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  الباب الثالث

  المهر وما يتعلق به

الزواج ككل عقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة يلزم ا كل من الزوج والزوجة، وقد  

أي أن للنساء  1،َوَهلُن ِمْثُل الِذي َعَلْيِهن بِاْلَمْعُروفِ نص القران الكرمي على هذا املبدأ، فقال تعاىل: 

من احلقوق على الرجال مثل ما للرجال عليهن من واجبات، وأن أساس تقرير هذه احلقوق 

  2والواجبات هو العرف املستند إىل فطرة كل من الرجل واملرأة.

ويستحب أن يعقد النكاح بصداق ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتزوج ويزوج بناته 

نيب صلى اهللا عليه وسلم جائته امرأة فقالت: إين وهبت نفسي بصداق. وعن سهل بن سعد أن ال

لك فقال رجل: يا رسول اهللا زّوجنيها إن مل يكن لك ا حاجة، فقال: هل عندك من شيء 

تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إال إزاري هذا. فقال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إزارك إن 

تمس شيئا قال: ال أجد. قال التمس ولو خامتا من حديد، أعطيتها إياه جلست وال إزار لك، فال

فالتمس فلم جيد شيئا. فقال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل معك شيئ من القرأن؟ قال: 

نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها. فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: زّوجتكها مبا معك كم 

  من القرأن.  القرأن أى على أن تعّلمها ما حتفظه

                                                 
  228 /2سورة البقرة: 1
دار الفكر، دمشق، ،الفقه االسالمي والقضايا واملعاصرة موسوعةأستاذ الدكتور وهبه زهيلي،  2

  246ص: م، 2010ه/ 1431
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َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلْقُتُم النَساَء َما ملَْ َمتَسوُهن أَْو وجيوز من غري صداق، لقوله تعاىل: 

 ُعوُهنَفرِيَضًة َوَمتـ فأثبت الطالق مع عدم الفرض وألن القصد بالنكاح الوصلة  3،تـَْفرُِضوا َهلُن

بل فرضت الشريعة للزوجة منحة تقدير حتفظ عليها حيائها  4واالستمتاع، وهو حاصل بغري صداق.

. والنكاح مبين على وعن رغبته يف إمتام الزواج ا وخفرها، يتقدم ا الزوج معربا عن تقديره إياها

وقوله : بآدمية خرج به العقد على اجلنية، ردة العقد على شراء األمة للوطءاملكارمة وخرج با ،

  وذلك تفصيله:

 وأركانه  النكاح تعريف  . أ

  تعريف النكاح .1

(نكح) النون والكاف واحلاء أصٌل واحد، وهو الِبضاع. وَنَكَح يـَْنِكُح. وامرأٌة ناِكٌح يف بين 
َنَكَح فالن امرأَة يـَْنِكُحها ِنكاحاً ِإذا  .5فالن، أي ذات َزوٍج منهم. والنكاح يكون الَعقَد دوَن الوطء

باضعها أَيضًا وكذلك َدَمحَها وَخَجَأها وقال اَألعشى يف َنَكَح مبعىن َتزوجها وَنَكَحها يـَْنِكُحها 
  6.تزوج

  أركان النكاح .2

  7.وزوجة ، وزوج ، ووّيل ، وشاهدان له مخسة أركان وهو : صيغة ،

                                                 
    236 /2سورة البقرة: 3
الكايف يف فقه االمام امحد بن لشيخ االسالم ايب حممد موفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسي، ا4

   59ص: ، حنبل
  475دار الكتب العلمية، بريوت، ص: ، معجم املقاييس اللغة أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، 5

، دار الفكر، بريوت، اجلزء الثالث، لسان العربإلبن منظور مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري،   6
  .465ص: 

، دمشق، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي الدكتور مصطفى اخلن الدكتور مصطفى البغا،7
  . 37اجلزء الرابع، ص: 
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  الصيغة : �

  .من وّيل الزوجة ، كقوله : زوجتك، أو : أنكحتك ابنيت والصيغة : هي اإلجياب

، الزوج على لفظ الويلّ ، ويصّح تقّدم لفظ تزوجت، أو نكحت ابنتكوالقبول من الزوج كقوله : 

  .م والتأخر سواء يف إفادة املقصودألن التقد

  الزوجة : �

  ويشرتط يف الزوجة ليصّح نكاحها الشروط التالية :

  .ذكرها يف حمرمات النكاح واخلطبة ـ خلّوها من موانع النكاح اليت مر1

ايت، مل يصّح العقد، لعدم وّيل الزوجة لرجل : زّوجتك إحدى بن ، فلو قالـ أن تكون الزوجة معينة2

  .تعيني البنت اليت يزوجها

  .ن الزوجة ُحمْرَِمًة حبج أو عمرةـ أن ال تكو 3

 الزوج : �

  ويشرتط فيه الشروط التالية :

  .ك بأن ال يكون من احملرمني عليها، وذليكون ممّن حيل للزوجة التزّوج بهـ أن 1

معيناً، فلو قال الوّيل : زّوجت ابنيت إىل أحدكما، مل يصّح الزواج، لعدم تعيني  ـ أن يكون الزوج2

  الزوج.

ـ أن يكون الزوج حالًال، أي ليس حمرمًا حبج أو عمرة، للحديث السابق " ال يـَْنِكح احملرم، وال 3

  يُنَكح، وال خيطب ".
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  الوايل : �

الية يف الشرع : هي تنفيذ القول على الغري، الوالية يف اللغة : تأيت مبعىن احملبة والنصرة. واما و 

  واإلشراف على شؤونه.

  الشاهدان : �

، وشرط فيهما شروطًا جتعلهما ـ على األقل ـ يشهدان عقد الزواجوأوجب حضور شاهدين 

، إذا ما دعت احلاجة إىل شهادما، فيما إذا دّب ة واالطمئنان إلثبات تلك النتائجمكان الثق

  أو تنكر منهما أحد حلقوق هذا العقد ونتائجه.شقاق بني الزوجني، 

يف كتاب األخر أن شروط العقد النكاح هو ثالثة اقسام : األولياء، والشهود، ولكن 

  عمق عن بيان الصداق او املهر.يولكن هذا البحث  8.والصداق

  تعريف المهر وأدلة حكمه ب.

  تعريف المهر  .1

  لغة  . أ

مبعىن صداق املراة وهو ما يدفعه الزوج اىل زوجته املهر يف اللغة: املهر مجعه مهور ومهورة 

  10ومثل كلمة: وقد مهر املرأة.9بعقد النكاح.

                                                 
، بداية اتهد اإلمام القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب األندلوسي 8

  .6توكو كتاب اهلداية، سورابايا، اجلزء الثاين، ص: ، واية املقتصد
   928، ص:املعجم الوسيط ،الدكتور إبراهيم مذكور9

لسان إلمام العالّمة مجال الدين اىب الفضل حممد بن مكرم ابن منظور االنصاري اإلفريقي املصري، ا10
   752ص: م،2005ه/1426دار الكتب العلمية، بريوت ،العرب
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  اصطالحا    . ب

املهر يف اصطالحا هو : املال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها او بالدخول 

على  ا حقيقة. وعرفه صاحب العناية على هامش الفتح: هو املال الذي جيب يف عقد النكاح

  الزوج يف مقابلة البضع إما بالتسمسة او بالعقد. وهناك معىن األخري كما يلي :

 عرفه املالكية : بأنه ما جيعل للزوجة من املال يف نظري االستمتاع ا. .1

وعرفه الشافعية : بأنه ما وجب بنكاح او وطء او تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع  .2

 شهود.

 املرأة بعقد النكاح أو الوطء. وعرفه احلنفية : بأنه ما تستحقه .3

وعرفه احلنابلة : بأنه العوض يف النكاح، سواء مسي يف العقد او فرض بعده برتاضي الطرفني  .4

 11او احلاكم، او العوض يف حنو النكاح كوطء الشبهة ووطء املكرهة.

  وأدلة حكم المهر .2

وأنه الجيوز التواطؤ وأما حكم املهر فام اتفقوا الفقهاء على انه شرط من شروط الصحة 

وأنه واجب على الرجل دون املرأة، وجيب كما دلت التعاريف بأحد امرين، اذا الوطء  12،على تركه

، مبجرد العقد الصحيح هو األوليف دار االسالم الخيلو عن عقر او مهر، احرتاما إلنسانية املرأة: 

                                                 
  247ص: موسوعة الفقه االسالمي والقضايا واملعاصرة،لشيخ وهبه زهيلي، ا11
بداية اتهد إلمام القاضى أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب األندلسي، ا12

  2، ج: 14، سورابايا، ص: 75توكو كتاب اهلداية، جالن ساساك نومر واية املقتصد، 
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الدخول احلقيقي هو  الثاين، وة. وقد يسقط كله او نصفه مامل يتأكد بالدخول او باملوت او باخلل

  13كما يف حالة الوطء بشبهة او زواج الفاسد وال يسقط حينئذ إال باألداء او باإلبراء.

  وأما دليله: 

اى عطية من اهللا مبتدأة اة هدية. واملخاطب به  14َوآتُوا النَساَء َصُدقَاِِن ِحنَْلةلقوله تعاىل:  )1

ياء، ألم كانوا يف اجلاهلية يأخذونه، ويسمونه حنلة، األزواج عند األكثرين، وقيل: األول

َوآتُوا النَساَء عطف على  15وهو دليل على ان املهر رمز إلكرام املرأة، والرغبة يف االقرتان.

قوله َوآتُوا اْلَيَتاَمى أَْمَواَهلُم والقول يف معىن اإليتاء فيه سواء. وزاده اتصاال بالكالم السابق أن 

على وجوب القسط يف يتامى النساء فكان ذلك مناسبة اإلنتقال. واملقصود ما قبله جرى 

باخلطاب ابتداء هم األزواج، لكيال يتذرعوا حبياء النساء وضعفهن وطلبهن مرضام إىل 

غمص حقوقهن يف اكل مهورهم، او جيعلوا حاجتهن للتزويج ألجل إجياد كافل هلن ذريعة 

كن يف اكل مهورهن وإال فلهن اولياء يطالبون األزواج إلسقاط املهر يف النكاح، فهذا مامي

بتعيني املهور، ولكن دون الوصول إىل والة األمور متاعب وكلف قد ميلها صاحب احلق 

  16فيرتك طلبه وخاصة النساء ذوات األزواج.

                                                 
   248ص:  ،موسوعة الفقه االسالمي والقضايا واملعاصرةستاذ الدكتور وهبه زهيلي،األ13
  4 /4نساء:سورة ال 14
   248ص:  ، موسوعة الفقه اإلسالميلدكتور وهبه زهيلي،ا15
   230ص: دار سحنون، تونس، ، تفسري التحرير والتنحريإلمام الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، ا16
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األهل هنا املواىل املالكون هلن،  17فَاْنِكُحوُهن بِِإْذِن أَْهِلِهن َوآتُوُهن ُأُجوَرُهّن.قوله تعاىل: و  )2

أى فإذا أحببتم نكاحهن ورغبتم فيه، ألن اإلميان قد رفع من قدرهن فانكحوهن بإذن 

مواهلن. وقال بعض الفقهاء، املراد من األهل من هلم عليهن والية التزويج ولو غري املالكني  

وا إليهن مهورهن بإذن كاألب واجلد والقاضي والوصى، إذ لكل منهم تزويج أمة اليتيم. وأد

اهلهن، إذ أن املهر هو حق املوىل ألنه بدل عن حقه يف إباحة االستمتاع ا، وقال مالك: 

املهر حق للزوجة على الزوج وإن كانت أمة فهو هلا الملوهلا، وإن كان الرقيق الميلك شيئا 

ة رياسة الزوج لنفسه ألن املهر حق الزوجة تصلح به شأا ويكون تطييبا لنفسها يف مقابل

عليها، وسيد األمة خمري بني أن يأخذه منها حبق امللك، او يرتكه هلا لتصلح به شأا وهو 

  18األفضل واألكمل.

ُهن َفآتُوُهن ُأُجوَرُهن َفرِيَضةً  )3 ،وأى امرأة من النساء اللواتى أحللن 19َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم بِِه ِمنـْ

املهر بعد أن تفرضوه يف مقابلة ذلك االستمتاع. لكم، تزوجتموها فأعطوها األجر، وهو 

وإن أى امرأة طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها املهر الذى تتفقون عليه عند 

العقد، فريضة فرضها اهللا عليكم، وذلك أن املهر يفرض ويعني يف عقد النكاح ويسمى 

 حكم املعطى، وقد جرت ذلك إيتاء وإعطاء. فاملهر يتعني بفرضه يف العقد ويصري يف

                                                 
  25 /4سورة النساء: 17
  10ص:  2ج: ،تفسري املراغي، امحد مصطفي املراغي18
  4/24 سورة النساء:  19
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العادة بأن يعطى كله او اكثره قبل الدخول، ولكن الجيب كله إال بالدخول، فمن طلق 

 20قبله وجب عليه نصفه ال كله، ومل يعطى شيئا قبل الدخول وجب عليه كله بعده.

َب ِمْن قـَْبِلُكْم ِإَذا آتـَْيُتُموُهن َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الِذيَن أُوتُوا اْلِكَتا )4

َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتِخِذي َأْخَدان. أى وأحل لكم أيها املؤمنون نكاح  21أُُجوَرُهن ُحمِْصِنَني َغيـْ

احلرائر من املؤمنات، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى إذا اعطيتم 

م مهورهن. وتقييد احلل بإتيان املهور لتأكيد الوجوب من نكحتم من حمصناتكم حمصنا

الالشرتاطه ىف احلل، وختصيص احلرائر بالذكر للحث على ما هو األوىل منهن، الألن من 

 22عداهن الحيل، إذ نكاح اإلماء املسلمات صحيح اإلتفاق.

كم وسور االية القرأن الكرمي املذكور يف حكم إعطاء املهر، هناك احلديث يدّل على ح

  إعطاء املهر ايضا وهي: 

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأِيب َحازٍِم َعْن أَبِيِه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد الساِعِدي قَالَ  .1 ثـََنا قـُتَـْيَبُة َحد َحد 

ِجْئُت َأَهُب َلَك  َجاَءْت اْمَرأٌَة ِإَىل َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللهِ 

 بَُه ُمثَظَر ِفيَها َوَصوَد النَم َفَصعُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلَها َرُسوُل الل  طَْأطََأ نـَْفِسي قَاَل فـََنَظَر إِلَيـْ

ا رََأْت اْلَمْرأَُة أَنُه ملَْ  َم رَْأَسُه فـََلمُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصليـَْقِض ِفيَها َشْيًئا َجَلَسْت  َرُسوُل الل

 فـََقاَم َرُجٌل ِمْن َأْصَحابِِه فـََقاَل يَا َرُسوَل اللِه ِإْن ملَْ َيُكْن َلَك َِا َحاَجٌة فـََزوْجِنيَها فـََقاَل َوَهلْ 

ظُْر َهْل جتَُِد َشْيًئا ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء قَاَل َال َواللِه يَا َرُسوَل اللِه فـََقاَل اْذَهْب ِإَىل أَْهِلَك فَانْ 
                                                 

  7ص:  2ج:، تفسري املراغي، امحد مصطفي املراغي20
  5 /5سورة املائدة : 21
  59ص:  2ج: ،تفسري املراغي، امحد مصطفي املراغي22
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ظُْر َفَذَهَب ُمث َرَجَع فـََقاَل َال َواللِه َما َوَجْدُت َشْيًئا فـََقاَل َرُسوُل الله َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم انْ 

اَمتًا ِمْن َحِديٍد َوَلِكْن َوَلْو َخاَمتًا ِمْن َحِديٍد َفَذَهَب ُمث َرَجَع فـََقاَل َال َواللِه يَا َرُسوَل اللِه َوَال خَ 

ْصَنُع َهَذا ِإزَارِي قَاَل َسْهٌل َما َلُه رَِداٌء فـََلَها ِنْصُفُه فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َما تَ 

َها ِمْنُه َشْيٌء َوِإْن لَِبَسْتُه ملَْ َيُكْن  َعَلْيَك ِمْنُه َشْيٌء َفَجَلَس الرُجُل بِِإزَارَِك ِإْن لَِبْسَتُه ملَْ َيُكْن َعَليـْ

َي فـََلما َحىت ِإَذا طَاَل َجمِْلُسُه قَاَم فـََرآُه َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ُمَولًيا فََأَمَر بِِه َفُدعِ 

َدَها فـََقاَل تـَْقَرُؤُهن َعْن   َجاَء قَاَل َماَذا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن قَاَل َمِعي ُسورَُة َكَذا َوُسورَةُ  َكَذا َعد

 23.َظْهِر قـَْلِبَك قَاَل نـََعْم قَاَل اْذَهْب فـََقْد َملْكُتَكَها ِمبَا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ 

َثِين يَزِيُد ْبُن َعْبِد  .2 ٍد َحدثـََنا ِإْسَحُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َأْخبَـَرنَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَم ِه ْبِن أَُساَمَة َحدالل

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز َعْن يَزِيدَ  ْفُظ َلُه َحدَوالل يُد ْبُن َأِيب ُعَمَر اْلَمكَثِين ُحمَم َعْن  ْبِن اْهلَاِد  وَحد

َة َزْوَج النِيب َصلى اللُه ُحمَمِد ْبِن ِإبـْرَاِهيَم َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرْمحَِن أَنُه قَاَل َسَأْلُت َعاِئشَ 

 َعَلْيِه َوَسلَم َكْم َكاَن َصَداُق َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَلْت َكاَن َصَداقُُه ِألَْزَواِجهِ 

ِنْصُف أُوِقيٍة فَِتْلَك َمخُْس ثِْنَيتْ َعْشرََة أُوِقيًة َوَنشا قَاَلْت أََتْدرِي َما النش قَاَل قـُْلُت َال قَاَلْت 

 24ِمائَِة ِدْرَهٍم فـََهَذا َصَداُق َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِألَْزَواِجِه.

نظرا اىل تلك االحاديث يدل على حكم إعطاء املهر فهو حيث على النيب صلى اهللا عليه 

  كما اتفقوا الفقهاء على انه شرط من شروط الصحة النكاح.  وسلم ولو مقداره وقيمته قليل.

                                                 
إرشاد الساري لشرح صحيح  م شهاب الدين ايب العباس امحد بن حممد الشافعي القسطالين،اإلما23

    358:صاجلزء احلادي عشر،  ،خباري
اجلزء التاسع، ص:  ، صحيح مسلم بشرح النوويإلمام جيىي بن شرف النووي الّدمشقي الّشافعي،ا24
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 انواع المهر وحاالت وجوب كل نوع  .ج

   الفقهاء املهر على  نوعان وهو :عند 

هو ما يتفق عليه الطرفان املتعاقدان، وجيب بتمام العقد، ألن الصداق : مهر المسمى .1

تسقط هذا الصداق أو أثر من اثار العقد، وليس شرطا من شروط صحته، وللمرأة أن 

تربئ زوجها منه إن كان دينا مل تقبضه، وهلا أن به له إن قبضته لو كان عينا، ما 

دامت من أهل التربع، سواء أكان الصداق قليال أم كثريا، وسواء أكان معّجال أو 

مؤّجال كله أو بعضه، ألنه جيوز أن يؤّجل إىل أجل معلوم كشهر أو سنة، أو أقرب 

طالق أو الوفاة. فإذا كان الطالق البائن وجب املؤجل، وإذا كان املوت ثبت األجلني: ال

  25املؤجل يف تركه.

  وجوب المهر المسمى كله في الحاالت االتية :  . أ

َوِإْن أََرْدُمتُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتـَْيُتْم اذا حصل الدخول احلقيقي لقول اهللا تعاىل :  .1

  26ا َفَال تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا أَتَْأُخُذونَُه بـُْهَتانًا َوِإْمثًا ُمِبيًنا.ِإْحَداُهن ِقْنطَارً 

 اذا مات احد الزوجني قبل الدخول، وهو جممع عليه. .2

ويرى ابو حنيفة : انه اذا اختلى ا خلوة صحيحة، استحقت الصداق املسمى. وذلك بأن 

ا، ومل يكن بأحد منهما مانع شرعي، مثل ان ينفرد الزوجان يف مكان بأمنان فيه اطالع احد عليهم

                                                 
  100الكويت الديوان األمريي، ص:  ،موسوعة األسرةعبد احملسن عبد اهللا اخلرايف، 25
  20 /4سورة النساء :  26
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يكون احدمها صائما صيام فرض عليه، او تكون حائضا. او مانع حسي مثل مرض احدمها مرضا 

 ال يستطيع معه الدخول احلقيقي، او مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث.

فاء الراشدون واستدل ابو حنيفة مبا رواه ابو عبيدة عن زائدة بن ايب اوىف قال : قضى اخلل

  املهديون انه إذا اغلق الباب وارخى السر فقد وجب الصداق.

وروى وكيع عن نافع بن جابر قال : كان اصحاب رسول  اهللا يقولون : إذا ارخى السر 

  وألن التسليم املستحق وجد من جهدها فيستقر به البدل. واغلق الباب فقد وجب الصداق.

وخالف يف ذلك الشافعي ومالك وداود فقالوا : اليستقر املهر كله إال بالوطء، وال جيب 

َوِإْن طَلْقُتُموُهن ِمْن قـَْبِل َأْن َمتَسوُهن َوَقْد فـََرْضُتْم باخللوة الصحيحة إال نصف املهر لقول اهللا تعاىل : 

  27َهلُن َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فـََرْضُتْم.

ما فرض من املهر جيب إذا وقع الطالق قبل املسيس الذي هو الدخول اي ان نصف 

قال شريح :مل امسع اهللا ذكر يف كتابه  احلقيقي. ويف حالة اخللوة مل يقع مسيس فال جيب املهر كله.

  بابا وال سرتا، إذا زعم انه مل ميسها فلها نصف الصداق.

دخلت عليه امراته مث طلقها  وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس انه كان يقول يف رجل

وروى عبد الرزاق عنه قال الجيب الصداق وافيا حىت  فزعم انه مل ميسها، عليه نصف الصداق.

  28جيامعها.

  وجوب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد :  . ب

                                                 
  237 /2سورة البقرة : 27
  162-160ص:، فقه السنةلسيد سابق، ا28



39 
 

 
 

اذا عقد الرجل على املرأة ودخل ا مث تبني فساد الزواج لسبب من األسباب وجب املهر 

ملا رواه ابو داود : ان بصرة بن اكثم تزوج امرأة بكرا يف كسرها فدخل عليها، فإذا هي  املسمى كله،

تحللت من فرجها وفرق سحبلى فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : هلا الصداق مباا

  بينهما.

ففي هذا احلديث وجوب املهر املسمى يف النكاح الفاسد كما انه تضمن فساد النكاح 

  29إذا تزوجها فوجدها حبلى من الزنا.وبطالنه 

هو املهر الذي تستحقه املرأة مثل مهر من مياثلها وقت العقد يف السن  :مهر المثل .2

واجلمال واملال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد وكل ما خيتلف ألجله الصداق  

ف هذه كوجود الولد او عدم وجوده إذ ان قيمة املهر للمرأة ختتلف عادة باختال

  الضفات. 

واملعترب يف املماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات اعمامها. وقال امحد، هو معترب 

بقراباامن العصبات وغريهم من ذوي ارحامها. واذا مل توجد امرأة من اقرباا من جهة األب 

ة أجنبية من اسرة متاثل متصفة بأوصاف الزوجة اليت نريد تقدير مهر املثل هلا، كان املعترب مهر امرأ

  30اسرة ابيها.

  وجوب مهر المثل للزوجة في األحوال التالية :أ.

                                                 
  162ص:  ،فقه السنةالسيد سابق،  29
  163، ص: فقه السنةالسيد سابق،   30
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سمية املهر، وتسمى املرأة نكاح تفويض، ان يكون العقد صحيحا ولكن بدون ت .1

 .مفّوضة

االتفاق على عدم املهر، كأن يتزوج رجل امراة على اال مهر هلا فتقبل فيجب هلا مهر   .2

 وت.املثل بالدخول او بامل

التسمية غري الصحيحة للمهر، بأن يكون املسمي غري مال اصال كامليتة وحبة القمح  .3

  31وقطرة املاء وحنوها مما ال ينتفع به اصال، او ينتفع به علي حنو ال يعتد به.

  وجوب مهر المثل بالدخول او بالموت قبله :ب. 

فللزوجة مهر املثل واملرياث ملا واذا دخل ا الزواج او مات قبل الدخول ا، يف هذه احلال 

رواه ابو داود عن عبداهللا بن مسعود انه قال يف مثل هذه املسألة :  اقول فيها برأيي فإن كان صوابا 

فمن اهللا وإن كان خطأ فمين، اري هلا صداقا امرأة من نسائها ال وكس وال شطط وعليها العدة وهلا 

فيها بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  املرياث فقام معقل بن يسار فقال اشهد لقضيت

  32بروع بنت واشق. واىل هذا ذهب ابو حنيفة وامحد وداود واصح قول الشافعي.

  زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل :ج. 

ذهب الشافعي وداود وابن حزم والصاحبان من األحناف اىل أنه الجيوز لألب ان يزوج ابنته 

الصغرية باقل من مهر مثلها وال يلزمها حكم ابيها يف ذلك وتبلغ إىل مهر مثلها وال بد إذ أن املهر 

                                                 
  266ص: ، موسوعة الفقه االسالمي والقضايا واملعاصرة، أستاذ الدكتور وهبه زهيلي 31
  163ص: فقه السنة،لسيد سابق، ا32
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من مهرها، حق هلا وال حكم ألبيها يف ماهلا. وقال ابو حنيفة : إذا زوج األب ابنته الصغرية ونقص 

  33وجاز ذلك عليها وال جيوز ذلك لغري األب واجلد.

  . شروط المهر او ما يصلح ان يكون مهرا او ما ال يصلح د

  يشرتط يف الصداق ثالثة شروط وهي : 

االول، ان يكون مما جيور متلكه وبيعه من العني او الذهب والعروض وحنوها فال جيوز خبمر 

  وخنزير وغريمها مما ال يتملك.

الثاين، ان يكون معلوما ألن الصداق عوض يف حق معاوضة فأشبه الثمن، فال جيوز مبجهول 

إال يف نكاح التفويض وهو ان يسكت العاقدان عن تعيني الصداق حني العقد، ويفرض التعيني اىل 

  احدمها او إىل غريمها.

  .الثالث، ان يسلم من الغرر، فال جيوز فيه عبد ابق وال بعري شارد وشبههما

وبناء عليه وضع الفقهاء ضوابط ملا يصلح ان يكون مهرا وما ال يصلح، فقال احلنفية املهر 

هو كل مال متقوم معاوم مقدور على تسليمه. فيصح كون املهر ذهبا او فضا، مضروبة او سبيكة، 

حيوانا  اى نقدا او حلبا وحنوه، دينا او عينا، ويصح كونه فلوسا او اوراقا نقدية، مكيال او موزونا،

او عقارا، او عروضا جتارية كالثياب وغريها. ويصح أيضا كونه منفعة شخص أو عني يستحق يف 

  34مقابلها املال، كسكىن الدار وزراعة األرض وركوب السّيارة وحنوها.

                                                 
  164، ص: فقه السنةالسيد سابق،  33
  254ص: موسوعة الفقه االسالمي والقضايا واملعاصرة،أستاذ الدكتور وهبه زهيلي،   34
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وال يصح كون املهر ما ليس ماال متقوما كأن يتزوج مسلم مسلمة على الرتاب او الدام او 

ليس مبال متقوم يف حق  ن امليتة والدم ليس مبال يف حق احد، واخلمر واخلنزيراخلمر او اخلنزير، أل

وال يصح زواج امراة على طالق امراة اخرى او على العفو عن القصاص، ألن الطالق ليس  املسلم،

  35مبال، وكذا القصاص.

  . مترادف لفظ المهره

عالئق، وُعقر، وحباء، وله عشرة امساء : مهر، صداق او صدقة، وحنلة، وفريضة، وأجر، و 

  36وطول، ونكاح.

  وقد نظمها الشاعر فقال :

  37َصداٌق وَمهر ِحنلٌة وفريضٌة  #  حباٌء وأجر مث عقر عالئُق.

  وزاد بعضهم الطول يف بيت فقال:

  38مهر صداق حنلة وفريضة # طول حباء عقر أجر عالئق

بعضهم عاشرا وهو النكاح، لقوله تعاىل: ، وزاد 39َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال لقوله تعاىل: 

  40َوْلَيْستَـْعِفِف الِذيَن َال جيَُِدوَن ِنَكاًحا.

                                                 
  256، ص: موسوعة الفقه االسالمي والقضايا واملعاصرةأستاذ الدكتور وهبه زهيلي،  35
  247ص : ، موسوعة الفقه اإلسالميلدكتور وهبه زهيلي، ا36
سبل السالم من شرح بلوغ املرام من إمام حممد بن امساعيل الكحالين والصنعاين املعروف باألمري، 37

   147ص :  مجيع ادلة األحكام،
، مغين احملتاج إىل معرفة معاىن ألفاظ املنهاجلشيخ مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب الشربيين، ا38

  367اجلزء الرابع، ص: 
  4/25سورة النساء:  39
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مث إن املهر إمنا هو رمز تكرمي واحرتام للمرأة ألن مصلحة الزواج عائدة عليها مجيعا يقدمه 

الزوج لزوجته حىت يدمي احملبة ويوثق عرى الزوجية، ويرتك له أثرا عند الزوجة ما بقي من عمر االنسان 

ر عينه ا وينعم يعيشه بسعادة وأنس مع من انس بقرا بالزواج منها لتستقر حياته وينعم بأسرة تق

  ولكن الباحثة ان يشرح لفظ املهر ومرادفه يف احلديث فقط.باذن اهللا تعاىل. 

الصداق: بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح، و صَدق يصـُدق َصدقًا وِصدقًا وَتصَداقًا، )1

أو وطء، أو تفويت بضع، قهرا كرضاع، ورجوع شهود مسي  بذلك إلشعاره بصدق رغبة 

وقيل الّصداق هو مهر املرأة ومجعها يف 41الذي هو األصل يف إجياب املهر. باذله يف النكاح

وقد اصدق املرأة  42ادىن العدد اصدقة والكثري صدق وهذان البنائان إمنا مها على الغالب.

َوآتُوا حني تزوجها اى جعل هلا صداقا، وقيل اصدقها مسى هلا صداقا. كما قوله تعاىل : 

 ِنَِساَء َصُدقَاّن. بضم الدال، ، الصدقات مجع الصدقة ِحنَْلة النومن قال صدقة وصدقا

  43والصدقة مهر املرأة مشتقة من الصدق ألا عطية يسبقها الوعد ا فيصدقه املعطي.

ْهُر الصداق واجلمع ُمهور وقد مهر املرأَة  )2
َ
مَهر ميهـَر وميـُهر َمهرًا ومهورًا ومهارًا ومهارًة، امل

ُهرها َمْهرًا وأَمهرها ويف حديث أُم حبيبة وأَمهرها النجاشي من عنده ساق هلا َميَْهرها وميَْ 

ْمُهورة ِإحدى َخَدَمتَـْيها يضرب مثًال لَألمحق البالغ 
َ
مهرها وهو الصداق ويف املثل َأمحُق من امل
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َيين يف احلمق الغايَة وذلك َأّن رجًال تزوج امرأَة فلما دخل عليها قالت ال أُطيعك َأو تُعطِ 

مهري فنزع ِإحدى خدمتَـْيها من رجلها ودفعها ِإليها فرضيت بذلك حلمقها وقال ساعدة 

بن جؤية ِإذا ُمِهرْت ُصْلبًا قليًال ِعراقُُه تَقول َأال أَّديـَْتين فـَتَـَقرِب وقال آخر ُأِخْذَن اْغِتصاباً 

 وقال بعضهم َمَهْرا فهي ممهورة أَعطيتها مهراً ِخْطَبًة َعْجَرِفيًة وأُْمِهْرَن أَْرماحاً ِمَن اَخلط ُذبال

ِهرية الغالية
َ
واملهر عالمة معروفة للتفرقة بني النكاح 44.وأَمهرا زّوجتها غريي على مهر وامل

وبني املخادنة، لكنهم يف اجلاهلية كان الزوج يعطي ماال لويل املرأة ويسمونه حلوانا بضم 

 45اهللا ذلك يف اإلسالم بأن جعل املال للمرأة. احلاء وال تأخذ املرأة شيئا، فأبطل

 عِلق يعـَلق ُعلوقًا،علق: َعِلَق بالشيِء َعَلقاً وَعِلَقُه: َنِشب فيه، قال جرير: )3

  ِإذا َعِلَقْت ُخمَالُبُه بِْقْرٍن # َأصاَب الَقْلَب أَو َهَتك اِحلجابا

حبها وُشِغَف ا يقال َعِلَق بقليه َعالقًة َعِلَق مجع ِمْعَلٍق ويف احلديث فـََعِلقْت منه كل مْعلق َأي أَ 

بالفتح وكل شيٍء وقع َمْوِقعه فقد َعِلَق َمَعالَِقه والَعالقة اهلوى واُحلب الالزم للقلب وقد َعِلَقها 

بها وهو بالكسر َعَلقًا وَعالقًة وَعِلَق ا ُعلوقًا وتـََعلقها وتـََعلَق ا وُعلَقها وُعلق ا تـَْعِليقًا َأح

ُمَعلُق القلب ا. وقال اللحياين الَعَلُق اهلوى يكون للرجل يف املرأَة وإنه لذو َعَلٍق يف فالنة كذا 

اه بفي وقالوا يف املثل َنْظرٌة من ذي َعَلٍق َأي من ذي ُحّب قد َعِلَق مبن هويه.  عد  

                                                 
  752، ص : لسان العربإبن منظور،  44
  230ص : ، تفسري التحرير والتنويرإبن عاشور،  45



45 
 

 
 

َوأَْنِكُحوا ويف احلديث أنه قال: أّدوا العالئق، قال رسول اهللا ومالعالئق؟ ويف رواية يف قوله تعاىل: 

قيل: يارسول اهللا فما العالئق بينهم؟ قال: ما تراشى عليه أهلوهم،  46اْألَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصاحلِِنيَ 

ُغ به من العيش فهو ُعْلقٌة، قال ابن بري يف الواحدة َعالَقٌة، قال وكل ما يـَُتبَـل 47.العالئق: املهور

  هذا املكان: والِعْلقُة، بالكسر، الشْوَذُر، قال الشاعر:

  وما هي ِإال يف إزاٍر وِعْلَقٍة # َمَغاَر ابِن َمهاٍم على َحي خثعما

  وقد تقدم االستشهاد به.

كرم به. وحباء املرأة اى حباء مجعه احبية مبعىن عطية او هدية، ماحيبو به الرجل صاحبه وي )4

وقال أَبو حنيفة مل َحيُْبها مل يتلفت ِإهليا َأي أَنُه ُشِغل بنفسه ولوال شغله بنفسه 48مهرها.

حلاَزها ومل يفارقها قال اجلوهري وكذلك َحىب ما َحْوله َحتْبية وحاَىب الرجَل ِحباًء نصره 

ْلِك حاباكا واْخَتصه وماَل إِليه قال اْصِربْ يزيُد فقْد فاَرْقَت ذا ثَِقٍة واْشُكر ِحباَء ال
ُ
ذي بامل

َهْلِهُل َمْهَر املرأَِة ِحباًء فقال أَنَكَحها فقُدها اَألراِقَم يف َجْنٍب وكان احلِباُء مْن أََدِم 
ُ
وجعل امل

أَراد َأم مل يكونوا أَرباب نـََعٍم فُيْمِهروها اِإلِبَل وجعلهم َدباِغني لَألَدِم ورجل َأْحَىب َضِبٌس 

ْهُر َأْحَىب ال يَزاُل أََلُمْه َتُدق أَرْكاَن اجلِبال ثـَُلُمْه وَحبا ِشريٌر عن ابن اَألعرا يب وأَنشد والد

ُجَعْرياَن نبات وُحَيب واحلُبَـيا موضعان قال الراعي َجعْلنا ُحبَـّيًا بالَيِمِني وَنكَبْت ُكبَـْيسًا لِوْرٍد 

ّيا َنْظرٌة قَبُل وكذلك ُحبَـّيات قال ُعمر بن من َضِئيَدَة باِكِر وقال القطامي ِمْن َعْن َميِني احلُبَـ 

ُتَـَربعا بَبْطِن ُحبَـّياٍت َدواِرَس بـَْلَقعا اَألزهري قال أَبو العباس 
َأيب ربيعة َأْمل َتسل اَألْطالَل وامل
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َهَلها الُوراُد فالن َحيُْبو َقَصاُهم وَحيُوُط َقصاُهْم مبعًىن وأَنشد أَْفرِْغ ِجلُوٍف ِوْرُدها أَْفراُد َعباِهٍل َعبْـ 

 َحيُْبو َقصاها ُخمِْدَ◌ٌر ِسناُد َأْمحَُر من ِضْئِضِئها َمّياُد ِسناٌد ُمْشرف وَمياد جييء ويذهب

  . مقدار المهرو

كل ما جاز أن يكون مثنا من عني أو منفعة جاز جعله صداقا، والفقهاء متفقون على أنه ال 

 49ن ِقْنطَارًا َفَال تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا أَتَْأُخُذونَُه بـُْهَتانًا َوِإْمثًا ُمِبيًنا.حد ألكثره لقوله تعاىل: َوآتـَْيُتْم ِإْحَداهُ 

وعمر رضي اهللا عنه أصدق أم كلثوم بنت علي أربعني ألف درهم، وللفقهاء اراء خمتلفة يف اقله، 

، ويرى االمام 50اهمفريى االمام الشافعي أنه الحّد ألقله، ويرى االمام أبو حنيفة أن أقله عشرة در 

مالك أن أقله ثالثة دراهم، ورأي الشافعية تؤيده األحاديث املروية يف هذا الشأن، ومنها على سبيل 

املثال: التمس ولو خامتا من حديد. فال حد ألقل الصداق، كما أنه ال حد ألكثره، فالعربة مبقدرة 

ال يستطيعون إال دفع القليل، والقدوة الناس املادية، فهناك من يستطيع دفع الكثري، وهناك كثريون 

  51يف ذلك هو رسول اهللا الذي ما زاد يف صداق امرأة من نسائه على مخسمائة درهم.

                                                 
  4/20سورة النساء:  49
وعن مبشر بن عبيد، حدثين احلجاج بن أرطأة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبداهللا 50

عشرة دراهم. اخرجه قال: قال رسول اهللا : ال تنكحوا النساء إال  االكفاء ، وال يزوجهن األولياء ، وال مهر دون 
: احاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب. البيهقي يف سننه، وأسنده البيهقي يف املعرفة عن امحد بن حنبل أنه قال

قال ابن القطان يف كتابه: وهو كما قال وقال ابن حبان: مبشر يروي عن الثقات املوضوعات الحيل كتب حديثه 
، للحافظ أيب حممد عبداهللا ختريج األحاديث الّضعاف من سنن الّدارقطينإال على جهة التعجب. أنظر اىل كتاب 

  291، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ص:بن سحىي الغّساين اجلزائر
ص:  اجلزء الثاين، الديوان األمريي، الكويت، موسوعة األسرة، لشيخ عبد احملسن عبداهللا اخلرايف،ا51
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ولكن يسن ختفيف الصداق وعدم املغاالة يف املهور، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: إن أعظم 

وروى ابو داود وصححه  النكاح بركة أيسره مؤونة، ويف رواية "إن أعظم النساء أيسرهن صداقا"،

احلاكم عن عقبة بن عامر حديث: خري الصداق أيسره. واحلكمة من منع املغاالة يف املهور واضحة 

وهي تيسري الزواج للشباب، حىت ال ينصرفوا عنه، فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة، وقد ورد 

 52عداوة يف قلبه. يف خطاب عمر السابق: وإن الرجل ليغلي بصداق امرأة حىت يكون هلا

مهما يكن من شيئ فإن االسالم حيرص على إتاحة فرص الزواج  وكراهة املغالة يف املهور

ألكثر عدد ممكن من الرجال والنساء، ليستمتع كل باحلالل الطيب. وال بتم ذلك إال إذا كانت 

الكثري وال سيما  وسيلته مذللة، وطريقته ميّسرة. حبيث يقدر عليه الفقراء الذين جيهدهم بذل املال

أم األكثرية، فكره االسالم التغايل يف املهور، وأخرب أن املهر كلما كان قليال كام الزواج مباركا وأن 

  قلة املهر من مين املرأة.

وقد حثت الشريعة بكثري من اإلرشادات النبوية على يسره وخفته وكان من ذلك، عن عائشة 

ه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وقال: مين رضي اهللا عنها أن النيب صلي اهللا علي

  املرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها غالء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها.

والواقع أن التشديد على األزواج بالغلو يف املهر كما شاع ذلك بني الناس يف مجيع طبقام، 

 ن الزوجية.ليس من مصلحة الفتيات وال من هناءوكثري من الناس جهل هذه  53ن يف حيا
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التعاليم وحاد عنها وتعلق بعادات اجلاهلية من التغايل يف املهور، ورفض التزويج إال اذا دفع الزوج 

  قدرا كبريا من املال يرهقه ويضايقه، كأن املرأة سلعة يساوم عليها وبتجر ا.

ن أزمة الزواج اليت أضرت بالرجال والنساء وقد أدى ذلك إىل كثرة الشكوى، وعاىن الناس م

على السواء، ونتج عنها كثري من الشرور واملفاسد وكسدت سوق الزواج، وأصبح احلالل أصعب 

  54مناال من احلرام.

  . وحكمة من وجوب المهر ز

وحكمة من وجوب املهر: هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز املرأة وإكرامها، 

على بناء حياة زوجية كرمية معها، وتوفري حسن النية على قصد معاشرا باملعروف، وتقدمي الدليل 

  ودوام الزواج. وفيه متكني املرأة من التهيؤ للزواج مبا  يلزم هلا من لباس ونفقة.

وكون املهر واجبا على الرجل دون املرأة: ينسجم مع املبدأ التشريعي يف أن املرأة ال تكلف 

النفقة، سواء أكانت أما أم بنتا أم زوجة، وإمنا يكلف الرجل باإلنفاق، سواء بشيء من واجبات 

املهر أم نفقة املعيشة وغريها، ألن الرجل أقدر على الكسب والسعي للرزق، وأما املرأة فوظيفتها 

إعداد املنزل وتربية األوالد وإجناب الذرية، وهو عبء ليس باهلّني وال باليسري، فإذا كلفت بتقدمي 

ملهر، وألزمت السعي يف حتصيله اضطرت إىل حتمل أعباء جديدة، وقد متتهن كرامتها يف هذا ا

  55السبيل.
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ولعل من حكمة الصداق أن فيه شيئا من إظهار املودة واحملية كما أشار إليه القران الكرمي: 

َنُكْم َمَودًة َوَرْمحَةً َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَ  َها َوَجَعَل بـَيـْ يـْ
، يف صورة 56

مادية أو معنوية تعود بالنفع واخلري على الزوجة يف دينها ودنياها. والنفوس بطبيعتها مفطورة على 

حب اخلري والنفع، فإذا ما بادر الزوج بإعطاء الزوجة ما ينفعها ويفيدها، فقد أظهر هلا مودته 

ك، ولعله برهان صدق على رغبته األكيدة يف االرتباط ذه الزوجة اليت قدم واستجلب مودا كذل

 57هلا الصداق.
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