
        

        
كلية الشريعة والدراسات االسالمية

College of Sharia & Islamic Studies
مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

Journal of College of Sharia & Islamic Studies
نصف سنوية – علمية محكمة

Academic Refereed – Semi-Annual
ISSN 5545 – 2305

المجلد 34- العدد 1 – ربيع 1437ه / 2016 م

Vol. 34- No.1, 2016 A / 1437 H

موقف عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه من نكاح المتعة

 دراسة وتحقيق
تأليف

        د. حمود نايف الدبوس

عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت

 كلية الشريعة- قسم التفسير والحديث



مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد 34 العدد1( ربيع 1437 هـ 2016م علمية 

37

ملخص
يهدف هذا البحث إىل معرفة موقف عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه- من نكاح املتعة، وذلك من 
خالل دراسة األحاديث الواردة عنه يف ذلك، ومتييز املقبول منها من املردود، وفهمها الفهم الصحيح، 
وتكمن أمهية البحث يف استقراء ما ورد خبصوص هني عمر -رضي اهلل عنه- عن نكاح املتعة, وبيان 
ألفاظ األحاديث الواردة يف ذلك, واإلجابة عن الشبهات املتعلقة مبوقف عمر –رضي اهلل عنه- من 
نكاح املتعة, ومعرفة الوقائع اليت حصلت زمن عمر –رضي اهلل عنه- يف نكاح املتعة, وقد تبنّي أثناء 
البحث أّن عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه- هنى عن نكاح املتعة، وكان هنيحُه اتباعا لنهي النيب -صلى 
اهلل عليه وسلم- عنها، وسبب هني عمر -رضي اهلل عنه- عن نكاح املتعة واشتهاره بذلك أّن بعض 
الصحابة -رضي اهلل عنهم- متتعوا يف زمن خالفته لعدم علمهم بتحرميه، فلما بلغ ذلك عمر -رضي 

اهلل عنه- هنى عنه وأظهر حترميه.
Abstract 

The recent research aims to recognize Umar Bin Al-Khattab’s opinion - 
May Allah be pleased with him- regarding temporary pleasure marriage 
by studying Hadiths (prophetic traditions) were narrated about him re-
garding the same, as well as distinguish between the accepted or reject-
ed among these hadiths, to be understood correctly, however, impor-
tance of the research reveals through the well-known attitude of Umar 
Bin Al-Khattab - May Allah be pleased with him- to reject temporary 
pleasure marriage regardless rest of prophet’s companions – may Allah 
be pleased with them-, in addition, some statements that mentioned in 
the hadiths which may reveal that Umar Bin Al-Khattab - May Allah be 
pleased with him- is the one who prohibited temporary pleasure mar-
riage and not the prophet Muhammad – Peace be upon him- therefore, it 
was shown through the research that Umar Bin Al-Khattab - May Allah 
be pleased with him- rejected temporary pleasure marriage following 
the prohibition issued by the prophet Muhammad – Peace be upon him- 
regarding the same, however, the reason behind prohibition of tempo-
rary pleasure marriage by Umar Bin Al-Khattab that some prophet’s 
companions – may Allah be pleased with them- have enjoyed the same 
during his era because they did not know nothing about the prohibition, 
but when Umar Bin Al-Khattab - May Allah be pleased with him- was 
informed about the matter, he rejected and prohibited temporary plea-
sure marriage completely.
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المقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل 
فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً 

عبده ورسوله.
هذا البحث هو دراسة ملوقف عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه- من نكاح املتعة، وذلك من خالل 

دراسة األحاديث الواردة عنه يف ذلك. 

أهمية البحث: 
تكمن أمهية الدراسة يف األمور التالية:

األول: استقراء ما ورد خبصوص هني عمر -رضي اهلل عنه- عن نكاح املتعة, وبيان ألفاظ األحاديث 
الواردة يف ذلك.

الثاين: اإلجابة عن الشبهات املتعلقة مبوقف عمر –رضي اهلل عنه- من نكاح املتعة. 

الثالث: معرفة الوقائع اليت حصلت زمن عمر –رضي اهلل عنه- يف نكاح املتعة.

الهدف من البحث: 

يهدف هذا البحث إىل معرفة موقف عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه- من نكاح املتعة، وذلك من 
خالل دراسة األحاديث الواردة عنه يف ذلك، ومتييز املقبول منها من املردود، وفهمها الفهم الصحيح. 

الدراسات السابقة: 

مل أقف على كتاب أو حبث مستقل يف موضوع موقف عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه- من نكاح 
املتعة ولكن أغلب من تكلم عن نكاح املتعة فإنه أثناء ذكره ألدلة حترمي نكاح املتعة يشري إىل حترمي 

عمر بن اخلطاب –رضي اهلل عنه- لنكاح املتعة.

محددات البحث: 
سيقتصر البحث على دراسة موقف عمر بن اخلطاب –رضي اهلل عنه- من نكاح املتعة فقط, ولن 

يتطرق البحث إىل دراسة موضوع نكاح املتعة سواء من الناحية الفقهية أو من الناحية العقدية.  

خطة البحث: 
اقتضت طبيعة البحث أن أجعله يف مقدمة، ومطلبني، وخامتة: 
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املقدمة: ذكرت فيها أمهية البحث واهلدف منه ومنهجي فيه وخطة البحث. 

املطلب األول: دراسة األحاديث اليت تبني موقف عمر رضي اهلل عنه من نكاح املتعة. 

املطلب الثاين: الوقائع اليت هنى عنها عمر -رضي اهلل عنه- يف نكاح املتعة.

اخلامتة: وفيها خالصة ما توصلت إليه. 

منهج البحث: 

منهج البحث قائم على املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي, وقد سلكت اخلطوات التالية يف تطبيق 
هذّين املنهجني:

البحث املوسع حملاولة الوقوف على مجيع األحاديث املوقوفة اليت ورد فيها موقف عمر بن اخلطاب . 	
-رضي اهلل عنه- من نكاح املتعة. 

ختريج وحتقيق مجيع تلك األحاديث اليت وقفت عليها، واحلكم عليها بالقبول أو الرد.. 	

يف حال وجود احلديث بالصحيحني أو أحدمها أكتفي بالعزو إليهما، إال إذا دعت احلاجة ألمر . 	
متعلق باأللفاظ؛ فقد أتوسع بالتخريج.

ذكرت بعض أقوال العلماء يف بيان رأي عمر -رضي اهلل عنه- من متعة النساء، ومل أستقص . 	
مجيع األقوال، وهذه األقوال اليت ذكرهتا عن بعض العلماء هي عبارة عن تعليقاهتم على بعض 

األحاديث.
اعتمدت يف بيان أحوال الرواة على كالم أئمة اجلرح والتعديل من كتبهم األصلية، وإال أحلت . 5

ذلك إىل »هتذيب الكمال« للمزي أو »هتذيب التهذيب« البن حجر، ويف حال اختالف أقوال 

أئمة اجلرح والتعديل يف حال الراوي بني اجلرح والتعديل، أحاول اجلمع بني تلك األقوال، أو معرفة 

الراجح منها يف احلكم على الراوي.

وأسأل اهلل تعالى التوفيق واإلعانة، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن يريني الحق حقا ويرزقني 
اتباعه، وأن يريني الباطل باطال ويرزقني اجتنابه



40

موقف عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه من نكاح المتعة - دراسة وتحقيق                         د. حمود الدبوس

المطلب األول: دراسة األحاديث التي تبين موقف عمر -رضي اهلل عنه- من نكاح المتعة. 

وردت عدة أحاديث تحُبنّي موقف عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه- من نكاح املتعة، وأنه هنى عنها، 
وقد جاء يف أحاديث جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنه- ما قد يحُفهم منه أّن عمر -رضي اهلل عنه- 

هو الذي هنى عنها، وليس النيب - صلى اهلل عليه وسلم-. 

وحديث جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنه- أخرجه مسلم من طريق أيب الزبري قال: مسعت جابر بن 
عبد اهلل يقول: »كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، األيام على عهد رسول اهلل -صلى اهلل عليه 

وسلم-، وأيب بكر، حىت هنى عنه عمر، يف شأن عمرو بن ححَُرْيث«)	(. 

وأخرج مسلم أيضا من طريق عاصم عن أيب نْضَرَة: »قال: كنت عند جابر بن عبد اهلل، فأتاه آت، 
ت�َْعت�نَْيِ، فقال جابر: فعلنامها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 

حُ
فقال: ابن عباس وابن الزبري اختلفا يف امل

وسلم، مث هنانا عنهما عمر، فلم ن�َعحُْد هلما«)	(. 

ويمكن الجواب عن هذا بأربعة أمور: 

األمر األول: ثبت حترمي نكاح املتعة من النيب صلى اهلل عليه وسلم عام الفتح بعد أن كان مباحا، 
وهذا يؤكد أن عمر -رضي اهلل عنه- كان متبعا يف هنيه للنيب صلى اهلل عليه وسلم، وليس النهي ابتداء 

من تلقاء نفسه. 
أخرج البخاري ومسلم من طرق عن الزهري عن احلسن وعبد اهلل ابيَنْ حممد بن علي عن أبيهما: »أّن 
عليا -رضي اهلل عنه- قال البن عّباس: إّن النيّب -صلى اهلل عليه وسلم- هنى عن املتعة، وعن حلوم 

احلمر اأَلهلّية زمن خيرب«)	(. وهذا لفظ البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري.
ويف هذا احلديث داللة على أّن نكاح املتعة قد هنى عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأن عمر -رضي 
اهلل عنه- متبع يف هنيه لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأيضا يف احلديث داللة على إنكار علي بن 

أيب طالب على ابن عباس -رضي اهلل عنهم- إباحته لنكاح املتعة. 
)	( صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج)ت	6	ه�(، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 	/		0	 رقم 05		, طبعة: دار إحياء 

التراث العربي. 
)	( صحيح مسلم، كتاب الحج، باب التقصير في العمرة، 	/		9 رقم 9			، وكتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 	/		0	 

رقم 05		.
)	( الجامع الصحيح, محمد بن إسماعيل البخاري)ت:56	ه�(، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، 5/5		 رقم 6			، وكتاب 
الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر اإلنسية، 95/7 رقم 		55، وكتاب النكاح، باب نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 

نكاح المتعة آخرا، 7/		 رقم 5		5، وكتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح، 9/		 رقم 	696, طبعة: دار طوق النجاة. 
صحيح مسلم, كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 	/7	0	 رقم 07		، وكتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر 

اإلنسية، 	/7	5	 رقم 07		.
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وأخرج مسلم »عن الربيع بن َسب�َْرَة اجلحَُهيِنِّ، عن أبيه: أنَّ رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- هنى يوم 
الفتح عن متعة النساء«. ويف لفظ آخر: »أنَّ رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- هنى عن املتعة، وقال: 
أال إهنا حرام من يومكم هذا إىل يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فال يْأخحُْذهحُ«. ويف لفظ آخر: »عن 
الربيع بن سربة اجلهيّن، أّن أباه حدثه أنّه كان مع رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- فقال: يا أيّها 
الّناس، إيّن قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من الّنساء، وإّن اهلل قد حّرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن 

كان عنده منهن شيء فْليحَُخلِّ سبيله، وال تأخذوا ممّا آت�َْيتحُمحُوهحُنَّ َشْيًئا«)	(.

وهذا احلديث يدل على أن الصحابة متتعوا يف فتح مكة بإذن من النيب -صلى اهلل عليه وسلم- مث 
جاء حترميه بعد ذلك، وقوله -صلى اهلل عليه وسلم-: »وإّن اهلل قد حّرم ذلك إىل يوم القيامة« يدل 

على حترمي املتعة حترميا مؤبدا.

قال البيهقي: »وحنن ال نشحُكُّ يف كوهنا على عهد رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- لكنا وجدناه 
هنى عن نكاح املتعة عام الفتح بعد اإلذن فيه، مث مل جنده أذن فيه بعد النهي عنه حىت مضى لسبيله 
-صلى اهلل عليه وسلم-، فكان هني عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه- عن نكاح املتعة موافقا لسنة 

رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- فأخذنا به«)	(.

األمر الثاني: أّن من أراد فهم موقف عمر -رضي اهلل عنه- من نكاح املتعة ال بد له من مجع كل 
األحاديث الواردة يف هذا املوضوع؛ حىت يتبني له املوقف الصحيح والسليم لعمر -رضي اهلل عنه- من 

نكاح املتعة. 

وقد ورد يف بعض ألفاظ األحاديث اليت تبني موقف عمر -رضي اهلل عنه- من نكاح املتعة.. أّن عمر 
-رضي اهلل عنه- بنّي فيها حترمي النيب -صلى اهلل عليه وسلم- لنكاح املتعة، وهذا يؤكد أن ألفاظ 
بعض األحاديث اليت جاء فيها نسبة النهي لعمر -رضي اهلل عنه- معناها أنه هو الذي أظهر حترميها 

ال أنه ابتدأ حترميها من نفسه.

قال ابن حجر: »... عمر مل ينه عنها اجتهادا، وإمنا هنى عنها مستندا إىل هني رسول اهلل -صلى اهلل 
عليه وسلم-، وقد وقع التصريح عنه بذلك«)	(.

وهذه األحاديث هي: 

)	(صحيح مسلم, كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 	/6	0	 رقم 06		.
)	( السنن الكبرى, أحمد بن الحسين البيهقي)ت:58	ه�(، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 5/7		 رقم 70			, طبعة: 

دار الكتب العلمية.
)	( فتح الباري, أحمد بن علي ابن حجر)ت:	85ه�(، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 9/	7	, طبعة: دار المعرفة. 
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احلديث األول: أخرجه ابن ماجه يف »السنن«، والبزار يف »املسند«، ومتام يف »الفوائد«، ومن طريقه 
ابن عساكر يف »تاريخ دمشق«، وأخرجه ابن حزم يف »حجة الوداع«، وأيب الفتح املقدسي يف »حترمي 
نكاح املتعة« مجيعهم من طرق عن الفريايب، عن أبان بن أيب حازم، عن أيب بكر بن حفص عن ابن 
عمر، قال: »ملا ويل عمر بن اخلطاب، خطب الناس فقال: إّن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- أَِذَن 
لنا يف املتعة ثالثا، مث حرمها، واهلل ال أعلم أحدا يتمتع وهو حمصن إال رمجته باحلجارة، إال أن يأتيين 

بأربعة يشهدون أّن رسول اهلل أحلها بعد إذ حّرمها«)	(. واللفظ البن ماجه والبقية حنوه. 

قال البزار: »وهذا احلديث ال نعلم له إسنادا عن عمر أحسن من هذا اإلسناد«. 

 قلت: إسناده حسن، وقد صحح إسناد احلديث ابن حجر كما يف »التلخيص احلبري«)	(، والشوكاين 
كما يف »نيل األوطار«)	(، ويف اإلسناد »أبان بن أيب حازم« اختلفت عبارات أئمة اجلرح والتعديل 

فيه، واألكثر على تعديله، وهو الراجح.

فممن عدله أمحد بن حنبل، وقال عنه: »صاحل احلديث«)	(، وقال يف موضع آخر: »صدوق صاحل 
احلديث«)5(، وقال حيىي بن معني: »ثقة«)6(، وقال البخاري: »صدوق احلديث«)7(، وقال العجلي: 
»ثقة«)8(، وقال ابن منري: »ثقة«)9(، وقال ابن عدي: »وأبان هذا عزيز احلديث، عزيز الروايات، ومل 

أجد له حديثا منكر املنت فأذكره، وأرجو أنه ال بأس به«)0	(. 

وأما من ضعفه فالعقيلي حيث ذكره يف »الضعفاء«)		(، وقال النسائي: »ليس بالقوي«)		(، وذكره 

)	( السنن, أبو عبد الله محمد بن ماجه القزويني )ت:	7	ه�(، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، 	/	8	 رقم 
	96	, طبعة: دار الرسالة العالمية. المسند, أبو بكر أحمد بن عمرو البزار)ت:	9	ه�(، 	/86	 رقم 	8	, طبعة: مكتبة 

العلوم والحكم. الفوائد, تمام بن محمد بن عبد الله )ت: 			ه�(، 	/5	 رقم 8, طبعة: مكتبة الرشد. تحريم نكاح المتعة, نصر 
بن إبراهيم بن نصر أبي الفتح المقدسي)ت:09	ه�(، ص	7 رقم 	6, طبعة: دار طيبة. تاريخ دمشق, أبو القاسم علي بن الحسن 

»ابن عساكر«)ت:	57ه�(، 		/8		 ترجمة	78	, طبعة: دار الفكر. حجة الوداع, أبو محمد علي بن أحمد بن حزم)ت: 
56	ه�(، ص59	 رقم 08	, طبعة: بيت األفكار.

)	( التلخيص الحبير، أحمد بن علي)ت:	85ه�(، 	/			 رقم 500	, طبعة: دار الكتب العلمية. 
)	( نيل األوطار, محمد بن علي بن محمد الشوكاني)ت50		ه�(، 6/	6	, طبعة: دار الحديث. 

)	( العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله-، أحمد بن محمد بن حنبل)ت			ه�(، 	/90	 رقم 90		, طبعة: دار الخاني.  
)5( الجرح والتعديل, عبد الرحمن ابن أبي حاتم)ت:7		ه�(، 	/96	 رقم 089	, طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

)6( الجرح والتعديل، 	/96	 رقم 089	.
)7( علل الترمذي الكبير, محمد بن عيسى الترمذي )ت:79	ه�( ، ص95 رقم 57	, طبعة: عالم الكتب. 

)8( معرفة الثقات, أحمد بن عبد الله العجلي)ت: 	6	ه�(، 	/	5 رقم 5	, طبعة: دار الباز.  
)9( تهذيب التهذيب, أحمد بن علي)ت:	85ه�(, 	/96 رقم 	7	, طبعة: مطبعة دائرة المعارف النظامية.  

)0	(الكامل في ضعفاء الرجال, أبو أحمد بن عدي الجرجاني )ت: 65	ه�(، 	/68 رقم 	0	, طبعة: دار الكتب العلمية. 
)		( الضعفاء الكبير, أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي)ت:			ه�(، 	/		 رقم 6	, طبعة: دار المكتبة العلمية.  

)		( تهذيب التهذيب، 	/96 رقم 	7	.  
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ابن حبان يف »اجملروحني«، وقال: »وكان ممن فحش خطؤه، وانفرد باملناكري«)	(.

قلت: خالصة حالة أنه حسن احلديث، وأما خبصوص من ضعفه من العلماء كالعقيلي, والنسائي, 
وابن حبان, فأما العقيلي فإنه معروف يف تساهله يف التضعيف)	(, وقول ابن حبان يف تضعيفه يرده 
قول ابن عدي أنه مل جيد له حديثا منكرا، وكذلك يرده أقوال العلماء املتقدمني يف تعديل »أبان بن 
أيب حازم« كأمحد وحيىي بن معني والبخاري، وأيضا ابن حبان معروف يف تشدده يف جرح بعض الرواة 
بأقل األسباب)	(, وأما قول النسائي عنه: »ليس بالقوي« فهو ينفي القوة املطلقة ال أصل القوة)	(، 
قال الذهيب يف »املوقظة«: »وقد قيل يف مَجَاعاٍت: ليس بالقوّي، واحتحُجَّ به. وهذا النسائي قد قال يف 

رِجحُ هلم يف كتابه. قال: قولنا: ليس بالقوي، ليس جبرح مفسد«)5(.  ٍة: ليس بالقوّي، وخيحُ ِعدَّ

وأما خبصوص تفاوت درجة من وثقه بنّي كون »أبان بن أيب حازم« يف مرتبة من هو صحيح احلديث 
أو حسن احلديث, فأقول: إن الصواب يف »أبان بن أيب حازم« أنه يف مرتبة من هو حسن احلديث, 
يف  تساهله  والعجلي-مع  التوثيق)6(-,  يف  تشدده  –مع  معني  بن  ثقه كيحىي  أنه  ذكر  من  وقول 
التوثيق)7(-, وابن منري, يرده قول العلماء الذين وثقوا »أبان بن أيب حازم« مع بيان قلة ضبطه, كقول 
أمحد, والبخاري, وابن عدي -وهم من املعتدلني يف التوثيق)8(-, وكذا يرده قول العلماء الذين ضعفوا 

»أبان بن أيب حازم« كالعقيلي, والنسائي, ابن حبان.

 وقد خلص ابن حجر يف »التقريب« حكمه يف »أبان بن أيب حازم« فقال: »صدوق، يف حفظه 
لني«)9( فهو يف مرتبة من هو حسن احلديث، وفرق بني قول ابن حجر يف الراوي »لني احلديث« 
وقوله »صدوق، يف حفظه لني«؛ فاألوىل تضعيف للراوي، والثانية تعديل له لكن ال يبلغ درجة الراوي 

الثقة؛ فهو حسن احلديث.
وقد رحُوي حديث ابن عمر -رضي اهلل عنه- من طريق آخر، ولكنه ال يصح.

أخرجه البزار يف »املسند« والبيهقي يف »السنن الكربى« من طريق عبد العزيز بن أبان قال: أخربنا 

)	( المجروحين, محمد بن حبان بن أحمد )ت:	5	ه�(، 	/99, طبعة: : دار الوعي. 
)	(دراسات في الجرح والتعديل, محمد ضياء الرحمن األعظمي, ص68, طبعة: دار السالم.

)	( دراسات في الجرح والتعديل لألعظمي, ص	7.  
)	( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل, عبد الرحمن بن يحيى المعلمي)ت:86		ه�(، 	/			, طبعة: المكتب 

اإلسالمي.  
)5( الموقظة, محمد بن أحمد الذهبي)ت:8	7ه�(، ص	8, طبعة: مكتبة المطبوعات اإلسالمية.

)6( ضوابط الجرح والتعديل, عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف, ص	7, طبعة: العبيكان. 
)7( ضوابط الجرح والتعديل للعبد اللطيف, ص	7.
)8( ضوابط الجرح والتعديل للعبد اللطيف, ص	7.

)9( تقريب التهذيب، ص6		 رقم 659	.
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منصور بن دينار، عن عمر بن حممد، عن سامل بن عبد اهلل، عن ابن عمر قال: »صعد عمر املنرب، 
فحمد اهلل وأَثىن عليه، مث قال: ما بال أقوام ينكحون هذه املتعة، وقد هنى النيب -صلى اهلل عليه وسلم، 

)أحسبه قال: عنها( ال أحُوَتى بأحد نكحها إال رمجته باحلجارة«)	(. واللفظ للبزار، وحنوه البيهقي. 

وإسناده فيه راٍو مرتوك وهو »عبد العزيز بن أبان«، قال ابن حجر يف »التقريب«: »مرتوك، وكذبه 
ابن معني وغريه«)	(.

احلديث الثاين: جاء يف حديث آخر عن ابن عباس -رضي اهلل عنه- فيه بيان موقف عمر -رضي 
اهلل عنه- من نكاح املتعة، وفيه نسبة النهي للنيب -صلى اهلل عليه وسلم- ولكن احلديث ال يصح. 

وأخرجه  املتعة«.  نكاح  املقدسي يف »حترمي  الفتح  أيب  ومن طريقه  »السنن«،  الدارقطين يف  أخرجه 
الطرباين يف »األوسط« مجيعهم من طريق الرباء بن عبد اهلل، قال: حدثنا أبو نضرة، عن ابن عباس: 
»أن عمر هنى عن املتعة اليت يف النساء، وقال: إمنا أحل اهلل للناس على عهد رسول اهلل -صلى اهلل 
عليه وسلم- والنساء يومئذ قليل، مث حرم عليهم بعد، فال أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل 

به العقوبة«)	(. واللفظ للدارقطين، وحنوه الطرباين. 

قال الطرباين: »مل يرِو هذا احلديث عن أيب نضرة إال الرباء بن عبد اهلل«.

قلت: إسناده شديد الضعف، فيه »الرباء بن عبد اهلل«، وهو ضعيف، وتفاوتت أقوال العلماء يف درجة 
ضعفه)	(، وخلص حاله ابن حجر يف »التقريب« فقال: »ضعيف«)5(، وقد حبثت يف كافة املصادر فلم 

أجد غري هذا الطريق؛ فيكون »الرباء بن عبد اهلل« قد تفرد هبذا السند واملنت.

األمر الثالث: موافقة الصحابة -رضي اهلل عنهم- لعمر يف هنيه، وعدم إنكارهم عليه.. دليل على 
أن نكاح املتعة قد ححُّرم. 

قال الطحاوي: »فهذا عمر -رضي اهلل عنه- قد هنى عن متعة النساء، حبضرة أصحاب رسول اهلل 
-صلى اهلل عليه وسلم-، فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، ويف هذا دليل على متابعتهم له على ما 

)	( مسند البزار, 	/6		 رقم 5		. السنن الكبرى للبيهقي، باب نكاح المتعة، 6/7		 رقم 	7			.
)	( تقريب التهذيب، ص56	 رقم 	08	. وانظر أقوال العلماء فيه: تهذيب الكمال, يوسف بن عبد الرحمن المزي 

)ت:		7ه�(، 8	/07	 رقم 				, طبعة: مؤسسة الرسالة. 
)	( السنن, أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني )ت:85	ه�(، كتاب النكاح، باب المهر، 	/	8	 رقم 		6	, طبعة: مؤسسة 
الرسالة. المعجم األوسط, سليمان بن أحمد الطبراني)ت:60	ه�(، 	/			 رقم 7		, طبعة: دار الحرمين. تحريم نكاح المتعة 

ألبي الفتح المقدسي، ص	6 رقم 50.
)	( انظر أقوال العلماء فيه: تهذيب الكمال، 	/7	 رقم 	65. تهذيب التهذيب، 	/6		 رقم 786.

)5( تقريب التهذيب، ص			 رقم 9	6.
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هنى عنه من ذلك، ويف إمجاعهم على النهي يف ذلك عنها، دليل على نسخها وحجة«)	(.

األمر الرابع: وهو جواب عن األحاديث الواردة عن جابر -رضي اهلل عنه- واليت فيها نسبة النهي 
لعمر -رضي اهلل عنه-، وهي قوله: »فنهانا عنهما عمر فانتهينا«، وقوله: »حىت هنى عنه عمر«.

قال النووي: »هذا حممول على أّن الذي استمتع يف عهد أيب بكر وعمر مل يبلغه النسخ، وقوله »حىت 
هنانا عنه عمر« يعين حني بلغه النسخ«)	(. وقال ابن حجر: »لعل جابرا ومن نحُِقَل عنه استمرارهم 

على ذلك بعده -صلى اهلل عليه وسلم- إىل أن هنى عنها عمر مل يبلغهم النهي«)	(.

المطلب الثاني: الوقائع التي نهى عنها عمر -رضي اهلل عنه- في نكاح المتعة.

كان نكاح املتعة مباحا يف أول اإلسالم حىت ححُرِّم يف فتح مكة، وبعض الصحابة -رضي اهلل عنهم- مل 
يبلغه النهي، فاستمر على األمر األول من إباحتها، وملا كان يف خالفة عمر بن اخلطاب -رضي اهلل 
عنه- حصلت بعض الوقائع من ذلك، حىت بلغ اخلرب عمر -رضي اهلل عنه-، فأظهر للناس حترميها 

بعد أن كان خافيا على بعضهم.

الواقعة األولى: تمتُّع عمرو بن ُحَرْيث رضي اهلل عنه. 
أخرج عبد الرزاق يف »املصنف«، ومن طريقه كل من: مسلم يف »صحيحه«، وأيب عوانة يف »املسند«، 
والبيهقي يف »السنن الكربى«، وأيب الفتح املقدسي يف »حترمي نكاح املتعة« من طريق أيب الزبري، قال: 
مسعت جابر بن عبد اهلل يقول: »كنا نستمتع بالقبضة من التَّْمِر والدقيق األيام على عهد رسول اهلل 

-صلى اهلل عليه وسلم- وأيب بكر، حىت هنى عنه عمر، يف شأن عمرو بن ححَُرْيٍث«)	(. 
وذكر عبد الرزاق قصة متتع عمرو بن ححَُرْيٍث يف موضع آخر، وسندها صحيح. قال عبد الرزاق: »عن 
ابن جريج قال: أخربين أبو الزبري، أنه مسع جابر بن عبد اهلل يقول: َقِدَم َعْمرحُو بن ححَُرْيث من الكوفة، 
فاستمتع مبوالة، فأحُيت هبا عمر وهي ححُب�َْلى فسأهلا، فقالت: استمتع يب عمرو بن ححَُرْيث، فسأله، فأخربه 

بذلك أمرا ظاهرا، قال: فهال غريها, فذلك حني هنى عنها«)5(.

)	(شرح معاني اآلثار، أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي)ت: 			ه�(،  	/6	, طبعة: عالم الكتب.  
)	( المنهاج شرح صحيح مسلم، يحيى بن شرف النووي)ت: 676ه�(، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 9/	8	, طبعة: دار 

إحياء التراث العربي. 
)	( فتح الباري، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 9/	7	.

)	( المصنف, أبو بكر عبد الرزاق بن همام )ت:			ه�(، كتاب الطالق، باب المتعة، 500/7 رقم 8	0		, طبعة: المكتب 
اإلسالمي. صحيح مسلم, كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 	/		0	 رقم 05		. مسند أبي عوانة، كتاب الحج، باب الدليل 

على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر، 	/		 رقم 098	 و099	. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب 
الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا، 8/7		 رقم 68			. تحريم نكاح المتعة ألبي الفتح المقدسي، ص	0	 رقم 79.

)5( المصنف، كتاب الطالق، باب المتعة، 500/7 رقم 9	0		.
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الواقعة الثانية: تمتع سلمة بن أمية رضي اهلل عنه.

رحُويت هذه القصة من طريقني، أحدمها فيه التصريح بصاحب القصة وهو سلمة بن أمية اجلمحي، 
والطريق اآلخر ذحُكر مبهما »رجل من بين مجح«. 

وقد ذحُكر يف بعض ألفاظ الطريق األول أّن الذي متتع هو معبد بن أمية أخو سلمة بن أمية، وال يصح 
ذلك، والصواب أنه سلمة وليس معبًدا. وهذه الطرق على النحو التايل:

األول: طريق طاوس عن ابن عباس، رضي اهلل عنه. 

وكذا  ومنسوخه«  احلديث  »ناسخ  يف  شاهني  ابن  طريقه  ومن  »املصنف«  يف  الرزاق  عبد  أخرجه 
البخاري يف »التاريخ األوسط«. قال عبد الرزاق: »عن ابن جريج قال: أخربين عمرو بن دينار، عن 
طاوس، عن ابن عباس قال: مل ي�حُرَْع عمر أمري املؤمنني إال أّم أراكة)	(، قد خرجت ححُب�َْلى فسأهلا عمر 
عن محلها, فقالت: استمتع يب سلمة بن أمية بن خلف، فلّما أنكر ابن صفوان)	( على ابن عباس 
بعض ما يقول يف ذلك، قال: فسل عّمك: هل استمتع«. ويف لفظ البخاري: »... قال: تسأل 

عّمك هل استمتع؟«)	(. 

وقد  إسناده)	(,  تقدح يف  علة  أقف على  السند, ومل  متصل  ثقات, وهو  فرجاله  وإسناده صحيح، 
صححه ابن حجر كما يف »فتح الباري«)5(.

)	( لم يتبين لي من هي، ولم أقف على ترجمتها في كتب التراجم. 
)	( في »مصنف عبد الرزاق« وكذا »الناسخ والمنسوخ البن شاهين« ذحُكر«فلما أنكر صفوان«، والصواب »ابن صفوان« كما هو 

في رواية البخاري في »التاريخ األوسط«، وكذا عند عبد الرزاق في »المصنف« في موضع آخر«99/7	 رقم 7	0		«. وابن 
صفوان هو: »عبد الله بن صفوان الجمحي«. 

)	( مصنف عبد الرزاق، كتاب الطالق، باب المتعة، 98/7	 رقم 		0		. ناسخ الحديث ومنسوخه, أبو حفص عمر بن 
أحمد بن شاهين )ت: 85	ه�(، ص5		 رقم 	5	, طبعة: دار الحكمة. التاريخ األوسط، محمد بن إسماعيل البخاري)ت: 

56	ه�(, 	/			 رقم 		6, طبعة: دائرة المعارف العثمانية.
)	( دراسة رجال اإلسناد: 

الراوي األول: »ابن جريح«: قال ابن حجر في »نقريب التهذيب« )ص	6	رقم9			(: )عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, 
األموي موالهم, المكي, ثقة, فقيه, فاضل, وكان يدلس ويرسل(. وقد صرح في روايته بصيغة صريحة في السماع فزال ما يخشاه 

من تدليس وإرسال. وانظر أقواال أخرى للعلماء في »ابن جريج« عند المزي في »تهذيب الكمال« )8	/8		رقم9	6	(. 
الراوي الثاني: »عمرو بن دينار«: قال ابن حجر في »نقريب التهذيب« )ص			رقم		50(: )عمرو بن دينار, المكي, أبو 

محمد األثرم, الجمحي موالهم, ثقة ثبت(. وانظر أقواال أخرى للعلماء في »عمرو بن دينار« عند المزي في »تهذيب الكمال« 
)		/5رقم60		(. 

الراوي الثالث: »طاوس«: قال ابن حجر في »تقريب التهذيب« )ص	8	رقم009	(: )طاوس بن كيسان, اليماني, أبو عبد 
الرحمن, الحميري موالهم, الفارسي, يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب, ثقة, فقيه, فاضل(. وانظر أقواال أخرى للعلماء في »طاوس 

بن كيسان« عند المزي في »تهذيب الكمال« )		/57	رقم958	(. 
)5( فتح الباري البن حجر، 9/	7	. 
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وابن صفوان هو »عبد اهلل بن صفوان بن أمية اجلمحي« من سادات قريش، ولد يف زمن النيب -صلى 
اهلل عليه وسلم-، وقتل مع عبد اهلل بن الزبري سنة ثالث وسبعني من اهلجرة)	(. 

وعم »ابن صفوان« هو الصحايب سلمة بن أمية بن خلف اجلمحّي اللخمي)	( -رضي اهلل عنه- كما 
هو مذكور يف الرواية. 

وأخرج عبد الرزاق يف »املصنف« فقال: »عن ابن جريج، قال أبو الزبري: ومسعت طاوسا يقول: قال 
ابن صفوان: ي�حُْفيِت ابن عَباس بالزنا، قال: فعدد ابن عّباس رجاال كانوا من أهل املتعة، قال: فال أذكر 

ممن عّدد غري معبد بن أمية«)	(. 

يف  حجر  ابن  قال  بالسماع،  صرحية  بصيغة  فيه  يصرح  ومل  مدلس،  وهو  جريج،  ابن  فيه  وإسناده 
»طبقات  يف كتابه  حجر  ابن  وذكره  ويرسل«)	(.  يدلس  وكان  فاضل،  فقيه،  »ثقة،  »التقريب«: 
املدلسني« يف املرتبة الثالثة، وقال: »عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي، فقيه احلجاز، مشهور 
بالعلم والثبت، كثري احلديث، وصفه النسائي وغريه بالتدليس، قال الدارقطين: شر التدليس تدليس 

ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس ال يدلس إال فيما مسعه من جمروح«)5(. 

 ويشهد لقصة ابن صفوان وابن عباس -رضي اهلل عنه- ماصح قبلها، وما سيأيت بعدها، وأما قوله: 
»معبد بن أمية« فليس بصحيح، وهو خمالف لطريق عمرو بن دينار عن طاوس. 

قال ابن حجر: »أما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة، اختلف فيها هل وقعت هلذا أو هلذا«)6(، ومل 
يرجح ابن حجر بينهما، قلت: الصواب أّن القصة وقعت ل�«سلمة بن أمية« كما يف اإلسناد الصحيح 
تمل أيضا أن ابن عباس -رضي اهلل عنه-  من طريق عمرو بن دينار عن طاوس الذي سبق ذكره، وحيحُ
عدد البن صفوان بعض من متتع، وذََكر منهم معبد بن أمية وغريه، وتكون القصة ل�«سلمة بن أمية«؛ 

فال تعارض إذن.

)	( انظر في ترجمته في: التاريخ الكبير، 8/5		 رقم 	5	. تاريخ دمشق، 9	/	0	 رقم 	5		. تهذيب الكمال، 5	/5		 
رقم 				. سير أعالم النبالء، محمد بن أحمد الذهبي)ت:8	7ه�(، 79/5 رقم 0		, طبعة: مؤسسة الرسالة. تقريب 

التهذيب، ص08	 رقم 	9		.
)	( انظر ترجمته في: اإلصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي ابن حجر)ت:	85ه�(،  	/			 رقم 75		. طبعة: دار 

الكتب العلمية. 
)	( المصنف، كتاب الطالق، باب المتعة، 99/7	 رقم 7	0		. 

)	( تقريب التهذيب، ص	6	 رقم 	9		.
)5( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، أحمد بن علي ابن حجر)ت:	85ه�(، ص		 رقم 	8, طبعة: مكتبة 

المنار.
)6( فتح الباري، 7/9		.
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الثاين: طريق عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس، رضي اهلل عنه. 

أخرجه عبد الرزاق يف »املصنف« ومن طريقه ابن شاهني يف »ناسخ احلديث ومنسوخه«. قال عبد 
الرزاق: »عن ابن جريج قال: أخربين عطاء أنّه مسع ابن عباس يراها اآلن حالال، وأخربين أنه كان يقرأ: 
)فما اْسَتْمت�َْعتحُْم ِبِه ِمن�ْهحُنَّ ِإىَل أَجٍل َفآتحُوهحُنَّ أحُجحُوَرهحُنَّ(، وقال ابن عباس: »يف حرف إىل أجل«. قال 
عطاء: وأخربين من شئت، عن أيب سعيد اخلدري قال: لقد كان أحدنا يْسَتْمِتعحُ مبِْلِء القدح سحَُوي�ًْقا. 
وقال »صفوان«)	(: هذا ابن عباس ي�حُْفيِت بالزنا، فقال ابن عباس: إيّن ال أفيت بالزنا؛ أفنِسي صفوان)	( 

أم أَرَاَكَة؟ فواهلل إّن ابنها ملن ذلك.. أفزنا هو؟. قال: واْسَتْمَتَع هبا رجل من بين مجحٍَُح«)	(. 

ولفظ ابن شاهني: »... قال: فقال ابن صفوان: هذا ابن عباس ي�حُْفيِت بالزنا، فقال ابن عباس: إيّن ال 
أفيت بالزنا؛ أفنسي ابن صفوان »أم«)	( أراكة؟ فواهلل إّن ابنها ملن ذلك.. أفزنا هو؟ قال: واستمتع هبا 

رجل من بين مجحَُح«. 

وإسناده صحيح. و«ابن جريج« مشهور بالتدليس ومل يصرح فيه بالتحديث يف موضع الشاهد، ولكن 
مل ذلك على االتصال إذا كان عن عطاء خاصة وبلفظ »قال عطاء«، وقد صرح ابن جريج نفسه  حيحُ

عن ذلك، فقال: »إذا قلت: قال عطاء، فأنا مسعته منه، وإن مل أقل: مسعت«)5(. 

وقوله »رجل من بين مجح« هو سلمة بن أمية اجلمحي كما يف طريق طاوس عن ابن عباس، رضي 
اهلل عنه.

الواقعة الثالثة: تمتع الربيع بن أمية. 
أخرج مالك يف »املوطأ« ومن طريقه البيهقي يف »السنن الكربى« و«معرفة السنن واآلثار«، وكذا أيب 
الفتح املقدسي يف »حترمي نكاح املتعة«، قال مالك: »عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري أّن خولة 
بنت حكيم دخلت على عمر بن اخلطاب، فقالت: إّن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة، فحملت 
منه، فخرج عمر بن اخلطاب، فزعا، جير رداءه، فقال: هذه املتعة، ولو كنت تقّدمت فيها لرمجت«)6(.

)	( والصواب »ابن صفوان«. 
)	( والصواب »ابن صفوان«.

)	( مصنف عبد الرزاق، كتاب الطالق، باب المتعة، 97/7	 رقم 		0		.  ناسخ الحديث ومنسوخه البن شاهين، ص5		 
رقم 55	.

)	( في المطبوع ذحُكر »أمر أراكة« والصواب ما أثبته. 
)5( التاريخ الكبير, أبو بكر بن أبي خيثمة )ت:79	ه�(، 	/50	 رقم 858, طبعة: الفاروق الحديثة. وإسناده صحيح. 

)6( الموطأ، مالك بن أنس )ت79	ه�(، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 	/778 رقم 	99	. طبعة: مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نهيان لألعمال الخيرية. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، 6/7		 رقم 	7			. معرفة السنن 
واآلثار، أحمد بن الحسين البيهقي)ت:58	ه�(، 0	/78	 رقم 					, طبعة: دار قتيبة. تحريم نكاح المتعة ألبي الفتح 

المقدسي، ص	7 رقم 	6.
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وأخرج أيضا عبد الرزاق يف »املصنف« بأطول من رواية مالك. قال عبد الرزاق: »عن معمر، عن 
الزهري قال: أخربين عروة بن الزبري أن ربيعة بن أمية بن خلف تزوج مولدة من مولدات املدينة بشهادة 
امرأتني إحدامها خولة بنت حكيم، وكانت امرأة صاحلة، فلم يفجأهم إال الوليدة قد محلت، فذكرت 
ذلك خولة لعمر بن اخلطاب، فقام جير صنفة ردائه من الغضب حىت صعد املنرب، فقال: إنه بلغين 
لو كنت تقدمت يف هذا  امرأتني، وإين  املدينة بشهادة  أمية تزوج مولدة من مولدات  أن ربيعة بن 

لرمجت«)	(. 

قلت: القصة ال تثبت؛ فمدارها على عروة بن الزبري، ومل يثبت له مساع من عمر -رضي اهلل عنه-؛ فقد 
ولد عروة يف آخر خالفة عمر، وبعضهم ذكر أنه ولد يف خالفة عثمان)	(، ونص على عدم مساعه أبو 
زرعة، فقال: »عروة بن الزبري عن أيب بكر الصديق مرسل، وعن عمر مرسل، وعن سعد مرسل«)	(. 

وقال ابن عبد الرب: »اخلرب من رواية عمر منقطع، وقد رحُوِّيَناهحُ متصال«)	(. مث ساق ابن عبد الرب اإلسناد 
املتصل. 

البن  العالية  »املطالب  يف  ومسدد، كما  »املصنف«  يف  شيبة  أيب  ابن  املتصل  اإلسناد  أخرج  وقد 
حجر«، وابن عبد الرب يف »االستذكار«، مجيعهم من طريق ابن إدريس، عن حيىي بن سعيد، عن نافع، 
عن ابن عمر، قال: قال عمر: »لو تقدمت فيها لرمجت، يعين املتعة«)5(. واللفظ البن أيب شيبة وابن 

عبد الرب، ولفظ مسدد: »قال عمر -رضي اهلل عنه-: لو كنت تقدمت يف متعة النساء لرمجت«.

وإسناده صحيح، وليس فيه ذكر لقصة ربيعة بن أمية، فتبقى قصة ربيعة بن أمية ضعيفة النقطاعها، 
والصواب أّن الذي وقعت له القصة هو »سلمة بن أمية« أخو الربيع كما تقدم، وليس الربيع.

◌ ◌ ◌

)	( المصنف، كتاب الطالق، باب المتعة، 7/	50 رقم 8	0		.  
)	( انظر: تهذيب الكمال، 0	/		 رقم 905	.

)	( المراسيل، عبد الرحمن ابن أبي حاتم)ت:7		ه�(، ص9		 رقم 		5, طبعة: الناشر: الرسالة. 
)	( االستذكار, يوسف بن عبد الله ابن عبد البر)ت	6	ه�(، 5/		5, طبعة: دار الكتب العلمية. 

)5(  المصنف, أبو بكر ابن أبي شيبة)ت 5		ه�(، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة وحرمتها، 	/	55 رقم 7069	, طبعة: 
مكتبة الرشد. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن علي ابن حجر)ت:	85ه�(،  8/	7	 رقم 5	7	و76/9 رقم 

	86	, طبعة: دار العاصمة. االستذكار البن عبد البر، 5/		5.
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الخاتمة

يف هناية هذا البحث يتبني لنا عدة أمور:

األول: ورد عن عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه- عدة أحاديث تبني موقفه من نكاح املتعة، وأنه 
هنى عنها, وقد جاء يف أحاديث جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنه- ما قد يفهم منه أّن عمر -رضي 

اهلل عنه- هو الذي هنى عن نكاح املتعة وليس النيب -صلى اهلل عليه وسلم- وهذا الفهم ال يصح.

الثاين: ثبت حترمي نكاح املتعة من النيب -صلى اهلل عليه وسلم- عام الفتح بعد أن كان مباحا، 
وهذا يؤكد أن عمر -رضي اهلل عنه- كان متبعا يف هنيه للنيب -صلى اهلل عليه وسلم. 

الثالث: ورد يف بعض ألفاظ األحاديث اليت تبني موقف عمر -رضي اهلل عنه- من نكاح املتعة 
أّن عمر -رضي اهلل عنه- بنّي فيها حترمي النيب -صلى اهلل عليه وسلم- لنكاح املتعة، وهذا يؤكد أن 
ألفاظ بعض األحاديث اليت جاء فيها نسبة النهي لعمر -رضي اهلل عنه- معناها أنه هو الذي أظهر 

حترميها ال أنه ابتدأ حترميها من نفسه.

الرابع: موافقة الصحابة -رضي اهلل عنهم- لعمر يف هنيه، وعدم إنكارهم عليه؛ دليل على أن 
نكاح املتعة كان قد حرم من قبل.

اخلامس: بعض الصحابة -رضي اهلل عنهم- مل يبلغهم النهي، فاستمروا على األمر األول من 
إباحته، وملا كان يف خالفة عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه- حصلت بعض الوقائع من ذلك حىت 

بلغ اخلرب عمر -رضي اهلل عنه- فأظهر للناس حترميه بعد أن كان خافيا على بعضهم.

◌ ◌ ◌
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قائمة المصادر المراجع

• االستذكار, أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب )ت: 	6	ه�(، حتقيق: سامل حممد 	
عطا وحممد علي معوض، طبعة: دار الكتب العلمية، بريوت، ط	، 				ه�، 000	م.

• اإلصابة في تمييز الصحابة، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر )ت: 	85ه�(، 	
حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، طبعة: دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط	، ط	، 5			ه�.  

• التاريخ األوسط, حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري )ت: 56	ه�(، حتقيق: 	
حممود إبراهيم زايد، طبعة: دار الوعي، مكتبة دار الرتاث، حلب، القاهرة، ط	، 97		ه�، 

977	م. 

• القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل »ابن عساكر« )ت: 	57ه�(، 	 تاريخ دمشق، أليب 
حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، طبعة: دار الفكر، 5			ه�، 995	م.

• التاريخ الكبير املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة, أليب بكر أمحد بن أيب خيثمة )ت: 79	ه�(، 	
حتقيق: صالح بن فتحي هالل، طبعة: الفاروق احلديثة، القاهرة، ط	، 7			ه�، 006	م. 

• التاريخ الكبير، حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري )ت: 56	ه�(، طبعة: دائرة 	
املعارف العثمانية، حيدر آباد.

• )ت: 	 إبراهيم  بن  نصر  بن  إبراهيم  بن  نصر  املقدسي  الفتح  أليب  المتعة،  نكاح  تحريم 
90	ه�(، حتقيق: محاد بن حممد األنصاري، طبعة: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط	.

• تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد 	
بن حجر )ت: 	85ه�(، حتقيق: : د. عاصم بن عبد اهلل القريويت، طبعة: مكتبة املنار، 

عمان، ط	، 	0		ه�، 	98	م.

• تقريب التهذيب، البن حجر أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد )ت: 	85ه�(، حتقيق: 	
حممد عوامة، طبعة: دار الرشيد، سوريا، ط	، 06		ه�، 986	م. 

• التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، البن حجر أيب الفضل أمحد بن 	
علي بن حممد)ت: 	85ه�(، طبعة: دار الكتب العلمية، ط	، 9			ه�، 989	م. 

• التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل، لعبد الرمحن بن حيىي املعلمي )ت: 86		ه�(، 	
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مع خترجيات وتعليقات: حممد ناصر الدين األلباين وآخرين، طبعة: املكتب اإلسالمي، ط	، 
06		ه�، 986	م.

• تهذيب التهذيب، البن حجر أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد )ت: 	85ه�(، طبعة: 	
مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، ط	، 6			ه�.

• تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي )ت: 		7ه�(، 	
حتقيق: د. بشار عواد معروف، طبعة: مؤسسة الرسالة، بريوت، ط	، 00		ه�، 980	م. 

•  الجامع الصحيح, حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري )ت: 56	ه�(، حتقيق: 	
حممد زهري بن ناصر الناصر, الناشر: دار طوق النجاة, ط	, 				ه�.

• الجرح والتعديل, البن أيب حامت، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس )ت: 7		ه�(، 	
طبعة: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، اهلند، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط	، 

	7		ه�، 	95	م.

• أيب 	 بن سعيد )ت: 56	ه�(، حتقيق:  بن أمحد  أيب حممد علي  الوداع, البن حزم  حجة 
صهيب الكرمي، طبعة: بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، ط	، 998	ه�.

• دراسات في الجرح والتعديل, حملمد ضياء الرمحن األعظمي, طبعة: دار السالم, الرياض, 	
ط	, 				ه�.

• شعيب 	 حتقيق:  85	ه�(،  )ت:  الدارقطين  أمحد  بن  عمر  بن  علي  احلسن  أليب  السنن, 
األرنؤوط وآخرين، طبعة: مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط	، 				ه�، 	00	م.

• حتقيق: شعيب 	 )ت: 	7	ه�(،  القزويين  يزيد  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  ماجة  البن  السنن, 
األرنؤوط وآخرين، طبعة: دار الرسالة العاملية، ط	، 0			ه�، 009	م. 

• السنن الكبرى, ألمحد بن احلسني بن علي البيهقي)ت: 58	ه�(، حتقيق: حممد عبد القادر 	
عطا، طبعة: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط	، 				ه�، 	00	م. 

• سير أعالم النبالء, أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب )ت: 8	7ه�(، حتقيق: 	
شعيب األرناؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة، ط	، 05		ه�، 985	م. 

• شرح معاني اآلثار, أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي )ت: 			ه�(، حتقيق: 	
حممد زهري النجار وحممد سيد جاد احلق، طبعة: عامل الكتب، ط	، 				ه�، 	99	م. 
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• صحيح مسلم, ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت: 	6	ه�(، حتقيق: 	
حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

• الضعفاء الكبير، أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى العقيلي)ت: 			ه�(، حتقيق: عبد 	
املعطي أمني قلعجي، طبعة: دار املكتبة العلمية، بريوت، ط	، 	0		ه�، 	98	م. 

• ضوابط الجرح والتعديل, عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف, طبعة: العبيكان, الرياض, 	
ط	, 				ه�, 		0	م. 

• علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي، حملمد بن عيسى الرتمذي )ت: 79	ه�(، 	
حتقيق: صبحي السامرائي وآخرين، طبعة: عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، بريوت، ط	، 

09		ه�.

• العلل ومعرفة الرجال، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل )ت: 			ه�(، حتقيق: وصي 	
اهلل بن حممد عباس، طبعة: دار اخلاين، الرياض، ط	، 				ه�، 	00	م. 

• فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر أيب الفضل أمحد بن علي)ت: 	85ه�(، 	
طبعة: دار املعرفة ، بريوت، 79		ه�.

• السلفي، 	 اجمليد  لتمام بن حممد بن عبد اهلل )ت: 			ه�(، حتقيق: محدي عبد  الفوائد, 
طبعة: مكتبة الرشد، الرياض، ط	، 				ه�. 

• الكامل في ضعفاء الرجال، أليب أمحد بن عدي اجلرجاين )ت: 65	ه�(، حتقيق: عادل 	
بريوت، ط	، 8			ه�،  العلمية،  الكتب  دار  طبعة:  معوض،  حممد  وعلي  املوجود  عبد 

997	م.

• المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, حملمد بن حبان بن أمحد )ت: 	5	ه�(، 	
حتقيق: حممود إبراهيم زايد، طبعة: دار الوعي، حلب، ط	، 96		ه�.

• إدريس )ت: 7		ه�(، 	 بن  بن حممد  الرمحن  عبد  أيب حامت، أليب حممد  المراسيل، البن 
حتقيق: شكراهلل نعمة اهلل قوجاين، طبعة: الرسالة، بريوت، ط	، 97		ه�. 

• مسند البزار »البحر الزخار«, أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار )ت: 	9	ه�(، 	
حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل وآخرين، طبعة: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط	. 

• المسند، أليب عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم )ت: 6		ه�(، حتقيق: أمين بن عارف 	
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الدمشقي، طبعة: دار املعرفة، بريوت، ط	، 9			ه�، 998	م.

• المصنف، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي )ت: 			ه�(، حتقيق: حبيب 	
الرمحن األعظمي، طبعة: اجمللس العلمي، اهلند، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط	.

• عثمان 	 بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بكر  أليب  واآلثار,  األحاديث  في  المصنف 
العبسي )ت: 5		ه�(، حتقيق: كمال يوسف احلوت، طبعة: مكتبة الرشد، الرياض، ط	، 

09		ه�.

• المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، البن حجر أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد 	
دار  العاصمة،  دار  طبعة:  الشثري،  ناصر  بن  د.سعد  حتقيق:  	85ه�(،  )ت:  حجر  بن 

الغيث، السعودية، ط	، 9			ه�.

• المعجم األوسط, لسليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين )ت: 60	ه�(، حتقيق: طارق بن 	
عوض اهلل، وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، طبعة: دار احلرمني، القاهرة.

• معرفة الثقات, أليب احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صاحل العجلي )ت: 	6	ه�(، دار الباز، 	
ط	، 05		ه�، 	98	م. 

• معرفة السنن واآلثار، ألمحد بن احلسني بن علي البيهقي)ت: 58	ه�(، حتقيق: عبد املعطي 	
أمني قلعجي، طبعة دار قتيبة، دمشقق، بريوت، ط	، 				ه�, 	99	م. 

• المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي 	
)ت: 676ه�(، طبعة: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط	، 	9		ه�.

• الموقظة، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب )ت: 8	7ه�(، حتقيق: عبد الفتاح 	
أيب غحُّدة، طبعة: مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط	، 				ه�.

• الموطأ، ملالك بن أنس )ت: 79	ه�(، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، طبعة: مؤسسة 	
زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية، أبو ظيب، اإلمارات، ط	، 5			 ه�، 	00	م.

• ناسخ الحديث ومنسوخه، أليب حفص عمر بن أمحد بن شاهني )ت: 85	ه�(، حتقيق: 	
الصادق عبد الرمحن الغرياين، ط	، طبعة: دار احلكمة، طرابلس، لبنان، 996	م.

• الدين 	 عصام  حتقيق:  50		ه�(،  )ت  الشوكاين  حممد  بن  علي  بن  حملمد  األوطار,  نيل 
الصبابطي، طبعة: دار احلديث، مصر، ط	، 				ه�، 	99	م. 
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