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إهداء
إىل َمن رّباين صغريًا بعطفه..

ورعاين كبريًا بلطفه..

وكان – بعد الرسول وآله – قدويت..

وإىل اهلل من بعدهم مرشدي..

إىل الروح الغالية، والنفس الزاكية..

إليك يا أيب، وأستاذي، ومعّلمي..

)احلاج  معروف  شيخ  أبا  يا  )ع(،  البيت  أهل  خادم  يا  إليك 
عبداحلسني حبيب العكراوي(..

وإىل كّل غيور عىل دينه ومذهبه..

أهدي هذا اجلهد املتواضع..



المقدمة

بسم اهلل وكفى..

والّصالة والّسالم عىل َمن اصطفى..

حمّمد وآله الّسادة الرّشفاء.

أّما بعد..

فلقد كان املذهب احلّق – وال زال – يتعّرض إىل اهلجامت التكفريّية 
هذا  وسبب  هبا،  والتشهري  احلّقة  بمعتقداته  والتعريض  والتضليلّية، 
ر ومعاندته  التعريض أو التشهري هبذه العقائد ناتج إّما من مكابرة املشهِّ
العقائد،  هذه  بحقيقة  جهله  من  وإّما  ورجاالته،  املذهب  عىل  وحقده 
واألمر يف كلتا احلالتني سهل؛ باعتبار أّن املسلم العاقل يستطيع أن يمّيز 
احلّق من الباطل، والسمني من الغث فيام ُينقل إليه إن جتّرد من احلقد 
والتعّصب، وأن يتعّرف عىل املذهب وأحقّيته من خالل ذلك، ولو من 
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أناًسا قد  أّن هناك  باب »ناقل علم إىل َمن هو أعلم منه«، وقد سمعنا 
تشّيعوا والتحقوا بمذهب أهل البيت A من خالل قراءة متأّملة يف 
بعض كتب املخالفني املشّهرين باملذهب وعقائده، ونشكر اهلل تعاىل عىل 
ذلك، ولكّن املشكلة تكمن يف افرتاء بعض املخالفني املعاندين وكذهبم 
النقّية  عىل املذهب ورجاالته، وعدم نقلهم للواقع املوجود، والعقيدة 
الّصحيحة، فهو – أي ذلك البعض – إّما أن يزيد فيها أو ينقص، وإّما 
أن يؤّوهلا عىل غري الّصحيح ثّم ينسب ذلك التأويل افرتاًء منه إىل علامء 
الطائفة، وإّما أن يغّلفها بغالف مذهبي أو عاطفي، أو بنـزعة قومّية أو 
غري ذلك، ليضّلل هبا الغري ويكّرهه يف املذهب وأهله؛ لكي ال خيتلط 
بإخوانه من أبناء الشيعة فيتعّرف عىل حقيقة مذهبهم وأحقّيته، وبام أّن 
الكالم ضّد املذهب قد كثر وزاد – خصوًصا بعد اإلثارات التي أثارهتا 
املناظرات التلفزيونية واملحاورات األنرتنتية حول بعض عقائد الشيعة 
اإلمامّية – ارتأيُت القيام بمناقشة تلك العقائد مناقشة سهلة سلسة – 
– يفهمها الكبري والصغري دون حاجة إىل بيان أو سؤال  قدر اإلمكان 
التّيار  – مع  العقائد  – بحقيقة هذه  من أحد، لكي ال ينجرف اجلاهل 

املخالف.

هبا  يشنّع  التي  العقائدّية  األمور  أعظم  من  »املتعة«  أّن  وبام 
املخالفون عىل الطائفة اإلمامّية وعلامئها، فيصّورون للنّاس تارة أّن هذا 
كان  وإّنام  قّط،  املقّدس  الرّشع  يقّره  ومل  رشعّيًا،  نكاحًا  يكن  مل  النكاح 
البداية، وقد حّرمه  نكاحًا جاهلّيًا رصفًا واإلسالم رفضه وحاربه منذ 
حرمة ال رجوع فيها!! وتارة أخرى يصّورون للنّاس أّن هذا النكاح وإن 
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المقدمة

أقّره اإلسالم يومًا لغاية ما أو رضورة إالّ أّنه عاد وحّرمه حرمة أبدّية!! 
وثالثة يصّورون للنّاس بأّن املتعة هي )الزنا( بعينه وال يقدم عليها إالّ 
حيّللون  إّنام  اإلمامّية  فقهاء  أّن  للنّاس  يصّورون  ورابعة  النّاس،  أراذل 
املتعة من أجل أن خيدعوا عوام النّاس لتخيل هلم اجلو مع بناهتم، ليأخذ 
اّدعائهم، وما  الفتيات اجلميالت حسب  العلم نصيبهم من تلك  أهل 
ذلك إالّ ألّن فقهاء اإلمامّية تعشق اجلنس إىل أبعد احلدود!! وخامسة 
يصّورون للنّاس أّن فقهاء اإلمامّية إّنام أجازوا املتعة ليغروا هبا ضعفاء 
النفوس من املذاهب األخرى ليلتحقوا بمذهبهم، وسادسة يصّورون 
الزنا واللواط  وانتشار  الساقطة  أّن االنحالل اخللقي واألعامل  للنّاس 
وغريها من املنكرات يف املجتمع، وأّن االنحطاط االجتامعي والتهاون 
الواقع هي  إّنام سببها يف  النّاس  الكثري من  التي يقع فيها  املباالة  وعدم 
من  وانعدامها  بل  الغرية  ضعف  يف   – كذلك   – السبب  وهي  املتعة، 
األساس، وسابعة يصّورون للنّاس أّن الغرب عىل فسقه وجمونه أفضل 
ألّن  وذلك  اإلمامّية!!  من  اإلسالم  عىل  خطرًا  وأهون  وخلقًا  حاالً 
الغرب وإن أظهر الزنا والتقارب اجلنيس وااللتحام املحّرم بني الذكر 
واألنثى عالنية إالّ أّنه مل يلبسه لباسًا دينيًا كام تفعل اإلمامّية!! إذ تلبس 
الزنا املحّرم لباسًا دينّيًا رشعّيًا؛ لتامرسه عالنية دون استنكار أو خجل، 
وهي بالتايل أخطر عىل اإلسالم من الغرب الكافر واليهود... إىل غري 

ذلك من هذه األباطيل التي ال تستهوي إالّ أئّمة اجلنس منهم.

ومن أجل هذا.. أرتأيُت أن أبدأ بالنكاح املنقطع )املتعة(، فأكشف 
عن حقيقته عند املذهب اإلمامي، واستعرض أّدلته عىل إباحته، ثّم أورد 
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ما حتّصلت عليه من أدّلة احلرمة أو النسخ التي يّدعيها الطرف املخالف 
تعاىل  اهلل  إن شاء   – وإبطاهلا، ألكشف  بل  فيها  والتأّمل  مناقشتها  لتتّم 
– اّدعاء املّدعني، وزيف املزّيفني، وُأِري القارئ الكريم حقيقة )املتعة( 
عند اإلمامّية، وأّن بني احلقيقة التي عليها اإلمامّية واخليال الذي عليه 
املفرتون بونًا شاسعًا جّدًا جّدًا.. وقد رتبت البحث بصورة يسهل معها 

– يف نظري – الرجوع إىل املوضوع املطلوب.

وأن  املتواضع،  اجلهد  هذا  منّي  يتقّبل  أن  أسأل  تعاىل  واهلل  هذا 
ينفع به اخواين املؤمنني وأخوايت املؤمنات، وهيدي به من أراد اهلداية إىل 

رصاطه املستقيم، إّنه سميع جميب.. وهو عىل كّل يشء قدير.

إدريس العكراوي

1425هـ – 2005م



الفصل األول

المتعة
حقيقتها  و أدلة إباحتها



تمهيد

عندما خلق اهلل تعاىل اإلنسان من جسد وروح، جعل )اجلسد( 
تعاىل  اهلل  رصاط  عن  هبا  ليميل  ال  والّشهوات،  للغرائز  مستودعًا 
وينـزلق من خالهلا يف اهلاوية، بل لتكون خري ساعد له عىل طاعة اهلل 
تعاىل، وخري دافع له عىل كسب مرضات اهلل، فاهلل تعاىل مل خيلقها عبثًا 
أو لعبًا، بل خلقها لغاية وهدف، والبّد أن يكون هذا اهلدف يف صالح 
ليعّذبه وإّنام خلقه لريمحه،  أّن اهلل الرحيم مل خيلق اإلنسان  إذ  اإلنسان؛ 
فالبّد أن تكون تلك الغرائز والشهوات ألجل حفظ اإلنسان ومصاحله 
أجلها  من  التي  والغاية  احلياة،  يف  مشواره  وخيدم  به  يرتبط  ما  وكّل 
ُخِلق، من هنا جعل اهلل تعاىل لكّل غريزة أو شهوة منهاجًا تسري عليه، 
وطريقًا تسري فيه، فإذا سلك اإلنسان هبا طريقها املخصوص وفق املنهج 
املعدود ارتقى يف مدارج الكامل، وإذا سلك هبا غري طريقها، وسار هبا 
عىل غري هنجها هوى يف دركات النقص، وواحدة من هذه الغرائز هي 
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)غريزة اجلنس(، وهي من أهّم الغرائز إن مل تكن أمّهها عىل االطالق، 
إّنام  أّن هذا الكون  فلوالها النعدمت احلياة، وملا بقي للكون قيمة؛ إذ 
خلق من أجل اإلنسان، فاإلنسان هو حمور هذه املوجودات، وكّل هذه 
املوجودات إّنام سّخرت خلدمة اإلنسان، كام يقول تعاىل يف كتابه املجيد: 

چ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئۆئ  
ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئی  ی  
پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی  
فال  چ)1(  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ  
قيمة هلذه  املوجودات يف الواقع إالّ بمقدار ما ختدم اإلنسان، وبمقدار 
ما يستفيد منها اإلنسان، ولوال )غريزة اجلنس( ملا بقي اإلنسان نفسه، 
وبالتايل ال تبقى هلذا الكون قيمة ُتذكر.. ومن أجل هذه الغاية العظيمة 
هلذه الغريزة الكبرية نجد أّن االحساس اجلنيس من أعنف األحاسيس 
التي ختطر يف نفس الفرد بعد احساسه بذاته إن مل يكن هو أعنفها عىل 
اإلطالق، وقد تسيطر هذه الغريزة عىل كيان الفرد، ورّبام كانت املوّجه 
له – من حيث يشعر أو ال يشعر – يف مسارب احلياة املختلفة وطرقاهتا 
املتعّرجة، فإن سيطر اإلنسان عليها وسار هبا يف طريقها املرشوع املعّد هلا 
من ِقَبِل اهلل تعاىل ارتقى وإالّ سقط وهوى، وبالتايل فهي رضورة ورضر 
بالتزاوج  إالّ  تستمّر  أن  يمكن  ال  احلياة  ألّن  ]رضورة؛  واحد،  آن  يف 
الدائم الذي ال يقف يف جيل من األجيال، فالبّد إذن أن يكون يف نفس 

)1(    إبراهيم : 32 – 34.
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التزاوج،  ليتّم  اآلخر  اجلنس  ما حيمله عىل طلب  كّل جيل  فرد يف  كّل 
الدافع  أّن هذا  الذي يعّمر وجه األرض، والبّد  النسل اجلديد  وخيرج 
من العنف واالحلاح بحيث ال يتمّكن الفرد من االفالت منه ولو حّدثته 

نفسه باالفالت.

ورضر؛ ألّن االستجابة الكاملة هلذا الدافع امللّح تؤّدي إىل هبوط 
اإلنسان إىل مرتبة احليوان، وتفسد احلياة كّلها إذ تنتهي هبا إىل أن تكون 
رضورة جسد ونشوة غريزة ال ترتفع إىل فكرة عليا، وال شعور إنساين، 
وال فن رفيع، وبذلك يتحّطم املجتمع وتنهار احلضارة وينتهي كّل يشء 

إىل البوار[)1(.

الطرق  ما هي  يرى  أن  اإلنسان من رضرها، عليه  يسلم  ولكي 
واالنتفاع  الغريزة  هذه  عىل  للسيطرة  تعاىل  اهلل  رسمها  التي  املرشوعة 
أكمل  عىل  تعاىل  اهلل  قبل  من  عليها  املفروضة  رسالتها  ولتؤّدي  منها، 
هبا  ويتجنّب  خريها،  ويكسب  السوّية  الطرق  تلك  هبا  فيسلك  وجه، 
الطرق امللتوية ليتفادى رّشها، وطريقها السوّي الذي رسمه اهلل تعاىل 

هلا – والذي ال خيتلف عليه اثنان – هو )الزواج()2(.

)1(    المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم: ص11 – 12.
)2(    وقد ذكر الدكتور الشيخ أحمد الوائلي )قّدس الله نفسه الزكّية( في كتابه »من فقه الجنس 

في قنواته المذهبّية« سبع فوائد للزواج الدائم، وهي:
واحد: حفظ النوع.

اثنان: إيجاد الروابط اإلجتماعّية.
ثالثة: تكوين وبناء الصيغ األخالقّية الفاعلة في كيان الفرد.

أربعة: إيجاد الفواعل في النشاط االقتصادي.
.– خمسة: خلق روح التنافس في صنع األجواء الجمالّية في بعديها – الماّدي والمعنوي
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فالزواج هو الطريق السوّي إلشباع الغريزة اجلنسّية وحتقيق الغاية 
من وجودها، ولكن لو تفّكرنا قلياًل لوجدنا أّن هناك عقبات كثرية رّبام 
تقف أمام الفرد ومتنعه من الزواج، منها: اخللقّية واملاّدّية واالجتامعّية 
الزواج  عن  العاجز   – الفرد  هذا  يبقى  وبالتايل  وغريها،  واالقتصادّية 
– مكتويًا بنار الغريزة التي ال يرى منها راحة وال هدوًء، وال حيلة له 
بني  فهو  احلرام!!  أن يسلك هبا طريق  إاّل  منها)1(  اهلرب واالفالت  يف 
الطاعة العسرية وبني املعصية اليسرية، فامذا يفعل يف ذلك الظرف، ويف 

تلك املحنة؟.. وبامذا يأمره اإلسالم؟

الباءة  منكم  استطاع  »َمن  قال:   K اهلل  رسول  إّن  ُيقال:  ال 
للبرص  أغّض  فإّنه   ،– الزواج  تكاليف  نفقة  هي  والباءة   – فليتزّوج 
وجاء«   له  فإّنه  الصوم  فعليه  منكم  يستطع  مل  وَمن  للفرج،  وأحصن 

والوجاء هو القطع واملراد به قطع الشهوة.

 K اهلل  رسول  إىل  احلديث  هذا  نسبة  صّحت  إن  ُيقال:  ألّنه 

سّتة: خلق نموذج مصّغر يقّرب لإلنسان معنى اللّذة غير المحدودة التي أعّدها الله تعالى لعباده 
غًدا.

سبعة: تجزئة العملّية التربوّية االجتماعّية التي تتمّثل في تظافر جهود األبوين على تربية األوالد 
وتنشئتهم.

ثّم قال )قّدس سّره(: ]وبعد ذلك كّله فإّن عملّية التزاوج جزء من القانون الكوني العاّم الذي 
ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   چ  العاّم:  الزوجّية  وقانون  بنظام  الكائنات  كّل  يربط 
–.. للمزيد يراجع المصدر الُمشار إليه: ص  – يس: 36  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭچ 

.57 – 53
من  الفرد  يتمّكن  ال  بحيث  قلنا:  أن  سبق  كما  وااللحاح  العنف  من  الدافع  هذا  أّن  إذ      )1(
االفالت منه وإن حّدثته نفسه بذلك؛ ألّنه قوام الحياة، وبه يستمّر النوع في الوجود، وبالتالي 

تكون لهذا الكون قيمة.
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كانت  إذا  العقبة  تلك  زوال  إىل  املؤّقت  الصوم  عىل  حُيمل  أن  فيجب 
العقبة ممّا تزول رسيعًا عادة أو كان هناك احتامل لزواهلا ولو بعد حني 
إن كان ممّن يستطيع الصرب، مع أّن الصوم له )وجاء( إذا كان ممّن يتقّيد 
بآداب الصيام، لكن إذا طالت مّدة الصيام دون أن تزول تلك العقبة فام 

هو احلّل وبامذا يأمره اإلسالم؟

أيقول له اصرب أيضًا أم يقول له انحرف أم يرتكه دون حّل؟

سيصرب  - متى  فإىل  عميل،  غري  حّل  فهذا  اصرب:  له  قال  إن 
عامل  هبا  ابتيل  التي  واالغراءات  املؤّثرات  ظّل  يف  خصوصًا 
اليوم حّتى بات من املستحيل السري يف أّي مدينة كبرية دون 
التعّرض هلذه املؤّثرات أو تلك االغراءات، باإلضافة إىل أّن 
السليمة، ويسّبب األمراض اخلطرية  الكبت خمالف للفطرة 
قد  اإلنسان  هذا  يكون  أن  الكبت  ُيوجب  ثّم:أال  والفّتاكة، 
عليه  تلّح  الغريزة  هذه  أّن  باعتبار   – طاقته  يفوق  بام  كّلف 
إلشباعها، وهو ال يستطيع أن يعطيها مرادها، كام ال يستطيع 

أن يصرب إىل األبد – مع أّن اهلل تعاىل يقـول: چ  ۇ  ۇ   ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  چ)1(، ويف آية أخرى: چ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

ڈ      ژ  ژڑ  چ))).

وهبذا يتبنّي فعاًل بأّن الصرب حّل غري عميل، ونحن نعلم أّن 
اإلسالم منّزه عن أمثال هذه احللول التي ال تزيد املشكل إالّ 

)1(    البقرة: 286.
)2(    الطالق: 7.
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إشكاالً.

وإن قال له انحرف: فهذا هروب من املشكلة، وال قائل به،  -
كام أّن اهلل تعاىل ال يمكن أن يأمر اإلنساَن باالنحراف؛ إذ أّن 
ۆ  ۈ  ۈچ)1( ، بل  چ  االنحراف فحشاء، واهلل تعاىل 

چ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ   ڎ  ڎچ)2(، كام أّن اهلل تعاىل مل يرّشع 
اإلسالم إالّ حلفظ اإلنسان من االنحراف، فكيف يأمره به؟!

وإن تركه دون حّل: فهذا ضياع، كام يوجب أن يكون اإلسالم  -
ناقصًا؛ ألّنه عجز عن إجياد حّل ملثل هذه املجموعة من النّاس 

ڇ    ڇ   چ   چ   چچ   يقول:  تعاىل  اهلل  أّن  مع 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ)3(، فاإلسالم دين 
كامل ال نقص فيه وال خلل، وهو منـّزه عن ترك النّاس مهاًل 
للضياع، كام هو منّزه عن احللول الغري عملّية أو اهلروب من 

املشكلة.

إذن: ما هو احلّل اإلسالمي هلذه املشكلة؟

الشارع  ُيوجد  أن  يف  يكمن  العقل  يقّره  الذي  احلل  أّن  شّك  ال 
ليفرغ كّل منهام  الذكر واألنثى  نوعًا من االرتباط اجلنيس بني  املقّدس 
الكبت عنهام، وحيفظهام من االنحراف والضياع،  يرفع  شهوته بحيث 

)1(    األعراف: 28.
)2(   النحل:90 

)3(    المائدة: 3.
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ويصون كرامتهام وعّفتهام ورشفهام صونًا صحيحًا، حيفظ املجتمع من 
رّش الكبت واإلباحة واالنحراف والضياع، ولكن ما هو هذا احلل؟

لقد حّدثنا التاريخ أّن املسلمني – يف حّجة الوداع – قد وقعوا يف 
الُعزبة قد  إّن  مثل هذه املحنة، فقالوا لرسول اهلل K: يا رسول اهلل 

اشتّدت علينا.

فقال K: »فاستمتعوا من هذه النساء«)1(، كام أذن هلم بمتعة 
النساء عند فتح مّكة املكّرمة)2( وعام أوطاس)3(.

چ ڀ   – الذي ما ضل وما غوى،   K فإذا ثبت أّن الرسول
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿچ)4( – قد أوجد حاًل عملّيًا 
هلذه املشكلة، وهو نوع خاّص من التزاوج بني الذكر واألنثى، وأطلق 

)1(    جاء في )مختصر سنن ابن ماجه:  كتاب النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة، حديث 
E قال: خرجنا مع رسول الله K في حّجة الوداع،  )1962(، ص)245(: »عن سبرة 
فقالوا: يا رسول الله إّن الُعزبة قد اشتّدت علينا، قال: )فاستمتعوا من هذه النساء(، فأتيناهّن، 
فأبين أن ينكحننا إالّ أن نجعل بيننا وبينهّن أجاًل، فذكروا ذلك للنبي K فقال: )اجعلوا بينكم 

وبينهّن أجاًل(«... الخ.
)2(  جاء في )صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص185( أّنه »حدثنا أبو كامل فضيل بن 
َة عن الربيع بن سبرة  ل –، حدثنا ُعمارة بن َغِزيَّ حسين الجحدري، حدثنا بشر – يعني ابن مفضَّ
أّن أباه غزا مع رسول الله K فتح مكة، قال فأقمنا بها خمس عشرة »ثالثين بين ليلة ويوم« 

فأذن لنا رسول الله K في متعة النساء...«.
أبي  بن  بكر  أبو  أّنه »حدثنا  النووي: م5، ج9، ص184(  بشرح  )3(  جاء في )صحيح مسلم 
شيبة، حدثنا يونس بن محّمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة، 

عن أبيه، قال: رّخص رسول الله K عام أوطاس في المتعة ثالثًا، ثّم نهى عنها«.
)4(  النجم: 3 – 4.
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عىل هذا االرتباط اسم )املتعة()1(، ثّم أِذَن ألصحابه بطلبه بل وأمرهم 
بذلك.. عرفنا أّن هذا هو احلّل اإلسالمي العميل هلذه املشكلة، وأّن هذا 
احلّل الذي صان األّمة يف ذلك الوقت وحفظها من الكبت واإلباحّية 
والضياع يستطيع أن يصون األّمة يف هذا اليوم – وإىل يوم القيامة – من 

الكبت واإلباحّية والضياع أيضًا.

أّما نزاهة هذا الزواج فهذا ممّا ال ينبغي ملؤمن أن يشّك فيه أبدًا؛ 
 K األعظم  الرسول  أّن  عىل  اّتفقوا  قد  املسلمني  علامء  أّن  باعتبار 
الرسول K هو  تقّدم، وأمر  به كام  أباحه ألصحابه بل وأمرهم  قد 

ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    چڀ    :K أّنــه  إذ  تعــالــى  اهلل  أمر 
ٿ   ٿ  ٿچ)2(، بل أقّر كثري من املفّسين أّن املراد من قوله تعاىل: 
چڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ  )3( هو نكاح 
املتعة)4(، وال يمكن أن يأمر اهلل تعاىل ورسوله املصطفى K بام خيالف 

النزاهة والرشف، وهذا ممّا ال خالف فيه.

وكام أّنه ال ينبغي ملؤمن أن يشّك يف نزاهة ورشف هذا الزواج فإّنه 
ال ينبغي له أن يصفه بمنافاته لألخالق؛ فالرسول K وهو صاحب 

چڱ  ڱ      يقول جّل وعال:  تعاىل، حيث  اهلل  بشهادة  الكامل  اخللق 

)1(  ويسّمى أيًضا بـ »النكاح المنقطع« و »النكاح المؤّقت« و »متعة النساء«.
)2(    النجم: 3 – 4.

)3(    النساء: 24.
)4(    مع العلم بأّن تأويل هذه اآلية الكريمة في غير نكاح المتعة ال يمكن أن يكون صحيحًا؛ 
للمخالفة الصريحة للروايات الواردة في كتب المسلمين عاّمة؛ ولعدم انسجامها مع ما قبلها 

وما بعدها من اآليات وغير ذلك مّما ستأتي اإلشارة إليه الحقًا فترّقب.
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ڱ  ں  چ)1(، والذي قال عن سبب بعثته املباركة: »إّنام ُبِعثُت ألمّتم 
أبدًا،  ينايف األخالق  بام  يأمر  نتصّوره  مكارم األخالق«)2( ال يمكن أن 
باإلضافة إىل أّن أمر الرسول K هو أمر اهلل تعاىل كام أرشنا إىل ذلك 
سابقًا، وهل يقول مؤمن أن اهلل تعاىل يأمر بام ينايف األخالق؟ وبالتايل 
والقيم  ينايف األخالق  وأّنه ال  التزاوج،  نزاهة ورشف هذا  ال شّك يف 

اإلسالمّية.

ال ُيقال: إّن الناس أساؤوا استخدام هذا النوع من النكاح، فغدوا 
يزنون – والعياذ باهلل – باسم املتعة أو أهّنم ال يتوّرعون يف املتعة أو غري 

ذلك؟

ألّنه ُيقال: بأّن الكالم اآلن يف النظرّية أهي مباحة – بمعنى أهّنا 
الصحيح  بشكلها  املتعة  يف  نتكلم  نحن  ؟  ال  أم   – اإلسالم  يف  جائزة 
النظيف دون األوساخ التي تثريها التطبيقات اخلاطئة، علاًم بأّن اخلطأ 
يف التطبيق ال يدّل عىل اخلطأ يف النظرّية، وال يؤّدي إىل حرمتها، فهذا 
اإلسالم – الدين السمح، الرحيم بالرعّية، الذي يويص أتباعه حّتى يف 
احلرب والشّدة أن ال يقتلوا شيخًا وال طفاًل ال امرأة، وأن ال جيهزوا عىل 
جريح، وأن ال يلحقوا فارًا وال مدبرًا، وأن ال يقطعوا شجرًا وال زرعًا 
التطبيقات  نتيجة  إالّ  ذلك  وما  باإلرهاب،  اليوم  يوسم   – ذلك  وغري 
فهل  اإلسالم،  باسم  لإلسالم  املنتسبني  بعض  هبا  يقوم  التي  اخلاطئة 
أم  أفعاهلم  ِوْزر  أّن يف اإلسالم خلل؟ وهل حيّمل اإلسالم  يعني ذلك 

)1(    القلم: 4.
)2(    مستدرك الوسائل: ج11، باب )6( استحباب التخّلق بمكارم األخالق، ص187،ح1.
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ُيقال  هنا  ُيقال  فكام  فوق ظهورهم؟  أوزارهم  الذين حيملون  أهّنم هم 
يف املتعة.

حقيقة المتعة عند اإلمامية

بـأّن  ترّصح  احلديثّية  املسـلمني  مصادر  أّن  سبق  ممّا  تبنّي  لقد 
ولو  هبا)2(،  وأمرهم  بل  ألصحابه)1(  املتعة  أجاز  قد   Kالرسول
– عىل أن يفي  – يف كل احلاالت والظروف  قادرًا  الدائم  الزواج  كان 
يف  ألصحابه  املتعة   K اهلل  رسول  أباح  مَلا  البرش  أبناء  باحتياجات 
ظرف أو حال، بل ومَلا أمره اهلل تعاىل بذلك إذ يلزم عليه تعاىل العبث 
وهو منّزه عنه، ومن هنا – ومن الواقع املعاش – نعرف أّن النكاح الدائم 
– حّقًا – ال يفي باحتياجات أبناء البرش يف كّل األحوال والظروف، وأّن 
)املتعة( الذي أمر الرسول K أصحابه هبا هي قسيم للنكاح الدائم، 

ومتّممة هلدفه وغايته.

)1(    راجع صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص185 ، ص184.
)2(    راجع صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص187 .. ومختصر سنن ابن ماجه: كتاب 

النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة، حديث )1962(، ص245.
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حقيقة المتعة عند اإلمامية

بـأّن  ترّصح  احلديثّية  املسـلمني  مصادر  أّن  سبق  ممّا  تبنّي  لقد 
ولو  هبا)2(،  وأمرهم  بل  ألصحابه)1(  املتعة  أجاز  قد   Kالرسول
– عىل أن يفي  – يف كل احلاالت والظروف  قادرًا  الدائم  الزواج  كان 
يف  ألصحابه  املتعة   K اهلل  رسول  أباح  مَلا  البرش  أبناء  باحتياجات 
ظرف أو حال، بل ومَلا أمره اهلل تعاىل بذلك إذ يلزم عليه تعاىل العبث 
وهو منّزه عنه، ومن هنا – ومن الواقع املعاش – نعرف أّن النكاح الدائم 
– حّقًا – ال يفي باحتياجات أبناء البرش يف كّل األحوال والظروف، وأّن 
)املتعة( الذي أمر الرسول K أصحابه هبا هي قسيم للنكاح الدائم، 

ومتّممة هلدفه وغايته.

)1(    راجع صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص185 ، ص184.
)2(    راجع صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص187 .. ومختصر سنن ابن ماجه: كتاب 

النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة، حديث )1962(، ص245.



-28-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

واإلمامّية حني اعتقدت جواز املتعة فإّنام تبعت بذلك أمر رسول 
طريقه  وسلكت  املشكلة،  مع  التعامل  يف  منهجه  واّتبعت   K اهلل 
للخالص  عملّيًا  حالًّ  النكاح  هذا  يف  وجدت  إذ  املحنة،  تلك  حّل  يف 
من تلك الورطة، فهي من جانب تطفئ نار الشهوة اجلنسّية، وتصون 
ممّا  اهلاوية،  الرذيلة ومزالق  السقوط يف وحل  املرأة، وحتفظها من  عّفة 
يؤّدي إىل صيانة عّفة املجتمع، وحفظه من السقوط يف مهاوي الفساد، 
سعيدة،  كريمة  حياة  ظّله  يف  واحلياة  وأهله،  املجتمع  صالح  والنتيجة 

بعيدة عن خماطر اإللتقاء املحّرم.

لســان  علــى  تعاىل  اهلل  أجازها  ملا  كذلك  املتعة  تكن  مل  ولو 
رسوله K يومًا واحدًا ألّي كان من خلقه، ويف أّي ظرف أو حال، 

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ..ڇ    چ    إالّ  يأمر  ال  تعاىل  أّنه  إذ 
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ ..چ)1(، فاملتعة خري وسيلة – 

بعد النكاح الدائم – حلفظ كرامة الفرد وصيانة عّفته.

املخالف  يّدعيه  عاّم  ختتلف  فهي  اإلمامّية  عند  املتعة  حقيقة  أّما 
حيتاج  ما  فكّل  كالدائم،  نكاح  عقيدهتم  يف  فاملتعة  أباطيل،  من  املعاند 
به  تتّم  الدائم  يتّم  به  ما  وكّل  املتعة،  عقد  إليه  حيتاج  الدائم  العقد  إليه 
املتعة إالّ ما خرج بدليل، فكام حيتاج الدائم إىل العقد والصيغة فكذلك 
يقعا  أن  البّد  الدائم  يف  والقبول  اإلجياب  أّن  وكام  إليهام،  حتتاج  املتعة 
وكام  املتعة،  يف  األمر  فكذلك  اإلنشاء  رصيح  عىل  الداّل  املايض  بلفظ 
أّنه ال ينعقد العقد يف الدائم بلفظ البيع وال اهلبة وال التمليك وإّنام له 

)1(    النحل: 90.
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ألفاظه اخلاّصه فكذلك األمر يف املتعة، وكام أّنه البّد يف الدائم من قصد 
مضمون العقد فكذلك األمر يف املتعة، وكام أّنه ال جيوز أن يقع اإلجياب 
والقبول يف الدائم بغري اللغة العربّية مع اإلمكان فكذلك األمر يف املتعة، 
وكام ُيشرتط لصّحة عقد النكاح الدائم أن ال يكون هناك مانع يف دين 
املرأة: من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو  اإلسالم عن نكاح 
عّدة أو غري ذلك من املوانع الرشعّية فكذلك ُيشرتط لصّحة عقد نكاح 
املتعة، وكام ُيلحق الولد – ذكرًا كان أو أنثى – يف الدائم بأبيه وال يدعى 
إالّ له فكذلك األمر يف املتعة، فال ُيلحق إالّ بأبيه وال ُيدعى إالّ له، وكام 
للولد من الدائم حقوق كالرتبية واملرياث و... فكذلك للولد من املتعة 
مجيع تلك احلقوق؛ إذ ال فرق بينهام، وكام ال جيوز للزوجة يف الدائم أن 
تتزّوج ثانية وهي عىل ذّمة زوجها فكذلك يف املتعة ال جيوز هلا أن تتزّوج 
ثانية وهي عىل ذّمة زوجها، وكام تعتّد الزوجة يف الدائم عند طالقها – 
إن دخل هبا – أو وفاة زوجها فكذلك تعتّد الزوجة يف املتعة عند انقضاء 
العّدة  واختالف  زوجها،  وفاة  أو   – هبا  دخل  إن   – هلا  هبتها  أو  املّدة 
ما خرج  فاملتعة كالدائم يف كّل يشء إالّ  راجع إىل األدّلة والنصوص، 

بدليل، وسيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل الحقًا.

يقول »اإلمام عبد احلسني رشف الدين« يف بيان حقيقة )املتعة( 
عند اإلمامّية:

]إّنام حقيقة نكاح املتعة أن تزّوجك املرأة احلّرة الكاملة املسلمة 
أو الكتابّية نفسها حيث ال يكون لك مانع يف دين اإلسالم عن نكاحها: 
من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عّدة أو غري ذلك من املوانع 
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الرشعّية، ككوهنا معقودًا عليها ألحد آبائك، وإن كان قد طّلقها أو مات 
عنها قبل الدخول هبا، أو ككوهنا أختًا لزوجتك مثاًل أو نحو ذلك.

بعقد  مسّمى،  أجل  إىل  سمعّي  بمهر  نفسها  املرأة  هذه  تزّوجك 
كام  رشعي  مانع  لكّل  فاقد  الرشعّية،  الصّحة  لرشائط  جامع  نكاح 
–: زوّجتك  بينكام  واالّتفاق  الرضا  تبادل  بعد   – لك  فتقول  سمعت، 
أو أنكحتك أو مّتعتك نفيس بمهر قدره كذا: يومًا أو يومني أو شهرًا 
أو شهرين أو سنة أو سنتني مثاًل، أو تذكر مّدة أخرى معّينة عىل الضبط 
فتقول أنت هلا عىل الفور: قبلُت.. وجتوز الوكالة يف هذا العقد من كال 
تكون  وأنت  لك،  زوجة  تكون  وبتاممه  العقود،  من  كغريه  الزوجني 
تبني  انتهائه  وبمجّرد  العقد،  يف  املسّمى  األجل  منتهى  إىل  هلا  زوجًا 
املعّينة  املّدة  انتهائه هببة  قبل  فراقها  وللزوج  من غري طالق كاإلجارة، 
عليها  وجيب   ،– بذلك  حاكمة  خاّصة  بنصوص  عماًل   – بالطالق  ال 
مع الدخول هبا أن تعتّد بعد هبة املّدة أو انقضائها بحيضتني إذا كانت 
فبخمسة وأربعني يومًا كاألمة، عماًل بنصوص حتكم  ممّن حتيض وإالّ 

بذلك.

من  عليها  له  فام  يمّسها  أن  قبل  انقضت  أو  املّدة  وهبها  فإذا 
محلهّن  يضعن  أن  أجلهّن  األمحال  وأوالت  املّس،  قبل  كاملطّلقة  عّدة، 
كاملطّلقات، أّما عّدة املتوىف عنها زوجها يف نكاح املتعة فهي عّدة املتوىف 
عنها زوجها يف النكاح الدائم مطلقًا، سواء أكانت مدخوالً هبا أم ال، 
وسواء أكانت يائسًا أم ال، )و( سواء أكانت حبىل أم حائاًل، وعّدة احلبىل 
إذا مات عنها زوجها يف كال النكاحني: أبعد األجلني، ومها وضع احلمل 
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وميّض املدة، وهي أربعة أشهر وعرش)1( بعد علمها بموت الزوج.

وولد املتعة – ذكًرا كان أو أنثى – يلحق بأبيه وال يدعى إالّ له كغريه 
من األبناء والبنات، وله من اإلرث ما أوصانا اهلل سبحانه به بقوله عّز 
من قائل: چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱچ)2(، 
الدائم،  النكاح  منها واآلخر من  املولود أحدمها  وال فرق بني ولديك 
ومجيع العمومات الرشعّية الواردة يف األبناء واآلباء واألّمهات شاملة 
الواردة من  العمومات  القول يف  وآبائهم وأّمهاهتم، وكذا  املتعة  ألبناء 
األخوة واألخوات وأبنائهام، واألعامم والعاّمت، واألخوال واخلاالت 

وأبنائهم: چ   ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی   جئحئچ )3( مطلقًا.

وال  الزوجني،  بني  توارثًا  يوجب  ال  بمجّرده  املتعة  نكاح  نعم 
ليلة، وال نفقة للمتمّتع هبا، وللزوج أن يعزل عنها عماًل بأدلة خاّصة)4( 

ختّصص العمومات الواردة يف هذه األمور من أحكام الزوجات[)5(.

وهبذا يتضح أّن املتعة – عند الشيعة اإلمامّية – نكاح أيًضا حاهلا 
للنصوص  نتيجة  اخلصائص  بعض  يف  عنه  تفرتق  أهّنا  إالّ  الدائم  حال 

الواردة فيها.

)1( أي أربعة أشهر وعشرة أّيام
)2(    النساء: 11.

)3(    األنفال: 75.
)4(    للتفصيل راجع وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مجلد )14(.. والفروع من 

الكافي: الجزء الخامس.
)5(    المتعة ومشروعّيها في اإلسالم: ص32، 34.
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الفارق بين النكاح الدائم و المتعة 

ذكرنا فيام سبق أّن اإلمامّية تعّد املتعة نكاحًا كالدائم بال فرق إالّ 
فيام خرج عنه بالدليل، وهو:

املّدة والفرقة: حيث ال تعنّي مّدة يف النكاح الدائم، ويكون . 1
املنقطع  النكاح  يف  بينام  بالطالق،  فيه  الزوجني  بني  الفراق 
املّتفق  املّدة  إّما بانقضاء تلك  املّدة، ويكون الفراق فيه  ُتعنّي 

عليها أو هببتها للزوجة املتمّتع هبا.

بينام ال جتب يف . ) الدائم  النكاح  النفقة يف  النفقة: حيث جتب 
النكاح املنقطع إالّ إذا اشرتطتها يف العقد.

اإلرث: ففي النكاح الدائم يثبت املرياث بني الزوجني وال . 3
خالف يف ذلك، بينام نجد يف النكاح املنقطع خالف يف ثبوته 

وعدمه، عىل أربعة أقسام:
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ضمن  ثبوته  اشرتطا  إذا  بينهام  املرياث  يثبت  األّول: 
العقد.. وُينسب هذا القول إىل الرشيف الريض.

الثاين: يثبت املرياث بينهام ما مل يشرتطا سقوطه ضمن 
العقد.. وُينسب هذا القول إىل السّيد املرتىض.

الثالث: يثبت املرياث بينهام وإن اشرتطا سقوطه ضمن 
العقد.. وُينسب هذا القول إىل القايض ابن الرّباج.

ثبوته  اشرتطا  سواء  بينهام  املرياث  يثبت  ال  الرابع: 
ضمن العقد أم مل يشرتطا ذلك.. وهو املشهور.

ليلة . 4 زوجة  لكّل  األزواج  بني  قسمة  الدائم  ففي  القسمة: 
ويوم وال قسمة يف املنقطع.

العزل: ففي الدائم يشرتط إذن الزوجة يف العزل عنها.. بينام . 5
يف املنقطع جيوز العزل عنها بدون إذهنا.

العدد: فهو ثابت يف النكاح الدائم وهو األربع، بينام املشهور . 6
يف النكاح املنقطع عدمه بل وال حُتسب املتمّتع هبا من األربع 

أيًضا.. وإن ُوجدت آراء تقول بأهّنا من األربع.

أدلة إباحة المتعة

• أواًل:••القرآن•الكريم:	

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   چڤ   تـعـالــى:  قـولـه 
ڦچ)1(.

الكريمة قد نزلت  أّن هذه اآلية  لقد أمجع مفّسوا اإلمامّية عىل 
يف إباحة نكاح املتعة، موافقة بذلك للروايات العديدة التي وردت من 
جانب الفريقني: الشيعة والسنّة، والتي جاءت ترّصح تارة وتشري تارة 
تلك  ومن  غري..  ال  املتعة  نكاح  هو  إّنام  اآلية  من  املقصود  بأّن  أخرى 

الروايات ما ييل:

إبراهيم، . 1 بن  وعيل  زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عّدة 
عن أبيه مجيًعا، عن ابن أيب نجران، عن عاصم بن محيد، عن 

)1(    النساء: 24.
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املتعة،  أبــا جعفر C عــن  قــال: »ســألت  أيب بصري 
ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   القرآن  يف  نزلت   :Cفقــال
ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ   ڦ  

ڃ  ڃ  ڃ  چچچ )1(.

بن 2.  عيل  عن  عمري،  أيب  ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل 
احلسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل 
املتعة  عن   C اهلل  عبد  أبا  يسأل  حنيفة  أبا  سمعت  قال: 

فقال C:»أّي املتعتني تسأل؟ «

أحّق  النساء  متعة  عن  فأنبئني  احلّج  متعة  عن  سألتك  قال: 
هي؟

وجّل؟  عّز  اهلل  كتاب  قرأت  أما  اهلل  »سبحان   :C فقال 
ڄ    ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چڤ  

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچچ  «

فقال أبو حنيفة: واهلل فكأهّنا آية مل أقرأها قط)2(.

بن احلكم، . 3 بن حممد، عن عيل  اهلل  بن حييى، عن عبد  حممد 
عن أبان بن عثامن، عن أيب مريم، عن أيب عبد اهلل C قال: 

»املتعة نزل هبا القـــرآن وجــرت هبا الســنّة مـن رســول 

)1(    الفروع من الكافي: ج5 ، أبواب المتعة، ح1، ص448 .. االستبصار فيما اختلف من 
األخبار: م3، أبواب المتعة، باب تحليل المتعة، ح1، ص141.

)2(    الفروع من الكافي: ج5، أبواب المتعة، ح6، ص449 – 450.
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.)1(»Kاهلل

نقاًل . 4 الكبري)2(  تفسريه  يف  الرازي  الدين  فخر  اإلمام  ذكر 
كتاب  يف  املتعة  آية  »نزلت  قال:  حصني،  بن  عمران  عن 
هبا  احتّج  التي  احلّجة  هو  »..وهذا  وقال)3(:  تعاىل...«،  اهلل 
عمران بن احلصني حيث قال: »أّن اهلل أنزل يف املتعة آية...«.

وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده من طريق عمران القصري عن . 5
املتعة يف  آية  »نزلت  قال:  بن احلصني  أيب رجاء عن عمران 

كتاب اهلل تبارك وتعاىل...«.

جاء يف كتاب معرفة الناسخ واملنسوخ أليب عبد اهلل حممد بن . 6
حزم: ]سورة النساء: وهي مدنّية حتتوي عىل أربع وعرشين 

آية منسوخة[ إىل أن يقول: ]اآلية العارشة: قوله تعاىل: چ  ڤ  
فنسخت  ڦچ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤ  
ورسوله  اهلل  وأّن  أال  املتعة  هذه  أحللت  "إيّن   :K بقوله 
قد حّرماها، أال فليبلغ الشاهد الغائب[)4(، فقوله: )إيّن كنت 
أحللت هذه املتعة( بعد ذكر اآلية الكريمة يدّل عىل أّن اآلية 
قد نزلت يف املتعة، أّما مسألة النسخ فسنأيت عليها بعد ذلك.

)1(    الفروع من الكافي، ج5، أبواب المتعة، ح 5 ، ص 449 .. االستبصار فيما اختلف من 
األخبار، م3، أبواب المتعة، باب تحليل المتعة ح 3، ص 141 ـ 142 .

)2(   في م 5 ، ج 10 ، ص 49 .
)3(    في نفس المصدر : صفحة 53 .

)4( الناسخ والمنسوخ البن حزم األندلسي: تحقيق الدكتور عبدالغفار البنداري، ج1، ص33
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وجاء يف كتاب »تنوير املْقَباس من تفسري ابن عّباس« ألبى . 7
صاحب  الشافعى  الفريوزبادي  يعقوب  بن  حمّمد  طاهر 
ٿچ  چ    تتزوجوا  ٿچ  ]چٿ   ييل:  ما  القاموس 
وُيقال  اإلماء،  من  بأموالكم  تشرتوا  أن  ويقال  األربع،  إىل 
وهي  فروجهّن  بأموالكم  تطلبوا  أن  بأموالكم  تبتغوا  أن 
معهّن  كونوا  يقول  چٹچ  اآلن  نسخت  وقد  املتعة 

متزوجني چٹ  ٹچ غري زانني بال نكاح چ  ڤ  
ڤچ استنفعتم چڤ     ڤچ بعد النكاح...[.

چ فيام أحــّل لكــم املتعة  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ثــم قال: ] 
چڇ چ فيام حّرم عليكم املتعة، وُيقال علياًم باضطراركم 
إىل املتعة، حكياًم فيام حّرم عليكم املتعة[)1(، وكالمه بنّي يف أّن 
النسخ  أّما  غري،  ال  املتعة  نكاح  هو  الكريمة  اآلية  من  املراد 

فسيأيت الكالم فيه الحقًا.

من . 8 مجاعة  عن  روي  فقد  ذلك،  من  أعظم  هو  ما  روي  بل 
ُايب بن كعب، وعبد اهلل بن عّباس،  الكرام منهم:  الصحابة 

ڤ   چ    قرءوا  أهّنم  جبري  بن  وسعيد  مسعود،  بن  اهلل  وعبد 
ڤ  ڤ     ڤ   – إىل أجل مسّمى –   ڦ  ڦ  
ڦچ ويف هذه القراءة رصاحة واضحة بأّن املقصود هو 

نكاح املتعة.

الَعبادي،  عبدالله  الدكتور  المقتصد: شرح وتحقيق وتخريج  ونهاية  المجتهد  بداية  )1( شرح 
م3، ص1370
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وذكر اإلمام أبو الوليد حممد بن رشد األندلسى املتوىف عام . 9
املجتهد  »بداية  بـ  واملعروف  الشهري  كتابه  يف  هـ(   595(
وهناية املقتصد« ما يأيت: ]... واشتهر عن ابن عّباس حتليلها 
وتبع ابن عّباس عىل القول هبا أصحابه من أهل مكة وأهل 

ڤ   چ  تعاىل:   بقوله  حيتّج  كان  عّباس  ابن  أّن  ورووا  اليمن 
ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤ  
ڄ چ ويف حرف عنه »إىل أجل مسّمى«[ أي بزيادة هذه 

العبارة يف اآلية الكريمة.

وذكر اإلمام أبو إسحاق الثعلبي يف كتابه )الكشف والبيان( . 10
قال:  ثابت  أيب  بن  الثعلبي( عن حبيب  )تفسري  بـ  املعروف 
أعطاين ابن عّباس مصحفًا فقال هذا عىل قراءة )ُأيّب( فرأيت 
ڤ  ڤ  ڤ     ڤ–إىل أجل مسمى–،  چ  يف املصحف 
وروى داود عن أيب نرضة قال: سألت ابن عّباس عن املتعة، 
تقرأ:  فام  قال:  بىل،  قلت:  النساء؟  سورة  تقرأ  أما  فقال: 
چڤ  ڤ  ڤ     ڤ إىل أجل مسّمى(؟ قلت: ال أقرأها 
هكذا، قال ابن عّباس: واهلل هلكذا أنزهلا اهلل، ثالث مّرات، 

وروى عيسى بن عمر عن طلحة بن مرصف أّنه قرأ: چ ڤ  
ڤ  ڤ     ڤ إىل أجل مسّمى(، وروى عمرو بن مّرة 
عن سعيد بن جبري أّنه قرأها: چ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ إىل 

أجل مسّمى()1(

)1( تفسير الثعلبي: م3، ص286



-40-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

إىل غري ذلك من الروايات التي تدّل داللة واضحة عىل أّن اآلية 
الرابعة والعرشين من سورة النساء إّنام نزلت يف إباحة املتعة، ويؤّيد قولنا 
هذا ما يرويه عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عّمن ذكره، 
عن أيب عبد اهلل C قال:» إّنام نزلت چ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ– إىل 

أجل مسمى – ڦ  ڦ  ڦچ«)1(.

أّما مفّسوا أهل السنّة واجلامعة فقد انقسموا إىل قسمني:

القسم األّول: قال إّن اآلية الكريمة تشري إىل النكاح الدائم، وال 
عالقة هلا بالنكاح املنقطع أصاًل)2(، وستأيت مناقشة هذا القسم الحقًا إن 

)1(   الفروع من الكافي: ج5، أبواب المتعة، ح3، ص449 .. وليس معنى قراءتهم هذه أو قول 
ابن عّباس »واللِه هكذا أنزلها تعالى ثالث مّرات« أو قول اإلمام الصادق C: »إّنما نزلت ...« 
أّنهم – جميًعا – يزيدون في القرآن الكريم شيئًا – والعياذ بالله – بل مرادهم من تلك القراءة 
ومن ذلك النّص بيان معنى اآلية الكريمة، وأّنها في أّي شيء قد نزلت، وبما فّسرها رسول الله 
K، وإذا كتبها ابن عّباس )أو أبي( في قرآنه فليس معنى ذلك إالّ تحشيتها بالتأويل الصحيح 
عن رسول الله K .. وإالّ فابن عّباس أجّل مكانة وأرفع قدًرا وأعلى شأنًا من أن يزيد في 

آيات القرآن شيئًا .. فكيف باإلمام الصادق C؟!
)2( منهم الصابوني في تفسيره .. قال: چ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ  

أي فما تلذذتم به من النساء بالنكاح فآتوهّن مهورهّن فريضة فرضها الله عليكم بقوله: چڻ   
)النكاح( هو  –، والمفهوم من قوله:  التفاسير: م1، ص270  چ– صفوة  ۀ  ۀ  ہہ  

الدائم.
چ  ڤ  ڤ   ومنهم سّيد قطب في تفسيره )في ظالل القرآن(: م)، ج5، ص5)6 .. قال: 
االستمتاع  مقابل  لها  فريضة  المرأة  فهو يجعل صداق  چ   ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ 
بها، فَمن أراد أن يستمتع بامرأة من الحالئل – وهّن ما وراء ذلكم من المحّرمات – فالطريق 
هو ابتغاؤها لإلحصان – أي عن طريق النكاح )الزواج( ال عن أّي طريق آخر – وعليه أن يؤّدي 
إليها صداقها حتًما مفروًضا ال نافلة وال تطّوًعا منه وال إحساًنا، فهو حّق لها عليه مفروض ...[.
ومنهم اإلمام عبد الرحمن بن علي الجوزي حيث قال: ]... وقد تكّلف قوم من مفّسري القّراء 
أّنه نهى عن متعة   K النبي بما روي عن  ثّم نسخت  المتعة  المراد بهذه اآلية نكاح  فقالوا: 
                           ،أجاز المتعة ثّم منع منها K النساء، وهذا تكّلف ال ُيحتاج إليه؛ ألّن النبي
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شاء اهلل تعاىل.

القسم الثاين: نقل الرأيني مًعا .. فقال: قيل أهّنا نزلت يف النكاح 
الدائم .. وقيل: أهّنا نزلت يف النكاح املنقطع .. وإن رّجح بعد ذلك أحد 
إّما أن يكون قد  املنقطع)1(، فالناقل  الدائم عىل  الطرفني عىل اآلخر أو 

فكان قوله منسوًخا بقوله، وأّما اآلية فإّنها ال تتضّمن جواز المتعة؛ ألّنه تعالى قال فيها: چ ٿ  
ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ فدّل ذلك على النكاح الصحيح« – زاد المسير في 

علم التفسير البن الجوزي: ج2، ص53 –.
ومنهم الزجاج – فيما ينقله عنه ابن الجوزي في تفسيره – حيث قال: ]قال الزجاج: ومعنى قوله: 

چ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ چ  فما نكحتموهّن على الشريطة التي جرت وهو قوله: چٹ  ٹ  
في  ذهب  ومن  مهورهن،  أي  چ  ڦ  ڦ   چ  التزويج  عاقدين  أي  چ  ٹ 
اآلية إلى غير هذا فقد أخطأ، وجهل اللغة[ – المصدر السابق –، وال أدري! الجملة األخيرة 

البن الجوزي أم للزجاج. 
)1(    منهم اإلمام الفخر الرازي في تفسيره: م5، ج10، ص49 .. حيث يقول: ]المسألة الثالثة: 

في هذه اآلية قوالن:
أحدهما: وهو قول أكثر علماء األّمة أّن قوله: چ  ٿ  ٿ       ٿ چ   المراد منه ابتغاء النساء 
چ    ڦ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤ   ڤ   چ   وقوله:  النكاح،  طريق  على  باألموال 

فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام، وإن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر...
المسألة الرابعة – وهي القول الثاني –: أّن المراد بهذه اآلية حكم المتعة، وهي عبارة عن أن 

يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معّين فيجامعها...[.
]المسألة  قال:  حيث  ص499)  األّول،  القسم  القرآن:  )أحكام  تفسيره  في  العربي  ابن  ومنهم 

السابعة عشرة: قوله تعالى: چ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ چ   فيه قوالن:
أحدهما: أّنه أراد استمتاع النكاح المطلق، قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي 

ابن عّباس.
الثاني: أّنه متعة النساء بنكاحهّن إلى أجل، روي عن ابن عّباس أّنه سئل عن المتعة فقرأ: چ  ڤ  
ڤ  ڤ     ڤ  –  إلى أجل مسمى –چ، قال ابن عّباس: »واللِه ألنزلها الله كذلك«، وروي 
ما  أبّي، وفيه مثل  قراءة  : هذا  ابن عّباس مصحفًا وقال  قال: أعطاني  ثابت  أبي  بن  عن حبيب 
تقّدم[ .. وإن عاد ابن العربي بعد ذلك مباشرة ليقول: ]ولم يصّح ذلك عنهما، فال تلتفتوا إليه، 
چ، يعني بالنكاح الصحيح[؛ ألّن اعترافه المسبق  چ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   وقول الله تعالى: 
                                                                         .بأّن في اآلية الكريمة قولين كاٍف في إثبات مرادنا
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احتملهام معًا بمعنى أّن لكال القولني نسبة من القبول عنده وإن فاقت 
درجة أحدمها عىل اآلخر بعد ذلك، وإّما أن يكون جمّرد مستقرٍئ جامٍع 
لألقوال التي قيلت يف نزول هذه اآلية الكريمة، فوجد أّن األقوال يف 

أهل  ]اختلف  قال:  أّنه   – رأيه  تبنّى  ثم   – أبي جعفر  تفسيره عن  في  نقل  الذي  الطبري  ومنهم 
منهّن  فما نكحتم  معناه  فقال بعضهم:   ، چ   چ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   قوله:  تأويل  التأويل في 
فجامعتموهّن – يعني: من النساء – چ    ڦ  ڦ  ڦ چ   يعني: صدقاتهن، فريضة 

معلومة...
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتَّعتم به منهّن بأجٍر تمتَُّع الّلّذة، ال بنكاح مطلق على وجه 

النكاح الذي يكون بولِّي وشهود ومهر[.
ومع أّن أبا جعفر – فيما ينقله عنه الطبري – قد أورد خمس روايات في تأييد القول األّول وأحد 
عشر رواية في تأييد القول الثاني إالّ أّنه رّجح القول األّول على الثاني .. والعجيب في األمر أّن 
سبب الترجيح – كما ينقل الطبري – هو قيام الحّجة على تحريم المتعة فقد نقل الطبري عنه 
له: فما نكحتموه منهّن فجامعتموه،  أّنه قال: ]وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل َمن تأوَّ
أو  الصحيح  النكاح  وجه  غير  على  النساء  متعة  الله  بتحريم  الحّجة  لقيام  أجورهّن،  فآتوهّن 
القول  يرّجح  كان  لما  النسخ  لديه  يثبت  لم  فلو   ..]K رسوله  لسان  على  الصحيح  الملك 
األّول على الثاني .. مع أّن النسخ – لو ثبت – ال ينفي نزول اآلية الكريمة في المتعة، كما أّن 
القول بنزول اآلية الكريمة في المتعة ال ينفي النسخ فيما لو ثبت .. فاإلباحة شيء والنسخ شيء 
آخر، قال الفخر الرازي: ]والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول: إّنا ال ننكر أّن 
المتعة كانت مباحة، إّنما الذي نقوله: إّنها صارت منسوخة، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه 
أبي  ميزان  لدينا  المهم  قادًحا في غرضنا[.. وليس  لم يكن ذلك  أّنها مشروعة  دالة على  اآلية 
جعفر في الترجيح؛ باعتبار أّن ميزانه هو موضع الخالف بين المدرستين – اإلمامّية والسنّية –، 
وسنأتي عليه بعد ذلك لنرى هل قام الدليل على نسخ المتعة أم ال، ولكّن الذي يهّمنا في كالمه 
أّنه جعل القول الثاني – وهو أّن المقصود من اآلية هو نكاح  المتعة – في مقابل القول األّول 
– وهو أّن المقصود من اآلية هو النكاح الدائم –، ولم يكن يستبعده مطلقًا وإالّ لما ذكره، ولما 
الترجيح على أساس ثبوت نسخ  اعتمد  الرأي، ولما  المؤّيدة لهذا  الروايات  ساق عليه بعض 
– ظهر بطالن ترجيحه،  – الذي اعتمده في ترجيحه  المتعة عنده، وعليه إذا ثبت عدم النسخ 
وإذا ظهر بطالن ترجيحه ثّم أقمنا له الدليل على بطالن القول األّول .. فحينئٍذ ال يبقى له إالّ 

التسليم بمرادنا.. وهو المطلوب.



-43-

الفصل األول: المتعة.. حقيقتها وأدلة إباحتها

نزوهلا إثنان فقط فنقلهام)1(.. وعىل كال التقديرين تكون النتيجة واحدة 
اآلية يف  نزول  بطالن   – بالدليل   – أثبتنا  إذا  أّنه  باعتبار  منصفة؛  كافية 
النكاح الدائم، مل يبق إالّ التسليم بالقول الثاين – وهو أّن اآلية إّنام نزلت 

يف خصوص النكاح املنقطع – .. وهو املطلوب.

• آية•االستمتاع•ال•تشير•إلى•المتعة:	

النكاح  خصوص  يف  نزلت  إّنام  االستمتاع  آية  أّن  قوم  زعم 
يف  تتحّدث  كانت  أهّنا  حيث  األصل!  من  باملتعة  هلا  عالقة  وال  الدائم 
يف  وعال(  )جّل  قال  فقد  النساء؛  من  نكاحهّن  يباح  ن  عمَّ صدرها 

ڀ   پپ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ   صدرها: 
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ        ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ  
اآليتني  يف  الكريم  القرآن  رسد  أن  بعد  وذلك  ٹ..چ)2(، 
وعال(:  )جّل  قال  حيث  النساء  من  املحّرمات  قبلها  الكريمتني 

چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چڦ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ   چ      
ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    
گ   ک   ک     ک     ک   ڑ   ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ        گ   گ  

)1(    ولو من باب أّن السنّة قالت بأحدهما والشيعة قالت باآلخر، ال أن يكون القوالن للسنّة 
أنفسهم.

)2(    النساء: 24.



-44-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  
ۆ   ۇ      ۇ   ڭ      ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے       ے   ھ  
يف  إذٌن  هي  إّنام  االستمتاع  آية  أّن  يتبنّي  وعليه   ،)1( چ  ۈ    ۆ  
النكاح، ومعناها حينئٍذ: »إذا حصل لكم االستمتاع بنكاح النساء ممّن 
يسّمى  النكاح  يف  واملهر  مهورهّن،  إليهّن  فادفعوا  نكاحهّن  لكم  حيّل 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ       ڱ     ڳ   چ  تعاىل:  قال  أجًرا.. 
ڻ     چ)2(، أي مهورهّن.

ثّم قالوا: إّن كون املهر إّنام يكون قبل االستمتاع ال يعارضه باقي 
ويكون  اللغة  يف  جائز  وهو  والتأخري  التقديم  طريقة  عىل  ألّنه  النّص؛ 
أردتم  إذا  أي  هبّن«،  استمتعتم  إذا  أجورهّن  »فآتوهّن  حينئٍذ  املعنى 

ذلك، كام يف قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ...چ)3(، أي إذا أردتم القيام 

للّصالة.

هذا ملّخص ما يستدلون به يف أّن اآلية الكريمة مل تكن تتحّدث 
عن املتعة، وجوابنا عليه كام ييل:

●  A البيت  أهل  روايات  من  مّر  ما  خالف  هذا  أوالً: 
نزلت  إّنام  الكريمة  اآلية  أّن  من   G الكرام  والصحابة 

)1(    النساء: 22 – 23.
)2(    األحزاب: 50.

)3(    المائدة: 6.
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اإلمام  عن  روي  ملا  صـريح  ورّد  الـمـتعة،  نكـاح  فـي 
وعبداهلل  كعب  بن  وأيب  عّباس  ابن  وكذلك   Cالصادق
بن مسعود وسعيد بن جبري... وغريهم، حيث روي – كام 

أسلفنا – أهّنم كانوا يقرؤون اآلية هكذا: چ ڤ  ڤ  ڤ     
ڤ– إىل أجل مسمى – ڦ  ڦ  ڦچ.. 
أنزهلا  هكذا  »واهللِ،  قال:  حيث  عّباس  ابن  قَسم  ننسى  وال 

تعاىل )ثالث مّرات(«. 

هو  ما  ختالف  ألهنّا  مرفوضة)1(؛  القراءة  هذه  أّن  ُيقال:  ال 
موجود يف القرآن الكريم، والقدرة اإلهلّية شاءت هلذا القرآن 
التالعب  من  حُيفظ  وأن  والنقصان،  الزيادة  من  يسلم  أن 

ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   تعاىل:چ  قال  والتحـريف.. 

أّنه سئل عن  إليه سابقًا: ]... روي عن ابن عّباس  ابن العربي في قوله المشار  )1(    كما قال 

المتعة فقرأ: چ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ– إىل أجل مسمى چ، قال ابن عّباس: »واللِه ألنزلها الله 
كذلك«، وروي عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عّباس مصحفًا وقال: هذا قراءة أبّي، 

وفيه مثل ما تقّدم، ولم يصّح ذلك عنهما، فال تلتفتوا إليه، وقول الله تعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ     

ڤچ، يعني بالنكاح الصحيح[.
واألعجب من ذلك قول الصابوني في تفسيره )صفوة التفاسير: م1، ص272(.. حيث قال: 

]الفوائد: الثانية: حمل بعض الروافض والشيعة قوله تعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ     ڤچ على 
نكاح المتعة وهو خطأ فاحش؛ ألّن الغرض من االستمتاع هنا التمتع باألزواج عن طريق الجماع 

ال نكاح المتعة، فقد ثبت حرمة نكاح المتعة بالسنّة واإلجماع، وال عبرة بما خالف ذلك[!.
مع أّن رواياتهم – المروّية في صحاحهم وكتبهم – تؤّيد قول الرافضة كما يزعم! أّما بقّية قوله 

فهو مصادرة على المطلوب، وستأتي مناقشته بعد ذلك.
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ک   ک   ک   چ...  تعـالــى:  قــال  و  چ)1(،  ڱ  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  

ڻ    چ)2(.
ألّنه ُيقال:

ال  التأويل  بذلك  املراد  أّن  سابقًا  أرشنا  إّنا  أّوالً: 
مصحفه  الصحايب  حيّش  أن  من  مانع  فال  التنزيل، 
 K اهلل  رسول  بّينه  الذي  الصحيح  بالتأويل 
ألصحابه بني كلامت اآلية ليكون عامًلًا بتأويلها.. أو 

ليتذّكر ذلك التأويل عند احلاجة.

ثانيًا: يرد عليه قول اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه، 
حيث قـــال: ]روي أّن أيب بن كعـب كــان يقــرأ: 
 – مسمى  أجل  إىل  ڤ–  ڤ      ڤ   ڤ   چ 
ابن  قراءة  هو  أيًضا  وهذا   ، چ  ڦ   ڦ  
القراءة،  هذه  يف  عليهام  أنكروا  ما  واألّمة  عّباس، 
فكان ذلك إمجاًعا من األّمة عىل صّحة هذه القراءة، 
املتعة  من  منع  مّلا  عمر  أّن  يف  ذكرمتوه  ما  وتقريره 
عىل  إمجاًعا  ذلك  كان  عليه)3(  أنكروا  ما  والصحابة 

)1(    الحجر: 9.
)2(    فّصلت: 41 – 42.

)3(    حيث قال في تفسيره الكبير،م5،ج10،ص52 في شأن التبرير لمقولة الخليفة الثاني عمر 
     بن الخطاب ما يلي] الحّجة الثانية: ما روي عن عمر أّنه قال في خطبته: »متعتان كانتا على
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صّحة ما ذكرنا، وكذا ههنا)1(.. فكام يلزم األّمة هناك 
التكفري عىل سكوهتا فيام لو كان عمر قد حّرم املتعة 
لو  فيام  سكوهتا  عىل  التكفري  يلزمها  نفسه،  تلقاء  من 
املقطع  هذا  زادوا  قد  وغريمها  وأيب  عّباس  ابن  كان 

)إىل أجل مسّمى( يف القرآن الكريم.

ثانيًا: يذكر األستاذ عبد احلسني الدعيمي)2(: أّن عقد النكاح  ●
الدائم ال ُيعرّب عنه بالتمّتع حقيقة، وذلك ألّن الدائم ال ُيقصد 
منه التمّتع والّلّذة اجلنسّية فقط، وإّنام ُيقصد منه تكوين األرسة 
مؤّبًدا،  واملجتمع  احلياة  شؤون  يف  واملشاركة  الذرّية  وإكثار 

 عهد رسول الله K أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما«، ذكر هذا الكالم في مجمع الصحابة 
وما أنكر عليه أحد، فالحال ههنا ال يخلو إّما أن يقال: أّنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا، 
وال  إباحتها  عرفوا  ما  أو  المداهنة،  سبيل  على  سكتوا  ولكنّهم  مباحة  بأّنها  عالمين  كانوا  أو 
حرمتها، فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك، واألّول هو المطلوب، والثاني يوجب تكفير عمر 
وتكفير الصحابة؛ ألّن َمن علم أّن النبي K حكم بإباحتها ثّم قال إّنها محّرمة محظورة من 
غير نسخ لها فهو كافر بالله وَمن صّدقه عليه مع علمه بكونه مخطئًا كافًرا كان كافًرا أيًضا.. وهذا 
يقتضي تكفير األّمة وهو على ضّد قوله: چ ٺ  ٺ  ٺ چ – آل عمران: 110 – ...[ إلى آخر 
كالمه، وقال في صفحة )54( من نفس المصدر: ]قد بّينا أّنه لو كان مراده أّن المتعة كانت مباحة 
في شرع محّمد K وأنا أنهى عنه لزم تكفيره وتكفير كل َمن لم يحاربه وينازعه، ويفضي 
ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه، وكّل ذلك باطل، فلم 
يبق إالّ أن يقال: كان مراده أّن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول K، وأنا أنهى عنها لما 
ثبت عندي أّنه K نسخها، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكالم حّجة لنا في مطلوبنا.. والله 

أعلم[.
)1(    التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي: م5، ج10، ص51 – 52 .. وذلك في الوجه األّول 

ي أصحابه بأن اآلية مقصورة على بيان نكاح المتعة. من الطريق الثاني الذي يقوِّ
)2(    في بحثه المعنون بـ )البعد التاريخي لحقيقة المتعة(  المسّجل في الشبكة العنكبوتية على 

صفحة »المعصومون األربعة عشر«.
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چڈ   تعـالـى:  قـولـه  إليه  نذهـب  مـا  صّحة  يؤّكد  وما 
گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
ڀ   ڀ    ...پ   چ  چ)1(،  ڳڳ   گ   گ   گ  
ڀ  ڀ  ٺٺ...  چ)2(، أّما نكاح املتعة فال يوجد فيه نّص 
املشاركة يف أمور احلياة واملجتمع كاألرث وغريه، وال يوجد 
إّنام هو اضطراري  أو سكن لإلنسان  فيه ديمومة واستقرار 
لقضاء الشهوة فقط، وحتصينه عن الوقوع يف احلرام إىل أن 
الرازي بعد  الفخر  أمًرا كان مفعوالً)3(، وقد قال  يقيض اهلل 
أّن  ]وظاهر  ييل:  ما  املتعة  روايات يف حتريم  أورد ثالث  أن 
النكاح ال يسّمى استمتاًعا؛ ألّنا بّينا أّن االستمتاع هو التلّذذ، 
وجمّرد النكاح ليس كذلك[)4(، وهلذا مل يكن يعرّب عن النكاح 
عن  يعرّب  كان  بينام  باالستمتاع   –  K عهده  يف   – الدائم 
املتعة باالستمتاع، وهذا يدّل عىل أّن لفظ املتعة واالستمتاع 
يف عهده K كان يطلق عىل الزواج املؤقت حقيقة)5(، وقد 
يطلق عىل الزواج الدائم جماًزا.. واملجاز دائاًم حيتاج إىل قرينة 
توجد  ال  املقام  ويف  إليه،  احلقيقي  معناه  عن  اللفظ  ترصف 

)1(    الروم: 21.
)2(    البقرة: 187.

)3(    وليس معنى قوله هذا أّن النكاح المنقطع ال يطلب منه الولد أو ما أشبه ذلك.. فحاله – 
عند اإلمامّية – حال الدائم إالّ أّنه يشير إلى األصل فيه.

)4(    التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي: م5، ج10، ص51.
)5(    كما أّن المعنى المتبادر حين سماع لفظ )استمتاع( هو النكاح المنقطع.. والتبادر عالمة 

الحقيقة كما قّرر في محّله.
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اللفظ  الدليل عىل رصف  نطلب  أن  قرينة، وعليه من حّقنا 
نجد  ومل  قرينة..  دون  من  املجازي  إىل  احلقيقي  معناه  عن 

دلياًل عىل ذلك.

النصف  ● يف  النساء  سورة  يف  نازلة  مدنّية  اآلية  إّن  ثالثًا: 
به  يشهد  ما  عىل  اهلجرة  بعد   K النبي  عهد  من  األّول 
دائرة  كانت  املتعة  نكاح  أعني  النكاح  وهذا  آياهتا،  معظم 
غري  من  الزمان  من  الربهة  هذه  يف  عندهم  معمولة  بينهم، 
كان  – سواء  تسّلم ذلك  األخبار عىل  أطبقت  – وقد  شّك 
بينهم  أو مل يكن، فأصل وجوده  املرّشع لذلك  اإلسالم هو 
بمرأى من النبي ومسمع منه ال شّك فيه، وكان اسمه – أي 
اسم هذا النكاح – هذا االسم – أي نفس هذا االسم وهو 
املتعة –، وال يعرّب عنه إالّ هبذا اللفظ)1( فال مناص من كون 
قوله: چ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  چ حمموالً عليه، مفهوًما منه 
الدائرة  السنن والعادات والرسوم  أّن سائر  املعنى، كام  هذا 
نزلت  كّلام  املعهودة  املعروفة  بأسامئها  النزول  بينهم يف عهد 
آية متعّرضة حلكم متعّلق بشء من تلك األسامء بإمضاء أو 
فيها  الواردة  األسامء  محل  من  بّد  يكن  مل  هني  أو  أمر  أو  رّد 
عىل معانيها املساّمة هبا من غري أن حتمل عىل معانيها اللغوّية 

األصلّية.

هو  ما  وسائر  والغنيمة  والربح  والربا  والبيع  كاحلّج  وذلك 

)1(    أي أّن اسم الزواج عندهم هو المتعة، وال يعّبر عن هذا الزواج إاّل بلفظ المتعة واالستمتاع.
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بحّج  املراد  أّن  يّدعي  أن  ألحٍد  يكن  فلم  القبيل  هذا  من 
 K النبي  به  أتى  ما  وكذلك  وهكذا..  قصده)1(  البيت 
عرفت  حتى  االستعامل  شاع  ثّم  الرشعّية  املوضوعات  من 
الّتمّتع  وحّج  والّزكاة  والّصوم  كالّصالة  الرشعّية  بأسامئها 
وغري ذلك ال جمال من حتّقق التسمية حلمل ألفاظها الواقعة 
حتّقق  بعد  األصلّية  اللغوّية  معانيها  عىل  الكريم  القرآن  يف 

احلقيقة الرشعّية أو املترشعّية فيها.

فمن املتعنّي أن حيمل االستمتاع املذكور يف اآلية عىل نكاح 
املتعة لدورانه هبذا االسم عندهم يوم نزول اآلية سواء قلنا 
بنسخ نكاح املتعة بعد ذلك بكتاب أو سنّة أو مل نقل، فإّنام هو 

أمر آخر)2(.

زمن  ● يف  كان  املتعة  نكاح  أّن  عليه  واملتفق  املّدعى  رابعًا: 
يصّح  وال  الدائم،  للنكاح  قسياًم   K األعظم  الرسول 

التعبري عن الشء بام يدّل عىل قسيمه!

الكريمتني  ● اآليتني  يف  والتعابري  الكلامت  إّن  خامسًا: 
ڑ   ژ   ژ     چ...    تعاىل:  قال  األوىل،  اآلية  ففي  خمتلفة، 
ہچ،  ۀ   ۀ   ڻ    چ  ک..چ...  ک   ڑ  

ڤ   ڤ      ڤ   چڤ   تعاىل:  قال  الثانية،  اآلية  ويف 
ڦ  ڦ  ڦڦچ.. فبّدل النكاح باالستمتاع، 

)1(    أي من دون اإلتيان بالشعائر الدينّية المخصوصة في الوقت المخصوص .
)2(    الميزان في تفسير القرآن: م2، ج5، ص279.
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والصداق باألجور، وهذا دليل عىل أهّنام تشريان إىل قسمني 
من الزواج)1(، ال قساًم واحًدا.

الناحية  ● من  خاّص  )األجر(  و  )األجور(  لفظ  إّن  سادسًا: 
جمازًا،  إالّ  املهر  عن  به  يعرّب  وال  املؤّقتة  بالعقود  الرشعّية 
واملجاز –دائاًم– حيتاج إىل قرينة، فإن دّلت القرينة عىل قصد 
املجازّية –وهو كونه مهرًا وصداقًا للنكاح الدائم– أخذنا به 
وإالّ محلناه عىل حقيقته بالعقد املؤقت )املتعة( ولذا يف البيع 

يسّمى ثمنًا وال يسّمى أجرة؛ ألّنه عقد مؤّبد.

تعاىل:  فقوله  الكتاب  ]أّما  الشريازي)2(:  صادق  السّيد  قال 
ڦڦچ،  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤ   ڤ   چ 
فساّمها اهلل: متعة، وسّمى مهرها: أجًرا.. وهو يالئم الشء 
غري الدائم، فإّنه ال ُيقال مَلن اشرتى عبًدا أو داًرا أو أرًضا: 
مَلن  ُيقال  لكن  الثمن،  أعِط  له:  ُيقال  وإّنام  األجرة،  أعِط 

استأجر داًرا أو عبًدا أو أرًضا: أعِط األجرة[.

فإذا قيل: بأّن القرآن الكريم يف بعض آياته قد عرّب عن )املهر( 
بـ )األجر(، كام يف قوله تعاىل: چ ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  چ)3(.

)1(    ليالي بيشاور: ص484.
)2(    في حاشيته على كتاب: »شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام« للمحّقق الحّلي 

)قّدس(: ج2، ص543.
)3(    األحزاب: 50.
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)املهر(  عن  عرّب  قد  الكريم  القرآن  أّن  ننِف  مل  نحن  قلنا: 
بـ)األجر(؛ فقد قلنا -فيام سبق-  أّنه يمكن أن ُيعرّب عن املهر 
باألجر ولكن بوجود قرينة ترصف اللفظ عن معناه احلقيقي 
القرينة  وجود  يف  هو  إّنام  واالختالف  املجازي،  معناه  إىل 
الّتامة ال يف أّنه يمكن أن يطلق لفظ )األجر( عىل املهر أو ال 

يمكن؟! فتبنّي..

بام  مّتصلة  بأهّنا  قلنا  فإن  السابقة،  اآلية  خصوص  يف  أّما 
وهي  واضحة،  فالقرينة  واحد،  فيهام  السياق  وأّن  قبلها 

ڍ   ڍ   ڇ   چ  تعاىل:  قوله  يف  چ،  ڈ  چ   مجلة 
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ       ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ڳ   گ   گ   گگ    ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڳ  ڳ  چ)1(، حيث دّلت عىل أّن اآلية إّنام تتحّدث حول 
أحكام الزواج الدائم؛ فاملتعة ال طالق فيها، وقد أسلفنا أّن 
الفراق فيها ال يكون إالّ عن أحد طريقني: إّما بانقضاء املّدة 
وإّما هببتها للمتمتَّع هبا.. تبًعا للنصوص، إذن اآلية تتحّدث 
يف النكاح الدائم، واملّدعى أّن السياق واحد.. فيكون املراد 
وهي  الّتامة  القرينة  لوجود  )املهر(  هو  اآلية  يف  )األجر(  بـ 

مجلة چ  ڈ چ.

وإن قلنا بأّن اآليتني منفصلتان وأّن السياق فيهام غري واحد، 
فعندها نقول: أّن هذه اآلية ليست رصحية يف إرادة خصوص 

)1(    األحزاب: 49.
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أّنه  عىل  دّلت  روايات  هناك  بل  فقط  الدائامت  الزوجات 
متعة)1(،  النساء  بعض  تزّوج  قد   –  K الرسول  أي:   –
فلعّله ألجل  الدائامت،  له كالزوجات  أهّنا حالل  وال ريب 
تعميم الزواج الدائم واملنقطع عرّب عن املهر باألجر بل هذا 
الدائامت  الزوجات  لتحليل  شاملة  وأهّنا  اآلية،  ظاهر  هو 

واملتمّتع هبّن.. واهلل العامل)2(.

األجر  ● متام  اعطاء  وجوب  عّلق  الكريم  القرآن  أّن  سابعًا: 
عىل مطلق االستمتاع سواء كان االستمتاع باجلامع أو بغريه 
كالنظر أو اللمس، وهذا مقصور عىل العقد املؤقت )املتعة(؛ 
ألّن متام املهر بالعقد الدائم ال تستحقه املرأة إالّ بخصوص 

الدخول.

ثامنًا: لو كانت آية االستمتاع تشري إىل الزواج الدائم لكانت  ●
لغًوا؛ ذلك ألّن اهلل تعاىل ذكر الزواج الدائم يف اآليات النازلة 

قبل هذه اآلية، فقال )جّل وعال(: چ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ    گ   گ   گگ   ک   ک   ک  

)1(    من تلك الروايات على سبيل المثال ما رواه الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر C »أّن 
عبد الله بن عطاء المّكي سأله عن قوله تعالى: چ ڦ  ڦ         ڄ  چ اآلية – التحريم: 3 –؟ فقال: 
فقال:إّنه      بالفاحشة،  فاتهمته  نسائه  فاطلع عليه بعض  متعة  بالحّرة  تزّوج   K الله إّن رسول 
إّنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه«.. وسائل الشيعة إلى تحصيل  لي حالل، 

مسائل الشريعة: م14، أبواب المتعة، باب إباحتها، ح22، ص440.
)2(  هذا  نّص الجواب الذي وصلنا من لجنة االفتاء في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير 
للهجرة   1424 شّوال   6 بتاريخ:  مقامه(،  الله  )أعلى  الحكيم  الطباطبائي  سعيد  محّمد  السّيد 

النبوّية الشريفة.
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ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ)1(، كام أستوىف سبحانه وجوب 
إيتاء املهر عىل مجيع تقاديره، فال وجه لتكرار بيان الوجوب، 
وقوله  ہہچ)2(،  ۀ   ۀ   ڻ    چ   كقوله:  وذلك 

تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ چ)3(، وقوله تعاىل: 

چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
أن  –إىل  ڭ    ڭ     ڭ   ڭ   ۓ      ۓ    ے   ھے  

ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   قال–ۋ  
ې  ى  ى  ائچ)4( )5(.

]أّنا لو محلنا  بقوله  الرازي  الفخر  إليه اإلمام  ما أشار  وهذا 
النكاح  حكم  بيان  تكرار  لزم  النكاح  حكم  عىل  اآلية  هذه 
هذه  أّول  يف  قــال  تعالــى  ألّنه  الواحـدة؛  الســورة  فـي 
چ  گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     السورةچ   
هذه  محلنا  لو  أّما  ہچ  ۀ   ۀ   چڻ    قال:  ثّم 
اآلية عىل بيان نكاح املتعة كان هذا حكاًم جديًدا، فكان محل 

)1(    النساء: 3.

)2(    النساء: 4.
)3(    النساء: 20.

)4(    البقرة: 236 – 237.
)5(    الميزان في تفسير القرآن: م2، ج5، ص280.



-55-

الفصل األول: المتعة.. حقيقتها وأدلة إباحتها

اآلية عليه أوىل)1( .. واهلل أعلم[)2(.

ال ُيقال: أّن اآلية الكريمة إّنام سيقت للتأكيد.

ألّنه ُيرّد عليه: بأّن سياق ما نقل من اآليات، وخاّصة سياق 
ذيل قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ...چ أشّد وآكد حلنًا من 

هذه اآلية، فال وجه لكون هذه مؤِكدة لتلك)3(.

أّن  وبام  وعبثًا،  لغًوا  الكريمة  اآلية  تكون  أن  يلزم  هنا  ومن 
يف  تكن  مل  أهّنا  ثبت  والعبث،  اللغو  عن  منّزه  سبحانه  اهلل 
النكاح الدائم.. وإذا مل تكن يف النكاح الدائم تعنّي كوهنا يف 
النكاح املنقطع )املتعة(، إذ مل يّدِع أحد قساًم ثالثًا باإلضافة إىل 

القسمني السابقني – أعني الدائم واملنقطع –.

يف  نزلت  إّنام  االستمتاع  آية  بأّن  زعمهم  بطالن  يّتضح  وهبذا 
أّن  باملتعة من األصل! وظهر  هلا  الدائم، وال عالقة  النكاح  خصوص 
عليه  أمجعت  كام  غري،  ال  املتعة  نكاح  هو  إّنام  الكريمة  اآلية  من  املراد 

الفرقة اإلمامّية ودّلت عليه الكثري من الروايات.

)1(    باعتبار أّن تكرار األمر دون فائدة لغو، والله تعالى منّزه عن اللغو.
)2(    التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي: م5، ج10، ص54.

)3(    الميزان في تفسير القرآن: م2، ج5، ص280.
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• ثانيًا:•السنة•النبوية•الشريفة	
عىل  تدّل  كّلها  والسنّة  الشيعة  طريق  من  كثرية  روايات  هناك 
بعًضا  ونذكر  سبق،  فيام  منها  بعًضا  ذكرنا  وقد  املتعة،  نكاح  مرشوعّية 

آخر منها فيام يأيت:

عن عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن عيل بن أسباط، عن بعض . 1
أصحابنا، عن حمّمد بن مسلم، عن أيب جعفر C  قال: 

»إّن اهلل رأف بكم فجعل املتعة عوًضا لكم من األرشبة«)1(.

بن . 2 العّباس  عن  حمّمد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حمّمد  عن 
موسى، عن إسحاق بن عاّمر، عن أيب سارة قال: »سألت أبا 

:C عنها – يعني املتعة – فقال يل C عبد اهلل

» حالل«)2(.

وعن حمّمد بن عيل بن احلسني بإسناده عن عبد اهلل بن سنان، . 3
تبارك وتعاىل حّرم عىل  اهلل  قال:»إّن   C عن أيب عبد اهلل

شيعتنا املسكر من كّل رشاب وعّوضهم من ذلك املتعة«)3(.

 قال الّصادق C: »ليس منّا َمن مل يؤمن بكّرتنا ومل يستحّل 4. 

ح7،  إباحتها،  باب  المتعة،  أبواب  م14،  الشريعة:  مسائل  تحصيل  إلى  الشيعة  وسائل      )1(
ص438.

)2(    نفس المصدر: ح8، ص438.
)3(    نفس المصدر: ح9، ص438 .. َمن ال يحضره الفقيه: م3، ح )1417 – 32(، ص298.
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متعتنا«)1(.

 قيل أليب عبداهلل C: »مِلَ جعل – أي اهلل تعاىل – يف الزنا 5. 
أحّل  اهلل  إّن  قال:»  شاهدين؟  القتل  ويف  الشهود  من  أربعة 
لكم املتعة وعلم أّنا ستنكر عليكم، فجعل األربعة الشهود 
)أربعة  احتياًطا لكم، ولوال ذلك أليت عليكم، وقّلام جتتمع 

أربعة( عىل شهادة بأمر واحد«)2(.

عن 6.  شاذان،  بن  الفضل  عن  بإسناده  األخبار(:  )عيون  يف   
الرضا C يف كتابه إىل املأمون:»حمض اإلسالم شهادة أن 
ال إله إال اهلل – إىل أن قال: – وحتليل املتعتني اللذين أنزهلام 
ومتعة  النساء  متعة   :K اهلل  رسول  وسنّهام  كتابه  يف  اهلل 

احلّج«)3(.

 عن عيل بن إبراهيم يف )تفسريه( عن أمحد بن إدريس، عن 7. 
أمحد بن حمّمد، عن مالك بن عبد اهلل بن أسلم، عن أبيه، عن 

رجل، عن أيب عبد اهلل C يف قول اهلل )عز وجل(: چ ۈ  
 :C قال   ،)4( چ  ۉې      ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ      ٴۇ   ۈ  

َمن ال يحضره   .. الشريعة: م14، ح10، ص438  مسائل  إلى تحصيل  الشيعة  )1(    وسائل 
الفقيه: م3، ح )1384 – 1(، ص191.

َمن ال يحضره   .. الشريعة: م14، ح14، ص438  مسائل  إلى تحصيل  الشيعة  )2(    وسائل 
الفقيه: م3، ح )1406(، ص296 – 297.

)3(    وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: م14، ح15، ص439.
)4(    فاطر: 2.
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»واملتعة من ذلك«)1(.

هذه سبع روايات من الروايات الكثرية التي جاءت عن طريق 
الشيعة، وإليك مثلها من الروايات الكثرية التي جاءت عن طريق السنّة:

حّدثنا حمّمد بن عبد اهلل بن نمري اهلمداين، حّدثنا أيب ووكيع . 8
اهلل  عبد  سمعت  قال  قيس،  عن  إسامعيل  عن  برش  وابن 
يقول: »كنّا نغزو مع رسول اهلل K ليس لنا نساء، فقلنا: 
أال نستخيص؟ فنهانا عن ذلك، ثّم رّخص لنا أن ننكح املرأة 

گ    گ    گ   ک   چ  اهلل:  عبد  قرأ  ثّم  أجل  إىل  بالثوب 
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  

ڻ  چ )2(-)3(

حّدثنا عثامن بن أيب شيبة، حّدثنا جرير عن إسامعيل بن أيب . 9
ومل  اآلية  هذه  علينا  قرأ  ثّم  وقال  ِمثَله  اإلسناد  هبذا  خالد.. 

يقل قرأ عبد اهلل)4(.

بن جعفر، حّدثنا شعبة . 10 بشار، حّدثنا حمّمد  بن  حّدثنا حمّمد 
حيّدث  حمّمد  بن  احلسن  سمعت  قال  دينار،  بن  عمرو  عن 
عن جابر بن عبد اهلل، وسلمة بن األكوع قاال: »خرج علينا 
منادي رسول اهلل K، فقال إّن رسول اهلل K قد أذن 

)1(    وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: م14، ح18، ص439.
)2(    المائدة: 87.

)3(    صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص182.
)4(    نفس المصدر.
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لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء«)1(.

ابن . 11 يعني   – يزيد  حّدثنا  العيش،  بسطام  بن  أمّية  حّدثني 
بن  عمرو  عن   – القاسم  ابن  يعني   – َروح  حّدثنا  زريع–، 
األكوع، وجابر  بن  بن حمّمد، عن سلمة  دينار، عن احلسن 

بن عبد اهلل »أّن رسول اهلل K أتانا فأذن لنا يف املتعة«)2(.

أبو بكر بن أيب شيبة، حّدثنا يونس بن حمّمد، حّدثنا . 12 حّدثنا 
عبد الواحد بن زياد، حّدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة، 
يف  أوطاس  عام   K اهلل  رسول  »رّخص  قال:  أبيه،  عن 

املتعة ثالثًا ثّم هنى عنها«)3(.

ال يقال: ولكنّه K هنى عنها؛ ألن الكالم اآلن ال يزال يف 
مرشوعّيتها، أّما الكالم حول النسخ فسيأيت بعد ذلك.

سربة . 13 بن  الربيع  عن  ليث  حّدثنا  سعيد،  بن  قتيبة  حّدثنا 
 K لنا رسول اهلل »أذن  قال:  أّنه  أبيه سربة  اجلهني، عن 
باملتعة، فانطلقت أنا ورجل إىل امرأة من بني عامر كأهّنا بكرة 
فقلت:  تعطي؟  ما  فقالت:  أنفسنا،  عليها  فعرضنا  عيطاء، 
أجود  صاحبي  رداء  وكان  ردائي،  صاحبي:  وقال  ردائي، 
من ردائي، وكنُت أشبَّ منه، فإذا نظرت إىل رداء صاحبي 
ثّم قالت: أنت ورداؤك  إيّل أعجبتها،  أعجبها، وإذا نظرت 

)1(    نفس المصدر.
)2(    نفس المصدر: ص183.
)3(    نفس المصدر: ص184.



-60-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

يكفيني، فمكثت معها ثالثًا ثّم إّن رسول اهلل K قال: 

فليخلِّ  يتمّتع  التي  النساء  هذه  من  يشء  عنده  كان  »َمن 
سبيلها«)1(.

برش . 14 حّدثنا  اجلحدري،  حسني  بن  فضيل  كامل  أبو  حّدثنا 
الربيع  عن  غزّية  بن  ُعامرة  حّدثنا   ،– ل  مفضَّ ابن  يعني   –
بن سربة: »أّن أباه غزا مع رسول اهلل K فتح مكة، قال 
فأقمنا هبا مخس عرشة »ثالثني بني ليلة ويوم« فأذن لنا رسول 
اهلل K يف متعة النساء، فخرجُت أنا ورجل من قومي ويل 
عليه فضل يف اجلامل وهو قريب من الدمامة مع كّل واحد 
منّا برٌد، فربدي َخَلٌق، وأّما برد ابن عّمي فربد جديد غّض 
حّتى إذا كنّا بأسفل مكة أو بأعالها، فتلقتنا فتاة مثل الَبْكَرة 
قالت:  أحدنا؟  منك  يستمتع  أن  لك  هل  فقلنا:  العنطنطة 
إىل  تنظر  برده، فجعلت  منّا  تبذالن؟ فنرش كّل واحد  وماذا 
برد  إّن  فقال:  ِعطفها  إىل  تنظر  صاحبي  ويراها  الرجلني، 
هذا خلق، وبردي جديد غّض، فتقول: برد هذا ال بأس به، 
ثّم استمتعت منها، فلم أخرج حّتى  أو مّرتني،  ثالث مرار 

.)2(»K حّرمها رسول اهلل

)1(    نفس المصدر.
)2(    المصدر السابق: ص187.
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• ثالًثا:••العقل	

لقد ذكرنا يف »التمهيد« أّن اجلنس رضورة ورضر، وقلنا بأّنه:. 1

رضورة؛ ألّن احلياة ال يمكن أن تستمر إالّ بالتزاوج الدائم  ●
يكون  أن  إذن  فالبّد  األجيال،  من  جيل  يف  يقف  ال  الذي 
اجلنس  طلب  عىل  حيمله  ما  جيل  كّل  يف  فرد  كّل  نفس  يف 
اآلخر ليتّم التزاوج، وخيرج النسل اجلديد الذي يعّمر وجه 
األرض، والبّد أّن هذا الدافع من العنف واالحلاح بحيث ال 

يتمّكن الفرد من االفالت منه، ولو حّدثته نفسه باالفالت.

امللّح تؤّدي إىل  ● الدافع  الكاملة هلذا  ورضر؛ ألّن االستجابة 
إذ  كّلها  احلياة  وتفسد  احليوان،  مرتبة  إىل  اإلنسان  هبوط 
تنتهي هبا إىل أن تكون رضورة جسد، ونشوة غريزة ال ترتفع 
وبذلك  رفيع،  فن  وال  إنساين،  شعور  وال  عليا،  فكرة  إىل 
إىل  يشء  كّل  وينتهي  احلضارة،  وتنهار  املجتمع،  يتحّطم 
البوار)1(، وهذه نتيجة طبيعّية ال شّك فيها وال لبس إذا أطلق 
عنان الشهوة من دون قيد أو رشط، وما نراه اليوم من فساد 
إّنام هو يف األعّم األغلب نتيجة طبيعّية لإلباحة اجلنسّية التي 
ابتيل هبا العامل املعارص، فبات القلب أعمى، والضمري مّيت، 
الزنا  فكثر  منحّلة،  واألعراف  والقيم  منعدمة،  واألخالق 
واالغتصاب واللواط واالستمناء وغري ذلك من املوبقات، 

)1(    المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم: ص11 – 12.
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حّتى قيل: أّن يف انكرتا وحدها »يسقط ألف محل يف كّل سنة 
عىل أقّل تقدير، وتكون يف كّل مائة من املتزّوجات فيها مخس 
أو  بأيدهيّن  يبارشن االسقاط  إّما   – األقل  – عىل  وعرشون 
يستعنَّ عليه باملتخّصصني، وترتفع هذه النسبة فوق هذا يف 
غري املتزّوجات، فقد أنشئت يف بعض املدن هناك نواٍد منظمة 
لالسقاط«)1(.. وأّن يف لندن يكثر »عدد دور التمريض التي 
»يف  وأّما  املسقطات«)2(..  من  فيها  املريضات  معظم  تكون 
العالقات  وجود  الشاذ  الغريب  من  اآلن  يعد  فلم  فرنسا 
واألخ  والبنت،  كاألب  النسب:  يف  األقارب  بني  اجلنسّية 
األمر  يقف  ومل  الفرنسّية«)3(..  األقاليم  بعض  يف  واألخت 
أحد  دريفوس«  فردينان  »مسيو  رّصح  فقد  احلّد،  هذا  عند 
اآلن  تعد  مل  البغاء  حرفة  أّن   :... الفرنيس  املجلس  أعضاء 
منّظمة  وحرفة  رئيسّية،  جتارة  أصبحت  بل  شخصيًّا  عماًل 
بفضل ما جتلب وكاالهتا من األرباح الغزيرة، فلها يف هذه 
يف  يتجّولون  وآخرون  اخلام(،  )املواد  هيّيئون  وكالء  األّيام 
البالد، وهلا اآلن أسواق منّظمة تستورد فيها، وتصّدر منها 
يف  يطلب  ما  وأكثر  التجارّية،  كاألموال  والصبايا  الفتيات 
هذه األسواق من األموال هو بنات دون العارشة!)4(، وقد 

)1(    في ظّل اإلسالم: ص167.. نقاًل عن كتاب )الحجاب( للمودودي.
)2(    المصدر السابق.

)3(    المصدر السابق: ص168.
)4(    المصدر السابق: ص168 – 169.
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نجم عن تلك املوبقات األمراض الفتاكة كمرض الزهري 
أّنه  »لرييد«:  الفرنيس  الدكتور  قال  حّتى  وغريها،  واإليدز 
يتبعها  وما  بالزهري  نسمة  ألف  ثالثون  فرنسا  يف  يموت 
من األمراض الكثرية يف كّل سنة«)1( .. وهذه نتيجة طبيعّية 

لإلباحّية اجلنسّية.

فإذا كان رضرها عظيم إىل هذا احلّد وأكثر، فكيف يتجنّب الفرد 
املسلم رضرها؟

الذي  األمثل  احلّل  هو  الزواج  أّن  نعتقد   – كمسلمني   – نحن 
اجلنسّية،  الغريزة  إلشباع  الصحيح  الطريق  وهو  اإلسالم،  به  جاء 
العقبات  من  الكثري  الكثري  هناك  ولكن  وجودها،  من  الغاية  وحتقيق 
التي تقف أمام البعض من النّاس ومتنعه من حتقيق الزواج، منها املاّدّية 
واالجتامعّية واالقتصادّية...، وإذا تعّذر عىل البعض الزواج لزم الدين 
– باعتباره دينًا كاماًل، هدفه سعادة الفرد )كّل فرد( يف الدنيا واآلخرة 
– أن ُيوجد هلذا البعض من النّاس حالًّ يقيهم رضر الغريزة اجلنسّية، 
وخطر اإلباحّية، خصوًصا يف ظّل هذه املؤثرات التي ابتيل هبا عامل اليوم 
التعّرض  اليوم السري يف أّي مدينة كبرية دون  حّتى بات من املستحيل 

هلذه املؤثرات أو تلك االغراءات.

وال شّك أّن احلل الذي يقّره العقل يكمن يف أن ُيوجد الشارع 
ليفرغ كّل منهام  الذكر واألنثى  نوعًا من االرتباط اجلنيس بني  املقّدس 

)1(    المصدر السابق: ص170.
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شهوته بحيث يرفع الكبت عنهام، وحيفظهام من خطر اإلباحّية، ويصون 
من  واملجتمع  الفرد  حيفظ  صحيحًا  صونًا  ورشفهام  وعّفتهام  كرامتهام 
اهلل  أقّره  الذي  النظيف  بشكله  املتعة  نكاح  اإلنحراف والضياع، فكان 
يف  التفصيل  من  بشء  ذلك  كّل  إىل  أرشنا  وقد   K ورسوله  تعاىل 

»التمهيد« فراجعه.

يقول الفيلسوف »د. برتراند رسل«: إّن سّن الزواج قد تأّخرت 
أو  مائة سنة  قبل  الطالب كان يستويف علومه  فإّن  اختيار وتدبري،  بغري 
مائتني يف نحو الثامنة عرشة أو العرشين فيتأّهب للزواج يف سّن الرجولة 
الناضجة، وال يطول به عهد االنتظار إالّ إذا آثر االنقطاع للعلم مدى 

احلياة، وقّل َمن يؤثر ذلك بني املئات واأللوف من الشّبان.

أّما يف العرص احلارض فالطاّلب يتخّصصون لعلومهم وصناعاهتم 
اجلامعات  من  التخّرج  بعد  وحيتاجون  العرشين،  أو  عرش  الثامنة  بعد 
األعامل  أو  التجارة  طريق  من  الرزق  لكسب  فيه  يستعّدون  زمن  إىل 
قبل  البيوت  وتأسيس  الزواج  هلم  يتسنّى  وال  واالقتصادّية،  الصناعّية 
البلوغ وبني سّن  الشاب بني سّن  يقضيها  فهناك فرتة طويلة  الثالثني، 
الزواج، مل حيسب هلا حساهبا يف الرتبية القديمة)1(، وهذه الفرتة هي فرتة 
فهل من  للمغريات،  املقاومة  اجلاحمة، وصعوبة  والرغبة  النمو اجلنيس 
اإلنساين كام  املجتمع  نظام  الفرتة من  نسقط حساب هذه  أن  املستطاع 

أسقطها األقدمون وأبناء القرون الوسطى؟.

)1(    باعتبار أّنها سالبة بانتفاء الموضوع، ال وجود لها في حسابهم، فالشاب يتهّيأ للزواج في 
سّن الثامنة عشر أو العشرين كما قال.
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ألّنه  مستطاع؛  غري  بأّنه  التساؤل  هذا  عىل  الفيلسوف  وجييب 
أّننا إذا أسقطناها من احلساب نتيجة ذلك شيوع الفساد والعبث  يرى 
صّورها  التي  الفرتة  وهذه  والشاّبات،  الشّبان  بني  والصّحة  بالنسل، 
عىل  وانعكاساهتا  ويالهتا  من  البرشّية  تعاين  والتي  )رسل(  الدكتور 
املجتمعات اإلنسانّية واحلياة االجتامعّية ال يكفي يف حّلها الزواج الدائم 
حتى لو فرض قس الشاّبات والشّبان عليه؛ ألهّنا فرتة اختالط وإغراء 
وعدم نضج ال تسهل مقاومتها، وهذه الفرتة هي التي أّدت باملجتمعات 
ذات احلضارة العرصّية واحللول الوضعّية إىل االهنيار واالنحالل)1( كام 

أرشنا إليه فيام سبق.

ولو سألنا الدكتور )رسل( عن احلّل الذي هداه إليه عقله ألجاب 
بأّن احلّل هو الزواج املؤقت الذي هو املتعة، يقول الدكتور )رسل( إّنام 
الرأي أن تسمح القوانني يف هذه السّن برضب من الزواج بني الشّبان 
الشهوات  لعبث  يرتكهم  وال  األرسة،  بتكاليف  يؤدهم  ال  والشاّبات 
واملوبقات، وما يعقبه من العلل واحلرجات)2( وهذا النوع من الزواج 
بتكاليف  يؤدهم  أن  بدون  اجلنسني  بني  زواج  فهي  بعينها،  املتعة  هو 
وما  واملوبقات  الشهوات  لعبث  يرتكهم  وال  ومرياث،  نفقة  من  احلياة 
الفرد  ينتج عنها، فهو زواج اضطراري لقضاء الشهوة فقط، وحتصني 

)1(    المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم: ص24 – 25.
)2(    المصدر السابق.. وال يهّمنا بعد ذلك إذا أطلق الدكتور )رسل( على هذا الزواج اسم: 
)الزواج العقيم( أو )الزواج بغير أطفال( أو أّي اسم آخر، وال يهّمنا أيًضا إذا كان هذا النوع من 
الزواج هو من وحي عقله أم أّنه اطلع على نكاح المتعة فقبلها عقله.. فالنتيجة واحدة، وهي أّن 

العقل ال يأبى الزواج المنقطع )المتعة( بشروطه.
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عن الوقوع يف احلرام إىل أن يقيض اهلل أمًرا كان مفعوالً.

يقول املحّقق احلّل:. )

قد ثبت باألدّلة الصحيحة أّن كّل منفعة ال رضار فيها يف عاجل 
فيجب  املتعة،  نكاح  صفة  وهذه  العقل،  برضورة  مباحة  آجل  يف  وال 
إباحته بأصل العقل، فإن قيل: من أين لكم نفي املرّضة عن هذا النكاح 
فعليه  اآلجل  يف  رضًرا  اّدعى  َمن  قلنا:  ذلك؟  يف  واخلالف  اآلجل  يف 

الدليل)1(.
أقول: ليس يف نكاح املتعة رضر، ال عىل الفرد - ذكرًا كان أو أنثى 
- وال عىل األرسة وال املجتمع فيام لو تقّيد النّاس باملتعة بشكلها 
أّن  حينئذ  شّك  فال  رضر،  بوجود  جدالً  سّلمنا  ولو  الصحيح، 
الرضر  من  بكثري  أعظم  املنفعة  وأّن  كاملعدوم،  قليل  الرضر 
فإّن  وإالّ  األساس،  من  رضر  بوجود  سّلمنا  إذا  هذا  املّدعى، 
خاطئًا  استغالالً  النّاس  استغّلها  إذا  أّما  بالبّينة،  مطالب  املّدعي 
لسبب من األسباب ونتج عن ذلك قليل الرضر أو كثريه فالعيب 
حينئذ ليس يف املتعة املقّرة بل العيب يف النّاس، وال يضري ذلك 
بالرعّية-  الرحيم  السمح،  -الدين  اإلسالم  فهذا  املتعة،  جواز 
اللذين  اليوم باإلرهاب، نتيجة الفهم والتطبيق اخلاطئني  يوسم 
وفهمهم  يشء  اإلسالم  فحقيقة  إليه،  املنتسبني  بعض  يامرسهام 
وتطبيقهم له يشء آخر، فهل ُيرتك اإلسالم وهُيجر لسلوك أمثال 

هؤالء النّاس، فكام ُيقال هنا ُيقال يف املتعة.

)1(    نقاًل عن )المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم(: ص115.
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• رابعًا:•اإلجماع•	

أمجع أهل القبلة كاّفة عىل أّن اهلل تعاىل رّشع هذا النكاح يف دين 
اإلسالم، وهذا القدر ممّا ال ريب فيه ألحد من علامء املذاهب اإلسالمّية 
عىل اختالفهم يف املشارب واملذاهب واآلراء بل لعّل هذا ملحق – عند 
أهل العلم – بالرضورّيات ممّا ثبت عن سّيد النبيني K، فال ينكره 

أحد من علامء أّمته)1(.

ما  االستمتاع  آلية  تفسريه  يف  الرازي  الدين  فخر  اإلمام  يقول 
نّصه: ]املسألة الرابعة أّن املراد هبذه اآلية حكم املتعة، وهي عبارة عن 
أن يستأجر الرجل املرأة بامل معلوم ألجل معنّي فيجامعها، واتفقوا عىل 

أنا كانت مباحة يف ابتداء اإلسالم[)2(.

وقال أيًضا – وذلك بعد أن روى عن ابن عّباس، وأيّب بن كعب 
وقراءهتام آلية االستمتاع –: »واألّمة ما أنكروا عليهام يف هذه القراءة، 
فكان ذلك إمجاًعا عىل صّحة ما ذكرنا«)3( ثّم يقول بعد ذلك »فإّن تلك 

القراءة ال تدّل إالّ عىل أّن املتعة كانت مرّشعة، ونحن ال ننازع فيه«)4(.

نعم هناك َمن يزعم بأّن اإلسالم مل حيّلل هذا الزواج، وإّنام كان 
– هذا الزواج – مباًحا يف اجلاهلّية – حاله حال اخلمر، وامليس و...-، 

)1(    المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم: ص34.
)2(    التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي: م5، ج10، ص49.

)3(    المصدر السابق: ص51.
)4(    في صفحة )53( من نفس المصدر.
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يف  تدّرج  كام  حتريمه  يف  تدّرج   K األعظم  الرسول  ُبِعَث  أن  وبعد 
الزواج  هذا  من  ويمنعهم  أصحابه  ينهي   K وكان  اخلمر،  حتريم 
دون أن يرد يف ذلك نّص إهلي، ويف عام الفتح زاد انتشار هذا النكاح 
وكان رسول اهلل K ينتظر أمر رّبه )جّل وعال(، حتى كان يوم خيرب 

فأعلن الرسول K حرمة هذا النكاح، لنزول قوله تعاىل: چ ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ )1(، 

... إىل آخر دعواهم)2(.

ومع أّن زعمهم هذا باطل برصيح ما مّر من روايات وأحاديث، 
تعاىل،  اهلل  بأمر  هلا  املرّشع  هو   K الرسول  بأّن  رّصحت  أهّنا  حيث 
وأّنه كان يأمر أصحابه هبا ال العكس.. أقول مع ذلك فإّن زعمهم هذا 
ال يرّض باإلمجاع؛ فإّنه ال فرق بني أن يكون املرّشع هلا هو اإلسالم أو 
غريه ما دام أصحاب الرسول K يامرسونه بعلمه، وبمرأى ومسمع 
منه K، فام مل تثبت احلرمة عنه K فهو إقرار منه بجوازه يف تلك 
الفرتة.. واملّدعى أّنه مل يثبت النسخ عىل ما سيأيت، إذن ال يرّض زعمهم 

هذا باإلمجاع.

)1(    المؤمنون: 5 – 7.
)2(    وسيتبّين بطالن هذا الزعم في مناقشة دليل النسخ األّول من القرآن الكريم.



أدلة النسخ
و الرد عليها

الفصل الثاني
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تحرير محّل النزاع

حمّل  عىل  لنتعّرف  نأيت  املتعة،  رشعّية  إثبات  من  انتهينا  أن  بعد 
النزاع، فنقول:

سواء ثبت األمر األّول »الذي هو نّص اآلية الكريمة عىل املتعة« 
فالنتيجة واحدة..  املتعة«،  نّصها عىل  األمر اآلخر »وهو عدم  ثبت  أو 
وهي أّن املتعة كانت موجودة يف عهد رسول اهلل K وهذا ال خالف 
فيه، سواء قلنا بأّن اإلسالم هو الذي رّشعها ابتداًء أم أهّنا سنّة جاهلّية؛ 
حيث أّن السنّة اجلاهلّية حتتاج إىل إعالن بطالهنا، خصوًصا إذا كانت 
ممارسة  ذلك  من  وأخّص   ،K اهلل  رسول  من  وبمرأى  بمسمع 
الصحابة هلا، فإن سكت الرسول K عنها ومل يعلن حرمتها، فهذا 
بتكليفه  العامل  – وهو   K منه بمرشوعّيتها؛ حيث جيب عليه إقرار 
– أن ينهي عن املنكر وأن يزيل الباطل، كام جيب عليه K أن يدّل 
 K الناس عىل طريق طاعة اهلل تعاىل ونيل مرضاته، وإقرار الرسول
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تحرير محّل النزاع

حمّل  عىل  لنتعّرف  نأيت  املتعة،  رشعّية  إثبات  من  انتهينا  أن  بعد 
النزاع، فنقول:

سواء ثبت األمر األّول »الذي هو نّص اآلية الكريمة عىل املتعة« 
فالنتيجة واحدة..  املتعة«،  نّصها عىل  األمر اآلخر »وهو عدم  ثبت  أو 
وهي أّن املتعة كانت موجودة يف عهد رسول اهلل K وهذا ال خالف 
فيه، سواء قلنا بأّن اإلسالم هو الذي رّشعها ابتداًء أم أهّنا سنّة جاهلّية؛ 
حيث أّن السنّة اجلاهلّية حتتاج إىل إعالن بطالهنا، خصوًصا إذا كانت 
ممارسة  ذلك  من  وأخّص   ،K اهلل  رسول  من  وبمرأى  بمسمع 
الصحابة هلا، فإن سكت الرسول K عنها ومل يعلن حرمتها، فهذا 
بتكليفه  العامل  – وهو   K منه بمرشوعّيتها؛ حيث جيب عليه إقرار 
– أن ينهي عن املنكر وأن يزيل الباطل، كام جيب عليه K أن يدّل 
 K الناس عىل طريق طاعة اهلل تعاىل ونيل مرضاته، وإقرار الرسول



حّجة، فتثبت حينئٍذ حلّيتها، وعىل العموم هناك قاعدة تقول: »كّل يشء 
لك حالل حتى تعلم بأّنه حرام«، وعىل هذه القاعدة تكون املتعة حالل 
حّتى يقوم الدليل عىل حرمتها، وهذا يشء مّتفق عليه وال خالف فيه 
بني الشيعة والسنّة، وإّنام وقع اخلالف يف نسخ حكم اإلباحة وحتّوله إىل 
احلرمة، فذهبت املدرسة اإلمامّية إىل أّن احلكم هو احلكم، مل ينسخ ومل 
يتغرّي)1(، وذهبت املدرسة السنّية إىل أّن احلكم قد نسخ بالقرآن الكريم 

والسنّة املطّهرة، فأصبحت املتعة حراًما بعد أن كانت حالالً )2(.

بقوله:  مستداًل  مالك  اإلمام  إلى  المتعة  بجواز  القول  المرغياني  اإلسالم  شيخ  ونسب      )1(
»ألّنه - نكاح المتعة - كان مباًحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه«.. شبهات حول التشّيع: ص 181 
.. نقاًل عن »الهداية في شرح البداية«: ص385، كما نسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل 

عند الضرورة .. نفس المصدر.
في  يختلفون  بينما  وحرمتها  المتعة  نسخ  على  يجمعون  القوم  أّن  العجيب  والغريب      )2(
م3،  القرآن:  )أحكام  تفسيره  في  العربي  ابن  يقول  ال؟  أو  حرام  هو  هل  وحرمته،  االستمناء 
ص314 – 315( ما نّصه: ]المسألة الثانية: قال محّمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد 

العزيز قال: سألت مالكًا عن الرجل َيْجِلُد ُعَمْيَرة فتال هذه: چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  چ   )املؤمنون: 5 - 7(، وهذا ألّنهم يكنون عن الذكر بعميرة، وفيه يقول الشاعر:
فاجلد عميرة ال داٌء وال حرج إذا  حللت  بواد  ال  أنيس  به 

ويسّميه أهل العراق االستمناء: وهو استفعال من المني، وأحمد بن حنبل على ورعه يجّوزه، 
والحجامه،  الفصد  أصله  الحاجة،  عند  إخراجها  فجاز  البدن،  من  فضلة  إخراج  بأّنه  ويحتّج 
وعاّمة العلماء على تحريمه، وهو الحّق الذي ال ينبغي أن يدان الله إالّ به، وقال بعض العلماء: 
أّنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، وياليتها 
لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها، فإن قيل: أّنها خير 
من نكاح األمة، قلنا: نكاح األمة ولو كانت كافرة -على مذهب العلماء- خير من هذا، وإن كان 
قد قال به قائل أيًضا، ولكّن االستمناء ضعيف في الدليل، عار بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل 
الكبير![ .. وسؤالي له: إذا دار األمر بين االستمناء والمتعة فأّيهما يرّجح ابن العربي؟ أيرّجح 
الكافرة خير  األمة  نكاح  الكبير، والذي  الرجل  الدنيء فضاًل عن  بالرجل  االستمناء وهو عار 
منه أم يرّجح نكاح المتعة الذي أباحه الله تعالى ورسوله K، والذي يستحّب أن تكون فيه 
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• معنى•النسخ	

النسخ – كام هو يف كتب اللغة –: هو إزاَلة الشء وتغيريه وإبطاله 
وإقامة يشء آخر مقامه)1(، فتقول: نسخْت الريُح آثاَر الدياِر، ونسخْت 

، ونسَخ الشيُب الشباَب)2(. الشمُس الظلَّ

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ  التنزيل:  ويف 
تسّمى:  الثانية  واآلية  منسوخة،  األوىل:  اآلية  فتسّمى  ڀڀچ)3(، 

ناسخة، واملعنى حينئٍذ أّن اآلية الثانية أزالت حكم اآلية األوىل.

انتهاء أمد  الفقهاء هو اإلبانة عن  املعروف عند  باملعنى  والنسخ 
احلكم و انقضاء أجله)4(.

بدليل آخر متأّخر  الثابت  النسخ هو رفع احلكم  أّن  واخلالصة: 
عليه أو هو بيان انتهاء حكم رشعي بطريق رشعي)5(.

يكون  أن  وهو:  النسخ  عملّية  صّحة  يف  رشط  أهّم  يتبنّي  وهبذا 
العكس،  ويبّدله، وال يصّح  ليغرّي حكمه  املنسوخ  متأّخًرا عن  الناسخ 

بأن يتقّدم الناسخ عىل املنسوخ)6(.

المتمتَّع بها مؤمنة عفيفة؟.
)1(    معجم )القاموس المحيط(.

)2(    معجم )الوسيط(.
)3(    البقرة: 106.

)4(    الميزان في تفسير القرآن:م1،ج1،ص246.
)5(    المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم: ص51.

)6(    فتأّمل هذا المطلب جّيدًا لحاجتنا إليه فيما سيأتي ولكي ال نحتاج إلى التكرار واإلعادة.
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أّما من جهة وقوع النسخ يف بعض األحكام الرشعّية من عدمه 
فقد اتفقوا عىل إمكانه، كام اتفقوا عىل وقوعه يف بعض األحكام الرشعّية 
إالّ من نادر كأيب مسلم األصفهاين فإّنه أنكر وقوعه عىل ما حكى عنه 

اآلمدي وغريه)1(.

• أنواع•النسخ	

 نسخ القرآن الكريم بالقرآن نفسه.1. 

 نسخ القرآن الكريم بالسنّة املطّهرة.2. 

 نسخ السنّة املطّهرة بالسنّة نفسها.3. 

 نسخ السنّة املطّهرة بالقرآن الكريم)2(.4. 

أّما األّول: فقد اتفقوا عىل جوازه ووقوعه.	 

عن 	  فضاًل  جوازه  يف  اختلفوا  فقد  الثاين:  وأّما 
أّنه  )األحكام(  يف  اآلمدي  حكى  فقد  وقوعه، 
قطع الشافعي وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر 
بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة املتواترة، وأّنه ذهب 
إليه أمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني عنه، وأّنه 
واملعتزلة،  األشاعرة  من  املتكلمني  مجهور  أجاز 

)1(    المصدر السابق.
)2(    وقد ذكروا أقساًما أخرى للنسخ أشّد تفصياًل، وقد أعرضنا عنها ألّنها ال تتعّلق بموضوعنا 

هذا.
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وابن  حنيفة  أيب  وأصحاب  ومالك  الفقهاء  ومن 
رسيح، ولكنّهم اختلفوا يف الوقوع)1(.

– بقوله  – عىل ما حكي عنهم  املانعون  واستدّل 
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ  تعاىل: 
ڀ  ڀ  ڀڀچ)2(، والسنّة املطّهرة ليست خرًيا 
فوق  الرّب  فكالم  مثله،  وال  الكريم  القرآن  من 
كان  وإن   K رسوله  وكالم  املربوبني،  كالم 
فوق كالم املربوبني مجيًعا إالّ أّنه حتت كالم الرّب 

)جّل وعال(.

عنهم  حكي  ما  عىل   – املجّوزون  استدّل  بينام 
أيًضا – بوقوعه يف بعض األحكام، ومن أمثلتهم 

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    چ  تعاىل:  عىل ذلك قوله 
ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ    چ)3( حيث 
زعموا أهّنا نسخت باحلديث املستفيض – حسب 

تعبريهم – »أال ال وصّية لوارث«.

أما الثالث: فقد حكى)4( اتفاقهم عىل جواز نسخ 	 

)1(    المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم: ص51.
)2(    البقرة: 106.
)3(    البقرة: 180.

)4(    أي )اآلمدي( في تتّمة كالمه السابق.
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اآلحاد  ونسخ  منها،  باملتواترة  املتواترة  السنّة 
باملتواتر، ونسخ اآلحاد باآلحاد، وأّما نسخ  منها 
املتواتر باآلحاد فقال أهّنم اتفقوا عىل جوازه عقاًل 

واختلفوا يف وقوعه سمًعا)1(.

أّما الرابع من أنواع النسخ فال خالف فيه.	 

أّما الشيعة اإلمامّية فإهّنا ترى جواز نسخ القرآن الكريم بالقرآن 
نفسه، وكذلك نسخ السنّة املطّهرة بالقرآن الكريم، أّما العكس – وهو 
نسخ القرآن الكريم بالسنّة – فغري جائز وال معقول أيضًا، وسيأيت بيان 

ذلك يف بحث »أدّلة نسخ آية املتعة بالسنّة املطّهرة ومناقشتها« فرتّقب.

)1(    المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم: ص51.

أواًل: أدلة نسخ آية االستمتاع 
بالقرآن الكريم ومناقشتها

• الدليل•األول	

ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   چ  تعاىل:  قوله 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  چ)1(.
اّدعى العاّمة أّن هذه اآليات قد نزلت يف نسخ آية املتعة وحتريمها، 

حيث أهّنا بّينت سببني حللّية الفرج، مها:

النكاح.. 1

ملك اليمني .. 2

)1(    المؤمنون: 5 – 7 .. المعارجع: 31-29
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أواًل: أدلة نسخ آية االستمتاع 
بالقرآن الكريم ومناقشتها

• الدليل•األول	

ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   چ  تعاىل:  قوله 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  چ)1(.
اّدعى العاّمة أّن هذه اآليات قد نزلت يف نسخ آية املتعة وحتريمها، 

حيث أهّنا بّينت سببني حللّية الفرج، مها:

النكاح.. 1

ملك اليمني .. 2

)1(    المؤمنون: 5 – 7 .. المعارجع: 31-29
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واملتعة – يف زعمهم – ليست زواًجا؛ باعتبار أّنه ليس فيها يشء 
من لوازم الزوجّية كاألرث والنفقة بل ذهب الفخر الرازي إىل أبعد من 

ذلك، فاّدعى أّن املتعة ال يثبت هبا نسب وال عّدة!

قال الفخر الرازي: ]واحتّج اجلمهور عىل حرمة املتعة بوجوه:

األّول: أّن الوطء ال حيّل إالّ يف الزوجة أو اململوكة لقوله تعاىل: 
ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   چ 
أيًضا  وليست  مملوكة  ليست  أهّنا  شّك  ال  املرأة  وهذه  چ    ... ڦ  

زوجة، ويدّل عليه وجوه:

إحداها: لو كانت زوجة حلصل التوارث بينهام؛ لقوله تعاىل: 
وباالتفاق   ، پچ)1(  ٻ   ٻ   ٻ   چٻ  

ال توارث بينهام.

للفراش«،  »الولد   :K لقوله  النسب؛  ولثبت  وثانيهام: 
وباالتفاق ال يثبت.

)1(    النساء: 12
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ٱ   چ  تعاىل:  لقوله  عليها؛  العّدة  ولـوجبت  وثالثها: 
پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ڀڀ  چ)1( ، واعلم أّن هذه احلّجة كالم حسن مقّرر[)2(.

)1(   البقرة: 234
)2(   التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي: م5، ج10، ص50 .. وقد أغفل الفخر الرازي أّن 
ميراث،  أّنه ال  المشهور  كان  وإن  فيه  المنقطع مختلف  الزواج  في  الزوجين  بين  الميراث  أمر 
علمًا بأّن الميراث ليس من لوازم الزوجّية الثابتة التي ال تنفّك عنه أبدًا، فقد يثبت الزواج الدائم 
المتعة  نسخ  )أدّلة  من  الثالث(  )الدليل  مناقشة  في  ذلك  تفصيل  وسيأتي  الميراث،  يثبت  وال 
بأّن  العجيب في قوله هو زعمه  الكريم ومناقشتها( في قولنا: )ثالثًا( فترّقب .. ولكّن  بالقرآن 
المتعة ال يثبت فيها نسب وال عّدة، وال أدري من أين جاء بهذا، مع أّن كّل كتب الشيعة اإلمامّية 
بأبيه وال  يلحق   – أنثى  أو  كان  ذكًرا   – المتعة  ولد  بأّن  وتقول:  تصّرح  والحاضر  الماضي  في 
يدعى إالّ له كغيره من األبناء والبنات بل ال فرق بينه وبين الولد المتوّلد من النكاح الدائم، ومع 
أّن فقهاءنا )حفظهم الله( قالوا: بجواز العزل من دون إذنها إالّ أّنهم أّكدوا على مسألة لحوق 
الولد بالمتمتِّع وعّللوا ذلك باحتمال سبق المني من غير تنّبه، قال السّيد السيستاني )أعلى الله 
مقامه(:] يجوز العزل للمتمتِّع من دون إذن المتمتَّع بها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن 
عزل الحتمال سبق المني من غير تنّبه، ويلحق بالوطء اإلنزال في فم الفرج، وال يجوز للزوج 
– مع احتمال صدقه  – بال لعان  نفي الولد مع احتمال توّلده منه، ولو نفاه جزمًا انتفى ظاهرًا 
– منهاج الصالحين، للسّيد السيستاني: ج3، ص79، مسألة رقم  إذا كان قد أقّر به سابقًا[  إالّ 
)251( – .. وقد تقّدم الكالم في ثبوت النسب وذلك عند بيان »حقيقة نكاح المتعة عند الشيعة 
إلى  بّينا ذلك فيما سبق، وستأتي اإلشارة  أيضًا وقد  ثابتة  العّدة فهي  فليراجع.. وأّما  اإلمامّية« 
ذلك أيضًا فيما سيأتي، واألعجب من ذلك أّنه ختم مقالته بقوله: »واعلم أّن هذه الحّجة كالم 
حسن مقّرر«، فمتى صار الكذب واالفتراء حسنًا مقّرًرا!.. وإن جاز لنا أن نحمل َمن يزعم ذلك 
نفس  على  الرازي  الفخر  اإلمام  نحمل  أن  لنا  يجز  لم  اإلمامّية  بمعتقدات  الجهل  على  الزعم 
ذلك المحمل، وعسى أن يكون ذلك ناتًجا من االشتباه أو عدم التقّصي التاّم ال ناتج من الحقد 
– على المذهب والمنتسبين إليه، فأقل مراجعة لمصادر الحديث  – وما أشبه ذلك  والضغينة 
الشيعّية ورسائل الفقهاء العملّية، وكتب العلماء في هذا المجال تكشف بطالن ما يّدعيه اإلمام 
الفخر الرازي، وسؤالي له حين أقّر بأّن المتعة كانت مباحة في عهد رسول الله K واّدعى 
أّنها كانت مباحة  ينازع في ذلك، وذلك بقوله: ]واتفقوا على  أّن اإلباحة مّتفق عليها، وأّنه ال 
في ابتداء اإلسالم[، وقوله: ]إّنا ال ننكر أّن المتعة كانت مباحة، إّنما الذي نقوله: إّنها صارت 
                      منسوخة، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه اآلية داّلة على أّنها مشروعة لم يكن
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ثّم روى – القوم لتأييد قوهلم – عن ابن عّباس E أّنه قال: 
»إّنام كانت املتعة يف أّول اإلسالم، كان الرجل يقدم البلدة ليس له هبا 
معرفة، فيتزّوج املرأة بقدر ما يرى أّنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له 
شيئه، حّتى إذا نزلت اآلية: چ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ، 

قال ابن عّباس: فكّل فرج سوى هذين فهو حرام«)1(.

 ذلك قادًحا في غرضنا، وهذا هو الجواب أيًضا عن تمّسكهم بقراءة أبي وابن عّباس، فإّن تلك 
القراءة بتقدير ثبوتها ال تدّل إالّ على أّن المتعة كانت مشروعة، ونحن ال ننازع فيه، إّنما الذي 
نقوله: إّن النسخ طرأ عليه[  ، وسؤالي: عندما كانت المتعة مباحة في عهد رسول الله K هل 
كانت تتضّمن العّدة أو ال؟ وهل كان يثبت بها النسب أو ال؟ .. فإن كان الجواب: بـ )اإليجاب(
كام نقل هو ذلك عن ابن عباسE- في تفسيره الكبير، م5، ج01، ص25- حيث قال:]قال 
عامرة: سألت ابن عباس عن املتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ قال: ال سفاح وال نكاح، قلت: فام هي؟ 
هتا حيضة، قلت: هل يتوارثان؟  قال هي متعه كام قال تعاىل، قلت: هل هلا عدة؟ قال: نعم:، عدَّ
تعتقد  اإلمامّية  الشيعة  أليس  فيها وال نسب؟  عّدة  المتعة ال  أّن  يزعم  لماذا  إذن  قلنا:  قال ال[  
بالمتعة التي شّرعها رسول الله K بأمر من الله تبارك وتعالى أم أّنه يزعم أيًضا أّن الشيعة 
اإلمامّية غّيرت النكاح إلى نوع آخر غير الذي كان على عهده K، وعلى جميع األحوال: هو 
وَمن أّيده مطالبون بالدليل إلثبات زعمهم وال دليل، وإن كان الجواب: بـ )السلب( فاإلشكال 
شّرعا  حيث  K؛  الكريم  ورسوله  تعالى  الله  على  يعود   – ذلك  من  بالله  والعياذ   – حينئٍذ 
نكاًحا ال يحفظ المياه واألنساب، ويجّرم الولد المتوّلد من ذلك النكاح ال اإلمامّية التي اقتدت 

واتبعت ما ثبت لها عنهما، وال قائل بذلك البتة.
حديث  المتعة،  نكاح  تحريم  في  جاء  ما  باب:  النكاح،  كتاب  الترمذي:  سنن  مختصر      )1(
عّباس  ابن  عن  تصّح  ال  وأّنها  الرواية،  هذه  بطالن  ذلك  بعد  وسيتبّين  ص147..   ،  )1122(

.E الملّقب بـِحْبر األّمة
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• مناقشة•الدليل•األول	

املتعة 	  آلية  ناسخة  تكون  ألن  تصلح  ال  السابقة  اآليات  أّوالً: 
و  )املؤمنون(  سوريت  من  جزء  اآليات  هذه  ألّن  وذلك  املتقّدمة)1(؛ 
)املعارج(، وسورتا )املؤمنون( و )املعارج( مكّيتان، وآية املتعة يف سورة 
ممتنع  املنسوخ  عىل  الناسخ  وتقّدم  مدنّية،  )النساء(  وسورة  )النساء(، 
بالبداهة، وقد ذكرنا فيام سبق أّن أهم رشط يف النسخ أن يتأّخر الناسخ 

عن املنسوخ)2(.

)1(    أعني قوله تعالى: چ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ النساء: 24 
)2(    وبهذا يظهر:

أّن الرواية السابقة مفتراة على ابن عّباس E؛ ألّنه – وكما سبق بيانه – أّن ابن عّباس - 
E يرى أّن آية االستمتاع إّنما نزلت في بيان جواز المتعة، حّتى اشتهر عنه أّنه كان 
يضيف عبارة »إلى أجل مسّمى« بعد قوله تعالى: چ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ چ، والحال 
المتعة  بأّن  القول:  منه  يصّح  فكيف  السابقة،  الفروج  آية  بعد  نزلت  االستمتاع  آية  أّن 
كانت في أّول اإلسالم مباحة إلى أن نزلت آية الفروج؟! فهذا التناقض لهو خير دليل 

على كذب هذه الرواية.
أّن الرأي المزعوم من أّن اإلسالم لم يحّلل هذا الزواج، وإّنما كان مباًحا في الجاهلّية - 

في  تدّرج   K األعظم  الرسول  ُبِعَث  أن  وبعد  و...،  والميسر  الخمر،  حال  حاله 
هذا  من  ويمنعهم  أصحابه  ينهي   K وكان  الخمر،  تحريم  في  تدّرج  كما  تحريمه 
الزواج دون أن يرد في ذلك نّص إلهي، وفي عام الفتح زاد انتشار هذا النكاح وكان 
 K ينتظر أمر رّبه )جّل وعال(، حتى كان يوم خيبر فأعلن الرسول K رسول الله

ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   چ  تعالى:  قوله  لنزول  النكاح؛  هذا  حرمة 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  چ المؤمنون: 5 - 7 – باطل أيًضا.
فإن قيل: بأّنها كانت حالالً فحّرمت بنزول هذه اآليات، قلنا: إّن اآليات قاصرة عن التحريم – 
كما سيأتي – أّوالً، ودليلنا – من القرآن والسنّة – على جواز المتعة متأّخر ثانًيا، فلو صّح أّن 
هذه اآليات نسخت حكم اإلباحة األّول، فآية االستمتاع تكون ناسخة لحكم الحرمة األّول، 
وعليه تبقى مباحة إلى أن يقوم دليل غير هذا، وعلى جميع التقادير ال تصّح هذه اآليات ألن 
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أقسام 	  من  قسم  املتعة  أّن  هو  اإلمامّية  عند  املّدعى  إّن  ثانيًا: 
النكاح يف عهد رسول اهلل K، ال يشء آخر ليصدق عليه قوله تعاىل: 
املخالف  اّدعاء  أّما  ؛  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ)1(  چ 
لوازم  من  يشء  فيها  ليس  أّنه  بدعوى  النكاح  أقسام  من  ليست  بأهّنا 
الزواج: كاإلرث والنفقة والطالق – وعىل رأي الفخر الرازي: العّدة 
والنسب – فهو مردود، حيث أّن الشيعة ترّتب مجيع آثار الزوجّية عىل 
زواج املتعة – فال جيوز للمتمّتع هبا أن تتزّوج ثانية وهي عىل ذمة زوجها 
وجب  قارهبا  قد  كان  فإن  املهر،  هلا  ثبت  املّدة  بقّية  وهبها  وإذا  األّول، 
إعطاؤها  عليه  وجب  يقارهبا  مل  وإذا  العقد،  يف  قرر  ما  إعطاؤها  عليه 
–، ويؤّيد  الزواج  آثار  ممّا ثبت يف حمّله من  أو غري ذلك  املقّرر،  نصف 
يف  كشافه  يف  الزخمرشي  اإلمام  ينقله  ما   – زواج  املتعة  بأّن   – معتقدنا 

تفسري اآلية السادسة من سورة )املؤمنون(، أعني قوله تعاىل: چ ڤ  ڤ   
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ)2( ، قال: ]فإن 
نكاح  املنكوحة  ألّن  ال؛  قلت:  املتعة؟  حتريم  عىل  دليل  فيه  هل  قلت: 

املتعة من مجلة األزواج إذا صّح النكاح[)3(.

كام يقول ابن العريب – أيًضا – يف تفسريه آلية الفروج السابقة: 
املتعة؛ ألّن  الثالثة: قال قوم: هذه اآلية دليل عىل حتريم نكاح  ]املسألة 
اهلل قد حّرم الفرج إالّ بالنكاح أو بملك اليمني، واملتعة ليست بزوجة، 

تكون ناسخة لحكم إباحة المتعة.. فتأّمل.
)1( المؤمنون: 7 .. المعارج: 31

)2(   المؤمنون: 6 .. المعارج: 30
)3(    قوله: »إذا صّح الزواج«، يعني إذا لم يثبت النسخ.
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أجل  إىل  زوجة  فهي  جائز  املتعة  نكاح  إّن  قلنا  لو  فإّنا  يضعف،  وهذا 
ينطلق عليها اسم الزوجة...[)1(.

الدائم،  دون  املتعة  نكاح  هبا  اختّص  األمور  بعض  هناك  نعم.. 
وذلك بسبب التسهيل من اهلل تعاىل هلذا النوع من النكاح، فهي بتعبري 

.»)2(K رمحة من اهلل رحم هبا أّمة حمّمد« :E ابن عّباس

• الدليل•الثاني	

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  قوله 
پ   پ  ...چ)3(.

وقوله تعاىل: چ ڃ  ڃ     چ  چ  چچچ)4(

قالوا: بأّن هاتني اآليتني الكريمتني تبّينان أّن االنفصال إّنام يكون 
املتعة  أّما  الدائم،  بالنكاح  خمتّصان  والعّدة  والطالق  والعّدة،  بالطالق 
فال طالق فيها وال عّدة بل يكون االنفصال فيها إّما بانتهاء املّدة وإّما 

هببة املّدة دون العّدة .. وعليه تكون اآليتان ناسختني آلية املتعة!

)1(    أحكام القرآن: م3، ص315 .. ثّم قال بعد الذي ذكرناه مباشرة: ]وإن قلنا بالحّق الذي 
أجمعت عليه األّمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة، فلم تدخل في اآلية وبقيت على 
أصل حفظ الفرج وتحريمه من سببها[ .. ومعناه ظاهر، أّن المتعة زواج حتى يثبت نسخها الذي 

اّدعى اإلجماع عليه – وال إجماع كما سيتبّين بعد ذلك –.
)2(    بداية المجتهد، ونهاية المقتصد البن رشد األندلسي: ج2، صحيفة 47.

)3(    الطالق: 1.
)4(    البقرة: 228.



-84-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

• مناقشة•الدليل•الثاني	

ذكر أهل التفسري من الفريقني – الشيعة والسنّة – أّن اآلية األوىل 
نزلت يف بيان الوقت الذي يقع فيه الطالق صحيًحا، وبدون ظلم ألحد 
الطرفني – أعني الزوج والزوجة –، وأن اآلية الثانية نزلت لبيان مّدة 

العّدة التي جيب عىل النساء الرتّبص والتخيّل فيها عن األزواج.

وعليه.. 

أّوالً: ال يصّح أن ُيقال: بأّن آية املتعة ُنسخت بام ورد يف هاتني 	 
بأّن  لألّمة  بّينتا  اآليتني  هاتني  أّن  بمعنى  الطالق،  شأن  من  اآليتني 
االنفصال بني الزوجني ال يكون إالّ من خالل الطالق، وبام أّن املتعة 

ال طالق فيها.. فهي – إذن – منسوخة.

بعض  بيان  هو  اآليتني  هاتني  نزول  من  الظاهر  إّن  ُيقال:  ألّنه 
النكاح  خمتّصات  من  الطالق  أّن  وبام  بالطالق،  تتعّلق  التي  األحكام 
الدائم .. إذن اآليتان نزلتا لتنظيم ولبيان أحكام النكاح الدائم املتعّلقة 
باالنفصال، وعليه فال دخل هلام بالنكاح املنقطع أصاًل، فللنكاح الدائم 
أحكام  تبنّي  آيات  جاءت  وإذا  )املتعة(،  املنقطع  النكاح  وهو  قسيم 
املتعة كانت موجودة  أّن  تنفي ما عداه، وبام  فإهّنا ال  قسم من األقسام 
أو إشارة  – إىل تنصيص  التحريم  – يف  عىل عهده K فهي بحاجة 

واضحة.. وذلك مفقود يف هاتني اآليتني.

إباحة 	  حيرص  مل   – الكيفّية  هبذه   – الّطالق  ترشيع  »إّن  ثانيًا: 
الوطء ورشعّيته بام كان موردًا للّطالق وإالّ فام ُيقال يف التّسي والوطء 
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بملك اليمني؟«)1(.

ثــالـثـًا:	 

إذا جرى حسب رشوطه  اللعان)2(  أّن  اتفقوا عىل  أ(  لقد   
وخصوصّياته – املذكورة يف حمّلها – فإّن من األمور املرتّتبة 
عليه انفساخ النكاح – الدائم – بني الزوجني بل جيب أن 
من  الطالق  كان  فلو  طالق)3(،  وبدون  حاالً  بينهام  ُيفصل 
لوازم النكاح الدائم الذي ال ينفّك عنه ملا جاز الفراق بني 
أن  املالعنة  للزوجة   – بالتايل   – بدونه، وملا جاز  الزوجني 

تتزّوج – بعد انتهاء عّدهتا – من غري زوجها املالعن.

)1( المتعة وأثرها في اإلصالح اإلجتماعي: ص99.
)2( ) اللعان مأخوذة من ماّدة )اللعن(، والمراد من اللعان هو أن يلعن كّل من الزوجين اآلخر.. 

وموضعه موردان:
األّول: أن يّدعي الرجل أّن زوجته زنت.

الثاني: أن ينفي الزوج ولدية طفل يمكن أن يكون طفله، ويكون قد ُولَِد في فراشه، أي يقول: 
 ،  )2746( رقم  مسألة  الراحل:  الشيرازي  لإلمام  اإلسالمّية  المسائل   – ولدي«(  ليس  »هذا 

ص618 –.
)3(يقول ابن القّيم في )زاد المعاد في هدي خير العباد: م2، ج4، ص176(: إّن فرقة اللعان 
بأّنها  واحتّجوا  بقولهما،  قال  وَمن  وأحمد  الشافعي  ذهب  هذا  وإلى  بطالق،  وليست  فسخ 
صريحًا  ليس  اللعان  بأّن  واحتّجوا  الرضاع،  كفرقة  فسخًا  فكانت  مؤّبدًا،  تحريمًا  توجب  فرقة 
في الطالق، وال نوى الزوج به الطالق، فال يقع به الطالق، قالوا: ولو كان اللعان صريحًا في 
الطالق أو كناية فيه لوقع بمجّرد لعان الزوج، ولم يتوّقف على لعان المرأة، قالوا: وألّنه لو كان 
طالقًا فهو طالق من مدخول بها بغير عوض لم ينِو به الثالث، فكان يكون رجعّيًا، قالوا: وألّن 
الطالق بيد الزوج إن شاء طّلق وإن شاء أمسك، وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره، 
بل هي  ليست بطالق  الُخلع  فرقة  أّن  القرآن،  الصحابة وداللة  بالسنّة وأقوال  ثبت  وإذا  قالوا: 

فسخ مع كونهما بتراضيهما، فكيف تكون فرقة اللعان طالقًا؟
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زوجها  وبني  بينها  ُيفصل  أن  جيب  املرتدة)1(  كذلك  ب(  
النفساخ النكاح وبدون طالق، ولو كان الطالق من لوازم 
النكاح الدائم الذي ال ينفّك عنه ملا انفسخ النكاح الدائم 

بدونه.

ج(  وهكذا ُيقال يف األمة املبيعة.. واملرَضعة قبل الفطام بام 
يوجب التحريم من لبن أّم الزوج أو زوجته... وغريها.

واحلّق أن ُيقال: أّن الطالق ليس من لوازم النكاح الدائم الذي 
ال تنفّك عنه أبدًا بل هو من خمتّصاته أو من لوازمه التي جيوز أن تنفّك 
عنه، وقد سّهل اهلل تعاىل عىل عباده يف نكاح املتعة فأعفاهم منه، فجعل 
املتمّتع  للزوجة  هببتها  أو  مسبقًا  عليها  اّتفقا  التي  املّدة  بانتهاء  انتهاءه 
املّدة  بانتهاء  املتعة  نكاح  يف  الفراق  جعل  من  احلكمة  تكون  ورّبام  هبا، 
يريد  فإّنه ال  املتعة  يقدم عىل  اإلنسان عندما  أّن  الطالق  هبتها دون  أو 
املتعة  هبذه  يتحّصن  أن  يريد  فهو  األسباب،  من  لسبب  الدائم  النكاح 
فقط يف هذا الظرف دون سواه، كَمن ذهب إىل الدراسة يف اخلارج وهو 
ال يستطيع أن يتزّوج بالعقد الدائم إّما لنقص املاّدة وإّما ملرض أو غري 
ذلك، فيلجىء إىل املتعة أثناء دراسته – والتي ستدوم شهًرا مثاًل – خوفًا 
عىل نفسه من الوقوع يف احلرام، فإّن مثل هذا اإلنسان عندما أقدم عىل 
املتعة أقدم عليها وهو مقّرر عىل الفراق بعد انتهاء مّدة دراسته، وعليه 
لو كان فراقهام – الزوج والزوجة – ال يكون إالّ عن طريق الطالق – 
الذي هو أبغض احلالل عند اهلل تعاىل –، لكان هذا اإلنسان بني أمرين:

)1(    أو المرتد زوجها، واالرتداد هو الخروج من دين اإلسالم.
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األّول: أن ال يطّلق، فيكون الزواج دائاًم، وهو خالف الفرض 
السابق، حيث قلنا بأّن هذا الفرد ال يتمّكن من الزواج الدائم 
ألّي سبب من األسباب املقبولة عند العقالء، فيبقى بني أن 
أن  لالنحراف، وبني  فيكون عرضة  األساس  يتزّوج من  ال 

يكون مكّلفًا بام يفوق طاقته.. وهو حمال.

عهد  يف  منترًشا  كان  الزواج  هذا  أّن  وبام  يطّلق،  أن  الثاين: 
الطالق،  إىل  حيتاج  متعة  تزّوج  َمن  وكّل   ،K الرسول 
فيعتاد الناس عىل لفظ الطالق، واألعظم من ذلك أن يعتاد 
الناس عىل استخدام لفظ الطالق وتطبيق مدلوله يف الواقع، 
العقد  يف  حتى  ألسنتهم  يف  سهاًل  الطالق  سيكون  وعندها 
الدائم، ورّبام هلذا السبب نشأت حكمة تعيني املّدة يف نكاح 
مل  تعاىل  فاهلل  الدائم..  النكاح  يف  الطالق  ومبغوضّية  املتعة، 
الدائم،  ليتساهلوا هبا يف  املنقطع  الطالق يف  يعطهم رخصة 
بل أعطاهم رخصة الفراق بانتهاء تلك املّدة املعّينة، ثّم شّدد 
تعاىل عىل مبغوضّية الطالق يف النكاح الدائم، فقال رسول 
الطالق«)1)،  من  إليه  أبغض  شيئًا  اهلل  أحل  »ما   :K اهلل 
لكي ال يلزم من الفراق يف املتعة الطالق يف الدائم، ولكي ال 

ُيقاس الثاين عىل األّول.. فتأّمل.

حلكمة،  رّشعه  إّنام  الدائم  النكاح  رّشع  حني  تعاىل  فاهلل 
إّنام رّشعه  )املتعة(  املنقطع  النكاح  تعاىل  وكذلك حني رّشع 

)1( ميزان الحكمة: )2413-ذّم الطالق(، ج6، ح11177، ص2292
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حلكمة، قد أرشنا إىل يشء من بياهنا فيام سبق)1(.

رابعًا: أّما إذا قيل بأّن النسخ إّنام كان بالعّدة – كام يذهب إليه 	 
عن  املرأة  قعود  هي  »العّدة  أليست  العّدة؟  هي  ما  قلنا   - البعض)2( 
الزوج حتى تنقيض املّدة املرّتبة رشًعا؟«، وحينئٍذ يكون »املراد بتطليقهّن 
لعّدهتّن: تطليقهّن لزمان عّدهتّن بحيث يأخذ زمان العّدة من يوم حتّقق 
التطليقة، وذلك بأن تكون التطليقة يف طهر ال مواقعة فيه حتى تنقيض 
الدائم  عّدة  عن  تنقص  ولكنّها  عّدة  عليها  هبا  »املتمّتع  و  أقراؤها«)3(، 
بحسب الدليل، ونقصان العّدة ال خيّل بكون املتعة نكاحًا، فقد نقصت 
التطليقات  آخر  واملطّلقة  بشبهة،  واملوطوءة  املختلعة  الزوجة  عّدة 
الثالث عند ابن تيمّية حّتى صارت حيضة واحدة)4( ال حيضتني كام يف 
املتعة، وكام نقصت عّدة األمة بحسب الدليل، وهذا ما اّتفق عليه مجيع 

اإلمامّية ومجهور أهل السنّة ما عدا داود وأصحابه من أهل الظاهر)5(.

أّول سورة 	  – هي  – كام هو مشهور  البقرة  إّن سورة  خامسًا: 
مدنّية، وقد جاء فيها چ ڃ  ڃ     چ  چ  چچچ)6(، 
فبّينت مقدار العّدة التي جيب عىل املرأة الرتّبص فيها، وهي ثالثة قروء، 

)1(    وذلك في »التمهيد« وفي الدليل العقلي على إباحة المتعة.
)2(    منهم الفخر الرازي فيما نقلناه عنه سابقًا، حيث زعم أّن المتعة ال عّدة فيها.

)3(    الميزان في تفسير القرآن: م10، ج19، ص326.
)الفؤائد  كتاب  عن  بدوره  ينقل  الذي  ص175،  المذهبّية:  قنواته  في  الجنس  فقه  من      )4(

العديدة في المسائل المفيدة( ص48.
)5(    المتعة وأثرها في اإلصالح اإلجتماعي: ص99.

)6(    البقرة: 228.
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ثّم – وبغّض النظر عن ترتيب نزول سورة الطالق – جاء قوله تعاىل: 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ...چ)1( 

يف سورة الطالق ليأمر املسلمني بأمرين، مها:

هو  ذلك  من  واملراد  چ،  پ   پ   چ  األّول: 
العّدة من يوم  ]تطليقهّن لزمان عّدهتّن بحيث يأخذ زمان 
حتّقق التطليقة وذلك بأن تكون التطليقة يف طهر ال مواقعة 

فيه حّتى تنقيض أقراؤها[)2(، وقد مّرت اإلشارة إليه.

الثاين: چ  پ   پچ، ]أي عّدوا األقراء التي تعتّد هبا، 
وهو االحتفاظ عليها؛ ألّن للمرأة فيها حّق النفقة والسكنى 
كيف  وإاّل  الرجوع[)3(،  حّق  فيها  وللزوج  زوجها،  عىل 

حيصون العّدة قبل أن تبنّي هلم عدد أقرائها.

وعىل ما تقّدم يتبنّي أّن اآلية الثانية مرتّتبة عىل اآلية األوىل، وبتعبري 
آخر: إّن آية الّطالق مرتّتبة عىل آية البقرة.. واملشهور بني املفّسين أّن 
سورة البقرة هي أّول سورة مدنّية، واحلال أّن آية املتعة نازلة يف سورة 
النساء وهي مدنّية متأّخرة عن سورة البقرة، وعليه نقول: ال يصّح أن 

ينسخ املتقّدم املتأّخر.

سادسًا: القول بأّن آية البقرة ناسخة آلية املتعة خالف الواقع، 	 

)1(    الطالق: 1.
التفاسير  بقّية  المعنى  الميزان«، وعلى هذا  تفسير  »الميزان في  اللفظ مأخوذ من كتاب      )2(

الشيعّية والسنّية من قبيل: تفسير الميسر والسعدي والطبري والجاللين و...
)3(    المصدر السابق.
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فتح  يف  حّرمها  أّنه  تذكر   K الرسول  حتريم  يف  املتعّددة  فاألقوال 
خيرب، وقيل يف عام الفتح، وقيل يف حّجة الوداع.. وسواء أخرتنا القول 
األّول أو الثاين أو الثالث فاحلاصل واحد، وهو أّن هذه األحداث إّنام 
چچچ  چ   چ   ڃ      ڃ   چ  آية  نزول  بعد  جرت 
معنى  فام  مبارشة؟   K الرسول  حيّرمها  مل  فلامذا  ناسخة  كانت  فإن 

تأخري التحريم إىل فتح خيرب أو إىل عام الفتح أو إىل حّجة الوداع ؟!

أّما اجلواب عىل قوهلم: »بأّن املتعة كانت مباحة ثّم حّرمت مرتني 
أو ثالًثا، وآخر ما استقّر عليه من احلكم احلرمة« فسيأيت بعد ذلك.

• الدليل•الثالث	

قوله تعاىل: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ )1(.

قالوا أّن هذا اجلزء من اآلية الكريمة يقّرر املرياث بني الزوجني، 
فإذا صدق الزواج صدق املرياث، فاملرياث الزم للزواج، وبام أّن املتعة 
ال مرياث فيها، إذن ال يصدق عليها أهّنا زواج؛ باعتبار إذا بطل الالزم 
بطل امللزوم، وعليه.. فإّن هذا اجلزء من اآلية الكريمة خيّرج املتعة من 
أقسام الزواج وال يعّدها زواًجا، وبتعبري آخر، إّن هذا اجلزء من اآلية 

ينسخ آية املتعة.

)1(    النساء: 12.
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• مناقشة•الدليل•الثالث	

أوالً: إّن اآلية الكريمة نزلت قبل آية املتعة، حيث دّل السياق 	 
أّن نزوهلا مرتّتب حتى آية املتعة، واملتقّدم ال يدّل عىل نسخ املتأّخر، بل ال 
يصّح أن ينزل الناسخ قبل املنسوخ وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك مراًرا.

املرياث، 	  أمر  يف  خالًفا  هناك  بأّن  سبق)1(  فيام  ذكرنا  لقد  ثانيًا: 
بدون  أو  برشط  أي   – مطلقًا  ثابت  املرياث  أّن  إىل  ذهب  َمن  فهناك 
َمن  وهناك  مطلقًا،  يثبت  ال  املرياث  أّن  إىل  ذهب  َمن  وهناك  رشط–، 
ذهب إىل أّن املرياث ثابت إالّ إذا اشرتطا سقوطه، وهناك َمن ذهب إىل 

أّن املرياث ساقط إالّ إذا اشرتطا ثبوته.

وبتعبري آخر: هناك أربع أقوال يف املسألة:

  املرياث ثابت مطلقًا.1. 

  املرياث ساقط مطلقًا.. وهو املشهور.2. 

  املرياث ثابت إالّ إذا رُشط سقوطه.3. 

  املرياث ساقط إالّ إذا رُشط ثبوته.4. 

فكيف يصّح اإلشكال واحلال هذه، وإن كان املشهور هو عدم 
التوارث مطلقًا.. فإّن ذلك ال يدّل عىل عدم كون املتمّتع هبا زوجة أو 

عدم كون املتعة زواًجا.. فتأّمل.

ثالثًا: إّن القول بأّن اإلرث الزم للنّكاح لزومًا ال فراق فيه غري 	 

)1(    تحت عنوان )فوارق بين النكاح الدائم والمتعة(: رقم )3(، ص33.



-92-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

ثبت  وقد  املرياث،  يثبت  ومل  عديدة  مواضع  يف  النكاح  ثبت  فقد  تاّم، 
املرياث يف موضع مل يثبت فيه النكاح.. وتفصيل ذلك:

ثبوت النّكاح  مع عدم ثبوت اإلرث:. 1

الدائم أ.  بالعقد  الكتابّية  نكاح  السنة  أهل  لقد جّوز مجهور 
املسلم  زوجها  وبني  بينها  التوارث  عدم  عىل  واتفقوا 
النبي  قول  من  رووه  بام  اإلرث  لعموم  منهم  ختصيًصا 

K: »ال يتوارث أهل امللتني«.

وهبذا احتّج أبو جعفر »حمّمد بن النعامن صاحب الّطاق« 
وآية   ... حنيفة:  أبو  له)1(  قال  عندما  حنيفة..  أيب  عىل 

املرياث أيًضا تنطق بنسخ املتعة.

قال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغري مرياث!

قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟

فقال أبو جعفر: لو أّن رجاًل من املسلمني تزّوج امرأة من 
أهل الكتاب ثّم تويّف عنها ما تقول فيها؟

قال أبو حنيفة: ال ترث منه.

فقال أبو جعفر: فقد ثبت النكاح بغري مرياث.

النفقة أيضًا.. ومع ذلك  أهّنا ال تستحّق  أقول: بل قالوا: 

)1(    وذلك في مناظرة جرت بينهما بشأن المتعة.. تجد تفصيلها في الفروع من الكافي: ج5، 
أبواب المتعة، ح )9949 – 8(، ص450.
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فهي زوجة؛ ال جيوز هلا أن تتزّوج وهي عىل ذّمته، كام جيب 
مل  وإن  وصحيحة  ثابتة  فالزوجّية  لوفاته؛  تعتّد  أن  عليها 

يكن فيها مرياث أو نفقة.

كام أمجع علامء أهل السنّة – أيًضا – عىل أن القاتل من أحد ب. 
املسلمة  املرأة  قتلت  فلو  منه..  يرث  ال  لآلخر  الزوجني 
زوجها املسلم، فهي ال ترث منه وإن وجبت عليها عّدة 

الوفاة؛ ألّن الزوجّية ثابتة وصحيحة.

وكذلك الناشز)1( ال نفقة هلا يف حياة زوجها، وال مرياث ج. 
هلا بعد وفاته.. مع أهّنا زوجة جتب عليها العّدة.

زوجة، د.  أهّنا  مع  توّرث..  وال  ترث  ال  املتزّوجة  األَمة 
من  غريها  إىل  الزوجّية...  احلقوق  كامل  عليها  لزوجها 

املوارد التي يثبت فيها النكاح دون أن يثبت فيها اإلرث.

- ثبوت اإلرث مع عدم ثبوت النكاح:). 

وهو – حسب علمي – مورد واحد فقط.. وهو:

إذا طّلق الزوج املريض – بمرض املوت – زوجته طالقًا رجعّيًا، 
ثّم خرجت من العّدة ومات الزوج – يف مرضه ذاك – قبل إكامل السنة 
من يوم الّطالق.. فإّن املرأة ترثه وإن انقطعت الزوجّية بينهام بخروجها 

)1(   والناشز: هي التي تعّدت الحدود التي أمر بها الله تعالى، وامتنعت عن أداء الواجبات التي 
عليها، وعصت الزوج فيما أحّل الله له، ورفعت صوتها، وأساءت إليه أو خانته في مضجعه، 
وليست هي التي اختلفت مع زوجها حول بعض اآلراء التي يسوغ فيها اختالف وجهات النظر، 

وليست هي التي لم تقم ببعض الواجبات بسبب النسيان أو انشغالها بواجب آخر.
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من العّدة ما دام الطالق رجعّيًا، وما دامت مل تتزّوج بعد، وما دام الزوج 
السنة..  إكامل  قبل  قد تويف  دام  فيه وما  الذي طّلقها  يربأ من مرضه  مل 

وعليه يثبت أّن اإلرث ال يالزم الزوجّية ال طرًدا وال عكًسا.

مع  يرثن  ال  وغريهّن  والناشز...  والقاتلة،  الكتابّية،  كانت  فإذا 
املتعة  يف  فإّنه  نكاحًا،  زواجهّن  بكون  ذلك  يرّض  ومل  زوجات،  أهنّن 

كذلك، وعليه فال داللة يف اآلية الكريمة عىل أّن املتعة ليست بزواج.

ثّم إّن اآلية الكريمة إّنام نزلت لتقّر املرياث بني الزوجني، فكان 
الصحيح أن يكون اإلشكال هبذه الطريقة: إذا كانت املتعة زواجًا فلامذا 
زوجته؟  الزوج  يرث  ال  وملاذا  زوجها؟  هبا(  )املتمّتع  الزوجة  ترث  ال 
وحينئٍذ يكون السؤال عن سبب سقوط املرياث يف املتعة، ال عن كون 
الكالم حينئٍذ خارجًا  األمرين، ويكون  أم ال، وفرق بني  املتعة زواجًا 

عن موضوع بحثنا.

• الدليل•الرابع	

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     چ...  تـعـالــى:  قــولــه 
ک  گگ...چ)1(.

وهو   – بعدد  حمصور  النكاح  أّن  يذكر  الكريم  القرآن  أّن  حيث 
األربعة – وال جيوز أن يزاد عليه، واملتعة ال عدد هلا، فتكون هذه اآلية 

الكريمة ناسخة آلية املتعة!

)1(    النساء: 3.
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• مناقشة•الدليل•الرابع	

أوالً: الظاهر من اآلية الكريمة أهّنا نزلت يف بيان احلكم املرتبط 	 
بالعدد يف النكاح الدائم؛ فسورة النساء تتحّدث من أول آية إىل عرشين 
آية حول النكاح الدائم وما يرتّتب عليه من مرياث وطالق وغري ذلك، 
فال عالقة هلا باملتعة؛ ألّنه – كام قلنا يف األمر األول من مناقشة الدليل 
الثاين – للنّكاح الدائم قسيم وهو النكاح املنقطع )املتعة(، وإذا جاءت 
آيات تبنّي أحكام قسم من األقسام فإهّنا ال تنفي ما عداه، وبام أّن املتعة 
إىل   – التحريم  يف   – بحاجة  فهي   K عهده  عىل  موجودة  كانت 

تنصيص أو إشارة واضحة.. وذلك مفقود يف هذه اآلية املباركة.

ثانيًا: إّن املالِحظ جيد أّن آيات سورة النساء –من اآلية األوىل 	 
الصدر عىل  يدّل  فكيف  متناسقة  والعرشين– جاءت  الرابعة  اآلية  إىل 

نسخ العجز أو املتقّدم عىل نسخ املتأّخر؟!

ثالثًا: يرد عىل اآليات الثالث املتقّدمة:	 

األوىل:  الطالق.. يف الدليل الثاين.

الثانية:  املرياث.. يف الدليل الثالث.

الثالثة:  العدد.. يف الدليل الرابع.

واملنسوخ  الناسخ  نسبة  ليست  املتعة  آية  وبني  بينها  النسبة  أّن 
بل نسبة العام واملخّصص أو املطلق واملقّيد، فإّن آية املرياث مثاًل تعّم 
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بعض  بإخراج  ختّصصها  والسنّة  ومنقطع  دائم  كّل  من  مجيًعا  األزواج 
آية  يف  القول  وكذلك  عمومها،  حتت  من   – املنقطع  وهو   – أفرادها 
عدم  من  ناٍش  بالنسخ  القول  ولعّل  ظاهر،  وهو  العدد،  وآية  الّطالق 

التمييز بني النسبتني.

عام  عقبه  ثّم  خاّص  ورد  إذا  فيام  األصوليني  بعض  ذهب  نعم 
مع  لكّن هذا  للخاّص..  ناسخ  العاّم  أّن  إىل  والنفي  االثبات  خيالفه يف 
وذلك  الكالم،  مورد  عىل  منطبق  غري   – حمّله  يف  بنّي  ما  عىل   – ضعفه 
لوقوع آيات الّطالق وهي العاّم يف سورة البقرة، وهي أّول سورة مدنّية 
نزلت قبل سورة النساء املشتملة عىل آية املتعة، وكذلك آية العدد واقعة 
يف سورة النساء متقّدمة عىل آية املتعة، وكذلك آية املرياث واقعة قبل آية 
املتعة يف سياق واحد مّتصل يف سورة واحدة فاخلاّص – أعني آية املتعة 
– متأّخر عن العاّم عىل أّي حال وأّما النسخ بآية العّدة فبطالنه أوضح، 
فإن حكم العّدة جاٍر يف املنقطعة كالدائمة وإن اختلفتا مّدة، فيؤول إىل 

التخصيص أيضا دون النسخ)1( .

• الدليل•الخامس	

ڎ   ڌ     ڌ   ڍ   چ  تعاىل:  قوله 
ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ  
ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  

)1( الميزان في تفسير القرآن: م2، ج4،ص281
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ڱ   ڱ       ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ       
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ       ہ   ہ  

ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ)1(.

• مناقشة•الدليل•الخامس	

هذه 	  أّن  زعموا  حيث  أقواهلم،  أعجب  من  القول  هذا  أوالً: 
اآلية تنسخ آية املتعة، وما أدري ما هو وجه االستدالل فيها؟! هل أّن 
املّدعى فيها هو نزوهلا حول النساء الاليت ال جيوز الزواج هبّن يف النكاح 
الدائم؟! وإن قيل ذلك فال ضري يف األمر وقد بّينا مراًرا أّنه إذا جاءت 
والزواج  عداه،  ما  تنفي  ال  فإهّنا  األقسام  من  قسم  أحكام  تبنّي  آيات 
آية  تكون  هذه  واحلال  فكيف  الدائم..  للزواج  قسيم  )املتعة(  املؤقت 

التحريم ناسخة آلية املتعة؟!

وأّما  امليزان:  يف  الرمحة(  )عليه  الطباطبائي  السّيد  يقول  وهلذا 
النسخ بآية التحريم فهو من أعجب ما قيل يف هذا املقام:

والداّل  - التحريم  عىل  الداّل  الكالم  جمموع  فألّن  أّوالً:  أّما 
عىل حكم نكاح املتعة كالم واحد مسود مّتسق األجزاء، 
عىل  يدّل  ما  تقّدم  تصّور  يمكن  فكيف  األبعاض،  مّتصل 

)1(    النساء: 23.
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املتعة ثّم نسخ ما يف صدر الكالم لذيله؟

وأّما ثانيًا: فألّن اآلية غري رصحية وال ظاهرة يف النهي عن  -
الدائمة بوجه من الوجوه، وإّنام هي يف مقام  الزوجّية غري 
بيان أصناف النساء املحّرمة عىل الرجال، ثّم بيان جواز نيل 
ما  عىل  نكاح  املتعة  ونكاح  يمني،  بملك  أو  بنكاح  غريها 
تقّدم، فال نسبة بني األمرين باملباينة حتى يؤول إىل النسخ.

ٺ    ... چ  تـعـالـى:  قــولــه  إّن  قيل:  ربــام  نعـم 
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ        ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
باملهر  النساء  حلّية  قّيد  حيث  ٹٹ...چ)1( 
وباإلحصان من غري سفاح، وال إحصان يف النكاح املنقطع 
كونه  لعدم  زنا  إذا  املتمتِّع  الرجل  يرجم  ال  لذلك  و   –

حمصنًا)2( – يدفع كون املتعة مراده باآلية.

لكن يرد عليه: أّن املراد باإلحصان يف قوله چ ...   ٹ  
إحصان  دون  العّفة  إحصان  هو  ...چ  ٹٹ   ٹ  
كشموله  اليمني  مللك  شاماًل  بعينه  الكالم  لكون  التزّوج 
النكاح، ولو سلم أّن املراد باإلحصان هو إحصان التزّوج 
املتمّتع  بزنا  الرجم يف زنا املحصن  عاد األمر إىل ختصيص 

)1(    النساء: 24.
)2(    وهذا ما يذهب إليه أبو بكر الرازي فيما ينقله عنه اإلمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير: 
م5، ج10، ص53 حيث قال: »الثاني: أّنه قال چٹچ واإلحصان ال يكون إالّ في نكاح 
ثانًيا:  – بقوله: »وأّما قوله  – في المصدر المذكور  الرازي أشكل عليه  الفخر  أّن  صحيح« إالّ 

اإلحصان ال يكون إالّ في نكاح صحيح فلم يذكر عليه دلياًل«.
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املحصن بحسب السنّة دون الكتاب، فإّن حكم الرجم غري 
مذكور يف الكتاب من أصله)1(.

إليها يف 	  واملشار  الدائم  النكاح  املحّرمة يف  األصناف  إّن  ثانيًا: 
آية التحريم هي بعينها حمّرمة يف املتعة عىل املتمتِّع، وهبذا أفتى فقهاؤنا، 
فقالوا: كّل َمن ال جيوز نكاحها دوامًا – عينًا أو مجعًا، ذاتًا أو لعارٍض – 
ال جيوز نكاحها متعة، حتى بنت أخ الزوجة أو أختها فال جيوز التمّتع 
يصّح  فكيف  خالتها)2(،  أو  عّمتها  هي  التي  الزوجة  إذن  دون  من  هبام 

واحلال هذه أن تكون آية التحريم ناسخة آلية املتعة؟

ثالثًا: إّن آية التحريم – وهي الناسخ حسب زعمهم – رقمها 	 
)23(، وآية املتعة – وهي املنسوخة عىل زعمهم – رقمها )24(، وقد 
نزلتا مًعا؛ إذ اآلية )24( بقّية كالم آية )23( واالستثناء منها)3(.. فكيف 

ينسخ الصدر العجز واملتقّدم املتأّخر ؟!

)1(    الميزان في تفسير القرآن: م2،ص282-281
)2(    منهاج الصالحين، للسّيد السيستاني )أعلى الله مقامه(: ج3، ص75، مسألة: 232.

)3(    المتعة في اللغة والكتاب والسنّة.
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• النتيجة	

من كّل ما تقّدم نستنتج:

أّنه مل يثبت نسخ  آية املتعة من القرآن الكريم.. 1

آخر . 2 لدليل  الكريم  القرآن  من  الناسخ  يف  األقوال  كثرة  إّن 
عىل أّنه ليس هناك يقني يف وجود ناسخ آلية املتعة، وعليه.. 

فال يرتك اليقني بغري اليقني.

ال ُيقال: بأّنه جيوز – عىل فرض ثبوت نسخ كل تلك اآليات آلية 
املتعة – أن تكون املتعة قد أبيحت ثّم نسختها آية )األزواج( – مثاًل –، 
ثّم أبيحت ثانية فنسختها آية )املواريث(، ثّم أبيحث ثالثة فنسختها آية 

)العدد(... وهكذا!

ألّنه ُيقال: بأّن »هذا مل يعهد يف الرشيعة، وال يوجد عندنا حكم 
أحّله اهلل سبحانه وتعاىل وحّرمه مّرتني«)1(، فكيف باألكثر!

ويؤيد  املتعة،  عىل  الداللة  يف  حمكمة  تاّمة  االستمتاع  آية  إذن.. 
قولنا – هذا – قول ابن عّباس – فيام ينقله عنه الزخمرشي يف كّشافه يف 

تفسري آية الفروج – بأهّنا من املحكامت، كام يؤّيده ما ييل:

إىل . 1 الليثي  بن عمري  اهلل  عبد  قال: جاء  زرارة  عن 
أيب جعفر C فقال: »ما تقول يف متعة النساء؟ 

)1(    زاد المعاد في هدي خير العباد: ج2، ص184.. وقد اقتبسته من كتاب )المتعة( للسّيد 
الميالني: ص42.



-101-

الفصل الثاني: أدلة النسخ والرد عليها

فهي  نبّيه،  سنّة  وعىل  كتابه  يف  اهلل  »أحّلها  فقال: 
بالقرآن  نسخت  ولو  القيامة«)1(..  يوم  إىل  حالل 

الكريم ملا قال C: بأهّنا حالل إىل يوم القيامة.

وبأسانيد كثرية إىل أيب عبد الرمحن بن أيب ليىل قال: . 2
املتعة  آية  نسخ  »هل   :C اهلل  عبد  أبا  سألت 

شئ؟« قال C:» ال...«)2(.

ما أخرجه اإلمام البخاري ومسلم يف الصحيحني . 3
عن عبد اهلل بن مسعود قال: كنّا نغزوا مع رسول 
اهلل K وليس يشء، فقلنا أال نستخيص فنهانا 

عن ذلك.

ثّم رّخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب ثّم قرأ علينا 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   ک   چ 
ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ    چ)3(.

وال خيفى أّن هذه اآلية التي استشهد هبا الرسول 
من  النساء  وأّن  ومطلقة،  حمكمة   K الكريم 
ويتضـّمن  الــدنيا،  احلياة  فـي  الطّيبات  مجلة 
استـشـهاده K إنكــاره لقــول َمــن يقــول 

)1(    وسائل الشيعة: ج21، أبواب المتعة، الباب األّول، ح )26359 – 4(، ص6.
)2(    المصدر السابق: ح )26379 – 24(، ص11.

)3(    المائدة: 87.
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بالتحريم)1(.

طريق . 4 من  مسنده  يف  أمحد  اإلمام  أخرجه  ما 
عمران القصري عن أيب رجاء عن عمران احلصني 
وتعاىل  تبارك  اهلل  كتاب  املتعة يف  آية  »نزلت  قال: 
آية  تنزل  فلم   K اهلل  رسول  مع  هبا  وعملنا 

تنسخها...«)2(.

ما ذكره اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريه الكبري . 5
نقاًل عن عمران بن حصني الصحايب املشهور قال: 
»أنزل اهلل يف املتعة آية وما نسخها بآية ُاخرى...«)3( 
إىل غري ذلك ممّا يثبت بأّن آية املتعة مل تنسخ بالقرآن 

الكريم أبًدا.

)1(    المتعة وأثرها في اإلصالح االجتماعي: ص41 – 42.
)2(    المصدر السابق: ص37.

)3(    التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي: م5، ج10، ص53.

ثانيًا: أدلة نسخ آية االستمتاع 
بالسنة المطهرة ومناقشتها:

قبل الدخول يف مناقشة أدّلة النسخ من السنّة الرشيفة، نريد أن 
نبنّي حقيقة، وهي:

األوىل،  املرتبة  يف  الكريم  القرآن  جتعل  اإلمامّية  الشيعة  أّن 
والسنّة الرشيفة يف املرتتبة الثانية، وعليه فإهّنم خيضعون السنّة للمراقبة 
والتمحيص، وذلك بعرضها عىل كتاب اهلل العزيز، فام وافق منها كتاب 
اهلل قبلوه وعملوا به، وما خالف منها كتاب اهلل فإهّنم ال يكتفون برتكه 
وجتاهله بل يرضبون به عرض اجلدار.. فهم يمتثلون يف ذلك ما نقله 

األئّمة األطهار C عن جّدهم املصطفى حمّمد K حيث قال: 

»إذا جاءكم حديث عنّي فاعرضوه عىل كتاب اهلل فام وافق كتاب 
اهلل فاعملوا به، وما خالف كتاب اهلل فارضبوا به عرض اجلدار«.
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ثانيًا: أدلة نسخ آية االستمتاع 
بالسنة المطهرة ومناقشتها:

قبل الدخول يف مناقشة أدّلة النسخ من السنّة الرشيفة، نريد أن 
نبنّي حقيقة، وهي:

األوىل،  املرتبة  يف  الكريم  القرآن  جتعل  اإلمامّية  الشيعة  أّن 
والسنّة الرشيفة يف املرتتبة الثانية، وعليه فإهّنم خيضعون السنّة للمراقبة 
والتمحيص، وذلك بعرضها عىل كتاب اهلل العزيز، فام وافق منها كتاب 
اهلل قبلوه وعملوا به، وما خالف منها كتاب اهلل فإهّنم ال يكتفون برتكه 
وجتاهله بل يرضبون به عرض اجلدار.. فهم يمتثلون يف ذلك ما نقله 

األئّمة األطهار C عن جّدهم املصطفى حمّمد K حيث قال: 

»إذا جاءكم حديث عنّي فاعرضوه عىل كتاب اهلل فام وافق كتاب 
اهلل فاعملوا به، وما خالف كتاب اهلل فارضبوا به عرض اجلدار«.
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وجاء يف أصول الكايف أّن النبي K قد خطب النّاس يف منى، 
فقال: »أّيا الناس: ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اهلل فأنا قلته، وما جاءكم 

عنّي خيالف كتاب اهلل فلم أقله«.

فالشيعة تفهم من هذين احلديثني وأمثاهلام بأّن القرآن الكريم ال 
ُينسخ بالسنّة النبوّية الرشيفة، وذلك لسببني:

امليزان الصحيح، واملقّيم  الرسول K جعله  أّن  األّول: 
من  واألئّمة   K عنه  تروى  التي  لألحاديث  احلقيقي 
بالسنّة  الكريم  القرآن  ُينسخ  بيته A، ولو جاز أن  أهل 

الرشيفة لكان مصادرة عىل املطلوب.

القرآن  آيات  تفسري  هي  الرشيفة  السنّة  وظيفة  أّن  الثاين: 
قال  معارضتها،  ال  للناس  وتبياهنا  وختصيصها  الكريم 

ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ    چ  تعاىل: 
ڤ  ڦ  چ)1(.

 ،K ينقل عن رسول اهلل ما  الشيعة تعرض كّل  فإّن  من هنا 
به  قبلت  وافقه  فام  العزيز،  اهلل  كتاب  بيته A عىل  أهل  واألئّمة من 
عليهم  وافرتاًء  كذًبا  تعتربه  فإهّنا  وخالفه  عارضه  وما  بوفقه،  وعملت 
A، بل هو زخرف وباطل جيب أن ُيرضب به عرض اجلدار، وقد 
نقل عن اإلمام الصادق C مّرات عديدة أّنه قال: »ما مل يوافق من 

)1(    النحل: 44.
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احلديث القرآن فهو زخرف«)1(.

وعلـيــه..

  إّن األحاديث التي يّدعي القوم بأهّنا تنسخ املتعة ال تصلح 1. 
ألن تكون حّجة عىل َمن ال يؤمن بأّن السنّة الرشيفة تنسخ 
وَمن  كالشافعي   – واجلامعة  السنة  أهل  من  الكريم  القرآن 
تابعه – فضاًل عن الشيعة اإلمامّية، فهي عند الشيعة اإلمامّية 

كذب وافرتاء وأباطيل جيب أن يرضب هبا عرض اجلدار.

  إّن الروايات التي يستند إليها أهل السنّة واجلامعة يف حتريم 2. 
طريق  من  كّلها  ألهّنا  الشيعة؛  عىل  حّجة  تصلح  ال  املتعة 
كّلها   A البيت  أهل  عن  الشيعة  وروايات  السنّة،  أهل 
قد اتفقت عىل بقاء املرشوعّية، حّتى أّنه قّلام يكون حكم مل 
ختتلف فيه الرواية عن أهل البيتA إالّ هذا احلكم.. وما 
حكاه )القسطالين( أّنه قد نقل البيهقي عن جعفر بن حمّمد 
مكذوب  بعينه!  الزنا  هي  فقال:  املتعة  عن  سئل  أّنه   C
عليه؛ فإّن شيعته واتباعه أعرف بمذهبه من غريهم، وكّلهم 
فهو خارج خمرج  وإن صّح  اإلباحة،  أّن مذهبه  اتفقوا عىل 

اخلوف والتقّية)2(.

  إّن الروايات املنقولة يف ذلك مضطربة، متناقضة، متعارضة، 3. 

)1(    الكافي: ج1، 69.
)2(    الحصون المنيعة في رّد ما أورده صاحب المنار في حّق الشيعة: ص66 – 67.
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متهافته، وما هذا شأنه ال يصلح أِلَن يكون ناسًخا ملا ُعلم 
ثبوته يف الرشيعة)1(.

بأّنه ال حّجة للقوم عىل الشيعة مطلقًا إذا  وعىل ما تقّدم.. نعلم 
أدّلة  نناقش  أن  نريد  الشيعة اإلباحة دون احلرمة! ومع ذلك  اعتمدت 
– كام  املتعة  آية  نسخ  الرشيفة عىل  السنّة  أدّلتهم من  أبطلنا  فإن  القوم، 
– فستكون احلّجة حينئٍذ  أبطلنا أدّلتهم عىل نسخها من القرآن الكريم 

للشيعة عليهم أبلغ وأقوى..

بعد هذا البيان.. نأيت إىل أدّلة القوم لنتعّرف عليها أّوالً، ولنناقشها 
السنّة الرشيفة يمكن  بأّنه مل يقم دليل واحد صحيح من  لنثبت  ثانًيا.. 

االعتامد عليه يف الداللة عىل نسخ آية املتعة، فنقول:

عمر  الثاين  اخلليفة  أّن  هو  والسنّة  الشيعة  بني  عليه  املتفق  إّن 
»متعتان  قال:  حيث  املتعة  حتريم  فتوى  أصدر  الذي  هو  اخلطاب  بن 
حاللتان كانتا عىل عهد رسول اهلل K وأنا حمّرمهام ومعاقب عليهام: 
متعة النساء، ومتعة احلّج«، وذكر القوم يف تعليل قوله هذا وجوه ثالثة، 

هي:

• الوجه•األول	

إّن التحريم كان من رسول اهلل K، وهذا يشء أعلنه رسول 
اهلل، وأبلغه رسول اهلل إىل الناس، إالّ أّن الذين قالوا بجوازه وبقوا عىل 

)1(    المصدر السابق: ص69.
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املتعة من تلقاء  حلّيته مل يبلغهم حتريم رسول اهلل)1(، فـ )عمر( مل حيّرم 
التي قال هبا الرسول K وأوصلها إىل َمن  نفسه، وإّنام نرش احلرمة 

مل تصل إليه.

يقول ابن القّيم: الطائفة الثانية)2( رأت صّحة حديث سمرة)3(، 
ولو مل يصّح فقد صّح حديث عيل أّن رسول اهلل حّرم متعة النساء)4(، 
يبلغه  مل  بفعلها  عنها  أخرب  الذي  أّن  عىل  جابر  حديث  محل  فوجب 
التحريم، ومل يكن قد اشتهر حّتى كان زمن عمر، فلاّم وقع فيها النزاع 

ظهر حتريمها واشتهر)5(.

• مناقشة•الوجه•األول	

يرد عىل هذا الوجه:

قد 	  أمر  بتحريم  الرسول K حكاًم  يعلن  أن  ُيعقل  أوالً: ال 

)1(    المتعة، للسّيد علي الميالني: ص 36.
)2(    حسب تسلسله الذي اعتمده.

)3(    الصحيح : سبرة الجهني ال سمرة.
)4(    ويقصد هذا الحديث : »حّدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن 
 K عبد الله والحسن ابني محّمد بن علي، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أّن رسول الله
نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الُحُمر األنسّية«، وستأتي مناقشة هذا الحديث، 

فترّقب.
)5(    زاد المعاد في هدي خير العباد: ج2، ص184، وقد اقتبسته من كتاب )المتعة(، للسّيد 

علي الميالني: ص36 – 37.
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اشتهر عند الصحابة حلّيته، وهم يامرسونه ويعملون به وبكثرة، ومع 
ذلك مل يسمعه غري اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب.

ثانيًا: لو كان املحّرم للمتعة هو رسول اهلل K فلامذا ينسب 	 
كانتا  حاللتان  »متعتان  فيقول:  نفسه،  إىل  التحريم  اخلطاب  بن  عمر 
عىل عهد رسول اهلل K وأنا حمّرمهام ومعاقب عليهام...«، ومل يقل 
أنا أذّكركم بتحريم رسول اهلل K هلا، باعتبار أّن الرسول K قد 

أعلنها من قبل.

يقول ابن القّيم: لو صّح.. مل يقل عمر إهّنا كانت عىل عهد رسول 
وهنى  حّرمها   K إّنه  يقول:  كان  بل  وُأعاقب،  عنها  أهني  وأنا  اهلل 
 ،K عنها)1(، وال شّك أّن هناك َمن سمع التحريم مع عمر من النبي

فيؤّيد حينئٍذ مقالة عمر.

ثالثًا: إذا كان الرسول K قد أعلن جلمهور املسلمني حرمة 	 
املتعة، فأين ومتى أعلن ذلك؟ األقوال يف ذلك سبعة، وهي:

  فتح خيرب)2(.1. 

)1(    المتعة، للسّيد علي الميالني: ص33.
)2(    وقد ذكر القوم لهذا القول روايات متعّددة، منها:

ابني  الله والحسن  ابن شهاب، عن عبد  حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن    -
محّمد بن علي، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب: »أّن رسول الله K نهى عن متعة النساء 
يوم خيبر، وعن أكل لحوم الُحُمر األنسّية« – صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص189 
المتعة،  نكاح  باب  األخضري:  الرحمن  عبد  أبو  وإخراج  تحقيق  مالك،  لإلمام  الموطأ   ..
ـ   64 في  البخاري  ]أخرجه  فكتب:  الحديث  هذا  مصادر  بذكر  األخضري  وأعقبه  ص471، 
النكاح، 2ـ  كتاب  باب غزوة خيبر حديث )4216(، ومسلم في 16ـ  ـ  المغازي، 38  كتاب 
                               ،نكاح المتعة حديث )29 – 32([، مختصر سنن ابن ماجه: كتاب النكاح
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  عمرة القضاء)1(2. 

  عام الفتح – أي فتح مكة املكّرمة –)2(.3. 

باب النهي عن نكاح المتعة، حديث )1961(، ص245، مختصر سنن الترمذي: كتاب النكاح، 
باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث )1121( وزاد عليه قوله )حسن صحيح(.

-  وحدثنا عبد الله بن محّمد بن أسماء الضبعي، حّدثنا َجَوْيِرَيُة عن مالك بهذا اإلسناد، وقال: 
»سمع علي بن أبي طالب يقول لفالن إّنك رجل تائه، نهانا رسول الله K بمثل حديث يحيى 

بن يحيى عن مالك« – صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص189 –.
-  وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير وزهير بن حرب جميًعا، عن ابن عيينة قال زهير، 
حّدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محّمد بن علي عن أبيهما عن علي 
»أّن النبي K نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر األهلّية«  – صحيح مسلم 

بشرح النووي: م5، ج9، ص190 –.
-  وحدثنا محّمد بن عبد الله بن نمير، حّدثنا أبي، حّدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن 
وعبد الله ابني محّمد بن علي عن أبيهما عن علي »أّنه سمع ابن عّباس يلّين في متعة النساء، 
فقال: مهاًل يا ابن عّباس، فإّن رسول الله K نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر األنسّية« 

صحيح مسلم بشرح النووي، م5، ج9، ص190 –.
-  وحّدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قاال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب 
عن الحسن وعبد الله ابني محّمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما »أّنه سمع علي بن أبي طالب 
النساء يوم خيبر وعن أكل لحموم الحمر  يقول البن عّباس: نهى رسول الله K عن متعة 

األنسّية« – صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص190 –.
-  حّدثنا مالك بن إسماعيل، حّدثنا ابن عيينة أّنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محّمد 
النبي K نهى عن  E قال البن عّباس: »أّن  الله عن أبيهما أّن علًيا  بن علي وأخوه عبد 

المتعة، وعن لحوم الحمر األهلّية يوم خيبر« – صحيح البخاري ، م3، ج6، ص129 –.
)1(    لم أعثر لهذا القول – فيما بين يدي من كتب – على رواية سوى قول القاضي عياض فيما 
ينقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم )م5، ج9، ص180( حيث نقل عنه أّنه قال: »وروي 
عن الحسن البصري أّنها ما حّلت قّط إالّ في عمرة القضاء، وروي هذا عن سبرة الجهني أيضًا«، 
المتعة يوم خيبر،  القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم  النووي في ذات المصدر: »قال  وقال 

وفي عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس أّنه جّدد النهي عنها في هذه المواطن«.
)2(    وقد روى القوم لهذا القول روايات كثيرة، منها:

ل –، حدثنا ُعمارة  -  حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشر – يعني ابن مفضَّ
                فتح مكة، قال فأقمنا K بن غزّية عن الربيع بن سبرة: »أّن أباه غزا مع رسول الله
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 بها خمس عشرة »ثالثين بين ليلة ويوم« فأذن لنا رسول الله K في متعة النساء، فخرجُت 
أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كّل واحد منّا برٌد، 
فبردي َخَلٌق، وأّما برد ابن عّمي فبرد جديد غّض حتى إذا كنّا بأسفل مكة أو بأعالها، فتلقتنا 
فنشر  تبذالن؟  وماذا  قالت:  أحدنا؟  منك  يستمتع  أن  لِك  فقلنا: هل  العنطنطة  الَبْكَرة  مثل  فتاة 
كّل واحد منّا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى ِعطفها فقال: إّن برد 
هذا خلق وبردي جديد غّض، فتقول: برد هذا ال بأس به، ثالث مرار أو مّرتين، ثّم استمتعت 
ج9،  م5،  النووي:  بشرح  مسلم  صحيح   –  »K الله  رسول  حّرمها  حتى  أخرج  فلم  منها، 

ص185–.
-  وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا أبو النعمان، حدثنا وهيب، حدثنا ُعمارة 
بن غزّية، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: »خرجنا مع رسول الله K عام الفتح، 
 : فذكر بمثل حديث بشر، وزاد قالت: وهل يصلح ذاك وفيه، قال: إّن برد هذا خلق َمحٌّ  - والَمحٌّ
-بميم مفتوحة وحاء مشدّدة- هو البالي، ومنه مّح الكتاب إذا بلى ودرس،  – شرح النووي–« 

– صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص186 –.
الملك  إبراهيم بن سعد، عن عبد  آدم، حدثنا  بن  إبراهيم، أخبرنا يحيى  بن  -  حدثنا إسحاق 
بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه عن جّده، قال: »أمرنا رسول الله K بالمتعة عام الفتح 
حين دخلنا مكة، ثّم لم نخرج منها حتى نهانا عنها« – صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، 

ص187 –.
-  وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، قال: سمعت أبي ربيع 
بن سبرة ُيحّدث عن أبيه سبرة بن معبد »أّن نبي الله K عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من 
النساء، قال: فخرجُت أنا وصاحٌب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأّنها بكرة 
عيطاء، فخطبناها إلى نفسها، وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، 
وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثّم اختارتني على صاحبي، فكّن معنا 
ثالثًا ثّم أمر رسول الله K بفراقهّن« – صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص187 –.
-  وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علّية عن معّمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن 
أبيه: »أّن رسول الله K نهى يوم الفتح عن متعة النساء« – صحيح مسلم بشرح النووي: م5، 

ج9، ص187 –.
-  وحدثنيه َحَسٌن الحلواني، وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن 
 K صالح، أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه أّنه أخبره: »أّن رسول الله
نهى عن المتعة زمان الفتح، متعة النساء، وأّن أباه كان تمّتع ببردين أحمرين« – صحيح مسلم 

بشرح النووي: م5، ج9، ص187، 188 –.
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  غزوة حنني)1(.4. 

  غزوة أوطاس)2(.5. 

  غزوة تبوك)3(.6. 

  حّجة الوداع)4(7. 

المثنّى  بن  ومحّمد  بّشار  بن  ومحّمد  علي  بن  عمرو  أخبرنا  النسائي:  سنن  في  ورد  )1( فقد 
ثالثتهم قالوا: أنبأنا عبدالوّهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني مالك بن أنس، أّن 
ابن شهاب أخبره أّن عبد الله والحسن ابني محّمد بن علي أخبراه، أّن أباهما محّمد بن علي بن 
الحنفّية أخبرهما أّن علي بن أبي طالب قال: »نهى رسول الله يوم خيبر عن متعة النساء، قال 

ابن المثنّى: حنين بدل خيبر« – سنن النسائي 6/ 126 –.
)2( ومّما روى القوم فيه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محّمد، حدثنا عبد الواحد 
بن زياد، حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: »رّخص رسول الله K عام 

أوطاس في المتعة ثالثًا ثّم نهى عنها« – صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص184–.
)3( قال النووي: وذكر غير مسلم عن علي أّن النبي نهى عنها في غزوة تبوك، من رواية إسحاق 
بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محّمد بن علي عن أبيه عن علي: »أّن رسول الله حّرم 
المتعة في تبوك« – المنهاج في شرح صحيح مسلم: 119/6 هامش القسطالني.. وقد اقتبسته 
من كتاب )المتعة( للسّيد الميالني: ص47،، وقاله القاضي عياض أيًضا فيما يرويه عنه النووي 

في شرحه لصحيح مسلم: م5، ج9، ص180 –.
)4( وقد روى القوم فيه:

-  عن الزهري قال: كنّا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل ُيقال له ربيع 
بن سبرة: أشهد على أبي أّنه حّدث: أّن رسول الله K نهى عنها في حّجة الوداع« – مختصر 

سنن أبي داوود: كتاب النكاح، حديث رقم: )2072(، ص280 –.
-  عن سبرة E قال: »خرجنا مع رسول الله K في حّجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله 
إّن الُعزبة قد اشتّدت علينا، قال: )فاستمتعوا من هذه النساء(، فأتيناهّن، فأبين أن ينكحننا إالّ 
أجاًل(،  وبينهّن  بينكم  )اجعلوا  فقال:   K للنبي  ذلك  فذكروا  أجاًل،  وبينهّن  بيننا  نجعل  أن 
فخرجت أنا وابن عّم لي، معه ُبرد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشّب منه، فأتينا على 
 K الليلة، ثّم غدوت ورسول الله امرأة فقالت: برد كبرد، فتزّوجتها، فمكثُت عندها تلك 
قائم بين الركن والباب، وهو يقول: )أّيها الناس: إّني قد أذنُت لكم في االستمتاع، أال وإّن الله 
                                         ،قد حّرمها إلى يوم القيامة، فَمن كان عنده منهّن شيء فليخل سبيلها
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وعليه نقول: هل حّرم الرسول األعظم K املتعة مّرة واحدة 
أم أكثر من مّرة؟.

يكون  أن  يمكن  إذ ال  فالبطالن ظاهر؛  مّرة واحدة:  قيل  فإن   -
الرسول K قد أعلن حرمة املتعة مّرة واحدة فقط، ومع ذلك شمل 
ليس  املواطن  هذه  بني  الفاصل  بأّن  علاًم  املواطن،  هذه  كّل  الترصيح 

بالقليل اهلنّي، فـ:

غزوة خيرب: كانت يف املحّرم من العام السابع للهجرة النبوّية . 1
الرشيفة.

عمرة القضاء: كانت يف ذي احلّجة من العام السابع للهجرة . )
النبوّية الرشيفة.

فتح مكة: كان لعرش بقني من شهر رمضان املبارك من العام . 3
الثامن للهجرة النبوّية الرشيفة.

غزوة حنني: كانت يف شّوال من العام الثامن للهجرة النبوّية . 4
الرشيفة.

غزوة أوطاس: كانت يف شّوال من العام الثامن، بعد غزوة . 5
حنني بقليل.

غزوة تبوك: كانت يف رجب من العام التاسع للهجرة النبوّية . 6
الرشيفة.

النهي عن  باب:  النكاح،  كتاب  ماجه:  ابن  مختصر سنن   – شيئًا(«  آتيتموهّن  مّما  تأخذوا  وال 
نكاح المتعة، حديث )1962(، ص245 –.
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النبوّية . 7 اهلجرة  من  العارش  العام  يف  كانت  الوداع:  حّجة 
الرشيفة.

- وإن قيل بأّنه K حّرمها أكثر من مّرة: فإّنه يلزم أن تكون 
به مسلم يف صحيحه؛  أكثر من مّرة، وهذا ما يرّصح  أيًضا  أبيحت  قد 
ثّم  أبيح  أّنه  وبيان  املتعة  نكاح  »باب  بـ  املتعة  باب  سّمى  قد  أّنه  حيث 
نسخ ثّم أبيح ثّم نسخ واستقّر حتريمه إىل يوم القيامة«، وعليه لكي تصّح 
ثّم  أحّلت  ثّم  حّرمت،  ثّم  أحّلت  قد  تكون  أن  برواياهتا  األقوال  هذه 
حّرمت... وهكذا سبع مّرات! وهذا ما التزمه القرطبي يف تفسريه)1( مع 
أّن هذا ممّا ال يصّح يف الرشيعة أصاًل، وقد قال ابن القّيم: »هذا مل يعهد 
وحّرمه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أحّله  حكم  عندنا  يوجد  وال  الرشيعة،  يف 

مّرتني، فكيف إىل سبعة مّرات)2(؟!«)3(.

- وحاول النووي أن يتدارك األمر فقال:

مّرتني،  كانا  واإلباحة  التحريم  أّن  املختار  والصواب: 
وكانت حالالً قبل خيرب ثّم حّرمت يوم خيرب، ثّم أبيحت 
حّرمت  ثّم  التصاهلام،  أوطاس  يوم  وهو  مكة  فتح  يوم 

)1(    الجامع ألحكام القرآن: ج5، ص130.. نقاًل عن كتاب )المتعة( للسّيد الميالني: ص42.
المتعة من  العربي  ابن  عّد  مّرات«.. وقد  المصدر، والصحيح »سبع  في  )2(    هكذا وجدت 
غرائب  من  فهي  النساء  متعة  ]وأّما  فقال:  مّرتين  وتحريمها  إلباحتها  وذلك  الشريعة  غرائب 
الشريعة؛ ألّنها أبيحت في صدر اإلسالم ثّم حّرمت يوم خيبر، ثّم أبيحت في غزوة أوطاس ثّم 
 – – أحكام القرآن: القسم األّول، ص499  حّرمت بعد ذلك واستقّر األمر على التحريم...[ 

فكيف به إذا قيل له بأّنها أبيحت ثّم حّرمت سبع مّرات!.
)3(    زاد المعاد في هدي خير العباد: ج2، ص184 .. وقد اقتبسته من كتاب )المتعة( للسّيد 

الميالني: ص42.
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واستمّر  القيامة  يوم  إىل  مؤّبدًا  حترياًم  أّيام  ثالثة  بعد  يومئذ 
التحريم... وال مانع يمنع تكرير اإلباحة واهلل أعلم!)1(.

ويرد عليه:

أوالً: قول ابن القّيم السابق: »هذا مل يعهد يف الرشيعة، وال 
يوجد عندنا حكم أحّله اهلل سبحانه وتعاىل وحّرمه مّرتني«.

واحًدا..  أوطاس  ويوم  الفتح  يوم  يعتمد  وجه  بأّي  ثانيًا: 
واحلال إهّنام غزوتان مستقّلتان بينهام نحو من شهر أو يزيد، 
كام أّن غزوة حنني – غزوة مستقّلة – وقد وقعت يف الفرتة 

الفاصلة بينهام؟ وهل هذا إالّ حتّكم بال دليل!

وبأسلوب  األمر  يتدارك  أن  اآلخر  هو  املازري  وحاول   -
جديد، فقــال)2(:

املتعة  عن  النهي  يف  مسلم  صحيح  يف  الرواية  واختلفت 
ففيه أّنه K هنى عنها يوم خيرب، وفيه أّنه هنى عنها يوم 
أّن  وزعم  املتعة  نكاح  أجاز  َمن  هبذا  تعّلق  فإن  مكة،  فتح 
قلنا  فيها،  قادح  االختالف  هذا  وأّن  تعارضت  األحاديث 
ينهي  أن  يصّح  ألّنه  تناقضًا؛  هذا  وليس  خطأ،  الزعم  هذا 
ليشتهر  أو  توكيًدا  آخر  زمن  يف  عنه  ينهي  ثّم  زمن  يف  عنه 
النهي ويسمعه َمن مل يكن سمعه أّوالً، فسمع بعض الرواة 

)1(    في شرحه لصحيح مسلم: م5، ج9، ص181.
)2(    فيما ينقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم: م5، ج9، ص179.
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النهي يف زمن، وسمعه آخرون يف زمن آخر، فنقل كّل منهم 
ما سمعه وأضافه إىل زمان سامعه.

املازري،  إليه  ذهب  ما  إىل  عياض)1(  القايض  ذهب  وقد 
فقال:

عمرة  ويف  خيرب،  يوم  املتعة  حتريم  من  جاء  ما  وحيتمل 
عنها  النهي  جّدد  أّنه  أوطاس  ويوم  الفتح،  ويوم  القضاء، 
يف هذه املواطن؛ ألّن حديث حتريمها يوم خيرب صحيح ال 

مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقات األثبات.

إالّ أّنه يرّد عىل املازري

 أّوالً: قوله: »ألّنه يصّح... توكيًدا أو ليشتهر النهي«.. داّل 
عىل أّن هذا القول هو جمموعة احتامالت ليس أكثر، ونيس 

املازري بأّن اليقني ال يرتك بغري اليقني.

ثانيًا: قوله: »توكيًدا«.. غري تاّم من جهتني:

اجلهة األوىل: أّن التناقض واالختالف – يف الروايات– 
أي   – إباحتها  عىل  الروايات  داللة  قبل  من  جاء  إّنام 
النهي  ثّم حتريمها مراًرا عديدة)2( ال من جمّرد   – املتعة 

يف وقتني خمتلفني)3(.

)1(    المصدر السابق: ص180.
)2(    كما في إباحتها في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس.

)3(    الحصون المنيعة في رّد ما أورده صاحب المنار في حّق الشيعة: ص 76.
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اجلهة الثانية: أّن النهي يف الرشع ظاهر يف التأسيس ال 
وهي  قرينة،  إىل  حيتاج  الظاهر  عن  ورصفه  التأكيد)1( 

مفقودة.. وهذا يدّل عىل بطالن احتامل التأكيد.

سمعه  يكن  مل  َمن  ويسمعه  النهي  ليشتهر  »أو  قوله:  ثالثًا: 
أّوالً«، غري تاّم جلهتني أيًضا:

اجلهة األوىل: ألّن الصحابة الكرام كانوا يامرسون املتعة 
يف عهد أيب بكر وشطر من عهد عمر – كام دّلت عليه 
يشتهر  مل  النهي  أّن  ذلك  ومعنى   ،– الروايات  بعض 
– يف أغلب األقوال إن مل يكن يف  النهي  أّن ظرف  مع 
مجيعها– كان يستوعب الكثري من الصحابة، ولو مل يكن 
من جتّمعهم إالّ يوم حنني الذي قال فيه القرآن الكريم: 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ   چ 
ہ  ہ  ھ...چ)2( لكفى يف اشتهار 
احلرمة.. ومع ذلك مل تشتهر، فكيف إذا أضفنا إىل جتّمع 
وعمرة  الوداع  حّجة  يف  كام  األخرى  جتّمعاهتم  حنني 

القضاء ويوم الفتح و....

اجلهة الثانية: ملاذا مل يعلن أحد من الرواة ذلك التحريم 
أّن عمر بن اخلطاب  فاملشهور  قبل عمر بن اخلطاب؟ 
ابن حريث  املتعة، ويف قضّية  أّول َمن أعلن حرمة  هو 

)1(    المصدر السابق.
)2(    التوبة: 25.
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مل  وعليه  الثاين،  احتامله  بطالن  يتبنّي  وهبذا  حتديًدا.. 
الروايات  يف  والتناقض  التعارض  قضّية  بعد  تنحّل 
يدّل عىل بطالن  ممّا  إثبات عكسها  املازري  أراد  والتي 

قوله من األساس.

وقد تنّبه القايض عياض إىل يشء من ذلك – وهو أّن احلرمة يف 
املواطن املتعّددة مل تكن للتوكيد لتكرر إباحتها بعد احلرمة – وذلك يف 
طّيات ما ينقله عنه النووي)1(، حيث أعقب احتامله السابق بقوله: ]لكن 
يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته – أي نكاح املتعة – يف عمرة القضاء 
ويوم الفتح ويوم أوطاس[، إالّ أّنه ولشّدة إرصاره عىل حتريم املتعة قال 
ثّم  للرّضورة  أباحها هلم   K النبي أّن  ]فيحتمل  مبارشة:  ذلك  بعد 
ثّم  القضاء  عمرة  ويف  خيرب  يوم  حّرمها  فيكون  مؤّبًدا،  حترياًم  حّرمها 
أيًضا  الفتح  يوم  حّرمها  ثّم  التحريم،  بعد  للرضورة  الفتح  يوم  أباحها 

حترياًم مؤّبًدا![.

ولكي يصّور للقارئ أّن قوله هو احلّق مّهد له متهيًدا جّيًدا حيث 
الصحابة فذكره مسلم من  املتعة مجاعة من  إباحة  قال: ]روى حديث 
بن  وسربة  األكوع  بن  وسلمة  وجابر  عّباس  وابن  مسعود  ابن  رواية 
معبد اجلهني.. وليس يف هذه األحاديث كّلها أهّنا كانت يف احلرض، وإّنام 
كانت يف أسفارهم يف الغزو عند رضورهتم وعدم النساء مع أّن بالدهم 

)1(  في شرحه لصحيح مسلم: م5، ج9، ص181.



-118-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

أهنّا  أيب عمر)1(  ابن  قليل.. وقد ذكر يف حديث  حاّرة وصربهم عنهّن 
كانت رخصة يف أّول اإلسالم مَلن اضطر إليها كامليتة ونحوها، وعن ابن 

عّباس E نحوه)2([)3(.

وبام أّن كالمه هذا خيالف رواية سربة اجلهني – التي يقول فيها 
اهلل  رسول  يا  فقالوا:  الوداع،  حّجة  يف   K اهلل  رسول  مع  »خرجنا 
إّن الُعزبة قد اشتّدت علينا، قال K: »فاستمتعوا من هذه النساء«، 
فذكروا  أجاًل،  وبينهّن  بيننا  نجعل  أن  إالّ  ينكحننا  أن  فأبني  فأتيناهّن، 

ذلك للنبي K فقال K: »اجعلوا بينكم وبينهّن أجاًل«.

ُبرد ومعي برد، وبرده أجود من  أنا وابن عّم يل، معه  فخرجت 
فتزّوجتها،  كربد،  برد  فقالت:  امرأة  عىل  فأتينا  منه،  أشّب  وأنا  بردي، 
بني  قائم   K اهلل  ورسول  غدوت  ثّم  الليلة،  تلك  عندها  فمكثُت 

)1(  والصحيح )ابن أبي عمرة األنصاري( حيث قال في رواية طويلة شيئًا ما: »إّنها رخصة في 
 – أّول اإلسالم لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثّم أحكم الله دينه ونهى عنها( 

صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص188 –.
 E 2(    ويقصد بذلك الرواية التي ينقلها الترمذي في سننه، والرواية هي: »عن ابن عّباس(
فيتزّوج  معرفة،  بها  له  ليس  البلدة  يقدم  الرجل  كان  اإلسالم،  أّول  في  المتعة  كانت  إّنما  قال: 

المرأة بقدر ما يرى أّنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت اآلية: چ ڤ  ڤ   
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ ، قال ابن عّباس: فكّل فرج سوى هذين فهو 
حرام«، وقد أشرنا إلى بطالنها في مناقشة الدليل األّول من أدلة النسخ بالقرآن الكريم،ص82 
فليراجع.. كذلك ينقل البخاري )في صحيحه: م3، ج6، ص129( هذه الرواية: »حدثنا محّمد 
بن بّشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عّباس سئل عن متعة النساء، 
ابن  فقال  نحوه..  أو  قلة  النساء  وفي  الشديد  الحال  في  ذلك  إّنما  له:  مولى  له  فقال  فرّخص، 

عّباس: نعم«.
)3(    فيما ينقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم: م5، ج9، ص 179 – 180.
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الركن والباب، وهو يقول: »أّيا الناس: إيّن قد أذنُت لكم يف االستمتاع، 
أال وإّن اهلل قد حّرمها إىل يوم القيامة، فَمن كان عنده منهّن يشء فليخل 
سبيلها، وال تأخذوا ممّا آتيتموهّن شيئًا«)1( – اضطّر القايض عياض إىل 
ختطئة هذه الرواية أو قبوله قول َمن خّطأها، وذلك بقوله: ]قالوا: وذكر 
الرواية بإباحتها يوم حّجة الوداع خطأ؛ ألّنه مل يكن يومئٍذ رضورة وال 
عزوبة، وأكثرهم حّجوا بنسائهم، والصحيح أّن الذي جرى يف حّجة 

الوداع جمّرد النهي كام جاء يف غري رواية[)2(.

ونيس القايض عياض – كأخيه املازري – شيئني:

أّن األساس الذي اعتربه ليصّحح كالمه ثّم بنى عليه بنيانه . 1
 :– – فيام سبق ذكره  يثبت؛ ألّنه جمّرد احتامل حيث قال  ال 
حّرمها  ثّم  للرّضورة  هلم  أباحها   K النبي  أّن  »فيحتمل 
حترياًم مؤّبًدا«، واالحتامل ال ينسخ ما ثبت يقينًا.. خصوًصا 

إذا مل تكن هناك بّينة تدعمه.

أّن الرّضورة التي كان يواجهها أصحاب الرسول K يف . 2
ذلك الزمان موجودة يف هذا الزمان، وإن فرضناها معدومة 
ثانية..  مّرة  توجد  أن   – األقل  عىل   – املستحيل  من  فليس 
فلامذا نحكم عىل املتعة باحلرمة املؤّبدة الدائمة حتى يف مثل 
وجود هذه الرّضورة أو احتامل وجودها؟ ملاذا مثاًل ال نقّيد 

)1(    مختصر سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، حديث )1962(، 
ص245.

)2(    فيما ينقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم: م5، ج9، ص 180.
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ألصحاب  املتعة  جازت  بمثلها  التي  بالرّضورة  اإلباحة 
ذلك  يف  املشكلة  واجه  حني  فاإلسالم   ،K اهلل  رسول 
حيث  عملّية،  إجيابّية  مواجهة  يواجهها  أن  استطاع  الزمان 
أن  اليوم  يعجز اإلسالم  املتعة، فهل  نكاح  حّلها عن طريق 
إجيابّية  مواجهة  جديد  من  حدثت  إن  ذاهتا  املشكلة  يواجه 

عملّية؟

حّجة . 3 يف  املتعة  أباحت  التي  سربة  رواية  رّد  بأّنه  الغريب.. 
الوداع معتمًدا عىل دليلني:

أّنه مل يكن يومئٍذ رضورة وال عزوبة، وأكثرهم حّجوا - 
بنسائهم.. وقد تّم الكالم فيه.

أّن رواية سربة اجلهني التي أباحت املتعة يف حّجة الوداع - 
تعارض ما رواه الثقات األثبات عنه من أّن اإلباحة إّنام 
كانت يوم الفتح، قال القايض: »وتسقط رواية إباحتها 
يوم حّجة الوداع؛ ألهّنا مروّية عن سربة اجلهني، وإّنام 
روى الثقات األثبات عنه اإلباحة يوم فتح مكة، والذي 
يف حّجة الوداع إّنام هو التحريم، فيؤخذ من حديثه ما 
اتفق عليه مجهور الرواة ووافقه عليه غريه من الصحابة 

E من النهي عنها يوم الفتح«)1(.

ويرد عليه:

)1(    فيما ينقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم: م5، ج9، ص 181.



-121-

الفصل الثاني: أدلة النسخ والرد عليها

يوم  املتعة  بحرمة  اجلهني  سربة  عن  األثبات  الثقات  رواية  إّن 
الفتح غري تاّمة، حيث أهّنا ختتلف اختالفًا ال يصّح معه التعويل عليها، 

وأدنى تأّمل فيها يكشف ذلك.

• تأمل•في•رواية•سبرة•بن•معبد•الجهني	

الرواية األوىل:

»حدثنا أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري، حدثنا برش – يعني 
ل –، حدثنا ُعامرة بن غزّية عن الربيع بن سربة: أّن أباه غزا مع  ابن مفضَّ
رسول اهلل K فتح مكة، قال فأقمنا هبا مخس عرشة »ثالثني بني ليلة 
ويوم« فأذن لنا رسول اهلل K يف متعة النساء، فخرجُت أنا ورجل 
من قومي ويل عليه فضل يف اجلامل وهو قريب من الدمامة مع كّل واحد 
منّا برٌد، فربدي َخلق، وأّما برد ابن عّمي فربد جديد غّض حتى إذا كنّا 
بأسفل مكة أو بأعالها، فتلقتنا فتاة مثل الَبْكَرة العنطنطة فقلنا: هل لك 
أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذالن؟ فنرش كّل واحد منّا برده، 
إّن  فجعلت تنظر إىل الرجلني، ويراها صاحبي تنظر إىل ِعطفها فقال: 
برد هذا خلق وبردي جديد غّض، فتقول: برد هذا ال بأس به، ثالث 
مرار أو مّرتني، ثّم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حّرمها رسول اهلل 

.)1(»K

)1(    صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص185.
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وفيها: 

مكة . 1 يف  أقاموا  أن  بعد  باملتعة  هلم  أذن   K الرسول  أّن 
مخس عرشة »ثالثني بني ليلة ويوم«.

أّن الرجل الذي خرج معه من قومه.. 2

أّنه متّتع بفتاة دون أن يرّصح بانتامئها.. 3

يرّصح . 4 أن  دون   .. خلق  واحد  برد  مقابل  بالفتاة  متّتع  أّنه 
بلونه.

بينام الرواية الثانية وهي:

 »حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخربنا حييى بن آدم، حدثنا إبراهيم 
بن سعد، عن عبد امللك بن الربيع بن سربة اجلهني، عن أبيه عن جّده، 
مل  ثّم  الفتح حني دخلنا مكة،  باملتعة عام   K أمرنا رسول اهلل قال: 

نخرج منها حتى هنانا عنها«)1( 

ترّصح بأّن الرسول K قد أمرهم باملتعة وليس جمّرد أذن، ثّم 
أّن هذا األمر كان حني دخوهلم مكة ال بعد أن أقاموا فيها مخس عرشة.

وجاءت الرواية الثالثة وهي:

سربة  بن  الربيع  بن  العزيز  عبد  أخربنا  حييى،  بن  حييى  »حدثنا   
بن معبد، قال: سمعت أيب ربيع بن سربة حُيّدث عن أبيه سربة بن معبد 
أّن نبي اهلل K عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمّتع من النساء، قال: 

)1(    المصدر السابق: ص187.
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فخرجُت أنا وصاحٌب يل من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر 
كأهّنا بكرة عيطاء فخطبناها إىل نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت 
بردي،  برد صاحبي أحسن من  تنظر فرتاين أمجل من صاحبي، وترى 
فآمرت نفسها ساعة، ثّم اختارتني عىل صاحبي، فكّن معنا ثالثًا ثّم أمر 

رسول اهلل K بفراقهّن«)1(

لتنسف أمرين قد وردا يف الرواية األوىل، ومها:

هو . 1 وإّنام  قومه،  من  ليس  معه  خرج  الذي  الرجل  أّن 
صاحب له من بني سليم.

وأهّنا من . 2 متّتع هبا  التي  الفتاة  بانتامء  الرواية رّصحت  أّن 
بني عامر.

ثّم أضافت الرواية شيئًا جديًدا مل تذكره الروايتان قبلها، وهي أّنه 
مكث معها ثالث ليال ثّم هنى الرسول K عن املتعة.

ثّم جاءت الرواية الرابعة، وهي:

 »حدثنيه َحَسٌن احللواين، وعبد بن محيد، عن يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد، حدثنا أيب عن صالح، أخربنا ابن شهاب عن الربيع بن سربة 
زمان  املتعة  عن  هنى   K اهلل  رسول  أّن  أخربه  أّنه  أبيه  عن  اجلهني، 
لتخالف  أمحرين«)2(..  بربدين  متّتع  كان  أباه  وأّن  النساء،  متعة  الفتح، 
مل  ثّم  واحد،  بربد  ال  بربدين  متّتع  سربة  أّن  وتقول  السابقة  الروايات 

)1(    المصدر السابق.
)2(    صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص187، 188.
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مل  السابقة  الروايات  أّن  مع  )أمحرين(  كلمة  أضافت  بل  بذلك  تكتِف 
ترّصح بذلك.

بينام جاءت الرواية اخلامسة، وهي:

معّمر عن  علّية عن  ابن  أيب شيبة، حدثنا  بن  بكر  أبو   »وحدثنا 
الزهري عن الربيع بن سربة عن أبيه أّن رسول اهلل K هنى يوم الفتح 

عن متعة النساء«)1(

التفاصيل  أو  اإلباحة  إىل  اإلشارة  دون  املتعة  عن  النهي  لتذكر 
التي  االختالفات  من  غريها  إىل  السابقة..  الروايات  يف  املذكورة 

سيكتشفها َمن يتأّمل يف الروايات بشكل متأٍن أكثر.

وعليه.. حيّق لنا أن نتساءل: كم مّرة متتع سربة يف يوم فتح مّكة مع 
أّن يف الروايات ما يدّل عىل أّن ذلك كّله حكاية لواقعة واحدة صدرت 
الربيع  الروايات عنه واحد وهو ولده  الفتح، فإّن راوي هذه  معه يوم 
رجل،  مع  خروجه  مثل  اخلصوصّيات  أكثر  يف  مّتحدة  وهي  سربة  بن 
وعرضهام أنفسهام عىل املرأة وكونه شاًبا مجياًل ورفيقه بالعكس، وبرده 
ردي وبرد رفيقه جيد، وترّدد املرأة بينهام لذلك ثّم اختيارها له إىل غري 

ذلك فكيف تّتفق معه هذه اخلصوصيات كّل مرة؟)2(.

وعىل ما تقّدم نقول:

أباحت . 1 التي  القايض عياض قد أسقط رواية سربة  إذا كان 

)1(    المصدر السابق: ص187.
)2(    الحصون المنيعة في رّد ما أورده صاحب المنار في حّق الشيعة: ص 79.
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الثقات  رواية  مع  تعارضها  بسبب  الوداع  حّجة  يف  املتعة 
أال  الفتح..  يوم  كانت  اإلباحة  أّن  من  سربة  عن  األثبات 
وهو  السبب  لنفس  األثبات  الثقات  رواية  أيًضا  تسقط 

التعارض واالختالف.

عنه . 2 يروى  أن  متنع  إن سلمت ال  األثبات  الثقات  رواية  إّن 
رفع  يف  ظاهر  التحريم  أّن  مع  الوداع،  حّجة  يف  اإلباحة 

اإلباحة الثابتة قبل)1( ال مطلقًا.

واملازري  النووي  من  وغريها  االحتامالت  هذه  كّل  ولكن 
الروايات  لتقريب  حماوالت  إالّ  هي  ما  وغريهم  عياض  والقايض 
بعد طرح  القّيم  ابن  نجد  ولذلك  أكثر،  وتأتلف ال  لتّتحد  بعضها  من 
املحاوالت واألقوال يف تقريبها يقول: »وهبذا تأتلف األحاديث الواردة 

يف املتعة«)2(.

انفصال  فيه  الكالم  هذا  بعضهم  ]قال  عياض:  القايض  وقال 
احلمر  وحلوم  قال:  ثّم  حتريمها،  زمن  يبنّي  ومل  املتعة  حّرم  أّنه  ومعناه 
األهلّية يوم خيرب... ليجمع بني الروايات[)3(، ولكن ال فائدة؛ ألّن ما 

هذا شأنه ال يصلح ألن يكون ناسًخا ملا علم ثبوته يف الرشيعة.

)1(    المصدر السابق: ص73.
)2(    زاد المعاد في هدي خير العباد: ج2، ص184، وقد اقتبسته من كتاب )المتعة(، للسّيد 

علي الميالني: ص37.
)3(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 

واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(: م5، ج9، ص180.
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فلامذا يطلب منّا أن نقبل قول اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب مع 
الصحابة  نقبل قول غريه من  العصمة وال  له  يّدعي  أّنه ال يوجد أحد 
اعتقادنا  أيب طالب C خصوًصا مع  بن  اإلمام عيل  أمثال  األجاّلء 
بعصمته، وكابن عّباس، وابن مسعود وغريهم.. خصوًصا وأّن اخلليفة 
 ،K بام مل يروِه غريه من الصحابة عنه ،K الثاين ينقل عن الرسول
مع أّن املواطن املذكورة كانت تضّم الكثري منهم كام أسلفنا، فهل يعقل 
بن  عمر  غري   K اهلل  رسول  من  املقّربون  الصحابة  يسمعه  ال  أن 
 C اخلطاب! وإن قبلنا ذلك يف الصحابة أفنقبله يف عيل بن أيب طالب
مدينة  وباب  لديه،  وأفضلهم   K إىل رسول اهلل الناس  أقرب  وهو 
علمه، أّما ما يروونه عن عيل C من أّن الرسول K قد حّرم املتعة 
للمتعة واعتقد  إباحته  ابن عّباس E قد رجع عن  أّن  أو  يوم خيرب 

بحرمتها يف آخر حياته فستأيت مناقشته بعد ذلك.

تنسخ 	  مل  املتعة  آية  بأّن  الروايات  بعض  رّصحت  لقد  رابعًا: 
بالقرآن الكريم وال بالسنّة الرشيفة، من ذلك عىل سبيل املثال:

أبـي . 1 إلـى  الليثي  اهلل بن عمري  قال: جاء عبد  عــن زرارة 
النســاء؟«  متعة  فــي  تقول  »مـا  فقــال:   Cجعفــر
فقال C: »أحّلها اهلل يف كتابه وعىل سنّة نبّيه، فهي حالل 
إىل يوم القيامة«)1(.. ولو نسخت بالقرآن الكريم أو السنّة 

املطّهرة ملا قال C: بأهّنا حالل إىل يوم القيامة.

)1(    وسائل الشيعة: ج21، أبواب المتعة، الباب األّول، ح )26359 – 4(، ص6.
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قـال: . 2 ليىل  أيب  بن  الرمحن  عبـد  أيب  إىل  كثرية  وبأســانيد 
املتعة  آية  نســخ  »هــل   :C اهلل  عبد  أبـــا  سألت 

شـــئ؟« قال C:» ال«)1(.

ما أخرجه اإلمام البخاري ومسلم يف الصحيحني عن عبد . 3
اهلل بن مسعود قال: كنّا نغزوا مع رسول اهلل K وليس 
يشء، فقلنا أال نستخيص فنهانا عن ذلك، ثم رّخص لنا أن 

ننكح املرأة بالثوب ثّم قرأ K علينا چ ک  گ  گ   
ڻ   ں    ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   

ڻ  ڻ چ )2(.. وال خيفى أّن هذه اآلية التي استشهد 

هبا الرسول الكريم K حمكمة ومطلقة، وأّن النساء من 
 K استشهاده  ويتضّمن  الدنيا،  احلياة  يف  الطّيبات  مجلة 

هبا انكاره لقول َمن يقول بالتحريم)3(.

بن . 4 عمران  عن  نقاًل  الرازي  الدين  فخر  اإلمام  ذكره  ما 
حصني قال: »أنزل اهلل يف املتعة آية وما نسخها بآية ُاخرى، 
وأمرنا رسول اهلل K باملتعة وما هنانا عنها، ثم قال رجل 
برأيه ما شاء«)4(.. وقول الصحايب عمران بن حصني ظاهر: 
فهو يقول بأّنه مل يثبت لديه نسخ املتعة ال من القرآن الكريم 

)1(    المصدر السابق: ح )26379 – 24(، ص11.
)2(    المائدة : 87.

)3(    المتعة وأثرها في اإلصالح االجتماعي: ص41 – 42.
)4(    التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي: م5، ج10، ص53.
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وال من السنة املطّهرة، وأّن الرسول K مل ينَه عن املتعة، 
 K وقوله داّل عىل اجلزم، فهو مل يقل ما بلغني أّن النبي
 K اهلل  رسول  »وأمرنا  قال:  بل  يشبهه،  ما  أو  حّرمها 
أّنه نسب حتريم  باملتعة، وما هنانا عنها«، وأعظم من ذلك 
حّتى  بذلك  يكتِف  ومل  عمر،  به  واملقصود  رجل  إىل  املتعة 
أبان األمر جّيدًا بقوله: »قال رجل برأيه«، فحرمة املتعة عند 

هذا الصحايب ما هي إالّ اجتهاد من عمر ال أكثر.

وهو 5.   – عيينة  بن  احلكم  عن  شعبة  روى  الروضة(  )يف 
ڤ   چ  اآلية  هذه  عن  سألته  قال:   – السنّة  أهل  أكابر  من 
قال  ثّم  ال،  قال  هي؟  أمنسوخة  ڦچ  ڤ   ڤ      ڤ  
احلكم: قال عيل بن أيب طالب: »لوال أّن عمر نى عن املتعة 
ما زنى إالّ َشَفى«، والشفى: بالفاء مع القرص هو القليل.. 
وعندما يقول احلكم بأّن اآلية غري منسوخة، ثّم ينقل قول 
ما زنى  املتعة  أّن عمر قد هنى عن  أّنه لوال  عيل C من 
إالّ شفى أو شقي، فهذا يؤّكد بأهّنم كانوا يعلمون بأّن اآلية 
مل تنسخ بالقرآن الكريم، وال من ِقبل الرسول K وإّنام 
املحّرم للمتعة حسب علمهم هو عمر، كام أّن قول اإلمام 
عيل C »لوال أّن عمر نى عن املتعة ما زنى إالّ شفى أو 
شقي« شـهادة علــى أّن املحّرم للمتعة هو عمر ال رسول 

.Kاهلل

رافع، . 6 بن  حمّمد  »حّدثني  قال:  صحيحه،  يف  مسلم  وروى 
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الزبري،  أبو  ابن ُجريج، أخربين  الرّزاق، أخربنا  حّدثنا عبد 
قال: َسِمعُت جابر بن عبد اهلل يقول: كنّا نستمتع بالقبضة 
األّيام عىل عهد رسول اهلل K وأيب  التمر والدقيق  من 
ُحريث«)1(..  بن  عمرو  شأن  يف  عمر  عنه  هنى  حتى  بكر 
ال  عمر  هو  للمتعة  املحّرم  أّن  جابر  كالم  من  وواضح 
الرسول K وإالّ ما كانوا يتمّتعون يف عهد أيب بكر فيام 
ولقد   ،K اهلل  رسول  أّيام  يف  املتعة  حرمة  هلم  ثبتت  لو 
نسب النهي إىل عمر وذكر سبب النهي وهو ما جرى من 
عمرو بن حريث، حيث ورد أّن ابن حريث متّتع بامرأة ومل 

يشهد عىل العقد أو أهّنا محلت فأنكر الولد.

وروى مسلم أيضًا قال: »حّدثنا حامد بن عمر البكراوي، . 7
حّدثنا عبد الواحد – يعني ابن زياد –، عن عاصم، عن أيب 
نرضة، قال: كنُت عند جابر بن عبد اهلل فأتاه آٍت، فقال ابن 
عّباس وابن الزبري اختلفا يف املتعتني، فقال جابر: فعلنامها 
مع رسول اهلل K ثّم هنانا عنهام عمر فلم نعد هلام«)2(.. 
وواضح من كالم جابر أّنه يرى أّن املحّرم للمتعة هو عمر 
ال الرسول K، فهو نسب فعلهم للمتعة إىل أّيام رسول 
اهلل K ليبنّي أّن الرسول قد أحّل املتعة، ثّم نسب النهي 
إىل عمر دون الرسول K ليبنّي أّن املحّرم هلا هو عمر ال 

غري.

)1(    صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص183 – 184.
)2(    نفس المصدر: ص184.
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• الوجه•الثاني	

يف  كانت  فاملتعة   ،K اهلل  رسول  هو  النساء  ملتعة  م  املحرِّ إّن 
حياته الكريمة حمّرمة إالّ أّنه مل يقل هبذا احلكم الرشعي للنّاس ومل يعلنه، 
أمر  أي   – األمر  عمر  توىّل  فلاّم  فقط،  اخلّطاب  بن  عمر  به  أعلم  وإّنام 

اخلالفة – أعلن عن هذا احلكم)1(.

• مناقشة•الوجه•الثاني	

أوالً: هذا خالف ظاهر كلمة اخلليفة الثاين: »متعتان حاللتان 	 
كانتا عىل عهد رسول اهلل K وأنا حمّرمهام ومعاقب عليهام...«؛ حيث 
مل يّدع أّنه سمع من رسول اهلل K وإّنام نسب التحريم إىل نفسه بقوله: 
»وأنا حمّرمهام«، فإذا مل يكن غريه يعلم بالتحريم، كان من األبلغ أن يقرن 
املتعة  أّن  التهمة عن نفسه، حيث  يبعد  النبي K لكي  احلرمة بقول 
حمّل ابتالء الكثريين منهم.. ومع ذلك مل يفعل، ومن هنا نسب بعض 
 ،K إىل رسول اهلل ينسبوه  إىل عمر ومل  التحريم  األجاّلء  الصحابة 

منهم عىل سبيل املثال:

عيل بن أيب طالب )عليه الّسالم(؛ حيث قال: »لوال ما سبقني . 1

)1(    المتعة، للسّيد علي الميالني: ص29 .
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به بني اخلّطاب ما زنى إالّ شقي«)1(، فالثابت لعيل C أّن 
.K املحّرم للمتعة هو عمر ال الرسول األعظم

»استمتعنا . 2 قال:  حيث   ،E األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر 
عىل عهد رسول اهلل K وأيب بكر وعمر«)2(، وهذا يعني 
أبو  املتعة، وكذلك فعل  الرسول K مل حيّرم  بأّن  يقّر  أّنه 
بكر، أّما عمر فقد أقّر املتعة يف بدايات خالفته ثّم بعد ذلك 
حّرمها يف قضّية ابن حريث، قال جابر: »كنّا نستمتع بالقبضة 
من التمر والدقيق األّيام عىل عهد رسول اهلل K وأيب بكر 
حتى هنى عنه عمر يف شأن عمرو بن ُحريث«)3( وهبذا يّتضح 
من  اجتهاد  إالّ  هو  ما  املتعة  حتريم  أّن  ويشهد  يقّر  جابر  أّن 
اخلليفة عمر يف قضّية ابن حريث، قال جابر: »فعلنامها – أي 
املتعتني – مع رسول اهلل K ثّم هنانا عنهام عمر، فلم نعد 

إليهام«)4(.

يقول:   C يقول: »كان علي  C أبا جعفر قال: سمعت  بن سليمان  الله  )1(    عن عبد 
لوال ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إال شقي« – الفروع من الكافي: ج5 ، أبواب المتعة، ح 

)9943-ـ 2 (، ص 448 ـ.
)2(    روى مسلم في صحيحه: م5، ج9، ص183.. قال: »حّدثنا الحسن الحلواني، حّدثنا عبد 
الرّزاق، أخبرنا ُجريج قال: قال عطاء: َقِدَم جابر بن عبد الله معتمرًا فجئناه في منزله فسأله القوم 
عن أشياء ثّم ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله K وأبي بكر وعمر«.

)3(    صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص183 – 184.
–، عن عاصم،  زياد  ابن  يعني   – الواحد  البكراوي، حّدثنا عبد  بن عمرو  )4(    حّدثنا حامد 
عن أبي نضرة، قال: »كنُت عند جابر بن عبد الله فأتاه آٍت، فقال ابن عّباس وابن الزبير اختلفا 
في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله K ثّم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما« – 

صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، باب المتعة، ص184 –.
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فلو كان املحّرم احلقيقي للمتعة هو رسول اهلل K للزم اخلليفة 
أن ينسب التحريم إىل رسول اهلل K ال إىل نفسه؛ ليبعد التهمة عن 

نفسه، وليكون هنيه عن املتعة أبلغ، وتكون احلّجة عىل النّاس أتّم.

ثانيًا: إّن رسالة اإلسالم رسالة عاملّية شاملة، ال ختتّص بطائفة 	 
ہ     ہ   ہ             ہ   ۀ   چ  تعاىل:  قال  النّاس،  من  فرقة  أو 
ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ چ)5(، بل ومل يقترص 

اإلسالم عىل اإلنس فقط بل خوطبت به اجلّن أيضًا، قال تعاىل: چ ٱ  
ڀڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ  
ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
گ   ک   ک     ک   ک    ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
الرسول  چ)6(، وكانت مهّمة  گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
أيضًا،  اجلّن  وإىل  بل  النّاس،  لكّل  الرشعّية  األحكام  تبيان  هو   K

قال تعاىل : چ...  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  
اإلنس  لكّل  شاماًل  عاملّيًا  دينًا  اإلسالم  كان  فإذا   ،)7( چ  ڦ  
واجلّن، وكانت مهّمة الرسول K تبيان األحكام الرشعّية هلم ليأخذ 
بأيدهيم إىل رصاط اهلل تعاىل، فام باله جتاهل كّل األّمة – من إنس وجن 

)5(    سبأ: 28.
)6(    األحقاف: 29 – 32.

)7(    النحل: 44.
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– ومل يطلعهم عىل األمر اإلهلي، وخّص عمر بن اخلّطاب وحده بحكم 
حتريم املتعة، مع أّن املتعة حمّل ابتالء الكثريين من أصحابه؟ وهل يعذر 
الرسول K أمام اهلل تعاىل فيام لو فعل ذلك حّقًا؟ فام هي احلكمة من 
أن خيفي الرسول K احلكم عن مجيع الصحابة بام فيهم عيل بن أيب 
طالب C باب مدينة علمه، وزوج ابنته، وأقرب النّاس إليه، ويطلع 
عليه عمر بن اخلطاب وحده؟ فإن مل تكن هناك حكمه لزم العبث عىل 
هذه  هي  فام  حكمة  هناك  كانت  وإن  به،  قائل  وال   K اهلل  رسول 

احلكمة؟ والبّينة عىل َمن اّدعى!

خيرب 	  ومل   ،K اهلل  رسول  هو  للمتعة  املحّرم  كان  إذا  ثالثًا: 
بذلك إالّ عمر، فلامذا مل يطلع عمر أبا بكر باألمر ليطلع األخري األّمة 
الرسول K خصوصًا وأّن عمر  لينرش خرب احلرمة عن لسان  عليه 
احلكم  عمر  يعلن  مل  وملاذا  بل  بكر؟!  أيب  عهد  يف  قوي  نفوذ  صاحب 
اجلليل  )الصحايب  اهلل  عبد  بن  جابر  فهذا  وخالفته؟  عهده  بدايات  يف 
رضوان اهلل عليه( يقول: »استمتعنا عىل عهد رسول اهلل K وأيب بكر 
وعمر«)1(، فلامذا مل يعلن عمر حرمتها يف بدايات خالفته؟ وملاذا انتظر 
احلكمة  فام هي  احلرمة؟  ليعلن  ابن حريث)2(  قضّية  حدوث  إىل وقت 

)1(    روى مسلم في صحيحه: م5، ج9، ص183.. قال: »حّدثنا الحسن الحلواني، حّدثنا عبد 
الرّزاق، أخبرنا ُجريج قال: قال عطاء: َقِدَم جابر بن عبد الله معتمرًا فجئناه في منزله فسأله القوم 
عن أشياء ثّم ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله K وأبي بكر وعمر«.
)2(    فقد روى مسلم في صحيحه، قال: »حّدثني محّمد بن رافع، حّدثنا عبد الرّزاق، أخبرنا 
ابن ُجريج، أخبرني أبو الزبير، قال : َسِمعُت جابر بن عبد الله يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من 
التمر والدقيق األّيام على عهد رسول الله K وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن 

ُحريث« – صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص184/183 –.
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من انتظاره كّل تلك الفرتة دون أن يبلغهم باألمر وهم يامرسون املتعة 
)املنكر برأيه( بمرآه ومسمعه؟

رابعًا: عن عمران بن سوادة أّنه جاء إىل عمر ناصًحا، ثّم ذكر له 	 
األمور التي عابت األّمة عليه، فكان ممّا قال له: »وذكروا أّنك حّرمت 
عن  ونفارق  بقبضة  نستمتع  اهلل،  من  رخصة  كانت  وقد  النساء،  متعة 
ثالث، قال – أي عمر – إّن رسول اهلل K أحّلها يف زمان رضورة 

ثّم رجع الناس إىل سعة...«)1(.

رجع  ثّم  رضورة  زمان  يف  أحّلها   K اهلل  رسول  »إّن  فقوله: 
الناس إىل سعة«.. يدّل:

.K أّوالً: عىل أّن التحريم اجتهاد منه ال من رسول اهلل

وثانًيا: عىل أّن املتعة إّنام أبيحت للرضورة ال مطلقًا، وعليه 
الرضورة  ألّن  ثانًيا؛  نسخها  وال  أّوالً،  حتريمها  يصّح  ال 
تبيح  فالرضورات  معلوم،  ووقت  معنّي  بزمن  ختتّص  ال 
يتبنّي  وعليه  ومكان،  زمان  كّل  يف  بقدرها  املحظورات 
– فهو موقوت  قلنا بصّحته  إن   – املتعة  من هني عمر عن 
بزمن ارتفاع الرضورة لقوله: »إّن رسول اهلل K أحّلها 
فلو  إىل سعة« ال مطلقًا،  الناس  ثّم رجع  يف زمان رضورة 

عادت الرضورة عاد اجلواز.

خامسًا: يقـول زرارة: جـاء عبـد اهلل بــن عمـري الليثي إىل أيب 	 

)1(    تاريخ الطبري: ج2، ص579.
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جعفرC فقال: »ما تقول يف متعة النساء؟ فقال C: »أحّلها اهلل 
يف كتابه وعىل سنّة نبّيه فهي حالل إىل يوم القيامة«، فقال:» يا أبا جعفر، 
مثلك يقول هذا وقد حّرمها عمر وهنى عنها«، فقال C: »وإن كان 
فعل«، قال: »إين أعيذك باهلل من ذلك أن حتّل شيئًا حّرمه عمر«، قال: 
اهلل  رسول  قول  عىل  وأنا  صاحبك  قول  عىل  »فأنت  له:   C فقال 
K فهلّم أالعنك إّن القول ما قال رسول اهلل K، وإّن الباطل ما 

قال صاحبك«)1(.

أيب  واإلمام  الليثي  عمري  بن  اهلل  عبد  أّن  يّتضح  الـرواية  ومـن 
 ،K مّتفقان عىل أّن املحّرم للمتعة هو عمر ال رسول اهلل C جعفر
إالّ أّن اإلمام C ثبت عىل قول رسول اهلل K؛ ألّن »حالل حمّمد 
حالل إىل يوم القيامة«، بينام عدل الليثي من قول رسول اهلل K إىل 

قول عمر!

سادسًا: أّن الروايات دّلت عىل أّن عمر إّنام حّرم املتعة بسبب 	 
عمرو بن حريث، ومن تلك الروايات ما جاء يف صحيح مسلم، حيث 

روى:

جريح،  ابن  أخربنا  الرّزاق،  عبد  حدثنا  رافع،  بن  حمّمد  حدثني 
الزبري، قال: سمعت جابر بن عبد اهلل يقول: »كنّا نستمتع  أبو  أخربين 
بالقبضة من التمر والدقيق األّيام عىل عهد رسول اهلل K، وأيب بكر، 

حتى هنى عنه عمر يف شأن عمرو بن حريث«)2(.

)1(    الفروع من الكافي: ج5، أبواب المتعة، ح )9945 – 4(، ص449.
)2(    صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، باب المتعة، ص183.
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ويعلم اهلل هل كان عمر سيحّرمها لو مل حتدث قضّية ابن حريث 
أم سيبقيها عىل حاهلا األّول؟ ولو أّن قضّية ابن حريث حدثت يف الزواج 
الدائم.. أكان عمر حيّرم الزواج الدائم أيًضا أم يكتِف بعقابه؟؟ وهل 
حيّق ألحد – اخلليفة أو غريه – أن حيّرم حالالً خلطأ أحد األشخاص أو 
حتى جمموعة يف التطبيق سواء تعّمدوا اخلطأ أو مل يتعّمدوه؟ إىل غريها 

من األسئلة.

• الوجه•الثالث	

 ،K اهلل  رسول  من  وليس  نفسه  عمر  من  كان  التحريم  إّن 
 :K النبي لقول  بمقتضاه؛  التحريم والعمل  اتباع هذا  ولكن جيب 
»عليكم بسنّتي وسنّة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عّضوا عليها 
أعني   – فعل عمر  ينطبق عىل  نبوّي، وهو  فهذا حديث  بالنواجذ«)1)، 
فإّنه جيب إطاعة عمر فيام قال وفعل، فيام هنى  –، وعليه  املتعة  حتريمه 

وأمر.

يقول ابن القّيم: فإن قيل:  فام تصنعون بام رواه مسلم يف صحيحه 
األّيام  والدقيق  التمر  بالقبضة من  نستمتع  كنّا   « اهلل  بن عبد  عن جابر 
عىل عهد رسول اهلل وأيب بكر، حّتى هنى عنها عمر يف شأن عمرو بن 
كانتا عىل عهد رسول  »متعتان  قال:  أّنه  ثبت عن عمر  حريث«، وفيام 

)1( صحيح الترمذي: ج5،ص44-45، باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع.
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اهلل؟«.

إّن عمر  تقول:  طائفة  طائفتان،  هذا  الناس يف  اجلواب:  قيل يف 
هو الذي حّرمها وهنى عنها، وقد أمر رسول اهلل باّتباع ما سنّه اخللفاء 
الراشدون – إشارة إىل احلديث السابق – ومل تَر هذه الطائفة تصحيح 
حديث سمرة بن معبد)1( يف حتريم املتعة عام الفتح، فإّنه من رواية عبد 
امللك بن الربيع بن سمرة)2( عن أبيه عن جّده، وقد تكّلم فيه ابن معني، 

ومل يَر البخاري إخراج حديثه يف صحيحه مع شّدة احلاجة إليه.

يقول ابن القّيم: إّن هذه الطائفة مل تعترب هذا احلديث والبخاري 
مل خيّرجه يف صحيحه، وتكّلم فيه ابن معني، ولو كان صحيًحا ألخرجه 
البخاري مع شّدة احلاجة إليه، وكونه أصاًل من أصول اإلسالم، ولو 
صّح عنده – أي عند البخاري – مل يصرب عن إخراجه واالحتجاج به، 
قالوا: ولو صّح هذا احلديث مل خيف عىل ابن مسعود حّتى يروي أهّنم 
فعلوها وحيتج باآلية)3(، وأيضًا لو صّح مل يقل عمر إهنّا كانت عىل عهد 
حّرمها   K إّنه  يقول:  كان  بل  وُأعاقب  عنها  أهنى  وأنا  اهلل  رسول 
وهنى عنها، قالوا: ولو صّح مل تفعل عىل عهد الصّديق وهو عهد خالفة 

النبّوة حّقًا.

فظهر أّن هذا القول – أي القول بأّن التحريم منه ال من الرسول 

)1(    والصحيح: )سبرة بن معبد الجهني(.
)2(    الصحيح: )الربيع بن سبرة(.

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   ک   چ  تعالى:  قوله  بذلك  ويقصد      )3(
ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ المائدة:87.. وقد سبق ذكر هذه الرواية.
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K – قول طائفة من العلامء، وهؤالء ال يعتربون األحاديث الداّلة 
م هو  عىل حتريم رسول اهلل املتعة يف بعض املواطن )ولذا( قالوا بأّن املحرِّ
عمر، لكّن حتريمه ال مانع منه وأّنه ساِئغ وجائز، بل هو سنّة! ورسول 

اهلل أمر باّتباع سنّة اخللفاء الراشدين من بعده وهو منهم)1(.

• مناقشة•الوجه•الثالث	

يف هذا الوجه اعرتاف وإقرار بام يدّل عليه كالم عمر حيث يقول: 
»وأنا أهنى«، وليس فيه أّي متّحل وتكّلف، أخذ بظاهر عبارته الرصحية 
ينتهي األمر إىل رسول اهلل  التوجيه البّد وأن  يف معناها، لكن يف مقام 

K، وقد انتهى األمر إىل رسول اهلل عىل ضوء احلديث املذكور.

فتلك  بعده،  من  اخللفاء  سنّه  ما  كّل  يقول:   K اهلل  فرسول 
السنّة واجبة االّتباع، واجبة اإلمتثال والتطبيق، فحينئذ يتّم التحريم؛ إذ 

أّنه ينتهي إىل الترشيع إىل اهلل والرسول.

لكن يتوّقف هذا االستدالل عىل متامّية حديث: »عليكم بسنّتي 
وسنّة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي«، أْن يتّم هذا احلديث سندًا 

وداللة.

وتوّثق رجاله  - معتربًا  ويكون  يتّم سنده  أن  فالبّد  سندًا:  أّما 

)1(    المتعة، للسّيد الميالني: ص32 – 34.
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عىل أساس كلامت علامء اجلرح والتعديل من أهل السنّة عىل 
األقل.

وأّما داللًة: فالبّد وأن يراد من )اخللفاء الراشدين املهديني(  -
املسلمني من  الذين حكموا  أو اخلمسة  األربعة  احلديث  يف 
الراشدين  اخللفاء  اسم  عليهم  يطلق  والذين   K بعده 
وهم: أبوبكر وعمر وعثامن وعيل واحلسن املجتبى أو عمر 
املراد من هذا  كان  فإذا  بينهم..  العزيز عىل خالف  عبد  بن 
احلديث هؤالء، فحينئذ يتّم االستدالل بعد متامّية السند)1(.

• نظرة•في•حديث:	
»عليكم•بسنتي•وسنة••الخلفاء•الراشدين«

نّص احلديث – كام يف رواية الرتمذي – ما ييل:. 1

بحري  عن  الوليد،  بن  بقّية  حّدثنا  حجر،  بن  عيل  »حّدثنا 
بن عمرو  عبدالرمحن  معدان، عن  بن  بن سعيد، عن خالد 
رسول  »وعظنا  قال:  سارية،  بن  العرباض  عن  السلمي، 
اهلل K يومًا بعد صالة الغداة موعظة بليغة، ذرفت منها 

العيون، ووجلت منها القلوب.

)1(    المتعة للسّيد الميالني: ص34 – 35.
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فقال رجل: إّن هذه موعظة موّدٍع، فامذا تعهد إلينا يا رسول 
اهلل؟

وإن  والطاعة  والسمع  اهلل،  بتقوى  »أوصيكم   :K قال 
عبد حبيش، فإنه من يعش منكم يرى اختالفًا كثريًا، وإّياكم 
منكم  ذلك  أدرك  فَمن  ضاللة،  فإّنا  األمور  وحمدثات 
فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهدّيني عّضوا عليها 

بالنواجذ«)1(.

2 . – – بألفاظ خمتلفة، تفيد معنًى واحًدا  الذين نقلوا احلديث 
مخسة، هم:

الرتمذي.- 

أبو داوود.- 

ابن ماجه.- 

احلاكم.- 

أمحد بن حنبل)2(.- 

عند النظر يف أسانيد احلديث جتد أّن احلديث – بجميع طرقه . 3
وال  السلمي«  سارية  بن  »العرباض  إىل  ينتهي   – وأسانيده 

راوي له غريه.

)1(    صحيح الترمذي: ج5،ص44-45، اب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع.
)2(    رسالة في حديث: »عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين« للسّيد الميالني.
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البخاري  عنه  أعرض  ممّا  احلديث  هذا  بأّن  نعلم   )2( رقم  فمن 
من  واحد  غري  بنى  وقد  السنن،  أصحاب  من  النسائي  وكذا  ومسلم، 
العلامء الكبار من أهل السنة عىل عدم االعتناء بحديث اتفق الشيخان 
به،  السنن عىل اخراجه والعناية  أرباب  اتفق  عىل االعراض عنه، وإن 

قال ابن تيمية بجواب حديث افرتاق األمة عىل ثالث وسبعني فرقة:

»هذا احلديث ليس يف الصحيحني، بل قد طعن فيه بعض أهل 
احلديث كـ )ابن حزم( وغريه، ولكن قد أورده أهل السنن كـ )أيب داود 

والرتمذي وابن ماجة(، ورواه أهل املسانيد كـ )اإلمام أمحد(«)1(.

بسنتي...«  »عليكم  حديث  أن  االتفاق  عجيب  ومن  قلت)2(: 
أهل  بعض  فيه  طعن  قد  بل  الصحيحني،  يف  »ليس  فإنه  متامًا،  كذلك 
داود  )أيب  كـ  السنن  أهل  أورده  قد  ولكن  القّطان(،  )ابن  كـ  احلديث 

والرتمذي وابن ماجة(، ورواه أهل املسانيد كـ )اإلمام أمحد(«.

بل إهنم بنوا عىل طرح اخلرب إن أعرض عنه البخاري وإن أخرجه 
مسلم.. وهذا ما نّص عليه ابن القّيم )حيث قال:( »ولو صّح عنده – 

أي عند البخاري – مل يصرب عن اخراجه واالحتجاج به«. 

اخراجه  عن  يصرب  مل  عنده  صّح  فلو  حديثنا..  فكذا  قلت)3(: 
ومشهد  بمرأى  وهو  مسلم..  تبعه  وقد  كيف  به...  واالحتجاج 

)1(    منهاج السنّة: ج2، ص102.
)2(    والقول للمؤلف: وهو السّيد الميالني.
)3(    والقول للمؤلف: وهو السّيد الميالني.
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منهام؟!)1(. 

هو  احلديث  هلذا  الوحيد  الراوي  بأّن  نعلم   )3( رقم  ومن 
صدوره؛  يف  الّشك  يورث  مّما  وهذا  السلمي«،  سارية  بن  »العرباض 
بليغة  موعظة  وكان  الّصالة،  بعد  وكان  املسجد،  يف  كان  احلديث  ألّن 
من رسول اهلل K، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، ثّم 
طلب منه أن يعهد إىل األّمة، فكيف مل يرِوه إالّ العرباض؟! ومِلَ مل يرووه 

إالّ عن العرباض؟!)2(.

ثّم إّن احلديث من جهة  السند غري تاّم:

العرباض بن سارية السلمي احلميص:. 1

عنه  يرو  مل  محص..  ونزل  الّشام،  سكن  الّصفة،  أهل  من  كان 
الشيخان، وإّنام ورد حديثه يف السنن األربعة، مات سنة )75()3(.

وعليه.. كيف نثق يف حديث طرح يف الّشام، وتناقله أهل الّشام، 
الذي   C طالب  أيب  بن  عيل  أعداء  وأشّد  معاوية  أنصار  من  وهم 
جعل الرسول K حّبه عالمة لإليامن وبغضه عالمة للنفاق، كام يف 
خمترص سنن الرتمذي، صفحة )586( عن أّم سلمة I قالت: »كان 
رسول اهلل K يقول: ال حيّب عليًّا منافق، وال يبغضه مؤمن«، وقال 
قال:   E اخلدري  سعيد  أيب  »عن  روى  كام  )حسن(،  الرتمذي  عنه 

)1(    رسالة في حديث: »عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين«، للسّيد الميالني: ص17.
)2(    المصدر السابق: ص16 – 17.

)3(    المصدر السابق: ص18.
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»إن كنّا لنعرف املنافقني – نحن معرش األنصار – ببغضهم عيل بن أيب 
.»C طالب

وممّا يدّلل عىل أّن الرجل من أنصار معاوية، ومن الذين يرّوجون 
»ثنا عبدالرمحن  قال:  ما أخرجه أمحد،   C ملعاوية عىل حساب عيل
بن مهدي، عن معاوية – يعني ابن صالح –، عن يونس بن سيف، عن 
احلارث بن زياد، عن أيب رهم، عن العرباض بن سارية السلمي، قال: 
السحور يف شهر رمضان:  إىل  يدعونا  سمعت رسول اهلل K وهو 
هلّموا إىل الغذاء املبارك.. ثم سمعته يقول: اللهّم عّلم معاوية الكتاب 

واحلساب وقه العذاب«)1(.

إّنه  والوثائق..  والرباهني  واحلقائق  الوقائع  تكّذبه  حديث  فهذا 
حديث تكّذبه األدّلة املحكمة من الكتاب والسنّة املتقنة القائمة بتحريم 
وارتكاب  لألحكام،  وتبديل  للنفوس،  قتل  من  معاوية  استباحه  ما 
وأكل  للخمر  ورشب  واألصنام  اخلمر  كبيع  القطعّية  للمحّرمات 

للربا... وغري ذلك ممّا ال حيىص.

لكّن الرجل سكن بالد الّشام، ونزل محص بلد النواصب اللئام... 
يتقّول عىل  األكاذيب واالفرتاءات... فجعل  فيها  ويف ظروف راجت 

اهلل والرسول التقّوالت، تزّلفًا إىل احلّكام، وطمعًا يف احلطام)2(.

)1(    مسند أحمد: ج4، ص127.
)2(    رسالة في حديث: »عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين«، للسّيد الميالني: ص20.
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عبد الرمحن بن عمرو السلمي الشامي:. )

املوعظة،  يف  واحد  حديث  الكتب  يف  »له  حجر:  ابن  فيه  قال 
وزعم  املستدرك،  يف  واحلاكم  حّبان  وابن  قلت:  الرتمذي..  صّححه 

القّطان الفايس أّنه ال يصّح جلهالة حاله«)1(.

حجر بن حجر احلميص:. 3

قال فيه ابن القطان: »ال يعرف«)2(.

أّما الذهبي فقد قال فيه: »ما حّدث عنه سوى خالد بن معدان 
بحديث العرباض مقرونًا بآخر«)3(.

حييى بن املطاع الشامي:. 4

أوالً: مل يرو عنه إال ابن ماجة)4(.

وثانيًا: قال ابن القّطان: »ال أعرف حاله«)5(.

وثالثًا: إنه كان يروي عن العرباض ومل يلقه.. وهذه الرواية من 
ذلك:

فلعّله -  العرباض،  لقيه  دحيم  استبعد  »قد  الذهبي:  قال 
مل  يروون عّمن  الوقوع،  الشامّيني كثري  فهذا يف  أرسل عنه، 

)1(    تهذيب التهذيب: ج6، ص215.
)2(    المصدر السابق: ج2، ص188.
)3(    ميزان االعتدال: ج1، ص466.

)4(    تهذيب التهذيب: ج11، ص245.
)5(    المصدر السابق: ج11، ص245.
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يلقوهم«)1(.

وقال ابن حجر: »أشار دحيم إىل أن روايته عن عرباض بن - 
سارية مرسلة«)2(.

تعّجًبا -  لدحيم  زرعة  أبو  »قال  والذهبي:  عساكر  ابن  وقال 
أيب  بن  حييى  صحبت  قال:  سليامن،  بن  الوليد  حديث  من 
املطاع، كيف حيّدث عبد اهلل بن العالء بن زبر عنه أّنه سمع 
الناس  أنكر  من  أنا  قال:  حييى؟!   عهد  قرب  مع  العرباض 

هلذا، والعرباض قديم املوت«)3(.

عبد اهلل بن العالء الدمشقي:. 5

حييى  ضعفه  حزم:  ابن  »قال  وقال:  )ميزانه(  يف  الذهبي  أورده 
وغريه«)4(.

خالد بن معدان احلميص:. 6

كان صاحب رشطة يزيد بن معاوية: روى الطربي يف )ذيل - 
قائاًل: »حدثني احلارث عن احلّجاج، قال: حدثني  تارخيه( 
أبو جعفر اهلمداين، عن حممد بن داود، قال: سمعت عيسى 
بن يونس يقول: كان خالد بن معدان صاحب رشطة يزيد 

)1(    ميزان االعتدال: ج4، ص410.
)2(    تقريب التهذيب: ج2، ص463.

التهذيب:  )3(    تاريخ دمشق: ج18، ص186 .. ميزان االعتدال: ج4، ص410 .. تهذيب 
ج11، ص245.

)4(    ميزان االعتدال: ج2، ص463.
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بن معاوية«.

رشطة -  يتوىل  »كان  بقوله:  )تارخيه(  يف  عساكر  ابن  وعنونه 
يزيد بن معاوية« ثّم روى اخلرب املذكور بسنده عن عيسى بن 

يونس كذلك)1(.

حمّمد بن إبراهيم بن احلارث التيمي الدمشقي:. 7

ذكر العقييل عن عبد اهلل بن أمحد عن أبيه: »يف حديثه يشء، يروي 
أحاديث مناكري أو منكرة«)2(.

الوليد بن مسلم الدمشقي: . 8

موىل بني ُأمية)3(، وقد ذكروا برتمجته:

مدّلس، ورّبام دّلس عن الكذابني.- 

روى عن مالك عرشة أحاديث ليس هلا أصل.- 

كان يأخذ من ابن السفر حديث األوزاعي، وكان ابن السفر - 
كذابًا وهو يقول فيها: قال األوزاعي.

وكانت له منكرات.- 

وكان رفاعًا.- 

عن -  األوزاعي  عند  أحاديث  األوزاعي  عن  يروي  يرسل، 

)1(    تاريخ دمشق: ج5، ص519.
)2(    تهذيب التهذيب: ج9، ص6.

)3(    تاريخ دمشق: ج17، ص897.
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فيسقط  األوزاعي،  أدركهم  قد  شيوخ  عن  ضعفاء،  شيوٍخ 
وعن  نافع،  عن  األوزاعي،  عن  وجيعلها  الضعفاء  أسامء 

عطاء)1(.

معاوية بن صالح احلميص:. 9

كان قايض األندلس يف الدولة األموية)2(.- 

املحّدثني -  بعض  ترك  ذلك  وألجل  باملالهي،  يلعب  وكان 
الكتابة عنه)3(.

له -  خيرج  »مل  و  به«  حيتج  »ال  حاتم:  أيب  ابن  )فيه(  وقال 
البخاري« و»لّينه ابن معني«.

بحديث -  حّدث  إذا  مهدي  ابن  كان  معني:  بن  حييى  وقال 
مهدي  ابن  وكان  سعيد،  بن  حييى  زجره  صالح  بن  معاوية 

ال يبايل.

وعن أيب إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يروى عنه.- 

وقال ابن عامر: زعموا أّنه مل يكن يدري أّي يشء يف احلديث.- 

عدي -  وابن  العقييل  من  كّل  أورده  بل  يضعفه،  َمن  ومنهم 

)1(    الضعفاء والمتروكين للدارقطني )أنظر: المجموع في الضعفاء والمتروكين: ص398( 
.. تاريخ دمشق: ج17، ص906 .. ميزان االعتدال: ج4، ص347 .. تهذيب التهذيب: ج11، 

ص133.
)2(    تاريخ دمشق: ج16، ص666 .. الكامل: ج6، ص2400.

)3(    الضعفاء الكبير للعقيلي: ج4، ص287.
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والذهبي يف )الضعفاء(.

ثور بن يزيد احلميص:. 10

مع -  صفني  يوم  قتل  جّده  وكان   :C عليًا  حيّب  ال  كان 
قتل  رجاًل  ُاحّب  »ال  قال:  عليًا  ذكر  إذا  ثور  فكان  معاوية، 

جّدي«)1(.

قال الذهبي: »كان من أوعية العلم لوال بدعته«)2(.- 

وأورده ابن عدّي يف )الضعفاء()3(.- 

وكان مالك يذّمه وينهى عن جمالسته وليس له عنه رواية)4(، - 
وكان األوزاعي سّيئ القول فيه، يتكّلم فيه وهيجوه)5(، وكذا 

كان ابن املبارك)6(.

أعرفه -  ال  رجل  عن  حدثني  إذا  »ثور  القطان:  حييى  وعن 
قلت: أنت أكرب أم هذا؟! فإذا قال: هو أكرب منّي كتبته، وإذا 

قال: هو أصغر منّي مل أكتبه«)7(.)8(

)1(    تهذيب الكمال: ج4، ص421 .. تاريخ دمشق: ج3، ص604.
)2(    سير أعالم النبالء: ج6، ص344.

)3(    الكامل في الضعفاء: ج2، ص529.
)4(    تهذيب التهذيب: ج2، ص30.

)5(    تاريخ دمشق: ج3، ص607 .. تهذيب الكمال: ج4، ص425.
)6(    تهذيب التهذيب: ج2، ص30.

)7(    نفس المصدر.
)8(    رسالة في حديث: »عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين« للسّيد الميالني: ص20 – 
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أكتفي هبذا القدر وإالّ فهناك غريهم من قبيل:

عمرو بن أيب سلمة الدمشقي.

بقّية بن الوليد احلميص.

الرواة كّلهم بني شامّي ومحيص، فكيف  أّن  أّن املالِحظ جيد  كام 
يوثق بحديث يرويه محيص عن محيص عن محيص، وال يوجد عند غريهم 
من محلة احلديث واألثر علم به، وأهل الّشام قاطبة غري متحّرجني من 

االفتعال ملا ينتهي إىل تشييد سلطان معاوية أو احلّط مّمن خالفه ؟!)1(.

هذا من جهة السند، أّما من جهة  املتن.. فنقول:

النبي . 1 إّن مصطلح )اخللفاء الراشدين( مل يكن معروفًا زمن 
.K

أّمته باألخذ بسنّته وسنّة اخللفاء . 2  K الرسول يأمر  كيف 
الراشدين من بعده دون أن يذكر أسامءهم أو يبنّي صفاهتم، 
فالنّاس رّبام خيتلفون يف تعيني الراشد من اخللفاء، وهذا ما 
وقع، فكيف ال يعنّي أسامءهم أو يذكر صفاهتم حّتى ال تضّل 

األمة يف معرفتهم؟

أّول . 3 هو   C عيل  اإلمام  لكان  احلديث..  هذا  صّح  لو 

27 .. بتصّرف.
)1(    المصدر السابق: ص17.
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فقد   ،– ذلك  حاشاه   –  K اهلل  رسول  لقول  املخالفني 
رفض العمل بسرية الشيخني يف قّصة الشورى التي صنعها 
عمر بن اخلطاب، حني قال له عبد الرمحن بن عوف: »هل 
وسرية   K رسوله  وسنّة  اهلل  كتاب  عىل  مبايعي  أنت 

الشيخني؟«.

إّن سنن اخللفاء الراشدين األربعة أو اخلمسة خمتلفة، ورّبام . 4
وصلت إىل حّد التناقض يف بعض األمور، وهل يمكن اجلمع 
بني املتناقضات؟ فكيف – إذن – ُيرجع الرسول K أّمته 

إىل سنن خمتلفة متناقضة؟!

إّن النّص يأمر بإطاعتهم عىل االطالق وهذا يعني عصمتهم، . 5
وال قائل بذلك، وما يدّل عىل بطالنه هو االختالف الفاحش 

بينهم.

اهلل . 6 رسول  من  صّح  لو  احلديث  أّن  سبق  ما  كّل  إىل  أضف 
الذين  اخلمسة  أو  األربعة  اخللفاء  منه  مراده  كان  ملا   K
جاؤوا من بعده، بل كان املراد منه اخللفاء االثني عرش الذين 

ذكرهم يف أكثر من مورد.

لو سّلمنا جدالً بأّن احلديث صحيح من جهة السند واملتن، . 7
اخلمسة  أو  األربعة  هم  الراشدين  باخللفاء  املقصود  وأّن 
الذين جاؤوا بعده K، فاخلليفة الثاين عمر بن اخلّطاب 
قد أسقط قيمة هذا احلديث كام أسقط قيمة حديث حتريمه 
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للمتعة – إن سلمنا بأّنه حديث رسول اهلل K –؛ حيث 
الذين  وتوّعد  أّوالً،  املطّهرة  السنّة  احراق  عىل  بنفسه  أقدم 
يروون عن رسول اهلل K بالعقاب الشديد ثانيًا، وقال: 
باملتعة،  ينطق  املجيد  اهلل  وكتاب  ثالثًا،  اهلل«  كتاب  »حسبنا 

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤ   چڤ   ويقــول: 
ڦڦچ)1(.

إّن تعّدد الوجوه يف حتريم املتعة من السنّة املطّهرة يدّل عىل . 8
الّشك يف حتريم املتعة، فكيف يرتك اليقني بالّشك.

إّن املالِحظ للوجوه الثالثة جيد هناك تكّلفًا ظاهًرا، إلظهار . 9
لتطويع  حماولة  هناك  وكأّنام  مباحة،  ال  حمّرمة  املتعة  أّن 

النصوص للخلفّية العقائدية مع أّن العكس هو الصحيح.

بأّن هذا احلديث صحيح فهو ملزم مَلن . 10 ثّم لو فرضنا جدالً 
يعتقد بصّحته من أهل السنّة ال كّل أهل السنّة من الذين ال 
يقولون بصّحته، فضاًل عن شيعة أهل البيت C الذين ال 
بأّن  اعتقادهم  مع  خصوًصا  وأشباهه،  احلديث  هذا  يقّرون 

السنّة الرشيفة ال تنسخ القرآن الكريم.. فتأّمل.

ثّم أمل يعلن اخلليفة الثاين عمر يف قوله: »متعتان حاللتان يف عهد 
رسول اهلل وأنا حمّرمهام ومعاقب عليهام: متعة احلّج ومتعة النساء« حرمة 
احلّج؟  متعة  دون  النساء  متعة  حتريم  يف  قوله  ُقبِل  فلامذا  معًا،  املتعتني 

)1(    النساء: 24.
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 K الرسول من  التحريم صادًرا  كان  واحد، سواء  فيهام  فالتحريم 
أو من عمر نفسه.

واحلاصل: أّنه ال تكاد تسلم رواية من هذه الروايات عن القدح 
ممكن،  غري  األخبار  بني  للجمع  املقّررة  بالوجوه  بينها  واجلمع  فيها، 
وتأويلها واخلروج عن ظاهرها بالوجوه البعيدة املتعّسفة من غري دليل 
بل بمجّرد التشّهي كرتك بعضها واألخذ بالبعض كذلك غري جائز وال 
الكتاب  من  ثبوته  بام علم  واألخذ  فالبّد من طرحها مجيعها  مسموع، 
بالسنّة  املتعة  نكاح  نسخ  يثبت  مل  وهكذا  املسلمني)1(..  وامجاع  والسنة 

الرشيفة كام مل يثبت نسخه بالقرآن الكريم من قبل.

وإن صّح لنا أن نحمل اخلليفة عىل حممل حسن فال يسعنا إالّ أن 
نقول بأّنه إّنام حّرمها بالعنوان الثانوي ملصلحة اقتضاها زمنه، والعنوان 
يرتفع  الثانوي  العنوان  أّن  بمعنى  األّويل،  العنوان  ينسخ  ال  الثانوي 
العنوان األّويل كام كان  التي اختذ من أجلها، ويعود  بانقضاء املصلحة 
سابقًا، فصيام شهر رمضان – مثاًل – واجب عىل كل مسلم، وهذا هو 
فإّن  الصيام  عىل  يقوى  ال  مريضًا  املسلم  كان  لو  لكن  األّويل،  العنوان 
الثانوي، وبالتايل جيب عىل هذا املسلم أن  بالعنوان  الصوم عليه حرام 
يفطر يف شهر رمضان وحيرم عليه الصيام فيه ما دام الصيام يشّكل خطرًا 
عىل حياته، ولكّن حرمة الصيام عليه ليست دائمة بل مرتبطة بمرضه، 
فإذا خّف مرضه بحيث مل يعد الصيام يشّكل خطرًا عليه انتهى العنوان 
فإذا كان  الصيام،  العنوان األّويل فيجب عليه حينئٍذ  الثانوي وعاد إىل 

)1(    الحصون المنيعة في رّد ما أورده صاحب المنار في حّق الشيعة: ص75.
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حتريم اخلليفة للمتعة بالعنوان الثانوي نظرًا للمصلحة، فاحلرمة حينئٍذ 
موقوتة بانقضاء تلك املصلحة ليعود احلكم إىل سابق عهده وهو احللّية.

فإّن  وعليه  حتريمه،  يف  تكمن  اإلسالم  مصلحة  بأّن  ُيقال:  ال 
احلرمة سارية إىل األبد!

من  عبثًا  املتعة  ترشيع  لكان  صحيحًا  ذلك  كان  لو  ُيقال:  ألّنه 
من  أعلم  اخلليفة  يكون  أن  ذلك  من  يلزم  ثّم  به..  قائل  وال  البداية، 
يف  تعاىل  اهلل  من  أعلم  بل  واألّمة،  اإلسالم  بمصلحة   K الرسول 
اهلل  بأمر  رّشعها  إّنام   K الرسول  أّن  بإعتبار  املصلحة؛  تشخيص 
تعاىل.. وال أحد جيرؤ عىل اّدعاء ذلك، وعىل كّل حال فإّن إباحة املتعة 
تكون حينئٍذ مقّيدة باملصلحة وعدم املفسدة ال مطلقًا كام هو املّدعى.. 

فتأّمل.

• علي•C•و•تحريم•المتعة•يوم•خيبر	

حّدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن نمري وزهري بن حرب مجيًعا . 1
عن ابن عيينة، قال زهري: حّدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
أبيهام عن عيل  ابني حمّمد بن عيل عن  عن احلسن وعبد اهلل 
C: »أّن النبي K نى عن نكاح املتعة يوم خيرب، وعن 
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حلوم احلمر األهلّية«)1(.

أي . 2  – شهاب  ابن  عن  مالك  عىل  قرأت  قال:  حييى  حّدثنا 
الزهري– عن عبد اهلل واحلسن ابني حمّمد ابن عيل عن أبيهام 
عن عيل بن أيب طالب: »أّن رسول اهلل K نى عن متعة 

النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر األنسّية«)2(.

حّدثنا مالك بن إسامعيل، حّدثنا ابن ُعيينة أّنه سمع الزهري . 3
يقول : أخربين احلسن بن حمّمد بن عيل وأخوه عبد اهلل، عن 
أبيهام أّن علًيا E قال البن عّباس: »إّن النبي K نى 

عن املتعة، وعن حلوم احلمر األهلّية زمن خيرب«)3(.

ابن . 4 أخربنا  قاال:  حييى  بن  وحرملة  الطاهر  أبو  وحّدثني 
وهب، أخربين يونس عن ابن شهاب عن احلسن وعبد اهلل 
ابني حمّمد بن عيل بن أيب طالب عن أبيهام أّنه سمع عيل بن 
عن   K اهلل  رسول  »نى  عّباس:  البن  يقول  طالب  أيب 

متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر األنسّية«)4(.

أيب، حّدثنا عبيد . 5 نمري، حدثنا  بن  اهلل  بن عبد  وحّدثنا حمّمد 

)1(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 
واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(، م5، ج9، ص190.

)2(    المصدر السابق: ص189 .. موطأ اإلمام مالك: باب )نكاح المتعة(، ص471.
)3(    صحيح البخاري: باب )نهى رسول الله K عن المتعة آخًرا(: ج6، ص129.

)4(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 
واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(، م5، ج9، ص190.
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اهلل عن ابن شهاب عن احلسن وعبد اهلل ابني حمّمد بن عيل 
عن أبيهام عن عيل »أّنه سمع ابن عّباس يلني يف متعة النساء 
فقال: » مهاًل يا ابن عّباس، فإّن رسول اهلل K نى عنها 

يوم خيرب وعن حلوم احلمر األنسّية«)1(.

وحدثناه عبد اهلل بن حمّمد بن أسامء الضبعي، حدثنا ُجويرية . 6
طالب  أيب  بن  عيل  »سمع  وقال:  اإلسناد)2(  هبذا  مالك  عن 
يقول لفالن إّنك رجل تائه، هنانا رسول اهلل K.. بمثل 

حديث حييى بن حييى عن مالك«)3(.

عن عيل بن أيب طالب E: »أّن النبي K نى عن متعة . 7
النساء، وعن حلوم احلمر األهلّية زمن خيرب«)4(.

قال النووي: وذكر غري مسلم عن عيل أّن النبي هنى عنها يف . 8
عن  الزهري  عن  راشد  بن  إسحاق  رواية  من  تبوك،  غزوة 
اهلل  أبيه عن عيل: »أّن رسول  عبد اهلل بن حمّمد بن عيل عن 

)1(    المصدر السابق.
)2(    المراد باإلسناد: إسناد الرواية رقم )2( عن يحيى، قرأت على مالك عن ابن شهاب – أي 
.C الزهري – عن عبد الله والحسن ابني محّمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب

)3(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 
واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(، م5، ج9، ص189.

)4(    مختصر سنن الترمذي: باب )ما جاء في تحريم نكاح المتعة(، ص147، ح )1121( .. 
مختصر سنن ابن ماجه: باب )النهي عن نكاح المتعة(، ص245، ح )1961(.
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حّرم املتعة يف تبوك«)1(.

• المناقشة	

مجيعها  يف  السند  أّن  لوجدنا  األوىل  السّت  الروايات  تأّملنا  لو 
واحد.. وهو هكذا – من األسفل إىل األعىل –:

– سواء كان هو سفيان أو  فـ )سفيان( و )مالك( و )ابن عيينة 

)1(    المنهاج في شرح صحيح مسلم: ج6، ص119 هامش القسطالني .. وقد اقتبسته من 
كتاب )المتعة( للسّيد الميالني: ص47 .. وقاله القاضي عياض أيًضا فيما يرويه عنه النووي في 

شرحه لصحيح مسلم: م5، ج9، ص180.

D اإلمــام عـل  

احلنفّية ابن  أبومها: حمّمد 

شهاب( )ابـن  الزهـري 

ُعيينة )-        مــالك  1-   سفيـان بـن 

4-          يونس3-        ابـن ُعيينة

6- نفس إسناد رقم )))5-         عـبيد اهلل

الـحسن + عـبد اهلل
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)الزهري(  يروون عن  كّلهم  اهلل(  )عبيد  و  )يونس(  و   )– أّدعي غريه 
اهلل(  )عبد  و  )احلسن(  يروي عن  واألخري  )ابن شهاب(،  بـ  املعروف 
ولدي حمّمد بن عيل بن أيب طالب C، املعروف بابن احلنفّية، ومها 
يرويان عن )أبيهام: حمّمد بن احلنفّية رضوان اهلل عليه(، وحمّمد يروي 

عن أبيه )عيل بن أيب طالب عليه الّسالم(.

احلسن  عن  الزهري)1(،  هو  واحد،  كّلها  فيها  الراوي  أّن  فيتبنّي 
وعبد اهلل ابني حمّمد، عن حمّمد بن احلنفّية، عن اإلمام عيل بن أيب طالب 

.C

 ومع أّن السند فيها واحد جتد االختالف فيها كبري:

قال: -   C علًيا  أّن  تذكران  والثانية:   األوىل  فالروايتان 
»أّن النبي K هنى عن نكاح املتعة يوم خيرب، وعن حلوم 

.E احلمر األهلّية «.. دون ذكر البن عّباس

جديدة، -  بإضافة  فجاءتا  والرابعة:  الثالثة  الروايتان  أّما 
هي: أّن علًيا C مل يقل ذلك إلعالن حرمة نكاح املتعة 
ابن عّباس E هبذا احلكم.. ولكن  ليطلع  فحسب، بل 

)1(    ]والزهري من أشهر المنحرفين عن علي C، وكان صاحب شرطة بني ُأمّية، مع أّنه 
فقيه كبير، وكان من المقّربين للبالط، وقد اتخذوا منه جسًرا يعبرون عليه إلى مقاصدهم، حّتى 
أّن اإلمام زين العابدين C كتب إليه كتاًبا وعظه فيه ونصحه ووّبخه ولم يؤّثر فيه، والكتاب 
موجود حّتى في الكتب األخالقّية الوعظّية العرفانّية مثل إحياء علوم الدين، وهو أيضًا موجود 

في أحد كتبنا، عثرت عليه في كتاب تحف العقول البن شعبة الحّراني.
هذا الرجل وهذا شأنه، واألسانيد كّلها تنتهي إليه، والعجيب أّنه عندما يضع، يضع الشيء على 

لسان أهل البيت وذرّية األئّمة الطاهرين[ – المتعة للسّيد الميالني: ص55-45.
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دون أن تبنّي الرواية أجواء احلديث بينهام.

فيها -  دار  التي  األجواء  لتبنّي  اخلامسة  الرواية  جاءت  بينام 
بأهّنا   ..E عّباس  وابن   C عيل  اإلمام  بني  احلوار 
أجواء أخوّية إرشادّية نصحّية تساحمّية كام يليق بمقام اإلمام 
عيل C وبمكانة ابن عّباس E؛ حيث ذكرت الرواية 

بأّن اإلمام قال البن عّباس: »مهاًل يابن عّباس«.

األجواء -  تلك  عىل  قاضية  السادسة  الرواية  جاءت  بينام 
أجواء  هي  أخرى  بأجواء  هلا  مبدلة  النصحّية،  األخوّية 
 :C كلمته  أبدلت  حيث  والتوتر..  واالنكار  التقريع، 
»مهاًل« بـ »إّنك رجل تائه«.. وفيها ما فيها من اإلحياءات 
بالغلظة والتقريع واإلنكار، وبام أّن هذا اإلسلوب يف النصح 
ال يتناسب مع حرب األّمة ابن عّباس اضطّر الراوي إىل نزع 

كلمة )ابن عّباس( من الرواية وإبداهلا بكلمة )فالن(. 

 - C وجاءت الرواية السابعة مرسلة إىل عيل بن أيب طالب
دون أن تشري إىل أّن القول بالنهي من رسول اهلل K كان 
أجواء  إىل  تشري  أن  ودون  غريه،  أو  عّباس  ابن  إىل  موّجًها 

ذلك احلوار.

إذن الروايات السبع كّلها – مع االختالف املشار إليه فيام سبق – 
تذكر عن الزهري عن احلسن وعبد اهلل ابني حمّمد بن احلنفّية عن أبيهام 
حمّمد بن احلنفّية عن اإلمام عيل C أّن الرسول K إّنام حّرم املتعة 
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يف غزوة خيرب.

الزهري، -  – عن  السند  وبنفس  الثامنة  الرواية  بينام جاءت 
عن عبد اهلل بن حمّمد ابن احلنفّية، عن أبيه حمّمد ابن احلنفّية، 
عن اإلمام عيل C – لتقول إّن التحريم إّنام كان يف غزوة 

تبوك ال غزوة خيرب!

النسائي)1(؛  أخرجه  ما  منه  واألوضح  واضح،  تعارض  وهذا 
املثنّى  بن  وحمّمد  بّشار  بن  وحمّمد  عيل  بن  عمرو  ]أخربنا  قال:  حيث 
يقول:  سعيد  بن  حييى  سمعت  قال:  عبدالوّهاب  أنبأنا  قالوا:  ثالثتهم 
أخربين مالك بن أنس، أّن ابن شهاب – أي الزهري – أخربه أّن عبد 
اهلل واحلسن ابني حمّمد بن عيل أخرباه، أّن أبامها حمّمد بن عيل بن احلنفّية 
أخربمها أّن عيل بن أيب طالب قال: هنى رسول اهلل يوم خيرب عن متعة 

النساء[ ثّم قال: ]قال ابن املثنّى)2(: حنني بدل خيرب[.

ففي سند واحد ابن املثنّى يقول: حنني، واآلخران يقوالن خيرب، 
ابني حمّمد بن احلنفّية،  ينتهي إىل الزهري، والزهري عن  مع أن السند 

.K عن رسول اهلل C وعيل ، C وحمّمد عن أبيه عيل

أّن  مع   C عيل  عن  الرواية  متن  يف  الكبري  التعارض  وهذا 
السند ينتهي إىل مجاعة بعينها، يتعارض أيًضا مع الروايات املتعّددة التي 

جاءت حمّرمة للمتعة يف صحاح القوم – والتي ذكرناها سابقًا –.

)1(    سنن النسائي: ج6، ص126.
)2(    وهو أحد الثالثة الذين روى عنهم النسائي؛ ألّنه قال: عمرو بن علي، ومحّمد بن بّشار، 

ومحّمد بن المثنّى ثالثتهم.
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عيل  عن  املتعة  حتريم  يف  الروايات  جاءت  فقد  العموم..  وعىل 
C يف ثالثة مواطن:

حنني.. 1

تبوك.. 2

بسند  واحدة  رواية  يف  لورودمها  حتاًم،  باطالن  قوالن  وهذان 
واحد.. أضف إىل ذلك قول القايض عياض يف حتريم املتعة يوم تبوك 
النبي K هنى  أّن  بأّنه غلط، حيث قال: ]وذكر غري مسلم عن عيل 
عنها يف غزوة تبوك، من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد 
اهلل بن حمّمد بن عيل عن أبيه عن عيل، ومل يتابعه أحد عىل هذا وهو غلط 

منه[)1(.

خيرب:. 3

يوم خيرب يشء ال  املتعة  نكاح  النهي عن  السهييل:  فيه  قال  وقد 
يعرفه أحد من أهل السري، وال رّواة األثر)2(.. وقد قال القسطالين أيًضا 

يف املغازي، وقال ابن عبد الرب أّن ذكر النهي يوم خيرب غلط)3(.

أّن  جتد  السابقة  الروايات  لرصيح  خمالف  هذا  قوهلم  أّن  وبام 
السهييل اضطّر إىل أن يتأّول فيقول: الذي يظهر أّنه وقع تقديم وتأخري 

)1(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 
واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(، م5، ج9، ص180.

)2(    نقاًل عن )الحصون المنيعة في رّد ما أورده صاحب المنار في حّق الشيعة(: ص74.
)3(    نقاًل عن المصدر السابق.
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يف لفظ الزهري)1(.

ظرفًا  األصل  يف  خيرب  يوم  يكون  أن  والتأخري  بالتقديم  وأراد 
للنهي عن حلم احلمر ال عن املتعة)2(.

هذا  بعضهم  قال  فقال:  القول،  هذا  عياض  القايض  نقل  وقد 
الكالم فيه انفصال ومعناه أّنه حّرم املتعة ومل يبنّي زمن حتريمها، ثّم قال: 
وحلوم احلمر األهلّية يوم خيرب، فيكون يوم خيرب لتحريم احلمر خاّصة 
ومل يبنّي وقت حتريم املتعة ليجمع بني الروايات.. قال هذا القائل: وهذا 
هو األشبه أّن حتريم املتعة كان بمكة – أي يف فتحها –، وأّما حلوم احلمر 
فبخيرب بال شّك)3( .. مع أّنه قال قبل ذلك: ألّن حديث حتريمها – أي 
املتعة – يوم خيرب صحيح ال مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات 

األثبات)4(.

وهذان التأويالن يمكن أن يردا يف مثل الروايتني التاليتني:

األهلّية 1.  احلمر  وعن حلوم  املتعة،  عن  K هنى  النبي  »إّن 
زمن خيرب«)5(.

احلمر 2.  حلوم  وعن  النساء،  متعة  عن  هنى   K النبي  »أّن 

)1(    نقاًل عن المصدر السابق .

)2(    نقاًل عن المصدر السابق .
)3(    صحيح مسلم بشرح النووي : باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 

واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(، م5، ج9، ص180.
)4(    المصدر السابق.

)5(    صحيح البخاري: باب )نهى رسول الله K عن المتعة آخًرا(: ج6، ص129.
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األهلّية زمن خيرب«)1(.

فيكون املراد هبا:

حسب تأويلهام: أّن الرواية تنقل عن النبي K هنيني:

األّول: النهي عن املتعة دون أن حتّدد وقته وزمانه.

الثاين: النهي عن حلوم احلمر األهلّية وقد حّددت وقته وزمانه، 
وهو يوم خيرب.

والذي أجلأمها إىل هذا التأويل هو أّن النهي عن نكاح املتعة يوم 
خيرب يشء ال يعرفه أحد من أهل السري، وال رّواة األثر، وأنه غلط كام 

قال السهييل وابن عبد الرب.

أقول: نعم يمكن أن يردا يف مثل الروايتني السابقتني – وإن كان 
األمر قاباًل للنقاش أيضًا – إالّ أهّنام ال يمكن أن يقعا يف الروايات التالية 
التي تنّص عىل أّن وقت حتريم املتعة هو يوم خيرب ال غري، والروايات 

هي:

»أّن النبي K هنى عن نكاح املتعة يوم خيرب، وعن حلوم 1. 
احلمر األهلّية«)2(.

»أّن رسول اهلل K هنى عن متعة النساء يوم خيرب، وعن 2. 

)1(    مختصر سنن الترمذي: باب )ما جاء في تحريم نكاح المتعة(: ص147، ح )1121( .. 
مختصر سنن ابن ماجه: باب )النهي عن نكاح المتعة(، ص245، ح )1961(.

)2(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 
واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(: م 5، ج9، ص190.
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أكل حلوم احلمر األنسّية«)1(.

»هنى رسول اهلل K عن متعة النساء يوم خيرب، وعن أكل 3. 
حلوم احلمر األنسّية«)2(.

»أّنه سمع ابن عّباس يلنّي يف متعة النساء فقال: مهاًل يا ابن 4. 
عّباس، فإّن رسول اهلل K هنى عنها يوم خيرب، وعن حلوم 

احلمر األنسّية«)3(.

من  أذكى  تبدو  ورّبام   – أخرى  بطريقة  القّيم  ابن  حاول  نعم 
غريها– أن حيمل األمر عىل حممل آخر لعّله يستقيم فقال: والصحيح 
إّنام كان عن احلمر  النهي يوم خيرب  الفتح، وأّن  إّنام كان عام  النهي  أّن 
األهلّية.. وإّنام قال عيل البن عّباس: إّن رسول اهلل K هنى يوم خيرب 
عن متعة النساء، وهنى عن احلمر األهلّية حمتّجًا عليه يف املسألتني، فظّن 
بعض الرواة أّن التقييد بيوم خيرب راجع إىل الفصلني، فرواه باملعنى، ثّم 

أفرد بعضهم أحد الفصلني وقّيده بيوم خيرب)4(.

إالّ أّنه يرد عليه هو اآلخر:

من أين َعِلَم أّن اإلمام عيل C إّنام أراد بقوله ذاك االحتجاج 

)1(    المصدر السابق: ص189 .. موطأ اإلمام مالك: باب )نكاح المتعة(: ص471.
)2(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 

واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(، م5، ج9، ص190.
)3(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 

واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(، م5، ج9، ص190.
)4(    زاد المعاد في هدي خير العباد: م1، ج2، ص45.
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كيف  ثّم  املتعة؟..  خصوص  يف  ال  املسألتني  يف   E عّباس  ابن  عىل 
املتعة واحلمر  التحريم بني  الذين مجعوا يف  – وهم  الرواة  حيمل بعض 
الّظّن وال دليل عليه؟..  – عىل حممل  الزمان إىل خيرب  األهلّية ونسبوا 
ألكي تأتلف الروايات وتتناسق من جديد؟ أم هو حتّكم يف القول؟.. 
 K ثّم إّن قول ابن القّيم: »وإّنام قال عيل البن عّباس: إّن رسول اهلل
هنى يوم خيرب عن متعة النساء، وهنى عن احلمر األهلّية حمتّجًا عليه يف 
احلمر  حلوم  ال  املتعة  لتحريم  ظرف  خيرب  يوم  أّن  واضح  املسألتني«، 

األهلّية.

وعىل كّل حال يبقى كالم ابن القّيم احتامالً، وال يرتك اليقني بغري 
اليقني.

وهبذا يتبنّي أّن الرواية مفرتاة عىل عيّل C ال أكثر، ومع ذلك 
نقول: حّتى لو صّح النهي عن املتعة يوم خيرب – كام تبنّاه القايض عياض 
– ملا كان لإلمام عيل C أن حيتّج به عىل ابن عّباس E؛ ألّن املتعة 
قد أبيحت بعد خيرب كام يف روايات اإلباحة يف عمرة القضاء، ويوم فتح 
مكة، ويوم حنني، ويوم أوطاس، ويوم تبوك، ويف حّجة الوداع.. وكّلها 

متأّخرة عىل خيرب.

ولو صّح النهي عن املتعة أيًضا يوم حنني ملا كان لإلمام C أن 
حيتّج به عىل ابن عّباس E أيًضا؛ باعتبار أهّنا أبيحت أيًضا بعد حنني، 

يف يوم أوطاس، ويوم تبوك، ويف حّجة الوداع.

عيل  لإلمام  كان  ملا  تبوك  يوم  املتعة  عن  النهي  صّح  لو  وكذلك 
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C أن حيتّج به عىل ابن عّباس E أيًضا؛ باعتبار أهّنا أبيحت أيًضا 
بعد تبوك، وذلك يف حّجة الوداع.

وعيل C أعلم وأفهم وأفقه بطرق االستدالل، فلو صّحت 
عن  بالنهي   E عّباس  ابن  ُيعلم  أن  أراد  أّنه  من   C عنه  الرواية 
املتعة لكي ال يلني الكالم فيها لكان الصحيح أن حيتّج عليه بآخر حتريم 
صدر من النبي K وهو حتريمها يف حّجة الوداع، حيث ُروَي »عن 
سربة E قال: خرجنا مع رسول اهلل K يف حّجة الوداع، فقالوا: 
هذه  من  )فاستمتعوا  قال:  علينا،  اشتّدت  قد  الُعزبة  إّن  اهلل  رسول  يا 
بيننا وبينهّن أجاًل،  أن نجعل  فأتيناهّن، فأبني أن ينكحننا إالّ  النساء(، 

فذكروا ذلك للنبي K فقال: )اجعلوا بينكم وبينهّن أجاًل(.

ُبرد ومعي برد، وبرده أجود من  أنا وابن عّم يل، معه  فخرجت 
فتزّوجتها،  كربد،  برد  فقالت:  امرأة  عىل  فأتينا  منه،  أشّب  وأنا  بردي، 
فمكثُت عندها تلك الليلة، ثّم غدوت ورسول اهلل K قائم بني الركن 
والباب، وهو يقول: )أهّيا الناس: إيّن قد أذنُت لكم يف االستمتاع، أال 
القيامة، فَمن كان عنده منهّن يشء فليخل  وإّن اهلل قد حّرمها إىل يوم 

سبيلها، وال تأخذوا ممّا آتيتموهّن شيئًا(«)1(.

باستدالل عيل  الوداع خيّل  املتعة يف حّجة  إباحة  بأّن  علمنا  فإذا 
C يف تلك الروايات، علمنا قطًعا جزًما أّن تلك الروايات – كّلها 
القوم  استدالل  يثبت  لكي  إذن  أكثر..  ليس   C عيل  عىل  مفرتاة   –

)1(    مختصر سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، حديث )1962(، 
ص245.
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بالروايات املزعومة عن عيل C هم بحاجة إىل اسقاط إباحة املتعة 
يوم حّجة الوداع وهذا ما فعله القايض عياض وقد سبقت منّا اإلشارة 

إليه.

وحّتى لو سلمنّا له بذلك فإّن ذلك ال يرّض ببطالن رواية الزهري 
عن عيل C إذ أّن الطريق األصّح واألبلغ يف االستدالل هو أن يشري 
عيل C إىل آخر حتريم صدر من النبي K ولو إشارة عابرة ليقطع 
النقاش عىل ابن عّباس E.. خصوًصا مع ما ُينقل عن عيل C من 

أّنه قال: »لوال ما سبقني به بني اخلطاب ما زنى إال شقي«)1(.

ولكن أقول ما قاله سامحة السّيد عيل امليالين )أدام اهلل توفيقاته( 
الثاين عمر بن اخلطاب هو عيل بن  بأّن املخالف األّول لفتوى اخلليفة 
أيب طالب C، وعيّل هو اإلمام العامل باألحكام الرشعّية، احلريص 
 ،C عيل  عىل  يفرتوا  أن  فاألوىل  بحذافريها،  وتطبيقها  حفظها  عىل 
ويضعوا عىل لسانه أحاديث يف أّن رسول اهلل K حّرم املتعة، فخرج 
اهلل  رسول  عن  والنقل  بالتحريم  احلكم  يف  وشاركه  العهدة  عن  عمر 

.K

أّن  إثبات  يف  املحاوالت  فشلت  أن  بعد  ُأخرى  طريقة  وهذه 
الرسول K هو الذي حّرم، وإثبات أّنه حّرم ومل يعلم هبذا التحريم 

)1(    تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج )21(، أبواب المتعة، باب إباحتها، 
ح )26357 – 2(، ص5 .. والغريب بعد كّل ما تبّين تجد اإلمام الحافظ ابن كثير في تفسيره 
)تفسير القرآن العظيم: ج2، ص45(، يقول: ]والعمدة  - أي في تحريم المتعة – ما ثبت في 
الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله K عن نكاح المتعة 

ولحوم الحمر األهلّية يوم خيبر، ولهذا الحديث ألفاظ مقّررة هي في كتاب األحكام[.
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من  متّكنهم  لعدم  عمر؛  إىل  التحريم  نسبة  يف  فشلوا  وأيضًا  عمر،  إالّ 
إثبات حديث »عليكم بسنّتي وسنّة اخللفاء الراشدين«، فامذا يفعلون؟ 
حينئذ يفرتون عىل َمن؟ عىل عيّل بن أيب طالب C، فلو أّن علّيًا وافق 
عمر يف فتواه يف التحريم يف قول، حينئذ ينتفي اخلالف وال يبقى نزاع 

يف البني.

تعّدد  تعّددوا  ملا   C عيل  عىل  املفرتين  أّن  هي  املشكلة  لكن 
الوضع عليه واالفرتاء، فجاء أحدهم فنقل عن عيل C أّن التحريم 
– وهو  من رسول اهلل K، وكان يف املوطن الكذائي، وجاء االخر 
جاهل بتلك الفرية – وافرتى عليه C أّن رسول اهلل K حّرمها 
بأّن قبله من افرتى عىل عيل  يف موطن آخر، وجاء ثالث وهو ال يعلم 
C يف موطنني فوضع موطنًا ثالثًا، وهكذا عادت املشكلة وتعّددت 
الروايات، فمتى حّرم رسول اهلل K املتعة؟ فعندما يتعّدد املفرتون، 
وكلٌّ منهم ال يعلم باختالق غريه، حينئذ يتعّدد االختالق، وإذا تعّدد 
يف  موجودة  األحاديث  كانت  لو  حّتى  االختالف،  حصل  االختالق 
الصحيحني، إذ اخلربان حينئذ يتعارضان، ألّن التحريم من رسول اهلل 

K واحد)1(.

بقي أن نقول – وألمانة النقل – أّنه قد ورد يف )تفصيل وسائل 
الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة: ج21، أبواب املتعة، باب إباحتها، 
عن  بإسناده  احلسن  بن  حممد  ]عن  ص12(:   ،)32  –  26387( ح 
حممد بن أمحد بن حييى، عن أيب جعفر، عن أيب اجلوزاء، عن احلسني بن 

)1(    المتعة للسّيد علي الميالني: ص45 – 46 .. بشيء من التصّرف.
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 C علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عيل، عن آبائه عن عيل
ونكاح  األهلّية  احلمر  حلوم  خيرب  يوم   K اهلل  رسول  »حّرم  قال: 

املتعة«.

احلسن  بن  حمّمد  الشيخ  املحّدث:  الفقيه  وهو   – املؤلف  أّن  إالّ 
احلر العاميل )أعىل اهلل مقامه( – عّقب عىل الرواية بقوله:

]محله الشيخ وغريه عىل التقّية – يعني يف الرواية –؛ ألّن إباحة 
املتعة من رضوريات مذهب اإلمامّية، وتقّدم ما يدّل عىل ذلك[.

وقد أجاب سامحة السّيد حمّمد حسني فضل اهلل )أعىل اهلل مقامه( 
حينام سئل عن هذه الرواية بقوله:

أّوالً: نحن ال نعرتف هبذا احلديث من ناحية السند.

األشياء  من  هي  املتعة  حتليل  قضّية  أّن  نالحظ  كام  ثانيًا: 
عن  مروّية  وهي   ،A البيت  أهل  مذهب  عن  املعروفة 
فال  ا،  جدًّ واضح  بشكل   B والصادق  الباقر  اإلمامني 
يمكن أن يقف أحد أئّمة أهل البيت A أمام أّي حكم 

.C رشعي ضّد موقف اإلمام عيل

ثالثًا: إّننا نروي عن اإلمام عيل C أّنه قال: »لوال ما نى 
إاّل  زنى  ما  أو  إالّ شفى)1)،  زنى  ما  املتعة  أمر  عنه عمر من 
شقي«، فهذا يعارض ذلك الدليل، كام أّن سرية أهل البيت 

A املعروفة بشكل واضح تدّل عىل ذلك.

)1(    أي: إاّل قليل.
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• ابن•عباس•E ودعوى•	
الرجوع•عن•إباحة•المتعة

بن  اهلل  اجلليل، عبد  الصحايب  األّمة،  ِحرْبَ  أّن  ممّا سبق  قد عرفنا 
عّباس E قد أعلن إباحة املتعة:

ڤ  -  چ   هكذا:  االستمتاع  آية  يقرأ  كان  أّنه  عنه  ورد  حّتى 
ڤ  ڤ     ڤ– إىل أجل مسّمى –   ڦ  ڦ  
ڦڦ  چ)1( .. وأّنه قال أليب نرضة: واهللِ هكذا أنزهلا تعاىل 

)ثالث مّرات()2(.

وحّتى اشتهر عنه حتليلها، وتبعه يف ذلك أصحابه من أهل - 

)1(   النساء: 24
)2(    ذكر الثعلبي في تفسيره عن حبيب أبي ثابت قال: أعطاني ابن عّباس مصحفًا فقال هذا 

على قراءة )ُأَبّي( فرأيت في المصحف چ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ– إىل أجل مسّمى –.. إلخ((.
وباسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن عّباس عن المتعة، فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ فقلت: 
أقرؤها  ال  قلت:  إلخ((    ..– مسّمى  أجل  إىل  ڤ–  ڤ      ڤ   ڤ   چ   تقرأ  فما  فقال  بلى! 

هكذا.. قال ابن عّباس E: واللِه هكذا أنزلها تعالى )ثالث مّرات(.
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الدر  ففي  األشعار،  فيه  نظمت  حّتى  اليمن)1(،  وأهل  مّكة 
املنثور للسيوطي وغريه من طريق سعيد بن جبري قلت البن 
فيه  وقالت  بفتياك،  الرّكاب  ذهب  صنعت؟  ماذا  عّباس: 

الشعراء.

قال: وماذا قالوا؟ قلت: قالوا:

أقــــول  للشيــــخ  ملــــا  طـــال  جملســـه

يــا صاح هــل لــك يف فتيا ابــن عّباس

هــــل  لك  يف رخصة األطــــراف آنســـة
تكــون مثواك  حتــى  مصــدر الناس)2(

فإباحة املتعة – يقينًا – مذهب ابن عّباس E حتى نقل عنه أّنه 
قال: »ما كانت املتعة إالّ رمحة رحم اهلل هبا أّمة حمّمد K، لوال هنيه 
– أي عمر – عنها«، وهذا ما يتعارض رصاحة مع فتوى اخلليفة الثاين 
عمر بن اخلّطاب يف حتريمه للمتعة، فبعد أن حاول أتباع معاوية بن أيب 
 C سفيان )الزهري وأمثاله( أن يضعوا حتريم املتعة عىل لسان عيل
ليوافق بذلك فتوى اخلليفة وتقوى احلّجة ومل يستقم هلم ذلك للتهافت 

)1(    ذكر اإلمام أبو الوليد محمد بن رشد األندلسى المتوفى عام )595 هـ( في كتابه الشهير 
ابن  وتبع  تحليلها  عّباس  ابن  عن  ]واشتهر  المقتصد(:  ونهاية  المجتهد  )بداية  بـ  والمعروف 
عّباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ورووا أّن ابن عّباس كان يحتّج بقوله 
تعالى:چ   ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ وفي حرف عنه 

)إلى أجل مسّمى([ أي بزيادة هذه العبارة في اآلية الكريمة.
)2(    من جواب السّيد األمين على دعوى رجوع ابن عّباس E عن إباحة المتعة، مقتبًسا من 

كتاب )المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم(: ص94.
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واالختالف الفاحش، عمدوا من جديد إىل تزييف احلقائق عىل لسان 
ابن عّباس، فقالوا: إّن ابن عّباس قال: »إّنام كانت املتعة يف أّول اإلسالم، 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له هبا معرفة، فيتزّوج املرأة بقدر ما يرى 

أّنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حّتى إذا نزلت اآلية: چ ڤ  
ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ...   چ )1(، قال ابن عّباس: فكّل فرج 
سوى هذين فهو حرام«)2(، وغفل القوم أّن هذه اآلية الكريمة يف سورة 
التي حيتّج هبا  املعارج، ومها مّكّيتان، وآية االستمتاع  املؤمنون وسورة 
الرواية ومل يعد هلا قيمة، وبان  ابن عّباس مدنّية متأّخرة عنها، فبطلت 
القوم حماولة جديدة  ابن عّباس E، من هنا حاول  أهّنا مفرتاة عىل 
املتعة يف  حتليل  تراجع عن   E أّنه فزعموا  املّرة،  هذه  تصيب  لعّلها 

آخر حياته!

بإباحتها،  يقول   E عّباس  ابن  »وكان  عياض:  القايض  قال 
وروي عنه أّنه رجع عنه«)3(.

ونيس القايض عياض:

أّن قوله: »وروي عنه أّنه رجع عنه« ليس دلياًل عىل رجوع . 1
ابن عّباس E عن املتعة فعاًل، وهو إن أفاد فإّنه ال يفيد 
الظّن ويرتك  العاقل يعّول عىل  بأّن  الظّن، وال أعتقد  سوى 

)1(  المؤمنون: 6
حديث  المتعة،  نكاح  تحريم  في  جاء  ما  باب  النكاح،  كتاب  الترمذي:  سنن  مختصر      )2(

)1122(، ص147.. وقد مّر الكالم فيه من قبل، وسيأتي بعد ذلك أيضًا.
)3(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 

واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(، م5، ج9، ص181.
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ما ثبت باليقني.

يف . 2 وال   ،– ومسلم  البخاري   – الصحيحني  يف  نعثر  مل  إّنا 
ابن  أّن  عىل  تدّلل  واحدة  رواية  علــى  املعتبـرة  السـنـن 
عّباس E رجع عن قوله إالّ يف الرتمذي، ورّده الزخمرشي 
يف كّشافه)1( أيضًا بقوله: أّما رجوعه عن املتعة فرواه الرتمذي 

بسند ضعيف عنه.

من . 3 بإشارة  ولو  الراوي  باسم  يرّصح  مل  عياض  القايض  إّن 
ما  نفي  عىل  دلياًل  يكون  ألن  يصلح  ال  هذا  ومثل  بعيد.. 
قامت عليه البّينة املقطوع بصّحتها.. وقال الشعبي: »حّدثني 
من  خرج  ما  أّنه  عّباس  ابن  أصحاب  من  نفًرا  عرش  بضعة 

الدنيا حتى رجع عن قوله يف الرصف واملتعة«)2(.

إالّ أّنه يرد عليه باإلضافة إىل بعض ما ورد عىل القايض عياض:

أّن الرواية مرسلة.. 1

أّن النفر الذين رووا الرجوع عن ابن عّباس جمهولني.. 2

أّن الشعبي منحرف عن عيل بن أيب طالب C وعن بني . 3
هاشم.

أّن الشعبي نديم احلّجاج وقايض عبد امللك بن مروان.. 4

)1(    عند تفسيره آلية االستمتاع: صفحة 498.
)2(    المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم: ص94.
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فالرواية بذلك مل تكن لتعارض ما صّحت واستفاضت روايته)1(.

ثّم لو سلمنا بذلك، فإّنه ال يلزم من التسليم بذلك حينئٍذ حرمة 
املتعة، إذ أّن فتوى ابن عّباس ليست هي املستند واحلّجة لدى الشيعة 
اإلمامّية وإن كان صحابّيًا جلياًل وعظياًم لدهيم، فسواء عندنا رجوعه 
عن املتعة أو عدمه، فاحلّجة عىل إباحة املتعة – كام أثبتناها – مأخوذة من 
القرآن الكريم والسنّة املطّهرة والعقل واإلمجاع، وهذا ما يعلمه الشعبي 
جّيدًا؛ ولذا أعقب قوله السابق بقوله: »فإن مل ُيقبل رجوعه – أي رجوع 
العلم وال  التابعني بعده يرفع قوله، واألّمة ترث  – فإمجاع  ابن عّباس 

ترث ضالل أحد«)2(.

وال أدري من أين أتى الشعبي باإلمجاع، فهل كان ابن عّباس هو 
املعارض الوحيد! إذن أين: أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C، وعبد 
اهلل بن مسعود، وجماهد، وعطاء، وجابر بن عبد اهلل األنصاري، وسلمة 
بن األكوع، وأيب سعيد اخلدري، واملغرية بن شعبة، وسعيد بن جبري، 
حبيب  بن  حمّمد  جعفر  أبو  األخباري  العالمة  ذكر  وقد  جريح،  وابن 
أباحوا  الذين  الصحابة  من  مجلة  »املحرب«  كتابه  يف  هـ(   245( املتويف 
املتعة، منهم: خالد بن عبد اهلل األنصاري، وزيد بن ثابت األنصاري، 
النبي  بيت  أهل  مجيع  إىل  باإلضافة  اخلزاعي...)3(  احلصني  وعمران 

)1(    من جواب السّيد األمين على دعوى رجوع ابن عّباس E عن إباحة المتعة، نقاًل من 
)المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم(: ص95.. بتصّرف.

)2(    المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم: ص96.
)3(    من كالم المحقق الحلي، نقلته من )المتعة ومشروعّيتها في اإلسالم( ص116 – 117.
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الطيبني الطاهرين C؟  فأين الشعبي عن هؤالء وَمن تبعهم؟.

البيت  أهل  مدرسة  يف   – اإلمجاع  أّن  وغريه  الشعبي  ليعلم  ثّم 
C – ال يعني شيئًا إذا مل يكن كاشفًا عن قول املعصوم C، وقد 
علمنا أّن كلمة املعصوم قد اتفقت عىل إباحة املتعة وعىل عدم نسخها، 
ومع ذلك يكفينا قول القايض عياض – يف الرّد عىل اإلمجاع املّدعى –: 
واختلف أصحاب مالك هل حيّد الواطئ فيه – أي يف املتعة –، ومذهبنا 
اختالف  اخلالف  ومأخذ  اخلالف..  وشبهة  العقد  لشبهة  حيّد  ال  أّنه 
األصوليني يف أّن اإلمجاع بعد اخلالف هل يرفع اخلالف ويصرّي املسألة 
جممعًا عليها، واألصّح عند أصحابنا أّنه ال يرفعه بل يدوم اخلالف وال 

يصري بعد ذلك جممعًا عليها أبدًا)1(.

الصحايب  عّباس،  ابن  قّيم  الشعبي  أّن  ذلك  من  واألعجب 
اجلليل، املشهود له بالعلم والفقه واحلديث، حّتى لّقب بحرب األّمة، بأّنه 
العلم وال  فقال: »واألّمة ترث  رأيه هذا،  ليس خمطأ فقط بل ضاّل يف 

ترث ضالل أحد«!.

)1(    صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص181 – 182.



الفصل الثالث

تساؤالت 



هل المتعة زنا؟

للمتعة،  جتويزهم  يف  الشيعة  عىل  يشنعون  الناس  من  قوم  هناك 
ويصفون املتعة للعوام بأهّنا الزنا رصاحة – والعياذ باهلل تعاىل –، وبعد 
ذلك حياولون أن يظهروا شيئًا من التشابه قدر املستطاع ولو عن طريق 
التعّسف يف التحليل أو رّبام االفرتاء، ولذلك خّصصنا هذا البحث يف 
بيان الفروق بني املتعة املباحة، وبني الزنا املحّرم.. وذكرنا يف ذلك ثامنية 

فوارق:

• األول:	

النَِكاح مصدر قيل هو يف اللغة الضّم واجلمع، ويف الرّشع عقد 
يرد عىل متليك متعة البضع قصًدا.. وقيل النَِكاح لغة حقيقة يف العقد، 

جماز يف الوطء، وقيل عكسُه، وقيل مشرتك بينهام اشرتاًكا لفظيًّا)1(.

)1(   معجم )محيط المحيط(.
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هل المتعة زنا؟

للمتعة،  جتويزهم  يف  الشيعة  عىل  يشنعون  الناس  من  قوم  هناك 
ويصفون املتعة للعوام بأهّنا الزنا رصاحة – والعياذ باهلل تعاىل –، وبعد 
ذلك حياولون أن يظهروا شيئًا من التشابه قدر املستطاع ولو عن طريق 
التعّسف يف التحليل أو رّبام االفرتاء، ولذلك خّصصنا هذا البحث يف 
بيان الفروق بني املتعة املباحة، وبني الزنا املحّرم.. وذكرنا يف ذلك ثامنية 

فوارق:

• األول:	

النَِكاح مصدر قيل هو يف اللغة الضّم واجلمع، ويف الرّشع عقد 
يرد عىل متليك متعة البضع قصًدا.. وقيل النَِكاح لغة حقيقة يف العقد، 

جماز يف الوطء، وقيل عكسُه، وقيل مشرتك بينهام اشرتاًكا لفظيًّا)1(.

)1(   معجم )محيط المحيط(.
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فالنكاح يعني الزواج)1(، وعقد النكاح هو عقد الزواج)2(، قال 
تعاىل: چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  چ)3(، 

قال تعاىل: چ ې   ې   ې  ى  ى  ائچ )4(.

املتعة  أّن  عىل   – أّوالً   –  A البيت  أهل  روايات  دّلت  وقد 
نكاح:

عن »عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، . 1
نكاح  بثالث:  الفرج  »حيّل  قال:   C عبداهلل  أيب  عن 
بمرياث، ونكاح بال مرياث، ونكاح ملك اليمني«)5(، واملراد 
بال  بالنكاح  واملراد  الدائم..  الزواج  هو  بمرياث:  بالنكاح 

مرياث: الزواج املؤّقت )املتعة(.

بن . 2 العباس  عن  حممد،  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  »حممد  عن 
قال:  زيد،  بن  احلسني  عن  زياد،  بن  حممد  عن  موسى، 
سمعت أبا عبداهلل C يقول:» حيّل الفرج بثالث: نكاح 

بمرياث، ونكاح بال مرياث، ونكاح بملك اليمني«)6(.

عن »عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن . 3

)1(    معجم )المحيط(.
)2(    معجم )الغني(.

)3(    النور: 33.
)4(    النساء: 6.

)5(    الفروع من الكافي:) 299- باب وجوه النكاح(، ح1-ص785.
)6(    المصدر السابق:ح2.
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احلسني بن زيد قال: سمعت أبا عبداهلل C يقول: »حيّل 
ونكاح  مرياث،  بال  ونكاح  بمرياث،  نكاح  بثالث:  الفرج 

بملك اليمني«)1(.

ويؤّيد ذلك:

النووي،  عنه  يرويه  فيام  القايض عياض  به  ما رّصح  أّوالً: 
نكاًحا  كانت  املتعة  هذه  أّن  عىل  العلامء  واتفق  قال:  حيث 
إىل أجل ال مرياث فيها، وفراقها حيصل بانقضاء األجل من 
غري طالق)2(.. فهو يشهد بأّن املتعة نكاح، وتعبريه عنها بـ 
)كانت( بإعتبار أّنه يرى النسخ، ومل يثبت عندنا ذلك، إذن 
هي يف األصل نكاح.. وال معتقد أو قائل يف الزنا بأّنه نكاح.

ثانيًا: تسمية املتعة بـ )نكاح املتعة( يف كتب حديث السنّية 
يدّل عىل كوهنا نكاحًا، فهذا:

»هنى . 1 بـ  الباب  يعنون  صحيحه  يف  البخاري 
رسول اهلل K عن نكاح املتعة آخًرا«.

مسلم يف صحيحه يعنون الباب بـ »نكاح املتعة . 2
وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ، واستقّر 

حتريمه إىل يوم القيامة«.

)1(    المصدر السابق: ح3.
)2(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 

واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(، م5، ج9، ص181.
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مالك يف موطئه يعنون الباب بـ »نكاح املتعة«.. 3

يف . 4 جاء  »ما  بـ  الباب  يعنون  سننه  يف  الرتمذي 
حتريم نكاح املتعة«.

عن . 5 »النهي  بـ  الباب  يعنون  سننه  يف  ماجه  ابن 
نكاح املتعة«.

نكاح . 6 بـ»يف  الباب  يعنون  سننه  يف  داوود  أبو 
املتعة«... الخ، بينام ال نجد أحدًا منهم يعرّب عن 

الزنا بالنكاح.

• الثاني:	

والزواج  واملرأة،  الرجل  بني  عالقة   – باهلل  والعياذ   – الزنا  إّن 
– عند  الظاهر  الرجل واملرأة، فهام من حيث  الدائم كذلك عالقة بني 
اإلنسان  ذلك  علينا  يشكل  قد  وهلذا  واحد..   – اإلسالم  يفقه  ال  َمن 
هي  اجلنسّية  العالقة  فيقول:   – وقيمه  اإلسالم  عن  البعيد   – الغريب 
الزواج  املسلمون  الزنا، فلامذا حيّلل  الزواج أو يف  هي، سواء كانت يف 

وحيّرمون الزنا؟!

يعتربه  الذي  الكالم  هو  وحيّرم  حيّلل  الذي  أّن  يدري  ال  أّنه  إذ 
أجل  من  ذلك  وكّل  الطالق..  أو  الزواج  كصيغة  األقدس،  الشارع 
حكمة سبق وأن أرشنا إليها إختصاًرا.. فهم قالوا: إّنام الزواج مثل الزنا 

وأحّل اهلل الزواج وحّرم الزنا، كام چ..  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ ...چ)1(، وكام أحّل اهلل تعاىل الزواج الدائم أحّل 
الزواج املنقطع – الذي هو املتعة – بصيغة معّينة، وعقد مبنّي.

وهلذا يقول السّيد السيستاين )أعىل اهلل مقامه(: »النكاح املنقطع 
كالنكاح الدائم يف توّقفه عىل عقد مشتمل عىل اجياب وقبول لفظيني، 
تكفي  ال  كام  الطرفني،  من  القلبي  الرضا  جمّرد  وقوعه  يف  يكفي  فال 
املعاطاة وال الكتابة وال اإلشارة من غري األخرس، واألحوط لزومًا أن 
يكون باللغة العربية مَلن يتمّكن منها، ويكفي غريها من اللغات املفهمة 

ملعناه يف حّق غري املتمّكن منها وإن متّكن من التوكيل «)2(.

و  )متّعت(  ثالثة:  العقد  هذا  يف  اإلجياب  »ألفاظ  ويقول: 
)زوّجُت( و )أنكحُت( فأهّيا حصل وقع اإلجياب به، وال ينعقد بغريها 

كلفظ التمليك واهلبة واإلجارة.

ويتحّقق القبول بكّل لفظ داّل عىل إنشاء الرضا بذلك اإلجياب 
أو  )قبلُت(  قال:  ولو  النكاَح(،  أو  التزويَج  أو  املتعَة  )قبلُت  كقوله: 
الناحية،  هذه  من  الدائم  كالزواج  فهي  كفى«)3(،  واقترص  )رضيُت( 
وليس الزنا كذلك.. فهو ال يتوّقف عىل عقد مشتمل عىل إجياب وقبول 
لفظيني، بل يكفي يف وقوعه جمّرد الرضا القلبي، بل ويقع حتى مع جتّرده 

عن الرضا القلبي، وتكفي فيه املعاطاة والكتابة و... الخ.

)1(    البقرة: 275.
 ،)229( رقم  مسألة  المنقطع،  النكاح  في  الخامس،  الفصل  ج3،  الصالحين:  منهاج      )2(

ص73.
)3(    المصدر السابق: مسألة رقم )230(، ص73.
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• الثالث:	

عهـد  يف  املتعـة  يامرســون  كانوا  الصحابة  أّن  سبق  فيام  ذكرنا 
وعمر..  بكر  أيب  عهد  يف  وكذلك  منه،  ومسمع  بمرأى   Kالنبي
فهل نتهمهم بالزنا – والعياذ باهلل –؟ وهل كان الرسول K يقّرهم 
الكثري من  أّن هناك  الزنا يف يشء؟.. أضف إىل ذلك  عليه لو كان من 
الروايات التي جاءت تقول: بأّن الرسول هو َمن أذن هلم بل وأمرهم 
قول  من  باهلل  والعياذ   – باملنكر   K الرســول  يأمــر  فهل  باملتعة، 
ذلك –؟ واألعظم من ذلك بأّنا قد أثبتناها من القرآن الكريم، فاملتعة 
رخصة من رّب العاملني أو كام يقول ابن عّباس E: »ما كانت املتعة 

.»K إالّ رمحة رحم اهلل هبا أّمة حمّمد

ُنسخت  فلاّم  قبل نسخها،  نكاًحا صحيًحا  املتعة  ُيقال: كانت  ال 
أصبحت حمّرمة كالزنا!

ألّنه ُيقال: نعم هي حمّرمة كالزنا عند َمن ثبت لديه نسخها، مباحة 
C عند َمن مل يثبت لديه نسخها، وهذا عني ما ورد عن اإلمام الرضا
أّنه قال: »املتعة ال حتّل إالّ مَلن عرفها، وهي حرام عىل َمن جهلها«، أي 
املطّهرة  والسنّة  الكريم  بالكتاب  الثابت  َمن عرف حكمها  حالل عىل 
حكمها  جهل  من  عىل  وحرام  به،  واعتقد  بذلك  فآمن  احللّية،  وهو 
الثابت فيهام – أي الكتاب والسنّة –، واعتقد بنسخها وحرمتها، فآمن 
بذلك واعتقد به.. كام أّنه ال يصّح تسميتها أو تشبيهها أو ثمثيلها بالزنا 
احلّد،  حول  خالف  املتعة  يف  بينام  احلّد  فيه  جيب  فالزنا  حال،  كّل  عىل 
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والراجح عندهم عدمه، قال القايض عياض: واختلف أصحاب مالك 
هل حيّد الواطئ فيه – أي يف نكاح املتعة –، ومذهبنا أّنه ال حيّد لشبهة 
العقد وشبهة اخلالف)1(، ولكن لو سألت القايض عياض: أحيّد الزاين 
والزانية أم هناك خالف يف ذلك؟ ولو سألته عن مذهبه يف حّد الزاين، 
الكريم  القرآن  به  لقال: حيّد وال خالف يف ذلك، كيف ال وقد رّصح 

علنًا، فقال )عّز من قائل(: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  
ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڃچ)2(
الزواج  أّن  لدهيا  ثبت  قد  أّنه  الناس  من  فرقة  اّدعت  لو  ماذا  ثّم 
الدائم قد نسخ، وأقامت أدّلة عىل ذلك، فآمنت هي بذلك واعتقدت.. 
الفئة من  لتلك  النسخ، هل حيّق  النّاس ذلك  البقّية من  يثبت لدى  ومل 
– التي حّرمت الزواج الدائم بناًء عىل أدّلتها التي مل تصّح عند  النّاس 
املجموعة األخرى من النّاس – أن تّتهم بقّية النّاس بالزنا، بدعوى أّن 

الزواج عالقة جنسّية كام هو الزنا ؟!

ال ُيقال:  بأّن املتعة من الزنا.. ولكّن اهلل تعاىل أحّلها لظرف معنّي 
ورضورة طارئه.

ا كبرًيا – من  ألّنه ُيقال: هل يعجز اهلل – تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
أن يأيت بحّل واقعي عميل لذلك الظرف أو تلك الرّضورة دون أن يبيح 

)1(    صحيح مسلم بشرح النووي: باب )نكاح المتعة وبيان أّنه أبيح ثّم نسخ، ثّم أبيح ثّم نسخ 
واستقّر تحريمه إلى يوم القيامة(، م5، ج9، ص181.

)2(    النور: 2 .
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املحظور املشّدد عىل حظره؟ إّن اهلل تعاىل ال يوصف بعجز ليرّشع ما أراد 
لعباده االمتناع عنه مطلقًا.

• الرابع:	

 يشرتط يف النكاح املنقطع ذكر املهر)1(، فلو عقد بال ذكره يف العقد 
عمدًا أو جهاًل أو نسيانًا أو غفلة أو غري ذلك بطل، وكذا لو جعل املهر 
ممّا ال يملكه املسلم كاخلمر واخلنزير، وكذا لو جعله من مال الغري مع 
عدم إذنه، أّما الزنا فيحصل بأجرة وبدون أجرة، وسواء كانت األجرة 
ممّا يملكها املسلم أو من غريها، وسواء كانت من مال الشخص أو من 

مال الغري، وسواء كان ذلك بإذنه أو بغري إذنه.

• الخامس:	

يف املتعة جيب عىل الزوجة املدخول هبا أن تعتّد بعد هبة املّدة أو 
انقضائها:

إذا كانت حائاًل : . 1

  وكانت ممّن حتيض فعّدهتا حيضتان.- 

  وكانت ممّن ال حتيض فعّدهتا مخسة وأربعون يوًما.- 

)1(    بل و )يعتبر أن يكون المهر معلومًا فال تصّح المتعة بالمهر المجهول(.. منهاج الصالحين: 
ج3، الفصل الخامس، في النكاح المنقطع، مسألة رقم )235(، ص76 .
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إن كانت حاماًل : . 2

فعّدهتا إىل أن تضع محلها.- 

وكذلك إذا مات زوجها لزمها أن تعتّد عّدة الوفاة، فإن:. 3

 كانت حائال فعّدهتا أربعة أشهر وعرشة أّيام.- 

 كانت حاماًل فعّدهتا أبعد األجلني، واألجالن مها:- 

- وضع احلمل.

- أربعة أشهر وعرشة أّيام.

أّما الزانية فال عّدة هلا.

• السادس:•	

يف املتعة جيب أن ال يكون هناك مانع يف دين اإلسالم يمنع الرجل 
– الزوج – من نكاح املرأة – الزوجة –: من نسب أو سبب أو رضاع أو 
إحصان أو عّدة أو غري ذلك من املوانع الرشعّية، ككوهنا معقوًدا عليها 
ألحد آبائه وإن كان قد طّلقها أو مات عنها قبل الدخول هبا، وككوهنا 
كيفام  مرتكبه  عند  فيصّح  الزنا  أما  ذلك..  نحو  أو  مثاًل،  لزوجته  أختًا 

اتفق ومهام كان.
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• السابع•:	

األبناء  من  كغريه  له  إالّ  يدعى  وال  بأبيه  يلحق  الولد  املتعة  يف 
واآلخر  املتعة  من  أحدمها  املتوّلد  الولدين  بني  فرق  وال  بل  والبنات، 
األبناء  يف  الواردة  الرشعّية  العمومات  ومجيع  الدائم،  النكاح  من 
واآلباء واألّمهات شاملة ألبناء املتعة وآبائهم وأّمهاهتم، وكذا القول يف 
العمومات الواردة من اإلخوة واألخوات وأبنائهم، واألعامم والعاّمت، 

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی          ... چ   واألخوال واخلاالت وأبنائهم: 
ی  ی     جئحئ  ...چ)1( مطلقًا.

»الولد   :K النبي  لقول  بالزاين  الولد  يلحق  فال  الزنا  يف  أّما 
للفراش وللعاهر احلجر«.

• الثامن:	

  املرياث.. فإّنه يثبت للولد املتوّلد من املتعة إن مات أحد أبويه 
حاله يف ذلك حال الولد املتوّلد من النكاح الدائم، فهو مشمول بقوله 
ڱڱچ)2(،  ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ    گ   چ  تعاىل: 
 – الزنا  من  املتوّلد  الولد  بينام  قبلهام..  مات  إن  أبواه  منه  يرث  كذلك 

والعياذ باهلل – ال يرث أبويه)3( وال يرثانه.

)1(    األنفال: 75.
)2(    النساء: 11.

بوضوح   القارئ  إلى  الفكرة  إيصال  منه  الهدف  مسامحي،  تعبير  أبويه(  يرث  )ال  قولي:    )3(
وإالّ فإن الزنا ال يثبت به نسب.
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ال ُيقال: إّن فقهاء الشيعة اإلمامّية جّوزوا التمّتع بالزانية، والقرآن 
الكريم يقول: چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ چ)1(، والزمه أن يكون املتمتِّع بالزانية 

إّما زان – وهو املطلوب إثباته – أو مرشك – وهو أسوأ من الزاين –!

ألّنه ُيقال يف جواب ذلك:

الشهوة ال . 1 األوىل هو قضاء  الدرجة  املتعة يف  من  املراد  إّن 
انجاب الولد، وهلذا جاز للمتمتِّع أن يعزل عن املتمّتع هبا 
من دون إذهنا، وبام أن قضاء الشهوة يكون بالعفيفة والزانية 
جاز  رشعّي  مانع  هناك  يكون  أن  دون  من  سواء  حّد  عىل 
التمّتع بالزانية.. ولكن عىل كراهة كام يقول فقهاء اإلمامّية، 
وذلك رّبام يكون بسبب احتامل محل هذه املرأة – )الزانية( 
املولود  به  يلحق  وحينئٍذ  له،  فتلد  املتمتِّع  من  هبا–  املتمّتع 
وُينسب إليه، فيعرّي الولد بعد ذلك بأّمه، ومن أهّم حقوق 
أّمه، ورّبام هلذا وغريه قال  أبيه أن حُيسن اختيار  الولد عىل 
عىل  بالزنا  باملشهورة  التمّتع  بحرمة  اإلمامّية  فقهاء  بعض 
األحوط وجوبًا، ومن هنا – أيًضا – كان التأكيد منهم عىل 
قبل  حاهلا  عن  يسأل  وأن  بل  عفيفة،  هبا  املتمّتع  تكون  أن 

الزواج مع التهمة من أهّنا ذات بعل أو ذات عّدة أم ال.

أّما قوله تعاىل: چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    . 2

)1(  النور: 3.
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ففيه  چ)1(  ژ  ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ    ڍ   ڍ    ڇ  
أقوال متعّددة، هي:

وتبشيع أ.  الزنى  تشنيع  الكريمة  اآلية  مقصد  يكون  أن 
بقوله:  ويريد  املؤمنني،  علــى  وأّنـه حمـــّرم  أمــره، 
بمعنى  النكاح  فيكون  يطأ؛  ال  أي  چ  چ   ڃ   چ   
القّصة مبالغة وأخذًا من كال الطرفني،  اجلامع، ورّدد 
ثّم زاد تقسيم املرشكة واملرشك من حيث الرشك أعّم 
يف املعايص من الزنى، فاملعنى: الزاين ال يطأ يف وقت 
منها  أسوأ  هي  َمن  أو  املسلامت)2(  من  زانية  إالّ  زناه 
بزواج  القول  املرشكات)3(، وال عالقة هلذا  من  حاالً 

الزانية زواجًا صحيحًا.

ما رواه أبو داوود والرتمذّي عن عمرو بن شعيب عن ب. 
أبيه عن جّده أّن مرثد بن أيب مرثد كان حيمل األسارى 

)1(  النور: 3.
)2( وبعبارة أخرى أوضح: أي أّن الزاني ال يزني إاّل بزانية من المسلمات أو...، وهذا شيء 

طبيعي فإّن التي تمارس الزنى معه البّد أن تكون زانية.
)3(  هذا هو الوجه األّول من الوجوه التي ذكرها القرطبي في تفسيره لآلية المباركة.. وأّيد هذا 
القول بما نقله عن ابن عّباس وأصحابه فقال: ] وقد روي عن ابن عّباس وأصحابه أّن النكاح 
في هذه اآلية الوطأ[، كما قال عن هذا القول: ]واّتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ[، ثّم 
قال دفاعًا عنه: ]وأنكر الزّجاج وقال: )ال ُيعرف النكاح في كتاب الله تعالى إالّ بمعنى التزويج 
 K وليس كما قال، وفي القرآن چ  مئ  ىئ   يئ  جبحب   چ – البقرة: 230 – وقد بّينه النبي
أّنه بمعنى الوطء، وقد تقّدم في »البقرة«، وذكر الطبرّي ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن 
ل، وحكاه الخّطابّي عن ابن عّباس،  جبير، وابن عّباس، وعكرمة، ولكن غير ُمخلَّص وال مكمَّ

وأّن معناه الوطء، أي ال يكون زنى إالّ بزانية، ويفيد أّنه زنًى في الجهتين[.
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وكانت  )َعنَاق(  هلا  ُيقال  بغّي  بمّكة  وكان  بمّكة، 
يا رسول  فقلُت:   K النبي قال: فجئُت  صديقته، 
اهلل! أنكح عناق؟ قــال: فســكت عنــّي، فنزلـت: 
چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ چ، فدعاين فقرأها 
وحديث  داوود،  أيب  لفظ  تنكحها..  ال  وقال:  عيّل 
املرأة  قال اخلّطايب: هذا خاّص هبذه  الرتمذي أكمل، 
إذ كانت كافرة، فأّما الزانية املسلمة فإّن العقد عليها ال 
ُيْفَسخ)1(، وهو واضح أن ال عالقة له بالعقد املؤّقت 
عىل الزانية املسلمة، خصوصًا إن أخذنا بقول اخلّطايّب 

بأّن هذا خاص بتلك املرأة املسّمية بـ )َعنَاق(.

استأذن ج.  أيضًا  املسلمني  من  رجل  يف  خمصوصة  أهّنا 
رسول اهلل K يف نكاح امرأة ُيقال هلا )أّم َمْهُزول(، 
عليه،  ُتنفق  أن  ورشطت  الزانيات،  بغايا  من  وكانت 
العاص  بن  عمرو  قاله  اآلية،  هذه  تعاىل  اهلل  فأنزل 
وجماهد)2(.. وهذا القول – كام هو مالحظ – ال عالقة 

له بالعقد املؤّقت عىل الزانية املسلمة.

أهّنا نزلت يف أهل الصفة – وكانوا قومًا من املهاجرين د. 
فنزلوا  عشائر،  املدينة مساكن وال  يكن هلم يف  ومل   –
الرزق  يلتمسون  رجل  أربعامئة  وكانوا  املسجد  ة  ُصفَّ

)1(    هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها القرطبي في تفسيره لآلية المباركة.
)2(    هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها القرطبي في تفسيره لآلية المباركة.
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ة بالليل، وكان باملدينة بغايا  فَّ بالنهار، ويأوون إىل الصُّ
والطعام،  بالكسوة  خماصيب  بالفجور،  متعالنات 
ة أن يتزّوجوهّن فيأووا إىل مساكنهّن،  فَّ فهّم أهل الصُّ
اآلية  هذه  فنزلت  وكسوهتّن،  طعامهّن  من  ويأكلوا 

صيانة هلم عن ذلك، قاله ابن أيب صالح)1(.

ة وبني زواج املتعة بنّي: فَّ والفرق بني زواج أهل الصُّ

أراد أهل . 1 بالفجور الاليت  املتعالنات  البغايا  بأّن 
يف  ورد  كام  مرشكات  كّن  هبّن  الزواج  ة  فَّ الصُّ
هّم  ملا  ذلك  ]نزل  قال:  اجلاللني؛ حيث  تفسري 
املرشكني  بغايا  يتزّوجوا  أن  املهاجرين  فقراء 
وهّن مورسات لينفقن عليهم[)2(، بينام ال جيوز 
املرشكَة  املسلُم  يتزّوج  أن   – اإلمامّية  عند   –
وسواء  متعة،  أو  دائاًم  الزواج  ذلك  كان  سواء 
من  الزواج  أّما  زانية..  غري  أو  زانية  هي  كانت 
ما  فهذا   – التائبة  خصوصًا   – املسلمة  الزانية 
يكّره  ذلك  ومع  الكريمة،  اآلية  له  تتعّرض  مل 
أّما   – التائبة  غري   – الزانية  من  التمّتع  اإلمامّية 
املتعالنات بالفجور وإن كّن مسلامت فاإلمامّية 
حتتاط بعدم الزواج هبّن، فيقول فقهاء اإلمامّية 

)1(    هذا هو الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها القرطبي في تفسيره لآلية المباركة.
)2(    تفسير الجاللين ص452.
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بالزنا  مشهورة   – املرأة   – كانت  اذا  ذلك:  يف 
بعد  إالّ  هبا  التمّتع  ترك  لزومًا  فاألحوط 
عىل  يؤّكدون   – أسلفنا  وكام   – بل  توبتها)1(، 
مع  حاهلا  عن  والسؤال  بل  بالعفيفة،  التمّتع 
إّنام  الكريمة  اآلية  بأّن  قلنا  إذا  أّما  اإلمكان.. 
يف  ورد  كام   – ة  فَّ الصُّ أهل  خصوص  يف  نزلت 
]فقيل:  قال:  قولني،  أحد  يف  اجلاللني  تفسري 
فاألمر   – عام[)2(  وقيل  هبم،  خاٌص  التحريم 
إىل  حيتاج  وال  الواضحات،  أوضح  من  حينئٍذ 

مزيد من التعليق.

حاجة . 2 عن  ناجتًا  يكن  مل  ة  فَّ الصُّ أهل  زواج  أّن 
هؤالء  إالّ  ذلك  إىل  طريق  وال  ماّسة،  جنسّية 
يأووا  أن  أجل  من  كان  بل   ،– مثاًل   – النسوة 
ويأكلوا من طعامهّن وكسوهتّن  إىل مساكنهّن، 
أو كام يف تفسري اجلاللني: ]لينفقن عليهم[ من 
أمواهلّن احلرام، بينام يف الزواج املنقطع )املتعة( 
الشهوة  قضاء  أّوالً  به  فاملراد  كذلك،  يكون  ال 
اجلنسّية، وال نفقة بني الزوجني فيها، فال الرجل 
ينفق عىل املرأة، وال املرأة تنفق عىل الرجل، ثّم 

)1(    منهاج الصالحين، للسّيد السيستاني: ج3، ص82، مسألة رقم )261(.
)2(    تفسير الجاللين: ص452.
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أّنه قد ورد يف كتب أحاديث اإلمامّية أّن اإلنسان 
إذا كان مستغيًا عنها فإّن الكّف عنها أفضل له، 

منها عىل سبيل املثال:

عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، . 1
أبا احلسن  قال: »سألت  بن يقطني  عن عيل 
أنت  وما  فقال:  املتعة  عن   C موسى 

وذاك فقد أغناك اهلل عنها«)1(.

بن . 2 حمّمد  بن  املختار  عن  إبراهيم،  بن  عيل 
بن  عبداهلل  عن  احلسن،  بن  وحمّمد  املختار، 
يزيد  بن  الفتح  عن  مجيعًا،  العلوي  احلسن 
املتعة  عن   C احلسن  أبا  »سألت  قال: 
فقال: هي حالل مباح مطلق ملن مل يغنه اهلل 
بالتزويج فليستعفف باملتعة فإن استغنى عنها 

بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها«)2(.

عن . 3 زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عّدة 
حمّمد بن احلسن بن شمون قال : »كتب أبو 
احلسن C إىل بعض مواليه ال تلّحوا عىل 
تشتغلوا  فال  السنّة  إقامة  عليكم  إّنام  املتعة، 
هبا عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويترّبين 

)1(    الفروع من الكافي: 287-باب) أّنه يجب ان يكف عنها َمْن كان مستغنيا(، ج1-ص831.
)2(    نفس المصدر: ح 2.
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ويدعني عىل اآلمر بذلك ويلعنونا«)1(.

مّحاد، 4.  أيب  بن  صالح  عن  حممد،  بن  عيل 
عمر،  بن  املفّضل  عن  سنان،  ابن  عن 
يف  يقول   C عبداهلل  أبا  سمعت  قال: 
ُيرى  أن  أحدكم  يستحي  أما  املتعة:»دعوها 
يف موضع العورة فيحمل ذلك عىل صاحلي 

إخوانه وأصحابه«)2( 

قال: هـ.  أّنه  وذلك  احلسن،  عن  وغريه  الزّجاج  ذكره 
وهذا  قال:  املحدودة،  والزانية  املحدود  الزاين  املراد 
حكم من اهلل، فال جيوز لزان حمدود أن يتزّوج إالّ زانية 
حمدودة، وقال إبراهيم النخعّي نحوه، ويف مصنّف أيب 
داوود عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل K: »ال 
حمدودًا  أّن  وروى  مثله«..  إالّ  املحدود  الزاين  ينكح 
وهذا  بينهام)3(،   E عيل  ففّرق  حمدودة  غري  تزّوج 
القول – كام هو واضح – ال عالقة له بالعقد املنقطع 

عىل الزانية املسلمة غري املحدودة.

بن سعيد، و.  مالك، عن حييى  أهّنا منسوخة، روي عن 

)1(    نفس المصدر السابق: ج3.
)2(    نفس المصدر السابق: ج4-ص832

)3(   هذا هو الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرها القرطبي في تفسيره لآلية المباركة، ثّم نقل 
عن العربي قوله: وهذا ال يصّح نظرًا كما ال يثبت نقاًل، وهل يصّح أن يوقف نكاح من حّد من 
الرجال على نكاح َمن حّد من النساء، فبأّي أثر يكون ذلك، وعلى أّي أصل ُيقاس من الشريعة.
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عن سعيد بن املسّيب، قال: چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
چ)1(،  ڌ   ڌ    ڍ   ڍ    ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   

قال: َنَسَخت هذه اآلية التي بعدها چ ٱ  ٻ  
ٻ...چ)2(، وقاله ابن عمرو، قال: دخلت الزانية يف 
أيامى املسلمني، قال أبو جعفر النّحاس: وهذا القول 
زنى  َمن  إّن  يقولون:  الفتيا  وأهل  العلامء،  أكثر  عليه 
بامرأة فله أن يتزّوجها ولغريه أن يتزّوجها، وهو قول 
بن زيد، وعطاء، وطاوس،  ُعمر، وسامل، وجابر  ابن 
وأصحابه،  حنيفة  أيب  قول  وهو  أنس،  بن  ومالك 
وقال الشافعي: القول فيها كام قال سعيد بن املسّيب، 
إن شاء اهلل هي منسوخة)3(، وهذا القول من الوضوح 

بحيث ال حيتاج إىل تعليق.

)1(  النور: 3.
)2(   النور: 32.

)3(    هذا هو الوجه السادس من الوجوه التي ذكرها القرطبي في تفسيره لآلية المباركة.. إاّل 
أّنه نقل بعد ذلك عن ابن عطّية قوله: ]وذكر اإلشراك في هذه اآلية ُيضِعف هذه المناحي[، ثّم 
عّقب على ذلك بقول ابن العربي: والذي عندي أّن النكاح ال يخلو أن ُيراد به الوطء كما قال 
ابن عّباس أو العقد: فإن أريد به الوطء فإّن معناه: ال يكون زنى إالّ بزانية، وذلك عبارة عن أّن 
الوطأين من الرجل والمرأة زنًى من الجهتين، ويكون تقدير اآلية: وطء الزانية ال يقع إالّ من زان 
أو مشرك، وهذا ُيؤَثر عن ابن عّباس، وهو معنى صحيح.. فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبّية أو عاقل 
بمجنونة، أو مستيقظ بنائمة، فإّن ذلك من جهة الرجل، فهذا زان نكح غير زانية، فيخرج المراد 
عن بابه الذي تقّدم، قلنا: هو زنى من كّل جهة إالّ أّن أحدهما سقط فيه الحّد، واآلخر ثبت فيه.

وإن أريد به العقد كان معناه: أّن متزّوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة 
الزاني إالّ أّنه ال حّد عليه؛ الختالف العلماء في ذلك، وأّما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى 

يستبرئها فذلك جائز إجماعًا[.
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أّن الكالم مسوق لإلخبار عاّم من شأن مرتكبي هذه 	. 
أن من خبثت فطرته ال  أن يقصدوه وذلك  الفاحشة 
يميل إالّ إىل َمن يشاهبه يف اخلباثة، وجيانسه يف الفساد، 
و الزاين ال يميل إالّ إىل الزانية املشاركة له يف الفحشاء 
كذلك  والزانية  املرشكة،  وهي  منها  أفسد  هو  وَمن 
منه  أفسد  الزاين، ومن هو  مثلها وهو  إىل  إالّ  متيل  ال 
األغلب كام  األعّم  وارد مورد  فاحلكم  املرشك،  وهو 

قيل يف قوله تعاىل: چ ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋۋ   ...چ)1(.

فهي أّوالً :جاءت يف بيان األعّم األغلب ال أهّنا 
قاعدة عاّمة، وقانون مّطرد.

ثانيًا: هي يف الزاين الذي يتزّوج زانية، ال يف غري 
الزاين إذا تزّوج زانية.. وفرق بني األمرين.

عن  اخبار  جمّرد  الكريمة  اآلية  كانت  إذا  ثالثًا: 
أمر قلبي بني الزاين والزانية، فال إشارة فيها إىل 

حرمة الزواج بالزانية.
بحال ح.  الالئق  أّن   : املعنى  و  التقبيح،  باآلية  املراد  أّن 

وهي  دوهنا  هي  َمن  أو  زانية  إالّ  ينكح  ال  أن  الزاين 
املرشكة، والالئق بحال الزانية أن ال ينكحها إالّ زان 

)1(    النور: 26 .. وهذا القول ينقله صاحب الميزان في – م 8، ج 15، ص 81 – عن بعض 
المفّسرين.



-196-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

أو َمن هو دونه و هو املرشك، و املراد بالنكاح العقد، و 
قوله : چ ...  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ )1(معطوف عىل 
أّول اآلية، و املراد وحّرم الزنا عىل املؤمنني)2( .. وعليه 
فال إشعار فيها بحرمة الزواج بالزانية .. والتقبيح يدّل 

عىل الكراهة وهذا ما تقول به اإلمامّية.
چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ    چ  تعاىل:  قوله  امليزان:  يف  جاء  وقد 
چ)3(  ژ  ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ    ڍ   ڍ    ڇ   ڇ     ڇ   ڇ  
الذي  أّن  بصدرها  املرتبط  ذيلها  سياق  إىل  بالنظر  وخاّصة  اآلية  ظاهر 
تشمل عليه حكم ترشيعي حتريمي وإن كان صدرها واردًا يف صورة 

اخلرب فإّن املراد النهي تأكيدًا للطلب وهو شائع.
واملحّصل من معناها بتفسري من السنّة من طرق أئّمة أهل البيت 
C أّن الزاين إذا اشتهر منه الزنا وأقيم عليه احلّد ومل تتبنّي منه التوبة 
حيرم عليه نكاح غري الزانية واملرشكة، والزانية إذا اشتهر منها الزنا وأقيم 

عليها احلّد ومل تتبنّي منها التوبة حيرم أن ينكحها إال زان أو مرشك.
تأويل،  وال  نسخ  غري  من  احكامها  عىل  باقية  حمكمة  فاآلية 
وتقييدها بإقامة احلّد وتبنّي التوبة ممّا يمكن أن يستفاد من السياق فإّن 
املراد  أّن  إىل  يلّوح  احلّد  بإقامة  األمر  بعد  النكاح  بتحريم  وقوع احلكم 
به الزاين والزانية املجلودان، وكذا إطالق الزاين والزانية عىل َمن ابتيل 
القرآن  دأب  من  بعيد  ذلك،  منه  وتبنّي  نصوحًا  توبة  تاب  ثم  بذلك 

وأدبه)4(.

)1(  النور: 3
)2(    الميزان في تفسير القرآن: م8، ج15، ص81.

)3(  النور: 3.
)4(     الميزان في تفسير القرآن: م8، ج15، ص81.

ابنتك  أو  أختك  تزوج  بأن  ترضى  هل 
أو... متعة؟

سؤال طاملا رّدده املخالفون ملذهب أهل البيت A من الذين 
شيعة  ألقموا  قد  بأهّنم  يظنّون  وهم  ُنسخت،  قد  املتعة  أّن  إىل  يذهبون 
أهل البيت A حجًرا، فام أن يبدأ احلوار بينهام يف موضوع املتعة حتى 
يسبقه بالسؤال: هل تقبل، وهل ترىض أن تزّوج أختك، ابنتك، أّمك، 

عّمتك، خالتك... متعة، فيقيض منها الرجل وطره ثّم يرتكها؟

وليس هذا من خمتّصات هذا الزمان، ولسنا أّول َمن ُووجه هبذا 
السؤال، فقد سأل أبوحنيفة أبا جعفر حمّمد بن النعامن صاحب الّطاق 
نعم،  قال:  حالل؟  أهّنا  أتزعم  املتعة  يف  تقول  ما  جعفر  أبا  يا  له:  فقال 
فقال  عليك،  ويكتسبن  يستمتعن  أن  نساء ك  تأمر  أن  يمنعك  فام  قال: 
حالالً،  كانت  وإن  فيها  يرغب  الصناعات  كّل  ليس  جعفر:  أبو  له 
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ابنتك  أو  أختك  تزوج  بأن  ترضى  هل 
أو... متعة؟

سؤال طاملا رّدده املخالفون ملذهب أهل البيت A من الذين 
شيعة  ألقموا  قد  بأهّنم  يظنّون  وهم  ُنسخت،  قد  املتعة  أّن  إىل  يذهبون 
أهل البيت A حجًرا، فام أن يبدأ احلوار بينهام يف موضوع املتعة حتى 
يسبقه بالسؤال: هل تقبل، وهل ترىض أن تزّوج أختك، ابنتك، أّمك، 

عّمتك، خالتك... متعة، فيقيض منها الرجل وطره ثّم يرتكها؟

وليس هذا من خمتّصات هذا الزمان، ولسنا أّول َمن ُووجه هبذا 
السؤال، فقد سأل أبوحنيفة أبا جعفر حمّمد بن النعامن صاحب الّطاق 
نعم،  قال:  حالل؟  أهّنا  أتزعم  املتعة  يف  تقول  ما  جعفر  أبا  يا  له:  فقال 
فقال  عليك،  ويكتسبن  يستمتعن  أن  نساء ك  تأمر  أن  يمنعك  فام  قال: 
حالالً،  كانت  وإن  فيها  يرغب  الصناعات  كّل  ليس  جعفر:  أبو  له 
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حنيفة  أبا  يا  تقول  ما  ولكن  أقدارهم  يرفعون  ومراتب  أقدار  وللنّاس 
يف النبيذ أتزعم أّنه حالل؟ فقال: نعم، قال: فام يمنعك أن تقعد نساء ك 
يف احلوانيت نّباذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة 

وسهمك أنفذ)1(.

وذكر عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن 
 C ُاذينة، عن زرارة قال: جاء عبد اهلل بن عمري الليثي إىل أيب جعفر
فقال: »ما تقول يف متعة النساء؟« فقال C: »أحّلها اهلل يف كتابه وعىل 
سنّة نبّيه، فهي حالل إىل يوم القيامة«، فقال:» يا أبا جعفر، مثلك يقول 
هذا وقد حّرمها عمر وهنى عنها«، فقال C: »وإن كان فعل«، قال: 
»إين أعيذك باهلل من ذلك أن حتّل شيئًا حّرمه عمر«، قال: فقال C له: 
»فأنت عىل قول صاحبك وأنا عىل قول رسول اهلل K فهلّم أالعنك 

إّن القول ما قال رسول اهلل K، وإّن الباطل ما قال صاحبك«

وبناتك  نساءك  أّن  يّسك  فقال:  عمري  بن  اهلل  عبد  فأقبل  قال: 
 C جعفر  أبو  عنه  فأعرض  قال:  يفعلن؟  عّمك  وبنات  وأخواتك 

حني ذكر نساءه وبنات عّمه)2(.

ويف مقام اجلواب عىل هذا السؤال يمكننا ان نشكل عىل الطرف 
اآلخر بام يعتقد به هو من قبيل رضاعة الكبري وزواج املسيار والزواج 
ابنتك...  أمك..  أختك..  ترضع  أن  أترىض  له:  ونقول  الطالق،  بنية 

)1(    الفروع من الكافي:285-أبواب المتعة، ح8، ص830.
الشريعة:  إلى تحصيل مسائل  الشيعة  تفصيل وسائل  السابق: ح4-ص829..  المصدر     )2(

ج21، أبواب المتعة، باب إباحتها، ح )26359 – 4(، ص6.
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رجال؟ ... وهكذا، ولكن ليس هذا من أخالقنا ويكفينا أن نقول:

مــا جــدوى هذا السؤال؟ سواء أجيب عليه بـ )نعم( أم . 1
بـ )ال(:

فإن أجيب عليه بـ )نعم( فهو مباح – عند املجيب - 
– شأنه شأن الزواج الدائم.

وإن أجيب عليه بـ )ال( فال يصرّيه ذلك حراًما أو - 
منسوًخا.

والسؤال فيه ينطبق بتاممه عىل الزواج الدائم، فلو 
رفض أحد من النّاس أن يزّوج ابنته فال يلزم منه 

كون الزواج الدائم حرامًا أو منسوخًا.

يرغب . 2 الصناعات  كّل  »ليس  و  مرغوب،  جائز  كّل  ليس 
يرفعون  ومراتب  أقدار  وللنّاس  حالالً،  كانت  وإن  فيها 

أقدارهم«.

إّن تزويج الرجل أخته، ابنته، أّمه... متعة ال يعني أّن الرجل . 3
أو  ابنته  أو  أّن رجاًل زّوج اخته  الغرية والرشف، فلو  عديم 
فطّلقت،  ثانية  زّوجها  ثّم  فطّلقت،  دائاًم  زواًجا  أو...  أّمه، 
هلذا  نقول  أن  يصّح  فهل  و...  ثالثة فامت زوجها،  فزّوجها 
الرجل بأّنه عديم الغرية والرشف إذا وافق أن يزّوجها مّرة 
رابعة أو خامسة؟ بالطبع ال، وال فرق يف املقام إالّ يف التسمية.

بغري . 4 أّمه...  ابنته،  أخته،  تبقى  أن  الرجل:  عند  أفضل  أهّيام 



-200-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

تتزّوج  أو  للفساد واالنحالل والترّبج  زواج فتكون عرضة 
وكبتها  فتقيض عىل شهوهتا   ،– هلا رشوطها  واملتعة   – متعة 
بطريق عميّل قد رّشعه اهلل تعاىل ورسوله K، وسبقه إليه 
فهو  بعد..  لديه نسخه وحرمته  يثبت  الكرام، ومل  الصحابة 
عىل أقّل التعابري نكاح شبهة ال حّد فيه كام سبقت إليه إشارة 
الزنا  بني  عياض  القايض  عند  املتعة  إذن  عياض،  القايض 
والزواج الدائم، وليست هي من الزنا أو الزنا بعينه كام يزعم 
البعض. فإذا دار األمر بني املتعة والزنا، فأهّيام يفّضل الرجل 

املتعة أم الزنا، وأهّيام أسلم يف رأيه؟

أيهما أقرب للتقوى: المتعة  
أو الزواج بنية الطالق

أو  عمدًا  يذكره  مل  فلو  األجل،  ذكر  املنقطع  النكاح  يف  يشرتط 
نسيانًا أو غفلة أو حياًء أو لغري ذلك بطل متعة بل مطلقًا عىل األظهر)1(.

بل البّد يف األجل أن يكون معّينًا بالزمان بنحو ال حيتمل الزيادة 
بالزمان  التقدير  دون  من  واملّرتني  باملّرة  مقّدرًا  كان  فلو  النقصان،  وال 
بني  مرّددًا  كان  أو  الشهر  من  يوٍم  أو  السنة  من  كشهر  جمهوالً  كان  أو 
الثمرة بطل  ادراك  أو  أو قدوم احلاج  أو شهرين  األقل واألكثر كشهر 
العقد، نعم البأس بام يكون مضبوطًا يف نفسه وإن توّقف تشخيصه عىل 

الفحص)2(.

)1(    منهاج الصالحين، للسيستاني: ج3، الفصل الخامس، في النكاح المنقطع، مسألة رقم 
)243(، ص77.

)2(    المصدر السابق: مسألة رقم )345(، ص78.
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أيهما أقرب للتقوى: المتعة  
أو الزواج بنية الطالق

أو  عمدًا  يذكره  مل  فلو  األجل،  ذكر  املنقطع  النكاح  يف  يشرتط 
نسيانًا أو غفلة أو حياًء أو لغري ذلك بطل متعة بل مطلقًا عىل األظهر)1(.

بل البّد يف األجل أن يكون معّينًا بالزمان بنحو ال حيتمل الزيادة 
بالزمان  التقدير  دون  من  واملّرتني  باملّرة  مقّدرًا  كان  فلو  النقصان،  وال 
بني  مرّددًا  كان  أو  الشهر  من  يوٍم  أو  السنة  من  كشهر  جمهوالً  كان  أو 
الثمرة بطل  ادراك  أو  أو قدوم احلاج  أو شهرين  األقل واألكثر كشهر 
العقد، نعم البأس بام يكون مضبوطًا يف نفسه وإن توّقف تشخيصه عىل 

الفحص)2(.

)1(    منهاج الصالحين، للسيستاني: ج3، الفصل الخامس، في النكاح المنقطع، مسألة رقم 
)243(، ص77.

)2(    المصدر السابق: مسألة رقم )345(، ص78.
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اسم  القوم  عليه  يطلق  آخر  زواج  وهناك  املتعة،  زواج  هو  هذا 
)الزواج بنّية الطالق(، ويقصدون به أن يتزّوج الرجل املرأة وهو ينوي 
بينه وبني رّبه أن يفارقها بعد مّدة، سواء كانت هذه املّدة شهرًا أو أكثر أو 
أقل، لكن برشط أن ال يشرتط ذلك يف عقد الزواج بل وال ُيعلم الزوجة 

به وال ولّيها وإالّ انقلب عندهم زواج متعة منهي عنه.

ففيه  الطالق  بنّية  الزواج  أّما  باز:  بن  العزيز  عبد  الشيخ  يقول 
خالف بني العلامء، منهم َمن كّره ذلك كاألوزاعي )رمحه اهلل( ومجاعة، 
وقالوا: إّنه يشبه املتعة فليس له أن يتزّوج بنّية الّطالق عندهم. وذهب 
األكثرون من أهل العلم كام قال املوّفق ابن قدامة )رمحه اهلل( يف املغني 
كأن  برشط،  وليس  فقط  رّبه  وبني  بينه  النّية  كانت  إذا  ذلك  جواز  إىل 
ولو  يتزّوج  أن  فله  نفسه  عىل  وخاف  أخرى  أعامل  أو  للدراسة  يسافر 
نوى طالقها إذا انتهت مهّمته، وهذا هو األرجح إذا كان ذلك بينه وبني 
رّبه فقط من دون مشارطة وال إعالم للزوجة وال ولّيها بل بينه وبني اهلل.

من  وليس  تقّدم  كام  بذلك  بأس  ال  يقولون  العلم  أهل  فجمهور 
املتعة يف يشء؛ ألنه بينه وبني اهلل، ليس يف ذلك مشارطة. أّما املتعة ففيها 
املشارطة شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتني بينه وبني أهل الزوجة أو بينه 
وبني الزوجة. وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام باإلمجاع ومل 
يتساهل فيه إال الرافضة.. وكان مباًحا يف أول اإلسالم ثم نسخ وحّرمه 
النبي  عن  الصحيحة  األحاديث  يف  ذلك  ثبت  كام  القيامة  يوم  إىل  اهلل 

.K

أو  سفريًا  لكونه  أو  للدراسة  إليها  سافر  بالد  يف  يتزّوج  أن  أما 
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النكاح  له  جيوز  فإّنه  الكّفار  بالد  إىل  السفر  له  تسّوغ  أخرى  ألسباب 
بنّية الّطالق إذا أراد أن يرجع كام تقّدم إذا احتاج إىل الزواج خوفًا عىل 
للدين وخروًجا من خالف  احتياطًا  أوىل  النّية  نفسه. ولكن ترك هذه 
العلامء؛ وألّنه ليس هناك حاجة إىل هذه النّية؛ ألّن الزوج ليس ممنوًعا 

من الّطالق إذا رأى املصلحة يف ذلك ولو مل ينوه عند النكاح.

ال  أن  مطلقًا ونّيته  نكاًحا  نكح  أّن َمن  عىل  وأمجعوا  القايض  قال 
متعة،  نكاح  وليس  حالل  صحيح  فنكاحه  نواها  مّدة  إالّ  معها  يمكث 

وإّنام نكاح املتعة ما وقع بالرشط املذكور)1(.

وهكذا انقلبت املوازين، ورفضنا العالج العميّل الواقعّي الذي 
عّينه لنا رّب السامء واستبدلناه بعالج آخر ما أنزل اهلل به من سلطان، 
وخداع  بالغّش  امليلء  الزواج  هبذا  املتعة  زواج  مقارنة  إىل  نعمد  ولن 
الزوجة وأهلها، ولكن نكتفي برّد مالك إذ يقول: ليس هذا من أخالق 

الناس)2(، ونحن نقّيد كلمة »النّاس« باملؤمنني الّصادقني.

)1(    صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص182.
)2(    صحيح مسلم بشرح النووي: م5، ج9، ص182 .
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أحكام نكاح المتعة

• ما•يستحب•في•المتعة	

يستحّب أن تكون الزوجة املتمتَّع هبا مؤمنة عفيفة)1(.. 1

2 . – الزواج  قبل  املرأة  حال  عن  الرجل  يسأل  أن  يستحّب 
وال  ال،  أم  عّدة  ذات  أو  بعل  ذات  أهّنا  من   – التهمة  مع 

يستحّب ذلك بعد الزواج)2(.

• في•شروط•عقد•المتعة	

إّن نكاح املتعة يتوّقف عىل عقد كالنكاح الدائم، ويشرتط يف هذا 

)1(    ومعايير االختيار هي المعايير الشرعّية من العفاف والتقوى واألخالق وهكذا المعايير 
الحياتّية كالجمال والبكارة وما أشبه.. كما يقول آية الله المدّرسي.

)2(    والسؤال عن حالها ليس شرطًا في الصّحة، فلو لم يسأل عن حالها ال يبطل العقد بذلك.
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أحكام نكاح المتعة

• ما•يستحب•في•المتعة	

يستحّب أن تكون الزوجة املتمتَّع هبا مؤمنة عفيفة)1(.. 1

2 . – الزواج  قبل  املرأة  حال  عن  الرجل  يسأل  أن  يستحّب 
وال  ال،  أم  عّدة  ذات  أو  بعل  ذات  أهّنا  من   – التهمة  مع 

يستحّب ذلك بعد الزواج)2(.

• في•شروط•عقد•المتعة	

إّن نكاح املتعة يتوّقف عىل عقد كالنكاح الدائم، ويشرتط يف هذا 

)1(    ومعايير االختيار هي المعايير الشرعّية من العفاف والتقوى واألخالق وهكذا المعايير 
الحياتّية كالجمال والبكارة وما أشبه.. كما يقول آية الله المدّرسي.

)2(    والسؤال عن حالها ليس شرطًا في الصّحة، فلو لم يسأل عن حالها ال يبطل العقد بذلك.
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العقد أمور:

أن يكون العاقد – موجبًا كان أم قاباًل – عاقاًل.أ. 

أن يكون العاقد – موجبًا كان أم قاباًل – بالغًا.ب. 

يكفي ج.  فال  لفظيني،  وقبول  إجياب  عىل  مشتماًل  يكون  أن 
تكفي  ال  كام  الطرفني،  من  القلبي  الرضا  جمّرد  وقوعه  يف 
األخرس  غري  من  اإلشارة  وال  الكتابة  وال  املعاطاة  فيه 
اإلجياب  يكون  أن  املدّريس)1(  وأجاز  املشهور،  الرأي  عىل 
صيغة  عىل  والتوقيع  »الكتابة  فقال:  اللفظ،  بغري  والقبول 
العقد أو ما أشبه كافية، وإن كان األحوط – أي: استحبابًا 

– االستفادة من الكالم يف بيان املقصود«)2(.

أن يكون اإلجياب والقبول باللغة العربية إن أمكن، وأجاز د. 
فضل اهلل)3( واملدّريس إنشاء العقد بغري العربّية)4(.

لإلجياب يف نكاح املتعة ألفاظ خاّصة، وهي:ه. 

َمتَّْعُت.. 1

ْجُت.. 2 َزوَّ

)1(    والمراد به سماحة آية الله العظمى السّيد محّمد تقّي المدّرسي )أعلى الله مقامه(.
)2(    أحكام المعامالت: م1، تحت عنوان »عقد المتعة«.

)3(    والمراد به سماحة آية الله العظمى السّيد محّمد حسين فضل الله )أعلى الله مقامه(.
)4(    المسائل الفقهّية: ج2، ص427، م1004 .. وأحكام المعامالت: م1، تحت عنوان »عقد 

المتعة«.
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َأْنَكْحُت.. 3

كلفظ  بسواها  ينعقد  وال  به،  اإلجياب  وقع  حصل  فأهّيا 
ُت(  )َأَجرَّ واإلجارة  )َوَهْبُت(،  واهلبة  )َملَّْكُت(،  التمليك 
وغريها عىل املشهور، بينام يرى املدّريس كفاية إظهار العقد 
وهي   – املايض  بصيغة  كانت  سواء  واضحة،  كلمة  بأّية 

األفضل عنده – أو املستقبل)1(.

القبول فيتحّقق بكّل لفظ دالٍّ عىل إنشاء الرضا بذلك  أّما 
اإلجياب كقوله: )قبلُت املتعَة أو التزويَج أو النكاَح(، ولو 

قال: )قبلُت( أو )رضيُت( واقترص كفى.

العقد، بمعنى أن تقصد د.  الطرفان إجياد مضمون  أن يقصد 
وصريورهتا  الزواج  إيقاع  نفيس(  )زوجتك  بقوهلا:  املرأة 
أّن الرجل يقصد بقوله )قبلُت( إنشاء قبول  زوجة له، كام 

زوجّيتها له.

أن ُيعنّي الزوج والزوجة عىل وجه يمتاز كّل منهام عن غريه ه. 
باإلسم أو الوصف أو اإلشارة فلو قال: )زوجتك إحدى 
بنايت( بطل، وكذا لو قال )زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد 

هذين(.

أن يكون الطرفان راضيني واقعًا، فلو أذنت املرأة متظاهرة و. 
أّنه إذا  بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صّح العقد، كام 

)1(    أحكام المعامالت: م1، تحت عنوان »عقد المتعة«.
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علمت كراهتها واقعًا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد إالّ 
أن جتيز بعده فيصّح، وهكذا فيام لو أكره الزوجان أو أحدمها 
عىل العقد ثّم رضيا به، وعليه يصّح العقد الفضويل – سواء 
أكان فضوليًا من الطرفني أم كان فضوليًا من أحدمها – إذا 

تعّقب باإلجازة.

أن يعنّي املهر واملّدة يف العقد.ز. 

• في•صيغة•نكاح•المتعة	

جمري  كان  فإن  العقد،  جمري  باختالف  ختتلف  املتعة  صيغة  إّن 
العقد مها:

الزوجان أنفسهام:. 1

 :– واملهر  املّدة  تعيني  بعد  وذلك   – تقول  أن  املرأة  فعىل 
ِة امَلْعُلوَمِة َعىَل امَلْهِر امَلْعُلوم«، فيجيبها  ْجُتَك َنْفيِس يِف امُلدَّ »َزوَّ

الرجل من دون فصل معتّد به: »َقبِْلُت التَّزِوْيج«.

الوكيالن:. )

وكيل  قال  علّيًا،  الرجل  واسم  فاطمة  املرأة  اسم  كان  فإن 
َلتِي  فاطمة – وذلك بعد تعيني املّدة واملهر –: »َزّوْجُت ُمَوكِّ
امَلْعُلوم«،  امَلْهِر  َعىَل  امَلْعُلوَمِة  ِة  امُلدَّ يِف  َعِلّيًا  َلَك  ُمَوكِّ َفاطَِمَة 
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َذلَِك  »َقبِْلُت  به:  معتدٍّ  فصل  دون  من  عيلًّ  وكيل  فيقول 
.» ِل َعِلٍّ ملَُِوكِّ

الولّيان:. 3

ويّل  قال  علّيًا،  الصبي  واسم  فاطمة  البنت  اسم  كان  فإن 
اْبنَتِي  »َزّوْجُت   :– واملهر  املّدة  تعيني  بعد  – وذلك  فاطمة 
ِة امَلْعُلوَمِة َعىَل امَلْهِر امَلْعُلوم«، فيقول  َفاطَِمَة الْبنَِك َعلِّيًا يِف امُلدَّ

.»ٍ ويّل عيلٍّ من دون فصل معتدٍّ به: »َقبِْلُت َذلَِك الْبنِي َعِلّ

أحد  يف  له  املبارش  كان  لو  العقد  إيقاع  كيفّية  تعرف  سبق  وممّا 
أحد  يف  أو  ولّيًا  أو  وكياًل  اآلخر  الطرف  ويف  الزوجني  أحد  الطرفني 

الطرفني ولّيًا ويف اآلخر وكياًل.

قال السيستاين)1(: ]إذا بارش الزوجان العقد املنقطع وبعد تعيني 
أنكحُت  أو  نفيس  »أنكحُتَك  الرجل:  خماطبة  املرأة  قالت  واملهر  املّدة 
نفيس منَك أو لَك، يف املّدة املعلومة عىل الصداق املعلوم« فقال الرجل: 
املرأة: »زوجُتَك نفيس أو  إذا قالت  العقد، وكذا  النكاح« صّح  »قبلُت 
زوجُت نفيس منَك أو بَك، يف املّدة املعلومة عىل الصداق املعلوم« فقال 
إىل  نفيس  »متعُتَك  املرأة:  قالت  إذا  وهكذا  التزويج«،  »قبلُت  الرجل: 

األجل املعلوم بالصداق املعلوم« فقال الرجل: »قبلُت املتعة«.

ولو وكاّل غريمها وكان اسم الرجل أمحد واسم املرأة فاطمة مثاًل 
فقال وكيل املرأة: »أنكحُت موكَِلَك أمحد موكلتي فاطمة، أو أنكحُت 

)1(    والمراد به سماحة آية الله العظمى السّيد علي الحسيني السيستاني )أعلى الله مقامه(.
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موكلتي فاطمة موكَِلَك، أو من موكَِلَك، أو ملوكَِلَك أمحد، يف املّدة املعّينة 
عىل الصداق املعلوم«، فقال وكيل الزوج: »قبلُت النكاَح ملوكِل أمحد يف 
لو قال وكيلها:  العقد، وكذا  املعلوم« صّح  الصداق  املعلومة عىل  املّدة 
فاطمة  موكَِلتي  زوجُت  أو  فاطمة،  موكَِلتي  أمحد  موكَِلَك  »زوجُت 
موكَِلَك، أو من موكِلَِك، أو بموكِلَِك أمحد، يف املّدة املعّينة عىل الصداق 
املعّينة عىل  املّدة  أمحد يف  ملوكِِل  التزويَج  »قبلُت  وكيله:  فقال  املعلوم«، 
الصداق املعلوم«، وهكذا لو قال وكيلها: »متعُت موكَِلَك أمحد موكَِلتي 
فاطمة إىل األجل املعلوم بالصداق املعلوم«، فقال وكيل الزوج: »قبلُت 

املتعَة ملوكِِل أمحد إىل األجل املعلوم بالصداق املعلوم«.

ابنََك  »أنكحُت  املرأة:  ويل  فقال  وليّهام،  للعقد  املبارش  كان  ولو 
ابنتي أو حفيديت  ابنتي أو حفيديت فاطمة، أو أنكحُت  أو َحفيَدَك أمحد 
فاطمة ابنََك أو حفيَدَك، أو من ابنَِك أو حفيِدَك، أو البنَِك أو حفيِدك 
أمحد، يف املّدة املعلومة عىل الصداق املعلوم«، أو قال ويل املرأة: »زوجُت 
أو  ابنتي  زوجُت  أو  فاطمة،  حفيديت  أو  ابنتي  أمحد  حفيَدَك  أو  ابنََك 
ابنَِك أو حفيِدَك، أو بابنَِك أو  ابنَك أو حفيدَك، أو من  حفيديت فاطمة 
حفيِدَك أمحد، يف املّدة املعلومة عىل الصداق املعلوم«، أو قال ويل املرأة: 
»متعُت ابنَك أو حفيَدَك أمحد ابنتي أو حفيديت فاطمة إىل األجل املعلوم 
بالصداق املعلوم«، فقال ويّل الزوج: »قبلُت النكاَح أو التزويَج أو املتعَة 
البني أوحلفيدي أمحد يف املّدة املعلومة عىل الصداق املعلوم« صّح العقد.

الطرفني  أحد  يف  له  املبارش  كان  لو  العقد  ايقاع  كيفّية  وتعرف 
اآلخر  ويف  ولّيًا  الطرفني  أحد  يف  أو  ولّيًا،  أو  وكياًل  اآلخر  ويف  أصياًل 
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وكياًل ممّا تقّدم فال حاجة إىل التفصيل[)1(.

إمجااًل  بمعناها  عاملًا  الصيغة  جمري  كان  إذا  السيستاين)2(:  قال 
بأن  تفصياًل  به  علمه  يشرتط  وال  العقد،  صّح  املعنى  لتحّقق  وقاصدًا 

يكون ممّيزًا للفعل والفاعل واملفعول مثاًل.

• اللحن•في•الصيغة	

قال السيستاين)3(: إذا حلن يف الصيغة بحيث مل تكن معه ظاهرة 
يف املعنى املقصود مل يكِف وإالّ كفى، وإن كان اللحن يف املاّدة فيكفي 
)جّوزتك( يف اللغة الدارجة بدل )زّوجتك( إذا كان املبارش للعقد من 

أهل تلك اللغة.

• في•الوكالة	

ل من حيث . 1 املوكِّ عّينه  عاّم  يتعّدى  أن ال  الوكيل  جيب عىل 
املهر واخلصوصّيات األخرى وإن كان عىل خالف مصلحة 

)1(    منهاج الصالحين، للسيستاني: ج3، )مسألة: 231(.
)2(    في المسائل المنتخبة: )مسألة: 977(.
)3(    في المسائل المنتخبة: )مسألة: 976(.
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ل حسب اعتقاده، فإن تعّدى كان فضولّيًا موقوفًا عىل  املوكِّ
إجازته.

قال السيستاين: إذا وّكال الغري ىف إجراء الصيغة مل جتز هلام . 2
قبل  هلام  حيّل  ال  الذي  النظر  حّتى  الزوجّية  االستمتاعات 
الزواج ما مل يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح وال يكفي 
جمّرد الظّن، ولو أخرب الوكيل بذلك فإن حصل االطمئنان 

بخربه كفى وإالّ فال عربة به عىل األحوط لزومًا.

عن . 3 وكياًل  واحد  شخص  يكون  أن  جيوز  السيستاين:  قال 
أن  املرأة يف  الرجل وكياًل عن  يكون  أن  الطرفني كام جيوز 
يعقدها لنفسه، وإن كان األحوط – استحبابًا – أن ال يتوىّل 

شخص واحد كال طريف العقد.

• في•من•يحرم•التمتع•بها	

كّل َمن ال جيوز للرجل نكاحها دوامًا)1( – عينًا أو مجعًا، ذاتًا أو 

)1(    والنساء الالتي يحرم على الرجل الزواج منهّن، هّن:
-   األم وإن علت: سواء كانت األم نسبّية – وهي التي توّلد منها الرجل –، أو كانت سببّية – 
وهي األم التي أرضعته وفق شروط معّينة مذكورة في محّلها، وتسّمى باألم الرضاعّية أيضًا – .. 
والمراد بالعلو: هي األم المتصاعدة في السلسلة كالجّدة – سواء كانت من طرف األب النسبي 
أو الرضاعي وهو زوج األم الرضاعّية أّيام رضاعته منها، ويسّمى بصاحب اللبن أيضًا أو كانت 

من طرف األم النسبّية أو السببّية أيضًا –، وأّم الجّدة، وجّدة الجّدة... وهكذا.
-   البنت وإن نزلت: سواء كانت البنت نسبّية أو سببّية، والمراد بالنزول: هي البنت المتنازلة 
في السلسلة كبنت البنت، وبنت الولد، وبنت بنت البنت، وبنت ولد البنت، وبنت بنت الولد، 
.                                                                                                                وبنت ولد الولد... وهكذا
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-   األخت: النسبّية والسببّية.
بنت  بنت  بالنزول:  والمراد  والسببّية،  النسبّية  األخت  بنت  أي  نزلت:  وإن  األخت  بنت    -
األخت، وبنت ولد األخت، وبنت بنت بنت األخت، بنت بنت ولد األخت، وبنت ولد بنت 

األخت... وهكذا.
-   بنت األخ وإن نزلت: أي األخ النسبي والسببي، والمراد بالنزول: بنت بنت األخ، بنت ولد 

األخ، بنت بنت بنت األخ، بنت بنت ولد األخ، بنت ولد بنت األخ... وهكذا.
النسبي  األب  عمة  بالعلو:  والمراد  والسببّية،  النسبّية  العّمة  بها  والمراد  علت:  وإن  العّمة     -
والسببي، وعّمة األّم النسبّية والسببّية، وعّمة الجّد من طرف األب النسبي والسببي ومن طرف 
النسبّية  األّم  طرف  ومن  والسببي  النسبي  األب  طرف  من  الجّدة  وعّمة  والسببّية،  النسبّية  األّم 

والسببّية... وهكذا.
-   الخالة وإن علت: والمراد بها الخالة النسبّية والسببّية، والمراد بالعلو: خالة األب النسبي 
والسببي، وخالة األّم النسبّية والسببّية، وخالة الجّد من طرف األب النسبي والسببي ومن طرف 
النسبّية  األّم  والسببي ومن طرف  النسبي  الجّدة من طرف األب  والسببّية، وخالة  النسبّية  األّم 

والسببّية... وهكذا.
-   زوجة األب وإن عال: المراد بها زوجة األب النسبي والسببي، والمراد بالعلو: زوجة الجد 
من طرف األب النسبي والسببي أو من طرف األم النسبّية والسببّية، وزوجة أب الجد، وزوجة 

جّد الجد... وهكذا.
-   زوجة اإلبن وإن نزل: المراد بها زوجة اإلبن النسبي والسببي، والمراد بالنزول: زوجة ابن 
اإلبن، وزوجة ابن البنت، وزوجة ابن ابن اإلبن، وزوجة ابن بنت اإلبن، وزوجة ابن ابن البنت، 

وزوجة ابن بنت البنت... وهكذا.
-   أّم الزوجة وإن علت: المراد بالزوجة األعم من المدخول بها وغير المدخول بها، والمراد 
من أّمها النسبّية والسببّية، والمراد بالعلو: جّدتها من طرف األب النسبي والسببي، ومن طرف 

األّم النسبّية والسببّية، وأّم جّدتها، وجّدة جّدتها.
-  بنت الزوجة وإن نزلن: المراد بالزوجة األعم من المدخول بها والغير مدخول بها ما دامت 
في حبالته، والمراد بالنزول: بنت بنتها، وبنت ابنها، وبنت بنت بنتها، وبنت ابن بنتها، وبنت بنت 

ابنها، وبنت ابن ابنها... وهكذا.
-   أخت الزوجة: المراد أختها النسبّية والسببّية، سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل بها ما دامت 
في حبالته أو في عّدتها الرجعّية، كما ال يجوز التمّتع بأخت الزوجة وإن انقضت المّدة أو وهبها 

لها ما دامت المتمّتع بها في عّدتها.
-   المرأة المتزّوجة.

                                                                                      .بنت أخت الزوجة دون رضا الزوجة   -
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لعارٍض – ال جيوز له نكاحها متعة.

والكالم ال خيتّص بالرجل فقط، بل يشمل املرأة أيضًا، فكّل َمن 
حيرم عليها التزاوج معه دوامًا)1( حيرم عليها التزاوج معه متعة.

-   بنت أخ الزوجة دون رضا الزوجة.
-   الزواج باألمة على الزوجة الحّرة دون رضاها.

البعض  وأضاف  المشهور،  على  واليهودّية  النصرانّية  هي:  والكتابّية  الكتابّية:  غير  الكافرة    -
المجوسّية إليهما، واالحتياط موافق لرأي المشهور.

.C الناصبّية: وهي التي تنصب العداء ألهل البيت   -
كما يحرم على الرجل: الزواج بالمرأة التي تزّوجها حال إحرامه وكان يعلم بحرمة الزواج عليه 

حين ذاك.
-   ويحرم على الالئط: أم وأخت وبنت ملوطه إن كان الالئط بالغًا حين لواطه، ووقع اللواط 

قبل زواج الالئط بإحداهّن.
-   ويحرم على الزاني: المرأة التي زنى بها في عّدة طالقها الرجعي، والمرأة التي زنى بأّمها 

قبل أن يتزّوجها.
)1(    والرجال الذين يحرم على المرأة التزاوج معهم، هم:

األب  طرف  من  سواء  الجّد  بالعلو:  والمراد  والسبب..  النسبي  به  المراد  عال:  وإن  األب     -
النسبي والسببي أو من طرف األم النسبّية والسببّية، وأب الجّد، وجّد الجّد... وهكذا.

-   اإلبن وإن نزل: والمراد باإلبن النسبي والسببي، والمراد بالنزول: ابن اإلبن، وابن البنت، 
وابن ابن اإلبن، وابن بنت اإلبن، وابن ابن البنت، وابن بنت البنت... وهكذا.

-   األخ: النسبي والسببي.
-   ابن األخ وإن نزل: أي ابن األخ النسبي والسببي، والمراد بالنزول: ابن ابن األخ، ابن بنت 

األخ، ابن ابن ابن األخ، ابن بنت ابن األخ، ابن بنت بنت األخ... وهكذا.
-   ابن األخت وإن نزل: أي األخت النسبّية والسببّية، والمراد بالنزول: ابن ابن األخت، ابن 

بنت األخت، ابن ابن ابن األخت، ابن بنت ابن األخت، ابن بنت بنت األخت... وهكذا.
-   العّم وإن عال: والمراد به العّم النسبي والسببي، والمراد بالعلو: عّم األب النسبي والسببي، 
وعّم األّم النسبي والسببي، وعّم الجّد من طرف األب النسبي والسببي ومن طرف األّم النسبّية 
والسببّية...  النسبّية  األّم  طرف  ومن  والسببي  النسبي  األب  طرف  من  الجّدة  وعّم  والسببّية، 

وهكذا.
 الخال وإن عال: والمراد به الخال النسبي والسببي، والمراد بالعلو: خال األب النسبي   -
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• في•المهر	

قلنا فيام سبق أّن املهر رشط يف صّحة نكاح املتعة، فلو عقد . 1
أو غافاًل أو غري  ناسيًا  العقد وإن كان  املهر بطل  ومل يذكر 

والسببي، وخال األّم النسبّية والسببّية، وخال الجّد من طرف األب النسبي والسببي ومن طرف 
النسبّية  األّم  والسببي ومن طرف  النسبي  األب  الجّدة من طرف  والسببّية، وخال  النسبّية  األّم 

والسببّية... وهكذا.
الجّدة من  بالعلو: زوج  النسبّية والسببّية، والمراد  به زوج األم  المراد  -   زوج األم وإن عال: 
طرف األب النسبي والسببي أو من طرف األم النسبّية والسببّية، وزوج أّم الجّدة، وزوج جّدة 

الجّدة... وهكذا.
بنت  بالنزول: زوج  والمراد  والسببّية،  النسبّية  البنت  به زوج  المراد  نزل:  البنت وإن  -   زوج 
اإلبن، وزوج بنت البنت، وزوج بنت ابن اإلبن، وزوج بنت بنت اإلبن، وزوج بنت بنت البنت، 

وزوج بنت ابن البنت... وهكذا.
-  أب الزوج وإن عال: والمراد به النسبي والسببي، والمراد بالعلو: جّده من طرف األب النسبي 

والسببي، ومن طرف األّم النسبّية والسببّية، وأب جّده، وجّد جّده.
-   ابن الزوج وإن نزل: والمراد به النسبي والسببي، والمراد بالنزول: ابن ابنه، وابن بنته، وابن 

ابن ابنه، وابن بنت ابنه، وابن ابن بنته، وابن بنت بنته... وهكذا.
دامت  ما  بها  يدخل  لم  أو  بأختها  والسببّية، سواء دخل  النسبّية  أختها  المراد  أختها:  -   زوج 

األخت في حبالته أو في عّدته الرجعّية.
-   الكافر وإن كان كتابّيًا: والكتابي هو: النصراني واليهودي على المشهور، وأضاف البعض 

المجوسي إليهما.
.A الناصبي: وهو الذي ينصب العداء ألهل البيت   -

-   كما يحرم على المرأة: الزواج من الرجل الذي تزّوجته حال إحرامها وكانت تعلم بحرمة 
الزواج منه حين ذاك.

-   ويحرم على المرأة: الزواج من الئط أبيها أو أخيها أو ابنها إن كان الالئط بالغًا حين لواطه، 
ووقع اللواط قبل زواجها منه.

-   ويحرم على المرأة: الزواج من الرجل الذي زنى بأّمها قبل أن يتزّوجها.
-   ويحرم على المرأة الزانية: الزواج من الرجل الذي زنى بها في عّدة طالقها الرجعي.
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ذلك.

ُيعترب يف املهر:. 2

أن يكون معلومًا: فلو كان املهر جمهوالً بطل العقد، أ. 
واالحتياط يقتيض أن يكون املهر معلومًا عىل النحو 
املعترب يف املعاوضات، بأن يكون معلومًا بالكيل يف 
املعدود،  يف  وبالعّد  املوزون،  يف  وبالوزن  املكيل، 

وباملشاهدة فيام يعترب هبا.

يملكه ب.  ال  ممّا  كان  فلو  املسلم:  يملكه  ممّا  يكون  أن 
املسلم كاخلمر واخلنزير بطل العقد.

غري ت.  مال  من  كان  ولو  الزوج:  مال  من  يكون  أن 
الزوج لزم إذنه، فإن ُجعل املهر من مال الغري دون 

إذنه كان العقد باطاًل.

ال تقدير للمهر رشعًا، بل يصّح بكّل ما تراضيا عليه – ممّا . 3
تنطبق عليه الرشوط السابقة – َقلَّ أو َكُثَر وإن كان كّفًا من 

طعام.

ال يلزم أن يكون املهر عينًا خارجّية بل يصّح وإن كان كّليًا . 4
أو عماًل حمّلاًل صاحلًا  منفعة  أن جيعل  يصّح  الذّمة، كام  يف 
للعوضّية كخياطة ثوب بل وحّقًا من احلقوق املالّية القابلة 

لالنتقال كحّق التحجري ونحوه.

نفسها . 5 وتسليم  بالعقد  املهر  متام  متتلك  هبا  املتمتَّع  أّن 
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إخالهلا  بعدم  مرشوط  بتاممه  استقراره  ولكّن  لالستمتاع، 
بالتمكني الواجب عليها بمقتىض العقد، فلو أخّلت به يف 

بعض املّدة ففي املسألة صور:

ممّا أ.  شاهبه  وما  حيضها  بسبب  به  اخالهلا  يكون  أن 
حيرم عىل الزوج فيه وطؤها: فال جيوز للزوج حينئٍذ 

أن يضع من املهر شيئًا.

يتعارف حصوله ب.  بسبب عذر  به  اخالهلا  يكون  أن 
للعقد من مرض مدنف  املعّينة  املّدة  للمرأة خالل 
بني  خالف  املسألة  ففي  غريمها:  أو  الزم  سفر  أو 

الفقهاء عىل ثالثة أقوال:

ما . 1 بمقدار  أن يضع من مهرها  للزوج  جيوز 
ثلثًا فثلث...  أخّلت، إن نصفًا فنصف وإن 
اخلوئي)1(  من  كّل  إليه  ذهب  كام  وهكذا 

والروحاين)2( والصادق الشريازي)3(.

ال جيوز للزوج أن يضع من مهرها شيئًا كام . 2
ذهب إليه السيستاين وفضل اهلل.

إليـه . 3 ذهـب  كام   الـزوجني  بني  التصالـح 

)1(    والمراد به سماحة آية الله العظمى السّيد أبو القاسم الخوئي )أعلى الله مقامه(.
)2(    والمراد به آية الله العظمى السّيد محّمد صادق الروحاني )أعلى الله مقامه(.

)3(    والمراد به آية الله العظمى السّيد صادق المهدي الشيرازي )أعلى الله مقامه(.
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وجهني،  للمسألة  أّن  ذكر  حيث  اخلميني)1( 
ثّم قال: »وال يرتك االحتياط بالتصالح«)2(، 
األحوط  عىل  السيستاين  اختاره  وكذلك 

استحبابًا.

برباءة  اليقني  )الزوج(  املكّلف  حيرز  ولكي 
ذّمته فعليه إّما أن يتصالح معها بشأن ذلك، 

وإّما أن ال ينقصها من مهرها شيئًا.

أن يكون اخالهلا به دون عذر: فيجوز للزوج حينئٍذ د. 
أن يضع من املهر بنسبة ما أخّلت إن نصفًا فنصف 

وإن ثلثًا فثلث... وهكذا.

عىل ه.  حرام  الوطء  أّن  بسبب  به  اخالهلا  يكون  أن 
للزوج  جيوز  فال  إحرامه(:  )كأّيام  خاّصة  الزوج 

حينئٍذ أن يضع من املهر شيئًا. 

من و.  الزوج  عجز  بسبب  به  اخالهلا  يكون  أن 
االستمتاع بالوطء يف ذلك الوقت – الذي أخّلت 
به –: فال جيوز للزوج حينئٍذ أن يضع من املهر شيئًا.

التمكني  عدم  هو  االخالل  يف  املناط  أّن  وأعلم 
غريه  دون  املتعارف  النحو  عىل  قباًل  الوطء  من 

)1(    والمراد به آية الله العظمى السّيد روح الله الموسوي الخميني )أعلى الله مقامه(.
)2(    تحرير الوسيلة: م6، تحت عنوان »القول في النكاح المنقطع«.
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مع  هبا  أخّلت  فلو  األخرى)1(،  االستمتاعات  من 
التمكني من الوطء مل يسقط يشء من مهرها، هذا 
إذا مل تشرتط عليه عدم الدخول هبا وإالّ فاملناط هو 
يقول  بغريه من االستمتاعات مطلقًا كام  االخالل 

السيستاين.

لو ُحبس الزوج أو سافر أو مرض أو مات أو تركها اختيارًا 6. 
حّتى مضت املّدة ولو بتاممها مل يسقط من املهر يشء وإن كان 
ذلك قبل الدخول، وكذا احلال لو ماتت هي يف أثناء املّدة 
عند اخلوئي، وعىل األحوط وجوبًا عند السيستاين.. وقال 
الروحاين: »لو ماتت أو مات أو انقضت املّدة مل ينقص منه 
ثبوت  فالظاهر  قبله  كان  وإن  الدخول،  بعد  كان  إن  يشء 

نصف املهر«)2(.

إذا خاف الزوج أن تتخّلف املتمّتع هبا عن التمكني يف متام 7. 
املّدة جاز له تقسيط املهر ودفعه إليها أقساطًا حسبام متّكنه 

من نفسها.

إذا وهبها الزوج املّدة فإن كان قبل الدخول هبا لزمه نصف . 8
املهر وإن مضت  الدخول لزمه متام  بعد  املهر)3(، وإن كان 

عدم  االخالل  في  »المناط   :)238 )مسألة:  الصالحين  منهاج  في  السيستاني  وقال      )1(
التمكين من الوطء قباًل على النحو المتعارف بما له من المقدمات والمقارنات دون غيره من 

االستمتاعات المتعارفة«.
)2(    في منهاج الصالحين: )مسألة: 1304(.

– احتاط  – في  أحكام المعامالت«: م6، تحت عنوان »مهر المتعة«  أّن المدّرسي  إاّل      )3(
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من املّدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فال يسقط املهر 
عىل ما مىض منها وما بقي.

إذا تبنّي فساد العقد – بأن ظهر أّن هلا زوجًا أو كانت أخت . 9
زوجته أو أّمها مثاًل –:

فإن كان قبل الدخول هبا فال مهر هلا، ولو قبضته أ. 
كانت له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله.

وإن كان بعد الدخول هبا، ففيها صورتان:ب. 

األوىل:  أن تكون عاملة بفساد العقد: فحينئٍذ 
ال مهر هلا.

فلها  العقد:  بفساد  أن تكون جاهلة  الثانية:  
حينئٍذ أقّل األمرين)1(، ومها:

املهر املسّمى يف العقد.- 

ما -  كان  فإن  دوامًا،  ال  متعة  املثل  مهر 
أخذت أزيد منه استعاد الزائد.

وجوبًا بأن يعطيها تمام المهر.
)1(    قال الخميني – في تحرير الوسيلة، م8، تحت عنوان »القول في النكاح المنقطع«–: أما 
إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، وإن كان أقل أكمله.. 

وقال الروحاني – في منهاج الصالحين )مسألة: 1306( – »لها المهر المسّمى مع جهلها«.
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• في•األجل	

نكاح  صّحة  يف  رشط  العقد  يف  املّدة  تعيني  أن  سبق  فيام  ذكرنا 
املتعة، فلو عقد دون ذكر املّدة – سواء كان عاملًا، جاهاًل، ناسيًا، غافاًل، 

حياًء أو غري ذلك – ففي املسألة أقوال ثالثة:

من . 1 كّل  إليه  ذهب  كام  الدائم..  إىل  املتعة  من  العقد  ينقلب 
إن  املدّريس  ومثلهم  واخلميني)3(..  والسرتي)2(  احلكيم)1( 
كان القصد من العقد مطلق النكاح)4(، أّما الروحاين)5( فقد 

اشرتط يف انقالبه ثالثة رشوط:

- األّول:  أن خيّل بذكر األجل.

- الثاين:  أن يكون قاصدًا األجل.

- الثالث:  أن ال يكون العقد بصيغة مّتعُت.

يبطل العقد مطلقًا، فال ينعقد ال متعة وال دوامًا..كام ذهب . 2
إليه اخلوئي والسيستاين، ومثلهام الروحاين)6( إذا أخّل بذكر 
األجل ومل يقصده يف العقد، وقال املدّريس: »إن كان قصده 

)1(    والمراد به آية الله العظمى السّيد محّمد سعيد الطباطبائي الحكيم )أعلى الله مقامه(.
)2(    والمراد به آية الله العظمى الشيخ عبد الله بن عّباس الستري )أعلى الله مقامه(.

)3(    منهاج الصالحين، للحكيم: ج2، تحت عنوان »زواج المتعة«، م3 .. ومعتمد السائل، 
للستري: ج2، ص19، م14 .. تحرير الوسيلة: م9، تحت عنوان »القول في النكاح المنقطع«.

)4(    أحكام المعامالت: م5، تحت عنوان »األجل في المتعة«.
)5(    منهاج الصالحين: )مسألة: 1302(.
)6(    منهاج الصالحين: )مسألة: 1302(.
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خصوص املتعة بطل العقد«)1(.

واعلم:

يرتاضيان . 1 إليهام  مرتوكة  هي  بل  رشعًا  للمّدة  تقدير  ال  أّنه 
عىل ما أرادا، برشطني:

شيئًا  تسع  ال  بحيث  قصرية  تكون  ال  أن  األّول:  
السيستاين  عند  إليهام..  بالنسبة  االستمتاع  من 

واملدّريس)2(.

الثاين:  أن ال تكون طويلة بحيث تكون أزيد من 
حمتمل عمر أحدمها أو كليهام، فإن كانت أزيد من 
حمتمل عمر أحدمها أو كليهام بطل العقد عىل رأي 
السيستاين واملدّريس)3(، وانقلب العقد من املنقطع 

إىل الدائم عىل رأي اخلوئي.

بالزمان بنحو ال حيتمل . 2 أّنه البّد يف األجل أن يكون معّينًا 
من  واملّرتني  باملّرة  مقّدرًا  كان  فلو  النقصان،  وال  الزيادة 
دون التقدير بالزمان)4(، أو كان جمهواًل كشهر من السنة أو 

)1(    أحكام المعامالت: م5، تحت عنوان »األجل في المتعة«.

)2(    أحكام المعامالت: م4، تحت عنوان »األجل في المتعة«.

)3(    أحكام المعامالت: م4، تحت عنوان »األجل في المتعة«.
)4(    قال المدّرسي – في أحكام المعامالت: م2، تحت عنوان »األجل في المتعة« –: »يصّح 
أو  الوقت  تمام  بعد  يتركها  وعندئذ  أومّرتين  أومّرة  يوم،  أوبعض  يوم  باشتراط  المنقطع  العقد 
حّدد  فلو  عرفًا،  محّددًا  المباشرة  زمان  يكون  أن  ويشترط  العرفّية،  وتوابعها  المباشرة  انتهاء 

المّرتين وكانت الفاصلة بينهما غير محّددة أشكل إالّ إذا حّدد المّدة أوكانت محّددة عرفًا«.



-225-

الفصل الرابع: أحكام نكاح المتعة

يوٍم من الّشهر، أو كان مرّددًا بني األقل واألكثر كشهر أو 
نعم  العقد،  بطل  الثمرة  ادراك  أو  احلاّج  قدوم  أو  شهرين 
تشخيصه  توّقف  وإن  نفسه  يف  مضبوطًا  يكون  بام  البأس 
هاللّيًا  شهرًا  املّدة  بجعل  بأس  ال  ولكن  الفحص)1(،  عىل 
البأس  كام  والعرشين،  والتسعة  الثالثني  بني  ترّدده  مع 
بجعل األجل إىل آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي 
منهام)2(، ولو جعل مّدة معّينة ثم شّك يف انتهائها، فهل جيوز 
له البناء عىل عدم بلوغ أجلها إىل أن يتيّقن؟ قال السيستاين: 

نعم جيوز له ذلك)3(.

– أي: أّن املّدة تبدأ . 3 أّن املّدة جيب أن تكون مّتصلة بالعقد 
بعد انتهاء العقد مبارشة دون فاصلة – عىل رأي املشهور)4(، 
فلو ُجِعَلْت املّدة منفصلة عن العقد كأن تزّوج املرأة نفسها 
من الرجل شهرًا، عىل أن يبدأ شهر الزواج بعد يوم أو بعد 
أسبوع من العقد مل يصّح ذلك، وكان العقد باطاًل، أّما لو 
جعلت املّدة مّتصلة بالعقد وأّخرت االستمتاع هبا إىل بعد 

)1(    منهاج الصالحين، للسيستاني: ج3، )مسألة: 245(.
)2(    المصدر السابق: )مسألة: 246(.
)3(    المصدر السابق: )مسألة: 248(.

)4(    قال الروحاني – في منهاج الصالحين )مسألة: 1313( –: »يجوز جعل المّدة منفصلة 
المعامالت«: م3،  المدّرسي )في »أحكام  العقد«.. وقال  فيتزّوجها شهرًا بعد شهر  العقد  عن 
تحت عنوان »األجل في المتعة«(: »هل يجوز تعيين مّدة في المستقبل، كما لو قال شهر رمضان 
في السنة القادمة؟ قالوا بلى«، ويظهر أّنه يتبنّى هذا الرأي؛ إذ أّنه لم يعّلق عليه كغيره كما لم يذكر 

اسماء القائلين.
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أسبوع أو أقّل أو أكثر فال بأس بذلك، ويكون العقد حينئٍذ 
صحيحًا.

• فيما•يتعّلق•بتمتع•الصغير	

جيوز لألب – أو اجلّد من طرف األب – أن يزّوج ابنه الصغري 
متعة ال لغاية االستمتاع، بل لغاية أخرى – كحصول املحرمّية ونحوه 
اخلوئي  واشرتط  الصغري،  حّق  يف  تفريطًا  أو  مفسدة  منه  يلزم  مل  إذا   –
والسيستاين لصّحة هذا النكاح أن تكون املّدة قابلة الستمتاع الصغري 
من  ختلو  ال  عندمها  العقد  فصّحة  وإالّ  الوجوه،  من  بوجه  زوجته  من 
إشكال)1(.. وإذا تّم الزواج، فهل لويّل الصغري أن هيب زوجته – أي: 
زوجة الصغري – املّدة أم ال؟ قالوا: جيوز له ذلك إذا كانت هناك مصلحة 
للصبّي)2(، وإن كانت املّدة تزيد عىل زمن صباه، كام إذا كان عمر الصبي 

للسيستاني:  المنتخبة،  والمسائل   ..  )1016 )مسألة:  للخوئي:  المنتخبة،  المسائل      )1(
)مسألة: 1031(، وقال: »فال يترك مراعاة مقتضى االحتياط في ذلك« .. وفي )مسألة: 980( 
قال: »األب والجّد من طرف األب لهما الوالية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه 
البلوغ  بعد  والصغيرة  للصغير  الخيار  ثبوت  يحتمل  أّنه  إالّ  صّح  الولي  زوجهم  فلو  بالبلوغ، 
العقد  في  تكن  لم  إذا  هذا  الطالق،  أو  العقد  بتجديد  اإلحتياط  يترك  فال  فسخا  فإذا  والرشد، 
مفسدة على القاصر بنظر العقالء في ظرف وقوعه وأّما مع المفسدة فيكون العقد فضولّيًا وال 

يصّح إالّ مع اإلجازة بعد البلوغ والرشد أو اإلفاقة«.
الشرعّية،  األحكام  جامع   ..  )1317 )مسألة:  ج3،  للخوئي:  الصالحين،  منهاج      )2(

للسبزواري: )مسألة: 73(.
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أربع عرشة سنة وكانت مّدة املتعة سنتني مثاًل)1(.

• فيما•يتعّلق•بتمتع•الصغيرة	

ابنته . 1 يزّوج  أن   – األب  طرف  من  اجلّد  أو   – لألب  جيوز 
 – أخرى  لغاية  بل  االستمتاع،  لغاية  ال  متعة  الصغرية 

كحصول املحرمّية ونحوه – إالّ أّن:

احلكيم: اشرتط يف صّحة هذا العقد أن ال ترتّتب  -
عليه مفسدة أو تفريطًا يف حّقها)2(.

يف  - اشرتطوا  والشريازّيني)3(:  والروحاين  اخلوئي 
تعود  مصلحة  هناك  تكون  أن  العقد  هذا  صّحة 

إليها)4(.

الصغرية  - زواج  صّحة  يف  اشرتط  السيستاين)5(: 

)1(    منهاج الصالحين، للسيستاني: ج3، )مسألة: 253(.
)2(    منهاج الصالحين، للحكيم: ج2، )مسألة: 9(، تحت عنوان: »في زواج المتعة«.

)3(    والمراد بهما: آية الله العظمى السّيد صادق المهدي الشيرازي )أعلى الله مقامه(، وآية 
الله العظمى السّيد محّمد المهدي الشيرازي )أعلى الله مقامه(.

)مسألة:  للشيرازي:  اإلسالمّية،  والمسائل   ..  )1016 )مسألة:  المنتخبة:  المسائل      )4(
2611(، إالّ أّنه احتاط استحبابًا بجعل المّدة بحيث يمكن للزوج أن يستمتع بها .. والمسائل 

اإلسالمّية، للصادق الشيرازي: )مسألة: 2776( .. والمسائل للروحاني: )مسألة: 1016(.
)5(    المسائل المنتخبة: )مسألة: 1031(.



-228-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

متعة رشطني، مها:

األّول: أن ال ترتّتب عىل هذا العقد مفسدة.

لالستمتاع  قابلة  املّدة  تكون  أن  الثاين: 
من  ختلو  ال  العقد  »فصّحة  وإال  بالصغرية 
االحتياط  مقتىض  مراعاة  يرتك  فال  إشكال، 
يف ذلك«، وأّيده السبزواري)1( واملدّريس)2(.

إذا زّوج األب أو اجلّد األبوي الصغرية التي تكون يف مكان . 2
املحّرمّية  ألجل  ألحد  موهتا  من  حياهتا  يعلمون  وال  آخر 
أّن  ذلك  بعد  تبنّي  ولو  الظاهر،  املحّرمّية بحسب  حصلت 
تلك البنت كانت مّيته حني العقد بطل العقد وعاد الذين 
كانوا  كام  أجانب  حمارم  العقد  ذلك  بسبب  ظاهرًا  صاروا 

قبل العقد.. كام يقول الشريازّيان)3(.

)1(    والمراد به آية الله العظمى السّيد عبد األعلى الموسوي السبزواري )أعلى الله مقامه(، 
وذلك في رسالته العملّية جامع األحكام الشرعّية«: )مسألة: 72( .. وقال في )مسألة: 71(: 
»يجوز التمّتع بالصغيرة وإن كانت المّدة قليلة إلمكان االستمتاع بها بغير الوطئ، وإّنما ال يجوز 

الدخول بها قبل بلوغها«.
)2(    أحكام المعامالت: م3، تحت عنوان »عقد المتعة« .. وقال في )مسألة: 4(: »وهكذا لو 
لم تعرف المرأة عقد المتعة ولم تؤمن به، لمخالفته لمذهبها الذي تدين به فأقدمت عليها طلبًا 
للمال واالستمتاع ومن دون نّية التقّيد بها فإّن التمتَّع بها مشكل، وقد جاء في حديث عن االمام 

الرضا C: »المتعة ال تحّل إالّ لَمن عرفها، وهي حرام على َمن جهلها«.
للصادق  اإلسالمّية،  والمسائل   ..  )2612 )مسألة:  للشيرازي:  اإلسالمّية،  المسائل      )3(

الشيرازي: )مسألة: 2777(.
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• حكم•العزل••واألوالد•في•المتعة)))	

جيوز للزوج املتمتِّع أن يعزل عن زوجته املتمتَّع هبا بدون إذهنا)2(، 
املني  الولد وإن عزل؛ الحتامل سبق  به  إذا وطأها ومحلت حلق  ولكن 
من غري تنّبه، ويلحق بالوطء اإلنزال يف فم الفرج، وال جيوز للزوج نفي 
الولد مع احتامل توّلده منه، ولو نفاه جزمًا انتفى ظاهرًا – بال لعان)3( – 

إالّ إذا كان قد أقّر به سابقًا.

• حكم•النفقة•والميراث•والمضاجعة•	
والمبيت•في•المتعة

إذا تزّوج الرجل متعة فال تلزمه النفقة عليها، وال مضاجعتها)4(، 
وال املبيت عندها، وال ترث منه وال يرث منها، ويكون العقد صحيحًا 
ولو مع جهلها بعدم استحقاقها النفقة واملبيت، وال يثبت هلا حّق عىل 
الزوج من جهة جهلها، وحيرم عليها اخلروج بغري إذن زوجها إذا كان 
خروجها منافيًا حلّقه، وإن كان غري مناٍف حلّقه حرم عليها اخلروج أيضًا 
عىل املشهور، وجاز هلا اخلروج عىل رأي السيستاين وإن كان األحوط 

استحبابًا عنده تركه.

)1(    والعزل هو: أن يمنع الرجل وصول مائه إلى الرحم.
)2(    وقال المدّرسي – في »أحكام المعامالت«: م1، تحت عنوان »أحكام األوالد ومسائل 
الفراق« –: »بل يستحّب إذا خشي على الذرّية من الضياع، وينبغي أن يشترط ذلك عليها عند 

العقد«.
)3(    إذ ال لعان في المتعة.

)4(    ولم يذكر السيستاني )المضاجعة( ضمن هذه األمور.



-230-

ال مفر من حكم الشرع .. المتعة حالل 

• االشتراط•ضمن•عقد•المتعة	

– عىل  – يف متن العقد  جيوز لكلٍّ من الرجل واملرأة أن يشرتط 
املّدة أو يف زمان  املّرة أو املّرات يف متام  اآلخر االتيان لياًل أو هنارًا، أو 
من  ذلك  وغري  الدخول،  حّتى  االستمتاعات  بعض  ترك  أو  معنّي، 
عليه  املرشوط  العقد، وجيب عىل  ملقتىض  املنافية  السائغة غري  الرشائط 
حينئٍذ الوفاء بالرشط، إالّ أن يسقطه املرشوط له)1(، فلو اشرتطت املرأة 
له ما  الدخول هبا، وجيوز  الرجل أن ال يدخل هبا مل جيز له حينئٍذ  عىل 
سوى ذلك من االستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بأن 
يدخل هبا جاز له ذلك.. ولو اشرتط أحدمها النفقة واملبيت جاز ولزم 
املرشوط عليه الوفاء هبام، أّما لو أشرتط أحدمها أو كليهام التوارث، فهل 

يصّح الرشط؟

اخلميني: ىف التوريث إشكال، فال يرتك االحتياط برتك هذا  -
الرّشط، ومعه ال يرتك بالتصالح)2(.

اخلوئي والسبزواري والسرتي: يصّح)3(. -

)1(    قال المدّرسي – في »أحكام المعامالت«: م1، تحت عنوان »الشرط في عقد المتعة« –: 
أّما  ُملِزم،  »كّل شرط يذكر في عقد المتعة بالتصريح أو يبنى عليه العقد بمعرفة الجانبين فهو 
الحديث الذي يجري بينهما قبل العقد وما قد ينطوي عليه من الوعود المغرية فإنه ليس ُملِزمًا 

إن لم يتراضيا عليه في العقد ذاته«.
)2(    تحرير الوسيلة: )مسألة: 1(، تحت عنوان »القول في النكاح المنقطع«.

الشرعّية،  األحكام  جامع   ..  )1319 )مسألة:  ج3،  للخوئي:  الصالحين،  منهاج      )3(
للسبزواري: )مسألة: 75( .. معتمد السائل: ج2، ص19، )مسألة: 17(.
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السيستاين: يف نفوذ الرشط إشكال، فال ترتك مراعاة مقتىض  -
اإلحتياط فيه)1(.

املدّريس: اكتفى بقوله: »ال توارث يف عقد املتعة، ولكن هل  -
يتحّقق  إن اإلرث  البعض:  نعم، وقال  قيل  جيوز إشرتاطه 

بحكم اهلل ال برشط البرش فال جيوز«)2(.

• الفراق•في•المتعة	

تبني املرأة يف نكاح املتعة بانقضاء املّدة أو هببة املّدة هلا، وال طالق 
يف املتعة، وال رجعة للزوج يف عّدهتا.

• فيما•يتعّلق•باالبراء•المتعّلق•على•شيء	

فيها  الزوجة  تبني  وإّنام  فيها،  طالق  ال  املتعة  أّن  سبق  فيام  قلنا 
بانتهاء املّدة أو هبة املّدة هلا، وتسمى هبة املّدة باالبراء، أي ابراء الزوجة 

من املّدة، وعليه:

لو أبرأها املّدة صّح االبراء وخرجت من الزوجّية، ومل تعد . 1
تتزّوج  أن   – هبا  يدخل  مل  إن   – هلا حينئٍذ  له، وجيوز  زوجة 

)1(    منهاج الصالحين، للسيستاني: ج3 : )مسألة: 255(.
)2(    أحكام المعامالت: )مسألة: 3(، تحت عنوان »الشرط في عقد المتعة«.
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من غريه مبارشة إذ ال عّدة عليها مع عدم الدخول، أّما إذا 
دخل هبا فقد ثبتت عليها العّدة، وبعد انتهاء العّدة جيوز هلا 

أن تنكح غريه.

لو جعل إبراءها املّدة معّلقًا عىل أن ال تتزّوج من بعده مطلقًا . 2
من  تتزّوج  أن ال  معّلقًا عىل  لو جعله  وكذا  باطل،  فاإلبراء 
اإلبراء  صّح  والسبزواري)2(:  اخلوئي)1(  وقال  مثاًل،  فالن 

والرشط.. وقال السيستاين)3(: صّح اإلبراء وبطل الرشط.

صّح . 3 بفالن  تتزّوج  ال  وأن  املّدة  يربئها  أن  عىل  صاحلها  لو 
الصلح ووجب عليه االبراء، فإن امتنع أجربته ولو بالتوّسل 
هلا  جيوز  وال  احلاكم،  توالّه  تعّذر  فإن  الرشعي،  احلاكم  إىل 
– أن تتزّوج بفالن، لكّن لو تزّوجت به  – بحسب الصلح 
صّح الزواج.. هذا إذا كانت املصاحلة بينهام عىل أن ال تتزّوج 
بفالن من النّاس، أّما لو كانت املصاحلة بينهام عىل أن تتزّوج 
فإن  به،  تتزّوج  أن  فإّنه جيب عليها حينئٍذ  النّاس  بفالن من 
امتنعت أجربها ولو بالتوّسل إىل احلاكم الرشعي، فإن تعّذر 

اجبارها زّوجها احلاكم منه.

)1(    منهاج الصالحين، للخوئي: ج3، )مسألة: 1308(، وقال: »فيجب عليها الوفاء به – أي 
بالشرط – لكنّها لو تزّوجت منه ولو عصيانًا صّح زواجها على األظهر«.

)2(    جامع األحكام الشرعّية، للسبزواري: )مسألة: 64(.

)3(    منهاج الصالحين، للسيستاني: ج3، )مسألة: 254(.
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• في•عدة•المتمتع•بها	

إذا انقضت املّدة أو وهبها املّدة، فإن كان قبل الدخول فال عّدة 
بعد  البلوغ  مل تصل سّن  أي:   – كانت صغرية  إن  احلكم  وكذا  عليها، 
– أو يائسة وإن كان بعد الدخول، أّما لو انتهت املّدة أو وهبها هلا بعد 

الدخول هبا فتلزمها العّدة، وهي:

إن كانت حائاًل:. 1

فال -   – كاملتان  حيضتان  فعّدهتا  حتيض:  وكانت 
فلو  احليضة،  مسّمى  وال  الواحدة،  احليضة  تكفي 
حل األجل أو وهبها املّدة يف أثناء احليض مل حتسب 
تلك احليضة من العّدة بل البّد من حيضتني تاّمتني 
– عىل املشهور بني الفقهاء، وقال املدّريس يف عّدهتا 
وهي  مّدهتا  انتهت  فإذا   – تاّمان  وطهر  حيضة  أهّنا 
ثّم  ثّم حتيض  ثّم تطهر  انتظرت حتى حتيض  طاهرة 
خترج من عّدهتا بمجّرد رؤية الّدم، وإذا انتهت مّدهتا 
حاضت  فإذا  تطهر  حتى  انتظرت  عادهتا  يف  وهي 
انتهاء  تزامن  إذا  أّما  عّدهتا،  من  خرجت  فقد  ثانية 
حتى  تنتظر  أن  عليها  فإّن  عادهتا  انتهاء  مع  مّدهتا 
طهر  عندئذ  هلا  يتّم  بحيث  التالية  احليضة  من  تطهر 
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تنتظر  أن  استحبابًا  واألحوط  كاملة،  وحيضة  تاّم 
احليضة التالية–)1(.

 - – حتيض  ال  ولكنّها  حتيض  من  سّن  يف  كانت  وإن 
ملرض ونحوه – فعّدهتا مخسة وأربعون يومًا.

إن كانت حاماًل فعّدهتا إىل أن تضع محلها، واألحوط وجوبًا . 2
عند اخلميني والسبزواري)2( أن تعتّد بأبعد األجلني، ومها:

وضع احلمل.- 

يف -  كانت  وإن  حتيض..  كانت  إن  كاملتان  حيضتان 
أن  عليها  وجب  حتيض  ال  ولكنّها  حتيض  َمن  سّن 

تعتّد بخمسة وأربعني يومًا.

أّما إذا مات زوجها فعّدهتا:. 3

إن كانت حائاًل: أربعة أشهر وعرشة أّيام.- 

إن كانت حاماًل: أبعد األجلني:- 

وضع احلمل.- 

أربعة أشهر وعرشة أّيام.- 

)1(    في »أحكام المعامالت« )مسألة:1+2+3(، تحت عنوان »عّدة عقد المتعة«.
وجامع   .. المنقطع«  النكاح  في  »القول  عنوان  تحت   ،)16 )مسألة:  الوسيلة:  تحرير      )2(

األحكام الشرعّية، للسبزواري: )مسألة: 66(.
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إالّ أّن اخلوئي)1(، والسبزواري)2( ذهبا إىل أّن »األربعة أشهر 
وعرشة أّيام« هي عّدة للحّرة فقط، أّما األمة فعّدهتا شهرين 

ومخسة أّيام لوفاة زوجها.

• األحكام•العامة	

املحّرمّية . 1 كحصول   – واالستمتاع  اللّذة  لغري  املتعة  تصّح 
ونحوه– يف الراشدة الثّيب اتفاقًا، وكذلك يف الراشدة البكر 
َمن  عند  بالبكر  التمّتع  يف  املعتربة  الرشوط  مراعاة  برشط 
أّما يف الصغريين  يشرتطها كاخلامنئي والصادق الشريازي، 

– الذكر واألنثى – فخالف، وقد مّر تفصيله.

أو . 2 بالصيغة الهيًا  املتحّدث  لو كان  فيام  املتعة  ال يصّح عقد 
ساهيًا أو جمربًا عىل التعبري.

لو عرف أحد الطرفني أّن الطرف الثاين ليس صادقًا يف العقد . 3
مؤمن  شاب  إلتقى  لو  كام  املال،  أو  اللذة  عن  يبحث  وإّنام 
اقتناع  فقبلت من دون  مؤّقتًا،  نكاحًا  يدها  بفاجرة، وطلب 
بالنكاح بل متشية لألمر، وعرف الشاب ذلك منها فاملسألة 

حمّل خالف، واآلراء فيها كام ييل:

)1(    منهاج الصالحين، للخوئي: ج3، )مسألة: 1310(.
)2(    جامع األحكام الشرعّية، للسبزواري: )مسألة: 66(.
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اخلامنئي)1(: إذا قصد مع ذلك العقد فال يرّض ما ذكر  -
بصّحة العقد.

هو  - الصّحة  يف  امليزان  فإّن  العقد؛  يصّح  الروحاين: 
اإلنشاء، والدخل للداعي والغرض فيها.

قاصدًا  - العاقد  يكون  أن  يلزم  الشريازي:  الصادق 
خمتارًا.

وجود  - لعدم  املذكور  املورد  يف  يصّح  ال  اهلل:  فضل 
القصد اجلّدي الذي هو رشط يف صّحة العقد.

املدّريس: يف صّحة العقد إشكال؛ ألّن أصل النكاح  -
هو عقد القلب وإرادة اإللتزام.

• حكم•التمتع•بالمخالفة)))	

مضمون  - إىل  القصد  فيه  ويشرتط  ذلك،  جيوز  اخلامنئي: 
العقد عن جّد.

إنشاء  - سوى  فيه  يشرتط  وال  هبا  الزواج  يصّح  الروحاين: 
العقد.

)1(    والمراد به آية الله العظمى السّيد علي الحسيني الخامنئي )أعلى الله مقامه(.
)2(   وهي التي على مذهب غير مذهبك
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الصادق الشريازي: يصّح الزواج، وال يشرتط فيه سوى أن  -
تكون قاصدة للعقد حقيقة.

ومنها:  - الرشوط،  توّفر  مع  هبا  الزواج  جيوز  اهلل:  فضل 
اقتناعها بالعقد بام جيعل هناك قصدًا جّدّيًا للزواج املؤّقت 

بصفته وطبيعته.

املدّريس: التمتُّع هبا جائز رشيطة أن تعرتف بأّن املتعة عقد  -
رشعّي.

• حكم•التمتع•بالزانية	

اخلامنئي: يكره الزواج بالزانية خصوصًا إذا كانت مشهورة  -
بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.

وإن  - بالزنا  املشهورة  وكذلك  جائز،  هبا  التمّتع  الروحاين: 
كان مكروهًا.

األحوط  - عىل  وحيرم  بالزانّية،  الزواج  يكره  السيستاين: 
وجوبًا إن كانت مشهورة بالزنا.

إذا مل تكن ذات بعل أو يف عّدة وأمن  - الصادق الشريازي: 
من الرضر البالغ جاز التمّتع هبا عىل كراهة.

فضل اهلل: حيرم التمّتع بالزانية املشهورة بالزنا عىل األحوط  -
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وجود  ويعترب  فيجوز،  بالزنا  املشهورة  غري  أّما  وجوبًا، 
القصد اجلّدي للزواج.

إذا  - حيرم  وقد  امللتزمة،  غري  باملرأة  التمّتع  يكره  املدّريس: 
بالفاجرة  الرجل  تزّوج  وإذا  املتعة،  بعقد  تعرتف  ال  كانت 

متعة هبدف حتصينها من الفجور فإّن له يف ذلك أجرًا.

• حكم•التمتع•بالبكر	

اّتفقوا عىل جواز التمّتع بالبكر يف حالتني، مها:

األوىل: إذا أذن ولّيها.. واملراد بالويل هو: أبوها وجّدها ألبيها.

الثانية: إذا كانت راشدة ومالكة ألمرها)1(.

واختلفوا يف جواز التمّتع هبا – إذا كانت راشدة – ورفض ولّيها 
أو مل يعلم بذلك، فذهب الروحاين إىل جواز التمّتع هبا وإن رفض أبوها 
أو مل يكن يعلم بذلك ما دامت راشدة، وكذلك فضل اهلل إالّ أّنه احتاط 
والصادق  اخلامنئي  أّما  ولّيها،  إذن  بدون  هبا  التمّتع  برتك  استحبابًا 
أِذن  »إن  املدّريس:  وقال  اجلواز،  بعدم  وجوبًا  احتاطا  فقد  الشريازي 
أبوها جاز التمتُّع هبا، وكذلك جيوز التمتُّع هبا إن ملكت أمرها وإن كان 
األحوط – استحبابًا – الرتك، أّما إذا مل يرَض أبوها فال جيوز الدخول 

)1(    وتملك البكر أمرها إذا مات أبوها وجّدها ألبيها.
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بأهلها عيب، وكذلك  هبا حينئٍذ عىل األحوط وجوبًا؛ خمافة أن يلحق 
ال جيوز التمّتع هبا عند خوف فسادها أو إحلاق رضر هبا أو بأهلها«)1(.

أّما بالنسبة للبكر غري الراشدة فقد اتفقوا عىل عدم جواز التمّتع 
هبا بدون إذن ولّيها، وإن مل يكن هلا ويّل فولّيها احلاكم الرشعي.

• في•ترك•مقاربة•المتمتع•بها	

زوجته  مقاربة  الرجل  يرتك  أن  جواز  عدم  إىل  املدّريس  ذهب 
بينام  باملعروف)2(،  املعارشة  بل حسب  أشهر  أربعة  أكثر من  املتمّتع هبا 

احتاط الشريازّيان وجوبًا بذلك كّله)3(.

• في•عدد•المتمتع•بهنّ	

ال تنحرص املتعة يف عدد، فيجوز للرجل التمتَّع بام شاء من النساء 
كام ال ينحرص ملك اليمني يف عدد.

)1(    أحكام المعامالت: )مسألة: 4+5+6(، تحت عنوان »الصفات المثلى للزوجة المؤّقتة«.
)2(    أحكام المعامالت: )مسألة: 1(، تحت عنوان »أحكام ترك المباشرة الزوجّية«.

للصادق  اإلسالمّية،  والمسائل   ..  )2604 )مسألة:  للشيرازي:  اإلسالمّية،  المسائل      )3(
الشيرازي: )مسألة: 2769(.
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يف العقد عىل زوجته املتمّتع هبا دوامًا ومنقطعًا أثناء املّدة والعّدة:

زوجته  الزوج  يتزّوج  أن  جواز  يف  العظام  الفقهاء  اختلف  لقد 
املتمتَّع هبا دوامًا أو منقطعًا – فرتة أخرى – قبل أن ينقيض أجل زواجهام 
أو قبل انتهائها من العّدة، فقال احلكيم والروحاين واخلميني واخلوئي 
والسبزواري والسرتي والسيستاين وفضل اهلل واملدّريس: جيوز الزواج 
هبا دوامًا ومنقطعًا يف العّدة دون املّدة)1(، وقال الشريازي: جيوز الزواج 
الزواج هبا منقطعًا أيضًا، كام  أّنه جيّوز  ُيفهم  املّدة)2(، ومنه  هبا دوامًا يف 
جيّوز أن يقع الزواج هبا يف العّدة، وذلك من باب األوىل، وهذا ما رّصح 
به الصادق الشريازي حيث قال: جيوز الزواج هبا دوامًا ومنقطعًا يف املّدة 

والعّدة)3(.

)1(    منهاج الصالحين، للحكيم: ج2، تحت عنوان »في زواج المتعة«، والمسألة عنده مبنّية 
على األحوط وجوبًا .. وتحرير الوسيلة: )مسألة: 11(، تحت عنوان »القول في النكاح المنقطع« 
للسبزواري:  الشرعّية،  .. وجامع األحكام  المنتخبة، للخوئي: )مسألة: 1018(  .. والمسائل 
)مسألة: 67( .. ومعتمد السائل، للستري: ج2، ص20، )مسألة: 21( .. والمسائل المنتخبة، 
للسيستاني: )مسألة: 1033( .. المسائل الفقهّية، لفضل الله: ج1، ص260، )مسألة: 1( .. 
أّنه قال في  إالّ  المتعة«،  للمدّرسي: )مسألة: 5(، تحت عنوان »عّدة عقد  المعامالت،  أحكام 
المّدة، ولكن ال  في  وتزيده  أجرًا  يزيدها  أن  فيجوز  أجلها  ينقضي  أن  قبل  »أّما  المسألة:  نفس 

يجوز أن يعقد عليها من جديد حتى يهبها المدة على األحوط وجوبًا«.
)2(    المسائل اإلسالمّية: )مسألة:  2614(.
)3(    المسائل اإلسالمّية: )مسألة: 2779(.
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• في•تنازع•الزوجين	

الدوام  يف  الزوجان  تنازع  إذا  فيام  العظام  الفقهاء  اختلف 
واالنقطاع:

فقال اخلوئي: مل يبعد تقديم قول مّدعي االنقطاع بيمينه إن  -
مل تكن بّينة عىل الدوام)1(.

عدمها  - ومع  البّينة،  ذي  قول  يقّدم  السبزواري:  وقال 
يعمل  عدمها  ومع  لالطمئنان،  املفيدة  بالقرائن  يعمل 

باالحتياط)2(.

الدوام؛  - يّدعي  َمن  قول  القول  أّن  الظاهر  السرتي:  وقال 
اخلصوص،  عىل  فيها  بنّص  أظفر  مل  واملسألة  املتبادر،  ألّنه 

وهلذا عندي فيها ترّدد)3(.

منكرًا،  - واآلخر  مدعّيًا  أحدمها  يكون  قد  السيستاين:  وقال 
بالنفقة واّدعى  كام إذا اّدعت الزوجة دوام العقد وطالبت 
الزوج االنقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة.. أو اّدعى الزوج 
االنقطاع مطالبًا إّياها برّد بعض املهر الخالهلا بالتمكني يف 
بعض املّدة؛ واّدعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع 
اعرتافها باالخالل بالتمكني.. واملّدعي يف املثال األّول هي 

)1(    منهاج الصالحين، للخوئي: ج3، )مسألة: 1312(.
)2(    جامع األحكام الشرعّية، للسبزواري: )مسألة: 68(.

)3(    معتمد السائل، للستري: ج2، ص19، )مسألة: 16(.
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أو  قوهلا  كان  إذا  إالّ  الزوج،  هو  الثاين  املثال  ويف  الزوجة؛ 
قوله موافقًا لظاهر احلال فيكون األمر بالعكس، وقد يندرج 
النزاع املذكور يف باب التداعي كام إذا اجتمعت الدعويان 
برّد  الزوجة  مطالبًا  االنقطاع  الزوج  فاّدعى  املذكورتان 
بعض املهر لالخالل بالتمكني يف بعض املّدة؛ واّدعت هي 
الدوام مطالبة إّياه بالنفقة، فإّنه إذا مل يكن هناك ظاهر يوافق 
عليه  وجيري  التداعي  باب  من  النزاع  يكون  أحدمها  قول 

حكمه)1(.

واحلمد هلل رّب العاملني، 

والّصالة والّسالم عىل حمّمد وآله الطّيبني الطاهرين

إدريس العكراوي

ليلة اجلمعة 

 27 ذو احلّجة احلرام 1425 هـ  

19 / 2 / 2004 م

)1(    منهاج الصالحين، للسيستاني: ج3، )مسألة: 258(.
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