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 کتابچهۀ مقدم

ستایش فقط از آن الله است و درود و سالم بر کسی باد که پیامبری پس 
 از او نیست.
 اما بعد:

ھای بقای  ھای پیامبران و از جمله ضرورت سنتازدواج شرعی یکی از 
آن پاکدامنی و نیکوکاری و حفظ اصل و نسب به ۀ ھا است که بوسیل انسان

 آید.  دست می

ُصومُ  لَِك�ِّ «فرماید:  در حدیث صحیح می ج پیامبر
َ
فِْطُر، أ

ُ
َص�ِّ  َوأ

ُ
 َوأ

ْرقُُد،
َ
جُ  َوأ تََزوَّ

َ
یعنی: اما من  ١»ِم�ِّ  فَلَيَْس  يِت ُسنَّ  َ�نْ  رَِغَب  َ�َمنْ  النَِّساَء، َوأ

خوابم و با زنان ازدواج  نماز خوانده و می  کنم، روزه گرفته و افطار می
 کنم، بنابراین ھر کس از روش من رویگردان شد از من نیست. می

شود مگر اینکه از راه شرعی باشد و الله ـ  ازدواج نامیده نمی، و نکاح
زن باشد  ه تا تنھا راه ارتباط میان مرد ونمودسبحانه ـ این ازدواج را مشروع 

شرعی ـ با ارکان و شروط آن ـ  ازدواج و ھر ارتباطی که خارج از چارچوب
میان مرد و زن صورت گیرد ارتباطی حرام است که اسالم به شدت با آن 

 کند. مبارزه می
با این وجود، ھر از چندی به مباح شدن انواعی از ازدواج که خارج از 

ھا  ۀ آنشود، که از جمل وب ازدواج شرعی است دعوت سر داده میچارچ
فراخوانی است که برخی، در این روزھا به حالل بودن ازدواج متعه و ضرورت 

 دھند. ر سر میانجام آن در وقت حاض

                                           

  .س مالک متفق علیه. به روایت انس بن -١
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اگر چه در زمان جاھلیت و ابتدای بعثت مباح بوده است،  ازدواج متعه
اما پس از   خواندن به سوی غیر کعبه،مانند مباح بودن ربا و مشروب و نماز 

ازدواج متعه را به صورت ھمیشگی و تا روز قیامت حرام  ج آن، رسول الله
 اعالم نمود.

ھای شرعی و منطقی بر ادعاھای  ھمراه با دلیل، ردی آرام، و این کتابچه
ھایشان و کجی  دانند، و سستی دلیل کسانی است که ازدواج متعه را روا می

سازد. بلکه دلیلشان را حجتی  کوتاھی حجتشان را آشکار میمقصدشان و 
در این زمینه حدیث ھا  آن  گرداند، زیرا تنھا دلیل علیه خودشان می

باشد که نیمی از حدیث را گرفته و نیم دیگر را رھا  می ب عباس ابن

َ�ُتۡؤِمُنونَ ﴿کنند  کنند، چنانکه قولی را گرفته و دیگر اقوال را رھا می می
َ
 أ

 إِ�َّ  ِمنُ�مۡ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعُل  َمن َجَزآءُ  َ�َما بَِبۡعٖض�  َوتَۡ�ُفُرونَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ۡعِض بِبَ 
ِ  ِ�  ِخۡزيٞ  ۖ  ٱۡ�ََيٰوة ۡ�َيا َشدِّ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّونَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  َوَ�ۡومَ  ٱ�ُّ

َ
 ]٨٥: البقرة[ ﴾ٱلَۡعَذاِب  أ

 کنید؟ می انکار را دیگر برخی و پذیرید می را] خدا[ کتاب] احکام[ از ای پاره چرا«
 روز و نیست دنیا زندگی در رسوایی جز کند، چنین که شما از ھرکس سزای

 کنید می آنچه از خدا و شد؛ خواھند بازبرده عذاب ترین سخت به ھم رستاخیز
 .»نیست غافل

کند که ازدواج متعه  به صراحت بیان می ب چرا که خود ابن عباس
خون و گوشت خوک، و اینکه ابن  خودمرده، حرام گشته است، مانند حرمت

کند و پیش از او قرآن کریم متعه را تحریم  عباس بشری است که اشتباه می

ٰٓ  إِ�َّ ﴿: فرماید می خداوند متعال چنانچه، کرده است ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َ�َ
َ
وۡ  أ

َ
 َما أ

يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َوَرآءَ  ٱۡ�َتَ�ٰ  َ�َمنِ  ٣٠َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  �

ُ
 ُهمُ  فَأ

 در که کنیزانی یا ھمسرانشان برابر در مگر« ]٣١ -٣٠: المعارج[ ﴾ٱۡلَعاُدونَ 
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 آنان و بود؛ نخواھند مالمت مورد] صورت این در[ که است، گرفته قرار اختیارشان
 .»تجاوزگرند بخواھند، را این از فراتر که

مسلمانان بیانگر حرام بودن ازدواج متعه بنابراین قرآن و سنت و اجماع 
ھایمان را استوار بگرداند و ما را از کسانی  خواھیم که گام است. از الله می

 کند. عمل میھا  آن قرار دھد که سخن را شنیده و به نیکوترین

*** 

 ای به خاقانی نامه
ھای شرعی و امور دینی ـ به  از عبدالله بن زید آل محمد ـ رئیس دادگاه

 عیسی عبدالحمید خاقانی.
 اما بعد:

میالدی از تو صادر شده را  ۲۰/۲/۱۹۷۹را که در روز جمعه  مقاله اتمن 
پسران و دختران جوان برای لذت جویی از یکدیگر با  دریافتم و تشویق

ازدواج متعه را شنیدم، ازدواجی که در آن، مرد برای یک روز یا یک ھفته و 
ای در میان  گیرد. فتنه را به اجاره می ای مشخص و معلوم زن با کرایه

ھای شرعی را میانشان به تباھی  ای تا اخالق و ازدواج جوانان به پا کرده
را به مباح دانستن حرام مطلقی بکشانی که علما آن را از ھا  آن کشانده و

 اند. جمله زنای جاھلیت برشمرده
آن تا قیامت حرام بودن ۀ دربار ج و نصوص قطعی و آشکار از رسول الله

 ام. وارد شده و احادیث آن مشھور است و در این کتابچه آن را آورده
وارد شده  س روایتی است که در صحیحین از امام علیھا  آن ترین صحیح

ِ  رَُسوُل  َ�َ� «که گفت:  در  ج یعنی: رسول الله »َخيرَْبَ  اَعمَ  الُْمتَْعةِ  َ�نْ  ج ا�َّ
 سالی که خیبر فتح شد ازدواج متعه را منع فرمود.
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اند  که متعه کردهرا اگر کسانی «ھمچنین از او روایت شده که گفت: 
. و در صحیح مسلم ھمانند آن از »کنم را رجم میھا  آن نزدم آورند حتما

سبرة بن معبد وارد شده است. ھمچنین سلمة بن أکوع حرام بودن متعه را 
 روایت نموده است. ج از رسول الله

بر حرام بودن آن اجماع نمودند ھمانگونه که بر حرام بودن  ش صحابه
مسلمانان در شرق و غرِب زمین، بر حرام بودن ۀ زنا اجماع داشتند و ھم

ابدی آن تا قیامت اجماع دارند و توجھی به تکروی شیعه که آن را مباح 
.. از طرفی دیگر .ه کرد شود چرا که به سخن شاذ نباید توج دانند، نمی می

خود شیعیان آن را برای خویشتن و نسبت به محارم و دخترانشان انجام 
چه از میان ثروتمندان یا فقرایشان ھا  آن ایم که یکی از دھند و نشنیده نمی

را به مدت یک ھفته یا یک ماه برای متعه به مردی اجاره  کنیزشدختر یا 
کنند و به  از این کردار زشت دوری می بیش از دیگرانھا  آن دھد، بنابراین

 شدت از آن بیزارند چرا که به باطل بودن و جایز نبودنش باور دارند.
کنی که مردم را از باور درستشان منحرف ساخته سپس با  و تو تالش می

رسد  بند و باری بکشانی. به نظر می را به بیھا  آن سخنان فریبنده و آراسته
سرزمین است و ھر کس بخواھد در میان ما فتنه  ھدفت ایجاد فتنه در این

 ایجاد کند در برابرش خواھیم ایستاد.
ھای شرعی و امور دینی ھستم، با  ّو از آنجایی که من رئیس دادگاه

ھایی اینچنین که مردم را از باور درستشان  قاطعیت تو را از برانگیختن فتنه
کنم؛ اگر کار  منع میکشاند  بند و باری می سپس به سوی بی، منحرف کرده

داریم ولی اگر به ھدف ایجاد فتنه میان  تو به خاطر جھل بوده، معذورت می
 کنیم. اھل سنت باشد برکنارت می
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تو پایبندی به آدابی است که به مصلحت خودت و ما بوده و ۀ وظیف
باشد؛ زیرا حرام بودن متعه  اجتناب از فتنه انگیزی و بیان اقوال شاذ می

 نشیند. است و غبار شک و تردید بر آن نمیامری آشکار 
ما، آنچه تشنه را سیراب کرده و در صحت آن تردیدی راه ۀ در نوشت

یابد را خواھی یافت و امیدوارم که برای تو، بسان پندی سودمند باشد و  نمی
 آنکه با شنیدن دست بکشد کار نیکی کرده است. و السالم.

 شیخ عبدالله بن زید آل محمود
 ھای شرعی و امور دینی دگاهرئیس دا

*** 
 



 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ۀ فرستم بر محمد فرستاد ستایش از آن الله است، سپس درود و سالم می
الله و بر اھل بیت و یارانش و کسانی که روش او را در پیش گرفته و پیرو 

 ھدایتش شدند، اما بعد:
صادر شده بود را مشاھده  ١ای که از سوی یکی از علمای شیعه مقاله

کردم که در آن گفته بود متعه با زنان مباح است و پسران و دختران جوان 
ازدواج موقت، به مدت یک ۀ جویی از یکدیگر بوسیل را به گشودن درھای لذت

وسیله بدون  کرد تا بدین تشویق میروز یا دو روز یا یک ھفته و یا یک ماه 
ھای ازدواج شرعی که انجام آن و پیامدھایش از جمله  تحمل مسئولیت

 مھریه و نفقه برایشان دشوار است، شھوت خویش را اشباع کنند.
ھای زنا و ورود در آن است و  پرده به گشودن دروازه و این دعوتی بی

ۀ در حالی که نزد ھم شود جوانان از ازدواج شرعی منصرف شوند سبب می
علمای مسلمان ھیچ جایگاھی ندارد زیرا باطل بودن آن در قرآن و سنت و 

 اجماع کامًال آشکار است.
ھای باطل و  از روایت از طرفی دیگر این شخص برای تأیید نظر خویش

گوید بخاری در کتابش  آورد. می شده دلیل می صحیح و احادیث نسخنا
کرده و رازی چنان گفته است در حالی که، چنین گفته، مسلم چنین ذکر 

حقیقت ندارد و در گفتارش یک حدیث کامل با لفظ و معنایش نیافتم و 
در  ج که رسول الله س مانند حدیث امام علی، ھنگامی که حدیثی آورده

ابتدای اسالم در مورد متعه اجازه دادند سپس در سال خیبر و پیش از فتح 

                                           

 .صادر شده از عیسی خاقانیۀ مقال -١
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بینی  و ھمیشگی تا قیامت آن را نھی نمود، میمکه، به صورت نھایی و کامل 
در مورد متعه اجازه  ج گوید پیامبر به قسمت نسخ شده یعنی آنجا که می که

کند تا مردم را بفریبد و ندیدم که  داد، استدالل کرده و نسخ کننده را رھا می
وی حدیثی صحیح بیاورد که درستی نظرش را تأیید کند مگر اینکه آن 

 وده و عمل به آن باطل است.حدیث منسوخ ب
ھمانا «کند چنین است:  اش را با آن آغاز می ای که مقاله اولین جمله

عمر : یعنی» دوم بودۀ متعه مباح بود و اولین کسی که آن را حرام کرد خلیف
کند حرام بودن متعه را به عمر بچسباند  ؛ بنابراین او تالش میس بن خطاب

را از آن مبرا کند، و   ج ا برداشته و رسول اللهتا از این طریق حرام بودن آن ر
این کار وی به خاطر نداشتن شناخت نسبت به احادیث نسخ کننده و اجماع 
صحابه بر حرام بودن آن نیست بلکه این کارش برای فریب مردم است 

ۡهَل ﴿چنانکه الله سبحانه و تعالی فرموده: 
َ
أ  ٱۡ�َقَّ  تَۡلبُِسونَ  لِمَ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ

 ِ نُتمۡ  ٱۡ�َقَّ  َوتَۡ�ُتُمونَ  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب
َ
 کتاب، اھل ای« ]٧١: عمران ال[ ﴾٧١َ�ۡعلَُمونَ  َوأ

گاھانه و کنید می مشتبه باطل به را حّق  چرا  »دارید؟ می پنھان را حقیقت آ
ای که باطل  باطل، ھمان پوشاندن آن است به گونهۀ و ُلبس حق بوسیل
شخص، باطِل خویش را در سیمای گر شود در نتیجه  در سیمای حق جلوه

 گذارد در حالی که حقیقِت آن باطل است. حق برای مردم به نمایش می
پنھان کردن حق و عدم بیان آن ، و از وسایل این تدلیس و فریب

نادرستی گفتارش را ھا  آن باشد، چرا که اگر حق را برای مردم بیان کند، می
 فھمند. می

مباح بودن متعه در آغاز اسالم به خاطر این بود که مردم ھنوز در حالت 
ھایشان بود و در قرآن نام  بردند و این یکی از انواع ازدواج جاھلیت به سر می

ۡخَدانٖ  ُمتَِّخَ�ٰتِ ﴿
َ
بر آن نھاده شده  »گرفتن دوست پنھانی« ]٢٥: النساء[ ﴾أ
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روایت شده که گفت: است. ھمانگونه که در صحیح بخاری از ابن شھاب 
به وی خبر داده  ج ھمسر پیامبر ل عروة بن زبیر مرا خبر داد که عائشه

ازدواجی ھا  ۀ آنکه ازدواج در جاھلیت به چھار شکل بوده است: از جمل
دھند، مرد از شخصی دخترش یا کسی که  است که امروزه مردم انجام می

ه را به دختر داده کند پس مھری اش است، را خواستگاری می تحت سرپرستی
کند. و ازدواجی دیگر اینگونه است که ھنگامی که زن  سپس با او ازدواج می

گفت که به نزد فالنی برو  شوھرش به او می، از ھمبستری شوھرش پاک شد
گرفت و ھرگز با او  و از او درخواست آمیزش بکن و شوھرش از زن کناره می

آن مرد که زن با او ھمبستر شده اش از  کرد تا اینکه بارداری  نزدیکی نمی
بود آشکار شود پس ھنگامی که مشخص شد زن باردار است ھمسرش اگر 

کرد و این کار را به خاطر عالقه به نجیب شدن  خواست با او آمیزش می
دادند که این ازدواج نامش نکاح استبضاع بود. و ازدواج  فرزند انجام می

ز ده نفر گرد آمده و ھمگی بر زنی دیگر به این صورت بود که گروھی کمتر ا
شد و  کردند پس ھنگامی که زن حامله می وارد شده و با او آمیزش می

ھا  آن گذشت به سوی گشت و چند شب از وضع حمل می اش متولد می بچه
توانست امتناع ورزد تا اینکه ھمگی  فرستاد و ھیچ یک از مردان نمی می

شما از کارتان خبر دارید و من گفت:  میھا  آن شدند و به نزدش جمع می
ام پس این فرزند تو است ای فالنی. ھر کس را که  اکنون بچه دار شده

شد و آن  زد و فرزند به او نسبت داده می دوست داشت با اسمش صدا می
توانست خودداری کند. و ازدواج چھارم به این صورت بود: افراد  مرد نمی

بغایا ھا  آن کرد سی را منع نمیکردند و او ک بسیاری با زنی آمیزش می
باردار شده و وضع حمل ھا  آن (فاحشه) نام داشتند پس ھنگامی که یکی از

شناس را فرا  چھرهھا  آن آوردند و برای کرد مردان را نزدش گرد می می
کردند  داد منسوب می فرزند را به کسی که او تشخیص می خواند سپس می



 ٩  باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت

شد و او از این امر  خوانده میپس به او نسبت داده شده و فرزندش 
به حق برانگیخته شد تمامی  ج کرد. ھنگامی که محمد خودداری نمی

 دھند. ھای جاھلی را از بین برد جز ازدواجی که امروز مردم انجام می ازدواج

ۡخَدانٖ  ُمتَِّخَ�ٰتِ ﴿شود که ازدواج متعه از قبیل  از این روی دانسته می
َ
 ﴾أ

ای که زن در مدتی محدود  است به گونه »پنھانی گرفتن دوست« ]٢٥: النساء[
شود ھمانگونه که امروز بسیاری از زنان  به شخصی اختصاص داده می

کنند و به ھمین دلیل  خواھند خود را بپوشانند چنین می زناکاری که می

ۡهلِِهنَّ  �ِإِۡذنِ  فَٱنِ�ُحوُهنَّ ﴿الله متعال این سخنش را نازل فرمود: 
َ
 َوَءاتُوُهنَّ  أ

ُجورَُهنَّ 
ُ
ۡخَدانٖ  ُمتَِّخَ�ٰتِ  َوَ�  ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت  َ�ۡ�َ  ُ�َۡصَ�ٍٰت  بِٱلَۡمۡعُروِف  أ

َ
: النساء[ ﴾أ

 نحو به را مھرشان و درآورید خود نکاح به کسانشان ۀاجاز با را آنان« ]٢٥
دوستانی  و عفت بی نه باشند، پاکدامن که حالی در بپردازید، ای شایسته

الله متعال مھریه را اجرت و اجر نامید چنانکه  ،بنابراین .»برنگزینند

ِينَ  ِمنَ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  مِنَ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ﴿فرماید:  می ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
 أ

ٓ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  ُجورَُهنَّ  َءاتَيُۡتُموُهنَّ  إَِذا
ُ
] با ازدواج نیز[ و« ]٥: دة المائ[ ﴾أ

 حالل شما بر[ بودند کتاب اھل شما از قبل که پارسایی زنان و مؤمن پارسای زنان

شعیب  ÷ و در داستان موسی .»بپردازید را مھرشان که صورتی در ،]است

ٓ ﴿گوید:  چنین می رِ�دُ  إِّ�ِ
ُ
نۡ  أ

َ
نِ�َحَك  أ

ُ
ٰٓ  َ�َٰتۡ�ِ  ٱبۡنََ�َّ  إِۡحَدى أ ن َ�َ

َ
ُجَرِ�  أ

ۡ
 تَأ

ۡ�َمۡمَت  فَإِنۡ  ِحَجٖج�  ثََ�ِٰ�َ 
َ
� �  یکی خواھم می« ]٢٧: القصص[ ﴾ِعنِدكَ  فَِمنۡ  َعۡ�ٗ

 استخدام سال در ھشت که] شرط[ این بر درآورم، تو ھمسری به را دخترم دو از
پس شعیب دخترش را  .»توست اختیار به دھی، ادامه سال ده اگر و باشی؛ من

دربرابر چوپانی گوسفندانش به مدت ھشت سال و سپس کامل شدن ده 
 سال، به ازدواج وی در آورد. 
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بنابراین در شریعت اسالمی ازدواجی مباح، جز ازدواج با ھمسر یا کنیز 
وجود ندارد و ھرکس در پی ازدواجی دیگر باشد متجاوز است. یعنی: کسانی 

به مدت یک یا دو روز ھستند به حدود الھی تجاوز که در پی ازدواجی موقت 
 اند. ھای او را حالل دانسته کرده و حرام

دانند  سپس صاحب این مقاله نظر کسانی که استمناء با دست را جایز می
کند و منظور او شیخ یوسف قرضاوی است که در کتابش حالل و  رد می

م ضرورت استمناء کرده است و گفته در ھنگا  حرام به این موضوع اشاره
 باطلی نیست.ۀ او نظر جدید یا گفتۀ جایز است و این گفت

تر  به زیان کوچک، تر زیرا جایز است برای نجات از ارتکاب زیان بزرگ 
دست زد، اگر راه دیگری نباشد، و این کار در مذھب حنبلی جایز است 

ر چنانکه در کتاب اقناع بیان شده کسی که با دستش استمناء کند تعزی
گوید حرام است  آن قوی است و قولی که میۀ شود زیرا اختالف دربار نمی

 .١ضعیف است
ھمچنین شیخ اإلسالم ابن تیمیه گفته است: فرزندان مھاجرین و انصار 

استمناء با دست، راحت ۀ در نبردھای دراز مدت، خودشان را بوسیل
چرا که شود،  کردند و استمناء امری مشخص است و نکاح نامیده نمی می

تر از گذاشتن آن در  خارج کردن منی و ریختن آن بر خاک یا بستر آسان
گوید: اگر  شرمگاه حرام است. و شیخ اإلسالم ابن تیمیه در فتواھایش می

شخصی ناچار به استمناء با دستش شود مانند اینکه بترسد اگر استمناء 
دو قول مشھور در این باره ، افتد یا بترسد که بیمار شود نکند در زنا می

 .٢اند این کار را دادهۀ وجود دارد و گروھی از سلف و خلف در این حالت اجاز

                                           

 این را ذکر کرده است.، صاحب کتاب اقناع در باب تعزیز از کتاب حدود، جلد سوم -١

 از جلد اول فتاوای ابن تیمیه ۶۲ص  ۳۸ۀ مسئل -٢
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کنند و  بینیم که بزرگان و رؤسای شیعه از متعه خودداری می سپس می
ایم که ثروتمند یا فقیری دخترش را برای یک یا دو روز یا یک ھفته  نشنیده

با این ھا  آن دیگری قرار دھد. و و یک ماه به نام ازدواج متعه در اختیار مرد
کارشان در واقع از این عمل خودداری کرده و به خاطر پست بودن این کار 

اندازند چرا که ازدواجی فاسد است که تبدیل به لذت  خود را در آن نمی
 اندک است.ھا  آن شود و حتی جرم زنا در بین جویی می

ندارد بر خالف ازدواج ازدواج متعه غیر از برآورده کردن شھوت، سودی  
دائم شرعی که فواید و مصالح بسیاری را در بر دارد از جمله حفظ پاکدامنی 
ھمسر و خود. و ھرگاه مرد در کنار ھمسرش دوست نامشروعی بگیرد نظام 

 سازد. ازدواج شرعی را به تباھی کشانده و ھمسرش را خشمگین می
ر را سبب آرامش قرار از دیگر منافع ازدواج شرعی این است که الله ھمس

داده است بنابراین مرد با زنش و زن با شوھرش آرام گرفته و به او انس 

نۡ  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ ﴿فرماید:  گیرد. خداوند سبحان می می
َ
 ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ

نُفِسُ�مۡ 
َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ْ  أ ةٗ  بَۡيَنُ�م وََجَعَل  إَِ�َۡها ّلِتَۡسُكُنوٓا َودَّ ۚ  مَّ  َ�ٰلَِك  ِ�  نَّ إِ  َورَۡ�ًَة

ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت   شما برای ھمسرانی خودتان جنس از و« ]٢١: الروم[ ﴾٢١َ�َتَفكَّ
 این در و آورد؛ پدید مھربانی و دوستی شما بین و گیرید آرام کنارشان در تا آفرید

 .»است ھایی نشانه اندیشمندان برای] امور[
آرامش زنش است و زن در کنارش آرامش گرفته و آسوده ، بنابراین مرد

گردد در نتیجه برای شوھرش انس و شادمانی و سرور به ارمغان  می
آورد، در غم و اندوه او شریک شده و مرد با وجود ھمسرش بسان پادشاه  می

ھای  ھا زنده زن شود و چه بیچاره است مردی که زن ندارد و بی و َسرَور می
بد ھستند. ھمچنین مرد برای زنش بزرگی و نعمت است و پست و مردگان 

اش را از بین برده و در بر آورده ساختن  ضعف او را جبران نموده و تنھایی
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کند و زن را بانوی خانه و خوشبخت قوم و مادِر  نیازھا و خرجی او تالش می
 سازد. پسران و دختران می

را محل کشت و زرع از دیگر فواید ازدواج شرعی این است که الله زن 
ازدیاد نسل را که شریعت آن را نیکو دانسته ۀ کسی که زمین، نامیده است

 ُماَكثِرٌ  فَإِ�ِّ  الْوَُدودَ  الَْولُوَد، تََزوَُّجوا«فرماید:  می ج آورد. پیامبر است، فراھم می
داشتنی ازدواج کنید زیرا من (در  زا و دوست یعنی: با زن فرزند ١»بُِ�مْ 

 کنم. فراوانی شما افتخار میقیامت) به 
ھا در ازدواج متعه که ھدفش قضای شھوت و نه چیزی  این ویژگی

فرمان داده که ازدواج  ج دیگری است، وجود ندارد و به ھمین دلیل پیامبر
علنی شده و دیگران از آن باخبر شوند زیرا کاری شرافتمندانه است. 

ْعِلنُوا«فرماید:  می
َ
 فَْصُل «دواج را اعالم کنید. و فرموده: یعنی: از ٢»انلِّاَكحَ  أ

ََرامِ  َ�ْ�َ  َما
ْ
ََاللِ  احل

ْ
فُّ  َواحل یعنی: مرز میان حالل و حرام، زدن دف  »ادلُّ

دھند در مخفی نمودن  (سماع) است. زیرا کسانی که ازدواج حرام انجام می
 کند.  و عدم آشکار سازی آن بسیار تالش می

لذت جویی است، بدون اینکه مرد و ھدف از ازدواج متعه تنوع طلبی و 
بلکه یکی از اسباب از بین رفتن ، دار شدن داشته باشند زن رغبتی به بچه

نسل است زیرا زمانی که زن به صورت مداوم با مردھای مختلف باشد به 
ای که یک ماه نزد این و ماھی دیگر نزد آن، نظم بارداری به خاطر  گونه

بند و  رد و زن به این روش مانند زنان بیخو ھا در رحم بھم می اختالط آب
 شود. بار می

                                           

 نسائی به روایت معقل بن یسار -١

 امام احمد به روایت عبدالله بن زبیر -٢
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چنین است که ازدواج باید دائمی باشد و ازدواج متعه یا : در مذھب زیدیه
ازدواجی که زمان آن مجھول بوده یا تعیین شده باشد، مانند چھل و پنج 

جایز نیست، زیرا زید بن علی از پدرش از جدش از ھا  آن روز یا بیشتر، نزد
در سالی که خیبر فتح   ج ـ روایت کرده که گفت: ھمانا رسول الله ش ـعلی 

 شد متعه را منع نمود.
امام بخاری و امام مسلم و مؤید بالله در شرح تجرید و دیگران از طریق 

دو پسر محمد بن علی از پدرشان از ، مالک از ابن شھاب از عبدالله و حسن

ِ  رَُسوُل  َ�َ� « اند که گفت: علی بن ابی طالب روایت کرده  الُْمتَْعةِ  َ�نْ  ج ا�َّ
، اَعمَ  ُومِ  َوَ�نْ  َخيرَْبَ

ُ
�ِْسيَّةِ  مُحُرِ  حل ِ

ْ
ۀ در فتح خیبر متع  ج یعنی: رسول الله ١»اإل

 زنان و گوشت االغ را نھی نمود.
بیھقی از طریق عبدالله بن لھیعه، از موسی بن ایوب، از ایاس بن عامر، از 

متعه را  ج رسول الله»  است که گفت:  تخریج کرده س علی بن ابی طالب
یافت پس  گفت: متعه برای کسی بود که زنی نمی س منع نمود. علی

ھنگامی که ازدواج و طالق و عّده و ارث بردن زن و شوھر از یکدیگر نازل 
 ».(متعه) نسخ شد، گشت

ۀ دربار ب ھمچنین بیھقی روایت کرده که مردی از عبدالله بن عمر
داند.  پرسید، پس او گفت: حرام است. گفت: ھمانا فالنی آن را روا می متعه

آن را در روز خیبر   ج داند رسول الله ابن عمر گفت: به خدا سوگند که او می
 ایم. حرام نمود و ما بدکار نبوده

 تحریم متعه است.ۀ دھند  این روایت نشان

                                           

 اند روایت کرده س دارمی و ابن ابی شیبه از علی -١
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ل استدالل شیعه برای انجام ازدواج متعه به این سخن خداوند متعا

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنَّ  بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم َ�َما﴿کنند که فرمود:  می
ُ
 ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

 ای فریضه عنوان به را مھرشان شدید، مند بھره آنان از نکاح به چون و« ]٢٤: النساء[
 .»بپردازید

ازدواج زنانی است که ۀ این استدالل درست نیست، زیرا موضوع آیه دربار
توان دریافت؛ و  جایز یا ناجایز است و از آیات قبلی و بعدی آن میھا  آن با

اینکه ھدف از ازدواج حفظ کردن خود و ایجاد نسل است نه خوشگذرانی و 
حیوان در آن بیشتر از انسان است. از ۀ ارضای شھوت و کارھایی که بھر

شکل آن است و معانی مۀ تفسیرگر قرآن و آشکار کنند، سویی دیگر، سنت
مندی را بیان کرده و واضح ساخته که منظور ازدواج شرعی  سنت نوِع بھره

 است. 

ةُ «فرمود:  ج اند که پیامبر امام بخاری و امام مسلم روایت کرده
َ
 الَْمْرأ

لَِع، َ�ْمتََها إِنْ  اَكلضِّ
َ
َ�َها أ  »ِعَوجٌ  َوِ�يَها بَِها اْستَْمتَْعَت  بَِها اْستَْمتَْعَت  َو�ِنِ  َكرَسْ

شکند و اگر  یعنی: زن مانند استخوان پھلو است که اگر راستش کنی می
مند شوی. و در  مند شوی باید با ھمان کجی از او بھره بخواھی از او بھره

 روایت امام مسلم آمده که شکستن آن طالق دادنش است.
کند که آیه بیان کرده است و  پس این حدیث ھمان چیزی را بیان می

 به چون و« ﴾مِۡنُهنَّ  بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم َ�َما﴿اد از قول خداوند متعال: اینکه مر
ازدواج شرعی است که در صورت عدم توافق،  »شدید مند بھره آنان از نکاح

و�رسها «فرمود:  ج برد ھمانگونه که رسول الله طالق آن را از بین می
(و شکستن آن طالقش است) در حالی که ازدواج متعه طالق و  »طالقها

نفقه و میراث ندارد، بنابراین جایز است که مرد با ازدواج متعه زن را کرایه 
عفتی گام بر دارد ھمانگونه که مرد به انجام زنا در مدت  کند و در مسیر بی



 ١٥  باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت

زن ای معلوم و به صورت اختصاصی و بدون مشارکت، با  یک ماه با کرایه
کند،  کند، و بعد از آن با شخص دیگری به ھمین صورت توافق می اتفاق می

آورند. و به ھمین دلیل  با این تفاوت که زناکاران نام ازدواج متعه را نمی

کسانی که متعه  »ال أوتی بستمتعني إال رمجتهام«فرمود:  می س است که علی
 کنم. را رجم میھا  آن اند را اگر نزدم بیاورند حتما کرده

یعنی: تمتعتم  ﴾ِمۡنُهنَّ  بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم َ�َما﴿سخن خداوند متعال: 
نامیده شده چنانکه امام احمد و دارمی از » متاع«مند شدید) و زن  (بھره

ْ�يَا«اند که فرمود:  روایت کرده ج پیامبر ْ�يَا َمتَاِع  وََخْ�ُ  َمتَاٌع، ادلُّ ةُ : ادلُّ
َ
 الَْمْرأ

احِلَةُ  هُ  الَّيِت  ،١الصَّ َمَر، إَِذا َوتُِطيُعهُ  إيَِلَْها، َ�َظرَ  إَِذا �رَُسُّ
َ
  أ

َ
َاِلُفهُ  َوال

ُ
 يَْ�َرهُ  ِ�يَما خت

  َ�ْفِسَها، يِف 
َ

مند شدن و لذت است) است و  یعنی: دنیا متاع (بھره »َماهِلِ  يِف  َوال
بھترین خوشی دنیا زن نیکوکار است. زنی که ھر گاه شوھرش به او بنگرد 

دمان سازد و اگر به او فرمانی دھد اطاعت کند و اگر نزد او نباشد وی را شا
 کند. پسندد با او مخالفت نمی در چیزی که وی در مورد جان و مالش نمی

سپس اینکه ازدواج شرعی، دائمی و ھمیشگی است و با ازدواج متعه که 
یک روز یا یک ھفته یا یک ماه است مخالف است زیرا ازدواج متعه ھدفی جز 

ای که تنھا شھوت خویش را در  برآورده ساختن شھوت ندارد، به گونه
رود و ھرگاه از زنی  ھا فرو می شرمگاه زن ریخته و بیشتر و بیشتر در لذت

رود و با پایان آمیزش، محبتش به پایان  لذت برد به سراغ دیگری می
رسد، زیرا شخص متعه کننده ھدفش حفظ پاکدامنی نیست و بلکه انجام  می

                                           

قسمت اول روایت در صحیح مسلم است و قسمت دوم مربوط به روایتی دیگر است  -١
 که در مسند امام احمد و غیره آمده است.
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ھا است و به این ترتیب بر جنون زن افزوده  نا و تنوع طلبی در شھوتز
 شود. میل می شود نه پاکدامنی او و نسبت به ازدواج شرعی بی می

داشتن زن و حفظ پاکدامنی به  از شرایط ازدواج شرعی تمایل به نگه
او و ایجاد نسل است و اگر با این نیت با زنی ازدواج کند که پس از ۀ وسیل
ا دو روز و یا یک ھفته او را طالق دھد یا اینکه نیت داشته باشد آن زن یک ی

شود  را برای شوھر اولش حالل کند، قطعًا این ازدواج باطل بوده و بسته نمی
ای)   (بز نر اجاره» التیس المستعار«شود و  و زن برای شوھر اولش حالل نمی

 نامیده شده است.
(کسی » محلِّل« ج رسول الله«روایت شده که گفت:  س از ابن مسعود

کند) و  که به قصد حالل کردن زن سه طالقه برای شوھرش با او ازدواج می
ل له« شود) را  اش برای وی حالل کرده می (کسی که زن سه طالقه» محلَّ

به روایت امام احمد و نسائی و ترمذی که این حدیث را ». لعنت کرده است
 ت.صحیح دانسته اس

ِينَ ﴿از آن خبر داده این است:  أل از جمله صفات مؤمنان که الله  َوٱ�َّ
ٰٓ  إِ�َّ  ٢٩َ�ٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َ�َ

َ
وۡ  أ

َ
يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  �

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َوَرآءَ  ٱۡ�َتَ�ٰ  َ�َمنِ  ٣٠َملُوِم�َ 
ُ
 ]٣١-٢٩: المعارج[ ﴾٣١ونَ ٱۡلَعادُ  ُهمُ  فَأ

 کنیزانی یا ھمسرانشان برابر در دارند، مگر ھای خود را نگه می و آنان که شرمگاه«
 بود؛ نخواھند مالمت مورد] صورت این در[ که است، گرفته قرار اختیارشان در که

یعنی کسانی که از آنچه الله  ؛»تجاوزگرند بخواھند، را این از فراتر که آنان و
حالل کرده تجاوز نکرده و به سوی آنچه برایشان حرام نموده  برایشان

 روند. نمی
به مدت یک روز یا ھفته و یا ماه از کارھای ھا  ۀ آنمتعه با زنان و کرای

جاھلیت بوده است سپس در آغاز اسالم که مسلمانان در سختی و فقر بودند 



 ١٧  باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت

بر یعنی سال باقی مانده بود و ھنگامی که خداوند در فتح خی به حالت مباح
متعه را  ج رسول الله، شش ھجرت مسلمانان را از نظر مالی توانمند ساخت

 ُكنُْت  قَدْ  إِ�ِّ «به فرمان الله برای ھمیشه و تا قیامت حرام نمود و فرمود: 
ِذنُْت 

َ
َ  َو�ِنَّ  النَِّساِء، ِمنَ  اِالْسِتْمتَاِع  يِف  لَُ�مْ  أ مَ  قَدْ  ا�َّ   َذلَِك  َحرَّ

َ
 يَْومِ  إِىل

ِقيَاَمِة،ا
ْ
ءٌ  ِمنُْهنَّ  َ�نَْدهُ  اَكنَ  َ�َمنْ  ل   َسِبيلَه، فَلْيَُخلِّ  يَشْ

َ
ُخُذوا َوال

ْ
ا تَأ  ِممَّ

متعه با زنان اجازه داده بودم و ۀ یعنی: من به شما دربار ١»َشيْئًا آتَيْتُُموُهنَّ 
ھمانا الله آن را تا قیامت حرام نمود پس ھر کس نزد او چنین زنانی وجود 

 اید را بر ندارید. دادهھا  آن کند و آنچه به دارد رھایش
بنابراین، ازدواج متعه در ابتدای اسالم ھمانند دوران جاھلیت مباح بود 

دچار فقر شدید و تنگدستی و گرسنگی و برھنگی بودند و ھا  آن چرا که
 کردند و در بین  گاھی در سفرھایشان خرمایی را میان خویش تقسیم می

شد که ھیچیک تن پوش و لنگ را با ھم نداشتند،  ت میھفتاد نفر یافھا  آن
 ھایشان گره زده بودند. لنگی داشتند و یا تن پوشی که به گردن

آمده و به او گفت: ای  ج در صحیحین روایت شده که زنی نزد پیامبر
به وی  ج ام تا خودم را به شما ھدیه دھم. پس رسول الله رسول خدا آمده

گرداند، سپس سرش را پایین انداخت. ھنگامی نگریسته سپس نگاھش را بر
که زن مشاھده کرد که وی چیزی نفرمود نشست. پس مردی برخواسته 

وی را به ازدواج من دربیاور ، گفت: ای رسول خدا، اگر نیازی به او نداری
پس فرمود: آیا چیزی داری؟ گفت: نه به خدا سوگند. فرمود: نگاه کن حتی 

مرد گفت: به خدا سوگند انگشتری آھنین نیز » اگر انگشتری آھنین باشد
ندارم. ولی این جامه را دارم و نیمی از آن برای او باشد. و چیزی جز جامه 

                                           

 .۱۴۰۶صحیح مسلم ح  -١
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تواند بکند؟ اگر تو آن  ات چه می با جامه« فرمود:   ج بر وی نبود. رسول الله
رسد و اگر او آن را بپوشد چیزی از آن بر  را بپوشی چیزی از آن به وی نمی

 خواھد بود، اما چیزی از قرآن با خود داری؟تو ن
برو که تو را با مقدار «دانم. فرمود:  گفت: بله، فالن و فالن سوره را می

 ».قرآنی که با خود داری به ازدواج او در آوردم
ای مباح شده بود که  دھد که متعه با زنان در زمانه و این نشان می

است که گفته شده  فتواییخوردن مردار مباح بود و این مفھوم 
بدان فتوا داده است. با این وجود او معصوم نبوده و امام  ب عباس ابن

ھایت را  بینم که شرارت گوید: نمی با تندی با وی سخن گفته و می س علی
 آن را حرام کرده است؟!  ج دانی که رسول الله رھا کرده باشی، مگر نمی

ین چه فتوایی است که نزد او رفته و گفت: ا س ھمچنین سعید بن جبیر
 گویند؟ آن سخن میۀ ام مردم دربار شنیده

گویند که تو متعه با زنان را مباح  گویند؟ گفت: می گفت: چه می
دھند. ابن عباس  ام که شتر سواران بدان آواز سر می ای. و شنیده کرده

 گویند: گویند؟ گفتم: می گفت: چه می

ــــه ــــال جملس ــــا ط ــــيخ مل ــــول للش  أق
 

 يف فتو ابـن عبـاسيا صاح هل لك  
 

ــة ــراف آنس ــة األط ــك يف خرص ــل ل  ه
 

ــاس  ــدر الن ــی مص ــواك حت ــون مث  تك
 

گویم: آیا به فتوای ابن  به پیرمرد آنگاه که ماندنش به درازا کشید می
خواھی که تا ھنگام حرکت  ای زیبا نمی کنی، آیا دوشیزه عباس عمل نمی

 مردم ھمدمت باشد.
گفت: به خدا سوگند من گفتم که حرام است مانند  ب پس ابن عباس

 حرمت مردار و خون و گوشت خوک.
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و تأخیر در حرام شدن متعه تا فتح خیبر چیز تازه و عجیبی نیست چرا 
که برای حکمت و مصلحتی بوده است و الله متعال ھرگاه بخواھد حکم 

حرام یکی سازد و احکام از جمله امر و نھی و حالل و  جدیدش را آشکار می
شد ھمانگونه که در ابتدا  نازل می ج پس از دیگری و به تدریج بر پیامبر

َ  إِنَّ «فرمود:   ج گفتند پس پیامبر برخی با برخی دیگر در نماز سخن می  ا�َّ
ْمِرهِ  ِمنْ  ُ�ِْدُث 

َ
ا َو�ِنَّ  �ََشاءُ  َما أ ْحَدَث  ِممَّ

َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
َالةِ  يِف  تََ�لَُّموا ال یعنی:  .١»الصَّ

سازد و از جمله  ھمانا الله ھر فرمان جدیدی که ارده کند را آشکار می
 ھای جدید این است که در نماز سخن نگویید. فرمان

وۡ  َءايَةٍ  مِنۡ  نَنَسخۡ  ۞َما﴿و خداوند سبحان فرموده: 
َ
تِ  نُنِسَها أ

ۡ
ۡ�ٖ  نَأ

َ�ِ  ٓ  ّمِۡنَها
وۡ 
َ
ۗ  أ ٓ  نماییم، پاک] ھا ذھن از[ را آن یا کنیم نسخ را ای آیه ھر« ]١٠٦: البقرة[ ﴾ِمۡثلَِها

. در ابتدای اسالم خوردن مشروب مباح »آوریم می را ھمانندش یا آن از بھتر
ای که برای آماده سازی تحریم آن نازل شد این سخن  بود و اولین آیه

َها﴿خداوند متعال بود:  ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا لَٰوةَ  َ�ۡقَرُ�وا نُتمۡ  ٱلصَّ

َ
 ُسَ�َٰرىٰ  َوأ

 ٰ ْ  َح�َّ  نماز مستی به حال در آوردگان، ایمان ای« ]٤٣: النساء[ ﴾َ�ُقولُونَ  َما َ�ۡعلَُموا
و پس از آن الله این آیه را نازل  »گویید می چه بدانید که زمانی تا نایستید،

ٓ  قُۡل  َوٱلَۡمۡيِ�ِ�  ٱۡ�َۡمرِ  َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿فرمود:   لِلنَّاِس  َوَمَ�ٰفِعُ  َكبِ�ٞ  إِثۡمٞ  �ِيِهَما
 ٓ ۡ�َ�ُ  �ۡ�ُمُهَما

َ
 پرسند؛ می تو از قمار و  می درباره« ]٢١٩: البقرة[ ﴾�َّۡفعِِهَما ِمن أ

 از گناھش] لی[و دارد، مردم برای] ھم[ منافعی و است بزرگی گناهھا  آن در: بگو
و ھرگاه گناه و زیان چیزی بیش از نفع آن باشد  ؛»است بیشتر نفعش

خودداری از آن واجب است؛ سپس الله متعال در سال نھم ھجری این 

                                           

 کند. از عبدالله بن مسعود روایت میابویعلی  -١
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َها﴿سخنش را نازل نمود:  ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ َما َءاَمُنٓوا نَصاُب  َوٱلَۡمۡيِ�ُ  ٱۡ�َۡمرُ  إِ�َّ

َ
 َوٱۡ�

ۡزَ�ٰمُ 
َ
ۡيَ�ٰنِ  َ�َملِ  ّمِنۡ  رِۡجٞس  َوٱۡ�  ]٩٠: دة المائ[ ﴾ُ�ۡفلُِحونَ  لََعلَُّ�مۡ  فَٱۡجَتنُِبوهُ  ٱلشَّ

 از و پلید] آزمایی بخت و[ کشی قرعه ابزار و ھا بت و قمار و  ِمی آوردگان، ایمان ای«
این آیه در . »شوید رستگار که بسا کنید، دوریھا  آن از است؛ شیطان] ھای[کار

که نازل شد، بنابراین ھایی است  مائده وجود دارد که از آخرین سورهۀ سور
مسلمانان حالل آن را حالل و حرامش را حرام دانستند. و این تحریمی 

شود. حتی  ابدی و ھمیشگی است که ھر کس آن را حالل بداند کافر می
به خاطر کسانی که پیش از تحریم، شھید شدند و مشروب در  ش صحابه

  را نازل نمود:بود ناراحت بودند پس خداوند متعال این آیه ھا  آن شکم

ِينَ  َ�َ  لَيَۡس ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ْ  �ِيَما ُجَناحٞ  ٱل�َّ ْ  َما إَِذا َطعُِمٓوا  ٱ�ََّقوا
 ْ ْ  وََّءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا  آنچه مورد در نیکوکار مؤمنان بر« ]٩٣: دة المائ[ ﴾ٱل�َّ

 و مؤمن و پرواپیشه که شرطی به نیست، اند گناھی چشیده] شراب تحریم از قبل[
 .»باشند نیکوکار

 زیرا قانون پس از ابالغ الزام آور است و خداوند متعال فرموده است:

�ِ�َ  ُكنَّا َوَما﴿ ٰ  ُمَعّذِ  منحرفی مّلت ھیچ[ ما و« ]١٥: االسراء[ ﴾رَُسوٗ�  َ�ۡبَعَث  َح�َّ
. »]دھیم ھشدار و[ برانگیزیم آنان بر رسولی] قبالً [ اینکه تا کنیم، نمی مجازات] را

یھود ۀ باشد، جایی که قبل و مانند آن نماز خواندن صحابه به سوی مشرق می

 َ�َقلَُّب  نََرىٰ  قَدۡ ﴿  و مسیحیان است تا اینکه الله متعال این آیه را نازل نمود:
َمآءِ�  ِ�  وَۡجِهَك  َنََّك  ٱلسَّ ۚ  قِۡبلَةٗ  فَلَُنَوّ�ِ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ  َشۡطرَ  وَۡجَهَك  فََوّلِ  تَۡرَضٮَٰها
ْ  ُكنُتمۡ  َما وََحۡيُث  ۥۗ  وُُجوَهُ�مۡ  فََولُّوا  آسمان به را تو توّجه« ]١٤٤: البقرة[ ﴾َشۡطَرهُ

 سوی به را تو اینک بینیم؛ می] قبله تعیین فرمان و وحی رسیدن انتظار به[
 شما[ و کن رو مسجدالحرام سوی به. سازیم می متوّجه داری دوست که ای قبله
و مردی به سوی  ؛»شوید متوّجه سو بدان باشید، که ھرجا] نماز ھنگام به ھم
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گروھی از بنی عبداألشھل رفت که به سوی مشرق در حاِل خواندِن نماز 
اش قرآنی  گیرم که الله بر فرستاده صبح بودند پس گفت: الله را گواه می

در حالی که در ھا  آن کنیم پسنازل نمود و فرمان داد که به سوی مکه روی 
 نماز بودند به سوی مکه چرخیدند.

قطعًا الله سبحان ھیچیک از محرمات مانند مشروب و قمار و متعه را 
اش بیشتر است، و به ھمین  حرام ننموده مگر اینکه زیانش آشکار و تباھی

کنند چرا  دلیل علما بر کسی که متعه با زنان را حالل بداند حد جاری می
اجماع صحابه و تابعین و علمای دیگر مسلمان بر تحریم آن تا قیامت  که

شود. و آنچه به صحابه  است و توجھی به تکروی شیعه در این زمینه نمی
َبی و ابن مسعود نسبت می

ُ
متعه  ج در زمان پیامبرھا  آن دھند که مانند أ

 حاشا که اند ـ بر فرض صحت ـ پیش از تحریم بوده است و اگر نه، انجام داده
و اجماع صحابه بر حرام بودن آن  ج پس از تحریم متعه توسط پیامبرھا  آن

 با نصوص صحیح و صریح، چنین کرده باشند.
دھند که گفته: اگر عمر متعه را  نسبت می س ھمچنین سخنی را به علی

کرد؛ و این دروغ و تھمتی  کرد جز انسان بدبخت کسی زنا نمی ممنوع نمی
چرا که در صحیح   س است به گواھی خود علی ب عمرآشکار بر علی و 

متعه و گوشت  ج کند رسول الله بخاری دو حدیث از احادیثی که بیان می
 س روایت کرده است و عمر س االغ را در سال فتح خیبر حرام نمود را علی

 گویند.  چنانکه دشمنانش می، از جانب خودش متعه را حرام نکرده
بن لھیعه از موسی بن ایوب از ایاس بن عامر از بیھقی از طریق عبدالله 

  س متعه را منع نمود. علی ج رسول الله«روایت کرده که گفت:  س علی
یافت پس ھنگامی که ازدواج و  گفت: متعه برای کسی بود که زنی نمی
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(متعه) نسخ ، طالق و عّده و ارث بردن زن و شوھر از یکدیگر نازل گشت
 ».شد

روایتی که امام مسلم از جابر بن عبدالله نقل کرده اما استناد شیعه به 

َقبَْضةِ  �َْستَْمِتعُ  ُكنَّا«که گفت: 
ْ
ِ�يِق  اتلَّْمِر، ِمنَ  بِال يَّامَ  َوادلَّ

َ ْ
 رَُسولِ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  األ

 ِ يِب  ج ا�َّ
َ
ما با یک مشت خرما و آرد در دوران . »ُ�َمرُ  َ�نْهُ  َ�َ�  َحىتَّ  بَْ�رٍ  َوأ
 کردیم تا اینکه عمر منع نمود. و ابوبکر متعه می ج رسول الله

ادعای اینکه عمر متعه را حرام کرد قطعًا باطل است و نھی عمر بسان 
او بوده است ۀ بوده چرا که این کار وظیف  ج ابالغ و اجرای حکم رسول الله

اِهدُ  فَلْيَُبلِّغْ «فرموده:  ج و پیامبر َغائَِب  الشَّ
ْ
ْوىَع  ُمبَلَّغٍ  فَُربَّ  ال

َ
 »َساِمعٍ  ِمنْ  أ

یعنی: باید حاضر به غایب برساند که چه بسا کسی که (حدیث) به وی 
 سخن باشد.ۀ رسانده شده ھوشیارتر از شنوند

و ابوبکر متعه  ج گوید: ما در دوران رسول الله سپس آنجا که می
کردیم، مخالف با احادیث صحیحی است که امام بخاری و مسلم از علی و  می

اند و بعید نیست که این سخن  ـ روایت کردهش  أکوع و ابن عمر ـسلمة بن 
به دروغ از جابر نقل شده باشد یا اینکه بعضی از راویان چیزی را به آن 
اضافه کرده باشند و روایت صحیح ھمان روایتی است که امام مسلم از ربیع 

ِذنُْت  ُكنُْت  قَدْ  إِ�ِّ «روایت کرده که فرمود:   ج بن سبرة از پدرش از پیامبر
َ
 أ

َ  َو�ِنَّ  النَِّساِء، ِمنَ  اِالْسِتْمتَاِع  يِف  لَُ�مْ  مَ  قَدْ  ا�َّ   َذلَِك  َحرَّ
َ

ِقيَاَمِة، يَْومِ  إىِل
ْ
 َ�َمنْ  ال

ءٌ  ِمنُْهنَّ  َ�نَْدهُ  اَكنَ    َسِبيلَه، فَلْيَُخلِّ  يَشْ
َ

ُخُذوا َوال
ْ
ا تَأ  ١»َشيْئًا آتَيْتُُموُهنَّ  ِممَّ

متعه با زنان اجازه داده بودم و ھمانا الله آن را تا ۀ یعنی: من به شما دربار

                                           

 ۱۴۰۶صحیح مسلم ح  -١
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قیامت حرام نمود پس ھر کس نزد او چنین زنانی وجود دارد رھایش کند و 
 اید را بر ندارید. دادهھا  آن آنچه به

در این حدیث ناسخ و منسوخ ذکر شده است و اینکه حرام شدن متعه از 
و ممنوع کردن وی رساندن  س صادر شده نه از سوی عمر  ج سوی پیامبر

 امر و اجرای فرمان الله سبحانه و تعالی بوده است.
باشد که صاحب مقاله به آن استناد  می س مانند آن حدیث ابن مسعود

 َ�ْغُزو ُكنَّا«گوید:  کرده است و این حدیث در صحیحین است. ابن مسعود می
ِ  رَُسولِ  َمعَ   : َ�ُقلْنَا �َِساٌء، نَلَا لَيَْس  ج ا�َّ

َ
ال

َ
 ُ�مَّ  َذلَِك، َ�نْ  َ�نََهانَا، �َْستَْخيِص  أ

َص  نْ  نَلَا رَخَّ
َ
ةَ  َ�نِْكحَ  أ

َ
  بِاثلَّوِْب  الَْمْرأ

َ
َجٍل، إِىل

َ
  ُ�مَّ  أ

َ
ِ  َ�بْدُ  قََرأ َها ﴿ :ا�َّ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ٱ�َّ

َحلَّ 
َ
ٓ أ ْ َطّيَِ�ِٰت َما ْ َ� ُ�َّرُِموا ُ َءاَمُنوا ْۚ  ٱ�َّ َ إِنَّ  لَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ھا  در غزوه ج یعنی: ما ھمراه با رسول الله »]٨٧[المائدة:  ﴾٨٧ٱلُۡمۡعَتِدينَ 
شرکت داشته و زنی نداشتیم پس گفتیم ای رسول خدا آیا خود را اخته 
نکنیم؟ پس ما را از این کار نھی فرمود سپس به ما اجازه داد که زنان را در 
عوض لباس تا زمان مشخص به ازدواج در آوریم. سپس ابن مسعود قرائت 

 است، کرده حالل شما بر اخد که ای پاکیزه ھای نعمت آوردگان، ایمان ای«نمود: 
 .»ندارد دوست را متجاوزان خدا که مکنید، تجاوز] ّحد از[ و نکنید تلّقی حرام

ای که حکم آن از بین رفته  عادت صاحب مقاله این است که به نسخ شده
و عمل بدان باطل گشته استناد کند و ناسخی که محکم بوده و باید به آن 

 را رھا کند. عمل کرده و به موجب آن حکم نمود
کنیم ھمانگونه که در  ما مباح بودن متعه در آغاز اسالم را انکار نمی

دوران جاھلیت چنین بودند و در سفرھای طوالنی زن را با لباس یا مشتی 
 کردند.  خرما و آرد کرایه می
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ۀ ھایشان ـ دربار بنابراین ابن مسعود و جابر ـ بر فرض صحت حدیث
اند  ت و پیش از تحریم متعه سخن گفتهوضعیت خویش به ھنگام جاھلی

خوردن مشروب پیش از آنکه حرام شود سخنانی ۀ ھمانگونه که صحابه دربار
دارند و ھمانگونه که نماز خواندن به سوی مشرق پیش از آنکه جھت قبله به 

در  ج اند و اینکه برخی در دوران پیامبر سوی کعبه تغییر کند را بیان کرده
گفت تا اینکه الله متعال این آیه را نازل نمود:  خن مینماز با دوست خوی س

﴿ ْ ِ  َوقُوُموا ھا  آن به ج یعنی ھمراه با سکوت. و پیامبر ]٢٣٨: البقرة[ ﴾َ�ٰنِتِ�َ  ِ�َّ

َ  إِنَّ «فرمود:  ْمِرهِ  ِمنْ  ُ�ِْدُث  ا�َّ
َ
ا َو�ِنَّ  �ََشاءُ  َما أ ْحَدَث  ِممَّ

َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
 يِف  تََ�لَُّموا ال

َالةِ  سازد و  یعنی: ھمانا الله ھر فرمان جدیدی که بخواھد را آشکار می ١»الصَّ
 ھای جدید این است که در نماز سخن نگویید. از جمله فرمان

زیرا احکام دین از جمله فرایض و محرمات یکی پس از دیگری نازل 
عمل شده و مالک  ج پیامبر شود و به آخرین سخنان و کردار و احکام می

صحابه بر تحریم متعه مانند زنا اجماع ۀ ست و ھمآن اۀ ھر کار خاتم
نسبت داده شده که وی متعه را  ب اند جز قولی که به ابن عباس داشته

وی را  س برای شخص مضطر جایز دانسته است و با این وجود امام علی
مالمت کرده و به تندی او را مورد خطاب قرار داده و به وی گفته: تو 

ن عباس از فتوایش بازگشت. صحابه نیز پس اب شخصی سرگشته ھستی؛
 ھای دیگر ممکن بود در فتوایشان اشتباه کنند. مانند انسان
» الحجه«ازدواج متعه در ۀ گوید: دربار می٢»الروضة الندیة«صاحب 

چند روز اجازه داد سپس از آن نھی فرمود. اما رخصت  ج گوید: پیامبر می

                                           

 کند. ابویعلی از عبدالله بن مسعود روایت می -١
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که ابن عباس آن را برای  ھمانگونه، به خاطر نیازی بود که وجود داشت
رود که اھل آن نیست ذکر کرده است. ابن عباس  کسی که به شھری می

کند که متعه در آن زمان کرایه کردن به خاطر لذت جویی نبوده  اشاره می
چرا که کرایه ، منزل بوده استۀ است بلکه به خاطر نیازھا از جمله ادار

است و زشتی و وقاحتی  خروج از طبیعت انسانی، کردن برای لذت جویی
 پذیرد! است که فطرت سالم آن را نمی

اما نھی از آن به خاطر این بوده که این نیاز در غالب اوقات از بین رفته 
شود چرا که با تمام شدن  است و ھمچنین رواج آن سبب اختالط نسب می

زن از اختیار مرد خارج شده و امور به دست خودش قرار گرفته و ، مدت
 کند؟ یست چه کار میمعلوم ن

ۀ حتی در مورد ازدواِج صحیح که بنای آن بر دایمی بودنش است ادار
توجھی به ازدواج صحیح و  امور بسیار سخت است چه رسد به متعه و بی

ھا  ۀ آنمعتبر در شرع، چرا که اکثر افرادی که به ازدواج رغبت دارند انگیز
توان ازدواج  ری که میھمچنین از امو برآورده ساختن شھوت شرمگاه است.

را از زنا متمایز ساخت این است که ازدواج، زمینه سازی برای ھمکاری 
رگیری و نزاع به صورت علنی ھمیشگی است و اگر چه اصل در آن قطع د

 . »است..
و در شرح السنة آمده که علما بر حرام بودن متعه اتفاق نظر دارند و این 

 مانند اجماع بین مسلمانان است ...

*** 
 



 

 

هایی نیست که امور  نیاز به ازدواج از جمله ضرورت
 ممنوع مانند زنا و متعه را مباح کند

خورد و  کشد ولی از بدن خویش نمی گفته شده: زِن آزاده گرسنگی می
 حتی اگر ناچار شود. پذیرد پستی را نمی

ازدواج متعه برای حالت ضرورت مباح شده و «گوید:  صاحب مقاله می
توانند  بیشتر جوانان به خاطر مشکالت از جمله مھریه و چیزھای دیگر، نمی

اند که ازدواج متعه را  ازدواج شرعی بکنند در نتیجه وارد ضرورتی شده
ار و خون و گوشت برایشان مباح نموده است مانند خوردن گوشت مرد

ای که در گلویشان گیر کرده  ای خمر برای لقمه خوک و نوشیدن جرعه
 ».است

 این گفته به دور از حقیقت است. پاسخ این است که:

 َوَما فَاْجتَنِبُوُه، َ�نْهُ  َ�َهيْتُُ�مْ  َما«فرمود:  ج در حدیث آمده که پیامبر
َمْرتُُ�مْ 

َ
. روایت امام بخاری و امام مسلم از ابوھریره .»ْعتُمْ اْستََط  َما ِمنْهُ  فَاْ�َعلُوا بِهِ  أ

خودداری کنید و آنچه شما را بدان فرمان ، یعنی: از آنچه شما را منع کردم
 دادم در حد توان انجام دھید.

تمامی امور نھی شده را از جمله چیزھایی قرار  ج در این حدیث پیامبر
ارتکاب آن عذری وجود ندارد، واجب است و برای ھا  آن داد که خودداری از

زیرا تحمل امور بر جسم سنگین نیست و  ؛مانند ربا و زنا و خوردن مشروب
مانند خوردن و نوشیدن نیست که بدن به آن محتاج باشد بلکه از اضافات 

تر است و فقط شخص نیاز  است و ترک تمامی امور حرام از انجام آن سودمند
را از انجام آن منصرف کند بر خالف  به عزم و ھمت و نیرو دارد تا نفس
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دستورات که بر اساس توان است: نماز را ایستاده بخوان پس اگر نتوانستی 
زیرا الله سبحان نفس را  ؛نشسته بخوان و اگر نتوانستی به صورت خوابیده

 اش مکلف نموده است. تواناییۀ جز به انداز
جام داد باید با اجرای بنابراین اگر کسی یکی از امور ممنوع یا حدود را ان

 َوَ� ﴿حد یا تعزیر مناسبی که به اجتھاد قاضی بستگی دارد، مجازات شود 
ُخۡذُ�م

ۡ
فَةٞ  بِِهَما تَأ

ۡ
ِ  دِينِ  ِ�  َرأ  به نسبت خدا حکِم ] اجراِی [ در« ]٢: النور[ ﴾ٱ�َّ

زیرا آنکه خودش را احترام نکند به او احترام  ؛»نشوید رأفت دستخوش آنان

ُ  يُِهنِ  َوَمن﴿شود  نمی ۡكرٍِ��  ِمن َ�ُۥ َ�َما ٱ�َّ  خوار خدا را ھرکه و« ]١٨: الحج[ ﴾مُّ
ای  برای اینکه الله حدود را وسیله .»داشت نخواھد ای دارنده گرامی گرداند،

جھت بازداشتن از امور ممنوع مانند زنا و ازدواج متعه و غیره قرار داده 
در مورد کسی که زنای کبیره  است، بنابراین ھمانگونه که عذِر ضرورت،

باشد نیز  شود در مورد متعه که حرام و بسان زنا می انجام داده پذیرفته نمی
 اینچنین است.

حرام بودن ازدواج متعه مانند حرام بودن مردار و : اند اینکه برخی گفته
قرار ھا  آن خون و گوشت خوک است، این تعریف در چارچوب تحریم

 فریب و پوشش وجود دارد. گیرد و در آن نوعی نمی
زیرا ازدواج متعه تا قیامت حرام شده است ھمانگونه که امام مسلم از 

 ُكنُْت  قَدْ  إِ�ِّ «فرمود:  ج بن سبرة از پدرش روایت کرده که پیامبر  ربیع
ِذنُْت 

َ
َ  َو�ِنَّ  النَِّساِء، ِمنَ  اِالْسِتْمتَاِع  يِف  لَُ�مْ  أ مَ  قَدْ  ا�َّ   َذلَِك  َحرَّ

َ
 يَْومِ  إِىل

ِقيَاَمِة،
ْ
ءٌ  ِمنُْهنَّ  َ�نَْدهُ  اَكنَ  َ�َمنْ  ال   َسِبيلَه، فَلْيَُخلِّ  يَشْ

َ
ُخُذوا َوال

ْ
ا تَأ  ِممَّ

متعه با زنان اجازه داده بودم و ۀ یعنی: من به شما دربار .١»َشيْئًا آتَيْتُُموُهنَّ 
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ھمانا الله آن را تا قیامت حرام نمود پس ھر کس نزد او چنین زنانی وجود 
این خطبه را  ج اید را بر ندارید. پیامبر دادهھا  آن دارد رھایش کند و آنچه به

در سال فتح مکه خواند. بنابراین این تعریف بسنده و کامل است ھمانگونه 

َ فََرَض  إِنَّ «روایت نموده که فرمود:  ج که دارقطنی از پیامبر  فَال فََرائَِض، ا�َّ
مَ  تَُضيُِّعوَها، دَ  تَنْتَِهُكوَها، فَال اٍت،ُحُرمَ  وََحرَّ  وََسَكَت  َ�ْعتَُدوَها، فَال ُحُدوًدا، وَحَّ

ْشيَاءَ  َ�نْ 
َ
ھایی را  یعنی: ھمانا الله فرض »َ�نَْها َ�بَْحثُوا فَال �ِْسيَاٍن، َ�ْ�ِ  ِمنْ  أ

را تباه نکنید و چیزھایی را حرام نموده پس آن را انجام ھا  آن قرار داده پس
چیزھایی ۀ موده پس به آن تجاوز نکنید و دربارندھید و حدودی مشخص ن

 نباشید.ھا  آن آنکه فراموش کرده باشد پس در پی سکوت نموده است بی
ھای ابدی تا روز قیامت  حرام بودن مردار و خون و گوشت خوک از حرام

نیست بلکه دارای مدتی ھست که آن مدت وجود ضرورتی است که سبب 
که انسان دچار گرسنگی شدیدی شد که باشد پس ھرگاه ھا  آن مباح شدن

ای که رمق  در شرف مرگ قرار گرفت خوردن مردار یا گوشت خوک به اندازه
ھا  آن شود و اگر به خاطر نخوردن و توانش را به دست آورد برایش مباح می

اند: من بر شخصی که به  رود. برخی از علما گفته بمیرد گناھکار به شمار می
خوانم زیرا او خود را  ز مردار نخورده است نماز نمیخاطر گرسنگی مرده و ا

باید نفس خویش را  در از بین بردن نفسش یاری کرده است در حالی که
مردم را زنده ۀ داشت که ھرکس نفسی را زنده کند گویی ھم زنده نگه می

 کرده است.
و مانند آن مباح شدن خون به ھنگام ضرورت است که امروزه برای 

برای حفظ سالمتی مجروحان و   ترین وسایل و درمان از بزرگپزشکان، یکی 
اند و خون از  ھای عمیق ھستند یا اینکه تیر خورده کسانی که داری زخم

جریان آن در ۀ بدنشان خارج شده، گشته است و در حالت ضرورت بوسیل
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اش را به دست  پردازند تا شخص بیمار زندگی و سالمتی جسم به درمان می
اگر خون از بدن خارج شود جسم زنده نخواھد ماند، بر خالف  آورد چرا که

ازدواج متعه که ضرورتی برای آن وجود ندارد بلکه با ترک آن سالمتی 

أقلل من النكاح فإنه نور «به مردی فرمود:  ج یابد. رسول الله افزایش می

یعنی: از آمیزش بکاه چرا که سبب قوی شدن چشم و » عينك وقوة ساقيك
 . ١شدن پاھایت استنیرومند 

 و گفته شده: 

ـــه  أقلـــل نكاحـــك مـــا اســـتطعت فإن
 

 مـــــاء احليـــــاة يصـــــب يف األرحـــــام 
 

توانی از آمیزش بکاه چرا که این آب زندگی است که در  یعنی: تا می
 شود. ھا ریخته می رحم

ازدواج متعه را ، کند اگر شھوِت آمیزش که انسان در نفسش احساس می
شد که زنا برای ضرورت جایز است چرا که  ه میساخت گفت برای او مباح می

حکم ھر دو یکی است، بلکه متعه از زنا بدتر است زیرا زناکاران کار خویش را 
 زنند. کنند ولی اھل متعه آشکارا به این کار دست می مخفی می

ھای  یکی از افراد مورد اطمینان برایم گفته: به اصفھان رفتم پس زن
ه در صف ایستاده و با صدای بلند مردان را صدا بسیاری را مشاھده کردم ک

 زنند: متعه .. متعه !!! می
زن برای یک یا دو روز و یک ۀ کرایھا  ۀ آنھنگامی که در مذھب و عقید

پدر و ولی او جایز ۀ یا دوبار و با دختری که ُنه یا َده سال دارد بدون اجاز

                                           

ھای معتبر حدیثی  ثابت نیست و در ھیچکدام از کتاب ج چنین روایتی از پیامبر -١
 وارد نشده است. مترجم
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ھای  درشتی از ویژگیدانستم که قطعًا این کار زنا است و ھیچ ریز و ، است
 زنا نبوده مگر اینکه در خود گرد آورده است.

دانیم نامگذاری اشیاء از حقیقت و اوصاف آن  ماند نام متعه، که می می
از مردمی خبر داده که مشروب  ج کاھد ھمانگونه که پیامبر چیزی نمی

 نھند. خورند و نامش را چیزی دیگری می می
ھا اھداف و  در عقد و پیمان ت کهھای اصولی این اس یکی از قاعده

 ھا. مفاھیم معتبر است نه الفاظ و مبانی آن
بنابراین ادعای تاب و تحمل نداشتن حجتی سست است ھمانند کسی 

اندازد در حالی که قضا و قدر گناھی  که گناھش را به گردن قضا و قدر می
گناھکارند. ھنگامی که دزدی را نزد عمر بن ھا  آن مرتکب نشده و

آوردند گفت: چه چیز تو را وادار به دزدی کرد؟ گفت: قضا و قدر  س طابخ
گفت: و من با قضا و قدر الله دست تو را قطع   س الله مرا وادار نمود. عمر

 .١کنم پس فرمان داد و دستش را قطع کردند می
خداوند متعال اجرای حد را برای بازداشتن از ارتکاب جرم قرار داد و 

اجرا شود برای اھلش بھتر از این است که چھل روز حدی که در زمین 
خواری  ھا از جمله زنا و مشروب باران ببارد چرا که حدود از انتشار زشتی

ۀ کاھد، و از ھیچ کس ادعای وجود ضرورت و عدم شکیبایی به خاطر غلب می
شھوت بر عقل، پذیرفته نیست که اگر چنین باشد امر به معروف و نھی از 

 شود. تباه می، احکام شریعت بر آن است منکر که مدار
توان گفت که زنا در ھنگام ضرورت برای کسی که تاب و تحمل  آیا می

فرموده:  أل دست کشیدن از آن را ندارد مباح است؟ در حالی که الله

ِينَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٢٩َ�ٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱ�َّ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َ�َ
َ
وۡ  أ

َ
يَۡ�ٰنُُهمۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
� 
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 ٣١  باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َوَرآءَ  ٱۡ�َتَ�ٰ  َ�َمنِ  ٣٠َملُومِ�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ 
ُ
 ﴾٣١ٱۡلَعاُدونَ  ُهمُ  فَأ

 در مگر، کنند ھای خویش محافظت می ه و کسانی که از شرمگا« ]٣١-٢٩: المعارج[
 این در[ که است، گرفته قرار اختیارشان در که کنیزانی یا ھمسرانشان برابر

 .»تجاوزگرند بخواھند، را این از فراتر که آنان و بود؛ نخواھند مالمت مورد] صورت
خداوند متعال در این آیات ھر کس که در پی ازدواجی غیر از ازدواج 
شرعی و ملک یمین باشد را از درگذرندگان از حدود الھی قرار داده است و 

 ادعای عدم صبر در برابر شرب خمر نیز اینگونه است.
ای که در خطر مرگ  توان خوردن مردار برای شخص درمانده چگونه می

اند اگر  قرار دارد را با متعه قیاس کرد؟! در حالی که برخی از علما گفته
توان چنین امری  شود، پس چگونه می نخورد و بمیرد بر او نماز خوانده نمی

 را، با ترک شھوت به آمیزش که احتمال مرگ برای شخص وجود ندارد،
قیاس کرد. حتی برخی از اشخاص با وجود احساس شھوت، مجرد ماندن را 

به ، ای که در گلو گیر کرده دھند. قیاس آن با پایین بردن لقمه ترجیح می
ای مشروب نیز که شاید یک بار ھم در دنیا اتفاق نیافتاده باشد  جرعهۀ وسیل

 به ھمین صورت است.
برای مباح بودن ربای نسیه در ایم که برخی از علما این حجت را  دیده

شمارد، و  ربا را کافر میۀ اند که مباح دانند ای به کار برده مورد درمانده
شک این کار رخصتی سطحی و خشک است در حالی که نباید با  بی

ھای افراطی و یا ساختن دلیلی که  گیری ھای سطحی و یا سخت ّرخصت
 ریعت مخالفت نمود.نماید، با احکام ش پایبندی به حکم را سست می

ۀ ربا را در جایگاھی حرام نمود که ھم ج این در حالی است که پیامبر

َاِهِليَّةِ  َوِرَ�ا«مردم حضور داشتند، در حجة الوداع و فرمود: 
ْ
ُل  َموُْضوٌع، اجل وَّ

َ
 َوأ
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َضعُ  ِرً�ا
َ
ِلِب، َ�بْدِ  بِْن  َ�بَّاِس  ِرَ�ا ِرَ�انَا أ یعنی: و ربای  ١»هُ لُكُّ  َموُْضوعٌ  فَإِنَّهُ  الُْمطَّ

کنم ربای عباس بن  جاھلیت باطل است و ولین ربا که آن را باطل می
 آن باطل است.ۀ عبدالمطلب است که ھم

پس ربا را به صورت کلی و بدون استثناء حرام اعالم نمود با وجود اینکه 
ای که در  ھای گسترده اکثر تجارتشان بر اساس آن بود و قریش به تجارت

دادند و به خاطر گسترِش داد و  تانه و زمستانه انجام میسفرھای تابس
گاھی از اینکه بیشتر عرب   ستدھای ربوی در بین عرب مشھور بودند، و با آ

عسره که اندکی پیش از حجة ۀ بردند و در غزو در نیاز و فقر شدید به سر می
و کردند،  الوداع بود یک دانه خرما را به عنوان سھمیه میان خود تقسیم می

انجام ربا برای شخص ناچار و درمانده را مباح  ج با این وجود رسول الله

 َ�َهيْتُُ�مْ  َما« گیرد که فرمود: ننمود چرا که در عموم این سخنش قرار می
 خودداری کنید.، یعنی: از آنچه شما را منع کردم »فَاْجتَنِبُوهُ  َ�نْهُ 

شود، رھا کردن زیرا ھرگاه که نیت شخص درست شده و عزم او راستین 
 شود چنانکه گفته شده: حرامی که به آن انس گرفته برایش آسان می

 والنفس كالطفل إن هتملـه شـب عـىل
 

ـــنفطم   حـــب الرضـــاع وإن تفطمـــه ي
 

یعنی: نفس انسان مانند کودکی است که اگر رھایش کنی پیوسته 
 .کند شیرخوارگی را رھا می، ماند و اگر او را از شیر بگیری شیرخواره می

از داد و ستدھای ربوی دست کشیدند و یادی   ش به ھمین دلیل صحابه
از آن میانشان باقی نماند؛ به خاطر اجرای فرمان الله و اطاعت از رسول او، 

توانیم رھایش کنیم؛ زیرا ھر کس به خاطر الله چیزی را  و نگفتند که نمی

َ  َ�تَّقِ  َوَمن﴿دھد  ش را می الله در عوض به او بھتر، رھا کند ُۥ َ�َۡعل ٱ�َّ  مِنۡ  �َّ
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 ٣٣  باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت

ۡمرِهِۦ
َ
� أ  پدید آسانی کارش در خدا کند، پروا خدا از ھرکه و« ]٤: الطالق[ ﴾�ُۡ�ٗ

َ  َ�تَّقِ  َوَمن﴿ .»آورد می ُۥ َ�َۡعل ٱ�َّ  ﴾َ�ۡتَِسُبۚ  َ�  َحۡيُث  مِنۡ  َوَ�ۡرُزۡقهُ  ٢َ�ۡرَٗجا �َّ
 را] ھا دشواری از[ خروج راه برایش خدا کند، پروا خدا از ھرکه و« ]٣-٢: الطالق[

 .»کند می عطا اش روزی َبَرد، نمی گمان که جایی از و گشاید، می
شکل از مشروبی که با آن خو گرفته و بر محبتش پرورش  ھا به ھمین آن

ھا را از  یافته بودند دست کشیدند و ھنگامی که خبر تحریم آن رسید ظرف
ھای مشروب را با  انداختند سپس به به بازار رفته و مشک دستانشان می

گفتند: به خدا  ھا جاری شده می چاقو پاره کردند تا جایی که در کوچه
ریختم اما امروز الله تو را خوار نمود  خاطر احترامت تو را نمیسوگند اگر به 

ُ  يُِهنِ  َوَمن﴿ ۡكرٍِ��  ِمن َ�ُۥ َ�َما ٱ�َّ  گرداند، خوار خدا را ھرکه و« ]١٨: الحج[ ﴾مُّ
توانیم ترکش کنیم و با ادعای  و نگفتند: نمی »داشت نخواھد ای دارنده گرامی

 ازدواج متعه نیز ھمینگونه است.ۀ ضرورت از آن شانه خالی نکردند، و دربار
عرب در زمان جاھلیت زن را در عوض لباس و مقداری شیر خشکیده و 

کردند و ھنگامی که خبر حرام شدن آن به گوششان رسید و  جو کرایه می

ِذنُْت  ُكنُْت  قَدْ  إِ�ِّ «انده و فرمود: برایشان سخن ر ج پیامبر
َ
 يِف  لَُ�مْ  أ

َ  َو�ِنَّ  النَِّساِء، ِمنَ  اِالْسِتْمتَاِع  مَ  قَدْ  ا�َّ   َذلَِك  َحرَّ
َ

ِقيَاَمِة، يَْومِ  إِىل
ْ
 اَكنَ  َ�َمنْ  ال

ءٌ  ِمنُْهنَّ  َ�نَْدهُ    َسِبيلَه، فَلْيَُخلِّ  يَشْ
َ

ُخُذوا َوال
ْ
ا تَأ یعنی: من  ١»َشيْئًا آتَيْتُُموُهنَّ  ِممَّ

متعه با زنان اجازه داده بودم و ھمانا الله آن را تا قیامت حرام ۀ به شما دربار
ھا  آن نمود پس ھر کس نزد او چنین زنانی وجود دارد رھایش کند و آنچه به

 اید را بر ندارید.  داده
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 باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت    ٣٤

ھمگی از آن دست کشیدند، ثروتمند و فقیر، زیرا از جمله چیزھایی بود 
قیامت و برای ھمیشه حرام گشته بود چنانکه لفظ حدیث بیانگر آن  که تا

ھای دراز  است. از سویی دیگر ازدواج از اموری است که برخی از مردم سال
کنند بویژه رؤسا و  با وجود مردانگی و قدرت شھوتشان در برابر آن صبر می

ه بھا  آن مجاھدان و کسانی که به علم و تجارت و صنعت مشغول ھستند،
کشند بدون اینکه احساس سختی کنند و گاھی  صورت کلی از آن دست می

مانند و ولی از مجرد بودن احساس سختی  دو یا سه سال از خانواده دور می
و خود من از کسانی بودم که برای طلب علم چھار سال از خانواده  کنند نمی

را دور بودم ولی مشقتی به خاطر غربت و مجرد بودن احساس نکردم زی
مشغول به علم و اعمال دینی و مالی بودم که نیازمند به صرف کامل وقت 

 شود: بود تا جایی که گفته می

 قــــوم إذا حــــاربوا شــــدوا مــــآزرهم
 

 عــــن النســــاء ولــــو باتــــت بأطهــــار 
 

کنند حتی اگر  پردازند با زنان آمیزش نمی مردمی که ھرگاه به جنگ می
 زنانشان در حالت پاکی باشند.

اشتیاق ھا  آن که به ھمنشینی با زنان و ماندن در میانقطعا کسانی 
کنند  فراوان دارند، افرادی بیکار و عاطل ھستند، کسانی که نه کار دین می

افراد ھوسرانی ھستند که از این لذت به سوی بعدی در ، و نه کار دنیا
کند تا جایی که گفته شده: اگر  حرکتند و چیزی اشتھای آنان را سیر نمی

زنان عراق با مردی باشند و زنی از شام آمده و از زیبایی او برایش تمامی 
 زنان عراق.ۀ کند که او نیز ھمسرش باشد به اضاف گفته شود آرزو می

 و گفته شده: 

ـــــرزه ـــــني حت ـــــنفس ح ـــــبع ال  ال يش
 

 وال يــــزال هلــــا فــــی غــــريه وطــــر 
 

 وال تــــزال وإن كانــــت هبــــا ســــعة
 

ـــر  ـــه نظ ـــر ب ـــیء مل تظف ـــی الش ـــا إل  هل
 



 ٣٥  باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت

ھای دیگر  شود و پیوسته در پی لذت اگر برخوردار کنی سیر نمی نفس را
و ھمواره اگر چه در فراخی باشد نگاھش به چیزی است که به دست . است

 نیاورده است.
شود و کسی که به  اش راضی باشد، بھره مند می اما کسی که به زندگی

 شود. آوری زنان باشد دچار زیان می خاطر لذت در پی جمع
کنیم که شعرای عرب مانند امرئ القیس و زھیر و عمر بن  یمشاھده م

 ھای أبی ربیعه و افراد بسیار دیگری که در مدح و وصف زنان و ذکر زیبایی
خواستند  اند به ویژه ھنگامی که می با دقت فراوان، زیاده روی کردهھا  آن

اش را  ای را به شخصی بزرگ تقدیم کنند، ھمانگونه که زھیر قصیده قصیده
ۀ ھر چه مدح و تعریف دربارھا  آن به معشوقش سعاد تقدیم کرد، زیرا نزد

ھایی که شامل  شد، بنابراین در وصف زیباروی بھتر بود نسیبشان بیشتر می
کردند تا جایی که گفته شده: ھرچه دروغش  راست و دروغ بود مبالغه می
اختالط فراوان بیکاری و ۀ ھا به خاطر غلب اینۀ بیشتر باشد گواراتر است. ھم

 با زنان در بادیه ھنگام جاھلیت بوده است.
شد چرا که به پاکدامنی  در زبانشان به تصویر کشیده میھا  آن البته عشق

با زنان ھنگامی که  ج و عفت مشھور بودند و در داستان بیعت پیامبر

نْ  ىلَعَ  ُ�بَايِْعنَ «فرمود: 
َ
  أ

َ
نَ  ال

ْ
� ِ  �رُْشِ   َشيْئًا، بِا�َّ

َ
َ  َوال ْ�َن،�   رْسِ

َ
یعنی:  .١»تَْزِ��َ  َوال

کنید بر اینکه با الله چیزی را شریک قرار ندھید و دزدی و زنا  بیعت می
کند ای رسول خدا؟! این  نکنید. پس ھند گفت: مگر زن آزاد ھم زنا می

 شد. برایش عجیب بود زیرا زنا در میان کنیزان انجام می
و ضروری بودن آن از نظر  خواھیم نیاز شدید مرد به زن در اینجا نمی

جنسی یا اجتماعی را انکار کنیم؛ ولی شایسته نیست این نیاز ضروری به 
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 باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت    ٣٦

ھا از جمله زنا و ازدواج متعه برسد زیرا این نیاز از  حالل کردن حرامۀ درج

 لِلنَّاِس  ُزّ�ِنَ ﴿فرماید:  ھای زندگی است و الله متعال می ھا و نعمت ّجمله لذت
َهَ�ٰتِ  ُحبُّ   زن مورد در نفس، تمایالت به عشق« ]١٤: عمران ال[ ﴾ٱلنَِّسآءِ  مِنَ  ٱلشَّ

فرموده:   ج و زینت دھنده، الله است و پیامبر »است شده آراسته مردم نظر در

َما« يُب  النَِّساءُ  ُدْ�يَاُ�مُ  ِمنْ  إِيِلَّ  ُحبَِّب  إِ�َّ یعنی: از دنیای شما زنان و  .١»َوالطِّ
 داده شده است.خوشبویی برایم محبوب قرار 

نیاز شدید و احتیاج مرد به زن سخن ۀ ھایم دربار در برخی از کتابچه

نۡ  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ ﴿فرماید:  آنجا که الله ـ سبحانه و تعالی ـ می، گفتم
َ
 َخلَقَ  أ

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م
َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ْ  أ ةٗ  بَۡيَنُ�م وََجَعَل  إَِ�َۡها ّلِتَۡسُكُنٓوا َودَّ  ﴾َورَۡ�َةً  مَّ

 آرام کنارشان در تا آفرید شما برای ھمسرانی خودتان جنس از و« ]٢١: الروم[
 .»آورد پدید مھربانی و دوستی شما بین و گیرید

گفتیم که زن آرامش شوھر است و انس و شادمانی و سرور به ارمغان 
آورد، در غم و اندوه او شریک شده و مرد با وجود ھمسرش بسان پادشاه  می
ھای  ھا زنده زن شود و چه بیچاره است مردی که زن ندارد و بی سرور میو 

پست و مردگان بد ھستند. ھمچنین مرد برای زنش بزرگی و نعمت است و 
اش را از بین برده و در بر آورده ساختن  ضعف او را جبران نموده و تنھایی

و مادر کند و زن را سرور خانه و خوشبخت قوم  نیازھا و خرجی او تالش می
ھا در زنی که متعه کرده باشد وجود  سازد. و این ویژگی پسران و دختران می

 ندارد چرا که ھمسر نیست.
نزاعی که داشته با وی ۀ زمانی که زنی نزد عمر بن خطاب آمده و دربار

 به جدال پرداخت این شعر را برایش سرود:
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 ٣٧  باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت

 إن النســـــاء شـــــياطني خلقـــــن لنـــــا
 

ـــــاهللا مـــــن رش الشـــــياطني   نعـــــوذ ب
 

به خدا از شر ، اند ھایی ھستند که برایمان آفریده شده زنان شیطان
 .١بریم ھا پناه می شیطان

 گوید: آن زن گفت: اینگونه نیست بلکه شاعر می

ــــم ــــن لك ــــاحني خلق ــــاء ري  إن النس
 

ــــاحني  ــــم الري ــــتهی ش ــــم يش  وكلك
 

شما ۀ اند و ھم ھای خوشبویی ھستند که برای شما آفریده شده ھا گل زن
 ھای خوشبو را دوست دارید. گلبوییدن 

کند که ادعا کرده  بینیم که صاحب مقاله به سخنی استناد می سپس می
سخن ابن قیم در زاد المعاد است در حالی که دروغ است و ابن قیم با 

 قاطعیت حرام بودن متعه را اعالم کرده است.
ای کرده است.  ابن قیم در موضوع فتح مکه به تحریم متعه نیز اشاره

اند: در روز خیبر حرام شده است و احادیث  گوید: برخی از علما گفته می
 در صحیح بخاری بیانگر این امر است. س علی

اند که در فتح مکه حرام شده است و او این قول را ترجیح  و برخی گفته

َص «: روایت کرده که س دھد زیرا امام مسلم از سلمة بن أکوع می  رَُسوُل  رَخَّ
 ِ ْوَطاٍس  اَعمَ  ج ا�َّ

َ
در   ج یعنی: رسول الله .»َ�نَْها َ�َ�  ُ�مَّ  ثََالثًا، الُْمتَْعةِ  يِف  أ

 فتح مکه سه بار در مورد متعه اجازه داد سپس از آن نھی فرمود.
پردازد و اینکه آیا حرام بودن آن مانند  سپس به موضوع اختالف می

شگی و در اقامت و تحریم مردار و گوشت خوک بوده؟ یا اینکه تحریم آن ھمی

                                           

ثابت نیست و سبکی در طبقات الشافعیة الکبری  س این گفته از قول عمر بن خطاب -١
امام شافعی زنی را دید و این شعر را خواند اما شاعر واقعی  بدون سند نقل کرده که

 این بیت معلوم نیست و سندی وجود ندارد.



 باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت    ٣٨

باشد؟ و که دومی صحیح است و دلیل آن حدیث ربیع بن سبرة از  سفر می

ِذنُْت  ُكنُْت  قَدْ  إِ�ِّ « ج پدرش است که پیامبر
َ
 ِمنَ  اِالْسِتْمتَاِع  يِف  لَُ�مْ  أ

َ  َو�ِنَّ  النَِّساِء، مَ  قَدْ  ا�َّ   َذلَِك  َحرَّ
َ

ِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِىل
ْ
ۀ درباریعنی: من به شما  ١»ال

 متعه با زنان اجازه داده بودم و ھمانا الله آن را تا قیامت حرام نمود. 
در آن ھنگام به خاطر   ج للهارسول «گوید:  می / سپس ابن قیم

اجازه فرمودند و کسی که در محل اقامت با وجود ، ضرورت و نیاز در نبرد
اقع از حد ای بدھد، در و فراوانی زنان و امکان ازدواج شرعی چنین اجازه

 ». تجاوز کرده و الله متجاوزان را دوست ندارد
گوید تحریم متعه در  بنابراین نصوص صحیح و صریح ادعای کسی که می

زمان عمر و بر اساس اجتھاد وی صورت گرفته و صحابه به خاطر ھیبت عمر 
ھا، دروغ بستن  کند و تمامی این حرف اند، را رد می درخواستش را پذیرفته

 باشد. می س و عمر بن خطاب ج و پیامبرش أل بر الله
این گفته را ندیدیم بلکه نوعی ۀ ھمچنین سند صحیح و حتی حسن دربار

دشمنی شدیدی  س تھمت و دروغ علیه عمر است چرا که شیعیان با عمر
کنند، با وجود  دارند و به ھمین دلیل قول تحریم متعه را به شدت انکار می

کند و توجھی به  اینکه نصوص آشکارا و اجماع عمومی این تحریم را تأیید می
 شود. شذوذ مخالفان نمی

از حج تمتع دارای اصل است و در صحاح وارد شده و  س اما نھی عمر
رأی و نظر گاھی درست و گاھی نادرست  نظر شخصی او بوده است. و

اند. نظر او چنین بوده که حج و عمره باید به  شود و صحابه معصوم نبوده می
صورت مفرد یعنی جداگانه انجام شوند، ولی صحابه با او مخالفت کردند و 
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در حجة الوداع حج تمتع انجام داد و پس از آن، چیزی این  ج رسول الله
 شود.  تا االن به آن عمل میعمل را منسوخ نکرد و 

پس ، بندد روش تمتع این است که شخص در ابتدا به عمره احرام می
کند سپس  ھنگامی که طواف و سعی عمره را انجام داد موھایش را کوتاه می

پوشد و از آنچه برایش مباح است مانند خوشبویی و زنان و  لباسش را می
ممنوعی که پیش از احرام نیز  شود و از چیزھای مند می چیزھای دیگر بھره

کند پس ھنگامی که روز ھشتم ذی الحجه شد  ممنوع بودند خودداری می
 بندد.  برای ادای حج احرام می

ھنگامی که عمر از حج تمتع  ب این ھمان چیزی است که ابن عباس
  گفت: چیزی نمانده که از آسمان بر شما سنگ فرود آید،  نھی نمود ـ

 گویید ابوبکر و عمر گفتند. فرمود و شما میگویم رسول الله  می
به قصد رساندن حکم و   اما نھی از متعه با زنان را ـ بر فرض صحت آن ـ

 مشھور کردن آن به مردم گفته است تا اینکه شاھد به غایب برساند.
دھند که گفته  ٔنسبت می س ھا گفتاری است که به علی یکی از دروغ

. این ١کرد زنا نمی، کرد جز انسان بدبخت میاست: اگر عمر متعه را ممنوع ن
گفتار درست نیست و امام علی از آن مبرا است و در صحیحین از دو طریق 

بن أکوع   متعه را در سال خیبر منع نمود و از سلمة ج روایت شده که پیامبر

َص «روایت شده که گفت:  ِ  رَُسوُل  رَخَّ ْوَطاٍس  اَعمَ  ج ا�َّ
َ
 ُ�مَّ  ثََالثًا، الُْمتَْعةِ  يِف  أ

در فتح مکه سه بار در مورد   ج یعنی: رسول الله رواه مسلم. »َ�نَْها َ�َ� 
 متعه اجازه داد سپس از آن نھی فرمود.

                                           

 .تألیف شیخ محمد حسن محمد باقر نجفی، کتاب جواھر الکالم فی شرائع اإلسالم -١
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ِ  رَُسوُل  َ�َ� «روایت است که گفت:  س و از علی  اَعمَ  الُْمتَْعةِ  َ�نْ  ج ا�َّ
، ُومِ  َوَ�نْ  َخيرَْبَ

ُ
�ِْسيَّةِ  مُحُرِ  حل ِ

ْ
زنان ۀ در فتح خیبر متع  ج یعنی: رسول الله »اإل

و گوشت االغ را نھی نمود. به روایت امام بخاری و امام مسلم و نسائی و 
 ترمذی و ابن ماجه و امام احمد و ابن حبان.

 إِ�ِّ «روایت کرده که فرمود:   ج و از ربیع بن سبرة از پدرش از رسول الله
ِذنُْت  ُكنُْت  قَدْ 

َ
َ  َو�ِنَّ  النَِّساِء، ِمنَ  اِالْسِتْمتَاِع  يِف  لَُ�مْ  أ مَ  قَدْ  ا�َّ   َذلَِك  َحرَّ

َ
 إىِل

ِقيَاَمِة، يَْومِ 
ْ
ءٌ  ِمنُْهنَّ  َ�نَْدهُ  اَكنَ  َ�َمنْ  ال   َسِبيلَه، فَلْيَُخلِّ  يَشْ

َ
ُخُذوا َوال

ْ
ا تَأ  ِممَّ

دم و متعه با زنان اجازه داده بوۀ یعنی: من به شما دربار ١»َشيْئًا آتَيْتُُموُهنَّ 
ھمانا الله آن را تا قیامت حرام نمود پس ھر کس نزد او چنین زنانی وجود 

اید را بر ندارید. روایت مسلم و ابوداود  دادهھا  آن دارد رھایش کند و آنچه به
 و نسائی و ترمذی و ابن ماجه و امام احمد و ابن حبان در صحیحش. 

نکاح متعه جایز « گوید: بخش یازدھم می، »محلی«ابو محمد بن حزم، در 
حالل بود، سپس  ج نیست و آن نکاح مدت دار است و در دوران رسول الله

 ».به صورت قطعی آن را تا قیامت حرام نمود  ج الله متعال بر زبان رسولش
برای «گوید:  سپس بعد از بیان اختالف صحابه در ابتدای تحریم آن می

بر ثابتی است که از طریق کنیم و آن خ حرام بودن آن به یک دلیل اکتفا می
عبدالرزاق از معمر از عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز از ربیع بن سبرة 

و حدیث را . خارج شدیم  ج ایم که گفت: با رسول الله ه روایت کرد، جھنی
بر منبر  ج کند. و در آن آمده: پس گفت: شنیدم که رسول الله ذکر می

جَ تَ  اَكنَ  َمنْ «گفت:  خطبه خوانده و می ةً  َزوَّ
َ
  اْمَرأ

َ
َجٍل  إىِل

َ
 َس�َّ  َما فَلْيُْعِطَها أ
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ا �َْسرَتِْجعْ  َوال لََها، ْ�َطاَها ِممَّ
َ
َ ـ عزّ  فَإِنَّ  َوُ�َفاِرُ�َها، َشيْئًا، أ  قَدْ  وجل ـ ا�َّ

َمَها   َعلَيُْ�مْ  َحرَّ
َ

ِقيَاَمةِ  يَْومِ  إىِل
ْ
یعنی: ھر کس با زنی تا مدت مشخصی  »ال

آنچه برایش نام برده به او بدھد و چیزی از آنچه به وی ازدواج کرده پس 
آن را برای شما تا  أل عطا کرده را پس نگیرد و از او جدا شود که ھمانا الله

 قیامت حرام نموده است.
 شود. گوید: آنچه تا قیامت حرام شده باشد دیگر نسخ نمی ابو محمد می

دگان این بخشی ھستند که نسبت دھن ھا نصوص صحیح و آرامش این
اگر عمر متعه را ممنوع نکرده بود جز بدبخت زنا : «س گفتار به علی

 کند. را تکذیب می» کرد نمی
ممنوعی را ۀ از حکمت الله در شریعت و آفرینش این است که ھیچ درواز

دیگری که مشروع است برایشان گشوده ۀ برای نفس نبسته مگر اینکه درواز
الله در عوض آن چیز بھتری ، الله رھا کندزیرا آنکه چیزی را به خاطر ، است

َ  َ�تَّقِ  َوَمن﴿ کند به او عطا می ُۥ َ�َۡعل ٱ�َّ  َ�  َحۡيُث  ِمنۡ  َوَ�ۡرُزقۡهُ  ٢َ�ۡرَٗجا �َّ
 از[ خروج راه برایش خدا کند، پروا خدا از ھرکه و« ]٣-٢: الطالق[ ﴾َ�ۡتَِسُبۚ 
 .»کند می عطا اش روزی َبَرد، نمی گمان که جایی از و گشاید، می را] ھا دشواری

َ  َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ُۥ َ�َۡعل ٱ�َّ ۡمرِهِۦ مِنۡ  �َّ
َ
� أ  پروا خدا از ھرکه و« ]٤: الطالق[ ﴾�ُۡ�ٗ

 .»آورد می پدید آسانی کارش در خدا کند،
به ازدواج شرعی تشویق نموده زیرا یکی از  ج به ھمین دلیل پیامبر

ْ ﴿فرماید:  نیازی است و خداوند سبحان می اسباب بی نِ�ُحوا
َ
َ�َٰ�ٰ  َوأ

َ
 ٱۡ�

ٰلِِح�َ  ِمنُ�مۡ  ْ  إِن �َمآ�ُِ�مۚۡ  ِعَبادُِ�مۡ  ِمنۡ  َوٱل�َّ ُ  ُ�ۡغنِِهمُ  ُ�َقَرآءَ  يَُ�ونُوا  ٱ�َّ
ُ  فَۡضلِهِۦۗ  ِمن  دھید ھمسر را خود مجردِ  وابستگاِن « ]٣٢: النور[ ﴾َعلِيمٞ  َ�ِٰسعٌ  َوٱ�َّ

 نیازمند اگر دارند؛ شایستگی و ھستند شما اختیار در که کنیزانی و مردان نیز و
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 و بخش فراخی خدا و کرد؛ خواھد نیاز بی راھا  آن خود بخشِی  افزون از خدا باشند،
 اند. چه بسیار فقیرانی که پس از ازدواج ثروتمند شده »داناست

ھای ازدواج و آسان سازی  امتش را به گشودن دروازه ج ھمچنین پیامبر

بَاِب، َمْعرَشَ  يَا«فرماید:  ھا و اسباب آن تشویق نموده و می راه  اْستََطاعَ  َمِن  الشَّ
َاَءةَ 

ْ
ْج، ابل وَّ َغضُّ  فَإِنَّهُ  فَلْيزََتَ

َ
، أ ْحَصنُ  لِلْبرََصِ

َ
ھر ، یعنی: ای جوانان ١»لِلَْفْرِج  َوأ

توانایی ازدواج دارد باید ازدواج کند چرا که دیدگان را بیشتر فروھشته آنکه 
 کند. و از شرمگاه بیشتر محافظت می

 تواند ازدواج کند باید متعه انجام دھد. ولی نفرمود: کسی که نمی

َداقِ  َخْ�ُ «و فرمود:  هُ  الصَّ �رَْسُ
َ
ترین آن است. و  یعنی بھترین مھریه کم ٢»أ

ترین آن است. و اجازه دادند که مھریه زن دو کفش  خرج  بھترین ازدواج کم
یا انگشتری آھنین و یا آموزش یک یا دو سوره از قرآن ، ای طال و یا وزن دانه

عروسی و چیزھای دیگر نیز به ھمین ۀ ھای ولیم ّباشد، و سبک کردن خرج

ْولِمْ «فرمود:  ج صورت است. رسول الله
َ
حتی  یعنی ولیمه بده ٣»�َِشاةٍ  َولَوْ  أ

برخی از ۀ خودش دو ُمد جو را ولیم ج اگر یک گوسفند باشد؛ و پیامبر
و برای ازدواج با ھیچیک از ھمسرانش یا به ازدواج در آوردن  زناش قرار داد

آن کمتر از صد ریال ۀ دخترانش بیش از پانصد درھم تعیین ننمود که انداز
ھا زنا  انگیریھمه آس ؛ بنابراین جز انسان بدبخت کسی با وجود ایناست
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کند و جز شخص بخیل کسی باال بودن مھریه را از خواستگار درخواست  نمی
 .١کند نمی

از سویی دیگر شیعیان برای اثبات نظرشان و فریب عوام و افراد کم عقل 
کنند که بطالن آن آشکار است، آنان برای تأیید  به چیزھایی استناد می

آورند  دروغین که یافتند را مینظرشان ھر حدیث ساختگی و اخبار منکر و 

تمتع ثواب؟ قال: إن اهللا عنه ـ لل قلت أليب جعفر ـ ريض«: از جمله این گفتار که

مل تكلمها كلمة إال كتب ، ، وخالفا علی من أنكرهاكان يريد بذلك وجه اهللا تعاىل

 ُ، فإذا دنا منها غفر اهللا له  اهللا له هبا جنة ومل يمد يده إليها إال كتب اهللا له حسنة

ذنباً، فإذا اغتسل غفر اهللا له بقدر ما مر من املاء علی شعره. قلت: بعدد  بذلك

آیا متعه ثواب دارد؟ گفت: : یعنی: به ابوجعفر گفتم» الشعر؟ قال: بعدد الشعر
کنند  اگر خالصانه برای الله متعال و مخالفت با کسانی که آن را انکار می

گوید مگر اینکه الله به خاطر آن برایش بھشت را  با زن نمی سخنی  باشد،
کند مگر اینکه الله برایش نیکی  نویسد، و دستش را به سوی او دراز نمی می
بخشد  نویسد پس ھرگاه با او نزدیکی کرد الله به خاطر آن گناھش را می می

را  رسد او آبی که به موھایش میۀ پس ھنگامی که غسل نمود الله به انداز
 آمرزد. گفتم: به تعداد موھا؟ گفت: به تعداد موھا. می

إين ملا أرسي يب إلی «دھند که فرمود:  نسبت می ج و سخنی را به پیامبر

السامء حلقني جربيل عليه السالم، فقال يا حممد إن اهللا تبارك وتعالی يقول: إين 

آسمان  . یعنی: ھنگامی که شبانه به»غفرت للمتمتعني من أمتك من النساء

                                           

ای  مشخص کردن آن کتابچهمستحب بودن پایین بودن مھریه و جواز ۀ دربار -١
 توانید به آن مراجعه کنید. ام که می نوشته
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به من ملحق شده گفت: ای محمد، ھمانا الله تبارک  ÷ برده شدم جبریل
کنند  فرماید: من کسانی از امت تو را که زنان را متعه می و تعالی می

 آمرزیدم.
، ۳جلد اول صفحه ، ابو زھره در کتابش به نام موسوعة الفقه اإلسالمی

و این مذھب و «گوید:  یدانند م پس از ذکر گفتار کسانی که متعه را مباح می
باشند ولی در پس این اقوال  است و جمھورشان بر این نظر میھا  آن اعتقاد

برخی از علمای شیعه ھستند که متعه را انکار کرده و به شدت آن را منع 
کنند. زیرا تحریم متعه با نقلی صحیح از دو امام یعنی ابو جعفر محمد بن  می

اند که بسام  روایت شده است: روایت کردهباقر و ابو عبدالله جعفر صادق 
متعه و صفت آن پرسید، جعفر ۀ صیرفی از ابو عبدالله جعفر صادق دربار

دوستِی پنھانی است که الله در ۀ گفت: ھمان زنا است و از جمل س صادق
بسیاری از آیات قرآن نسبت به آن نھی نموده است مانند این سخن خداوند 

ۡخَداٖن�  ُمتَِّخِذيٓ  َوَ�  ُمَ�ٰفِِح�َ  َ�ۡ�َ  ُ�ِۡصنِ�َ ﴿متعال: 
َ
 حالی در« ]٥: دة المائ[ ﴾أ

و سخن  ؛»بگیرید دوست] نھان در[ اینکه نه و عفت، بی نه باشید پاکدامن خود که

ۡخَداٖن�  ُمتَِّخَ�ٰتِ  َوَ�  ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت  َ�ۡ�َ  ُ�َۡصَ�ٍٰت ﴿خداوند متعال: 
َ
 ]٢٥: النساء[ ﴾أ

 . »برنگزینند دوستانی و عفت بی نه باشند، پاکدامن که حالی در«
در کافی از حسن بن یحیی بن زید فقیه عراق آمده که گفت: آل رسول 

بر کراھیت متعه و نھی از آن اجماع دارند. و کراھیت ھمراه با نھی  ج الله
 به معنای تحریم است.

شدت و بزرگترین امام شیعیان به اجماع، یعنی علی ـ کرم الله وجھه ـ به 
شود  اند نزدم آورده نمی متعه را نھی نموده و گفت: کسانی که متعه کرده

 کنم.  را سنگسار میھا  آن مگر اینکه حتما



 ٤٥  باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت

است نھی از متعه را ھا  آن فقه نزدۀ و اصول کافی که یکی از مصادر اربع
نقل کرده است. ھمچنین در کتاب زیدیه از امامان آل بیت به صورت عموم 

کند وی  ادق به صورت ویژه روایاتی را یافتیم که ثابت میو امام جعفر ص
 دانسته است. متعه را زنا می

ولی این شخص قول مباح بودن متعه را به امام بخاری و امام مسلم و 
ھا نسبت  ابن قیم در زاد المعاد و ابن کثیر در البدایة و النھایة و دیگر کتاب

اند و این  تا قیامت مباح دانستهمتعه را ھا  آن داده تا مردم گمان کنند که
ھاست چرا که آنان نیز مانند دیگران بر حرام بودن متعه  دروغی آشکار بر آن

 تا قیامت اجماع دارند.
ھای  متعه چیزی نیست جز گرفتن دوست پنھانی که از عادت نتیجه:

آن سکوت ۀ در ابتدای اسالم دربار ج شود و پیامبر جاھلیت شناخته می
ه زمان مشخص شده برای اعالم تحریم آن فرا رسید یعنی فتح نمود تا اینک

و گفته شده سال فتح مکه. بدون شک متعه با ، خیبر در سال ششم ھجرت
میان مرد و زن که الله با فرمان خویش آن را ۀ اھداف اسالم یعنی رابط

ھماھنگی ندارد و امکان ندارد که الله با فرمان خویش گرفتن ، حالل نموده
 تر پنھانی را حالل بداند.دوست دخ

نازل شده ھیچ کوچک و بزرگی  ج از طرف دیگر قرآن کریم که بر محمد
را که مردم به آن نیاز دارند را فرو گذار نکرده و آیاتی واضح و قاطع آورده 

 که جای ھیچ نزاع و درگیری و اختالفی در آن باقی نگذاشته است.
کند که به شدت به زنان  قرآن کریم از مردی نادار و فقیر حکایت می

تواند مھریه زنان آزاد را بپردازد حال باید چه کند؟ آیا  تمایل دارد و نمی
ای اندک تا مدتی مشخص اجاره کند تا  برایش حالل است که زنی را با کرایه

از او لذت ببرد یا نه؟ این ھمان موضوعی است که ما در پی آن ھستیم. 

ن َطۡوً�  ِمنُ�مۡ  �َۡسَتِطعۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿فرماید:  خداوند متعال می
َ
 يَنِكحَ  أ
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ا فَِمن ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت  يَۡ�ُٰنُ�م َملََكۡت  مَّ
َ
 ٱلُۡمۡؤمَِ�ِٰت�  َ�تََ�ٰتُِ�مُ  ّمِن �

 ُ ۡعلَمُ  َوٱ�َّ
َ
ۡهلِِهنَّ  �ِإِۡذنِ  فَٱنِ�ُحوُهنَّ  َ�ۡعٖض�  ّمِنۢ  َ�ۡعُضُ�م �ِإِيَ�ٰنُِ�م�  أ

َ
 أ

جُ  َوَءاتُوُهنَّ 
ُ
 ُمتَِّخَ�ٰتِ  َوَ�  ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت  َ�ۡ�َ  ُ�َۡصَ�ٍٰت  بِٱلَۡمۡعُروِف  ورَُهنَّ أ

ۡخَداٖن� 
َ
 و آزاد زنان با ازدواج برای] الزم[ مالی توان شما از ھرکه« ]٢٥: النساء[ ﴾أ

 ازدواج[ دارید اختیار در] احیاناً [ که جنگی اسیران از باایمان زنان با ندارد، مؤمن
 با را آنان گوھرید؛یک  از ھمه] آفرینش در و[ است؛ داناتر شما ایمان به خدا ؛]کند
 در بپردازید، ای شایسته نحو به را مھرشان و درآورید خود نکاح به کسانشانۀ اجاز

 .»برنگزینند دوستانی و عفت بی نه باشند، پاکدامن که حالی
ای مشخص تا مدت  و نفرمود: کسی که مھریه ندارد باید با زنی با کرایه

ا َر�َُّك  َ�نَ  َوَما﴿زمان معین متعه کند  آن ۀ اگر حالل بود قرآن دربار ﴾�َِسّيٗ
کرد. و اگر قرار بود متعه مباح شود برای چین شخص  سکوت نمی

شد که توان پرداخت مھریه زنان آزاد را ندارد زیرا در  ای مباح می درمانده
حالت ضرورت قرار دارد و سخن برای بیان راه برون رفت از این ضرورت 

که است؛ الله برای چنین شخصی مباح نمود که با کنیزی ازدواج کند با این
شوند، اما اگر ثروتمند بوده  داند فرزندانش نیز به خاطر مادرشان برده می می

و توان پرداخت مھریه زن آزاد را داشته باشد برایش جایز نیست با کنیز 
ازدواج کند زیرا با برده شدن فرزندانش در واقع خود را خوار و ذلیل کرده 

 است مگر اینکه آن کنیز در ملک خودش باشد. 
یه زمانی نازل شد که برده فراوان بود و ازدواج با کنیز در چنین این آ

حالتی برای شخص نادار ھمان ازدواج شرعی بود و احکام ازدواج شرعی بر 
 شد. آن اجرا می
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نماید که دوتای آن  بنابراین این آیه، ازدواج را به چھار نوع محدود می
بارت بود از ازدواج باشند که ازدواج حالل ع حالل و دوتای دیگر حرام می

 باشد. آن ازدواج شخص فقیر با کنیز میۀ شرعی و دائمی که از جمل
 دوم: ازدواج با کنیز خود.

ھا  آن ھایی که ھر کسی با اما ازدواج حرام عبارت است از: ازدواج فاحشه
 کند. زنا می

دوم: گرفتن دوستان پنھانی که تنھا با دوستش زنا کرده و کسی را با 
کند؛ و علما ازدواج متعه را از قبیل گرفتن دوست پنھانی  یوی شریک نم

ای که بیان شد مانند این سخن خداوند متعال است که  اند و آیه قرار داده

ِينَ ﴿فرماید:  می ٰٓ  إِ�َّ  ٢٩َ�ٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱ�َّ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َ�َ
َ
وۡ  أ

َ
 َملََكۡت  َما أ

يَۡ�ُٰنُهمۡ 
َ
ھای  گاه کسانی که از شرم« ]٣٠-٢٩: المعارج[ ﴾٣٠َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  �

 اختیارشان در که کنیزانی یا ھمسرانشان برابر در مگر، کنند خویش محافظت می
 از فراتر که آنان و بود؛ نخواھند مالمت مورد] صورت این در[ که است، گرفته قرار
 .»تجاوزگرند بخواھند، را این

شود، نه در  یا یک ھفته برای متعه اجاره میزنی که به مدت یک روز 
شود و احکام ھمسر شرعی از جمله  لغت و نه در عرف ھمسر نامیده نمی

 شود. ولی و گواه و نقه و طالق و میراث بر آن اجرا نمی

بَاِب، َمْعرَشَ  يَا«فرماید:  که می ج سخن پیامبر  ِمنُْ�مُ  اْستََطاعَ  َمِن  الشَّ
َاَءةَ 

ْ
ْج، ابل وَّ ْومِ  َ�َعلَيْهِ  �َْستَِطعْ  لَمْ  َوَمنْ  فَلْيزََتَ ُ  فَإِنَّهُ  بِالصَّ

َ
یعنی: ای گروه  »وَِجاء هل

تواند  جوان، ھر یک از شما توانایی ازدواج دارد باید ازدواج کند و آنکه نمی
 نیز بیانگر ھمین آیه است. کند؛ باید روزه بگیرد زیرا شھوتش را کم می

ای مشخص تا  نایی ازدواج ندارد زنی را با کرایهو نفرمود ھر کس توا
زمانی معلوم متعه کند، که اگر جایز بود بیان آن واجب بود و نباید آن را 
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جایز نیست، زیرا فرمان به ، نمود چرا که تأخیر بیان از وقت نیاز پنھان می
ای است که بیشتر مردم و به ویژه جوانان توان   تر از روزه ازدواج متعه آسان

 دھد که متعه مباح نیست. آن را ندارند بنابراین نشان می
این ۀ مباح بودن ازدواج با کنیِز دیگران برای شخص فقیر نیز نشان دھند

است که متعه جایز نیست چرا که کنیز در ھر زمان و مکانی وجود ندارد 
بویژه در این زمان که بردگی به صورت کلی باطل اعالم گشته و مردم 

 اند. دهھمگی آزاد ش
خداوند سبحان در کتابش و بر زبان پیامبرش ، شایسته است که بدانیم

خواری و ازدواج متعه را تحریم نفرمود  حرامی از جمله ربا و زنا و مشروب
 و فساد آن بیشتر از فوایدش است.  آشکار بوده و تباھیھا  آن مگر اینکه زیان

پسران و دختران اگر ازدواج متعه که برای ھر شخصی آسان است برای 
ای که زن با بھایی اندک در مدتی کوتاه مانند یک  جوان مباح شود به گونه

اشخاص این را بر ازدواج و تحمل ، روز یا یک ھفته یا یک بار کرایه شود
 ھای آن ترجیح خواھند داد. مشکالت و مسؤولیت

و گشوده شود، از ازدواج شرعی رویگردان شده ھا  آن و اگر این دروازه بر
دھد بدون شوھر و عاری از بارداری و مشکالت و  زن ترجیح می

ھای آن باقی بماند. زیرا زن فاحشه تمایلی به بارداری و رغبتی به  مسئولیت
ھای گوناگون شده است و  ازدواج دایمی و شرعی ندارد زیرا مسحور لذت

 دھد از این زن به سوی دیگری برود. مرد نیز ترجیح می
زنان  ج رود و رسول الله سل کاھش یافته یا از بین میاینگونه است که ن

و مردانی که در ازدواج تنوع طلب ھستند را لعنت کرده است چرا که 
گری وجود دارد از جمله  ضررھای آن ھمانند ضررھایی است که در فاحشه
 ھا. کاھش نسل و اختالط نسب و دشمنی میان نسل



 ٤٩  باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت

بیش از دیگران از این امر  ایم خود به ھمین دلیل شیعیانی را که دیده
ایم که ثروتمند یا فقیر،  گیری کرده و برایشان ناخوشایند است. نشنیده کناره

ای معلوم به  دخترش را برای یک ھفته یا یک ماه با کرایه، شرافتمند یا حقیر
با این کارشان در ھا  آن نام ازدواج متعه در اختیار مرد دیگری قرار دھد.

دھند در چنین  ٔام زنان خویش دفاع کرده و اجازه نمیواقع از شرف و احتر
 کمیاب است. ھا  آن ای سقوط کنند و حتی زنا در میان پستی

رساند:  این آیه را چنین به پایان می أل به ھمین دلیل است که الله

ُ  يُرِ�دُ ﴿ َ  ٱ�َّ ِينَ  ُسَنَ  َو�َۡهِديَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ  َعلَۡيُ�ۡمۗ  َوَ�ُتوَب  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن ٱ�َّ
 ُ ُ  ٢٦َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ ن يُرِ�دُ  َوٱ�َّ

َ
ِينَ  َوُ�رِ�دُ  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ُتوَب  أ  يَتَّبُِعونَ  ٱ�َّ

َهَ�ٰتِ  ن ٱلشَّ
َ
ْ  أ  روش[ خواھد می خدا« ]٢٧-٢٦: النساء[ ﴾٢٧َعِظيٗما َمۡيً�  تَِميلُوا

 به را پیشینیانتان] شایسته[ ھای سّنت و کند بیان روشنی به شما برای] را درست
. است فرزانه دانایی خدا که بازگردد، شما بر] خویش رحمت به[ و بنمایاند شما
 شھواتند، پیرو که کسانی] لی[و بازگردد، شما بر] خویش رحمت به[ خواھد می خدا
 داند. والله بھتر می »شوید منحرف سخت شما خواھند می

*** 
 



 

 

های  ّشیخ عبدالله بن زید آل محمد، رئیس دادگاهجناب 
 شرعی و امور دینی کشور قطر

گویم که شما را ھمواره به نیکی و کردار  الله تبارک و تعالی را ستایش می
، امانت دار اوۀ فرستم بر فرستاد نماید و درود و سالم می نیک توفیق عطا می

و یارانش و کسانی که  آن مبعوث شده و رحمت برای جھانیان و بر اھل بیت
 بر ھدایتش حرکت کرده و تا قیامت راھش را در پیش بگیرند.

 اما بعد:
شما ـ بطالن ازدواج متعه با دالیلی از قرآن و ۀ خوشحالم که، از نوشت

گاھی یافتم و در مصادر آن جستجو نمودم.و برایم آشکار شد که  سنت ـ آ
دواج متعه است و به خاطر ازۀ ھدف از این نوشتار: بیان حکم شریعت دربار

ای است که در عصر حاضر یکی از علمای شیعه با مباح اعالم کردن آن  فتنه
در  ھا و بھران مسکن ، ّایجاد کرده است و این موضوع به خاطر گرانی مھریه

قطر و دیگر جوامع اسالمی طرفدارانی یافته ۀ میان پسران و دختران جامع
 اسالمی است.ۀ جامع است و یکی از عوامل ویرانی اساس

ارزشمندی این نوشتار آشکار است چرا که دروغ و فریبی که در بیان 
ھای مباح بودن متعه به آن استناد شده را بر مال ساخته و با سخنان  دلیل

امامان خودشان و با دالیل قاطع از قرآن و سنت و اجماع اھل علم و 
 این نظر را ویران ساخته است.، صاحبان خرد

کننده است که  ھای این نوشتار اسلوب علمی آرام و قانع گیاز ویژ
خردمندی مؤلف آن و پاکی قلب و اخالص وی نسبت به اسالم را نشان 

ھای گمراه کننده و منحرف را  دھد و بیانگر این است که وی شبھه می



 ٥١  باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت

پیگیری نموده و دارویی مؤثر با دالیل قاطع و مورد اطمینان به آن تقدیم 
لله به شیخ عبدالله بن زید به خاطر آنچه به اسالم تقدیم کند. پس ا می

او به امت اسالمی سود رساند و در عمر ۀ نموده پاداش خیر عطا کند و بوسیل
 و عمل او برکت قرار داده و او را سودمند قرار دھد.

 دکتر فؤاد عبد المنعم احمد
 رئیس دادگاه سطح یک در اسکندریه

 ھای اسالمی کارشناس پژوھش
 ھای شرعی ریاست دادگاه به

 ھـ۱۹۸۰ژوئن  ۸ - ھـ ۱۴۰۰رجب  ۲۵
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