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 الباب الرابع

كيةفظ المهر في الحديث بدراسة سيمنتالتحليل داللة ل  

  كية. فظ املهر يف احلديث بدراسة سيمنتفهم داللة ل  . أ

وجدنا يف احلديث بلفظ املهر، الّصداق، حباء، أعط، سقت وهلّم جرى. شرحت وذكرت 

  ذلك األحاديث واحد فواحد، وهي كما يلى:

  المهر .1

مهر: امليم واهلاء والراء، اصالن يدّل احدمها على أجر يف شيئ خاص، واألخر شيئ من 

احليوان. مهر املرأة أى أجرها، تقول: مهرا بغري الف، فإذا زّوجها من رجل على مهر قلت: 

ها: جعل هلا مهرا، ومهرها: اعطاها مهرا، مهر مجعه مهور او مهورة أى الصداق، وأمهر  1أمهرا.

وهذا اصطالح الذي كثريا وجد يف باب النكاح يف كتاب  2وامهرها: زّوجها من غري على مهر.

  يف كتب احلديث ميّر على شّقة السند مفرقا، وهي: الفقه. وجدت 

  :احلديث األول  . أ

                                                 
ص:  دار الكتب العلمية، بريوت، ،معجم املقاييس يف اللغة ،أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكرياّ  1

967.  
القاموس  إلمام جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الغريوزابادي الشريازي الشافعي،ا 2

  502، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ص:احمليط
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اخرجه ( 3،اْلَكْلِب َوُحْلَواِن اْلَكاِهِن َوَمْهِر اْلَبِغي  نـََهى النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعْن َمثَنِ 

  )9وأمحدبن حنبل 8،والنسائي 7،وأيب داود 6،والرتمذي 5،ومسلم 4،البخاري ذا اللفظ

                                                 
مهر البغي أي  ما تأخذه الزانية على الزنا  ومساه مهرا لكونه  على صورته فهو من جماز التشبيه أو  3

إرشاد  ،إلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد الشافعي القسطاليناأطلق عليه ذلك باملعىن اللغوي. أنظر 
  52زء الثاين عشر، ص:اجل دار الكتب العلمية، بريوت_لبنان، ،الساري شرح صحيح البخاري

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن الزْهرِي َعْن َأِيب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرْمحَِن َعْن 4 ِه َحدْبُن َعْبِد الل ثـََنا َعِلي َأِيب َمْسُعوٍد َرِضَي َحد
. اإلمام أيب عبد اهللا بن اللُه َعْنُه قَالَنَـَهى النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعْن َمثَِن اْلكَ  ْلِب َوُحْلَواِن اْلَكاِهِن َوَمْهِر اْلَبِغي

، دار الكتب العلمية، بريوت، صحيح البخاريّ  إمساعيل ابن ابراهيم بن املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفّي،
  527م، اجلزء السادس، ص: 1992ه/1412

5  ْعُت الس ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد اْلَقطاُن َعْن ُحمَمِد ْبِن يُوُسَف قَاَل مسَِ ُد ْبُن َحامتٍِ َحدَثِين ُحمَم اِئَب ْبَن وَحد
 َم يـَُقوُل َشرُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبُث َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج قَاَلَسِمْعُت النَوَمثَُن اْلَكْلِب يَزِيَد ُحيَد اْلَكْسِب َمْهُر اْلَبِغي

، دار الكتب العلمية، صحيح مسلموََكْسُب احلَْجاِم. اإلمام ايب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، 
       .214ص:  اجلزء الثاين، م،1992ه/1413بريوت، 

ثـََنا اللْيُث َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َأِيب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرْمحَِن َعْن َأِيب َمْسُعوٍد  6 ثـََنا قـُتَـْيَبُة َحد قَاَل َحد اْألَْنَصارِي
اْلَكاِهِن قَاَل َوِيف اْلَباب َعْن رَاِفِع ْبِن  نـََهى َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعْن َمثَِن اْلَكْلِب َوَمْهِر اْلَبِغي َوُحْلَوانِ 

َفَة َوَأِيب ُهرَيـَْرَة َواْبِن َعباٍس قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث َأِيب َمْسُعوٍد َحِديٌث َحَسٌن َصحِ  يٌح. أليب عيسى َخِديٍج َوَأِيب ُجَحيـْ
  .439بريوت، اجلزء الثالث، ص: ، دار الفكر، اجلامع الصحيح سنن الرتمذيحممد بن عيسى بن سورة، 

ثـََنا اْبُن َوْهٍب َحدَثِين َمْعُروُف ْبُن ُسَوْيٍد اجلَُْذاِمي أَن ُعَلي ْبَن 7 ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َصاِلٍح َحد َحد ْخِميَربَاٍح الل
َع أَبَا ُهَريـْرََة يـَُقولَُقاَل َرُسوُل اللِه َصلى ال ثَُه أَنُه مسَِ َمثَُن اْلَكْلِب َوَال ُحْلَواُن اْلَكاِهِن َوَال َمْهُر َحد َم َال حيَِلُه َعَلْيِه َوَسلل

، دار سنن ايب داوداْلَبِغي. اإلمام احلافظ املصنف املتقن ايب داود سليمان ابن االسعث السجستاين االزدي، 
  .354الفكر، بريوت، اجلزء الثاين، ص: 

ثـََنا اْبُن َوْهٍب قَاَل أَنـَْبأَنَا َمْعُروُف ْبُن ُسَوْيٍد اجلَُْذاِمي أَن َعِلي ْبنَ َأْخبَـَرنَا يُوُنُس بْ  8 ُن َعْبِد اْألَْعَلى قَاَل َحد 
ل َمثَُن اْلَكْلِب َوَال ُحْلَواُن اْلَكاِهِن حيَِ َربَاٍح اللْخِمي َحدثَُه أَنُه مسََِع أَبَا ُهرَيـْرََة يـَُقولَُقاَل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َال 

، دار الكتب العلمية، بريوت_لبنان، اجلزء السادس، سنن النسائيَوَال َمْهُر اْلَبِغي. احلافظ جالل الدين السيوطي، 
  .238ص: 

ه قال حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا يزيد بن زياد بن أيب اجلعد عن عون بن أيب جحيفة عن أبي9
البغي تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات مهر : انا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن 
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  احلديث الثاين:  . ب

َا اْمَرأٍَة ملَْ يـُْنِكْحَها  َم أَميُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلفَِنَكاُحَها بَاِطٌل فَِنَكاُحَها قَاَل َرُسوُل الل اْلَوِيل

 ْلطَاُن َوِيلَها فَِإْن اْشَتَجُروا فَالس  َمْن َال بَاِطٌل فَِنَكاُحَها بَاِطٌل فَِإْن َأَصابـََها فـََلَها َمْهرَُها ِمبَا َأَصاَب ِمنـْ

  )12والدامي 11،وأمحد بن حنبل ،10ذا اللفظ ، (اخرجه ابن ماجةَوِيل َلهُ 

  احلديث الثالث:ج. 

ي َعْن أُم َحِبيَبَة أَنـَها َكاَنْت َحتَْت ُعبَـْيِد اللِه ْبِن َجْحٍش َفَماَت بَِأْرِض اْحلََبَشِة فـََزوَجَها النَجاشِ 

اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوأَْمَهَرَها َعْنُه أَْربـََعَة آَالٍف َوبـََعَث َِا ِإَىل َرُسولِ 

                                                                                                                                      

مسند اإلمام أمحد رجال الشيخني غري يزيد بن زياد بن أيب اجلعد فقد أخرج له البخاري. اإلمام امحد بن حنبل، 
  .195، دار الفكر، بريوت، اجلزء الثالث، ص: بن حنبل

ثـََنا اْبُن ُجرَْيٍج َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن مُ 10 ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ َحدثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحد وَسى َعْن َحد
َا اْمرَ  َم أَميُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلَعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل الل ْهرِيفَِنَكاُحَها بَاِطٌل الز أٍَة ملَْ يـُْنِكْحَها اْلَوِيل

 َلُه. فَِنَكاُحَها بَاِطٌل فَِنَكاُحَها بَاِطٌل فَِإْن َأَصابـََها فـََلَها َمْهُرَها ِمبَا َأَصاَب ِمنـَْها فَِإْن اْشَتَجُروا فَالس َمْن َال َوِيل ْلطَاُن َوِيل
  .605، دار الفكر، بريوت، الد األول، ص: سنن إبن ماجةويين، احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القز 

ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل َأْخبَـَرِين ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى َعِن الزْهرِي َعْن ُعْرَوَة عَ 11 ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َحد ْن َعائَِشَة َحد
َسلَم ِإَذا ُنِكَحْت اْلَمْرأَُة بَِغْريِ أَْمِر َمْوَالَها فَِنَكاُحَها بَاِطٌل فَِنَكاُحَها بَاِطٌل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه وَ قَاَلْت 

َها فَِإْن اْشَتَجُروا فَالسْلطَاُن َوِيل َمْن َال َوِيل َهلَُقاَل اْبنُ  فَِنَكاُحَها بَاِطٌل فَِإْن َأَصابـََها فـََلَها َمْهُرَها ِمبَا َأَصابَ  ُجَرْيٍج  ِمنـْ
ثـَْىن َعَلْيِه السْلطَاُن اْلَقاِضي فـََلِقيُت الزْهرِي َفَسأَْلُتُه َعْن َهَذا احلَِْديِث فـََلْم يـَْعرِْفُه قَاَل وََكاَن ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى وََكاَن فَأَ 

  230دار الفكر، بريوت، ص: بن حنبل،  مسند أمحدِألَن إِلَْيِه أَْمَر اْلُفُروِج َواْألَْحَكاِم. اإلمام أمحد بن حنبل، 
حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب 12

صلى اهللا عليه و سلم قال : أميا امرأة نكحت بغري أذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن 
مبا استحل من  املهرا فلها اشتجروا قال أبو عاصم وقال مرة فإن تشاجروا فالسلطان ويل من ألوىل له فإن أصا

فرجها قال أبو عاصم أماله علي سنة ست وأربعني ومائة قال حسني سليم أسد : إسناده حسن. اإلمام الكبري 
، دار سنن الدارميعبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام ابن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارمي، 

  137ص:  الكتب العلمية، بريوت، اجلزء الثاين،
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 ،14ذا اللفظ (اخرجه أبو داود 13،َمَع ُشَرْحِبيَل اْبِن َحَسَنَة قَاَل أَبُو َداُود َحَسَنُة ِهَي أُمهُ 

  ).15والنسائي

  :د. احلديث الرابع

 َعْن أََنٍس قَاَل َخَطَب أَبُو طَْلَحَة أُم ُسَلْيٍم فـََقاَلْت َواللِه َما ِمثْـُلَك يَا أَبَا طَْلَحَة يـَُرد َوَلِكنكَ 

رَُه فََأْسَلَم  ُلكَ َرُجٌل َكاِفٌر َوأَنَا اْمرَأٌَة ُمْسِلَمٌة َوَال حيَِل ِيل َأْن أَتـََزوَجَك فَِإْن ُتْسِلْم َفَذاَك َمْهرِي َوَما َأْسأَ  َغيـْ
                                                 

ساق إليها املهر فأضيف عقد النكاح إليه لوجود سببه منه وهو املهر،وأصدقها النجاشي عن النيب  13
صلى اهللا عليه وسلم أربعة  االف درهم، وأرسل أم حبيبة إىل رسول اهللا. واختلف يف وقت نكاح رسول اهللا صلى 

احلبشة سنة ست فروي انه صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم إياها وموضع العقد فقيل: إنه عقد عليها بأرض 
بعث عمرو بن أمية الضمري إىل النجاشي ليخطبها عليه فزوجها إياه وأصدقها عنه أربع مائة دينار وبعث ا إليه 
مه شرحبيل بن حسنة. وروي أن النجاشي أرسل إليها جاريته أبرهة فقالت: إن امللك يقول لك: إن رسول اهللا 

وسلم كتب إىل أن أزوجك وأا أرسلت إىل خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت أبرهة صلى اهللا عليه 
سوارين وخامت فضة سرورا مبا بشرا به، فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن ايب طالب ومن هناك كم 

م وقد اصدقتها املسلمني فحضروا، فخطب النجاشي. فقد أجبت إىل ما دعا إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
اربع مائة دينار ذهبا مث صب الدنانري بني يدي القوم، وزوجته أم حبيبة بنت ايب سفيان فبارك اهللا لرسول اهللا صلى 

دار الكتب العلمية: عون املعبود شرح سنن أيب داود، الدين ابن قيم اجلوزية،   شمسالشيخ   اهللا عليه وسلم. ،
  .6،ج: 96بريوت لبنان. ص: 

ثَـ 14 ثـََنا اْبُن اْلُمَباَرِك َحد ى ْبُن َمْنُصوٍر َحدثـََنا ُمَعل َحد َقِفياُج ْبُن َأِيب يـَْعُقوَب الثـثـََنا َحج َنا َمْعَمٌر َعْن َحد
ْرِض اْحلََبَشِة فـََزوَجَها النَجاِشي النِيب الزْهرِي َعْن ُعْرَوَة َعْن أُم َحِبيَبَة أَنـَها َكاَنْت َحتَْت ُعبَـْيِد اللِه ْبِن َجْحٍش َفَماَت بِأَ 

َعَلْيِه َوَسلَم َمَع ُشَرْحِبيَل اْبِن َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوأَْمَهَرَها َعْنُه أَْربـََعَة آَالٍف َوبـََعَث َِا ِإَىل َرُسوِل اللِه َصلى اللُه 
ُة ِهَي أُمُه. اإلمام احلافظ املصنف املتقن ايب داود سليمان ابن االشعث السجستاين َحَسَنَة قَاَل أَبُو َداُود َحَسنَ 

  .235، دار الفكر، بريوت، اجلزء الثاين، ص: سنن ايب داود االزدي،
ثـََنا َعِلي ْبُن احلََْسِن ْبِن َشِقيٍق قَاَل 15 قَاَل َحد ورِيٍد الداُس ْبُن ُحمَمِه ْبُن اْلُمَباَرِك َأْخبَـَرنَا اْلَعبأَنـَْبأَنَا َعْبُد الل

ِه َوَسلَم تـََزوَجَها َوِهَي بَِأْرِض َعْن َمْعَمٍر َعْن الزْهرِي َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزبـَْريِ َعْن أُم َحِبيَبَةأَن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَليْ 
َهااْحلََبَشِة َزوَجَها النَجاِشي َوأَمْ  َعْث إِلَيـْ  َهَرَها أَْربـََعَة آَالٍف َوَجهَزَها ِمْن ِعْنِدِه َوبـََعَث َِا َمَع ُشَرْحِبيَل اْبِن َحَسَنَة وَملَْ يـَبـْ

سنن لسيوطي، دين اَرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِبَشْيٍء وََكاَن َمْهُر ِنَسائِِه أَْربََع ِمائَِة ِدْرَهٍم. احلافظ جالل ال
  .4، دار الكتب العلمية، بريوت، ص: النسائي
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ْسَال  ْعُت بِاْمَرأٍَة َقط َكاَنْت َأْكَرَم َمْهرًا ِمْن أُم ُسَلْيٍم اْإلِ َم َفَدَخَل َِا َفَكاَن َذِلَك َمْهَرَها قَاَل ثَاِبٌت َفَما مسَِ

  )16فـََوَلَدْت َلُه، (اخرجه النسائي ذا اللفظ

 صداقال .2

قوة يف الشيئ قوال وغريه. والصداق: صداق صدق: الصاد والدال والقاف اصل يدّل على 

والصداق، هو بفتح الصاد وجيوز كسرها ما وجب بنكاح  17املرأة، مسي بذلك لقّوته وأنه حّق يلزم.

أو وطء أو تفويت بضع. قوله : الصلب بفتح الصاد صوابه بضمها كما يف كتب اللغة مهرا  

يف النكاح، الذي هو األصل يف  كإرضاع ورجوع شهود مسي بذلك إلشعاره بصدق رغبة باذلة

إجيابه. ويقال له أيضا مهر وغريه كما بينته يف شرح الروض وغريه. وقيل الصداق ما وجب بتسميته 

َوآتُوا النَساَء َصُدقَاِِن ِحنَْلًة. اى يف العقد واملهر ما وجب بغريه، واألصل فيه قبل اإلمجاع قوله تعاىل: 

مقابل ألا تستمتع به اكثر من استمتاعه ا لكون شهوا أكثر من عطية من اهللا تعاىل من غري 

وصداق املرأة وصداقها وصدقتها: ما تعطى من مهرها، وقد أصدقتها. قال تعاىل: {وآتوا 18شهوته.

ولفظ الصداق وجد يف كتب التسعة ميّر على شّقة السند ].4النساء صدقان حنلة} [النساء/

  مفرقا، وهي:
                                                 

 َخَطَب أَبُو َأْخبَـَرنَا ُحمَمُد ْبُن النْضِر ْبِن ُمَساِوٍر قَاَل أَنـَْبأَنَا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنٍس قَالَ   16
ا اْمرَأٌَة ُمْسِلَمٌة َوَال حيَِل ِيل أَْن أَتـََزوَجَك طَْلَحَة أُم ُسَلْيٍم فـََقاَلْت َواللِه َما ِمثْـُلَك يَا أَبَا طَْلَحَة يـَُرد َوَلِكنَك َرُجٌل َكاِفٌر َوأَنَ 

ْعُت بِ  َرُه فََأْسَلَم َفَكاَن َذِلَك َمْهَرَها قَاَل ثَاِبٌت َفَما مسَِ اْمَرأٍَة َقط َكاَنْت َأْكَرَم فَِإْن ُتْسِلْم َفَذاَك َمْهرِي َوَما َأْسأَُلَك َغيـْ
ْسَال  دار الكتب  سنن النسائي،َم َفَدَخَل َِا فـََوَلَدْت َلُه. احلافظ جالل الدين السيوطي، َمْهرًا ِمْن أُم ُسَلْيٍم اْإلِ

  . 114العلمية، بريوت، اجلزء السادس، ص: 
  589، ص: معجم املقاييس يف اللغةأيب احلسني أمحد بن فارس بن زكرياّ،  17
، ص  3، دار الفكر، ج : حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب للشيخ الكبري حممد املرصفي، 18

 :404-405   



55 
 

 
 

  احلديث األول:  . أ

نَـ  ُهَما نـََهى َعْن الشَغاِر َوالشَغاُر َأْن يـَُزوَج الرُجُل ابـَْنَتُه َعَلى َأْن يـَُزوَجُه اْآلَخُر ابـَْنَتُه لَْيَس بـَيـْ

 24،وابن ماجة 23،والنسائي 22،والرتمذي 21،ومسلم ،20ذا اللفظ اخرجه البخاري(19،َصَداقٌ 

  )25وموطأ مالك

                                                 
وقال القفال: العلة يف البطالن التعليق والتوفيق فكأنه يقول الينعقد لك نكاح بنيت حىت ينعقد يل  19

نكاح بنتك وليس املقتضي للبطالن ترك ذكر الصداق ألن النكاح يصح بدون تسمية الصداق، لكن قال ابن 
نهما صداق يشعر بأن جهة الفساد ترك ذكر الصداق. وكذا اليصح لو دقيق العيد: إن قوله يف احلديث ليس بي

ذكر مع البضع ماال كقوله زوجتك بنيت أو مولييت بألف على أن تزوجين بنتك او موليتك بألف وبضع كل منهما 
صداق األخرى صح النكاح إذ ليس فيه إال شرط عقد يف عقد وهو اليفسد النكاح، ونص اإلمام الشافعي يف 

على البطالن ليس فيه أنه مع إسقاط ذلك فهو مقيد بعدم إسقاطه كما قيد به يف بقية نصوصه فثبت أنه مع األم 
اإلسقاط يصح النكاحان ميهر املثل لفساد املسمى، ولو قال وبضع ابنيت صداق ابنتك، ومل يزد فقبل االخر على 

ثل على كل واحد منهما. ألن النكاح مما ذلك صح الثاىن فقط. وقال احلنفية: يصح نكاح الشغار وجيب مهر امل
ال يبطل بالشروط الفاسدة وههنا شرط فيه ما ال يصلح مهرا فيبطل شرطه ويصح عقده كما لو مسي مخرا. وقال 

لإلمام  احلنابلة: إن مسي املهر يف الشعار صح وإن مسي إلحدامها ومل يسم لألخرى صح نكاح من مسي هلا. أنظر
اجلزء احلادى  ،إرشاد الساري شرح صحيح البخاري أمحد بن حممد الشافعي القسطالين،شهاب الدين أيب العباس 

  393عشر، ص: 
ُهَما أَن َرسُ  20 ثـََنا َعْبُد اللِه ْبُن يُوُسَف َأْخبَـرَنَا َماِلٌك َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعنـْ ِه َحدوَل الل

 ُه َعَلْيِه َوَسلى اللَجُه اْآلَخُر ابـَْنَتُه لَْيَس بـَيْـ َصلُجُل ابـَْنَتُه َعَلى أَْن يـَُزوَج الرَغاُر أَْن يـَُزوَغاِر َوالشنَـُهَما َم نـََهى َعْن الش
، دار صحيح البخاريّ  اإلمام أيب عبد اهللا بن إمساعيل ابن ابراهيم بن املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفّي،َصَداٌق. 
  .452م، اجلزء السادس، ص: 1992ه/1412العلمية، بريوت، الكتب 

21 ى اللِه َصلَرُسوَل الل ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي قَاَل قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمرَأَن َم َحدُه َعَلْيِه َوَسل
ُر ْبُن َحْرٍب نـََهى َعْن الشَغاِر َوالشَغاُر َأْن يـَُزوَج الرجُ  َثِين ُزَهيـْ نَـُهَما َصَداٌقو َحد ُل ابـَْنَتُه َعَلى َأْن يـَُزوَجُه ابـَْنَتُه َولَْيَس بـَيـْ

ثـََنا َحيَْىي َعْن ُعبَـْيِد اللِه َعْن نَاِفٍع عَ  ِه ْبُن َسِعيٍد قَاُلوا َحدَوُعبَـْيُد الل ُد ْبُن اْلُمثـَىنهُ ْن اْبِن ُعَمَر َعْن الَوُحمَمى اللَصل ِيبن
َر أَن ِيف َحِديِث ُعبَـْيِد اللِه قَاَل قـُْلُت لَِناِفٍع َما الشَغاُر. اإلمام ايب احل سني مسلم بن احلجاج َعَلْيِه َوَسلَم ِمبِْثِلِه َغيـْ

م، ص: 1992ه/1413، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء الثاين، صحيح مسلمالقشريي النيسابوري، 
1034.  
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 احلديث الثاين:  . ب

فـَُقْلُت نـََواًة.َوِىف َحِديِث ِإْسَحاَق ِمْن ». َكْم َأْصَدقْـتَـَها « اْمرَأًَة ِمَن األَْنَصاِر. فـََقاَل تـََزوْجُت 

  )29وأمحد بن حنبل 28،والنسائي 27،ومسلم 26،(اخرجه البخاري ذا اللفظ ،َذَهبٍ 

                                                                                                                                      
22  الن ثـََنا َماِلٌك َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمرَأَن ثـََنا َمْعٌن َحد َحد ثـََنا ِإْسَحُق ْبُن ُموَسى اْألَْنَصارِي ى َحدَصل ِيب

َلى َهَذا ِعْنَد َعامِة أَْهِل اْلِعْلِم اللُه َعَلْيِه َوَسلَم نـََهى َعْن الشَغارِقَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َواْلَعَمُل عَ 
نَـُهَما و قَاَل َال يـََرْوَن ِنَكاَح الشَغاِر َوالشَغاُر أَْن يـَُزوَج الرُجُل ابـَْنَتُه َعَلى أَْن يـَُزوَجُه اْآلَخُر ابـَْنَتُه أَوْ   ُأْخَتُه َوَال َصَداَق بـَيـْ

َمْفُسوٌخ َوَال حيَِل َوِإْن ُجِعَل َهلَُما َصَداقًا َوُهَو قـَْوُل الشاِفِعي َوَأْمحََد َوِإْسَحَق َوُرِوَي بـَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم ِنَكاُح الشَغاِر 
ِة. أليب عيسى  أَْهِل اْلُكوفَ َعْن َعطَاِء ْبِن َأِيب َربَاٍح أَنُه قَاَل يـَُقراِن َعَلى ِنَكاِحِهَما َوُجيَْعُل َهلَُما َصَداُق اْلِمْثِل َوُهَو قـَْولُ 

  .432، دار الفكر، بريوت، اجلزء الثالث، ص: اجلامع الصحيح سنن الرتمذيحممد بن عيسى بن سورة، 
ثـََنا َماِلٌك َعْن نَاِفٍع ح َواْحلَاِرُث ْبُن مِ  23 ثـََنا َمْعٌن قَاَل َحد ِه قَاَل َحدْسِكٍني ِقرَاءًَة َأْخبَـَرنَا َهاُروُن ْبُن َعْبِد الل

َثِين نَاِفٌع َعْن اْبِن ُعَمرَأَن َرُسوَل ا َم نـََهى َعْن َعَلْيِه َوأَنَا َأْمسَُع َعْن اْبِن اْلَقاِسِم قَاَل َماِلٌك َحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصللل
نَـُهَما صَ  َداٌق.. احلافظ جالل الدين الشَغاِر َوالشَغاُر َأْن يـَُزوَج الرُجُل الرُجَل ابـَْنَتُه َعَلى َأْن يـَُزوَجُه ابـَْنَتُه َولَْيَس بـَيـْ

  .112السادس، ص:  ، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزءسنن النسائيالسيوطي، 
24  ِه َصلثـََنا َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر قَالَنَـَهى َرُسوُل الل ثـََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َحد ُه َحدى الل

َلى َأْن أَُزوَجَك ابـَْنِيت أَْو أُْخِيت َعَلْيِه َوَسلَم َعْن الشَغاِر َوالشَغاُر أَْن يـَُقوَل الرُجُل لِلرُجِل َزوْجِين ابـَْنَتَك أَْو أُْخَتَك عَ 
نَـُهَما َصَداٌق. احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين،  ، دار الفكر، بريوت، اجلزء سنن إبن ماجةَولَْيَس بـَيـْ

  .606األول، ص: 
َثِين َحيَْىي َعْن َماِلك َعْن نَاِفٍع َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَرأَن َرُسو 25 َم نـََهى َعْن َحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلَل الل

نَـُهَما َصَدا اإلمام مالك بن أنس رضي ٌق. الشَغاِر َوالشَغاُر أَْن يـَُزوَج الرُجُل ابـَْنَتُه َعَلى أَْن يـَُزوَجُه اْآلَخُر ابـَْنَتُه لَْيَس بـَيـْ
  .55م، ص: 1993 هـ/1414، دار اجليل، بريوت، املوطأ مالكاهللا عنه، 

ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل َحدَثِين ُمحَْيٌد أَنُه مسََِع أََنًسا َرِضَي اللُه َعْنُه قَاَلَسَأَل ال26 َحد ثـََنا َعِلي ُه َعلَْيِه َحدى اللَصل ِيبن
ْم َأْصَدقْـتَـَها قَاَل َوْزَن نـََواٍة ِمْن َذَهٍبَوَعْن ُمحَْيٍد مسَِْعُت أََنًسا َوَسلَم َعْبَد الرْمحَِن ْبَن َعْوٍف َوتـََزوَج اْمرَأًَة ِمْن اْألَْنَصاِر كَ 

ْعِد ْبِن الربِيِع فـََقاَل قَاَل َلما َقِدُموا اْلَمِديَنَة نـََزَل اْلُمَهاِجُروَن َعَلى اْألَْنَصاِر فـَنَـَزَل َعْبُد الرْمحَِن ْبُن َعْوٍف َعَلى سَ 
اْشتَـَرى َوأَْنزُِل َلَك َعْن ِإْحَدى اْمرََأَيت قَاَل بَاَرَك اللُه َلَك ِيف أَْهِلَك َوَماِلَك َفَخرََج ِإَىل السوِق فـََباَع وَ أُقَاِمسَُك َماِيل 

َشاة. اإلمام ايب عبد اهللا حممد بن َفَأَصاَب َشْيًئا ِمْن أَِقٍط َوَمسٍْن فـَتَـَزوَج فـََقاَل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَوِْملْ َوَلْو بِ 
، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء ، صحيح البخاريإمساعيل ابن ابراهيم بن املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفي

  . 469السادس، ص: 
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  احلديث الثالث: ج.

ومل يدخل ا حىت مات قال بن مسعود  هلا صداقاأنه سئل عن رجل تزوج امرأة ومل يفرض 

هلا مثل صداق نسائها ال وكس وال شطط وعليها العدة وهلا املرياث فقام معقل بن سنان األشجعي 

فقال قضى فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح 

وايب  ،31ذا اللفظ (اخرجه الرتمذي 30،حبن مسعود رضي اهللا عنه قال الشيخ األلباين : صحي

  )34وأمحد بن حنبل 33،والنسائي 32،داود

                                                                                                                                      
ثـََنا ِإْسَحُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َوُحمَمُد ْبُن ُقَداَمَة قَاَال َأْخبَـَرنَا النْضُر ْبُن و 27 ثـََنا َعْبُد َحد ثـََنا ُشْعَبُة َحد ُمشَْيٍل َحد

 ى اللِه َصلْمحَِن ْبُن َعْوٍفَرآِين َرُسوُل اللاْلَعزِيِز ْبُن ُصَهْيٍب قَاَل مسَِْعُت أََنًسا يـَُقوُل قَاَل َعْبُد الر َم َوَعَليُه َعَلْيِه َوَسل
ِمْن اْألَْنَصاِر فـََقاَل َكْم َأْصَدقْـتَـَها فـَُقْلُت نـََواًةَو، ِيف َحِديِث ِإْسَحَق ِمْن َذَهٍب.  َبَشاَشُة اْلُعْرِس فـَُقْلُت تـََزوْجُت اْمَرأَةً 

، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء صحيح مسلماإلمام ايب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، 
  .1043م، ص: 1992ه/1413الثاين، 

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأْخبَـَرنَا ِإْسَحُق ْبُن 28 ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل َحد ْضُر ْبُن ُمشَْيٍل قَاَل َحدثـََنا الن ِإبـْرَاِهيَم قَاَل َحد
َعَلي َبَشاَشُة اْلُعْرِس َوَسلَم وَ   ُصَهْيٍب قَاَل مسَِْعُت أََنًسا يـَُقوُل قَاَل َعْبُد الرْمحَِن ْبُن َعْوٍفَرآِين َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيهِ 

سنن قَاَل زِنََة نـََواٍة ِمْن َذَهٍب. احلافظ جالل الدين السيوطي،  قَاَل َكْم َأْصَدقْـتَـَهافـَُقْلُت تـََزوْجُت اْمرَأًَة ِمْن اْألَْنَصاِر 
  .120، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء السادس، ص: النسائي

ثـََنا َعْبُد الرزاِق حَ 29 َم َلِقيَ َحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبالن َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍكَأن ثـََنا َمْعَمٌر َعْن ثَاِبٍت اْلبـَُناِين د 
يَا َعْبَد الرْمحَِن قَاَل  َيمْ َعْبَد الرْمحَِن ْبَن َعْوٍف َوِبِه َوَضٌر ِمْن َخُلوٍق فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمهْ 
للُه َعَلْيِه َوَسلَم أَوِْملْ َوَلْو تـََزوْجُت اْمَرأًَة ِمْن اْألَْنَصاِر قَاَل َكْم َأْصَدقْـتَـَها قَاَل َوْزَن نـََواٍة ِمْن َذَهٍب فـََقاَل النِيب َصلى ا

مسند أمحد اإلمام أمحد بن حنبل، أٍَة ِمْن ِنَسائِِه بـَْعَد َمْوتِِه ِمائََة أَْلِف ِديَناٍر. ِبَشاٍةقَاَل أََنٌس َلَقْد رَأَيـُْتُه َقَسَم ِلُكل اْمرَ 
  .270دار الفكر، بريوت، ص: بن حنبل، 

قـَْبَل ِد قال الشارح رمحه اهللا تعاىل : َواحلَِْديُث ِفيِه َدلِيٌل َعَلى أَن اْلَمْرأََة َتْسَتِحق ِمبَْوِت َزْوِجَها بـَْعَد اْلَعقْ 30
يَع اْلَمْهِر َوِإْن ملَْ يـََقْع ِمْنُه ُدُخوٌل َوال َخْلَوٌة، َوبِِه قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد َواْبُن ِسريِ  َلى َوأَبُو فـَْرِض الصَداِق مجَِ يَن َواْبُن َأِيب لَيـْ

مالك واألوزاعي والليث واهلادي َحِنيَفَة َوَأْصَحابُُه َوِإْسَحاُق َوَأْمحَُد. وعن علي عليه السالم وابن عباس وابن عمر و 
وأحد قويل الشافعي وإحدى الروايتني عن القاسم: أا ال تستحق إال املرياث فقط، وال تستحق مهرا وال متعة، 
ألن املتعة مل ترد إال للمطلقة، واملهر عوض عن الوطء، ومل يقع من الزوج. وإمنا نفيا مهر املطلقة قبل املس 
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ها زوجها، وأحكام املوت غري أحكام الطالق. ويف رواية عن القاسم أن هلا املتعة. والفرض ال مهر من مات عن
، الد الرابع، ص: نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار ، إلمام العالمة حممد بن علي بن حممد الشوكاينا أنظر

256  
ثـََنا َزْيُد ْبُن اْحلَُباِب 31 ثـََنا َحمُْموُد ْبُن َغْيَالَن َحد ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن إِبـْرَاِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َحد َحد

َت فـََقاَل اْبُن َمْسُعوٍد َهلَا ِمْثُل اْبِن َمْسُعوٍدأَنُه ُسِئَل َعْن َرُجٍل تـََزوَج اْمرَأًَة وَملَْ يـَْفِرْض َهلَا َصَداقًا وَملَْ يَْدُخْل َِا َحىت َما
ُة َوَهلَا اْلِمريَاُث فـََقاَم َمْعِقُل ْبُن ِسَناٍن اْألَْشَجِعي فـََقاَل َقضَ َصَداِق ِنَسائِهَ  َها اْلِعد ى َرُسوُل ا َال وَْكَس َوَال َشَطَط َوَعَليـْ

َِا اْبُن َمْسُعوٍدقَاَل َوِيف اْلَباب َعْن  اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِيف ِبْروََع بِْنِت َواِشٍق اْمَرأٍَة ِمنا ِمْثَل الِذي َقَضْيَت فـََفرِحَ 
ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َوَعْبُد الرزاِق ِكَالُمهَا عَ  ُل َحد ال ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعِلي اخلَْ اِح َحدْن ُسْفَياَن َعْن َمْنُصوٍر َحنَْوُه قَاَل اجلَْر

يٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوَقْد ُرِوَي َعْنُه ِمْن َغْريِ َوْجٍه َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد بـَْعِض أَبُو ِعيَسى َحِديُث اْبِن َمْسُعوٍد َحدِ 
ِل ُد َوِإْسَحُق و قَاَل بـَْعُض أَهْ أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوَغْريِِهْم َوبِِه يـَُقوُل الثـْورِي َوَأمحَْ 
ُهْم َعِلي ْبُن َأِيب طَاِلٍب َوَزْيُد ْبُن ثَابِ  ٍت َواْبُن َعباٍس َواْبُن ُعَمَر ِإَذا اْلِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِمنـْ

َها اْلِعدُة َوُهَو تـََزوَج الرُجُل اْلَمْرأََة وَملَْ يَْدُخْل َِا وَملَْ يـَْفِرْض َهلَا َصَداقًا حَ  ىت َماَت قَاُلوا َهلَا اْلِمريَاُث َوَال َصَداَق َهلَا َوَعَليـْ
 َصل ِيبُة ِفيَما ُرِوَي َعْن النقَاَل َلْو ثـََبَت َحِديُث ِبْروََع بِْنِت َواِشٍق َلَكاَنْت احلُْج اِفِعيَم َوُرِوي قـَْوُل الشُه َعَلْيِه َوَسلى الل

ن عيسى بن الشاِفِعي أَنُه َرَجَع ِمبِْصَر بـَْعُد َعْن َهَذا اْلَقْوِل َوقَاَل ِحبَِديِث ِبْروََع بِْنِت َواِشٍق. أليب عيسى حممد بَعْن 
  .450، دار الفكر، بريوت، الد الثالث، ص: اجلامع الصحيح سنن الرتمذي سورة،

ثـََنا َعْبُد الرْمحَِن ْبُن َمْهِدي َعْن ُسْفَياَن َعْن ِفرَاٍس َعْن الشعْ 32 ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحد َعْن َحد ِيب
َها وََملْ يَْدُخْل َِا وََملْ يـَْفِرْض هلََ  ا الصَداَق فـََقاَل َهلَا الصَداُق َكاِمًال َمْسُروٍق َعْن َعْبِد اللِه ِيف َرُجٍل تـََزوَج اْمَرأًَة َفَماَت َعنـْ

ُة َوَهلَا اْلِمريَاثـَُفَقاَل َمْعِقُل ْبُن ِسَناٍن مسَِْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوسَ  َها اْلِعد لَم َقَضى بِِه ِيف بِْروََع بِْنِت َوَعَليـْ
ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيبَ  َعْن ُسْفَياَن َعْن َمْنُصوٍر َعْن إِبـْرَاِهيَم َعْن َواِشٍق، َحد ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َواْبُن َمْهِدي َة َحد

ثـََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَ  ِه ْبُن ُعَمَر َحدثـََنا ُعبَـْيُد الل ِه َوَساَق ُعْثَماُن ِمثْـَلُه َحدثـََنا َسِعيدُ َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد الل ْبُن َأِيب َعُروبََة  ْيٍع َحد
َربِ َعْن قـََتاَدَة َعْن ِخَالٍس َوَأِيب َحساَن َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد أَن َعْبَد اللِه ْبَن َمْسعُ  وٍد ُأِيتَ ِيف َرُجٍل ََِذا اخلَْ

 اٍت قَاَل فَِإينَهلَا قَاَل فَاْختَـَلُفوا إِلَْيِه َشْهرًا أَْو قَاَل َمر َهلَا َصَداقًا َكَصَداِق ِنَسائَِها َال وَْكَس َوَال َشَطَط َوِإن أَُقوُل ِفيَها ِإن 
ُة فَِإْن َيُك َصَوابًا َفِمْن اللِه َوِإْن َيُكْن َخطًَأ َفِمين َوِمْن الشْيطَاِن َوال َها اْلِعد اَم نَاٌس لُه َوَرُسولُُه بَرِيَئاِن فـَقَ اْلِمريَاَث َوَعَليـْ
اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َقَضاَها ِفينَا ِمْن َأْشَجَع ِفيِهْم اجلَْراُح َوأَبُو ِسَناٍن فـََقاُلوا يَا اْبَن َمْسُعوٍد َحنُْن َنْشَهُد أَن َرُسوَل اللِه َصلى 

ي َكَما َقَضْيَت قَاَل فـََفرَِح َعْبُد اللِه ْبُن َمْسُعوٍد فـََرًحا َشِديًدا ِيف ِبْروََع بِْنِت َواِشٍق َوِإن َزْوَجَها ِهَالُل ْبُن ُمرَة اْألَْشَجعِ 
ن ابن ِحَني َواَفَق َقَضاُؤُه َقَضاَء َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم. اإلمام احلافظ املصنف املتقن ايب داود سليما

  .237الفكر، بريوت، اجلزء الثاين، ص: ، دار سنن ايب داوداالسعث السجستاين االزدي، 
ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِإبـْرَاِهيَم عَ  33 ثـََنا يَزِيُد قَاَل َحد ْن َعْلَقَمَة َعْن َأْخبَـرَنَا َأْمحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل َحد

َها وَملَْ يـَْفِرْض َهلَا َصَداقًا وَملَْ يَْدُخْل َِا فَاْختَـَلُفوا إِلَْيِه َقرِيًبا ِمْن َشْهٍر َعْبِد اللِهأَنُه ُأِيتَ ِيف اْمَرأٍَة تـََزوَجَها َرُجٌل َفَماَت َعنْـ 
َها اْلِعدةُ  ٍن َفَشِهَد َمْعِقُل ْبُن ِسَنا َال يـُْفِتيِهْم ُمث قَاَل أََرى َهلَا َصَداَق ِنَسائَِها َال وَْكَس َوَال َشَطَط َوَهلَا اْلِمريَاُث َوَعَليـْ
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  د. احلديث الرابع:

َقَها َصَداقـََها (اخرجه البخاري  35،أَن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَْعَتَق َصِفيَة َوَجَعَل ِعتـْ

 41،وامحد بن حنبل 40،وابن ماجة 39،وابو داود 38،والرتمذي 37،ومسلم ،36ذا اللفظ

  )42والدارمي

                                                                                                                                      

. احلافظ جالل الدين اْألَْشَجِعي أَن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َقَضى ِيف بـَْروََع بِْنِت َواِشٍق ِمبِْثِل َما َقَضْيتَ 
  .122، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء السادس، ص: سنن النسائي السيوطي،

ثـََنا 34 ثـََنا أَبُو َسِعيٍد َحد ِه َحدثـََنا َمْنُصوٌر َعْن إِبـْرَاِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َواْألَْسَوِد قَاَألََتى قـَْوٌم َعْبَد الل زَائَِدُة َحد
أُرَاُه  َجَع قَاَل َمْنُصورٌ يـَْعِين اْبَن َمْسُعوٍد فـََقاُلوا َما تـََرى ِيف َرُجٍل تـََزوَج اْمَرأًَة َفذََكَر احلَِْديَث قَاَل فـََقاَل َرُجٌل ِمْن َأشْ 

 َج َرُجٌل ِمنَم تـََزوُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلا اْمَرأًَة ِمْن َبِين ُرَؤاٍس يـَُقاُل َسَلَمَة ْبَن يَزِيَد فـََقاَل ِيف ِمْثِل َهَذا َقَضى َرُسوُل الل
اَت وَملَْ يـَْفِرْض َهلَا َصَداقًا فَأَتـَْوا َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َهلَا ِبْروَُع بِْنُت َواِشٍق َفَخرََج َخمَْرًجا َفَدَخَل ِيف بِْئٍر فََأِسَن َفمَ 

َها اْلِعدُة.  مسند أمحد بن اإلمام أمحد بن حنبل، َوَسلَم فـََقاَل َكَمْهِر ِنَسائَِها َال وَْكَس َوَال َشَطَط َوَهلَا اْلِمريَاُث َوَعَليـْ
  .418دار الفكر، بريوت، ص: حنبل، 

َقَها َصَداقـََها، فيه دليل على صحة جعل العتق صداقا.  35 َوَقْد قَاَل بِِه ِمْن اْلُقَدَماِء : َسِعيُد ْبُن َوَجَعَل ِعتـْ
. َوَأْمحَُد َوِإْسَحاقُ و يُوُسَف اْلُمَسيِب ، َوِإبـْرَاِهيُم النَخِعي ، َوطَاُوٌس ، َوالزْهرِي . َوِمْن فـَُقَهاِء اْألَْمَصاِر : الثـْورِي َوأَبُ 

َقَها َصَداقـََها ، َصح اْلَعْقُد َواْلِعْتُق َواْلَمْهُر . َعلَ  ى ظَاِهِر احلََْدِث . قَاَل قَاُلوا : ِإَذا أَْعَتَق أََمَتُه ، َعَلى َأْن َجيَْعَل ِعتـْ
  .طَاُوٍس ؛ قَاَلُه اْلَعْيِين ْوزَاِعي َوَعطَاِء ْبِن َأِيب رَبَاٍح َوقـََتاَدَة وَ اْحلَاِفُظ . َوُهَو قـَْوُل احلََْسِن اْلَبْصرِي َوَعاِمٍر الشْعِيب َواْألَ 

ِيف َعد الشاِفِعي ِمْن اْلَقائِِلَني ِبِصحِة َجْعِل اْلِعْتِق َصَداقًا ، َكَالٌم .  قـَْولُُه : ( َوُهَو قـَْوُل الشاِفِعي َوَأْمحََد َوِإْسَحاَق )
َج بِِه ؛ بَْل لَُه ِوي : قَاَل الشاِفِعي : فَِإْن أَْعتَـَقَها َعَلى َهَذا الشْرِط فـَُقِبَلْت ، َعتَـَقْت ، َوَال يـَْلَزُمَها َأْن تـَتَـَزو قَاَل النـوَ 

َها ِقيَمتُـَها : ِألَنُه ملَْ يـَْرَض بِِعْتِقَها َجمانًا ؛ فَِإْن َرِضَيْت َوتـََزوَجَها َعَلى مَ  َها اْلِقيَمُة ، َوَهلَا َعَليـْ ْهٍر يـَتِفَقاِن َعَلْيِه ، فـََلُه َعَليـْ
ْعُلوَمًة َلُه َوَهلَا : َصح َعَلْيِه اْلَمْهُر اْلُمَسمى ِمْن قَِليٍل أَْو َكِثٍري ؛ َوِإْن تـََزوَجَها َعَلى ِقيَمِتَها ، فَِإْن َكاَنْت اْلِقيَمُة مَ 

َها ِقيَمٌة َوَال َهلَا َعَلْيِه الصَداُق ، َوَال تـَبـَْقى َلُه  . َوِإْن َكاَنْت َجمُْهوَلًة ، َفِفيِه َوْجَهاِن ِألَْصَحابَِنا ، َأَحُدُمهَا :  َصَداقٌ َعَليـْ
َوبِِه قَاَل  -َصحُهَما َوأَ  َيِصح الصَداُق َكَما َلْو َكاَنْت َمْعُلوَمًة ؛ ِألَن َهَذا اْلَعْقَد ِفيِه َضْرٌب ِمْن اْلُمَساَحمَِة َوالتْخِفيِف .

َال َيِصح الصَداِق ، بَْل َيِصح النَكاُح ، َوجيَُِب َهلَا َمْهُر اْلِمْثِل.لإلمام احلافظ أيب العال حممد عبد  -ُمجُْهوُر َأْصَحابَِنا 
  .195، اجلزء الرابع، ص: حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذيالرمحن ابن عبد الرحيم املباركفوري، 

ثـََنا َمحاٌد َعْن ثَاِبٍت َوُشَعْيِب ْبِن اْحلَْبَحاِب ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 36 ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد ، َحد َرُسوَل  َحد أَن
َقَها َصَداقـََها. اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل ابن  ابراهيم بن اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْعَتَق َصِفيَة َوَجَعَل ِعتـْ
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  ه. احلديث اخلامس:

                                                                                                                                      

، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء السادس، صحيح البخارياملغرية بن بردزبة البخاري اجلعفي، 
  .443م، ص:1992ه/1412

يًعا َعْن ُسفْ 37 ثـََنا َحيَْىي ْبُن آَدَم َوُعَمُر ْبُن َسْعٍد َوَعْبُد الرزاِق مجَِ ُد ْبُن رَاِفٍع َحدَثِىن ُحمَم يُوُنَس  َياَن َعنْ َوَحد
 ِىبُهْم َعِن النَقَها  -صلى اهللا عليه وسلم-ْبِن ُعبَـْيٍد َعْن ُشَعْيِب ْبِن اْحلَْبَحاِب َعْن أََنٍس ُكل أَنُه أَْعَتَق َصِفيَة َوَجَعَل ِعتـْ

َقَها.  ام ايب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي اإلمَصَداقـََها. َوِىف َحِديِث ُمَعاٍذ َعْن أَبِيِه تـََزوَج َصِفيَة َوَأْصَدقـََها ِعتـْ
  .263م، ص: 1992ه/1413، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء السابع، صحيح مسلمالنيسابوري، 
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة و عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك : أن رسول اهللا 38

صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال ويف الباب عن صفية ، قال أبو عيسى حديث أنس 
ه و سلم وغريهم حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا علي

وهو قول الشافعي و أمحد و إسحق وكره بعض أهل العلم أن جيعل عتقها صداقها حىت جيعل هلا مهرا سوى العتق 
اجلامع الصحيح سنن والقول األول أصح قال الشيخ األلباين : صحيح. أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة، 

  .  424، اجلزء الثالث، دار الفكر، بريوت، ص: الرتمذي
حدثنا عمرو بن عون أخربنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس [ بن مالك ] : أن 39

  النيب صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال الشيخ األلباين : صحيح
ثـََنا 40 ٍد ، َحدثـََنا يُوُنُس ْبُن ُحمَم ٍر ، َحدثـََنا ُحبَـْيُش ْبُن ُمَبش وَب ، َعْن ِعْكرَِمَة ، َحداُد ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَيَمح

َقَها َصَداقـََها ، َوتـَزَ  وَجَها. احلافظ أيب عبد َعْن َعاِئَشَة ، أَن َرُسوَل اِهللا َصلى اهللا َعلْيِه وَسلَم أَْعَتَق َصِفيَة , َوَجَعَل ِعتـْ
  .629كر، بريوت، اجلزء األول، ص: ، دار الفسنن ابن ماجةاهللا حممد بن يزيد القزويين، 

حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن أنس : ان النيب صلى اهللا عليه و 41
سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني. اإلمام أمحد 

  .65ثالث، ص: ، اجلزء ال، مسند أمحد بن حنبلبن حنبل
حدثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن شعيب بن احلبحاب عن أنس : ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 42

سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال حسني سليم أسد : إسناده صحيح واحلديث متفق عليه. اإلمام 
، سنن الدارمي ي السمرقندي الدارمي،الكبري عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام ابن عبد الصمد التميم

  .154دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء الثاين، ص: 
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 ابو داود(اخرجه  43،قَاَل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َهلَا الصَداُق ِمبَا اْسَتْحَلْلَت ِمْن فـَْرِجَها

  )44ذا اللفظ

  احلديث السادس: و.

َعْشرََة أُوِقيًة َوَنشا َهْل َتْدرِي َما النش ُهَو ِنْصُف أُوِقيٍة َوَذِلَك َكاَن َصَداقُُه ِيف أَْزَواِجِه اثـَْنَيتْ 

 48،وامحد بن حنبل 47،وابن ماجة 46،وابو داود 45،. (اخرجه مسلم ذا اللفظَمخُْس ِمائَِة ِدْرَهمٍ 

  )49والدارمي

                                                 
عند الشافعي يقول: ويشبه أن يكون إمنا جعل الصداق املثل دون املسمى ألن يف هذا احلديث من  43

ألن حدوث الزنا رواية ابن نعيم عن ابن املسيب أنه فرق بينهما . ولو كان النكاح وقع صحيحا مل جيز التفريق 
، ص: عون املعبود شرح سنن أيب داود باملنكوحة ال يفسخ النكاح وال يوجب للزوج اخليار. العالمة أبو الطيب،

   6، ج: 120
44 رِىُد ْبُن َأِىب السَوُحمَم ثـََنا َخمَْلُد ْبُن َخاِلٍد َواحلََْسُن ْبُن َعِلى اِق  -اْلَمْعَىن  -َحدزثـََنا َعْبُد الر قَاُلوا َحد

قَاَل اْبُن َأِىب السرِى ِمْن  -اِر َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِب َعْن َرُجٍل ِمَن األَْنصَ 
 ِىبَفُقوا  -صلى اهللا عليه وسلم-َأْصَحاِب الناتـ ْجُت اْمرَأًَة ِبْكرًا ِىف  -وَملَْ يـَُقْل ِمَن األَْنَصاِر ُمثيـَُقاُل لَُه َبْصرَُة قَاَل تـََزو

َها فَِإَذا ِهَى ُحبـَْلى فـََقاَل ا َهلَا الصَداُق ِمبَا اْسَتْحَلْلَت ِمْن فـَْرِجَها «  -صلى اهللا عليه وسلم-لنِىب ِسْرتَِها َفَدَخْلُت َعَليـْ
« أَْو قَاَل ». فَاْجِلُدوَها « َوقَاَل اْبُن َأِىب السرِى ». فَاْجِلْدَها « قَاَل احلََْسُن ». َواْلَوَلُد َعْبٌد َلَك فَِإَذا َوَلَدْت 

َعْن ُوَد َرَوى َهَذا احلَِْديَث قـََتاَدُة َعْن َسِعيِد ْبِن يَزِيَد َعِن اْبِن اْلُمَسيِب َوَرَواُه َحيَْىي ْبُن َأِىب َكِثٍري قَاَل أَبُو َدا». َفُحدوَها 
ُهْم. َوِىف َحِديِث َحيَْىي ْبِن ل يَزِيَد ْبِن نـَُعْيٍم َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِب َوَعطَاٌء اْخلُرَاَساِىن َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِب أَْرَسُلوُه كُ 

مام احلافظ املصنف املتقن ايب َأِىب َكِثٍري أَن َبْصَرَة ْبَن َأْكَثَم َنَكَح اْمَرأًَة وَُكلُهْم قَاَل ِىف َحِديِثِه َجَعَل اْلَوَلَد َعْبًدا لَُه. اإل
  . 31، دار الفكر، بريوت، اجلزء السادس، ص: سنن ايب داودداود سليمان ابن األشعث السجستاين االزدي، 

َثِىن يَزِيُد ْبُن َعْبِد اللِه بْ 45 ٍد َحدثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َأْخبَـَرنَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَم ِن ُأَساَمَة ْبِن اْهلَاِد ح َحد
 ىُد ْبُن َأِىب ُعَمَر اْلَمكَثِىن ُحمَم ْفُظ َلُه َوال -َوَحدِد ْبِن ِإبـْرَاِهيَم َعْن َأِىب َسَلَمَة  -لثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز َعْن يَزِيَد َعْن ُحمَم َحد

 ِىبُه قَاَل َسأَْلُت َعاِئَشَة َزْوَج النْمحَِن أَنِه   -صلى اهللا عليه وسلم-ْبِن َعْبِد الرصلى اهللا -َكْم َكاَن َصَداُق َرُسوِل الل
قَاَلْت ِنْصُف قَاَلْت َكاَن َصَداقُُه َألْزَواِجِه ثِْنَىتْ َعْشرََة أُوِقيًة َوَنشا. قَاَلْت أََتْدرِى َما النش قَاَل قـُْلُت الَ.  -وسلمعليه 

اإلمام أيب احلسني مسلم  َألْزَواِجِه. - صلى اهللا عليه وسلم-أُوِقيٍة. فَِتْلَك َمخُْسِمائَِة ِدْرَهٍم فـََهَذا َصَداُق َرُسوِل اللِه 
  .1042، دار الكتب العلمية، بريوت_لبنان، اجلزء الثاين، ص: صحيح مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،
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 ز. احلديث السابع:

َجَعُلوا لَْيَس َهلَا َصَداٌق َوَلْو َكاَن َهلَا َصَداٌق ملَْ ُمنِْسْكُه وَملَْ َنْظِلْمَها فَأََبْت أُمَها َأْن تـَْقَبَل َذِلَك، فَ  

نَـُهْم زيد بن ثابت، فقضى أن ال صداق هلا، وهلا املرياث. بـَيـْ
ذا امحد بن حنبل ( اخرجه  50

  )53،والدارمي 52 ،مالكو  51،اللفظ

                                                                                                                                      
ثـََنا يَزِيُد ْبُن ا46 ٍد َحدثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَم َحد َفْيِلىٍد النـِه ْبُن ُحمَمثـََنا َعْبُد الل ِد ْبِن ْهلَاِد عَ َحدْن ُحمَم

قَاَلْت ثِْنتَا  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َصَداِق النِىب  -رضى اهللا عنها  -ِإبـْرَاِهيَم َعْن َأِىب َسَلَمَة قَاَل َسأَْلُت َعاِئَشَة 
. فـَُقْلُت َوَما َنش قَاَلْت ِنْصُف أُوِقيٍة. اإلمام احلافظ املصنف امل ًة َوَنشتقن ايب داود سليمان ابن األشعث َعْشَرَة أُوِقي

  .234، دار الفكر، بريوت، اجلزء الثاين، ص: سنن ايب داودالسجستاين االزدي، 
ثـََنا ُحمَمُد ْبُن الصباِح أَنـَْبأَنَا َعْبُد اْلَعزِيِز الدرَاَوْرِدي َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ا47 ِد ْبنِ َحدْهلَاِد َعْن ُحمَم 

 ُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبَم قَاَلْت َكاَن َصَداُقُه ِيف ِإبـْرَاِهيَم َعْن َأِيب َسَلَمَة قَاَل َسأَْلُت َعاِئَشَة َكْم َكاَن َصَداُق ِنَساِء الن
 ُهَو ِنْصُف أُوِقي شا َهْل َتْدرِي َما النًة َوَنشٍة َوَذِلَك َمخُْس ِماَئِة ِدْرَهٍم. اجلافظ أيب عبد اهللا أَْزَواِجِه اثـَْنَيتْ َعْشَرَة أُوِقي

  .607، دار الفكر، بريوت، اجلزء األول، ص: سنن ابن ماجةحممد بن يزيد القزويين، 
حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا حممد بن إدريس قال ثنا عبد العزيز عن يزيد عن حممد بن إبراهيم عن 48

ت عائشة كم كان صداق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت : كان صداقه أيب سلمة بن عبد الرمحن قال سأل
ألزواجه اثنيت عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قلت ال قالت نصف أوقية فتلك مخسمائة درهم فهذا 
صداق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألزواجه ، تعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح.  اإلمام أمحد بن 

  .93، دار الفكر، بريوت، اجلزء السادس، ص: مسند أمحد بن حنبلنبل، ح
ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ، ُهَو اْبُن ُحمَمٍد ، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اِهللا ، عَ  49 اٍد ، َحدِد ْبِن َأْخبَـرَنَا نـَُعْيُم ْبُن َمحْن ُحمَم

ْلُت َعاِئَشَة َكْم َكاَن َصَداُق أَْزَواِج َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاَلْت : َكاَن ِإبـْرَاِهيَم ، َعْن َأِيب َسَلَمَة قَاَل : َسأَ 
اَلْت : ِنْصُف أُوِقيٍة , َصَداقُُه َألْزَواِجِه اثـَْنَيتْ َعْشرََة أُوِقيًة َوَنشا , َوقَاَلْت : أََتْدرِي َما النش ؟ قَاَل : قـُْلُت : َال , قَ 

َداُق َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َألْزَواِجِه. اإلمام الكبري عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام فـََهَذا صَ 
، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء الثاين، ص: سنن الدارمي ابن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارمي،

141.  
جيب الصداق باملوت، وقال الشافعي وهو قول شاذ عندنا، ورجحه ابن العريب وغريه ملا يف أيب داود  50

والرتمذي وقال حسن صحيح عن معقل بن يسار أن بروع بنت واشق نكحت بال مهر فمات زوجها قبل أن 
ليه العمل. حممد بن يفرض هلا فقضي هلا صلى اهللا عليه وسلم، مبهر نسائها وباملرياث، لكن قال مالك ليس ع
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 الحباء .3

 54احلباء مجعه أحبية: ما حيبو به الرجل صاحبه ويكرمه به، وحباء املرأة أى مهرها.

  احلديث األول:  . أ

                                                                                                                                      

ه. 1411، دار الكتب العلمية، بريوت، شرح الّزوقاين علي موطأ االمام مالكعبد الباقي بن يوسف الّزرقاين، 
  ، اجلزء الثالث. 170ص: 

حدثنا عبد اهللا حدثين أيب قال قرأت على حيىي بن سعيد عن هشام ثنا قتادة عن خالس عن عبد   51
هللا بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ومل يكن مسى هلا صداقا فمات قبل ان اهللا بن عتبة قال : أتى عبد ا

يدخل ا فلم يقل فيها شيئا فرجعوا مث أتوه فسألوه فقال سأقول فيها جبهد رأي فإن أصبت فاهللا عز و جل 
فقال أشهد يوفقين لذلك وان أخطأت فهو مين هلا صداق نسائها وهلا املرياث وعليها العدة فقام رجل من أشجع 

على النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قضى بذلك قال هلم من يشهد لك بذلك فشهد أبو اجلراح بذلك، تعليق 
، دار الفكر، مسند أمحد بن حنبلشعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. اإلمام أمحد بن حنبل، 

   430بريوت، اجلزء األول، ص: 
َثِين َعْن َماِلك عَ   52 اِب َكاَنْت َحتَْت و َحدط ْن نَاِفٍع أَن ابـَْنَة ُعبَـْيِد اللِه ْبِن ُعَمَر َوأُمَها بِْنُت َزْيِد ْبِن اخلَْ

ِه ْبُن ُعَمَر لَْيَس ا فـََقاَل َعْبُد الل اْبٍن لَِعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر َفَماَت وَملَْ يَْدُخْل َِا وَملَْ ُيَسم َهلَا َصَداقًا فَابـْتَـَغْت أُمَها َصَداقـَهَ 
نَـُهْم بينهم زيد بن ثابت،  َهلَا َصَداٌق َوَلْو َكاَن َهلَا َصَداٌق ملَْ ُمنِْسْكُه وَملَْ نَْظِلْمَها فَأََبْت أُمَها أَْن تـَْقَبَل َذِلَك َفَجَعُلوا بـَيـْ

، دار اجليل، بريوت، لكاملوطأ مافقضى أن الصداق هلا، وهلا املرياث. اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عنه، 
  .470م، ص: 1993هـ/ 1414

أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا : يف رجل تزوج   53
امرأة ومل يكن فرض هلا شيئا ومل يدخل ا ومات عنها قال فيها هلا صداق نسائها وعليها العدة وهلا املرياث قال 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بروع بنت واشق امرأة من بين رواس مبثل ما قضيت معقل األشجعي قضي ر 
قال ففرح بذلك قال حممد وسفيان نأخذ ذا، قال حسني سليم أسد : إسناده صحيح وهو عند مالك يف 

 قندي الدارمي،الرضاع. اإلمام الكبري عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام ابن عبد الصمد التميمي السمر 
   .155، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء الثاين، ص: سنن الدارمي
  175، ص: 1960قاهرة،  ،املعجم الوسيط ،إبراهيم انيس وإخوانه 54
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َا اْمَرأٍَة نُِكَحْت َعَلى َصَداٍق أَْو ِحَباءٍ  َكاِح فـَُهَو َهلَا َوَما َكاَن بـَْعَد  55.أَميٍة قـَْبَل ِعْصَمِة الن أَْو ِعد

ابو داود ذا ( اخرجه ْعِطَيُه َوَأَحق َما أُْكرَِم َعَلْيِه الرُجُل ابـَْنُتُه أَْو أُْخُتُه.ِعْصَمِة النَكاِح فـَُهَو ِلَمْن أُ 

  )59وامحد بن حنبل 58،وابن ماجة 57،والنسائي 56،اللفظ

                                                 
ويف احلديث دليل على أن املرأة تستحق مجيع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حياء أو عدة ولو   55

كان ذلك الشيئ مذكورا لغريها، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو ملن جعل له سواء كان وليا أو غري ويل أو املرأة 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل أن نفسها، وقد ذهب إىل هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك، 

الشرط الزم ملن ذكره من أخ أو أب والنكاح صحيح. وذهب الشافعي أن تسمية املهر تكون فاسدة وهلا صداق 
املثل كذا يف النيل والسبل. وقال اخلطايب يف املعامل حتت هذا احلديث: وهذا مؤول على ما يشرتطه الويل لنفسه 

وجوبه فقال سفيان الثوري ومالك يف الرجل ينكح املرأة على أن ألبيها كذا وكذا  سوى املهر وقد اختلف الناس يف
شيئا اتفقا عليه سوى املهر أن ذلك كله للمرأة دون األب، وكذلك روي عن عطاء وطاوس. وقال امحد: هو 

 أنه زوج لألب وال يكون ذلك لغريه من األولياء ألن يد األب مبسوطة يف مال الولد وروي عن علي بن احلسني
ء اجلز  ،عون املعبود شرح سنن أيب داود ،للشيخ مشش الدين ابن قيم اجلوزيةابنته رجال فاشرتط لنفسه ماال. أنظر 

  116اخلامس، ص: 
ثـََنا ُحمَمُد ْبُن َبْكٍر اْلبـُْرَساِىن َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعْمرِو بْ   56 ُد ْبُن َمْعَمٍر َحدثـََنا ُحمَم ِن ُشَعْيٍب َعْن َحد

ِه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه  َا اْمرَأٍَة ُنِكَحْت َعَلى َصَداقٍ «  -صلى اهللا عليه وسلم-أَبِيِه َعْن َجد أَْو ِحَباٍء أَْو ِعَدٍة قـَْبَل  أَمي
». ِه الرُجُل ابـَْنُتُه أَْو ُأْخُتُه ِعْصَمِة النَكاِح فـَُهَو َهلَا َوَما َكاَن بـَْعَد ِعْصَمِة النَكاِح فـَُهَو ِلَمْن أُْعِطَيُه َوَأَحق َما ُأْكرَِم َعَليْ 

، دار الفكر، سنن ايب داودسجستاين االزدي، اإلمام احلافظ املصنف املتقن ايب داود سليمان ابن األشعث ال
  .27بريوت، اجلزء السادس، ص: 

أخربنا هالل بن العالء قال حدثنا حجاج بن جريج حدثين عمرو بن شعيب وأخربين عبد اهللا بن   57
حممد بن متيم قال مسعت حجاجا يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو أن 

ى اهللا عليه و سلم قال : أميا امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو هلا وما  النيب صل
احلافظ جÚالل الدين كان بعد عصمة فهو ملن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد اهللا. 

  .120: ، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء السادس، صسنن النسائيالسيوطي، 
حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو حالد عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : قال   58

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( ماكان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو هلا. وما كان 
أو أخته ).  [ ش ( حباء ) عطية. بعد عصمة النكاح فهو ملن أعطيه أو حيب . وأحق ما يكرم الرجل به ابنته 

وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق اهلبة . أو بال تصريح باهلبة. واملراد هنا هو الثاين بقرينة قوله أو هبة. ( 
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   قتس .4

  احلديث األول:  . أ

َها قَاَل زِنََة نـََواٍة ِمْن 60تـََزوَج اْمرَأًَة ِمْن اْألَْنَصاِر قَاَل َكْم ُسْقتَ  َذَهٍب قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه إِلَيـْ

  )63ومالك 62،والنسائي 61،(اخرجه البخاري ذا اللفظ، َعَلْيِه َوَسلَم أَوِْملْ َوَلْو ِبَشاةٍ 

                                                                                                                                      

قبل عصمة النكاح ) أي قبل النكاح . والعصمة هي ما يعتصم به من عقد أو سبب ]. قال الشيخ األلباين : 
، دار الفكر، بريوت، اجلزء األول، ص: سنن ابن ماجةاحلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين،  .ضعيف
628 .  

حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد   59
أو حباء أو عدة قبل عصمة صداق  اهللا بن عمرو ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أميا امرأة نكحت على

النكاح فهو هلا وما كان بعد عصمة النكاح فهو ملن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته، تعليق شعيب 
  .182، دار الفكر، بريوت، الد الثاين، ص: مسند أمحد بن حنبلاألرنؤوط : حسن. اإلمام أمحد بن حنبل، 

أي مهرا، قال عبد الرمحن سقت اليها: صفة النواة. قال ابن دقيق العيد: يف معىن ذلك قوالن،  60
احدمها: أن املراد نواة من نوى التمر وهو قول مرجوح، والثاين انه عبارة عن قدر معلوم عندهم وهو وزن مخسة 

ة دراهم، والثاىن: أن يكون املصدق دراهم. قال: مث يف املعىن وجهان: أحدمها: أن يكون املصدق ذهبا وزنة مخس
دراهم بوزن نواة من ذهب. قال: وعلى األول يتعلق قوله من ذهب بلفظ زنة، وعلى الثاىن يتعلق بنواة، قال ابن 
فرحون: أما تعلقه بزنة فألنه مصدر وزن وأما تعلقه بنواة فيصح ان يكون من باب تعلق الصفة باملوصوف أي نواة  

لإلمام شهاب الدين أيب العباس  ملراد إما عدهلا دراهم أو تكون هي املوزون ا. انظركائنة من ذهب ويكون ا
  434اجلزء احلادي عشر، ص:  إرشاد الساري شرح صحيح البخاري افعي القسطالين،أمحد بن حممد الش

حدثنا عبد اهللا بن يوسف أخربنا مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه : أن   61
الرمحن بن عوف جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبه أثر صفرة فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه و  عبد

سلم فأخربه أنه تزوج امرأة من األنصار قال ( كم سقت إليها ) قال زنة نواة من ذهب قال رسول اهللا صلى اهللا 
إمساعيل ابن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة البخاري  عليه و سلم ( أومل ولو بشاة ). اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن

  .468، دار الكتب العلمية، بريوت_لبنان، اجلزء السادس، ص: صحيح البخارياجلعفي، 
أخربنا حممد بن سلمة واحلارث بن مسكني قراءة عليه وأنا أمسع واللفظ حملمد عن بن القاسم عن   62

مالك عن محيد الطويل عن أنس بن مالك : أن عبد الرمحن بن عوف جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وبه أثر 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كم  الصفرة فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه أنه تزوج امرأة فقال
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  أعط .5

  ديث األول:احل  . أ

َرُجٌل َزوْجِنيَها فـََقاَل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َما ِيل ِيف النَساِء ِمْن َحاَجٍة فـََقاَل 

ُقْرآِن قَاَل  أَْعِطَها ثـَْوبًا فـََقاَل َال َأِجُد قَاَل أَْعِطَها َوَلْو َخاَمتًا ِمْن َحِديٍد فَاْعَتل َلُه فـََقاَل َما َمَعَك ِمْن الْ 

وابن  64،البخاري ذا اللفظ. (أخرجه وََكَذا قَاَل فـََقْد َزوْجُتَكَها َعَلى َما َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ  َكَذا

  )66والدارمي 65،ماجة

                                                                                                                                      

سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أومل ولو بشاة. احلافظ جالل الدين 
  .119، دار الكتب العلمية_لبنان، اجلزء السادس، ص: سنن النسائيالسيوطي، 

يِل َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك أَن َعْبَد الرْمحَِن ْبَن َعْوٍف َجاَء ِإَىل و َحدَثِين َحيَْىي َعْن َماِلك َعْن ُمحَْيٍد الطوِ   63
 َسلَم فََأْخبَـَرُه أَنُه تـََزوَج فـََقاَل لَهُ َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوِبِه أَثـَُر ُصْفرٍَة َفَسأََلُه َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه وَ 

َها.  ، دار اجليل، املوطأ مالكاإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عنه، َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َكْم ُسْقَت إِلَيـْ
  .92م، ص: 1993هـ/ 1414بريوت، 

ثـََنا َمحاٌد َعْن َأِيب َحازٍِم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ   64 ثـََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن َحد ُه َعلَْيِه  َحدى اللَصل ِيبقَاَل أََتْت الن
 َما ِيل ِيف النَساِء ِمْن َحاَجٍة فـََقاَل َوَسلَم اْمرَأٌَة فـََقاَلْت ِإنـَها َقْد َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلِه َولَِرُسوِلِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقالَ 

ثـَْوبًا قَاَل َال َأِجُد قَاَل أَْعِطَها َوَلْو َخاَمتًا ِمْن َحِديٍد فَاْعَتل َلُه فـََقاَل َما َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن  َرُجٌل َزوْجِنيَها قَاَل أَْعِطَها
رية . اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل ابن ابراهيم بنن املغقَاَل َكَذا وََكَذا قَاَل فـََقْد َزوْجُتَكَها ِمبَا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ 

  .461دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء السادس، ص: صحيح البخاري،  بن بردزبة البخاري اجلعفي،
ثـََنا َعْبُد الرْمحَِن ْبُن َمْهِدي َعْن ُسْفَياَن َعْن َأِيب َحازٍِم َعْن َسْهِل ْبنِ   65 ثـََنا َحْفُص ْبُن َعْمرٍو َحد َسْعٍد َحد 

ى اللُه َعَلْيِه ِإَىل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل َمْن يـَتَـَزوُجَها فـََقاَل َرُجٌل أَنَا فـََقاَل َلُه النِيب َصل َجاَءْت اْمرَأٌَة  قَالَ 
احلافظ أيب عبد اهللا . َك ِمْن اْلُقْرآنِ َوَسلَم أَْعِطَها َوَلْو َخاَمتًا ِمْن َحِديٍد فـََقاَل لَْيَس َمِعي قَاَل َقْد َزوْجُتَكَها َعَلى َما َمعَ 

  .498، ص: ، دار الفكر، بريوت، اجلزء اخلامسسنن ابن ماجةحممد بن يزيد القزويين، 
ِإَىل َرأٌَة َأْخبَـرَنَا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن َأْخبَـرَنَا َمحاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َأِىب َحازٍِم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل : أََتِت امْ   66

 ِىبِه  -صلى اهللا عليه وسلم-النِه َوِلَرُسولِِه. فـََقاَل َرُسوُل اللَها َوَهَبْت نـَْفَسَها لَلصلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَلْت : إِنـ - 
أَْعِطَها :« : َال َأِجُد. قَاَل قَاَل ». أَْعِطَها ثـَْوباً :« فـََقاَل َرُجٌل : َزوْجِنيَها. قَاَل ». َما ِىل ِىف النَساِء ِمْن َحاَجٍة :« 

فـََقْد َزوْجُتَكَها َعَلى :« قَاَل : َكَذا وََكَذا. قَاَل ». َما َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن؟ :« فَاْعَتل َلُه فـََقاَل ». َوَلْو َخاَمتاً ِمْن َحِديٍد 
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  احلديث الثاين:   . ب

قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَْعِطَها َشْيًئا قَاَل َما ِعْنِدي َشْيٌء قَاَل أَْيَن ِدْرُعَك 

  )69وأمحد بن حنبل 68،والنسائي ، 67ذا اللفظ وأبو داود(أخرجه احلَُْطِميُة، 

حديثا  55 املعىن هوفاخلالصة أن مجلة األحاديث الذي يستعمل لفظ املهر ومرادفه بنفس 

  يف الكتب التسعة، وهذا تفصيلها:

  مجلة  أعط  ساق  احلباء  املهر  الصداق  الكتب التسعة  النمرة

  6  1  1  -   1  3  صحيح البخاري  1

  5  -   -   -   1  4  صحيح مسلم   2

                                                                                                                                      

ل بن رام ابن عبد الصمد التميمي اإلمام الكبري عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفض »َما َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن 
  475، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء السادس، ص: .سنن الدارمي السمرقندي الدارمي،

ثـََنا َسِعيٌد َعْن أَيوَب َعْن ِعْكرَِمَة عَ   67 ثـََنا َعْبَدُة َحد َحد اَلَقاِينثـََنا ِإْسَحُق ْبُن ِإْمسَِعيَل الط اٍس َحدْن اْبِن َعب
ْيًئا قَاَل َما ِعْنِدي َشْيٌء قَاَل أَْيَن قَاَل َلما تـََزوَج َعِلي فَاِطَمَة قَاَل َلُه َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَْعِطَها شَ 

، سنن ايب داوداإلمام احلافظ املصنف املتقن ايب داود سليمان ابن األشعث السجستاين االزدي، ِدْرُعَك احلَُْطِميُة. 
  .24دار الفكر، بريوت، اجلزء السادس، ص: 

يٍد َعْن أَيوَب َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعباٍس قَاَل َلما تـََزوَج َأْخبَـَرنَا َهاُروُن ْبُن ِإْسَحَق َعْن َعْبَدَة َعْن َسعِ   68
َها قَاَل َلُه َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَ  ْعِطَها َشْيًئا قَاَل َما ِعْنِدي قَاَل َعِلي َرِضَي اللُه َعْنُه فَاِطَمَة َرِضَي اللُه َعنـْ

، دار الكتب العلمية_لبنان، اجلزء السادس، سنن النسائياحلافظ جالل الدين السيوطي، ُعَك احلَُْطِميُة. َفأَْيَن ِدرْ 
  .39ص: 

  أَنـَْبأَنَا ُسْفَياُن َعِن اْبِن َأِيب جنَِيٍح َعْن أَبِيِه َعْن َرُجٍل مسََِع َعِليا َرِضَي اللُه َعْنُه يـَُقولُ   69
 ُمث ذََكْرُت ِصلََتُه َوَعائَِدتَُه أََرْدُت أَْن َأْخُطَب ِإَىل َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ابـَْنَتُه فـَُقْلُت َما ِيل ِمْن َشْيٍء َفَكْيفَ 

َطِميُة الِيت أَْعطَْيُتَك يـَْوَم َكَذا وََكَذا قَاَل ِهَي َفَخطَْبتُـَها إِلَْيِه فـََقاَل َهْل َلَك ِمْن َشْيٍء قـُْلُت َال قَاَل فَأَْيَن ِدْرُعَك احلُْ 
دار الفكر، بريوت، اجلزء الثاين، ص:  مسند أمحد بن حنبل،ِعْنِدي قَاَل َفَأْعِطَها ِإياُه. اإلمام أمحد بن حنبل، 

75.  
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  وهذا تفريق كل معنه  

  املعىن  اللفظ  النمرة

  صداق املرأة، بغري تسميته يف العقد (مهر مثل)  املهر  1

  مهر املرأة، بتسميته يف العقد (مهر مسمى)  الصداق  2

  احلباء العطية للغري أو للزوج زائدا على مهر  حباء  3
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