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  املهندس عدنان الرفاعي
  

يقول .. تبياناً لكلِّ شيء ) القرآن الكرمي ( اهللا سبحانه وتعاىل نزل كتابه الكرمي .. 
$ ( :تعاىل  uΖø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« “Y‰ èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ 3“ u�ô³ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 ( 

ولذلك فكلُّ األحكام اليت يأمر اهللا تعاىل ا ، وينهى عنها ، حمتواةٌ يف  .. ] ٨٩:  النحل [
 ر صياغة النصرؤية هذه األحكام هو نتيجةُ تقصٍري يف تدب القرآن الكرمي ، وعدم
القرآين ، ونتيجةُ حتويل التاريخ وأهواء كاتبيه وتصورات رجاالته إىل دين يقَدم على 

  ..نه عني املنهج أ
ويف هذه النقطة بالذات مقتلُ الفكر احملسوب على اإلسالم ، كلٌّ يقدم رواياته             .. 

التارخيية على أنها سنةٌ يكَفَّر من ال يؤمن ا ، وذلك دون معايرة حقيقية هلذه الروايات                
يةُ أفهام رجاالته املختلفة    وملّا كان لكلٍّ رواياته التارخيية وخصوص     .. على القرآن الكرمي    

مع خصوصيات أفهام رجاالت غريه ، لذلك نرى تناقضاً يف األحكام للمسألة ذاـا ،               
ونرى خالفاٍت تنتهي إىل متزيق فكر األمة ، يستغلّها اجلهلة من التكفرييني والظالمـيني              

ب ايتـه  لدفِع أبناء الوطن الواحد ، وحىت األسرة الواحدة ، إىل اصطفاف واسـتقطا        
  .. قتتالاال



 

كلُّ هذا حيدث نتيجة السموم اليت يبثُّها التكفرييون بني العوام مصورين اآلخر             .. 
كلُّ هـذا   .. كافراً ال بد من قتله ، حمتكرين اخلالص ألنفسهم وملن يقف يف مستنقعهم              

 منـه ال  حيدث يف الوقت الذي يبين اهللا تعاىل فيه أنه حىت الدخول يف الدين واخلـروج       
  :يقول تعاىل .. إكراه فيه 
) Iω oν# t� ø.Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% ẗ t6̈? ß‰ ô©”�9$# zÏΒ Äcxö ø9$# 4 (  ] ٢٥٦:  البقرة [   
) öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ z tΒ Uψ  tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ �= à2 $ ·èŠ ÏΗ sd 4 |MΡ r' sù r& çν Ì� õ3 è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4 ®L ym 

(#θ çΡθ ä3 tƒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ (  ]  ٩٩: يونس [   

) È≅ è%uρ ‘, ysø9 $#  ÏΒ óΟ ä3În/ §‘ ( yϑsù u !$ x© ÏΒ÷σã‹ ù=sù ∅ tΒuρ u !$ x© ö� àÿ õ3u‹ù= sù 4 ( ] ٢٩:  الكهف [  

وال تكاد توجد مسألة واحدة يف مسائل الفكر اإلسالمي ، من العقيدة إىل الفقه              .. 
 قولَه عني احلقيقة الـيت يريـد        كلٌّ يدعي أنّ  ...  الكثري من اآلراء املتناقضة      ، إالّ وفيها  

  ..فرضها على اآلخرين 
 ..              ة ، لنرى بأمها الشيعة وتنكرها السنقرعند مسألة زواج املتعة ، اليت ت وسنقف

 وردود   وجدال أفعالهي   و  عصبيات مسبقة الصنع ،    هيأعيننا كيف أنّ هذه اخلالفات      
 التجـرد   على حـساب  هبية والطائفية   االنتصار للعصبية املذ    يتم فيها  على ذلك حبيث  

  ..يف النظر إىل كتاب اهللا تعاىل والتعقّل حىت 
 ، ومل حترمه السنة إالّ يف عصر        rإنّ زواج املتعة أحلّه الرسول      : تقول الشيعة   .. 

اخلليفة عمر  : تقول الشيعة    بسنني ، و   r النيباخلليفة عمر بن اخلطّاب ، أي بعد وفاة         
   ه الرسول          بن اخلطّاب ليس ملغي حكماً أقرله أن ي عاً وال حيقشرr ..  ويستشهدون 

  :بروايات تارخيية موجودة يف كتب أهل السنة ، منها 
  :حسب ترقيم العاملية  ) ٢٤٩٤( صحيح مسلم 






 


 

  :حسب ترقيم العاملية  ) ٢٤٩٥( صحيح مسلم 



 

  :م العاملية حسب ترقي ) ٢٤٩٧( صحيح مسلم 





 
  :حسب ترقيم العاملية  ) ٢٤٩٨( صحيح مسلم 





 

  :حسب ترقيم العاملية  ) ٣٤٧( مسند أمحد 









 


 

  :حسب ترقيم العاملية   ) ١٣٧٥٠( مسند أمحد 



 

   :حسب ترقيم العاملية ) ١٣٩٥٥( د مسند أمح


 
  :حسب ترقيم العاملية   ) ٢١٩٢( لم مس





 

 وـى عنـها يف   r ، عـاد  rإنّ املتعةَ اليت مسح ا الرسول  : وتقول السنة   .. 
صحيح البخاري   موته وحيتجون ببعض الروايات أذكر منها احلديث التايل يف           حياته قبل 

  :حسب ترقيم العاملية  ) ٣٨٩٤: ( حديث رقم 



 ..   



 

 كما نرى   –تلف   خت – املتعة قبل موته      قد ى عن   r النيب بأنّ   – الرواية وهذه.. 
 ، واليت فيها تأكيد على أنّ إباحة املتعة استمرت فترة خالفـة             السابقةمع الروايات    –

  ..أيب بكر وجزءاً من فترة خالفة عمر بن اخلطاب 
إذاً املشكلة ناجتة عن الروايات التارخيية املتناقضة فيما بينها ، وعن عدم الوقوف             .. 

لدالالت اليت حيملها القرآن الكرمي هلذه املسألة وغريها من املسائل ، وهي            على حقيقة ا  
 عن غريها من املـسائل  – من حيث تناقض الروايات التارخيية     –بذلك ال ختتلف كثرياً     
 فالقضية من أساسها مبنية على روايات ملفّقة ال جيمـع بينـها             ..اليت ختتلف ا األمة     

  ..جامع 
 –القرآن الكرمي لرأينا أنّ الروايات اليت حتتج ا الشيعة والـسنة            ولو عدنا إىل    .. 

 ،  r حباجة إىل إعادة نظر ، ألنها مبنية على أحكام تنسب إىل النيب              –على حد سواء    
 ميلك صالحية التشريع    rالقرآن الكرمي ، وكأنّ النيب      بدون ذكر أي دليل أو تعلّق هلا        

  ..نص القرآين خارج تفسري كليات ال
فالفكر احملسوب على اإلسالم بِني على أساٍس تارخيي ، وليس علـى أسـاٍس              .. 

منهجي موضوعه القرآن الكرمي ، ولذلك من الطبيعي أن يتم االختالف كونَ كتابـة              
  .. التاريخ من صنع البشر 

شريع مل ميلك صالحية الت r أنّ النيب – سنة وشيعة –كيف تناسى اجلميع .. 
$ (: يقول تعاىل .. حىت لنفسه مع أزواجه خارج ما أحلّه اُهللا تعاىل له  pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 

ãΠÌh� ptéB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘Éó tGö;s? |N$|Êö� tΒ y7 Å_≡ uρø— r& 4 ª!$# uρ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm  .. ] ١:  التحرمي [ ) ‘§
 تكمن يف تفسري rأي أنّ صالحية الرسول .. فاملشرع هو الرسول وليس النيب 

كليات النص القرآين ، وال تتعدى ذلك إىل إضافة أحكام إىل أحكام القرآن الكرمي ، 
فالقرآن الكرمي ليس ناقصاً ، وهو تبيانٌ لكلِّ شيء ، ومن جهة أُخرى فإنّ صالحية 



 

$! (: كليات النص القرآين ، يقولُ تعاىل الرسول تكمن يف تبيني  uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9Î) t�ò2 Ïe%!$# 

tÎi t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“çΡ öΝ Íκ ö� s9Î) öΝ ßγ̄= yès9 uρ šχρã� ©3xÿ tGtƒ ( ] ٤٤:  النحل [..   
، كيف أنّ صيغ    ) حوار أكثر من جريء     ( وقد بينت يف كتاب املعجزة الكُربى       .. 
 تأيت متعلّقةً دائماً بصفة الرسالة ، دون أي صيغٍة أُخرى ،            –الكرمي   يف القرآن    –األمر  

فالذي يأمر اهللا تعاىل بطاعته ، وبأخذ ما أتى به واالنتهاء ما ى عنه ، هـو الرسـول                   
 – كلّ املنـهج   –وبالتايل فاملنهج   .. حصراً ، مبعىن حامل القرآن الكرمي ومفسر كلياته         

لقرآين ، سواء كان ذلك يف ظاهر الـصياغة اللغويـة أم يف             موجود يف دالالت النص ا    
  ..باطنها 
 لنبحث يف القرآن الكرمي عن حقيقة هذه املسألة اخلالفيـة بـني الـسنة         ..إذاً.. 

  ..ولنبحث عن الكلية القرآنية اليت تتعلّق ا هذه املسألة .. والشيعة 
وحيثيات القران مفتوحـةً    القرآن الكرمي ترك جزئيات عقد النكاح من شهود         .. 

لتشملَ كلَّ األعراف الطيبة يف كلّ زمان ومكان ، حينما تتـوفّر موافقـة الطـرفني                
ويف هذا توسيع مراد من اهللا سـبحانه وتعـاىل ، ولـو أراد اهللا تعـاىل                 .. ورضاؤمها  

ـ                ا خصوصية ضيقة يف ذلك لبينها يف كتابه الكرمي ، وبالتايل فليس من احلكمة تضييق م
  .. تركه اهللا تعاىل واسعاً 

 هو مسألة الطالق ، والـيت       – يف كتابه الكرمي     –وما بينه وأكّد عليه اهللا تعاىل       .. 
وضعت هلا حدود قاسية أعرضت عن دالالا األمة منذ نزول القرآن الكرمي حىت اآلن              

األمـة يف  ولو متّ الوقوف على حقيقة أحكام الطالق يف القرآن الكرمي ، ملا وقعـت     .. 
إنّ حـدود الطـالق     . ..االختالف بالنسبة هلذه املسألة وغريها من مسائل الـزواج          

الصارمة يف القرآن الكرمي ، ال تعطي جماالً ألي عقد نكاح هدفه استغالل املرأة جنسياً               
  ..لفترة حمددة مثّ رميها يف الشارع 



 

 لزواج املتعة عند الـشيعة ،       فلو طُبق حكم الطالق يف القرآن الكرمي ، ملا بقي         .. 
ولزواج املسيار وغريه عند السنة ، أي وجود أو معىن من املعاين اخلالفية ، ولتوحدت               

  .. وملا بقي خلالفها معىن – يف هذه املسألة –األمة 
 مع زوجها مبجرد    – كإنسانة   –املرأة املطلّقة يف القرآن الكرمي ال تنتهي عالقتها         .. 

 فهي تبقى يف بيتها طيلة فترة العدة ، وتقَدم هلا كُلّ احلاجـات كمـا                وقوع الطالق ،  
وال جيوز إرجاع احلالة الزوجية بني الزوج وزوجتـه         .. كانت تقَدم قبل وقوع الطالق      

 أي أنّ العـدة      وكذلك ال يتم الفراق إالّ بعد انتهاء العدة ،         املطلّقة إالّ بانتهاء العدة ،    
  .. الرجل واملرأة على حد سواء –ن احلرمان  م–يدفع مثنها 

  :يقول تعاىل 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9 $# £ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r& uρ nο £‰ Ïè ø9 $# ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 

öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅ èδθ ã_ Ì� øƒ éB . ÏΒ £ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã� øƒ s† Hω Î) β r& t Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ xÿ Î/ 7πuΖ Éi� t7 •Β 4 y7 ù=Ï? uρ 

ßŠρ ß‰ ãn «! $# 4  tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# ô‰ s) sù zΝ n=sß … çµ|¡øÿ tΡ 4 Ÿω “Í‘ô‰ s? ¨≅ yès9 ©! $# ß Ï̂‰ øtä† y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 

# \� øΒ r& ∩⊇∪ # sŒ Î* sù z øó n= t/ £ ßγ n= y_ r& £ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã� ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £ èδθ è% Í‘$ sù 7∃ρ ã� ÷è yϑ Î/ (#ρ ß‰ Íκ ô− r& uρ ô“ uρ sŒ 

5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο y‰≈ yγ ¤±9 $# ¬! 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ àá tãθ ãƒ  Ïµ Î/  tΒ tβ% x. Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ 

Ì� Åz Fψ $# 4  tΒ uρ È, −G tƒ ©! $# ≅ yè øg s† … ã& ©! % [` t� øƒ xΧ ( ] ٢ – ١:  الطالق [  
كيف أنّ قولَـه    ) يء  حوار أكثر من جر   ( وقد بينت يف كتاب املعجزة الكُربى       .. 
£ ( تعاىل èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 (         يعين استمرار حيثيات الطالق من امتناع عن املعاشرة 

‰y ( إىل اية العدة ، وبينت كيف أنّ كلمة        ÷è t/ (    يف قوله تعـاىل  ) Ÿω “ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# 

ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \� øΒ r& (      إىل أنّ األمر الذي ير ة         تشرييد اهللا تعاىل إحداثه هو بعد العـد
# (كما بينت أنّ كلمـة      .. وليس خالهلا    sŒ Î* sù (     يف قولـه تعـاىل  ) # sŒ Î* sù z øó n= t/ £ ßγ n= y_ r& 

£ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã� ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £ èδθ è% Í‘$ sù 7∃ρ ã� ÷è yϑ Î/ (        ؤكّد بلوغ مجيع املطلّقـات ودون أيت 



 

  – بـشكٍل مفَـصل   –للمرأة غري احلامل ، وبينت استثناء لألجل الذي هو اية العدة       
كيف أنه لو كان هناك احتمالٌ لعودة بعض املطلّقات إىل أزواجهن قبل بلـوغ هـذا                

# (دون كلمة ) فَإن ( األجل لوردت كلمة  sŒ Î* sù ( ..  
وبينت أيضاً أنّ اهللا تعاىل يخاطب مجيع املطلّقات ودون أي استثناء بالتربص عن .. 

≈àM (: أزواجهن طيلة فترة العدة ، وذلك بقوله تعاىل  s) ¯=sÜßϑø9 $# uρ š∅ óÁ−/ u� tItƒ £Îγ Å¡àÿΡr' Î/ 

sπ sW≈n=rO & ÿρ ã�è% 4 ( ] ٢٢٨:  البقرة [  ة تلك –، فهنيف فترة العد – ، ن عند أزواجهنيف بيو 
 عن املعاشرة وبالتايل يطلب من الزوجة املطلّقة أن تتربص عن زوجها ، أي االمتناع

 ال يعرف الكذب عدديوبرهنت على كلّ ذلك بربهان .. الزوجية حىت اية العدة 
  .. واخلداع 
ومن جهٍة أُخرى فإنّ تعدد الزوجات يف القرآن الكرمي ليس مباحاً دون شروط             .. 

قتران وبالتايل اال ( ، أبداً ، فاجلملة الوحيدة يف القرآن الكرمي اليت تبيح تعدد الزوجات             
نراها مجلة جواب شرط ، ليأيت بعد ذلك شرطٌ آخر هو           ) مع زوجة أخرى بعقد نكاح      

  :يقول تعاىل .. العدل 
) ÷βÎ) uρ ÷Λ äøÿ Åz �ωr& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $# (#θßs Å3Ρ$$ sù $ tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4o_ ÷W tΒ y]≈ n=èOuρ 

yì≈ t/ â‘uρ ( ÷βÎ* sù óΟ çFøÿ Åz �ωr& (#θä9 Ï‰÷è s? ¸ο y‰Ïn≡uθsù ÷ρ r& $tΒ ôM s3n=tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& �ωr& (#θä9θãè s? (  ] 
  ] ٣: النساء 

θßs#) (فاحلكم الذي حتمله العبارة القرآنية  ..  Å3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Νä3 s9 zÏiΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# 4o_÷W tΒ 

y]≈ n=èO uρ yì≈ t/â‘ uρ ( (ت اجلملة  ، ال يكون إالّ بتحقّق دالال) ÷βÎ) uρ ÷Λä øÿÅz �ω r& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 

4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 حوار أكثر من ( وقد بينت ذلك بشكٍل مفصل يف كتاب املعجزة الكُربى  .. ) #$
، وكيف أنّ الزوجة الثانية ال تكون مباحةً إالّ كحلٍّ ملشكلٍة اجتماعية ، إما ) جريء 

ن قطار الزواج ، وهن الاليت يصفهن اهللا تعاىل أن تكون من النساء الفائضات الاليت فا



 

y7 (:  يف الصورة القرآنية )يتَامى النساءِ ( يف كتابه الكرمي بالعبارة  tΡθçGøÿtGó¡ o„uρ ’ Îû 

Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏGøÿãƒ £ÎγŠÏù $tΒ uρ 4‘n=÷F ãƒ öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ’Îû ‘yϑ≈ tGtƒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# ÉL≈ ©9$# Ÿω 
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وإما أن تكونَ الزوجةُ الثانيةُ أماً أليتام ، حبيث يكون الزواج منها حالً ملشكلة              .. 

 الثانيـة   الزوجةُ،  ففي النتيجة   .. اجتماعية ومن أجل تربية هؤالء األيتام وأمهم معهم         
  ..تكون حالً ملشكلة اجتماعية 

 هي زوجة ، هلا كلّ احلقوق – مهما كانت –ويبين القرآن الكرمي أنّ الزوجة .. 
 (: من مرياث وغريه ، وأنّ هلا من احلقوق مثل ما عليها من الواجبات ، يقول تعاىل 
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فهي .. فاملرأةُ شريكةُ الرجل ، وليست مجرد وعاٍء يفرغ فيه الرجل شهوته .. 

طرف مواٍز متاماً للرجل يف عقد النكاح ، وال عالقة للقرآن الكرمي باملوروثات التارخيية 
  .. املتخلّفة وباألعراف السائدة اليت تحسب على الدين ، والدين بريٌء منها 

فاهيم القرآنية الواضحة والبينة واليت تضع حدوداً صـارمة علـى           وفق هذه امل  .. 
الطالق ، وقيوداً صارمة يف تعدد الزوجات ، وال تضع املرأة أبداً يف درجٍة أقـلّ مـن                  

 التمتع اجلنـسي بـاملرأة دون       – فقط   –الرجل ، ال يبقى ملفهوم الزواج الذي هدفه         
 املتعة وغريه ، ال يبقـى لـه أي معـىن ،             األخذ بعني االعتبار مصلحة املرأة ، كزواج      

فاالنفكاك من عقد النكاح ال يكون مبجرد االنتهاء من التمتع اجلنـسي بـاملرأة ، وال                
 امرأة ترتبط مع رجل بعقد نكاح دون أن تـرث ، أو أن              – يف القرآن الكرمي     –توجد  

  ..تفقد شيئاً من حقوقها 
وخمافةَ اهللا تعاىل ، هي الضابط األكـرب يف         وفوق كلّ ذلك فإنّ األخالق والِقيم       .. 

فالذي يتزوج زواجاً عادياً ويطلّق زوجته بعد يوم أو يـومني أو            .. هذه املسألة وغريها    
 أقلُّ من إساءة الذي تزوج       هذه هل إساءته !!! .. شهر ، ماذا يفعل له الفقه املوروث ؟       



 

إنهـا النتيجـة   !!! .. لّ حني ؟زواج متعة أو غريه من أنواع الزواج اليت تطلع علينا ك          
 – يف قلب اإلنسان     –فاملسألة مسألةُ أخالٍق وِقيٍم ال معىن للدين        .. ذاا ، وربما أسوأ     

  ..دون االلتزام ا 
لذلك فالزواج مبين على احملبة والتفاهم والرضا ، وفوق كلّ ذلك على خمافـة              .. 

لزوج والزوجة مبجرد لفظ كلمة الطالق      اهللا تعاىل ، ومع ذلك ال يكون االنفكاك بني ا         
..  ما جيعل منها شريكاً كامالً للرجـل         – يف القرآن الكرمي     –، وللزوجة من احلقوق     

كلّها روايات تارخيية ال ترقـى  .. وكلّ الروايات اليت تبيح زواج املتعة ، واليت تحرمها      
  .. إىل مستوى النص القرآين ،حىت لو كانت كلّها صحيحة 

 إضافة إىل كوا متناقضة ، ال يوجد يف كتاب          – كما نرى    –ه الروايات كلّها    فهذ
اهللا تعاىل ما يشري إليها مجرد إشارة ، وهي مبنية على أساٍس تارخيي يـصور أحكـام                 
املنهج على أنها جمرد مجٍع تارخيي جلزئيات تارخيية ، أتتنا من خالل أمزجة ما ينسب إىل                

  .. التاريخ ، دون أي معايرة حقيقية على كتاب اهللا تعاىل رجاالت

  
 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق

 املهندس عدنان الرفاعي

www.thekr.net  
adnan@thekr.net  
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