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 : المثل مهر و المسمى المهر :نوعان الواجب المهر

العقد نتٌجة  دما تم االتفاق علٌه اثناء العقد ،او تم فرضه بع المهر المسمى :هو

وٌعتبر من ضمن المهر ما جرى به العرف تقدٌمه للزوجة قبل الزفاف  التراضً،

شرطا ،وٌجب المهر المسمى على الزوج  الن المعروف عرفا كالمشروطوبعده 

مهما كان مقداره ما دام العقد صحٌحا والتسمٌة صحٌحة ان لم ٌطرأ ما ٌسقطه او 

 ٌنصفه ،

وقت العقد من اسرة ابٌها كأختها او تماثل الزوجة  امرأةاما مهر المثل فهو مهر 

ً المرأة عمتها او بنت عمها وقد ٌكون المهر اقل او اكثر من مهر المثل لصفات ف

تدعو الى الزٌادة او النقصان وذلك كالجمال والمال والتعلم والفطانة والصنعة 

وغٌرها من االمور ،ولصفات فً الزوج تدعو الى نقصانه كحال الزوج من علم 

ومكانة اجتماعٌة وتحل بمكارم االخالق ،واذا لم ٌوجد قرٌبة من جهة االب ٌنصرف 

 ة ابٌها .االمر الى امرأة اجنبٌة تماثل اسر

وذهب بعض الفقهاء الى اعتماد اربعة امور فً مهر المثل وهً الدٌن والجمال 

والمال والحسب ،فاذا ساوت امرأة غٌرها فً هذه الصفات كان مهرها مثل مهرها 

 وان لم تكن من اقاربها .

 وٌجب مهر المثل :

اذا كان العقد صحٌحا ولكنه خالٌا من التسمٌة كان ٌقول رجل المراة  -1

وجٌنً نفسك وتقول المراة زوجتك نفسً فالعقد هنا تم باٌجاب وقبول ولكن ز

 دون تسمٌة المهر ،فللمراة مهر المثل فً هذه الحالة 

وٌجب لها مهر المثل اذا تم االتفاق على نفً المهر كان ٌقول تزوجتك بشرط  -2

ان الٌكون لك مهر فتقول قبلت ،وذلك الن المر من مستلزمات العقد وٌجب 



الشارع فاالتفاق على نفٌه اتفاق باطل فٌصح العقد وٌلغى الشرط  بحكم

 وٌجب مهر المثل 

اذا سمى مهرا ما هو مجهول جهالة فاحشة كجهالة الجنس او النوع وان كان  -3

ماال متقوما النه ٌؤدي الى النزاع كحٌوان او سٌارة او دار دون تعٌٌن ،فلها 

تضر كان ٌكون المهر كذا مقدار  مهر المثل ،اما اذا كانت الجهالة ٌسٌرة فال

 من الحنطة والحنطة منها الجٌد والردئ والوسط فٌكون الواجب هو الوسط.

اذا زوجت المراة نفسها باقل من مهر المثل واعترض ولٌها وجب مهر  -4

 المثل  .

مهر المثل وهناك حاالت اخرى غٌر  للمرأةفهذه بعض الحاالت التً ٌجب فٌها 

 هذه .

 :وتاجيله تعجيل المهر 

المهر قد ٌعجل كله وقد ٌؤجل كله ،وقد ٌكون قسم منه معجال واالخر مؤجال الى 

ابعد االجلٌن من الطالق او الموت ،كما ٌمكن ان ٌقسط الى اقساط ٌتم دفعها فً 

 المواعٌد التً ٌحددها االتفاق ،

خالف ماجرى والعرف ٌتحكم فً كٌفٌة ادائه وتسدٌده ان لم ٌتم االتفاق على 

لعرف علٌه ،وقد ٌختلف عرف بلد فً تسدٌده عن عرف بلد اخر فاهل كل بلد ا

ملزمون باتباع ماجرى علٌه عرفهم وٌكون هو الحكم عند المخاصمة والمطالبة 

 باالداء .

واذا لم ٌكن هناك عرف معٌن فً مكان ما على كٌفٌة التسدٌد فان تسدٌده ٌكون 

 نعقاد العقد .حاال الن االصل فً المهر تعجٌله لوجوبه با

 ما ٌجب دفعه من المهر :

المهر ٌجب على الزوج باعقد وجوبا غٌر مستقر على حال واحد كما بٌنا ،فحٌنا 

 ٌجب كله ،وحٌنا ٌجب نصفه وحٌنا اخر ٌعرض ما ٌدعو الى اسقاطه :

 :وجوب كل المهر  - أ

ٌجب كامل المهر المسمى او المثل ان لم تتم التسمٌة للزوجة على الزوج فً 

 الحاالت التالٌة :

 الستٌفاء الزوج، على ٌستقر أو المهر وجوب به ٌتأكد: الحقٌقً الدخول -1

 المهر فً الزوجة حق فٌتقرر بالدخول، حقه استوفى الزوج فإن مقابله،



 بقضاء أو بالتراضً بعده فرض أم العقد، فً مسمى أكان سواء جمٌعه،

ودلٌله قوله تعالى ))وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتٌتم  القاضً،

: وجل عز ولقوله (22)النساء احداهن قنطارا فال تأخذوا منه شٌئا ((

 واخذن منكم مٌثاقا غلٌظا (( بعض إلى بعضكم أفضى وقد تأخذونه وكٌف))

 .بالجماع اإلفضاء وفسر[ 21:النساء]

 الخلوة وقبل باالتفاق، صحٌح نكاح فً الدخول قبل الزوجٌن أحد موت -2

 نكاح فً الوطء قبل الزوجٌن أحد مات فإذا. والحنابلة الحنفٌة عند الصحٌحة

 تسمٌة، نكاح النكاح كان إذا الفقهاء باتفاق كله المهر المرأة استحقت صحٌح،

 به، ٌنتهً وإنما بالموت، ٌنفسخ ال العقد ألن العقد؛ فً مسمى المهر كان أي

. المهر ومنها بانتهائه، أحكامه جمٌع فتتقرر العمر، وهو أمده النتهاء

 .بالموت المهر استقرار على الصحابة وإلجماع

 ٌجتمع أن: هً والصحٌحة الفاسدة، الخلوة عن احتراز: الصحٌحة الخلوة -3

 بحٌث الكامل، التمتع من فٌه ٌتمكنان مكان فً الصحٌح العقد بعد الزوجان

 شرعً أو حسً أو طبٌعً مانع بأحدهما ولٌس علٌهما، أحد دخول ٌأمنان

 ،رضً هللا عنهم  الراشدٌن الخلفاء عن روي بما عمالا ، االستمتاع من ٌمنع

 الخلفاء قضى: »قال أوفى بن زرارة عن بإسنادهما واألثرم أحمد روى

 المهر، أوجب فقد ستراا، أرخى أو باباا  أغلق من أن المهدٌون الراشدون

 . «العدة ووجبت

 وجود: الحسً والمانع كبٌر، أو صغٌر عاقل ثالث شخص وجود: الطبٌعً والمانع

 وهذه المسالة محل خالف بٌن الفقهاء . .الوطء ٌمنع بأحدهما مرض

 وجوب نصف المهر : - ب

 ٌجب للمرأة على الزوج  نصف المهر المسمى فً الحاالت التالٌة :

 حصول الفرقة بٌنهما قبل الدخول . -1

 كون العقد صحٌحا  -2

 كون المهر مسمى تسمٌة صحٌحة  -3

والدلٌل على ذلك قوله تعالى ))وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد 

 .(232)البقرة  فرضتم لهن فرٌضة فنصف ما فرضتم ...((

 

 سقوط كل المهر:  - أ

 ٌسقط كل المهر فً الحاالت التالٌة :



بغٌر طالق بسبب الزوجة كارتدادها عن  الدخول قبل بٌنهما الفرقة حصول -1

 تسقط: الخلوة وقبل الدخول قبل طالق بغٌر حصلت فرقة كلالن االسالم 

 المرأة ارتدت كأن الزوج، قبل من أم المرأة قبل من أكان المهر،سواء جمٌع

 لعٌب الزواج فسخ اختارت أو زوجها، وأسلم اإلسالم أبت أو اإلسالم، عن

 هذه ففً الزوج، كفاءة لعدم الزواج المرأة ولً فسخ إذا ومثله. الزوج فً

 الفرقة ألن المهر؛ جمٌع ٌسقط الدخول قبل الزواج فسخ بها ٌتم التً األحوال

 كل سقوط ٌوجب الدخول قبل العقد وفسخ للعقد، فسخاا  تكون طالق بغٌر

 .ٌكن كأنه لم وجعله األصل، من رفعه العقد فسخ ألن المهر؛

 مهرها، على امرأته الرجل خالع إذا: بعده أو الدخول قبل المهر على الخلع -2

 كان وإن الزوج، عن سقط مقبوض، غٌر المهر كان فإن كله، المهر سقط

 .الزوج على ردته مقبوضاا 

 المرأة كانت إذا المهر به ٌسقط: بعده أو الدخول قبل المهر كل عن اإلبراء -3

 واإلسقاط إسقاط، اإلبراء ألن ؛ الذمة فً دٌناا  المهر وكان التبرع، أهل من

 .السقوط ٌوجب له قابل محل فً له أهل هو ممن

 فً الهبة الزوج وقبل للتبرع، أهالا  كانت متى: للزوج المهر كل الزوجة هبة -4

 .بعده أم القبض قبل الهبة أكانت سواء المجلس،

 


