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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 

 اسم البحث : نكاح املتعة بني التحليل النبوي والتحرمي العمري
 املؤلف : الشيخ عبدهللا ابن علي اهلجري النجفي

 21عدد الصفحات : 

 -1-سلسلة بيان احلق 
 

  العمريبني التحليل النبوي والتحرمي نكاح املتعة
 أتليف:

 الشيخ عبد هللا ابن علي اهلجري النجفي

(1/1) 

 

 قال تعاىل
 

تَ ُغوا ]َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِ َساِء ِإَّلا َما َمَلَكْت َأْْيَاُنُكْم ِكَتاَب اَّللِا َعَلْيُكْم َوُأِحلا َلُكْم َما َورَاَء ذَ  ِلُكْم َأْن تَ ب ْ
ُهنا فَآُتوُهنا ُأُجورَُهنا َفرِيَضًة َوََّل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما ِبَِْمَواِلُكْم ُُمِْصِننَي َغْْيَ  ُمَساِفِحنَي َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ

ُتْم بِِه ِمْن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنا اَّللاَ َكاَن َعِليًما َحِكيًما )  .24([سورة النساء:24تَ َراَضي ْ

(1/1) 

 

 لراِحيِم{}ِبْسِم اَّللِ  الراْْحَِن ا
 :متهيد

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد اخلالئق أمجعني، ُمم د املصطفى وعلى آله الطيبني 
الطاهرين، َّلسيما بقية هللا يف األرضيني، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من األولني 
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 واآلخرين، إىل قيام يوم الدين.
 يف كتابه الكرمي: يقول هللا تبارك وتعاىل

 (.1({ )87بُّ اْلُمْعَتِديَن )}ََي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوْا ََّل ُُتَر ُِموْا طَيِ َباِت َما َأَحلا اَّلل ُ َلُكْم َوََّل تَ ْعَتُدوْا ِإنا اَّلل َ ََّل يُِ 
األسباب ترتبط إن هللا سبحانه وتعاىل ملا خلق اإلنسان، هيأ له أسباب راحته وسعادته، سواًء كانت تلك 

هذه النشأة، أو أهنا متتد إىل النشأة األخرى، زبعث له أنبياء ورسل ليأخذوا بيده حنو راحته األبدية، 
 وسعادته األخروية.

وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل، على مر العصور السابقة على اتباع األنبياء واملرسلني، }ُأْولَِئَك الاِذيَن َهَدى 
(، ومن أولئك الرسل، 2({ )90اقْ َتِدْه ُقل َّلا َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن ُهَو ِإَّلا ِذْكَرى ِلْلَعاَلِمنَي ) اَّلل ُ فَِبُهَداُهمُ 

نبينا سيد الكائنات ُمم د صلى هللا عليه وآله وسلم، فقد ُأمران بلزوم طاعته، واتباع أمره وهنيه، قال 
 (.3({ )7ُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا َوات اُقوا اَّللاَ ِإنا اَّللاَ َشِديُد اْلِعَقاِب )سبحانه }َوَما آََتُكُم الراُسوُل َفُخُذو 

أن يف هذه األمة، من خالف أمر هللا، وترك طاعة رسول هللا صلى هللا  -ومع األسف الشديد  -لكننا جند 
 عليه وآله وسلم، وراح يتبع األهواء، ويصد الناس عن الذكر.

__________ 
 .87(. املائدة:1)
 .90(. األنعام:2)
 .7(. احلشر:3)

(1/2) 

 

ومن املعلوم أن خمالفة أمر هللا وهنيه، والتعدي على أحكام هللا وحدوده، فإن صاحبه من العاصني الضالني 
ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه  املضلني، الذين توعدهم رهبم بعذاب أليم، قال جلت قدرته }َوَمن يَ ْعِص اَّلل َ َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدا 

 (.1({ )14اَنرًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب مُِّهنٌي )
وهذا البحث الذي بني يديكم، يستعرض مسألة هامة، وحال رابنياً هلذه البشرية لو طبوقها حبدودها، 

تبعت هواهان واتبعوا فيها سنن وأحكام نبيها صلى هللا عليه وآله وسلم، لكن قالت طائفة فيها برأيهان وا
 (.2({ )63وعملت ِبمر شيطاهنا، فصدت عن السبيل، }لَِبْئَس َما َكانُوْا َيْصنَ ُعوَن )

ومن مجلة تلك األحكام اليت عطلت، واحلدود اليت حرفت، بل وحرمت خالفاً ألمر هللا وأمر رسوله صلى 
 هللا عليه وآله وسلم، نكاح املتعة قال تعاىل:

تَ ُغوْا }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الن ِ  َساء ِإَّلا َما َمَلَكْت َأْْيَاُنُكْم ِكَتاَب اَّللِ  َعَلْيُكْم َوُأِحلا َلُكم ماا َورَاء َذِلُكْم َأن تَ ب ْ
ُهنا فَآُتوُهنا ُأُجورَُهنا َفرِيَضًة َوَّلَ  ْيُكْم ِفيَما ُجَناَح َعلَ ِبَِْمَواِلُكم ُمُِّْصِننَي َغْْيَ ُمَساِفِحنَي َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم ِبِه ِمن ْ
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ُتم بِِه ِمن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنا اَّلل َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما{ )  (.3تَ َراَضي ْ
إن مسألة ]نكاح املتعة[ من املسائل اليت َّلبد وأن يرجع فيها ألمر هللا وحكمه، وأمره رسوله صلى هللا 

، عمل برأيه فضل وأضل عن السبيل، عليه وآله وسلم وهنيه، َّل إىل قول إنسان َّل يعرف فقها وَّل علما
ُغوهَنَا ِعَوًجا ُأْولَ  نْ َيا َعَلى اآلِخَرِة َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اَّللِ  َويَ ب ْ ِئَك يف َضاَلٍل بَِعيٍد }الاِذيَن َيْسَتِحبُّوَن احْلََياَة الدُّ

(3( })4.) 
رْيه( من خالل الكتاب الكرمي، فاحلديث يف هذه السرالة املختصرة، يدور حول )حلية زواج املتعة أو ُت

والسنة النبوية الشريفة الثابتة عنه صل ى هللا عليه وآله وسل م، وَّلبد قبل البدء من فهرست البحث يف عدة 
 فصول:

 الفصل األوىل: يف تعريف نكاح املتعة.
 الفصل الثاين: يف األدلة على حلية نكاح املتعة.

__________ 
 .14(. النساء:1)
 .63ة:(. املائد2)
 .24(. النساء:3)
 .3(. إبراهيم:4)

(1/3) 

 

 الفصل الثالث: يف األدلة على ُترمي نكاح املتعة.
 الفصل الرابع: يف القائلني حبليتها والقائلني حبرمتها.

 الفصل اخلامس: هل نكاح املتعة كالزواج بنية الطالق أم خيتلفان.
 الفصل السادس: يف فسلفة تشريح نكاح املتعة.

من األمور واحملاور اليت رمبا نشْي إليها يف مطاوي البحث إن شاء هللا تعاىل حول املوضوع، فعلى وغْيها 
 هللا أتوكل، وبه استعني.

(1/4) 

 

 فصل: يف تعريف نكاح املتعة:
نكاح املتعة: عبارة عن النكاح املنعقد مبهر معني، إىل أجل معني، وبعد انقضاء املدة واألجل، تقع الفرقة 
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 بال طالق وَّل توارث بينهما، هذا عند اإلمامية.بينهما 
وعرفه بعض علماء أهل السنة قائاًل: أمجعوا على أن  املتعة نكاح َّل إشهاد فيه وَّل ويل  وأن ه نكاح إىل أجل 

 (.1تقع فيه الفرقة بال طالق وَّل مْياث بينهما )
 (.2بكذا من البدل ) وقال بعضهم: وتفسْي املتعة أن يقول َّلمرأته أمتتع بك كذا من املدة

والذي يظهر من كلمات القوم )من السنة والشيعة(، أهنم جممعون على أن نكاح املتعة، هو عبارة: عن 
العقد على امرأة مم ن ُتل له العقد عليها، بذكر املدة املعلومة واملهر املعلوم، وابنقضائه يقع الفراق بينهما 

 وَّل طالق، ومال مْياث.
__________ 

 .10/116تمهيد ملا يف املوطأ من أسانيد:(. ال1)
 .5/152(. املبسوط للسرخسي:2)

(1/5) 

 

 فصل: يف األدلة على حلية نكاح املتعة:
نورد هنا بعضاً من الرواَيت النبوية )من كتب أهل السنة واجلماعة ومن كتب الشيعة(، الدالة على جواز 

 ر من سورة النساء، منها:نكاح املتعة، مضافاً إىل اآلية الشريفة السالفة الذك
 من كتب السنة:

منها: أخرج عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه: بسند صحيح، عن ابن جريح قال: أخربين عطاء، أنه مسع 
ُهنا  فَآُتوُهنا  -إىل أجل  -ابن عباس يراها املتعة حالًَّل، وأخربين أنه كان يقرأ: }َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم ِبِه ِمن ْ

 (.1وقال ابن عباس: يف حرف أيب إىل )أجل( )ُأُجورَُهنا{، 
منها: قال الطربي يف تفسْيه: حدثنا ُمم د بن احلسني، قال: حدثنا أْحد بن الفضل، قال: حدثنا أسباط، 

ُهنا  ْم فَآُتوُهنا ُأُجورَُهنا َفرِيَضًة َوََّل ُجنَاَح َعَلْيكُ  -إىل أجل مسمى  -عن السدي، }َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم بِِه ِمن ْ
ُتم ِبِه ِمن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة{، فهذه املتعة الرجل ينكح املرأة إىل أجل مسمى، ويشهد شاهدين،  ِفيَما تَ َراَضي ْ

 (.2وينكح إبذن وليها،... اخل )
منها: يف الكتاب املذكور: حدثين ُمم د بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أيب جنيح، 

ُهنا{، قال: يعين نكاح املتعة )عن جماهد: }َفَما اسْ   (.3َتْمتَ ْعُتم ِبِه ِمن ْ
منها: يف الكتاب املذكور: حدثين ابن املثىن، قال: جدثنا ُمم د بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أيب 

ُهنا{، قال ابن عباس:  سلمة، عن أيب نضرة، قال: قرأت هذه اآلية على ابن عباس }َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم ِبِه ِمن ْ
 (.4 أجل مسمى، قال: قلت ما اقرأوها كذلك ؟ قال: وهللا ألنزهلا هللا كذلك ثالث مرات )إىل

This file was downloaded from QuranicThought.com



__________ 
 .7/498(. مصنف عبد الرزاق:1)
 .5/18(. جامع البيان َّلبن جرير الطربي:2)
 .5/18(. جامع البيان:3)
 .5/19(. جامع البيان:4)

(1/6) 

 

ى قال: عن قيس، قال مسعت عبد هللا يقول: كنا نغزو مع منها: يف صحيح مسلم بن احلجاج النيسابوري،
( وسل م، ليس لنا نساء، فقلنا: أَّل نستخصي ؟ فنهاان عن ذلك مث 1رسول هللا صل ى هللا عليه ]وآله[ )

ُهنا فَآُتوُهنا ُأجُ  ورَُهنا رخص لنا يف أن ننكح املرأة ابلثوب، إىل أجل مث قرأ عبد هللا }َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم ِبِه ِمن ْ
ُتم بِِه ِمن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة{ )  (.2َفرِيَضًة َوََّل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تَ َراَضي ْ

منها: يف صحيح البخاري حملم د بن إمساعيل: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن إمساعيل، عن قيس، 
ه ]وآله[ وسل م، وليس لنا شيء فقلنا أَّل قال: قال عبد هللا رضي هللا عنه: كنا نغزو مع النيب صل ى هللا علي

نستخصي ؟ فنهاان عن ذلك مث رخص لنا أن ننكح املرأة ابلثوب مث قرأ علينا }ََي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوْا َّلَ 
 (.4. )(3ُُتَر ُِموْا طَيِ َباِت َما َأَحلا اَّلل ُ َلُكْم َوََّل تَ ْعَتُدوْا ِإنا اَّلل َ ََّل يُِبُّ اْلُمْعَتِديَن{)

قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري: وظاهر استشهاد ابن مسعود هبذه اآلية هنا ُيشعر ِبنه كان يرى 
(، بل نرى أنه يستشهد هبذه اآلية تعريضاً مبن ينهي عنها ويرمها؛ ألن فيها هني عن ُترمي 5جواز املتعة )

 ما أحل هللا وخصوصاً مع عدها من الطيبات.
 ومن كتب الشيعة:

ها: من كتاب الكايف حملم د بن يعقوب الكليين، قال: ِعداٌة ِمْن َأْصَحابَِنا، َعْن َسْهِل ْبِن ِزََيٍد، َوَعِليُّ ْبُن من
يعاً، َعِن اْبِن َأيب جَنَْراَن، َعْن َعاِصِم ْبِن ُْحَْيٍد، َعْن َأيب َبِصٍْي، قَاَل: َسأَلْ  َفٍر ُت َأاَب َجعْ ِإبْ َراِهيَم، َعْن أَبِيِه مجَِ

ُهنا فَآُتوُهنا ُأُجورَُهنا  َعِة ؟ فَ َقاَل: نَ َزَلْت يف اْلُقْرآِن }َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم ِبِه ِمن ْ  َفرِيَضًة َوَّلَ )عليه السالم( َعِن اْلُمت ْ
ُتم بِِه ِمن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة{ )  (.6ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تَ َراَضي ْ

__________ 
ُيصلى عليه ابلصالة البرتاء، لكن مع شديد األسف واألمل ما نراه يف كتب أهل (. لقد هنى النيب أن 1)

 السنة هي الصالة البرتاء.
 .4/130(. صحيح مسلم:2)
 .87(. املائدة:3)
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 .6/118(. صحيح البخاري:4)
 .9/79(. فتح الباري بشرح صحيح البخاري:5)
 .5/448(. الفروع من الكايف:6)

(1/7) 

 

ذكور: َعِليُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َأيب ُعَمْْيٍ، َعْن َعِليِ  ْبِن احْلََسِن ْبِن ِراَبٍط، منها: يف الكتاب امل
ْعُت َأاَب َحِنيَفَة َيْسَأُل َأاَب َعْبِد اَّللاِ  ، قَاَل: مسَِ ( َعِن  )عليه السالمَعْن َحرِيٍز، َعْن َعْبِد الراْْحَِن ْبِن َأيب َعْبِد اَّللِا
َعِة ال َعِة احْلَجِ  فَأَْنِبْئيِن َعْن ُمت ْ َعَتنْيِ َتْسَأُل ؟ قَاَل َسأَْلُتَك َعْن ُمت ْ َعِة، فَ َقاَل: َأيا اْلُمت ْ نِ َساِء َأ َحقٌّ ِهَي ؟ اْلُمت ْ

ُهنا فَآُتوُهنا ُأُجورَُهنا َفرِيَضًة{ فَ َقاَل فَ َقاَل: ُسْبَحاَن اَّللِا َأَما قَ َرْأَت ِكَتاَب اَّللِا َعزا َوَجلا }َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم ِبِه  ِمن ْ
َا آيٌَة مَلْ َأقْ َرْأَها َقطُّ )  (.1أَبُو َحِنيَفَة: َواَّللِا َفَكَأهنا

منها: ما يف كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، قال: إىل أيب عبد الرْحن بن أيب ليلى، قال: سألُت أاب 
 (.2ة املتعة شيء ؟ قال: َّل، ولوَّل ما هنى عنها عمر ما زىن إَّل شقي )عبد هللا )عليه السالم( هل نسخ آي

قد صنف وألف رسائل وكتب حول )نكاح  -أعين فقهاء الشيعة  -بل إن مجلة من أعالمنا وفقهائنا 
املتعة(، منهم: زعيم الطائفة وشيخ اإلمامية وفقيههم الشيخ ُمم د بن ُمم د بن النعمان امللقب ابملفيد يف 

لة يف املتعة(، احملقق املدقق آية هللا العالمة السيد علي احلسيين امليالين يف رسالته )املتعة( و يف )رسالة )رسا
يف املتعتني(، احملقق املدقق آية هللا العالمة السيد جعفر مرتضى العاملي يف كتابه )زواج املتعة(، السيد 

قطع(، السيد عالء الدين القزويين يف كتابه )زواج مرتضى املوسوي األردبيلي يف كتابه )املتعة النكاح املن
املتعة يف كتب أهل السنة( ... وغْيهم، بل إنه َّل يكاد خيلو كتاب من كتب علمائنا رضوان هللا عليهم 

 الفقهية، من حبثها وبيان أدلتها والرد على اإلشكاَّلت حوهلا، فلْياجع يف ُمله.
__________ 

 .5/449(. الفروع من الكايف:1)
 .21/11(. وسائل الشيعة:2)

(1/8) 

 

 فصل: يف أدلة القائلني بتحرْيها:
سيظهر للقارئ الكرمي من خالل تلك الرواَيت اليت سنوردها أن النهي والتحرمي مل يكن صادرًا عن هللا 

اين سبحانه وتعاىل، وَّل عن رسوله األكرم ُمم ٍد صل ى هللا عليه وآله وسل م، بل كان صادرًا من اخلليفة الث
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 عمر بن اخلطاب، وإليك مجلة منها:
منها: عن عبد الرزاق يف مصنفه: عن ابن جريج، عن يعلى، أن  معاوية استمتع ابمرأة ابلطائف، فأنكرت 
ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا، فقال له: نعم، فلم يقر يف نفسي حىت قدم جابر بن 

م عن أشياء، مث ذكروا له املتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد عبد هللا فجئناه يف منزله، فسأله القو 
رسول صل ى هللا عليه ]وآله[ وسل م وأيب بكر وعمر، حىت إذا كان آخر خالفة عمر أستمتع عمرو بن 

حريث ابمرأة فحملت املرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسأهلا فقالت: نعم، قال من أشهد؟ قال عطاء: َّل 
م وليها، قال: فهال  غْيمها؟ قال: خشي أن يكون دغاًل اآلخر، قال عطاء: ومسعت أدري، قالت: أمي أ

ابن عباس يقول: يرحم هللا عمر، ما كانت املتعة إَّل  رخصة من هللا عز وجل، رحم هبا أمة ُمم د صل ى هللا 
قوله: إَّل شقي    عليه ]وآله[ وسل م فلوَّل هنيه عنها ما إحتاج إىل الزان اإل  شقي، قال: كأين وهللا امسع

ُهنا{ إىل كذا وكذا من األجل،  عطاء القائل   قال عطاء: فهي اليت يف سورة النساء: }َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم ِبِه ِمن ْ
 (.1على كذا وكذا ... اخل )

منها: يف صحيح مسلم: حدثين ُمم د بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخربان ابن جريج، أخربين أبو الزبْي، 
ت جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه، يقول: كنا نستمتع ابلقبضة من التمر والدقيق األَيم على قال: مسع

 (.2عهد رسول هللا صل ى هللا عليه ]وآله[ و سل م وأيب بكر حىت هنى عنه عمر يف شأن عمرو بن حريث )
ابن زَيد(، عن منها: يف الكتاب املذكور: حدثنا حامد بن عمرو البكراوي، حدثنا عبد الواحد )يعين 

 عاصم، عن أيب نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد هللا فأَته آت، فقال: ابن عباس وابن الزبْي
__________ 

 .7/497(. مصنف عبدالرزاق:1)
 .4/131(. صحيح مسلم:2)

(1/9) 

 

 عنهما عمر فلم اختلفا يف املتعتني، فقال جابر: فعلنامها مع رسول هللا صل ى هللا عليه ]وآله[ وسل م مث هناان
 (.1نعد هلما )

منها: يف السنن الكربى للبيهقي، عن أيب نضرة، عن جابر، قال: قلت إن ابن الزبْي ينهى عن املتعة، وابن 
عباس أيمر هبا، قال: على يدي جرى احلديث متتعنا مع رسول هللا صل ى هللا عليه ]وآله[ وسل م، ومع أيب 

إن رسول هللا هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإهنما   بكر، فلما ويل عمر خطب الناس فقال:
كانتا متعتان على عهد رسول هللا صل ى هللا عليه ]وآله[ وسل م وأان أهنى عنهما وأعاقب عليهما إحدامها 

متعة النساء وَّل أقدر على رجل تزوج امرأة إىل أجل إىل غيبته ابحلجارة، واألخرى متعة احلج افصلوا 
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 (.2ن عمرتكم فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم )حجكم م
منها: يف صحيح البخاري: عن عمران بن احلصني، قال: متتعنا على عهد رسول هللا صل ى هللا عليه ]وآله[ 

 (.3وسل م، ونزل القرآن، ]ف [ قال رجل برأيه ما شاء )
منا صدر من اخلليفة عمر بن أن النهي إ -أخي الكرمي/ أخيت الكرْية -وهذه األدلة تبني لك بكل صراحة 

اخلطاب، َّل من هللا وَّل من رسوله صل ى هللا عليه ]وآله[ وسل م، بل إن ابن عباس فيما يروى عنه يف 
إحدى ُماوراته مع بعضهم ولعلها كانت بشأن املتعة، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، 

 (.4وتقولون: قال أبو بكر وعمر ) أقول: قال رسول هللا صل ى هللا عليه ]وآله[ وسل م،
__________ 

 .4/131(. صحيح مسلم:1)
 .7/206(. السنن الكربى:2)
 .2/153(. صحيح البخاري:3)
(. جالء العينني يف ُماكمة األْحدين للشيخ اآللوسي، وإليك ما جاء عن ابن تيمية يف الفتاوى 4)

يف املتعة فقال له: قال أبو بكر وعمر ، قال: وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس 2/460الكربى:
فقال ابن عباس: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وتقولون قال أبو بكر وعمر" وكذلك ابن عمر ملا سألوه عنها فأمر هبا فعارضوا بقول عمر فتبني هلم أن 

ل هلم: "أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم أمر عمر مل يرد ما يقولونه فأحلوا عليه فقا
عمر" مع علم الناس أن أاب بكر وعمر أعلمهم من فوق ابن عمر وابن عباس ولو فتح هذا الباب لوجب 

أن يعرض عن أمر هللا ورسوله ويبقى كل إمام يف اتباعه مبنزلة النيب صلى هللا عليه سلم يف أمته وهذا تبديل 
 .149ن يشبه ما عاب هللا به النصارى ...اخل، كتاب التوحيد حملم د بن عبد الوهاب:للدي

(1/10) 

 

 فصل: يف القائلني حبليتها والقائلني حبرمتها:
 -ويستظهر من كلمات بعضهم، بل صريها أن الذي حرمها وهنى عنها هو ابن اخلطاب، قال السرخسي 

صح أن عمر هنى الناس عن املتعة فقال: متعتان كانت  يف مبسوطه: وقد -وهو من أعالم أهل السنة 
(، مضافاً 1على عهد رسول هللا صل ى هللا عليه ]وآله[ وسل م وأان أهنى عنهما، متعة النساء ومتعة احلج )

 إىل الرواَيت اليت أشران إليها سابقاً.
سل م، منهم: جابر بن عبد وقد بقي مجاعة من الصحابة على حليتها بعد رسول هللا صل ى هللا عليه وآله و 

هللا، ابن مسعود، ابن عباس، معاوية بن أيب سفيان، عمرو بن حريث، أبو سعيد اخلدري، سلمة ومعبد ابنا 
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أمية بن خلف، أمساء بنت أيب بكر، بل إن جابر رواه عن مجيع الصحابة يف عهد رسول هللا صل ى هللا عليه 
 (.2خالفة عمر حىت هنيه ) ]وآله[ وسل م، ومدة خالفة أيب بكر، ومدة من

بل إن عمر نفسه مرة يقول حبليتها بشروط ومرة يقول حبرمتها، جاء يف احمللى َّلبن حزم: واختلف يف 
إابحتها عن ابن الزبْي، وعن علي فيها توقف، وعن عمر أنه إمنا أنكرها إذا مل يشهد عليها عدَّلن فقط 

ء، وسعيد بن جبْي، وسائر فقهاء مكة أعزها هللا وأابحها بشهادة عدلني، ومن التابعني طاووس، وعطا
(3.) 

أقول: إن قوله )ومن التابعني طاووس ... اخل( يتمل أمرين: فإما أن يكون مراده ومن التابعني عطف على 
قوله وقد ثبت على ُتليلها فيكون كالمه من الصحابة فالن وفالن، ومن التابعني فالن وفالن، وإما أن 

 من التابعني ممن اختلف يف إابحتها، وهذا الوجه بعيد، بل األول أقرب.يكون مراده منها و 
 (.4قال ابن حجر: وأم ا ما ذكره عن التابعني فهو عند عبد الرزاق عنهم، ِبسانيد صحيحة )

 واملتحصل مم ا سبق أن )نكاح املتعة( مم ا قد أحله هللا سبحانه وتعاىل، وقد هنى عنه اخلليفة الثاين.
__________ 

 .4/27(. املبسوط للسرخسي:1)
 .9/519(. احمللى َّلبن حزم األندلسي:2)
 .9/519(. احمللى:3)
 .9/151(. فتح الباري:4)

(1/11) 

 

 فرع: يف كون إابحتها منسوخ أم َّل ؟
بقي الكالم حول أمر هام يثْيه البعض، وهو: إننا لو سلمنا أن اآلية الكرْية قد نزلت يف بيان حكم إابحة 

 كنه ورد نسخها وعليه فال ْيكن اَّلحجتاج هبا.املتعة، ل
 أقول: واجلواب عليه يقع يف ُمورين:

 احملور األول: نسخها من القرآن الكرمي:
ويف مقام اإلجابة على ذلك نورد عبارة َّلبن اجلوزي يف كتابه )نواسخ القرآن( لعلها تفيدان يف املقام: ذكر 

تَ ُغوْا ِبَِْمَواِلُكم ُمُِّْصِننَي َغْْيَ ُمَساِفِحنَي َفَما  اآلية الثانية عشرة: قوله تعاىل }َوُأِحلا  َلُكم ماا َورَاء َذِلُكْم َأن تَ ب ْ
ُتم ِبِه ِمن بَ ْعدِ  ُهنا فَآُتوُهنا ُأُجورَُهنا َفرِيَضًة َوَّلَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تَ َراَضي ْ اْلَفرِيَضِة ِإنا اَّلل َ َكاَن  اْسَتْمتَ ْعُتم ِبِه ِمن ْ

وأما املوضع الثاين: فقوله تعاىل  -إىل أن قال  -(، وقد ذكر يف هذه اآلية موضعان 1َعِليًما َحِكيًما{ )
ُهنا فَآُتوُهنا ُأُجورَُهنا{، اختلف العلماء يف املراد هبذا اَّلستمتاع على قولني:  }َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم ِبِه ِمن ْ
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 ابن عباس وجماهد واجلمهور. األول: أنه النكاح واملهور األجور، وهذا مذهب
الثاين: أنه املتعة اليت كانت يف أول اإلسالم، كان الرجل ينكح املرأة إىل أجل مسمى، ويشهد شاهدين 

فإذا انقضت املدة ليس له عليها سبيل قاله قوم منهم السدي، مث اختلفوا هل هي ُمكمة أم منسوخة ؟ 
 فقال قوم: إهنا ُمكمة.

أنبأان علي بن أيوب، قال: أنببأان أبو علي بن شاذان، قال: أنبأان أبو بكر النجاد، أخربان ابن انصر، قال: 
قال: أبو داود السجستاين، قال: نبأان ُمم د بن املثىن، قال: نبأان ُمم د بن جعفر، قال: نبأان شعبة بن 

ُهنا فَآُتوُهنا  ُأُجورَُهنا{، أمنسوخة هي ؟ قال: َّل،  احلكم، قال: سألته عن هذه اآلية }َفَما اْسَتْمتَ ْعُتم ِبِه ِمن ْ
وقال آخرون: هي منسوخة، واختلفوا  -فذكر شيئاً  -قال احلكم، وقال علي لوَّل أن عمر هنى عن املتعة 

 مباذا نسخت على قولني:
__________ 

 .24(. النساء:1)

(1/12) 

 

: أهنا نسخت بنهي رسول هللا صل ى هللا عليه ]وآله[ وسل م، الثاين -إىل أن قال  -األول: إبجياب العدة 
 (، انتهى وجه الشاهد من قوله.1عن املتعة وهذا القول ليس بشيء )

( ِإَّلا َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت 5ورمبا يقال أهنا منسوخة: آبية املؤمنون }َوالاِذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن )
ُْم َغْْيُ َمُلوِمنَي )َأْْيَاهنُُ  (، أو آبية العدة }ََي 2({ )7( }َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاء َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن )6ْم فَِإهنا

َطلاَقاُت َيرَتَباْصَن (، وقوله تعاىل }َواْلمُ 3أَي َُّها النايبُّ ِإَذا طَلاْقُتُم النِ َساء َفطَلِ ُقوُهنا ِلِعداِِتِنا َوَأْحُصوا اْلِعداَة{ )
(، حيث إن انفصال الزوجني إمنا هو بطالق وعدة وليسا يف نكاح املتعة، أو آبية 4ِِبَنُفِسِهنا َثالَثََة قُ ُرَوٍء{ )

(، حيث َّل إرث يف نكاح املتعة، أو آبية التحرمي }ُحر َِمْت 5املْياث }َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك َأْزَواُجُكْم{ )
ُم الالاِت ُأماَهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمااُتُكْم َوَخاَّلَُتُكْم َوبَ َناُت اأَلِخ َوبَ َناُت اأُلْخِت َوُأماَهاُتكُ  َعَلْيُكمْ 

ن نِ َسآِئُكُم الالاِت َدَخْلُتم َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مِ َن الراَضاَعِة َوُأماَهاُت ِنَسآِئُكْم َوَراَبئُِبُكُم الالاِت يف ُحُجورُِكم م ِ 
ْم َوَأن ََتَْمُعوْا َبنْيَ هِبِنا فَِإن ملاْ َتُكونُوْا َدَخْلُتم هِبِنا َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحالَِئُل أَبْ َناِئُكُم الاِذيَن ِمْن َأْصالَِبكُ 

(، فإهنا يف النكاح، أو آبية العدد }فَانِكُحوْا َما 6ِحيًما{ )اأُلْخَتنْيِ َإَّلا َما َقْد َسَلَف ِإنا اَّلل َ َكاَن َغُفورًا را 
اُنُكْم َذِلَك َأْدىَن َأَّلا طَاَب َلُكم مِ َن النِ َساء َمْثىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع فَِإْن ِخْفُتْم َأَّلا تَ ْعِدُلوْا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَْ 

 (.7تَ ُعوُلوْا{ )
اَّلشكال، نورد كالماً للعالمة الفيلسوف آية هللا السيد ُمم د حسني الطباطبائي  ويف مقام اإلجابة على

(، 8]قدس سره[ من كتابه )تفسْي امليزان( فيه الكفاية، }ِلَمن َكاَن َلُه قَ ْلٌب َأْو أَْلَقى الساْمَع َوُهَو َشِهيٌد{ )
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 قال ما نصه:
هنا مكية وآية املتعة مدنية، وَّل تصلح املكية لنسخ أما النسخ آبية املؤمنون ففيه: أهنا َّل تصلح للنسخ فإ

 املدنية، على أن عدم كون املتعة نكاحا واملتمتع هبا زوجة ممنوع، وانهيك يف ذلك ما وقع يف
__________ 

 .125(. نواسخ القرآن َّلبن اجلوزي:1)
 (. اآلَيت من سورة املؤمنون.2)
 .1(. الطالق:3)
 .228(. البقرة:4)
 .12(. النساء:5)
 .23(. النساء:6)
 .3(. النساء:7)
 .37(. ق:8)

(1/13) 

 

األخبار النبوية، ويف كلمات السلف من الصحابة والتابعني من تسميتها نكاحا، واَّلشكال عليه بلزوم 
التوارث والطالق وغْي ذلك سيأِت اجلواب عنه. وأما النسخ بسائر اآلَيت كآية املْياث وآية الطالق وآية 

أن النسبة بينها وبني آية املتعة ليست نسبة الناسخ واملنسوخ بل نسبة العام واملخصص، أو العدد، ففيه: 
املطلق واملقيد، فإن آية املْياث مثال يعم األزواج مجيعا من كل دائم ومنقطع والسنة ختصصها إبخراج 

هو ظاهر ولعل بعض أفرادها وهو املنقطع من ُتت عمومها، وكذلك القول يف آية الطالق وآية العدد، و 
 القول ابلنسخ انش من عدم التمييز بني النسبتني.

نعم ذهب بعض األصوليني فيما إذا ورد خاص مث عقبه عام خيالفه يف اَّلثبات والنفي إىل أن العام انسخ 
للخاص، لكن هذا مع ضعفه على ما بني يف ُمله غْي منطبق على مورد الكالم، وذلك لوقوع آَيت 

 سورة البقرة، وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء، املشتملة على آية الطالق وهي العام يف
املتعة، وكذلك آية العدد واقعة يف سورة النساء متقدمة على آية املتعة، وكذلك آية املْياث واقعة قبل آية 

 ي حال.املتعة يف سياق واحد، متصل يف سورة واحدة فاخلاص أعين آية املتعة متأخر عن العام على أ
وأما النسخ آبية العدة فبطالنه أوضح؛ فإن حكم العدة جار يف املنقطعة كالدائمة وإن اختلفتا مدة فيؤول 

 إىل التخصيص أيضا دون النسخ.
وأما النسخ آبية التحرمي فهو من أعجب ما قيل يف هذا املقام: أما أوًَّل: فألن جمموع الكالم الدال على 
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املتعة كالم واحد مسرود متسق األجزاء متصل اَّلبعاض فكيف ْيكن  التحرمي والدال على حكم نكاح
تصور تقدم ما يدل على املتعة مث نسخ ما يف صدر الكالم لذيله ؟ وأما اثنياً: فألن اآلية غْي صرية وَّل 
ظاهرة يف النهي عن الزوجية غْي الدائمة بوجه من الوجوه، وإمنا هي يف مقام بيان أصناف النساء احملرمة 

لى الرجال، مث بيان جواز نيل غْيها بنكاح أو مبلك ْيني ونكاح املتعة نكاح على ما تقدم، فال نسبة بني ع
تَ ُغوْا  األمرين ابملباينة حىت يؤول إىل النسخ. نعم رمبا قيل إن قوله تعاىل }َوُأِحلا َلُكم ماا َورَاء َذِلُكْم َأن تَ ب ْ

(، حيث قيد حلية النساء ابملهر وابَّلحصان من غْي سفاح، وَّل 1ِفِحنَي{ )ِبَِْمَواِلُكم ُمُِّْصِننَي َغْْيَ ُمَسا
إحصان يف النكاح املنقطع، ولذلك َّل يرجم الرجل املتمتع إذا زان لعدم كونه ُمصنا يدفع كون املتعة مرادة 

 ابآلية.
__________ 

 .24(. النساء:1)
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وله }ُمُِّْصِننَي َغْْيَ ُمَساِفِحنَي{ هو إحصان العفة دون لكن يرد عليه ما تقدم: أن املراد ابَّلحصان يف ق
إحصان التزوج، لكون الكالم بعينه شامال مللك اليمني كشموله النكاح، ولو سلم أن املراد ابَّلحصان هو 

إحصان التزوج عاد األمر إىل ختصيص الرجم يف زان احملصن بزان املتمتع احملصن، حبسب السنة دون 
 م الرجم غْي مذكور يف الكتاب من أصله.الكتاب، فإن حك

وأما النسخ ابلسنة ففيه: مضافا إىل بطالن هذا القسم من النسخ من أصله لكونه خمالفاً لألخبار املتواترة 
اآلمرة بعرض األخبار على الكتاب وطرح ما خالفه، والرجوع إىل الكتاب ما سيأِت يف البحث الروائي 

 امه.(. انتهى كالمه أعلى هللا مق1)
(، مشابه ملا 2وهناك جواٌب آخر للسيد مرتضى املوسوي األردبيلي يف كتابه )املتعة النكاح املنقطع( )

 ذكره العالمة الطباطبائي، فمن أراده فلْياجعه يف ُمله.
__________ 

 .4/79(. تفسْي امليزان:1)
 .66-64(. املتعة النكاح املنقطع:2)
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 لسنة النبوية:احملور الثاين: نسخها يف ا
ولرب قائٍل يقول: إنه توجد رواَيت عن النيب األكرم صل ى هللا عليه ]وآله[ وسل م، أو عن إمام من أئمة 

 اإلمامية اَّلثين عشرية كعلي  عليه السالم تبني أنه هنى عن )نكاح املتعة(، ومنها يستظهر التحرمي.
ما شئت، وأتينا لنا برواية واحدة على األقل أقول: دونك تلك الرواَيت اليت يف كتبك، فاحبث فيها كيف

فإهنا معارضة لألخبار الدالة على اجلواز، فْيجع  -تنزَّلً  -صحيحة اإلسناد على مذهبكم، ومع التسليم 
حينئٍذ بعد استقرار املعارضة إىل األصل وهو احللية واجلواز، إَّل أن يرد دليل على التحرمي، مث لو كانت 

 -كما تشْي إىل ذلك بعض رواَيت أهل السنة كما يف حديث سربة   -أو منسوخة  ُمرمة إىل يوم القيامة
فكيف حللها النيب مرة أخرى بعد عام الفتح، مث حرمها مرة أخرى، أَّل يعد هذا الفعل من التناقض 

والكذب والتهافت، وحاشى رسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م من التناقض والكذب والتهافت، بل إن 
وافرتى عليه يف  -عليه وآله السالم  -التناقض والكذب والتهافت مم ن ُادعيا وُكذَب على رسول هللا هذا 

 األحكام هبتاانً وزورا.
أما الرواَيت اليت وردت من طرق اخلاصة ]أعين هبم اإلمامية[ واليت يشم منها النهي عن املتعة أو التحرمي 

من الناحية الدَّللية ُمم ولة على التقية؛ ملعارضتها للقرآن  -بغض النظر عن الناحية السندية  -هلا، فهي 
 الكرمي، ولألخبار املتواترة الصرية حبليتها.

قال الشيخ: فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه خمالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل 
(، وقال احلر 1ال يتاج إىل اَّلطناب فيه )من مسع األخبار أن من دين ائمتنا عليهم السالم إابحة املتعة ف

العاملي معلقاً على الرواية: ْحله الشيخ وغْيه على التقية   يعين يف الرواية   ألن إابحة املتعة من ضرورَيت 
 (.2مذهب اإلمامية )

__________ 
 .7/251(. ِتذيب األحكام:1)
 .21/12(. وسائل الشيعة:2)
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 فصل:
 هل نكاح املتعة كالزواج بنية الطالق عند أهل السنة أم خيتلفان(، فأقول:ويقع الكالم حول )

ابلنظر إىل عبارة القوم يف تعريفهم للزواج بنية الطالق أو غْيه من الزجيات األخرى، يظهر هل هناك فرٌق 
ل بني األمرين أم َّل، وألجل ذلك نورد استفتاًء عرض على مفىت عام اململكة عبد العزيز ابن ابز حو 

 الزواج بنية الطالق، وهو:
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)أما الزواج بنية الطالق ففيه خالف بني العلماء، منهم من كره ذلك كاألوزاعي رْحه هللا ومجاعة وقالوا إنه 
يشبه املتعة فليس له أن يتزوج بنية الطالق عندهم. وذهب األكثرون من أهل العلم كما قال املوفق ابن 

ذلك إذا كانت النية بينه وبني ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر  قدامة رْحه هللا يف املغين إىل جواز
للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طالقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو 
 األرجح إذا كان ذلك بينه وبني ربه فقط من دون مشارطة وَّل إعالم للزوجة وَّل وليها بل بينه وبني هللا.

العلم يقولون َّل ِبس بذلك كما تقدم وليس من املتعة يف شيء؛ ألنه بينه وبني هللا، ليس يف فجمهور أهل 
 ذلك مشارطة، ...(.

 مثا قال:
)...، أما أن يتزوج يف بالد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفْياً أو ألسباب أخرى تسوغ له السفر إىل بالد 

أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إىل الزواج خوفا على نفسه. الكفار فإنه جيوز له النكاح بنية الطالق إذا 
ولكن ترك هذه النية أوىل احتياطاً للدين وخروجاً من خالف العلماء، وألنه ليس هناك حاجة إىل هذه 

 (.1النية؛ ألن الزوج ليس ممنوعاً من الطالق إذا رأى املصلحة يف ذلك ولو مل ينوه عند النكاح( )
فرد بعني اإلنصاف إىل كلمات مفيت املمكلة األسبق )ابن ابز( حول الزواج بنية الطالق أقول: لو نظر ال

لرأى أنه شبيٌه ب  )زواج املتعة( الذي حكموا عليه ابحلرمة والبطالن، فهو مؤقت من طرف واحد، غْي أن 
ليته علماء البالط زواج املتعة يعلم به الكل من الزوجة ووليها، وهذا الزواج )بنية الطالق( الذي أفىت حب

فيه من اخلداع والغش والفظاعة ما َّل خيفى، فمن ذا الذي يسمح ألخته أو لبنته أو لقريبته أن تبقى معلقًة 
 كما يقولون  -َّل تعلم أهي مطلقة أم على ذمة رجل آخر، فنية الطالق واقعة 

__________ 
 .5/42ز:(. اللجنة الدائمة لإلفتاء: جمموع مقاَّلت وفتاوى الشيخ بن اب1)
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بينه )أي الزوج( وبني هللا سبحانه، وَّل يعلمها أحٌد غْيه، وَّل خيرب هبا أحد، خبالف )املتعة( اليت يُعلم  -
 مبدؤها ومنتهاها، ومىت تفارق زوجها.

إن علماء البالط على اختالف مذاهبهم ومشارهبم، عندما ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت عليهم السالم 
ُتْيوا يف كيفية إجياد احللول اإلسالمية اليت تنظم حياة الفرد املسلم، وتبعده عن حياض الرذيلة  وتعاليمها،

واملعاصي واآلاثم، فابتكروا الزجيات املتعددة األمساء، واليت هي يف جوهرها الواقعي شيٌء واحد، من قبيل: 
هو أشنعها وأفظعها، ومم ا سبق احلديث املسيار، واملصياف، والعريف، والفرند، وآخرها الزواج بنية الطالق و 

 عنه يظهر لك ذلك جلياً واضحا.
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إن الشريعة اإلسالمية اليت جاء هبا خامت األنبياء ُمم ٍد صل ى هللا عليه وآله وسل م، وبينها ورسم حدودها، 
َوَما هَنَاُكْم َعْنُه  جعلت لكل مشكلة حالً، ولكل معضلة عالجا، فقد قال تعاىل }َوَما آََتُكُم الراُسوُل َفُخُذوهُ 

( ِإْن 3(، كيف وهو القائل يف وصفه }َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوى )1فَانتَ ُهوا َوات اُقوا اَّللاَ ِإنا اَّللاَ َشِديُد اْلِعَقاِب{ )
 (.2({ )4ُهَو ِإَّلا َوْحٌي يُوَحى )

ل البحث حليتها وَّل يوجد دليل هبذا يتم الكالم حول حكم املتعة من احللية أو احلرمة، وقد ظهر من خال
 على حرمتها، خالفاً ملا ذهب إليه العامة يف حكمهم، ويبقى الكالم حول بيان فلسفة تشريع نكاح املتعة.

__________ 
 .7(. احلشر:1)
 .4-3(. النجم:2)
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 فصل: فلسفة تشريع نكاح املتعة:
ملفسدة ولكن نسبياً، ولذلك اختلفت األحكام إننا نعتقد ِبن لكل حكم من األحكام حقه من املصلحة وا

الشرعية وتنوعت إىل مخسة أحكام )احلرمة والوجوب واإلابحة واَّلستحباب والكراهة(. وكذلك نعلم ِبن 
 هللا تعاىل يعلم حقائق األشياء ومصاحلها ومفاسدها، ويعلم بنا أكثر منا، وكذلك ما يصلحنا.

نا وقطعنا ِبن فيه مفسدة تفوق ما فيه من مصلحة إن كانت فيه وابلتايل فإن حرم هللا تعاىل شيئاً علم
 مصلحة، والعكس ابلعكس يف الوجوب وهكذا.

إذا علمنا كل هذه املقدمات فان الزواج عموماً قد شرعه هللا تعاىل لنا َّل على حنو الوجوب وابلتايل فإن 
ْيه، كما أشار هللا تعاىل لنبيه صان اإلنسان نفسه عن احملرمات دون الزواج فقد يكون أجره أكثر من غ

يىي )عليه السالم( حني امتدحه ابَّلمتناع عن إتيان النساء وقال عنه عز وجل }َوَسيِ ًدا َوَحُصورًا َونَِبيًّا مِ َن 
 (.1الصااحِلِنَي{ )

يمني إىل (، ويبيح لنا ملك ال2وابلتايل فحينما جييز هللا تعاىل لنا التعدد يف الزوجات الدائمات إىل أربع )
ماَّل هناية، ويرخص لنا زواجاً مؤقتاً فإمنا ينظر إىل هذه التفاوَتت واَّلختالف يف حاجيات البشر، عموم 

 البشر َّل لكل فرد فرد.
وابلتايل فال وجوب على أحد يف تعدد زوجاته، ولذلك ترى من يتاج ذلك قد فعله، وهم نسبة ضئيلة 

ها مع أنه كان غالباً ومتيسرًا يف عصر التشريع واىل قرون متأخرة جدًا يف عصران هذا؛ لصعوبة احلياة وتعقيد
 جدًا.

وكذلك مسألة ملك اليمني فإهنا كانت غالبة ومتيسرة أيضاً يف تلك العصور، حىت أن كفارة احللف أو 
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النذر كانت عتق رقبة، وكذا اإلفطار يف شهر رمضان، والقتل اخلطأ وما إىل ذلك، أما اليوم فإن عصر 
 ري قد انقرض.اجلوا

فماذا بقي لسد حاجات الناس، كل الناس من هذه الشهوة العارمة، اليت أودعها هللا تعاىل فينا، وحنن  
كمسلمني دائماً نقول ونعتقد ابن اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان، وحنن أيضاً نصرخ وننادي الناس كل 

 ملشكلة الواقعية املستعصية؟الناس ِبنا )اإلسالم هو احلل( فأي حلا يقدم اإلسالم هلذه ا
__________ 

 .39(. آل عمران:1)
َث َوُراَبَع (. قال تعاىل: }َوِإْن ِخْفُتْم َأَّلا تُ ْقِسُطوْا يف اْليَ َتاَمى فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكم مِ َن النِ َساء َمْثىَن َوُثالَ 2)

 ( من سورة النساء.3َكْت َأْْيَاُنُكْم َذِلَك َأْدىَن َأَّلا تَ ُعوُلوْا{، اآلية: )فَِإْن ِخْفُتْم َأَّلا تَ ْعِدُلوْا فَ َواِحَدًة َأْو َما َملَ 

(1/19) 

 

هل نقول للناس صوموا واصربوا وجاهدوا أنفسكم، وَّل تستجيبوا لرغباتكم وشهواتكم العارمة اليت أودعها 
توافق مع زوجته َّل تستطيع هللا تعاىل فيكم ! اكبتوا أنفسكم فذلك هو أعظم اجلهاد ! وهل نقول ملن مل ي

 أن َترب حظك اثنية أو َّل تستطيع أن تقضي وطرك إَّل أن تطلق.
وكذلك جند أن الطالق والزان قد استشرَي يف األمة بشكل متزايد يوماً بعد يوم، وهلذا نرى الزواج السري 

ل ذلك يوصلنا إىل حقيقة والعريف ونرى احللول املتالعبة ابلشرع كاملسيار والفريند والزواج بنية الطالق فك
واحدة، وهي أن الزواج )املؤقت( هو احلل الوحيد والصحيح لكل البشر، فهو َّل يقتصر على ما يقال من 
حال الغربة والسفر، وإمنا يل مشاكل من لديه مشاكل زوجية أو مرض يطول عند زوجته الدائمة، وكذلك 

يتام، والفقْي والفقْية، والشاب اليافع والشابة من كربت دون زواج، وغْي اجلميلة، واألرملة، وذات األ
املراهقة، والطلبة والعاجزين عن الزواج الدائم، وذوي اإلمكانية املالية الكبْية، بل وحىت الزانة لو وجدوا 
هذا الباب، وهذه الرخصة متوفرة ومقبولة إسالمياً واجتماعياً، فاقطع ِبهنم أو أكثريتهم الساحقة سوف 

 متاابً، وتعود يف ركب اإلْيان وعدم التعدي على حدود هللا تعاىل، وكما قرر ذلك اإلمام تتوب إىل هللا
علي)عليه السالم(، وكذا ما ورد عن تلميذه حرب األمة وترمجان القرآن ابن عباس يف قوهلم )لوَّل ما سبق 

 من رأي عمر بن اخلطاب ألمرت ابملتعة مث ما زىن إَّل شقي( ذكره أكثر املفسرين.
جرد صيغة العقد، واحرتام حدود هللا تعاىل، من عدة وشروط معينة، ُتل املرأة للرجل وهي وهللا ابسط فم

من شروط الزان القذر! فهذه رخصة رخصها هللا تعاىل حلل مشاكل خلقه ألنه اعلم هبم، وابحتياجاِتم من 
صية، بفتح كل األبواب املمكنة أنفسهم، وابلتايل فاهلل تعاىل غلق كل األبواب أمام من يريد التعدي واملع

وامليسرة أمامه لكي َّل يتج على هللا تعاىل بقوله له )رب انك خلقتين ضعيفاً وخلقت يف  هذه احلاجة 
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 امللحة ومل يتيسر يل قضاؤها فعصيتك( !!
وجود أما لو قال هللا تعاىل له إين أحللت لك الزواج فإن مل تكتف بواحدة فإىل أربع فلماذا طلبت الزان مع 

 فرصة التعدد عندك؟
فإن قال رب  مل اكتف بتلك الواحدة، وليس يل مال َّلتزوج األخرى أو كنت أخشى مشاكل الضرائر، اليت 

 قد تزيد مهي وغمي فأندم على فعلي، فاكتفي هبا فطلبت ذلك ابلشيء اليسْي !
ك وشهوتك، وبنفس فاهلل تعاىل سوف جييبه، ِبنين شرعت لك زواجاً حالًَّل مؤقتاً، تقضي به حاجت

 التكاليف املتيسرة لكل أحد فلماذا أعرضت عنه وتعديت حدود هللا؟
فاهلل تعاىل قد رخص لنا يف هذا النكاح رْحة ابألمة، وهللا تعاىل يب أن تؤتى رخصة كما يب أن تؤتى 

 عزائمه، فمن أراد تكوين بيت وأسرة واستقرار حياة، وتوفر خدمات وتنظيم والتزام، وتوافق
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مع زوجته فله الزواج الدائم وقد يعدد إن فقد بعض هذه األمور، مث استطاع ووفق وعدل بني زوجاته فال 
 حظر عليه يف ذلك مع مراعاة شروطه.

ومن كان ظرفه صعباً، أو مل جيد اَّلستقرار يف الزواج الدائم، ومل يستطع التعدد، أو مل يستطع اَّلرتباط 
و األغلب فقد فتح هللا له ابب الزواج املؤقت الذي له التزامات أقل، فإنه َّل ابلزواج الدائم أصاًل، وه

يستلزم توفْي السكن، وَّل النفقة وَّل املهر العايل، وَّل اَّلستمرار وَّل اَّللتزام معها، وَّل القسمة بينها وبني 
 الزوجة الدائمة، وَّل املبيت، وَّل التوارث، وَّل، وَّل ... اخل.

لدائم، وتكاليفه والتزاماته، تذوب وتتضاءل يف املؤقت، ولذلك لو طبق هذا احلكم فكل تعقيدات الزواج ا
الشرعي املعطل، يف اجملتمعات اإلسالمية حبذافْيه وشرائطه الصحيحة، ألصبحت األمة أرقى وأروع وأنتج 

ائع وأثقف وأحضر من سائر األمم، وحلذت األمم حذوها يف هذا التشريع اإلهلي العظيم، والتنظيم الر 
والدقيق فيه حبيث، َّل اختالط انساب وَّل أمراض فتاكة وَّل ارتكاب معيب، وَّل معصية وَّل عقوبة من 

جلد أو رجم، وَّل كبت وَّل صوم وَّل جهاد، يفوق قدرة البشر َّلختالف قدراِتم، كما هو معلوم عند كل 
 ذي لب.

وَّل يقتصر على املسلمني يف مسائل  وأخْيًا أنصح القارئ الكرمي أن ينظر إىل اإلحصائيات يف العامل كله،
الطالق والزان، واَّلغتصاب والكبت، والعنوسة والفقر، واحلرمان وعدم اَّلنسجام بني األزواج والزجيات، 
الفاشلة وعدم اَّلستقرار، واملشاكل املستمرة بني األزواج، سيفاجئ مبا سْيى وسوف يتيقن بعد اَّلعتقاد 

ذلك انتج عن عدم تطبيق أحكام هللا وتعطيلها ومنها الزواج  ِبن )اإلسالم هو احلل( وأن حصول كل
 املؤقت أو املتعة.
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وتطبيقها ينبغي أن يكون وفق شروطها، كما قال تعاىل }َولَْيَس اْلرِبُّ ِبَِْن أَتْتُ ْوْا اْلبُ ُيوَت ِمن ُظُهورَِها َوَلِكنا 
(، وقال: }تِْلَك ُحُدوُد اَّللِ  َفاَل 1َوات اُقوْا اَّلل َ َلَعلاُكْم تُ ْفِلُحوَن{ ) اْلرِبا َمِن ات اَقى َوْأُتوْا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواهِبَا

 (.2تَ ْعَتُدوَها َوَمن يَ تَ َعدا ُحُدوَد اَّللِ  فَُأْولَِئَك ُهُم الظااِلُموَن{ )
هنم وأدام ومن أراد معرفة أحكامها وشرائطها فعليه مبراجعة الرسائل العملية لفقهاء اإلمامية رفع هللا شأ

 عزهم.
 

 وآخر دعواان ]َأِن احْلَْمُد َّلِلِا َربِ  اْلَعاَلِمنَي[
 

======================================== 
 

 ُحِرَر يف يوم اجلمعة
 ه 1431ربيع األول//5

 م 19/2/2010
__________ 

 .189(. البقرة:1)
 .229(. البقرة:2)
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