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الـ ّ
مقدمة
قد ي ّدعي بعض الطاعنني أ ّن اإلسالم يبيح بعض صور الزىن ،أو بعض
سمى :الزواج املؤقت ،أو الزواج
الصور القريبة من الزىن؛ والطاعن إّّنا يقصد ما ي ّ
سمى :متعة النساء ،أو متعة النكاح؛ لتمييزه من متعة
املنقطع ،أو زواج املتعة ،وي ّ
اختصارا.
الطالق ،ومن متعة احل ّج .وهو مشهور ابسم (الـمتعة)،
ً
والـجواب :إ ّن جـمهور الـمؤلّفني الـمنسوبني إىل (اإلسالم) قد اتّفقوا على
عموما  -يف مؤلّفات
القول بتحرمي هذه الـمتعةّ .أما إابحتها ،فهي مـحصورة ً -
بعض الـمؤلّفني املنسوبني إىل اإلسالم.
فالـمسألة ليست من الـمسائل التأليفيّة االتّفاقيّة؛ ولذلك ال يـمكن أن
يقطع الـمبيح ،وال الطاعن ،أبنـّها موافقة للوحي الـمنزل ،فتكون هذه التهمة
مستند ًة إىل صورة أتليفيّة اختالفيّة ،غري قطعيّة.
يغض النظر ،عن اتّفاق مجهور الـمؤلّفني،
والعجب من الطاعن :كيف ّ
على القول بتحرمي هذه الـمتعة ،فال ينسب حترميها إىل (اإلسالم) ،ويعمد إىل
رأي بعض الـمؤلّفني ،ممّن خالفوا قول اجلمهور ،يف هذه املسألة؛ ليوهم الناس أ ّن
إابحة الـمتعة حكم إسالمي ،وليس ر ًأًي فقهيًّا ،لبعض الـمؤلّفني؟!!!
وجهها مجهور
والطاعن قد غفل ،أو تغافل ،عن الردود الكثرية ،اليت ّ
الـمؤلّفني ،إلـى القائلني إبابحتها ،كما غفل ،أو تغافل ،عن األدلّة الكثرية ،اليت
ساقها اجلمهور؛ إلثبات حترميها!!!
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فنظرة اجلمهور إىل الـمتعة ،ليست خبالف نظرة الطاعن؛ فإ ّّنم يطعنون
يوجهون
لكن الفرق بينهما أ ّن اجلمهور إّّنا ّ
يف القول إبابحتها ،كما يطعن هو؛ و ّ
يوجه مطاعنه إىل الشريعة اإلسالميّة؛ ألنّه
فقهي؛ والطاعن ّ
مطاعنهم إىل رأي ّ
يوهم الناس أ ّن إابحة الـمتعة حكم شرعي إسالمي.
الفقهي من
الشرعي؛ فالرأي
الفقهي ،واحلكم
والفرق كبري بني الرأي
ّ
ّ
ّ
الفقهي ،وهو بشر :يصيب إذا وافق الوحي الـمنزل ،يف أتليفه
إنتاج الـمؤلّف
ّ
الفقهي.
الفقهي ،ويط إذا خالف الوحي الـمنزل ،يف أتليفه
ّ
ّ
النب  ،وهو حكم
ّأما احلكم
الشرعي؛ فهو احلكم الـمنزل ،على ّ
ّ
معصوم من اخلطإ ،خبالف الرأي
الفقهي؛ فإنّه قد يكون من مجلة األخطاء،
ّ
حني يعتمد الـمؤلّف على الـمصادر السقيمة ،الـمخالفة للمصدر الوحيد
هي الـمنزل.
الصحيح :الفهم السليم للوحي اإللـ ّ
وابالعتماد على مبدإ (قطعيّة األدلّة) ،ومبدإ (شخصيّة الـجريـمة) تسقط
تـهمة (إابحة الـمتعة) ،الـموجهة إىل (اإلسالم)؛ ألنـّها تـهمة مستندة إىل صورة
غري قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة االختالفيّة.
وأل ّن (إابحة الـمتعة) ،إذا ع ّدت جريـمة ،فالـجريـمة شخصيّة ،تتعلّق
أبصحاهبا ،وهم من أفتـوا إبابحتها ،من الـمنسوبني إلـى (اإلسالم) ،دون من
سواهم ،من جـمهور الـمؤلّفني ،الذين قالوا بتحرميها؛ فكيف تنسب بعد ذلك
كلّه ،إلـى (الشريعة اإلسالميّة)؟!!!
وقد جاء هذا الكتاب؛ إلقناع القارئ  -غري الـمقتنع  -حبرمة هذه
الـمتعة ،وال سيّما تلك اليت جندها يف كتب (أحبار الـمتعة)؛ وأعين هبم علماء
الطائفة اإلماميّة االثين عشريّة ،الذين أنتجوا (الفتاوى األثيمة) ،يف إابحتها.
وهللا يهدي من يشاء إىل صرا مستقيم.
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الفتاوى األثيمة
ابلـموازنة بني فتاوى (أحبار الـمتعة) ،وبني (القطعيّات اإلسالميّة) تتّضح
كل الوضوح براءة (الشريعة اإلسالميّة) من إابحة الـمتعة الـمؤقتة.
ّ
يتبني لنا بوضوح أ ّن هذه
وابالطّالع على فتاوى (أحبار الـمتعة) ّ
(الـمتعة) صورة من صور (الزنـى).
و(الزىن) من الـمحرمات القطعيّة ،يف الشريعة اإلسالميّة؛ فما معىن ذلك
التناقض الشيطاينّ العجيب ،بني إقرار (أحبار الـمتعة) ،بتحريـم (الزنـى) ،من
جهة ،مع إابحتهم لصورة من صور (الزنـى) ،من جهة أخرى؟!!!
بل إ ّن هذه (الـمتعة الـمؤقتة)  -يف بعض احلاالت  -تكون أبشع صور
الزىن؛ لسببني رئيسني:

 -1أ ّن (أحبار الـمتعة) قد اتّفقوا على استحباب التمتع ابلعفيفة(.)1
تتورع عن املتعة؛ فكانت
تتورع عن الزىن ،لن ّ
وهذا يعين أ ّن العفيفة اليت ّ
املتعة أكثر بشاعة من الزىن ،من هذا الوجه؛ ألنّنا ال ميكن أن جند يف الزانيات
عفيفة واحدة ،ولكنّنا ميكن أن جند الكثري من العفيفات ،قد ادخدعن هبذه
(الفتاوى األثيمة) ،ومارسن املتعة.

 -2أ ّن (أحبار الـمتعة) ينسبون هذه الـمتعة إىل (الشريعة اإلسالميّة) ،ويبالغ
حّت يع ّدها ضرورة من ضرورًّيت مذهبهم(.)2
كثري منهم فيهاّ ،
وهذا يعين أ ّن الدعوة إىل (الـمتعة) ستكون منسوبة إىل (اإلسالم) ،يف
( )1انظر :النهاية ،094 :وشرائع اإلسالم.400/2 :
( )2انظر :مسائل وردود.26-22/0 :
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ّادعاء (الـمبيحني) ،ويف ّادعاء أتباعهم ،وفـي ّادعاء (أعداء اإلسالم) ،الذين
ال غاية هلم أعظم من الطعن يف (اإلسالم).
ولذلك تكون الـمتعة أبشع صور الزنـى؛ أل ّن اإلسالم هو أعظم دين،
اشتملت أحكامه على النهي الصريح عن الزنـى ،والنهي الصريح عن القرب من
الزنـى؛ ففرض غض البصر ،واالحتشام يف الـملبس ،ونـهى عن االختال ،
واإلغراء ،وغري ذلك.
لكن (أحبار الـمتعة) نسبوا إىل (اإلسالم) فاحشة شنعاء ،ال يكاد
و ّ
احدا ،ال قيمة له،
الباحث العاقل جيد بينها وبني سائر صور الزنـىّ ،إال فرقًا و ً
يسميها ،بغري
وهو االسم ،فكانوا كمن ينهى عن (شرب الـخمر) ،بلسانه ،ثـ ّم ّ
اسـمها ،ويدعو الناس إىل شربـها.
صحة هذا القول ،فتدبّر هذه (الفتاوى األثيمة):
وإذا أردت التأكد من ّ

الفتوى :1-جيوز االستمتاع ابلطفلة الرضيعة ،مبا عدا الو ء ،من النظر،
الضم ،والتفخيذ(.)1
واللمس بشهوة ،و ّ
تعليق :ال ريب يف أ ّن الرضيعة ال ميكن أن تكون طرفًا يف عقد املتعة ،وهذا
يعين أ ّن وليّها هو الذي أجاز هذا العقد ،وأابح للمتمتّع أن يستمتع اببنته
الرضيعة ،ولو تفخي ًذا.
حّت ف ّساق أمريكا،
ويل ذلك الذي يرضى هبذه اجلرمية القذرة؟! ّ
ّ
فأي ّ
أظن ّأّنم ميكن أن يهبطوا إىل قاع
الذين ال يبالون بزنـى بناتـهم البالغات ،ال ّ
اخلسة؛ ليسلّموا بناهتم الرضيعات إىل ذائب الشهوة القذرة؟!!!
السفالة و ّ

( )1انظر :العروة الوثقى ،442/4 :وتـحرير الوسيلة ،221/2 :ومستمسك العروة:
 ،74-87/10وهداية العباد.692/2 :
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إ ّن رمي الرضيعة فريسة ،بني ذائب حيوانيّة ،أتكل حلمها :هو أهون
بكثري من رميها فريسة ،بني ذائب بشريّة ،أتكل براءهتا.
ـجاهلي  -الذي كان يدفن ابنته الوليدة ،فـي تراب األرض؛
واألب ال
ّ
العدو لـها ،واغتصابـها ،إذا كربت  -هو أرحم بكثري من ذلك
خشية سبـي ّ
األب ،الذي يدفن ابنته الرضيعة ،يف تراب الـمتعة؛ من أجل حفنة من الـمال،
أو من أجل الطعام!!!
إ ّن الكثري من الزانة يتجنّبون الرضيعةّ ،إال من ش ّذ منهم؛ فإن استمتع
مشروعا ،بل يدركون أ ّن
أمرا
ابلرضيعة بعض الزانةّ ،
ً
فإّنم ال يع ّدون ذلك ً
استمتاعهم هبا فعل شنيع مستنكر ،عند أكثر الناس.
أبسا؛ وكأ ّن الرضيعة دمية ،يهبها
لكن (أحبار املتعة) ال يرون بذلك ً
و ّ
أبوها لمن يشاء ،وال يبايل مبا يفعله هبا املتمتّعون؟!!!
أبدا ،بتسليم ابنته الرضيعة،
فإن كنت  -أيّها األب  -ممّن ال يرضى ً
للمتمتّعني ،فاعلم أ ّن (أحبار املتعة)  -الذين تقلّدهم وتعظّمهم  -قد أفتوا
املتعصبني ،وال من املخدوعني!!!
إبابحة هذا االستمتاع القذر؛ فال
تكونن من ّ
ّ

الفتوى :2-جيوز التمتع ببنت التاسعة ،من دون إذن أبيها ،مبا عدا الو ء(.)1

تعليق :هذا ما يتجنّب كثري من الزانة فعله ،مع فتاة ،يف التاسعة من عمرها.
ولكم أن تتخيّلوا ما ميكن أن يفعله املتمتّع ببنت التاسعة ،من صور االستمتاع
قطعا!!!
القذر ،ابستثناء الو ء ،ومنها التفخيذ ً
إ ّن ادخداع بنت التاسعة أمر وارد  -بال ريب  -فليست كبنت العشرين،
يف الفهم واحلذر واالحرتاز ،فإذا كانت ابلغةً يف جسدهاّ ،
فإّنا ستبقى طفلةً
( )1انظر :النهاية.094 :
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انقصة الفهم ،ال تدرك خطورة األمر ،وال تبايل مبا يفعله املتمتّع هبا؛ فتنخدع
ابملال القليل ،أو ابهلداًي التافهة؛ وأيخذها إىل وكره؛ ليمسخ براءهتا ،ويوصيها
بكتمان األمر؛ ويعدها ،ويـمنّيها!!!
فإذا وجد املتمتّع أ ّن بنت التاسعة قد استجابت لذلك ،ولـم تفعل ما
يك ّدر اللقاء الثاين ،فإنّه سيطمع يف التكرار ،فيدعوها ويغريها ابملال واهلداًي،
كلّما اشتهاها!!!
ـمهد املتمتّع الطريق ،لبعض أصحابه؛ ليتمتّعوا هبا ،مبا
وليس ً
بعيدا أن ي ّ
عدا الو ء؛ فتكون بنت التاسعة عندهم ،يتناوبون عليها ،كما تتناوب الزانة
حّت لو كانت ممّن حتيض ،ما دام الو ء غري
على العواهر؛ إذ ال ع ّدة تلتزم هباّ ،
بعيدا أن يعاشرها عشرات
ت ذلك ،فليس ً
حاصل ،عند التمتع؛ فإذا استسهل ْ
الرجال ،يف شهر ،أو يف سنة ،أو يف بضع سنوات!!!
ولك أن تتخيّل اآلاثر الشيطانيّة هلذا التمتع ،وال سيّما اإلدمان على
فأي زوجة
املتعة الشهوانيّة القذرة ،واإلدمان على تنوع الرجال املتمتّعني؛ ّ
ستكون هذه البنت ،إذا كربت ،وقد عاشرها عشرات الرجال ،على هذا النحو
أي مسعة ستصاحب تلك البنت املخدوعة!!!
القذر البشع ،و ّ

الفتوى :3-جيوز التمتع ابلبكر ،اليت ليس هلا أب ،وجيوز وطؤها(.)1

جيوزون للرجل أن
تعليقً :
بدال من محاية الفتاة اليتيمة ،من أيدي العابثنيّ ،
يتمتّع هبا ،وجيامعها؛ فمن الذي يرغب يف نكاحها ،بعد ذلك ،وقد خسرت
أعز ما ميكن أن سخسره املرأة؟!!!
ّ
إ ّن بعض الزانة قد يتجنّبون الزىن مع اليتيمة ،واملسكينة ،واملستضعفة؛
( )1انظر :النهاية ،094 :وشرائع اإلسالم.400/2 :
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هبن ،ويقتصرون على الوقحة املستهرتة.
ّ
ألّنم يرأفون ّ
لكن (أحبار املتعة) جييزون استغالل ضعف البكر اليتيمة ،وحاجتها،
و ّ
أعز
وحاجة أهلها ،وال سيّما بعد موت أبيها ،فيسرع إليها املتمتّع؛ ليسلب منها ّ
ما متلكه ،وهو بكارهتا ،وبراءهتا ،وشرفها؛ من أجل حفنة من املال!!!
الفتوى :4-جيوز التمتع ابلبكر ،من دون إذن وليّها ،إذا خافت على نفسها
الوقوع يف احلرام ،ومنعها وليها من التمتع ابلكفؤ ،مع رغبتها إليه ،وكان املنع
على خالف مصلحتها ،فيسقط اعتبار إذنه(.)1
تعليق :سخاف على نفسها من الوقوع يف الزىن ،فتخون أابها ،وتعصيه؛ ألنّه
ال يعرف مصلحتها ،حني مينعها من التمتع ابلكفؤ ،الذي ترغب إليه؛ فتكون
ألعوبةً بيدي الرجل املتمتّع هبا ،ليحميها من الزىن ابملتعة!!!
تفر
تفر من الزىن ،فتلجأ إىل التمتع ،كمثل الشاة ،اليت ّ
إ ّن مثل الفتاة اليت ّ
األول؛ أو كما قيل
من ذئب شرس ،فتلجأ إىل ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب ّ
يف األمثال« :كاملستجري من الرمضاء ابلنار»!!!
هل تعرف البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وهل تكون مصلحة البكر
أعز ما متلكه؟!!!
يف التمتع ،الذي ال نفقة فيه ،وال توارث ،مع خسارهتا ّ
وهل التمتع هو الطريق الصحيح لتجنب الزىن؛ وهل الرجل الكفؤ هو
متتيعهن؟!!!
القادر على التمتع ابلفتيات ،و ّ
يشجع الفتيات
ويل البكر  -يف عالقة املتعة ّ -
إ ّن إسقا اعتبار إذن ّ
الراغبات يف التمتع ،على االستهتار والعقوق والعصيان واخليانة.
سرا ،فكذلك
ليائهن ،فيزنني ًّ
فكما أ ّن الزانيات ال ينتظرن اإلذن ،من أو ّ
( )1انظر :مسائل وردود.99/1 :
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ليائهن.
املتمتّعات ال ينتظرن اإلذن من أو ّ
والفرق بينهما أ ّن الزانية ال ت ّدعي أ ّن خيانتها ألبيها مشروعة ،خبالف
لتسو لنفسها خيانتها ألبيها،
املتمتّعة اليت ميكن أن تعتمد على هذه الفتوى؛ ّ
حني أعرضت عن استئذانه يف املتعة.

الفتوى :5-جيوز التمتع ابلبكر البالغة الرشيدة ،وليس لوليّها أن يعرتض(.)1

حق
تعليقّ :إّنا الدعوة إىل اإلابحيّة الغربيّة املعروفة ،يف هذا العصر؛ فليس من ّ
بكرا!!!
الويل أن يعرتض ،ما دامت املرأة ابلغةً رشيد ًةّ ،
حّت إذا كانت ً
ّ
يصح أن توصف ابلرشد امرأة ،ترغب يف املتعة ،ومتارسها؟!!!
وهل ّ

الفتوى :6-جيوز التمتع ابلفتاة األوربـّيّة ،من دون إذن وليّها ،إذا كان وليّها
قد أرخى عنان البنت ،وأوكلها إلـى نفسها ،فـي شؤونـها ،فال تـحتاج إلـى
أيضا(.)2
االستئذان ،حتـّى فـي الـمسلمةً ،

حث الفتيات الـمنتسبات إىل اإلسالم  -الالتـي يعشن يف
تعليقً :
بدال من ّ
الدول الغربيّة  -على جتنب الفواحش ،أييت (أحبار الـمتعة) بفتوى إابحة الـمتعة
حريّة الشخصيّة!!!
ّ
هلن ،ما دمن يعشن يف بالد الـ ّ
وكذلك سيجد الرجال يف هذه الفتوى ضالتهم؛ فيسافرون إىل أورّاب؛
أبي اسم كانت.
يتحرجن من الفواحشّ ،
للتمتع ابلفتيات األوربـّيّات ،الاليت ال ّ
كل احلرص ،على تلبية رغبات املتمتّعني ،من
و(أحبار املتعة) حريصونّ ،
يتيسر هلم التمتع ابملنتسبات إىل اإلسالم ،يف البالد العربيّة؛
الرجال؛ فإذا لـم ّ
بسبب القيود العرفيّة ،أو غريها؛ فما عليهم ّإال اإلفادة من هذه الفتوى ،ابلتوجه
( )1انظر :شرائع اإلسالم.402/2 :
( )2انظر :مسائل وردود.144/1 :
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حّت الـمنتسبة إىل اإلسالم ،ممّن تعيش هناك ،ميكن أن يكون
إىل البالد الغربيّةّ ،
وليها قد أرخى عنانـها ،فال حاجة إىل استئذانه!!!
الفتوى :7-جيوز التمتع ابلكتابيّة ،إذا كانت ال تعتقد حلّيّة املتعة ،ولكنّها
طمعا يف املال(.)1
استجابت ً

تعليق :إذا لـم تكن زانية ،تلك اليت ال تقبل التمتع؛ العتقادها حلّيّته ،لكنّها إّّنا
طمعا فـي املال؛ فماذا تكون؟!!!
تقبله؛ ً
وما الفرق بني دفع املال؛ للتمتع ابلزانية ،اليت ال تعتقد حلّيّة الزنـى ،وبني
دفعه هلذه الكتابيّة ،اليت ال تعتقد حلّيّة املتعة ،لكنّها تقبلها من أجل املال؟!!!

الفتوى :8-جيوز التمتع ابلفاجرة ،وال جيب عليه منعها من الفجور(.)2

أيضا صورة من صور اإلابحيّة الغربيّة ،والدًيثة األمريكيّة املشهورة،
تعليق :وهذه ً
فاملتمتّع ال ينظر إىل املرأة ،اليت يتمتّع هباّ ،إال كما ينظر الرجل إىل املرحاض،
الذي يدخله؛ لقضاء حاجته ،مثّ ال مينع غريه من الدخول بعده ،كما لـم مينعه
غريه ،ممّن سبقه إليه!!!
وال يبايل (أحبار املتعة) ابألمراض اجلنسيّة الفتّاكة اليت تكون الفاجرة أداةً
حّت يصل املرض ،إىل امرأة بريئة عفيفة،
ملوثةً؛ لنقلها من رجل إىل رجلّ ،
ال ذنب هلا ّإال أ ّن زوجها ميارس الرذيلة مع العواهر!!!

الفتوى :9-ال جيب على املتمتّع أن يتح ّقق ،من كون املرأة خليّةً ،ليست يف
حي ،عند طلبه التمتع هبا(.)6
ّ
ذمة زوج ّ
( )1مسائل وردود.82-81/2 :
( )2انظر :النهاية ،094 :وشرائع اإلسالم.400/2 :
( )6انظر :النهاية ،094 :وشرائع اإلسالم.400/2 :
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جير إليه
تعليق :إ ّن بعض الزانة يتجنّبون مقاربة ّ
املتزوجات؛ خشية احلمل ،وما ّ
من مشكالت؛ أو خشية معرفة الزوج ،وانتقامه؛ أو خشية معاقبة القانون ،وغري
يتوجهون إلـى من تستجيب لـهم ،من املطلقات،
ذلك من املوانع؛ ولذلك ّ
يتزوجن ،من قبل.
واألرامل ،ومن الاليت لـم ّ
تعرف بعض الزانة امرأ ًة ،تستجيب للزىن؛ فإنّه قد يوجب على نفسه
فإذا ّ
التحقق من كوّنا بال زوج؛ ليأمن من التبعات ،وجيهد نفسه يف التحقق.
لكن (أحبار املتعة) يعلمون أ ّن إجياب التحقق على الرجال الراغبني يف
و ّ
التمتع يعين ضياع الكثري من الفرص؛ ولذلك تساهلوا يف هذا األمر.
فيكفي أن يسأهلا عن حاهلا ،فإن نفت وجود الزوج ،ص ّدقها ،وليس
مهما بعد ذلك أن تكون املرأة ذات زوج ،يف الواقع ،فتكون راغبةً يف الزىن،
ًّ
ذمة زوجها ،فرّمبا حصل احلمل ،من الزوج ،فنسبـْته إىل املتمتّع هبا،
وهي يف ّ
وربـّما حصل الـحمل ،من الـمتمتّع بـها ،فنسبـْته إىل الزوج!!!

الفتوى :11-ال جيب على أحد ،من الناس :أن يرب الرجل  -الذي يريد أن
يتمتّع ابمرأة  -أ ّن هذه املرأة لـم تعت ّد ،من رجل ،متتّع هبا ،ساب ًقا(.)1

أيضا ،من ابب التساهل ،فليس عليك أن تنصح أخاك
تعليق :وهذه الفتوى ً
املتمتّع ،وسخربه احلقيقة؛ بل يكفي أن يسأل املتمتّع املرأة عن انقضاء ع ّدهتا ،فإن
تكونن
قالت ابنقضائها ،ص ّدقها الرجل ،وليس عليه أن يتح ّقق من ذلك؛ فال
ّ
أيّها الناصح سببًا يف التفريق بينهما!!!
مهما بعد ذلك أن تكون املرأة غري معت ّدة ،وتكون قد محلت من
وليس ًّ
متمتّع سابق ،فتنسب محلها إىل املتمتّع اجلديد!!!
( )1انظر :مسائل وردود.141/1 :
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تتحول هذه املرأة إىل ألعوبة شهوانيّة؛ تتن ّقل
وليس ًّ
مهما بعد ذلك أن ّ
برغبتها ،بني الرجال ،وت ّدعي أ ّن ع ّدهتا قد انقضت ،فيص ّدقها الراغب يف
التمتع هبا ،من دون حتقق!!!
الفتوى :11-ال جيب على املتمتّع أن يرب املتمتع هبا ،عن الع ّدة ،وأ ّن عليها
جتنب الرجال ،م ّدة الع ّدة(.)1
تعليق :وهذه الفتوى تؤّكد الدعوة إىل اإلابحيّة ،كما تؤّكد النظرة الدونيّة اليت
ينظر هبا الرجل املتمتّع إىل املرأة ،اليت متتّع هبا ،وال سيّما بعد أن يقضي منها
وطره؛ فتكون يف نظره كبقاًي الطعام الذي يرمى للبهائم!!!
فيكفي أن يشبـع شهوته منها ،وال جيب عليه أن يرشدها إىل تلك الع ّدة،
اليت تفرض عليها جتنب الرجال ،م ّدةً معلومةً؛ حتّـى يربأ رحـمها من احلمل!!!

كف من طعام(.)2
الفتوى :12-جيوز أن يكون الـمهر مبقدار ّ

اجا شرعيًّا ،يعطيها أشياء كثرية،
يتزوج املرأة ،زو ً
املتزوج الذي ّ
تعليق :إ ّن الرجل ّ
احدا ،فال ميكن انتقاصه؛ أل ّن
حّت إذا كان املهر درمهًا و ً
أغلى من املهر؛ ولذلك ّ
الذريّة والـمأكل والـمشرب
الرجل سيعطي زوجته اإلحصان والـ ّ
مودة والرعاية و ّ
والـملبس والـمسكن ،وسائر ما تـحتاج إليه.
ّأما الرجل املتمتّع ،فماذا يعطي املرأة اليت يتمتّع هبا؟
إ ّن املرأة إذا كانت تقبل ابملتعة؛ من أجل املال ،فإ ّن ًّ
كفا من طعام،
أعز ما متلكه.
ال ميكن أن يكون كافيًا؛ إلشباع رغبتها ،وال سيّما ّأّنا ستخسر ّ
( )1انظر :النهاية ،079 :وشرائع اإلسالم ،408/2 :ومسائل وردود ،27/2 :واملسائل
املنتخبة.608 :
( )2انظر :النهاية ،091 :وشرائع اإلسالم.404/2 :
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ضطر؛ بسبب جوع شديد ،أو عطش
وال يستثىن من ذلكّ ،إال اليت ت ّ
فبدال من إطعام هذه املرأة؛ ابتغاء
شديد؛ فتطاوع الرجل على املتعة مكرهةً .
مرضاة هللا ،يعمد الذئب الدينء إىل مساومتها على ع ّفتها!!!

احدا ،أو بعض يوم ،ولو ساعة
يوما و ً
الفتوى :13-جيوز أن يكون األجل ً
واحدة حم ّددة(.)1

تعليق :قد يقال :إ ّن الرجل املتمتّع يعطي املرأة ما حتتاج إليه؛ إلشباع رغبتها
الفطريّة ،كما يعطي الزوج زوجته ما حتتاج إليه؛ وإ ّن الـمهر القليل كما جيوز يف
الزواج الدائم ،جيوز يف الـمتعة.
ميسورا،
أصرت الـمرأة الـمتمتع بـها ،على مهر غال ،وكان الرجل
ً
فإن ّ
أصرت الـمرأة ،فـي الزواج الدائم،
وراغبًا فيها ،دفعه إليها ،بال إشكال؛ كما لو ّ
ميسورا ،وراغبًا فيها.
على مهر غال ،مع كون الرجل
ً
االدعاء الفار يكمن يف هذه الفتوى األثيمة ،اليت هي
واجلواب عن هذا ّ
يف الـحقيقة أقذر فتوى يف موضوع املتعة!!!
سو
فإذا كانت م ّدة العالقة بني الرجل واملرأة يف املتعة مؤقتة ،فكيف ي ّ
الـمبيحون ألنفسهم أن يع ّدوا املتعة صورة من صور الزواج؟!!!
أي زواج ذاك ،الذي ميكن أن ينتهي بفراق ،بعد ساعة ،من وقوعه؛
ّ
مبين على اتّفاق ،بني الرجل
ال لـخالف طارئّ ،أدى إىل الطالق؛ بل هو فراق ّ
الـمتمتّع ،والـمرأة الـمتمتع بـها؟!!!
املبين على االتّفاق  -بني املتمتّع واملتمتّعة  -أشبه ابلفراق،
أليس الفراقّ ،
املبين على االتّفاق ،بني الزاين والزانية؟!!!
ّ
( )1انظر :النهاية ،091 :وشرائع اإلسالم ،404/2 :واملسائل املنتخبة.610 :
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كف من طعام ،بل كان
وإذا لـم يكن غرض املتمتّعة من التمتّع هو نيل ّ
غرضها إشباع رغبتها الفطريّة؛ فهل ستنطف تلك الرغبة ،بعالقة م ّدهتا ساعة
واحدة؛ وال سيّما أنـّها  -بعد هذه الـمتعة الـمؤقتة  -ستعت ّد ،متجنّبة الرجال،
م ّدة من الزمن؟!!!
وقد اختلفوا يف ع ّدة املتمتع هبا ،إذا كانت من ذوات األقراء ،مع
الدخول هبا ،وعدم احلمل ،وعدم اليأس ،فقيل :حيضتان ،وقيل :حيضة
واحدة ،وقيل :حيضة ونصف ،وقيل :طهرانّ .أما إذا كانت حبلى ،فع ّدهتا
يوما(.)1
وضع احلمل؛ وإذا كانت ممّن ال حتيض ،فع ّدهتا مخسة وأربعون ً
فإما أن تصرب إىل انقضاء
مرة أخرى؛ ّ
فإذا احتاجت إىل إشباع رغبتها ّ
تتوجه إىل التمتّع قبل انقضاء الع ّدة ،مومهة شريكها اجلديد أ ّن ع ّدهتا
ع ّدهتا ،أو ّ
فعال.
تتوجه إىل الزنـى ،الذي ّفرت منه اسـ ًما ،ووقعت فيه ً
قد انقضت ،أو ّ
بعيدا أن
فإن صربت املتمتّعة م ّدة الع ّدة ،وجاءها متمتّع اثن ،فليس ً
األول ،فال يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتزم بعد
حيصل ما حصل ،مع املتمتّع ّ
ذلك ،بع ّدة اثنية.
يوما ،وتعت ّد م ّدة من الزمن؛ فتكون قد
مرة ،تتمتّع ً
كل ّ
وهكذا يف ّ
كل رجل منهم ساعة واحدة،
عاشرت يف سنة واحدة بضعة رجال ،لبثت مع ّ
كل متعة م ّدة من الزمن.
وصربت بعد ّ
مرت مخس سنوات ،وهي على هذه احلال ،فإ ّّنا تكون قد عاشرت
فإذا ّ
رجال؛ فال يكون بينها وبني الزانية غري فرق واحد فقط ،هو االلتزام
حنو ثالثني ً
أىن هلا ذلك؟!!!
ابلع ّدة؛ إن التزمت هبا ،و ّ
( )1انظر :العروة الوثقى.169-164/2 :
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أين هذا اإلشباع املتقطّع ،اململوء ابحلسرة واالحتقار ،من إشباع الزواج
ابملودة واالحرتام؟!!!
الدائم ،اململوء ّ
رجال ،يف مخس سنوات؛
وماذا عن هذه املرأة ،اليت تن ّقلت بني ثالثني ً
فصارت كالزانية ،اليت ال تعرف الشريك الواحد الدائم ،فهي تتن ّقل بني الزانة
الغرابء ،الذين ينظرون إليها كما ينظرون إىل اآللة؟!!!
كبريا ،يف تشويه الفطرة النقيّة ،وحتويل
ألن تكون تلك املتعة األثيمة سببًا ً
املرأة إىل دمية شهوانيّة ،يتناوب عليها املتناوبون؟!!!
متاما ،بال مشاعر ،وال رغبات ،وال حسرات؛
وليتها كانت كالدميةً ،
التنوع ،ال جتد الل ّذة ّإال يف تغيري
ولكنّها ستكون  -بال ريب  -مدمنة على ّ
فإّنا لن هتنأ برجل واحد ،وسرتغب يف
دائما؛ ّ
يوما ،زو ً
تزوجت ً
الرجال؛ فإذا ّ
اجا ً
تغيريهّ ،إما ابلطالق ،أو ابخليانة!!!
وفوق هذا كلّه ،ميكن أن تتخلّص املتمتّعة  -عندهم  -من الع ّدة ،أبن
تشرت على املتمتّع عدم الو ء ،وجيوز له ما سوى ذلك من االستمتاعات(،)1
يؤدي إىل الو ء.
ومنها التفخيذ ،وما ضارعه ،ممّا ال ّ
فإذا انتفى الو ء ،انتفت الع ّدة؛ وابنتفائها تكون املتمتّعة  -عندهم -
حرًة ،يف االستكثار من املتعة ،واالستمرار فيها.
ّ
فال يستبعد أن يتمتّع هبا يف اليوم الواحد عشرة رجال ،يتناوبون على
كل رجل يبقى معها ساعةً واحد ًة!!!
االستمتاع هبا ،من دون و ءّ ،
وتستطيع املتمتّعة  -عندهم  -أن توازن بني جترع مرارة االعتداد ،وبني
تفر من االعتداد ،وجتيز الو ء
فوات ل ّذة الو ء ،فتشرت عدم الو ء ،حني ّ
( )1انظر :املسائل املنتخبة.628 :
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صرب نفسها على جترع مرارة االعتداد!!!
حني تكون راغبة فيه ،وت ّ
أبّنا قد مارست املتعة،
وإذا استطاعت املتمتّعة أن سخرب املتمتّع اجلديدّ ،
من قبل ،مع متمتّع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه احلقيقة ،للرجل
الشرعي الدائم؟!!!
الذي سيطلبها زوجةً ،يف املستقبل ،بطريقة الزواج
ّ
ماذا سيكون جواب ذلك الرجل الربيء املسكني ،وهو يستمع إىل هذا
االعرتاف الـمـ ّـر؟!!!
أليس االحتمال الراجح أ ّن الزوجة ستخفي هذه احلقيقة ،وحترص على
إخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء خمدوع ،لو علم مبعشار ما ارتكبته زوجته من
أخف عليه من ذلك؟!!!
قذارات ،يف مزبلة الـمتعة ،لكان ثقل اجلبال ّ
وما هو رأي (أحبار املتعة) ،يف إخبار املرأة ،لزوجها ،عن ماضيها
األسود ،يف املتعة؛ أتراهم ينصحوّنا إبخباره ،لكن مع عدم وجوب ذلك ،أم
تراهم ينصحوّنا بكتمان األمر ،لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!!
إ ّن الرجل الشريف ال ميتنع عن االرتبا ابمرأة مطلقة ،أو ابمرأة أرملة،
رجال قد سبقه إىل وطئها؛ أل ّن املطلقة واألرملة ارتبطتا
مع علمه يقينًا أ ّن ً
بزوجيهما ،عن طريق الزواج
الشرعي الدائم.
ّ
لكن الرجل الشريف ال ميكن أن يقبل االرتبا ابمرأة ،سبق أن ارتبطت
ّ
بعقد الـمتعة؛ ألنّه يؤمن أ ّن التمتع صورة من صور الزىن ،فقد متتّع ذائب املتعة
هبذه املرأة ،كما متتّع الزانة ابلزانية!!!
أيضا تلك
فإذا استقذر الرجل الشريف تلك املرأة املتمتع هبا؛ فليستقذر ً
سولت هلا وألمثاهلا االنغماس يف مستنقع املتعة القذر!!!
الفتاوى األثيمة ،اليت ّ
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الفتوى :14-ال نفقة للمرأة املتمتع هبا ،وإن محلت من الرجل املتمتّع هبا(.)1

ألّنا يف نظرهم كالزانية ،اليت ّإما أن تزين من أجل املال،
تعليق :ال نفقة هلاّ ،
حق.
وإما أن تزين؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس هلا وراء ذلك أدىن ّ
قل ،أو كثرّ ،
ّ
والعجيب أ ّن بعض الزانة ال يبخلون عن بعض الزواين ابلنفقات!!!

الفتوى :15-ال توارث بني الرجل واملرأة املتمتّعني(.)2

صر
تعليق :ال يتوارث الـمتمتّع والـمتمتّعة ،كما ال يتوارث الزاين والزانية؛ مثّ ي ّ
(أحبار الـمتعة) على تسمية متعتهم( :زواج الـمتعة)!!!

الفتوى :16-جيوز متتّع الرجل أبكثر من أربع نسوة ،من غري حصر(.)6

كل الصراحة ،يف بيان التشابه الكبري
تعليق :وهذه الفتوى الـخبيثة صريـحةّ ،
بني الـمتعة والزنـى؛ فكما يتمتّع الزانـي ،بـما ال حصر لـه ،من الزوانـي ،يتمتّع
الـمتمتّع بـما ال حصر له ،من الـمتمتّعات.
واملتمتّع يستطيع  -عندهم  -أن يتمتّع مبا ال حصر له من املتمتّعات،
حّت لو لـم توجد هذه الفتوى؛ ألنّه يستطيع أن يتمتّع يف السنة الواحدة أبكثر
ّ
يوما ،أو بعض يوم.
كل متعة منها ً
من ثالث مئة متمتّعة ،إذا جعل م ّدة ّ
مثّ أتيت هذه الفتوى ،فتبالغ يف اإلابحيّة؛ ليتم ّكن الرجل املتمتّع من
سهل عليه التمتّع أبكثر من
التمتّع ،يف اليوم الواحد ،أبكثر من أربع نسوة؛ أو لت ّ
أسبوعا،
أربع نسوة ،يف حالة كون امل ّدة املتّفق عليها أكثر من يوم ،كأن تكون
ً
شهرا ،أو سنة.
أو ً
( )1انظر :النهاية ،079 :واملسائل املنتخبة.627 :
( )2انظر :النهاية ،092 :وشرائع اإلسالم ،408/2 :واملسائل املنتخبة.627 :
( )6انظر :النهاية.092 :
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مرات كثرية،
الفتوى :17-جيوز أن يعقد الرجل على امرأة واحدة ،بعقد املتعةّ ،
واحدة بعد أخرى(.)1
قادرا على قطع عالقته ابملرأة اليت
تعليق :يكون الرجل املتمتّع  -هبذه الفتوى ً -
وقادرا على إدامة عالقته هبا ،مّت ما شاء؛ فإن شاء أن
متتّع هبا ،مّت ما شاءً ،
جي ّدد العالقة ،بعد انتهاء امل ّدة ،حني يشتهي ذلك ،فله اخليار؛ وإن شاء أن
يقطع العالقة ،كان له ذلك.
ومثله يف ذلك ،كمثل الزاين ،الذي تعجبه إحدى الزواين ،فيدمي العالقة
بينهما ،ولكن بال زواج؛ لكي يستطيع التملّص مّت ما شاء؛ فإن أعجبه البقاء
استمر يف وصاهلا ،وإن ساءه منها شيء ،قطع العالقة بينهما.
معهاّ ،
وهذا يعين أ ّن املرأة املتمتع هبا ال حتتاج إىل أن تعت ّد ،يف حالة جتديد عقد
األول ،فيمكنه جتديد العقد ،بعد
املتعة ،إذا كان املتمتّع الثاين هو نفسه املتمتّع ّ
انتهاء األجل ،بال فصل ،أو بعد أن يهبها ابقي امل ّدة ،بال فصل(.)2
وقد اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة ،ذات
ثـمار فاسدة ،ونسبوها إىل بعض (أحبار الـمتعة)؛ فأجازوا تناوب مجاعة من
الرجال ،على التمتع ابمرأة واحدة ،مع وطئهم هلا ،من دون ع ّدة.
فاألجل  -عندهم  -ميكن أن يكون ساعةً واحد ًة ،مع إمكان تقصريه،
األول) ،إىل وطئها،
أبن يهب املتمتّع للمتمتع هبا ابقي امل ّدة .فيعمد (الـمتمتّع ّ
قبل (انقضاء األجل) ،أو قبل أن يهبها الباقي؛ ث ّـم يعقد عليها متعةً ،بعد
(انتهاء األجل) ،أو بعد (الـهبة) ،لكن من دون و ء.
( )1انظر :النهاية.092 :
( )2انظر :العروة الوثقى.167/2 :

21

العملي للحيلة ،ابنقضاء م ّدة العقد الثاين ،أو ابهلبة
مثّ يبدأ التطبيق
ّ
كذلك؛ فتسقط الع ّدة  -ابفرتائهم  -فيأيت املتمتّع الثاين ،ليفعل ما فعله املتمتّع
األول ،مثّ أييت الثالث ،مثّ الرابع ،وهكذا إىل آخرهم!!!
ّ
جرهم ،أو
وليس ً
بعيدا أن يكون اشتهار هذه احليلة بني أولئك الطلبة قد ّ
العملي ،لتلك احليلة ،ابلتناوب على و ء الـمتمتع هبا،
جر غريهم ،إىل التطبيق
ّ
ّ
بال ع ّدة ،تفصل بني و ء رجل ،وو ء رجل آخر!!!
العاملي  -وهو واحد من (أحبار الـمتعة)  -هذه
ـحر
وقد حكى ال ّ
ّ
صحة نسبتها ،إىل شيخه.
احليلة؛ وأجاد يف بيان فسادها ،وبطالّنا ،وأنكر ّ
ـحر
العاملي« :اشتهر بني مجاعة من الطلبة اآلن حيلة يف إسقا
قال ال ّ
ّ
تزوج
علي .وصورهتا أنّه لو ّ
الع ّدة ،وبعضهم ينسبها إىل شيخنا احمل ّقق الشيخ ّ
رجل امرأة ابلعقد الدائم ،ودخل هبا ،مثّ طلّقها بعد الدخول ،وجبت عليها
الع ّدة .فلو عقد عليها بعد الطالق ،مثّ طلّقها قبل الدخول ،فال ع ّدة عليها،
املتضمن لعدم لزوم الع ّدة ،مع الطالق ،قبل الدخول،
النص
فتدخل حتت ّ
ّ
والع ّدة السابقة سقطت ابلعقد الثاين؛ إذ ال ع ّدة عليها منه .وكذلك لو متتّع
أيضا
رجل ابمرأة ،ودخل هبا ،مثّ وهبها امل ّدة ،وانقضت م ّدهتا ،مثّ عقد عليها ً
متعة ،مثّ وهبها امل ّدة ،قبل الدخول ،أو انقضت قبله؛ فإ ّن املرأة ال ع ّدة عليها
اثنيًا ،والع ّدة األوىل بطلت ابلعقد الثاين .وأقول :نسبة هذه احليلة إىل الشيخ
التام؛ فإ ّن ما أورده هنا
علي لـم تثبت ،وعلى تقدير الثبوت هو مطالب ابلدليل ّ
ّ
اتم ،بل هو مشتمل على تسامح وتساهل ،وغفلة عجيبة عن نكتة ،وهي
غري ّ
أ ّن الع ّدة األوىل لـم تسقط ابلعقد الثاينّ ،إال ابلنسبة إىل صاحب الع ّدة .و ّأما
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ابلنسبة إىل غريه ،فهي ابقية ،وال دليل عندان على إسقاطها.)1(»...

الفتوى :18-عدم وجوب اإلشهاد واإلعالن يف الـمتعة(.)2

التعليق :إ ّن اإلشهاد واإلعالن حي ّققان  -يف الزواج الدائم  -رعاية كبرية،
أي امرأة ،على حسب هواه،
حلقوق األزواج؛ ولوالمها ّ
كل رجل زوجيّة ّ
الدعى ّ
ابدعائهما
أي رجل ،على حسب هواها؛ فيناالن ّ
ّ
كل امرأة زوجيّة ّ
والدعت ّ
ما ال يستح ّقان ،من حقوق األزواج.
كل شيء ذي قيمة؛
ولذلك جند أ ّن املرأة  -يف عالقة املتعة  -ستخسر ّ
يدل عليهّ ،إال إذا
حّت إثبات الزوجيّة املؤقتة املزعومة ،ليس هلا أدىن دليل ّ
ّ
أىن له ذلك؟!!!
اعرتف شريكها  -يف املتعة  -بعالقتهما املؤقتة ،و ّ
فإّنا لن تستطيع أن تثبت للناس أ ّن
فإذا أنكر املتمتّع عالقته ابملتمتّعةّ ،
هذا احلمل ،الذي يف بطنها ،هو نتيجة عالقة املتعة ،ال نتيجة عالقة الزىن!!!
وال يستطيع املتمتّعون واملتمتّعات أن يعلنوا للناس ،عن ارتباطهم بعالقة
ألّنم يوقنون كما يوقن سائر الناس أ ّن عالقة املتعة صورة من صور
املتعة املؤقتة؛ ّ
فكأّنم يشهدون على أنفسهم ابلزىن ،حني يعلنون ذلك للناس.
الزىن؛ ّ
وإيقان الناس  -ومنهم الـمتمتّعون والـمتمتّعات  -بكون (الـمتعة) صورة
نفسي مكتوم) ،يكتمه معظم (الـمقلّدين)،
من صور (الزنـى) ،إنـّما هو (إيقان ّ
صرح ـوا
الذين يقلّدون (أحبار الـمتعة) ،وال يستطيعون التصريح بـه؛ ألنـّهم إن ّ
بذلك ،فق ـد طعنوا فـي أحب ـارهـم ،الذين يع ّدون هـذه (الـمتعـة) ضـ ـرورة ،من
ضرورًّيت مذهبهم!!!
( )1الفوائد الطوسيّة ،282 :وانظر :مفاتيح الشرائع.664/6 :
( )2انظر :النهاية.079 :
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ولذلك يتظاهر هؤالء املقلّدون ،ابلدفاع عن املتعة ،واعتقاد حلّيّتها؛
حّت الذين ميارسوّنا منهم.
كل اإلنكارّ ،
ولكنّهم يف الباطن ينكرون حلّيّتهاّ ،
ويكفي إلثبات ذلك :أن جتد أ ّن الرجال املتمتّعني يرفضون أش ّد الرفض
عماهتم ،أو خاالهتم ،أو بنات
أن تكون ّأمهاهتم ،أو أخواهتم ،أو بناهتم ،أو ّ
إخواّنم ،أو بنات أخواهتم ،أو بنات أعمامهم ،أو بنات أخواهلم ،أو بنات
هبن من النساء؛ ولكنّهم ال يرفضون
ّ
عماهتم ،أو بنات خاالهتم ،من مجلة املتمتع ّ
الشرعي الدائم!!!
املتزوجات ،ابلزواج
ً
أبدا أن يك ّن من ّ
ّ
فاإلشهاد ال قيمة له ،يف املتعة؛ أل ّن احلاجة إليه منتفية؛ فإّّنا حيتاج
املتمتّعون إىل اإلشهاد ،حني يستطيعون اإلعالن ،وهؤالء ال يستطيعون ذلك.
وليس صعبًا على بعض املتمتّعني أن يستعينوا أبصحاهبم ،وأقراّنم،
لكن هذه الشهادة ستكون شهادة
ونظرائهم يف التمتّع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ و ّ
كل االستنكار،
ّ
سريّة ،ال يستطيعون إعالّنا للناس ،الذين يستنكرون املتعةّ ،
فال تكون هلا أدىن قيمة.
مثّ إ ّن إيـجاب اإلشهاد من شأنه أن يـمنع الكثريين من التمتّع ،وال سيّما
ابلسر؛
حني ال يـجدون من يشهد لـهم ،أو حني يشون أن يبوح بعض الشهود ّ
فيعرف األولياء واألقرابء واألصدقاء والـجريان ،وسائر الناس.
ولذلك لـم يبخل (أحبار املتعة) عن أتباعهم ،من املتمتّعني واملتمتّعات؛
فنفوا إجياب اإلشهاد ،يف املتعة؛ ليزيلوا هذه العقبة الكؤود؛ فال جيد املتمتّعون،
أي حرج ،يف كتمان عالقة املتعة بينهم ،كما يكتم الزانة والزواين
وال املتمتّعات ّ
عالقة الزىن!!!
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الفتوى :19-ليس يف املتعة طالق ،وتبني املرأة ابنقضاء امل ّدة(.)1

التعليق :إ ّن الفراق يف املتعة حمتوم موقوت؛ ولذلك ال مكان للطالق فيها؛
مبين على اتّفاق؛ كالفراق الذي يكون بني
ّ
فكل متعة خمتومة بفراق ،وهو فراق ّ
الزاين والزانية ،بعد انتهاء املمارسة الشهوانيّة.
حمصورا يف التسمية ،وإّّنا هو
وليس الفرق بني طالق الزواج وفراق املتعة
ً
فيما وراء الطالق والفراق.
تستحق
فللمطلقة حقوق على الزوج تستح ّقها؛ خبالف املتمتّعة ،فال
ّ
حق منها.
أي ّ
بعد الفراق ّ
ضطر إليه األزواج اضطر ًارا ،وليس مبنيًّا على اتّفاق
والطالق أمر عارض ي ّ
سابق؛ فإ ّن األصل يف الزواج
ابملودة والرمحة والعالقة الطيّبة؛
الشرعي أن يدوم ّ
ّ
أمورا طارئة قد توجب الطالق ،مع كراهته.
و ّ
لكن ً
الشرعي ،وأين املتمتع هبا من املطلقة؟!!!
فأين فراق املتعة من الطالق
ّ

الفتوى :21-ليس يف املتعة لعان(.)2

يتبني للمتمتّع
التعليق :ال لعان يف املتعة؛ أل ّن املتعة صورة من صور الزىن ،فحني ّ
أ ّن شريكته  -يف املتعة  -قد مارست الزىن ،مع غريه ،يف وقت املتعة؛ فإ ّن
االعرتاض على ذلك ليس من شأنه؛ فالعالقة بينهما عابرة مؤقتة ،فلماذا
ينشغالن ابللعان ،وال سيّما أ ّن الغرض من اللعان منتف يف املتعة؟!!!
فهل املتمتّع مستع ّد ،ألن يقذف شريكته عند القاضي ،والناس؛ فريميها
ابلزىن؛ ليقام عليها احل ّد؟!!!
( )1انظر :شرائع اإلسالم.402/2 :
( )2انظر :شرائع اإلسالم.402/2 :
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أبي صفة ،سيتق ّدم املتمتّع إىل القاضي ،هبذا القذف :بصفة الزوج ،أم
ّ
بصفة املتمتّع؟!!!
إنّه لن جيرؤ على التصريح حبقيقة عالقته ابملقذوفة؛ ولذلك ال داعي ألن
يشغل نفسه هبذا األمر ،فيفتضح أمره بني الناس!!!
الفتوى :21-إذا محلت املرأة املتمتع هبا ،من رجل متتّع هبا ،فنفى الرجل
ظاهرا ،وال يفتقر إىل اللعان(.)1
الطفل عن نفسه ،فإ ّن الطفل ينتفي عنه ً

متممة لفتوى انتفاء اللعان يف املتعة؛ فإ ّن الرجل إن أراد
التعليق :وهذه الفتوى ّ
أىن له ذلك؟!!!
أن يعرتف أبن احلمل منه ،اعرتف؛ ولكن ّ
هل سيعلن للناس أنّه كان على عالقة مؤقتة هبذه املرأة ،وأ ّن احلمل الذي
يكين الناس مولوده
يف بطنها منه ،وأنّه مستع ّد إلحلاق املولود به ،ولن يبايل أن ّ
بكنية( :ابن املتعة) ،أو (بنت املتعة)؟!!!
إنّه لن جيرؤ على ذلك ،وسيسارع إىل نفيه ،متّه ًما املتمتّعة ابلزىن ،أو
م ّدعيًا أ ّن احلمل من رجل سبقه ،إىل التمتّع هبا؛ لتبقى املرأة بعد ذلك بني
أمرين ،أحالمها م ـر كالعلقم.
فإما أن جتهضه ،إن أمكنها ،أو ترميه يف املزابل ،أو يف النهر ،أو قرب
ّ
تتحمل العار ،وكالم الناس ،وتربّيه
املستشفيات ،أو قرب أحد البيوت؛ ّ
وإما أن ّ
ترّب الزانية ابن الزىن ،أو بنت الزىن؛ هذا إن جنت من انتقام أوليائها.
كما ّ
ولذلك نفى (أحبار الـمتعة) اللعان؛ لتسهيل األمر على املتمتّعني من
الرجال؛ فلن تستطيع املرأة أن تلزم الرجل إبحلاق الـمولود به ،إن هو نفاه عنه.
ولن تلجأ إلـى (اللعان)؛ لتدرأ عن نفسها (تـهمة الزنـى) ،ولن تستطيع
( )1انظر :شرائع اإلسالم.402/2 :

26

إثبات (عالقة الـمتعة)؛ إذ ال إشهـ ـاد ،وال إع ـالن ،وال اعتـراف ،م ـن الرجـ ـل!!!
وهذا كلّه يؤّكد النظرة الدونيّة للمرأة ،عند (أحبار املتعة)؛ فليست عندهم
أكثر من سلعة رخيصة ،ينال الرجال منها مبتغاهم ،مثّ يلقون ما تب ّقى منها يف
املزابل ،وال يبالون مبا يصيبها.
املدخن
ومثـلها يف  -عالقة املتعة  -كمثل (لفافة التدخني) ،اليت يضعها ّ
حّت إذا استنفدها ،وانتهى منها ،ألقى هبا يف
 عند التدخني  -بني شفتيهّ ،الطريق ،وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها األقدام ،من بعده!!!
الفتوى :22-ال يثبت وصف اإلحصان ،بعقد املتعة؛ فال يرجم الزاينّ ،إال إذا
كان قد ارتبط بعقد الزواج
الشرعي الدائم ،أو عقد ملك اليمني ،قبل ارتكابه
ّ
جرمية الزىن(.)1
قر (أحبار املتعة) برجم الزاين احملصن ،وال يالفون اجلمهور يف ذلك؛
التعليق :ي ّ
ولكنّهم ينفون أن يكون االرتبا بعقد املتعة سببًا يف ثبوت اإلحصان.
الشرعي الدائم ،ولكنّه
رجال لـم يرتبط ،بعقد الزواج
فإذا افرتضنا :أ ّن ً
ّ
حّت يف حالة كون األجل سنة ،أو أكثر  -فإ ّن
ارتبط بعقد املتعة فقط ّ -
يسمون هذا املتمتّع حمصنًا.
(أحبار املتعة) ال ّ
الشرعي الدائم،
وكذلك إذا افرتضنا :أ ّن امرأة لـم ترتبط ،بعقد الزواج
ّ
حّت يف حالة كون األجل سنة ،أو أكثر -
ولكنّها ارتبطت بعقد املتعة فقط ّ -
يسمون هذه املتمتّعة حمصنة.
فإ ّن (أحبار املتعة) ال ّ
ولذلك ،ال يرجم هذا املتمتّع ،إذا مارس (جرمية الزىن)؛ وال ترجم هذه
ألّنما غري حمصنني ،عند (أحبار املتعة)؛
املتمتّعة ،إذا مارست (جرمية الزىن)؛ ّ
( )1انظر :النهاية ،296 :وشرائع اإلسالم.694/0 :
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و(اإلحصان) شر واجب ،من شرو ثبوت عقوبة (الرجم) ،عند اجلمهور.
وواضح ما يف هذه الفتوى األثيمة ،من التساهل ،الذي يغري أتباعهم
ابملزاوجة بني (زىن املتعة) ،و(متعة الزىن)؛ فليس على املتمتّع الزاين ،وال على
املتمتّعة الزانية أكثر من ح ّد اجللد ،عندهم؟!!!
غلو اإلابحيّة ،اليت يدعون
وقد حاول (أحبار املتعة) أن ي ّففوا من ّ
أتباعهم إليها ،بفتاواهم األثيمة؛ فتظاهروا بدعوة املتمتّعني واملتمتّعات ،من ابب
النصيحة ،إىل ترك بعض تلك اإلابحيّات املنكرة؛ لكنّهم يستدركون ،فيختمون
دعوهتم تلك ،ببيان أ ّن االمتثال لنصائحهم ليس واجبًا ،وأ ّن احلرج منتف عن
املتمتّعني واملتمتّعات ،يف حالة خمالفتهم لنصائح أحبارهم.
ستحب :أن تكون مؤمنة
ومن أمثلة ذلك :قول جنم الدين احللّ ّي« :وي
ّ
الصحة .ويكره :أن
عفيفة .وأن يسأهلا عن حاهلا مع التهمة ،وليس شرطًا يف
ّ
الصحة .ويكره:
تكون زانية ،فإن فعل ،فليمنعها من الفجور ،وليس شرطًا يف
ّ
يفتضها ،وليس بـمحرم»(.)1
أن يتمتّع ببكر ،ليس هلا أب ،فإن فعل ،فال ّ
ب ،وليس واجبًا ،وليس شرطًا
فسؤاله عن حاهلا  -عند التهمة  -مستح ّ
صحة عقد املتعة؛ ولذلك ينصح احللّ ّي أتباعه مبا يستحبّه ،ولكنّه يستدرك؛
يف ّ
صحة العقد!!!
ّ
ليبني أ ّن املتمتّع لو خالف نصيحته ،فال إشكال يف ّ
لكن هذه النصيحة ليست من
وكذلك ينصحه بتجنّب التمتّع ابلزانية ،و ّ
ابب التحرمي ،بل هي من ابب الكراهة ،واملكروه جائز فعله ،وليس حمرمـًا؛
ولذلك يقول« :فإن فعل ،فليمنعها من الفجور» ،أي :أ ّن التمتّع ابلزانية جائز،
لكن احللّ ّي ينصح املتمتّع حني يتمتّع ابلزانية أن مينعها من
وليس حمرمـًا؛ و ّ
( )1شرائع اإلسالم.400/2 :
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صحة
الفجور؛ مثّ يستدرك احللّ ّيّ ،
ويبني أ ّن منعها من الفجور ال يع ّد شرطًا يف ّ
صحة العقد!!!
العقد؛ فإذا أمهل املتمتّع منعها من الفجور ،فال إشكال يف ّ
لكن
مثّ ينصح احللّ ّي أتباعه ،برتك التمتّع ابلبكر ،اليت ليس هلا أب؛ ّ
نصيحته من ابب الكراهة ،ال من ابب التحرمي؛ فليس املتمتّع  -الذي يالف
يفتضها ،وليس
نصيحته  -مبرتكب لفعل حمرم؛ بداللة قوله« :فإن فعل ،فال ّ
مبحرم» ،أي :إن متتع بتلك البكر ،اليت ليس هلا أب ،فإ ّن احللّ ّي ينصحه برتك
قائال« :وليس مبحرم» ،مبعىن أ ّن املتمتّع لو وط تلك
وطئها ،مثّ يستدرك احللّ ّي ً
البكر؛ فإ ّن وطأه هلا ليس مبحرم!!!
فكان مثل احللّ ّي ،يف عبارته هذه  -ويف أمثاهلا  -كمثل رجل كاذب،
مخرا ،ولكنّك لو
يتظاهر بنصح صاحبه ،فيقول له« :أنصحك ّأال تشرب ً
شربتها ،فال إمث عليك؛ وأنصحك ّأال تقتل فال ًان ،ولكنّك لو قتلته ملا كان
عليك إمث»!!!
أق ــول :يــا (أحبار الـمتعة) ،هل تسمعون آبذانكم ما تقولونه أبفواهكم؛
وهــل تقرؤون أبعينكم مــا تكتبونه أبيديكم؛ وهــل تنكرون بقلوبكم ما سختلقونه
بعقولكم؟!!!
قال تعاىل﴿ :ولق ْد ذرأْان لـجهنم كثي ًـرا من الْـج ـ ّـن و ْاإلنْس لـه ْم قـلوب
ال يـ ْفقهون بـها ولـه ْم أ ْعيـن ال يـْبصرون بـها ولـه ْم آذان ال ي ْسمعون بـها أولئك
ك ْاألنْـعام ب ْل ه ْم أضل أولئك هــم الْغافلون﴾(.)1

( )1األعراف.189 :
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بين الـمتعة واالستمناء
كل
والعجيب الغريب أن يتش ّدد (أحبار املتعة) ،يف موضوع (االستمناء)ّ ،
كل التساهل!!!
التش ّدد ،بعد أن تساهلوا يف موضوع (الـمتعة)ّ ،
اخلاص فيه؛
وليس غرضي هنا القول إبابحة االستمناء ،وال بيان رأيي
ّ
لكن غرضي التنبيه ،على ذلك (التناقض الشيطاينّ العجيب) ،بني تساهل
و ّ
(أحبار املتعة) ،يف (إابحة املتعة) ،وبني تش ّددهم يف (حترمي االستمناء)!!!
إمجاعا؛ لقوله:
الطوسي« :واالستمناء ابليد :حمرم
قال أبو جعفر
ً
ّ
ت أ ْميانـه ْم فإنـه ْم غْيـر ملومني .فمن ابْـتـغى وراء
﴿إال على أ ْزواجه ْم أ ْو ما ملك ْ
ذلك فأولئك هم الْعادون﴾( ،)1وهذا من وراء ذلك .وروي عنه  أنّه قال:
ملعون سبعة ،فذكر فيها الناكح ك ّفه»(.)2
حّت أنزل ،كان
وقال أبو جعفر
الطوسي ً
أيضا« :ومن استمىن بيدهّ ،
ّ
عليه التعزير والتأديب»(.)6
النجفي« :من استمىن بيده ،أو بغريها ،من أعضائه:
حممد حسن
وقال ّ
ّ
عّزر؛ ألنّه فعل حمرًما ،بل كبرية»(.)0
واملوازنة بني املتعة واالستمناء ت ّبني للعاقل أ ّن اآلاثر املعروفة لعالقة املتعة
أخطر بكثري من اآلاثر اليت يذكروّنا ،لفعل االستمناء ،إن ثبت حترميه ابلدليل

( )1املؤمنون ،8-2 :واملعارج.61-64 :
( )2املبسو يف فقه اإلماميّة.202/0 :
( )6النهاية ،849 :وانظر :شرائع اإلسالم.061/0 :
( )0جواهر الكالم.1410/02 :
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سر ذلك التش ّدد يف القول بتحرمي االستمناء؟!!!
الشرعي
القطعي .فما ّ
ّ
ّ
()1
إ ّن القول إبابحة االستمناء  -عند خشية الوقوع يف الزىن  -قد مينع
الكثريين من التوجه إىل ابب املتعة ،الذي فتحه (أحبار املتعة).
ولذلك عمد (أحبار املتعة) ،إىل إغالق ابب (االستمناء) ،وتش ّددوا يف
بديال ألتباعهم ،يستغنون به عن املتعة!!!
حّت ال يكون ً
القول بتحرميه؛ ّ
ولكي تدرك الفرق بني املتعة ،واالستمناء ،جيب أن تتذ ّكر أبرز الثمار
الفاسدة ،اليت جينيها املتمتّعون واملتمتّعات ،من شجرة املتعة اخلبيثة:

 -1االستمتاع تفخي ًذا ،ابلطفلة الرضيعة.

 -2االستمتاع تفخي ًذا ،ببنت التاسعة ،من دون إذن أبيها.
 -3االستمتاع وطئًا ،ابلبكر ،اليت ليس هلا أب.

 -4االستمتاع وطئًا ،ابلبكر ،من دون إذن وليّها ،إذا منعها وليها من التمتع
ابلكفؤ ،الذي ترغب إليه.
 -5االستمتاع وطئًا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من دون إذن وليّها.
 -6االستمتاع وطئًا ،ابلفتاة األوربـّيّة ،من دون إذن وليّها.

طمعا يف املال.
 -7االستمتاع وطئًا ،ابلكتابيّة ،اليت استجابت ً
 -8االستمتاع وطئًا ،ابلفاجرة ،مع عدم منعها من الفجور.

 -9االستمتاع وطئًا ،مع عدم التحقق من ارتبا املوطوءة برجل آخر.
 -11االستمتاع وطئًا ،مع عدم اإلنفاق على املوطوءة ،وإن محلت.
 -11االستمتاع وطئًا ،بعدد غري حمصور ،من النساء.

 -12االستمتاع وطئًا ،مع جتديد االستمتاع ابملوطوءة ،مر ًارا ،بال فصل.
( )1انظر :املوسوعة الفقهيّة.97/0 :
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 -13االستمتاع وطئًا ،بال إشهاد ،وال إعالن.

 -14االستمتاع وطئًا ،مع جواز نفي الرجل كون احلمل منه ،بال لعان.
 -15االستمتاع وطئًا ،ولكن ال يثبت به إحصان.

وال ريب يف أ ّن هذه االستمتاعات تضاهي استمتاعات الزانة والزواين،
وقد تزيد عليها يف ّقوة اإلابحيّة؛ فأين منها فعل االستمناء؟!!!
ويذ ّكرنـي هذا (التناقض الشيطاين العجيب) ،من (أحبار الـمتعة) ،بـما
رواه بعض الـمؤلّفني ،من (تناقض الزانـي) ،الذي تـجنب (الع ْـزل) ،فـي زانه؛
تور ًعا عن الفعل الـمكروه!!!
التوحيدي« :أيت نوفل بن مساحق ،اببن أخيه ،وقد أحبل جاريةً،
قال
ّ
هال عزلت؟ فقال:
عدو هللا ،ل ّـما ابتليت ابلفاحشةّ ،
من جريانه ،فقالً :ي ّ
عم ،بلغين أ ّن العزل مكروه ،فقال :أفما بلغك أ ّن الزنـى حرام؟!»(.)1
ًي ّ
وليس غرضي من ذكر هذه الرواية :تصحيحها ،واالعتماد عليها،
واالحتجاج هبا ،وإّّنا غرضي هو تقريب فكرة (التناقض العجيب) إىل األذهان.
فإ ّن االحرتاز من (الع ْزل) يـماثل االحرتاز من (االستمناء)؛ والوقوع فـي
(الزنـى) يـماثل الوقوع يف (الـمتعة).
ومن (النصائح الـمضحكة) :أن ينصح بعض (أحبار الـمتعة) أتباعهم،
حصنوا أنفسهم من مـمارسة (جريـمة االستمناء)()2؟!!!
مبمارسة (الـمتعة)؛ لي ّ
فيكون مثلهم  -يف نصيحتهم هذه  -كمثل الطبيب الـمتحامق ،الذي
حصن نفسه ،من شرب الشاي؟!!!
ينصح الـمريض ،بشرب الـخمر؛ لي ّ
( )1البصائر والذخائر.176/1 :
( )2انظر :مواقف الشيعة.124/6 :
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فيا أيّها الناصح الـمضحك:
إذا أراد أحد مقلّديك حتصني نفسه ابلـمتعة؛ لكي يتجنب (االستمناء):

أ -هل جيوز أن يتمتّع ،تفخي ًذا ،اببنتك الرضيعة؟!!!

ب -هل جيوز أن يتمتّع ،تفخي ًذا ،اببنتك الصغرية ،اليت بلغت التاسعة ،من
دون إذنك؟!!!
ج -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر ،بعد أن متوت أنت؟!!!

د -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر البالغة الرشيدة ،من دون
إذنك؟!!!
ه -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر ،من دون إذنك ،إذا منعتها من
التمتع ابلكفؤ ،الذي ترغب إليه؟!!!
و -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،بال إنفاق عليها ،وإن محلت منه؟!!!

ز -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،بال إشهاد ،وال إعالن؟!!!

ظاهرا،
ح -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك؛ وينفي كون احلمل منه ،فينتفي ً
بال لعان؟!!!

كف من
ط -هل جيوز أن يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،م ّدة ساعة ،مبهر مقداره ّ
طعام؟!!!
ي -هل جيوز أن يتمتّع ،تفخي ًذا ،اببنتك ،م ّدة ساعة؛ مثّ أييت مقلّد اثن من
أيضا؛ مثّ أييت مقلّد اثلث ،وهكذا؛
مقلّديك؛ ليتمتّع هبا ،تفخي ًذا ،ساعة ً
حصن مقلّدوك أنفسهم ،من الوقوع يف (جريـمة االستمناء) ،أبن يتمتّعوا
في ّ
متناوبني ،جبسد ابنتك ،تفخي ًذا؟!!!
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ّ
الشرعية
تعطيل األحكام
إ ّن تلك (الفتاوى اإلابحيّة األثيمة) ،اليت اختلقها (أحبار الـمتعة) تعارض
(القطعيّات اإلسالميّة) ،كـ ّل الـمعارضـة؛ واالعتم ـاد  -على هـذه الفتاوى -
كفيـل بتعطيل بعض (األحكام الشرعيّة).
ابطال،
وتعطيل األحكام الشرعيّة ابطل ،بال ريب؛ فكان ما ّأدى إليه ً
قطعا ،وهو هذه (الفتاوى األثيمة).
ً
و(أحكام الزنـى) من أبرز (األحكام الشرعيّة) ،اليت تعطّلها هذه الفتاوى؛
كل الوضوح:
ويكون التعطيل يف جمالني واضحنيّ ،

األول -تـحرمي الزنـى:
الـمجال ّ
حيرم االسم
حرم الفعل واالسم ً
معا ،ومل ّ
حرم الزىن؛ فإنّه ّ
إ ّن اإلسالم حني ّ
يغريوا االسم الذي يطلق على هذه الرذيلة ،مثّ
فقط؛ فليس للزانة والزواين أن ّ
عسال؛
السم ً
يستمروا على فعلها ،وكأ ّن شيئًا لـم يكن؛ فهل يكفي أن ي ّ
سمى ّ
ّ
لينجو متناوله من اهلالك؟!!!
بديال نقيًّا عن عالقة الزىن؛ فهل
واإلسالم شرع عالقة الزواج؛ لتكون ً
تكفي تسمية صورة من صور الزىن ابسم (الزواج املؤقت)؛ جلعل تلك الصورة
مشروعا؟!!!
اجا
ً
زو ً
سمى
إ ّن العربة
أساسا ابحلقائق ،ال ابألمساء ،فال يكفي ً
ً
مثال أن ي ّ
احلديث املوضوع سنّة نبويّة؛ ليكون  -يف احلقيقة  -جزءًا من السنّة النبويّة.
سمى املؤلّف عالـ ًما ،ليكون  -يف الواقع  -عالـ ًما،
وال يكفي ً
أيضا أن ي ّ
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من الذين قال هللا تعاىل فيهم﴿ :إّنا يْشى اَّلل م ْن عباده الْعلماء﴾(.)1
الشرعي،
وابملوازنة الدقيقة ،بني حقائق العالقات الثالث :عالقة الزواج
ّ
يتبني بوضوح أ ّن املتعة املؤقتة صورة من صور
وعالقة املتعة املؤقتة ،وعالقة الزىنّ ،
الشرعي ،ال من قريب ،وال من بعيدّ ،إال من حيث
الزىن ،وال عالقة هلا ابلزواج
ّ
يسموّنا( :الزواج املؤقت) ،أو (زواج املتعة).
إ ّن (أحبار املتعة) ّ
فلماذا يزين الزانة والزواين ،إن كانت املتعة مباحة؟!!! وملاذا ال يرتبطون
براب املتعة ،ما دامت حقيقة املتعة قريبة جدًّا ،من حقيقة الزىن ،بل ّإّنا يف
إشباعا لرغباهتم القذرة؟!!!
بعض احلاالت أكثر ً
فما على الزاين والزانيةّ ،إال ترديد بعض الكلمات ،واالتّفاق على األجرة،
والـمـ ّدة ،ثـ ّم مـمارسة م ـا يشتهيان ،من الرذيلة ،وليس ثـ ّمة قيـ ـود ،وال تبعات!!!
حّت
فقد أجاز (أحبار املتعة) للرجل أن يتمتّع ابلرضيعة ،مبا عدا الو ءّ ،
حّت من دون إذن أبيها .وأجازوا
ابلتفخيذ .وأجازوا له ذلك يف بنت التاسعةّ ،
له التمتّع ابلبكر اليت ليس هلا أب ،مع وطئها .وأجازوا له التمتع ابلبكر ،من
دون إذن وليّها ،إذا منع وليها من التزويج ابلكفؤ ،مع رغبتها إليه .وأجازوا له
التمتع ابلبكر البالغة الرشيدة ،وليس لوليّها أن يعرتض .وأجازوا له التمتع ابلفتاة
األوربـّيّة ،من دون إذن وليّها ،ولو كانت مسلمةً .وأجازوا له التمتع ابلكتابيّة،
طمعا يف املال .وأجازوا له التمتع ابلفاجرة ،ولـم يوجبوا عليه
اليت استجابت ً
منعها من الفجور .ولـم يوجبوا على الرجل أن يتح ّقق من كون املرأة خليّة،
حي ،عند طلبه التمتّع هبا .ولـم يوجبوا عليه إخبار املرأة عن
ليست يف ّ
ذمة زوج ّ
يوما
الع ّدة .وأجازوا كون املهر مبقدار ّ
كف من طعام .وأجازوا كون األجل ً
( )1فاطر.27 :
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احدا ،أو بعض يوم .ولـم يوجبوا عليه نفقة للمرأة املتمتع هبا .وأجازوا له التمتع
و ً
مرات
أبكثر من أربع نسوة ،من غري حصر .وأجازوا له العقد على امرأة واحدةّ ،
كثرية ،واحدة بعد أخرى .ولـم يوجبوا اإلشهاد واإلعالن .وأجازوا انتفاء كون
مبجرد نفيه عنه.
ظاهراّ ،
احلمل منه ً
حرمه اإلسالم؟!!!
كل هذا ً
مباحا ،فما هو ذلك الزنـى الذي ّ
فإذا كان ّ
اللفظي ،الذي
هل يكون الفرق الرئيس بني الزىن واملتعة هو ذلك العقد
ّ
ال حقوق فيه ،وال إشهاد ،وال إعالن؟!!!
اللفظي ،يف الـمتعة؛ لعدم اعتقادهم
وهل ميتنع الزانة ،والزواين ،من العقد
ّ
حبلّيّتها؟!!! ال أحد ميكن أن يقول هبذا القول الفار ؛ فهل كان الزىن الذي
حالال يف اعتقادهم؟!!!
ميارسونه ً
هل يعتقدون ّأّنم سيعاقبون على مـمارسة الـمتعة ،فقط ،لكنّهم سيغفر
هلم مـمارسة الزىن؟!!!!
كل
ومن هنا ندرك أ ّن (أحبار املتعة)  -حني وجدوا (اإلسالم) قد غلّق ّ
(أبواب الزىن)  -عمدوا إىل أحد األبواب ،وفتحوه ألتباعهم ،وأجازوا فيه أكثر
ما يطمع فيه (أهل الزىن) ،وال سيّما (الرجال) منهم ،بل زادوا عليه ،يف بعض
احلاالت؛ وذلك هو ابب (الـمتعة الـمؤقتة).
يسوغوا  -ألنفسهم ،وألتباعهم  -فت ـح هذا الب ـاب ،عمدوا إلـى
ولكي ّ
قسما
(حيلة التسمية)؛ ّ
فغريوا االسم فقط ،وجعلوا (الـمتعة)  -يف التسمية ً -
الشرعي!!!
مقومات الزواج
كل ّ
من أقسام (الزواج)؛ ولكن بعد أن سلبوا منه ّ
ّ
فما الـمتعة يف احلقيقةّ ،إال صورة زنويّة مقيدة ،بعض التقييد؛ وما كان هلا
أن تقيدّ ،إال من أجل خداع األتباع ،والتملص من استنكار اخلصوم؛ فلو
رفعت تلك القيود اليسرية؛ لكان الزىن واملتعة اسـمني جلرمية واحدة ،بال فرق.
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الـمجال الثانـي -عقوبة الزنـى:
يؤدي إىل تعطيل عقوبة الزىن ،ال أل ّن الزانة
إ ّن القول إبابحة املتعة ّ
كؤودا،
والزواين قد تركوا الزىن ،واختاروا املتعة ً
بديال عنه؛ وإّّنا ألنّنا سنواجه عقبة ً
يف إقامة احل ّد على الزاين والزانية؛ وهي العجز عن التمييز بني من ميارسان
اجلماع بعالقة املتعة ،ومن ميارسان اجلماع بعالقة الزىن.
أبّنم شاهدوا
صرحوا  -عند القاضي ّ -
فلنفرتض أ ّن أربعة رجال عدول ّ
رجال وامرأة ،يف حالة اجلماع الكامل .فأنكر الرجل واملرأة ّأّنما كاان يزنيان،
ً
متزوجان ابملتعة.
و ّادعيا ّ
أبّنما ّ
متزوجني ابملتعة؟
فإن قال القاضي :أين العقد الذي يثبت كونكما ّ
لفظي ،غري مكتوب.
قاال :العقد ّ
فإن قال القاضي :أين الشهود على عقدكما؟
قاال :ال جيب اإلشهاد على عقد املتعة.
فإن قال القاضي :أين أعلنتما ارتباطكما ابملتعة؟
قاال :ال جيب اإلعالن يف عقد املتعة.
ويل املرأة؟
فإن قال القاضي :هل استأذنتما ّ
ألّنا ابلغة رشيدة.
قاال :ال جيب استئذان وليّها؛ ّ
عاجزا عن إثبات احلقيقة،
ففي حالة كون املتعة مباحة؛ سيكون القاضي ً
ولو شهد على مجاعهما الكامل ألف شاهد؛ وسيكون القاضي بني أمرين:
 -1أن يك ّذهبما يف ّادعائهما االرتبا ابملتعة ،ويقيم عليهما احل ّد؛ فإن كانت
املتعة مباحة ،وكاان صادقني يف ارتباطهما ابملتعة ،فإ ّن حكم القاضي عليهما
سيكون ظالـ ًما.
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قطعي،
 -2أن حيجم القاضي عن إقامة احل ّد عليهما؛ ألنّه لـم يهتد إىل دليل ّ
سيؤدي إىل تعطيل احل ّد
يثبت كذهبما ،فإن كاان كاذبني ،فإ ّن حكم القاضي ّ
الشرعي ،مع وجود (اجلماع الكامل) ،والشهود العدول األربعة.
ّ
وهكذا سيجد الزانة والزواين أ ّن ّادعاء االرتبا ابملتعة :هو احلبل الذي
جيب أن يستمسكوا به؛ ليدرأوا عن أنفسهم عقوبة الزىن.
شرعا ،فال ميكن تعطيلها؛ ولذلك
وعقوبة الزىن من العقوابت الثابتة ً
قطعا؛
كل ما ّأدى إىل تعطيلها ً
ابطال؛ أل ّن ما ّ
يؤدي إىل الباطل :ابطل ً
يكون ّ
تؤدي إىل تعطيل العقوبة الشرعيّة.
فتكون إابحة الـمتعة ابطلة؛ ّ
ألّنا ّ
وحّت إذا أحجم القاضي ،عن إدانة املتمتّعني ،فإ ّن أمرمها قد انكشف،
ّ
سرا بينهما؛ والناس لن يتوقّفوا عن رميهما ابلزنـى؛ ألنـّهم
بعد أن كان ًّ
ال يستطيعون التفريق بني احلالتني؛ لوجود هذا التشابه الكبري احلاصل بينهما.
فال ميكن أن حتفظ حقوق الرجل واملرأةّ ،إال ابإلشهاد واإلعالن ،ومنها:
وحق احلماية من العقوبة الباطلة.
حق احلماية من القذف الباطلّ ،
ّ
وليست أحكام الزىن وحدها هي اليت ستتعطّل يف حالة إابحة الـمتعة؛
الشرعي الدائم.
بل أكثر أحكام الزواج
ّ
ميسورا؛ إلشباع شهواهتم،
سهال
بديال ً
فإ ّن الكثري من الرجال إذا وجدوا ً
ً
الشرعي الدائم ،الذي يوجب استئذان الولـ ّي،
فإّنم سيعرضون به ،عن الزواج
ّ
ّ
بكل
ودفع النفقات ،وحتمل األعباء ،ورعاية الزوجة ،واألبناء ،والبنات ،والتقيد ّ
يفر املتمتّعون من القيود.
يفر الزانة من القيودّ ،
القيود الشرعيّة الـمعروفة؛ فكما ّ
الشرعي الدائم ،بقيت أكثر النساء،
وإذا أعرض أكثر الرجال عن الزواج
ّ
ببعضهنّ ،إما إىل قبول االرتبا ابملتعة ،ولو مكرهات،
يؤدي
بال زواج ،وهذا ّ
ّ
أو االنغماس يف الزىن؛ إلشباع الشهوات!!!
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ذريعتان فاسدتان
بني الزىن واملتعة هو النيّة؛ فمن وط امرأة،
زانيًا؛ فكذلك املتمتّع إّّنا يطأ املتمتّعة ،وهو

املهم
فإن قيل :إ ّن الفارق ّ
وهو حيسبها زوجته؛ فإنّه ال يع ّد
حيسبها زوجته يف الشرع.
التطبيقي؛ ولسنا فـي مقام
التأليفي ،واخلطإ
قلت :الفرق كبري بني اخلطإ
ّ
ّ
انتقاد املطبّقني ،الذين مارسوا املتعة؛ فهؤالء حساهبم عند رّهبم ،وهو أعلم
بنواًيهم ،ومبا سخفي صدورهم؛ ولكنّنا فـي مقام انتقاد املؤلّفني ،الذي أجازوا
عقد املتعة ،بفتاواهم األثيمة.
قطعا  -ميكن أن يصدر يف الظاهر
فإ ّن القتل  -وهو من أعظم اجلرائم ً
من إنسان غري قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديق صديقه الربيء ،وهو حيسبه
حبجة أ ّن
قطعا اإلفتاء إبابحة قتل الربيء؛ ّ
لكن هذا ال يعين ً
عدوه اجملرم؛ و ّ
صالح النيّة ينجي املخط من استحقاق اإلمث.
فإن كانت نيّة املتمتّع املخط كنيّة القاتل املخط ؛ فإ ّن فتوى املؤلّف،
يصح إابحة
الذي أابح التمتع كفتوى املؤلّف الذي أابح قتل الربيء؛ فال ّ
حبجة سالمة النواًي؟!!!
اجلرائم ّ
فإن قيل :إ ّن بعض فتاوى الـمبيحني ليست أكثر من افرتاضات ،قد
يستحيل تطبيقها واقعيًّا ،كما يف فتوى إابحة االستمتاع ابلرضيعة تفخي ًذا.
اضا أ ّن بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيق؛
حّت إذا افرتضنا افرت ً
قلتّ :
غري احلكم على الفتوى؛ أل ّن العربة بسالمة الفتوى ،من
فإ ّن هذا االفرتاض لن ي ّ
مـخالفة الشرع؛ وليست فـي التحقق ،أو عدمه.
فقتل اإلنسان الربيء جرمية كبرية ،واإلفتاء بقتله جرمية كبرية ،بال ريب؛
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حبجة أ ّن قتله هبذه
يصح أن يفيت أحدهم إبابحة قتله ،بصورة افرتاضيّة؛ ّ
فهل ّ
اجلاهلي ،وإرساله
الصورة مستحيل التطبيق ،كأن يكون قتله إبرجاعه إىل العصر
ّ
إىل النعمان بن املنذر ،يف يوم من ّأًيم بؤسه؟!!!
يصح أن يفيت أحدهم إبابحة تزوجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد
هل ّ
حبجة أ ّن هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!!
حفيدكّ ،
وإذا كانت هذه املسائل مستحيلة التطبيق ،فما الداعي الذي يدعو
املؤلّفني إىل إصدار تلك الفتاوى الفارغة؟!!!
لكن افرتاض االستحالة التطبيقيّة ليس مسل ًما هلم؛ فإ ّن التسهيالت
ّ
الكثرية ،اليت ق ّدمتها فتاواهم األثيمة  -وال سيّما عدم إجياب اإلشهاد ،وعدم
إجياب اإلعالن ،وعدم إجياب االستئذان ،يف حاالت كثرية  -جعلت تطبيقات
الـمتعة ممكنة؛ ّإما تلبية للحاجة املاليّة ،أو تلبية للحاجة الشهوانيّة.
مستحيال ،وإن كان
وحّت يف فتوى (تفخيذ الرضيعة) ،فإ ّن التطبيق ليس
ً
ّ
مستبع ًدا ،أو مستصعبًا؛ فإ ّن االستمتاع ابلرضيعة يكون إبذن وليّها؛ فإذا كان
احدا من ثالثة رجال؛ فإنّه ميكن أن يسلّم ابنته الرضيعة للتفخيذ:
وليها و ً

كل اإلميان ،وال يبايل أن يلقي
أ -إذا كان مقلّ ًدا ،يؤمن مبا يفيت به أحبارهّ ،
بنفسه إىل التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده.
ب -إذا كان شديد الفقر معد ًما ،ال يستطيع إعالة عائلته ،فيلجأ إىل بيع ابنته
الرضيعة للتفخيذ ،حتت غطاء املتعة الفاضح.
ج -إذا كان شاذًّا ديو ًاث ،ال يبايل أن يزين كل زانة األرض ،اببنته الرضيعة؛
اندرا ،ولكنّه ليس ابملستحيل.
ً
طمعا فـي حفنة من الـمال ،وإن كان ذلك ً

41

إبطال االستدالالت
فإن قيل :إ ّن املبيحني قد استندوا إىل أدلّة دلّت على أ ّن ممارسة املتعة
يؤدي إىل
كانت مباحة يف العهد
النبوي؛ فالقول بكوّنا صورة من صور الزىنّ ،
ّ
القول إبابحة الزىن يف ذلك العهد؟!
قلت :إ ّن األدلّة اليت اعتمد عليها (أحبار املتعة) ليست كافية؛ إلثبات
صحة رأيهم ،يف إابحة املتعة املزعومة؛ أل ّن تلك األدلّة انقصة من ع ّدة جهات:
ّ

الشرعي
يدل على النكاح
النص القرآينّ الذي استدلّوا به ،إّّنا ّ
اجلهة األوىلّ -
ّ
الدائم ،وليس فيه أدىن إشارة إىل املتعة املزعومة.
ت علْيك ْم أمهاتك ْم وبـناتك ْم وأخواتك ْم وعماتك ْم
قال تعاىل﴿ :حّرم ْ
وخاالتك ْم وبـنات ْاألخ وبـنات ْاأل ْخت وأمهاتكم الاليت أ ْرض ْعنك ْم وأخواتك ْم من
الرضاعة وأمهات نسائك ْم ورابئبكم الاليت يف حجورك ْم م ْن نسائكم الاليت
دخ ْلت ْم هبن فإ ْن ملْ تكونوا دخ ْلت ْم هبن فال جناح علْيك ْم وحالئل أبْـنائكم الذين
صالبك ْم وأ ْن ْجتمعوا بـ ْني ْاأل ْختـ ْني إال ما ق ْد سلف إن اَّلل كان غف ًورا
م ْن أ ْ
ت أ ْميانك ْم كتاب اَّلل علْيك ْم وأحل
يما .والْم ْحصنات من النّساء إال ما ملك ْ
رح ً
است ْمتـ ْعت ْم به
لك ْم ما وراء ذلك ْم أ ْن تـْبـتـغوا أب ْموالك ْم ْحمصنني غْيـر مسافحني فما ْ
مْنـهن فآتوهن أجورهن فريضةً وال جناح علْيك ْم فيما تـراضْيـت ْم به م ْن بـ ْعد
يما﴾(.)1
يما حك ً
الْفريضة إن اَّلل كان عل ً
العرّب السليم،
النص تدبـًّرا
فالذي يتدبّر هذا ّ
ً
صحيحاً ،
قائما على الفهم ّ
والنظر يف السياق القرآينّ الكامل؛ سيجد أنّه يبدأ ببيان أصناف النساء ،الاليت
( )1النساء.20-26 :
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األم الرضاعيّة،
حرم هللا تعاىل ،على الرجال
األم النسبيّة ،و ّ
وهنّ :
نكاحهنّ ،
ّ
ّ
العمة ،واخلالة ،وبنت األخ،
واألخت النسبيّة ،واألخت الرضاعيّة ،والبنت ،و ّ
وبنت األخت ،و ّأم الزوجة ،والربيبة بنت الزوجة ،اليت دخل هبا الرجل،
وحليلة االبن ،الذي من صلب الرجل ،وأخت الزوجة ،يف حالة اجلمع بينهما،
املتزوجة ،غري املطلقة ،وغري األرملة.
واملرأة ّ
أحل للرجال نكاح ما عدا
مثّ ّ
يبني ّ
النص القرآينّ أ ّن هللا تعاىل قد ّ
األصناف املذكورة من النساء ،نكاح إحصان ،ال مسافحة فيه.
عما سبقه ،من السياق،
ثـ ّم أييت املوضع الذي استدلّوا به ،بعد أن قطعوه ّ
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن فآتوهن أجورهن فريضةً﴾.
وهو قوله تعاىل﴿ :فما ْ
فأوهم (أحبـار الـمتعة) أتباعهم أ ّن عبارة (استمتعتم)  -الواردة يف اآلية -
تدل على هذه الـمتعـة الـمزعومة؛ مستدلّني على ذلك ،ابلتوافق الـحاصل بني
ّ
االشتقاقي (م ت ع).
الفعل (استمتع) ،ولفظة (الـمتعة) ،فـي الـجذر
ّ
أيضا :أ ّن لفظة (أجـ ـور) ،إنـّما تطلق على
وأوهم (أحبار الـمتعة) أتباعهم ً
األجـ ـرة ،اليت تعطى للمرأة ،الـمتمتع بـها ،بـخالف الزوجة ،فإنـّها تعطى الـمه ـر.
النص قائم على ثالثة حتريفات ،هي:
فاحلاصل أ ّن تفسري املبيحني هلذا ّ
يدل بوضوح على أ ّن
النص عن السياق السابق .والسياق السابق ّ
أ -قطع ّ
رعي الدائـم)()1؛ بداللة ذكـ ـر األصناف الـمحرمة.
الـم ـراد هو (النك ـاح الش ـ ّ
وال أح ـد من (أحبار الـمتعة)  -وال من غيـرهم  -يـمكن أن ي ّدعي أ ّن
تـحرمي هذه األصناف خمصوص هبذه الـمتعة الـمزعومة.
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن
فضمري اإلانث املتّصل (ه ّن) يف قوله تعاىل﴿ :فما ْ
( )1انظر :زاد املسري ،40-46/2 :ويف ظالل القرآن.224/2 :
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أحل هللا تعاىل للرجال
فآتوهن أجورهن فريضةً﴾ ،يعود على النساء ،الاليت ّ
نكاحهن ،بقوله تعاىل﴿ :وأحل لك ْم ما وراء ذلك ْم أ ْن تـْبـتـغوا أب ْموالك ْم ْحمصنني
ّ
الشرعي الدائم.
غْيـر مسافحني﴾؛ وهذا  -بال ريب  -يف النكاح
ّ
نكاحهن؛ واإليتاء
أحل هللا تعاىل
ّ
فاالستمتاع يكون ابلنساء ،الاليت ّ
نكاحهن؛ واألجور هي أجور النساء،
أحل هللا تعاىل
ّ
يكون للنساء ،الاليت ّ
نكاحهن(.)1
أحل هللا تعاىل
ّ
الاليت ّ

ب -اخلطأ يف تفسري الفعل (استمتع) اب ّدعاء داللته على الـمتعة الـمزعومة.

عموما ،فهي متعة
والصواب أ ّن الفعل (استمتع) ّ
يدل على نيل املتعة ً
عامة ،ال يقصد هبا الصورة املزعومة(.)2
ّ
است ْكثـ ْرتـ ْم من
قال تعاىل﴿ :ويـ ْوم يـ ْحشره ْم جـم ًيعا ًي م ْعشر الْـج ّن ق ـد ْ
است ْمتع بـ ْعضنا ببـ ْعض وبـل ْغنا أجلـنا الذي
ْاإلنْس وقـال أ ْولياؤه ْم من ْاإلنْس ربـنا ْ
أج ْلت لنا قال النار مثْـواك ْم خالدين فيها إال ما شاء اَّلل إن ربك حكيم
عليم﴾(.)6
وقال تعاىل﴿ :ويـ ْوم يـ ْعرض الذين كفروا على النار أ ْذهْبـت ْم طيّباتك ْم يف
است ْمتـ ْعت ْم هبا فالْيـ ْوم ْجتزْون عذاب ا ْهلون مبا كْنـت ْم ت ْست ْكربون يف
حياتكم الدنْـيا و ْ
احل ّق ومبا كْنـت ْم تـ ْفسقون﴾(.)0
ْاأل ْرض بغ ْري ْ

( )1انظر :أحكام القرآن.98/6 :
( )2انظر :التفسري البسيط ،002/2 :والتفسري الكبري ،44/14 :وتفسري القرآن احلكيم:
 ،11-14/4وتفسري التحرير والتنوير.9/4 :
( )6األنعام.127 :
( )0األحقاف.24 :
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وقال تعاىل﴿ :كالذين م ْن قـْبلك ْم كانوا أشد مْنك ْم قـوةً وأ ْكثـر أ ْمو ًاال
است ْمتع الذين م ْن قـْبلك ْم
وأ ْوال ًدا ف ْ
است ْمتـعوا خبالقه ْم ف ْ
است ْمتـ ْعت ْم خبالقك ْم كما ْ
ت أ ْعمالـه ْم فـي الدنْـيا و ْاآلخرة
بـخالقه ْم وخ ْ
ضت ْم كالذي خاضوا أولئك حبط ْ
وأولئك هم الْـخاسرون﴾(.)1
يدل على نيل
وواضح من هذه النصوص القرآنيّة أ ّن الفعل (استمتع) ال ّ
عامة ،سختلف ابختالف املقامات.
املتعة املزعومة ،وإّّنا هي متعة ّ
فإّنا
وكذلك سائر األلفاظ ،اليت اشتـ ّقت من اجلذر نفسه( :م ت ع)ّ ،
عموما على االنتفاع ،والسياقات
ال ّ
تدل على نيل الـمتعة املزعومة ،بل هي دالّة ً
هي اليت حت ّدد نوع ذلك االنتفاع.
استـْيسر من ا ْهل ْدي
قال تعاىل﴿ :وأمتوا ْ
احلج والْع ْمرة َّلل فإ ْن أ ْحص ْر ُْت فما ْ
يضا أ ْو به أ ًذى م ْن
وال ْحتلقوا رءوسك ْم حّت يـْبـلغ ا ْهل ْدي حمله فم ْن كان مْنك ْم مر ً
احل ّج
رأْسه فف ْدية م ْن صيام أ ْو صدقة أ ْو نسك فإذا أمْنـت ْم فم ْن متتع ابلْع ْمرة إىل ْ
احل ّج وسْبـعة إذا رج ْعت ْم
استـْيسر من ا ْهل ْدي فم ْن ملْ جي ْد فصيام ثالثة أًيم يف ْ
فم ا ْ
ت ْلك عشرة كاملة ذلك لم ْن ملْ يك ْن أ ْهله حاضري الْم ْسجد الْـحرام﴾(.)2
احلج ،وهي
فقوله تعاىل﴿ :فم ْن متتع ابلْع ْمرة إىل ْ
احل ّج﴾ يتعلّق مبتعة ّ
صورة من صور املتعة ،ال عالقة هلا ابملتعة املزعومة ،بال خالف(.)6
وقـال تعالـى﴿ :ال جناح علْيك ْم إ ْن طل ْقتم النّس ـاء مـا لـ ْم تـمسوهن أ ْو
اعا
تـ ْفرضوا لـهن فريضةً ومتّعوهن على الْموسع قدره وعلى الْم ْقرت قدره مت ً
( )1التوبة.29 :
( )2البقرة.192 :
( )6انظر :املوسوعة الفقهيّة.14-2/10 :
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ابلْم ْعروف ح ًّقا على الْم ْحسنني﴾(.)1
فقوله تعاىل﴿ :ومتّعوهن على الْموسع قدره وعلى الْم ْقرت قدره﴾ يتعلّق
مبتعة الطالق ،وال عالقة هلا ابملتعة املزعومة ،بال خالف(.)2
ت فـنـفعها إميانـها إال قـ ْوم يونس لما
ت قـ ْرية آمن ْ
وقال تعاىل﴿ :فـل ْوال كان ْ
احلياة الدنْـيا ومتـ ْعناه ْم إىل حني﴾(.)6
اخل ْزي يف ْ
آمنوا كش ْفنا عْنـه ْم عذاب ْ
دل على متعة مؤقتة؛ لكنّها متعة
فقوله تعاىل﴿ :ومتـ ْعناه ْم إىل حني﴾ ي ّ
احلياة الدنيا ،ابحلياة والطعام والشراب واملسكن والراحة واألمان .والنكاح صورة
من صور متع احلياة الدنيا.
وقال تعاىل﴿ :فـعقروها فـقال متتـعوا يف دارك ْم ثالثة أًيم ذلك و ْعد غْيـر
م ْكذوب﴾(.)0
أيضا متعة مؤقتة ،بثالثة ّأًيم ،يؤخر عنهم فيها العذاب ،فتكون
فهذه ً
بكل مل ّذاهتا  -صورة من صور املتعة.
حياهتم املؤقتة قبل العذاب ّ -
العامة ،ومنها
فالقرائن املقاليّة واملقاميّة هي اليت ّ
سخصص دالالت األلفاظ ّ
تدل على نيل املتعة ،من النساء الاليت
لفظة (استمتع) ،يف آية النساء ،اليت ّ
نكاحهن ،وهذا هو النكاح
أحل هللا تعاىل
الشرعي الدائم ،بال ريب.
ّ
ّ
ّ
ابدعاء داللتها على األجرة ،اليت تعطى
ج -اخلطأ فـي تفسري لفظة (أجور)ّ ،
للمرأة فـي الـمتعة املزعومة؛ وإيهام أتباعهم ّأّنا ال تطلق على الـمهر ،الذي
( )1البقرة.262 :
( )2انظر :املوسوعة الفقهيّة.98-94/62 :
( )6يونس.97 :
( )0هود.24 :
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الشرعي الدائم.
يعطى للزوجة ،فـي النكاح
ّ
وتكفي مراجعة اآلًيت اليت وردت فيها لفظة (أجور) ،ومفردها (أجر)؛
عامتان ،تطلقان على األجور الدينيّة ،فـي
االدعاء؛ ّ
إلبطال هذا ّ
فإّنما لفظتان ّ
بعض السياقات ،وتطلقان على األجور الدنيويّة ،فـي سياقات أخرى ،سـ ـواء
أكانت األجور متعلّقة ابلنكاح ،أم كانت غري متعلّقة به.
قال تعاىل﴿ :كل نـ ْفس ذائقة الْم ْوت وإّنا تـوفـ ْون أجورك ْم يـ ْوم الْقيامة
احلياة الدنْـيا إال متاع
اجلنة فـق ْد فاز وما ْ
فم ْن ز ْحزح عن النار وأ ْدخل ْ
الْغرور﴾(.)1
تدل يف هذه اآلية على ثواب اآلخرة.
وواضح أ ّن لفظة (أجور) ّ
وقال تعاىل﴿ :أ ْسكنوهن م ْن حْيث سكْنـت ْم م ْن و ْجدك ْم وال تضاروهن
لتضيّقوا علْيهن وإ ْن كن أوالت محْل فأنْفقوا علْيهن حّت يض ْعن محْلهن فإ ْن
أ ْرض ْعن لك ْم فآتوهن أجورهن وأْمتروا بـْيـنك ْم مب ْعروف وإ ْن تـعاس ْر ُْت فستـ ْرضع له
أ ْخرى﴾(.)2
وواضح أ ّن لفظة (أجور) يف هذه اآلية تطلق على أجور اإلرضاع(.)6
وقال تعاىل﴿ :وجاء السحرة ف ْرع ْون قالوا إن لنا أل ْجًرا إ ْن كنا ْحنن
الْغالبني﴾(.)0
واألجر الذي أرادوه من فرعون هو الـمال ،ونـحوه من متاع الدنيا.
( )1آل عمران.174 :
( )2الطالق.2 :
( )6انظر :املوسوعة الفقهيّة.201-204/22 :
( )0األعراف.116 :
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استطْعما أ ْهلها فأبـ ْوا أ ْن
وقال تعاىل﴿ :فانْطلقا حّت إذا أتـيا أ ْهل قـ ْرية ْ
يضيّفومها فـوجدا فيها جد ًارا يريد أ ْن يـْنـقض فأقامه قال ل ْو شْئت السخ ْذت علْيه
أ ْجًرا﴾(.)1
دنيوي ،من مال ،أو طعام ،أو حنومها.
واألجر هنا أجر ّ
ت إن أّب ي ْدعوك
است ْحياء قال ْ
وقال تعاىل﴿ :فجاءتْه إ ْحدامها متْشي على ْ
ف جن ْوت
لي ْجزيك أ ْجر ما سقْيت لنا فـلما جاءه وقص علْيه الْقصص قال ال سخ ْ
من الْق ْوم الظالمني﴾(.)2
دنيوي ،من مال ،أو طعام ،أو حنومها.
واألجر هنا ً
أيضا أجر ّ
ووردت لفظة (أجور) بصيغة اجلمع ،يف ع ّدة آًيت؛ للداللة على املهر،
الشرعي الدائم ،بال أدىن خالف(.)6
الذي يعطى للزوجة ،يف النكاح
ّ
قال تعاىلً﴿ :ي أيـها النب إان أ ْحل ْلنا لك أ ْزواجك الاليت آتـْيت أجورهن
ت ميينك مما أفاء اَّلل علْيك وبـنات ع ّمك وبـنات عماتك وبـنات
وما ملك ْ
ب
خالك وبـنات خاالتك الاليت هاج ْرن معك و ْامرأ ًة م ْؤمنةً إ ْن وهب ْ
ت نـ ْفسها للن ّ
ضنا
إ ْن أراد النب أ ْن ي ْستـْنكحها خالصةً لك م ْن دون الْم ْؤمنني ق ْد عل ْمنا ما فـر ْ
ت أ ْميانـه ْم لكْيال يكون علْيك حرج وكان اَّلل غف ًورا
علْيه ْم يف أ ْزواجه ْم وما ملك ْ
يما﴾(.)0
رح ً
( )1الكهف.88 :
( )2القصص.24 :
( )6انظر :جامع البيان ،169/7 :والنكت والعيون ،422/4 :والتفسري البسيط،040/2 :
الكشاف ،71/4 :وتفسري البحر احمليط.007/6 :
و ّ
( )0األحزاب.44 :
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وقـ ـال تعاىل﴿ :ي ـا أيـهـا الذي ـن آمن ـوا إذا ج ـ ـاءك ـم الْم ْؤمنـ ـات مهاجـ ـرات
ف ْامتحنوهن اَّلل أ ْعلم إبمياّنن فإ ْن عل ْمتموهن م ْؤمنات فال تـ ْرجعوهن إىل الْكفار
ال هن حل هل ْم وال ه ْم حيلون هلن وآتوه ْم ما أنْـفقوا وال جناح علْيك ْم أ ْن
اسألوا ما أنْـف ْقت ْم
تـْنكحوهن إذا آتـْيـتموهن أجورهن وال متْسكوا بعصم الْكوافر و ْ
ولْي ْسألوا ما أنْـفقوا ذلك ْم ح ْكم اَّلل ْحيكم بـْيـنك ْم واَّلل عليم حكيم﴾(.)1
وقال تعاىل﴿ :وم ْن ملْ ي ْستط ْع مْنك ْم ط ْوًال أ ْن يـْنكح الْم ْحصنات
ت أ ْميانك ْم م ْن فـتـياتكم الْم ْؤمنات واَّلل أ ْعلم إبميانك ْم
الْم ْؤمنات فم ْن ما ملك ْ
بـ ْعضك ْم م ْن بـ ْعض فانْكحوهن إب ْذن أ ْهلهن وآتوهن أجورهن ابلْم ْعروف
ْحمصنات غْيـر مسافحات وال متخذات أ ْخدان فإذا أ ْحصن فإ ْن أتـ ْني بفاحشة
صف ما على الْم ْحصنات من الْعذاب ذلك لم ْن خشي الْعنت مْنك ْم
فـعلْيهن ن ْ
صربوا خْيـر لك ْم واَّلل غفور رحيم﴾(.)2
وأ ْن ت ْ
وقال تعاىل﴿ :الْيـ ْوم أحل لكم الطيّبات وطعام الذين أوتوا الْكتاب حل
لك ْم وطعامك ْم حل هل ْم والْم ْحصنات من الْم ْؤمنات والْم ْحصنات من الذين
أوتوا الْكتاب م ْن قـْبلك ْم إذا آتـْيـتموهن أجورهن ْحمصنني غْيـر مسافحني وال
متخذي أ ْخدان وم ْن ي ْكف ْر اب ْإلميان فـق ْد حبط عمله وهو يف ْاآلخرة من
اخلاسرين﴾(.)6
ْ
وهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثالثة ،اليت اعتمد عليها الـمبيحون؛
النص القرآينّ.
لتحريف داللة ّ
( )1املمتحنة.14 :
( )2النساء.24 :
( )6املائدة.4 :
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است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن فآتوهن أجورهن
الزجاج« :وقوله﴿ :فما ْ
قال ّ
عظيما جدًّا؛ جلهلهم ابللغة .وذلك
فريضةً﴾ .هذه آية قد غلط فيها قوم غلطًا ً
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن﴾ من املتعة ،اليت قد أمجع
ّأّنم ذهبوا إىل أ ّن قوله﴿ :فما ْ
است ْمتـ ْعت ْم به مْنـهن﴾ أي :فما
أهل الفقه ّأّنا حرام .وإّّنا معىن قوله﴿ :فما ْ
نكحتموه ،على الشريطة اليت جرت يف اآلية ،آية اإلحصان﴿ :أ ْن تـْبـتـغوا
أب ْموالك ْم ْحمصنني﴾ ،أي :عاقدين التزويج الذي جرى ذكره﴿ .فآتوهن أجورهن
اتما ،وإن
رهن؛ فإن استمتع ابلدخول هبا ،أعطى املهر ًّ
فريضةً﴾ .أي :مهو ّ
كل ما انتفع به ،فهو
استمتع بعقد النكاح ،آتى نصف املهر .واملتاع يف اللغةّ :
متاع .وقوله  ،يف غري هذا املوضع﴿ :ومتّعوهن على الْموسع قدره﴾ ليس
جوهن املتع ،إّّنا الـمعنـى :أعطـ ـوه ّن م ـ ـا يـس ـتـمـتـعـن بـ ـ ـ ـه .وكذلـك قول ـ ـه:
مبعىن ّزو ّ
()1
است ْمتـ ْعت ْم به
ا
م
﴿ف
له:
و
ق
ن
أ
زعم
ومن
.
﴿ولـ ْلـمـطـلـقـ ـات مـ ـت ـ ـ ـاع ابلْم ْعروف﴾
ّ
ْ
مْنـهن﴾ املتعة ،اليت هي الشر يف التمتّع ،الذي تعمله الرافضة؛ فقد أخطأ
عظيما؛ أل ّن اآلية واضحة بيّنة»(.)2
خطأ ً

استدل هبا (أحبار املتعة) قراءة شاذّة مردودة ،خمالفة
اجلهة الثانية -القراءة اليت
ّ

حجة شرعيّة،
للقرآن الكرمي .والقراءة الشاذّة ليست من القرآن الكرمي ،وليست ّ
بال خالف.
الطربي« :وقد دلّلنا على أ ّن املتعة  -على غري النكاح الصحيح -
قال
ّ
حرام ،يف غري هذا املوضع من كتبنا ،مبا أغىن عن إعادته ،يف هذا املوضع .و ّأما
منهن
ما روي عن أبـ ّي بن كعب ،وابن عبّاس ،من قراءهتما" :فما استمتعتم به ّ
( )1البقرة .201 :وسقطت الواو من املطبوع.
( )2معاين القرآن وإعرابه.67/2 :
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سمى" ،فقراءة خبالف ما جاءت به مصاحف املسلمني ،وغري جائز
إىل أجل م ّ
عمن
ألحد أن يلحق يف كتاب هللا تعاىل شيئًا لـم أيت به اخلرب القاطع العذرّ ،
ال جيوز خالفه»(.)1
ثبوات قطعيًّا،
اجلهة الثالثة -الرواًيت اليت
ّ
استدل هبا (أحبار املتعة) ليست بثابتة ً
فكلّها من رواًيت اآلحاد ،وهي على ع ّدة أقسام ،أبرزها:
النب .
 -1رواًيت موضوعة مكذوبة منسوبة إىل ّ

ومن أمثلتها« :لـمـا أ ْسري بـي إلـى السماء ،لـحقنـي جْبـرئيل ،فـقال:
ًي مـحمد ،إن اَّلل  يـقول :إنـّي ق ْد غف ْرت ل ْلمتمتّعني من النّساء»(.)2

()6
حرفوا دالالتـها ،إىل
)
متعة
ـ
ال
أحبار
(
لكن
؛
احلج
 -2رواًيت تتعلّق بـمتعة ّ
ّ
ّ
الـمتعة الـمزعومة.
ت آية الْمْتـعة ،يف
ومن أمثلة ذلك :عن عمران بن حصني ،قال« :أنْزل ْ
كتاب اَّلل ،فـفع ْلناها مع رسول اَّلل  ،وملْ يـْنـزْل قـ ْرآن حيّرمه ،وملْ يـْنه عْنـها،
حّت مات ،قال رجل برأْيه ما شاء»(.)0
احلج؛
فهذه الرواية  -وأمثاهلا من الرواًيت  -إّّنا تتعلّق مبوضوع متعة ّ
لكن (أحبار املتعة) يدعون أتباعهم ،وي ّدعون أ ّن لفظة (املتعة) يف هذه
و ّ
العرّب الصحيح عدم
الرواًيت يراد هبا املتعة املزعومة .وقد بيّنا ابلتفسري
القطعي ّ
ّ

( )1جامع البيان.479/2 :
( )2حبار األنوار ،642/144 :رقم .21
( )6انظر :كشف املشكل ،080/1 :وفتح الباري ،066-062/6 :و ،172/7ونكاح
املتعة دراسة وحتقيق.617-612 :
البخاري ،1202/0 :رقم .0202
( )0صحيح
ّ
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تدل على تلك الـمتعة الـمزعومة.
وجود آية ّ
ّأما املقصود بعبارة (آية املتعة) ،الواردة يف هذه الرواية ،فهو قوله تعاىل:
استـْيسر من ا ْهل ْدي وال ْحتلقوا رءوسك ْم
﴿وأمتوا ْ
احلج والْع ْمرة َّلل فإ ْن أ ْحص ْر ُْت فما ْ
يضا أ ْو به أ ًذى م ْن رأْسه فف ْدية م ْن
حّت يـْبـلغ ا ْهل ْدي حمله فم ْن كان مْنك ْم مر ً
استـْيسر من
صيام أ ْو صدقة أ ْو نسك فإذا أمْنـت ْم فم ْن متتع ابلْع ْمرة إىل ْ
احل ّج فما ْ
احل ّج وسْبـعة إذا رج ْعت ْم ت ْلك عشرة
ا ْهل ْدي فم ْن ملْ جي ْد فصيام ثالثة أًيم يف ْ
احلرام واتـقوا اَّلل و ْاعلموا أن اَّلل
كاملة ذلك لم ْن ملْ يك ْن أ ْهله حاضري الْم ْسجد ْ
شديد الْعقاب﴾(.)1
ومثل (أحبار املتعة)  -يف استدالهلم هبذه اللفظة من هذه الرواية،
يستدل على حترمي
اللفظي)  -كمثل مغالط حياول أن
ابالعتماد على (االشرتاك
ّ
ّ
(التمتع) بقوله تعاىل﴿ :ق ْل تـمتـعوا فإن مصريك ْم إىل النار﴾(.)2
اللفظي للفعل (متتّع)،
أيضا أن يعتمد على االشرتاك
فاملغالط يستطيع ً
ّ
النص عن سياقه الكامل؛ في ّدعي حترمي (التمتع) ،ابالستناد إىل هذا
ويقطع ّ
كل املخالفة!!!
التفسري السقيم ،املخالف للداللة القرآنيّةّ ،

 -3رواًيت دلّت على الرتخيص املؤقت ،مع الداللة على التحرمي املؤبد؛
حرم(.)6
يصح االعتماد على اجلزء الـم ّ
فكيف ّ
رخص ،واإلعراض عن اجلزء الـم ّ
ومن أمثلة ذلك :عن سبـرة الـجهن ّـي «أنه كان مع رسول اَّلل  ،فـقال:
يـا أيـهـا النـاس ،إنّــي ق ـ ْد كْنـت أذنْـت لكـ ْـم ،فــي اال ْســت ْـمـتـاع ،مـ ــن النّس ــاء ،وإن
( )1البقرة.192 :
( )2إبراهيم.64 :
( )6انظر :حترمي نكاح املتعة.126 ،144 :
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اَّلل ق ْد ح ــرم ذلك ،إلـى ي ـ ْـوم الْقيــامــة ،فمـ ْـن كــان عْنــده مْنـهن ش ـ ْـيء ،فـ ْليخـ ّـل
س ــبـيـلـه ،وال أتْخذوا مـما آتـْيـتموهن شـ ـْيـئًا»(.)1
فإما أن يعتمد (أحبار الـمتعة) على الـمنت كلّه ،فيقولوا بوجود الرتخيص
ّ
دليال
وإما أن يعرضوا عن الـمنت كلّه؛ فال يكون ً
الـمؤقت ،فالتحرمي الـمؤبد؛ ّ
على مرادهم ،يف الـحالتني.
املرخص ،فاعتمدوا عليه؛ وأعرضوا
لكن (أحبار املتعة) عمدوا إىل اجلزء ّ
و ّ
حرم؛ وهي مغالطة كبرية مفضوحة ،بال ريب!!!
كل اإلعراض ،عن اجلزء الـم ّ
ّ
()2
قال تعاىل﴿ :أفـتـ ْؤمنون ببـ ْعض الْكتاب وت ْكفرون ببـ ْعض﴾ .
ودعوى الرتخيص املؤقت ليست قطعيّة الثبوت ،وال قطعيّة الفهم؛ فإ ّن
تضمنت ذلك الرتخيص ليست ّإال رواًيت آحاد؛ ولذلك ال ميكن
الرواًيت اليت ّ
النب .
القطع ّ
بصحة نسبة ما فيها من ترخيص مؤقت إىل ّ
بصحة الفهم الذي اختاره بعض الرواة ،وبعض
وكذلك ال ميكن القطع ّ
صحة ذلك الفهم؛ ألنّه مستند
قطعي على ّ
املؤلّفني ،من بعدهم؛ فليس مثّة دليل ّ
إىل ما ال ميكن القطع بثبوته.
القطعيّ ،إال بعد التحقق من قطعيّة الثبوت؛ أل ّن
وال ميكن حتقيق الفهم
ّ
الفهم عبارة عن معرفة داللة الدليل ،والدالالت سختلف ابختالف العناصر
مؤد ًًي إىل تغيري يف
النص ّ
كل تغيري يف عناصر ّ
املقاليّة واملقاميّة ّ
للنص؛ فيكون ّ
صحة الفهم ،وقطعيّته.
ّ
النب  ،وبني
وثـ ّمة فرق كبري جدًّا ،بني نسبة الرتخيص الـمؤقت إىل ّ
( )1صحيح مسلم ،1424/2 :رقم .21/1042
( )2البقرة.74 :
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النبوي.
نسبة التمتع إىل بعض الصحابة ،فـي العهد ّ
فجائز أن يكون بعض الصحابة قد مارسوا الـمتعة ،كما مارسوا غريها،
القطعي ،ابلبيان
من العادات الـجاهليّة ،اليت حّرمت ابلتدريج؛ ث ّـم جاء التحرمي
ّ
النبوي الصريح ،فانتهوا عنها؛ طاعةً هلل تعاىل.
ّ
النبوي ،قبل حترميها؛ وليس
وقد شرب بعض الصحابة الـخمر ،يف العهد
ّ
دليال على إابحتها ،أو على وجود الرتخيص فيها؛ وإّّنا شربوها؛
ذلك الشرب ً
فلما حّرمت اخلمر ،انتهوا عنها؛ طاعةً هلل تعاىل.
لعدم وجود التحرمي
القطعي؛ ّ
ّ
النب  ،ابالعتماد
ولذلك ال جيوز القطع بنسبة الرتخيص الـمؤقت إىل ّ
على رواًيت ظنّـيّة الثبوت ،وظنّـيّة الداللة؛ وال سيّما مع التعارض
القطعي ،بني
ّ
ذلك الرتخيص الـمزعوم ،وبني القطعيّات اإلسالميّة.
تدل على
جدال وجود ذلك الرتخيص؛ فإ ّن رواًيت الرتخيص ّ
ولو سلّمنا ً
أ ّن الرتخيص كان مؤقـتًا ،وليس مؤب ًدا ،وأنّه كان لغزاة الصحابة ،يف بعض
هبن مؤقــتًا ك ّن من
الغزوات ،وأنّه كان ألسباب ّ
خاصة ،وأ ّن النساء الاليت ارتبطوا ّ
الكافرات ،ال من املؤمنات ،كما توهم بعض املؤلّفني.
فمن أين جاء (أحبار املتعة)  -يف فتاواهم األثيمة  -ابستحباب التمتع
ابملؤمنة العفيفة؛ وجواز التمتع ابلرضيعة تفخي ًذا؛ وجواز التمتع ببنت التاسعة
تفخي ًذا ،من دون إذن وليّها؛ وجواز التمتع وطئًا ،ابلبكر ،اليت ليس هلا أب؛
وجواز التمتع وطئًا ،ابلبكر ،من دون إذن وليّها ،إذا منعها وليها من التمتع
ابلكفؤ ،الذي ترغب إليه؛ وجواز التمتع وطئًا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من
دون إذن وليّها؛ وجواز التمتع وطئًا ،مع عدم التحقق من ارتبا املوطوءة برجل
آخر؛ وجواز التمتع وطئًا ،بعدد غري حمصور ،من النساء ...إخل؟!!!
 -4رواًيت تنسب القول إبابحة املتعة املزعومة ،إىل بعض الصحابة.
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ومن أمثلة ذلك :عن أّب مجرة قال« :مس ْعت ابْن عباس ،ي ْسأل ع ْن مْتـعة
احلال الشديد ،ويف النّساء قلة،
النّساء ،فـرخص ،فـقال له م ْوًىل له :إّنا ذلك يف ْ
أ ْو ْحنوه ،فـقال ابْن عباس :نـع ْم»(.)1
صح صدوره منهم -
والرأي الذي يذهب إليه بعض (الصحابة)  -إن ّ
حجةً شرعيّةً ،وال سيّما حني يالفون  -يف رأيهم  -مجهور الصحابة(.)2
ليس ّ
 -5رواًيت تنسب القول إبابحة املتعة املزعومة ،إىل بعض التابعني ،واتبعيهم.
علي بن احلسني بن
ومن أمثلة ذلك :ما ينسب إىل جعفر بن ّ
حممد بن ّ
علي بن أّب طالب ،املل ّقب ابلصادق ،أنّه قال« :ما م ْن رجل متتع ،مث ا ْغتسل،
ّ
إال خلق اَّلل م ْن ك ّل قطْرة ،تـ ْقطر مْنه سْبعني مل ًكا ،ي ْستـ ْغفرون له ،إىل يـ ْوم
الْقيامة ،ويـ ْلعنون متجنّبـها ،إىل أ ْن تـقوم الساعة»(.)6
صحت
حجة شرعيّة ،بال ريبّ ،
حّت لو ّ
وأقوال التابعني واتبعيهم ليست ّ
نسبة تلك األقوال إليهم.
حممد)؛ فإ ّن هذا
بل يف حالة ّ
صحة هذا القول املنكر عن (جعفر بن ّ
القول سيكون سببًا يف انتقاد هذا الرجل ،والطعن يف علمه وصدقه ودينه!!!
صحة
ولذلك جتد العلماء  -الذين يقولون بفضل هذا الرجل  -ينفون ّ
صدور أمثال هذه العبارات منه ،ويتّهمون الرواة عنه ابلكذب ،واالفرتاء عليه.
قال ابن تيميّة« :وكذلك جعفر الصادق ،قد كذب عليه من األكاذيب،
حّت نسب إليه القول يف أحكام النجوم ،والرعود ،والربوق،
ما ال يعلمه ّإال هللاّ ،
البخاري ،1928/4 :رقم .0722
( )1صحيح
ّ
( )2انظر :أحكام القرآن.142-141/6 :
( )6حبار األنوار ،648/144 :رقم .22
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والقرعة ،اليت هي من االستقسام ابألزالم ،ونسب إليه كتاب" :منافع سور
وحّت نسب
جعفرا  بريء من ذلكّ ،
القرآن" ،وغري ذلك ممّا يعلم العلماء أ ّن ً
إليه أنواع من تفسري القرآن ،على طريقة الباطنيّة.)1(»...
كل السقامة ،ال يـمكن
فاحلاصل أ ّن استدالالت (أحبار الـمتعة) سقيمةّ ،
أن تكون كافية ،للقول إبابحة (الـمتعة الـمزعومة)؛ وسقامتها كافية ،إلبطال هذا
(القول األثيم).
ونزداد يقينًا ببطالن هذا القول ،إذا تذ ّكران تلك (الفتاوى األثيمة) ،اليت
كل املعارضة.
تعارض (القطعيّات اإلسالميّة)ّ ،

( )1منهاج السنّة النبويّة.11/7 :
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الخاتمة
أيضا يف الصور املشاهبة ،أو املقاربة هلا ،وأبرزها:
ما قيل يف (املتعة) يقال ً

سمى( :الزواج بنيّة الطالق).
أ -ما ي ّ
سمى( :زواج التحليل).
ب -ما ي ّ

العريف).
ج -ما ي ّ
سمى( :الزواج ّ

سمى( :زواج الـمسيار).
د -ما ي ّ

سمى( :زواج الـمسفار).
هـ -ما ي ّ

سمى( :زواج الكاسيت).
و -ما ي ّ

سمى( :زواج الطابع).
ز -ما ي ّ

سمى( :زواج البصمة).
ح -ما ي ّ

سمى( :زواج الوشم).
ط -ما ي ّ
سمى( :زواج الدم).
ي -ما ي ّ

سمى( :زواج اهلبة).
ك -ما ي ّ

سمى( :زواج الشفاه).
ل -ما ي ّ
سمى( :زواج الوردة).
م -ما ي ّ

سمى( :زواج الـمحمول).
ن -ما ي ّ

سمى( :زواج الرمل).
س -ما ي ّ

سمى:
وعمـا ي ّ
ي)ّ ،
عمـا ي ّ
وق ــد س ـئــل (ابـن ب ــاز)ّ ،
السر ّ
سمى( :الزواج ّ
سمى (زواج الـمتعة).
وعما ي ّ
سمى (زواج الـمسيار)ّ ،
وعما ي ّ
(الزواج العرف ّـي)ّ ،
فقال« :هذه األنواع كلّها ال تـجوز؛ لكونـها مـخالفةً للشرع الـمطهر،
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الشرعي هو الـمـعلن ،الـمشتمل على أركان النكـاح ،وشـروطه
إنّـما النكاح
ّ
ـرعا .وهللا ول ّـي التوفيق»(.)1
الـمعتبـرة ،شـ ً
الشرعي،
يتزوج الزواج
وقال ابن ابز ً
كل مسلم أن ّ
أيضا« :الواجب على ّ
ّ
وأن يـحذر ما يـخالف ذلك ،سواء سـمـّي زواج مسيار ،أو غري ذلك .ومن
يصح؛ ألنّه  -واحلال ما
شر الزواج
الشرعي اإلعالن؛ فإذا كتمه الزوجان ،لـم ّ
ّ
ويل التوفيق»(.)2
ذكر  -أشبه ابلزنـى ،وهللا ّ
فالثمار الناجتة من هذه الصور ثـمار شيطانيّة فاسدة ،واإلسالم بريء
كل الرباءة؛ ومن أفّت جبوازها من املؤلّفني ،وأشباه املؤلّفني ،فقد أخطأ،
منهاّ ،
كما أخطأ من أفّت إبابحة املتعة.
وكذلك من أفّت إبابحة (املمارسات الشاذّة) ،مع (الزوجة) ،وال سيّما
املمارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة ،واملمارسة الفمويّة الشاذّة القذرة.
فإ ّن هذه الـممارسات الشاذّة القذرة ،إنّـما يـمارسها الزانة مع الزوانـي،
منهن ،الالتـي ال يبالني ابرتكاب أقبح القذارات؛ من أجل
وال سيّما العواهر ّ
حفنة من الدوالرات!!!!
قال ابن ابز« :إتيان الـمرأة يف دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مـخال ًفا
لقوله ﴿ :نساؤك ْم ح ْرث لك ْم فأْتوا ح ْرثك ْم أىن شْئـت ْم﴾( ،)6ومـحل الـح ْرث:
هو القبل»(.)0
متنوعة.027/24 :
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ّ
متنوعة.062-061/24 :
( )2جمموع فتاوى ومقاالت ّ
( )6البقرة.226 :
متنوعة.172/21 :
( )0جمموع فتاوى ومقاالت ّ
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فهل يرضى من أفتوا إبابحة (املمارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة) أن يفعل
أصهارهم ذلك ،فـي بناتـهم وأخواتـهم؟!!!
وهل يرضى من أفتوا إبابحة (املمارسة الفمويّة الشاذّة القذرة) أن يفعل
أصهارهم ذلك ،فـي بناتـهم وأخواتـهم؟!!!
وهـل يرضى م ــن أفت ـ ـوا إبابحة هاتيـن (الـممارستيـن الشاذّتيـن القذرتيـن)
أن تعامل بناتـهم وأخواتـهم ،كما تعامل (العواهر)؟!!!
إذا كان هؤالء يرضون بـهاتني القذارتني ،لبناهتم وأخواهتم؛ فإ ّن (اإلسالم)
كل فتوى ،من الفتاوى
ال يرضى بذلك ً
كل البـراءة ،من ّ
أبدا ،وهو بــريءّ ،
الشيطانيّة األثيمة الشاذّة القذرة!!!
قال سيّد قطب« :ويف الـمجتمعات اجلاهليّة احلديثة ينحسر املفهوم
كل ما له عالقة ابلتميز اإلنساينّ عن احليوان.
األخالقي ،حبيث يتخلّى عن ّ
ّ
حّت
ففي هذه اجملتمعات ال تعترب العالقات اجلنسيّة غري الشرعيّة  -وال ّ
األخالقي ينحصر يف
العالقات اجلنسيّة الشاذّة  -رذيلة أخالقيّة! إ ّن املفهوم
ّ
املعامالت الشخصيّة واالقتصاديّة والسياسيّة أحيا ًان ،يف حدود مصلحة الدولة؛
كل أجهزة التوجيه واإلعالم يف هذه اجملتمعات
والكتّاب والصحفيّون والروائيّون و ّ
اجلاهليّة تقوهلا صرحية للفتيات والزوجات والفتيان والشبّان :إ ّن االتّصاالت
احلرة ليست رذائل أخالقيّة! مثل هذه اجملتمعات جمتمعات متخلّفة غري
اجلنسيّة ّ
ط التق ّدم اإلنساينّ ..وهي
متحضرة ،من وجهة النظر اإلنسانيّة ،ومبقياس خ ّ
ّ
ط تـحرير اإلنسان ،من شهواته،
ط اإلسالم هو خ ّ
كذلك غري إسالميّة؛ أل ّن خ ّ
وتنمية خصائصه اإلنسانيّة ،وتغليبها على نزعاته احليوانيّة»(.)1
( )1يف ظالل القرآن.1249-1247/6 :
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ـحمد الغزال ّـي« :إ ّن العالقات الـحرام لـم تع ْد نزوات عابرة ،إنـّها
وقال م ّ
تطويرا واسع
وطورها الشيطان
نـم ْ
ت كالسرطان الـخبيث ،وتطايـر شررهاّ ،
ً
حسيّة ،القائمة بني زوجني اثنني ،أو
األرجاء .فلم يعد الـجنس تلك العالقة الـ ّ
حّت بني شخصني ،ال يربطهما عقد شرعي ،أو قانوين؛ بل أضحى عال ًما
ّ
بكل ما فيه من فنون ووسائل ومثريات .ويف الواقع يستحيل اليوم السري
و ً
اسعا ّ
كل
ي مدينة كبرية ،دون التعرض للق ْ
يف أ ّ
صف اجلنس ّي احلقيق ّي ..إعالانت من ّ
جمالت وأغلفة مصورة ،أفالم سينمائيّة ،صور معروضة ،يف مداخل علب
حجمّ ،
ثيااب ،كان ميكن أن توصف بقلّة
الليل ،وآالف من الفتيات والنساء ،يرتدين ً
الـحشمة ،منذ عهد قريب .إ ّن اللوا  ،والسحاق ،والـممارسات الـجماعيّة
مجالت
للجنس ،والزواج التجريبـ ّي ،ونوادي الشذوذ ،ونوادي العـ ـراة ،والـ ّ
كل هذه وغريها:
الـماجنة ،واألفالم الـجنسيّة الفاضحة ،والصور اخلليعة ..إخلّ ،
أصبحت السمة الـمميّزة للمجتمعات البشريّة ،فـي شتّـى أنـحاء األرض»(.)1
لقد انـحدرت البشريّة اليوم ،إىل أسفل السفليات ،وأهلك الـمهلكات،
وال سيّما فـي الـممارسات الـجنسيّة ،الشاذّة ،القذرة .ويكفي أن تقرأ شيئًا ،عن
(الدمى الـجنسيّة)؛ لتدرك خطورة هذا االنـحدار السريع الفظيع الـمريع!!!
تتحول ،بـجهود شيطانيّة ،وإلـحاديّة،
لقد بدأت (الـمرأة اآلدميّة الزانية) ّ
كل
كل الـخواء ،من ّ
وصهيونيّة ،وصليبيّة ،وبوذيّة ،إلـى (دمية جنسيّة) ،خاوية ّ
ـمقومات اإلنسانيّة؛ فال مشاعر ،وال قيم ،وال كرامة ،وال ع ّفة ،وال حياء،
ال ّ
كل اخلضوع للزانة ،كما
وال ممانعة ،وال إابء؛ بل أصبحت آلة جنسيّة ،خاضعة ّ
سخضع سائر اآلالت ،اليت يصنعها اإلنسان!!!
( )1قضاًي املرأة.02 :
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تتحول
وقد بدأت (الدمية اجلنسيّة)  -الـمصنوعة من املو ّاد الصناعيّة ّ -
صناعي ،عن الـمرأة اآلدميّة؛ ليدمــن الرج ــال ،على (الـممارسة اآللـيّـة)،
إىل بديل
ّ
اخللو ،من الـمشاعر؛ فيقتل ما تب ّقى من (قيم إنسانيّة) ،عند الرجال؛
كل ّ
اخلالية ّ
كل الـخضوع ،ألولياء الشيطان!!!
ليصبحوا (آالت بشريّة) ،خاضعة ّ
لقد احندرت (البشريّة)  -قدميًا وحديثًا  -من (اإلنسانيّة) إىل (احليوانيّة)؛
مثّ احندرت اليوم من (احليوانيّة) إىل (اآلليّة)؛ فأصبحت ألعوبةً بيد الشيطان.
ولـم يسلم من هذين االحندارينّ ،إال (أولياء الرمحن)؛ فإ ّّنم قد استمسكوا
حببل هللا ،واعتصموا به؛ فنجوا من السقو يف (الوادي السحيق) ،الذي سقط
فيه غريهم ،من (أحبار الـمتعة) ،و(أحبار الشذوذ) ،و(أحبار الفضائيّات)!!!
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1970م.
حممد رشيد رضا ،ت1964م ،دار الـمنار ،القاهرة،
* تفسري القرآن احلكيمّ ،
الطبعة الثانية.
ازي ،ت242ه ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل،
* التفسري الكبري ،الفخر الر ّ
1041ه1971/م.
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الطربي ،ت614ه ،دار هجر ،اجليزة  -مصر ،الطبعة األوىل،
* جامع البيان،
ّ
1022ه2441/م.
مؤسسة النشــر
ـحمد حســن
النجفي ،ت1222هّ ،
* جواه ــر الكالم ،م ّ
ّ
اإلسالمي ،الطبعة األوىل1060 ،ه.
ّ
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة
اجلوزي ،ت498ه ،الـمكتب
* زاد الـمسري ،ابن
ّ
ّ
الثالثة1040 ،ه1970/م.
* ش ـ ـرائع اإلسالم ،نـجــم الدين الـحلّ ّـي ،ت282ه ،دار القـارئ ،بيـروت،
الطبعة احلادية عشرة1024 ،ه2440/م.
البخاري ،ت242ه ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريوت ،الطبعة
* صحيح
ّ
اخلامسة1010 ،ه1996/م.
* صحي ـح مس ـلم ،ت221ه ،دار الـحديث ،القاه ـرة ،الطبعة األولـى،
1012ه1991/م.
اإلسالمي ،الطبعة األوىل،
مؤسسة النشر
* العروة الوثقى،
اليزدي ،ت1919مّ ،
ّ
ّ
1024ه.
* فتح الباري ،ابن حجر العسقالينّ ،ت742ه ،دار الـمعرفة ،بريوت.

ـمحالت ّـي ،الطبعة
ـحر
العاملي ،ت1140ه ،مكتبة ال ّ
* الفوائد الطوسيّة ،ال ّ
ّ
الثالثة1062 ،ه.
* يف ظالل القرآن ،سيّد قطب ،ت1922م ،دار الشروق ،القاهرة  -بريوت،
الطبعة الثانية والثالثون1026 ،ه2446/م.

حمد الغزالـ ّي ،ت1992م ،دار
* قضاًي الـمرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة ،مـ ّ
الشروق ،القاهرة ،الطبعة السابعة1022 ،ه2442/م.
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الزخمشري ،ت467ه ،مكتبة العبيكان ،الرًيض ،الطبعة األوىل،
الكشاف،
* ّ
ّ
1017ه1997/م.
وزي ،ت498ه ،دار
* كشف الـمشكل من حديث الصحيحني ،ابن الـج ّ
الوطن ،الرًيض.
الطوسي ،ت024ه ،دار الكتاب
* الـمبسو فـي فقه اإلماميّة ،أبو جعفر
ّ
اإلسالمي ،بريوت1012 ،ه1992/م.
ّ
متنوعة ،ابن ب ـاز ،ت1999م ،دار القاسم،
* مـجمـوع فتاوى ومقاالت ّ
الرًيض ،الطبعة األوىل.
ـحمد الروحان ّـي ،ت1998م ،مكتبة األلفني،
* الـمسائل الـمنتخبة ،فتاوى م ّ
الكويت ،الطبعة األوىل1018 ،ه1992/م.
ـحمد الصدر ،ت1999م ،دار ومكتبة البصائر،
* مسائل وردود ،فتاوى م ّ
بريوت1061 ،ه2414/م.
ـمرعشي
الطباطبائي ،ت1984م ،مكتبة ال
* مســتمســك الع ـ ــروة ،مـحسن
ّ
ّ
النجفي1040 ،ه.
ّ

الزجاج ،ت611ه ،عالـم الكتب ،بريوت ،الطبعة
* معاين القرآن وإعرابهّ ،
األوىل1047 ،ه1977/م.
* مفاتي ــح الش ـ ـرائــع ،الفيض الكاشان ّـي ،ت1491ه ،مـجمع الذخائــر
اإلسالميّة1041 ،ه.
حممد بن سعود ،الرًيض،
* منهاج السنّة النبويّة ،ابن تيميّة ،ت827ه ،جامعة ّ
الطبعة األوىل1042 ،ه1972/م.
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اإلسالمي ،الطبعة
مؤسسة النشر
علي
ـجيّ ،
ّ
ّ
األمحدي الـميان ّ
* مواقف الشيعةّ ،
الثالثة1061 ،ه.
* الـموسوعة الفقهيّة ،وزارة األوقاف ،الكويت.

مؤسسة
ـحمد عبد الرمحن شـميلة األهدلّ ،
* نكاح الـمتعة دراسة وتـحقيق ،م ّ
الـخافقني ،دمشق ،الطبعة األوىل1046 ،ه1976/م.
مؤسسة الكتب
* النكت والعيون ،الـ
ماوردي ،ت044ه ،دار الكتب العلميّةّ ،
ّ
الثقافيّة ،بريوت.

الطوسي ،ت024ه ،دار
ـجرد الفقه والفتاوى ،أبو جعفر
* النهاية يف م ّ
ّ
العرّب ،بريوت ،الطبعة الثانية1044 ،ه1974/م.
الكتاب ّ
مؤسسة السيّدة الـمعصومة ،الطبعة األوىل،
* هداية العباد ،لطف هللا الصايفّ ،
1024ه.
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