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 الصداق -9

 هو ما تستحقه الزوجة على زوجها بالنكاح من مال ونحوه.الصداق : 

 وله أسماء عشرة هي:

صداق، وصدقة، ونِْحلة، وأجر، وفريضة، ومهر، وَطْول، ونكاح، 

 وحباء، وعقر.

 :حكمة مشروعية الصداق 

رفع اإلسالم مكانة المرأة وأكرمها وأعطاها حقها في التملك وحسن 

لها المهر إذا تزوجت، وجعل المهر حقاً للمرأة على  المعاشرة، وفرض

الرجل الذي تزوجها، يكرمها به؛ جبراً لخاطرها، وإشعاراً بقدرها، 

ً عن االستمتاع بها، يطيب نفسها، ويرضيها بقوامة الرجل  وعوضا

 عليها، ويبرهن على حسن نية زوجها، ويُْشِعر بقدرها وعزتها.

 .[34]النساء:  ( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)قال هللا تعالى: 

 :حكم الصداق 

 الصداق حق واجب للزوجة على زوجها بما استحل من فرجها. 

ً إال إذا طابت المرأة نفساً  وهو ملك لها ال يحل ألحد أن يأخذ منه شيئا

 بهذا األخذ.

وألبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ماال يضرها وما ال تحتاج إليه ولو لم 

 تأذن.

 .[4]النساء:(   ڭڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ) ل هللا تعالى:قا -1
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) وقال هللا تعالى: -2

 .[24]النساء:(   ڇ ڇ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) وقال هللا تعالى: -3

 .[25]النساء: (  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ٿ ٿ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)  وقال هللا تعالى: -4

 .[21-20]النساء:(   ڦڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ِن ْحـمَ َعْبِدالرَّ  لَـىَرأى عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلك  وَ  -5

ْجُت  ن ِـي! إِ ٬: يَا َرُسوَل االَ قَ «. َما َهذَا؟»ْبِن َعْوف  أثََر ُصْفَرة ، فَقَاَل:  تََزوَّ

 .«ْم َولَْو بَِشاة  ـفَبَاَرَك هللاُ لََك، أْولِ »َوْزِن نََواة  ِمْن ذََهب ، قال:  لَـىاْمَرأةً عَ 

 .(1)متفق عليه

 :مقدار الصداق 

 كل ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون صداقاً، قَل  أو كثر.

وتيسير صداقها، وخير الصداق أيسره؛ ألن  ويسن تخفيف مهر الزوجة،

 كثرة الصداق يثقل كاهل الزوج، ويسبب بغض الزوج لزوجته.

 وال حد ألقل المهر وال ألكثره.

ويحرم إذا بلغ حد اإلسراف، أو قصد به المباهاة، أو أثقل كاهل الزوج 

 بالديون والمسألة، أو كان محرماً كمسروق أو خمر ونحوهما.

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)الى: قال هللا تع -1

 .[20]النساء:

                                                 

 .واللفظ له(, 1427ومسلم برقم ) (,5155أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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ِ النَّ  لَـىَجاَء َرُجٌل إِ  :قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2 فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ْجُت اْمَرأةً ِمَن األْنَصاِر، فَقَاَل  ن ِـيإِ  ا؟ هَ لَـْيـَهْل نََظْرَت إِ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  النَّ  لَـهُ تََزوَّ

ً ُعيُوِن األْنَصاِر َشْيئ فِـيفَإِنَّ  َكْم  لَـىعَ »ا، قال: لَـْيـهَ قال: قَْد نََظْرُت إِ «. ا

جْ  ، فَقَاَل  لَـىقال: عَ «. ا؟تَـهَ تََزوَّ أْربَِع  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  النَّ  لَـهُ أْربَعِ أَواق 

؟ َكأنََّما تَْنِحتُوَن  ةَ ِمْن ُعْرِض َهذَا الأَواق  َما ِعْندَنَا َما نُْعِطيَك،  َجبَِل،الِفضَّ

 .(1)أخرجه مسلم «.ْنـهُ بَْعث  تُِصيُب مِ  فِـيَولَِكْن َعَسى أْن نَْبعَثََك 

هَ اْمَرأَةٌ فَقَالَْت: إِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ قَاَل: أَتَِت النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  وَ  -3 ا نَـّ

. «الن َِساِء ِمْن َحاَجة   فِـي ِلـيَما »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ِلـهِ ُسوِلـرَ وَ  ٬قَْد َوَهبَْت نَْفَسَها 

جْ  ِ ً أَْعِطَها ثَْوب»َها، قَاَل: نِـيفَقَاَل َرُجٌل: َزو  أَْعِطَها ». قَاَل: الَ أَِجدُ، قَاَل: «ا

ً َولَْو َخا . قَاَل: َكذَا «قُْرآنِ الَما َمعََك ِمَن »، فَقَاَل: لَـهُ . فَاْعتَلَّ «ِمْن َحِديد   تَـما

ْجتَُكَها بَِما َمعََك ِمَن »ا، قَاَل: َوَكذَ   .(2)متفق عليه .«قُْرآنِ الفَقَْد َزوَّ

هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َسلَـَمةَ  بِـيَعْن أوَ  -4 ِ َسأْلُت َعائَِشةَ َزْوَج النَّ  :الَ قَ  نَـّ ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـي 

َعْشَرةَ  ـيْ تَ َكاَن َصدَاقُهُ ألْزَواِجِه ثِنْ  :قَالَتْ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكْم َكاَن َصدَاُق َرُسوِل ا

،  :أُوقِيَّةً َونَش اً، قَالَتْ  ؟ قال: قُْلُت: ال، قَالَْت: نِْصُف أُوقِيَّة  أتَْدِري َما النَّش 

أخرجه  .ألْزَواِجهِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ذَا َصدَاُق َرُسوِل افَـهَ ، َهـم  ُس ِمائَِة ِدرْ َخـمْ فَتِْلَك 

 .(3)مسلم

  ملسو هيلع هللا ىلصصداق أزواج وبنات النبي: 

 خمسمائة درهم. ملسو هيلع هللا ىلصكانت مهور أزواج النبي 

                                                 

 (.1424برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.1425ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5029أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1426برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 ( رياالً سعودياً تقريباً.140وتعادل اليوم )

 أربعمائة درهم تقريباً. ملسو هيلع هللا ىلصوكانت مهور بناته 

 ( رياالت سعودية تقريباً.110وهي تعادل اليوم )

أسوة حسنة، مع مراعاة اختالف األماكن  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ولنا في رسول ا

 واألزمان، وتغير قيمة السلع واألثمان.

 :أنواع الصداق 

.كل ما ص  ح أن يكون ثمناً صح أن يكون مهراً وإن قَل 

 والمهر نوعان:

 : وهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي.المهر المسمى -1

: وهو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد بمن يساويها من مهر المثل -2

 أقاربها.

 وتكون المماثلة في الصفات المرغوبة عادة وهي:

قل، والدين واألدب، والبكر والثيب، والنسب الجمال والمال، والسن والع

 والحسب ونحو ذلك مما يختلف بسببه الصداق.

 ويجوز أن يكون الصداق نقداً، أو عيناً، أو منفعة دينية أو دنيوية.

 (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) قال هللا تعالى: -1

 .[20]النساء:

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)  وقال هللا تعالى: -2

 .[27]القصص:   (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ِن ْبِن َعْوف  ْحـمَ َعْبِدالرَّ  لَـىَرأى عَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـهُ  َعْن أنَس  َرِضَي هللاُ وَ  -3
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ْجُت اْمَرأةً عَ  ن ِـيإِ  ٬يَا َرُسوَل ا: الَ . قَ «؟َما َهذَا»: الَ أثََر ُصْفَرة ، قَ   ـىلَ تََزوَّ

 .(1)متفق عليه .«ْم َولَْو بَِشاة  ـبَاَرَك هللاُ لََك، أْولِ »: الَ َوْزِن نََواة  ِمْن ذََهب ، قَ 

هَ اْمَرأَةٌ فَقَالَْت: إِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ قَاَل: أَتَِت النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  وَ  -4 ا نَـّ

. «الن َِساِء ِمْن َحاَجة   فِـي ِلـيَما »قَاَل: ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص ِلـهِ ُسوِلـرَ وَ  ٬قَْد َوَهبَْت نَْفَسَها 

جْ  ِ ً أَْعِطَها ثَْوب»َها، قَاَل: نِـيفَقَاَل َرُجٌل: َزو  أَْعِطَها ». قَاَل: الَ أَِجدُ، قَاَل: «ا

ً مـَولَْو َخاتَ  . قَاَل: َكذَا «قُْرآنِ الَما َمعََك ِمَن »، فَقَاَل: لَـهُ . فَاْعتَلَّ «ِمْن َحِديد   ا

ْجتَُكَها بَِما َمعََك ِمَن »اَل: َوَكذَا، قَ   .(2)متفق عليه .«قُْرآنِ الفَقَْد َزوَّ

ةَ، َوَجعََل ِفـيَّ أْعتََق صَ  ملسو هيلع هللا ىلص٬أنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلك  وَ  -5

 .(3)متفق عليه .ِعتْقََها َصدَاقََها

 :أحوال وجوب المهر المسمى 

 يلي:يجب المهر المسمى كله فيما 

 إذا حصل الدخول بالزوجة في نكاح صحيح أو فاسد. -1

 إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول. -2

مَ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَتْ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ  ا اْمَرأَة  نََكَحْت يـ 

ات  ِلـيإِذِن َمَوا ْيـرِ بغَ  ا لَـهَ َمْهُر الدََخَل بَها فَ فَإِْن  ،َها فَنَِكاُحَها بَاِطٌل ثالَث َمرَّ

أخرجه أبو  .«لَـهُ  ِلـيَّ َمْن الَ وَ  ِلـي  ا فَإِْن تََشاَجُروا فَالس ْلَطاُن وَ ْنـهَ بَما أََصاَب مِ 

 .(4)داود والترمذي

 :أحوال وجوب مهر المثل 

                                                 

 (.1427ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5155أخرجه البخاري برقم ) ،تفق عليهم( 1)

 (.1425ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5029أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1365ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5086أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.1102برقم )ذي مأخرجه التروظه، وهذا لف(, 2083برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 4)
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 يجب مهر المثل كله فيما يلي:

 إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم لها مهراً. -1

امرأة على أن ال مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو  إذا تزوج -2

 الموت قبله.

إذا عقد عليها وسمى لها مهراً محرماً، أو مجهوالً، أو غير مقدور على  -3

تسليمه، أو غير مال كميتة، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت 

 قبله.

 المكرهة على الزنا. -4

 الموطوءة بنكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة. -5

إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول، ولم يفرض للمرأة صداقاً، فلها  -6

 مثل صداق نسائها، وعليه العدة، ولها الميراث.

 :وجوب نصف المهر 

يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد 

 لها صداقاً.فرض 

وإن طلقها قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقاً، فال مهر لها، لكن تجب 

 عليه المتعة للمرأة حسب يُْسر الزوج وُعْسره.

ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ) قال هللا تعالى:

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ٴۇۆ ۈ ۈ

 .[237-236]البقرة: (  جئ جئ جئ جئ جئي ي ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 :األحوال التي يسقط فيها المهر 
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 يسقط المهر كله فيما يلي:

 إذا أبرأت المرأة زوجها من دفع المهر، أو وهبته له. -1

إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قِبَل المرأة، كأن ارتدت عن اإلسالم، أو  -2

 فسخت العقد إلعساره، أو عيبه.

 لزوج العقد قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة.إذا فسخ ا -3

 إذا قتلت المرأة زوجها عمداً بجناية عليه. -4

 :حكم الزيادة أو النقص من المهر 

ً على المهر -1 ن، المسمى بعد العقد، وتراضى الطرفا إذا زاد الزوج شيئا

 فحكمها حكم أصل المهر، فتَلزم بالدخول أو الموت عن الزوجة.

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) قال هللا تعالى:

 .[24]النساء: (  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

يجوز للمرأة العفو عن المهر كله أو الحط منه لزوجها بعد تمام العقد،  -2

سواء كان بلفظ اإلبراء، أو الهبة، أو الصدقة، وال يجوز لغيرها إسقاط 

 ها وإجازتها.المهر أو العفو عن بعضه إال برضا

 :تأكد المهر 

 يجب المهر المسمى أو مهر المثل بنفس العقد.

 ويتأكد وجوب المهر في العقد الصحيح بما يلي:

 الموت أو الدخول بالزوجة. -1

 موت أحد الزوجين قبل الدخول. -2

 طالق الزوج زوجته قبل الدخول في مرض الموت. -3
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 :شروط الصداق 

 يشترط في الصداق ثالثة شروط:

 أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من نقد وعين ونحوهما.  -1

 أن يكون الصداق معلوماً. -2

 أن يسلم من الغرر بأن يكون مقدوراً على تسليمه. -3

 :وقت دفع الصداق 

 يستحب دفع الصداق عند العقد.

ويجوز تأجيل المهر كله أو بعضه، ويجوز تعجيل بعض المهر وتأجيل 

 يد، إذا كان األجل معلوماً، والمؤجل معلوماً.بعضه إلى أجل قريب أو بع

وإذا لم يتفق على تعجيل المهر أو تأجيله عمل بحسب عرف البلد، وإذا 

لم يكن هناك عرف دفع الزوج المهر حاالً؛ ألن األصل أن المهر يجب 

بتمام العقد، ألن المهر أثر من آثاره، وإذا عجز الزوج عن دفع معجل 

 طلب فسخ الزواج قبل الدخول أو بعده.المهر فللزوجة الحق في 

 :قابض المهر 

المرأة الرشيدة هي التي تقبض مهرها، وتتصرف فيه، فإن كانت غير 

 رشيدة قبض وليها المهر بالنيابة عنها.

 ويجوز لولي الزوجة قبض مهرها عنها برضاها.

وللمرأة منع نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض مهرها المعجل، 

 لحق في المنع بالنسبة للمؤجل.وليس لها ا

 ويجب المهر للمرأة بالعقد، ويستقر كامالً بالدخول بها.
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 :حكم التصرف في المهر 

المهر حق خالص للزوجة، وال يجوز ألحد أن يتصرف فيه إال بإذنها 

ورضاها؛ ألن المهر ملكها، فتتصرف فيه بما شاءت ببيع، أو شراء، أو 

 هبة ونحو ذلك.

شيدة أن تهب زوجها جميع الصداق الذي تقرر به ويجوز للمرأة الر

 النكاح؛ ألنها ملكته، وتقرر بالوطء، سواء قبضته منه أم لم تقبضه.

 .[4]النساء:  ( ڭڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ)قال هللا تعالى: 

 

 :ضمان المهر 

ضمان المهر إذا هلك يكون على من بيده المهر، فإن هلك قبل القبض 

إن هلك بعد القبض ضمنته الزوجة، وإن هلك في يد ضمنه الزوج، و

وإن هلك بفعل الزوجة سماوية ضمن الزوج مثله أو قيمته،  الزوج بآفة

وهو في يد زوجها، أو بآفة سماوية بعد القبض، أصبحت مستوفية له 

 بهذا الهالك.

وإن هلك بفعل أجنبي ضمنه لها، وإن أخذت المرأة الصداق فوجدته 

 ار:معيباً فهي بالخي

إن شاءت أمسكته وأخذت من الزوج أرش النقص، وإن شاءت ردته 

 وأخذت قيمته يوم العقد، وإن شاءت أخذت مثله سليماً.

 :حكم االختالف في المهر 

االختالف في المهر إما أن يكون في تسميته، أو في مقداره، أو في 

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                                                   نكاح  كتاب ال

 داقالصـ
72 

 ، والحكم في ذلك كما يلي:جنسه، أو في صفته، أو في قبضه

لف الزوجان في تسمية المهر ولم تكن بينة ألحدهما، فالقول قول إذا اخت -1

الزوج بيمينه؛ ألنه يدعي ما يوافق األصل، وللزوجة مهر المثل 

 بالدخول أو الموت، فإن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة فقط.

إن اختلفا في مقدار  المهر المسمى، أو جنسه، أو صفته، بعد العقد، وال  -2

 فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما. بينة ألحدهما،

فإن ادعت الزوجة أكثر من مهر المثل فالقول قول الزوج بيمينه، وإن 

 ادعى الزوج أقل من مهر المثل فالقول قول الزوجة مع يمينها. 

إن اختلفا في قبض المهر ولم تكن بينة ألحدهما فالقول قول الزوجة مع  -3

 بقاء المهر.يمينها؛ ألن األصل عدم القبض، و

 :صداق المعسر 

 كل ما صح أن يكون ثمناً صح أن يكون مهراً وإن قل.

وإذا كان الزوج فقيراً أو معسراً جاز له أن يجعل صداق المرأة منفعة 

كتعليم قرآن، أو علم، أو كتابة، أو خدمة كرعي غنم، أو بناء دار ونحو 

 ذلك من المنافع المباحة شرعاً.

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ڭ ) قال هللا تعالى: -1

 .[27]القصص:  ( ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

هَ اْمَرأَةٌ فَقَالَْت: إِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ قَاَل: أَتَِت النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  وَ  -2 ا نَـّ

. «الن َِساِء ِمْن َحاَجة   فِـي ِلـيَما »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ِلـهِ ُسوِلـرَ وَ  ٬قَْد َوَهبَْت نَْفَسَها 

جْ  ِ ً أَْعِطَها ثَْوب»َها، قَاَل: نِـيفَقَاَل َرُجٌل: َزو  أَْعِطَها ». قَاَل: الَ أَِجدُ، قَاَل: «ا
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ً مـَولَْو َخاتَ  . قَاَل: َكذَا «قُْرآنِ الَما َمعََك ِمَن »، فَقَاَل: لَـهُ . فَاْعتَلَّ «ِمْن َحِديد   ا

جْ »َوَكذَا، قَاَل:   .(1)متفق عليه .«قُْرآنِ التَُكَها بَِما َمعََك ِمَن فَقَْد َزوَّ

 :الملزم بالَجهاز 

  لزوجية من فُُرش، وأواني ونحوهما.: هو أثاث بيت اهازالجَ 

 والجهاز واجب على الزوج كما تجب عليه النفقة.

والمهر المدفوع ليس للَجهاز، وإنما هو عطاء ونِْحلة للمرأة المتزوجة 

 اع بها، فهو حق للزوجة على زوجها.في مقابل ِحل  االستمت

وإن دفع الزوج مقداراً من المال زائداً على المهر للجهاز أعدت منه 

 الزوجة بيت الزوجية من أثاث وما يلزم لها عادة.

 .[6]الطالق: (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)  قال هللا تعالى: -1

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) وقال هللا تعالى: -2

 .[7]الطالق:  ( ک ک ک ک گ

                                                 

 (.1425ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5029أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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