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ملخص البحث

١- مفه��وم �حلب�ء يف �للغة و�ال�ص��طالح وعند �لفقه���ء ب�أنه : �أخذ 
�لرج��ل من مهر �بنته لنف�ص��ه �ص��و�ء ع��ن طريق �لهب��ة و�لعطية �أو 

ا�شرتاط على الزوج مبلغًا من املال .
٢-ذكر الألفاظ ذات ال�شلة باحلباء كاحللوان والر�شوة واجلعل .

٣-حتدث عن �ص��ور �حلب�ء يف �لنك�ح يف �لفقه �الإ�ص��المي وحرر حمل 
�خلالف.

٤-ذكر اتف��اق املذاهب على اأنه اإذا كان احلب��اء يف النكاح من قبل 
الأب اأو م��ن غريه من غري ا�ش��رتاط على الزوج مبلغ��ًا من املال وكان 

على �شبيل الهدية اأو الهبة فاإن ال�شرط لزم وال�شداق �شحيح .
٥-رجح الباحث اأن ا�ش��رتاط احلباء يف النكاح اإذا كان عند النكاح 

فاإنه يكون باطًل يف حق الأب ، واإن كان بعد النكاح فهو للأب .
٦- ذكر الباحث بيان �شور احلباء يف النكاح عند ف�شخ النكاح عند 

احلنابلة وهي ثلث �شور .

من تو�شيات الباحث:
اأو�ش��ى باهتمام مقنني الأحوال ال�شخ�ش��ية يف الب��لد العربية واأن 
ين�شوا عليها �شراحة ملا لها من الأهمية مبكان يف ا�شتقرار النكاح .
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املستخلص

املقدمة

احلم���د هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف املر�سلني �سيدنا حممد 
�سيد ولد ابن اآدم وعلى اآله و�سحبه اأجمعني:

مو�س���وع البحث :اأحكام احلباء يف النِّكاح يف الفقه الإ�سالمي،  فقد تو�سع 
�لنا����س يف زماننا با�شرت�ط مبلغ من �ملال �أو �شلعة ما �أو ثوب �أو ذهب �أو ما �شابه 
عل���ى �لزوج �لذي يريد �أن ي�شاهرهم في�شرتطون �شيئاً لالأب و�شيئاً لالم و�شيئاً 
لالأخت و�شيئاً لالأخ وذلك من مهر �لبنت ف�شاع قولهم : عباءة �لأب وثوب �لأم 
وخامت �خلالة وما �شابه فاأ�شبح ذلك عبئاً على �لزوج وذهب مهر �ملر�أة �أ�شالء هنا 
وهن���اك بني �لأب وبني �لأقارب فالإ�شالم دي���ن �لعدل �أعطى كل ذي حق حقه 
ونظ���م �لعالقات بني خمتلف �لنا�س على �ختالف �لرو�بط بينهم ومن ذلك �أنه 
حدد طبيع���ة �لعالقة ما بني �لأب و�لأقارب من جه���ة وبني مهر �لبنت من جهة 
�أخرى وب���نينَّ حقوق وو�جبات كل منهم وقد جاءت در��شة ق�شية �أحكام �حلباء 

يف �لنِّكاح يف �لفقه �لإ�شالمي تعالج هذه �مل�شاألة.
�لكلمات �ملفتاحية :�حلباء، �لأب، �لنِّكاح، �ملهر�ل�شد�ق، �لبنت.

م�شكل���ة �لبحث: �أخذ �لأب �أو �أح���د �لأقارب من حباء من مهر �لبنت لنف�شه 
م�شاألة قدمية حديثة بحاجة ملزيد من �لبيان للحكم �ل�رشعي لها يف �شوء متغري�ت 
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�لع�رش �حلديث و�شتحاول �لدر��شة �لإجابة عن �لأ�شئلة �لتالية:
1-ما مفهوم �حلباء يف �للغة و�ل�شطالح؟

2-ما �لألفاظ ذ�ت �ل�شلة باحلباء؟
3-ما �شور �حلباء يف �لنِّكاح يف �لفقه �لإ�شالمي؟

4-ما حكم كل �شورة من �شور �حلباء يف �لنِّكاح يف �لفقه �لإ�شالمي؟
5-ما حكم �حلباء يف �لنِّكاح عند ف�شخ �لعقد؟

6-م���ا ر�أي قو�نني �لأح���و�ل �ل�شخ�شية يف �لدول �لعربي���ة مب�شاألة �حلباء يف 
النِّكاح؟

�أه���د�ف �لبحث : تبدو �أهمية �لدر��شة من خ���الل �لأهد�ف �لتي ت�شعى �إلى 
حتقيقها و�لتي ترمي �إلى:

1-بي���ان �ش���ور �حلباء يف �لنِّ���كاح يف �لفقه �لإ�شالمي و�حلك���م �ل�رشعي لها 
وحكم �ملهر حال ف�شخ �لعقد.

2-ح�ش���م مادة �لنز�ع �لتي تقوم ب���ني �لأب و�لأقارب من جهة وبني �لزوج 
ومهر �لبنت من جهة �أخرى حفظاً و�شياناً حلقوق مهر �لبنات من �لعتد�ء عليها.

3-بي���ان �لر�أي �لر�ج���ح يف م�شاألة �حلباء يف �لن���كاح يف �لفقه �لإ�شالمي مبا 
يقت�شيه �لدليل ويتنا�شب مع معطيات �لع�رش �حلديث.

منهج �لبحث : �عتم���دت يف در��شتي هذه على �ملنهج �ل�شتقر�ئي �لتحليلي 
�ملق���ارن �لقائم على ��شتقر�ء �آر�ء �لفقه���اء يف م�شاألة �حلباء يف �لنِّكاح يف �لفقه 
�لإ�شالم���ي معتم���د�ً يف ذلك على �مل�ش���ادر �لأ�شلي���ة يف كل مذهب ثم حتليل 
ه���ذه �لآر�ء وتدعيمه���ا بالأدلة �لنقلي���ة و�لعقلية وعزوها �إل���ى مظانها، لتحقيق 
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�لأقو�ل و�أدلته���ا و�لوقوف على جو�نب �لقوة و�ل�شع���ف فيها ب�شورة �ملقارنة 
بينها و�ملو�زنة و�لنقد يف �شوء �لقو�عد �لعلمية �ل�شحيحة ومن ثم �لرتجيح بني 
ه���ذه �لآر�ء ملا يدعمه ويقويه �لدليل ومبا يتنا�شب مع روح �لت�رشيع ومقت�شيات 

�لع�رش �حلديث.
خطة �لبحث: وقد ق�شمت هذه �لدر��شة �إلى مبحثني كما يلي:

�ملبحث �لأول: مفهوم �حلباء يف �لنِّكاح وفيه مطلبان: �ملطلب �لأول: مفهوم 
�حلباء يف �للغة و�ل�شطالح وفيه ثالث م�شائل: �مل�شاألة �لأولى: مفهوم �حلباء يف 
�للغة، و�مل�شاألة �لثانية: مفهوم �حلب���اء يف �ل�شطالح، و�مل�شاألة �لثالثة : �لألفاظ 

ذ�ت �ل�شلة.
�أما �ملبح���ث �لثاين: �شور �حلب���اء يف �لنِّكاح وحكمها، وفي���ه �أربعة مطالب: 
�ملطل���ب �لأول: ع���دم ��شرت�ط �حلب���اء يف �لنِّكاح، و �ملطلب �لث���اين : ��شرت�ط 
�حلباء يف �لنِّكاح، و�ملطلب �لثال���ث: حكم �حلباء يف �لنِّكاح عند ف�شخ �لعقد، 
و�ملطلب �لر�ب���ع: �حلباء يف �لنِّكاح يف �لقانون، وختمت���ه بالنتائج و�لتو�شيات 

وثبت �ملر�جع.
�لدر��شات �ل�شابقة: من خالل  بحثي مبو�شوع �حلباء يف �لنِّكاح مل �أجد فيما 
بحثت در��شة علمية مبا�رشة مبو�شوع �لبحث ولكن �إ�شار�ت خمت�رشة على هذ� 
�ملو�ش���وع دون �لبحث يف �ختالف �لفقهاء و�أدلتهم كما يف كتاب �رشح قانون 
�لأح���و�ل �ل�شخ�شي���ة �لأردين، �ل�رشط���اوي،  حممود عل���ي،  ط1،عمان :دار 
الفكر، 1997م.حيث ذكر عنو�ن ��شرت�ط �لأب �أو �أحد �أقارب �لزوجة ماًل من 
�ملهر، �س 198-200و�أما �إ�شافتي فقد �أ�شفت �شور �حلباء يف �لنِّكاح وحكمها 
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و�آر�ء �لفقهاء و�أدلتهم وحكم �ملهر حال ف�شخ �لعقد ور�أي �لقانون وغريها .
وخل�ش���ت �إلى �أن �حلباء عن���د �لفقهاء يطلق على �أخذ �لرج���ل من مهر �بنته 
لنف�شه ورجح���ت مذهب �ملالكية �لقا�شي باأن���ه �إذ� كان �ل�رشط عند �لنكاح فاإن 
�مل�رشوط لبنته فيكون باطاًل يف حق �لأب، و�إن كان بعد �لنِّكاح فهو لالأب لأنه 
�لو�ش���ط �لذي �شانده �لننَّ�س و�أن �حلباء يف �لنِّكاح قب���ل �ملهر �أ�شبه بالر�شوة منه 
بالهدي���ة و�أن قيا�س �ل�شد�ق على �لبيع �أو عل���ى �أي عقٍد من عقود �ملعاو�شات 
قيا����س مع �لفارق فاملر�أة لي�شت �شلعة ومهرها لي����س ثمناً لها، و�أو�شي باأن يهتم 
مقنني �لأحو�ل �ل�شخ�شية يف �لبالد �لعربية بهذه �مل�شاألة وين�شو� عليها �رش�حًة 

ملا لهذه �مل�شاألة من �لأهمية مبكان يف ��شتقر�ر عقد �لنِّكاح.
ويف �خلتام، هذ� هو منهجي يف �لبحث و�لدر��شة، فاإن �أكن قد وفقت فذلك 
ف�ش���ٌل من �هلل، و�إن تكن �لأخرى فمني ومن �ل�شيطان، �للهم �إنا ن�شاألك �لتوفيق 

و�ل�شد�د و�أن جتعل هذ� �لعمل خال�شاً لوجهك �لكرمي.
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املبحث األول

مفهوم الحباء يف النِّكاح

�شاأتن���اول يف هذ� �ملبحث مفهوم �حلباء يف �للغة و�ل�شطالح و�لألفاظ ذ�ت 
�ل�شلة باحلباء وقد ق�شمته �إلى مطلبني: 

املطلب األول

 مفهوم الحباء يف اللغة واالصطالح

وفيه ثالث م�شائل:

املسألة األوىل: مفهوم الحباء يف اللغة

حبو �حل���اء و�لباء و�حلرف �ملعتل �أ�شل و�حد وه���و �لقرب و�لدنو وكل د�ن 
حاب، وبه �شم���ي حبي �ل�شحاب لدنوه من �لأفق. ومن �لباب حبوت �لرجل: 
�إذ� �أعطيت���ه حبوة وحبوة، و�ل�شم �حلباء. وهذ� ل يكون �إل للتاألف و�لتقريب. 
ومن���ه �حتبى �لرج���ل: �إذ� جمع ظه���ره و�شاقيه بثوب، و�حلاب���ي: �ل�شهم �لذي 
يزحف �إلى �لهدف. و�لعرب تقول: حب���وت للخم�شني: �إذ� دنوت لها و�شمي 

بذلك لقربه ودنوه.)1(  
)و( حبا فالنا حبو� وحبوة: �أعطاه بال جز�ء ول مّن و�ل�شم �حلباء، ككتاب. 

)1)  معجم مقايي�س اللغة ، البن فار�س 133-132/2.
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))(  و�حِلباُء: �لعطاء، فالن يحبو ما حوله، �أي يحميه ومينعه. )3( 

�إذ�ً �حلب���اء بك�رش �حلاء �ل�شم من حبا حبو�ً ما يحبو به �لرجل �شاحبه ويكرمه 
به ويطلق يف �للغة على �لعطية �أو �لعطاء بال جز�ء ول مّن ول يكون �إل للتاآلف 

و�لتقريب و�لدنو.

املسألة الثانية: مفهوم الحباء يف االصطالح

و�لفقهاء يق�شدون به: �أخذ �لرجل من مهر �بنته لنف�شه �أو هو ما يعطيه �لزوج 
�شوى �ل�شد�ق بطريق �لهبة �أو �حلباء �لعطية للغري �أو للزوج ز�ئد� على مهرها، 

وهو �خت�شا�س �ل�شخ�س ب�شيء دون غريه من �أقر�نه.)4( 
وم���ن �لأمثلة �لتي �رشبها �لفقهاء يف م�شاألة �حلباء: و�إن تزوجها على �ألف لها 
و�أل���ف لأبيها �أو كرجل ت���زوج �مر�أة على �ألفني، �ألف له���ا و�ألف لأبيها، و�مر�أة 
�أخرى وليها �أخوه���ا، تزوجها رجل على �ألف لها، و�ألف لأخيها �أو تزوج �مر�أة 

على �ألفني، �ألف لها و�ألف لأخيها.
�إذ�ً يطلق �لفقهاء �حلباء على �أخذ �لرجل من مهر �بنته لنف�شه �شو�ء عن طريق 

�لهبة و�لعطية �أو ��شرت�ط على �لزوج مبلغاً من �ملال �أو عباءًة �أو ثوباً لنف�شه.

املسألة الثالثة: األلفاظ ذات الصلة:

1-�حلل���و�ن: ب�شم �حل���اء و�شكون �لالم مثل غفر�ن: �لعط���اء، وهو ��شم من 

)2)  تاج العرو�س من جواهر القامو�س ، ملرت�ضى الزبيدي  27 /393.
)3)  ال�ضحاح تاج اللغة و�ضحاح العربية ، للفارابي 2308/6.

)4) معجم لغة الفقهاء ، قلعجي وقنيبي �س407.
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حلوته �أحلوه ومنه حلو�ن �لكاهن عن �أبي م�شعود �لأن�شاري ر�شي �هلل عنه "�أَننَّ 
، َوُحْلَو�ِن  َم نََهى َعْن ثََم���ِن �لَكْلِب، َوَمْهِر �لَبِغيِّ لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ ِ �شَ َر�ُش���وَل �هللنَّ
�لَكاِهِن"))(  وحلو�ن �لكاهن ما ياأخذه على كهانته و�لكاهن من يخرب مبا �شيكون 
ع���ن غري دليل �رشع���ي)6(  و�حللو�ن �أي�ش���ا �أن ياأخذ �لرجل من مه���ر �بنته �شيئاً، 
وحل���و�ن �ملر�أة مهرها وحلوت �لرج���ل حلو�نا، �إذ� �أعطيته و�حلل���و�ن �أي�شاً �أن 
ياأخذ �لرجل من مهر �بنته لنف�شه وذلك عار عند �لعرب.))(  وال�سلة بني احللوان 
مبعناه �لعام، وبني �حلباء مبعناه عند �لفقهاء، �شلة �لعموم و�خل�شو�س)8(  ولكن 
�إذ� �أطلق �حللو�ن و�أريد به �حلباء فهو نف�س �مل�شمى يقول �بن حجر �لع�شقالين: 
لنف�شه خارجا عن �ل�ش���د�ق وبع�شهم ي�شميه �حللو�ن"))(   �لعاقد  ي�شرتطه  "م���ا 

�أقول: فكل حباء حلو�ن ولي�س كل حلو�ن حباء.
2-�لنافج���ة: موؤخ���ر �ل�شلوع كانت �لع���رب تقول يف �جلاهلي���ة للرجل �إذ� 
ول���دت له بنت: هنيئ���اً لك �لنافجة: �أي �لبنت،  و�إمن���ا �شميت بذلك لأنها تعظم 
م���ال �أبيها وذلك �أنه يزوجها فياأخذ مبهرها من �لإب���ل في�شمها �إلى �إبله فينفجها، 

�أي يرفعها.)11( 
وكان �أهل �جلاهلية �إذ� زوج �لرجل �بنته ��شتجعل لنف�شه جعاًل ي�شمى �حللو�ن، 
وكانو� ي�شمون ذل���ك �ل�شيء �لذي ياأخذه �لنافجة، كانو� يقولون بارك �هلل لك 

))) اأخرجه البخاري يف �ضحيحه باب ثمن الكلب ، حديث رقم 84/2237،3.
)6) فتح الباري �ضرح �ضحيح البخاري ، للع�ضقالين4/7)1.

)7) معجم مقايي�س اللغة ، البن فار�س 94/2-)9.
)8) املو�ضوعة الفقهية الكويتية ، وزارة االأوقاف وال�ضئون االإ�ضالمية الكويتية 108/18.

)9) فتح الباري �ضرح �ضحيح البخاري ، للع�ضقالين218/9.
)10) تاج العرو�س من جواهر القامو�س ، ملرت�ضى الزبيدي  6 /246.
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يف �لنافج���ة فجعل �هلل �ل�شدقة للن�شاء فاأبطل فعله���م.)11(  و�ل�شلة بني �لنافجة 
مبعناها �لعام، وبني �حلباء مبعناه عند �لفقهاء، �شلة �لعموم و�خل�شو�س.))1( 

3-�لِر�ش���وة بك�رش �ل���ر�ء - و�ل�شم فيها لغة - و�شك���ون �ل�شني: م�شدر ر�شا 
ير�شو وهي لغة �لإعطاء.

 و��شطالح���ا: "ما يعطى م���ن �ملال ونحوه لإبطال ح���ق �أو لإحقاق باطل")13(  
�شوة مبعناها �لعام، وبني �حلباء مبعناه عند �لفقهاء، �شلة �لعموم  و�ل�شلة بني �لرِّ

و�خل�شو�س.)14( 
4-�جلع���ل: ما يعطاه �لإن�شان عل���ى �لأمر يفعل���ه))1(  و��شطالحاً: "ما يجعل 

للعامل على عمله.)16( 
فالفرق بينهما �أن �جلعل �أخ�س من �حلباء))1( 

5-�حلب���اء يف �مل���ري�ث �أو �لو�شية: �إعط���اء �أحد �ملتماثل���ني �أو �حلط عنه �أكرث 
م���ن �لآخرين بغري وج���ه �شحيح كالهبة لأح���د �أولده دون بقيتهم من غري مربر 
لذل���ك)18(  و�ل�شلة بينهما �أن �حلباء يف �لنِّكاح خا�س مبهر �لبنت،  �أما �حلباء يف 
�مل���ري�ث �أو �لو�شية فهو خا�س باملري�ث و�لو�شية فقط دون �لنِّكاح وكالهما فيه 

عطية.

)11) ل�ضان العرب ، البن منظور 0/11)6.
)12) املو�ضوعة الفقهية الكويتية ، وزارة االأوقاف وال�ضئون االإ�ضالمية الكويتية 108/18.

)13) معجم لغة الفقهاء ، قلعجي وقنيبي �س223.
)14) املو�ضوعة الفقهية الكويتية ، وزارة االأوقاف وال�ضئون االإ�ضالمية الكويتية 108/18.

))1) ل�ضان العرب ، البن منظور 340/1.
)16) التعريفات ، للجرجاين �س76.

)17) املو�ضوعة الفقهية الكويتية ، وزارة االأوقاف وال�ضئون االإ�ضالمية الكويتية 108/18.
)18) معجم لغة الفقهاء ، قلعجي وقنيبي �س407.
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املبحث الثاني 

 صور الحباء يف النِّكاح وحكمها

�شاأتن���اول يف هذ� �ملبحث حترير حمل �خل���الف يف م�شالة �حلباء يف �لنِّكاح، 
و �ش���ور �حلباء فاإما �أن يك���ون  �حلباء بدون �رشط و�إم���ا �أن يكون �حلباء ب�رشط 
وبينت �آر�ء �لفقهاء يف هذه �ل�شور و�أدلتهم و�لردود مو�شاًل �إلى �لر�أي �لر�جح 
ث���م ذكرت حك���م �حلباء يف �لنِّكاح عن���د ف�شخ �لعقد ثم تطرق���ت لر�أي قو�نني 
�لأحو�ل �ل�شخ�شية يف �لب���الد �لعربية يف م�شاألة �حلباء يف �لنِّكاح وقد ق�شمت 

هذ� �ملبحث �إلى �أربعة مطالب:
ل بد قبل �خلو�س يف حكم �حلباء يف �لنِّكاح عند �لفقهاء �أن نقف على حترير 

حمل �خلالف و�شبب �ختالف �لفقهاء يف هذه �مل�شاألة وذلك كما يلي:
1-�ختل���ف �لفقهاء يف �ل�ش���د�ق هل هو عو�س عن �نتفاع �ل���زوج بالب�شع �أم �أنه 
تكرمة وعطية من �هلل تعالى؟ و من نظر �إلى �لظاهر من كون �ل�شد�ق يف مقابلة منفعة 
�لب�ش���ع جعله عو�شاً عن هذه �ملنفعة، ومن نظر �إلى �حلقيقة و�لباطن من كون �لزوجة 
ت�شتمتع بزوجها كما ي�شتمتع هو بها �أي�شاً جعل �ل�شد�ق تكرمة وعطية من �هلل �شبحانه 
مبت���د�ه و�شادره من �لزوج لتح�شل �لألف���ة و�ملحبة بني �لزوجني. "و�شبب �ختالفهم 
ت�شبيه �لن���كاح يف ذلك بالبيع فمن �شبهه بالوكيل ببيع �ل�شلعة �رشط لنف�شه حباء. قال: 
ل يج���وز �لن���كاح كما ل يجوز �لبيع، وم���ن جعل �لنكاح يف ذل���ك خمالفا للبيع قال 

يجوز."))1(

)19) بداية املجتهد ونهاية املقت�ضد، البن ر�ضد 3/3).�ضبل ال�ضالم ، لل�ضنعاين 220/2.
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2-من هو �شاحب �حلق يف �ملهر فاملهر حق لثالثة هم:
�أوًل : ح���ق لل����رشع : يف حال �لبت���د�ء لإبانة خطر �لعق���د و�شيانة �ملر�أة عن 

�لبتذ�ل لذلك ل يجوز �لتنازل عنه بحال من �لأحو�ل.
ثانياً: ح���ق للمر�أة : حال �لبقاء بعد متام �لعقد ولذل���ك يجوز لها �لتنازل عنه 
لزوجها طائعة من غري �إك���ر�ه،  بخالف تنازلها عن عدم ��شرت�ط �ملهر فال يحق 

لها لأنه يف هذه �حلالة حق لل�رشع ل للمر�أة. 
ثالث���ا: حق لالأولي���اء :فيحق لهم �لعرت��س �إذ� زوج���ت �لبالغة �لعاقلة نف�شها 

باأقل من مهر �ملثل.
فاأين يقع �حلباء يف �لنِّكاح هل هو لل�رشع �أم  للمر�أة �أم لالأولياء �أم للزوج؟

املطلب األول 

 عدم اشرتاط الحباء يف النكاح 

�تفق فقهاء �ملذ�هب من �حلنفية )1)(واملالكية )1)(  و�ل�شافعية )))(  واحلنابلة )3)(  على اأنه اإذا 
كان �حلباء يف �لنِّكاح من قبل �لأب �أم من قبل غريه من غري ��شرت�ط على �لزوج مبلغاً من 

)20) ق���ال م���ازة: "ول���و قال له: عل���ى اأن اأهب له عنك األف دره���م فاالألف مهر اإن طلقها قبل الدخ���ول، وقد وقع الهبة.... 
املحيط الربهاين ، ملَاَزَة 3/)9. عليها بن�ضف ذلك وهي الواهبة". 

)21) ق���ال اب���ن ر�ض���د : "واأم���ا ما كان من ذلك بعد العقد على غري �ش���رط فهو للويل الذي حبا به ال رجوع للزوج فيه عليه 
البيان والتح�ضيل ،البن ر�ضد )/)1. وال حق للمراأة فيه". 

)22) قال املاوردي: "اأن يتزوجها على األفني على اأن يعطي اأباها األفا منها، اأو تعطي اأباها األفا منها، فاإن كانت هي املعطية 
للأل���ف فه���ي هب���ة للأب، واإن كان هو املعطي للألف احتمل اأن تكون هبة للأب، واحتمل اأن تكون وكالة يتولى قب�شها 
االأب فيكون ال�شداق جائزا، الأن جميع االألفني �شداق، ومل يوؤثر فيه هذا ال�شرط، الأنه مل ي�شرتط لنف�شه عليها، وال 

احلاوي الكبري ، للماوردي  04/9). ا�شرتط لها على نف�شه". 
)23) ق���ال اب���ن قدام���ة: "فاإن للأب اأن ياأخذ ما �شاء، ويرتك ما �شاء، واإذا ملك اأن ياأخذ من غري �شرط، فكذلك اإذا �شرط" 

املغني ، البن قدامة املقد�ضي 7/)22.
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�ملال وكان على �شبيل �لهدية �أو �لعطية �أو �لهبة فاإن �ل�رشط لزم و�ل�شد�ق  �ملهر �شحيح .
و��شتدلو� مبا يلي: 

1-ورد يف �ل�شنة �لن�س على جو�ز �إهد�ء �ملخطوبة �أو وليها �أو �أحد من �أهلها 
كقول �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم: "تَهاُدو� حَتابُو�". )4)( 

و�إمنا �شاغ هذ� لأن �ملعطية �إذ� كانت قبل �لنِّكاح فالغر�س منه �إمالة نف�س �ملر�أة 

�إليه، فلما مال طبعها �إليه وو�شل مق�شوده �لذي عقدة �لنِّكاح ز�ل ذلك �ل�شبب 

فيكون �لهدية ملن �أعطيها تكرما مال���ه وجز�ء �لإح�شان لأنه كان �شفري� بينهما �أو 

كان ذلك �لرجل �ملعط���ي له وفيها من �أبيها و�أخيها لأن �إكر�م �لرجل ب�شبب بنته 
�أو �أخته م�شتح�شن جد�ً. )))( 

2-تكرمياً للزوج���ة و�أهلها قال �ل�شوكاين: "م�رشوعي���ة �شلة �أقارب �لزوجة 
و�إكر�مهم و�لإح�شان �إليهم و�أن ذلك حالل لهم ولي�س من قبيل �لر�شوم �ملحرمة 

�إل �أن ميتنعو� من �لتزويج �إل به".)6)( 
3-ف���اإن كانت هي �ملعطية لالألف فهي هبة لالأب، و�إن كان هو �ملعطي لالألف 
�حتمل �أن تكون هبة لالأب، و�حتمل �أن تكون وكالة يتولى قب�شها �لأب فيكون 
�ل�شد�ق جائز�، لأن جمي���ع �لألفني �شد�ق، ومل يوؤثر فيه هذ� �ل�رشط، لأنه مل 

ي�شرتط لنف�شه عليها، ول ��شرتط لها على نف�شه. )))( 
�إذ�ً ع���دم ��شرت�ط �لأب و غريه �حلباء يف �لّن���كاح هذه �ل�شورة حمل �تفاق 

)24) اأخرجه البخاري يف االأدب املفرد باب قبول الهدية ، حديث رقم269،�س306.
))2) �ضرح �ضنن ابن ماجه لل�ضيوطي واآخرون �س 140.

)26) نيل االأوطار، لل�شوكاين 207/6.
)27) احلاوي الكبري ، للماوردي  04/9).



أحكام الحباء يف النكاح يف الفقه اإلسالمي 

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 110 ـ

بني �لفقهاء باأنها على �شبيل �لهدية و�لعطية ول�شتمالة قلب �لأب وغريه وتكرمياً 
للزوجة و�أهلها وهذ� ل خالف يف جو�زه بني �لفقهاء.

 املطلب الثاني

 اشرتاط الحباء يف النِّكاح

�ختلف �لفقهاء يف ��شرت�ط �لأب وغريه �حلباء من �ملهر على �أربعة �أقو�ل: 
القول الأول:  ذهب احلنفية )8)(و�ل�شافعية يف �ملذهب عندهم )))(  ورو�ية عند 
31( �إلى �أنه ل ي�شح �أن ياأخذ �لأب �أو غريه �حلباء من �لزوج ولها مهر  احلنابلة )31(

�ملثل وتف�شد �لت�شمية.
و��شتدلو� مبا يلي :

1-قوله تعالى:  ڍ ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  
ۓ  ڭڍ )�لن�شاء:4(.

ومعنى �لآية- على كون �خلطاب لالأزو�ج-: �أعطو� �لن�شاء �لالتي نكحتموهن 
مهوره���ن �لتي لهن عليكم عطية، �أو ديانة منكم، �أو فري�شة عليكم، �أو طيبة من 

ِبيِدّي  20/2.قال مازة: "لو تزوج امراأة على  )28) رد املحتار على الدر املختار ، البن عابدين 107/3. اجلوهرة النرية ، الزَّ
اأن يه���ب الأبيه���ا األ���ف دره���م، فهذا االألف ال يكون مهراً وال يجرب على اأن يهب، وله���ا مهر مثلها، واإن �ضّلم االألف فهو 

املحيط الربهاين، َماَزَة 3/)9.  للواهب وله اأن يرجع فيها اإن �ضاء". 
)29) قال ال�شافعي يف كتاب ال�شداق: "ال�شداق فا�شد ولها مهر مثلها وقال �شيخنا :هذا ما �شححه اأ�شحاب ال�شافعي قال 
الرافعي : والظاهر من اخلالف القول بالف�ضاد ووجوب مهر املثل وقال النووي :اأنه املذهب" . عمدة القاري �ضرح 

�ضحيح البخاري ، للعيني  300/13.
)30) منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ، للنووي 1 /219.

)31) ق���ال امل���رداوي : "واإن تزوجه���ا على األف لها، واألف الأبيها.. وقيل: يبطلن، ويج���ب مهر املثل قاله الزرك�شي وغريه. 
ف���اإن فع���ل ذل���ك غري االأب قيل: تبطل الت�شمية، ويجب لها مهر املثل قال���ه القا�شي يف املجرد". االإن�ضاف يف معرفة 

الراجح من اخلالف ، للمرداوي 249-248/8. 
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�أنف�شكم. ومعناها- على كون �خلطاب لالأولياء-: �أعطو� �لن�شاء- من قر�باتكم 
�لتي قب�شت���م مهورهن من �أزو�جهن- تلك �ملهور. وق���د كان �لويل ياأخذ مهر 
قريبته يف �جلاهلية ول يعطيها �شيئا، حكي ذلك عن �أبي �شالح و�لكلبي. و�لأول 

�أولى، لأن �ل�شمائر من �أول �ل�شياق لالأزو�ج. ))3(
�إذ�ً فقد جع���ل �هلل �ل�شد�ق للن�شاء فال يجوز للغ���ري �أن ياأخذ من مهر �لن�شاء 

�شيئاً له مقابل تزويجه موكلته.
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ڍ  تعال���ى:   2-وقول���ه 
ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ     يئ   ڍ البقرة: 237   

قيل هو �لزوج ويف هذ� �لق���ول قوة و�شعف �أما قوته: فلكون �لذي بيده عقدة 
�لن���كاح حقيقة هو �لزوج، لأنه هو �لذي �إليه رفعه بالطالق، و�أما �شعفه فلكون 
�لعف���و منه غري معقول، وم���ا قالو� به من �أن �ملر�د بعف���وه �أن يعطيها �ملهر كامال 
غ���ري ظاهر. لأن �لعفو ل يطلق على �لزيادة. وقيل: هو �لويل وفيه قوة و�شعف 
�أم���ا قوته فلكون معنى �لعف���و فيه معقول و�أما �شعفه فلك���ون عقدة �لنكاح بيد 
�ل���زوج ل بيده، ومما يزيد هذ� �لقول �شعفا �أنه لي�س للويل �أن يعفو عن �لزوج 
مما ل ميلكه. وقد حكى �لقرطبي �لإجماع على �أن �لويل ل ميلك �شيئا من مالها، 
و�ملهر مالها. فالر�جح ما قاله �لأولون لوجهني، �لأول: �أن �لزوج هو �لذي بيده 
عق���دة �لنكاح حقيقة، و�لثاين: �أن عفوه باإكمال �ملهر هو �شادر عن �ملالك مطلق 
�لت�رشف بخالف �لويل، وت�شمية �لزيادة عفو� و�إن كان خالف �لظاهر، لكن ملا 
كان �لغال���ب �أنهم ي�شوقون �ملهر كامال عند �لعقد كان �لعفو معقول، لأنه تركه 

)32) نيل االأوطار، لل�شوكاين 1/)48.
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له���ا ومل ي�شرتجع �لن�شف منه .)33( فجعل �لعفو عن ن�شفه �إذ� كان �لطالق قبل 
�لدخول للن�شاء فال ي�شح لالأب ول لغريه �أن ي�شرتط �شيئا لنف�شه. )34( 

3-لأن���ه نق�س من �شد�قها لأج���ل هذ� �ل�رشط �لفا�شد وهذ� �إ����رش�ر باملر�أة و�لر�شول 
�َر" ))3( . لأن �ل�رشط �إذ� بطل �حتجنا �أن  َر َوَل �رِشَ �شل���ى �هلل عليه و�شلم يق���ول : "َل �رَشَ
ترد �إلى �ل�شد�ق ما نق�شت �لزوجة لأجله ول نعرف قدره في�شري �لكل جمهول فيف�شد.

4-حدي���ث �لو�هبة : ج���اءت �مر�أة �إلى �لنبي �شل���ى �هلل عليه و�شلم فقالت: 
ا َطاَل ُمَقاُمَها، َفَقاَل َرُجٌل:  َب، َفَلمنَّ ونَّ ِجْئُت �أََهُب نَْف�ِشي، َفَقاَمْت َطِوياًل، َفَنَظَر َو�شَ
ِدُقَها؟« َقاَل: َل، َقاَل:  ْجِنيَها �إِْن مَلْ َيُكْن لََك ِبَها َحاَجٌة، َقاَل: »ِعْنَدَك �َشْيٌء تُ�شْ َزوِّ
ِ �إِْن َوَجْدُت �َشْيًئا، َقاَل: »�ْذَهْب َفاْلَتِم�ْس َولَْو  »�ْنُظ���ْر« َفَذَهَب ُثمنَّ َرَجَع َفَقاَل: َو�هللنَّ
ِ َوَل َخامَتًا ِمْن َحِديٍد، َوَعَلْيِه �إَِز�ٌر  َخامَتً���ا ِمْن َحِديٍد« َفَذَهَب ثُمنَّ َرَجَع  َقاَل: َل َو�هللنَّ
ِدُقَها  ِدُقَها �إَِز�ِري.." )36(  وجه �لدللة قال �لرجل:  "�أُ�شْ �شْ َم���ا َعَلْيِه ِرَد�ٌء، َفَقاَل: �أُ
�إَِز�ِري"، فاأثبت للم���ر�أة �مللك و�لت�رشف يف �ملهر، فكيف ي�شح لالأب �أو غريه 

�أن ي�شرتط منه �شيئا لنف�شه؟! ))3( 
5-لأن �مله���ر ل يجب �إل للزوجة لأنه عو�س ع���ن ب�شعها، فيبقى جمهول، 
لأننا نحتاج �أن ن�شم �إلى �مله���ر ما نق�س منه لأجل هذ� �ل�رشط، وذلك جمهول 

فيف�سد.

)33) نيل االأوطار، لل�شوكاين 291/1.
)34) ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع ،البن عثيمني 278/12.

))3) اأخرجه احلاكم يف م�شتدركه عن اأبي �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه  وقال : "حديث �شحيح االإ�شناد على �شرط م�شلم 
ومل يخرجاه" حديث رقم 2)66/234.

)36) اأخرجه البخاري يف �شحيحه باب خامت احلديد حديث رقم 871،7)/6)1..
)37) ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع، البن عثيمني 278/12.
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6-�إن �ل�رشوط يف �لعقود يف حق �لعاقدين فقط، ولي�س �لأب و�حًد� منهما، 
فل���م ي�شح �ل�رشط له، كما لو �رشطه �أجنبي، ولأنه جعل بع�س ما �لتزمه – وهو 
�جل���زء �مل�رشوط ل���الأب – يف مقابلة �لب�شع لغري �لزوجة، مم���ا �أدى �إلى نق�شان 
مهرها لأجل ه���ذ� �ل�رشط �لفا�ش���د، و�إمنا وجب مهر �ملثل لف�ش���اد �ملهر �مل�شمى 
و�حلال���ة كذلك يقول �ملاوردي: "�أن ����رشوط �لعقود ما كانت يف حق �ملعقود �أو 
�ملعق���ود عليه، ولي����س �لأب و�حد� منهما، فلم ي�شح �ل����رشط له كما لو �رشطه 
�أجنبي، و�أن ما �رشطه �لأب ل ي�شري �شد�قا للزوجة: هو �أن ما مل يجعل �شد�قا 
م�شم���ى مل يجز �أن ي�شري �شد�قا م�شمى كامل�رشوط لغري �لأب، ولأنه لو جاز �أن 
يك���ون ما �رشطه لالأب، زيادة يف �ل�شد�ق لكان ما �رشط على �لأب نق�شانا من 

�ل�شد�ق، وهذ� باطل يف �ل�رشط عليه، فبطل يف �ل�رشط له." )38( 
7-لأن���ه يوؤدي �إلى �لع�شل و�إلى تفوي���ت �لزو�ج عليها ب�شبب �لعر�قيل �لتي 
تك���ون يف �لطريق �إليه���ا من قبل ذلك �ل���ويل �لذي ي�شرتط لنف�ش���ه �شيئاً، و�أما 
�ل�شرت�ط فاإنه ل يليق ول ي�شوغ، و�لالئق بالرجل �أن يحر�س على تزويج موليته 
وت�شهي���ل �لزو�ج له���ا، و�أن يحذر من و�شع �لعر�قيل �لت���ي حتول دون ذلك �أو 
�لتي تبعد �خلط���اب وتبعد من يرغب يف �لزو�ج عن �لتق���دم للمر�أة �إذ� عرف 
منه �جل�شع و�لطمع، فيئول �لأمر �إلى �أن تفوت �لفر�شة على موليته، وهذ� لي�س 
من �لن�شح للمولية، بل �لن�شح لها يكون بتمكينها من �لزو�ج من �لكفء �لذي 
يتق���دم لها ول ي�شعى لتح�شيل �ش���يء منه، و�إمنا �ملهم يف �لأم���ر �أن ي�شعى يف 
�إ�شعادها ويف ر�حتها ويف �عفافها ويف متكينها من �لزو�ج. فاإنه ل ي�شوغ له مثل 

)38) احلاوي الكبري ، للماوردي  03/9).
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هذ� �لعمل، وهو ل يليق بذوي �لأخ���الق �لكرمية و�ل�شيم و�ملروءة. و�لو�جب 
على �لويل �أن يدفع تلك �لأمانة �إلى �ملر�أة ول يبخ�س منها �شيئاً، بل �لذي ينبغي 

�أن يزيد لها من ماله وي�شاعدها، ل �أن يدفعه �جل�شع �إلى �لأخذ. ))3( 
�لق���ول �لث���اين: ذهب �ملالكية )41(  �إل���ى �أن �ملر�أة ت�شتحق جمي���ع ما يذكر قبل 
�لعقد م���ن �شد�ق �أو حباء،  وما يذكر بعد عقد �لنكاح فهو ملن جعل له، �شو�ء 

كان وليا �أو غري ويل �أو �ملر�أة نف�شها. 
و��شتدلو� مبا يلي:

1-حدي���ث عمرو بن �شعيب، عن �أبيه، عن جده، قال: قال ر�شول �هلل �شلى 
َمِة  ْو ِعَدٍة، َقْبَل ِع�شْ َد�ٍق �أَْو ِحَب���اٍء �أَ َا �ْم���َر�أٍَة نُِكَحْت َعَلى �شَ �هلل علي���ه و�شلم: "�أَميمُّ
َحقمُّ َما �أُْكِرَم  َمِة �لنَِّكاِح، َفُهَو مِلَ���ْن �أُْعِطيَُه، َو�أَ �لنَِّكاِح، َفُه���َو لََها َوَما َكاَن بَْعَد ِع�شْ

ُجُل �ْبَنُتُه �أَْو �أُْخُتُه")41(.   َعَلْيِه �لرنَّ
وفيه دليل على �أن �ملر�أة ت�شتحق جميع ما يذكر قبل �لعقد من �شد�ق �أو حباء 
وه���و �لعطاء �أو عدة بوعد ولو كان ذلك �ل�شيء مذكور� لغريها، وما يذكر بعد 

)39) �شرح �شنن اأبي داود ،املوؤلف: عبد املح�شن بن حمد بن عبد املح�شن بن عبد اهلل بن حمد العباد البدر م�شدر الكتاب: 
http://www.islamweb.net، درو�س �ضوتية قام بتفريغها موقع ال�ضبكة االإ�ضالمية

)40) ق���ال الثعلب���ي :"واإذا ا�ش���رتط املنك���ح يف العقد حباءاً لنف�شه وال�شداق للزوجة فهو له���ا حق ب�شداقها وما دفعه الزوج 
اإليه بعد العقد فهو له"  التلقني يف الفقه املالكي ، للثعلبي  1/)11 -116.

)41) اأخرجه االإمام اأحمد يف م�ضنده حديث رقم 6709،6/))2 وقال: اإ�ضناده �ضحيح. واأخرجه اأبو داوود يف �ضننه ،باب يف الرجل 
يدخ���ل بامراأت���ه قب���ل اأن ينقدها �ضيئا حديث رق���م2129، 241/2واأخرجه البيهقي يف �شننه باب ال�ش���رط يف املهر حديث رقم 
404/14428،7.قال االألباين : "وهذا اإ�شناد �شعيف؛ الأن ابن جريج مدل�س وقد عنعنه. وقد تابعه مدل�س اآخر وهو احلجاج 
بن اأرطاة فقال: عن عمرو بن �ضعيب به" �ضل�ضلة االأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة واأثرها ال�ضيئ يف االأمة ، لالألباين حديث 
رقم 8/1007،3).قال ال�ضنعاين:"احلديث �شكت عنه اأبو داود، واأ�شار املنذري اإلى اأنه من رواية عمرو بن �شعيب، وفيه مقال 

معروف قد تقدم بيانه يف اأوائل هذا ال�شرح، ومن دون عمرو بن �شعيب ثقات".  نيل االأوطار، لل�شوكاين 207/6.



د. محمد إسماعيل خليل

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 115 ـ

عقد �لنكاح فهو ملن جعل له، �شو�ء كان ولياً �أو غري ويل �أو �ملر�أة نف�شها.))4( 
�أق���ول: �إذ� �شح �حلديث فهو ن�س يف �مل�شاألة فامل���ر�أة ت�شتحق جميع ما يذكر 
قب���ل �لعقد من �شد�ق �و حباء ولو كان ذلك �ل�شيء �ملذكور لغريها،  وما يذكر 
بعد عقد �لنكاح فهو ملن جعل له �شو�ء وليا �أو غري ويل �أو �ملر�أة نف�شها وحديث 
عم���رو بن �شعيب خمتلف فيه من قبل �أنه �شحف���ه، ولكنه ن�س يف قول مالك. 

وقال �أبو عمر بن عبد �لرب: �إذ� روته �لثقات وجب �لعمل به. )43(

َدَقاِت بَِني  َم َرُجاًل َعَلى �شَ لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ ِ �شَ 2-حديث ��ْشَتْعَمَل َر�ُشوُل �هللنَّ

ا َجاَء َحا�َشَبُه، َقاَل: َهَذ� َمالُُكْم َوَهَذ� َهِدينٌَّة. َفَقاَل  ْتِبينَّ���ِة، َفَلمنَّ �ُشَلْيٍم، ُيْدَعى �ْبَن �للمُّ

َك، َحتنَّى تَاأِْتيََك  َم: »َفَهالنَّ َجَل�ْشَت يِف بَْيِت �أَِبيَك َو�أُمِّ لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ ِ �شَ َر�ُشوُل �هللنَّ

ا بَْعُد،  َ َو�أَْثَنى َعَلْيِه، ثُمنَّ َقاَل: "�أَمنَّ اِدًقا« ثُمنَّ َخَطَبَنا، َفَحِم���َد �هللنَّ ْن ُكْنَت �شَ ُت���َك �إِ َهِدينَّ

ُ، َفيَاأِْتي َفيَُقوُل: َهَذ� َمالُُكْم  يِن �هللنَّ ُجَل ِمْنُكْم َعَل���ى �لَعَمِل مِمنَّا َولنَّ َفاإِينِّ �أَ�ْشَتْعِمُل �لرنَّ

ِه َحتنَّى تَاأِْتيَُه َهِدينَُّتُه..." )44(    ِبيِه َو�أُمِّ َوَه���َذ� َهِدينٌَّة �أُْهِدَيْت يِل، �أََفاَل َجَل�َس يِف بَْيِت �أَ
فرد ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم حكم �لهدية �إليه �إلى �ل�شبب �لذي �أهديت 
�إلي���ه من �أجله وهي �لولية �لتي يتولها وك���ذ� رد �حلباء �إلى �ل�شبب �لذي من 
�أجله كانا وهو �لب�شع فجعلهما للمر�أة دون �لويل �إذ كان �لذي يلتم�س منه لغريه 
لأنه وما كان بعد ع�شم���ة �لنكاح فهو ملن �أع�شمه لأنه قد �شار له �شبباً يجب �أن 
يكرم عليه فلما ��شتحق �لإكر�م كان له ما �أكرم به لذلك بخالف ما قبل �لنكاح 
فاإنه لي�س له �شبب ي�شتحق بها �لإكر�م فلم يطب له ما �أكرم به بل يطيب ملن �أكرم 

)42) نيل االأوطار، لل�شوكاين 207/6.
)43) بداية املجتهد ونهاية املقت�ضد، البن ر�ضد 3/ 3)-4).

)44) اأخرجه البخاري يف �ضحيحه باب احتيال العامل ليهدى له ، حديث رقم 28/69799. .
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به لأجله.  ))4(  
3-ع���ن مالك �أنه بلغ���ه، �أن عمر بن عبد �لعزيز كت���ب يف خالفته �إلى بع�س 
عمال���ه: اأن "كل م���ا ��شرتط �ملنكح من كان �أبا �أو غريه م���ن حباء، �أو كر�مة فهو 
للم���ر�أة �إن �بتغت���ه")46( قال مالك: يف �ملر�أة ينكحها �أبوه���ا وي�شرتط يف �شد�قها 
�حلب���اء يحبى به، "�إن م���ا كان من �رشط يقع به �لنكاح فهو لبنته �إن �بتغته، و�إن 
فارقها زوجها قبل �أن يدخل بها، فلزوجها �شطر �حلباء �لذي وقع به �لنكاح".))4( 
�لقول �لثالث: ذهب �حلنابلة يف �ملذهب عندهم )48( �إلى �أنه �إذ� ��شرتط �لأب 
�حلباء فال�رشط لزم و�ل�شد�ق �شحيح �أما �إذ� ��شرتطه غري �لأب فت�شح �لت�شمية 

و�ملهر لها .
�إذ� ��ش���رتط �لأب �حلباء لنف�شه �أ�شرتط �حلنابل���ة- يف �ملذهب عندهم- عدة 

�رشوط ليكون �ل�رشط لزماً و�ل�شد�ق �شحيحاً منها: ))4(  

))4) �ضرح م�ضكل االآثار ،الطحاوي 11 /324. املعت�ضر من املخت�ضر من م�ضكل االآثار ، للملطي 289-288/1.
)46) اأخرجه االإمام مالك يف موطئه باب ما جاء يف ال�شداق واحلباء حديث رقم 4/1924،3)7.

)47) اال�شتذكار ،البن عبد الرب )/426.
)48) ق���ال امل���رداوي : "واإن تزوجه���ا عل���ى األف لها، واألف الأبيها: �شح. وكانا جميعا مهره���ا. . ومل يكن على االأب �شيء مما 
اأخ���ذه ه���ذا املذهب ن�س عليه وعليه جماهري االأ�شحاب...فاإن فعل ذل���ك غري االأب فالكل لها و�شحت الت�شمية وهو 

�ضحيح وهو املذهب وعليه االأ�ضحاب" االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، للمرداوي 249-248/8.
)49) ك�ش���اف القن���اع عن منت االإقناع ، البهوتى )/136-137. االإن�ض���اف يف معرفة الراجح من اخلالف ، للمرداوي 248/8-

249. حا�ضية الرو�س املربع �ضرح زاد امل�ضتقنع ، العا�ضمي 6/)37-376. دقائق اأويل النهى ل�شرح املنتهى املعروف ب�شرح 
منتهى االإرادات ، البهوتى 3 /12. قال املرداوي: "لكن ي�شرتط يف االأب: اأن يكون ممن ي�شح متلكه" 248/8 االإن�ضاف 
يف معرف���ة الراج���ح من اخلالف/ للم���رداوي 248/8.قال املقد�ضي : "والأب فقط اإذا كان حرا اأن يتملك من مال ولده 
م���ا �ش���اء م���ع حاج���ة االأب وعدمها يف �شغ���ر وكربه و�شخط���ه ور�شاه وبعلمه وبغ���ريه دون اأم وج���د وغريهما: ب�شروط 
اأحده���ا: اأن يك���ون فا�ش���ل عن حاج���ة الولد لئل ي�شره فلي�س ل���ه اأن يتملك �شريته واأن مل تك���ن اأم ولد الأنها ملحقة 
بالزوج���ات وال م���ا تعلق���ت حاجت���ه به الثاين: اأال يعطيه لول���د اآخر الثالث: اأال يكون يف مر�س م���وت." االإقناع يف فقه 
االإم���ام اأحم���د ب���ن حنبل / للمقد�ضي 39/3.قال ابن قدامة : "وي�شرتط اأن ال يكون ذلك جمحفاً مبال ابنته، فاإن كان 

جمحفاً مبالها، مل ي�شح ال�شرط، وكان اجلميع لها، كما لو ا�شرتطه �شائر اأوليائها" .املغني / البن قدامة 226/7.



د. محمد إسماعيل خليل

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 117 ـ

�أ (�أن يكون �لأب ممن ي�شح متلكه .
ب( �أل يكون يف مر�س �ملوت.

ج( �أن ل ياأخذ منها ماًل يعترب �إجحافاً يف حق �لبنت من غري حاجة.
د ( �أن ل ياأخذ من �لبنت ليعطى ولد�ً �أخر �أو بنتاً �أخرى فاإن ذلك �إثارة للعد�وة 

و�لبغ�شاء بني �لإخوة.
ه�( �أن يكون �لأخذ ب�شبب �حلاجة .

و��شتدلو� �أنه �إذ� ��شرتط �لأب �حلباء فال�رشط لزم و�ل�شد�ق �شحيح مبا يلي:
1-ق���ول �هلل تعالى يف ق�ش���ة �شعيب عليه �ل�ش���الم: ڍ ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ڍ  �لق�ش�س: 27 .
 فق���د جعل �ل�شد�ق �لإجارة على ر�عيه غنمه وهو ����رشط لنف�شه، فدل على جو�ز �أن 
ي�شرتط �لأب جزء�ً من �ملهر لنف�شه  ف�رشط �ل�شد�ق رعي غنمه، وذلك �رشط لنف�شه، و�إذ� 
جاز ��شرت�ط كل �ل�شد�ق فبع�شه �أولى، و�رشع من قبلنا �رشع لنا، ما مل يرد ن�شخه. )1)( .

2-عن جابر ب���ن عبد �هلل، �أن رجال قال: يا ر�شول �هلل �إن يل مال وولد�، و�إن 
�أبي يريد �أن يجتاح مايل، فقال: "�أَْنَت َوَمالَُك ِلأَِبيَك" )1)( . لالأب �أن يتملك من 
م���ال ولده ما �شاء فله �أن ي�ش���رتط ن�شف �ملهر، ربعه، ثلثه، كله؛ لأنه يتملك من 
م���ال �بنته ما �شاء و�إمنا يكون �لبن لأبيه مبعن���ى �أن منفعته،  ومن له �ملنفعة له �أن 

)0)) املغني ، البن قدامة املقد�ضي 7/)22.
)1)) اأخرج���ه اب���ن ماج���ة يف �ضنن���ه، ب���اب م���ا للرجل من مال ول���ده ، حدي���ث رق���م : 769/2291،2.قال الزيلع���ي : "قال ابن 
القط���ان: اإ�ضن���اده �ضحي���ح، وق���ال املن���ذري: رجاله ثق���ات" ن�ضب الراي���ة الأحاديث الهداي���ة ، للزيلع���ي 373/3. يقول 
االألب���اين: "وه���ذا �شن���د �شحي���ح رجاله ثقات على �ش���رط البخاري" اإرواء الغلي���ل يف تخريج اأحاديث من���ار ال�شبيل ، 

لالألباين حديث رقم :838، 323/3.
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ي�شتوفيها بنف�شه وبغريه.
3-عن عائ�ش���ة، قالت: قال ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم: "�إِننَّ �أَْطيََب َما 

ننَّ َولََدُه ِمْن َك�ْشِبِه")))( . ُجُل ِمْن َك�ْشِبِه، َو�إِ �أََكَل �لرنَّ
لأن للو�ل���د �لأخذ م���ن مال ولده بدليل ما تقدم من �أدل���ة يف �مل�شاألة �ل�شابقة 
ووج���ه �لدللة: �أنه �إذ� �رشط لنف�ش���ه �شيًئا من �ل�شد�ق يكون ذلك �أخًذ� من مال 
�بنته ويجوز له ذلك؛ فاإنه �إذ� ملك �أن ياأخذ من غري �رشط فكذلك �إذ� �رشط. )3)( 
4-روي ع���ن م�رشوق، �أنه ملا زوج �بنته، ��شرتط لنف�شه ع�رشة �آلف، فجعلها 
يف �حلج و�مل�شاكني، ثم قال للزوج: جهز �مر�أتك وروي نحو ذلك عن علي بن 

احل�سني .)4)(  
4-�حلباء لالأب دون غريه من �لأولياء لأن يد �لأب مب�شوطة يف مال �لولد. 

و��شتدلو� �أنه �إذ� ��شرتط غري �لأب �حلباء ي�شح �ل�رشط و�ملهر لها مبا يلي :
ُطوَن  5-ق���ول �لر�شول �شل���ى �هلل عليه و�شلم: "َفَما بَ���اُل ِرَجاٍل ِمْنُك���ْم َي�ْشرَتِ
ِ، َفُهَو بَاِطٌل، َو�إِْن َكاَن  ٍط لَْي�َس يِف ِكَتاِب �هللنَّ َا �رَشْ ِ، َفاأَميمُّ �رُشُوًطا لَْي�َشْت يِف ِكَتاِب �هللنَّ

ِ �أَْوثَُق" )))( ُط �هللنَّ ِ �أََحقمُّ َو�رَشْ اُء �هللنَّ ٍط، َفَق�شَ ِمائََة �رَشْ
6-لأنه لي�س هناك وجه للغري �أن ياأخذ، فالأولياء �لباقون لي�س من حقهم هذ� 

فكله لها ولي�س لهم حق �لتملك بل هو حر�م عليه. )6)( 

)2)) اأخرجه ابن ماجة يف �شننه، باب  باب احلث على املكا�شب، حديث رقم : 269/2137،3. و�ضححه االلباين، اإرواء الغليل 
يف تخريج اأحاديث منار ال�شبيل ، للألباين حديث رقم :1626، 6/)6.

)3)) املغني ، البن قدامة املقد�ضي 7/)22.
)4)) املرجع ال�ضابق 224/7. دقائق اأويل النهى ل�شرح املنتهى املعروف ب�شرح منتهى االإرادات ، للبهوتى 3 /12.

)))) اأخرجه البخاري يف �شحيحه  باب ا�شتعانة املكاتب و�شوؤاله النا�س حديث رقم 63،3)2/)12.
)6)) ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع ،البن عثيمني 279/12.
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7-ف���اإن �رشط غري �لأب �شيئ���اً لنف�شه، فالكل لها، ول �ش���يء له؛ لأنه عو�س 
عنها، فكان لها، كامل�شمى لها." )))( 

8-�أن غ���ري �لأب من �لأولياء ل ميلكون ه���ذ� �لعفو؛ لأنه لي�س لهم �لت�رشف 
يف �أمو�ل هوؤلء �لن�شوة.

�لق���ول �لر�بع : ذه���ب �حلنابلة يف رو�ي���ة )8)(  وعطاء وجماع���ة من �لتابعني 
و�لثوري و�أبو عبيد �أن �ملهر مطلقاً للمر�أة. )))(  

و��شتدلو� مبا يلي :
1-عم���وم �لن�شو�س �لتي تبني �أن �مله���ر خال�س للم���ر�أة دون �شو�ها كقوله 
تعال���ى:  ڍڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭڍ 

الن�ساء: 4 . 

الردود واملناق�شات:
�أوًل : ميكن �لرّد على �أدلة �حلنفية ومن تبعهم مبا يلي :

2-�أن �لآي���ات �لتي ذكرمتوها فهي ن�شو����س عامة وغاية ما تدل عليه �أن �ملهر 
للمر�أة وهناك ن�شو�س �أخرى تقيد عموم �لآيات .

3-�لنق����س من �ل�ش���د�ق �إذ� كان قبل �لعقد فهو للم���ر�أة وما كان بعد �لعقد 
فهو ملن حبا به فينتفي بذلك �لنق�شان من �ملهر. قال �بن ر�شد : "لأن �ل�رشط �إذ� 
كان يف عقد �لنكاح فيكون �لأب متهًما فيما ��شرتطه لنف�شه بنق�شان مهر مثلها، 

)7)) الكايف يف فقه االإمام اأحمد ، ابن قدامة املقد�ضي 74/3.
)8)) قال املرداوي : " قوله واإن تزوجها على األف لها، واألف الأبيها.. وذكر يف الرتغيب رواية: اأن امل�شمى كله لها "االإن�ضاف 

يف معرفة الراجح من اخلالف ، للمرداوي 248/8.
)9)) املغني ، البن قدامة املقد�ضي 224/7-)22.
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بخالف م���ا �إذ� كان �ل�رشط بعد �نعقاد �لنكاح و�لتف���اق على �ل�شد�ق فتنتفي 
عنه �لتهمة. )61(

4-�أم���ا حديث �لو�هبة فريد عليه �أن ل���الأب �أن يتملك من مال ولده ما �شاء،  
فله �أن ي�شرتط ن�شف �ملهر، ربعه، ثلثه، كله؛ لأنه يتملك من مال �بنته ما �شاء.

5-ل ن�شلم لكم �أن �ملهر عو�س عن ب�شع �ملر�أة فلي�شت �ملر�أة �شلعة ول مهرها 
ثمنها.

6-وقولهم: �إنه �رشط فا�شد. ممنوع، ولو �رشط جميع �ل�شد�ق لنف�شه، �شح؛ 
بدليل ق�شة �شعيب، فاإنه �رشط �جلميع لنف�شه.)61( 

7-�أم���ا �أنه يوؤدي �إل���ى �لع�شل هذ� �إذ� كان قبل �لعقد �أم���ا �إذ� كان بعد �لعقد 
فينتفي �لع�شل فاحلباء قبل �لعقد للمر�أة ولي�س لأحد غريها.

ثانياً: �لرّد على �أدلة �ملالكي :
1-حديث عمرو بن �شعيب �شعيف �شعف���ه جمع من �أهل �لعلم قال �ل�شيخ 
�لألباين: "وه���ذ� �إ�شناد �شعيف؛ لأن �بن جريج مدل�س وق���د عنعنه. وقد تابعه 

مدل�س �آخر وهو �حلجاج بن �أرطاة فقال: عن عمرو بن �شعيب به" ))6( . 
2-�أما حديث �بن �للتبية فغاية ما يدل عليه عدم قبول �لهد�يا للعمال وحترمي 

الر�سوة.
2-�أم���ا حديث عمر بن عبد �لعزيز فيقال ما قيل يف حديث عمرو بن �شعيب 

باأنه �شعيف .

)60) بداية املجتهد ونهاية املقت�ضد، البن ر�ضد 3/3).
)61) املغني ، البن قدامة املقد�ضي 7/)22.

)62) �ضل�ضلة االأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة واأثرها ال�ضيئ يف االأمة ،لالألباين حديث رقم 8/1007،3)
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ثالثاً: ميكن �لرد على �أدلة �حلنابلة :
1-�أما ق�شة �شعيب فيقت�شي وج���وب مهر �ملثل يف خدمة وليها وعدم لزوم 
�خلدمة، ول���و فعل �لزوج ما �شمى ينبغي �أن يجب له �أجر �ملثل على وليها؛ كما 
قال���و� فيما لو قال له �عمل معي يف كرم���ي لأزوجك �بنتي فعمل ومل يزوجه له 

�أجر �ملثل. )63( 
2-�أم���ا �لأحاديث �لت���ي ��شتدلو� بها فال تدل على ج���و�ز �خذ �حلباء ف�شلطة 
�لأب يف م���ال �بنه لي�شت مطلقة ب���ل مقيدة بامل�شلحة وع���دم �لإ�رش�ر وجو�ز 

�حلباء فيه �رشر على مهر �ملر�أة. 
3-و�لقول باأن �ملال ل يتبعه حت���ى يقب�شه، يجاب عنه باأن ثبوت �لولية هنا 

على �لأب�شاع مبنزلة �لقب�س.
ر�بعاً: �لرد على �أدلة عطاء وجماعة من �لتابعني :

1-�أن �لآي���ات �لتي ذكرمتوها فهي ن�شو����س عامة وغاية ما تدل عليه �أن �ملهر 
للمر�أة وهناك ن�شو�س �أخرى تقيد عموم �لآيات .

�لر�أي �لر�جح 
و�ل���ر�أي �لر�جح – و�هلل �أعلم - هو مذه���ب �ملالكية ومن تبعهم �لقا�شي باأنه 
�إذ� كان �ل�رشط عند �لنكاح فاإن �مل�رشوط لبنته فيكون باطاًل يف حق �لأب، و�إن 

كان بعد �لنِّكاح فهو لالأب وذلك لالأ�شباب �لتالية :
�أوًل: لأن���ه �لو�شط �لذي �شانده �لن����س �إذ� �شح �حلديث فهو ن�س يف �مل�شاألة 
فامل���ر�أة ت�شتح���ق جميع ما يذكر قب���ل �لعقد من �شد�ق �و حب���اء ولو كان ذلك 

ِبيِدّي  20/2. )63) رد املحتار على الدر املختار ، البن عابدين 107/3. اجلوهرة النرية ، الزَّ
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�ل�ش���يء �ملذكور لغريها،  وما يذكر بعد عقد �لنكاح فهو ملن جعل له �شو�ء وليا 
�أو غ���ري ويل �أو �مل���ر�أة نف�شها وحديث عمرو بن �شعي���ب �إذ� روته �لثقات وجب 
�لعم���ل به،  كما �أنه يجمع بني �لأق���و�ل و�جلمع بينها �أولى من �إعمال �أحدها مع 

�إهمال �لأخرى.
ثاني���اً: �أن �حلباء يف �لنِّكاح قبل �مله���ر �أ�شبه بالر�شوة من���ه بالهدية فقد يخاف 
�خلاطب �أن يرف�س من �ملر�أة �أو من �أوليائها �أو قد ي�شتغل �خلاطب حاجتهم للمال 
فري�شوهم باحلباء فتتحقق م�شلحته من غ���ري �لطريق �ل�رشعي وهناك �رشر ملهر 
�مل���ر�أة فينق�س ب�شبب �حلباء، �أم���ا �حلباء بعد �لعقد فتنتف���ي �مل�شار و�ملفا�شد بل 

هناك م�شالح مثل �شلة �أهل �لزوجة وتكرميهم .
ثالث���اً: �أن قيا�س �ل�ش���د�ق على �لبيع �أو على �أي عقد م���ن عقود �ملعاو�شات 

قيا�س مع �لفارق فاملر�أة لي�شت �شلعة ومهرها لي�س ثمناً لها.
قال �ل�شيخ �بن عثيمني – رحمه �هلل - وهذ� �لذي يقت�شيه �حلديث �أ�شح؛ لأن 
�لأول ي���وؤدي �إلى �أن تكون �لبنت مبنزلة �ل�شلع���ة، �أي �إن�شان ي�رشط لأبيها �أكرث 
يزوج���ه، ففيه تعري�س لفقد �لأمانة م���ن �لأب، وهذ� �أمر خطري، ومن �أجل هذ� 
تو�ش���ع �لنا�س �لآن، ف�شارو� ي�شرتطون �شيئا ل���الأب، و�شيئا لالأم، و�شيئا لالأخ، 
و�شيئ���ا لالأخت، ف�شار مهر �ملر�أة يذهب �أ�شالء، كل و�حد منهم ياأخذ نتفة منه، 
ف�شاعت �لأمانة ب�شبب هذ� �لفعل، فنحن نقول: �أنت يا �أيها �لأب لك �أن تتملك 
م���ن مال ولدك ما �شئت، لكن هي �إلى �لآن ما ملكته، بل متلكه بعد �لعقد، ومع 
ذلك فالذي متلكه منه معر�س لل�شقوط؛ لأنه �إذ� طلقت قبل �لدخول ما �شار لها 
�إل ن�شف���ه، ولو �شارت �لفرقة ب�شببها مل يكن لها �شيء، فاإذ� عقد عليها وملكت 
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�مله���ر، فلك �أن تاأخذ من مالها ما �شئت بال�رشوط �ملعروفة عند �أهل �لعلم.هاتان 
م�شاألتان تفرتقان يف �حلكم على �ملذهب لفرت�ق �لعلة على ما عللو� به، وعلى 
�لق���ول �لثاين ل يفرتقان و�أن ما كان قبل �لعقد فهو للمر�أة، وما كان بعده �إكر�ما 

لوليها من �أب �أو غريه فهو له." )64(  

املطلب الثالث 

 حكم الحباء يف النِّكاح عند فسخ العقد

1-ذكرن���ا �شالفاً �أن �حلنفية و�ل�شافعي���ة يف �ملذهب عندهم �أن �لت�شمية فا�شدة 
وله���ا مهر �ملثل ف���اإذ� ف�شخ �لنِّكاح مع وج���ود �رشط �حلباء فال �ش���يء لالأب �أو 
�أحد �لأقارب و�إذ� طلق���ت قبل �لدخول فلها ن�شف مهر �ملثل،  و�إن طلقت بعد 

�لدخول ��شتحقت مهر �ملثل كاماًل. ))6( 
2-ذه���ب �ملالكي���ة )66(   �إلى �لتف�شيل يف م�شاألة ف�ش���خ �لعقد وعندهم �حلباء 

ينق�شم �إلى ثالثة �أق�شام كما يلي: 
�أوًل : �حلب���اء عند �خلطبة قبل �لعقد  : ف���اإن مت �لعقد بني �لزوجني كانت �ملر�أة 
�أحق به،  و�إن مل يتم �لعقد كان للزوج �لرجوع به على �لويل؛ لأن �لذي �أعطي 

ب�شببه مل يتم له.
ثانياً : �حلباء عند �لعقد ب�رشط : فحكمه حكم �ل�شد�ق يكون للمر�أة قبل وليها 
�إن �تبعت���ه، ولي�س للزوج �أن يرجع به على �ل���ويل، و�إن طلق كان له �لن�شف. 

)64) ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع ،البن عثيمني 279/12.
ِبيِدّي  20/2. ))6) رد املحتار على الدر املختار ، البن عابدين 107/3. اجلوهرة النرية ، الزَّ

)66) اال�شتذكار ،البن عبد الرب )/426. املوطاأ ، لالأ�ضبحي 4/3)7.
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ق���ال �بن حبيب يف �لو��شحة: وكون �ملر�أة �أجازت ذلك لوليها ثم طلقها �لزوج 
قبل �لبناء رجع �لزوج بن�شف ذلك �حلباء على وليها من كان �أبا �أو غريه، كانت 
�مل���ر�أة ممن يول���ى عليها �أو جائزة �لأم���ر، �إذ� كانت ممن ل يول���ى عليها، وللمر�أة 
�أن ترج���ع بن�شف �حلباء �لثاين على وليه���ا �إذ� كانت ممن يولى عليها، و�إمنا ر�أى 
لل���زوج �أن يرجع على �لويل بن�شف �حلباء، بع���د �أن �أجازته له �ملر�أة، و�إن كان 
لي����س له �أن يرجع على �ملوهوب له �ل�شد�ق بن�شفه؛ لأنه �إذ� قب�شه �أنزله مبنزلة 

�لذي يتزوج �ملر�أة على �أن يهب عبده لفالن.
ثالثاً : �حلباء عند �لعقد بغري �رشط : فهو للويل �لذي حبا به ل رجوع للزوج 

فيه عليه ول حق للمراأة فيه.
قال �لق���ر�يف: "�ذ� ��شرتط وليها مع �ل�شد�ق ك�ش���وة �أو غريها فحكمه حكم 
�ل�ش���د�ق قبل �لدخول �أو بعده يف �لت�شطري ملا يف م�شلم قال عليه �ل�شالم �أحق 
�ل����رشوط �أن توفى م���ا ��شتحللتم به �لفروج فاإن �أهدى �إليه���ا �أو لأهلها هدية �أو 
�شنع معروفا فال رجعة له فيه �إن طلق قبل �لبناء لأنه تربع قال �شاحب �لبيان �إن 
كانت �لهدية لويل �ملر�أة عند �خلطبة قبل �لعقد �إن مت �لعقد فهي للمر�أة و�إل رجع 
بها �لزوج على �لويل �أو عند �لعقد و�رشطت فكال�شد�ق ويت�شطر بالطالق قال 
�ب���ن حبيب ولو ترك ذلك لوليها ثم طلقت رجع �لزوج بالن�شف عليه ومل يكن 
كهب���ة �ل�شد�ق لأنه كالعقد على هبة عبد لف���الن وما كان بعد �لعقد بغري �رشط 
فلل���ويل �ملهدى له لقوله عليه �ل�شالم �أمي���ا �مر�أة نكحت على �شد�ق �أو حباء �أو 
ع���دة قبل ع�شمة �لنكاح فهو لها وما كان بعد ع�شم���ة �لنكاح فهو ملن �أعطي له 
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و�أحق ما �أكرم عليه �لرجل �بنته �أو �أخته". ))6( 
1-ذه���ب �حلنابل���ة )68(  اإلى بيان �س���ور احلباء يف النِّكاح عن���د ف�سخ النِّكاح 

وعندهم ثالثة �شور:
�ل�شورة �لأولى: �إن زوجه���ا �أبوها على �ألف لها و�ألف لأبيها : ثم طلقت قبل 
�لدخول، رجع �لزوج بالألف �لتي لها؛ لأنا قدرنا �أن �جلميع �شار لها وما �أخذه 
�لأب حم�شوب على �لبنت من �شد�قها، فكاأنها قب�شته، ثم وهبته لأبيها . وقيل: 
يرج���ع على �لأب بن�شف ما �أخذ، ق���ال يف �لإن�شاف: و�لنف�س متيل �إلى ذلك، 

وهو �حتمال للموفق.
�ل�ش���ورة �لثانية: �إن زوجها غري �أبيها على �ألف لها و�ألف لأبيها : فكل �مل�شمى 
للزوج���ة  لأنه عو�س ب�شعها، و�ل�رشط باط���ل وكان �ل�شد�ق لها، كما لو جعله 
كل���ه لها، فتنتفي �جلهالة ولي����س للغري �أن ياأخذ �شيًئا بغ���ري �إذن، فيقع �ل�شرت�ط 

لغو�ً.
�ل�ش���ورة �لثالثة: فاإن �رشط لنف�شه جميع �ل�شد�ق، ثم طلق قبل �لدخول بعد 
ت�شلي���م �ل�ش���د�ق �إليه، رجع يف ن�شف ما �أعط���ى �لأب؛ لأنه �لذي فر�شه لها، 
فرنج���ع يف ن�شفه ويحتمل �أن يرجع عليه���ا بقدر ن�شفه، ويكون ما �أخذه �لأب 
ل���ه، لأننا قدرنا �أن �جلميع �شار لها، ثم �أخذه �لأب منها، فت�شري كاأنها قب�شته ثم 

�أخذه منها. 
قال �لبهوت���ي: "فاإن طلقها �لزوج قبل �لدخول بعد قب�شه �أي: قب�س �لأب ما 

)67) الذخرية ، للقرايف 4/)366-36.
)68) االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، للمرداوي 248/8-249.املغني ، البن قدامة املقد�ضي 226/7. الكايف يف فقه 

االإمام اأحمد ، ابن قدامة املقد�ضي 73/3. حا�ضية الرو�س املربع �ضرح زاد امل�ضتقنع ، العا�ضمي 6/)376-37.
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�رشطه م���ن �شد�ق �بنته بنية �لتملك رجع �لزوج عليه���ا يف �لأولى وهي ما �إذ� 
تزوجها على �ألف لها و�ألف لأبيها باألف لأنه ن�شف �ل�شد�ق.

و يرج���ع يف �لثانية بقدر ن�شف���ه �أي: ما �رشطه �لأب �شد�قا لها و�رشطه لنف�شه 
وقب�شه بنية �لتمل���ك ول �شيء على �لأب فيما �أخذه من ن�شف �أو كل �إن قب�شه 

بنية �لتملك لأنه �أخذه من مال �بنته فال رجوع عليه ب�شيء منه ك�شائر مالها.
و �إن طلقه���ا �لزوج قب���ل �لقب�س لل�شد�ق �مل�شمى �شق���ط عن �لزوج ن�شف 
�مل�شم���ى ويبقى �لن�ش���ف للزوجة ياأخ���ذ �لأب من �لن�شف �لباق���ي لها ما �شاء 

ب�رشطه �ل�شابق يف باب �لهبة.
و�إن فع���ل ذلك �أي: ما ذكر من ��شرت�ط �ل�شد�ق �أو بع�شه له غري �لأب كاجلد 
و�لأخ وك���ذ� �أب ل ي�ش���ح متلكه �شح���ت �لت�شمية ولغا �ل����رشط و�لكل لها لأن 
جميع ما ��شرتطه عو�س يف تزويجها فيكون �شد�قا لها، كما لو جعله لها ولي�س 

للغري �أن ياأخذ �شيئا بغري �إذن فيقع �ل�شرت�ط لغو�". ))6( 
و�لذي يرتج���ح يل �أن قول �ملالكية وتف�شيلهم �أولى بالعتبار و�لأخذ فهم قد 
ق�شم���و� �حلباء �إلى ثالثة �أق�شام  فاحلباء عن���د �خلطبة قبل �لعقد فاإن مت �لعقد بني 
�لزوج���ني كانت �ملر�أة �أحق ب���ه و�إن مل يتم �لعقد كان لل���زوج �لرجوع به على 
�ل���ويل و �حلباء عند �لعقد ب�رشط فحكمه حكم �ل�شد�ق يكون للمر�أة قبل وليها 
�إن �تبعت���ه، ولي�س للزوج �أن يرجع به على �لويل، و�إن طلق كان له �لن�شف، و 
�حلب���اء عند �لعقد بغري �رشط فهو لل���ويل �لذي حبا به ل رجوع للزوج فيه عليه 

ول حق للمراأة فيه.

)69) ك�شاف القناع عن منت االإقناع ، البهوتى )/137-136.
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�ملطلب �لر�بع : �حلباء يف �لنِّكاح يف �لقانون
 ن�س قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية �لأردين يف �ملادة 54: "ل يجوز لأبوي �لزوجة 
�أو �أح���د �أقاربها �أن ياأخذ من �لزوج نقود� �أو �أي �ش����يء �آخر مقابل تزويجها �أو 
�إمت���ام زفافها له،  وللزوج ��شرتد�د ما �أخذ منه عين�اً �إن ك�ان قائماً �أو قيمته �إن كان 

هالكاً". )1)( 
ومم���ا يوؤخذ على قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية �لأردين �أنه مل ياأخذ باأي ر�أي من 
�آر�ء �لفقه���اء �لأربعة وكان عليه �أن يجعل �حلباء �مل�شرتط حقاً للزوجة ل للزوج 

�أو �أن يجعل �ملهر �مل�شمى فا�شد�ً لهذ� �ل�رشط فيجب مهر �ملثل .
وبعد قر�ءة ملعظ���م ن�شو�س قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية يف �لبالد �لعربية )1)( 
مل �أج���د �لن�س على مو�شوع �حلب���اء يف �لنِّكاح بعين���ه �إل يف قانون �لأحو�ل 
�ل�شخ�شية �لأردين  وعليه ملحوظات وهذ� مما يوؤخذ على تلك �لقو�نني ولذلك 
�أو�ش���ي باأن يهتم مقنن���ي �لأحو�ل �ل�شخ�شي���ة يف �لبالد �لعربية به���ذه �مل�شاألة 
وين�ش���و� عليها �رش�حًة مل���ا لهذه �مل�شاألة م���ن �لأهمية مب���كان يف ��شتقر�ر عقد 

النكاح.  

)70) قانون االأحوال ال�شخ�شية االأردين  موؤقت لعام 2010م ، املادة 4) منه.
)71) مدون���ة االأ�ض���رة املغربية �ضيغة حمين���ة بتاريخ 26 يوليو 2010م. قانون االأحوال ال�ضخ�ضي���ة امل�ضري املعدل بالقانون 
رق���م 1 ل�ضن���ة 2000م.قان���ون االأ�ش���رة اجلزائ���ري. قان���ون االأحوال ال�شخ�شي���ة ال�ش���وري . قانون االأح���وال ال�شخ�شية 

العراقي .وغريها
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الخاتمة 

ويف �خلتام يخل����س �لباحث �إلى �أهم �لنتائج و�لتو�شيات ويلخ�شها بالنقاط 
�لتالية :

1-�حلب���اء بك�رش �حلاء �ل�شم من حبا حبو�ً ما يحبو به �لرجل �شاحبه ويكرمه 
به ويطلق يف �للغة على :�لعطية �أو �لعطاء بال جز�ء ول مّن ول يكون �إل للتاآلف 

و�لتقريب و�لدنو.
2-يطلق �لفقهاء �حلباء على �أخذ �لرجل من مهر �بنته لنف�شه �شو�ء عن طريق 

�لهبة و�لعطية �أو ��شرت�ط على �لزوج مبلغاً من �ملال �أو عباءًة �أو ثوباً لنف�شه.
3-م���ن �لألفاظ �لتي لها �شلة باحلباء يف �لنِّكاح : �حللو�ن و�لنافجة و�لر�شوة 
و�جلع���ل و�حلباء يف �مل���ري�ث و�لو�شية و�لعالقة بني �حلباء عن���د �لفقهاء وهذه 

�لألفاظ عالقة �خل�شو�س و�لعموم.
4-�شبب �ختالف �لفقهاء يف �حلباء يف �لنكاح ت�شبيه �لنكاح يف ذلك بالبيع 
فم���ن �شبهه بالوكيل ببيع �ل�شلعة �رشط لنف�شه حب���اء. قال: ل يجوز �لنكاح كما 
ل يجوز �لبيع، ومن جعل �لنكاح يف ذلك خمالفا للبيع قال يجوز. و�ملهر حق 

ملن؟ هل هو لل�رشع �أم للزوج �أم للويل �أم للزوجة ؟
5-و�لذي يت�شور يف م�شاألة �حلباء يف �لنكاح �شورتان :

-�ل�شورة �لأولى : عدم ��شرت�ط �لأب و غريه �حلباء يف �لنكاح فهذه �ل�شورة 
حمل �تفاق بني �لفقهاء باأنها على �شبي���ل �لهدية و�لعطية ول�شتمالة قلب �لأب 

وغريه.
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-�ل�شورة �لثانية : ��شرت�ط �لأب و غريه �حلباء يف �لنِّكاح وقد �ختلف �لفقهاء 
يف هذه �مل�شاألة كما يلي : 

-�أن���ه ل ي�شح �أن ياأخذ �لأب �أو غريه �حلباء من �لزوج ولها مهر �ملثل وتف�شد 
�لت�شمية ومل يفرقو� بني �لأب �أو غريه وهم �حلنفية و�ل�شافعية يف �ملذهب عندهم 

ورو�ية عند �حلنابلة.
-�أن �ملر�أة ت�شتح���ق جميع ما يذكر قبل �لعقد من �شد�ق �أو حباء،  وما يذكر 
بعد عقد �لنكاح فهو ملن جعل له، �شو�ء كان وليا �أو غري ويل �أو �ملر�أة نف�شها وهو 

قول �ملالكية .
-جعل �حلباء لالأب دون غريه وهذ� قول عند �ل�شافعية و�ملذهب عند �حلنابلة، 
و�إذ�  ��شرتط �حلباء غري �لأب تف�شد �لت�شمية ولها مهر �ملثل عند �ل�شافعية، وعند 

�حلنابلة يف �ملذهب عندهم ت�شح �لت�شمية، لكن ما �رشط لغري �لأب فهو لها.
-وق���ول يقول ب���اأن �ملهر مطلقاً للم���ر�أة وهو رو�ية عن���د �حلنابلة وقول عطاء 

وجماعة من �لتابعني و�لثوري و�أبو عبيد.
6-�لر�أي �لر�جح و�هلل �أعلم يف م�شاألة �حلباء يف �لنكاح وهو مذهب �ملالكية 
وم���ن تبعهم �لقا�شي باأنه �إذ� كان �ل�رشط عند �لنكاح فاإن �مل�رشوط لبنته فيكون 

باطاًل يف حق �لأب، و�إن كان بعد �لنِّكاح فهو لالأب .
7-�أم���ا حكم �حلباء يف �لنِّكاح عند ف�شخ �لعقد فالر�جح – و�هلل �أعلم - قول 
�ملالكية وتف�شيلهم �أولى بالعتبار و�لأخذ فهم قد ق�شمو� �حلباء �إلى ثالثة �أق�شام  
فاحلب���اء عند �خلطبة قبل �لعقد ف���اإن مت �لعقد بني �لزوجني كان���ت �ملر�أة �أحق به 
و�إن مل يت���م �لعقد كان للزوج �لرجوع به على �لويل و �حلباء عند �لعقد ب�رشط 
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فحكمه حكم �ل�شد�ق يكون للمر�أة قبل وليها �إن �تبعته، ولي�س للزوج �أن يرجع 
ب���ه على �لويل، و�إن طل���ق كان له �لن�شف، و�حلباء عن���د �لعقد بغري �رشط فهو 

للويل �لذي حبا به ل رجوع للزوج فيه عليه ول حق للمر�أة فيه.
8-�أما �لتو�شيات :بعد قر�ءة ملعظم قو�ن���ني �لأحو�ل �ل�شخ�شية يف �لبلد�ن 
�لعربي���ة مل تتعر�س تل���ك �لقو�نني مل�شاألة �حلباء يف �لنِّ���كاح ولذلك �أو�شي باأن 
يهت���م مقنني �لأحو�ل �ل�شخ�شية يف �لبالد �لعربي���ة بهذه �مل�شاألة وين�شو� عليها 

�رش�حًة ملا لهذه �مل�شاألة من �لأهمية مبكان يف ��شتقر�ر عقد �لنِّكاح .
و�هلل �أعلم ، و�شلى �هلل على نبينا حممد و�آله و�شحبه �أجمعني.


