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 اهداء

 اهلل جل جاللو

 يطيب النهار اال بطاعتك ..اؽبي ال يطيب الليل اال بشكرؾ ك ال 

 ك ال تطيب اللحظات اىل بذكرؾ..

 ك ال تطيب االخرة اىل بعفوؾ..

 ك ال تطيب اعبنة اال برؤيتك ..

 اىل من بلغ الرسالة ك نصح االمة ك جاىد يف اهلل حق جهاده..

 ؿبمد)صل اهلل عليو ك سلم((اىل نيب الرضبة ك اؽبداية ك نور للعاؼبُت ك خامت النبيُت ك اماـ اؼبتقُت ) سيدنا 

 اىل من كاف سبب كجودم يف اغبياة..

 اىل من علمٍت معٌت النجاح ك الصرب ك طيبة القلب ك اغبب ك اغبناف ...

 اىل من كاف يضيئوف يل الطريق ك يساندكين ك يتنازلوف عن حقوقهم الرضائي ك العيش يف سعادة...

 ظركؼ ...اىل من علمٍت الصمود مهما تبدلت االزماف ك ال

 اىل من امرين فيها ريب اف اخفض ؽبما جناح الذؿ من الرضبة ك التواضع ؽبم ك احسن اليهم ...

 ) امي ... ك ايب ... (

 اساؿ اهلل عز ك جل اف يرضى عنكم، ك يرضبكم، ك يعافيكم ك يعفو عنكم ، ك يدخلكم اعبنة برضبتو

 

 الباحث
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انعرفاٌانشكر و  

الذم انار يل الطريق ك فتح يل ابواب العلم ك اػبَت كامرين بالصرب ك الشكر هلل )سبحانو ك تعاىل( 
 االرادة ك اؼبثابرة ك اعبدية ...

 مث شكرم لالستاذ ) اضبد بريسم( على توجيهاتو ك نصحو ك مساعدتو يل...

ك اشكر امي ك ايب ك اىلي ك اصدقائي ؼبساعدهتم يل ك تقدًن العوف ك اؼبساعدة النفسية ك القياـ 
 جبميع التسهيالت الالزمة .

ك اتقدـ بالشكر اخَتا من اعماؽ قليب اىل من كقفت جبانيب طوؿ االياـ ك مل تًتكٍت ك لو غبظة 
 كاحدة ك قدمت كل كسائل الراحة ك اساليب اؼبساعدة..

 ك اتقدـ ؽبا بالشكر اعبزيل الهنا ساندتٍت بكل ما سبلك من قوة ك ضحت من اجلي لكي ترضيٍت

 ليةزكجيت الغا

 اساؿ اؼبوىل ) عز ك جل ( اف جيمعٍت هبا اعلى اعبناف ...

 

 

 

 

 

 الباحث
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 المقدمة

بسم اهلل الرضبن الرحيم ك اغبمد هلل رب العاؼبُت ضبد عباده الشاكرين ك افضل الصالة ك امت السالـ على سيدنا ك 
 قائدنا ك حبيبنا ك نبينا ؿبمد ك على الو ك صحبو اصبعُت ك من سار على ىداىم اىل يـو الدين كبعد ...

ديس اغبياة االجتماعية يف انبل مقاصدىا ك اظبى  ألنواف موضوع ) االحواؿ الشخصية( ىو من اىم اؼبواضيع 
اغراضها ك اىدافها. اف اىم ما جيب على اؼبسلم تعلمو من احكاـ ك اسس االسرة ك اكجب ما يقع على عاتق 
الفقهاء بيانو ك االجتهاد فيو ك اغبث عليو ىو ما حيفظ كياف ك قواـ االسرة اؼبسلمة ك ينشر فيها احملبة ك الوئاـ ك 

لفة ك االستقرار ك السعادة يف كل جوانبها الف مقاصد الشريعة الغراء من الزكاج ال يتحقق اال عن طريق ىذا اال
امهلوا حقوؽ الزكجة اؼبعنوية ك النفسية الذم يعد مكمل للحقوؽ اف اغلب الفقهاء ك اكثرىم  لألسفالباب ك 

 اؼبادية للزكجة من نفقة ك مهر ك غَتىا.

خلقا ضعيف  ألهننرًن )صل اهلل عليو ك سلم( على اؼبعاملة اغبسنة ك الرفق بالنساء ك ذلك لذا حثنا الرسوؿ الك
حبسب تكوينها اعبسماين حيث ركل ابو داكد النسائي ك ابن ماجة ك اغباكم عن رسوؿ اهلل ) عليو الصالة ك 

فركجهن بكلمة اهلل، ك لكم  اهلل، ك استحللنت بأمانةاخذسبوىن  فإنكمالسالـ( قاؿ : ) فاتقوا اهلل يف النساء، 
عليهن اف اؿ يوطئن فرشكم احدا تكرىونو، فاف فعلن ذلك فاضربوىن ضربا غَت مربح ، ك ؽبن رزقهن ك كسوهتن 

 باؼبعركؼ(.

ك عندما جاء االسالـ ك بدا ينظم امور الناس مستهال بذلك ما تعارؼ عليو الناس من اعراؼ ك تقاليد فاسدة 
مستقلة عن الرجل ربت ضوابط ك احكاـ ك شركطا ك نظم ما عليها من كاجبات  ةللمرأفكوف االسالـ شخصية 

 للمرأةك ما ؽبا من حقوؽ ك امتيازات ك من بُت ىذه اغبقوؽ ك االمتيازات ىو حق )اؼبهر( الذم ىو حق خالص 
سرة ك كيفية ك دكف سواىا. ك قد امتازت الشريعة االسالمية الغراء بغَتىا من التشريعات خبصوص تنظيم احواؿ اال

 ضوابط الزكاج ك بيانات شركطو.

ك على اساس ذلك شرع االسالـ الزكاج ك شرع كل سبل اػبَت ك االمور ك الوسائل اؼبيسرة لو ك سعى جاىدا ك 
كل العقبات ك العوائق اليت تقف دكنو ك ذلك لكوف الزكاج لو امهية خاصة يف ديننا دين االسالـ   إلزالةحثيثا 

 اغبنيف.
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م اغبقوؽ اليت تتطلبها اغبياة الزكجية كما كرد يف القراف الكرًن ك سنة نبينا ؿبمد )صل اهلل عليو ك سلم( ك  ك من اى
كافة لتشريعات القانونية ىي اغبقوؽ اؼبادية للزكجة على زكجها الف قياـ الزكج دبثل ىذه اغبقوؽ اليت عليها ك سد 

 لشديدة ك صدقو على االرتباط بزكجتو.مطالب ك احتياجات الزكجة ىي دليل كاضح على رغبتو ا

بو اغبياة الزكجية ك عقد الزكاج ال ينشا بدكنو اال ك ىو ) اؼبهر ( الذم يقدمو الزكج اىل زكجتو  نبدأفلذلك اكؿ ما 
ىدية منو ك كرمز على كفائو ك انطالؽ اغبياة الزكجية ك قدرتو فيما بعد على االيفاء بكافة التزاماتو اؼبفركضة عليو  

 كافة اؼبسلمُت.  بإصباعالطاىرة ك كرجل ، ك اؼبهر حق ثابت يف كتاب اهلل العزيز ك سنة نبينا 

ك تظل ىذه اغبقوؽ ) اغبقوؽ اؼبادية( تابعة ك مالحقة للعالقة الزكجية حىت ك لو بعد اؼبوت ك ذلك عن طريق 
)اؼبَتاث( ك ألمهية اؼبهر اعتربه الكثَت من فقهاء اؼبسلمُت من اىم االسس اليت يقـو عليا عقد الزكاج سواء باعتباره 

 ذلك الف الشارع الكرًن حث عليو ك شدد عليو.ركنا اك شرطا ك 

اىل مبحثُت ، يف اؼببحث االكؿ يضم مطلبُت : اؼبطلب االكؿ ماىية اؼبهر ك ادلة  البحثيتم تقسيم  لذا سوؼ
 مشركعيتو كاؼبطلب الثاين حكم اؼبهر ك اظباؤه.

لب الثاين شركط اؼبهر ك االحكاـ اما اؼببحث الثاين فانو يضم ثالث مطالب : اؼبطلب االكؿ انواع اؼبهر. ك اؼبط
( اما اؼبطلب الثالث ك االخَت فانو يضم بعض االموراػباصة باؼبهر منها حاالت  تأجيلاؼبتعلقة بو ) تعجيل ك 

 استحقاقو على اجملتمع االسالمي.

و ك صحبو ك اغبمد هلل رب العاؼبُت ك الصالة ك السالـ على اماـ اؼبتقُت ك خامت النبيُت سيدنا ؿبمد ك على ال
 اصبعُت.
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 المبحث االول

 احكام المهر في الشريعة و القانون

اف الدين االسالمي ىو ازكى ك ارقى االدياف ك من ىذا اؼبعٌت فقد حدد ك بُت الشارع اغبكيم معامل ىذا الدين ك 
اك عقد ) النكاح(   مقاصده كصيانة حرمة اؼبسلم ك اغبفاظ عليها من خالؿ امورا عدة كمنها تنظيم عقد ) الزكاج(

كما كرد يف القراف الكرًن ك دبا اف عقد النكاح ىو العهد الذم ظباه اهلل ) عز ك جل( ميثاقا غليظا بُت الزكجُت 
ك صيانتو  لألخرغراء اف اكراـ كل منهما كاحد منهما، ك اعتربت الشريعة الليلتـز كل منهما حبقوقو ك كاجباتو لكل 

ساس جاءت اآليات الكردية ك السنة النبوية الشريفة تنص على ىذا ك على ىذا اال. لو اكراما لنفسو ك صيانة ؽبا
اؼبقصد ك اؼبطلب اما غيو من حقوؽ مشًتكة كفيلة بإسعادمها ك قد ركزت بشكل اساسي على حقوؽ النساء ك 

هر حق خالصا ذلك ألهنن خلقا ضعيفا ك اكجبت الشريعة احًتامها ك اغبفاظ عليها ك رعايتها رعاية تامة، ك اؼب
للزكجة ال جيوز اؼبساس بو اك التعرض لو اك يتعمد السًتداده اال برضاىا ك جيب اف يكوف اؼبهر عن طيب نفس ك 
رضا دكف تكرب ك استعالء ك سبنن ك ىذه نتيجة طبيعية ك ذلك الف اهلل امرنا هبذا ك لذلك سوؼ يتم تقسيم ىذا 

 يع.اؼببحث اىل مطلبُت ك كل مطلب يتضمن عدة مواض

 المطلب االول

 ماىية المهر و ادلة مشروعيتو

ك يعتربكه الفقهاء ىو اكؿ حق  اؼبهر كلمة عظيمة ك مهمة ك ىو من اىم اغبقوؽ اؼبفركضة على الزكج للزكجة
للزكجة ك على اساسو يبٌت قد الزكاج، لذلك قد تناكلو الفقهاء من جوانب عديدة لذا سنورد يف ىذا اؼبطلب 

 قانونا ك اصطالحا. ك من مث بياف اساءه، ك اخَتا بياف حقيقتو .تعريفو : لغة ك 

 تعريف المهر :

ْهُر( : صداؽ  المهر لغة
َ
 . (1): ما يدفعو الزكج اىل زكجتو بعقد الزكاج ) صبعو ( ُمهور، ك ُمهورَة  اؼبرأة: )اؼب

 

 
                                                           

 .889مصطفى ك اخركف، اؼبعجم الوسيط، اعبزء االكؿ، طبع دار الدعوة، استانبوؿ، تركيا، ص  مابراىي (1) 



9 
 

: فقد عرفو الفقهاء بتعاريف عديدة نذكر منها : عوض عن ملك الزكج االستمتاع بزكجتو شرعا، اما  اما شرعا
 .  (1)على الزكج ) الرجل( شبنا لالستمتاع هبا كفق عقد الزكاج  اؼبرأةالقسم االخر فقد عرفو بانو اؼباؿ الذم جيب 

 فاف القانوف مل يورد تعريفا للمهر. اما قانونا :

لقد كردت تعاريفا كثَتة خبصوص عقد الزكاج الذم يتضمن ) حق اؼبهر ( لذا عرؼ العلماء :  اما اصطالحا
 )اؼبهر( بتعاريف ـبتلفة ك لكن كلها هتدؼ اىل نفس اؽبدؼ، منها : 

بشبهة اك يف نكاح  الوطءيف عقد النكاح على الزكج يف مقابلة الزكاج ، ك يف  للمرأةىو اؼباؿ الذم جيب المهر : 
 .  (2)فاسد 

 . (3)ك قاؿ اخركف : ىو حق من حقوؽ الزكجة حبكم الكتاب ك السنة ك اصباع اؼبسلمُت 

ك عرفو القسم االخر باف اؼبهر : ىو اؼباؿ الذم تستحقو الزكجة على الزكج بالعقد عليها، اك بالدخوؿ هبا دخوؿ 
 . (4)حقيقيا 

ك منهم من قاؿ باف اؼبهر: ىو اسم للماؿ الذم جيب يف عقد النكاح على الزكج يف مقابلة البضع، اما بالتسمية، 
 . (5) بالوطءبعقد النكاح اك  اؼبرأةاك بالعقد. ك قيل اؼبهر اسم ؼبا تستحقو 

ها تؤدم اك تشًتؾ يف نفس اف التعاريف اليت مت ذكرىا ك التفاصيل اليت تناكؽبا فقهاء الشريعة خبصوص اؼبهر ىي كل
اؼبعٌت اال ك ىو اف اؼبهر ىو حق من حقوؽ الزكجة اؼبفركض على الزكج بل ك يعد من اىم اغبقوؽ ك الضمانات ك 

ك ذلك  اؼبرأةفسره البعض ك قاؿ بانو ىدية ك لكن ىي كاجبة ك عطاءه كاجب، ك فرض اؼبهر على الرجل دكف 

                                                           

 .4، ص 2212القاضي سعود ضبود الشمرم، استحقاؽ الزكجة للمهر اؼبؤجل مقوما بالذىب، (1) 
 .112، ص 1946-1945حسُت علي االعظمي، االحواؿ الشخصية، اعبزء االكؿ، مطبعة الرشيد، بغداد، (2) 
 .73، ص 2211العالمة الشيخ ؿبمد جواد مغنية، الزكاج ك الطالؽ على اؼبذاىب اػبمسة، الطبعة االكىل، بغداد، (3) 
 .112د. اضبد عبيد الكبيسي، االحواؿ الشخصية يف الفقو ك القضاء ك القانوف، اعبزء االكؿ، العاتك لصناعة الكتاب، ص (4) 
، 2211وف االحواؿ الشخصية العراقي، دار الكتب القانونية ، مطابع الشتات، مصر، اؼبستشار اضبد نصر اعبندم، شرح قان(5) 
 .53ص 
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 كسب اؼباؿ ك جلب الرزؽ الالـز لالحتياجات ك مصاريف السرة ، بسبب طبيعة تكوينو اعبسماين ك السعي اىل
 . (1)اىل العناية شؤكف البيت ك تربية االكالد  اؼبرأةبينما تتصرؼ 

ك حفظ مصاغبها. ك يكوف رادع  للمرأةك اؼبهر بدؿ على صدؽ ك رغبة الزكج حبصوؿ ىذا الزكاج ك ىو اكراـ 
فيو ضرر على الزكج ك خاصة اذا كانت امكانيتو ضعيفة ك  ألنوذ قراره يف ازبا يتأىنللزكج من اف يطلق زكجتو ك 

 اؼبهر ليس بركن ك ال بشرط ك امنا ىو اثر من اثار العقد.

للمهر تسميات عديدة اطلق عليها الفقهاء ك يف معاجم اللغة ك ىي تسعة اظباء: الصداؽ، النحلة، اسماؤه : 
 . (2)االجر، الفريضة، العقر، الطوؿ، العالؽ، اغبياء 

، ك راحة يف اؼبرأ(.طمأنينتويدؿ على رغبة ك صدؽ الزكاج حبصوؿ ىذا العقد، حىت تشعر  ألنوك ظبي بالصداؽ 
 نو الذم يرـك ك يريد الزكاج منها ىو صادؽ ك ـبلص يف نيتو.نفسها عندما تشعر با

 . (3) ((آتُوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنَّ ِِنَْلةن كَ ك ظبي ايضا بالنحلة ك ذلك لداللة القراف الكرًن عليو من قولو تعاىل ))

 . (4)((  َكَقْد فَػَرْضُتْم ؽَبُنَّ َفرِيَضةن ك ظبي بالفريضة كما يف قولو تعاىل ))

 اما حكمتو :

ك رفعة قدرىا ك العمل على دكاـ  اؼبرأةاغبكمة يف كجوب اؼبهر الزكاج اظهار خطر ىذا العقد ك مكانتو ك اعزاز 
 . (5)رابطة الزكجية ك استمرار ىذه الشركة 

 

 

                                                           

أ. د. عثماف التكركدم، شرح قانوف االحواؿ الشخصية كفقا الحدث التعديالت، الطبعة اػبامسة، دار الثقافة للنشر ك (1) 
 .129، ص 2211التوزيع، عماف، 

 .4لسابق، ص القاضي سعود ضبود الشمرم، اؼبصدر ا(2) 
 (.4سورة النساء ، االية رقم )(3) 
 (.237سورة البقرة ، االية رقم )(4) 
 .112د. اضبد عبيد الكبيسي، اؼبصدر السابق، ص (5) 
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ك اؼبهر رمز االكراـ ك الزكجة، ك دليل على رغبة الزكج فيها تطيب بو نفسها ك ترضى بطاعتو ك رئاستو كما انو 
 . (1)جيعل الرجل اكثر تركيا يف ايقاع الطالؽ ؼبا يلحق بو من ضرر 

 المطلب الثاني

 حكم المهر و اسماؤه

 اراء الفقهاء ك الشريعة االسالمية. سنتناكؿ يف ىذا اؼبطلب حكم اؼبهر ك ادلة مشركعيتو حسب شركح ك

 حكم المهر 

واء فبن اؼبهر يف العقد اـ مل يسم، ك كجوبو يكوف بالعقد الصحيح س اؼبرأةاؼبهر حكمو الوجوب على الرجل دكف 
 ) ك قاؿ رسوؿ اهلل َكآتُوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنَّ ِِنَْلةن((ك سواء كانت التسمية صحيحة اـ غَت صحيحة قاؿ تعاىل ))

 . (2)صل اهلل عليو ك سلم ( : ) من كشف طبار امراتو ك نظر اليها كجب عليو الصداؽ دخل هبا اـ مل يدخل( 

اؼبسلمُت سلفا ك خلفا من زمن اغببيب اؼبصطفى ) عليو الصالة ك  بإصباعك يدؿ حكمو على الرجل ك ذلك 
 اؼبرأةاؼبراد الزكاج منها ك اشعار  باؼبرأةالسالـ( اىل كقتنا اغباضر ك ىو يدؿ على رغبة ك سبسك الزكج باالقًتاف 

شركط . ك اؼبهر حكم من احكاـ النكاح ك ليس شرطا من   (3)بعطف الرجل ك حنانو ك بره ك موضع رعايتو 
 . (4)نتيجة العقد  للمرأةصحتو، ك ىو حق مايل كاجب 

 دليل مشروعيتو :

الدليل على كجوب ك االلتزاـ بو ك عدـ اػبركج عنو ك ذلك لوركده يف الكتاب الكرًن ك السنة النبوية الطاىرة ك 
كامو ك دباؿ اف اصحابو الكراـ ك اصباع اؼبسلمُت من بعدىم، الف ام شيء البد ك لو دليل يعمل بو ك تقيد حب

 اؼبهر ىو من اساسيات حق الزكجة ك امهها لذا بينو اهلل تبارؾ ك تعاىل يف القراف الكرًن ك كردت احاديث ك كقائع 

                                                           

 .112د. عثماف التكركدم، اؼبصدر السابق، ص (1) 
 .83، ص 2226القانونية، مصر، اؼبستشار اضبد نصر اعبندم، موسوعة االحواؿ الشخصية الزكاج، الطالؽ، دار الكتب (2) 
 .4القاضي سعود ضبود الشمرم، اؼبصدر السابق، ص(3) 
د. ؿبمد ظبارة، احكاـ ك اثار الزكجية ، الطبعة االكىل، االصدار االكؿ، الناشر/ الدار العلمية الدكلية للنشر ك التوزيع ك دار (4) 

 .158، ص 2222الثقافة للنشر ك التوزيع ، عماف، 
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فَانِكُحوُىنَّ بِِإْذِف أَْىِلِهنَّ )): كثَتة يف عصر النيب ) صل اهلل عليو ك سلم( منها ما كرد يف الكتاب يف قولو تعاىل 
ِلُكْم َأف تَػْبتَػُغوا بَِأْمَواِلُكم ؿبُْ ك يف قولو تعاىل : ))  . (1)((  أُُجوَرُىنَّ َكآتُوُىنَّ  َر َكأُِحلَّ َلُكم مَّا َكرَاَء ذََٰ ِصِنَُت َغيػْ

 . (2)(( ُمَساِفِحُتَ 

 . (3)(( ِقنطَارنا َفاَل تَْأُخُذكا ِمْنُو َشْيئناَكِإْف أََردمُتُ اْسِتْبَداَؿ َزْكٍج مََّكاَف َزْكٍج َكآتَػْيُتْم ِإْحَداُىنَّ ك قولو تعاىل : ))

 امم السنة فقد كردت احاديث كثَتة يف اؼبهر ، نذكر االف بعضها ، ك من ىذه االحاديث :

 . (4)قوؿ الرسوؿ ) عليو الصالة ك السالـ( : ) خَت الصداؽ ايسره(  -1
اليت كىبت لنفسها للنيب ، ك  رأةاؼباف يزكجو  سألوقوؿ الرسوؿ ) عليو الصالة كالسالـ( للرجل الذم  -2

لكن النيب مل يردىا، ك قاؿ لو، زكجنيها اف مل يكن هبا حاجة ، فسالو صداقها، بقولو ) التمس ك لو 
 . (5)خاسبا من حديد( مث زكجها اياه دبا حيفظ من القراف الكرًن 

اما االصباع : فقد اصبع الصحابة ) رضواف اهلل عليهم( على كجوب اؼبهر، ك مل يركم عن احد منهم رام ـبالف ك 
 . (6)مل خيل زكاج من مهر يف عهدىم . ك على ذلك عمل اؼبسلمُت اىل يومنا ىذا 

ك مل خيرج احد عن  ك يتبُت فبا تقدـ باف للمهر دليل شرعي كارد يف السنة ك القراف الكرًن يف عصر الصحابة 
مل يثبت ،  ألنو اؼبرأةكتاب اهلل ك سنة رسوؿ اهلل ) صل اهلل عليو ك سلم( لذا جيب على الرجل من مهر ديهر بو 

ك يعلي من قدرىا ك تكرًن  اؼبرأةيرفع من شاف  ألنويف عهد النيب ، ك ال من بعده من ام زكاج خايل من اؼبهر. 
اف يشتت افكار النساء اؼبسلمات ك يبعدىن عن دينهن على اساس اف اؼبهر ؽبا. ك ذلك الف الفكر الغريب حياكؿ 

ىو شبنا لالستمتاع اك اىانة ؽبا ك ما شابو ذلك من االمور اليت يقولوهنا لكي يشوىوا ظبعة االسالـ دين العدالة ك 
اس ك عليهم اف يلتزموا االنصاؼ فعلى اؼبسلم ك اؼبسلمة اف يفرقوا بُت تعاليم اهلل )عز ك جل ( ك بُت تقاليد الن

 اليت ىي ؼبصلحة البشرية ك نبذ كل شيء خيالفو. بأحكامو

 
                                                           

 (.25نساء ، االية ) سورة ال(1) 
 (.24سورة النساء، االية )(2) 
 (.22سورة النساء، االية )(3) 
 .162/ ؿبمد ظبارة، اؼبصدر نفسو، ص 3/22ركاه ابو داكد ك صححو اغباكم، سبل السالـ (4) 
 متفق عليو.(5) 
 .162ؿبمد ظبارة، اؼبصدر السابق، ص (6) 
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 المبحث الثاني

بعد االنتهاء من كتابة اؼببحث االكؿ دبطلبيو )االكؿ ك الثاين( ك بينا فيو ماىية اؼبهر ك مشركعيتو ، االف ننتقل اىل 
ك اغبكمة منو ك زائدا اىل ذلك  تأجيلواؼببحث الثاين الذم نبُت فيو انواع اؼبهر ك شركطو ك احكاـ تعجيلو ك 

يتم تقسيم ىذا اؼببحث اىل ثالث مطالب، االكؿ يصف انواع سوؼ اتطرؽ لبعض االمور اؼبتعلقة باؼبهر. لذا س
فسوؼ يضم بعض االمور اػباصة باؼبهر اليت تناكؽبا اؼبهر، ك الثاين شركط اؼبهر ك احكاـ اؼبتعلقة بو، اما الثالث 

 الفقهاء.

 المطلب االول

 انواع المهر

بعد اف بينا تعريف اؼبهر ك ادلة مشركعيتو سوؼ نبحث يف ىذا اؼبطلب ك نبُت احكاـ انواع اؼبهر اليت تناكؽبا 
مهر اؼبسمى ك ما ىي  اؼبرأةالفقهاء ك قسم اؼبهر اىل قسمُت : اؼبهر اؼبسمى، مهر اؼبثل، ك نبُت مىت تستحق 

بُت كذلك نص اؼبادة اليت كردت يف القانوف العراقي مهر اؼبثل ك ما ىي ضوابطو، ك ن اؼبرأةضوابطو ك مىت تستحق 
 .1959لسنة  188رقم 

 انواع المهر

على النحو االيت :  19حيث نصت اؼبادة  22-19لقد بُت القانوف العراقي احكاـ اؼبهر ك حصرىا ما بُت اؼبادة 
 . (1)( تستحق الزكجة اؼبهر اؼبسمى بالعقد ، فاف مل يسم اك نفي اصال فلها مهر اؼبثل -1) 

 ك لذلك فاف اؼبهر نوعاف : مهر اؼبسمى ك مهر اؼبثل.

ك قاؿ  (2)، ك ىو ما ظبي عند العقد تسمية صحيحة ك تراضى عليو الزكجاف ، النوع االول : المهر المسمى 
 اك فرض رضاء بعد الزكاج .اخركف باف مهر اؼبسمى : ىو الذم اتفق الزكجاف عليو يف عقد الزكاج 

 

                                                           

 .1959لسنة  188العراقي رقم ( من قانوف االحواؿ الشخصية 19اؼبادة )(1) 
د. اضبد عبيد الكبيسي، االحواؿ الشخصية يف الفقو ك الفقهاء ك القانوف، اعبزء االكؿ، الزكاج ك الطالؽ ك اثارمها، بغداد، (2) 

 .117، ص 1972
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  (1)ك اؼبهر اؼبسمى جيب بشرط اف يكوف العقد صحيحا ك تسمية اؼبهر فيو صحيحا ايضا.  

ك يالحظ من التعاريف اؼبذكورة اعاله باف مهر اؼبسمى ىو ما ظبي بالعقد ك تراضا عليو الطرفاف ك من دكف 
ك للزكجة ؽبا اغبق اف  ك ىذا النوع من اؼبهر ىو السائد ك اؼبعموؿ بو يف اغلب العقود )ام عقود الزكاج(ضغط 

سبنع نفسها من االستمتاع حىت قبض اؼبهر ك ال تعد يف ىذه اغبالة ناشزا. ك اؼبستحب اف يكوف عقد الزكاج اؼبهر 
 فيو مسمى.

 حاالت وجوب المهر المسمى

 اف حاالت كجوب ك استحقاؽ اؼبهر للزكجة يف العقد اؼبسمى ) ام اؼبهر اؼبسمى( يف حالتُت :

 الصحيحاكال : العقد 

اتفق العلماء على انو فبا يًتتب على العقد الصحيح كجوب اؼبهر اؼبسمى للزكجة، ك من ادلة ذلك : قاؿ تعاىل: 
 (( )سورة النساء(. َكآتُوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنَّ ِِنَْلةن )

 . (2)انو عقد معاكضة على القوؿ بذلك، ك ىو معاكضة البضع باؼبهر فيقتضى كجوب العوض كالبيع 

اف من حاالت استحقاؽ الزكجة للمهر اؼبسمى بالعقد ك ىي ) اػبلوة(. ال خالؼ بُت الفقهاء يف اف من  ثانيا :
ربقق بو تسليم اؼببدؿ، ك اف طلقها قبل الدخوؿ الزمها نصفو ،  ألنوظبى مهرا لزكجتو قبل الدخوؿ لزمو بالدخوؿ، 

 –(( )سورة البقرة َأْف سَبَُسوُىنَّ َكَقْد فَػَرْضُتْم ؽَبُنَّ َفرِيَضةن فَِنْصُف َما فَػَرْضُتمْ  َكِإْف طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَػْبلِ لقولو تعاىل : ))
237  )(3) . 

باغبكمي، ك ىي اف جيتمع الزكجاف يف مكاف امنُت من االطالع الغَت اما اؼبقصود باػبلوة : ك يعرب عنها بالدخوؿ 
 . (4)رعي دينع من الدخوؿ اغبقيقي. عليهما ، ك ليس ىناؾ مانع حسي اك طبيعي اك ش

 
                                                           

شنات، مصر، اؼبستشار اضبد نصر اعبندم، موسوعة االحواؿ الشخصية الزكاج ك الطالؽ، دار الكتب القانونية، مطابع (1) 
 .86، ص 2226

 نور الدين ابو غبية، اغبقوؽ اؼبادية للزكجة، الناشر : دار الكتاب اغبديث ،(2) 
 http:/ noursalam.free.fr/b5.1.htm#.toc220414594 

 نور الدين ابو غبية، اؼبصدر اؼبشار اليو اعاله.(3) 
 .122د. اضبد عبيد الكبيسي، اؼبصدر السابق، ص (4) 
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 . (1)اؼبهر  بتأكيده –ك لو قبل الدخوؿ  –ثالثا : موت احد الزكجُت 

 ك هبذا التعريف لقد تبُت لنا ما ىو اؼبهر اؼبسمى ك ما ىي حاالتو قانونا ك شرعا. 

النوع الثاين من انواع اؼبهر اال ك ىي حاالتو االف ننتقل اىل بعد اف اهنينا الكالـ عن اؼبهر اؼبسمى ك ما معناه ك ما 
 ىو ) اؼبهر اؼبثل (.

، ك عمتها، اك ابنة  ألبيهاالشقيقة اك  كأختهاك ىو مهر الزكجة من اقارب ابيها  النوع الثاني : مهر المثل، 
 . (2)عمها، ك اذا مل يوجد ؽبا امثاؿ من قبل ابيها ضمن مثيالهتا اك اقراهنا من اىل بلدهنا 

من اسرة سباثل اسرة  امرأةك قيل ايضا، ك اذا مل توجد من سباثلها يف صفاهتا من اقارب ابيها اعترب مهر اؼبثل كمهر 
  (3)ابيها يف اؼبكانة ك اؼبنزلة االجتماعية. 

ك تكوف فباثلة يف صفات متعددة مثل السن ك البكارة ك العلم ك العقل ك اعبماؿ ك الدين ك اؼباؿ ك اف تعذر 
  (4)يصار اىل تقدير مهر اؼبثل دبعرفة اىل اػبربة . ذلك ف

  (5)ك يضيف البعض االخر على اؼبماثلة مثل : الثيوبة، ك اػبلو من الولد، ك اػبلق. 

عدكؿ ك لفظ الشهادة ك اف مهر  امرأتُتك يشًتط لثبوت اؼبهر ) مهر اؼبثل ( اختبار رجلُت عدلُت اك رجل ك 
سباثلها كقت العقدة ك تستحق الزكجة اؼبخوؿ هبا مهر اؼبثل اذا اسلمت ك ابن زكجها الدخوؿ  امرأةاؼبثل ىو مهر 

 . (6)يف االسالـ ك مل يكن قد ظبى مهرا عقد العقد 

 

 

                                                           

 .85ار اضبد نصر اعبندم، اؼبصدر السابق، ص اؼبستش(1) 
 .113أ. د. عثماف التكركدم، اؼبصدر السابق، ص (2) 
ابراىيم عبد اؽبادم اضبد النجار، حقوؽ اؼبراة يف الشريعة االسالمية دراسة ربليلية من فقو القراف الكرًن ك السنة النبوية ك (3) 

 .98، ص 1995ك التوزيع ، عماف ، االراء الفقهية اؼبعتمدة، مكتبة الثقافة للنشر 
 .6القاضي سعود ضبود الشمرم، اؼبصدر السابق، ص(4) 
 .117د. اضبد عبيد الكبيسي، اؼبصدر السابق، ص (5) 
اؼبعدؿ، اؼبكتبة القانونية، دار اغبرية  1959لسنة  188علي ؿبمد ابراىيم الكرباسي، شرح قانوف االحواؿ الشخصية رقم (6) 

 .43ص للطباعة، بغداد، 
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 حاالت وجوب مهر المثل

 لقد بُت العلماء ىذه اغباالت ك تناكلوىا بصورة مفصلة ك من ىذه اغباالت :

زكجيٍت نفسك، فتقوؿ : قبلت، ك ال  للمرأة:اكال : اذا كاف العقد صحيحا ك مل يسم فيو اؼبهر. كاف يقوؿ الرجل 
 . (1)يذكر مهرا 

ثانيا : اذا اتفقا على نفي اؼبهر، كاف يقوؿ ؽبا : تزكجتك على اال مهر لك ، ك تقوؿ : قبلت، فهذا االتفاؽ باطل 
 . (2)ك جيب ؽبا مهر اؼبثل 

اذا كانت التسمية ؾبهولة جهالة كاف يقوؿ ؽبا تزكجنك على ذىب اك على مالبس ك حلي فالتسمية ىنا  ثالثا :
 . (3)فاسدة عبهالتها جهالة فاحشة ك جيب ؽبا مهر اؼبثل 

 . (4)ك ىو ما يلتبس بو اغبق ك الباطل ك اغبالؿ ك اغبراـ  –االلتباس  –رابعا : اذا دخل هبا شبهة ك الشبهة 

اك اكثر ( دبهر كاحد، فسد اؼبهر ، ك لكل كاحدة مهر مثلها ، ك ذلك عبهل  امرأتُتخامسا : اذا تزكج نسوة ) 
 . (5)اؼبهر ك ما خيص كل كاحدة منهن يف اغباؿ 

سادسا : زكاج البكر البالغة دكف كليها، باقل من مهر اؼبثل ، جيعل للويل اغبق الفسخ اال اذا كصل اؼبهر ؼبهر اؼبثل 
 . (6)عند اغبنفية  ىذا

 

 

 

 
                                                           

 .114د. اضبد الكبيسي، اؼبصدر السابق، ص (1) 
 .114د. اضبد الكبيسي، اؼبصدر السابق، ص (2) 
 .7القاضي سعود ضبود الشمرم، اؼبصدر السابق، ص (3) 
 (.7اؼبصدر اعاله نفسو ك نفس الصفحة )(4) 
 .167د. ؿبمد ظبارة ، اؼبصدر السابق، ص (5) 
 .167السابق، ص د. ؿبمد ظبارة ، اؼبصدر (6) 
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 . (1)سابعا : اذا اتفق يف العقد على اسقاط اؼبهر، ففي ذلك مهر اؼبثل 

فيها مهر اؼبثل ك ىنالك اضافة ؽبذه اغباالت حاالت اخرل تناكؽبا الفقهاء  اؼبرأةك ىذه ىي اغباالت اليت تستحق 
 اؼبهر. ألحكاـيف شركحاهتم 

( كما 19بكل اغباالت اليت مت ذكرىا ك امنا نص كفق الفقرة االكىل من اؼبادة ) يأخذاما موقف اؼبشرع العراقي فلم 
تستحق مهر اؼبثل حبالتُت اذا مل يسمى يف العقد، اك مت نفيو ك ىذا رام اؼبشرع العراقي كفق  اؼبرأةبينا سابقا انو 

 .1959لسنة  188القانوف االحواؿ الشخصية رقم 

ف حاالت اؼبهر بشقيو اؼبسمى ك اؼبثل ك استحقاقو ك ما ىو موقف اؼبشرع ك ك هبذا التحليل قد انتهيت من بيا
اراء الفقهاء اليت مت كصفها من قبلهم على الرغم من ىنالك بعض اغباالت اليت مل اذكرىا ك لكن ما معموؿ بو 

 حاليا ىو ما نص عليو القانوف االحواؿ الشخصية.

 المطلب الثاني

 ( تأجيلبو ) تعجيل و  شروط المهر و االحكام المتعلقة

اف اجملتمعات تتكوف ك تنشا ك تزدىر ك تتقدـ عندما يكوف ىنالك اسرة داخل ذاؾ اجملتمع ك اف تكوين االسرة 
يتم عن طريق الزكاج، ك للزكاج احكاـ ك شركط ك كاجبات ك من بُت ىذه الواجبات ك االحكاـ ىو ) اؼبهر ( ك 

ك رفع من مكانتها لكي ال يعًتيها بعض  للمرأةقد فرضها الشارع اغبكيم تكرديا  للمرأةدبا انو حق خالص 
يف ديننا  ألمهيتواالحساس بالنقص ك على اهنا بضاعة ك امنا بالعكس الذين يقولوف اهنا بضاعة اك سلعة ك 

، اما االكىل  لذا سنتناكؿ يف ىذا اؼبطلب نقطتُت تأخَتهاالسالـ ىنالك شركط للمهر ك احكاـ زبص تعجيلو ك 
 ك ذلك على النحو اليت : تأخَتهتعجيلو ك  بأحكاـفهي تتعلق بالشركط ك الثانية تتعلق 

 شركط اؼبهر : للمهر عدة شركط منها : -1
 . (2)اف يكوف اؼبهر ىو اؼباؿ اؼبتقدـ اؼبعلـو  -أ 
 اف يكوف فبا جيوز سبلكو ك بيعو من نقد ك عُت ك ام شيء على ِنومها. -ب 
 تسليمو .اف يقدر الزكج على  -ج 
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 . (1)اف يكوف اؼباؿ فبلوكا للزكج  -د 
 . (2)اال يقل عن اغبد اؼبقرر لو شرعا  -ق 

ام جيب اف يعُت ك اف ال يكوف ؾبهوال جهالة ك اؼبقصود بالشرط االكؿ بانو جيب اف يكوف اؼباؿ متقوما ك معلوما 
شرعا. اك ما يقابلو يف عرؼ  فاحشة . ك عرفو القضاء اؼباؿ اؼبتقدـ بعدة تعاريف منها : ما يباح االنتفاع بو

 . (3)الناس

اؼباؿ اؼبتقدـ ك غَت اؼبتقدـ ىو انو اغبنفية ضموا اؼباؿ ام متقدـ ك غَت متقدـ ، ك غَت  بتعريفك سبب خالؼ 
 اؼبتقدـ عندىم ىو عكس التعاريف اليت كضحتها سابقا.

بانو اتفق الفقهاء منذ القدـ بانو ام شيء ال ديكن سبلكو ك ال جيوز، يصح اف يكوف ك خبصوص الشرط الثاين 
مهرا للزكجة، مثل الدـ ك اؼبيتة ك غبم اػبنزير ك على ِنومها، نص يسمى دباؿ متقـو ك ىو حراـ على اؼبسلم ك 

خرل، ك دبا اف البيع مقابلو يضع كل كاحدة منهما مهر اال ألنوعلى اساس ىذا لقد حـر العلماء زكاج الشفار 
التسمية غَت صحيحة ك فاسدة كايضا اختلف الفقهاء اذا ظبي اؼبهر ؿبرما باف الزكاج  فأذفليس من االمواؿ 

صحيح اك ال، منهم من قاؿ صحيح ك البعض االخر غَت ذلك ك كل كاحد منهم لديو اغبجة ك الدليل ك اهلل 
 اعلم.

اذا كاف مستحيل سواء استحالة اك  ألنوللزكجة ك ليس مستحيل  ك الشرط الثالث اف يقدر الزكج على تسليمو
 مطلقة فتعترب فاسدة ك غَت جائزة ك اف يسلم من الفرد ك العُت اؼبعركؼ لدل عامة الناس.

ك الشرط الرابع لقد اتفق الفقهاء على سبلك الزكج اؼباؿ ) اؼبهر( الذم يقدـ للزكجة ، لكن ىنالك حاالت بينها 
 . (4) اؼبرأةك القوؿ الثاين ال تستحقو  اؼبرأةاف االب معسرا يـو االمهار ك قد اختلفوا فيو اؼبالكية ىو الفقهاء، اذا ك

 . (5)اما اذا كاف االب موسرا يـو االمهار اتفق الفقهاء اف ذلك جائز 
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اـ خبصوص الشرط اػبامس ك ىو االخَت اف ال يكوف اقل من اغبد الشرعي ك ىذا الشرط اختلف فيو صبيع فقهاء 
اؼبسلمُت يف ربديد ادىن اؼبهر ك ما ىو مقداره منهم من قاؿ طبسوف درمها اك اربعوف ك اخركف ثالث دراىم ك 

ك الواقع الذم يعيشو االفراد ال ينبغي اف حيدد اال اف العقل السليم  اآلراءالبعض االخر طبس دراىم ك غَتىا من 
ادىن اك اعلى قيمة للمهر الف حاؿ الناس متفاكت بُت غٍت ك فقَت ك ما بينهم حالة كسط. لذا اف اساس اؼبهر 
ىو ما تراضا عليو الطرفاف ك قبلت بو الزكجة ك كليها ك لكن النصوص الشرعية ك احاديث الرسوؿ ) صل اهلل عليو 

على تيسَت الصداؽ ك عدـ اؼبغاالة فيو ك جعلو ذبارة، ك قد اعترب ابن القيم اعبوزية الذم ىو من ك سلم( حث 
برد من ىو حدد اؼبهر االدىن ك قاؿ انو ليس من السنة اعالـ ائمة اؼبسلمُت ك تلميذ شيخ االسالـ ) ابن تيمية( 

اتفق العلماء ك فقهاء اؼبسلمُت على الصحيحة ك اثاره حقيقة ، ك مل حيددكا ايضا مقدار اعلى مهر، ك لكن 
تيسَت الصداؽ ك عدـ كضع عوارض اك حواجز ك طلب مهر عايل ك خصوصا يف كقتنا اغبايل جيب على كيل امر 

 اف تيسر ك تسهل على الرجل الذم يرـك التزكج هبا.  اؼبرأة

 مهر السر و مهر العالنية

على مسائل اؼبهر ك منها السر ك العلن ام يتفق الرجل  اؼبرأةىنالك بعض اغباالت اليت قد ربصل بُت الرجل ك 
سرا على مهرا ك يعقد عليها بغَت الذم  اتفق عليو سرا لذا اختلف الفقهاء حوؿ ايهما يكوف الواجب  اؼبرأةمع 

 دفعو للزكجة على قولُت :

 . (1)االكؿ : اف يؤخذ باؼبهر الذم حدد علنا للناس ك ىو رام اغبنابلة ك اغبنفية 

 . (2)اين : اف اؼبهر جيب كقت انعقاد العقد سواء كاف سرا اك علنا ك ىذا رام الشافعية الث

لقد انتهينا من مفهـو شركط اؼبهر ك بيناىا على النحو الذم فصلو الفقهاء ك بياف احكاـ مهر السر ك العلن ك 
 (.التأجيليؤخذ ك االف ننتقل اىل احكاـ ) التعجيل ك  بأيهما
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 اؼبهر  تأجيل احكاـ تعجيل ك -2
 تأجيلاىل اجل قريب اك بعيد كما جيوز تعجيل بعضو ك  تأجيلوجيوز تعجيل اؼبهر كلو، ك يصح 

. ك ذلك الف اؼبعركؼ عرفا كاؼبشركط  (1)البعض االخر حسب اتفاؽ الزكجُت ك دبقتضى العرؼ 
شرطا. اال اذا كاف ىناؾ اتفاؽ بُت الزكجُت على كيفية دفع اؼبهر فحينئذ جيب االلتزاـ باالتفاؽ ك لو  

 .  (2)كاف العرؼ على خالفو 
فاف جرل العرؼ بتقدًن اؼبهر كلو قبل الدخوؿ كجب تقدديو، ك اف جرل العرؼ بتقدًن نصف اؼبهر 

 . (3)اف كاف العرؼ تقدًن الثلثُت كاف الواجب تقدديو كجب اف يقـو ك 
يف ىذه اغبالة  ألنوك كما قلنا جيوز االتفاؽ خالفا للعرؼ حبسب اتفاؽ العلماء على ذلك ك اجازه 

 يعد قبوال من طرؼ الزكجة على ىذه االتفاؽ ام برضاىا ك قناعتها.
كاف االجل معلوما، ك اف ال يكوف   بعضو ، اذا تأجيلاؼبهر كلو اك  تأجيلك جيوز االتفاؽ على 

 . (4)بعيدا

( من قانوف االحواؿ الشخصية العراقي حيث نصت ) جيوز تعجيل اؼبهر اك 22ك على ىذا االساس قضت اؼبادة )
 . (5)كال اك بعضا . ك عند عدـ النص على ذلك يتبع العرؼ   تأجيلو

 تأجيلالنافذ حاليا انو اخذ تعجيل اؼبهر كلو اك  من قانوف االحواؿ الشخصية العراقي 22ك يتبُت من نص اؼبادة 
بعضو االخر اك تعجيل قسما من ك تقسيط القسم االخر منو ك اذا مل ينص يف العقد على ىذه االمور فيتبع 
العرؼ اؼبعموؿ بو بالعراؽ ك اذا مل يتم االتفاؽ بُت الزكجُت ك ال يوجد عرؼ يتبع يف بلد ما فانو يصبح اؼبهر 

 ك تقسيطو. تأجيلوكاجب يف ذمة الزكج ك حاال. ام ال جيوز 

ا عينت مدة اؼبهر اؼبؤجل فليس للزكج اؼبطالبة بو قبل حلوؿ االجل ك لو كقع الطالؽ، اـ اذا تويف الزكج فيسقط فاذ
 (6) االجل، ك اذا مل يكن االجل معينا اعترب اؼبهر مؤجال اىل كقوع الطالؽ، اك كفاة احد الزكجُت.
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 العقد الستحقاؽ اؼبهر بالوفاة اك ك على ىذا االساس نص اؼبشرع العراقي على ) يسقط االجل اؼبعُت يف
 . (1)الطالؽ(

ك اؼبقصود هبذا ىو انو اذا عُت زمن كقوع االمر اؼبؤجل فليس من حق الزكجة اف تطالب باؼبهر حىت ك لو كقع 
الطالؽ بينهم ك السبب يف ىذا الهنم ؿبددين مدة يستحق فيها اؼبهر . ك لكن استثناء على ىذا بانو اذا تويف 

اؼبهر كامال. ك اما اذا مل يتم ربديد مدة معينة بُت  اؼبرأةؿبددين مدة فاف ىذه اؼبدة تسقط ك تستحق  الزكج ك لو
االجلُت اما  بأقربالزكجُت اك االىل فيما بينهم ك اتفقوا فقط على تقسيط اؼبهر فسوؼ يكوف استحقاؽ اؼبهر 

 الطالؽ اك الوفاة ك ىذا معموؿ بو فب العراؽ ك يف اغلب اؼبدف.

ا اذا عجز الزكج عن دفع اؼبهر فقاؿ ) االمامية ك اغبنفية( انو اذا عجز الزكج عن دفع اؼبهر فليس للزكجة اف ام
 . (2)تفسخ الزكاج ، ك ال للقاضي اف يطلقها ، ك امنا ؽبا حق االمتناع عنو 

 . (3)ك قاؿ الشافعية : اذا ثبتت اعارة ك مل يدخل فاف ؽبا الفسخ ، ك اذا دخل فليس ؽبا اف تفسخ 

كال اغبالتُت معجل اؼبهر ك مؤجلو، الف الطاعة تقع على ك االف سوؼ ابُت موقف الزكجة ك مطاكعة زكجها يف  
 كل موجز.اك ضمن كاجبات الزكجة ك ىو حق ديلكو الرجل على زكجتو، ك سنتكلم عنو بش

 حالة طاعة الزوجة اذا كان المهر معجل

)بدؿ( كما تعُت حق الزكج  ألنواف سبتنع عن تسليم نفسها للزكج بال عذر، حىت تقبض اؼبهر اؼبعجل كلو،  للمرأة
 . (4)يف االستمتاع هبا 

ؽبا اغبق ايضا اف سبنع نفسها ك تسليمها اىل زكجها حىت ك اف بقي دينارا كاحدا يف ذمة  فللمرأةعلى ىذا االساس 
 الزكج ما داـ اف ىذا حقها الشرعي ك قد جوز العلماء ىذا االمر.
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فعل ما جيب عليو، فاف امتنعت  ألنواما اذ سلم الزكج عاجل اؼبهر اىل الزكجة فيجب عليها تسليم نفسها اليو، 
 . (1)ذر ، ثبت للزكج حق اسًتداد اؼبهر الذم دفعو عن ذلك بال ع

 اما حالة طاعة الزوجة لزوجها و كان المهر مؤجال

اف سبتنع عن الطاعة ، ك تسليم نفسها لزكجها بسبب عدـ استالمها للمهر اؼبؤجل الف دبوافقتها على  للمرأةليس 
 . (2)رضى منها بتسليم نفسها  التأجيلاسقطت حقها يف تعجيل قبضو، ك تكوف موافقتها على  التأجيل

اـ الشافعي ك مالك ك ابو يوسف من اغبنفية فقالوا ال جيوز ؽبا االمتناع عن تسليم نفسها بعد اف سلمت نفسها 
. كزيادة على ذلك قالوا ايضا ، جيوز ؽبا عدـ الطاعة ك االمتناع عن تسليم نفسها حىت تستلم مؤجل  (3)اكؿ مرة 

 . (4)يصبح مستحقا كما لو كاف كاجبا ابتداء، فيكوف ؽبا اؼبهر اؼبعجل  ألنوجل دفعو ، اؼبهر الذم حاف ا

 المطلب الثالث 

فهناؾ بعض اؼبواضيع ك االحكاـ  ألمهيتواؼبفركضة على الزكج ك  للمرأةكما قلنا اف اؼبهر ىو من اىم اغبقوؽ 
للمهر كلو اك  اؼبرأةاالكىل سوؼ تضم حاالت استحقاؽ اػباصة باؼبهر سوؼ اتطرؽ اليها ك ذلك بثالث نقاط، 

نصفو اك سقوطو ، ك الثانية موضوع زيادة اؼبهر ك اغبط منو ، اما النقطة الثالثة ك االخَتة ىي ظاىرة اسباب غالء 
 اؼبهور ك اضراره على اجملتمع االسالمي.

 للمهر كلو او نصفو او سقوطو المرأةحاالت استحقاق   -1
متفق : يثبت اؼبهر اؼبسمى كلو يف ثالث حاالت منها اثنتاف حالة استحقاق المهر كلو  - أ

 . (5)، ك كاحدة ـبتلف هبا  عليها بُت الفقهاء
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 اما اؼبتفق عليها بُت صبيع الفقهاء يف حاليت ك مها :

عليو سباـ مهرىا سواء كاف ىذا الدخوؿ يف العقد الصحيح  تأكداغبالة االكىل : الدخوؿ : فاذا دخل الزكج بزكجتو 
 .( 1)اـ يف عقد فاسد 

 . (2)اغبالة الثانية : ديوت احد الزكجُت ك لو قبل الدخوؿ 

اغبالة الثالثة : اػبلوة الصحيحة : ك يعرب عنها بالدخوؿ اغبكمي ك ىو اف جيتمع الزكجاف يف مكاف امنُت من 
 . (3)ناؾ مانع حسي اك طبيعي اك شرعي دينع من الدخوؿ اغبقيقي اطالع الغَت عليهما ك ليس ى

( حيث 21ك ىذه ىي اغبالة اليت اختلف فيها الفقهاء بُت رافض ك مؤيد اما اؼبشرع العراقي فقد نص يف اؼبادة )
قاؿ ) تستحق الزكجة كل اؼبهر اؼبسمى بالدخوؿ اك دبوت احد الزكجُت ك تستحق نصف اؼبهر اؼبسمى بالطالؽ 

 . (4)قبل الدخوؿ 

العراقي نص على اغبالة االكىل ك الثانية ك مها ) الدخوؿ اغبقيقي  ( بانو اؼبشرع21ك يتبُت من خالؿ نص اؼبادة )
 ك اؼبوت ( اما اغبالة الثالثة )اػبلوة( سكت عنها.

 حاالت استحقاق نصف المهر -2
جيب للزكجة على زكجها نصف اؼبهر اذا كاف عقد النكاح صحيحا، ك سكي اؼبهر كقت العقد 

 . (5)تسمية صحيحة، ك اِنل رباط الزكجية قبل الدخوؿ، ك كانت الفرقة من قبل الزكج 

ُسوُىنَّ َكَقْد فَػَرْضُتْم ؽَبُنَّ َكِإْف طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَػْبِل َأْف سبََ اما الدليل على كجوب نصف اؼبهر للزكجة يف قولو تعاىل : )
 . (6)(  َفرِيَضةن فَِنْصُف َما فَػَرْضُتْم ِإالَّ َأْف يَػْعُفوَف أَْك يَػْعُفَو الَِّذم بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ 
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 الحاالت التي يسقط فيها المهر كلو -3
 اغباالت االتية :ىنالك حاالت يسقط فيها اؼبهر كلو ك ال شيء للزكجة على زكدىا ك ذلك حسب 

 . (1)اغبالة االكىل : اذا حصلت الفرقة قبل الدخوؿ ك كاف السبب يف ذلك الزكجة 
اغبالة الثانية : اذا حصلت الفرقة بسبب من الزكج ك كانت ملغية للعقد من اساسو كالفرقة قبل 

 . (2)الدخوؿ بسبب بلوغ الزكج اك افاقتو 
من اؼبهر كلو قبل الدخوؿ ك بعده اذا كانت من اىل التربع ك  اغبالة الثالثة : اف تربل الزكجة زكجها 

 . (3)كاف التربع دينا يف الذمة 
اغبالة الرابعة : اذا كاف العقد فاسد ك حصلت اؼبفارقة قبل الدخوؿ ك لو بعد اػبلوة الصحيحة ال 

 . (4)جيب شيء من اؼبهر  للزكجة 
 الزيادة على المهر و الحط منو -2

 فأجاز، اف الزيادة على اؼبهر تكوف من الزكج بعد اسباـ العقد، ك قد اجاز اغبنابلة ك ايب يوسف من اغبنفية 
 . (5)اؼبهر  كأصلللزكج بعد اسباـ العقد ك االتفاؽ على اؼبهر اف يزيد فيو ك تكوف الزيادة  

 ك يشًتط لصحة الزيادة على اؼبهر اربع شركط ك ىي :
 . (6)اف يكوف الزكج من اىل التربع باف يكوف بالغا عامال رشيدا  -أ 
اف تكوف الزيادة معلومة ، الف ىبة اجملهوؿ غَت صحيحة ، فلو قاؿ الزكج : زدتك يف مهرؾ، ك مل  -ب 

 . (7)يعُت شيئا، فاف ىذه الزيادة ال تصح للجهالة 
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يكوف اذا كانت الزكجية مطلقة  اف تكوف الزكجية قائمة حقيقية اك حكما، ك قياـ الزكجية حكما -ج 
 . (1)طالقا رجعيا ) ام اهنا مطلقة طلقة كاحدة اك اثنُت ك مل تنتو عدهتا ( 

 . (2)قبوؿ الزكجة اك كليها الزيادة يف اجمللس  -د 

من اؼبهر من الزكجة. فاذا كانت عاقلة بالغة رشيدة فلها اف اما اغبط من اؼبهر فانو عكس الزيادة فيكوف اغبط 
كجها كل اؼبهر اك بعضو بعد سباـ العقد ك تسميتو الف اؼبهر بعد سباـ العقد ك صحتو التسمية يصبح ربط عن ز 

 . (3)حقا للزكجة تتصرؼ فيو كما تتصرؼ يف سائر امالكها باؽببة ك غَتىا 

ىذا كال جيوز لويل الصغَتة ك من يف حكمها ك لو كاف ابا اك جدا اف حيط شيئا من مهرىا الف اؼبهر اؼبسمى يف 
 . (4)العقد يصَت ملكا خاصا للزكجة 

 ظاىرة غالء المهور و اضراره على المجتمع االسالمي   -3
نيا ك الدين ك ارتباط بُت الشك اف الزكاج لو ضركرة قصول ك ىو من ضركريات اغبياة ك ذبمع بو مصاحل الد

الناس ك تعارفهم ك اقًتاهبم من بعضهم البعض، ك حيصل بسببو اؼبودة ك الًتاحم بُت الزكجُت ك اىل الزكجُت 
ك يسكن الزكج اىل زكجتو ك العكس الزكجة اىل زكجها ك ىو تكملة لدين اؼبسلم ك دليل ذلك قاؿ اغببيب 

زكج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق اهلل يف النصف الثاين( اؼبصطفى )صل اهلل عليو ك سلم ( : ) اذا ت
 ركاه البيهقي.

حفظ لنفس اؼبؤمن ك منعو يف الوقوع يف اغبراـ  ألنولذا حثنا الرسوؿ الكرًن ) صل اهلل عليو ك سلم( على الزكاج 
 يطيقوا ك دبا ال كعلى اساس ذلك جيب على اكلياء النساء اف خيففوا من عبء الشباب ك عدـ تكليفهم دبا ال

ببعض اؼبظاىر ك االشاعات الكاذبة من خالؿ  التأثرالبعض منها :  سأذكريتحملوف. اما االسباب فهي كثَتة ك 
)سبحانو ك تعاىل( ك عدـ اتباع سنة اغببيب اؼبصطفى التباىي ك التعافر بُت عامة الناس ، عدـ اتباع شرع اهلل 

)صل اهلل عليو ك سلم( عندما حث على عدـ اؼبغاالة يف اؼبهور ك عدـ معرفة احكاـ الدين ك السنة اؼبتعلقة 
خبصوص الزكاج، ك ىنالك بعض االىايل يطمعوف يف اف يزيدكا يف مهر ابنتهم حىت تفتخر بنفسها ك ربس ؽبا 

قي النساء كردبا طمع االىل ايضا ك ذلك كراء حجة اغبسب ك النسب، ك بصراحة كل ىذه شاف ـبتلف عن با

                                                           

 (1)  http:/www.krgc.org/default.aspx?page=articleid=6331.3 
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االسباب اف السبب الرئيسي لغالء اؼبهور ىو اكال عدـ االقتداء بسنة نبينا ك عدـ كجود قانوف يراعي غالء اؼبهور 
ادم مرموقو ذك قيمة فيطالبوف كمعرفة قدرة الفرد على دفع اؼبهر اكال ك ىنالك بعض العوائل يعيشوف يف مستول م

الشديد ىنالك بعض االىل  لألسفبغالء اؼبهور حىت يتناسب مع حالتهم اؼبادية ك مستواىم االقتصادم، ك 
يتعاملوف مع الزكاج على انو عملية بيع ك شراء مضافا اىل ذلك قلة العلم ك اعبهل ك انتشار االمية ك تقليد 

 ك امنا هتمل ك حىت الشاب يهمل من قبل اىلو.  االخرين ، عدـ سؤاؿ الفتاة عن مهرىا
ك ظهور بعض االمور ك ك كل ىذه االسباب اعبمة اليت بيناىا تؤدم اىل اضرار على اجملتمع ك عدـ استقراره 

الظواىر اليت ال تليق باجملتمع العريب االسالمي ك من ىذه االثار ىو انتشار العنوسة بُت اعبنسُت االناث ك الذكور 
ك عدـ االستقرار النفسي ك ظهور مشاكل مع  متأخرء اؼبهور ك يؤدم اىل اف يتزكج ك ىو يف سن بسبب غال

االىل ك مع االصدقاء ك االقارب ك كل ذلك يسبب عدـ االستقرار ، ك اللجوء اىل الوسائل غَت اؼبشركعة ك 
كاج دبا يسمى )بالزكاج العريف( يضطر اليو الشاب ىو الز احملرمة ك ذلك بسبب غالء اؼبهور. ك مضافا اىل ذلك فبا 

ك قد يؤدم غالء اؼبهور اىل ظهور حاالت السرؽ ك النصب ك االحتياؿ الناس على بعضهم البعض اك قد يقًتض 
 ىربا من غالء مهر العربيات. باألجنبياتالشاب لغرض اكماؿ تكاليف اؼبهر، اك قد يهرب الشاب اىل التزكج 

ىل اؼبساعدة يف القضاء على ىذه الظاىرة ك ما يقع على الدكلة ك توفَت ك ىنالك حاالت جيب على الدكلة ك اال
ؾبتمع امن ك مستقر ك خايل من الشوائب ك توفَت فرص عمل ك القضاء على البطالة اك اغبد منها ك كسائل 

اؽبم ك االعالـ اليت من شاهنا تقليل ك اغبد من ىذه الظاىرة من خالؿ ما تنشره ك تذيعو تبُت للناس ماىية افع
على  تأثَتهىذا اؼبوضوع ك خطورتو ك  ألمهيةاما فيما يقع على االىل ىو زيادة الوعي لديهم ك ذلك  خطورهتا.

العريس ك صفاتو اغبميدة ك االبتعاد عنم االمور اؼبادية اليت ىي من االمور اليت تؤدم  بأخالؽاجملتمع. ك اىتماـ 
مكاـر  ألسبمك يف قولو )صل اهلل عليو كسلم ( : ) امنا بعثت  الشأفاىل اهنيار اجملتمع الف الرسوؿ كصانا يف ىذا 

 االخالؽ( .
اؼبهر حىت اعباىلية كاف عندىم : اؼبهر فريضة الزمة لصحة عقد الزكاج ك داللة على شرعيتو .ك كانوا اؿ  ألمهيةك 

 . (1)يقركف زكاجا ك ال يعًتفوف بشرعيتو اال اذا كاف مهرا 
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 الخاتمة
الذم بنعمتو تتم الصاغبات ، ك اشكره ك اضبد كثَتا سبحانو ك تعاىل على ما كفقٍت فيو من كتابة ىذا  اغبمد هلل

 البحث ك يسر االمور اىل ما كصلت اليو من نتاج ك مفاىيم.
 ك من اىم االستنتاجات اليت ظهرت خالؿ كتابيت للبحث ىي :

هاء ك مل يركم انو شذ احد عن ىذه ع عليو كل الفقاف اؼبهر ىو شرط من شركط النكاح ك ىذا اصب -1
 القاعدة، اف اؼبهر تكليف ك امر من اهلل ) سبحانو ك تعاىل(.

( ك ال خالؼ يف ذلك، ك يستحب ايضا تسمية اؼبهر عند العقد كمع ذلك جيوز عدـ 9ك اظباء اؼبهر ) -2
 تسميتو ك ىذا ايضا ال خالؼ عليو بُت فقهاء اؼبسلمُت.

حسب االتفاؽ، ك ؽبا اف سبنع نفسها حىت استيفاء كامل حقها حىت ينقسم اؼبهر اىل مؤجل ك معجل  -3
 كاف بقي دينارا كاحدا ك ىذا ؾبمع عليو.

يبُت القانوف اغباالت اليت تستحق فيها كل اؼبهر ك نصفو اك سقوطو ك بُت ايضا حاالت استحقاقو عند  -4
 التسمية ك كيف ك بُت حاالت اؼبهر عند عدـ التسمية .

ملك تاـ ك ؽبا اغبرية اف تتصرؼ فيو كيف تشاء فيجوز اف هتديو كلو للزكج اك تربا  الصداؽ ملك للزكجة -5
 ك لكن بشركط ك ىي اف تكوف عاقلة بالغة غَت ؿبجور عليها لغة ك اف ال تكوف ؾببورة.

ك اف اؼبهر ىو ثابت يف الكتاب ك السنة ك اصباع الفقهاء اؼبسلمُت عامة ك ىو من اىم اغبقوؽ اؼبادية  -6
 على زكجها .للزكجة 

بالعكس ك امنا ىو تكرديا ؽبا من قبل الشارع الكرًن ، ك ىو على الزكج  اؼبرأةاف اؼبهر ىو ليس شراء  -7
 .اؼبرأةكاجب دكف 
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 التوصيات

اجياد قانوف اك ادراج نص مادة بانو على القاضي اف جيد نسبة ك تناسب بُت حالة الرجل الذم يريد  -1
الزكاج ك اؼبهر الذم يريده اىل البنت ك قياسو على االكضاع السائدة حاليا، صحيح ليس ىنالك 

اماـ  ك تسهيل االمور الظركؼمانع من اف يفرض مهر على اىل البنت ك لكن على االقل اف يراعي 
 الشاب.

توفَت فرص عمل من قبل الدكلة لكي يستطيع الشاب من اف يعمل ك جيمع اؼباؿ لكي يتقدـ باؼبهر  -2
 .للمرأةاؼبناسب 

كسائل االعالـ : على كسائل االعالـ من تلفزيوف اك راديو اك االنًتنت حاليا من نشر الثقافة ك  -3
ك السالـ( كيف كاف عطوفا ك رحيما ك  الوعي الديٍت ك معرفة سنة اغببيب اؼبصطفى) عليو الصالة

 سهال ك لينا مع الصحابة ك مع من تقدـ للزكاج من بناتو رضواف اهلل عليهن.
ك جيب على االئمة ك فقهاء ك علماء االمة االسالمية من نشر ؿباضرات ك القائها هبذا اػبصوص ك  -4

ياف طرؽ الشر ك النهي عنها. ك اغبث على عدـ اؼبغاالة باؼبهور ك بياف طرؽ اػبَت ك اغبث عليها ك ب
) من بركة النساء قلة مؤكنتها، ك تيسَت كالدهتا،  يقوؿ االماـ الصادؽ )عليو السالـ( : الشأفيف ىذا 
 شدة مؤكنتها ، ك تعسَت كالدهتا(. شؤمهاك من 

ر ال على البنت اف تقتنع بالقليل ك الرضا ك عدـ التشبو بالغرب ك ؿباكلة تقليدىم دبا يعملوه من امو  -5
 .باإلسالـدخل ؽبا 

قاؿ احد العلماء ك ىو يعض الناس اذا صعبتم اغبالؿ اصبح اغبراـ سهال فعلى الناس اف ال يصعبوا  -6
اغبالؿ ك يضعوف العوائق ك اغبواجز اماـ الشاب ك عليهم اف يعملوا دبا كاف يعمل السلف الصاحل 

لوا ك يعم يأخذكاحيث سهلوا اغبالؿ ك اصبح اغبراـ صعبا، ك من ىذه القاعدة على االىل اف 
 بتيسَت اغبالؿ ك تسهيلو ك تصعيب اغبراـ ك سد طريقو بصورة هنائية ك اغبد منو.
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