مہر کی کم ازکم مقدار
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا ِن شرع م ِتین اس مسئلہ کے بارے میں
کہ مہر کی کم ازکم مقدار کیا ہے اور نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج کو کتنا مہر دیا ؟
سائلہ :ایک بہن فرام انگلینڈ
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدایۃَ ال َحق والصواب
ون ال َملِ ِ
ک َ
الجواب بِ َع ِ
مہر کی کم سے کم مقدار دس  10درہم یعنی دو تولہ ساڑھے سات ماشہ(
30.618گرام) چاندی یا اُس کی قیمت ہے۔ اس سے کم مہرنہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ
ش َر َِةَ
حضرت علی رضی ہللا تعالی عنہ سے مروی ہے:قَا ََلَ َعلِيََ َ «َ:لَ َم ْه ََرَبِأَقَلََ ِمنََْ َع َ
َد َرا ِه ََم»دس درہم سے کم مہر نہیں ہے۔
(مصنف ابن ابی شیبہ ماقالوا فی مہرالنساء واختالفہم فی ذالک ج 3ص /493السنن
الکبری للبیہقی رقم)14387
َو َغ ْي ِر ِهَ
اور تنویر االبصار مع درمختار میں ہے ( :أَقَ ُّلهَُ َع َ
ش َرةَُ َد َرا ِه َم)َلِ َح ِدي ِ
ثَا ْلبَ ْي َهقِ ّي َ
ش َر ِةَ َد َرا ِه ََم»مہر کی کم ازکم مقدار دس درہم بیہقی اور اس کے
« َلَ َم ْه َرَأَقَ ُّلَ ِمنْ َ َع َ
عالوہ کتب کی احادیث کی وجہ سے کہ دس سے کم مہر نہیں ہے۔
(الدرالمختار''و''ردالمحتار''،کتاب النکاح،باب المہر،ج،۴ص)۲۲۲

نبی کریم ﷺ کی ازواج کا مہر ساڑھے بارہ اوقیہ یعنی  1530.9گرام چاندی
تھا۔جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے ۔
صدَاقُهُ َِِلَ ْز َوا ِج ِه َثِ ْنت َْيَ
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی ہللا تعالی عنھا نے فرمایا کہ َ َكانَ َ َ
َونَ ًّ
ش؟»َقَا َلَ:قُ ْلتُ َ
صفُ َأُوقِي ٍةَ،فَتِ ْلكَ َ
َع ْ
َ:لَ،قَالَتْ «َ:نِ ْ
شاقَالَتَْ َأَتَ ْد ِريَ َ َماَالن ُّ
ش َرةَ َأُوقِيةً َ
سل َم َِِلَ ْز َوا ِج َِه"
صدَاقَُ َر ُ
َخ ْم ُ
َو َ
سو ِلَهللاَِ َ
س ِمائَ ِةَ ِد ْره ٍَمَ،فَ َه َذاَ َ
صلىَهللاَُ َعلَ ْي ِه َ
ازواج مطہرات کے لیے بارہ اوقیہ تھا
تعالی علیہ وسلم) کا مہر
حضور (صلی اہللا
ٰ
ِ
اور نش تھاکیا آپ جانتے ہیں کہ نش کیا ہے پھر فرمایا نصف اوقیہ کل ساڑھے بارہ
اوقیہ تھایعنی پانسو  ۵۰۰درہم چاندی۔
(صحیح مسلم''،کتاب النکاح،باب الصداق...إلخ،الحدیث،)۱۴۲۶( :ص)۷۴۰
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

QUESTION:
What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the following
matter; what is the minimum quantity of Mahr (dowry) and how much Mahr did the
noble Prophet  ﷺgive to his wives?
Questioner: a sister from England
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ الحَ ق والصواب
َ ِون ال َملِک
ِ الجواب ِب َع
The minimum quantity of mahr is ten dirhams i.e two tolas and seven and a half māsha
(30.618 grams) of silver or something of its value. Mahr cannot be less than this. Hazrat
Ali  رضی ہللا تعالی عنہhas stated:
» « ََل َم ْھرَ بِأ َ َق َّل مِنْ َع َشرَ ِة دَرَ ا ِھ َم: ٌَّقا َل َعلِي
“Mahr cannot be less than 10 dirhams”
[Musannaf of Ibn Abi Shaybah]
It is also mentioned in Tanwīr-ul-Ibsār ma’ al-Durr al-Mukhtār that:
»ث ا ْل َب ْی َھقِيّ َو َغی ِْر ِه « ََل َم ْھرَ أَ َق ُّل مِنْ َع َشرَ ِة دَرَ ا ِھ َم
ِ (أَ َقلُّ ُه َع َشرَ ةُ دَرَ ا ِھ َم) لِحَ دِی
The minimum quantity of mahr is ten dirhams; Baihaqi and other books of Ahādīth state
that mahr cannot be less than 10 dirhams.
[al-Durr al-Mukhtār and Radd al-Muhtār, Kitāb ul-Nikāh, Bāb ul-Mahr pg 222]

The merciful Prophet  ﷺgave twelve and a half ounces i.e. 1530.9 grams of silver in
mahr. It is mentioned in Sahīh Muslim:
Hazrat Ai’sha  رضی ہللا تعالی عنھاstates:
ْ َ َقال، ََل:ت
ُ  قُ ْل:ت أَ َت ْد ِري مَا ال َّنشُّ ؟» َقا َل
ْ َج ِه ثِ ْن َتيْ َع ْشرَ َة أُوقِی ًَّة َو َن ًّشا َقال
،ك َخ ْم ُسمِا ََ ِة دِرْ ھ ٍَم
َ  َفتِ ْل،ٍ «نِصْ فُ أُوقِ َّیة:ت
َ ََكان
ِ صدَاقُ ُه ِِلَ ْز َوا
َ
َ
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The mahr given to the pure wives of the Prophet  ﷺwas twelve auqiȳah and nash.
He  ﷺthen asked do you know what a nash is? It is half an auqiȳah.
In total, the mahr was twelve and a half auqiȳah i.e. 500 dirhams of silver
[Sahīh Muslim, Kitāb ul-Nikāh, Bāb-ul-Sidāq, Hadīth no.1426 pg.no.740]

وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وللہ وسلم
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri
Translated by Dawud Hanif

