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لق�د أطلعنا املوقع االلكرتوين )بوابة االزهر( � املوقع الرس�مي 
لالزه�ر الرشي�ف � ع�ى احلدي�ث اليوم�ي ال�ذي جرى ع�ى القناة 
الفضائي�ة املرصية يف اليوم اخلامس عرش من ش�هر يونيو 2017 مع 
االم�ام االكرب فضيل�ة الدكتور أمح�د الطيب ش�يخ االزهر الرشيف 

حول حرمة نكاح املتعة حتت عنوان هذا نّصه .
اإلم�ام األك�رب يف حديثه اليومي ع�ى الفضائي�ة املرصية:  زواج 
املتعة حرام .. وَمْن يفتي بإباحته بأي ش�كل من األشكال خائن لفقه 

15 يونيو 2017 أهل السنة •	
 ) ق�ال فضيل�ة اإلم�ام األك�رب: م�ا اتف�ق علي�ه الفقه�اء هو أن 
لل�زواج أركاًن�ا إذا توفرت صح الزواج، وإذا ُفق�د منها ركن أصبح 
عق�د ال�زواج باط�اًل، وما عليه مجهور فقهاء املس�لمني ه�و أنه ال بد 
يف ال�زواج م�ن ال�ويل كاألب واألخ عى حس�ب درج�ات الوالية، 
وش�اهدي عدل، والصيغ�ة التي تدل عى ت�رايض الطرفني، وهو ما 
يس�مى باإلجياب والقبول ب�أن يقول اخلاطب لويل الفت�اة : زوجني 
ابنت�ك ، أو موكلت�ك. وهذا يس�مى باإلجي�اب، فيق�ول وىل األمر : 
قبل�ت. وهذا يس�مى القبول، أو يق�ول ويل الفت�اة : زوجتك ابنتي. 
فيق�ول اخلاط�ب: قبلت. فالُب�د من إجي�اب وقبول، وه�ذه الصيغة 



تدّل عى أنه ليس هناك جرٌب أو غصٌب، لكن اإلمام أبا حنيفة أجاز 
ج نفَس�ها بنفس�ها؛ فلها كامل الوالية  للمرأة البالغة العاقلة أن ُتَزوِّ
يف ش�أن الزواج، وينش�أ العق�د بعبارهتا ويصّح، وم�ع أّنه قد أجاز 
للم�رأة أن تزوج نفس�ها ب�دون إذن وليه�ا، إاّل أنه ق�د احتاط حلق 
د يف اش�رتاط الكفاءة فيمن ختت�اره، وجعل له حّق  هذا الويل، فش�دَّ
االعرتاض إن كان املهر دون مهر املثل، مش�رًا إىل أّن  املرأة املغرتبة 
الت�ي تعي�ش يف بالٍد أخرى لظروف التعلي�م أو الوظيفة، يمكن هلا 
أن تزوج نفسها عى مذهب اإلمام أيب حنيفة ، لكن برشط أن يعلم 

أبوها هبذا الزواج.
وأك�د فضيلت�ه أّن األزهر الرشي�ف يرفض كّل الفت�اوى التي 
تق�ول بإباح�ة زواج املتع�ة، داعًي�ا َمن يفت�ي بذل�ك أن يّتقَي اهلل يف 
دينه ، ويف بنات املس�لمني؛ ألن علامء أهل السنة يشرتطون يف ركن 
"الصيغ�ة" ِم�ن بني ما يش�رتطون : أن تكون مؤب�دة، فإذ اقرتنت 
د بفرتة معّينة فالعقد  الصيغ�ة بام يدّل عى أّن الزواج مؤقت أو حم�دّ
باط�ل، واملؤق�ت عى قس�مني: ما ُذكر في�ه لفٌظ يدل ع�ى التزويج 
كأن يقول هلا: تزوجتك عى ثالثة أش�هر أو س�تة ويكون ذلك أمام 
ش�اهدين فَتقبل، أو يكون بلفظ املتعة سواء ُقّدرت فيها مدة أو ال، 
حرضه شهود أو ال، كأن يقول: أمتتع بك مّدة كذا فتقبل، وهذا هو 

زواج املتعة، والعقد باطل بإمجاع أهل السنة يف احلالتني.
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وتابع فضيلة اإلمام األكرب: ولكن الش�يعة اإلمامية خالفوا أهل 
السنة، وأباحوا نكاح املتعة والزواج املؤقت، وقد ذهبوا مذهبهم هذا 
اّتباًع�ا لروايات عندهم ، وفه�م خاص هبم لبعض نصوص القرآن، 
لك�ن علامء الّس�نة فّندوا كالمهم ونقضوه، وهن�ا يقول الدكتور عيل 
ا عليهم: ) إذا أردت�م أن تربروا ملذهبكم  حس�ب اهلل -رمح�ه اهلل- ردًّ
فابتعدوا عن القرآن؛ ألّن القرآن ليس لكم فيه كلمة واحدة تدّل عى 
أّن هذا الزواج مباح، وبالتايل فإن الزواج املؤقت ونكاح املتعة عقدان 
باطالن عند أهل الس�نة؛ ألّن حكمة ال�زواج التي ذكرها القرآن هي 
"الس�كن ، واملودة ، والرمحة"، والزواج املؤقت ينتهي بانتهاء املدة 
فأين السكن فيه؟!( . ولذلك يقول الشيخ شلتوت عن زواج املتعة: 
)إّن الرشيعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج يف السنة الواحدة أحَد عرَش 
رجاًل وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما متّكن من النساء دون حتميله 
ش�يًئا من تبعات الزواج؛ إن رشيعة تبيح هذا ال يمكن أن تكون هي 
رشيعة اهلل رّب العامل�ني ، وال رشيعة اإلحصان واإلعفاف(، مؤكًدا 
أّن األفاض�ل من علامء الش�يعة اإلمامية رغم قوهل�م بنكاح املتعة إاّل 

أهنم ال يرَضْونه لبناهتم؛ ألّنه يزري هبم(.
وأوض�ح فضيل�ة اإلمام األكرب أّن الفتاوى الش�اذة - من بعض 
دع�اة الفضائيات-  التي ُتبيح نكاح املتعة بأّي ش�كل من األش�كال 
فيه�ا خيانة ألهل الس�نة واجلامعة الذي�ن أمجعوا ع�ى ُحرمته، فمثاًل 
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عند قوله تعاىل: )َفاَم اْس�َتْمَتْعُتم بِِه( ال خيلو تفسٌر واحد من تفاسر 
الق�رآن الكري�م دون أن ُيف�ّ� وُيب�نّي أن نكاح املتعة أو ما يس�مى 
زواج املتع�ة حرام عند أهل الس�نة باإلمجاع، وه�ذا ما عليه الفقهاء 
امُلحَدثون من أساتذة الرشيعة وعلامئها األمناء عى دينهم من أمثال 
الش�يوخ العلامء الكب�ار املتضّلعني م�ن الفقه واألصول والتفس�ر 
واحلديث كالش�يخ "ش�لتوت" والش�يخ " أبو زهرة" والش�يخ عيل 
حس�ب اهلل واألستاذ زكريا الربي، وكّل أساتذة الرشيعة يف كليات 
احلق�وق ، وكليات الرشيعة والقانون باألزه�ر ، مّمن ُيعتد بآرائهم، 
وه�م جممع�ون عى فس�اد ال�زواج املؤق�ت، أو نكاح املتع�ة ، وهو  
حرام، وهذا ما قرره مجهور املسلمني من أيام النبي – صى اهلل عليه 

وسلم- حتى وقتنا هذا.
وأش�ار فضيلة اإلم�ام األكرب إىل أن نكاح املتع�ة ال مراث فيه 
وال ط�الق؛ ألّن�ه خارج ع�ن معن�ى األرسة والبيت ؛ وم�ا هو إاّل 
عب�ارة ع�ن لقاء مؤقت بني الرج�ل واملرأة من أجل قضاء الش�هوة 
فق�ط، وَم�ن هذه احُل�ّرة التي تقبل ه�ذا اإلذالل؟! أليس ه�ذا بيًعا 
جلس�دها لِقاَء َحْفَنٍة من امل�ال؟! ، وما الفرق بينه�ا وبني البغايا؟!. 
موّجًها حديَثه ملن يس�تمعون للفتاوى الش�اذة م�ن البنني والبنات، 
فق�ال فضيلته : اس�ألوا من يفتيكم بإباحة ن�كاح املتعة: هل ترضاه 
البنت�ك؟، فإذا رف�ض ، فقولوا له: اّتِق اهلل يف بنات املس�لمني، ويف 
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عائالت مرص وبيوتاهتا.
وخت�م فضيلت�ه حديثه بأّن معاجلة مش�كلة العنوس�ة ومش�كلة 
الشباب غر القادر عى الزواج ، ليس بأن نفتيهم بنكاح املتعة، فهذا 
ُيَعدُّ خيانًة لفقه أهل الس�نة ، وخيانًة للِعلم ؛ حُمّذًرا من اّتباع الفتاوى 
الشاذة التي ُتبيح هذا النوع من النكاح، مؤكًدا أّن األزهر يقول : إّن 

زواج املتعة حرام ، وإّنه قريُن البِغاء()1(.
 ه�ذا وقد ُعرف الطيب بطيب ُخلقه، وس�عة ص�دره ، وغزارة 
علمه، وَسمعنا عنه الكثر منذ توليه منصب مشيخة االزهر الرشيف 
باالعت�دال ، والوس�طية ، واالبتعاد عن إث�ارة االختالفات  الفقهية 
واملذهبية والتطّرف ، والسعي يف وحدة االمة ومتاسكها ضد أعدائها، 

والتقريب بني مذاهبها من خالل مشرتكاهتا العقائدية والفقهية . 
وألمهية هذا املوضوع ، وما ُيشّنع به عى الشيعة االمامية االثنى 
عرشي�ة قدياًم وحديث�ًا لو فعله البعض منهم حلاج�ة ، أو رضورة مع 
مرشوعيت�ه وحّليت�ه، واالبتعاد عن املحّرمات . عل�اًم أّن هذا النكاح 
ونه نكاح املسيار، أو  إن فقد مرشوعيته ، فاّنه يش�به من وجه بام يس�مّ
نكاح املصالح ، أو نكاح الفندقة ، أو جهاد النكاح أخرًا أوغرذلك 

من االسامء املفتعلة ، والتي ما أنزل اهلل هبا من سلطان.

) azhar.eg ( . املصدر : بوابة االزهر )1(
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أقسام النكاح
أمجع فقهاء االمامية عى أّن النكاح املرشوع ينقس�م اىل أقس�ام 

ثالثة : 
القس�م األول : النكاح الدائم ، وربام ُيسّمى ب� )نكاح الغبطة( 
أيض�ًا، وه�و النكاح املنعقد بغر أجل وال اش�رتاط . ويش�رتط فيه 
النفقة مع التمكن من االستمتاع، ويلحق فيه األوالد باآلباء ظاهرًا، 
ويستحّب فيه عند العقد اإلشهاد، واإلعالن ، واالظهار، والوليمة 
عن�د الزف�اف ، وبه جتب املوارثة . فاذا ثب�ت النكاح بني الزوجني ، 
فال يزول إاّل بالطالق ، أو اللعان، أو الرّدة عن االس�الم، أو موت 
إنس�ان ، أو غ�ر ذلك من أنواع الُفرقة، وم�ا يتحقق فيه من حقوق  

املوارثة  واألحكام.
ى بالن�كاح املؤقت، أو  القس�م الثاين : نكاح املتعة، أو ما يس�مّ
النكاح املنقطع، وينعقد بأجٍل ُمعنّي باأليام أو الشهور، بل بالسنني 
واألع�وام ، وبمه�ٍر معنّي معلوم . وم�ن رشط صحته ِذكُر األجل، 
وامله�ر املع�نيّ أو املوصوف ، وهبذي�ن احُلكمني يتمّيز ع�ن النكاح 
ي متعة  الدائ�م ، ف�إن ُعنّي فيه امله�ر ومل يذكر فيه األجل ، وإن س�مّ
حل�ق ب�األول ، وكان نكاحًا دائ�اًم . وإن ُذكر األج�ل ومل يذكر املهر 
كان فاس�دًا ، وإن مل يذكر مهر، وال أجل كان باطاًل أيضًا، ويشرتك 

هو والنكاح الدائم يف إحلاق األوالد بآبائهم . 
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القس�م الثالث : نكاح مل�ك اليمني، وهو خيت�ص بوطء اإلماء 
مّمن يملكهّن دون احلرائر من النساء. 

أّما ما ُيس�ّمى بنكاح الشغار ، وصورته أن يقول الرجل لآلخر: 
زوجتك بنتي عى أن تزوجني بنتك ، عى أن يكون بضع كّل واحدة 

منهام مهر األخرى. 
فنكاح الش�غار باط�ل عند فقهاء االمامي�ة ، ووافقهم عى ذلك 
مالك ، والشافعي، وأمحد بن حنبل ، وإسحاق. غر أّن مالكًا أفسده 
من حيث فساد املهر ، وأفسده الشافعي من حيث أّنه ملك لبضع كّل 

واحد من شخصني )1( . 
وذه�ب الزه�ري ، والث�وري ، وأب�و حنيفة وأصحاب�ه : إىل أن 

نكاح الشغار صحيح ، وإّنام َفسد فيه املهر ، فال يفسد بفساده )2( .

)1( اخلالف 4 /339، واألم 5 /76 و 77 ، وخمترص املزين : 174 ، واملدونة 
الك�ربى 2 /152 ، واملبس�وط 5 /105، و 174 ، واملغني البن قدامة 7 
/568 ، وال�رشح الكب�ر 7 /529 ، وعم�دة الق�اري 20 /109، وفتح 
الب�اري 9 /163 و 164 ، وبداي�ة املجته�د 2 /57 ، وني�ل األوط�ار 6 
/279 ، وأس�هل املدارك 2 /87 ، واملجموع 247/16 و131 ، وس�بل 

السالم 3 : 995 . 
)2( اخل�الف 4 /339، واملبس�وط 5 /105 ، واللب�اب 2 /199 ، واملغن�ي 
البن قدامة 7 /568 ، وعمدة القاري20 /108 و 109 ، والرشح الكبر 
7 /529 ، وفت�ح الب�اري 163/9 و 164 ، وبداي�ة املجته�د 2 /57 ، 
واملجموع 16 /247 و131، ونيل األوطار 279/6، وس�بل الس�الم 3 

. 995/
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وقال ابن حزم : ) قال أبو حممد : واختلف الناس يف هذا � يعني 
نكاح الش�غار �  فقال مالك : ال جيوز هذا النكاح وُيفس�خ ، دخل 
هب�ا أو مل يدخل ، وكذلك لو ق�ال : أزّوجك ابنتي عى أن تزوجني 
ابنتك بامئة دينار ، فال خر يف ذلك . وقال ابن القاس�م: ال يفس�خ 
هذا ان دخل هبا . وقال الش�افعي : يفسخ هذا النكاح إذا مل يسّم يف 
ذلك مهرًا، فان س�ّميا ل�كّل واحدة منهام مه�رًا، أو إلحدامها دون 
يا ، وكان لكّل  األخرى، ثبت النكاحان معًا، وبطل املهر الذي س�مّ
واحدة منهام مهر مثلها إن مات أو وطأها ، أو نصف مهر مثلها إن 
طّلق قبل الدخول.وق�ال الليث ، وأبوحنيفة وأصحابه : هو نكاح 
صحي�ح ، ذكرا لكّل واحدة صداقًا أو إلحدامها دون األخرى ، أو 
مل يذك�را صداق�ًا أصاًل ، أو اش�رتطًا . ثّم ق�ال : فوجدنا يف ذلك ما 
روين�اه من طريق مس�لم ، حدثن�ا أبو بكر بن أيب ش�يبة، حدثنا ابن 
نمر ، عن عبيد اهلل بن عمر ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب 
هريرة قال : » هنى رس�ول اهلل صّى اهلل عليه وس�لم عن الش�غار « ، 
والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ، 

أو زوجني أختك وأزوجك اختي()1(.

صفة نكاح املتعة
أّم�ا م�ا ورد يف نكاح املتع�ة ، فقد أمجع فقه�اء االمامية عى أّنه 

)1( املحى 9 /514 .



مب�اح جائ�ز، وصورت�ه : أن يعقد ع�ى امرأة مل�دة معلوم�ة، وبمهر 
معل�وم، ف�إن مل يذكر املدة كان العقد دائاًم . وإن ذكر األجل ومل يذكر 
امله�ر بطل العقد، وإن ذك�ر مدة جمهولة، مل يص�حّ عى الصحيح من 

املذهب .
قال عيل بن بابويه القمي املتويف س�نة 329 ه� : والوجه الثاين: 
ن�كاح بغر ش�هود وال مراث ، وهي نكاح املتع�ة برشوطها ، و هي 
أن تس�أل املرأة : فارغة هي أم مش�غولة بزوج ، أو بعدة ، أو بحمل؟ 
ف�إذا كانت خالية من ذل�ك ، قال هلا: متتعيني نفس�ك عى كتاب اهلل 
وس�نة نبي�ه ص�ى اهلل عليه وآل�ه نكاحا غر س�فاح، كذا وك�ذا بكذا 
وكذا، وتبنّي املهر واألجل عى أن ال ترثيني وال أرثك ، وعى أن املاء 
أضعه حيث أش�اء، وعى أّن األجل إذا انقىض كان عليك عدة مخسة 
وأربعني يومًا . فإذا أنعمِت ُقلَت هلا : قد متعتني نفسك . وتعيد مجيع 
ال�رشوط عليه�ا ألّن الق�ول األول خطب�ة ، وكّل رشط قبل النكاح 
فاس�د ، وإّن�ام ينعقد األمر بالقول الثاين ، ف�إذا قالت يف الثاين : نعم ، 
دف�ع إليه�ا املهر أو ما حرض منه ، وكان م�ا يبقى دينا عليك وقد حل 

لك حينئذ وطؤها )1( .
وقال الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن املتوىف سنة 413ه� : 
نكاح املتعة هو نكاح ألجل ُمسّمى بعوض معلوم . وأمجع املسلمون 

)1( فقه الرضا : 232 .
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ع�ى مرشوعية ه�ذا النكاح بإذن النبي صى اهلل عليه وآله وس�لم ، 
وأمر مناديه أن ينادي هبا ، وَعمل الصحابة هبا )1( .

وقال الشيخ محزة بن عبد العزيز الديلمي املتوىف سنة 448ه�: 
ن�كاح املتعة، وهو املؤج�ل املفتقر إىل تعيني األج�ر والعمل ، وكّل 
رشوط ن�كاح الدوام رشوطه، إاّل أهّنا تبني منه باألجل، وبأنه جيوز 
نكاح الكتابيات فيه . ويتلفظ يف العقد ب املتعة، بأن يقول : ) َمّتعيني 
َنفِسِك ( ، وكّل ما يستحب يف النكاح الدائم من االعالن واالشهاد 

مل ُيسّن هاهنا)2(.
وقال الش�يخ حممد بن احلس�ن الطويس املتوىف س�نة 460 ه� : 
نكاح املتعة عندنا مباح جائز ، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة، 
بمه�ر ٍمعلوم ، ف�إن مل يذكر املدة كان العقد دائ�اًم . وإن ذكر األجل 
ومل يذك�ر امله�ر بط�ل العق�د ، وإن ذكر م�دة جمهول�ة ، مل يصّح عى 

الصحيح من املذهب )3(.
ه�ذه نبذة وجيزة تفيد صف�ة نكاح املتعةعند فقه�اء االمامية ، 

وإمجاعهم عليه، ومن أراد الزيادة فلراجع كتب القوم . 
ك�ام أش�ار بعض العل�امء من أهل الس�نة اىل صفة ه�ذا النكاح 

منهم :

)1( خالصة االجياز يف املتعة : 19 -20 .
)2( املراسم العلوية يف االحكام النبوية : 157.

)3( اخلالف 4 /340 . 



م�ا ذكره يوس�ف بن عب�د اهلل بن عب�د الربحيث ق�ال : قال أبو 
عم�ر: مل خيتلف العلامء من الس�لف واخللف أن املتعة نكاح إىل أجل 

ال مراث فيه، والُفرقة تقع عند انقضاء األجل من غر طالق )1(.
وق�ال حممد بن أمح�د القرطبي : قال أبو عم�ر: مل خيتلف العلامء 
من الس�لف واخللف أّن املتعة نكاح إىل أجل ال مراث فيه، والُفرقة 
تق�ع عن�د انقضاء األجل من غ�ر طالق. وقال اب�ن عطية : وكانت 
املتعة أن يتزوج الرجل املرأة بش�اهدين وإذن الويل إىل أجل مسّمى، 
وع�ى أن ال مراث بينهام، ويعطيها م�ا اتفقا عليه، فإذا انقضت املدة 
فلي�س له عليها س�بيل ، ويس�تربئ رمحها ؛ ألّن الول�د الحٌق فيه بال 

شك، فإن مل حتمل حّلت لغره ()2(.

أركان نكاح املتعة
ل�و طالعن�ا املصادر الفقهي�ة عند فقه�اء االمامية قدي�اًم وحديثًا 
لوجدن�ا إمجاعه�م عى اّن لن�كاح املتعة ركنني أساس�ني ال يتّم العقد 

ااّل هبام وهي :
الركن األول : صيغة العقد، والبّد فيها من إجياب وقبول. ولفظ  
االجي�اب  ه�و الصادر م�ن الزوج�ة ، أو الويل أو من يق�وم مقامهام. 

والقبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو مّمن يقوم مقامه. 
الرك�ن الث�اين : املتعاقدان ، ومه�ا كّل إمرأة ُيب�اح العقد عليها ، 

)1( االستذكار 5 /506 .
)2( اجلامع الحكام القرآن 5 /132.
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أو ولّيه�ا ، أو وكيلها. و ال�زوج ، أو ولّيه ، أو وكيله. أّما غرمها مّما 
يتوق�ف عليه صحة العقد يف نظ�ر الرشع فهي خارجة عن ماهيته ، 

ويقال هلا رشوط ال أركان . 
وقد أش�ار الفقهاء اىل ما جيب يف صيغ�ة العقد من ألفاظ، وما 
يش�رتط يف العاق�د م�ن رشوط وأح�كام . كام اش�رتطوا يف النكاح 
النفق�ة م�ع التمكني من االس�تمتاع ، والقس�م ب�ني الزوجات عند 
تعدده�ا، وما يلحق فيه من االوالد باآلباء ، وبيان ما يس�تحب فيه 
عن�د العقد من اإلش�هاد ، واالعالن ، واالظه�ار ، والوليمة وغر 

ذلك، يطول بذكرها املقام ، وهي مذكورة يف مظاهنا. 

وق�د ج�اء يف مس�تهل حديثكم ك�ام تق�ّدم ع�ن أركان الزواج 
بقولك�م: ) ما اتف�ق عليه الفقهاء هو أن لل�زواج أركاًنا إذا توفرت 
ص�ّح الزواج، وإذا ُفق�د منها ركن أصبح عقد ال�زواج باطاًل، وما 
عليه مجهور فقهاء املسلمني هو أنه ال ُبّد يف الزواج من الويل كاألب 
واألخ عى حس�ب درج�ات الوالية، وش�اهدي ع�دل، والصيغة 
التي ت�دّل عى ترايض الطرفني، وهو ما يس�مى باإلجياب والقبول 
بأن يق�ول اخلاطب لويل الفتاة : زوجني ابنت�ك أو موكلتك، وهذا 
يس�مى باإلجياب، فيقول وىل األمر : قبلُت ، وهذا يس�مى القبول، 
أو يق�ول ويل الفت�اة : زوجتك ابنتي، فيق�ول اخلاطب : قبلُت، فال 
ُبد من إجياب وقبول، وهذه الصيغة تدل عى أنه ليس هناك جرب أو 



ج  غص�ب، لكن اإلمام أبا حنيفة أجاز للم�رأة البالغة العاقلة أن ُتَزوِّ
نفَس�ها بنفس�ها ؛ فلها كام�ل الوالية يف ش�أن الزواج، وينش�أ العقد 
بعبارهتا ويصّح، ومع أّنه قد أجاز للمرأة أن تزوج نفس�ها بدون إذن 
د يف اش�رتاط الكفاءة  وليه�ا، إاّل أنه قد احتاط حلّق هذا الويل ، فش�دَّ
فيم�ن ختتاره، وجعل له حّق االعرتاض إن كان املهر دون مهر املثل، 
مشًرا إىل أن  املرأة املغرتبة التي تعيش يف بالٍد أخرى لظروف التعليم 
أو الوظيفة، يمكن هلا أن تزوج نفسها عى مذهب اإلمام أيب حنيفة ، 

لكن برشط أن يعلم أبوها هبذا الزواج(.

وق�د أرشن�ا قبل قلي�ل اىل ما قاله الش�يخ مح�زة بن عب�د العزيز 
الديلمي يف بيان رشوط نكاح املتعة بقوله: وكّل رشوط نكاح الدوام 
رشوط�ه، إاّل أهّنا تبني منه باألجل، وبأنه جيوز نكاح الكتابيات فيه . 
ويتلف�ظ يف العقد ب املتعة، وهذا يدل عى أن الوالية عى الباكرة ُركن 

من أركانه، وكذلك الصيغة التي جيب أن يتلفظ هبا كال الطرفني .

نكاح املتعة يف الكتاب
ومّما اس�تدل به الفقهاء عى إباحة نكاح املتعة ما ورد يف الكتاب 
العزي�ز م�ن آيات بين�ات ، ذكر ذلك  حممد بن جري�ر الطربي املتوىف 
س�نة 310 ه� حي�ث قال : ) اختل�ف أهل التأوي�ل يف تأويل قوله : 
﴾ فقال بعضهم: معن�اه : فام نكحتم منهن  َ﴿ َف�اَم اْس�َتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ
فجامعتموه�ن، يعن�ي من النس�اء، ﴿ َفآُتوُه�نَّ ُأُجوَرُه�نَّ َفِريَضًة﴾ 
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يعن�ي: صدقاهتن فريض�ة معلومة . وقال آخرون : بل معنى ذلك : 
فام متتعتم به منهن بأجر متتع اللذة، ال بنكاح مطلق عى وجه النكاح 

الذي يكون بويل وشهود ومهر . ثم قال : ِذكر من قال ذلك : 

حدثنا حممد بن احلس�ني، قال : حدثنا أمح�د ابن مفضل، قال: 
حدثن�ا أس�باط، عن الس�دي : ﴿ َفاَم اْس�َتْمَتْعُتم بِ�ِه ِمْنُه�نَّ َفآُتوُهنَّ 
ُأُجوَرُه�نَّ َفِريَض�ًة َواَل ُجَن�اَح َعَلْيُك�ْم ِفي�اَم َتَراَضْيُت�م بِ�ِه ِم�ن َبْعِد 
اْلَفِريَضِة﴾. فهذه املتعة الرجل ينكح املرأة برشط إىل أجل مس�مى، 
ويش�هد ش�اهدين، وينكح باذن وليها، وإذا انقضت املدة فليس له 
عليها س�بيل وهي منه برية، وعليها أن تستربئ ما يف رمحها، وليس 
بينه�ام مراث، ليس ي�رث واحد منهام صاحب�ه . حدثني حممد ابن 
عم�رو، ق�ال : حدثنا أبو عاصم، عن عيس�ى، عن اب�ن أيب نجيح، 
عن جماهد: ﴿ َفاَم اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ ﴾ قال : يعني نكاح املتعة ()1(.

وقال فخر الدين الرازي يف تفسره : أما القائلون بإباحة املتعة 
فقد احتجوا بوجوه : 

احلج�ة األوىل: التمس�ك هب�ذه اآلية أعن�ي قوله تع�اىل : ﴿ َأن 
ِصنِ�نَي َغْرَ ُمَس�اِفِحنَي َفاَم اْس�َتْمَتْعُتم بِ�ِه ِمْنُهنَّ  ْ َتْبَتُغ�وْا بَِأْمَوالُِك�م حمُّ

َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ﴾)2(  ويف االستدالل هبذه اآلية طريقان :

)1( جامع البيان يف تنزيل آي القران 5 /18 .
)2( سورة النساء 4 :24 .



الطري�ق األول : أّن قول : ن�كاح املتعة داخل يف هذه اآلية؛ ألّن 
قول�ه : ﴿ َأن َتْبَتُغ�وْا بَِأْمَوالُِك�م ﴾ يتناول من ابتغى بامله االس�تمتاع 
باملرأة عى س�بيل التأبيد، ومن ابتغى بامله عى س�بيل التأقيت ، وإذا 
كان كّل واح�د من القس�مني داخ�اًل فيه، كان قول�ه : ﴿ َوُأِحلَّ َلُكم 
�ا َوَراء َذلُِك�ْم َأن َتْبَتُغوْا بَِأْمَوالُِكم ﴾  يقتيض حّل القس�مني، وذلك  مَّ

يقتيض حّل املتعة.
الطري�ق الث�اين : أن نق�ول : هذه اآلية مقصورة ع�ى بيان نكاح 

املتعة، وبيانه من وجوه: 
األول : ما روي أن أيب بن كعب كان يقرأ : ﴿َ  َفاَم اْس�َتْمَتْعُتم بِِه 
ِمْنُه�نَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ﴾، وهذا أيضًا هو قراءة ابن عباس، وااُلّمة 
م�ا أنك�روا عليهام يف هذه الق�راءة، فكان ذلك إمجاع�ًا من األمة عى 
صح�ة هذه القراءة، وتقريره ما ذكرمت�وه يف أّن عمر ملا منع من املتعة 
والصحاب�ة م�ا أنكروا علي�ه كان ذل�ك إمجاعًا عى صحة م�ا ذكرنا، 

وكذا هاهنا، وإذا ثبت باالمجاع صحة هذه القراءة ثبت املطلوب . 
الث�اين : أن املذك�ور يف اآلي�ة إّنام هو جمرد االبتغ�اء باملال، ثم اّنه 
تعاىل أمر بايتائهن أجورهن بعد االس�تمتاع هبن، وذلك يدّل عى أن 
جم�رد االبتغاء بامل�ال جيوز الوطء، وجمرد االبتغ�اء باملال ال يكون إاّل 
يف نكاح املتعة، فأما يف النكاح املطلق فهناك احلّل إّنام حيصل بالعقد، 
ومع الويل والش�هود، وجم�رد االبتغاء باملال ال يفي�د احلّل، فدل هذا 
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عى أن هذه اآلية خمصوصة باملتعة . 
الثال�ث : أن يف ه�ذه اآلي�ة أوج�ب إيت�اء األج�ور بمج�رد 
االستمتاع، واالستمتاع عبارة عن التلذذ واالنتفاع، فأّما يف النكاح 
فايت�اء األج�ور ال جيب عى االس�تمتاع البتة، بل ع�ى النكاح، أال 
ت�رى أن بمج�رد الن�كاح يل�زم نصف امله�ر، فظاه�ر أن النكاح ال 
يس�مى استمتاعًا، ألّنا بينا أن االس�تمتاع هو التلذذ، وجمرد النكاح 

ليس كذلك . 
الراب�ع : أّنا ل�و محلنا هذه اآلية عى حكم الن�كاح ، لزم تكرار 
بي�ان حك�م الن�كاح يف الس�ورة الواح�دة، ألن�ه تعاىل ق�ال يف أول 
َن النَِّس�اء َمْثَنى َوُثاَلَث  ه�ذه الس�ورة : ﴿ َفانِكُحوْا َم�ا َطاَب َلُكم مِّ
َوُرَب�اَع﴾)1( . ثم قال : ) َوآُتوْا النََّس�اء َصُدَقاهِتِ�نَّ نِْحَلًة ( )2(. أّما لو 
محلن�ا هذه اآلية عى بيان نكاح املتع�ة كان هذا حكام جديدًا، فكان 

مَحل اآلية عليه أوىل واهلل أعلم . 
احلج�ة الثاني�ة عى جواز نكاح املتع�ة : أن األمة جممعة عى أّن 
ن�كاح املتعة كان جائزًا يف االس�الم، وال خالف بني أحد من األمة 
فيه، إّنام اخلالف يف طريان الناسخ، فنقول : لو كان الناسخ موجودًا 
لكان ذلك الناس�خ إّما أن يكون معلوم�ًا بالتواتر، أو باآلحاد، فان 

)1( سورة النساء 4 : 3 .

)2( سورة النساء 4 : 4 .



كان معلوم�ًا بالتوات�ر، كان عيل بن أيب طالب ، وعبد اهلل بن عباس ، 
وعم�ران بن احلص�ني منكرين ملا عرف ثبوت�ه بالتواتر من دين حممد 
ص�ّى اهلل عليه وس�لم، وذل�ك يوجب تكفرهم، وه�و باطل قطعًا، 
وإن كان ثابت�ًا باآلح�اد فه�ذا أيضًا باط�ل، ألنه مل�ا كان ثبوت إباحة 
املتعة معلومًا باالمجاع والتواتر، كان ثبوته معلومًا قطعًا، فلو نسخناه 

بخرب الواحد ؛ لزم جعل املظنون رافعًا للمقطوع وإنه باطل . 
قال�وا : ومّم�ا يدّل أيضًا ع�ى بطالن القول هبذا النس�خ، أّن أكثر 
الرواي�ات ذكرت أّن النبي صّى اهلل عليه وس�لم هنى عن املتعة وعن 
حل�وم احلم�ر األهلية ي�وم خيرب ، وأكث�ر الروايات أن�ه عليه الصالة 
والسالم أباح املتعة يف حجة الوداع، ويف يوم الفتح، وهذان اليومان 
متأخ�ران ع�ن يوم خي�رب، وذلك ي�دّل عى فس�اد ما روي أن�ه عليه 
السالم نسخ املتعة يوم خيرب ، ألّن الناسخ يمتنع تقّدمه عى املنسوخ، 
وقول من يقول : إّنه حصل التحليل مرارًا والنس�خ مرارًا ضعيف ، 
مل يقل به أحد من املعتربين، إاّل الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه 

الروايات .
احلج�ة الثالث�ة : م�ا روي أّن عمر ق�ال عى املنرب : متعت�ان كانتا 
مرشوعتني يف عهد رسول اهلل صّى اهلل عليه وسلم، وأنا أهني عنهام: 
متعة احل�ج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصي�ص عى أن متعة النكاح 
كانت موجودة يف عهد الرس�ول صّى اهلل عليه وس�لم، وقوله : وأنا 
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أهن�ي عنهام يدّل عى أّن الرس�ول صّى اهلل عليه وس�لم ما نس�خه، 
وإّنام عمر هو الذي نسخه . 

وإذا ثب�ت هذا فنق�ول)1( : هذا الكالم يدّل ع�ى أّن ِحّل املتعة 
كان ثابتًا يف عهد الرس�ول صّى اهلل عليه وس�لم، وأّنه عليه السالم 
ما نس�خه، وأنه ليس ناس�خ ااّل نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن 
ال يصر منس�وخًا ؛ ألّن ما كان ثابتًا يف زمن الرس�ول صّى اهلل عليه 
وس�ّلم وما نسخه الرس�ول، يمتنع أن يصر منس�وخًا بنسخ عمر، 
وه�ذا هو احلّجة التي احتج هبا عم�ران بن احلصني حيث قال : إّن 
اهلل أن�زل يف املتع�ة آية ، وما نس�خها بآية أخرى، وأمرنا رس�ول اهلل 
ص�ّى اهلل علي�ه وس�لم باملتعة ، وما هنان�ا عنها، ثم ق�ال رجل برأيه 
ما ش�اء، يريد أّن عم�ر هنى عنها، فهذا مجلة وج�وه القائلني بجواز 

املتعة( )2(.
وبام رواه البخاري بس�نده عن إس�امعيل ، ع�ن قيس قال: قال 
عب�د اهلل :كّنا نغزو مع رس�ول اهلل ص�ىّ اهلل عليه وس�لم وليس لنا 
يشء، فقلن�ا : أاّل نس�تخيص؟ فنهان�ا ع�ن ذلك، ثم رخ�ّص لنا ان 
ُموْا  رِّ ِذيَن آَمُنوْا اَل حُتَ �ا الَّ َ ننك�ح املرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا : ﴿َيا َأيُّ

)1( القول لفخر الدين الرازي فتأمل .
)2( تفسر الفخر الرازي 10 /51 - 53 .



.)2 َباِت َما َأَحلَّ اهلّلُ َلُكْم َواَل َتْعَتُدوْا إِنَّ اهلّلَ اَل حُيِبُّ امْلُْعَتِديَن﴾)1( َطيِّ
وب�ام رواه البخ�اري بس�نده أيضًا عن عمران ب�ن حصني  قال : 
نزل�ت آي�ة املتعة يف كتاب اهلل، ففعلناها مع رس�ول اهلل صّى اهلل عليه 
وس�ّلم، ومل ين�زل قرآن حُيّرمه�ا، ومل ينه عنها حتى م�ات. قال رجل 

برأيه ما شاء . قال حممد: يقال إنه عمر()3(.
وقال ابو اسحاق أمحد الثعلبي املتوىف سنة 427ه� : ثم اخُتلف 
يف اآلي�ة أحمكم�ة ه�ي أم منس�وخة ؟ فق�ال ابن عباس: ه�ي حمكمة 
ورّخ�ص يف املتع�ة ، وهي أن ينكح الرجل املرأة بويل وش�اهدين إىل 
أج�ل معل�وم ، فإذا انق�ىض األجل فليس له عليها س�بيل ، وهي منه 
بريئ�ة ، وعليه�ا أن تس�تربي ما يف رمحه�ا وليس بينهام م�راث . قال 
حبي�ب اب�ن أيب ثابت : أعط�اين ابن عباس مصحفًا فق�ال : هذا عى 
ق�راءة ُأيب ، فرأي�ت يف املصح�ف ) َف�اَم اْس�َتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُه�نَّ إىل أجل 
مس�ّمى ( . وروى داود ع�ن أيب ن�رضة قال : س�ألت ابن عباس عن 
املتعة فقال : أما تقرأ س�ورة النس�اء ؟ قلت : بى ، قال: فام تقرأ : )َفاَم 
اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ إىل أجل مسّمى ( ؟ قلت : ال ، أقرأها هكذا . قال 

ابن عباس : واهلل هلكذا أنزهلا اهلل ، ثالث مّرات )4(. 

)1( سورة املائدة  5 : 87 .
)2( صحيح البخاري 5 /158 .

)3( الكشف والبيان عن تفسر القران 3 /286 .

)4( الكشف والبيان عن تفسر القران 3 /286 .
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وقال الثعلبي أيضًا :  ) وروى شعبة، عن احلكم بن عتبة ق�ال: 
س�ألته عن هذه اآلية : ﴿ َفاَم اْس�َتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ ﴾ أمنسوخة هي ؟ 
قال : ال . قال احلكم : قال عيل بن أيب طالب كّرم اهلل وجهه : ) لوال 

أن عمر هنى عن املتعة ما زنا إاّل شقي()1(. 
ث�م ق�ال : أبو رجاء العطاردي، عن عم�ران بن احلصني قال : 
نزلت هذه اآلية - املتعة - يف كتاب اهلل، مل تنزل آية بعدها تنسخها، 
فأمرنا هبا رس�ول اهلل صّى اهلل عليه وس�لم، ومتتعنا مع رس�ول اهلل 
صّى اهلل عليه وسلم ومل ينهنا عنه، وقال رجل بعد برأيه ما شاء()2(.
وبام رواه أمحد بن حنبل بس�نده عن أيب رجاء ، عن عمران بن 
حص�ني قال: نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل، وعملنا هبا 
مع رس�ول اهلل صّى اهلل عليه وس�لم، فلم تنزل آية تنسخها، ومل ينه 

عنها النبي صّى اهلل عليه وسلم حتى مات()3(.
ومّم�ا يمكن االس�تدالل ع�ى إباحة ن�كاح املتع�ة : قوله تعاىل 
�ا َوَراء َذلُِكْم َأن  بع�د ذك�ر امُلحّرمات من النس�اء: ﴿ َوُأِح�لَّ َلُكم مَّ
ِصنِ�نَي َغْرَ ُمَس�اِفِحنَي َفاَم اْس�َتْمَتْعُتم بِ�ِه ِمْنُهنَّ  ْ َتْبَتُغ�وْا بَِأْمَوالُِك�م حمُّ
َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفياَم َتَراَضْيُتم بِِه ِمن َبْعِد 

)1( املصدر السابق .
)2( نفس املصدر .

)3( مسند أمحد بن حنبل  4 /436 .



اْلَفِريَضِة ﴾)1(  ولفظ االس�تمتاع والتمت�ع وإن كان واقعًا يف األصل 
ع�ى االلتذاذ واالنتفاع، فبعرف الرشع قد صار خمصوصًا هبذا العقد 
، ال س�يام إذا ُاضي�فَ إىل النس�اء، وال ُيفه�م من ق�ول القائل:  املع�نيّ

)ُمتعة النساء( إاّل هذا العقد املخصوص ، دون التلذذ واملنفعة . 
ومّم�ا يمكن االس�تدالل ب�ه قوله تع�اىل بعد ذك�ر املحّرمات من 
ِصننَِي َغْرَ  ْ ا َوَراء َذلُِكْم َأن َتْبَتُغوْا بَِأْمَوالُِكم حمُّ النساء: ﴿َوُأِحلَّ َلُكم مَّ
ُمَساِفِحني ﴾ يبيح العقد عى النساء، والتوصل باملال إىل استباحتهن، 
ويع�ّم ذل�ك العقد املؤبد واملؤج�ل، ثّم خّص العق�د املؤجل بالذكر 
﴾واملعنى فمن نكحتموه منهّن نكاح  فقال: ﴿َفاَم اْس�َتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ
املتعة : ﴿َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفياَم َتَراَضْيُتم بِِه 
ِم�ن َبْعِد اْلَفِريَض�ِة﴾ألّن الزيادة يف األجر واألجل ال يليق إاّل بالعقد 

املؤجل.
ومّم�ا يق�وي م�ا ذكرن�اه قول�ه تع�اىل:﴿ َواَل ُجَن�اَح َعَلْيُك�ْم ِفياَم 
َتَراَضْيُت�م بِ�ِه ِم�ن َبْع�ِد اْلَفِريَضِة﴾ واملعن�ى عى ما أمج�ع عليه فقهاء 
االمامي�ة وتظاه�رت ب�ه الروايات ع�ن أئمتهم عليهم الس�الم ، أن 

تزيدها يف األجر وتزيدك يف األجل.
وروى أمح�د ب�ن حنبل بس�نده ع�ن أيب رجاء ، ع�ن عمران بن 
حص�ني قال: نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل تب�ارك وتعاىل، وعملنا هبا 

)1( سورة النساء 4 : 24 .
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مع رس�ول اهلل صّى اهلل عليه وس�لم، فلم تنزل آية تنسخها، ومل ينه 
عنها النبي صّى اهلل عليه وسلم حتى مات()1(.

وظه�ر ممّا تق�ّدم بطالن ق�ول الدكتور عيل حس�ب اهلل لفقهاء 
االمامية: ) إذا أردتم أن ترّبروا ملذهبكم فابتعدوا عن القرآن ، ألّن 
القرآن ليس لكم فيه كلمة واحدة تدّل عى أّن هذا الزواج مباح( .

مرشوعية نكاح املتعة
ع يف العهد  أمج�ع الفقه�اء واملحدثون ع�ى أّن نكاح املتع�ة رُشّ
النب�وي، وَعِم�ل هبا مُجلة من كب�ار الصحابة أن�ذاك ، وقد تواترت 
االخب�ار الصحيح�ة واملروي�ة عن الثق�ات يف مصنف�ات أئمة أهل 
السّنة واجلامعة  أّن اخلليفة عمر بن اخلطاب هو الذي حّرم املتعتني، 
ُمتعة احلّج وُمتعة النساء. ومل ينه عنها أبو بكر، بل ومل ينه عنها عمر 
نفس�ه يف ش�طٍر من خالفته، ولكن أعلن حتريمهام يف آخر خالفته، 
فخطب الناس ثم قال : ) متعتان كانتا عى عهد رس�ول اهلل حالاًل 

أنا أهنى عنهام وأعاقب عليهام : متعة النساء، ومتعة احلج( .
روى ذلك س�عيد بن منصور بن شعبة اخلراساين املكي املتوىف 
سنة 227 ه .  قال : حدثنا سعيد ، نا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن 
أيب قالبة قال: قال عمر ابن اخلطاب : متعتان كانتا عى عهد رسول 

)1( مسند أمحد بن حنبل  4 /436 .



اهلل صى اهلل عليه وسلم وأنا أهنى عنهام وأعاقب عليهام )1(.
وروى س�عيد ب�ن منصورأيضًا ، حدثنا س�عيد، قال نا هش�يم، 
أن�ا خال�د، عن أيب قالبة ق�ال: قال عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه : 
متعتان كانتا عى عهد رس�ول اهلل صى اهلل عليه وسلم أنا أهنى عنهام 

وأعاقب عليهام متعة النساء ومتعة احلج)2(
وذك�ر يف ذلك أيضا أمحد بن حممد الطحاوي املتوىف س�نة 321 
ه�� . م�ا حدثن�ا يزيد بن س�نان قال : ثنا مك�ي بن إبراهيم ق�ال : ثنا 
مالك، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر ريض اهلل عنه : متعتان 
كانتا عى عهد رس�ول اهلل صى اهلل عليه وس�لم أهنى عنهام وأعاقب 

عليهام متعة النساء ومتعة احلج)3(.
ثم قال : حدثنا عيل بن ش�يبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا 
داود بن أيب هند، عن س�عيد بن املس�يب ، أّن عمر بن اخلطاب ريض 

اهلل عنه كان ينهى عن متعة النساء ومتعة احلج)4( .
وروى أمحد بن احلسني البيهقي املتوىف سنة 458ه� .قال: أخربنا 
أبوبكر، وأبو زكريا ، وأبو س�عيد قال�وا : حدثنا أبو العباس، أخربنا 

)1( س�نن س�عيد بن منصور : القس�م االول من املجلد الثالث : 218 حديث 
. 852

)2( نفس املصدر :219 حديث 853 . 
)3( رشح معاين اآلثار  2 /139.

)4( نفس املصدر .

املعهد العايل للدراسات التقريبية ...................................................... 27



28................................... حوارمفتوح مع االمام االكرب حول حرمة نكاح املتعة

الربي�ع ، أخربن�ا الش�افعي ، أخربنا مال�ك ، عن ابن ش�هاب، عن 
ع�روة : أن خولة بنت حكيم دخلت عى عمر بن اخلطاب فقالت: 
إّن ربيع�ة بن أمية اس�تمتع بمرأة مولدة فحمل�ت منه . فخرج عمر 

جير رداءه فزعًا فقال : هذه املتعة ولو كنت تقدمت فيه لرمجت. 
ثم ق�ال البيهقي : وأما الذي عن جاب�ر عن عمر بن اخلطاب: 
أن�ه خطب الن�اس فقال: متعت�ان كانتا عى عهد رس�ول اهلل ]صى 
اهلل علي�ه وس�لم [ وأن�ا أهن�ى عنه�ام وأعاق�ب عليه�ام . أحدمه�ا : 
متع�ة النس�اء فال أقدر ع�ى رجل تزوج امرأة إىل أج�ٍل إاّل غيبته يف 
احلج�ارة. واالخرى : متع�ة احلّج ، افصلوا حجكم عن عمرتكم ، 

فإنه أتم حلجكم وأتم لعمرتكم)5( .
وقال يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري : روى مالك بن 
أن�س وغره، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال عمر : متعتان كانتا عى 
عهد رس�ول اهلل صى اهلل عليه وسلم أنا أهنى عنهام وأعاقب عليهام 

متعة النساء ومتعة احلج .
ث�م قال : وروى ابن جريج وعمرو بن دينار ، عن عطاء قال : 
سمعت جابر بن عبد اهلل يقول: متتعنا عى عهد رسول اهلل صى اهلل 
عليه وسلم وأيب بكر ونصف خالفة عمر ، ثم هنى عمر الناس عنها 
يف ش�أن عمرو بن حريث. هذا اللف�ظ حديث ابن جريج وحديث 

)5( معرفة السنن واآلثار  5 /345 حديث 4237 .



عمرو بمعناه .
ق�ال ابن جريج وأخربين عطاء أّن ابن عب�اس كان يراها حالاًل 
ى فآتوهن  حتى اآلن ويقول : )فام اس�تمتعتم به منهن إىل أجل مس�مّ
ى [.  أجورهن ( قال : وقال ابن عباس يف حرٍف أي ] إىل أجل مس�مّ

وقال عطاء : واستمتع معاوية وعمرو بن حريث فنهامها عمر .
قال عطاء وس�معت ابن عباس يقول : يرحم اهلل عمر ما كانت 
املتع�ة إاّل رمحة م�ن اهلل رحم اهلل هبا أمة حممد صى اهلل عليه وس�لم ، 

ولوال هني عمر عنها ما احتاج إىل الزنا إاّل شقي .
قال أبو عم�ر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كّلهم 
يرون املتعة حالاًل عى مذهب ابن عباس وحّرمها سائر الناس ، وقد 

ذكرنا اآلثار عمن أجازها يف التمهيد()1(.

القائلون باباحة نكاح املتعة
وهن�ا ن�ود أيض�ًا أن ُنش�ر اىل مجل�ة م�ن القائل�ني بحّلي�ة ه�ذا 
الن�كاح واباحته، وه�م مُجلة من كب�ار الصحابة والتابع�ني، وفقهاء 
االم�ة واملحّدث�ني، منه�م : االم�ام أم�ر املؤمنني عيل ب�ن أيب طالب 
عليه الس�الم، وأب�و ذر الغفاري، وعبد اهلل بن عب�اس، وعبد اهلل بن 
مس�عود، وجاب�ر بن عب�د اهلل األنصاري، وجماهد، وعطاء، وس�لمة 
ابن األكوع، وأبو س�عيد اخلدري، واملغرة بن شعبة، وُايب ابن كعب 

)1( االستذكار 5 /505 ، والتمهيد 10 /113.
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االنصاري، وس�عيد بن جبر، ومعاوية بن أيب سفيان، وُعمران بن 
حص�ني اخلزاع�ي، وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، وس�لمة بن امية 
اجُلمح�ي، ومعب�د ابن ُامّية اجُلمحي، والزبر ب�ن العوام، واحلكم، 
وخال�د بن املهاج�ر، وعمرو بن ُحري�ث القريش، وربيع�ة بن ُامّية 
ي، وس�مرة بن ُجندب، وُزفر ابن  الثقفي، وطاوس اليامين، والس�دّ
أوس امل�دين، ومال�ك بن أن�س، وابن جريج، وعب�د امللك بن عبد 
العزيز املكي وغرهم الكثر. وهذا ُيبطل إّدعاء من يدعي حظره .

قال الش�يخ املفيد حمم�د بن حممد بن النعامن : أمجع املس�لمون 
ع�ى مرشوعية ه�ذا النكاح بإذن النب�ي صى اهلل عليه وآله وس�لم 
وأمر مناديه أن ينادي هبا ، وعمل الصحابة هبا . وأما اخلالف بينهم 
يف جتدد نسخها ، فقالت اإلمامية ريض اهلل عنهم : إهنا ثابتة مل تفسخ 
ومل تنس�خ ، وبه قال من الصحابة : أمر املؤمنني عيل ابن أيب طالب 
عليه الس�الم ، واحلس�ن واحلسني عليهام السالم ، وحرب األمة  عبد 
اهلل ب�ن العب�اس ال�ذي دعا له النب�ي صى اهلل عليه وآله وس�لم بأن 
يفّقهه يف الدين ويعلمه التأويل، و عبد اهلل بن مس�عود ، وجابر بن 
عب�د اهلل ، وأب�و س�عيد اخلدري، وس�لمة بن األك�وع ، واملغرة بن 
ش�عبة ، وأس�امء بن�ت أيب بك�ر . وزاد حممد بن حبي�ب النحوي يف 
كتاب�ه ) املح�رب ( : عمران ب�ن احلصني اخلزاعي ، وزي�د بن ثابت، 
وأنس بن مالك . وزاد مس�لم يف ) صحيحه ( وأبو عيل احلسني بن 



عيل بن يزيد ، يف كتاب )األقضية ( معاوية بن أيب سفيان ، و عبد اهلل 
ابن عمر بن اخلطاب، وعمرو بن حريث ، وربيعة بن أمية ، وس�لمة 
اب�ن أمي�ة املخزومي، وصفوان بن أمية ، وال�رباء ابن عازب ، ويعى 
ابن أمية ، وربيع بن مي�ة ، وس�هل بن س�عد الساعدي . وأكثرهم 
رواها عن النبي صى اهلل عليه وآله وس�لم. ويف التابعني اإلمام زين 
العابدي�ن ، والباق�ر والصادق عليهم الس�الم ، وجماهد ، وعطاء بن 
أيب رب�اح ، وط�اووس ، وأب�و الزبر بن مط�رف ، وحممد بن رسي ، 
وذكر أبو احلس�ن عيل بن احلس�ني احلافظ يف كتاب ) سر العباد ( أّن 
احلس�ن البرصي ، وإبراهيم النخعي يقولون به ، وس�عيد بن جبر � 
حتى قال: إهنا أحل من ماء الفرات � ، وجابر بن يزيد اجلعفي، وابن 
جريج ، واحلسن بن حممد بن عيل بن احلنفية ، وعمرو بن دينار. ومن 
الفقه�اء مالك بن أن�س عى ما ذكره احلافظ ، وابن ش�ربمة نقل عنه 
امليل إليها . وعليها إمجاع بقية العرتة الطاهرة من الكاظم ، والرضا ، 

واجلواد ، واهلادي ، والعسكري عليهم السالم )1( .
وق�ال الس�يد املرتىض عل�م اهلدى : ومما ش�نع به ع�ى اإلمامية 
وادع�ي تفرده�ا به وليس األم�ر عى ذل�ك إباحة ن�كاح املتعة وهو 
الن�كاح املؤج�ل . وقد س�بق إىل الق�ول بإباحة ذلك مجاع�ة معروفة 
األقوال ، منهم أمر املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه الس�الم ، وعبد 

)1( خالصة االجياز يف املتعة : 19 -20 .
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اهلل ب�ن عب�اس ، وعب�د اهلل ب�ن مس�عود ريض اهلل عنه�ام، وجماهد، 
 .) وعطاء وأهنم يقرأون : ) َفاَم اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ
وق�د روي ع�ن جابر بن عبد اهلل األنصاري ، وس�لمة بن األكوع ، 
وأيب س�عيد اخلدري،  واملغرة بن ش�عبة، وس�عيد ب�ن جبر، وابن 
جري�ح أهّنم كان�وا يفتون هب�ا، فادعاؤهم االتفاق ع�ى حظر املتعة 

باطل )1(.
وقال الش�يخ الطويس : وروي ذلك عن ابن مس�عود ، وجابر 
بن عبد اهلل ، وسلمة بن األكوع ، وأيب سعيد اخلدري ، واملغرة بن 
شعبة ، ومعاوية بن أيب سفيان ، وابن عباس ، وابن جريج ، وسعيد 

ابن جبر ، وجماهد ، وعطاء)2(.
و قال عيل بن أمحد بن س�عيد ب�ن حزم املتوىف 456: وقد ثبت 
عى حتليلها بعد رس�ول اهلل صّى اهلل عليه وس�لم مجاعة من السلف 
ريض اهلل عنه�م منهم من الصحابة : أس�امء بنت أيب بكر الصديق، 
وجاب�ر ابن عبد اهلل، وابن مس�عود، وابن عب�اس، ومعاوية ابن أيب 
س�فيان، وعمرو بن حريث  وأبو س�عيد اخلدري، وس�لمة، ومعبد 
أبن�اء أمي�ة بن خل�ف. ورواه جابر ب�ن عبد اهلل عن مجي�ع الصحابة 
م�ّدة رس�ول اهلل صّى اهلل عليه وس�لم، وم�دة أبى بك�ر، وعمر إىل 

)1(  االنتصار 1 /355 .
)2( اخلالف 4 /340 . 



ق�رب آخر خالفة عم�ر . واختلف يف اباحتها عن اب�ن الزبر، وعن 
ع�يل فيه�ا توقف . وعن عمر بن اخلطاب اّنه إنام أنكرها إذا مل يش�هد 
عليها عدالن فقط، وأباحها بش�هادة عدلني، ومن التابعني طاوس، 

وعطاء، وسعيد بن جبر، وسائر فقهاء مكة أعزها اهلل)1(.
وروى  مسلم بن احلجاج يف عدة احاديث منها أنه قال : حدثنا 
حممد بن بش�ار، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا ش�عبة، عن عمرو بن 
دين�ار قال : س�معت احلس�ن بن حممد حي�ّدث عن جابر ب�ن عبد اهلل 
وس�لمة ب�ن األك�وع قاال : خ�رج علينا من�ادي رس�ول اهلل صّى اهلل 
عليه وسلم فقال: إن رسول اهلل صّى اهلل عليه وسلم قد أذن لكم ان 

تستمتعوا، يعنى متعة النساء)2( . 
ومنه�ا : حدثني  حمم�د بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا ابن 
جريج، اخربين أبو الزبر قال : س�معت جاب�ر بن عبد اهلل يقول:كنا 
نس�تمتع بالقبضة من التمر والدقيق األيام عى عهد رسول اهلل صّى 
اهلل علي�ه وس�لم، وأيب بك�ر حت�ى هنى عن�ه عمر يف ش�أن عمرو بن 

حريث . 
ومنها : حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعنى 
اب�ن زي�اد عن عاصم ع�ن أيب نرضة قال كنت عند جاب�ر بن عبد اهلل 
فات�اه آت فقال ابن عباس واب�ن الزبر اختلفا يف املتعتني فقال جابر: 

)1( املحى 9 /519 - 520 .

)2( صحيح مسلم 4 /130 .
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فعلنامها مع رس�ول اهلل صّى اهلل عليه وس�لم، ث�م هنانا عنهام عمر، 
فلم نعد هلام )1(.

وروى عب�د الرزاق الصنعاين عن ابن جريج ، عن عطاء قال : 
أول من س�معت منه املتعة صفوان بن يعى، قال : أخربين عن يعى 
أّن معاوية اس�تمتع بام�رأة بالطائف، فأنكرت ذل�ك عليه، فدخلنا 
ع�ى ابن عباس، فذكر ل�ه بعضنا، فقال له : نعم، فلم يقر يف نفيس، 
حت�ى ق�دم جابر ب�ن عب�د اهلل، فجئناه يف منزل�ه، فس�أله القوم عن 
أش�ياء، ثم ذكروا له املتعة، فقال : نعم، اس�تمتعنا عى عهد رس�ول 
اهلل ص�ىّ اهلل عليه وس�لم، وأيب بكر، وعمر، حت�ى إذا كان يف آخر 
خالفة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة � سامها جابر فنسيتها � 
فحملت املرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسأهلا، فقالت : نعم، قال: 
من أشهد ؟ قال عطاء : ال أدري، قالت : أمي وأم وليها، قال: فهال 

غرمها؟، قال : خيش أن يكون دغاًل االخر)2(.
وروى مس�لم بن احلجاج عدة احاديث منها : ما رواه بس�نده 
عن ابن جريج اخربين أبو الزبر قال سمعت جابر بن عبد اهلل يقول 
كّنا نس�تمتع بالقبضة من التمر والدقيق األيام عى عهد رس�ول اهلل 
صّى اهلل عليه وسلم وأيب بكر حتى هنى عنه عمر يف شأن عمرو بن 

)1( صحيح مسلم 4 /130 - 134 .
)2( املصنف 7 /496 - 497 حديث 14021. 



ُحريث )1(. 
ومنها ما رواه بسنده عن أيب نرضة قال : كنت عند جابر بن عبد 
اهلل، فاتاه آٍت، فقال : ابن عباس وابن الزبر اختلفا يف املتعتني، فقال 
جاب�ر:  فعلنامها مع رس�ول اهلل صّى اهلل عليه وس�لم، ثم هنانا عنهام 

عمر، فلم نعد هلام ( )2(.
وقال حممد بن عيل الش�وكاين : ) أخرج مس�لم وغره عن جابر 
قال : كنا نس�تمتع بالقبضة من الدقيق والتمر األيام عى عهد رسول 
اهلل ص�ىّ اهلل عليه وآله وس�لم، وأيب بكر، وص�درًا من خالفة عمر، 
حتى هنانا عنها عمر يف شأن حديث عمرو بن حريث، فإنه يبعد كّل 
البع�د أن جيه�ل مجع من الصحابة النهي املؤب�د الصادر عنه صّى اهلل 
عليه وآله وسلم يف مجع كثر من الناس، ثم يستمرون عى ذلك حياته 

صّى اهلل عليه وآله وسلم وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمر()3(.
وقال الش�افعي : أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ، أّن 
خول�ة بن�ت حكيم دخلت ع�ى عمر بن اخلطاب فقال�ت : إّن ربيعة 
بن أمية اس�تمتع بامرأة مولدة ، فحملت منه، فخرج عمر جير رداءه 

وقال : هذه املتعة . ولو كنت تقدمت فيها لرمجت()4(.

)1( صحيح مسلم 4 /131 .
)2( صحيح مسلم  4 /130- 134 .

)3( نيل االوطار 6 /274 .
)4( كتاب االم 7 /249 . ورواه مالك يف املوطأ 2 /542 حديث 42 .
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وق�ال ال�خيس : بلغنا عن رس�ول اهلل صى اهلل عليه وس�لم 
اّنه أحّل املتعة ثالثة أيام من الدهر، يف غزاة غزاها اشتد عى الناس 
فيه�ا العزوبة ، ثم هنى عنها وتفس�ر املتع�ة أن يقول المرأته : أمتتع 
بِ�ِك ك�ذا من املدة بكذا من الب�دل ، وهذا باطل عندن�ا ، جائز عند 
مال�ك ب�ن أنس ، وه�و الظاهر من قول ابن عب�اس ريض اهلل عنه ، 
 ،﴾ واستدل بقوله تعاىل : ﴿ َفاَم اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ
وألّن�ا اتفقنا عى أّن�ه كان مباحًا ، واحلكم الثاب�ت يبقي حتى يظهر 

نسخه )1(.

وق�ال النووي :  قل�ت ، ودليل املجيزين ، م�ا ثبت من اباحته 
صى اهلل عليه وسلم هلا يف مواطن متعددة ، منها يف عمرة القضاء ، 
كام أخرجه عبد الرزاق عن احلس�ن البرصي وابن حبان عن سربة، 
ومنه�ا يف خيرب كام يف حديث ابن مس�عود، ومنه�ا عام الفتح كام يف 
حديث سربة أيضا . ومنها يوم حنني رواه النسائي من حديث عى. 
ق�ال يف الفتح ولعله تصحيف عن خي�رب ، وذكره الدارقطني بلفظ 
حنني ، ووقع يف حديث سلمة يف عام أوطاس . قال السبييل : وهو 

موافق لرواية من روى عام الفتح ، فإهنام كانا يف عام واحد  )2(.

وق�ال عب�د اهلل بن قدام�ة :  وحكي عن ابن عب�اس اهنا جائزة 

)1( املبسوط 5 /152 .
)2( املجموع 16 /254 .



وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاوس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك 
ع�ن أيب س�عيد اخلدري وجابر واليه ذهب الش�يعة ألن�ه قد ثبت أن 

النبي صى اهلل عليه وسلم أذن فيها)1(.

وق�ال ابن رش�د : واش�تهر عن ابن عب�اس حتليله�ا ، وتبع ابن 
عب�اس ع�ى القول هبا أصحابه م�ن أهل مكة وأه�ل اليمن ، ورووا 
أن ابن عباس كان حيتج لذلك لقوله تعاىل : ﴿ َفاَم اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمْنُهنَّ 
َفآُتوُه�نَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم﴾ ويف حرف عنه : ) إىل 
أجل مس�مى( . وروي عنه أنه ق�ال : ما كانت املتعة إاّل رمحة من اهلل 
ع�ّز وجل رحم هبا أمة حممد صى اهلل عليه وس�لم  ، ولوال هني عمر 

عنها ما اضطر إىل الزنا إال شقي . 

ث�م قال : وهذا الذي روي عن ابن عب�اس رواه عنه ابن جريج 
وعمرو بن دينار . وعن عطاء قال : س�معت جابر بن عبد اهلل يقول 
: متتعنا عى عهد رسول اهلل ) ص ( وأيب بكر ونصفا من خالفة عمر 

ثم هنى عنها عمر الناس)2(.

النهي عن نكاح املتعة

لق�د ورد ت أحادي�ث كث�رة يف أّن اخلليفة عمر ه�و الذي هنى 
ع�ن ن�كاح املتعة بعد اعرتافه بأهّنا كانت عى عهد الرس�ول صّى اهلل 

)1( املغني 7 /571 .
)2( بداية املجتهد 2 /47 .
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علي�ه وآل�ه حالاًل، وأض�اف النه�ي والتحريم إىل نفس�ه، فلو كان 
النبي صى اهلل عليه وآله هو الذي نس�خها وهنى عنها، و أباحها يف 
وق�ت خمصوص دون غره ؛ ألضاف عم�ر التحريم اىل النبي صّى 

اهلل عليه وآله وسّلم دون نفسه .  

روى احلافظ سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين املكي املتوىف 
س�نة 227ه� .  ق�ال : حدثنا س�عيد ، نا مح�اد بن زيد ، ع�ن أيوب، 
ع�ن أيب قالبة قال : قال عمر ابن اخلط�اب : متعتان كانتا عى عهد 
رسول اهلل صى اهلل عليه وسلم وأنا أهنى عنهاموأعاقب عليهام )1(.

وروى أيض�ًا ، حدثنا س�عيد، قال نا هش�يم، أنا خالد، عن أيب 
قالب�ة ق�ال: قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عن�ه : متعتان كانتا عى 
عهد رس�ول اهلل صى اهلل عليه وسلم أنا أهنى عنهام وأعاقب عليهام 

متعة النساء ومتعة احلج)2(.
وذكر يف ذلك أيضا أمحد بن حممد الطحاوي املتوىف س�نة 321 
ه�� . م�ا حدثنا يزيد بن س�نان ق�ال : ثنا مكي بن إبراهي�م قال : ثنا 
مال�ك ، ع�ن ناف�ع ، ع�ن ابن عمر ق�ال : قال عم�ر ريض اهلل عنه : 
متعت�ان كانتا عى عهد رس�ول اهلل صى اهلل عليه وس�لم أهنى عنهام 

)1( س�نن سعيد بن منصور : القسم االول من املجلد الثالث : 218 حديث 
. 852

)2( املصدر السابق : 219 حديث 853 .



وأعاقب عليهام متعةالنساء ومتعة احلج)1(.
حدثن�ا عيل بن ش�يبة قال : ثنا يزيد بن ه�ارون قال : أنا داود بن 
أيب هند، عن س�عيد بن املس�يب ، أّن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 

كان ينهى عن متعة النساء ومتعة احلج)2( .
وروى أمح�د ب�ن احلس�ني البيهق�ي املتوىف س�نة 458ه�� .قال: 
أخربنا أبوبكر، وأبو زكريا ، وأبو س�عيد قال�وا : حدثنا أبو العباس، 
أخربنا الربيع ، أخربنا الشافعي ، أخربنا مالك ، عن ابن شهاب، عن 
ع�روة : أن خولة بنت حكيم دخل�ت عى عمر بن اخلطاب فقالت : 
إّن ربيع�ة بن أمية اس�تمتع بم�رأة مولدة فحملت من�ه . فخرج عمر 
جي�ر رداءه فزع�ًا فق�ال : هذه املتعة ول�و كنت تقدمت في�ه لرمجت . 
وأم�ا ال�ذي عن جابر عن عمر بن اخلطاب : أنه خطب الناس فقال: 
متعتان كانتا عى عهد رس�ول اهلل ]صى اهلل عليه وس�لم [ وأنا أهنى 
عنه�ام أو أعاق�ب عليهام . أحدمها : متعة النس�اء فال أقدر عى رجل 
ت�زوج ام�رأة إىل أجٍل إاّل غيبته يف احلجارة . واالخرى : متعة احلّج ، 
افصلوا حجكم عن عمرتكم ، فإنه أتم حلجكم وأتم لعمرتكم)3( .

وقال يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري : ) روى مالك بن 
أن�س وغ�ره، عن نافع ، عن ابن عمر ، ق�ال عمر : متعتان كانتا عى 

)1( رشح معاين اآلثار  2 /139.
)2( نفس املصدر .

)3( معرفة السنن واآلثار  5 /345 حديث 4237 .
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عهد رس�ول اهلل صى اهلل عليه وسلم أنا أهنى عنهام وأعاقب عليهام 
متعة النساء ومتعة احلج .

ث�م قال : وروى ابن جريج وعمرو بن دينار ، عن عطاء قال : 
سمعت جابر بن عبد اهلل يقول: متتعنا عى عهد رسول اهلل صى اهلل 
عليه وسلم وأيب بكر ونصف خالفة عمر ، ثم هنى عمر الناس عنها 
يف ش�أن عمرو بن حريث. هذا اللف�ظ حديث ابن جريج وحديث 

عمرو بمعناه .
ق�ال ابن جريج وأخربين عطاء أّن ابن عباس كان يراها حالاًل 
حت�ى اآلن ، ويق�ول : ﴿ َف�اَم اْس�َتْمَتْعُتم بِ�ِه ِمْنُهنَّ إىل أجل مس�ّمى 
َفآُتوُه�نَّ ُأُجوَرُهنَّ ﴾ قال : وقال اب�ن عباس يف حرٍف أي إىل أجل 
مسمى [. وقال عطاء : واستمتع معاوية وعمرو بن حريث فنهامها 

عمر .
قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول : يرحم اهلل عمر ما كانت 
املتعة إاّل رمحة من اهلل رحم اهلل هبا أمة حممد صى اهلل عليه وس�لم ، 

ولوال هني عمر عنها ما احتاج إىل الزنا إاّل شقي .
قال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كّلهم 
ي�رون املتعة ح�الاًل عى مذهب ابن عباس وحّرمها س�ائر الناس ، 

وقد ذكرنا اآلثار عمن أجازها يف التمهيد()1(.

)1( االستذكار 5 /505 ، وانظر التمهيد 10 /113.
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ولنكتفي ي�ا فضيلة االمام يف بيان حّلية نكاح املتعة ، فهل هناك 
امجاع عى حتريمه من قبل فقهاء أهل السنّة ؟!. كام أّن الشيعة االمامية 

مل ختالف أهل السنة يف اباحتهم نكاح املتعة. 

وع�ى كّل ح�ال فحّلي�ة  ن�كاح املتع�ة وحرمت�ه رأي فقه�ي ، 
ك�ام هواحلال يف مجي�ع املس�ائل الفقهي�ة اخلالفية االخ�رى التي تقع 
ب�ني فقه�اء املذاهب االس�المية، والبح�ث والتحقيق فيه�ا يعود اىل 
املختّص�ني من الفقه�اء واملجتهدين، وال ينبغ�ي معاجلتها من خالل  
القن�وات الفضائي�ة التي هت�دف اىل إثارة بعض املس�ائل الفقهية بني 
املس�لمني كّلام قربت الوحدة والتالحم بينهم، مّتبعني مقولة القائل: 

) َفّرق َتُسد( . 

أّم�ا ما ذكرمتوه من قول االمام الراحل الش�يخ حممود ش�لتوت 
رمحه اهلل ) أّن االفاضل من علامء الش�يعة االمامية رغم قوهلم بنكاح 
املتع�ة إاّل أهنم ال يرضونه لبناهتم ألن�ه يزري هبم ( فهو غريب جدًا، 
حي�ث يعلم اجلمي�ع أّن حّلي�ة ومرشوعية األح�كام ال ختضع لرضا  
الفقي�ه وعدم�ه ، بل ختضع ملا توّص�ل اليه اجته�اده باالدلة الرشعية 
والعقلية املس�تفادة من كتاب اهلل تعاىل وس�نة رس�وله صى اهلل عليه 
وآل�ه وس�ّلم ، وه�ذا ال يلزم�ه بال�رضورة تطبيقه عمليًا عى نفس�ه، 
أو م�ن يتعّل�ق به ، بل هو حك�م رشعي عام ، فالط�الق مثاًل حالل 
وم�رشوع عند مجيع الفقه�اء عى اختالف مذاهبه�م ، قدياًم وحديثًا 
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دون شك، فهل يرىض الفقيه اليوم بام حيُدث يف املحاكم الرشعية من 
ارتفاع نسبة الطالق، وما خيّلفه من املفاسد االجتامعية ، وهل يرىض 

بطالق زوجته ؟ وهل حيّق له أن حيكم بحرمة ذلك ؟!.

وم�ن مجيل ما رواه الش�يخ أبو جعفر حممد ب�ن يعقوب الكليني 
املتوىف س�نة 328 ه�  يف حماورة جرت ب�ني علمني من أعالم الدين، 
حي�ث ق�ال : ) ع�ن عيل  �  ب�ن ابراهيم � رفعه قال : س�أل أبو حنيفة 
أب�ا جعف�ر حممد بن النعامن صاحب الطاق ، فقال ل�ه : يا أبا جعفر ، 
م�ا تق�ول يف املتعة أتزعم أهّنا حالل ؟. ق�ال : نعم . قال : فام يمنعك 
أن تأمر نس�اءك أن يس�تمتعن ويكتسبن عليك ؟ ، فقال له أبو جعفر 
: ليس كّل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حالالً ، وللناس أقدار 
ومرات�ب يرفع�ون أقداره�م ولك�ن م�ا تقول يا أب�ا حنيف�ة يف النبيذ 
أتزع�م أّنه ح�الل ؟ . فقال : نعم. قال : فام يمنعك أن ُتقِعد نس�اءك 
يف احلواني�ت نب�اذات فيكتس�بن عليك ؟ ، فقال أب�و حنيفة : واحدة 
بواحدة وسهُمك أنفذ. ثم قال له: يا أبا جعفر إّن اآلية التي يف ) سأل 
سائل ( تنطق بتحريم املتعة، والرواية عن النبي صى اهلل عليه وسلم 
قد جاءت بنسخها . فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة إّن سورة ) سأل 
س�ائل ( مّكية ، وآية املتعة مدنّية ، وروايتك ش�اذة ردّية . فقال له أبو 
حنيف�ة : وآية املراث أيضًا تنطق بنس�خ املتع�ة ، فقال أبو جعفر : قد 
ثب�ت النكاح بغر مراث . قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك ؟ فقال 
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أبو جعفر : لو أّن رجاًل من املسلمني تزوج امرأة من أهل الكتاب ثّم 
تويف عنها ، ما تقول فيها؟ قال : ال ترث منه ، قال : فقد ثبت النكاح 

بغر مراث ثم افرتقا( )1(.

ث�م أوضحتم يف حديثكم عن بعض دعاة الفضائيات التي تبيح 
نكاح املتعة بأي شكل من االشكال فيها خيانة ألهل الُسنّة واجلامعة 
الذي�ن أمجعوا عى حرمته ، عل�اًم أّن الذي قدمناه م�ن أقوال الفقهاء 

كافية عى نقض هذا االمجاع .

وق�د ورد ي�ا صاح�ب الفضيل�ة يف خت�ام حديثكم ب�أن االزهر 
يق�ول: إّن زواج املتع�ة ح�رام ، وانه قري�ن البغاء . فه�ل انعقاد هذا 

النكاح بصيغته ، وأركانه ، ورشوطه التي قّدمناها قرين البغاء ؟!! 

 وه�ل ياصاحب الفضيلة من احلكمة واالمانة العلمية والدينية 
واالخالقي�ة أن ي�رتك املس�لم ُحكم اهلل تعاىل وُس�نّة رس�وله الكريم 
صّى اهلل عليه وآله وسّلم وإمجاع الصحابة والتابعني وثّلة من الفقهاء 
واملجتهدي�ن كام تق�دم ، واألخذ ب�رأي عدد من العلامء واملدرس�ني 

الذين أخذوا العلم من االزهر الرشيف ؟!!

وقد روى حممد بن عيس�ى الرتمذي املتوىف س�نة 279ه� .قال : 
حدثن�ا عب�د ابن مُحيد، أخربين يعقوب بن إبراهيم بن س�عد ، أخربنا 

)1( الكايف 5 / 450 حديث 8 .
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أيب ، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب أّن سامل بن عبد اهلل حّدثه 
أّنه سمع رجاًل من أهل الشام وهو يسأل عبد اهلل بن عمر عن التمتع 
بالعمرة إىل احلج ، فقال عبد اهلل بن عمر : هي حالل ، فقال الشامي: 
إّن أباك قد هنى عنها ، فقال عبد اهلل بن عمر : أرأيت إن كان أيب هنى 
عنه�ا وصنعه�ا رس�ول اهلل صّى اهلل عليه وس�ّلم أم�ُر أيب ُيّتبع أم أمر 
رس�ول اهلل صى اهلل عليه وس�لم ؟ فقال الرجل : بل أمر رس�ول اهلل 
ص�ّى اهلل عليه وس�لم ، فقال : لقد صنعها رس�ول اهلل صّى اهلل عليه 

وسلم . ثم قال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح )1(.

ويف اخلتام آملني من فضيلة الدكتور الشيخ الطيب مالحظة هذا 
الع�رض املوجز الداّل عى حّلية نكاح املتعة بس�عة صدر ، وإعالمنا  
ب�ام يراه من آراء ومناقش�ة علمية ، بعيدًا ع�ن التعصب املذهبي ، مع 

فائق االحرتام لفضيلته والتقدير .

)1( سنن الرتمذي 2 /159 حديث 823 .
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