
 حديث الواهبة نفسها:

اي رسول هللا إين قد وهبت فقالت: مرأة جاءت إىل النبيِّ أن اسهل بن سعد الساعدي  عن
ْبها قال رجل: اي رسول هللا َزويِّْجنِّيها إن مل يكن لك هبا حاجة؟ قال: هل عندك  لك نفسي، فلميا مل ُيج

قال ال، قال: التمِّْس ولو خامتًا من حديد، فذهب الرجل مث رجع ومل ُيد  ؟من شيء َتْصدجقجها به
شيئاً، فقال له ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، فقال: زويْجتجكها مبا معك من 

فعليِّْمها من القرآن زوجتكهاالقرآن، ويف رواية قال: انطلق فقد 
 (1). :      

 امرأة، فقالت: إهنا قد وهبت نفسها هلل ولرسوله   النبعن سهل بن سعد، قال: أتت 
، قال: ال أجد، «أعطها ثواب»، فقال رجل: زوجنيها، قال: «ما يل يف النساء من حاجةفقال: 
قال: كذا وكذا، قال: « ما معك من القرآن؟»، فاعتل له، فقال: «أعطها ولو خامتا من حديد»قال: 

مبا معك من القرآن زوجتكهافقد »
2. 

فقالت: اي رسول هللا جئت ألهب لك  أن امرأة جاءت رسول هللا  عن سهل بن سعد
فصعد النظر إليها وصوبه، مث طأطأ رأسه، فلما رأت املرأة أنه مل  نفسي، فنظر إليها رسول هللا 

هبا حاجة  يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: اي رسول هللا إن مل يكن لك
اذهب إىل أهلك »فقال: ال وهللا اي رسول هللا، قال: « هل عندك من شيء؟»جنيها، فقال: فزوي 

انظر ولو »فذهب مث رجع فقال: ال وهللا اي رسول هللا ما وجدت شيئا، قال: « فانظر هل جتد شيئا؟
، ولكن هذا إزاري فذهب مث رجع، فقال: ال وهللا اي رسول هللا وال خامتا من حديد« خامتا من حديد

مل يكن  تهك، إن لبسْ إبزارِّ  ما تصنعج » :ه، فقال رسول هللا فلها نصفج  -قال سهل: ما له رداء  -
فجلس الرجل حىت طال جملسه مث قام فرآه رسول « ه مل يكن عليك شيءعليها منه شيء، وإن لبستْ 

قال: معي سورة كذا، وسورة  « ماذا معك من القرآن؟»موليا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال:  هللا 
اذهب فقد »قال: نعم، قال: « أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟»قال:  -عدها  -كذا، وسورة كذا 

مبا معك من القرآن ملكتكها
3 . 
                                                 

، ومسلم يف النكاح ابب الصداق 5140البخاري يف النكاح، ابب التزويج على القرآن وبغري صداق، حديث رقم  -(1)
ابب التزويج على العمل  ، وأبو داود يف كتاب النكاح1425، حديث رقم 2/1040وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد 

 5/330، وأمحد يف املسند 3/421، والرتمذي كتاب النكاح 22/236
 (. 5029البخاري يف فضائل القرآن، ابب  خريكم من تعلم القرآن وعلمه )  2
 (.5030البخاري يف فضائل القرآن، ابب القراءة عن ظهر القلب )رواه  3



  لنكاح بلفظاستدل ابحلديث على مسائل منها: حتديد أقل الصداق، جعل الصداق إجارة، ا
 اهلبة. 

 :تحديد أقل الصداق
 

فيه رد على من زعم أن أقل املهر عشرة دراهم وكذا  :بن املنذراقال  ،فيه أن ال حد ألقل املهر
  ،1من قال ربع دينار قال ألن خامتا من حديد ال يساوي ذلك

 اتعلق به من أجاز النكاح أبقل من ربع دينار ألنه خرج خمرج التعليل ولكن مالك :وقال املازري
تفرد هبذا مالك عن احلجازيني لكن مستنده االلتفات إىل  :قال عياض ،قاسه على القطع يف السرقة

 ابل   له فإنه يدل على أن املراد ما (ومن مل يستطع منكم طوال)وبقوله  (أن تبتغوا أبموالكم: )قوله تعاىل
 .ه ما استبيح به قطع العضو احملرتمقل  أو  من املالِّ 
ن كانت قيمته أقل إو والنعل  عليه ضلزوج ان مب ا فيه منفعة ك السوط ى ا راض جيوز مب .1

بن أيب ذئب وغريهم من أهل املدينة امن درهم وبه قال حيىي بن سعيد األنصاري وأبو الزاند وربيعة و 
واألوزاعي يف أهل الشام  ،بن خالد وغريمها من أهل مكة بن جريج ومسلماغري مالك ومن تبعه و 

والشافعي  ،والثوري وبن أيب ليلى وغريمها من العراقيني غري أيب حنيفة ومن تبعه ،والليث يف أهل مصر
  .بن وهب من املالكيةاو  ،وداود وفقهاء أصحاب احلديث

  مخسةبن شربمة أقله او  دراهم، عشاةأقله  وق ال أبو حنيفة .2
بناء على اختالفهم يف مقدار ما ُيب فيه أقله ثالثة أو ربع دين ار  :الكمقال و  .3

  .القطع
أي سلكت سبيل  ؟قت اي أاب عبد هللاوقد قال الدراوردي ملالك ملا مسعه يذكر هذه املسألة تعر  

  ،أهل العراق يف قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة
دمي حمرتم فال يستباح أبقل من كذا آوقال القرطب استدل من قاسه بنصاب السرقة أبنه عضو 

وتبني  تقطعج  اليدَ  وأبن   ،قياسا على يد السارق وتعقبه اجلمهور أبنه قياس يف مقابل النص فال يصح
وقد  ،لصداقوال كذلك ا ه مع القطعِّ رد   على السارقِّ  ُيبج  املسروقَ  وأبن القدرَ  ،وال كذلك الفرج

القياس فقال أبو احلسن اللخمي قياس قدر الصداق بنصاب  ضعف مجاعة من املالكية أيضا هذا
 السرقة ليس ابلبني ألن اليد إمنا قطعت يف ربع دينار نكاال للمعصية والنكاح مستباح بوجه جائز
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إذا نزل اختلفوا يف حتديد أقل الصداق أو عدم حتديده، أعين هل للصداق حد أدىن ال يصح 

حج بكل شيء تراضى عليه الطرفان ولو كان قلياًل جدًا أو  د دج األقلج مثل األكثر فيصِّ عنه أم ال حيج
 اتفهاً؟ هناك مذهبان يف املسألة:

  مذهب تحديد أقل الصدق: -1
فقد ذهب مجهور احلنفية واملالكية إىل حتديد أقل الصداق مث اختلفوا بعد ذلك يف احلد: 

شرة دراهم، بينما حديَده املالكية بربع ديناٍر ذهبٍي أو ثالثة دراهم فضية أو ما فحد ده احلنفية بع
 يساويها من عروض.

 : مذهب عدم التحديد  -2
ذهب الشافعية واحلنابلة وإسحاق وأبو ثور وفقهاء املدينة من التابعني إىل أنه ليس ألقله حدٌّ، 

، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك إذ وكل ما ُيوز أن يكون مثنًا لشيء جاز أن يكون صداقاً 
 جو زه ولو بدرهم.

 :(1): قال ابن رشد: سبب اخلالق يف هذه املسألة أمرانسبب الخالف
الصداق بني أن يكون عِّوضاً فيعترب فيه الرتاضي ابلقليل والكثري كما هو احلال يف البيوع  َترد دج  -أ

وغريها، وبني أن يكون عبادًة فيكون مؤقتًا أو حمد دًا إذ من شأن العبادة أال ترتَك دون حتديد، 
هٍة ابعتباره ََيلك به على املرأة منافَعها وهلا أن  متتنع منه وترفض الدخول فالصداقج أشَبَه العَوَض من جِّ

ما مل تستلم صداقها، وأْشَبَه من جهة أخرى العبادَة ابعتبار عدم جواز التواطؤ على تركه خبالف 
 املعاوضات.

معارضة القياس املقتضي التحديَد ملفهوم األثر املقتضي خالَفه، فمفهوم حديث سهل بن  -ب
ولو خامتاً من حديد التمس :سعد الساعدي يقتضي عدَم التحديدِّ وهو قوله 

إذ لو كان له  (2)
حد أدىن لبيينه إذ ال ُيوز أتخريج البيان عن وقت احلاجة، وأما القياس املخالف له فهو قوهلم: إن 

 الصداق عبادة والعبادة مؤقتة أي حمد دة، فوجب أن يكون الصداقج حمجَد داً.
                                                 

 .4/450لزايدات ج، وانظر النوادر وا2/21بداية اجملتهد  -(1)
 سيأيت خترُيه وسوقه كاماًل. -(2)



على نصاب القطع يف الس رِّقة ألنه : استدل من قال بتحديد أقل الصداق ابلقياس أدلة ضلتحديد
أقل  ماٍل حمرتٍم فقاسوا الوطَء على القطع جبامع استباحةِّ عجضٍو يف كلٍي منهما، ونصابج السرقة عند 

 اإلمام أيب حنيفة عشرة دراهم وعند اإلمام مالك ربع دينار ذهب.
 : استدل القائلون بعدم التحديد بعدة أدلة منها:أدلة عدم ضلتحديد

 .التمس ولو خامتاً من حديدوفيه يث سهل بن سعد الساعديحد-1
أجاَز نكاَح امرأٍة على نعلنيأن النب  عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه-2

 (1). 
فقد دل احلديث على صحة النكاح بكل شيء يصلح مثناً َمْهَما قَ ل ْت قيمتجه كالنعل وحنوه، بينما 

الساعدي على جوازه بكل شيء ولو كان اتفها كاخلامت من حديد ولو  دل حديث سعد بن سعد 
 كان للصداق حد أدىن ينتهي إليه لبي  َنهج له.

 عدم ورود دليل صحيح على التحديد بل ثبَت خالفجه.-3
 

 جعل الصداق إجارة:
 

اتفق الفقهاء على صحة الصداق بكل ما يصح أن يكون عَِّوًضا من املتموالت، واختلفوا يف 
اإلجارة هل يصح أن تكون مهرا أم ال؟، أي هل ُيوز أن يكون مهر املرأة إجارًة كأن يعليِّمها أو 

 خيدمها خدمة معينة أم ال؟ 
 (267/ 7شرح صحيح البخارى   البن بطال )

ل هذا احلديث، فذهب قوم إىل أن النكاح على سورة من القرآن مسماة أتوي يفاختلف العلماء  
 . الشافعيجائز، وقالوا: معىن ذلك أن يعلمها تلك السورة، هذا قول 

، هذا قول مالك، والليث، وأىب حنيفة، وأصحابه، : ال يكون تعليم القرآن مهراوقال آخرون
حكم من مل يسم هلا مهرا،  يفالنكاح جائز، وهو ، إال أن أاب حنيفة قال: إذا تزوج على ذلك فواملزين

 فلها مهر مثلها إن دخل هبا، وإن مل يدخل هبا فلها املتعة. 
مبا  ، مث قال: ) قد زوجتكها(شيء: ) التمس شيئا( ، أو: )هل عندك وقال الشافعى: قوله 

معك من القرآن( ، يدل أنه ُيوز أن يكون تعليم القرآن وسورة منه مهرا ؛ ألن تعليم القرآن يصح 
                                                 

، والرتمذي يف كتاب النكاح، ابب 1888رقم  1/608رواه ابن ماجة يف كتاب النكاح ابب ما جاء يف صداق النساء  -(1)
 قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حسن صحيح. 1130رقم  3/420ما جاء يف املهور 



أخذ األجرة عليه، فجاز أن يكون صداقا ؛ ألنه التمس الصداق ابإلزار وخامت احلديد مث بتعليم 
 الصداق غري ذلك،  يفوال فائدة لذكر القرآن  القرآن. قال:

ال  للنب)قد زوجتكها مبا معك من القرآن( ، خاص :فقال : قوله واحتج عليه الطحاوى، 
ملك البضع بغري صداق، ومل ُيعل ذلك ألحد غريه ؛  ُيوز لغريه ، وذلك أن هللا أابح لرسوله 

أن يستنكحها خالصة لك من دون  النبإن أراد  للنبلقوله تعاىل: ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
مما خصه هللا من ذلك أن َيلك غريه ما كان له ملكه [ ، فكان له  50ب : املؤمنني ( ] األحزا

 .أن يتزوج ابلقرآن  النببغري صداق ، فيكون ذلك خاصا له كما قال الليث : ال ُيوز ألحد بعد 
 عند املالكية ثالثة أقوال:

 ُيوز أن ُيجْعَل الصداقج إجارًة عند بعض الفقهاء كأصبغ وسحنون. -أ 
 وكرهه مالك.  -ب 

 ومنعه ابن القاسم إذ قال: ال يكون النكاح ججْعالً وال إجارة. -ج 
 : استدل القائلون جبواز جعل الصداق إجارة أبدلة من الكتاب والسنة.أدلة ضجلوضز

 من الكتاب:-أ

ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ   ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ڇ   :يف قصة موسى جاء

{، فقد جعل صداق املرأة إجارة 27القصص:} ڇېئ   ىې ې ې ې ى ۉۉ
وهذا االستدالل مبينٌّ على القول أبن شرَع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد يف شرعنا ما يرديه وهذه مسألة 

 أصولية خالفية مشهورة ليس هذا مقاَم تفصيلها. 
 من السنة:-ب

ويف رواية:  .(1)(زوجتكها فعليِّْمها من القرآنانطلق فقد ): وفيه حديث سهل بن سعد الساعدي
 ) زوجتكها مبا معك من القرآن(.

حلديث يدل على جواز جعل املنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن. قال املازري: هذا ينبين ا
على أن الباء للتعويض كقولك: بعتك ثويب بدينار، قال: وهذا هو الظاهر، وإال لو كانت مبعىن الالم 

                                                 
، ومسلم يف النكاح ابب الصداق وجواز  5140التزويج على القرآن وبغري صداق، حديث رقم البخاري يف النكاح، ابب  -(1)

، 22/236، وأبو داود يف كتاب النكاح ابب التزويج على العمل 1425، حديث رقم 2/1040كونه تعليم قرآن وخامت حديد 
 5/330، وأمحد يف املسند 3/421والرتمذي كتاب النكاح 



وقال ،  ىن تكرمه لكونه حامال للقرآن لصارت املرأة مبعىن املوهوبة، واملوهوبة خاصة ابلنب على مع
كان ُيوز له نكاح الواهبة، الطحاوي واألهبري وغريمها أبن هذا خاص بذلك الرجل لكون النب 

 .1فكذلك ُيوز له إنكاحها من شاء بغري صداق
أظهرمها: أن يعلمها ما معه من القرآن  :وجهني (مبا معك من القرآن)قال عياض: حيتمل قوله: 

أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها، وقد جاء هذا التفسري عن مالك. ويؤيده قوله يف بعض 
طرقه الصحيحة: فعلمها من القرآن، وعني يف حديث أيب هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية. 

ل ما معك من القرآن، فأكرمه أبن زوجه املرأة بال مهر، الالم: أي ألج وحيتمل أن تكون الباء مبعىن
ألجل كونه حافظا للقرآن أو لبعضه. ونظريه قصة أيب طلحة مع أم سليم فيما أخرجه النسائي 

خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: وهللا ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأان »وصححه عن أنس قال: 
« . لك مهري وال أسألك غريه، فكان ذلك مهرهامسلمة وال حيل يل أن أتزوجك، فإن تسلم فذ

وأخرج النسائي أيضا حنوه من طريق أخرى ويؤيد االحتمال األول ما أخرجه ابن أيب شيبة والرتمذي 
سأل رجال من أصحابه: اي فالن هل تزوجت؟ قال: ال، وليس  أن النب »من حديث أنس: 

 أجاب بعضهم عن احلديث أبن النب و  «عندي ما أتزوج به قال: أليس معك قل هو هللا أحد
زوجها إايه ألجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن املهر فيكون اثبتا يف ذمته إذا أيسر  

قال يف « ضهافإذا رزقك هللا فعويِّ »كنكاح التفويض. ويؤيده ما يف حديث ابن عباس حيث قال فيه: 
جه ألجل ما حفظه من القرآن زو   النب الفتح: لكنه غري اثبت. وأجاب البعض ابحتمال أن 

وأصدق عنه كما كفر عن الذي واقع امرأته يف رمضان، ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل 
التحريض على تعلم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله. وأجيب مبا تقدم من التصريح جبعل التعليم 

 عوضا.
فعي وإسحاق واحلسن بن صاحل، وبه قالت العرتة، وقد ذهب إىل جواز جعل املنفعة صداقا الشا

وعند املالكية فيه خالف، ومنعه احلنفية يف احلر وأجازوه يف العبد، إال يف اإلجارة على تعليم القرآن 
فمنعوه مطلقا بناء على أن أصلهم يف أخذ األجرة على تعليم القرآن ال ُيوز، وقد نقل القاضي 

رآن عن العلماء كافة إال احلنفية. وقال ابن العريب: من العلماء من عياض جواز االستئجار لتعليم الق
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قال: زوجه على أن يعلمها من القرآن، فكأهنا كانت إجارة، وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة. وقال 
 .1ده. قال: والصحيح جوازه ابلتعليمابن القاسم: يفسخ قبل الدخول ويثبت بع

 
 :انعقاد النكاح بلفظ الهبة ونحوه

 

 (2)اتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح والتزويج ومشتقاهتما لورودمها يف نصوص القرآن
 {.32النور:  }وإمائكم وأنكحوا األايمى منكم والصاحلني من عبادكم:والسنة كما يف قوله

منها فلم ا قضى زيد  { وقوله 3}النساء:فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله
وأتزوج النساء:، وقوله{37األحزاب:}ا هَ اكَ نَ و جْ زَ  راً طَ وَ 

الواهبة املرأة يف حديث  وقوله(3)
زوجتكها مبا معك من القرآنِّ  نفسها:

(4(. 
 أنكحتك أو بصيغة املضارع حنو: زويجتك أو وسواء كانت هذه األلفاظ بصيغة املاضي حنو:

 .زويجين أو أنكحين األمر حنو:أنكح، كما يكون بصيغة  أتزوج أو أنكحك أوو أزويجك أ
: ويكون القبول من الطرف اآلخر مبا يدل على الرضى بكل لفظ يدل على موافقة ضلقبول

ة على املوافقة أو القبول ملا  اإلُياب حنو: قبلت ورضيت ووافقت وأجزت وغريها من األلفاظ املعربي
 ح به الطرف املقابل.صر  

بغري هذه األلفاظ )النكاح والتزويج( فمنهم من اقتصر  مث اختلف الفقهاء بعد ذلك يف انعقاده
على ما اتفق عليه ومل يتعدها إىل غريها، ومنهم من اعترب القصد واملعىن فصحح انعقاده مبا يدل عليه 
من األلفاظ مىت فهم املقصود، وإن اختلفوا يف انعقاده ببعض األلفاظ املوضوعة لغريه من العقود  

 وغريها.كالبيع واهلبة والعطية 
  ضنعق اد ضلنك اح بلفظ ضهلبة:-أ
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ورد لفظ النكاح يف القرآن الكرمي مبختلف التصاريف اثنتني وعشرين مرة يف كلي من سورة البقرة والنساء والقصص والنور  -(2)

 واألحزاب واملمتحنة.
 سبق خترُيه .-(3)
 سيأيت خترُيه يف الصداق. -(4



جواز عقد النكاح بلفظ اهلبة وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابه والثوري واحلسن بن احلديث  يف
يف ذلك مسيا  ءفيقول اآلخر قبلت أو تزوجت وسوا حي وصورته أن يقول الرجل قد وهبت لك ابنيت

  .املهر أو ال فإن مسياه فلها املسمى وإال فلها مهر مثلها
  .ال ينعقد بلفظ اهلبة وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد ومالك على اختالف عنه :وقال الشافعي

ينعقد النكاح عند املالكية بلفظ اهلبة إذا ذكر معه الصداق وذلك كأن يقول الويل: وهبتك ابنيت 
مًا كما لو فويض الصداق، كْ أو حج كما َمث  ْلنا داق كذا، وسواء كانت تسمية الصداق حقيقة  فالنة بص

 .على ما سنرى الحقاً 
 : يدلي على جواز انعقاد النكاح بلفظ اهلبة ما يل الدليل على ذلك:

ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ   چ من القرآن: قوله -أ

 {.50األحزاب:} چېۅ ۅ ۉ ۉ ې
اي رسول هللا إين قد وهبت لك نفسي وسيأيت  :ها للنباملرأة الواهبة نفسَ  قول من السنة:-ب

ويف ذلك خالف ، واالستدالل ابآلية واحلديث مبين على عدم خصوصية ذلك ابلنب يف الصداق
 بني العلماء.
اختلف  : كلفظ البيع والتمليك والعطاء واملنحة،ة ضحلي اةد  م   ضليت رقتضي ضلبق اء   ضأللف اظ–ب

 إذا مسي الصداق أو عدم انعقاده على قولني: هبا املالكية يف انعقاد النكاحء فقها
وهو قول ابن القصار والقاضي عبد  ينعقد النكاح هبا إذا مسي الصداق، :ضلقول ضألول

ألنه لفظ متليك ال يقتضي توقيتاً، فأشبه لفظ النكاح والتزويج، وألنه عقد معاوضة فجاز .(1)الوهاب
 .(2)أبكثر من لفظني كالبيعأن ينعقد 

 .(3)وهو قول ابن رشد يف املقدمات ال ينعقد النكاح مبثل هذه األلفاظ مطلقاً  :ضلقول ضلث اين
                                                 

اإلشراف على نكت مسائل . وكل لفظ متليك يقتضي التأبيد دون التوقيتينعقد النكاح بلفظ اهلبة والبيع، قال القاضي:  (1)
 .(699/ 2اخلالف )

 .(699/ 2اإلشراف على نكت مسائل اخلالف )(2)
النكاح ينعقد بلفظ النكاح ولفظ التزويج، وال ينعقد مبا سوى ذلك من العقود حاشا اهلبة فإنه قد اختلف: قال ابن رشد: ) (3)

 .(480/ 1املقدمات املمهدات )(. أم ال على قولني هل ينعقد النكاح هبا



والوقف، فقد  مثل لفظ اإلجارة والعاريةوهذا  ضأللف اظ ضليت ال رقتضي ضلبق اء مدة ضحلي اة: -ج
 .يييت أو وقفتها عليك مل يصحلِّ اتفقوا على عدم انعقاد النكاح هبا، فإذا قال الويل أعرتك وَ 

ومن الفقهاء الذين توسعوا يف األلفاظ اليت ينعقد هبا النكاح احلنفية فقالوا إنه : مذهب ضحلنفية
والبيع على الصحيح لوجود طريق اجملاز خبالف  ينعقد بلفظ النكاح والتزويج واهلبة والتمليك والصدقة

 .(1)اإلجارة واإلعارة والوصية فال ينعقد هبا
 

                                                 
 .4/317العناية شرح اهلداية  -(1)


