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 ألمقدمة

دد هلل رب   مددد  ألح   هللا أجمعددين و  رلددق   علددى ريددر   والسددال    الة  العددملمين و وال  
دد يبددين  وعلددى هلددط الط   ددالط  دد حبط  مهرين و و   دى  ددمبيا ال  ددالميددممين و م   ر  الغ 

ين للس    ..ملكين إلى يو  الد 
عة الكدري  دراسدة متوا دالقدمر  بين يديك أرد  هذا الكتمب الذي  :أما بعد 

 .ف  حيمة المسل   لمو وع م    
للحيدددمة عندددد المسدددلمين إذا كمنددد   وزنالو ط ال قيمدددةأنددد و نندددم نعلددد  جيددددا  إ

والقدو  و أعرا    م ددة و وكيف إذا كمن هذا الت ديد بمس  الددين الحنيدف 
عندد لى ك  مسل  و كمدم هدو الحدم  اليدو  وب م عب  بوجو بمشروعية المتعة 

تدب والبحدو  فقد ن شر  ف  العراق بعد اإلحتال  مبمشرة الك بعض الفرق 
 للمتعة و ويرغبون النمس في م و فقدد اسدتطع    بعنموين مرتلفة و كل م تدعوا

 الدرد  من أج  بيمن الحقيقة للنمس و ومن هذه الكتب و  الكثير  أجمع الكثير   أن  
مع م حيدد  ن والسددنة ال ددحيحة ال ددريحة و ندددورم بمألدلددة مددن القددرهعلي دد

مفتوح مع أ حمب المذاهب اإلسالمية ب ددردار  وجوبم  وعدمم  و أتحمور
 .دون أن أتع ب لمذهب 

ومددن   أهدد  السددنة والجممعددة يقولددون بنسددخ و إن جمددمهير األمددة اإلسددالمية 
جليدة الدلدة و بمألالرمدرالمتعة الت  كمن  موجودة ف  الجمهلية و شأن م شدأن 

 م و نسدرقملوا بعد   –بشك  عم   –من القرهن والسنة ال حيحة و والشيعة 
الموازنة بين أدلدة المجيدزين والمدمنعين بحيمديدة  بمستطمعتط والقمر  العزيز

 . من أج  الو و  إلدى مدم هدو واقعد  مقبدو  شدرعم  وعقدال  وعرفدم  و تممة 
لبلددنم وا هذه الكتب ال يريدون إلسدالمنم ن هؤالء الذي نشروا إنن  على ثقة  

لددممء و ورم دة العدراق بمزيدد مدن ا إغدراق ولعروبتنم ريرا  و بد  يريددون
والت  ال تر دى ب دذه الم مندة و  المحمفظة العربية الشيعيةبين أبنمء العشمئر

 ..والمرمزي و ب  ترف  م رف م  قمطعم  
و يريددون إشدغم  شدبمب  البغديض اإلحدتال إن هؤالء بد  إنقمذ العراق مدن 

 .. !!األمة بملمتعة 
ودفمعددط عددن و  أيددن هدد  مددن غيددرة هيددة هللا محمددد الحسددين كمشددف الغطددمء

عددن أ ددلط واإلن ددمم  للمعسددكر  ن دد   الت   الددبعض   يريددد   عروبتددط فدد  يددو   
الت   أرأي  المزايم: المعمدي الذي يريد تمزيق وحدة األمة الواحدة إذ يقو  

 اإلسال  ؟ وكمنوا كأن   رلقوا من تلك السجميم أو  ارت   العرب ب م قب 
 ةالشدد ممرهددم وأشدد رهم أإلبددمء وعددزة الددنفس ووكددمن مددن أظ  رلقدد  ل دد  ؟

دون الر دوع  والشم  واستطمبة طع  المنيدة دون الدنيدة و وردوض الغمدمر
ددددددددددددد   ط مدددددددددددددم جدددددددددددددمء لألغيدددددددددددددمر و ثددددددددددددد  جدددددددددددددمء اإلسدددددددددددددال  و وكأن 
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فعدة و وكدأن   بعدث   بعثدم  جديددا  ليزيد تلك السدجميم رسدورم  وشدمورم  ور إال
ء والوفددمء فيمددم كددمن ل دد  مددن الجددود والشددجمعة وال دددق واإلرددال  واإلبددم

  .( 1)وال البة  الجوار وال راحة عميةوحفظ الذممر ور
هندمك اليدو  مدؤامرة كبيدرة علدى هدذا البلدد الجدريا و  –مع األسدف  -ولكن 

جددزءا  ال يتجدزء مددن بددالد وهد  إلغددمء ه ويت دم العربيددة اإلسددالمية و وجعل دم 
فمرس و وهذه أحال  مدن تربدوا فد  أح دمن الفدرس الحمقددين علدى العدرب 

 ...   والمسلمين
أسدمليب   ( 2)وللشدعوبيين : يقو  األستمذ الفم   جمس  الكلكدموي الكربالئد  

الرم ة ف  طعن األمة العربية ال تق  قذارة ورطرا  عن أسمليب اإلستعممر 
 .( 3)والشيوعيين 

تكدن  لد    العروبدة    د  العداء الفمرس   هذا  حيا وواقع   بال ريب و فإن  و
م فتا هللا تعملى بالد فمرس على يد سديدنم وليدة اليو  و ب  قب  اإلسال  و ولم  

تندق اع و ف  رالفدة الفدمروق عمدر بدن الرطدمب  سعد بن أب  وقم  
 –و وبع د    تطيسكمن م اإلسال  و وبق  البعض من   محمفظدم  علدى مجوسد

كدمنوا يممرسدون الطقدوس اإلسدالمية ظدمهرا  و ويرفدون  –من الذين أسلموا 
علدى أنفسد   مدن السديف و وهد   رشدية   –عبمدة الندمر  –عقيدت   المجوسية 
 ..الزنمدقة الشعوبيون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كدربالء  –مطبعدة أهد  البيد   –هللا محمدد الحسدين كمشدف الغطدمء بقل  هية  –ألميثمق العرب  الوطن   -1

1691   7   
ألشعوبية لفظ يطلق على الذين يقولون بأن العدرب ليسدوا بأف د  مدن العجد  و وان الشدعوب متسدموية  -2

و وكدمن ابتدداء القدو  بملمفم دلة  على من يقو  بأن العج  أف   من العرب على اإلطدالقث   مر يطلق 
والعج  ف  أ رريم  الع د األموي و ورجم  هدذه الطمئفدة كدمنوا يرفعدون أ دوات   علدى ألسدنة  بين العرب

 .الشعراء والكتمب يؤازروه  رفية و كذلك بعض دهمقين الفرس وأشراف   
إن ممم تقد  و نرى أن ألشعوبية علدى العمدو  كمند  حركدة أدبيدة تقدد  علدى أسدمس القوميدة لنفدر لد  يعمدر 

  موقدف الرلفدمء العبمسدي ولكن   ل  يلجأوا إلى حم  السدالح ومندموأة الدولدة و لدذلك كدمن اإلسال  قلوب   و
من   موقفم  فيط تسمه  كثيدر إذا قسدنمه  بمدوقف   مدن الزنمدقدة و ولدذلك أطلدق كثيدر مدن الشدعرهء فد  ذلدك 

كلة العن درية أإلسدال  والمشد.  الع ر وكتمب   ألسنت   ف  الفرر بأ  دول   العجميدة و والتحقيدر للعدرب 
دار العلددد  .. أسدددتمذ التدددمريخ اإلسدددالم  بجممعدددة القدددمهرة وا؟إلسدددكندرية سدددمبقم   –عبدالحميدددد العبدددمدي .. 

  .بت رف  63 -62     و1696 1ط بيرو  –للماليين 
يظددن الدبعض مددن المغفلدين ممددن ينتسدب إلددى اإلسدال  أن  الشدديوعية ..  7ألميثدمق العربدد  الدوطن    -3

 . دي جمء من أج  الق مء على الرأسمملية الم يمنة على الطبقة الفقيرة و وهذا وه  مجرد مذهب إقت م
ان الشديوعية ليسد  مجدرد مدذهب إقت دمدي : يقو  همشد  البندم فد  كتمبدط الحدزب الشديوع  فد  الميدزان 

(  المدمدة) قبد  ذلدك مدذهب فكدري يقدو  علدى أسدمس فلسدفة ممديدة تعتبدر  لتنظي  اإلنتمج والتوزيع و ولكن م
م ددر جميدع القدوى و أو تعتبدر التفسدير المدمدي الجددل  للتدأريخ هدو الطريدق الوحيدد إلدى كد  الحقددمئق و 

 ! فليس وراء الممدة ش ء 
إن ديمنة العمم  ترتكز علدى نفد  هللا و وتحدمو  أن تجدد أ لوهيدة (( : ل ردمن )) يقو  ممركس ف  رسملتط 

ألحددزب ( . إن ددم ديمنددة يتألددط ب ددم اإلنسددمن ) مذهبددط و ومددن قولددط اارددر الددذي يعرفددط درسددو ( اإلنسددمن 
 . 11   1696دار توزيع المعرفة  –همش  البنم  –الشيوع  ف  الميزان 
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إننم عندمم نت ف ا التدأريخ تجدد  األ دي  والو ديع و أأل دي   :أخي الكريم 

ط  القيم  ف  م ملا األ مة و يسير ف  مقدمة القمفلة دائمم  و مدن أجد   الذي همُّ
د لوقوف مع إروانط ف  المحنا م  و و وهذا ال دنف ال نعدرف   إال فد  الملم 

 .وكمم قي  عند الشدائد ت عرف  اإلروان 
دددط دائمدددم  شددد واتط و شددد وة الدددبطن والفدددرج و وم دددملحط  وأمدددم الو ددديع ف مُّ

مريكدد  الشر ددية و وقددد رأينددم هددذا ال ددنف بددأ    أعيننددم عنددد اإلحددتال  األ
بدين داعد  ل مدم أو م دت  بملسدلب والن دب وتقسدي  و زواإليران  لعراقنم العزي

العراق و وتفريق كلمت   ووحدت   و أوغير ذلك و بد  الوقدوف مدع إرواندط 
 ...ف  م مئب   
و فد  مدن أهد  الغيدرة والشد ممة و مدن الدذين وقفدوا  دف م  واحددا  أين هدؤالء 

منددم  رندددق واحددد  مددن جميددع مكونددم  الشددعب العراقدد  عربددم  وأكددرادا  وتركم
وسددنة وشدديعة وغيددره  مددن القوميددم  والمددذاهب واألديددمن إبددمن اإلحددتال  

  ؟؟ اإلنكليزي 
و فقدد وقفدوا إننم ال ننسى مواقف العشمئر الشيعية ف  جنوب عراقنم الجريا 

 فم  واحدا   دد  اإلحدتال  اإلنكليدزي و ورم دة  فد  الرميثدة بقيدمدة شدعالن 
  الشدمم  مدن إروانندم األكدراد وفد  أبو الجون و شأن   شأن أبنمء العراق ف

المو   وتلعفر ووسط العراق مدن أبندم عشدمئر األنبدمر و حيد  قتد  الشديخ 
 ... (لكمن  ) مري شيخ زوبع أحد قمدة اإلنكليز وهو 

 ! مم أروع هذه المشمهد ؟
مم أروع مم قملط ن مئا كمشف الغطمء وهو يدعوا أبندمء األ مدة إلدى الدتالح  

د  التنمحر واإلرتالف والطمئفية التد  ت دد  كيدمن األ مدة والتعم د والتآزر ب
إن الواجدب  األكيدد علدى : الواحدة و وتجعل م فريسة س لة بيدد العددو فيقدو  

جميددع المسددلمين أن يلتفددوا حددو  رايددة اإلسددال  و ويكونددوا قلبددم  واحدددا  ويدددا  
فدد   واحدددة و وال يتركددوا مجددمال  للحددزازا  الطمئفيددة و والرالفددم  المذهبيددة
 .......نفوس   و فإن هذه النزعم  كمن  وال زال  أقوى سالح لإلستعممر 

وأش د بمهلل ش مدة حق  أنط مم فتا المستعمر بالد المسلمين بمدافعط وطيمرتط 
وعدتط وعتمده و وإنمم فتح م بسمو  التفرقة وبذور البغ مء والشدحنمء التد  

  .... (1)بث  م بين   
السدمحة مدن أنت مكدم  تجدمه إرواندط العدرب رفدع  وعندمم رأى مم يجري ف 

يم  بق يدة  طويلة   نقدف و ( 2) يمعزيمم  العرب البواس : عنوان م  وتط مدو 
 :عند بعض أبيمت م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  92ألميثمق العرب  الوطن    -1
 7ألم در نفسط    -2
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   لح   هذه المشمك ــقومعزيمم  العرب البواس                       يم
 هذه المراج  غل كن ــقوم  فال مو ع  للقعود أو                    يس

 ك  بتلك األع راألوائ ؟ــمن                   ــع ر  ن الحميم  الت  تسـأي
 وطمق كسرى و روح بمب         ــس عروش قي ر           كت  أمــدك

 تغتملــــك  بأســوأ الغوائــــ                     والــيو  أغيمركـــ  قد إغتد 
 من رقدة الج    أو التجمهــ    ـــــكــرب حسبم يعــويم بقمي

 فكيف قطعت  عرى التوا  ؟          ــدة          ة واحــت  فروع دوحــأن 
  ـمتــــن رــة مــيمســلكن م س ــ                   كــ  بينــق  أديمنكر  ــم فــم

 !   ــــعمقتـــوة لــ م أرـــم لــفي    على اإلرمء العرب  اجتمعوا                
 !  م األ ملة لئ  مم أجمل م من عبمرا  م  ! مم أروع م من أبيم  

دن ينتسدبق  يم كمشف الغطدمء لتدرى كيدف ي   أل مدة العدرب  حدمو  الدبعض مم 
و بعدد أن سدمر ورهء سيمسدة  ت ون م قطع فروع هذه الدوحة الت  أرد   أن  

الرمت  و بد  أن يقف الك ُّ أمدم  العددو فد  رنددق واحدد شديعة وسدنة و جدمء 
 . من ورهء الحدود من يحمو  تمزيق هذا الجسد الواحد إلى أو م   عديدة 

تعدرف الطمئفيدة مدن قبد  و وكد ُّ مدن كدمن  لد    أبنمء شعبنم العراقد  األبد ُّ  إن  
 ...فية يجد من يقف بوج ط على الفور يحمو  أثمرة النعرة الطمئ

إن  أ رمطب عشمئر العراق شيعة وسنة و وهللا ليس من م لحتك  وم لحة 
 ...للعرب أبنمئك  اإلنسيمق رلف الحمقدين 

لى هللا شديع ا  الرسدو   دإن  الفرس قد استردموا الت   :إعلم أخي الشيعي 

اق مدرة واحدتال  العدرو  سرا  لتنفيذ مرططمت   التوسدعيةج   عليط وهلط وسل  
 ... شيعة وسنة  أ ررى و وقت  أبنمءه

ق قدو  مدن يقدو  أ بدأن  السدنة يكرهدون ه  البيد  ؟كيف ي   ال تجدد  وقدد   د 
 .إال وفي م إسمم  من أسممء ه  البي  سنية   عمئلة  
ثدددوا العدددراق و ويرتكبدددوا المنكدددرا  فددد  يريددددون أن   يلو    -الفدددرس  –إن ددد  

بمسدد  الدددين و وبمسدد  محبددة ه  البيدد  و ويحت ددنوا بنددم  العراقيددة سددمحتنم 
 ...و فتبم  لك  ألف مرة  بمس  مشروعية المتعة و العشمئر

تعة الت  الم   إعلموا ان   :شيعة وسنة  إخواني شيوخ عشائرالعراق العربية 

على أبنمء العراق و كمم ستعل  إن  تممرس اليو  بمس  الدين الحنيف و درلي   
هدذا الكتدمب و وكد   م   لى هذه الحقيقة من رال  جولتدك فد  طي دشمء هللا تعم

ين يقددة مددن و ددع الشددعوبمددم جددمء مددن أحمديدد  فدد  ف ددمئل م مو ددوعة ملف  
 ...ن أج  أن ينملوا من الشرف العرب  بمس  الدين الحمقدين و م
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دد   وال ددوان وإمددم حيددمة الددذُّ  ..إلبددمء  ممة وافإمددم حيددمة العددز  والكرامددة والش 
عندمم يرى إبنتدط فد   ج   والسكو  على هذا المنكرو فال وزن للر  والرنوع 

 ... أح من الذئمب المسعورة من الشبمب السمقطين 
د أمدم    أن يقدو    أب   ه  يسدتطيعإذا كمن  المتعة من الدين و  إن ابنتد   مسالن 

 قد تمتع  مع فالن ؟ 
 ط قو  الشمعر دق فييو داد الموتى وط من عهذه  فمتط و فإن    من كمن إن  

 ليس بميٍت من مات واستراح       إنما الميت ميت األحياء: 

أمدم  الندمس و بأندط قدد زوج فدىء  يفترربينمم إذا زوج م زواجم  شدرعيم  مدن ك  
  ..و ويكون مرفوع ال ممة  إبنتط من فالن ابن فالن

ب    اليو  ف  بعدض مندمطق العدر إعل  ان   :أخي الكريم  تعة قد ه  اق ريمح الم 

مدن قبد   مدن ال ردالق  قيدة و بترطديط  ارد اكتسمح دعمة المتعدة السدمحة العبع
 .. الدينل   من تجمر
شددديوش عشدددمئر  –وهدددذه ن دددمئا قيمدددة لشددديورنم األعدددزاء  :أخيييي الشييييعي 

من عمل  شيع  عرب  و من سداللة ه  الرسدو   –الجنوب العربية األ يلة 
مدن الكتدب و حدمو  عدرض و والدذي كتدب العديدد  لى هللا عليط وهلط وسل  

ألشيعة  ))ال ورة الحقيقية الحية لمف و  التشيع العرب  و ومنط كتمبط الرائع 
و إذ  (1)و وهو ف يلة السيد هية هللا الدكتور موسدى الموسدوي  ((والت حيا 

إن م حملة مذهلة و من السوء درل  إلدى الفكدر الشديع  و  :يقو  عن المتعة 
أن ذكرت م كتب الشيعة أوغيرهم  لحلية و سواءوحتى الروايم  الت  تقو  بم

م دم الرليفدة عمدر  وحتى الروايم  الت  تقو  إن م كمند  مبمحدة حتدى أن  حر 
  ..بن الرطمب أعتبرهم كل م روايم  تشوه  ورة اإلسال  الم يئة 

وقد أدرك  الفرق اإلسالمية األ ررى رطورة الفكرة ومفمسدهم اإلجتممعيدة 
 .و فوقف  من م موقفم  يتس  بملحق والعد  والف يلة واألرالقية الكبيرة 

أمددم فق مؤنددم فلدد  يدددركوا رطددورة الفكددرة و أو أدركوهددم ولكددن حر ددم  مددن   
على مرملفة جم ور المسلمين و ألت  و ع  ف  ف ل م روايدة إلدى اإلمدم  

أي الرشدد  :  ((ألرشدد  فد  غيدره   )): ال مدق زورا  وب تمندم  و والتد  تقدو  
 .رأي أه  السنة والجممعة  ف  رالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و 1631هو حفيد اإلمم  األكبر السيد أبو الحسن الموسدوي األ دب من  و ولدد فد  النجدف عدم   -1

وأكم  الدراسم  التقليدية ف  جممعتعم الكبرى و وح   على الش مدة العليدم فد  الفقدط اإلسدالم  
مدن جممعدة ط دران عدم  ش مدة الدكتوراه فد  التشدريع اإلسدالم  و وح   على (( أإلجت مد )) 

     و وعمد 1691  1691  و عم  أ ستمذا  لإلقت مد اإلسدالم  فد  جممعدة ط دران عدم  1699
  و ثد  اسدتمذا  فد  المع دد 1671 –  1691ستمذا  للفلسفة اإلسالمية فد  جممعدة بغدداد مدن عدم  ا

أل دراع بدين  –مدن حيمتدط ـ ألشديعة والت دحيا  مرت در.العمل  ف  لوس انجلدوس فد  أمريكدم 
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وإ مفة  إلى هدذه العقددة المستع دية لددى فق مئندم فد  اسدتنتمجمت   الفق يدة و 
  حد   الشديعة و وال فإن  فكرة الزواج المؤق  على مم يبدو ل  استردم  ف

سيمم الشبمب من   لإللتفمف حو  المذهب و لمم في م من امتيمزا  رم دة و 
وال شدك  اإلغدراء الجنسد  المبدمح ..وال تقرهم المذاهب اإلسدالمية األ ردرى 

بمسدد  الدددين يسددتقطب الشددبمب وأ ددحمب النفددوس ال ددعيفة فدد  كدد   ع  ددر  
رأ فد  كتدب روايمتندم روايدم  و وذلك أن  ال أسدتغرب أبددا  عنددمم أقدوم ر

تنسب إلى أئمتنم ف  ف   المتعة وثواب م و وحد   الندمس علدى العمد  ب دم و 
وموقف  من هذه الروايم  وا دا  و دريا أشدر  إليدط فد  مدواطن عديددة 

   . (1)من هذا الكتمب 
والدددكتور موسددى الموسددوي لدد  يكددن غريبددم  عددن بيئددة العددراق وعشددمئرهم 

إن مددن : المتعددة و وموقددف العشددمئرمن م فيقددو   األ  ددالء و يعددرف رطددورة
أي الددذين ال ير ددون م لبنددمت   : الوا ددا ان المسددألة ليسدد  ب ددذه ال ددورة 

ه والترفدع و بد  ألن د  يدرون  وأروات   وقريبمت   ليس لديس فد  حددود التندزُّ
في م أمرا  م ينم  مشينم  يتنمف  وكرامة العمئلدة و وشدرف األ سدرة و وقدد تسدي  

وهكدذا ..   بعدض المندمطق الشديعية إذا مدم سدأ  المدرء شديئم  ك دذا الدممء فد
نرى بو وح أن  المسؤولية األولى واألريرة ف  العم  ب دذا األمدر المقيد  
تقددع علددى عددمتق الددذين أبددمحوا أعددراض المسددلمم  و ولكددن    ددمنوا شددرف 

 . (2)ة لمن كمن لط قلب بنمت   وف  ك  عبر
فإن  الواجب على الغيورالدذي ! م من حك  مم أعدل ! مم أروع م من ن مئا 

انردع أو تدورط بملمتعدة أن يراجدع نفسدط ليقدف بإن دمف ومو دوعية أمدم  
و من أجد  زورا  وب تمنم   لي   السال المرويم  الت  ن سب  ألئمة ه  البي  ع

أن يحددمفظ علددى كرامددة وشددرف النسددمء المسددلمم  مددن هددذه الفددواحش ألتدد  
 . تممرس بمس  الدين الحنيف

 بددال رجدد   و العمليددة   هدد  تعددرف ان الفتددوى اان فدد  الكتددب   :الكييريم أخييي 

 متع بملبن  البمكر دون عل  األب و وكذا بملمرأة المتزوجة ؟ جواز الت  
تكدون  رايتط من العدرب األ  دالء أن   تح    ن  كيف ير ى شيخ العشيرة وم  

ين وهددو بمسدد  الددتمدمرس الجددنس تحد  ظددال  أشدجمر ال دنوبر تدط البمكرإبن
جملس ف  مجلسط الذي  د   وجدوه العشديرة ؟ أو يسدمع بزوجتدط قدد ارتلد  

 أجمز  ل   ؟فتموى المرجعية الت  رج  غريب  ؟ ه  يسك  و أ  يتجموزب
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112ألشيعة والت حيا    -1
 113ألم در نفسط   -2

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2 

  الشدرع  سديقومون بدواجب  أنم على ثقة  من شيوش العشمئر الغيمرى و أن  
ويحددمربون هددذه الظددمهرة الدريلددة لعقيدددة و  والعرفدد  والددوطن  مددن أجل ددن  

 ..التشيع من الفرس بك  مم اوتوا من قوة 
إن هذه المممرسم  ل  تكن عند أجدادك  العرب  :إعلم أخي الشيعي الغيور 

نم هللا بمإلسال    .ف  جمهليت   و فكيف بعد أن أعز 
كددمن الفددرس يبيحددون الجمددع بددين األ رتددين و ألن : تأريريددة ذكددر  م ددمدر 

الزرادشددتية تبيحددط و وكددمنوا يبيحددون للرجدد  أن يتددزوج بنتددط وأ رتددط الشددقيقة 
 . (1)تبيا ذلك وغير الشقيقة و ويبيحون األ م م  ألن الزرادشتية 

 ..وال زال  ااثمر بمقية و من م المتعة الت  تممرس بشك  طبيع  ف  إيران 
ؤالء يريدون أن تكون بنم  ونسمء العرب عمهرا  و يممرسن الجدنس إن ه

 .. بمس  الدين وهن بمكرا  أو متزوجم  و تح  ع مة زوج م 
إلددى أي حددد و ددل  الوقمحددة لددبعض علمددمء أو كتددمب السددوء و فقددد تجددرء 
الددبعض مددن   إلددى حدد   الشددبمب إلددى معمشددرة البنددم  قبدد  الددزواج للتعددرف 

 !!تعة مع م قب  الزواج علي ن  و ومممرسة الم
لمؤلفدط الشديخ أبدو (( لدوال ن د  عمدر  )) : إقرأ مع  هذه الم زلدة فد  كتدمب 
مددد  ومممرسدددة الحيدددمة موالربددرة فددد  التع: محمددد أحمدددد بدددن علددد  إذ يقدددو  

الزوجية أو تدريبم  قلديال  علدى كيفيدة وطريقدة الحيدمة والمعمشدرة مدع الجدنس 
و نفسددية وطبددمع كدد  من مددم ل رددر اارددر و أو تف مددم  ولددو بشددك  عددم  علددى 

وهددذه المعرفددة الم مدددة أو التجربددة البسددديطة قددد يح دد  علي مدددم كددال  مدددن 
الزوجين بس ولة ف  زواج المتعة و ألن   زواج المتعة رحلة تم يديدة وفتدرة 
تدريبية على كيفية تحم  الحيدمة الزوجيدة و وكيفيدة الوقدوف علدى األ سدلوب 

 . (2)األنجا ف  إدارت م 
وقفدة مسدل   –سممسدرة الجدنس مدن  –عمل  شديع  يقدف بوجدط هدؤالء وهذا 

واابدمء : عرب  غيورو وهو سممحة السديد حسدين الموسدوي النجفد  فيقدو  
أي م  ال يأمنون على بنمت   البمكرا  و إذ قد يتزوجن متعة دون عل  هبمئ ن  

دن ؟ ال يددري  ل    ؟ كيدف ؟! وقد ي فمجئ األب  ان ابنتط قد حمل   اليددري مم 
 . (3)!قد تزوج  من واحد و فمن هو ؟ ال يدري و ألنط ترك م وذهب أي م  

  ريا وفإن  أ رمطب علممء األ مة اإلسالمية بيمن رأي   بشك  وا ا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6م ر   –دار القومية للطبمعة  –ألتيمرا  المذهبية  و ألدكتور أحمد محمد الحوف   -1
بيدرو   –مؤسسدة الغددير  –عمر مم زنى إال شق  و ألشيخ أبدو محمدد أحمدد بدن علد   لوال ن   -2

  200هـ   1011 –  1667/ 1ط
 09ألنجف   –هلل ث  للتمريخ كشف األسرار وتبرئة األئمة األط مر و ألسيد حسين الموسوي  -3
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ب دؤالء الفسددقة قبدد  أن تغزونددم هددذه الف ددمئا فدد  عقددر دورنددم بمسدد  الدددين و 
 . لي   السال ه  البي  عوبمس  حب 

إن  هدؤالء الشدعوبيون يريددون إسدقمط شديعة العدرب  :أخي المسيلم العربيي 

و وكيددف وقددد  ط  ف  مددم يملكددط العربدد  فدد  جمهليتددط شددر  ن  أعز  فدد  الم ملددك و فددإ
 ... !! إلتحق بمإلسال  

إن   يريدون من المرأة العربية األ يلة أن تبيع جسدهم للسدمقطين القدمدمين 
و يريددون أن يجعلدوا شدوارع  لدي   السدال ران بمسد  حدب ه  البيد  عمن إي

 ..ال ي عرف هبمؤه  كمم هو الشأن ف  إيران  تغ   بأطفم    بعراقنم الحبي
وأنددم علددى يقددين أن  العربيددة األ دديلة ال تر ددى ب ددذه الم منددة و وقددد كمندد  

  و وقد نقد  ى أن  ت ر ع  أبنمء النمس مقمب  الممالمرأة العربية المر عة تأب
ة جوعم  وال تأك  بثديي م و فكيف تبيدع شدرف م بكدف  مدن : عن ن   تمو  الحر 

 .مفط  من المم  ؟ ر  أو مبلغ  تب  
معرفدة  واإلسدال  فد  الجمهليدة –أمدة العدرب  –إن  من مميزا  هذه األ مدة 

 حتنم اللقطددمء كمددمأن ينتشدر فدد  سددم اليددو  يحددمو  الددبعضأنسدمب أبنمءهددم و و
   إيران ؟ ف الشأن  

ح رافسنجمن  أن  فد  إيدران : نشر  مجلة الشراع الشيعية ربرا  مفمده   ر 
 ! ... (1)ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة 

 ف   يريد العرب  سلوك سيرة هؤالء ؟ 
فعلى ك   غيور من أبنمء بلدنم أن يكون عند مستوى المسؤولية و وأن يكدون 

 ..مفتمحم  للرير مغالقم  للشر
تحيددمت  مددن سددويداء قلبدد  لكدد   عشددمئر العددراق سددنة وشدديعة و : الرتددم  فدد  

 . و لى هللا تعملى وبمرك على محمد وعلى هلط و حبة وسل  
 
 
 

                                                                
 
 

 عبدالرحمن الدولةألشيخ                                           
 م8002من تموز  81ألموافق  -هـ 8282جمادى اآلخر 82 -ألعراق           

 ألطبعة األولى                                                         
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 تعريف نكاح المتعة
  لغًة     تعريف نكاح المتعة :والً أ

ددة ارددتالف    بددين الشدديعة والسددنة فدد  حددد  نكددمح المتعددة الأعتقددد أن  هنددمك ثم 
إن شددمء هللا  و كمددم سددنأت  إلددى تعريفددط فدد  مو ددعطقبدد  التحددري   وأركمنددط
و وبيمن أن ط كمن موجودا  فد  الجمهليدة و ولكدن الردالف قدد نشدب بدين  تعملى

ددنة فدد   الع ددور المتددأررة و فدد  نسددرط و وبعددض تفم دديلط و الش دديعة والسُّ
بينمددم  ون والسددنة واإلجمددمع فملسددنة مجمعددون علددى أنددط منسددوش بدددلي  القددره

بعدد  الن سدخ و وأندط بدمق    وإلحدمح وبإ رارقملوا  اليو  علممء الشيعةجممهير
والذي حرمط هو عمر بن الرطدمب إجت دمدا  مندط و ولمعرفدة الحقيقدة و لديس 

إأل أن نسددلك طريددق العلدد  الشددرع  واإلن ددمف والمو ددوعية و لنددم طريددق 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا } : و لقولط تعملى  والرجوع إلى كتمب هللا وسنة رسولط 

لَّىهِ وَالرَّسُىولِ إِنْ نُنْىتُمْ    اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  ال 

 . (1) {  تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيال
م إأل ب دوء اللغدة العربيدة و لدذا  دمال نسدتطيع ف  والسنة ال حيحة   والقران  

تعددة فدد  أم ددم  كتددب اللغددة التدد  ال  ددلة ل ددم  بدددأنم بددذكر مف ددو  كلمددة الم 
 .....أ ال  ملتسنن والتشيع ب

ت يدع  و ومعمني دم وإ ن و: قم  ابن منظور :ألمتعة لغة  م  تمتمع  والت  التمتُّع  واالس 

تدمع  فد  األ  د  : ارتلف  راجعة إ لدى أ  د  واحدد و قدم  األ زهدري  فأ مدم الم 
د  و والف نددمء  يددأ ت  عليددط فدد   و  ددز  ل ددغ  بددط وي ت  ب  ف ددع  بددط وي ت  ت  الدددنيم و فكدد  شدد ء ي ن 

م رة  إ لدى الحد، و وقدد ت  م  ة  الع  ع  ت  عة  والم  ت  مدت  والم  ت  دع  واس  ع  و وقولدـ  ت   : ط تعدملىـت 

ت ع  بملعمرة  {فمن متتَّع بالعُمرة إىِل احلج }  م  ت  س   . (2) ورة الم 

مدن أ م دم  كتدب اللغدة العربيدة بدال ندزاع بدين  عددُّ ذي ي  وف  تمج العروس الد
دمع  م  : المسلمين و يقدو   ت  دة  والم  ع  قيق   و : ت  الح  ر  دد  قدم   الم    دمن  م  ق وم  من  ي  دم  اس 

ط  قول دط تعدمل ى  ت يع  ف  الل سمن  و ومن  م  و  الت  و ( 3){مَتَاعىا  إىل احلَىوْلِ يَيْىرَ إخْىرَا       }  :وه 
اه : أراد   د  ت يع  و ولذلك  ع  م  ع  ت  و    تمعم  م  ع  م  ت يعم  فو    م  وه ن  ت  ع  ت  : أي : بإلى  م 

و     ق وت   ن  إلى الح  ل ة  ت  ون  بط  ل   ن  من     وه ن  بمم ت و   ف ع   .(0)ان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 96سورة النسمء ااية  -1
/  1بيدرو  ط –و محمدد بدن مكدر  بدن منظدور األفريقد  الم دري و دار  دمدر  لسمن العرب  -2

1699  1699  – 1/321 1/321 
  201سورة البقرة ااية  -3
   1/9937 / 1ط –طبع جم ورية م ر العربية  – تمج العروس -0
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دد    :ميين الَمَاييا   و ددة  بمل   ع  ت  ل دد  : الم  ددع  ب ددم أي ممددم  ث دد   ت ر  ت  م  ت  أة  ت  ددر  ج  ام  و  ددز  أن  تت 

ة  أي د رس م هللا تعملى ثالث  ة  ح  ك  بيل  م و وكمن ذلك  بم  دوا مدع  الن بد   س  جُّ م   ح دين  ح 
   أ ة ددر  ط  الم  دد   ي شددمر  ج  ددة  و كددمن  الر  ددو    الق يمم  ددملى إلددى ي  ددم هللا  تع  م    ر  دد   ح 

 و ث 
ج  دم و ث د    ح  ُّ بدذلك  ف ر  سدت  ئم  في  دي  دم ش  ي   ط  دو   و وي ع 

ل  ع  د   م  د ء  بأج  طم  على ش  ر  ش 
وي،   ز  ر  ت  ي  ب يل   م من  غ  الق   ي ر    س   . (1)وال ط 

ة  الن سدمء  و دور  ل ط تعدملى فد  س  جمج  ف  ق و  فَمَىا اسْىتَمْتَعْتُم بىهِ مِىنْهُنَّ فىآتُو ُنَّ      } : قم   الز 

دة  و ( 2) {أُجُورَ ُنَّ فَرِيضَة   ل     بمللُّغ  يمم  لج    ظ  لطم  ع  ل ط  في م ق و    غ  ة  ق د  غ  وهذه ااي 

ب وا إلدى ق   ه  لدط  وذلك أن     ذ  دع   {فمىا اسىتَمْتَعْتُمْ بىهِ مِىنْهُنَّ     } : و  م  دة  ال ت د  أج  ع  ت  مدن الم 

ن ى  ع  را   و وإن مم م     أن   م ح 
ل  ت   من   ن  : {فما استَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ } : أه    الع  ح  ك  فمم ن 

ددمن   ددة  اإلح    ددة  هي  ى فدد  ااي  ددر  ة  ال ت دد  ج  يط  ددر  غُىىوا بىىأمْوالكِمْ  أنْ تَبْتَ} : علددى الش 

وي،  أي : أي { مُحْصِنني وي،  {فما استَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ } : عمق دين  الت ز 
د  الت ز  ق  على ع 

ره هن فم   ك  ى ذ  ر  ي ج  ع  : أي  {فآتُو ُنَّ أجُورَ ُنَّ } : ال ذ  م  ة  فإن است  ي   ه ن  ف ر  م   ور 

م  وإن مم  ر  ت  و   ب م هتى الم    ر  ر بملدُّ ف  الم    كمح  هت ى ن   
د  الن  ق  ع  بع  ت  م  ت   .(3)اس 

واايدة محكمدة و : ولو وح ااية الكريمة عند أه  اللغة و يقو  ابن األثيدر
 . (0)والجم ورعلى التحري  

 .ومعنى محكمة و أي بينة الداللة وا حة الداللة 
ك     :يقول ابن منظور  ح  اب وهدو و الدذي ال اردتالف فيدط وال ا دطرهد: الم 

ك    بيمن ط بنفسط و ولد  يفتقرإلدى غيدره و والعدرب  مم ل  يكن متشمب م  و ألنط أ ح 
ع    : تقو   ن  م    بمعنى م  ك  م    وح  ك  م    وأ ح  ك   . (9)ح 
لمتقدمين والمعم رين و أغلدب   م  كثيرة من كتب اإلمممية اقرأ  كتب :أقو  

لكتب المتقدمة و ورم دة فد  ل  يقفوا موقف اإلن مف و ول  يعيروا أهمية ل
هذه المسألة و والغريب أحد المعم رين وهو الشيخ أبو محمد بن أحمدد بدن 

 وهو كتمب بلغ عدد  ( لوال ن   عمر ممزنى إأل شق  ) عل   محب كتمب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/9937تمج العروس  -1
 20سورة النسمء ااية  -2
 1/9937عروس تمج ال -3

الجدزري المعدروف بدمبن األثيدر و و ألبد  المبدمرك بدن محمدد  الن مية ف  غريدب الحددي  واألثدر -0
بيدرو   –طمهر أحمد الراوي ومحمود محمد الطنمم  و من منشورا  المكتبدة العلميدة : تحقيق 
فد  غريدب الشدرح الكبيدر للرافعد  أحمدد و الم دبمح المنيدر 0/911  1676 -هدـ 1366لبنمن 
 2/992بيرو   –المكتبة العلمية   -محمد بن عل  المقري الفيوم  بن 

 12/101لسمن العرب  -9
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  فحة و وهو مجرد جولة ف  كتب الشيعة و السنة والكتمب  971 فحمتط 
ق من الروايم  و ف و قد جمع ف  كتمبط يفتقر الى األسلوب العلم  و والتحقُّ 

 طيم  كتمب  وذكر المعنى  الغ   والسمين كمم سترى إن شمء هللا تعملى ف 
وهدو : الفدريقين اللغوي من كتمب المعج  الوسديط الدذي ال ردالف فيدط عندد 

نفس كال  أ حمب المعدمج  التد  ذكرنمهدم و بد   دمحب معجد  الوسديط قدد 
 .( 1)اعتمد علي م 

إذن ليس ل   ر يد ف  كتب اللغة على مشروعية المتعة و وذلدك بت دريا 
  ة العربية ه  اللغة الت  أنز  هللا تعملى ب م القدرهنأه  اللغة أنفس   و واللغ

 . (2) {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  } :لقولط سبحمنط وتعملى 

 ِذذعَ  وَكَذذلَلِ َ أَنزَلْنَذاهُ ُْكْ ذذاً عَرَبِيّذاً وَلَذذبِعِ َتَََّعْذاَ أَ ْذذوََ  ُم بَعْذ َ  َذذا  َذا  َ      }  :وقدم  أي ددم  

  . (3) {َلْعِلْمِ  َا لَ َ  ِعَ َللّهِ  ِع وَلِيٍّ وَالَ وََقٍ 
فإننم نف   بو وح  تم   مف و  المتعة و والفدرق بين دم وبدين الدزواج الشدرع  

بلغدة العدرب و البلغددة  مدن ردال  القدران الكددري  الدذي أنزلدط علدى محمددد 
هللا تعددملى  الكلدد  عددن موا ددعط و وقددد أوحددى الفددرس الددذين يريدددون تحددرف  

أوال  و وهد  أهد   العربقدران الكدري  بلغتدط العربيدة ليندذرال على رسدولط 

وَكَذلَلِ َ أَوَْْيْنَذا إِلَيْذ َ     }:ول م و ث  العمل  أجمع و وذلدك قولدط تعدملى ح   ن  مكة وم  

لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي َلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنلِرَ أُمَّ َلْقُرَى وَ َعْ َْوْلَهَا وَتُنلِرَ يَوْمَ َلْجَ ْعِ 

  .  (0) { فِي َلسَّعرِيِ
  .و وه  بيتط األط مرالكرا  وأ حمبط  وتحد   ب ذه اللغة الرسو  الكري  

  هذه الحقيقة إذا مم تدرك المكدمبرة و وسدمرعلى وال يرفى لعرب  وال لعجم
 .السوي و وأرل  النية هلل رب العملمين  ال راط

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  13  لوال ن   عمر مم زنى إأل شق   :  أ نظر -1
  2سورة يوسف ااية  -2
  37سورة الرعد ااية  -3
 7سورة الشورى ااية  -0
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   اصطالحاً  تعريف نكاح المتعة: ثانياً 
 .( 1) فرقةوهو تزوي، المرأة إلى أج  و فإذا انق ى وقع  ال :نكاح المتعة 

وكمن هذا النوع من النكمح سمئدا  ف  المجتمع الجمهل  و وهدذا النكدمح اليدو  
عند الشيعة ال يطمبق مم كدمن عليدط المجتمدع قبد  النسدخ و وال أ ريدد اإلطملدة 

 .هنم ألنن  أتنمو  هذا المو وع بحثم  تف يال  ف  مو ع هرر
ف الشدديعة نكددمح المتعددة بأنددط زواج  بم ددرمعين معلددو  و  بددممرأة (عقددد)وعددر 

 . (2)ولمدة معينة معلومة 
 .أي الزواج المؤق   : (3) (الزواج المنقطع ) ويسمونط أي م 
كملددائ  فد  أندط يحتدمج إلدى عقدد مشدتم  علدى  –عندده   –والنكمح المنقطع 

  . (0)إيجمب وقبو  لفظيتين 
 .وهذا مرت رالتعمريف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدـ ـ دار المعرفدة 192ابن حجر العسقالن  المتدوفى سدنة  –فتا البمري بشرح  حيا البرمري  -1
أشدرف علدى طبدط  –ترقي  محمد فؤاد عبددالبمق   –لبنمن راجعط عبد عزيز بن بمز  –بيرو   –

 6/197محب الدين الرطيب  
 19لوال ن   عمر     -2
تحقيددق  –  مسددمئ  الحددال  والحددرا  و أبددو القمسدد  جعفددر بددن الحسددين  الحلدد  شددرائع اإلسددال  فدد -3

و تفسير من دمج ال دمدقين فدتا 313/ 2   1مطبعة ااداب  النجف ط –عبدالحسين  محمد عل  
 297لكمشمن  ط إيران   اهللا 

تنظددي   مطبعرر  مميورر  تحريرر الويرر ،  أ تررإللا اامررام ال م سرر  أ مميورر  تسارر ل مينررر   ررا  ال م سرر  أ -0
 2/730إيران  –ق   1مطبعة مؤسسة العروج ط –ونشر هثمر الرمين  
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 أركان المتعة عند الشيعة: لثاً ثا

وم دددر  وزوجدددة   زوج  :  رمسدددة   أركدددمن المتعدددة  :جدددمء فددد  تفسدددير الكمشدددمن  
 . (1) وتوقي  و يغة االيجمب والقبو 
جدمء فدد   بين مدم و فقددد مددم  تدراض  تعدة و وإن  وال دور لدول  أمرالبند  فدد  الم  

قلدد  ألبدد  عبددد هللا عليددط : م ددمدره  المعتبددرة و عددن أبددمن بددن تغلددب قددم  
 كيف أقو  ل م إذا رلو  ب م ؟ : السال  
أتزوجدددك متعدددة علدددى كتدددمب هللا وسدددنة نبيدددط و الوراثدددة وال : تقدددو  : قدددم  

موروثددة كددذا وكددذا يومددم و وإن شددئ  كددذا وكددذا سددنة و وكددذا وكددذا درهمددم و 
نعد  :   عليدط قلديال كدمن أو كثيدراو فدإذا قملدرا يتمم وتسمى من األجر مم ت

 . (2) وه  امرأتك و وان  اولى النمس ب م فقد ر ي   
: ولدديس هنددمك شدد مدة وال إعددالن فدد  المتعددة و ذكددر الطوسدد  فدد  الت ددذيب 

 . (3)وليس ف  المتعة إش مد وال إعالن 
 –ها غ رهما أي مراي ل هذا السوع من السكاح تتل ف  يري  تام  أ ال يع،ل عس

م اء الكوال س أ م بما ل،و د دم  التوج ه مأخذ  –أي الرجل مالمرأة 

المقووم من أموال الوحت أح اياُ أ أم الس ل من هذه الموك س  أح اياً أ كما 

 . ف  حال  ايتحال  الفرمج أ كما يسإلت  إلى تفص ،ها ف ما بعد ف  هذا الكتاب 

 .وع وللمزيد راجع الكمف  ف  األ و  والفر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ألدزواج العرفد  فد  ميدزان  091 أبو جعفر محمد  بن الحسن الطوسد   – الن مية للطوس  -1

-هددـ1021 1الفددمهرة ط -الشددرع و ابددراهي  عبدددة الشددرفموي و مكتددب ال ددفم و ميدددان االزهددر
2111   93 

 2هرـ  189أب  جعفر محمد بن يعقوب بن إيحجاق الك، سر  المتروفى يرس   – لكاف ألفرمع ف  ا  -2

 األحكرررام أبرررو جعفرررر محمرررد برررن الحورررن الطويررر   تهرررذي أ 8/22دا  التعرررا     -هرررـ 8208 –

النرر ع  إلررى  ميررا لأ  1/850أبررو جعفررر محمررد بررن الحوررن الطويرر     أ اايتبصررا  8/890

هرـ أ تحق رق 8802الحون الحر العام،  المتوفى يرس  الن خ محمد بن  –تحص ل موا ل النريع  

 82/266 -هـ 8288شعبان  –قل  –مميو   ل الب ت اح اء الترث : 

 888ص أ الن ع  مالتصح ح أ الصراع ب ن الن ع  مالتن ع 8/822التهذي    -3
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ًحكمًنكاحًالمتعةًفيًأولًاإلسالم:ًًرابعا ً

المجتمدع من مبمحدم  فد  الرالف بين الشديعة والسدنة علدى أن نكدمح المتعدة كد
 فكمند  الرر دة قمئمدة ولكن على نطمق محدود و وجمء اإلسدال   والجمهل  

يتبع الدوح  مدن هللا تعدملى  وكمم هومعلو  لدى المسلمين و أن رسو  هللا 
ف  التشريع و كمدم هدو الحدم  فد  تحدري  الرمرالدذي كدمن مدن الطيبدم  فد  

إأل قليال  من   و وجمء  عروق    و ب  كمن الرمر يسري ف  المجتمع الجمهل
اإلسال  والحدم  كدذلك و وكدمن الدبعض مدن المسدلمين ال يشدربون الرمرفد  

فندز  القدران و  السدلي  بملعقد  الجمهلية واإلسال  لشعوره  أن  الرمدر ي درُّ 
السدنة ولكن الرالف قد نشدب بدين ..  فيط على مراح  مبينم حك  هللا الكري  

 ... كمم سنأت  إلى التف ي  فيمم بعد  ومتعة سخ نكمح النوالشيعة حو  
فملسنة يعتقدون بأن حكمط قد نسخ بملقرهن والسنة واإلجمدمع و بينمدم الشديعة 

 .يعتقدون بعد  النسخ  - ألمتأررون من   –
نكدمح المتعدة كدمن  أن   ثبد   : ذكرالنووي ف  شرح مسل  قم  و قم  الممزري 

حمدي  ال حيحة المذكورة و وأنط نسخ ث  ثب  بمأل, جمئزا  ف  أو  اإلسال  
, وانعقددد اإلجمددمع علددى تحريمددط ولدد  يرددملف فيددط إال طمئفددة مددن المبتدعددة 

 . (1)وتعلقوا بمألحمدي  الواردة ف  ذلك 
فإن النب    أذن بملمتعة بمتفدمق الجميدع و : يقو  الدكتورعبدالكري  زيدان 

زين والممنعين   . (2)المجو 
ددذون كلمددة اإلذن واإلبمحددة لمددم وحتددى أن المحققددين مددن عل مددمء السددنة ال يحب 

في مم من معنى الجدواز المطلدق فد  بدايدة الددعوة اإلسدالمية و يقدو  الشديخ 
فمدن أ اإلئمة بمإلبمحدة  ر بعض  وإذا عب  : العالمة محمد أبو زهرة رحمط هللا 

 قبي  التسمما ف  التعبيرو والتعبير بإبمحت دم رطدأ و فلد  يقد  المحققدون بأن دم
إنمم أذن في م  كمم اذن بأك  الميتة و فإن اإلبمحدة تكدون إلمدر  كمن  مبمحة و

ذات  ف  الفع  و أمدم اإلذن فإندط يكدون ل درورة سدوغ  اإلذن و وإذا عبدر 
 .( 3)بعض اإلئمة بمإلبمحة فمن قبي  التسمما ف  التعبير

ى زواج المتعدة علد أبدمح النبد  :الفق مءقم  جم ور:عبدالكري  زيدان يقو 
 .(0)الن   إلى وفمتط ر  وجط الرر ة ث  ن ى عنط على وجط التحري  واستق  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هدـ 979أبو زكريم يحيى بن شرف بن مدري الندووي المتدوفى سدنة   حيا مسل  بشرح النووي -1

 6/176هـ 1362 2بيرو  ط –دار إحيمء الترا  العرب   -
حكم  المدرأة والبيد  المسدل  فد  الشدريعة اإلسدالمية و ألددكتور عبددالكري  زيددان و ألم ف    ف  أ -2

 9/190  1663هـ 1012/  1ط –شمرع سوريم  –مؤسسة الرسملة  بيرو  
م أ عسرى بطبعره 8292 - هرـ 8186أ ترإلل ا النر خ محمرد أبرو زهررة المتروفى يرس   خاتل السب  ن  -1

 8/8091 لبسان -ب رمت   -لمكتب  العصري  ص دا عبدهللا بن ابراه ل األيصا ي أ مسنو ات ا

 9/199ألم ف     -2
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 نكمح المتعة ل  ينسخ و فقد جمء ف  الن مية  وأمم الشيعة فإن   يعتقدون بأن  
 . (1)نكمح المتعة مبمح ف  شريعة اإلسال  : للطوس  

مدرسة األئمة من أه  البي  علي   السال  تعتبر : ويقو  عبدهللا الغريق  
و وبق  التشريع  الزواج زواجم  إسالميم  قد شرعط هللا سبحمنط وتعملىهذا 

 .( 2)قمئمم  ل  ينسخ ول  يلغ  
األدلة القطعية لتحريمط من كتب السنة سنأت  إن شمء هللا تعملى إلى ذكرو

س الوا ا ف   والشيعة معم  و ليتسنى للقمر  الكري  معرفة الحقيقة و والد 
ين ف  ب الشيعة الموالين إليران و المندس  كت مؤلفم  بعض المعم رين من

الشرف  والني  من ة ون  ب  ل   ة  ن  ب  ومن أج  هد  اإلسال  ل   فوف المسلمين و 
 .العرب   و وال حو  وال قوة إال بمهلل العل  العظي  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 016 ألن مية للطوس   -1
 -هددـ 1017 -9دمشددق ط –مقوممتددط و عبددد هللا الغريقدد  ألمطبعددة العلميددة  –مرحلددط  –ألتشدديع نشددوؤه  -2

1667    917 
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خصة أدلة   : ومناقشتها المتعة  في (أإلذن ) الرُّ
حرررد سا محمرررد برررن عبررردهللا برررن يم رررر : موررر،ل فررر  صرررح حه قرررال   مى :أوالً 

يرمعت : ل عرن قر س قرال الهمداي  حد سا أب  ممك ع أ مابن بنرعن إيماع 

أال  : س لسرررا يوررراء أ فق،سرررالررر  سرررا ي ررررم مرررع  يرررول هللا ك:  عبررردهللا يقرررول

كح المرأة بالثوب إلى أجل  رل  ل  خص لسا أن يس ؟ فسهايا عن ذلك يوت صى

يىىا أيهىىا الىىذين آمنىىوا ط برمىىوا طيبىىال مىىا أحىىو اإ لكىىم وط تعتىى وا إن اإ ط  ىى    }:  عبرردهللاقرأ

  . (2) و رواه مسل  (1) {املعت ين 
 

د سا أبررو بكرر بررن أبر  شرر ب  حر: م مى مورر،ل فر  صررح حه أياراً قررال  :ثانيااً 

حد سا يويس بن محمد أ حد سا عبدالواحد بن زيراد أ حرد سا أبرو عمر س أ عرن 

رص  يرول هللا   : عرن أب ره قرال إيرا  برن ير،م    عرام أم را  فر   خَّ

 . (1)  ماه مو،ل. المتع   ال ا  ل يهى عسها 

 

حدثنم اللي  عن الربيع بن : أربرنم قتيبة قم   :مم رواه النسمئ  قم   :ثالثاً 

بملمتعة و فمنطلق  أنم  أذن رسو  هللا : سبرة الج ن  و عن أبيط قم  
مم تعطين  : ورج  إلى امرأة من بن  عممرو فعر نم علي م أنفسنم فقمل  

 محب  أجود من ردائ  ردائ  وقم   محب  ردائ  و وكمن رداء : فقل  
وكن  أشب منط فإذا نظر  إلى رداء  محب  أعجب م وإذا نظر  إل  

أن  ورداؤك يكفين  فمكث  مع م ثالثم و ث  إن رسو  : أعجبت م ث  قمل  
(( من كمن عنده من هذه النسمء الالت  يتمتع فلير  سبيل م  )): قم   هللا 

 . (0)ا  حي: م  الشيخ األلبمن  قرواه النسمئ  و و
حدثنم الفريدمب  عدن أبدمن بدن أبد   و دثنم محمد بن رلف العسقالن ح :اً رابع

لدد  عمددربن لمددم و  : قددم   حددمز  عددن أبدد  بكددربن حفدد  عددن ابددن عمددر
  أذن لنم ف  المتعة ثالثم   ن رسو  هللا إ: رطب النمس فقم  و الرطمب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  17سورة الممئدة ااية  -1
فدد  كتددمب النكددمح و  بددمب بيددمن أن المتعددة أبدديا ثدد  نســددـخ ثدد  أبدديا ثدد  نســـددـخ  و  ددحيا مسددل   -2

 (1010)  2/1122واسـتقر تحــريمط 
ف  كتمب النكمح و  بمب بيمن أن المتعة أبيا ثد  نســدـخ ثد  أبديا ثد  نســـدـخ  و واسدـتقر تحـدـريمط  -3

2/1122 (1019) 
 -هدـ  313سمئ  لإلمم  الحدمفظ أبدو عبددالرحمن أحمدد بدن شدعيب النسدمئ  المتدوفى سدنة سنن الن -0

القدمهرة  –دار الم درية اللبنمنيدة  –بشرح الحدمفظ جدال  الددين السديوط  و مدع حمشدية السدندي 
 ( 3391) 9/29 ف  كتمب النكمح بمب تحري  المتعة   1671هـ 1017 – 7ط
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ع وهدو م ح دن إال رجمت دط بملحجدمرة إال ث  حرم م و وهللا ال أعل  أحدا يتمتد
رواه ابددن . أن يددأتين بأربعددة يشدد دون أن رسددو  هللا أحل ددم بعددد إذ حرم ددم 

 .(1) ممجط
مبعد عرض أدل  ااباحر  أ يجر  أن يبر ن هرل المتعر  أُب حرت مالسرا  : قول 

 ف  ب وتهل أ أم ف  ال رم ؟ 

 ف ن إن شاء هللا تعالى ميسب ن الراجح من الرأي ن بعد الموازي  ب ن أدل  الطر

إخت،ا الفقهاء ف  يب  ايتمرا إباح  المتعر  أ أم كمرا تقردم تررج ح الع،مراء 

 .قول المحقق ن من الع،ماء الرخص  أ مهو األيو  ف  هذا المقام كما أ ى 

إال أن الع،ماء المتفقر ن ع،رى إباحتهرا  يرذا  : الدكتو عبدالم،ك الوعدي  يقول

إباحتها لارم ة العرمب  أ فكايت  خص  ف  أمل  :إخت،فوا أ فمسهل من قال 

اايرالم كإلكررل الم ترر  ميحوهررا مهررو المرررمي عررن عبرردهللا بررن عمر  رر  هللا 

كايرت خاصر  فر  أيرفا هل ل، ررم لبعردهل عرن : أ ممرسهل مرن قرال  (8)عسهما 

 ............ (1)يوا هل مع أن بالدهل حا ة مصبرهل عسهل ق، ل 

  :مناقشةًاألدلةً
أن هسرا   أ ال ي فى ع،ى المتابع ل،رمايات الت  جاءت ف  هرذا البراب إنَّ مما

تصررريح فرر  بعاررها أ كرمايرر  مورر،ل ألررذي يسقررل كررالم الصررحاب  عبرردهللا بررن 

 أال يوت صى ؟  : ل س لسا يواء أ فق،سا  سا ي رم مع  يول هللا ك: عمر

 أي... فسهايررا عررن ذلررك أ  ررل  خررص لسررا أن يررسكح المرررأة بررالثوب إلررى أجررل 

 ... خَّص لسا ميحن غراة أ ملل يكن ف  ب وتسا 

 .( 2)أباحه مهل ف  ب وتهل  ملل يب، سا بإلن السب  : قال الحازم  

مل س ف  هذه األحاديث ك،ها أيها كايرت فر  الحارر : مقال القا   ع اض 

أي عردم –مإيما كايت ف  أيفا هل ف  ال رم معسد  ررم تهل معردم السوراء 

 . (5)مجود يوا هل معهل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هددـ و حقددق 273سددنن الحددمفظ أبدد  عبدددهللا محمددد بددن يزيددد القزويندد  ابددن ممجددط المتددوفى سددنة  -1
فد  كتدمب النكدمح لبنمن  –بيرو   –ن و ط وعل ق عليط محمد فؤاد عبدالبمق  و ألمكتبة العلمية 

 (1693)  1/931بمب الن   عن نكمح المتعة 
مهذا ما جاء ع،ى لوان ابن عبا    ر  هللا عسهمرا  كمرا فر  يرسن الب هقر  أ مير إلت  ذكرره فر   -2

  .مو عه إن شاء هللا 
ألعالقات الجسو   غ ر النرع   معقوبتها ف  النريع  مالقايون أ الردكتو  عبردالم،ك عبردالرحمن  -3

 8/882م 8929 -هـ 8280 1الوعدي أ دا  األيبا   
 –دا  الحرديث  -هرـ 8855المجتهد محمد بن ع،ر  النروكاي  المتروفى يرس  أ لإلمام  ي ل األم ا  -2

 6/811 القاهرة   بال 

لإلمرام ابر  الحورن مور،ل برن الحجراج الس ورابو ي المتروفى يرس   شرح مور،ل ع،رى شررح السرومي -5

 9/829 أ 8922 -هـ 8192 8هـ دا  الفكر  868
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ء الذين رووا عن ك  هؤال: قم  أبو جعفر الطحموي : القر ب  اامام يقول 

إطالق دم أربدروا أن دم كمند  فد  سدفر و وأن الن د  لحق دم فد  ذلدك  النب  
 .( 8)السفر بعد ذلك فمنع من م وليس أحد من مم يربر أن م كمن  ف  ح ر

فهذا يب ن لك أيه إيمرا ير،ك ف ره : مقد أجاب ال طاب  لفتوى ابن عبا  بقوله 

مهو ق را  غ رر صرح ح أ ألن , مو،ك الق ا  مشبهه بالماطر إلى الطعام 

كمرا هر  فر  براب الطعرام الرذي بره قروام  أ الارم ة ف  هذا الباب ال تتحقق

مإيمرررا هرررذا مرررن بررراب غ،بررر  النررررهوة أ , األيفرررس أ مبعدمررره يكرررون الت،رررا 

مقد تحول مادتها بالصوم مالصالح أ ف، س أحدهما فر  , ممصابرتها ممكس  

 . (8)حكل الارم ة كاآلخر مهللا أع،ل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ألب  عبردهللا محمرد برن أحمرد برن أبر  بكرر برن فررح األيصرا ي  ألجامع ألحكام القر ن -8

هررـ أ دا  الكترراب العربرر  ل،طباعرر  628ال ر جرر  القر برر  األيدلورر  المترروفى يررس  

 5/885 هـ  8122 – 1مالسنر مصر  

 6/176 لسومي ع،ى صح ح مو،لشرح ا -8
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 ألتدرج في تحريم المتعة

  -ألمتعدة  –ولك  يقف المسل  علدى الحكد  اإلل يدة مدن هدذه المسدألة الم مدة 
والت  تر ُّ أعراض المسلمين و وه  من  روريم  الشريعة اإلسدالمية 

م  رسدو  هللا قدقدم  و  ن أب  هريرة عأي  يمنة أعراض المسلمين و ف: 
 :(( ل  على المسل  حرا  دمط ومملط وعر ط ك  المس))   (1)رواه مسل . 

نبينددم وكمددم هددو معلددو  فدد  علددو  القددرهن و أن القددرهن الكددري  لدد  ينددز  علددى 
علددى مدددى ثددال   –أي مفرقددم   –جملددة واحدددة و بدد  نددز  منجمددم    محمددد  

وعشرين عممم  و ألن المجتمع الجمهل  كمن غمرقم  فد  ال دال  و ومدن أهد  
وتددرج ب د  : ل ية ألتدرج ف  تربية هذه األ مة النمشئة علمم  وعمال  الحك  اإل

فدد  تحددري  مددم كددمن مستأ ددال  فددي   كددملرمرو تدددرجم  حكيمددم  حقددق الغميددة و 
وأنقددذه  مددن كمبوسدد م فدد  الن ميددة و وكددمن اإلسددال  فدد  انت ددمج هددذه الرطددة 

سدة و مدن المثلى أبعد نظدرا  و وأهددى سدبيال  و وأنجدا تشدريعم  و وأنجدا سيم
تلك  األم  المتمدندة المتح درة التد  أفلسد  فد  تحدري  الرمرعلدى شدعوب م 
أف ددع إفددالس  وفشددل  أمددر  فشدد  و ومددم ع ددد أمريكددم فدد  م زلددة تحريم ددم 

 .  (2)الرمر ببعيد 
إن هللا تعددملى لدد  يدددع شدديئم  مددن : قددم  بعددض المفسددرين : يقددو  القرطبدد  

كرامتدط وإحسدمنط و أندط لد  يوجدب الكرامة والبر إال أعطمه هدذه األمدة ومدن 
علددي   الشددرائع دفعددة واحدددة و ولكددن أوجددب علددي   مددرة بعددد مددرة و فكددذلك 

 .  (3)تحري  الرمر
 وتحري  الرمركمن بتدري، ونواز  كثيرة فإن   كمنوا  :القرطب   اإلمم  قم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدد  المسددل  ورذلددط واحتقددمره  ودمددط ومملددط وعر ددط  فدد  كتددمب البددر وال ددلة  و بددمب تحددري  ظ -1
0/1619  (2990) 

منمهدد  العرفددمن فدد  علددو  القددرهن و تددأليف العالمددة الشدديخ محمددد عبدددالعظي  الزرقددمن  و تحقيددق  -2
و وفد  هدممش الكتدمب كدال   73/ 1م در  –همن  الحمج و ألمكتبة التوفيقية و القدمهرة : وتعليق 

أي العشدرين  –  الواليم  المتحدة األمريكية فد  بدايدة القدرن حمول: نفيس للمحقق همن  الحمج 
أن تمنددع الرمددر بموجددب قددمنون سددنتط ل ددذا ال دددف و وأبددد  بددذلك بحملددة إعالميددة واسددعة و  –

إسددتردم  في ددم كمفددة وسددمئ  اإلعددال  المعروقددة مددن نشددرا  ومجددال  وجرائددد ومحم ددرا  
ر  قيمددة الحملددة اإلعالميددة بمددم سددتين مليددون دوالر و ( 91) يزيددد علددى  و ددور وسددينمم و وقددد 

وقدد تحملد  ( عشدرة ماليدين  دفحة ) ومجموع مم نشرتط مدن كتدب ومجدال  وغيرهدم حدوال  
مددمئتين ورمسددين مليددون جنيددط و وبلغدد  ( 291) ميزانيددة الدولددة فدد  سددبي  تنفيددذ هددذا القددمنون 

أربعممئددة ( 011)سددتة عشددر مليددون جنيددط و و ددمدر  مددن األمددالك مددم يبلددغ ( 19) الغرامددم  
نفس و وسجن أكثر مدن مليدون ن دف نفدس و ( 311)مليون جنيط و وأعد  ف  أثنمء هذه الحملة 

ولكن ك  ذلك كمن سدببم  فد  ازديدمد تعمطي دم عندمدا  و ولد  تفلدا تلدك الحملدة و بد  فشدل  فد  ذلدك 
 ددر إلدى إلغدمء قدمنون التحدري  هدذا و الم(   1632) فشال  ذريعم  و حتى ا طر  الدولدة سدنة 

  19 - 10نقال  من كتمب من ، التربية ف  القرهن محمد شديد    70 – 1/73نقسط 
 3/91ألجممع ألحكم  القرهن  -3
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يسألونك عن اخلمر وامليسر قو فيهما إثىم   }:بشرب م و وأو  مم نز  ف  شأن م مولعين 

فلمدم نزلد  هدذه اايدة ترك دم بعدض  و أي ف  تجمرت  : (1){نبري ومنافع للناس 

ال حمجة لنم فيمم فيط إث  كبير ول  يترك م بعض النمس وقدملوا  :س وقملوا النم

ط تقربىىىوا الصىىىالة وأنىىىتم  }:ت دددم ونتدددرك إثم دددم و فنزلددد  هدددذه اايدددة نأردددذ منفع: 

ال حمجددة لنددم فيمددم يشددغلنم عددن :فترك ددم بعددض النددمس وقددملوا  (2){سىىكار  

يىا أيهىا    }:ال الة وشرب م بعض النمس فد  غيدر أوقدم  ال دالة حتدى نزلد  

اايددة و ف ددمر  حرامددم  ( 3) {الىىذين آمنىىوا إخلىىا اخلمىىر وامليسىىر واالنصىىا  واالزطم رجىى  

عيددوب الرمددرو ومددم ينددز   بسددبب عمددر بددن الرطددمب و فإنددط ذكددر للنبدد  
الل   بين لندم فد  الرمدر بيندم : بملنمس من أجل م ودعم هللا ف  تحريم م وقم  

و وروى أبو داود عن انت ينم انت ينم: شمفيم  و فنزل  هذه اايم  فقم  عمر

وامليسر قو فيهمىا   اخلمريسألونك عن  }و {ط تقربوا الصالة وأنتم سكار   }:ابن عبمس قم  

 . (0) {إخلا اخلمر وامليسر واالنصا   }نسرت م الت  ف  الممئدة{إثم نبري ومنافع للناس 
مرفد  بيد  ن  سمق  القدو  يدو  حرمد  الرك :  قم  ن أنس بن مملك عو

: أب  طلحة ومدم شدراب   إال الف ديا البسدر والتمدرو فدإذا مندمد يندمدي فقدم  
: أال إن الرمدر قدد حرمد  و قدم  : اررج فمنظرو فررج  فإذا مندمد يندمدي 

ارددرج فمهرق ددم و ف رقت ددم : فجددر  فدد  سددكك المدينددة فقددم  لدد  أبددو طلحددة 
 !   ؟أوقم  بع    قت  فالن قت  فالن و وه  ف  بطون: فقملوا 
 فال أدري هو من حدي  أنس ؟ : قم  

لي  عل  الذين آمنوا وعملوا الصاحلال جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنىوا   }:فأنز  هللا عز وج  

 .   ( 9) رواه مسل ( 9)  {وعملوا الصاحلال 

 يرد أن أبعدوه واجعلوه نمحية  {فاجتنبوه  }: ويقو  القرطب  ف  قولط تعملى 

 عملى بمجتنمب هذه األمور و واقترن  ب يغة األمرمع ن و  فأمر هلل ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 216سورة البقرة ااية  -1
 02سورة النسمء ااية  -2
 61سورة الممئدة ااية  -3
  9/299ألجممع ألحكم  القرهن  -0
 63سورة الممئدة ااية  -9
 ( 1611)  3/1971ف  كتمب األشربة بمب تحري  الرمر  -9
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األحمديدد  و وإجمددمع األمددة و فح دد  اإلجتنددمب فدد  ج ددة التحددري  و فب ددذا 
الرمددر و وال رددالف بددين علمددمء المسددلمين أن سددورة الممئدددة نزلدد   مدد   حر  

 . (1)بتحري  الرمر و وه  مدنية من هررمم نز  وهللا أعل  
 –ومددم ذكددر مع ددم مددن المحرمددم   -هكددذا نف دد  بو ددوح أن تحددري  الرمددر

 .ب ريا القرهن والسنة واإلجممع 
: أردد  المسددل  الحددري  علددى دينددط وعر ددط وأعددراض المسددلمين جميعددم  
وكذلك مسألة تحري  المتعة قدد مدر  بمراحد  عددة إلدى أن حرمد  تحريمدم  
ن مئيم  و فلنم  ولة ف  أدلة القرهن الكري  والسنة النبوية وإجممع األمة على 

 .إلى فتا مكة ( المتعة  )ية نسخ مم كمن مع ودا  ف  الجمهل
إن هددذه المسددألة وغيرهددم مددن المسددمئ  الم مددة و إهددت  ب ددم أهدد  العلدد  مددن 
المفسددرين و الفق ددمء وأهدد  الحدددي  وغيددره  و ومددن أجدد  الوقددوف علددى 

للمتعة و وأو  مم نبدأ  و المجيزين الحقيقة و نقف على أدلة ك  من الممنعين
 .و  للتشريع بط القرهن الكري  الذي هو الم در األ

 أدلة تحريم المتعة من القرآن الكريم : أوالً 

إال عل  أزواجهم أو ما ملكى  أاىا م فىإ م يىري ملىومني   فمىن ابتغى  وراء        } : قولط تعملى 

 .   (2)  {فمن ابتغ  وراء ذلك فأولئك  م العادون * ذلك فأولئك  م العادون

 .(3){ ا حت  يغنيهم اإ من فضلهوليستعفف الذين طجي ون نكاح} : وقولط تعملى 
وااية نفس م الت  إستد  ب دم المجيدزون و دليد  علدى حرمدة نكدمح المتعدة و 

وَالْمُحْصَنَالُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَ ْ أَيْمَانُكُمْ نِتَا َ اللَّىهِ عَلَىيْكُمْ   } :وه  قولط تعملى 

بْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِنيَ يَيْرَ مُسَافِحِنيَ فَمَىا اسْىتَمْتَعْتُمْ بِىهِ مِىنْهُنَّ     وَأُحِوَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَ

انَ عَلِيمىا   َفآُتو ُنَّ ُأُجوَر ُنَّ َفِريضَة  َوط جَُناَح َعَلْيكُْم ِفيَما َتَراَضىْيتُْم ِبىهِ ِمىنْ َبْعى ِ اْلَفِريَضىةِ ِإنَّ اللَّىهَ َنى       

 . (0) { حَكِيما 
 .م من اايم  نذكرهم إن شمء هللا تعملى ف  مو ع م وغيره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6/666ألجممع ألحكم  القرهن -1
 7 – 6سورة المؤمنون االية   -6
33سورة النور االية  -3

 64سورة النسمء ااية  -4
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  إستدالل علماء أهل السنة باآليات اآلنفة الذكرعلى تحريم المتعة : ثانياً 

إال عل  أزواجهم أو ما ملك  أاا م فإ م    وَالَّذِينَ  ُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}  :قولط تعملى 

 . (1) {يري ملومني   فمن ابتغ  وراء ذلك فأولئك  م العادونفمن ابتغ  وراء ذلك فأولئك  م العادون 
 .يجموزونت  أح  هللا ل   الأي من ازواج   الال:اء قم  الفر  :يقو  القرطب 

لى ـوفة عـ  مو ع رفض معطــف{ أو ما ملك  أاا م }  :وأمم قولط تعملى 

وهذا يقت   تحري  الزنى ونكمح المتعة و . م درية  (مم ) و( أزواج    )
ألن المتمتع ب م التجري مجرى الزوجم  و التر  والتور  و وال يلحق 

إنمم يررج بمنق مء ب م ولدهم و وال يررج من نكمح م بطالق يستأنف ل م و
 . (2) المدة الت  عقد  علي م و و مر  كملمستأجرة

دطأ الر  ي     أن  والقرهن قد حر  : يقول ش خ اايالم ابن ت م      إال زوجدة أو ج 

والذين  م لفروجهم حافظون إط عل  أزواجهم أو ما ملك  أاىا م  } : مملوكة و بقولط 

وهذه المستمتع ب م ليس   و( 3){ فأولئك  م العادون فإ م يري ملومني فمن ابتغ  وراء ذلك 

من األزواج و وال مم ملكدة اليمدين و فدإن هللا قدد جعد  لدألزواج أحكممدم  مدن 
الميددرا  واإلعتددداد بعددد الوفددمة بأربعددة أش روعشددرو وعدددة الطددالق ثالثددة 

فلدو و ونحو ذلدك مدن األحكدم  التد  ال تثبد  فد  حدق المسدتمتع ب دم و قروء 
 :  لثب  ف  حق م هذه األحكم   و ول ذا قم  من قدم  مدن السدلف وجةزكمن  

 . (0)إن هذه األحكم  نسر  المتعة 
متى قي  ينف  :األقرب إلى اإلن مف أن يقم  ولع   :   اإلمم  االوس  يقو

من اإلح من ونف  حرمة الزيمدة على األربع  –ف  نكمح المتعة  –اللواز  

وَالَّذِينَ  ُمْ } :ة ونحو ذلك وكمن  اايةالمتعأي على أربع نسوة بعقد  –

 و (9){ا ملك  أاا م فإ م يري ملومنيإال عل  أزواجهم أو م*  لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
المتبمدرمن الزوجية من هذه  ألن  و -تحري  نكمح المتعة –دليال على التحري 

 .( 9)ااية الت  يلزم م مث  ذلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7 – 6سورة المؤمنون االية  -1
 12/119الجممع ألحكم  القرهن  -2
  7-9سورة المؤمنون ااية  -3
 1ط -هدـ 721الحراند  المتدوفى سدنة  بدن تيميدةاحمد بن عبدالحلي   مجموع فتموى شيخ اإلسال  -0

  32/117   المملكة العربية السعودية 1667 -هـ 1011 –
    7 – 9سورة المؤمنون االية  -9
هدـ و طبعدة 127روح المعمن  و أبو الف   ش مب الدين محمود االوس  البغدادي المتوفى سنة  -9

 11/1 بيرو   –دار الفكر 
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 .  (1) قد دل  هذه ااية على تحري  نكمح المتعةو: وقم  الشوكمن  
وظددمهر اايددة ألمتعددة ليسدد  بزوجددة و وإأل لتحققدد  لددواز  : قددم  الدددهلوي 

والعدة والطالق والنفقة والكسوة وغيرهم و وليس   الزوجية في م من اإلر 
 .  (2)ه  أي م  بملك يمين و وإأل لجمز بيع م وهبت م وإعتمق م 

 .( 3){وليستعفف الذين طجي ون نكاحا حت  يغنيهم اإ من فضله} : وقولط تعملى 
  فبمب بمإلستعفمتعة حرامم  لمم أمرهللا سبحمنط وتعملى الش  كن نكمح الم  ي   لول   

أن  يجددددهأمرررهللا كرررل مررن تعذ ع، ررره السكرراح أ مال : يقررول اامررام القر بررر  

 .  (2) ل كان أغ،  الموايع عن السكاح عدم المال . يوتعا 

 .  (9) كذلك يررج عنط نكمح المتعة بنسرطو: ويقو  أي م  
ن  مع عبدد هللا ك: عن علقـمة قـم   روى البرمري ومسل  ف   حيحي مم و

 و إن لد  إليدك حمجدة فرلدوا: يدم أبدم عبدد الدرحمن : مندى فقدم  فلقيط عثممن ب
رك مدم تدذك   هد  لدك يدم أبدم عبدد الدرحمن فد  أن نزوجدك بكدرا  : فقم  عثممن 
  كن  تع د ؟

يددم علقمددة : فلمددم رأى عبددد هللا أن لدديس لددط حمجددة إلددى هددذا أشددمر إلدد  فقددم  
يددم ))  :   لقددد قددم  لنددم النبدد و أمددم لددئن قلدد  ذلددك: فمنت يدد  إليددط وهددو يقددو  

ومددن لدد  يسددتطع فعليددط و معشددر الشددبمب مددن اسددتطمع مددنك  البددمءة فليتددزوج 
 . (9)وهذا لفظ البرمري  (( فإنط لط وجمءو بمل و  

معشرالشبمب من استطمع منك  البمءة فليتزوج فإنط أغض  يم )) : ولفظ مسل  
 .  (7) ((للب ر وأح ن للفرج ومن ل  يستطع فعليط بمل و  فإنط لط وجمء 

 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   3/976فتا القدير  -1
مرت ددر التحفددة اإلثندد  عشددرية و تددأليف شددمه عبدددالعزيز اإلمددم  ولدد  هللا أحمددد بددن عبدددالرحي   -2

الددهلوي و تعريددب الشدديخ غددال  محمددد بددن محدد  الدددين عمددر األسددلم  و إرت ددره وهذبددط السدديد 
قيددق محددب الدددين الرطيددب و ألمؤسسددة العممددة للبحددو  العلميددة و محمددود شددكري االوسدد  و تح

  221هـ   1010المملكة العربية السعودية  –ألريمض 
    33سورة النور ااية  -3
 103/ 12الجممع ألحكم  القرهن  -0
 221/ 12ألم در  -9
ف  كتمب النكمح بمب قو  النب    يممعشر الشدبمب مدن اسدتطمع مدنك  البدمءة فليتدزوج  -9

9/1691 (0771 ) 
 (  1011)    2/1111ف  كتمب النكمح بمب إستحبمب النكمح  -7

This file was downloaded from QuranicThought.com



 85 

مكن م   رج بك   وتح ين الف  و  الب ر على غض   فيط الح ُّ : يقو  ابن حجر 
وعد  التكليف بغيرالمستطمع و ويؤرذ منط أن حظوظ النفوس والشد وا  و 
ال تتقد  علدى أحكدم  الشدرع  و بد  هد  دائدرة مع دم و فأرشدد إليدط لتح دي  

 . (1)  الفرج عن الوقوع ف  المحر   وكف  و الب ر  ض  غ
فلو كمن نكمح المتعة مبمحم  ألرشدنم الشمرع إليط و ألنط ف  متنمو  األيددي و 
وال يكلف لط شيئم  سوى مبلغم  حقيرا  من المم  أو كفم  من بر يستطيع السمئ  
 الح ددو  عليددط فدد  سددمعة واحدددة مددن هنددم وهنددمك و ولدديس عليددط نفقددة وال

نسمء المسدلمين مدن مدؤامرة على تبعم  أ ررى و فتدبر أي م اللبيب مم تحمك 
 !بمس   الدين اإلسالم  الحنيف 

وَالْمُحْصَىىنَالُ مِىىنَ النِّسَىىاءِ إِلَّىىا مَىىا مَلَكَىى ْ أَيْمَىىانُكُمْ نِتَىىا َ اللَّىىهِ عَلَىىيْكُمْ وَأُحِىىوَّ   } : قولددط تعددملى 

تَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِنيَ يَيْرَ مُسَافِحِنيَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّفَآتُو ُنَّ أُجُورَ ُنَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْ

 .  (2){ فَرِيضَة  وَط جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْ ِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ نَانَ عَلِيما  حَكِيما 

جمدع مح دنة و وهد  التد  قدد مندع  فأمدم المح دنم  فدإن ن  : عفدرم  أبو جق
منددط أح ددن الرجدد  امرأتددط ف ددو يح ددن م إح ددمنم  : يقددم   وفرج ددم بددزوج 

وح ن  ه  و ف د  تح دن ح دمنة إذا عفد  و وهد  حم دن مدن النسدمء 
 : عفيفة كمم قم  العجمج 

 عيين األذى وعيين قييراف الييوقس            حاصيين ميين حاصيينات ملييس و

إذا ه  عف  وحفظ  فرج م مدن الفجوروقدد أح دن  فرج دم : أي م يقم و

.  (3){ومىىريم ابنىىة عمىىران الىىر أحصىىنتفرجها   }:ف دد  مح ددنة كمددم قددم  جدد  ثنددمؤه 
حفظتط من الريبة و ومنعتدط مدن الفجوروإنمدم قيد  لح دون المددائن :بمعنى 
ح ون لمنع م من أرادهم وأهل م وحفظ دم مدم وراءهدم ممدن بغمهدم :والقرى 

إذ كدمن أ د  اإلح دمن فددرع ح دينة و : أعدائ م و ولذلك قيد  للددرع  من

 {واحملصىىنال مىىن النسىىاء  }:مددم ذكرنددم مددن المنددع والحفددظ و فبددين أن معنددى قولددط 
إذ كدمن ذلدك ووالممنوعم  من النسمء حرا  عليك  و إال مم ملكد  أيمدمنك  و 

:      نددـمؤه معنددمه و وكددمن اإلحـددـ من قددد يكددـون بملحددـرية و كمددـم قددم  جددـ  ث

 و ويكون بمإلسال  و كمم قم ( 0){واحملصنال من الذين أوتوا الكتا  من قبلكم  }

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   6/171فتا البمري  -1
  64سورة النسمء ااية  -6
 16سورة التحري  ااية  -3
    5سورة الممئدة ااية  -0
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 .( 1) {ما عل  احملصنال من العذا   فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف }:تعملى ذكره 

 .  (2) {والذين يرمون احملصنال ثم مل يأتوا بأربعة شه اء  }:ويكون بملعفة 
ويكون بملزوج و ول  يكدن تبدمرك وتعدملى رد  مح دنة دون مح دنة فد  

فواجدددب أن تكددون كددد  مح ددنة بدددأي معدددمن   {واحملصىىنال مىىىن النسىىاء    } :قولددط 

عليندم سدفمحم  أو نكمحدم  إالمدم ملكتدط أيممنندم  اإلح من كمن إح من م و حرامم  
 من ن بشراء كمم أبمحط لنم كتمب هللا ج  ثنمؤه و أو نكمح على مم أطلقط لنم

 األربع: ملذي أبمحط هللا تبمرك وتعملى لنم نكمحم من الحرائر فتنزي  هللا و 

مددم سددبينم مددن : سددوى اللددوات  حددرمن علينددم بملنسددب وال دد ر ومددن اإلمددمء 
سوى اللوات  وافق معنمهن معنى مم حر  علينم مدن الحرائدر بملنسدب  العدو

وال  رو فإن ن والحرائر فيمدم يحد  ويحدر  بدذلك المعندى متفقدم  المعدمن  
وسوى اللوات  سبينمهن من أه  الكتمبين ول دن أزواج و فدإن السدبمء يحل دن 

جعلدط لمن سبمهن بعد االستبراء و وبعد إرراج حق هللا تبمرك وتعملى الدذي 
 . (3)أله  الرمس من ن 

تطلبدوا بدأموا  و يعند  أن { مُحْصِىنِنيَ يَيْىرَ مُسَىافِحِنيَ     أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ }: قولط تعملى

  .( 0)نين أنفسك  وزوجمتك  ح   نكمحم  تكونون بط م  
أمم السفمح و فإن هللا تبمرك وتعملى حرمدط مدن جمديع ن و ف: يقو  القرطب  

 . (9)مشركة  وال كمفرة   وال مسلمة   وال أمة   ط من حرة  فل  يحل
 د  ث  عطف عليط حك  النكمح ومم يترتب عليط مدن لدزو  كد  الم در إذا ات  

أي : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّفَآتُو ُنَّ أُجُورَ ُنَّ فَرِيضَة  }  :بط الدرو  بملزوجة بقولط تعملى 

فددآتوهن م ددورهن كمملددة  و  –أي بددوطئ ن  – ذا اسددتمتعت  بملدددرو  ب ددن  إ
 . (9)فأوجب الشرع ب ذه ااية على الزوج كمم  الم ر إذا در  بزوجتط 

المعنددى فمدم انتفعددت  وتلدذذت  بملجمددمع مددن : قدم  الحسددن و مجمهدد وغيرهمددم 

 . (7)أي م ورهن  : {فآتو ن أجور ن  }النسمء بملنكمح ال حيا 

   ال داق ف  النكمح فإن تمتعت  بط من نيعن  إذا قررت: يقو  الدهلوي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  65سورة النسمء ااية  -1
  4سورة النور ااية  -2
  0/3الجممع ألحكم  القرهن  -3
 9/197ألمف      -0
 2/101أحكم  القرهن و الج م   -9
  0/3الجممع ألحكم  القرهن  -9
  9/119ألم در نفسط  -7
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 م بل  م ق  م    تمم  الم ر وإأل فن فط و فقطع هذه ااية ع  بملدرو  والوطء يلزمك
تددأبى  الفددمء   العربيددة و ألن  بمعتبمر     ددريا   مل ددم علددى اإلسددتأنمف بمطدد   وح  
 . (1)عدهم مربوطم  بمم قبل م مم ب      ع  ج  ت   واإلبتداء و ب    ع  ط  الق  

ة  الن سدمء  و دور  ل ط تعدملى فد  س  جمج  ف  ق و  فىآتُو ُنَّ   ا اسْىتَمْتَعْتُم بىهِ مِىنْهُن     فَمَى } :قم   الز 

ددة  و  {أُجُىورَ ُنَّ فَرِيضَىة     د  بمللُّغ  ل    يمددم  لج    ظ  لطدم  ع  ل دط  في دم ق ددو    غ  دة  ق ددد  غ  هددذه ااي 

لط   ب وا إلى ق و  ه  ع  أه     {فما استَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ } :وذلك أن     ذ  م  ة  ال ت   أج  ع  ت   من الم 

ل   ن ى الع  ع  را   و وإن مم م  ت   من   ن  علدى : {فما استَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ } :   أن   م ح  ح  ك  فمم ن 

دمن   ة  اإلح    ة  و هي  ى ف  ااي  ر  ة  ال ت   ج  يط  { أنْ تَبْتَغُىوا بىأمْوالكِمْ مُحْصِىنني   } :الش ر 

وي،  أي : أي  ددز  ي {نْهُنَّ فمىىا اسىىتَمْتَعْتُمْ بىىهِ مِىى} :عمق دددين  الت  وي،  ال ددذ 
ددز  ددد  الت  ق  علددى ع 

دددره هن فدددم   ك  ى ذ  دددر  ع  :أي {فىىىآتُو ُنَّ أجُىىىورَ ُنَّ } :ج  م  دددة  فدددإن اسدددت  ي   ه ن  ف ر  م   دددور 

ر ف  الم    كمح  هت ى ن   
د  الن  ق  ع  بع  ت  م  ت  م  وإن اس  مم  ر  ت  و   ب م هتى الم    ر   .(2)بملدُّ

واايدة محكمدة و : و يقو  ابن األثيدرولو وح ااية الكريمة عند أه  اللغة 
 . (3)والجم ورعلى التحري  

فأهدد  اللغددة ال يوافقددون علددى مددم ذهددب إليددط القددمئلون بددأن المددراد بمايددة هنددم             
و لعالقت م بملت  قبل م و فإن هذه الطريقة تدفعنم أن نقدو  فد  قولدط ( ألمتعة  )

كد  متمتدع إللدى   دير  م   و إن   (0) { ريَنُمْ إِلَى  النَّىارِ  تَمَتَّعُىوا فَىإِنَّ مَصِى     قُىوْ  }: تعملى 

النددمر بدددلي  هددذه اايددة و ولكددن مددن قددرأ اايددة بكممل ددم بحيمديددة كمملددة و فإنددط 
ددت  يعددرف معنمهددم مددن دون عنددمء و فددإن اايددة ت   األ ددنم   مد  ب ددهنددم عددن ع      د  ح 

ا لِلَّهِ أَنْ َادا  لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُوْ وَجَعَلُو }: أررى  لقولط تعملى  الذين جعلوا من هللا هل ة  

 . (9) { تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِريَنُمْ إِلَ  النَّارِ

 { إلى أجل فما ايتمتعتل به مسهن} :مأما اايتدالل ف  قراءة ابن موعود 

 إيها قر ءة ب ال  ما جاءت به مصاحا المو،م ن أ مغ ر: يقول الطبري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 226مرت ر التحفة اإلثن  عشرية   -1

  1/9937تمج العروس  -2
  2/992و الم بمح المنير 0/911الن مية ف  غريب الحدي  واألثر  -3

  31شطر ااية من سورة إبراهي  ااية  -0

 31سورة إبراهي  ااية  -9
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ر جا ر   القرا ع العرذ   رُ ب رال    يرإلت   لرل   ،حرق فر  كتراب هللا تعرالى شر  اً يُ  أن   د  ألح 

 . (8)عمن ال يجوز خالفه 

,  مال خبرراً  مقراءة ابرن مورعود هرذه شراذة ال يحرت  بهرا قر يراً : يقول السومي 

 . (2) مال ي،رم العمل بها
ون كأربدمر ليسد  هدذه القدرهءة متدواترة و وغميت دم أن تكد :يقول ابن تيميية 

فد  أو  اإلسدال  و ألن الكدال  فد   أن المتعدة أ  حلد ااحمد و ونحن ال ننكدر
داللة القران على ذلك و إن كمن هدذا الحدرف ندز  فدال ريدب أندط لديس ثمبتدم  
 من القرهءة المش ورة و فيكون منسورم  و ويكون لمم كمن  المتعة مبمحة و

فلمدم حرمد  نسدخ هدذا الحدرف و أو يكدون األمدر بمإليتدمء فد  الوقد  تنبي ددم  
لمطلددق و وغميتددط أن مددم قراءتددمن وكالهمددم حددق و علددى اإليتددمء فدد  النكددمح ا

وأألمر بمإليتمء ف  اإلستمتمع إلى أج  واجب إذا كمن ذلك حالال و وهذا كمن 
ف  أو  اإلسال  و فليس ف  اايدة مدم يدد  علدى أن اإلسدتمتمع ب دم إلدى أجد  

أح  لك  أن تستمعوا ب ن إلى أج  مسدمى  بد  : مسمى حال  و فإنط ل  يق  

ف ددذا يتنددمو  مددم وقددع مددن  و{ مَىىا اسْىىتَمْتَعْتُم بىىهِ مِىىنْهُنَّ فىىآتُو ُنَّ أُجُىىورَ ُنَّ فَرِيضَىىة   فَ} : قددم  

اإلستمتمع سواء كمن حدالال  أو وطء شدب ة و ول دذا يجدب الم در فد  النكدمح 
 . (3) الفمسد بملسنة واإلتفمق 

أمددم قددراءة ابددن عبددمس وابددن مسددعود وأبدد  بددن كعددب و: ويقددو  الشددوكمن  
 فليس  بقرهن  { إلى أج  مسمىفمم استمتعت  بط من ن  }: ن جبيروسعيد ب

عند مشترط  التواترو وال سنة ألج  روايت م قرهنم فيكون من قبي  التفسير 
 . (0)ل ية و وليس ذلك بحجة 

ولكن الغريب أن الطبرس  اإلممم  قد أورد قدرهءة ابدن مسدعود و وقدد نقلدط 
ش ورعند أه  السنة و ول  يقدف عندد من تفسير الثعملب  و وهو تفسيرغير م

القرهءة و مقمب  مم تواتر نقلط ف  القرهن  على هذهقوا ل  أقوا  علممئنم الذين ع  
الذي بين أيدي المسلمين جميعدم  و ولد  يعدرج فد  تفسديره إلدى أقدوا  علمدمء 

 . (9)أه  السنة رشية أن يقتنع أن مره بملمعقو  والمنقو  من أقوال   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ هدـ 311و المتدوفى سدنة  الطبري جممع البيمن من تأوي  هي القران و أبو جعفر محمد بن جرير -1
 1/179 بيرو  / م ر دار الكتب العلمية  –دار المعمرف  - ط

 9/829شرح السومي ع،ى صح ح مو،ل  -2

 2/199من مج السنة النبوية  -3
  9/160ني  األوطمر  -0
تأليف اإلمم  الشيخ أب  عل  الف   الطبرس  مدن كبدمر : ن ف  تفسير القران مجمع البيم: أنظر  -9

علممء اإلمممية ف  القرن السمدس و منشورا  محمد علد  بي دون و دار الكتدب العلميدة بيدرو  
  3/09  1667هـ 1/1011لبنمن ط  –
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ومع هذا راجع  تفسير الثعملب  ول  أجد هذه القرهءة ف  تفسيرااية و وممم 
قد كمن  المتعة ف   در اإلسدال  ثد  ن دى عن دم و: قولط تحري  المتعة  ذكر
  .  (1)النب  

دت  ولو كمن  هذه القرهءة قراندم  لك   بملم دمحف التد  نقرأهدم اان و ولدوف      ب 
 .م محف الشيعة الذين يؤمنون بأن المتعة من  روريم  مذهب   

ذا إ -لدددف ودوران  دون -فإنددك بإن ددمفك تف دد  مددراد هللا تعددملى مددن اايددة 
فآتوهن م دورهن كمملدة و فأوجدب  –أي بوطئ ن  –استمتعت  بملدرو  ب ن  

 .الشرع ب ذه ااية على الزوج كمم  الم ر إذا در  بزوجتط 
المملددك للمددم  تحددري  المتعددة و وأن الفقيرالغير ل  اايددم  جميع ددم علددىفددد  

 هم الشمرع و كمم ف  للزواج الشرع  الدائ  ليس لديط إأل الريمرا  الت  قيد

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْط  أَنْ يَىنْكََِ الْمُحْصَىنَالِ الْمُؤْمِنَىالِ فَمِىنْ مَىا مَلَكَى ْ       }  :قولط تعملى 

نَّ بِىإِذْنِ  أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِاَانِكُمْ بَعْضُىكُمْ مِىنْ بَعْىف  فَىانْكِحُو ُ    

نَّ فَىإِنْ أَتَىيْنَ   أَ ْلِهِنَّ وَآتُو ُنَّ أُجُورَ ُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَالٍ يَيْرَ مُسَافِحَالٍ وَط مُتَّخِىذَالِ أَخْى َان  فَىإِذَا أُحْصِى    

 . (2) {بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَ  الْمُحْصَنَالِ مِنَ الْعَذَا ِ 

الطدو  و{  وَمَىنْ لَىمْ يَسْىتَطِعْ مِىنْكُمْ طَىوْط       } :فد  قولدط تعدملى  يقو  ابن الجدوزي

دد : قددم  الزجددمج و الجممعددة و والمح ددنم  الحرائددر عة فدد  قددو   الغنددى والس 
 . (3)والمعنى من ل  يقدرعلى م ر

وملك اليمين ليس  زوجة كمم سبق بيمنط و وال ردالف والقدرهن قدد حدر  أن 

والذين  م لفروجهم حىافظون إط على    } : و بقولط  يطأ الرج  إال زوجة أو مملوكة

وهذه { أزواجهم أو ما ملك  أاا م فإ م يري ملومني فمن ابتغ  وراء ذلك فأولئك  م العادون 

  . (0) المستمتع ب م ليس  من األزواج و وال مم ملك اليمين
غيره  أي بإذن المملكين ل ن  و ألن منمفع ن ل   ال يجوز ل: يقو  الشوكمن  

  {وآتو ن أجور ن باملعروف  }:أن ينتفع بش ء من م و إال بإذن من ه  لط قولط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألجددواهر الحسددمن فدد  تفسددير القددرهن و عبدددالرحمن بددن محمددد بددن مرلددوف الثعددملب  و مؤسسددة  -1
  1/393بيرو   –األعلم  

  29سورة النسمء ااية  -2
 –علد  التفسدير و عبددالرحمن بدن علد  بدن محمدد الجدوزي و ألمكتدب اإلسدالم  زاد المسير ف   -3

  2/99 – 1010/  3ط –بيرو  
  32/117مجموع فتموى شيخ اإلسال  ابن تيمية  -0
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أدوا إلي ن م ورهن بمم هو بملمعروف ف  الشرع و وقد استد  ب ذا : أي 
هب إن األمة أحق بم رهم من سيدهم و وإليط ذهب مملك وذ: من قم  

الجم ور إلى أن الم ر للسيد و وإنمم أ مف م إلي ن ألن التأدية إلي ن تأدية 
 . (1)إلى سيدهن لكون ن مملط 

ممع،روم ان : مم ف  الزواج الدائ  و فال بد من ولد  األمدرو يقدو  القرطبد  أ

السكرراح برراذن األه،رر ن هوالسكرراح النرررع  أ بررول  مشرراهدين أ ميكرراح المتعرر  

 .  (8)ل س كذلك 

أيمدم )) :  م  رسدو  هللا قد : عدروة عدن عمئشدة ر د  هللا عن دم قملد  عدن
فإن در  ب م )) ثال  مرا   ((امرأة نكح  بغير إذن موالي م فنكمح م بمط  

    ))فملم ر ل م بمم أ مب من م فإن تشمجروا فملسلطمن ول  من ال ول  لط 
 .   (3)رواه أبو داود و حا األلبمن  

 : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّفَآتُو ُنَّ أُجُورَ ُنَّ فَرِيضَة   } : قولط تعملى ومم يترتب على تفسير 
مإذ تب ن أن اآلي  العالق  لها بسكاح المتع     : يقول العالم  عبدالكريل زيدان  

مدخول الرمج  –أي السكاح الدا ل  -مإيما تتع،ق بالسكاح الصح ح المعرم   

 .   (2)  مما يترت  ع، ه من كامل المهرل،مرأة. السكاح برمجته بموج  هذا 

 .وهللا تعملى أعل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجممع بين فن  الرواية والدراية من عل  التفسير و محمد بن علد  الشدوكمن  المتدوفى  فتا القدير -1

  1/971  1791سنة 
  9/131قرهن الجممع ألحكم  ال -2
 ( 2113)  1/930ف  كتمب النكمح بمب الول   -3
 9/197ألمف     -0

This file was downloaded from QuranicThought.com



 18 

 : أدلة التحريم من السنة النبوية : ثانياً 

حدثن  يحيدى بدن قزعدة و حددثنم ملدك عدن ابدن شد مب و  : قم  البرمري  -1
عن عبد هللا والحسن ابن  محمد بن عل  عن أبي مم عن عل  بن أب  طملب 

  :((ن رسدو  هللا أ   ن ددى عدن متعددة النسددمء يدو  ريبددر وعدن أكدد  لحددو
 .  ( 1)رواه البرمري  ((الحمر اإلنسية 

حدثنم أبو بكر بن أب  شيبة و حدثنم يونس بن محمد و حددثنم : قم  مسل   -2
 :ميس و عن إيمس بن سلمة عن أبيط قم  عبدالواحد بن زيمد و حدثنم أبو ع  

رواه (( ة ثالثم ث  ن ى عن م عم  أوطمس ف  المتع رسو  هللا  ر   )) 
 .  (2)مسل  
حدددثنم محمدددد بددن عبدددهللا بددن نميدددرو حدددثنم أبدد  و حددددثنم : قددم  مسددل    -3

عبدالعزيزبن عمرو حدثن  الربيع بن سبرة الج ن  و أن أبمه حدثط أندط كدمن 
إندد  قددد كندد  أذندد  لكدد  فدد  : م أي ددم النددمس يدد )):فقددم   مددع رسددو  هللا 

وإن هللا قد حر  ذلك إلى يو  القيممة فمدن كدمن عندده  االستمتمع من النسمء و
 . (3)رواه مسل  (( من ن ش ء فلير  سبيلط وال تأرذوا ممم هتيتموهن شيئم  

وحدثن  سلمة بن شبيب حدثنم الحسن بن أعين و حدثنم  :قم  مسل   -0
حدثنم الربيع بن : معق  و عن ابن أب  عبلة و عن عمر بن عبدالعزيزقم  

ال أ )): ن ى عن المتعة وقم   أن رسو  هللا : ن  و عن أبيط سبرة الج 
إن م حرا  من يومك  هذا و إلى يو  القيممة و ومن كمن أعطى شيئم  فال 

 .( 0) رواه مسل (( يأرذه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبنمن و ف  كتدمب ف دمئ  ال دحمبة بدمب  –   حيا البرمري و مؤسسة التأريخ العرب  و بيرو -1

 ( 3676) 0/1900ف  كتمب المغمزي بمب غزوة ريبر منمقب قرابة رسو  هللا   و
ف  كتاب السكاح  أ باب يكاح المتعر   أ مب ران أيره أبر ح  رل يورخ  أ   رل أبر ح  رل يورخ  أ مايرتقر   -8

 (8205) 8/8088تحريمه  

مب ران أيره أبر ح  رل يورخ  أ   رل أبر ح  رل يورخ  أ مايرتقر ف  كتاب السكاح  أ براب يكراح المتعر   أ  -1

 (8206) 8/8081تحريمه  

مايرتقر تحريمره    أ    رل أبر ح  رل يورخ  أ   مب ان أيره أبر ح  رل يورخأ  باب يكاح المتع  أ  ف  كتاب السكاح  -0

8  /1123 (1019) 
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وحدددثن  حرملددة بددن يحيددى و أربرنددم ابددن وهددبو أربرندد   :قددم  مسددل   -9
أربرن  عروة بن الزبيدرو أن عبددهللا ابدن الزبيرقدم  : ابن ش مب  يونس قم 
ن نمسم أعمى هللا قلوب   كمم أعمدى أب دمره  و يفتدون بملمتعدة إ : بمكة فقم 

إندك لجلدف جدمف و فلعمدري لقدد كمند  المتعدة : يعرض برجد  فندمداه فقدم  
:  فقددم  لددط ابددن الزبيددر (يريددد رسددو  هللا  )تفعدد  علددى ع ددد إمددم  المتقددين 

 ..فجرب بنفسك و فوهللا لئن فعلت م ألرجمنك بأحجمرك 
فأربرن  رملد بن الم مجر بن سيف هللا أنط بينم هدو جدملس : م  ابن ش مب ق

عند رج  جمءه رج  فمستفتمه ف  المتعة و فأمره ب م فقم  لط ابن أب  عمدرة 
 م ال قم  مم ه  ؟ : األن مري 

إن ددم كمندد  : قددم  ابددن أبدد  عمددرة وهللا لقددد فعلدد  فدد  ع ددد إمددم  المتقددين و 
رر ة فد  أو  اإلسدال  لمدن ا دطر إلي دم كملميتدة والدد  ولحد  الرنزيدرث  

 .أحك  هللا الدين ون ى عن م 
قدد كند  : وأربرن  ربيع بدن سدبرة الج ند  و أن أبدمه قدم  : م  ابن ش مب ق

ُ   استمتع  ف  ع د رسو  هللا  ردين أحمرين ث  امرأة من بن  عممر بب 
 .عن المتعة  رسو  هللا  ن منم
وسدمع  ربيدع بدن سدبرة يحدد  ذلدك عمدر بدن عبددالعزيز : م  ابن ش مب ق

 . (1) رواه مسل . وأنم جملس 
حدثنمه عبدهللا بن محمد بدن اسدممء ال دبع  حددثنم جويريدة : قم  مسل   - 9

: فالن ـيقدو  لد مع عل  بن أب  طملدب س: عن مملك ب ذا اإلسنمد و وقم  
حدي  يحيى بدن يحيدى ....  بمث  ...   (( تمئط و ن منم رسو   إنك رج  ))

 . (2)رواه مسل  . عن مملك 
: حدثنم محمد بن يحيى بن فمرس و ثنم عبدد الدرزاق قدم  : قم  أبو داود  -7

ن رسدو  أ )): أربرنم معمر و عن الزهري و عن ربيع بن سبرة و عن أبيط 
     . (3)د رواه أبو داو  ((حر  متعة النسمء  هللا 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف  كتمب النكمح بمب نكمح المتعة وبيمن أنط أبيا ث  نسخ ث  أبيا ث  نسخ واستقر تحريمط   -1

2/1123 (1019 ) 
ف  كتمب النكمح بمب نكمح المتعة وبيمن أنط أبيا ث  نسخ ث  أبيا ث  نسخ واستقر تحريمط   -2

2/1123 (1017 ) 
 (8021)  8/618ف  كتاب السكاح باب ف  المتع   -1
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حدثنم محمد بن بشمر و حدثنم عبدد الوهدمب الثقفد  و عدن : قم  الترمذي  -1
يحيى بن سعيد األن مري و عن مملك بن أنس و عن الزهري و وحدثنم ابن 
أب  عمرو حدثنم سفيمن بدن عيينيدة و عدن الزهدري و عدن عبدد هللا و الحسدن 

عدن  ن دى رسدو  هللا  )): قدم   عل  عن أبي مم عن علد  بن محمد بن 
: رواه الترمدذي وقدم   ((متعة النسمء زمن ريبر وعن لحو  الحمدر األهليدة 

 . (1) حدي  حسن  حيا
أربرنم محمد بن سلمة والحر  بدن مسدكين قدراءة عليدط و : قال السوا   ً-9

لك و عدن بدن شد مب و أنبأنم بن القمس  و عن مم: وأنم أسمع و واللفظ لط قم  
عن عبدد هللا والحسدن ابند  محمدد بدن علد  و عدن أبي مدم عدن علد  بدن أبد  

ن دى عدن متعدة النسدمء يدو  ريبدرو وعدن لحدو   أن رسدو  هللا  )): طملب 
   .( 2) رواه النسمئ ((  الحمر اإلنسية

أربرنم عمرو بن عل  و ومحمد بن بشمر و ومحمد بن : قم  النسمئ   -11
: سمع  يحيى بن سعيد يقو  : أنبأنم عبد الوهمب قم  : ا المثنى قملو

أربرن  مملك بن أنس أن بن ش مب أربره و أن عبد هللا والحسن ابن  
محمد بن عل  أربراه و أن أبمهمم محمد بن عل  أربرهمم أن عل  بن أب  

رواه  ((يو  ريبرعن متعة النسمء  ن ى رسو  هللا  )): قم   طملب 
  . (3)النسمئ  

حددثنم الليد  و عدن الربيدع بدن سدبرة : أربرنم قتيبدة قدم   :قم  النسمئ   -88

أذن رسدو  هللا   بملمتعدة و فمنطلقد  أندم ورجد  : الج ن  و عن أبيط قدم  
 مم تعطين  ؟: إلى امرأة من بن  عممر و فعر نم علي م أنفسنم فقمل  

ود مدن ردائد  و وكدمن رداء  دمحب  أجد: وقدم   دمحب  .. ردائد  : فقلد  
ردائ  و وكند  أشدب مندط و فدإذا نظدر  إلدى رداء  دمحب  أعجب دم و وإذا 

أن  ورداؤك يكفين  و فمكث  مع م ثالثم و : نظر  إل  أعجبت م و ث  قمل  
مددن كددمن عنددده مددن هددذه النسددمء الالتدد  يتمتددع  )): قددم   ثدد  إن رسددو  هللا 

 . (2) ماه السوا    ((فلير  سبيل م 
حددثنم محمدد بدن يحيدى و حددثنم بشدر بدن عمدرو حددثنم  :قال ابن ماجه   -88

مملك بن أنس عن ابدن شد مب و عدن عبدد هللا والحسدن ابند  محمدد بدن علد  
ن ى عن متعدة  ن رسو  هللا أ )): عن أبي مم و عن عل  بن أب  طملب 

 .( 9)رواه ابن ممجط (( النسمء يو  ريبر وعن لحو  الحمر اإلنسية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  1760) 0/290ف  كتمب األطعمة بمب لحو  الحمر األهلية  -1
 (  1166) 6/886ف  كتاب المتع  باب تحريل المتع   -8

 (1162) 6/886ف  كتاب المتع  باب تحريل المتع   -1

  ( 1162) 6/886ف  كتاب المتع  باب تحريل المتع   -2

 (1691) 1/931المتعة ف  كتمب النكمح بمب الن   عن نكمح  -9
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حدثنم أبو بكربن أب  شيب و حدثنم عبدة بن سليممن : قم  ابن ممجط   -13 
رجنم مع ر :عن عبد العزيز بن عمرو عن الربيع بن سبرة وعن أبيط قم  

يم رسو  هللا إن العزبة قد اشتد  : فقملوا . ف  حجة الوداع  رسو  هللا 
فأبين أن ينكحننم . فأتينمهن .  ((لنسمء فمستمتعوا من هذا ا )): قم  . علينم 

اجعلوا  )): و فقم  فذكروا ذلك النب  . إال أن نجع  بيننم وبين ن أجال 
فررج  أنم وابن ع  ل   معط برد ومع  برد و . (( بينك  وبين ن أجال 

برد : فأتينم على امرأة فقمل  . وبرده أجود من بردي و وأنم أشب منط 
قمئ   ث  غدو  و رسو  هللا . مك  عندهم تلك اللية فتزوجت م و ف. كبرد 

يم أي م النمس إن  قد كن  هذن  لك  ف  )):بين الركن والبمب وهو يقو  
االستمتمع و أال وإن هللا قد حرم م إلى يو  القيممة و فمن كمن عنده من ن 

   . (1) رواه ابن ممجط))  ش ء فلير  سبيل م و وال تأرذوا ممم هتيتموهن شيئم  
حدثنم محمد بن رلف العسدقالن  و حددثنم الفريدمب  و  :قم  ابن ممجط   -10 

لمدم : عن أبمن بن أب  حمز  و عن أب  بكر بن حف  و عن ابن عمرو قدم  
أذن لنددم  ن رسدو  هللا إ)) : رطدب الندمس فقددم   ولد  عمدربن الرطددمب 

ن إال فدد  المتعددة ثالثددم ثدد  حرم ددم و وهللا ال أعلدد  أحدددا يتمتددع وهددو مح دد
رجمتط بملحجمرة و إال أن يأتين بأربعة يش دون أن رسدو  هللا أحل دم بعدد إذ 

 .(  2)رواه ابن ممجط  ((حرم م 
حدثنم عبد هللا و حدثن  أب  و ثنم سفيمن و عن   :قم  اإلمم  أحمد  -19 

الزهري و عن الحسن وعبد هللا ابن  محمد بن عل  و عن أبي مم و وكمن 
 )):   سنم و ان عليم  قم  البن عبمس ر   هللا عن مم حسن أر مهمم ف  أنف

ن ى عن نكمح المتعة وعن لحو  الحمراألهلية زمن ريبر  أن رسو  هللا 
إسنمده  حيا على شرط : رواه  أحمد و وقم  شعيب األرنؤوط  ((

 .( 3)الشيرين
وبعددد عددرض بعددض األحمديدد  التدد  جددمء  فدد  تحددري  المتعددة و نددذكرمم   

ل  وغيره من شب م  و بأن هنمك تنمق م  بين أدلدة التحدري  بقولدط أثمره الوائ
لقدددد ادعدددى جممعدددة نسدددخ المتعدددة بكثيدددر مدددن الروايدددم  و ويلفددد   نظدددرك : 

مد  فد  حندين و ومدرة : الت مرب ف  زمن تحريم م  فمرة يروون أن دم حر 
ف  تبوك و ومرة ف  عمرة الق مء وغير ذلك و سنرى هذه الذبذبة وا حة 

 . (0)الروايم  وبحث م  فيمن تعقب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (  1692) 1/931ف  كتمب النكمح بمب الن   عن نكمح المتعة  -1
 (   1693) 1/932ف  كتمب النكمح بمب الن   عن نكمح المتعة  -2
 ( 962) 1/76مسند اإلمم  أحمد  -3

 107   النجف  –و مؤسسة النبراس  و أحمد الوائل ف  قنواتط المذهبية من فقط الجنس  -0
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 :مناقشة األدلة 
ليس هنمك تنمقض بين هذه الروايم  و فإن العلممء قدد جمعدوا بين دم و : أوالً 

 ....رف  األ و  والجمع مقد  على الترجيا كمم هو مقر  
تحريم م وإبمحت م وقعم مرتين و فكمن  مبمحة  ال واب أن  : قم  النووي 

عم  أوطمس ث  بيح  عم  الفتا و وهوفي م و ث  أ   م قب  ريبرو ث  حر  
 . (1)وال ممنع من تكرير اإلبمحة : وقم   .مؤبدا   م  تحريمم  ر  ح  

وقد تقد  ف  أوائ  , الشمفع  أن المتعة نسر  مرتين  ونق  غيره عن
النكمح حدي  ابن مسعود ف  سبب اإلذن ف  نكمح المتعة و وأن   كمنوا إذا 

العزبة فأذن ل   ف  االستمتمع فلع  الن   كمن  غزوا  اشتد  علي  
فلمم وقع ف  المرة األريرة أن م حرم  , يتكررف  ك  مواطن بعد اإلذن 

 . (2)إلى يو  القيممة و ل  يقع بعد ذلك إذن و وهللا أعل  
قدم  عمرهدذا منددذرا  ومعلندم  فدد  مدأل مددن : يقدو  السدملوس عددن تحدري  عمددر
إنك رملف  هيدة فد  :   لط أحد من المسلمين ال حمبة و ول  يعمر ط ول  يق

كتددمب هللا و أو أمددرا مددن أحددد و المددن الحم ددرين الددذين سددمعوه و وال مددن 
الغدددمئبين الدددذين بلغدددوا الربدددرو أوامدددر رسدددو  هللا و مدددع أندددط كدددمن يقبددد  أن 
تعمر ط إمرأة ويرجع الدى قول دم و فكدمن سدكوت   جميدع ت دديقم لدط و وإذا 

ك  من سك  يكون شريكم لط ف  ذلدك حتدى علد  عد رروجم على الدين و ف
   و وال نظن أحدا من المسدلمين ير دى بمت دم  أحدد مدن أ دحمب رسدو
 .  (3)بملجبن ف  دين هللا  هللا 
ثبت يورخ يكتل كل ما جاء من الرمايات الت  تُ  مهل بمقدم الوا ،  أن   :ثانياً 

جرر  بالتساقاررات فررسحن يقرر ل ع، رره الحجرر  ت،ررو الح ؟المتعرر  مررن أمهررات كترربهل 

م مإمام يحل أ مإمرام يعتبرهرا زيرى أ مإمرام الوا ح  ف  مذهبهل أ إمام يحر  

الست جر  أ أيره ال مجعل لهرا فارا ل أ م  يعتقد أيها يس  من يسن  يول هللا

خررال  برر ن الرمايررات الترر  جرراءت عررن األ مرر  الترر  تمكررد يوررخ المتعرر  أ 

ات النر ع   التر  تحررم المتعر  مالرمايات الوس   أ مأيا ع،رى يقر ن أن الرماير

قد ت س  الن ع  المتإلخرين ف  ب ان حق ق  المتعر  أ ملكرن ل،ن ع  المتقدم ن أ 

 عررن مق،رديهل أ ملررل يرذكرمها فرر  مرع شررديد األيرى ماأليررا أيَّهرل قررد أخفوهرا 

رررمها  مملفرراتهل أ مإذا مررا فرراج هل أحرردي مررن مق، رردهل أ حم،وهررا ل،تق رر  أ أم فو 

ساير  مرع معتقرداتهل أ  غرل صرراح  كرالم اامرام أ ملر س مأملوها ترإلميالً يت

 المو ع يو ع تق   أ مإيما مقا ع مقعت ف  عهدهل فإلجابوا عسها ب،   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  820/ 9أ فتح البا ي 9/828شرح السومي ع،ى صح ح مو،ل  -8

  6/171ط و ابن حجر الم در نفس 6/111ألنووي الم در نفسط  -2

 – 2مصرر   –د ع،ر  احمرد ايرالو  ـ دا  التقروى . أ  اال س  عنري  ف  األصول مالفرمع مع  -3

 2/885 م 8008 -هـ 8281
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ممررن أصررحها مررا جرراء فرر  أُمهررات كترربهل عرب رر  فصرر ح  أ الب، رر  غ رررهل 

ن دى )) : واإلستب مر ووسمئ  الشيعة عن عل  علي   السال  قدم   كالتهذي 

 .( 1(()مح المتعة عم  ريبر عن نك رسو  هللا 
التر  يثبرت تحرريل المتعر  مرن وص الصرريح  مسصرال بعرد صرفحات ميإلذكر

 .. الن ع  المتقدم نالكت  

رما هذه الرمايات ف  كتبهل أ ف، س من مص،ح  المو،ل لوسا الذين يطَّ  ميحن

أن يتالع  أم ت،ع  به األهواء يحل ميحررم أ ميكرون مهلره السرا  أ فقرد جراء 

: األك د من هللا تعالى لكل من اقتر  هذا الذي  العار ل أ قرال تعرالى الوع د 

الَّذِينَ وَط تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِ َ  َذَا حَاللٌ وَ َذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَ  اللَّهِ الْكَذِ َ إِنَّ  }

 .( 8) { يَفْتَرُونَ عَلَ  اللَّهِ الْكَذِ َ ط يُفْلِحُونَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسدددمئ  الشدديعة الحددر العدددممل   و 3/102أإلستب ددمر و  2/119ألت ددذيب للطوسدد   -8

10/001    
 119سورة النح  ااية  -2
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  العلماء على تحريم المتعة  اماعإ: ثالثاً 
المتعدة فد  كتدمب هللا  إ مفة إلى مدم جدمء مدن األدلدة ال دريحة علدى تحدري 

تعددملى و فددإن السددنة النبويددة زارددرة بمألدلددة و وقددد اكتفينددم بددذكرالقلي  من ددم و 
... ومثل ددم فدد  كتددب اإلممميددة كمددم سدديأت  ان شددمء هللا تعددملى فدد  مو ددعط 

فبمإل مفة إلى الكتمب والسنة و أذكر القدمئلين بمإلجمدمع علدى تحدري  المتعدة 
 .  من العلممء 
ثبدد  أن نكددمح المتعددة كددمن جددمئزا فدد  أو   :م  المددمزرى قدد: قددم  النددووي 

سال  ث  ثب  بمألحمدي  ال حيحة المذكورة هنم أنط نسخ وانعقد االجمدمع إلا
 . (1)دعة ئفة من المبتعلى تحريمط ول  يرملف فيط اال طم

حددددثنم محمدددد بدددن رلدددف  :ومدددن أدلدددة اإلجمدددمع و مدددم رواه ابدددن ممجدددط قدددم  
  و عدن أبددمن بدن أبد  حددمز  و عدن أبدد  بكدر بددن العسدقالن  و حددثنم الفريددمب

: لمم ول  عمربن الرطمب رطب النمس فقم  : حف  و عن ابن عمرو قم  
ن رسو  هللا أذن لنم ف  المتعة ثالثم ث  حرم م و وهللا ال أعل  أحدا يتمتدع إ)) 

وهو مح ن إال رجمتط بملحجمرة و إال أن يأتين بأربعة يش دون أن رسدو  
 .(  2)رواه ابن ممجط  ((د إذ حرم م هللا أحل م بع

: هدذا  يقو  المفسر فرري الدرازي عدن ن د  سديدنم عمدر بدن الرطدمب  
ذكرهذا الكال  ف  مجمع من ال حمبة و ومم أنكر عليط أحد   فملحم  ه نم ال 

بأن   عملمون بحرمة المتعة فسدكتوا و أو كدمنوا عدملمين : إمم أن يقم  : يرلو
سكتوا على سبي  المداهنة و أو مم عرفدوا إبمحت دم وال  بأن م مبمحة و ولكن  

 .حرمت م و فسكتوا لسكوت   متوقفين ف  ذلك و واألو  هو المطلوب 
د والثمن  يوجب تكفيرعمدر وتكفيرال دحمبة و ألن    رسدو  هللا أن     ل دع   ن  م 

إن دم محرمدة محظدورة مدن غيدر نسدخ ل دم ف دو : حك  بإبمحة المتعة ثد  قدم  
قط مدع علمدط بكوندط مرطئدم  كدمن كدمفرا  أي دم  و  وهدذا كمفر بمهلل  و ومن  دد 

 . (3) { نُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} : يقت   تكفير األ مة و وهو على حد  قولط 
هو أن   مم كمنوا عملمين بكون المتعة حرامم  أو مبمحم  فل ذا : والقس  الثمل  

ون م مبمحة تكدون كملنكدمح و سكتوا و ف ذا أي م  بمط  و ألن المتعة بتقدير ك
واحتيمج النمس إلى معرفة الحم  ف  ك  واحد من مم عم   ف  حق الك  و أو 
مث  هذا يمنع أن يكون مرفيم  و ب  يجب أن بشت ر العل  بط و فكمدم أن الكد  

 كمنوا عمرفين بأن  النكمح مبمح و وأن إبمحتط غير منسورة و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      6/176شرح النووي على  حيا مسل   -1
 ( 1693) 1/932ف  كتمب النكمح بمب الن   عن نكمح المتعة  -2
   111سورة ه  عمرهن من هاية  -3
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وجب أن يكون الحم  ف  المتعة كدذلك و ولمدم بطد  هدذان القسدممن ثبد  أن 
ن بددأن ال دحمبة إنمدم سدكتوا عددن اإلنكدمر علدى عمدر ض ألن دد  كدمنوا عدملمي

 .  ( 1)المتعة  مر  منسورة ف  اإلسال  
وهدذا يدد  علدى  دحة مدم قلندمه مدن اإلجمدمع علدى : يقو  أبو الفتا البسدت  

توعد علي م و وغلظ أمرهم و وذكر أن  تحريم م و ألن عمر بن الرطمب 
حرم م ون ى عن م و وذلك بح درة الم دمجرين واألن دمر  فلد   الرسو  

رد  عليددط قولددط فدد  ذلددك و مددع مددم كددمنوا عليددط مددن  يعر ددط أحددد  مددن   و وال
الحددر  علددى إظ ددمر الحددق وبيددمن الواجددب ورد الرطددأ و كمددم و ددف   هللا 

 . ( 2)ورسولط ف  ذلك 
الى دفع اقوالهل أ مال هل مرن يقردح فر   يحتاجمل ووا ممن : النوكاي   يقول

المتعر  أ الرخصر  ف هرا أ يعسر   االما رلأ قال ابن المسذ أ جاء عن  ااجماع

 .( 1) مال أع،ل ال وم احداً يج رها األ بعض اامام  

وسنذكر إن شمء هللا تعملى حدورا  مدع ابدن عبدمس ر د  هللا تعدملى عن مدم و 
وأن اإلجممع قد ت  بعد قولط بملتحري  و وأن الف   األو  يعود لسيدنم عمر 

 ...ض لبيمنط لط حرمة المتعة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3/217تفسبر الرازي  -1
ألشدديعة والمتعددة و تددأليف محمددد مددم  هللا و تقدددي  نظددم  الدددين محمددد األعظمدد  و دار ال ددحوة   -2

ألبد  الفدتا المقدسد  ( تحدري  نكدمح المتعدة ) و نقال عن كتمب  16     – 2ط   -اإلسالمية 
  77  

لى حددائق األزهدمر و محمدد بدن علد  بدن محمدد الشدوكمن  و دار الكتدب السي  الجرار المتدفق ع -3
 2/291هـ تحقيق محمود ابراهي  زايد  1019/ 1العلمية بيرو  و ط
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 حوارمع ابن عباس 

ددم   إن   كددمن يقددو  بملمتعددة و  ر دد  هللا عن مددمفيددط و ان ابددن عبددمس  م الشددك  م 
 . وقد ثب   تراجعط  و وإليك البيمنو لعد  علمط بنسرط 

يلين ف  متعدة  أنط سمع ابن عبمس  روى مسل  ف   حيحط عن عل  
ن ى   م ال يمبن عبمس و إنك رج  تمئط أ فإن رسو  هللا  )) :النسمء فقم  

 . ( 1)(( عن م يو  ريبرو وعن لحو  الحمر األنسية 
وروي عددن ابددن عبددمس وعمئشددة وبعددض السددلف ابمحتددط و : يقددو  النددووي 

 قنددم النظددر فدد  كددال  ابددن عبددمس ولكننددم لددو دق   و( 2) وروي عددن   تحريمددط
ال ددرورة  لوجدددنم أنددط اليقددو  بمإلبمحددة  المطلقددة  ابدددا  و وإنمددم كددمن مددن بددمب  

كدمن يتدأو  فد  إبمحتدة فقدد على رغ  أننم ل  نوافقدط علدى رأيدط و  الشرعية أ
راليط بطو  العزبة و وقلة اليسم     الفتوى ث  توقف عنط وأمسك عنو رللم ط 

حدثنم بن وهب أربرن  جرير بن حمز  عدن الحسدن بدن : فف  سنن البي ق  
قل  البدن  :فعن سعيد بن جبير رحمط هللا قم  عممرة عن المن م  بن عمرو 

دنع   وبمدم أفتيد  ؟ وقدد سدمر  بفتيدمك الركبدمن و : عبمس  ه   تددري مدم   
 : قملوا : وقمل  فيط الشعرهء ؟ قم  ومم قل  ؟ قل  

 شيخ  لما طـــــــال مالسُه    ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس  قد قلَت لل
 هلْ لَك في رخصٍة األطراف آنـسُه     تكـــون مثواك حتى مـصدر الناس  

إنم هلل وإنم اليط راجعون و وهللا مم ب ذا : عبمس ر   هللا عن مم  ابن فقم 
سبحمنط  وتعملى من و وال أحلل   إأل مث  مم اح   هللا   أرد أفتي  و والهذا 
رو ومم ه  إأل كملميتتة   ومم الرنزيرو ولح الميتتة  والد        والد   يح ُّ للم ط 

 . (3)الرنزير ولح   
فهذا يب  ن لك أيه إيمرا ير،ك  ف ره : ابن عبا  بقوله  لفتوىأجاب ال طاب   مقد

؛ ألن إلى الطعام أ مهو ق ا  غ رصح ح  ربالماطَّ مو،ك  الق ا  أ مشبَّه هُ 

ف  باب الطعام الذي به قوام األيفس  كسه الارم ة ف  هذا الباب ال تتحقَُّق 

 النهوة أ ممصابرتها ممكس  أ غ،ب مبعدمه يكون الت،ا أ مإيما هذا من باب 

مالصررالح أ ف،رر س أحرردهما فرر  حكررل الارررم ة  بالصررومتحوررل مادتهررا  مقررد

 .  (2) كاآلخرأ مهللا أع،ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/1127رواه مسل  ف  كتمب النكمح بمب نكمح المتعة  -1

   6/116شرح النووي على  حيا مسل    -2

الب قد  أبدو بكدر رواه البي ق  و سنن الب ق  الكبرى و أحمد بن الحسين و بن علد  بدن موسدى و  -3
عطدددم مدددد عبددددالقمدر أح:   و تحقيدددق 1660 -هدددـ 1010مكدددة المكرمدددة  –و مكينبدددة دار البدددمز 

7/219  (13600    ) 
شرح يسن اب  دامد ألب  عبردالرحمن شرر  الحرق محمرد اشرر  الصرديق  العار ل  برادي  عون المعبود -2

 6/58 م8000 -هـ 8288 – 8دا  اح اء التراث العرب   هـ 8188المتوفى يس  
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إن ابن عبا  ما مات حتى : شهاب الرهري أيه قال  أب الب هق  عن  م مى

 .  (8) ت اعن هذه الف  جع

الررى  صررح  جوعرره: عبررا    رر  هللا عسهمررا  مابررن: المرغ سرراي   ميقررول

  . (8)االجماع فتقر قولهل  

ذلررك كرران قبررل الع،ررل بررالسص السايررخ أ مابررن عبررا   انَّ : الورخورر   ميقررول

؛  ررل  جررع إلررى قررول الصررحاب   المتعرر   رر  هللا عسهمررا كرران يقررول باباحرر  

ف مرا كران  تار، ،هأ ملرل يكرن ذلرك موجبرا  ال محالر ميثبت ااجماع برجوعه 

 . (1) يفت  به قبل هذا

مإذا كان هذا السه  لل يب،ر  بعرض السرا  كرابن : الوالو   دكتو ع، لا يقول

ميمعه مرن تقروم الحجر  بورماعه أ كران ع،رى مرن يرمعه أن   أعبا  مغ ره 

معررى مررن النرراهد مررسكل ال ا رر  أ فرررب مب،رر  أ لب،رر )) :  بقولررهعمررال  يب، رره

 . ( 2(( )يامع 
 تب،  تراجع عن  أيه بعد  قد  عبا المسصا أن ابن  ل،باحثيتب ن  مهكذا

 .مهللا تعالى أع،ل . له مع،      هللا عسهما عمر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قهراء أ ترإلل ا ير ا الردين أبر  بكرر محمرد برن أحمرد الناشر  ح،   الع،مراء فر  معرفر  مرذاه  الف -8

 – 8أأل دن   -ياي ن أحمد إبراه ل د ادكه أ مطبع  الريال  الحديثر   : القفال أ حققه مع،ق ع، ه الكتو  

 2/889اال س  عنري  ف  األصول مالفرمع  معأ  6/199م  8922

 1/169ال داية  -2
بدن أحمدد بدن سد   أبدو بكدر السررسد  المتدوفى أ و  السررس  و لمؤلفط شمس األئمة محمدد  -3

   1/321هـ ف  زاوية ح مر أوزجند 076سنة 
 0/223مع اإلثن  عشرية ف  األ و  والفروع   -0
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 (ال واج المنقطع ) موقف الشيعة من المتعة 

 :نستطيع أن نقس  هرهء الشيعة الى ثالثة أقسم  
 :رأي الشيعة المتقدمين  :أ 

هـ اليرتلفون 717والى سنة   ة ف  ع د عل  إن ممم الشك فيط أن الشيع
عدن السددنة فدد  العقيددة والشددريعة بشدد ء و ولدديس لددي   فقددط مسددتق  و وإنمددم 

 التشيع كمن سيمسيم  متعلقم  بمإلمممة والرالفة و أي من أحق بمإلمممة ؟
ومن هذه المسمئ  الت  كمن  مف ومة عند ه  البي  علي   السال  والشيعة و 

كمدم  و إن الن   عن نكمح المتعة قد جمء على لسدمن علد  : وإليك البيمن 
 .سنذكرهم إن شمء هللا تعملى 

ومدن    فقد اتفق  الروايم  السنية والشيعية على ممجمء عدن ه  الرسدو  
 : من روايم  ف  الن   عن المتعة و نذكر من م  عل   

:   قدم  عن زيد بن عل  و عن أبيط و عن جده و عن علد  علدي   السدـال -1
 . (1)(( عن نكمح المتعة عم  ريبر   ن ى رسو  هللا )) 

 .( 2)أي م   وقد تقد  ذكره ف  البرمري عن عل  

(( عن نكمح المتعة عدم  ريبدر  ن ى رسو  هللا )) : قم   عل  عن  -2

والحدر العدممل  فد  (  0(() اإلستب دمر)) و (3(( )الت ذيب  ))رواه الطوس  ف  
 ( 9(( )ة وسمئ  الشيع ))
 وقدم مل  ف  وسمئ  الشيعة عن عممرقدم  والحرالعم طكمفيروى الكلين   -3

 . ( 9)قد حرم  عليكمم المتعة : ل  ولسليممن بن رملد أبو عبدهللا 
سددأل  أبددم : وفدد  موسددوعة بحددمر األنددوار و عددن عبدددهللا بددن سددنمن قددم   -0

 .  (7(( ) ال تدن س نفسك ب م)) : عن المتعة فقم   عبدهللا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ومدن الغريدب  0/217و ألدروض الن دير شدرح مجمدوع الفقدط الكبيدر  21/12وسمئ  الشيعة  -1
ان الحدي  إذا  ا  عنده  ول  يوافدق مذهبدط يحملوندط علدى التقيدة و كمدم ورد عدن الطوسد  فد  

و يقدو  السدديد  21/12ب و وسدمئ  الشديعة هدذا الحددي  قدمئال  ألن المتعدة مدن  دروريم  المدذه
سددأل  اإلمددم  الرددوئ  عددن هددذا لحدددي  وقددو  أبدد  عبدددهللا إجمبددة السددمئ  عددن : حسددين النجفدد  

إن قدو  أميدر المددؤمنين : الدزواج بغيدر بيندة أكددمن معروفدم  علدى ع ددد النبد  عليدط السدال  ؟ فقددم  
ال يتعددى إلدى مدم ف  ذلك اليو  فقدطوم يشم  تحريم م ف  تحري  المتعة يو  ريبر إنم ع، ه الوالم

 .بعده 
 إنمم قم  أبو عبدهللا تقية و وهذا متفق عليط     : وأمم قو  أب  عبدهللا للسمئ  و فقم  اإلمم  الروئ           
   00بين فق مئنم و هلل ث  للتمريخ            
 (3676) 0/1900ف  كتمب المغمزي بمب غزوة ريبر  -2
  2/119ألت ذيب للطوس    -3
  3/102أإلستب مر  -0
  10/001وسمئ  الشيعة الحر العممل   -9
 10/091و وسمئ  الشيعة  2/01الفروع من الكمف   -9
 –ط دران  –هدـ و ألمطبعدة اإلسدالمية 1111المتدوفى سدنة  مجلسد بحدمر األندوار محمدد بدمقر ال -7
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عددن  أبددم عبدددهللا جعفددر ال ددمدق  سددأ و  بسددممم  ال دديرف  أن روي -9
 .                                                       ( 1)ذلك الزنى : المتعة وو ف م لط فقم  

و أنددط سددئ  عددن المتعددة و فقددم  هدد  الزنددى  وعددن جعفددر بددن محمددد  -9
 .( 2) بعينط
 أجمع ه  رسو  : وعن الحسن بن يحيى بن زيد فقيط العراق و أنط قم   -7

 .  (3)عن م على كراهية المتعة والن   

إأل  -أي بالمتعررر   -ال أجرررد أحررردا يعمرررل بهرررا )) : قرررال ًمعرررن ع،ررر   -1 

إيك امرؤ تا ره أ ان السبر   )):  مايه قال البن عبا      هللا عسهما ((ج،دته

 ( 2) (( يهى عن يكاح المتع  أ معن لحوم الحمر االه،   عام خ بر . 

عرن  ت أبرا الحورن يرإلل: مف  فرمع الكاف  عن ع،  بن يقط ن قرال  -6

 .(  5)ما أيت مذا  أ قد أغسا  هللا عسها : المتع  فقال 

و   أي أغنددمك بددملحال  و بددملزواج الشددرع  و كمددم فدد  دعددمء رسددو  هللا 
 .ألل   اغننم بحاللك عن حرامك 

ف ذه بعض مم جمء من الروايم  ال ريحة عن أئمة ه  البي  علي   السدال  
طمبقة تمممم  لمرويم  أه  السنة و فيجب لك  ف  الن   عن المتعة و وه  م

ذي لب أن يبح  عن حقيقيدة مدذهب   الدذي  دمع فد  بطدون الكتدب بسدبب 
التالعددب الوا ددا و فغدددا  نلقددى هللا تعددملى فيجددمزي هللا المحسددن إلحسددمنط و 

 .  والمس ء إلسمءتط 
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 بعد العصر الصفوي:  رأي الشيعة المتأخرين أي :-ب

 ممم  لمم أمم بعد الع رال فوي و فإن الت شيع أرذ منحم  واتجمهم  مغميرا  تم 
 .عليط المتقدمون من علممئ   ومفكري   

والرويم  الت  روي  عن أئمة ه  البي  علي   السال  و إمم حرف  وبدل  
أوزيد  علي م و أوبقي  من م و ولكن حمل  على التقية وسبب ذلك أن م 
موافقة لمذهب أه  السنة و فملشيعة ال تؤمن بأية رواية عن طريق أه  

ليس ش ء من الحق ف  : الكلين  ف  كمفيط بمبم  بعنوان  السنة و وقد ذكر
أيدي النمس و إال مم ررج من عند األئمة و وان ك  ش ء ل  يررج من 

 .و كمم ستجدهم ان شمء هللا تعملى  (1)عنده  ف و بمط  
فملشيعة اليو  مجمعون على إبمحة المتعة و وأن م من  روريم  المذهب و 

نكددمح المتعددة مبددمح فدد  ))  :الطمئفددة الطوسدد   جددمء فدد  كتددمب الن ميددة لشدديخ
 . ( 2(( )شريعة اإلسال  

أن هدذا  -أي السدنة  –تشريع المتعة بمإلجممع و وقد ادعدوا : وقم  الوائل   
وال ينسدخ بدط و إن اجمدمع و اإلجممع  نسخ و واالجممع كمم عرفد  الينسدخ 

ة و حتى ال حمبة القطع  ح   على مشروعية المتعة و فتبقى على اإلبمح
 .؟  (3)لو أفمد االجممع وجود النمسخ المدعى و فمم هو هذا النمسخ 

 : الاواب 
تشددريع المتعددة بمإلجمددمع و هددذه مغملطددة وا ددحة و فددإن : وأمددم قولددط  :أوالً 

العكدس هدو ال دواب و فقدد ثبد  اإلجمدمع مدن قبد  السدنة وأ  البيد  علددي   
ن زيد فقيط العراق و أندط السال  على تحري  المتعة و فعن الحسن بن يحيى ب

 . (0)أجمع ه  رسو  على كراهية المتعة والن   عن م : قم  
وهذا مأردذ هردر للشديخ الدوائل  أندط ال يفدرق بدين مدم كدمن اتفمقدم  بدين  :ثانياً 

واتفق العلممء على أن هدذه المتعدة كمند  : المسلمين حي  ذكركال  النووي 
واحددا  قدط ذكدر  كالمدط م ددرا   نكمحم  إلى أج  ال ميرا  في دم و ولديس فد 

كلمة اإلجممع و فمن أين نق  هذا الكال  و فإن كمن كالمط  حيحم  فعليدط أن 
يشير الى الم در الذي نقلط منط و رغ  أنندم الننكدر إتفدمق الم دمدر السدنية 

 ....والشيعية والفرق األررى أن المتعة كمن  موجودة ف  الجمهلية 
ددوبملجملددة فم  : وممددم قددم   ال ريددب فيددط اتفددمق المسددلمين وإجمددمع   علددى م م 
 .( 9)مشروعيت م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  017هـ   1271الكمف  للكلين  ط ط ران عم   -8
   016ألن مية   -8
 191من فقط الجنس    -1
   0/217ألروض الن ير شرح مجموع الفقط الكبير   -2
  191من فقط الجنس    -5
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الوائل  إي م  القمر  المسكين أن اإلتفمق واإلجممع ش ء  واحدد   وهنم يحمو 
مدن الثمبد  تمريريدم  أن اإلسدال  لد  يؤسدس : بينمم بعد  فحم  عديدة يقدو  

ق وإن مم جمء فوجده شمئعم  ف  الح مرا  الت  سبقتط والت  عم رتط  . (1)الر 
ي المسدلمن أ -وهذا هو الكدال  ال دحيا الدذي ال غبمرعليدط و أمدم قولدط أن د 

أجمعوا على مشروعيت م قب  التحري  و ف دذا فيدط نظدر؟ فدإن الدرق  -جميعم  
كمن نظممم  قمئمم  على قدد  وسدمق و والرمدر مبدمح شدربط و ف د  نقدو  أجمدع 
المسددلمون علددى جددواز اسددتعبمد النددمس؟ وعلددى حليتددة ومشددروعية شدددرب 

ي  كملمتعدة و الرمر؟ فإن قلنم نعد  و إذن فدال يجدوز نسدخ اإلبمحدة إلدى التحدر
وهذا الكال  يدفعنم إلى القو  بتكفيره و وإن قلنم أن شرب الرمركمند  عدمدة 

وأمدم إذا كدمن ق دده كدمن مبمحدم  ولد  ! جمهلية  ث  حر   ف دذا جدواب  مسدتقي  
ينسخ و ف ذا مم يرملف إجممع ه  البي  و والن دو  ال دحيحة ال دريحة 

عة و وقد سدبق ذكدر مرويدمت   الموافقة لمرويم  السنة من أ م م  كتب الشي
ن دى رسدو  هللا  دلى هللا عليدط وهلدط )) : أندط قدم   علد  ومن م مدم رواه 

((            الت دددذيب  ))رواه الطوسددد  فددد  (( وسدددل  عدددن نكدددمح المتعدددة عدددم  ريبدددر 

 .( 1(( )وسمئ  الشيعة  ))والحرالعممل  ف  (( اإلستب مر)) و
إجمدمع أهد  البيد  علدى إبمحدة المتعدة فأين : يقو  الدكتورعبدالكري  زيدان 

 مع هذه المنقو  ال ريحة عن   ف  تحريم م ؟ 
وإذا كمن هذا المنقو  عن عل  وزيد وجعفرعلي   السال  ف  تحدري  المتعدة 

حتى ولو  و أو الن   عن م و فال ي ا القو  بإجممع أه  البي  على إبمحت م
جمددمع ال يتحقددق مددع وجددود اإل المنقددو  فدد  إبمحت ددم و ألن   ثوا بددبعض  تشددب  

 . ( 2)والرالف السمبق و المرملف 
ثد  أبيحد  ثد  حرمد  ثد  و لقد كمن  المتعة عمدة جمهلية و بقي  على حمل م 

أبيحدد  ثدد  حرمدد  عددم  الفددتا تحريمددم  أبددديم  و حرم ددم هللا ورسددولط بملتدددرج 
وهلددط األط ددمر   شددأن م شددأن الرمددر و ونقدد  التحددري  أ ددحمب رسددو  هللا 

 .وتف يال  ب راحة تممة و ال يقب  الجد  جملة 
وقد يظن القمرىء أن ال حمبة قدد أتدوا بتشدريع جديدد و وأن أجمدمع   علدى 

أن د  أقدروا أن دم كمند  موجدودة قبد  : إبمحة المتعدة و إقرارهدم و وال دحيا 
 . اإلسال  و ول  تحر  و ث  حرم  و كمم سبق تف يل م 

ان اإلجمدمع لد  : زهدرة رحمدط هللا  وأعجبن  كال  األستمذ الشديخ محمدد أبدو
 ينعقد على إبمحت م و والتعبير بإبمحت م رطأ و فل  يق  المحققون بأن م كمن  
 مبمحة إنمم أذن في م و كمم اذن بأك  الميتة و فإن اإلبمحة تكون إلمر ذات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  111من فقط الجنس    -1
 سبق ترريجط  وقد  -2
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ف  الفع  و أمم اإلذن فإنط يكون ل رورة سدوغ  اإلذن و وإذا عبدر بعدض 
 . (1) اإلئمة بمإلبمحة فمن قبي  التسمما ف  التعبير

وقد سبق أن ذكدر  ادلدة النسدخ مدن القدرهن والسدنة واإلجمدمع و فدال داعد         
 .لتكرارهم وإعمدت م هنم 

   فمم هو النمسخ ؟: وأمم قولط        
 :ألنمسـخ من القدرهن الكدري  و قولدـط سدبحمنط و تعملــــــدـى  :أوالً : ألاواب 

إال عل  أزواجهم أو ما ملك  أاا م فإ م يري ملومني   فمىن     وَالَّذِينَ  ُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} 

 . (2) {ابتغ  وراء ذلك فأولئك  م العادونفمن ابتغ  وراء ذلك فأولئك  م العادون 
ومددن أجدد  أن تكددون وا  المفسددرين رحم دد  هللا تعددملى و وقددد سددبق ذكرأقدد

ال ددورة أكثددر و ددوحم  لمددن قددرأ كتددمب الددوائل  وغيددره و وإرفددمئ   األدلددة 
يقدو  القرطبد  : ن والسنة أقو  مرت رأ أقوال   ال ريحة للشيعة المتقدمي

 . أي من ازواج   الالت  أح  هللا ل   ال يجموزون :قم  الفراء : 
مهذا يقتا  تحريل الريى ميكاح المتع  أ ألن المتمترع بهرا التجرري مجررى 

الرمجات أ الترث مالتو ث أ مال ي،حق بها ملدها أ مال ي رج مرن يكاحهرا 

بطالق يوتإليا لها مإيما ي رج بايقااء المدة الت  عقدت ع، ها أ مصرا ت 

 . (1)كالموتإلجرة
ة أو ت  إال زوج  ج  طأ الر  ي   أن      والقرهن قد حر  : يقول ش خ اايالم ابن ت م   

وهدذه المسدتمتع ب دم ليسد  مدن األزواج و وال مدم ملكدة اليمدين و  مملوكتط و 
 فإن هللا قد جع  لألزواج أحكممم  من الميرا  واإلعتداد بعد الوفمة بأربعة 

 أش روعشرو وعدة الطالق ثالثة قروء ونحو ذلك من األحكم  الت  ال تثب  

 وجة لثب  ف  حق م هذه األحكم  و ول ذازفلو كمن  و  تع ب مف  حق المستم

 . (0)قم  من قم  من السلف إن هذه األحكم  نسر  المتعة 
ولع   األقرب إلى اإلن مف أن يقم  : ااية يقو  اإلمم  االوس  ف  تفسير

من اإلح من ونف  حرمة  –ف  نكمح المتعة  –متى قي  ينف  اللواز  : 
أي على أربع نسوة بعقد المتعة ونحو ذلك و كمن   –ربع الزيمدة على األ

ألن المتبمدرمن و  -تحري  نكمح المتعة  –دليال  على التحري   ااية و
 .( 9)الزوجية من هذه ااية الت  يلزم م مث  ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/1163رمت  النبيين  -1
 7 – 6الية سورة المؤمنون ا -2
  12/119الجممع ألحكم  القرهن  -1

   32/117مجموع فتموى شيخ اإلسال  ابن تيمية  -2
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أقوا  القمئلين بملمتعة و ووافقدط مدروان  د  والغريب أن الوائل  قد سر   :أقول 

ومدن   ه  الرسدو  إبتدداء  مدن علد  : قدملوا ( 2)وعبدهللا الغريق   (1)رليفم  
  وا علي   مء إلى هرراألئمة ومن شيعت   أي م  و وجممعة ممن ن   وانت

بمإلسدد  و ومددن   عبدددهللا بددن عبددمس و وعمددران بددن الح ددين و وجددمبر بددن 
عبدهللا و وعبدهللا بدن مسدعود و وسدلمة بدن األكدوع و وأبدو سدعيد الرددري و 
ومعموية بن أب  سفيمن و والمغيرة بن شعبة و وسعيد بن جبيدر و ومجمهدد و 

 . ( 3)بدالملك بن جري، وغيره  وع
هددؤالء جمدديع   قددملوا بملنسددخ والتحددري  و وإنمددم كددمن هددذا كددال  إن   :وأقييول 

الددبعض مددن   قبدد  النسددخ و فلمددمذا هددذا الدددس والتزويددر وقلددب الحقددمئق و 
والغريددب مددن هددؤالء أن دد  ينقلددون أقددوا  القددمئلين مشددروعية المتعددة قبددد  

رأي د  و علمدم  ان هدؤالء جمديع   قدملوا  التحري  و ويوهمون النمس بدأن هدذا
بملنسخ و وليس هنمك من يقو  بملمتعة من علممء أه  السنة قط و وكد  مدن 

 !   يررج عن هذا الكال  مرمدع ممكر؟ 
ل  يرتلف العلممء من السلف والرلدف أن المتعدة نكدمح إلدى : يقو  القرطب  

يدرطالق و وقدم  أج  ال ميرا  فيط والفرقدة تقدع عندد انق دمء األجد  مدن غ
وكمند  المتعدة أن يتدزوج الرجد  المدرأة بشدمهدين وإذن الدول  : ابن عطيدة 

إلدى أجد  مسدمى وعلددى أن ال ميدرا  بين مدم ويعطي دم مددم اتفقدم عليدط و فددإذا 
انق   المدة فليس لط علي دم سدبي  و ويسدتبر  رحم دم و ألن الولدد ال حدق 

 . ( 0)فيط بال شك و فإن ل  تحم  حل  لغيره 
ب القرطب  عن رأي القدمئلين بملمتعدة قبد  التحدري  و بدأن السدبب عدد  ويجي

بااباح  المتقدمر  أ فكران ذلرك دلر الً ع،رى أن  كاً تمو  مُ  مكان  : علم   بملنمسخ 

بل بب،وغه كما  -كما يقوله بعض األصول  ن  -الحكل ال يرتفع بوجود السايخ 

وب ره أ بررل بر ن لرره لرل ي دل ع، ره هرذا الحررديث مهرو الصرح ح أ ألن السبرر  

الحكل أ مأليه م ا   بالعمل براألمل بح رث لرو تركره عصرى برال خرال   أ 

مإن كان السايخ قد حصل ف  الوجود أ مذلك كما مقع ألهرل قبراء أ إذ كرايوا 

المقد  إلى أن أتاهل اآلت  فرإلخبرهل بالسايرخ أ فمرالوا يحرو  ون إلى ب ت  يص،  

 .  (5)لحمد هلل الكعب  أ مقد تقدم ف  يو ة البقرة أ ما
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 :رأي بعض  متأخري الشيعة :  -ج

الدددذي درس  و موسدددى الموسدددوي رحمدددط هللا وعلدددى رأس هدددؤالء الدكتور
بإن دمف ومو دوعية المسألة دراسة مستفي ة و ووازن بين أدلة الطرفين 

ا رأي أه  السنة و لقوة أدلت   وحيمدية   .و ورج 
ّما  ومدن المؤسدف حقدم  أن بعدض أعدال  الشديعة انبدرى الددفمع عدن  :قال وم 

ك فرددورون ورافعددون فددوا فدد  ذلددك الكتددب و وهدد  بددذلالددزواج المؤقدد  و وأل  
ال دورة الحقيقيدة  لتو ديا   كثير   ن  أحتمج الى عنمء  الرؤوس و وال اعتقد ان  

أ ن افن د النظريدة  ة بملذوق والكرامة و ولكنن  قب  ذلك أودُّ ل ذه البدعة المرل  
مدن ذلدك و لتدرى الشديعة  علدى أكثدر   ج  الفق ية التد  تقدو  بدملجوازو ثد  أعدر  

  . ( 1) لم يبةوعظمة ا و فداحة الرطب
روا ي ددو   أن   - سددممح   هللا –لقددد أراد بعددض فق مئنددم  :رحمييه   ثييم قييال 

يمندع الرجد  مدن و قمنونم  شدرعيم    من هللا و حي  شرع تعة وكأن م ف    الم  
ولكن غدرب عدن بدمل   و أن االسدال  لديس ديدن الرجدم  و الوقوع ف  البغمء 

النسددمء و وأن القددوانين اإلل يددة بمددم في ددم  و فحسددب و بدد  أنددز  النددمس كمفددة
  إلر ددمء شدد وا  النددمس و واشددبمع غرائددزه  تنددز   والشددرائع السددمموية لدد   
  (2) تح  غطمء الشرعية

لقددد أراد العددمل  الكبيرالسدديد محسددن األمددين العددممل  أن يدددافع : ثدد  ذكرقددمئال 
أن إذا كمن  المتعة مبمحم فال يلز  : "  عن كال  قريب لمم ذهب  إليط بقولط 

 . ( 3) " عم  وترفُّ  هم  ك تنزُّ ر  ت   يفعل م ك  أحد و فك  من مبمح  
يإللت أبرا الحورن : عن ع،  بن يقط ن قال وهذا كال  نفيس مطمبق لمم جمء 

  (  2)ما أيت مذا  أ قد أغسا  هللا عسها : عن المتع  فقال. 

و وهددو السدديد حسددين الموسددوي وهددذا عددمل  هرددرمن علمددمئ   المعم ددرين 
لقدد اسددتغل  المتعددة أبشدع اسددتغال  و وأهيند  المددرأة شددر  : و يقددو   النجفد 

إهمنة و و مرالكثيرون يشدبعون غرائدزه  ورغبدمت   الجنسدية تحد  شدعمر 
 .وهذا غيض من فيض من أقوا  هؤالء و وهللا أعل  ( 9) المتعة وبمس  الدين
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 :شبهاتًوردهاً:ًخامساً 

يعة عمدربن الرطدمب ض  بأندط حدر  المتعدة التد  ات د  الشد: الشب ة االولى 
 . أحل م هللا للنمس 

بعددد  -يقددو  الشدديخ علدد  ه  محسددن فدد  كتمبددط مسددمئ  حددمر في ددم أهدد  السددنة
ان  -جولتط الطويلة ف  مراجع اه  السدنة و لي دطمد السدذج مدن المسدلمين 

علممء السنة قد حدمروا أمدم  ر دوم   و ولد  يسدتطيعوا اإلجمبدة علدى كثيدر 
المسمئ  و واألئمدة األربعدة وغيدره  قدد ارتلفدوا فيمدم بيدن   و هدذا يحلد  من 

لقد  در  من أعدال  أهد  السدنة وائمدة مدذاهب   : وذاك يحر  و وممم قم  
 ( .1)فتموى غريبة و واحكم  عجيبة و  مر  مح  تندر وتفكط من غيره  

  .( 2)أن تحري  المتعة وقع بعد زممن النب  و وقد حرم م عمر: وممم ذكر 
أسدبمب :ال  ف  كتمبط فقط الجنس بعندوان الشيخ أحمد الوائل  ف ال  كمم وعقد

إن عمرو بدن : فقد سمعنم التمريخ يقو  : تحري  الرليفة عمر للمتعة و وقم  
 .( 3)حري  تزوج امرأة متعة فحمل  وبلغ الرليفة ذلك و فتأثر ومنع م 

تحمدد  زوجتددط لدديس والحقيقددة أن كددون بددن حريدد  يتمتددع و: وقددم  أي ددم  
بملحددد  المثيددرو فددملمرأة تحمدد  مددن الددزواج و وال بددد هنددمك سددببم  هرددر و 

إن الرليفة بلغط النسخ عن رسو  هللا  لى هللا عليط : وسمعنم بع    يقو  
 .  ( 0)وهلط فحرم م و وسمعنم غير ذلك من األقوا  

لتحري  ولقد كمن الرج   ريحم  مع نفسط و ومع النمس حينمم نسب ا: وقم  
لنفسط ول  ينسبط للنب   لى هللا عليدط وهلدط وال للقدرهن و كمدم فعد  مدن جدمء 

على رأيط كشأنط ف  كثيرمن اجت مداتط  .( 9)من بعده و فأ ر  بملمنع وأ ر 
 .( 6)فعمر هو الذي يهى عن يكاح المتع  : ميقول مرمان خ، فات 

يراهررا أ إن هللا ف،رر س مررن حررق أحررد  أن ي، رر  حكمرراً شرررع اً لمصرر،ح  : مقررال 

ع هذا السكاح كران يع،رل برإلنَّ هسرا  أُمرو اً كث ررة يرتحدث أ ملرل يقرل  ح ن شرَّ

بال اء حكل شرع  تبعاً لمص،ح  ما أ فك را يقروم عمرر بال راء حكرل شررع  

ميعاق  ع، ه أ مقد  خص هللا ف ه ؟ أل س هذا تحريل الحالل ؟ فعمرلل يور،ل 

 . ( 2)غ شرع  ل،سص أ بل تإلمله أ مخرج ع، ه دمن موو  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-دار الميدزان و بيدرو  لبندمن -مسمئ  رالفية حمر في م أه  السنة وتأليف الشيخ علد  ه  محسدن -1
   192-191   1666 -هـ1106ط

 169الم در اعاله    -2
  197  من فقط الجنس ف  قنواتط المذهبية  -3
  191ألم در نفسط    -0
  191 در نفسط   ألم -9
 2 األردن  ط–اربدددد  –وركبددد  السدددفينة و مدددروان رليفدددم  و مؤسسدددة الغددددير للدراسدددم  اإلسدددالمية  -9

  302هـ    1021
 309وركب  السفينة   -7
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ً:ًألـردً
أقددو  ل ددؤالء جميعددم  و أنكدد  جددمنبت  الحددق و وأطلددت  القيدد  والقددم  و   :أوالً 

بدأن سديدنم عمرهدو  و   البمطد واإلفتراء الدذي ال يقبد  الجدد  و فد  ادعدمءك
الذي حر  المتعة و مرملفم  كتمب هللا وإجممع المسلمين و وأنم مسدتغرب مدن 
هؤالء المدلسين ألقوا  أئمت   ألذين هد  أئمتندم جميعدم  و النشدك فد  إمدممت   
  وقيد أ نملة فإنط قد بينوا تحري  المتعة بيمنم   ريحم  و وأجمعوا على تحريم م

علد  ع  م من كتب الشيعة أنفس   أعيد ذكر بع دم و فعدن وقد سبق ذكر ب
   قددم : (( ن ددى رسددو  هللا  عددن نكددمح المتعددة عددم  ريبددرعن )) رواه

     والحرالعددممل  فدد   و( 2(( )اإلستب ددمر ))   و و (1(( ) الت ددذيب))  الطوسدد  فدد 

 .( 3(( )وسمئ  الشيعة  ))
مئ  الشيعة عدن عممرقدم  روى الكلين  ف  الكمف  والحرالعممل  ف  وسوقد 

 . (0)قد حرم  عليكمم المتعة : ل  ولسليممن بن رملد  قم  أبوعبدهللا 
حر  المتعة من  ف   يجوز لنم أن نقو  كمم قم  هؤالء و بأن أبم عبدهللا 

عندد نفسدط و ولكدن نقدو  و حرم دم بدملن  النبدوي علدى التحدري  و وقدد نقد  
 .كمم سبق ذكره  على التحري  اإلجممع عن ه  الرسو  

وهذه ن و   ريحة وا حة علدى لسدمن سديدنم عمدربن الرطدمب : ثانياً 

   وهو يقو  بأن الرسدو   هدو الدذي حدر  المتعدة و وأندط يحدر  بتحدري
حددثنم  :ابن ممجط ف  سدننط قدم   روى : هللا ورسولط و ومن هذه الن و  

  حدمز  و عدن محمد بن رلف العسقالن  و حدثنم الفريمب  و عن أبمن بن أبد
 لمدم ولد  عمدربن الرطدمب : أب  بكدر بدن حفد  و عدن ابدن عمدرو قدم  

أذن لندم فد  المتعدة ثالثدم ثد  حرم دم  ن رسدو  هللا إ)) : رطب النمس فقم  
وهللا ال أعلدد  أحدددا يتمتددع وهددو مح ددن إال رجمتددط بملحجددمرة و إال أن يددأتين 

   .(  9)رواه ابن ممجط    ((بأربعة يش دون أن رسو  هللا أحل م بعد إذ حرم م 
ال دريا مدن تحدري   الجل  وقو  عمدر الفدمروق  فأين ه  من هذا الن   

 ! ل م ؟ الرسو  
مدن كتددب الشدديعة  وحددي  التحددري  سدبق ذكددره علدى لسددمن سديدنم علدد  

 .والسنة معم  قب  قلي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2/119ألت ذيب للطوس   -1
  3/102أإلستب مر  -2
  21/12وسمئ  الشيعة  وسمئ  الشيعة الحر العممل   -3
  10/091و وسمئ  الشيعة  2/01الفروع من الكمف    -0
 (1691) 1/931ف  كتمب النكمح بمب الن   عن نكمح المتعة   -9
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إيك أيها األخ الكريل عسدما تقررأ عبرا ات الروا ،  ال ريبر  أ تورام    :ثالثاً

ذي يررمعه كث ررراً أم قرررأ كتبرره يررد   م رررى كالمرر  الررذي و  أ ملكررن الرركالنر

يحتمررل حرمرر  مررن التورراؤالت أ ف هررا يحررامل الرروا ،  تنررك ك المورر،ل بعدالرر  

 م بص    المدح  أ يإلت ك بعبا ة الذَّ الرع ل األمل من أصحاب  يول هللا 

فمثال  و يريد بيمن أن عمر هو الذي حر  المتعة و ولكن لمدمذا حدر   المتعدة  
: كرعدة احتممال  أمم  القمر  و من م ق دة عمدرو بدن حريد  و ثد  قدم  وذ

والحقيقددة أن كددون بددن حريدد  يتمتددع وتحمدد  زوجتددط لدديس بملحددد  المثيددرو 
: فملمرأة تحم  من الزواج و وال بد هنمك سببم  هررو وسمعنم بع د   يقدو  
معنم إن الرليفة بلغط النسخ عن رسو  هللا  لى هللا عليط وهلط فحرم م و وس

 .....!!!!غير ذلك من األقوا  

إن الدددوائل  كمدددم هدددو معدددروف عندددد عممدددة الندددمس يمدددمرس دور : ألجدددواب 
فدال يريدد إثدمرة حفيظدة  –كمدم هدو الظدمهر  –الشر ية اإلسالمية المعتدلة 

السدنة و فيدأتي   بطريقدة اللدف والددوران و أتددري  أه  السممعين و ورم ة
 هنمك سببم  هرر ؟ د  وال ب  : قولط  لممذا جع  هذه العبمرة معلقة ؟ أي

ح به أ إن الوب  الذي هو مقتسع به  ممن يرعوا برقع الح اء من غ ره أ صرَّ

 –يقا عسد بعاها أ فإلن يب  التحرريل  أ مألفوا من أج،ها الكت  أمجوههل 

أ عرن أبر  عبردهللا عفرراء أُختره أ فعرن المفارل برن عمررتمترع  –كما يدعون 

  ي فالمتع  ؟ ياموال: ق،ت : قال 

ألمتع  حالل  ،ق أ فتمتع يا ر المو،م ن ع،رى عهرد  يرول هللا :  : قال 

  ف  الح  مغ ره أ مأيام أب  بكر أ مأ بع يس ن من أيام عمر أ حتى دخل

ياأخت  مرا : ع،ى اخته عفراء أ فوجد ف  حاسها ملداً ير ع من  ديها فقال 

 هذا ؟ 

 ! أهلل ؟: فقال لها  – (8)تبع،  ملل تكن م –إبس  من أحنا   : فقالت  

أهلل أ فكنفت عن  دي ها أ فسار إلى د  ال،بن ف  فل الطفل أ ف ا  : فقالت 

مأ عد مأ بد لويه أ مأخذ الطفل ع،ى يديه م اباً مخرج حتى أتى المورجد 

يرادما السرا  إن الصرالة جامعر  أ مكران فر  غ رر مقرت : فرقى المسبرر مقرال 

 .. ألمر يريده عمر أ فحارما  الصالة أ فع،ل السا  إيه

يامعنر السا  من المهاجرين مأمالد قحطان ميرا  أ من مرسكل يحر  : فقال 

أن يررى المحرمررات ع، رره مررن السورراء ملهررا مثرل هررذا الطفررل حتررى خرررج مررن 

 أحنا ها أ ميقته لبساً مه  غ ر مبتع،  ؟ 

 ..ما تح  هذا ياأم رالمممس ن : فقال بعض القوم 

 ع،مون أن اخت  عفراء من حستم  أم  مأب  ال طاب ؟ ألوتل ت: فقال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي لل تكن مترمج   -8
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 ..ب،ى يا أم ر المممس ن : قالوا 

فر  حجرهرا  هرذا الطفرل   فاي  دخ،رت ع، هرا فر  هرذه الوراع  أ فوجردتُ : قال 

 أيى لك  هذا ؟: فوإللته 

: فق،رت  أ د ة ال،بن من  دي ها ف  ف ه إبس  هذا من أحنا   أ م أيت: فقالت 

 من أين لك  هذا ؟ 

 !تمتعت : فقالت 

إن هرذه المتعر  كايرت حرالالً ع،رى المور،م ن  أ ماع،موا يامعاشرالسا : فقال 

مبعررده أ مقررد  أيررت تحريمهررا أ فمررن أتاهررا  ررربت   فرر  عهررد  يررول هللا 

 .   (8) جسب ه بالوو   أ فو، موا ي،َّموا م  وا

هدذا الحددي  الدذي ال يحتدمج إلدى رد و ولكدن ال درورة تددفعنم  ويجمب عدن
 –حملددة الشدد مدا  العليددم  –إلددى ذلددك و ألن الكثيددرين مددن الطبقددة المثقفددة 

 .عقول   ت دق أمثم  هذه األكمذيب و فكيف بملبسطمء من النمس وعوام   
يج  د اي  يسد الحديث إن مجد له يسد أ ميكتف  بقول الباحث األيرتاذ  –أ 

إيمررا كرران  فالنرر ع  ترررى أن تحررريل عمررر: حمررد مررال هللا  عرراه هللا قولرره م

أُخـرـتاً تومـــرـى   بدافع ش ص  أ مال رير  أن النرـ ع  إخت،قروا ل،فرـا مق 

مالرذي يتصرفَّح كتر  الترراجل برال ايرتثساء أ مالتر  ترجمرت لعمرر  ((عفرر ء)) 

كراً ألخته الموماة بعفر ء أ ملل يذكر السَّ  وابون ف  ملد ال طاب ض ال يجد ذ 

س ت مر  . بستاً ايمها عفر ء  ملل يكرن ل، طراب بسرات يروى صرف   مأُم مر  مرن ح 

ابسرر  هاشررل بررن الم  رررة بررن عبرردهللا بررن م رررمم أ مصررف   بسررت ال طرراب هرر  

زمج  يف ان بن عبداأليد بن هرالل برن عبردهللا برن عمرر برن م ررمم أ مأمرا 

مهر  زمجر   أخ هرا عمرر  أُم م  فهر  مرن المهراجرات أ مقرد أير،مت قبرل

 . (8)أ مهو أحد العنرة المبنرين بالجس  يع د بن زيد بن عمرمبن يف ل 

ولقد كمن الرج   ريحم  مع نفسط و ومع :  -أي الوائل   –وأمم قولط  –ب 
النمس حينمم نسب التحري  لنفسط و ول  ينسبط للنب   لى هللا عليدط وهلدط وال 

ده و فأ ر  بملمنع وأ ر  على رأيط كشدأنط للقرهن و كمم فع  من جمء من بع
 .ف  كثيرمن اجت مداتط 

فهرو ما رح لكرل مرن لره مورك  مرن عقرل  -يوبته التحريل لسفوره  -مأما قوله 

 أمع،ل أن الع،ماء يسوبون أليفوهل قوالً أص،ه مرن كتراب هللا ميرس   يروله 

ندد  فدد  روى الكلي: مهررذا كث رفرر  كترر  أهررل الع،ررل مررن شرر ع  ميررس  أ فمررثالً 

 عن عممرقم  و قم  أبوعبدهللاو الكمف  و والحرالعممل  ف  وسمئ  الشيعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 122أ  مايار لوال يه  عمر ص   82/850أ ألموتد    89 – 82/ 51بحا  األيوا  ل،مج،    -8

الطعن الصريح بعدال  مأخالق  أ مالقص  ال ريب  األُخرى يذكرها ف  مو ع  خرف ها 122 –

 مشجاع  أيد هللا ي ديا ع،  ض 

 82 - 86ألن ع  مالمتع  أ محمد مال هللا ص  -8
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ً ( 1) قد حرم  عليكمم المتعة: ل  ولسليممن بن رملد . 
ثمبدد  فدد   –أي أ دد  التحددري   –الكددال  لنفسددط و وأ ددلط ًف نددم نسددب 

ندرفض تحدري  المتعددة  القدرهن والسدنة و وإن قدم  أن هدذا مثد  نرف دط ألنندم
ئ  السيد هية هللا محمدد محمدد  دم: جملة وتف يال  و ف ذه أمثلة أ ررى  ق دس 

: بسدمط تعدملى : ممرأيك  ف  مم يسمى الغش ف  الدراسدة ؟ فأجدمب : ال در
 . (2)الدلي  على حرمتط ف  المدارس الغير الدينية 

:   وهو قولدط  و وحك   أمم  ن    والغريب أن المسألة معروفة عقال  ونقال  
فددإن هددذه الفتددوى تدددعونم إلددى تدددميركيمن الدولددة  ((مددن غشددنم فلدديس منددم)) 

المدددارس والجممعدم  أطبددمء وم ندسددين أ ميددين و  ج  اإلسدالمية و عندددمم ترددر  
د ال يقدره و  غريدب  و وهدذا أمر   ش  و لوا إلى مم و لوا إليدط عدن طريدق الغ 

 .  بملن   ح  وهو حرا فإن السيد عبرعن رأيط بملشرع  وال عرف و 
الردوئ  يحدر  كدذا و فدإن السدممع يف د  كدال  القدمر  أندط ينقد  : وكمدم نقدو  

حكمم  شرعيم  إمم ن م  قرهنيم  أو حديثم  نبويم  و فنسبتط لنفسط مدن بدمب المجدمز  
 ..أو قوال  مستنبطم  من كلي مم 

من أ رتدط  ل  يحر  المتعة عن إجت مدا  و أوغ بم  ممم رأى إن سيدنم عمر
مط بتحري  هللا ورسدولط و كد  هدو جميد  وواقعد   –كمم يد عون  – وإنمم حر 

عندمم ترى عملمم  من فم  يحدمو  الو دو  إلدى الحدق المبدين و الي مدط رأى 
مذهبط و ومع شديد األسى واألسف إننم نرى عملمم  مت ل عم  فد  جميدع فندون 

ق بدمطال  والبمطد  حقدم  و العلو  الشرعية و يحتم  علدى الندمس و ويجعد  الحد
 .فالن أ ل ط هللا على عل  : و دق فيط قو  من قم  

وهذه جولة ف  كتدب السدنة النبويدة وأقدوا  العلمدمء فد  تحدري  نكدمح المتعدة 
 : والمراح  الت  مر  فيط تحريمط 

حدددثن  يحيدى بددن قزعدة و حدددثنم  :قددم  البردمري : التحدري  عددم  ريبدر :أوالً 

عن عبد هللا والحسن ابن  محمد بدن علد  عدن أبي مدم  ملك عن ابن ش مب و
لنسدمء يدو  ن دى عدن متعدة ا ن رسدو  هللا أ)): عن عل  بن أب  طملدب 

والطوس  ( 3)رواه البرمري ف   حيحط((وعن أك  لحو  الحمراإلنسيةريبر
  . ( 9) والحرالعممل  ف  وسمئ  الشيعة( 9)واإلستب مر (0) ف  الت ذيب

 الن ع  ال يجوز إيكا ها أ مالوس  ال ي ت،فون ف   بوته   فالحديث  ابت عسد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10/091و وسمئ  الشيعة  2/01الفروع من الكمف   -1
  69مجمع موا ل م دمد أ يماح   ي  هللا محمد محمد الصادق الصد  ص  -8

 ( 3676) 0/1900ف  كتمب المغمزي بمب غزوة ريبر  -3
 2/119 ذيب للطوس  ألت -0
  3/102أإلستب مر  -9
  21/12  وسمئ  الشيعة الحر العممل   -9
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عنددد الطددرفين و ولكددن الغريددب حملددط  وراوي الحدددي  هددو سدديدنم علدد  
تعدة مدن الم   إبمحة   ألن  : كال  المؤلف  الشيعة على التقية و كمم جمء ف  ن   

 . ( 1) روريم  مذهب اإلمممية 
ففدد  الددروض : الزيديددة وهدد  شدديعة أي ددم  وهددذا علددى رددالف مددم جددمء عددن 

 ((إأل جلدتط -أي بملمتعة -ال أجد أحدا يعم  ب م )):قم   الن يرعن عل  

ن ددى عددن نكددمح  إنددك امددرؤ تمئددط و ان النبدد   )):وانددط قددم  البددن عبددمس 
 . (2) ((المتعة و وعن لحو  الحمراألهلية عم  ريبر

مزمن أب  بكر  ف  زمن السب   أما احتجاجهل بفعل الصحاب  ل،متع  :ثانياً 

معمر حتى يهى عسها عمر أ مأن هذا السه  كان من عمر يفوه أ مل س من 

أما من فع،ها ف  زمن أب  بكرمعمر أ : أ يرد ع،ى هذا ااحتجاج   السب  

 . (1)فهذا محمول ع،ى عدم ع،مهل بسوخ إباح  المتع  

مقبررول أ إأل أيرره لرر س مررن يرر، ل م مهررذا  د  : يقررول الدكتو عبرردالكريل زيرردان 

مهرا مرن قبرل الجم رع أم كام النرع   الساير   ل  رهرا أ ع،شرم   بوت األح

 . ( 2)العمل بها من قبل الجم ع أ  ل أن من ع،ل حج  ع،ى من ال يع،ل 

 ........ميرى البعض من ع،ماء الن ع  أن هسا  تساقااً ف  أحاديث السه  

 حيا مسل  ف  الن ى عن المتعة ففيط   وارتلف  الرواية ف  : قم  الممزرى  
ن ى عن م يو  ريبر و وفيط أنط ن ى عن م يو  فتا مكة و فإن تعلق     أنط 

ب ذا من أجمز نكمح المتعة و وزع  أن االحمدي  تعمر   و وأن هذا 
 .االرتالف قمدح في م 

زمن ث   ن ى عنط ف أن ي    اُّ ط ي  هذا الزع  رطأ وليس هذا تنمق م  ألن  :(9)قلنم
أو ليشدت رالن ى ويسدمعط مدن لد  يكدن سدمعط  ن ى عنط ف  زمن هررو توكيدا  ي  

أوال  و فسمع بعض الرواة الن ى ف  زمدن و وسدمعط هردرون فد  زمدن هردرو 
وأ مفط إلى زممن سدممعط و وذكرمسدل  عدن سدلمة و فنق  ك  من   مم سمعط 

و  الفدتا وهمدم رة ابمحت دم يدبن األكوع ابمحت م يو  أوطمس و ومدن روايدة سدب
وهو قب  الفتا وف  حدي  عل  تحريم م يو  ريبر ث  حرم  يومئذ و و واحد

و وقد روى أبو داود من حدي  الربيدع بدن سدبرة و عدن أبيدط الن د  عن دم فد  
وهذا أ ا مدم روى فد  ذلدك و وقدد روى عدن : حجة الوداع و قم  أبو داود 

عن دم حينئدذ إلدى يدو     سبرة أي م  إبمحت م ف  حجة الوداع و ثد  ن دى النبد
 جمءالقيممة و وال حيا أن الذى جرى ف  حجة الوداع مجرد الن   كمم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 88/ 88ميا ل الن ع   -8
 مقد يبق ت ريجه  -8

  9/821شرح السومي ع،ى صح ح مو،ل  -1

ل  -2  869 – 62862ألمفصَّ

 أي الماز ي -5
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عن ددم يومئددذ الجتمددمع النددمس وليبلددغ    ددالن   ه غيرروايددة ويكددون تجديدددفدد  
ن الحدال  وبي   رالشريعة كمم ق ررغيرش ءيوتقرين الشمهد الغمئب و ولتمم  الد  

 . (1) إلى يو  القيممة:تحري  المتعة و حينئذ لقولط  وب   و والحرا  يومئذ 
ويحتمدد  مددم جددمء مددن تحددري  المتعددة يددو  ريبددر وفدد  عمددرة : قددم  القم دد  
و  الفتا ويو  أوطمس أنط جدد الن   عن م ف  هذه المدواطن و ألن الق مء وي

حددي  تحريم دم يددو  ريبدر  دحيا  ال مطعددن فيدط و بد  هددو ثمبد  مدن روايددة 
أنددط ن ددى عددن المتعددة وعددن لحددو  : الثقددم  االثبددم  و لكددن فدد  روايددة سددفيمن 

أنط هذا الكال  فيط انف م  و ومعنمه : فقم  بع    . الحمر األهلية يو  ريبر 
ولحو  الحمراألهلية يو  ريبر و : حر  المتعة ول  يبين زمن تحريم م ث  قم  

فيكون يو  ريبر لتحري  الحمر رم ة و ول  يبين وق  تحدري  المتعدة ليجمدع 
هذا القمئ  وهذا هو األشبط أن تحري  المتعدة و كدمن بمكدة  : بين الروايم  قم  

 .  (2)وأمم لحو  الحمر فبريبربال شك 
وممم يستفمد من الحدي  أن عمر ل  يندط عن دم اجت دمدا وإنمدم : ابن حجريقو  

 . (3 )ن ى عن م مستندا إلى ن   رسو  هللا 
وأقدو  لكد  مدن تسدو  لدط  .وبعد هذا التو ديا والبيدمن لمراحد  النسدخ أعدود

نفسددط و ويحددمو  تشددويط  ددورة اإلسددال  و ورجددمال  اإلسددال  مددن ال ددحمبة 
حسدنم  فد  ن درة هدذا الددين العظدي  و ورم دة سديدنم  الكرا  ألذين أبلوا بدالء  

 : وأقو   عمر الفمروق 
عددن المتعددة كددمن مددن قبيدد  إعددالن التأكيددد علددى تحددري  إن ن دد  عمددر  –أ 

عن م و وليس مدن قبيد  إنشدمء األحكدم  الشدرعية  المتعة الثمب  بن   النب  
 . (0)وتشريع م و أو مرملفة الثمب  في م 

أنط يحدر  المتعدة التد   –كمم يقو  المجوزون  –عمر لو كمن مراد  –ب 
أبمح م الشرع و للز  من ذلك تكفيرعمر و وتكفير ك  من ل  يحمربط وينمزعط 

و ألندط سدك  علدى ن د   على هذا التحري  و وألف ى ذلك إلى تكفيرعلد  
 . (9)عمرعن المتعة 

االسدتمتمع مدن قد كن  أذن  لك  فى  )): نعود بعد هذا كلط إلى الن  النبوي 
النسمء وأن هللا قد حر  ذلك إلى يو  القيممة فمن كمن عنده من ن ش ء فليرد  

 . (9) ((سبيل م وال تأرذوا ممم هتيتموهن شيئم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9/829شرح السومي ع،ى صح ح مو،ل  -8

  9/821ألمصد  يفوه  -8

 9/821فتح البا ي  -3
ل أ -2  6/869لمفصَّ

   80/52تفو ر الرازي  -5

 ( 1692) 1/931ف  كتمب النكمح بمب الن   عن نكمح المتعة  -9
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 55 

وفدد  هددذا الحدددي  الت ددريا بملمنسددوش والنمسددخ فدد  : يقررول اامررام السررومي 

و وفيدط الت دريا بتحدري  نكدمح المتعدة  حدي  واحد و من كال  رسدو  هللا 
ولددط فدد  الحدددي  السددمبق أن دد  كددمنوا إلددى يددو  القيممددة و وأنددط يتعددين تأويدد  ق

يتمتعون إلى ع د أب  بكر وعمر على أندط لد  يدبلغ   النمسدخ كمدم سدبق وفيدط 
أن الم ر الذي كدمن أعطمهدم يسدتقر ل دم وال يحد  أردذ شد ء مندط وأن فمرق دم 

 .  (1)قب  األج  المسمى 
 ن سكو  عل إدعمء المجوزين للمتعة بأ: يقو  الدكتورعبدالكري  زيدان  -ج

عن المتعدة مدع أن دم مبمحدة مدرده ردوف   مدن عمدر وال حمبة على ن   عمر
وبطشط بملمرلفين لط و إن ف  هذا اإلدعمء قدحم  ف  عل  وغيره من ال حمبة 

وعدد  نطق د  بدملحق و فمدن  –حمشدمه   –وذمم  ل   ألن سكوت   يعن  جبدن   
ره كمن علدى شددتط وقمفدم  عندد حددود الشدرع يتسدع  دد المعروف أن عمر

لددرأي المرددملفين و ونقددد النمقدددين و ويرجددع إلددى قددول   إذا تبددين لددط  ددوابط و 
يكف  أن أذكرهنم واقعة تد  علدى  دحة مدم أقدو  عدن طبيعدة عمدر وأرالقدط 

مرة ف  المسدجد  وتقواه و وموقفط من المرملفين لط ف  الرأي و فقد رطب 
 بقلدددة و وكدددمن ممدددم جدددمء فددد  رطبتدددط ن يدددط عدددن المغدددالة فددد  الم ورمسدددتدال  

وهددن  أم ددم  المددؤمنين و فقممدد  إمددرأة مددن الحم ددرين  م ورنسددمء النبدد  
 يمعمر يعطينم هللا وتحرمنم ؟ :   عليط وقمل  لط ورد  

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْ َالَ زَوْ   مَكَانَ زَوْ   وَآتَيْتُمْ إِحْ َا ُنَّ  }:أليس هللا سبحمنط وتعملى يقو  

  . (2){ ذُوا مِنْهُ شَيْئا  قِنْطَارا  فَال تَأْخُ
 . (3)أ مب  إمرأة وأرطأ عمر :  فقم  عمر 

أقل شجاع  من ت،ك المرأة حتى مصرل بره ال رو  مرن  فهل كان ع،   -د

 –إن كران عسرده ع،رل  –عمر إلرى حرد  الوركوت عرن مجررد ترذك ره بمرا ع، ره 

ذه باباحرر  المتعرر  مايررتقرا  هرر بنرررع هللا أ مبمررا يررمعه مررن  يررول هللا 

ااباح  كما يدع  المجوزمن ؟  مإذا ب،  به ال و  من عمرر إلرى هرذا الحرد 

أ  بح ث أيكته عن الرد ع،ى عمرر مترذك ره بنررع هللا مبقرول  يرول هللا 

ا ب ن الصرحاب  جم عراً حترى اخرر َّ ألورستهل ن  ى مف  ر  فهل ال و  من عمري  

ها لسا  يول هللا ك ا تسهى عن المتع  مقد أباح: ممسعهل من أن يقولوا لعمر 

ك ا تحرمسا مما أعطايا هللا من المهو  مإن عامت : كما قالت المرأة لعمر 

 .  (2)مهل هذا معقول ميمكن قبوله متصديقه ؟ 
 ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 6/113 حيا مسل  بشرح النووي  -8

  80يو ة السواء اآلي   -8

ل  -1  يو ربتصر   6/820ألمفص 

 6/820د  يفوه ألمص -2
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ًشهادةًالعالمًالشيعيًالكبيرًموسىًالموسوى

مهذا العالل الن ع  الكب ر ير  هللا مويرى المويروي يررد ً ع،رى خصروم عمررأ 

المتعر   إن الساري  الفقه   القا ،ر  برإلنَّ :   ما ذه  إل ه عمربقوله ميمكد صحَّ 

مت بإلمر    ع،  الذي أقرَّ دها عمل اامام من ال ، ف  عمربن ال طاب أ يفس   ُحر 

النر ع  أ محور   التحريل ف  مدة خالفته أ ملل يإلمربالجواز أ مف  العرر   

  أ الي ما عسدما يكون مبورو  ال رد أ ميورتط ع  أي فقها سا عمل اامام حج  

فان إقرا اامام ع،  التحريل يعس   .إظها الرأي أ مب ان أمامر هللا ميواه ه 

ملوال ذلك لكان يعا  ها ميب ن حكل  أيها كايت محرم  مسذ عهد الريول 

هللا ف هررا أ معمررل اامررام حجرر  ع،ررى النرر ع  أ ملوررت أد ي ك ررا يوررتط ع 

 . (8)فقها سا أن ياربوا بها عرض الحا ط 

قم  عمرهذا منذرا  ومعلنم  ف  مأل من ال حمبة و ول  : يقو  عل  السملوس 
كتدمب هللا و أو  إندك رملفد  هيدة فد : يعمر ط ول  يق  لط أحد من المسلمين 

أمددرا  مددن أحددد و المددن الحم ددرين الددذين سددمعوه و وال مددن الغددمئبين الددذين 
بلغوا الربرو أوامر رسو  هللا و مع أنط كمن يقب  أن تعمر ط إمرأة ويرجع 
الى قول م و فكمن سكوت   جميع ت ديقم لط و وإذا عد رروجدم علدى الددين و 

و وال نظدن أحددا مدن   فك  من سك  يكون شريكم لط ف  ذلك حتدى علد 
بدملجبن فد  ديدن هللا  المسلمين ير ى بمت م  أحد من أ حمب رسو  هللا 

(2 ).  
ه عمر: ،  الح،  يقول األُيتاذ محمد ع ُم شرريع ً جراء ك ا يتفوَّ بذلك أ ميحر 

م المتعر  ؛ فك را   ر   ًبها السب   أ  ل لو صحَّ بإلنَّ عمرا قال ذلك أ محررَّ

مرن )): مقرد قرال لهرل ايه أ ميكتوا ملل يعتر وا ع، ه مالمو،مون بذلك ف  ز

مهُ  لو  أيسا ف رك : فقام إل ه أحد الجالو ن مقال ((  أى مسكل ف َّ اعوجاجاً ف، قو 

مساه  إذاً حديث المتع  ال صح  له مالرذي د َّ الحرديث بو وفسا أ اعوجاجاً لقو 

 . (1)ف  عمرأن يجعل يقصاً ف  دين اايالم أم أ اد بذلك

ال،ب   من يجعل لسفوه مسرل  عسرد أهرل الع،رل أ مال يورته ن بعقرول السرا  أ ف

 الته من خالل  صل قد يوافقهل أ أليه يجدُ الذي يقرأ كت  ال    فايس  أ ى أن  

ت  هذا السه  الهريل الفاقد الن رع   أ أليه ي الا جم ع الرمايات التر  صرح 

رد   رد  أ أقرول بتعمُّ أليره يع،رُل الحق قر  ميحترال ع،رى  ف  كت  الن ع  أيفوهل بتعمُّ

من أجرل مرا يتمسراه المراهرق فر  عسفروان شربابه مك را إذا كايرت أبساء ج،دته 

 .مإيا هلل مإيا إل ه  اجعون مفتامى لع،ماء  ب   النرع  حاجته مدعوم  بالص  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 809ألن ع  مالتصح ح ص  -8

 2/889 عنري  ف  األصول مالفرمع اال س  مع -8

 89الموصل ص  –تإلل ا محمد ع،  حو ن الح،  أ مطبع  الرهراء : مناكل الرماج مالطالق  -1
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 نكاح المتعة قبل التحريم

و ف د  هندمك مطمبقدة  -كمم يقولدون  –لو سلمنم جدال  بأن المتعة مبمحة اان 
 أي عقد المتعة ؟ : ف   يغة العقد ال حيا المنسوش و وبين العقد الحمل  

 ...نحن ف  بحثنم هذا رائدنم الدلي  و ندور معط حي  دار وجوبم  وعدمم  
إتفدمق بدين الرجد  اليدو  ان المتعدة إن ممم جمء ف  م مدر الشيعة المعتبرة 

: عدن أبدمن بدن تغلدب قدم  والمرأة و ال دور لول  أمرهم وال للش ود في دم و ف
 إذا رلو  ب م ؟ كيف أقو  ل م : قل  ألب  عبد هللا 

أتزوجك  متعة على كتمب هللا وسنة نبيدط و الوراثدة وال موروثدة كدذا : تقو  
وكددذا يومددم و وإن شددئ  كددذا وكددذا سددنة و وكددذا وكددذا درهمددم و وتسددمى مددن 

نعد   فقدد ر دي  : األجر مم ترا يتمم عليط قليال كمن أو كثيرا  و فإذا قلد  
 . (1)وه  امرأتك و وان  اولى النمس ب م 

يسعقررد يكرراح المتعرر  : مذكررر المحقررق الح،رر  شرررم  عقررد يكرراح قررا الً المتعرر  

 .( 8)  ترمجتك مأيكحتك ممتعتك: بايجاب مقبول أ مألفاظ اايجاب  ال   

هذه ه  النرم  العام  ف  المتع  حال اً عسد المذه  النر ع  أ ف مكسسرا اآلن 

لسرا  فر  الجاه، ر  ه ا رأن يقا ن ب ن هذه الص    من المتع  مب ن ما كران ع،

 ...إلى أن حرمت ف  فتح مك  

ً:ًألــردً

ن يكرراح المتعرر  الررذي أبرر    مررن المف ررد هسررا أن  : يقررول الدكتو عبرردالكريل زيرردان 

مره بعرد ذلرك أ لسعرر  حردمد السكراح أ مهرل هرو   خَّص ف ه السبر    رل حرَّ

المتعر  إن يكاح : يفوه الذي يقول الجعفري  باباحته أ أم ي ت،ا عسه أ فإلقول 

بوب  ال رب  ف  حال الوفر  يميد ذلك حرديث ابرن   إيما  خص ف ه السب  

  اآلي تص  ؟: كسا ي رم مع  يول هللا ل س لسا يواء  فق،سا : قال  موعود 

 .  (1) ل  خَّص لسا أن يسكح المرأة بالثوب إلى أجل . فسهايا عن ذلك 

 ل أ عرن أبر  جعفررمهذه الرماي   ابت  عسد الن ع  أ فعن محمرد برن مور،

إيهل غرما معه أ فإلحلَّ : قال جابر بن عبدهللا عن  يول هللا ع، ه م له : قال 

 . (2)لهل المتع  ملل يحرمها 

 . (5)أل  اب عن الرمج  : مذكره صاح  كتاب لوال يه  عمرمعسون له 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  82/266أ الويا ل  1/850أ اايتبصا  8/890أ التهذي  8/22ألفرمع ف  الكاف   -1

  8/101شرا ع اايالم ل،ح،   -2

ف  كتمب النكمح و  بمب بيمن أن المتعة أبيا ثد  نســدـخ ثد  أبديا ثد  نســـدـخ  و واسدـتقر تحـدـريمط  -3
   170/ 9و ذكره الدكتور عبدالكري  زيدان ف  معرض استداللط ( 1010)  2/1122

  21/211وسمئ  الشيعة  -0
 310لوال ن   عمر    -9
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عسرره أم غا رر  غا برر  إال إيهررا أ كررإلن تكررون لإليورران زمجرر  : ماعتررر  قررا الً 

عسها باخت ا ه أم بالرغل عسه أم لارم  حالت ب سهما أ كإلن يكرون فر  بعثر  

 .   (8)د اي   أم لوفر لعمل أم تجا ة أم ل،جهاد كما هو ف  صد اايالم 

ع،ررى أن  صررريحي  أ إعترررا ي  للجهااادًاماااًهااوًفاايً  راإلسااالمولرره أ فررانَّ ق

المتع  كايت ف  الجهاد أ مما زاد أ فمن ياف،  القول أ مهرو با رل قطعراً كمرا 

 .يسإلت  إن شاء هللا تعالى 

 .( 8)أباحه مهل ف  ب وتهل   ملل يب، سا بإلن السب  : قال الحازم  

ث ك،ها أيها كايرت فر  الحارر مل س ف  هذه األحادي: مقال القا   ع اض 

أي عردم –مإيما كايت ف  أيفا هل ف  ال رم معسد  ررم تهل معردم السوراء 

 .  (1)مجود يوا هل معهل 

والت  تمدمرس  –أق د مم كمن عليط النمس قب  التحري   –قمرن بين المتعتين 
 اان ب يغت م الحمليدة و ال نجدد بين مدم توافقدم  و فدإن المتمتدع اان يتمتدع وهدو
مقي  ف  بيتدط و ويعددهم مدن  درورة مذهبدط و فملشدرط األو  غيرمتدوفر فد  

 .هذه المتعة و ف ذا دلي  بطالن م 
: مم جمء من ال يغة ال حيحة الت  كمنوا علي م   ينق  لنم الحرالعممل : ثمنيم     

مددم :  قلدد  ألبدد  عبدددهللا : عددن ابددن مسددكمن عددن المعل ددى بددن رندديس قددم  
 ش ود ؟ يجزي ف  المتعة من 

 .....رج  وامرأتمن يش دان : فقم    
جعل  فداك كمن المسلمون على ع د رسو  هللا  دلى هللا عليدط وهلدط : قل   

 .  (0) ال: قم  يتزوجون بغير بينة ؟ 
وجمء ف  الت ذيب الذي يعد من الم مدر المعتمددة عندد الشديعة و فقدد سدئ   

ى ع دد رسدو  هللا  ددلى هللا أكدمن المسدلمون علد :أبدو عبدد هللا عليدط السدال  
 عليط وهلط يتزوجون بغيربينة ؟

 . (9) ال: قم  
وكمند  المتعددة أن يتددزوج الرجد  المددرأة بشددمهدين وإذن : وقدم  ابددن عطيددة 

الول  إلى أج  مسمى و وعلى أن ال ميرا  بين مم ويعطي م مم اتفقم عليط و 
ن الولدد الحدق فإذا انق   المدة فليس لط علي م سبي  و ويستبر  رحم م أل

 . (9)فيط بال شك و فإن ل  تحم  حل  لغيره 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 102لوال يه  عمر ص  -8

  9/829شرح مو،ل ع،ى شرح السومي  -8

  5/885ألجامع ألحكام القر ن  -1

   3/900و اإلستب مر  7/291و  الت ذيب  21/99وسمئ  الشيعة  -0
 2/116الت ذيب  -9
  119/ 9ألجممع ألحكم  القرهن  -9
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فسكراح المتعر  الرذي : مي، ص الردكتو  عبردالكريل زيردان كرل ماتقردم ميقرول 

أُب ح أمالً ع،ى مجه الرخص  يتم َّرر بإليره كران مرن  خرص الورفر ل،محتراج ن 

إل ه أ مأيه كان ينتر  اليعقاده صح حاً أ إذن مل  المرأة محاو  شاهدين  

 ره أ مأيره إذا ايتهرى األجرل لرمتره العردة حترى يتبرر ن مأن ف ره مهررأ يتفقران ع،

 .  ( 8)حم،ها من عدمه ؛ ألن السو   ابت ف  هذا السكاح 

فملفرق الم د  بيندط وبدين الدزواج الددائ  وهدو األجد  واإلنفدمق علدى : وقم   
أي نكددمح : النكددمح إلدى أجدد    –عدد  التددوار  بدين الطددرفين و وهددذا النكدمح 

عملمددط وحدددوده و والددذي حددر   فيمددم بعددد هددذا النكددمح ألددذي بي نددم م –المتعددة 
يرتلف ارتالفم  جوهريم  مع نكدمح المتعدة الدذي يقدو  بإبمحتدط الجعفريدة كمدم 

 –نكدمح المتعدة   –يتبين ممم نذكره ف  الفقرة التملية من شروط هذا النكمح 
 .  (2) عنده  وهثمره

ف  الجزيرة العربيدة وأزيد القمر  علمم  أن هذه المممرسم  ل  تكن منتشرة 
 ...إال على نطمق  يق جدا  

وإليك مثال  العرب ف  الجمهلية و فإن   كمنوا : يقو  الدكتورعل  عبدالواحد 
 (3) ب دددن  و وينظدددرون إلدددى البغدددمء وتوابعدددط  ددد   يحتقددرون البغميدددم ومدددن يت  

نظرت   إلى أكبر جريمة و وكمن  البغميدم يتدوارين عدن العيدون بمنجدمة عدن 
والقددرى وم ددمرب ريددم  البمديددة و وين ددبن علددى بيددوت ن رهيددم   المدددائن

تكون هية على م منت ن و وكمن ال يدذهب إلدي ن  إال سدفلة الندمس وسدوقت   و 
ويذهبون إلي ن  ف  الظال  يجدرون أطدراف مدآزره  وراءهد  لدتطمس هثدمر 
أرجل   على الرمم  و ولذلك أطلق على البغميم اس  المظلمدم  و وقدد قيدتدط 

قمليد العربية بقيود كثيرة و فمن ذلك أنط مم كمن يبمحف  الغملب لعربية أن الت
 . ( 0) تمت ن البغمء و ب  كمد ذلك يكون مق ورا  على اإلممء

مشروعة ف  ديننم لتعمملوا مع م ب ورة  –كمم يدعون  –ولو كمن  المتعة 
علنيددة و فلدد   تمددمرس سددرا  كملبغددمء و ونوا دد  مددع القددمر  العزيددز سددرد 

 .المرملفم  الوا حة بين مم إن شمء هللا 
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   170/ 9ألمف     -1
 9/170ألم در نفسط  -2
 كنكمح اإلستب مع والمتعة الت  كمن  وفق ال وابط الت  ذكرت م و ال كمم ه  معمو  اان -3
   73ق ة الزواج والعزوبة ف  العمل      -0
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  اح المتعة  واج ؟هل نك
ليس ف  نكمح المتعة تلدك ال دفم  التد  فد  الدزواج الددائ  و : أقول ابتداًء 

وقد ذكر القرهن الكري  العالقم  الزوجية الحقيقية بآيم    ريحة  ليس في م 

وَلَكُىىمْ نِصْىىفُ مَىىا تَىىرَ َ   }:تددمج تأويل ددم و من ددم قولددط تعددملى أدنددى لددبس و أو نح

َيكُن لَّهُنَّ وََلى ٌ َفىِإن َنىانَ لَُهىنَّ وََلى ٌ َفَلُكىمُ الرُُّبىعُ ِممَّىا َتىرَنْنَ ِمىن َبْعى ِ وَِ ىيَّةٍ              أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ

هُىنَّ الىُُّمُنُ   يُو ِنيَ بِهَا أَوْ دَيْن  وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَنْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَ ٌ فَإِن نَانَ لَكُمْ وَلَ ٌ فَلَ

 . (1){   رَنْتُم مِّن بَعْ ِ وَ ِيَّةٍ تُو ُونَ بِهَا أَوْ دَيْن  مِمَّا تَ
 –عقد المتعة  –لو كمن  زوجة لط بموجب هذا العقد : يقو  اإلمم  الرازي 

لترتدب عليدط مدم يترتدب علدى عقدد النكدمح ال دحيا و ومدن ذلدك التدوار  و 
  . (2)بينمم ال يجري التوار  ف  نكمح المتعة بين الطرفين 

 .( 3) {  ُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ  }: مم قولط تعملى وأ
 . (0)هن  سكن  لك  و وأنت  سكن  ل ن يعن  : عبمس قم   بناوعن 

ن    إليددط و واطمأنندد   بددط مددن أهدد   : منظددور يقددو  ابددن ددكن  كدد  مددم سددك  والس 
ن  : وغيره و ورب مم قملد   العدرب   دك  دكن  لمدم ي س  إلي دم و ومندط قولدط تعدملى  ألس 

ن   : والسدكن  و   (9){ وَاللّهُ جَعَوَ لَكُم مِّن بُيُىوتِكُمْ سَىكَنا    }: دك  ألمدرأة و ألن دم ي س 

 : كن و قم  الراجز  مألس  : ن  كإلي م و والس  
ف  إلى فن ن   لجؤوا من هد  ن         (9) ل ي    إلى ذرى د فء  وظ   ذي سك 

ددكنى المددرأة ددك  و  وس  س  ددك  ألم  لددك  داري هددذه : ن  م الددزوج  إيددمه يقددم  ن  الددذي ي س 
كنى   . ( 7)س 

ر  أندط قدد تدزوج  فليس ف  نكمح المتعة هذه المعمن  العظيمة يقينم  و ف   يشع 
 وكذا الزوجة ؟ 

 بملتأكيد ال يشعرون بملزواج و ب  كالهمم ف  روف  وفزع  ألن مم يممرسمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12سورة النسمء ااية  -1
  11/91ألتفسير الكبير  -2
  117سورة البقرة ااية  -3
هـ دار 0770تفسير القران العظي  و لإلمم  الحمفظ أب  الفداء إسممعي  بن كثير الدمشق  المتوفى سنة  -0

  1/261/ 1لبنمن ط –بيرو   –الجي  
  11سورة النح  ااية  -9
ن و وجمعط : ألفن ن  -9 ومرتمر ال حمح و أشديخ اإلمدم  محمدد بدن ( األفمنين )ث  ( من أألفن) ألغ   

أبدد  بكددر بددن عبدددالقمدر الددرازي و  ددبط وتحقيددق و ألسدديدة سددميرة رلددف المددولى و ألمركددز 
  377لبنمن    –العرب  للثقمفة والعلو  و بيرو  

 13/211لسمن العرب  -7
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ألمتعة  – الجنس رفية و ال يعرف بحمل مم سوى هللا تعملى و ألن هذا النكمح
قد تم  سرا  و ال عل  لألب وال ش ود وال إعالن و ب  اتفمق بين الرجد   –

 !!والمرأة ف  رلوة 
ولإلمم  الدهلوي وقفة رائعة ف  بيدمن هد  المسدألة و فيقدو  فد  قولدط تعدملى 

عدة ليسدد  والظددمهران  امدرأة المت:  (1){فَمَىنِ ابْتَغَى  وَرَاء ذَلِىكَ فَأُوْلَئِىىكَ  ُىمُ الْعَىادُونَ      }:

ة والطددالق  بزوجددة و وإال لتحققدد  لددواز  الزوجيددة في ددم مددن اإلر  والعددد 
والنفقة والكسوة وغيرهم و وليس هد  أي دم  بملكدة يمدين و وإال لجدمز بيع دم 
وهبت م وإعتمق م و وقد اعترف فق مء الشيعة بأن  الزوجية بين المرء وامرأة 

 . (2)ال تكون متحققة 
وممدم يددد  أي ددم  علدى أن  المددرأة فدد  عقددد  :يدددان يقدو  الدكتورعبدددالكري  ز

فدد  ((  الزوجددة)) المتعددة ال تعتبددر زوجددة فدد  العددرف وال فدد  إطددالق لفددظ 
القددران والسددنة علددى مددم ذكرنددمه  مددن عددد  التددوار  بددين الطددرفين فدد  عقددد 

إن لواز  الزوجية منتفية عن دم و مثد  الطدالق واإليدالء وح دو   ..المتعة 
 . (3)من اللعمن و ووجوب النفقة والكسوة اإلح من ب م و وإمك

إن  الددزواج  الددذي جعلددط  هللا تعددملى مددن هيمتددط و وجعدد   بددين  : ويقددو  أي ددم  
ة  ورحمة و وجع  فيط الزوجدة سدكنم  لزوج دم و واسدتقرارا  لدط  الزوجين  مود 

ى ـددـط تعملـددـيط بقولـددـمر إلـددـو المشـهددو الددزواج الدددائ  ال الموقدد  و وهددذا هدد

نَّ نْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجا  لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَوَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَة  إِوَمِ}:

 . (0) {فِي ذَلِكَ لَآيَالٍ لِّقَوْم  يَتَفَكَّرُونَ 
ا  وتراحمدم  بسدبب  وقد قم  أه  العل  و إن  هللا تعملى جع  بين الدزوجين تدواد 
الزواج و بعدد ان لد  يكدن بين مدم سدمبق معرفدة وال لقدمء و وال سدبب موجدب 

  . (9)ح  ر  للتعمطف والمودة بين مم من القرابة وال
إذا كمن  المتمت عة ب م زوجة و فكيدف يجدوز ل د   :سؤال بحااة إلى اواب 

الزيمدة على األربع و وقد ن   القرهن الكري  على تحريم م ف  قولدط تعدملى 

خِفْىتُمْ أَطَّ تَعْى ِلُواْ    نْ خِفْتُمْ أَطَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَ  فَانكِحُواْ مَا طَا َ لَكُم مِّنَ النِّسَىاء مَُْنَى  وَثُىالَوَ وَرُبَىاََ فَىإِنْ     وَإِ}:

 . (9){ فَوَاحِ َةً أَوْ مَا مَلَكَ ْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَ  أَطَّ تَعُولُوا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7سورة المؤمنون ااية  -1
  221مرت ر التحفة اإلثن  عشرية    -2
  9/191ألمف     -3
  21سورة الو  ااية  -0
  173ألمف       -9
  3سورة النسمء ااية  -9
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بملتأكيد أن  لدي   جوابم  هررغيرممذكرنم مدن مف دو  الزوجيدة و إن  د   :أقول 

علدى أحمديد  ينسدبون م ألئمدت   و من دم مدم يعتمددون  –كمم هو معدروف  –
جمء وسمئ  الشيعة و عن محمد بن يعقدوب و عدن الحسدين بدن محمدد و عدن 

عددن  سددأل   أبددم الحسددن : أحمددد بددن إسددحمق و عددن بكددر بددن محمددد قددم  
 أه  من األربع ؟ : المتعة 
 . (1)ال : قم  

لذي ذكر أتدري عزيزي القمر  ممذا سمى الحر العممل  عنوان هذا البمب ا
جواز أن  يتمت ع بأكثر من أربع نسدمء و وإن  كدمن : ف  الحدي  ؟ سممه ببمب 

 . (2)عنده أربع زوجم  من الدائ  
وذكر ف  البمب أحمدي  كثيرة من دم و عدن عبيددهللا بدن زرارة و عدن أبيدط و 

 ذكر  لط المتعة و أه  من األربع ؟ : قم    عن أب  عبدهللا
  . (3)  ن  مستأجرا  تزوج من ن  فإن  : فقم  
عليدط القدرهن و تحدري  مدم زاد علدى  مدم ن د    ةرملفده  يجوزلإلمدم  م:أقو  

 ؟ { فَانكِحُواْ مَا طَا َ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَُْنَ  وَثُالَوَ وَرُبَاََ} :  قولط تعملى األربع و ف

كدد  شدد ء  مددردود إلددى كتددمب هللا : يقددو   ألدديس اإلمددم جعفددر ال ددمق 
 .( 0)و وك  حدي  ال يوافق كتمب هللا تعملى ف و زررف  نةوالس

ف ذاالقو  يوجب على ك   شيع  رد  مم جمء  مرملفم  لكتدمب هللا تمسدكم  بكدال  
 ..اإلمم  المع و  

 وإن قم  إن  اإلمم  هو الذي أجمز الزيمدة على األربع ؟ 
ذا كيددف ي دددر  مددن المع ددو  كددال  يرددملف القددرهن  ددراحة  و وهدد: أقددو  

 ..! ؟ تحريف  لكال  هللا و وهذا يق   على تكفير قمئلط والعيمذ بمهلل 
ومم  مم ملك  أيممنك  وأو}: مشروعم  و لقم  تعملى  ولو كمن نكمح غيراإلممء

و {أَوْ مَا مَلَكَى ْ أَيْمَىانُكُمْ ذَلِىكَ أَدْنَى  أَطَّ تَعُولُىوا     }:و ولكن قم  { تمتعت  من ن زواج متعة 

 .هن ذكر   ريا و وال أق   من ذلك قط  فليس ف  القر

يعند  {أَوْ مَىا مَلَكَى ْ أَيْمَىانُكُمْ    }: يقدو  ابدن الجدوزي فد  تفسديره و قولدط تعدملى

فكمددم ترددمفون أن ال تعدددلوا بددين : معنددى اايددة : السددرائر و قددم  ابددن قتيبددة 
 بين النسمء إذا نكحتموه  اأي م  أن ال تعدلواليتممى إذا كفلتموه  فرمفوا 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  21/11وسمئ  الشيعة  -1
  11/ 21ألم در نفسط   -2
  1/22  1699-هـ  1370 –و دار الوالء و النجف   عليط السال مسند اإلمم  جعفر ال مدق   -3
 1/6ألم در نفسط  -0
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بدين { عْ ِلُواْفَإِنْ خِفْتُمْ أَطَّ تَ }: فق ره  على أربع و ليقدروا على العد  و ث  قم  

 .( 1)هؤالء األربع و فمنكحوا واحدة و واقت روا على ملك اليمين 
فلو كمن  المتعة زواجم  و لذكرت م ااية  راحة ودون أدنى لبس و فليس  

لدى دعمة المتعة ومروجي م دلي  أو شدبط دليد  علدى إبمحت دم و وهللا تعدملى 
 .أعل  
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 نكاح الُمتعة اليوم

 رغ  أنن  أعتقد اعتقمدا  جمزمم  على تحدري  المتعدة و وأقدو  متيقندم  بأن دم قدد
نسر  و أقو  إن المتعة الت  تممرس اليو  من قب  معتقدي م ل      مدن أكبدر 

 .المنكرا  و وزنى وا حة تممرس بمس  الدين اإلسالم  الحنيف 
 ح المتعة عند فقهاء الشيعة اليومشروط نكا

أنكحتددددك  و وألفددددمظ اإليجددددمب ثالثددددة تزوجتددددك وأإليجددددمب والقبددددو  : أوال  
 .  (1)وتمتعتك 

ذا رلدو  ال دم   أقدو يدفك:  ألب  عبدهللا  قل  :عن أبمن بن تغلب قم  
 ب م ؟
تقو  أتزوجك  متعة على كتدمب هللا وسدنة نبيدط ال وارثدة وال موروثدة  :قال 

ا يومم  و وإن شئ  كذا وكذا سنة و بكذا وكدذا درهمدم  و وتسدم  مدن كذا وكذ
نعدد  و فقددد : األجددر مددم ترا دديتمم عليددط قلدديال  كددمن أو كثيددرا  و فددإذا قملدد  

 . ( 2)ر ي  وه  امرأتك وأن  أولى النمس ب م 
 :وعن عل  بن إبدراهي  و عدن أبيدط و عدن ابدن أبد  ن در و عدن ثعلبدة قدم  

هللا وسددنة نبيددط نكددمح غيددر سددفمح و وعلددى أن ال أتزوجددك متعددة علددى كتددمب 
 .( 3)ترثين  وال أرثك  و كذا وكذا يومم  بكذا وكذا درهمم  و وأن عليك  العدة 

إذا بمشر الزوجمن العقد غير الدائ  بعد تعيين المدة : يقو  أبو قمس  الروئ  
زوجتددك نفسدد  فدد  المدددة المعلومددة علددى الم ددر  ))والم ددر و فقملدد  المددرأة 

 .   (0) ا  العقد  ((قبل  التزوي،  ))وقم  الرج  من دون ف    ((معلو  ال

و دمحب األربدع يتدزوج  –ف  حددي  المتعدة  -: قم   عن أب  عبدهللا 
 . (9)وال ش ود بغيرول  من ن  مم شمء 

 :  ألـرد 

ق بدين هدذه الروايدم  التد  تؤكدد أن العقدد نوف   كيف يمكننم أن  : أر  الكري  
ع ددم و وبددين الرجدد  والمددرأة فقددط و الدردد  لددول  أمرهددم ب ددم وبتمُّ  دائددر بددين

 ؟الروايم  الت  تؤكد وجود ول  األمر ف  نكمح المتعة 
 ؟أيعق  أن يرتل  الرج  بممرأة أجنبية و ليس هنمك بشر

ومن الروايم  المش ورة عنده  ف  إثبم  وجدوب الدول  فد  النكدمح و قدم  
 ة ؟يمموالي فملمتع: المف   لل مدق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2/313شرائع اإلسال  للحل   -1
 03/ 21وسمئ  الشيعة  -2
  9/009و الكمف   21/03وسمئ  الشيعة  -3
بغدداد  –مطبعدة أشدبيلية الحديثدة  -ألمسمئ  المنتربدة و العبدمدا  والمعدممال  و أبدو القمسد  الردوئ  و  -0

 279    1676 -هـ 1366 12  ط 1677
 7/291و ألت ذيب  21/90وسمئ  الشيعة  -9

This file was downloaded from QuranicThought.com



 65 

 وَط جُنَىاحَ عَلَىيْكُمْ  } :المتعة حال  طلق و والشمهد ب م قو  هللا عز  وج : قم  

  وَلَكِنْ طفِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَنْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْنُرُونَهُنَّ

 أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تُوَاعِ ُو ُنَّ سِر ا  إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْط  مَعْرُوفا  وَط تَعْزِمُوا عُقْ َةَ النِّكَاحِ حَتَّ  يَبْلُغَ الْكِتَا ُ

أي مشدد ودا  والقددو  :م  قدد و (1){ مَىىا فِىىي أَنْفُسِىىكُمْ فَاحْىىذَرُوهُ وَاعْلَمُىىوا أَنَّ اللَّىىهَ يَفُىىورٌ حَلِىىيمٌ 

  . (2)المعروف والمشت ربملول  والش ود 
فبحسب هذه الرواية و نف   بأن المتعة ال تجوزإأل بح ور ولي  دم رغد  أنندم 

 .ة المتعة بعد نسر م نعتقد أن ااية ال  لة ل م بملمتعة و وال نعتقد بحلي  
متعددة وهدد  فدد  ج نفسدد م ة فدد  نفسدد م و تددزو  ففدد  عقيدددة الشدديعة المددرأة حددر  

دارهم وف  السوق وف  الفالة و ب ذه السد ولة و فدإن المدرأة سدلعة رري دة 
قدوف عنددهم لنبدي ن للقدمرىء بيدد الدذئمب البشدرية و ف دذه ن دو  ينبغد  الو

بمسد  الددين الحنيدف و ف دمعة  ةحج  المؤامرة على المرأة المسدكين العزيز
: قدم   بد  عبددهللا روى الكلين  فد  كمفيدط عدن أ –أمر المتعة  –األمر 

إن  زنيد  فط رند  و فدأمر ب دم أن تدرج  و : جمء  إمرأة إلى عمر فقمل  
 كيف زني  ؟: فقم    فأربر بذلك أمير المؤمنين 

مرر  بملبمدية فأ مبن  عطش شديد و فمستسقي  أعرابيم  فدأبى أن : قمل   
نفسد   يسقين  إال أن أ مكنط  من نفس  و فلمم أج دن  العطش و ورفد  علدى

 ..سقمن  و فأمكنتط من نفس  
 . (3)تزوي، ورب الكعبة : فقم  أميرالمؤمنين 

أي م المغف  و أل  تدري أنك ب ذه الروايدة طعند  بإمممدك المع دو  و كيدف 
الم زلة و ف و يسوق هذه الروايم  من ب ذه  يش د بملش مدتينير ى مسل  

وطعددن و عددين لل  ا الشدديطمن نم ددرة المددذهب و ولكنددط وقددع فدد  شددبمكأجدد  م
 !!وهو يريد الطعن ف  سيدنم عمر  بمإلمم  عل  

من المعروف أن المرأة إذا أقر  على نفس م بملزنم ترج  و كمم هو  :أقول 

مذهب أهد  السدنة و وهد  قدد أقدر  بملزندم و والمدرأة قطعدم  مح دنة و ألن 
البمكرة تجلد والمح نة ترج  و فملحك  الدذي أ ددره عمدر  دحيا و وأمدم 

أين شروط المتعة المتعمرف علي م و ولو الشروط الحملية و إيجمب : ؤالنم س
وقبو  و والم ر والمدة ؟ إذ ليس فد  كالم دم إشدمرة إلدى المتعدة المتعدمرف 

 .علي م أوال  وال هررا  و ب  و ف  الكيفية ب راحة تممة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  239سورة البقرة ااية  -1
  93/29األنوار بحمر  -2
 9/097ألكمف   -3
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زانيدة بأن دم بملج ملة و والحكد  علدى  كيف يت   أمير المؤمنين عل  ظرأ ن
 !!زواج أين ول  أمرهم ؟ أين الش ود ؟ أين أين ؟ 
اليلتف  إلي م وحدرا  روايت دم  إنن  أجز  أن الق ة بطول م ملفقة من أ  ول م

  . (1) { بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَنَانَ اللَّهُ سَمِيعا  عَلِيما  ط يُحِ ُّ اللَّهُ الْجَهْرَ} :لقولط تعملى 
ال رورة الشرعية و لبيمن الحدق  ونحن عندمم نذكرهم هنم و نذكرهم من بمب

من هدذه   وو عط ف  ن مبط و ومن أج  تبرئة سمحة أ حمب رسو  هللا 
 .. األ مة اإلسالمية  اإلت ممم  البمطلة و و يمنة أعراض نسمء

   فمنظر أر  القمرىء كيف يفتدرون علدى اإلمدم  : يقو  األستمذ محمد مم  هللا 
ر طلبدة العلد  ألفتدى بدأن مإذ إن هذه المسألة لو عر د  علدى  دغ عل  

 ! هذا زنى يقم  عليط الحدُّ و ف   إممم   المع و  ي ح ُّ الحرا  ؟
ولكدن  حددار واإلنحطدمط الفكدري وعل  بن أب  طملب عن هدذا اإلن ربأنحن ن

 . (2)رويم  الت  تؤيد شذوذه  وانحرافط هؤالء ال ي م   إأل و ع ال
 الشهادة وال إعالن  :ثانياً 

مم  الحرالعممل  ح تم  أنط ال بد من الش ود ف  المتعة و ينق  لنمولقد بينم بو 
ل ى بن عن ابن مسكمن عن المع:  ال يغة ال حيحة الت  كمنوا علي مجمء من 

 مم يجزي ف  المتعة من ش ود ؟ :  قل  ألب  عبدهللا : رنيس قم  
 .....رج  وامرأتمن يش دان : فقم    
جعل  فداك كمن المسلمون على ع د رسو  هللا  دلى هللا عليدط وهلدط : قل   

 .  (3) ال: قم  يتزوجون بغير بينة ؟ 
 لمتعدةفد  اش مدة  و فال  مم تقدم مع تنمقضتولكن الغريب أن هنمك رويم  

و دمحب  –ف  حدي  المتعدة  -: قم   عند المتأررين و فعن أب  عبدهللا 
 .  (0)وال ش ود بغيرول  األربع يتزوج من ن  مم شمء 

و وهددو نكددمح نكدمح بغيرشدد ود وال ميدرا   :يقددو   وفد  فقددط الر دم 
 المتعددة بشدددروط م و أن  تسدددأ  المدددرأة فمرغددة أ  مشدددغولة بدددزوج أو بعددددة أو

تمتعين  نفسك  على كتمب هللا وسدنة : بحم ؟ فإذا كمن  رملية من ذلك قم  لط 
نبيط و نكمح غير سفمح و كذا وكذا بكذا وكذا و ويبين الم در واألجد  علدى أن 

 . (9)ال ترثين  وال أرثك  و وعلى أن الممء أ عط حي  أشمء 
 أجد مث  ممفتش  الكثير من الكتب الت  تتحد  عن الزواج ف  العمل  و فل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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هو متعمرف عند الشيعة و ووجد  شب م  بين   وبين القبمئ  البدائية و فقد نق    
لنم الدكتورعل  عبدالواحد واف  أنواع الزواج ف  العمل  و فمن ذلك مم لوحظ 
 عنددددد بعددددض الشددددعوب البدائيددددة مددددن إبمحيددددة فدددد  العالقددددم  الجنسددددية بددددين

 و ومم لوحظ عند بع  م إبمحيدة فد  هدذه  غيرالمتزوجين من الرجم  والنسمء
العالقم  من قبد  الدزواج وبعدده و ففد  جزيدرة مدغشدقر ال يعدد الزندى بغيدر 
المتزوجم  ومن غير المتدزوجين مدن الرذائد  و وال تجدب العفدة لددي   علدى 

 .  (1) الرج  وال على المرأة إأل بعد الزواج 
 ة تافهأارة ال مهر في المتعة ، وإنما : ثالثاً  

ة الت  ل  تسبق ب دم أ مدة هدؤالء و إن من الم حك المبك  أن نجد هذه الم زل  
ونحدن ال نعتقدد أن هددذا الدزواج إسدالم  و بدد  نعتقدده زندى ولكددن بمسد  الدددين 
والعيدمذ بدمهلل و فدال نجدد أررد  مددن شدرف المدرأة عندد هدؤالء و إندك تجدددهم 

اطىء األن دم و بسولة ويسدر فد  أروقدة الجممعدم  و وقمرعدة الطريدق و وشدو
أو شربة  ر  أو كفم  من ب   دينمرا  وأوحتى ف  دارهم و ولديك مبلغم  زهيدا  درهمم  

 ! يمللم زلة ! ممء بمستطمعتك أن تممرس مع م البغمء المقدس 
حمشدمه   –على ألسنة مع دومي     أر  المسل  أمممك الن و  الت  جمء

 ..   ورةتبيا الجنس بأبشع  –
 عن متعة النسمء ؟ سأل  أبم جعفر :  عن أب  الب ير قم 

 . (2)حال  و وأنط ي جزىء فيط الدره  فمم فوقط : قم   
 عن أدنى م ر المتعة ممهو ؟ : قل  ألب  عبدهللا : وعن األحو  قم   

 . (3) كف من طعم  دقيق أو سويق تمر: قم  
 سألط عن األدنى ف  المتعة ؟  عن هشم  عن سمل  عن ال مدق  

 . (0)عض عليط سواك ي   :قم  
أدنى مدم يتدزوج بدط :  قل  ألب  عبدهللا : عن محمد بن نعممن األحو  قم  

 المتمتع ؟ 
 . (9)بكف من بر : قم  

فمم أس   ارتكمب جريمدة الزندم عندد الشديعة إذا كدمن ثمدن جسدد المدرأة عندده  
 ...نسأ  هللا العمفية   . (9)بمث  الذي ذكرنمه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق ة الدزواج والعزوبدة فد  العدمل  و تدأليف الددكتور علد  عبدالواحدد وافد  دكتدور األدب العربد  مدن جممعدة  -1
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 ولي األمر في المتعةموافقة ال يشترط : رابعاً 

لدددع علي مدددم أحدددد  و ففددد  كتدددمب الت دددذيب  يدددت  هدددذ النكدددمح سدددرا  دون أن يط 
عدن الف د  بدن كثيدرو عدن الم لدب الددال  و : واإلستب مرووسمئ  الشديعة 
ان امددرأة كمندد  معدد  فدد  الدددارو ثدد  إن ددم  وأنددط كتددب إلددى أبدد  الحسددن 

زوجتن  نفس م و وأشد د هللا ومالئكتدط علدى ذلدك و ثد  إن أبمهدم زوج دم مدن 
 رج  هررو فمم تقو  ؟ 

ألتزوي، الدائ  ال يكون إأل بول  وشدمهدين و وال يكدون تدزوي،  : فكتب 

 .  (1)متعة بكر و استر على نفسك رحمك هللا 
 : أم  وتدبر ونسأ  العلممء الذين نقلوه لنم نقف عند هذه الق ة وقفة ت

لممذا يت  هذا النكمح سرا  وراء الكواليس لو كمن  حيحم  و فملسنة فد  :  -أ 

الزواج ف  ديننم العظي  اإلعالن بأن فدالن قدد تدزوج فالندة و لكد  ال يجعدال 
 فقدد أمرنددم رسددو  هللا   نفسدي مم ورم ددة أهد  البندد  فدد  مو دع الددت   و

  . (2) رواه ابن ممجط (( أعلنوا هذا النكمح))  :ولط إعالنط بق
 أل  يسأ  اإلمم  هذا الرج  كيف يليق بك أن ترتل  بممرأة التح ُّ لك ؟  -ب    

ف ذا طعن ف  اإلمم  و وتدليس للرجد  الثدمن  الد  تزوج دم و وقدد درد  ب دم 
 رج  قبلط 

 رت م ؟لممذا ل  يسأ  الرج  الثمن  زوجتط المتمعة عن بكم:   -ج 

دن رواه قدم   جمريدة : قلد  ألبد  عبددهللا : وعن أبد  سدعيد القمدمط و عم 
 بكر بين أبوي م تدعون  إلى نفس م سرا  من أبوي م و فأفع  ذلك ؟ 

 ..نع  و واتق مو ع الفرج : قم  
 فإن ر ي  بذلك ؟ : قل  : قم  
 . (3)وإن ر ي  و فإنط عمرعلى األبكمر: قم  

 !!! سبحمن هللا ! إلى تعليق ؟ ف   هذه الرواية تحتمج
فإن ديننم العظي  ال ير ى ب ذه الوقمحة و ب  أمرالرج  الذي ينوي الزواج 
ت م أن ال يتفق معم سرا  و ب  تعري دم  و كمدم قدم   الشرع  من امرأة ف  عد 

أَنْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّىهُ  وَط جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ } :تعملى 

 َةَ النِّكَىاحِ حَتَّى    أَنَّكُمْ سَتَذْنُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ ط تُوَاعِ ُو ُنَّ سِر ا  إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْط  مَعْرُوفا  وَط تَعْزِمُوا عُقْى 

 .  (0) { مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَفُورٌ حَلِيمٌ يَبْلُغَ الْكِتَا ُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  21/30و وسمئ  الشيعة  3/109و اإلستب مر  7/299الت ذيب  -1
 ( 1169)  1/911ف  كتمب النكمح بمب إعالن النكمح   -2
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 غرائب نكاح المتعة 
كسرت ف مررا مارى أيررمع بالمتعرر  أ مأيهرا تمررا   مررن قبرل معتقرردي إباحتهررا أ 

ملكسس  كست أعتقد أيها مجرد كالم موطر ف  كت  القوم أ ال مجرود لهرا فر  

أ مأمل مرا مقرع فر   س بهرذه البنراع  التر  يورمعها اآلنأ ض الواقع أ أم ل 

بعرد غ راب الور،ط   رل حصرول الفو رى لكاف  ل،ك، سر  أ فرأيرت يدي كتاب ا

إيتنرت هذه الكت  ع،ى أ صرف  الطررق العا م  ف  الب،د العج  العجاب أ 

مبم ت،را العسرامين أ مالترغ ر  ف هرا أ بردأت بنرراء  -مخاص  ف  ب رداد  –

مايتعا ة بعض هذه الكت  من أجل أن أ دَّ ع، ها أ أليس  كست من قبل ع،ى 

تام ع،ى أن يكاح المتع  قد يوخ ف  عام الفرتح أ فع،مرت مرن خرالل هرذه يق ن 

الكت  أن هسا  مرمامرة ع،رى المررأة المور،م  أ ملكرن بايرل اايرالم أ مهرذه 

مجموعررر  عسرررامين غريبررر  فررر  المتعررر  التررر  تمرررا   ال ررروم بايرررل الريرررول 

 : مسها  -حاشاهل  –المصطفى 
ً:ًزواجًالمتعةًمنًالمتزوجةً:ًأوالً 

يمعت أحد المجتهدين : تاب لوال يه  عمر يقول الن خ أحمد بن ع،  فف  ك

ان خط برراً مفوهرراً صررعد ذات يرروم مسبررراً : مأ مرر  المورراجد المحترررم ن يقررول 

فتحدث مخط  السا  أ مكان جل حديثه عرن المتعر  أ فحرثَّ السرا  ع، هرا أ 

 ..مأبان فا،ها أ مأجر من عم،ها حو  ما م د ف  ذلك من  مايات 

كالمه مم راً ف  يفو  السا  بنكل عج   حترى ب،ر  األمرر إن إحردى  مكان

الموتمعات لحديثه ما إن خرجت من مج،وه حتى ترمجت برجل متع  ع،ماً 

 ! أن هذه المرأة كايت ذات بعل 

ف،مرا  جرع هررذا ال ط ر  إلررى مسرلره تفقرد زمجترره ف،رل يجرردها أ مبعرد يرراعات 

لقرد كران مو روعك : هر  فرحر  دخ،ت ع، ه أ فوإللها عن غ ابها فقالت له م

جم الً أ ما إن خرجت حترى عررض لر   جرل مرن المورتمع ن أن يترمجسر  

 .  (8)! متع  فمتعته 

إن ممم أدرك النمس )) : عندمم قم   لقد  دق رسو  هللا ! سبحمنك يمرب 
 . ((من كال  النبوة و إذا ل  تستح  فم نع مم شئ  

أتت : د عن بعض أصحابسا قال  مي عن عمر بن يع : مف  ميا ل الن ع  

ياأم ر المممس ن إي  فجررت فرإلقل فر َّ حرد هللا أ فرإلمر : إمرأة إلى عمر فقالت 

 ي،ها ك ا فجرت ؟: برجمها أ مكان ع،  ع، ه الوالم حا راً فقال له 

 كست ف  فالة من األ ض فإلصابس  عطش شديد أ فرفعت ل  خ م  : قالت 

فوإللته  الماء فرإلتى ع،رى أن يورق س  إأل أن  فإلت تها فإلصبت ف ها  جالً أعراب اً 

 فول ت مسه ها ب  أ فاشتد ب  العطش حتى غا ت ع ساي  أ ه من يفو س  أُمك  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .. مذه  لواي  أ ف،ما ب،  مس  أت ته فوقاي  ممقع ع، َّ 

اضْىطُرَّ  فمىن  }  :وجدـ  هذه التر  قـرـال هللا عـرـر  –أي لعمر  –فقال له ع،  

هذه غ ر باغ   أ مال عادير  إل ره ف رل  يرب ،ها أ  أ (8){  يَيْرَ بَاغ  وَط عَادٍ فَال إِثْمَ عَلَيْىهِ  

 .  (8)لوال ع،  له،ك عمر: فقال عمر 
ال بعمرر أ ن بو ديا ع،  ال أعتقد بصح  الرماي  ألن ف ع الطع: ألجواب 

ألن الحكررل صررح حي ال يقبررل الجرردل أ ماايررتدالل باآليرر  خطررإل فررادح أ مأيهررا 

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَال َّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيىرِ وَمَىا أُ ِىوَّ بِىهِ     } : تتحدث عن محرمات محددة 

  . (1) { ط عَادٍ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يَفُورٌ رَحِيمٌلِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ يَيْرَ بَاغ  وَ
مالمرررأة العرب رر  ال تر ررى لسفوررها المهايرر  أ بررل تر ررى بررالموت أ فررالموت 

 :أهون ع، ها من العا  الذي ي،حق بها مبإله،هرا أ لرذا جراء فر  المثرل العربر  

ةُ  ت ُجوعُ  ي   ها الُحرَّ ُكُل ب ث د 
ال ت إل  أن المثرل ل،حرا ث : بعرض أهرل الع،رل مذكرر أ  م 

 . األيدي ؛ قاله امرأته  ي ا بست ع،قم  الطا   مذكر خبره  الو، لبن 

 . (2)يعدمن أخذ األجرع،ى الر اع ُيب    فكايوامأما العرب 

يقررول الورر د حورر ن المويرروي السجفرر  الررذي يررو   هللا تعررالى بصرر رته مبرردأ 

لعر ره مأعرراض المور،م ن  يصرخ بوجه همالء أ مالمرممن غ رو  أ غ و 

ملسواء العن رة الطاهرة الت  يستور  إل هرا مرن يورل  ل الريرول ص ف قرول 

ض  برر ن الطرررف ن أ معررن اتكررون عررن تررر –كمررا هررو معرررم   –إن المتعرر  :

 غبرر  مسهمررا أ أمررا هررذه الرمايررر  أ فرران هررذه المرررأة ماررطرة ممجبرررو ة أ 

حكرل الراي ر  حترى  فر  فواممها ع،ى يفورها مقابرل شررب  مراء أ مل ورت هر 

المررممس ن أن أم ر –مهررذا مهررل  –أن يطه رهررا أ مفرروق ذلررك تط،رر  مررن عمررر

  هو الذي  مى تحريل المتع  ف  يق،ه عن السب  ص،ى هللا ع، ه م لره يروم

ررل  ! خ برررأ فك ررا يفترر  هسررا بررإلن هررذا يكرراح متعرر  ؟ مفتررواه ع،ررى يررب ل الح 

 ! .مااقرا  مالر ا مسه بفعل الرجل مالمرأة ؟

يعراب  –برل غ،طر   –إن  هذه الفتوى لو قالها أحد  الب الع،ل أ ل ًعدَّت  يقط  

ررن هررو فرر  الع،ررل ع، رره بوررببها أ فك ررا تسورر  ألم ررر المررممس ن  أ مهررو م 

 . (5) ! ؟ مالفت ا 

ا حاقد أ اد إن الذي يو  هذه الفتوى ألم رالمممس ن عمر:  ميقول  أ إم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 821جرء من يو ة البقرة اآلي   -8
  82/800ميا ل لن ع   -8

   821يو ة البقرة اآلي    -1

   829/  8شرح كتاب األمثال  -2

   582   – 88/581ميا ل الن ع   -5
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ررررا ذم غرررررض مهرررروى أ إخترررررع هررررذه القصرررر  فسورررربها  الطعررررن برررره أ مإم 

فوره مألمثالره غ لسألم رالمممس ن أ ل اف  النررع   ع،رى المتعر  أ كر  يورو  

ايررتباح  الفرررمج بايررل الرردين أ حتررى مإن أدى ذلررك إلررى الكررذب ع،ررى األ مرر  

 ...  (8)!  أ بل ع،ى السب  ص،وات هللا ع، ه  ع، هل الوالم

ألررذي يوررتقرأ التررا يخ اايررالم  مالفتوحررات اايررالم   أ يترر قن أن الوررب  

مرا أجررى  أ بورب  الر  س ف  الطعن الالذع بال ، ف  الراشد ير ديا عمرر

هللا تعالى ع،ى يديه مف  خالفته من فتوحات   أ فايه فاتح بالد فا   أ مب ت 

عبرادة السرا   –المقد  أ ميواد العراق مغ رهرا أ مال زالرت   ا الر ادشر   

فرر  يفررو  الفررر  أ ألن عمررر قررد غ ررر المجتمررع الجرراه،  إلررى مورر،م ن  –

 ... يوجدمن ل،واحد األحد بدل السا 

صف ن من الذين د يوا تا ي سا اايالم  أ أعطروا لعمرمسرلتره إيسا يجد المس

المررم خ األمريكرر   الترر  يوررتحقها أ مالفاررل بمررا شررهدت برره األعررداء أ فهررذا

فرر  كتابرره الرا ررع أ ألما رر  األما ررل فرر  التررا يخ قررد  (8)مايكل هررا ث الرردكتو 

ت اختا  ما   من الن ص ات الرا دة ف  العالل ف  التا يخ اايواي  أ م رم

أ هذه القا م  أيماء المع  مرن الن صر ات اايرالم   أملهرل ير ديا محمرد 

ان مره ر : أ إذ يقرول  ل طراب مف  المرتب  الثالثر  عنرر ير ديا عمرر برن ا

اايرالم بعرد محمرد أ د كان الن ص   الر  و  ف  ايتنا مم رة حقاً أ فقعمر

هذا النكل الذي مبدمن فتوحاته الوريع  من المنكو  به أن يستنر اايالم ب

هو ع، ره اآلن أ زد ع،رى ذلرك ان معارل األ ا ر  التر  ترل فتحهرا فر  زمسره 

بق ت عرب   مسذ ذلك العهد حتى اآلن أ ممن الوا رح ان محمرداً  لره الفارل 

  . (1)األكبر ف  هذا الماما  أ ملكن من ال طإل الفادح أن يتجاهل دم عمر

الفا مق  جل أمريكر  ال ديا عمري ق َّل عمالق اايالم ي إنَّ هذا الرجل الذ

مررره مرررن  يررردين باايرررالم أ بررر َّن حق قتررره ممعديررره الصررراف  األصررر ل أ ممرررا قدَّ

 مته أ مالفال بما شهدت به األعداء أ فهل يقاُ  ازات  ف  يب ل ديسه مأُ يجإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   96 – 95مجمل عقا د الن ع  مالمراجعات ف  الم ران ص  -8
هرررو الررردكتو  مايكرررل هرررا ت األمريكررر  الجسوررر   مالمولرررد أ حاصرررل ع،رررى شرررهادة ل ورررايس فررر   -8

أ مشهادة ال، ورايس فر  القرايون مرن جامعر  ي ويرو    8958الريا  ات من جامع  كو ي ل عام 

ه فر  الف،رك اأ مالردكتو  8969أ مشهادة الماجوت ر ف  الع،وم من جامع  أديف،  عرام  8952عام 

أ عمل ف  مركر أبحاث الفااء فر  غررين ب،رت فر  م راليرد أ  8928  بريسوتون عام من جامع

مفرر  المركررر القرروم  ألبحرراث  بقررات الجررو فرر  كولررو ادم أ مفرر  أكبررر مرصررد ل فررال  فرر  

 التطب ق ر  أالف ريراء مهو أحد الع،ماء المعتمدين ف   ((ف  مرصد ه ل )) كال فو ي ا ف  باماديس ا 
الما   األما ل فر  الترا يخ أ الردين مالفكرر .  ك   مفرمعها ف  ع،وم الكواك  معاو الجمع   الف،

مالف،ورف  ماألدب أ الردكتو  مايكرل هرا ث ـ ترجمر  األيرتاذ خالرد الورعد ع ورى مالمحرام  أحمرد 

 5دا  قت ب  ل،طباع  مالسنر ص  –غوان يباتو 
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هلل تعالى بالوحداي   أ مبمحمرد  ينهد المو،ل بمو،ل  هذا الكات  المسصا ال  ر

ه الحقا ق  جاء لإيَّه ص بالريال  أ  ه صو ة هرذا العمرالق المو،َّم  نو  أ ل نو 

ف قول بال خجرل  (8)مهو مقاتل بن عط   أ صاح  كتاب ممتمرع،ماء ب داد 

إنَّ فتوحررات عمررر كايررت خا  رر  أ مكايررت لهررا يتررا   يرر،ب   معكويرر  أ ألنَّ  :

يهرراجل أحررداً أ بررل كايررت حرمبرره دفاع رر  أ ملررذلك  غرر  لررل  يررول اايررالم 

 أليهررل عرفرروا أنَّ ديررنأ (8)أ مدخ،رروا فرر  ديررن هللا أفواجرراً  السررا  فرر  اايررالم

م بالو ا اايالم دين ي،ل ميالم أ أما عمر فايه هاجل البالد مأدخ،هل اايال

ال دين  أ ملهذا كره السا  اايالم أ ماتهموه بإليه دين الو ا مالقوة أمالقهر

                  .( 1)المسطررررررق مال،رررررر ن أ مصررررررا  ذلررررررك يرررررربباً لكثرررررررة أعررررررداء اايررررررالم 

ميإلت  من بعده محقق كتابه محمد توف رق الحرداد ل ريرد الطر ن ب،ر  أ مل قررب 

إلى الن طان زلفى ل فرغ ما ف  جعبته من البا ل الرذي ال مزن لره عسرد كرل 

أذل العجررل مأهررسهل )) : اده مررن يررس  عمررر مصرراياه ألحررد قررو: ف قررول  ذي لرر 

كررل هررذه األُمررو   ((مأقصررهل مال توررتعن بإلحررد  مررسهل أ مال تقررض  لهررل حاجرر  

مقابررل ( 2)أ ررا ت حقررد شررعوب الرربالد الترر  فتحررت لتسنررإل الحركرر  النررعوب   

     .( 5)العسصري  الت  أجَّ   يا ها ال ،فاء أ مخاص  عمر بن ال طاب 

 –أصرالً    الطا ف ر  رال يعرر  لع   خرش قول أ مب ن  هذه األقوالملسقا ن 

 لقد ايقاى : إيه يقول ( 6)مهو العالل الن ع  الرباي  األص ل ألو د أم رع،  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلرى مالممتمر هذا ال أصل له أ مل س لديسا مصد  مو روقي بره يثبرت صرحته أ معبرا ات الكتراب تروح   -8

 .. جهل الكات  بالحقا ق التإل ي    

فاذا كست فتوحات عمر با ،  أ فان فتوحات ع،  مجعفر با ،  قطعراً أ أليهمرا حا برا الررمم مغ ررهل أ  -8

  .مفتحا بالدهل أ مهذا كالم ال يقوله عاقل 

أ زي تررإلل ا مقاتررل بررن عط رر  الحجررا:قا ديرر  برر ن األشرراعرة ماامام رر  حرروا ات ع ع،مرراء ب رردادمررمتمر  -1

 881ص م 8001  -هـ 8282/ 8    –ب رمت  –مميو  التب،   العالم   تحق ق  محمد شوق  الحداد 

ملكررن أ مهررذا كررالم با ررل قطعرراً أ فررانَّ النررعوب   لررل تكررن موجررودة فرر  عهررد يرر ديا عمررر بررن ال طرراب  -2

  إيراي ر  ظهو ها كايت ف  يهايات الدمل  األموي  أ مايتمرت إلى يقو  ال الف  العباي   أ مه  حرك

أ ملكسهررا جرراءت ب طرراء الرردين أ مأنَّ النررعوب متوررامي  أمررام  شرررع هللا أ ادت هرردم الرردين اايررالم  

مأُيثرى مجع،سراكل  ياأيها السا  إيا خ،قسراكل مرن ذ كرر} : م فعوا شعا ات إيالم   أ موتدل ن بقوله تعالى 

ُكل عسد هللا أتقاكل أ  م  أ ادما  أ إيهرل 81: ألحجررات { إنَّ هللا ع،ر ل خب رر شعوباً مقبا  ل  لتعا فوا أ إنَّ أكر 

فر  حرق  ال روا ج أ كمرا قرال ير ديا ع،ر  (( ك،م  حرق  أُ يرد بهرا برا الً )) بهذه النعا ات اايالم   

   من ي،ا هذه األُمر  مرن العررب فايتهت بهل الف ر بإلُصولهل الفا ي   مالتحق ر لحم،  الريال  األيالم

اجعرر  كترر  التررإل يخ اايررالم  أ مخاصرر  كترراب اايررالم مالمنررك،  العسصررري  أ ل بامكايررك مرمل،تفصرر 

  92أ مايار الت ا ات المذهب   لفا ،  الدكتو  أحمد الحوف  ص  98عبدالحم د العبادي أ ص 

  882ممتمر ع،ماء ب داد ص  -5

ت،قرى د ايرته م أ كان ي، ل أُيرة ش ع   مرن الورادة فر  الهسرد أ 8982هو الو د أم ر ع،  المتوفى يس   -6

م أ هرراجر إلررى 8221ال، رر  اايك، ريرر  مالعرب رر  فرر  الك، رر  المحوررس   أ حتررى حرراز شررهدة القررايون عررام 

م أ مترل اخت را ه أمل عارو هسردي فر  ال،جسر  القايوي ر  ل،مج،رس الم،كر  8909ايك،تررا مايرتو سها عرام 

أبررو الحوررن السرردمي صررو تان متاررادتان لستررا   جهررود الريررول األعاررل ص أ . البريطرراي  فرر  لسرردن 

 18الحوس  ص 
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بكرررر القصررر ر فررر  الورررع  اليرررتتباب األمرررن بررر ن القبا رررل عهرررد خالفررر  أبررر  

 الصحرامي  أ ملل توسح له فرص  لسا ل جديد لنممن الواليات اايالم   أ       

ملكنَّ عمر بن ال طاب ض الذي كان  جالً عا ماً حقاً أ لمرا ترولى ال الفر  

ح سذا  لتح ق الوعادة ل،نعوب المفتوح  أ أألمر تتابعت مجهوداته الا م  

.                     (8) الررررررررذي يعتبررررررررر الم رررررررررة ال اصرررررررر  ل،رررررررردمل اايررررررررالم   البدا  رررررررر 

خوا ة فادح  محاد راً كب رراً لإليرالم أ إيره كران  يت مفاة عمر اك: ميقول 

 أ مايرع ااخت ررا  لطب عر  العررب ميرر رتهلشرديداً ملكرن عرادالً أ بع ررد السارر

مكان أجد   جل لق ادة أم   تعودت ح اة الفو ى أ مايتطاع بما كان يم،كره 

 .  (8)من قد ة ع،ى عقاب المجرم ن مالمسحرف ن 

ممن خالل مقا يات  ب ن أقوال الن ع  أيفوهل أ تب ن لر  بجرالء أ أنَّ التنر ع 

أ إال ع،ى حدمد   ق  الن ع  ال وم بص،  جماه راألص ل ال تمتُّ إلى مسه  

الكاتر   صرف  التنر ع األصر ل أ مرن أمثرال أحمرد اً أ فانَّ هسرا  مرن يحمرلجد

فايهل أعطروا ل،فرا مق ممويى المويوي محو ن المويوي السجف  مغ رهل 

 ... عمر مكايته الت  يوتحقها 

أمررا األقررالم المررإلجو ة الترر  يالررت مسرره أ فررانَّ السررا  يتصرر بهل أ فكررل مررا ق ررل 

قرد ذكرر  –ممتمرع،ماء ب داد  –كتاب مصاح  مكت  عسه فمحُض افتراء أ 

مقابل أخطاء عمرر فارا ل ع،ر  مبطوالتره أ مكإليَّره يريرد أن يبر ن ل،سرا  أنَّ 

هسا  عداء ب ن ع،  معمر أ مأن الوس  يحبون عمر ميكرهون ع، اً أ لرذا ال 

أ أليره اليحتراج إلرى مررن أُ يرد التع، رق ع،ر  كالمره فر  ذكررر فارا ل ع،ر  

الم،توي  أ أليسا يعتقد أيهما إخوة متحابون أ مكرل مرا  يدافع عسه بهذه الطريق 

 .. ... ق ل عسهل من خال  ب سهما فبا ل قطعاً ال صح  له 

ال يرردع  لعمرالعصررم  أ ملرر س هررذا مسهجسررا أ فايرره قررت يفورره أيسررا ومفرر  ال

ك  ره من الصحاب  الكرام يص   مي طإل أ ملكن حكمره صرح ح إن صرحت 

  .مهللا أع،ل أمر عمر برجمها أ  ف  أي: ف  الموإلل  الرماي  

أ  رل يرإلت  يسرال ف هرا مرن عمرربرن عط ر  يورتدل برمايرات  ال ري  إن مقاتلم

مالتنام ب سهما  أ مالعالقات الط ب  مالتعامنتب ُن إجالل عمر لع،  برميات  

أ مال لوال ع،  له،رك عمرر: ف  أكثر من يبع ن مو ع ألل يقل عمر :ف قول 

ت ف هرا يرا أبررا الحورن أ مال يفتر نَّ أحردكل فر  الموررجد أبقراي  هللا لمعار،   لور

  .( 1)مع،  حا ر 

ن  يبقوه أ مهو يريد الس ل   ميذكر المحقُق  ماي  أُخرى ف هدم كل ما بساه م 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18صو تان متاادتان ص  -8

  18ألمصد  يفوه ص  -8
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ذاكرترره أ معم ررت بصرر رته أ مصرردق ف رره قررول هللا  مررن عمررر أ ملكررن خايترره

أ فقررد  (8) {فإنَّهذذا ال تّع ْذذب َابْ ذذارُ ولكذذع تَعْ َذذب َلقُلذذبُ َلَّذذ    َل  ذذ ورِ   } : تعررالى 

ذكر بايتدالله ألع،م   ع،  أ مأنَّ عمر أخذ برأيه أ فكان يجاته بورب  ع،ر  

وت  أشهر أ فقال بما  ماه أحمد أن عمر بن ال طاب أ اد  جل امرأة  ملدت ل

أ  (8) {وَمحلُهُ وفِ َلُهُ ثالثذون ََذهْرًَ   } : إنَّ هللا عرَّ مجل يقول :  اامام ع،  

أ مالفصرال فر  ف كرون الحمرل يرت  أشرهر أ (1) {وَفِ ذالُُهُ   عَذا َ ِ   } : ميقول 

 . (2)مهللا لوال ع،  له،ك عمر : عام ن أ فتر  عمر  جمها قا الً 

ًًألردً

مرن مرميرات مرا م دت فر  ميرا ل النر ع  الرماي  تتعرا ض مرع  هذه:ًأوال ً

 .متمتع  أ مقد يبق ذكرها امرأة أ ان المسايب  ف  أمر المتقدم ن
إن   –ال ي،حق عمر من تراجعه عن فتواه أ مأخذه بفتوى ي ديا ع،ر  ً:ثانياً 

مسقص  أم ع   أ بل هذا  دل ل يا ع مبرهان قا ع ع،رى  –صحت الرماي  

  حدمد هللا تعالى أ ماألخذ بالرأي الوديد فتدبر ؟  مقوفه عسد

لقد أياء همالء أل م   ل الب ت أ ميوبوا إل هل كل هذه المهازل : أخ  الكريل 

 ...     فكإلنَّ األ م  ال هلَّ لهل إال الدعوة ل،متع  مذكر فاا ،ها كما يسذكرها 

ىُء ياح  األ م  من هرذه الفارا ح التر  يوربت إلر  هل زم اً مبهتايراً أ إيسا يُبر 

 مب،  األمر بهمالء أيه ال يجوزعسد معتقدي حل  المتع  يمال حال المرأة أ 

            التفترر ش عررن حالهررا أ أهرر  تحررت  –حاشرراهل  –بررل جرراء السهرر  عررن أ مررتهل  

 عصم   جل أم ال ؟ 

إيرر  : ق،ررت : قررال   فعررن فاررل مررولى محمررد بررن  اشررد عررن أبرر  عبرردهللا    

ًً.( 5) مل ل  فتنت ؟: فقال ع  أ فوقع ف  يفو  أن لها زمجاً ة متترمجت امرأ

عرن مهرران برن محمرد عرن بعرض أصرحابسا أ عرن : مف  ميا ل الن ع  أيااً     

ج امرأةً متع  أ فق ل له : قال أ ق ل  أب  عبدهللا  إَّ لها زمجراً : ان  فالياً ترمَّ

  .( 6) !مل ل  يإللها ؟ :  فايإللها أ فقال أبو عبدهللا 

فال غراب  عسد يقرأ ف  تحرير الوي ،  آلي  هللا ال م سر  مهرو يمكرد أ برل يفتر     

 يوتح ُّ أن تكون المتمتع بها عف ف  أ مالومال عن حالها قبل: بها ميقول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 26يو ة الح  اآلي   -8

  85يو ة األحقا  اآلي   -8

   82يو ة لقمان األي   -1

   99تمر ع،ماء ب داد ص مم -2

  18/ 88ميا ل الن ع   -5

 88/18ألمصد  يفوه  -6
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التررررمي  أ مأيهرررا ذات بعرررل أم ذات عررردة أم ال مأمرررا بعرررده فمكررررمه أ ملررر س      

ً.(5)الومال مالفحص عن حالها شر اً ف  الصح 

أيعقررل مررن اامررام أن يتجررامز حرردمد هللا تعررالى بهررذه الطريقرر  أ ميسهررى هررذا 

 .ل بدل العقوب  الت  يوتحقها ؟ الفاجر عن الوما

  -أي المترمج –إباح  المتع  بالمرأة المحصس   –أي المتع   –ممن مفايدها

 غررل أيهررا فرر  عصررم   جررل دمن ع،ررل زمجهررا أ مفرر  هررذه الحالرر  ال يررإلمن 

األزماج ع،ى زمجاتهل أ فقد تترمج المرأة متعر  دمن ع،رل زمجهرا النررع  

مرا أي الرجرل ! مفودة أ مل ت شعري  مدمن   اه أ مهذه مفودة ما بعدها

مما شعو ه إذا اكتنا أنَّ امرأته الت  ف  عصرمته مترمجر  مرن  جرل  خرر 

 .  ( 8)! غ ره زماج متع  ؟

ه قرد تمتعرت زمجت   حقاً ما قاله المويوي أ ماذا يفعل الرمج عسدما يعر  أنَّ 

جرل برجل أ مال يجوز ف  مذهبه ااعترراض ع،رى المتمترع أ فران إمامره المب

عرام ال يردها    ل وجرد  يحهرا مرن مور رة خمورما  إن الجسَّر ؟ ! أباح لره ذلرك 

 عاق مال ديوث أ أل س هذا ديوث ؟ 

مالرديوث الرذي يرررى امرأتره ترير  مهررو يراكت عسهرا أ فقررد جراء فر  ميررا ل 

 أ ق ل يا يول هللا أ مما الديوث ؟  الن ع  عن أب  عبدهللا 

  .( 8) بها ألت  تري  امرأته مهو يع،ل : قال 

مما هذه الما ايرات الجسور   ألتر  تمرا   ال روم بايرل منررمع   المتعر  إال 

بهرذا الكرالم أ أم  هُ ر    رغ   ،رهُ ما ال يقتسع مرن أعا عق  لون من ألوان الريى أ ملربَّ 

هرررذه السصررر ح  مرررن ياصرررح  حرررريص  أمررر ن أ فرررال ع، ررره إال أن  يح رررل هرررذه 

أليره لرل يقتسرع بكرل  مرا ذكريرا أ  ن أ،قس بس ام المما يات أ أم الومال عسها ل

مأكديا ذكره من األدل  الج،   من كتاب هللا ميس   يوله مما صرحَّ عرن أ مر  

مرا عقوبر   جرل تمترع برامرأة مترمجر  ؟  :أ مع، ه أن يورإلل أياراً   ل الب ت

 ....أج بويا شاكرين   
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ًزواجًالمتعةًمنًالبنتًالباار:ًثانياً 

عمن ذكره عن أبر  عبردهللا محمد بن أيبا  عن محمد بن عذافر عن ع،  بن

  يإللته عن التمتع باألبكا  ؟ : قال 

 . (8)، وترن مل وتعففن هل جعل ذلك إأل لهنَّ ف: فقال 

أصخ يمعك إل َّ مإيمع لهذا العالل الربراي  الرذي توصرل إلرى : أخ  الكريل 

يوتنررا مررن مجمررل أقرروالهل : يتررا    ا عرر  لحررل منرراكل النررباب مرراذا يقررول 

أهم رر  ترروق  الحذ مالوررتر مالكتمرران معرردم التارراهر بهررذا  ع،رر هل الوررالم أ

ورراداً مفتسرر  لرربعض العقررول الرررماج أ ح ررث فرر  بعررض األح رران قررد يوررب  ف

البو ط  كما يسب   مرعاة الوقرت مالرمران مالمكران ماألير،وب كر  اليكرون 

 . ( 8) تنويهاً لهذا التنريع المقد 

ماع،ل إن كست جاهالً بهذا السوع من الررماج المقرد  أ أن أصر،ه مرن الدياير  

  82  ال هودي  أ فقد جاء ف  عن قدماء العبري ن هوش ع أاصرحاح الرابرع  ير

مكايت توجد  وا ا من السووة يراملن الب اء ف  المعابد أ مكان يُعتقد أيهنَّ 

يج،بن ال  ر مالبرك  لمن يتصل بهنَّ أ مظل هذا التق، د الديس  يا داً إلرى أن 

مه  .( 1)82 ي  81يفر التثس   إصحاح  (( يفر التثس   ))  حرَّ

المتحارة مرا كران يجرري ف  النعوب (( الب اء المقد  )) ممن أشهر أيواع 

مهر  فر  ش صر تها  MyIittaم ، ترا لهر  اآلع، ه العمل ف  بابرل فر  معابرد 

ن مااالهرر  ف سررو  هرر  أفرمديررت عسررد ال ويرراآللممظا فهررا مأيررا  رها تنرربه ا

 .  (2)ه  عنترمت عسد الوام  ن عسد الرممان ماآلل

ال هويرر  أ  مررن ال ريرر  أيسررا يجررد هررذا السرروع مررن السكرراح قررد يوررخ فرر  الديايرر  

ملكسهررا تمررا   فرر  ظررل اايررالم الررذي جرراء ل قارر  ع،ررى كررل  المما يررات 

يكراح المتعر   –الجسو   الت  كايت تما   ف  الجاه،   قبل اايالم أ ممسها 

مالرذي يما يرره الربعض بايررل الرردين ميورمويه بالمقررد  أ فمرن أيررن جاءترره  –

عررن أبرر  م ن أ فالقديرر   ؟  ف،ع،هررل يوررتدلون بمررا م د عررن األ مرر  المعصررو

مررا مررن  جررل تمتررع  ررل اغتوررل إال خ،ررق هللا مررن كررل قطرررة مسرره : عبرردهللا

يرربع ن م،كرراً يوررت فرمن لرره إلررى يرروم الق امرر  مي،عسررون متجسبهررا إلررى أن تقرروم 

 .( 5) الواع 

من هرذا أ مقطعروا أن المتمترع أكثرر  من هذا أ فقد يوبوا لريول هللا مأكثر

 ص،ى هللا  ل ال  األخبا عن  يول هللا مرة ف  ح اته من أهل الجس  أ فف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 188أ لوال يه  عمر ص  82/85ميا ل الن ع   -8

   188لوال يه  عمر ص -8
  28قص  الرماج مالعرمب  ف  العالل  ص  -1

   28ألمصد  يفوه ص  -2
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 . (8)لجس  من تمتع ف  عمره مرة فهو من أهل ا: ع، ه م له 

أَبِاللَّىىهِ وَآيَاتِىىهِ  }: فمررا بالررك بمررن يتمتررع عنرررات المرررات أ فالجسرر  تحررت قدم رره أ 

 . (2){  وَرَسُولِهِ نُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
ف،ررو كرران هررذا السكرراح صررح حاً لرردعى إل رره المتمررع ماألب المبجررل أصرردقاءه 

د كرل األديران ماع،سه أمام الم  أ ملكن أخفراه أليره يع،رل أن هرذا مرفروض عسر

 ماألعرا  أ فماذا يحدث عسدما يع،ل األب أن بكا ة ابسته قد فات ؟ 

أليسررا يع،ررل أن هررذا السكرراح يررتل دمن ع،ررل ملرر  أمرالبسررت أ كمررا جرراء عررن أبرر  

 .  (1)إذن مل هاال بإل  بترمي  البكرإذا    ت من غ ر: أيه قال  عبدهللا 

عرن التمترع  –عبردهللا  أي أبرا –يرإللته : معن أب  يرع د عرن الح،بر  قرال 

 من البكر إذا كايت ب ن أبويها بال إذن أبويها ؟ 

 .  (2)ال بإل  ما لل يقتضَّ ما هسا  لتعاَّ بذلك : قال 

ما حكل البست الباكرة تتمتع يراً من  جل متع   :  يح ل الومال ل،قس بس ام ن

 ...الشهود مال إعالن ؟ أج بويا شاكرين 

مإذا     األب , ام ن ال ير ى بهذه الفا ح  أيا ع،ى يق ن أن القس بس 

 ..المبجل فهو ديوث مالع اذ باهلل 

مباعترا  أب  عبدهللا أن الع   ي،حق اه،ها أ فعن أب  عبدهللا ع ف  الرجل 

 يترمج البكر متع  ؟ 

 . ( 5) يكره الع   ع،ى أه،ها: قال 

 ..مهذه الرمايه تساقض الرمايات الوابق  

ُيررر ل اامرررام ال رررو   عرررن زماج البسرررت :    الرا عررر  ممرررن الفترررامى النرررباب

ال برررإل  بتررررمي  األب أم الجرررد مرررن  رفررره بستررره : الصررر  رة متعررر  فإلجررراب 

الصرر  ر ة لمرردة ق، ،رر  أ الل ايرر  اايررتمتاع أ بررل ل ايرر  أُخرررى مررن حصررول 

 .( 8)  المحرم   ميحوه أ إأل أيه البد ف  ذلك من مص،ح  تعود إل ها

ه  من م لحة ل ذه البن  المسكينة بعد الرلوة ب م نسأ  القس بنيممين و 
 !!!مبنرفها غ رالس ل مسها ممن عفافها مبكا تها ؟

 يثق ب ذا الشمب المسعور؟   أن  وه  ي   األمر بمألب المبج  
 مهذا يمال موجه لع،ل من أعالم الن ع   ي  هللا العامى الو د محمد الصد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ما حكل الرماج المسقطع بالبكر من دمن إذن الول  ؟ : 

ايرت ذان الرول  مهرو األب إأل ف مرا اشرتر ت يجر  : بايمه تعالى : الجواب 

 .( 8)الرمج  عدم الدخول قبالً مدبرا 

ومعنى ذلك إذا ر دي  هدذه المسدكينة فمألمرمشدرع و والبدمب مفتدوح  علدى 
 . م راعية والرج  هوالذي ي زفُّ إلى بي  البن  و والحو  والقوة إألبمهلل

هد  يجدوز النظدر :   وأنم عندمم أقرأ فتوى لل دريسأ  السدمئ  السديد ويقدو
حتى العورة  و(  بدون أي ستر)  مطلقم  إلى النسمء العمريم  و والرجم  كذلك

 ف  التلفزيون والمحال  بدون ريبة وتلذذ ؟  (القب  ولدبر ) 
مقت ى القمعدة الجواز بدون ريبة مدم لد  تكدن فيدط : بمسمط تعملى : الجواب 

 .  (2)دا  فتح   الحرمة إعمنة على اإلث  و علمم  أن الريبة تح   أكي

قُىىوْ لِلْمُىىؤْمِنِنيَ يَغُضُّىىوا مِىىنْ أَبْصَىىارِ ِمْ وَيَحْفَظُىىوا    }:أنسدد  السدديد أ  تنمسددى قددو  هللا تعددملى 

  . (3){ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْنَ  لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِريٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

ْبَصىاِر ِنَّ َويَْحفَْظىَن ُفىُروجَهُنَّ َوط يُْبىِ ينَ ِزيَنىتَهُنَّ إِلَّىا َمىا ظََهىرَ مِنَْهىا          وَقُوْ لِلْمُؤْمِنَالِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَ}  :وقم  

أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ  اءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِ ِنَّ عَلَ  جُيُوبِهِنَّ وَط يُبْ ِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَ

وِ التَّىابِعِنيَ يَيْىرِ أُولِىي الْأِرْبَىةِ مِىنَ      أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَىا مَلَكَى ْ أَيْمَىانُهُنَّ أَ   

عَلَ  عَوْرَالِ النِّسَاءِ وَط يَضْرِبْنَ بِىأَرْجُلِهِنَّ لِىيُعْلَمَ مَىا يُخْفِىنيَ مِىنْ زِينَىتِهِنَّ        الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْوِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا

 . (0) { وَتُوبُوا إِلَ  اللَّهِ جَمِيعا  أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
م ال نجيدد مم ه  القمعدة الت  إعتمد علي م السيد و وهللا الأدري و فإنندم عنددم

 الجواب نحي  السؤا  للقس بنيممين ؟
من أهكذا يتعامل مع كتاب هللا تعالى ؟ مهل هذا حل  لمنك،  الم،و  ن جسو اً 

الذين يررجون للنزة للبالد األوربية و من أج  الفسمد أ ال  و يبمح ل   
ف  البالد : الجنس بفتموى تنسب للدين الحنيف و ألسمئ  يسأ  الشيرازي 

بية ال والية لألب أوألجد على الفتيم  الكتمبيم  البواكرو حي  ه  األجن
المسؤولة عن نفس م و وه  مطلقة العنمن و ف   يجوزالتمتع مع م بملعقد 

 .المؤق  من غيرإذن األب أوالجد ل م ؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  10يو ة السو  اآلي   -1

 18يو ة السو  اآلي   -2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29 

 . (8)يعل لقايون االرام : ألجواب  

ماآلبراء أياراً ال يرإلمسون ع،رى بسراتهل البراكرات أ إذ قرد : يقول الور د السجفر  

جن متع  دمن ع،ل  با هن أ مقد يفا ل رل  ؟ ... جىء األب أن ابسته قد حم،تيترمَّ

ممن ؟ ال يد ي أيااً أ قد ترمجرت مرن  ماحرد  أ فرن هرو؟ .. ك ا ؟ ال يد ي 

 . ( 8)! الأحد يد ي أليه تركها مذه  

يبحايك يا ب أ أيإللك بربك أ هل تفرق ب ن الب اء مب ن المتع  أ مرا دامرت 

  معها الجسس بمجرد مط،ق  العسان أ ما زالت حرة  ، ق  فبامكايك أن تما 

ك،مات مد يهمات معدمدة أ مفوق  أيك عمام  أ أي ديرن هرذا الرذي يورمح 

لررك أن تريررل بكررا ة بسررت برراكرة أ مالفارر ح  إذا ع،مررت أيررت مورر،ل أ ملرر س 

مأيررا ع،ررى يقرر ن أنَّ القررس بس ررام ن ال ! مورر،ل فقررط بررل عررالل مررن ع،مرراءهل ؟ 

  منك،  إال منك،  الجسس ير ى من هذا العمل القب ح أ ل س ل م  المحمدي

 !!!هكذا يصو من حال األم  

فهذه ه  ااباح ر  أ إذ اليورتط ع األب محايرب  ابستره البراكرع،ى فع،هرا بايرل 

المتع  أ أليها فتوى شرع   أ مالو د قد أباحها أ مقد فتنُت كث راً من الكت  

شربهاً  الت  تتحدث عن المما يات الجسو   ال  رالنرع   ف  العالل ألجد لها

بالمتع  أ فقرد  هللا تعرالى لر  أن أجرد فر  كتراب قصر  الررماج مالعرمبر  فر  

العالل ل يتاذ الدكتو  ع،  عبدالواحد ماف  أ فقد يقل لسا ال را   أ إذ يقرول 

ف  شرق أفريق ا ال يسار  Barisم  kunamaفعسد قبا ل البا   مالك ساما : 

شا ن ممسا  ل، ،رق الكرريل أ  إلى ااتصال بفتاة غ ر مترمج  ع،ى أيه عمل

بل إن ع،وق الفتاة من الوفاح قبل زماجها ال يرسقص لردى هرذه العنرا ر شر  اً 

من ق متها أ مال من يمعتها أ مال يسالها من جرراء ذلرك مال يسرال مرن اتصرل 

 . (1)بها عقاب مال لوم مال ازد اء 

ه الرذين مقد مجرد أحمرد برن ع،ر  العرالج السراجع لطرالب الماجورت رمالدكتو ا

 ون برر ن فهررمالء الف رر  ماقعرر: يتررإلخرمن عررن الرررماج بوررب  الد ايرر  ف قررول 

يرررا ين أ يرررا  النرررهوة مالرغبررر  الجسوررر   ح رررث اليمكرررن إعررردامها أ مبررر ن 

يا الطموح مالهم  ل،وصول ل هدا  المرجوة أ فال حلَّ لهرمالء أفارل مرن 

 .  (2) المتع 

ا يرر  الح رراة الرمج رر  أم مال برررة فرر  التعامررل ممم: مايررمع لهررذه المهرلرر  

تررد يباً ق،رر الً ع،ررى ك ف رر  م ريقرر  الح رراة مالمعاشرررة مررع الجررسس اآلخررر أ أم 

 تفهماً ملو بنكل عام يفو   م باع كل مسهما لآلخر أ مهذه المعرف  المهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ... لموا ل النرع   ل،ن رازي أ يقالً عن كتاب أجوب  ا 556لوال يه  عمر ص  -8

  25هلل  ل ل،تا يخ ص  -8

  68قص  الرماج مالعرمب  ف  العالل ص  -1

  850لوال يه  عمر ص  -2
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أم التجرب  البو ط  قد يحصرل ع، همرا كرال مرن الررمج ن بورهول  فر  زماج 

المتعرر  أ ألن زماج المتعرر   ح،رر  تمه ديرر  مفترررة تد يب رر  ع،ررى ك ف رر  تحمررل 

 . (8) ف   الوقو  ع،ى األي،وب األيجح ف  إدا تها الح اة الرمج   أ مك

:  راً لهذا السوع مرن الررماج أ إذ عسرون لره تميإلت  المطهري  افعاً  أيه مف

ررص فصررالً : مالرررماج الممقررت أ يقررول  (8) ايرل  إن  برترايررد  ايررل قررد خصَّ

سد يرر  الررذي كرران ل  إنَّ القا رر )): قررال ف رره  ((ألرررماج التجريبرر )) بعسرروان

ع مرن خرالل مسصربه ع،رى حقرا ق ما ،ر ت  وي،ر     وراً لمحكمر  ديفرروسوال

ف   مسصبه الريم ل يا خورلكسه  –زماج الصداق   –يقترح بايل  كث رة

من تفك ررره ان مالنررابات أكثرررأمريكررا أ إذ إذ ظهررر أيرره يفكرفرر  يررعادة النررب  

يايجرراد النررعو  بال ط  رر  لررديهل أ مقررد كرران لمورراع  الكررا ول ك  ن مأعررداء 

تر  اقترحهرا الأ إن  أُ رمح  زماج الصداق   (( ريوج ال د الطولى ف  عرلهال

ن الثبررات فرر  العالقررات ـقصررد مسهررا إيجرراد يرروع مررأ  جررلي محررافك محكرر ل 

   أ فقد ايتبه ل سدي  إلى أنَّ المنك،  األياي   فر  الررماج هر  افتقراد ـالجسو

   أ برل ان  المال أ م رم ة المرال لر س مرن أجرل األ فرال المتروقع ن فحور

ال رق أ لرذا يتوصرل إلرى مجروب مبراد ة تكفل المرأة بتإلم ن المع نر  أمرغ ر

الررذي ي ت،ررا عررن الرررماج العررادي مررن  أ النربان بتررإلم ن مبرردأ زماج الصررداق 

 :   الث جهات

 ل س القصد من الرماج إيجاب األ فال : أألملى 

مررل فررالطالق مررا دامررت الرمجرر  النرراب  لررل تسجرر  أ فرراالً أ ملررل تحك: ألثاي رر  

 ي كون م وراً بر ى الطرف ن 

  .( 1)ا المرأة موتحق  لمواعدة تكفل  عامهف  حال  الطالق يتكون : ألثالث  

مأيرا ال : يقول المطهري مميداً فكرة برترايد  ايل ف  زماج الصداق  قرا الً 

أُشكُّ ف  فا ردة أُ رمحر  ل سدير  أ ملرو أن القرايون قب،هرا أ أل ررت كث رراً فر  

إنَّ هذا الذي يورم ه ل سدير  م ايرل زماج الصرداق  أ مرع !  ن األخالق تحو

عرن إد ا  مفكررين مثرل  أيه ي ت،ا ق، الً عن الرماج الممقت أ إال أيره يسبر 

ل سدي  م ايل لمورإلل  كرون الررماج العرادي مالردا ل ال يفر  بجم رع حاجرات 

 .( 2) المجتمع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   822  عمر ص يه لوال -8

 صاح  كتاب أ ألرماج ماألخالق  أ  ف ،وو  إيك، ري: برتر أيد ايل  -8

 –أبرو زهرراء السجفر  . ترجمر  د  –ف  اايالم أ  ير  هللا مرتارى مطهرري ياام حقوق المرأة   -1

  26ص  -م 8992 هران    –إيران  – ابط  الثقاف  مالعالقات اايالم   

  22ألمصد  يفوه ص  -2

 22 ألمصد  يفوه ص -5
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يقررُّ فكررة  –كرالمطه ري  –إن  من المارحك المبكر  أن يجرد عالمراً متار، عاً 

إباح   دعا إل ها يصراي  ف ور مسصبه أ ف،ل تجد أذياً صاغ اً عسد السصا ى 

 !! (( الرماج التجريب  أم زماج الصداق   ))إيَّه ف  أمريكا أ  الكا ول ك أ

 مزماج الصداق  مالب اء ؟ فما الفرق ب ن المتع  مالرماج التجريب  

ك،ها ب اء مإن اخت،فت  التوم ات أ فبامكان الطال  الجامع  مما ي  الجسس 

مع هذه الموك س  بايل الدين زماج  متعر   أم صرداق   أم زماجراً تجريب راً أ مال 

  .حول مال قوة إال باهلل هللا الع،  العا ل 

اايصرا  أ ف رردُّ ع،رى كست أظن أنَّ البعض من أيصا  المتع  يو،ك  ريق 

رر مه،هرل لهرذا السروع مرن  المطهري أ ملكسس  فوج ت أن  هسا  مرن  ب رل ممَّ

أي  –أليهررا : الرررماج الررذي يوافررق المتعرر  تمامرراً أ يقررول محمررد تقرر  الحكرر ل 

باكتنررافها ألخررالق الرررمج  ممعام،ترره مبرؤيتهررا لرره فرر  م ت،ررا  –المتمتعرر  

سره ف مرا إذا كايرت تقروى ع،رى تكروين حاالته ممباذله توتط ع تحديرد موقفهرا م

عال ق دا م  معه أ بتحويل الرماج الممقت أ إلى زماج  دا ل أ تإلمن معه من 

  . (8)ااختالفات يت ج  عدم توافق الطباع أم ال 

 : عبدالكريل زيدان الردَّ المساي  لهذه المهازل قا الً أجاد فا ،  الدكتو مقد 

بكا تها أ مالبكا ة ل،مررأة توهر  لهرا مررة  أي  بح  لهذه الموك س  الت  فقدت

ماحدة ف  العمر أ مإن فات هذه البكا ة ف،ن ترجع إل هرا مط،قراً أ ف احوررة 

ع،ى هذه الموك س  الت  ؤخوررت بكا تهرا أ م بحرت معرفر  هري،ر  برإلخالق 

الموتمتع بها كويتها خالل يوم  ماحد  فقط أ هو مدة العقد الذي يستهر  بايتهراء 

  . (8)هذا ال وم 

مالحك ل ال يكتف  بالمتع  التع  الت  أقرتها لهل أحراديثهل التر  ال أصرل لهرا أ 

رة  - حو  زعمه  –بل حثَّ النباب أن  يحذم حذم شباب الب،دان المتحا 

الممقررت فرر  فترررة ال طوبرر  الترر  مياحبَّررذا لررو ايررتعاض الراغبررون : ف قررول 

فر  كث رر  مرن الب،ردان يقاويها بايل التعر  ع،ى بعارهما أ كمرا شراع ذلرك 

رة   .  (1)المتحا 

مع،ررررى هررررذا فرررراقترح األُيررررتاذ الحكرررر ل : يقررررول الدكتو عبرررردالكريل زيرررردان 

باايتعا  بالرماج الممقت عرن يارام ال طبر  اايرالم  أم مرا يرماه بفتررة 

ال طوب  الت  شاعت أ كما يقول ف  الب،دان المتحارة أ هو اقترحي ياقطي ال 

مررن الاررحايا مررن السورراء برررمال بكررا اتهنَّ عررن هررذا  ال يررمدي إال إلررى مريررد  

 مكل من الطريق أ  ريق السكاح الممقت أ مهللا أع،ل كل من بكا ة تفض أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  88ألرماج الممقت مدم ه ف  حل  منكالت الجسس أ محمد تق  الحك ل ص  -8

ل  -8  6/828ألمفصَّ

  88 ه ف  حل  منكالت الجسس أ محمد تق  الحك ل ص ألرماج الممقت مدم -1
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لإلختبرا  ماايتكنرا  عرن  (مرادة  )هرل مصرل الحرال برالمرأة أن صرا ت : 

  . (8) ريق الراغب ن ف  الرماج 

  . (8) { وَالَ  ُتَّخِلََتِ أَخْ ََنٍ}  :الحك ل من قول هللا تعالى  مأين: أقول 
رررأي عنرر قات :  يت ررذ النرراب المبجررل بايررل الرردين  أ فك رراأ أخررالء  فرر  الو 

 –الحرال فر  الب،ردان كمرا هوالحس ا لسفوه عن ق  أ يذه  معها ح ث شراء أ 

  !!!!!!!!!!!كما يقول ؟ –المتحارة 

رو ألن  الرج  أي أرالء ف  الس  :  { وَالَ  ُتَّخِلََتِ أَخْ ََنٍ}  :  يقول الطبري  

   . (3)تزن  بط فترذ  ديقم  يزن  ب م و والمرأة تمن   كمن يت رذ  ديقة ف
!  كيف يأمن األب  على شرفط وه  بين يدي شمب  يرتبرهم وترتبره؟: أقو  

مدددط اإلسدددال  : يقدددو  الددددكتور يوسدددف القر دددموي  فددد  مجدددم   –وممدددم حر 
إطملة النظر مدن الرجد  إلدى المدرأة و ومدن المدرأة إلدى   –الغريزة الجنسية 

والنظدر رسدو  الفتندة و وبريدد الزنددم  و الرجد  و فدإن  العدين مفتدمح القلدب و 
 :وقديمم  قم   الشمعر 

 كلّ الحوادث مبدأها النَّظر              ومعظم النار من مستصَغر  الشَّرر

 : وقم  هرر 
  . (0)! نظرة  فمبتسممة  و فسال          فكال   و فموعد  فلقمء 

ل مم بملرروج معم  فمم بملك إذا كمن األب  المبج  أو ح رة السيد قد سما 
و فيم  الحنيف لإلرتبمر و أو إرتبمر ك ُّ واحد  من مم أرالق اارربمس  الدين

  ! ؟و ويم للوقمحة للم زلة 
واقتنع الرج  ب م و فبمستطمعت مم مممرسة  و (9(( )طبقة  وافق شن   ))وإذا 

 و فقمل  قبل   و ف   زوجتك و  الجنس بمجرد أن يقو  ل م أتزوجك  متعة 
 !!!. (زواجم  مؤقتم  تجريبيم  إن  حدد  المدة ) 

زواج  –إن  هنمك تطمبق بين مم جمء ف  فكر القم   ليندس  الذي اقترح 
  !!وفكر الحكي  و من السمدة العظم    -ال داقة 

دددذج مدددن    –لقدددد اسدددت من هدددؤالء بدددأعراض المسدددلمين  وكددد  هدددذه  –السُّ
ين بريء  من   م ب لة ى ديننلإ ل أرالقية ال تم ُّ المممرسم  ا  و كيف و والد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل  -1  6/828ألمفصَّ

 85يو ة السواء اآلي   -2

اامام الن خ أب  ع،  الفال بن الحون الطبرير  أ خررج أياتره : مجمع الب ان ف  تفو ر القران  -3

  1/22/ 8لبسان   –ب رمت  –   مشواهده إبراه ل شمس الدين أ من مسنو ات دا  الت  الع،م

هرـ 8205 – 86  –مكتبر  مهبر   –ألردكتو  يويرا القر رامي  –ألحالل مالحرام ف  اايرالم   -0

   822م ص 8925

 من األمثال العرب   المعرمف  -9
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ال و وحتى الطفلدة ال دغيرة لد   تدن،  مدن كيدد هدؤالء و فقدد أجدمزوا مممرسدة 
ممرن أغررب عمرهدم السدنتمن و  الجنس مع الطفلة الر يعة الت  ال تتجدموز  

ال برإل  : ماجاء عرن  ير  هللا ال م سر  فر  كتابره الار ل تحريرالوير ،  قولره 

 .( 8) اً متف  ذاً بالتمتع بالر  ع  أ  مَّ 
 حاملت أن أجد لفتوى خم س  أصالً ف  المجتمعات اايواي   عبر التا يخ 

يك مو أ فقد أجازما اايواي  أ فقد  ل  أن أجد تنابهاً ب سهل مب ن عنا ر األ

اتصال الذكو  من األ فال بايا هل إتصاالً جسو اً أ كرل ذلرك يعرد فر  ياررهل 

 .  (8)من قب ل ال،هو المباح 

واقتدددى الشدديرازي بددول  أمددره الرميندد  و فقددد أجددمزتمتع الطفدد  ال ددغير 
إذا عقدددد األب أو الجدددد األبدددوي : بدددملمرأة التددد  تعتبدددر بمقدددم  األ   لدددط فقدددم  

ى امرأة لمدة سمعة أو سمعتين ألج  المحرمية كفى ذلدك و وكدذا لل غيرعل
يجددوز أن يزوجددم ال ددغيرة ألحددد كددذلك ألجدد  المحرميددة و ولكددن يجددب أن 
يكددون فدد  ذلددك م ددلحة للبندد  و واألحددوط اسددتحبمبم  جعدد  المدددة فدد  كددال 

 .( 3)ال ورتين بحي  يمكن أن يستمتع الزوج بملزوجة 
ه ف  هذا أتريدمن إفواد الطفل الذي لل ي ط،ع بعد ع،ى عو ات السواء أ مزج 

 ! الده، ر الما،ل ل كون يموا اً ل،سواء ؟ 

أبربك تر ى ألمالد  أم لبساتك هرذه المما يرات الالأخالق ر  أ أتر رى أن 

 .يمد  فل لل يب،  الح،ل يده ع،ى عو ة زمجتك ؟ 
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  واج المتعة من المرأة ال نية : ثالثاً 

كتب   إلى أب  محمد : ف  كتمب وسمئ  الشيعة عن الحسن عن ظريف قم   
  :نشدط  لدذلك وكدمن فد  الحد  امدرأة ث و قد ترك   التمتع ثالين سنة  

و ف  ل  بملجمم  و فمم  قلبد  إلي دم و وكمند  عدمهرة  ال تمندع يدد ال مدس 
تمتددع بملفددمجرة فإنددك :  علددي   السددال قددد قددم  األئمددة  )): فكرهت ددم ثدد  قلدد  

أ شدموره فد   فكتبد  إلدى أبد  محمدد .  ((تررج م مدن حدرا  إلدى حدال  
 سنين أن أتمتع ؟أيجوز بعد هذه ال: المتعة فقل  

إيما تح   يس  متم ت بدع  أ فال بإل  مإيا  مجا تك المعرمف  : فكت  

تمتع بالفاجرة فايك ت رجها من : بالعهر أ مإن حد تك يفوك فان  با   قالوا 

حرام إلى حالل أ فان هذه امرأة معرمف  بالهتك مه  جا ة أ مأخا  ع، رك 

 .  ( 8)بها  ايتفا   ال بر مسها أ فتركتها ف،ل أتمتع

الزَّانِي ط يَنْكَُِ إِلَّا زَانِيَىة  أَوْ  } : أين إمامكل المعصوم من قول هللا تعالى : الجواب 

 .(2){    مُشْرِنَة  وَالزَّانِيَةُ ط يَنْكِحُهَا إِلَّا زَان  أَوْ مُشْرِ ٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَ  الْمُؤْمِنِنيَ
لرماير  التر   جراءت عرن  ريرق أبر  مك ا يوفق ب ن هرذه الرماير  أ مبر ن ا

 ؟  -يعس  المتع   –عسها  يإللت أبا عبدهللا : يا ة قال 

وَالَّىذِينَ  ُىمْ   }: حالل فال تترمج إأل عف فر  أ إن هللا عررَّ مجرل يقرول : فقال ل  

 . (2) فال تاع فرجك ح ث ال تإلمن د هك أ (1) { لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

ديسرره معر رره مأعررراض المورر،م ن برر ن هررات ن قررا ن أخرر  المورر،ل ال  ررو  ل

الوررالم ال صرر،  لهررل بهررذه المهرلرر  الترر   لن أن األ مرر  ع،رر هالرررمايت ن أ لتترر ق  

ميوررربتها إلرررى  ل  أ م ررر  فررر  دهرررال رهل الما،مررر صررراغتها المردك ررر  مال رَّ 

 الريول األ ها  أ فايا  مإياهل ؟ 

جراء فر  كتراب :  ها  ل يجد الفتامى قد جاءت مطابقر  لهرا أ أيقرل إلر كل بعار

يجوز التمترع بالراي ر  ع،رى الكراهر   خصوصراً لرو : تحريرالوي ،  ل، م س  

 . ( 5) كايت من العواهر مالمنهو ات بالريا أ مإن فعل ف، مسعها من الفجو 

 ما حكل الرماج المسقطع من المرأة ال  رالعف ف  ؟ : مُي ل اامام الصد  

 . (6)ل تكن مع،س  الريى ال بإل  ما ل: بومه تعالى : فإلجاب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8/281أ كنا ال م   88/89ميا ل الن ع   -8

  1يو ة السو  اآلي   -8

  5يو ة المممسون اآلي   -1

  88/82أ ميا ل الن ع    2/858ألتهذي   -2

  212تحرير الوي ،  ص  -5

 860 مجمع موا ل م دمد  ي  هللا العامى الو د محمد الصد  ص -6
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 جررل مررن مق،ررديكل تمتررع مررن امرررأة منررهو ة بالريررا أ مكرران : ميررإلل أيارراً 

يعر  أن التمتع بالمنهو ة بالريرا عسرد الع،مراء جرا رع،ى الكراه ر  أ ملكرن 

أألحرو  لرممراً ترر  ) عسدما ا ،ع ع،ى  يرالتكل العم، ر  تبر ن لره أيهرا تقرول 

 الموإلل  ؟ فما هو حكمه ؟ ع،ماً أيه تر  العقد عسد قر ءته  (ذلك 

 . (8)يهبه المدة احت ا اً ميسفصل عسها : بومه تعالى : الجواب 

فهذه الصو  بمجموعهرا ال تبعرد عرن إباح ر  : يقول الدكتو  ياصربن عبدهللا 

 . (  8) ال رم   من أتباع مرد  مبابك أ مقد ال تقل عن إباح   أم با

 .   (1)  شام،  ال تذ مجتمعاً أتت إال أفودتهفاباح ته : مقال 

صرردق أ لرر س فرر  عالمسررا ال رروم تمررا   هررذه الفررواحش أ ال فرر  أم بررا مال 

الجسوررر   فررر  العرررالل  بمرررا تمرررا   بايرررل الحريررر   مالمما يررراتغ رهرررا أ 

دين أ مأما المتع  فايها تما   بايرل قرا    أ معسامين ال ص،  لها بال  مالديم

 أيهل بنكل ما رح      ع،ماء األُم  اايالم   ب اناالدين الح ا أ فايسا ي 

قبل أن ت رميا هذه الفاا ح ف  عقر دم يا أ فاما ح اة العر مالحررص ع،رى 

أعرا سا أ مإما الذل مالهوان مالوركوت عسهرا أ أليسرا يعرر  أن  ياحهرا قرد 

هبَّت  ال وم ف  العراق بعد اكتواح دعراة المتعر  الوراح  أ مأيرا ع،رى يقر ن أن 

ق ممررن يقطسررون فرر  مسررا ق شرر ع  ال العنررا ر العرب رر  ااصرر ،  فرر  العرررا

ير ون مرن هرذه األعمرال أبرداً أ مك،ر  أمرل أن يرإلت  ال روم األغرر يقرا ف ره 

ش وخ العن، ر يداً مس عاً ل،حفاظ ع،ى شر  يوا هل مبساته أ ميقولرون لردعاة 

المتع  أ هذا فراق ب سسرا أ لقرد خردعتمويا بايرل الردين أ مبايرل حر   ل الب رت 

إيمررا هررل  –حاشرراهل  –  لررل يعررر  عررسهل أيهررل يررواص ع،رر هل الوررالم أ مالوررس

 ... أتباع الحق  

إن همالء لل يكتفوا بهرذا الحرد  برل يوربوا أحاديرث آلل الريرول : أخ  المو،ل 

 : ص ف  فاا ل المتع  يذكر مسها بعاها ع،ى يب ل المثال ال الحصر 

شررر وخ عنرررا ر الجسررروب العررررب  –مهرررذه يصرررا ح ق مررر  لنررر وخسا األعرررراء 

مررن عررالل شرر ع  عربرر  أصرر ل الررذي كترر  العديررد مررن الكترر  أ  –صررالء األُ 

حامل عرض الصو ة الح   األص ،  لمفمروم التنر ع العربر  أ ممسهرا كتابره 

النررر ع  مالتصرررح ح أ مهرررو النررر خ الدكتو مويرررى المويررروي أ مقرررد يررربق 

إيهررا حالرر  مذه،رر  مررن الورروء دخ،ررت إلررى الفكررر : ترجمترره يقررول عررن المتعرر  

ى الرمايات الت  تقرول بالح، ر  يرواء أن ذكرتهرا كتر  النر ع  الن ع  أ محت

 أم غ رها محتى الت  تقول أيها كايت مباح  حتى أن حرمها ال ، ف  عمر بن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  868مجمع موا ل م دمد  ي  هللا العامى الو د محمد الصد  ص   -8

ياصر بن عبدهللا بن ع،  :   اا س  عنري  أ تإلل ا الدكتو  أُصول مذه  الن ع  اامام  -8

  1/8298 8992 -هـ 8282 1الج رة    –القفا ي أ دا  الر ا ل،سنر 
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 ...ال طاب اعتبرها ك،ها  مايات تنوه صو ة اايالم الما    

 ع   مقد أد كت الفرق اايالم   األخرى خطو ة الفكرة ممفايدها ااجتما

 ..بالحق مالعدل مالفا ،   لُ و  ماألخالق   الكب رة أ فوقفت مسها موقفاً يت  

أما فقهاؤيا ف،ل يد كوا خطو ة الفكررة أم أد كوهرا ملكرن حرصراً مرسهل ع،رى 

م الفرر  جمهررو  المورر،م ن أ الترر  م ررعت فرر  فارر،ها  مايرر  إلررى اامررام 

أي الرشرد فر  :  ((ل الرشرد فر  خالفهر )): الصادق زم اً مبهتاياً مالت  تقول 

 .خال   أي أهل الوس  مالجماع  

مإ اف  إلى هذه العقدة الموتعص   لدى فقها سا ف  ايتستاجاتهل الفقه   أ فان 

فكرة الرماج الموقت ع،ى ما يبدم لر  ايرت دمت فر  حرث النر ع  مال ير ما 

النباب مسهل لإللتفات حول المذه  لما ف ها من امت ازات خاص  مال تقرهرا 

 .مذاه  اايالم   األُخرى ال

مال شررك ااغررراء الجسورر  المبرراح بايررل الرردين يوررتقط  النررباب مأصررحاب  

السفو  الاع ف  ف  كل عصر ممصرر أ مذلرك أير  ال أيرت رب أبرداً عسردما 

أقرأ ف  كت   ماياتسا  مايات تسور  إلرى أ متسرا فر  فارل المتعر  م وابهرا أ 

ذهخ الرمايات ما رح مصرريح محث السا  ع،ى العمل بها أ مموقف  من ه

 .   (8)أشرت إل ه ف  موا ن عديدة من الكتاب 

مالردكتو  المويروي لرل يكرن غريبرراً عرن ب  ر  العرراق معنرا رها األصررالء أ 

ان مررن الوا ررح ان : يعررر  خطررو ة المتعرر  مموقررا العنررا ر مسهررا ف قررول 

ل أي الررذين ال يرتارررويها لبسرراتهل مأخرررواته: الموررإلل  ل ورررت بهررذه الصرررو ة 

مقريباتهل ل س فر  حردمد التسرره مالترفرع أ برل أليهرل يررمن ف هرا أمرراً مه سراً 

من ساً يتسافى م كرام  العا ،  مشرر  اايررة أ مقرد تور ل الردماء فر  بعرض 

 ..ش  اً كهذا  المرءُ المسا ق الن ع   إذا ما يإلل 

مهكذا يرى بو وح أن المورممل   األملرى ماألخ ررة فر  العمرل بهرذا األمرر 

ق ت تقع ع،رى عراتق الرذين أبراحوا أعرراض المور،مات أ ملكرسهل أحصرسوا الم

أ مفر   هلأعرا هل مأهد ما شرر  المممسرات أ ملكرسهل صرايوا شرر  بسرات

 .( 8)عبرة لمن كان له ق،   كل  

غ و اعتقررد أم تررو   بالمتعرر  أن  ف جرر  ع،ررى كررل   !مررا أ معهررا مررن يصررا ح 

 رروي أ مإيمررا مررن أجررل أن مررن أجررل م ررسل دي اليراجررع كررل هررذه المرميررات 

ه معر ه من هذه الفاحن  المب س  الدخ ،  ل،تن ع أ مأيهرا ل ورت ن يفو  يحص  

 .أ مهللا أع،ل  من تراث  ل الريول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  888الن ع  مالتصح ح مويى المويوي ص  -8

 881ألمصد  يفوه ص  -8
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 ليس في المتعة عدد معين 
ذكرت له المتع   : قال  ن ز ا ة عن أب ه عن أب  عبدهللا فعن عب د ب

 أه  من األ بع ؟ 

 ( .  8) ترمج مسهنَّ ألفاً فايهنَّ موتإلجرات:  قال 

أيرن حقروق المررأة التر  ترمجتهرا زماجراً : يحتاج إلى مقف  عسد هذه الرماي   

ن شرررع اً أ إيررك لررو ترمجررت   بررع هررذا العرردد ؛ فايررك  بمررا ال توررتط ع قربررا

زمجتك النرع   أ مك ا بك الحال إذا  زقت مسهن أمالداً مهللا تعرالى أع،رل 

حتى لو ق،ت أيهل أبسراء شررع ون لر س ترزق الم ات من أبساء الريى أ مأيك 

 ...بايتطاعتك الو طرة ع، هل مترب تهل ماايفاق ع، هل 

عن المتع  أه  من األ بع ؟  يإللت أبا عبدهللا : عن أب  البص ر قال 

  .( 8) ال مال من الوبع ن: ال ق

مأكر الرمايات الت  تتحدُث عن العدد أ ذكرتُها ف  غ ر هذا المو ع أ فال 

 .داع  ل،تكرا  
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 السالم وآل البيت عليهم  هل تمتع رسول   
أن الذين أشاعوا قا   المتع  أ أهايوا  آلل األ ها  أ ميوبوا إلر هل قصصراً 

إيهررل األ هررا  األبرررا  أ ابسرراء األ هررا  أ ال يجرروزألي  –حاشرراهل  –عج برر  

مورر،ل الس ررل مررسهل مررن أجررل إشرراع  المتعرر  أ مأيررا ع،ررى يقرر ن أن الباحررث عررن 

ساً أ بل ك،ها مكذمبر  مأيرت حق ق   هذه الرمايات ال يجد ف ها صح حاً مال حو

أمامك كت  الجررح مالتعرديل يمكسرك الرجروع إل هرا مبت  راً مجره هللا تعرالى أ 

 :  فايك يرعان ما تتراجع 

وقدم  ال دمدق : قدم  ال ددوق  –كمم تزع  الشديعة  – تمتع الرسو   -1
  : إن  ألكره للرج  أن يمو  وقد بقي  عليط رل ة من رال  رسو  هللا

 ف   تمتع رسو  هللا  لى هللا عليط وهلط ؟: و فقل  ل  يأت م 

  . (1) {...وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَ  بَعْفِ أَزْوَاجِهِ حَ ِيُا  } :نع  و وقرأ هذه ااية : قم  

  . (3)و  (2) { ثَيِّبَالٍ وَأَبْكَارا  } 
   حدد الرسددو   أن   وال  ددعيف   وال حسددن    ددحيا   لدد  يثبدد  بدددلي    :أوالً 

على نكمح المتعة قب  اإلبمحة وال بعدهم و وإنمم رر   ف  السفرو ول  تكن 
ل  : حينئذ  حرامم  و ذكر  محب كتمب لوال ن   عمرو عن إنكمرشيخ المفيد 

 . (0)وال علمتط  يأت  بذلك ربر  
 مرن حرق الريرول الكرريل  آلير  الكريمر  إيتقراصي ماايتدالل بهرذه اً:ثانياً 

طاهرات أُمهات المممس ن أ ماآلي  ال ص،  لها بالمتعر  أ ممن حق زمجاته ال

قدد حرم دم و  وكدمن رسدو  هللا ( ممريدة  )نزلد  فد  شدأن: يقول ابرن كث رر

اايدة و روى ابدن جريدرعن  {يا أيها النيب مل برم ما أحو اإ لىك   }:فنز  قولط تعملى 

( ممرية  )  زيد بن أسل  أن رسو  هللا  لى هللا عليط وسل  أ مب أ  إبراهي

أي رسددو  هللا فدد  بيتدد  وعلددى فراشدد  ؟ و : فدد  بيدد  بعددض نسددمئط فقملدد  
أي رسددو  هللا كيددف يحددر  عليددك الحددال  ؟ : فجعل ددم عليددط حرامددم فقملدد  

و  {يىا أيهىا الىنيب مل بىرم مىا أحىو اإ لىك         }:فحلف ل م بمهلل ال ي يب م فأنز  هللا تعملى 
  فعوقددب فدد  التحددري  وأمددر وحددر هلددى رسددو  هللا : وعددن مسددروق قددم  

 . (9)بملكفمرة بمليمين 
 أن عبدهللا بن عطمء المك  :  وعن الف   الشيبمن  بإسنمده إلى البمقر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1شطر من يو ة التحريل اآلي   -8

  5شطر من يو ة التحريل اآلي   -8

  88/521ميا ل الن ع   -1

  621مر ص لوال يه  ع -2

 1/528م تصر تفو ر ابن كث ر ل،صابوي   -5
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إن رسدو  هللا : اايدة و فقدم  {...وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِىيً  } : سألط عن قولط تعملى 

لع عليدط بعدض نسدمئط فمت متدط  ة متعدة فدمط   لى هللا عليدط وهلدط تدزوج بدملحر 
ليددط إنددط لدد  حددال  إنددط نكددمح بأجدد  فمكتميددط و فمطلعدد  ع: بملفمحشددة و فقددم  

 . (1) بعض نسمئط
 !! ف  بس  إيرا  ل قت،  األيب اء إاللل يجد هذه األخالق الدي    

 يُررتهل  يررول هللا  ك ررا يتعررام،ون مررع أهرل ب ررت السبرروة ؟أيارأخر  المورر،ل 

سُىبْحَانَكَ  َىذَا بُهْتَىانٌ    } :بالفاحن  أ مأُمهات المممس ن يُتهمن بافناء هرذه الفاحنر  

داء ال  ررة بر أنَّ األمرمتع،رقي ما يقرل مرن الرمايرات تبر ن  ب سما كلُّ  (8){ عَظِيمٌ

 أ مالموإلل   ب ع   جرداً كمرا ذكرهرا المفوررمن مرن كتر  الورس  أعسد السواء 

أ يجتهرُد أح ايراً إذا لررل يكرن فر  القار   محر ي مررن هللا أ  بنرر  ريرولال مأن

يَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِ ٌ فَمَنْ نَانَ يَرْجُىوا لِقَىاءَ   قُوْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُِْلُكُمْ يُوحَ  إِلَ} :لقوله تعالى 

 .( 1){ رَبِّهِ فَلْيَعْمَوْ عَمَالً  َالِحا  وَط يُشْرِ ْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَ ا 
ممررن المع،رروم كمررا يرربق أن المرررأة هرر  ما يرر  القبط رر  أُم إبررراه ل أ مكايررت 

 ن المو،م ن أيهرا بمثابر  الرمجر  أ مقرد أ مال خال  ب مم،وك  لريول هللا 

ف ما بعرد  رل ترمجهرا أ أمرا ترد ي أيهرا الكاتر  المورك ن  أعتقها  يول هللا 

مخاصر      هللا تعالى عرسهن  ؟ أيت بهذا الكتاب  عست بإلُمهات المممس ن 

فرر  يررص  القررر ن  اشرر سا أم أب سرر أُمهاتسررا إن   عا نرر  محفصرر  أ مهررنَّ فرر  حررق  

  .( 2){ أَوْلَ  بِالْمُؤْمِنِنيَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ    النَّبِيُّ} : ف  قوله تعالى الكريل أ كما 
دددط ر  شددد: يقرررول القر بررر   أم دددم   ن  جعل  ددد و بدددأن   ف هللا تعدددملى أزواج نبي 

أي ف  وجوب التعظدي  والمبدرة واإلجدال  وحرمدة النكدمح علدى : المؤمنين 
لمدم : وقيد  و  ن ر د  هللا تعدملى عدن ن و بردالف األم دم  الرجم  وحجدب

 . (9)نزلن منزلة األم م  كمن  شفقت ن علي   كشفقة األم م  و أ  
بح درة الحسدن بدن  كند  يومدم  : م  أبدو السدمئب القم د  قد: قم  ابن تيميدة 

و ويدأمر بدملمعروف وين دى  ال دوف   زيد الداع   بطرسدتمن و وكدمن يلدبس  
د بعشدرين ألددف ديندمر إلددى مديندة السددال  و  سددنة   فدد  كد    ط  عدن المنكددرو ويوج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88/800ميا ل الن ع   -8

 86يو ة السو  اآلي   -8

 880يو ة الكها اآلي   -1

 6يو ة األحراب اآلي   -2

 82/880ألجامع ألحكام القر ن   -5
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 من بح ددرتط رجد  فذكرعمئشددة بددذكر  يفدرق علددى سدمئر ولددد ال ددحمبة و وكد
هدذا : ن غدال  ا درب عنقدط و فقدم  لدط العلويدويدم : مدن الفمحشدة فقدم   قبيا  

و قدم  هللا  معمذ هللا هذا رج  طعدن علدى النبد  : فقم   و رج  من شيعتنم

ربءون ممىا  اخلبيُال للخبيُني و اخلبيُون للخبيُال و الطيبال للطيبني و الطيبون للطيبال أولئك مى  }: تعملى 

فملنب    ربي   كمن  عمئشة ربيثة   فإن   و (1){يقولون هلم مغفرة و رزق نريم 

 . (2) رواه الاللكمئ . فم ربوا عنقط و ف ربوا عنقط و أنم حم رو كمفرف و
  أمم  اليقموفإنن  أعتقد أن من يطعن أو يحمو  الطعن بزوجم  الرسو  

دلي  العقل  لذا أسأ  هؤالء هذا األدلة ال ريحة من الكتمب والسنة وحتى ال
 ....السؤا  و وأ طملبط بمإلجمبة دون لف ودوران بموجب عقيدة الشيعة 

مع ددو  مددن  أن  الرسددو   –أي الشدديعة  –مددن المعلددو  لددديك   :ألسييؤال 

ومدن المؤكدد .. ال غمئر والكبمئر قب  النبوة وبعددهم و بملتأكيدد تقولدون نعد  
 زوجتط و أليس هكذا ؟   لديك  أن عمئشة زوجة الرسو 

فددإن المع ددو  ارتددمر لنفسددط زوجددة و وهدد  عمئشددة ر دد  هللا عن ددم و ف دد  
بمرتيدددمره أ  أرطدددأ ؟ فدددإن قلددد  أ دددمب و فقدددد أ دددب   أ ددمب الرسدددو  

 .( 3){و الطيبال للطيبني و الطيبون للطيبال  }:الجواب و فمهلل تعملى يقو  

و فال يمكن أن نقو  بأن الرسو  ( 0){ُال اخلبيُال للخبيُني و اخلبيُون للخبي }:مقال 

   إرتمر الربيثة وتزوج م..  
سدمء للربيثدين مدن المعندى الربيثدم  مدن الن  : قدم  ابدن زيدد : يقو  القرطبد  

وكذا الربيثون للربيثم  وكذا الطيبم  للطيبين والطيبون للطيبم  و الرجم  
عنددى الكلمدددم  الم: وقددم  مجمهددد و ابددن جبيددر و عطدددمء وأكثددر المفسددرين 

الربيثم  من القو  للربيثين من الرجم  وكذا الربيثون من الندمس للربيثدم  
 من القو  وكذا الكلمم  الطيبم  من القو  للطيبين من النمس والطيبون من 

وهذا أحسن : النمس للطيبم  من القو  قم  النحمس ف  كتمب معمن  القرهن 

أي :{أولئك مربءون مما يقولون  }: و  مم قي  ف  هذه ااية ود  على  حة هذا الق

 إن هذه ااية مبنية: عمئشة و فوان ممم يقو  الربيثون والربيثم  وقي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 86يو ة السو  اآلي   -8

  8/569/ 8الصا م المو،ول  -8

 86شطر من يو ة السو  اآلي   -1

 86اآلي   شطر من يو ة السو  -2
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فملربيثددم   و و اايددة  (1) {الزانىىي ط يىىنكَ إط زانيىىة أو مشىىرنة     }: علددى قولددط 

والطيبم  العفمئف و وكذا الطيبون والطيبم  و وارتمرهدذا القدو  و الزوان  
 . (2)النحمس أي م 
إال وهد   مدم كدمن هللا ليجعد  عمئشدة زوجدة لرسدو  هللا : يقو  ابن كثيدر 

ك  طيب من البشرو ولوكمن  ربيثة لمدم  دلح  لدط  طيبة و ألنط أطيب من

أي هد  بعدداء :{أولئىك مىربءون ممىا يقولىون      }: شدرعم  وال قددرا  و ول دذا قدم  تعدملى 

 . (3)عمم يقولط أه  اإلفك والعدوان 
ط و فال ينردع فإنط ديو  و ألنط نم  من أم   فمن نم  من زوجم  الرسو  

 . تعملى أعل  المسل  بأقوا  من ال رالق ل   و وهللا
  تمتع سيدنا علي بن أبي طالب  -2

ر هذه الق   فد  كتدب القدو  و ألن   إن    ذلدك يعددُّ  من المرج  حقم  أن تسط 
و ولكن ال رورة تدفعن  أن أذكرهم و من أج   انتقم م  من اإلمم  عل  

الددرد علي ددم و وتبرئددة اإلمددم  مددن هددذه الشددمئنة  و فقددد ذكرالحرالعددممل  فدد  
نكدا امدرأة بملكوفدة  أن عليدم  : مئلط عدن مدم رواه ابدن بمبويدط بإسدنمده وس

 . (0)من بن  ن ش  متعة 
روى الجزائري ف  زهر الربيع ف  السبب الذي من أجلط حر  عمرالمتعدة  

ذكددر الفم دد  الشوشددتري فدد  إحقددمق الحددق و أن السددبب فيددط هددو مددم : قددم  
ف  المدينة و ولمدم   أ مف عليم   –أي عمر بن الرطمب –اشت رمن أن ط 

أراد القيم  إلى منزلط ألا  عليط عمر بأن يبي  عنده فبدم  و فلمدم أ دبا قدم  
يمعل  ألس  قل  أنط ال يح  للرجم  إذا كمن ف  بلدده أن يبيد  عزبدم  و : لط 

و  ءأرتك عفرا س :  وهم أن  كن  البمرحة ف  البلد وب   عزبم  و فقم  
ر  المتعة قد تمتع ب م ف  تلك كمن   . (9) الليلة و فغ ب عمرث  ح 

مف  ذلك :   قال القصَّ  -الحريص ع،ى يمع  اامام  -مبعد أن ذكر المملا 

 . (6 )دالل  ع،ى تمتع أم رالمممس ن 
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 :ألرد 
الرواية األولى كذب قطعم  و ألن مدينة الكوفدة بنيد  فد  ع دد سديدنم  :أوالً  

و وقددد ثبدد  فدد  كتددب الشدديعة أنفسدد   أن المتعددة قددد حرمدد   (1)عمددرض 
  كتب السنة و ومن م ف  بروايم  كثيرة شأن م شأن الروايم  الت  جمء  ف

 . عم  ريبر و كمم سبق ذكرهم 
مهذه الرماي  الت  ذكرها المملا ف  كتابره م الفر  لرهرد ير ديا ع،ر   :ثانياً 

  فهررل ً أهررل الب ررت : أ كمررا أكررده فرر  مو ررع  خررر قولرره  أ  جررالهل

ميواؤهل أ ل س المإلكل مالم،بس مالجسس كما هو غ رهل أ مإيما التفرغ هلل أ 

 . (8) موممل ات الريال  متب،  ها أ مق ادة األم  يحو الهدى مالحق متحمل

بينمددم فدد  موا ددع كثيددرة مددن كتمبددط يؤكددد علددى المتعددة و وأن ددم مددن أعظدد   
 !القربم  إلى هللا تعملى و إذن أين الحقيقة ؟

رر أمررا الرامايرر  الثاي رر  فإلمرهررا عج رر  أ فررانَّ  :ثالثاااً    بهررذه الررذي صرراغ القصَّ

أ  عن ف  الصحاب  الكررام ممرسهل ير ديا ع،ر  د بها إال الطَّ الطريق  لل ير

 ....مأحوبه من الريادق  الساقم ن من اايالم أ مالحاقدين ل،عرمب  
مالرمايرر  الترر  ذكرهررا الجرا ررري ال : يقررول األيررتاذ محمررد مررال هللا  :رابعاااً 

 .( 1) إيساد لها حتى يسار ف  أحوال الرماة

علدى حددد   –  المع دو  فد  إمدمم   األو    دريا   طعدن   والروايدة   :خامسياً  

رتط هذه الرواية ب دورة الردمئن الدذي لد  يدراع  ح   –زعم    رمدة حي   و 
 .إلى ارتكمبط الفمحشة  فط و إ مفة  بي  م ي  

ال يم،ك ب تاً حتى يط،  مسه عمرر  فما الداع  إلى ايتاافته ؟ مهل ع،  

 أ مرن الصرح  ا هرا ال أيرا  لهرا يعسده أ مالرماي  من ألفها إلرى  أن يب ت

 جع،هل ياعون المثال  ف  حق ره لفا مق ملكن ح  الن ع  ف  الس ل من ا

 .( 2) ال يار الوحاب يبُح الكالب: ل،س ل مسه أ ملكن كما يقال 

ذكر الغزال  عن عمر بن عبدالعزيز أن  عليم  كمن أزهد أ حمب رسو  هللا 
 (9)و كمن لط أربع نسوة وعشرة سرية . 

 .ملل يُذكر بحديث  صح ح  تمتعه أ مكل ما يو  إل ه با لي م ت،ق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمم تم يرهم وأوليتط فكمند  فد  أيدم  عمدر بدن الرطدمب ض فد  السدنة و: يقو  يمقو  الحموي  -1
مو دع  و وكتدب عمدربن الرطدمب إلدى سدعد أن اردتط 71الت  م ر  في م الب رة وه  سنة 

المسجد الجممع على عدد مقمتليك  فرط على أربعين ألف إنسمن و فلمم قد  زيدمد زاد فيدط عشدرين 
  0/061معج  البلدان . ألف إنسمن 

  288لوال يه  عمر ص  -8

  88الن ع  مالمتع  ص  -1

  18ألمصد  يفوه ص  -2

النافع  ال رال  أ  إح اء ع،وم الدين أ لإلمام حج  اايالم أب حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوي  -5

ج أحاديثه العالم  زين الدين أب  الفال عبدالرح ل بن حو ن العراق  أ  اجعه د عبدالمعط  أم ن . خر 

 8/800 –م 8000/  8  –ب رمت  –ق،ع  ج  أ دا  صاد  
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و واج المتعة في الناف ةباسم المتع دور البغاء  
يفتح إيوان  بإل  بإلن   ال: أحمد بن ع،   الن خ أبو محمد بن -العالم   -يقول 

ة يوراء عف فرات ألجرل التمترع بهرنَّ أ مذلرك  حور   دا اً ل،متع  بإلن   يحارعد 

الموازين النرع   الت  ف هرا إجرراء الصر    مأخرذ العردة أ محفرك الولرد مرن 

الارر اع أ إلررى غ ررر ذلررك أ ممثررل هررذه الدم توررد دم الب رراء أ مغ رخفرر  أن 

 .  (8)المتع  يكاح كامل ف  جم ع مراياه 

أن  يجعرل مرع  -ما شاء هللا لع،مه ال ريرر  -هل يوتط ع العالم  القدير: أقول 

العف فات إبسته العف ف  ف  هذه الدا  أ هل يوتط ع النر خ أن  يج ر  ع،رى هرذا 

  الومال بكل صراح  ؟؟

 : يستقل بكل إلى جول  ف  السجا ح ث يقول توف ق الفك ك  بال خجل من أحد  

السجا كث ر من األ فال الرذين ي،بورون فر   ذايهرل  ملقد ايترعى ياري ف 

خاص  ه  عالم  أي هرل مرن ذ ير  زماج المتعر  المستنرر بر ن النر ع  ح،قات 

حرلَّ زا رر فسردقاً  إذا (8) جم عاً أ مب اص  ف  بالد فرا   أ ففر  مويرل الحر 

القاه مي ط يعرُض ع، ه أمر المتع  أ مقابل أجر  مع َّن أ فان  قب ل  أحار له 

لرجل جمعاً من الفت ات أ ل ستق  مرسهنَّ أ معسد رذ  يقصرد معهرا عرالل القرر ءة ا

ترره أ مهرر  ت ت،ررا برر ن يرراعات مشررهو   صرر    عقررد الرررماج أ متحديررد مد 

ميررسوات أ مل،فترراة أن  تترررمج  مرررات  فرر  ال، ،رر  الواحرردة أ مالعررادة أن يرردفع 

أ بعرر   الرررمج عنررر قرشرراً ل،ورراع  أ مخمورر  ميرربع ن قرشرراً ل، رروم أ ميحررو

جس هات ل،نهر أ مال ع   ع،ى الجم رع فر  ذلرك العمرل أليره منررمع أ مال 

 . (1)ي،حُق الذ ي  أي عا  مط،قاً 

المتمتعرر   أيررن الفك كرر  مررن كررالم مررن يرربقه مررن ع،مرراء النرر ع  أ بررانَّ :ًأقااولً

عددة المتعدة : يومم و عن أب  جعفر قم   09ف  حي تين أو توتبرأ  حمها 

  .  (0)يومم أو حي تمن 09
ه بهرذه الرماير  بهرذه الطريقر  أ مبصرراح    هل يعقل من عالل   تامر  أ  أن  يتفرو 

 !!!أيعقل من الفتاة أن  تترمج  مرات  ف  ال، ،  الواحدة  !! يبحان هللا

 أل،هل إيك  تع،ل أنَّ هذا ل س كالم  أ بل ما يد ع ه الفك ك  أ أل س هذا ب اء ؟

م  أج بوي  أيها الع،ماء ؟ أي دين هرذا ؟ هرل يقبرل الفك كر  ممرن مافقره أن  يقرد 

أيرررا أُ البررره أ مأُ الررر  موافق ررره بااجابررر  ! إبستررره ب رررد شررراب  إيرايررر  يررراع  ؟

ريح  أ مهل هسا  من أحد   س ع  من أبساء السجا ؟  فعل   الص   !!هذه الفع،  الن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   916لوال ن   عمر   -1
و وزيدمرة  ح، و أيم  الزيمرا  الدوريدة و وأهم دم الزيدمرة الشدعبمنية إلدى كدربالء س  الويق د بم -2

 الر م ف  مش د إيران 
    9  - 0ألمتعة وأثرهم ف  اإل الح اإلجتممع  و توفيق الفكيك  و دار الكتمب اإلسالم     -3
 9/091الكمف  ينظر  -  0         
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ًقعرًجهنّمًمنًوىًخا ةًللشبابًالمراهقًافت

يجروز التمترع : مايصره الن خ أبو محمد بن أحمد بن ع،  العالم  القديرى أفت

أن تتمتررع المرررأة كمررا يجرروزالجمررال ميجرروم الورر سما مالراقصررات أ م بم،كررات  

بم،ك الجمال أ ميجل الو سما مالراقص أ لكن يج  أن يكون ذلك ف  اا ا  

 . (8)اايالم  المذكو  ف  كت  الفقه 

تمتع  جرل ب ادمتره فر  ب تره أ ميفررض أيره كايرت  إذا: ي ل يماح  الصد  

المدة يس  فايقطع عسها قبل ايقااء هرذه المردة أ ميروى أيهرا ل ورت زمجتره أ 

 .فهل يجوز له بعد اايقطاع عسها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لل تسته ؟ 

 .( 8)يجوز أن يجامعها إذا لل يبرأ المدة الباق   : بومه تعالى  :ألجوابً

ما حكل جماع الرمج  بنهوة غ رها أ بمعسى يت  ل أيها المرأة الت  : ل يما

 .ف  باله أ مكان يقصد بذلك النعو  بال،ذة ؟ 

 . (1)هومكرمه مل س بحرام : بومه تعالى  :الجوابً

ملهذه الدم  الت  تحدث عسها يماح  العالم  الو د أحمد أصرل فر  الترا يخ  

  .( 2)ف  القوا ل العام  ل،تنه ر بهنَّ  الرمماي  أ فقد كايت أيماؤهن تدمن

 .مال حول مال قوة إال باهلل الع،  العا ل 
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ًمنًمنكريًالمتعةً-اماًي َّعونًً-برآءةًالصادقً

رس   –إنَّ م المع،وم لدى الجم رع   قر  أ  أنَّ الصرادق  –أقصرد النر ع  مالوَّ

 ميمكسسا أن  يتوا ل من أين كان يوتمدُّ تعال ل اايالم ؟ 

يب ره  ع،ى حدمد ع،مسا عن ي رته أيَّه كان يعتمد ف  فقهه من كتراب هللا ميرس 

  أ مال يح ررد عسهمررا أبررداً أ فقررد جرراء فرر  موررسده عررن أيرروب بررن الحررر قررال: 

كل ش ء مردمد إلى كتراب هللا مالورس  أ مكرل : يقول   عت أبا عبدهللايم

 .  (8)حديث ال يوافق كتاب هللا تعالى فهو زخر  

: فقرال  خطر  السبر  :   معن هنام بن الحكرل مغ رره عرن أبر  عبردهللا

ما جراءكل عسر  يوافرق كتراب هللا فإليرا ق،تره أ ممرا جراءكل ي رالا :  أيها السا 

 .( 8)كتاب هللا ف،ل أق،ه 

أ يمكسسرا معرفر   جعفر الصردق  مفبوفق هذه المقاي س المعتبرة عسد ااما

 ..ما هو صح ح أ مما هو غ ر صح ح من أقواله 

ةً أُخرى عسرد قرول  خر   دقيرا ل عرن الصراكمرا جراء فر  الولره  ور يُ يقا مرَّ

  (2)ملل يوتحل متعتساأ  (1) ل س مسا من لل يممن برجعتسا: أَّيه قال .  

ه ي ديا ع،   أيَّه قد تبرأ من مسكريها أ ففر  عجالر  حورس   ميو  إلى جد 

ملرل يقب،هرا أ فهرو لر س  (أي المتعر   ) من ايتصع   هرذه الورس  عن ع،  

  . (5)من ش عت  أ مأيا بريي مسه 

ررر  لجعفررر   دَّة متكف ررر مسكرررر الُمتعرر  أ ففررر  مرررسه   الصرررادق مممررا يو 

ألمتعرر  مررن ديسرر  : قررال  الصررادق ن ل،مررال فررتح هللا الكاشرراي  عررن الصرراق 

فالذي يعمل بها يعمل بديسسا أ مالذي يسكرها يسكر ديسسا أ بل ايه مدين  با   أ 

  يدين ب  ر ديسسا أ مملد المتع  أفال من ملد الرمج  الدا مر  أ ممكرر المتعر 

  .   (6)كافر ممرتد 

تردبَّرأخ  المورر،ل لهرذه المهرلرر  أ مالتساقاررات فر  كررالم ع،مرا هل أ مررن أجررل 

 ..  ماذا ؟ من أجل إشباع شهواتهل الح واي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8/88/ م 8955 -هـ 8122السجا   –موسد اامام جعفر الصادق ع أ دا  الوالء  -8

 88/ 8ام جعفر الصادق ع موسد اام -8

بعرد أن  ممفهوم الرجع  أ أن اامرام اليمروت برل موتره ظراهري أ مالورب    يقولرون عرن ع،ر   -1

ما مات ملل يمت بل  فعه هللا كما  فع ع ورى برن مرريل ف سررل ف م،رىء األ ض عردالً كمرا : مات 

لمستارر أ أيارر مورإلل  م، ت جو اً أ مأما اامام   األ س  عنري  ف عتقدمن برجع  اامام مهردي ا

 8   –ياصررر بررن عبرردهللا بررن ع،رر  القفررا ي دا    برر  . التقريرر  برر ن أهررل الوررس  مالنرر ع  أ د 

  8/99هـ 8281

 855/ 88موتد   الويا ل  -2

 156مسه  الصادق ن أ ل،مال فتح هللا الكاشاي  ص  -5

ب ران : تراب أ يقرالً عرن ك 85عجال  حوس  أ ترجمر   يرال  المتعر  أ لمحمرد البراقر المج،ور  ص  -6

عقا د الن ع  أ ل،عالم  الج، ل مالمحقق الكب ر يماح  الن خ محمد عبدالوتا  التويوروي أ   ر س 

  29هـ ص 8205مسام  أهل الوس  بباكوتان أ دا  الع،وم ل،طباع  
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إنَّ مررن  ال برراء بمكرران أن  يعط ررل المورر،ل الجرروهرة الترر  خ،قهررا  :أخرر  الكررريل 

أ يقررأ هرذه  ا بالك إذا كران هرذا اايوران مور،ماً ال الق ف   أ  اايوان أ فم

يرث دالتساقاات ف  مذهبه أ ملكسه يبقى مصراً ع،ى  أيه أ  غل أي ه قررأ أحا

تحريل المتع  ع،ى لوان إمامه الذي يرممن بره أ ممرن أُمهرات كتربهل أ ميبقرى 

م   -مب س ما قال  –متنب ثاً بقول من قال  ا أ لرذ المتعر  بإلنَّ عمرهو الذي حررَّ

ؤا إلى تكف ره  ....  تجر 

له ما يورتحقُّه مرن هللا  -مقاتل بن عط    لع،ماء ب داد أ يقوكتاب ممتمرفف  

مها عمر كثر الريى  -تعالى  حكل مالفجو  أ مبهذا العمل عطَّل عمرف،ما حرَّ

ج الريى مالفجو  مصا منموالً  هللا ميس   يوله ص،ى هللا ع، ه م له أ م مَّ

أ مقولرره ( 8) { ُىىمُ الكىىافرون  مْ  كىىم  ىىا أَنْىىزَل اإُ  فَأُولْىىكَومَىىن لَىى} :باآليررات 

  . (1)أ ( 8) {الفاسقون   ُمُ ومَن لَمْ  كم  ا أَنْزَل اإُ  فَأُولْكَ} : تعالى 
ك ررا يوف ررُق برر ن هررذه الرمايررات الترر  جرراءت فرر  أُمهررات كترر  النرر ع  أ مررن 

ل أ مب ن إيكا هل النديد ع،ى بر ءة األ م  من مسكري المتع  مكفرهل م دَّته

متعا  ها أ مإيس  أيتط ع أن أجمع كتاباً  ر ماً عرن األحاديرث التر  جراءت 

 ...ف  تحريل المتع  من كت  الن ع  

مقد يربق بعرض هرذه الرمايرات التر  تمكرد تحرريل المتعر  أ ممسهرا مرا  ماهرا 

ا لره عرن المتعر  أ فوصرفه بواماً الص رف  أ أيَّه يإلل أبا جعفر الصرادق 

  . (2)ذلك الريى : فقال 

هر  : أياراً أ أيَّره ُير ل عرن المتعر  فقرال  معن جعفر بن محمرد الصراق 

 .( 5)الريى بع سه 

مأمرا افتررراء مقا ررل برن عط رر  أ فرران مويررى المويروي محورر ن السجفرر  مهررل 

أ معمرر بايتارا   غرداً أمرام ش ع  قد أجابوا ي اب  عس  أ مقرد يربق ذكرهمرا 

  ....الحواب هللا تعالى يوم 

  

 

 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22يو ة الما دة اآلي   -8

  22يو ة الما دة اآلي   -8

  802ممتمر ع،ماء ب داد ص  -1

  2/882ألرمض السا ر شرح مجموع الفقه الكب ر  -2
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 !! فضائل المتعة

ن النبد   دلى هللا عليدط أ:    وسمئلط عن أبد  جعفدر ذكرالحرالعممل  ف
يممحمدد إن هللا : لحقند  جبريد  فقدم  : لمم أ سري بط إلى السمآء قدم  و وهلط 

 . (1)إن  قد غفر  للمتمتعين من أ متك من النسمء : تبمرك وتعملى يقو  
ن ف  رأسط مسكة مدن عقد  يسدتطيع أن يتجدرأ مه  هنمك إنس! بمسبحمن هللا 

يددأتين   ددمحب الكتددمب بروايددة  حدددى أن  علددى هللا تعددملى ويفتددري عليددط و أت
  حيحة تثب   حة الرواية و مم المنمسبة من مغفرة هللا تعملى للزنمة ؟ 

مررا مررن  جررل تمتررع  ررل : عررن أبرر  عبرردهللا : ممررن فاررا ل المتعرر  أياررا 

اغتورل إال خ،ررق هللا مررن كرل قطرررة مسرره يربع ن م،كرراً يوررت فرمن لره إلررى يرروم 

 .( 8) أن تقوم الواع  الق ام  أ مي،عسون متجسبها إلى

ه  أنَّ المتمتع اغتول بصاع ماحد  من الماء فقرط أ فكرل عردد : أخ  العرير 

قطرات هذا الماء أ أل وت مآلي ن  القطرات أ فالسفرض م، ون قطرة فقط أ 

ما ر  م، ررون  8 0000000000=  20000×  8000000فالساررب العرردد 

  الفرراجر أ أي بقررد  يفررو  لهررذا الرايرر  -ع،ررى أقررل  تقرردير  –م،ررك يورربحون 

 ! العراق أ بع  مرات 

مآل كرر  هللا تعررالى لرر س لررديهل عمررل يرروى التوررب ح ل،ريرراة الفجرررة مستهكرر  

ن فرجه من الريى  نَبُرَلْ نَلِمَة  تَخْرُ ُ }:أعراض المو،م ن أ ملعن من حصَّ

 . (1) {مِنْ أَفْوَا ِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا نَذِبا 
فر  الحرث  ث يوبوها أل متسرا األعرالم مرن  ل المصرطفى لذا م عوا أحادي

  أ فعن أب  عبدهللا ملو مرة ف  الح اة ع،ى أقل تقديرع،ى يكاح المتع  أ 

يوتح ُّ ل،رجرل أن يتررمج المتعر  أ ممرا أحر ُّ ل،رجرل مرسكل أن ي ررج : قال 

  . (2)من الدي ا حتى يترمج ملو مرة 

هللا تعرالى أ ميقرا عسرد المو روع  كالمإلى فتح الكاشاي  مهرو يفوررمايمع 

ُب من كل  العبادات الت  أكثر –ألمتع   –الذي يحرُص ع، ه أهل المجون  تُق ر 

فقرد  –كمرا يرعمرون  –((فارا ل المتعر )) العبد إلى خالقه ممواله أ مو روع 

ةً كست د جتره كد جر  )) : أيَّه قال   مى حديثاً عن  يول هللا  من تمتَّع مرَّ

 أ  ممن تمتع مرت ن أ فد جته كد ج  الحون  أ الحو ن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  595أ لوال يه  عمر ص  88/850ميا ل الن ع   -8

 88/850ميا ل الن ع   -8

  5يو ة الكها اآلي   -1

  88/850ميا ل الن ع   -2
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أ  ممن تمترع  رالث مررات أ كايرت د جتره كد جر  ع،ر  برن أبر   الر  

 .( 8(( )أ بع مرات فد جته كد جت  ممن تمتع 

عالل أ فإليرا ع،رى يقر ن  راة من  جل  تأيعقل صدم  هذا الكالم أ مالحديث المف

 .. تام أنَّ هذه الرماي  مأمثالها مديوي  أ من م ع الريادق  

أيعقل أن  يرفع هللا تعالى مقام الرياة إلى مقام السب  الطاهر الرك   لمما يرته 

 ! المتع  أ بع مرات ؟

 ق،ت ألب  الحورن : أ فعن ع،  الوا   قال ع،ى أب  الحون مافترما

إيرر  كسررت أترررمج المتعرر  فكرهتهررا متنرراءمت بهررا فإلعط ررت هللا عهررداً برر ن : 

 رل : الركن مالمقام مجع،ت ع،   ف  ذلك يذ اً مص اماً أن ال أترمجهرا أ قرال 

فر  العالي ر    إن ذلك شق  ع،  ميدمت ع،ى يم س  ملل يكن ب دي من القوة بره

 . (8)عاهدت  هللا ال تعط ه أ مهللا ل ن لل تعط ه لتعص س ه : قال فقال ل  

ف رره توررك  الررذي أفرر  مثررل هررذا المكرران الطاهرالمقررد   ! أيعقررل هررذا الكررالم 

هرذا يترذكر  المباحر  أميسوى اايوان متع الردي ا مت نع الق،وب أ العبرات أ 

 ....الدي ا إال زماج المتع   ف  المتع  أ ف، س لهمالء هل  الموعو 

ومقمب  هذه الق ة الملفقدة ق دة ترملف دم تمممدم  و يروي دم لندم  دمحب كتدمب 
نق  ل  أحد أئمة المسمجد أنط قد ات ل  بط امرأة ذا  : لوال ن   عمريقو  

فرفع  السدممعة : يو  وكمن ف  أواررالعشرة األولى من ش ر محر  يقو  
بعض المسمئ  الفق ية إال أن م تنمولد  حدديثم  وظنن  أن م تريد أن تسأ  عن 

هرر و وذكر  أن م وحيدة و وأن م محتمجة إلى الزواج ال  بر ل دم و يقدو  
فف مدد  أن ددم تريددد زواج المتعددة و فمنزعجدد  كثيددرا  حيدد  كندد  اان قددد : 

وهدذه  ووأندم فد  حدزن   ررج  من مأت  العزاء والبكمء علدى الحسدين 
 ..المرأة تفكر ف  المتعة 

فتك،مت معها ب نوي  مزجرتهرا ميهرتهرا عرن ذلرك أ مإن هرذه األيرام : يقول 

ل وررت ذلررك أ  ررل أغ،قررت الت،فررون أ  ررل بق ررت متفكررراً ف مررا ق،ررت مفرر  أمرهررا أ 

 ل ل  لل أُلب  حاجتها ؟: ميدمت ع،ى ما فع،ت مجع،ت أخا   يفو  

ا لرذلك أ ل ل  أيإلت الان بهرا إير  ال أع،رل مرا هر  ظرمفهرا أ ممرا الرذي دعاهر 

ملع،هررا لررل تصررا حس  بررذلك إال لكويهررا تع،ررل أيرر   جررل ديررن ممترردين مأمرر ن 

 ...ممو ع  ق  معدل 

 لقد   ما صسعت ف، ل  تسدم ؟خ ر: لك ألحد الع،ماء أ فقال ل  فسق،ت ذ: يقول 

ح رث  يطق لوان الوح  ماايالم بف ك أ لو أجبتهرا ل الفرت أهرل الب رت 

اررحكون مال ياهرررمن أي لررون مررن الفرررح  هررذه األيررام كرران أهررل لب ررت ال ي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  156تفو ر مسه  الصادق ن أ مال فتح هللا الكاشاي  ص  -8

 595أ لوال يه  عمر ص  88/850ميا ل الن ع   -8
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مال غ رره أ كررل ذلررك موايرراة  مال شررراب   بطعررام   ذمن  مكايوا ال يت،ررذَّ مالوررم 

ن قتررل معرره أ فمررا فع،ترره قررد يكررون تحو ورراً لهررا بررذلك ممرر ألبرر  عبرردهللا 

م ادعاً لها م ابطاً لنهواتها الطا ن  أ ملكن يسقصك أيك لو ق،ت لها يسجد 

حالً لمنك،تك  إن شاء هللا ف  األيام القادم  ملرو بعرد العنررة أ مذلرك لتط  ر  

 .    (8)ق،بها مقااء حاجتها 

مقام ع،ى تركه المتعر  أ مال يع،رق هسا  يذكر يدم ع،  الوا   ب ن الركن مال

رل – ذ أيرام عاشرو اء أ النر خُ ع،ى فع،ه أ مهسرا يحررم الارحك مالت،رذَّ    -المبج 

 ....تع  أ يال،وقاح  أ يال،عا  ريد مُ تُ  باكر   بست   يحل منك،   

ماقررأ معرر  مبترك ررر هرذا الررسصَّ الثمرر ن أ لع،ررك تكرون حاجرراً ب ررت هللا تعررالى 

أ يرميرره القمر  عرن السبرر  صر،ى هللا ع، ره م لرره اً جرديربع ن مررة بمب،رر  زه رد 

 . (8(( )من تمت ع بامرأة مممس  كإليما زا  الكعب  يبع ن مرة  )): مي،ل 

إتهل الوا ،  أهل الوس  بإليهل يقولون بالمتعر  كرذلك أ فقرد عقرد : شبه  م دها 

أهرل الورس  يقولرون بالمتعر  أ ماتهرل اامرام مالرك امرام : فصالً خاصا بعسوان 

 . (1) بجوازها الجوزي    الهجرة مابن ق لدا

ً:وأماًالجوابًً

ال ا  ل الجواب لهذه النبه  أ ألن ااجمراع قرد ايعقرد ع،رى تحريمهرا عسرد  -أ

 .أهل الوس  أ ف، س هسا  من يقول بهذا الرأي الذي أ ،تل الكالم ف ه 

الع د  مأما ما يو  الى اامام مالك أيه كان يج ر المتع  أ يقول ابن دق قً-ب

ما حكاه بعض الحسف   عرن مالرك مرن الجرواز خطرإل أ فقرد برال  المالك ر  فر  : 

  . (2)مسع السكاح الممقت 

ماامام مالك قد  مى أحاديث السه  ف  المو إل أ فعن مالك عرن ابرن شرهاب 

عن عرمة ابن الرب رأن خول  بست حك ل دخ،ت ع،ى عمر بن ال طاب فقالت 

مرأة فحم،رت مسره أ ف ررج عمرر برن ال طراب إن  ب ع  بن ام ر  ايرتمتع برا: 

 . (5)هذه المتع  أ ملو كست تقدمت ف ها لرجمت : فقال  فرعا يجرُّ د ءه 

عن  يرول هللا ا مأما يكاح المتع  أ فاي سه قرد ترواترت األخبر: يقول ابن  شد 

 ( 6)ه مبتحري . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  618لوال يه  عمر ص  -8

  86ل  حوس  صعجا -8

  852من فقه الجسس ص  -1

مجمدد  عقمئددد الشدديعة والمراجعددم  فدد  الميددزان و الشدديخ ابدد  عبددد هللا النعمددمن  األثددريو مكتبددة  -2
  16   2110-هـ1020 1الشمرقةوط-ال حمبة و أإلممرا 

تنددوير الحوالددك شددرح علددى موطددأ مملددك و تددأليف اإلمددم  جددال  الدددين عبددد الددرحمن السدديوط   -9
  2/70لبنمن وط بال  –الندوة الجديدة و بيرو  الشمفع  و دار 

بدايددة المجت ددد ون ميددة المقت ددد ولإلمددم  محمددد بددن أحمددد بددن رشددد األندلسدد  الشدد ير بددمبن رشددد  -9
 2/03 –دار الفكر  -هـ 969الحفيد المتوفى سنة 
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فملمملكية متفقون على تحريم م و وابن رشد ذكر اإلجممع على تحريم م كمدم 
 .سبق ذكره 

ف،ل يقرأ ملل يومع عسه أيه أباح المتع  أ مإيما ذكر ف  : ن ق ل الجوزي  مأما اب

  (8)زاد المعاد أ أ وا  التحريل أ متراجع ابن عبا  عن فتواه 

مال بدَّ ل   أن  أقا  عسد أقوال الفقهاء من األ م  األ بع  مغ رهل أ أليب ن زيا 

يكراح : أ فف  فقره الهداير   هذا اادعاء البا ل أ فعسد أب  حس ف  أ ألمتع  با لي 

 .( 8(( )بكذا من المال أتمت ُع بك  كذا  ))المتع  با ل أ مهو أن  يقول المرأة  

مجماع المتع  المسه  عسه أ كل يكاح كان إلى أجل من : مقال اامام النافع  

 عنراً يكحتُك  يوماً أم: الرجل ل،مرأة اآلجال أ قرب أم بعد أ مذلك أن  يقول 

 . ( 1(( )... عن المتع   يهى  يول هللا  )): ديث مذكر الح

 . فال أ ر لول  األمر مالنهود مغ رها ف  ها السكاح أ فايه با ل قطعاً 

يقول العالم  الو د محمد جمال الردين العراي  ممكرداً كرل هرذه الصر   العا ير  

فكرل هرذه الصر   با ،ر  أ مررن : عرن األ كران مالاروابط النررع   الصررح ح  

لمتع  الت  كايت ف  الجاه،   الت  ه  من بقايرا أيكحر  الجاه، ر  التر  شرم  ا

مت  ع،ى لوان  يول هللا  م أمثالها تد يج اً حر   . (2)أ كما حر 

أن قررول فبعررد هررذا العرررض الوا ررح آل اء المررذاه  األ مرر  األ بعرر  مغ رهررا 

ح  أ عا   عنالوا ،  ممن مافقه أ ال أي فهو حامل  ق ق  أحمال ا  له من الص 

جاهرررداً خ،رررط األم اق ع،رررى السرررا  أ مخاصررر  النرررباب الرررذين يبحثرررون عرررن 

النهوات بايل الدين الحس را أ فحرامل ذكرر األقروال مرن كتر  الورس  مالنر ع  

محال المو،م ن قبل السَّوخ أ أم أمر من أخت،ط ع، ه األمر ح ساً من الوقت  بعد 

قفوا بحدَّة بوجه المتع  كما يبق التحريل أ ملكسَّسه أخفى أقوال ع،ما هل الذين م

ذكرهل أ مقد ايعقد ااجماع أ ملر س هسرا  مرن يقرول بهرا ال روم مرن المور،م ن 

رر ررح  ك ن بكترراب هللا ميررس   يرروله بصرردق أ مإن  شررذَّ مررن هررمالء فس  المتمو  ه بُ و 

 .مهللا أع،ل  مديوياً خا ساً هلل م يوله أ
  

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألبددن قددي  الجوزيددة ودار عمددر بددن الرطددمب للطبمعددة  و زاد المعددم د فدد  هددذي ريددر العبددمد أ نظددر -1

  0/6والنشر و أإلسكندرية 
  119/ 1أل داية   -2
  117/ 9أأل     -3
ألذريعة إلزالة ش ب ط كتمب الشديعة و لعالمدة اإلسدال  ونم در السدنة ألسديد محمدد جمدم  العدمن  و   -2

  09     1639دمشق 
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ًما قيل في الُمتعة من قصائد

إلثبدم  مدم هدو جدمئز ومدم هدو ممندوع فد  من المعلو  ان  الش دعرليس بحجدة  
ددرع   ددة فدد  الش  ددعرالجمهل  واإلسددالم  بحدددود القددرن األو  حج  مددم الش  و وإن 

اللغة العربية و قب  ارتالط العربية بملعجمة و وحسنط حسدن و وقبيحدط قبديا 
وأغلب الشعراء ف  الجمهلية كمند  ق دمئده  فد  المددح ف و كمم هو معرو

والغز  و وو ف الرمورو والتدبجا بدمألقوا  الكمذبدة و لدذا و دف القدرهن 

* أمل تّرَ أَنَّهُىم   نُىوِّ وادٍ ي هيمىونَ    * والشعَرآءُ يَتَّبِعُهُمُ الغاوونَ} : الكري  شعراءه  بقولط 

 .( 1) {ما ط يفعلونَ  ولونَيَق وأنَّهُمْ
و وهدذا هدو الدذي أكثدر  قدول   يكدذبون فيدط :  ابدن عبدمس عن: ذكرابن كثير 

حددون بددأقوا   قملددط ابددن عبددمس هو الواقددع فدد  نفددس األمددرو فددإن  الشددعراء يتبج 
رمن   و والعن   و فيتكث رون بمم ليس ل     . (2)وأفعم   ل  ت  د 

دمن بمستثنمء من  دقوا من   مع هللا تعملى و ودافعوا عدن الددين  و أمثدم  حس 
و وقدد تحدد  القدران   وغيدره وعبدهللا بن رواحة وكعب بدن مملدكبن ثمب  

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَالِ وَذَنَرُوا اللَّهَ نَُِريا  وَانتَصَرُوا } :الكري  عن   بقولط تعملى 

     .( 3) { مُنقَلَ   يَنقَلِبُونَ مِن بَعْ ِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ

:   ـــــــــدـم نزللم  : م  ـــمولى تمي  الداري قو عن أب  الحسن سمل  البراد 

جمء حسمن بن ثمب  وعبدهللا بن رواحة وكعب بدن  {والشعَرآءُ يَتَّبِعُهُمُ الغاوونَ } 

ذه اايدة قد عل   هللا حين أندز  هد: وه  يبكون فقملوا  مملك إلى رسو  هللا 

وَذَنَىرُوا  } :و قدم  { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّىالِحَالِ } :  أ نم شعراء و فتال النب  

رواه ابدن . أندت  : و قدم   { وَانتَصَىرُوا مِىن بَعْى ِ مَىا ظُلِمُىوا     } : و قم  أندت   { اللَّهَ نَُِريا 

   .( 0)أب  حمت  وابن جرير من رواية ابن إسحمق 
ا أهد  المتعدة بدذكر محمسدن  المتعدة و ظن ندم  مدن   أن  دم قربدة إلدى هللا لق د تدبج 

أو أن ط يستطيع  إقندمع ألمدؤمنين ال دمدقين و وإفسدمده  و أو يسدتطيع  تعملى و 
م ددم هللا النيدد  مددن  سدديدنم عمددر الددذي وقددف موقددف الددرافض للمتعددة التدد  حر 

 : د من م ورسولط و وارتر   بعض مم قي  ف  المتعة من ق مئ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  129 – 120سورة الشعراء ااية  -1
 3/302تفسير القرهن العظي   -2
  227سورة الشعراء ااية  -3
 3/302 تفسير القران العظي   -0
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مددم  مددن هللالددط  –الممجن المددتعط ش للمتعددة و عددمد  الكددمظم  الشددمعريقددو  
 :  (1) –يستحقُّط 

 مد  ـــو العبمد من الفسـبط ينج       (2) ريا   استمتعت  ن    فمم
 مد  ــعبــمم  للــو  ظلــكن           أراد القــك  ولــط شــمم ب دلي   

زافم    بالد  ــقمع الـو  طمف أ ـقب       (3)فأنكرهم أبو حف   ج 
 مد  ــرع الرشــدعم  شـيبد   مب   غداة النمس تسمعط  رطيبم         

 داد  ـ ن  من الس  ــريمــرأى تح       (0)همم أمران  قد كمنم حالال  
 مد  ـــنــدء  العــط بــ  تبديلــوف          ( 9) فبد    سنة المرتمر  طط

 (7)مدي ــــــم المعــأحمديثم  يقرُّ ب      ( 9)لقد قل   الحقيقة فمسمعوهم 
م    مديــــجمه  والتمــى الت  ــــأب  ــحق  والمغمل          ن  للــــو 

 .( 1)مدي ـن تنــمة لمــلقد أسمع  لو نمدي  حي م             ولكن ال حي
ــ ـــــ  ـــــــ

دريفة ردا  مف دال  مكتفيدم  بملم دمدر الشديعية المعتبدرة التد   -1 ودد   أن أرد  على هدذه الق ديدة الس 
وأبدد  الحفدد  عمددر وه  الرسددو    ورسددولطتحددر    المتعددة و أل بددين كددذب هددذا المفتددري علددى هللا

األط مر و ولكنن  أكتف  بمإلشمرا  السريعة من كتدب الشديعة ال السدنة و أل بدين للقدمر  الشديع  
دحية دائمدم  أعرا د   و وال حدو  وال  المسكين و كيف ي رددع مدن قبد  هدؤالء السممسدرة و وال  

  .قوة إال بمهلل 

و  20ألنسدمء اايدة {تَعْتُم بىهِ مِىنْهُنَّ فىآتُو ُنَّ أُجُىورَ ُنَّ فَرِيضَىة       فَمَا اسْتَمْ} : يف د قول ط تعملى  -2

د على اإلستد  ب ذه ااية على مشروعية المتعة    .وقد سبق الر 
ن دى رسدو  هللا : )) أندط قدم    ع، ه الوالم وهذا كال  بمط  و واردُّ عليط على لسمن سيدنم عل   -3

  2/119ألت ددذيب للطوسدد  . ه الطوسدد  فدد  الت ددذيب روا(( عددن نكددمح المتعددة عددم  ريبددر 
 . 10/001و والحر العممل  ف  وسمئ  الشيعة  3/102واإلستب مر 

  ع، ره الورالمقدم  أبدو عبددهللا : وروى الكلين  ف  كمفيط و والحر العدممل  فد  وسدمئلط عدن عمدمر قدم  
مدد  عليكمددم المتعددة : لدد  ولسددليممن بددن رملددد  و وفدد  موسددوعة  2/122الفددروع مددن الكددمف  . قددد حر 

ال تددنس : عدن المتعدة فقدم    ع، ره الورالمسدأل  أبدم عبددهللا : بحمر األنوار عن عبدهللا بن سنمن قدم  
   21/12وسمئ  الشيعة (( نفسك ب م 

ة مدم وهذا العمل  الشيع   الكبيدر هيدة هللا موسدى الموسدوي يدرد  علدى ر د  عمدر و وي -1 ؤكدد  دح 
مرت برإلمر مرن ال ، فر  عمرربن إن السار:  ذهب إليط عمر بقولدط ير  الفقه ر  القا ،ر  برإلن المتعر  ُحر 

ال طاب يفسردها عمرل اامرام ع،ر  الرذي أقرر التحرريل فر  مردة خالفتره أ ملرل يإلمربرالجواز أ مفر  

العررر  النرر ع  أ محورر   أي فقها سررا عمررل اامررام حجرر  أ اليرر ما عسرردما يكررون مبوررو  ال ررد أ 

فان إقرا اامام ع،  التحريل يعسر  أيهرا كايرت .هللا ميواه ه  ميوتط ع إظها الرأي أ مب ان أمامر

ملوال ذلك لكران يعا  رها ميبر ن حكرل هللا ف هرا أ   ،ى هللا ع، ه مي،لمحرم  مسذ عهد الريول ص

معمررل اامررام حجرر  ع،ررى النرر ع  أ ملوررت أد ي ك ررا يوررتط ع فقها سررا أن ياررربوا بهررا عرررض 

  111ألشيعة والت حيا   .  الحا ط
و بد  التدز  ب دم حرفيدم  فدإن كند   وسدل  لى هللا عليطسيدنم عمر أن  يبد   سن ة الم طفى   حمشم -2

ع  فإنن  قد ذكر  لك أدل ة من أم م  كتبك  تحدري  المتعدة علدى ألسدنة أئمدة ه    ريحم  فيمم تد 
 أطملبك بملرد  علي م بشجمعة و راحة و ودون مراوغة ؟   ع، ه الوالمالبي  

تك قب  ر ومك فمنتبط أين الحقيقة ي -3  ! مغمف  و ب  أرفيك الحقيقة عن أبنمء ج لد 
 . دق  هنم و ولكن مع األسف أدلتك منسورة و أي قب  التحري   -0
  999لوال ن   عمر    -9
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  : وهذه ق يدة ل حفي ة أرفى المؤلف اسم م و وال أدري لممذا تقو  
فض لسن ة أحمد    ي  ـــــحب الر  ر  ـــر الـوه  أم            (1)عال  الر 

كر الحكي  ـــوبآية  ن                 (2)نمدى إلط   (هتوا األ جور )بـ   زل  ف  الذ 
   ـــرع القويـذنم الشــنط أرــوم       (    3)ومم  رسو  هللا ول  ين ى 
 ي  ــــــــقمب ألــنة بعــدا  ســــفغ           (0)فنمدى رج   مم شمء برأيط 

 شرك عظي   ف (9)قد كمن من قب        ( 9)ء  رس برسو  هللا مكيف يقم
 .( 7)ي  ــب السلــظر مم طمب بملقلــفمن          ة   ــدعـذه بــة  وهــ  تلك سنــف
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكتدمب ب  ه  فمحشة مبينة و مرتكب م يقم  علي م الحد الشرع  و ألن م نسر  كمم بينم فد  هدذا ا -1

و فدإذا العزيز ألقران الكري  والسنة النبويدة ال دحيحة علدى ألسدنة أئمدة ه  البيد  علدي   السدال  
 كن   أيت م ال حفية المتمسكة بسنة طط ف   أحيي   هذه السنة بعد أن أممت م ومنع م عمر ؟ 

رَ ُنَّ فَرِيضَىىىة  وَط جُنَىىىاحَ فَمَىىىا اسْىىتَمْتَعْتُمْ بِىىىهِ مِىىنْهُنَّ فَىىىآتُو ُنَّ أُجُىىو   } : إلددى قولدددط تعددملىتشددير  -2

ألنسدمء اايدة  { عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْ ِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ نَىانَ عَلِيمىا  حَكِيمىا    

و وااية تتحد  عن الزواج الدائ  و والزواج المؤق  سفمح  و وقد ثب  ف  أهد  م ددر مدن  20
ئ  عدن المتعدة فقدم    ع، ه الوالمر بن محمد م مدر الشيعة الزيدية عن جعف هد  :  )) و أنط س 

و وال أدري لمدمذا ذكدر    0/211ألروض النظير شرح مجموع الفقط الكبيدر (( . الزنى بعينط 
 !!!!نمدى اإللط ؟ ال أدري : فلممذا ل  تق  ! اإللط ب يغة النكرة ؟

 سال  ب  ن ى عن م كمم سبق ذكرهم عن أئمة هأ  البي  علي   ال -3
و الرأي لعمر ف  تحري  المتعة كمم بينم و وممذا عسمك أن تقدو  فد  تحدري  وهذا محض افتراء  -0

و فقد روى الكلين  فد  كمفيدط و والحدر العدممل  فد  وسدمئلط عدن عمدمر   ع، ه الوالمأب  عبدهللا 
مد  عليكمدم المتعدة : ل  ولسليممن بدن رملدد   ع، ه الوالمقم  أبو عبدهللا : قم   الفدروع . قدد حر 

  2/122من الكمف  
يق د سيدنم عل  و وكلنم نفترر بط وال ننتق  مندط و ولكندك أرطدأ  الطريدق فد  تقدديمك عليدم   -9

على عمر و فعمر هو ثمن  رليفة من الرلفمء الراشدين إن شئ  أ  أبي  و ورابع د  سديدنم علد  
ئم  و فدإن  اإلسدال  و وسجود ال دحمبة ر د  هللا عدن   قبد  إسدالم   ال يدنق  مدن إسدالم   شدي

 .يجبُّ مم قبلط 
  يق د سيدنم عمر الذي أعز هللا بط اإلسال  و وال ي ير عمر شركط قب  اإلسال  -9
 999لوال ن   عمر    -7
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والمتعدة و إرت درت م ( الدزواج)عتمدة بدين النكدمح الشدرع  وهذه مقمرنة منقولة من كتب الشيعة الم
 جزاه هللا تعملى عدن المسدلمين ريدررميس اللف يلة الدكتور عثممن ( المتعة ) من المطوية الرائعة 

. 

 نكمح المتعة                            ألنكمح الشرع      ألفروقم   

محدددة بمددة و ويجددوز ولدو علدى عددرد واحدد و فعددن زرارة  غير محددة بمدة  ألم دة 1
ددع الرجدد  بددملمرأة  : قددم    قلدد  لإلمددم  و هدد  يجددوز أن  يتمت 

سمعتين ؟ قم  ال و ولكن العرد والعردين و أليدو  واليدومين 
 هو الجممع : العرد .  9/096الكمف  . 

الكدمف  . ال تطلدق : ليس فيط الطالق و عن أبد  جعفدر قدم   فيط الطالق  ألطالق  2
9/091 

ال بددأس و يتددزوج البكددر إذا : ال يشددترط و قددم  أبددو عبدددهللا  ي شترط الول   ألول   3
 0/096من غير إذن أبي م و مستدرك الوسمئ  ر ي  

عددددددددددددددددددددددد  0
 الزوجم  

تدزوج مدن ن  ألفدم  : مفتوح إلى ألف و عدن أبد  عبددهللا قدم    ال يتجموز األربع 
 9/092ألكمف  . فإن  ن  مستأجرا  

يتزوج من ن  ممشمء بغيدر : ال ي شترط و عن أب  عبدهللا قم   ي شترط الش ود  ألش ود  9
 د ول  وال ش و

ن الرج  والمرأة  الح منة  9 يح  
 ويعف مم 

ددن  سددئ  موسددى الكددمظ  ع و إن كمندد  عنددد امددرأة : ال يح  
 تح نط ؟ 

 21/96ألوسمئ  . ال و إنمم هو على الش ء الدائ  : قم  

هد  يتدزوج المدرأة بغيدر : ال يوثق و سئ  موسى بن جعفدر  يوثق  ألتوثيق  7
 بينة ؟ 
 21/99ألوسمئ  . ين فال بأس إن كمنم مسلمين مأمون: قم  

 غير مبن  على الدوا  و ألنط نكمح منقطع  مبن  على الدوا   ألدوا   1

 ليس ل م سكنى و ولذلك تجوز على عرد واحد  ل م السكنى  ألسكنى  6

يشدددددترط العدددددد  بدددددين  ألعد  11
 الزوجم 

 ال يشترط و ألن م مستأجرة و وال حق ل م

ال ي دددف إلددى إنشددمء أ سددرة و ألن الغددرض مددن المتعددة هددو  نشمء أ سرة ي دف إلى إ إنشمء أ سرة  11
 إشبمع الغريزة الجنسية فقط بمس  الزواج 

الكدمف  . إن ن مستأجرا  : عن أب  عبدهللا قم  . فيط أجرة  يجب فيط الم ر  ألم ر  12
9/092 

إسددددددددددتحقمق  13
 الم ر

أبدد   عددن. م رهددم  إذا غمبدد  ير دد  علي ددم و فيحددبس عن ددم تستحق الم ر بملعقد
يحددبس علي ددم بمقدددار مددم لدد  تددف لددط رددال أيددم  : عبدددهللا قددم  

 091/ 9الكمف (يعن  الحيض ) الطم  

ألوسدددمئ  . ال نفقددة لددط : لدديس ل ددم و عددن أبدد  عبدددهللا قددم   ل م نفقة أثنمء العدة   نفقة العدة  10
21/76 

عدددت م ثالثددة قددروء أو  عدة الطالق  19
 ثالثة أش ر 

عدددة المتعددة : يومددم و عددن أبدد  جعفدر قددم  09و جي دتمن أ 
  9/091الكمف  . يومم أو حي تمن 09

ألمتمع ب م ال عددة ل دم : ال عدة علي م و عن أب  عبدهللا قم   تعتد لوفمة زوج م عدة الوفمة 19
 21/76ألوسمئ  . 

تحليددددددددددددددددد   17
 المطلقة 

يحددددد  المطلقدددددة ثالثدددددم 
 لزوج م األو  

ئ  البمقر عن  الرج  طلق امرأتط ثالثم  ث  تمتدع ال يحل م و س 
  ُّ لألو  ؟ ب م رج  هرر و ه  تح

  9/029الكمف  . ال ولكن لط أن يتمتع ب م : قم  
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 9/091ألكمف  .ال تر  : ال يتوارثمن و عن أب  جعفر قم  يتوارثمن  ألميرا  

ديمنددددددددددددددددددددة  16
 الزوجة 

ال بدأس أن : عبددهللا قدم   يجوز حتى بملمجوسية و عدن أبد  بملمسلمة والكتمبية فقط 
 21/31الوسمئ  . يتمتع بملمجوسية 

شدددددددددددددددروط  21
 الزوجية 

ال يتددددزوج ب ددددم حتددددى 
يتأكددد مددن رلوهددم مددن 

 الزواج 

ألقددى : قلدد   ألبدد  عبدددهللا : ال ي شددترط و عددن ميسددرة قددم  
هلدك  زوج : المرأة ف  الفالة الت  ليس في م أحدد فدأقو  ل دم 

 ؟ 
. هدد  الم دددقة علددى نفسدد م نعدد  : قددم   ال و قددم : فتقددو  
 9/092الكمف  

ألددددددددددددددزواج  21
 بملزانية 

ال يجدددددوز أن يتدددددزوج 
 بملزانية 

قلد    ألبد  : يتزوج بملزانية و عن إسدحمق عدن جريدر قدم  
عنددنم بملكوفدة امدرأة معروفدة بدملفجور و أيحد ُّ أن : عبددهللا 

 أتزوج م متعة ؟ 
 . رفع  الراية أرذهم السلطمن : قم   

 21/26ألوسمئ  . وج م ولو رفع  الراية نع  تز: قم  

تددزوج مددن ن أفددم  فددإن ن : مسددتأجرة و عددن أبدد  عبدددهللا قددم   زوجة   مسممهم  22
  9/092الكمف  . مستأجرا  

ال يجدددددوز أن تشدددددترط  ألتمتع 23
 عد  الجمم ع

متعةغير جنسية يشترط عد  الجممع و تقدو  المدرأة للرجد  
م شدئ  مدن نظدر أو أزوجك  نفس  على أن تلدتمس مند  مد: 

التمددمس و وتنددم  مندد  مددم ينددم  الرجدد  مددن أهلددط و إال أن ال 
تددر  فرجددك فدد  فرجدد  و وتتلدذذ بمددم شددئ  و فددإن  أرددمف 

. لدديس لددط إال مددم اشددترط  : قددم  أبددو عبدددهللا .. ألف دديحة 
 9/097ألكمف  

أإلسدددددددتمتمع  20

 بملر يعة 

يعقدددد علدددى الر ددديعة 

 وال يمس  م 

د م ويتفرددذهم و قدم  أللمدس بشدد وة والتفريددذ :  الرميندد   يمس 

 2تحريدر الوسديلة للرميند  . ال بأس بط حتى ف  الر يعة 
/201 

اليكددون الظ ددمر إال : ال يظمهرهددم و عددن أبدد  عبدددهللا قددم   يلحق م ظ مر  ألظ مر   29
 22/26ألوسمئ  . على مث  مو ع الطالق 

ال ي العددن الرجدد  : هللا قددم  لدديس فيددط ل عددمن و عددن أبدد  عبددد يلحق م ل عمن   أللعمن  29
 22/031المرأة الت  يتمتع من م و ألوسمئ  
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 ألمصادر
 ...هـ 09ألمتوفى سنة أإلستب مر و أبو جعفر محمد بن الحسن الطوس   -1
أ و  السررس  و شمس األئمة محمد بن أحمدد بدن سد   أبدو بكدر السررسد  و ألمتدوفى سدنة  -2

 أوزجند ف  زاوية ح مر  -هـ 076
إحيمء علو  الدين لإلمم  أب  حممد محمد بن محمد بن أحمد الطوس  الشدمفع  الغزالد  و ردرج  -3

عبددالمعط  أمدين . أحمديثط زين الدين أب  الف   عبدالرحي  بن الحسين العراق  و وراجعدط د 
   2111- 1بيرو  ط –دار  مدر  –قلعة ج  

جممعدة القدمهرة  –دي و أسدتمذ التدمريخ اإلسدالم  أإلسال  والمشكلة العن رية و عبدالحميد العبم -0
 بيرو   –واإلسكندرية و دار العل  للماليين 

نم ر بن عبددهللا بدن علد  القفدمري و : أ  و  مذهب الشيعة اإلمممية اإلثن  عشرية و تأليف د  -9
   1661 -هـ 1011/  3الجيزة ط –دار الر م للنشر 

ط دران  –هدـ و المطبعدة اإلسدالمية 1111فى سدنة المتدو و محمد بمقر المجلسد بحمر األنوار   -9
 هـ 1319

بيمن عقمئد الشيعة و للعالمة الجلي  والمحقق الكبيدر سدممحة الشديخ محمدد عبدالسدتمر التونسدوي  -7
 هـ 1019رئيس منظمة أه  السنة ببمكستمن و دار العلو  للطبمعة 

رطبد  األندلسد  الشدير بدمبن بداية المجت د ون مية المقت د و لإلمم  محمد بن أحمد بدن رشدد الق -1
 دار الفكر  -هـ 969رشد الحفيد المتوفى سنة 

  1طبع جم ورية م ر العربية ط –تمج العروس  -6
تحرير الوسيلة و تإليف اإلمم  الرميند  و مؤسسدة تنظدي  ونشدر هثدمر الرميند  و مطبعدة مؤسسدة  -11

 إيران  –ق   1العروج و ط
/  9دمشددددق ط  –هللا الغريقددد  و ألمطبعدددة العلميدددة ألتشددديع نشدددوؤه مراحلدددط مقوممتدددط و عبدددد -11

   1667 -هـ 1017

 -هدـ و ط دار الكتدب العلميدة و بيدرو  910فررالدين الرازي المتوفى سدنة  –التفسير الكبير  -12
  لبنمن  
 إيران  -تفسير من مج ال مدقين و فتا هللا الكمشمن  ط  -13

بد  الفدداء إسدممعي  بدن كثيدر القرشد  الدمشدق  المتدوفى تفسير القران العظي  و لإلمم  الحدمفظ أ -10   
  1لبنمن ط –بيرو   –هـ دار الجي  770سنة 

تنوير الحوالك شرح على موطأ مملك و تأليف اإلمدم  جدال  الددين عبددالرحمن السديوط  الشدمفع   -19
 لبنمن ط بال  –و دار الندوة الجديدة و بيرو  

 م ر  –الدار القومية للطبمعة  –د محمد الحوف  ألتيمرا  المذهبية و الدكتور أحم -19
دار الكتدب  –حسدن الررسدمن  : تحقيدق  –أبو جعفر محمد بن الحسن الطوس   –ت ذيب األحكم   -17

 هـ 1361ط ران  3اإلسالمية ط 
الجممع ألحكم  القدران ألبد  عبددهللا محمدد بدن أحمدد بدن أبد  بكدر بدن فدرح األن دمري الرزرجد   -11

 -  3طم ددر  –هددـ و دار الكتددمب العربدد  للطبمعددة والنشددر 971رطبدد  المتددوفى سددنة األندلسدد  الق
   1679 -هـ 1317

دار  -ط / هدـ 311و أبو جعفر محمد بن جرير الطبري و المتدوفى سدنة جممع البيمن عن تأوي  القران   -16
 بيرو   / م ر دار الكتب العلمية  –المعمرف 

و عبدالرحمن بن محمد بن مرلوف الثعملب  ومؤسسدة األعلمد   الجواهر الحسمن ف  تفسير القران -21
 لبنمن  –بيرو   –
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حليدة العلمددمء فدد  معرفددة مددذاهب الفق ددمء و تددأليف سدديف الدددين أبدد  بكددر محمددد بددن أحمددد الشمشدد   -21
األردن  –القفم  و حققط وعلق عليط الدكتوريمسين أحمد ابدراهي  درادكدة و مطبعدة الرسدملة الحديثدة 

   1611 – 1ط
هددـ 1019 – 19ط –مكتبدة وهبدة  –الحدال  والحدرا  فد  اإلسددال  و الددكتور يوسدف القر ددموي  -22

1619   
 -هددـ 1319رددمت  النبيددين  ددلى هللا عليددط وسددل  و تددأليف الشدديخ محمددد أبددو زهددرة المتددوفى سددنة  – 23

 –  دديدا –  و عنددى بطبعددط عبدددهللا بددن ابددراهي  األن ددمري و منشددورا  المكتبددة الع ددرية 1161
 بيرو  

إلزالددة شدبط كتددمب الشديعة و لعالمددة اإلسددال  ونم در السددنة السديد محمددد بدن جمددم  الدددين  ةألذريعد -20
   1639العمن  و دمشق 

لعالمددة العددراق الشدديخ أبددو الف دد   –من  فدد  تفسددير القددران العظددي  والسددبع المثددمن  عددروح الم – 29
 لبنمن  –بيرو   –محمود االوس  و دار إحيمء الترا  العرب  

الروض الن ير شرح مجموعة الفقط الكبير و تدأليف القم د  العالمدة شدرف الددين الحسدين بدن  – 29
   فقط زيدي 1619 -هـ 1311 – 3هـ مكتبة المركز ط1221أحمد السيمغ  المتوفى سنة 

زاد المعددمد فدد  هدددي ريددر العبددمد البددن قددي  الجوزيددة و دار عمددر بددن الرطددمب للطبمعددة والنشددر و  -27
 إلسكندرية ا

–بيدرو   – زاد المسير ف  عل  التفسير و عبدالرحمن بن عل  بن محمد الجوزي و المكتب اإلسدالم 
 هـ 1010/  3ط

 –ألزواج العرفد  فد  ميدزان الشدرع و إبدراهي  عبددة الشدرفموي و مكتدب ال دفم و ميددان األزهدر  -21
  2111  -هـ 11102القمهرة ط

 ال  الجنس و محمد تق  الحكي  الؤق  ودورة ف  ح  مشك الزواج -26
هدـ بشدرح 313الحمفظ ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب النسدمئ  المتدوفى سدنة سنن النسمئ  االمم   -31

 – 7القددمهرة ط –الدددار الم ددرية اللبنمنيددة  –الحددمفظ جددال  الدددين السدديوط  و مددع حمشددية السددندي 
   1671 -هـ 1017

هـ و حقدق ن و دط 273د القزوين  ابن ممجط المتوفى سنة سنن الحمفظ اب  عبدهللا محمد بن يزي -31
  لبنمن  –ورق  كتبط وعلق عليط محمد فؤاد عبدالبمق  و المكتبة العلمية بيرو  

هدـ و مدن 279سنن أب  داود و سدليممن بدن األشدع  أبدو داود السجسدتمن  األزدي و ألمتدوفى سدنة  -32
  دالحميد و ط بالمحمد مح  الدين عب: منشورا  دار الفكر و تحقيق 

سنن البي ق  الكبرى و أحمد بن الحسين بن عل  بدن موسدى و أبدو بكدر البي قد  و مكتبدة دار البدمز  -33
 أحمد عبدالقمدر عطم :   و تحقيق 1660 -هـ 1010مكة المكرمة  –
ألسددي  الجددرار المتدددفق علددى حدددائق األزهددمر و محددد بددن علدد  بددن محمددد الشددوكمن  و دار الكتددب  -30

 هـ و تحقيق محمود ابراهي  زايد 1019/  1ط –مية و بيرو  العل
: شددرائع اإلسددال  فدد  مسددمئ  الحددال  والحددرا  و أبددو القمسدد  جعفددر بددن الحسددين الحلدد  و تحقيددق  -39

  1ألنجف ط –عبدالحسين محمد عل  و مطبعة ااداب 
لموسدوي و المجلددس ألشديعة والت دحيا أل دراع بدين الشديعة والتشديع و ألعالمدة الددكتور موسدى ا -39

   1611 -هـ U.S.A 1011اإلسالم  األعلى 
ألشددديعة والمتعدددة و تدددأليف محمدددد مدددم  هللا و تقددددي  نظدددم  الددددين محمدددد األعظمددد  و دار ال دددحوة  -37

  2اإلسالمية ط
 لبنمن  – حيا البرمري و مؤسسة التمريخ العرب  و بيرو   -31
هدـ و دار الفكدر 291مج النيسمبوري المتوفى سنة  حيا مسل  و لإلمم  اب  الحسن مسل  بن الحج -36

   1671 -هـ 1361 – 2و عنى بطبعط محمد فؤاد عبدالبمق  ط
شدرح النددووي علدى  ددحيا مسددل  و أبدو زكريددم يحيدى بددن شددرف بدن مددري الندووي المتددوفى سددنة  -01

 هـ 1362/  2ط –بيرو   –دار إحيمء الثرا  العرب   -هـ 979
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 ، ج ود الرسو  األعظ    و أبو الحسن الندوي الحسن   ورتمن مت مدتمن لنتمئ -01
العالقم  الجنسدية الغيدر شدرعية وعقوبت دم فد  الشدرع والقدمنون و الددكتور عبددالملك عبددالرحمن  -02

  1616 -هـ 1011/  3السعدي و دار األنبمر ط
بدد  و ألعددون المعبددود شددرح سددنن أبدد  داود و مرت ددر غميددة المق ددود فدد  حدد  سددنن أبدد  داود  -03

هددـ و تدددقيق 1322عبدددالرحمن شددرف الحددق محمددد أشددرف ال ددديق  العظددي  هبددمدي المتددوفى سددنة 
وت حيا محمد فؤاد عبدالبمق  و تحقيق وتعليدق ةت دحيا عبدد الدرحمن محمدد عثمدمن و دار إحيدمء 

   2111 -هـ 1021 – 1الترا  العرب  ط
هدـ و دار المعرفدة 192تدوفى سدنة فتا البمري بشرح  حيا البرمري و ابدن حجدر العسدقالن  الم  -00

 لبنمن  –بيرو   –
فتا القدير الجممع بين فن  الرواية والدراية من عل  التفسدير و محمدد بدن علد  الشدوكمن  المتدوفى  -09

   ط بال 1791سنة 
هدـ 1011 -0ط -هدـ 326الفروع من الكمف  و أب  جعفر محمد بن يعقدوب الكليند  المتدوفى سدنة  -09

 دار التعمرف 
جممعددة بددمريس  طبددط دار  –ق ددة الددزواج والعزوبددة فدد  العددمل  و الدددكتور علدد  عبدالواحددد وافدد   07

  1617القمهرة  –الفجملة  –ن  ة م ر 
   1699 1بيرو  ط –لسمن العرب محمد بن مكر  بن منظور األفريق  الم ري و دار  مدر  01
 1ط –بيدرو   –و مؤسسدة الغددير  لوال ن   عمر مم زنى إال شق  و أبو محمد بن أحمد بن علد  -06

 هـ 1011 - 1677 –

ترجمددة  –الدددكتور مميكدد  هددمر  ( الدددين والفكددر والفلسددفة واألدب ) ألممئددة األوائدد  فدد  التددمريخ  -91
 دار قتيبة للطبمعة والنشر  –عيس والمحمم  احمد غسمن سبمتو  االستمذ رملد السعد

 عبدهللا الفكيك   –ر الكتمب اإلسالم  دا –ألمتعة واثرهم ف  اإل الح اإلجتممع    -91
 السنة الرابعة  – 910مجلة الشراع الشيعية و العدد  -92
مجمددع البيددمن فدد  تفسددير القددران و الشدديخ و ابدد  علدد  الف دد  الطبرسدد  و منشددورا  محمددد علدد   -93

   1667 -هـ 1011/ 1لبنمن ط –بيرو   –بي ون و دار الكتب العلمية 
 النجف  –و سممحة اية هللا محمد محمد ال مدق ال در  مجمع ومسمئ  وردود -90
مجمدد  عقمئددد الشدديعة والمراجعددم  فدد  الميددزان و الشدديخ أبدد  عبدددهللا النعمددمن  األثددري و مكتبددة  99

   2110 -هـ 1020/ 1الشمرقة ط –ال حمبة و اإلممرا  
 –در طيبددة  –لقفدمري نم ددر بدن عبددهللا بدن علد  ا. مسدألة التقريدب بدين أهد  السدنة والشديعة و د  -99

 هـ 1013/ 2ط
  12ط /  1366 –  1677 –أبو القمس  الروئ  و مطبعة أشبيلية الحديثة  –ألمسمئ  المنتربة   -97
لبنددمن  –بيددرو   –دار الميددزان  –مسددمئ  رالفيددة حددمر في ددم أهدد  السددنة و الشدديخ علدد  ه  محسددن  -91

   1666/ 6ط
القددمهرة و مذيلددة بأحكددم   – الشدديبمن  و مؤسسددة قرطبددة مسددند اإلمددم  أحمددد بددن حنبدد  و أبددو عبدددهللا -96

 شعيب األرنؤوط
   1699هـ 1370النجف  –دار الوالء  –مسند اإلمم  جعفر ال مق عليط السال   -91
 مشمك  الزواج والطالق و تأليف محمد عل  حسين الحل  و مطبعة الزهراء و المو    -91
 النجف  –الدكتور أحمد الوائل  و مؤسسة النبراس  قنواتط المذهبية ومن فقط الجنس ف   -92
منمه  العرفمن ف  علو  القران و تأليف العالمة الشيخ محمد عبدالعظي  الزرقدمن  و تحقيدق وتليدق  -93

 م ر  –القمهرة  –همن  الحمج و المكتبة التوفيقية : 
أبد  العبدمس أحمدد بدن تيميدة تدأليف الشديخ  من مج السنة النبوية فد  نقدض كدال  الشديعة والقدريدة و -90

هددـ و وب ممشدط الكتدمب المسددمى بيدمن موافقدة  ددريا 721الحراند  الدمشدق  الحنبلدد  المتدوفى سدنة 
م دددر  –المطبعدددة الكبدددرى األميريدددة ببدددوالق1طللمؤلدددف المدددذكورو المعقدددو  ل دددحيا المنقدددو  
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 من ، ال مدقين و  للمال فتا هللا الكمشمن   -99
ترجمددة الدددكتور أبددو  –رأة فدد  اإلسددال  و الشدد يد هيددة هللا مرت ددى المط ددري نظددم  حقددوق المدد – 99

   1667ط ران  –إيران  –رابطة الثقمفة والعالقم  اإلسالمية  –زهراء النجف  
الن ميددة فدد  غريددب األثددر و ألبدد  السددعمدا  المبددمرك بددن محمددد الجددزري ألمعددروف بددمبن األثيددر و  -97

 –بيدرو   –محمدد الطندمن  و مدن منشدورا  المكتبدة العلميدة تحقيق طمهر أحمد الدراوي ومحمدود 
   1667 -هـ 1366لبنمن 

 ...الن مية أبو جعفر محمد بن الحسن الطوس   -91
نيدد  األوطددمر مددن أحمديدد  سدديد المرتددمر و شددرح منتقددى األربددمر لإلمددم  المجت ددد محمددد بددن علدد   -96 

 ط بال –القمهرة  –هـ دار الحدي  1299الشوكمن  المتوفى سنة 
ال دايدة شدرح بدايددة المبتدد  و لشدديخ اإلسدال  برهددمن الددين بددن حسدن بددن ابد  بكددر بدن عبدددالجلي   -71

  1هـ و مطبعة بمب الحلب  وأوالده و م ر ط 963المرغينمن  الحنف  المتوفى سنة 
 الشيخ محمد بن الحسدن الحدر العدممل  المتدوفى سدنة –وسمئ  الشيعة إلى تح ي  مسمئ  الشريعة  -71

 هـ 1012ق   –مؤسسة ه  البي  إلحيمء الترا  : هـ و تحقيق 1110
تأليف اإلمم  الشيخ أب  عل  الف   الطبرس  و منشورا  محمدد : مجمع البيمن ف  تفسير القران  -72

   1667 -هـ 1011/  1لبنمن ط –بيرو   –عل  بي ون و دار الكتب العلمية 
 1هدـ ط721ن عبدالحلي  بن تيميدة الحراند  المتدوفى سدنة مجموع الفتموى و لشيخ اإلسال  أحمد ب -73

 المملكة العربية السعودية –  1667هـ 1011 –
الم دبمح المنيددر فد  غريددب الشدرح الكبيددر للرافعد  أحمددد بدن محمددد بدن علدد  المقدري الفيددوم  و  -70

 بيرو   –المكتبة العلمية 
مددم  ولدد  هللا أحمددد بددن عبدددالرحي  مرت ددر التحفددة اإلثندد  عشددرية و تددأليف شددمه عبدددالعزيز اإل -79

الدهلوي و تعريب الشيخ غال  محمد بن مح  الدين عمر األسلم  و إرت ره وهذبدط السديد محمدود 
 –شددكر األلوسدد  و تحقيددق محددب الدددين الرطيددب و المؤسسددة العممددة للبحددو  العلميددة و الريددمض 

 هـ 1010المملكة العربية السعودية 
   1699 -هـ 1370 –النجف  –عليط السال  و دار الوالء  مسند اإلمم  جعفر ال مدق -79
 لبنمن ط بال  –بيرو   –معج  البلدان و تأليف يمقو  بن عبدهللا الحموي أبو عبدهللا و دار الفكر  -77
 النجف  –من فقط الجنس ف  قنواتط المذهبية و الدكتور أحمد الوائل  و مؤسسة النبراس  -71
فد  نقدض كدال  الشديعة والقدريدة و تدأليف الشديخ أبد  العبدمس أحمدد بدن تيميدة من مج السنة النبوية  -76

هدـ و وب ممشددط الكتدمب المسددمة بيدمن موافقددة  ددريا 721الحراند  الددد مشدق  الحنلدد  المتدوفى سددنة 
بملمطبعدددة الكبدددرى األميريدددة ببدددوالق م دددر  1المعقدددو  ل دددحيا المنقدددو  للمؤلدددف المدددذكور و ط

 هـ 1322
د و حدددوارا  عقمئديدددة بدددين األشدددمعرة واإلممميدددة و تدددأليف مقمتددد  بدددن عطيدددة مدددؤتمر علمدددمء بغددددا -11

/  2لبندددمن ط –بيدددرو   –لعملميدددة  يدددغ محمدددد شدددوق  الحدددداد و مؤسسددة التبل :الحجددمزي و تحقيدددق 
   2113 -هـ 1020

دد  فدد  أحكددم  المددرأة والبيدد  المسددل  فدد  الشددريعة اإلسددالمية و الدددكتور عبدددالكري  زيدددان و  -11 ألمف  
   1663 -هـ 1012/  1ط –شمرع سورية  –بيرو   –ة الرسملة مؤسس

 –مطبعددة أهدد  البيدد   –بقلدد  هيددة هللا محمددد الحسددين كمشددف الغطددمء  –الميثددمق العربدد  الددوطن   -12
   1691كربالء 

 – 2األردن ط –اربدد  –وركب  السفينة و مروان رليفم  و مؤسسة الغدير للدراسدم  اإلسدالمية  -13
 هـ 1021

الشديخ محمدد بدن الحسدن الحدر العدممل  المتدوفى  –مئ  الشيعة و إلدى تح دي  مسدمئ  الشدريعة وس -10
 هـ1012 –إيران  –ق   –مؤسسة ه  البي  إلحيمء الترا  : هـ و تحقيق 1110سنة 
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