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  الباب األول

  مقّدمة

 أ. خلفية البحث

اإلسالم  لسالمة اإلنسان دنيا وأخرى، ويف هذا احلال دعااهللا  الفطرة من هو دين اإلسالم

، قال تعاىل: (َوأَْنِكُحوا اْألَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصاحلَِِني ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن األسرة السكينة لبناء

فـَُقرَاَء يـُْغِنِهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه َواللُه َواِسٌع َعِليمٌ َيُكونُوا 
)، وقال رسول اهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم:  (يَا 1

ملَْ َيْسَتِطْع  َمنْ َمْعَشَر الشَباِب َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوْج فَِإنُه أََغض لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج وَ 

    .)2فـََعَلْيِه بِالصْوِم فَِإنُه َلُه ِوَجاءٌ 

ومل يكن حال املرأة يف العرب قبل اإلسالم بأفضل من حاهلا يف سائر األمم، فقد كانوا 

يتشاءمون من مولدها ويتطريون منها، وإذا كان املولود أنثى يعرتيه الغم الشديد ويعترب ذلك بالء 

نفسه: أيبقيها على مضض ومهانة، أم يتخلص من عبئها وعارها فيقتلها أو  وشرا عليه، وحيدث

كما أشار إليه القرآن الكرمي يف قوله: (َوِإَذا ُبشَر َأَحُدُهْم بِاْألُنـَْثى َظل َوْجُهُه   3،يدفنها حية يف الرتاب

) يـَتَـَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشَر بِِه أَُميِْسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم يَُدسُه ِيف 58ُمْسَودا َوُهَو َكِظيٌم (

). هذا من حسن رعاية االسالم للمرأة واحرتامه هلا، أن أعطاها 4)59ُموَن (التـرَاِب َأَال َساَء َما َحيْكُ 

                                                 
  24/32سورة النور :   1
، طه فوترا، مسارنج، 1جزء :  ،سنن ابن ماجه أيب عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه القزوبين،  2

  .   592ص:
  .16م، ص : 1999ه/1420مؤّسسة الريّان، بريوت، املرأة املسلمة، فري عبد الرزاق القصري،   3
  .59-16/58سورة النحل :   4
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حقها يف التملك، إذ كانت يف اجلاهلية مهضومة احلق ومهيضة اجلناح حىت إن وليها كان يتصرف 

  يف خالص ماهلا وال يدع هلا فرصة التملك وال ميكنها من التصرف.

عانيه، سطع نور اإلسالم وبزغ فجر حرية احلق ويف الوقت الذي كانت تعاين فيه املرأة ما ت

لإلنسان بشّقيه الذكر واألنثى، واألنثى بشكل خاص فقد قّرر إنسانيتها وأا والرجل من نفس 

باإلسالم نالت املرأة حرّيتها،  5واحدة. لقد منع اإلسالم التشاؤم واحلزن لوالدا وحّرم وأدها.

ضلها اإلسالم يف النكاح باملهر وجعله حقا هلا على وصعدت درجة عظيمة، ونالت إنسانيتها. تف

الرجل. ليس ألبيها وال ألقرب الناس إليها، أن يأخذ شيئا منها إال يف حال الرضا واالختيار. وأما 

  حقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها : 

 احلقوق املالية اليت تستحقها الزوجة على زوجها، وهي املهور والنفقة والسكن. .1

وق غري املالية أو األدبية كالعدل واإلحسان يف املعاملة واملعاشرة باملعروف وطاعتها واحلق .2

لزوجها باملعروف ومحايتها من ألوانز األذى واملهانة، مما مل يتعرض هلا القانون، لكوا من 

املبادئ األخالقية. لكنما نص القرآن الكرمي على بعضها، ونصت السنة النبوية على 

 6بعضها اآلخر.

                                                 
  .18ص :  املرأة املسلمة، فري عبد الرزاق القصري،   5
  .154م، ص :1973ه/1392، دار الكتاب العريب، بريوت، فقه السنةالسيد سابق،   6
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هو املال الذي جيب يف عقد النكاح   7املهر مرادف الصداق هو أحد شروط عقد النكاح،

وجدنا يف القرآن الكرمي، واألحاديث النبوية، وأقوال العلماء بيان عن   8على الزوج يف مقابلة البضع.

ة فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َوَآتُوا النَساَء َصُدقَاِِن ِحنْلَ ذلك. وحكمه واجب، كما دل عليه قوله تعاىل: (

ُهن َفَآتُوُهن ُأُجوَرُهن  9َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا). وقوله تعاىل:(َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم ِبِه ِمنـْ

  وللمهر مثانية أمساء جيمعها قوله :   10َفرِيَضًة).

  11حباء وأجر مث عقر عالئق  صداق ومهر حنلة وفريضة  #                         

                                                 
يف شروط العقد، وفيه ثالثة فصول؛ الفصل األول: يف األولياء، والثاين: يف الشهود، والثالث: يف   7

بداية اتهد إلمام القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب األندلسي، الصداق. ينظر: ا
  . 6اهلداية، سورابايا، اجلزء الثاين، ص:  ،واية املقتصد
،  بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ام النكاح يف القانون اإلندونيسيأحكأمري شريف الدين،   8

  .85، ص 2009غروف، جاكرتا،  كنجانا فرنادا ميدييا
،  يقال خطاب الصداق لألزواج أي وأعطوا النساء اللوايت تعقدون عليهن املهور 4/4سورة النساء:  9

عطاء هبة يكون رمزا للمودة اليت ينبغي أن تكون بينكما، أية من آيات احملبة، ودليال على وثيق الصلة والرابطة 
  نزل الذي حتالن فيه. اليت جتب أن تكنفكما وحتيط بسماء امل

وقد جرى عرف الناس بعدم االكتفاء ذا العطاء فرتاهم يردفونه بأصناف اهلدايا والتحف من مآكل 
ومالبس ومصوغات إىل حنو ذلك، مما يعرب عن حسن تقدير الرجل للمرأة اليت جيعلها شريكته يف احلياة. ينظر، 

  .184الفكر، بريوت، الد الثاين، ص: ، دار تفسري املراغياإلمام أمحد مصطفي املراغي، 
، واملهر يتعني بفرضه يف العقد ويصري يف حكم املعطى، وقد جرت العادة بأن 4/24سورة النساء:  10

يعطى كله أو أكثره قبل الدخول، ولكن الجيب كله إال بالدخول، فمن طلق قبله وجب عليه نصفه ال كله، ومن 
  .7له بعده. نفس املصدر، ص: مل يعط شيئا قبل الدخول وجب عليه ك

السيد اإلمام  وزاد بعضهم الطول فقال: مهر صداق حنلة وفريضة # طول حباء عقر أجر عالئق. 11
، طه فوترا، مسارنج، اجلزء الثالث، ص : سبل السالمحممد بن إمساعيل الكحالين مث الصنعاين املعروف باألمري، 

147.  
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وأما قدر املهر مل جتعل الشريعة حدا لقلته وال لكثرته، الختالف الناس يف الغىن والفقر، 

وتفاوم يف السعة والضيق، ولكل جهة عاداا وتقاليدها، فرتكت التحديد ليعطي كل واحد على 

املهر اليشرتط فيه إال ان قدر طاقته، وحسب حالته وعادة عشريته. وكل النصوص جاءت إىل أن 

يكون شيئا له قيمة، بقطع النظر عن القلة والكثرة. وكل شرائع اإلسالم قائمة على اليسر، وعلى 

هذا األساس من النظر السهل إىل االمور، دعا اإلسالم إىل القصد يف املهر وتيسري إجراءات الزواج. 

 َرُسوَل الل َكاِح بـَرََكًة أَْيَسرُُه قال رسول اهللا : (َعْن َعاِئَشَة أَنأَْعَظَم الن َم قَاَل ِإنُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصل

َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ِإن ِمْن ُميِْن اْلَمْرأَِة تـَْيِسَري  وقال ايضا : َعْن َعاِئَشةَ  12مؤنًَة،

  13ِقَها َوتـَْيِسَري َرِمحَِها).ِخْطَبِتَها َوتـَْيِسَري َصَدا

واملهر معلوم ذكره، معهود إمسه ىف الشريعة اإلسالمية، لذا وجدت أحاديث عديدة تتعلق 

  باملهر منها :

  14ِديدٍ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َأن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ِلَرُجٍل: تـََزوْج َوَلْو ِخبَامتٍَ ِمْن حَ  )1

هذا احلديث يدل على إعطاء املهر، أمر رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم أن يعطي الرجل املسلم 

عند إرادة النكاح باملرأة أن يستعد هلا املهر ، وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد حث بإعطاء 

  املهر ولو كان املهر خبامت من حديد .

                                                 
، ص: 1993، اجلزء السادس، دار الفكر، بريوت،حنبل مسند اإلمام أمحد بنأمحد بن حنبل،  12

82  .  
  .77، ص : مسند اإلمام أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل،  13 
، اجلزء السادس، طه صحيح البخاريأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري،   14

  .138فوترا، مسارنج، ص : 
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اَءْت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللِه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َأن اْمَرأًَة جَ  )2

َها َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َفَصعَد النَظَر إِلَيـْهَ  ا ِجْئُت ِألََهَب َلَك نـَْفِسي فـََنَظَر إِلَيـْ

 طَْأطََأ َرْأَسُه فـََلم بَُه ُمثُه ملَْ يـَْقِض ِفيَها َشْيًئا َجَلَسْت فـََقاَم َرُجٌل ِمْن َوَصوا َرَأْت اْلَمْرأَُة أَن

 َأْصَحابِِه فـََقاَل يَا َرُسوَل اللِه ِإْن ملَْ َيُكْن َلَك َِا َحاَجٌة فـََزوْجِنيَها فـََقاَل َهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيءٍ 

اَل اْذَهْب ِإَىل أَْهِلَك فَاْنظُْر َهْل جتَُِد َشْيًئا َفَذَهَب ُمث َرَجَع فـََقاَل فـََقاَل َال َواللِه يَا َرُسوَل اللِه قَ 

َل َال َواللِه يَا َرُسوَل اللِه َما َوَجْدُت َشْيًئا قَاَل اْنظُْر َوَلْو َخاَمتًا ِمْن َحِديٍد َفَذَهَب ُمث َرَجَع فـََقا

اَمتًا ِمْن َحِديٍد َوَلِكْن َهَذا ِإزَارِي قَاَل َسْهٌل َما َلُه رَِداٌء فـََلَها َال َواللِه يَا َرُسوَل اللِه َوَال خَ 

َها ِمْنُه ِنْصُفُه فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َما َتْصَنُع بِِإزَارَِك ِإْن لَِبْسَتُه ملَْ َيُكْن َعَليْـ 

َعَلْيَك َشْيٌء َفَجَلَس الرُجُل َحىت طَاَل َجمِْلُسُه ُمث قَاَم فـََرآُه َرُسوُل اهللا  َشْيٌء َوِإْن لَِبَسْتُه ملَْ َيُكنْ 

َمِعي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ُمَولًيا َفَأَمَر ِبِه َفُدِعَي فـََلما َجاَء قَاَل َماَذا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن قَاَل 

ْذَهْب اُسورَُة َكَذا َعدَها قَاَل أَتـَْقَرُؤُهن َعْن َظْهِر قـَْلِبَك قَاَل نـََعْم قَاَل ُسورَُة َكَذا َوُسورَُة َكَذا وَ 

 15فـََقْد َملْكُتَكَها ِمبَا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن.

هذا احلديث أشار إىل جواز كون املنفعة مهرا. وكم من األعمال النافعة تكون مهرا للزوجة. 

منها: أن تعلم الرجل القرآن على امرأته، و هذا التعليم يكون مهرا هلا انتفعت به. بل قد يكون 

فضل من املهر باألعمال النافعة للزوجة أفضل وأجل قدرا من املهر املايل، كما أن العلم والدين أ

 املال و الكسب. 

                                                 
  .131، ص : صحيح البخاريأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري،  15
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 َعْن أََنٍس قَاَل َخَطَب أَبُو طَْلَحَة أُم ُسَلْيٍم فـََقاَلْت َواللِه َما ِمثْـُلَك يَا أَبَا طَْلَحَة يـَُرد َوَلِكنكَ  )3

ْهرِي َوَما َأْسأَُلَك َرُجٌل َكاِفٌر َوأَنَا اْمرَأٌَة ُمْسِلَمٌة َوَال حيَِل ِيل َأْن أَتـََزوَجَك فَِإْن ُتْسِلْم َفَذاَك مَ 

 َكاَنْت َأْكَرَم َمْهرًا ِمْن أُم ْعُت بِاْمَرأٍَة َقط رَُه فََأْسَلَم َفَكاَن َذِلَك َمْهَرَها قَاَل ثَاِبٌت َفَما مسَِ  َغيـْ

ْسَالَم َفَدَخَل َِا فـََوَلَدْت َلُه.  16ُسَلْيٍم اْإلِ

أم سليم، فقالت واهللا ما مثلك هذا احلديث دليل على إعطاء املهر، إن أبا طلحة خطب 

يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة، وال حيل يل أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، وال أسألك غريه 

فكان ذلك مهرها، واختارته أم سليم انتفاعها بإسالم إيب طلحة وبذل نفسها له إن أسلم. وهذا 

  ألصل حقا للمرأة تنتفع به.أحب إليها من املال الذي يبذله الزوج ، فإن الصداق شرع يف ا

بعد أن نظرنا إىل صور خمتلفة الفهم يف معان أحاديث املهر، نظرا اىل كلمة املهر املتعّددة. 

اساسا على النواحي املذكورة ان تتعمق الباحثة يف حبث املوقف حول السنة  إستفهاما واستعبارا بني 

باحثة موضوع احلديث وجتمعه باستعمال املهر يف األحاديث النبوية، فمن تلك املشكلة، تأخذ ال

املهر يف النكاح من األحاديث النبوية  دراسة مسنتيكية لكي تكشف أمورا مستورة فيها حتت املوضوع

 (دراسة سيمنتكية).

  ب. تحديد مشكلة البحث

 اخللفية املذكورة، ميكن للباحثة أن حتّدد املشكلة اليت ستحّلها هي: تأسيسا على

  املهر ومرادفه يف احلديث؟يف داللة لفظ ك �

                                                 
اجلزء السادس، ص:  دار الكتب العلمية، بريوت، سنن النسائي،  احلافظ جالل الّدين السيوطي، 16

114 .  
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  ج. أهداف البحث وأهميته

 بالنظر إىل ما ذكرنا، كان اهلدف الذي تريد الباحثة أن تصل إليه يف كتابة هذا البحث هو:

  معرفة داللة كلمة املهر ومرادفها يف احلديث. �

  أمهية هذا البحث فكما يلى: وأما

حديث مهر وما يتعلق به، للباحثة: أن يزيد هذا البحث معرفة وخربة عن بيان  .1

 ومعرفة داللة لفظ املهر.

للقراء: أن يكون هذا البحث مساعدا للذين يريدون أن يوسعوا وجهة نظرهم يف  .2

فّن احلديث وعلومه، وليكون هذا البحث نافعا ومرجعا للطلبة الراغبني يف فهم 

 ر.معىن املهر يف عقد النكاح عند السنة والنبوية وتطبيقها يف عصرنا احلاض

وللجامعة: أن يكون هذا البحث مزيدا للمصادر الوثائقية يف هذه اجلامعة عامة  .3

  خاّصة. واحلديثولقسم التفسري 

  د. الدراسات السابقة

ليس البحث العلمي يف دراسة املهر أمرا جديدا ومبتكرا، فقد عىن الباحثون يف رسالتهم 

  ل ما قام به : فهناك دراسات شىت. مث، العلمية بدراستها من وجوه كثرية

املهر عند املفسرين (دراسة مقارنة بني التفسري الشيعي والسّين)، حبث ريين إمسايانيت،  .1

  17مسارنج.اإلسالمية احلكومية و جنجامعة وايل سو  كلية أصول الدين،،  2004

                                                 
17 MAHAR DALAM PERSPEKTIF PARA MUFASSIR (STUDY  KOMPARATIF 

ANTARA SYI’I DAN SUNNY) : Skripsi RINI ISMAYANTI, 2004. Fakultas Ushuluddin IAIN 
Walisongo Semarang. 
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حبثت فيه عن املهر يف القرآن، دراسة مقارنة بني التفسري الشيعي من كتاب "جممع البيان يف 

تفسري القرآن" للإلمام الطربيسي و التفسري السّين من كتاب "مفاتيح الغيب" للإلمام فخر الّدين 

  الرازي و كتاب "مجيع البيان عن التأويل القرآن" لإلمام الطربي.

، كلية 2008تحة العني، اسة معاين احلديث) حبث التخرج لفالصداق بآية القرآن (در  .2

    18مسارنج. أصول الدين، جامعة وايل سوغو

حبثت فيه عن أقسام املهر ودراسته من اآليات القرانية، وذكر منت احلديث وسنده وأسباب 

 الورود مستفيدة من األمهات التسعة، بدراسة معانيها. 

، كلية الشريعة، 2009. املهر عند خري الدين ناسوتييان، حبث التخرج لعبد احلليم، 3

  19.جامعة سونان كايل جاغا، جوغجاكرتا

حبث فيه عن متعلق معىن املهر خاصة، وقرب الباحث بني الدراسة  الفقهية والشريعة 

  اإلسالمية. 

 ه. منهج البحث 

واملنهج املراد يف هذا البحث هو  20املنهج هو أهم الوسائل للوصول إىل اهلدف املعني.

الطريقة اليت تتبع ىف مجيع األدلة وحتليل البيانات الىت حتتاج إليها إلجابة املسائل. واملنهج  الذي 

                                                 
18 AYAT AL-QUR’AN SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN (STU DY  

MA’ANIL HADITS) : Skripsi FUTIHATUL AINI, 2008. Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo 
Semarang. 

19 KONSEP MAHAR DALAM PANDANGAN PROF. DR. KHOIRUDDIN 
NASUTION : Skripsi ABDUL HALIM, 2009.  Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijogo 
Yogyakarta.  

الطبعة األوىل،  ،)Metodologi Penafsiran Al-Qur’an(نصر الدين بيدان، منهج تفسري القرآن   20
  .1، ص: 1990مطبعة فوستاكا فالجار، جوكجاكرتا، 
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  استعملته الباحثة هو:

  مصادر البيانات .1

إىل املصادر  -سوهرسيمى اريكونطا اتباعا اىل- قسمت الباحثة مصادر بيانات هذا البحث 

فاملصادر األساسية هي األحاديث والسنة املتعلقة باملوضوع من أمهات كتب  21انوية.األساسية والث

  األحاديث التسعة. أما املصادر الثانوية هي أقوال الصحابة والعلماء مما يتعلق ذا اال.

 طريقة مجع البيانات .2

على هي التفكري العلمي الذي يقوم )، Library Research(هذه الدراسة دراسة مكتبية 

فبذلك تقوم الباحثة على نتائج الدراسة اليت  22نتائج البحث من الكتب أو املقاالت وغري ذلك.

  تعرف من الكتب املشهورة ومتأل التفكري أو الرواية من وجوه املفكرين واحملدثني.

  طريقة حتليل البيانات  .3

ي سوف نستفيذ بعد استكمال مجع البيانات، خنطوا إىل حتليلها مبنهج علمّي. واملنهج الذ

  منها يف هذا البحث هو املنهج السيمنتكية.

  واملنهج السيمنتكية هو دراسة عن املعىن.  

  نظام كتابة البحث  و.

ليكون البحث منظما ومرتبا ىف الدراسة والكتابة، حاولت الباحثة تقسيم البحث إىل مخسة 

                                                 
، مطبعة بوالن بينتانج، )Prosedur Penelitian(سوهارسيمي أريكونطا، إجراءات البحث العلمي   21

  .83، ص: 2002جاكرتا، 
  206، ص: )Prosedur Penelitian(سوهارسيمي أريكونطا، إجراءات البحث العلمي  22 
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  أبواب، وهي:

. ككل الدراسة اليت تقوم عليها الرئيسيةاألفكار  الذي حيتوي على قدمةامل، الباب األّوليف 

باإلسالم نالت املرأة رأة عموما إما قبل اإلسالم أو بعدها. و امل حال عن يشرح بابهذا ال يفو 

باملهر وجعله حقا هلا حرّيتها، وصعدت درجة عظيمة، ونالت إنسانيتها. تفضلها اإلسالم يف النكاح 

 إليها، أن يأخذ شيئا منها إال يف حال الرضا واالختيار.ليس ألبيها وال ألقرب الناس  على الرجل.

 واستنادا هذا البحث. وعالوة على ذلك يفكمشكلة البحث ،  مث يشرح عن داللة لفظ املهر ومرادفه

 عن كل ما يتعلقاخر هذا الباب  يذكر يفمث البحث.  ةحتديد املشكلعن  ينال، هذه اخللفية على

  .ذلكطريقة أو املنهج الكتابة وغري 

 كيةالسيمنتبيان عن تعريف  .كيةاملناهج السيمنتيف اإلطار النظري، عن ، الثاينباب وال

  .كيةالسيمنتوكيفية العمل عن حتليل هذا البحث بدراسة  وتارخيه، مث النظريات السيمنتكية األساسية

  بعد ذلك. للبحث كأساس ويستخدم اإلطار النظري من هذاو 

مسئلة عن الباحثة  تشرح، الثالث بابيف ال، املشار إليها أعاله اإلطار النظري استنادا إىل

 ويعمق عن داللة لفظ املهر خاصا.، هباملهر وما يتعلق 

عن لتحليل  ديثاحل وصف كيف بابيف هذا ال لذا السابقة.بحث حتليال لل ،الرابع بابال

  وأسباب وروده. قيمته ذكر كل احلديث معملهر ومرادفه مبنهج السيمنتيكية، بالداللة لفظ ا

 املطروحة يف البحث ةاملشكلحتديد  ذكر النتيجة ردا علىي اخلامسالباب  هي البحث، ايةو 

 البحث. النتائج اليت توصل إليها اقرتاحات تستند إىل يقرتح مثاألول.  بابال


