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قال تعاىل:

* ﴿ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ َّن َكثِريا ِ
الرْهب ِ
ِ
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َّاس ِِبلْب ِ
اّلل﴾(ٔ).
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ْ َ
الن ِ َ َ َ
ِ
ش َما ظَ َهَر ِمْن َها َوَما بَطَ َن﴾(ٕ).
﴿وََل تَ ْقَربُوا الْ َف َواح َ
* َ
* ﴿قُل إََِّّنَا حَّرم رِّب الْ َفو ِ
ش َما ظَ َهر ِمْن َها وَما بَطَن و ِْ
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تَ ْعلَ ُمو َن﴾(ٖ).
اْل ِْْث والْ َفو ِ
* ﴿والَّ ِذين ََيتَنِبو َن َكبائِ
ِ
ش﴾(ٗ).
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* ﴿الَّ ِذين ََْيتَنِبُو َن َكبَائِر ِْ
ش إََِّل اللَّ َم َم﴾(٘).
اْل ِْْث َوالْ َف َواح َ
َ
َ
()ٙ
الزًَن إِنَّه َكا َن فَ ِ
اح َشةً َو َساءَ َسبِ ًيل﴾ .
﴿وََل تَ ْقَربُوا ِّ ُ
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(ٔ) التوبة.ٖٗ :
(ٕ) اْلنعام.ٔ٘ٔ :
(ٖ) اْلعراف.ٖٖ :
(ٗ) الشورى.ٖٚ :
(٘) النجم.ٖٕ :
( )ٙاْلسراء.ٖٕ :

ََل َيْمر ِِبلْ َفحش ِاء أَتَ ُقولُو َن علَى َِّ
اّلل َما ََل تَ ْعلَ ُمو َن﴾(ٔ).
َ ُُ ْ َ
َ
لس ِ
* ﴿وََل تَتَّبِعوا خطُو ِ
ات الشَّيطَ ِ
وء
ي .إََِّّنَا ََيْ ُمُرُك ْم ِِب ُّ
ان إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
ْ
َ ُ ُ َ
والْ َفحش ِاء وأَ ْن تَ ُقولُوا علَى َِّ
اّلل َما ََل تَ ْعلَ ُمو َن﴾(ٕ).
َ
َ َْ َ
ان ومن ي تَّبِع خطُو ِ
* ﴿ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ََل تَتَّبِعوا خطُو ِ
ات الشَّيطَ ِ
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ْ ََ ْ َ ْ ُ َ
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الشَّيطَ ِ
ان فَِإنَّهُ ََيْ ُمُر ِِبلْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر﴾(ٖ).
ْ
اْلحس ِ
* ﴿إِ
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(ٗ)
الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعِظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكُرو َن﴾ .
* ﴿وِمن آيتِِه أَ ْن خلَق لَ ُكم ِمن أَنْ ُف ِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها َو َج َع َل
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ِ
ت لَِق ْوٍم يَتَ َف َّكُرو َن﴾(٘).
بَْي نَ ُك ْم َم َوَّد ًة َوَر ْْحَةً إ َّن ِِف َذل َ َ
ف الَّ ِذين ََل ََِي ُدو َن نِ
* ﴿ولْيستَ ْع ِف ِ
ضلِ ِه﴾(.)ٙ
ك
َ
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اّللُ ِم ْن فَ ْ
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َ
ََْ
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فَ ْ
الزانِيَةُ ََل يَْن ِك ُح َها إََِّل َز ٍان أ َْو
﴿الزِاِن ََل يَْن ِك ُح إََِّل َزانِيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً َو َّ
* َّ
ِ
ِِ
ي﴾(.)ٚ
ُم ْش ِرٌك َو ُحِّرَم َذل َ
ك َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
(ٔ) اْلعراف.ٕٛ :
(ٕ) البقرة.ٜٔٙ-ٔٙٛ :
(ٖ) النور.ٕٔ :
(ٗ) النحل.ٜٓ :
(٘) الروم.ٕٔ :
( )ٙالنور.ٖٖ :
( )ٚالنور.ٖ :


الـ ّ
مقدمة
قد ي ٌدعي بعض الطاعنٌن أ ٌف اإلسالـ ييبيح بعض صور الزىن ،أك بعض
سمى :الزكاج اؼبؤقت ،أك الزكاج
الصور القريبة من الزىن؛ كالطاعن إٌمبا يقصد ما يي ٌ
سمى :متعة النساء ،أك متعة النكاح؛ لتمييزه من متعة
اؼبنقطع ،أك زكاج اؼبتعة ،كيي ٌ
اختصارا.
اغبج .كىو مشهور ابسم (الػمتعة)،
الطالؽ ،كمن متعة ٌ
ن
كالػجواب :إ ٌف جػمهور الػمؤلٌفٌن الػمنسوبٌن إىل (اإلسالـ) قد اتٌفقوا على
عموما  -يف مؤلٌفات
القوؿ بتحرًن ىذه الػمتعةٌ .أما إابحتها ،فهي مػحصورة  -ن
بعض الػمؤلٌفٌن اؼبنسوبٌن إىل اإلسالـ.
فالػمسألة ليست من الػمسائل التأليفيٌة االتٌفاقيٌة؛ كلذلك ال يػيمكن أف
الطاعن ،أبنػٌها يموافًقة للوحي ال يػمنزؿ ،فتكوف ىذه التهمة
بيح ،كال
يقطع الػ يم ي
ي
مستند نة إىل صورة أتليفيٌة اختالفيٌة ،غًن قطعيٌة.
يغض النظر ،عن اتٌفاؽ صبهور الػمؤلًٌفٌن،
كالعجب من الطاعن :كيف ٌ
على القوؿ بتحرًن ىذه الػمتعة ،فال ينسب ربريبها إىل (اإلسالـ) ،كيعمد إىل
رأم بعض الػمؤلٌفٌن ،فبٌن خالفوا قوؿ اعبمهور ،يف ىذه اؼبسألة؛ لي ً
وىم الناس أ ٌف
ي
حكم إسالمي ،كليس ر نأًي فقهيًّا ،لبعض الػمؤلٌفٌن؟!!!
إابحة الػمتعة ه
كجهها صبهور
كالطاعن قد غفل ،أك تغافل ،عن الردكد الكثًنة ،اليت ٌ
الػمؤلٌفٌن ،إلػى القائلٌن إبابحتها ،كما غفل ،أك تغافل ،عن األدلٌة الكثًنة ،اليت
ساقها اعبمهور؛ إلثبات ربريبها!!!
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فإّنم
فنظرة اعبمهور  -إىل الػمتعة  -ليست خبالؼ نظرة الطاعن؛ ٌ
لكن الفرؽ بينهما أ ٌف اعبمهور إٌمبا
يطعنوف يف القوؿ إبابحتها ،كما يطعن ىو؛ ك ٌ
ً
يوجو مطاعنو إىل الشريعة
أم
ر
إىل
م
مطاعنه
وف
ه
يوج
فقهي؛ كالطاعن ٌ
ٌ
ٌ
ً
حكم شرعي إسالمي.
الناس أ ٌف إابحة الػمتعة ه
اإلسالميٌة؛ ألنٌو ييوىم ى
الفقهي من
الشرعي؛ فالرأم
الفقهي ،كاغبكم
كالفرؽ كبًن بٌن الرأم
ٌ
ٌ
ٌ
إنتاج الػمؤلًٌ
الوحي ال يػمنزىؿ يف أتليفو
افق
ك
إذا
صيب
ي
:
بشر
كىو
،
الفقهي
ف
ه ي
ٌ
ى
الفقهي.
الوحي ال يػمنزىؿ يف أتليفو
الفقهي ،ي
ٌ
ٌ
كىبط إذا خالف ى
حكم
ٌأما اغبكم
النب  ،كىو ه
الشرعي؛ فهو اغبكم الػ يمنزؿ ،على ٌ
ٌ
الفقهي؛ فإنٌو قد يكوف من صبلة األخطاء،
معصوـ من اػبطإ ،خبالؼ الرأم
ه
ٌ
حٌن يعتمد الػمؤلٌف على الػمصادر السقيمة ،الػ يمخالًفة للمصدر الوحيد
هي الػ يمنزؿ.
الصحيح :الفهم السليم للوحي اإللػ ٌ
كابالعتماد على مبدإ (قطعيٌة األدلٌة) ،كمبدإ (شخصيٌة الػجريػمة) تسقط
تػهمةي (إابحة الػمتعة) ،الػموجهة إىل (اإلسالـ)؛ ألنػٌها تػهمةه مستنًدةه إىل صورة
غًن قطعيٌة؛ فهي صورة من الصور التأليفيٌة االختالفيٌة.
كأل ٌف (إابحة الػمتعة) ،إذا عي ٌدت جريػمة ،فالػجريػمة شخصيٌة ،تتعلٌق
أبصحاهبا ،كىم من أفتػوا إبابحتها ،من الػمنسوبٌن إلػى (اإلسالـ) ،دكف من
نسب بعد ذلك
سواىم ،من جػمهور الػمؤلٌفٌن ،الذين قالوا بتحريبها؛ فكيف تي ى
كلٌو ،إلػى (الشريعة اإلسالميٌة)؟!!!
كقد جاء ىذا الكتاب؛ إلقناع القارئ  -غًن الػمقتنًع  -حبرمة ىذه
الػمتعة ،كال سيٌما تلك اليت قبدىا يف يكتيب (أحبار الػمتعة)؛ كأعين هبم علماء
الطائفة اإلماميٌة االثين عشريٌة ،الذين أنتجوا (الفتاكل األثيمة) ،يف إابحتها.
كهللا يهدم من يشاء إىل صراط مستقيم.
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الفحاوى ألاثيمة
ابلػموازنة بٌن فتاكل (أحبار الػمتعة) ،كبٌن (القطعيٌات اإلسالميٌة) تتٌضح
كل الوضوح براءةي (الشريعة اإلسالميٌة) من إابحة الػمتعة الػمؤقتة.
ٌ
يتبٌن لنا بوضوح أ ٌف ىذه
كابالطٌالع على فتاكل (أحبار الػمتعة) ٌ
(الػمتعة) صورة من صور (الزنػى).
ك(الزىن) من الػمحرمات القطعيٌة ،يف الشريعة اإلسالميٌة؛ فما معىن ذلك
التناقض الشيطاينٌ العجيب ،بٌن إقرار (أحبار الػمتعة) ،بتحريػم (الزنػى) ،من
جهة ،مع إابحتهم لصورة من صور (الزنػى) ،من جهة أخرل؟!!!
بل إ ٌف ىذه (الػمتعة الػمؤقتة)  -يف بعض اغباالت  -تكوف أبشع صور
الزىن؛ لسببٌن رئيسٌن:
 -1أ ٌف (أحبار الػمتعة) قد اتٌفقوا على استحباب التمتع ابلعفيفة(ُ).
تتورع عن اؼبتعة؛ فكانت
تتورع عن الزىن ،لن ٌ
كىذا يعين أ ٌف العفيفة اليت ٌ
اؼبتعة أكثر بشاعة من الزىن ،من ىذا الوجو؛ ألنٌنا ال ييبكن أف قبد يف الزانيات
عفيفة كاحدة ،كلكنٌنا ييبكن أف قبد الكثًن من العفيفات ،قد البدعن هبذه
(الفتاكل األثيمة) ،كمارسن اؼبتعة.

 -2أ ٌف (أحبار الػمتعة) ينسبوف ىذه الػمتعة إىل (الشريعة اإلسالميٌة) ،كيبالغ
حّت يع ٌدىا ضركرة من ضركرًٌيت مذىبهم(ِ).
كثًن منهم فيهاٌ ،
كىذا يعين أ ٌف الدعوة إىل (الػمتعة) ستكوف منسوبة إىل (اإلسالـ) ،يف
(ُ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسالـ.ْْٓ/ِ :
(ِ) انظر :مسائل كردكد.ّٔ-ِٔ/ْ :
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ٌادعاء (الػ يمبيحٌن) ،كيف ٌادعاء أتباعهم ،كفػي ٌادعاء (أعداء اإلسالـ) ،الذين
ال غاية ؽبم أعظم من الطعن يف (اإلسالـ).
كلذلك تكوف الػمتعة أبشع صور الزنػى؛ أل ٌف اإلسالـ ىو أعظم دين،
أحكامو على النهي الصريح عن الزنػى ،كالنهي الصريح عن القرب من
اشتملت
ي
االحتشاـ يف الػملبس ،كنػهى عن االختالط،
ففرض غض البصر ،ك
الزنػى؛
ى
ى
كاإلغراء ،كغًن ذلك.
لكن (أحبار الػمتعة) نسبوا إىل (اإلسالـ) فاحشة شنعاء ،ال يكاد
ك ٌ
احدا ،ال قيمة لو،
الباحث العاقل هبد بينها كبٌن سائر صور الزنػىٌ ،إال فرقنا ك ن
يسميها ،بغًن
كىو االسم ،فكانوا كمن ينهى عن (شرب الػخمر) ،بلسانو ،ثػ ٌم ٌ
اسػمها ،كيدعو الناس إىل شربػها.
صحة ىذا القوؿ ،فتدبٌر ىذه (الفتاكل األثيمة):
كإذا أردت التأكد من ٌ

الفتوى :1-هبوز االستمتاع ابلطفلة الرضيعة ،دبا عدا الوطء ،من النظر،
الضم ،كالتفخيذ(ُ).
كاللمس بشهوة ،ك ٌ
تعليق :ال ريب يف أ ٌف الرضيعة ال ييبكن أف تكوف طرفنا يف عقد اؼبتعة ،كىذا
يعين أ ٌف كليٌها ىو الذم أجاز ىذا العقد ،كأابح للمتمتًٌع أف يستمتع اببنتو
الرضيعة ،كلو تفخي نذا.
حّت في ٌساؽ أمريكا،
كيل ذلك الذم يرضى هبذه اعبريبة القذرة؟! ٌ
ٌ
فأم ٌ
أظن ٌأّنم ييبكن أف يهبطوا إىل قاع
الذين ال يبالوف بزنػى بناتػهم البالغات ،ال ٌ
اػبسة؛ ليسلٌموا بناهتم الرضيعات إىل ذائب الشهوة القذرة؟!!!
السفالة ك ٌ

(ُ) انظر :العركة الوثقى ،َِٓ/ٓ :كتػحرير الوسيلة ،ُِِ/ِ :كمستمسك العركة:
ُْ ،َٖ-ٕٖ/كىداية العباد.ّٗٔ/ِ :
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إ ٌف رمي الرضيعة فريسة ،بٌن ذائب حيوانيٌة ،أتكل غبمها :ىو أىوف
بكثًن من رميها فريسة ،بٌن ذائب بشريٌة ،أتكل براءهتا.
ػجاىلي  -الذم كاف يدفن ابنتو الوليدة ،فػي تراب األرض؛
كاألب ال
ٌ
العدك لػها ،كاغتصابػها ،إذا كربت  -ىو أرحم بكثًن من ذلك
خشية سبػي ٌ
األب ،الذم يدفن ابنتو الرضيعة ،يف تراب الػمتعة؛ من أجل حفنة من الػماؿ،
أك من أجل الطعاـ!!!
إ ٌف الكثًن من الزانة يتجنٌبوف الرضيعةٌ ،إال من ش ٌذ منهم؛ فإف استمتع
مشركعا ،بل ييد ًركوف أ ٌف
أمرا
بعض الزانةٌ ،
ن
ابلرضيعة ي
فإّنم ال يع ٌدكف ذلك ن
استمتاعهم هبا فعل شنيع مستن ىكر ،عند أكثر الناس.
أبسا؛ ككأ ٌف الرضيعة دمية ،يهبها
لكن (أحبار اؼبتعة) ال يركف بذلك ن
ك ٌ
أبوىا لًمن يشاء ،كال يبايل دبا يفعلو هبا اؼبتمتًٌعوف؟!!!
أبدا ،بتسليم ابنتو الرضيعة،
كنت  -أيٌها األب  -فبٌن ال يرضى ن
فإف ى
للمتمتًٌعٌن ،فاعلم أ ٌف (أحبار اؼبتعة)  -الذين تقلٌدىم كتعظٌمهم  -قد أفتوا
اؼبتعصبٌن ،كال من اؼبخدكعٌن!!!
إبابحة ىذا االستمتاع القذر؛ فال
تكونن من ٌ
ٌ

الفتوى :2-هبوز التمتع ببنت التاسعة ،من دكف إذف أبيها ،دبا عدا الوطء(ُ).

تعليق :ىذا ما يتجنٌب كثًن من الزانة فعلو ،مع فتاة ،يف التاسعة من عمرىا.
كلكم أف تتخيٌلوا ما ييبكن أف يفعلو اؼبتمتًٌع ببنت التاسعة ،من صور االستمتاع
قطعا!!!
القذر ،ابستثناء الوطء ،كمنها التفخيذ ن
إ ٌف البداع بنت التاسعة أمر كارد  -بال ريب  -فليست كبنت العشرين،
يف الفهم كاغبذر كاالحرتاز ،فإذا كانت ابلغةن يف جسدىاٌ ،
فإّنا ستبقى طفلةن
(ُ) انظر :النهاية.َْٗ :
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انقصة الفهم ،ال تيد ًرؾ خطورة األمر ،كال تبايل دبا يفعلو اؼبتمتًٌع هبا؛ فتنخدع
ابؼباؿ القليل ،أك ابؽبداًي التافهة؛ كأيخذىا إىل ككره؛ ليمسخ براءهتا ،كييوصيها
بكتماف األمر؛ كيىعً يدىا ،كييػمنٌيها!!!
فإذا كجد اؼبتمتًٌع أ ٌف بنت التاسعة قد استجابت لذلك ،كلػم تفعل ما
يك ٌدر اللقاء الثاين ،فإنٌو سيطمع يف التكرار ،فيدعوىا كييغريها ابؼباؿ كاؽبداًي،
كلٌما اشتهاىا!!!
مهد اؼبتمتًٌع الطريق ،لبعض أصحابو؛ ليتمتٌعوا هبا ،دبا
كليس ن
بعيدا أف يػي ًٌ
عدا الوطء؛ فتكوف بنت التاسعة عندىم ،يتناكبوف عليها ،كما تتناكب الزانة
ً
حّت لو كانت فبٌن ربيض ،ما داـ الوطء غًن
على العواىر؛ إذ ال ع ٌدة تلتزـ هباٌ ،
بعيدا أف يعاشرىا عشرات
ت ذلك ،فليس ن
حاصل ،عند التمتع؛ فإذا استسهلى ٍ
الرجاؿ ،يف شهر ،أك يف سنة ،أك يف بضع سنوات!!!
كلك أف تتخيٌل اآلاثر الشيطانيٌة ؽبذا التمتع ،كال سيٌما اإلدماف على
اؼبتعة الشهوانية القذرة ،كاإلدماف على تنوع الرجاؿ اؼبتمتً
فأم زكجة
عٌن؛
ٌ
ٌ
ٌ
ستكوف ىذه البنت ،إذا كربت ،كقد عاشرىا عشرات الرجاؿ ،على ىذا النحو
أم ظبعة ستصاحب تلك البنت اؼبخدكعة!!!
القذر البشع ،ك ٌ

الفتوى :3-هبوز التمتع ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب ،كهبوز كطؤىا(ُ).

هبوزكف للرجل أف
تعليق :ن
بدال من ضباية الفتاة اليتيمة ،من أيدم العابثٌنٌ ،
يتمتٌع هبا ،كهبامعها؛ فمن الذم يرغب يف نكاحها ،بعد ذلك ،كقد خسرت
أعز ما ييبكن أف زبسره اؼبرأة؟!!!
ٌ
اؼبستضعفة؛
إ ٌف بعض الزانة قد يتجنٌبوف الزىن مع اليتيمة ،كاؼبسكينة ،ك
ى
(ُ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسالـ.ْْٓ/ِ :
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هبن ،كيقتصركف على الوقحة اؼبستهرتة.
ٌ
ألّنم يرأفوف ٌ
لكن (أحبار اؼبتعة) يهبيزكف استغالؿ ضعف البكر اليتيمة ،كحاجتها،
ك ٌ
ً
أعز
كحاجة أىلها ،كال سيٌما بعد موت أبيها ،فييسرع إليها اؼبتمتٌع؛ ليسلب منها ٌ
ما سبلكو ،كىو بكارهتا ،كبراءهتا ،كشرفها؛ من أجل حفنة من اؼباؿ!!!
الفتوى :4-هبوز التمتع ابلبكر ،من دكف إذف كليٌها ،إذا خافت على نفسها
الوقوع يف اغبراـ ،كمنعها كليها من التمتع ابلكفؤ ،مع رغبتها إليو ،ككاف اؼبنع
على خالؼ مصلحتها ،فيسقط اعتبار إذنو(ُ).
تعليق :زباؼ على نفسها من الوقوع يف الزىن ،فتخوف أابىا ،كتعصيو؛ ألنٌو
ال يعرؼ مصلحتها ،حٌن يبنعها من التمتع ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو؛ فتكوف
بيدم الرجل اؼبتمتًٌع هبا ،ليحميها من الزىن ابؼبتعة!!!
ألعوبةن ى
تفر
تفر من الزىن ،فتلجأ إىل التمتع ،ى
كمثى ًل الشاة ،اليت ٌ
إ ٌف ىمثى ىل الفتاة اليت ٌ
األكؿ؛ أك كما قيل
من ذئب شرس ،فتلجأ إىل ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب ٌ
يف األمثاؿ« :كاؼبستجًن من الرمضاء ابلنار»!!!
ىل تعرؼ البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ كىل تكوف مصلحة البكر
أعز ما سبلكو؟!!!
يف التمتع ،الذم ال نفقة فيو ،كال توارث ،مع خسارهتا ٌ
كىل التمتع ىو الطريق الصحيح لتجنب الزىن؛ كىل الرجل الكفؤ ىو
سبتيعهن؟!!!
القادر على التمتع ابلفتيات ،ك ٌ
يشجع الفتيات
كيل البكر  -يف عالقة اؼبتعة ٌ -
إ ٌف إسقاط اعتبار إذف ٌ
الراغبات يف التمتع ،على االستهتار كالعقوؽ كالعصياف كاػبيانة.
سرا ،فكذلك
ليائهن ،فيزنٌن ًّ
فكما أ ٌف الزانيات ال ينتظرف اإلذف ،من أك ٌ
(ُ) انظر :مسائل كردكد.ٗٗ/ُ :
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اؼبتمتً
ليائهن.
ك
أ
من
اإلذف
ينتظرف
ال
عات
ٌ
ٌ
كالفرؽ بينهما أ ٌف الزانية ال ت ٌدعي أ ٌف خيانتها ألبيها مشركعة ،خبالؼ
ً
لتسوغ لنفسها خيانتها ألبيها،
اؼبتمتٌعة اليت ييبكن أف تعتمد على ىذه الفتول؛ ٌ
حٌن أعرضت عن استئذانو يف اؼبتعة.

الفتوى :5-هبوز التمتع ابلبكر البالغة الرشيدة ،كليس لوليٌها أف يعرتض(ُ).

حق
تعليقٌ :إّنا الدعوة إىل اإلابحيٌة الغربيٌة اؼبعركفة ،يف ىذا العصر؛ فليس من ٌ
بكرا!!!
الويل أف يعرتض ،ما دامت اؼبرأة ابلغةن رشيد نةٌ ،
حّت إذا كانت ن
ٌ
توصف ابلرشد امرأةه ،ترغب يف اؼبتعة ،كسبارسها؟!!!
يصح أف ى
كىل ٌ
الفتوى :6-هبوز التمتع ابلفتاة األكربػٌيٌة ،من دكف إذف كليٌها ،إذا كاف كليٌها
قد أرخى عناف البنت ،كأككلها إلػى نفسها ،فػي شؤكنػها ،فال تػحتاج إلػى
أيضا(ِ).
االستئذاف ،حتػٌى فػي الػمسلمة ،ن

حث الفتيات الػمنتسبات إىل اإلسالـ  -الالتػي يعشن يف
تعليق :ن
بدال من ٌ
الدكؿ الغربيٌة  -على ذبنب الفواحش ،أييت (أحبار الػمتعة) بفتول إابحة الػمتعة
حريٌة الشخصيٌة!!!
ٌ
من ى
ؽبن ،ما يد ى
يعشن يف بالد الػ ٌ
ككذلك سيجد الرجاؿ يف ىذه الفتول ضالتهم؛ فيسافركف إىل أكرٌاب؛
أبم اسم كانت.
يتحرجن من الفواحشٌ ،
للتمتع ابلفتيات األكربػٌيٌات ،الاليت ال ٌ
كل اغبرص ،على تلبية رغبات اؼبتمتًٌعٌن ،من
ك(أحبار اؼبتعة) حريصوفٌ ،
يتيسر ؽبم التمتع ابؼبنتسبات إىل اإلسالـ ،يف البالد العربيٌة؛
الرجاؿ؛ فإذا لػم ٌ
بسبب القيود العيرفيٌة ،أك غًنىا؛ فما عليهم ٌإال اإلفادة من ىذه الفتول ،ابلتوجو
(ُ) انظر :شرائع اإلسالـ.ْٓٔ/ِ :
(ِ) انظر :مسائل كردكد.ََُ/ُ :
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حّت الػمنتسبة إىل اإلسالـ ،فبٌن تعيش ىناؾ ،ييبكن أف يكوف
إىل البالد الغربيٌةٌ ،
كليها قد أرخى عنانىػها ،فال حاجة إىل استئذانو!!!

الفتوى :7-هبوز التمتع ابلكتابيٌة ،إذا كانت ال تعتقد حلٌيٌة اؼبتعة ،كلكنٌها
طمعا يف اؼباؿ(ُ).
استجابت ن

تعليق :إذا لػم تكن زانية ،تلك اليت ال تقبل التمتع؛ العتقادىا حلٌيٌتو ،لكنٌها إٌمبا
طمعا فػي اؼباؿ؛ فماذا تكوف؟!!!
تقبلو؛ ن
كما الفرؽ بٌن دفع اؼباؿ؛ للتمتع ابلزانية ،اليت ال تعتقد حلٌيٌة الزنػى ،كبٌن
دفعو ؽبذه الكتابيٌة ،اليت ال تعتقد حلٌيٌة اؼبتعة ،لكنٌها تقبلها من أجل اؼباؿ؟!!!

الفتوى :8-هبوز التمتع ابلفاجرة ،كال هبب عليو منعيها من الفجور(ِ).

أيضا صورة من صور اإلابحيٌة الغربيٌة ،كالدًيثة األمريكيٌة اؼبشهورة،
تعليق :كىذه ن
فاؼبتمتًٌع ال ينظر إىل اؼبرأة ،اليت يتمتٌع هباٌ ،إال كما ينظر الرجل إىل اؼبرحاض،
غًنه من الدخوؿ بعده ،كما لػم يبنعو
الذم يدخلو؛ لقضاء حاجتو ،مثٌ ال يبنع ى
غًنيه ،فبٌن سبقو إليو!!!
كال يبايل (أحبار اؼبتعة) ابألمراض اعبنسيٌة الفتٌاكة اليت تكوف الفاجرة أداةن
حّت يصل اؼبرض ،إىل امرأة بريئة عفيفة،
ملوثةن؛ لنقلها من رجل إىل رجلٌ ،
ال ذنب ؽبا ٌإال أ ٌف زكجها يبارس الرذيلة مع العواىر!!!
الفتوى :9-ال هبب على اؼبتمتًٌع أف يتح ٌقق ،من كوف اؼبرأة خليٌةن ،ليست يف
حي ،عند طلبو التمتع هبا(ّ).
ٌ
ذمة زكج ٌ
(ُ) مسائل كردكد.ِٕ-ُٕ/ِ :
(ِ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسالـ.ْْٓ/ِ :
(ّ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسالـ.ْْٓ/ِ :
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هبر إليو
تعليق :إ ٌف بعض الزانة يتجنٌبوف مقاربة ٌ
اؼبتزكجات؛ خشية اغبمل ،كما ٌ
من مشكالت؛ أك خشية معرفة الزكج ،كانتقامو؛ أك خشية معاقبة القانوف ،كغًن
يتوجهوف إلػى من تستجيب لػهم ،من اؼبطلقات،
ذلك من اؼبوانع؛ كلذلك ٌ
يتزكجن ،من قبل.
كاألرامل ،كمن الاليت لػم ٌ
فإذا تعرؼ بعض الزانة امرأ نة ،تستجيب للزىن؛ فإنٌو قد ي ً
وجب على نفسو
ي
ٌ
التحقق من كوّنا بال زكج؛ ليأمن من التبعات ،ي ً
نفسو يف التحقق.
كهبهد ى
لكن (أحبار اؼبتعة) يعلموف أ ٌف إهباب التحقق على الرجاؿ الراغبٌن يف
ك ٌ
التمتع يعين ضياع الكثًن من الفرص؛ كلذلك تساىلوا يف ىذا األمر.
فيكفي أف يسأؽبا عن حاؽبا ،فإف نفت كجود الزكج ،ص ٌدقها ،كليس
مهما بعد ذلك أف تكوف اؼبرأة ذات زكج ،يف الواقع ،فتكوف راغبةن يف الزىن،
ًّ
ذمة زكجها ،فرٌدبا حصل اغبمل ،من الزكج ،فنسبىػٍتو إىل اؼبتمتًٌع هبا،
كىي يف ٌ
كربػٌما حصل الػحمل ،من الػمتمتًٌع بػها ،فنسبىػٍتو إىل الزكج!!!
الفتوى :11-ال هبب على أحد ،من الناس :أف يىبًرب الرجل  -الذم ييريد أف
يتمتٌع ابمرأة  -أ ٌف ىذه اؼبرأة لػم تعت ٌد ،من رجل ،سبتٌع هبا ،ساب نقا(ُ).
التساىل ،فليس عليك أف تنصح أخاؾ
أيضا ،من ابب
تعليق :كىذه الفتول ن
ي
كزبربه اغبقيقة؛ بل يكفي أف يسأؿ اؼبتمتًٌع اؼبرأة عن انقضاء ع ٌدهتا ،فإف
اؼبتمتًٌع ،ي
تكونن
قالت ابنقضائها ،ص ٌدقها الرجل ،كليس عليو أف يتح ٌقق من ذلك؛ فال
ٌ
أيٌها الناصح سببنا يف التفريق بينهما!!!
مهما بعد ذلك أف تكوف اؼبرأة غًن معت ٌدة ،كتكوف قد ضبلت من
كليس ًّ
متمتًٌع سابق ،فتنسب ضبلها إىل اؼبتمتًٌع اعبديد!!!
(ُ) انظر :مسائل كردكد.َُُ/ُ :
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تتحوؿ ىذه اؼبرأة إىل ألعوبة شهوانيٌة؛ تتن ٌقل
كليس ًّ
مهما بعد ذلك أف ٌ
برغبتها ،بٌن الرجاؿ ،كت ٌدعي أ ٌف ع ٌدهتا قد انقضت ،فيص ٌدقها الراغب يف
التمتع هبا ،من دكف ربقق!!!
الفتوى :11-ال هبب على اؼبتمتًٌع أف يىبرب اؼبتمتع هبا ،عن العً ٌدة ،كأ ٌف عليها
ذبنب الرجاؿ ،م ٌدة العً ٌدة(ُ).
تعليق :كىذه الفتول تؤٌكد الدعوة إىل اإلابحيٌة ،كما تؤٌكد النظرة الدكنيٌة اليت
ينظر هبا الرجل اؼبتمتًٌع إىل اؼبرأة ،اليت سبتٌع هبا ،كال سيٌما بعد أف يقضي منها
كطره؛ فتكوف يف نظره كبقاًي الطعاـ الذم ييرمى للبهائم!!!
فيكفي أف يشبًػع شهوتو منها ،كال هبب عليو أف ي ً
رشدىا إىل تلك العً ٌدة،
ي
ي
ب الرجاؿ ،م ٌدةن معلومةن؛ حتٌػى يربأ رحػ يمها من اغبمل!!!
اليت تفرض عليها ذبن ى
كف من طعاـ(ِ).
الفتوى :12-هبوز أف يكوف الػمهر دبقدار وٌ

اجا شرعيًّا ،ييعطيها أشياء كثًنة،
يتزكج اؼبرأة ،زك ن
اؼبتزكج الذم ٌ
تعليق :إ ٌف الرجل ٌ
احدا ،فال ييبكن انتقاصو؛ أل ٌف
حّت إذا كاف اؼبهر درنبنا ك ن
أغلى من اؼبهر؛ كلذلك ٌ
الذريٌة كالػمأكل كالػمشرب
الرجل سييعطي زكجتو اإلحصاف كالػ ٌ
مودة كالرعاية ك ٌ
كالػملبس كالػمسكن ،كسائر ما تػحتاج إليو.
ٌأما الرجل اؼبتمتًٌع ،فماذا ييعطي اؼبرأة اليت يتمتٌع هبا؟
إ ٌف اؼبرأة إذا كانت تقبل ابؼبتعة؛ من أجل اؼباؿ ،فإ ٌف ًّ
كفا من طعاـ،
أعز ما سبلكو.
ال ييبكن أف يكوف كافينا؛ إلشباع رغبتها ،كال سيٌما ٌأّنا ستخسر ٌ
(ُ) انظر :النهاية ،ْٖٗ :كشرائع اإلسالـ ،ْٕٓ/ِ :كمسائل كردكد ،ٖٔ/ِ :كاؼبسائل
اؼبنتخبة.ّْٕ :
(ِ) انظر :النهاية ،ُْٗ :كشرائع اإلسالـ.ْٓٓ/ِ :
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ضطر؛ بسبب جوع شديد ،أك عطش
كال ييستثىن من ذلكٌ ،إال اليت تي ٌ
فبدال من إطعاـ ىذه اؼبرأة؛ ابتغاء
كرىة .ن
شديد؛ فتيطا ًكع الرجل على اؼبتعة يم ى
مرضاة هللا ،يعمد الذئب الدينء إىل مساكمتها على ع ٌفتها!!!

احدا ،أك بعض يوـ ،كلو ساعة
يوما ك ن
الفتوى :13-هبوز أف يكوف األجل ن
كاحدة ؿب ٌددة(ُ).
تعليق :قد ييقاؿ :إ ٌف الرجل اؼبتمتًٌع ييعطي اؼبرأة ما ربتاج إليو؛ إلشباع رغبتها
الفطريٌة ،كما ييعطي الزكج زكجتو ما ربتاج إليو؛ كإ ٌف الػمهر القليل كما هبوز يف
الزكاج الدائم ،هبوز يف الػمتعة.
فإف أصرت الػمرأة الػمتمتع بػها ،على مهر و
ميسورا،
غاؿ ،ككاف الرجل
ن
ٌ
أصرت الػمرأة ،فػي الزكاج الدائم،
كراغبنا فيها ،دفعو إليها ،بال إشكاؿ؛ كما لو ٌ
على مهر و
ميسورا ،كراغبنا فيها.
غاؿ ،مع كوف الرجل
ن
االدعاء الفارغ يكمن يف ىذه الفتول األثيمة ،اليت ىي
كاعبواب عن ىذا ٌ
يف الػحقيقة أقذر فتول يف موضوع اؼبتعة!!!
سوغ
فإذا كانت م ٌدة العالقة بٌن الرجل كاؼبرأة يف اؼبتعة مؤقتة ،فكيف يي ٌ
الػمبيحوف ألنفسهم أف يع ٌدكا اؼبتعة صورة من صور الزكاج؟!!!
أم زكاج ذاؾ ،الذم ييبكن أف ينتهي بفراؽ ،بعد ساعة ،من كقوعو؛
ٌ
مبين على اتٌفاؽ ،بٌن الرجل
ال لػخالؼ طارئٌ ،أدل إىل الطالؽ؛ بل ىو فراؽ ٌ
الػمتمتًٌع ،كالػمرأة الػمتمتع بػها؟!!!
اؼببين على االتٌفاؽ  -بٌن اؼبتمتًٌع كاؼبتمتًٌعة  -أشبو ابلفراؽ،
أليس الفراؽٌ ،
اؼببين على االتٌفاؽ ،بٌن الزاين كالزانية؟!!!
ٌ
(ُ) انظر :النهاية ،ُْٗ :كشرائع اإلسالـ ،ْٓٓ/ِ :كاؼبسائل اؼبنتخبة.ُّْ :
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ً
كف من طعاـ ،بل كاف
كإذا لػم يكن غرض اؼبتمتٌعة من التمتٌع ىو نيل ٌ
غرضها إشباع رغبتها الفطريٌة؛ فهل ستنطف تلك الرغبة ،بعالقة م ٌدهتا ساعة
كاحدة؛ كال سيٌما أنػٌها  -بعد ىذه الػمتعة الػمؤقتة  -ستعت ٌد ،متجنًٌبة الرجاؿ،
م ٌدة من الزمن؟!!!
كقد اختلفوا يف ًع ٌدة اؼبتمتع هبا ،إذا كانت من ذكات األقراء ،مع
الدخوؿ هبا ،كعدـ اغبمل ،كعدـ اليأس ،فقيل :حيضتاف ،كقيل :حيضة
كاحدة ،كقيل :حيضة كنصف ،كقيل :طيهرافٌ .أما إذا كانت حبلى ،فع ٌدهتا
ً
يوما(ُ).
كضع اغبمل؛ كإذا كانت فبٌن ال ربيض ،فع ٌدهتا طبسة كأربعوف ن
فإما أف تصرب إىل انقضاء
مرة أخرل؛ ٌ
فإذا احتاجت إىل إشباع رغبتها ٌ
ً
تتوجو إىل التمتٌع قبل انقضاء العً ٌدة ،مونبة شريكها اعبديد أ ٌف ًع ٌدهتا
ع ٌدهتا ،أك ٌ
فعال.
تتوجو إىل الزنػى ،الذم ٌفرت منو اسػ نما ،ككقعت فيو ن
قد انقضت ،أك ٌ
فإف صربت اؼبتمتًٌعة م ٌدة الع ٌدة ،كجاءىا متمتًٌع و
بعيدا أف
اثف ،فليس ن
وبصل ما حصل ،مع اؼبتمتً
األكؿ ،فال يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتزـ بعد
ع
ٌ
ٌ
ذلك ،بعً ٌدة اثنية.
يوما ،كتعت ٌد م ٌدة من الزمن؛ فتكوف قد
مرة ،تتمتٌع ن
كل ٌ
كىكذا يف ٌ
كل رجل منهم ساعة كاحدة،
عاشرت يف سنة كاحدة بضعة رجاؿ ،لبثت مع ٌ
كل متعة م ٌدة من الزمن.
كصربت بعد ٌ
مرت طبس سنوات ،كىي على ىذه اغباؿ ،فإ ٌّنا تكوف قد عاشرت
فإذا ٌ
رجال؛ فال يكوف بينها كبٌن الزانية غًن فرؽ كاحد فقط ،ىو االلتزاـ
كبو ثالثٌن ن
ً
أىن ؽبا ذلك؟!!!
ابلع ٌدة؛ إف التزمت هبا ،ك ٌ
(ُ) انظر :العركة الوثقى.ُّٗ-ُّٓ/ٔ :
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أين ىذا اإلشباع اؼبتقطٌع ،اؼبملوء ابغبسرة كاالحتقار ،من إشباع الزكاج
ابؼبودة كاالحرتاـ؟!!!
الدائم ،اؼبملوء ٌ
رجال ،يف طبس سنوات؛
كماذا عن ىذه اؼبرأة ،اليت تن ٌقلت بٌن ثالثٌن ن
فصارت كالزانية ،اليت ال تعرؼ الشريك الواحد الدائم ،فهي تتن ٌقل بٌن الزانة
الغرابء ،الذين ينظركف إليها كما ينظركف إىل اآللة؟!!!
كبًنا ،يف تشويو الفطرة النقيٌة ،كربويل
ألن تكوف تلك اؼبتعة األثيمة سببنا ن
اؼبرأة إىل دمية شهوانيٌة ،يتناكب عليها اؼبتناكبوف؟!!!
سباما ،بال مشاعر ،كال رغبات ،كال حسرات؛
كليتها كانت كالدمية ،ن
ً
التنوع ،ال ذبد الل ٌذة ٌإال يف تغيًن
كلكنٌها ستكوف  -بال ريب  -يمدمنة على ٌ
فإّنا لن هتنأ برجل كاحد ،كسرتغب يف
دائما؛ ٌ
يوما ،زك ن
تزكجت ن
الرجاؿ؛ فإذا ٌ
اجا ن
تغيًنهٌ ،إما ابلطالؽ ،أك ابػبيانة!!!
كفوؽ ىذا كلٌو ،ييبكن أف تتخلٌص اؼبتمتًٌعة  -عندىم  -من العً ٌدة ،أبف
تشرتط على اؼبتمتًٌع عدـ الوطء ،كهبوز لو ما سول ذلك من االستمتاعات(ُ)،
يؤدم إىل الوطء.
كمنها التفخيذ ،كما ضارعو ،فبٌا ال ٌ
فإذا انتفى الوطء ،انتفت العً ٌدة؛ كابنتفائها تكوف اؼبتمتًٌعة  -عندىم -
حرنة ،يف االستكثار من اؼبتعة ،كاالستمرار فيها.
ٌ
ستبعد أف يتمتٌع هبا يف اليوـ الواحد عشرة رجاؿ ،يتناكبوف على
فال يي ى
كل رجل يبقى معها ساعةن كاحد نة!!!
االستمتاع هبا ،من دكف كطءٌ ،
كتستطيع اؼبتمتًٌعة  -عندىم  -أف تيوا ًزف بٌن ذبرع مرارة االعتداد ،كبٌن
كذبيز الوطء
تفر من االعتداد ،ي
فوات ل ٌذة الوطء ،فتشرتط عدـ الوطء ،حٌن ٌ
(ُ) انظر :اؼبسائل اؼبنتخبة.ِّٕ :
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صرب نفسها على ذبرع مرارة االعتداد!!!
حٌن تكوف راغبة فيو ،كتي ٌ
أبّنا قد مارست اؼبتعة،
كإذا استطاعت اؼبتمتًٌعة أف يزبرب اؼبتمتًٌع اعبديدٌ ،
من قبل ،مع متمتًٌع سابق؛ فهل تستطيع أف تكشف عن ىذه اغبقيقة ،للرجل
الشرعي الدائم؟!!!
الذم سيطلبها زكجةن ،يف اؼبستقبل ،بطريقة الزكاج
ٌ
ماذا سيكوف جواب ذلك الرجل الربمء اؼبسكٌن ،كىو يستمع إىل ىذا
االعرتاؼ ال يػمػ ٌػر؟!!!
أليس االحتماؿ الراجح أ ٌف الزكجة ستيخفي ىذه اغبقيقة ،كربرص على
إخفائها؛ لتعيش مع زكج برمء ـبدكع ،لو علم دبعشار ما ارتكبتو زكجتو من
أخف عليو من ذلك؟!!!
قذارات ،يف مزبلة الػمتعة ،لكاف ثقل اعبباؿ ٌ
كما ىو رأم (أحبار اؼبتعة) ،يف إخبار اؼبرأة ،لزكجها ،عن ماضيها
األسود ،يف اؼبتعة؛ أتيراىم ينصحوّنا إبخباره ،لكن مع عدـ كجوب ذلك ،أـ
تيراىم ينصحوّنا بكتماف األمر ،لكن مع عدـ كجوب ذلك؟!!!
إ ٌف الرجل الشريف ال يبتنع عن االرتباط ابمرأة مطلقة ،أك ابمرأة أرملة،
رجال قد سبقو إىل كطئها؛ أل ٌف اؼبطلقة كاألرملة ارتبطتا
مع علمو يقيننا أ ٌف ن
الشرعي الدائم.
بزكجيهما ،عن طريق الزكاج
ٌ
لكن الرجل الشريف ال ييبكن أف يقبل االرتباط ابمرأة ،سبق أف ارتبطت
ٌ
بعقد الػمتعة؛ ألنٌو يؤمن أ ٌف التمتع صورة من صور الزىن ،فقد سبتٌع ذائب اؼبتعة
هبذه اؼبرأة ،كما سبتٌع الزانة ابلزانية!!!
أيضا تلك
فإذا استقذر الرجل الشريف تلك اؼبرأة اؼبتمتع هبا؛ فليستقذر ن
سولت ؽبا كألمثاؽبا االنغماس يف مستنقع اؼبتعة القذر!!!
الفتاكل األثيمة ،اليت ٌ
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الفتوى :14-ال نفقة للمرأة اؼبتمتع هبا ،كإف ضبلت من الرجل اؼبتمتًٌع هبا(ُ).

ألّنا يف نظرىم كالزانية ،اليت ٌإما أف تزين من أجل اؼباؿ،
تعليق :ال نفقة ؽباٌ ،
حق.
كإما أف تزين؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس ؽبا كراء ذلك أدىن ٌ
قل ،أك كثرٌ ،
ٌ
كالعجيب أ ٌف بعض الزانة ال يبخلوف عن بعض الزكاين ابلنفقات!!!
الفتوى :15-ال توارث بٌن الرجل كاؼبرأة اؼبتمتًٌ ىع ً
ٌن(ِ).
ي
تعليق :ال يتوارث الػمتمتًٌع كالػمتمتً
صر
ي
مث
انية؛
ز
ال
ك
اين
ز
ال
ارث
و
يت
ال
كما
عة،
ٌ
ٌ
ي
ٌ
(أحبار الػمتعة) على تسمية متعتهم( :زكاج الػمتعة)!!!
الفتوى :16-هبوز سبتٌع الرجل أبكثر من أربع نسوة ،من غًن حصر(ّ).

كل الصراحة ،يف بياف التشابو الكبًن
تعليق :كىذه الفتول الػخبيثة صريػحةٌ ،
بٌن الػمتعة كالزنػى؛ فكما يتمتٌع الزانػي ،بػما ال حصر لػو ،من الزكانػي ،يتمتٌع
الػمتمتًٌع بػما ال حصر لو ،من الػمتمتًٌعات.
كاؼبتمتًٌع يستطيع  -عندىم  -أف يتمتٌع دبا ال حصر لو من اؼبتمتًٌعات،
وجد ىذه الفتول؛ ألنٌو يستطيع أف يتمتٌع يف السنة الواحدة أبكثر
ٌ
حّت لو لػم تي ى
من ثالث مئة متمتً
يوما ،أك بعض يوـ.
منها
متعة
كل
ة
د
م
جعل
إذا
عة،
ٌ
ٌ
ن
ٌ
مثٌ أتيت ىذه الفتول ،فتبالغ يف اإلابحيٌة؛ ليتم ٌكن الرجل اؼبتمتًٌع من
سهل عليو التمتٌع أبكثر من
التمتٌع ،يف اليوـ الواحد ،أبكثر من أربع نسوة؛ أك لتي ٌ
أسبوعا،
أربع نسوة ،يف حالة كوف اؼب ٌدة اؼبتٌفق عليها أكثر من يوـ ،كأف تكوف
ن
شهرا ،أك سنة.
أك ن
(ُ) انظر :النهاية ،ْٖٗ :كاؼبسائل اؼبنتخبة.ِّٖ :
(ِ) انظر :النهاية ،ِْٗ :كشرائع اإلسالـ ،ْٕٓ/ِ :كاؼبسائل اؼبنتخبة.ِّٖ :
(ّ) انظر :النهاية.ِْٗ :
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مرات كثًنة،
الفتوى :17-هبوز أف يعقد الرجل على امرأة كاحدة ،بعقد اؼبتعةٌ ،
كاحدة بعد أخرل(ُ).
تعليق :يكوف الرجل اؼبتمتً
قادرا على قطع عالقتو ابؼبرأة اليت
الفتول
هبذه
ع
ٌ
ن
كقادرا على إدامة عالقتو هبا ،مّت ما شاء؛ فإف شاء أف
سبتٌع هبا ،مّت ما شاء ،ن
هب ٌدد العالقة ،بعد انتهاء اؼب ٌدة ،حٌن يشتهي ذلك ،فلو اػبيار؛ كإف شاء أف
يقطع العالقة ،كاف لو ذلك.
كمثى ًل الزاين ،الذم تيعجبو إحدل الزكاين ،فييدًن العالقة
ى
كمثىػليوي يف ذلك ،ى
بينهما ،كلكن بال زكاج؛ لكي يستطيع التملٌص مّت ما شاء؛ فإف أعجبو البقاء
استمر يف كصاؽبا ،كإف ساءه منها شيء ،قطع العالقة بينهما.
معهاٌ ،
كىذا يعين أ ٌف اؼبرأة اؼبتمتع هبا ال ربتاج إىل أف تعت ٌد ،يف حالة ذبديد عقد
ً
ً
األكؿ ،فييمكنو ذبديد العقد ،بعد
اؼبتعة ،إذا كاف اؼبتمتٌع الثاين ىو نفسو اؼبتمتٌع ٌ
انتهاء األجل ،بال فصل ،أك بعد أف يهبها ابقي اؼب ٌدة ،بال فصل(ِ).
كقد اعتمد على ىذه الفتول بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة ،ذات
ثػمار فاسدة ،كنسبوىا إىل بعض (أحبار الػمتعة)؛ فأجازكا تناكب صباعة من
الرجاؿ ،على التمتع ابمرأة كاحدة ،مع كطئهم ؽبا ،من دكف ًع ٌدة.
فاألجل  -عندىم  -ييبكن أف يكوف ساعةن كاحد نة ،مع إمكاف تقصًنه،
ً
ً
األكؿ) ،إىل كطئها،
أبف يهب اؼبتمتٌع للمتمتع هبا ابقي اؼب ٌدة .فيعمد (الػمتمتٌع ٌ
قبل (انقضاء األجل) ،أك قبل أف يهبها الباقي؛ ث ٌػم يعقد عليها متعةن ،بعد
(انتهاء األجل) ،أك بعد (الػهبة) ،لكن من دكف كطء.
(ُ) انظر :النهاية.ِْٗ :
(ِ) انظر :العركة الوثقى.ُّٖ/ٔ :
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العملي للحيلة ،ابنقضاء م ٌدة العقد الثاين ،أك ابؽببة
مثٌ يبدأ التطبيق
ٌ
كذلك؛ فتسقط الع ٌدة  -ابفرتائهم  -فيأيت اؼبتمتًٌع الثاين ،ليفعل ما فعلو اؼبتمتًٌع
األكؿ ،مثٌ أييت الثالث ،مثٌ الرابع ،كىكذا إىل آخرىم!!!
ٌ
جرىم ،أك
كليس ن
بعيدا أف يكوف اشتهار ىذه اغبيلة بٌن أكلئك الطلبة قد ٌ
العملي ،لتلك اغبيلة ،ابلتناكب على كطء الػمتمتع هبا،
جر غًنىم ،إىل التطبيق
ٌ
ٌ
بال ًع ٌدة ،تفصل بٌن كطء رجل ،ككطء رجل آخر!!!
العاملي  -كىو كاحد من (أحبار الػمتعة)  -ىذه
ػحر
كقد حكى ال ٌ
ٌ
صحة نسبتها ،إىل شيخو.
اغبيلة؛ كأجاد يف بياف فسادىا ،كبطالّنا ،كأنكر ٌ
العاملي« :اشتهر بٌن صباعة من الطلبة اآلف حيلة يف إسقاط
ػحر
قاؿ ال ٌ
ٌ
العً
تزكج
الشيخ
ق
ق
ا﵀
شيخنا
إىل
ينسبها
كبعضهم
ة،
د
ٌ
ٌ
علي .كصورهتا أنٌو لو ٌ
ٌ
رجل امرأة ابلعقد الدائم ،كدخل هبا ،مثٌ طلٌقها بعد الدخوؿ ،كجبت عليها
العً ٌدة .فلو عقد عليها بعد الطالؽ ،مثٌ طلٌقها قبل الدخوؿ ،فال ًع ٌدة عليها،
ً
اؼبتضمن لعدـ لزكـ العً ٌدة ،مع الطالؽ ،قبل الدخوؿ،
النص
فتدخل ربت ٌ
ٌ
كالعً ٌدة السابقة سقطت ابلعقد الثاين؛ إذ ال ًع ٌدة عليها منو .ككذلك لو سبتٌع
أيضا
رجل ابمرأة ،كدخل هبا ،مثٌ كىبها اؼب ٌدة ،كانقضت م ٌدهتا ،مثٌ عقد عليها ن
متعة ،مثٌ كىبها اؼب ٌدة ،قبل الدخوؿ ،أك انقضت قبلو؛ فإ ٌف اؼبرأة ال ًع ٌدة عليها
اثنينا ،كالعً ٌدة األيكىل بطلت ابلعقد الثاين .كأقوؿ :نسبة ىذه اغبيلة إىل الشيخ
التاـ؛ فإ ٌف ما أكرده ىنا
علي لػم تثبت ،كعلى تقدير الثبوت ىو مطالىب ابلدليل ٌ
ٌ
كتساىل ،كغفلة عجيبة عن نكتة ،كىي
تسامح
ي
غًن ٌ
اتـ ،بل ىو مشتمل على ي
أ ٌف العً ٌدة األيكىل لػم تسقط ابلعقد الثاينٌ ،إال ابلنسبة إىل صاحب العً ٌدة .ك ٌأما
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ابلنسبة إىل غًنه ،فهي ابقية ،كال دليل عندان على إسقاطها.)ُ(»...

الفتوى :18-عدـ كجوب اإلشهاد كاإلعالف يف الػمتعة(ِ).

التعليق :إ ٌف اإلشهاد كاإلعالف وب ٌققاف  -يف الزكاج الدائم  -رعاية كبًنة،
أم امرأة ،على حسب ىواه،
غبقوؽ األزكاج؛ كلوالنبا ٌ
كل رجل زكجيٌة ٌ
الدعى ٌ
ابدعائهما
أم رجل ،على حسب ىواىا؛ فيناالف ٌ
ٌ
كل امرأة زكجيٌة ٌ
كالدعت ٌ
ما ال يستح ٌقاف ،من حقوؽ األزكاج.
كل شيء ذم قيمة؛
كلذلك قبد أ ٌف اؼبرأة  -يف عالقة اؼبتعة  -ستخسر ٌ
يدؿ عليوٌ ،إال إذا
حّت إثبات الزكجيٌة اؼبؤقتة اؼبزعومة ،ليس ؽبا أدىن دليل ٌ
ٌ
أىن لو ذلك؟!!!
اعرتؼ شريكها  -يف اؼبتعة  -بعالقتهما اؼبؤقتة ،ك ٌ
فإّنا لن تستطيع أف تيثبت للناس أ ٌف
فإذا أنكر اؼبتمتًٌع عالقتو ابؼبتمتًٌعةٌ ،
ىذا اغبمل ،الذم يف بطنها ،ىو نتيجة عالقة اؼبتعة ،ال نتيجة عالقة الزىن!!!
كال يستطيع اؼبتمتًٌعوف كاؼبتمتًٌعات أف ييعلنوا للناس ،عن ارتباطهم بعالقة
ألّنم ييوقنوف كما ييوقن سائر الناس أ ٌف عالقة اؼبتعة صورة من صور
اؼبتعة اؼبؤقتة؛ ٌ
فكأّنم يشهدكف على أنفسهم ابلزىن ،حٌن ييعلنوف ذلك للناس.
الزىن؛ ٌ
كإيقاف الناس  -كمنهم الػمتمتًٌعوف كالػمتمتًٌعات  -بكوف (الػمتعة) صورة
نفسي مكتوـ) ،يكتمو معظم (الػمقلٌدين)،
من صور (الزنػى) ،إنػٌما ىو (إيقاف ٌ
صرح ػوا
الذين يقلٌدكف (أحبار الػمتعة) ،كال يستطيعوف التصريح بػو؛ ألنػٌهم إف ٌ
بذلك ،فق ػد طعنوا فػي أحب ػارىػم ،الذين يع ٌدكف ىػذه (الػمتعػة) ضػ ػركرة ،من
ضركرًٌيت مذىبهم!!!
(ُ) الفوائد الطوسيٌة ،ِِٕ :كانظر :مفاتيح الشرائع.ّّٓ/ّ :
(ِ) انظر :النهاية.ْٖٗ :
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كلذلك يتظاىر ىؤالء اؼبقلٌدكف ،ابلدفاع عن اؼبتعة ،كاعتقاد حلٌيٌتها؛
حّت الذين يبارسوّنا منهم.
كل اإلنكارٌ ،
كلكنٌهم يف الباطن يينكركف حلٌيٌتهاٌ ،
كيكفي إلثبات ذلك :أف ذبد أ ٌف الرجاؿ اؼبتمتًٌعٌن يرفضوف أش ٌد الرفض
عماهتم ،أك خاالهتم ،أك بنات
أف تكوف ٌأمهاهتم ،أك أخواهتم ،أك بناهتم ،أك ٌ
إخواّنم ،أك بنات أخواهتم ،أك بنات أعمامهم ،أك بنات أخواؽبم ،أك بنات
هبن من النساء؛ كلكنٌهم ال يرفضوف
ٌ
عماهتم ،أك بنات خاالهتم ،من صبلة اؼبتمتع ٌ
أبدا أف ي يك ٌن من ًٌ
الشرعي الدائم!!!
اؼبتزكجات ،ابلزكاج
ن
ٌ
فاإلشهاد ال قيمة لو ،يف اؼبتعة؛ أل ٌف اغباجة إليو منتفية؛ فإٌمبا وبتاج
اؼبتمتًٌعوف إىل اإلشهاد ،حٌن يستطيعوف اإلعالف ،كىؤالء ال يستطيعوف ذلك.
كليس صعبنا على بعض اؼبتمتًٌعٌن أف يستعينوا أبصحاهبم ،كأقراّنم،
لكن ىذه الشهادة ستكوف شهادة
كنظرائهم يف التمتٌع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ك ٌ
كل االستنكار،
ٌ
سريٌة ،ال يستطيعوف إعالّنا للناس ،الذين يستنكركف اؼبتعةٌ ،
فال تكوف ؽبا أدىن قيمة.
مثٌ إ ٌف إيػجاب اإلشهاد من شأنو أف يػمنع الكثًنين من التمتٌع ،كال سيٌما
ابلسر؛
حٌن ال يػجدكف من يشهد لػهم ،أك حٌن ىبشوف أف يبوح بعض الشهود ٌ
فيعرؼ األكلياء كاألقرابء كاألصدقاء كالػجًناف ،كسائر الناس.
كلذلك لػم يبخل (أحبار اؼبتعة) عن أتباعهم ،من اؼبتمتًٌعٌن كاؼبتمتًٌعات؛
فنفوا إهباب اإلشهاد ،يف اؼبتعة؛ لييزيلوا ىذه العقبة الكؤكد؛ فال هبد اؼبتمتًٌعوف،
ً
أم حرج ،يف كتماف عالقة اؼبتعة بينهم ،كما يكتم الزانة كالزكاين
كال اؼبتمتٌعات ٌ
عالقة الزىن!!!
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الفتوى :19-ليس يف اؼبتعة طالؽ ،كتبٌن اؼبرأة ابنقضاء اؼب ٌدة(ُ).

التعليق :إ ٌف الفراؽ يف اؼبتعة ؿبتوـ موقوت؛ كلذلك ال مكاف للطالؽ فيها؛
مبين على اتٌفاؽ؛ كالفراؽ الذم يكوف بٌن
ٌ
فكل متعة ـبتومة بفراؽ ،كىو فراؽ ٌ
الزاين كالزانية ،بعد انتهاء اؼبمارسة الشهوانيٌة.
ؿبصورا يف التسمية ،كإٌمبا ىو
كليس الفرؽ بٌن طالؽ الزكاج كفراؽ اؼبتعة
ن
فيما كراء الطالؽ كالفراؽ.
تستحق
فللمطلقة حقوؽ على الزكج تستح ٌقها؛ خبالؼ اؼبتمتًٌعة ،فال
ٌ
حق منها.
أم ٌ
بعد الفراؽ ٌ
ضطر إليو األزكاج اضطر نارا ،كليس مبنيًّا على اتٌفاؽ
كالطالؽ أمر عارض يي ٌ
ابؼبودة كالرضبة كالعالقة الطيٌبة؛
سابق؛ فإ ٌف األصل يف الزكاج
الشرعي أف يدكـ ٌ
ٌ
كلكن أمورا طارئة قد تي ً
وجب الطالؽ ،مع كراىتو.
ٌ ن
الشرعي ،كأين اؼبتمتع هبا من اؼبطلقة؟!!!
فأين فراؽ اؼبتعة من الطالؽ
ٌ

الفتوى :21-ليس يف اؼبتعة لعاف(ِ).

يتبٌن للمتمتًٌع
التعليق :ال لعاف يف اؼبتعة؛ أل ٌف اؼبتعة صورة من صور الزىن ،فحٌن ٌ
أ ٌف شريكتو  -يف اؼبتعة  -قد مارست الزىن ،مع غًنه ،يف كقت اؼبتعة؛ فإ ٌف
االعرتاض على ذلك ليس من شأنو؛ فالعالقة بينهما عابرة مؤقتة ،فلماذا
ينشغالف ابللعاف ،كال سيما أ ٌف الغرض من اللعاف و
منتف يف اؼبتعة؟!!!
ٌ
فهل اؼبتمتًٌع مستع ٌد ،ألف يقذؼ شريكتو عند القاضي ،كالناس؛ فًنميها
ابلزىن؛ لييقاـ عليها اغب ٌد؟!!!
(ُ) انظر :شرائع اإلسالـ.ْٓٔ/ِ :
(ِ) انظر :شرائع اإلسالـ.ْٓٔ/ِ :
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أبم صفة ،سيتق ٌدـ اؼبتمتًٌع إىل القاضي ،هبذا القذؼ :بصفة الزكج ،أـ
ٌ
بصفة اؼبتمتًٌع؟!!!
إنٌو لن هبرؤ على التصريح حبقيقة عالقتو ابؼبقذكفة؛ كلذلك ال داعي ألف
يشغل نفسو هبذا األمر ،فيفتضح أمره بٌن الناس!!!
الفتوى :21-إذا ضبلت اؼبرأة اؼبتمتع هبا ،من رجل سبتٌع هبا ،فنفى الرجل
ظاىرا ،كال يفتقر إىل اللعاف(ُ).
الطفل عن نفسو ،فإ ٌف الطفل ينتفي عنو ن
ً
متممة لفتول انتفاء اللعاف يف اؼبتعة؛ فإ ٌف الرجل إف أراد
التعليق :كىذه الفتول ٌ
أىن لو ذلك؟!!!
أف يعرتؼ أبف اغبمل منو ،اعرتؼ؛ كلكن ٌ
ىل سييعلن للناس أنٌو كاف على عالقة مؤقتة هبذه اؼبرأة ،كأ ٌف اغبمل الذم
يكين الناس مولوده
يف بطنها منو ،كأنٌو مستع ٌد إلغباؽ اؼبولود بو ،كلن يبايل أف ٌ
بكنية( :ابن اؼبتعة) ،أك (بنت اؼبتعة)؟!!!
إنٌو لن هبرؤ على ذلك ،كسيسارع إىل نفيو ،متٌ ًه نما اؼبتمتًٌعة ابلزىن ،أك
م ٌدعينا أ ٌف اغبمل من رجل سبقو ،إىل التمتٌع هبا؛ لتبقى اؼبرأة بعد ذلك بٌن
أمرين ،أحالنبا م ػر كالعلقم.
فإما أف يذبهضو ،إف أمكنها ،أك ترميو يف اؼبزابل ،أك يف النهر ،أك قرب
ٌ
تتحمل العار ،ككالـ الناس ،كتربٌيو
اؼبستشفيات ،أك قرب أحد البيوت؛ ٌ
كإما أف ٌ
بنت الزىن؛ ىذا إف قبت من انتقاـ أكليائها.
ابن الزىن ،أك ى
كما ٌ
ترّب الزانية ى
كلذلك نفى (أحبار الػمتعة) اللعاف؛ لتسهيل األمر على اؼبتمتًٌعٌن من
الرجاؿ؛ فلن تستطيع اؼبرأة أف تيل ًزـ الرجل إبغباؽ الػمولود بو ،إف ىو نفاه عنو.
كلن تلجأ إلػى (اللعاف)؛ لتدرأ عن نفسها (تػهمة الزنػى) ،كلن تستطيع
(ُ) انظر :شرائع اإلسالـ.ْٓٔ/ِ :
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إثبات (عالقة الػمتعة)؛ إذ ال إشهػ ػاد ،كال إع ػالف ،كال اعتػراؼ ،م ػن الرجػ ػل!!!
كىذا كلٌو يؤٌكد النظرة الدكنيٌة للمرأة ،عند (أحبار اؼبتعة)؛ فليست عندىم
أكثر من سلعة رخيصة ،يناؿ الرجاؿ منها مبتغاىم ،مثٌ ييلقوف ما تب ٌقى منها يف
اؼبزابل ،كال يبالوف دبا ييصيبها.
ً
اؼبدخن
كمثى ًل (ليفافة التدخٌن) ،اليت يضعها ٌ
ى
كمثىػليها  -يف عالقة اؼبتعة  -ى
حّت إذا استنفدىا ،كانتهى منها ،ألقى هبا يف
 عند التدخٌن  -بٌن شفتيوٌ ،الطريق ،كداسها بقدمو؛ لتتناكب على دكسها األقداـ ،من بعده!!!
رجم الزاينٌ ،إال إذا
الفتوى :22-ال يثبت كصف اإلحصاف ،بعقد اؼبتعة؛ فال يي ى
الشرعي الدائم ،أك عقد ملك اليمٌن ،قبل ارتكابو
كاف قد ارتبط بعقد الزكاج
ٌ
جريبة الزىن(ُ).
ا﵀صن ،كال ىبالفوف اعبمهور يف ذلك؛
قر (أحبار اؼبتعة) برجم الزاين ى
التعليق :يي ٌ
كلكنٌهم ينفوف أف يكوف االرتباط بعقد اؼبتعة سببنا يف ثبوت اإلحصاف.
الشرعي الدائم ،كلكنٌو
رجال لػم يرتبط ،بعقد الزكاج
فإذا افرتضنا :أ ٌف ن
ٌ
حّت يف حالة كوف األجل سنة ،أك أكثر  -فإ ٌف
ارتبط بعقد اؼبتعة فقط ٌ -
ً
صننا.
يسموف ىذا اؼبتمتٌع يؿب ى
(أحبار اؼبتعة) ال ٌ
الشرعي الدائم،
ككذلك إذا افرتضنا :أ ٌف امرأة لػم ترتبط ،بعقد الزكاج
ٌ
حّت يف حالة كوف األجل سنة ،أك أكثر -
كلكنٌها ارتبطت بعقد اؼبتعة فقط ٌ -
ً
صنة.
يسموف ىذه اؼبتمتٌعة يؿب ى
فإ ٌف (أحبار اؼبتعة) ال ٌ
ً
رجم ىذه
رجم ىذا اؼبتمتٌع ،إذا مارس (جريبة الزىن)؛ كال تي ى
كلذلك ،ال يي ى
صنٌن ،عند (أحبار اؼبتعة)؛
اؼبتمتًٌعة ،إذا مارست (جريبة الزىن)؛ ٌ
ألّنما غًن يؿب ى
(ُ) انظر :النهاية ،ّٔٗ :كشرائع اإلسالـ.ّٗٓ/ْ :
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ك(اإلحصاف) شرط كاجب ،من شركط ثبوت عقوبة (الرجم) ،عند اعبمهور.
ككاضح ما يف ىذه الفتول األثيمة ،من التساىل ،الذم ييغرم أتباعهم
ابؼبزاكجة بٌن (زىن اؼبتعة) ،ك(متعة الزىن)؛ فليس على اؼبتمتًٌع الزاين ،كال على
اؼبتمتًٌعة الزانية أكثر من ح ٌد اعبلد ،عندىم؟!!!
غلو اإلابحيٌة ،اليت يدعوف
كقد حاكؿ (أحبار اؼبتعة) أف ىب ٌففوا من ٌ
أتباعهم إليها ،بفتاكاىم األثيمة؛ فتظاىركا بدعوة اؼبتمتًٌعٌن كاؼبتمتًٌعات ،من ابب
النصيحة ،إىل ترؾ بعض تلك اإلابحيٌات اؼبن ىكرة؛ لكنٌهم يستدركوف ،فيختموف
دعوهتم تلك ،ببياف أ ٌف االمتثاؿ لنصائحهم ليس كاجبا ،كأ ٌف اغبرج و
منتف عن
ن
اؼبتمتًٌعٌن كاؼبتمتًٌعات ،يف حالة ـبالفتهم لنصائح أحبارىم.
ستحب :أف تكوف مؤمنة
كمن أمثلة ذلك :قوؿ قبم الدين اغبلٌ ٌي« :كيي
ٌ
كره :أف
عفيفة .كأف يسأؽبا عن حاؽبا مع التهمة ،كليس شرطنا يف
ٌ
الصحة .كيي ى
كره:
تكوف زانية ،فإف فعل ،فليمنعها من الفجور ،كليس شرطنا يف
ٌ
الصحة .كيي ى
يفتضها ،كليس بػمحرـ»(ُ).
أف يتمتٌع ببكر ،ليس ؽبا أب ،فإف فعل ،فال ٌ
ب ،كليس كاجبنا ،كليس شرطنا
فسؤالو عن حاؽبا  -عند التهمة -
ى
مستح ٌ
صحة عقد اؼبتعة؛ كلذلك ينصح اغبلٌ ٌي أتباعو دبا يىستحبٌو ،كلكنٌو يستدرؾ؛
يف ٌ
ً
صحة العقد!!!
ٌ
ليبٌن أ ٌف اؼبتمتٌع لو خالف نصيحتو ،فال إشكاؿ يف ٌ
لكن ىذه النصيحة ليست من
ككذلك ينصحو بتجنٌب التمتٌع ابلزانية ،ك ٌ
ابب التحرًن ،بل ىي من ابب الكراىة ،كاؼبكركه جائز فعلو ،كليس ؿبرمػنا؛
كلذلك يقوؿ« :فإف فعل ،فليمنعها من الفجور» ،أم :أ ٌف التمتٌع ابلزانية جائز،
لكن اغبلٌ ٌي ينصح اؼبتمتًٌع حٌن يتمتٌع ابلزانية أف يبنعها من
كليس ؿبرمػنا؛ ك ٌ
(ُ) شرائع اإلسالـ.ْْٓ/ِ :
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صحة
الفجور؛ مثٌ يستدرؾ اغبلٌ ٌيٌ ،
كيبٌن أ ٌف منعها من الفجور ال ييع ٌد شرطنا يف ٌ
ً
صحة العقد!!!
العقد؛ فإذا أنبل اؼبتمتٌع منعها من الفجور ،فال إشكاؿ يف ٌ
لكن
مثٌ ينصح اغبلٌ ٌي أتباعو ،برتؾ التمتٌع ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب؛ ٌ
نصيحتو من ابب الكراىة ،ال من ابب التحرًن؛ فليس اؼبتمتًٌع  -الذم ىبالف
يفتضها ،كليس
نصيحتو  -دبرتكب لفعل ؿبرـ؛ بداللة قولو« :فإف فعل ،فال ٌ
دبحرـ» ،أم :إف سبتع بتلك البكر ،اليت ليس ؽبا أب ،فإ ٌف اغبلٌ ٌي ينصحو برتؾ
قائال« :كليس دبحرـ» ،دبعىن أ ٌف اؼبتمتًٌع لو كط تلك
كطئها ،مثٌ يستدرؾ اغبلٌ ٌي ن
البكر؛ فإ ٌف كطأه ؽبا ليس دبحرـ!!!
كمثى ًل رجل كاذب،
فكاف ىمثى يل اغبلٌ ٌي ،يف عبارتو ىذه  -كيف أمثاؽبا  -ى
طبرا ،كلكنٌك لو
يتظاىر بنصح صاحبو ،فيقوؿ لو« :أنصحك ٌأال تشرب ن
شربتها ،فال إمث عليك؛ كأنصحك ٌأال تقتل فال نان ،كلكنٌك لو قتلتو ؼبا كاف
عليك إمث»!!!
أق ػػوؿ :يػػا (أحبار الػمتعة) ،ىل تسمعوف آبذانكم ما تقولونو أبفواىكم؛
كىػػل تقرؤكف أبعينكم مػػا تكتبونو أبيديكم؛ كىػػل تي ً
نكركف بقلوبكم ما زبتلقونو
بعقولكم؟!!!
ً
ػج ىهنم ىكثًيػرا ًمن الٍ ًػج ػ ًٌػن ك ًٍ
اإلنٍ ً
وب
س لى يػه ٍم قيػلي ه
ى
قاؿ تعاىل ﴿ :ىكلىىق ٍد ىذ ىرأٍ ىان ل ى ى ن ى
ىال يػ ٍف ىقهو ىف بًػها كلىػهم أ ٍىعيػن ىال يػب ً
ك
ص يرك ىف بً ىػها ىكلى يػه ٍم آ ىذا هف ىال يى ٍس ىمعيو ىف بً ىػها أيكلىئً ى
ى ي ى ى ي ٍ ي ه يٍ
ك يىػ يػم الٍغىافًليو ىف﴾(ُ).
ىضل أيكلىئً ى
ىك ٍاألىنٍػ ىع ًاـ بى ٍل يى ٍم أ ى

(ُ) األعراؼ.ُٕٗ :
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بين الـمحعة والاسحمناء
كل
كالعجيب الغريب أف يتش ٌدد (أحبار اؼبتعة) ،يف موضوع (االستمناء)ٌ ،
كل التساىل!!!
التش ٌدد ،بعد أف تساىلوا يف موضوع (الػمتعة)ٌ ،
اػباص فيو؛
كليس غرضي ىنا القوؿ إبابحة االستمناء ،كال بياف رأيي
ٌ
تساىل
لكن غرضي التنبيو ،على ذلك (التناقض الشيطاينٌ العجيب) ،بٌن ي
ك ٌ
(أحبار اؼبتعة) ،يف (إابحة اؼبتعة) ،كبٌن تش ٌددىم يف (ربرًن االستمناء)!!!
إصباعا؛ لقولو:
الطوسي« :كاالستمناء ابليد :ؿبرـ
قاؿ أبو جعفر
ن
ٌ
ً
ً
ٌن .فى ىم ًن ابٍػتىػغىى ىكىر ىاء
﴿إًال ىعلىى أ ٍىزىكاج ًه ٍم أ ٍىك ىما ىملى ىك ٍ
ت أ ٍىيبىانػي يه ٍم فىًإنػ يه ٍم ىغٍيػ ير ىمليوم ى
(ُ)
ىذلً
ك فىأيكلىئً
كركم عنو  أنٌو قاؿ:
ذلك.
اء
ر
ك
من
كىذا
،
﴾
ف
ك
اد
ع
ل
ا
م
ى
ك
ٍ
ى
ى
ى
ي
ي
ى
ي
ي
(ِ)
ملعوف سبعة ،فذكر فيها الناكح ك ٌفو» .
حّت أنزؿ ،كاف
كقاؿ أبو جعفر
الطوسي ن
أيضا« :كمن استمىن بيدهٌ ،
ٌ
عليو التعزير كالتأديب»(ّ).
النجفي« :من استمىن بيده ،أك بغًنىا ،من أعضائو:
ؿبمد حسن
كقاؿ ٌ
ٌ
عيٌزر؛ ألنٌو فعل ؿبرنما ،بل كبًنة»(ْ).
كاؼبوازنة بٌن اؼبتعة كاالستمناء تي ًٌبٌن للعاقل أ ٌف اآلاثر اؼبعركفة لعالقة اؼبتعة
أخطر بكثًن من اآلاثر اليت يذكركّنا ،لفعل االستمناء ،إف ثبت ربريبو ابلدليل

(ُ) اؼبؤمنوف ،ٕ-ٔ :كاؼبعارج.ُّ-َّ :
(ِ) اؼببسوط يف فقو اإلماميٌة.ِِْ/ْ :
(ّ) النهاية ،َٕٗ :كانظر :شرائع اإلسالـ.ُّْ/ْ :
(ْ) جواىر الكالـ.َُُْ/ِْ :
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سر ذلك التش ٌدد يف القوؿ بتحرًن االستمناء؟!!!
الشرعي
القطعي .فما ٌ
ٌ
ٌ
(ُ)
إ ٌف القوؿ إبابحة االستمناء  -عند خشية الوقوع يف الزىن  -قد يبنع
الكثًنين من التوجو إىل ابب اؼبتعة ،الذم فتحو (أحبار اؼبتعة).
كلذلك عمد (أحبار اؼبتعة) ،إىل إغالؽ ابب (االستمناء) ،كتش ٌددكا يف
بديال ألتباعهم ،يستغنوف بو عن اؼبتعة!!!
حّت ال يكوف ن
القوؿ بتحريبو؛ ٌ
كلكي تيد ًرؾ الفرؽ بٌن اؼبتعة ،كاالستمناء ،هبب أف تتذ ٌكر أبرز الثمار
الفاسدة ،اليت هبنيها اؼبتمتًٌعوف كاؼبتمتًٌعات ،من شجرة اؼبتعة اػببيثة:

 -1االستمتاع تفخي نذا ،ابلطفلة الرضيعة.

 -2االستمتاع تفخي نذا ،ببنت التاسعة ،من دكف إذف أبيها.
 -3االستمتاع كطئنا ،ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب.

 -4االستمتاع كطئنا ،ابلبكر ،من دكف إذف كليٌها ،إذا منعها كليها من التمتع
ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو.
 -5االستمتاع كطئنا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من دكف إذف كليٌها.
 -6االستمتاع كطئنا ،ابلفتاة األكربػٌيٌة ،من دكف إذف كليٌها.

طمعا يف اؼباؿ.
 -7االستمتاع كطئنا ،ابلكتابيٌة ،اليت استجابت ن
 -8االستمتاع كطئنا ،ابلفاجرة ،مع عدـ منعها من الفجور.

 -9االستمتاع كطئنا ،مع عدـ التحقق من ارتباط اؼبوطوءة برجل آخر.
 -11االستمتاع كطئنا ،مع عدـ اإلنفاؽ على اؼبوطوءة ،كإف ضبلت.
 -11االستمتاع كطئنا ،بعدد غًن ؿبصور ،من النساء.

 -12االستمتاع كطئنا ،مع ذبديد االستمتاع ابؼبوطوءة ،مر نارا ،بال فصل.
(ُ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.ٖٗ/ْ :
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 -13االستمتاع كطئنا ،بال إشهاد ،كال إعالف.

 -14االستمتاع كطئنا ،مع جواز نفي الرجل كوف اغبمل منو ،بال لعاف.
 -15االستمتاع كطئنا ،كلكن ال يثبت بو إحصاف.

كال ريب يف أ ٌف ىذه االستمتاعات تضاىي استمتاعات الزانة كالزكاين،
كقد تزيد عليها يف ٌقوة اإلابحيٌة؛ فأين منها فعل االستمناء؟!!!
العجيب) ،من (أحبار الػمتعة) ،بػما
ض الشيطاين
كيذ ٌكرنػي ىذا (التناقي ي
ي
(الع ٍػزؿ) ،فػي زانه؛
ركاه بعض الػمؤلٌفٌن ،من (تناقيض الزانػي) ،الذم تػجنب ى
تور نعا عن الفعل الػمكركه!!!
أحبل جاريةن،
قاؿ
ٌ
التوحيدم« :أييت نوفل بن يمساحق ،اببن أخيو ،كقد ى
لت؟ فقاؿ:
ليت ابلفاحشةٌ ،
ىال عز ى
عدك هللا ،ل ٌػما ابتي ى
من جًنانو ،فقاؿً :ي ٌ
عم ،بلغين أ ٌف العزؿ مكركه ،فقاؿ :أفما بلغك أ ٌف الزنػى حراـ؟!»(ُ).
ًي ٌ
كليس غرضي من ًذكر ىذه الركاية :تصحيحها ،كاالعتماد عليها،
كاالحتجاج هبا ،كإٌمبا غرضي ىو تقريب فكرة (التناقض العجيب) إىل األذىاف.
(الع ٍزؿ) يػيماثًل االحرت ىاز من (االستمناء)؛ كالوقوع فػي
فإ ٌف االحرتاز من ى
الوقوع يف (الػمتعة).
(الزنػى) يػيماثًل
ى
ً
أتباعهم،
بعض (أحبار الػمتعة) ى
كمن (النصائح ال يػمضحكة) :أف ينصح ي
ً
حصنوا أنفسهم من مػمارسة (جريػمة االستمناء)(ِ)؟!!!
دبمارسة (الػمتعة)؛ ليي ٌ
فيكوف مثىػليهم  -يف نصيحتهم ىذه  -كمثى ًل الطبيب الػم ً
تحامق ،الذم
ى ي
ي
ى
ً
حصن نفسو ،من شرب الشام؟!!!
ينصح الػمريض ،بشرب الػخمر؛ ليي ٌ
(ُ) البصائر كالذخائر.ُّٖ/ُ :
(ِ) انظر :مواقف الشيعة.َُِ/ّ :
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فيا أيها الناصح الػم ً
ضحك:
ٌ
ي
إذا أراد أحد يمقلًٌديك ربصٌن نفسو ابلػمتعة؛ لكي يتجنب (االستمناء):

أ -ىل هبوز أف يتمتٌع ،تفخي نذا ،اببنتك الرضيعة؟!!!

ب -ىل هبوز أف يتمتٌع ،تفخي نذا ،اببنتك الصغًنة ،اليت بلغت التاسعة ،من
دكف إذنك؟!!!
ج -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك البكر ،بعد أف سبوت أنت؟!!!

د -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك البكر البالغة الرشيدة ،من دكف
إذنك؟!!!
ه -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك البكر ،من دكف إذنك ،إذا منعتها من
التمتع ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو؟!!!
و -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك ،بال إنفاؽ عليها ،كإف ضبلت منو؟!!!

ز -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك ،بال إشهاد ،كال إعالف؟!!!

ظاىرا،
ح -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك؛ كينفي كوف اغبمل منو ،فينتفي ن
بال لعاف؟!!!

كف من
ط -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك ،م ٌدة ساعة ،دبهر مقداره ٌ
طعاـ؟!!!
ي -ىل هبوز أف يتمتٌع ،تفخي نذا ،اببنتك ،م ٌدة ساعة؛ مث أييت مقلًٌد و
اثف من
ٌ
أيضا؛ مثٌ أييت مقلًٌد اثلث ،كىكذا؛
مقلٌديك؛ ليتمتٌع هبا ،تفخي نذا ،ساعة ن
ً
حصن مقلًٌدكؾ أنفسهم ،من الوقوع يف (جريػمة االستمناء) ،أبف يتمتٌعوا
فيي ٌ
متناكبٌن ،جبسد ابنتك ،تفخي نذا؟!!!
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ّ
الشرعية
جعطيل ألاحكام
إ ٌف تلك (الفتاكل اإلابحيٌة األثيمة) ،اليت اختلقها (أحبار الػمتعة) تعارض
(القطعيٌات اإلسالميٌة) ،كػ ٌل الػمعارضػة؛ كاالعتم ػاد  -على ىػذه الفتاكل -
كفيػل بتعطيل بعض (األحكاـ الشرعيٌة).
ابطال،
كتعطيل األحكاـ الشرعيٌة ابطل ،بال ريب؛ فكاف ما ٌأدل إليو ن
قطعا ،كىو ىذه (الفتاكل األثيمة).
ن
ك(أحكاـ الزنػى) من أبرز (األحكاـ الشرعيٌة) ،اليت تعطٌلها ىذه الفتاكل؛
كل الوضوح:
كيكوف التعطيل يف ؾبالٌن كاضحٌنٌ ،

األول -تـحرمي الزنـى:
الـمجال ّ
وبرـ االسم
حرـ الفعل كاالسم ن
معا ،كمل ٌ
حرـ الزىن؛ فإنٌو ٌ
إ ٌف اإلسالـ حٌن ٌ
يغًنكا االسم الذم ييطلىق على ىذه الرذيلة ،مثٌ
فقط؛ فليس للزانة كالزكاين أف ٌ
عسال؛
السم ن
يستمركا على فعلها ،ككأ ٌف شيئنا لػم يكن؛ فهل يكفي أف يي ٌ
سمى ٌ
ٌ
لينجو متناكلو من اؽبالؾ؟!!!
بديال نقيًّا عن عالقة الزىن؛ فهل
كاإلسالـ شرع عالقة الزكاج؛ لتكوف ن
تكفي تسمية صورة من صور الزىن ابسم (الزكاج اؼبؤقت)؛ عبعل تلك الصورة
مشركعا؟!!!
اجا
ن
زك ن
سمى
إ ٌف العربة
أساسا ابغبقائق ،ال ابألظباء ،فال يكفي ن
ن
مثال أف يي ٌ
اغبديث اؼبوضوع سنٌة نبويٌة؛ ليكوف  -يف اغبقيقة  -جزءنا من السنٌة النبويٌة.
سمى اؼبؤلٌف عالًػ نما ،ليكوف  -يف الواقع  -عالًػ نما،
كال يكفي ن
أيضا أف يي ٌ
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من الذين قاؿ هللا تعاىل فيهم﴿ :إًمبىا ىىبٍ ىشى اَّللى ًم ٍن ًعبى ًادهً الٍعيلى ىماءي﴾(ُ).
الشرعي،
كابؼبوازنة الدقيقة ،بٌن حقائق العالقات الثالث :عالقة الزكاج
ٌ
يتبٌن بوضوح أ ٌف اؼبتعة اؼبؤقتة صورة من صور
كعالقة اؼبتعة اؼبؤقتة ،كعالقة الزىنٌ ،
الشرعي ،ال من قريب ،كال من بعيدٌ ،إال من حيث
الزىن ،كال عالقة ؽبا ابلزكاج
ٌ
يسموّنا( :الزكاج اؼبؤقت) ،أك (زكاج اؼبتعة).
إ ٌف (أحبار اؼبتعة) ٌ
فلماذا يزين الزانة كالزكاين ،إف كانت اؼبتعة مباحة؟!!! كؼباذا ال يرتبطوف
برابط اؼبتعة ،ما دامت حقيقة اؼبتعة قريبة جدًّا ،من حقيقة الزىن ،بل ٌإّنا يف
إشباعا لرغباهتم القذرة؟!!!
بعض اغباالت أكثر ن
فما على الزاين كالزانيةٌ ،إال ترديد بعض الكلمات ،كاالتٌفاؽ على األجرة،
كالػمػ ٌدة ،ثػ ٌم مػمارسة م ػا يشتهياف ،من الرذيلة ،كليس ثػ ٌمة قيػ ػود ،كال تبعات!!!
حّت
فقد أجاز (أحبار اؼبتعة) للرجل أف يتمتٌع ابلرضيعة ،دبا عدا الوطءٌ ،
حّت من دكف إذف أبيها .كأجازكا
ابلتفخيذ .كأجازكا لو ذلك يف بنت التاسعةٌ ،
لو التمتٌع ابلبكر اليت ليس ؽبا أب ،مع كطئها .كأجازكا لو التمتع ابلبكر ،من
دكف إذف كليٌها ،إذا منع كليها من التزكيج ابلكفؤ ،مع رغبتها إليو .كأجازكا لو
التمتع ابلبكر البالغة الرشيدة ،كليس لوليٌها أف يعرتض .كأجازكا لو التمتع ابلفتاة
األكربػٌيٌة ،من دكف إذف كليٌها ،كلو كانت مسلمةن .كأجازكا لو التمتع ابلكتابيٌة،
اليت استجابت طمعا يف اؼباؿ .كأجازكا لو التمتع ابلفاجرة ،كلػم ي ً
وجبوا عليو
ن
ي
منعها من الفجور .كلػم ي ً
وجبوا على الرجل أف يتح ٌقق من كوف اؼبرأة خليٌة،
ي
ليست يف ذمة زكج حي ،عند طلبو التمتع هبا .كلػم ي ً
وجبوا عليو إخبار اؼبرأة عن
ٌ
ٌ
ي
ٌ
العً
يوما
األجل
كوف
ا
ك
أجاز
ك
.
طعاـ
من
كف
دبقدار
اؼبهر
كوف
ا
ك
أجاز
ك
.
ة
د
ٌ
ٌ
ن
(ُ) فاطر.ِٖ :
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احدا ،أك بعض يوـ .كلػم ي ً
وجبوا عليو نفقة للمرأة اؼبتمتع هبا .كأجازكا لو التمتع
ك ن
ي
مرات
أبكثر من أربع نسوة ،من غًن حصر .كأجازكا لو العقد على امرأة كاحدةٌ ،
كثًنة ،كاحدة بعد أخرل .كلػم ي ً
وجبوا اإلشهاد كاإلعالف .كأجازكا انتفاء كوف
ي
دبجرد نفيو عنو.
ظاىراٌ ،
اغبمل منو ن
حرمو اإلسالـ؟!!!
كل ىذا ن
مباحا ،فما ىو ذلك الزنػى الذم ٌ
فإذا كاف ٌ
اللفظي ،الذم
ىل يكوف الفرؽ الرئيس بٌن الزىن كاؼبتعة ىو ذلك العقد
ٌ
ال حقوؽ فيو ،كال إشهاد ،كال إعالف؟!!!
اللفظي ،يف الػمتعة؛ لعدـ اعتقادىم
كىل يبتنع الزانة ،كالزكاين ،من العقد
ٌ
حبلٌيٌتها؟!!! ال أحد ييبكن أف يقوؿ هبذا القوؿ الفارغ؛ فهل كاف الزىن الذم
حالال يف اعتقادىم؟!!!
يبارسونو ن
ىل يعتقدكف ٌأّنم سيعاقىبوف على مػمارسة الػمتعة ،فقط ،لكنٌهم سييغ ىفر
ؽبم مػمارسة الزىن؟!!!!
كل
كمن ىنا نيدرؾ أ ٌف (أحبار اؼبتعة)  -حٌن كجدكا (اإلسالـ) قد غلٌق ٌ
(أبواب الزىن)  -عمدكا إىل أحد األبواب ،كفتحوه ألتباعهم ،كأجازكا فيو أكثر
ما يطمع فيو (أىل الزىن) ،كال سيٌما (الرجاؿ) منهم ،بل زادكا عليو ،يف بعض
اغباالت؛ كذلك ىو ابب (الػمتعة الػمؤقتة).
يسوغوا  -ألنفسهم ،كألتباعهم  -فت ػح ىذا الب ػاب ،عمدكا إلػى
كلكي ٌ
قسما
(حيلة التسمية)؛ ٌ
فغًنكا االسم فقط ،كجعلوا (الػمتعة)  -يف التسمية  -ن
الشرعي!!!
مقومات الزكاج
كل ٌ
من أقساـ (الزكاج)؛ كلكن بعد أف سلبوا منو ٌ
ٌ
فما الػمتعة يف اغبقيقةٌ ،إال صورة ًزنى ًويٌة مقيدة ،بعض التقييد؛ كما كاف ؽبا
أف تيقيدٌ ،إال من أجل خداع األتباع ،كالتملص من استنكار اػبصوـ؛ فلو
يرفًعت تلك القيود اليسًنة؛ لكاف الزىن كاؼبتعة اسػمٌن عبريبة كاحدة ،بال فرؽ.
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الـمجال الثانـي -عقوبة الزنـى:
يؤدم إىل تعطيل عقوبة الزىن ،ال أل ٌف الزانة
إ ٌف القوؿ إبابحة اؼبتعة ٌ
كؤكدا،
كالزكاين قد تركوا الزىن ،كاختاركا اؼبتعة ن
بديال عنو؛ كإٌمبا ألنٌنا سنواجو عقبة ن
يف إقامة اغب ٌد على الزاين كالزانية؛ كىي العجز عن التمييز بٌن من يبارساف
اعبماع بعالقة اؼبتعة ،كمن يبارساف اعبماع بعالقة الزىن.
أبّنم شاىدكا
صرحوا  -عند القاضي ٌ -
فلنفرتض أ ٌف أربعة رجاؿ عدكؿ ٌ
رجال كامرأة ،يف حالة اعبماع الكامل .فأنكر الرجل كاؼبرأة ٌأّنما كاان يزنياف،
ن
متزكجاف ابؼبتعة.
ك ٌادعيا ٌ
أبّنما ٌ
فإف قاؿ القاضي :أين العقد الذم ييثبت كونكما ًٌ
متزكجٌن ابؼبتعة؟
لفظي ،غًن مكتوب.
قاال :العقد ٌ
فإف قاؿ القاضي :أين الشهود على عقدكما؟
قاال :ال هبب اإلشهاد على عقد اؼبتعة.
فإف قاؿ القاضي :أين أعلنتما ارتباطكما ابؼبتعة؟
قاال :ال هبب اإلعالف يف عقد اؼبتعة.
كيل اؼبرأة؟
فإف قاؿ القاضي :ىل استأذنتما ٌ
ألّنا ابلغة رشيدة.
قاال :ال هبب استئذاف كليٌها؛ ٌ
عاجزا عن إثبات اغبقيقة،
ففي حالة كوف اؼبتعة مباحة؛ سيكوف القاضي ن
ألف شاىد؛ كسيكوف القاضي بٌن أمرين:
كلو شهد على صباعهما الكامل ي
 -1أف يك ٌذهبما يف ٌادعائهما االرتباط ابؼبتعة ،كييقيم عليهما اغب ٌد؛ فإف كانت
اؼبتعة مباحة ،ككاان صادقٌن يف ارتباطهما ابؼبتعة ،فإ ٌف حكم القاضي عليهما
سيكوف ظالػ نما.
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 -2أف يوبجم القاضي عن إقامة اغب ٌد عليهما؛ ألنٌو لػم ً
قطعي،
دليل
إىل
يهتد
ٌ
سيؤدم إىل تعطيل اغب ٌد
ييثبت كذهبما ،فإف كاان كاذبٌن ،فإ ٌف حكم القاضي ٌ
الشرعي ،مع كجود (اعبماع الكامل) ،كالشهود العدكؿ األربعة.
ٌ
كىكذا سيجد الزانة كالزكاين أ ٌف ٌادعاء االرتباط ابؼبتعة :ىو اغببل الذم
هبب أف يستمسكوا بو؛ ليدرأكا عن أنفسهم عقوبة الزىن.
شرعا ،فال ييبكن تعطيلها؛ كلذلك
كعقوبة الزىن من العقوابت الثابتة ن
قطعا؛
كل ما ٌأدل إىل تعطيلها ن
ابطال؛ أل ٌف ما ٌ
يؤدم إىل الباطل :ابطل ن
يكوف ٌ
تؤدم إىل تعطيل العقوبة الشرعيٌة.
فتكوف إابحة الػمتعة ابطلة؛ ٌ
ألّنا ٌ
كحّت إذا أحجم القاضي ،عن إدانة اؼبتمتًٌ ىع ً
ٌن ،فإ ٌف أمرنبا قد انكشف،
ٌ
سرا بينهما؛ كالناس لن يتوقٌفوا عن رميهما ابلزنػى؛ ألنػٌهم
بعد أف كاف ًّ
ال يستطيعوف التفريق بٌن اغبالتٌن؛ لوجود ىذا التشابيو الكبًن اغباصل بينهما.
فال ييبكن أف يرب ىفظ حقوؽ الرجل كاؼبرأةٌ ،إال ابإلشهاد كاإلعالف ،كمنها:
كحق اغبماية من العقوبة الباطلة.
حق اغبماية من القذؼ الباطلٌ ،
ٌ
كليست أحكاـ الزىن كحدىا ىي اليت ستتعطٌل يف حالة إابحة الػمتعة؛
الشرعي الدائم.
بل أكثر أحكاـ الزكاج
ٌ
ميسورا؛ إلشباع شهواهتم،
سهال
بديال ن
فإ ٌف الكثًن من الرجاؿ إذا كجدكا ن
ن
فإّنم سيع ًرضوف بو ،عن الزكاج الشرعي الدائم ،الذم ي ً
وجب استئذاف الولػ ٌي،
ٌ ي
ي
ٌ
بكل
كدفع النفقات ،كربمل األعباء ،كرعاية الزكجة ،كاألبناء ،كالبنات ،كالتقيد ٌ
يفر اؼبتمتًٌعوف من القيود.
يفر الزانة من القيودٌ ،
القيود الشرعيٌة الػمعركفة؛ فكما ٌ
الشرعي الدائم ،بقيت أكثر النساء،
كإذا أعرض أكثر الرجاؿ عن الزكاج
ٌ
كرىات،
يؤدم
بال زكاج ،كىذا ٌ
ٌ
ببعضهنٌ ،إما إىل قبوؿ االرتباط ابؼبتعة ،كلو يم ى
أك االنغماس يف الزىن؛ إلشباع الشهوات!!!
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ذريعحان فاسدثان
بٌن الزىن كاؼبتعة ىو النيٌة؛ فمن كط امرأة،
زانينا؛ فكذلك اؼبتمتًٌع إٌمبا يطأ اؼبتمتًٌعة ،كىو

اؼبهم
فإف قيل :إ ٌف الفارؽ ٌ
كىو وبسبها زكجتو؛ فإنٌو ال ييع ٌد
وبسبها زكجتو يف الشرع.
التطبيقي؛ كلسنا فػي مقاـ
التأليفي ،كاػبطإ
قلت :الفرؽ كبًن بٌن اػبطإ
ٌ
ٌ
انتقاد اؼبطبًٌقٌن ،الذين مارسوا اؼبتعة؛ فهؤالء حساهبم عند رٌهبم ،كىو أعلم
بنواًيىم ،كدبا يزبفي صدكرىم؛ كلكنٌنا فػي مقاـ انتقاد اؼبؤلٌفٌن ،الذم أجازكا
عقد اؼبتعة ،بفتاكاىم األثيمة.
قطعا  -ييبكن أف يصدر يف الظاىر
فإ ٌف القتل  -كىو من أعظم اعبرائم ن
الصديق صدي ىقو الربمءى ،كىو وبسبو
من إنساف غًن قاصد للقتل؛ فقد يقتل
ي
حبجة أ ٌف
قطعا اإلفتاء إبابحة قتل الربمء؛ ٌ
لكن ىذا ال يعين ن
عدكه اجمل ًرىـ؛ ك ٌ
صالح النيٌة يينجي اؼبخط من استحقاؽ اإلمث.
فإف كانت نيٌة اؼبتمتًٌع اؼبخط كنيٌة القاتل اؼبخط ؛ فإ ٌف فتول اؼبؤلٌف،
يصح إابحة
الذم أابح التمتع كفتول اؼبؤلٌف الذم أابح قتل الربمء؛ فال ٌ
حبجة سالمة النواًي؟!!!
اعبرائم ٌ
فإف قيل :إ ٌف بعض فتاكل ال يػمبيحٌن ليست أكثر من افرتاضات ،قد
يستحيل تطبيقها كاقعيًّا ،كما يف فتول إابحة االستمتاع ابلرضيعة تفخي نذا.
اضا أ ٌف بعض تلك الفتاكل مستحيلة التطبيق؛
حّت إذا افرتضنا افرت ن
قلتٌ :
غًن اغبكم على الفتول؛ أل ٌف العربة بسالمة الفتول ،من
فإ ٌف ىذا االفرتاض لن يي ٌ
مػخالفة الشرع؛ كليست فػي التحقق ،أك عدمو.
فقتل اإلنساف الربمء جريبة كبًنة ،كاإلفتاء بقتلو جريبة كبًنة ،بال ريب؛
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حبجة أ ٌف قتلو هبذه
يصح أف ييفيت أحدىم إبابحة قتلو ،بصورة افرتاضيٌة؛ ٌ
فهل ٌ
اعباىلي ،كإرسالو
الصورة مستحيل التطبيق ،كأف يكوف قتليو إبرجاعو إىل العصر
ٌ
إىل النعماف بن اؼبنذر ،يف يوـ من ٌأًيـ بؤسو؟!!!
يصح أف ييفيت أحدىم إبابحة تزكجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد
ىل ٌ
حبجة أ ٌف ىذا الزكاج مستحيل التطبيق؟!!!
حفيدؾٌ ،
كإذا كانت ىذه اؼبسائل مستحيلة التطبيق ،فما الداعي الذم يدعو
اؼبؤلٌفٌن إىل إصدار تلك الفتاكل الفارغة؟!!!
لكن افرتاض االستحالة التطبيقيٌة ليس يمسل نما ؽبم؛ فإ ٌف التسهيالت
ٌ
الكثًنة ،اليت ق ٌدمتها فتاكاىم األثيمة  -كال سيٌما عدـ إهباب اإلشهاد ،كعدـ
إهباب اإلعالف ،كعدـ إهباب االستئذاف ،يف حاالت كثًنة  -جعلت تطبيقات
الػمتعة يفب ًكنة؛ ٌإما تلبية للحاجة اؼباليٌة ،أك تلبية للحاجة الشهوانيٌة.
مستحيال ،كإف كاف
كحّت يف فتول (تفخيذ الرضيعة) ،فإ ٌف التطبيق ليس
ن
ٌ
مستصعبنا؛ فإ ٌف االستمتاع ابلرضيعة يكوف إبذف كليٌها؛ فإذا كاف
مستبع ندا ،أك
ى
ى
احدا من ثالثة رجاؿ؛ فإنٌو ييبكن أف ييسلٌم ابنتو الرضيعة للتفخيذ:
كليها ك ن
أ -إذا كاف مقلً
كل اإليباف ،كال يبايل أف ييلقي
أحباره،
بو
فيت
ي
دبا
يؤمن
ا،
د
ٌ
ن
ي
ٌ
بنفسو إىل التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده.
ب -إذا كاف شديد الفقر م ً
عد نما ،ال يستطيع إعالة عائلتو ،فيلجأ إىل بيع ابنتو
ي
الرضيعة للتفخيذ ،ربت غطاء اؼبتعة الفاضح.
ج -إذا كاف شاذًّا ديو ناث ،ال يبايل أف يزين كل زانة األرض ،اببنتو الرضيعة؛
اندرا ،كلكنٌو ليس ابؼبستحيل.
ن
طمعا فػي حفنة من الػماؿ ،كإف كاف ذلك ن
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إبطال الاسحدلالات
فإف قيل :إ ٌف اؼببيحٌن قد استندكا إىل أدلٌة دلٌت على أ ٌف فبارسة اؼبتعة
يؤدم إىل
وم؛ فالقوؿ بكوّنا صورة من صور الزىنٌ ،
كانت مباحة يف العهد النب ٌ
القوؿ إبابحة الزىن يف ذلك العهد؟!
قلت :إ ٌف األدلٌة اليت اعتمد عليها (أحبار اؼبتعة) ليست كافية؛ إلثبات
صحة رأيهم ،يف إابحة اؼبتعة اؼبزعومة؛ أل ٌف تلك األدلٌة انقصة من ع ٌدة جهات:
ٌ

الشرعي
يدؿ على النكاح
النص القرآينٌ الذم استدلٌوا بو ،إٌمبا ٌ
اجلهة األوىلٌ -
ٌ
الدائم ،كليس فيو أدىن إشارة إىل اؼبتعة اؼبزعومة.
ىخ ىواتي يك ٍم ىك ىعماتي يك ٍم
﴿حًٌرىم ٍ
ت ىعلىٍي يك ٍم أيم ىهاتي يك ٍم ىكبػىنىاتي يك ٍم ىكأ ى
قاؿ تعاىل :ي
ىخ كبػنىات ٍاأل ً
ىخ ىواتي يك ٍم ًم ىن
يخت ىكأيم ىهاتي يك يم الالًيت أ ٍىر ى
ات ٍاأل ً ى ى ي ٍ
ىك ىخ ىاالتي يك ٍم ىكبػىنى ي
ض ٍعنى يك ٍم ىكأ ى
الرض ً
ات نً ىسائً يك ٍم ىكىرىابئًبي يك يم الالًيت ًيف يح يجوًريك ٍم ًم ٍن نً ىسائً يك يم الالًيت
ى ى
اعة ىكأيم ىه ي
ً
ً
ً
ًً
ًً ً
ين
ىد ىخ ٍلتي ٍم هبن فىإ ٍف ىملٍ تى يكونيوا ىد ىخ ٍلتي ٍم هبن فى ىال يجنى ى
اح ىعلىٍي يك ٍم ىك ىح ىالئ يل أىبٍػنىائ يك يم الذ ى
ً
يختىػ ٍ ً
ف إًف اَّللى ىكا ىف ىغ يف نورا
ٌن ٍاأل ٍ
ٌن إًال ىما قى ٍد ىسلى ى
ىص ىالبً يك ٍم ىكأى ٍف ىٍذب ىمعيوا بػى ٍ ى
م ٍن أ ٍ
رًحيما .كالٍمحصن ً ً ً
ً
اب اَّللً ىعلىٍي يك ٍم ىكأ ًيحل
ات م ىن النٌ ىساء إًال ىما ىملى ىك ٍ
ى ن ى ي ٍ ىى ي
ت أ ٍىيبىاني يك ٍم كتى ى
ً
ً
ًً
ًً
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو
ٌن ىغٍيػىر يم ىسافح ى
لى يك ٍم ىما ىكىراءى ذىل يك ٍم أى ٍف تىػٍبػتىػغيوا ًأب ٍىم ىوال يك ٍم يٍؿبصن ى
ٌن فى ىما ٍ
ً
ً
اضٍيػتي ٍم بًًو ًم ٍن بػى ٍع ًد
يج ىوريىن فى ًر ى
يما تىػىر ى
مٍنػ يهن فىآتي ي
وىن أ ي
يضةن ىكىال يجنى ى
اح ىعلىٍي يك ٍم ف ى
ً
ً
الٍ ىف ًر ى ً ً
يما﴾(ُ).
يضة إف اَّللى ىكا ىف ىعلي نما ىحك ن
العرّب السليم،
النص تدبػٌنرا
فالذم يتدبٌر ىذا ٌ
ن
صحيحا ،ن
قائما على الفهم ٌ
كالنظر يف السياؽ القرآينٌ الكامل؛ سيجد أنٌو يبدأ ببياف أصناؼ النساء ،الاليت
(ُ) النساء.ِْ-ِّ :
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األـ الرضاعيٌة،
حرـ هللا تعاىل ،على الرجاؿ
األـ الن ىسبيٌة ،ك ٌ
كىنٌ :
نكاحهنٌ ،
ٌ
ٌ
العمة ،كاػبالة ،كبنت األخ،
كاألخت الن ىسبيٌة ،كاألخت الرضاعيٌة ،كالبنت ،ك ٌ
كبنت األخت ،ك ٌأـ الزكجة ،كالربيبة بنت الزكجة ،اليت دخل هبا الرجل،
كحليلة االبن ،الذم من صلب الرجل ،كأخت الزكجة ،يف حالة اعبمع بينهما،
كاؼبرأة ًٌ
اؼبتزكجة ،غًن اؼبطلقة ،كغًن األرملة.
أحل للرجاؿ نكاح ما عدا
مثٌ ٌ
يبٌن ٌ
النص القرآينٌ أ ٌف هللا تعاىل قد ٌ
األصناؼ اؼبذكورة من النساء ،نكاح إحصاف ،ال مسافحة فيو.
عما سبقو ،من السياؽ،
ثػ ٌم أييت اؼبوضع الذم استدلٌوا بو ،بعد أف قطعوه ٌ
ًً
يضةن﴾.
يج ىوريىن فى ًر ى
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًو مٍنػ يهن فىآتي ي
كىو قولو تعاىل﴿ :فى ىما ٍ
وىن أ ي
أتباعهم أ ٌف عبارة (استمتعتم)  -الواردة يف اآلية -
فأكىم (أحبػ يار الػمتعة) ى
تدؿ على ىذه الػمتعػة الػمزعومة؛ مستدلٌٌن على ذلك ،ابلتوافق الػحاصل بٌن
ٌ
االشتقاقي (ـ ت ع).
الفعل (استمتع) ،كلفظة (الػمتعة) ،فػي الػجذر
ٌ
أيضا :أ ٌف لفظة (أجػ ػور) ،إنػٌما تيطلىق على
أتباعهم ن
أحبار الػمتعة) ى
كأكىم ( ي
األجػ ػرة ،اليت تيعطى للمرأة ،الػمتمتع بػها ،بػخالؼ الزكجة ،فإنػٌها تيعطى الػمه ػر.
النص قائم على ثالثة ربريفات ،ىي:
فاغباصل أ ٌف تفسًن اؼببيحٌن ؽبذا ٌ
يدؿ بوضوح على أ ٌف
النص عن السياؽ السابق .كالسياؽ السابق ٌ
أ -قطع ٌ
رعي الدائػم)(ُ)؛ بداللة ًذكػ ػر األصناؼ الػ يمحرمة.
الػم ػراد ىو (النك ػاح الش ػ ٌ
كال أح ػد من (أحبار الػمتعة)  -كال من غيػرىم  -يػيمكن أف ي ٌدعي أ ٌف
تػحرًن ىذه األصناؼ ـبصوص هبذه الػمتعة الػمزعومة.
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو ًمٍنػ يهن
فضمًن اإلانث اؼبتٌصل ( يى ٌن) يف قولو تعاىل﴿ :فى ىما ٍ
(ُ) انظر :زاد اؼبسًن ،ْٓ-ّٓ/ِ :كيف ظالؿ القرآف.ِٔٓ/ِ :
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أحل هللا تعاىل للرجاؿ
يج ىوريىن فى ًر ى
فىآتي ي
وىن أ ي
يضةن﴾ ،يعود على النساء ،الاليت ٌ
ً
ً
ًً
نكاحهن ،بقولو تعاىلً :
ٌن
﴿كأيحل لى يك ٍم ىما ىكىراءى ذىل يك ٍم أى ٍف تىػٍبػتىػغيوا ًأب ٍىم ىوال يك ٍم يٍؿبصن ى
ٌ
ى
ىغيػر مسافً ً
الشرعي الدائم.
النكاح
يف
يب
ر
بال
كىذا
﴾؛
ٌن
ح
ى
ٍى ي ى
ٌ
نكاحهن؛ كاإليتاء
أحل هللا تعاىل
ٌ
فاالستمتاع يكوف ابلنساء ،الاليت ٌ
نكاحهن؛ كاألجور ىي أجور النساء،
أحل هللا تعاىل
ٌ
يكوف للنساء ،الاليت ٌ
نكاحهن(ُ).
أحل هللا تعاىل
ٌ
الاليت ٌ

ابدعاء داللتو على الػمتعة الػمزعومة.
ب -اػبطأ يف تفسًن الفعل (استمتع) ٌ

عموما ،فهي متعة
كالصواب أ ٌف الفعل (استمتع) ٌ
يدؿ على نيل اؼبتعة ن
عامة ،ال يقصد هبا الصورة اؼبزعومة(ِ).
ٌ
ً ً
ً
استى ٍكثىػ ٍرتيػ ٍم ًم ىن
﴿كيػى ٍوىـ يػى ٍح يش يريى ٍم جػىم نيعا ىًي ىم ٍع ىشىر الٍػج ًٌن قىػد ٍ
قاؿ تعاىل :ى
اؿ أ ٍىكلًيى ياؤيىم ًمن ًٍ
ًٍ
ضنىا بًبىػ ٍع و
اإلنٍ ً
اإلنٍ ً
ىجلىػنىا ال ًذم
س ىكقىػ ى
استى ٍمتى ىع بػى ٍع ي
س ىربػنىا ٍ
ض ىكبػىلى ٍغنىا أ ى
ٍ ى
اؿ النار مثٍػوا يكم خالً ًد ً
ك ىح ًك هيم
ين ف ىيها إًال ىما ىشاءى اَّللي إًف ىرب ى
أىج ٍل ى
ت لىنىا قى ى ي ى ى ٍ ى ى
ىعلً هيم﴾(ّ).
كقاؿ تعاىل﴿ :كيػوـ يػعرض ال ً
ين ىك ىف يركا ىعلىى النا ًر أى ٍذ ىىٍبػتي ٍم طىيًٌبىاتً يك ٍم ًيف
ذ
ى ىٍ ى ي ٍى ي
ى
حياتً يكم الدنٍػيا كاستىمتىػعتيم ًهبا فىالٍيػوـ يٍذبزك ىف ع ىذاب ا ٍؽب ً
وف ًدبىا يكٍنػتي ٍم تى ٍستى ٍكًربيك ىف ًيف
ىى ي ى ى ٍ ٍ ٍ ٍ ى ى ٍ ى ىٍ ى ى ي
ٍاأل ٍىر ً
اغبى ًٌق ىكًدبىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍف يس يقو ىف﴾(ْ).
ض بًغى ًًٍن ٍ

(ُ) انظر :أحكاـ القرآف.ٕٗ/ّ :
(ِ) انظر :التفسًن البسيط ،ِْْ/ٔ :كالتفسًن الكبًن ،َٓ/َُ :كتفسًن القرآف اغبكيم:
ٓ ،ُُ-َُ/كتفسًن التحرير كالتنوير.ٗ/ٓ :
(ّ) األنعاـ.ُِٖ :
(ْ) األحقاؼ.َِ :
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ً
كقاؿ تعاىل ﴿ :ىكال ً
ىشد ًمٍن يك ٍم قيػوةن ىكأى ٍكثىػىر أ ٍىم ىو ناال
ذ
ين ًم ٍن قىػٍبل يك ٍم ىكانيوا أ ى
ى
كأىكىالدا فىاستمتػعوا ًخب ىالقً ًهم فىاستمتػعتم ًخب ىالقً يكم ىكما استمتع ال ً
ين ًم ٍن قىػٍبلً يك ٍم
ذ
ى ٍ ن ٍ ى ٍ ى ي ى ٍ ٍ ى ٍ ى ٍي ٍ ى ٍ ى ٍ ى ٍ ى ى ى
ً
اضوا أيكلىئً ى ً
ت أ ٍىعماليػ يهم فًػي الدنٍػيىا ك ٍاآل ًخرةً
بًػ ىخ ىالقً ًه ٍم ىك يخ ٍ
ضتي ٍم ىكالذم ىخ ي
ك ىحبطى ٍ ى ٍ
ى ى
ك ىم الٍػخ ً
ً
اس يرك ىف﴾(ُ).
ىكأيكلىئ ى ي ي ى
يدؿ على نيل
ككاضح من ىذه النصوص القرآنيٌة أ ٌف الفعل (استمتع) ال ٌ
عامة ،زبتلف ابختالؼ اؼبقامات.
اؼبتعة اؼبزعومة ،كإٌمبا ىي متعة ٌ
فإّنا
ككذلك سائر األلفاظ ،اليت اشتيػ ٌقت من اعبذر نفسو( :ـ ت ع)ٌ ،
عموما على االنتفاع ،كالسياقات
ال ٌ
تدؿ على نيل الػمتعة اؼبزعومة ،بل ىي دالٌة ن
ىي اليت رب ٌدد نوع ذلك االنتفاع.
قاؿ تعاىلً :
اغبج كالٍعمرىة ًَّللً فىًإ ٍف أ ً
استىػٍي ىسىر ًم ىن ا ٍؽبىٍد ًم
يحص ٍريٍُت فى ىما ٍ
ٍ
ى
﴿كأىسبوا ٍى ى ي ٍ ى
ً
كىال ىٍربلً يقوا رءكس يكم حّت يػبػلي ىغ ا ٍؽب ٍد ً
يضا أ ٍىك بًًو أى نذل ًم ٍن
م ىؿبلوي فى ىم ٍن ىكا ىف مٍن يك ٍم ىم ًر ن
ى
ي ي ى ٍ ى ىٍ ى ي
رأٍ ًس ًو فىًف ٍديةه ًمن ًصي واـ أىك ص ىدقىوة أىك نيس و
اغبى ًٌج
ك فىًإ ىذا أ ًىمٍنػتي ٍم فى ىم ٍن ىسبىت ىع ًابلٍعي ٍمىرةً إً ىىل ٍ
ى
ى ٍ ى ٍ ى ٍ ي
فىما استىػيسر ًمن ا ٍؽب ٍد ًم فىمن ىمل ىًهب ٍد فى ً
اغبى ًٌج ىك ىسٍبػ ىع وة إً ىذا ىر ىج ٍعتي ٍم
صيى ياـ ثىىالثىًة أىًيوـ ًيف ٍ
ى ٍ ٍ ىى ى ى ى ٍ ٍ
ً ً
ك لًمن ىمل ي يكن أىىليو ح ً
اض ًرم الٍ ىم ٍس ًج ًد الٍػ ىحىرًاـ﴾(ِ).
تًٍل ى
ك ىع ىشىرةه ىكاملىةه ذىل ى ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ ي ى
اغبج ،كىي
فقولو تعاىل﴿ :فى ىم ٍن ىسبىت ىع ًابلٍعي ٍمىرةً إً ىىل ٍ
اغبى ًٌج﴾ يتعلٌق دبتعة ٌ
صورة من صور اؼبتعة ،ال عالقة ؽبا ابؼبتعة اؼبزعومة ،بال خالؼ(ّ).
ً
وىن أ ٍىك
كقػاؿ تعالػى :ى
اح ىعلىٍي يك ٍم إً ٍف طىل ٍقتي يم النٌ ىس ػاءى ىمػا لىػ ٍم تىػ ىمس ي
﴿ال يجنى ى
ً
ً
اعا
ضوا لىػ يهن فى ًر ى
تىػ ٍف ًر ي
وىن ىعلىى الٍ يموس ًع قى ىد يرهي ىك ىعلىى الٍ يم ٍقً ًرت قى ىد يرهي ىمتى ن
يضةن ىكىمتٌعي ي
(ُ) التوبة.ٔٗ :
(ِ) البقرة.ُٗٔ :
(ّ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.ُٓ-ٔ/ُْ :
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ً
ًً
ٌن﴾(ُ).
ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىح ًّقا ىعلىى الٍ يم ٍحسن ى
فقولو تعاىل﴿ :كمتًٌعوىن علىى الٍم ً
وس ًع قى ىد يرهي ىك ىعلىى الٍ يم ٍقً ًرت قى ىد يرهي﴾ يتعلٌق
ىى ي ي ى ي
دبتعة الطالؽ ،كال عالقة ؽبا ابؼبتعة اؼبزعومة ،بال خالؼ(ِ).
ت فىػنىػ ىف ىع ىها إًيبىانػي ىها إً
س لىما
ن
و
ي
ـ
و
ػ
ق
ال
ى
ي
ت قىػ ٍريىةه ىآمنى ٍ
كقاؿ تعاىل﴿ :فىػلى ٍوىال ىكانى ٍ
ى
ي
ٍ
ى
اػبًز ًم ًيف ٍ ً
اىم إً ىىل ًح و
ٌن﴾(ّ).
اب ٍ ٍ
ىآمنيوا ىك ىش ٍفنىا ىعٍنػ يه ٍم ىع ىذ ى
اغبىيىاة الدنٍػيىا ىكىمتػ ٍعنى ي ٍ
اىم إً ىىل ًح و
يدؿ على متعة مؤقتة؛ لكنٌها متعة
ٌن﴾ ٌ
﴿كىمتػ ٍعنى ي ٍ
فقولو تعاىل :ى
اغبياة الدنيا ،ابغبياة كالطعاـ كالشراب كاؼبسكن كالراحة كاألماف .كالنكاح صورة
من صور متع اغبياة الدنيا.
ً
ك ىك ٍع هد ىغٍيػ ير
كىا فىػ ىق ى
اؿ ىسبىتػعيوا ًيف ىدا ًريك ٍم ثىىالثىةى أىًيوـ ىذل ى
كقاؿ تعاىل﴿ :فىػ ىع ىق ير ى
م ٍك يذ و
كب﴾(ْ).
ى
أيضا متعة مؤقتة ،بثالثة ٌأًيـ ،يؤخر عنهم فيها العذاب ،فتكوف
فهذه ن
بكل مل ٌذاهتا  -صورة من صور اؼبتعة.
حياهتم اؼبؤقتة قبل العذاب ٌ -
العامة ،كمنها
فالقرائن اؼبقاليٌة كاؼبقاميٌة ىي اليت ٌ
زبصص دالالت األلفاظ ٌ
تدؿ على نيل اؼبتعة ،من النساء الاليت
لفظة (استمتع) ،يف آية النساء ،اليت ٌ
الشرعي الدائم ،بال ريب.
نكاحهن ،كىذا ىو النكاح
أحل هللا تعاىل
ٌ
ٌ
ٌ
ابدعاء داللتها على األجرة ،اليت تيعطى
ج -اػبطأ فػي تفسًن لفظة (أجور)ٌ ،
للمرأة فػي الػمتعة اؼبزعومة؛ كإيهاـ أتباعهم ٌأّنا ال تيطلىق على الػمهر ،الذم
(ُ) البقرة.ِّٔ :
(ِ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.ٕٗ-ٗٓ/ّٔ :
(ّ) يونس.ٖٗ :
(ْ) ىود.ٔٓ :
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الشرعي الدائم.
ييعطى للزكجة ،فػي النكاح
ٌ
كتكفي مراجعة اآلًيت اليت كردت فيها لفظة (أجور) ،كمفردىا (أجر)؛
عامتاف ،تيطلىقاف على األجور الدينيٌة ،فػي
االدعاء؛ ٌ
إلبطاؿ ىذا ٌ
فإّنما لفظتاف ٌ
بعض السياقات ،كتيطلىقاف على األجور الدنيويٌة ،فػي سياقات أخرل ،سػ ػواء
أكانت األجور متعلٌقة ابلنكاح ،أـ كانت غًن متعلٌقة بو.
قاؿ تعاىل ﴿ :يكل نػى ٍف و ً
ً ً
يج ىوريك ٍم يػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة
س ىذائ ىقةي الٍ ىم ٍوت ىكإمبىا تيػ ىوفػ ٍو ىف أ ي
اعبىنةى فىػ ىق ٍد فى ىاز ىكىما ٍ
ًح ىع ًن النا ًر ىكأ ٍيد ًخ ىل ٍ
اغبىيىاةي الدنٍػيىا إًال ىمتىاعي
فى ىم ٍن يز ٍحز ى
الٍغييركًر﴾(ُ).
تدؿ يف ىذه اآلية على ثواب اآلخرة.
ككاضح أ ٌف لفظة (أجور) ٌ
ً
ً
كقاؿ تعاىل﴿ :أ ً
كىن
وىن ًم ٍن ىحٍي ي
ث ىس ىكٍنػتي ٍم م ٍن يك ٍجد يك ٍم ىكىال تي ى
ضار ي
ىسكني ي
ٍ
ً
لًتيضيً يقوا علىي ًهن كإً ٍف يكن أ ى ً
ض ٍع ىن ىضبٍلى يهن فىإً ٍف
يكالت ىضبٍ ول فىأىنٍف يقوا ىعلىٍي ًهن ىحّت يى ى
ىٌ ى ٍ ى
ً
ً
ً و ً
أ ٍىر ى
ض ٍع ىن لى يك ٍم فىآتي ي
اس ٍريٍُت فى ىستيػ ٍرض يع لىوي
يج ىوريىن ىكأٍىسب يركا بػىٍيػنى يك ٍم دبىٍع يركؼ ىكإ ٍف تىػ ىع ى
وىن أ ي
يخىرل﴾(ِ).
أٍ
ككاضح أ ٌف لفظة (أجور) يف ىذه اآلية تيطلىق على أجور اإلرضاع(ّ).
ً
ىجنرا إً ٍف يكنا ىٍكب ين
﴿ك ىجاءى الس ىحىرةي ف ٍر ىع ٍو ىف قىاليوا إًف لىنىا ىأل ٍ
كقاؿ تعاىل :ى
ً
ٌن﴾(ْ).
الٍغىالبً ى
كاألجر الذم أرادكه من فرعوف ىو الػماؿ ،كنػحوه من متاع الدنيا.
(ُ) آؿ عمراف.ُٖٓ :
(ِ) الطالؽ.ٔ :
(ّ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.ُِْ-َِْ/ِِ :
(ْ) األعراؼ.ُُّ :
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و
استىطٍ ىع ىما أ ٍىىلى ىها فىأىبػى ٍوا أى ٍف
كقاؿ تعاىل﴿ :فىانٍطىلى ىقا ىحّت إًذىا أىتىػيىا أ ٍىى ىل قىػ ٍريىة ٍ
ً ً
يد أى ٍف يػٍنػ ىقض فىأىقىامو قى ى ً
ت ىعلىٍي ًو
ضيًٌ يف ي
يي ى
ت ىالزبى ٍذ ى
اؿ لى ٍو شٍئ ى
ىي
ونبىا فىػ ىو ىج ىدا ف ىيها ج ىد نارا ييًر ي ى
ىجنرا﴾(ُ).
أٍ
دنيوم ،من ماؿ ،أك طعاـ ،أك كبونبا.
كاألجر ىنا أجر ٌ
كقاؿ تعاىل﴿ :فىجاءتٍو إًحد يانبا سبىٍ ًشي علىى ً و
وؾ
ت إًف أًىّب يى ٍدعي ى
است ٍحيىاء قىالى ٍ
ى ى ي ٍى ى
ى ٍ
لً
ك أىجر ما س ىقيت لىنىا فىػلىما جاءه كقىص علىي ً
ً
ت
ص
ق
ل
ا
و
ي
ز
ج
ي
ٍ
ص قى ى
ى
اؿ ىال ىزبى ٍ
ى
ى
ف ىقبى ٍو ى
ى
ٍ
ى ٍ ى ٍى ى ى ٍ
ى ى
ى ىي ى
(ِ)
ً
ً ًً
ٌن﴾ .
م ىن الٍ ىق ٍوـ الظالم ى
دنيوم ،من ماؿ ،أك طعاـ ،أك كبونبا.
كاألجر ىنا ن
أيضا أجر ٌ
ككردت لفظة (أجور) بصيغة اعبمع ،يف ع ٌدة آًيت؛ للداللة على اؼبهر،
الشرعي الدائم ،بال أدىن خالؼ(ّ).
الذم ييعطى للزكجة ،يف النكاح
ٌ
يج ىوريىن
اج ى
ىحلىٍلنىا لى ى
ك الالًيت آتىػٍي ى
﴿ًي أىيػ ىها النًب إًان أ ٍ
تأي
ك أ ٍىزىك ى
قاؿ تعاىل :ى
كما ملى ىكت يبًينك ً
ك كبػنى ً
ات عماتً
ك كبػنى ً
ك كبػنى ً
ات ع ً
ى
ات
م
ي
ل
ع
اَّلل
اء
ف
أ
ا
فب
ى
ى
ى
ى
ى
ىى ى ٍ ى ي ى
ى
ى
ى
ىى
ٌ ىى
ى ي ٍ ىى
خالً
ً
ات خ ىاالتً
ك كبػنى ً
ً
ب
ى
يت
الال
ك
ت نىػ ٍف ىس ىها لًلنً ًٌ
اج ٍر ىف ىم ىع ى
ى
ى
ك ىك ٍامىرأىنة يم ٍؤمنىةن إً ٍف ىكىىبى ٍ
ى
ى
ى
ى ىى
ً
ً ًً
إً ٍف أىراد النًب أى ٍف يستىػٍن ًكحها خالًصةن لى ى ً
ضنىا
ٌن قى ٍد ىعل ٍمنىا ىما فىػىر ٍ
ىى
ك م ٍن يدكف الٍ يم ٍؤمن ى
ى ٍ ىى ى ى
ً
ً
ك ىحىر هج ىكىكا ىف اَّللي ىغ يف نورا
ت أ ٍىيبىانػي يه ٍم ل ىكٍي ىال يى يكو ىف ىعلىٍي ى
ىعلىٍي ًه ٍم ًيف أ ٍىزىكاج ًه ٍم ىكىما ىملى ىك ٍ
ً
يما﴾(ْ).
ىرح ن
(ُ) الكهف.ٕٕ :
(ِ) القصص.ِٓ :
(ّ) انظر :جامع البياف ،ُّٗ/ٖ :كالنكت كالعيوف ،ِِٓ/ٓ :كالتفسًن البسيط،ْْٓ/ٔ :
الكشاؼ ،ُٖ/ٓ :كتفسًن البحر ا﵀يط.ْْٖ/ّ :
ك ٌ
(ْ) األحزاب.َٓ :
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كقػ ػاؿ تعاىل﴿ :ي ػا أىيػهػا ال ًذي ػن آمن ػوا إًذىا ج ػ ػاء يك ػم الٍمؤًمنػ ػات مه ً
اجػ ػر و
ات
ى ىي
ى ى
ى ى ي يٍ ى ي يى ى
ً
ً
ًً
ً و
ً
وىن إً ىىل الٍ يكفا ًر
وىن يم ٍؤمنىات فى ىال تىػ ٍرجعي ي
وىن اَّللي أ ٍىعلى يم إبًًيبىاّنن فىًإ ٍف ىعل ٍمتي يم ي
فى ٍامتىحني ي
ً
ً
اح ىعلىٍي يك ٍم أى ٍف
ىال يىن حل ىؽبيٍم ىكىال يى ٍم ىوبلو ىف ىؽبين ىكآتي ي
وى ٍم ىما أىنٍػ ىف يقوا ىكىال يجنى ى
ً
ً
ً
ً
اسأىليوا ىما أىنٍػ ىف ٍقتي ٍم
وىن إً ىذا آتىػٍيػتي يم ي
تىػٍنك يح ي
ص ًم الٍ ىك ىواف ًر ىك ٍ
يج ىوريىن ىكىال سبيٍس يكوا بًع ى
وىن أ ي
ىكلٍيى ٍسأىليوا ىما أىنٍػ ىف يقوا ىذلً يك ٍم يح ٍك يم اَّللً ىٍوب يك يم بػىٍيػنى يك ٍم ىكاَّللي ىعلً هيم ىح ًك هيم﴾(ُ).
كقاؿ تعاىل﴿ :كمن ىمل يستى ًطع ًمٍن يكم طىونال أى ٍف يػٍن ًكح الٍمحصنى ً
ات
ىى ٍ ٍ ى ٍ ٍ
ى ى يٍ ى
ٍ ٍ
ات فى ًمن ما ملى ىكت أ ٍىيبىاني يكم ًمن فىػتىػياتً يكم الٍم ٍؤًمنى ً
الٍم ٍؤًمنى ً
ات ىكاَّللي أ ٍىعلى يم إبًًيبىانً يك ٍم
ٍ
ٍ ى ى
ٍ ٍ ى ي ي
ي
ض فىانٍ ًكحوىن إبًً ٍذ ًف أىىلً ًهن كآتيوىن أيجورىن ًابلٍمعر ً
ض يك ٍم ًم ٍن بػى ٍع و
كؼ
بػى ٍع ي
ٍ
ى يٍ
ى ي ي ىي
ي ي
صن فىًإ ٍف أىتىػٌن بًىف ً
ات كىال مت ًخ ىذ ً
ً و
يٍؿب و
ات أىخ ىد واف فىًإ ىذا أيح ً
اح ىش وة
ٍ
ٍى
ٍ
ى
صنىات ىغٍيػىر يم ىساف ىح ى ي
اب ىذلً ً
ً
فىػعلىي ًهن نًصف ما علىى الٍمحصنى ً
ت ًمٍن يك ٍم
ات ًم ىن الٍ ىع ىذ ً ى
ك ل ىم ٍن ىخش ىي الٍ ىعنى ى
ىٍ
ٍ ي ى ى يٍ ى
كأى ٍف تى ٍ ً
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
صربيكا ىخٍيػهر لى يك ٍم ىكاَّللي ىغ يف ه
ى
كقاؿ تعاىل﴿ :الٍيػوـ أ ًيحل لى يكم الطيًبات كطىعاـ ال ًذين أيكتيوا الٍ ً
اب ًحل
ت
ك
ى
ىٍ ى
ى
ي ٌى ي ى ى ي ى
ات كالٍمحصنات ًمن ال ً
لى يكم كطىعام يكم ًحل ىؽبم كالٍمحصنىات ًمن الٍم ٍؤًمنى ً
ين
ذ
ى
ي
ٍ
ى ي ى
ٍ ى ىي ٍ
يٍ ى ي ٍ ى ي ى ي
ى
ى
أيكتيوا الٍ ًكت ً ً
ًً
ًً
ٌن ىكىال
ٌن ىغٍيػىر يم ىسافح ى
يج ىوريىن يٍؿبصن ى
اب م ٍن قىػٍبل يك ٍم إًذىا آتىػٍيػتي يم ي
ى ى
وىن أ ي
مت ًخ ًذم أىخ ىد واف كمن ي ٍك يفر ًاب ًٍإليبى ً
ط ىع ىمليوي ىكيى ىو ًيف ٍاآل ًخىرةً ًم ىن
اف فىػ ىق ٍد ىحبً ى
ٍ
ي
ىى ٍ ى ٍ
ٍ ً
ين﴾(ّ).
اػبىاس ًر ى
كهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثالثة ،اليت اعتمد عليها الػ يمبيحوف؛
النص القرآينٌ.
لتحريف داللة ٌ
(ُ) اؼبمتحنة.َُ :
(ِ) النساء.ِٓ :
(ّ) اؼبائدة.ٓ :
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ً ً
يج ىوريىن
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًو مٍنػ يهن فىآتي ي
الزجاج« :كقولو﴿ :فى ىما ٍ
قاؿ ٌ
وىن أ ي
عظيما جدًّا؛ عبهلهم ابللغة .كذلك
فى ًر ى
يضةن﴾ .ىذه آية قد غلط فيها قوـ غلطنا ن
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو ًمٍنػ يهن﴾ من اؼبتعة ،اليت قد أصبع
ٌأّنم ذىبوا إىل أ ٌف قولو﴿ :فى ىما ٍ
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو ًمٍنػ يهن﴾ أم :فما
أىل الفقو ٌأّنا حراـ .كإٌمبا معىن قولو﴿ :فى ىما ٍ
نكحتموه ،على الشريطة اليت جرت يف اآلية ،آية اإلحصاف﴿ :أى ٍف تىػٍبػتىػغيوا
صنً
ًأبىموالً يكم يٍؿب ً
يج ىوريىن
أ
ن
وى
ت
آ
ف
﴿
ذكره.
جرل
الذم
التزكيج
عاقدين
أم:
﴾،
ٌن
ى
ي
ى
ي
ي
ٍى ٍ
اتما ،كإف
يضةن﴾ .أم:
مهورىن؛ فإف استمتع ابلدخوؿ هبا ،أعطى اؼبهر ًّ
فى ًر ى
ٌ
كل ما انتيفع بو ،فهو
استمتع بعقد النكاح ،آتى نصف اؼبهر .كاؼبتاع يف اللغةٌ :
متاع .كقولو  ،يف غًن ىذا اؼبوضع﴿ :كمتًٌعوىن علىى الٍم ً
وس ًع قى ىد يرهي﴾ ليس
ىى ي ي ى ي
وىن م ػ ػا يػس ػتػمػتػعػن بػ ػ ػ ػو .ككذلػك قول ػ ػو:
جوىن اؼبتع ،إٌمبا الػمعنػى :أعطػ ػ ٌ
دبعىن ٌزك ٌ
ً (ُ)
﴿كلًػ ٍلػمػطىػلػ ىقػ ػ ً
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو
ا
م
ف
﴿
لو:
و
ق
ف
أ
زعم
كمن
.
ات ىمػ ػتى ػ ػ ػاعه ًابلٍ ىم ٍع يركؼ﴾
ٌ
ى
ى ٍ
ى ي
ًمٍنػ يهن﴾ اؼبتعة ،اليت ىي الشرط يف التمتٌع ،الذم تعملو الرافضة؛ فقد أخطأ
عظيما؛ أل ٌف اآلية كاضحة بيًٌنة»(ِ).
خطأ ن

استدؿ هبا (أحبار اؼبتعة) قراءة شاذٌة مردكدة ،ـبالفة
اجلهة الثانية -القراءة اليت
ٌ

حجة شرعيٌة،
للقرآف الكرًن .كالقراءة الشاذٌة ليست من القرآف الكرًن ،كليست ٌ
بال خالؼ.
الطربم« :كقد دلٌلنا على أ ٌف اؼبتعة  -على غًن النكاح الصحيح -
قاؿ
ٌ
حراـ ،يف غًن ىذا اؼبوضع من كتبنا ،دبا أغىن عن إعادتو ،يف ىذا اؼبوضع .ك ٌأما
منهن
ما يركم عن أيبػى ٌي بن كعب ،كابن عبٌاس ،من قراءهتما" :فما استمتعتم بو ٌ
(ُ) البقرة .ُِْ :كسقطت الواك من اؼبطبوع.
(ِ) معاين القرآف كإعرابو.ّٖ/ِ :
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سمى" ،فقراءة خبالؼ ما جاءت بو مصاحف اؼبسلمٌن ،كغًن جائز
إىل أجل يم ٌ
ً
ً
عمن
ألحد أف ييلحق يف كتاب هللا تعاىل شيئنا لػم أيت بو اػبرب القاطع العذرٌ ،
ال هبوز خالفو»(ُ).
ثبوات قطعيًّا،
اجلهة الثالثة -الركاًيت اليت
ٌ
استدؿ هبا (أحبار اؼبتعة) ليست بثابتة ن
فكلٌها من ركاًيت اآلحاد ،كىي على ع ٌدة أقساـ ،أبرزىا:
النب .
 -1ركاًيت موضوعة مكذكبة منسوبة إىل ٌ
ً
ً ً ً
يس ًر ً ً
اؿ:
يل ،فىػ ىق ى
كمن أمثلتها« :لىػمػا أ ٍ ى
م بػي إلىػى الس ىماء ،لىػح ىقنػي ىجٍبػىرئ ي
وؿ :إًنػًٌي قى ٍد ىغ ىفر ً ً ً
ٌن ًم ىن النًٌ ىس ًاء»(ِ).
ىًي يمػ ىحم يد ،إًف اَّللى  يػى يق ي
ت ل ٍل يمتى ىمتٌع ى
ٍي
(ّ)
حرفوا دالالتػها ،إىل
)
متعة
ػ
ال
أحبار
(
لكن
؛
اغبج
 -2ركاًيت تتعلٌق بػمتعة ٌ
ٌ
ٌ
الػمتعة الػمزعومة.
ت آيىةي الٍ يمٍتػ ىع ًةً ،يف
كمن أمثلة ذلك :عن عمراف بن حصٌن ،قاؿ« :أينٍ ًزلى ٍ
اب اَّللً ،فىػ ىفع ٍلنىاىا مع رس ً
كًتى ً
وؿ اَّللً  ،ىكىملٍ يػيٍنػىزٍؿ قيػ ٍرآ هف يوبىًٌريموي ،ىكىملٍ يػىٍنوى ىعٍنػ ىها،
ى ى ىى ىي
اؿ ىر يج هل بًىرأٍيًًو ىما ىشاءى»(ْ).
ات ،قى ى
ىحّت ىم ى
اغبج؛
فهذه الركاية  -كأمثاؽبا من الركاًيت  -إٌمبا تتعلٌق دبوضوع متعة ٌ
لكن (أحبار اؼبتعة) ىبدعوف أتباعهم ،كي ٌدعوف أ ٌف لفظة (اؼبتعة) يف ىذه
ك ٌ
العرّب الصحيح عدـ
الركاًيت ييراد هبا اؼبتعة اؼبزعومة .كقد بيٌنا ابلتفسًن
القطعي ٌ
ٌ
(ُ) جامع البياف.ٖٓٗ/ٔ :
(ِ) حبار األنوار ،َّٔ/ََُ :رقم ُِ.
(ّ) انظر :كشف اؼبشكل ،ْْٕ/ُ :كفتح البارم ،ّّْ-ِّْ/ّ :كٖ ،ُٖٔ/كنكاح
اؼبتعة دراسة كربقيق.ُّٖ-ُّٔ :
البخارم ،ُِْٔ/ْ :رقم ِْْٔ.
(ْ) صحيح
ٌ
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تدؿ على تلك الػمتعة الػمزعومة.
كجود آية ٌ
ٌأما اؼبقصود بعبارة (آية اؼبتعة) ،الواردة يف ىذه الركاية ،فهو قولو تعاىل:
ً
ً
ً
اغبج كالٍعمرىة ًَّللً فىًإ ٍف أ ً
كس يك ٍم
يحص ٍريٍُت فى ىما ٍ
ٍ
استىػٍي ىسىر م ىن ا ٍؽبىٍد ًم ىكىال ىٍربل يقوا يرءي ى
﴿ ىكأىسبوا ٍى ى ي ٍ ى
ً
حّت يػبػلي ىغ ا ٍؽب ٍد ً
يضا أ ٍىك بًًو أى نذل ًم ٍن ىرأٍ ًس ًو فىًف ٍديىةه ًم ٍن
م ىؿبلوي فى ىم ٍن ىكا ىف مٍن يك ٍم ىم ًر ن
ى ىٍ ى ي
ًصي واـ أىك ص ىدقىوة أىك نيس و
استىػٍي ىسىر ًم ىن
ك فىًإ ىذا أ ًىمٍنػتي ٍم فى ىم ٍن ىسبىت ىع ًابلٍعي ٍمىرةً إً ىىل ٍ
اغبى ًٌج فى ىما ٍ
ى ٍ ى ٍ ي
ا ٍؽب ٍد ًم فىمن ىمل ىًهب ٍد فى ً
صيى ياـ ثىىالثىًة أىًيوـ ًيف ٍ
ك ىع ىشىرةه
اغبى ًٌج ىك ىسٍبػ ىع وة إً ىذا ىر ىج ٍعتي ٍم تًٍل ى
ى
ىٍ ٍ
اض ًرم الٍمس ًج ً
ىك ًاملىةه ذىلً
ك لًمن ىمل ي يكن أىىليو ح ً
اغبرً
اَّلل
ىف
أ
ا
و
م
ل
اع
ك
اَّلل
ا
و
ق
ػ
ت
ا
ك
اـ
د
ٍ
ى
ي
ٍ
ى
ٍ
ي
ٍ
ى
ىٍ ى ٍ
ى
ىى ي
ىى ى
ىٍ
يد الٍعً ىق ً
اب﴾(ُ).
ىش ًد ي
كمثى يل (أحبار اؼبتعة)  -يف استدالؽبم هبذه اللفظة من ىذه الركاية،
ى
يستدؿ على ربرًن
كمثى ًل يمغالًط وباكؿ أف
ابالعتماد على (االشرتاؾ
ٌ
اللفظي)  -ى
ٌ
(التمتع) بقولو تعاىل﴿ :قيل تىػمتػعوا فىًإف م ً
ص ىًنيك ٍم إً ىىل النا ًر﴾(ِ).
ٍ ىي
ى
اللفظي للفعل (سبتٌع)،
أيضا أف يعتمد على االشرتاؾ
فاؼبغالط يستطيع ن
ٌ
النص عن سياقو الكامل؛ في ٌدعي ربرًن (التمتع) ،ابالستناد إىل ىذا
كيقطع ٌ
كل اؼبخالفة!!!
التفسًن السقيم ،اؼبخالف للداللة القرآنيٌةٌ ،

 -3ركاًيت دلٌت على الرتخيص اؼبؤقت ،مع الداللة على التحرًن اؼبؤبد؛
ً
رخص ،كاإلعراض عن اعبزء الػ يم ًٌ
حرـ(ّ).
يصح االعتماد على اعبزء الػ يم ٌ
فكيف ٌ
كمن أمثلة ذلك :عن سبػرة الػجهنػي «أىنو ىكا ىف مع رس ً
اؿ:
وؿ اَّللً  ،فىػ ىق ى
ي ٌ ي
ىى ىي
ػاعً ،مػ ػػن النًس ػ ً
يػا أىيػهػا النػاس ،إًنٌػًػي قىػ ٍد يكٍن ً
ً ً ً
ػاء ،ىكإًف
ػت أىذنٍ ي
ي
ى ى
ي
ػت لى يكػ ٍػم ،فػػي اال ٍسػػت ٍػمػتى ً ى ٌ ى
(ُ) البقرة.ُٗٔ :
(ِ) إبراىيم.َّ :
(ّ) انظر :ربرًن نكاح اؼبتعة.ُِّ ،ََُ :
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ً ً
اَّلل قى ٍد ح ػػرىـ ذىلً ى ً
ػامػ ًػة ،فى ىمػ ٍػن ىكػػا ىف ًعٍنػ ىػدهي ًمٍنػ يهن ىش ػ ٍػيءه ،فىػ ٍليي ىخػ ًٌػل
ك ،إلىػى يىػ ٍػوـ الٍقيىػ ى
ى ى
ً
وىن ىشػ ػٍيػئنا»(ُ).
ىسػ ػبًػيػلىػوي ،ىكىال ىأتٍ يخ يذكا مػما آتىػٍيػتي يم ي
فإما أف يعتمد (أحبار الػمتعة) على الػمنت كلٌو ،فيقولوا بوجود الرتخيص
ٌ
دليال
كإما أف ييعرضوا عن الػمنت كلٌو؛ فال يكوف ن
الػمؤقت ،فالتحرًن الػمؤبد؛ ٌ
على مرادىم ،يف الػحالتٌن.
ً
اؼبرخص ،فاعتمدكا عليو؛ كأعرضوا
لكن (أحبار اؼبتعة) عمدكا إىل اعبزء ٌ
ك ٌ
كل اإلعراض ،عن اعبزء ال يػم ًٌ
حرـ؛ كىي مغالطة كبًنة مفضوحة ،بال ريب!!!
ٌ
(ِ)
ض الٍ ًكتى ً
اب ىكتى ٍك يف يرك ىف بًبىػ ٍع و
قاؿ تعاىل﴿ :أىفىػتيػ ٍؤًمنيو ىف بًبىػ ٍع ً
ض﴾ .
كدعول الرتخيص اؼبؤقت ليست قطعيٌة الثبوت ،كال قطعيٌة الفهم؛ فإ ٌف
تضمنت ذلك الرتخيص ليست ٌإال ركاًيت آحاد؛ كلذلك ال ييبكن
الركاًيت اليت ٌ
النب .
القطع ٌ
بصحة نسبة ما فيها من ترخيص مؤقت إىل ٌ
بصحة الفهم الذم اختاره بعض الركاة ،كبعض
ككذلك ال ييبكن القطع ٌ
صحة ذلك الفهم؛ ألنٌو مستنًد
قطعي على ٌ
اؼبؤلٌفٌن ،من بعدىم؛ فليس شبٌة دليل ٌ
إىل ما ال ييبكن القطع بثبوتو.
القطعيٌ ،إال بعد التحقق من قطعيٌة الثبوت؛ أل ٌف
كال ييبكن ربقيق الفهم
ٌ
الفهم عبارة عن معرفة داللة الدليل ،كالدالالت زبتلف ابختالؼ العناصر
مؤد نًي إىل تغيًن يف
النص ٌ
كل تغيًن يف عناصر ٌ
اؼبقاليٌة كاؼبقاميٌة ٌ
للنص؛ فيكوف ٌ
صحة الفهم ،كقطعيٌتو.
ٌ
فرؽ كبًن ً
النب  ،كبٌن
إىل
ت
مؤق
ػ
ال
الرتخيص
نسبة
بٌن
ًّا،
د
ج
كثػ ٌمة ه ه
ٌ
(ُ) صحيح مسلم ،َُِٓ/ِ :رقم َُْٔ.ُِ/
(ِ) البقرة.ٖٓ :
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النبوم.
نسبة التمتع إىل بعض الصحابة ،فػي العهد ٌ
بعض الصحابة قد مارسوا الػمتعة ،كما مارسوا غًنىا،
فجائز أف يكوف ي
القطعي ،ابلبياف
من العادات الػجاىليٌة ،اليت يحًٌرمت ابلتدريج؛ ث ٌػم جاء التحرًن
ٌ
النبوم الصريح ،فانتهوا عنها؛ طاعةن ﵁ تعاىل.
ٌ
النبوم ،قبل ربريبها؛ كليس
خمر ،يف العهد
كقد ش ًرب ي
ٌ
بعض الصحابة الػ ى
دليال على إابحتها ،أك على كجود الرتخيص فيها؛ كإٌمبا شربوىا؛
ذلك الشرب ن
لعدـ كجود التحرًن القطعي؛ ٌ ً
اػبمر ،انتهوا عنها؛ طاعةن ﵁ تعاىل.
فلما يحٌرمت ي
ٌ
النب  ،ابالعتماد
كلذلك ال هبوز القطع بنسبة الرتخيص الػمؤقت إىل ٌ
القطعي ،بٌن
التعارض
على ركاًيت ظنٌػيٌة الثبوت ،كظنٌػيٌة الداللة؛ كال سيٌما مع ي
ٌ
ذلك الرتخيص الػمزعوـ ،كبٌن القطعيٌات اإلسالميٌة.
تدؿ على
جدال كجود ذلك الرتخيص؛ فإ ٌف ركاًيت الرتخيص ٌ
كلو سلٌمنا ن
أ ٌف الرتخيص كاف مؤقػتنا ،كليس مؤب ندا ،كأنٌو كاف لغيزاة الصحابة ،يف بعض
هبن مؤقػػتنا يك ٌن من
الغزكات ،كأنٌو كاف ألسباب ٌ
خاصة ،كأ ٌف النساء الاليت ارتبطوا ٌ
الكافرات ،ال من اؼبؤمنات ،كما توىم بعض اؼبؤلٌفٌن.
فمن أين جاء (أحبار اؼبتعة)  -يف فتاكاىم األثيمة  -ابستحباب التمتع
ابؼبؤمنة العفيفة؛ كجواز التمتع ابلرضيعة تفخي نذا؛ كجواز التمتع ببنت التاسعة
تفخي نذا ،من دكف إذف كليٌها؛ كجواز التمتع كطئنا ،ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب؛
كجواز التمتع كطئنا ،ابلبكر ،من دكف إذف كليٌها ،إذا منعها كليها من التمتع
ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو؛ كجواز التمتع كطئنا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من
دكف إذف كليٌها؛ كجواز التمتع كطئنا ،مع عدـ التحقق من ارتباط اؼبوطوءة برجل
آخر؛ كجواز التمتع كطئنا ،بعدد غًن ؿبصور ،من النساء ...إخل؟!!!
 -4ركاًيت تنسب القوؿ إبابحة اؼبتعة اؼبزعومة ،إىل بعض الصحابة.
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ً
ت ابٍ ىن ىعب و
اس ،يي ٍسأ يىؿ ىع ٍن يمٍتػ ىع ًة
كمن أمثلة ذلك :عن أّب صبرة قاؿ « :ىظب ٍع ي
ً ً
اغب ًاؿ الش ًد ً
ً
يد ،ىكًيف النًٌ ىس ًاء قًلةه،
ص ،فىػ ىق ى
اؿ لىوي ىم ٍونىل لىوي :إًمبىا ذىل ى
ك ًيف ٍى
النٌ ىساء ،فىػىرخ ى
اؿ ابٍ ين ىعب و
اس :نػى ىع ٍم»(ُ).
أ ٍىك ىٍكب ىوهي ،فىػ ىق ى
صح صدكره منهم -
كالرأم الذم يذىب إليو بعض (الصحابة)  -إف ٌ
صبهور الصحابة(ِ).
ليس ٌ
حجةن شرعيٌةن ،كال سيٌما حٌن ىبالفوف  -يف رأيهم  -ى

 -5ركاًيت تنسب القوؿ إبابحة اؼبتعة اؼبزعومة ،إىل بعض التابعٌن ،كاتبعيهم.
علي بن اغبسٌن بن
نسب إىل جعفر بن ٌ
كمن أمثلة ذلك :ما يي ى
ؿبمد بن ٌ
علي بن أّب طالب ،اؼبل ٌقب ابلصادؽ ،أنٌو قاؿ « :ىما ًم ٍن ىر يج ول ىسبىت ىع ،يمث ا ٍغتى ىس ىل،
ٌ
ً
ً
ً
ٌن ىملى نكا ،يى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف لىوي ،إً ىىل يػى ٍوًـ
إًال ىخلى ىق اَّللي م ٍن يك ًٌل قىطٍىرةو ،تىػ ٍقطيير مٍنوي ىسٍبع ى
ً
ً ً
اعةي»(ّ).
وـ الس ى
الٍقيى ىامة ،ىكيػى ٍل ىعنيو ىف يمتى ىجنٌبىػ ىها ،إً ىىل أى ٍف تىػ يق ى
صحت
حجة شرعيٌة ،بال ريبٌ ،
حّت لو ٌ
كأقواؿ التابعٌن كاتبعيهم ليست ٌ
نسبة تلك األقواؿ إليهم.
ؿبمد)؛ فإ ٌف ىذا
بل يف حالة ٌ
صحة ىذا القوؿ اؼبن ىكر عن (جعفر بن ٌ
القوؿ سيكوف سببنا يف انتقاد ىذا الرجل ،كالطعن يف علمو كصدقو كدينو!!!
صحة
كلذلك ذبد العلماء  -الذين يقولوف بفضل ىذا الرجل  -ينفوف ٌ
صدكر أمثاؿ ىذه العبارات منو ،كيتٌهموف الركاة عنو ابلكذب ،كاالفرتاء عليو.
قاؿ ابن تيميٌة« :ككذلك جعفر الصادؽ ،قد يك ًذب عليو من األكاذيب،
حّت ني ًسب إليو القوؿ يف أحكاـ النجوـ ،كالرعود ،كالربكؽ،
ما ال يعلمو ٌإال هللاٌ ،
البخارم ،ُٕٗٔ/ٓ :رقم ِْٖٔ.
(ُ) صحيح
ٌ
(ِ) انظر :أحكاـ القرآف.َُِ-َُُ/ّ :
(ّ) حبار األنوار ،َّٕ/ََُ :رقم ِِ.
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كالقرعة ،اليت ىي من االستقساـ ابألزالـ ،كني ًسب إليو كتاب" :منافع سور
كحّت ني ًسب
جعفرا  برمء من ذلكٌ ،
القرآف" ،كغًن ذلك فبٌا يعلم العلماءي أ ٌف ن
إليو أنواع من تفسًن القرآف ،على طريقة الباطنيٌة.)ُ(»...
كل السقامة ،ال يػيمكن
فاغباصل أ ٌف استدالالت (أحبار الػمتعة) سقيمةٌ ،
أف تكوف كافية ،للقوؿ إبابحة (الػمتعة الػمزعومة)؛ كسقامتها كافية ،إلبطاؿ ىذا
(القوؿ األثيم).
كنزداد يقيننا ببطالف ىذا القوؿ ،إذا تذ ٌكران تلك (الفتاكل األثيمة) ،اليت
ً
كل اؼبعارضة.
تيعارض (القطعيٌات اإلسالميٌة)ٌ ،

(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُُ/ٖ :
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الخاثمة
أيضا يف الصور اؼبشاهبة ،أك اؼبقاربة ؽبا ،كأبرزىا:
ما قيل يف (اؼبتعة) ييقاؿ ن

سمى( :الزكاج بنيٌة الطالؽ).
أ -ما يي ٌ
سمى( :زكاج التحليل).
ب -ما يي ٌ

العريف).
ج -ما يي ٌ
سمى( :الزكاج ٌ

سمى( :زكاج الػمسيار).
د -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الػمسفار).
هـ -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الكاسيت).
و -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الطابع).
ز -ما يي ٌ

سمى( :زكاج البصمة).
ح -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الوشم).
ط -ما يي ٌ
سمى( :زكاج الدـ).
ي -ما يي ٌ

سمى( :زكاج اؽببة).
ك -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الشفاه).
ل -ما يي ٌ
سمى( :زكاج الوردة).
م -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الػمحموؿ).
ن -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الرمل).
س -ما يي ٌ

سمى:
كعمػا يي ٌ
م)ٌ ،
عمػا يي ٌ
كق ػػد يس ػئػػل (ابػن ب ػػاز)ٌ ،
السر ٌ
سمى( :الزكاج ٌ
سمى (زكاج الػمتعة).
كعما يي ٌ
سمى (زكاج الػمسيار)ٌ ،
كعما يي ٌ
(الزكاج العرف ٌػي)ٌ ،
فقاؿ« :ىذه األنواع كلٌها ال تػجوز؛ لكونػها مػخالفةن للشرع الػمطهر،
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الشرعي ىو ال يػمػعلىن ،الػمشتمل على أركاف النكػاح ،كشػركطو
إنٌػما النكاح
ٌ
ػرعا .كهللا كل ٌػي التوفيق»(ُ).
الػمعتبػىرة ،شػ ن
الشرعي،
يتزكج الزكاج
كقاؿ ابن ابز ن
كل مسلم أف ٌ
أيضا« :الواجب على ٌ
ٌ
كأف يػحذر ما يػخالف ذلك ،سواء يسػمػٌي زكاج مسيار ،أك غًن ذلك .كمن
يصح؛ ألنٌو  -كاغباؿ ما
شرط الزكاج
الشرعي اإلعالف؛ فإذا كتمو الزكجاف ،لػم ٌ
ٌ
كيل التوفيق»(ِ).
ذكر  -أشبو ابلزنػى ،كهللا ٌ
فالثمار الناذبة من ىذه الصور ثػمار شيطانيٌة فاسدة ،كاإلسالـ برمء
كل الرباءة؛ كمن أفّت جبوازىا من اؼبؤلٌفٌن ،كأشباه اؼبؤلٌفٌن ،فقد أخطأ،
منهاٌ ،
كما أخطأ من أفّت إبابحة اؼبتعة.
ككذلك من أفّت إبابحة (اؼبمارسات الشاذٌة) ،مع (الزكجة) ،كال سيٌما
اؼبمارسة الشرجيٌة الشاذٌة القذرة ،كاؼبمارسة الفمويٌة الشاذٌة القذرة.
فإ ٌف ىذه الػممارسات الشاذٌة القذرة ،إنٌػما يػمارسها الزانة مع الزكانػي،
منهن ،الالتػي ال ييبالٌن ابرتكاب أقبح القذارات؛ من أجل
كال سيٌما العواىر ٌ
حفنة من الدكالرات!!!!
قاؿ ابن ابز« :إتياف الػمرأة يف يدبيرىا من كبائر الذنوب؛ لكونو يمػخالًنفا
(ّ)
كمػ ىحل الػ ىح ٍرث:
،
ث لى يك ٍم فىأٍتيوا ىح ٍرثى يك ٍم أىىن ًشٍئػتي ٍم﴾
لقولو ﴿ :نً ىسا يؤيك ٍم ىح ٍر ه
ى
ىو ال يقبيل»(ْ).
متنوعة.ِْٖ/َِ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
متنوعة.ِّْ-ُّْ/َِ :
(ِ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
(ّ) البقرة.ِِّ :
متنوعة.ُٖٔ/ُِ :
(ْ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
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فهل يرضى من أفتوا إبابحة (اؼبمارسة الشرجيٌة الشاذٌة القذرة) أف يفعل
أصهارىم ذلك ،فػي بناتػهم كأخواتػهم؟!!!
ي
كىل يرضى من أفتوا إبابحة (اؼبمارسة الفمويٌة الشاذٌة القذرة) أف يفعل
أصهارىم ذلك ،فػي بناتػهم كأخواتػهم؟!!!
ي
كىػل يرضى م ػػن أفت ػ ػوا إبابحة ىاتيػن (الػممارستيػن الشاذٌتيػن القذرتيػن)
عامل (العواىر)؟!!!
عامل بناتػهم كأخواتػهم ،كما تي ى
أف تي ى
إذا كاف ىؤالء يرضوف بػهاتٌن القذارتٌن ،لبناهتم كأخواهتم؛ فإ ٌف (اإلسالـ)
كل فتول ،من الفتاكل
ال يرضى بذلك ن
كل البػراءة ،من ٌ
أبدا ،كىو بػػرمءٌ ،
الشيطانيٌة األثيمة الشاذٌة القذرة!!!
قاؿ سيٌد قطب« :كيف الػمجتمعات اعباىليٌة اغبديثة ينحسر اؼبفهوـ
كل ما لو عالقة ابلتميز اإلنساينٌ عن اغبيواف.
األخالقي ،حبيث يتخلٌى عن ٌ
ٌ
حّت
عترب العالقات اعبنسيٌة غًن الشرعيٌة  -كال ٌ
ففي ىذه اجملتمعات ال تي ى
األخالقي ينحصر يف
العالقات اعبنسيٌة الشاذٌة  -رذيلة أخالقيٌة! إ ٌف اؼبفهوـ
ٌ
اؼبعامالت الشخصيٌة كاالقتصاديٌة كالسياسيٌة أحيا نان ،يف حدكد مصلحة الدكلة؛
كل أجهزة التوجيو كاإلعالـ يف ىذه اجملتمعات
كال يكتٌاب كالصحفيٌوف كالركائيٌوف ك ٌ
اعباىليٌة تقوؽبا صروبة للفتيات كالزكجات كالفتياف كالشبٌاف :إ ٌف االتٌصاالت
اغبرة ليست رذائل أخالقيٌة! مثل ىذه اجملتمعات ؾبتمعات متخلٌفة غًن
اعبنسيٌة ٌ
ط التق ٌدـ اإلنساينٌ ..كىي
متحضرة ،من كجهة النظر اإلنسانيٌة ،كدبقياس خ ٌ
ٌ
ط تػحرير اإلنساف ،من شهواتو،
ط اإلسالـ ىو خ ٌ
كذلك غًن إسالميٌة؛ أل ٌف خ ٌ
كتنمية خصائصو اإلنسانيٌة ،كتغليبها على نزعاتو اغبيوانيٌة»(ُ).
(ُ) يف ظالؿ القرآف.ُِٓٗ-ُِٖٓ/ّ :
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ػحمد الغزال ٌػي« :إ ٌف العالقات الػحراـ لػم تعي ٍد نزكات عابرة ،إنػٌها
كقاؿ م ٌ
تطويرا كاسع
كطورىا الشيطا يف
نػى ىم ٍ
ت كالسرطاف الػخبيث ،كتطايػىىر ي
شررىاٌ ،
ن
حسيٌة ،القائمة بٌن زكجٌن اثنٌن ،أك
جنس تلك العالقة الػ ٌ
األرجاء .فلم يعيد الػ ي
حّت بٌن شخصٌن ،ال يربطهما عق هد شرعي ،أك قانوين؛ بل أضحى عالى نما
ٌ
كمثًنات .كيف الواقع يستحيل ى
ك ن
بكل ما فيو من فنوف ككسائل ي
اليوـ السًني
اسعا ٌ
كل
م مدينة كبًنة ،دكف التعرض لل ىق ٍ
يف أ ٌ
صف اعبنس ٌي اغبقيق ٌي ..إعالانت من ٌ
ؾبالت كأغلفة مصورة ،أفالـ سينمائيٌة ،صور معركضة ،يف مداخل عيلب
حجمٌ ،
توصف بقلٌة
ثيااب ،كاف يبكن أف ى
الليل ،كآالؼ من الفتيات كالنساء ،يرتدين ن
الػحشمة ،منذ عهد قريب .إ ٌف اللواط ،كالسحاؽ ،كالػممارسات الػجماعيٌة
مجالت
للجنس ،كالزكاج التجريبػ ٌي ،كنوادم الشذكذ ،كنوادم العيػ ػراة ،كالػ ٌ
كل ىذه كغًنىا:
الػماجنة ،كاألفالـ الػجنسيٌة الفاضحة ،كالصور اػبليعة ..إخلٌ ،
أصبحت السمة الػ يمميًٌزة للمجتمعات البشريٌة ،فػي شتٌػى أنػحاء األرض»(ُ).
اليوـ ،إىل أسفل السفلىيات ،كأىلك ال يػمهلًكات،
لقد انػحدرت البشريٌة ى
كال سيٌما فػي الػممارسات الػجنسيٌة ،الشاذٌة ،القذرة .كيكفي أف تقرأ شيئنا ،عن
(الدمى الػجنسيٌة)؛ لتيد ًرؾ خطورة ىذا االنػحدار السريع الفظيع ال يػمريع!!!
تتحوؿ ،بػجهود شيطانيٌة ،كإلػحاديٌة،
لقد بدأت (الػمرأة اآلدميٌة الزانية) ٌ
كل
كصهيونيٌة ،كصليبيٌة ،كبوذيٌة ،إلػى ي
كل الػخواء ،من ٌ
(دمية جنسيٌة) ،خاكية ٌ
ػمقومات اإلنسانيٌة؛ فال مشاعر ،كال قً ىيم ،كال كرامة ،كال ع ٌفة ،كال حياء،
ال ٌ
كل اػبضوع للزانة ،كما
كال يفبانىعة ،كال إابء؛ بل أصبحت آلة جنسيٌة ،خاضعة ٌ
زبضع سائر اآلالت ،اليت يصنعها اإلنساف!!!
(ُ) قضاًي اؼبرأة.ْٔ :
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تتحوؿ
كقد بدأت (الدمية اعبنسيٌة)  -الػمصنوعة من اؼبو ٌاد الصناعيٌة ٌ -
إىل بديل صناعي ،عن الػمرأة اآلدمية؛ لي ً
مارسة اآللػيٌػة)،
دمػػن الرج ػ ي
ٌ ي
ػاؿ ،على (ال يػم ى
ٌ
اػبلو ،من الػمشاعر؛ فييقتىل ما تب ٌقى من (قيم إنسانيٌة) ،عند الرجاؿ؛
كل ٌ
اػبالية ٌ
ً
كل الػخضوع ،ألكلياء الشيطاف!!!
لييصبحوا (آالت بشريٌة) ،خاضعة ٌ
لقد اكبدرت (البشريٌة)  -قديبنا كحديثنا  -من (اإلنسانيٌة) إىل (اغبيوانيٌة)؛
مثٌ اكبدرت اليوـ من (اغبيوانيٌة) إىل (اآلليٌة)؛ فأصبحت ألعوبةن بيد الشيطاف.
كلػم يسلم من ىذين االكبدارينٌ ،إال (أكلياء الرضبن)؛ فإ ٌّنم قد استمسكوا
حببل هللا ،كاعتصموا بو؛ فنجوا من السقوط يف (الوادم السحيق) ،الذم سقط
فيو غًنيىم ،من (أحبار الػمتعة) ،ك(أحبار الشذكذ) ،ك(أحبار الفضائيٌات)!!!
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الـمصادروالـمراجع
العرّب ،بًنكت،
اعبصاص ،تَّٕق ،دار إحياء الرتاث
* أحكاـ القرآفٌ ،
ٌ
ُُِْقُِٗٗ/ـ.
العرّب ،بًنكت،
ػمجلسي ،تُُُُق ،دار إحياء الرتاث
* بػحار األنوار ،ال
ٌ
ٌ
ػمصححةَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.
الطبعة الثالثة ال ٌ
التوحيدم ،ت كبو ََْق ،دار صادر،
* البصائر كالذخائر ،أبو حيٌاف
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكىلَُْٖ ،قُٖٖٗ/ـ.
ػخميين ،تُٖٗٗـ ،سفارة الػجمهوريٌة ،دمشق،
* تػحرير الوسيلة ،ال ٌ
ُُْٖقُٖٗٗ/ـ.
* تػحرًن نكاح الػمتعة ،ابن أّب حافظ ،تَْٗق ،دار طيبة ،الرًيض ،الطبعة
الثانية.
األندلسي ،تْٕٓق ،دار الكتب العلميٌة،
* تفسًن البحر ا﵀يط ،أبو حيٌاف
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكىلُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.
ؿبمد بن سعود ،الرًيض،
احدم ،تْٖٔق ،جامعة ٌ
* التفسًن البسيط ،الو ٌ
الطبعة األكىلَُّْ ،ق.
* تفسًن التحرير كالتنوير ،ابن عاشور ،تُّٕٗـ ،الدار التونسيٌة ،تونس،
ُْٖٗـ.
ؿبمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،دار الػمنار ،القاىرة،
* تفسًن القرآف اغبكيمٌ ،
الطبعة الثانية.
ازم ،تَٔٔق ،دار الفكر ،بًنكت ،الطبعة األكىل،
* التفسًن الكبًن ،الفخر الر ٌ
َُُْقُُٖٗ/ـ.
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الطربم ،تَُّق ،دار ىجر ،اعبيزة  -مصر ،الطبعة األكىل،
* جامع البياف،
ٌ
ُِِْقََُِ/ـ.
مؤسسة النشػػر
ػحمد حسػػن
النجفي ،تُِٔٔقٌ ،
* جواى ػػر الكالـ ،م ٌ
ٌ
اإلسالمي ،الطبعة األكىلُّْْ ،ق.
ٌ
اإلسالمي ،بًنكت ،الطبعة
اعبوزم ،تٕٗٓق ،الػمكتب
* زاد الػمسًن ،ابن
ٌ
ٌ
الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
* ش ػ ػرائع اإلسالـ ،نػجػػم الدين الػحلٌ ٌػي ،تٕٔٔق ،دار القػارئ ،بيػركت،
الطبعة اغبادية عشرةُِْٓ ،قََِْ/ـ.
البخارم ،تِٔٓق ،دار ابن كثًن ،دمشق  -بًنكت ،الطبعة
* صحيح
ٌ
اػبامسةُُْْ ،قُّٗٗ/ـ.
* صحي ػح مس ػلم ،تُِٔق ،دار الػحديث ،القاى ػرة ،الطبعة األكلػى،
ُُِْقُُٗٗ/ـ.
اإلسالمي ،الطبعة األكىل،
مؤسسة النشر
* العركة الوثقى،
اليزدم ،تُُٗٗـٌ ،
ٌ
ٌ
َُِْق.
* فتح البارم ،ابن حجر العسقالينٌ ،تِٖٓق ،دار الػمعرفة ،بًنكت.

ػمحالت ٌػي ،الطبعة
ػحر
العاملي ،تَُُْق ،مكتبة ال ٌ
* الفوائد الطوسيٌة ،ال ٌ
ٌ
الثالثةُِّْ ،ق.
* يف ظالؿ القرآف ،سيٌد قطب ،تُٔٔٗـ ،دار الشركؽ ،القاىرة  -بًنكت،
الطبعة الثانية كالثالثوفُِّْ ،قََِّ/ـ.

حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار
* قضاًي الػمرأة بٌن التقاليد الراكدة كالوافدة ،مػ ٌ
الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة السابعةُِِْ ،قََِِ/ـ.
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الزـبشرم ،تّٖٓق ،مكتبة العبيكاف ،الرًيض ،الطبعة األكىل،
الكشاؼ،
* ٌ
ٌ
ُُْٖقُٖٗٗ/ـ.
جوزم ،تٕٗٓق ،دار
* كشف الػمشكل من حديث الصحيحٌن ،ابن الػ ٌ
الوطن ،الرًيض.
سي ،تَْٔق ،دار الكتاب
* الػمبسوط فػي فقو اإلماميٌة ،أبو جعفر الطو ٌ
اإلسالمي ،بًنكتُُِْ ،قُِٗٗ/ـ.
ٌ
متنوعة ،ابن ب ػاز ،تُٗٗٗـ ،دار القاسم،
* مػجمػوع فتاكل كمقاالت ٌ
الرًيض ،الطبعة األكىل.
ػحمد الركحان ٌػي ،تُٕٗٗـ ،مكتبة األلفٌن،
* الػمسائل الػمنتخبة ،فتاكل م ٌ
الكويت ،الطبعة األكىلُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.
ػحمد الصدر ،تُٗٗٗـ ،دار كمكتبة البصائر،
* مسائل كردكد ،فتاكل م ٌ
بًنكتُُّْ ،قََُِ/ـ.
ػمرعشي
الطباطبائي ،تَُٕٗـ ،مكتبة ال
* مسػػتمسػػك الع ػ ػػركة ،مػحسن
ٌ
ٌ
النجفيَُْْ ،ق.
ٌ

الزجاج ،تُُّق ،عالػم الكتب ،بًنكت ،الطبعة
* معاين القرآف كإعرابوٌ ،
األكىلَُْٖ ،قُٖٖٗ/ـ.
* مفاتي ػػح الش ػ ػرائػػع ،الفيض الكاشان ٌػي ،تَُُٗق ،مػجمع الذخائػػر
اإلسالميٌةَُُْ ،ق.
ؿبمد بن سعود ،الرًيض،
* منهاج السنٌة النبويٌة ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،جامعة ٌ
الطبعة األكىلَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
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اإلسالمي ،الطبعة
مؤسسة النشر
علي
ػجيٌ ،
ٌ
ٌ
األضبدم الػميان ٌ
* مواقف الشيعةٌ ،
الثالثةُُّْ ،ق.
* الػموسوعة الفقهيٌة ،كزارة األكقاؼ ،الكويت.

مؤسسة
ػحمد عبد الرضبن شػميلة األىدؿٌ ،
* نكاح الػمتعة دراسة كتػحقيق ،م ٌ
الػخافقٌن ،دمشق ،الطبعة األكىلَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.
مؤسسة الكتب
* النكت كالعيوف ،الػ
ماكردم ،تَْٓق ،دار الكتب العلميٌةٌ ،
ٌ
الثقافيٌة ،بًنكت.

الطوسي ،تَْٔق ،دار
ػجرد الفقو كالفتاكل ،أبو جعفر
* النهاية يف م ٌ
ٌ
العرّب ،بًنكت ،الطبعة الثانيةََُْ ،قَُٖٗ/ـ.
الكتاب ٌ
مؤسسة السيٌدة الػمعصومة ،الطبعة األكىل،
* ىداية العباد ،لطف هللا الصايفٌ ،
َُِْق.
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الـمححويات

ال ّ
ـمقدمة

ٓ

الفحاوى ألاثيمة

ٕ

بين الـمحعة والاسحمناء
ّ
الشرعية
جعطيل ألاحكام

َّ
ّْ

ذريعحان فاسدثان

ّٗ

إبطال الاسحدالالت

ُْ

الخاثمة

ٔٓ

الـمصادر والـمراجع

ُٔ
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