شيء من اجلهاز؛ لأن الزي���ادة متى ُجعلت من �شمن 
امله���ر، التحق���ت به، و�شار كله حقاً خال�ش���اً للزوجة، فال تُطال���ب باإنفاق �شيء منه يف 

اجلهاز جراً عنها)33).
وذهب املالكية اإلى اأن اجلهاز واجب على الزوجة مبقدار ما تقب�شه من ال�شداق، فاإن 
تاأخ���ر قب�ض ال�شداق حتى دخل زوجها بها، مل يكن عليه���ا اأن تتجهز ب�شيء مما تقب�شه 
بع���د الدخول، اإل اإذا كان ذلك م�رشوطاً، اأو جرى به العرف. ودليلهم اأن العرف جرى 
���ُزُه مبا يحتاج اإليه، والزوج اإمنا يدفع  دُّ بيت الزوجية وجُتَهِّ عل���ى اأن الزوجة هي التي تُعمِ

ال�شداق لهذا الغر�ض. 
فه���م يرون اأن ال�شداق لي����ض حقاً خال�شاً للزوجة، ولهذا ل يج���وز لها اأن تُنفق منه 
على نف�شها، ول تق�شي منه ديناً عليها � واإن كان للمحتاجة اأن تُنفق منه وتكت�شي ال�شيء 
ي���ن القليل كالدينار اإذا كان املهر كثرياً � لأن عليها  القلي���ل باملعروف، واأن تق�شي منه الدَّ

)33( انظر: البحر الرائق )٢00/3(، حا�سية ابن عابدين )30٨/٤-309(، الفقه الإ�سالمي واأدلته )6٨٢5/9(. 
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اأن تتجهز مبا جرت به العادة يف جهاز مثلها ملثله، مبا قب�شته من ال�شداق قبل الدخول اإن 
كان حاًل، ول يلزمها اأن تتجهز باأزيد منه، فاإن دخل بها قبل القب�ض فال يلزمها التجهيز 

اإل اإذا كان هناك �رشط اأو عرف. 
َز نف�شها من ال�شداق جهازاً ينا�شب مثلها ملثل زوجها،  فالزوجة عندهم ملزمة باأن جُتَهِّ

ب�رشوط ثالثة: 
ال����رشط الأول: اأن تقب�شه قبل الدخول، �شواًء كان حاًل، اأو موؤجاًل وحل، فاإن دخل 
، اإل اإذا ا�شرتط  همِ به���ا قبل القب�ض، مل يكن عليها اأن تتجهز ب�شيء من ال�شداق بعد َقْب�شمِ

الزوج عليها التجهيز به بعد الدخول، اأو كان العرف يقت�شي ذلك. 
ى  ي الزوج �شيئاً للجهاز اأزيد مم���ا قب�شته الزوجة، فاإن �شمَّ ال����رشط الثاين: اأن ل ُي�شمِّ
ال���زوج �شيئاً للجه���از، اأو جرى به عرٌف، ل���زم َدْفُعُه للزوجة لتتجهز ب���ه، ومل يلزمها 

التجهيز مبا قب�شته من �شداقها. 
ال����رشط الثالث: اأن يكون ال�شداق نقداً، فاإن كان عرو����ض جتارة اأو كان مما يكال اأو 
ي���وزن، اأو كان حيواناً اأو عقاراً، ف���اإن الزوجة ل تُْلَزُم ببيعه لتتجهز به، على املعتمد يف 

املذهب")34).
فقد جاء يف ال�رشح الكبري للدردير: "ولزمها التجهيز على العادة يف جهاز مثلها ملثله 
، فاإن تاأخر القب�ض  مبا قب�شته من مهرها اإن �شبق القب�ض البناء، كان حاًل اأو موؤجاًل وحلَّ
عن البناء مل يلزمها التجهيز به، �شواًء كان حاًل اأو حلَّ اإل ل�رشط اأو عرف، وُق�شي له � 
َا مل يحلَّ  اأي لل���زوج � اإن دعاها � اأي الزوجة � لقب�ض ما حلَّ من �شداقها لتتجهز به، ل ملمِ
���ي �شيئاً اأزيد مما قب�شته اأو يجرى به  لتتجه���ز به، فيُمنع؛ لأنه �شلف جر نفعاً، اإل اأن ُي�شمِّ
)3٤( انظر: النوادر والزيادات )٤٨٤/٤ ، ٤96(، مواهب اجلليل )٢11/5(، اخلر�سي )٢٨٤/3(، حا�سية الد�سوقي )٢٨6/٢(، حا�سية العدوي على 

اخلر�سي )٢٨٤/3(، بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك )391/1(. 
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عرف، فيلزم م���ا �شماه، وهذا م�شتثنى من قوله: ولزمه���ا التجهيز مبا قب�شته. ول تُنفق 
من���ه � اأي م���ن ال�شداق � على نف�شها، ول تق�شي منه دين���اً عليها � اأي ل يجوز لها ذلك � 
ين القليل  اإل املحتاجة فاإنه���ا تُنفق منه وتكت�شي ال�شيء القليل باملع���روف، ... واإل الدَّ

كالدينار من مهر كثري، واأما اإن كان قلياًل فتق�شي منه بح�شبه")35).
وق���ال الد�شوقي يف حا�شيته تعليقاً على قول الدردير: "وحا�شل ما ذكره امل�شنف اأن 
الزوج���ة الر�شيدة التي لها َقْب�ُض �شداقه���ا اإذا قب�شت احلال من �شداقها قبل بناء الزوج 
به���ا، فاإنه يلزمها اأن تتجهز به على الع���ادة من ح�رش اأو بدو، حتى لو كان العرف �رشاء 
خادم اأو دار لزمها ذلك، ول يلزمها اأن تتجهز باأزيد منه... فاإن تاأخر القب�ض عن البناء 
مل يلزمه���ا التجهي���ز به، كما لو كان ال�شداق مما يكال اأو ي���وزن اأو حيواناً اأو عرو�شاً اأو 
عق���اراً، فاإنه ل يلزم بيع���ه لتتجهز به كما قال اللخمي ورواه اب���ن �شهل عن ابن زرب، 
وق���ال املتيطي: يجب بيعه لأجل التجهيز به، وهو �شعيف، واملعتمد الأول... واإذا دعا 
الزوج زوجته لقب�ض ما ات�شف باحللول من �شداقها، �شواًء كان حاًل يف الأ�شل اأو حلَّ 
أَْجلمِ اأن تتجهز به، واأبت من ذلك، فاإنه ُيق�شى عليها بقب�ض ذلك على  ه؛ لمِ بعد ُم�شي اأَجلمِ

امل�شهور")36).
وذه���ب ال�شافعية واحلنابلة والظاهرية اإلى اأن ال�شداق كله ملٌك للمراأة، تت�رشف فيه 
ب���كل الت�رشفات اجلائزة لها �رشع���اً، فلها اأن ت�شرتي به وتبيع���ه وتهبه، ولي�ض لأحد حق 
العرتا�ض على ت�رشفها، كما اأنه لي�ض لأحد اأن ُيجرها على اأن تتجهز به لزوجها؛ لأن 
ال�ش���داق حقٌّ خال�ٌض لها، ل يف مقابل ما تَُزفُّ به اإلي���ه من جهاز، فلها اأن تت�رشف فيه 

)35( ال�سرح الكبري بهام�ص حا�سية الد�سوقي )٢/٢٨6-٢٨7(. 
)36(  حا�سية الد�سوقي )٢/٢٨6(. 
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وتفعل به ما �شاءت، ل اإذن للزوج يف ذلك ول اعرتا�ض))3).
قال ابن حزم: "ول يجوز اأن جُتر املراأة على اأن تتجهز اإليه ب�شيء اأ�شاًل، ل من �شداقها 
ال���ذي اأ�شدقها ول من غريه من �شائر مالها، وال�شداق كله لها تفعل فيه كله ما �شاءت، 

ل اإذن لل���زوج يف ذلك ول اعرتا����ض... وبرهان �شحة قولنا ق���ول اهلل تعالى: ڇڻ 
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڇ الن�س���اء:٤ ،  فافرت����ض اهلل 
ع���زَّ وجلَّ على الرجال اأن ُيعطوا الن�شاء �شدقاتهن نحلة، ومل ُيبح للرجال منها �شيئاً اإل 

بطيب اأنف�ض الن�شاء"))3).
الرتجيح: 

يرتجح يل اأن ال�شداق حقٌّ خال�ٌض للزوجة، تت�رشف فيه كيفما ت�شاء، كما هو ال�شاأن 
فمِ ُكلِّ مالك يف ملكه، حيث ل يوجد ن�ضٌّ من م�شادر ال�رشيعة يوجب على  ُّ يف تَ����رشَ
َز بيت الزوجية، كما اأنه ل يوجد ما يدل على اأن اجلهاز واجب على اأبيها،  الزوجة اأن جُتَهِّ
بل هو واجب على زوجها، فالزوج هو املكلف باإعداد جهاز الزوجة ومتاع البيت؛ لأن 
ذلك من النفقة الواجبة عليه للزوجة، قال ابن قدامة: "وجملة الأمر اأن املراأة اإذا �شلَّمت 
نف�شه���ا اإلى الزوج على الوجه الواج���ب عليها، فلها عليه جمي���ع حاجاتها من ماأكول 
وم����رشوب وملبو�ض وم�شكن"))3). ومعلوم اأن امل�شكن يتبعه ما يحتاج ال�شاكن فيه من 

فر�ٍض واأثاٍث واأدواٍت منزلية، وغري ذلك مما هو من �رشورات ال�شكن. 
واإذا اأع���دت الزوجة متطلب���ات اجلهاز من مالها اأو من ال�ش���داق الذي ت�شلمته، فاإن 

)37(  انظر: احلاوي الكبري )٤19/9(، تكملة املجموع )٢1/1٨(، حا�سية اجلمل على �سرح املنهج )٢6٤/٤(، املغني )1٢1/10(، املبدع )151/7(، 
الإن�س���اف م���ع ال�س���رح الكب���ري )167/٢1-17٢(، معون���ة اأويل النه���ى �س���رح املنته���ى )٢75/7(، ك�ساف القن���اع )٤7٢/11(، املحل���ى )507/9(، 

املو�سوعة الفقهية )195/39 ، ٢06(. 
)3٨(  املحلى )507/9(. 

)39(  املغني )11/3٤٨(. 
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ذلك يبقى على ملكها، وينتفع به الزوج وي�شتعمله باإذن الزوجة ور�شاها. 
ق���ال الدكتور عبدالكرمي زي���دان: "واإذا كان ال�شواب اأن الزوج���ة ل جُتر ول تُلزم 
بتجهي���ز نف�شها م���ن مهرها ول من ماٍل غري مهرها، فاإن ال�ش���واب اأي�شاً اأنها ل مُتنع من 
امل�شاهم���ة مبالها اأو مبهرها يف �رشاء جهازها وما يحتاج���ه البيت من لوازم، ويكون هذا 
منه���ا على وجه الترع والختيار املح�ض، ولي�ض على �شبيل الإلزام اأو الواجب عليها. 
وتبقى هذه الأ�شياء مملوكة لها، واإمنا ينتفع بها الزوج وي�شتعملها باإذن الزوجة ور�شاها، 

واإن مل يكن �رشاحة فدللة. 
والواق���ع اأن من الع���ادات ال�شائعة يف كثري م���ن بالد امل�شلم���ني ل �شيما عند احل�رش 
و�ش���كان املدن اأن اأهل الزوجة ي�شاعدونها يف اإعداد اجلهاز و�رشائه لها لتاأخذه اإلى بيت 
الزوجي���ة اجلديد، كل ذلك يفعلونه بدافع احلب لبنتهم، واحلر�ض على اإظهارها مبظهر 
ح�ش���ن اأمام النا�ض، اأو لأن الزوج ل يقوى على اإعداد كل متطلبات اجلهاز على النحو 
الذي ترغب فيه الزوجة. اإل اأن جريان عرف النا�ض وعاداتهم يف م�شاركة اأهل الزوجة 

يف اإعداد اجلهاز لها مل يبلغ حد الإلزام")41).
اأما اإذا دف���ع الزوج لزوجته ماًل فوق �شداقها مقابل اإع���داد اجلهاز، فاإن الزوجة يف 
هذه احلال���ة تكون ملزمة باجلهاز يف حدود ما دفعه زيادة عل���ى ال�شداق، واإن مل تفعل 
كان ل���ه احلق يف ا�شرتداد ما اأعطى م���ن الزيادة، فاإن �شكت بعد الزفاف عن املطالبة مدة 

تدل على ر�شاه، �شقط حقه، ومل يرجع عليها ب�شيء. 
فاإن قيل: قد وردت اأحاديث تدل �رشاحة على جتهيز النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  ابنته 
فاطم���ة ر�شي اهلل عنها م���ن ال�شداق املقبو�ض، وفعله يدل عل���ى الوجوب. ومن تلك 

)٤0(  املف�سل يف اأحكام املراأة )1٤7/7(. 
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���ز ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم  فاطمة يف  الأحادي���ث قول علي ر�شي اهلل عنه: "جهَّ
ر)43) ")44) ، وعن���ه اأي�شاً ر�شي اهلل عنه  ربة، وو�ش���ادة اأََدٍم )42)َح�ْشُوها اإْذخمِ خمي���ل)41)، وقمِ
جه فاطم���ة ر�شي اهلل عنها بعث معها بخميلة  اأن ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم  ملَّا زوَّ
تني )46) "))4) ، وعن �شعيد بن  ق���اء وجرَّ وو�ش���ادة من اأََدٍم ح�شوها ليف، وَرَحينَي )45)  و�شمِ
امل�شي���ب عن اأم اأمين ر�ش���ي اهلل عنها اأنها قالت: "َولمِيُت َجهازها � اأي جهاز فاطمة � فكان 
ْزتُها به مرفقة))4) من اأََدم ح�شوها لي���ف، وبطحاء مفرو�ض يف بيتها"))4)، وعن  فيم���ا َجهَّ
دارم ب���ن عبدالرحمن بن ثعلبة احلنفي قال: حدثني رجل اأخواله الأن�شار قال: اأخرتني 
جدت���ي اأنها كانت مع الن�شوة الالتي اأهدي���ن فاطمة اإلى علي، قالت: اأُهديت يف بُردين 
ران بزعفران، فدخلنا بيت علي ف���اإذا اإهاب )51)�شاٍة  فَّ عليهم���ا ُدْملوجان من ف�ش���ة، ُم�شَ

ان)51)، وو�شادة فيها ليف، وقربة وُمْنَخٌل ومن�شفة وقدح")52).  على ُدكَّ

)٤1( اخلمي���ل واخلميل���ة: القطيف���ة؛ وه���ي كل ث���وٍب له َخْمٌل م���ن اأي �سيء كان، وقيل: اخلمي���ل: الأ�سود من الثياب. انظ���ر: النهاية يف غريب 
احلديث والأثر )�ص٢٨6(. 

)٤٢( الأََدُم جمع اأدمي، والأدمي: اجللد املدبوغ. انظر: امل�سباح املنري )�ص٤(. 
)٤3( الإْذِخُر: ح�سي�سة طيبة الرائحة. انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )�ص30(. 

)٤٤( اأخرج���ه الإم���ام اأحم���د يف امل�سن���د )٨٤/1 ، 93 ، 10٨(، والن�سائ���ي � كتاب النكاح � باب جهاز الرجل ابنت���ه � )٢٤3/5/ رقم 55٤6(، وابن ماجه � 
كت���اب الزه���د � ب���اب �سج���اع اآل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم  � )1390/٢/ رقم ٤15٢(، و�سحح���ه ال�سيخ اأحمد �ساكر يف حتقيقه مل�سند الإمام 

اأحمد )57/٢ / رقم 6٤3(، والألباين يف �سحيح �سنن ابن ماجه )٤01/٢/ رقم 33٤9(. 
حى: التي ُيطحن بها. انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )�ص353(.  )٤5( الرَّ

ار. انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )�ص1٤٨(.  ة: الإناء املعروف من الفخَّ )٤6( اجلرَّ
)٤7( اأخرج���ه الإم���ام اأحم���د يف امل�سند )10٤/1 ، 106(، وابن �سعد يف الطبقات الك���رى )٢5/٨(، و�سححه ال�سيخ اأحمد �ساكر يف حتقيقه مل�سند 

الإمام اأحمد )1٤0/٢/ رقم ٨19(. 
)٤٨( املِْرَفَقُة: املخدة والو�سادة. انظر: ال�سحاح )11٢7/٢(، النهاية يف غريب احلديث والأثر )�ص36٨(. 

)٤9( اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكرى )٨/٢0(. 
)50( الإهاب: اجللد. انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )�ص5٤(. 

ُح اأعاله للجلو�ص عليه. انظر: امل�سباح املنري )�ص75(، القامو�ص املحيط )�ص939(.  اُن: بناٌء مرتفٌع ُي�َسطَّ كَّ ُة والدُّ كَّ )51( الدَّ
)5٢(  اأخرج���ه اب���ن �سع���د يف الطبق���ات الكرى )٢0/٨(. قال ال�سنعاين يف �سبل ال�سالم )٢٨6/3(: "وق���د وردت روايات يف تعيني ما اأعطى عليٌّ 

فاطمة ر�سي اهلل عنهما اإل اأنها غري م�سندة". 
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قال القا�شي عبدالوه���اب: "ودليلنا على وجوب ما ذكرن���اه قوله تعالى: ڇ ڄ ڃ  ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ ڇ الأع���راف: 199 ، ولأنه �شلى اهلل عليه و�شلم  اأخذ �شداق فاطمة ر�شي 

اهلل عنه���ا ف�رشفه يف جهازها من طيٍب وفرا�ٍض وو�شادتني على ما ُروي يف اخلر، وفعله 
على الوجوب")53).

يج���اب ع���ن ذلك: ب���اأن هذا جم���رد عرٍف ج���رى عليه النا����ض مل يبلغ ح���د الإلزام 
والوج���وب، بدليل ما ورد يف خطبة عليٍّ فاطمة ر�شي اهلل عنهما من حديث اأن�ض ر�شي 
اهلل عنه وفيه: "اأن علياً ر�شي اهلل عنه  باع درعه باأربعمائة وثمانني، قال: فاأتيُت بها ر�شول 
ه، فقب�ض منها قب�شة، فقال: "يا بالل اأبغنا  ْجرمِ اهلل �شلى اهلل عليه و�شل���م  فو�شعتها يف حمِ
ُزوها" قال: فُجعل لنا �رشيٌر م�رشوط بال�رشيط)54)، وو�شادة من  بها طيباً، واأمرهم اأن ُيَجهِّ
اأََدٍم ح�شوها ليف")55). قال ابن حزم: "وهذا حجة عليهم � اأي على املالكية � لأنه ل تبلغ 
قب�ش���ة يف طيٍب و�رشيٍر م�رشوط بال�رشيط وو�شادة م���ن اأدم ح�شوها ليٌف ُع�رَش اأربعمائة 
دره���م وثمان���ني درهماً")56). ومعن���ى كالمه: اأن النب���ي �شلى اهلل عليه و�شل���م  مل ُينفق 
ال�شداق كل���ه يف جتهيز ابنته، واإمنا اأنفق �شيئاً ي�شرياً ل يتج���اوز الُع�رش، وهذا الفعل منه 
علي���ه ال�شالة وال�شالم يدل على اأن اإنفاق ال�شداق كله على اجلهاز لي�ض بواجب، واإمنا 

يجوز اإنفاق الكل اأو البع�ض على �شبيل الختيار املح�ض، ل�شيما اإذا جرى به العرف. 

فائدة: 

ي���رى البع�ض باأن احللي والثياب الت���ي تكون على الزوجة ليل���ة الزفاف لي�شت من 
)53( املعونة )٢/5٤9(. 

���َرط � بفتحتني � العالمة. انظر: امل�سب���اح املنري )�ص11٨(،  ُط به ال�سري���ُر ونحُوه. وال�سَّ )5٤( ال�سري���ط: خي���ٌط اأو حب���ٌل ُيْفَت���ُل م���ن ُخو�ٍص ُي�َسرَّ
القامو�ص املحيط )�ص673(. 

)55( اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكرى )19/٨(، وابن حزم يف املحلى )509/9( واللفظ له. 
)56( املحلى )509/9(. 
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اجله���از عرفاً، وبناًء عليه فالزوج غري ُمْلَزٍم مبا حتتاج���ه الزوجة يف تلك الليلة من ثياب 
���ف بتجهيزها يف ليلة الزفاف، واإمن���ا تتجهز له الزوجة يف تلك  وحل���ي وزينة، فال ُيكلَّ
الليلة من �شداقها اأو من �شائر مالها، وقد تكون تلك الثياب واحللي التي عليها يف تلك 
الليلة عارية؛ قال ابن عابدين: "والعادة الفا�شية الغالبة يف اأ�رشاف النا�ض واأو�شاطهم َدْفُع 
ما زاد على املهر م���ن اجلهاز متليكاً، �شوى ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من احللي 

والثياب، فاإن الكثري منه اأو الأكرث عارية... وقد يقال: هذا لي�ض من اجلهاز عرفاً"))5).

م�ساألة: 

موؤونة زينة الزوجة هل جتب على الزوج اأم تتحملها الزوجة من �شداقها اأو من �شائر 
مالها؟ 

زينة الزوجة باعتبار املوؤونة تنق�شم اإلى ثالثة اأق�شام: 
1- الزين���ة التي حت�شل بها نظافة الزوج���ة؛ كالدهن وال�شدر وال�شابون، ونحو ذلك 

مما يعود بنظافتها. 
2- الزينة التي تت�رشر الزوجة برتكها واإن متت النظافة بدونها؛ كالكحل والطيب. 

3- الزين���ة املح�ش���ة التي ل تت����رشر الزوجة برتكه���ا، بل هي للتل���ذذ وال�شتمتاع؛ 
كاخل�شاب واحللي، وما ُيحّمُر به الوجه، وُي�شبُغ به ال�شعر))5).

اأما الق�شم الأول فقد اتفق الفقهاء على وجوبه على الزوج لزوجته))5).

)57( حا�سية ابن عابدين )٤/306(. 
)5٨( انظر: اأحكام الزينة )1/٢3٢(. 

)59( انظ���ر: الفت���اوى الهندي���ة )5٤9/1(، حا�سي���ة اب���ن عابدي���ن )٢91/5(، املنتق���ى )130/٤(، مواهب اجللي���ل )5٤5/5(، اخلر�س���ي )٤/1٨6(، 
حا�سي���ة الد�سوق���ي )٤53/٢(، رو�سة الطالبني )٤59/6(، مغني املحتاج )٤31/3(، نهاية املحتاج )1٨٤/7(، اإعانة الطالبني )70/٤(، املغني 

)353/11(، الفروع )579/5(، �سرح منتهى الإرادات )65٢/5(، الرو�ص املربع )111/7(. 
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وا�شتدلوا مبا يلي: 
1- اأن ذلك من حوائجها املعتادة، وترك ذلك ملن اعتاده فيه مف�شدة)61).

2- اأن ذل���ك ي���راد للتنظيف فوج���ب عليه؛ كما يج���ب على امل�شتاأج���ر كن�ض الدار 
وتنظيفها)61).

واأما الق�شم الثالث فقد اتفق الفقهاء على عدم وجوبه على الزوج لزوجته)62).
وا�شتدلوا مبا يلي: 

1- اأن ذلك لي�ض من حاجتها ال�رشورية املعتادة، فال مف�شدة يف تركه)63).
2- اأن هذا النوع من الزينة يراد للتلذذ وال�شتمتاع، وال�شتمتاع حقٌّ للزوج، ومن 

�شحَّ بحقه، فلي�ض يلزمه حكٌم ُيق�شى به عليه)64).
واأم���ا الكحل والطيب � الق�شم الث���اين � فقد اختلف الفقهاء يف وجوبهما على الزوج 

لزوجته على اأربعة اأقوال: 

القول االأول: 
اأن الكحل يجب على الزوج دون الطيب، وهو قول املالكية)65)، وبع�ض ال�شافعية)66).

)60(  انظر: املنتقى )130/٤(، �سرح منتهى الإرادات )5/65٢(. 
)61( انظر: تكملة املجموع )1٤9/٢0 ، 151(، املغني )353/11(، ال�سرح الكبري مع الإن�ساف )٢٤/300(. 

)6٢( انظ���ر: الفت���اوى الهندي���ة )5٤9/1(، حا�سي���ة اب���ن عابدي���ن )٢91/5(، املنتق���ى )130/٤(، مواهب اجللي���ل )5٤6/5(، اخلر�س���ي )٤/1٨6(، 
حا�سي���ة الد�سوق���ي )٤53/٢(، رو�سة الطالبني )٤59/6(، مغني املحتاج )٤31/3(، نهاي���ة املحتاج )1٨٤/7(، املغني )353/11(، �سرح منتهى 
الإرادات )65٢/5(، الرو����ص املرب���ع )11٢/7(، املحل���ى )91/10(.    وزاد بع�سهم: اإن اأراد منها التزين بذلك لزمه. انظر: املهذب )60٨/٤(، 

الفروع )579/5(، الإن�ساف مع ال�سرح الكبري )30٢/٢٤(. 
)63( انظر: اخلر�سي )1٨6/٤(، حا�سية الد�سوقي )٤53/٢(، �سرح منتهى الإرادات )5/65٢(. 

)6٤( انظر: الفتاوى الهندية )5٤9/1(، مواهب اجلليل )5٤6/5(، رو�سة الطالبني )٤59/6(. 
)65( انظر: املنتقى )130/٤(، مواهب اجلليل )5٤6/5(، اخلر�سي )٤/1٨6(. 

)66( انظر: احلاوي الكبري )11/٤٢٨(. 
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دليل اأ�شحاب هذا القول: 
اأن الزوج���ة تت�رشر برتك الكح���ل؛ لأن تَْرَكُه ملن اعتاده ي����رش بالب�رش، فوجب على 
الزوج؛ لأن���ه يجب عليه القيام ب�رشورياتها التي ل غنى لها عنها، اأما الطيب فال يجب 

عليه؛ لأن الزوجة ل تت�رشر برتكه، اإذ هو من الزينة التي ُيتلذذ بها))6).

القول الثاين: 
اأن الطيب يجب على الزوج دون الكحل، وهو وجه عند احلنابلة))6).

وُي�شتدل لهم بالدليل الآتي: 
اأن الطيب من حوائجها املعتادة، وتَْرُك ذلك ملن اعتاده فيه م�رشة، وهو من �رشوريات 
امل���راأة، والزوج يجب عليه القيام ب�رشورياتها الت���ي ل غنى لها عنها، بخالف الكحل، 

فلي�ض ب�رشوري. 

القول الثالث: 
اأن الطي���ب يجب على الزوج اإذا كان لقطع رائحة كريهة، ول يجب فيما عدا ذلك، 

ول الكحل اأي�شاً، وهو قول احلنفية))6)، وال�شافعية)1))، وبع�ض احلنابلة)1)).
دليل اأ�شحاب هذا القول: 

اأن الطي���ب اإذا كان لقط���ع رائحة كريه���ة � كاأثر احلي�ض ورائحة الإب���ط � فهو اإمنا يراد 

)67( انظر: املنتقى )130/٤(، مواهب اجلليل )5٤6-5٤5/5(. 
 )6٨( انظر: الفروع )579/5(، املبدع )1٨9/٨(، الإن�ساف مع ال�سرح الكبري )30٢/٢٤(. 

)69( انظر: الفتاوى الهندية )5٤9/1(، حا�سية ابن عابدين )٢91/5(. 
)70( انظر: رو�سة الطالبني )٤59/6(، مغني املحتاج )٤31/3(، نهاية املحتاج )1٨٤/7(، اإعانة الطالبني )7٢/٤(. 

)71(  انظر: املغني )35٤/11(، ال�سرح الكبري مع الإن�ساف )30٢/٢٤(، الفروع )579/5(. 
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للتنظي���ف، فيجب على الزوج قيا�شاً على الده���ن وال�شدر وال�شابون، اأما اإن كان يراد 
للتل���ذذ وال�شتمتاع، فال يلزمه؛ لأن ال�شتمتاع حقٌّ له، فال ُيجر عليه. وكذلك الكحل 

يراد للتلذذ وال�شتمتاع، فال يجب على الزوج)2)).

القول الرابع: 
اأن الطي���ب ل يجب على الزوج لزوجته، وهو ال�شحيح من مذهب احلنابلة، وظاهر 

قولهم يف الكحل)3)).
دليل اأ�شحاب هذا القول: 

قيا�ض الطيب والكح���ل على اخل�شاب واحللي ونحوهما من اأن���واع الق�شم الثالث، 
فكم���ا اأن اخل�شاب واحلل���ي ونحوهما ل جتب على الزوج، فكذل���ك الطيب والكحل؛ 

بجامع اأنها لي�شت �رشورية)4)).

الرتجيح: 
بالنظ����ر يف ه����ذه الأقوال واأدلتها يتب����ني اأنها ل ت�شتند اإلى ن�����ضٍّ �رشعي فا�شل يف 
امل�شاألة، واأن مناط اخلالف بني اأ�شحابها، عدُّ الكحل والطيب من ال�رشوريات اأو ل، 
وهذا مرجعه اإلى الع����رف والعادة؛ لأن ما مل يرد يف ال�رشع بيانه فاملرجع فيه العرف 
والع����ادة، فاإن كان العرف جارياً باأنهما من ال�رشوريات، وجبا على الزوج، واإل فال، 
ب����ل ذلك اإلى اختي����اره، اإن �شاء هياأه للزوج����ة، واإن �شاء تركه، واإذا هي����اأه لها لزمها 

ا�شتعماله. 

)7٢(  انظر: املهذب )609/٤(، املغني )35٤/11(، ال�سرح الكبري مع الإن�ساف )٢٤/301-30٢(. 
)73( انظر: الفروع )579/5(، الإن�ساف مع ال�سرح الكبري )30٢/٢٤(، �سرح منتهى الإرادات )5/65٢(. 

)7٤(  انظر: �سرح منتهى الإرادات )5/65٢(. 
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ويف جمي���ع الأحوال يح�شن بالزوج اإن كان ذا �شعة، اأن يتحمل موؤونة زينة زوجته؛ 
لأن ذلك من اأ�شباب دوام الوفاق والوئام بينهما، وهو اأي�شاً من الع�رشة باملعروف، وقد 

.((5(
قال اهلل تعالى: ڇ ۉ ۉ ڇ الن�ساء: 19 

وه���ذه امل�شاألة ن�شتفيد منها اأن جريان الع���رف باإنفاق الزوجة �شداقها يف �رشاء 
احللي والطي���ب واأدوات التجميل، يتوافق مع ال���راأي الراجح فقهاً، فالزوجة هي 
الت���ي تتحمل موؤونة هذه الزينة، ول يتحملها الزوج اإل اإذا اأراد من زوجته التزين 

بذلك، فيلزمه. 
اأما جري���ان العرف باإنفاق الزوج���ة �شداقها يف �رشاء املالب����ض واملتاع والزينة 
الت���ي تعود عليها بالنظافة، فذاك منها على وج���ه الترع والختيار املح�ض، ولي�ض 
ن  عل���ى �شبيل الإلزام؛ لأن الزوج هو الذي يجب عليه اأن ُيوفِّر ذلك للزوجة، َفممِ
ح���ني ت�شليم نف�شها له يجب عليه جميع حاجاتها م���ن ماأكول وم�رشوب وملبو�ض 

وم�شكن. 

املبحث اخلام�س: اختالف الزوجني يف اجلهاز وما يف بيت الزوجية

اإذا اختلف الزوجان يف اجلهاز اأو يف متاع البيت، فادعى كل واحد منهما اأنه له، ول 
بينة لأحدهما، ففي هذه احلالة ُينظر: 

فما كان ي�شل���ح للرجال كالعمام���ة، والقلن�شوة، وال�شالح، واأ�شب���اه ذلك، فالقول 
فيه قول ال���زوج مع ميينه؛ لأن الظاهر �شاهد له. وما ي�شل���ح للن�شاء كاحللي، واخلمار، 
وامللحفة، واملغزل، ونحوها، فالقول فيه قول الزوجة مع ميينها؛ لأن الظاهر �شاهد لها. 

)75(  انظر: اأحكام الزينة )٢35/1(. 
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وم���ا ي�شلح لهما جميعاً كالدراهم والدنانري، واملفار�ض، والأواين، ونحوها، فالقول فيه 
ق���ول الزوج مع ميينه؛ لأن يد الزوج على م���ا يف البيت اأقوى من يد املراأة؛ لأن يده يٌد 
مت�رشف���ة، ويدها يٌد حافظة، ويد الت�رشف اأقوى من ي���د احلفظ، اإل اأن فيما ي�شلح لها 
عار����ضَ هذا الظاهر ما هو اأظهر منه ف�شقط اعتب���اره، وهذا قول اأبي حنيفة وحممد بن 

احل�شن. 
وقال اأب���و يو�شف: القول قول الزوجة اإلى قدر جه���از مثلها يف الكل، والقول قول 
ال���زوج يف الباقي؛ لأن املراأة ل تخلو عن اجلهاز عادة، فكان الظاهر �شاهداً لها يف ذلك 
القدر، فكان القول يف هذا القدر قولها، والظاهر ي�شهد للرجل يف الباقي، فكان القول 

قوله يف الباقي. 
ُز فيه الزوجة بيت الزوجية.  وهذا الراأي يتفق مع ُعرف البالد التي جُتَهِّ

واإن طلقه����ا ثالث����اً اأو بائن����اً واختلف����ا يف اجله����از اأو يف متاع البي����ت وموجوداته، 
فالق����ول قول الزوج؛ لأنها بالطالق �ش����ارت اأجنبية، فزالت يدها، والتحقت ب�شائر 

الأجنبيات. 
واإذا م���ات الزوجان، فاختلف ورثتهما، فالقول قول ورثة الزوج يف قول اأبي حنيفة 
وحمم���د، وعند اأبي يو�شف: القول قول ورثة الزوجة اإلى قدر جهاز مثلها، وقول ورثة 
ال���زوج يف الباقي؛ لأن ال���وارث يقوم مقام املورث، ف�ش���ار كاأن املورثني � الزوجني � 

اختلفا باأنف�شهما وهما حّيان. 
واإن مات اأحد الزوجني، واختلف الآخر احلي وورثة امليت، فاإن كان امليت هو املراأة، 
فالقول قول الزوج عند اأبي حنيفة وحممد؛ لأنها لو كانت حّية لكان القول قوله، فبعد 
امل���وت اأولى. وعند اأبي يو�شف: القول قول ورثتها اإل���ى قدر جهاز مثلها، والزائد عنه 
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يكون القول فيه للزوج. 
واإن كان امليت هو الزوج، فالقول قولها عند اأبي حنيفة؛ لأن يدها كانت �شعيفة حال 
حياة الزوج، فلما مات زال املانع، فظهرت يدها على املتاع. وعند اأبي يو�شف: القول 
قولها اإلى قدر جهاز مثلها، والباقي يكون القول فيه لورثة الزوج. وعند حممد: القول 

قول ورثة الزوج. 
واإن طلقه���ا ثالث���اً اأو بائن���اً يف مر�ض موته ب���دون طلبها، فمات يف مر����ض موته، ثم 
اختلفت هي وورث���ة الزوج، فاإن مات بعد انق�شاء عدته���ا، فالقول قول ورثة الزوج؛ 
لأن الق���ول قول الزوج بعد الطالق، فكان القول قول ورثته بعده اأي�شاً. واإن مات قبل 
انق�ش���اء عدتها، فالقول قولها عند اأبي حنيف���ة. وعند اأبي يو�شف اإلى قدر جهاز مثلها. 
وعند حممد: القول قول ورثة الزوج؛ لأن العدة اإذا كانت قائمة، كان النكاح قائماً من 
وجه، ف�شار كما لو مات الزوج قبل الطالق وبقيت املراأة، وهناك القول قولها عند اأبي 
حنيف���ة. وعند اأبي يو�شف اإلى قدر جهاز مثلها. وعند حممد: القول قول ورثة الزوج، 

كذا ههنا. 
ه���ذا كل���ه اإذا كان الزوجان ُحّرين اأو مملوكني اأو مكاتبني، فاأم���ا اإذا كان اأحدهما حراً 
والآخر ممل���وكاً اأو مكاتباً، فعند اأبي حنيفة القول قول احلر. وعند اأبي يو�شف وحممد: 
اإن كان اململ���وك حمجوراً فكذلك، واأما اإذا كان ماأذون���اً اأو مكاتباً، فاجلواب فيه وفيما 
اإذا كان���ا ُحّرين �شواء. ولو كان الزوج م�شلماً وامل���راأة ذمية، فاجلواب فيه كاجلواب يف 
الزوجني امل�شلم���ني؛ لأن الكفر ل ينايف اأهلية امللك بخالف الرق. وكذا لو كان البيت 
مل���كاً لأحدهم���ا، ل يختلف اجلواب؛ لأن الع���رة لليد ل للملك. هذا كل���ه اإذا مل تُقر 
امل���راأة اأن هذا املتاع ا�شرتاه لها زوجها، فاإن اأقرت بذلك �شقط قولها؛ لأنها اأقرت بامللك 
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لزوجها، ثم ادعت النتقال، فال يثبت النتقال اإل بدليل)6)).

����ز الأب ابنته من ماله، ثم ادعى اأن م����ا دفعه لها عارية. وقالت البنت: هو  واإذا جهَّ

متليك. اأو قال ال����زوج ذلك بعد موتها لريث منه. وقال الأب اأو ورثته بعد موته: هو 

عاري����ة. فاملعتمد اأن القول للزوجة، ولزوجها بعد موتها، اإذا كان العرف م�شتمراً اأن 

الأب يدف����ع مثله جهازاً ل عارية، واأما اإن كان العرف م�شرتكاً، فالقول لالأب. والأم 

كالأب يف جتهيزها. وا�شتح�شن بع�ض احلنفية اأن الأب اإذا كان من الأ�رشاف مل ُيقبل 

قول����ه اإنه عارية))))، يقول اب����ن عابدين: "والعادة الفا�شية الغالب����ة يف اأ�رشاف النا�ض 

واأو�شاطهم َدْفُع م����ا زاد على املهر من اجلهاز متليكاً، �شوى ما يكون على الزوجة ليلة 

الزف����اف من احللي والثياب، فاإن الكثري من����ه اأو الأكرث عارية، فلو ماتت ليلة الزفاف 

عي اأنه له����ا، بل القول فيه لالأب اأو الأم اأن����ه عارية اأو م�شتعار  مل يك����ن للزوج اأن يدَّ

لها")))).

وواف���ق املالكية اأبا حنيفة وحممد، فقالوا: ما كان من متاع الن�شاء كاحللي، والغزل، 

َم به للمراأة مع ميينها. وما كان من متاع الرجال كال�شالح،  هن، ُحكمِ وثياب الن�شاء وُخُمرمِ

َم ب���ه للرجل مع ميين���ه. وما كان ي�شل���ح لهما جميعاً  والكت���ب، وثياب الرج���ال، ُحكمِ

كالدراه���م والدنان���ري، والأواين، فهو للرج���ل مع ميينه؛ لأن ال�ش���اأن اأن ما يف البيوت 

للرجال. و�شواًء اختلفا يف حال الزوجية، اأو بعد الفراق، اأو ماتا فاختلف ورثتهما، اأو 

َمني  م���ات اأحدهما، و�شواًء كانا ُحّرين اأو عبدي���ن، اأو اأحدهما حراً والآخر رقيقاً، ُم�ْشلمِ

)76(  انظر: بدائع ال�سنائع )٤٨3/٢-٤٨5(، الفقه الإ�سالمي واأدلته )6٨٢7-6٨٢6/9(. 
)77(  انظر: تبيني احلقائق )159/٢(، البناية �سرح الهداية )٢00/5(، البحر الرائق )٢00/3(، الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار )٤/305(. 

)7٨(  حا�سية ابن عابدين )٤/306(. 
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اأو اأحدهما)))).

ول���و ادعى الأب اأو غريه اأن بع�ض اجلهاز له، وخالفته البنت اأو الزوج، ُقبلت دعوى 

الأب اأو و�شي���ه فقط � ل الأم واجلد واجلدة وغريهم � يف اإعارته لها اإن كانت دعواه يف 

ال�شنة الأولى من يوم البناء، وكانت البنت بكراً، اأو ثيباً هي يف وليته، اأما الثيب التي 

لي�شت يف وليته، فال تُقبل دعواه يف اإعارته بع�ض اجلهاز لها. 

واإن ادع���ى الأب ذلك بعد م�ش���ي �شنٍة من الدخول، فال تقبل دعواه اإل اأن يكون قد 

اأ�شهد عند الدخول اأو يف وقت قريب منه اأن هذا ال�شيء عارية عند ابنته. 

ز رجل ابنته ب�شيء زائد عن �شداقها، ومات قبل الدخول اأو بعده، اخت�شت  ولو جهَّ

ب���ه البنت ع���ن بقية الورثة اإن نُقل اجلهاز لبيتها، اأو اأ�شهد له���ا الأب بذلك قبل موته، اأو 

ا�شرتاه الأب لها وو�شعه عند غريه كاأمها اأو عندها هي)1)). 

وق���ال ال�شافعي وزفر من احلنفية: كل ما يف البيت بينهما منا�شفة، فيحلف كل واحد 

ين � ثابتٌة على ما  منهما على ن�شفه وياأخذه؛ لأن يد ُكلِّ واحد من الزوجني � اإذا كانا ُحرَّ

يف البيت، فكان الكل بينهما ن�شفني)1)).

وق���ال احلنابل���ة: اإذا اختلف الزوجان يف متاع البيت، فم���ا كان ي�شلح للرجال، فهو 

لل���زوج مع ميينه، وما كان ي�شلح للن�شاء، فهو للزوجة مع ميينها، وما كان ي�شلح لهما، 

فهو بينهما ن�شفني؛ لأن اأيديهما جميعاً على متاع البيت، بدليل ما لو نازعهما فيه اأجنبي، 

ح اأحدهما على �شاحب���ه، وجب تقدميه، واإل ُق�شم بينهما  كان الق���ول قولهما، واإذا ترجَّ

)79(  انظر: مواهب اجلليل )٢37/5-٢39(، ال�سرح ال�سغري للدردير )٤96/٢-٤97(، حا�سية الد�سوقي )٢/٢99(. 
)٨0(  انظر: الذخرية )357/٤(، ال�سرح ال�سغري )٤60/٢-٤61(، حا�سية الد�سوقي )٢/٢٨7-٢٨٨(. 

)٨1(  انظر: بدائع ال�سنائع )٤٨3/٢(، الأم )560/7(. 
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ن�شفني؛ لأنه ل مزية لأحدهما على �شاحبه. 
و�ش���واًء كان يف اأيديهم���ا من طري���ق امل�شاهدة، اأو من طريق احلك���م، و�شواء اختلفا 
يف ح���ال الزوجية، اأو بعد البينونة ، و�ش���واء اختلف الزوجان، اأو اختلف ورثتهما، اأو 

اختلف اأحدهما وورثه الآخر)2)).
وقال اب���ن اأبي ليلى: القول قول الزوج يف الكل اإل يف ثياب بدن املراأة؛ لأن الزوج 
اأخ�ض بالت�رشف فيما يف البيت، فكان الظاهر �شاهداً له، اإل يف ثياب بدنها، فاإن الظاهر 

ي�شدقها فيه ويكذب الرجل)3)).
وق���ال احل�شن: القول قول املراأة يف الكل اإل يف ثياب بدن الرجل؛ لأن يد املراأة على 
م���ا يف داخل البيت اأظهر من���ه يف يد الرجل، فكان الظاهر لها �شاهداً، اإل يف ثياب بدن 

الرجل؛ لأن الظاهر يكذبها يف ذلك وي�شدق الرجل)4)).

الرتجيح: 
بع���د ا�شتعرا�ض الأقوال واأدلتها، يرتجح يل يف ح���ال تداعي الزوجني ملتاع البيت، 
اأن الق���ول قول من يدل احلال على �شدقه، قال ابن القيم: "جمهور الفقهاء يقولون يف 

تداعي الزوجني ملتاع البيت: اإن القول قول من يدل احلال على �شدقه")5)).
و�شواًء اختلفا يف حال الزوجية، اأو بعد البينونة، اأو ماتا فاختلف ورثتهما، اأو اختلف 

اأحدهما وورثة الآخر. 
ويف كل مو�شع يكون القول فيه قول الزوج اأو الزوجة اأو ورثتهما، فاملق�شود به مع 

)٨٢(  انظر: املغني )333/1٤(، الإن�ساف مع ال�سرح الكبري )1٤6/٢9-151(، ك�ساف القناع )٢٢٨/15(، الرو�ص املربع )7/57٨(. 
 )٨3( انظر: بدائع ال�سنائع )٢/٤٨3(.

)٨٤( انظر: املرجع ال�سابق )٢/٤٨3(.
)٨5(  الطرق احلكمية )�ص٢6(. 
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َم له ببينته  اليمني عند عدم البينة، فاإن ا�شتطاع اأحد الطرفني اإثبات ما يّدعيه بالبينة، ُحكمِ
من غري ميني. 

م�شاألة: 
اإذا ا�ش���رتت املراأة بال�شداق جهازاً، ثم ُطلِّقت قبل الدخول، فهل يرجع عليها الزوج 

بن�شف ما ا�شرتته اأم بن�شف ال�شداق الذي هو الثمن؟ 
ق���ال ابن ر�شد: "واختلفوا اإذا ا�شرتت به م���ا ُي�شلحها للجهاز مما جرت به العادة، هل 
يرج���ع عليها بن�شف ما ا�شرتته اأم بن�شف ال�شداق الذي هو الثمن؟ فقال مالك: يرجع 
عليه���ا بن�شف ما ا�شرتته. وقال اأبو حنيفة وال�شافع���ي: يرجع عليها بن�شف الثمن الذي 

هو ال�شداق")6)).
وق���ال القا�شي عبدالوهاب: "اإذا قب�شت ال�شداق فا�شرتت به �شيئاً من م�شلحتها اأو 
م�شلح���ة زوجها مما جرى العرف يف مو�شعهما باأن تتجهز املراأة به لزوجها، ثم ُطلِّقت 
قب���ل الدخول، فل���ه ن�شف ما ابتاعت���ه، ول يلزمها اأن تغرم له ن�شفه عين���اً، فلو طالبها 
بن�ش���ف ما ابتاعته، ف���اأرادت هي اأن تتم�شك به وتعطيه مثل ن�ش���ف ما اأعطاها عيناً، مل 
يك���ن لها ذلك اإل بر�شاه، فاإن كان الذي ا�شرتت به �شيئاً تخت�ض هي مبنفعته، فاإن عليها 
اأن تغرم له ن�شف العني الذي اأخذت منه. وعند اأبي حنيفة وال�شافعي: يلزمها اأن تغرم 
ل���ه ن�شف العني الذي اأخذت منه على كل وج���ه. ودليلنا اأن العرف اإذا كان جارياً باأن 
امل���راأة تتجهز للرج���ل، واأنه يلتم�ض ذلك، وعليه م�شت ع���ادة اأهل بلدهم، وجب متى 
فعلت���ه اأن يكون عليها ن�شف ما ا�شرتته؛ لأنه على ذلك دخ���ل، فكاأنها قد فعلته باأمره، 
لأنه ق���د علم اأنها ت�رشفه فيه، فاإذا كان العرف جارياً بذل���ك �شار كاأنه �رشَّح فقال: قد 

)٨6(  بداية املجتهد )976/3(. 
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اأذن���ت لك اأن ت�شرتي ب�شداقك جهازاً، فاإذا طلقها قب���ل الدخول مل يكن له اإل ن�شف 
م���ا ا�شرتته به... واأما اإذا �رشفته يف �شيء تخت�ض به، مثل �رشاء عقار، اأو جتارة، اأو غري 
ذلك، فاإنها تغرم ن�شفه عيناً؛ لأنها انفردت مبنفعته دونه؛ لأنه مل يدخل على ذلك، فكان 

كما لو ق�شت به ديناً")))).

اخلامتة

احلمد هلل وحده، وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده. وبعد: 

فاأختم هذا البحث باأهم النتائج التي تو�شلت اإليها، وهي: 

1-اأن جه���از املراأة هو ما تُ���َزفُّ به اإلى زوجها من متاع، وه���و اأ�شلوب من اأ�شاليب 

اإدخال ال�رشور على الزوجة مبنا�شبة زفافها. 

2-اأن ال�شداق عو�ض عن ال�شتمتاع باملراأة، ولي�ض هبة ول عطية من الزوج، ول يف 

مقابل ما تَُزفُّ به اإليه من جهاز. 

3-اأن ال�ش���داق حقٌّ خال�ٌض للزوجة، تت�رشف فيه كيفم���ا ت�شاء، كما هو ال�شاأن يف 

فمِ ُكلِّ مال���ك يف ملكه، حي���ث ل يوجد ن�ضٌّ من م�ش���ادر ال�رشيعة يوجب على  ُّ تَ����رشَ

ز بي���ت الزوجية، كما اأنه ل يوجد ما يدل عل���ى اأن اجلهاز واجب على  الزوج���ة اأن جُتهِّ

اأبيه���ا، بل ه���و واجب على زوجها، فالزوج ه���و املكلف باإعداد جه���از الزوجة ومتاع 

البيت؛ لأن ذلك من النفقة الواجبة عليه للزوجة. 

4-اأن الزوج���ة اإذا اأعدت متطلبات اجلهاز من ماله���ا اأو من ال�شداق الذي ت�شلمته، 

)٨7() (   املعونة )٢/5٤9(. 
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ف���اإن ذلك يبقى على ملكها، وينتفع به الزوج وي�شتعمله باإذن الزوجة ور�شاها، واإن مل 

يكن �رشاحة فدللة. 

5-اأن الزوج اإذا دفع لزوجته ماًل فوق �شداقها مقابل اإعداد اجلهاز، فاإن الزوجة يف 

هذه احلال���ة تكون ملزمة باجلهاز يف حدود ما دفعه زيادة عل���ى ال�شداق، واإن مل تفعل 

كان ل���ه احلق يف ا�شرتداد ما اأعطى م���ن الزيادة، فاإن �شكت بعد الزفاف عن املطالبة مدة 

تدل على ر�شاه، �شقط حقه، ومل يرجع عليها ب�شيء. 

6-اأن احللي والثياب التي تك���ون على الزوجة ليلة الزفاف لي�شت من اجلهاز عرفاً، 

وبن���اًء عليه فالزوج غري ُمْلَزٍم مب���ا حتتاجه الزوجة يف تلك الليلة من ثياب وحلي وزينة، 

فال ُيكلَّف بتجهيزها يف ليلة الزفاف، واإمنا تتجهز له الزوجة يف تلك الليلة من �شداقها 

اأو من �شائر مالها. 

7-اأن جري���ان الع���رف باإنفاق الزوجة �شداقه���ا يف �رشاء احلل���ي والطيب واأدوات 

التجميل، يتوافق مع الراأي الراجح فقهاً، فالزوجة هي التي تتحمل موؤونة هذه الزينة، 

ول يتحملها الزوج اإل اإذا اأراد من زوجته التزين بذلك، فيلزمه. 

اأما جري���ان العرف باإنفاق الزوج���ة �شداقها يف �رشاء املالب�ض واملت���اع والزينة التي 

تع���ود عليها بالنظافة، فذاك منها على وجه الترع والختيار املح�ض، ولي�ض على �شبيل 

الإل���زام؛ لأن ال���زوج هو الذي يجب علي���ه اأن ُيوفِّر ذلك للزوج���ة، فمن حني ت�شليم 

نف�شها له يجب عليه جميع حاجاتها من ماأكول وم�رشوب وملبو�ض وم�شكن. 

8-اأن الزوج���ني اإذا اختلفا يف اجله���از اأو متاع البيت، فادعى كل واحد منهما اأنه له، 



 العدد |62| ربيع الأول 1435هـ42

ول بين���ة لأحدهم���ا، فالقول قول من يدل احل���ال على �شدقه مع ميين���ه، و�شواء اختلفا 

يف حال الزوجية، اأو بعد البينون���ة، اأو ماتا فاختلفا ورثتهما، اأو اختلف اأحدهما وورثة 

الآخر. 

9-اأن املراأة اإذا ا�شرتت بال�شداق جهازاً، ثم ُطلِّقت قبل الدخول، فللزوج ن�شف ما 

ا�شرتته، ول يرجع عليها بن�شف الثمن الذي هو ال�شداق اإل بالرتا�شي. 

واحلمد هلل الذين بنعمته تتم ال�شاحلات، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى اآله 

و�شحبه اأجمعني. 


