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Abstract: Nikah Mut’ah (Temporary Marriage) in the Views of Sunni and Shi’i Clerics. This article
analyses the different views between Sunni and Shi’i Clerics on the legitimacy of Nikah Mut’ah
(Temporary Marriage). Even if both the Sunni and Shi’i clerics agree that the marriage practices were
permitted by Prophet Muhammad (PBUH) during his lifetime, the two sides disagree whether or
not the marriage is still allowed today. The Imami clerics argue that Nikah Mut’ah was legal only in
the Prophet era. In their opinions the temporary marriages is allowed in Islam, for those in traveling
or in a certain conditions .and the permission is still valid until an unspecified time. The majority
of Sunni scholars, however, reject the notions, referring to a hadith that Prophet Muhammad had
banned the practices of Mut’ah soon after the Battle of Hunain.
Keywords: differences, comparison, Sunni, Shi’ah

امللخص“ :اإلختالف و مقارنة املذاهب عن نكاح املتعة عند العلماء الشيعة و أهل السنة” وال خالف بني الفقهاء من
ّ
انليب رخص به ولكن اخلالف بينهم .تقول الشيعة اإلمامية أن
السنيني واإلماميني يف أن نكاح املتعة اكن موجودا يف زمن
ّ
انليب وأيب بكر وصدر من إمرة عمر ,وإن هذا اإلباحة غري حمددة بعدد ,وإن املتعة
املتعة اكنت مباحة يف صدر اإلسالم أيام
جتوز يف لك وقت ولكن إنسان مسافرا اكن أومقيما ميت استوفت رشوطها .أما مجهور الفقهاء من أهل السنة (احلنيف واملاليك
والشافيع واحلنبيل) فإنهم يقولون إن مرشوعية زواج املتعة منسوخة
اللكمة :االختالف ,املتعة ,أهل السنة ,الشيعة

زوجا أو مطلقا أو أرمال ،أصال أو فراع آلخر ،اكمل
األهلية أو ناقصها ،اكلودل املمزي وذي الغفلة أو
فاقدها ،اكملجنون واملعتوه والودل دون سن اتلميزي.

املقدمة
األرسة يه املجتمعة الصغرية لإلنسان ،واللبنة
األوىل اليت تكون منها ومن أمثاهلا جمتمعه الكبري.
ذلا عنيت بشأنها رشائع السماء بالسماء يعامة،
والرشيعة اإلسالمية خباصة ،ووضعت لألرسة
من األحاكم ىف نطلق أحواهلا الشخصية .األحول
الشخصية يه عبارة عن جمموعة ما يتمزي به لك فرد
من أفراد األرسة عمن عداه من أفراد املجتمع ،من
الصفات الطبيعية ،أو العائلية ،الىت ترتتب عليها
أحاكم قانونية ،جلهة كون هذا الفرد ذكر ،أو أنىث،

وىلع اجلملة ،فإن األحوال الشخصية ،تشتمل
ىلع لك ما يتصل بذات اإلنسان ،من يوم والدته حىت
تاريخ وفاته ،حيث جيري توزيع تركته 1.فقد طرأت
2
عدة عوامل دينية وسياسة واجتماعية واقتصادية.
 1مصطىف الرافىع ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقها
وقضاء( ،بريوت :الرشكة العاملية للكتاب ،)1990 ،ص17 .
 2عبد العارص توفيق العطار ،تعدد الزوجة من انلواىح ادلينية
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نعلم أن العلماء قد اختلفوا ىف فضل انلاكح ،فبالغ
بعضهم فيه حىت زعم أنه أفضل من اتلخىل لعبادة
اهلل ،واعرتف آخرين بفضله ،ولكن قدموا عليه
اتلخىل لعبادة اهلل ،منهما لم تتق انلفس إىل انلاكح
توقانا يشوش احلال ،ويدع إىل القاع .وقال اآلخرون
األفضل تركه ىف وماننا هذا ،وقد اكن فضيلة من
قبل ،إذ لم تكن األكساب حمظورة ،وأخالق النساء
مذمومة ،وال ينكشف احلق فيه إال بأن يقدم أوال ما
ورد من األخبار واآلثار ىف الربغيب فيه ،والرتغيب
عنه ،ثم نرشح فوائد انلاكح وغوائله ،حىت يتضح
منها فضيلة انلاكح وتركه ىف حق لك من سلم من
غوائله أو لم يسلم منها 3.جعلت من «اإلختالف
واملقارنة املذاهب عن املتعة عند العلماء الشيعة
وأهل السنة» قضية اعمة حيتدم اجلدل حوهلا لكما
فكرنا ىف تنظيم األرسة ىف عرصنا احلديث.
تعريف انلاكح
انلاكح لغة هو الضم والوطء ويطلق ىلع العقد
احلقيقة وىلع الوطء جمازا (من احتاج إىل انلاكح من
الرجال) بأن ناقت ووجد أهبة ندب هل 4،واتلداخل
ورشاع عقد وضعه الشارع يلفيد ملك أو احلل
استمتاع الرجل باألنىث .وسسب مرشوعيته بقاء
ّ
ّ
األئمة ىلع أنه من العقود
انلوع اإلنساىن وأمجعت
ّ
الرشعية املسنونة بأصل الشع وىلع إستحبابه ملن
تاقت إيله نفسه وخاف الزنا .5ويستعمل ىف الوطء،
واإلجتماعية والقانونية( ،القاهرة  :الرشكة املرصية للمطبعاعة النرش،
 ،)1972ص5 .
 3أبو حامد الغزايل ،آداب انلاكح وكرس الشهوتني( ،تونس:
منشورات دار املعارف للطبعة والرش ،)1990 ،ص6 .
 4حممد الزهرى الغمراوى ،أنوار املسالك( ،إندونيسيا :دار إحياء
الكتب العربية ،)،1958 ،ص .213-212 .أنظر أيضا الشيخ إبراهيم ابليجوري،
حاشية الشيخ إبراهيم ابليجوري ىلع رشح العالمة ابن القاسم ّ
الغزي ىلع
منت الشيخ أيب شجاع( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،)2003 ،ص .169 .أنظر
عمران أبوبكر ،فتح القريب( ،كودوس :منارا كودوسو ،)1983 ،ص22 .
 5احلافظ ابن حجر العسقالىن ،بلوغ املرام( ،سمارنج :طه فرتا،
 ،)1378ص208 .

وىف عقد قبل جماز من إطالق إسم املسبب ىلع
ّ
السبب ،وقيل إنه حقيقة فيهما وهو مراد من قال
ّ
ّ
إنه مشرتك فيهما وكرث استعماهل ىف العقد ،وقيل إنه
ّ
فيه حقيقة رشعية ،ولم يرد ىف الكتاب العزيز إال
6
ىف العقد.
يعرفه بعض الفقهاء بأنه عقد يفيد حل
استمتاع لك من العاقدين باآلخر ىلع الوجه
املرشوع ،ويعرفه صاحب الكزن بأنه عقد يرد ىلع
ملك املتعة قصدا 7.عند مصطىف الرافيع ،الزواج
هو عقد يتيح العرشة بني الرجل وامرأة ىلع الوجه
املرشوع ،وحيدد ما للك منهما من حقوق ،وما
عليها من واجبات .هو عند املسلمني عقد شيلك،
كسائر العقود ،يتم باإلجياب والقبول من قبل
الزوجني ،إذااكنا ّ
تام األهلية إلجزاء العقود أو يتم
بني وكيليهما ،أو من قبل الو يل ،أو امليص ،ىف حال
8
كونهما أو كون أحدهما فاقد األهلية أومقيدها.
انلاكح رشاع هو عقد يتضمن إباحة وطئ
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اجب ٍ
ويد ما ِلكي ِهما ِمن حقو ٍق وما علي ِه ِمن و ِ
عند عبد الرمحن العزيزى ،عقدوضع تلمليك
املتعة باالنىث قصدا .للناكح معان اثلالثة ،املعىن
اللغوى وهو الوطء والضم ،يقال تناكحت األشجار
إذا تمايلت وانضم بعضها إىل بعض ،ويطلق ىلع
ّ
العقد جمازا ألنه سببا ىف الوطء .املعىن األصويل
ّ
الرشيع ،وقد اختلف العلماء فيه ىلع
ويقال هل
 6اإلمام حممد بن إسماعيل األمري ايلمين الصنعاين ،سبل السالم،
(بريوت:دار الفكر ،)1999 ،املجدل اثلالث ،ص211 .
 7أبو زهرة ،األحوال الشخصية( ،القاهرة :دار الفكر العرىب،
		
 ،)1948ص17 .
 8مصطىف الرافىع ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقها
وقضاء ،ص21 .
ّ
 9أبو ييح زكريا األنصاري ،فتح الوهاب( ،سيغافورا :سليمان
		
مريئ ،غ.س ،).ص30 .
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ّ
ثالثة أقوال ،أحدها أنه حقيقة يف الوطء ،وجماز يف
العقد اكملعىن اللغوى من لك وجه ،فمىت ورد انلاكح
ّ
ىف الكتاب والسنة بدون قرينة يكون معناه الوطء
كقول تعاىل« :والتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء
ّ
إال ماقد سلف» .فإن معناه ىف هذه اآلية الوطء إذا
انليه إنما يتصور عنه ال عن العقد ذلاته ألن جمرد
العقد اليرتتب عليه غريه تنقطع بها صالت املدة
واالحرتام ،وهذا هو رأى احلنفية ىلع أنهم يقولون:
إن انلاكح ىف قوهل تعاىل« :حىت تنكح زوجا غريه»
معناه العقد ال الوطء ألن إسناده للمرأة قرينة ىلع
ذلك ،فإن الوطء فعل واملرأة التفعل لكن مفهوم
اآلية يفيد أن جمرد العقد يكىف ىف اتلحليل وليس
كذالك ألن السنة الرصحية ىف أن اتلحليل ال بد فيه
من الوطء فهذا املفهوم غري معترب ،يدل ىلع ذلك ما
ّ
رصح به ىف حديث العسيلة بقوهل صل اهلل عليه
ّ
10
وسلم« :حىت تدويق عسيلته».
أنه حقيقة ىف العقد جماز ىف الطء عكس
املعىن اللغوي ويدل ذللك كرثة ورودة بمعىن العقد
ىف الكتاب والسنة ،من ذلك قوهل تعاىل« :حىت
تنكح زوجا غريه» وذلك هو األرجح عند الشافية
واملالكية.
أنه مشرتك لفظيى بني العقد والوطء ،وقد
يكون أظهر األقوال اثلالثة ألن الرشع تارة
يستعمله يف الوطء بدون أن يالحظ يف االستعمال
ّ
هجر املعىن األول ذلك يدل ىلع أنه حقيقة فيهما.
ّ
الفقيه .وقد
وأما املعىن اثلالث للناكح هو املعىن
اختلفت فيه عبارات الفقهاء ولكنها لكها ترجع
إىل معىن واحد وهو أن عقد انلاكح وضعه الشارع
لريتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر
بدنها من حيث اتلذلذ ،والزوج يملك بعقد انلاكح
هذا االنتفاع وخيتص به وال يملك املنفعة ،الفرق
 10عبد الرمحن العزيزى ،كتاب الفقه ىلع مذاهب األربعة،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،)2003 ،املجدل الراب ،ص7 .

بني ملك االنتفاع وملك املنفعة أن ملك املنفعة
يلزتم أن ينتفع الزوج بكل ما يرتتب ىلع ابلضع
من املنافع وليس كذلك فإن املزتوجة إذا إنكحها
شخص آخر بشبهة كأن اعتقد أنها زوجته فجامعها
خطأ فإنه يكون عليه مهر املثل وهذااملهر تملكه
يه ال الزوج فلواكن الزوج يملك املنافع الستحق
املهر ألنه من منافع ابلضع ،وهذا القدر متفق
عليه ىف املذاهب وإن اختلفت عباراتهم ىف نص
اتلعريف.
عند احلنفية عرف بعضهم انلاكح بأنه عقد
يفيد ملك املتعة قصدا ،ومعىن ملك املتعة اختصاص
الرجل ببضع املرأة .وسائر بدنها من حيث اتلذلذ،
ّ
احلقييق ،وبعضهم يقول:
فليس املراد بامللك امللك
إنه يفيد ملك اذلات ىف حق االستمتاع ،ومعناه أنه
يفيد االختصاص بابلضع يستمتع به ،وبعضهم
يقول :إنه يفيد ملك االنتفاع بابلضع وسائر أجزاء
ابلدن بمعىن أن الزوج خيتص باالستمتاع بذلك
دون سواه ،ولك هذه العبارات معناها واحد ،فاذلى
يقول :إنه يملك اذلات ال يريد امللك احلقييق طبعا
ألن احلرة ال تملك ألنما يريد أنه يملك االنتفاعز
وقوهلم :قصدا خرج به ما يفيد تلك املتعة ضمنا كما
إذا اشرتى جارية فإن عقد رشائها يفيد حل وطعها
ضمنا وهو ليس عقد نكاح كما ال خيىف.
عند الشافعية ،عرف بعضهم انلاكح بأنه
عقد بتضمن ملك وطء بلفظ انكح أو تزويج
أو معناهما واملراد أنه يرتتب عليه ملك االنتفاع
بالذلة املعروفة ،وىلع هذا يكون عقد تمليك
كما ذكر ىف أىلع الصحيفة ،وبعضهم يقول :إنه
يتضمن إباحة الوطء فهو عقد إباحة ال عقد
تمليك ،وثمرة هذا اخلالف أنه لو حلف أنه ال
يملك شيئا وال نية هل فإنه ال ينحن إذا اكن يملك
الزوجة فقط ىلع القول بأن العقد ال يفيد امللك،
أما ىلع القول اآلخر فإنه حينث والراجح عنهم
أنه عقد إباحة.
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عند املالكية عرفوا انلاكح بأنه عقد ىلع جمرد
متعة اتلذلذ بآدمية غري موجب قيمتها ببينه قبله
غريه اعلم اعقده حرمتها ان حرمها الكتاب ىلع
املشهور أو اإلمجاع ىلع غري املشهور ا ــهابن عرفة،
ومىت هذا أن انلاكح عبارة عن عقد ىلع متعة
اتلذلذ املجرد .فقوهل :عقد شمل سائر العقود فقوهل:
ىلع متعة اتلذلذ خرج به لك عقد ىلع غري متعة
اتلذلذ :اكبليع والرشاء ،وخرج بكلمة اتلذلذ العقد
ىلع متعة معنوية اكلعقد ىلع منصب أوجاه ،وخرج
بقوهل :املجردة عقد رشاء ّ
أمه للتذلذ بها .فإن العقد
ىف هذه احلالة لم يكن ملجرد اتلذلذ بوطئها وإنما
هو مللكها قصدا واتلذلذ بها ضمنا فهو عقد رشاء
ال عقد انلاكح ،وقوهل :بآدمية خرج به عقد املتعة
بالطعام والرشاب ،وقوهل :غري موجب قيمتها خرج
به عقد حبليل األمة إن وقع ببينة ،وذلك كأن يملك
شخص منفعة االستمتاع بأمته فإن هذا ال يقال هل
عقد نكاح كما ال يقال هل إجارة وهو يوجب قيمة
األمة إن وقع ،أما عقد انلاكح فإنه ال يوجب قيمة
املعقود عليها ،وقوهل :غري اعلم اعقده حرمتها أى
حرمة املعقود عليها ،وقوهل :غري اعلم اعقده حرمتها
أى حرمة العقود عليها بالكتاب أو اإلمجاع فأن
اكنت حمرمة عليه بالكتاب وعقد عليها وقع العقد
باطال فال يسىم نكاحا من أصله ،وإن اكنت حمرمة
باإلمجاع سيم نكاحا فاسدا هذا هو املشهور،
وغري مشهور أنه اليسىم نكاحا أصال سواء اكن
اتلحريم بالكتاب أو اإلمجاع ،فقوهل :غري اعلم
اعقده حرمتها ان حرمها الكتاب معناه أن هذا قيد
خيرج به عقد العالم باتلحريم بالكتاب من عقد
انلاكح أصال ،وقوهل :أو اإلمجاع ىلع غري املشهور
معناه أن هذا قيد خيرج به عقد العالم باتلحريم
باإلمجاع فال يسىم نكاحا ولكن ىلع خالف
املشهور ألنك قد عرفت أن املشهور يسىم نكاحا
فاسدا وقوهل :ببينة قبله أى قبل اتلذلذ وأخرج به
ما إذا دخل بها قبل أن يشهد عل ادلخول فإن العقد

ال يكون عقد نكاح ،ويرد عليه أنه إذا دخل بها
بدون شهود يفسخ بطلقة وهذا فرع ثبوت انلاكح،
واجلواب أن الفسخ حصل بناء ىلع إقرارهما بالعقد
ورفع عنهما احلد بشبهة العقد اـه.
وقد رصح املالكية ىف أول اإلجارة أن عقد
انلاكح هو عقد تمليك انتفاع بابلضع وسائر بدن
الزوجة كما ذكرنا ىف أىلع الصحيفة السابقة.
احلنابلة قالوا :هو عقد بلفظ انكاح أو
تزويج ىلع منفعة االستمتاع وهم يريدون باملنفعة
االنتفاع كغريهم ألن املرأة الىت وطئت بشبهة أو
بزنا كرها عنها هلا مهر مثلها وىه تملكه ال الزوج
إن اكنت مزتوجة لقوهل عليه السالم« :فلها بها
استحق من فرجها» أى نال منه بالوطء.
هذا ومشهور ىف املذاهب الشافعية قالوا :إن
الراجح هو أن املعقود عليه باملرأة ّ
أي اإلنتفاع
ببضعها ،وقيل :املعقود عليه لك من الزوجني ،فعىل
القول األول التطابله بالوطء ألنه حقه ولكن
األوىل هل أن حيصنها ويعفها ،وعل القول اثلاىن هلا
ّ
احلق ىف مطابلته بالوطء كما أن هل احلق ىف مطابلتها
ألن العقد ىلع املنفعتني منفعته بها منفعتها به،
وهذا حسن وإن اكن مرجوحا.
أل الرجل قد ينرصف عن املرأة فتفسد أخالقها.
وىف هذه احلالة جيب عليه أن يعفها أويرسحها
باملعروف.
احلنفية قالوا :إن احلق ىف اتلمتع للرجل ال للمرأة
بمعىن أن للرجل أن جيرب املرأة ىلع االستمتاع بها
خبالفها فليس هلاجربه إال مرة واحدة ،ولكن جيب
عليه ديانه أن حيصنها ويعفها يك ال تفسد أخالقها.
أن املعقود عليه هو االنتفاع باملرأة دون الرجل
كما ذكر ،ولكن ستعرف من مبحث أحاكح
انلاكح أنه حيرم األنصاف عن املرأة إذا تربت عليه
إرضار بها أو إفساد ألخالقها وعدم إحصانها كما
أنه حيرم ىلع الرجل أن تتذلذبه أجنبية عنه فقواعد
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املذاهب جتعل الرجل مقصورا ىلع من حتل هل كما
جتعل املرأة مقصورة عليه ،وحتتم ىلع الرجل أن
يعفها بقدر ما يستطيع كما حتتم عليها أن تطيعه
فيما يأمرهابه من استمتاع إال لعذر صحيح.
ويعد فمن العلوم أن العقد اذلى يفيد
ّ
الرشيع
االختصاص باالستمتاع وحله إنما هو العقد
الصحيح وهو البد فيه من أن يكون مستكمال
للرشائط اآلتية :كأن يكون ىلع امرأة خايلة من
املوانع ،فال يصح العقد ىلع الرجل وال ىلع اخلنىث
املشلك وال ىلع الوثنية وال ىلع حمرمة بنسب
أورضاع أو مصاهرة كما ال يصح العقد ىلع ما ليس
من جنس اإلنسان كإنسانة املاء مثال فإنها اكبلهائم.
والبد أيضا أن يكون العقد بإجياب وقبول
رشعيني وأن يكون بشهود سواء اكنت عند العقل
أو قبل ادلخول ىلع رأي بعض املذاهب ،أما العقود
املدنية أو االستئجار ملدة معلومة أو حنو ذلك فإنها
11
زنا يعاقب الشارع اإلساليم عليها.
اختلف الفقهاء ىف حكم الزواج ىلع املذاهب،
ّ
عند مذهب الظاهرية أن الزواج واجب ،ويأثم
ّ
اإلنسان برتكه .عند الشافعية ،أن الزواح مباح وال إثم
برتكه .وأما عند اجلمهور املالكية واألحناف واحلنابلة،
ّ
12
أن الزواج مستحب ومندوب وليس بواجب.

زواج املتعة
املتعة مجع املتع يه اتلذلذ 13اتلمتع واالستمتاع 14وأما
 11عبد احلمن العزيز ،كتاب الفقه ىلع املذاهب األربعة( ،بريوت:
دار الكتب العلمية ،)2003 ،ص10-9 .
 12حممد ىلع الصابوىن ،تفسري آيات األحاكم من القرآن( ،بريوت:
دار الكتب العلمية ،)1999 ،املجدل اثلاىن ،ص134 .
 13الطبعة الاكثويلكية ،املنجد يف اللغة والعالم( ،بريوت :دار
املرشق ،)1986 :ص .745 .أنظر حممود يونس ،عريب-إندونييس،
(جاكرتا :فنرتبت هيدا كريا أغونج ،)1990 ،ص419 .
 14أمحد ورسونّ ،
انلور( ،سورابايا :فسستااك فراكراسيب،)2002 :
ص1307 .

زواج املتعة هو عقد خمصوص ينعقد بإجياب قبول
بني الرجل واملرأة إىل أجل حمدد ويمهر معلوم مثل
عقد الزواج ادلائم .ويبطل عند عدم ذكر املهر .أما
عند عدم ذكر األجل فينعقد الزواج دائما 15.املتعة
يه إسم للمال اذلي بدفعه الرجل إىل امرأته ألجل
انلاكح.16
اتفق املالكية ،والشافعية واحلنابلة ىلع
أنناكح املتعة يه نكاح املؤقت ،ومشهور عند
احلنفية أن نكاح املتعة يشرتط فيه أن يكون
بلفظ املتعة اكن يقول هلماّ :
متعيين بنفسك .أو
أتمتع بك .أو متعتك بنفيس ،ولكن بعضهم حقق
أن ذلك لم يثبت ،وىلع هذا يكون نكاح املتعة
هو نكاح املؤقت ،بال فرق عند اجلمع.
أما احلنفية نكاح املتعة ،فهو عني انلاكح
بوقت ّ
معي ،كأن يقول هلا :زوجيين نفسك شهرا،
أو تزوجتك مدة سنة ،أو حنو ذلك ،سواء اكن ذلك
صادرا أمام شهود ويمبارشة ويل ،أم ال.
سواء اكن انلاكح املتعة عني نكاح
املؤقت .أو غريه فهو باطل باتفاق ،وإذا وقع من
أحد استحق عليه اتلغزير ال احلد .كما يتعرفه يف
تفاصيل املذاهب .وذلك ألنه نقل عن ابن عباس
أنه جابر ،وذلك شبهة توجب سقوط احلد ،وإن
17
اكنت الشبهة واهية.
ّ
أما عقد املتعة قصورته أن يقول ّ
ّ
أتمتع بك مدة
ّ ّ
ّ
انليب صل اهلل
كذا بكذا من املال ،وقد قيل إن
ّ
عليه وسلم سكت عنها يف غزوة أو أكرث غزاها،
واشتدت فيها ىلع انلاس العزوبة ثم ثبت ثبوتا
 15مصطىف الرافىع ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقها
		
وقضاء ،ص59 .
 16تيق ادلين أيب بكر بن حممد احلسيىن احلصىن ادلمشىق
ّ
الشافىع ،كفاية األخيار يف حل اغية االختصار( ،سمارنج :طه فرتا ،غ.
س ، ).ص67 .
 17عبد احلمن العزيز ،كتاب الفقه ىلع املذاهب األربعة ،ص.
85-84
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ّ
ّ
ّ
انليب صل اهلل عليه وسلم نىه عنها،
قاطعا أن
ّ
ونسخ هذه اإلباحة وثبت ذلك بطريقة تبلغ حد
اتلواتر ،فقد أثر عنه أنه نىه عنها ست ّ
مرات يف
18
مناسبات يلؤكد النسخ واإللغاء.

رشوط املتعة
أما رشوط املقارنة للعقد ،فيه ىلع قسمني :رشوط
فاسدة ال يقتضيها العقد ،ورشوط صحيحة
فالرشوط الفاسدة تفسد العقد ،كما إذا اشرتط
كونها مسلمة ،وهو ذيم .أو رشط أن تكون معتدة،
أو حبىل من غريه ،أو حنو ذلك فإن مثل هذه الرشوط
تفسد العقد .وكذا إذا اشرتطت عليه أن ال يطأها،
فإنه يفسد .أما إذا اشرتط هو هذا وقبلت فإنه ال
يبطل ،والفرق بينهما أن ذلك من اختصاصها ،فإذا
رضيت به صح ،كرضائها بالعني ،واملجبوب.
أما الرشوط اليت ال تفسد العقد ،فيه لك
اشرتاط وصف ال يمنع صحة انلاكح ،اكجلمال.
وابلاكرة واحلرية .أو ابلياض .أو السمرة .أو حنو
ذلك ،فإنها تصح وال تفسد العقد ،فإذا اشرتطت
يف صلب العقد ،كأن قال :تزوجت فالنة ىلع أنها
مجيلة أو بكرا أو بيضاء أو سمراء أو حنو ذلك،
فبان غري ذلك ،صح العقد واكن باخليار إن شاء قبل
وإن شاء فسخ ،وإذا اشرتط رشطا ،فبان أنها متصفة
بصفة مساوية أو أرىق ،فإنه يصح ،وال خيار هل.
ومثل ذلك ماإذا اشرتطت يه هذه الرشوط،
كأن اشرتطت أن يكون مجيال ،أو بكرا ،ومعىن
كون الرجل بكرا أنه لم يزتوج قبلها .وإذا اشرتطت
هذه الرشوط خارج العقد فإنه ال يعمل بها ،فإذا
قال الويل لرجل :زوجتك هذه ابلكر ،فظهرت ثيبا
اكن للزوج اخليار ،ثم إذا فسخ العقد قبل ادلخول،
فال مهر .وال شيئ من حقوق الزوجية ،وإن اكن بعد
 18أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ص47 .

الوطء أو مع الوطء اكن هلا مهر املثل ،وعليه نفقة
العقد والسكىن والكسوة ،وال يرجع بشيئ من ذلك
ىلع الويل اذلي غره 19.ومن رشطه هو:
ُ
(زوجت
 .1أن يكون بأحد األلفاظ اثلالثة
وأنكحت ّ
ومت ُ
ُ
عت) وال ينعقد لغريها.
 .2أن تكون املمتع بها مسلمة أو كتابية أو
جموسية ىلع أشهر الروايتني.
 .3الجيمع بيتها وبني أختها كما هو احلال يف
الزواج ادلائم .وكذلك ال تدخل عليها بنت
أخيها أو بنت أختها إال برضاها.
 .4ال جيوز للمسلمة أن ّ
تتمتع بغري مسلم.
 .5كما يشرتط أن تكون حمال للزواج :كأن
ّ
أوحمرمة ىلع الزواج حرمة
ال تكون قارصة
ّ
ّ
مؤبدة أو مؤقتة أو حمصنة أو معتدة بعدة
طالق.
ومن أحاكم الزواج املتعة يه:
 .1وجوب االفرتاق بانقضاء املدة أو هبة ما تبىق
منها.
 .2وجوب العدة بعد انقضاء األجل واالفرتاق.
ويه حيضتان كعدة األمة ،ومخسة وأربعني
يوما ملن ال تري احليض ،وأربعة أشهر وعرشة
ّ
أيّام للمتوف عنها زوجها.
 .3يثبت بهذا الزواج النسب حىت ولو عزل عنها.
ويكون األوالد رشعيني هلم من احلقوق ما
ألوالده من الزواج ادلائم.
 .4يثبت فيه املرياث إذااكن مرشوطا عند العقد.
 .5يثبت فيه انلفقة للزوجة من الرشط أيضا.
 .6تثبت به حرمة املصاهرة فتحرم عليه أمها
وبنتها وعمتها وخاتلها وهكذا.
 19عبد احلمن العزيز ،كتاب الفقه ىلع املذاهب األربعة ،ص84 .
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 .7أن ال تكون بكرا لقول اإلمام الصادق
عندما سئل عن املتعة( :أمرها شديد فاتقوا
األبكار) .ومما تقدم يتبني أن الزواج املتعة
عند الشيعة أراكنا ورشوطا وأحاكما ال ختتلف
عنها يف الزواج ّ
20
ادلائم إال قليال.

مرشوعيته عند السنة والشيعة
أما أصل مرشوعية نكاح املتعة ،فهو أن املسلمني
يف صدر اإلسالم اكنوا يف قلة تقيض عليهم :بمناضلة
أعدائهم باستمرار ،وهذه حالة ال يستطيعون معها
القيام بتاكيلف الزوجية والرتبية األرسة ،خصوصا
أن حاتلهم املايلة اكنت سيئة إىل أقىص مدى ،فليس
من املعقول أن يشغلوا أنفسهم بتدبري األرسة من
أول األمر ،وإىل جائب هذا أنهم اكنوا حدييث عهد
بعاداتهم الىت ربوا عليها قبل اإلسالم ،فيه فوىض
الشهوات يف النساء .حىت اكن الواحد منهم جيمع
21
حتته ما شاء من النساء.
عرف العرب يف جاهليتهم ألوانا عديدة من
الزجيات كزواج الرهط وزواج االستمضاع وزواج
ابلدل وزواج الشغار ،وغريه من الزجيات الفاسدات
اليت أبطلها اإلسالم فور جميئه ،واتفقت فيما بعد
مجيع املدارس الفقهية املذاهب اإلسالمية ىلع
حتريمهاباستثناء زواج املتعة حسبما تسميه مذاهب
أهل السنة أو املنقطع حسبما تسميه الشيعة
اإلمامية .فهذا اللون من الزجيات يقول أهل السنة
22
بتحريمه ىلع حني بقول الشيعة اإلمامية بإباحته.
فإنه وإن تواترت األخبار عن رسول اهلل
ّ
ّ
صل اهلل عليه وسلم بتحريمه إىل أنها اختلفت يف
 20مصطىف الرافىع ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقها
وقضاء ،ص60-59 .
 21عبد احلمن العزيز ،كتاب الفقه ىلع املذاهب األربعة ،ص85 .
 22مصطىف الرافىع ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقها
وقضاء ،ص59 .

الوقت اذلي وقع فيه اتلحريم ،فىف بعض الروايات
أنه ّ
حرمها يوم خيرب ،ويف بعضها يوم الفتح ،ويف
بعضها يف غزوة تبوك ،ويف بعضها يف حجة الوداع،
ويف بعضها يف عمرة القضاء ،ويف بعضها يف اعم
أوطاس ،وأكرث الصحابة ومجيع فقهاء األمصار ىلع
حتريمها ،واشتهر عن ابن عباس حتليلها ،وتبع ابن
عباس ىلع القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل
ايلمن ،ورووا أن ابن عباس اكن حيتج ذللك لقوهل
ّ
ّ
ّ
أجورهن
فآتوهن
منهن
تعاىل« :فما استمتعتم به
فريضة وال جناحا عليكم» وىف حرف عنه إىل
أجل مسىم ،وروى عنه أنه قال :مااكنت املتعة
ّ
إال رمحة من اهلل عز وجل رحم بها أمة حممد صل
ّ
اهلل عليه وسلم ،ولوال نىه عمر وان دينار .وعن
عطاء قال« :سمعت جابر بن عبد اهلل يقول :تمتعنا
ىلع عهد رسول اهلل وأىب بكر و نصفا من خالف
23
عمر» ثم نىه عنها عمر انلاس.
وال خالف بني الفقهاء من السنيني وإماميني
يف أن هذا انلوع من الزواج اكن موجودا يف زمن
ّ
ّ
ّ
انليب وأنه صل اهلل عليه وسلم رخص به ولكن
اخلالف بينهم .يري بعض أن املتعة يه إحدى
الزجيات اجلاهلية ،وقداكنت اعدة متأصلة عند
العرب ،وملا جاء اإلسالم أبطلها مع سائر الزجيات
اذلي ذكرناها.
ولكن أكرث املؤخرين والرواة ىلع أن العرب يف
جاهليتهم لم يعرفوا زواج املتعة ،وإنما عرفت املتعة
يف صدر اإلسالم فأبيحت بنص الشارع يف الكتاب
ّ
ّ
والسنة ،وأن كثري من صحابة صل اهلل عليه وسلم
مارسوها يف حياته ولكن وقع إختالف بني السنة
ّ
انليب أي يف
الشيعة يف كونهم ما رسوها بعد وفاة
عهد الشيخني حىت حرمها عمر ،أم أنها نسخت يف
 23اإلمام القايض أبو الويلد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن
رشد القرطيب األندليس ،بداية املجتهد ونهاية املقتصد( ،بريوت :دار
الفكر ،غ.س) ،ص44-43 .
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ّ
ّ
حياة رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم.
اجلمهور اإلمامية اإلثنا عرشية من الشيعة،
فحكموا حبله 24.تقول أن املتعة اكنت مباحة يف
ّ
انليب وأيب بكر وصدر من
صدر اإلسالم أيام
إمرة عمر ،وإن هذا اإلباحة غري حمددة بعدد ،وإن
املتعة جتوز يف لك وقت ولكن إنسان مسافرا اكن
أومقيما ميت استوفت رشوطها .وديللهم ىلع إباحتها
الكتاب والسنة.
فمن الكتاب قول اهلل تعاىل يف سورة النساء:
ّ
ّ
ّ
أجورهن فريضة
فآتوهن
منهن
«فما استمتعتم به
وال جناحا عليكم» (اآلية 24 :النساء) .حيث
ّ
فهموا من قول (استمتعتم) إباحة زواج املتعة وإال
لواكنت عبارة (استمتعتم) تعين الزواج ادلائم لقال
سبحانه وتعاىل( :تزوجتم أو نكحتم) مثال.
كما دعموا اعتقادهم تلك اإلباحة بما ورد
عقب ذلك يف قوهل سبحانه( :فآتوهن أجورهن).
واألجر يف العبادة ال يكون إال لقاء منفعة مؤقتة،
فضال عن أن بعض الصحابة األجالء مثل :عبد
ُ
اهلل بن مسعود ،وعبد اهلل بن عباس ،وأ ّ
يب بن كعب
ثبت أنهم قرؤوا هذه اآلية:
ّ
ّ
مسم فآتهن
منهن إىل أجل
«فما استمتعتم به
ّ
أجورهن فريضة» .وقد ذكر هذا الطربي والرازي

يف تفسريهما .وكذلك روي الطربي يف تفسريه عن
شعبة أنه سأل احلكم بن عتيبة عن آية« :فما
ّ
ّ
ّ
أجورهن
مسم فآتهن
منهن إىل أجل
استمتعتم به
فريضة» قال :قال احلكم ،قال ع ّ
يل( :لوال أن عمر
ّ
نىه عن انلتعة مازىن إال ّ
شيق).
ّ
الرشيع
وقد قسم الشيعة اإلمامية الزواج
الوارد ىف القرآن الكريم إىل أربعة أقسام :زواج
ّ
احلرة ادلائم ،وزواج األمة ادلائم ،والزواج املتعة،
وملك ايلمني .وذكروا أن مرشوعية القسم األول
 24أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ص47 .

والرابعثابتة يف قوهل تعاىلمن سورة النساء« :وإن
خفتم أال تقسطوا يف ايلتاىم فانكحوا ما طاب
لكم من النسآء مثىن وثالث ورباع وإن خفتم
أالتعدلوافواحدة أو ما ملكت أيمانهم» (اآلية3 :
النسآء).
كما استدلوا عيل مرشوعية القسم اثلالث
ّ
ّ
ّ
أجورهن
فآتوهن
منهن
بآية« :فما استمتعتم به
25
فريضة وال جناحا عليكم» (اآلية 24 :النساء).
كذلك استدلوا ىلع مرشوعية القسم اثلاىن بقوهل
سبحانه« :ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح
املحصنات املؤمنات فما ملكت أيمانكم من
فتياتكم املؤمنات» (اآلية 25 :النسآء).
أما مرشوعية زواج املتعة يف السنة انلبوية،
فإن الشيعة اإلمامية تري أن األحاديث الىت رواها
أئمة احلديث يف صحاحهم اكبلخاري ،ومسلم،
والنسآيئ ،وأمحد بن حنبل وغريهم ادلالة ىلع أن
ّ
ّ
رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم أذن باملتعة ،وأنها
وقعت يف عهده وعهد الشيخني ،وأن إباحتها
مطلقة ،وأنه لم يزناهلل آية تنسخها ،وأن رسول اهلل
لم ينه عنها طيلة حياته ،وهذه اآلحاديث مستفيضة
ّ
انليب
بل ومتواترة .فمن اإلحاديث ادلالة ىلع إذن
بها مارواه ابلخاري يف صحيحه بسنده عن جابر
بن عبد اهلل وأسامة بن أكوع قاال« :كنا يف جيش
ّ
ّ
فأتانا رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم فقال :قدأذنت
لكم أن تستعتعوا» .يعىن متعة النساء .ويف صحيح
ّ
مسلم عنهما أيضا أنهما قاال« :إن رسول اهلل صل
ّ
26
اهلل عليه وسلم أتانا فأ ِذن نلا يف املتعة».
وأما كون زواج املتعةحصل ىلع عهد الرسول
ويف عهد أىب بكر وصدر يف إمرة عمر ،فديللهم
 25شئون ادلينية احلكمية ،القرآن الكريم( ،سوربايا :كريا أدىي
تاما ،)2001 ،ص66 .
ّ
القشريي انليسابورىّ،
ّ
 26لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج
ّ
صحيح مسلم( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،)2004 ،املجل اثلالث ،ص.
67
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عليه ما جاء يف صحيح مسلم بسنده عن عطاء
قال :قدم جابر بن عبد اهلل معتمرا فجئناه يف مزنهل
فسأهل القوم عن أشياء ،ثم ذكروا املتعة فأجابهم
قائال :استمتعنا ىلع عهد رسول اهلل وأىب بكر
وعمر».
من األدلة ىلع إباحة زواج املتعة عند الشيعة
ّ
انليب مارواه اإلمام
اإلمامية وإنه لم ينسخ ىلع عهد
أمحد يف مسنده من حديث عمران بن حصني قال:
(نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل ،وعملنا بها مع رسول
اهلل ،فلم تزنل آية تنسخها ولم ينه عنها انليب حىت
مات).
هذا إىل جانب روايات أخرى متقاربة ويفهم
منها أن مرشوعية زواج املتعة عند الشيعة اإلمامية
لم يثبت نسخها وقد قال اإلمام زفر من تالميذ أيب
حنيفة :إن الزواج املؤقت صحيح والوقت باطل،
بمعىن أن الزوجية تظل قائمة بعد انتهاء األجل
وكذلك يقول ابلخاري :املتعة والشغار جائزان
والرشط باطل.
عند ابن هزم من مذهب الظاهري يري عن
املتعة ويقول :نكاح املتعة هو نكام املؤقت ّ
وحم
ّ
ادلين 27.وقال مجهور الصحابة واتلابعني والفقهاء،
ّ
إن نكاح املتعة باطل ال ينعقد أصال ،نلىه انليب
ّ
ّ
صل اهلل عليه وسلم وألنه لم يكن زواجا بإمجاع
28
علماء املسلمني.
أما مجهور الفقهاء من أهل السنة فإنهم يقولون
إن مرشوعية زواج املتعة منسوخة بابلكتاب
والسنة :وديللهم ىلع النسخ ىلع النسخ من الكتاب
قول اهلل تعاىل يف وصف املومنني «واذلينهم لفروجهم
حافظون إال ىلع أزواجهم أو ماملكت أيمانهم
فإنهم غري ملومني» (اآلية 5 :املؤمنون) .واملعقود
 27الشيخ حسن أيوب ،فقه األرسة املسلمة( ،بريوت :دار اتلوىج و
انلرص اإلسالمية ،)1999 :ص148 .
 28أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ص47 .

ّ
عليها عقد متعة ليست زوجا باتفاق علماء
املسلمني ّ
حت الشيعة .وإنهم اليرتبون هلا حقوق
الزوجة من نفقة ومرياث 29.األمر اذلي يفيد أن
الفوج الحتل إال منهما .وبهذا يكون عند اجلمهور
من أهل السنة حمرما ويدخل يف عموم قوهل تعاىل:
«فمن ابتىغ وراء ذلك فأوئلك هم املاعون» (اآلية:
30
 7املؤمنون).
وذلك هو نكاح اتلعة ،أو نكاح املؤقت .فهو
ّ
يشبه احلكم العريف املؤقت برضورة احلرب وذلك
ألن اجليش حيتوي ىلع شباب ال زوجات هلم وال
يستطيعون الزواج ّ
ادلائم كما ال يستطيعون مقاومة
ّ
البرشية ،وليس من املعقول يف هذه احلالة
الطبيعة
مطابلتهم بإضعاف شهواتهم بالصيام ،كما ورد يف
حديث آخر ،ألن املحارب ال يصح إضعافهّ ،
بأى
وجه ،وىلع ّ
أى حال .وهذه احلالة يه األصل يف
ترشيع نكاح املتعة ،يدل ىلع ذلك ما رواه مسلم
ّ
ّ
عن سربة قال :أمرنا رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم
ّ
مكةّ ،
ثم لم خنرج
باملتعة اعم الفتح ،حني دخلنا
ّ
ّ
حت نهانا عنها ،فهذا رصيح ىف أنه حكم مؤقت
اقتضته رضورة القتال.
ّ
وروى ابن ماجة أن رسول اهلل صل اهلل
ّ
ّ
عليه وسلم قال :ياأيّها انلاس إن كنت أذنت ىف
االستمتاع ،أال وإن اهلل حرمها إىل يوم القيامة.
وهذا هو املعقول اذلي تقتضيته قواعد ادلين
اإلساليم ،الىت تعترب الزنا جريمة من أفظع اجلرائم
ّ
وحتظر لك ما يثري شبهة ،أو يسهل ارتكاب منكر،
ةيكيف يف ذلك قوهل تعاىل« :وال تقربوا الزنا إنه اكن
ّ
ّ
فاحشة وساء سبيال» وقوهل صل اهلل عليه وسلم:
ّ
يزىن الزاين حني يزين وهو مؤمن» وكىف بالزنا
«ال
إثما أنه يرتتب عليه هتك األعراض .اختالط
 29أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ص48 .
 30مصطىف الرافىع ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقها
وقضاء ،ص60 .
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اإلنسان .فقد احليات .وغري ذلك من الرذائل الىت
جاء اإلسالم بمحاربتها ،والقضاء عليها ،وقد جنح
يف ذلك مع هؤالء العرب جناحا باهرا .فقد تدرج
بهم بمعارج األخالق الفاضلة ّ
حت وصلوا إىل
نهاية ما يمكن أن يصل إيله البرش من ماكرم
األخالق .فاكنوا ىف ذلك قدوة للعالم ىف لك زمان
وماكن فليس من املعقول أن يكون انلاكح
املؤقت من قواعد اإلسالم الىت هذا شأنها ،أما ما
روى من أن ابن عباس قال :إنه جائز فالصحيح
أنه قال ذلك قبل أن يبلغه نسخه ،وقد وقعت بينه
وبني ابن الزبري مشادة يف ذلك ،فقد روي أن بن
الزبري قال :ما بال أناس أعىم اهلل بصائرهم كما
أعىم أبصارهم يقولون حبل نكاح املتعة ،يعرض
بابن عباس ،ألنه كف برصه فقال ابن عباس :إنك
جلف جاف ،لقد رأيت إمام املتقني رسول اهلل
جيزيه ،فقال هل ابن الزبري ،واهلل إن فعلته ألرمجنك،
فظاهر هذا أن ابن عباس لم يبلغه النسخ ،فلما
بلغه عدل عن رأيه ،فقد روي أبو بكر بأسناده
عن سعيد بن جبري أن ابن عباس قام خطيبا .فقال:
إن املتعة اكمليتة وادلم وحلم اخلزنير ،وذلك مبالغة
يف اتلحريم ،وبهذا لكه يتضح أن نكاح املتعة أو
نكاح املؤقت باطل باتفاق املسلمني ،وما نقل من
إباحته يف صدر اإلسالم ،فقد اكن لرضورة اقتضتها
31
حالة احلب والقتال.
ّ
وأما نكاح املؤقت فهو اذلى ينشأ بلفظ من
األلفاظ الىت ينعقد بها عقد الزواج ،ولكن يقرتن
بالصيغة ما بدل ىلع تأقيت الزواج بوقت ّ
معي
حمدود طال الوقت أوقرص .وقد قال مجهور الفقهاء
إن زواج املتعة باطل ،ألنه من زواج املتعة أو ىلع
ّ
ّ
اإلقل هو معناه ،إذ أن الغرض من نكاح املؤقت
هو عني الغرض من املتعة ،واقرتان الصيغة بما يدل
ىلع اتلوقيت وتقييدها بالوقت جعلها غري صاحلة
 31عبد احلمن العزيز ،كتاب الفقه ىلع املذاهب األربعة ،ص86 .

إلنشاء الزواج .والعربة يف إنشاء العقود للمقاصد
واملعاىن اللأللفاظ املجردة واملباىن.
ولقد جاء يف كتاب تبيني احلقائق للزيلعىما
نصه« ،وروي احلسن إيب حنيفة أنه قال إذا ذكر يف
العقد مدة اليعيش مثلهما إيلها ّ
صح انلاكح ،ألنه
يف معىن املؤبد .ولكن الراجح املروى عن أيب
حنيفة هو أن العقد باطل ،طالت املدة أوقرصت
ألن الصيغة بتوقيتها صارت غري صاحلة لإلنشاء.
وقد قال زفر بن اهلذيل من أصحاب أيب
حنيفة ،إن نكاح املؤقت ينعقد مؤبدا ويلغو رشط
اتلوقيت ،وذالك ألن الصيغة ذاتها صاحلة إلنشاء
العقد ،ولكن اقرتن بها رشط فاسد ،وهو مايدل
ىلع اتلوقيت ،ومن املقرر يف القواعد الفقهية العامة
أن انلاكح اليفسده الرشوط الفاسدة ،ومثل اقرتان
الصيغة بما يدل ىلع اتلوقيت بالزمن ،كمثل ما إذا
ّ
ذكر ارشطا تنفيذه يؤدى إىل حتديد أمد الزواج مثل
أن يقول تزوجتك ىلع أن أطلقك بعد شهر ،فقد
اتفق احلنفية ىلع أن الزواج يف هذه احلال يكون
صحيحا ،ويكون الرشط باطالق الغيا .فكذلك
عقد زفر إذا ذكر زمنا رصحيا كأن يقول تزوجتك
ىلع أن يكون الزواج املدة سنة .فيلىغ الرشط
وينعقد الزواج مؤبدا.
فزفر إذن يفرق بني انلاكح املؤقت واملتعة من
حيث إن املتعة يكون العقد فيها بلفظ أتمتع فال
توجد صيغة زواج ،أما انلاكح املؤقت فيكون بلفظ
ّ
يصح اثلاىن ،ويبطل األول.
الزواج وحنوه ،وهلذا
أما اجلمهور الفقهاء فال يفرقون ىف احلكم بني
نكاح املؤقت واملتعة ،من حيث إن املؤدى واحد
32
يف لكيهما.
كما استدل فقهاء السنة ىلع الشيخ بقوهل
سبحانه وتعاىل أيضا« :وليستعفف اذلين ال جيدون
 32أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ص-4948 .
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نكاحا حىت يغنيهم اهلل من فضله» (اآلية33 :
انلور) .األمر اذلى يفيد إن زواج املتعة لواكن جائزا
ملا أمر اهلل من لم يقدر ىلع حتمل تبعات الزواج
باالستعفاف.
وأما األدلة من السنة انلبوية يع نسخ إباحة
زواج املتعة فكثرية أيضا ،منها يع السبيل املثال
ما رواه اتلميذيى عن سهل بن سعد أنه قال :رخص
رسول اهلل باملتعة لغربة اكنت بانلاس شديدة ،ثم
نىه عنها بعد ذلك ،ومنها ما روي عن ع ّ
يل كرم اهلل
ّ
ّ
وجهة« :إن رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم نىه يوم
خيرب عن نكاح املتعة وعن حلوم احلمر األهلية»
إيل جانب أحاديث مروية عن رسول اهلل باإلباحة
ثم انلىه.
من هذه األحاديث ما رواه مسلم يف صحيحه
ّ
بسنده عن سلمة بن األكوع أن رسول اهلل صل اهلل
ّ
عليه وسلم رخص يف املتعة اعم (أوطاس) ،ثم نىه
عنها منها :مارواه مسلم بسنده عن الربيع بن سربة
عن أبيه أن الرسول اهلل نىه يوم (فتح املكة) عن
متعة النسآء بعد إن اكن أذن بها به قبل اتلجريم.
ومنها ما رواه أمحد ومسلم عن سربة اجلهين
ّ
ّ
أنه عزا مع رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم (غزوة
الفتح) ،وأنهم أقاموا بمكة مخسة عرش يوما فأذن
هلم رسول اهلل يف متعة النساء ،ثم قال :فلم أخرج
حىت حرمها رسول اهلل).
ويف هذا املعىن مارواه ابلخاري عن أيب مجرية،
حديث قال( :سأنلا ابن عباس عن متعة النساء
فرخص ،وقال موىل هل :إنما ذلك يف احلال الشديد
ومن النساء قلة أوحنوه؟ فقال ابن عباس :نعم .وىلع
هذا فإن فقهاء السنة يرون أن اإلباحة اكنت يف
حاالت السفر للغزو ولم يثبت دليهم أن رسول اهلل
رخص فيها حالة اإلقامة.
وأما ما روي عن عمر بن اخلطاب يف أثناء
إمرته من قوهل( :متعتان اكنتا ىلع عهد رسول اهلل

وأنا أنىه عنهما وأاعقب عليهما متعة النساء ومتعة
احلج) ،فيقول اجلمهور :إن قول عمر ّ
موجه إىل بعض
الصحابة اذلين اكنوا يرون إباحة الزواج املتعة بعد
وفاة ّ
انليب ،ألنهم لم يبلغوا أمر نسخها ،خصوسا بعد
ّ
ّ
أن ثبت دليهم أن رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم
وحرمها أكرث من ّ
مرة ّ
أباحها أكرث من ّ
مرة .حسبما
يقول اإلمام الشافيع( :الأعلم شيئا أباحه اهلل ثم
حرمه ثم أباحه ثم حرمه إال املتعة).
وتبعا هلذا األدلة من الكتاب والسنة يري
فقهاء اجلمهور أن زواج املتعة منسوخ وأن لك عقد
ّ
يتسم باتلأقيت وال يفيد ادليمومة واالستمرار فهو
باطل .وحتديد اإلشارة هنا إال أن قرار حقوق العائلة
العثاين الصادر اعم  1918م .واذلي لم يزل يطبق ىلع
املسلمني السنة يف بلنان يعترب يف املادة اخلامسة
واخلمسني منه زواج املتعة فاسدا ال باطال ،بل وال
يعترب باطال من أنوع الزواج سوى زواج املسلمة
33
من غري املسلم حسبما ذكرنا من قريب.
ّ
منهن إىل
كما قال تعاىل« :فما استمتعتم به
ّ
ّ
أجورهن فريضة» .وأما عند
مسم فآتهن
أجل
ّ
ابليضاوي« ،فما استمتعتم به منهن» فمن تمتعتم به
ّ
منهن من مجاع
من املنكوحات ،أو فما استمتعتم به
ّ
ّ
ّ
«فآتوهن أجورهن» مهورهن فإن
عليهن.
أو عقد

املهر يف مقابلة االستمتاع« .فريضة» حال من األجور
بمعىن مفروضة ،أو صفة مصدر حمذوف أي إليتاء
مفروضا أو مصدر مؤكد« .وال جناحا عليكم»
فيما يزاد ىلع املسىم أو حيط عنه بالرتايض ،أو فيما
تراضيابه من نفقة أو مقام أو فراقّ 34.
أما عند ابن
ّ
ّ
فآتوهن
ادلامشيق ،أي كما تستمتعون بهن
كثري
 33مصطىف الرافىع ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقها
وقضاء ،ص64-60 .
 34إمام املحققني وقدوة املدققني القايض نارص ادلين أيب سعيد
عبد اهلل بن عمر ابن حممد الشريازي ابليضاوي ،تفسري ابليضاوي
ّ
املسم أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
				
 ،)2003ص209 .
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ّ
مهورهن يف مقابلة ذلك.

35

عند املالكية عن نكاح املتعة ،هو أن يكون
لفظ العقد مؤقتا بوقت ،كأن يقول للويل :زوجين
ّ
فالنة شهرا بكذا ،أو يقول :قبلت زواجها مدة
شهربكذا ،إلغن قال وقع انلاكح باطال ،ويفسخ
قبل ادلخول وبعده ،ولكن إذا دخل بها لزمه صداق
املثل ،وقيل :ال يلزمه إال الصداق املتفق معها عليه
ّ
املسم ،ويلحق به الودل ،وال يتحقق نكاح
وهو
ّ
للويل،
املتعة إال إذااشتمل ىلع ذكر األجل رصاحة،
أو للمرأة ،أو هلما .فإن لم يذكر قيل العقد أو يشرتط
يف العقد لفظا ،ولكن قصده الزوج يف نفسه ،فأن ال
يرض ،ولو فهمت املرأة أو ويلها ذلك ،وقيل إن فهمت
يرض ،ثم إذا اكن األجل واسعا ال يعيشان إيله اعدة،
ففيه خالف ،فقيل :يصح وقيل :ال.
ويعاقب فاعل نكاح املتعة ،ولكن ال حيد.
ألن هل شبهة القول باجلواز ،كما نقل عن ابن
عباس ،إن اكن نقل عنه أيضا أنه عدل عن القول
باجلواز .وقد روى بعض أئمة املالكية أن رجوع ابن
عباس عن هذا هو املشهور ،ومع ذلك فال حد فيه،
ملا فيه من شبهة.
كما يبطل انلاكح باتأكيت ،يبطل باالتفاق ىلع
أن يكون ّ
رسا ،برشط أن يويص بكتمه الزواج،
وأن يكون املوىص بالكتم هم الشهود ،فإذا لم يوص
الشهود بالكتمان عن زوجته القديمة ،مثال بأن
أوصاهم ّ
الويل أو الزوجة اجلديدة أو هما معا بالرسية
بطل العقد .وهذا احلكم خاص باملالكية فال يبطل
العقد باتلواىص بكتمه ىلع ّ
أي حال عند احلنفية.
والشافعية.
الشافعية قالوا :نكاح املتعة هو انلاكح ألجل،
فلوال قال للويل :زوجىن فالنة شهرا ،فإنه يكون
ّ
 35اإلمام أيب الفداء احلافظ ابن كثري ادلمشيق ،بفسري القرآن
العظيم( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،)2004 ،ص454 .

نكاح متعة ،وهو باطل ،ومثل ذلك ما إذا أقت
ّ
الويل :زوجتك
بمدة عمرها أو عمره ،فلو قال هل
فالنة مدة عمرها ،بطل العقد ،وذلك ألن مقتىض
العقد أن تبىق آثاره بعد املوت ،وهلذا يصح للزوج
تغسيل زوجته ،ومعىن اتلأقيت بمدة احلياة ،تقنيض
أن العقد ينتيه باملوت ،فال تبىق آثاره ،فذلا اكن قيد
اتلأقيت مبطال.
ويف بعض كتب الشافعية أن انلاكح املتعة،
عند ابن عباس ،هو اخلايل عن الويل والشهود ،وعند
اجلمهور هو نكاح املؤقت بوقت ،وتسميته نكاح
متعة ظاهرة ىلع تفسري اجلمهور ،ألن توقيته بوقت
يدل ىلع أن الغرض منه جمرد اتلمتع ،ال اتلوارث
واتلوادل الذلان هما الغرض األصيل من انلاكح،
أما ىلع تفسري ابن عباس ،بأنه اخلايل عن الويل
والشهود ،فتسميته نكاح املتعة ،ألن شأن الصادر
بال ويل وشهود أن يكون الغرض منه جمرد الذلة،
إذ لواكن الغرض منه اتلوادل واتلوارث لصدر حبرضة
الشهود والويل.
وقد يؤيد ذلك ما روي ،أن ابن الزبري قال
البن عباس :إن فعلته رمجته ،ويظهر أن شبهة ابن
عباس اكنت ضعيفة يف نظر ابن الزبري ،فال يوجب
36
رفع احلد.
احلنابلة قالوا :نكاح املتعة هو أن يزتوجها
إىل مدة ،سواء مانت املدة معلومة أو جمهولة ،مثال
املعلوم ،أن يقول الويل مثال :زوجتك فالنة شهرا.
أو سنة .ومثال املجهولة ،أن يقول :زوجتكما إىل
إنقضاء املوسم .أو إىل قدوم احلاج ،وال فرق أيضا
بني أن يكون بلفظ الزتويج ،أو بلفظ املتعة ،بان
يقول املزتوج :أمتعيىن نفسك ،فتقول :أمتعتك
نفىس بدون ويل وشهدين ،فناكح املتعة يتناول
األمرين :مااكن مؤقتا مع الويل والشهود ،أواكن

 36عبد احلمن العزيز ،كتاب الفقه ىلع املذاهب األربعة ،ص86 .

 |139اإلختالف و مقارنة املذاهب عن نكاح املتعة Agus Hermanto:

بلفظ املتعة يتناول األمرين :مااكن مؤقتا مع
الويل والشهود ،أواكن بلفظ املتعة بدون ويل وشهود
وهو باطل ىلع لك حال ،واكن مباحا لرضورة الىت
ذكرناها يف الصلب.
وإذا لم يذكر األجل يف صيغة العقد ،ولكن
نوى يف رسه أن يمكث معها مدة ،فإنه باطل أيضا،
فال يصح إال إذا نوى أنها امرأته مادام حيا ،وكذا إذا
رشط طالقها بعد مدة ،ولو جمهولة ،فإنه ال يصح،
فإذا لم يدخل بها يف نكاح املتعة أو فيما يشبهه،
فرق القايض بينهما ،وال شيئ هلا ،فإن دخل بها
وعليه مهر املثل .وبعضهم يقول انلاكح الفاسد،
بعد ادلخول يوجب مهر املسىم ،سواء اكن نكاح
متعة ،أو غريه ،وال يرتتب ىلع نكاح املتعة إحصان
الزوج .وال حلها ملطلقها ثالثا .واليتوارثان وال
تسىم زوجته ،ولكن يلحق به النسب ،ويرث فيه
الودل ،ويورث ألن الوطء وطء شبهة يلحق به الودل،
ولكنهما يستحقان فيه عقوبة اتلعزير دون احلد.
احلنفية قالوا :نكاح املتعة هو أن يقول المرأة
خايلة من املوانع :أتمتع بك أو متعيين بنفسك أياما
أو عرشة أيام بكذا ،فتقول هل :قبلت ،وكذا إذاقال
هلا :متعتين بنفسك ،وال يذكر مدة ،إذا العمول
ىلع ذكر لفظ املتعة ،فلوقالت هل :متعتك بنفيس
بكذا من املال ،وقيل اكن نكاح متعة ،وقد يقال،
إن إثبات كونه بلفظ املتعة موقوف ىلع انلقل،
ولم يوجد ديلل صحيح يفيد أن نكاح املتعة اكن
خبصوص لفظ املتعة ،وذلا قال بعضهم :إنه ال فرق
بينه وبني انلاكح املؤقت ،فانلاكح غذا قيد بوقت
أواكن بلفظ املتعة بدون شهود ،اكن نكاح متعة،
كما ذكر يف احلنابلة ،وهو باطل ىلع لك حال ،ولو
قال هلا :تزوجتك شهرا .أو سنة .أو قال :متعيين
بنفسك ولم يذكر مدة ،فقالت :قبلت ،اكن انلاكح
باطال ،سواء اكن أمام شهود ،أوال ،وسواء اكن
الوقت طويال ،أوقصريا .ىلع أنه إذا ذكر مدة طويلة
اليعيشان إيلها اعدة ،كما إذا قال هلا :تزوجتك إىل

قيام الساعة .فإنه يف هذا احلالة لم يكن مؤقتا .بل
يكون الغرض منه اتلأبيد .ويلغو الرشط .ويصح
العقد .وإذا نوى معارشتها مدة لم يرصح بذلك
فإن العقد يصح .كما إذا تزوجها ىلع أن يطلقها
غدا أو بعد شهر فإن العقد يصح ويلغو الرشط.
فإن الرشط الطالق ليس تأقيتا للعقد كما تقدم يف
مسألة احللل وال يرتتب ىلع نكاح املتعة أثر .فال
يقع عليها طالق وال إيالء وظهار وال يرث أحدهما
من صاحبه .وال شيئ هلا إذا فارقها قبل ادلخول.
أما بعده فلها من املهر ما تقدم يف رشائط انلاكح
37
من مهر املثل.

املالخص
وال خالف بني الفقهاء من السنيني وإماميني
يف أن هذا انلوع من الزواج اكن موجودا يف زمن
ّ
انليب رخص به ولكن اخلالف بينهم يف عرص
بعده .تقول الشيعة اإلمامية أن املتعة اكنت مباحة
ّ
انليب وأيب بكر وصدر من
يف صدر اإلسالم أيام
إمرة عمر ،وإن هذا اإلباحة غري حمددة بعدد ،وإن
املتعة جتوز يف لك وقت ولكن إنسان مسافرا اكن
أومقيما ميت استوفت رشوطها .وديللهم ىلع إباحتها
ّ
ّ
فآتوهن
منهن
يف سورة النساء« :فما استمتعتم به
ّ
أجورهن فريضة وال جناحا عليكم» حيث فهموا
ّ
من قول (استمتعتم) إباحة زواج املتعة وإال لواكنت
عبارة (استمتعتم) تعين الزواج ادلائم لقال سبحانه
وتعاىل( :تزوجتم أو نكحتم) .أما مجهور الفقهاء
من أهل السنة (احلنيف واملاليك والشافيع واحلنبيل)
فإنهم يقولون إن مرشوعية زواج املتعة منسوخة
بابلكتاب والسنة .وديللهم ىلع النسخ يف وصف
املومنني «واذلينهم لفروجهم حافظون إال ىلع
أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غري ملومني».
 37عبد احلمن العزيز ،كتاب الفقه ىلع املذاهب األربعة ،ص.
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األمر اذلي يفيد أن الفوج الحتل إال منهما .وبهذا
يكون عند اجلمهور من أهل السنة حمرما ويدخل
يف عموم قوهل تعاىل« :فمن ابتىغ وراء ذلك فأوئلك
هم املاعون».
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