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 حب جب زئ زئ زئ زئ زئزئ زئ ني  زئ   زئ
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 عرفانر وكش
 



الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصالةة والسالةم عمالى ساليدنا محمالد ، وعمالى آلاله وصالحبه وسالمم ، ومالن 
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الشالكر الجزيالل واتمتنالان الكبيالر الالى ب أتقالدم أنيطيال  لالي بحثالي وفقني اهلل سالبحانه وتعالالى عمالى انجالاز  أنبعد 
مالاله لالالي مالالن عالالون لمالالا قد  ،  البحالالث اهالالذعمالالى  باإلشالالرافالالالذي تل الالل  )                             (  أسالالتاذي الالالدكتور

 .ها إعدادفي  األكبرسديدة فكان صاح  الل ل  عممية ومساعدة وتوجيهات

جميال  اتسالاتذة الالذين أخالذت عالنهم العمالم واألد  ، الخالال  الالى  وامتنالانيأقدم شالكري الجزيالل  أنكما يطي  لي 
 فهم العمماء العاممين المربين )حلظهم اهلل وجازاهم خير الجزاء(.
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 ..إلى القائد األعظن 

 ..والرسول األكرم 

 .. كًالز   ًالنبً العربً األه  

 ..جلست األهن بٍن ٌدٌه تتعلن  الذي



 (  د بن عبد هللا ) م  حم

 براً وإحسانا . .. وإلى والديَّ العزٌزٌن

 

 أهدي هذا البحث الوتواضع .
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 ٱ ٻ ٻ

 المقدمة

،لوالصدددداةلوالعددددامل  دددد ل (1) زئجب  زئ زئ زئ زئ زئ زئ زئني   زئ  اغبمدددد له
ل...ل.لأصبعٌنلوس  مو   لآلهلوصحبهلل لول لآدمللؿبم لبنل ب لاهسي ل

لدبحمدد لهدد ىلمدد ل  دد لهلواغبمدد ل بدد د ،لبدده للضبدد  لمدد لوفدد  ل،لنفعددهلضبدد لكمدد لهلاغبمدد 
()،دددلبددده للمدددن للمددد ل  ددد لهلواغبمددد ل عٍةليفلح وفهددد لاؽبددد يلواغبملمدددةل،لللشعددد   لالب ددد  ةلشددد  لن لم 

أصد اللوف و د لوسد  ك ً،لومدنللي من لهذالأنلذب لا  للواللأكمللواللامشللمنلال د  عةلاالسداميةل
ذب ي تلحملمدةلال د  عةلاد انٌنلالد واجلومد ل  دم ه لمدنلشف صديلل،لومنهد ل)اؼبهد (لالدذيل  عد  لإ ل

لل واجلالذيلسيثم لاألس ة.لوه لمنلاػب  اتلاألو للعق لااؼب أةل

ل-وفب لدفعينلالخ ي رلم ض علالبحثلأسب بل  ةل:

فبد لاللذبد  ليفلشد  عةلالد واجللبدههملشف صديللسداميةال د  عةلاإإظه رلمد ىلاه مد مل .1
 .أخ ىلظب و ةلك نتلأولأرضيةل

لحي شن لاؼبه لفب ل .2 ك نتلال غبةلدافع لل  ا فل   لشف صي هلواغبملمةلمندهل،لولذالللديسُّ
. 

اإؽبيدددةلؼبددد لفيدددهلسدددع داملوقبددد امل،لواالا ددد ا ل جدددةلاإنعددد نيةلل  معدددةلب ل ددد  عةلح .3
 .لرس للاهللبعًنةل

ألن ددددهل مل  بددددةل نددددهلوبددددذلتلمدددد لب سددددع لمددددنلجهدددد ل،للل()ش ك ددددتل  دددد لاهلوألجددددللهددددذال
ل.حببهلال   عةذخًنيتل  ملألق لمنلأحببتل

                                                 
ل.5-4:لاآل   نس رةلالع ق،لل.1



  مدد تلالدددلوردتلك نددتلالمل  بددةلصددع ب تلصبددةل،لذلددةلأنلاؼبعلمدد ةوادد لواجهددتلخددالل
ل.م ع دةليفلاؼبعهلةلال اح ةم  عبةلوشف صي ه لكثًنةل،لوأا اللالع م  لرضبهملاهل

شقعدديمهلإ لثاثددةلفصدد لل،لومق مددةل،لوخ سبددةلبينددتلفيهدد لأهددمللبحددثالوادد لاا  ددتلةبيعددةل
ل.واؼب اج ل ؼبص درلبالن  ئجلالدلش ص تلإليه ،لوثبتل

لشع  فلاؼبه للغةلواص اح ل،لوالص ةلبٌنلالفقةلواؼبه .وا لش  اتليفلالفصللاألوللإ ل
االحملدد ملاؼب ع قددةلبدد ؼبه لومنهدد لحملددملذكدد لاؼبهدد ليفل قدد لأمدد ليفلالفصددللالثدد تلفقدد لشن ولددتل

النمل حل،لوحملمةلوج بلاؼبه ليفل ق لالنمل حل،لوأن اعلاؼبه ل،لوم ل صحلشعدمي هلمهد ال،لومقد ارل
لاؼبه لواؼبغ الةلفيه.

مدد ل  ع ددقلبد ؼبه لمددنلشعريدللاؼبهدد لوشهجي دهل،لواددب لاؼبهدد ل،للثلفقدد لذكد ت لأمد لالفصددللالث لد
لوضم نهل،لومن لال وجةلنفعه لحىتلشقب لاؼبه ل،لوم ل  هك لبهلاؼبه ل.

لالعمدد دلفدد ألم لكمدد لادد للشقصددًنالهددذال م دد ليفلوجدد لمدد لإذال ددذرالالملدد ملالقدد رئلحيوأسدد م
للمل نلهذالغًنلل :للغ  ليفلا للإالل  مهليفلك  ب ًللإنع نل مل بلاللأنهلرأ تلأت:ل))لاألصفه ت

لوهدذال،أصبدلللملد نلهدذالك ل  لش دلولد ل،أف دلللملد نلهدذالم  لا دلولد ل، ع حعدنللملد نلز د لولد ل،أحعن
ل.للللللل(2)((الب  لصب ةل   لالنقصلاس يا ل   لدليللوه لالعربلأ ظملمن

 زئمج   زئمث   زئ:لل()الددددد    لبق لدددددهلل()والل عدددددعينلاآلنلإاللأنلأرفددددد لإ لاهل

  زئ زئ زئ زئزئ زئ زئ زئ زئ زئ زئ  زئزئ زئمس  زئ زئ زئ مخزئمح 

مم جن حن خن  خمجل  حل خل مل هل جم حم زئ زئزئ زئ زئ زئ زئ زئ زئ زئ

زئجه مه ٰه زئهن  زئ  هنمن
 .ل(3)

 
 
 

                                                 

،لمن  راتلوزارةلالثق فةلواإرش دل2هد(:لأجب لالع  مل،لط1337القن ج ،لص  قلبنلحعنل)تلل.2
ل.71صل1م(،لج1978ل-الق م ،ل)دم قل

 .286ق ة،لآ ة:لس رةلالبل.3
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 اللصل األول
 المهر ، تعريله وحكمه

 المبحث األول
 المهر لغة واصطةحا
 المطم  األول 
 المهر لغة

والجمدع  ،وهو: ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقدد الدزواج ،المهر في المغة: صداق المرأة
 ،كددد ل  -بددداألل   -وأمهرتهدددا  ،مهدددور ومهدددورة ، يقدددال: مهدددرت المدددرأة مهدددرا: أع يتهدددا المهدددر

 . (4)لغة بني تميم وهي أكثر استعماال والثالثي 

  
 المطم  الثاني 

 المهر اصطةحا  

 . (5)((ما وجب بنكاح أو و ء أو تفويت بضع قهرا))هو فوأما في االص الح : 

ددددَداق   ،َوالنِّحمَددددة   ،ر  َمهددددال))ولممهددددر تسددددعة أسددددماء:   ،َوالَفِريَضددددة   ،َوالَعِ يَّددددة   ،ر  ع قددددَوال ،َوالصَّ
 . (6) ((َعاَلق  َوال ،َدَقة  َوالصَّ  ،َرة  جَواأل  

 المبحث الثاني
 الصلة بين النفقة والمهر

                                                 
سع يلأبد لجيدبل،لل،ل5/184.ل نظ ل:لابنلمنظ رل،للع نلالع بل،لدارلص درل،لبًنوتل،لم دةل)مه (لل4

ل.257مل،لص1988،لل2الق م سلالفقه للغةلواص اح ل،لدارلالفمل ل،لدم قل،لط
ل.223/لل3.لال  بيينل،لمغينلاحمل  جل،لدارلاحي  لالرتاثلالع يبل،لبًنوتل)د.ت(ل،لل5
ل.ل679/لل6مل،ل1981ابنلا امةل،لاؼبغينلش حلـب ص لاػب ا ل،لممل بةلال   ضلاغب  ثةل،لال   ضل،ل.لل6



ومدد لل،مع نيهدد :لمدد ل نفددقلمددنلالدد راهملوكب هدد لوالدد ادلالنفقددةليفلال غددةلاسددملمددنلاإنفدد  لومددن
واعبمد :لنفقد تلل، ف ضلل  وجةل   لزوجه لمنلم للل  ع ملوالملع  لوالعملىنلواغب د نةلوكب هد 

ل.ل(7)ونف  ل

ل.ل(8) له :لال ع ملوالملع ةلوالعملىنلوالنفقةلش  

إاللأنلالنفقددةلذبدبلجدد ا للاح بدد سلل،والصد ةلبددٌنلاؼبهدد لوالنفقدةلوجدد بلكددللمنهمد لل  وجددة
ل.ل(9)يفلحٌنلجيبلاؼبه لإب نةلل  فلاحمللل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 الفصل الثانيل
 األحكام المتعلقة بالمهر

 المبحث األول

                                                 

هل،ل1393.لإب اهيملمص ف لوآخ ونل،لاؼبعردملال سدي،ل،لؾبمد لال غدةلالع بيدةل،لدارلاؼبعد رفل،لمصد ل،لل7
 .2/836م دةل)نفق(ل،ل

 حلشندددد   لاألبصدددد ر،لةبدددد لشدددد كةله(ل،لالدددد رلاؼب  دددد رلشدددد1388.لاغبصددددملف ل،لؿبمدددد ل ددددا لالدددد  نل)تلل8
ل.ل644ل-ل643/لل2مل،ل1966دل-هل1386مص ف لالب يبلوأوالد ،لمص ،ل

ل2.لالب ب يتل،لش حلالعن  ةل   لاؽب ا ةلهب مشلف حلالق   ل،لدارلإحي  لالدرتاثلالعد يبل،لبدًنوتل،لدلتل،لل9
 .321/لل3،ل434/ل



 والحكمة منو حكم ذكر المهر في عقد النكاح

 لب األول المط
 حكم ذكر المهر

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُممْ أَْْ ََََُُْْم ا   لاؼبه لواجبليفلكللنمل حللق لهلشع  :ل

إاللأنلذكدد لاؼبهدد ليفلالعقدد للدديسلشدد ة لل،ل(11)فقدد لايدد لاإحدداللبددهلل(13)للبِمممَمْ َالِكُمْ

لَمما للق لددهلشعدد  :لل(12)لصددحةلالنملدد حلفيردد زلإخددا لالنملدد حل ددنلشعددمي هلب شفدد  لالفقهدد  ل

حملددمل،لف(13) جُنَمما َ لَيَمممْكُمْ  ِْْ قَيَّمُممَُمُ الن مَمماءَ مَمما لَمممْ ََوَمتمم رُضُ أَوْ َََُّزِرُمم ا لَ ُممضُ  َزِ  َمم   
ل.(14)والل مل نلال ا لإالليفلالنمل حلالصحيحلل،لبصحةلال ا لم ل  ملال عمية

ف ضلؽب لص اا لولل  خلل نلرجللش وجلام أةلولل لل لئ لس للورويلأنلابنلمعع دل
ؽبدد لمثدللصد ا لنعدد ئه لاللوكدسلواللشد ،لو  يهدد ل))لفقدد للابدنلمعدع د:لل،لهبد لحدىتلمد ت

بدد وعلليفلفقدد ملمعقددللبددنلسددن نلاألشددرع لفقدد ل:لا دد لرسدد للاهلل،لالعدد ةلوؽبدد لاؼبددًناث

                                                 

ل.24ل،لآ ةس رةلالنع  ل.لل13
ل.434/لل2ل،له1316،ل1،لطمص لل،لم بعةلب ال ل،لش حلاؽب ا ةللف حلالق   ل،لبنلاؽبم ما.لل11
دارلاؼبعد رفل،لدل.لمصد ف لكمد للوصدف ل،للالص وي،لح شيةلالص ويل   لال  حلالصدغًن،لربقيدق:.لل12

،لروضدةلال د لبٌنلو مد ةلاؼبف دٌنلل،لالند ويل،ل223/لل3مغدينلاحمل د جلل،ل428/لل2ل،له1374ل،لمص 
/لل6للاؼبغددينل،ل249/لل7ل،مل1991ل-هدددل1412ل،ل3طل،ل،لسدد ر  ،لدم ددقللاؼبمل ددبلاإسددام ن دد ل
اؼبمل دددبلاإسدددام ل،لدم دددقل،لل،لن ددد لم  لدددبلأوللالنهددد ليفلشددد حلغ  دددةلاؼبن هددد ،لال حيبددد تلل،ل712

ل.174/لل5ل،هدل1383س ر  ل،ل
ل.236ل،لآ ةس رةلالبق ةلل.ل13
ل.434/لل2ل،لالعن  ة.لل14



وألنلالقصد لمدنلالنملد حلال صد ةلواالسد م  علل،ل(15)ل((بنتلواشقلامد أةلمند لمثدللمد لا ديت
لل.ل(16)الص ا لفصحلمنلغًنلذك  لك لنفقةللدون

لللخيللنمل حد ل ندهلألنهلل،لشعميةلاؼبه لل نمل حلوص حلال  فعيةلواغبن ب ةلبهنهل ع حب
ل.ل(17)وألنهلأدف لل  ص مةلل،

وأمدددد لإذالشدددد طلنفدددد لاؼبهدددد ليفلالنملدددد حلكددددهنلش وجهدددد لب دددد طلأنلاللمهدددد لؽبدددد لفقدددد لاخ  ددددفل
وأمد ل،لل(18)فيدةلوال د فعيةلواغبن ب دةلإ لصدحةلالنملد حلفدذهبلاغبن،للالفقه  ليفلحململهذالالنمل ح

حيددثلإ ددمل ع ددربونلاؼبهدد لركندد لمددنلل،لاؼب لمليددةلفددال صددحلالنملدد حل ندد همل ندد لاشددرتاطلنفدد لاؼبهدد 
ل.ل(19)أرك نلالنمل حلو ق ل ن:لومعىنلك نهلركن لأنهلالل صحلاشرتاطلإسق ةهل

ل
ل
ل
ل

  الثاني طلبالم

 حكمة وجوب المهر في عقد النكاح

                                                 

 حعنلصحيح.،لوا لل:لل1145ح  ثلراملل3/453يفلك  بلالنمل حل،للأخ جهلالرتمذيل.ل15
 .712/لل6ل،لاؼبغين.ل نظ ل:لل16
ل.174/لل5ل،وم  لبلأوللالنه ل،ل223/لل3ل،لمغينلاحمل  ج نظ ل:ل.لل17
ل-ل283/لل7،لوروضددددةلال دددد لبٌنلل،ل712/لل6واؼبغددددينلل،ل434/لل2ل،لالعن  ددددةلشدددد حلاؽب ا ددددة.ل نظدددد ل:لل18

ل.281
ال سد ا ل،لح شديةلال سد ا ل  د لال د حلل،ل428/لل2ل،صغًنح شيةلالص ويل   لال  حلالل.ل نظ ل:ل19

ل.294/لل2دارلالفمل ،لبًنوتل)د.ت(ل،لالملبًن،ل



ل لللجيبلاؼبه لبنفسلالعق لالل ب للال وجل نلإزالدةلهدذالاؼب دةلبدهد ل))لالمل س ت:لا لل
فدددالربصدددللاؼبق صددد لل،إزال دددهلؼبددد لللخيدددفللددد وملاؼبهددد لألندددهلالل  دددقل  يدددهل،لخ ددد نةلربددد ثلبينهمددد 

وألنلمص حللالنمل حلومق ص  لاللربصدللإاللب ؼب افقدةلواللربصدللاؼب افقدةلإاللل،لاؼب   بةلمنلالنمل ح
والل دد ةلإاللب نعدد ادلة  ددقلال صدد للإليهدد لإاللدبدد لللددهلل،لذالك نددتلاؼبدد أةل   دد ةلممل مددةل ندد لالدد وجإ

ومددد لشيعددد لة  دددقلل،لألنلمددد لضددد  لة  دددقلإصددد ب هل عددد ليفلاأل دددٌنلفيعددد لبدددهلإمعددد كهل،لخ ددد ل نددد  
ومددىتله نددتليفلأ ددٌنلالدد وجلش حقهدد لال ح ددةلفددالشقدد لل،لإصدد ب هل هدد نليفلاأل ددٌنلفيهدد نلإمعدد كه

ل.ل(23)((لفقةلواللربصللمق ص لالنمل حاؼب ا

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 أنواع المهر

ل:وه لن   نل،للاؼبه لواجب

                                                 

ل.275/لل2،لله1394،لل2،لدارلالمل  بلالع يب،لبًنوتل،لطلب ائ لالصن ئ ليفلش شيبلال  ائ .لل23



:لوهدد لالعدد ضلاؼبعددم ليفل قدد لالنملدد حلواؼبعددم لبعدد  لؼبددنللل عددملؽبدد ليفلالمهررر المسررمى .1
 .(21)العق 

لفديمنل ع درب،لواخ  دفللفقهد  ل(22):لوه لالق رلالذيل  غدبلبدهليفلأمثد للال وجدةمهر المثل .2
حنبدللإ ل دنلأضبد لبدنلفذهبلاغبنفيدةلوأضبد ليفلروا دةل،للهب لمه لاؼبثللمنلا  ب تلال وجة

ؽبد ل)):للأنلمه لمثللال وجةل ع ربلبهخ اا لو م ا لوبن تلأ م مهد للقد للابدنلمعدع دل
مددنللوألنلاإنعدد نل،وهددنلأادد ربلاألب،ل(23)((مهدد لمثددللنعدد ئه لاللوكددسلفيددهلواللشدد ،

مث هددد لوالل ع دددربلمهددد لل،ل  لإمنددد لشعدد فلبددد لنظ ليفلايمدددةلجنعددهجددنسلاددد ملأبيدددهلوايمددةلال ددد
فدد نلك نددتلاألملمددنلاد ملأبيهدد للبددهنلك نددتلبنددتلل،لبهمهد لوخ ل هدد لإذالللشمل ندد لمددنلابي  هد 

ل.(24) مهلفحينئذل ع ربلدبه ه لؼب لأ  لمنلا ملأبيه 

العقدللوأض فلاغبنفية:ل ع ربليفلمه لاؼبثللأنلش ع وىلاؼب أشد نليفلالعدنلواعبمد للول
و ع ددربلال عدد ويلل،لوالدد  نلوالب دد لوالعصدد لألنلمهدد لاؼبثددللخي  ددفلبدد خ افلالدد ارلوالعصدد 

ل.ل(25)لأ   ليفلالبمل رةلألنهلخي  فلب لبمل رةلوالثي بة

وا للاؼب لملية:لاألصلليفلمه لاؼبثللا  بد رلأربد لصدف ت:لالد  نلواعبمد للواغبعدبل
 م ةليفلشعيددٌنلأنلشملدد نلؽبددمل دد دةلمعددومددنلشدد طلال عدد وي:لاألزمنددةلوالددباد،لإالل،للواؼبدد ل

                                                 

 .173/لل5ل،لم  لبلأوللالنه  نظ ل:ل.لل21
 .286/لل7ل،لروضةلال  لبٌن نظ ل:ل.لل22
لسبقلزب جيهل.ل23
ل.723/لل6ل،لاؼبغين،لل471ل-ل473/لل2ل،لاؽب ا ةلوش وحه  نظ ل:ل.لل24
ل.278/لل2،لب ائ لالصن ئ لل،ل471/لل2ل،لاؽب ا ةلوش وحه  نظ ل:ل.لل25



يفلرب  دد لمهدد لمثددللال وجددةلإ لأخ هدد لوا اب هدد لإذل دد وجلل الل نظدد،لولل(26)اؼبهدد لفيصدد رلإليدده
ل.ل(27)وإمن ل نظ لؼبث ه لمنلمث هلل،لالفقًنللق اب هلوالبعي للغن  

وا للال د فعية:ل  ا د ليفلمهد لاؼبثدللأاد بلمدنلشنعدبلمدنلنعد  لالعصدبة،لوأاد هبنل
فدد نلفقدد لل،  نلمثلألبلمثلبندد تلأخلألبدد  نلمثلألبلمثل مدد تلألبدد  نلمثلألبأخددتلألبدد

نعدد  لالعصددبةلأوللل ددنملحنلأولجهددللمهدد هنلفيع ددربلمه هدد لبهرح مهدد لشقدد ملالقدد  لفدد لق  لل
و ع دربلمد لمد لشقد ملاؼب د ركةليفلالصدف تلاؼب غبدةلكعدنلو قدللو عد رلل،كر اتلوخد الت

ضلكددددد لع ملوال ددددد فلألنلاؼبهددددد رلزب  دددددفلوبملددددد رةلوثي بدددددةلوفصددددد حةلومددددد لاخ  دددددفلبدددددهلغددددد ل
ل.ل(28)ب خ افلهذ لالصف تل

وذهددبلاغبن ب ددةلإ لأنددهل ع ددربلمهدد لاؼبثددللدبددنل عدد ويلال وجددةلمددنلصبيدد لأا رهبدد لمددنل
جهةلأبيه لوأمه لكهخ ه لو م ه لوبنتلأخيه لوبندتل مهد لوأمهد لوخ ل هد لوغدًنهنلالقد  ل

وألنلم  دقلالق ابدةللدهلأثد ليفلاعبم دةلؽب لمثللمهد لنعد ئه للف لق  لغب  ثلابنلمعع دل
ل.ل(29)

 المبحث الثالث

 ما يصح تسميتو مهرا

                                                 

 ب ل،لربقيقل:لؿبم لأب لاألجف نل،ل ق لاعب اه لالثمينةليفلمذهبل  للاؼب  نةلل،للبنلش سا نظ ل:ل.لل26
ابددنلل،ل115/لل2،لمل1995ل-هدددل1415،لل1طل،بددًنوتل،لغدد بلاإسددام لاغبفدديملمنصدد رل،لدارلال
 .ل237صل،للهد1439ل،2بلالع يبل،لبًنوتل،لط دارلالمل ،لج يل،لالق انٌنلالفقهيةل

دارلاؼبع فددةل،ل،للأبدد لاغبعددنلاؼبدد لمل ،لكف  ددةلال  لددبلال بدد تلشدد حلرسدد لةلابددنلأيبلز دد لالقددًنوات نظدد ل:ل.لل27
ل.53ل-ل49/لل2لبًنوتل،ل)د.ت(ل،ل

ل.287،ل286/لل7ل،لوروضةلال  لبٌنل،ل233ل–ل232/لل3ل،لمغينلاحمل  ج نظ ل:ل.لل28
ممل بدةلالنصد ل،للراجعهلو  قل  يهلهداللمصدي ح ك  فلالقن علمنلمنتلاإان عل،لالبه يتل،للل نظ ل:.لل29

ل.159/لل5،لل)د.ت(ل،لال   ض،للاغب  ثةل



األصلل ن لصبه رلالفقه  ل)اؼب لمليةلوال  فعيةلواغبن ب ة(لأنلكللم لجد زلأنل ملد نلشبند لأول
م مدد اللةدد ه المن فعدد لبددهلمقدد ورال  دد لشعدد يمهلمع  مدد لإنلكدد نلللمثمندد لأولأجدد ةلجدد زلجع ددهلصدد اا 

ل.ل(33)
 ندد لالندد سلفدد ذالظبيدد لمدد لهدد لمدد لل صددحللم ق مدد ًللنفيددةلبددهنلاؼبهدد لمدد ل ملدد نلمدد الًلوصدد حلاغب

ل.(31)ال عميةلاللشصحلم لاعبه لةلالف ح ةلوشصحلم لاعبه لةلاؼبع  ركةل،لوللال عميةلوم لاللفا
وا لن هل نلاخ افلالفقه  ليفلم ل للاؼب للاخ افهمليفلبعد لمد لشصدحلشعدمي هلمهد ال

لنذك ه لفيم ل هيت:

وأصددبملمددنلل،لال دد فعيةلوأضبدد ليفلأحدد لالقدد لٌنل أجدد زل،للتعلرريم القرررهن مهرررا للمرررأة جعررل .0
لكنددد ل نددد لالنددد ل))ل:لحيدددثلاددد لللسدددهللبدددنلسدددع ل،لودلدددي هملحددد  ثلل(32)اؼب لمليدددةل

شددهلامدد أةلشعدد ضلنفعدده ل  يددهلف فدد لفيهدد لالنظدد لورفعددهلف ددمل  دهدد لفقدد للرجددلل  ج  سدد لفر
ادد للمدد ل ندد يلمددنلشدد  لل،)لأ ندد كلمددنلشدد  ل(لمددنلأصددح بهلزوجنيهدد ل دد لرسدد للاهلادد لل

ادد لل)لواللخ سبدد لمددنلح  دد ل(ل.لادد للواللخدد كلمددنلح  دد لولملددنلأشددقلبدد ديتلهددذ لال  يهدد ل
)لاذهددبلل:ادد لل،لنعددمل:ادد لل)لهددللمعددةلمددنلالقدد آنلشدد  ل(ل.لادد للالنصددفلوآخددذلالنصددف

 ل.(33)((لفق لزوج مله لدب لمعةلمنلالق آنل(

وهددد لاخ يددد رلأيبلبملددد لإ لأنددهلاللجيددد زلجعدددللشع ددديمللوذهددبلم لدددةلوأضبددد ليفلالقددد للالثدد ت
اللجيدد زلأنللوألنلشع دديملالقدد آنل،لألنلالفدد وجلاللشعدد ب حلإاللبدد ألم الل،لالقدد آنلأولشدد  لمنددهلمهدد ا

                                                 

ل.682/لل6ل،اؼبغينل،لل223/لل2ل،لجمغينلاحمل  ل،لل428/لل2ل،للال  حلالصغًن نظ ل:ل.لل33
 .138،ل136/ل2،لهد1435،لل،لبًنوتل،لدارلالمل بلالع ميةلربفةلالفقه  ،لالعم ان يل نظ ل:ل.لل31
ل.684ل-6/683ل،اؼبغينل،2/131ل، ق لاعب اه لل،335-ل7/334ل،روضةلال  لبٌن.ل نظ ل:لل32
 .ل4839:للح  ثلرامل5/1972.لأخ جهلالب  ريليفلصحيحهل،لك  بلالنمل حل،لل33



ل،وكد  لابدنلالق سدملذلدةل،لل(34) ق لإاللا بةللف   هلف مل صحلأنل مل نلص اا لك لصد ملوالصداةل
ل.ل(35)ف نلوا لم  ليفلا للأكث لاؼب لمليةل

صدددد حلاغبن ب ددددةلبعدددد ملصددددحةلشعددددميةلنملدددد حلاؼبدددد أةل  دددد ل،للنكرررراح المرررررأة علررررى  حجاجهررررا .6
كمدد للدد لأصدد اه للل،لإحر جهدد لمهدد الألنلاغبمددانلؾبهدد للالل  اددفللددهل  دد لحدد لف ددمل صددح

بدددددٌنلاؼبنددددد للواخ  فدددددتلأاددددد اللاؼب لمليدددددةليفلاؼبعدددددهلة،ل(36)فع ددددد لهدددددذالؽبددددد لمهددددد لاؼبثدددددللل،لشددددديئ 
إاللأ دددملل،أنلاؼبنددد ف لليعدددتلأمددد االلم ق مدددةليفلحددد لذااددد وذهدددبلاغبنفيدددةلإ ل،لل(37)واعبددد از

لأج زوالجعللاؼبن ف لمه اليفلص رلمعينةلنذك ه لفيم ل   :
لدد لش وجهدد لل))لادد للالمل سدد ت:،للشصددحلشعددمي ه لمهدد اليفل قدد لالنملدد ح،لوللمنررافع األعيرران .أ 

  ددد لمنددد ف لسددد ئ لاأل يددد نلمدددنلسدددملىنلدار لوخ مدددةل بيددد  لوركددد بلداب دددهلواغبمدددلل  يهددد ل
وزرا ةلأرضه لوكب لذلةلمنلمن ف لاأل ي نلم ةلمع  مةلصدحتلال عدميةلألنلهدذ لاؼبند ف ل

واغب جددددةليفلالنملدددد حلل،وال حقددددتلبدددد ألم اللشدددد   ليفلسدددد ئ لالعقدددد دلؼبملدددد نلاغب جددددةل،أمدددد ال
ل.ل(38)((م حققةلوإممل نلال ف لب ل ع يملث بتلب ع يملؿب ؽب 

ل لص اا لل وج هلمنه :ذك لاغبنفيةل  ةلص رلعبعللمنفعةلاغب،لوللمنافع الحر .ب 
ف ل عميةلف س ةللل لش وجلح لام أةل   لأنلخي مه لسنة،للجعللاغب لمه لزوج هلخ م ه  .1

و ند لؿبمد لال عدميةلصدحيحةلوؽبد لايمدةل،للوؽب لمه لمث ه ليفلا للأيبلحنيفدةلوأيبل  سدف
وادد للالمل سدد تليفلمعدد ضلاالسدد  الللؼبدد لذهددبلإليددهلأبدد لحنيفددةلوأبدد ل،لل(39)خ مددةلسددنةل

أنلاؼبند ف لليعدتلبدهم اللم ق مدةل  د لأصدللأصدح بن لوؽبدذالللشملدنلم دم نةل))لف:ل  س

                                                 

 .684ل-ل683/لل6واؼبغينلل،ل133/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل نظ ل:ل.لل34
ل.133/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل نظ ل:ل.لل35
ل.683/لل6اؼبغينل نظ ل:ل.لل36
ل.131/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل نظ ل:ل.لل37
 .279/لل2ب ائ لالصن ئ ل.لل38
ل.137/لل2وربفةلالفقه  لل،ل278/لل2 ئ لوب ائ لالصنل،ل332/لل1الف  وىلاؽبن  ةل نظ ل:ل.لل39



ب لغصددددبلواإشددددافلوإمندددد ل ثبددددتلؽبدددد لحملددددملال قدددد مليفلسدددد ئ لالعقدددد دلشدددد   لضدددد ورةلدفعدددد ل
وأنهلفبند علل،ل ح جةلهب لواللديملنلدف لاغب جةلهب له هن لألنلاغب جةلاللشن ف لإاللب ل ع يم

ل،لمل ندهلاسدد ه نةلوإذالاللوهدذالاللجيدد زل، ةلزوجهدد لاغبد لحدد امألنلاسدد   املاغبدل، ندهلشد   
فدالديملدنلدفد لل،فالشع ملخ م هلؽب لش   ل،لوؽبذالاللجي زلالبنلأنل ع هج لأب  لل   مة

فبقيدتل  د لاألصدللفصد رلكمد للد لظبد لمد لاللايمدةللدهللل،ف مل ثبتلؽب لال ق مل،لاغب جةلهب 
ل.ل(43)ل((بلمه لاؼبثللكذاله هن ك ػبم لواػبن   لوهن كلاللشصحلال عميةلوجي

ل،لال عددميةلادد لصددحتللملددنلشعددذرلال عدد يمل  يددهووجددهلادد للؿبمدد لبددنلاغبعددنلأنل
كمدد للدد لشدد وجللل،لألنددهلاللجيدد زلؽبدد لاسدد   امهلبددلل  يهدد لخ مددةلالدد وجلفيرددبلايمددةلاػب مددة

ل.ل(41)ذببلايم هلاللمه لاؼبثللكهذالهذالل،ل   ل ب لف س حق

 ل لكد نلاؼبهد لاؼبعدم لفعدال))لا للالمل س ت:ل،لله نةلفيهجعللاغب لمه لزوج هل مالاللم
اللاسددد ه نةلفيدددهلواللمذلدددةل  ددد لال جدددللك  ددد لدواهبددد لوزرا دددةلأرضددده لواأل مددد للالددددلخددد رجل

ل(42)((لألنلذلةلمنلب بلالقي ملبهم لال وجةلاللمدنلبد بلاػب مدةل،للالبيتلشصحلال عمية
وشد  عةلمددنلاب ند لش  مندد لإذالمل،لوهد لالصدد ابلكمد ليفلاصددةلم سد لوشددعيبل  يهمد لالعددا

ل.ل(43)اصلاهلشع  لأولرس لهلبالإنمل رل
 ا للاغبنفية:لإذالش وجلح لام أةل   لشع يملالقد آنل،للجعللاغب لمه لزوج هلشع يمه لالق آن

أول  دد لشع دديملاغبدداللواغبدد املمددنلاألحملدد ملأول  دد لاغبددجلوالعمدد ةلمددنلال   دد تلاللشصددحل

                                                 

 .278/لل2ب ائ لالصن ئ ل.لل43
ل.137/لل2ربفةلالفقه  ل نظ ل:ل.لل41
ل.279ل-ل278/لل2ب ائ لالصن ئ ل.لل42
 .451/لل2اؽب ا ةلوش وحه لولل،ل3-2/لل1الف  وىلاؽبن  ةل نظ ل:ل.لل43



ادد لليفلالف دد وىل،لول(44)فددال صددًنلشدد  لمددنلذلددةلمهدد اللألنلاؼبعددم للدديسلدبدد للال عددمية
ل.ل(45)اؽبن  ة:لل لش وجلام أةل   لأنل ع مه لالق آنلك نلؽب لمه لمث ه ل

 الجمع بين المال والمنفعة في الصداق .ج 

ا للاغبنفية:للد لصبد لبدٌنلمد لهد لمد للوبدٌنلمد للديسلدبد لللملدنلل  وجدةلفيدهلمنفعدةلإنلكد نل
ف نلوىفلب ؼبنفعةلوأوصدللل،ل ا لال  ةلواإمع كليفلب  ه لوكب لذلةشيئ ل ب حلؽب لاالن ف علبهلك

ل،لأل  لأسق تلحقه ل نلمه لاؼبثلللغ ضلصحيحلواد لحصدلل،إليه لف نهلاللجيبلإاللاؼبعم ل
وإنللل دفلدبدد لو دد لؽبدد :لإنلكدد نلمد لظبدد لؽبدد لمددنلاؼبدد للمثددللمهد لاؼبثددللأولأكثدد لفددالشدد  لؽبدد لإالل

أل دد لللشدد ضلل،ل لؽبدد لأاددللمددنلمهدد لمث هدد ل ملمددللؽبدد لمهدد لمث هدد وإنلكدد نلمدد لظبددل،ذلددةلاؼبعددم 
فدد ذالللل،ب سددق طلحقهدد لمددنلكمدد للمهدد لاؼبثددللإاللبغدد ضلم غدد بلفيددهل ندد لالندد سلوحدداللشدد   

ل.ل(46)حيصللالغ ضل ع دلحقه لإ لاؼبع ضلوه لاؼبه ل

 حلابددللإذاللل ملددنلمدد لاؼبندد ف لصدد ا ل فعدد لالنملدد))لوادد للابددنلالق سددملمددنلاؼب لمليددةلأنددهل
فد نلكد نلخد ملرجد ل  يهد لبقيمدةلل،وشعدق،لاػب مدةل،و ملد نلؽبد لصد ا لمث هد ل،البن  لو ثبتلبع  

ل.ل(47)((اػب مة

ل
ل
ل
ل
ل

                                                 

ل.451ل-ل453/لل2،لوف حلالق   ل277/لل2ب ائ لالصن ئ ل.لل44
،لهدد1433،لل3،لطلبدًنوتل،للبند ن،لةبد لدارلإحيد  لالدرتاثلالعد يبلل،لالف  وىلاؽبن  ةلل،لال  نلنظ م.لل45

 .332/لل1
 .ل138ل-ل137/لل2ربفةلالفقه  ل.لل نظ ل:لل46
ل.131/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل.لل47



ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 الرابع بحثالم

 مقدار المهر

وَآََمْممَُمْ  ِحْممَُارُضُ   لق لددهلشعدد  :لل،ل(48)ألكثدد لاؼبهدد لاللخددافلبددٌنلالفقهدد  ليفلأنددهلاللحدد  ل

ل.ل(53)ويفلالقن  رلأا و للمنه :لأنهلاؼب للالملثًن (8=) قِنْطَارًا
                                                 

م بعدةلاغب ويلالملبًنل،لربقيقل:ل   لؿبم لمع ضل،لو د دللأضبد ل بد لاؼب جد دل،للاؼب ورديل،.ل نظ ل:لل48
لد ل–ل235والقدد انٌنلالفقهيددةلصلل،ل681/لل6واؼبغددينل،لل11/لل12،لمل1994دارلالفملدد ل،لبددًنوتل،

دارلإحيد  ل،لح شديةلابدنل  بد  نللاؼب ده رةلبهسدملردلاحمل د رل  د لالد رلاؼب  د رابدنل  بد  نل،للول،ل236
ل.333/لل2لهل،1337،لبًنوتل،للالرتاثلالع يب

ل.23.لس رةلالنع  ل،لآ ةلل49
 .681/لل6،لواؼبغينل11/لل12اغب ويل:لل.ل نظ ل53



اللشغدد ل اليفلصدد ا تلالنعدد  لفمدد ل))لادد ملخ يبدد لفقدد ل:للأنل مدد لبددنلاػب دد بلورويل
ف  رتضدد هلل،إاللجع ددتلالف ددلليفلبيددتلاؼبدد للب غددينلأنلأحدد السدد  لأكثدد لفبدد لسدد اهلرسدد للاهل
 لللاد للاهلشعد  :ل،لاهلأحدقلأنل  بد ك د بللل،لام أةلمنلنع  لا  شلفق لدت:ل ع يند لاهلوسبنعند 

ل((واد ل:لكدللأحد ل صدن لدب لدهلمد لشد  لف جد ل مد لل وَآََمَُْمْ  ِحَُْارُضُ قِنْطَارًا  َيَا ََمُخُذُوا مِنْهُ شَممًْ ا 
ل.ل(51)

لوأم لأاللاؼبه لفق لاخ  فلالفقه  لفيه:

جدد زلأنل ملدد نلشبندد لأولفددذهبلال دد فعيةلواغبن ب ددةلإ لأنلأاددللاؼبهدد لغددًنلمقدد رلبددللكددللمدد ل
لأولأج ةلأولمع هج الج زلأنل مل نلص اا لاللأولكث لم للل ن هليفلالق ةلإ لحد لالل  مد للمبيع 

وهد لاد للاغبعدنلل،وبهلا للمنلالصح بةل م لبنلاػب  بلو ب لاهلبدنل بد سلرضد لاهل دنهم،ل
واألوزا دد لوال يددثللالبصدد يلوسددعي لبددنلاؼبعدديبلو  دد  لو مدد ولبددنلد ندد رلوابددنلأيبللي دد لوالثدد ري

وحملدد لأنلسددعي الزوجلابن ددهل  دد لصدد ا لدروددٌنلوادد ل:للدد لأصدد اه لسدد ة ل،للوإسددح  لوأيبلثدد ر
ل.ل(52)غب تل

نلشددددربمةلإ لأنلاؼبهدددد لمقددددد رلوذهددددبلاغبنفيددددةلواؼب لمليددددةلوسدددددعي لبددددنلجبددددًنلوالن عدددد لوابددددد
أاللاؼبهد ل  د ةللفذهبلاغبنفيةلإ لأن،لليفلأد لاؼبق ارلالذيل ص حلمه ا المثلاخ  ف،لل(53)األال

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَْْ ََََُُْْم ا   دراهملف ةلأولم لايم هل   ةلدراهملواس  ل البق لهلشعد  :

اغببدددةللوالل   دددقلاسدددملاؼبددد لل  ددد ل،لشددد طلسدددبح نهلوشعددد  لأنل ملددد نلاؼبهددد لمددد الل،ل بِممممَمْ َالِكُمْ 
لشد ن مل ح دد ال))أنددهلادد ل:لل ددنلرسدد للاهلل لودبدد لرويل ددنلجدد بل،لفددال صدد حلمهدد ال،لوالدد انق ال 

                                                 

وإبدد اهيمل،لربقيددق:لأضبدد لالددربدوتل،للشفعددًنلالقدد ة لاؼب دده رلبهسددماعبدد م لألحملدد ملالقدد آنل.لالقدد ة ل،لل51
 .5/99مل،ل1964،لل2،لطلالق ه ة،للدارلالمل بلاؼبص  ة،للأةفيش

ل.223ل/ل3ل،ومغينلاحمل  جل،ل683/لل6ل،واؼبغينل،ل11/لل12ل،لاغب وي.ل نظ ل:لل52
ل،ل429ل–ل2/428وال دد حلالصددغًنلل،ل2/275ل،وبدد ائ لالصددن ئ ل،ل2/136ل،ربفددةلالفقهدد  .ل نظدد ل:لل53

ل.683/لل6ل،لواؼبغين



دددم ل ددد  ة لد ر اه  لد ون ل     ددد   لم ه  ل ي ددد   ل،لو ال  لاأل  و  ل د ددد  و ج ه ن لإ ال  ف ددد   ل،لو ال  لاأل  ك  ددد   لإ ال  و دددنل مددد ل،لل(54)((الن ع 
اد لل،للو   لو بد لاهلبدنل مد لرضد لاهل دنهملأ دملاد ل ا:لالل ملد نلاؼبهد لأادللمدنل  د ةلدراهدم

ل،ل(55)((والظ ه لأ ملاد ل الذلدةلش ايفد لألندهلبد بلالل  صدللإليدهلب الج هد دلوالقيد س))المل س ت:ل
قَُْ لَيِوْنَا مَا  َزَرُنَا لَيَممْ ِمْ  ِمأ أَسُوَاجِ ِممْ     وألنلاؼبه لحقلال  علمنلحيثلوج بهل مالبق لهلشع  :

 ،اسددد  الاللبنصددد بلل-هددد لالع ددد ةلولل-وكددد نلذلدددةلإظهددد رلشددد فلاحملدددللفي قددد رلدبددد للدددهلخ ددد لل
ل.ل(56)فألنل   فلبهلمن ف لب  لك نلأو ل،لألنهل   فلبهل   لؿبرتمل،الع اة

فدد ذالظبدد لأاددللمددنل  دد ةلف صددحلال عددميةل ندد لأيبلحنيفددةلل،وإذالثبددتلأنلأاددللاؼبهدد ل  دد ة
فمددىتلادد رلبهاددللمددنلل،ألنلال قدد   لحددقلال دد عل،دراهددملو ملمددللاؼبهدد ل  دد ةل،وأيبل  سددفلوؿبمدد 

فيرددبلأد لاؼبقدد د  لل،لةلفقدد لأسددق  لحددقلأنفعددهم لورضددي لب ألاددللفددال صددحليفلحددقلال دد ع  دد ل
كمددد ليفللل،لوادد للزفددد :لؽبدد لمهددد لاؼبثددللألنلشعدددميةلمدد لالل صددد حلمهدد الك نع امددده،ل(ل57)وهدد لالع ددد ةل

ل.ل(58)شعميةلاػبم لواػبن   ل

خ لصدةلمدنلالغدشلو  ىلاؼب لمليةلأنلأاللاؼبه لرب لد ن رلذهب لشد  ي لأولثاثدةلدراهدملف دةل
ادد رالل-أول دد ضلمقدد ملب بدد لد ندد رلأولثاثددةلدراهددملمددنلكددللم مدد للشدد   لةدد ه لمن فدد لبددهلمع دد مل

ل.ل(59)مق ورل   لشع يمهلل  وجةلل-وصنف لوأجال

                                                 

لبدنل  بيد ل،لوفيدهلل3631راملاغبد  ثلل4/358.لسننلال ارا ينل،لك  بلالنمل حل،لب بلاؼبه ل،لل54 د   م ب   
لأ ح  د  ث ه ل،لا لل نهلال ارا ينل:ل لاغب    ث  ل د    ب   ل    يه  لم رت وك  ل.ال 

ل.276ل-ل275/لل2،لب ائ لالصن ئ .لل55
ل.436/لل2العن  ةلش حلاؽب ا ةل.لل56
 ل.136/لل2ربفةلالفقه  لل نظ ل:.لل57
 .437/لل2العن  ةل نظ ل:ل.لل58
ل.236،لوالق انٌنلالفقهيةلصل429ل-ل428/لل2ال  حلالصغًنل.ل نظ ل:لل59



وادد للإبدد اهيملالن عدد :لأاددلل،لوادد للابددنلشددربمة:لأاددللاؼبهدد لطبعددةلدراهددملأولنصددفلد ندد ر
واد للسددعي لبدنلجبددًن:لأا ددهل،لل نده:لرةددللمدنلالددذهبولل،و ندده:ل  د ونلدرودد ل،اؼبهد لأربعدد نلدرود 

ل.ل(63)طبع نلدرو ل

ل
ل

 خامسالالمبحث 

 المغاالة في المهر

ؼبد لروتل  ئ دةلرضد لاهل نهد ل دنلل،ذهبلالفقه  لإ لاس حب بل  ملاؼبغد الةليفلاؼبهد ر
اهللوروىلابدنل بد سلرضد ل،ل(61)((منلدينلاؼب أةلشعهيللأم هد لوا دةلصد ااه ))أنهلا ل:للالن ل

األو لأنل عددد لل))لواددد للاؼبددد وردي:لل،(62)((خدددًنهنلأ عددد هنلصددد اا ))اددد ل:لل نهمددد لأنلالنددد ل
و دنلال ند ه ليفلالنقصد نلالدذيلالل ملد نلل، نلال ن ه ليفلال   دةلالدل قص لالعمد ل نهد لال وج ن

ل ربكدةلليفلمه رلنع ئهلة ب لوخًنلاألم رلأوس ةه لوأنل ق  ىلب س للاهلل،لهليفلالنف سلم ا 
،لكمدد ل(63)ل((وهدد لطبعددم ئةلدرهددمل  دد لمدد لروشددهلالعددي ةل  ئ ددةلرضدد لاهل نهدد ل،ليفلم افق ددهل

:لكملللزوجلالن للرض لاهل نه لسهلتل  ئ ة))ل نلأيبلس مةلبنل ب لال ضبنلأنهلا ل:لرويل
:لأشد ريل.لا لدتأ وا ي دًةلو ن  اد ؟لا لت:لكد نلصد ااهلألزواجدهلثنددل  د ةللك نلص ا لرس للاهل

فهدذالصد ا لرسد للاهلل،ف  دةلطبعدم ئةلدرهدمل،ا لدت:لنصدفلأوايدةل،؟لاد ل:لا دت:لاللم  لالن شُّل
ل.ل(64)((ألزواجهل

                                                 

ل.683ل/ل6،لواؼبغينل12/لل2اغب ويل نظ ل:ل.لل63
ل.4395ح  ثلراملل9/435.لصحيحلابنلحب نل،لك  بلالنمل حل،لب بلالص ا ل،لل61
ل.4343ح  ثلراملل9/342.لصحيحلابنلحب نل،لك  بلالنمل حل،للل62
ل.16/لل11اغب ويلالملبًنل.لل63
ل.1426ح  ثلراملل2/1342.لصحيحلمع مل،لك  بلالنمل حل،لب بلالص ا ل،لل64



واس  ل الل،ذهبلاغبنفيةلواؼب لمليةلواغبن ب ةلإ لأنلال   دةليفلاؼبه لبع لالعق لش حقلبهول
هِ مِضْ بَعُِْ الََُّزِ  َ ِوَلَا جُنَا َ لَيَمْكُمْ  ِموَا ََزَارَمَُْمْ بِبق لهلشع  :ل

ف نهل  ن وللم لش اضي ل   ل،لل(65)
ل.(66)م لبع لالعق لزمنللف ضلاؼبه لفمل نلح لةلال   دةلكح لةلالعق للوألنل،إغب اهلوإسق ةه

لوإنلح تلال وجةل دنلزوجهد لمه هد لصدحلاغبد،ل ند لاغبنفيدةلولد لب د طلكمد للد لش وجهد 
فقب تلألنلاؼبهد لبقد  لحقهد لواغبد،ل اايدهلح لدةلالبقد  لدب ئةلد ن رل   لأنلرب،ل نهلطبعٌنلمنه ل

ل.ل(68)و صحلاغب،لول لبع لاؼب تلأولالبين نةلل،ل(67)

ل،ف نلك ندتلال وجدةلصدغًنةلفد غب،لب ةدلل،وص حلاغبنفيةلبهنلح،لوللال وجةلغًنلصحيح
واللبد للصدحةلح هد لمدنلال ضد لحدىتللد لك ندتلممل هدةللل،للوإنلك نتلكبًنةلش افل   لإج زا 

ولدد ل،للف د لخد فلام أشدهلب د بلحدىتلوهبددتلمه هد لالل صدحلإنلكد نلاد درال  د لال د بل،لصدح 
ولدد لأا مدد لالبينددةلفبينددةلال  ا يددةلل،لفدد لق للؼبدد   لاإكدد ا ل-واللبينددةلل-اخ  فدد ليفلالمل اهيددةلوال دد عل

ل.ل(69)أو ل

  جد للمثلة قهد لابدللالبند  للل،وا للاؼب لمليدة:لإذالوهبدتلال وجدةلمدنلزوجهد لصبيد لصد ااه 
ل،وأل ددد لؼبددد للل عددد ق لم ملهددد ل  يدددهل  ددد لاؼب ددده رل،وكه ددد ل ر دددتلإليدددهلب لصددد ا ل،  يهددد لب ددد  

فنفدذتليفلم ملهد لدونلل،وافقدتلهب هد لم ملهد لوم ملدهل،وانمل فلاآلنلأ  لإمن لسب دةلمندهلالنصدف
وكدذلةلإنلوهب دهلأكثد لمدنلالنصدفلل،ول لوهبتلمندهلنصدفلالصد ا لمثلة قهد لف دهلال بد ،للم مله

                                                 

ل.24.لس رةلالنع  ل،لآ ةلل65
ل.744ل-ل6/743ل،واؼبغينلل،ل2/455وال  حلالصغًنلل،ل2/443،لاؽب ا ةلم لف حلالق   ل:لل.ل نظ ل66
،لح شديةلال ح د ويل  د لالد رلاؼب  د رلال ح د ويل،لل،ل444/لل2ل،اؽب ا دةلمد لفد حلالقد    نظ ل:ل.لل67

ل.53/لل2،للهد1395،لبًنوتل،للدارلإحي  لالرتاثلالع يب
ل.53/لل2لؼب   ر،الح شيةلال ح  ويل   لال ر نظ ل:ل.لل68
ل.53/لل2،لوح شيةلال ح  ويل   لال رل313/لل1الف  وىلاؽبن  ةل.لل69



وادد ل ا:لجيدد زللدألبلأنل عددق،لنصدفلصدد ا لابن ددهل،لل(73)ف ددهلنصدفلمدد لبقدد لؽبد لبعدد لاؽببدةلأولأادل
ل.ل(71)البمل لإذالة قتلابللالبن  ل

وذهبلال  فعيةليفلاألظه لإ لأنلال وجةلل لوهبتلاؼبه لل وجه لب فدملاؽببدةلبعد لاب ده لل
ألندهلل،لللأولايمدةأولفد ر لبغدًنلةدا لف دهلنصدفلبد للاؼبهد لمدنلمثدل،مثلة دقل-واؼبه ل دٌنلل-لهل

ويفلمق بدللاألظهد لاللشد  للدهلأل د ل ر دتللدهل،للم ةلاؼبه لابدللال دا لمدنلغدًنلجهدةلال دا 
ل.ل(72)م ل ع حقلب ل ا لفهشبهلشعريللال  نلابللال خ لل

ف ؼبدذهبلل،ولد لوهبدتللدهلالد  نل،ول لك نلالص ا لد ن لفهب أشهلمنهللل  جد ل  د لاؼبدذهب
ل.(73)عٌنلوايللكهبةلالل،أنهلك إب ا 

ل،لوصددد حلال ددد فعيةل  ددد لاعب  ددد لبهنددده:للددديسلل ددد للالعفددد ل دددنلمهددد لم لي دددهلكعددد ئ لد   ددد 
ل.ل(74)والق مللهلذلةلبن  ل   لأنهلالذيلبي  ل ق ةلالنمل حل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                 

ل.119/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل.لل73
ل.ل236فقهيةلصلالق انٌنلال.لل71
ل.316/لل7،لوروضةلال  لبٌنل243/لل3مغينلاحمل  جل.لل72
ل.317/لل7روضةلال  لبٌنل.لل73
ل.241ل-ل243/لل3مغينلاحمل  جل.لل74

ل



ل
ل

 الفصل الثالث
 المهر، تعجيلو ، وقبضو ، وضماناتو

 المبحث األول
 تعجيل المهر وتأجيلو

كدد نلكددللاؼبهدد لمعرددالأولمددكجالوجدد ازلكدد نلبع ددهلمعرددال دد ىلاغبنفيددةلوال دد فعيةلجدد ازلل
ل.ل(75)وبع هلمكجال

وص حلاغبنفيةلبهنهلإذالظبد لاؼبهد ليفل قد لالنملد حلوأة دقلفد ؼب ج ليفلمع فدةلمقد ارلاؼبعردلل
فد نلكد نلل،ل نللل  درتطلشعريدللشد  لبدللسدمل  ال دنلشعري دهلوشهجي دهفدل،للمنلاؼبهد لهد لالعد ف

 ايددهلإ لاؼبيعدد ةلأولال ددا لف دديسلؽبدد لأنلرب ددبسلإاللإ لشعدد يمل دد فليفلشعريددللبع ددهلوشددهخًنلب
ل.ل(76)ذلةلالق رل

ولدد لشدد طلاألجددلليفلالصدد ا ل،ل(77)واألصددلل ندد لاؼب لمليددةلاسدد حب بلكدد نلاؼبهدد لمعرددال
ل.ل(78)لم لةلوأصح بهل مل ه نلأنل مل نلش  لمنلاؼبه لمكخ ااإم ملك نلول

اللإنللل ع دملفيفعد لابدلل،لميدةلاألجدللو  رتطلفقه  لاؼب لمليةلعب ازلشهجيدللصد ا لمع  ل
جدد زلشهجيددللالصدد ا لإ لاؼبيعدد ةلإنلكدد نل،لكددذاللالبندد  لو ثبددتلبعدد  لبصدد ا لاؼبثددلل  دد لاؼب دده ر

                                                 

بدًنوتلل،لطلل،ال ًنازيل،لاؼبهذبليفلفقهلاإم ملال  فع ل،لدارلاؼبع فةلل،ل272/لل2ل،العن  ةظ ل:ل ن.لل75
ل.ل57/لل2لمل،1959،لل2

 .473/لل2ل،لف حلالق   .لل76
ل.132/لل2ل،ل ق لاعب اه لالثمينة.لل77
ل.134/لل2لاؼبص رلنفعهل،.لل78



اللإنللل،بددهنلكدد نللددهلسدد  ل  صدد لهبدد لاألسدد ا لأوللددهلمع دد مليفلواددفلأولوظيفددةل،الدد وجلم يدد لبدد لق ة
ل.(ل79)و فع لابللال خ للؼب   لاعبه لةلل،ك نلمع م 

ول  وجدةلحدبسلنفعده لولد لبدال دذرلل،ل للال  فعية:لجي زلأنل مل نلاؼبه لح اللومدكجاوا
ل.ل(83)اللاؼبكجللفالرببسلنفعه لبعببهلل ض ه لب ل هجيلل،لل قب لاؼبه لاؼبعٌنلواغب ل

واللل،وذهددبلاغبن ب ددةلإ لأنددهل صددحلجعددللبعدد لاؼبهدد لحدد اللوبع ددهلحيددللبدد ؼب تلأولالفدد ا 
وإذالظبدد لالصدد ا ليفلالعقدد لوأة ددقلف ددمل،لل(81)ؾبهدد للكقدد وملز دد لل صددحلشهجيددللاؼبهدد لإ لأجددل

وإنلفدددد ضل،للو ملدددد نلالصدددد ا لحدددد اللألنلاألصددددلل دددد ملاألجددددلل، قيدددد لحب دددد للواللشهجيددددللصددددح
الصدد ا لمدددكجالأولفددد ضلبع دددهلمدددكجالإ لوادددتلمع ددد ملأولإ لأواددد تلكدددللجددد  لمندددهلإ لوادددتل

هدد لإ لأج ددهلسدد ا لف راهدد لأولأبق هدد للولل،لمع دد ملصددحلألنددهل قدد لمع وضددةلفردد زلذلددةلفيددهلكدد لثمن
وإنلأجللالص ا لأولأجللبع هلولل ذك لؿبللاألجللصدحلنصد لوؿب دهل،للكع ئ لاغبق  لاؼبكج ة

لل(82)الف اةلالب ئنةلفالحيللمه لال جعيةلإاللب نق   ل  ا ل

 

 

 

 

 

                                                 

ل.433ل-ل432/لل2ل،لال  حلالصغًنلوح شيةلالص ويل  يه.ل نظ ل:لل79
ل.222/لل3ل،لومغينلاحمل  ج.لل نظ ل:لل83
ل182/لل5ل،لم  لبلأوللالنه  نظ ل:ل.لل81
لممل بةلالنصد لاغب  ثدةل،للراجعهلو  قل  يهلهاللمصي ح ،لفلالقن عل نلمنتلاإان عل البه يتل،لك .لل82

ل.134/لل5،لل)د.ت(ل،لال   ض،ل



 المبحث الثاني

 قبض المهر

صددغًنةلك نددتلأولكبددًنةلإالللذهددبلاغبنفيددةلإ لأنللددألبلواعبدد لوالق ضدد لاددب لمهدد لالبملدد 
ل،لوال صددد لدي دددةلذلدددةل  ددد لالصدددغًنةل،ولددديسللغدددًنهملذلدددةل،لإذال دددتلوهددد لب لغدددةلصدددحلالنهددد 

ل.لل(83)والبنتلالب لغةلحقلالقب لؽب لدونلغًنه ل

و  ىلاؼب لمليةلأنلمدنل  د  لادب لاؼبهد لهد لالد للابدربل)األبلأولوصديهلأولالعدي (لأولولل
فد نلشد  لل، ملنلل عفيهةلوللواللؾبربلفال قب لصد ااه لإاللاغبد كملأم لإذاللل،لال وجةلالعفيهة

فد نل،للاب هلواشرتىلؽب لبهلجه زالوإنلش  ل ٌنلؽب لمنل قب هلو ص فهلفيم ل هم  لبدهلفبد لجيدبلؽبد 
أولخيدفل  د لالصد ا لمندهلح د لالد وجلوالد للوال ده دلل،أولللديملنلال ف لإليدهل،لل ملنلح كم

ددد،لل زالو  خ  ندددهليفلبيدددتلالبنددد  في دددرتونلؽبددد لبصددد ااه لجهددد لواللوللسدددفيهةلمدددنلرب لفددد نللل ملدددنلؾب 
حد كملأولمقدد مل  يهد لمنددهلفد ؼب أةلال شددي ةلهد لالدددلشقدب لمه هدد لاللمدنل  دد  ل قد ه لإاللب  كيددلل

ل.ل(84)منه ليفلاب هل

ف نلاب لاؼبه لغًنلابربلووللالعفيهةلواؼب أةلال شي ةلبالش كيللفبنللهلالقب لف  علولد ل
واشبع ددهلال وجددةلأولشبعددتلالدد وجلل ع  ددهلبدد ف لل،ببينددةلمددنلغددًنلشفدد  ،لكدد نلضدد من للددهلل ع  ددهلبقب دده

ل.(ل85)اؼبه للغًنلمنللهلاب هل

وا للال  فعية:لإنلاألبلإذالاب لمه لابن هلللخيللح ؽبد لمدنلأحد لأمد  ن:لإمد لأنل ملد نل
هلجدد زللددهلاددب لمه هدد لأولسددفل،أولرشددي ة:لفدد نلك نددتلمدد  ل  يهدد للصددغ لأولجندد نل،مدد  ل  يهدد 

ولددد لاب ددد هلمدددنلزوجهددد للل صدددحلولل دددربألالددد وجلمندددهلإاللأنل بددد درلل،السددد حق اهلال ال دددةل  ددد لم ؽبددد 
                                                 

ق  ةلوة  قلالنر ةل،لربقيقلال ك  رلصاحلروضةلالل،لالعمن ت،لل319/لل1الف  وىلاؽبن  ةل.ل نظ ل:لل83
ل.3/933،للهد1393ل،لبغ اد،لم بعةلأسع لل،لال  نلالن ه 

ل.464ل-ل463/لل2ل،لال  حلالصغًنلوح شيةلالص ويل  يه.ل نظ ل:لل84
ل.465/لل2 نظ ل:لاؼبص رلنفعهل،ل.لل85



لوإنلك نددددتلب لغددددةل  ا ددددةلرشددددي ةلفع دددد لضدددد بٌن:،لاألبلإ لأخددددذ لمنهدددد لفيددددربألالدددد وجلحينئددددذلمندددده
فدد نلاب ددهل،لل دد ف دديسللددألبلاددب لمه هدد لإاللب ذل،لأحدد و :لأنلشملدد نلثيبدد لاللذبددربل  دد لالنملدد ح

وال د بلالثد ت:لأنلشملد نلبملد الجيربهد ل،للبغًنلإذ  للل ربألال وجلمنهلكم لل لادب لؽبد لد ند لأولشبند 
فدد نلاب ددهلبغددًنلإذنللل ددربألل،لأب هدد ل  دد لالنملدد حلف لصددحيحلأنددهلاللدي ددةلاددب لمه هدد لإاللب ذ دد 

ل(86)  د لالنملد حلك لصدغًنةلوجعلللهلبع لال  فعيةلاب لمه ه لألنهلدي ةلإجب رهد لل،لال وجلمنه
ل.

وذهددبلاغبن ب ددةلإ لأنللددألبلوالدد للاددب لمهدد لاحملردد رل  يهدد للصددغ لأولسددفهلأولجندد نل
والل قب لاألبلص ا لممل فةلرشي ةلول لبملد الإالل،للألنهل   لم ؽب لفمل نللهلاب هلكثمنلمبيعه 

سد ملزوجلرشدي ةلالصد ا لفد نلل،ب ذ  لأل  لاؼب صد فةليفلم ؽبد لفد   ربلإذ د ليفلاب دهلكدثمنلمبيعهد 
لألبلبغًنلإذ  للل ربألال وجلب ع يمهللهلفرتج له ل   لال وجلألنهلمف طلو  ج له ل  د لاألبل

ل.ل(87)دب لغ مهل

ل
ل
ل
ل

 

 

 

                                                 

ل.131ل-ل133/لل12ل،اغب ويلالملبًنل نظ ل:ل.لل86
ل.138/لل5ل،لوك  فلالقن عل،ل189ل–ل188/لل5ل،لم  لبلأوللالنه  نظ ل:ل.لل87

ل



 المبحث الثالث

 ضمان المهر

صغًن نللل،ص حلاغبنفيةلبهنهل صحلضم نلال للمه لال وجةلس ا لك نلوللال وجلأولال وجة
وأمدد لوللالصددغًن نلفألنددهلل،لمنهمدد لفظدد ه لألنددهلكدد ألجن لنلوللالملبددًنأمدد لضددم ل،ك ندد لأولكبددًن ن

ل.ل(88)سفًنلومعربل

رجدددالل-وهددد لبملددد لأولؾبن ندددةلل-جددد  ليفلالف ددد وىلاؽبن  دددة:لزوجلابن دددهلالصدددغًنةلأولالملبدددًنةل
مثلهدد لب ػبيدد ر:لإنلشدد  تلة لبددتلزوجهدد لأولوليهدد لإنلك نددتلل،وضددمنل نددهلمه هدد لصددحلضددم نه

ل.ل(89)ال للبع لاألدا ل   لال وجلإنلضمنلبهم  لو  ج لل،أهاللذلة

لو  رتطلاغبنفيةللصحةلهذالال م نلش ةٌن:

ف دد لكفددلليفلمدد ضلم شددهلواؼبملفدد لل نددهلأولل،لاألول:لأنل ملدد نلال ددم نليفلحدد للصددحةلال دد من
واؼبدد   لؿبردد رلل(93)اؼبملفدد لللددهلوارثددهللل صددحلال ددم نلألنددهلشددربعلل ارثددهليفلمدد ضلم شددهل

ل.ل(91) نلذلةلفال صحل

بن  يهدد ل)بدد لنفسللإذلاللشصددحلالملف لدةل،الثد ت:لابدد للاؼبد أةلأولوليهدد لأولف د لليفلؾب ددسلال دم نل
ل.ل(92)واؼب ل(لبالاب للال  لبلأولن ئبهلول لف  لي ليفلؾب سلالعق ل

 

                                                 

ل.356/لل2ح شيةلابنل  ب  نلل.ل نظ ل:ل88
ل.326/لل1الف  وىلاؽبن  ةل.ل نظ ل:لل89
ل.356/لل2ح شيةلابنل  ب  نل.لل نظ ل:لل93
ل.326/لل1الف  وىلاؽبن  ةل.لل نظ ل:لل91
ل.269/لل4ح شيةلابنل  ب  نل.لل92



 المبحث الرابع

 منع الزوجة نفسها حتى تقبض مهرىا

ألنلاؼبهد ل د ضل دنلل،ل(93)اشفدقلالفقهد  ل  د لأنلل مد أةلمند لنفعده لحدىتلشقدب لمه هد ل
ول بدد ئ لحددقلحددبسلاؼببيدد لالسدد يف  لالددثمنلفملدد نلل مدد أةلحددقلل،كدد لثمنل دد ضل ددنلاؼببيدد لل،ب ددعه 

ل.ل(95)هذالإذالك نلاؼبه لح اللوللحيصللوط لواللسبملٌنل،لل(94)حبسلنفعه لالس يف  لاؼبه ل

 ندد ل  يددهلفدد نلش   ددتلاؼبدد أةلب عدد يملنفعدده لابددللاددب لاؼبهدد لمثلأرادتلبعدد لال عدد يملأنلسب
فًنىلأب لحنيفةلوأب ل بد لاهلبدنلح مد لمدنلاغبن ب دةلللقب لاؼبه لفق لاخ  فلالفقه  ليفلاؼبعهلة:

ألنلاؼبهد لل،أنهلل لدخدللالد وجلب وج دهلب ضد ه لوهد لممل فدةلف هد لأنلسبند لنفعده لحدىتلشهخدذلاؼبهد 
ألنددهلاللجيدد زلل،لةاللب ؼبعدد  ىفلب ل ةددهةلاألو لخ صددل،مندد ف لالب دد للمق بددللجبميدد لمدد ل عدد  ىفلمددن

فمل ندتلهد لبدد ؼبن لل،لإخدا لشد  لمدنلمندد ف لالب د ل دنلبد لل ق ب ددهلاحرتامد لل ب د لوإب ندةلػب دد  
فملدد نلؽبدد لأنلسبنعددهل ددنلل،فملدد نلؽبدد لذلددةلبدد ل ط ليفلاؼبدد ةلاألو ل،فب نعدةل ددنلشعدد يملمدد ل ق ب ددهلبدد ل

ل.ل(96)األوللحىتلشهخذلمه ه لفملذال نلالث تلوالث لثل

إ لأنلاؼبد أةللديسلؽبد لمند لنفعده للمدنلاغبنفيدةلغبن ب ةلوأب ل  سفلوؿبم وذهبلاؼب لمليةلوا
لقدددب لاؼبهددد لاغبددد للبعددد لأنلمملن دددهلمدددنلالددد ط لابدددللاب دددهلألنلال عددد يملاسددد ق لبدددهلالعددد ضلب ضددد ل

                                                 

وروضدةلل،ل163/لل5ل،لوك د فلالقند عل،ل737/لل6،لواؼبغينلل،ل236صلل،لالق انٌنلالفقهية.ل نظ ل:لل93
ل.142/لل2،لوربفةلالفقه  لل،ل265/لل7،للال  لبٌن

ل.288/لل2ل،لب ائ لالصن ئ  نظ ل:ل.لل94
ل.434/لل2ل،لوال  حلالصغًنل،ل142/لل2ل،لربفةلالفقه  .ل نظ ل:لل95
،لل143/لل2ل،ربفددةلالفقهددد  ،لل738/لل6ل،لواؼبغددينل،ل289ل–ل288/لل2ل،لبدد ائ لالصددن ئ  نظدد ل:ل.لل96

ل.317/لل1ل،لالف  وىلاؽبن  ة



وهدذالهد لمدذهبل،لل(97)كم لل لس ملالب ئ لاؼببي للل،لف مل ملنلؽب لأنلسب ن لمنهلبع لذلةل،لاؼبع م
أم لإذالللجي لوط لف هد لالعد دلل،اؼب لمليةلإذالك نلال وجلوةئه لبع لال ع يملال  فعيةلوابنل  فةلمن

ل.ل(98)إ لاالم ن علو مل نلاغبململكم لابللال مملٌنل

أمدد لإذالكدد نلاؼبهدد لمددكجالإ لأجددللمع دد ملفددًنىلصبهدد رلالفقهدد  لأنل  يهدد لشعدد يملنفعدده ل
 لادد لرضددديتلب دددهخًنلحقهددد لأل دددل،ولدديسلؽبددد لاالم نددد عللقددب لاؼبهددد لولددد لحدددللاألجددللابدددللالددد خ ل

،لل(99)وشعريدللحقددهلفصد رلكدد لبي لبد لثمنلاؼبكجددللجيددبل  د لالبدد ئ لشعد يملاؼببيدد لابدللاددب لالددثمن
فمدىتلل،ألنلحدقلاالسد م  علهبد لدبق ب دةلشعد يملاؼبهد ل،وا للأب ل  سف:لؽب لأنلسبن لنفعه لب ؼبكجدل

ل.ل(133)ة بلال وجلشهجيللاؼبه لفق لرض لب هخًنلحقهليفلاالس م  عل

فدًنىلاغبنفيدةلب الشفد  لأندهللديسلؽبد لأنلل،ل لك نلبعد لاؼبهد لحد اللوبع دهلمدكجالمع  مد ول
وأمد ل ند لأيبل  سدفلل،وؿبم لفألنلال وجلم لرض لب سدق طلحقدهلأم ل ن لأيبلحنيفةل،سبن لنفعه 

ل.ل(131)فألنهلؼب ل رللالبع للل  ضلب هخًنلحقهليفلاالس م  عل

وإنلللجيدد لش دد مللددهلل،دفدد لالنقدد لكدد نللددهلالبندد  لفدد نل،وادد للاؼب لمليددة:لإنلنملددحلبنقدد لوآجددل
ل.ل(132)ف نللل ق رلف  لبينهم لل،اإم ملوض بللهلأجالبع لأجل

                                                 

والف دد وىلل؛ل243/لل2ل،وربفددةلالفقهدد  ل؛ل738/لل6ل،لواؼبغددينل؛ل434/لل2ل،ال دد حلالصددغًن نظدد ل:ل.لل97
ل.164ل-163/لل5ل،لوك  فلالقن عل،ل317/لل1ل،لاؽبن  ة

لوال ددد حلالصدددغًنلوح شددديةل؛ل263/لل7ل،لوروضدددةلال ددد لبٌنل؛ل162/لل12،لاغبددد ويلالملبدددًنل نظددد ل:ل.لل98
ل.434/لل2ل،لالص ويل  يه

،ل737/لل6،لواؼبغددددينل164ل-ل163/لل12،لواغبدددد ويلل مدددد ورديل142/لل2ربفددددةلالفقهدددد  ل.ل نظدددد ل:لل99
ل.163/لل5وك  فلالقن عل

ل.142/لل2ل،لربفةلالفقه  .ل نظ ل:لل133
ل.142/لل2لاؼبص رلنفعهل،.ل نظ ل:لل131
ل.96/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل.ل نظ ل:لل132



وصددد حلال ددد فعيةلبهندددهلإذالكددد نلبعددد لصددد ااه لحددد اللوبع دددهلمدددكجالفيصدددحلإذالكددد نلاددد رل
سلؽبد لولديل،وؽبد لأنلسب ند لمدنلشعد يملنفعده للقدب لاغبد لل،اغب للمنهلمع  م لوأجللاؼبكجدللمع  مد 

ل،فيمل نلحململاغب للمنهلكحملمهللد لكد نلصبيعدهلحد الل،أنلسب ن لمنلشع يملنفعه للقب لاؼبكجل
ف د لش اخد لال عد يملحدىتلحدللاؼبكجدللكد نلؽبد لل،وحململاؼبكجللمنهلكحملمهلل لك نلصبيعدهلمدكجا

ل.ل(133)من لنفعه ل   لاب لاؼبعرللدونلم لحللمنلاؼبكجلل

وإنلك نلبع هلح اللوبع هلمكجالف هد لمند ل))فق لا للابنلا امة:لل،وهبذال ق للاغبن ب ة
ل.ل(134)((نفعه لابللاب لالع جللدونلاآلجل

 الخامسالمبحث 

 ما يتأكد بو المهر

األصللأنلال وجةلسب ةلالص ا لدبر دلالعق لح اللك نلأولمكجالألنل قد لالنملد حل قد ل
ولملدنلهدذالاؼب دةل  ضدةلل،ل(135)عد ضلكد مالكد لبي لف م ةلال وجدةلبدهلاؼبل،دي ةلال وجلبهلالع ض

واددد لاشفدددقلالفقهددد  ل  ددد لا  بددد رل،للل عدددق طلكدددالأولبع ددد لمددد لدامللل  جددد لمددد ل ككددد لاؼبهددد لو قددد ر 
وفيم ل   لمكك اتلاؼبه لمد لبيد نلم ادفلل،واخ  ف اليفلبع ه لاآلخ ل،بع لاألم رلمكك ةلل مه 

لاؼبذاهبلاؼب   فةلمنه :

                                                 

ل.164/لل12الملبًنل،لاغب ويل.ل نظ ل:لل133
 .738ل-ل737/لل6ل،لاؼبغين.لل134
األشددب  لوالنظددد ئ ليفل،للالعدددي ة ل؛ل143/لل2وربفدددةلالفقهدد  لل؛ل143/لل5ك ددد فلالقندد عل.ل نظدد ل:للل135

ل.324صل،للهد1399ل،ل،لبًنوتلدارلالمل بلالع مية،للا ا  لوف وعلفقهلال  فعية



وإنلك نلل،ل(136)اشفقلالفقه  ل   لأنلاؼبه ل  هك لب ط لال وجلزوج هلالوطء )الدخول( : -أ 
ألنلوط لال بهةل  جبلاؼبه لاب  ا لفذالأو لل،ال ط لح ام لل ا  هليفلاغبي لأولاإح ام

ل.ل(137)ب ل ق   لو ع ق لب ةهةلواح ةل

إذلل،وادد علالدد ط لمددنلابددنل  دد لفددهكث لو  رددهلاح مدد للأنلاؼبع ددرب))لوادد للال حيبدد ت:ل
وكدذالاللبد لمدنلحصد للالد ط ليفلبندتلشعدد لل،نلكد نلسدنهلدو د لف جد دلالد ط لمندهلكع مدهمد

ل.لل(138)((فهكث لأل  لابللذلةلللش ههللل ط لال جلل  دةلوالله لؿبللل  ه ةلغ لب 

 الموت: -ب 

اشفددقلالفقهدد  ل  دد لأنلأحدد لالدد وجٌنلإذالمدد تلح ددفلأنفددهلابددللالدد خ لليفلنملدد حلفيددهل
ل،ألنلاؼبهد لكد نلواجبد لب لعقد ل،سد ا لك ندتلاؼبد أةلحد ةلأولأمدةل،ؼبعم شعميةلمه لأنهل  هك لا

ل،ف ن ه ل    هل ن لان ه  لالعمد ل،ألنهل ق لل عم ل،بللان ه ل    هل،والعق للل نفع لب ؼب ت
وألنللل،وإذالان هدد ل  هكدد لفيمدد لم دد لو  قدد رلدبن لددةلالصدد مل  قدد رلدبردد  لال يددللفي قدد رلال اجددب

واؼب تللل ع فلمعق  لل   نليفلأصد للل-فسلالعق لفص رلد ن ل  يهلكللاؼبه لؼب لوجبلبن
ل.ل(139)فال عق،لش  لمنهلب ؼب تلكع ئ لال   نلل-ال  عل

                                                 

ل؛ل97/لل2و قدد لاعبدد اه لالثمينددةلل؛ل291/لل2وبدد ائ لالصددن ئ لل؛ل143/لل2ربفددةلالفقهدد  ل نظدد ل:ل.لل136
وم  لدبلأوللل؛ل153/لل5ك د فلالقند عللل؛ل263/لل7وروضدةلال د لبٌنلل؛ل437/لل2وال  حلالصدغًنل

ل.235/لل5النه ل
ل.263/لل7روضةلال  لبٌنل نظ ل:ل.لل137
ل.235/لل5م  لبلأوللالنه ل.لل138
،لو قد ل438/لل2،لوال  حلالصدغًنل336/لل1الف  وىلاؽبن  ةل،لول294/لل2ب ائ لالصن ئ ل.ل نظ ل:لل139

ل.153/لل5،لوك  فلالقن عل263/لل7،لوروضةلال  لبٌنل97/لل2اعب اه لالثمينةل



لوكددذلةل  هكدد ،ل(113)إذالشهكدد لاؼبهدد للل عددق،لمنددهلشدد  لادد للاألحندد فلواغبن ب ددةلول
أولا ددلللسدد ا لكدد نلا  ددهلأجندد لأولا ددللأحدد و لصدد حبهل،إذالا ددللأحدد لالدد وجٌناؼبهدد ل ندد و ل

ل.ل(111)ألنلالنمل حلا لب ملغ   هلفق ملذلةلمق ملاس يف  لاؼبنفعةلل،ال وجلنفعه

بدددللل،وإذالا  دددتلاؼبددد أةلنفعددده لفددد نلك ندددتلحددد ةلالل عدددق،ل دددنلالددد وجلشددد  لمدددنلاؼبهددد 
ل.ل(112)  هك لالمللل ن لاغبنفيةلواغبن ب ةل

ذلددددةللولل،وصدددد حلاؼب لمليددددةلبددددهنلاؼبدددد تلحبملددددملال دددد علكدددد ؼب تلاؼب دددديقنليفلشهكيدددد لاؼبهدددد 
و  هكدد لاؼبهدد ل،للكدد ؼبفق دليفلبددادلاؼبعدد مٌنلف نددهلبعدد لم دد لمدد ةلال عمددًنلحيملددملاغبملدد ملدب شدده

فدالل،أولا للالعي لأم هلاؼب  وجدةل، ن همليفلح لةلم لإذالا  تلال وجةلنفعه لك ه ليفلزوجه 
واددد ل ا:ل بقددد لالنظددد ليفلا دددللاؼبددد أةلزوجهددد لهدددللشع مدددللبنقدددي لل، عدددق،لالصددد ا ل دددنلزوجهددد 

ؽبد للواسد ظه لالعد ويليفلح شدي هلأندهلالل  ملمدل،لل لوالل  ململلص ااه لأول  ملمدل؟مقص ده
ل.ل(113)لئال مل نلذر عةللق للالنع  لأزواجهنلل،الا مه 

اددد لل،ل(114)ٌنلمعددد ئللواسددد ثىنلال ددد فعيةلمدددنلأصدددللاسددد ق ارلاؼبهددد لدبددد تلأحددد لالددد وج
ل، عق،لشيئ لمنلاؼبه هاكلاؼبنمل حةلبع لال خ للالل))الن ويليفلمع ضلشفصي هلل معهلة:ل

فهم لإذاله ملتلابللال خ للف نلا للالعي ل،لس ا له ملتلدب تلأولا لل،ح ةلك نتلأولأمة
يفلاغبدددد ةلإذالا  ددددتلل(األمل)لونددددصليفلل،:لأنلاللمهدددد (لاؼب  صدددد )لفدددد لنصليفلل،أم ددددهلاؼب وجددددة

                                                 

ل.153/لل5،لوك  فلالقن عل336/لل1الف  وىلاؽبن  ةل.ل نظ ل:لل113
ل.153/لل5،لك  فلالقن عل294/لل2ب ائ لالصن ئ ل.ل نظ ل:لل111
ل.135/لل5،لوك  فلالقن عل336/لل1ؽبن  ةلالف  وىلا.ل نظ ل:لل112
ل.331/لل2ل،لوح شيةلال س ا ل؛ل438/لل2ل،ال  حلالصغًن.ل نظ ل:لل113
ل.263/لل7ل،لوروضةلال  لبٌنل؛ل225/لل2ل،لمغينلاحمل  ج.ل نظ ل:لل114



عدددق،لمثلاغبدد ةلإذالم شددتلأولا  هددد لالدد وجلأولأجندد للل ،للنفعدده :لالل عددق،لشدد  لمدددنلاؼبهدد 
ل.لل(115)((وكذالل لا  تلنفعه ل   لاؼبذهبل،مه ه لا ع 

 الخلوة -ج 
ل،ل(116)اؼبع تلالدل  هك لهبد لاؼبهد لذهبلاغبنفيةلواغبن ب ةلإ لأنلاػب  ةلالصحيحةلمن

فيددهلشعددميةللحددىتللدد لخددالرجددللب م أشددهلخ دد ةلصددحيحةلمثلة قهدد لابددللالدد خ للهبدد ليفلنملدد ح
ل.(117)مه لاؼبثللالنمل حلشعميةلجيبل  يهلكم للوإنللل ملنليفل،جيبل  يهلكم للاؼبعم 

وأم لاؼب لمليةلف ػب  ةلدبر ده لاللشق رلاؼبهد ل ند هملإاللأنل  د للاؼبقد ملفي قد رلالملمد لل
يفللامثلاخ  فدد ل،للألنلاعبهدد زلادد لشغددًنلوال ددذةلادد لحصدد تلودامددتل،  دد لأحدد لالقدد لٌنل ندد هم

ل.ل(118)ةلوايل:لم ل ع لة الليفلالع دل،ضب،لم ةلال  للفقيل:لسنة

ف   لشكث ليفلجعدللالقد للل،مثلحيثلا ن لإنلاػب  ةلدبر ده لاللشق ر))ا للابنلش س:ل
ل،كمددد لإذالخددددالهبددد لخ دددد ةلالبندددد  لل،ا ؽبددد ليفلبعدددد لالصددد رلإذالشن ز دددد ليفلالددد ط لألجددددللال ق  دددد 

وشثبدددتلخ ددد ةلل،ل(119)ل((وايدددل:لإنلك ندددتلبملددد النظددد لإليهددد لالنعددد  ل،ف ؼبدددذهبلأنلالقددد للا ؽبددد 
وأمدد ليفلخ دد ةلال  دد رةل،لل(123) دد ةلااله دد ا (لولدد لبدد م أشٌنلأولب شفدد  لالدد وجٌنل  يهدد لالبندد  ل)خ

ل.ل(121)ف لق للا للال ائ لمنهم لج   ل   لمق   لالع دةل

ل،وإنلزارلأحدد و لاآلخدد لوشن ز دد ليفلالدد ط لصدد  لال ائدد لمنهمدد لبيمددٌن))ادد للالدد رد  :ل
رهدد لصدد  ليفلنفيددهلوالل ددربةلبدد   اه لوإنلزال،فدد نلزارشددهلصدد اتلأنددهلوةئهدد لوالل ددربةلب نملدد ر 

                                                 

ل.219/لل7ل،لروضةلال  لبٌن.لل115
ل.237/لل5ل،لوم  لبلأوللالنه ل؛ل333/لل1ل،لالف  وىلاؽبن  ة.ل نظ ل:لل116
 .291/لل2ل،لب ائ لالصن ئ .ل نظ ل:لل117
ل.98ل-ل97/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل.ل نظ ل:لل118
ل.98/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل.لل119
ل.439/لل2ال  حلالصغًنل.ل نظ ل:لل123
ل.98/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل.ل نظ ل:لل121



ف ديسلاؼبدد ادلأنلال ائد ل صدد  لم  قد ليفلالنفدد لل،ألنللدهلجدد أةل  يهد ليفلبي ددهلدونلبي هد ل،الد ط 
ل.ل(122)ل((ف نلك ن لمع لزائ  نلص  ليفلنفيهل،واإثب ت

و  د لهدذاللد لاشفقد لل،و  ىلال  فعيةل   لاعب   لأنلاػب د ةلاللشقد رلاؼبهد لواللشدكث لفيده
ل.ل(123)بللالق للا لهلبيمينهلل،  ةلواد تلاإص بةللل رتجحلج نبه    لاػب

 مقدمات الجماع -د 

صددد حلاؼب لمليدددةلوال ددد فعيةلبدددهنلالقب دددةلواؼبب شددد ةلوال رددد دلوالددد ط لدونلالفددد جلالل  جدددبل
ل.(124)وزادلال  فعية:لواللب س  خ للمينل،ل  يهلالص ا لوالل ع ق لبهلاؼبه 

فيمدددد لدونلالفدددد جلمددددنلغددددًنلخ دددد ةلك لقب ددددةللأشددددهلدبب شدددد ةوادددد للاغبن ب ددددة:لإنلاسدددد م  لب م ل
ل.ل(125)وكب ه لف ؼبنص صل نلأضب لأنهل ململلبهلالص ا ل

  زالة البكارة بغير هلة الجماع -ىر 

ص حلاغبنفيةلبهنهلل لأزاللال وجلبمل رةلزوج هلحبر لوكبد  لفد نلؽبد لكمد للاؼبهد لخبدافل
،لوجلو  د لاألجند لنصدفلصد ا لمث هد م لل لأزاؽب لب فعةلف نهلجيدبلنصدفلاؼبعدم ل  د لالد ل

إزالدددةلالبملددد رةلبغدددًنلآلدددةلاعبمددد عليفلاػب ددد ةلب   بددد رلأنلالعددد دةلجددد تل  ددد لأنلإزالدددةلوذلدددةلألن ل
البملد رةلحبردد لوكبدد  لك صدب لإمندد لشملدد نليفلاػب دد ةلف دذالأوجددبلكددللاؼبهد لخبددافلإزال هدد لب فعددةل

ل.ل(126)ف نلاؼب ادلحص ؽب ليفلغًنلخ  ةل

                                                 

ل.439/لل2ال  حلالصغًنل.لل122
ل.225/لل33مغينلاحمل  جل.ل نظ ل:لل123
ل.225/لل3،لومغينلاحمل  جل536/لل3م اهبلاعب يللل.ل نظ ل:ل124
 .727/لل6اؼبغينلالبنلا امةل.ل نظ ل:لل125
ل.333/لل2ل،لح شيةلابنل  ب  ن.ل نظ ل:لل126



دفدد لامدد أةلفعددق تل ددذرا لفع يددهلمدد لنقصدده لبددذلةلمددنلصدد ااه لوادد للاؼب لمليددة:لمددنل
وسد ا لفعدللذلدةلرجدللل،ب صبعهلواألدبلهند لأشد لوكذالل لأزاؽب ل،و  يهلاألدبل، ن لاألزواج

وأمددد لالددد وجلفحملمدددهليفلال فعدددةلمثدددللغدددًن ل  يدددهلمددد لل،هدددذاليفلغدددًنلالددد وج،للأولغددداملأولامددد أة
نلفعدددللهبدد لذلددةلب صدددبعهلفدد خ  ف:لهددللجيدددبلنقصدده ل ندد لغدددًن لوإنلف راهدد لوللديعددمله .لوإ

وإمن لجيبل  يهلم لش   ل ن لغدًن لمدنلل،  يهلبذلةلالص ا لأولاللجيبل  يهلبذلةلالص ا 
إنلأصد هب لب صدبعهلوة قهد لفد نلك ندتلثيبد لفدالشد  ل:للاألزواجلإنلة قه لوللديعمله ؟لا الن

ل،:ل   مددهلمدد لشدد   لمدد لنصددفهوايددلل،وإنلك نددتلبملدد الواف  دده لبددهلفقيددل:ل   مددهلكددللاؼبهدد ل،ؽبدد 
وم للأصبملإ لل،لوايل:لإنلرئ لأ  لاللش  وجلبع لذلةلإاللدبه لثيبلفمل ألوللوإاللفمل لث ت

ولددد لفعدددللذلدددةلغدددًنلزوجهددد لفع يدددهلاألدبلومددد لل،لواللأدبل  يدددهل،الثددد تلواس حعدددنهلال  مددد 
ل.ل(127)وإذالك نلال وجلغًنلب لملفال  ململلب ةئهلالص ا لل،لش   

ل.ل(128)ل  فعيةلأنلاؼبه لالل ع ق لب زالةلالبمل رةلبغًنلآلةلاعبم علو  ىلا
 وجوب العدة على الزوجة من النكاح -و 

حيثلا ل ا:للد لل،ا  ربلبع لاغبنفيةلوج بلالع ةل  يه لمنهلمكك المنلمكك اتلاؼبه 
 ونلة قلال وجلزوج هلةاا لب ئن لبع لال خ للمثلش وجه ليفلالع ةلوجبلكم للاؼبه لالث تلبد

ل.ل(129)اػب  ةلوال خ للألنلوج بلالع ةل  يه لف  لاػب  ةل

ل
ل
ل
ل

                                                 

 .536/لل3ل،لم اهبلاعب يل نظ ل:ل.لل127
ل.225/لل3ل،لمغينلاحمل  ج.ل نظ ل:لل128
ل.333/لل2ح شيةلابنل  ب  نل.ل نظ ل:لل129



 السادسالمبحث 

 وجوب نصف المهر المسمى

اشفددقلالفقهدد  ل  ددد لأنلمددنلة دددقلزوج ددهلابدددللالدد خ للهبددد لوادد لظبددد لؽبدد لمهددد الجيددبل  يدددهل
مت رُضُ وَقَُْ  َزَرَُُمْ لَ ُضُ  َزِ  َم    َنِْْم ُ مَما    وَ ِْْ قَيَّمَُُوُ رُضُ مِضْ قَْْلِ أَْْ ََوَ نصفلاؼبه لاؼبعم للق لهلشعد  :ل

 َزَرَُُمْ
ل.ل(131)وه لنصلص  حليفلالب بلفيربلالعمللبهلل،ل(133)

لول فقه  لبع لهذالاالشف  لشفصيلليفلأحمل ملشنصيفلاؼبه :

 مواضع تنصف المهر: -أ 

ل، رةلومعدىنند عل عدق،لبدهلنصدفلاؼبهد لصدلا للاغبنفية:لم ل عق،لبهلنصفلاؼبهد لن  د ن:
ل،للون عل عق،لبهلنصفلاؼبه لمعىنلوالملللص رة

واؼبهددد لد دددنلللل،أمددد لالنددد علاألول:لفهددد لال دددا لابدددللالددد خ لليفلنملددد حلفيدددهلشعدددميةلاؼبهددد 
ل قب لبع لل.

وأم لالن علالث ت:لوه لم ل عق،لبهلنصفلاؼبه لمعدىنلوالملدللصد رةلفهد لكدللةدا لذبدبل
ل.(132)فيهلاؼب عةل

ل،يةليفلال ا لابللال خ لليفلنمل حلاللشعميةلفيهلواللفد ضلبعد  وذببلاؼب عةل ن لاغبنف
فملدللف ادةلجد  تلل،وكدذاليفلالف ادةلبد إ ا لوال عد نلواعبدبلوالعندةل،أولك نتلال عميةلفيهلف س ةل

                                                 

ل.237.لس رةلالبق ةل،لآ ةلل133
،ل289/لل7،لوروضددةلال دد لبٌنل117/لل2،لو قدد لاعبدد اه لالثمينددةل143/لل2ربفددةلالفقهدد  ل.ل نظدد ل:لل131

ل.699/لل6واؼبغينل
ل.332-296/لل2ب ائ لالصن ئ ل.ل نظ ل:لل132



أل  لش جدبلنصدفلاؼبعدم ليفلل،منلابللال وجلابللال خ لليفلنمل حلاللشعميةلفيهلش جبلاؼب عة
ل.ل(133)ضل نهلك دةلال وجلوإب ئهلاإساملواؼب عةل  لل،نمل حلفيهلشعمية

وص حلاؼب لمليةلبهنلاخ ي رلال وجلإ ق علال ا لابللاؼبعديسل  جدبلش د ًنلاؼبهد لالث بدتل
و عدد  يلفيددهل دد دلل،أولبفدد ضلصددحيحلبعدد لالعقدد ليفلاؼبف ضددةل،ب عددميةلمق ونددةلب لعقدد لصددحيحة

ابددددللالبندددد  لف  ددددقل  يددددهللوأمدددد لإذالأرادتلال وجددددةلردلزوجهدددد لبعيددددبلبددددهل،ل(134)اؼب ادددد لمددددنلال ددددا 
ل.(135)أولفع لال وجلالنمل حللعيبلهب لابللالبن  لف نهلاللش  لؽب ل   لال وجل،الم ن  هلمنه

ل،وإمن ل عدق،لصبيد لاؼبهد لابدللاؼبعديسلب لفعد لأولب خ يد ر لردهد للعيبهد ))ا للابنلش س:ل
ل.ل(136)((واللص ا لؽب لفيم لس ىلذلةل،ويفلاخ ي ره لل د لبعيبهلخافلألنهلغ ر

وفيمدد لإذالة قدتلنفعدده لل،واد للال د فعية:ل   دد  لالصد ا لبدد ل ا لواػب د لابددللالد خ ل
ل،أولة قهددد لبعددد لمددد ةلاإ دددا لب  بهددد ل،أول  دددقلةااهددد لبددد خ للالددد ارلفددد خ تل،ب ف   دددهلإليهددد 

أولأرضددعتلأملال وجددةلالدد وجلوهدد لل،أولارشدد ل،بددهنلأسدد مل،وبملددللف اددةلربصددللاللبعددببلمددنلاؼبدد أة
أولل،أولوةئهد لأبد  لأولابندهلب دبهةلوهد لشظندهلزوجهد ل،وجلأولابن دهلال وجدةلالصدغًنةأولأملال لل،صغًن

أولارشدد تلأولفعدد تلل،فهمدد لإذالكدد نلالفدد ا لمنهدد لأولبعددببلمنهدد لبددهنلأسدد مت،للاددذفه لوال ددن
أولفعد لالنملد حلبعيبهد لفيعدق،لصبيد لل،أولأرضعتلزوجةلأخ ىللهلصغًنةل،النمل حلبع قلأول يب

لل.ل(137)وش اؤ لزوج هل    ل   لاألصحلل، عق،لاعبمي ل   لاألصحلوش اؤه لزوجه ل،اؼبه 

                                                 

ل.333-332/لل2ب ائ لالصن ئ ل.ل نظ ل:لل133
 .117/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل.ل نظ ل:لل134
ل.333/لل2ح شيةلال س ا ل.ل نظ ل:لل135
ل.117/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل.لل136
ل.289/لل7روضةلال  لبٌنل.ل نظ ل:لل137



ول لل-وف اةلمنلاب هلك ااهلوخ عهلل،و  ىلاغبن ب ةلأنلاؼبه ل  نصفلب  ا لال وجةلزوجه 
وردشدهلوشد ائهلإ  هد لولد لمدنلمعد حقلمهد لأولمدنلل،وإسامهلم ل  الـب د راتلمدنلأسد مل-بعكاؽب ل

ل.ل(138)خ للابللدل-ك ض علوكب  للل-ابللأجن ل

 سابعالمبحث ال

 الفسخ والتسليم 

مقب ض لالل ع دلاؼب ةليفلالنصفلإليهلبدنفسلال دا لوالل نفعد لم ملهد ليفلاؼبه لإنلك نل
فهمد لإذالزادل،للهذالإذالك نلاؼبهد للل د دلولل دنقص،للع هلاغب كملأولشع مهلاؼب أةالنصفلحىتل ف

فد نلك ندتل  د لاؼبهد لبدهنلظبد لالد وجلؽبد ل،للأول   لاؼبهد ل لأنلك نتليفلاؼبه ف ل   دةلاللزب  :لإم
ف هدد لنصددفلاأللددفلوب  ددتلال  دد دةليفلل،ألفدد لمثلزادهدد لبعدد لالعقدد لم ئددةلمثلة قهدد لابددللالدد خ للهبدد 

ل.(139)ورويل نلأيبل  سفلأنلؽب لنصفلاأللفلونصفلال   دةلأ   ،للظ ه لال وا ة

ال فددد   لإذالفددد ضلمهددد لاؼبثدددللأولمددد لواددد للاؼب لمليدددة:ل   ددد  لاؼبهددد ليفلنملددد حلال عدددميةلأول
ل.ل(143)رضيتلبهلابللال خ لل

معدددىنلال  ددد ًنلأنل  جددد لاؼب دددةليفلشددد  لالصددد ا لإ لالددد وجلدبرددد دل))واددد للابدددنلشددد س:ل
ل.ل(141)((ال ا لأول بق ل  يه

مددد لحددد ثليفلالصددد ا لمدددنلز ددد دةلونقصددد نلابدددللالبنددد  لف ل  ددد دةلؽبمددد ل))واددد للابدددنلجددد ي:ل
 نليفلذلددةلفدد نلش ددفليفل دد لأحدد و لفمدد لالل غدد بل  يددهلف عدد رشهلوالنقصدد نل  يهمدد لوودد لشدد  مل

                                                 

ربقيدقل:ل بد لالغدينل بد ل،للمن ه لاإراداتليفلصب لاؼبقن لم لال نقيحلوز د دات.ل نظ ل:لابنلالنر رل،لل138
ل.2/289،لل،لبًنوتل،ل)د.ت(لاػب لقل،ل  للالمل ب

ل.298/لل2ل،لب ائ لالصن ئ .ل نظ ل:لل139
ل.454/لل2  حلالصغًنلال.ل نظ ل:لل143
ل.117/لل2 ق لاعب اه لالثمينةل.لل141



ل،بيندددةلفددد نلا مدددتلبدددهل،ومددد ل غددد بل  يدددهلخعددد رشهلفبدددنلهددد ليفل ددد  لإنلللشقدددملبيندددةلهباكدددهل،منهمددد 
لل.(142)ل((؟لف خ  ف:لهلل  منهلمنلك نلربتل   لأملال

الصدد ا لالصددحيح:لأنددهل عدد دلإليددهلنصددفللوأمدد لكيفيددةلال  دد  ل ندد لال دد فعيةلففيهدد لأوجدده:
فد نلشد  لدي ملدهلوإاللفيرتكدهلل،والث ت:لأنلالف ا ل ثبتللهلخيد رلال جد عليفلالنصدف،للبنفسلالف ا 

ل.ل(143)والث لث:لالل  ج لإليهلإاللبق   لالق ض ،للك ل فعة
أولنصفه لإذال د دلل،ول لزادلاؼبه لبع لال ا لف   وجلكللال   دةلإذال  دلإليهلكللالص ا 

فدد نلنقددصلاؼبهدد لبعدد ل،للسدد ا لأك نددتلال  دد دةلم صدد ةلأملمنفصدد ةل،م ملددهإليددهلالنصددفلغبدد وثه ليفل
فد نلاد دتلحد وثلالدنقصل،للالف ا لول لبال  وانلوك نلبع لاب هلف   وجلكللاألرشلأولنصدفه

ف  دد وجلنصددفلل-كددهنلة ددقلواؼبهدد لشدد لفللل-وإنلفدد ر لاللبعددببه لل،ابددللال ددا لصدد اتلبيمينهدد 
فددد ذالفددد تلرجددد لل،ألندددهللددد لكددد نلب ايددد لألخدددذلنصدددفهل، قددد مب لدددهلمدددنلمثدددلليفلاؼبث ددد لأولايمدددةليفلاؼب

ل.ل(144)بنصفلب لهلكم ليفلال دلب لعيبل
لل،فدد نلاندد لالدد وجلب لنصددفلمعيبدد لفددالأرشللددهل،وإنلشعيددبلاؼبهدد ليفل دد لال وجددةلابددللالفدد ا 

وأمدد لإذاللل قندد لالدد وجلبددهلفدد نلكدد نلم ق مدد لف ددهلنصددفلايم ددهلل،كمدد للدد لشعيددبلاؼببيدد ليفل دد لالبدد ئ 
وإنل،لألنددهلالل   مددهلال ضدد لب ؼبعيددبلف ددهلالعدد وللإ لب لددهل،وإنلكدد نلمث يدد لف ددهلمثددللنصددفهل،سدد يم 

وإنل،لشعيددبلاؼبهدد لبمسفددةلظب و ددةلابددللاب دده للددهلوانعددتلبددهلف  دد وجلنصددفهلن اصدد لبددالأرشلواللخيدد ر
وأخدذتلال وجدةلأرشده لأول فدتل دنلأخدذ لل،ص رلاؼبه لذال يبلجبن  ةلمنلأجند ل  دمنلجن   ده

والثدد ت:لاللشدد  للددهلمددنل،للنلل دد وجلنصددفلاألرشلمدد لنصددفلالعددٌنلألنددهلبدد للالف ئددتف ألصددحلأ
ل.ل(145)األرشلك ل   دةلاؼبنفص ةل

                                                 

ل.236الق انٌنلالفقهيةلصل.لل142
ل.293/لل7،للروضةلال  لبٌن.ل نظ ل:لل143
ل.235/لل3ل،لمغينلاحمل  ج.ل نظ ل:لل144
ل.236ل-ل235/لل2لاؼبص رلنفعهل،.ل نظ ل:لل145



وصددد حلال ددد فعيةلبدددهنلال  ددد دةلاؼبنفصددد ةلالددددلحددد ثتلبعددد لاإصددد ا لكثمددد ةلوأجددد ةلشعددد مل
لوال ددا لإمندد ل ق دد لم ملهدد لمددنل،سدد ا لأحدد ثتليفل دد  لأمل دد ه لأل دد لحدد ثتليفلم ملهدد ل،ل مدد أة

ل.ل(146)وخي صلال ج علبنصفلاألصللل،حٌنلوج د لاللمنلأص ه
وذهددبلاغبن ب ددةلإ لأنلمددنلأاددب لالصدد ا لالددذيلشدد وجل  يددهلمثلة ددقلزوج ددهلابددللالدد خ لل

كددد ؼبًناثلإنلبقددد ليفلم ملهددد لبصدددف هلحدددٌنلالعقددد لبدددهنللل ددد دلولللل،هبددد لم دددةلنصدددفلالصددد ا لاهددد ا
ل.ل(147) لأولمعين لمنلم نصفلول لك نلالب ا لبصف هلالنصفلمنلالص ا لم   ل، نقص

ولد لك ندتلل،ف نلك نلاؼبه لا لزادلز  دةلمنفص ةلرج لالد وجليفلنصدفلاألصدللوال  د دةلؽبد 
خددًنتلبددٌنلدفدد لنصددفهلزائدد الل-وهدد لغددًنلؿبردد رل  يهدد لل-وإنلك نددتلال  دد دةلم صدد ةل،للولدد لأمددة

فهل د ملالف ادةل  د لوغدًنلاؼب ميد للدهلايمدةلنصدل،إنلكد نلم ميد ال-وبٌنلدف لنصفلايم دهل د ملالعقد ل
إاللنصدفلل-أيل دنلة  دقلوليهد لل-واحملرد رل  يهد لاللشع يدهل،للأد لصفةلمنلالعق لإ لالقدب 

بددٌنلأخددذ لن اصدد لواللل-جدد ئ لال صدد فلل-وإنلنقددصلاؼبهدد لبغددًنلجن  ددةل  يددهلخددًنلالدد وجل،للالقيمددة
ملالف ادةل  د لأد لوغًنلاؼب مي ل  لل،ش  للهلغًن لوبٌنلأخذلنصفلايم هل  ملالعق لإنلك نلم مي ا

وإنلزادلمددنلوجددهلل،وإنلاخ دد ر لن اصدد لجبن  ددةلف ددهلمعددهلنصددفلأرشدده ،للصددفةلمددنلالعقدد لإ لالقددب 
ل.ل(148)و ثبتلدب لفيهلغ ضلصحيحلوإنلللش دلايم هلل،ونقصلمنلآخ لف ملللاػبي ر

ويفلغدددًن لبنصدددفلايمدددةلل،وإنلش دددفلاؼبهددد لأولاسددد حقلبددد  نلرجددد ليفلاؼبث ددد لبنصدددفلمث ددده
ول لك نلاؼبهد ل،لويفلغًنلاؼب مي ل  ملالف اةل   لأد لصفةلمنلالعق لإ لالقب ل،العق اؼب مي ل  مل

وإنلنقددصلاؼبهددد ليفل،للفبددذللالدد وجلايمدددةلال ائدد لليم ملددهلفددالذلددةل،أولأرضدد لفبن هدد ل،ث بدد لفصددبغ ه
ومدد لاددب لمددنلمعددم لبذمددةلكمعددٌنلإاللأنددهل ع ددربليفل،لل دد ه لبعدد لشنصددفهلضددمنتلنقصددهلم  قدد 

ل.ل(149)  ملاب هلشق ديهلصف هل

                                                 

ل.293/لل7وروضةلال  لبٌنلل؛ل236/لل3مغينلاحمل  جل نظ ل:ل.لل146
ل.72/لل3ش حلمن ه لاإراداتلظ ل:ل.ل نل147
ل.238-2/237.ل نظ ل:لاؼبص رلنفعهل،لل148
ل.239-2/238.ل نظ ل:لاؼبص رلنفعهل،لل149



 ةررررالخاتم
كلال  صددللإ لن دد ئجلكثددًنةلوفيمدد ل،لبف ددللاهل دد لوجددللوش فيقددهللالبحددثبعدد لأنلكلإقبدد زلهددذ ل

لأهملهذ لالن  ئجل:ل هيت
 اؼبه له لم ل  ف لال وجلا لزوج هلبعق لال واج. -1
 اؼبه لواجبليفل ق لالنمل حلااللانلذك لمق ار لليسلش ة للصحةلالعق . -2
 وجةلمه لاؼبثل.منلش وجلولل عملاؼبه لف   ل -3
 ملدد نلاؼبهدد لكددللمدد لجدد زلأنل ملدد نلشبندد لأولمثمندد لأولأجدد ةلجدد زلجع ددهلصدد اا للإنلكدد نلم مدد الل -4

 ة ه المن فع لبهلمق ورال   لشع يمهلمع  م .
اللحد  لألكثد لاؼبهد ل،لأم د لأادللاؼبهد لفيرد زلمد لكد نلم ق مد لبدهلحفدملممل ندةلاؼبد أةل ند لزوجهد ل،ل -5

 .،لوشيعًنلال واجلؼب لفيهلمنلم افقةلالن لو ع حبل  ملاؼبغ الةليفلاؼبه رل
جي زلأنل مل نللكللاؼبه لمعردالأولمدكجال،لأولبع دهلمعردالوبع دهلمدكجال،لوذلدةلحبعدبل -6

 ش اض لة يفلالعق لف ألم لمن طلهبم .
 حيقلل م أةلالب لغةلالع ا ةلغًنلالعفيهةلاب لاؼبه ل،لكم لجي زلل ليه لالقب ل. -7
 اشفقلالفقه  ل   لأنلل م أةلمن لنفعه لحىتلشقب لمه ه . -8
ل،لواؼبد تل،لواػب د ةلال د  يةلالصدحيحةل،لوإزالدةلالبملد رةلبيد  ل،لويفلمقد م تل -9   هك لاؼبه لب ل ط 

 اعبم علخافلوالص ابلانهل  هك لفيهلؼب ل  حقه لمنلض رللب ؼبف راةلبع  .
 لوادد لظبدد لؽبدد لمهدد الجيددبل  يددهلنصددفلاشفددقلالفقهدد  ل  دد لأنلمددنلة ددقلزوج ددهلابددللالدد خ للهبدد -13

 اؼبه لاؼبعم ل،لوكذلةلإنلة قه لبع لشع يملاؼبه لوابللال خ ل.

 
 
 
 
 



 قائمة املصادر واملراجع 
 چ   المزآْ الكز م چ بعُمض 

 وهخرون   براىيم مصطفى 

 .ه1393،لؾبم لال غةلالع بيةل،لةب لدارلاؼبع رفل،لمص ل،للاؼبعرملال سي، .1

 ه(:>;)ت  البابرتي ، أكمل الدين محمد بن محمود  

بنلاؽبم مل،لدارلإحيد  لالدرتاثلالعد يبل،لبدًنوتلش حلف حلالق   لاللم ش حلالعن  ةل   لاؽب ا ةل،ل .2
 .تل.،لد

  ( ىر0190 )تالبهوتي ، منصور بن يونس بن  دريس 

،للممل بدةلالنصد لاغب  ثدةل،للراجعدهلو  دقل  يدهلهداللمصدي ح ،لفلالقن عل نلمنتلاإان عل ك  .3
 )د.ت(ل،لال   ض

 ىر(80;)ت  الغرناطي اهلل محمد بن أحمد عبد وابن جزي ، أب  

 .هد1439ل،2بلالع يبل،لبًنوتل،لط دارلالمل ،للٌنلالفقهيةليفلش  يصلمذهبلاؼب لمليةالق ان .4

  ، ه( 798)ت  أبو حاتم محمد بن حبان التميميابن حبان 

،لل2،لطلبدددًنوت،لمكسعدددةلال سددد لةل،لربقيدددقلوشع يدددقل:لشدددعيبلاألرندددكوطل،لصدددحيحلابدددنلحبددد نل .5
لم.1993

  (ه=7=)ت أبو الحسن المالكي، علي بن محمد بن محمد 

 دارلاؼبع فةل،لبًنوتل،ل)د.ت(.ل،للكف  ةلال  لبلال ب تلش حلرس لةلابنلأيبلز  لالقًنوات .6

 

  ، ه( >>01)ت محمد عالء الدين الحصكفي 

له.1386ل،ال رلاؼب   رلش حلشن   لاألبص ر،لمص ف لالب يبلوأوالد ،لمص  .7



  ، ىر(9>7 تأبو الحسن علي بن عمر )الدارقطني  

:لشددعيبلاالرنددكوط،لحعددنل بدد لاؼبددنعملشدد  ،ل بدد لال  يددفلحدد زلاه،لل،لربقيددقلسددننلالدد ارا ين .8
لم.2334،لل1،لطللبن ن،للمكسعةلال س لة،لبًنوت،للأضب لب ه م

 ( 0671الدسوقي ، محمد عرفة الدسوقي المتوفى عام )ىر 

 دارلالفمل ،لبًنوتل)د.ت(ح شيةلال س ا ل   لال  حلالملبًن،ل .9

  (ه 0687 تسيوطي )مصطفى بن سعد بن عبده ال، الرحيباني  

اؼبمل ددددبلاإسددددام ل،لدم ددددقل،لسدددد ر  ل،لل،لن دددد لم  لددددبلأوللالنهدددد ليفلشدددد حلغ  ددددةلاؼبن هدددد  .13
 .هدل1383

  سعدي أبو جيب 

 مل.1988،لل2الق م سلالفقه للغةلواص اح ل،لدارلالفمل ل،لدم قل،لط .11

  ه( =97)ت  عالء الدين محمد بن أحمد ، السمرقندي 

 .هد1435،ل1ط،لل،لبًنوتلية،لدارلالمل بلالع ملربفةلالفقه   .12

 ه( ==8)ت  أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد ، السمناني 

ل،لبغد اد،لم بعدةلأسدع لل،لروضةلالق  ةلوة  قلالنر ةل،لربقيدقلالد ك  رلصداحلالد  نلالند ه  .13
 هد.1393

 ه( 00=)ت  الرحمن جالل الدين عبد،  السيوطي 

 هد.1399ل،ل،لبًنوتلدارلالمل بلالع مية،للاألشب  لوالنظ ئ ليفلا ا  لوف وعلفقهلال  فعية .14

 ه( :0:)ت جالل الدين عبد اهلل بن نجيم  ،  بن شاسا  

 بددد لاغبفددديمل،لربقيدددقل:لؿبمددد لأبددد لاألجفددد نل،ل قددد لاعبددد اه لالثميندددةليفلمدددذهبل ددد للاؼب  ندددةل .15
 مل.1995ل-هدل1415،لل1طل،بًنوتل،لمنص رل،لدارلالغ بلاإسام ل



  ، (ىر;;= )تالشربيني ، محمد بن أحمد   

لدل.لت()بًنوتل،لل،ل،لدارلإحي  لالرتاثلالع يب،لمغينلاحمل  جلإ لمع فةلمع تلألف ظلاؼبنه جل .16

  ( ىر :;8 )تالشيرازي ،  براىيم بن علي بن يوسف 

 م.1959،لل2بًنوتلل،لطلل،اؼبهذبليفلفقهلاإم ملال  فع ل،لدارلاؼبع فةل .17

  ( ه 0680الخلوتي )ت  محمدبن الصاوي، أحمد 

ربقيدق:دل.ل،ليةلالصد ويل  د لال د حلالصدغًن،لهبد مشلال د حلالصدغًنل  د لأاد بلاؼبعد لةح ش .18
 .ه1374ل،لمص دارلاؼبع رفل،لمص ف لكم للوصف ل،ل

  ، ه( 0670)ت  أحمد بن محمد بن  سماعيلالطحطاوي 

لهد.1395،لبًنوتل،للدارلإحي  لالرتاثلالع يب،لح شيةلال ح  ويل   لال رلاؼب   رل .19

 ه( 0696حمد أمين )ت ابن عابدين ، م 

،للدارلإحيدد  لالددرتاثلالعدد يب،لح شدديةلابددنل  بدد  نللاؼب دده رةلبهسددملردلاحمل دد رل  دد لالدد رلاؼب  دد ر .23
 ه.1337بًنوتل،ل

  ، ه(61:)ت  عبد اهلل بن أحمد بن محمدموفق الدين ابن قدامة 

 م1981ش حلـب ص لاػب ا ل،لممل بةلال   ضلاغب  ثةل،لال   ضل،للاؼبغين .21

 

  ، ه( 0;:)ت و عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكرأبالقرطبي 

وإبدددد اهيمل،لربقيددددق:لأضبدددد لالددددربدوتل،للشفعددددًنلالقدددد ة لاؼب دددده رلبهسددددماعبدددد م لألحملدددد ملالقدددد آنل .22
 م.ل1964،لل2،لطلالق ه ة،للدارلالمل بلاؼبص  ة،للأةفيش

  ىر(;071القنوجي، صديق بن حسن )ت 

 م.1978 دلالق م ،لدم قل،ل،لمن  راتلوزارةلالثق فةلواإرش2أجب لالع  مل،لطل .23



  ىر(;>9الكاساني ، عالء الدين أبو بكر بن مسعود )ت  

 ه.1394،لل2،لدارلالمل  بلالع يب،لبًنوتل،لطلب ائ لالصن ئ ليفلش شيبلال  ائ  .24

 ، ( ىر891 )تالحسن علي بن محمد بن حبيب  أبو الماوردي 

مدد لمعدد ضل،لو دد دللأضبدد لاغبدد ويلالملبددًنليفلفقددهلمددذهبلاإمدد ملال دد فع ل،لربقيددقل:ل  دد لؿب .25
 مل.ل1994 ب لاؼب ج دل،لم بعةلدارلالفمل ل،لبًنوتل،لد

 ه(00;)ت  محمد بن مكرم بن على،  ابن منظور  

 .لع نلالع بل،لدارلص درل،لبًنوتل،ل)د.ت( .26

  ، ىر(6;=)ت  تقي الدين محمد بن أحمد الحنبليابن النجار  

ربقيددقل:ل بدد لالغددينل بدد لاػبدد لقل،ل دد للل،لمن هدد لاإراداتليفلصبدد لاؼبقندد لمدد لال نقدديحلوز دد دات .27
 .ل،لبًنوتل،ل)د.ت(لالمل ب

 وجماعة من علماء الهند الدين نظام  

لهد.1433،لل3،لطلبًنوتل،للبن ن،لةب لدارلإحي  لالرتاثلالع يبلل،لالف  وىلاؽبن  ةل .28

 ىر(:;:يحيى بن شرف )ت أبو زكريا  ، النووي  

هددل1412ل،ل3طل،ل،لدم دقل،لسد ر  لاإسدام اؼبمل دبل،لن  لروضةلال  لبٌنلو م ةلاؼبف ٌنل .29
لمل.1991ل-

 ه( 0>:)ت كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي   ، بن الهماما 

 ه1316،ل1،لطمص لل،لم بعةلب ال ل،لش حلاؽب ا ةللف حلالق    .33

ل
 


