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 ا.م.د هاشم محمود عبد الرحمن

 المهر: المحاضرة الخامسة

 الزواج؛ بعقد زوجته إلى الزوج ٌدفعه ما: وهو المرأة؛ صداق: اللغة فً المهر

 - وأمهرتها المهر؛ أعطٌتها: مهرا المرأة مهرت: ٌقال. ومهورة مهور والجمع

 . استعماال أكثر وهً تمٌم بنً لغة والثالثً كذلك؛ - باأللف

، زوج من المال نتٌجة العقد علٌها على ال للزوجةهو ما ٌجب ف االصطالح فً وأما

 واألجر؛ والفرٌضة؛ والنحلة؛ والصدقة؛ والصداق؛ المهر؛: أسماء تسعة وللمهر

 جمعت فً هذا البٌت من الشعر : والحباء والعقر؛ والعالئق؛

 صداق ومهر نحلة وفرٌضة          حباء واجر ثم عقر عالئق 

 والمهر حق من حقوق الزوجة ٌجب لها بالمهر ،وٌدل على وجوبه ادلة منها :

))فما وقوله سبحانه وتعالى (4)النساءقوله تعالى ))وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ((

 ما لكم وأحلوقوله عز من قائل ))(44)النساء استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ((

،والمهر ٌجب على  به اإلحالل قٌد فقد( 44النساء { )بؤموالكم تبتغوا أن ذلكم وراء

الزوج دون الزوجة الن رئاسة البٌت له ال لها ،وهً تدخل فً طاعته بالعقد علٌها 

 .ومالزمة البٌت  ألوامرهوتخضع 

 النكاح عقد في المهر وجوب حكمة

 الملك هذا إزالة عن الزوج ٌبالً ال العقد بنفس المهر ٌجب لم لو: الكاسانً قال

 فال المهر؛ لزوم ٌخف لم لما إزالته علٌه ٌشق ال ألنه بٌنهما؛ تحدث خشونة بؤدنى

 إال تحصل ال ومقاصده النكاح مصالح وألن النكاح؛ من المطلوبة المقاصد تحصل

 وال الزوج؛ عند مكرمة عزٌزة المرأة كانت إذا إال الموافقة تحصل وال بالموافقة

 طرٌق ضاق ما ألن عنده؛ خطر له بمال إال إلٌها الوصول طرٌق بانسداد إال عزة

 األعٌن فً ٌهون إصابته طرٌق تٌسر وما إمساكه؛ به فٌعز األعٌن فً ٌعز إصابته

 وال الموافقة تقع فال الوحشة تلحقها الزوج أعٌن فً هانت ومتى إمساكه؛ فٌهون

 . النكاح مقاصد تحصل

 طبيعة المهر ومقداره :



 ،هو اثر من االثارالمترتبة علٌه  وانمامهر من اركان العقد وال من شروطه، لٌس ال

لذا فان وجوبه ثابت ولو لم ٌنص علٌه فً العقد او نص علٌه بما هو غٌر متقوم 

 علٌه نفٌه ،اذ شهد معقل بن سنان االشجعً :ان النبً صلى هللاشرعا او نص على 

ق مهر المثل حٌث مات عنها الزوج قبل الدخول دون وسلم قضى لبروع ابنة واش

 تسمٌىة المهر لها .

والمهر لٌس له حد اعلى باتفاق الفقهاء لعدم ورود شًء من الشارع ٌدل على 

ى المغاالة فً المهر رأه عندما تحدٌده ،وورد ان عمر بن الخطاب رضً هللا عن

اراد ان ٌحدده باربعمئة درهم وخطب فً الناس وقال اال التغالوا بصداق النساء 

ة فً الدنٌا او تقوى عند هللا لكان اوالكم بها النبً صلى هللا علٌه فإنها لو كانت مكرم

بناته   ة منسول هللا صلى هللا علٌه وسلم امرأة من نسائه وال امرأوسلم ،ما اصدق ر

اكثر من اثنً عشرة اوقٌة )االوقٌة كانت تساوي اربعٌن درهما من دراهم ذلك 

ة من المال ،فقالت امرأوقال ان من زاد على ذلك جعلت الزٌادة فً بٌت الوقت (،

قرٌش لٌس لك ذلك ٌاعمر الن هللا سبحانه وتعالى ٌقول ))وآتٌتم احداهن قنطارا فال 

منه شٌئا (( فقال عمر رضً هللا عنه :اللهم عفوك كل الناس افقه منك ٌاعمر  تؤخذوا

،ثم رجع الى المنبر فقال انً كنت نهٌتكم ان تزٌدوا فً صدقات النساء على 

 فمن شاء ان ٌعطً من ماله  ما احب . درهم، أربعمئة

 ألمرولكن ورد فً السنة المطهرة ما ٌرشد الى عدم المغاالة فً المهور تٌسٌرا 

 الزواج منه قوله صلى هللا علٌه وسلم ]ان اعظم النكاح بركة اٌسره مإونة [

 اما بالنسبة لحده االدنى فقد اختلف الفقهاء فٌه على عدة اقوال :

 عشرة قٌمته ما أو فضة الحنفٌة ٌرون ان اقله عشرة دراهم ذهب القول االول :

واستدلوا ذلك لزمت العشرة   او ما ٌساوٌها فان اتفق الزوجان على اقل من  دراهم

ٌزوج  بحدٌث موصوف بالضعف وهو ماروي انه علٌه الصالة والسالم قال ]اال ال

 . النساء اال االولٌاء وال ٌزوجوهن اال من االكفاء وال مهر اقل من عشرة دراهم [

 دراهم ثالثة أو شرعٌا ذهبا دٌنار ربع المهر أقل أن الى المالكٌةذهب  القول الثانً :

او ما ٌساوٌها بدلٌل ان عبد الرحمن بن عوف رضً هللا عنه تزوج على  فضةمن ال

 وزن نواة ذهب مساو لربع دٌنار .

وال  مقدر غٌر المهر أقل أن إلى واالمامٌة والحنابلة الشافعٌة ذهب القول االثانً :

 ما كثر أو قل صداقا ٌكون أن جاز مبٌعا أو ثمنا ٌكون أن جاز ما كل بل حد ألقله 

 هللا وعبد الخطاب بن عمر الصحابة من قال وبه .ٌتمول ال حد إلى القلة فً ٌنته لم



 وعطاء المسٌب بن وسعٌد البصري الحسن قول وهو عنهم؛ هللا رضً عباس بن

 .ثور وأبً وإسحاق واللٌث واألوزاعً والثوري لٌلى أبً وابن دٌنار بن وعمرو

 . لحلت سوطا أصدقها لو: وقال درهمٌن صداق على ابنته زوج سعٌدا أن وحكً

 روالمه في المغاالة

 هللا رضً عائشة روت لما المهور؛ فً المغاالة عدم استحباب إلى الفقهاء ذهب

 وقلة أمرها تسهٌل المرأة ٌمن من ]:قال أنه وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنها

: قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن عنهما هللا رضً عباس ابن وروى ؛[ صداقها

 فً تٌاسروا]: قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن وروي ؛[صداقا أٌسرهن خٌرهن]

 عداوة أي [ حسٌكة علٌها نفسه فً ذلك ٌبقى حتى المرأة ٌعطً الرجل إن الصداق؛

 .حقدا أو

 العمر ٌقصر التً الزٌادة فً التناهً عن الزوجان ٌعدل أن األولى: الماوردي وقال

 األمور وخٌر موقع؛ النفوس فً له ٌكون ال الذي النقصان فً التناهً وعن عنها؛

 فً للبركة طلبا نسائه مهور فً وسلم علٌه هللا صلى هللا برسول ٌقتدى وأن أوساطها

 عائشة السٌدة روته ما على درهم خمسمائة وهو ، وسلم علٌه هللا صلى موافقته

 النبً زوج عائشة سؤلت: قال أنه الرحمن عبد بن سلمة أبً فعن ،  عنها هللا رضً

 كان: قالت وسلم؟ علٌه هللا صلى هللا رسول صداق كان كم: وسلم علٌه هللا صلى

 ال؛: قلت: قال النش؟ ما أتدري: قالت. ونشا أوقٌة عشرة ثنتً ألزواجه صداقه

 علٌه هللا صلى هللا رسول صداق فهذا درهم؛ خمسمائة فتلك أوقٌة؛ نصف: قالت

 .  ألزواجه وسلم

 


