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 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

املحرمات واملحرمات بسبب املصاهرة  عن حتدثنا يف املقالة السابقةفقد      
كاح سائلني اهللا عز وجل أن يتقبل ونستكمل بعض األحكام املتعلقة بفقه النًمؤقتا 

 .جهد املقل وأن ينفع به املسلمني
òß‹a@òzØãþaZ@

 :زواج املتعة: ًأوال
ًأمتعيني نفسك شهرا أو موسم احلج, أو ما : هو أن يقول للمرأة: زواج املتعة

, أو لوليها بعد أن يقدره أقمت يف البلد أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج هبا
احلاوي الكبري −املحرمهو نكاح املتعة هذا ما معلومة أو جمهولة فإبمدة, 

)٩/٣٢٨.( 
ذهب مجاهري العلامء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم أن نكاح  :حكمه

ه كان جائزا أول اإلسالم ثم نسخ احلكم  وهو مذهب األئمة ,ًاملتعة حرام, وأ
 .األربعة وغريهم

 :واحتجوا عىل ذلك بام يأيت
 ليس كنا نغزو مع رسول اهللا : سمعت عبد اهللا يقول: , قال عن قيس−١

لنا نساء, فقلنا أال نستخيص? فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب 
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 ).١٤٠٤(ومسلم ) ٥٠٧١(

جابر بن عبد سمعت احلسن بن حممد حيدث عن :  وعن عمر بن دينار قال−٢
ِخرج علينا منادي رسول اهللا: اهللا وسلمة بن األكوع, قاال ِ ُ َ ُ َِ َ َ ْ ََ َ َ فقال� َ َ ِإن رسول اهللا : َ َ ُ َ َّ ِ� 

ِقد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء َ ُ ْ ْ ِّْ َ ْ َ ََ ْ َ ُْ َ َ ِْ ِ َِ َُ ) ٥١١٨, ٥١١٧(أخرجه البخاري −َ



 ٢

 ).١٤٠٥(ومسلم 
ه قال−٣ َأذن لنا «:  عن الربيع بن سربة اجلهني عن أبيه سربة, أ َ َ ِ ِرسول اهللا َ ُ ُ َ� 

ا ورجل إىل امرأة من ب َباملتعة فانطلقت أ ْ ُ َ َ ُِ ٍ َِ ََ ْ ََ ِ ٌ ََ ُ ْ َ َْ ْ ْ ٌني عامر كأهنا بكرةِ َ َّْ َ َ َ َ ٍ ِ ُعيطاء َِ َ ْ َفعرضنا عليها  َ ْ ََ َ َْ َ َ
فسنا فقالت ْأ َ َ َ َُ َ ْ ُما تعطي فقلت: َ ْ ُ َ ِ ْ ُ ِردائي وقال صاحبي: َ ِ َِ َ ََ َ ِردائي وكان رداء صاحبي : ِ ِ َِ َ َ َُ ِ َِ َ

ِأجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إىل رداء صاحب ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ ِْ ِ َِ ِ ِْ َُ َ َ ََ ْ َْ َُ ْي أعجبها وإذا نظرت َ َ َ ََ ِ َ َ َ َ ْ َ
ْإيل أعجبتها ثم قالت َ َ َُّ َ ْ َُ ْ َ َّ َ ت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثالثا ثم إن رسول اهللا : ِ ِأ َ َُ َ َّ َ ََّ ُ ً َ ْ َِ َ َ َ َ َُ ََ ِْ ِ َ ُ ِ ْ َ� 

َقال َمن كان عنده يشء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها: َ ُ ُ َ ْ ُ َْ ِّ ْ َِّ َ َ َ ٌ ََ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِّ َْ ْ َ أخرجه مسلم  −»َ
)١٤٠٦(. 

ِثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول اهللا ... «ويف رواية  ُ َُ َ َ َّ ُ ْ ْ ْ ََّ َ َ ْ َ َّْ َ َْ َ َ ُْ ِ ُ«−
 ).١٤٠٦−٢٠(أخرجه مسلم 

òÈn¾a@bØã@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

 :)٨٩/ ٣(االختيار لتعليل املختار  يف قال املوصيل
َفمن ابتغى {: تعة فلقوله تعاىلونكاح املتعة والنكاح املؤقت باطل, أما امل َ ْ ِ َ َ

َوراء ذلك فأوئلك هم العادون َ َُ َ َْ َُ َ َُ َ َِ  ., وهذه ليست مملوكة وال زوجة] ٧: املؤمنون[} ُِ
 ):٢/٣٨٥(قال الطحاوي يف رشح معاين اآلثار 

 املتعة بعد ففي هذه اآلثار حتريم رسول اهللا ... بعد أن ساق مجلة من اآلثار
ياها, فثبت بام ذكرنا نسخ ما يف اآلثار األول التي ذكرناها يف أول إذنه فيها وإباحته إ

ضاهذا الباب, ثم روي عن أصحاب رسول اهللا   .ً النهي عنها أ
 ):٧/٢٠٩( يف التمهيد قال ابن عبد الرب

 يف حتريم نكاح املتعة مما قد ذكرناه ما فيه شفاء وليس قد روى عن النبي 
 ...ك إال رسول اهللا أحد من خلق اهللا إال يؤخذ ويرت

وأمجعوا أن املتعة نكاح ال إشهاد فيه وال ويل وإنه نكاح إىل أجل : قال أبو عمر
تقع فيه الفرقة بال طالق وال مرياث بينهام وهذا ليس حكم الزوجات يف كتاب اهللا 

 .وال سنة رسول اهللا 
 :)٢٠١−٥/٢٠٢(جاء يف رشح النووي عىل صحيح مسلم

ً نكاح املتعة كان جائزا يف أول اإلسالم ثم ثبت ثبت أن :قال املازري



 ٣

ه نسخ وانعقد اإلمجاع عىل حتريمه ومل خيالف  باألحاديث الصحيحة املذكورة هنا أ
فيه إال طائفة من املستبدعة وتعلقوا باألحاديث الواردة يف ذلك, وقد ذكرنا أهنا 

 .منسوخة فال داللة هلم فيها
لتحريم واإلباحة كانا مرتني, وكانت والصواب املختار أن ا: يقال النوو

ًحالال قبل خيرب ثم حرمت يوم خيرب ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس 
ام حتريام مؤبدا إىل يوم القيامة, واستمر  ًالتصاهلا ثم حرمت يومئذ بعد ثالثة أ ً

إن اإلباحة خمتصة بام قبل خيرب والتحريم يوم خيرب : التحريم وال جيوز أن يقال
أبيد, وأن الذي كان يوم الفتح جمرد توكيد التحريم من غري تقدم إباحة يوم للت

الفتح كام اختاره املازري والقايض, ألن الروايات التي ذكرها مسلم يف اإلباحة يوم 
الفتح رصحية يف ذلك فال جيوز إسقاطها وال مانع يمنع تكرير اإلباحة, واهللا تعاىل 

 .أعلم
 ):٩/٣٢٨(كبري  احلاوي القال املرداوي يف
# ®: ويف القرآن والسنة دليل عىل حتريم املتعة, قال تعاىل: قال الشافعي sŒ Î) 

ÞΟ çFós s3 tΡ ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ¢Ο èO £⎯èδθßϑ çG ø)̄= sÛ 〈 فلم حيرمهن اهللا عىل األزواج إال بالطالق 
$88 ®: وقال تعاىل |¡ øΒÎ* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎ ô£s? 〈 .وقال تعاىل : 

® ÷βÎ) uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ö7 ÏG ó™ $# 8l ÷ρy— šχ% x6̈Β 8l÷ρ y— 〈 . فجعل إىل األزواج فرقة من
 أن −واهللا تعاىل أعلم−ًعقدوا عليه النكاح مع أحكام ما بني األزواج فكان بينا 

ه إىل مدة ثم نجده ينفسخ بال إحداث طالق  نكاح املتعة منسوخ بالقرآن والسنة أل
 .فيه وال فيه أحكام األزواج

 ):٨/١٦٠(رداوي يف اإلنصاف قال امل
 أن نكاح املتعة ال يصح وعليه اإلمام أمحد : الصحيح من املذهب

 . واألصحاب–رمحه اهللا−
bĆîãbq@ZÝîÜznÛa@bØãZ 
َّاملحل ِ اسم مفعول من التحليل, واملراد : اسم فاعل من اإلحالل, واملحلل: ُ

طه لتحل هي لزوجها ًمن املحل هو تزوج املرأة املطلقة ثالثا بقصد الطالق أو رش
 , )١٥١/ ٦(املبدع يف رشح املقنع  −الزوج األول: واملراد من املحلل له .األول



 ٤

 ).٤/٢٢١(حتفة األحوذي 
ذهب مجهور أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم إىل حتريم  :حكمه

 :ما يأيتزواج التحليل وحجتهم يف ذلك 
ِإن رسول اهللا «:  قال عن عبد اهللا بن مسعود−١ َ ُ َ َّ ُ لعن املحل واملحلل له�ِ َ ُ َ ُ َ ََ َ َّ َّ َْ ِْ«−

وصحيح ابن ) ٢٠٧٦(وصحيح سنن أيب داود ) ١١٢٠(صحيح سنن الرتمذي 
 ).١٩٣٥(ماجه 

والعمل عىل هذا احلديث عند أهل العلم من : قال أبو عيسى الرتمذي
هللا بن مسعود  منهم عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان وعبد اأصحاب النبي 

وعبد اهللا بن عمرو وغريهم, وهو قول الفقهاء والتابعني وبه يقول سفيان الثوري 
 )١١٩: ص(جامع الرتمذي  −ن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاقواب

ِّجاءت امرأة رفاعة إىل النبي : عن عائشة, قالت −٢ َ ْ َِ َّ َ ِ َ ََ ِ ُ َ ْ ْ فقالت�َ َ َ َكنت عند : َ ْ ِْ ُ ُ
ِرفاعة فطلقن َ َ َ َ ََّ َ ِي فبت طالقي فتزوجت عبد الرَمحن بن الزبري, وإن ما معه مثل هدبة ِ ِ َِ ْْ َ َُ ُ َْ َّ َ َ َُ َ َ َ ْ ْ َّ ََ َ َِّ ِ ِ َّ َ َِ ْ ُ َّ

ِالثوب ْ ِفتبسم رسول اهللا  َّ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ فقال�َ َ ِأتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حتى تذوقي : َ ِ ُِ َ َ َْ َّ َ َُ ََ َ ِ َ ِ ِ ْ َ َِ
ُعسيلته َْ َ َ  ).١٤٣٣(م ومسل) ٥٢٦١( أخرجه البخاري −»ُ
ه قال −٣ جاء رجل إىل ابن عمر ريض اهللا عنهام : عن عمر بن نافع عن أبيه أ

ُا فتزوجها أخ له من غري مؤامرة منه ليحلها ألخيه ًفسأله عن رجل طلق امرأته ثالث
ًال إال نكاح رغبة, كنا نعد هذا سفاحا عىل عهد رسول اهللا : هل حتل? لألول? قال

 − هذا حديث صحيح : قال) ٢/١٩٩( املستدرك أخرجه احلاكم يف: صحيح
 .)٧/٢٠٨(عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه والبيهقي 

ال آوتى بمحلل وال : قال عمر بن اخلطاب:  وعن جابر األسدي قال−٤
وسعيد بن منصور ) ٦/٢٦٥(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  −بمحللة إال رمجتهام

 .)١٩٩٣, ١٩٩٢(يف السنن 
 :وجه الداللة

 .حتريم زواج التحليلحاديث رصحية يف هذه األ
áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

 ):٣/١٦٦( يف رشح املوطأ قال اإلمام مالك 



 ٥

إنه ال يقيم : −أي املتزوج مبتوتة بقصد إحالهلا لباهتا−قال مالك يف املحلل 
ًعىل نكاحه ذلك لفساده, حتى يتسقبل نكاحا جديد فإن أصاهبا يف ذلك الفاسد 

 .فلها مهرها عليه
 ):٥/١١٧(الشافعي يف األم قال 

 رضب –واهللا تعاىل أعلم− لعنه ونكاح املحلل الذي يروى أن رسول اهللا 
ه غري مطلق إذا رشط أن ينكحها حتى تكون اإلصابة, فقد  من نكاح املتعة أل
ه عقد عليها النكاح إىل أن يصيبها فإذا  يستأخر ذلك أو يتقدم, وأصل ذلك أ

كحك عرشا أن ال نكاح أصاهبا فال نكاح له عليها,  كحك عرشا ففي عقد أ ًمثل أ ً
كحك ألحللك أي إذا أصبتك فال نكاح بيني  بيني وبينك بعد عرش, كام يف عقد أ

ًأتكارى منك هذا املنزل عرشا أو أستأجر هذا : وبينك بعد أن أصبتك كام يقال
ء ه إذا مىض فال كرا د النكاح عىل فإذا عق: إىل أن قال... ًالعبد شهرا ويف عقد شهر أ

واحد مما وصفت فهو داخل يف نكاح املتعة, وكذلك كل نكاح إىل وقت معلوم أو 
جمهول فالنكاح مفسوخ ال مرياث بني الزوجني وليس بني الزوجني يشء من 
أحكام األزواج, طالق وال ظهار وال إيالء وال لعان إال بولد, وإن كان مل يصبها 

هر مثلها ال ما سمى ال هلا وعليها العدة وال نفقة فال مهر هلا وإن كان أصاهبا فلها م
ًوإن كانت حامال, فإن نكحها بعد هذا نكاحا صحيحا فهي عنده عىل . هلا يف العدة ً ً

 .ثالث
 ):٣/٣٧٣(قال احلافظ يف التلخيص 

ه إذا نكحها : فائدة استدلوا هبذا احلديث عىل بطالن النكاح إذا رشط الزوج أ
ه يط لقها أو نحو ذلك ومحلوا احلديث عىل ذلك وال شك أن بانت منه, أو رشط أ

 .إطالقه يشمل هذه الصورة وغريها
 :)١٨٠/ ٧(يف املغني ابن قدامة قال 

نكاح املحلل حرام باطل, يف قول عامة أهل العلم; منهم احلسن والنخعي, 
: وقتادة, ومالك, والليث, والثوري, وابن املبارك, والشافعي, وسواء قال

ه إذا أحلها .  أن تطأهازوجتكها إىل ه إذا أحلها فال نكاح بينهام, أو أ أو رشط أ



 ٦

 لألول طلقها
 ):٥/٩٤(قال ابن القيم يف زاد املعاد 

... بعد أن ساق أحاديث عن ابن مسعود وعيل وأيب هريرة وعقبة بن عامر
فهؤالء األربعة من سادات الصحابة ريض اهللا عنهم وقد شهدوا عىل رسول اهللا 

 املحلل واملحلل له وهذا إما خرب عن اهللا فهو : أصحاب التحليل, وهم بلغة
ه من الكبائر امللعون  ًخرب صدق, وإما دعاء فهو دعاء مستحب قطعا وهذا يفيد أ
فاعلها, وال فرق عند أهل املدينة وأهل احلديث وفقهائهم بني اشرتاط ذلك بالقول 

م معتربة واألعامل بالينات, أو بالتواطؤ والقصد, فإن القصود يف العقود عنده
والرشط املتواطأ عليه دخل عليه املتعاقدان كامللفوظ عندهم, واأللفاظ ال تراد 
لعينها بل للداللة عىل املعاين, فإذا ظهرت املعاين واملقاصد فال عربة باأللفاظ ألهنا 

 .وسائل وقد حتققت غاياهتا فرتتبت عليها أحكامها
 ):٣/١٨٦(قال الصنعاين يف سبل السالم 

ه ال يكون اللعن إال عىل فاعل املحرم  واحلديث دليل عىل حتريم التحليل أل
وكل حمرم منهي عنه والنهي يقتيض فساد العقد واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه 
ًعلق بوصف يصح أن يكون علة احلكم وذكروا للتحليل صورا, منها أن يقول له 

 مثل نكاح املتعة ألجل التوقيت ومنها أن إذا أحللتها فال نكاح وهذا: يف العقد
ًإذا أحللتها طلقتها, ومنها أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتواطئا : يقول يف العقد

عىل التحليل وال يكون النكاح الدائم هو املقصود, وظاهر شمول اللعن فساد 
 .العقد جلميع الصور ويف بعضها خالف بال دليل ناهض فال يشتغل هبا

 ):٤/٢٢٣(اركفوري يف حتفة األحوذي قال املب
ُلعن املحل واملحلل له«: استدل هبذا احلديث, يعني بحديث َ ُ َ ُ َ ََ َ َّ َّ َْ عىل كراهة » ِْ

النكاح املرشوط به التحليل, وظاهره يقتيض التحريم كام هو مذهب اإلمام أمحد 
 .انتهى

 .ال شك يف أن ما قال اإلمام أمحد هو الظاهر: قلت
 



 ٧

   من فقه املرأةقالة اخلامسة واألربعونامل −جملة التوحيد
                                                                  
  عزة بنت حممد أم متيم/دكتورةلل
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