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المقدمة
الحمــد هلل الــذي علــم بالقلــم علــم اإلنســان مــا لــم يعلــم ،والصــالة والســالم عــى ســيدنا محمــد شأ�ف األنبيــاء والمرسـ ي ف
ـل� ،وعــى آلــه
وأصحابــه مفاتيــح الحكــم ومصابيــح الظلــم ،أمــا بعــد:
فــإن النــكاح وســيلة مــن وســائل الحيــاة ش
الب�يــة ،وهــو الطريقــة الـ تـى اختارهــا هللا تعــاىل لــ� تســتمر الحيــاة ش
الب�يــة ،ويتحقــق المطلــوب بــه  ،وهــو
ي
ي
تكاثــر األمــة والمباهــاة بهــا.
ً
كا مــن الزوجـ ي ف
ـ� باآلخــر ،وتنظيــم العالقــة بينهمــا عــى أســاس قيــام كل منهمــا بمــا عليــه مــن واجبــات تجــاه اآلخــر ،ومنهــا الصــداق الــذي هــو
ولحاجــة
ً
ً
ف
ف
حــق ش�عــه هللا للم ـرأة ي� زواجهــا اع ـزازا وتكريمــا لهــا .وألهميــة الموضــوع ي� حيــاة كل مــن الرجــل والم ـرأة أحببــت أن أتقــدم بهــذا الموضــوع والــذي
ف
ـالم ،دراســة فقهيــة مقارنــة).
تحــت عنــوان ( :أحــكام الصــداق ي� الفقــه اإلسـ ي

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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التعريف بموضوع البحث:

ف
االسالم ،وذلك من خالل دراسة فقهية مقارنة.
هذا البحث محاولة لتسليط الضوء عى أحكام الصداق ي� الفقه
ي
ـ� أفـراد المجتمــع الـ تـى ه مــن سـ ف ف
أهميــة الموضــوع :عـ فـى االســالم بتنظيــم العالقــات الزوجيــة بـ ي ف
ـ� هللا الفطريــة الـ ت يـى فطــر النــاس عليهــا منــذ أن أهبــط
ي ي
ً
آدم عليــه الســالم عــى األرض ،وكتــب عليــه ،وعــى ذريتــه أن يعيشــوا عليهــا ،فقــد شــاء هللا أن تكــون عمــارة األرض ،وصــالح الحيــاة فيهــا مرتبطــا
بالزوجيــة الـ تـى نشــاهدها ف� اإلنســان .فالصــداق ف� ش
ال�يعــة لــه أحــكام وأنــواع وفيــه مســائل تحتــاج اىل البحــث والدراســة ،باالضافــة اىل حاجــة النــاس
ي
ي
ي
ف
ي� كل زمــان ومــكان لهــذا الموضــوع ،واهتمــام اإلســالم بأحــكام الصــداق إنمــا هــو تكريــم للم ـرأة ،ورفــع لقيمتهــا وقدرهــا ،وحفــظ لحقوقهــا وقطــع
للخصومــة والـ تـراع ،واعطــاء كل ذي حــق حقــه.

أسباب اختيار الموضوع:
ت
ف
دفعتى الختيار هذا الموضوع هو:
الى
من أهم األسباب ي
ي
 .1حاجة االنسان بتوضيح أحكام األحوال الشخصية  ،خاصة الصداق..
ف
.2إن الصــداق لــه مكانــة عظيمــة ي� الحيــاة اإلنســانية ،بحيــث ال يســتقل بزمــان دون آخــر ،وأن بعــض مســائله المتجــددة يســتلزم بيــان حكمهــا عــى
ضــوء مــا ذكــره العلمــاء الســابقون
يف
المغرض� الذين يرون أن الصداق إهانة للمرأة ،ويجب عقد الزواج خاليا من الصداق ،وهذا بنظرتهم القارصة.
 .3تفنيد شبهات
 .3الرغبة ف ي� دراسة مسائل األحوال الشخصية.
العلى ف ي� هذا الموضوع.
 -4الحصول عى الفائدة العلمية من خالل كتابة البحث
ي

منهجية دراسة الموضوع:

ً
ف
ف
ـدا دقيقـ ًـا قبــل بيــان حكمهــا ،ليبـ ي ف
ـ�
اعتمــدت ي� دراسـ ت يـى عــى منهــج العــرض والمقارنــة ،فبــدأت ي� كل الموضــوع بتحديــد عنــوان المســألة تحديـ
ً
ً
المقصــود مــن دراســتها ،ثــم بــدأت بتعريــف الكلمــات لغويــا واصطالحيــا.
ف
ف
ت
ـى ي�
وإذا كانــت المســألة مــن المســائل الـ يـى ال خــالف عليهــا أذكــر حكمهــا بدليلهــا مــع توثيــق االتفــاق مــن المصــادر المعتـ بـرة ي� كتابــة البحــث العلـ ي
هــذا المجــال.
ـ� العلمــاء ،فقمــت بذكــر آراء الفقهــاء ،وجعلــت قــول جمهــور العلمــاء ف� ت
وإذا كانــت المســألة مــن المســائل الخالفيــة بـ ي ف
الرتيــب األول ثــم ذكــرت بقيــة
ي
ً
ف
اآلراء تباعــا  ،واعتمــدت عــى الكتــاب والســنة ومــا يســتنبط منهــا ي� معالجــة الموضــوع ،واستأنســت لذلــك بأقــوال الفقهــاء واألئمــة المجتهديــن،
وعقــدت المقارنــة بينهمــا.
ً
ف
ف
ـام بتخريـ ـ ــج
وقمــت بعــزو اآليــات القرآنيــة الكريمــة اىل محلهــا ي� الســور بذكــر رقــم اآليــة ي� الســورة ،مــع ذكــر وجــه الداللــة لــكل آيــة ،فضــا عــن قيـ ي
ف
األحاديــث النبويــة ش
ال�يفــة واآلثــار مــن مصادرهــا مــع ذكــر وجــه الداللــة ،وهــذا بحســب الطــرق المعتمــدة ي� التخري ـ ــج بعزوهــا اىل مصادرهــا األصليــة،
ً
ف
ش
ت
يف
الى ورد فيها الحديث
مقترصا عى
الصحيح� عند ورود الحديث فيهما ،أو ي� أحدهما إن ورد فيه فقط ،وإال أ�ت إىل أغلب المصادر األخرى ي
إن لــم يــرد فيهمــا.
وثقــت أقــوال العلمــاء وآرائهــم مــن كتبهــم مبـ ش
ـا�ة مــا وجــدت إىل ذلــك ســبيال ،كمــا وثقــت آراء المذاهــب الفقهيــة وأدلتهــم مــن مصادرهــا األصليــة
المعتمــدة ،وذلــك لغــرض مناقشــتها وتحليلهــا بغيــة الوصــول إىل ال ـرأي الراجــح.
الم� ش
قوس� ل� ال يختلط مع ت ف
يف
مبا�ة بعد ما نقلته منه ،ووضعت ي ف
وعزوت األقوال إىل أصحابها ،وذكرت المصادر ف� ت ف
الم�.
ب�
ي
ي
وكذلك رتبت المصادر والمراجع ف ي� نهاية البحث وذلك حسب الحروف األبجدية.
وقامت هندسة هذا البحث عى بنائه ثالثة مباحث  ،مسبوقة بمقدمة ومتلوة بخاتمة.
وه هــذه -ضمنتهــا الحديــث عــى التعريــف بموضــوع البحــث ،وأســباب اختيــار الموضــوع وأهميتــه ،ومنهجيــة دراســة الموضــوع
أمــا المقدمــة – ي
وخطــة البحــث.
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وكان المبحث األول قد خصصته لتعريف الصداق ش
وم�وعيته وحكمه وحكمته.
ف
الثا� فقد خصصته لبيان أنواع الصداق وما يتفرع منه.
وأما المبحث ي
وأما المبحث الثالث فخصصته لبيان استقرار الصداق تعجيله وتأجيله وما يتفرع منه.
وأما الخاتمة فخصصتها ألهم النتائج ف ي� البحث.
ّ
ث
ت
ع خلـ ّـوه مــن نقــص وقصــور ،فمــا دام الكمــال هلل وحــده والعصمــة لألنبيــاء والرســل عليهــم الصــالة
هــذا هــو بحـ يـى كمــا رســمته ،وتلــك طاقـ يـى ،وال أد ي
ُّ
ّ
ف
ف
أ� لــم أدخــر جهــدا ي� ســبيل انجازهــا ،فــإن
والســالم والخطــأ لإلنســان فــال بــد أن يتخلــل عمــل اإلنســان النقــص والقصــور وهــذا هــو الالئــق بــه وحسـ ب يـى ي
ُ
ـت فهــذا مــن فضــل هللا ســبحانه ،وإال فللمجتهــد إن أخطــأ نصيبــه ،وأرجــو أن ال يفوتـ ف يـى ذلــك.
أصبـ
ُ
ف
ت
ـ� يىل أن أقــول أن هــذا عمــل يسـ يـر عشــت فيــه أســعد أيــام عمــري؛ ألنــه دراســة ي� ش�يعتنــا الغـراء ،وحاجــة للمجتمــع ،وأدعــو هللا تعــاىل أن يجعــل
وبـ ي
ً
ً
عمـ يـى هــذا خالصــا لوجهــه الكريــم ،وأن ينفعـ ف يـى بــه وأن يجعلــه زادا يىل يــوم الحســاب.
الباحث

المبحث االول
تعريف الصداق ش
وم�وعيته وحكمه وحكمته
ف
ف ف
ـنب� ي� هــذا المبحــث تعريــف الصــداق وحكمــه وحكمتــه ،وبنــاء عــى ذلــك ســنوزع دراســة هــذا المبحــث عــى أربعــة مطالــب ،يســلط الضــوء ي�
سـ ي
المطلــب األول عــى تعريــف الصــداق مــن الناحيــة اللغويــة واالصطالحيــة ،ويســلط الضــوء ف� المطلــب الثـ فـا� عــى ش
م�وعيــة الصــداق  ،ويســلط
ي
ي
الضــوء ف� المطلــب الثالــث عــى الحكــم الـ شـ�ع للصــداق ف� عقــد الــزواج ،ويســلط الضــوء ف� المطلــب الرابــع عــى الحكمــة مــن ش
م�وعيــة الصــداق
ي
ي
ي
ي
ف� ش
ال�يعــة االســالمية.
ي

المطلب األول
تعريف الصداق
ْ َ ٌ
ُ ُ ٌ
أوال :تعريــف الصــداق لغــة :الصــداق بفتــح الصــاد وك�هــا ف� اللغــة :مهــر المـرأة ،وجمعهــا ف� ف
أد� العــدد أص ِدقــة والكثـ يـر صــدق ،وقــد أصــدق المـرأة
ي
ي
حـ ي ف
ـ� تزوجهــا :أي جعــل لهــا صداقــا ،وقيــل أصدقهــا :ســى لهــا صداقــا ( .أبوعبــد هللا الـرازي1420،ـه 1999 /م ،ب .ط ،ص ،174:وابــن منظــور،

 1414ـه ،197/10 ،ب.ط ،ومرتـ فـص الزبيــدي،
 ،13/26ص ،511:ب.ط).

ً
ثانيا :تعريف الصداق اصطالحا:

ُ ْ
ف
ف
ت
ـر�،
 -1عنــد الحنفيــة الصــداق هــو « :المــال الــذي يجــب ي� عقــد النــكاح عــى الــزوج ي� مقابلــة منافــع البضــع إمــا بالتســمية أو بالعقــد»( .البابـ ي
.)316/3
أو بأنه «ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء» ( .ابن عابدين1412 ،ـه 1992 -م ،101/3 ،ب.ط ).
ت
ف
الدسو� ،294/2 ،والصاوي ،428/2 ،ب.ط).
نظر االستمتاع بها»(.
 -2عند المالكية الصداق هو« :ما يجعل للزوجة ي� ي
ي
ً
( ش
 -3عنــد الشــافعية الصــداق هــو« :مــا وجــب بنــكاح أو وطء أو تفويــت ُب ْضــع قهـرا ،كرضــاع ورجــوع شــهود».
ال�بيـ ف يـى1415 ،ـه 1994 -م،
 ،366/4ب.ط).
ف
ف
ف
ت ف
ا� الطرفـ ي ف
ـ� أم الحاكــم ،أم العــوض ي� نحــو النــكاح
ـى ي� العقــد أم فــرض بعــده بــر ي
 -4عنــد الحنابلــة الصــداق هــو « :العــوض ي� النــكاح ،ســواء سـ ي
ت
ـو� ،128/5 ،ب.ط).
كــوطء الشــبهة والزنــا بأمــة أو مكرهــة»( .البهـ ي
 -5عنــد المعارصيــن :وعرفــه الدكتــور وهبــة الزحيـ يـى بأنــه :هــو المــال الــذي تســتحقه الزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد عليهــا أو بالدخــول بهــا حقيقــة.
(الزحيـ يـى ،6758/9 ،ب.ط).
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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والذي يبدو أنهم متفقون عى ف
معى الصداق وان اختلفوا ف ي� األلفاظ.
ً
تعريفا من ي ف
ب� التعاريف ونقول:
لذا يمكن لنا أن نختار
الصداق :هو المال الذي يجب ف ي� عقد النكاح عى الزوج لزوجته إما بالتسمية أو بالعقد.
ف
ُ
والحبــاء ،وزاد بعضهــم ي� أســمائه اســم (الطــول) لقولــه
ه :المهــر ،الصدقــة ،النحلــة ،الفريضــة ،واألجــر ،والعالئــق والعقــرِ ،
وللصــداق أســماء أخــرى ي
َ
ً
َّ َ َ ُ َ
ون ن َك ً
َ َ ْ َْ َ ْ َ ْ ُْْ َ ْ
ََْ ْ َ ْ
احا)
تعاىل :ومن لم يســت ِطع ِمنكم طول) (ســورة النســاء من اآلية .)25 :وزاد بعضهم اســم ( النكاح) لقوله تعاىل :وليســتع ِف ِف ال ِذين ل ي ِجد ِ
ســورة النــور مــن اآليــة.33 :
ت
البابر� ،316/3 ،وعبد الكريم زيدان،ط2012 ،4م.)49/7 ،
«.
ي

ض
الثا�
المطلب
ي

ش
م�وعية الصداق
األصل ف� ش
م�وعية الصداق الكتاب والسنة واالجماع.
ي
ً
أوال :الق ران الكريم:
ُ
ِّ
َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
ـ� َغـ ْ َـر ُم َســافح فَ
َ
الن َسـ َ
ـاء
�) (ســورة النســاء مــن اآليــة .)24 :وقولــه تعــاىلَ :وآتــوا
-1قــال تعــاىل :وأ ِحــل لكـ ْـم مــا ور َاء ذ ِلكـ ْـم أن تبتغــوا ِبأمو ِالكـ ْـم مح ِص ِنـ ي ف ي
ِ ِ ي
ًَ
َ
َص ُدق ِات ِهـ َّـن ِن ْحلــة)( .ســورة النســاء مــن اآليــة.)4 :
ُ
وجــه الداللــة :أعطوهــن مهورهــن عــن طيبــة انفســكم ،أي آتوهــن صدقاتهــن ناحلـ ي ف
ـ� طيـ ب يـى النفــوس باإلعطــاء أو مــن الصدقــات أي منحولــة معطــاة
عــن طيبــة األنفــس (.الزمخـ شـ�ي ،ط1407 ،4ـه.)470/1 ،

قــال أبــو عبيــد :يعـ فـى عــن طيــب نفــس بالفريضــة الـ تـى فرضهــا هللا تعــاىل .وقيــل :النحلــة تعـ فـى الهبــة؛ ألن كل واحــد مــن الزوجـ ي ف
ـ� يســتمتع بصاحبــه،
ي
ي
ي
ـدس ،ط1407 ،3ـه.)209/7 ،
وجعــل الصــداق للمـرأة ،فكأنــه عطيــة بغـ يـر عــوض ( .ابــن قدامــة المقـ ي
ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ً
َ
َ َ ُ
يضة) ( ،سورة النساء من اآلية.)24 :
 -2قال تعاىل( :ف َما ْاست ْمت ْعت ْم ِب ِه ِمنهن فآتوهن أجورهن ف ِر
وغرها تدل عى ش
م�وعية الصداق ف ي� كل الزواج الصحيح.
أجورهن -أي مهورهن .هذه االية الكريمة ي
ً
ثانيا :السنة النبوية ش
ال�يفة:
ف
ف
إ� تزوجــت امـرأة عــى وزن
ر� هللا عنــه أن النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم رأى عــى عبــد الرحمــن بــن عــوف أثــر صفــرة قــال مــا هــذا قــال ي
 -1عــن أنــس ي
َْ
نــواة مــن ذهــب قــال بــارك هللا لــك أو ِلـ ْـم ولــو بشــاة .البخــاري،ط1422 ،1ـه .24/7 ،والنيســابوري  ،مســلم،ب.ط.1042/2 ،
ف
ر� هللا عنــه أن رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم أعتــق صفيــة وتزوجهــا ،وجعــل عتقهــا صداقهــا ،وأولــم عليهــا بحيــس.
 -2عــن أنــس بــن مالــك ي
( البخــاري1422 ،ـه .24/7 ،والنيســابوري  ،مســلم.)1045/2 ،
ف
ر� هللا عنــه ،قــال :أتــت النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم امـرأة ،فقالــت :إنهــا قــد وهبــت نفســها هلل ولرســوله صــى هللا عليــه
 -3عــن ســهل بــن ســعد ي
ف
وســلم ،فقــال :مــا يىل ي� النســاء مــن حاجــة  ،فقــال رجــل :زوجنيهــا ،قــال :أعطهــا ثوبــا  ،قــال :ال أجــد ،قــال :أعطهــا ولــو خاتمــا مــن حديــد  ،فاعتــل لــه،
فقــال :مــا معــك مــن القــرآن؟ قــال :كــذا وكــذا ،قــال :فقــد زوجتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن ( .البخــاري1422 ،ـه .192/6 ،والنيســابوري  ،مســلم،
.)1040/2

ً
هذه األحاديث كلها تدل عى ش
م�وعية الصداق ف� الزواج الصحيح .ت
حى ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه لم يخل زواجا من مهر.
ي
ً
ف
ش
ـدس،ب.ط،
ثالث ــا :االجم ــاع :وقــد أجمــع المســلمون مــن صــدر اإلســالم اىل يومنــا هــذا عــى م�وعيــة الصــداق ي� الــزواج ( .ابــن قدامــة المقـ ي
.)209/7
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َ ً
ِّ َ َ ُ َ
ُ
ً ف
ـاء َصدق ِات ِهـ َّـن ِن ْحلــة) (ســورة
الصــداق واجــب ش�عــا ي� كل عقــد نــكاح عــى الــزوج لزوجتــه بمجــرد عقــد النــكاح الصحيــح لقولــه تعــاىلَ (:وآتــوا النسـ
النســاء مــن اآليــة.)4 :
َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
� َغ ْ َر ُم َسافح فَ
َ
�) (سورة النساء من اآلية.)24 :
ولقوله تعاىل( :وأ ِحل لك ْم ما ور َاء ذ ِلك ْم أن تبتغوا ِبأمو ِالك ْم مح ِص ِن ي ف ي
ِ ِ ي
صفة هذا الواجب وموقعه من العقد:
اختلف الفقهاء ف ي� هل أن المهر ركن من أركان عقد الزواج أم ش�ط من ش�وط صحته أم ال.
ً
ً
القول األول :ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية إىل أن الصداق ليس ركنا من أركان عقد الزواج وال ش�طا
ف
ش ئ ت
ش
ـا�،ب.ط ،198/1 ،والشـ يـرازي،ب.ط،
مــن �وط صحتــه بــل هــو أثــر نــاس ومرتــب عــن العقــد .فالعقــد يقتضيــه وإن اتفقــا عــى نفيــه (.المرغينـ ي
 ،462/2وابــن قدامــة ،210/7 ،وابــن حــزم،ب،ط ،50/9 .وابــن مفتــاح،ب.ط.)252/2 ،
أدلتهم:
استدل الجمهور بجملة أدلة منها:
ً
أوال :القرآن الكريم:
َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ ً
يضة) (سورة البقرة من اآلية.)236:
قال تعاىل :ل جناح عليكم ِإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تف ِرضوا لهن ف ِر

ً
وجــه الداللــة :هــذه اآليــة الكريمــة تنــص عــى صحــة الطــالق قبــل الدخــول وبــدون تســمية المهــر ،وال طــالق إال إذا كان النــكاح صحيحــا حيــث أن
ً
الطــالق فــرع صحــة النــكاح ،فــدل عــى أن المهــر ليــس ركنــا مــن أركان عقــد النــكاح وال ش�طــا لصحــة عقــد النــكاح .ينظــر ( :القرطـ ب يـى،ط2،1964م،
 ،197/3والشـ يـرازي ،462/2 ،وابــن قدامــة.)210/7 ،
ً
ثانيا :السنة النبوية ش
ال�يفة:
ر� هللا عنــه أن النــى صــى هللا عليــه وســلم قــال لرجــل « :أتـ ف
ف
ـر� أن أزوجــك فالنــة؟ « قــال :نعــم ،وقــال للمـرأة « :أترضـ ي ف
ـ�
بي
 -1عــن عقبــة بــن عامــر ي
أن أزوجك فالنا؟ « ،فقالت :نعم  ,فزوج أحدهما صاحبه ،ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شــيئا ( .البيهقيب.ط1994،م.)379/7 ،
ً ف
وجــه الداللــة :هــذا الحديــث يــدل عــى أن الصــداق ليــس ركنــا وال ش�طــا ي� العقــد ،ولــو كان كذلــك لمــا تركــه رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم لكنــه
لمــا لــم يفعــل دل عــى صحــة العقــد بــدون تســمية.
ت ف
ف
أ� ي� رجــل تــزوج ام ـرأة فمــات قبــل أن يدخــل بهــا ولــم يســم لهــا صداقــا
ر� هللا عنــه ي
 -2عــن عبــد هللا بــن عتبــة بــن مســعود ،أن ابــن مســعود ي
ف
ف
ـص أن لهــا صــداق امـرأة مــن نســائها ال وكــس وال شــطط ولهــا
فاختلفــوا إليــه ي� ذلــك شــهرا أو قريبــا مــن شــهر فقالــوا :ال بــد أن تقــول فيهــا قــال « :أقـ ي
ـ� ومــن الشــيطان ،وهللا ورســوله بريئــان مــن ذلــك « فقــام رجــل يقــال
المـ يـراث ،وعليهــا العــدة فــإن يكــن صوابــا فمــن هللا ،وإن يكــن خطــأ فمــن نفـ ي
ف
لــه معقــل بــن ســنان وقــال :نشــهد أن رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم قـ فـص ي� امـرأة منــا يقــال لهــا بــروع بنــت واشــق األشــجعية مثــل قضائــك هــذا
ـ� وافــق قضــاؤه قضــاء رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم ( .البيهـ تـ� ،399/7 ،ت
ف
ر� هللا عنــه فرحــا شــديدا حـ ي ف
والرمــذي،ب.ط،
ففــرح ابــن مســعود ي
ي
ئ
ـا�،ط1420 ،5ـه.)121/6 ،
 ،442/3 ،1998والنسـ ي
ً
ً
غر ذكر المهر ،وأن المهر ليس ركنا وال ش�طا ف ي� العقد.
وجه الداللة :هذا الحديث يدل عى صحة عقد الزواج من ي
ثالث ـ ًـا :المعق ــول :فــإن الغــرض مــن النــكاح االســتمتاع وتوابعــه دون المهــر ،وذلــك قائــم بالزوجـ ي ف
ـ�؛ ألن كل واحــد منهمــا ركــن مــن أركان العقــد فعــدم
ف
ف
ـا� وجــود الماهيــة .ينظــر( :عمـ يـرة،ب.ط1998،م.)276/3 ،
ذكــر المهــر ي� العقــد ال ينـ ي
ف
ف
ـ� المهــر ،فيفســخ العقــد قبــل الدخــول ال بعــده ،ويجــب
القــول الثـ ي
ـا� :ذهــب المالكيــة إىل أن الصــداق مــن أركان عقــد النــكاح  ،وال يصــح النــكاح مــع نـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ت
ـو�،ب.ط.294/2 ،
مهر المثل بعد الدخول .ينظر :ابن رشــد،ب.ط ،45/3 ،والنفراوي،ب.ط ،4/2 ،والدسـ ي
أدلتهم:
استدل المالكية عى قولهم بجملة أدلة منها:
ً
أوال :القرآن الكريم:
ًَ
َ
ُ ِّ
 -1قال تعاىلَ (: :وآتوا الن َس َاء َص ُدق ِات ِه َّن ِن ْحلة) (سورة النساء من اآلية.)4 :
ُ ُ َ َّ ْ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ :
وه َّن ُأ ُج َ
ور ُه َّن) (سورة النساء من اآلية.)25 :
 -2قال تعاىل فان ِكحوهن ِب ِإذ ِن أه ِل ِهن وآت
وقالوا :إن عقد النكاح عقد معاوضة يفتقر إىل المهر كعقد البيع يفتقر إىل الثمن.
ـر� :وقــال علماؤنــا :إن هللا ســبحانه جعــل الصــداق عوضــا ،وأجـراه مجــرى ســائر أعــواض المعامــالت المتقابــالت ،بدليــل قولــه تعــاىل:
وقــال ابــن العـ ب ي
ُ
ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َّ َ َ ً
َ
َ َ ُ
يضــة) ( ،ســورة النســاء ،مــن اآليــة.)24 :
(ف َمــا ْاســت ْمت ْعت ْم ِبـ ِـه ِمنهــن فآتوهــن أجورهــن ف ِر
ف
فســماه أج ـرا ،فوجــب أن يخــرج بــه عــن حكــم النحــل إىل حكــم المعاوضــات .وأمــا تعلقهــم بــأن كل واحــد مــن الزوجـ ي ف
ـ� يتمتــع بصاحبــه ويقابلــه ي�
عقــد النــكاح ،وأن الصــداق زيــادة فيــه فليــس كذلــك؛ بــل وجــب الصــداق عــى الــزوج ليملــك بــه الســلطنة عــى المـرأة ،ويـ ف فـرل معهــا ف ف
مرلــة المالــك مــع
المملــوك فيمــا بــذل مــن العــوض فيــه ،فتكــون منفعتهــا بذلــك لــه فــال تصــوم إال بإذنــه ،وال تحــج إال بإذنــه ،وال تفــارق ف ف
مرلهــا إال بإذنــه ،ويتعلــق حكمــه
ت
ـر�،ط3،202م.)414/1 ،
بمالهــا كلــه حــى ال يكــون لهــا منــه إال ثلثــه ،فمــا ظنــك ببدنهــا( .ابــن العـ ب ي
ت
ـ� وأدلــة كل مــن الجمهــور والمالكيــة يتبـ ي ف
الرجيــح :بعــد عــرض القولـ ي ف
ـ� لنــا أن مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء هــو ال ـرأي الراجــح وذلــك لقــوة أدلتهــم
الـ ت يـى يســتدل بهــا وهللا أعلــم.

المطلب الرابع
الحكمة من وجوب الصداق

ـا�ة ش�يفــة ،وبنـ ً
ـا�ة زوجتــه معـ ش
ت�يـ ـ ــع الصــداق إنمــا ه إظهــار صــدق رغبــة الــزوج ف� معـ ش
والحكمــة مــن ش
ـاء عــى حيــاة زوجيــة كريمة.كمــا أنــه فيــه
ي
ي

تمكـ ي ف
ـ� للم ـرأة مــن أن تتهيــأ للــزواج بمــا تحتاجــه مــن لبــاس ،ونفقــات.
ً
وإنمــا جعــل اإلســالم الصــداق عــى الــزوج ،رغبــة منــه ف ي� صيانــة الم ـرأة ،مــن أن تمتهــن كرامتهــا ف ي� ســبيل جمــع المــال ،الــذي تقدمــه مه ـرا للرجــل.
ش
ـ�2000 ،م.)72/2 ،
(الخــن ،والبغــا ،وال�بـ ب ي
ّ
وإن ف� إيجــاب الصــداق عــى الرجــل توافقـ ًـا مــع الفطــرة ش
الب�يــة الـ ت يـى فطــر عليهــا كل مــن الرجــل والم ـرأة ،فالرجــل أقــدر عــى العمــل مــن الم ـرأة
ي
ف
ف
ف
فــكان عليــه كســب المــال والمـرأة عليهــا العمــل ي� البيــت ،ولــو كلفــت المـرأة العمــل لجمــع مــال المهــر لــكان ي� ذلــك امتهــان لكرامتهــا ،ويالحــظ هــذا ي�
ً
ً
المجتمعــات الـ ت يـى تجعــل المهــر واجبــا عــى المـرأة ،ولهــذا أ كــرم اإلســالم المـرأة ولــم يكلفهــا مثــل هــذا العنــاء ،وجعــل المهــر واجبــا عــى الرجــل ليكــون
ً
ّ
ً
ف
رمـزا منــه إلكـرام المـرأة ودليــا عــى رغبتــه فيهــا ببذلــه أعــز مــا يملــك ي� ســبيلها ،ولهــذا قالــوا :إن الصــداق ضــد الكــذب ،ألن دخولــه بينهمــا دليــل عــى
صدقهمــا ف ي� موافقــة الـ شـ�ع واقـ تـران كل واحــد منهمــا باآلخــر.
ً
ّ
ً ف
ّ ف
وإن ي� جعلــه واجبــا عــى الرجــل مــا يجعــل الرجــل أ كـ ثـر ترويــا ي� إيقــاع الطــالق لمــا يلحــق بــه مــن فرصر ،وألن مصالــح النــكاح ومقاصــده ال تحصــل إال
بالموافقــة وال تحصــل الموافقــة إال إذا كانــت الم ـرأة عزيــزة مكرمــة عنــد الــزوج ،وال عــزة إال بانســداد طريــق الوصــول إليهــا إال بمــال لــه خطــر عنــده.
ت
ـو� ،294/2 ،وال�طــاوي ،ص.)99:
ينظــر ( :الدسـ ي
ً
ً
ف
وأيضــا الحكمــة مــن وجــوب الصــداق ي� النــكاح أنــه ش�ع إلظهــار ش�ف محــل هــذا العقــد ،فهــو لــم يـ شـ�ع بــدال كالثمــن للمبيــع أو كاألجــرة للمأجــور ،أو
ً
عوضــا لالنتفــاع بالمـرأة؛ ألنــه لــو كان كذلــك لوجــب تقديــم تســميته ،وصـ ّـح عقــد النــكاح بــدون هــذه التســمية.
ًَ
ِّ َ َ ُ َ
ً
ُ
ّ
ً
ـاء َصدق ِات ِهـ َّـن ِن ْحلــة) ( ،ســورة النســاء
ويؤيــد أن الصــداق ش�ع إلظهــار ش�ف محــل عقــد النــكاح ،ولــم يـ شـ�ع عوضــا أو بــدال قولــه تعــاىلَ (: :وآتــوا النسـ
مــن اآليــة.)4 :
ف
يترعوا بإعطاء المهور نحلة منهم ألزواجهم.
والخطاب ي� هذه اآلية الكريمة لألزواج ،أمرهم هللا تعاىل أن ب
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ًَ
(القرطى.)24-23/5 ،
و ِ(ن ْحلة ) يدل عى ذلك؛ ألن أصلها من العطاء.
بي
َ ً
و(ن ْحلــة ) تطلــق عــى مــا ينحلــه اإلنســان ويعطيــه هبــة عــن طيــب نفــس بــدون مقابلــة عــوض .وأن هــذا العطــاء – المهــر -آيــة مــن آيــات المحبــة،
ِ
ـر� ،وتوثيــق عــرى المــودة ،والرحمــة ،وأنــه واجــب حتــم ال تخيـ يـر فيــه ( .محمــد رشــيد رضــا،ب.ط.)307/4 ،
وصلــة القـ ب

وعى هذا القول فالمهر عطية ،ولكن هذه العطية ممن؟ فيه احتماالن:
ً
ف
ـيئا؛ ألن ُ
البضــع ي� ملــك المـرأة بعــد النــكاح كهــو قبلــه ،والــزوج أعطاهــا المهــر
أحدهمــا :أنــه-أي المهــر -مــن الــزوج ،وذلــك ألن الــزوج ال يملــك بدلــه شـ
ًَ
ً
ولــم يأخــذ منهــا عوضــا يملكــه ،فــكان ف ي� معـ فـى ِ(ن ْحلــة ) الـ ت يـى ليــس بإزائهــا بــدل ،وإنمــا الــذي يســتحقه الــزوج منهــا بعقــد النــكاح هــو االســتباحة ال الملــك.
ت
ف
ف
ت ً ف
ـؤ� الزوجــة
ـا� :وقــد قالــه البعــض وهــو أن هللا تعــاىل جعــل منافــع النــكاح مــن قضــاء الشــهوة والتوالــد مشــركا بـ يـ� الزوجـ يـ� ،ثــم أمــر الــزوج بــأن تـ ي
الثـ ي
المهــر ،فــكان ذلــك عطيــة مــن هللا تعــاىل ابتــداء ( .ال ـرازي ،ط3،1420ـه.)492/9 ،
ي�ع ف� مقابلة منفعة ُ
لذلك نقول أن المهر لم ش
البضع ،وإنما ش�ع إلعزاز المرأة وإكرامها ،وهو نحلة لها.
ي

ض
الثا�
المبحث
ي
أنواع الصداق
ف
ـنب� ف� هــذا المبحــث أنــواع الصــداق ،وبنــاء عــى ذلــك ســنوزع دراســة هــذا المبحــث عــى مطلبـ ي ف
ف
ـ� ،يســلط الضــوء ي� المطلــب األول عــى المهــر
سـ ي ي
ً
ً
المســى ،ويســلط الضــوء عــى مــا يصلــح يكــون صداقــا ،ويســلط الضــوء عــى جعــل المنفعــة صداقــا ،ويســلط الضــوء عــى حكــم جعــل الصــداق تعليــم
ف
ف
ـا� عــى مهــر المثــل ،ويســلط الضــوء عــى تقديــر مهــر المثــل.
القــرآن ،ويســلط الضــوء ي� المطلــب الثـ ي

المطلب االول
المهر المسى
الفرع األول :تسمية المهر:
ف
ّ
ـدس :ويســتحب أن ال يعــرى النــكاح عــن تســمية الصــداق ( .ابــن
يســن تســمية الصــداق – أي تحديــد مقــداره -ي� عقــد الــزواج وقــال ابــن قدامــة المقـ ي
ُ
ـدس .)4/8 ،وقــال الرمـ يـى :وتسـ ّـن تســميته ،أي تســمية المهــر( .الرمـ يـى،ب.ط.)328/6 ،
قدامــة المقـ ي
ّ
ف
وغرهــن ويـ ت فـروج فلــم يكــن ُيخــى
واســتدل العلمــاء عــى اســتحباب تســمية الصــداق ي� عقــد الــزواج أن النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم كان يــزوج بناتــه ي
ذلــك مــن تســمية المهــر فيــه.
عــن ســهل بــن ســعد قــال  :أتــت النـ ب يـى صــى هللا عليــه و ســلم ام ـرأة فقالــت إنهــا قــد وهبــت نفســها هلل ولرســوله صــى هللا عليــه و ســلم فقــال  :مــا
ف
يىل ي� النســاء مــن حاجــة  ،فقــال رجــل زوجنيهــا قــال :أعطيهــا ثوبــا  ،قــال :ال أجــد قــال :أعطهــا ولــو خاتمــا مــن حديــد ،فاعتــل لــه فقــال :مــا معــك مــن
ً
ف
ف
القــرآن ،قــال :كــذا وكــذا قــال :فقــد زوجتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن( .ســبق تخريجــه ،ص ).6 :وألن ي� تســمية المهــر ي� عقــد الــزواج دفعــا للخصومــة
ـ� الزوجـ ي ف
بـ ي ف
ـ�.

وإنمــا لــم يحملــوا فعلــه صــى هللا عليــه وســلم عــى الوجــوب ،لإلجمــاع عــى جــواز إخــالء عقــد الــزواج مــن تســمية المهــر  ،وإن كان ذلــك مــع الكراهــة
لمخالفــة فعــل النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم( .الخــن والبغــا،ط2000 ،2م.)73/2 ،
ً
ض
الثا� :ما يصلح يكون صداقا:
الفرع
ي
ً
َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ
ً
َْ َ ُ ُ ْ
ـ� َغـ ْ َـر ُم َســافح فَ
َ
�) (ســورة النســاء ،مــن
كل مــا كان مــاال جــاز أن يكــون صداقــا لقولــه تعــاىل( :وأ ِحــل لكـ ْـم مــا ور َاء ذ ِلكـ ْـم أن تبتغــوا ِبأمو ِالكـ ْـم مح ِص ِنـ ي ف ي
ِ ِ ي
اآليــة.)24 :

ً
ف
ً ف
والمــال الــذي ُيبتـ فـ� بــه النــكاح بــأن ُيجعــل صداقــا فيــه هــو مــا جــاز تملكــه وحـ ّـل االنتفــاع بــه ش�عــا ي� األحــوال العاديــة -أي ي� حــال الســعة واالختيــار -ال
ف� حال ف
الرصورة واالضطرار.
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ً
ً
وعــى هــذا فاألمــوال المنقولــة وغـ يـر المنقولــة القيميــة والمثليــة الـ ت يـى يجــوز تملكهــا ويحــل االنتفــاع بهــا ش�عــا تصلــح أن تكــون صداقــا إذا كانــت معلومــة
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
ً ف
يعتر ماال متقوما ي� حق المسلم لعدم حل االنتفاع به ش�عا كالخمر
يعتر ماال أصا كالميتة حتف أنفها ،أو ما ال ب
ومقدورا عى تسليمها .أما ما ال ب
ً
فف
والخريــر فــال تصــح تســميته مهـرا ف ي� عقــد النــكاح.
ً
ف
ويشـ تـرط ي� المــال الــذي يصلــح أن يكــون مهـرا باإلضافــة إىل معلوميتــه وحـ ّـل االنتفــاع بــه والقــدرة عــى تســليمه أن يكــون لــه نصــف يتمـ ّـول أي ُيتخــذ
ً
ت
ـ� لهــا مــن نصــف المهــر الــذي تســتحقه مــال حــالل .وعــى هــذا ،فمــا ال يتمــول عــادة كحبــة حنطــة ال
مــاال عــادة بحيــث إذا طلقهــا قبــل الدخــول بـ ي
ً
ش ف
ـدس.)217/7 ،
يجــوز أن يكــون صداقــا ( .ال�بيـ يـى ،375-374/4 ،ابــن قدامــة المقـ ي
ً
الفرع الثالث :جعل المنفعة صداقا:
ً
ف
صداقا اىل ي ف
قول�:
اختلف الفقهاء ي� جعل المنافع
ً ف
القــول األول :ذهــب جمهــور العلمــاء إىل جــواز تســمية المنافــع صداقــا ي� عقــد النــكاح كســكن الــدار أو منفعــة عمــل يقــوم بــه حــر أو عبــد .وب ـهــذا قــال
ـدس ،212/7 ،وابــن حــزم ،91/9 ،وابــن مفتــاح،
الشــافعية والحنابلــة والظاهريــة والزيديــة والجعفريــة ( .الشـ يـرازي  .463/3،وابــن قدامــة المقـ ي
 ،256/2والحـ يـى،ب.ط.)324-323/2 ،
أدلتهم:
ت
يأ�:
استدل الجمهور عى قولهم بجملة أدلة منها ما ي
ً
أوال القرآن الكريم:
ْ
ُ َ ُ
َ َ
� َع َى َأ ْن َتأ ُج َر ف� َث َم ف َ
ال إ فِّ� أر ُيد أ ْن أ ْن ِك َح َك إ ْح َدى ْاب َن تَ َّ
ى َه َات ْي ف
ا� ِح َج ٍج) ( سورة القصص ،من اآلية.)27 :
قال تعاىل ( :ق ِ ي ِ
ِ
ِي
ِي
ِ
ي
ً
ً
الرع صداقا ،وهذا يدل عى جواز جعل المنافع صداقا.
وجه الداللة :فجعل
ي
ً
ثانيا :السنة النبوية ش
ال�يفة:
عــن ابــن عبــاس  ,قــال :قــال رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم« :أنكحــوا األيــام»  ,ثالثــا ،وأدوا العالئــق  ,قيــل :مــا العالئــق بينهــم يــا رســول هللا؟ ,
قــال« :مــا تـر ف
ا� عليــه األهلــون  ,ولــو قضيــب مــن أراك» ( .الــدار قطـ ف يـى 1424 ،ـه  2004 -م.)357/4 ،
ف
وجــه الداللــة :ألنهــا منفعــة يجــوز العــوض عنهــا ي� اإلجــارة ،فجــازت صداقــا ،كمنفعــة العبــد .وقولهــم :ليســت مــاال .ممنــوع؛ فإنهــا تجــوز المعاوضــة
ف
ف
ـدس.)212/7 ،
عنهــا وب ـهــا .ثــم إن لــم تكــن مــاال ،فقــد أجريــت مجــرى المــال ي� هــذا ،فكذلــك ي� النــكاح ( .ابــن قدامــة المقـ ي
والقاعــدة عنــد الجمهــور كل ماجــاز ثمنـ ًـا ف� البيــع أو أجــرة ف� اإلجــارة مــن العـ ي ف
ـ� والديــن ،والحــال والمؤجــل ،والقليــل والكثـ يـر ،ومنافــع الحــر ولعبــد
ي
ي
ً
وغرهمــا جــاز أن يكــون صداقــا.
ي
ت
ت
يأ�:
ويرتب عى ذلك ما ي
ً
ً
ً
ً
ً
سواء كان خدمة معينة لها كسنة مثا جاز .وكذلك لو جعل مهرها
يجوز أن يكون المهر عما يقوم به الزوج حرا كان أو عبدا فيه منفعة لزوجته
أن يبـ فـى دارهــا ،أو يخيــط ثوبـ ًـا لهــا ،أو يــرع غنمهــا مــدة معينــة ،أو يعلمهــا صناعــة معينــة ،أو يعلمهــا فقهـ ًـا ،أو لغــة ،أو غـ يـر ذلــك مــن العلــوم ش
ال�عيــة ،أو
ي
ً
ً
المســاعدة لهــا الـ ت يـى يجــوز أخــذ األجــرة عــى تعليمهــا ،جــاز ذلــك مهـرا وصحــت تســميته؛ ألنــه يجــوز أخــذ األجــرة عليــه فجــاز صداقــا لهــا كمنافــع الــدار.
والحى.)324-323/2 ،
المقدس ،212/7 ،وابن حزم ،91/9 ،وابن مفتاح،256/2 ،
الشرازي  .463/3،وابن قدامة
( ي
ي
ي
ف
الثا� :ذهب الحنفية إىل التفصيل:
القول ي
ً
أوال :منافع األعيان:

ً
ً ف
عنــد الحنفيــة :منافــع األعيــان مــن المنقــوالت والعقــارات تصــح تســميتها مهـرا ي� عقــد النــكاح؛ ألن هــذه المنافــع تعتـ بـر أمــواال أو أنهــا ألحقــت باألمــوال
ف ي� ســائر العقــود لمــكان الحاجــة إليهــا فكــذا ف ي� النــكاح.
وقــال االمــام الكاسـ فـا� رحمــه هللا :ولــو تزوجهــا عــى منافــع ســائر األعيــان مــن سـ ف
ـكى داره وخدمــة عبيــده وركــوب دابتــه والحمــل عليهــا وزراعــة أرضــه
ي
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ف
ونحــو ذلــك مــن منافــع األعيــان مــدة معلومــة صحــت التســمية؛ ألن هــذه المنافــع أمــوال أو التحقــت باألمــوال ش�عــا ي� ســائر العقــود لمــكان الحاجــة،
ف
ف
ـا� ،ط.)279/2 ،2،1986
والحاجــة ي� النــكاح متحققــة ،وإمــكان الدفــع بالتســليم ثابــت بتســليم محالهــا ( .الكاسـ ي
ً
ثانيا :منافع الحر:
أما منافع الشخص الحر ففيها عند الحنفية تفصيل:
.1جعل مهرها خدمتها:

ف
وأ� يوسف.
أ� حنيفة ب ي
قالوا :لو تزوج رجل حر امرأة عى أن يخدمها سنة فالتسمية فاسدة ،ولها مهر المثل ي� قول ب ي
ف
الشيبا� :التسمية صحيحة ولها قيمة خدمة سنة.
وعند مـحمد بن الحسن
ي

وأ� يوســف أن المنافــع ليســت بأمــوال متقومــة ،ولهــذا لــم تكــن مضمونــة بالغصــب واإلتــالف ،وإنمــا يثبــت لهــا حكــم المتقــوم
أ� حنيفــة ب ي
ووجــه قــول ب ي
ً
ً
ً
ف
ي� ســائر العقــود ش�عــا للـ فـرصورة دفعــا للحاجــة بهــا ،وال يمكــن دفــع الحاجــة بهــا هنــا؛ ألن الحاجــة ال تندفــع إال بالتســليم وأنــه ممنــوع عنــه ش�عــا ألن
ً
اســتخدام الحــرة زوجهــا الحــر حـرام لكونــه اســتهانة وإذالال وهــذا ال يجــوز ،ولهــذا ال يجــوز لالبــن أن يســتأجر أبــاه للخدمــة ،فــال تســلم خدمــة الــزوج
ش ً
ً
ـى مــا ال قيمــة لــه
لهــا �عــا ،فــال يمكــن دفــع الحاجــة بهــا فلــم يثبــت لهــا التقــوم ،فبقيــت عــى األصــل-أي عــى أنهــا ليســت أمــواال ،-فصــار كمــا لــو سـ ي
ف
فف
ـا�.)279-278/2 ،
كالخمــر والخريــر ،وهنــاك ال تصــح التســمية ويجــب مهــر المثــل كــذا هاهنــا ( .الكاسـ ي
ف
ف
ف
ـيبا� أن منافــع الحــر مــال؛ ألنهــا مــال ي� ســائر العقــود حـ تـى يجــوز أخــذ العــوض عنهــا فكــذا ي� النــكاح ،وإذا كانــت
فوجــه قــول م ــحمد بــن الحســن الشـ ي
ّ
ً
ف
ـاال ّ
صحــت التســمية ،إال أنــه تعــذر التســليم لمــا ي� التســليم مــن اســتخدام الحــرة زوجهــا وهــذا ال يجــوز لمــا فيــه مــن اإلهانــة والمذلــة للــزوج ،فيجــب
مـ
ف
ـا�.)278/2 ،
الرجــوع إىل قيمــة الخدمــة ال إىل مهــر المثــل ( .الكاسـ ي
غر خدمتها:
.2تزوجها عى فعل لها ي

ف
لــو تزوجهــا عــى مهــر هــو أن يقــوم لهــا بفعــل ،وليــس ي� هــذا الفعــل اســتهانة لــه وال مذلــة كزراعــة أرضهــا ،ونحــو ذلــك مــن األعمــال خــارج البيــت الـ ت يـى
ّ
ً ف
ال مهانــة فيهــا وال مذلــة ّ
صحــت تســميته هــذه األفعــال مهـرا ي� عقــد النــكاح .وعللــوا ذلــك بأنــه مــن بــاب القيــام بشــؤنها وليــس مــن بــاب خدمتهــا( .
ف
ـا�.)279/2 ،
الكاسـ ي
الفرع ال رابع :حكم جعل الصداق تعليم القرآن:
اختلف الفقهاء ف� جواز جعل الصداق تعليم القرآن ف� عقد النكاح إىل ي ف
قول�:
ي
ي
ً
ّ
وســبب اختالفهــم هــو هــل يعتـ بـر تعليــم القــرآن الكريــم مــن قبيــل المنافــع الـ ت يـى تقــوم بالمــال فتصــح تســميته صداقــا ،أم أنــه عبــادة وقربــة ال تقابــل
ً
بالمــال فــال يصــح جعلــه صداقــا.
ف
القــول األول :ذهــب جمهــور العلمــاء إىل أنــه يجــوز أن يكــون المهــر تعليــم الــزوج زوجتــه ســورة مــن القــرآن الكريــم ،وب ـهــذا قــال الشــافعية والحنابلــة ي�
ـدس ،214/7 ،وابــن حــزم ،91/9 ،وابــن مفتــاح ،256/2 ،والحـ يـى،
روايــة والظاهريــة والزيديــة والجعفريــة ( .الشـ يـرازي ،463/2 ،و ابــن قدامــة المقـ ي
.)324-323/2
أدلتهم:
ت
يأ�:
استدل الجمهور بجملة أدلة منها ما ي
ً
أوال القرآن الكريم:
ْ
ُ َ ُ
َ َ
� َع َى َأ ْن َتأ ُج َر ف� َث َم ف َ
ال إ فِّ� أر ُيد أ ْن أ ْن ِك َح َك إ ْح َدى ْاب َن تَ َّ
ى َه َات ْي ف
ا� ِح َج ٍج) (سورة القصص ،من اآلية.)27 :
قال تعاىل ( :ق ِ ي ِ
ِ
ِي
ِي
ِ
ي
َّ
ً
ً
المعلم.
الرع صداقا ،وهذا يدل عى جواز جعل المنافع صداقا ،وتعليم القرآن نوع من الخدمة بل شأ�ف خدمة للمقابل
وجه الداللة :فجعل
ي
ً
ثانيا :السنة النبوية ش
ال�يفة:
ف
النى صى هللا عليه وســلم امرأة ،فقالت :إنها قد وهبت نفســها هلل ولرســوله صى هللا عليه وســلم،
ر� هللا عنه ،قال :أتت ب ي
عن ســهل بن ســعد ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ً
ً
فقــال :مــا يىل ف ي� النســاء مــن حاجــة  ،فقــال رجــل :زوجنيهــا ،قــال :أعطهــا ثوبــا  ،قــال :ال أجــد ،قــال :أعطهــا ولــو خاتمــا مــن حديــد  ،فاعتــل لــه ،فقــال:
مــا معــك مــن القــرآن؟ قــال :كــذا وكــذا ،قــال :فقــد زوجتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن( .ســبق تخريجــه ،ص.)6 :
ً
ً
ً
المقدس.)214/7 ،
وجه الداللة :أن تعليم القرآن أو سورة منه منفعة معينة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليمها نحوا أو فقها ( .ابن قدامة
ي
الر بإســناده
وأجيب :قيل :معناه أنكحتكها بما معك من القرآن أي زوجتكها ألنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة عى إســالمه فروى ابن عبد ب
عــن أنــس أن أبــا طلحــة تأ� أم ســليم يخطبهــا قبــل أن يســلم ،فقالــت :أتــزوج بــك وأنــت تعبــد خشــبة نحتهــا عبــد بـ فـى فــالن؟ إن أســلمت تزوجــت بــك
تف
ـدس.)214/7 ،
قــال فأســلم أبــو طلحــة ،فروجهــا عــى إســالمه ( .ابــن قدامــة المقـ ي
ً
ف
ـا� :ذهــب الحنفيــة والحنابلــة ف ي� روايــة اىل عــدم جــواز جعــل تعليــم القــرآن الكريــم صداقــا.
القــول الثـ ي
ـدس.)217/7 ،
المقـ ي

ف
ـا� ،277/2 ،وابــن قدامــة
(الكاسـ ي

أدلتهم:
ت
يأ�:
استدل أصحاب هذا القول بجملة أدلة منها ما ي

ً
أوال القرآن الكريم:

َ
ُ
َْ َ
.1قال الحنابلة ف ي� رواية أن الفروج ال تستباح إال باألموال لقوله تعاىل (:أن ت ْب َت ُغوا ِبأ ْم َو ِالك ْم) (سورة النساء ،من اآلية.)24 :
ً
ً
ماال ال يكون صداقا.
وجه الداللة :أن هللا سبحانه وتعاىل ش�ع ابتغاء النكاح بالمال .فما ال يكون
وتعليم القرآن ليس بمال؛ ألنه ال يصح االستئجار عى تعليم القرآن عند أئمة األحناف.
ُْ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ًْ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ َ
ـات) (ســورة النســاء ،مــن اآليــة .)25 :والطــول المــال ( .ابــن قدامــة
ـات المؤ ِمنـ ِ
.2قولــه تعــاىل :ومــن لــم يســت ِطع ِمنكــم طــول أن ين ِكــح المحصنـ ِ
ـدس.)214/7 ،
المقـ ي
َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ً
.3قال تعاىل ( :و ِإن طلقتموهن ِمن قب ِل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن ف ِريضة) (سورة البقرة ،من اآلية.)237 :
ً
ف
ـا للتنصيــف .وهــو المــال.
وجــه الداللــة :فقــد أمــر هللا تعــاىل بتنصيــف المفــروض ي� الطــالق قبــل الدخــول وذلــك يقتـ فـص كــون المفــروض محتمـ
بخــالف تعليــم القــرآن فــال يمكــن تنصيفــه إذا حصــل طــالق قبــل الدخــول وتعلمــت.
ً
ثانيا :السنة النبوية ش
ال�يفة:
ف
ـا�،ب.ط،
وقــد روي أن رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم زوج ام ـرأة عــى ســورة مــن القــرآن ثــم قــال« :ال تكــون ألحــد بعــدك مه ـرا» ( .الجورجـ ي
1403ـه 1982-م.)206/1 ،

ً
ثالثا :المعقول:

ً
 .1قــال ابــن قدامــة رحمــه هللا :وألن تعليــم القــرآن ال يجــوز أن يقــع إال قربــة لفاعلــه فــال يصــح أن يكــون صداقــا ،كالصــوم والصــالة وتعليــم اإليمــان؛
ش
ـدس.)214/7 ،
ـ�ء المجهــول ( .ابــن قدامــة المقـ ي
وألن التعليــم مــن المعلــم ،والمتعلــم مختلــف ،وال يــكاد ينضبــط فأشــبه الـ ي
 .2قــال الحنفيــة :لــو تزوجهــا وجعــل مهرهــا تعليمهــا القــرآن ،أو تعليمهــا الحــالل والحـرام مــن األحــكام ،أو عــى الحــج عنهــا ونحــو ذلــك مــن الطاعــات،
ً
ش
سء مــن ذلــك مهـرا؛ وألن األجــرة ال تســتحق عــى تعليــم القــرآن كاألذان واإلقامــة والحــج حـ تـى
ال تصــح التســمية؛ ألن المســى ليــس بمــال فــال يصـ يـر ي
ف
ـا� ،277/2 ،وابــن الهمــام.)340/3 ،
يقــال إن المســتحق مــن األجــرة بتعليــم القــرآن ونحــوه هــو المهــر ( .الكاسـ ي
ً
ً
ً ف
ً ف
ت
الرجيــح :والــذي يبــدو يىل الراجــح هــو مــن األقــوال فيمــا يصلــح أن يكــون مهـرا ي� عقــد النــكاح هــو كل مــا يعتـ بـر مــاال متقومــا ي� حــق المســلم ش�عــا وكان
معلــوم المقــدار ،ويمكــن تنصيفــه ،كان هــذا المــال صالحـ ًـا ألن يكــون مهـ ًرا مســى ف� عقــد النــكاح .والمنفعــة تصلــح أن تكــون مهـ ًرا ،سـ ً
ـواء كانــت هــذه
ي
المنفعــة منفعــة أعيــان أو منفعــة عمــل كتعليــم الــزوج زوجتــه ســورة مــن القــرآن أو صنعــة مباحــة معينــة.
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ض
الثا�
المطلب
ي
مهر المثل

الفرع األول :حاالت وجوب مهر المثل:
ّ
ً ف
ف
قلنــا إن عقــد الــزواج ال يخلــو مــن مهــر للم ـرأة ،فــإن كان مســى ي� العقــد فهــذا المهــر الواجــب للزوجــة .وإن لــم يســم مه ـرا ي� العقــد فعقــد الــزواج
صحيــح ،والواجــب فيــه مهــر المثــل .ومهــر المثــل هــو المــال الــذي يطلــب ف ي� الــزواج لمثــل الزوجــة عــادة.
ً
ـدا ،وذلــك كأن فقــد العقــد ش�طـ ًـا مــن ش�وط صحتــه؛ كأن تزوجــت مــن غـ يـر شــهود ،أو مــن غـ يـر ّ
الحالــة األوىل :إذا كان عقــد النــكاح فاسـ
وىل ،ثــم تبــع
ي
ذلــك العقــد الفاســد دخــول بالزوجــة ،فإنــه يجــب لهــا مهــر المثــل لفســاد العقــد والمســى.
ـ� الزوجـ ي ف
الحالــة الثانيــة :إذا فســخ المهــر بســبب الخــالف بـ ي ف
ـ� ف ي� تســميته ،أو مقــداره .فــإذا اختلــف الــزوج والزوجــة ف ي� تســمية المهــر ،فقالــت الزوجــة:
ً
ّ
ّ
ً ف
َ
ّ
ع ،ثــم يفســخ المهــر ،ويجــب مهــر
ع ،وحلــف الــزوج عــى مــا يــد ي
ســميت يىل مهـرا ي� العقــد ،وقــال الــزوج :لــم أســم مهـرا ،حلفــت الزوجــة عــى مــا تــد ي
المثل.

ف
كذلــك إذا اختلفــا ي� مقــدار المهــر ،فقالــت الزوجــة :إنــه ألفــان ،وقــال الــزوج :إنــه ألــف ،فإنهمــا يتحالفــان ،ويفســخ المهــر ،ويجــب مهــر المثــل( .

ال�طــاوي،ط3،2005م.)108-107 ،

ف
يى:
سى المهر تسمية فاسدة :ويكون فساد ي� مسائل نذكر منها ما ي
الحالة الثالثة :إذا ي
ّ
ً
ً ف ُ
أوال :أن يكــون المهــر المســى غـ يـر مــال ش�عـ ًـا :كخمــر ،ف ف
وخريــر ،وآلــة لهــو ،ونحــو ذلــك ممــا ال ُيعــد مــاال ي� عــرف الـ شـ�ع ،ألن الـ شـ�ع أوجــب أن يكــون
ً
ً
ً
ً
ـاال ش�عــا.
المهــر مــاال ،أو مقابــا بمــال ،وهــذه ليســت مـ

ً
ً
ثانيا :أن يكون المال الذي ّ
غر مملوك له :كأن أصدقها سجادة مغصوبة.
سماه مهرا ي
ـ� أو أ كـ ثـر بمهــر واحــد ،فــإن النــكاح صحيــح ،والمهــر فاســد ،ويجــب مهــر المثــل لــكل واحــدة ،للجهــل بمــا يخـ ّ
ثالثـ ًـا :أن ينكــح امرأتـ ي ف
ـص كل واحــدة مــن

المهــر عنــد العقــد.
ً
ً
رابعـ ًـا :أن يـ ّ
ـرا بأ كـ ثـر مــن مهــر المثــل مــن مــال الصــى ،أو أن يـ ّ
ـزوج الـ ّ
ـزوج صغـ يـرة ،أو بكـرا كبـ يـرة بغـ يـر إذنهــا بأقــل مــن مهــر المثــل ،فــإن المهــر
ـوىل صغـ ي
ي
بي
يفســد ف� ذلــك ،ويجــب مهــر المثــل ،ألن الـ ّ
ـوىل مأمــور بفعــل مــا فيــه المصلحــة لهمــا ،والمصلحــة منتفيــة هنــا.
ي
ي
ً
ً
ً
ِّ
ف
ّ
ف
ـ� المهــر ،أو
خامســا :الســكوت عــن ذكــر المهــر أو نفيــه  :ي
وه أن تقــول امـرأة رشــيدة ـ بكـرا كانــت أو ثيبــا ـ لوليهــا :زوجـ يـى بــال مهــر ،فزوجهــا وليهــا ونـ ي
زوجهــا وســكت عــن المهــر ،فإنــه يجــب لهــا مهــر المثــل ،ولكــن ال بنفــس العقــد ،وإنمــا بالدخــول بهــا ،ألن الدخــول بهــا ال ُيبــاح باإلباحــة ،لمــا فيــه مــن
حــق هللا عــز وجــل ،ويعتـ بـر مهــر المثــل عنــد العقــد ،ال عنــد الدخــول.
ً
ولهــا أن تطالــب الــزوج أن يفــرض لهــا مهـرا قبــل الدخــول ،وأن تحبــس نفســها عنــه حـ تـى يفــرض لهــا مهــر مثلهــا .وتســى المـرأة الـ ت يـى تـ ت فـروج بهــذه الكيفيــة
المفوضة.
ً
ف
سادســا :أن يشـ تـرط ي� عقــد الــزواج أن يكــون جــزء مــن المهــر لغـ يـر الزوجــة :كأبيهــا ،أو أخيهــا ،فــإن النــكاح صحيــح ،والمهــر فاســد ،ويجــب لهــا مهــر
المثــل ( .الخــن والبغــا ،78-77/2 ،وال�طــاوي  ،109-108وعبــد الكريــم زيــدان.)115-114/7 ،
ض
الثا� :تقدير مهر المثل:
الفرع
ي
اختلف الفقهاء ف� المقصود بقريبات المرأة لتقدير مهر مثلها ،أه من قريبات أبيها أم من قريبات أبيها وأمها إىل ي ف
قول�:
ي
ي
ّ
القــول األول :ويقــدر مهــر المثــل بالنظــر لقريبــات الم ـرأة بالنســب مــن جهــة أبيهــا ،والمقصــود بقريبــات الم ـرأة معرفــة مهــر مثلهــا بنــاء عــى معرفــة
ف
المرغينا� ،205/1 ،وابن الهمام،ب.ط،
مهورهن ،هن النساء القريبات لهذه المرأة من جهة األب ال من جهة األم ،وبــهذا قال جمهور العلماء( .
ي
ت
ـدس ،247/7 ،وابــن مفتــاح.)269/2 ،
 ،367/3والدسـ ي
ـو� ،317/2 ،والشـ يـرازي ،471/2 ،وابــن قدامــة المقـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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أدلتهم:
استدل الجمهور عى قولهم بما روى عن ابن مسعود قال« :لها مهر مثل نسائها ال وكس فيه وال شطط» ( سبق تخريجه ،ص.)9 :
ش
ـ�ء إنمــا تعــرف بالرجــوع إىل قيمــة جنســه،
وهــن أقــارب األب؛ ألنــه أضــاف إليهــا وإنمــا يضــاف إىل أقــارب األب؛ ألن النســب إليــه وألن قيمــة الـ ي
ً
ف
ـا�.)205/1 ،
واإلنســان مــن جنــس قــوم أبيــه ال مــن جنــس قــوم أمــه ،أال تــرى أن األم قــد تكــون أمــة واألمــة تكــون قرشــية تبعــا ألبيهــا ( .المرغينـ ي
ف
ـا� :المقصــود بقريباتهــا هــن قريباتهــا مــن جهــة األب أو مــن جهــة األم « ،ومهــر المثــل معتـ بـر بمــن يســاويــها مــن جميــع أقارب ـهــا مــن جهــة أبيهــا
القــول الثـ ي

وغرهــن القــر� فالقــر�» وهــو إحــدى الروايتـ ي ف
ـ� عــن أحمــد بــن حنبــل ،وهــذا مــا أخــذ بــه
وأمهــا كأختهــا وعمتهــا وبنــت أخيهــا وبنــت عمهــا وأمهــا وخالتهــا ي
ب
ب
ت ف
ت
والبهو� ف ي� منت� االرادات،ب.ط .)28/3
غرها.
البهو� ي� كشاف القناع ،ب.ط،159/5 ،
(
المتأخرون من فقهاء الحنابلة ولم يذكروا ي
ي
ي
أدلتهم:
استدل المتأخرون من الحنابلة لقولهم لما ف ي� حديث ابن مسعود « لها مهر نسائها» ( سبق تخريجه ،ص.)9 :
ف
ت
ـو�،
وألن مطلــق القرابــة لــه أثــر ي� الجملــة .فــإن المـرأة تنكــح لحســبها لألثــر ،وحســبها يختــص بــه أقارب ـهــا ،ويـزاد المهــر لذلــك ،ويقــل لعدمــه ( .البهـ ي
.)28/3

ّ
الـرأي الراجــح :والــذي يبــدو يىل أن الراجــح اعتبــار مهــر المثــل بنســاء العصبــات -أي بالقريبــات مــن جهــة األب ،-فــإن لــم يوجــد أحــد منهــن فالقريبــات

مــن جهــة األم؛ ألن االنتســاب يكــون عــادة لــألب.
ف
المعترة ي� تقدير مهر المثل
الصفات
ب
ويعتر ف ي� تقدير مهر المثل مع النسب المساواة ف ي� الصفات التالية:
ب
ّ
الســن ،والعقــل ،والجمــال ،واليســار ،والعفــة ،والديــن ،والتقــوى ،والعلــم ،والبــكارة ،والثيوبــة ،والعــرص ،ورصاحــة نســبها ،وأن يكــون مــن أهــل بلدهــا؛
ف
ف
ـا�،205/1 ،
ألن عــادات البــالد تختلــف ي� المهــر .وكل مــا اختلــف بــه غــرض صحيــح ،ألن المهــور تختلــف باختــالف هــذه الصفــات ( .المرغينـ ي
ـدس.)247/7 ،
والشـ يـرازي ،471/2،وابــن قدامــة المقـ ي
المقدس.)222/7 ،
وابن قدامة
ي

ً
ف
ش
ـو� الــزوج قبــل حلــول األجــل أصبــح حــاال ،وأمــا إذا حصــل طــالق قبــل حلــول األجــل فيبـ تـ�
وإن �ط المهــر اىل أجــل معلــوم كســنة اىل أجلــه ،وإذا تـ ي
ً
ّ
ـ�1313 ،ـه.)156/2 ،
المهــر اىل أجلــه .وإن أجلــه ولــم يذكــر لألجــل مــدة فذهــب بعــض الحنفيــة اىل أنــه يبطــل األجــل ،ويكــون المهــر حــاال ( .الزيلـ ي
ف
يف
المقدس.)222/7 ،
الزوج� أو بالفرقة ي� حال حياتهما ( .ابن قدامة
وإذا تزوج عى مهر عاجل وآجل ال يحل اآلجل إال بموت أحد
ي
أهمية معرفة مقدار المعجل والمؤجل من المهر:
يف
ناحيت�:
معرفة مقدر المعجل والمؤجل من المهر مهمة من
وبالتاىل لها أن تمتنع من تسليم نفسها اىل زوجها ما لم تتسلم معجل مهرها.
األوىل :معرفة المرأة ما تستحقه من معجل مهرها،
ي
الثانيــة :معرفــة وقــت اســتحقاق المؤجــل بالترصي ـ ــح بوقتــه أو بالرجــوع اىل العــرف ف� تعيـ ي ف
ـ� وقتــه حـ تـى يمكــن المطالبــة بالمؤجــل حـ ي ف
ـ� حلــول وقتــه.
ي
( ىعبــد الكريــم زيــدان .)85-84/7

ض
الثا�
المطلب
ي
استقرار كل المهر

ف
يف
حالت�:
ويستقر المهر كله ي�
ف
ت
ت
ـ� – الوطــأ -ســواء أكان مهــر المثــل أو المســى ،وســواء كان ذلــك الدخــول ي� حــال حـ ّـل كمــا
األوىل :الدخــول الحقيـ ي
ـ� :يتأ كــد المهــر بالدخــول الحقيـ ي
ً
ف
ف
إذا كانــت المـرأة طاهــرة مــن حيــض ،أو كان ي� حــال ُحرمــة كمــا إذا كانــت المـرأة حائضــا .فــإذا دخــل بهــا لزمــه المهــر كلــه؛ ألنــه اســتو� المعقــود عليــه
وهــو االســتمتاع ،فلزمــه العــوض.
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ف
ف
ف
والشرازي .)466/2
الكاسا�،289/2 ،
وألن المهر يتأكد بالدخول ي� العقد الفاسد فأوىل أن يتأكد بالدخول ي� النكاح الصحيح( .
ي
ي
َ َ َْ ُ ُ
َ َ َ
َ ْ ََ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َ
ْ ُ َ ً
َ ُ
َ ُ
َْ
ال ز ْو ٍج َمــكان ز ْو ٍج َوآت ْيتـ ْـم ِإ ْحداهـ َّـن ِقنطـ ًـارا فــا تأخــذوا ِمنــه شـ ْـيئا ) (ســورة النســاء ،مــن اآليــة .)20 :ولقولــه
وذلــك لقولــه تعــاىل :و ِإن أردتــم اسـ ِـتبد
ُ
َ
ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ
َ َ ُ
ورهـ َّـن ( ســورة النســاء ،مــن اآليــة .)24 :والم ـراد باالســتمتاع هنــا الدخــول والتلــذذ بالجمــاع ،والم ـراد
تعــاىل( :ف َمــا ْاســت ْمت ْعت ْم ِبـ ِـه ِمنهــن فآتوهــن أج
ً
وه مــا ذكــر مــن التلــذذ واالســتمتاع.
ـى المهــر أج ـرا ألنــه اســتحق بمقابــل المنفعــة ،ي
باألجــور المهــور ،وسـ ي
ً
ف
ـاّ .
ر� هللا عنــه قــال :أيمــا رجــل تــزوج امـرأة ّ
ف
فمســها أي دخــل بهــا ووطئهــا ( .مالــك بــن
فمســها فلهــا صداقهــا كامـ
ٍ
وروى مالــك ي� الموطــأ عــن عمــر ي
أنــس 1425 ،ـه  2004 -م.)752/3 ،
ـ� ،سـ ً
الثانيــة :مــوت أحــد الزوجـ ي ف
ـواء حصــل المــوت قبــل الدخــول أو بعــده ،فقــد انعقــد اإلجمــاع عــى وجــوب المهــر بالمــوت؛ ألن المــوت أنــ� عقــد
ً
ً
الــزواج مقــر ًرا أحكامــه ومنهــا :المهــر والمـ يـراث ،سـ ً
ـواء كان المــوت طبيعيــا أو بفعــل أجنـ ب يـى أو بقتــل الــزوج للزوجــة؛ ألن الجنايــة منــه ال تســقط حقــا
ً
واجبــا عليــه ( .الخــن والبغــا ،75 /2 ،وال�طــاوي ،ص.)114 :

المطلب الثالث
استقرار نصف المهر

يستقر عى الزوج نصف مهر زوجته ف ي� الحاالت اآلتية:

ـ� الزوجـ ي ف
األوىل :إذا حصلــت فرقــة بـ ي ف
ـ� بطــالق أو مخالعــة ولــو باختيارهــا – كأن فــوض الطــالق إليهــا فطلقــت نفســها ،أو علقــه بفعلهــا ففعلــت -قبــل
َ
ً
ْ َ َّ ْ ُ ُ
ف
الدخــول أو الخلــوة الصحيحــة ،وكان قــد ســى للزوجــة ي� العقــد مهـرا وكانــت التســمية صحيحــة ،وذلــك لقولــه تعــاىلَ ( :و ِإن طلقت ُموهـ َّـن ِمـ ْـن ق ْبـ ِـل
َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ً َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
ـدس.)239/7 ،
أن تمســوهن وقــد فرضتــم لهــن ف ِريضــة ف ِنصــف مــا فرضتــم ) ( ،ســورة البقــرة ،مــن اآليــة .237 :الشـ يـرازي ،2470/وابــن قدامــة المقـ ي
ّ
ً
ف
وجــاء ي� تفسـ يـر هــذه اآليــة الكريمــة أن الــزوج إذا طلــق زوجتــه قبــل الدخــول ،وكان قــد ســى لهــا مهـرا ،فــإن الواجــب الــذي تســتحقه المـرأة نصــف
هــذا المهــر المفــروض – أي المســى -وتنصيــف المهــر المســى ف� هــذه الحالــة أمــر مجمــع عليــه بـ ي ف
ـ� العلمــاء.
ي
يف
الثانية :إذا حصلت فرقة ي ف
الزوج� بسبب من الزوج قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ،وذلك بأن:
ب�

يرتــد عــن اإلســالم ،أو أن تســلم الزوجــة الـ ت يـى تحــت كافــر ،ويـ بـأ� الــزوج اإلســالم ،أو أن يفعــل الــزوج مــا يوجــب حرمــة المصاهــرة فتحــرم عليــه زوجتــه
بســبب فعلــه كإرضــاع أمــه لهــا أو أمهــا لــه وهــو صغـ يـر أو مســه ألم زوجتــه بشــهوة ،أو أن تحصــل الفرقــة بســبب إيــالء الــزوج مــن زوجتــه ،أو أن تحصــل
ّ
ّ
ف
ف
ف
ـا� فيحكــم بالفرقــة
ـدع الزوجــة عنــة الــزوج ،ويثبــت ذلــك للقـ ي
الفرقــة بســبب المالعنــة بـ يـ� الزوجـ يـ� ،أو بحصــول الفرقــة بســبب العنــة وذلــك بــأن تـ ي
ّ
للعنــة.
بينهمــا
ف
ـ� األحــوال الســابقة ال يجــب إال نصــف المهــر المســى؛ ألنهــا فرقــة حصلــت بســبب مــن جهــة الــزوج فأشــبهت الطــالق فيجــب عليــه نصــف المهــر
فـ ي
المقدس.)205/7 ،
فقط ( .الشـ يـرازي  ،470/2وابن قدامة
ي

المطلب الرابع
سقوط المهر كله

ويسقط المهر كله ف ي� الحاالت اآلتية:

ً
األوىل :يســقط المهــر كلــه عــن الــزوج إذا فارقــت الزوجــة زوجهــا قبــل الدخــول بهــا ،وكان هــذا الفـراق ناشــئا بســبب منهــا ،كمــا إذا أســلمت ،فانفســخ
ّ
ف
ف
ه السبب
النكاح ،أو ارتدت ،أو فسخت النكاح لعيب ي� الزوج ،أو فسخ الزوج النكاح لعيب فيها ،فإنه يسقط المهر ي� هذه الحاالت كلها ،ألنها ي
ف
وه المختــارة لهــا ،فكأنهــا أتلفــت المعـ ّـو قبــل التســليم ،فســقط العــوض ( .الخــن والبغــا.)76/2 ،
ي� هــذه الفرقــة ،ي
الثانيــة :وكذلــك يســقط جميــع المهــر إذا فعلــت الزوجــة مــع أحــد أصــول الــزوج أو فروعــه مــا يوجــب حرمــة المصاهــرة بينهــا وبـ ي ف
ـ� زوجهــا كأن تفعــل
الزنــا مــع أبيــه أو ابنــه فتكــون منكوحــة أب أو ابــن فتحــرم عــى الــزوج.
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـ� الزوجـ ي ف
الثالثــة :وكذلــك إذا حصلــت الفرقــة بـ ي ف
ـ� بالرضــاع وكان بســبب مــن الزوجــة كأن ترضــع زوجتــه الصغـ يـرة فينفســخ نكاحهــا ألن العقــد عــى
ـدس.)205/7 ،
البنــات يحــرم األمهــات ( .الشـ يـرازي ،450/2 ،وابــن قدامــة المقـ ي
الرابعــة :إذا حصلــت الفرقــة مــن جهــة الزوجــة بســبب عــدم كفــاءة الــزوج كأن يزوجهــا وليهــا ثــم تعلــم بالــزواج فتطلــب فســخ العقــد لعــدم كفــاءة الــزوج
ت
ـوىل عــى الــزواج ويطلــب فســخه لعــدم كفــاءة الــزوج ش�يطــة أن يتــم الفســخ قبــل الدخــول أو الخلــوة
ـوىل فيعــرض الـ ي
أو أن تــزوج نفســها بــدون إذن الـ ي
الصحيحة.
ف
ـ� الزوجـ ي ف
الخامســة :إذا حصلــت الفرقــة بـ ي ف
ـ� مــن قبــل الــزوج بســبب خيــار البلــوغ ،فــال مهــر عليــه ،إذ لــو وجــب عليــه المهــر لمــاكان ي� الخيــار فائــدة؛
ف
ـ� 1356 ،ـه  1937 -م.)95/3 ،
ألنــه قــادر عــى الفرقــة بالطــالق ( .أبــو الفضــل الحنـ ي
الخاتمة

ض
ت
يأ�:
ي� ختام هذا البحث توصلت اىل نتائج عدة أهما ما ي

ً
.1الصداق واجب ش�عا ف ي� كل عقد نكاح عى الزوج لزوجته بمجرد عقد النكاح الصحيح.

.2والحكمــة مــن وجــوب الصــداق :هــو إظهــار خطــر هــذا العقــد ومكانتــه ،وإعـزاز المـرأة وإكرامهــا ،وتقديــم الدليــل عــى بنــاء حيــاة زوجيــة كريمــة معهــا،
ش
معا�تهــا بالمعــروف ،ودوام الــزواج .وفيــه تمكـ ي ف
ـ� المـرأة مــن التهيــؤ للــزواج بمــا يلــزم لهــا مــن لبــاس ونفقــة.
وتوفـ يـر حســن النيــة عــى قصــد

ً
ً
ف
.3وأيضــا الحكمــة مــن وجــوب الصــداق ي� النــكاح أنــه ش�ع إلظهــار ش�ف محــل هــذا العقــد ،فهــو لــم يـ شـ�ع بــدال كالثمــن للمبيــع أو كاألجــرة للمأجــور،
ً
أو عوضــا لالنتفــاع بالمـرأة؛ ألنــه لــو كان كذلــك لوجــب تقديــم تســميته ،وصـ ّـح عقــد النــكاح بــدون هــذه التســمية.
ّ
إن ف� إيجــاب الصــداق عــى الرجــل توافقـ ًـا مــع الفطــرة ش
الب�يــة الـ ت يـى فطــر عليهــا كل مــن الرجــل والمـرأة ،فالرجــل أقــدر عــى العمــل مــن المـرأة فــكان
 .4ي
عليــه كســب المــال.
.5الصداق ليس عوضا للفروج ،ولكن جعل االسالم نحلة للمرأة.
ّ .6
يسن تسمية الصداق – أي تحديد مقداره -ف ي� عقد الزواج.
ً
ً
ً
ً ف
.7كل مــا كان مــاال جــاز أن يكــون صداقــا ،والمــال الــذي ُيبتـ فـ� بــه النــكاح بــأن ُيجعــل صداقــا فيــه هــو مــا جــاز تملكــه وحـ ّـل االنتفــاع بــه ش�عــا ي� األحــوال
العادية -أي ف� حال الســعة واالختيار -ال ف� حال ف
الرصورة واالضطرار.
ي
ي
ً
ش ً
ً
.8األمــوال المنقولــة وغـ يـر المنقولــة القيميــة والمثليــة الـ ت يـى يجــوز تملكهــا ويحــل االنتفــاع بهــا �عــا تصلــح أن تكــون صداقــا إذا كانــت معلومــة ومقــدورا
عى تســليمها.
ً
ً
ً
ً
.9يجــوز أن يكــون الصــداق معجــا ومؤجــا وبعضــه معجــا وبعضــه مؤجــا اىل أجــل قريــب أو بعيــد ،ويجــوز أن يقســط الصــداق عــى أقســاط باتفــاق
الزوجـ ي ف
ـ�؛ ألنــه عــوض ف ي� عقــد معاوضــة فجــاز فيــه ذلــك كالثمــن ف ي� المبيــع.
.10يجوز تأجيل المهر اىل ما بعد العقد.
ً
.11يجوز جعل المنافع مهرا ف ي� عقد الزواج.
ف
ف
يف
الزوج�.
و� حال وفاة أحد
.12يستقر المهر ي� حال دخول الزوج بالزوجة ي
.13يستقر نصف المهر ف ي� حال اذا طلقت المرأة قبل الدخول.
ف
وه سبب الطالق.
.14يسقط المهر كله ي� حال طلقت المرأة قبل الدخول وعى طلبها ي

يف
يف
العالم�.
أجمع�  ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
وصى هللا عى سيدنا محمد وعى آله وصحبه
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ملخص البحث
 وعــى آلــه وأصحابــه مفاتيــح الحكــم, والصــالة والســالم عــى نبينــا محمــد المبعــوث إىل خـ يـر االمــم,الحمــد هلل بجميــع المحامــد عــى جميــع النعــم
.ومصابيــح الظلــم
:أما بعد

ف
ف
ـالم دراســة فقهيــة مقارنــة ) محاولــة لتســليط الضــوء عــى أحــكام الصــداق ي� الفقــه
فهــذا البحــث تحــت عنــوان ( أحــكام الصــداق ي� الفقــه اإلسـ ي
ف
، وفيــه مســائل تحتــاج اىل البحــث والدراســة،  فالصــداق واجــب ي� كل عقــد الــزواج الصحيــح. وذلــك مــن خــالل دراســة فقهيــة مقارنــة،ـالم
اإلسـ ي
.باالضافــة اىل حاجــة النــاس ف ي� كل زمــان ومــكان لهــذا الموضــوع
ف
ت
اسى عى منهج العرض والمقارنة
ويعتمد ي� در ي
.ويعتمد منهجية هذا البحث عى دراسة تحليلية استقرائية مقارنة
. مسبوقة بمقدمة ومتلوة بخاتمة،وقامت هندسة هذا البحث عى ثالثة مباحث رئيسية
 ش, قد خصص لتسليط الضوء عى تعريف الصداق:المبحث االول
. وحكمته، وحكمه،وم�وعيته
ف
.الثا� فقد خصص لتسليط الضوء عى بيان أنواع الصداق وما يتفرع منه
وأما المبحث ي

وأما المبحث الثالث فقد خصص لتسليط الضوء عى بيان استقرار الصداق تعجيله وتأجيله
ت
.الى توصل اليها الباحث خالل دراسته لهذا الموضوع
وأما الخاتمة فقد خصص ألهم النتائج ي

Research Summary
Praise be to Allaah, all the muhamad for all blessings, prayers and peace be upon our Prophet
Muhammad, the envoy to the good of the nations, and on his family and companions, the keys to governance
and the lamps of injustice.
After:
This research under the title )the provisions of dowry in Islamic jurisprudence comparative jurisprudence
study( an attempt to shed light on the provisions of dowry in Islamic jurisprudence, through a comparative
jurisprudence study. The dowry is obligatory in all the right marriage contract, in which issues need to be
researched and studied, in addition to the need of people at all times and places for this subject.
My study depends on the approach of presentation and comparison
The methodology of this research is based on a comparative empirical study.
The geometry of this research was based on three main topics, preceded by an introduction and a conclusion.
The first topic: was devoted to shed light on the definition of the dowry, its legitimacy, its wisdom, and its
wisdom.
The second section was devoted to shed light on the statement of the types of dowry and its branches.
The third topic was devoted to shed light on the stability statement of the dowry to accelerate and postpone
The conclusion was devoted to the most important findings reached by the researcher during his study of this
ی�ك
��ك��كار یڵ�كك ن�كس
�ك
�كك
�كا
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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subject.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
ف
ف
ـ� (المتــو�543 :ـه) ،دار الكتــب العلميــة ،بـ يـروت –
ـا� محمــد بــن عبــد هللا أبــو بكــر بــن العـ ب ي
ـر� المعافــري االشـ ي
 .1أحــكام القــرآن ،القـ ي
ـبيى المالـ ي
لبنــان ،ط 1424 ،3ـه  2003 -م.
ف
ف
ـ� (المتــو�683 :ـه) ،مطبعــة
 .2االختيــار لتعليــل المختــار ،عبــد هللا بــن محمــود بــن مــودود الموصـ يـى البلـ ي
ـد� ،مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنـ ي
الحلـ ب يـى  -القاهــرة  1356 ،ـه  1937 -م.

ف
ـو�:
ـهر بابــن رشــد الحفيــد (المتـ
 .3بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ،أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطـ ب يـى الشـ ي
595ـه) ،دار الحديــث – القاهــرة ،بــدون طبعــة1425 ،ـه  2004 -م.
ت
ش
ـهر بالصــاوي
ـو� ،الشـ ي
 .4بلغــة الســالك ألقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي عــى الــ�ح الصغـ يـر  ،أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلـ ي
ف
ـو�1241 :ـه).دار المعــارف ،بــدون طبعــة وبــدون تاريـ ـ ــخ.
ـ� (المتـ
المالـ ي
ّ
ّ
ف
الملقــب بمرتـ فـصَّ ،
ّ
ّ
ف
الزبيــدي (المتــو�1205 :ـه)
ـيى ،أبــو الفيــض،
 .5تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحسـ ي
تحقيــق :مجموعــة مــن المحققـ ي ف
ـ� ،دار الهدايــة.
ف
ف
فف
ش
ِّ ْ ِّ
ف
ـ� (المتــو� 743 :ـه)،
 .6تبيـ يـ� الحقائــق �ح كــر الدقائــق وحاشــية الشــل ِب يى ،عثمــان بــن عـ يـى بــن محجــن البـ ي
ـ� الحنـ ي
ـارع ،فخــر الديــن الزيلـ ي
األمريــة  -بــوالق ،القاهــرة ،ط 1313 ،1ـه.
المطبعــة الكـ بـرى
ي
ف
ـو�
 .7تفسـ يـر القــرآن الحكيــم (تفسـ يـر المنــار) ،محمــد رشــيد بــن عـ يـى رضــا بــن محمــد شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن بــن منــال عـ يـى خليفــة القلمـ ي
ف
ف
(المتو�1354 :ـه) ،الهيئة المرصية العامة للكتاب  1990م.
ـيى
الحسـ ي
ف
 .8الجامــع ف� الفقــه االســالم المفصــل ف� احــكام المـراة والبيــت المســلم ف� ش
ال�يعــة االســالمية ،د .عبــد الكريــم زيــدان ،المتــو� ،2015 :مؤسســة
ي
ي
ي
ي
ف
الرســالة ش
 .9الكشــاف عن حقائق غوامض ف
نا�ون ،ط2012 ،4م.
التريل أبو القاســم محمود بن
ف
ش
ـر� – بـ يـروت ،ط 1407 - ،3ـه.
عمــرو بــن أحمــد ،الزمخــ�ي جــار هللا (المتــو�538 :ـه) ،دار الكتــاب العـ ب ي
ف
ـزر� شــمس الديــن القرطـ ب يـى (المتــو� 671 :ـه)،
 .10الجامــع ألحــكام القــرآن ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن ب ي
أ� بكــر بــن فــرح األنصــاري الخـ ب ي
ف
دو� وإبراهيــم أطفيــش ،دار الكتــب المرصيــة – القاهــرة ،ط1384 ، 2ـه 1964 -م.
تحقيــق  :أحمــد الـ بـر ي
ف
ت
ت
الدسو� عى ش
(المتو�1230 :ـه) ،دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاري ــخ.
المال�
الدسو�
الكبر ،احمد بن أحمد بن عرفة
ال�ح
 .11حاشية
ي
ي
ي
ي
عمرة ،دار الفكر – يبروت ،بدون طبعة1415 ،هـ1995-م.
ل� ي
عمرة ،أحمد ب
 .12حاشية ي
الر ي
 .13دقائــق أوىل النــ� لـ شـ�ح المنتــ� المعــروف بـ شـ�ح منتــ� اإلرادات ،منصــور بــن يونــس بــن صــالح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهـ ت
ـو� الحنبــى
ي
ف
(المتو�1051 :ـه) ،عالم الكتب ،ط1414 ،1ـه 1993 -م.
ف
ف
ت
ف
ـ� (المتــو�1252 :ـه) ،دار الفكــر-
ـ� الحنـ ي
 .14رد المحتــار عــى الــدر المختــار ،ابــن عابديــن ،محمــد أمـ يـ� بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشـ ي
بـ يـروت ،ط1412 ،2ـه 1992 -م.

ف
الرمــذي ،محمــد بــن عيــ� بــن َسـ ْـورة بــن مــوس بــن الضحــاك ،ت
ـ� ت
 .15سـ ف ف
الرمــذي ،أبــو عيــ� (المتــو�279 :ـه) /تحقيــق وتعليق:أحمــد محمــد
ت
ف
ش
ـا� الحلـ ب يـى – مــرص  ،ط 1395 ،2ـه  1975 -م.
ـا� وإبراهيــم عطــوة عــوض� ،كــة مكتبــة ومطبعــة مصطــ� البـ ب ي
شــاكر ومحمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ف
 .16سـ ف ف
ـ� الــدار قطـ ف يـى ،أبــو الحســن عـ يـى بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الــدار قطـ ف يـى (المتــو�385 :ـه)،
ـلى ،عبــد اللطيــف حــرز هللا ،أحمــد برهــوم ،مؤسســة الرســالة ،بـ يـروت – لبنــان ،ط1424 ،1
تحقيــق شــعيب االرنــؤوط ،حســن عبــد المنعــم شـ ب ي
ـه  2004 -م.

ف
ف
ُ ْ َْ
ت
ت
ف
فف
فف
ـ� (المتــو�458 :ـه) تحقيــق،
ـ�) ،أحمــد بــن الحسـ يـ� بــن عـ يـى بــن مــوس الخ�و ِجــردي الخراسـ ي
ـا� ،أبــو بكــر البيهـ ي
 .17الســ� الكـ بـرى( ســ� البيهـ ي
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محمــد عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة ،بـ يـروت – لبنــات ،ط 1424 ،3ـه 2003 -م.
ف
ف
ف
فف
األعظى،
الجوزجا� (المتو�227 :ـه) ،تحقيق :حبيب الرحمن
ـا�
ي
 .18ســ� ســعيد بن منصور ،أبو عثمان ســعيد بن منصور بن شــعبة الخراسـ ي
ي
الدار السلفية – الهند ،ط1403 ،1ـه 1982-م.
ف
تف
ش
(المتو� 877ـه) ،بدون طبعة وتاري ــخ.
الشهر بابن مفتاح،
أ� القاسم
ي
� .19ح األزهار المنرع من الغيث المدرار لإلمام عبد هللا بن ب ي
ش
عى ال�طاوي ،دار الفكر ،ط2010 ،3م.
� .20ح قانون االحوال الشخصية ،الدكتور محمود ي
ف
ـ� ،تحقيــق :محمــد زهـ يـر بــن نــارص النــارص ،دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن
 .21صحيــح البخــاري ،م ــحمد بــن إســماعيل أبــو عبــدهللا البخــاري الجعـ ي
ت
ـا�) ،ط1422 ،1ـه.
الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ت
ف
ـا� ،دار إحيــاء الـ تـراث
 .22صحيــح مســلم ،مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشـ يـري النيســابوري (المتــو�261 :ـه) ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ـر� – بـ يـروت.
العـ ب ي

ت
ش
ـر�
ـروم البابـ ي
 .23العنايــة �ح الهدايــة ،احمــد بــن محمــد بــن محمــود ،أكمــل الديــن أبــو عبــد هللا ابــن الشــيخ شــمس الديــن ابــن الشــيخ جمــال الديــن الـ ي
ف
(المتو�786 :ـه) دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاري ــخ.
ف
(المتو�861 :ـه) دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاري ــخ.
السيواس المعروف بابن الهمام
 .24فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد
ي
ْ
مصط� ُّ
َّ
ف
الز َح ْي ّ
اإلسالم وأدلته ،أ .دَ .وه َبة بن
 .25الفقه
سورية – دمشق ،ط.4
ى ،دار الفكر -
ي
ِي
ف
ف
ش
ـ� ،دار احســان للنـ شـ� والتوزي ـ ــع ،طهـران،ط،2
 .26الفقــه المنهـ ب ي
ـاف� ،د .مصطــ� الخــن ،د .مصطــ� البغــا ،عـ يـى ال�بـ ب ي
ـ� عــى مذهــب االمــام الشـ ي
2000م.
ف
ف
ـ�
أ� زيــد القـ يـر ي
ـدوا� عــى رســالة ابــن ب ي
 .27الفواكــه الـ ي
وا� ،أحمــد بــن غانــم (أو غنيــم) بــن ســالم ابــن مهنــا ،شــهاب الديــن النف ـراوي األزهــري المالـ ي
ف
ـو�1126 :ـه) ،دار الفكــر ،بــدون طبعــة1415 ،ـه 1995 -م.
(المتـ
ف
ـ� اإلقنــاع ،منصــور بــن يونــس بــن صــالح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهـ ت
 .28كشــاف القنــاع عــن مـ ت ف
ـو� الحنبــى (المتــو�1051 :ـه) ،دار الكتــب
العلميــة.
ف
 .29لســان العــرب ،لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،جمــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري الرويفــ� اإلفريـ تـ� (المتــو�711 :ـه) ،دار صــادر
– بـ يـروت ،ط 1414 - ،3ـه.
ف
ئ
ف
ئ
فف
فف
ـو�303 :ـه) تحقيــق:
ـا� (المتـ
ـا� ،النسـ ي
ـا�) ،أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عـ يـى الخراسـ ي
 .30المجتـ بـى مــن الســ� ( الســ� الصغــرى للنسـ ي
عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،مكتــب المطبوعــات اإلســالمية – حلــب ،ط1986 – 1406 2م.
ف
ـ� القرطـ ب يـى الظاهــري (المتــو�456 :ـه) ،دار الفكــر – بـ يـروت ،بــدون
 .31المحــى باآلثــار ،أبــو محمــد عـ يـى بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلـ ي
طبعــة وبــدون تاريـ ـ ــخ.
ف
ف
ـ� الـرازي (المتــو�666 :ـه) ،تحقيــق :يوســف الشــيخ محمــد،
 .32مختــار الصحــاح ،زيــن الديــن أبــو عبــد هللا محمــد بــن ب ي
أ� بكــر بــن عبــد القــادر الحنـ ي
المكتبة العرصية  -الدار النموذجية ،يبروت – صيدا ،ط1420 ،5ـه 1999 /م.
ف
مصط�  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) ،دار الدعوة.
 .33المعجم الوسيط ،لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم

ف
ف
ش ف
ف
ـاف� (المتــو�977 :ـه ،دار الكتــب
 .34مغـ يـى المحتــاج إىل معرفــة معـ ي
ـا� ألفــاظ المنهــاج ،شــمس الديــن ،محمــد بــن أحمــد الخطيــب ال�بيـ يـى الشـ ي
العلميــة ،ط1415 ،1ـه 1994 -م.

ت
ف
ـهر بابــن
ـ� الحنبـ يـى ،الشـ ي
 .35المغـ يـى البــن قدامــة ،أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيـ يـى المقـ ي
ـدس ثــم الدمشـ ي
ف
ـو�620 :ـه) ،مكتبــة القاهــرة ،بــدون طبعــة.
ـدس (المتـ
قدامــة المقـ ي
ف
ف
(المتو�476 :ـه)،دار الكتب العلمية.
الشرازي
 .36المهذب ي� فقه اإلمام
عى بن يوسف ي
الشاف� ،أبو اسحاق إبراهيم بن ي
ي
ف
ف
ف
ـى مؤسســة زايــد بــن ســلطان
 .37الموطــأ ،مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر األصبـ ي
ـ� المـ ي
ـد� (المتــو�179 :ـه) ،تحقيــق :محمــد مصطــ� األعظـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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آل نهيــان لألعمــال ي

ش
ـاف� الصغـ يـر.
أ� العبــاس أحمــد بــن حمــزة ابــن شــهاب الديــن الرمـ يـى الشـ ي
 .38نهايــة المحتــاج إىل �ح المنهــاج .شــمس الديــن محمــد بــن ب ي
ـهر بالشـ ي
ف
ـو� 1004ـه .دار الفكــر للطباعــة ،بـ يـروت 1404 ،ـه 1984 -م.
المتـ
ف
ف
ف
ف ش
ـو�593 :ـه) ،تحقيــق:
ـا� ،أبــو الحســن برهــان الديــن (المتـ
ـا� المرغينـ ي
أ� بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغـ ي
 .39الهدايــة ي� �ح بدايــة المبتــدي ،عـ يـى بــن ب ي
ت
ـر�  -بـ يـروت – لبنــان.
طــالل يوســف ،دار احيــاء الــراث العـ ب ي
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ملخص:

ت
وه جــزء مــن حياتنــا اليوميــة ،فــال يمكــن اآلن تخيــل عالمنــا بــدون كهربــاء ،وعــى
الكهربــاء مــن أهــم االكتشــافات الـ يـى غـ يـرت حياتنــا لألفضــل ،ي
ّ
ّ ف
ّ
الكهربائيــة ي� منازلنــا ،ومكاتبنــا ،فهــل يمكــن االســتغناء عــن
الكهربائيــة ،وعــن معظــم األجهــزة
فــرض أننــا قــادرون عــى االســتغناء عــن المصابيــح
ّ
الطبيــة الـ تـى يعتمــد تشــغيلها عــى الكهربــاء؟ فمــا ه الكهربــاء؟ وكيــف يتــم توليدهــا؟ ومــا أهــم اســتخداماتها ي ف
ومراتهــا؟ واألهــم مــن ذلــك
األجهــزة
ي
ي
كيــف يمكــن ترشــيد اســتخدامها؟

ف
ه أحــد أنــواع الطاقــة الموجــودة ي� الطبيعــة ،يمكــن الحصــول عــى الطاقــة الكهربائيــة مــن الطبيعــة عــن طريــق الصواعــق
الطاقــة الكهربائيــة ي
ً
واالحتــكاك ولكــن هــذا صعــب وغـ يـر مجـ ٍـد اقتصاديــا .ولكــن يمكــن توليــد الطاقــة الكهربائيــة بعــدة طــرق أخــرى منهــا الكيميائيــة مثــل البطاريــات أو
عــن طريــق تحويــل الطاقــة الحركيــة إىل طاقــة كهربائيــة وذلــك بتحريــك ســلك موصــل ف� مجــال مغناطيــ� كمــا ف� المولــدات الكهربائيــة أو بتسـ ي ف
ـخ�
ي
ي
ي
ف
ف
ه إحــدى الصــور المهمــة للطاقــات الـ ت يـى تســتخدم ي� شـ تـى المجــاالت والـ ت يـى ال غـ فـى
مــزدوج ح ـراري كمــا ي� المزدوجــة الحراريــة .الطاقــة الكهربائيــة ي
المرليــة كاإلنــارة والتدفئــة وتشــغيل األجهــزة الكهربائيــة ف ف
عنهــا ف� حياتنــا اليوميــة ف� االســتخدامات ف ف
المرليــة وكافــة المجــاالت األخــرى مثــل الصناعــة
ي
ي
واالتصــاالت والمجــاالت العلميــة.
ف
تمثــل الطاقــة الكهربائيــة العمــود الفقــري للتنميــة االقتصاديــة واالجماعيــة ي� اقليــم كوردســتان ،حيــث يعتمــد تطــور وتنميــة المجتمــع عــى
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