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 حبث يف نكاح املتعة وبيان أنه حرام باطل

 نص كالم العالمة الفقيه احملدث العابد عابد السندي يف نكاح املتعة

هنى عن حنيفة عن الزهري عن أنس رضي اهلل تعاىل عنه ) أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبو 
) عقد ال يراد به مقاصد النكاح من القرار للولد وتربيته بل إىل مدة معينة ينتهي العقد   2وهي 1(املتعة 

 بانتهائها، أو غري معينة مبعىن: بقاء العقد ما دام معها إىل أن  ينصرف عنها، وال يشرتط فيها الشهود (

به منهن (( اآلية  فيما أخرجه ابن جرير عنه يف قوله تعاىل )) فيما استمتعتم 3وهذا كما قال السدي
قال هذه املتعة: الرجل ينكح املرأة بشرط إىل أجل مسمى فإذا أنقضت املدة فليس له عليها سبيل، وهي 

 منه بريئة وعليها أن تستربئ ما يف رمحها وليس بينهما مرياث، ليس يرث واحد من صاحبه.

يف أول اإلسالم كان الرجل  وأحرج بن أيب حامت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ) كانت متعة اللنساء
يقدم البلدة ليس له من يصلح له ضيعته وال حيفظ له متاعه فيتزوج املرأة إىل قدر ما يرى أنه بفرغ من 

 .4حاجته تنظر له متاعه وتصلح له ضيعته (

 وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه قال ) كنا نغزو مع رسول اهلل صلى اهلل  

                                                           

د الباقي بسنده / وأخرجه احلافظ طلحة بن حممد يف مسنده عن أيب حنيفة والقاضي أيب بكر حممد بن عب98_2جامع املسانيد / 1
/.9032إىل أيب حنيفة واحلسن بن زياد يف مسنده عن أيب حنيفة/   

ذا وكذا ويذكر مدة من الزمن ال القاري: صورة املتعة أن يقول حبضرة الشهود ال مرأة خالية عن املوانع متعيين بنفسك مببلغ كاملتعة ق 2
/ فتح باب العناية.22_2فتقول متعتك بنفسي، قال سلمة رخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيها عام أوطاس اخل /   

/ ويف هتذيب التهذيب 22_1قال فيه ابن حجر صدوق يهم ورمي بالتشيع من الرابعة / السدي إمساعيل بن عبد الرمحن السدي 0
/ واهلل أعلم.210_1قال الشعيب أعطى حظاً من اجلهل بالقرآن ورماه اجلوزجاين بالكذب /  

يف لمة ملا قصد به من علة إباحتها ويف حديث س / قال ابن حجر فإسناده ضعيف وهو شاذ خمالف0103/ رقم /818_0/ 4
شيء كان لنا به خاصة أم  البخاري ) أميا رجل ومرآة توافقا فعشرة ما بينهما ثالث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أة يتتاركا تتاركا فما أدري

ساء مث هنى عنها الناس عامة. وقع يف حديث أيب ذر االختصاص )إمنا أحلت لنا أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم متعة الن
/.040_2لى اهلل عليه وسلم( روى البيهقي /رسول اهلل ص   
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؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج املرأة بالثوب إىل خنتصيعليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا أال 
 . 1أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل لكم ( األجل، مث قرأ عبد اهلل )يا

 وأخرج مسلم عن سرية اجلهين رضي اهلل تعاىل عنه قال:

أذن لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام فتح مكة يف متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي  
ويل عليه فضل يف اجلمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد، وبردي  َخِلق، وأما برد ابن عمي 

و بأعالها فتلقتنا فتاة مثل البكرة فقلنا هلا هل لِك أن فربد جديد غض، حىت إذا كنا بأسفل مكة أ
يستمع منك أحد منا؟ فقالت ما تبذالن؟ فنشر كل منا برده فجعلت تنظر إىل رجلني. ويراها ابن عمي 
ينظر إىل عطفها وقال: برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول بر هذا ال بأس به ثالث مرات أو 

 مرتني، مث استمتعت هبا.

 (ق2خرج حىت حرمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.فلم أ

وأخرج البخاري عن ابن محزة قال: مسعت ابن عباس يسأل عن املتعة فرخص فيها. فقال له موىل له 
 3إمنا كان ذلك يف النساء.

البن  وأخرج ابن جرير يف )هتذيبه( وابن املنذر والطرباين والبيهقي عن طريق سعيد بن جبري قال: قلنت
 عباس )ماذا صنعت ذهبت الركاب بفتياك، وقالت فيها الشعر. قال وما قالوا( 

                                                           

/.408-0يف مسلم من حديث ابن مسعود باب نكاح املتعة فتح امللهم / - /0320البخاري / 0   
ى يوم هن)    / ورواه أبو حنيفة من قوله صلى اهلل عليه وسلم أنه2032/ من فتح امللهم والنسائي /400_0مسلم كتاب املتعة / 6

/ وبرواية عن يونس بن 96_2( وأخرجه احلسن بن زياد عن أيب حنيفة. دون ذكر القصة /جامع املسانيد/النساءفتح مكة عن متعة 
نده / وبرواية عن اهلري عن رجل من آل سربة ورواه أبو حممد البخاري بس92عبد اهلل بن أيب فروة بن الربيع بن سربة عن أبيه بلفظه /

.98_99ن حممد بسنده إىل أيب حنيفة وغريها صإىل أيب حنيفة وأمحد بن حممد عن منذر ب  
 ق( قال املعلق على اجلامع: حرمت بعد ثالثة أياماً حترمياً مؤبداً إىل يوم القيامة. كتبه أبو معقل.

م سول صلى اهلل عليه وسللفظ البخاري فقال موىل له إمنا ذلك يف احلال وفيالنساء قلة أو حنوه. فقال ابن عباس نعم /باب هنى الر  2
     /.23/111عن املتعة العيين/
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قلت قالوا: أقول للشيخ ملا طال جملسه: يا صاح هل لك يف فتاوى ابن عباس: هل لك يف رخصة 
األطراف آنسة: تكون مسواك حىت يصدر الناس. فقال إنا هلل وإنا إليه راجعون أال واهلل ما هبذا افتيت. 

 1ال هذا أردت وال أحللتها إال ملضطر،و 

ويف لفظ وما أحلتها إال ملضطر. ويف لفظ وما أحللت منها إال ما حلل اهلل من امليتة والدم وحلم 
 اخلنزير.

عن ابن عباس يف حديثه فال ) فحرمت املتعة، وتصديقها من القرآن] إال  3والبيهقي 2وأخرج الطرباين
 [ وما سوى هذا الفرج فهو حرام (.على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم

وحاصل ما ذكرنا يف املتعة: إمنا رخص فيها بسبب الغربة يف حال السفر. وأخرج البيهقي من حديث 
 أيب ذر بإسناد حسن )إمنا كانت املتعة حلربنا وخوفنا وعبد اهلل(.

 وعبد اهلل بن عباس شاع القول أنه أباحها كما ذكر له سعيد بن جبري.

اس عن علي رضي اهلل تعاىل عنه أنه اقل البن عباس إنك رجل تائه إن رسول اهلل صلى وأخرج النح
ولكن ملا بلغه النهي ما وسعه إال الرجوع إىل احلق، ويتأول ما كان من  4اهلل عليه وسلم )هنى عن املتعة(

 قوله لإلباحة أهنا للمضطر. 

 5أن الناسخ هلا قوله تعاىل ) إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم ( اآلية كما قدمنا. وذكر

وأخرج أبو داود يف ناسخه وابن املنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس يف قوله )فما 
 استمتعتم به منهن( اآلية قال: نسختها )يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن( 

                                                           

/.106-9/والطربي/181-0ورواه أبو ذر /معامل السنن للخطايب/ 9  
/.13631/ حديث /13-208/ 8   

/001/ رقم 2-183/ /2-230/  13 
/.20-2عليق السندي /بت/ط.ديب والنسائي 11/406انظر فتح الباري، باب النهي عن نكاح املتعة.؟/ 11   

للنحاس.الناسخ واملنسوخ   12 
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و )املطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء. والاليت يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن 
 ثالثة أشهر(.

فهذا ابن عباس قد صح حترميه للمتعة. وممن نقل حترميها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ابن عمر 
سعود، وعند االمساعيلي فإنه وسربة اجلهين كما سيأيت وعلي رضي اهلل تعاىل عنه عند الشيخني، وابن م

 أخرج حديثه الذي ذكرناه من  قوله بـ ).. ورخص لنا أن نتزوج املرأة بالثوب على أجل وقرأ اآلية.

 1مث ذكر أنه وقع رواية أيب معاوية عن إمساعيل بن أيب خالد ففعلنا مث ترك ذلك.

معمر بن إمساعيل: مث نسخ وأخرج ويف رواية البن عيينة عن إمساعيل أنه جاء حترميها بعد، ويف رواية 
قال: )املتعة منسوخة، نسختها الطالق   2عبد الرازق وابن املنذر والبيهقي عن ابن مسعود رضي اهلل عنه

عند أيب يعلى بإسناد فيه مؤمل  4عند الشيخني وأبو هريرة 3والصدقة والعدة واملرياث، وسلمة بن الكوع
ه البخاري وغريه وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكر يف حديثه وضعف 5إمساعيل وثقة ابن معني وابن حبان

إمنا مسيت ثنية الوداع ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم حرم املتعة عندها فودعنا النساء عند ذلك، وثعلبة 
بن احلكم عنده أيضًا بسند جيد غسر شريك وهو ثقة، واحلارث بن غربة عنده بسند فيه إسحاق بن 

 ، وسهل بن سعد بسند فيه حيىي بن أيب أنيسة وهو مرتوك.أيب فروة وهو ضعيف

وقد ثبت على حتليلها بعد رسول اهلل صلى : 6وأبو ذر عند البيهقي ، وعمر عنده أيضاً. قال ابن حزم
اهلل عليه وسلم من الصحابة أمساء بنت أيب بكر الصديق، وجابر بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن مسعود، وابن 

                                                           

/.232-2/ و /118-8انظر فتح الباري / 10   
2030/ رقم20-1وانظر األشراف على مذاهب العلماء / /236-2ابن مسعود. البيهقي / 14   
-0امللهم/   وفتح-406-11الشيخني البخاري باب هني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن نكاح املتعة أخرياً. /فتح الباري/  10

442./   
.6620/ حديث 034-11يعلى / بوأ 16   
.4148/ حديث406-8ابن حبان / 12   

 19 انظر األشراف.
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يب سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد اخلدري وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف، عباس ومعاوية بن أ
 ومن التابعني طاووس وعطاء وسعيد بن جبري وسائر فقهاء مكة.

وكالمه خال من التحقيق  1قال واختلف فيها علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبري، انتهى باختصار
جداً. فإنا قدمنا من حديث جابر وابن مسعود وابن عباس يف حترميها، ومل ينقل عن ابن أيب سعيد 

عنه قال )لقد كان أحدنا يستمع مبلء القدح سويقا(  2اخلدري إال جمرد األخبار كما أخرجه عبد الرزاق
فيه التصريح بأنه كان بعد النيب صلى اهلل  وهذا مع كونه ضعيفًا للجهل بأحد رواته ليس 3قال احلافظ

عليه وسلم. ومن التناقض يف كالمه أنه جزم على ابن عباس أواًل أنه ثبت على حتليلها مث قال أخريًا أنه 
اختلف فيه عليه. وأما ابن الزبري فقصة إنكاره على ابن عباس وتبكيتهله حيث مل يبلغه النهي الصريح 

 وغريه. واهلل أعلم. 4فيها فهو رد أخرجها مسلم

أبو حنيفة عن حمارب بن دثار عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل ثلى اهلل عليه وسلم )هنى 
 5يوم خيرب عن متعة النساء( وأخرجه أبو حممد البخاري بسده إىل أيب حنيفة رضي اهلل عنه.

ط بسند رجاله رجال وأخرج الطرباين يف األوس 6حديث ابن عمر أخرجه ابن جرير هبذا اللفظ.
 الصحيح خال املعاىف بن سليمان، وهو ثقة، عن سامل بن عبد اهلل قال: )أتى ابن عمر فقيل له:

 

                                                           

.282-286-2انظر /التلخيص احلبري/  18   
    /.14328/ رقم033-2املصنف / 23

/.018-8/ وانظر احمللى /282-2التلخيص اجلبري /  21 
/.440-0مسلم يف النهي عن املتعة، فتح امللهم /  22 

عمر بن احلسن  / وأخرجه أبو عبد اهلل احلسني بن حممد بن خسرو يف مسنده على أيب حنيفة والقاضي82-2جامع املسانيد / 20
.89/ ورواه اإلمام عن أيب فروة إىل ربيع بن سربة ومتام الروايات من الباب ص89بإسناده املذكور إىل اإلمام أيب حنيفة /   

106-9انظر تفسري الطرباين )  24 



 الفقيه عابد السندي  نكاح املتعة وبيان أنه حرام باطل

 www.naseemalsham.com                                                                         موقع نسيم الشام 6 

إن ابن عباس يأمر بنكاح املتعة، فقا ابن عمر: سبحان اهلل ما أطن ابن عباس يفعل هذا به قالوا بلى 
مث قال  -كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمإذ  –إنه يأمر به، قال وهل كان ابن عباس إال غالماً صغرياً 

 ابن عمر )هنانا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما كنا مسافحني(

وصححه عن طريق ساملة أن رجاًل سأل  1ويف إسناده منصور بن دينار وهو ضعيف، وأخرج أبو عونة
 لقد علم  أن رسو اهلل صلى عمر ابن عمر عن املتعة فقال )حرام، فقال إن فالنًا يقول فيها: فقال واهلل

اهلل عليه وسلم حرمها يوم خيرب وما كنا مسافحني( قال احلافظ ابن حجر وقد اختلف السلف يف نكاح 
املتعة، قال ابن املنذر جاء عن األوائل الرخصة فيها وال أعلم اليوم أحدًا جييزها إال بعض الرافضة، وال 

 ى اهلل عليه وسام.معىن لقوٍل خيالف كتاب اهلل وسنة رسوله صل

وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها وروي عنه وقال عياض مث وقع اإلمجاع على حترميها إال الرافضة، 
أنه رجع عن ذلك، قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة املتعة وروى عنه الرجوع 

وأخرج مسلم من طريق عطاء بن جابر بأسانيد ضعيفة. وإجازة املتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة. 
)استمتعنا على عهد رسو اهلل صلى اهلل عليه وسلم أ]ي بكر وعمر( فإ قت هذا يشكل مبا ثبت من 
حترميه يوم خيرب أو الفتح أو حجة الوداع ثلت قول جابر )فعلنا( ال يقتضي تعميم مجيع الصحابة. بل 

يع الصحابة فإن أكثر الصحابة قد صرح بأن يصدق على فعل نفسه وحده. وفعل أخر معه. ال فعل مج
النيب صلى اهلل عليه وسلم حرمها. ولعل جارًا مل يتذكر النهي عنها إال عند هني عمر عنها. وإال فجابر 

 وحديثه حسن حيتج به.–من مجلة من روي عنه حترميها 

وقصة عمرو بن  وعلى هذا ميشي قوله يف الروية األخرى:حىت هنى عنها عمر يف شان عمر بن حريث.
يف مصنفه عن جابر قال: قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع مبوالة فأتى  2حريث أخرجها عبد الرزاق

هبا حبلى عمر فسأله فاعرتف. قال فذلك حني هنى عنها. معمر مل ينهى عنها اجتهادًا وإمنا هنى عنها 
عن ابن  3بذلك. فيما أخرجه ابن ماجة مستداً إىل هني النيب صلى اهلل عليه ومسل. وقد وقع التصريح عنه

                                                           

ل ابن عوانة رجوع.ونق  20 
./038-2عبد الرزاق /  26 
.1860/ حديث601-1ابن ماجة /  22 
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عمر رضي اهلل عنهما قال: )ملا وىل عمر خطب قال إن رسو اهلل صلىب اهلل عليه وسلم أذن لنا يف املتعة 
فحمد اهلل وأثىن عليه مث  عن ابن عمر قال )صعد عمر املنر 1ثالثًا مث حرمها( وأخرج أيب املنذر والبيهقي

قال: ما بال رجال ينكحون هذه املتعة فقد هنى رسو اهلل صلى اهلل عليه وسلم( ويف حديث أيب هرؤيرة 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )هدم املتعة النكاح والطالق والعدة واملرياث( وله  2عند ابن حيان

وامجعوا على أنه مىت وقعت املتعة اآلن بطلت  البيهقي. 3شاهد صحيحي عن سعيد بن املسيب أخرجه
جعلها كالشروط الفاسدة. ويرده قوله صلى اهلل عليه سواء كان قبل الدخول أو بعده إال قول زفر فإنه 

 4وسلم )فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها(

جوع يف حترمي املتعة كاإلمجاع إال عن بعض الشيعة، وال يصح على قاعدهتم يف الر  5وقال اخلطايب
بن حممد أنه  6علي وآل بيته، فقد صح عن علي أهنا نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر املختلفات إىل

سئل عن املتعة فقال هي الزنا بعينه، قال اخلطايب وحيكى عن ابن جريج جوازها وانتهى، وقد نقل ابن 
 يف صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى يف البصرة يف إباحتها مثانية عشر حديثاً.  7عوانة

وقال ابن دقيق العيد وما حكاه بعض احلنفية عن مالك من اجلواز فقد بالغ املالكية يف منع النكاح 
عند العقد أن  املؤقت: قال عياض: وأمجعوا على أن شروط البطالن يف املؤقت الصريح بالشروط فلو نوى

                                                           

/.236-2البيهقي/  29 
/ ويف اهلداية إسناده حسن وأنظر /ابن 8-2ذكر الزيلعي ما يلي أخرجها الدار قطين. وقال ابن القطان يف كتابه: إسناده حسن/ 28

/.4068-89حيان/   
 /2-232./  03 

-11عة أخرياً الفتح /أنه رواه مسلم وغريه وبوب البخاري فقال: باب هني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن نكاح املت تقدم 01
.402/ مث قال أبو عبد اهلل هو البخاري: وقد بني علي رضي اهلل عنه أنه منسوخ/ص406  
صدر اإلسالم  / عبارته حترمي نكاح املتعة كاإلمجاع بني املسلمني، وقد كان ذلك مباحاً يف183-0معامل السنن على أيب داود / 02

 األئمة إال شيئاً ذهب إليه اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم يبقى اليوم فيه خالف بني لمث حرم يف حجة الوداع، وذلك يف آخر أيام رسو 
وأمسك عن الفتوى به، مث  بن عباس يتأول يف إباحته للمضطر إليه بطول الغربة وقلة اليسار واحلدة مث توقفبعض الروافض وكان ا

  ساق كالم سعيد ابن جبري وقد كر يف موضع آخر.
/232-2البيهقي /  00 

./446-11ذكر ابن حجر يف الفتح /   04 
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على قولني واهلل أعلم  1يفارقها بعد مدة صح نكاحه إال األوزاعي، واختلفوا هل حيد ناكح املتعة أو يعزر،
 /اجملموعة الثانية من املواهب اللطيفة/.18-19-12أ ه ق 

ما جاء يف تفسري قول اهلل تبارك وتعاىل )واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم كتاب اهلل 
يكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما استمتعتم به منهن عل

( سورة فأتوهن أجورهن فريضة وال جناح عيكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة إن اهلل كان عليمًا حكيماً 
 .24النساء

تم به منهن فآتوهن _ جاء يف تفسري الطربي علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قوله )فما استمتع1
أجورهن فريضة( يقول إذا تزوج الرجل منكم مرأة مث نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله 

 .4واالستمتاع هو النكاح وهو قوله تعاىل )وآتوا النساء صدقاهتن حنلة( النساء

ا وروى مثله عن احلسن هو النكاح _وعن أيب جنيج هو النكاح_ عن ابن جريج عن جماهد قوله )فم
استمتعتم به منهن( قال النكاح أراد، وقال ابن زيد يف قوله تعاىل )فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
اجورهن فريضة( اآلية قال: هذا النكاح وما يف القرآن إال نكاح إذا أخذهتا واستمتعت هبا فأعطها أجرها 

                                                           

دود تدرأ تعة وإن كان منسوخاً لكن ال حيد فاعله ألن احلقال الفقيه احملدث ظفر أمحد العثماين، أعلم أن جواز نكاح امل 00
اين، ويف الثاين، ففي التلخيص بالشبهات، وفيه شبهتان األوىل ميكن أن الناسخ مل يبلغ ذلك الفاعل واالختالف فيه بالغربة األول والث

. ما نقله املصنف مجاعة من السلف غلخ/ عن ابن حزم: قد ثبت على حتليلها بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 282-2احلبري/
 من كالم ابن حزم ورده ابن حجر عليه واحلمد هلل.

عن  واخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عباس حىت رجع عن هه الفتيا، وذكره ابن عوانة يف صحيحه أيضاً وأما مارواه
اإلمام مالك يف املوطأ، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري أن خولة بيت حكيم دخلت على ابن اخلطاب فقالت: إن ابن ربيعة ابن 
أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت به فخرج عمر بن اخلطاب فزعاً جير رداءه فقال هذه املتعة، ولو كنت تقدمت فيها، روجعت، 

سلم، فهذا األثر يثبت احلد على من فعل ذلك عاملاً به: فأجاب عنه اإلمام حممد من موطنه: وقول عمر لرمجت والسند رجاله رجال م
 .فقهاتنارضي اهلل عنه لو كنت تقدمت فيها لرمجت( إمنا نضعه من عمر على التهديد، وهذا قول أيب حنيفة والعامة من 
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هلا املرياث، قال  الصداق فإن وضعت لك منه شيئًا فهو لك سائغ، فرض اهلل عليها العدة وفرض
 /126-120-9االستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل هبا( الطربي بتحقيق حممود شاكر /

مث ذكر ما يعارضه مما يعجب له فقد روى عن ثابت عن أبيه قال: أعطاين ابن عباس مصحفًا قال: 
تم به منهن إىل هذا على قراءة أيب قال أبو كريب قال حيىي فرأيت املصحف عند نصرير فيه )فما امستع

أجل مسمى( بل جاء فيه برواية أخرى قال ابن عباس )واهلل ألنزهلا اهلل كذلك ثالث مرات( ومل يصنع 
احملقق شيئاً فلعله اكتفى بقول الطربي وما أجوده ]فأما ما روي عن أيب ابن كعب وابن عباس من قراءهتا 

ت به مصحف املسلمني وغري جائز )فما استمتعتم به منهن إال أجل مسمى( فقراءةخبالف ما جاء
ألحد أن يلحق يف كتاب اهلل تعاىل شيئًا مل يأت به اخلرب القاطع العذر عمن ال جيوز خالفه[ منه 

 128.1ص

لكن هند ذكر الطربي بإجياز رواية سربة اجلهين أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال )استمتعوا من هذه 
عرضنا ذلك على النساء فأبني إال أن نضرب بيننا وبينهن أجاًل،ت النساء، واالستمتاع يومئذ التزوجيقال ف

متتعه بامرأة عشرة وأنه بات قال فذكرنا ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال افعلوا، مث ذر القصة يف 
فإذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني الباب واحلجر وهو  السمجد ا ليلة مث أصبحت غاديًا إىلعنده

خيطب الناس يقول )أيها الناس قد كنت أذنت يف االستمتاع من هذه النساء أال وإن اهلل تبارك وتعاىل 
/ ورواه أمحد يف املسند مطوالً 230-2قد حرم ذلك إىل يوم القيامة( اخل احلديث قال رواه البيهقي /

-9مطواًل وخمتصرًا / / 086-080-1/ وكذا رواه مسلم /430-434-0ه كثرية /وخمتصرًا من أوج
128./ 

                                                           

/ وقال العالمة ابن 08-11ملرفوع ثبت به درءاً للحدود بالشبهات /قلت وإمنا تأول قول عمر رضي اهلل عنه أو هذا احلديث ا 60
كاح( قال صاحب نمهام قال زفر لو تزوج امرأة عشر أيام فالنكاح صحيح ألن النكاح ال يبطل بالشروط الفاسدة )وهو هنا توقيت ال

نكاح كما إذا تزوجها على أن ي )الشروط( ويصحج الاية، ولنا أنه مبعىن املتعة والعربة يف العقود للمعاين قال ابن مهام بل تبطل هاهلد
.096/ أقول وكالمه يف حرمة املتعة وبعض األدلة ص096-2النكاح وبطل الشرط /اخل/ يطلقها صح  
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)فما استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح   1وحني روى خرب السدي
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة( فهذه املتعة الرجل ينكح إىل أجل مسمى ويسمي شاهدين 

وليها فإذا انقضت املدة فليس له عليها سبيل وليس بينهما مرياث ليس يرث واحد منهما وينكح بإذن 
 /.126-2صاحبه /الطربي/

_ وقال القرطيب يف تفسريه )فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم فريضة( االستمتاع التلذذ 2
هر يسمى أجراً، وذلك ألنه واألجور املهور ومسى املهر أجرًا ألنه أجر االستمتاع، وهذا نص على أن امل

يف مقابلة البضع ألن ما يقابل املنفعة يسمىجراً، وقد اختلف العلماء يف املقصود عليه النكاح ما هو؟ 
املرأة أو منفعة البضع أو احلل. ثالثة. أقول والظاهر اجملموع، فإن العقد يقتضي ذلك كله. واهلل بني 

 أعلم.

ية فقال احلسن وجماهد وغريمها: املىن: فما استمتعتم وتلذذمت التاسعة واختلف العلماء يف معىن اآل
باجلماع من النساء بالنكاح الصحيح )فآتوهن أجورهن( أو مهورهن. فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب 
املهر كاماًل إن كان مسمى، أو مهر مثلها إن مل يسمى. فإن كان النكاح فاسداً فقد اختلف الرواية عن 

الفاسد. هل تستحق به مهر املثل أو املسمى إذا كان مهراً صحيحًا ، فقال مرة: املهر  مالك يف النكاح
املسمى، وهو ظاهر مذهبه، وذلك أن ما تراضوه عليه يقني ومهر املثل اجتهادا، فيجب أن يرجع إىل ما 

قال )أميا  تيقناه  ألن األموال ال تستحق بالشك ووجه قوله )مهر املثل( أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل هبا فلها مهر مثله مبا استحل من فرجها( )أبو 
داوود وابن ماجه والرتمذي( قال ابن خويز بن مناد وال جيوز أن حتمل اآلية على جةاز املتعة ألن رسول 

عاىل قال )فانكحوهن بإذت أهلهن( اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن نكاح املتعة وحرمه وألن اهلل ن
                                                           

02 أقو السدي إمساعيل بن عبد الرمحن قال فيه إن القطان ما مسعت أحداً يذكره إال خبري وقال أبو طالب عن أمحد ثقة وقال عبد 1
سدي فقال حيىي ضعيفان اهلل بن أمحد مسعت أيب قال قال حيىي ابن معني يوماً عند عبد الرمحن ابن املهدي وذكر ابراهيم ابن مهاجر وال

اب شتام وقال أبو حامت ه ما قال. قال عبد اهلل سألت حيىي عنهما فقال حيىي ضيفان وقال اجلوزجاين هو كذفغضب عبد الرمحن وكر 
ه يذكر أبا بكر وعمر فلم يذكر حدجيثه وال حيتج به. أقول رمي بالتشيع فقال حسني بن واقد مسعت من السدي فما قمت حىن مسعت

ي ال حيتج حبديثه /عن تفسري الذيب جييء به قد جعل إسناداً واستكلفه. وقال الطرب أعد إليه. وقال إنه ليحسن احلديث إال أن هذا ال
/ البن حجر. 014-010-1هتذيب التهذيب   
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ومعلوم أن النكاح بإن األهلني هو النكاح الشرعي بويل وشاهدين ونكاح املتعة ليس كذلك. وقال 
اجلمهور املراد نكاح املتعة الذي كان يف صدر اإلسالم. وقرأ ابن عباس وأيب وابن جبري )فما استمتعتم به 

عنها النيب صلى اله عليه وسلم. وقال سعيد بن  مث هنى 1منهن إىل أجل مسمى فأتوهن أجورهن(
املسيب: نسختها آية املرياث إذ كانت املتعة ال مرياث فيها، وقالت عائشة والقاسم بن حممد: حترميها 
ونسخها يف القرآن، وذلك يف قوله تعاىل )والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت 

 ت املتعة نكاحاً وال ملك ميني.أمياهنم فهم غري ملومني( وليس

وقال الدار قطين عن علي بن أيب طالب قال هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن املتعة( وقال: 
واملرياث بني الزوج واملرأة نسخت، وروي عن  وإمنا كانت ملن جيد فلما نزل النكاح والطالق والعدةى

علي رضي اهلل عنه أنه قال )نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ والطالق 
  2والعدة واملرياث املتعة ونسخت األضحية كل ذبح(

ما  وعن ابن مسعود )املتعة منسوخة نسخها الطالق والعدة واملرياث( وروى عطاء عن ابن عباس قال )
 3كانت املتعة إال رمحة من اهلل تعاىل رحم هبا عباده ولوال هنى عنها عمر ما زىن إال شقي(

وقال بعد كالم حول عدد مرات حل املتعة املؤقتة. قال ]أبو جعفر الطحاوي: )كل هؤالء الذين رووا 
 ذلك السفر بعد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إطالقها أخربوا أهنا كانت يف سفر، وأن النهي حلقها يف

جة الوداع فخارج عن حذلك، فأما حديث سربة الذي فيه إباحة النيب صلى اهلل عليه وسلم هلا يف 
يف رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة، وقد معانيها كلها وقد اعتربنا ها احلرف فلم جنده إال 

ز فذكر أن ذلك كان يف فتح مكة، وأهنم رواه إمساعيل ابن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزي
شكوا إليه الغربة فرخص هلم فيها وحمال أن يشكوا إليه الغربة يف حجة الوداع ألهنم كانوا حجوا بالنساء، 

وا حينئذ كما كانوا يف الغزوات املتقدمة، وحيتمل أنه ملا كانت عادة وكان تزويج النساء ميكنهم ومل يكون
                                                           

 38  ال تقبل حبالة خمالفتها املصاحف اخل. هناتقدم الطربي هذه القراءة وإ 
نها وحاشى لعمر أن مينع حالالً التصريح أن أمري املؤمنني رضي اهلل عنه هنى عن املتعة لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم ع سيأيت 08 

  ويوافقه الصحابة.
سيأيت هني عمر رضي اهلل عنه. 43  
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تكرير مثل هذا يف مغازيه ويف املواضع اجلامعة ذكر حترميها يف حجة الوداع  النيب صلى اهلل عليه وسلم
الجتماع الناس حىت يسمعه من مل يكن مسعه، فأكد ذلك حىت ال تبقى شبهة ألحد يف حتليلها وألن 

 / 128-0أهل مكة كانوا يستعملونه كثرياً. اخل/

والرواية الثالثة عن ابن عباس رضي اهلل وقال العالمة اإلمام حممد الرازي فخر الدين من كالم:  -0
عنهما أنه قرأ بأهنا منسوخة، روى عطاء عن ابن عباس يف املتعة قال ابن عباس )ويف قوله تعاىل وما 
استمتعتم به منهن( قال صارت هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل )يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم النساء 

ال عند موته أين أتوب إليك من قويل يف املتعة والصرف( مث قال فطلقوهن لعدهتن( وروى أيضًا أنه ق
 الفخر مث احتج اجلمهور على حرمة املتعة بوجوه 

أن الوطء ال حيل إال يف الزوجة أو اململوكة لقوله تعاىل )الذين هم لفروجهم حافظون إال على )األول( 
وهذه املرأة ال                              أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم(                              

شك أهنا ليست مملوكة وليست أيضًا زوجة، ويدل عليه وجوه أحدها لو كانت زوجة حلصل التوارث 
وباالتفاق ال توارث بينهما. ثانيهما ويثبت النسب  بينهما لقوله تعاىل )ولكم نصف ما ترك أزواجكم(

عليه الصالة والسالم )الولد للفراش( وباالتفاق ال يثبت. ثالثها ولو جبت العدة عليها لقوله تعاىل  لقوله
)والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً(. وهي ال تثبت وأعلم أن هذا 

 الكالم كالم حسن مقرر. 

نه قال يف خطبته، متعتان كانتا على عهد رسول اهلل )احلجة الثانية( ما روي عن عمر رضي اهلل عنه أ
أنا أهنى عنهما وأعاقب عليهما( ذكر هذا الكالم يف جممع الصحابة وما أنكر عليه صلى اهلل عليه وسلم 

أحد. فإىل ههنا ال خيلوا إما أن يقال أهنم كانوا عاملني حبرمة املتعة فسكتوا أو كانوا عاملني بأهنا مباحة 
على سبيل املداهنة أو ما عرفوا إباحتها وال حرمتها فسكتوا متوقفني يف ذلك واألول هو ولنهم سكتوا 

املطلوب. والثاين جيب تكفري عمر وتكفري الصحابة ألن من علم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حكم 
علمه يكون  بإباحة املتعة مث قال أهنا حمرمة حمظورة من غري نسخ هلا فهو كافر باهلل، ومن صدقه عليه مع

 خمطئاً كافراً أيضاً وهذا يقتضي تكفري األمة وهو على ضد قوله تعاىل )كنتم خري أمة أخرجت للناس(.
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كون املتعة مباحة أو حمظورة فلهذا سكتوا، فهذا باطل أيضاً ألن والقسم الثالث وهو أنه كانوا عاملني ب
عرفة احلال يف كلمنهما عام يف حق الكل، املتعة بتقديرها مباحة تكون كالنكاح ، واحتياج الناس إىل م

ومثل هذا املنع أن يبقى خمفيا بل جيب أن يشتهر العلم به، فكما أن الكل كانوا عارفني بأن النكاح مباح 
وإن إباحته غري منسوخة وجب أن يكون احلال يف املتعة كذلك وملا بطل هذان القسمان ثبت إن 

رضي اهلل عنه ألهنم كانوا عامني بأن املتعة صارت منسوخة  الصحابة إمنا سكتوا عن اإلنكار على عمر
 يف اإلسالم. 

مرأة إىل أجل إال اهلل عنه قال )ال أيت برجل نكح ا فإن قيل ما ذكرمت يبطل مبا أنه روي إن عمر رضي
فدل ذلك على أهنم  رمجته( وال شك إن الرجم غري جائز مع إن الصحابة ما أنكروا عليه حني ذكر ذلك 

يسكتون عن اإلنكار بالباطل قلنا: لعله كان يذكر ذلك على يبل التهديد والزجر والسياسة، ومثل  كانوا
هذه السياسات جائزة لإلمام عند املصلحة، أال ترى أنه عليه الصالة والسالم قال )من منع الزكاة فأنا 

يب صلى اهلل عليه وسلم آخذها وشطر ماله( مث إن أخذ شطر املال من مانع الزكاة غري جائز لكن قال الن
  ذلك يف املبالغة يف الزجر فكذا هاهنا واهلل أعلم.

)احلجة الثالثة( على أن املتعة حرام، ما روى مالك عن الزهري عن عبد اهلل واحلسن بن حممد بن علي 
عن أبيهما عن علي )إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم هنى عن متعة النساء وعن أكل اللحوم احلمر 

ة( وروى الربيع ابن سربة اجلهين عن أبيه قوله )غدوت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا اإلنسي
هو قائم بني الركن واملقام مسنداً ظهره إىل الكعبة يقول:                     يا أيها الناس إين آمرتكم 

ن كان عنده منهن شيء فليخل باالستمتاع من هذه النساء أال وإن اهلل حرمها عليكم إىل يوم القيامة فم
سبيلها وال تأخذوا من ما آتيتموهن شيئاً( وروي أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال  )متعة النساء 

إن  النا بيناحرام( وهذه األخبار الثالثة ذكرها الواحدي )البسيط( وظاهر النكاح ال يسمى استمتاعًا 
 /.188-180-0االستمتاع هو التلذذ وجمرد النكاح ليس كذلك /
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بعض ما جاء يف الفخر الرازي، وذكر فيه رجوع ابن عباس عن  -جاء يف تفسري أيب السعود -4
-0القول باملتعة وأنه قال )اللهم إين أتوب إليك من قويل باملتعة وقويل يف الصرف./هامش الفخر /

119./ 

سري/ لإلمام عبد الرمحن بن اجلوزي يف قوله تعاىل )فما استمتعتم به منهن فأتوهن وجاء يف /زاد امل -0
قال بان عباس واحلسن واجملاهد واجلمهور. أجورهن( قوالن أحدمها أنه االستمتاع بالنكاح باملهور، 

واز والثاين أنه االستمتاع إىل أجل مسمى من غري عقد نكاح، وقد روي عن ابن عباس:  أنه كان يفيت جب
املتعة مث رجع عن ذلك، وقد تكلف قوم من مفسري القرآن فقالوا: املراد هبذه اآلية نكاح املتعة مث 

 نسخت مبا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم.

)أنه هنى عن متعة النساء( وهذا تكلف ال حيتاج إليه ألنه النيب صلى اهلل عليه وسلم أجاز املتعة مث 
  1ولهمنع منها فكان منسوخاً بق

وأما اآلية فإهنا ال تتضمن جواز املتعة ألنه تعاىل قال فيها )إن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني( 
فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج ومعىن قوله تعاىل )فما استمتعتم به منهن( فما 

التزويج فآتوهن نكحتموهن على الشريعة اليت جرت وهي قوله )حمصنني غري مسافحني( أي عاقدين 
 أجورهن( أي مهورهن ومن ذهب يف اآلية إىل غري هذا فقد أخطأ وجهل اللغة اخل.

وإهنا منسوخة بعد الرتخيص هبا، وقد ثبت النسخ عن مجاعة من الصحابة رضوان اهلل عليهم، فقد 
)يا  / من حديث سربة اجلهين أنه كان مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال1320-2أخرج مسلم /

أيها الناس إين كنت قد أذنت لكم يف االستمتاع من النساء وإن اهلل قد حرم ذلك إىل يوم القيامة( ويف 
لفظ له قال )أمرنا رسوال اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملتعة عام الفتح حني دخلنا مكة مث مل خنرج منها 

/ 100-1/ والرتمذي /1322-2/ ومسلم /111-23حىت هنانا عنها ويف البخاري يف شرح العيين /
/ عن علي رضي اهلل عنه )أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن نكاح املتعة يوم 603-1وابن ماجة /

خيرب وعن حلوم احلمر األهلية( وقال الرتمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى 

                                                           
ريم المتعة.جاء في التعليق عند جملة فكان قوله منسوخاً: عامة فقهاء األنصار وجماهير السلف والخلف على تح 14   
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عن قوله حني أخرب يف املتعة، مث رجع اهلل عليه وسلم وغريهم. وإمنا روي عن ابن عباس من الرخصة 
عهن النيب صلى اهلل عليه وسلم. وأمر أكثر أهل العلم على حترمي املتعة. وهو قول الثوري وابن املبارك 

/ عن سلمة ابن األكوع ري اهلل عنه )رخص 1320-2/ والشافعي وأمحد وإسحاق. وروى مسلم 
/ عن 601-1/ثالثا مث هنى عنها( وأخرج ابن ماجة رسوال اهلل صلى اهلل عليه وسلم اوطاس يف املتعة 

ابن عمر رضي اهلل عنه قال )ملا ويل عمر بن اخلطاب خطب الناس فقال )إن رسول اهلل صلى  اهلل عليه 
وسلم أذن لنا باملتعة ثالثا مث حرمها واهلل ال أعلم أحداً يتمتع وهو حمصن إال رمجته باحلجارة( قال احلافظ 

 صحيح.)التلخيص( إسناده 

وروى الطرباين يف األوسط بسند قوي كما قال احلافظ عن طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن 
سامل قال )أيت بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح املتعة قال معاذ اللهم اظن أن ابن عباس فعل 

بلى قال وهل كان ابن عباس على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال غالما صغريا. مث  هذا. فقيل
-4قال ابن عمر )هنانا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما كنا مسافحني( ذكرا اهليثمي يف اجملمع /

 / وقال رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال260

/ عن أيب هريرة عن 299-2. وروى الدار قطين يف سننه/الصحيح خال الملعايف بن سليمان وو ثقة
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال )حرم أو هدم املتعة، النكاح والطالق والعدة واملرياث( قال احلافظ يف 

/ عن سعيد بن 232-2)التلخيص( وإسناده حسن. وله شاهد صحيح أخرجه البيهقي يف السنن /
/ وحنن متعبدون مبا بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا 224-6طار( /املسيب. وقال الشوكاين يف نسل االو 

عنه التحرمي املؤبد، وخمالفة طائفة من الصحابة له غري ما وجه وال قائمة باملقدرة عن العمل به كيف 
/ تعليقا أقول والشوكاين من 2/02ومجهور الصحابة قد حفظوا التحرمي وعملوا به وروه لنا. زاد املسري /

   1زيدية يف اليمنالشيعة ال

)فما استمتعتم به منهن( أي فالذي انتفعتم به من النساء بالنكاح  وجاء يف /روح البيان/ -6
الصحيح من مجاع أو خلوة صحيحة أو غري ذلك. )فآتوهن أجورهن( مهورهن فإن املهر يف مقابلة 

 / فالشيخ إمساعيل يقول كابن اجلوي أن اآلية ال عالقة هلا باملتعة. واهلل أعلم.228-1االستمتاع /
                                                           

.(2/22زاد المسير)   12 



 الفقيه عابد السندي  نكاح املتعة وبيان أنه حرام باطل

 www.naseemalsham.com                                                                         موقع نسيم الشام 16 

مود األوسي مفيت العراق: قال اهلل تعاىل )فما استمتعتم به منهن فآتوهن وقال العالمة حم -2
أجورهن( ألجله أو مبقابلته واملراد باألجور املهور ومسى املهر أجرًا ألنه بدل عن املنفعة ال عن العني 
)فريضة( حال من األجور مبعىن مفروضة أو ضفة مصدر حمذوف أي إيتاًء مفروضًا مث قال السيد بعد  

م. وقيل اآلية يف املتعة، وهي النكاح إىل أجل معلوم من يوم أو أكثر واملراد )وال جناح عليكم فيما كال
تراضيتم به( من استئناف عقد آخر بعد انقضاء األجل املضروب يف عقد املتعة أن يزيد الرجل يف األجر 

 وتزيد املرأة يف املدة.

جواز املتعة وأيدوا استدالهلم هبا بأهنا يف حرف أيّب وإىل ذلك ذهبت اإلمامية واآلية أحد أدلتهم على 
والكالم –)فما استمتعتم به منهن( إىل أجل مسمى وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي اهلل عنهم 

وال نزاع عندنا يف أهنا أحلت مث حرمت وذكر القاضي عياض يف ذلك كالمًا طويالً  -يف ذلك شهري
إلباحة كانا مرتني وكانت حالاًل قبل يوم خيرب مث أبيحت يوم فتح مكة والصواب املختار أن التحرمي وا

وهو يوم أوطاس التصاهلما مث حرمت يومئذ بعد ثالث حترميًا مؤبدًا إىل يوم القيامة واستمر التحرمي وال 
رد جيوز أن يقال: إن اإلباحة خمتصة مبا قبل خيرب والتحرمي يوم خيرب للتأبيد وإن الذي كان يوم الفتح جم

توكيد التحرمي من غري تقدم إباحة يوم الفتح إذ األحاديث الصحيحة تأىب ذلك ويف صحيح مسلم ما فيه 
مقنع. وحكي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه كان يقول حبلها مث رجع عن ذلك حني قال له علي 

كة فقال )إن ناسًا أعمى ذلك فقد اخرج عروة بن الزبري إن عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل تعاىل عنه قام مب
كما قال النووي   -يعين ابن عباس–اهلل تعاىل قلوهبم كما أعمى أبصارهم يفتون باملتعة يعرض الرجل 

يريد رسول اهلل صلى –فناداه فقال إنك جللف جاف فلعمري لقد كانت املتعة تفعل يف عهد إمام املتقني 
واهلل لئن فعلتها ألرمجنك بأحجارك( فإن هذا إمنا  ففقال له ابن الزبري فجرب نفسك  -اهلل عليه وسلم

كان يف خالفة عبد اهلل بن الزبري وذلك بعد وفاة علي كرم اهلل وجهه فقد ثبت أنه مستمر القول على 
إىل قول األمري كرم اهلل وجهه وهبذا قال العالمة ابن حجر العسقالين يف شرح املناهج ‘جوازها ومل يرجع 

رجع بعد ذلك بناء على ما رواه الرتمذي والبيهقي والطرباين عنه أنه معرفة فيتزوج  فاألوىل أن حيكم بأنه
وتصلح له شأنه حىت نزلت اآلية: )إال على أزواجهم أو  ما يرى بأنه مقيم فتحفظ له متاعه املرأة بقدر

ا كان على ما ملكت أمياهنم( فكل فرج سوامها فهو حرام وحيمل هذا على أنه اطلع على أن األمر إمن



 الفقيه عابد السندي  نكاح املتعة وبيان أنه حرام باطل

 www.naseemalsham.com                                                                         موقع نسيم الشام 17 

على هذا الوجه فرجع إليه وحكاه وحكى عنه أيضًا أنه إمنا أباحها حالة االضطرار والعنت يف األسفار 
فقد روي عن ابن جبري أنه قال: قلت البن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء قال:  

 وما قالوا؟ قلت: قالوا:

 هلك يف فتوى ابن عباس  قد قلت للشيخ ملا طال جملسه          يا صاح

 هلك يف رخصة األطراف أُنسه          تكون مثواك حىت مصدر الناس

فقال: سبحان اهلل: ما هبذا أفتيت وما هي إال كامليت والدم وحلم اخلنزير وال حتل إال للمضطر. ومن 
أوطاهنم وإمنا أباحها احها هلم وهم يف بيوهتم و ليه وسلم مل يكن أبهنا قال احلازمي: أنه صلى اهلل تعاىل ع

 هلم يف أوقات حبسب الضرورات حىت حرمها عليهم يف أخر األمر حترمي تأبيد.

 بكر وعمر حىت سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيبوأما ما روي أهنم ]كانوا يستمتعون على عهد ر 
ها_ يف كالمه هنى عنها عمر[ فمحمول على أن الذي استمتع مل يكن بلغه النهي عنها ومعىن _أنا حمرم

إن صح مظهر حترميها ال ننشئه كما يزعمه الشيعة وهذه اآلية ال تدل على حل والقول بأهنا نزلت باملتعة 
غلط وتفسري البعض هلا بذلك غري مقبول ألن نظم القرآن الكرمي يأباه حيث بني سبحانه أوال احملرمات 

لكم(  وفيه شرط حبسب املعىن فيبطل حتليل مث قال عز شأنه: )وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموا
 مث قال جل وعلى: الشيعةالفرج وإعارته وقد قال هبما 

 رد قضاء شهوه وصب املاء واستفراغ)حمصنني غري مسافحني( وفيه إشارة إىل النهي عن كون القصد جم
االستيالد ومحاية قصود املتمتع ليس إال ذلك دون التأهل و د ألن مأوعية املين فبطلت املتعة هبذا القي

الذمار والعرض ولذا جتد املتمتع هبا يف كل شهر حتت صاحب ويف كل سنة حبجر املالعب فاإلحصان 
غري حاصل يف امرأة املتعة أصاًل وهلذا قالت الشيعة: إن املتمتع غري الناكح إذا زنا ال رجم عليه مث فرع 

( وهو يدل على أن املراد باالستمتاع هو سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل: ) فما استمتعتم
 الوطء والدخول ال االستمتاع 



 الفقيه عابد السندي  نكاح املتعة وبيان أنه حرام باطل

 www.naseemalsham.com                                                                         موقع نسيم الشام 18 

مبعىن املتعة اليت يقول هبا الشيعة والقراءة عمن تقدم من الصحابة شاذة، وما دل على التحرمي كاآلية 
ا )إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم( قطعي فال تعارضه على أن الدليلني إذا تساويا يف القوة وتعارض

يف احلل واحلرمة قام دليل احلرمة منهما وليس للشيعة أن يقولوا أن املرأة املتمتع هبا مملوكة ببداهة بطالنه 
أو زوجة النتفاء مجيع اللوازم الزوجية _كاملرياث والطالق والنفقة_ فيها وقد صرح بذلك علماؤهم( عن 

 /.230-0روح املعاين/

وقال العالمة علي بن أمحد املشهور باجلصاص: وقد كان ابن عباس يتأول قوله تعاىل: )فما  -9
استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن( على متعة النساء وروي عنه فيها أقاويل، روي أن كان يتأول اآلية 

سمى فأتوهن على إباحة املتعة ويروى أنه يف قراءة أيب بن كعب )فما استمتعتم به منهن إىل أجل م
أجورهن( وروي عنه أنه ملا قيل له أنه قد قيل فيها األشعار قال: هي كاملضطر  إىل امليتة والدم وحلم 
اخلنزير فأباحها يف هذا القول عند الضرورة، وروي عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل عن قوله يف 

حممد بن اليمان قال حدثنا أبو قال حدثنا جعفر بن  الصرف واملتعة. وحدثنا جعفر بن حممد الواسطي
عبيدة قال حدثنا ابن بكري عن الليث عن بكري بن عبد اهلل بن األشج عن عمار موىل الشريد قال 
سألت ابن عباس عن املتعة هي سفاح أم نكاح فقال ابن عباس ال سفاح وال نكاح قلت فما هي؟ قال: 

 م عدهتا حيض قلت هل يتوارثان؟ قال: ال.املتعة كما قال اهلل تعاىل قلت هل هلا من عدة؟ قال: نع

وحدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا احلجاج عن أيب جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء اجلرساين عن 
ابن عباس يف قوله تعاىل )فما استمتعتم به منهن( قال نسختها )يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن 

 باملتعة.لعدهتن( وهذا دليل على رجوعه عن القول 

وقد روي عن مجاعة من السلف أهنا زنا، حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان 
قال حدثنا أيب عبيد اهلل بن صاحل بن الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب عن ابن عبد امللك مغرية 

أبيه قال كان نكاح  عن ابن عمر أنه سأل عن املتعة فقال ذلك السفاح، وروي عن هشام عن عروة عن
 املتعة مبنزلة الزنا.
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فإن قيل ال جيوز أن تكون املتعة زنا ألنه مل خيتلف أهل النقل أن املتعة قد كانت مباحة يف بعض 
 األوقات أباحها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يبح اهلل تعاىل الزنا قط.

إطالق اسم الزنا عليها كما روي عن النيب قيل له مل تكن زنا يف وقت اإلباحة فلما حرمها اهلل جاز 
صلى اهلل عليه وسلم أنه قال )الزانية هي اليت تنكح نفسها بغري بينة وإميا عبد تزوج بغري إذن مواله فهو 
عاهر( وإمنا معىن التحرمي ال حقيقة الزنا وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )العينان تزنيان 

ني النظر وزنا الرجلني املشي وُيصدق ذلك كله الفرج ويكذبه( فأطلق اسم الزنا والرجالن تزنيان فزنا الع
يف هذه الوجوه على وجوه اجملاز وتأكيد التحرمي، وحدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا جعفر بن حممد بن 
 اليمان قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا احلجاج عن شعبة عن قتادة قال مسعت أبا نضرة يقول كان ابن
عباس يأمر باملتعة وكان ابن الزبري ينهى عنها قال فذكرت ذلك جلابر بن عبد اهلل فقال على يدي دار 
احلديث )متتعنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما قام عمر قال إن اهلل كان حُيل لرسوله ما شاء مبا 

ء ألويت رجل نكح امرأة إىل أجل إال شاء فأمتوا احلج والعمرة كما أمر اهلل وانتهوا على نكاح هذه النسا
رمجته( فذكر عمر الرجم يف املتعة وجائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها وقال: 
وحدثنا أبو عبيدة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخربين عطاء قال مسعت ابن عباس يقول )رحم 

تعاىل رحم اهلل هبا أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ولو ال هنيه ملا  اهلل عمر ما كانت املتعة إال رمحة من اهلل
احتج إىل الزنا إال شقي( فالذي حصل من أقاويل ابن عباس القول بإباحة املتعة يف بعض الروايات من 

 غري تقيد هلا بضرورة وال غريها.

ه وقوله إهنا منسوخة. ومما يدل والثاين إهنا كامليتة حتل بضرورة. والثالث أهنا حمرمة وقد قدمنا ذكر سند
على رجوعه عن إباحتها ما روى عبد اهلل بن وهب قال أخربين عمر بن احلارث أن بكري بن األشج 
حدثه أن أبا إسحاق موىل بين هاشم حدثه )أن رجاًل سأل ابن عباس فقال كنت يف سفر ومعي جارية 

ذاك السفاح( فهذا أيضًا يدل على يل ويل أصحاب فأحللت جارييت ألصحايب يستمتعون هبا فقال 
رجوعه، وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعاىل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن( وإن يف قراءة 
أيب )إىل أجل مسمى( فإنه ال جيوز إثبات األجل يف التالوة عند أحد من املسلمني فاألجل إذًا غري 

دل أيضاً على متعة النساء ألن األجل جيوز أن يكون داخالً  ثابت يف القرآن ولو كان فيه ذكر األجل ملا
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على املهر فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن مبهر إىل أجل مسمى فأتوهن مهورهن عند حلول األجل. 
ويف فحوى النكاح يف قوله تعاىل: )وأحل لكم ما وراء ذلكم( وذلك إباحة النكاح من عدا احملرمات ال 

لفون أن النكاح بذلك فوجب أن يكون ذكر االستمتاع بياناً حلكم الدخول هبا بالنكاح حمالة ألهنم ال خيت
يف استحقاقها جلميع الصداق والثاين قوله تعاىل )حمصنني( واإلحصان ال يكون إال يف نكاح صحيح ألن 

ه تعاىل )غري الواطئ باملتعة ال يكون حمصنًا وال يتناوله هذا االسم فعلمنا أنه أراد النكاح والثالث قول
مسافحني( فسمي الزنا سفاحًا النتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء  
الفراش إىل أن حيدث له قطعًا وملا كانت هذه املعاين موجودة يف املتعة كانت يف معىن الزنا ويشبه أن 

مسافحًا ألنه مل حيصل من وطئها  يكون من مساها سفاحًا ذهب إىل هذا املعىن إذا كان الزاين إمنا مسي
فيما يتعلق حبكمه إال على سفح املاء باطاًل من غري استحقاق نسب به فمن حيث نفي اهلل تعاىل مبا 
أحل من ذلك وأثبت به اإلحصان اسم السفاح وجب أن يكون املراد باالستمتاع هو املتعة إذا كانت يف 

 )غري مسافحني( شرط يف اإلباحة املذكورة ويف ذلك دليل معىن السفاح بل املراد به النكاح. وقوله تعاىل
على النهي عن املتعة إذ كانت املتعة يف معىن السفاح من الوجه الذي ذكرنا. قال أبو بكر فكان الذي 
شهر عنه إباحة املتعة من الصحابة عبد اهلل بن عباس واختلفت الروايات عنه مع ذلك فروي عنه إباحتها 

قد بينا أنه ال داللة يف اآلية على إباحتها بل دالالت اآلية ظاهرة يف حظرها وحترميها من  بتأويل اآلية له.
الوجوه اليت ذكرنا مث روي عنه أنه جعلها مبنزلة امليتة وحلم اخلنزير والدم وأهنا ال حتل إال ملضطر وهذا حمال 

بيحة للميتة والدم اليت خياف ألن الضرورة املبيحة للمحرمات ال توجد يف املتعة وذلك ألن الضرورة مل
معها تلف النفس وإن مل يأكل وقد علمنا أن اإلنسان ال خياف على نفسه وال على شيء من أعضائه 
التلف برتك اجلماع وفقده وإذا مل حتل يف حالة الرفاهية والضرورة ال تقع إليها فقد بت حظرها واستحال 

م فهذا متناقض مستحيل وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن قول القائل أهنا حتل عند الضرورة كامليتة والد
ابن عباس ومها من رواهتا ألنه كان رمحه اهلل أفقه من أن خيفى عليه مثله فالصحيح إذًا ما روي عنه من 

 حظرها وحترميها وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها. 

لى أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم والدليل على حترميها قوله تعاىل )والذين هم لفروجهم حافظون إال ع
أحد هذين  فإهنم غري ملومني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون( فقصر إباحة الوطء على
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الوجهني وحظر ما عدامها بقوله تعاىل: )فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون( واملتعة خارجة عنهما 
املستمتع هبا زوجة وإن املتعة غري خارجة عن هذين  فهي إذًا حمرمة فإن قيل ما أنكرت أن تكون املرأة

الوجهني اللذين قصر اإلباحة عليهما؟ قيل له هذا غلط ألن اسم الزوجة إمنا يقع عليها ويتناوهلا إذا  
كانت منكوحة بعقد نكاح وإذا مل تكن املتعة نكاحًا مل تكن هذه زوجة. فإن قيل ما الدليل على أن 

ه الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيني وهو الوطء والعقد املتعة ليست بنكاح؟ قيل ل
وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة يف الوطء جماز يف العقد وإذا كان االسم مقصورًا يف إطالقه على أحد 

م على عقد تزويج جمازًا على ما ذكرنا ووجدنا هم أطلقوا االس هذين املذهبني وكان إطالقه يف العقد
 جندهم أطلقوا اسم النكاح على املتعة فال يقولون أن فالنًا تزوج فالنة إذا اشرط أنه نكاح وملمطلق 

التمتع هبا مل جيز لنا إطالق اسم النكاح على املتعة إذ اجملاز ال جيوز إطالقه إال أن يكون مسموعًا من 
ع واللغة مجيعاً وجب أن تكون العرب أو يرد به الشرع فلما عدمنا إطالق اسم النكاح على املتعة يف الشرً 

املتعة ما عدا ما أباحه اهلل وأن يكون فاعلها عادياً ظاملًا لنفسه مرتكباً ملا حرمه اهلل وأيضًا فإن النكاح له 
شرائط قد اختص هبا مىت فقدت مل يكن نكاحًا منها إن مضى الوقت ال يؤثر يف عقد النكاح وال 

جب رفع النكاح مبضي املدة ومنها إن النكاح فراش يثبت به النسب يوجب رفعه املتعة عند القائلني هبا تو 
من غري دعوى بل ال ينتفي الولد املولود على فراش النكاح إال باللعان والقائلون باملتعة ال يثبتون النسب 
منه فعلمنا أهنا ليست بنكاح وال فراش ومنها أن الدخول هبا على النكاح يوجب العدة عند الفرقة 

يوجب العدة دخل هبا أو مل يدخل هبا قال اهلل تعاىل: )والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً واملوت 
يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً( واملتعة ال توجب عدة الوفاة وقال تعاىل: )ولكم نصف ما ترك 

هناك رق أو   أزواجكم( وال توارث عندهم يف املتعة فهذه هي أحكام النكاح اليت خيتص هبا إال أن يكون
كفر مينع التوارث فلما مل يكن يف املتعة مانع من املرياث من أحدمها بكفر أو رق وال سبب يوجب 

النسب مع كون الرجل ممن يستفرش ويلحقه األنساب لفراشه ثبت بذلك -الفرقة وال مانع من ثبوت 
حرمي اهلل إياها يف قوله أهنا ليست بنكاح فإذا خرجت عن أن تكون نكاحًا أو ملك ميني كانت حمرمة بت

 /191-129-1)فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون( اخل/

 ما جاء يف كتب الفقه: 
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يف املذهب احلنفي: جاء يف اهلداية: وابن عباس رضي اهلل عنهما صح رجوعه إىل قوهلم فتقرر  -1
إىل ناسخ ألنه صلى اهلل عليه  حترمي املتعة: باإلمجاع جاء يف الفتح بعد نقل نسخ املتعة، وقيل ال حيتاج

وسلم إمنا كان أياحها ثالثة أيام فبانقضائها تنتهي اإلباحة وذلك ال قال اإلمام حممد بن احلسن يف 
)األصل( أول كتاب يف الفقه وصل إىل الناس وطبع )بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه أحل 

شتد على الناس فيها العزوبة مث هنى عنها( وهذا ال يفيد أن املتعة ثالثة أيام من الدهر يف غزوة غزاها ا
اإلباحة حني صدرت كاننت مقيدة بثالثة أيام مث ذكر حديث سربة الذي يف مسلم. مث أورد حديث 
الرتمذي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما )إمنا كانت املتعة يف أول اإلسالم كان الرجل يقدم البلدة ليس 

املرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعهوتصلح له شأنه حىت إذا نزلت اآلية له فيها معرفة فيتزوج 
)إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم( قال ابن عباس )فكل فرج سوامها فهو حرام( فهذا حيمل على 

 /.092-096-2أنه اطلع على أن األمر إمنا كان على هذا الوجه فرجع إليه أو حكاه اخل/فتح القدير/
فهذا عمر رضي اهلل عنه قد هنى عن  –وجاء يف شرح معاين اآلثار قال أبو جعفر:  بعد كالم  -ب

متعة النساء حبضرة أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عله وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر، ويف هذا دليل 
ها على متابعتهم له على ما هنى عنه من ذلك ويف إمجاعهم على أن النهي يف ذلك دليل على نسخ

وحجة. مث هذا ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنه يقول )إمنا أبيحت والنساء قليل( أي: فلما كثرن ارتفع 
املعىن الذي من أجله أبيحت. وقال أبو ذر رضي اهلل عنه )إمنا كانت لنا خاصة( فقد حيتمل أن يكون 

 عنه )كنا نتمتع حىت هلم للمعىن الذي ذكره ابن عباس أهنا أبيحت من أجله وأما قول جابر رضي اهلل
هنانا عمر( فقد جيوز أن يكون مل يعلم بتحرمي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إياها حىت علمه من قول 

 عمر رضي اهلل عنه.
ويف تركه ما قد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أباحه هلم دليل على أن احلجة قد كانت عنده 

-0نسخ ما قد روينا يف أول الباب من إباحة متعة النساء / على نسخ ذلك وحترميه فوجب مبا ذكرنا
26-22./ 

وقال مشس الدين السرخسي يف )املبسوط( باب نكاح املتعة: قال بعد كالم لكن قد ثبت نسخ  -ج
هذه اإلباحة باألحاديث املشهورة فمن ذلك ما روى حممد بن احلنفية بن علي من غري فاطمة رشي اهلل 

طالب رضي اهلل عنه أن منادي رسول اهلل صلى اهلل عيه وسلم )نادى يوم خيرب عنهم عن علي بن أيب 
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أال إن اهلل تعاىل ينهاكم عن املتعة( وذكر حديث سربة وقال جابر بن زيد رضي اهلل عنه )ما خرج ابن 
عباس رضي اهلل عنهما من الدنيا حرت رجع عن قوله يف الصرف واملتعة(. وقد ثبت النسخ باتفاق 

رضي اهلل عنهموملا سئلت عائشة رضي اهلل عنها عن ذلك قالت )بيين وبينكم كتاب اهلل تعاىل  الصحابة
 وتلت قوله تعاىل )والذين هم لفروجهم حافظون( اآلية وهذه ليست بزوجة وال ملك ميني له(.

ا وبيان أهنا ليست بزوجة ما قال يف الكتاب: أنه ال يرث أحدمها من صاحبه بالزوجية وال يقع عليه
 الطالق والظهار واإليالء.

وقال يف حق من تزوجها إىل مدة أال يعيشان إليها أن ذلك غري جائز )وهو هبذا يرد قول زفر ومن 
 يد من شروط النكاح فالتوقيت يبطله طالت املدة  أم قصرت.بتبعه( ألن التأ

 /.100-102-0واهلل أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب. /
وما جاء يف اجملموع شرح املهذب أليب إسحاق: قال املصنف رمحه اهلل تعاىل فصل: وال جيوز  -2

نكاح املتعة وهو أن يقول: زوجتك ابنيت يومًا أو شهراً ملا روى حممد بن علي رضي اهلل عنهما )أنه مسع 
النساء، فقال له  أباه علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه وقد لقى ابن عباس وبلغه أنه يرخص يف متعة

إنك رجل تائه. أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عنها يوم خيرب وعن حلوم جهه و علي كرم اهلل 
احلمر األهلية( وألنه عقد جيوز مطلقًا فلم جيز مؤقتًا كالبيع، وألنه نكاح ال يتعلق بالطالق والظهار 

. وقال اإلمام النووي من كالم كثري نافع.. )أما واإلرث وعدة الوفاة فكان باطاًل كسائر األنكحة الباطلة
األحكام فال يصح عندنا نكح املتعة وهو أن يتزوج مدة معلومة أو جمهولة بأن يقول زوجين ابنتك شهراً 
أو أيام املوسم وبه قال الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني والتابعني، مث قال وقال ابن املنذر جاء عن 

 أحداً جييزها إال بعض الرافضة. أعلموال األوائل الرخصة فيها 
 / واهلل أعلم.413-430-13وال معىن خيالف كتاب اهلل وسنة رسوله ومتام الكالم فيه/

أقل الصرف الذي رجع عنه ابن عباس رضي اهلل عنهما هو ما قاله اإلمام الشافعي يف اختالف 
 بدرمهني بأساً ويراه يف النسيئة.احلديث كان ابن عباس ال يرى يف دينار بدينارين وال يف درهم 

روى أبو الزبري بسنده إىل أيب أسيد الساعدي، وابن عباس كان يفيت الدينار بالدينارين، فقال له أبو 
وأغلظ له فقال ابن عباس ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابيت من رسول اهلل صلى اهلل  أسيد الساعدي

عليه وسلم يقول يل مثل ها يا أبا أسيد، قال أبو أسيد أشهد أين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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من يقول )الدينار بالدينار وصاع حنطة وصاع شعري بشعري وصاع ملح مبلح وال فضل بينهما يف شيء 
ذلك. فقال ابن عباس إمنا هذا شيء كنت أقوله برأي ومل أمسع فيه شيء( رواه احلاكم ومثة روايات أخرى 

 / وما  بعد.20-13جاءت يف اجملموع شرح املهذب /
)الدينار بالدينار( د قلت البن عباس أرأيت الذي يقول أيب سعي روى الطحاوي بسند حسن إىل

ونزع عنها ابن عباس وروى الطحاوي أيضًا عن نصربن مروق  احلديث وذكر احلديث قال أبو سعيد
بإسناٍد ال بأس به عن أب الصهباء أن ابن عباس نزع عن الصرف وهذا أصرح من  رواية مسلم /شرح 

 /.68-4معاين اآلثار/
 إالواحلديث املرجوع إليه هو قوله صلى اهلل عليه وسلم ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق 

 /.13/19بوزن مثالً مبثل سواء بسواء(: وانظر األحكام يف اجملموع / وزناً 
جاء يف بداية اجملتهد )أبو الوليد بن رشد القرطيب(: وأما نكاح املتعة فإنه وإن تواترت األخبار عن  -0

النيب صلى اهلل عليه وسلم بتحرميه على أهنا اختلفت يف الوقت الذي وقع فيه التحرمي، ففي بعضها يف 
جة الوداع ويف بعضها يف عمرة القضاء ويف بعضها عام أواس وأكثر الصحابة ومجيع فقهاء األمصار ح

على حترميها. واشتهر عن ابن عباس حترميها وتبع ابن عباس على القول هبا أصحابه من أهل مكة وأهل 
 اليمن ورووا أن ابن عباس كان حيتج لذلك بقوله تعاىل:

)إىل أجل مسمى(  ويف حرف أيب (هن أجورهن فريضة وال جناح عليكم)فما استمتعتم به منهن فآتو 
وروي عنه أنه قال )ما كانت املتعة إال رمحة من اهلل عز وجل رحم هبا أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ولو 

. وهذا الذي روى عن ابن عباس رواه عن ابن جريج وعمر بن شقي إىلهنى عنها ما اضطر إىل الزنا 
دينار وعطاء، قال مسعت جابر بن عبد اهلل رضي اهلل تعاىل عنه يقول )متتعنا على عهد رسول اهلل صلى 

/ حتقيق 1306-0اهلل عليه وسلم وأيب بكر وعمر ونصفًا من خالفة عمر مث هنى عمر الناس. أ ه /
أن اإلمام الطربي أعلن بطالن ما ينسب من القراءة إىل أيب )أن لفظه  تقدم األستاذ ماجد احلموي أقول

 إىل أجل مسمى( فاذكره.

 وتقدم أن الراجح رجوع ابن عباس رضي اهلل عنهما بإباحة املتعة ولو كانت للضرورة. واهلل أعلم.
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وقد صح لنا عنه  وقال الشوكاين يف /نيل األوطار/ وعلى كل حال فنحن متعبدون مبا بلغنا عن الشارع
التحرمي املؤبد وخمالفة طائفة له من الصحابة غري قادحة يف حجته وال قائمة لنا باملقدرة عن العمل به  

 /.22-0كيف واجلمهور من الصحابة قد حفظوا التحرمي وعملوا به ورووه لنا /البحر الزخار/ 

 وجاء من /الفقه اإلسالمي/ الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي: -2

املذاهب األربعة ومجاهري الصحابة على أن زواج املتعة وحنوه حرام باطل مث ذكر أدلة حترميها أو  اتفقت
 نسخها بعد   ثبوهتا مرتني. ويؤكده إمجاع الصحابة على التحرمي املؤبد ومن املستبعد أن خيالفهم.

مع رسول اهلل روى احلارث يف /الناسخ واملنسوخ/ من حديث جابر رضي اهلل تعاىل عنه قال خرجنا 
صلى اهلل عليه وسلم إىل غزوة تبوك حىت إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا متتعنا وهن 
تظعن يف رحالنا فجاءنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنظر إليهم وقال من هؤالء النسوة؟ فقلنا يا 

 عليه وسلم حىت امحرت وجنتاه ومتّعر وجهه رسول اهلل نسوة متتعنا منهن قال فغضب رسول اهلل صلى اهلل
عليه مث هنى عن املتعة فتواعدنا يومئذ الرجال والنساء ومل تعد وال نعود  وقال خطيبًا فينا فحمد اهلل وأثىن

 /.128-0هلا أبداً. فبها مسيت يومئذ ثنية الوداع /من نصب الرواية/  

ن إباحة املتعة كانت يف مرتبة العفو اليت مل يتعلق مث قال فإذا ثبت النسخ وجب املصري إليه أو يقال أ
هبا احلكم كاخلمر قبل حترميها مث ورد النص القاطع بالتحرمي، مث ذكر أدلة اجلمهور باملنع من الكتاب 

/ وأما املعقول فإن الزواج إمنا شرع ألغراض ومقاصد اجتماعية مثل سكن 4والسنة واإلمجاع مث قال /
وتكوين األسرة وليس يف املتعة إال قضاء الشهوة بنحو مؤقت فهو كالزنا متاماً،  النفس وإجناب  األوالد

فال معىن لتحرمي الزنا مع إباحة املتعة. وبه يتبني رجحان أدلة اجلمهور والقول بتحرمي املتعة وبطالن 
تجرد حمايد زواجها وبطالن الزواج املؤقت. وهذا ما يتقبله املنطق وروح الشريعة. وال ميكن ألي إنسان م

 / وما قبل.6009-8إال إنكار املتعة واالمتناع عنها هنائياً  أ ه /

 املذهب املالكي: -0
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طالب رضي اهلل عنه، عن واحلسن ابين حممد بن علي بن أيب ص: مالك بن شهاب عن عبد اهلل 
خيرب وعن أبيهما عن علي بن أيب طالب "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن متعة النساء يوم 

 أكل حلوم احلمر األنسية".

ش: قوله  رضي اهلل عنه: )هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيرب( يريد أنه 
هنى ذلك اليوم عنها ونسخ ما تقدم من إباحتها. واملتعة املذكورة هي النكاح املؤقت مثل أن يتزوج الرجل 

ذلك أو أقل، فإذا انقضت املدة فقد بطل حكم النكاح وكمل أمره،  املرأة إىل سنة أو شهراً أو أكثر من
قاله ابن احلواز وابن حبيب، وزاد بن حبيب: أو مثل أن يقول املسافر يدخل البلد أتزوجك ما أقمت 
حىت أقفل. وقد كانت هذه املتعة أول اإلسالم مباحة وكان عبد اهلل بن عباس علم اإلباحة ومل يعلم 

 ر عليه علي رضي اهلل عنه إباحة ذلك وأعلمه مبا ورد يف ذلك من التحرمي.التحرمي حىت أنك

وقد روى حممد بن احلنفية أن عليًا بلغه أن رجاًل ال يرى باملتعة بأساً، فقال إنك رجل تائه، هنى 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهنى عن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب، وقد روى ابن حبيب أن ابن 

عطاء كانا جييزا املتعة مث رجعا عن ذلك. ولعل ابن عباس رجع لقول علي له واهلل أعلم. وانظر عباس و 
 /.108-2ى ومقدمات ابن رشد /املدونة الكرب 

 املذهب احلنبلي: -4

 مسألة: قال:  )وال جيوز نكاح املتعة(

معىن نكاح املتعة: أن يتزوج املرأة مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنيت شهراً، أو سنة، أو إىل انقضاء 
املوسم، أو قدوم احلج، وشبهه، وسواء كانت املدة معلومة أو جمهولة فهذا نكاح باطل نص عليه أمحد 

ام، ألن ابن املنصور سأل فقال: نكاح املتعة حرام، وقال أبو بكر: فيها رواية أخرى أهنا مكروهة وغري حر 
أمحد عنها فقال: جيتنبها أحب إيل قال: فظاهر هذا الكراهة دون التحرمي، وغري أيب بكر من أصحابنا 
مينع هذا ويقول يف املسألة رواية واحدة يف حترميها، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء، وممن روى عنه 

بري. قال ابن عبد الرب: وعلى حترمي املتعة مالك وأهل حترميها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الز 
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املدينة وأبو حنيفة يف العراق واألوزاعي يف أهل الشام والليث يف أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب 
 /.46/13اآلثار. /املغين البن قدامة/ص

 أما بعد......

فرتة من الزمن مث نسخها إىل األبد، وأن ذلك كان  فقد ظهر لنا احلكمة يف إباحة نكاح  املتعة -1
 يف الغزو واجلهاد وشدة العزوبة يف احلرب.

أن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتابعني رضوان اهلل عليهم قد امجعوا على حرمة  -2
 نكاح املتعة بعد إباحته مدة، أو قل نسخ إباحة املتعة إىل األبد.

نه كان ينهى عن املتعة، وأنه عاب على سيدنا ابن عباس رضي اهلل أن سيدنا علي رضي اهلل ع -0
عنه رأيه يف املتعة، حىت ترك القول بإباحتها هو األخر واحلمد هلل، وتقدم قول ابن عباس أن املتعة كانت 

 رخصة يف أول اإلسالم ملن اضطر إليها كامليتة والدم وحلم اخلنزير.
اء إعالن عمر حترمي نكاح املتعة، أنه انتهى عنها، أقول وظهر أن جابر رضي اهلل عنه قال ملا ج -4

وهو أحد العشرة املبشرين باجلنة وأحد الذين تويف –وحاشى لعمر أن يشرع حكمًا شرعيًا حتلياًل وحترميًا 
وحاشى لصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومنهم  -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو عنه راض

باجلنة عثمان وعلي وغريهم وسائر الصحابة حاشاهم أن يسكتوا على عمر لو أنه خرج العشرة املبشرين 
 على اجلادة والعياذ باهلل.

وكيف ينحرف عمر عن اجلادة والصحابة رضوان اهلل عليهم بالسكوت عليه وهم محلة اإلسالم،  -0
يب جل جالله ال يرضى على رعاته والدعاة إليه واجملاهدين يف سبيله؟ بقد أعلن اهلل تعاىل الرضا عنهم ور 

أعداء دينه املتالعبني به، لقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )اقتدوا بالني من بعدي أو بكر وعمر( 
رواه أمحد والرتمذي. ويف زيادة الطرباين )فإهنما حبل اهلل املمدود فمن متسك هبما فقد متسك بالعروة 

/ وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم )... فعليكم بسنيت 199-1الوثقى ال انفصام هلا( كشف اخلفاء /
وسنة اخللفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ....( رواه أبو داوود وال ريب أن رأس اخللفاء الراشدين أبو 

 بكر مث عمر مث عثمان مث علي رضي اهلل عنهم.
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وعلي والعباس واحلسن ومن املتيقن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان 
واحلسني وحممد ابن احلنفية وأمثاهلم مل يتمتعوا ومل ينقل ذلك عنهم أحد واحلمد هلل، بل إنه كان عندنا 

بذلك! فقال ال إمنا هي للعامة، وإسالمنا دين العامة  لم على املتعة قيل له أيأذن البنتهشيعي حني تك
 تقاهم.واخلاصة كما هو معلوم وأكرم الناس على اهلل  أ

هاب سليمان خليل يف رسالته األدبية رسالة إىل عامة الشيعة وعلمائهم، والعهدة و قال الشيخ عبد ال
عليه يف نقوله ما هو عجيب بل مستنكر مردود. نسب الباقر اجمللسي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

حسنة ترمجة رسالة املتعة وسلم أنه قال )من متتع بامرأة مؤقتة فكأنه زار الكعبة سبعني مرة( عجالة 
 .10ص

بل نسب إليه صلى اهلل عليه وسلم قوله )من متتع مرة عتق ثلث جسده من نار جهنم ومن متتع مرتني 
عتق ثلثا جسده ومن أحيا هذه السنة مرات يأمن جسده كله من نار جهنم احملرقة ص. نسب الفتح 

متتع مرة كان كدرجة احلسني عليه السالم ومن  الكاشاين إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال )من
متتع مرتني كان كدرجة احلسن عليه السالم ومن متتع ثالث مرات كان كدرجة علي عليه السالم ومن 

 .006متتع أربع مرات كان درجته كدرجيت( تفسري منهج القاصدين ص

م اهلل تعاىل بنفسه بل نسب صاحب /عجالة حسنة/ إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )لقد أقس
 .16وازداد فيها رفع اهلل درجته(ص –املتعة  -أن ال يعذب رجالً أو امرأة متتعاً ومن اجتهد يف هذا اخلرب 

اب جلزيل مث ال يفعله ه وسلم يرغي يف املتعة وبعد الثو عجيب أمر هؤالء مع رسول اهلل صلى اهلل علي
وال علي وال العباس مرة واحدة، أال يدعي هذا زهداً رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال كبار الصحابة 

قضية  يف فضل اهلل على زعمهم الباطل؟ والعياذ باهلل. ينسبون إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
 واالً ال سند هلا وال خطام!إسالمية اجتماعية خطرية أق

  /حممد خضر/ جاء فيها:أعطاين أحد األحباب أوراقاً من اإلنرتنيت وفيها  أقوال منسوبة إىل
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سئل اخلميين هل جيوز التمتع بالزانية! فقال جيوز التمتع بالزانية على كراهة خصوصًا لو كانت  -1
 /.282-2من العواهر واملشهورات بالزنا، وإن فعل فيمنعها من الفجور /حترير الوسيلة 

اخلميين )يفرتض  قال 1892-1829تقول شهال حائري يف رسالتها املتعة املؤقتة حالة إيران  -2
العديد من اإليرانيني أن دفع املرأة إىل عقد زواج مؤقت هو مادي دائمًا ويعزز هذا االفرتاض الشكل 
التعاقدي للزواج وطبيعة التبادل واخلطاب الديين السائد، ويف الواقع تعقد نساء عديدات زواجًا مؤقتاً 

 للتأمني حاجاهتن املادية.
الدين: باإلمكان عقد املتعة اجلماعية بني امرأة وجمموعة من  قالت شهال: قال يل بعض رجال -0

الرجال خالل مدة ال تتجاوز بضع ساعات مث تذكر هلا مثااًل لذلك قال: إذا عقد أحدهم زواج متعة 
غري جنسية بإمكانه االستمتاع بصحبتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول هبا. وهكذا الثاين 

 .142ليها عدة صوالثالث والرابع إذ ليس ع
واألخطر من كل خطري أن املتزوجة هلا أن يتمتع هبا غري زوجها؟ تقول شهال قال املال وكنت واقفاً مع 

يلة مث شادورها /انفتح الغطاء/  وكانت مجأحد أصدقائي وهو سيد فاقرتبت منا امرأة هب اهلواء فانفتح 
املالئم. قال فالحظ هذا املال أن صديقه  التفت إىل شهال وقال مبتسمًا حنن رجال الدين نعرف النوع

 مييل إليها. 
فسألتها إذا كانت مع زوجها أي زوجك معك اآلن. فقالت ال، يقول فسأهلا صديقي السيد ما إذا  

 243كانت تقبل أن تكون زوجته املؤقتة؟ فقالت نعم. ومنذ ذلك احلني يشكرين صاحيب حني يراين ص
 مما يندى له جبني اإلسالم والفضيلة الفطرية. وغريها وغريها

أنا ال أثق ببعض ما يرد يف اإلنرتنت وال ببعض من يقول أو ما يقال فإن الكذب واالفرتاء قد كثر يف  
ع الدليل الصحيح أن ًا شيعيًا خياف اهلل تعاىل ويتبكثري من وسائل اإلعالم لذا فأنا أرجو بصدق عامل

وا املتعة وعلى رأسهم علي وابن عباس رضي اهلل عنهم. وأن النيب صلى يعلن أن سلف الشيعة قد حرم
اهلل عليه وسلم وكبار الصحابة مل ميارسوا املتعة يف حياهتم وأن القول بإباحة املتعة قال هبا بعض من تبع 

شاء اهلل السبئية أو املختار أو غريمها ممن نسبوا إىل املذاهب الشيعي ما يشينه. ليته يفعل إذن سيمتنع إن 
تعاىل كثري من الشباب عن املتعة ومتتنع كثري من النساء املقبول به حتت أي ظرف من الظروف ويكون له 

 عند اهلل تعاىل ثواب الصدع باحلق واإلعالن به أمام ظلمات الشبهات والشهوات واهلل املوفق.
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 ترمجة: الفقيه احملدث الشيخ  عابد السندي  )رمحه اهلل(

 /1202-1183اإلمام الفقيه احملدث األصويل النظار حممد عابد السندي األنصاري /

ولد يف بلدة  حممد عابد بن أمحد علي بن حممد مراد بن حممد يعقوب األيويب األنصاري. _ نسبته ونشأته: هو1
قدم مع جده شيخ اإلسالم حممد مراد األنصاري ومع أبيه الشيخ  ه تقريباً.1183من بالد السند سنة  الريستون

، وقد بقي الشيخ حممد عابد ينتقل يف طلب العلم بني مكة وجدة والطائف 1184أمحد علي إىل جدة يف حدود 
يل العلم والتفنن يف مجيع الكتب وتعلق / جبدة )وكان اشتغل بتحص1232/أمحد علي/ واملدينة املنورة، وحني تويف أبوه

عاماً( انتقل الشيخ حممد عابد مع عمه حممد حسني إىل  12بعلم الطب ومباشرة العالج وعمر الشيخ حممد عابد 
واستقر يف احلديدة متنقاًل بني مدن اليمن طالبًا للعلم والعلماء، وكان دخوله مدينة صنعاء  1239بالد اليمن سنة

إمام اليمن وحاكم صنعاء آنذاك اإلمام املنصور ليكون طبيبه اخلاص، وذلك الشتهار الشيخ  بطلب من 1210سنة
 عابد برباعته وحذقه يف فن الطب ومباشرته بالعالج.

 أقام يف بالد اليمن حوايل ثالثني سنة، تزوج أثناءها بنت وزير اإلمام املنصور، والغالب أن الشيخ مل خيلف عقباً.

 لك الزمن الطويل، توىل أثناءها القضاء والتعليم واإلرشاد._ أقام يف اليمن ذ2

وكان مرجع القضاء يف منطقته، وكان يف كل ذلك الوقت ينتقل بني البالد وحيج ويزور ويلتقي بالعلماء فيأخذ 
يبة اخلري منهم ويأخذون عنه، حىت إذا انتهى وقت إقامته يف بالد اليمن وآن أوان العود إىل بالد إقامته ومنية الروح ط
 1224وقع خالف يف أمر جزئي بينه وبني أمري منطقته اقتضى ذلك خروجه من اليمن وعودته إىل طيبة اخلري سنة 

 وما بعد. واهلل أعلم.

_ العودة إىل املدينة املنورة: كان الشيخ حممد عابد رمحه اهلل تعاىل شديد التحنن على ربوع طابة عظيم الشوق 0
من ربه حملّياه فيها ومماته فيها واالستظالل بذرى رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم واالحنياز إىل على شذاها كثري التسآل 

محاه /اليانع اجلين/ ولقد أكرم اهلل تعاىل الشيخ حممد عابد بذلك فسكن باملدينة املنورة بأكمل عز وجاه وكان رئيساً 
 بعد مماته. يعهابقلعلمائها ناشراً للسنة النبوية يف ربوعها ثاوياً بيثرب و 

 من نشاطه العلمي: 

( ترتيب مسند اإلمام الشافعي واختصاره وهتذيبه يف طريق السفر وأوقات نزوله للراحة واالستقاء كما قال يف 1
بعدما ركبت ساعية لسفر احلج وكان متامه  1228ختام كتابه هذا. وكان الشروع يف مجعه يف شهر  ذي القعدة سنة
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وعي من أرض احلرمني يف وذلك عند رج 1203يوم اخلميس ليلة عشرين من ربيع األول سنة والفراغ منه بعد العصر
 ذة وجامعها.مسجد القنف

ومثله ما سجله يف هناية اجلزء األول من نسخة خبط يده من لسان امليزان للحافظ ابن حجر العسقالين قال قد مت 
شاء اهلل تعاىل  إنلالعتمار برمضان  ابغر وحنن نازلون مبستورة شادون إىل  1221شعبان سنة  29اجلزء األول يف 

 جاوز رمحه اهلل ستني من عمره..اخل. وكانت هذه العمرة وقد عبد الواحد.ويتلوه اجلزء الثاين 
( من نشاطه نشره للعلم وتدريسه. فقد قال تلميذه عاكش أنه كان يدرس باحلرم املكي واملدين باستمرار ومثابرة 2

 وصرب عجيب فمن ذلك ما حكاه الكتاين يف فهرس الفهارس:
أنه كان خيتم الكتب الستة يف ستة أشهر بل وكانت مدة مقامه باملدينة املنورة مثابراً على قراءة الكتب الستة حىت 

حدثين املسند اخلطيب أبو جيدة بن عبد الكبري الناسي أنه حدثه شيخه املعمر العالمة الشيخ حسن احللواين املدين 
هر واحد وأخذه عن دراية يف ستة أشهر وهذا الصرب عجيب من كتب الستة يف شأنه: مسع على الشيخ عابد ال

كان يقول ملثلي فليسمع ألن بينه وبني البخاري   عابدأيضًا عن الشيخ احللواين املذكور أن الشيخ  املتأخرين، وحدثين
 تسعة.

وخلف مكتبة نفيسة أوقفها يف املدينة املنورة اشتملت على نفائس وأصول عتيقة عليها مساعات أعالم احلفاظ، 
لستة وعلوم احلديث البن صالح مقروءة مهمشة على املوطأ والكتب ا أشتملومن أمهها وأغرهبا وأنفسها سفر واحد 

خبط واضح وهو سفر ال نظري له فيما رأيت من عجائب ونوادر اآلثار العلمية غلى كثرهتا يف أطراف الدنيا. مات 
/ وانظر /حصر 222_2ه ودفن يف البقيع قبالة قرب عثمان /1202ربيع األول سنة  19رمحه اهلل تعاىل يوم االثنني 

 .060_1الشيخ حممد عابد رمحه اهلل تعاىل وهو يف جملد ضخم عن فهرس الفهارس الشارد/ ثبت 
قال الشيخ سائد: مل يكن الشيخ حممد عابد مقتصرًا على تدريس كتب السنة فقط بل كانت له دروس أخرى 

ار/ أنه كان يقرؤه مشهورة عامرة يف الفقه والتفسري وغريها من العلوم من ذلك ما ذكره هو يف خامتة كتابه /طوالع األنو 
 على الطلبة وكان ممن جاوره والزمه ومسع عنه احلديث والفقه وغريها تلميذه العالمة عبد اجلليل برّاده.

( ومن نشاطه العلمي الذي ال يتيسر لكل عامل أسفاره ورحالته العلمية الطويلة وتطوافه يف أكثر األفاق حبثاً عن 0
 إلمام الشافعي يف فائدة الرحلة:العلم ولقيا العلماء، وما أصدق قول ا

 تغرب األوطان يف طلب العال     .....     وسافر يف األسفار مخس فوائد
 تفرّج هم واكتساب معيشٍة     .....     وعلم وآداب وصحبة ماجد

فرتبه على أبواب  ليفه، لقد كتب ألف ورقة يف شرح مسند اإلمام أيب حنيفة من رواية احلكصفيتآ( ومن نشاطه 4
يف ترتيبه على األبواب الفقهية يف  كل ما استند عليه هذا  أفرغت وسعيالفقه فقال رمحه اهلل تعاىل: فلما كان ذلك 
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املسند من رواية احلكصفي من األحاديث وتوضيح شكلها ورفع مرسلها ووصل متقطعها وبيان من أخرجها من األئمة 
 الكتب الستة وغريهم من األئمة احلفاظ...اخل. املشهورين بالضبط واإلتقان كأصحاب

مث قال: وقد بلغت يف إيراد املتابع لإلمام يف كل حديث ظفرت به حىت ال يتوهم بأن اإلمام رمحه اهلل قد تفرد 
 برواية احلديث عن شيخه.

 رمحه اهلل تعاىل. 1200صفحة قبل عام  2333لقد أمت تأليف هذا الكتاب الواقع يف /ألف ورقة /= 
/ جزًء 16ويقع عدد لوحاهتا/ عشرة آالف لوحة تقريبًا موزعة على /وتأليفه /طوالع األنوار شرح الدار املختار/ 

 / واللوحة صفحتان.1286_1280وتاريخ نسخها من عام 
 / وهو آخر كتاب طوالع األنوار.16قال يف هناية اجلزء /

بن الشيخ أمحد علي بن حممد مراد بن يعقوب بن حممود ابد تقر إىل رمحة ربه العزيز الغفار ع_ أقول وأنا املف4
األنصاري اخلزرجي األيويب نسباً. السندي مولداً، املدين توطناً، قد تفضل اهلل تعاىل عّي بإمتام هذا الشرح على الدر 

 املختار يف بلده منبع األنوار وسيد األخيار ومدينة املختار صلى اهلل عليه وسلم ...اخل.
واحلمد هلل رب االعاملني وصلى اهلل على  1201مجادى األوىل سنة  29اختتامه يف يوم الثالثاء يف مث قال وكان 

سيدناحممد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى هذا يكون تريخ تأليف هذا الكتاب هبذه الصورة املوسعة من زمن بدء 
  تعاىل.حني أمته رمحه اهلل 1201باملدينة املنورة إىل سنة  1240الدرس به وهو سنة 

/ ال أذكر 412-413/ مزية. /12ذكر مرتجم موالنا الشيخ حممد عابد مزايا كثرية لكتاب مطالع األنوار بلغت /
 شيئاً منها خشية إطالة الرتمجة.

منذج من مسائل /طوالع املختار/ جتب سجدة التالوة لقوله صلى اهلل عليه وسلم )السجدة على من مسعها(  -0
 لإللزام. وعليّ 

رواه مسلم عن أيب هريرة مرفوعًا )إذا قرأ ابن آدم السجدة أعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أُمر ابن آدم  وملا
 بالسجود فسجد فله اجلنة وأمرت بالسجود فامتنعت فلي النار(

ب واألصل أن احلكيم إذا حكى عن غري احلكيم أمراً ومل  يعقبه باإلنكار كان دليل صحته. فهذا ظاهر يف الوجو 
مع أن السجدة تفيد أيضًا ألهنا على ثالثة أقسام. قسم به األمر وقسم به تضمن حكاية استنكاف الكفار حيث 

 أمروا به، وقسم فيه حكاية فعل األنبياء عليهم الصالة والسالم.
على عدم لزومه لكن داللتها فيه ظنية  وكان من االمتثال واالقتداء وخمالفة الكفار واجب إال أن يدل دليل معني

 /أ.438ب، 49_2فكان الثابت الوجوب ال الفرض./
/ مؤلفًا منها جواز زكاة احلب بالقيمة وفك 02مؤلفات اإلماممحمد عابد رمحه اهلل تعاىل: ذكر له رمحه اهلل تعاىل /

رسالة يف تقبيل الصحابة رضي اهلل عنهم يد احملنة مبعاجلة احلقنة وشرح تيسري الوصول البن الربيع شرح ألفه السيوطي. 
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورأسه الشريف وحكم التقبيل عامة سوى ما ذكر من التفسري واحلديث والفقه مما 
 ذكرنا بعضه.

_ من أقوال العلماء فيه: قال العالمة احملقق مفيت مكة الكرمة عبد اللهنب عبد الرمحن السراج 6
لك فيما كتبه على ظهر نسخة من كتاب /طوالع األنوار/ هو اإلمام العامل العالمة القدوة / وذ1264_1233/

الفهامة خامتة احملققني يف زمانه وعمدة املدققني يف عصره وأوانه وفخر العلماء الراسخني وخنبة الفضالء املقدمني 
يه احملدث بن املرحوم الشيخ أمحد علي. وقال األستاذ الكامل املسند الواصل موالنا حممد عابد السندي مث املدين الفق

يف تقريظه  1200العالمة النحرير الفقيه املالكي الشهري األمري الصغري حممد بن حممد السنباوي األزهري املتويف 
 لكتاب /منحة الباري/ للشيخ حممد عابد.

على الوجوه املستحسنة وسبح وال بدع فإن مؤلفه قد حاز من كل شيء أحسنه وأستقصى الدرجة العليا فظفر هبا 
يف حبور تلك اللطائف الرباية وورد ينابيع املعارف الرمحانية فأتى جبوامع الكلم اإلميانية وصحيح األحاديث النبوية _ 

/ يف روح املعاين يف كتاب شهي النغم يف 1223_1212وقال اللعالمة املفسر األلوسي شهاب الدين أبو الثناء /
رف احلكم. قال: ومنهم البحر الرائق وكنز الدقائق ومن كالمه تنوير لألبصار والدر املختار ذو ترمجة شيخ اإلسالم عا

التآليف الشريفة وقرة عني اإلمام األعظم أيب حنيفة العامل الزاهد الشيخ حممد عابد غمره اهلل تعاىل مبزيد من الفوائد. 
 اخل أهـ

يف أول مؤلف مجع /حياة اإلمام حممد عابد السندي/ من  )انظر ترمجة الشيخ حممد عابد مفصلة تفصياًل جيداً 
أوهلا إىل منتهاها يف /حممد عابد السندي األنصاري/ رئيس علماء املدينة املنورة يف عصره. عم الشيخ سائد بن حممد 

  .( 1420بن حيىي البكداش /حفظه اهلل تعاىل. طبع/ دار البشائر اإلسالمية/ بريوت 
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