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يختلف نكاح المتعة عن الزواج العادي، في أن من يتزوج زواج متعة ال ُيقدم على حياة زوجية وال دوام النسل، بل الغرض الوحيد من 

أما العاقد فيكون في الغالب من بقي مدة طويلة خارج بلده لسبب من األسباب، فيتزوج امرأة بشكل . ورائه تحصيل المتعة في إطار شرعي

 .وُتحدد مدة الزواج في العقد الذي ُيفسخ بترحال العاقد. مؤقت

غير أننا نرى عمر بن الخطاب من أشد . وتدلنا األحاديث الواردة بشأن نكاح المتعة على أن محمدًا أباحه ألصحابه ال سيما أثناء الغزوات

إال أن . ال أعلم أحدًا يتمتع وهو محصن إال رجمته بالحجارة! واهللا. إن رسول اهللا أذن لنا المتعة ثالثًا ثم حرمها: المعارضين للمتعة حيث قال

غير أنها موضع خالف بين الفقهاء، إذ ُروي . وفي رواية نقرأ أن محمدًا حرمها. يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول اهللا أحلها بعد أن حرمها

 ".ما شاء قال رجل برأيه. تمتعنا على عهد رسول اهللا فنزل القرآن: "عن عمران قوله

عند المذاهب السنية، ولكن هذا ال يعني أن ال يوجد في الفقه السني ما له طابع المتعة، " المتعة"وبغض النظر عن الخالفات في تفاصيل 

اء فقد يحدث مثًال أن يتفق الرجل مع المرأة بصورة إضافية إلى عقد النكاح، ويلزمان أنفسهما بالطالق عند انته". متعة"وإن لم يسموها 

 المدة التي اتفقا عليها وهذا الزواج ال يزال يمارس في الدول التي تطبق الشريعة اإلسالمية ويسمى بالزواج المسيار، فأينما يحط الرجل

  .رحاله يطلب امرأة للزواج مدة رحلته حتى يقضي حاجته ويرحل دون أن يكون لها أية حقوق زوجية

ثابتة في القرآن والسنة، وما ُروي عن ) رأي الشيعة(إن مشروعية نكاح المتعة في . ج الشرعيبينما جعلتها الشيعة صنفًا من أصناف الزوا

والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم آتاب اهللا عليكم وُأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا : "أما دليلهم القرآني فهو. أئمتهم المعصومين

م به منهن فأتوهن أجورهن فريضة وال ُجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن اهللا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعت

ومن لم يستطع منكم َطْوًال أن ينكح المحَصنات المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، واهللا أعلم بإيمانكم . آان عليمًا حكيمًا

فإذا ُأحصنَّ فإن أتين . توهن أجورهن بالمعروف محَصنات غير مسافحات وال متخذاِت أخداٍنبعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآ

: 4النساء، " (بفاحشٍة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنَت منكم، وأن تصبروا خير لكم، واهللا غفور رحيم

 ).52و 42

سألتك عن : أي المتعتين تسأل؟ قال: ا حنيفة يسأل أبا عبد اهللا عليه السالم عن المتعة، فقالسمعت أب: "وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اهللا قال

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن "سبحان اهللا، أما قرأت آتاب اهللا عّز وجّل؟ : متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء أَحقٌّ هي؟ فقال

 .م أقرأها قٌطواهللا فكأنها آية ل: فقال أبو حنيفة" فريضة

لم يبح فيها ) المعتبرة لدى السنة(ويبدو أن التفسير الشيعي ينسجم مع الواقع التاريخي أآثر، ألن لنا شواهد عديدة في مجموعات األحاديث 

: أحمد بن حنبليخبرنا ما ورد في مسند . وفي رواية عن جابر بن عبد اهللا أن المتعة تكون لألبد. محمد نكاح المتعة فقط، بل أمر به أصحابه

يتضح لنا من األخبار أن أصحاب محمد عانوا صعوبة بالغة في فهم هذه الرخصة ". أنزل اهللا من الرخصة بالتمتع، وسّن رسول اهللا فيه"

  رحينذاك، آما نعرف ذلك من قول عموتوفيقها مع مبادئ األخالق السائدة 


