
المتتبع للحديث عند أصحاب الحديث يرى التناقضات والعجب في بعض األمور، وأحيانا يرى أحاديث 
 تخدم خصوم المذهب.

 

فهناك العديد من  األحادينث التني أباحتنا، والعديند من  األحادينث التني حرمتنا، بيند أ  األحادينث التني تحنرم 
هذا الزواج قد تباينت في تحديد فترة التحريم؛ فبعضها ذكر أ  التحريم كا  في غزوة خيبنر، وبعضنها ذكنر 

اإلباحن  للنت ممنتمرة حتن  أنا في فنت  مكن ، وبعضنها ذكنر أننا فني حجن  النودا . ضنم ذ  بعضنها ذكنر أ  
عهند عمنر بن  الخ ناب الننذه حر.مهنااا.. لنذا قنا  كضيننر من  العلمناا ذ  هنذا الننزواج كنا  مباحنا، ضنم نمننخت 

… .. وهنذا فينا منا فينا من  فرضني  لنين  ق يمكن  قبولهنا[1]ذباحتا، ضم عاد مباحا، ضم نمنخت ذباحتنا ضانين 
 وفيما يلي نمرد هذه األحاديث حمب مواضيعها وأمانيدها:

 

 األحاديث التي تبيحه مطلقا

 

 من طريق جابر بن عبد اهلل وسلمة بن األكوع    (1

 

اللَِّا َصلَّ  اهلل َعَلْيِا َوَملََّم َفَقاَ  ِذنَُّا َقْد ُأِذَ  َلُكْم َأْ  َتْمَتْمِتُعوا  )) َقاَق ُكنَّا ِفي َجْيٍش َفَأَتاَنا َرُموُ  َرُمو ِ 
( 5274، َفاْمَتْمِتُعوا(( )البخاره، النكاح، َباب َنْهِي َرُموِ  اللَِّا َصل.  اهلل َعَلْيِا َوَملََّم َعْ  ِنَكاِح اْلُمْتَعِ  آِخًرا

اِح اْلُمْتَعِ  َوَبَياِ  َأنَُّا ُأِبيَ  ضُمَّ ُنِمَخ ضُمَّ ُأِبيَ  ضُمَّ ُنِمَخ َواْمَتَقرَّ َتْحِريُمُا ِذَل  َيْوِم )مملم، كتاب النكاح، َباب ِنكَ 
 (74452، 74452)أحمد،   (7544، 7545اْلِقَياَم ، 

 

 نالحل أ  مت  م  أصحاب الكتب التمع  لم يرووا هذا الحديث ع  جابر أو ع  ملم .

 

مت  عل  عمر ب  دينار ب  األضرم ع  الحم  بن  محمند، وق ينروى من  هنذا ال رينه غينر هنذا مدار هذا ال
الحديث وحديث حا ب قبي  فت  مك .. والغريب أ  ينفرد عمرو بهنذا المنت  عن  الحمن ، ضنم ينفنرد الزهنره 

 بمت  مناقض ع  الحم  ذاتا.
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 من طريق عبد اهلل بن مسعود    (2

 

اَنننا َعننْ  َذِلننَك : ))ُكنَّننا َنْغننُزو َمننَع النَِّبننيا َصننلَّ  اللَّننا َعَلْيننِا َوَمننلََّم َوَلننْيَ  َمَعَنننا ِنَمنناَا َفُقْلَنننا َأَق َنْخَتِصنني  َفَنهَ المتتتن
ُمنوا َ ياَبناِت َمنا َأَحن َّ اللَّنُا َلُكنْم َفَرخََّص َلَنا َبْعَد َذِلَك َأْ  َنَتَزوََّج اْلَمْرَأَة ِبالضَّْوِب ضُمَّ َقَرَأ ) َيا َأيَُّها الَِّذيَ  آَمُنن وا َق ُتَحرا

 (5754( (( )البخاره، تفمير القرآ ، 

 

( )ممنلم، النكناح، َبناب ِنَكناِح اْلُمْتَعنِ  5464وانلر: )البخاره، النكاح، َبناب َمنا ُيْكنَرُه ِمنَ  التََّبتُّنِ  َواْلِخَصناا،  
، 5264)أحمننند،   (7545مَّ ُأِبنننيَ  ضُنننمَّ ُنِمنننَخ َواْمنننَتَقرَّ َتْحِريُمنننُا ِذَلننن  َينننْوِم اْلِقَياَمننن ، َوَبَيننناِ  َأنَّنننُا ُأِبنننيَ  ضُنننمَّ ُنِمنننَخ ضُننن

5455) 

 

 السند:

 

غريب في  بقاتا الضالض  األول ، فمداره عل  ِذْمَماِعيَ  ب  أبي خالد َعْ  َقنْي  بن  أبني حنازم عن  َعْبنَد اللَّنِا 
 ب  ممعود.

 

قي  فلم يرو ع  عبند اهلل بن  ممنعود عن  رمنو  اهلل صنل  اهلل علينا ومنلم غينر هنذا الحنديث وحنديث  وأما
)ق حمنند ذق فنني اضنتنني (.. وهننو حننديث خننالي متنننا منن   ريننه أبنني هريننرة فنني تحدينند هنناتي  اقضنتنني . ولننم 

د.. واللناهر يخرج مالك والترمذه والنمنايي وأبنو داود والندارمي أه حنديث من   رينه قني  عن  ابن  ممنعو 
أ  قيمننا لننم يمننمع مننن  ابنن  ممننعود، رغننم أ  هنالنننك رواينن  عننند البخنناره وأخنننرى عننند ممننلم فيهننا تصنننري  
بالمما .. ويبدو أ  ذلنك وهمنا من  النرواة، وهنذا النوهم هنو النذه أقننع البخناره بنأ  يخنرج أحادينث من  هنذا 

 ال ريه.

 

كا  قد أقام بالكوف . أما قي  فقند تنوفي فني هن، و 57ويجدر أ  نذكر أ  اب  ممعود توفي في المدين  من  
وهذا يعني أ  قي  ب  أبي حازم لنم يكن  بالغنا عنندما … عاما 44هن، أه بعد اب  ممعود بن42الكوف  من  

 كا  عبد اهلل ب  ممعود في الكوف ..



 

ذه ويبندو أ  قيمنا منمع هنذا الحنديث من  رجن  من  الكوفن  ينمنبا ذلن  ابن  ممنعود، فأرمنلا عننا.. وكاننت هن
عننادة كضيننر منن  التننابعي .. ذلننك أ  ال ننيع  الننذي  قننالوا بةباحنن  زواج المتعنن  كننا  مركننزهم عبننر التنناريخ هننو 

 الكوف  مو   قي ..

 

 بقي أ  نذكر أ  غالبي  األيم  وضقوا قيما ومدحوه، لك  يحي  ب  معيد الق ا  قا  عنا: منكر الحديث.

 

 طاب الذي حرمهاألحاديث التي تفيد إباحته حتى عهد عمر بن الخ

 

 هذه المرويات لم يخرجها غير مملم وأحمد.. وكلها ع  جابر م   ريقي : 

 

أحندهما: منن   ريننه أبني نضننرة. وضانيهمننا: منن   رينه ابنن  جننرير عن  أبنني الزبيننر مننرة وعن  ع نناا بنن  أبنني 
 رباح مرة أخرى.

 

 المتن: 

 

َبْيِر اْخَتَلَفا ِفني  اْلُمْتَعتَنْيِ  َفَقناَ  َجناِبَر َفَعْلَناُهَمنا َمنَع َرُمنوِ  اللَّنِا َصنلَّ  اللَّنا َعَلْينِا َوَمنلََّم ))ِذ َّ اْبَ  َعبَّاٍ  َواْبَ  الزُّ
 (77475ضُمَّ َنَهاَنا َعْنُهَما ُعَمُر َفَلْم َنُعْد َلُهَما(()مملم، الحر،

 

، 75444، 75245، 552( )أحمنننننننننننند، 7546، 7542، 7544، 7545وانلننننننننننننر، )ممننننننننننننلم، النكنننننننننننناح، 
75554 ،75562 ،75457) 

 

 مناقشة السند:



 

 ذكرنا أ  لهذا المت   ريقي  ع  جابر؛  ريه أبي نضرة و ريه اب  جرير.

 

أما أبو نضرة )المنذر ب  مالك( فلم يرو عنا البخاره وق مالك أه حديث، بينما أكضر عنا ممنلم.. والمنبب 
 في ذلك أ  البخاره يضعفا ولي  عل   ر ا.. أو أنا ق يص  مما  منا.

 

أما اب  جرير فيبدو أنا ممعا م  أبني الزبينر، وهنو ضنعيي ق ينروه عننا البخناره.. أمنا رواين  ابن  جنرير 
 ع  ع اا فقد انفرد بها أحمد في ممنده ولم يخرجها مملم.

 

 مناقشة المتن:

 

مننر ذ  الممنلم يعلنم من  لحلن  دخولننا اإلمنالم أ  الحكنم هلل تعنال  فني  ننلو  الحيناة كلهنا، وأننا ق يمكن  لع
ذا تم. ذلك جدق، فال يمك  أ  يمنكت صنحابي واحند عن  تحنريم الحنال ،  وق لغير عمر أ  يحرم مباحا.. وا 

 فه  مكتوا جميعا اا فهذا المت  با  .

 

  

 

 األحاديث التي تفيد تحريمه في غزوة خيبر

 

هذا الحديث عل  الزهره ع  الحم  ب  محمد ع  علي ب  أبي  الب.. وقد رواه الضماني  غينر أبني  مدار
 داود.

 



ُلُحننوِم اْلُحُمننِر  المننت : )) َأ َّ َرُمننوَ  اللَّننِا َصننلَّ  اللَّننا َعَلْيننِا َوَمننلََّم َنَهنن  َعننْ  ُمْتَعننِ  الناَمنناِا َيننْوَم َخْيَبننَر َوَعننْ  َأْكنن ِ 
ْنِميَِّ ((  اإلِْ

 

 مناق   المند:

 

هذا  . والحم [2]هذا الحديث غريب في  بقاتا الضالض  األول . فقد انفرد با الزهره ع  الحم  ب  محمد
هن. لم يرو عنا البخاره ومملم 44هو اب  محمد ب  الحنفي ، أه أنا حفيد علي ب  أبي  الب، توفي من  

 وأصحاب المن  موى ضالض  أحاديث، وهي:

 

خباره قري ا بني  الرمو  صل  اهلل عليا وملم فت  مك .)البخاره، كتاب 7 (قص  حا ب ب  أبي بلتع  وا 
()مملم، فضاي  الصحاب ، 5477، كتاب تفمير القرآ ، 5454غازه، ، كتاب الم7264الجهاد والمير، 

5445) 

 

، النذباي  5275، النكناح، 5645(حديث النهي ع  المتع  يوم خيبر ع  علي)البخاره، كتاب المغازه، 7
 (7465، 7475، 7477، 7477، 7475( )مملم، كتاب النكاح، 4554، الحي ، 4546والصيد، 

 

 (7544، 7545()مملم، النكاح، 5274جابر )البخاره، كتاب النكاح، (حديث ذباح  المتع  ع  5

 

وهذا يعني أ  الحم  لي  معروفا برواين  الحنديث.. وأحاديضنا ق يتنابع عليهنا.. فالحنديث الضناني منداره علن  
الزهره ع  الحم  ع  علي. والحديث الضالث مداره عل  عمرو ب  دينار عن  الحمن  عن  جنابر ومنلم .. 

 األو  فقد توبع با م   ريه آخر. أما الحديث

 

ويجدر أ  نعلم أ  الزهره لم يرو ع  الحم  غير حنديث علني فني النهني عن  المتعن  والحمنر األهلين  ينوم 
خيبر. أما عمرو ب  دينار فلم يرو ع  الحم  موى حديث قص  حا نب وحنديث جنابر فني ذباحن  المتعن . 
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أ  ينفرد الحمن  بنذكر تحنريم المتعن  عن  علني، فه  بقي  ك في ضعي هذا ال ريه ا وه  هي مصادف  
وعمنرو بن  ديننار  وهن  ُيعقن  أق يمنمع   ضم ينفنرد بنذكر ذباحتهنا عن  جنابر ا أم أ  ذلنك من  أوهنام الزهنره

الزهره م  الحم  غينر هنذا الحنديث  ضنم هن  ُيعقن  أق يمنمع غينر الزهنره من  الحمن  هنذا الحنديث ا كن  
د الوضاعي  يحدث ع  الحمن  بن  محمند بن  الحنفين  فأرمنلا عننا.. ما في األمر أ  الزهره ممعا م  أح

ولمناذا الحمنن  بالننذات  أل  ال نيع  فنني ذلننك العصننر كنانوا يبيحننو  زواج المتعنن ، لننذا كنا  ق بنند. منن  وضننع 
 حديث م   ريه آ  البيت، وهذا ما تم. فعال.. 

 

  

 

 مناقشة المتن:

 

  في هذا الحديث يوحي بأ  هناك وضًعا.. ذلنك أ  تحنريم ذ  الجمع بي  تحريم الحمر األهلي  وزواج المتع
لحننم الحمننر األهلينن  مختلنني فيننا، وبخاصنن  أ  ابنن  عبننا  ينكننر تحريمهننا ممننتدق بقولننا تعننال  )قنن  ق أجنند 

كمننا ُذكننر أنننا يننرى ذباحنن  زواج المتعنن ، فكننا  ق بنند. منن  جمننع هننذي  األمننري  …(.. فيمننا أوحنني ذلنني محرمننا
 ة، ورفعها ذل  علي ب  أبي  الب بصفتا أعلم الصحاب  لتبيا  تحريمهما.المحرمي  في رواي  واحد

 

  

 

 األحاديث التي تفيد تحريمه في فتح مكة

 

 مدار هذه المرويات جميعها عل  الربيع ب  مبرة ع  أبيا مبرة.

 

 المت : 

 



ِبيننِع ْبننِ  َمننْبَرَة َأ َّ َأَبنناُه َغننَزا َمننَع َرُمننوِ  اللَّننِا َصننلَّ  اللَّننا َعَلْيننِا َوَمننلََّم َفننْتَ  َمكَّننَ  َقننا َ   َفَأَقْمَنننا ِبَهننا َخْمننَ  ))َعننِ  الرَّ
َم ِفني ُمْتَعنِ  الناَمناِا َفَخَرْجنُت َأَننا َوَرُجنَ  َعْ َرَة َضاَلِضيَ  َبْيَ  َلْيَلٍ  َوَينْوٍم َفنَأِذَ  َلَننا َرُمنوُ  اللَّنِا َصنلَّ  اللَّنا َعَلْينِا َوَمنلَّ 

نا ُبنْرُد  ِمْ  َقْوِمي َوِلي َعَلْيِا َفْضَ  ِفي اْلَجَمناِ  َوُهنَو َقِرينَب ِمنَ  الدََّماَمنِ  َمنَع ُكن ا َواِحنٍد ِمنَّنا ُبنْرَد َفُبنْرِده َخَلنَه َوَأمَّ
ا ِبَأْمنَفِ  َمكَّنَ  َأْو ِبَأْعاَلَهنا َفَتَلقَّْتَننا َفتَناَة ِمْضنُ  اْلَبْكنَرِة اْلَعَنْ َنَ نِ  َفُقْلَننا َهنْ  اْبِ  َعماي َفُبْرَد َجِديَد َغضٌّ َحتَّ  ِذَذا ُكنَّ 

ْيِ  َوَيَراَهننا ُر ِذَلن  الننرَُّجلَ َلنِك َأْ  َيْمننَتْمِتَع ِمْننِك َأَحننُدَنا َقاَلننْت َوَمناَذا َتْبننُذَقِ  َفَنَ ننَر ُكن ُّ َواِحننٍد ِمنَّننا ُبنْرَدُه َفَجَعَلننْت َتْنُلنن
ِبنِا ضَناَلَث ِمنَراٍر  َصاِحِبي َتْنُلُر ِذَل  ِعْ ِفَها َفَقاَ  ِذ َّ ُبْرَد َهَذا َخَلَه َوُبْرِده َجِديَد َغضٌّ َفَتُقوُ  ُبْرُد َهنَذا َق َبنْأَ  

َمَهننا َرُمنننوُ  اللَّننن َتْيِ  ضُنننمَّ اْمننَتْمَتْعُت ِمْنَهنننا َفَلنننْم َأْخننُرْج َحتَّننن  َحرَّ ِا َصننلَّ  اللَّنننا َعَلْيننِا َوَملََّم(()ممنننلم، النكننناح، َأْو َمننرَّ
7457) 

 

( 75244( )أحمننننننننند، 7225( )أبنننننننننو داود، 7454، 7452، 7454، 7455، 7455وانلنننننننننر: )ممنننننننننلم، 
 (7544)الدارمي، 

 

 مناقشة السند:

 

مدار هذا الحديث عل  الربيع ب  مبرة. لم يوضقا غير العجلي واب  حبا  والنمايي والذهبي؛ وهلقا 
متماهلو  في التوضيه. ولم يرو عنا البخاره أه حديث.. أما مملم فلم يخرج لا غير هذا الحديث.. 

 وأحاديضا عند البقي  قد ق تزيد ع  حديضي .. فهو ضعيي في الحديث.

 

  

 

 التي تفيد تحريمه في حجة الوداعاألحاديث 

 

ِبيِع ْبِ  َمْبَرَة َعْ  َأِبيِا َقاَ  َخَرْجَنا َمَع َرُموِ  اللَِّا َصلَّ  اللَّا َعَلْيِا َوَملََّم ِفي  ِ  اْلَوَدا ِ )) َعِ  الرَّ َفَقاُلوا َيا  َحجَّ
َتْمِتُعوا ِمْ  َهِذِه الناَماِا َفَأَتْيَناُه َّ َفَأَبْيَ  َأْ  َيْنِكْحَنَنا ِذقَّ َأْ  َرُموَ  اللَِّا ِذ َّ اْلُعْزَبَ  َقِد اْ َتدَّْت َعَلْيَنا َقاَ  َفامْ 

ُت َنُكْم َوَبْيَنُه َّ َأَجاًل َفَخَرجْ َنْجَعَ  َبْيَنَنا َوَبْيَنُه َّ َأَجاًل َفَذَكُروا َذِلَك ِللنَِّبيا َصلَّ  اللَّا َعَلْيِا َوَملََّم َفَقاَ  اْجَعُلوا َبيْ 



  اْمَرَأٍة َفَقاَلْت ُبْرَد َكُبْرٍد َأَنا َواْبُ  َعمٍّ ِلي َمَعُا ُبْرَد َوَمِعي ُبْرَد َوُبْرُدُه َأْجَوُد ِمْ  ُبْرِده َوَأَنا َأَ بُّ ِمْنُا َفَأَتْيَنا َعلَ 
ْكِ  َواْلَباِب َوُهَو َفَتَزوَّْجُتَها َفَمَكْضُت ِعْنَدَها ِتْلَك اللَّْيَلَ  ضُمَّ َغَدْوُت َوَرُموُ  اللَِّا  َصل.  اهلل َعَلْيِا َوَملََّم َقاِيَم َبْيَ  الرُّ

َمَها ِذَل   َيْوِم اْلِقَياَمِ  َفَمْ  َكاَ  َيُقوُ  َأيَُّها النَّاُ  ِذناي َقْد ُكْنُت َأِذْنُت َلُكْم ِفي اِقْمِتْمَتاِ  َأَق َواِ  َّ اللََّا َقْد َحرَّ
 (7447َفْلُيْخِ  َمِبيَلَها َوَق َتْأُخُذوا ِممَّا آَتْيُتُموُه َّ َ ْيًيا )اب  ماج ، النكاح،  ِعْنَدُه ِمْنُه َّ َ ْياَ 

 

 (7546( )الدارمي، 75675، 75654، 75654، 75655، 75242وانلر: )أحمد، 

 

 مناقشة السند: 

 

 ق يختلي منده ع  مابقا، فمداره عل  الربيع.

 

  

 

 األحاديث التي تفيد إباحته وتحريمه في عام أوطاس

 

ننننَص َرُمننننوُ  اللَّننننِا َصننننلَّ  اللَّننننا َعَلْيننننِا َوَمننننلََّم  ِفنننني اْلُمْتَعننننِ  َضاَلضًننننا ضُننننمَّ َنَهنننن  َعْنَهننننا )ممننننلم،  َعنننناَم َأْوَ ننننا ٍ ))َرخَّ
 (74444()أحمد، 7544

 

 احد ع  عتب  ع  ذيا  ع  أبيا.هذا الحديث غريب في  بقاتا األربع  األول ؛ فهو م   ريه عبد الو 

 

أما ذيا  ب  ملم  فلي  معروفا برواي  الحديث؛ ذذ لم يرو ذق ع  أبيا. ولم يرو التمع  م   ريه عتب  
ع  ذيا  غير حديث الباب وحديضا آخر. وأما م   ريه عبد الواحد ع  عتب  ع  ذيا  فال يوجد غير 



بع البت .. وق يقويا الحديث الذه عل.قا البخاره ع  حديث الباب. لذا فة  هذا ال ريه ضعيي غير متا
 ألنا معله أوق، وأل  المت  مخالي جدا لهذا ضانيا. [3]محمد ب  أبي ذيب ع  ذيا  ع  ملم 

 

 ضم ذ  متنا يخالي األحاديث المابق  كلها..

 

 األحاديث التي تفيد أن اإلباحة كانت للحاجة وُبعد النساء في السفر

 

َك ِفي َأِبي َجْمَرَة َقاَ  َمِمْعُت اْبَ  َعبَّاٍ  ُمِيَ  َع  ُمْتَعِ  الناَماِا َفَرخََّص َفَقاَ  َلُا َمْوًل  َلُا ِذنََّما َذلِ  ())َع 7
 (5275اْلَحاِ  ال َِّديِد َوِفي الناَماِا ِقلََّ  َأْو َنْحَوُه. َفَقاَ  اْبُ  َعبَّاٍ : َنَعْم ( )البخاره، النكاح، 

 

هن، بينما 776عل  أبي جمرة.. وأمتبعد أ  يكو  قد ممع ذلك م  اب  عبا ؛ ذلك أنا توفي من   مداره
 من . 45هن.. أه قبلا بن46توفي اب  عبا  من  

 

ِ  اإْلِ 7 ْماَلِم َكاَ  ())ع  ُموَم  ْبِ  ُعَبْيَدَة َعْ  ُمَحمَِّد ْبِ  َكْعٍب َعِ  اْبِ  َعبَّاٍ  َقاَ  ِذنََّما َكاَنِت اْلُمْتَعُ  ِفي َأوَّ
ْحَفُل َلُا َمَتاَعُا َوُتْصِلُ  َلُا َ ْيَيُا الرَُّجُ  َيْقَدُم اْلَبْلَدَة َلْيَ  َلُا ِبَها َمْعِرَفَ  َفَيَتَزوَُّج اْلَمْرَأَة ِبَقْدِر َما َيَرى َأنَُّا ُيِقيُم َفتَ 

ا َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم ( َقاَ  اْبُ  َعبَّاٍ  َفُك ُّ َفْرٍج ِمَوى َهَذْيِ  َفُهَو َحتَّ  ِذَذا َنَزَلِت اْْلَيُ  ) ِذقَّ َعَل  َأْزَواِجِهْم َأْو مَ 
 (7557َحَراَم(( )الترمذه، النكاح، 

 

فيا موم  ب  عبيدة، وقد ُوصي بأنا منكر الحديث وق تح  الرواي  عنا وضعيي. ضم ذنا لم يرو عنا 
 ع  محمد ب  كعب غير هذا الحديث. غير الترمذه واب  ماج  والدارمي، كما أنا لم يرو
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َبْيِر َقاَم ِبَمكََّ  َفَقاَ  ذِ 5 َبْيِر َأ َّ َعْبَد اللَِّا ْبَ  الزُّ  َّ َناًما َأْعَم  اللَُّا ())َقاَ  اْبُ  ِ َهاٍب َأْخَبَرِني ُعْرَوُة ْبُ  الزُّ
ُض ِبَرُجٍ  َفَناَداُه َفَقاَ  ذِ  نََّك َلِجْلَي َجاٍي َفَلَعْمِره َلَقْد َكاَنِت ُقُلوَبُهْم َكَما َأْعَم  َأْبَصاَرُهْم ُيْفُتوَ  ِباْلُمْتَعِ  ُيَعرا

ْب  -ُيِريُد َرُموَ  اللَِّا َصلَّ  اللَّا َعَلْيِا َوَملَّمَ -اْلُمْتَعُ  تُْفَعُ  َعَل  َعْهِد ِذَماِم اْلُمتَِّقيَ   َبْيِر َفَجرا َفَقاَ  َلُا اْبُ  الزُّ
 (7456نََّك ِبَأْحَجاِرَك(()مملم، النكاح، ِبَنْفِمَك َفَواللَِّا َلِيْ  َفَعْلَتَها أَلَْرُجمَ 

 

هذه الرواي  مدارها عل  َحْرَمَل  ْب  َيْحَي ، وهو م   يوخ مملم، بيد أنا ضعيي، وقد رواها م   ريه 
 غريب في  بقاتا كلها. وقد قا  أبو حاتم الرازه ع  حرمل : يكتب حديضا وق يحتر با. 

 

 ذل  الصحاب  رضي اهلل عنهم. أما المت  فهو با   بداه .. وهو يميا

 

  

 

 أحاديث أخرى ال تصح

 

َمَ  َفَقاَ  َيا َأَبا ())َعِ  اْبِ  ُمَحْيِريٍز َأنَُّا َقاَ  َدَخْلُت َأَنا َوَأُبو ِصْرَمَ  َعَل  َأِبي َمِعيٍد اْلُخْدِرها َفَمَأَلُا َأُبو ِصرْ 7
ِا َوَملََّم َيْذُكُر اْلَعْزَ  َفَقاَ  َنَعْم َغَزْوَنا َمَع َرُموِ  اللَِّا َصل.  اهلل َمِعيٍد َهْ  َمِمْعَت َرُموَ  اللَِّا َصل.  اهلل َعَليْ 

ِفَداِا َفَأَرْدَنا َأْ  َنْمَتْمِتَع َعَلْيِا َوَملََّم َغْزَوَة َبْلُمْصَ ِلِه َفَمَبْيَنا َكَراِيَم اْلَعَرِب َفَ اَلْت َعَلْيَنا اْلُعْزَبُ  َوَرِغْبَنا ِفي الْ 
وَ  اللَِّا َصل.  اهلل َعَلْيِا َنْعِزَ  َفُقْلَنا َنْفَعُ  َوَرُموُ  اللَِّا َصل.  اهلل َعَلْيِا َوَملََّم َبْيَ  َأْلُهِرَنا َق َنْمَأُلُا َفَمَأْلَنا َرمُ وَ 

َنَ  ِذَل  َيْوِم اْلِقَياَمِ (( )مملم، النكاح، َوَملََّم َفَقاَ  َق َعَلْيُكْم َأْ  َق َتْفَعُلوا َما َكَتَب اللَُّا َخْلَه َنَمَمٍ  ِهَي َكايِ 
7444) 

 

 هذا الحديث يتعله بالعز  وق عالق  لا بنكاح المتع .

 



أما منده: فهو غريب في  بقاتا الضالض . وفيا اب  محيريز الذه لم يرو لا البخاره غير هذا الحديث.. 
 ولم يوضقا غير العجلي واب  حبا  والنمايي واب  خراش.

 

  

 

 (75254())ُكنَّا َنَتَمتَُّع َعَل  َعْهِد َرُموِ  اللَِّا َصل.  اهلل َعَلْيِا َوَملََّم ِبالضَّْوِب(( )أحمد، 7

 

 غريب في  بقاتا كلها. وفيا َزْيد َأبو اْلَحَواِره.. ضعفا علي ب  المديني ويحي  وأبو داود.

 

 لمو  في أحاديضا ويضعفونها.وفيا أبو الصديه بكر ب  عمر الذه قا  فيا محمد ب  معد: يتك

 

  

 

 (4554())َواللَِّا َما ُكنَّا َعَل  َعْهِد َرُموِ  اللَِّا َصلَّ  اللَّا َعَلْيِا َوَملََّم َزاِنيَ  َوَق ُمَماِفِحيَ (()أحمد، 5

 

  حبا .. ولم يرو عنا م  مداره عل  َعْبِد الرَّْحَمِ  ْبِ  ُنْعٍم َأْو ُنَعْيٍم اأْلَْعَرِجيا وهو مجهو  لم يوضقا غير اب
 التمع  غير أحمد الذه روى هذا الحديث فق . وفيا ُعَبْيد اللَِّا ْب  ِذَياِد ْبِ  َلِقيٍ  وهو ضعيي.. 

 

  

 



َنا ِفي اْلُمْتَعِ   لَ ())َلمَّا َوِلَي ُعَمُر ْبُ  اْلَخ َّاِب َخَ َب النَّاَ  َفَقاَ  ِذ َّ َرُموَ  اللَِّا َصلَّ  اللَّا َعَلْيِا َوَملََّم َأِذ َ 5
َمَها َواللَِّا َق َأْعَلُم َأَحًدا َيَتَمتَُّع َوُهَو ُمْحَصَ  ِذقَّ َرَجْمُتُا ِباْلِحَجاَرِة ِذقَّ  َأْ  َيْأِتَيِني ِبَأْرَبَعٍ  َيْ َهُدوَ  َأ َّ َضاَلضًا ضُمَّ َحرَّ

َمَها *(( )اب  ماج  (7445 ، النكاح، َرُموَ  اللَِّا َأَحلََّها َبْعَد ِذْذ َحرَّ

 

غريب في  بقاتا كلها.. وفيا أبا  ب  أبي حازم حيث لم يرو لا البخاره وق مملم وق مالك، وأحاديضا 
عند البقي  محدودة جدا. وقد رواه َعْ  َأِبي َبْكِر ْبِ  َحْفٍص.. وبهذا اإلمناد لم يرو غير هذا الحديث ذق 

 وبالتالي فة  هذا الحديث ضعيي وق متابع لا.أحمد والترمذه اللذي  رويا حديضا واحدا.. 

 

ضم ذ  متنا با   جدا.. ذلك أ  عمر ذذا كا  ي ك بةباح  هذا النكاح فال يهدد بالرجم.. ضم م  قا  ذ  
 الرواي  ع  الرمو  صل  اهلل عليا وملم بحاج  ذل  أربع   هود ا

 

  

 

َبْيِر َأ َّ َخْوَلَ  ِبْنتَ 4 َحِكيٍم َدَخَلْت َعَل  ُعَمَر ْبِ  اْلَخ َّاِب َفَقاَلْت ِذ َّ َرِبيَعَ  ْبَ  ُأَميََّ   ())ع  ُعْرَوَة ْبِ  الزُّ
 َوَلْو ُكْنُت َتَقدَّْمُت ِفيَها اْمَتْمَتَع ِباْمَرَأٍة َفَحَمَلْت ِمْنُا َفَخَرَج ُعَمُر ْبُ  اْلَخ َّاِب َفِزًعا َيُجرُّ ِرَداَاه َفَقاَ  َهِذِه اْلُمْتَع ُ 

 (444ُت (( )مالك، النكاح، َلَرَجمْ 

 

 هذا حديث منق ع.. عروة لم يممع م  خول .. ضم ذ  هذا المت  ق أعري معن  لا.

 

ً  َيْعِني ُمْتَعَ  الناَماِا َوُمْتَعَ  اْلَحرا  ()) َقا َ 4 (( َأُبو َذرٍّ رضي اهلل َعْنا َق َتْصُلُ  اْلُمْتَعَتاِ  ِذقَّ َلَنا َخاصَّ
 (7745)مملم، الحر، 

 

هذا الكالم منموب ألبي ذر.. ضم ذنا ق يمك  أ  يص .. ولي  هناك حكم واحد اختص با ب ر م  دو  
 متعتا  مباحتي  للصحاب ، فهما مباحتا  لنا.ب ر.. فةذا كانت ال



 

 مالحلات عل  مند هذه الحديث:

 

هذا الحديث غريب في طبقاته الثالثة، فقد انفرد به ِإْبَراِهيم بن يزيد التَّْيِميِّ َعْن َأِبيِه يزيد بن شريك عن 
الرأي الفقهي ألبي ذر  أبي ذر.. وهذه السلسلة ضعيفة وتنفرد بمرويات ال تتابع عليها، فقد انفردت بهذا

 وبالحديثين التاليين:

 

اللَُّا َوَرُموُلُا ()) َقاَ  النَِّبيُّ َصلَّ  اهلل َعَلْيِا َوَملََّم أِلَِبي َذرٍّ ِحيَ  َغَرَبِت ال َّْمُ  َأَتْدِره َأْيَ  َتْذَهُب  ُقْلُت 7
ِش َفَتْمَتْأِذَ  َفُيْلَذُ  َلَها، َوُيوِ ُك َأْ  َتْمُجَد َفاَل ُيْقَبَ  ِمْنَها َأْعَلُم. َقاَ  َفِةنََّها َتْذَهُب َحتَّ  َتْمُجَد َتْحَت اْلَعرْ 

َعاَل  ) َوال َّْمُ  َوَتْمَتْأِذَ  َفاَل ُيْلَذَ  َلَها ُيَقاُ  َلَها اْرِجِعي ِمْ  َحْيُث ِجْيِت َفَتْ ُلُع ِمْ  َمْغِرِبَها َفَذِلَك َقْوُلُا تَ 
، كتاب تفمير القرآ ، 7445ا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم ( *)البخاره، كتاب بدا الخله، َتْجِره ِلُمْمَتَقرٍّ َلهَ 

 (. 774()مملم، اإليما ، 4625، كتاب التوحيد، 5576

 

وهذا مت  انفرد با ذبراهيم ع  أبيا، وهو با   بداه ؛ أل  ال م  ق تغيب حقيق .. فالذه يحص  هو 
و  ال م ، بحيث تبدو أنها غابت ع  نصي أه  الكرة األرضي  في اللحل  دورا  الكرة األرضي  ح

 الواحدة..

 

َ   َقننناَ  اْلَمْمنننِجُد اْلَحنننَراُم. َقننناَ  ُقْلنننُت ضُنننمَّ َأ7 هٌّ  َقننناَ  ())ُقْلنننُت َينننا َرُمنننوَ  اللَّنننِا َأهُّ َمْمنننِجٍد ُوِضنننَع ِفننني اأْلَْرِض َأوَّ
ناَلُة َبْعنُد َفَصنلاْا َفنِة َّ اْلَفْضنَ  اْلَمْمِجُد اأْلَْقَص . ُقْلُت َكْم َكاَ   َبْيَنُهَما  َقاَ  َأْرَبُعوَ  َمَنً .. ضُمَّ َأْيَنَمنا َأْدَرَكتْنَك الصَّ

 (. 5774ِفيِا(( )البخاره، بدا الخله، 

 

.  وهذا مت  ق يص .

 



ي  البخناره ضم ذ  يزيد ب   ريك لي  معروفا برواي  الحديث، فلم يرو عنا موى ابنا ذبراهيم، كما في صح
وصحي  مملم. أما ابنا ذبراهيم فلم يرو منوى ألبينا وللحنارث بن  منويد.. كمنا أ  الحنارث هنذا لنم ينرو عننا 

 البخاره موى حديضي .. لذا فة  الململ  هذه ق ُيعتد. بها.

 

  

 

 النتيجة:

 

هذه هي األحاديث الواردة في الكتب التمع  حو  هذا الموضو  ال ايك.. فهي تبي  هذا النكاح مرة 
وتحرما أخرى ضم تبيحا ضم تحرما، ضم تختلي في تحديد مكا  التحريم وزمانا.. ضم نجد فتاوى متفاوت  

 ب أ  عل  التحريم أو اإلباح .. 

 

 موضو  كلا.. فال التحريم وارد وق اإلباح  واردة.ويبدو بالنمب  ذلي أنا ق يص  حديث في هذا ال

 

 فقبي  بعض  الرمو  صل  اهلل عليا وملم كا  في الجاهلي  أنوا  عديدة م  الزواج.. وجاا اإلمالم ليقو : 

 

َودًَّة َوَرْحَمً  ِذ َّ ِفي َذِلَك َْلَياٍت ِلَقْوٍم َوِمْ  آَياِتِا َأْ  َخَلَه َلُكْم ِمْ  َأنُفِمُكْم َأْزَواًجا ِلَتْمُكُنوا ِذَلْيَها َوَجَعَ  َبْيَنُكْم مَ 
 (77َيَتَفكَُّروَ )الروم: 

 

في هذه اْلي  يبي  اهلل تعال  الحكم  م  الزواج؛ ذنها المكين  والمودة والرحم .. وهذا ق يحص  بالزواج 
مبب ابتعاد المملمي  الملقت. وبهذا ينتهي الموضو .. أما القو  ذ  الرمو  صل  اهلل عليا وملم أباحا ب

 .  المجاهدي  ع  نمايهم، فة  هذا يعني أنا يجوز ذذا تكررت هذه الحال . 

 



م  هنا فة  عل  أه  المن  أق ينتقدوا ال يع  كضيرا لقولهم بةباح  هذا الزواج؛ بعد أ  ضبت أ  أه  
كانوا يقولو  با  الحديث يروو  روايات عجيب  في هذا الموضو ، وبعد أ  ضبت أ  بعض كبار الصحاب 

 حمب مروياتهم. 

 

 لو كا  هذا الزواج مباحا لذكر القرآ  ذلك.. أما قولا تعال  

 

ِلُكْم َأْ  َتْبَتُغوا ِبَأْمَواِلُكْم َواْلُمْحَصَناُت ِمْ  الناَماِا ِذقَّ َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِكَتاَب اللَِّا َعَلْيُكْم َوُأِح َّ َلُكْم َما َوَراَا ذَ 
ْم ِفيَما َتَراَضْيُتْم ِبِا ُمْحِصِنيَ  َغْيَر ُمَماِفِحيَ  َفَما اْمَتْمَتْعُتْم ِبِا ِمْنُه َّ َفآُتوُه َّ ُأُجوَرُه َّ َفِريَضً  َوَق ُجَناَح َعَلْيكُ 

 (74ِمْ  َبْعِد اْلَفِريَضِ  ِذ َّ اللََّا َكاَ  َعِليًما َحِكيًما)النماا: 

 

ق يتحدث ع  زواج المتع .. لك  يبدو أ  ال يع  القايلي  بهذا النكاح قد أ لقوا عليا هذا اقمم  فةنا
 ليكو  مقبوق قرآنيًّا.

 

: ذ  زواج المتع  لم يك  مباحا في يوم م  األيام، ولم يذكر الرمو  صل  اهلل عليا وملم وباختصار نقول
ت القرآني  التي تتحدث ع  زواج فيا مهر ونفق  وتوارث تحريما؛ أل  تحريما معلوم يقينا م  خال  اْليا

لك كلا، . أما نكاح المتع  فال تن به عليا اْليات القرآني  التي تحدضت ع  ذ[4]و اله بأنوا  عديدة
 بمعن : أ  القرآ  المجيد لم يت ره للزواج الملقت بالمرة.. وبالتالي فهو حرام.

 

وهناك دلي  عقلي عل  تحريما؛ وهو أ  مدة هذا الزواج غير محددة؛ فيجوز أ  تكو  من ، ويجوز أ  
أة لماع  تكو  ماع  واحدة.. فما الفره بي  الزنا في بيوت الدعارة عندما يذهب أحدهم ليمتمتع بامر 

 لذا فة  هذا الزواج زنا، والزنا كبيرة م  الكباير.    واحدة فق  مقاب  مبلغ م  الما  وبي  هذا الزواج  

 

أما فكرة بعض أه  الحديث بأ  الرمو  صل  اهلل عليا وملم قد أباحا عند الضرورة حيث الصحاب  
ا الزواج ذذا اض ررنا لذلك، ومافر بعيدو  ع  زوجاتهم، فهذا يعني أنا جايز لنا اليوم أ  نمار  هذ
ق فما الفره بي  الحالتي    أحدنا م  أج  الدرام  ذل  أوروبا.. وا 
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عل  أ  فكرة التدرج في تحريم الزنا كما تبدو م  خال  هذا ال رح مبقتها فكرة التدرج في تحريم الخمر.. 
القرآ  ع  النمخ والنقصا (، حيث قلنا: ذ  الخمر ُحر.م مرة  ذلك الذه بي.نا ب النا في كتاب )تننزيا آه

واحدة بقولا تعال  )فاجتنبوه(، وقبلها لم يك  محرما، ب  كانت الصالة محرم  حا  المكر فق .. وهذا 
َ  َ ْيٍا َق َتْ َربُ  وا عالقتا بالخمر ليمت تالزمي .. وقد ُوضع حديث عل  لما  عاي   مفاده: )َ)َلْو َنَزَ  َأوَّ

َنا َأَبًدا)البخاره، كت اب فضاي  القرآ ، اْلَخْمَر َلَقاُلوا َق َنَدُ  اْلَخْمَر َأَبًدا َوَلْو َنَزَ  َق َتْزُنوا َلَقاُلوا َق َنَدُ  الزا
(.. وهذا كالم في غاي  الب ال ، وا   عاي   بريي  م  اتهام الصحاب  بهذا اقتهام الذه لم يتجرأ 5454

ل يع .. ذلك أ  الذه ترك ما كا  يعبد آباله، وضح  بمكانتا اقجتماعي  وبمالا وبيتا عليا ذق غالة ا
  وبلده، ضم هاجر في مبي  اهلل، فال ُيعق  أ  يصعب عليا ترك الخمر والزنا والربا مرة واحدة   

 

  

 

  

 

 

 

 

َعِة َوبَ َياِن أَنَُّه أُبِيَح ُثَّ ُنِسَخ ُثَّ أُبِيَح ُثَّ ُنِسَخ َواْست َ  [1]  َقرَّ ََتْرميُُه ِإََل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة أفرد مسلم يف صحيحه بابا بعنوان: ِنَكاِح اْلُمت ْ

 ذكر الزهري يف بعض الطرق أنه مسعه من احلسن وعبد اهلل أخيه..  [2]

َا رَ  َوقَاَل اْبُن َأِب ِذْئب    [3] َثِِن ِإيَاُس ْبُن َسَلَمَة اْبِن اْْلَْكوَِع َعن أَبِيِه َعن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم أميم نَ ُهَم ا ثَ َثُ  َحدَّ ُجل  َواْمَرأَة  تَ َوافَ َقا َفِعْشرَُة َما بَ ي ْ
ِب ِّ َص لَّى اهلل َعَلْي ِه َوَس لََّم أَنَّ ُه َكا َفَما أَْدرِي َأَشْيٌء َكاَن لََنا َخاصًَّة أَْم لِلنَّاِس َعامًَّة قَاَل أَبو َعْبد اللَِّه َوبَ ي ََّنُه َعِليٌّ َع ن النَّ لََيال  فَِإْن َأَحبَّا َأْن يَ تَ َزاَيَدا َأْو يَ َتَتارََكا تَ َتاَر 

  هذا احلدي..(.. وهذا باطل جدا.. مع العلم أن ابن أِب ذئب مل يرو عن سلمة غري5274َمْنُسوٌخ )البخاري، 

 أو ذكر جرمته ومل يصلنا يف أحادي. قوية اإلسناد. [4]
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