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 قال تعاىل:
 

أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اْْلَْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل  يَ ﴿* 
وَن َعْن َسِبيِل اّللَِّ    .(ٔ)﴾النَّاِس ِِبْلَباِطِل َوَيُصدُّ

َها َوَما َبَطَن﴾*                    . (ٕ)﴿َوََل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ
ْْثَ َواْلبَ ْغَي بَِغرْيِ *  َها َوَما َبَطَن َواْْلِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ َا َحرََّم َرّبِّ ﴿ُقْل ِإَّنَّ

اْلَْقِّ َوَأْن ُتْشرُِكوا ِِبّللَِّ َما َلَْ يُ نَ ّزِْل بِِه ُسْلطَاًًن َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اّللَِّ َما ََل 
                  . (ٖ)تَ ْعَلُموَن﴾

ْثِْ َواْلَفَواِحشَ ﴿َوالَِّذيَن ََيَْتِنُبوَن َكبَ *                    . (ٗ)﴾ائَِر اْْلِ
ْثِْ َواْلَفَواِحَش ِإَلَّ اللََّمَم﴾*   . (٘)﴿الَِّذيَن ََيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اْْلِ
                  . (ٙ)﴾﴿َوََل تَ ْقَربُوا الّزًَِن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًل * 
 * َ َها آَِبَءًَن َواّللَُّ أََمَرًَن ِِبَا ُقْل ِإنَّ اّللَّ ﴿َوِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدًَن َعَلي ْ

                                                           
 .ٖٗالتوبة:  (ٔ)
 .ٔ٘ٔاْلنعام:  (ٕ)
 .ٖٖاْلعراف:  (ٖ)
 .ٖٚالشورى:  (ٗ)
 .ٕٖالنجم:  (٘)
 .ٕٖاْلسراء:  (ٙ)



                  . (ٔ)ََل ََيُْمُر ِِبْلَفْحَشاِء أَتَ ُقوُلوَن َعَلى اّللَِّ َما ََل تَ ْعَلُموَن﴾
ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌ  ﴿َوََل تَ تَِّبُعوا*  وِء  .ُخطَُواِت الشَّ َا ََيُْمرُُكْم ِِبلسُّ ِإَّنَّ

                  . (ٕ)َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اّللَِّ َما ََل تَ ْعَلُموَن﴾
ْيطَاِن َوَمْن يَ تَِّبْع ُخطَُواِت أَي ُّهَ  ﴿يَ *  ا الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ

ْيطَاِن فَِإنَُّه ََيُْمُر ِِبْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر﴾                   . (ٖ)الشَّ
هَ *  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ ى َعِن ﴿ِإنَّ اّللََّ ََيُْمُر ِِبْلَعْدِل َواْْلِ

ُروَن﴾    . (ٗ)اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
َها َوَجَعَل *  ﴿َوِمْن آَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك ََلَيٍت لَِقْومٍ  ُروَن﴾ بَ ي ْ    . (٘)يَ تَ َفكَّ
ُ ِمْن َفْضِلهِ ﴿*  ُدوَن ِنَكاًحا َحَّتَّ يُ ْغِنيَ ُهُم اّللَّ              . (ٙ)﴾َوْلَيْستَ ْعِفِف الَِّذيَن ََل َيَِ

             . (ٙ)﴾َفْضِلهِ 
﴿الزَّاِن ََل يَ ْنِكُح ِإَلَّ زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ََل يَ ْنِكُحَها ِإَلَّ زَاٍن أَْو  *

        .(ٚ)ُحّرَِم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنَي﴾ُمْشرٌِك وَ 

                                                           
 .ٕٛاْلعراف:  (ٔ)
 .ٜٙٔ-ٛٙٔالبقرة:  (ٕ)
 .ٕٔالنور:  (ٖ)
 .ٜٓالنحل:  (ٗ)
 .ٕٔالروم:  (٘)
 .ٖٖالنور:  (ٙ)
 .ٖالنور:  (ٚ)
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 مقّدمةـال

 
، أك بعض بيح بعض صور الزىنقد يٌدعي بعض الطاعنٌن أٌف اإلسالـ يي 

ت، أك الزكاج سٌمى: الزكاج اؼبؤق  ؛ كالطاعن إمٌبا يقصد ما يي الصور القريبة من الزىن
متعة النساء، أك متعة النكاح؛ لتمييزه من متعة  :سٌمىاؼبنقطع، أك زكاج اؼبتعة، كيي 

 اختصارنا. (،متعةػال)الطالؽ، كمن متعة اغبٌج. كىو مشهور ابسم 
قد اتٌفقوا على  (اإلسالـ)منسوبٌن إىل ػمؤٌلفٌن الػمهور الػجواب: إٌف جػكال 

يف مؤٌلفات  -عمومنا  - حصورةػمتعة. أٌما إابحتها، فهي مػالقوؿ بتحرًن ىذه ال
  .مؤٌلفٌن اؼبنسوبٌن إىل اإلسالـػبعض ال
مكن أف ػي مسائل التأليفٌية االتٌفاقٌية؛ كلذلك ال يالػمسألة ليست من ػفال
، فتكوف ىذه التهمة للوحي الػمينز ؿقة وافً ها مي ػ، أبنٌ الطاعني  ، كالبيحي مي ػيقطع ال
 إىل صورة أتليفٌية اختالفٌية، غًن قطعٌية. مستندةن 
فٌن، مؤلًٌ ػكيف يغٌض النظر، عن اتٌفاؽ صبهور ال  :جب من الطاعنكالع 

، كيعمد إىل (اإلسالـ)متعة، فال ينسب ربريبها إىل ػعلى القوؿ بتحرًن ىذه ال
م الناس أٌف وىً مؤٌلفٌن، فٌبن خالفوا قوؿ اعبمهور، يف ىذه اؼبسألة؛ ليي ػرأم بعض ال

 !!مؤٌلفٌن؟!ػفقهيًّا، لبعض ال، كليس رأًين إسالمي   متعة حكمه ػإابحة ال
كالطاعن قد غفل، أك تغافل، عن الردكد الكثًنة، اليت كٌجهها صبهور 

ى القائلٌن إبابحتها، كما غفل، أك تغافل، عن األدٌلة الكثًنة، اليت ػمؤٌلفٌن، إلػال
 !!ساقها اعبمهور؛ إلثبات ربريبها!
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ن؛ فإٌّنم ليست خبالؼ نظرة الطاع - متعةػإىل ال -فنظرة اعبمهور 
يطعنوف يف القوؿ إبابحتها، كما يطعن ىو؛ كلكٌن الفرؽ بينهما أٌف اعبمهور إمٌبا 

كالطاعن يوٌجو مطاعنو إىل الشريعة  ؛إىل رأم فقهيٌ  ممطاعنه وفهيوجًٌ 
 .إسالمي   شرعي   متعة حكمه ػأٌف إابحة ال م الناسى وىً اإلسالمٌية؛ ألنٌو يي 

غبكم الشرعٌي؛ فالرأم الفقهٌي من كالفرؽ كبًن بٌن الرأم الفقهٌي، كا
يف أتليفو  الوحيى الػمينز ؿى صيب إذا كافق يي  :ف الفقهٌي، كىو بشره مؤلًٌ ػإنتاج ال
 .الفقهيٌ  يف أتليفو الوحيى الػمينز ؿى ط  إذا خالف كىبي  ،الفقهيٌ 
 ، كىو حكمه  على النبٌ  ،ؿنز  مي ػأٌما اغبكم الشرعٌي؛ فهو اغبكم ال 
خبالؼ الرأم الفقهٌي؛ فإنٌو قد يكوف من صبلة األخطاء،  ،إمن اػبط معصوـه 

فة للمصدر الوحيد خالً مي ػمصادر السقيمة، الػمؤٌلف على الػحٌن يعتمد ال
 ؿ.نز  مي ػهٌي الػالصحيح: الفهم السليم للوحي اإلل

تسقط  (مةػجريػشخصٌية ال) إ، كمبد(قطعٌية األدٌلة) إكابالعتماد على مبد 
إىل صورة  دةه مستنً  همةه ػها تػ؛ ألنٌ (اإلسالـ)هة إىل موج  ػ، ال(عةمتػإابحة ال) همةي ػت

  .غًن قطعٌية؛ فهي صورة من الصور التأليفٌية االختالفٌية
مة شخصٌية، تتعٌلق ػجريػمة، فالػٌدت جري، إذا عي (متعةػإابحة ال)كألٌف 
 ، دكف من(اإلسالـ)ى ػمنسوبٌن إلػإبابحتها، من ال واػمن أفت م، كىأبصحاهبا
بعد ذلك   بنسى ؛ فكيف تي ، الذين قالوا بتحريبهامؤٌلفٌنػمهور الػمن ج ،سواىم
 !!؟!(الشريعة اإلسالمٌية)ى ػإل ،كٌلو

 حبرمة ىذه -غًن الػمقتًنع  -كقد جاء ىذا الكتاب؛ إلقناع القارئ 
، كال سٌيما تلك اليت قبدىا يف كيتيب )أحبار الػمتعة(؛ كأعين هبم علماء الػمتعة
 اإلمامٌية االثين عشريٌة، الذين أنتجوا )الفتاكل األثيمة(، يف إابحتها.الطائفة 

 كهللا يهدم من يشاء إىل صراط مستقيم.
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 الفحاوى ألاثيمة

 

تٌتضح   (القطعٌيات اإلسالمٌية)، كبٌن (متعةػأحبار ال)موازنة بٌن فتاكل ػابل 
 تة.مؤق  ػمتعة الػمن إابحة ال (الشريعة اإلسالمٌية) كٌل الوضوح براءةي 

بوضوح أٌف ىذه لنا يتبٌٌن  (متعةػأحبار ال)كابالٌطالع على فتاكل  
  (.ىػالزن)صورة من صور  (متعةػال)

محر مات القطعٌية، يف الشريعة اإلسالمٌية؛ فما معىن ذلك ػك)الزىن( من ال
ى(، من ػم )الزنػمتعة(، بتحريػالتناقض الشيطايٌن العجيب، بٌن إقرار )أحبار ال

 ى(، من جهة أخرل؟!!!ػإابحتهم لصورة من صور )الزن جهة، مع
تكوف أبشع صور  -يف بعض اغباالت  - ىذه )الػمتعة الػمؤق تة( بل إفٌ 

 الزىن؛ لسببٌن رئيسٌن:
 . (ُ)ع ابلعفيفةقد اتٌفقوا على استحباب التمت   (متعةػأحبار ال)أٌف  -1

تتورٌع عن اؼبتعة؛ فكانت كىذا يعين أٌف العفيفة اليت تتورٌع عن الزىن، لن 
كن أف قبد يف الزانيات اؼبتعة أكثر بشاعة من الزىن، من ىذا الوجو؛ ألنٌنا ال يبي 

كن أف قبد الكثًن من العفيفات، قد البدعن هبذه عفيفة كاحدة، كلكٌننا يبي 
 ، كمارسن اؼبتعة.(الفتاكل األثيمة)
، كيبالغ  (عة اإلسالمٌيةالشري)متعة إىل ػينسبوف ىذه ال (متعةػأحبار ال)أٌف  -2

 .(ِ)كثًن منهم فيها، حٌّت يعٌدىا ضركرة من ضركرًٌيت مذىبهم
، يف (اإلسالـ)ستكوف منسوبة إىل  (متعةػال)كىذا يعين أٌف الدعوة إىل  

                                                           
 .ْْٓ/ِ، كشرائع اإلسالـ: َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ّٔ-ِٔ/ْ( انظر: مسائل كردكد: ِ)
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، الذين (أعداء اإلسالـ)ي اٌدعاء ػ، كيف اٌدعاء أتباعهم، كف(بيحٌنمي ػال)اٌدعاء 
 . (اإلسالـ)غاية ؽبم أعظم من الطعن يف  ال

 ،ى؛ ألٌف اإلسالـ ىو أعظم دينػمتعة أبشع صور الزنػكلذلك تكوف ال 
ى، كالنهي الصريح عن القرب من ػو على النهي الصريح عن الزناشتملت أحكامي 

ـى  غض   ى؛ ففرضى ػالزن هى عن االختالط، ػملبس، كنػيف ال البصر، كاالحتشا
 كاإلغراء، كغًن ذلك.

فاحشة شنعاء، ال يكاد  (اإلسالـ)بوا إىل نس (متعةػأحبار ال)كلكٌن  
ا، ال قيمة لو، ػالباحث العاقل هبد بينها كبٌن سائر صور الزن ى، إاٌل فرقنا كاحدن

ٌم يسٌميها، بغًن ػبلسانو، ث (،خمرػشرب ال)كىو االسم، فكانوا كمن ينهى عن 
 ها.ػمها، كيدعو الناس إىل شربػاس

 :(الفتاكل األثيمة)فتدبٌر ىذه  د من صٌحة ىذا القوؿ،كإذا أردت التأك  
االستمتاع ابلطفلة الرضيعة، دبا عدا الوطء، من النظر،  هبوز :1-الفتوى

 . (ُ)كاللمس بشهوة، كالضٌم، كالتفخيذ
ال ريب يف أٌف الرضيعة ال يبيكن أف تكوف طرفنا يف عقد اؼبتعة، كىذا  تعليق:

يعين أٌف كلٌيها ىو الذم أجاز ىذا العقد، كأابح للمتمتًٌع أف يستمتع اببنتو 
ا.  الرضيعة، كلو تفخيذن

فأٌم كيٌل ذلك الذم يرضى هبذه اعبريبة القذرة؟! حٌّت فيٌساؽ أمريكا، 
البالغات، ال أظٌن أٌّنم يبيكن أف يهبطوا إىل قاع  الذين ال يبالوف بزنػى بناتػهم

 السفالة كاػبٌسة؛ ليسٌلموا بناهتم الرضيعات إىل ذائب الشهوة القذرة؟!!!

                                                           
، كمستمسك العركة: ُِِ/ِحرير الوسيلة: ػ، كتَِٓ/ٓ( انظر: العركة الوثقى: ُ)

 .ّٔٗ/ِ، كىداية العباد: َٖ-ٖٕ/ُْ
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إٌف رمي الرضيعة فريسة، بٌن ذائب حيوانٌية، أتكل غبمها: ىو أىوف 
 بكثًن من رميها فريسة، بٌن ذائب بشريٌة، أتكل براءهتا.

كاف يدفن ابنتو الوليدة، فػي تراب األرض؛   الذم -كاألب الػجاىلٌي  
ىو أرحم بكثًن من ذلك  -خشية سبػي العدٌك لػها، كاغتصابػها، إذا كربت 

األب، الذم يدفن ابنتو الرضيعة، يف تراب الػمتعة؛ من أجل حفنة من الػماؿ، 
 أك من أجل الطعاـ!!!   

استمتع  فإف م؛إاٌل من شٌذ منه ثًن من الزانة يتجٌنبوف الرضيعة،إٌف الك
أٌف  وفكدًر ذلك أمرنا مشركعنا، بل يي  كفال يعدٌ فإٌّنم ، بعضي الزانةلرضيعة اب

 ر، عند أكثر الناس.فعل شنيع مستنكى  استمتاعهم هبا
كلكٌن )أحبار اؼبتعة( ال يركف بذلك أبسنا؛ ككأٌف الرضيعة دمية، يهبها 

 !!! أبوىا ًلمن يشاء، كال يبايل دبا يفعلو هبا اؼبتمتًٌعوف؟
ا، بتسليم ابنتو الرضيعة،  -أيٌها األب  -فإف كنتى  فٌبن ال يرضى أبدن

قد أفتوا  -الذين تقٌلدىم كتعٌظمهم  -للمتمتًٌعٌن، فاعلم أٌف )أحبار اؼبتعة( 
 إبابحة ىذا االستمتاع القذر؛ فال تكونٌن من اؼبتعٌصبٌن، كال من اؼبخدكعٌن!!! 

 . (ُ)إذف أبيها، دبا عدا الوطء دكف، من ع ببنت التاسعةالتمت   هبوز :2-الفتوى
 ىذا ما يتجٌنب كثًن من الزانة فعلو، مع فتاة، يف التاسعة من عمرىا. تعليق:

كلكم أف تتخٌيلوا ما يبيكن أف يفعلو اؼبتمتًٌع ببنت التاسعة، من صور االستمتاع 
 القذر، ابستثناء الوطء، كمنها التفخيذ قطعنا!!!

فليست كبنت العشرين،  -بال ريب  -إٌف البداع بنت التاسعة أمر كارد 
يف الفهم كاغبذر كاالحرتاز، فإذا كانت ابلغةن يف جسدىا، فإٌّنا ستبقى طفلةن 

                                                           
 .َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
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انقصة الفهم، ال تيدرًؾ خطورة األمر، كال تبايل دبا يفعلو اؼبتمتًٌع هبا؛ فتنخدع 
ىا إىل ككره؛ ليمسخ براءهتا، كييوصيها ابؼباؿ القليل، أك ابؽبداًي التافهة؛ كأيخذ

 بكتماف األمر؛ كيىًعديىا، كييػمٌنيها!!!
فإذا كجد اؼبتمتًٌع أٌف بنت التاسعة قد استجابت لذلك، كلػم تفعل ما 
يكٌدر اللقاء الثاين، فإنٌو سيطمع يف التكرار، فيدعوىا كييغريها ابؼباؿ كاؽبداًي،  

 كٌلما اشتهاىا!!! 
ا أف ييػ مهًٌد اؼبتمتًٌع الطريق، لبعض أصحابو؛ ليتمٌتعوا هبا، دبا كليس بعيدن

عدا الوطء؛ فتكوف بنت التاسعة عندىم، يتناكبوف عليها، كما تتناكب الزانة 
على العواىر؛ إذ ال ًعٌدة تلتـز هبا، حٌّت لو كانت فٌبن ربيض، ما داـ الوطء غًن 

ا أ ف يعاشرىا عشرات حاصل، عند التمت ع؛ فإذا استسهلىٍت ذلك، فليس بعيدن
 الرجاؿ، يف شهر، أك يف سنة، أك يف بضع سنوات!!!

كلك أف تتخٌيل اآلاثر الشيطانٌية ؽبذا التمت ع، كال سٌيما اإلدماف على 
اؼبتعة الشهوانٌية القذرة، كاإلدماف على تنو ع الرجاؿ اؼبتمتًٌعٌن؛ فأٌم زكجة 

ؿ، على ىذا النحو ستكوف ىذه البنت، إذا كربت، كقد عاشرىا عشرات الرجا
 القذر البشع، كأٌم ظبعة ستصاحب تلك البنت اؼبخدكعة!!!

 . (ُ)ىاؤ كط كهبوزع ابلبكر، اليت ليس ؽبا أب، التمت   هبوز :3-الفتوى
بدالن من ضباية الفتاة اليتيمة، من أيدم العابثٌن، هبٌوزكف للرجل أف  تعليق:

عد ذلك، كقد خسرت فمن الذم يرغب يف نكاحها، ب ؛يتمٌتع هبا، كهبامعها
  !!كن أف زبسره اؼبرأة؟!أعٌز ما يبي 
فة؛ إٌف بعض الزانة قد يتجٌنبوف الزىن مع اليتيمة، كاؼبسكينة، كاؼبستضعى  

                                                           
 .ْْٓ/ِ ، كشرائع اإلسالـ:َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
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 ألٌّنم يرأفوف هبٌن، كيقتصركف على الوقحة اؼبستهرتة. 
يزكف استغالؿ ضعف البكر اليتيمة، كحاجتها،   كلكٌن )أحبار اؼبتعة( هبي

سٌيما بعد موت أبيها، فييسرع إليها اؼبتمتًٌع؛ ليسلب منها أعٌز  كحاجة أىلها، كال
 ما سبلكو، كىو بكارهتا، كبراءهتا، كشرفها؛ من أجل حفنة من اؼباؿ!!! 

ع ابلبكر، من دكف إذف كلٌيها، إذا خافت على نفسها التمت   هبوز :4-الفتوى
ابلكفؤ، مع رغبتها إليو، ككاف اؼبنع  التمت عها من كلي   هاالوقوع يف اغبراـ، كمنع

 . (ُ)على خالؼ مصلحتها، فيسقط اعتبار إذنو
زباؼ على نفسها من الوقوع يف الزىن، فتخوف أابىا، كتعصيو؛ ألنٌو  تعليق:

ع ابلكفؤ، الذم ترغب إليو؛ فتكوف يعرؼ مصلحتها، حٌن يبنعها من التمت   ال
 ليحميها من الزىن ابؼبتعة!!!ع هبا، م الرجل اؼبتمتًٌ بيدى  ألعوبةن 

الشاة، اليت تفٌر  لً ثى كمى   الفتاة اليت تفٌر من الزىن، فتلجأ إىل التمت ع، لى ثى مى إٌف 
؛ أك كما قيل من ذئب شرس، فتلجأ إىل ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب األٌكؿ

 !   «!!كاؼبستجًن من الرمضاء ابلنار»يف األمثاؿ: 
أبيها؛ كىل تكوف مصلحة البكر ىل تعرؼ البكر مصلحتها أفضل من 

 يف التمت ع، الذم ال نفقة فيو، كال توارث، مع خسارهتا أعٌز ما سبلكو؟!!! 
كىل التمت ع ىو الطريق الصحيح لتجن ب الزىن؛ كىل الرجل الكفؤ ىو 

 القادر على التمت ع ابلفتيات، كسبتيعهٌن؟!!!
يشٌجع الفتيات  -ة يف عالقة اؼبتع -إٌف إسقاط اعتبار إذف كيٌل البكر 

 الراغبات يف التمت ع، على االستهتار كالعقوؽ كالعصياف كاػبيانة. 
فكما أٌف الزانيات ال ينتظرف اإلذف، من أكليائهٌن، فيزنٌن سرًّا، فكذلك 

                                                           
 .ٗٗ/ُ( انظر: مسائل كردكد: ُ)
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 اؼبتمتًٌعات ال ينتظرف اإلذف من أكليائهٌن. 
خبالؼ كالفرؽ بينهما أٌف الزانية ال تٌدعي أٌف خيانتها ألبيها مشركعة، 

اؼبتمتًٌعة اليت يبيكن أف تعتمد على ىذه الفتول؛ لتسوٌغ لنفسها خيانتها ألبيها، 
 حٌن أعرضت عن استئذانو يف اؼبتعة.  

 . (ُ)ع ابلبكر البالغة الرشيدة، كليس لولٌيها أف يعرتضالتمت   هبوز :5-الفتوى
إٌّنا الدعوة إىل اإلابحٌية الغربٌية اؼبعركفة، يف ىذا العصر؛ فليس من حٌق  تعليق:

 ، حٌّت إذا كانت بكرنا!!! رشيدةن  الويٌل أف يعرتض، ما دامت اؼبرأة ابلغةن 
 كىل يصٌح أف توصىف ابلرشد امرأةه، ترغب يف اؼبتعة، كسبارسها؟!!! 
ف إذف كلٌيها، إذا كاف كلٌيها ٌية، من دك ع ابلفتاة األكربػٌ التمت   هبوز :6-الفتوى

ى ػحتاج إلػها، فال تػي شؤكنػى نفسها، فػأرخى عناف البنت، كأككلها إل قد
 . (ِ)مسلمة، أيضناػي الػى فػٌ االستئذاف، حت

ي يعشن يف ػالالت -منتسبات إىل اإلسالـ ػبدالن من حٌث الفتيات ال تعليق:
متعة ػبفتول إابحة ال (متعةػأحبار ال)ب الفواحش، أييت على ذبن   -الدكؿ الغربٌية 

  !!!حرٌيٌة الشخصٌيةػيف بالد ال يعشنى  منى دي  ؽبٌن، ما
تهم؛ فيسافركف إىل أكراٌب؛ ككذلك سيجد الرجاؿ يف ىذه الفتول ضال   
 ع ابلفتيات األكربٌػٌيات، الاليت ال يتحٌرجن من الفواحش، أبٌم اسم كانت.للتمت  

اغبرص، على تلبية رغبات اؼبتمتًٌعٌن، من ك)أحبار اؼبتعة( حريصوف، كٌل  
الرجاؿ؛ فإذا لػم يتيٌسر ؽبم التمت ع ابؼبنتسبات إىل اإلسالـ، يف البالد العربٌية؛ 
بسبب القيود العيرفٌية، أك غًنىا؛ فما عليهم إاٌل اإلفادة من ىذه الفتول، ابلتوج و 

                                                           
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسالـ: ُ)
 .ََُ/ُ( انظر: مسائل كردكد: ِ)
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عيش ىناؾ، يبيكن أف يكوف إىل البالد الغربٌية، حٌّت الػمنتسبة إىل اإلسالـ، فٌبن ت
   كلي ها قد أرخى عنانىػها، فال حاجة إىل استئذانو!!! 

ع ابلكتابٌية، إذا كانت ال تعتقد حٌلٌية اؼبتعة، كلكٌنها التمت   هبوز :7-الفتوى
استجابت طمعنا يف اؼباؿ
(ُ). 

ٌنها إمٌبا ع؛ العتقادىا حٌلٌيتو، لكم تكن زانية، تلك اليت ال تقبل التمت  ػإذا ل تعليق:
 ي اؼباؿ؛ فماذا تكوف؟!!! ػتقبلو؛ طمعنا ف

ى، كبٌن ػع ابلزانية، اليت ال تعتقد حٌلٌية الزنكما الفرؽ بٌن دفع اؼباؿ؛ للتمت   
 تعتقد حٌلٌية اؼبتعة، لكٌنها تقبلها من أجل اؼباؿ؟!!! دفعو ؽبذه الكتابٌية، اليت ال

 . (ِ)ها من الفجورعليو منعي ع ابلفاجرة، كال هبب التمت   هبوز :8-الفتوى
كىذه أيضنا صورة من صور اإلابحٌية الغربٌية، كالدًيثة األمريكٌية اؼبشهورة،  تعليق:
ع ال ينظر إىل اؼبرأة، اليت يتمٌتع هبا، إاٌل كما ينظر الرجل إىل اؼبرحاض، فاؼبتمتًٌ 

نعو م يبػه من الدخوؿ بعده، كما لالذم يدخلو؛ لقضاء حاجتو، مٌث ال يبنع غًنى 
 !!!إليو وه، فٌبن سبقغًني 

كال يبايل )أحبار اؼبتعة( ابألمراض اعبنسٌية الفٌتاكة اليت تكوف الفاجرة أداةن  
ملو ثةن؛ لنقلها من رجل إىل رجل، حٌّت يصل اؼبرض، إىل امرأة بريئة عفيفة، 

    ذنب ؽبا إاٌل أٌف زكجها يبارس الرذيلة مع العواىر!!! ال
، ليست يف ، من كوف اؼبرأة خلٌيةن اؼبتمتًٌع أف يتحٌقق على ال هبب :9-الفتوى

 . (ّ)هبا عالتمت   وذٌمة زكج حٌي، عند طلب

                                                           
 .ِٕ-ُٕ/ِ( مسائل كردكد: ُ)
 .ْْٓ/ِ، كشرائع اإلسالـ: َْٗ( انظر: النهاية: ِ)
 .ْْٓ/ِ، كشرائع اإلسالـ: َْٗ( انظر: النهاية: ّ)
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الزانة يتجٌنبوف مقاربة اؼبتزٌكجات؛ خشية اغبمل، كما هبٌر إليو  بعضإٌف  تعليق:
من مشكالت؛ أك خشية معرفة الزكج، كانتقامو؛ أك خشية معاقبة القانوف، كغًن 

قات، هم، من اؼبطل  ػى من تستجيب لػذلك من اؼبوانع؛ كلذلك يتوٌجهوف إل
 م يتزٌكجن، من قبل.ػكاألرامل، كمن الاليت ل

ب على نفسو وجً يي قد ، تستجيب للزىن؛ فإنٌو امرأةن  ض الزانةبعفإذا تعٌرؼ  
 ق.و يف التحق  د نفسى هً ق من كوّنا بال زكج؛ ليأمن من التبعات، كهبي التحق  
ق على الرجاؿ الراغبٌن يف يعلموف أٌف إهباب التحق   (أحبار اؼبتعة)كلكٌن  
 األمر.ع يعين ضياع الكثًن من الفرص؛ كلذلك تساىلوا يف ىذا التمت  

فيكفي أف يسأؽبا عن حاؽبا، فإف نفت كجود الزكج، صٌدقها، كليس  
يف الزىن،  مهمًّا بعد ذلك أف تكوف اؼبرأة ذات زكج، يف الواقع، فتكوف راغبةن 

ع هبا، و إىل اؼبتمتًٌ تٍ كىي يف ذٌمة زكجها، فردٌبا حصل اغبمل، من الزكج، فنسبػى 
   !!!و إىل الزكجتٍ فنسبػى ها، ػع بمتمتًٌ ػحمل، من الػما حصل الػكربٌ 

رب  :11-الفتوى ريد أف الذم يي  -الرجل  ال هبب على أحد، من الناس: أف ىبي
 .(ُ)امن رجل، سبٌتع هبا، سابقن  ،م تعتدٌ ػأٌف ىذه اؼبرأة ل -يتمٌتع ابمرأة 

ل، فليس عليك أف تنصح أخاؾ كىذه الفتول أيضنا، من ابب التساىي  تعليق:
ع اؼبرأة عن انقضاء عٌدهتا، فإف اغبقيقة؛ بل يكفي أف يسأؿ اؼبتمتًٌ ربه ع، كزبي اؼبتمتًٌ 

ق من ذلك؛ فال تكونٌن قالت ابنقضائها، صٌدقها الرجل، كليس عليو أف يتحقٌ 
 أيٌها الناصح سببنا يف التفريق بينهما!!! 

كليس مهمًّا بعد ذلك أف تكوف اؼبرأة غًن معتٌدة، كتكوف قد ضبلت من  
 ع اعبديد!!!سب ضبلها إىل اؼبتمتًٌ ع سابق، فتنمتمتًٌ 

                                                           
 .َُُ/ُ( انظر: مسائل كردكد: ُ)



15 

كليس مهمًّا بعد ذلك أف تتحٌوؿ ىذه اؼبرأة إىل ألعوبة شهوانٌية؛ تتنٌقل 
برغبتها، بٌن الرجاؿ، كتٌدعي أٌف عٌدهتا قد انقضت، فيصٌدقها الراغب يف 

 ق!!!ع هبا، من دكف ربق  التمت  
رب ال هبب :11-الفتوى ٌدة، كأٌف عليها عن العً  ،اؼبتمت ع هبا على اؼبتمتًٌع أف ىبي

  .(ُ)الًعٌدة ب الرجاؿ، مٌدةذبن  
كىذه الفتول تؤٌكد الدعوة إىل اإلابحٌية، كما تؤٌكد النظرة الدكنٌية اليت  تعليق:

اليت سبٌتع هبا، كال سٌيما بعد أف يقضي منها  ،ع إىل اؼبرأةينظر هبا الرجل اؼبتمتًٌ 
 رمى للبهائم!!!كطره؛ فتكوف يف نظره كبقاًي الطعاـ الذم يي 

ٌدة، دىا إىل تلك العً رشً ع شهوتو منها، كال هبب عليو أف يي ػشبً فيكفي أف يي 
 ها من اغبمل!!!  مي ػى يربأ رحػ؛ حتٌ معلومةن  الرجاؿ، مٌدةن  بى اليت تفرض عليها ذبن  

 . (ِ)من طعاـ مهر دبقدار كفٌو ػكوف الهبوز أف ي :12-الفتوى
عطيها أشياء كثًنة، ة، زكاجنا شرعيًّا، يي أإٌف الرجل اؼبتزٌكج الذم يتزٌكج اؼبر  تعليق:

ا، فال يبي  كن انتقاصو؛ ألٌف أغلى من اؼبهر؛ كلذلك حٌّت إذا كاف اؼبهر درنبنا كاحدن
مشرب ػمأكل كالػموٌدة كالرعاية كالذرٌيٌة كالػعطي زكجتو اإلحصاف كالالرجل سيي 

 حتاج إليو.ػا تمسكن، كسائر مػملبس كالػكال
 عطي اؼبرأة اليت يتمٌتع هبا؟ ع، فماذا يي أٌما الرجل اؼبتمتًٌ  

إٌف اؼبرأة إذا كانت تقبل ابؼبتعة؛ من أجل اؼباؿ، فإٌف كفًّا من طعاـ، 
 كن أف يكوف كافينا؛ إلشباع رغبتها، كال سٌيما أٌّنا ستخسر أعٌز ما سبلكو.يبي  ال

                                                           
، كاؼبسائل ٖٔ/ِ، كمسائل كردكد: ْٕٓ/ِ، كشرائع اإلسالـ: ْٖٗانظر: النهاية: ( ُ)

 .ّْٕاؼبنتخبة: 
 .ْٓٓ/ِ، كشرائع اإلسالـ: ُْٗ( انظر: النهاية: ِ)
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؛ بسبب جوع شديد، أك عطش ضطرٌ ستثىن من ذلك، إاٌل اليت تي كال يي  
ىة. فبدالن من إطعاـ ىذه اؼبرأة؛ ابتغاء كرى ع الرجل على اؼبتعة مي طاكً شديد؛ فتي 

 مرضاة هللا، يعمد الذئب الدينء إىل مساكمتها على عٌفتها!!!
ا، أك بعض يـوي هبوز أف :13-الفتوى ، كلو ساعة كوف األجل يومنا كاحدن

 . (ُ)كاحدة ؿبٌددة
عطي اؼبرأة ما ربتاج إليو؛ إلشباع رغبتها ع يي قاؿ: إٌف الرجل اؼبتمتًٌ قد يي  تعليق:

مهر القليل كما هبوز يف ػعطي الزكج زكجتو ما ربتاج إليو؛ كإٌف الالفطريٌة، كما يي 
 متعة. ػالزكاج الدائم، هبوز يف ال
، ككاف الرجل ميسورنا،  ،هاػع بمتمت  ػمرأة الػفإف أصٌرت ال على مهر غاؿو

 ،ي الزكاج الدائمػف ،مرأةػيها، دفعو إليها، بال إشكاؿ؛ كما لو أصٌرت الكراغبنا ف
، مع كوف الرجل ميسورنا، كراغبنا فيها.  على مهر غاؿو

كاعبواب عن ىذا االٌدعاء الفارغ يكمن يف ىذه الفتول األثيمة، اليت ىي 
 !!!حقيقة أقذر فتول يف موضوع اؼبتعةػيف ال

سوٌغ تة، فكيف يي الرجل كاؼبرأة يف اؼبتعة مؤق  فإذا كانت مٌدة العالقة بٌن 
 مبيحوف ألنفسهم أف يعٌدكا اؼبتعة صورة من صور الزكاج؟!!!ػال

من كقوعو؛  ة،كن أف ينتهي بفراؽ، بعد ساعأٌم زكاج ذاؾ، الذم يبي 
خالؼ طارئ، أٌدل إىل الطالؽ؛ بل ىو فراؽ مبيٌن على اتٌفاؽ، بٌن الرجل ػل ال
 ها؟!!!  ػع بمتمت  ػال مرأةػع، كالمتمتًٌ ػال

 ،أشبو ابلفراؽ -عة ع كاؼبتمتًٌ بٌن اؼبتمتًٌ  -اؼببيٌن على االتٌفاؽ  ،أليس الفراؽ
 اؼببيٌن على االتٌفاؽ، بٌن الزاين كالزانية؟!!! 

                                                           
 .ُّْ، كاؼبسائل اؼبنتخبة: ْٓٓ/ِ، كشرائع اإلسالـ: ُْٗ( انظر: النهاية: ُ)
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عة من التمٌتع ىو نيل كٌف من طعاـ، بل كاف م يكن غرض اؼبتمتًٌ ػكإذا ل
 ساعةك الرغبة، بعالقة مٌدهتا غرضها إشباع رغبتها الفطريٌة؛ فهل ستنطف  تل

 ، متجنًٌبة الرجاؿ،تعتدٌ س -تة مؤق  ػمتعة الػبعد ىذه ال -ها نٌػ؛ كال سٌيما أكاحدة
  من الزمن؟!!!مٌدة 

مع  األقراء، ذكات من كانت إذا هبا، اؼبتمت ع ًعٌدة يف كقد اختلفوا
 حيضتاف، كقيل: حيضة فقيل: اليأس، كعدـ اغبمل، كعدـ الدخوؿ هبا،

 فعٌدهتا حبلى، كانت إذا كنصف، كقيل: طيهراف. أٌما كقيل: حيضة كاحدة،
يومنا كأربعوف طبسة فًعٌدهتا ربيض، ال فٌبن كانت اغبمل؛ كإذا كضع

(ُ).  
فإذا احتاجت إىل إشباع رغبتها مرٌة أخرل؛ فإٌما أف تصرب إىل انقضاء 

ٌدهتا شريكها اعبديد أٌف عً ٌدة، مونبة ٌدهتا، أك تتوٌجو إىل التمٌتع قبل انقضاء العً عً 
.ػى، الذم فٌرت منو اسػقد انقضت، أك تتوٌجو إىل الزن  منا، ككقعت فيو فعالن

ا أف ، كجاءىا متمتًٌ العٌدةعة مٌدة صربت اؼبتمتًٌ  ففإ ، فليس بعيدن ع اثفو
؛ لتلتـز بعد ساعةع األٌكؿ، فال يلبث معها أكثر من وبصل ما حصل، مع اؼبتمتًٌ 

 ٌدة اثنية. ذلك، بعً 
؛ فتكوف قد ة من الزمنكىكذا يف كٌل مرٌة، تتمٌتع يومنا، كتعتٌد مدٌ 

، ةكاحد ساعةرجاؿ، لبثت مع كٌل رجل منهم  بضعةعاشرت يف سنة كاحدة 
 . من الزمن كصربت بعد كٌل متعة مٌدة

فإذا مٌرت طبس سنوات، كىي على ىذه اغباؿ، فإٌّنا تكوف قد عاشرت 
؛ فال ، ىو االلتزاـ فقط يكوف بينها كبٌن الزانية غًن فرؽ كاحد كبو ثالثٌن رجالن

 ٌدة؛ إف التزمت هبا، كأىٌن ؽبا ذلك؟!!! ابلعً 

                                                           
 .ُّٗ-ُّٓ/ٔ( انظر: العركة الوثقى: ُ)
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أين ىذا اإلشباع اؼبتقٌطع، اؼبملوء ابغبسرة كاالحتقار، من إشباع الزكاج 
  !!الدائم، اؼبملوء ابؼبوٌدة كاالحرتاـ؟!

، يف طبس سنوات؛ كماذا عن ىذه اؼبرأة، اليت تنٌقلت بٌن ثالثٌن رجالن 
فصارت كالزانية، اليت ال تعرؼ الشريك الواحد الدائم، فهي تتنٌقل بٌن الزانة 

 الغرابء، الذين ينظركف إليها كما ينظركف إىل اآللة؟!!!
يف تشويو الفطرة النقٌية، كربويل  ،ألن تكوف تلك اؼبتعة األثيمة سببنا كبًننا

 اؼبتناكبوف؟!!!شهوانٌية، يتناكب عليها دمية  اؼبرأة إىل
سبامنا، بال مشاعر، كال رغبات، كال حسرات؛  كالدمية،كليتها كانت  
نة على التنوٌع، ال ذبد اللٌذة إاٌل يف تغيًن دمً مي  -بال ريب  -كلكٌنها ستكوف 

الرجاؿ؛ فإذا تزٌكجت يومنا، زكاجنا دائمنا؛ فإٌّنا لن هتنأ برجل كاحد، كسرتغب يف 
 ػبيانة!!!  تغيًنه، إٌما ابلطالؽ، أك اب

من الًعٌدة، أبف  -عندىم  -كفوؽ ىذا كٌلو، يبيكن أف تتخٌلص اؼبتمتًٌعة 
، (ُ)االستمتاعات من ذلك سول ما لو كهبوزتشرتط على اؼبتمتًٌع عدـ الوطء، 

 كمنها التفخيذ، كما ضارعو، فبٌا ال يؤٌدم إىل الوطء.
 -عندىم  -اؼبتمتًٌعة فإذا انتفى الوطء، انتفت الًعٌدة؛ كابنتفائها تكوف 

  .حرٌةن، يف االستكثار من اؼبتعة، كاالستمرار فيها
فال ييستبعىد أف يتمٌتع هبا يف اليـو الواحد عشرة رجاؿ، يتناكبوف على 

 االستمتاع هبا، من دكف كطء، كٌل رجل يبقى معها ساعةن كاحدةن!!! 
االعتداد، كبٌن أف تيوازًف بٌن ذبر ع مرارة  -عندىم  -كتستطيع اؼبتمتًٌعة 

يز الوطء  فوات لٌذة الوطء، فتشرتط عدـ الوطء، حٌن تفٌر من االعتداد، كذبي

                                                           
 .ِّٕئل اؼبنتخبة: ( انظر: اؼبساُ)
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 حٌن تكوف راغبة فيو، كتيصرٌب نفسها على ذبر ع مرارة االعتداد!!!
رب اؼبتمتًٌع اعبديد، أبٌّنا قد مارست اؼبتعة،  كإذا استطاعت اؼبتمتًٌعة أف زبي

يع أف تكشف عن ىذه اغبقيقة، للرجل من قبل، مع متمتًٌع سابق؛ فهل تستط
 الذم سيطلبها زكجةن، يف اؼبستقبل، بطريقة الزكاج الشرعٌي الدائم؟!!!

ماذا سيكوف جواب ذلك الرجل الربمء اؼبسكٌن، كىو يستمع إىل ىذا 
 االعرتاؼ الػميػػٌر؟!!!

أليس االحتماؿ الراجح أٌف الزكجة ستيخفي ىذه اغبقيقة، كربرص على 
يش مع زكج برمء ـبدكع، لو علم دبعشار ما ارتكبتو زكجتو من إخفائها؛ لتع

 قذارات، يف مزبلة الػمتعة، لكاف ثقل اعبباؿ أخٌف عليو من ذلك؟!!!
كما ىو رأم )أحبار اؼبتعة(، يف إخبار اؼبرأة، لزكجها، عن ماضيها 
األسود، يف اؼبتعة؛ أتيراىم ينصحوّنا إبخباره، لكن مع عدـ كجوب ذلك، أـ 

 ينصحوّنا بكتماف األمر، لكن مع عدـ كجوب ذلك؟!!! تيراىم
إٌف الرجل الشريف ال يبتنع عن االرتباط ابمرأة مطل قة، أك ابمرأة أرملة، 
مع علمو يقيننا أٌف رجالن قد سبقو إىل كطئها؛ ألٌف اؼبطل قة كاألرملة ارتبطتا 

 بزكجيهما، عن طريق الزكاج الشرعٌي الدائم.
يبيكن أف يقبل االرتباط ابمرأة، سبق أف ارتبطت  لكٌن الرجل الشريف ال

بعقد الػمتعة؛ ألنٌو يؤمن أٌف التمت ع صورة من صور الزىن، فقد سبٌتع ذائب اؼبتعة 
 هبذه اؼبرأة، كما سبٌتع الزانة ابلزانية!!!

فإذا استقذر الرجل الشريف تلك اؼبرأة اؼبتمت ع هبا؛ فليستقذر أيضنا تلك 
 يت سٌولت ؽبا كألمثاؽبا االنغماس يف مستنقع اؼبتعة القذر!!! الفتاكل األثيمة، ال
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 . (ُ)الرجل اؼبتمتًٌع هبا من ضبلت كإف ،ع هباال نفقة للمرأة اؼبتمت   :14-الفتوى
ال نفقة ؽبا، ألٌّنا يف نظرىم كالزانية، اليت إٌما أف تزين من أجل اؼباؿ،  تعليق:

قٌل، أك كثر، كإٌما أف تزين؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس ؽبا كراء ذلك أدىن حٌق. 
 كالعجيب أٌف بعض الزانة ال يبخلوف عن بعض الزكاين ابلنفقات!!!

ٌنً عى ث بٌن الرجل كاؼبرأة اؼبتمتًٌ ال تواري  :15-الفتوى
(ِ) . 

صٌر عة، كما ال يتوارث الزاين كالزانية؛ مٌث يي متمتًٌ ػع كالمتمتًٌ ػال يتوارث ال تعليق:
 !!!(متعةػزكاج ال)على تسمية متعتهم:  (متعةػال أحبار)

 . (ّ)سبٌتع الرجل أبكثر من أربع نسوة، من غًن حصر هبوز :16-الفتوى
بياف التشابو الكبًن حة، كٌل الصراحة، يف ػخبيثة صريػكىذه الفتول ال تعليق:
يتمٌتع  ،يػمن الزكان ،وػما ال حصر لػي، بػفكما يتمٌتع الزان ؛ىػمتعة كالزنػال بٌن
 عات.متمتًٌ ػمن ال ،حصر لو ما الػع بمتمتًٌ ػال

عات، أف يتمٌتع دبا ال حصر لو من اؼبتمتًٌ  -عندىم  -ع يستطيع كاؼبتمتًٌ  
أف يتمٌتع يف السنة الواحدة أبكثر د ىذه الفتول؛ ألنٌو يستطيع وجى م تي ػحٌّت لو ل
.مئة متمتًٌ  من ثالث  عة، إذا جعل مٌدة كٌل متعة منها يومنا، أك بعض يـو
ع من مٌث أتيت ىذه الفتول، فتبالغ يف اإلابحٌية؛ ليتمٌكن الرجل اؼبتمتًٌ  

سٌهل عليو التمٌتع أبكثر من التمٌتع، يف اليـو الواحد، أبكثر من أربع نسوة؛ أك لتي 
، كأف تكوف أسبوعنا، سوة، يف حالة كوف اؼبدٌ أربع ن ة اؼبٌتفق عليها أكثر من يـو

 أك شهرنا، أك سنة.

                                                           
 .ِّٖ، كاؼبسائل اؼبنتخبة: ْٖٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ِّٖ، كاؼبسائل اؼبنتخبة: ْٕٓ/ِ، كشرائع اإلسالـ: ِْٗ( انظر: النهاية: ِ)
 . ِْٗ( انظر: النهاية: ّ)
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مرٌات كثًنة،  بعقد اؼبتعة، الرجل على امرأة كاحدة، أف يعقد هبوز :17-الفتوى
 .(ُ)كاحدة بعد أخرل

 تو ابؼبرأة اليتقادرنا على قطع عالق -هبذه الفتول  -ع يكوف الرجل اؼبتمتًٌ  تعليق:
مّت ما شاء؛ فإف شاء أف  تو هبا،، مّت ما شاء، كقادرنا على إدامة عالقسبٌتع هبا

بعد انتهاء اؼبٌدة، حٌن يشتهي ذلك، فلو اػبيار؛ كإف شاء أف  ،هبٌدد العالقة
 يقطع العالقة، كاف لو ذلك.

دًن العالقة عجبو إحدل الزكاين، فيي الزاين، الذم تي  لً ثى يف ذلك، كمى  وي لي ثػى كمى  
بينهما، كلكن بال زكاج؛ لكي يستطيع التمٌلص مّت ما شاء؛ فإف أعجبو البقاء 

 معها، استمٌر يف كصاؽبا، كإف ساءه منها شيء، قطع العالقة بينهما.
كىذا يعين أٌف اؼبرأة اؼبتمت ع هبا ال ربتاج إىل أف تعتٌد، يف حالة ذبديد عقد  

ىو نفسو اؼبتمتًٌع األٌكؿ، فييمكنو ذبديد العقد، بعد اؼبتعة، إذا كاف اؼبتمتًٌع الثاين 
   .(ِ)انتهاء األجل، بال فصل، أك بعد أف يهبها ابقي اؼبٌدة، بال فصل

كقد اعتمد على ىذه الفتول بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة، ذات  
ثػمار فاسدة، كنسبوىا إىل بعض )أحبار الػمتعة(؛ فأجازكا تناكب صباعة من 

 على التمت ع ابمرأة كاحدة، مع كطئهم ؽبا، من دكف ًعٌدة. الرجاؿ،
يبيكن أف يكوف ساعةن كاحدةن، مع إمكاف تقصًنه،  -عندىم  -فاألجل 

أبف يهب اؼبتمتًٌع للمتمت ع هبا ابقي اؼبٌدة. فيعمد )الػمتمتًٌع األٌكؿ(، إىل كطئها، 
ليها متعةن، بعد قبل )انقضاء األجل(، أك قبل أف يهبها الباقي؛ ثػٌم يعقد ع

 )انتهاء األجل(، أك بعد )الػهبة(، لكن من دكف كطء. 

                                                           
 .ِْٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ُّٖ/ٔ( انظر: العركة الوثقى: ِ)
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مٌث يبدأ التطبيق العملٌي للحيلة، ابنقضاء مٌدة العقد الثاين، أك ابؽببة  
فيأيت اؼبتمتًٌع الثاين، ليفعل ما فعلو اؼبتمتًٌع  -ابفرتائهم  -كذلك؛ فتسقط العٌدة 

 كذا إىل آخرىم!!!األٌكؿ، مثٌ أييت الثالث، مثٌ الرابع، كى
ا أف يكوف اشتهار ىذه اغبيلة بٌن أكلئك الطلبة قد جٌرىم، أك   كليس بعيدن

ع هبا، جٌر غًنىم، إىل التطبيق العملٌي، لتلك اغبيلة، ابلتناكب على كطء الػمتمت  
 بال ًعٌدة، تفصل بٌن كطء رجل، ككطء رجل آخر!!!

ىذه  -لػمتعة( كىو كاحد من )أحبار ا -كقد حكى الػحٌر العاملٌي  
 اغبيلة؛ كأجاد يف بياف فسادىا، كبطالّنا، كأنكر صٌحة نسبتها، إىل شيخو. 

اشتهر بٌن صباعة من الطلبة اآلف حيلة يف إسقاط »قاؿ الػحٌر العاملٌي: 
الًعٌدة، كبعضهم ينسبها إىل شيخنا اٌقق الشيخ علٌي. كصورهتا أنٌو لو تزٌكج 

هبا، مٌث طٌلقها بعد الدخوؿ، كجبت عليها رجل امرأة ابلعقد الدائم، كدخل 
الًعٌدة. فلو عقد عليها بعد الطالؽ، مٌث طٌلقها قبل الدخوؿ، فال ًعٌدة عليها، 
فتدخل ربت النٌص اؼبتضمًٌن لعدـ لزـك الًعٌدة، مع الطالؽ، قبل الدخوؿ، 
 كالًعٌدة السابقة سقطت ابلعقد الثاين؛ إذ ال ًعٌدة عليها منو. ككذلك لو سبٌتع
رجل ابمرأة، كدخل هبا، مٌث كىبها اؼبٌدة، كانقضت مٌدهتا، مٌث عقد عليها أيضنا 
متعة، مٌث كىبها اؼبٌدة، قبل الدخوؿ، أك انقضت قبلو؛ فإٌف اؼبرأة ال ًعٌدة عليها 
اثنينا، كالًعٌدة األيكىل بطلت ابلعقد الثاين. كأقوؿ: نسبة ىذه اغبيلة إىل الشيخ 

ـٌ؛ فإٌف ما أكرده ىنا علٌي لػم تثبت، كعلى تقدي ر الثبوت ىو مطالىب ابلدليل التا
غًن اتـٌ، بل ىو مشتمل على تساميح كتساىيل، كغفلة عجيبة عن نكتة، كىي 
أٌف الًعٌدة األيكىل لػم تسقط ابلعقد الثاين، إاٌل ابلنسبة إىل صاحب الًعٌدة. كأٌما 
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 .(ُ)«...ابلنسبة إىل غًنه، فهي ابقية، كال دليل عندان على إسقاطها
 . (ِ)متعةػعدـ كجوب اإلشهاد كاإلعالف يف ال :18-الفتوى

رعاية كبًنة،  -يف الزكاج الدائم  -إٌف اإلشهاد كاإلعالف وبٌققاف  التعليق:
، ، على حسب ىواهغبقوؽ األزكاج؛ كلوالنبا الٌدعى كٌل رجل زكجٌية أٌم امرأة

فيناالف ابٌدعائهما ؛ ، على حسب ىواىاكالٌدعت كٌل امرأة زكجٌية أٌم رجل
 من حقوؽ األزكاج. ،ال يستحٌقاف ما

ستخسر كٌل شيء ذم قيمة؛  - يف عالقة اؼبتعة -كلذلك قبد أٌف اؼبرأة 
ليس ؽبا أدىن دليل يدٌؿ عليو، إاٌل إذا  ،تة اؼبزعومةحٌّت إثبات الزكجٌية اؼبؤق  

 !!تة، كأىٌن لو ذلك؟!بعالقتهما اؼبؤق   -يف اؼبتعة  -اعرتؼ شريكها 
ثبت للناس أٌف عة، فإٌّنا لن تستطيع أف تي ع عالقتو ابؼبتمتًٌ فإذا أنكر اؼبتمتًٌ 

 ىذا اغبمل، الذم يف بطنها، ىو نتيجة عالقة اؼبتعة، ال نتيجة عالقة الزىن!!!
علنوا للناس، عن ارتباطهم بعالقة عات أف يي عوف كاؼبتمتًٌ كال يستطيع اؼبتمتًٌ 

وقن سائر الناس أٌف عالقة اؼبتعة صورة من صور وقنوف كما يي تة؛ ألٌّنم يي اؼبتعة اؼبؤق  
 علنوف ذلك للناس.الزىن؛ فكأٌّنم يشهدكف على أنفسهم ابلزىن، حٌن يي 

صورة  (متعةػال)بكوف  -عات متمتًٌ ػعوف كالمتمتًٌ ػكمنهم ال -كإيقاف الناس 
 (،دينمقلٌ ػال)، يكتمو معظم (إيقاف نفسٌي مكتـو)ما ىو ػ، إنٌ (ىػالزن)من صور 

وا ػػهم إف صٌرحػو؛ ألنٌ ػ، كال يستطيعوف التصريح ب(متعةػال أحبار)الذين يقٌلدكف 
من  ،ركرةػػػض (ةػمتعػال)ذه ػم، الذين يعٌدكف ىػارىػػي أحبػد طعنوا فػػبذلك، فق

 !!!ضركرًٌيت مذىبهم

                                                           
 .ّّٓ/ّيح الشرائع: ، كانظر: مفاتِِٕ( الفوائد الطوسٌية: ُ)
 .ْٖٗ( انظر: النهاية: ِ)
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كلذلك يتظاىر ىؤالء اؼبقٌلدكف، ابلدفاع عن اؼبتعة، كاعتقاد حلٌيٌتها؛ 
 نكركف حٌلٌيتها، كٌل اإلنكار، حٌّت الذين يبارسوّنا منهم.الباطن يي  كلكٌنهم يف

عٌن يرفضوف أشٌد الرفض كيكفي إلثبات ذلك: أف ذبد أٌف الرجاؿ اؼبتمتًٌ 
أف تكوف أٌمهاهتم، أك أخواهتم، أك بناهتم، أك عٌماهتم، أك خاالهتم، أك بنات 

أخواؽبم، أك بنات إخواّنم، أك بنات أخواهتم، أك بنات أعمامهم، أك بنات 
يرفضوف  ع هبٌن من النساء؛ كلكٌنهم العٌماهتم، أك بنات خاالهتم، من صبلة اؼبتمت  

ا أف يكي   جات، ابلزكاج الشرعٌي الدائم!!!ٌن من اؼبتزكًٌ أبدن
اغباجة إليو منتفية؛ فإمٌبا وبتاج  فاإلشهاد ال قيمة لو، يف اؼبتعة؛ ألفٌ  
 عوف إىل اإلشهاد، حٌن يستطيعوف اإلعالف، كىؤالء ال يستطيعوف ذلك. اؼبتمتًٌ 

عٌن أف يستعينوا أبصحاهبم، كأقراّنم، كليس صعبنا على بعض اؼبتمتًٌ 
كنظرائهم يف التمٌتع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ كلكٌن ىذه الشهادة ستكوف شهادة 

االستنكار،  يستطيعوف إعالّنا للناس، الذين يستنكركف اؼبتعة، كلٌ  سرٌيٌة، ال
 تكوف ؽبا أدىن قيمة.   فال

منع الكثًنين من التمٌتع، كال سٌيما ػجاب اإلشهاد من شأنو أف يػمٌث إٌف إي
هم، أك حٌن ىبشوف أف يبوح بعض الشهود ابلسٌر؛ ػجدكف من يشهد لػحٌن ال ي

 جًناف، كسائر الناس. ػفيعرؼ األكلياء كاألقرابء كاألصدقاء كال
عات؛ عٌن كاؼبتمتًٌ عن أتباعهم، من اؼبتمتًٌ  (بار اؼبتعةأح)م يبخل ػكلذلك ل

عوف، زيلوا ىذه العقبة الكؤكد؛ فال هبد اؼبتمتًٌ فنفوا إهباب اإلشهاد، يف اؼبتعة؛ ليي 
عات أٌم حرج، يف كتماف عالقة اؼبتعة بينهم، كما يكتم الزانة كالزكاين اؼبتمتًٌ  كال

 عالقة الزىن!!!



25 

 . (ُ)ؽ، كتبٌن اؼبرأة ابنقضاء اؼبٌدةليس يف اؼبتعة طال :19-الفتوى
إٌف الفراؽ يف اؼبتعة ؿبتـو موقوت؛ كلذلك ال مكاف للطالؽ فيها؛  التعليق:

فكٌل متعة ـبتومة بفراؽ، كىو فراؽ مبيٌن على اتٌفاؽ؛ كالفراؽ الذم يكوف بٌن 
 الزاين كالزانية، بعد انتهاء اؼبمارسة الشهوانٌية.

كليس الفرؽ بٌن طالؽ الزكاج كفراؽ اؼبتعة ؿبصورنا يف التسمية، كإمٌبا ىو  
 كراء الطالؽ كالفراؽ. فيما

عة، فال تستحٌق قة حقوؽ على الزكج تستحٌقها؛ خبالؼ اؼبتمتًٌ فللمطل   
 بعد الفراؽ أٌم حٌق منها.

اؽ ضطٌر إليو األزكاج اضطرارنا، كليس مبنيًّا على اتٌفكالطالؽ أمر عارض يي  
سابق؛ فإٌف األصل يف الزكاج الشرعٌي أف يدـك ابؼبوٌدة كالرضبة كالعالقة الطٌيبة؛ 

 ب الطالؽ، مع كراىتو.وجً كلكٌن أمورنا طارئة قد تي 
 قة؟!!!ع هبا من اؼبطل  فأين فراؽ اؼبتعة من الطالؽ الشرعٌي، كأين اؼبتمت   
 . (ِ)ليس يف اؼبتعة لعاف :21-الفتوى

ع اؼبتعة؛ ألٌف اؼبتعة صورة من صور الزىن، فحٌن يتبٌٌن للمتمتًٌ  ال لعاف يف التعليق:
قد مارست الزىن، مع غًنه، يف كقت اؼبتعة؛ فإٌف  -يف اؼبتعة  -أٌف شريكتو 

تة، فلماذا االعرتاض على ذلك ليس من شأنو؛ فالعالقة بينهما عابرة مؤق  
 اؼبتعة؟!!!شغالف ابللعاف، كال سٌيما أٌف الغرض من اللعاف منتفو يف ني

فًنميها  ؛قذؼ شريكتو عند القاضي، كالناسف يع مستعٌد، ألفهل اؼبتمتًٌ  
 قاـ عليها اغبٌد؟!!!ابلزىن؛ ليي 

                                                           
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسالـ: ُ)
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسالـ: ِ)
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ع إىل القاضي، هبذا القذؼ: بصفة الزكج، أـ أبٌم صفة، سيتقٌدـ اؼبتمتًٌ  
 ع؟!!!بصفة اؼبتمتًٌ 

داعي ألف إنٌو لن هبرؤ على التصريح حبقيقة عالقتو ابؼبقذكفة؛ كلذلك ال  
 يشغل نفسو هبذا األمر، فيفتضح أمره بٌن الناس!!!

ع هبا، من رجل سبٌتع هبا، فنفى الرجل إذا ضبلت اؼبرأة اؼبتمت   :21-الفتوى
الطفل عن نفسو، فإٌف الطفل ينتفي عنو ظاىرنا، كال يفتقر إىل اللعاف
(ُ). 

فإٌف الرجل إف أراد مة لفتول انتفاء اللعاف يف اؼبتعة؛ كىذه الفتول متمًٌ  التعليق:
 أف يعرتؼ أبف اغبمل منو، اعرتؼ؛ كلكن أىٌن لو ذلك؟!!!

تة هبذه اؼبرأة، كأٌف اغبمل الذم علن للناس أنٌو كاف على عالقة مؤق  ىل سيي  
يف بطنها منو، كأنٌو مستعٌد إلغباؽ اؼبولود بو، كلن يبايل أف يكيٌن الناس مولوده 

 ؟!!!(ةبنت اؼبتع)، أك (ابن اؼبتعة)بكنية: 
ابلزىن، أك  اؼبتمتًٌعةمنا إنٌو لن هبرؤ على ذلك، كسيسارع إىل نفيو، مٌتهً  

مٌدعينا أٌف اغبمل من رجل سبقو، إىل التمٌتع هبا؛ لتبقى اؼبرأة بعد ذلك بٌن 
 كالعلقم.   ر  ػػأمرين، أحالنبا م
هضو، إف أمكنها، أك ترميو يف اؼبزابل، أك يف النهر، أك قرب فإٌما أف ذبي 

ستشفيات، أك قرب أحد البيوت؛ كإٌما أف تتحٌمل العار، ككالـ الناس، كتربٌيو  اؼب
 الزىن؛ ىذا إف قبت من انتقاـ أكليائها. الزىن، أك بنتى  كما ترٌّب الزانية ابنى 
عٌن من اللعاف؛ لتسهيل األمر على اؼبتمتًٌ  (متعةػأحبار ال)كلذلك نفى 

 .مولود بو، إف ىو نفاه عنوػإبغباؽ الـ الرجل لزً الرجاؿ؛ فلن تستطيع اؼبرأة أف تي 
، كلن تستطيع (ىػهمة الزنػت)؛ لتدرأ عن نفسها (اللعاف)ى ػكلن تلجأ إل

                                                           
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسالـ: ُ)
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 ل!!!ػػػن الرجػػم ،راؼػالف، كال اعتػػاد، كال إعػػػ؛ إذ ال إشه(متعةػعالقة ال)إثبات 
؛ فليست عندىم (أحبار اؼبتعة)كىذا كٌلو يؤٌكد النظرة الدكنٌية للمرأة، عند 

ى منها يف لقوف ما تبقٌ أكثر من سلعة رخيصة، يناؿ الرجاؿ منها مبتغاىم، مٌث يي 
 صيبها.اؼبزابل، كال يبالوف دبا يي 

ن ، اليت يضعها اؼبدخًٌ (فافة التدخٌنلي ) لً ثى كمى   -عالقة اؼبتعة يف  -ها لي ثػى كمى 
، كانتهى منها، ألقى هبا يف بٌن شفتيو، حٌّت إذا استنفدىا -عند التدخٌن  -

 الطريق، كداسها بقدمو؛ لتتناكب على دكسها األقداـ، من بعده!!!
ال يثبت كصف اإلحصاف، بعقد اؼبتعة؛ فال ييرجىم الزاين، إاٌل إذا   :22-الفتوى

كاف قد ارتبط بعقد الزكاج الشرعٌي الدائم، أك عقد ملك اليمٌن، قبل ارتكابو 
 .(ُ)جريبة الزىن

ييقٌر )أحبار اؼبتعة( برجم الزاين اصىن، كال ىبالفوف اعبمهور يف ذلك؛  التعليق:
 كلكٌنهم ينفوف أف يكوف االرتباط بعقد اؼبتعة سببنا يف ثبوت اإلحصاف.

فإذا افرتضنا: أٌف رجالن لػم يرتبط، بعقد الزكاج الشرعٌي الدائم، كلكٌنو 
فإٌف  -ة، أك أكثر حٌّت يف حالة كوف األجل سن -ارتبط بعقد اؼبتعة فقط 

صىننا.  اؼبتعة( ال )أحبار  يسٌموف ىذا اؼبتمتًٌع ؿبي
ككذلك إذا افرتضنا: أٌف امرأة لػم ترتبط، بعقد الزكاج الشرعٌي الدائم، 

 -حٌّت يف حالة كوف األجل سنة، أك أكثر  -كلكٌنها ارتبطت بعقد اؼبتعة فقط 
صى   نة. فإٌف )أحبار اؼبتعة( ال يسٌموف ىذه اؼبتمتًٌعة ؿبي

كلذلك، ال ييرجىم ىذا اؼبتمتًٌع، إذا مارس )جريبة الزىن(؛ كال تيرجىم ىذه 
صىنٌن، عند )أحبار اؼبتعة(؛  اؼبتمتًٌعة، إذا مارست )جريبة الزىن(؛ ألٌّنما غًن ؿبي

                                                           
 .ّٓٗ/ْ، كشرائع اإلسالـ: ّٗٔ( انظر: النهاية: ُ)
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 ك)اإلحصاف( شرط كاجب، من شركط ثبوت عقوبة )الرجم(، عند اعبمهور.
ساىل، الذم ييغرم أتباعهم ككاضح ما يف ىذه الفتول األثيمة، من الت

ابؼبزاكجة بٌن )زىن اؼبتعة(، ك)متعة الزىن(؛ فليس على اؼبتمتًٌع الزاين، كال على 
 اؼبتمتًٌعة الزانية أكثر من حٌد اعبلد، عندىم؟!!!

( أف ىبٌففوا من غلٌو اإلابحٌية، اليت يدعوف أحبار اؼبتعةكقد حاكؿ )
ا بدعوة اؼبتمتًٌعٌن كاؼبتمتًٌعات، من ابب أتباعهم إليها، بفتاكاىم األثيمة؛ فتظاىرك 

النصيحة، إىل ترؾ بعض تلك اإلابحٌيات اؼبنكىرة؛ لكٌنهم يستدركوف، فيختموف 
دعوهتم تلك، ببياف أٌف االمتثاؿ لنصائحهم ليس كاجبنا، كأٌف اغبرج منتفو عن 

 اؼبتمتًٌعٌن كاؼبتمتًٌعات، يف حالة ـبالفتهم لنصائح أحبارىم.
 مؤمنة تكوف أف كييستحٌب:»: قوؿ قبم الدين اغبٌلٌي: كمن أمثلة ذلك

 أف: كييكرىه .الصٌحة يف شرطنا كليس التهمة، مع حاؽبا عن يسأؽبا كأف .عفيفة
: كييكرىه .الصٌحة يف شرطنا كليس الفجور، من فليمنعها فعل، فإف زانية، تكوف
 .(ُ)«بػمحرـ  كليس يفتٌضها، فال فعل، فإف أب، ؽبا ليس ببكر، يتمٌتع أف

مستحىٌب، كليس كاجبنا، كليس شرطنا  -عند التهمة  -فسؤالو عن حاؽبا 
يف صٌحة عقد اؼبتعة؛ كلذلك ينصح اغبٌلٌي أتباعو دبا يىستحٌبو، كلكٌنو يستدرؾ؛ 

 ليبٌٌن أٌف اؼبتمتًٌع لو خالف نصيحتو، فال إشكاؿ يف صٌحة العقد!!!
ككذلك ينصحو بتجٌنب التمٌتع ابلزانية، كلكٌن ىذه النصيحة ليست من 
ابب التحرًن، بل ىي من ابب الكراىة، كاؼبكركه جائز فعلو، كليس ؿبر مػنا؛ 

، أم: أٌف التمٌتع ابلزانية جائز، «الفجور من فليمنعها فعل، فإف»كلذلك يقوؿ: 
يتمٌتع ابلزانية أف يبنعها من  كليس ؿبر مػنا؛ كلكٌن اغبٌلٌي ينصح اؼبتمتًٌع حٌن

                                                           
 .ْْٓ/ِ( شرائع اإلسالـ: ُ)
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الفجور؛ مٌث يستدرؾ اغبٌلٌي، كيبٌٌن أٌف منعها من الفجور ال ييعٌد شرطنا يف صٌحة 
 العقد؛ فإذا أنبل اؼبتمتًٌع منعها من الفجور، فال إشكاؿ يف صٌحة العقد!!!

مٌث ينصح اغبٌلٌي أتباعو، برتؾ التمٌتع ابلبكر، اليت ليس ؽبا أب؛ لكٌن 
الذم ىبالف  -ابب الكراىة، ال من ابب التحرًن؛ فليس اؼبتمتًٌع  نصيحتو من
؛ بداللة قولو:  -نصيحتو   كليس يفتٌضها، فال فعل، فإف»دبرتكب لفعل ؿبرـ 

، أم: إف سبت ع بتلك البكر، اليت ليس ؽبا أب، فإٌف اغبٌلٌي ينصحو برتؾ «دبحرـ 
 : ، دبعىن أٌف اؼبتمتًٌع لو كط  تلك «دبحر ـ كليس»كطئها، مٌث يستدرؾ اغبٌلٌي قائالن

!!!  البكر؛ فإٌف كطأه ؽبا ليس دبحرـ 
رجل كاذب،  لً ثى كمى   -كيف أمثاؽبا  -اغبٌلٌي، يف عبارتو ىذه  لي ثى فكاف مى 

أنصحك أاٌل تشرب طبرنا، كلكٌنك لو »يتظاىر بنصح صاحبو، فيقوؿ لو: 
، كلكٌنك ل و قتلتو ؼبا كاف شربتها، فال إمث عليك؛ كأنصحك أاٌل تقتل فالانن

 !!!«عليك إمث
أقػػػوؿ: يػػا )أحبار الػمتعة(، ىل تسمعوف آبذانكم ما تقولونو أبفواىكم؛ 
كىػػل تقرؤكف أبعينكم مػػا تكتبونو أبيديكم؛ كىػػل تينًكركف بقلوبكم ما زبتلقونو 

 بعقولكم؟!!!
ًثيػرنا لًػجىهىن مى  ذىرىٍأانى  كىلىقىدٍ ﴿قاؿ تعاىل:  ٍنسً  الٍػًجػػػنًٌ  ًمنى  كى  قػيليوبه  لىػهيمٍ  كىاإٍلً

 أيكلىًئكى  بًػهىا يىٍسمىعيوفى  الى  آذىافه  كىلىػهيمٍ  بًػهىا يػيٍبًصريكفى  الى  أىٍعييػنه  كىلىػهيمٍ  بًػهىا يػىٍفقىهيوفى  الى 
   .(ُ)﴾اٍلغىاًفليوفى  ىيػػمي  أيكلىًئكى  أىضىل   ىيمٍ  بىلٍ  كىاأٍلىنٍػعىاـً 

 
 

                                                           
 .ُٕٗ( األعراؼ: ُ)
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 محعة والاسحمناءـبين ال

 
كالعجيب الغريب أف يتشٌدد )أحبار اؼبتعة(، يف موضوع )االستمناء(، كٌل 

 متعة(، كٌل التساىل!!!ػالتشٌدد، بعد أف تساىلوا يف موضوع )ال
كليس غرضي ىنا القوؿ إبابحة االستمناء، كال بياف رأيي اػباٌص فيو؛ 
 لكلكٌن غرضي التنبيو، على ذلك )التناقض الشيطايٌن العجيب(، بٌن تساىي 

 )أحبار اؼبتعة(، يف )إابحة اؼبتعة(، كبٌن تشٌددىم يف )ربرًن االستمناء(!!!
لقولو:  إصباعنا؛ ؿبرـ  ابليد: كاالستمناء»قاؿ أبو جعفر الطوسٌي: 

 كىرىاءى  ابٍػتػىغىى فىمىنً  مىليوًمٌنى. غىيػٍري  فىًإنػ هيمٍ  أىيٍبىانػيهيمٍ  مىلىكىتٍ  مىا أىكٍ  أىٍزكىاًجًهمٍ  عىلىى ﴿ًإال  
 قاؿ: أنٌو  عنو كريكم ذلك. كراء من كىذا ،(ُ)﴾اٍلعىاديكفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  ذىًلكى 
 .(ِ)«كٌفو الناكح فيها فذكر سبعة، ملعوف

 كاف أنزؿ، حٌّت  بيده، استمىن كمن»كقاؿ أبو جعفر الطوسٌي أيضنا: 
 .(ّ)«كالتأديب التعزير عليو

 أعضائو: من بغًنىا، أك بيده، استمىن من»كقاؿ ؿبٌمد حسن النجفٌي:  
  .(ْ)«كبًنة بل ؿبر منا، فعل ألنٌو عيٌزر؛

كاؼبوازنة بٌن اؼبتعة كاالستمناء تيبٌنًٌ للعاقل أٌف اآلاثر اؼبعركفة لعالقة اؼبتعة 
أخطر بكثًن من اآلاثر اليت يذكركّنا، لفعل االستمناء، إف ثبت ربريبو ابلدليل 

                                                           
 .ُّ-َّكاؼبعارج: ، ٕ-ٔ( اؼبؤمنوف: ُ)
 .ِِْ/ْ: يف فقو اإلمامٌية ( اؼببسوطِ)
 .ُّْ/ْ، كانظر: شرائع اإلسالـ: َٕٗ( النهاية: ّ)
 .َُُْ/ِْ( جواىر الكالـ: ْ)
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 القوؿ بتحرًن االستمناء؟!!!الشرعٌي القطعٌي. فما سٌر ذلك التشٌدد يف 
قد يبنع  - (ُ)عند خشية الوقوع يف الزىن -إٌف القوؿ إبابحة االستمناء 

 الكثًنين من التوج و إىل ابب اؼبتعة، الذم فتحو )أحبار اؼبتعة(.
كلذلك عمد )أحبار اؼبتعة(، إىل إغالؽ ابب )االستمناء(، كتشٌددكا يف 

 ألتباعهم، يستغنوف بو عن اؼبتعة!!! القوؿ بتحريبو؛ حٌّت ال يكوف بديالن 
كلكي تيدرًؾ الفرؽ بٌن اؼبتعة، كاالستمناء، هبب أف تتذٌكر أبرز الثمار 

 الفاسدة، اليت هبنيها اؼبتمتًٌعوف كاؼبتمتًٌعات، من شجرة اؼبتعة اػببيثة:  
ا، اب االستمتاع -1  . لرضيعةلطفلة اتفخيذن
ا،  -2  .إذف أبيها كفدببنت التاسعة، من االستمتاع تفخيذن
 . ابلبكر، اليت ليس ؽبا أباالستمتاع كطئنا،  -3
 التمت عها من كلي   هاابلبكر، من دكف إذف كلٌيها، إذا منعاالستمتاع كطئنا،  -4

 ، الذم ترغب إليو. ابلكفؤ
 . البالغة الرشيدة، من دكف إذف كلٌيها ،ابلبكراالستمتاع كطئنا،  -5
 . ٌية، من دكف إذف كلٌيهاألكربػٌ ابلفتاة ااالستمتاع كطئنا،  -6
 .استجابت طمعنا يف اؼباؿ اليتابلكتابٌية، االستمتاع كطئنا،  -7
 ر.منعها من الفجو  مع عدـابلفاجرة، االستمتاع كطئنا،  -8
 من ارتباط اؼبوطوءة برجل آخر. االستمتاع كطئنا، مع عدـ التحق ق -9

 اؼبوطوءة، كإف ضبلت.مع عدـ اإلنفاؽ على كطئنا،  االستمتاع -11
 االستمتاع كطئنا، بعدد غًن ؿبصور، من النساء. -11
 االستمتاع ابؼبوطوءة، مرارنا، بال فصل.االستمتاع كطئنا، مع ذبديد  -12

                                                           
 .ٖٗ/ْ( انظر: اؼبوسوعة الفقهٌية: ُ)
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 بال إشهاد، كال إعالف.كطئنا، االستمتاع  -13
 مع جواز نفي الرجل كوف اغبمل منو، بال لعاف.االستمتاع كطئنا،  -14
 كطئنا، كلكن ال يثبت بو إحصاف. االستمتاع -15

كال ريب يف أٌف ىذه االستمتاعات تضاىي استمتاعات الزانة كالزكاين،  
 كقد تزيد عليها يف قٌوة اإلابحٌية؛ فأين منها فعل االستمناء؟!!!

(، من )أحبار الػمتعة(، بػما   كيذٌكرنػي ىذا )التناقيضي الشيطاين  العجيبي
ناقيض الزانػي(، الذم تػجن ب )العىػٍزؿ(، فػي زانه؛ ركاه بعض الػمؤٌلفٌن، من )ت

 !!!تور عنا عن الفعل الػمكركه
 جاريةن، أحبلى  كقد أخيو، اببن ميساحق، بن نوفل أييت»قاؿ التوحيدٌم:  

؟ ىاٌل  ابلفاحشة، ابتيليتى  لػٌما هللا، عدكٌ  ًي: فقاؿ جًنانو، من : فقاؿ عزلتى
 .(ُ)«!حراـ؟ الزنػى أفٌ  بلغك أفما: فقاؿ مكركه، العزؿ أفٌ  بلغين عٌم، ًي

كليس غرضي من ًذكر ىذه الركاية: تصحيحها، كاالعتماد عليها،  
 كاالحتجاج هبا، كإمٌبا غرضي ىو تقريب فكرة )التناقض العجيب( إىل األذىاف.

من )االستمناء(؛ كالوقوع فػي  ل االحرتازى ماثً ؿ( يػي زٍ فإٌف االحرتاز من )العى 
 يف )الػمتعة(. ل الوقوعى ماثً )الزنػى( يػي 
هم، )أحبار الػمتعة( أتباعى  ضًحكة(: أف ينصح بعضي كمن )النصائح الػمي  

نوا أنفسهم من مػمارسة )جريػمة االستمناء( دبمارسة )الػمتعة(؛ لييحصًٌ
 ؟!!! (ِ)

الطبيب الػميتحاًمق، الذم  لً ثى كمى   -يف نصيحتهم ىذه  -م هي لي ثػى فيكوف مى  
ن نفسو، من شرب الشام؟!!!  ينصح الػمريض، بشرب  الػخمر؛ لييحصًٌ

                                                           
 .ُّٖ/ُ( البصائر كالذخائر: ُ)
 .َُِ/ّ( انظر: مواقف الشيعة: ِ)
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 فيا أيٌها الناصح الػميضًحك:  
 ب )االستمناء(: ديك ربصٌن نفسو ابلػمتعة؛ لكي يتجن  قلًٌ إذا أراد أحد مي 

ا، اببنتك الرضيعة؟!!! -أ  ىل هبوز أف يتمٌتع، تفخيذن
ا، اببنتك الصغًنة، اليت بلغت التاسعة -ب ، من ىل هبوز أف يتمٌتع، تفخيذن
 نك؟!!!إذ دكف
 بعد أف سبوت أنت؟!!!البكر، بنتك ابكطئنا، ، ىل هبوز أف يتمٌتع -ج
البالغة الرشيدة، من دكف  البكربنتك ابكطئنا،  ،ىل هبوز أف يتمٌتع -د
 ك؟!!! إذن
من  تها، إذا منعكالبكر، من دكف إذنبنتك ابكطئنا،  ،ىل هبوز أف يتمٌتع -ه

 يو؟!!! ، الذم ترغب إلابلكفؤ التمت ع
 بال إنفاؽ عليها، كإف ضبلت منو؟!!!بنتك، ابىل هبوز أف يتمٌتع، كطئنا،  -و
 بال إشهاد، كال إعالف؟!!!بنتك، ابكطئنا،  ،ىل هبوز أف يتمٌتع -ز
كينفي كوف اغبمل منو، فينتفي ظاىرنا، بنتك؛ ابىل هبوز أف يتمٌتع، كطئنا،  -ح

 بال لعاف؟!!!
مٌدة ساعة، دبهر مقداره كٌف من بنتك، ابىل هبوز أف يتمٌتع، كطئنا،  -ط

 طعاـ؟!!!
ا، ، ىل هبوز أف يتمٌتع -ي بنتك، مٌدة ساعة؛ مٌث أييت مقلًٌد اثفو من ابتفخيذن

ا، ساعة أيضنا؛ مٌث أييت مقلًٌد اثلث، كىكذا؛  مقٌلديك؛ ليتمٌتع هبا، تفخيذن
ن مقلًٌدكؾ أنفسهم، من الوقوع يف )جريػمة االستمناء(، أبف  يتمٌتعوا فييحصًٌ

ا؟!!!     متناكبٌن، جبسد ابنتك، تفخيذن
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 ةجعطيل ألاحكام الشرعيّ 

 
تعارض اليت اختلقها )أحبار الػمتعة(  (،األثيمةاإلابحٌية الفتاكل تلك )إٌف  

  - ذه الفتاكلػعلى ى -اد ػػة؛ كاالعتمػمعارضػٌل الػ، ك(القطعٌيات اإلسالمٌية)
  (.األحكاـ الشرعٌية)بعض  ل بتعطيلػكفي

 ،ريب؛ فكاف ما أٌدل إليو ابطالن  كتعطيل األحكاـ الشرعٌية ابطل، بال
 .(الفتاكل األثيمة)قطعنا، كىو ىذه 

اليت تعطٌلها ىذه الفتاكل؛  (،األحكاـ الشرعٌية)من أبرز  (ىػأحكاـ الزن)ك
 كيكوف التعطيل يف ؾبالٌن كاضحٌن، كٌل الوضوح:

 ى:ـحرمي الزنـت -مجال األّولـال
إٌف اإلسالـ حٌن حرـٌ الزىن؛ فإنٌو حرـٌ الفعل كاالسم معنا، كمل وبرـٌ االسم  

ق على ىذه الرذيلة، مثٌ طلى فقط؛ فليس للزانة كالزكاين أف يغًٌنكا االسم الذم يي 
؛ م يكن؛ فهل يكفي أف يي ػكا على فعلها، ككأٌف شيئنا ليستمرٌ  سٌمى السٌم عسالن

 لينجو متناكلو من اؽبالؾ؟!!!
سالـ شرع عالقة الزكاج؛ لتكوف بديالن نقيًّا عن عالقة الزىن؛ فهل كاإل 

؛ عبعل تلك الصورة (تالزكاج اؼبؤق  )تكفي تسمية صورة من صور الزىن ابسم 
 زكاجنا مشركعنا؟!!!

سٌمى إٌف العربة أساسنا ابغبقائق، ال ابألظباء، فال يكفي مثالن أف يي  
 جزءنا من السٌنة النبويٌة.  -اغبقيقة  يف -اغبديث اؼبوضوع سٌنة نبويٌة؛ ليكوف 

منا، ػعالً  -يف الواقع  -منا، ليكوف ػسٌمى اؼبؤٌلف عالً كال يكفي أيضنا أف يي 
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من الذين قاؿ هللا تعاىل فيهم: ﴿ًإمب ىا ىبىٍشىى اَّلل ى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي﴾
(ُ). 
كاج الشرعٌي، كابؼبوازنة الدقيقة، بٌن حقائق العالقات الثالث: عالقة الز 

تة صورة من صور تة، كعالقة الزىن، يتبٌٌن بوضوح أٌف اؼبتعة اؼبؤق  كعالقة اؼبتعة اؼبؤق  
الزىن، كال عالقة ؽبا ابلزكاج الشرعٌي، ال من قريب، كال من بعيد، إاٌل من حيث 

 .(زكاج اؼبتعة)، أك (تالزكاج اؼبؤق  )يسٌموّنا:  (أحبار اؼبتعة)إٌف 
ة كالزكاين، إف كانت اؼبتعة مباحة؟!!! كؼباذا ال يرتبطوف فلماذا يزين الزان

ا، من حقيقة الزىن، بل إٌّنا يف  برابط اؼبتعة، ما دامت حقيقة اؼبتعة قريبة جدًّ
 بعض اغباالت أكثر إشباعنا لرغباهتم القذرة؟!!!

 ،على األجرة كاالتٌفاؽبعض الكلمات،  ترديدفما على الزاين كالزانية، إاٌل 
 !!!تبعات ود، كالػػػٌمة قيػمن الرذيلة، كليس ث ،ا يشتهيافػػم مػمارسةٌم ػٌدة، ثػمػكال

للرجل أف يتمٌتع ابلرضيعة، دبا عدا الوطء، حٌّت  (أحبار اؼبتعة)فقد أجاز 
كأجازكا  .كأجازكا لو ذلك يف بنت التاسعة، حٌّت من دكف إذف أبيها .ابلتفخيذ

ع ابلبكر، من كأجازكا لو التمت   .كطئها لو التمٌتع ابلبكر اليت ليس ؽبا أب، مع
كأجازكا لو  .ها من التزكيج ابلكفؤ، مع رغبتها إليودكف إذف كلٌيها، إذا منع كلي  

ع ابلفتاة كأجازكا لو التمت   .ع ابلبكر البالغة الرشيدة، كليس لولٌيها أف يعرتضالتمت  
ع ابلكتابٌية، لو التمت   كأجازكا .ٌية، من دكف إذف كلٌيها، كلو كانت مسلمةن األكربػٌ 

بوا عليو وجً م يي ػع ابلفاجرة، كلكأجازكا لو التمت   .اليت استجابت طمعنا يف اؼباؿ
بوا على الرجل أف يتحٌقق من كوف اؼبرأة خلٌية، وجً م يي ػكل .منعها من الفجور

بوا عليو إخبار اؼبرأة عن وجً م يي ػكل .هبا ليست يف ذٌمة زكج حٌي، عند طلبو التمٌتع
كأجازكا كوف األجل يومنا  .من طعاـ كأجازكا كوف اؼبهر دبقدار كفٌ  .ٌدةعً ال

                                                           
 .ِٖفاطر:  (ُ)
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ا، أك بعض يـو ع كأجازكا لو التمت   .ع هبابوا عليو نفقة للمرأة اؼبتمت  وجً م يي ػكل .كاحدن
كأجازكا لو العقد على امرأة كاحدة، مرٌات   .أبكثر من أربع نسوة، من غًن حصر

كأجازكا انتفاء كوف  .بوا اإلشهاد كاإلعالفوجً م يي ػكل .كثًنة، كاحدة بعد أخرل
 اغبمل منو ظاىرنا، دبجٌرد نفيو عنو. 

 ى الذم حٌرمو اإلسالـ؟!!!ػفإذا كاف كٌل ىذا مباحنا، فما ىو ذلك الزن
ىل يكوف الفرؽ الرئيس بٌن الزىن كاؼبتعة ىو ذلك العقد اللفظٌي، الذم 

  حقوؽ فيو، كال إشهاد، كال إعالف؟!!! ال
متعة؛ لعدـ اعتقادىم ػكىل يبتنع الزانة، كالزكاين، من العقد اللفظٌي، يف ال

كن أف يقوؿ هبذا القوؿ الفارغ؛ فهل كاف الزىن الذم ال أحد يبي  حبٌلٌيتها؟!!!
 يبارسونو حالالن يف اعتقادىم؟!!!  
ر غفى متعة، فقط، لكٌنهم سيي ػمارسة الػبوف على مىل يعتقدكف أٌّنم سيعاقى 

 سة الزىن؟!!!!مار ػؽبم م
قد غٌلق كٌل  (اإلسالـ)حٌن كجدكا  -( أحبار اؼبتعة)درؾ أٌف كمن ىنا ني 

عمدكا إىل أحد األبواب، كفتحوه ألتباعهم، كأجازكا فيو أكثر  -( أبواب الزىن)
منهم، بل زادكا عليو، يف بعض  (الرجاؿ)، كال سٌيما (أىل الزىن)ما يطمع فيو 

 .الػمؤق تة(؛ كذلك ىو ابب )الػمتعة اغباالت
ى ػاب، عمدكا إلػػح ىذا البػػفت - كألتباعهم ،ألنفسهم -كلكي يسٌوغوا 

قسمنا  -يف التسمية  - (متعةػال)؛ فغًٌنكا االسم فقط، كجعلوا (حيلة التسمية)
 ؛ كلكن بعد أف سلبوا منو كٌل مقٌومات الزكاج الشرعٌي!!!(الزكاج)من أقساـ 

فما الػمتعة يف اغبقيقة، إاٌل صورة زًنىوًيٌة مقي دة، بعض التقييد؛ كما كاف ؽبا 
؛ فلو  أف تيقي د، إاٌل من أجل خداع األتباع، كالتمل ص من استنكار اػبصـو

 ريًفعت تلك القيود اليسًنة؛ لكاف الزىن كاؼبتعة اسػمٌن عبريبة كاحدة، بال فرؽ.
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   ى: ـعقوبة الزن -يـمجال الثانـال
إٌف القوؿ إبابحة اؼبتعة يؤٌدم إىل تعطيل عقوبة الزىن، ال ألٌف الزانة  

كالزكاين قد تركوا الزىن، كاختاركا اؼبتعة بديالن عنو؛ كإمٌبا ألنٌنا سنواجو عقبة كؤكدنا، 
يف إقامة اغبٌد على الزاين كالزانية؛ كىي العجز عن التمييز بٌن من يبارساف 

 يبارساف اعبماع بعالقة الزىن. اعبماع بعالقة اؼبتعة، كمن
أبٌّنم شاىدكا  -عند القاضي  -فلنفرتض أٌف أربعة رجاؿ عدكؿ صٌرحوا 

رجالن كامرأة، يف حالة اعبماع الكامل. فأنكر الرجل كاؼبرأة أٌّنما كاان يزنياف، 
  كاٌدعيا أبٌّنما متزٌكجاف ابؼبتعة.

 جٌن ابؼبتعة؟ثبت كونكما متزكًٌ فإف قاؿ القاضي: أين العقد الذم يي  
 قاال: العقد لفظٌي، غًن مكتوب. 

 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. 

 فإف قاؿ القاضي: ىل استأذنتما كيٌل اؼبرأة؟
  هبب استئذاف كلٌيها؛ ألٌّنا ابلغة رشيدة.قاال: ال 
ففي حالة كوف اؼبتعة مباحة؛ سيكوف القاضي عاجزنا عن إثبات اغبقيقة،  

 كسيكوف القاضي بٌن أمرين:؛ شاىد ألفي الكامل  كلو شهد على صباعهما
قيم عليهما اغبٌد؛ فإف كانت أف يكٌذهبما يف اٌدعائهما االرتباط ابؼبتعة، كيي  -1

مباحة، ككاان صادقٌن يف ارتباطهما ابؼبتعة، فإٌف حكم القاضي عليهما اؼبتعة 
 منا.ػسيكوف ظال
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إىل دليل قطعٌي،  م يهتدً ػجم القاضي عن إقامة اغبٌد عليهما؛ ألنٌو لأف وبي  -2
ثبت كذهبما، فإف كاان كاذبٌن، فإٌف حكم القاضي سيؤٌدم إىل تعطيل اغبٌد يي 

 ، كالشهود العدكؿ األربعة. (اعبماع الكامل)الشرعٌي، مع كجود 
كىكذا سيجد الزانة كالزكاين أٌف اٌدعاء االرتباط ابؼبتعة: ىو اغببل الذم  

 هبب أف يستمسكوا بو؛ ليدرأكا عن أنفسهم عقوبة الزىن.
كن تعطيلها؛ كلذلك كعقوبة الزىن من العقوابت الثابتة شرعنا، فال يبي  

؛ ألفٌ  ما يؤٌدم إىل الباطل: ابطل قطعنا؛  يكوف كٌل ما أٌدل إىل تعطيلها ابطالن
 متعة ابطلة؛ ألٌّنا تؤٌدم إىل تعطيل العقوبة الشرعٌية. ػفتكوف إابحة ال

، فإٌف أمرنبا قد انكشف، ٌنً عى كحٌّت إذا أحجم القاضي، عن إدانة اؼبتمتًٌ  
هم ػى؛ ألنٌ ػبعد أف كاف سرًّا بينهما؛ كالناس لن يتوٌقفوا عن رميهما ابلزن

 و الكبًن اغباصل بينهما. التفريق بٌن اغبالتٌن؛ لوجود ىذا التشابي يستطيعوف  ال
ظ حقوؽ الرجل كاؼبرأة، إاٌل ابإلشهاد كاإلعالف، كمنها: فى كن أف ربي فال يبي 

 حٌق اغبماية من القذؼ الباطل، كحٌق اغبماية من العقوبة الباطلة.
تعة؛ مػكليست أحكاـ الزىن كحدىا ىي اليت ستتعٌطل يف حالة إابحة ال 

 بل أكثر أحكاـ الزكاج الشرعٌي الدائم. 
فإٌف الكثًن من الرجاؿ إذا كجدكا بديالن سهالن ميسورنا؛ إلشباع شهواهتم، 

ٌي، ػب استئذاف الولوجً ضوف بو، عن الزكاج الشرعٌي الدائم، الذم يي عرً فإٌّنم سيي 
د بكٌل كالتقي  ل األعباء، كرعاية الزكجة، كاألبناء، كالبنات، كدفع النفقات، كربم  

 عوف من القيود.معركفة؛ فكما يفٌر الزانة من القيود، يفٌر اؼبتمتًٌ ػالقيود الشرعٌية ال
 ،كإذا أعرض أكثر الرجاؿ عن الزكاج الشرعٌي الدائم، بقيت أكثر النساء 

ىات، كرى بال زكاج، كىذا يؤٌدم ببعضهٌن، إٌما إىل قبوؿ االرتباط ابؼبتعة، كلو مي 
 الزىن؛ إلشباع الشهوات!!!أك االنغماس يف 
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 ذريعحان فاسدثان

 
فإف قيل: إٌف الفارؽ اؼبهٌم بٌن الزىن كاؼبتعة ىو النٌية؛ فمن كط  امرأة،  

كىو وبسبها زكجتو؛ فإنٌو ال ييعٌد زانينا؛ فكذلك اؼبتمتًٌع إمٌبا يطأ اؼبتمتًٌعة، كىو 
 وبسبها زكجتو يف الشرع.

، كاػبطإ التطبيقٌي؛ كلسنا فػي مقاـ قلت: الفرؽ كبًن بٌن اػبطإ التأليفيٌ  
انتقاد اؼبطبًٌقٌن، الذين مارسوا اؼبتعة؛ فهؤالء حساهبم عند رهٌبم، كىو أعلم 
في صدكرىم؛ كلكٌننا فػي مقاـ انتقاد اؼبؤٌلفٌن، الذم أجازكا  بنواًيىم، كدبا زبي

 عقد اؼبتعة، بفتاكاىم األثيمة.
يبيكن أف يصدر يف الظاىر  -كىو من أعظم اعبرائم قطعنا  -فإٌف القتل  

من إنساف غًن قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديقي صديقىو الربمءى، كىو وبسبو 
عدك ه اجملًرـى؛ كلكٌن ىذا ال يعين قطعنا اإلفتاء إبابحة قتل الربمء؛ حبٌجة أٌف 

 صالح النٌية يينجي اؼبخط  من استحقاؽ اإلمث.
تل اؼبخط ؛ فإٌف فتول اؼبؤٌلف، فإف كانت نٌية اؼبتمتًٌع اؼبخط  كنٌية القا 

الذم أابح التمت ع كفتول اؼبؤٌلف الذم أابح قتل الربمء؛ فال يصٌح إابحة 
 اعبرائم حبٌجة سالمة النواًي؟!!!

فإف قيل: إٌف بعض فتاكل الػميبيحٌن ليست أكثر من افرتاضات، قد  
ا.يستحيل تطبيقها كاقعيًّا، كما يف فتول إابحة االستمتاع ابلرضيعة ت  فخيذن

قلت: حٌّت إذا افرتضنا افرتاضنا أٌف بعض تلك الفتاكل مستحيلة التطبيق؛  
فإٌف ىذا االفرتاض لن ييغًٌن اغبكم على الفتول؛ ألٌف العربة بسالمة الفتول، من 

 مػخالفة الشرع؛ كليست فػي التحق ق، أك عدمو.
ريب؛  ة، بالفقتل اإلنساف الربمء جريبة كبًنة، كاإلفتاء بقتلو جريبة كبًن  
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فهل يصٌح أف ييفيت أحدىم إبابحة قتلو، بصورة افرتاضٌية؛ حبٌجة أٌف قتلو هبذه 
الصورة مستحيل التطبيق، كأف يكوف قتليو إبرجاعو إىل العصر اعباىلٌي، كإرسالو 

 إىل النعماف بن اؼبنذر، يف يـو من أًٌيـ بؤسو؟!!!
حفيد حفيد حفيد ىل يصٌح أف ييفيت أحدىم إبابحة تزك جك من حفيدة  

 حفيدؾ، حبٌجة أٌف ىذا الزكاج مستحيل التطبيق؟!!!
كإذا كانت ىذه اؼبسائل مستحيلة التطبيق، فما الداعي الذم يدعو  

 اؼبؤٌلفٌن إىل إصدار تلك الفتاكل الفارغة؟!!!
لكٌن افرتاض االستحالة التطبيقٌية ليس ميسل منا ؽبم؛ فإٌف التسهيالت  

كال سٌيما عدـ إهباب اإلشهاد، كعدـ  -فتاكاىم األثيمة  الكثًنة، اليت قٌدمتها
جعلت تطبيقات  -إهباب اإلعالف، كعدـ إهباب االستئذاف، يف حاالت كثًنة 

ًكنة؛ إٌما تلبية للحاجة اؼبالٌية، أك تلبية للحاجة الشهوانٌية.  الػمتعة فبي
، كإف    كاف كحٌّت يف فتول )تفخيذ الرضيعة(، فإٌف التطبيق ليس مستحيالن

ا، أك مستصعىبنا؛ فإٌف االستمتاع ابلرضيعة يكوف إبذف كلٌيها؛ فإذا كاف  مستبعىدن
ا من ثالثة رجاؿ؛ فإنٌو يبيكن أف ييسٌلم ابنتو الرضيعة للتفخيذ:  كلي ها كاحدن

ا، يؤمن دبا ييفيت بو أحباره، كٌل اإليباف، كال -أ يبايل أف ييلقي  إذا كاف مقلًٌدن
 أجل إرضاء أسياده.بنفسو إىل التهلكة؛ من 

إذا كاف شديد الفقر ميعًدمنا، ال يستطيع إعالة عائلتو، فيلجأ إىل بيع ابنتو  -ب
 الرضيعة للتفخيذ، ربت غطاء اؼبتعة الفاضح.

، ال يبايل أف يزين كل  زانة األرض، اببنتو الرضيعة؛  -ج إذا كاف شاذًّا ديواثن
 طمعنا فػي حفنة من الػماؿ، كإف كاف ذلك اندرنا، كلكٌنو ليس ابؼبستحيل.
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 سحدلالاتالا إبطال 

 

فإف قيل: إٌف اؼببيحٌن قد استندكا إىل أدٌلة دٌلت على أٌف فبارسة اؼبتعة   
وٌم؛ فالقوؿ بكوّنا صورة من صور الزىن، يؤٌدم إىل كانت مباحة يف العهد النب

 القوؿ إبابحة الزىن يف ذلك العهد؟!
ليست كافية؛ إلثبات ( أحبار اؼبتعة)األدلٌة اليت اعتمد عليها قلت: إٌف  

 صٌحة رأيهم، يف إابحة اؼبتعة اؼبزعومة؛ ألٌف تلك األدلٌة انقصة من عٌدة جهات:
لذم استدٌلوا بو، إمٌبا يدٌؿ على النكاح الشرعٌي النٌص القرآيٌن ا -اجلهة األوىل

 الدائم، كليس فيو أدىن إشارة إىل اؼبتعة اؼبزعومة. 
قاؿ تعاىل: ﴿حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيٍم أيم هىاتيكيٍم كىبػىنىاتيكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم كىعىم اتيكيٍم  

اتي  تيكيٍم كىبػىنىاتي اأٍلىًخ كىبػىنىاتي اأٍليٍخًت كىأيم هى يت أىٍرضىٍعنىكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم ًمنى كىخىاالى كيمي الال 
يت  يت يف حيجيورًكيٍم ًمٍن ًنسىاًئكيمي الال  ئًبيكيمي الال  الر ضىاعىًة كىأيم هىاتي ًنسىاًئكيٍم كىرىابى

ًئلي أى  ٍلتيٍم هًبًن  فىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم كىحىالى ٍلتيٍم هًبًن  فىًإٍف ملٍى تىكيونيوا دىخى بٍػنىاًئكيمي ال ًذينى دىخى
ًبكيٍم كىأىٍف ذبىٍمىعيوا بػىٌٍنى اأٍليٍختػىٌٍنً ًإال  مىا قىٍد سىلىفى ًإف  اَّلل ى كىافى غىفيورنا  ًمٍن أىٍصالى
رىًحيمنا. كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النًٌسىاًء ًإال  مىا مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم ًكتىابى اَّللً  عىلىٍيكيٍم كىأيًحل  

تػىغيوا أبًىٍموىاًلكيٍم ؿبيًٍصًنٌنى غىيػٍرى ميسىاًفًحٌنى فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو لىكيٍم مى  ا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىبػٍ
تيٍم ًبًو ًمٍن بػىٍعًد  ًمنػٍهين  فىآتيوىين  أيجيورىىين  فىرًيضىةن كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمىا تػىرىاضىيػٍ

منا حىًكيمنا﴾اٍلفىرًيضىًة ًإف  اَّلل ى كىافى عىًلي
(ُ) . 

فالذم يتدبٌر ىذا النٌص تدبٌػرنا صحيحنا، قائمنا على الفهم العرٌّب السليم،  
كالنظر يف السياؽ القرآيٌن الكامل؛ سيجد أنٌو يبدأ ببياف أصناؼ النساء، الاليت 

                                                           
 .ِْ-ِّ( النساء: ُ)
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بٌية، كاألـٌ الرضاعٌية، سى حرـٌ هللا تعاىل، على الرجاؿ نكاحهٌن، كىٌن: األـٌ الن  
األخ،  بٌية، كاألخت الرضاعٌية، كالبنت، كالعٌمة، كاػبالة، كبنتسى الن   كاألخت
ـٌ الزكجة، كالربيبة بنت الزكجة، اليت دخل هبا  كبنت ، الرجلاألخت، كأ
االبن، الذم من صلب الرجل، كأخت الزكجة، يف حالة اعبمع بينهما،  كحليلة

 . قة، كغًن األرملةجة، غًن اؼبطل  كاؼبرأة اؼبتزكًٌ 
مٌث يبٌٌن النٌص القرآيٌن أٌف هللا تعاىل قد أحٌل للرجاؿ نكاح ما عدا  

 األصناؼ اؼبذكورة من النساء، نكاح إحصاف، ال مسافحة فيو.
بو، بعد أف قطعوه عٌما سبقو، من السياؽ،  واٌم أييت اؼبوضع الذم استدلٌ ػث 

 وىين  أيجيورىىين  فىرًيضىةن﴾.كىو قولو تعاىل: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين  فىآتي 
 -الواردة يف اآلية  -( استمتعتم)هم أٌف عبارة أتباعى  (متعةػال اري ػأحب)فأكىم  

حاصل بٌن ػابلتوافق ال على ذلك، مزعومة؛ مستدٌلٌنػال ةػمتعػتدٌؿ على ىذه ال
 .ع( ـ ت)جذر االشتقاقٌي ػي الػ، ف(متعةػال)، كلفظة (استمتع)الفعل 
ق على طلى ما تي ػ، إنٌ (ورػػػأج)أٌف لفظة  :هم أيضناأتباعى  (متعةػال أحباري )كأكىم  
 ر.ػػمهػعطى الها تي ػخالؼ الزكجة، فإنٌ ػها، بػع بمتمت  ػال ،عطى للمرأةرة، اليت تي ػػػاألج

 فاغباصل أٌف تفسًن اؼببيحٌن ؽبذا النٌص قائم على ثالثة ربريفات، ىي: 
لسياؽ السابق يدٌؿ بوضوح على أٌف قطع النٌص عن السياؽ السابق. كا -أ
 مة.حر  مي ػر األصناؼ الػػػك؛ بداللة ذً (ُ)(مػرعٌي الدائػػاح الشػػالنك)راد ىو ػػمػال

مكن أف يٌدعي أٌف ػي ي - رىمػمن غي كال -( متعةػال أحبار)د من ػػأح كال
 مزعومة.ػمتعة الػحرًن ىذه األصناؼ ـبصوص هبذه الػت

يف قولو تعاىل: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين   (نٌ ىي )فضمًن اإلانث اؼبٌتصل  

                                                           
 .ِٓٔ/ِ، كيف ظالؿ القرآف: ْٓ-ّٓ/ِ( انظر: زاد اؼبسًن: ُ)
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فىآتيوىين  أيجيورىىين  فىرًيضىةن﴾، يعود على النساء، الاليت أحٌل هللا تعاىل للرجاؿ 
تػىغيوا أبًىٍموىاًلكيٍم ؿبيًٍصًنٌنى  نكاحهٌن، بقولو تعاىل: ﴿كىأيًحل  لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىبػٍ

 يف النكاح الشرعٌي الدائم. -بال ريب  -اًفًحٌنى﴾؛ كىذا غىيػٍرى ميسى 
كاإليتاء  ؛فاالستمتاع يكوف ابلنساء، الاليت أحٌل هللا تعاىل نكاحهنٌ  

كاألجور ىي أجور النساء،  ؛يكوف للنساء، الاليت أحٌل هللا تعاىل نكاحهنٌ 
 .(ُ)هللا تعاىل نكاحهنٌ  الاليت أحلٌ 

 مزعومة.ػمتعة الػابٌدعاء داللتو على ال (استمتع)اػبطأ يف تفسًن الفعل  -ب
يدٌؿ على نيل اؼبتعة عمومنا، فهي متعة  (استمتع)كالصواب أٌف الفعل 

 . (ِ)عاٌمة، ال يقصد هبا الصورة اؼبزعومة
ٍم ًمنى ػًد اٍستىٍكثػىٍرتي ػػًجنًٌ قى ػًميعنا ًيى مىٍعشىرى الٍ ػى ٍحشيريىيٍم جػقاؿ تعاىل: ﴿كىيػىٍوـى يى  

ٍنًس كىقى  لى ػاإٍلً ٍنًس رىبػ نىا اٍستىٍمتىعى بػىٍعضينىا بًبػىٍعضو كىبػىلىٍغنىا أىجى نىا ال ًذم ػاؿى أىٍكلًيىاؤيىيٍم ًمنى اإٍلً
اًلًدينى ًفيهىا ًإال  مىا شىاءى اَّلل ي ًإف  رىب كى حىًكيمه  أىج ٍلتى لىنىا قىاؿى الن اري مىثٍػوىاكيٍم خى

عىًليمه﴾
(ّ) . 

تيٍم طىيًٌبىاًتكيٍم يف كقاؿ تعاىل: ﴿ بػٍ كىيػىٍوـى يػيٍعرىضي ال ًذينى كىفىريكا عىلىى الن اًر أىٍذىى
تيٍم تىٍستىٍكربيكفى يف  نٍػيىا كىاٍستىٍمتػىٍعتيٍم هًبىا فىاٍليػىٍوـى ذبيٍزىٍكفى عىذىابى اؽٍبيوًف دبىا كينػٍ حىيىاًتكيمي الد 

تيٍم تػىٍفسي   .(ْ)قيوفى﴾اأٍلىٍرًض ًبغىًٍنً اغبٍىقًٌ كىدبىا كينػٍ

                                                           
 .ٕٗ/ّأحكاـ القرآف: انظر: ( ُ)
، كتفسًن القرآف اغبكيم: َٓ/َُ: لتفسًن الكبًن، كاِْْ/ٔ( انظر: التفسًن البسيط: ِ)
 .ٗ/ٓ، كتفسًن التحرير كالتنوير: ُُ-َُ/ٓ
 .ُِٖ( األنعاـ: ّ)
 .َِ( األحقاؼ: ْ)
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كقاؿ تعاىل: ﴿كىال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىانيوا أىشىد  ًمٍنكيٍم قػيو ةن كىأىٍكثػىرى أىٍموىاالن  
ًقكيٍم كىمىا اٍستىٍمتىعى ال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم  ًقًهٍم فىاٍستىٍمتػىٍعتيٍم خًبىالى دنا فىاٍستىٍمتػىعيوا خًبىالى كىأىٍكالى

ًقًهٍم كىخيٍضتيٍم كى ػبً  نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة ػهيٍم فً ػال ًذم خىاضيوا أيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىالي خىالى ي الد 
خىاًسريكفى﴾ػكىأيكلىًئكى ىيمي الٍ 

(ُ) . 
ال يدٌؿ على نيل  (استمتع)ككاضح من ىذه النصوص القرآنٌية أٌف الفعل  

 اؼبتعة اؼبزعومة، كإمٌبا ىي متعة عاٌمة، زبتلف ابختالؼ اؼبقامات.
، فإٌّنا (ـ ت ع)ٌقت من اعبذر نفسو: ر األلفاظ، اليت اشتػي ككذلك سائ 

متعة اؼبزعومة، بل ىي دالٌة عمومنا على االنتفاع، كالسياقات ػتدٌؿ على نيل ال ال
 ىي اليت ربٌدد نوع ذلك االنتفاع. 

اٍستػىٍيسىرى ًمنى اؽٍبىٍدًم قاؿ تعاىل: ﴿كىأىسب وا اغبٍىج  كىاٍلعيٍمرىةى َّللًً  فىًإٍف أيٍحًصٍرُتيٍ فىمىا  
ل وي فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك ًبًو أىذنل ًمٍن  ليغى اؽٍبىٍدمي ؿبًى كىالى ربىًٍلقيوا ريءيكسىكيٍم حىّت  يػىبػٍ

تيٍم فىمىٍن سبىىت عى اًبٍلعيٍمرىًة ًإىلى  قىةو أىٍك نيسيكو فىًإذىا أىًمنػٍ  اغبٍىجًٌ رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى
ٍعتيٍم  ـو يف اغبٍىجًٌ كىسىبػٍعىةو ًإذىا رىجى ثىًة أىًي  ـي ثىالى ٍد فىًصيىا فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اؽٍبىٍدًم فىمىٍن ملٍى هبًى

﴾ػتًٍلكى عىشىرىةه كىاًملىةه ذىًلكى ًلمىٍن ملٍى يىكيٍن أىٍىليوي حىاًضرًم اٍلمىٍسًجًد الٍ  حىرىاـً
(ِ) . 

﴾ يتعٌلق دبتعة اغبٌج، كىي فقولو تعاىل: ﴿فىمىٍن   سبىىت عى اًبٍلعيٍمرىًة ًإىلى اغبٍىجًٌ
 .(ّ)صورة من صور اؼبتعة، ال عالقة ؽبا ابؼبتعة اؼبزعومة، بال خالؼ

مىس وىين  أىٍك ػٍم تى ػا لى ػاءى مى ػػى: ﴿الى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإٍف طىل ٍقتيمي النًٌسى ػاؿ تعالػكق 
كىمىتًٌعيوىين  عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى اٍلميٍقرتً قىدىريهي مىتىاعنا  هين  فىرًيضىةن ػتػىٍفًرضيوا لى 

                                                           
 .ٗٔ( التوبة: ُ)
 .ُٔٗ( البقرة: ِ)
 .ُٓ-ٔ/ُْ( انظر: اؼبوسوعة الفقهٌية: ّ)
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اًبٍلمىٍعريكًؼ حىقًّا عىلىى اٍلميٍحًسًنٌنى﴾
(ُ) . 

فقولو تعاىل: ﴿كىمىتًٌعيوىين  عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى اٍلميٍقرًتً قىدىريهي﴾ يتعٌلق  
 .(ِ)تعة اؼبزعومة، بال خالؼدبتعة الطالؽ، كال عالقة ؽبا ابؼب

كقاؿ تعاىل: ﴿فػىلىٍوالى كىانىٍت قػىٍريىةه آمىنىٍت فػىنػىفىعىهىا ًإيبىانػيهىا ًإال  قػىٍوـى ييونيسى لىم ا  
نٍػيىا كىمىتػ ٍعنىاىيٍم ًإىلى ًحٌنو﴾ آمىنيوا كىشىٍفنىا عىنػٍهيٍم عىذىابى اػبًٍٍزًم يف اغبٍىيىاًة الد 
(ّ) . 

تة؛ لكٌنها متعة ٍعنىاىيٍم ًإىلى ًحٌنو﴾ يدٌؿ على متعة مؤق  فقولو تعاىل: ﴿كىمىتػ   
اغبياة الدنيا، ابغبياة كالطعاـ كالشراب كاؼبسكن كالراحة كاألماف. كالنكاح صورة 

 من صور متع اغبياة الدنيا.
ـو ذىًلكى كىٍعده   ثىةى أىًي  غىيػٍري  كقاؿ تعاىل: ﴿فػىعىقىريكىىا فػىقىاؿى سبىىتػ عيوا يف دىارًكيٍم ثىالى

﴾ مىٍكذيكبو
(ْ) . 

ر عنهم فيها العذاب، فتكوف تة، بثالثة أًٌيـ، يؤخ  فهذه أيضنا متعة مؤق   
 صورة من صور اؼبتعة. -بكٌل ملٌذاهتا  -تة قبل العذاب حياهتم اؼبؤق  

فالقرائن اؼبقالٌية كاؼبقامٌية ىي اليت زبٌصص دالالت األلفاظ العاٌمة، كمنها  
آية النساء، اليت تدٌؿ على نيل اؼبتعة، من النساء الاليت ، يف (استمتع)لفظة 

 أحٌل هللا تعاىل نكاحهٌن، كىذا ىو النكاح الشرعٌي الدائم، بال ريب.
عطى ، ابٌدعاء داللتها على األجرة، اليت تي (أجور)ي تفسًن لفظة ػاػبطأ ف -ج

مهر، الذم ػلق على اطلى متعة اؼبزعومة؛ كإيهاـ أتباعهم أٌّنا ال تي ػي الػللمرأة ف

                                                           
 .ِّٔ( البقرة: ُ)
 .ٕٗ-ٓٗ/ّٔ( انظر: اؼبوسوعة الفقهٌية: ِ)
 .ٖٗ( يونس: ّ)
 .ٓٔ( ىود: ْ)
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 ي النكاح الشرعٌي الدائم.ػعطى للزكجة، فيي 
؛ (أجر)، كمفردىا (أجور)كتكفي مراجعة اآلًيت اليت كردت فيها لفظة  

ي ػقاف على األجور الدينٌية، فطلى إلبطاؿ ىذا االٌدعاء؛ فإٌّنما لفظتاف عاٌمتاف، تي 
واء ػػػل، سي سياقات أخر ػقاف على األجور الدنيويٌة، فطلى بعض السياقات، كتي 

 أكانت األجور متعٌلقة ابلنكاح، أـ كانت غًن متعٌلقة بو.
قاؿ تعاىل: ﴿كيل  نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت كىًإمب ىا تػيوىفػ ٍوفى أيجيورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  

نٍػيى  ا ًإال  مىتىاعي فىمىٍن زيٍحزًحى عىًن الن اًر كىأيٍدًخلى اعبٍىن ةى فػىقىٍد فىازى كىمىا اغبٍىيىاةي الد 
اٍلغيريكًر﴾
(ُ). 
 تدٌؿ يف ىذه اآلية على ثواب اآلخرة. (أجور)ككاضح أٌف لفظة  

تيٍم ًمٍن كيٍجدًكيٍم كىالى تيضىار كىين   نػٍ كقاؿ تعاىل: ﴿أىٍسًكنيوىين  ًمٍن حىٍيثي سىكى
ًت ضبىٍلو فىأىٍنًفقيوا  عىلىٍيًهن  حىّت  يىضىٍعنى ضبىٍلىهين  فىًإٍف لًتيضىيًٌقيوا عىلىٍيًهن  كىًإٍف كين  أيكالى

ريكا بػىيػٍنىكيٍم دبىٍعريكؼو كىًإٍف تػىعىاسىٍرُتيٍ فىسىتػيٍرًضعي لىوي  أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىين  أيجيورىىين  كىٍأسبًى
أيٍخرىل﴾
(ِ) . 

 .(ّ)ق على أجور اإلرضاعطلى يف ىذه اآلية تي  (أجور)ككاضح أٌف لفظة 
ىٍجرنا ًإٍف كين ا كبىٍني كقاؿ تعاىل: ﴿كى  جىاءى الس حىرىةي ًفٍرعىٍوفى قىاليوا ًإف  لىنىا ألى

 . (ْ)اٍلغىالًًبٌنى﴾
 حوه من متاع الدنيا.ػماؿ، كنػه من فرعوف ىو الك كاألجر الذم أراد

                                                           
 .ُٖٓ( آؿ عمراف: ُ)
 .ٔ( الطالؽ: ِ)
 .ُِْ-َِْ/ِِ( انظر: اؼبوسوعة الفقهٌية: ّ)
 .ُُّ( األعراؼ: ْ)
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أىٍف  كقاؿ تعاىل: ﴿فىاٍنطىلىقىا حىّت  ًإذىا أىتػىيىا أىٍىلى قػىٍريىةو اٍستىٍطعىمىا أىٍىلىهىا فىأىبػىٍوا
زب ىٍذتى عىلىٍيًو  ارنا ييرًيدي أىٍف يػىنػٍقىض  فىأىقىامىوي قىاؿى لىٍو ًشٍئتى الى ا ًفيهىا ًجدى ييضىيًٌفيونبيىا فػىوىجىدى

أىٍجرنا﴾
(ُ) . 

 كاألجر ىنا أجر دنيوٌم، من ماؿ، أك طعاـ، أك كبونبا.
انبيىا سبىًٍشي عىلىى اٍسًتٍحيىاءو  قىالىٍت ًإف  أىّب يىٍدعيوؾى كقاؿ تعاىل: ﴿فىجىاءىٍتوي ًإٍحدى

لًيىٍجزًيىكى أىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا فػىلىم ا جىاءىهي كىقىص  عىلىٍيًو اٍلقىصىصى قىاؿى الى زبىىٍف قبىىٍوتى 
ًمنى اٍلقىٍوـً الظ اًلًمٌنى﴾
(ِ) . 

 كاألجر ىنا أيضنا أجر دنيوٌم، من ماؿ، أك طعاـ، أك كبونبا.
عبمع، يف عٌدة آًيت؛ للداللة على اؼبهر، بصيغة ا (أجور)ككردت لفظة 

 .(ّ)عطى للزكجة، يف النكاح الشرعٌي الدائم، بال أدىن خالؼالذم يي 
يت آتػىٍيتى أيجيورىىين   قاؿ تعاىل: ﴿ًيى أىيػ هىا الن ًب  ًإان  أىٍحلىٍلنىا لىكى أىٍزكىاجىكى الال 

ًينيكى فب ا أىفىاءى اَّلل ي عىلى  ٍيكى كىبػىنىاًت عىمًٌكى كىبػىنىاًت عىم اًتكى كىبػىنىاًت كىمىا مىلىكىٍت يبى
يت ىىاجىٍرفى مىعىكى كىاٍمرىأىةن ميٍؤًمنىةن ًإٍف كىىىبىٍت نػىٍفسىهىا لًلن ًبًٌ  ًتكى الال  خىاًلكى كىبػىنىاًت خىاالى

قىٍد عىًلٍمنىا مىا فػىرىٍضنىا ًإٍف أىرىادى الن ًب  أىٍف يىٍستػىٍنًكحىهىا خىاًلصىةن لىكى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنٌنى 
عىلىٍيًهٍم يف أىٍزكىاًجًهٍم كىمىا مىلىكىٍت أىيٍبىانػيهيٍم ًلكىٍيالى يىكيوفى عىلىٍيكى حىرىجه كىكىافى اَّلل ي غىفيورنا 

رىًحيمنا﴾
(ْ) . 

                                                           
 .ٕٕ( الكهف: ُ)
 .ِٓ( القصص: ِ)
، ْْٓ/ٔ، كالتفسًن البسيط: ِِٓ/ٓ، كالنكت كالعيوف: ُّٗ/ٖ( انظر: جامع البياف: ّ)

 .ْْٖ/ّ، كتفسًن البحر ايط: ُٖ/ٓكالكٌشاؼ: 
 .َٓ( األحزاب: ْ)
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رىاتو ػػػميهىاجً اتي ػػػمي اٍلميٍؤًمنى ػػاءىكي ػػػػوا ًإذىا جى ػػنى آمىني ػػا ال ًذيػا أىيػ هى ػػاؿ تعاىل: ﴿يى ػػػكق
 فىاٍمتىًحنيوىين  اَّلل ي أىٍعلىمي إبًًيبىاًّنًن  فىًإٍف عىًلٍمتيميوىين  ميٍؤًمنىاتو فىالى تػىٍرًجعيوىين  ًإىلى اٍلكيف ارً 
ل وفى ؽبىين  كىآتيوىيٍم مىا أىنٍػفىقيوا كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم أىٍف  الى ىين  ًحل  ؽبىيٍم كىالى ىيٍم وبًى

تيميوىين  أيجيورىىين  كىالى سبيًٍسكيوا ًبًعصىًم اٍلكىوىاًفًر كىاٍسأىليوا مىا أىنٍػفىٍقتيٍم تػىٍنكً  حيوىين  ًإذىا آتػىيػٍ
كىٍليىٍسأىليوا مىا أىنٍػفىقيوا ذىًلكيٍم حيٍكمي اَّللً  وبىٍكيمي بػىيػٍنىكيٍم كىاَّلل ي عىًليمه حىًكيمه﴾
(ُ). 

ٍنكيٍم طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت كقاؿ تعاىل: ﴿كىمىٍن ملٍى يىٍستىًطٍع مً 
اٍلميٍؤًمنىاًت فىًمٍن مىا مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم ًمٍن فػىتػىيىاًتكيمي اٍلميٍؤًمنىاًت كىاَّلل ي أىٍعلىمي إبًًيبىاًنكيٍم 

كًؼ بػىٍعضيكيٍم ًمٍن بػىٍعضو فىاٍنًكحيوىين  إبًًٍذًف أىٍىًلًهن  كىآتيوىين  أيجيورىىين  اًبٍلمىٍعري 
اًت أىٍخدىافو فىًإذىا أيٍحًصن  فىًإٍف أىتػىٌٍنى ًبفىاًحشىةو  ؿبيٍصىنىاتو غىيػٍرى ميسىاًفحىاتو كىالى ميت ًخذى
فػىعىلىٍيًهن  ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى اٍلعىذىاًب ذىًلكى ًلمىٍن خىًشيى اٍلعىنىتى ًمٍنكيٍم 

يػٍره لىكيٍم كىاَّلل ي  غىفيوره رىًحيمه﴾كىأىٍف تىٍصربيكا خى
(ِ) . 

ـي ال ًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًحل   كقاؿ تعاىل: ﴿اٍليػىٍوـى أيًحل  لىكيمي الط يًٌبىاتي كىطىعىا
لىكيٍم كىطىعىاميكيٍم ًحل  ؽبىيٍم كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى اٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى ال ًذينى 

ًإذىا آتػىيػٍتيميوىين  أيجيورىىين  ؿبيًٍصًنٌنى غىيػٍرى ميسىاًفًحٌنى كىالى  أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيمٍ 
يبىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي كىىيوى يف اآٍلًخرىًة ًمنى  افو كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبإٍلً ميت ًخًذم أىٍخدى

اػبٍىاًسرًينى﴾
(ّ) . 

بيحوف؛ مي ػكهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثالثة، اليت اعتمد عليها ال
 لتحريف داللة النٌص القرآيٌن.

                                                           
 .َُ( اؼبمتحنة: ُ)
 .ِٓ( النساء: ِ)
 .ٓ( اؼبائدة: ّ)
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كقولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين  فىآتيوىين  أيجيورىىين  »قاؿ الزٌجاج: 
ا؛ عبهلهم ابللغة. كذلك  فىرًيضىةن﴾. ىذه آية قد غلط فيها قـو غلطنا عظيمنا جدًّ

ن ﴾ من اؼبتعة، اليت قد أصبع أٌّنم ذىبوا إىل أٌف قولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهي 
أىل الفقو أٌّنا حراـ. كإمٌبا معىن قولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين ﴾ أم: فما 
تػىغيوا  نكحتموه، على الشريطة اليت جرت يف اآلية، آية اإلحصاف: ﴿أىٍف تػىبػٍ

وىين  أيجيورىىين  أبًىٍموىاًلكيٍم ؿبيًٍصًنٌنى﴾، أم: عاقدين التزكيج الذم جرل ذكره. ﴿فىآتي 
فىرًيضىةن﴾. أم: مهورىٌن؛ فإف استمتع ابلدخوؿ هبا، أعطى اؼبهر اتمًّا، كإف 

فع بو، فهو استمتع بعقد النكاح، آتى نصف اؼبهر. كاؼبتاع يف اللغة: كٌل ما انتي 
، يف غًن ىذا اؼبوضع: ﴿كىمىتًٌعيوىين  عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي﴾ ليس متاع. كقولو 

و: ػػػػك قولػو. ككذلػػػػػػػن بػعػتػمػتػػسػا يػػػػوىٌن مػػػى: أعطػمعنػزٌكجوىٌن اؼبتع، إمٌبا الدبعىن 
اعه اًبٍلمىٍعريكًؼ﴾ػػػػػػتى ػػػاًت مى ػػػقى ػل  ػطى ػمي ػلٍ ػ﴿كىلً 

. كمن زعم أٌف قولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو (ُ)
تعملو الرافضة؛ فقد أخطأ ًمنػٍهين ﴾ اؼبتعة، اليت ىي الشرط يف التمٌتع، الذم 

 .(ِ)«نةخطأ عظيمنا؛ ألٌف اآلية كاضحة بيًٌ 
قراءة شاٌذة مردكدة، ـبالفة  (أحبار اؼبتعة)القراءة اليت استدٌؿ هبا  -اجلهة الثانية

للقرآف الكرًن. كالقراءة الشاٌذة ليست من القرآف الكرًن، كليست حٌجة شرعٌية، 
 بال خالؼ.

 -على غًن النكاح الصحيح  -على أٌف اؼبتعة كقد دلٌلنا »قاؿ الطربٌم:  
حراـ، يف غًن ىذا اؼبوضع من كتبنا، دبا أغىن عن إعادتو، يف ىذا اؼبوضع. كأٌما 

ٌي بن كعب، كابن عٌباس، من قراءهتما: "فما استمتعتم بو منهٌن ػبى كم عن أي ري  ما

                                                           
 . كسقطت الواك من اؼبطبوع.ُِْ( البقرة: ُ)
 .ّٖ/ِو: ( معاين القرآف كإعرابِ)
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ز سٌمى"، فقراءة خبالؼ ما جاءت بو مصاحف اؼبسلمٌن، كغًن جائإىل أجل مي 
بو اػبرب القاطع العذر، عٌمن  م أيتً ػق يف كتاب هللا تعاىل شيئنا للحً ألحد أف يي 

 . (ُ)«هبوز خالفو ال
ليست بثابتة ثبواتن قطعيًّا،  (أحبار اؼبتعة)الركاًيت اليت استدٌؿ هبا  -اجلهة الثالثة

 فكٌلها من ركاًيت اآلحاد، كىي على عٌدة أقساـ، أبرزىا:
 . ركاًيت موضوعة مكذكبة منسوبة إىل النٌب  -1

اًء، لى ػي إًلى ػً ا أيٍسرًمى بػلىػم  »كمن أمثلتها:  : ػً ًحقىنػى الس مى رىئًيلي، فػىقىاؿى بػٍ ي جى
: إًنٌ  حىم دي، ًإف  اَّلل ى ػمي  ًيى   .(ِ)«ي قىٍد غىفىٍرتي لًٍلميتىمىتًًٌعٌنى ًمنى النًٌسىاءً ػً يػىقيوؿي
إىل  ،هاػحرٌفوا دالالت (متعةػأحبار ال)؛ لكٌن (ّ)متعة اغبجٌ ػركاًيت تتعٌلق ب -2
 مزعومة.ػمتعة الػال

 يف  اٍلميتػٍعىًة، آيىةي  أيٍنزًلىتٍ » قاؿ: حصٌن، بن عمراف عنكمن أمثلة ذلك:  
، ًكتىابً   عىنػٍهىا، يػىٍنوى  كىملىٍ  وبيىٌرًميوي، قػيٍرآفه  يػينػٍزىؿٍ  ، كىملىٍ  اَّلل ً  رىسيوؿً  مىعى  فػىفىعىٍلنىاىىا اَّللً 
، حىّت    .(ْ)«شىاءى  مىا ًبرىأًٍيوً  رىجيله  قىاؿى  مىاتى

إمٌبا تتعٌلق دبوضوع متعة اغبٌج؛  -كأمثاؽبا من الركاًيت  -فهذه الركاية  
كلكٌن )أحبار اؼبتعة( ىبدعوف أتباعهم، كيٌدعوف أٌف لفظة )اؼبتعة( يف ىذه 
الركاًيت ييراد هبا اؼبتعة اؼبزعومة. كقد بٌينا ابلتفسًن القطعٌي العرٌّب الصحيح عدـ 

                                                           
 .ٖٗٓ/ٔ( جامع البياف: ُ)
 .ُِ، رقم َّٔ/ََُ( حبار األنوار: ِ)
، كنكاح ُٖٔ/ٖ، كّّْ-ِّْ/ّ، كفتح البارم: ْْٕ/ُ( انظر: كشف اؼبشكل: ّ)

 .ُّٖ-ُّٔاؼبتعة دراسة كربقيق: 
 .ِْْٔ، رقم ُِْٔ/ْ( صحيح البخارٌم: ْ)
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 زعومة.كجود آية تدٌؿ على تلك الػمتعة الػم
أٌما اؼبقصود بعبارة )آية اؼبتعة(، الواردة يف ىذه الركاية، فهو قولو تعاىل: 

 ريءيكسىكيمٍ  ربىًٍلقيوا كىالى  اؽٍبىٍدمً  ًمنى  اٍستػىٍيسىرى  فىمىا أيٍحًصٍرُتيٍ  فىًإفٍ  َّللً ً  كىاٍلعيٍمرىةى  اغبٍىج   كىأىسب وا﴿
ليغى  حىّت   ل وي  اؽٍبىٍدمي  يػىبػٍ  ًمنٍ  فىًفٍديىةه  رىٍأًسوً  ًمنٍ  أىذنل ًبوً  أىكٍ  مىرًيضنا ًمٍنكيمٍ  كىافى  فىمىنٍ  ؿبًى
قىةو  أىكٍ  ًصيىاـو   ًمنى  اٍستػىٍيسىرى  فىمىا اغبٍىجًٌ  ًإىلى  اًبٍلعيٍمرىةً  سبىىت عى  فىمىنٍ  أىًمنػٍتيمٍ  فىًإذىا نيسيكو  أىكٍ  صىدى
دٍ  ملىٍ  فىمىنٍ  اؽٍبىٍدمً  ـي  هبًى ثىةً  فىًصيىا ـو  ثىالى ٍعتيمٍ  ًإذىا كىسىبػٍعىةو  اغبٍىجًٌ  يف  أىًي   عىشىرىةه  تًٍلكى  رىجى
ـً  اٍلمىٍسًجدً  حىاًضرًم أىٍىليوي  يىكينٍ  ملىٍ  ًلمىنٍ  ذىًلكى  كىاًملىةه   اَّلل ى  أىف   كىاٍعلىميوا اَّلل ى  كىاتػ قيوا اغبٍىرىا
 .(ُ)﴾اٍلًعقىابً  شىًديدي 

يف استدالؽبم هبذه اللفظة من ىذه الركاية،  -كمىثىلي )أحبار اؼبتعة( 
كمىثىًل ميغاًلط وباكؿ أف يستدٌؿ على ربرًن   -ابالعتماد على )االشرتاؾ اللفظٌي( 

تػ عيوا قيلٍ ﴿)التمت ع( بقولو تعاىل:   .(ِ)﴾الن ارً  ًإىلى  مىًصًنىكيمٍ  فىًإف   تىػمى
على االشرتاؾ اللفظٌي للفعل )سبٌتع(،  فاؼبغالط يستطيع أيضنا أف يعتمد

كيقطع النٌص عن سياقو الكامل؛ فيٌدعي ربرًن )التمت ع(، ابالستناد إىل ىذا 
 التفسًن السقيم، اؼبخالف للداللة القرآنٌية، كٌل اؼبخالفة!!! 

د؛ ت، مع الداللة على التحرًن اؼبؤب  ركاًيت دٌلت على الرتخيص اؼبؤق   -3
 .(ّ)ـحرًٌ مي ػص، كاإلعراض عن اعبزء الرخًٌ مي ػد على اعبزء الفكيف يصٌح االعتما

: اَّلل ً  رىسيوؿً  مىعى  كىافى  أىن وي » سبػرة الػجيهنػيٌ كمن أمثلة ذلك: عن    ، فػىقىاؿى
ػا يىػا ، أىيػ هى ػػػاًء، ًمػػػػنى  ااًلٍسػػتًػٍمػتىػاًع، فػًػي لىكيػػٍم، أىًذنٍػتي  كيٍنػتي  قىػػدٍ  إًنٌػًػػي الن ػاسي  كىًإف   النًٌسى

                                                           
 .ُٔٗ( البقرة: ُ)
 .َّ( إبراىيم: ِ)
 .ُِّ، ََُاؼبتعة:  ( انظر: ربرًن نكاحّ)
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ػػػر ـى  قىدٍ  اَّلل ى  ، إًلىػى حى ػػنٍ  اٍلًقيىػػامىػػًة، يىػػػٍوـً  ذىًلكى ػػافى  فىمى هي  كى ػػػٍيءه، ًمنػٍهين   ًعٍنػػدى ػػلًٌ  شى  فػىٍلييخى
ػػػبًػيػلىػوي، تيميوىين   ًمػم ا أتىٍخيذيكا كىالى  سى ئنا آتػىيػٍ ػػػيػٍ  .(ُ)«شى
الػمتعة( على الػمنت كٌلو، فيقولوا بوجود الرتخيص فإٌما أف يعتمد )أحبار  

الػمؤق ت، فالتحرًن الػمؤب د؛ كإٌما أف ييعرضوا عن الػمنت كٌلو؛ فال يكوف دليالن 
 على مرادىم، يف الػحالتٌن.

ص، فاعتمدكا عليو؛ كأعرضوا    كلكٌن )أحبار اؼبتعة( عمدكا إىل اعبزء اؼبرخًٌ
 ـ؛ كىي مغالطة كبًنة مفضوحة، بال ريب!!! كٌل اإلعراض، عن اعبزء الػميحرًٌ 

 .(ِ)﴾بًبػىٍعضو  كىتىٍكفيريكفى  اٍلًكتىابً  بًبػىٍعضً  أىفػىتػيٍؤًمنيوفى ﴿قاؿ تعاىل:  
؛ فإٌف الفهم، كال قطعٌية الثبوتكدعول الرتخيص اؼبؤق ت ليست قطعٌية  

يبيكن  الركاًيت اليت تضٌمنت ذلك الرتخيص ليست إاٌل ركاًيت آحاد؛ كلذلك ال
 .القطع بصٌحة نسبة ما فيها من ترخيص مؤق ت إىل النٌب 

ككذلك ال يبيكن القطع بصٌحة الفهم الذم اختاره بعض الركاة، كبعض  
اؼبؤٌلفٌن، من بعدىم؛ فليس شبٌة دليل قطعٌي على صٌحة ذلك الفهم؛ ألنٌو مستًند 

 .بثبوتوإىل ما ال يبيكن القطع 
؛ ألٌف الثبوتالقطعٌي، إاٌل بعد التحق ق من قطعٌية  الفهمكال يبيكن ربقيق  
داللة الدليل، كالدالالت زبتلف ابختالؼ العناصر  معرفةعبارة عن  الفهم

مؤٌدًين إىل تغيًن يف  النصٌ اؼبقالٌية كاؼبقامٌية للنٌص؛ فيكوف كٌل تغيًن يف عناصر 
 ، كقطعٌيتو. الفهمصٌحة 
ا،  كبًنه   ٌمة فرؽه ػكث  ، كبٌن مؤق ت إىل النٌب ػالرتخيص ال بٌن نسبةًجدًّ

                                                           
 .ُِ/َُْٔ، رقم َُِٓ/ِ( صحيح مسلم: ُ)
 .ٖٓ( البقرة: ِ)
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 نسبة التمت ع إىل بعض الصحابة، فػي العهد النبوٌم. 
متعة، كما مارسوا غًنىا، ػالصحابة قد مارسوا ال فجائز أف يكوف بعضي 

جاىلٌية، اليت حيٌرًمت ابلتدريج؛ ثػٌم جاء التحرًن القطعٌي، ابلبياف ػمن العادات ال
 عنها؛ طاعةن  تعاىل. النبوٌم الصريح، فانتهوا

، يف العهد النبوٌم، قبل ربريبها؛ كليس ػكقد شًرب بعضي الصحابة ال خمرى
ذلك الشرب دليالن على إابحتها، أك على كجود الرتخيص فيها؛ كإمٌبا شربوىا؛ 
، انتهوا عنها؛ طاعةن  تعاىل.  لعدـ كجود التحرًن القطعٌي؛ فلٌما حيٌرًمت اػبمري

، ابالعتماد مؤق ت إىل النٌب ػلقطع بنسبة الرتخيص الكلذلك ال هبوز ا
على ركاًيت ظنٌػٌية الثبوت، كظنٌػٌية الداللة؛ كال سٌيما مع التعاريض القطعٌي، بٌن 

، كبٌن القطعٌيات اإلسالمٌية. ػذلك الرتخيص ال  مزعـو
كلو سٌلمنا جدالن كجود ذلك الرتخيص؛ فإٌف ركاًيت الرتخيص تدٌؿ على 

ا، كأنٌو كاف لغيزاة الصحابة، يف بعض   أٌف الرتخيص كاف مؤقػ تنا، كليس مؤب دن
الغزكات، كأنٌو كاف ألسباب خاٌصة، كأٌف النساء الاليت ارتبطوا هبٌن مؤق ػػتنا كيٌن من 

 الكافرات، ال من اؼبؤمنات، كما توى م بعض اؼبؤٌلفٌن.
ب التمت ع ابستحبا -يف فتاكاىم األثيمة  -فمن أين جاء )أحبار اؼبتعة( 

ا؛ كجواز التمت ع ببنت التاسعة  ابؼبؤمنة العفيفة؛ كجواز التمت ع ابلرضيعة تفخيذن
ا، من دكف إذف كلٌيها؛ كجواز التمت ع كطئنا،  ؛ ابلبكر، اليت ليس ؽبا أبتفخيذن

 التمت عها من كلي   هاابلبكر، من دكف إذف كلٌيها، إذا منعكجواز التمت ع كطئنا، 
البالغة الرشيدة، من  ،ابلبكرترغب إليو؛ كجواز التمت ع كطئنا،  ، الذمابلكفؤ

من ارتباط اؼبوطوءة برجل  ؛ كجواز التمت ع كطئنا، مع عدـ التحق قدكف إذف كلٌيها
 آخر؛ كجواز التمت ع كطئنا، بعدد غًن ؿبصور، من النساء... إخل؟!!!

 ركاًيت تنسب القوؿ إبابحة اؼبتعة اؼبزعومة، إىل بعض الصحابة. -4
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ٍعتي » قاؿ: صبرة أّب عنكمن أمثلة ذلك:  ، اٍبنى  ظبًى  ميتػٍعىةً  عىنٍ  ييٍسأىؿي  عىب اسو
، النًٌسىاًء،  ،ًقل ةه  النًٌسىاءً  كىيف  الش ًديًد، اغبٍىاؿً  يف  ذىًلكى  ًإمب ىا لىوي: مىٍوىلن  لىوي  فػىقىاؿى  فػىرىخ صى

: اٍبني  فػىقىاؿى  كبىٍوىهي، أىكٍ   .(ُ)«نػىعىمٍ  عىب اسو
 -إف صٌح صدكره منهم  - (الصحابة)كالرأم الذم يذىب إليو بعض 

 . (ِ)الصحابة صبهورى  - يف رأيهم -سٌيما حٌن ىبالفوف  ، كالشرعٌيةن  ليس حٌجةن 
 ركاًيت تنسب القوؿ إبابحة اؼبتعة اؼبزعومة، إىل بعض التابعٌن، كاتبعيهم. -5

د بن علٌي بن اغبسٌن بن ب إىل جعفر بن ؿبمٌ نسى كمن أمثلة ذلك: ما يي 
مىا ًمٍن رىجيلو سبىىت عى، مثي  اٍغتىسىلى، »علٌي بن أّب طالب، اؼبلٌقب ابلصادؽ، أنٌو قاؿ: 

قىٍطرىةو، تػىٍقطيري ًمٍنوي سىٍبًعٌنى مىلىكنا، يىٍستػىٍغًفريكفى لىوي، ًإىلى يػىٍوـً  ًإال  خىلىقى اَّلل ي ًمٍن كيلًٌ 
نًٌبػىهىا  . (ّ)«ًإىلى أىٍف تػىقيوـى الس اعىةي  ،اٍلًقيىامىًة، كىيػىٍلعىنيوفى ميتىجى

كأقواؿ التابعٌن كاتبعيهم ليست حٌجة شرعٌية، بال ريب، حٌّت لو صٌحت 
 نسبة تلك األقواؿ إليهم.

حالة صٌحة ىذا القوؿ اؼبنكىر عن )جعفر بن ؿبٌمد(؛ فإٌف ىذا  بل يف
 القوؿ سيكوف سببنا يف انتقاد ىذا الرجل، كالطعن يف علمو كصدقو كدينو!!!

ينفوف صٌحة  -الذين يقولوف بفضل ىذا الرجل  -كلذلك ذبد العلماء 
 ليو.صدكر أمثاؿ ىذه العبارات منو، كيٌتهموف الركاة عنو ابلكذب، كاالفرتاء ع

 ،ب عليو من األكاذيبذً قد كي  ،ككذلك جعفر الصادؽ»قاؿ ابن تيمٌية: 
 ،كالربكؽ ،كالرعود ،ب إليو القوؿ يف أحكاـ النجـوسً  ني  هللا، حٌّت ما ال يعلمو إاٌل 

                                                           
 .ِْٖٔ، رقم ُٕٔٗ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .َُِ-َُُ/ّ( انظر: أحكاـ القرآف: ِ)
 .ِِ، رقم َّٕ/ََُ( حبار األنوار: ّ)
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"منافع سور  :ب إليو كتابسً اليت ىي من االستقساـ ابألزالـ، كني  ،كالقرعة
ب سً  ني برمء من ذلك، كحٌّت   اجعفرن  أفٌ  ا يعلم العلماءي القرآف"، كغًن ذلك فبٌ 

 . (ُ)«...ةعلى طريقة الباطنيٌ  ،إليو أنواع من تفسًن القرآف
مكن ػسقيمة، كٌل السقامة، ال يي  (متعةػأحبار ال)فاغباصل أٌف استدالالت  

إلبطاؿ ىذا  ،؛ كسقامتها كافية(مزعومةػمتعة الػال)للقوؿ إبابحة  ،أف تكوف كافية
 . (األثيم القوؿ)

، اليت (الفتاكل األثيمة)كنزداد يقيننا ببطالف ىذا القوؿ، إذا تذٌكران تلك 
 كٌل اؼبعارضة.  (،القطعٌيات اإلسالمٌية)ض عارً تي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ُُ/ٖ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)



56 

 الخاثمة

 
 ما قيل يف )اؼبتعة( ييقاؿ أيضنا يف الصور اؼبشاهبة، أك اؼبقاربة ؽبا، كأبرزىا: 

 ما ييسٌمى: )الزكاج بنٌية الطالؽ(.  -أ
 ما ييسٌمى: )زكاج التحليل(. -ب
 ما ييسٌمى: )الزكاج العريٌف(. -ج
 الػمسيار(. ما ييسٌمى: )زكاج -د
 ما ييسٌمى: )زكاج الػمسفار(. -هـ
 ما ييسٌمى: )زكاج الكاسيت(.  -و
 ما ييسٌمى: )زكاج الطابع(. -ز
 ما ييسٌمى: )زكاج البصمة(. -ح
 ما ييسٌمى: )زكاج الوشم(. -ط
 ما ييسٌمى: )زكاج الدـ(. -ي
 ما ييسٌمى: )زكاج اؽببة(.  -ك
 ما ييسٌمى: )زكاج الشفاه(.  -ل
 ما ييسٌمى: )زكاج الوردة(.  -م
 ما ييسٌمى: )زكاج الػمحموؿ(.  -ن
 ما ييسٌمى: )زكاج الرمل(.  -س

كعٌمػا ييسٌمى:  السٌرٌم(، كقػػػد سيػػئػػل )ابػن بػػػاز(، عٌمػا ييسٌمى: )الزكاج 
 .الػمتعة( الػمسيار(، كعٌما ييسٌمى )زكاج كعٌما ييسٌمى )زكاج العرفػٌي(، لزكاج)ا

 الػمطه ر، للشرع مػخالفةن  لكونػها تػجوز؛ ال كٌلها األنواع ىذه»فقاؿ: 
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 كشػركطو النكػاح، أركاف على الػمشتمل الػميػعلىن، ىو الشرعيٌ  النكاح إنٌػما
 .(ُ)«التوفيق كلػيٌ  كهللا. شػػرعنا الػمعتبػىرة،
 الشرعٌي، الزكاج يتزٌكج أف مسلم كلٌ  على الواجب»كقاؿ ابن ابز أيضنا:  
 كمن. ذلك غًن أك مسيار، زكاج سيػمػٌي سواء ذلك، يػخالف ما يػحذر كأف
 ما كاغباؿ - ألنٌو يصٌح؛ لػم الزكجاف، كتمو فإذا اإلعالف؛ الشرعيٌ  الزكاج شرط
 .(ِ)«التوفيق كيلٌ  كهللا ابلزنػى، أشبو -ذكر 

فالثمار الناذبة من ىذه الصور ثػمار شيطانٌية فاسدة، كاإلسالـ برمء 
منها، كٌل الرباءة؛ كمن أفّت جبوازىا من اؼبؤلٌفٌن، كأشباه اؼبؤٌلفٌن، فقد أخطأ،  

 كما أخطأ من أفّت إبابحة اؼبتعة.  
سٌيما  ككذلك من أفّت إبابحة )اؼبمارسات الشاٌذة(، مع )الزكجة(، كال

 اؼبمارسة الشرجٌية الشاٌذة القذرة، كاؼبمارسة الفمويٌة الشاٌذة القذرة.
فإٌف ىذه الػممارسات الشاٌذة القذرة، إنٌػما يػمارسها الزانة مع الزكانػي، 

ييبالٌن ابرتكاب أقبح القذارات؛ من أجل  سٌيما العواىر منهٌن، الالتػي ال كال
 حفنة من الدكالرات!!!!
ا فن خالً ػرىا من كبائر الذنوب؛ لكونو مي بي مرأة يف دي ػال إتياف»قاؿ ابن ابز: 

 :ثرٍ حى ػال ل  حى ػكمى  ،(ّ)﴾ًنسىاؤيكيٍم حىٍرثه لىكيٍم فىٍأتيوا حىٍرثىكيٍم أىىن  ًشئػٍتيمٍ ﴿:  لقولو
«لبي ىو القي 

(ْ). 

                                                           
 .ِْٖ/َِ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 .ِّْ-ُّْ/َِؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ( ِ)
   .ِِّالبقرة:  (ّ)
 .ُٖٔ/ُِ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ْ)
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فهل يرضى من أفتوا إبابحة )اؼبمارسة الشرجٌية الشاٌذة القذرة( أف يفعل 
 بناتػهم كأخواتػهم؟!!!أصهاريىم ذلك، فػي 

كىل يرضى من أفتوا إبابحة )اؼبمارسة الفمويٌة الشاٌذة القذرة( أف يفعل 
 أصهاريىم ذلك، فػي بناتػهم كأخواتػهم؟!!!

كىػل يرضى مػػػن أفتػػػػوا إبابحة ىاتيػن )الػممارستيػن الشاٌذتيػن القذرتيػن( 
 أف تيعامىل بناتػهم كأخواتػهم، كما تيعامىل )العواىر(؟!!! 

إذا كاف ىؤالء يرضوف بػهاتٌن القذارتٌن، لبناهتم كأخواهتم؛ فإٌف )اإلسالـ( 
ا، كىو بػػرمء، كٌل البػراءة، من   ال كٌل فتول، من الفتاكل يرضى بذلك أبدن

 الشيطانٌية األثيمة الشاٌذة القذرة!!!
 اؼبفهـو ينحسر اغبديثة اعباىلٌية الػمجتمعات كيف»قاؿ سٌيد قطب: 

. اغبيواف عن اإلنساينٌ  ابلتمي ز عالقة لو ما كلٌ  عن يتخٌلى حبيث األخالقٌي،
 حٌّت  كال -الشرعٌية  غًن اعبنسٌية العالقات تيعتربى  ال اجملتمعات ىذه ففي

 يف األخالقٌي ينحصر اؼبفهـو إفٌ ! أخالقٌية رذيلة -الشاٌذة  اعبنسٌية العالقات
، كاالقتصاديٌة الشخصٌية اؼبعامالت الدكلة؛  مصلحة حدكد يف كالسياسٌية أحياانن
 اجملتمعات ىذه يف كاإلعالـ التوجيو أجهزة ككلٌ  كالركائٌيوف كالصحفٌيوف كالكيٌتاب
 االٌتصاالت إفٌ : كالشٌباف كالفتياف كالزكجات للفتيات صروبة تقوؽبا اعباىلٌية
 غًن متخٌلفة ؾبتمعات اجملتمعات ىذه مثل! أخالقٌية رذائل ليست اغبرٌة اعبنسٌية

 كىي.. اإلنساينٌ  التقٌدـ خطٌ  كدبقياس اإلنسانٌية، النظر كجهة من متحٌضرة،
 شهواتو، من اإلنساف، تػحرير خطٌ  ىو اإلسالـ خطٌ  ألفٌ  إسالمٌية؛ غًن كذلك

 .(ُ)«اغبيوانٌية نزعاتو على كتغليبها اإلنسانٌية، كتنمية خصائصو

                                                           
 .ُِٗٓ-ُِٖٓ/ّ( يف ظالؿ القرآف: ُ)
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ها ػنزكات عابرة، إنٌ  دٍ م تعي ػحراـ لػالعالقات ال إفٌ »كقاؿ مػحٌمد الغزالػٌي: 
ا كاسع تطويرن  ىا، كطٌورىا الشيطافي شرري  رى كتطايػى  ،خبيثػكالسرطاف ال  تٍ مى ػنى 

أك  ،القائمة بٌن زكجٌن اثنٌن ،ةيٌ حسٌ ػتلك العالقة ال جنسي ػد الاألرجاء. فلم يعي 
ا من بل أضحى عالى  ؛أك قانوين   ي ،شرع ال يربطهما عقده  ، بٌن شخصٌنحٌّت 
 السًني  الواقع يستحيل اليوـى  ثًنات. كيفما فيو من فنوف ككسائل كمي  ا بكلٌ كاسعن 
 إعالانت من كلٌ  ..يٌ اغبقيقٌي للقىٍصف اعبنسض دكف التعر   ،مدينة كبًنة مٌ أ يف

لب مداخل عي  يف ،ة، صور معركضةرة، أفالـ سينمائيٌ ت كأغلفة مصو  حجم، ؾباٌل 
ة ف بقلٌ كاف يبكن أف توصى   ،يرتدين ثياابن  ،الليل، كآالؼ من الفتيات كالنساء

ة جماعيٌ ػممارسات الػكال ،كالسحاؽ ،اللواط منذ عهد قريب. إفٌ  ،حشمةػال
ت مجاٌل ػراة، كالػػػالعي  مالشذكذ، كنواد مكنواد، يٌ ػكالزكاج التجريب ،للجنس

 :ىذه كغًنىا كلٌ   ،خلإة الفاضحة، كالصور اػبليعة.. جنسيٌ ػماجنة، كاألفالـ الػال
  .(ُ)«حاء األرضػى أنػشتٌ  يػف ،ةزة للمجتمعات البشريٌ ميًٌ مي ػأصبحت السمة ال

الػميهًلكات، ، إىل أسفل الس فلىيات، كأىلك لقد انػحدرت البشريٌة اليوـى 
سٌيما فػي الػممارسات الػجنسٌية، الشاٌذة، القذرة. كيكفي أف تقرأ شيئنا، عن  كال

 الػجنسٌية(؛ لتيدرًؾ خطورة ىذا االنػحدار السريع الفظيع الػميريع!!! )الد مى
لقد بدأت )الػمرأة اآلدمٌية الزانية( تتحٌوؿ، بػجهود شيطانٌية، كإلػحاديٌة، 

ة، كبوذيٌة، إلػى )ديمية جنسٌية(، خاكية كٌل الػخواء، من كٌل كصهيونٌية، كصليبيٌ 
فال مشاعر، كال ًقيمى، كال كرامة، كال عٌفة، كال حياء،  ؛الػمقٌومات اإلنسانٌية

انىعة، كال كال إابء؛ بل أصبحت آلة جنسٌية، خاضعة كٌل اػبضوع للز انة، كما  فبي
 زبضع سائر اآلالت، اليت يصنعها اإلنساف!!! 

                                                           
 .ْٔاؼبرأة:  قضاًي (ُ)
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تتحٌوؿ  -الػمصنوعة من اؼبواٌد الصناعٌية  -بدأت )الد مية اعبنسٌية(  كقد
، على )الػميمارىسة اآللػيٌػة(،  إىل بديل صناعٌي، عن الػمرأة اآلدمٌية؛ لييدًمػػن الرجػػػاؿي
اػبالية كٌل اػبلٌو، من الػمشاعر؛ فييقتىل ما تبٌقى من )قيم إنسانٌية(، عند الرجاؿ؛ 

 ريٌة(، خاضعة كٌل الػخضوع، ألكلياء الشيطاف!!! لييصًبحوا )آالت بش
من )اإلنسانٌية( إىل )اغبيوانٌية(؛  -قديبنا كحديثنا  -لقد اكبدرت )البشريٌة( 

 مثٌ اكبدرت اليـو من )اغبيوانٌية( إىل )اآللٌية(؛ فأصبحت ألعوبةن بيد الشيطاف.
قد استمسكوا كلػم يسلم من ىذين االكبدارين، إاٌل )أكلياء الرضبن(؛ فإٌّنم 

حببل هللا، كاعتصموا بو؛ فنجوا من السقوط يف )الوادم السحيق(، الذم سقط 
 فيو غًنيىم، من )أحبار الػمتعة(، ك)أحبار الشذكذ(، ك)أحبار الفضائٌيات(!!!
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 مراجعـمصادر والـال

 
ق، دار إحياء الرتاث العرٌّب، بًنكت، َّٕت ،أحكاـ القرآف، اعبٌصاص *

 ـ. ُِٗٗق/ُُِْ
 بًنكت، العرٌّب، الرتاث إحياء ق، دارُُُُاألنوار، الػمجلسٌي، ت بػحار *

  ـ.ُّٖٗق/َُّْالػمصٌححة،  الثالثة الطبعة
 ،دار صادر ،قََْكبو ت  ،اف التوحيدمٌ أبو حيٌ ، بصائر كالذخائرال *

 .ـُٖٖٗ/قَُْٖالطبعة األكىل، ، بًنكت
ـ، سفارة الػجمهوريٌة، دمشق، ُٖٗٗتػحرير الوسيلة، الػخمييٌن، ت *

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٖ
الطبعة ، الرًيض، دار طيبة، قَْٗت ،ابن أّب حافظ، متعةػحرًن نكاح الػت *

 . الثانية
ق، دار الكتب العلمٌية، ْٕٓت ،تفسًن البحر ايط، أبو حٌياف األندلسيٌ  *

 .ـُّٗٗق/ُُّْبًنكت، الطبعة األكىل، 
، الرًيض، د بن سعودجامعة ؿبمٌ ، قْٖٔت ،الواحدمٌ ، تفسًن البسيطال *

 .قَُّْالطبعة األكىل، 
ـ، الدار التونسٌية، تونس، ُّٕٗت ،تفسًن التحرير كالتنوير، ابن عاشور *

 ـ. ُْٖٗ
منار، القاىرة، ػـ، دار الُّٓٗت ،تفسًن القرآف اغبكيم، ؿبٌمد رشيد رضا *

 الطبعة الثانية.
ق، دار الفكر، بًنكت، الطبعة األكىل، َٔٔتفسًن الكبًن، الفخر الرازٌم، تال *

 ـ. ُُٖٗق/َُُْ
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مصر، الطبعة األكىل،  -ق، دار ىجر، اعبيزة َُّت ،جامع البياف، الطربمٌ  *
 ـ.ََُِق/ُِِْ

ق، مؤٌسسة النشػػر ُِٔٔجواىػػػر الكالـ، مػحٌمد حسػػن النجفٌي، ت *
 ق. ُّْْاإلسالمٌي، الطبعة األكىل، 

مكتب اإلسالمٌي، بًنكت، الطبعة ػق، الٕٗٓت ،مسًن، ابن اعبوزمٌ ػزاد ال *
 ـ.ُْٖٗق/َُْْالثالثة، 

ق، دار القػارئ، بيػركت، ٕٔٔالػحلٌػٌي، ت اإلسالـ، نػجػػم الدين شػػػػرائع *
   ـ.ََِْق/ُِْٓالطبعة اغبادية عشرة، 

، الطبعة بًنكت -ق، دار ابن كثًن، دمشق ِٔٓت ،صحيح البخارمٌ  *
  ـ.ُّٗٗق/ُُْْاػبامسة، 

ى، ػرة، الطبعة األكلػػحديث، القاىػق، دار الُِٔت ،لمػػح مسػػصحي *
 ـ.ُُٗٗق/ُُِْ

اإلسالمٌي، الطبعة األكىل،  النشر ـ، مؤٌسسةُُٗٗالوثقى، اليزدٌم، ت العركة *
 ق.َُِْ

 معرفة، بًنكت.ػق، دار الِٖٓت ،فتح البارم، ابن حجر العسقالينٌ  *
ق، مكتبة الػمحاٌلتػٌي، الطبعة َُُْالفوائد الطوسٌية، الػحٌر العاملٌي، ت *

 ق.ُِّْالثالثة، 
، بًنكت -القاىرة ـ، دار الشركؽ، ُٔٔٗت ،يف ظالؿ القرآف، سٌيد قطب *

 ـ.ََِّق/ُِّْالطبعة الثانية كالثالثوف، 
ـ، دار ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػم، بٌن التقاليد الراكدة كالوافدة قضاًي الػمرأة *

 ـ.ََِِق/ُِِْالطبعة السابعة، ، القاىرةالشركؽ، 
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ق، مكتبة العبيكاف، الرًيض، الطبعة األكىل، ّٖٓالكٌشاؼ، الزـبشرٌم، ت *
 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٖ

ق، دار ٕٗٓت ،جوزمٌ ػمشكل من حديث الصحيحٌن، ابن الػكشف ال *
  الوطن، الرًيض.

ق، دار الكتاب َْٔسٌي، تالػمبسوط فػي فقو اإلمامٌية، أبو جعفر الطو  *
 ـ.ُِٗٗق/ُُِْاإلسالمٌي، بًنكت، 

ـ، دار القاسم، ُٗٗٗت ،ازػػوع فتاكل كمقاالت متنٌوعة، ابن بػجمػم *
 الرًيض، الطبعة األكىل.

ـ، مكتبة األلفٌن، ُٕٗٗالػمسائل الػمنتخبة، فتاكل مػحٌمد الركحانػٌي، ت *
 ـ. ُٔٗٗق/ُُْٕالكويت، الطبعة األكىل، 

ـ، دار كمكتبة البصائر، ُٗٗٗمسائل كردكد، فتاكل مػحٌمد الصدر، ت *
 ـ.ََُِق/ُُّْبًنكت، 

 الػمرعشيٌ  ـ، مكتبةَُٕٗالطباطبائٌي، ت مػحسن العػػػػػركة، مسػػتمسػػك *
 ق.َُْْ النجفٌي،

الطبعة ، بًنكت ،م الكتبػعال، قُُّت ،اجالزجٌ ، معاين القرآف كإعرابو *
 .ـُٖٖٗ/قَُْٖ ،األكىل

ق، مػجمع الذخائػػر َُُٗمفاتيػػػح الشػػػػرائػػع، الفيض الكاشانػٌي، ت *
 ق.َُُْاإلسالمٌية، 

ق، جامعة ؿبٌمد بن سعود، الرًيض، ِٖٕت ،منهاج السٌنة النبويٌة، ابن تيمٌية *
 ـ.  ُٖٔٗق/َُْٔالطبعة األكىل، 
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الطبعة  مواقف الشيعة، علٌي األضبدٌم الػميانػجٌي، مؤٌسسة النشر اإلسالمٌي، *
 ق.ُُّْالثالثة، 

 موسوعة الفقهٌية، كزارة األكقاؼ، الكويت. الػ *
نكاح الػمتعة دراسة كتػحقيق، مػحٌمد عبد الرضبن شػميلة األىدؿ، مؤٌسسة  *

 ـ.ُّٖٗق/َُّْالػخافقٌن، دمشق، الطبعة األكىل، 
مؤٌسسة الكتب  ة،دار الكتب العلميٌ ، قَْٓت ،ماكردمٌ ػال، نكت كالعيوفال *
 .بًنكت ثقافٌية،ال
ق، دار َْٔالطوسٌي، ت النهاية يف مػجٌرد الفقو كالفتاكل، أبو جعفر *

 ـ.َُٖٗق/ََُْالكتاب العرٌّب، بًنكت، الطبعة الثانية، 
 الػمعصومة، الطبعة األكىل، السٌيدة الصايف، مؤٌسسة هللا العباد، لطف ىداية *

 ق.َُِْ
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 مححوياتـال

 
 ٓ الـمقّدمة

 ٕ ألاثيمة الفحاوى 
 َّ محعة والاسحمناءـبين ال

 ّْ جعطيل ألاحكام الشرعّية
 ّٗ ذريعحان فاسدثان 
 ُْ إبطال الاسحدالالت

 ٔٓ الخاثمة
 ُٔ الـمصادر والـمراجع
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