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 مقدمه 

أنفسنا إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور 

، وأشهد أن ال إله إال وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

 ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، فإن أصدق احلديث كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممداهللا

صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم، ورش األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة 

 وكل ضاللة يف النار. 
ھای خدا این است که از جنس  فرماید: و یکی از نشانه خداوند در قرآن کریم می

خودتان ھمسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان 
ھا و دالیلی است برای افرادی که  و محبت انداخت مسلمًا در این نشانه مھر
 اندیشند. می

نۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ 
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ

َ
زۡ  أ

َ
ْ ُكُنوٓ ّلِتَسۡ  اجٗ َ�ٰ أ  َنُ�مبَيۡ  وََجَعَل  َهاإَِ�ۡ  ا

ةٗ  َودَّ ۚ َورَۡ�َ  مَّ ٰ  ِ�  إِنَّ  ًة ُرونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�  .]٢١[الروم:  ﴾٢١ َ�َتَفكَّ
ھای خدا این است که از جنس خودتان ھمسرانی را برای شما  و یکی از نشانه«

آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مھر و محبت انداخت و ھر یکی 
ھا و دالیلی است برای  مسلمًا در این نشانه دیگری ساخت ی را شیفته و دلباخته

 . »اندیشند افرادی که می
آرامش قلبی که الھام بخش آرامی و برچیدن بساط تفرقه و جدایی و خاموش کردن 

 گونه تھدیدی ھیچ باشد می تمام فریادھای شھوانی جسد بر حالت امیدوارکننده
خواستند  می ھای دیگر ھرگاه تواند آن را مشوش و پریشان کند. ھمانطور که ملت نمی

نفسانی را از یکنواختی کار در معاشرت با دیگران و الفت بین افراد  استحکام نیروھای
استمتاع غیرمشروع از جنس مخالف به لرزه در آورند  ی جامعه و خانواده را بوسیله

نمودند، این  می کننده را بسوی زنان متوجه ی گمراه ھا پروازی تمام تمایالت و بلند

ْ ُكُنوٓ ّلِتَسۡ ﴿معنی ھمان معنایی است که از جمله   شود. در آیه فھم می ﴾َهاإَِ�ۡ  ا
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تنھا ارضاء جنسی در ازدواج اسالمی ھدف نیست بلکه ازدواج در اسالم نمونه 
ایست بارز برای احیای عواطف و احساساتی که با عقیده و ایمان ھر مسلمان ھمخوانی 

 دارد.
در وجود ایست برای توانمند کردن احساسات نیک انسانیت  ازدواج در اسالم وسیله

در مسیر صحیح اسالمی و ھا  آن انسان و برای کنترول غرایز سرکش انسان و پرورش
انسانی، وبرای این است که مودت و رحمت بین زوجین چون از ارکان رکین ازدواج 
دائم محسوب گردیده است. و ماده رحم از رحمت برگرفته شده است تا بھمین 

اخته باعث محبت با خویشاوندان گردد. تا مناسبت اعضای خانواده را به ھم متصل س
) را کند می الرحم (یعنی کسی که با خویشاوندان قطع رابطه بدین حد که خداوند قاطع

 از بھشت محروم کرده است.
ین کردار انسان از جمله: حیا، عفت، تر بزرگ ایست که ازدواج در اسالم چشمه

گیرند و ازدواج در اسالم  خلق، معاشرت نیک، و غیره ھمه از آن سرچشمه می حسن
ایست که زوجین در این مدرسه درس پاکدامنی، مھربانی، محبت، غیرت، عزت،  مدرسه

 آموزند. وفاء، و مراعات کردن محرمات را می
ی شھوانی و تفنن ھا شرارت و اما در عصر زندگی ما بعلت تمایالت عاطفی دروغ و

ًا و ترویج بازار جھانگردی بوسیله اجانب در نحوه افساد زن خصوصًا و کل جامعه عموم
زن و ملحق شدن به قافله پرغائله تمدن جدیدشان زن را در بازار مشتریان متمدن 

بخش  اند و آن را جایگزین مواد آرام  خویش به عنوان متاع خرید و فروش عرضه کرده
به میدھند تا ھر وقت خواستند از آن جسم و اندام وی استمتاع جویند، و   مدرن جلوه

چنین  تا این کنند می روانه ھا خیابانلخت به   عریان و حتی تمام نام آزادی زنان را نیمه 
نماد نامتمدن تمدن خویش را به جھانیان معرفی کنند و برای اثبات ادعای حقوق زن 

او ای  لباس و اندازهای  فروشی برای ارائۀ نمونه ھای پوشاک  آن را مترسک وار در مغازه
. حقوق زن در کشورھای  گذارند ھا بنمایش می و آرایشگاه ھا فروشگاه نو برای تزیی

مبدل ساخته است.  ھا فروشگاه غربی بنحوی ادا شده که آنان را به برچسب تبلیغاتی
برعکس زنان بعنوان تبلیغات بر ھر چیزی حتی کفش و وسایل بھداشتی مردانه 

عرضۀ عکس سکس زنان  اند. در تمام کشورھای غربی از جمله سوئد ترسیم شده
شود، و در انجلترا زنان برای فروش و عرضۀ اندام خویش راه  چیزی عادی محسوب می

 اند.  اندازی کرده
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در کشورھای مثل فرانسه و امریکا که منادی آزادی و حقوق بشر و اصالت تمدن 
 اند. ھستند مافیا تجارت زن و غیره را برای رھروان تمدن خویش ابتکار کرده

پرستان، پسران و دختران جوان را  ھمه این اسباب است که بعضی از ھوس بعلت 
تا به این وسیله غیرمشروع نفس  کنند می برای استمتاع جنسی از یکدیگر تشویق

ھای عصر حاضر مصون دارند و قضیه نکاح متعه  بلھوس شان را در مقابل وسوسه
را در صفحات خویش حذف  (ازدواج موقت) را که مسنوخ گردیده بود و تاریخ ذکر آن

در حالی که نزد  .پرستان زندگی دوباره به این مقوله دادند کرده بود بعضی از ھوس
عامه مسلمانان این مقوله طبق لفظ صریح قرآن واحادیث صحیح نبوی، اجماع، و عقل 

البطالن معرفی شده است. اما متأسفانه برای به دام انداختن زنان مسلمان در  معلوم 
اند چون این امر خطرناک را با صبغۀ دینی تبلیغ  تالق تا حدودی موفق شده این با
زار (نکاح  اند. از طرف دیگر مسلمانان برای اعالم مردودی این مھلکه و لجن کرده

اند ولی آنان بعلت تفنن در نحوه نگارش تألیفات شان در  موقت) خیلی سعی کرده
ند تا جائیکه بعضی از جوانان ورز  نمی مورد صحیح و اسالمی بودن آن دریغ

اند. اما ھمۀ ما باید متوجه  اإلیمان و سست اراده به دام این بلھوسان افتاده ضعیف 
شویم که تنھا راه نجات ما از این گزندھا پیروی از منھج نجات بخش قرآن کریم است و 

 بهتواند بشریت را از حرام مصون دارد جز وارد شدن  باید بدانیم ھیچ حافظی نمی
ی مشروع حالل، و یقینًا نتیجه سالکان این راه جز ظفرمندی و حسن عاقبت ھا راه

 تواند باشد. چیز دیگری نمی
بنده (مؤلف) مالحظه کردم وقتی که در جامعه داعیانی ھستند که اساس 

و آنان مانعی برای ازدواج  باشد می دعوتشان گشودن ابواب زنا و توسعه آن در جھان
نشین  گردند، نیاز مبرم دانستم تا در رد این جغد ویرانه سوب میدائمی جوانان مح

ای را به نگارش  (ازدواج موقت) طبق آیات صریحه قرآن و روایات صحیحه نبوی رساله
 درآورم. قبل از ھر چیز باید از معنی و اصل متعه تحقیق مجملی انجام دھیم. 

و از نظر معنا به انتفاع و  باشد می اوًال اینکه متعه از نظر لغوی اسم مصدر فعل مّتّع 
 طلبی معنی میشود ھمچنان که شاعر گفته است:  لذت

ــــــــا مشــــــــعث  ــــــــع ي  ن شــــــــيئاً إمتت
 

 متاعـالـــــهـــــو  املـــــامت  ســـــبقت بـــــه 
 

 ای مشعث از زندگی در دنیا لذت بگیر چون زندگی قبل از مرگ مایه لذت است.



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٤

 شریعت و حکم آن:  بیان نکاح متعه از روی لغت و
بار ذکر گردیده است. اما  ٧١قرآن  .١ھای مختلف متعه و مشتقات آن در سورهکلمه 

 .٢صحیح نیست باشد می رعایت معنی انتفاع در نکاح متعه که موضوع بحث ما
یند: گو می مثالً  باشد می طلبی  وری و لذت  استمتاع در گویش عربی به معنی بھره

آن را  بامنفعت و مایه لذت باشدمردی بوسیله پسرش منتفع گردیده و ھر چیزی که 
ھیچ لذتی از جوانی  :یندگو می متاع خوانند و به کسی که در جوانی فوت کرده باشد

. و در تأئید معانی مختلف متعه میتوان از آیات استمداد گرفت که خداوند خویش نبرد
 فرماید: می ١٢٨در سوره انعام آیه 

وۡ  َوقَاَل ﴿
َ
ٓ أ  .]١٢٨[االنعام:  ﴾ٖض بَِبعۡ  ُضَناَ�عۡ  َتعَ َتمۡ سۡ ٱ �ََّنارَ  �ِس ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  ؤُُهمِ�َا

 .»پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم«
 فرماید:  می ٢٠و در سوره احقاف آیه 

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]٢٠حقاف: [األ ﴾بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  َيا�ُّ
مند  بھرهھا  آن د و ازین بردیتان از بیویتان را در زندگانی دن زهکی] پا ھای ا [نعمتیآ«

 .»د؟یشد
 فرماید:  می ٦٩اید و در سوره توبه آیه   یعنی شما در استلذاذ تعجیل نموده

ِينَ ٱ َتعَ َتمۡ سۡ ٱ َكَما قُِ�مۡ ِ�ََ�ٰ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱفَ ﴿  .]٦٩: بة[التو ﴾قِِهمۡ ِ�ََ�ٰ  لُِ�مَ�بۡ  ِمن �َّ
گونه که افراد پیش از شما بھره خود را  اید ھمان بھره خود را بردهشما ھم «
 .»اند برده

. و ھمچنین در حدیث نبوی ٣اید یعنی شما نصیب خودتان را در دنیا بدست آورده

ْ�يَا«اند:  فرموده ج پیامبر ةُ  َمتَاِعَها وََخ�ُ  َمتَاٌع، ادلُّ
َ
احِلَةُ  الَمْرأ دنیا مایه لذت و متاع «. »الصَّ

 . ٤»گردند است که زن پاکدامن بھترین متاع این دنیا محسوب می

 .٨٣٤-٨٣٣ ، باب ميم، صالكريم للمرحوم فؤاد عبدالباقیمفهرس أللفاظ القرآنـمعجم الـانظر ال -١

 .٨٠-٧٨ : صمتعة حرامـالاألشياء اإلباحة ولكن األصل يف -٢

 .١٠/٤٠: الغيب لالمام فخرالدين رازیالكبري أو مفاتيحالتفسري -٣

 .٨/٧٥ بإسناد صحيح: أخرجه أمحد فی مسنده -٤

                                           



 ٥  مقدمه

 در شرع موارد استعمال متعه

حج که ۀ متع :گردد: اول و اما از دیدگاه شرع کلمه متعه بر سه معنی اطالق می
طالق که عبارتست از  همتع :دوم ،ی حج تمتعھا ماه عبارت است از احرام به عمره در

شود، و  زوجه در صورت جدائی زن از مرد تحویل داده میمالی که از طرف زوج به 
نساء یا ازدواج موقت است که این ھم عبارت  ه: متعباشد می سومی که مورد نظر ما

 .١است از ازدواج زن برای مدت معین و جدائی زن بعد از انقضاء وقت تعیین شده

 تعریف اصطالحی نکاح موقت 
دار پول و به مدت معین نفس خود را در مرد به زن بگوید: تو در مقابل این مق

اختیار من قرار بدھی. و زن در مقابل بگوید: بنده جسم خود را برای استمتاع تو قرار 
 .٢باشد می ام. در ھر صورت در ازدواج موقت ذکر لفظ متعه ضروری و واجب داده

 حکم ازدواج موقت از دیدگاه شرع
شده است که قرآن کریم بر تأیید این  گذاری ازدواج در اسالم بر مبنای اساس پایه

تأکید بر تشکیل خانواده فاضله دارند. خداوند ھا  آن مبحث تصریح دارد که ھمه
 فرماید: می

نۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ

َ
زۡ  أ

َ
ْ ُكُنوٓ ّلِتَسۡ  اجٗ َ�ٰ أ  َنُ�مبَيۡ  وََجَعَل  َهاإَِ�ۡ  ا

ةٗ  َودَّ ۚ َورَۡ�َ  مَّ  .]٢١[الروم:  ﴾ًة
ھای خدا این است که از جنس خودتان ھمسرانی را برای شما  و یکی از نشانه«

آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مھر و محبت انداخت و ھر یکی 
 .»را شیفته و دلباخته دیگری ساخت

نه ھر زنی. و با این  باشد می و این آیه اشاره به این دارد که تنھا زوجه محل آرامش
محل آرامش مرد  أخدا ر طبق سنت توضیح میتوان گفت: که زوجه دائمی است که ب

منظور گردیده، خداوند بین قلوب زن و مرد محبت را به ودیعه نھاد تا به وسیله رابطه 

 .احلج من عامهأشهر اإلحرام بالعمرة فی أی  -١

 .خمصوصةاحلياة بطالق وما فی معناه برشوط مفارقة يفـالالزوج دفعه المرأته وهی مال جيب علی -٢

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٦

صحیح و دائمی در خانواده اعضای خانواده نسبت به ھمدیگر رفتار نیک داشته باشند. 
 .١نماید نصی است که مطلب ما را به نیکی بیان میو آیه زیر 

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند می نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َجَعَل  �َّ
َ
زۡ  أ

َ
 ّمِنۡ  لَُ�م وََجَعَل  اجٗ َ�ٰ أ

زۡ 
َ
 .]٧٢[النحل:  ﴾وََحَفَدةٗ  بَنِ�َ  ِجُ�مَ�ٰ أ

و خداوند از خودتان برای شما ھمسرانی قرار داد و از ھمسرانتان برای شما «
 . »دیفرزندان و نوادگان آفر

است. مقصود این نیست  ریزه جنسی ربط دادهو باید دانست خداوند ازدواج را به غ
که مسائل جنسی به تنھائی ھدف ازدواج باشد بلکه ھدف اسالم از ازدواج تھیه مبادی 
است تا رسیدن به مقاصدی که عبارتند از: تشکیل خانواده که قرآن تمام ابعاد آن را که 
شامل خواستگاری ازدواج، طالق، و بعد از آن شیردھی زن، سرپرستی، نفقه است ذکر 

که ازدواج تکلیف مھمی دارد تا خانواده فاضله را تشکیل  شویم می کرده. پس متوجه
تا انسان را به اھداف عالی  کند می دھد. و غریزه جنسی انسان را به ازدواج وادار

ند. بنابراین تنھا ارضاء شھوت و استمتاعی که عاری انسانی که در فوق ذکر گردید برسا
ای متأدب به آداب اسالمی  از شرافت و کرامت انسانی و دور از به وجود آوردن خانواده

. برای این است که ٢باشد می گذاری ازدواج باشد، مخالف مقصد اسالم و از اصل قانون
و  کند می استفاده سوره نساء برای متمتعان از کلمه سفاح ٢٤خداوند در آیه 

ِحلَّ ﴿ فرماید: می
ُ
ا لَُ�م َوأ ٓ  مَّ ٰ  ءَ َوَرا ن لُِ�مۡ َ�

َ
ْ تَبۡ  أ مۡ  َتُغوا

َ
ٰ بِأ ۡ  لُِ�مَ�  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ

 .]٢٤[النساء:  ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ 
دامنی نه از روی کاز روی پا ھایتان مال]  ه با [صرفکده یبرای شما حالل گرد«

 .»دینکد آنان را] طلب یتوان شھوترانی [می
و با کمی تأمل درمیابیم که معنی آیه مبتنی بر ازدواج دائم و دوری از زنا و ایجاد 

شود که ھدف از ازدواج فقط ارضاء شھوت جنسی که  نسل جدید است، و معلوم می
 کند می بن یسار برای ما نقل . و روایت که معقل باشد نمی غایت تام زناکاران است

معجم  العروس وأمحد فارس يفج الصحاح والزبيدی فی تااللغة كاجلوهری فیمعاجم به کتاب  -١

 غیرھا مراجعه شود. و العرب القاموس واجلمهرة البن دريد ولسان اللغة والفريوزآبادی يفمقاييس 

 مراجعه شود. ١٦٨ : صاحلرصیالنكاح وقضاياه ألمحد به کتاب  -٢

                                           



 ٧  مقدمه

. روایت از این قرار است (مردی کند می ه راھنماییمجددًا ما را به معنی دقیق آی
 ام، ولی عقیم آمد و عرض کرد: بنده زنی با حسب و نسب یافته ج خدمت پیامبر

آیا با وی ازدواج کنم؟ پیامبر اسالم ایشان را نھی فرمودند، این مرد برای بار  باشد می
خویش اصرار رسید ولی پیغمبر ھمچنان بر جواب  جدوم و سوم خدمت پیامبر 

َولُودَ  تََزوَُّجوا« فرمود: ج د، و بعد از مرحله سوم حضرت محمدورزیدن می
ْ
وَُدودَ  ال

ْ
إِ�ِّ  ال

 فَ
 ھا دار ازدواج کن چون امت و پیروان من با چنین ازدواج با زنی دوست « .»بُِ�مْ  ُماَكثِرٌ 

اسالم فقط  شود که غایت ازدواج در . از آیه و حدیث مذکور معلوم می١»شوند زیاد می
استفاده از حسن و جمال نیست و ھیچ تردیدی نیست که تحقق تمام مقاصد نفیس 

 .٢اخالقی اجتماعی مرھون ازدواجی است که دائمی و بر طبق اوامر خداوند باشد

 دالیل حرمت نکاح موقت 

ه و یدیه از خوارج، و زیه و اباضیمذاھب ظاھر یمجموع فقھای اھل سنت و فقھا
ن یاح متعه) و وضوح بطالن اکاح (نکن نوع از نیم ایعه، ھمه بر تحریشه از یلیاسماع

 ث، اجماع، عقل، اجماع دارند.یعقد طبق استدالل قرآن، حد

 دگاه قرآنی) از دمتعه( دالئل حرمت ازدواج موقت
 د:یفرما یدگاه قرآن، خداوند میم ازدواج موقت از دیاما تحر

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ ِفُظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ُهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �  فَإِ�َّ

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 .]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

در ه کان خود، کزینکا یمگر از ھمسران  کنند می کسانی که عورت خود را حفظ«
نند متجاوز از کن را دنبال یر از ایه غک یست. اشخاصیشان نیمالمت ا ین صورت جایا

 .»ندیآ یشمار م حدود شرع به 
 د:یفرما یم ٣١-٢٩ات یو در سوره معارج در آ

 .٦٥-٦: النسائیو  ٢٠٥ :أبوداودأخرجه  -١

 . دیده شود١٢-٨ص  :الدرينیاألشياء لسائح علی بحث حممد يف  األصل كتاب  -٢

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٨

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٢٩ ِفُظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ُهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �  فَإِ�َّ

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٣٠ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 .]٣١-٢٩[المعارج:  ﴾٣١ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

ه در کزان خود، ینکدارند مگر از زنان و یه عورت خود را محافظت مک یسانکو آن «
و  یطلبند متعدن را یه فراتر از اکست آنان یشان نیبر ا ین صورت لومه و سرزنشیا

 .»گردند متجاوز محسوب می
ن یھمۀ زنان را بر مؤمن یھا ه خداوند شرمگاهکن است یروش استدالل قرآن بر ا

 کا بملیله ازدواج دائم یمرد بوس یرا برا یه خداوند وک یرده است مگر زنکحرام 
ه عبارت است از کنه ین دو گزین حالل نموده است. اما ازدواج موقت مشمول ایمی

گرفته شده   هیراکه زن در ازدواج موقت به زن کبل باشد نمی ن)یمی کا ملی(زوج حر و 
 شناخته شده است.

 یا بعضیه و یلیمتعصب فرقه اسماع یاز علما یکیه که نعمان پسر محمد یابوحنف
: بطالن دیگو می باشد یم تاب دعائم اإلسالمکو مؤلف  یاز فرقه اثنا عشریند گو می

 د:یفرما می ٧-٤ه یاح موقت در قرآن وجود دارد چون خداوند در سوره مؤمنون آکن

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ ِفُظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ُهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �  فَإِ�َّ

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 .]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

ن یان اطالق نموده است و ارث بکزینکاح را فقط بر زنان و که نین آیخداوند در ا
ده است و یر گردکه ذین آیدر ا باشد یم زن از مرد یه موجب جدائکن و طالق یزوج

خالف اح موقت ھمه ابعادش کده اما نیھمچنان بر زن مطلقه عده را واجب گردان
 داند یم زیه آن را جاک یسکه ازدواج موقت نزد کبل باشد یم هیط فھم شده از آیشرا

بندند و بعد از انقضاء  می پول و مدت معلوم قرارداد ییعنی زن و مرد با ھم بر مقدار
اح و کشوند و تمام متعلقات ن  می زن و مرد از ھم جدا یچگونه طالقیوقت بدون ھ

است در   ع فرمودهیرا در قرآن تشرھا  آن ه خداوندکضانت) طالق (عده، نفقه، ارث، ح
ه ک( .١اح (موقت) با زناکن نوع نیه اک میشو یم اح موقت وجود ندارند پس متوجهکن

 ندارد. یچ تفاوتیکرده است) ھ یره معرفیبکاسالم بعنوان گناه 
 

 .٢٢٩-٢ :الغربیاإلسالم للقاضی دعائم -١
                                           



 ٩  مقدمه

 اح است و نه بملک یمنکزن در ازدواج موقت نه زن بن

ملک یمینی و زن شرعی ملک نکاحی نیست یک امر غیر زن در نکاح متعه زن 
ام مربوط به کست تمام احیبایمیبود م یقابل انکار است، چون متعه اگر ازدواج شرع

 یسانک یگرفت ول یازدواج (ھمچون طالق، میراث، عدت، و تعدد ازواج) به آن تعلق م
ستند و در یموقت ن احکدر ن یامات ازدواج شرعکدانند قائل به اح یز میه متعه را جاک

 ورکد مطلب مذیخودشان به تأئ یھا ات و نوشتهیه با رواکد ید دیخواھ یصفحات آت
 پردازیم. انشاء الله  می

  نکاح موقت با نکاح شرعی از زبان روا داننده گان تفاوت 

 .١نامند یاح موقت را مستأجره مکآنان زن در ن اوًال:
: با ھر دیگو می ه ابوعبداللهکرده کت یرواده بن زواره و او از ابوعبدالله یاز عب -١

ن زنان زنان مستأجره یچون ا ینکازدواج  یتوان یم یخواھ یم هکتعداد از آنان 
 ھستند.

اح که گفته است: زن در نکرده کت یاز محمد بن مسلم و او از ابوجعفر روا -٢
 است. یا هیراکمتعه زن 

اح متعه جزو ک: زن در ندیگو می ردهکاز عبدالسالم و او از ابوعبدالله نقل  -٣
 است. یا هیراکچون  باشد نمی انحصار ازدواج چھار زن ھمزمان

ردم ازدواج که گفته سؤال کرده است کت ینه و او از ابوعبدالله روایاز عمربن ُاذ -٤
 هک ی(موقت) با چند زن بصورت ھمزمان است در جواب گفت: ھر تعداد

 ز است.یھستند جا یا هیراکچون  یخواھ یم
 یبا زن یرده گفته: به ابوجعفر گفتم: اگر مردکت یاره و او از ابوجعفر روااز زر -٥

ند و کازدواج  یگریور با مرد دکند و بعد از انقضاء مدت زن مذکازدواج موقت 
از مرد اول  یبار سوم یبرگردد و برا یسپس از او ھم جدا شود و به نزد مرد اول

ه با آن زن کمرد اول حالل است  یا برایند آکازدواج  یگریجدا شود و با مرد د
ن زن مثل حره یح است چون ایصح یند؟ ابوجعفر گفت: بلکازدواج موقت 

مراجعه  ٤٤٧-١٤/٤٤٦)٤( باب النكاحکتاب  :حتصيل مسائل الرشيعة الشيعة إىل وسائلبه کتاب  -١
 گردد.

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٠

 کزینکو بمنزله  یا هیراکه زن مستأجره و کست بلی(زن آزاد، زوج...) ن
 .باشد یم

در  یه از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال شد وکت شده یسار روایبن   از فضل -٦
 .باشد یم کزینکاج موقت بمنزله جواب گفت: زن در ازدو

رده گفته: از کت یروا یبن فضل ھاشم  لینه و او از اسماعیاز عمر بن ُاذ -٧
ش یدر جواب گفت: برو پ یردم وکابوعبدالله در مورد متعه سؤال 

ام  ن چون بنده با او مالقات داشتهکن سؤال را مطرح یبن جولج ا  کعبدالمل
 م خواند و من نوشتم.یت ازدواج موقت برایرا در مورد حالل یادیاستدالالت ز

 شود یم دهیده در سلسله روات آن ابن جولج دیمن نقل گرد یه براک یتیو در روا
ه زن در متعه کستند بلیاز وقت و عدد در آن شرط ن یک  چیاح متعه ھکه گفته: در نک

 .١نکازدواج  یخواھ یم ه خودک یو با ھر تعداد باشد یم کزینکبمنزله 
اح موقت ک: زن متمتع در ندیگو می ش استیھا کتاب از یکیه کدر جواھر  ینجف

 است. یا هیراکه زن در متعه کست بلیاح دائم نکمانند زوجه در ن
: زن متمتع دیگو می هکن است یرده اکر که در مورد متعه ذکژه خبر ابوجعفر یبه و

محسوب  ین جزو چھار زن محصور شرعین زوجیبعلت نبود ارث، و طالق، در ب
ات دال بر یاح متعه زن مستأجره است. و با توجه به رواکه زن در نکشود بل ینم

 باشد نمی نکا در ازدواج موقت ممیه عفت و حک شود یم ممنوعیت متعه مشخص
 است و بس. یجنس یطلب  ن ازدواج فقط استمتاع و لذتیچون ھدف ا

زیاد  یتطابق نصوص و فتاوا: با توجه به دیگو می و ندک یم رارکابوجعفر دوباره ت
را در حرمت  کیچ شیاح متعه ھکژه صراحت داشتن ادله با مستأجره بودن زن در نیبو

اح دائم بمنزله تصاحب کند: نیگو می اح متعهکارد. طرفداران جواز نگذ نمی یآن باق
ام کن تمام احیبنابرا باشد یم اح موقت بمنزله اجاره فرج زنکفرج زن است، اما ن

 که امر شارع بر جواز تملکاست  یعیگردد و طبیاح موقت اجرا مکه اجاره در نمربوط ب
ح است و یاجاره در آن صح باشد یم ه قابل استفادهک یزیو اجاره دائر است پس ھر چ

 مراجعه شود. ٢٠٣-٢٠٢و  ٣٠/١٩٢ الكالمجواهربه كتاب  -١
                                           



 ١١  مقدمه

 دفع ضرورت جائز یاح موقت ضرورت وجود دارد پس اجاره زن براکه در نکنیا یبرا
 .١باشد یم

 برد. نمی زنی متمتعه چون مستاجره است ارث ثانیًا:
: از جعفر بن محمد یدگو می (از عمر بن حنظله و او از جعفر بن محمد روایت کرده

بشرطی که در بینشان ارث  کند می در مورد مردی که بصورت موقت با زنی ازدواج
 نباشد سؤال کردم).

مورد متعه گفته  از عمر بن حنظله و او از جعفربن محمد صادق در حدیثی در -١
 است: در نکاح متعه بین زن و مرد توارث وجود ندارد.

از سعید و او از جعفر بن محمد روایت کرده که گفته است: از جعفر بن محمد  -٢
بشرطی که در بینشان  کند می در مورد مردی که بصورت موقت با زنی ازدواج

ط ارث و ارث نباشد سؤال کردم وی در جواب گفت: طرفین در صورت اشترا
 برند.  نمی دیگر ارث عدم اشتراط از ھم 

که جعفر در حدیثی گفته است: اگر یکی از  کند می از زراره و او از جعفر روایت -٣
زوجین در ازدواج موقت در اثناء وقت مشخص فوت کند ھیچ ارثی بین آنان 

 وجود ندارد.
که با این زن از ابان بن ثعلب روایت شده که گفته: به ابوعبدالله گفتم: وقتی  -٤

با  خواھم می : منییدگو می خلوت کردم به او چه بگویم؟ ابوعبدالله گفت: به او
 .٢شما بصورت موقت ازدواج کنم و بین ما ھیچ وارث و موروثی وجود ندارد

ترین    ست: از ابوعبدالله در مورد مناسباز احول نقل گردیده که گفته ا -٥
سؤال کردم: در جواب گفت: با  دگفتگویی که مرد با زن در نکاح متعه دار

یی: جسم و تن خود را در اختیار من قرار بده بشرط اینکه در گو می شرمی  بی
 .٣بین ما و تو توارث وجود نداشته باشد

 .٣/٧٦ :األحياءالبيضاء فی فهم هتذيب احلجة  -١

 .١ج ، الرشوطمتعة وما ينبغی فيها من ـالصيغة ) باب ١٨باب ( الوسائل -٢

 .٥ج : السابق مصدرـال -٣

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٢

: تمام نصوص تصریح بر این دارند که ارث فقط یدگو می نجفی در کتابش بنام جواھر
ای  موقت چون زن در متعه کرایهبین زوجین بصورت دائم وجود دارد نه در ازدواج 

 است.
 : عقد ازدواج موقت در ھیچ شرایطی توارث بین زن و مرد را ثابتیدگو می و حّلی

تواند   نمی : عقد نکاح موقت در صورت اشتراط ھمیدگو می . و ھمچنین خمینیکند نمی
کاح : ارث بین زن و مرد در نیدگو می ارث را بین زن و مرد در متعه ثابت کند. خوئی

موقت وجود ندارد مگر اینکه ارث را در حین عقد بعنوان شرط ذکر کرده باشند اگر 
 .١گردد شرط باشد اجرا می

یا بیشتر حتی اگر ای  . صیغه٢برای مرد متمتع جائز است جمع بین چھار زن ثالثًا:
 یک میلیون زن باشد.

انحصار از بکربن محمد روایت شده که گفته است: از ابو الحسن در مورد  -1
گونه انحصاری در  متمتع سؤال کردم: او در جواب گفت: در ازدواج موقت ھیچ

 جمع بین زنان وجود ندارد.
: با یدگو می از عبید بن زراره و او از پدرش و او از عبدالله روایت کرده که -2

کردیم  ابوعبدالله در مورد انحصار نکاح تا چھار زن در ازدواج موقت صحبت می
با ھزار زن متمتع ھمزمان ازدواج کن چون آنان  خواھی می و او گفت: اگر

 ای ھستند. کرایه
اند که گفته است: ازدواج با چند زن در متعه  بن أعین روایت کرده از زراره  -3

 .خواھی می جائز است؟ در جواب گفت: ھر چند که

 ٢٥٨: ص الدين للحلی متعلمني فی أحكامـالتبرصة و  ٣٠/١٩٠: الكالم جواهرھای  به کتاب -١

: حترير الوسيلة للخمينيو  ٢٤٨: ص األحكامزبدة و  ١٢١-١١٦: اإلسالم متعة ومرشوعيتها يفـالو

متعة ـالو  ٣٤٠: ص منتخبةـالمسائل ـالو ٣٠٤-٢/٣٠١: الصاحلني للخوئیمنهاج  و ٢/٢٨٨

 مراجعه گردد. ٥/٢٩٦: الروضةو  ٣٨: ص للفكيكی

 أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وأن عنده أربع زوجات بالدائم جيوز) باب ٤الوسائل باب ( به کتاب  -٢
 مراجعه شود.

                                           



 ١٣  مقدمه

از محمد بن مسلم و او از ابوجعفر در مورد متعه روایت کرده: که طالق، ارث،  -4
ای  حصار چھار زن، در نکاح موقت وجود ندارد چون این نوع از زنان کرایهان

 ھستند.
از عمر بن اذینه و او از ابوعبدالله روایت کرده که گفته است: به ابوعبدالله  -5

گفتم: جمع بین چند زن در متعه حالل است؟ در جواب گفت: چون زنان در 
 شان موجود نیست. یزان ھستند ھیچ محدودیتی در نکاحمتعه بمنزله کن

از ابو بصیر روایت شده که گفته: از ابوعبدالله در مورد انحصار نکاح چھار زن  -6
 در متعه سؤال شد وی در جواب گفت: ھیچ انحصاری وجود ندارد.

از عمر بن اذینه و او از اسماعیل بن فضل ھاشمی روایت کرده که گفته است:  -7
در جواب گفت: برو پیش از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال کردم: وی 

ام  عبدالملک ابن جریح این سؤال را مطرح کن. چون من با وی مالقات کرده
را نوشتم و در ھا  آن ایشان در مورد حاللیت متعه دالئل زیادی را خواند و بنده

د که شو روایتی که برایم نقل گردیده که در سلسله روات آن ابن جریح دیده می
یک از: وقت، عدد، مھم و مقصود نیستند بلکه  ھیچگفته است: در نکاح متعه 
که بخواھی بدون ھا  آن و با ھر تعدادی از باشد می زن در متعه بمنزله کنیزک

ازدواج کنی، و مردی که دارای چھار  توانی می ھیچ مشکل فقھی (فقه شیعه)
 ازدواج کند. تواند خواھد می می زن باشد بدون شاھد و ولی با ھر تعداد که

بن یسار روایت شده است که از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال کردند و  ضل از ف -8
 . باشد می ایشان در پاسخ گفتند: زن در متعه بمنزله کنیزک

توان نظری بر رأی ویژه علماء اعالم آنان  و اما با توجه به روایات ذکر شده می
 .١باشد می اند: جمع بین بیشتر از چھار زن در متعه صحیح انداخت که گفته

جمع بین بیشتر از  :یدگو می و کند می و عبدالله نعمت این موضوع را شفافتر بیان
 باشد می چھار زن در نکاح موقت در یک زمان بنا به فتوای مشھور مذھب شیعه جائز

 .٢لکن در نکاح دائم جمع بین بیشتر از چھار زن ھمزمان از دیدگاه شرع ممنوع است
 جدائی زن در متعه نیازی به طالق ندارد. رابعًا:

 .١٣٢ص : مجموعة من علامء الشيعةـالاإلسالم  متعة ومرشوعيتها يفـال -١

 مراجعه شود. ٣٠/١٦١: جواهر الكالم، ٤٦٠ص  التشيعروح به كتاب  -٢

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٤

اند که گفته است: نزد عالمی در مورد چگونگی  از ھشام بن سالم روایت کرده -١
من با شما به مدت چند روز و  یدگو می ازدواج موقت سؤال کردم: وی گفت: مرد به زن

ق از ھم بعد از طی ایام تعیین شده بدون نیاز به طال کنم می با این مقدار پول ازدواج
 .١شویم می جدا

محمد بن مسلم و او از ابوجعفر روایت کرده که در مورد متعه گفته است:  -٢
 باشد نمی ای جزو انحصار چھار زن چون در متعه طالق، وارث، وجود ندارد زن صیغه

 .٢باشد می بلکه بمنزله کنیزک
از ابن ابوعمیر در حدیثی روایت شده است: که امام صادق این خبر را که  -٣

 .٣ای از مرد نیاز به طالق ندارد تصدیق کرد جدائی زن صیغه
از أبان بن ثغلب در مورد قضیه نکاح موقت نقل گردیده ابوعبدالله ... (این  -٤

 روایت کامل گردد).
محمد بن اسماعیل و او از ابوالحسن رضا روایت کرده است محمد بن  -٥

ا زنی بصورت موقت به مدت ب تواند می : به ابوالحسن گفتم: آیا مردیدگو می اسماعیل
ای  با زن صیغه تواند می یک سال یا کمتر ازدواج کند؟ او گفت: بله تا وقت معین شده

بدون طالق از ھم جدا  توانند می : به او گفتم: آیایدگو می زندگی کند. و سپس محمد
 .٤توانند می شوند؟ ابوالحسن در جواب گفت: بله

که گفته است  کند می در مورد متعه روایت از زراره و او از ابوجعفر در حدیثی -٦
 .٥زمانی که توقیت در نکاح جائز باشد وقت جدائی نیازی به طالق نیست

: به وی یدگو می از حسن صیقل و او از ابوعبدالله روایت کرده است که -٨ -٧
ای طالق دھد نتواند بعد از طالق با وی ازدواج کند  گفتم: آیا اگر مردی زنش را بگونه

نکه با مرد دیگری ازدواج کند در این صورت اگر زن با مرد دیگری بصورت موقت مگر ای

 .٣ح  ١٨، باب ٤٦٧-١٤/٤٤٦ :الوسائل -١

متمتع هبا تبني ـالأن باب  ١، ح ١٤/٤٧٣ :الوسائل كمستدرو به کتاب  ٤، ح ١٤/٤٤٦ :الوسائل -٢

 رجوع شود .مدة وهببتها واليعف هبا طالقـالبانقضاء 

 .٣، ح١٤/٤٧٣ :الوسائل كمستدر -٣

 .١٤/٤٧٠ :الوسائل -٤

 .٢، ح ١٤/٤٧٣ :الوسائل كمستدر -٥

                                           



 ١٥  مقدمه

ازدواج کرد آیا بعد از انقضاء برای شوھر قبلیش جائز است تا با وی ازدواج کند؟ 

 َفَ�  َطلََّقَها فَإِن﴿چون خداوند فرموده:  باشد نمی ابوعبدالله در جواب گفت: صحیح
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِلُّ   .]٢٣٠: ة[البقر ﴾هُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َح�َّ

 .١و این آیه بیانگر این است که در نکاح متعه طالقی وجود ندارد
از عمربن اذینه و او از اسماعیل بن فضل ھاشمی روایت کرده که گفته است:  -٩

از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال کردم: او در جواب گفت: برو پیش عبدالملک جریح 
ام وی استدالالت زیادی در مورد  سؤال را مطرح کن چون من با او مالقات کرده این

را نوشتم. روایتی برای بنده ھا  آن استحالل ازدواج موقت (متعه) برایم ذکر کرد. و من
شود که گفته است: در نکاح متعه  ذکر گردیده در سلسله راویان آن ابن جریح دیده می

یل وقت، عدد مھم و شرط نیستند بلکه زن در نکاح متعه یک از موارد آتی: از قب ھیچ 
که بخواھی بدون ھیچ مشکلی و مانع ھا  آن و با ھر تعداد از باشد می بمنزله کنیزک

بدون  تواند می ازدواج موقت کنی و اگر مردی چھار زن ھم داشته باشد توانی می فقھی
ھیچ شاھد و ولی نکاح با زنان دیگری ھمزمان ازدواج (موقت) کند و اگر وقت مقرر 

التمتع چیز کمی به زن  عنوان حق  تمام شد بدون طالق از ھم جدا میشوند، و مرد به
متمتع پرداخت نماید، و عده زن در نکاح موقت اگر حائضه باشد دو دوره قاعدگی 

: با این نوشته یدگو می است. اسماعیل بن فضل ھاشمیروز  ٤٥است، و اگر آیسه باشد 
پیش ابوعبدالله رفتم او مکتوبه را خواند و بر صدق محتوی آن اقرار کرد و ابن اذینه با 
توجه به تصدیقش بر صحت مکتوبه به غیر از این نکته که اگر زن متمتع حائضه باشد. 

) روز است. جھت تأیید ٤٥اش فقط یک حیض است و اگر آیسه باشد چھل و پنج ( عده
نھایی آن قسم یاد کرد. و اما به ویژه فقھای شیعه از جمله: بحرانی در کتاب خویش 

گونه اختالفی بر  : از نظر نص و فتوای مذھب ما (شیعه) ھیچیدگو می بنام حدائق
نبودن طالق در نکاح متعه وجود ندارد بلکه بعد از انقضاء وقت بدون طالق از ھم جدا 

: در نکاح متعه یدگو می باشد می و نعمت که یکی از عالمان برجسته آنان .٢شوند می
طالق وجود ندارد بلکه زمانی که مدت معین تمام شده بدون طالق از ھم جدا 

 .٣٤-٨/٣٣: األحكامهتذيب  -١

اإلسالم  رشائعو  ٥/٢٨٩: الدمشقيةاللمعة  رشح البهية يفالروضة و  ٢٤/١٧٤حدائق ھای  به کتاب -٢

 مراجعه شود. ٢/٣٠٧: للحلی

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٦

شوند چون این نکاح (موقت) خالف نکاح دائم است زیرا در نکاح دائم برای جدائی  می
 .١طالق واجب است

 د سبب تحلیل زن مطلقه برای ھمسر اولش باشد.توان ای نمی زن صیغه خامسًا:
از زراره و او از ابوجعفر روایت کرده است که گفته: به ابوجعفر گفتم: اگر  -١

ای ازدواج کرد و بعد از انقضاء مدت زن مذکور با مرد دیگری  مردی با زنی صیغه
رای بار ازدواج موقت کند و پس از مدتی از او ھم جدا شود و پیش مرد اولی برگردد و ب

سومی از مرد اول جدا شود و با مرد سومی بصورت موقت ازدواج کند آیا برای مرد اول 
حالل است که با آن زن ازدواج کند ابوجعفر گفت: بلی صحیح است چون این زن مثل 

 .٢باشد می ای است بمنزله کنیزک حره (زن آزاد) نیست بلکه زن کرایه
اند که از  و آنان از ابوعبدالله روایت کردهاز أبان و او از بعضی از یاران خویش  -٢

آیا صحیح  کند می ای ازدواج ابوعبدالله در مورد مردی که چند بار مکرر با زن صیغه
 .٣: ھیچ اشکالی نداردیدگو می است یا نه؟ در جواب

بن جعفر روایت گرده که گفته است: از   از علی بن جعفر و او از برادرش موسی -٣
ای  م آیا درست است یک مرد چندین مرحله با یک زن صیغهبن جعفر پرسید  موسی

 .٤ازدواج (موقت) کند؟ در جواب گفت: بلی صحیح است
اند که  از محمد بن مسلم و او از یکی از امام صادق و یا امام باقر روایت کرده -٤

گفته است: از امام صادق سؤال کردم: اگر مردی در نکاح دائم زنش را برای بار سوم 
و بعدًا زن بصورت موقت ازدواج کند و آیا بعد از انقضاء مدت مشخص برای  طالق دھد

 .٥باشد نمی شوھر قبلیش جائز است که این زن بصورت دائم ازدواج کند؟ گفت صحیح

 .٤٦٠-٤٥٩: ص التشيعروح  -١

التاسعة الثالثة وال من الواحدة مرارا كثرية وال حترم مرأة ـأنه جيوز أن يتمتع بالباب  ١٤/٤٨٠: الوسائل -٢

 .كاألمةمطلقة إذ هی ـكال

 .٢: ح مصدرالسابقـال -٣

 .٣: ح املصدرالسابق -٤

 .١: ح الطالقمطلقه لزوجها وما هيدم ـالحتليلباب  ٥/٤٢٥: الكافی -٥

                                           



 ١٧  مقدمه

اند که گفته است: از ابوعبدالله در مورد مردی  از حسن صیقل روایت کرده -٦ -٥
 دیگری ازدواج نکند برای او حاللکه زنش را به صورتی طالق دھد که تا با مرد 

 .١باشد نمی
آیا اگر مردی با آن زن به صورت موقت ازدواج کند برای مرد اول حالل است که 

چون ازدواج بعد از طالق . باشد نمی بصورت دائم با وی ازدواج کند؟ گفت: صحیح
 حتمًا باید نکاح دائم باشد. سپس در این مورد خداوند فرموده: 

ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِلُّ  فََ�  َقَهاَطلَّ  فَإِن﴿  .]٢٣٠: ةالبقر[ ﴾هُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َح�َّ
ن بار] طالق داد، پس از آن برای او (شوھر) یپس اگر [شوھر] او را [برای سوم«

 .»ندکه با ھمسری جز او ازدواج کشود، تا آن حالل نمی
 .٢و این آیه بیانگر این است که در نکاح متعه طالقی وجود ندارد 

از عمار (الساباطی) روایت گردیده که گفته است: از ابوعبدالله در مورد مردی  -٧
 که زنش را دوبار طالق داده است و سپس زن با مرد دیگری بصورت موقت ازدواج

با شوھر قبلیش ازدواج  تواند یم سؤال کردم و گفته: آیا بعد از این ازدواج اخیر کند می
مگر ازدواج دیگریش دائمی  باشد نمی صحیح یدگو می دائمی کند؟ ابوعبدالله در جواب

 .٣و قطعی باشد
و اما بعد از موضوع گذشته نظری بر آرای فقھای ویژه اھل تشیع داشته باشیم، از 

رعی برای تواند بعنوان تحلیل ش : ازدواج موقت نمییدگو می جمله عبدالله نعمه
برگشتن زن به شوھر اولش بعد از طالق سوم واقع گردد چون تحلیل (برگشتن زن به 
شوھر اولش) به اجماع تمام علماء مختص نکاح دائم است و خداوند در این مورد 

ٰ ﴿فرماید:  می  ٤﴾هُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َح�َّ
 :یند گو می علمای شیعه

اگر مردی زنش را که بصورت دائم با او ازدواج کرده است برای بار سوم طالق  -١
صورت با نکاح جدید  ھردودھد، بطوری که دو طالق قبلیش رجعی بوده و در 

 .٢: ح مصدر السابقـال -١

 .٢٢، ح ٣٤-٨/٣٣: التهذيب -٢

 .٢٠، ح ٣٤-٨/٣٣: األحكامهتذيب  -٣

 .٤٦٠: ص التشيعروح  -٤

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٨

تواند با  به بالین ھمدیگر برگشته باشند این زن بعد از طالق سومی نمی
زدواج (دائمی) شوھرش ازدواج کند. مگر با مرد دیگری غیر از شوھر قبلیش ا

 کند.
اند که دائمی   طالق سوم شروطی را معتبر دانسته برای تحلیل نکاح بعد از -٢

 .باشد می بودن نکاح یکی از آن شروط معتبر
. (نزد اھل باشد می نکاح با زنان و دختران مشرکان در ازدواج موقت جائزسادسًا: 

 .تشیع)
: در مورد ازدواج یدگو می از محمد بن سنان و او از رضا روایت کرده است که -١

موقت با دختران و زنان یھودی و نصرانی و مجوسی از رضا سؤال کردم: وی 
 .١در جوابم گفت: در نکاح موقت اشکالی ندارد

از ابن سنان و او از منصور صیقل و او از عبدالله روایت نموده که گفته است:  -٢
یا زن مجوسی با دختر  تواند می در ازدواج موقت بدون ھیچ مشکلی مرد

 .٢پرست) ازدواج کند (آتش
: شرط است که زوجه در ازدواج موقت یا یدگو می حّلی در کتابش بنام شرائعه

 .٣مسلمان باشد و یا اھل کتاب که عبارتند از یھودی، نصرانی، مجوسی
 .٤باشد می ای عده زن مستأجره عده زن صیغه سابعًا:

ه گفته است: زن متمتع اگر دارای از زراره و او از ابوعبدالله روایت کرده ک -١
 اش یک حیض است و اگر آئسه باشد مدت یک ماه و نیم حیض باشد عده

 .باشد می
از زراره روایت گردیده که گفته است: عده زن در نکاح موقت چھل و پنج روز  -٢

 است.
 داد. سپس کردم وی با دست ھمین عدد را نشان می ھمانا که به ابوجعفر نگاه می

 مانی که این مدت جائز باشد برای جدائی نیازی به طالق (شرعی) نیست.: زیدگو می

 .٤، ح ١٤/٤٦٢: بالكتابيةمتمتع ـالالوسائل باب حكم  -١

 .٥: ح مصدر السابقـال -٢

 .٢/٣٠٣: الرشائع للحلی -٣

 .٢٢، باب ١٤/٤٧٣: الوسائل مزعومة يفـالالرويات انظر هذه  -٤

                                           



 ١٩  مقدمه

از عمر بن اذینه و او از زراره نقل کرده است که گفته: از ابوجعفر در مورد عده  -٣
ای که ھمسرش بمیرد. سؤال کردم: در جواب گفتند: چھار ماه و ده  زن صیغه

د در ھر وضعیتی روز. سپس گفت: ای زراره بدان که زن اگر ھمسرش فوت کن
باشد. یعنی چه زن حره (آزاد) یا کنیزک و یا ھر نکاحی باشد دائم یا موقت 

اش چھار ماه و ده روز است و عده زن مطلقه سه ماه و کنیزک نصف زن  عده
ای (متمتع) ھم مثل (کنیزک)  آزاد (حره) یعنی یک ماه و نیم و عده زن صیغه

 .١ماه و نیم است یک 
که گفته است:  کند می بی نصر و او از ابوالحسن رضا روایتاز احمد بن محمد ا -٤

ای چھل و پنج روز است ولی احتیاطًا آن را چھل  ابوجعفر گفته: عده زن صیغه
 .کنم می و پنج شب اعالم

ام که  از احمد بن محمد بن ابونصر و او از رضا روایت کرده که گفته: شنیده -٥
حیض است و بعضی دیگر ع یک : عده زن متمتیدگو می اند: ابوجعفر گفته 

 اند که گفته است: چھل و پنج روز است. روایت کرده
از عبدالله بن عمر و او از ابوعبدالله در حدیثی در مورد متعه نقل کرده که  -٦

گفته است: به او گفتم: عده زن متمتع چند است؟ او گفت: یا چھل و پنج روز 
 است و یا یک حیض.

اعیل بن فضل ھاشمی روایت کرده که گفته است: از از عمربن ّاذینه و او از اسم -٧
ابوعبدالله در مورد متعه سؤال کردند: وی در جواب گفت: برو پیش عبدالملک 

ام او استدالالت زیادی  بن جریج این سؤال را مطرح کن چون با او مالقات کرده
م را نوشتھا  آن را در مورد استحالل ازدواج موقت (متعه) برایم ذکر کرد و من

و روایتی که برای بنده ذکر گردیده در سلسله راویان آن ابن جریج دیده 
موارد آتی از قبیل: وقت، عدد در نکاح متعه ھیچ یک از  :شود که گفته است می

 و با ھر تعداد از باشد می شرط نیستند. بلکه زن در نکاح متعه به منزله کنیزک
ازدواج (موقت) کنی. و  توانی می بخواھی بدون ھیچ مشکل و مانع فقھیھا  آن

بدون ھیچ شاھد و ولی نکاح با  تواند می اگر مردی چھار زن ھم داشته باشد
زمان ازدواج (متعه) کند، و اگر وقت مقرر تمام شد بدون  زنان دیگری ھم

 .٢، ح ٥٢باب  الطالقالوسائل کتاب  -١
                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٢٠

التمتع چیز کمی به زن متمتع   عنوان حق شوند و مرد به  طالق از ھم جدا می
در نکاح موقت اگر حائضه باشد دو دوره قاعدگی است  پرداخت نماید و عده زن

 ) روز است.٤٥و اگر آئسه باشد چھل و پنج (
: با این نوشته پیش ابوعبدالله رفتم او مکتوبه را یدگو می اسماعیل بن فضل ھاشمی

خواند و بر صدق محتوی آن اقرار کرد و ابن ّاذینه با توجه به تصدیقش بر صحت 
اش فقط یک حیض است و  ن نکته که اگر متمتع حائضه باشد. عدهغیر از ای  مکتوبه به

 .١) روز است جھت تأیید نھایی آن قسم یاد کرد٤٥اگر آیسه باشد چھل و پنج (
 :٢یدگو می از ابو بصیر و او از ابوجعفر در مورد متعه روایت کرده که -٨

بین از ابوبصیر روایت گردیده که گفته است: در ازدواج موقت ضروری است که 
ای که مرد به زن بگوید: بنده با تو بصورت موقت  گونه طرفین این الفاظ اجرا گردد و به 

 ج برای چند روز مشخص و در قبال این مقدار پول بر طبق کتاب خدا و سنت پیغمبر
که ھیچ یک از ما از یکدیگر ارث نبریم و عده شما بعد از جدائی  بطوری  کنم می ازدواج

 .٣اش فقط یک دوره حیض است یند: عدهگو می د. ولی بعضیچھل و پنج روز باش

 .٨، ح ١٤/٤٧٧: الوسائل -١

 .٦، ح ١٤/٤٧٧: الوسائل -٢

 .٤، ح ١٤/٤٦٧: الوسائل -٣

                                           



 
 ای بعد از وفات مرد متمتع عده زن صیغه

بن یقطین و او از ابوالحسن روایت کرده که گفته است: زنی که با نکاح  از علی  -١
اش چھل و پنج روز  صورت فوت مرد عدهموقت با مردی ازدواج کرده است در 

 .١است
آیا  :از ابوعبدالله سؤال کردم :یدگو می بن حجاج نقل گردیده که از عبدالرحمن  -٢

در جواب گفت:  زن در نکاح متعه اگر شوھرش بمیرد عده دارد؟ ابوعبدالله
اش چھار ماه و ده روز است اما زمانی که وقت تعیین شده تمام شد عده  عده

ره قاعدگی و یا یک ماه و نیم ھمانطور که بر کنیز این عده الزم زن یک دو
 است.

 ابوعبداللهاالسم و او از  بن عبیدالله و او از پدرش و او از مردی مجھول  از علی  -٣
سؤال کردم: از مردی که با زن  ابوعبدالله: از یدگو می روایت کرده است که

اش مشخص  آیا بعد از وفات مرد عده کند می ای بصورت موقت ازدواج صیغه
 .٢: بلی شصت و پنج روز استیدگو می است؟ در جواب

ای اگر با مرد جماع کرده  یند: زن صیغهگو می اما بویژه فقھای شیعه در این مورد
 تمتع ال باشد و سپس وقت معین تمام شد و یا مرد حق

 باشد. را به زن بخشید عده زن دو دوره قاعدگی است اگر دارای حیض
 . روزھایی را دارد که پیش مرد حاضر شده باشد.٣ای فقط کرایه زن صیغه ثامنًا:

گفتم: با زنی  ابوعبدالله: به یدگو می از عمر بن حنظله روایت گردیده که -١-٢-٣
ام که مدت معلوم ما یک ماه است ولی بعضی از روزھا زن  ای ازدواج نموده صیغه
گفت: بجز روزھایی که در مدت معلوم  ابوعبداللهم؟ تواند حاضر شود من چکار کن نمی

 .٢، ح ١٥/٤٨٥: الوسائل -١

 .٤: ح مصدر السابقـال -٢

 .٢٧، باب ٤٨٢-١٤/٤٨١: الوسائل -٣

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٢٢

 .١اش کم کنی از کرایه توانی می در حیض بوده ولی بازاء روزھایی که حاضر نشده
: به ابوالحسن گفتم: زنی که بصورت یدگو می بن عمار روایت شده که از اسحاق  -٤

د تا الزم اوست که در تمام روزھای تعیین شده حاضر باش کند می موقت ازدواج
ای تعیین شده کم کرد یا  توان از کرایه اش را بگیرید و اگر حاضر نشد می کرایه

: بجز روزھایی که در مدت مشخص در قاعدگی بوده و یدگو می نه؟ ابو الحسن
 اش کم کنی. از کرایه توانی می إال بازای تمام روزھایی که تخلف نموده

معین تخلف کرد تمام کرایه تعیین  یند: اگر زن در زمانگو می اما پیروان این مکتب
کنیم و ھر روزی که حضور نداشته باشد آن را از او کم  شده را بر روزھا تقسیم می

 .٢گیرد ای به او تعلق نمی کنیم و اگر ھیچ روزی نیامده باشد ھیچ کرایه می
: اگر مرد زن را به مدت ده یدگو می و یکی از علماء شیعه در مورد بحث مورد نظر

ه مقدار ده دینار کرایه کرده باشد و زن بمدت دو روز مرد را از استمتاع منع کند روز ب
 .٣شود بازای ھر روز یک دینار کم می

 .٤شود نمی ای رجم زن صیغه تاسعًا:
ای  در مورد مردی که با زن صیغه ابوعبداللهاز ھا  آن از ھشام و حفص بختری و -١

؟ در جواب کند می آیا این زن و مرد را تحصین کند می بصورت موقت ازدواج
 گفت: احصان (پاکدامنی و دوری از زنا) خاص ازدواج دائم است.

در حدیثی روایت کرده است که گفته:  عبدالله ابواز عمر بن یزید و او از  -٢
 شود. صاحب متعه رجم نمی

برای مرد متمتع جائز است با زنی که ھمسر دارد بصورت موقت ازدواج  عاشرًا:
 کند.

 .٤، ح ١٤/٤٨٢: الوسائل -١

 .٥/٢٨٥: الدمشقيةاللمعة رشح  البهية يفالروضة و -٢

 .٢٨٦-٢٨٥: ص احلاشيه لكالنرتمصدر السابق ـانظر ال -٣

الزنا موجب للرجم فیـالاإلحصان ت ثبوباب  ٢باب  أبواب حد الزنا ٣٥٥-١٨/٣٥١: انظر الوسائل -٤

اإلحصان الدخول وعدم ثبوت بأن يكون له فرج حرة أو يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملک يمني مع 

 .متعةـبال

                                           



 ٢٣  بعد از وفات مرد متمتع ای ای زن صیغه عده

ھای  یشان بنامھا کتاب این دو عالم شیعی یکی بنام عاملی، و دیگری بنام نوری، در
اند و آن را  . بابی را به این بحث اختصاص داده١الوسائل (عاملی) و مستدرک(نوری)

) السؤال منها التفتيش و  العدة ونحومها وعدم وجوب الزوج و نفی  مرأة يفـال تصديق  :(باب
دیگری برای شود و تحقیق در مورد وجود ھمسر  (زن در مورد زوجه وعده تصدیق می

 اند و راویانشان عبارتند از: زن واجب نیست) نامیده
گفتم: مثًال من در صحرایی  ابوعبداللهاز میسر روایت شده که گفته است: به  -١

: نه یدگو می یم: آیا ھمسر داری؟گو می او شوم و به  اتفاقًا متوجه زنی تنھا می روم راه می
چون زن در امور مربوط  توانی می : آرییدگو می توانم با او ازدواج کنم؟ در جواب آیا می

 به خویش صادق است.
بن عبدالرحمن و او از رضا در حدیثی روایت کرده است که به رضا  از یونس  -٢

بصورت موقت ازدواج کرده است بعد از اتمام وقت معین و قبل از عده با  گفتم: زنی
: ھیچ گناھی یدگو می آیا این صحیح است؟ رضا در پاسخ کند می مرد دیگری ازدواج

 گردد. شود بلکه برای زن گناه محسوب می متوجه شما نمی
 نقل داللهابوعببن عمار و او از فضل مولی محمد بن راشد و او از  از اسحاق  -٣-٤

ام و با خود گفتم: شاید  که به او گفتم: من با زنی بصورت موقت ازدواج کرده کند می
این زن ھمسر دیگری داشته باشد! وقتی تحقیق کردم متوجه شدم که شوھر دارد. 

 .٢ای گفت: چرا تحقیق کرده ابوعبداللهسپس 
بن عبدالله  از محمد بن احمد بن نصر و محمد بن حسن اشعری و او از محمد -٥

 : به رضا گفتم: مردی با زنی بصورت موقت ازدواجیدگو می اشعری نقل کرده که
که زن ھمسر دیگری دارد، رضا در جواب گفت: برای مرد ھیچ  کند می و تصور کند می

شاھدی پیدا کند تا شھادت دھد که این  تواند می مشکلی ندارد چون زن اگر بخواھد
 زن ھمسر دیگری ندارد.

و  ١٠٣/٣١٠-١٠٠: وانظر: بحاراألنوار ٩باب  ٤٥٩-١٤/٤٥٨: الوسائل للنوری كمستدر -١

 .٥٦-٥٥: ص اخلالصة للمفيد

 .السابق الباب ٤٥٧-١٤١/٤٥٦: انظرالوسائل -٢

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٢٤

روایت کرده که شخصی گفته: زن قشنگی را  ابوعبداللهأبان بن ثعلب و او از  از -٦
گفت: تحقیق  ابوعبداللهدانستم که شوھر دارد یا نه من چکار کنم؟   نمی در راه دیدم و

 .١در مورد زن وظیفه تو نیست بلکه بر تو الزم است که زن را تصدیق کنی
ه که گفته است: از ابو الحسن سؤال از جعفر بن محمد بن عبیدالله نقل گردید -٧

کردم: اگر با زنی بصورت موقت ازدواج کنم و بعد زن را به داشتن ھمسر دیگری متھم 
 کنم آیا برایم صحیح است که با او آمیزش داشته باشم؟ ابو الحسن در جواب گفت: آیا

 شاھدی بیاورد تا ثابت کند ھمسر دیگری ندارد آیا تواند می دانی اگر این بخواھد  نمی
 .٢تواند این امر را انجام دھد؟  نمی

 اما بویژه آرای پیروان این مکتب از جمله بحرانی در تعلیقاتش بر این مطالب
: ازدواج موقت بدون تحقیق از نظر اینکه زن ھمسر دیگری دارد یا خیر صحیح یدگو می

امر مزبور است چون زن در مورد نفی زوجه و عده قابل است بلکه بھتر ترک تفتیش در 
 .٣تصدیق است

 تمتع با زن زناکار جایز است. حادی عشر:
و مستدرک بابی را بنام  .٤ھای وسائل یشان بنامھا کتاب آقای عاملی و نوری در

 اند. گذاری کرده (حرام نبودن ازدواج موقت با زنان زانیه) نام
: پیش عمار بودم که شخصی در مورد مردی یدوگ می از زراره روایت شده که -١

سؤال کرد: عمار در جواب گفت:  کند می که با زن فاجره بصورت موقت ازدواج
 اشکالی ندارد ولی اگر نکاح دائم باشد باید پاکدامن شود.

گفتم: در شھر  ابوعبدالله: به یدگو می بن جریر روایت گردیده که از اسحاق  -٢
ر مشھور است آیا برایم جایز است که با وی ازدواج کوفه زنی است که به زناکا

ای را بر َدِر  : آیا این زن برای این کار زشت نشانهیدگو می ابوعبداللهکنم؟ 

-١٠٠: مجلسیـالوانظر بحاراألنوار لعالمتهم  ٩باب  ٤٥٩-١٤/٤٥٨: الوسائل للنوری مستدرک -١

 .٥٦-٥٥: ص متعةـال اإلجياز يفخالصة و  ١٠٣/٣١٠

 خالصة ١٠٣/٣١٠-١٠٠: وانظر بحاراألنوار ٩باب  ٤٥٩-١٤/٤٥٨: الوسائل للنوری كمستدر -٢

 .٥٥: ص متعة للمفيدـالاإلجياز فی

 .٢٤/١٣٠: احلدائقانظر -٣

 .٤٥٥-١٤/٤٥٤) ٩باب ( انظرالوسائل -٤

                                           



 ٢٥  بعد از وفات مرد متمتع ای ای زن صیغه عده

: در جواب گفتم: خیر چون اگر این یدگو می اش نصب کرده است؟ اسحاق خانه
: یدگو می عبدالله ابوکرد سپس   کرد فرماندار شھر وی را دستگیر می کار را می

: ولی بعد از این امر متوجه یدگو می با او بصورت موقت ازدواج کن. اسحاق
و چیزی را از من  کنند می با وی نجوا ابوعبداللهھای  شدم که بعضی از خدمه

مالقات کردم مسئله را جویا شدم ھا  آن ولی بعدًا که با یکی از کنند می کتمان
گفتند: اگر این زن آشکارا زن زانیه ھم باشد برای این  عبدالله ابووی گفت: 

مرد ھیچ اشکالی ندارد که با وی بصورت ازدواج موقت ازدواج کند بلکه او را از 
 حرام خارج و به حالل تشویق نموده است.

در مورد زنان  بن یقطین روایت گردیده که گفته است: با ابو الحسن از علی  -٣
توانم با آنان   می کردیم که از وی پرسیدم: آیا وگو می  زانیه اھل شھر گفت

 بصورت موقت ازدواج کنم؟ در جواب گفت: بله.
: از ابوجعفر در مورد مردی که از زیبایی کند می از زراره و او از ابوجعفر روایت -٤

زنی که در زنا شھرت داشت متعجب گردیده سؤال شد: وی در جواب گفت: در 
 کور مانعی وجود ندارد.ازدواج موقت این مرد با زن مذ

 اقوال طرفداران بحث جواز ازدواج موقت با زنان زناکار
: ذکر این روایات دلیل است بر جواز متعه زن یدگو می بحرانی در تعلیق این موضوع

 زانیه با توجه به علم مرد به زناکار بودن زن در این امر برخالف شرایط نکاح دائم
و نجفی  .١نست که مرد مانع این امر قبیح زن شودچون در نکاح دائم شرط ای باشد می

: تحقیق از وضعیت زن متھم به زنا شرط یدگو می در کتابش بنام جواھر در این مورد
صحت نکاح متعه نیست بلکه مستحب است و زناکار بودن زن امری ناپسند است و اگر 

روایاتی که بر  با این نوع زن بصورت موقت ازدواج کرد آن را برحذر دارد با توجه به
داللت این مطلب صریح ھستند فھمیدم که بر حذر داشتن زن از زنا شرط صحت متعه 

 .٢٤/١٣٣: احلدائق -١
                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٢٦

مرتکب ھیچ گناھی  کند می نیست و مردی که بصورت موقت با این نوع از زنان ازدواج
 .١شود نمی

: ناپسند بودن نکاح متعه با زنان فاجره فقط بعلت یدگو می شیرازی در این مورد
 .٢آیند ھای جنسی بوجود می ھایی است که از تماس لی بیماریسرایت احتما
 استمتاع از دختر بشرط عدم ازاله بکارت جایز است. ثانی عشر:

ام که  شنیده ابوعبدالله: از یدگو می حالل روایت است که از زیاد بن ابی -١
اش در  گفت: استمتاع جنسی از دختران مادامی که سبب انزجار خانواده می

 ئز است.اصورت دانستن این عیب نشوند ج
که گفته است: به  کند می از ابوسعید قماط و او از شخص دیگری نقل -٢

. دختر از من کند می گفتم: دختری که نزد پدر و مادرش زندگی ابوعبدالله
که بصورت سری با وی مقاربت کنم آیا این کار را انجام دھم؟  کند می استدعا

در جواب گفت: بله. اما مواظب باش ازاله بکارت نکنی. گفتم: اگر خودش 
 راضی باشد؟ اگر راضی باشد این امر برای دختران مایه ننگ است.

 ابوعبداللهروایت نموده که گفته است: از  ابوعبداللهبن عمار و او از   از اسحاق -٣
در مورد استمتاع از دختران سؤال کردم: ایشان در جواب گفت: استمتاع که 
جایز است فقط برای دختران مایه لذت است ولی مواظب باشید که این 

 استمتاع بصورت پنھانی و عدم ازاله بکارت باشد.
در مورد دختری که منزل  ابوعبداللهاز حلبی روایت است که گفته است: از  -٤

م از او استمتاع جنسی جوییم؟ در توانی می پرسیدم آیا ندک می پدرش زندگی
 جواب گفت: جائز است بشرطی که ازاله بکارت نشود.

: دختری که به سن یندگو می اما بویژه پیروان این مطالب از جمله محقق و حلی
خود اجازه دھد تا بعنوان متمتع از  تواند می بلوغ رسیده باشد بنا به قول مشھور مذھب

گونه اعتراضی ندارد خواه متمتع دختر که مورد  فاده گردد و ولی آن حق ھیچآن است
بحث ماست باشد یا بیوه. ولی تمتع دختری که پدر ندارد از دیدگاه مذھب شیعه 

: مالذ األخيار للمجلسیو  ٢/٦٢١: والرسائر البن ادريس ١٦٠-٣٠/١٥٩:الكالمانظر جواهر  -١

 .١٣٢و  ١٣٥و  ٢٤/١٣١: واحلدائق ٢/٢٦١: حتريرالوسيله للخمينیو  ١٢/٣٥

 .٢٥٢-٦٥/٢٥١: الفقه للشريازی -٢

                                           



 ٢٧  بعد از وفات مرد متمتع ای ای زن صیغه عده

وقوع پیوست باید مرد مراعات کند ازاله بکارت  و اگر چنین امر به  باشد می مکروه
 .١نکند

که پدر ندارد بدون نیاز به ولی با وی بصورت دختری  تواند می : مردیدگو می طوسی
درش ولی اگر دختر پدر و ما ،با او آمیزش داشته باشد تواند می موقت ازدواج کند و

و اگر  باشد نمی زنده و سنش کمتر از حد بلوغ باشد بجز به اجازه پدرش عقدش صحیح
از به اذن به سن بلوغ رسیده که نه تا ده سال است عقد (نکاح متعه) وی بدون نی

که ازاله بکارت نکند اما برترین قول مذھب شیعه این است   پدرش جائز است بشرطی
 .٢باشد می که در تمام احوال اذن پدر ضروری

 .٣در نکاح متعه لعان وجود ندارد ثالث عشر:
: زن و مرد یدگو می روایت کرده است که ابوعبداللهیعفور و او از  ابن عباساز  -١

 کنند. مالعنه نمیدر نکاح موقت 
روایت کرده است  ابوعبداللهوی خبر داده و آن از   از فضال و او از کسی که به -٢

شود مگر جایی که طالق صحیح باشد (منظورش  که گفته: ظھار واقع نمی
 .٤نکاح دائم است)

 شود. یند: در نکاح موقت ظھار واقع نمیگو می و فقھای این مکتب
 معتبر نیست.در نکاح متعه ظھار رابع عشر: 

: که امام صادق گفته: در نکاح موقت ھیچ یدگو می محمد بن علی بن حسین -١
 .٥یک از طالق و ظھار وجود ندارند

از فضال و او از کسی که به وی خبر داده و آن از ابوعبدالله روایت کرده است  -٢
شود مگر جایی که طالق صحیح باشد (منظورش  که گفته: ظھار واقع نمی

 .٦)نکاح دائم است

 .١٥١: ص أحكام الدين متعلمني يفـالتبرصة و  ٢/٣٠٦: الرشائع -١

 .٤٩٠: ص للطوسی ةالنهاي -٢

 .متعةـالزوج والاللعان بني  ثبوت عدم باب اللعان كتاب  ١٥/٦٠٥: الوسائل -٣

 .٣٠/١٨٩:واجلواهر ٢/٣٠٦: الرشائع للحلی -٤

 ).٢٠باب ( الظهار الوسائل كتاب -٥

 ).١٦باب ( الظهارالوسائل كتاب  -٦
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 .١شود یند: در نکاح موقت ظھار واقع نمیگو می و فقھای این مکتب
 ایالء در نکاح موقت وجود ندارد. خامس عشر:

 عبدالله ابو: از یدگو می روایت کرده که ابوعبداللهبن سنان و او از   ابوعبداللهاز  -١
در مورد ایالء سؤال کردم: در جواب گفت: زمانی که مدت چھار ماه گذشت و 

طالق دھد و یا کفاره آن را  مرد ھنوز بر سوگند خویش اصرار داشت یا باید
اش عده  : به او گفتم اگر مرد زن را طالق دھد عدهیدگو می بپردازد. ابن سنان

 .٢زن مطلقه است؟ گفت: بله
اند: بنابه اصح اقوال مذھب در متعه ایالء  نست که گفتهدیدگاه ویژه این مسلک ای

اند و طالق در نکاح  وجود ندارد چون خداوند در آیه ایالء، ایالء را به طالق ربط داده
متعه اعتباری ندارد. زیرا بعلت اینکه یکی از لوازم ایالء مطالبه بالوطی است و مطالبه 

 .٣ء منتفی استبالوطی در نکاح منتفی است پس در نتیجه ایال
 در متعه نفقه زن بر ذمه مرد نیست. سادس عشر:

در حدیثی در مورد متعه روایت نموده که  ابوعبداللهبن سالم و او از   از ھشام -١
و اما پیروان  .٤گفته است: در نکاح متعه ھیچ یک از نفقه، وعده، واجب نیستند

زن و مرد متمتع آن یند: در نکاح موقت نفقه وجود ندارد مگر گو می این مقوله
را شرط قرار دھند اما در نکاح دائم برای زن نفقه واجب است حتی اگر مرد 
عدم انفاق را شرط قرار داده باشد چون این شرط ھیچ تأثیری برعدم وجوب 

 .٥نفقه ندارد
 دو امر شرطی که مورد اتفاق است در مورد نفقه زن :یدگو می صاحب جواھر

ًا نکاح باید دائم باشد، ولی در متعه نفقه وجود ندارد. و یکی اینست که وجوب باشد می
 .٦دیگری این است که تمکین کامل وجود داشته باشد

 .٤٦٠: ص التشيعروحو  ٣٠/١٨٩: الكالمجواهر -١

 .٢)، ح ١٢باب ( اإليالء والكفاراتالوسائل كتاب  -٢

 .٤٦٠: ص التشيعروح و و  ٣٠/١٨٨: اجلواهر، ٥/٢٨٩: البهيةوالروضة  -٣

 .١، ح ٤٩٦-١٤/٤٩٥: متعةـالالرجل فیأنه ال نفقة علیباب  الوسائل -٤

 .١٣٣-١٢٢: ص الشيعةمجموعة من علامء ـاإلسالم ل متعة ومرشوعيتها يفـال -٥

 .٣٠/٣٠٣: الكالمجواهر -٦

                                           



 ٢٩  بعد از وفات مرد متمتع ای ای زن صیغه عده

 در نکاح موقت تھیه مسکن زن بر مرد واجب نیست. سابع عشر:
 ابوبن محمد او از شخص دیگری روایت نموده که گفته است: از  از قاسم  -١

اج کند اما فقط یک دفعه با آن نزدیکی پرسیدم: اگر مردی با زنی ازدو عبدالله
کند چگونه است؟ در جواب گفت: اشکالی ندارد، اما اگر تمام شد به او نگاه 

 نکند و صورتش را به سمت دیگری بگرداند.
: به او گفتم: آیا درست است مرد از زن یک ساعت یا دو ساعت یدگو می زراره -٢

یا دو ساعت ایستاد، بلکه   یکتوان بر حدود و اندازه  استمتاع کند؟ گفت: نمی
 باشد.ھا  این باید یک دفعه یا دو دفعه، یک روز یا دو روز، یک شب و امثال

بن حماد روایت است که گفته است: شخصی را نزد ابو الحسن  از خلف  -٣
فرستادم که از او بپرسد. آیا زمان متعه چقدر است؟ و آیا درست که مرد با زنی 

آمیزش ازدواج کند؟ ابوالحسن در جواب گفتند:  در نکاح متعه بشرط یک بار
 .١بله

یند: برای زن و مرد در نکاح موقت جائز است که شب یا گو می پیروان این مکتب
 .٢روز و یا یک بار آمیزش یا چند بار را ھمراه تعیین مدت شرط متعه قرار دھند

 اش این است: که نتیجه کند می یکی از علمای شیعه این قول را چنین تفسیر
با توجه به اینکه در  کنند می از زن و مرد که این شروط را در نکاح متعه ذکرھریک 

تا وقت زیادتری داشته باشد برای اداره  باشد نمی نکاح متعه مضاجعه و وطی واجب
 .٣زندگی روزمره بشری و استمتاع مانع این امر نباشد

 له بکارت زن متمتع جائز است.در نکاح متعه شرط عدم ازا عشر: ثامن
روایت کرده است  ابوعبداللهبن مروان و او از   بن مھران و او از عمار از سماع  -١

، کند می که گفته است: گفتم: مردی با زنی مالقات کرده و از وی خواستگاری
. تو حق داری ھر طوری که کنم می : من با تو ازدواجیدگو می و در جواب زن

طور که مرد با زن دائمی  و اندام من استفاده کنی ھمان میل داری از بدن 
بشرط اینکه بکارتم را ازاله نکنید چون این امر برای ما  کند می خویش معاشقه

 .٢٥، باب ٤٨٠-١٤/٤٧٩: الوسائل -١

 .٢/٢٦٠: حتريرالوسيلةو  ٢/٦٢٣: الرسائر -٢

 تعليق حممد كالنرت. ٥/٢٨٩: حاشية الروضة -٣
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در جواب گفتند: برای مرد درست نیست مگر  ابوعبداللهدختران ننگ است. و 
 .١است ری که زن برای وی شرط قرار دادهامو

: اقوال مشھور بین اصحاب (مذھب یدگو می ام بحرانییکی از پیروان این مکتب بن
شیعه) این است که اگر زن متمتع عدم وطی را شرط متعه قرار دھد عمل به این شرط 

تواند وطی را انجام دھد. ولی اگر زن بعد از شرط اجازه داد  بر مرد واجب است و نمی
 .٢برای مرد درست است

 بدون اجازه زن جائز است.پیشگیری (عزل) در نکاح متعه  تاسع عشر:
در مورد عزل سؤال  ابوعبداللهاز محمد بن مسلم روایت است که گفته است: از  -١

گفتند: این آب (منی) مال مرد است ھر طوری که خود  ابوعبداللهکردم: 
 تصرف کند. تواند می بخواھد

از ابن ابی عمیر و غیره روایت است که گفته است: این آب (منی) آب مرد  -٢
 .٣گذارد جایی که بخواھد آن را آنجا میاست ھر

اند که عزل  : علمای شیعه تصریح نمودهیدگو می و پیروان این مقوله از جمله بحرانی
ای ھم در کار باشد بچه  برای مرد است، با توجه به این که زن راضی نباشد و اگر بچه

 .٤شود ھرچند که عزل کرده باشد مرد محسوب می
در نکاح متعه خلع (به معنی پایان دادن به حکم روابط زناشوئی در مقدار  عشرین:

 پردازد) وجود ندارد. مالی است که زن آن را به شوھرش می
روایت کرده که گفته است: خلع و مبارات  ابوعبداللهاز محمد بن مسلم و او از  -١

ای  دهشوند. در حالی که مرد در نکاح متعه تقاضا کنن طالق بائنه محسوب می
 .٥از تقاضا کنندگان است

: متعة فليزم الرشط، وانظر الوسائلـالاالستمتاع بام عدا الفرج! فیباب جواز اشرتاط  الوسائل -١

 .٣٦، باب ١٥/٤٥

 .٢٤/١٩٧: احلدائق -٢

 .متمتع هباـالجواز العزل علی ، باب ١٤/٤٨٩: الوسائل -٣

متعة ـالو ٣٦: ص متعة للفكيكیـوال ١٥٢: ص متعلمنيـالانظر تبرصة و  ١٧١-٢٤/١٧٠: احلدائق-٤

 .١٣٣: ص سالماإل ومرشوعيتها يف

 مختلعة بائن.ـالطالق  أن) ٥باب ( مباراتوالـ اخللع كتاب  الوسائل -٥

                                           



 ٣١  بعد از وفات مرد متمتع ای ای زن صیغه عده

شود که در آن احکام مربوط به زوجه طبق آیات  در صفحات آینده جدولی ارایه می
ای طبق قوانینی که عالمان شیعه و پیروان  قرآن مجید و احکام مربوط به زن کرایه

 گردد. اند بیان می آنان تشریع کرده





 
 احکام زوجه طبق آیات قرآن

 یا ملک یمین زوجه أمة وزوجه در قرآن: یا زوجه حره است یا  -١
 قال تعالی:

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ  .]١[المؤمنون:  ﴾١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 .»مسلمًا مؤمنان پیروز و رستگارند«

ِينَ ٱوَ ﴿  .]٥[المؤمنون:  ﴾٥ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ
ٰٓ  إِ�َّ ﴿ زۡ  َ�َ

َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 .]٦[المؤمنون:  ﴾٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  َفإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �

 .». مگر از ھمسران یا کنیزانکنند می کسانی که عورت خود را حفظ«
 فرماید: خداوند می

ۡ ٱوَ ﴿ ٓ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل يۡ  َملََكۡت  َما إِ�َّ  ءِ لّنَِسا
َ
 .]٢٤[النساء:  ﴾ُنُ�ۡمۖ َ�ٰ �

زنان شوھردار (بر شما حرامند) مگر زنانی که اسیر کرده باشید (برای شما حالل «
 .»باشند) می

 فرماید: خداوند می

ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل ا فَِمن تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َملََكۡت  مَّ

يۡ 
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ �  .]٢٥[النساء:  ﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

د یند باکه با زنان آزاد مؤمن ازدواج ک] نداشته باشد  ی [مالییاز شما توانا ھرکسو «
 .»ندکاند، ازدواج  زان مؤمناتینکه کتان ینھایمی کاز مل

 فرماید: خداوند می

َ�ۡ�َ  فَإِنۡ ﴿
َ
ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ِهنَّ َ�َعلَيۡ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �  .]٢٥[النساء:  ﴾تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل

ه زنان آزاد کب زنا شوند نصف عذابی را کآن گاه چون شوھردار شدند، اگر مرت«
 .»دارند، خواھند داشت

 .باشد می نکاح دائم موجب ارث برای زوجه -٢
 فرماید: خداوند می
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زۡ  تََركَ  َما ُف نِۡص  َولَُ�مۡ ﴿
َ
َُّهنَّ  يَُ�ن لَّمۡ  إِن ُجُ�مۡ َ�ٰ أ ۚ  ل  فَلَُ�مُ  َوَ�ٞ  لَُهنَّ  َ�نَ  فَإِن َوَ�ٞ

ُ�عُ ٱ ا لرُّ ٓ  يُوِص�َ  َوِصيَّةٖ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َنۚ تََر�ۡ  ِممَّ وۡ  بَِها
َ
ُ�عُ ٱ َولَُهنَّ  ٖن� َديۡ  أ ا لرُّ  يَُ�ن لَّمۡ  إِن ُتمۡ تََر�ۡ  ِممَّ

ۚ  لَُّ�مۡ  ا �ُُّمنُ ٱ فَلَُهنَّ  َوَ�ٞ  لَُ�مۡ  َ�نَ  فَإِن َوَ�ٞ ٓ  تُوُصونَ  َوِصيَّةٖ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُتم� تََر�ۡ  ِممَّ وۡ  بَِها
َ
 أ

 .]١٢[النساء:  ﴾ٖن� َديۡ 
جا مانده ھمسرانتان است اگر فرزندی نداشته باشند و  و برای شما نصف دارایی به«

چھارم ترکه است. پس از انجام وصیتی است  اگر فرزندی داشته باشند سھم شما یک
چھارم ترکه  که برعھده دارند. و برای زنان شما یکاند و پرداخت وامی است  که کرده

شما است اگر فرزندی نداشته باشید اگر شما فرزندی داشتید سھمیه ھمسرانتان 
کنید و بعد از وامی است که  ھشتم ترکه بوده پس از انجام وصیتی بوده که می یک

 .»برعھده دارید
 .دگیر جدائی زوجه در نکاح دائم به مراحل زیر صورت می -٣
 جدائی از طرف قاضی. -٤فسخ نکاح،  -٣خلع،  -٢طالق،  -١

 طالق دو نوع است:
 طالق رجعی. -٢طالق بائن  -١

 فرماید: خداوند می

ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  �َذا﴿ َجلَُهنَّ  نَ َ�َبلَغۡ  ءَ لّنَِسا
َ
 .]٢٣١: ة[البقر ﴾أ

 .»و ھنگامی که زنان را طالق دادید و به عده خود رسیدند«

َ�ٰ ٱ﴿ تَانِ  قُ لطَّ  .]٢٢٩ :ةالبقر[ ﴾َمرَّ
 .»طالق دو بار است«

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إَِذا �َِّ�ُّ ٱ � تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ  ءَ لّنَِسا حۡ  لِعِدَّ

َ
ْ َوأ ةَ لۡ ٱ ُصوا  .]١[الطالق:  ﴾عِدَّ

ه عّده آنان آغاز کد، آنان را از ھنگامی ید زنان را طالق دھیامبر، چون بخواھیای پ«
 .»دید و عده را بشماریطالق دھ تواند شد

ن لِ َ�بۡ  ِمن ُتُموُهنَّ َطلَّقۡ  �ن﴿
َ
وُهنَّ  أ  .]٢٣٧: ة[البقر ﴾َ�َمسُّ

 .»که با آنان تماس بگیرید طالق دھید و اگر زنان را پیش از آن«

ۡ ٱوَ ﴿ �َّۡص  ُت ُمَطلََّ�ٰ ل نُفِسِهنَّ  نَ َ�َ�َ
َ
ٰ  بِأ  .]٢٢٨: ة[البقر ﴾ءٖ قُُروٓ  َثةَ ثََ�

 . »بار عادت انتظار بکشند مدت سه باید به و زنان مطلقه«
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ۢ َمَ�ٰ  ِت ُمَطلََّ�ٰ َولِلۡ ﴿ ِ  ُع  ٱب
ۡ  .]٢٤١: ة[البقر ﴾ُروِف َمعۡ ل

 .»و برای زنان مطلقه ھدیه مناسبی است«

قَا �ن﴿ ُ ٱ نِ ُ�غۡ  َ�َتَفرَّ  .]١٣١[النساء:  ﴾ۦَسَعتِهِ  ّمِن ُ�ّٗ  �َّ
از فضل فراوان و لطف گسترده از آنان را ھریک  و اگر از ھم جدا شوند خداوند«

 .»کند می نیاز خود بی

�َّ  ُتمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ ﴿
َ
ِ ٱ ُحُدودَ  يُقِيَما � : ة[البقر ﴾ۦبِهِ  َتَدۡت �ۡ ٱ �ِيَما ِهَماَعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  �َّ

٢٢٩[. 
پس اگر بیم داشتید که حدود الھی را رعایت نکنند گناھی بر ایشان نیست که زن «

 .»فدیه و عوضی بپردازد

َ�ٰ ٱ﴿ تَانِ�  قُ لطَّ وۡ  ُروٍف بَِمعۡ  َساُكۢ فَإِمۡ  َمرَّ
َ
 .]٢٢٩: ة[البقر ﴾ٖن� َ�ٰ �ِإِحۡ  �حُۢ �َۡ�ِ  أ

 .»گونه شایسته یا رھا کردن با نیکی طالق دو بار است: نگھداری به«

ۡ ٱوَ ﴿ �َّۡص  ُت ُمَطلََّ�ٰ ل نُفِسِهنَّ  نَ َ�َ�َ
َ
ٰ  بِأ � قُُروٓ  َثةَ ثََ� ن لَُهنَّ  َ�ِلُّ  َوَ�  ٖء

َ
ُ ٱ َخلَقَ  َما نَ ُتمۡ يَ�ۡ  أ َّ� 

رۡ  ِ�ٓ 
َ
ِ  ِمنَّ يُؤۡ  ُ�نَّ  إِن َحاِمِهنَّ أ ِ ٱب َحقُّ  َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ
ٰ  ِ�  بَِرّدِهِنَّ  أ  إِنۡ  لَِك َ�

َراُدوٓ 
َ
ْ أ ٰ إِۡص  ا  .]٢٢٨: ة[البقر ﴾احٗ َ�

اگر به خدا و روز بار عادت (ماھانه) انتظار بکشند و  مدت سه و زنان مطلقه باید به «
رستاخیز باور دارند برای آنان حالل نیست که خدا آنچه را در رحم ایشان آفریده است 
پنھان کنند و شوھران آنان برای برگرداندن شان در این سزاوارترند در صورتی که 

 .»خواھان اصالح باشند

ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِلُّ  فََ�  َطلََّقَها فَإِن﴿  ُجَناحَ  فََ�  َطلََّقَها فَإِن ۥۗ هُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َح�َّ
ٓ َعلَيۡ  ن ِهَما

َ
ٓ  أ اَجَعا  .]٢٣٠: ة[البقر ﴾َ�َ�َ

پس اگر او را طالق داد از آن به بعد زن بر او حالل نخواھد بود مگر اینکه با شوھر «
دو نخواھد بود که  دیگری ازدواج کند در این صورت اگر او را طالق داد گناھی بر آن

 .»ردندبرگ
زن اگر بعد از اجرای عقد صحیح نکاح با ھمسرش آمیزش داشته باشد در صورت  -٤

ولی در صورتی که حین اجرای عقد مھریه تعیین  باشد می طالق صاحب تمام مھریه خویش
اما زن اگر بعد از اجرای عقد نکاح با گیرد.  المثل می نشده باشد بعد از طالق مھر
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در حین عقد مھریه تعیین نشده باشد بعد از طالق  ھمسرش آمیزش نداشته باشد و
دھد ولی اگر  متعه که عبارت است ازمالی که زوج ھنگام جدائی زوجه به او تحویل می

 تعیین شده باشد بعد از طالق نصف مھریه را داراست.
 فرماید: خداوند می

ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َوَ� ﴿
َ
  أ

ۡ
ْ تَأ ٓ  ُخُذوا ا  .]٢٢٩: ة[البقر ﴾ا ًٔ َشۡ�  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  ِممَّ

 .»اید باز پس بگیرید و برای شما حالل نیست که چیزی از آنچه بدیشان داده«

ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إِن ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  �َّ ﴿ وُهنَّ  لَمۡ  َما ءَ لّنَِسا وۡ  َ�َمسُّ
َ
ْ َ�فۡ  أ ۚ  لَُهنَّ  رُِضوا  َفرِ�َضٗة

ۡ ٱ َ�َ  َوَمّتُِعوُهنَّ  ۡ ٱ َوَ�َ  ۥقََدُرهُ  ُموِسعِ ل ۢ َمَ�ٰ  ۥَقَدُرهُ  ِ�ِ ُمقۡ ل ِ  �َع  ٱب
ۡ ا ُروِف� َمعۡ ل ۡ ٱ َ�َ  َحقًّ  ِسنِ�َ ُمحۡ ل

 .]٢٣٦: ة[البقر ﴾٢٣٦
اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مھریه طالق دھید گناھی بر شما «

کس که توانی ندارد به   کس که توانایی دارد و آن مند سازید. آن   نیست، آنان را بھره
 .»پردازد و این بر نیکوکاران الزامی است ای شایسته می ھدیهاندازه خودش 

ن لِ َ�بۡ  ِمن ُتُموُهنَّ َطلَّقۡ  �ن﴿
َ
وُهنَّ  أ  ﴾ُتمۡ فََرۡض  َما ُف فَنِۡص  فَرِ�َضةٗ  لَُهنَّ  ُتمۡ فََرۡض  َوقَدۡ  َ�َمسُّ

 .]٢٣٧: ة[البقر
که که با آنان تماس بگیرید طالق دادید، در حالی  و اگر زنان را پیش از آن«

 .»اید اید نصف آنچه را که تعیین کرده ای برای آنان تعیین نموده مھریه

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید باید که مھریه او را «
 .»است بپردازید و این واجبی

بار طالق داده شده باشد بعد از مراحل ضروری برای   ی که سهھا زوج در نکاح دائم -٥
 ھمسر اولیش حالل است.

 فرماید: خداوند می

ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِلُّ  فََ�  َطلََّقَها فَإِن﴿  ُجَناحَ  فََ�  َطلََّقَها فَإِن ۥۗ هُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َح�َّ
ٓ َعلَيۡ  ن ِهَما

َ
ٓ  أ اَجَعا ٓ  إِن َ�َ�َ ن َظنَّا

َ
ِۗ ٱ ُحُدودَ  يُقِيَما أ ِ ٱ ُحُدودُ  َك َوتِلۡ  �َّ  لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ لَِقوۡ  يُبَّيُِنَها �َّ

 ].٢٣٠: ةالبقر[ ﴾٢٣٠
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که با  پس اگر او را طالق داد از آن به بعد زن بر او حالل نخواھد بود. مگر این«
دو نخواھد بود   طالق داد گناھی بر آنصورت اگر او را  شوھر دیگری ازدواج کند در این

 حدود الھی را پابرجا دارند و توانند می که برگردند در صورتی که امیدوار باشند که
گاھند بیان میھا  آن حدود الھی است که خداھا  این  .»نماید را برای کسانی که آ

 ھای رکین ازدواج دائمی ھستند. آرامش و محبت و مھربانی پایه -٦

نۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ

َ
زۡ  أ

َ
ْ ُكُنوٓ ّلِتَسۡ  اجٗ َ�ٰ أ  َنُ�مبَيۡ  وََجَعَل  َهاإَِ�ۡ  ا

ةٗ  َودَّ ۚ َورَۡ�َ  مَّ ٰ  ِ�  إِنَّ  ًة ُرونَ  �ٖ ّلَِقوۡ  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�  .]٢١[الروم:  ﴾٢١ َ�َتَفكَّ
را برای شما ھای خدا این است که از جنس خودتان ھمسرانی  و یکی از نشانه«

آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مھر و محبت انداخت. مسلمًا در 
 .»اندیشند ھا و دالیلی برای افرادی که می این نشانه

ِيٱ ُهوَ ﴿ ٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخَلَقُ�م �َّ [االعراف:  ﴾َهاإَِ�ۡ  ُ�نَ لِيَسۡ  َجَهاَزوۡ  َهاِمنۡ  وََجَعَل  ِحَدة

١٨٩[. 
د آورد تا با او ید و ھمسرش را از [خود] او پدیتن آفر یکه شما را از کسی کاوست «
 . »ردیگآرام 
 اسکان زن در نکاح دائم بر مرد واجب است. -٧

 فرماید: خداوند می

سۡ ﴿
َ
وُهنَّ تَُضآ َوَ�  ِدُ�مۡ وُجۡ  ّمِن َسَكنُتم ُث َحيۡ  ِمنۡ  ِكُنوُهنَّ أ ْ  رُّ ۚ َعلَيۡ  ِ�َُضّيُِقوا  �ن ِهنَّ
ْوَ�ٰ  ُ�نَّ 

ُ
ْ  لٖ َ�ۡ  تِ أ نفُِقوا

َ
ٰ  ِهنَّ َعلَيۡ  فَأ  .]٦[الطالق:  ﴾لَُهنَّ َ�ۡ  نَ يََضعۡ  َح�َّ

کنید و در  زنان مطلقه را در جایی سکونت دھید که خودتان در آنجا زندگی می«
توان دارید و بدیشان زیان نرسانید تا در تنگنایشان قرار دھید. اگر آنان باردار باشند 

 .»کنند می نفقه ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حملخرج و 
 فرماید: . خداوند میجمع بین بیشتر از چھار زن در نکاح دائم حرام است -٨

�َّ  ُتمۡ ِخفۡ  �نۡ ﴿
َ
ْ ُ�قۡ  � ْ ٱفَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�  ِسُطوا ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لّنَِسا

 ٰ �َّ  ُتمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ  َعۖ َوُرَ�ٰ  َث َوثَُ�
َ
ْ َ�عۡ  � ٰ  ِدلُوا وۡ  ِحَدةً فََ�

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ٰ  ُنُ�مۚۡ َ�ٰ � دۡ  لَِك َ�

َ
�َّ  َ�ٰٓ أ

َ
�  ْ  َ�ُعولُوا

 .]٣[النساء:  ﴾٣
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و اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید با زنان دیگری که برای «
ترسید که  کنید. اگر ھم میشما حاللند و دوست دارید با دو یا سه یا چھار تا ازدواج 

نتوانید میان زنان دادگری را مراعات دارید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود 
شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان  ازدواج نمائید. این سبب می

 .»کمتری داشته باشید
 در نکاح دائم عده زن واجب است و اینک توضیح اقسام عده. -٩

ای ندارد اما اگر  بعد از اجرای عقد با ھمسرش ھمبستر نشده باشد عدهزنی که 
ماه است و زنی که ھمسرش فوت  اش سه  ھمبستر شده باشد و دارای حیض نباشد عده
روز است. اما زن حامله   اش چھارماه و ده کرده است در صورتی که حامله نباشد عده

 ل است.اش فقط وضع حم در صورت فوت ھمسر و یا طالق عده
 فرماید: خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إَِذا �َِّ�ُّ ٱ � تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ  ءَ لّنَِسا حۡ  لِعِدَّ

َ
ْ َوأ ۖ لۡ ٱ ُصوا ةَ ْ ٱوَ  عِدَّ َ ٱ �َُّقوا َّ� 

 .]١[الطالق:  ﴾َر�َُّ�مۡ 
ای پیغمبر، وقتی که خواستید زنان را طالق دھید آنان را وقت فرا رسیدن عده «

 .»دھید و حساب عده را نگاه دارید و از خدا که پروردگار شما است بترسیدطالق 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱ ُتمُ نََ�حۡ  إَِذا ا ن لِ َ�بۡ  ِمن ُتُموُهنَّ َطلَّقۡ  ُ�مَّ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

َ
وُهنَّ  أ  َ�َمسُّ

ةٖ  ِمنۡ  ِهنَّ َعلَيۡ  لَُ�مۡ  َ�َما وَ�َهاَ�عۡ  ِعدَّ  .]٤٩[الحزاب:  ﴾َتدُّ
ای مؤمنان، ھنگامی که با زنان مؤمنه ازدواج کردید و پیش از ھمبستری با ایشان «

 .»را نگاه دارید ای بر آنان نیست تا حساب آن  آنان را طالق دادید برای شما عده

ٰٓ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  نَ يَ�ِسۡ  يـِٔ �َّ ٓ  ِمن َمِحيِض ل ُ�ُهنَّ  ُتمۡ تَبۡ رۡ ٱ إِنِ  �ُِ�مۡ �َِّسا ٰ  فَعِدَّ شۡ  َثةُ ثََ�
َ
ٰٓ ٱوَ  ُهرٖ أ  يـِٔ �َّ

 .]٤[الطالق:  ﴾نَ َ�ِۡض  لَمۡ 
د، عّده آنان سه ماه یردک کاند، اگر ش د شدهیض ناامیه از حکسانی از زنانتان کو «

 . »اند دهیض نرسیه به سّن حکز] آنان یاست و [ن

ۡ ٱوَ ﴿ �َّۡص  ُت ُمَطلََّ�ٰ ل نُفِسِهنَّ  نَ َ�َ�َ
َ
ٰ  بِأ  .]٢٢٨: ة[البقر ﴾ءٖ قُُروٓ  َثةَ ثََ�

 .»بار عادت ماھانه انتظار بکشند مدت سه  زنان مطلقه باید بهو «
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ِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  َوَ�َذُرونَ  ِمنُ�مۡ  نَ ُ�َتَوفَّوۡ  �َّ
َ
�َّۡص  اجٗ َ�ٰ أ نُفِسِهنَّ  نَ َ�َ�َ

َ
رۡ  بِأ

َ
شۡ  َ�َعةَ أ

َ
: ة[البقر ﴾�وََعۡ�ٗ  ُهرٖ أ

234[. 
گذراند  میجای  میرند و ھمسرانی از پس خود به و کسانی که از شما مردان می«

 .»روز انتظار بکشند ھمسرانشان باید چھار ماه و ده روز شبانه 

ْوَ�ٰ ﴿
ُ
 ٱ ُت َوأ

َ
َجلُُهنَّ  الِ ۡ�َ ۡ�

َ
ن أ

َ
 .]٤[الطالق:  ﴾لَُهنَّ َ�ۡ  نَ يََضعۡ  أ

 .»و عده زنان باردار وضع حمل است«
 .باشد نمی ازدواج با زن صاحب ھمسر در نکاح دائم حرام است و صحیح -١٠

َ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مَّ
ُ
ٰ  َوَ�َناتُُ�مۡ  ُتُ�مۡ أ َخَ�

َ
ٰ  تُُ�مۡ َوأ  َوَ�َناُت  ُتُ�مۡ َ�ٰ َوَ�ٰ  ُتُ�مۡ وََع�َّ

 ٱ
َ
 ٱ َوَ�َناُت  خِ ۡ�

ُ
َ�ٰ  تِ خۡ ۡ� مَّ

ُ
ٰ ٱ ُتُ�مُ َوأ َّ� ٓ�ِ �

َ
ٰ  َنُ�مۡ َضعۡ أ َخَ�

َ
َ�ٰ ٱ ّمِنَ  تُُ�مَوأ َ�ٰ  َعةِ لرَّ مَّ

ُ
 ُت َوأ

 ٓ ٰ ٱ �ُِبُ�مُ َوَرَ�ٰٓ  �ُِ�مۡ �َِسا ٓ  ّمِن ُحُجورُِ�م ِ�  ِ� �َّ ٰ ٱ �ُِ�مُ �َِّسا  لَّمۡ  فَإِن بِِهنَّ  ُتمَدَخلۡ  ِ� �َّ
 ْ �ۡ  �ُِل وََحَ�ٰٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  بِِهنَّ  ُتمَدَخلۡ  تَُ�ونُوا

َ
� ٓ ِينَ ٱ �ُِ�مُ َنا ۡص  ِمنۡ  �َّ

َ
ٰ أ ن بُِ�مۡ َ�

َ
 َوأ

 ۡ�َ ْ  ٱ َ�ۡ�َ  َمُعوا
ُ
َ ٱ إِنَّ  َسلََفۗ  قَدۡ  َما إِ�َّ  َتۡ�ِ خۡ ۡ�  .]٢٣[النساء:  ﴾٢٣ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  �َّ

خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواھرانتان، «
شما شیر  ھایتان، برادرزادگانتان، خواھرزادگانتان، مادرانی که به  ھایتان، خاله عمه
ھمسرانتان از مردان دیگر که ، مادران ھمسرانتان، دختران اند خواھران رضاعیتان داده

اگر با اید ولی  تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان ھمبستر شده
مادرانشان ھمبستر نشده باشید گناھی بر شما نیست. ھمسران پسران صلبی خود، و 

گمان خداند بسی آمرزنده و  دو خواھر را با ھم جمع آورید مگر آنچه گذشته است بی
 .»استمھربان 

ۡ ٱوَ ﴿ ٓ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل يۡ  َملََكۡت  َما إِ�َّ  ءِ لّنَِسا
َ
ِ ٱ َب كَِ�ٰ  ُنُ�ۡمۖ َ�ٰ � [النساء:  ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

٢٤[. 
اند مگر زنانی که اسیر کرده باشید که برای  و زنان شوھردار بر شما حرام شده«

 .»باشند. این را خدا بر شما واجب گردانده است  می شما حالل
 لعان در ازدواج دائم. ثبوت -١١

 فرماید: خداوند می
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ِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  ُمونَ يَرۡ  �َّ
َ
َُّهمۡ  يَُ�ن َولَمۡ  َجُهمۡ َ�ٰ أ ٓ  ل ٓ  ءُ ُشَهَدا نُفُسُهمۡ  إِ�َّ

َ
َحِدهِمۡ  َدةُ فََشَ�ٰ  أ

َ
رۡ  أ

َ
 َ�عُ أ

ِ  تِۢ َ�ٰ َشَ�ٰ  ِ ٱب ٰ ٱ لَِمنَ  ۥإِنَّهُ  �َّ نَّ  ِمَسةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ٦ ِد�ِ�َ ل�َّ
َ
ِ ٱ َنَت َلعۡ  أ  ِمنَ  َ�نَ  إِن هِ َعلَيۡ  �َّ

ٰ لۡ ٱ ْ َوَ�دۡ  ٧ ِذ�ِ�َ َ� ن َعَذاَب لۡ ٱ َهاَ�نۡ  َرُؤا
َ
رۡ  َهدَ �َشۡ  أ

َ
ِ  تِۢ َ�ٰ َشَ�ٰ  َ�عَ أ ِ ٱب ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  ۥإِنَّهُ  �َّ  ٨ ِذ�ِ�َ َ�

نَّ  ِمَسةَ َ�ٰ لۡ ٱوَ 
َ
ِ ٱ َغَضَب  أ ٓ َعلَيۡ  �َّ ٰ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِن َها ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ  ٩ ِد�ِ�َ ل�َّ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

نَّ  ۥُتهُ َورَۡ�َ 
َ
َ ٱ َوأ اٌب  �َّ  .]١٠-٦[النور:  ﴾١٠ َحِكيمٌ  تَوَّ

و جز خودشان  کنند می کسانی که ھمسران خود را متھم به عمل منافی عفت«
شھادت بطلبند که راستگو  گواھانی ندارند ھریک از ایشان باید چھار مرتبه خدای را به 

ھستم. در پنجمین مرتبه باید بگوید: نفرین خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. اگر زن 
 شھادت بطلبد و سوگند بخورد که شوھرش در اتھامی که بدو  چھار بار خدا را به

. و در مرتبه کند می و است چنین شھادتی عذاب (رجم) را از او دفعزند دروغگ  می
پنجم باید بگوید که: نفرین خدا بر او باد اگر شوھرش راست بگوید (در این که من 

شد و او بس  نمی مرتکب زنا شده باشم) اگر مرحمت و بزرگواری خدا شامل حال شما
 .»توبه پذیر و حکیم است

 فرماید: . خداوند میئمثبوت ظھار در نکاح دا -١٢

ِينَ ٱ﴿ ٓ  ّمِن ِمنُ�م ِهُرونَ يَُ�ٰ  �َّ ا �ِِهم�َِّسا َ�ٰ  ُهنَّ  مَّ مَّ
ُ
َ�ٰ  إِنۡ  تِِهۡمۖ أ مَّ

ُ
ٰٓ ٱ إِ�َّ  ُتُهمۡ أ  ﴾َ�ُهمۡ َوَ�ۡ  يـِٔ �َّ

 ].٢: لة[المجاد
یند: شما برای ما ھمسان گو می و بدیشان کنند می کسانی که زنان خود را ظھار«

گردند بلکه مادرانشان تنھا زنانی ھستند که  آنان مادرانشان نمیمادرانمان ھستید 
 .»اند ایشان را زاییده

 نفقه زن در نکاح دائم بر مرد واجب است. -١٣
 فرماید: خداوند می

سۡ ﴿
َ
وُهنَّ تَُضآ َوَ�  ِدُ�مۡ وُجۡ  ّمِن َسَكنُتم ُث َحيۡ  ِمنۡ  ِكُنوُهنَّ أ ْ  رُّ ۚ َعلَيۡ  ِ�َُضّيُِقوا  �ن ِهنَّ
ْوَ�ٰ  ُ�نَّ 

ُ
ْ  لٖ َ�ۡ  تِ أ نفُِقوا

َ
ٰ  ِهنَّ َعلَيۡ  فَأ ۚ َ�ۡ  نَ يََضعۡ  َح�َّ � فَإِنۡ  لَُهنَّ

َ
 اتُوُهنَّ  َٔ َ�  لَُ�مۡ  نَ َضعۡ أ

ُجورَُهنَّ 
ُ
 .]٦[الطالق:  ﴾أ

کنید و در توان  زنان را در جایی سکونت دھید که خودتان در آنجا زندگی می«
دارید و بدیشان زیان نرسانید تا در تنگنایشان قرار دھید. اگر آنان باردار باشند خرج و 
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اگر آنان حاضر شدند بعد از  کنند می نفقه ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل
 .»تمام بپردازید ند مزدشان را بهجدائی فرزندان شما را شیر دھ

ٓ  ُينفِقۡ فَلۡ  ۥقُهُ رِزۡ  هِ َعلَيۡ  قُِدرَ  َوَمن ۦۖ َسَعتِهِ  ّمِن َسَعةٖ  ُذو ِ�ُنفِقۡ ﴿ ا ٰ  ِممَّ ۚ ٱ هُ َءاتَٮ ُ َّ�  �َ 
ُ ٱ يَُ�ّلُِف  ٓ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ ٰ  َما  .]٧[الطالق:  ﴾َهاَءاتَٮ

دست ھستند از  آنان که دارا ھستند از دارایی خود خرج کنند و آنان که تنگ «
ی را جز بدان اندازه که کس ھیچچیزی که خدا بدیشان داده است خرج کنند خداوند 

 .»سازد وی داده است مکلف نمی به 

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ �َ ٰ وۡ  نَ ِضعۡ يُرۡ  ُت لَِ�
َ
�  لَۡ�ِ َحوۡ  َدُهنَّ َ�ٰ أ َرادَ  لَِمنۡ  َ�ِملَۡ�ِ

َ
ن أ

َ
ۚ ٱ يُتِمَّ  أ ۡ ٱ َوَ�َ  لرََّضاَعَة  لُودِ َموۡ ل

 .]٢٣٣: ةالبقر[ ﴾َوُ�ُهنَّ َو�ِسۡ  ُ�ُهنَّ رِزۡ  ۥَ�ُ 
ی ھردودھند ھرگاه یکی از والدین یا   می تمام فرزندان خود را شیردوسال  مادران«

کس که فرزند برای وی متولد  ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شوند بر آن 
 .»گونه شایسته بپردازد است خوراک و پوشاک مادران را به شده الزم

 ثبوت خلع در نکاح دائم. -١٤
 فرماید: خداوند می

ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َوَ� ﴿
َ
  أ

ۡ
ْ تَأ ٓ  ُخُذوا ا ٓ  ا ًٔ َشۡ�  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  ِممَّ ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ �َّ  َ�َافَا

َ
ِۖ ٱ ُحُدودَ  يُقِيَما � َّ� 

�َّ  ُتمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ 
َ
ِ ٱ ُحُدودَ  يُقِيَما �  .]٢٢٩: ة[البقر ﴾ۦبِهِ  َتَدۡت �ۡ ٱ �ِيَما ِهَماَعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  �َّ

اید باز پس بگیرید مگر  برای شما حالل نیست که چیزی از آنچه بدیشان داده«
که بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند پس اگر بیم داشتید که حدود الھی  این

گناھی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و در برابر آن را رعایت نکنند 
 .»طالق بگیر

 در نکاح دائم مقاربت با تمام انواعش باید از جھت قبل زن باشد. -١٥
 فرماید: خداوند می

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ ٱفَ  ىأ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱ ِ�  ءَ لّنَِسا  َرُ�وُهنَّ َ�قۡ  َوَ�  َمِحيِض ل

 ٰ رۡ  َفإَِذا َنۖ ُهرۡ َ�طۡ  َح�َّ   نَ َ�َطهَّ
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  ِمنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ۚ ٱ أ ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  َوُ�ِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ

ۡ ٱ ٓ  ٢٢٢ ُمَتَطّهِرِ�نَ ل   لَُّ�مۡ  ثٞ َحرۡ  ؤُُ�مۡ �َِسا
ۡ
ْ فَ� ٰ  ثَُ�مۡ َحرۡ  تُوا َّ�

َ
 .]٢٣٣-٢٢٢: ةالبقر[ ﴾ُتمۡ ِشئۡ  �
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پرسند بگو: زیان و ضرر است پس  ھنگام حیض می از تو درباره آمیزش با زنان بهو «
گیری نمایید و با ایشان نزدیکی نکنید تا  در حالت قاعدگی از ھمبستری با زنان کناره

شوند، ھنگامی که پاک شوند از مکانی که خدا به شما فرمان داده  گاه که پاک می آن
کاران و پاکان را دوست دارد. زنان شما  ان خداوند توبهگم است با آنان نزدیکی کنید بی

د به آن محل درآیید و زنا شوئی خواھی می محل بذرافشانی شما ھستند پس از ھر که
 .»شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنید) نمایید (به 

 ثبوت ایالء در نکاح دائم. -١٦
 فرماید: خداوند می

ِينَ ﴿ ٓ  ِمن لُونَ يُؤۡ  ّلِ�َّ رۡ  تََر�ُُّص  �ِِهمۡ �َِّسا
َ
شۡ  َ�َعةِ أ

َ
ٓ  فَإِن ُهرٖ� أ َ ٱ فَإِنَّ  ُءوفَا  ٢٢٦ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

ْ  �نۡ  َ�ٰ ٱ َعَزُموا َ ٱ فَإِنَّ  قَ لطَّ  .]٢٢٧-٢٢٦: ة[البقر ﴾٢٢٧ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ
که با ایشان  کنند می نمایند (یعنی سوگند یاد کسانی که زنان خویش را ایالء می«

آمیزش جنسی ننمایند) باید چھار ماه انتظار بکشند اگر بازگشت کردند چه خداوند 
بسی آمرزنده و مھربان است. و اگر تصمیم بر جدایی گرفتند چه خداوند شنوا و دانا 

 .»است
احصان به معنی اینکه: ازدواج دائم انسان را از زنا منع و انسان را عفیف و  -١٧

 معنی فوق در نکاح دائم واجب است.  رداند. احصان به گ پاکدامن می
 فرماید: خداوند می

﴿ ٓ ُجورَُهنَّ  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  إَِذا
ُ
 .]٥: ة[المائد ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ ُ�ۡ  أ

 . »ارکدید نه پلیدامن باشکه پاکد، در حالی یچون مھرشان را به آنان بدھ «

ِينَ ٱ فِِف َتعۡ يَسۡ َولۡ ﴿ ٰ  نَِ�اًحا َ�ُِدونَ  َ�  �َّ ُ ٱ نَِيُهمُ ُ�غۡ  َح�َّ  .]٣٣[النور:  ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ
آنان که امکانات ازدواج را ندارند باید در راه عفت و پاکدامنی تالش کنند تا «

 .»خداوند از فضل و لطف خود ایشان را دارا کند

خۡ  تِ ُمتَِّخَ�ٰ  َوَ�  تٖ ِفَ�ٰ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ٍت َصَ�ٰ ُ�ۡ ﴿
َ
 .]٢٥[النساء:  ﴾َدانٖ أ

زنان یا کنیزانی را برگزینند که با عفت و پاکدامن باشند و برای خود دوستانی نا «
 .»مشروع برنگزینند

ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل ا فَِمن تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َملََكۡت  مَّ

يۡ 
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ � ُ ٱوَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل عۡ  �َّ

َ
 ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ  ُضُ�مَ�عۡ  نُِ�م� �ِإِيَ�ٰ  لَمُ أ
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هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ 
َ
ُجورَُهنَّ  َوَءاتُوُهنَّ  لِِهنَّ أ

ُ
ِ  أ  ٱب

ۡ  َوَ�  تٖ فَِ�ٰ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ٍت َصَ�ٰ ُ�ۡ  ُروِف َمعۡ ل
خۡ  تِ ُمتَِّخَ�ٰ 

َ
ٓ  َداٖن� أ حۡ  فَإَِذا

ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  ِصنَّ أ

َ
ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ِهنَّ َ�َعلَيۡ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �  ِمنَ  تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل

ٰ  َعَذاِب� لۡ ٱ ن ِمنُ�مۚۡ  َعَنَت لۡ ٱ َخِ�َ  لَِمنۡ  لَِك َ�
َ
ْ تَۡص  َوأ وا  .]٢٥[النساء:  ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  ِ�ُ

با کنیزان  تواند می و اگر کسی از شما نتوانست با زن آزاده مؤمن ازدواج کند«
گاه از ایمان شما است برخی از برخی ھستید لذا با اجازه  مؤمنی ازدواج نماید خداوند آ
صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مھریه ایشان را زیبا و پسندیده و برابر عرف و 
عادت بپردازید کنیزانی را برگزینید که با عفت و پاکدامن باشند و برای خود دوستانی 

برنگزینند. اگر پس از ازدواج از ایشان زنا سر زد عقوبت ایشان نصف عقوبت پنھانی 
زنان آزاده یعنی پنجاه تازیانه. این [ازدواج با کنیزان به ھنگام عدم قدرت] برای کسی 
از شما آزاد است که ترس از فساد داشته باشد و اگر شکیبایی ورزید برای شما برتر 

 .»است
 پرست) حرام است. با مشرکان مثل مجوسی (آتشدر نکاح دائم ازدواج  -١٨

 فرماید: خداوند می

ْ  َوَ� ﴿ ۡ ٱ تَنِكُحوا ٰ  تِ َ�ٰ ُمۡ�ِ ل  .]٢٢١: ةالبقر[ ﴾ِمنَّ يُؤۡ  َح�َّ
 .»با زنان مشرک تا ایمان نیاورند ازدواج نکنید«

ْ ُ�مۡ  َوَ� ﴿  .]١٠ :الممتحنة[ ﴾َكَوافِرِ لۡ ٱ بِعَِصمِ  ِسُكوا
 . »مجوییدبا عقد زنان کافر تمسک «

ِحلَّ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
ُ
ّيَِ�ٰ ٱ لَُ�مُ  أ ِينَ ٱ َوَطَعامُ  ُتۖ لطَّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
 ِحّلٞ  َوَطَعاُمُ�مۡ  لَُّ�مۡ  ِحّلٞ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َُّهۡمۖ  ۡ ٱوَ  ل ۡ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل ۡ ٱوَ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ِينَ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل َّ�  ْ وتُوا
ُ
ٓ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ  إَِذا

ُجورَُهنَّ  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ 
ُ
 .]٥: ة[المائد ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ ُ�ۡ  أ

امروزه [با نزول این آیه] برای شما ھمه چیزھای پاکیزه حالل گردید و خوراک «
حالل است و ازدواج با زنان ھا  آن اھل کتاب برای شما حالل است و خوراک شما برای

از شما حالل است در حالی که پاک دامن پاکدامن و زنان پاکدامن اھل کتاب پیش 
 .»باشید نه پلید کار
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نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ  َذاَوَ�ٰ ﴿
َ
ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ ٱفَ  ُمَباَركٞ  هُ َ�ٰ أ ُقوا ن ١٥٥ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  �َّ

َ
ْ َ�ُقولُوٓ  أ ٓ  ا َما  إِ�َّ

نزَِل 
ُ
ٰ  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ َ�َ  ٓ -١٥٥نعام: [األ ﴾١٥٦ فِلِ�َ لََ�ٰ  دَِراَستِِهمۡ  َعن ُكنَّا �ن لَِناَ�بۡ  ِمن �َِفَتۡ�ِ َطا

١٥٦[. 
ایم پس از آن پیروی کنید و  این قرآن کتاب مبارکی است که ما آن را فروفرستاده«

ایم] تا نگویید کتاب  بپرھیزید تا مورد رحمت خدا قرار گیرید. [آن را فرو فرستاده
فرستاده شده است و از بحث و آسمانی تنھا بر دو گروه (یھودی و نصاری) پیش از ما 

 .»ایم خبر بوده بیھا  آن بررسی
 فرماید: . خداوند میدر نکاح دائم ازدواج با زن زناکار حرام است -١٩

اِ� ٱ﴿ وۡ  َزا�َِيةً  إِ�َّ  يَنِكحُ  َ�  لزَّ
َ
ا�َِيةُ ٱوَ  َ�ةٗ ُمۡ�ِ  أ ٓ  َ�  لزَّ وۡ  َزانٍ  إِ�َّ  يَنِكُحَها

َ
 وَُحّرِمَ  ٞكۚ ُمۡ�ِ  أ

 ٰ ۡ ٱ َ�َ  لَِك َ�  .]٣[النور:  ﴾٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
گونه ھم  مرد زناکار حق ندارد جز با زن زناکار و یا با زن مشرک ازدواج کند ھمان«

زن زناکار حق ندارد جز با مرد زناپیشه و یا با مرد مشرک ازدواج کند چرا چون چنین 
 .»ازدواجی بر مؤمنان حرام شده است
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ای  یک از زوجه، حره، و کنیزک (امه) نیست بلکه زن کرایه ای داخل ھیچ  زن صیغه -١
 .است
 از زراره و او از ابوعبدالله روایت کرده که گفته است: آیا در نکاح متعه انسان -١

با  خواھی می : اگریدگو می ش از چھار زن داشته باشد. در جواببی تواند می
 ای ھستند. اجارهھا  این ھزار زن بصورت موقت ازدواج کن چون

: انحصار ازدواج تا یدگو می از محمد بن مسلم و او از ابوجعفر روایت نموده که -٢
 ای است. چھار زن در نکاح متعه موجود نیست چون زن در متعه اجاره 

برد. عالمان شیعه برای اثبات این امر به روایات زیر  در نکاح متعه اّرث نمیزن  -٢
 اند. استدالل کرده

: یدگو می از احمدبن محمدبن ابونصر و او از ابوالحسن رضا روایت کرده است و -١
آن را  اگرشود ولی  در متعه اگر زن و مرد ارث را شرط قرار دھند ارث ثابت می

 ارثی در متعه وجود ندارد.بعنوان شرط ذکر نکنند 
ام که  از محمد بن مسلم روایت است که گفته است: از ابوجعفر شنیده -٢

اگر عدم وجود ارث شرط  کند می ای ازدواج گفت: مردی که با زن صیغه می
 برند و زمان اشتراط بعد از نکاح است. قرار نداده باشند از ھمدیگر ارث می

ارانش و آنان از ابوعبدالله در مورد متعه روایت عمیر و او از بعضی از ی ابی از ابن  -٣
ای  اند که گفته است: اگر در مدت معین مرد فوت کرد برای زن صیغه کرده

 گردد. ارثی منظور نمی
: از ابوعبدالله سؤال کردم: مھریه یدگو می از محمد بن مسلم روایت است که -٤

 ای در متعه چقدر است؟ در جواب گفت: زن صیغه
که طرفین بر آن توافق کنند تا اینکه گفت: اگر میراث را شرط قرار  ای ھر اندازه

 دھند این شرط باید تنفیذ گردد.
از عمربن حنظله و او از ابوعبدالله در حدیث متعه روایت کرده است که گفته  -٥

 است: بین زن و مرد در متعه ارثی وجود ندارد.
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ه است: از ابوعبدالله در از سعید بن یسار و او از ابوعبدالله نقل کرده که گفت -٦
اند   و ارث را شرط نکرده کند می مورد مردی که بصورت موقت با زنی ازدواج

سؤال کردم: وی در جواب گفت: آن را شرط قرار دھند یا نه در متعه ارث 
 وجود ندارد.

اند که گفته است: از ابوعبدالله در مورد متعه  از ابوعبدالله بن عمر نقل کرده -٧
ر پاسخ گفت: این ازدواج از طرف خدا و رسولش برای شما سؤال کردم: د

او گفتم: حد بین زن و مرد چیست؟ گفت: این است   حالل گردیده سپس به
 بین زن و مرد در متعه ارث نیست.

بن جعفر در حدیثی روایت است که گفته: اگر یکی از زن و مرد در  از زراره  -٨
 برد. وقت تعیین شده فوت کنند دیگری ارث نمی

: به ابوعبدالله گفتم: زمانی که با این یدگو می بن تغلب روایت است که  از أبان -٩
او بگویم؟ گفت بگو: طبق کتاب خدا و سنت  زن خلوت کردم چه چیزی به 

بشرطی که بین ما ارث وجود نداشته  کنم می با تو موقت ازدواج ج پیغمبر
 باشد.

گفته است: در حین عقد متعه از ابونصر و او از ثعلبه روایت کرده است که  -١٠
 کنم می موقتًا ازدواج ج مرد باید بگوید: من با تو طبق قرآن و حدیث نبی

التمتع شما تا این مدت  ازدواجی که زنا نیست و بین ما ارث وجود ندارد و حق 
 .باشد می این مقدار پول

با این  از سماعه و او از ابو بصیر نقل نموده که گفته است: در نکاح متعه وجوباً  -١١
مدت چند روزی  به  کنم می شروط باید ذکر گردد. بصورت موقت با تو ازدواج

التمتع شما این مقدار باشد ازدواجی که زنا نیست بلکه طبق کتاب  که حق 
و بشرط اینکه ارث بین ما وجود نداشته باشد و عده تو  ج خدا و سنت پیامبر

 بعد از وفات من چھل و پنج روز باشد.
بین زن و مرد در نکاح متعه به تمام شدن وقت تعیین شده بین طرفین و  جدائی -٣

زن  تواند می التمتع. در نکاح متعه طالق وجود ندارد. مرد یا به اعطاء نمودن کلیه حق
 ھا بار جدایی از آن استمتاع جوید. ای را بعد از ده صیغه
: زمانی که وقت از زراره و او از ابوجعفر در حدیثی روایت نموده که گفته است -١

 شود. تعیین شده در متعه تمام شد زن بدون طالق از مرد جدا می
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از محمد بن مسلم و او از ابوجعفر در مورد متعه روایت کرده و گفته است:  -٢
ای  انحصار چھار زن، طالق و ارث در متعه وجود ندارند چون زن در متعه کرایه

 گیرد. تعلق نمییک از شرایط مذکور  ای ھیچ  زن صیغه است و به 
: به ابوجعفر گفتم: اگر مردی با یدگو می از زراره و او از ابوجعفر روایت کرده که -٣

زنی موقتًا ازدواج کند و بعد از انقضاء مدت زن مذکور با مرد دیگری ازدواج 
کند و پس از مدتی از او ھم جدا شوند و سپس پیش مرد اولی برگشت و برای 

اره با مرد دیگری ازدواج کند. آیا برای مرد اول بار سوم از وی جدا شد و دوب
حالل است که با این زن موقتًا ازدواج کند؟ ابوجعفر گفت: صحیح است چون 
این زن مثل (حره) زن آزاد نیست بلکه این زن مستأجره است و به منزله 

 .باشد می کنیزک
اند که به  از أبان و او از بعضی از یارانش و آنان از ابوعبدالله روایت کرده -٤

در نکاح موقت چندین بار با زنی ازدواج  تواند می ابوعبدالله گفتند: آیا مرد
با او ازدواج  تواند می کند؟ گفت: ھیچ اشکالی ندارد ھرچند بار که بخواھد

 موقت کند.
جعفر و او از موسی بن جعفر نقل کرده که گفته: در مورد مردی که  بن از علی  -٥

چند بار با او ازدواج کند. گفت: ھر چند  تواند کند می می ای ازدواج با زنی متعه
 .خواھد می بار که دلت

وقت تعیین شده را  ای که با او ازدواج موقت نموده تمام  زن صیغه مردی اگر به  -٤
اما تمام  قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش به او بخشید برای مرد پشیمانی درست نیست

گردد چون این  زن بعنوان بائن محسوب نمی ه شدن وقت عده و یا بخشیدن وقت ب
اندازه تخلف  مقدار از پولی که به او قول داده به  آن  تواند می ای است. ولی مرد کرایه

 بجز ایام حیض به زن پرداخت نکند. ھا زن از وعده
ای به ابوعبدالله فرستادم که  بن رئاب روایت است که گفته است: نامه  از علی -١

بودم: آیا اگر مردی با زنی ازدواج موقت کند سپس مدت معین را   سؤال کرده
از این حکم خود نادم  تواند می بعد از وطی یا قبل از وطی به زن ببخشد آیا

 شود؟ در جواب گفتند: خیر.
از زراره و او از جعفر روایت نموده است که گفته: به ابوجعفر گفتم: اگر مردی  -٢

با زنی بصورت موقت ازدواج کند و بعد از انقضاء مدت زن مذکور با مردی 
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دیگری ازدواج موقت کند و سپس از انقضاء وقت از او ھم جدا شود و پیش 
سپس با مرد دیگری  مرد اولی برگردد و برای بار سوم از مرد اولی جدا شود و

ازدواج موقت کند آیا برای مرد اول حالل است که با آن زن ازدواج موقت کند؟ 
ابوجعفر گفت: صحیح است چون این زن (حره) زن آزاد نیست بلکه این زن 

 .باشد می ای و مستأجره و به منزله کنیزک کرایه
تقریبًا یک  از عمر بن حنظله روایت است که گفته است: به ابوعبدالله گفتم: -٣

ام. ھنوز وقت تمام نشده است   ماه است که با زنی بصورت موقت ازدواج نموده
ترسم اگر ھمه را پرداخت   می . منخواھد می که زن متمتع تمام حقوقش را

د کمی از حقوقش را تأخیر توانی می کنم تخلف کند. ابوعبدالله گفتند: شما
 ش را کسر کنید.کنید تا اگر تخلف کرد به مقدار تخلفش حقوق

تواند سبب تحلیل زن مطلقه بصورت سه طالقه برای ھمسر  ازدواج موقت نمی -٤
 ود.شقبلیش 

: از ابوعبدالله یدگو می از محمد بن مسلم و او از دیگری روایت نموده است که -١
در مورد مردی که زنش را سه بار طالق داده سپس اگر زنش بصورت موقت 

 قبلیش برگردد در جواب گفتند: خیرپیش ھمسر  تواند می ازدواج کند
از حسن صیقل روایت است که گفته است: از ابوعبدالله سؤال کردم: اگر  -٢

تواند با وی ازدواج کند تا وقتی که   نمی بار طالق داده باشد  مردی زنش را سه
این زن با مرد دیگری بصورت دائم ازدواج کند ولی اگر بصورت موقت ازدواج 

قبلیش حالل است تا با وی ازدواج کند؟ در جواب گفت: کند آیا برای ھمسر 
 صحیح نیست مگر اینکه ازدواج دومیش دائم باشد.

: از ابوعبدالله در مورد مردی که زنش یدگو می بن عمار نقل شده که از اسحاق  -٣
تواند بعد از  نمی را طوری طالق داده تا با مرد دیگری بصورت دائم ازدواج نکند

ای  پیش ھمسر اولیش برگردد. آیا اگر این زن با عبد و بندهطالق ازدواج دومی 
پیش ھمسر قبلیش برگردد؟ در جواب  تواند می ھم ازدواج کند بعد از طالق

 اند:  گفتند: بله چون عبد ھم بعنوان زوج مقبول است چون خداوند فرموده

﴿ ٰ  .]٢٣٠: ةالبقر[ ﴾ۥهُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َح�َّ
: از ابوعبدالله سؤال نمودم: اگر مردی یدگو می روایت شده کهاز عمار ساباطی  -٤

زنش را دو بار طالق داده باشد سپس زن بصورت موقت ازدواج کند آیا برای 
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ھمسر اولیش حالل است که با او ازدواج کند در جواب گفتند: خیر مگر 
 ازدواج دومش دائمی باشد.

ته است: به ابوعبدالله گفتم: از حسن صیقل و او از ابوعبدالله نقل کرده که گف -٥
اگر مردی زنش را بصورتی طالق دھد تا برای بار دوم ازدواج نکند نتواند با وی 
ازدواج کند آیا اگر این زن موقتًا ازدواج کرد برای مرد اول حالل است که با او 
 ازدواج کند؟ در پاسخ گفت: درست نیست چون خداوند در قرآن فرموده است: 

ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِلُّ  فََ�  َهاَطلَّقَ  فَإِن﴿  .]٢٣٠ :ةالبقر[ ﴾هُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َح�َّ
ن بار] طالق داد، پس از آن برای او (شوھر) یس اگر [شوھر] او را [برای سومپ«

 .»ندکه با ھمسری جز او ازدواج کشود، تا آن حالل نمی
 در حالی که در متعه طالق وجود ندارد. 

 متعه خبری از محبت و مھربانی نیست.در نکاح  -٦
: از ابوعبدالله در مورد مردی یدگو می که کند می از قاسم و او از مردی روایت -١

که با زنی به شرط یک دفعه استمتاع کردن ازدواج کند پرسیدم: گفت: 
اشکالی ندارد، اما زمانی که تمام شد به او نگاه نکند و روی خود را به طرف 

 دیگر بچرخاند.
ای فرستادم  اند که گفته است: برای ابوالحسن نامه بن عماد نقل کرده  خلف از -٢

سؤال کردم: که حد اقل مدت نکاح متعه چند روز است؟ آیا جائز است بشرط 
 یک بار آمیزش با وی ازدواج کرد؟ در جواب گفت: بله جائز است.

است  از ابوبصیر روایت است که گفته: در نکاح متعه ذکر این کلمات ضروری -٣
برای این  کنم می که مرد به زن بگوید: من با تو موقتًا ازدواج که عبارتند از این 

 مدت معین در مقابل این کرایه مشخص.
 .اسکان زن در متعه بر مرد واجب نیست -٧
اند که گفته است: به ابوالحسن گفتم: زنی که  بن عمار نقل کرده  از اسحاق -١

الزمه اوست که در تمام روزھای تعیین شده  کند می بصورت موقت ازدواج
توان از حق  التمتع بگیرد و اگر حاضر نشد و تخلف نمود می حاضر شود تا حق 

 ده کاست.تعیین ش
ابوالحسن در جواب گفتند: بجز روزھایی که در مدت معین در حالت حیض قرار 

 .التمتع او کم کرد توان از حق   می دارد واال در ازای ھر روز تخلف
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در متعه جمع بین بیشتر از چھار زن در حالی که چھار زن ھم بصورت دائم داشته  -٨
 باشد جائز است.

از بکر بن محمد روایت است که گفته: در مورد اینکه آیا در نکاح متعه جمع  -١
بین بیشتر از چھار زن جائز است یا نه؟ از ابو الحسن سؤال نمودم: ایشان در 

 جواب گفتند: بله.
: پیش ابوعبدالله گفتم: آیا یدگو می ه و او از ابوعبدالله نقل کرده کهاز زرار -٢

 انحصار و جمع بین چھار زن در نکاح متعه شرط است؟ در جواب گفتند:
استمتاع کنی چون آنان مثل زنان ای  ھمزمان با ھزار زن صیغه توانی می

 مستأجره ھستند.
متعه ازدواج با چند زن از زراره روایت است که گفته: سؤال کردم: در نکاح  -٣

 .خواھی می ھمزمان حالل است؟ در جواب گفتند: به ھر تعدادی که خود
که به ابوعبدالله گفتم: آیا در  کند می از عمر بن اذینه و او از ابوعبدالله روایت -٤

نکاح متعه تعداد مشخصی وجود دارد؟ در جواب گفتند: خیر چون زنان 
 باشند.  می بمنزله کنیزانای  صیغه

از ابوبصیر روایت است که گفته است: در مورد انحصار ازدواج موقت در جمع  -٥
بین چھار زن از ابوعبدالله سؤال شد. ایشان در پاسخ گفتند: ھیچ ممانعتی 

 ندارد حتی اگر جمع بین ھفتاد زن باشد.
 ای بر زن واجب نیست. در نکاح متعه عده -٩

ای وجود ندارد.  د مثل نکاح دائم عدهای اگر با مرد مقاربت نداشته باش اما زن صیغه
 ولی اگر مقاربت داشته باشند عده زن در نکاح موقت طبق روایات زیر است:

بن عبدالرحمان و او از رضا حدیثی روایت کرده که گفته است: به رضا   از یونس -١
گفتم: آیا اگر زنی با مردی ازدواج موقت کرده باشد و بعد از تمام شدن وقتش 

آیا ھیچ گناھی متوجه مرد  کند می مرد دیگری ازدواج (موقت) بدون عده با
 شود؟ در پاسخ گفتند: خیر، بلکه گناھش فقط متوجه زن است. می

از زراره و او از ابوعبدالله روایت کرده که گفته: زن اگر دارای حیض باشد  -٢
ماه و  اش یک  اش فقط یک حیض است ولی اگر دارای حیض نباشد عده عده

 نیم است.
ز احمد بن محمد بن ابونصر و او از ابوالحسن رضا روایت نموده که گفته است: ا -٣

و پنج روز است ولی برای  : عده زن در نکاح متعه چھلیدگو می ابوجعفر
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 دھیم. در حدیثی دیگر از ابوجعفرروایت احتیاط آن را چھل و پنج شب قرار می
یک حیض است  که گفته است: عده زن متمتع اگر دارای حیض باشد کند می

 .باشد می و روایت قبلی فتوای یاران وی
: در یدگو می از ابوبصیر و او از ابوجعفر در بحث متعه روایت کرده است که -٤

 از آنان بعد از تمام شدن وقت تعیین شدهھریک  صورت توافق بین زن و مرد
ا وقت دیگری را برای استمتاع تعیین کنند و مرد به زن بگوید: از شم توانند می

طلبم تا دوباره با ھم ھمبستر (در نکاح متعه) شویم اما این امر  حاللیت می
اش را که شامل  فقط برای مرد اولی جائز است چون برای مرد دیگر باید عده

 دو دوره حیض است به اتمام برساند.
: عده زنی که یدگو می بن یقطین و او از ابوالحسن روایت کرده است که از علی  -٥

 گردیده در نکاح موقت چھل و پنج روز است. ھمسرش متوفی
اند که گفته است: از ابوعبدالله در مورد  بن حجاج نقل کرده از عبدالرحمن  -٦

سؤال کردم: آیا بعد از فوت مرد  کند می زنی که با مردی ازدواج (موقت)
اش بعد از فوت  متمتع بر زن عده واجب است؟ ابوعبدالله در جواب گفت: عده

و ده روز است ولی اگر مرد متمتع زنده باشد بعد از انقضاء وقت  مرد چھار ماه
 اش یک دوره حیض یک ماه و نیم است. عده

بن عبدالله و او از پدرش و او از مرد که او ھم از ابوعبدالله روایت  از علی  -٧
اند که ابوعبدالله گفته است: از ابوعبدالله سؤال کردم: آیا زنی که بصورت  کرده

ای دارد؟  آیا عده کند می و بعد از مدتی مرد متمتع فوت کند می موقت ازدواج
 اش شصت و پنج روز است. در جواب گفتند: عده

شود و تفتیش و سؤال در  در نکاح متعه زن در مورد نفی ھمسر و عده تصدیق می -١٠
 مورد ھمسر و عده واجب نیست.

بیابانی متوجه زنی از میسر روایت است که گفته: به ابوعبدالله گفتم: اگر در  -١
شدم که غیر از او کسی نبود به او بگویم آیا ھمسر داری؟ و وی جواب بگوید 

چون  توانی می توان با او ازدواج (موقت) کرد؟ در جوابش گفت: بله  می خیر. آیا
 شود. زن در مورد خویش تصدیق می

زنی بعد او گفتم آیا صحیح است  اند که گفته: به  از رضا در حدیثی روایت کرده -٢
از تمام شدن وقت متعه و قبل از اتمام عده با مرد دیگری ازدواج موقت کند؟ 
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 در جواب گفتند: بله ھیچ اشکالی ندارد بلکه گناه این بر ذمه زن است.
: یدگو می که کند می از فضل موالی محمد بن راشد و او از ابوعبدالله روایت -٣

ازدواج کردم ولی بعد از  یکی به ابوعبدالله گفت: من با زنی بصورت موقت
کردم که این زن ھمسر دارد ابوعبدالله گفت: چرا تحقیق  می مدتی تصور

 ای. کرده
بن محمد و او از بعضی از یاران خویش و آنان از ابوعبدالله روایت  از مھران  -٤

کردند که به ابوعبدالله گفتند: مردی با زنی موقتًا ازدواج کرده پس از مدتی به 
د که این زن ھمسر دیگری دارد مرد از زن پرسید آیا ھمسر مرد خبر دادن

 ای؟ دیگری داری؟ سپس ابوعبدالله گفت: چرا این سؤال را از زنت پرسیده
: به رضا گفتم: مردی یدگو می اند که از محمد بن ابوعبدالله اشعری نقل کرده -٥

د با زنی ازدواج موقت کرده اگر مرد متوجه شود که این زن ھمسر دیگری دار
شاھد آماده  تواند می دانی اگر زن بخواھد نمی مقصر است؟ در جواب گفت: آیا

 کند که ھمسر دیگری ندارد.
 در نکاح متعه لعان موجود نیست. -١١
که گفته است: مرد (حر) آزاد در  کند می سنان و او از ابوعبدالله روایت از ابن  -١

 شود. ای مالعنه نمی مقابل کنیزک و ذمی و زن صیغه
: مرد در مقابل یدگو می ابی یغفور و او از ابوعبدالله نقل کرده است که  ابناز  -٢

 شود. زن متمتع مالعنه نمی
 نبود ظھار در نکاح متعه. -١٢
: امام صادق گفته است: یدگو می بن حسین روایت است که از محمد بن علی  -١

 شود و کسی که دچار ظھار شده است کسی که طالق خورده ظھار او واقع نمی
 شود. طالق او واقع نمی

که گفته است:  کند می از فضال و او از شخص دیگری و آن از ابوعبدالله روایت -٢
 ظھار در جائی صحیح است که طالق وجود داشته باشد.

در نکاح متعه ھیچ یک از بندھا که عبارتند از نفقه، تقسیم اوقات بین زنان و  -١٣
 عده وجود ندارد.

که  کند می ز ابوعبدالله در حدیثی در مورد متعه روایتسالم و او ا از ھشام بن  -١
گفته است: بر مرد در نکاح متعه نفقه در حال ازدواج.و بعد از جدائی وجود 

 ندارد.
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 در نکاح متعه خلع موجود نیست. -١٤
از محمدبن مسلم و او از ابوعبدالله روایت کرده است که گفته خلع طالق بائنه  -١

از  ای مرد در نکاح متعه تقاضاکننده گردد در حالی که محسوب می
 تقاضاکنندگان است.

 در نکاح متعه جائز است زن استمتاع و استلذاذ را بغیر از فرج شرط قرار دھد. -١٥
با تو  یدگو می . در جواب زنکند می مردی با زنی مالقات کرده و از وی خواستگاری

و تو حق داری ھر طوری که بخواھی از اندام من استفاده بکنی  کنم می ازدواج
شرط اینکه ازاله بکارت  به کند می طوری که مرد با زن دائمی خویش معاشقه ھمان

جواب گفت: برای مرد درست  نکنی چون این کار برایم ننگ است. ابوعبدالله در
 نیست مگر اموری که زن برای وی شرط نھاده است.

ر از ھمبستری) در ازدواج موقت یر از فرج (به غیردن استمتاع به غکط ز بودن شریجا
 ز است!ین شرط الزم اإلجراء و جایه اک

عمار بن مروان از ابو عبدالله روایت کرده اند که گفت: به ابوعبدالله گفتم: اگر 
با شما ازدواج موقت کنم. پس آن  خواھم می مردی نزد زنی برود و به ایشان بگوید که

زن شرط کند و بگوید: که ھر کاری که دوست دارید با من انجام بدھید اشکالی ندارد 
با من بکنی مگر آن که  کنند می از جمله نگاه و لمس کردن و ھر کاری که زن و شوھر

ز گیری اشکالی ندارد زیرا من ابا من ھمبستری نکنی و ھر لذتی ھم بخواھی از من ب
اند باید عمل  له گفتند: ھمانگونه که شرط کرده، ابوعبدالترسم! می آبروی و رسوایی بی

 کند.
 نبودن ایالء در نکاح متعه. -١٦
که گفته است: از  کند می بن سنان و او از ابوعبدالله روایت  از عبدالله -١

ابوعبدالله در مورد ایالء سؤال کردم: در جواب گفتند: زمانی که چھار ماه 
دھد.  دھد و یا کفاره می می گذشت مرد ھنوز اقدام نکرده بود یا زن را طالق

: به ابوعبدالله گفتم: اگر زن طالق داده شود به او یدگو می بن سنان عبدالله 
 ی.عده مطلقه الزم است؟ گفت: آر

شود  در نکاح موقت پاکدامنی (احصان) که مخدوش کردن آن منجر به زنا می -١٨
ی زیر، زوجه حره یا امه و یا ملک یمین ھا ولی در نکاح دائم به صورت الزم نیست.

از ھریک  محض تعرض به ناموس آن یعنی انجام دادن عمل قبیح زنا منجر به رجم به 
 شود. زن و مرد می
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ری و او از شخص دیگری و او از ابوعبدالله در مورد از ھشام و حفص بخت -١
: آیا (احصان) پاکدامنی کند می سؤال کند می مردی که بصورت موقت ازدواج

: خیر بلکه احصان در یدگو می در نکاح متعه واجب است؟ ابوعبدالله در جواب
 نکاح دائم واجب است.

براھیم گفتم: اگر مردی اند که گفته است: به ابو ا بن عمار نقل کرده از اسحاق  -٢
؟ در جواب گفت: بله. و کند می ای داشته باشد آیا جاریه مرد را محصن جاریه

؟ در جواب گفت: خیر. کند می ای مرد را محصن دوباره سؤال کرد آیا زن صیغه
چون احصان در نکاح دائم واجب است مجددًا سؤال نمود و گفت: اگر مردی 

د که وطی در کار نبوده آیا قابل تصدیق در نکاح موقت به ظن خویش حکم کر
 است؟ در جواب گفت: مرد در این مورد قابل تصدیق نیست.

 در نکاح متعه ازدواج با مجوس جائز است. -١٨
سنان و او از رضا روایت کرده که گفته است: از رضا سؤال کردم: آیا  از ابن  -١

: اشکالی ازدواج موقت با زنان یھودی و مسیحی جائز است؟ در جواب گفت
ندارد. پس گفته: اگر مجوسی باشد؟ در جواب گفت: در نکاح متعه اشکالی 

 ندارد.
از منصور صیقل و او از ابوعبدالله روایت کرده است: در نکاح موقت جائز است  -٢

 که مرد با زن مجوسی ازدواج کند.
 .تدر نکاح متعه ازدواج با زن زانیه ھرچند اصرار بر زنا داشته باشد جائز اس -١٩
از زراره روایت است که گفته: پیش عمار بودم که در مورد مردی که با زنی  -١

سؤال کردند: وی در جواب گفت: در نکاح متعه  کند می زناکار ازدواج موقت
 اشکالی ندارد ولی اگر نکاح دائم باشد باید شرط احصان را مراعات کند.

در کوچه زنی است که  اند که گفته: به ابوعبدالله گفتم: از اسحاق روایت کرده -٢
به فاجره مشھور است. آیا برایم حالل است که با وی ازدواج موقت کنم؟ 

نصب اش  ای بر درخانه کار ھیچ نشانه : آیا این زن برای اینیدگو می ابوعبدالله
کرد  : در جواب گفتم: خیر چون اگر این کار را مییدگو می کرده است؟ اسحاق

بصورت  توانی می :یدگو می د سپس ابوعبداللهکر فرماندار شھر او را حبس می
: بعد از این امر متوجه شدم که یدگو می موقت با وی ازدواج کنی؟ اسحاق

و چیزی را از من پنھان  کنند می بعضی از خادمان ابوعبدالله با وی زمزمه
ھا مالقات کردم از او پرسیدم شما چه  ولی بعدًا که با یکی از خدمه نمودند می

کردید؟ در جواب گفت: ابوعبدالله گفت: اگر این  بین خود مطرح میچیزی را 
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زن آشکارا زن زانیه باشد، برای این مرد ھیچ ممانعتی وجود ندارد که با وی 
 بصورت موقت ازدواج کند بلکه آن را از حرام به حالل تشویق کرده است. 

مدت : برای ابومحمد نوشتم که یدگو می بن ظریف روایت است که از حسن  -٣
مند  ولی مدتی است که مجددًا به آن عالقه  ام سال است متعه را ترک کرده سی
ام در حالی که در کوی ما زن خیلی زیبایی سکونت دارد و بنده عاشقش  شده
آمد تا بعد از مدتی  ام ولی وقتی متوجه شدم زناکار است از وی بدم می شده

کاح متعه با زنان فاجره جایز اند که ن متوجه شدم که امامان ما (شیعه) فرموده
شوی تا آنان را از حرام به حالل تشویق کنی و نوشتم: ای   می است چون سبب

توانم بصورت موقت ازدواج کنم؟ ابومحمد  ابومحمد! آیا بعد از این وقت مدید می
دھی سنتی را احیا و بدعتی را   این کار را انجام خواھی می در جوابم نوشت اگر

. اشکالی ندارد ولی از این زن ھمسایه مشھور به زنا دوری کن ھر ای نابود کرده
اند: جایز است که با زنان زناکار موقتًا  چند که خود متذکر شدی که گفته

ترسم که با ازدواج با این زن  ازدواج کرد تا آنان را از حرام نجات داد ولی می
ابومحمد از  : بنده با توجه به توصیهیدگو می بن ظریف بدنام شوی، حسن 

بن سعد که یکی  ازدواج با این زن خودداری کردم بعد از من مردی بنام شاذان 
از یاران و ھمسایگان ما بود با وی موقتًا ازدواج کرد و با این ازدواج رسوا شد تا 

ای ھنگفت کرد در  که خبرش به گوش حاکم رسید و حاکم وی را جریمه جائی
 رگوار بنده را از این گزند مصون داشت.نتیجه خداوند بوسیله پند این بز

: از ابوعبدالله در مورد زنی که زناکار یدگو می بن حریز روایت است که از حسن  -٤
است سؤال کردم: آیا جایز است که موقتًا با وی ازدواج کرد؟ ابوعبدالله گفت: 

 چنین ای؟ حسن گفت: خیر اما مردم این شما این زن را در حال زنا دیده
: بلی متعه با این زن جایز است تا یدگو می . ابوالحسن در جوابیندگو می

 بوسیله ازدواج آن را از حرام دور کنی.
از فضل موالی محمد بن راشد و او از ابوعبدالله روایت کرده است که گفت: به  -٥

ام بعد از مدتی تصور کردم  ابوعبدالله گفتم: با زنی بصورت موقت ازدواج کرده
دارد پس تحقیق کردم متوجه شدم که ھمسر دارد  که این ھمسر دیگری

 ای؟ ابوعبدالله گفت: چرا تحقیق کرده
که  کند می بن محمد و او از بعضی از یارانش از ابوعبدالله روایت از مھران  -٦

گفته: به ابوعبدالله گفتم: مردی موقتًا با زنی ازدواج کرده پس از مدتی به این 
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ری دارد. مرد از زن پرسید آیا ھمسر مرد خبر دادند که این زن ھمسر دیگ
 ای؟ دیگری داری سپس ابوعبدالله گفت: چرا این سؤال را از زنت پرسیده

اند که احمد بن  از احمد بن محمد بن عیسی و او از ابوعبدالله روایت کرده -٧
محمد گفته: از ابوعبدالله در مورد مردی که بصورت موقت با زنی بمدت چند 

 مرد آید به  و در بعضی از روزھا که پیش مرد می کند می روز مشخص ازدواج
ام آیا در چنین حالتی برای مرد  : قبل از آمدنم به نزد تو زنا کردهیدگو می

: برای مرد در یدگو می صحیح است که این زن آمیزشی داشته باشد؟ ابوعبدالله
 این حالت میسر نیست که با زن مقاربت کند.



 
  ج أحادیث نبوی متعه ازتحریم  دالئل

آید.   نکاح موقت را در آن تحریم فرموده می ج ر زیر بعضی از احادیثی که پیامبد
 .شاز جمله حدیث علی و سلمه و عبدالله پسر عمر

از نکاح  ج طالب: ھمانا رسول خدا ابیپسر  ساز علی سیاز محمد پسر عل -١
 . ١موقت زنان در روز خیبر و خوردن گوشت درازگوش اھلی نھی فرموده است

ید: سلیمان برای ما بازگو کرده است و احمد: گو می ٣٧و حمیدی در ص  ٣٣٥إمام مالک در ص  -١
عبدالرزاق  :یدگو می )١٢٠٣( ١/١٤٢ید: سلیمان برای ما بازگو کرده است و در گو می ٥٩٢، ١/٧٩

ید: احمد گو می -١٩٩٦ –ید: معمر به ما خبر داده است و دارمی گو می برای ما بازگو کرده است.
ید: گو می -٢٢٠٣-ید: مالک به ما بازگو کرده است و در گو می پسر عبدالله به ما خبر داده است

 عینیه برایم بازگو کرده است.  ید: ابنگو می محمد برایمان بازگو کرده است
ید: مالک برایمان گو می ید: یحیی پسر قزعه برایمان بازگو کرده است.گو می ،٥/١٧٢بخاری:  و

ید: گو می بن اسماعیل برایمان بازگو کرده است. ید: مالک گو می -٧/١٦بازگو کرده است و در 
ل ید: عبدالله پسر یوسف برایمان نقگو می -٧/١٢٣سنان عینیه برایمان بازگو کرده است و در  ابن 

ید مسدد برای ما بازگو کرده گو می ٩/٣١ید: مالک به ما خبر داده است و در گو می کرده است.
و  ١٣٥و  ٤/١٣٤ید یحیی از عبیدالله پسر عمر برایمان بازگو کرده است و مسلم: گو می است و

ید: آن را بر مالک پسر انس گو می یحیی پسر یحیی برای ما بازگو کرده است وید. گو می ٦/٦٣
یند: گو می اند و رائت نمودم. و ابوبکر پسر ابوشیبه و پسر نمیر زھیر پسر حرب برای ما بازگو کردهق

اند و  ید: پدرم گفت: عبیدالله برایمان بازگو کردهگو می اند. سفیان و پسر نمیر برای ما بازگو کرده
ید: گو می خبر داده است.وھب به ما   سنان یند: ابن گو می اند. این دو ابوطاھر و حرمله بازگو کرده

نبحی الص ید: و عبدالله پسر محمد اسماء گو می ٤/١٣٤یونس به من بازگو کرده است و در 
ید: گو می -٦/٦٣ید: جویریه از مالک برایمان بازگو کرده است و در گو می برایمان بازگو کرده است

است   ما خبر داده  دالرزاق بهیند: عبگو می اند این دو اسحاق و عبد پسر حمید برایمان بازگو کرده
ید: بشر گو می ید: محمد پسر یحیی برایمان بازگو کرده است.گو می -١٩٦١-ماجه در  سنان و ابن 

ید: مالک پسر انس برایمان بازگو کرده است و ترمذی: گو می پسر عمر برایمان بازگو کرده است.
ده است. گفت: سفیان برای ما سنان عمر برای ما بازگو کر  ید: پسر ابنگو می ،١٧٩٤-١١٢١

گفته است: محمد پسر بشار برایمان بیان کرده است گفت:  -١٧٩٤بازگو کرده است و در 
اند و سعید  عبدالوھاب ثقفی از یحیی پسر سعید انصاری از مالک پسر انس برایمان بیان نموده

بیان نموده است و  پسر عبدالرحمن مخزونی برایمان بازگو کرده است گفته است: سفیان برایمان
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در سال  ج از ربیع پسر ببره از پدرش روایت کرده و گفته است: رسول خدا -٢
 .١فتح نکاح موقت را تحریم فرمود

ما خبر داده است. گفت: یحیی پسر عبدالله پسر عمر  ید: عمرو پسر علی به گو می ٦/١٢٥نسائی: 
ھا  گفته: محمد پسر سلمه و حارث پسر مسکین برای آن ٦/١٢٦برای ما بازگو کرده است و در 

ر پسر علی و محمد اند و عم گفتند: پسر قاسم از مالک به ما خبر داده قرائت و من گوش دادم می
ما خبر داد گفت: شنیدم  اند. گفتند: عبدالوھاب به  ما خبر داده پسر بشار و محمد پسر مثنی به 

گفته است: محمد پسر  ٧/٢٠٧من خبر داد و در  گفت: مالک پسر انس به  یحیی پسر سعید می
کردند و من  می اند در حالی که آن را بر وی قرائت منصور و حارث پسر مسکین به ما خبر داده

ما خبر داد گفت: عبدالله پسر وھب برای ما بازگو   دادم از سفیان، سلیمان پسر داود به گوش می
تایشان (مالک و سفیان پسر  کرده است گفت: یونس، مالک و مسلمه به من خبر دادند ھر شش

ه و حسن پسران عینیه، و معمر و عبیدالله پسر عمر و یونس و اسامه پسر زید) از زھر از عبدالل
نگاه کن: مسند علی پسر  ٢٦٨-١٣/٢٦٦: مسند الجامعبه  -علی از پدرشان و حدیث را بیان کرد

 طالب. ابی
ید: سفیان آن را برایمان بازگو کرده است و احمد گو می -٨٤٦حمیدی آن را ابراز کرده است  -١

ید: اسماعیل پسر ابراھیم آن را برایمان بازگو کرده است گفته: معمر آن را بازگو گو می ٣/٤٠٤
گفته: عبدالصمد برایمان بازگو کرده گفته: پدرم برایمان بازگو کرده  ٣/٤٠٣نموده است و در 

گفته: عبدالرزاق برای  ٣/٤٠٤گفته است: اسماعیل پسر امیه آن را برایمان بازگو کرده است. و در 
گفته: سفیان پسر عینیه برایمان  ٣/٤٠٥گو کرده، گفته: معمر برایمان بازگو کرده است و در ما باز

ما خبر داده گفته: که پسر عینیه  گفته: محمد پسر یوسف به  ٢٢٠٢بازگو کرده است و دارمی: 
یه و بن عین اند: سفیان  نمیر گفته گفته: عمرالناقه و ابن  ٤/١٣٣برای ما بازگو کرده است و مسلم: 

اند و  علیه از معمر برای ما بازگو کرده اند گفته: ابن ابوبکر پسر ابی شیبه آن را بازگو نموده
اند پدرم از  الحلوانی و عبد بن حمید از یعقوب پسر ابراھیم پسر سعد برای من بازگو نموده حسن

ھب به ما خبر و صالح بازگو کرده است و حرمله پسر یحیی برای من بازگو کرده است. گفته: ابن 
گفته: مدد پسر مسرھد برای ما بازگو  ٢٠٧٢داده گفته: یونس به من خبر داده است و ابوداود: 

گفته: محمد  ٢٠٧٣کرده و گفته: عبدالرزاق از اسماعیل پسر امید برای ما بازگو کرده است و در 
برای ما بازگو  پسر یحیی پسر فارس برای ما بازگو کرده گفت: عبدالوارث از اسماعیل پسر امید

گفته: محمد پسر یحیی پسر فارس برای ما بازگو کرده گفته: عبدالرزاق  ٢٠٧٣کرده است و در 
از  ٣٨٠٩: األشرافتحفة ، الکبریبرای ما بازگو کرده گفته: معمر به ما خبر داده است و نسائی در 

ز محمد پسر بشار از محمد پسر عبدالله پسر بزیع از یزید پسر زریع از معمر نقل کرده است و ا
اند ھر شش نفرشان (ابن عینیه   وھب پسر جریر از پدرش از محمد پسر اسحاق برای ما بازگو کرده
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ل اوطاس سا ج از الیاس پسر سلمه از پدرش روایت شده، گفته است: پیامبر -٣
 .١مرتبه به نکاح موقت اجازه داد بعدًا از آن نھی فرمود سه 

از عبدالله پسر عمر روایت شده گفته است: وقتی عمربن خطاب به خالفت  -٤
سه مرتبه به ما اجازه  ج رسید برای مردم خطبه داد سپس فرمود: ھمانا پیامبر

 حرام نمود.آن را  نکاح موقت داده است سپس
که ھمسر داشته و نکاح موقت را انجام دھد وی را با  ر کسیھ قسم بخدا بدانم

بعد از حرام  ج مگر اینکه چھار شاھد بیاورد که رسول خدا کنم می سنگ سنگسار
 .٢حالل گردانیدهآن را  کردن
در  باز سالم پسر عبدالله روایت شده که ھمانا مردی از عبدالله پسر عمر -٥

: یدگو می مورد نکاح موقت سؤال کرد فرمود: حرام است گفت: ھمانا فالنی
 روز خیبر ج جائز است سپس فرمود به خدا سوگند دانسته شده که رسول خدا

 .٣حرام گردانیده و ما زناکار نیستیمآن را 
از سالم پسر عبدالله روایت شده گفته است: به نزد عبدالله پسر عمر آمد به او  -٦

عمر گفت:  ابن  کند می ند که عبدالله پسر عباس به نکاح موقت امرا گفته
چنین کار را انجام بدھد گفتند:  بعباس کنم ابن  الله گمان نمی سبحان 

 ج در زمان رسول خدا بعباس آیا ابن :است گفت آن دستور داده   چرا به

بن سبره و  ابن امیه و صالح و یونس و محمد پسر اسحاق) از زھری از ربیع  مر و اسماعیل و مع
 بنگر. ٣٣-٦/٣٢حدیث را بیان کرده است. به مسند جامع 

گفته: ابوبکر بن ابی شیبه برای ما بازگو  ٤/١٣١و مسلم:  ٤/٥٥ن را ابراز نموده است. امام احمد آ -١
اند: یونس پسر محمد برای ما بازگو کرده گفته است:  نموده که ھردو (احمد و ابوبکر) گفته

عبدالواحد پسر زیاد برای ما بازگو کرده گفته: ابوعمیس از إلیاس پسر سلمه برای ما بازگو کرده 
 بنگر. ٩٥-٧/٩٤األکوع:  و حدیث را بیان نموده است به مسند جامع مسند سلمه بن است 

) گفته: محمد بن حسن عسقالنی برای ما بازگو کرده ١٩٦٣ماجه آن را ابراز نموده است (  ابن -٢
اند و حدیث  ابن ابی حازم از بکرحوض از عبدالله پسر عمر برای ما بازگو کرده گفته: فریابی ز ابان 

 بنگر. ٥٥٢و  ١٣الجامع مسند عمر  نماید. به مسند  ذکر می را
 ٧/٢٠٢: الکبری والسنن ٤/٢٦٥: الفوائدمنبعو  مجمع الزوائدطبرانی آن را روایت کرده است به  -٣

بن سلیمان  روایت نموده گفته: رجال آن صحیح ھستند به جز معانی  األوسطبنگر. طبرانی در 
 بنگر. ٤/٢٦٥ھیثمی  الزوائدمجمع  باشد به  که او نیز مطمئن می

                                                                                                       



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٦٠

ما را از نکاح موقت نھی  ج نوجوانی بیش بود؟ سپس فرمود: رسول خدا
 .١فرموده و ما زناکار نیستیم

 آن را روایت کرده است. ٧/٥٠٢عبدالرزاق در مصنفش  -١
                                           



 
 دالئل تحریم نکاح موقت از اجماع

اند  بر حرام بودن نکاح متعه اجماع کرده ج اصحاب رسول خدا اما دلیل اجماع:
در دوران خالفت خود بر  ساست و عمراز آن نھی کرده  ج دلیل اینکه رسول خدا به 

نھی نمود و در مجلس شورای اصحاب حکم تحریم آن منعقد گردید و آن را  منبر
 .١تثبیت نمودندآن را  اصحاب

: حقیقتًا ما بر ثبوت منع نکاح موقت بعد از مباح بودن آن از قرآن یدگو می جصاص
ماء صدر اول اسالم و سنت و اجماع سلف دلیل آوردیم و بر حرمت آن در بین عل

اختالفی نبوده و فقھای ممالک اسالمی بر حرمت آن اتفاق دارند و ھیچ اختالفی با 
 .٢ھمدیگر ندارند

در آن اختالف ندارد ھیچکس  مازری گوید: اجماع بر حرمت آن منعقد گردید و
مگر گروھی از مبتدعین که به احادیث وارده در آن زمینه متوسل شده و ما گفتیم: که 

 .٣شود واقع نمیھا  آن احادیث منسوخ و حجت بر آن
: تحریم نکاح موقت مانند اجماع است مگر از یدگو می السنن خطابی در معالم 

یند: [در اختالفات گو می بعضی از اھل تشیع نباشد و رأی آنان بنابر قاعده خودشان که
که گفته: ثابت است  سبیت او رجوع شود] صحیح نیست از علی و آل  سباید به علی

بن محمد نقل نموده که  احادیث مبیح نکاح موقت منسوخ ھستند. و بیھقی از جعفر
 .باشد می اند در جواب گفته: زنا درباره نکاح موقت از او سؤال کرده

کردند در حالی که کسی آن را بر وی انکار  خطا بود اصحاب آن را تأئید نمی ساگر این نھی عمر -١
گاھی بر حرمت آن داشتند و اگر به  خاطر جھلشان به حالل و  ننمود اگر ساکت شدند چون آ

بودن آن ساکت شدند عادتًا محال و غیرممکن است زیرا شدیدًا به جستجوی امور نکاح نیاز  حرام
شدند پوشیدن حق ترک امر به   داشتند و اگر با اینکه علم به حالل بودن آن داشتند و ساکت می

معروف و نھی از منکر (مداھنه) و کفر و بدعت بود، واقع شدن چنین چیزی از اصحاب کرام 
 باشد. میغیرممکن 

 .٢/١٥٣تفسیر جصاص:  -٢

 .٢/١٣١: معلمـال -٣

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٦٢

: بعد از آن، اجماع علماء بر تحریم آن واقع گردید و فقط یدگو می قاضی عیاض
 .١آن راضی نیستند ھا به رافضی

: علماء سلف و خلف بر تحریم آن اتفاق نظر دارند مگر کسی که از یدگو می قرطبی
 .٢شود ھا باشد که به رأی او توجه نمی رافضی

 

 .٩/١٨١به صحیح مسلم به شرح نووی نگاه کن  -١

 .٧٩-٩/٧٨: الباریفتح -٢

                                           



 
 دالئل عقلی تحریم نکاح موقت

برای اھداف اجتماعی مشروع ھمانا نکاح برای ارضای شھوات مشروع نشده بلکه 
خاطر، و  آن اھداف دسترسی پیدا کرد مانند آرامش توان به وسیله آن می  گردیده که به

ای که شایسته کرامت  گونه بدنیا آوردن فرزندان، و تشکیل خانواده، و بقای نوع بشر به
 ، و ھمانا غریزه جنسی در اصل در فطرت بشر گنجانیده شده تاباشد می انسانی وی

وسیله آن اھداف عالی و بلند و رفیع  مشوق برای نکاح صحیح مشروع گردد که به 
. تا زن و مرد ھمانند حیوانات ارضای شھوات نکنند و وجود زن کنند می تحقق پیدا

  به ضایع نگردد و ذلیل و رسوا و پست و حقیر نگردد و مانند یک کاالی تجارتی دست 
ای بیابند که در آن سکونت  خانه که چناننرسد  دست نشود و به فرزندان آنان زیانی

دار تربیت و تأدیب آنان شود که این یک تغییر سنت  ینند و نه کسی بیابند که عھدهزگ
 ظیفه شریف و بلندوگردد و زن را از  جاری خداوند در مخلوقات خود محسوب می

دارند در حالی  و باز می کنند می خداوند وی را برای آن خلق نموده خلعرتبه خود که م
که خداوند فطرتًا وی را برای انجام آن خلق نموده و شوھر بعد از فارغ شدن روزانه در 

بار بیاورد  را فرزندانی صالح به ھا  آن گیرد و با فرزندانش صحبت کرده و کنار او آرام می
که خانواده به وسیله آن زن معلم رشید به یک جوالنگاه طبیعی برای رھبران، و 

ئی در ھا انسان تمداران، و عظماء، و نخبگان، و علما تبدیل گردد که تخریج چنینسیاس
غیر یک خانواده شریف پاک که عھد و پیمان پدران و مادران در آن قطع نشده باشد 

بار خواھد   بندوباری و از ھم پاشیدن جامعه به  در غیر اینصورت بی .پذیر نیست امکان 
 .١گیرد رض نابودی قرار میآمد که در آن تمام امت در مع

 مقصود قانونگذار حکیم از مشروع عقد نکاح الفت و محبت و اشتراک در زندگی
 آید که ھدف از آن تنھا ارضای شھوات . چه الفت و شراکتی از نکاح پدید میباشد می
که فارغ گردید رخسارش را از وی برگرداند؟ اگر  یک شرط وقتی  آن ھم به  باشد می

 گیرد؟ این نکاح موقت زنا نباشد پس زنا چگونه انجام می
 گیرد؟ مگر زنا ھم با رضایت طرفین برای ارضای شھوات انجام نمی

 .٢/٤٣: السنة فقهو  ١٧٧: ص واحلرصی ٧/٧٠: الزحيلی اإلسالمی وأدلته، وهبةالفقه  -١
                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٦٤

 آید کمتر از مفاسدی است که از این نوع نکاح پدیدار آیا مفاسدی که از زنا پدید می
 که مباح گردد؟ گردد زمانی می

 شناسند؟ پس مردم چگونه پسران خود را می
پاک شدن تخمدان زن را در طول یک قاعده یا دو قاعده  که کسیو کیست آن 

روز یا بعد از فارغ شدن صاحب نکاح موقت ضمانت کند تا زن بداند آیا  ٤٥ماھانه یا 
 حامله است یا نه؟

شناسند پس چه کسی مخارج این لشکر بزرگ که از و زمانی که مردم پسرانشان را ن
 گیرد؟ بعھده می اند نکاح موقت بوجود آمده

و عاقدان نکاح کجایند در حالیکه ھرکدام شھوتشان را ارضاء کرده و راه خود را 
یند: اگر صاحب نکاح گو می دھند می اند؟ خصوصًا کسانیکه به نکاح موقت رأی رفته

 شود. ی کند بدون ضمان شرعی نفی از وی دور میموقت فرزندانش را از خود نف
ھای سازمانی را برای  وساز خانه  ھمانا بر جامعه واجب است که نقشه رشد ساخت

اجتماعی و جھاد  ھای تأمین  سکونت فرزندان نکاح موقت تخصیص دھند و از صندوق
زن نکاح ھا  آن کنندگان نکاح موقت سپاسگزاری کنند زیرا  انفاق کنند و تشریعھا  آن بر

ھا و  اند. و دکان و سررسیدھا کردهھا  اجل شده را ملزم به عده وفای کامل در دورترین
ھایشان را ببندند و جلو مسجدھای جامع چشم به انتظار بنشینند تا وقت زایمان  مغازه

 فرا رسد و عده پایان یابد.
کنند و در حالیکه تأمین را ھا  آن جھای دولت باید مخار المال و خزانه ھمانا بیت 

خاطر  باز بشوند منافع دیگر زندگی که به ھا  آن ھا بر روی المال و خزانه اگر درھای بیت 
اند تعطیل خواھند شد که این وصیت در نتیجه  آوری شده المال جمع آن اموال در بیت 

الشرع  ةجملپیش آمد. ھا  دولت حالل کردن و درست دانستن نکاح موقت برای یکی از
 شیعی نوشت:

نوزاد  ٠٠٠/٢٥٠-رئیس جمھور اسبق ایران به دویست و پنجاه ھزار   رفسنجانی 
 .١اند اشاره کرد که در نتیجه نکاح موقت متولد شده ھا خیابانپیدا شده در کوچه و 

: ھمانا رفسنجانی تھدید کرده است که با توجه به این ھمه یدگو می ھمان مجله
 .١تعطیل خواھد کردآن را  نکاح موقت وجود داردمشکالتی که در پشت 

 نگاه كن. ٤، سال چهارم، ص ٦٨٤شامره  الرشع ةجملبه  -١
                                           



 ٦٥  دالئل عقلی تحریم نکاح موقت

اند که سطح اخالق در آن  شھری نامیده -نشین ایران را در آسیا  شھر مشھد شیعه
به این خاطر که نکاح موقت در آن شھر از آن ھم  بسیار رو به انحالل و نابودی است

 .٢دیگر شھرھا بیشتر رواج دارد
ای است در معرض زیان و  دارد جامعهای که در آن شھوت حد و حدود ن جامعه

ای مقدس و محترم شمرده  ای امنیت دارد و نه خانواده فساد زیرا در آن جامعه نه خانه
 شود. می

این یکی از استادانشان (مالھاشم) که با شوق و عالقه زیادی نکاح موقت را انجام 
: یکبار زنی از یدگو می کند می ای که یک محلل شیعی از او نقل در یک گفتهدھد.   می

خاطر تعلیم او در آنجا بخواند. بعد از نماز  اش برود و نماز را به  وی خواسته که به خانه
تر نزد او بماند. مالھاشم طبیعت این زن  زن از او خواست که برای مدت زمان طوالنی

ف و را بلد نبود، و به او گفت: که مجبور است برود در این ھنگام زن با یک عبارت متعار
تواند تمام شب  ماند، مال گفت: که نمی آشنا به مال گفت: این سّری است که بین ما می

: مالھاشم در انجام یدگو می پذیر است، و ھمچنین  را نزد وی بماند اما دو ساعت امکان
تواند خواسته  وظیفه دینی خود بسیار موفق بوده و بارھا به من گفته است: که نمی

که برای دو ساعت یا سه ساعت از وی درخواست آمیزش کند و از ھیچ زنی را رد کند 
ھایشان زنان را زیارت کرده  مدت متعه تجاوز نکند و گفته است: که وی سابقًا در خانه

 .٣شود است با توجه به رأی مالھاشم نکاح موقت اساسًا در بین مردان دینی منتشر می
ھای خانواده  مرد و برکندن پایهاین خود بکلی انھدام و تخریب زندگی صحیح زن و 

ھم  شود آن  چیان باز می که بر روی فاحشه باشد می و باز کردن دربھای فحشاء و فساد
نامند   می از طرف کسانی که خود را زیر نام اسالم مخفی کرده و خود را مردان دینی

 بیزار است.ھا  آن که دین پاک و مقدس خداوند از
 و کند می نباشد امکان ندارد که این زنا را انکارکسی که بیطرف باشد و متعصب 

ھا  آن : امثال مردانی چون مالھاشم و غیره زناکار ھستند و باید حد شرعی بریدگو می
از  – اإلسالم دعائمای که صاحب کتاب  اقامه شود. ھمانطور که امام صادق در فرموده

 منبع قبلی. -١

 .٣٩، شهال حائری ص متعةالـ کتاب  -٢

 .٢٢٦-٢٢٧منبع سابق: ص  -٣

                                                                                                       



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٦٦

به آن اشاره کرده است مردی از امام صادق درباره نکاح موقت (متعه)  کند می وی نقل
رود  سؤال کرد فرمود: برایم تعریف کن چه جوری است؟ مرد گفت: مرد به نزد زن می

 : با یک درھم یا دو درھم برای یک دفعه آمیزش یا یک روز یا دو روز با تو یدگو می و
 به جز یک انسان فاجر کسی این کار راامام فرمود این زنا است و  کنم می ازدواج

 .١کند نمی
که گفته: در نزد ما  کند می بن حکم از ابوعبدالله درباره نکاح موقت روایت  ھشام

دھند. یعنی این مالھاشم و امثال او از کسانیکه  ئی فاجر آن را انجام میھا انسان فقط
 اند. فی کردهطرفدار نکاح موقت و شھوتران ھستند پشت پرده دین خود را مخ

 

 .٨٥٩، ح ٢/٢٢٩: دعائم اإلسالم -١
                                           



 
 شبهات مخالفین و رد آن

به شبھات و  -ھائی ھستند دوازده امامی شیعه-قائل به نکاح موقت  ھائیکه آن
اند. و به گمان خودشان برای  خیالھائی بر استمرار حاللی نکاح موقت دست گرفته

که این  کنند می مباح دانستن نکاح موقت به قرآن و سنت و اجماع و عقل استدالل
گاه بر موضوع نکاح متعه  از خانه عنکبوت ضعیف ھا شبھه ترند. اما برای کسانیکه آ

کننده دالیل مخالفین است.  ود که این دالیل قوی و باطلش نیستند چنین وانمود می
که آن  کنند می در حالیکه شبھاتی بیش نیستند که فقط حق را با آن تلبس و انکار

 شبھات عبارتند از:

 :شبهۀ اول
. قرآن ھستند که یکی در ١یند: در قرآن دو آیه وجود دارد که از محکماتگو می اوالً 

 .باشد می سوره نساء ٢٤سوره بقره و دیگری متعه زنان آیه  ١٩٦تشریع متعه حج آیه 
گویند: مباح کردن متعه در قرآن برای ما کافی نیست و آن فرموده خداوند  می

 فرماید:  است که می

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

ای که برایش مقرر گردیده به آن  استمتاع کردید مھریهپس زنیکه با وی «
 .»بپردازید

و  باشد می یند: به اجماع امت توجیه استمتاع مذکور در آیه نکاح متعهگو می و
 سبب نزول آن به این معنی (نکاح متعه) در مصادر موثق تفسیر اھل سنت آمده است.

 :شبهۀ دوم
بینیم که این آیه بر نکاح   می و مضمون آیهیند: با توجه به آیات قبل و بعد گو می -٢

، زیرا آیه در صدر کند می و به خاص بودن آیه به نکاح متعه اشاره کند می متعه داللت
که مردان  باشد می بیان محرمات و از محالت و تأکید بر دست کشیدن از اموال زنان

یعنی احرام بستن برای انجام عمره و بعد از اتمام آن برای انجام مناسک حج در ایام حج  -١
 [مترجم].
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اموالشان را چپاول کردند و  تجاوز میھا  آن در جاھلیت با توجه به ضعف زنان بر
 فرماید: کردند. خداوند می می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ ٓ ٱ تَرِثُوا ۖ هٗ َكرۡ  ءَ لّنَِسا ْ ِ�َذۡ  ُضلُوُهنَّ َ�عۡ  َوَ�  ا  َهُبوا

ٓ  ِض بَِبعۡ   .]١٩[النساء:  ﴾ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  َما
زنان میراث بگیرید و آنان خوششان ای مؤمنان، برای شما حالل نیست آنکه از «

ھا  بدان نیاید و آنان را از نکاح کردن با ھر که بخواھند منع نکنید تا بعضی از آنچه
 .»اید بدست آورید داده

 فرماید: و خداوند می

َرد�ُّمُ  �نۡ ﴿
َ
َ�نَ  جٖ َزوۡ  َداَل تِبۡ سۡ ٱ أ ٰ إِحۡ  ُتمۡ َوَءاتَيۡ  جٖ َزوۡ  مَّ   فََ�  �قِنَطارٗ  ُهنَّ َدٮ

ۡ
ْ تَأ  هُ ِمنۡ  ُخُذوا

ۚ  ًٔ َشۡ�    ا
ۡ
تَأ

َ
بِينٗ  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  ۥُخُذونَهُ �   َف َوَ�يۡ  ٢٠ امُّ

ۡ
فۡ  َوقَدۡ  ۥُخُذونَهُ تَأ

َ
 إَِ�ٰ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  َ�ٰ أ

َخذۡ  ٖض َ�عۡ 
َ
 .]٢١-٢٠[النساء:  ﴾٢١ اَغلِيظٗ  ًقاّمِيَ�ٰ  ِمنُ�م نَ َوأ

داده ھا  آن زیادی را بهجای زنی دیگر بیاورید و مھریه  و اگر خواستید زنی را به«
آن را  گیرید؟ و چگونه بودید پس مگیرید. آیا از آن مال به ظلم و ستم چیزی را پس می

اید و زنان از شما با صیغه ایجاب و قبول  گیرید؟ در حالیکه با ھم مباشرت کرده باز می
 .»اید و حضور شھود عھد گرفته

 فرماید:  سپس می

ْ  َوَ� ﴿ ٓ  نََ�حَ  َما تَنِكُحوا  .]٢٢[النساء:  ﴾ؤُُ�مَءابَا
 .»اند و نکاح مکنید زنی را که پدران شما آن را نکاح کرده«

 فرماید:  و می

َ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مَّ
ُ
ٰ  َوَ�َناتُُ�مۡ  ُتُ�مۡ أ َخَ�

َ
ٰ  تُُ�مۡ َوأ  َوَ�َناُت  ُتُ�مۡ َ�ٰ َوَ�ٰ  ُتُ�مۡ وََع�َّ

 ٱ
َ
 ٱ َوَ�َناُت  خِ ۡ�

ُ
َ�ٰ  تِ خۡ ۡ� مَّ

ُ
ٰ ٱ ُتُ�مُ َوأ َّ� ٓ�ِ �

َ
ٰ  َنُ�مۡ َضعۡ أ َخَ�

َ
َ�ٰ ٱ ّمِنَ  تُُ�مَوأ َ�ٰ  َعةِ لرَّ مَّ

ُ
 ُت َوأ

 ٓ ٰ ٱ �ُِبُ�مُ َوَرَ�ٰٓ  �ُِ�مۡ �َِسا ٓ  ّمِن ُحُجورُِ�م ِ�  ِ� �َّ ٰ ٱ �ُِ�مُ �َِّسا  لَّمۡ  فَإِن بِِهنَّ  ُتمَدَخلۡ  ِ� �َّ
 ْ �ۡ  �ُِل وََحَ�ٰٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  بِِهنَّ  ُتمَدَخلۡ  تَُ�ونُوا

َ
� ٓ ِينَ ٱ �ُِ�مُ َنا ۡص  ِمنۡ  �َّ

َ
 ﴾بُِ�مۡ َ�ٰ أ

 .]٢٣[النساء: 
بر شما حرام شد مادران شما و دختران شما و خواھران شما و خواھران پدران «

شما و خواھران مادرانتان و دختران برادر و دختران خواھر و آن مادران که به شما 
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دختران زنان شما که در اند و خواھران شیرخواره شما و مادران زنانتان و  شیر داده
 اید. اما اگر با آمیزش کردهھا  آن یابند از شکم آن زنان که شما با کنار شما پرورش می

باشید بر شما ھیچ گناھی نیست و زنان پسران شما که فرزندان   آمیزش نکردهھا  آن
 .»اصلی شما باشند (نه پسرخوانده)

 فرماید:  و می

ن﴿
َ
ْ َ�ۡ  َوأ  ٱ َ�ۡ�َ  َمُعوا

ُ
 .]٢٣[النساء:  ﴾َتۡ�ِ خۡ ۡ�

 .»و بر شما حرام است که دو خواھر را با ھم نکاح کنید«

ۡ ٱوَ ﴿ ٓ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل يۡ  َملََكۡت  َما إِ�َّ  ءِ لّنَِسا
َ
 .]٢٤[النساء:  ﴾ُنُ�مۡ َ�ٰ �

 .»]نتان [بر شما حرام شده استیمی کز] جز ملیزنان شوھردار [ن«

ِحلَّ ﴿ 
ُ
ا لَُ�م َوأ ٓ  مَّ ٰ  ءَ َوَرا  .]٢٤[النساء:  ﴾لُِ�مۡ َ�

 ». دهیبرای شما حالل گردھا  این و فراتر از«
تا اینجا ھدف از تحریم تجاوز بر ازدواج و خوردن حقوقشان و محرمات و حکم به 
حالل بودن غیر این محرمات مذکور کامل گردید اما یک حکم باقی مانده است که در 

 فرماید: و می کند می عرضهآن را  آیات مذکور ذکر نشده و قرآن برای اتمام مانده

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

ھا  آن اید به ای که برایش مقرر کرده اید مھریه پس زنی که با وی استمتاع کرده«
 .»بپردازید

شامل آن را  نشده و حکم اوائلو در آنجا یک نوع دیگر وجود دارد که قبًال ذکر 
 فرماید:  شود پس نیاز ضروری به تفصیلی دیگر برای بیان آن داریم و می نمی
 اید به آن توافق کردهای که بر  هرااج ناید آ  استمتاع کردهھا  آن و اما زنانیکه با«

در ازدواج دائمی حکمش چنین  که چنانرا برای خود نبرید ھا  آن بپردازید و اجرھا  آن
 .»است

(اإلماء) و  کند می سپس خداوند گروه سوم از زنانی که نکاحشان جائز است بیان
این نکاح اخیر ویژه کسانی است که توانائی نکاح زنان آزاد را ندارند در نتیجه با زنان 

 فرماید:  و خداوند می کنند می برده ازدواج

ن ً� َطوۡ  مۡ ِمن�ُ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل ا فَِمن تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َملََكۡت  مَّ

يۡ 
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ �  .]٢٥[النساء:  ﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
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ای  توانائی ندارد زنان مؤمنه آزاد را نکاح کند پس از آن کنیزھای مؤمنه که کسیو «
 . »کنیدد نکاح توانی می ھستیدھا  آن که شما مالک

 رساند: سپس با این فرموده خداوند بحث را به پایان می

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ َّ�  َ ِينَ ٱ ُسَنَ  ِديَُ�مۡ َوَ�هۡ  لَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ ُ ٱوَ  ُ�ۡمۗ َعلَيۡ  َوَ�ُتوَب  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ َّ� 
 .]٢٦[النساء:  ﴾٢٦ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ 
قوانین دین و مصالح امور را برایتان روشن کند و شما را به راه  خواھد می خداوند«

اند و توبه شما را  رھنمود کند که پیش از شما بوده -از پیغمبران و صالحان -کسانی 
گاه کار بجا ست  .»بپذیرد و خداوند آ

 که کنند می ھایی پراکنده ھستند که ما را به ترجیح قولی راھنمائی آنھا قرینه
ھا مضمون  و با آن قرینه باشد می ای که از آن بحث شد نکاح موقت ھدف آیه: یدگو می

شوند پس اگر این آیه در  آیات مربوطه بدون رھا کردن و یا تکرار با ھم ھماھنگ می
آمد اما زمانیکه در مورد  بود تکرار در یک سوره الزم می می مورد تبیین حکم نکاح دائم

نکاح دائم و کنیزان را . باشد می ای بیان معنی جدیدتکرار آیات بر باشد می نکاح موقت
 فرماید:  به وسیله آن آیه قرآن بیان کردیم که می

ْ ٱفَ ﴿ ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لّنَِسا �َّ  ُتمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ  َعۖ َوُرَ�ٰ  َث َوثَُ�
َ
ْ َ�عۡ  �  ِدلُوا

 ٰ وۡ  ِحَدةً فََ�
َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 .]٣[النساء:  ﴾ُنُ�مۚۡ َ�ٰ �

با زنان دیگری که برای شما حاللند و دوست دارید با دو و یا سه یا چھارتا ازدواج «
ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات کنید به یک زن  کنید و اگر ھم می

 .»اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج کنید
ما نتوانست با زنان آزاده مؤمنه و نکاح کنیزان با این آیه بیان شد. و اگر کسی از ش

 فرماید: با کنیزان مؤمنی ازدواج نماید. تا آنجا که می تواند می ازدواج کند

ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل ا فَِمن تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َملََكۡت  مَّ

يۡ 
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ �  .]٢٥[النساء:  ﴾ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

د یند باکه با زنان آزاد مؤمن ازدواج ک] نداشته باشد  ی [مالییاز شما توانا ھرکسو «
 »ندکاند، ازدواج  زان مؤمناتینکه کتان ینھایمی کاز مل

لذا با اجازه صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مھریه ایشان را زیبا و پسندیده و 
 برابر عرف و عادت بپردازید.
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 فرماید: تعه با این آیه بیان شد که میو م

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
ۚ  أ  .]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضٗة

پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید باید که مھر او را «
 .»بپردازید

  :فرمودخالصه خداوند در اول سوره نکاح دائم را بیان 

ْ ٱفَ ﴿ ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا  .]٣[النساء:  ﴾ءِ لّنَِسا
  .»با زنان برای شما حاللند و دوست دارید ازدواج نمایید«

 سپس وجوب ادای مھریه را بیان فرمو: 

﴿ ْ ٓ ٱ َوَءاتُوا ٰ  ءَ لّنَِسا  .]٤[النساء:  ﴾تِِهنَّ َصُدَ�
  ».و مھریه زنان را بپردازید«

 حرام و کسانیکه غیر از محرمات نکاح با آنان حاللھا  آن نکاح باسپس کسانی که 
و ھمچنان  کند می به عنوان نکاح دائم یا موقت یا ملک یمین یا کینزان بیان باشد می

وجوب پرداخت مھریه در نکاح موقت و جواز تجدید آن قبل از اتمام زمان نکاح موقت 
 .١ کند می و یا بعد از زیاد کردن اندازه مھریه را بیان

 :شبهۀ سوم
 در آیه منظور نکاح موقت است. -استمتاع-: لفظ یندگو می سوم
گوئیم: ھمانا لفظ، استمتاع و تمتع اگرچه در اصل بر انتفاع و تلذذ منطبق  می

شود. اما در عرف شرع ویژه این عقد معین شده است خصوصًا زمانیکه این لفظ به  می
نکه لفظ استمتاع در عرف و عادت مردم به معنی زنان، [نساء] اضافه شود و برای ای

نکاح موقت دائر بود. و لفظ قرآن نیز مطابق با عرف مردم نازل شد ناچاریم لفظ 
 باشد می استمتاع را بر این معنی رایج و متداول حمل کنیم که موافق با اسلوب قرآن

مانند معامالت . باشد می در تمامی احکام و تشریعاتش که موافق با عرف و عادت مردم
ھا، زمانیکه لفظ استمتاع بدون قید آمد در شرع غیر از  و ربا و سود و غنیمت و مثال آن

فالنی متعه یند گو می ھا آن بینید  نمی شود آیا نکاح موقت و عقد موقت را شامل نمی

-٤٦١: التشيعروح و  ٤/٢٨٠:  ميزانـالو ٢٨٦-٢٨٥: الوضيعةنقضو  ٧٦: ص الفقهيةمسائل به  -١

 بنگر. ١٣٧ص  اجلنسو فقه  ٢٦٢
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و ھمه ھم یک عقد مخصوص را مد نظر  کند نمی (صیغه) را قبول دارد و فالنی تأئید
و شکی در آن  باشد می دارند پس مقصود لفظ استمتاع مذکور در آیه نکاح موقت

نیست. زیرا آیه مذکور در مدینه نازل شده در سوره نساء در نیمه اول، زمان بعد از 
 دھند و در آن با توجه به اینکه اکثر آیات بر آن شھادت می باشد می ج ھجرت پیامبر

معین و معلوم است و آیه موافق  ،گرفتند کام میھا  آن وقت مردم در برابر اجر موقت از
اند نازل شده  ای که دو طرف بر آن توافق کرده با عادت جاری و برای تأکید مھریه

 .١است

 :و ششم شبهۀ چهارم و پنجم

نموده و دنبال آن اجر را مطرح  : خداوند استمتاع را ذکر کرده و بهیندگو می چھارم
 .باشد می این دلیل جواز بر استمتاع

ُجورَُهنَّ ﴿آیه صراحتًا لفظ:  یند:گو می پنجم
ُ
که نکاح دائم اجری  کند می را بیان ﴾أ

ندارد بلکه مھریه یا صداق مطرح است ولی حمل لفظ بر غیرمعنای مشھور آن تأویلی 
 .٢است که ھیچ شاھدی ندارد

ئم باشد با عین عقد تمام مھریه واجب : اگر مقصود آیه نکاح دایندگو می ششم
گردد و از آن چیزھائی که دال بر آن است که لفظ استمتاع در آیه معنی انتفاع و  می

دھد. اینست که اگر مقصود نکاح دائم بود به محض عقد تمام  جماع و آمیزش نمی

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿فرماید:  گردید زیرا خداوند می مھریه واجب می
ُ
مھریه آنان «یعنی:  ﴾أ

. به رأی اکثر مفسرین و آن بدون خالف در نکاح دائم واجب نیست و »را بپردازید
شود برعکس اینکه اگر تلذذ و کام گرفتن  ھمانا تمام اجر در عقد نکاح متعه واجب می

شود که آن نیز در نکاح دائم باطل است، زیرا با  حاصل نشد پرداخت مھریه واجب نمی
گردد و بعد از طالق دادن زن قبل از دخول و کام گرفتن نصف  واجب میمرگ و فسخ 

گردد زیرا اگر چنین بود که اگر کسی از وی کام نگرفت وجوبًا ملزم به  آن واجب می
و دانستیم که اگر قبل از آمیزش با وی طالقش دھد ملزم به  باشد نمی پرداخت مھریه

 .٥/٢٨٤: الروضةو  ٤/٢٧٩: میزانـتفسیر الو  ٤٤-١٠/٤٢تفسیر رازی:  -١

ای از علامء   ، نوشته جمموعهاإلسالم متعة ومرشوعيتها يفـالاز کتاب  ١٣٦و ص  ٤٦٢: ص التشیعروح -٢

 .٥/٢٤٩: ص والروضة ٧٦: ص البيضاءواحلجة مدرسه نكاح موقت. 

                                           



 ٧٣  شبهات مخالفین و رد آن

فقھاء اگر با وی خلوتی کامل ایجاد کرد و نزد بسیاری از  باشد می پرداخت نصف مھریه
 .١باید تمام مھریه را به وی بپردازد حتی اگر از وی کام بگرفته نباشد

 :شبهۀ هفتم و هشتم
و این امر  کند می آیه بعد از استمتاع وجوبًا به پرداخت مھریه امر یند:گو می ھفتم

 .٢خواستار آن است که مفھومش نکاح متعه باشد
اخت مھریه را به استمتاع منوط کرده است. و این ھم خواستار آن زیرا خداوند پرد

 است که مفھومش این عقد مخصوص بدون آمیزش باشد. 
: ھمانا گروھی از اصحاب آیه را با جمله زیادی (إلی أجل مسمی) قرائت ھشتم

 .٣اند کرده
ھجری در سنن کبری با سند خود از محمد  ٤٥٨حافظ ابوبکر بیھقی متوفی سال 

: متعه (نکاح موقت) در صدر یدگو می ابراز داشته است و بعباس  کعب از ابن پسر

را اینطور  .]٢٤[النساء:  ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿اسالم وجود داشت و آنان این آیه 

. و حافظ ابوزکریا نووی ٤اند قرائت نموده »إىل أجل مسمى« ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
) ھمانا ٩/١٨١ھجری در شرح صحیح مسلم بیان کرده است: ( ٦٧٦شافعی متوفی 

إىل  ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿بن مسعود آیه را چنین قرائت نموده است:  عبدالله 

 .٥أجل

 :شبهۀ نهم
ھمانا گروھی  باشد می : آیه متعه منسوخ نیست بلکه از محکمات قرآنیندگو می نھم

اند که آیه متعه منسوخ نیست: از جمله زمخشری در  از بزرگان علماء سنی روایت کرده

 .١٣٧ص  اجلنسفقه و  ٣/٦٥: تفسري قالئد الدررو  ٥/٧٢: البيانجممع و  ٣/١٦٦: التبيان للطوسی -١

 .٢/٦١٩: الرسائر، ١٠٥: ص الشيعةأصل،  ٧٢-٥/٧١: البيانجممع  -٢

 .١/٢٧٧: العقول مقدمة مرآةو  ٦/٢٣٠:  الغدير -٣

: العقولمقدمة مرآة و  ٦٧-٦٦: ص احلسنيوالفصول لعبد  ٤٩: ص الشيعةالغطاء فی أصلكاشف  -٤

١/٢٧٨. 

 مصدر سابق. -٥
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 که آیه متعه از محکمات قرآن کند می نقل بعباس از ابن  -الکشاف-تفسیر خود 
که از حکم پسر عطیه سؤال کردند آیه  کنند می یند: و از غیر او نقلگو می . وباشد می

یند: ھمانا عمران پسر گو می وخ است یا نه؟ ایشان در جواب گفتند: نه. ومتعه منس
 .١حصین صحابی تصریح کرده: که این آیه در مورد متعه نازل شده و نسخ نشده است

با سندی که ھمه رجال آن موثق ھستند  ٤٣٦ص  ٤احمد بن حنبل در مسند خود 
متعه در کتاب خداوند نازل شد دارد که گفته است: آیه  از عمران پسر حصین ابراز می

نسخ کند و رسول آن را  ای نازل نشد که به آن عمل کردیم و آیه ج و ما ھمراه پیامبر
در ھا  آن یند: ھمانا این روایات و نظیرگو می نیز از آن نھی نفرمود و فوت کرد. و ج خدا

 .٢موجود استھا  آن اکثر صحاح اھل سنت و تفاسیر و کتب فقھی

 :شبهۀ دهم
ھمانا نسخ آیه متعه به آیه ازدواج غیرممکن است زیرا آیه متعه در  یند:گو می دھم

 باشد می که مدنی است و آیه ازدواج در سوره [المؤمنون والمعارج] باشد می سوره نساء
 .٣باشند و تقدم ناسخ بر منسوخ امکان ندارد می مکی ھردوکه 

ازدواج آن را نسخ کرده است در : ھمانا متعه آیه یندگو می : اھل سنتیندگو می و
 فرماید: خداوند که می ۀفرمود

 .الكتاب متعة يفـالبعنوان  ٦/٢٢٠: األمينی -١

و  ٣١٩ص  :تفسري البيانو خوئی در  ٩٨ص  :الشيعةأصل الغطاء يفكاشف و  ٧٥ص  :الفقهيةمسائل -٢

 :الكاشفو جواد مغنيه در تفسري خود  ٥٦ص  متعةـالو فكيكی در  ٤٦٣: الشيعةروح  نعمه يفعبداهللا 
 بنگر. ٥/٢٩٦

و  ٢/٧٥اآلء الرمحن بالغی  و تفسري ٢٧٣األمني  دالئلشان نگاه كنيد در نقض الوشيعة حمسنبه  -٣

و تفسري قالئد الدرر جزايری:  ٣/١٦٥: التبيانو  ٧٢-٥/٧١: البيانجممع و  ١٠٠-٩٤ الغطاءكاشف 

مقدمة مرأة و  ١٤١-١٣٨و آملی: ص  اجلنسفقه و  ٢٣٥-٢٩٩-٦/٢٠٨أمينی:  الغديرو  ٣/٦٧

: بحث عبداهللا متعة ومرشوعيتها فی اإلسالمـوال ٢/٦١٩: والرسائر ٢٧٨-١/٢٧٥عسكری:  العقول

-٢٦٦-٢٦٠-٢٥١-٥/٢٤٩): احلاشية( الدمشقيةاللمعة البهية در رشح والروضة  ١٣٦نعمه ص 

و مسائل فقيه  ٥/٢٩٧: تفسري الكاشف، ١٦٩و  ١٤٣و  ١٣٣و  ٤١: ص الفسكيكیو  ٢٧٤-٢٦٧

 .٣٢٠و  ٣١٩و  ٣١٧: واخلوئی ٣٠/١٤٥: جواهر الكالمو  ٨٤و  ٧٥ص 
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ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ ِفُظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ﴾ُنُهمۡ َ�ٰ �

 ].٦-٥[المؤمنون: 
 . ». مگر از ھمسران یا کنیزان خودکنند می کسانی که عورت خود را حفظ«

اعتبار از زنی که از او کام گرفته شده نه مملوک است و نه زوجه است زیرا نه با این 
شود  عّده و نه طالق و نه نفقه وارث ندارد پس در عموم آیه فرموده خداوند داخل می

 فرماید:  که می

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ ﴿ ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 .]٧[المؤمنون:  ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

 . »متجاوزین ھستندھا  آن فراتر از آن را بطلبد ھرکس«
ای مدنی است و  نساء است که سوره ۀخود غلط است زیرا آیه متعه از آیات سوراین 

ٰٓ  إِ�َّ ﴿آخرین قسمتی از قرآن است که نازل شده است و آیه  زۡ  َ�َ
َ
. ]٥[المؤمنون:  ﴾ِجِهمۡ َ�ٰ أ

اند   مکی ھردوکه  باشد می ن و معارج][مؤمنو ۀآیه مکی است زیرا این آیه از آیات سور
 و نسخ مدنی که متأخر از مکی است با آیه مکی که متقدم از مدنی است امکان ندارد و

گیرد و قرآن  ای دیگر از قرآن و یا حدیث متواتر صورت می یند: ھمانا نسخ یا با آیهگو می
 شود. با احادیث آحاد نسخ نمی

 :شبهۀ یازدهم
یند: که آیه متعه به وسیله آیه مواریث نسخ گو می ھمانا اھل سنت: یندگو می یازدھم

 شده است. 

زۡ  تََركَ  َما ُف نِۡص ﴿
َ
 .]١٢[النساء:  ﴾ُجُ�مۡ َ�ٰ أ

 .»اند برای شماست نیمی از آنچه که ازواج تان به جا گذاشته«
برد مانند اینکه  در شرع مواقعی زیادی وجود دارد که زوجه ارث نمی :یندگو می و

کافر باشد یا قاتل باشد و یا در مرض مرگ با وی عقد شده باشد و زوج قبل از آمیزش 
حق زوجیت را با خارج شدن از دوران عده قبل از تمام شدن سال  که چنانبمیرد ھم

ماندن یا طرد کردن و راندن وی  برد پس ارث در حمایت زوجیت مستلزم  می به ارث
نیست بنابر اینکه ارث در نکاح متعه دلیل خاصی دارد بعالوه اینکه بعضی فقھا شیعه 
ارث بردن بعد از نکاح متعه را قبول دارند که این مسئله در بین ائمه امامیان مورد 

 اختالف است و سه رأی و نظر بر آن وجود دارد.
 برند. می دون قید و بند ارثبه حکم ظاھری آیه مواریث ب -أ
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 برند.  می با شرط ارث -ب
 وجود ندارد.ھا  آن اگر شرط ھم کرده باشند ارثی در بین -ج

شوند که در قرآن وجود دارد و از  دو بخش اخیر با دلیل خاصی از اعتبار خارج می
 این رو که عین نکاح مدتی برای آن تعیین شده عالقه بین زن و مرد نیز موقتی است و

پیروی یند گو می با توجه به اینکه ما با آن گروه موافقیم که باشد نمی موجب ارث بردن
اتباع ظاھر آیه مواریث الزامی است زیرا کام گرفته، کام از او گرفته (متمتع و متمتع 
بھا) ھمسر و شوھر ھستند با اینکه جمھور اھل سنت نکاح دائمی زن اھل کتاب را 

نبردن بین او و شوھر مسلمانش اتفاق نظر دارند. و عموم ارث  و بر ارث اند تجویز کرده
برند  فرماید اھل دو دین از یکدیگر ارث نمی که می ج را با این حدیث از رسول خدا

 .١کنند می تخصیص

 و چهاردهم: شبهۀ دوازدهم و سیزدهم
یند: که آیه متعه با آیه نکاح نسخ شده گو می ھمانا اھل سنت یند:گو می دوازدھم

 فرماید: است آنجا که خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إَِذا �َِّ�ُّ ٱ � تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ  ءَ لّنَِسا  .]١[الطالق:  ﴾لِعِدَّ

ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طالق دھید آنان را در وقت فرا رسیدن عّده «
او نزدیکی نکرده باشد] طالق [یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماھیانه که شوھر با 

 .»دھید
 .٢و این امکان باطل است زیرا نکاح متعه عده دارد اما نصف عده نکاح دائم

یند: آیه متعه با آیه طالق نسخ شده است و این گو می : اھل سنتیندگو می سیزدھم:
نیز باطل است زیرا فقط طالق نیست که سبب جدائی است بلکه فسخ نیز زمانی که 

ھمانطور که تمام شدن  باشد می آن فراھم باشد یکی از اسباب جدائی زن و مرداسباب 
وقت تعیین شده در نکاح موقت یکی از اسباب جدائی است پس سبب جدائی زن و 

 مرد در طالق منحصر نیست.

 .١٤٤: ص اإلسالم متعة ومرشوعيتها يفـال. ٣١٧و  ٣١٦: ص البيان اخلوئی، ٩٦ص  :الغطاءكاشف  -١

: تفسري البالعی،  ٣١٦و  ٣١٥تفسريش ص  ، اخلوئی در٥/٢٥٨) احلاشيه( متعةـالالروضة مع  -٢

 .٩٦ص  الغطاءكاشف ،  ١١٤، االنتصار مرتضی ص ٢/٨٣
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سپس تشریع طالق مباح بودن و شرعی بودن آمیزش را در مورد طالق منحصر 
مورد آمیزش با کنیزان و اسیران جنگی مشکل پیش نکرده است اگر چنین بود در 

آمد زیرا عقدی است که برمبنای دوام و استمرار منعقد گردیده است زیرا طالق  می
 .کند می عقده و گره نکاح دائم را تکلیف و قطع

یند: که آیه احصان آیه متعه را نسخ کرده است گو می : اھل سنتیندگو می چھاردھم
آیه متعه یکی از آن دالئل است که بر مشروعیت نکاح متعه به آن و این باطل است زیرا 

شود و آن این است که آیه بعد از اینکه  شود و اینکه سبب احصان می استدالل می
 پردازد  حاللند می ھائیکه آنمحرمات نکاح را بیان کرد به ذکر 

ِحلَّ ﴿
ُ
ا لَُ�م َوأ ٓ  مَّ ٰ  ءَ َوَرا ن لُِ�مۡ َ�

َ
ْ تَبۡ  أ مۡ  َتُغوا

َ
ٰ بِأ ۡ  لُِ�مَ�  َ�َما فِِحَ�ۚ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ

 .]٢٤[النساء:  ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ
ماورای آنان [محرمات] برای شما حالل گردیده که با اموالتان به دنبال زنان «

 . »اید از آنان کام گرفته ھائیکه آنپاکدامن بروید. پس 
. باشد می پس آیه ماورای محرمات را مباح گردانیده و آن خواستن از طریق احصان 

یا خواستن چیزی که شما را پاکدامن و از زنا دورتان گرداند اندک است که جزئی از 

 َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ ُ�ۡ ﴿ھدف از احصان در آیه  که چنانھا نکاح موقت است ھم آن خواسته
محفوظ نگه داشتن عفت است نه تزوج زیرا ھمانطور که شامل  .]٥: ةالمائد[ ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ 

شود و اگر بگوئیم:  الیمین (کنیز) را نیز شامل می گردد و نکاح ملک نکاح دائم می
ھدف از احصان، احصان تزوج است این امر به تخصیص رجم در زناکار محصن 

د زیرا حکم گرد گردد که رجم باید با توجه به سنت شامل زنان متمتع محصن می می
 .١رجم در اصل در قرآن وجود ندارد

 شبهۀ پانزدهم و شانزدهم و هفدهم و هژدهم
اولین کسی بود که تحریم متعه را بر عمر  سبن ابی طالب علی  یند:گو می پانزدھم
ابراز نموده است. از حکم آن را  ابن جریر طبری با سند صحیح که چنانانکار کرد 

 به مصدر قبلی نگاه کن. -١
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آیا منسوخ است؟ فرمود خیر و علی فرمود: اگر عمر از درباره این آیه سؤال شد که 
 .١کرد کرد غیر از انسان شقاوتمند زنا نمی نکاح متعه نھی نمی

یند: ھمانا آن روایت که از ابن حنیفه و او از پدرش نقل کرده موضوع است گو می و
. الرأی مشھور است پس حسن پسر محمد (ابن حنیفیه) نزد آنان مانند مرجئه به قبیح 

شود روایت متعه  حنیفیه مخفی و مبھم نمی در حالیکه رأی پدرش درباره متعه بر ابن
شود موضوع است چگونه این سند دروغین به  که به امیرالمؤمنین علی منتھی می

 شود؟ در حالیکه قول او در بین امت صحیح و ثابت بن ابیطالب نسبت داده می علی 
کرد غیر از شقاوتمندان زنا  را نھی نمیکه گفته است: اگر عمر متعه  باشد می

کردند. و از وی ثابت و صحیح است که مذھب وی تحلیل نکاح متعه بوده است.  نمی
روایت کرده و رازی و آن را  حدیث ثعلبی و طبری و صاحب الدررالمنثور به چند طریق

 اند. نقل کردهآن را  ابوحیان نیز
یند: گو می . و٢متعه را بر عمر انکار کرد: جابربن عبدالله تحریم یندگو می شانزدھم

در مورد تحریم متعه وجود داشت از آن دسته از اصحاب در  ج اگر نھی از رسول الله
گشت که نکاح متعه را  پنھان نمی سمدتی از خالفت خود امام عمر سزمان ابوبکر

و اگر چنین نباشد  کند می را نفی ج دادند این امر نسخ آن در زمان پیامبر انجام می
 . ٣ را حالل گردانیده است ج خلیفه اول محرمات خدا و رسولش

: عبدالله پسر عمر تحریم متعه را بر پدرش انکار کرده است. عالمه یندگو می ھفدھم
که:  کنند می ترمذی نقل البھیة از صحیح ضة در روالصدق و شھید الثانی  در کتاب نھم 

ه از عبدالله پسر عمر پرسید: گفت: حالل است. مرد مردی از اھل شام در مورد متع
گفت: پدرت از آن نھی کرده است. عبدالله گفت: به تو بگویم که اگر پدرم از آن نھی 

مرتضی عسکری  العقولمقدمة مرآة فكيكی، و  متعةـال ٧٩عبداحلسني موسوی ص  مهمةـالفصول  -١

و  ٤٦٣: ص التشیعروح و عبدالله نعمت در  ٦/٢٣٩حممد كالنرت و أمينی در الغدير  واللمعة ١/٢٧٦
٤٦٤. 

 .٨٤در کتابش مسائل فقیھه ص  -٢

 بنگر. ٢٦٠و دراسات در عقائد شیعه محمدحسن ص  ٢٩٧و  ٢/٢٩٦ مغنية الكاشفبه تفسري  -٣
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انجام داده باشد آیا جایز است به خاطر حرف پدرم سنت آن را  کرده و رسول خدا
 .١را ترک کنیم؟ ج رسول خدا
 کنند می استدالل ج خ به روایاتی از پیامبر: اھل سنت بر ثبوت نسیندگو می ھجدھم

که شیعه این روایات را رد کرده و متن و سند آن را مورد مناقشه قرار داده و با منطق 
اند از جمله آن  افترا و دروغ بسته ج اند که به چند دلیل به پیامبر سالم و ثابت کرده

 دالیل:
 تضاد و تناقض روایات تحریم -أ

مناقض  ج اند که روایات نسخ از پیامبر خدا خود اعتراف کردهگویند: اھل سنت  می
. و در تاریخ اباحه نفی و نھی مضطرب و مناقض ھستند در بعضی ٣. ھستند٢و مضطرب

در روایات مسلم و ابن حنبل آمده که اباحه و تحریم در روز فتح بوده و  که چناناز آنان 
. و اگر کنند می را معین الوداع جة دیگر حوقت تعیین نشده و بعضی ھا  آن در بعضی از

و حنین و اوطاس و تبوک  و عمرة القضاءآن روایاتی که در اباحه آن در روز خیبر 
بینیم که شش مرتبه مباح و نسخ  اند به آن ضمیمه و اضافه کنیم می روایت شده

گردیده است، و روایات نسخ اگر از تناقض ھم مصون باشند حجت نیستند زیرا جزو 

و دور آن در حل مشکالت جنسی، محمد تقی حکیم ص  املوقتالزواج ، ٨٠ص  :مهمةـالفصول  -١

روضة و  ٢٨٣و  ٢٨٢ ص احلق حلیهنج و  ١٣٧و  ١٣٠و  ٦٥و  ٥٥ص  يكیفك متعةـوال ٣٧و  ٣٦

و  ٣٢٦ حمسن أمينی ص الوشيعةنقض و  ٣/٢٦٩ نباطی ص مستقيمـالالرصاط و  ٥/٢٨٣: ص البهية

عزالدين بحرالعلوم ص  القرآن والسنةالزواج فیو  ١٨٥آن در اسالم ص  متعه و مرشوعيت، ٣٢٧

 .٢٤/١١٤بحرانی ص  النارضةاحلدائق ، ٢٧٢

  حدیث مضطرب آنست که برچند شکل متعارض با ھم روایت شده باشد و جمع بین آنھا امکان -٢
توان  وجه نمی پذیر نباشد و تمام آن روایات در قوت سند از تمام وجوه مساوی ھستند و به ھیچ 

 یکی را بر دیگری ترجیح داد. [مترجم]

و  ١٢٧و فکیکی  ٣٠/١٤٧ :جواهرالكالم، النجفی در ٥/٢٩٧ :الكاشفدر تفسیر خود جواد مغنية  -٣

، ٤٦٧و  ٤٦٥عبداهللا نعمت ص  التشيعروح ، ١١٠ص  :االنتصار ١١٦و  ٢٤/١١٤ :احلدائق، ١٣٢

، ٣٠٠-٢٩٩و  ٤/٢٨٢: ميزانـتفسري ال ٣/٦٩جزائری  قالئد الدرر، ٣٣املفيد: ص  خالصة اإلجياز

 .٣١٩و  ١/٣١٣: مقدمة مرآة العقولو  ٧٨و  ٧٧ی ص : موسوالفقهيةمسائل ، ٣٢١خوئی  البيان
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. ثابت ١شود و با حدیث آحاد باشند. و آیه قرآن با حدیث متواتر نسخ می حاد میخبر آ
بن حصین و حدیث جابر مقابل نسخ موقف  . و به وسیله حدیث عمران ٢ گردد نمی
پسر عبدالله بودم که یک نفر آمد و  سبن حصین) نزد جابر گیرند. من (عمران  می

اند. جابر  درباره متعه با ھم اختالف پیدا کرده بو ابن زبیر بگفت: ابن عباس
ایم سپس  انجام داده ج متعه (متعه زواج و حج) را ھمراه با پیامبر ھردوگفت: ما 

 .٣ ایم انجام ندادهآن را  از آن نھی فرمود و ما دیگر سعمر
ترین روایتی که بر نسخ نشدن متعه در  و از ردھای شیعه آنست که ھمانا راست

فرماید: دو متعه که در  است که می سداللت دارند فرموده عمر ج خدا زمان رسول
 اش انجام بدھد معاقبهآن را  و کسی کنم می نھیھا  آن بود و من از ج زمان رسول خدا

 .٤متعه حج و متعه زنان کنم می
شود و اسناد تحریم و  از کالم صریحش شنیده می که چنانخلیفه ادعای نسخ نکرد 

وجود  ج گرداند و اگر آیه یا حدیث ناسخی از خدا و رسولش برمینھی را به خود 
داد زیرا نسبت تحریم خدا و رسولش که زجر  نسبت میھا  آن داشت تحریم را به

 تر به ذکر ھستند. بیشتری در آن وجود دارد. شایسته 

 شبهۀ نوزدهم 
 : رسول خدا متعه را برای اصحابش مباح گردانیده است.یندگو می نوزدھم

بر آن  ج مسلمانان بدون شبھه و مشکلی بر شرعیت نکاح متعه و اذن رسول خدا و
در زمان خودش اجماع دارند سپس مدعی نسخ آن کرده شد و ثابت نشد و مباح بودن 

تحریم کرد و نسخ فقط آن را  توان آن به وسیله اجماع ثابت است و با اجماعی دیگر می
 ادعایی است و ثابت نشده است.

خبر (حدیث) آحاد آنست که یک نفر آن را روایت کرده باشد و به سه دسته مشھور، عزیز و غریب  -١
 مراجعه شود [مترجم]. الحدیثعلوم شوند به کتب  تقسیم می

 .٥/٢٩٧: مغنیةـجواد ال، تفسیر الکاشف -٢

 مصدر سابق. -٣

 .١٦٥ص  :الھدیطریق  -٤
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: یدگو می ند: نزاع و خالفی در آن نیست که متعه مشروع بوده ولی دشمنیگو می و
ئیم: مشروعیت درایت (علم و تعیین) است و نسخ آن روایت، گو می نسخ شده است ما

 شود. و درایت بوسیله روایت دور انداخته می
یند: متعه بدلیل قطعی ثابت شده و دالیل مانع از آن ھمه ظنی ھستند و حکم گو می و

شود و احادیث زمانی که با ھم معارض بودند  طعی فقط با دلیل قطعی مثل خود نسخ میق
ترک آن را  شوند که ناچارًا باید شوند و به متشابھات تبدیل می از حجیت و اعتماد ساقط می

و بعد از ثبوت مشروعیت و مباح بودن آن به اتفاق مسلمانان و  و به محکمات عمل نمود
مسلمانان با بقاء آن و اصالت عدم نسخ ھنگام ایجاد شدن شک جائز دانسته و ھمراه بودن 

یند: آیات مکی، مدنی را نسخ گو می شود و حالل بودن آن تعیین و تا روز قیامت ثابت می
مکی و به  ھردوکنند آیه ازدواج یا فروج در سوره [مؤمنون و معارج] وجود دارد که  نمی

نازل شده و آیه متعه در سوره نساء است که در مدینه نازل اتفاق مسلمانان قبل از ھجرت 
شده است و امکان ندارد که متعه را نسخ کند که به اجماع مسلمانان در مدینه مباح 

یند: روایات نسخ حجت نیستند گو می و باشد می گردیده و تقدم ناسخ بر منسوخ غیرممکن
وسیله آیه  آیند و نسخ به  د به حساب میحتی اگر از تناقض ھم سالم باشند زیرا از اخبار آحا

 شود نه با حدیث آحاد. . ثابت می١قرآنی با حدیث متواتر

 شبهۀ بیستم
بر آن ھا  آن گرفته تا آخرین اوالد و شیعه سھمانا اھل بیت از علی یند:گو می بیستم

از متعه نھی  سشناسند که فرمود: اگر عمر امام را می ۀاند و فرمود اجماع کرده
کرد به ھمین دلیل شیعه امامی با تبعیت از  کرد غیر از شقی و بدبخت زنا نمی نمی

دوازده امام خود بر حالل بودن آن اجماع دارند و نسخ نشدن آن با نسوخ صحاح 
 متواتر ما که از ائمه عترت و طھارت به تواتر به ما رسیده و ثابت است و به ترجیحات

 .٢مراجعه کن الرشيعة ام ای احک در کتاب وسائل شیعهھا  آن

حدیث متواتر آنست که جمعی آن را روایت کرده باشند که عادتًا عقل به جمع شدن آنھا بر دروغ  -١
 داند [مترجم]. کند و آن را غیرممکن می حکم نمی

و  ٨٧و  ٧٥ص  مسائل فقهيةو  ٢٧: ص متعةـالخالصهة اإلجياز فیو  ٣٠/١٥٠نجفی:  جواهرالكالم -٢

 .٢٤/١١٣ :واحلدائق ١٥٤ص  اجلنسفقه 
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 :شبهۀ بیست یکم
: ھیچ ضرری نه فعلی و نه تبعی در متعه وجود ندارد و ھر چیزی که گویند می

چنین باشد مباح است و اگر مفاسدی در آن باشد یا عقلی است که به اتفاق غیرقابل 
و یا شرعی است که چنین نیست و اگر بود یکی از دالئل طرف مقابل  باشد می قبول

گرفت به ھمین دلیل ثابت شده که ھر منفعتی که ضرری حالی و یا بعد از آن،  قرار می
در آن نباشد عقًال مباح است و این صفت نکاح متعه است که بوسیله عقل مباح بودن 

در آینده نفی آن را  ه دلیل مضراتگردد و اگر گفته شود که: شما به چ آن واجب می
ادعا کند  ھرکسئیم: گو می کنید در حالیکه در آن اختالف وجود دارد؟ در جواب می

 .١که مضرات دارد باید دلیل بیاورد

 نگاه کن. ٢/٦١٨: ص السرائرو  ١٦٦به الفکیکی: ص  -١
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 جواب این شبهات پوچ و واهی

 :باشد می رین آنان است به ترتیب به شرح زیر و جواب این شبھات که قویت

 ) ۱( جواب شبهه
 از چند طریق: 

اول: صحیح است که خداوند متعه حج را در قرآن مشروع گردانیده است و در 
 فرماید: می ١٩٦سوره بقره آیه 

ِ  َ�َمتَّعَ  َ�َمن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َ�َ َتيۡ سۡ ٱ َ�َما جِّ �َۡ ٱ إَِ�  َرةِ ُعمۡ لۡ ٱب  .]١٩٦: ة[البقر ﴾ِي� َهدۡ ل
رساند سپس حج را اداء کرد اتمام] آن را  ور شد به اداء عمره [و پس ھرکه بھره «

 .»[یعنی تمتع کرد به قرآن] آنچه از قربانی برایش سھل باشد الزم است

 ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿اما خداوند به وسیله قرآن متعه زنان را مشروع نکرده است: 
. و تفصیل آن چنین است که: قرآن کریم در داللت بر احکام اسلوب ]٢٤[النساء:  ﴾ُهنَّ ِمنۡ 

و لحن مفصل و مجمل دارد حکم مجمل: اغلب حکم قرآن کریم درباره احکام مجمل 
بگذارد که تبیین و تبلیغی که به انجام آن از  ج است تا فرصت را برای رسول خدا

 فرماید: ) می٤٤طرف خدا مکلف شده به انجام برساند. خداوند در سوره( نحل/

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ [النحل:  ﴾٤٤ َ�َتَفكَّ

٤٤[. 
نازل شد برایشان تبیین و روشن ھا  آن و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه بر«

 .»کنی باشد که در آن تفکر کنند
 ھای آن:  از نمونه

دستور به اقامه نماز: آیات متعددی در قرآن وجود دارد که انسان را به اقامه  -الف 
و کیفیت و چگونگی و عدد رکعات و چیزھای  کند می نماز و محافظت به آن تشویق

فرماید:  بیان نموده بیان نکرده است و پیامبر درباره آن میآن را  دیگری که سنت نبوی
 .»نمازتان را مانند من بخوانید«

 امر به پرداخت زکات: خداوند به پرداخت زکات دستور فرموده و اصنافی که به - ب
 شود بیان نموده است اما اندازه و مقدار زکات و اموالی که از زکات پرداخت میھا  آن
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بیان  ج شود را تحدید و مشخص نکرده است و سنت پیامبر زکات پرداخت میھا  آن
 نموده است.

: قرآن وجوب حج بر مستطیع و توانا را بیان نموده و ھاست آنحج نیز مانند  -ج 
بیان ننموده و از ارکان آن غیرطواف اإلفاضه و سعی بین آن را  اینکه مستطیع کیست؟

بیان احکام مربوط به حج ملکف کرده  صفا و مروه را بیان ننموده است و سنت را به 
اصحاب فرموده: مناسک تان را از آن مناسک را انجام داده است و به  ج است و پیامبر

 من یاد بگیرید.
است که اگر به اکثر ھمچنین  و شأن بقیه احکام مانند وصیت و قصاص و غیر آنان

 اند. بینیم که مجمًال و بدون تفصیل ذکر شده که در قرآن بنگریم می احکامی
صیل المفصل: اما در جنب آن احکام مجمل احکامی دیگر وجود دارد که با تف الحکم

اند و یک فرصت کمی در آن برای سنت قرار داده است این حکم را  کامل در قرآن آمده
 ھای حکم مفصل: نمونهنامند. از  حکم مفصل می

در حاالت آن را  قرآن سھم ھر وارث و مقدار ارث که چنانالف ـ احکام مواریث: 
 مختلف بیان نموده است.

مربوط به آن مانند احکام عده و نفقه،  ب ـ احکام خانواده: ازدواج و طالق و احکام
 که موضوع بحث ماست.

 توجه قرآن و سنت نبوی به زنان:
ایمان نداشته باشند آن ھم  که از قرآن اطالع دارند و اگر به تمام مسلمانان و کسانی

دانند که تمام این قضایا در قرآن و سنت مشخص شده و برای اجتھادات بشر  این را می
 مقادیر آنان فرصتی نگذاشته است.و تقدیرات و 

 در بیشتر از یک سوره و آیه بیان نموده است.آن را  زن و احکام تشریعات
 ین سوره را در قرآن داریم که سوره نساءتر بزرگ ما مسلمانان درباره احکام زنان

ترین روایتی که وجود دارد اشاره به این دارد که از نظر ترتیب نزول  و صحیح باشد می
ای که در مدینه نازل  ن سوره است که در مدینه نازل شده است اولین سورهششمی

 شده سوره بقره، بعد انفال، بعد آل عمران، بعد احزاب، بعد ممتحنه و سپس نساء
. این سوره در ترتیب قرآنی چھارمین سوره است که بسیاری ھم به آن سوره باشد می
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مانند طالق که بعضی از امور و شئون زنان ای دیگر ھ  تا از سورهیند گو می نساء بزرگ،
 .١جدا شودیند گو می را بیان نموده و به آن سوره نساء کوچک

و فقط این دو سوره نیستند که احکام زنان در آن بیان شده بلکه در ده سوره دیگر 
 شود: توضیح داده می که چناننیز بیان شده اگر با این نام ھم نامگذاری نشده 

 ر چھارچوب اسالمیوجود خانواده د
ھا شئون خانواده را بیان و سنت پاک نبوی مقاصد قرآن  قرآن کریم از تمام طریق

کریم را شرح و تفصیل داده است که از مھمترین مواردی که در قرآن کریم درباره 
 خانواده و نظام خانواده آمده به شرح زیر است:

 اھداف نجیبانه ازدواج. -١
 تشویق بر ازدواج و زوج دادن. -٢
 صفات ھمسر و شوھر صالح -٣
 چگونگی توجیه و تسکین غریزه جنسی اگر قدرت و توانائی ازدواج نبود؟ -٤
 گردد. کامل میھا  آن راھھائی که ازدواج بوسیله -٥
 حقوق و واجبات ھمسر و شوھر بر یکدیگر. -٦
 چگونه از این روابط مقدس محافظت شود؟ -٧
 از ھمدیگر.مدت اندازه و استمرار آثار این عالقه بعد از جدا شدن  -٨
 خانواده و اسالم و ماقبل اسالم و تعدد زوجات تا چھار  -٩

 ھمانطور که اسالم به خاطر تکریم زن و برداشتن ظلم از او:
 چھار قرار داده.آن را  تعدد زنان را مقید کرده و آخر -١
 طالق را به سه عدد مقید کرده است. -٢
اید و بخواھد که زن از شوھرش خوشش نی خلع را مشروع گردانید برای زمانی -٣

 از او جدا شود.
 گرداند. ظھار را ممنوع کرده که زوجیت بین زوجین را حرام می -٤
برای ایالء [و آن چنین است که مرد قسم بخورد با زنش آمیزش  -٥

نکند(مترجم)] مدت و اجل قرار داده که چھار ماه است که در زیر بعضی از این 
 گردد. نقاط ذکر می

 و ما بعد آن بنگر. ١٦٣به تفسیر قرآن کریم، محمد شلتوت از ص  -١
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 .کند می تھمت بزند معاقبهکسی را که به زن پاکدامنش  -٦
 گردد. که در زیر بعضی از این نقاط ذکر می

 پردازد یکی:  میھا  آن ربع آن به بحث ٢در سوره بقره در 

ۡ ٱوَ  رِ مۡ �َۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿  .]٢١٩: ة[البقر ﴾ِ�ِ َميۡ ل
 .»کنند می ) درباره شراب و قمار از تو سؤالج (ای محمد«

 و دیگری:

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ �َ ٰ وۡ  نَ ِضعۡ يُرۡ  ُت لَِ�
َ
�  لَۡ�ِ َحوۡ  َدُهنَّ َ�ٰ أ َرادَ  لَِمنۡ  َ�ِملَۡ�ِ

َ
ن أ

َ
: ة[البقر ﴾لرََّضاَعةَ ٱ يُتِمَّ  أ

٢٣٣[. 
یکی از والدین یا یکی از ھرگاه  دھند تمام فرزندان خود را شیر میدوسال  مادران«

 .»دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شود
مسلمان با زن مشرک که نه به کتاب و نه به رسول و ھم چنان حکم ازدواج مرد 

 :کند می آورد و حکم ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک را بیان ایمان می

ْ  َوَ� ﴿ ۡ ٱ تَنِكُحوا ٰ  ِت َ�ٰ ُمۡ�ِ ل ۚ يُؤۡ  َح�َّ َمةٞ  ِمنَّ
َ
ؤۡ  َوَ� ۡ�ِ  ّمِن َخۡ�ٞ  ِمَنةٌ مُّ  َولَوۡ  َ�ةٖ مُّ

عۡ 
َ
ْ  َوَ�  ُ�ۡمۗ َجَبتۡ أ ۡ ٱ تُنِكُحوا ٰ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ْۚ يُؤۡ  َح�َّ ؤۡ  دٞ َوَلَعبۡ  ِمُنوا ۡ�ِ  ّمِن َخۡ�ٞ  ِمنٌ مُّ  َولَوۡ  كٖ مُّ

عۡ 
َ
ْوَ�ٰٓ  َجَبُ�ۡمۗ أ

ُ
ُ ٱوَ  �َّارِ� ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  �َِك أ ْ ُعوٓ يَدۡ  �َّ ۡ ٱوَ  نَّةِ �َۡ ٱ إَِ�  ا ُ  ۦۖ نِهِ �ِإِذۡ  فَِرةِ َمغۡ ل  َوُ�َبّ�ِ

ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  لِلنَّاِس  ۦتِهِ َءاَ�ٰ   .]٢٢١: ةالبقر[ ﴾٢٢١ َ�َتَذكَّ
ز مؤمن از ینکمان آورند. و بی گمان یه اکد تا وقتی ینیرا ھمسر مگز کو زنان مشر«

] شما را به شگفت آورده  کی آن زن مشریبایبھتر است، اگر چه [ز کزن [آزاد] مشر
آورند. و مان یه اکد، تا وقتی یاوریان در نکباشد و [زنان مسلمان را] به ھمسری مشر

ان) کاست و اگر چه شما را به شگفت آورده باشد. آنان (مشر کبرده مؤمن بھتر از مشر
خواند. و  ق خود به بھشت و آمرزش فرا مییخوانند و خدا به توف ] فرا می به آتش [دوزخ

 . »رندیه پندپذکسازد باشد  ھای خود را برای مردم روشن می نشانه
 گردد:  جاھلیت با زنان داشتند باطل می  ای که اھل و عادات جاھلی

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ ٱفَ  ىأ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱ ِ�  ءَ لّنَِسا  َرُ�وُهنَّ َ�قۡ  َوَ�  َمِحيِض ل

 ٰ رۡ  َفإَِذا َنۖ ُهرۡ َ�طۡ  َح�َّ   نَ َ�َطهَّ
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  ِمنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ُ ٱ أ  .]٢٢٢ :ةالبقر[ ﴾�َّ
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بگو که: آن اذیتی است پس در آن ھنگام با  کنند می و درباره حیض از تو سؤال«
گردند. آن گاه چون [به  عنوان آمیزش] نزدیک نشوید تا پاک می زنان آمیزش نکنید [به

ه خداوند به شما فرمان داده است با کنند] از ھمان جا کشوند، [غسل  ک] پا خوبی
 . »دینکزش یآنان آم

کردند باطل گردانید،  و بعضی از رفتارھا و معامالت جاھلیت با آن زنان را اذیت می
طالقی که شوھر در آن مالک بر گرداندن زن و طالقی که در آن مرد مالک  که چنان

برگرداندن زن نیست، و حق زن را در اینکه مرد با او بد رفتار بود و از طالق دادنش 
توان مالی به شوھرش پرداخت کند و خود را از  یان کرده که میورزید ب امتناع می

دست وی رھا کند، و مساوات زن با مرد را به خوبی آزاد کردن، و از منع و در تنگنا 
قرار دادن زنان از اینکه ازدواج کنند با توجه به طمعی که درمال آنان دارند و ضرر 

 رساندن به آنان، مردان را برحذر داشته است.
در ربع دوم بیان نموده که: زن در امور فرزندان و شیر دادن به آنان شریک مرد و 

 تََراٖض  َعن﴿است، و صحیح نیست که مرد در این زمینه با رأی خود اقدام کند مگر از 
 .»طرف باشد ھردوبه رضایت و مشورت «. ]٢٣٣: ةالبقر[ ﴾َو�ََشاُورٖ  ُهَماّمِنۡ 

حق زنان مطلقه را در متعه بیان  که چنانبیان نموده آن را  و خواستگاری و آداب
پردازد تا واقعه جدائی را  نموده است و آن این است که مرد بعد از طالق وی به او می

ی متقی قرار داده ھا انسان مانند حقی بر گردنآن را  بر وی تخفیف و تسلیت بخشد. و
ان را تشویق کرده که است. و عده زنی که شوھرش فوت کرده بیان نموده، و شوھر

ھا  آن برای زنان بعد از اتمام عده آنان وصیت بکنند و در منازلشان باقی بمانند و کسی
 کنیم. مشاھده می ٢٤٢و  ٢٢٦را اخراج نکند این احکام را در آیه 

پردازد و حالل بودن زنان پاکدامن اھل  و در سوره مائده به بحث درباره آنان می
ی مؤمن مساوات قرار ھا زوج و در حقوق زوجیت بین آنان و نماید کتاب را بیان می

کنیم. دوباره در سوره نور  دھد که این حکم را در آیه پنجم این سوره مشاھده می می
که کرامت وی را  را از ارتکاب چیزھائیھا  آن آورد و را به میان میھا  آن بحث در مورد

بصورت ھا  آن دارد، و تجاوز به ذر میآورد برح دار و شرف و منزلت وی را پائین می لکه
قذف و تھمت چه از طرف زوج یا غیر او را بیان نموده، و ھمچنین آداب رفتن به منزل 

را از دیدن در لباس کار و انجام امور منزل ھا  آن آنان را تشریح نمود. برای اینکه
وسیله  کسانی که آب حیاء و عفت از صورتشان افتاده و به  که چنانمحفوظ بدارد 
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-٢دارد: که تمامی این احکام را در این آیه  دخترانشان کاسبی کرده آنان را برحذر می
 نمائیم. مشاھده می ٣٤تا  ٢سپس از آیه  -٤-٣

آورد و بسیاری از مشاکل داخل منزل  میان می بحث به ھا  آن و در سوره احزاب از
را  ج ، و زنان پیامبرکند می واجب است بیانھا  آن ، و آدابی که برکند می را عالج

را سرمشق ھا  آن ھستند که زنان صالحه  ای که شایسته بعنوان مثال و نمونه زنده
مشاھده  ٥٩این سوره تا آیه  ٣٠که این را در آیه  کند می زندگی خود قرار دھند معرفی

 کنیم. می
 دھد. و میپردازد به رأی یک زن گوش  و در سوره مجادله به بحث در مورد آنان می

دھد که تشریع عمومی و ابدی را بر آن تقریر و  عنوان مبدأ و اصلی قرار می  بهآن را 
شود به اثری و  شروع میھا  آن وسیله آن آیات [ظھار] که سوره با نماید و به  تثبیت می

ھای فکر زنانه تبدیل شد و یک صفحه الھی ابدی به درازای زمان  آثاری از نشانه
 که چناندرخشد که اسالم این نیست:  رام اسالم نسبت به زن در آن میعنوان احت به 

 اند گمان که خود را در لحاف آنان پیچیده دشمنان اسالم از اصحاب متعه و کسانی
، و او برای کند می و آن را مخلوقی بدانند که فکر و نظر مرد او را رھبری کنند می

 ی ارزش و قیمت است.اظھار نظر مرد بر وی خلق شده و رأی مرد دارا
: نسبت به من مانند مادرم یدگو می اوس پسر صامت به ھمسرش خوله دختر ثعلب

گفت  ھستی، در جاھلیت چنین معروف بود که اگر مردی این جمله را به ھمسرش می
خواند تا به نزدش بیاد، خوله سرپیچی کرد و آن را  شد سپس اوس بر وی حرام می

رسی در حالیکه چنین  وله در دست اوست به من نمیگفت: قسم به ذاتی که نفس خ
آمد و  ج در این باره حکم نکنند، سپس به نزد پیامبر ج ای، تا خدا و رسولش گفته

، اوس با من ازدواج کرد وقتی جوان بودم و به من رغبت و ج گفت: ای رسول خدا
درش قرار داده ھایم زیاد شدند، مرا مانند ما عالقه داشتند، وقتیکه عمرم گذشت و بچه

من بگو:  بینی به  می است و پیش روی بیش از یک نفر رھایم کرده است، اگر رخصتی
ای مانند این حادثه که بر تو واقع شده به چیزی  گفت: در این واقعه ج رسول خدا

ام و رأی من چنین است که بر وی حرام شده باشی، مکررًا با رسول  دستور نداده
گفت: او طالق را ذکر نکرده پس چگونه بر وی  ر جواب میکرد و د مجادله می جخدا

گردم؟ من از او چند دختر کوچک دارم که اگر نزد وی باشند ضایع و اگر نزد  حرام می
سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدای من! نزد  شوند، سرش را به  من باشند گرسنه می
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ر آیه اول این سوره را نازل بر این حال دعا کردن ماند تا خداوند چھا کنم می تو شکایت
و حکم زنان مسلمان که از  کند می بحثھا  آن فرموده. در سوره ممتحنه نیز درباره

دارد، و حکم زوجیت آنان  بیان می کنند می مملکت دشمن به شھرھای اسالمی ھجرت
و حقوق مبالغه  کند می برای شوھران سابق شان و ازدواج شان با مردان مؤمن را بیان

در سمع و طاعت و انجام احکام و حدودات شرعی و اینکه حقوق آنان در این بابت 
اند،  . مفسرین داستان این مبالغه را استخراج کردهکند می مانند مردان است ذکر

ای که محور گفتگوی آنان زنان ھستند، و ھند دختر ابوعتبه ھمسر ابوسفیان  مبالغه
که آزادی رأی و گفتگو در مناقشه را که یک پدیده عظیم  که داستانی کمیاب است

 کنیم. این سوره مشاھده می ١٢تا  ١٠گردد که این را در آیات  است در آن نمایان می
و ھر ھمسر و شوھر دیگری در  ج و در سوره تحریم به امور میان زنان رسول خدا

بال خویش را مستقل و پردازد، و در این سوره مسئولیت زن در ق ھر زمان و مکانی می
دھد، و اینکه فساد و طغیان مرد  جدا از مسئولیت وی در قبال شوھرش قرار می

تواند تأثیر منفی در فکر وی داشته باشد، اگر صالح باشد و صالح و خوبی و تقوای  نمی
رساند، اگر خودش نا صالح باشد، که این را نیز در پنج آیه اول   نمی مرد به وی نفعی

کنیم. و در  یابد مشاھده می وسیله آنان خاتمه می ای که سوره به  و چند آیه این سوره
 پردازد. اخیر خداوند در دو سوره بزرگ و کوچکشان به شرح حال آنان می

خاطر این ھمه   زند به ی زنان تند تند میھا قلب ی نساء و طالق، چقدرھا سوره
دانند   می بینند و یا  می که ت. وقتیداشته اسھا  آن احترام و عنایت که خداوند نسبت به

دو سوره به اسم  ھا  از آنان صحبت کرده و در بین این سوره ھا  که خداوند در این سوره
آنان نامگذاری شده، و بسیاری از امور آنان در طول زندگی از بچگی تا ھمسری و 

 .کند می باالخره مادری را معالجه
بیان نموده، و برای تشریح آن را  تفصیلی کاملمانند این احکام و تشریعات قرآن با 

ای نگذاشته مگر کمی نباشد. پس معقول نیست که قرآن نکاح متعه را  فرجه ج نبوی

تر و اثرات  تر و سخت که از قضیه ازدواج پیچیده ﴾ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿با جمله 
اگر آن ھم  و کوچک با این اشاره مخفیآن ھم  تری بدنبال دارد ذکر نماید، ک خطرنا

پرداخت  چنین گذرا به بحث آن نمی صحیح باشد که اشاره به نکاح متعه است، و این
کرد، و  مشخص میآن را  داد، و حدود و عالئم یک قضیه مستقل قرار میآن را  بلکه

کرد که احکام و  کرد، و فرصتی برای بشر ایجاد نمی دیدگاه مرد و زن را در آن بیان می



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٩٠

گیرد مگر  برد، و یکی دیگر بگوید: نمی تشریح کنند، یکی بگوید: ارث می قوانینش را
که  گیرد ... و وقتی  شرط کرده باشند، و دیگر بگوید: شرط کرده باشند یا نه، ارث نمی

قرآن کریم احکام زن متعه را تفصیًال بیان ننموده حتمًا مجالی برای سنت قرار داده تا 
تعه را برعھده بگیرد که خداوند در سوره نحل وی را به امر بیان احکام زن م ج پیامبر

 فرماید: انجام آن مکلف گردانیده که می

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ [النحل:  ﴾٤٤ َ�َتَفكَّ

٤٤[. 
نازل شد برایشان تبیین و روشن ھا  آن و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه بر«

 .»کنی باشد که شاید در آن تفکر کنند
فرموده باشد: که این آیه درباره متعه است و  ج وقتی که فرض کنیم که رسول خدا

بیان کرده باشد، زیرا نباید بیان از وقت نیاز به تأخیر بیافتد اما چه کار آن را  احکام
ن واقع نشده است، زمانیکه یک حدیث ضعیف یا حتی کنیم که در واقع نه این و نه آ

این آیه را با آن تفسیر کرده و گفته باشد  ج یابی که رسول خدا نمی موضوع ھم باشد
 این آیه در مورد متعه زنان نازل شده است، یا احکام زن متعه را بیان نموده باشد.

اتفاق نظر ندارند و دومًا: ھمانا جمھور اھل سنت در تشریع نکاح متعه بر این آیه 
 ھای مختلف: این چند دلیل دیگر از طریق

 جتفسیر پیامبر -الف
نفرمود که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده و بیان آن چنین  ج ھمانا پیامبر

کردند.  آن مراجعه می است: مصدر دومی که اصحاب در تفسیرشان برای کتاب خدا به
فرمود، زیرا وظیفه او  انستند برایشان بیان مید بود آنچه که آنان نمی ج رسول خدا

 فرماید:  خداوند در کتابش از آن خبر داده است و می که چنانبیان بود 

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ [النحل:  ﴾٤٤ َ�َتَفكَّ

٤٤[. 
ه بر آنان فرو کم تا برای مردم روشن سازی آنچه را یردکو به تو قرآن نازل «

 .»نندکشه یه اندکفرستاده شده است و باشد 
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خود نیز به آن اشاره فرموده است: ابوداود با سند خود  ج و ھمانطور که رسول خدا
گاه باشید «که فرموده است:  کند می روایت ج از مقدام پسر معد یکرب از رسول خدا آ

گاه باشید که نزدیک است که مردی سیر بر که به من قرآن  و مانند او عطا شده است، آ
آنچه را که این کتاب  کنم می میزش تکیه دھد و بگوید: شما را به این قرآن وصیت

گاه باشید که آن را  حالل کرده شما ھم حالل و آنچه را حرام گردانیده حرام بدانید، آ
ل داشته و پیدا شده کافر معاھد برای ای که چنگا گوشت دراز گوش اھلی و ھر درنده

بر قومی مھمان  ھر کسی نیاز باشد، و  شما حالل نیست مگر اینکه صاحبش از آن بی
وی احترام نکردند برای وی  واجب است که احترامش را بگیرند، و اگر به ھا  آن شد بر

 .١»چیزی بگیردھا  آن را معاقبه کند و به زور ازھا  آن جائز است که
که یک باب  کند می که به کتب سنت و حدیث مراجعه کند مشاھده و کسی

را در  ج بخصوص برای تفسیر قرار داده شده و بسیاری از تفسیرات مأثور از رسول خدا
 عنوان انحصار: عنوان مثال نه به   اند به آن تقریر نموده

گفته: اند که  آن روایتی که امام احمد و غیر ایشان از عدی پسر حاتم نقل کرده
 .»ھمانا [مغضوب علیھم] یھود و [ضآلین] مسیحیان ھستند«فرموده است:  ج پیامبر

اند: که وقتی این آیه  روایت کرده شو آنچه که بخاری و غیر او از علقمه از عبدالله
 نازل شد: 

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا  .]٨٢نعام: [األ ﴾�ٍ بُِظلۡ  َنُهمإِيَ�ٰ  ا
ت [و یه امنکختند، آنانند یامین کمانشان را به شریمان آوردند و ایاه کسانی ک«

 .»افتگانندی] دارند و آنان راھ شیآسا
کدام یک از ما بر خود  ج بر مسلمین بسیار سخت آمد و گفتند: ای رسول خدا 

کنید، بلکه ظلم  فرمود: چنین نیست که شما فکر می ج ظلم نکرده است؟ رسول خدا
 داد و به او گفت:  اید که لقمان پسرش را اندرز می نشنیده به معنی شرک است

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َ�  ُبَ�َّ َ�ٰ ﴿ ِۖ ٱب ۡ ٱ إِنَّ  �َّ  .]١٣[لقمان:  ﴾١٣ َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ
 .٢»ای پسرم برای خدا شریک قرار نده ھمانا شرک ظلم بس بزرگی است«

 .السنةسنن ابوداود، کتاب  -١

 القرآن. بخاری کتاب أحادیث األنبیاء، ترمذی و امام احمد در تفسیر -٢
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 روایت ج از رسول خداو او نیز  سو روایتی که احمد به سندش از انس پسر مالک
به من وعده داده آن را  کوثر رودی در بھشت است که خداوند«که فرموده:  کند می

 . و غیر این دالیل بسیارند...١»است
 نامند کجاست؟ آیه متعه میھا آن را  آن که ج پس تفسیر رسول خدا

زل فرموده: این آیه در مورد نکاح موقت یا نکاح منقطع نا ج و اینکه رسول خدا
 شده است کجاست؟

 شب ـ تفسیر اصحاب
اند که این آیه در مورد نکاح  اند نگفته روایت کرده ج اصحاب در آنچه که از پیامبر

آوریم و طرف مخالف را با آن ساکت  موقت نازل شده است، و بھترین مثال که می
شمارند  میحجت آن را  [پیروان نکاح متعه]ھا  آن است که سکنیم گفته امام علی می

مواقع نزول آیات و معرفت و  ین اصحاب به تر عالم و وی را معصوم و خلیفه اول و
اند که گفته  پندارند، که نه سنی و نه شیعه چیزی از او روایت نکرده شناخت قرآن می

که وی زمان و مکان نزول  باشد: این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است در حالی
 .ند!دا تمام آیات را می
ابراز داشته است: که ایشان  سبن ابیطالب از علی  حلية األولياءابونعیم در 

ام که در چه مورد و در  ای نازل شده من دانسته آیهھرگاه  خدا سوگند اند: به  فرموده
کجا نازل شده و ھمانا پروردگارم قلبی عاقل و زبانی سؤال کننده به من ارزانی داشته 

داد و او  خطبه می ست کرده گفته است: شاھد بودم که علیاست. و ابوالطفیل روای
دھم و  شما پاسخ می خدا از ھر چیزی سؤال کنید به  گفت: از من بپرسید سوگند به

ای نیست مگر اینکه  درباره کتاب از من سؤال کنید سوگند به پروردگارم که ھیچ آیه
 کوه نازل شده است. دانم که آیا در شب یا روز در سھل [أرض مسطح] یا در من می

 .نامید کجاست؟؟!! آیه متعه میآن را  برای این آیه که شما سپس تفسیر علی

بیان  ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿اما ابن عبدالبر در کتاب االستذکار در تأویل 
آن نکاح حالل است زمانی که یند: گو می سعمرھا  آن دارد که: جماعتی و از جمله می

وسیله عقد و استمتاع کام گرفته است.   نکاح را عقد نموده و با وی آمیزش نکرد به

 مسند امام احمد. -١
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گیرد، و اگر  پس اگر قبل از اینکه با وی آمیزش کند او را طالق داد نصف مھریه را می
ام طور کامل ک  ، زیرا این مرد بهکند می با وی آمیزش کرد تمام مھریه را از آن خود

 .١گرفته است
شود و اینکه  که این آیه برای استمتاع در آیه حمل می: یدگو می سمسعود  و ابن

 .٢[إلی أجل مسمی] منظورش مھریه است نه عقد نکاح: یدگو می سابن مسعود

 ج ـ تفسیر علمای امت
اند که این آیه درباره نکاح موقت نازل شده   ھم نگفتهھا  آن اما تفسیر علمای امت:

ای به نکاح موقت ارتباط ندارد و بر جایز  اند: که این آیه به ھیچ وسیله بلکه گفته است
بودن نکاح موقت داللت ندارد و کسی که بگوید: درباره متعه نازل شده است، غلط 

 .باشد می است و تفسیر بعضی از آنان به نکاح متعه غیرقابل قبول

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿: یدگو می /حسن بصری
ُ
[النساء:  ﴾أ

٢٤[. 
 آن نکاح است.

اوًال جناح -که نکاح واجب گردید  : آن نکاح است. پس زمانییدگو می /شھاب  ابن
: یدگو می از وجوب مھریه کم یا زیاد و ربیعه -الفریضه علیکم فیما تراضیتم به من بعد

جز یک شب وی را  بهآن را  اید کم یا زیاد و گرفتهآن نکاح است. آنچه از زن کام 
 فرماید:  آمیزش نکرده باشد. خداوند می

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿  .]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
 .»ستید، گناھی بر شما نینک]  و در آنچه پس از مھر مقّرر به آن تراضی [و توافق«

اند آن ھمان چیزی است  یعنی: آنچه که با ھمسرش بعد از عقد نکاح توافق کرده
: و غیر یدگو می ]متعةـال خود [تحریم نکاح فرماید: و مقدسی در کتاب  که خداوند می

اند و  آنان در تفسیر آن آیه آنچه را که بر صحت مذھب ما داللت دارد روایت کرده

 .١٦/٢٩٨: االستذکار -١

 .٩/٣٣١: ماوردی الکبیرالحاوی  -٢
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از سعید و او از حسن روایت کرده که این دو  اند: منظور تقدیر مھریه است. گفته
 .١اند: تا ھنگام مردن یا طالق دادن گفته

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿ و از قتاده روایت شده که گفته:
ُ
اید  آنچه که بر آن راضی شده ﴾أ

 .٢برای شما حالل گردانیدآن را  کم یا زیاد خداوند

 بیان تفسیرات اھل سنت:
اند: که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده و بر  ھمانا جمھور اھل سنت نگفته

ای به آنان  نزول این آیه در مورد متعه اتفاق یا اجماع ندارند و نسبت چنین گفته
 بر آن مصر باشد دروغگو است. ھرکسدروغی آشکار و 

ه اتفاق ندارند و ی قائل به متعه بر نزول این آیه در مورد متعھا ھمانطور که شیعه
گروه درباره آن و قبل از آوردن این اقوال الزم است که این را  ھردواین بیان اقوال 

 اند: این آیه درباره متعه نازل شده است. طور مفصل نگفته بیان کنیم که جمھور به 

 اند مقصود از این آیه نکاح موقت است بیان اینکه جمھور نگفته
دھند. و این بعضی از  تفسیر را به جمھور نسبت نمیھمانا اکثر اھل تفسیر این 

 آید: اقوالشان که مختصرًا می
: که در آیه دو قول وجود دارد. اول اینکه: منظور نکاح است، و یدگو می ) رازی١

 و دوم اینکه: مقصود نکاح موقت است. باشد می این گفته اکثر علمای امت
یند: مراد از گو می مھور رحمھم اللهابن جوزی : ھمانا مجاھد و حسن و ج  ب) امام

 استمتاع در آیه نکاح است و دوم اینکه: نکاح موقت است.
ج) طبری. اقوال متعددی را با روایات مستند در تفسیر این آیه ذکر کرده که 

آورده که به معنی نکاح است. و  بابن عباسزید و  روایتی از مجاھد و حسن و ابن 
اند، اما  به متعه تفسیر کردهآن را  آورده که بابن عباسدر روایتی دیگر از مجاھد و 

 فرموده خداوند: 

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
 .»ستید، گناھی بر شما نینک]  و در آنچه پس از مھر مقّرر به آن تراضی [و توافق«

 .١٨٢-١٨١در تحریم نکاح متعۀ: ص  مقدسیـال -١

 .١٨٢-١٨١: ص مقدسیـال -٢
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 اند متعه است. و بعضی ھم گفته ه.نکاح است آورد :اند که گفتهھا  آن طبری قول
که آیه در مورد متعه نازل شده و چیزی که  کنند می د) الکیا الھراسی: بعضی گمان

 اند احتمال ندارد. آنان ذکر کرده
یند: که آن گو می یھا دست : علماء در این قضیه اختالف دارند ویدگو می نحاس)  ھ

کتابش متعه را حالل نکرده و این گفته حسن و  نکاح است و خداوند ھیچ وقت در
 مجاھد است.

: اول اینکه: منظور از استمتاع نکاح است و قول کند می و) بیضاوی: دو قول را ذکر
که درباره متعه نازل شده  :و گفته شده :آورد  دوم را با اسلوب تمریض و ناقابل می

 است.
مقصود نکاح است و این گفته حسن و آورد اول اینکه:  العربی: دو قول را می ز) ابن

 مجاھد است و دوم نکاح موقت است.
: در آیه دو نظر وجود دارد یکی اینکه: در مورد نکاح است. که یدگو می ح) ماوردی

اند. و نظریه دوم  گفته ھا در یکی از روایت بعباس  این را حسن و مجاھد و ابن
 .باشد می اینکه: درباره متعه نازل شده است. که آن به قرائت ُابّی و این گفته سّدی نیز

یکی: نظریه حسن و مجاھد که درباره نکاح است  کند می ط) بغوی دو نظریه را ذکر
 اند که آن نکاح متعه است. و دوم اینکه: بعضی دیگر گفته

یند: مقصود نکاح گو می تالف دارند حسن و مجاھدی) الخازن: در معنی آن اخ

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿است و وقتی که فرموده خداوند:   دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
آن را  اند. بعضی ما قبل را تفسیر کرده گفته است: در آن اختالف پیدا کرده ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ

اقوالشان را ذکر کرده سپس گفته است: و بعضی آیه را اند و  بر نکاح متعه حمل کرده
 اند. اند و اقوال آنان را نیز ذکر کرده وسیله نکاح صحیح حمل کرده بر استمتاع به 

: بدون اینکه قول دوم را کند می نظریه را در تفسیر آیه ذکر ھردویا) و امام نسفی 
 نسبت بدھد.[اینکه آیه در مورد نکاح موقت نازل شده است] به جمھور 

: یدگو می : که در مورد متعه نازل شده استکند می کثیر از مجاھد حکایت یب) ابن 
 جمھور برخالف این نظریه ھستند.

قول و گفته را درباره آیه ذکر کرده: و منظور از آن نکاح است.  ھردویج) رشید رضا: 
 موقت است. اند که منظور نکاح شود، و شیعه گفته و از نظم آیه چنین برداشت می
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: یکی اینکه گفته شده که آیه در مورد کند می گفته را در آیه ذکر ھردوید) آلوسی 
آن قائل   ای که شیعه به نکاح موقت است، و دوم اینکه در مورد نکاح است نه متعه

 ھستند.
یه) جصاص استمتاع ھمان انتفاع است و در اینجا کنایه از آمیزش است، و اشاره 

 ر این است که مقصود از لفظ استمتاع نکاح است نه متعه.آیه به سه وجه ب
که   کسانی که چنانیو) شنقیطی: ھمانا آیه در مورد عقد نکاح است نه نکاح موقت 

 .کنند می دانند این چنین آیه را تفسیر نمیآن را  معنای
 و اینک بیان این تفاسیر به تفصیل: 

 الف) ذکر تفاسیر اھل سنت
 خداوند:  ۀر فرمودجوزی در تفسی ) ابن١

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾أ

ای [مقّرر]  ضهیبه عنوان فر- د، مھرشان رایه از او بھره برکاز زنان  ھرکسپس «
 .»دیبه آنان بپرداز -شده
این است که آن استمتاعی ھا  آن : درباره آن دو نظریه وجود دارد: یکی ازیدگو می 

و حسن و  بابن عباسشود که این را  وسیله مھریه می است که درباره نکاح به 
 اند. مجاھد و جمھور گفته

. و از باشد می معنی استمتاع تا مدت مشخص شده بدون عقد نکاح و دوم اینکه: به 
یمان شده روایت شده: که به جائز بودن نکاح متعه فتوا داد بعدًا پش بعباس ابن 

اند: منظور از آیه نکاح متعه بوده  است. و بعضی از مفسرین قاری برخالف عادت گفته
وسیله روایات پیامبر در نھی از آن نسخ گردیده و این تکلف و تحمل مشقتی  بعدا به 

آن  اح متعه ِاذن فرموده: سپسکبه ن ج امبریرا پیاست که نیازی به آن وجود ندارد، ز
ده یله فرموده خود نسخ گردیوس به  ج امبریپ ۀده است پس فرمودیممنوع گردانرا 

 د: یفرما یه میرا خداوند در آن آیرساند، ز یز بودن متعه را نمیه جایاست. و اما آ

ن﴿
َ
ْ تَبۡ  أ مۡ  َتُغوا

َ
ٰ بِأ ۡ  لُِ�مَ� ح یاح صحکن بر نی. و ا]٢٤[النساء:  ﴾ِفِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ

  د:یفرما یفرموده خداوند که م ی: و معندیگو می . زجاجندک یم داللت

﴿ ۡ  د. ی: عقد ازدواج را انجام دھیعنی ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ
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ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿
ُ
 یه رأک ھر کسی د. ویه آنان را به آنان بپردازی: مھریعنی ﴾أ

 رده و نسبت به لغت جھل دارد.کن بدھد خطا یرا درباره ا یگرید
 فرموده خداوند: 

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿ در آن شش قول و  ﴾َفِر�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
 ه وجود دارد.ینظر

به آن را  و ندک یم کاش تر هیه: آنچه زن از مھرکن است یآن ا یھمانا معنا -١
  از ابنه ین نظریست و این یبخشد در استفاده از آن بر شما گناھ یشوھرش م

 ت شده است.ید روایز و ابن  بعباس
د بر یشد یه راضیبعد از پرداخت مھر ییا جدایاح که: اگر بر دوام نکنین اییتع -٢

 ت شده است.یروا بابن عباسن ھم از یست و این یشما گناھ
د یر گشتیه فقیه بعد از قرارداد مھرک یست وقتین یشوھران گناھ یو بر شما ا -٣

 گفتند. یمیان تمین را ابوسفینند اکا تبرئه یم کشما  یبراآن را  هکنیدر ا
ا اجره و یه مدت آن کست یدر آن ن یه مدت متعه تمام شد گناھک یزمان یعنی -٤

گفته. و به  ین را سدینند اکاد یردنتان بر شما زکه را بدون حالل یمھر
 گردد. یداستان متعه برم

ا مرد یرش ببخشد اش را به شوھ هیست اگر زن مھرین یبر شما گناھ یعنی -٥
ست به زنش پرداخت یبر او واجب ن یزش با ویه قبل از آمکه را ینصف مھر

 ن را زجاج گفته است.ید اینما
 یردن عمومکردن و تبرئه کر یردن و تأخکم کردن و کاد یه در مورد زیه آکنیا -٦

 .١گفته است یعلیابو ین را قاضیاست ا
اح متعه که در مورد نین آیا کنند می گمان ی: و بعضدیگو می یا الھراسکی) و ال٢

 : یفرموده الله تعال یه آنان در مورد معنک یزھائینازل شده است، و آن چ

 یه معنکن قائل را ندارد یاند: احتمال گفته ا ردهکر کذ ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
 .٢کنند می اح متعه حملکبر نآن را 

 .٥٣-٢/٥٢ :التفسريمسري يف علم ـالزاد جوزی در تفسیر خود/  ابن -١

 .٤١٣ – ٤١٢: ص القرآنأحکام  -٢
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 ه به اجماع آنان اعتمادک یسانک: علماء بعد از اجماع دیگو می ) امام نحاس٣
اح متعه توسط قرآن و سنت و اقوال کبر حرام بودن ن شود یم و حجت واقع شود یم

گفته: تو  یو  ه بهکنیو ا سیتوسط امام عل بابن عباسف ین و توقیراشد یخلفا
اسناد آن از متعه را حرام کرده و در صحت  ج ه رسول خداکنیو ا یبر ھستکمت یمرد

اختالف  ج از رسول خدا سطالب و صحت طرق آن به روایت امام علی علی بن ابی
 ند: یگو می یدارند. بعض

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
اح است و که نین آیه ھدف اک ﴾أ

 .١رده استکتابش حالل نکچگاه متعه را در یخداوند ھ
 : دیگو می ضاحیدر اإل یسی) ق٤

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
ه کنازل شد  یه در ھنگامین آیا ﴾أ

گفت: با تو ازدواج  یاح متعه را مباح فرمود، مرد به زن مکسه روز ن ج رسول خدا
م و من یباش راث نه طالق نه شاھد داشتهیه نه مکن اساس ینم تا فالن مدت بر اک یم
ن یمع یاح تا مدتکن یمعن ه به ینم. پس بنابر قول اول آک ین مقدار را به تو پرداخت میا

ه یآ یند: پس معنیگو می . قول دوم را حسن و مجاھدباشد یم یبدون شاھد و ول
د ھرچند یا ام گرفتهکد و یا ردهکازدواج ھا  آن ه باکن است: آنان ین قول چنیبراساس ا
 د.یه را به او بپردازیباشد وجوبًا مھرم کاستمتاع 

 ح است.یاح صحکن قول نیپس استمتاع در ا
 فرموده خداوند: 

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿  ھرکس. ]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
 د ھمانا فرموده خداوند: یبگو

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
. در جواز متعه نازل شده ]٢٤[النساء:  ﴾أ

 : فرموده خدا: دیگو می سپس نسخ شده.

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿ ز منسوخ ی. ن]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
 یه مدتک یست زمانین ین است: بر شما گناھیه در نزد او چنین آیا یرا معنیاست، ز

 .١٠٢ص  :منسوخـالناسخ والالنحاس يف تفسري -١
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د یافزایب یا اد و مرد اجارهید تمام شود زن مدت استمتاع را زیا استمتاع قرار داده یبرا
 ند.که خودش را تبرئه کنیاند قبل از ا ردهکه بر آن توافق ک

 یا ند و با اجارهک یضه اول او را راضی: مرد اگر خواست بعد از فردیگو می یسد
م کات محیه استمتاع جزو آیه گفته: ھمانا آک یسکگر با او بماند. اما ید یگر تا مدتید

رمنسوخ یم و غکز محین نی: ادیگو می ح استیاح مباح صحکقرآن است، و منظور آن ن
زن و  ین است: زمانیش نزد او چنیو معنا باشد یم ح مباحیاح صحکاست و منظورش ن

بر شما  ید گناھیوھرش ببخشااش به ش هیه زن از مھرکردند کن توافق یمرد بر ا
 .١ش حالل استیگذاشت برا یو یبرا یزیاش چ هی: اگر از مھردیگو می دیز  ست. ابنین

از  یکیمجاھد و حسن و  ین رأید. و ایصورت معلوم بپرداز  شان را بهیھا هیمھر یعنی
اح تا مدت مشخص که: متعه بدون نکاست. و قول دوم آن بعباس  ابن یھا یرأ

 .٢گفته است عباس ابن  ن رایشده ا
 : دیگو می نیرش چنیدر تفس ی) نسف٦

 د. یا ردهکاح که آنان را نک ییعنی: زنان ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿
ُ
ه ثواب تمتع است یرا مھریشان را بدھید، زیھا هی: مھریعنی ﴾أ

گردد و  یم ر در (به) به آن بریان و ضمیبا یض یتبع یزنان و (من) برا ی(ما) به معن
فرض شده،  : (مفروضة)یعنی) حال اجور واقع شده است فريضةفآتوھن ( یبنابر معنا

: یعنید است کا مصدر مؤیتاء مفروض است، و یرا ایتاء قرار داده شده زیا یا در جای
 ] فريضة كفرض ذل[

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿ اش  هیه از مھرکدر آن  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
ا در آنچه از ید، و یافزایه بیا مرد در مقدار مھریببخشد  یه را بر ویا ھمه مھریند کم ک

 َ�َما﴿رده. و گفته شده است ھمانا فرموده خداوند: کماندن و جدا شدن بر آن توافق 
له یوس  ه را بهکه خداوند مک یھنگامه در کنازل شده  یا درباره متعه ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ

 .٣دیرد سه روز مباح بود و سپس نسخ گردکفتح  ج رسولش

 .٢٢٤-٢٢١ ص القرآن و منسوخهقيس در اإليضاح مناسخ  -١

 .٢/٤٧١قاضی ماوردی در تفسیرش  -٢

 .٣٠٥-١/٣٠٤ :التأويلالتنزيل وحقايق مدارك  -٣
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 : دیگو می ) جصاص٧

   دیا ردهکزش یآمھا  آن : بایعنی ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿
ُ
ن مانند فرموده ید. و ایرا بپردازھا  آن امل اجارهکبطور  ﴾أ

 :دیفرما یه مکخداوند است 

﴿ ْ ٓ ٱ َوَءاتُوا ٰ  ءَ لّنَِسا   ].٤[النساء:  ﴾لَةٗ ِ�ۡ  تِِهنَّ َصُدَ�
 و فرموده خداوند: 

  فََ� ﴿
ۡ
ْ تَأ  . ]٢٠[النساء:  ﴾ا ًٔ َشۡ�  هُ ِمنۡ  ُخُذوا

ه یزش است. و در اشارات آیه از آمیناکنجا یه در اکزش است یو استمتاع ھمان آم
 .١ستیاح موقت نکاح است، و نکه نیآ یه معنکن داللت اشاره شده یاق یبه سه طر

 . ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿: دیگو می رشیدر تفس یشابورین نیالد ) نظام٨
ا یاح کزش با عقد نیله آمید به وسیا ام گرفتهکه از آنان ک یا وحهک: آن زنان منیعنی

 . /هیابوحنفح با در نزد امام یردن صحکخلوت 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿
ُ
را معلوم یراجع [ضمیر] ساقط شده ز : (علیه) بر آن.یعنی ﴾أ

ن باشد ییا تبیض یتبع یه منظور به لفظ [ما] نساء باشد و [من] براکاست. و جائز است 
و  شود یم ر در [ِبِه] به لفظ استمتاع راجعیاستمتاع باشد. و ضم یابتدا یه براکنینه ا

جور ھم به معنشود یم آن رجوع یدر [آتوھن] به معن
ُ
ه یرا مھریھاست ز هیمھر ی. أ

نامند. و لفظ  یوان را اجر میبدل منافع خانه و ح که چنانپاداش استمتاع است 
ردن) کتا] (اداء یلفظ [إ ییا در جایمفروض  یه حال اجور است به معنیآ [فریضة] در

ن فرض شده یآن چن یعنید است. کا مصدر مؤیفروض تاء میرا ایقرار داده شده است. ز
ه ید پرداخت تمام مھریریاستمتاع بگ یزش از ویه اگر با آمکست ین یاست. و مخف

 ه پرداختیرد نصف مھریاح صورت گکگردد و اگر استمتاع فقط با عقد ن یواجب م
ه کاست و گفته شده:  یاح دائمکه در مورد نیاند: آ امت گفته یشتر علمای. بشود یم

ه در صدر اسالم مباح بوده است و کاند  اح متعه است. و بر آن متفق شدهکمقصود ن
ه مثال کآنند   عه بریه نسخ شده است. شکب به اتفاق امت بر آنند یت قریثرکسپس ا
 م آن ثابت است کسابق ح

 .٢/١٤٦ :القرآنأحكام  -١
                                           



 ١٠١  شبهات مخالفین و رد آن

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿ ه یکسانک. ]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
ھرگاه  هکن است یه چنیاند: مقصود آ گفته کنند می اح حملکم نکان حیه را بر بیآ

ذمه  یلکطور  ا به یم که زن از آن کست ین ین شده گناھییتع ینیه با مقدار معیمھر
 ند مانند فرموده خداوند: کمرد را از پرداخت آن تبرئه 

رِٓ�  ا ٔٗ َهنِٓ�  َفُ�ُوهُ  اٗس َ�فۡ  هُ ّمِنۡ  ءٖ َ�ۡ  َعن َلُ�مۡ  ِطۡ�َ  فَإِن﴿  .]٤[النساء:  ﴾ا ٗٔ مَّ
را با دلخوشی به شما ببخشند، آن را حالل گوارا  [مھریه] و اگر بخشی از آن«
 ». دیبخور

ا مرد یاش را به شوھرش ببخشد  هیه زن مھرکنیست در این ی: گناھدیگو می و زجاج
لف به پرداخت نصف که مکنیزش) زنش را طالق داد با ایه قبل از دخول (آمک یوقت
 د.یه را به او ببخشایه است تمام مھریمھر

ن بر آن یطرف یرا رضایه جائز است زیبه مھر یادیردن زک: ملحق دیگو می فهیابوحن
ه با کاده ثابت است. یو آن ز شود یم ز واقعیبر نقصان آن ن یو گاھ شود یم اده واقعیز
اده باطل و نصف یرا طالق داد ز یزش ویمرد. اما اگر قبل از آم ایرد کزش یآم یو

 دھد. یاح را به خود اختصاص مکه موسوم در عقد نیمھر
 آن کرد مالکقبض آن را  اده ھمانند (بخشش) است. اگری: زدیگو می یشافع

اده آنست ین زیل بر باطل شدن ای. و دلشود یم رد باطلکقبض نآن را  و اگر شود یم
ن یه اکرد یگ یگر صورت مید یا عقد اول رفع و عقدیه ملحق شود یبه اصل مھره اگر ک
ه عقد ک یرد در حالیگ یگر صورت مید یه عقدکنیا ایل اجماع باطل است و یار به دلک

ات را بر یه آک یسانکندارد و  یل حاصل است و معنین تحصیاست. و ا یز باقین یاول
ه ھمان کضه یه مرد بعد از فرکنست: یه ایاند: مقصود آ گفته کنند می اح متعه حملکن

ردن کاد یا زیم کعلت آن را  هکندارد  ین شده است حجتییام از قبل تعیمقدار اجر و ا
ن من ھم کاد یاجاره و تعداد روزھا قرار دھد. پس اگر به زن گفت: تو تعداد روزھا را ز

 .١ستیار نکدر  یو زور باشد یم ار زن خودشینم با اختک یشتر میاجاره را ب
 ه: یر آیھنگام تفس یطی) شنق٩

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
ن عبارت ی: ادیگو می .]٢٤[النساء:  ﴾أ

ز در یشان را ن یھا هیرد مھریگ یام مکخود  یھا وحهکشما از من که چنان: یعنیاوست 

 .١٨-٤/١٥ :الفرقانالقرآن و رغائب غرائب  -١
                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٠٢

اشاره  ین معنیم به ایرکچند از قرآن  یاتید و آیبپردازھا  آن ام گرفتن بهکن یمقابل ا
 ه:یدارد مانند آ

  َف َوَ�يۡ ﴿
ۡ
فۡ  َوقَدۡ  ۥُخُذونَهُ تَأ

َ
 . ]٢١[النساء:  ﴾ٖض َ�عۡ  إَِ�ٰ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  َ�ٰ أ

گر ید یاز شما به بعض یه بعضک ید در حالیریگ یچطور آن مال را پس م«: یعنی
  .»دیا دهیرس

 یبه بعض یدن بعضید سپس لفظ [إفضاء] (رسیا ردهکزش یآم: مباشرت و یعنی
نًا ھمان استمتاع یع ندک یم انیامل را بکه یه صراحتًا سبب استحقاق مھرکگر) ید

 ه: یور در آکمذ

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .باشد یم .]٢٤[النساء:  ﴾أ

 :هیو آ

﴿ ْ ٓ ٱ َوَءاتُوا ٰ  ءَ لّنَِسا ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َوَ� ﴿]. و ٤[النساء:  ﴾لَةٗ ِ�ۡ  تِِهنَّ َصُدَ�
َ
  أ

ۡ
ْ تَأ ٓ  ُخُذوا ا  ِممَّ

اح موقت که نکنیاح است. نه اکه در مورد عقد نیپس آ .]٢٢٩: ة[البقر ﴾ا ًٔ َشۡ�  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ 
 .١ندیگو می نیفھمند چن یه را نمیه مفھوم آک یبعض که چنان

 ﴾َ�َما﴿ن عبارت اوست یمین ی: و ادیگو می نیر جاللین در تفسیالد جالل) و ١٠

 یزش با ویه با آمک یسکاز  ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ ﴿د یام گرفتک ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ﴿ یسکپس  یعنی

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿د یا ردهکازدواج 
ُ
 ﴾َفرِ�َضةِ ﴿د یا قرار دادهھا  آن یه براک ییھا هیمھر ﴾أ

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿ از برداشتن  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ ﴿شما و آنان  ﴾ُتمَضيۡ تََ�
 .٢ردن بر آنکاد یا زیاز آن و  یا بعضیآن 

 : دیگو می رشیب در تفسیم خطیرکخ عبدالی) ش١١

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
نجا اجاره در یدر ا هک یاستمتاع ﴾أ

مرد محقق  یبراآن را  ه ازدواجکاست  یزھائیمقابل آن خواسته شده عبارت از آن چ
 یه خوشیه اعم از (دختر و پسر) ماک یو روح یل آرامش و انس نفسیسازد، از قب یم

رامت کو جسدی ھمراه با عفت و  یز جنسیردن غراکر یرسد به س یھستند تا م یزندگ

 .١/٣٨٤ :القرآن بالقرآنإيضاح  أضواء البيان يف -١
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 ١٠٣  شبهات مخالفین و رد آن

 یاسم موصول برا ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ه یو لفظ [ما] در آ تیو حفظ آبرو شخص
 ه ازک یه در مقابل آن عقالء زمانک باشد یم ه معدول از لفظ [َمْن]کر عاقل است یغ

از  یکین اسلوب یطلب ازدواج شده است قرار دارد. و انتخاب نظم قرآن بر اھا  آن
ن احساس را به یلمه [ما] وجود دارد اکه در ک یمیرا اسرار و تعظیاعجاز آن است. ز

د یدار ید امانت بزرگید انجام دھیخواھ یم هک ین ازدواجیه اک ندک یم قلب مردان القاء
 یبزرگ از نعمات خداوند است برا ین ازدواج نعمتیه اکنید، و احساس اینک یتحمل م

 .١داشته باشدآن را  ر و خوبیشف اسرار و مواقع خکمعرفت  یسک
است  یدھا مخفیه در اعماق آن لؤلؤھا و مروارکا است یع مانند دریوس یزن عالم

د ینده ھستند و صکز پرایگر نید یدیوانات صیھا و ح یه اندرون آن ماھکھمانطور 
 ینصورت عاقبت خوبیر ایه در غکاز دارد ین کیریا به مھارت و زین دنیردن در اک

 دھد. یدھد رخ م ید رویه نباکنخواھد داشت و آنچه 
 اند:  ن فرمودهیاز مفسر یه بسارکنیخاطر بسپار و ا  ن را بهیا

اند و ھمانا فرموده  ردهکاح متعه موقت حمل کرا بر ن ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿خداوند: 
ُ
ه مرد در مقابل استمتاع به زن کاست  یاشاره به پول ﴾أ

 .ندک یم میتقد
رغم یه علک یبخشد. مفھوم یو مفھوم را نم ین معنیمه در منطوق خود ایرکه یو آ

ح تمام جوانب آن یه قرآن از توضکل است یدخ یه در وضع و نھان آن عنصرکنیا
ا حرام یبر مرد حالل آن را  ه خداوندکه ازدواج است یرده و آن عنصر قضک کامسا

ه یه صفت مالزم مھرک ﴾فَرِ�َضةٗ ﴿ن مفھوم با فرموده خدا: یه اکنیرغم ایرده است علک

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿ه خداوند در جمله کاست 
ُ
به آن اشاره فرموده تناقض  ﴾َفرِ�َضةٗ  أ

 ات یه با آکدارد. ھمانطور 

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ ِفُظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ُهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �  فَإِ�َّ

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
  .]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

 .٧٥٣-٥/٧٤٠: القرآن للقرآنالتفسري -١
                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٠٤

 کا [بر] ملیدارند. مگر بر ھمسرانشان  ] نگاه می کشان را [پایھا ه شرمگاهکو آنان «
ن ی] فراتر از ا [راھی ھرکسپس  ستند.یوھش نکننان [سزاوار] یشان. بی گمان اینھایمی

 .»ارندکه تجاوز کنانند ید، ایبجو
 تناقض و تضاد دارد.

ه کد یآ یرا از آن چھار زن به حساب نمیست زیه در متعه مطرح است زوجه نک یزن
رد و از او یگ یندارد و ارث نم یگریحق گرفتن زن دھا  آن مرد مباح است. بعد از یبرا

م یرک. ھمانا قرآن باشد نمی ن مرد متمتعیمیال  ه ملککشود ھمانطور  ینمارث گرفته 
عنوان شاھد بر  به آن را  هک یا هیاورده. و آیان نیم اح موقت بحث به کاز مباح بودن ن

 :هیه آک کنند می ه با آن استداللیقض

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
ت یتثب ی. است فقط برا]٢٤[النساء:  ﴾أ

بخاطر صحت عقد آن ھم  ه است. ویم وجوب مھرکاح دائم است. و آن حکاز ن یمکح
 .١باشد یم ازدواج
 : دیگو می یریخ محمد علی سایس در تفسی) ش١٢

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
[ما] واقع بر . ]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةٗ  أ

] مانند هيفآتوهن اجورهن عل: [یعنیر عائد در خبر محذوف است. یاستمتاع است و ضم
  فرموده خدا:

ٰ  إِنَّ  وََ�َفرَ  َصَ�َ  َولََمن﴿  ٱ مِ َعزۡ  لَِمنۡ  لَِك َ�
ُ
 .]٤٣[الشوری:  ﴾٤٣ ُمورِ ۡ�

 .»ن از امور بزرگ استیند و اک یپوش  ند و چشمکصبر  که کسی یو برا« 
 [منه]: یعنی

ن جائز است که لفظ [ما] بر نساء واقع شود و ضمیر موجود در [به] به یو ھمچن
] ةفریضگردد و در [منھن] به اعتبار معنی و مفھوم و لفظ [ اعتبار لفظش به آن باز می

را در یلمه [أجور] مھور باشد زکو مقصود از  شود یم لفظ فرض محذوف استعمال یبرا
 شده است.  یپس ُاجره نامگذارمقابل استمتاع قرار دارد. 

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿ ه ک یسک. ]٢٤[النساء:  ﴾َفِر�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
دھد  یبه ازدواج دستور م ندک یم ادیا بر آن زیبخشد و  یاش را به مرد م هیاز مھر یبعض

 .٧٥٣-٥/٧٤٠: القرآن للقرآنالتفسري -١
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ن جائز یت زوجیبعد از اتفاق بر رضاآن را  ردنکم کزنان را بپردازند و  یھا هیه مھرک
 رده است.ک

ن مردم نازل شده است و گفته شده: درباره یاح متعارف در بکه در مورد نین آیبنابرا
معلوم  یدر مقابل مال ینیمع یرا تا مدت یه مرد زنکن است یچن متعه نازل شده و آن 

 ندک یم احکن یا تها ھفیا دو شب یشب  یک یمدت معلوم یرا برا یند و مرد زنکاجاره 
ن ی. و علما بر اندک یم کرا تر یسپس و ندک یم زشیرثبوت و با او آمیا غیبا ثبوت 

ه نسخ کاند:  ردند جمھور گفتهکدا یه متعه جائز بوده سپس اختالف پکاتفاق دارند 
ت یه گفته نسخ شده و از او رواکھست  بابن عباساز  یتیشده است و آنجا روا

 مان شده است.یپشه قبل از مرگ کشده 
اح کرا خداوند محرمات را در نیست زیه درباره متعه نیه آکنست یارجح ا یو رأ

 ه حاللند.کرده کر کاح را ذکن نین محرمات در ایر ایرده است سپس غکان یمتعارف ب
ل یث نسخ شده است به دلیه با حدکم متعه ثابت شده که حکنست یراجح ا یو رأ

از متعه زنان و خوردن گوشت  ج گفته: ھمانا رسول خداه ک سیاز عل کث مالیحد
 .١فرموده است ینھ یگوش اھل دراز

 :دیگو می رشیدر تفس ید طنطاویخ محمد سی) ش١٣
 د: یفرما یخداوند م

ر عائد بر خبر محذوف یو ضم شود یم بر استمتاع واقع ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
 ه].ی[فآتوھن أجورھن عل یعنیاست 

د یح نفع و لذت گرفتیاح صحکق نین است: پس آنچه از زنان از طریآن چن یو معن
 د.ینکرا پرداخت ھا  آن هیا مھریھا  آن اجره

ر را ی[ما] به اعتبار جنس و صفت بر زنان رجوع شود و ضم ه لفظکو درست است 
با توجه به  صورت جمع لمه [به] با توجه به لفظ آن و در [منھن] به کصورت مفرد در  به 
 آن بر زنان ارجاع داد. یمعن

ان است و جار و مجرور در محل نصب یا بیض یتبع یو لفظ [من] در [منھن] برا
صورت  لمه [به] با توجه به لفظ آن و در [منھن] به کصورت مفرد در  ر را به یحاال ضم

 آن بر زنان ارجاع داد. یجمع با توجه به معن

 .١٤٥-٧٦: ص األحکام آیات -١
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ان است و جار و مجرور در محل نصب یا بیض یبعت یو لفظ [من] در [منھن] برا
ه از آن لذت ک یا آن فردیو  ین است: ھر فردیچن آن  یر [به] است و معنیحال از ضم

ه آنان را در مقابل آن استمتاع یاز زنان باشد مھر یا بعضید و زن باشد یریگ یم
را یاند ز ردهک یره را اجره نامگذایلمه [أجور]: مھر است و مھرکد. و مقصود از یبپرداز

 منفعت زن است نه خود زن. یجا به 
ردند، جمھور کدا یه متعه جائز بوده سپس اختالف پکن اتفاق دارند یو علماء بر ا

ه گفته: نسخ کھست  بعباس از ابن  یتیه نسخ شده است و آنجا رواکاند:  گفته
محرمات را در را خداوند یست زیه درباره متعه نیه آکنست یراجح ا ینشده است. و رأ

ه کرده کر کاح را ذکن نین محرمات در ایر ایرده است سپس غکان یاح متعارف بکن
الله  ن است: فرضیمحذوف است و چن یفعل یبرا یدکیمصدر تأ [فريضة]حاللند. و 

ه یمھر یعنیمفروضه است.  یمعن  لمه [أجور] بهکا حال است از ی فريضة، کم ذلیکعل
 بر شما واجب است. ید در حالیآنان را بپرداز

ت خود از حق خود تنازل یبا رضاھا  آن از یکیه اگر کدارد  یان میسپس خداوند ب

 ُجَناحَ  َوَ� ﴿د: یفرما یب نشده است. مکمرت ید گناھیاز آن را بخش یا جزئیرد ک
ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  َ ٱ إِنَّ  َفرِ�َضةِ� لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ� . ]٢٤[النساء:  ﴾اَحِكيمٗ  َعلِيًما َ�نَ  �َّ

د اگر یا شده یه شما و آنان بر آن راضک یزیست در آن چیبر شما ن ی: گناھیعنی
ت یه با رضاک ید مادامینکا به آن اضافه ید یببخشآن را  ا ھمهیه یاز آن مھر یمقدار

 د.یا ردهکه نام برده و بر خود واجب کخودتان باشد و بعد از انفاق شما بر آن مقدار 
 مه را با عبارت:یرکه یو خداوند متعال آ

َ ٱ إِنَّ ﴿  ه آنچه را کند کان یه را بین آیدھد تا ا یادامه م ﴾اَحِكيمٗ  َعلِيًما َ�نَ  �َّ
 یز را در جایه ھر چک یمتکط و شامل خود و حیعلم مح یبه مقتض ندک یم عیتشر

 .باشد یم گذارد یخود م
را  اح آنان که خداوند نک یاز زنان یرده و بعضکدا یمه ادامه پیرکه یه آک ینیب  یم

آن را  ، سپسندک یم انیجامع ب یعبارت  اح آنان را حالل نموده بهکه نک ییھا حرام و آن
ح دارند یاح صحکق نیبه زن گرفتن از طر  ه عالقهک یه خداوند بر مردانک ندک یم انیب

بر آنان  یده و گناھیدر مقابل لذت گرفتن از آنان واجب گردان آنان را هیاعطاء مھر
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 یو  بهآن را  از یا بعضین از حق خود بر طرف مقابلش گذشته یاز زوج یکیه کست ین
 ه مقدر باشد.یه با گذشت خود و بعد از نام مھرک یببخشد مادام

و آن  کنند می اح موقت حملکه را بر نین آیاز مردم ا ین را بخاطر بسپار، و بعضیا
 یند تا از وکاح کن نیمع یمعلوم تا مدت یرا در مقابل مال یه مرد زنکنیعبارتست از ا

 رد.یلذت بگ
 فرموده خداوند:  یرا معنیند: زیگو یم

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 هک ین است: آن زنانیچن ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

به آنان آن را  هید مھریا ردهکزش ید و با آنان آمیا ردهکاح کاح متعه نکن لهیوس  به آنان را
ه ک یاحکرا معلوم است آن نیدور است، ز یه قول از راستکست ین کید. و شیبپرداز

ح با شرائطش یاح صحک، ھمان نندک یم ار را از زوج دورکآورد و صفت زنا یاحصان م
 ه:یبا آآن را  ه خداوندک یاحکاست، آن ن

ِحلَّ ﴿
ُ
ا لَُ�م َوأ ٓ  مَّ ٰ  ءَ َوَرا ن لُِ�مۡ َ�

َ
ْ تَبۡ  أ مۡ  َتُغوا

َ
ٰ بِأ ۡ  لُِ�مَ�  َ�َما فِِحَ�ۚ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

دامنی کاز روی پا ھایتان مال]  ه با [صرفکده یبرای شما حالل گردھا  این و فراتر از«
ه از او بھره کاز زنان  ھرکسد. پس ینکد آنان را] طلب یتوان نه از روی شھوترانی [می

 .»دیبه آنان بپرداز -ای [مقّرر] شده ضهیبه عنوان فر -د، مھرشان رایبر
ه ک ندک یم بحث یحیاح صحکه از نیرا آیاح متعه باطل شد، زکه بر نیپس حمل آ

بدون نفع و ارضاء شھوات  یختن آب منیابد و منظورش ری ین تحقق مبا آ یدامنکپا

 اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿: ین نصِّ قرآنیاند: ا از علماء گفته یست. بعضین
ُجورَُهنَّ 

ُ
ن زن و مرد را یروابط حرام شده ب یه معنک ینیاز مفسد یبعض ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

به  ین نص قرآنیو ا کنند می آن استدالل اح موقت به کردن نکمباح  یفھمند، برا ینم
ات با یرا تمام آیفاسد دور است ز ین معنیت از ایطرفداران متعه از ھدا یاندازه دور

الم طرفداران آن با کدر  یو متعه حت کنند می قبل و بعدش در مورد عقد ازدواج بحث
 شود. یاح نام برده نمکعقد ن

ه در ک کنند می تیروا ج ه از رسول خداکشوند  یمتوسل م یبه عبارتن حال یو با ا
در آن را  بعباس  ه ابنکنیرده است و اکمباح و سپس نسخ آن را  از غزوات یبعض

نسخ آن را  ج را رسول خداین استدالل باطل است زیه اکرده است کمباح  ھا  غزوه



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٠٨

ا ی کنند می ز خودیآو  دست ت مسلم رایروا یه وقتکواجب است ھا  آن رده است و برک
و  ندک یم نسخ اشاره یسو  ت بهیه تمام رواکنند ک کترآن را  اینند و کھمه را قبول 

 .١شمارد یت متعه را مردود میمشروع یبقا
از علماء  ی: بعضدیگو می »األساس يف التفسري«رش یدر تفس ید حویو سع )١٤

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ فرموده خدا:
ُ
اح متعه کرا بر ن ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

دھد در مورد  یرا نم ین مفھومیم چنینک یه نص را مشاھده میک، در حالکنند می حمل
ه یمقرر و ثابت است، پس مدار آ یمتعه طبق سنت نبو یا نه. حرامیاح متعه باشد کن

له سنت یمورد متعه است بوسه در کم ینکن از آن برداشت یبر نسخ است، اگر چن
ر منسوخ است، یست غیه در مورد متعه نکم ینکو اگر از آن برداشت  باشد یم منسوخ

ن یرالمؤمنیو مسلم از ام یح بخاریث ثابت در صحیم متعه حدیل عمده بر تحریو دل
اح موقت و کبر از نیدر روز خ ج رسول خدا«د: یفرما یه مکطالب است  یپسر اب یعل

بن معبد   ح مسلم از سبرهیو در صح». فرمودند ینھ یدرازگوشان اھل خوردن گوشت
مردم من  یا«ه فرمود: کبودم  ج ه با رسول خداکه روز فتح مکت شده: یروا یالجھن

 دیامت حرام گردانیتا روز قآن را  اح موقت را داده بودم و ھمانا خداوندکبه شما اجازه ن
پس  یزید چیا آزاد و آنچه به آنان دادهآن را  ن زنان در نزد اوستیاز ا که ھر کسی

 .٢»دیرینگ
 :دیگو می »التفسري يف رحاب «ر خود یدر تفس کشکد ی) عبدالحم١٥

ِحلَّ ﴿ 
ُ
ا لَُ�م أ ٓ  مَّ ٰ  ءَ َوَرا ن لُِ�مۡ َ�

َ
ْ تَبۡ  أ مۡ  َتُغوا

َ
ٰ بِأ ۡ  لُِ�مَ�  َ�َما فِِحَ�ۚ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

دامنی نه از روی کاز روی پا ھایتان مال]  ه با [صرفکده یبرای شما حالل گرد«
د، یه از او بھره برکاز زنان  ھرکسد. پس ینکد آنان را] طلب یتوان شھوترانی [می

 .»دیبه آنان بپرداز -ای [مقّرر] شده ضهیبه عنوان فر -مھرشان را
ه در ک یاست منزلیت بر زن و ریمومیه خداوند حق قک ین است: وقتیو سر آن چن

را به مرد سپرده است، و در مقابل استمتاع، پاداش و اجاره را فرض  کنند می یآن زندگ

 .٣/١٤٤: الوسيط -١

 .مجلد الثاينـاألساس يف التفسري ال -٢
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ن ھمسر و شوھر را به اتمام یو عدالت ب شود یم له آن خوشحالیوس ه به کرده است، ک
 رساند. یم

د، یله ازدواج خواستار شدینفع و تلذذ را بوس یه از وک یزن ه ھرکنیو خالصه ا
ه کست یا  ضهید و آن فریبپردازھا  آن د بهیا ردهکه ھنگام عقد بر آن توافق ک یا هیمھر

اح فرض و که در ھنگام عقد نیه مھرکن صورت یرده است. بدکخداوند بر شما واجب 
فالن زن  ی، فالنشود یم گفته ز نامبرده شده است ویردن آن نکو ادا  شود یم مشخص

 یھا  رده است و فرمودهکه فرض و قرارداد یعنوان مھر ه را به کرا عقد نموده و ھزار س

وُهنَّ  لَمۡ  َما﴿. ]٢٣٧: ة[البقر ﴾فَِر�َضةٗ  لَُهنَّ  ُتمۡ فََرۡض  َوقَدۡ ﴿ :یخداوند تعال وۡ  َ�َمسُّ
َ
ْ َ�فۡ  أ  رُِضوا

 . ]٢٣٦: ةالبقر[ ﴾َفرِ�َضةٗ  لَُهنَّ 
م کو در ح شود یم ه واجبیاح مھرکردن در عقد نکباشند. با مقرر  ین جمله میاز ا

ثر آن کا ایزش ھمه و یه قبل از آمکن است یرد، و عادت چنیگ یده شده قرار میبخش
زش زنش را یقبل از آم که کسی شود یم زش واجبیپرداخت شود. اما تمام آن بعد از آم

از آن را  یزیقبل از دخول چ یسکو اگر  گردد یواجب م یه بر ویطالق دھد نصف مھر

 �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿گردد.  یه واجب میپرداخت ننمود و بعد از آن تمام مھر
 ٰ  یست زمانیبر شما ن ییچ تنگنای: و ھیعنی. ]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
د، یه توافق گردکر آن یردن آن، بعد از تقدکاد یا زیردن آن و ک کا تریه یردن مھرکم کبر 

ه یر سایدر ز ھردوه کبخش است  تیرضا یزندگ یکردن کرا ھدف از ازدواج فراھم یز
 یرا برا یامکم احکینند و شارع حکو آرامش آن استراحت  یمودت و رحمت و مھربان

 إِنَّ ﴿دارد.  امور خاص و عام را در بر یفرد و امت و ترق یه خوشبختکرده کع یشما تشر
َ ٱ ه کع نموده یبندگانش تشر یرا برا یامکمت خود احکو با ح ﴾اَحِكيمٗ  َعلِيًما َ�نَ  �َّ

ر و مصلحت ین خیآورند. از جمله ا یر و صالح را بدست میند خیجو کاگر به آن تمس
ه حفظ اموال و نسب را در بر دارد و بر کرده کاح را بر آنان واجب که عقد نکن است یا

است یت و ریمومیرده تا با قبول قکه واجب یرد مھریام بگکخواھد از زن  یم که کسیآن 
ر در بر دارد انجام دھند یه خکن اجازه داده آنچه را یھمتا باشد سپس به زوج یمرد برو

 ند.یافزایا بر مقدار مقرر آن بیساقط و آن را  از یا بعضیه یت خود تمام مھریه با رضاکنیا
ماه،  یکا یھفته  یکا یروز  یکمانند  ینیاست تا مدت مع یاحکه نکاح موقت کو ن

ه کنیا یدر غزوات برا ج در صدر اسالم به آن اجازه داده شده است و رسول خدا
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ه کنیا دو بار از ترس ایبار  یکه کرده، کشان مباح یاند برا اصحاب از زنانشان دور بوده
 یکیب شدن کل مرتین از قبیو اب زنا بشود به آن رخصت داده است، کمرت یکیمبادا 

از  که کسیرا ینمود ز یابد از آن نھ یمتر است، سپس براکه ضررش کز است یاز دو چ
ردن است که ھدفش فجور و زنا کست، بلین یدامنکام گرفته شده ھدفش پاکاو 
عمر از آن در  یامت و نھیاح متعه تا روز قکن یم ابدیح به تحریث صریل احادیدل به 

وت اصحاب در کم آن و اقرار و سیردن صدا بر منبر به تحرکت خود و بلند زمان خالف
 .١میدان یاح متعه را حرام مکبرابر او ن

است از جمله:  یاح قرآنکه در مورد نیه آکر از اھل سنت معتقدند یبزرگان اھل تفس
 یانکر و شویثکو ابن  یا الھراسکیو نحاس و جصاص و ال یو الزجاج و طبر یالجوز ابن 

ح را یاح صحکه در نیر آی، تفسیب و طنطاویس و خطید رضا و السایو رش یو اآللوس
اح کند: در مورد نیگو می هکآنان را  یاند. سپس رأ ردهکمعتبر دانسته و بر آن اجماع 

 اند. ردهکت یاکمتعه است را ح
 کنینظر ندارند و ا  اح موقت اتفاقکه در مورد نین آیع بر نزول ایه اھل تشکنیدوم ا

 م:ینک یان میبآن را 

 عه:یر شیر تفاسکب) ذ

 اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿: دیگو می هین آیر ایدر تفس یطبرس -١
ُجورَُهنَّ 

ُ
دن به مطلوب و یجا رس نیگفته شده: ھدف از استمتاع در ا ﴾َفرِ�َضةٗ  أ

، ید و سدیز و ابن مباشرت و انجام مطلوبش از لذت است ... از حسن و مجاھد 
د یا اح از آنان لذت بردهکله نین است: آنچه از زنان بوسیش چنین معنایبنابرا
اح متعه است. از ابن که نیه مقصود آکد. و گفته شده: یشان را بپرداز ه یمھر

و مذھب  ین رأیت شده و این روایاز تابع ید و گروھیسع  و ابن یعباس و سد
 .٢است ... یعه امامیروان شیپ

 : دیگو می ٣/١٦٥ان یرش التبیدر تفس یو طوس -٢

 ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿

 ».٨٨٠-٥/٨٧٩ :مجلد األولـال، التفسرييف رحاب  -١

 .٥/٧١ :البيانجممع  -٢
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اند:  گفته یو سد بعباس  اح است! و ابنکند: نیگو می دیز حسن و مجاھد و ابن 
 .١ن مذھب ماستیاح موقت است و اکآن ن

 َ�َما﴿: فرموده خدا: دیگو می ]٢/٣١ :اجلواهرالثمني[رش یعبدالله شبر در تفس -٣
ا آن ید، یا ام گرفتهک یه از وکوحات کشامل آن زن از من ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ

 .٢دیا ام گرفتهکردن از او کا عقد یزش یله آمیه بوسیکزن

 ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿: دیگو می »نزالدقائقک«ر خود یدر تفس یخ محمد مشھدیو ش -٤
له یه بوسیکد، آن زنیا ام گرفتهک یو ه ازکوحات کآن زن از من ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ 
 .٣دیا ردن از آنان لذت بردهکا عقد یزش یآم

: دیگو می »دیالمج رالقرآن یتفس ید فیالجد«ر خود یدر تفس یخ سبزواریش -٥

. و گفته شده ٤دیا ام گرفتهک: با لذت از آنان یعنی ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ﴿فرموده خدا 
از  ید و گروھیسع و ابن  یعباس و سد اح متعه است ... از ابن کاست: منظور ن

 ).باشد یم هیروان امامیمذھب پ یه آن رأکن، یتابع
ه کستند، بلیاح متعه متفق نکه بر نین آیه بر نزول اکم یریگ یجه مین اقوال نتیاز ا
 یعه و سنیر شین اتفاق اھل تفسیز اتفاق ندارند، پس ایه نین آیله ایع متعه بوسیبر تشر

 .جاست؟!کاز سوره نساء  ٢٤ه یله آیمتعه بوس احکت نیبر مشروع
نا  کنند می معنی نکاح قرآنی تفسیر بعد از اینکه دانستیم اغلب اھل تفسیر آیه را به 

با توجه به این دالیل قاطعی که  باشد می چارًا باید بگوییم که: آیه در مورد نکاح دائمی
یترین دالیل و برھان مستند قو راه ندارد و این رأی به ھا  آن وجود دارد و شکی در

کنیم تا  ھمین خاطر بقیه شبھات طرفداران متعه را ھمراه با دالیل ذکر می است. به 
 را بیشتر باطل کند.ھا  آن کارگرتر و دالیل ھا حجت

 )۲جواب شبهه (

 .٣/١٦٥: التبيان -١

 .٢/٣١ :اجلواهرالثمني -٢

 .كنزالدقائق -٣

 .مجيدـالاجلديد يف تفسريالقرآن  -٤

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١١٢

بخشد که در مورد متعه باشد  ھمانا آیه کریمه در منطوق خود این مفھوم را نمی
بیان نکرده آن را  در این دخالت دارد که قرآن تمام جوانب رغم اینکه عنصری علی

را حالل یا حرام ھا  آن است و این عنصر قضیه ازدواج و آن زنانی است که خداوند نکاح
دلیل  شمارد، بلکه به که نکاح متعه را جایز می کند نمی نموده است آیه بر آن داللت

چ ارتباطی با موضوع ما که ھی نظم آن حجت بر علیه خودشان است. در حالی
بلکه آیه در مورد نکاح  باشد می ندارد و آن استدالل در غیر موضوع بحث» متعةـال«

 دائمی مشروع زنان است که آیات قبل و بعد از آن و نظم آیات بر این معنی داللت
، پس استدالل آنان مردود و متضاد با اسلوب و بالغت لغت است، دالیل زیر تو کند می

 :کند می دق این ادعا راھنماییرا بر ص
: خداوند آن زنان را از اقارب و خویشاوندان که نکاحشان حرام است را أ) سوابق آیه

 فرماید: بیان می

ْ  َوَ� ﴿ ٓ  نََ�حَ  َما تَنِكُحوا ٓ ٱ ّمِنَ  ؤُُ�مَءابَا ٰ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  َسلََفۚ  َقدۡ  َما إِ�َّ  ءِ لّنَِسا  ِحَشةٗ َ�
ٓ  اتٗ َوَمقۡ  َ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت  ٢٢ َسبِيً�  ءَ وََسا مَّ

ُ
ٰ  َوَ�َناتُُ�مۡ  ُتُ�مۡ أ َخَ�

َ
ٰ  تُُ�مۡ َوأ  ُتُ�مۡ وََع�َّ

 ٱ َوَ�َناُت  ُتُ�مۡ َ�ٰ َوَ�ٰ 
َ
 ٱ َوَ�َناُت  خِ ۡ�

ُ
َ�ٰ  تِ خۡ ۡ� مَّ

ُ
ٰ ٱ ُتُ�مُ َوأ َّ� ٓ�ِ �

َ
ٰ  َنُ�مۡ َضعۡ أ َخَ�

َ
 ّمِنَ  تُُ�مَوأ

َ�ٰ ٱ َ�ٰ  َعةِ لرَّ مَّ
ُ
ٓ  ُت َوأ ٰ ٱ �ُِبُ�مُ َوَرَ�ٰٓ  �ُِ�مۡ �َِسا ٓ  ّمِن ُحُجورُِ�م ِ�  ِ� �َّ ٰ ٱ �ُِ�مُ �َِّسا  ُتمَدَخلۡ  ِ� �َّ

ْ  لَّمۡ  فَإِن بِِهنَّ  �ۡ  �ُِل وََحَ�ٰٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  بِِهنَّ  ُتمَدَخلۡ  تَُ�ونُوا
َ
� ٓ ِينَ ٱ �ُِ�مُ َنا  ِمنۡ  �َّ

ۡص 
َ
ٰ أ ن بُِ�مۡ َ�

َ
ْ َ�ۡ  َوأ  ٱ َ�ۡ�َ  َمُعوا

ُ
َ ٱ إِنَّ  َسلََفۗ  قَدۡ  َما إِ�َّ  َتۡ�ِ خۡ ۡ�  ٢٣ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  �َّ

ۡ ٱوَ ۞ ٓ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل  .]٢٤-٢٢[النساء:  ﴾ءِ لّنَِسا
د مگر آنچه ینکاند، ازدواج م ردهک] ازدواج  ه پدرانتان [با آنانکسانی از زنان کو با «

باشد  میست و منفور یار] ناشاکن [یه اک]، چرا  ده استیه خداوند آن را بخشکگذشت [
تان و یھا ] مادرانتان و دخترانتان و خواھرانتان و عّمه احکو بد راھی است. [ن

اند، و  ر دادهیه شما را شکتان و دختران برادر و دختران خواھر و آن مادرانتان یھا خاله
نار شما پرورش که در کتان و مادران زنانتان و آن دختران ھمسرانتان یخواھران رضاع

زش یآمھا  آن و اگر با- دیا ردهکزش جنسی یآمھا  آن ه باکآن زنانتان اند، از  افتهی
ه از صلب کو ھمسران آن پسرانتان  -ستید، گناھی بر شما نیرده باشکجنسی ن

ده است. مگر آنچه ید، بر شما حرام گردینکن دو خواھر جمع یه بکخودتان ھستند و آن
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 کز] جز ملیشوھردار [ن ه خداوند آمرزنده مھربان است. و زنانکگذشته است، 
 .»نتان [بر شما حرام شده استیمی

 ب) مضمون آیه
 فرماید:  سپس خداوند مستقیم می

يۡ  َملََكۡت  َما إِ�َّ ﴿
َ
ِ ٱ َب كَِ�ٰ  ُنُ�ۡمۖ َ�ٰ � ِحلَّ  ُ�مۚۡ َعَليۡ  �َّ

ُ
ا َلُ�م َوأ ٓ  مَّ ٰ  ءَ َوَرا ن لُِ�مۡ َ�

َ
 أ

ْ تَبۡ  مۡ  َتُغوا
َ
ٰ بِأ ۡ  لُِ�مَ� ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما فِِحَ�ۚ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ

ُ
 أ

 ۚ ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ�  فَرِ�َضٗة َ ٱ إِنَّ  َفرِ�َضةِ� لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�  َعلِيًما َ�نَ  �َّ
 .]٢٤[النساء:  ﴾اَحِكيمٗ 

] را بر شما مقرر  مکن حیخداوند [انتان [بر شما حرام شده است.] یمی کجز مل«
از روی  ھایتان مال]  ه با [صرفکده یبرای شما حالل گردھا  این داشته است و فراتر از

ه از کاز زنان  ھرکسد. پس ینکد آنان را] طلب یتوان دامنی نه از روی شھوترانی [میکپا
د. و در آنچه یبپرداز به آنان -ای [مقّرر] شده ضهیبه عنوان فر -د، مھرشان رایاو بھره بر

ست. بی گمان خداوند ید، گناھی بر شما نینک]  پس از مھر مقّرر به آن تراضی [و توافق
 .»دانای فرزانه است

 ھای آیه در آیات دیگر ج) دنباله
 فرماید: سپس خداوند می

ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل ا فَِمن تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َملََكۡت  مَّ

يۡ 
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ � ُ ٱوَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل عۡ  �َّ

َ
 ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ  ُضُ�مَ�عۡ  نُِ�م� �ِإِيَ�ٰ  لَمُ أ

هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ 
َ
ُجورَُهنَّ  َوَءاتُوُهنَّ  لِِهنَّ أ

ُ
ِ  أ  ٱب

ۡ  َوَ�  تٖ فَِ�ٰ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ٍت َصَ�ٰ ُ�ۡ  ُروِف َمعۡ ل
خۡ  تِ ُمتَِّخَ�ٰ 

َ
ٓ  َداٖن� أ حۡ  فَإَِذا

ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  ِصنَّ أ

َ
ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ِهنَّ َ�َعلَيۡ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �  ِمنَ  تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل

ٰ  َعَذاِب� لۡ ٱ ن ِمنُ�مۚۡ  َعَنَت لۡ ٱ َخِ�َ  لَِمنۡ  لَِك َ�
َ
ْ تَۡص  َوأ وا ُ ٱوَ  لَُّ�ۡمۗ  َخۡ�ٞ  ِ�ُ  رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]٢٥[النساء:  ﴾٢٥
د یند باکه با زنان آزاد مؤمن ازدواج ک] نداشته باشد  ی [مالییاز شما توانا ھرکسو «
مان شما داناتر یند و خداوند به اکاند، ازدواج  زان مؤمناتینکه کتان ینھایمی کاز مل

د ینکزان) به اجازه سرپرستشان ازدواج ینکد. با آنان (یگریدیک]  ] از [جنس است. [ھمه
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ار و نه دوست نھانی کدیدامن باشند نه پلکه پاکستگی، در حالی یو مھرشان را به شا
ب زنا شوند نصف عذابی کد. آن گاه چون شوھردار شدند، اگر مرتیرنده، به آنان بدھیگ

سی از ک] برای  زانینکم ازدواج با کن [حیه زنان آزاد دارند، خواھند داشت. اکرا 
شما بھتر است و خدا آمرزنده د، برای ینکه صبر که از گناه بترسد و آنکشماست 

 .»مھربان است
و حق است که مضمون آیات از اول تا آخر مخصوص نکاح دائم است و مانع از این 
است که نکاح متعه در وسط آن قرار داده شود، و از اینکه بر نکاح موقت داللت کند 

استدالل ، پس کند می تنظیمآن را  زیرا یکی بودن مضمون آیات، موضوع و احکام
و اگر به  باشد می کردن بر این آیه بر جواز نکاح موقت زوری است و تأویل آیه زوری

 یابی: آیات قبل و بعد این آیه توجه کنی تأکید این نظر را می

منظورش استمتاع بوسیله نکاح مشروع  ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿فرموده خداوند:  )١
ول تا آخرش درباره موضوع نکاح است نه این زنا (متعه)! زیرا منطوق آیه از ا

، باری کند می را ذکر» نکاح«، خداوند سه بار لفظ باشد می دائم مشروع
 فرماید:  می

ْ  َوَ� ﴿ ٓ  نََ�حَ  َما تَنِكُحوا ٓ ٱ ّمِنَ  ؤُُ�مَءابَا  . ]٢٢[النساء:  ﴾ءِ لّنَِسا
 فرماید:  و بار دیگری می

ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿
َ
  ]٢٥[النساء:  ﴾يَنِكحَ  أ

هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ ﴿فرماید:  و در مرتبه سوم می
َ
 ﴾لِِهنَّ أ

 ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ خداوند: فرموده سپس است. نکرده ذکر را اجاره و متعه و
شود، و حمل عبارتی که در وسط قرار گرفته شده با قطع قبل و  بر نکاح حمل می

تحریف آشکار کالم خداوند است. زیرا اگر عطف با حرف فاء بعد آیه بر نکاح متعه 
شود و فاء ما بعد خود را به ما قبل  صورت گیرد مانع از قطع معنی ما بعد از ماقبل می

شود  شود، پس معلوم می دھد و اگر چنین نباشد نظم قرآنی از ھم تفکیک می ربط می

بر نکاح دائمی صحیح حمل شود نه اینکه بر  ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ خداوند : ۀکه فرمود
 در علم نحو آشکار است عطف از این انقطاع ممانعت که چناننکاح موقت حمل شود و 

 .... کند می
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کرد و کالم اول  کرد، نظم ھر سه آیه را مختل می و اگر این جمله متعه را بیان می
جھت لغوی صحیح  شد که از شد و تفریع با حرف فاء می در اصل نکاح بیھوده می

 نیست.

ن تَبۡ ﴿ھمانا فرموده خداوند:  )٢
َ
ْ أ مۡ  َتُغوا

َ
ٰ بِأ ۡ  لُِ�مَ� چنین است که  ﴾ِصنِ�َ �ُّ

عنوان مھریه به زوجه و یا  آنان برای شما حالل شده تا با اموالی که به  ماسوای
نیاز  و از وی طلب نکاح کنید و با توجه به بی پردازید  می به کنیزبعنوان پول 

بوسیله دیگری مانع از استمتاع با محرمات شوند، زیرا فطرت مرد ھرکدام  شدن
 .کند می را به وصلت با زن وزن را به وصلت با مرد بوسیله ازدواج دعوت

شود  پس احصان یا پاکدامنی ھمین اختصاص است که مانع بیراھه رفتن نفس می
کردند ھدف  چنین می که ھر مردی با ھر زنی و ھر زنی با ھر مردی وصلت کند و اگر

تراشند و لذت را  میآن را  از این کار فقط مشارکتی در ریختن آب منی بود که فطرت
یک مرد است تا  دادند و مصلحت خواھان اختصاص ھر زنی به  بر مصلحت ترجیح می

ھمدیگر کمک کنند و اگر مقصد   خانواده را تشکیل دھند و در ترتیب فرزندان به ھردو
که ھر ماھی تحت نکاح مردی و ھر  باشد می وریکه در زن متعه موجودمنتفی گردد بط

 روزی در آغوش بازی کردن مردی است آن وقت زن ممتعه ھدفش پاکدامنی
بلکه تنھا ھدفش زنا کردن است و داعیه فطری در ریختن آب منی منحصر  باشد نمی
 گیرد... برمیگردد که آن ھمان بالی عمومی است که شعله آتش تمام امت را در  می

معنی عفت و حفظ نفس و منع آن از آنچه غضب و خشم  احصان در اینجا به 
را ھا  آن . یعنی نکاح شرعی صحیحی را انجام دھند کهباشد می انگیزد خداوند را برمی

 آید. حفظ کند و احصان فقط در نکاح صحیح بدست می
ید و نزد کسانی که به آ دھد محصن بشمار نمی زیرا کسی که نکاح متعه را انجام می

دھند حکم احصان فقط با عقد دائم یا ملک الیمین (نکاح کنیز)  نکاح متعه اجازه می
گردد  شود، پس متعه با این قید باطل می شود و نکاح موقت باعث احصان نمی ثابت می

که: متعه یند گو می شود و طرفداران متعه زیرا احصان بوسیله نکاح صحیح حاصل می
گردد، پس مقصود نکاح موقت احصان نیست، زیرا زن متعه ھر ماه  ن نمیموجب احصا

گیرد  نزد مردی بلکه ھر روز مسخر دست مردی است، پس مردی که از او کام می
گردد که  الزم میھا  آن ھدفش احصان نیست بلکه زنا و فسق و فجور است، پس بر

 استمتاع را به نکاح صحیح تفسیر کنند.



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١١٦

 ند: ھمانا فرموده خداو )٣

یعنی: زنا نکنید و آب منی را بریزید. یعنی در حالی که زنانی را  ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ ﴿
محافظت کنید تا با بیگانگان ارتباط برقرار نکنند و ھا  آن اید و از خود اختصاص داده  به

ھدف شما از آنان نیز ارضای شھوت و ریختن آب و خالی کردن ظروف منی نباشد، و 
تسفح، گرفته شده که به معنی ریختن آب و جاری کردن آنست و زنا را  کلمه سفاح از

و  باشد می اند زیرا فرد زناکار ھدفش فقط ریختن نطفه به آن کلمه نامگذاری کرده
گیرند، که این به  تشریع نموده در نظر نمیآن را  اھداف شریفی که خداوند بعد از نکاح

و  باشد می ی زنا تنھا ریختن آب منی در رحم. اینطور که وقتکند می تحریم متعه اشاره
سفاح نامگذاری کرده است و وقتی که آن را  احکام نکاح به آن تعلقی ندارد. خداوند

گیرد مانند زنا است، زیرا صاحب متعه نیز  نکاح موقت لوازم زوجیت به آن تعلق نمی
 گردد. می ھدفی به غیر از ریختن آب منی ندارد، پس نکاح متعه با این قید باطل

، اینست کند می و از آن چیزھایی که بر داللت آیه بر نکاح شرعی دائمی تأکید )٤
خداوند مستقیمًا  که چنان باشد می که ما بعد آیه اصل در نکاح شرعی

ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿فرماید:  می
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل  ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

ا فَِمن يۡ  َملََكۡت  مَّ
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ � ُ ٱوَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل عۡ  �َّ

َ
 نُِ�م� �ِإِيَ�ٰ  لَمُ أ

هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ  ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ  ُضُ�مَ�عۡ 
َ
ُجورَُهنَّ  َوَءاتُوُهنَّ  لِِهنَّ أ

ُ
ِ  أ  ٱب

ۡ  ُروِف َمعۡ ل
خۡ  تِ ُمتَِّخَ�ٰ  َوَ�  ٖت فَِ�ٰ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ٍت َصَ�ٰ ُ�ۡ 

َ
ٓ  َداٖن� أ حۡ  فَإَِذا

ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  ِصنَّ أ

َ
 ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �

ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ِهنَّ َ�َعلَيۡ  ٰ  َعَذاِب� لۡ ٱ ِمنَ  تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل  ِمنُ�مۚۡ  َعَنَت لۡ ٱ َخِ�َ  لَِمنۡ  لَِك َ�
ن

َ
ْ تَۡص  َوأ وا ُ ٱوَ  لَُّ�ۡمۗ  َخۡ�ٞ  ِ�ُ  .]٢٥[النساء:  ﴾٢٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

د یند باکه با زنان آزاد مؤمن ازدواج ک] نداشته باشد  ی [مالییاز شما توانا ھرکسو «
مان شما داناتر یند و خداوند به اکاند، ازدواج  زان مؤمناتینکه کتان ینھایمی کاز مل

د ینکزان) به اجازه سرپرستشان ازدواج ینکد. با آنان (یگریدیک]  ] از [جنس است. [ھمه
ار و نه دوست نھانی کدیدامن باشند نه پلکه پاکستگی، در حالی یو مھرشان را به شا

ب زنا شوند نصف عذابی کد. آن گاه چون شوھردار شدند، اگر مرتیرنده، به آنان بدھیگ
سی از ک] برای  زانینکم ازدواج با کن [حیه زنان آزاد دارند، خواھند داشت. اکرا 

آمرزنده د، برای شما بھتر است و خدا ینکه صبر که از گناه بترسد و آنکشماست 
 ». مھربان است
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، کند می که قرآن کریم در این آیات احکام نکاح را بیان کند می پس بر این داللت
ی ـ شیعه که  محکم کرده است نه متعهآن را  تفصیل و قواعدآن را  نکاحی که احکام

ی شیعه صحیح بود. آیه بعدی به  ھدفش تنھا مباشرت جنسی است و اگر متعه
کرد و وقتی که مردم به آن نیاز ضروری داشتند  یزان را بیان نمیصراحت ازدواج با کن

داند که این خیریت در نکاح  و شارع حکیم ترک نکاح کنیزان را بھتر از نکاح آنان می
موقت به مراتب بیشتر است، این آیه ضعف استدالل آن به آیه پیش از آن در حاللی 

انی که توانایی نکاح زنان آزاده را ، زیرا خداوند به کسکند می نکاح موقت را آشکار
ندارند دستور داده که به نکاح کنیزان اکتفا کنند و اگر در کالم سابق نکاح متعه را 

 . »تواند و کسی که نمی« ﴾َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿فرمود:  نمود، نمی حالل می

 َ�َما﴿زیرا نکاح موقت در صورت ناتوانی است، تنھا نزول این آیه بعد از آیه:  
در تحریم متعه کافیست زیرا آیه کسی را که توان نکاح زن آزاد محض را  ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ

و چیزی که ناکح کنیز بیشتر از  کند می الیمین [کنیز] منتقل سوی ملک  ندارد به 
کنیز بر آن توانایی دارد بیان نکرده که اگر کام گرفتن حتی بوسیله یک مشت گندم 

کرد! پس چه ضرورتی باعث حاللی نکاح کنیزان با این  بیان میرا آن  بود نیز جائز می
 .باشد می قید و شدت و ملزم بودن آن به این شرایط و بندھا

 آنان گمان که چناندو نوع ھستند نه  ھا نکاح شود که انواع پس دانسته می
 : کنند می

 نکاح دائمی با یک، دو، سه یا چھار زن آزاده. -١
برای کسی که ترس گناه و توانائی نکاح حره (آزاده) را نکاح دائمی با کنیز  -٢

 ندارد.
یابیم در   نمی و ھمچنین در معرض اقتران بین نکاح کنیزان و زنان آزاده در قرآن

معرض بیان رخصت و رفع سختی ھنگام ترس از دچار شدن به گناه به نکاح موقت 
بر و شکیبایی کرده است. اشاره کرده باشد، بلکه نکاح کنیزان را مباح و تشویق به ص

 فرماید:  خداوند در ھمان آیه می

ن﴿
َ
ْ تَۡص  َوأ وا ُ ٱوَ  لَُّ�ۡمۗ  َخۡ�ٞ  ِ�ُ  ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 . »و اگر صبر کنید برای شما بھتر است و خداوند آمرزنده و مھربان است«
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ناتوان گناه و از نکاح زنان آزاده  یعنی: تنھا چاره برای کسی که ترس دچار شدن به
 .!باشد می و عاجز است دائر در بین نکاح کنیزان و صبر کردن

ُ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ﴿ ٰ  نُظرۡ ٱ ُ�مَّ  تِ َ�ٰ �ٱ لَُهمُ  نُبَّ�ِ َّ�
َ
 .]٧٥: ة[المائد ﴾فَُكونَ يُؤۡ  �

ھا را برای آنان روشن، سپس بنگر آنان چگونه افترا  ببین چگونه آیات و نشانه«
 .»بندند می

اگر این آیه نکاح دائم را بیان «شود:  گفته آنان فھمیده می و از آن باطل بودن
آمد. زیرا تکرار در این سوره برای یک حکم  کرد تکرار در یک سوره بوجود می می

نیست. با اینکه چیزی نیست که مانع آن شود، بلکه ھر آیتی بر چیزی غیر از آیه دیگر 
 ... و توضیح آن چنین است: کند می داللت

ْ ﴿آیه اول:  ٓ ٱ َوَءاتُوا ٰ  ءَ لّنَِسا . حقی صریح و شخصی برای ]٤النساء: [ ﴾لَةٗ ِ�ۡ  تِِهنَّ َصُدَ�
ی گوناگون در جامعه ھا و از کم کردن این حق به شیوه کند می زن در مھریه ایجاد

دھد که از جمله آن، قبض کردن آن از طرف سرپرست زن و گرفتنش  اھلی خبر می
برحذر  ایست که خود مالک آنست ... پس آیه بر برای خود، و گویی که عقد معامله 

 داشتن سرپرستان از خوردن مھریه زیردستان خود داللت دارد.
 اما آیه دوم:

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾أ

گردانیده که اند واجب  بر شوھرانی که با آمیزش از ھمسران خود گام گرفته«
 .»اند به آنان بپردازند ھایی را که در ھنگام عقد نکاح مقرر کرده مھریه

 .١بنابراین در یک سوره تکرار یک حکم وجود ندارد
ای که آنان  و آشکار شد که آیه کند می خالصه این آیه بر تحریم متعه صراحتًا داللت

و قائل  کند نمی بر نکاح موقت داللت کنند می برای اثبات ادعایشان به آن استدالل
بودن به داللت آن بر متعه خیلی بعید است، ھمانطور که بر کسی که زنجیر تقلید واقع 

 .باشد نمی در گردنش را رھا کرده مخفی

 استمتاع: تفسیر آیه
 فرماید:  پیشاپیش خداوند محرمات نکاح را بیان می

 .٣٠٩-٣٠٨ص  متعة أهدلـال -١
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اند و بعد از انتھاء  شدند بر شما حرام شده یعنی: آنانی که ذکر ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿
 : کند می بیان محرمات این قسمت از آیه را عطف

ِحلَّ ﴿
ُ
ا لَُ�م َوأ ٓ  مَّ ٰ  ءَ َوَرا آن ابتدا و انتھاء و عطف مقتضی مباح بودن نکاح  ﴾لُِ�مۡ َ�

گردد که معنی آیه مباح کردن  ، پس واجب میباشد می غیر از محرمات مذکور از زنان
نکاح غیر از محرمات باشد، زیرا اختالفی در آن وجود ندارد که ھدف آیه نکاح است، 
پس واجب است که استمتاع جدا از حکم زنی که با وی آمیزش شده ذکر گردد از این 

 فرماید:  جھت که این زن که با وی آمیزش شده مستحق تمام مھریه است. می

ن﴿
َ
ْ تَبۡ  أ مۡ  َتُغوا

َ
ٰ بِأ ۡ  لُِ�مَ� یعنی با نکاح وپاکدامنی با عقد  ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ

ۡ ﴿نکاح و منظور از آیه  تشویق مردان برگرفتن سھم خوب خود در آنچه از  ﴾ِصنِ�َ �ُّ
حفظ پاکدامنی در غیره زنا مباح گردیده است، به آنان گفته شده: بوسیله اموالتان در 

به شیوه سفاح بطلبید، و آن را  ب نکاح صحیح منافع لذت گرفتن را بطلبید نه اینکهقال
الماء گرفته شده که به معنی ریختن و جاری کردن آن  سفاح نام زنا است که از سفح 

 .کند می است، سپس حکم نکاحی که با آمیزش ھمراه باشد بر آن عطف

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 ﴾أ

که معنایش چنین است، که تمام زنان یا آن زنی که از میان زنان دیگر برایتان 
 ، یعنیاید شوید، از او لذت گرفتهھا  آن حالل شده بوسیله اموالتان خواستار ازدواج با

اید  هقرار دادھا  آن اید آن اجر و پاداشی که در مقابل استمتاع برای را نکاح کردهھا  آن
بپردازید و أجور به معنی مھور است و مھریه را اجر ھا  آن به باشد می که ھمان مھریه

اند زیرا اجر (پاداش) استمتاع است، و این نصی است بر اینکه مھریه را أجر  نامیده
اند و دلیل بر این است که مھریه در مقابل استمتاع است، زیرا آنچه در مقابل  نامیده

نامگذاری شده است و آیا این پاداش قرار داده شده و مھریه محدود منفعت باشد اجر 
 شود؟ قبل از آمیزش با زن یا بعد از آن پرداخت می

برای طلب باشد. معنایش » استمتعم«در کلمه » تا«و » سین«اگر بگوئیم: حرف 
ای که ھنگام  اید مھریه چنین است، کسی که بوسیله ازدواج از او طلب لذت و نفع کرده

بر شما آن را  اید و وجوبًا بپردازید یا در حالی که بر خود فرض یا خداوند عقد قرار داده
بپردازید، و اگر بگوئیم: برای طلب نیست معنایش چنین ھا  آن فرض کرده است به

اید  اید بطوری که با وی آمیزش کرده شود آن زنی که بوسیله ازدواج از او کام گرفته می
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اش را  ی را دارید برای اینکه بعد از عقد مانعی وجود ندارد مھریهیا امکان آمیزش با و
بر شما فرض آن را  بعنوان فریضه برای او قرار دھید، یا خداوندآن را  وجوبًا بپردازید یا

گردانیده که جای مصالحه نیست، یا در حالی که آن مھریه از طرف شما یا خداوند 
شود و آن حتی پیش از  ینکاح معین مفرض شده است. مھریه در عقد » جل جالله«

یند: تا حاال فالنی فالن را عقد گو می شود، میبخشش نامیده  ،سوق دادنو قبض کردن 
 نموده و ھزار سکه را مھریه قرار داده یا ده ھزار سکه را مثًال به او اعطاء کرده است.

ایم  انتخاب کردهآن را  یند: آن اندازه را قرارداد کرده است. بھمین دلیلگو می و نیز
آن را  خداوند  که شوھر آن مقدار را قرارداد کرده است زیرا تقدیرًا مقدم است و فرموده

 : کند می تأیید

وُهنَّ  لَمۡ  َما﴿ وۡ  َ�َمسُّ
َ
ْ َ�فۡ  أ  .]٢٣٦: ةالبقر[ ﴾فَرِ�َضةٗ  لَُهنَّ  رُِضوا

 .]٢٣٧: ةالبقر[ ﴾ُتمۡ فََرۡض  َما ُف فَنِۡص  فَرِ�َضةٗ  لَُهنَّ  ُتمۡ فََرۡض  َوقَدۡ ﴿
گردد و در حکم پرداخت  مھریه با وجوب و تعیین شوھر در عقد واجب و تعیین می

گیرد، و عادتًا باید ھمه یا اکثر آن قبل از آمیزش پرداخت شود که نصف  شده قرار می
نپردازد بعد از آن آن را  شود. و کسی که قبل از آمیزش مھریه نه ھمه بر او واجب می

 گردد. بر او واجب می
 

 )۳جواب شبهه (
 منظور از آن نکاح موقت نیست و توضیح آن چنین است:» استمتاع«ھمانا لفظ 

معنی انتفاع است. و ھر  در لغت به » استمتاع«که: لفظ یند گو می أ) امامان لغت
شود: مرد از فرزندش نفع برده  چیزی که از وی نفع برده شود متاع است، گفته می

اش مرده باشد گفته شده: از جوانیش نفع نبرده  جوانیاست، و به کسی که در دوران 
 یند:گو می فرماید که آنان است، خداوند درباره کفار می

 . ]١٢٨[األنعام:  ﴾ٖض بَِبعۡ  ُضَناَ�عۡ  َتعَ َتمۡ سۡ ٱ َر�ََّنا﴿ 
  فرماید: و می »پروردگار ما! بعضی از ما از بعضی دیگر نفع برده است«

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]٢٠[األحقاف:  ﴾بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  َيا�ُّ
 .»مند شدید ھای خود را در زندگانی دنیای خویش ضایع کردید و از آن بھره نعمت«

 عجله کردید.ھا  آن یعنی: در نفع بردن از
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ْ َتمۡ سۡ ٱفَ ﴿ فرماید: می و  . »بردیداز سھمتان نفع «ز ]٦٩: بةالتو[ ﴾قِِهمۡ ِ�ََ�ٰ  َتُعوا
 یعنی: با نصیب خود در دنیا نفع بردید.

ب) ھمانا لفظ استمتاع در غیر این موضع از قرآن آمده و به اتفاق مفسرین منظور 
 فرماید: می ١٢٨از آن متعه نیست. خداوند در سوره انعام/

ٓ َوَ�لَغۡ  ٖض بَِبعۡ  ُضَناَ�عۡ  َتعَ َتمۡ سۡ ٱ َر�ََّنا﴿ َجلََنا َنا
َ
ِيٓ ٱ أ لۡ  �َّ جَّ

َ
 .]١٢٨[األنعام:  ﴾َ�َا َت أ

مند شد و به میعادی که برای ما  ای پروردگار ما بعضی از ما از بعضی دیگر بھره«
 .»معین کرده بودی رسیدیم

 فرماید: میو در سوره احقاف 

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]٢٠[األحقاف:  ﴾بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  َيا�ُّ
 .»مند شدید خود را در زندگانی دنیای خویش ضایع کردید و به آن بھرهھای  نعمت«

 فرماید:  می ٦٩و در سوره توبه/

ْ َتمۡ سۡ ٱفَ ﴿ ٰ  َتُعوا ِينَ ٱ َتعَ َتمۡ سۡ ٱ َكَما ِقُ�مۡ ِ�ََ�ٰ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱفَ  قِِهمۡ ِ�ََ�  لُِ�مَ�بۡ  ِمن �َّ
 .]٦٩ :بةالتو[ ﴾قِِهمۡ ِ�ََ�ٰ 

 که چنانمند شدید  مند شدند و شما نیز به بھره خویش بھره به بھره خویش بھره«
 .»مند شدند آنانکه قبل از شما بودند به بھره خویش بھره

» متعه«و با لفظ اسمش » استمتاع«ج) ھمانا خداوند در آیه کریمه با لفظ مصدر 

ت ھیچ اختالفی پیدا ] که در اینصورمتعةـفام نكحتم بالتعبیر نموده مثًال نفرموده [

که فرق میان  ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿شد، بلکه با لفظ فعل از آن تعبیر کرده و فرموده:  نمی
در کتب لغت موجود  که چنانآندو واضح است، مدار فعل بر لذت بردن و نفع است 

اند که فعل [استمتع]  و علمای لغت تصریح کرده باشد می است و در اینجا به این معنی
به معنی متعه است:  یدگو می در اینجا غیر از آنچه گفتیم معنی دیگری ندارد و آنکه

نشان از جھل او به لغت عربی است و اھل لغت درکشان بیشتر است و اگر مقصود 
کاح آمده ای که بارھا در قرآن در غیر ن خداوند نکاح متعه (موقت) بود لفظ متعه

 فرمود: استعمال می

ْ تُوُ�وٓ  ُ�مَّ ﴿ َ�ٰ  ُ�مُ�َمّتِعۡ  هِ إَِ�ۡ  ا َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َحَسًنا ًعامَّ
َ
َسّ�ٗ  أ  .]٣[هود:  ﴾مُّ
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مند  سپس بسوی پروردگار برگردید تا شما را به بھره نیک تا میعاد معلوم بھره«
 .»سازد

  ُهمۡ َذرۡ ﴿
ۡ
ْ يَأ ْ  ُ�لُوا  ٱ ِهِهمُ َوُ�لۡ  َوَ�َتَمتَُّعوا

َ
�ۡ ۖ  .]٣[الحجر:  ﴾٣ لَُمونَ َ�عۡ  َف َفَسوۡ  َمُل

مند شوند و امید ایشان را مشغول کند و سپس  ایشان را بگذار تا بخورند و بھره«
 .»خواھند دانست

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ   َ�َتَمتَُّعونَ  َ�َفُروا
ۡ
  َكَما ُ�لُونَ َوَ�أ

ۡ
 ٱ ُ�ُل تَأ

َ
 .]١٢[محمد:  ﴾مُ َ�ٰ نۡ ۡ�

 .»خورند چھارپایان می که چنانخورند  گیرند و می و آنانکه کافر شدند بھره برمی«

ْ  قُۡل ﴿  .]٣٠[ابراهیم:  ﴾�َّارِ ٱ إَِ�  َمِصَ�ُ�مۡ  فَإِنَّ  َ�َمتَُّعوا
 .»سوی آتش است مند شوید ھر آئینه بازگشت شما به  بگو بھره«

َممٞ ﴿
ُ
ُهم ُ�مَّ  َسُنَمّتُِعُهمۡ  َوأ ِ�مٞ  َعَذاٌب  ّمِنَّا َ�َمسُّ

َ
 .]٤٨[هود:  ﴾أ

سازیم باز به ایشان از جانب ما  مند می و امتھایی دیگر که ایشان را در دنیا بھره«
 .»عذابی دردناک برسد

﴿ ْ ْ  ُ�ُوا ۡ  إِنَُّ�م قَلِيً�  َوَ�َمتَُّعوا  . ]٤٦[المرسالت:  ﴾٤٦ رُِمونَ �ُّ
 .»مند گردید که شما مجرم ھستید بخورید تا بھره«

در عرف شرع در این عقد » تمتع«و » استمتاع«پس این دلیل بر آنست که لفظ 
 برند. آنان گمان می که چنانمعین محصور نیست 
در قرآن و عرف استعمالی آن اصًال در ھیچ جایی از » استمتاع«د) ھمانا حقیقت 

و کسی که بگوید مقصود به لفظ  کند نمی ی قرآن بر ایجاد عقد متعه داللتھا  آیه
استمتاع در اینجا ایجاد عقد متعه است باید دلیل بیاورد و اگر دلیل نیارود بر خدا 
افتراء بسته است بلکه قرآن با لفظ نکاح و مشتقات آن از ایجاد عالقه زن و شوھری 

، کند می که اکثرًا چنین است و یا با لفظ تزویج از آن تعبیر کند می صحیح دائمی تعبیر
کار بردن آن در قرآن کریم اصًال برای ایجاد عقد آشنا نیست، و  به» استمتاع«اما با لفظ 

آید بر معنی  پس لفظ استمتاع تا زمانی که دلیل بر دور کردن آن از معنای اصلیش می
ماند، سپس اگر استعمال لفظ استمتاع در اینجا  حقیقی لغوی و شرعی خود باقی می

آن استدالل  زبیر به  در گفتگویش با ابن  بعباس قد متعه بود. ابن در مورد ایجاد ع
جائز  ھیچکسییم: برای گو می ھمین دلیل  عباس مترجم قرآن بود به کرد، و ابن  می

نیست که برای مباح کردن متعه به قرآن استدالل کند. و برای تأیید مذھب یا رأیی 
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زیرا قرآن کریم باالتر از تمام  کند نمی قبولآن را  بر معاینی حمل کند کهآن را  آیات
 .باشد می مذاھب و آراء

 )۴جواب شبهه (
آن را  ) ھمانا دادن اجره بعد از استمتاع با آنان در ھیچ چیزی جائز نیست که٤

مباح کردن متعه اعتبار کرد زیرا در آیه کریمه تقدیم و تأخیری وجود دارد مثل اینکه 

ھا  آن یعنی زمانی که خواستید از »اذا استمتعتم هبنفآتوهن أجورهن «خداوند فرموده: 
لذت و کام بگیرید این بنابر شیوه تقدیم و تأخیر که در لغت وجود دارد مانند فرموده 

 خداوند: 

ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إَِذا﴿ تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ  ءَ لّنَِسا  .]١[الطالق:  ﴾لِعِدَّ
ه عّده آنان آغاز تواند شد کد، آنان را از ھنگامی ید زنان را طالق دھیچون بخواھ«

 . »دید و عده را بشماریطالق دھ
 و مانند فرموده خدا:

لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا﴿ ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ  .]٦: ة[المائد ﴾ِسلُوا
 .»پا خیزید وقتی که خواستید برای نماز به«یعنی 

 

 )۵جواب شبهه (
 :را ذکر کردهأجر  أاستدالل آنان به اینکه خداوند

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿
ُ
 و لفظ مھر را ذکر نکرده به چند علت دلیل نیست: ﴾أ

دلیل مضمون کالم در بسیاری از آیات قرآن بسوی  در مفھوم قرآنی به » أجر« -١
معنی مھر  بینی که قرآن کریم لفظ اجر را به  نمی گردد. آیا مھر متحول می

 مانند:استعمال فرموده؟ در آیاتی 
 :٢٥أ) در سوره نساء آیه 

هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ ﴿
َ
ُجورَُهنَّ  َوَءاتُوُهنَّ  لِِهنَّ أ

ُ
ِ  أ  ٱب

ۡ  .]٢٥[النساء:  ﴾ُروِف َمعۡ ل
خوئی مھریه آنان را  ھایشان نکاح کنید و با خوش کنیزان را به اجازه خانواده«

 .»بپردازید
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  .٥٠ب) در سوره احزاب آیه 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا حۡ  إِ�َّ

َ
زۡ  لََك  َنالَلۡ أ

َ
ٰ ٱ َجَك َ�ٰ أ ُجورَُهنَّ  َت َءاَ�يۡ  ِ�ٓ �َّ

ُ
 .]٥٠[األحزاب:  ﴾أ

 .»ای ای پیامبر ما برای تو حالل کردیم ھمسرانی که مھریه آنان را پرداخت کرده«
 . ١٠ج) در سوره ممتحنه آیه 

ن ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿
َ
ٓ  تَنِكُحوُهنَّ  أ ُجورَُهنَّ  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  إَِذا

ُ
 .]١٠: الـممتحنة[ ﴾أ

یشان را به آنان  و بر شما گناه نیست که با ایشان نکاح کنید وقتی که مھریه«
 .» پرداختید

 . ٥د) در سوره مائده آیه 

ِحلَّ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
ُ
ّيَِ�ٰ ٱ لَُ�مُ  أ ِينَ ٱ َوَطَعامُ  ُتۖ لطَّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
 ِحّلٞ  َوَطَعاُمُ�مۡ  لَُّ�مۡ  ِحّلٞ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َُّهۡمۖ  ۡ ٱوَ  ل ۡ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل ۡ ٱوَ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ِينَ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل َّ�  ْ وتُوا
ُ
ٓ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ  إَِذا

ُجورَُهنَّ  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ 
ُ
 .]٥: ة[المائد ﴾أ

زنان ھا... و حالل کرده شد برای شما از  امروز حالل کرده شد برای شما پاکیزه«
آنھا نازل شد. وقتی که  که پیش از شما کتاب به مسلمان و محصنات از زنان کسانی

 .»مھریه ایشان را دادید
 . ٢٤و) در سوره نساء آیه 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾أ

 .»اش را بپردازید اید مھریه زنی که از وی کام گرفته«
 فرماید: ثابت نشده که پیامبر اجرت داده بلکه مھریه داده است، خداوند می -٣

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � ا حۡ  إِ�َّ

َ
زۡ  لََك  َنالَلۡ أ

َ
ٰ ٱ َجَك َ�ٰ أ ُجورَُهنَّ  َت َءاَ�يۡ  ِ�ٓ �َّ

ُ
 .]٥٠[األحزاب:  ﴾أ

 .»ای ای پیامبر ما برای تو حالل کردیم ھمسرانی که مھریه آنان را پرداخت کرده«
: یدگو می طبرسی که از علمای بارز و برجسته شیعه است در تفسیر این آیه

ُجورَُهنَّ ﴿
ُ
 .باشد می یعنی: مھورھن. زیرا مھریه اجری بر آن لذت ﴾أ

: اجور مھور است زیرا یدگو می و احمد جزائری از علمای شیعه در تفسیر این آیه
 .١مھریه أجرت آن لذت است

 .٣/٢٠٤: الدررتفسري قالئدو  ٢/٣٣٠: جوامع الجامع -١
                                           



 ١٢٥  شبهات مخالفین و رد آن

: و در یدگو می چنین »االنتصار«و شریف مرتضی از اعالم شیعه امامی در کتابش 
یند: لفظ [استمتاع] به نکاح موقت غیر مؤبد گو می میان دوستان ما کسانی ھستند که

آن  أجر نامیده وآن را  این دلیل که خداوند عوض و برابر گردد به  و دائمی متحول می
نحله و آن را  اسم در تمام قرآن نامگذاری نکرده بلکهدر نکاح أبدی دائمی به این را 

صداق و فرض نامیده است و این جای اعتماد نیست زیرا خداوند متعال ِعَوض و مقابل 
 فرماید:  نکاح دائمی در غیر این موضع را اجر نامیده آنجا که می

ن ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿
َ
ٓ  تَنِكُحوُهنَّ  أ ُجورَُهنَّ  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  إَِذا

ُ
 .]١٠: الـممتحنة[ ﴾أ

 و در فرموده دیگر:  

هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ ﴿
َ
ُجورَُهنَّ  َوَءاتُوُهنَّ  لِِهنَّ أ

ُ
ِ  أ  ٱب

ۡ  .١]٢٥[النساء:  ﴾ُروِف َمعۡ ل
 : فرموده خداوند متعال: یدگو می العربی در تفسیرش ابن

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿
ُ
نحله آن را  آیه اولی در اول سورهمھریه را در اینجا، أجر و در  ﴾أ

 .٢نامیده است
 دانند یند: معصوم ھستند و تأویل و تفسیر قرآن را میگو می ) امامانی که آنان٤

 .أجر به معنی مھریه است!! :یندگو می
عمر پسر حنظله گفت: که به ابوعبدالله گفتم: زنی را برای یک ماه در مقابل چیزی 

گفت: آن اندازه  کند نمی آید و بعضی دیگر را ادا قسمتی از ماه می کنم می معین نکاح
شود مگر ایام حیض که این مال خودش  ایش گرفته می که حق تو را ادا نکرد. از مھریه

 .٣است
 و از من تمام مھریه را کنم می و در روایتی دیگر آمده: زنی را برای یک ماه نکاح

 ... خواھد می
آن را  الوسائل زیر این روایت بابی را منعقد نموده و کتاب و استادشان عاملی در 

 نامیده است.» باب جواز ندادن مھریه به زنی که از او کام گرفته شده«

 .١١٢: ص االنتصار -١

 .١/٤٩٩: القرآنأحکام  -٢

باب جواز حبس مھریه از زن ممتعه باندازه تخلف او در مدت تعیین شده مگر ایام  :الوسائل -٣
 حیض که مال خودش است.

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٢٦

 )۶جواب شبهه (
 این استدالل از چند طریق سست و ضعیف است:

 . ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما ﴿) اینکه فرموده خداوند: ١
رسد، اما کسی که با وی آمیزش نشده،  که با وی آمیزش شده می ھر کسی به 

شود و قرآن کریم به این حالت اشاره فرموده است، و آن زنی  مستحق گرفتن نصف می
اش از پیش تعیین شده  است که قبل از آمیزش با وی طالق داده شده باشد و مھریه

  :باشد و در این آیه برایش تعیین شده

ن لِ َ�بۡ  ِمن ُموُهنَّ تُ َطلَّقۡ  �ن﴿
َ
وُهنَّ  أ  ُتمۡ فََرۡض  َما ُف فَنِۡص  فَرِ�َضةٗ  لَُهنَّ  ُتمۡ فََرۡض  َوَقدۡ  َ�َمسُّ

 ٓ ن إِ�َّ
َ
وۡ  ُفونَ َ�عۡ  أ

َ
ْ َ�عۡ  أ ِيٱ ُفَوا َّ�  ِ  .]٢٣٧ :ة[البقر ﴾�َِّ�حِ ٱ َدةُ ُ�قۡ  ۦ�َِيِده

 ه مھری برایکد، حال آنید طالق دادینکی یکه با آنان نزدکش از آنیو اگر آنان را پ«
د] مگر ید [به آنان بپردازیا ردهکه مقرر ک] نصف آنچه را  د، [الزم استیا ردهکن یمعھا  آن
 .»اح به دست اوست ببخشدکوند نیه پکسی کا ین حق خود را] ببخشند یه [زنان اکآن

 َف َوَ�يۡ ﴿مانند فرموده خداوند جل جالله:  ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿اما آیه:  
 
ۡ
فۡ  َوقَدۡ  ۥُخُذونَهُ تَأ

َ
َخذۡ  ٖض َ�عۡ  إَِ�ٰ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  َ�ٰ أ

َ
[النساء:  ﴾٢١ اَغلِيظٗ  ًقاّمِيَ�ٰ  ِمنُ�م نَ َوأ

 .باشد می .]٢١
رسیدن به ھمدیگر بعد از عقد را سبب استقرار مھریه در ذمه شوھر قرار داده است، 

به پرداخت أجرت در  با این توضیح فرق این دو را بدان، که برای تخصیص نکاح موقت
ماند، بلکه پرداخت مھریه کامل نکاح ابدی  ای باقی نمی آن غیر از نکاح دائمی معنی

 شایسته تر بود.
دلیل استحقاق مبلغ مقرر در نکاح موقت نزد  ) این استدالل صحیح نیست به٢

 دانند ... جائز میآن را  کسانی که
زبدة األحكام«و در »يرالوسيلة حتر«ین مرجع شیعی است که در کتابش تر بزرگ این

شود به محض عقد نکاح مالک  : زنی که متعه مییدگو می با یک عبارت ھردودر  »
پرداخت کند اگر ھمسر آن را  گردد که بعد از عقد شود و بر شوھر الزامی می مھریه می

آن را مطالبه کند و اگر چه استقرار تمام مھریه بستگی به آمیزش با وی و وفای به 
مکین او در تمام مدت معین است و اگر مرد مدت تعیین شده را بخشید در آن تأمل ت



 ١٢٧  شبهات مخالفین و رد آن

گردد  بخشیده پرداخت نصف مھریه بر وی الزامی میآن را  کنیم اگر قبل از آمیزش می
 .١و اگر بعد از آمیزش باشد تمام مھریه را باید الزامًا بپردازد

متعه و «در کتابشان  کنند می آن دسته از علمای شیعه که نکاح متعه را مباح
 یند:گو می چنین »مشروعیت آن در اسالم

اگر قبل از آمیزش با زن وی را طالق داد و ھمچنین اگر مدت معین را قبل از 
گردد، اما  آمیزش به ھمسر موقتش ببخشاید نصف مھریه نامبرده شده در عقد ثابت می

نکرده باشد مھریه کامل را  اگر مدت مقرر به پایان رسید و با ھر سببی با وی آمیزش
 .٢گیرد میآن را  اند نصف گیرد و بعضی گفته تحویل می

 :یدگو می چنین »متعه و مشروعیت آن در اسالم«استادشان بحرالعلوم در کتابش 
ه در یزش تمام مھریاند بعد از آم ا موقت عقد شدهیاز زنان که با نکاح دائمی ھرکدام 

زن طالق داده شود و در  یاح دائمکزش اگر در نیمد اما قبل از آیآ یعھده زوج درم
 .٣گردد یه در عھده زوج ثابت میزنش ببخشد نصف مھر اح موقت زوج مدت را بهکن

: و اگر بعد از دیگو می »اللمعة الدمشقية«در شرح  »روضة البهية«تابش کدر  یعامل
ه ساقط یمھرز از یچ چ یاو ببخشد ھ از مدت مقرر را به  یا بعضیزش تمام مدت یآم
 .٤زش در ذمه زوج قرار گرفته استیله آمیرا بوسیگردد ز ینم

زش یله آمیله عقد نصف آن و بوسی، بوسشود یم میه در ازدواج تقسیه مھرک یوقت
زش و یه در طالق قبل از آمین قضیو ا ندک یم دایزن استحقاق پ یگرش براینصف د

 یامام یھا عهین امام شیتر بزرگ شھادت ت بهین وضعیانتر است. پس ایبعد از آن نما
 ست.یاح موقت مختلف نکمعاصر در ن

اح متعه نه قبل از دخول و نه بعد از آن طالق وجود ندارد که در نکنیا با توجه به
ابد و در آنجا ی یان میاند پا ردهکه بر آن توافق ک یه ارتباط به محض تمام شدن مدتکبل
ه ی) شبیاح مشھور (ابدکقبل از دخول در نه به طالق کوجود دارد  یاحتمال یا وهیش

 است.

 .٢٤٨ص  :األحكامزبدة و  ٢/٢٨٩ :حتريرالوسيلة -١

 .١١٩متعه و مشروعیت آن در اسالم، ص  -٢

 .٢٦٦کتاب متعه و مشروعیت آن در اسالم، ص  -٣

 .٥/٢٨٥ :الدمشقية متعةـالدر رشح الروضة البهية  -٤

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٢٨

 یعقد نمود تا از و ینین تا مدت معیبه مبلغ مع یدر سفر بود و اتفاق یاگر انسان
ف کن شده ملییافتن مدت تعیان یقبل از پا یرد و نفع ببرد سپس به ھر سببیلذت بگ
تواند  یه مکست بلیآن ن کرا مالیان ندارد زکام ین شھر شد، طالقیا خروج از ایبه سفر 
ا قبل از یطالق قرار گرفته  یجا  ه به کن بخشش یاو ببخشد. و ا مانده را به یمدت باق

رد. پس اگر قبل از دخول باشد نصف و اگر بعد از آن یگ یا بعد از آن صورت میزش یآم
ن متعه ین حالت بیدر  ین صورت فرقیو با ا شود یم ن شده را داراییباشد تمام مبلغ تع

اساس   یاح موقت است بکژه نیه ویه آکن فھم یماند و ا ینم یاح مشروع باقکو ن
م یاح مشروع ندارد چون به تقسکبه ن یه ربطکماند. و اگر طرفداران متعه معتقدند  یم

اح موقت ندارد، کبه ن ین شرط ربطیه با وجود ایم: آیئگو می رده به آنانکه اشاره نیمھر
 .ندارد! یفرق یشرعم با ازدواج کن حیرا در ایز

 لیاح موقت تبدکبر صحت ن یلیرده به دلکه اشاره نیم مھریه به تقسیه آکنیا ایو آ
 .؟!شود یم

 ه: ین آیدرباره ا

﴿ ْ ٓ ٱ َوَءاتُوا ٰ  ءَ لّنَِسا ه اشاره یم مھریه به تقسکد یئگو می چه .]٤[النساء:  ﴾لَةٗ ِ�ۡ  تِِهنَّ َصُدَ�
 موقت است؟!.اح کز درباره نین نیا ایرده است. آکن

به مسأله  یو ربط کند می اح مشروع است بحثکن یھایژگیه از وک یا هیه از مھریآ
 .١ه موضوع بحث ماست نداردک یاح موقتکأجرت در ن

 وهی) به چند ش۷جواب شبهه (
ه توسط کاست  یمه استمتاع از زنیرکه یدر مضمون آ» استمتاع«) منظور از ١

ه و ید بر لزوم مھرکیتأ یبراآن را  عقد شده باشد و خداوند یح مشروع دائمیاح صحکن
اح بعد از که عقد نکنجا آورده است، معلوم است یساقط نشدن آن بعد از استمتاع در ا

 دایپآن را  رساند و ھمسر استحقاق یاثبات م امًال به که را یشدن آن، مھر یقطع
ه قبل از ک ی. مانند طالقباشد یم ریپذ  انکاز آن ام ین ثبوت سقوط بعضیاما ا کنند می

ام گرفتن کگردد. اما بعد از  یه ثابت مین طالق نصف مھریه با اک شود یم زش واقعیآم

 نگاه کن. ٩٨-٩٦و  ٧٩و  ٧٨ص  :األشياءالسائح بر األصل يفبه کتاب  -١
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ردن که ساقط کگردد  یل میتبد یو به عقد شود یم دًا ثابتکیامل اکه یاز ھمسر مھر
 .باشد نمی ریپذ ان که بعد از آن امیمھر

 مه: یرکه ی) آ٢
دًا کیله استمتاع ایه بوسیه مھرکرساند  یرا م ین معنیا ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿

له یه بوسیه عقد در معرض سقوط نصف مھرکرا یاح زکله عقد نیگردد نه بوس یواجب م
له یامل بوسکه یطالق قبل از دخول قرار دارد پس حق زن در خصوص ثبوت مھر

ه کاست  یح دائمیاح صحکجه عقد نینتنجا یگردد. پس استمتاع در ا ید مکزش متأیآم
نجا عقد متعه یان سقوط آن وجود ندارد و اکگردد و ام یله آن ثابت میامل بوسکه یمھر

 ست.ین
ده و به او یاو مقرر گرد یه برایزش شده و مھریآم یه با وک یم زنکمه حیرکه یآ

 ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿د: یفرما ی. خداوند مندک یم انیاند را ب ردهکم نیتسل
د و یا آنان مقرر نموده یه برایموجب عقد صورت گرفته و مھر ه به ک یزشیبا آم ییعن

از آن  یزید چید و حق نداریبپرداز یاملک ه آنان را بهید، مھریرده اکمشان نین تسلیکل

  َف َوَ�يۡ ﴿د: یفرما یم یگریه دیخداوند در آ که چناند. ینکم کرا 
ۡ
فۡ  َوقَدۡ  ۥُخُذونَهُ تَأ

َ
 َ�ٰ أ

َخذۡ  ٖض َ�عۡ  إَِ�ٰ  ُضُ�مۡ َ�عۡ 
َ
 .]٢١[النساء:  ﴾٢١ اَغلِيظٗ  ًقاّمِيَ�ٰ  ِمنُ�م نَ َوأ

د و یا ردهک یگر ھمبستریه با ھمدک ید در حالینک یه آنان را ناقص میو چگونه مھر«
 .»اند م گرفتهکمح یمانیآنان از شما پ

زش شده و نفع یآم یه با وک ندک یم انیرا ب یه مقرر در عقد زنیم مھرکه حیپس آ
 گرفته شده است.

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ه: یآ
ُ
ه ک ندک یم ه امریبه پرداخت مھر ﴾أ

 . باشد یم تاءیجاد ایا

ٰ إِحۡ  ُتمۡ َوَءاتَيۡ ﴿ :هیو آ دھد  خبر می یتاء) قبلی. از پرداخت (إ]٢٠[النساء:  ﴾�قِنَطارٗ  ُهنَّ َدٮ
جاد و خبر واقع یا یه براک یان مفھوم أمریه در مکاست  ین آنان ھمان فرقیو فرق ب

 تم) وجود دارد.یله فعل (آتیبوس

له آنان واقع شده و مرد آن یه بوسک یاز استمتاع سابق ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ه: یآ
ه آن یه مھرکده زند و از مردان خواسته ش یاستمتاع را از آنان بدست آورده حرف م
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ه خواھان اداء أجر کتم) واقع شده یله فعل (آتیه بوسکن استمتاع یزنان را بپردازند. ا
ه آن ھم کرده است کمباح آن را  هکن باشد یشیپ یله عقدید حتمًا بوسیبا باشد یم آن

 .باشد یم ریپذ ان کام یاح دائمکز و نینکاح کفقط با ن
 شان چھار حالت دارند:ی هیجه ھمسران با توجه به مھریدر نت

 زش نشده است.یآم ین نگشته و با وییتع یا هیأ ـ عقد شده و مھر
 زش صورت نگرفته است.یآم ین گشته و با وییه تعیـ عقد بسته شده و مھر  ب

 زش صورت گرفته است.یآم ین نگشته و با وییه تعیج ـ عقد بسته شده و مھر
 زش صورت گرفته است.یآم یو ن گشته و باییه تعید ـ عقد بسته شده و مھر

از آن قبل از  یا بعضیه یم آن حاالت را با توجه به استحقاق تمام مھریرکو قرآن 
 رده است.کان یله طالق را بیبوس ییش جدایدایا بعد از آن را در حالت پیزش یآم

 یاش مشخص نگشته و با و هیه عقد شده و مھرکه آن حالت است کحالت اول: 

 ُجَناحَ  �َّ ﴿ د:یفرما یق داده شده است خداوند در آن باره مزش نشده و طالیآم
ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إِن ُ�مۡ َعلَيۡ  وُهنَّ  لَمۡ  َما ءَ لّنَِسا وۡ  َ�َمسُّ

َ
ْ َ�فۡ  أ ۚ  لَُهنَّ  رُِضوا  َ�َ  َوَمّتُِعوُهنَّ  فَرِ�َضٗة

ۡ ٱ ۡ ٱ َوَ�َ  ۥقََدُرهُ  ُموِسعِ ل ۢ َمَ�ٰ  ۥقََدُرهُ  ِ�ِ ُمقۡ ل ِ  �َع  ٱب
ۡ ا ُروِف� َمعۡ ل ۡ ٱ َ�َ  َحقًّ : ة[البقر ﴾٢٣٦ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

٢٣٦[. 
آنان   ه ھنوز بهکد در آن وقت یست اگر زنان را طالق دادین یچ گناھیبر شما ھ«

ن یه چنکد بر توانگر الزم است یا ردهکآنان مقرر ن یرا برا یا هید و مھریا دهیدست نرسان
اندازه حال خود بھره دادن آن زنان مطلقه الزم   را بھره دھند و بر تنگدست به یمطلقات
 .»اران الزم استکویکبر ن ییخوشخو ه پرداخت آن بهکاست 

زش یآم ین گشته و با وییاش تع هیه عقد بسته شده و مھرکحالت دوم: آنست 
 د:یفرما ینشده و طالق داده شده است. خداوند م

ن لِ َ�بۡ  ِمن ُهنَّ ُتُموَطلَّقۡ  �ن﴿
َ
وُهنَّ  أ  ُتمۡ فََرۡض  َما ُف فَنِۡص  فَرِ�َضةٗ  لَُهنَّ  ُتمۡ فََرۡض  َوَقدۡ  َ�َمسُّ

 ٓ ن إِ�َّ
َ
وۡ  ُفونَ َ�عۡ  أ

َ
ْ َ�عۡ  أ ِيٱ ُفَوا َّ�  ِ  .]٢٣٧ :ةالبقر[ ﴾�َِّ�حِ ٱ َدةُ ُ�قۡ  ۦ�َِيِده

 یا هیشان مھریا ید و براید طالق دادینکزش یه با آنان آمکنیو اگر زنان را قبل از ا«
آن را  ه زنانکنید مگر اید بپردازیا ردهکن ید الزم است نصف آنچه را معیقرار داد

زوج تمام  یعنیاح در دست او است از حق خود در گذرد [کعقد ن که کسیا یببخشند و 
 .»ه را بپردازد]یمھر
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ْ ﴿: شود یم ه شامل آنیحالت سوم: عموم آ ٓ ٱ َوَءاتُوا ٰ  ءَ لّنَِسا [النساء:  ﴾لَةٗ ِ�ۡ  تِِهنَّ َصُدَ�

٤[.  
 یو یبرا یا هیزش شده و مھریآم یه با وک یه زنکو فقھاء بر آن اجماع دارند 

ن یه به لفظ نحله ھمیردن از مھرکر ید تعبیالمثل است و شا ن نشده مستحق مھرییتع
ه کماند  یم یا هین به بخشش و ھدکیزش و تمیه بعد از آمیرا مھریند، زکد ییمفھوم را تأ

ردن خود ممانعت کم ین نبود زن از تسلیپردازد و اگر چن یه میبعنوان مھرآن را  زوج
 نمود. یاش را قبض م هیرد تا مھرک یم

ع اعتبار شود آن ھم یحلقه تشر یبرا یه بعنوان اتمامین ھدید ایحالت چھارم: شا
رده است کم زن نیتسل ین گشته ولییاش تع هیزش شده و مھریآم یه با وک یدر حق زن

 .﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿د: یفرما یخداوند م
آنان مقرر  یه را براید و مھریا از او لذت گرفته یله عقد قبلیزش بوسی: با آمیعنی

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿د. یا د اما به آنان نپرداختهیا ردهک
ُ
ه ک یا هی. مھر]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةٗ  أ

  َف َوَ�يۡ ﴿د. ینکم کد از آن یاست و حق نداربر شما الزم 
ۡ
فۡ  َوقَدۡ  ۥُخُذونَهُ تَأ

َ
 َ�ٰ أ

َخذۡ  ٖض َ�عۡ  إَِ�ٰ  ُضُ�مۡ َ�عۡ 
َ
 .]٢١[النساء:  ﴾٢١ اَغلِيظٗ  ًقاّمِيَ�ٰ  ِمنُ�م نَ َوأ

 امل است. که یردن مستوجب مھرکدن و مس یرس 

ِرٓ�  ا ٔٗ َهنِٓ�  فَُ�ُوهُ  اٗس َ�فۡ  هُ ّمِنۡ  ءٖ َ�ۡ  َعن َلُ�مۡ  ِطۡ�َ  فَإِن﴿  یزیو اگر چ«. ]٤[النساء:  ﴾ا ٗٔ مَّ
  »د، گوارا باد شما رایبخورآن را  دندیشما بخش دلخواه خود به از آن را به

 َ�َما﴿ه: یه پرداخت شده باشد. پس آکرد یگ یانجام م یزین بخشش از چیو ا
زش صورت گرفته و یآم یه با وکاست  یه زنیم مھرکن حیمب ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ

مختصر  ین معنیبه ا یام گرفته شده است. و قرطبکن شده و از او ییاش تع هیمھر

ٰ إِحۡ  ُتمۡ َوَءاتَيۡ ﴿ه: ید: آیبگو یسک: اگر دیگو می ردهک یا اشاره   فََ�  �قِنَطارٗ  ُهنَّ َدٮ
ۡ
ْ تَأ  ُخُذوا

ست ین یافکه کشود:  می او گفته ست به یافک ین معنیا ی. برا]٢٠[النساء:  ﴾ا ًٔ َشۡ�  هُ ِمنۡ 
ن یگردد و ا یم شده و به أخذ از آن برنمیتم) تسلیله فعل (آتیه بوسیه در آن آیرا مھریز

أدا  یو  الزم به یا ضهیاش را بعنوان فر هید مھریرده باکپرداخت ن یرا به و یزیاگر چ
 ند.ک

 آمده:  ین قبل از ویه اکنست یدھد ا ین شھادت میه بر اک یلیو از جمله دال
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ ٓ ٱ تَرِثُوا ۖ هٗ َكرۡ  ءَ لّنَِسا ْ ِ�َذۡ  ُضلُوُهنَّ َ�عۡ  َوَ�  ا  َهُبوا

ٓ  ِض بَِبعۡ  ٓ  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  َما ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
َبّيَِنةٖ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �ِ�َ يَأ ای مؤمنان، برای شما « ].١٩[النساء:  ﴾مُّ

د، تا برخی ید. و آنان را تحت فشار قرار ندھیراه زنان را به ارث برکه به اکست یحالل ن
اری کست آشی] ناشا ب [عملکه مرتکد. مگر آنیرید، پس بگیا ه به آنان دادهکاز آنچه را 

 . »شوند
ن حرمت شامل پرداخت یه اکزور به ارث ببرند  ه زنان را به کرده کخداوند حرام 

ه بردن کفرموده  یاح دلخواه نھکردن آنان از نک و از منع شود یم زیه نیردن مھرکن
م آنان شده یه تسلک شود یم زین نیو شامل ا شود یم ین نھیز شامل ایه نیاز مھر یبعض

شده و  یم ویه تسلیه مھرکان آنین جا میه در ایاز آن را، آ یرند بعضیتا از آنان پس گ
زور بردنش  پرداخت نشده به او   ه بهیه مھرک یم نشده فرق گذاشته، آن زنیه تسلکآن

از آن بگذرند و  یدلخواه خود از قسمت ه بهکنیست مگر ایراث حالل نیعنوان م به 
از آن  یه بعضکوه ین شیا د به ینکع نیشان ضایبر اآن را  م شدهیه فعًال تسلک یا هیمھر

 .١ز باشدیاد نیز ید اگر مالیریرا پس بگ

 متعدد های راه ) از۸جواب شبهه (
َجلٖ  إَِ�ٰٓ ﴿) لفظ ١

َ
َسّ�ٗ  أ ه کت ات متفرقه آمده اسی) بار در قرآن در آ١٨( ﴾مُّ

 :عبارتند از

َجلٖ  إَِ�ٰٓ  نٍ بَِديۡ  تََدايَنُتم إَِذا﴿
َ
َسّ�ٗ  أ  .]٢٨٢: ة[البقر ﴾ُتُبوهُ �ۡ ٱفَ  مُّ

 .»دیسیبنوآن را  دیقرض داد یعاد مقرریگر تا میدیکاگه به «
ِيٱ ُهوَ ﴿ َجٗ�ۖ  قََ�ٰٓ  ُ�مَّ  ِط�ٖ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ

َ
َجلٞ  أ

َ
َس�ًّ  َوأ نُتمۡ  ُ�مَّ  ۥۖ ِعنَدهُ  مُّ

َ
ونَ َ�مۡ  أ ُ�َ ٢﴾ 

 .]٢األنعام: [
امت نزد او یق ید سپس وقت مرگ را مقرر نمود و برایه شما را از گل آفرکاوست آن«

 .»ن ھستیمع یمدت

ِيٱ وَُهوَ ﴿ َّ�  ٰ ِ  ُ�مَ�َتَوفَّٮ ۡ ٱب ِ  ُتمَجرَحۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  لِ �َّ  َ�ٰٓ ِ�ُقۡ  �ِيهِ  َعُثُ�مۡ َ�بۡ  ُ�مَّ  �ََّهارِ ٱب
َجلٞ 

َ
�  أ َسّ�ٗ  .]٦٠[األنعام:  ﴾٦٠ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما يُنَّبُِئُ�م ُ�مَّ  ِجُعُ�مۡ َمرۡ  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  مُّ

 بنگر. ٧٨-٧٥به تحریم نکاح متعه مقدمه استاد ما عطیه محمد ص  -١
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ه در روز به کداند آنچه را  ستاند و می ه در شب روحتان را میکسی کو اوست «
د. ین به سر آیعادی معیزد تا میانگ شما را در آن (روز) بر مید، آن گاه یدست آورد

د خبر یردک قت) آنچه مییسپس بازگشت شما به سوی اوست آن گاه شما را از (حق
 .»دھد می

ْ تُوُ�وٓ  ُ�مَّ ﴿ َ�ٰ  ُ�مُ�َمّتِعۡ  هِ إَِ�ۡ  ا َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َحَسًنا ًعامَّ
َ
َسّ�ٗ  أ  .]٣[هود:  ﴾مُّ

 .»مند سازد عاد معلوم بھرهیتا م یکبھره ن را به د تا شماینکخدا رجوع  یبسو«

ُ ٱ يَُؤاِخذُ  َولَوۡ ﴿ ا ِمِهمبُِظلۡ  �َّاَس ٱ �َّ ُرُهمۡ  ِ�نَوَ�ٰ  بَّةٖ َدآ ِمن َهاَعلَيۡ  تََركَ  مَّ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  يَُؤّخِ
َ
 أ

َسّ�ٗ   .]٦١[النحل:  ﴾مُّ
بر  یا جنبندهچ یرد ھک یشان مردمان را گرفتار میسبب ستم ا و اگر خداوند به«

 .»دھد یمقرر مھلت م یشان را تا وقتیا یاشت ولگذ نمی ین باقیزم یرو

ُ ٱ يَُؤاِخذُ  َولَوۡ ﴿ ْ  بَِما �َّاَس ٱ �َّ ٰ  تََركَ  َما َكَسُبوا ُرُهمۡ  ِ�نَوَ�ٰ  بَّةٖ َدآ ِمن رَِهاَظهۡ  َ�َ  يَُؤّخِ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ 

َ
َسّ�ٗ  أ  .]٤٥[فاطر:  ﴾مُّ
را بر  یا چ جنبندهیرد ھک یسبب گناھانشان گرفتار م بهو اگر خداوند مردمان را «

 .»دھد ین مھلت میمع یشان را تا وقتیا یاشت ولگذ نمی ین باقیزم یرو

َرُ�مۡ  ُذنُو�ُِ�مۡ  ّمِن لَُ�م فِرَ ِ�َغۡ  ُعوُ�مۡ يَدۡ ﴿ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َوُ�َؤّخِ
َ
َسّ�ٗ  أ  .]١٠[ابراهیم:  ﴾مُّ

ن مھلت یمع یآمرزد و شما را تا مدتیرا بخواند تا گناھانتان  یخداوند شما را م«
 .»دھد

ّ�َِك  ِمن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َ� َولَوۡ ﴿ َجلٞ  الَِزامٗ  لََ�نَ  رَّ
َ
َسّ�ٗ  َوأ   .]١٢٩[طه:  ﴾١٢٩ مُّ

ن شده از قبل ییه سابقًا از پروردگار تو صادر شده نبود و آن وقت تعک یو اگر سخن«
 .»شد ینبود عذاب الزم م

 ٱ ِ�  َونُقِرُّ ﴿
َ
ٓ  َما َحامِ رۡ ۡ� َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ءُ �ََشا

َ
َسّ�ٗ  أ  .]٥[الحج:  ﴾مُّ

 .»نیعاد معیم تا میدھ یقرار م ھا رحم م دریخواھ یم هکرا  یزیو چ« 

َجلٖ  إَِ�ٰٓ  فِعُ َمَ�ٰ  �ِيَها لَُ�مۡ ﴿
َ
َسّ�ٗ  أ ٓ  ُ�مَّ  مُّ   .]٣٣[الحج:  ﴾٣٣ َعتِيقِ لۡ ٱ تِ يۡ ۡ�َ ٱ إَِ�  َ�ِلَُّها

]  ی ھست. آن گاه [قربانیھا دهین فایتان تا سر آمدی معیبرا ] انیدر آن [چھارپا«
 .»ق استیت العتیگاھش به ب
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ِ  ِجلُونََك َتعۡ َو�َسۡ ﴿ َجلٞ  َ�ٓ َولَوۡ  َعَذابِ لۡ ٱب
َ
َسّ�ٗ  أ ٓ  مُّ َا  .]٥٣[العنکبوت:  ﴾َعَذاُب لۡ ٱ َءُهمُ �َّ

شان عذاب ینبود بد ینیعاد معیطلبند و اگر م یو به عجله عذاب را از تو م«
 .»دیرس یم

رَ ﴿ مۡ ٱ وََسخَّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َجلٖ  ِريَ�ۡ  ُ�ّٞ  َقَمَر
َ
َسّ�ٗ  ِ�  .]٢[الرعد:  ﴾مُّ

 تکر خود حریدر مس ینیعاد معیمسخر نموده و تا مھرکدام  د و ماه رایو خورش«
 .»کنند می

رَ ﴿ مۡ ٱ وََسخَّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ِريٓ َ�ۡ  ُ�ّٞ  َقَمَر
َ
َسّ�ٗ  أ  .]٢٩[لقمان:  ﴾مُّ

 .»دھند یت خود ادامه مکحر ن بهیعاد معید و ماه را مسخر نموده و تا میو خورش«

رَ ﴿ مۡ ٱ وََسخَّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َجلٖ  ِريَ�ۡ  ُ�ّٞ  َقَمَر
َ
َسّ�ٗ  ِ�  .]١٣[فاطر:  ﴾مُّ

 .»تندکن در حریعاد معیتا مھرکدام  د و ماه را مسخر نموده ویو خورش«

ّ�َِك  ِمن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َ� َولَوۡ ﴿ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  رَّ
َ
َسّ�ٗ  أ  .]١٤[الشوری:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  لَُّقِ�َ  مُّ

ان آنان یمھلت داده شوند م ینیعاد معیه تا مکو اگر آن سخن از پروردگار تو نبود «
 .»شد یصله داده میف

رۡ  ُذنُو�ُِ�مۡ  ّمِن لَُ�م ِفرۡ َ�غۡ ﴿ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ُ�مۡ َوُ�َؤّخِ
َ
َس�ًّ  أ  .]٤[نوح:  ﴾مُّ

 .»ر اندازدین به تأخیقات معیگناھانتان بگذرد و شما را تا ماز «

ن َوِمنُ�م﴿ ٰ  مَّ ۖ َ�بۡ  ِمن ُ�َتَو�َّ ْ لُُغوٓ َوِ�َبۡ  ُل َجٗ�  ا
َ
َسّ�ٗ  أ  .]٦٧[غافر:  ﴾قِلُونَ َ�عۡ  َولََعلَُّ�مۡ  مُّ

ھا] جانش گرفته  ردن دورانکن [سپری یش از ایه پکسی است کو از شما « 
 .»دیه خرد ورزکد و باشد ین برسیدھد] تا به مّدتی مع میشود و [مھلت  می

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ه: ین لفظ تنھا در آیا
ُ
 ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

نجا ین لفظ در ایه اکن بود یو بھتر ا کنند می طرفداران متعه گمان که چنانآمده ین
ن یردن آن در اکر نکه سبب ذک ینیب ید. میآیبه وجود ن یر شود تا اختالفکه ذین آیدر ا

 ست؟یه چیآ
ار است، کذره عقل در وجودش داشته باشد سبب آن واضح و آش که یک یسک یبرا
اح متعه است، کاند درباره ن اند و گفته ردهکافترا  یه بر وک یا هین آیه اکنست یو آن ا

متعه نباشد  یه در معنکنیو نه از دور، و ا یکه ندارد نه از نزدیبه آ یمطلقًا ارتباط
ع یه قرآن تشریاح متعه با آکاند. اگر خداوند ن ردهکمشخص آن را  ج خداوند و رسولش
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َجلٖ  إَِ�ٰٓ ﴿ن لفظ یا ای کنند می گمان که چناننمود  یم
َ
َسّ�ٗ  أ ه ثابت ین آیرا در ا ﴾مُّ

نمود.  یقرآن نسخ نم ن حرف را ازیآن اختالف وجود دارد. و ا یه حوالکرد ک یم
: در مورد دیگو می یگری: درباره متعه ددیگو می یکیشد.  یه درست نمیاختالف بر آ

 است. یاح دائمکن
ه ین آیاند ا ه گفتهکن آمده یار از اصحاب و تابعیبس یاتیند: روایگو می هکنیو اما ا

 .اح موقت استکدرباره ن
 ن است:یجوابش چن

ن قرائت یا که چنانه آحاد است، کآمده بلیاد نیت زین روایرا ایدروغ است ز یکن یا
 ن است:یل چنیان آن به تفصینادر است و ب

ه در که آحاد است و قرائت آن برخالف آن است کست بلیت متواتر نین روایا -١
 قرآن مسلمانان آمده است.

عباس  عب و ابن کبن   یه از ُابک: و آندیگو می نیرش چنیدر تفس یر طبریجر ابن

إىل أجل « ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿اند:  ن قرائت نمودهیه را چنین آیه اکت شده یروا

ست یه در قرآن آمده و جائز نکاست  یزیچ ه مخالف با آن کاست  یقرائت ﴾»مسمى
در آن باره  یقطع یثیه حدکد یتاب خدا اضافه نماکرا به  یزیچ یچ احدیھ یبرا

 .١نگذارد یمخالفه آن باق یرا برا یه عذرک یثیامده باشد، حدین

َجلٖ  إَِ�ٰٓ ﴿اده یرا با ز یو اب ابن عباسه قرائت کنیبعد از ا» ضاحیاإل«در  یسیالق
َ
 أ

َسّ�ٗ  ند، کقرائت آن را  ه امروزکست یجائز نھیچکس  ی: برادیگو می ندک یم رکذ ﴾مُّ
ث آحاد ثابت یله احادیاست و مخالف قرآن است و قرآن بوس یرین قرائت تفسیرا ایز

 .٢شود ینم
 ه: ین آین به ایاز مبتدع یا  ل طائفهک: دیگو می »المعلم«در  یمازر
ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿

ُ
 ﴾أ

 مسعود.  و در قرائت ابن

 .٤/١٥ :البيانجامع  -١

 .٢٢٢ص  :اإليضاح -٢
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 ﴾»إىل أجل« ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
مسعود شاذ و خالف قرآن است و نه بعنوان قرآن و  ابنه قرائت ک کنند می استدالل

 .١ستین یردن به آن الزامکشود و عمل  یآن عمل نم ث به ینه حد

 ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ه: یه به آک یسک: و اما استدالل آن دیگو می نیجصاص چن
ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ 

ُ
 یک چ ینزد ھ )إىل أجل مسمى( یو قرائت ُاب ندک یم استدالل ﴾أ

] نزد ما در األجللمه [کست و ی] در تالوت جائز ناألجللمه، [کاز مسلمانان اثبات 
 .٢ستیقرآن ثابت ن

 هکه متعه مباح بوده است، بلکم ینک یار نمکانآن را  : مادیگو می نیچن یو راز
ب در یند عکت آن داللت یه بر مشروعیر اگر آین تقدیم نسخ شده است. بنابرایئگو می

 ابن عباسو  یشان به قرائت ُاب کتمس ین جواب ھم براید و ایآ یھدف ما بحساب نم
ه متعه کن داللت دارد یرا آن قرائت فرضًا اگر ثابت باشد فقط بر ایست، زیافکز ین

دا شده و دالئل یم: نسخ بر آن پیئگو می هکم بلیندار یه ما در آن اختالفکمشروع بوده 

جار و  (إىل أجل مسمى)ن قرائت شاذ یه اکنیبرد. سپس ا ین نمیما را از ب یرأشما 
ن ییه مدت تعک یدر حال» عقد«مجرور است و متعلق به لفظ استمتاع است نه خود 

 شده به خود عقد متعلق است ... .
 .اند! دهیرده و نفھمکشان را با دست خود باطل  ی نجا متعهیاز ا
مسلمانان است، با  یھا قرآن ات موجود دریخالف آ ن قرائتیثابت شود ا یوقت -٢

را شرط یست زیند. پس قرآن نک ین حال ھم از حد آحاد بودنش تجاوز نمیا
 .ست!یه تواتر نکقرآن بودنش ثبوت تواتر است 

ه قرائت شاذ و نادر به کدر علم اصول ثابت شده  یه وقتکنیست ایه از قرآن نکاما آن
 باشد یم اتیر آیست و مانند تفسیرا متواتر نیتالوت شود ز شود تا یعنوان قرآن ثابت نم

 یدانند در ثبوت قرآن مانع یه تواتر را شرط نمک یسانکست و اما ین حجت نیو ا
در علم اصول  که چنانسنت نسخ گردد  یل ظنیقرآن با دل یل ظنیه دلکنند یب ینم

را اگر قرآن یاست ز دهیست و از جانب خدا نازل نگردیه قرآن نکثابت است. پس وقتی 

 .٢/١٣٠ :الـمعلم بفوائد مسلم -١

 .٢/١٤٨: القرآنأحکام  -٢
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ز یجا ید و وقتیگرد  یت مردم قرائت میو در ب ھا محرابم و در یافتی یبود در قرآن م
ما  یست و قرآن موجود و اجماع اصحاب بر آن برایه از قرآن نکگردد  یست روشن مین
 یست ھرچند در قرائت ُابیه دو سوره قنوت از قرآن نک ینیب یا نمیاست، آ یافک

ن یه متعه بعنوان قرآن ثابت نشده به این آیاست. و اھمچنین  نیا موجود ھستند؟
 یثر علماکاند و ا ردهکاجماع  یعثمان یھا قرآن ه اصحاب بر ننوشتن آن درکل یدل

ند و وجود آن ینما یبعنوان قرآن تالوت مآن را  یه آنچه صحابکن باورند یُاصول بر ا
را در یشود ز یله آن استدالل نمیبوس یچ موضوعیبعنوان قرآن ثابت نشده است بر ھ

 اصل باطل است.
ه سنت کت نشده یرا روایست، زیز ثابت نیتر بعنوان سنت ن ح یصح یو اما بنابر رأ

ن ید، تنھا ایرسان یامبر میبه پآن را  ن بود سند آن،یاست، اگر چن ج امبریده به پیرس
ر نموده است، و در یباشد و بس و به لفظ خود از آن تعب یه تنھا فھم صحابکمانده  یباق

را فقط اجتھاد است، و اگر یست، زیحجت ن یصحاب یه رأکده یعلم اصول روشن گرد
امبر ی، تعدادی پج رد ھمانند قول رسول خداک یانجام آن ملزم م ما را به  یقول صحاب
رستاده است. به ما ف یرسول را برا یکه فقط ک داند یم آمد، و خدا یبوجود م

 یاح موقت) به قرائت شاذکردن متعه (نکمباح  یه براکست یح نیوجه صح چ یھ
ه کست یشتر نین بیرا از اینسبت داده شده است، ز یصحاب یکه به کاستدالل نمود 

 .باشد یم خودش مخصوص به یاجتھاد یرأ یک
است، و ث آحاد یت مانند حدیست نھاین قرائت متواتر نیه اکثابت شود  یوقت -٣

ه کاح موقت در صدر اسالم حالل شده است بلکه نکم ینک یار نمکن را انیما ا
ن حرف نازل یه اک یا نه، وقتیه قرآن بر آن داللت دارد کحرف بر این است 

 باشد یم ست، پس منسوخیه در قرائت مشھور ثابت نکست ین کیشده باشد ش
 د.یف نسخ گردن حریه حرام شد اک یه مباح بوده است و وقتک یو وقت

 تر از آن معارضهیل قویم با دلینکث آحاد استدالل یر مانند حدین تفسیاگر به ا -٤
ه موجود در سوره مؤمنون و یل دو آیرا قرآن برخالف آنست به دلیز شود یم

ه یه آک کنند می ن اشارهیو به ا کنند می م متعه داللتیبر تحر ھردوه کمعارج 
ابن اح موقت نازل نشده است و بدنبال آن قرائت کسوره نساء در مورد ن

ه کن ی) از ایأجل مسم ین حرف (إلیه اک یگردد. زمان یساقط م بعباس
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ح تر یصح یث نبویو حد یله نص قرآنیوس ست و به یشتر نیث آحاد است بیحد
 .شود یم از آن با آن مقابله

ٰٓ  إِ�َّ ﴿ : هی: قرائت شاذ و نادر است و آدیگو می رشیآلوسی در تفس زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
 َما أ

يۡ  َملََكۡت 
َ
است و قرائت شاذ توان  یم آن قطعکح ندک یم م آن داللتیبر تحر ﴾ُنُهمۡ َ�ٰ �
 ندارد.آن را  تعارض با
 اح موقت داللتکم نیامت بر تحریتا روز ق یح قطعیح صریث صحیاحاد که چنان

 گذشت جمھور علما برخالف آن ھستند. که چنانو  کنند می
تر از آن در برابر آن  ین قرائت شاذ و قرائت قویه اکنیم: با وصف ایئگو می و -٥

 یل در قوت مساویدل ھردوه کم ینکقرار دارد و اگر بعنوان جدل فرض 
دو  ن آن یل حرمت بیم دلیم حالل و حرام تعارض دارند تقدکھستند و در ح

 کم حرام به تریرا تقدیاصول منع بر مباح مقدم است ز را در علمیاست ز یالزام
گردد  یاب حرام منجر مکردن به ارتکل مباح یم دلیو تقد ندک یم تیمباح سرا

 اب حرام است.کمباح بھتر از ارت کو تر
را یند زکن داللت یام گرفتن از زن تا مدت معکه بر کوجود ندارد  یزیه چیدر آ -٦

رد. یام بگکاز زنان  ینیه تا مدت معکشما حالل شده  یخداوند نفرمود: برا
 د.یه آنان را بپردازید مھریا ام گرفتهکه از آن ک یه فرمود: آن زنکبل

ند ک یر شده باشد بر متعه زنان داللت نمکاگر اجل در قرآن ذ یبا فرض جدل -٧
 ین است ـ آن زنیرش چنیه است، پس تقدیه مدت داخل مھرکرا جائز است یز
، ھنگام فرا ینید تا مدت معیا ردهکزش یآم یه با ویز قرار دادن مھره بعد اک

 د.یه آنان را بپردازین مھریدن مدت معیرس
م، در آن یح بدانیاند را صح ردهکر که ذک یادینست: اگر آن قرائت زیگر اید یو جواب

 یسکه کل بر آن وجود دارد یه در آن دلکاح موقت وجود ندارد، بلکن یبر مباح یلیدل
ه بر او یب شده پرداخت مھرکرده و حرام را مرتکزش یاح حرام با زن آمکله نیه بوسک

گردد  یم یه الزامیاح موقت مھرکزش در نیم: بعد از آمیئگو می واجب است و ما
ده را یزن خواب که چنانگردد،  یه بواسطه آن حّد زنا ساقط مک یا خاطر شبھه به
 زشیآم یه زن خودش است با وکنیا اعتقاد اده و بیه بر تخت خواب او خوابکند یب یم
 ن است.یز چنینجا نیگردد، در ا یواجب م ین شبھه مھرالمثل بر ویخاطر ا  به ندک یم



 ١٣٩  شبهات مخالفین و رد آن

] به استمتاع تعلق دارد نه به خود یأجل مسم ین قرائت شاذ [إلیم: ایگوئ یم -٨
خود عقد تعلق  اح موقت بنا به مذھب آنان، به کن شده در نییعقد و مدت تع

شدگان  اح کشود: اگر با ن ن مییه چنیآ یدارد و به استمتاع تعلق ندارد و معن
د و یآنان بپرداز امل به کصورت   شان را بهی  هید مھریام گرفتک ینیتا مدت مع

گذشت  امل به که یه وجوب مھرکن توھم است ین عبارت زائد دفع ایده ایفا
ه یاست [ثلث مھردر عرف مشھور  که چنانن شده تعلق دارد ییمدت تع

ن یین مدت تعیگردد] پس ا یر میاح تأخکپرداخت و دو ثلث آن تا مدت بقاء ن
ن نباشد زن بعد از یگردد و اگر چن یار او حاصل میردن با تصرف زن و اختک

أجل  ىلإ[ه را خواستار شود و اگر یتواند تمام مھر یزش شرعًا میمرتبه آم یک

ه به کنیست با ایح نیعمر صح یمتعه به درازند نزد آنان کد یعقد را مق] مسمى
 آور است! ن تعجبیه اکح است یاجماع خودشان صح

] جار و مجرور و به استمتاع تعلق یأجل مسم یإلن قرائت شاذ [یم: ایگوئ یم -٩
اح کن شده در نیه مدت معکست، و واضح است یخود عقد متعلق ن دارد و به 

است و به استمتاع تعلق ندارد با  خود عقد متعلق روان متعه به یموقت نزد پ
ن مدت را ییه تعکنست ینزد آنان مقرر است و آن ا یه با سبب جزئکنیتوجه به ا

ن نشده باشد ییاند، و اگر مدت در آن تع صحت عقد قرار داده یبرا یشرط
زش یند: اگر قبل از آمیگو می لین دلید، و به ایآ یحساب نم  ازدواج موقت به

 گردد. یم یالزام یه بر وید، پرداخت مھریمدت را به او بخش
أجل  یات و اقوال امامان شان درباره [إلیم: طرفداران متعه روایگوئ یم -١٠

درھم  ا قرائت استیسوره نساء از طرف خدا نازل شده  ٢٤ه ی] در آیمسم
 و متناقض است! برھم   و

 گردد: یر مکات معتبرشان ذیاز روا ین مجموعه ایو در پائ

أجل  (إىل ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ن نازل شده است: یه چنیآ ند:یگو می -أ

ُجورَُهنّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  )یمسم
ُ
 ﴾أ

 ت شده است: ین روایجعفر چن یاز أب



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٤٠

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  )یأجل مسم (إىل ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .١﴾َفرِ�َضةٗ  أ

 ن:یچن نی: ادیگو می و ندک یم تیاز ابوعبدالله روا یافکدر اصول  ینیلک

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  )یأجل مسم (إىلُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ 
ُ
 .٢﴾َفرِ�َضةٗ  أ

: به او گفتم، دیگو می .ندک یم تیرش از ابوعبدالله روایدر تفس یاشیو استادشان ع
 ؟ گفت: فرموده خدا: ییگو می درباره متعه چه

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
ۚ  )یأجل مسم (إىل أ  ُجَناحَ  َوَ�  َفرِ�َضٗة

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ   .٣﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
 : ندک یم تین روایرش چنیدر تفس یو استادشان قم

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  )یأجل مسم (إىل ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .﴾َفرِ�َضةٗ  أ

 .٤باشد یم ل بر متعهیه!! دلین آی: ادیگو می صادق 
 ه: ین آیه اکنیب) درباره ا

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .﴾فَرِ�َضةٗ  أ

ه گفته ک کنند می تیر روایاز ابوبص یسیو احمد پسر ع یو طوس ینیلکنازل شد 
 ردم گفت: در قرآن نازل شده است: کاست: از ابوجعفر درباره متعه سؤال 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ 
ُ
ۚ  أ  �ِيَما ُ�مۡ َعَليۡ  ُجَناحَ  َوَ�  فَِر�َضٗة

 ٰ  .٥]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
 تیاز عبدالرحمن پسر عبدالله روا ینیلکو » اإلجياز  خالصة«د در یاستادشان مف

د گفت: از یاح موقت پرسکفه از ابوعبدالله درباره نیدم ابوحنیه گفت: شنک کنند می

 نگاه کن. ٤٤٨-١٤/٤٤٧ نوری: الوسائلمستدرك به  -١

 .٥/٤٤٩کلینی در کافی:  -٢

 .١/٢٦٠ العياشی در تفسريش: -٣

 .١/١٣٦ القمی در تفسريش: -٤

و  ٣/١٤١و در استبصار:  ٢/١٨٦، و طوسی در تھذیبش: ١ح  ٥/٤٤٨کلینی در اصول کافی:  -٥

و در  ٢٠/٢٢٥ :العقولمرآة ، و مجلسی در ١ح  ١٤/٤٣٦: الوسائلو  ٢٠ح  ١٠٣/٣١٥: البحار

 گفته که این حدیث حسن و مانند صحیح است. ١٢/٢٩ :األخيارهتذيب 

                                           



 ١٤١  شبهات مخالفین و رد آن

ام: به من بگو  دهی؟ گفت درباره متعه حج از او پرسینک یاز دو متعه سؤال م یکدامک
؟ یا تاب خدا را نخواندهکا یو منزه است خدا آ کا متعه زنان حق است؟ گفت: پایه آک

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
فه گفت: به خدا سوگند یابوحن ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

 .١ام نخواندهآن را  ه ھرگزکست یا ه یآ ییگو
 ه: ین آیه گفته است: اکرده کت یاز ابوجعفر روار و او یرش از ابوبصیدر تفس یاشیع

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
ۚ  أ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ�  فَرِ�َضٗة

 ٰ   .]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
افت مرد یان یان شما پاین شده مییه مدت تعک یندارد وقت یالکنازل شد گفت: اش

 یگری: تو را با أجل و مدت ددیگو می ند،کآن مدت اضافه  مرد به یزن و زن برا یبرا
ست تا یحالل ن یاح وکر تو نیغ یت زن، برایخود حالل نمودم. البته با رضا یبرا

 .٢ابدیان نیض است پایه دو حکاش  عده
ه گفته است: درباره متعه کرده کت یر پسر محمد رواکاألسناد از ب  در قرب یریحص

 دم گفت: یاز ابوعبدالله پرس

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
ۚ  أ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ�  فَرِ�َضٗة

 ٰ  .٣]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
از مفضل پسر عمر از ابوعبدالله  ٨٥ص  یطوالن یتیصفا در بصائرالدرجات در روا

ه خدا در قرآن حالل نموده متعه زنان است ک ییزھایرده ... از جمله آن چکت یروا
 د: یفرما یه خداوند مکھمانگونه 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
ۚ  أ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ�  فَرِ�َضٗة

 ٦ح  ١٤/٤٣٧: الوسائلو به  ٦ح  ٥/٤٤٩: الفروعو کلینی در  ٣٩در متعه: ص  اإلجيازخالصة  -١
 درباره این حدیث گفته حدیث حسن است. ٢٠/٢٢٩: العقولمرآة بنگر. و مجلسی در 

 ١/٤٣٦بنگر، کاشانی در تفسیرش صافی:  ٦٥و نوادر احمد بن محمد ص  ٨٦ح  ٢٥٩ به العياشی: -٢
ح  ١٤/٤٧٧، عاملی در وسائل: ٢٣/٧٣و مجلسی در بحار:  ١/٣٦٠و بحرانی در تفسیرش برھان: 

 .١٤/٤٤٩ نوری: الوسائلمستدرك ، و ٦

 بنگر. ٢١ص  قرب األسنادو  ١٧ح  ١٤/٤٣٩ :الوسائلبه  -٣

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٤٢

 ٰ  .١﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�

 ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿اند  ن خواندهیه را چنیه آکج) درباره اقوال امامانشان 
ه گفته: کرده کت یر از ابوجعفر روایرش از ابوبصیدر تفس یاشیع »یأجل مسم ی(إل

 نمود:  یابوعبدالله قرائت م

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  )یأجل مسم (إىل ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
ۚ  أ  ُجَناحَ  َوَ�  فَرِ�َضٗة

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ   ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
ان مدت یازدواج سپس بعد از پا یبا و ینیه تا مدت معکن است یگفت: آن چن

 .٢دید آیپد یزیچ
 گفت:  یم بابن عباسآورد: و  ین مین حرف را چنیرش ایدر تفس یاشیدوباره ع

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  )یأجل مسم (إىل ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما ﴿
ُ
 .٣﴾َفرِ�َضةٗ  أ

ه با یت جعفر پسر قولویروا ر ناسخ و منسوخ قرآن سعد پسر عبدالله آمده: بهیدر تفس
 ن خواندند: یه راچنیابوعبدالله آاسناد خود گفته: ابوجعفر و 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  )یأجل مسم (إىل ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .٤﴾َفرِ�َضةٗ  أ

نگونه یه را ایعباس آ : ابن دیگو می نیچن »عللهالفقيه و«تاب کدر  یه قمیابن بابو
 قرائت نمود: 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  )یأجل مسم (إىل ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .٥﴾َفرِ�َضةٗ  أ

عه یگروه ـ ش یکه تنھا کم طرفداران متعه یریگ یجه میاز تمام آنچه گذشت نت

ا فرموده خدا و یاختالف دارند آ )یأجل مسم (إىلـ ھستند در جمله  یدوازده امام

 بنگر. ٥ح  ١٤/٤٧٦ الوسائل:و به  ٨٥ص  :درجاتبصائرالصفا در  -١

ح  ٣١٥-١٠٣/٣١٤: البحارو  ٧ح  ١٤/٤٧٧ :الوسائلو به  ٨٧ح  ١/٢٦٠در تفسیرش:  العيايش -٢

 بنگر. ١٤/٤٤٧ :الوسائلو به ، ١٧

 بنگر. ١٥ح  ١٠٣/٣١٤: البحارو  ٢٠ح  ١٤/٤٤٠ :الوسائلبهو  ٨٥ح  ١/٢٥٩در تفسیرش:  -٣

 بنگر. ٦ح  ١٤/٤٤٨ نوری: مستدركو  ١٢ح  ١٠٣/٣٠٥: البحاربه  -٤

 بنگر. ١٣ح  ١٤/٤٣٨ :الوسائلبه و  ١٧٣ص  والعلل ٣ح  ٣/٢٩٢ :الفقيه -٥

                                           



 ١٤٣  شبهات مخالفین و رد آن

ه است اگر قبل از فرموده خدا: یا قرائت؟ و اگر آیه است یا آیآ یگریعبارت د به 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿
ُ
 ا بعد از آن؟؟یاست  ﴾َفرِ�َضةٗ  أ

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� ﴿بعد از: آن را  یبعض
ُ
قبل از آن ثابت آن را  یو بعض ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

 .اند ردهک
ن یا اده از طرف خدا است ...ین زیه اک ندک یم ادعاھرکدام  اد ویاختالفات چقدر ز

از قرآن  )یأجل مسم (إىله لفظ ک ندک یم ن دالتیند بر اکداللت  یزیاختالف اگر بر چ
 .ست!!ین

فََ� ﴿ د:یفرما یخداوند م
َ
ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ  َءانَۚ ُقرۡ لۡ ٱ َ�َتَدبَُّرونَ  أ َّ�  ْ  �ِيهِ  لَوََجُدوا

ٰ خۡ ٱ  .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢ �َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�
را در آن  یادیر خدا بود اختالفات زیه اگر از طرف غکنند ک یتدبر نما در قرآن یآ«

 .»افتندی یم
شان از چند  ی ن نص مقطوع بر جواز متعهیا ابن عباسث یاما استدالل شان به حد

 :شود یم ق جواب دادهیطر
اند  آن اشاره نموده به یبرکال در سنن که چناناند  ردهکت نیامل رواکث را بطور یحد
 .١باشد یم ثیتب حدکث موجود در ین متن حدی...، و ا

 در سنن: یھقیت بیالف) روا
ت شده گفت: متعه در یروا شابن عباسعب از کده از محمد پسر یپسر عب یاز موس

به  یمرد )یأجل مسم (إىل ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما ﴿ه را ین آیاول اسالم بوده و ا
ازش یدانست از ن یه مکاز آن نداشت. به آن اندازه  یشد و شناخت یداخل م یشھر
ن یند تا اکش را حفظ و امورش را اصالح یاالکنمود تا  یازدواج م یبا زن شود یم فارغ

َ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ه نازل شد: یآ مَّ
ُ
را  یه، خداوند اولیتا آخر آ .]٢٣[النساء:  ﴾ُتُ�مۡ أ

ٰٓ  إِ�َّ ﴿ه از قرآن: ین آینسخ و متعه را حرام نمود و ا زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ﴾ُنُهمۡ َ�ٰ �

 ن فرج حرام است.یر از اید و غینما یق میآن را تصد

-٦/١٣٤ شوكانی: األوطارنيل، و ٢٠٦-٧/٢٠٥، و سنن کبری بیھقی: ٤/٢٦٩ :األحوذيحتفةبه  -١
 نگاه کن. ٤٣٠-٤٢٩و الحازمی در کتابش ـ ناسخ و منسوخ از آثار: ص  ١٣٥

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٤٤

 :یت ترمذیب) روا
ت شده است، متعه در صدر اسالم بوده یعب رواکده از محمد پسر یپسر عب یاز موس
ه در آنجا کآن مدت  یاز آن نداشت برا یچ شناختیآمد و ھ یبه شھر م یاست، مرد

رد و امورش را ک یش حفظ میش را برایاالکنمود،  یازدواج م یند با زنیگز یاقامت م

ٰٓ  إِ�َّ ﴿د: یه نازل گردین آینمود تا ا یاصالح م زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ﴾ُنُهمۡ َ�ٰ �

 ن دو حرام ھستند.یر از ایتمام عورات غعباس گفت:   ابن

 :یت حازمیج) روا
ابن درباره  یعب فرظکدم از محمد پسر یه شنکت شده یده روایپسر عب یاز موس

ش وارد شھر یاالکگفت. گفت: متعه زنان در صدر اسالم بوده، مرد با  یسخن م عباس
ند، ک ینگھدارش را نزد خود یاالکش حفظ و یه صنعتش را براکنداشت  یسکشد،  یم

ه را ین آینمود و ا یازدواج م یگردد با زن یازش برطرف مین داشت نیقیه کآن اندازه  به
 خواند:  یم

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  )یأجل مسم (إىل ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 ﴾َفرِ�َضةٗ  أ

َ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿د: یه نازل گردین آیتا ا مَّ
ُ
 ] تا٢٣[النساء:  ﴾َوَ�َناتُُ�مۡ  ُتُ�مۡ أ

﴿ ۡ ن بود اگر ینمودم و احصان چن ک. متعه را تر]٢٤[النساء:  ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ
گذاشت و از ھم  یم ینزد خود باقآن را  خواست یداد و اگر م یخواست طالقش م یم

 ست.یآن دو ن یاز امر برا یزیچ چیگرفتند و ھ یارث م
 یق موسیھمه از طر یو حازم یو ترمذ یھقیف است، بیث ضعیحد نیدوم: ھمانا ا

 اند. ردهکت یده روایپسر عب
ح بود اگر ین اسناد صحی: ادیگو می نیت مانند سابق چنیبعد از آوردن روا یحازم

 .١دیونت گزکبوده و در ربذه س یه ربذکده در سند آن وجود نداشت یبن عب  یموس
 ابن عباسعب از کق محمد پسر یاز طر یآنچه ترمذ : امادیگو می حجر در الفتح  ابن

شد و  یوارد م یبه شھر یابراز داشته است، گفت: متعه در صدر اسالم بوده است مرد
د با یگز یزد در آنجا اقامت م  می ه حدسکاز آن نداشت و به آن اندازه  یچ شناختیھ
ف و شاذ است با یند، اسنادش ضعک یش نگھداریرد تا متاعش را براک یازدواج م یزن

 .٤٣٠حازمی بعد از ایراد روایت مانند سابق ص  -١
                                           



 ١٤٥  شبهات مخالفین و رد آن

ب] یالتھذ  بی. و در [تقر١ه درباره علت مباح بودن آن گذشتک یلیتوجه به آن دال
 ٢.»بود ین شش سالگیف است و در سنیده ضعیپسر عب یموس«گفته: 

ن خوانده: یه را چنیه آکث عبدالله پسر مسعود یو اما استدالل نمودن آنان به حد

 تا آخر ... . »)یأجل مسم (إىل ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
را به  ینجا گفته امام مازریوجه گذشت و در ا یکشتر از ین قرائت قبًال بیجواب ا
 م.ینما یآن اضافه م

ق آحاد نقل یرا از طریست زین قرائت نزد ما حجت نی: ادیگو می للهھا رحم یمازر
ن یث واحد در ایبه حدردن کگردد و عمل  یث آحاد ثابت نمیله حدیشده و قرآن بوس

 ست.ین یح الزامیقول صح ه از قرآن است بنا به کنیمبنی بر ا ھا نقلچنین 

 َ�َما﴿ن جمله را یمسعود ا ه ابنکند کن را اثبات یه اکن است یمخالف ملزم به ا
بعنوان قرائت رسول خدا قرائت نموده است.  )یأجل مسم (إىل ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ

دھند و اگر مخالف  یمسعود نسبت م به خود ابن آن را  ریتب تفسکاز  یھرچند بعض
 ج تواند افتراء از طرف او بر خدا و رسولش ید و ھرگز نمیاثبات نماآن را  نتوانست

 گردد. یم یالزام
ه قرائت رسول کند کتواند ثابت  یه نمک ندک یم ملزم یو مسلمانان را به قرائت شاذ

 است. ج خدا

 ق:ی) از چندطر۹جواب شبهه (
 که چناننازل شده  یاح دائمکست و در مورد نیم و منسوخ نکه محیھمانا آ )١

ت شده است یمانند آن روا بابن عباسو  لشهیم، و از عایردکان یقبًال ب
. ... 

 فرموده است: لشهی: عادیگو می ]٢٢٣-٢٢ص  :اإليضاح[در  یسیابومحمد ق
 ه:ین آیله ایخداوند متعه را بوس

 .٩/٧٧: الفتححجر در  ابن -١

 .٤/١٦عقیلی:  والضعفاء الکبیر. ٤/٢١٣: میزانـالاش در  و به ترجمه ٥٥٢ص  :التهذيبتقريب  -٢

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٤٦

ِينَ ٱوَ ﴿  ٰٓ  إِ�َّ  ٥ ِفُظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ﴾ُنُهمۡ َ�ٰ �

 ].٦-٥[المؤمنون: 

 کا [بر] ملیمگر بر ھمسرانشان  دارند ] نگاه می کشان را [پایھا ه شرمگاهکو آنان «
 .»شانینھایمی

 رده است.کحرام  
 کح و نه ملیرا متعه نه ازدواج صحین گفته حسن است، زی: ادیگو می ابو محمد

 کر از زن (ھمسر) و ملیغ ه حفظ فروج و عورات را به ین آین است، خداوند در ایمی
 ست ... .یح نیاح صحکن و نه نیمی کاح موقت نه ملکن واجب نموده است، و نیمی

رمنسوخ است اما در مورد یم و غکه محیه آکرده کر کذ بعباس  از ابن یسیق
 .١ح نازل شده استیاح صحکن

و از او  یا ردهکازدواج  یه با وک ی: آن زنشود یم نیه چنیآ ین گفته: معنیبنابرا
استمتاع با  شود یم را وجوبًا دارااش  هیم باشد مھرکز ید اگر لذت گرفتن نیا ام گرفتهک

 است.ح یاح صحکن قول نیتوجه به ا
ن یه مفسریشاف را قبول و اقوال بقکدر  یه قول زمخشرکست ین انصاف نیا )٢

ه به ک یامکنار بگذاریم، خصوصًا در احکرا  یبا مقام و منزلت نزد امت اسالم
 هکست بلیه فقط قائل به نسخ نک یاند و خصوصًا زمخشر ردهکح ینسخ آن تصر

ر یدر ملخص تفس یسفن که چنانر نموده کت شده ذیاکقول ح یکمانند آن را 
 ارا گفته است. کآشآن را  شافک

ا منسوخ است؟ یه متعه آیبه سؤال شده درباره آیم پسر عتکه از َح کو اما گفته شان: 
 گفت نه.

 جواب:
 ف است.یز ضعیق ما و آنان نیث از طرین حدیا

 ل:یق اھل سنت به چند دلیاما از طر
دن از یحبان گفته است و به شن ابن که چنانبه مدلس است یم پسر عتکَح  -١

ل ضعف آنست مگر ین دلیست و ایح ننموده است سندش متصل نیتصر سیعل
 د!یح نمایتصر سیدن آن از علیه به شنکنیا

 .٢٢١ برای ناسخ و منسوخ قرآن: ص اإليضاح -١
                                           



 ١٤٧  شبهات مخالفین و رد آن

ان یخ والدتش نمایه آن ھم از تارکده است ینرس سیبه به علیم پسر عتکَح  -٢
متولد  یاند: سال چھل و پنج ھجر گفته یم سال پنجاه و بعضکرا َح یگردد ز یم

سال چھل بوده است پس سند قطعًا منقطع  سیشده و سال شھادت امام عل
 .١گردد یاست و حجت واقع نم

ه از ک یدیف است با برخورد شدیه منقطع و ضعکنیث با وصف این حدیا -٣
ش یه به پسرعموکنیتا ا شود یم درباره متعه ثابت شده است معارضه سیعل

اح موقت] اجازه داده است گفت: که به متعه [ نکد یاو رس  ه بهک یوقتگفت: 
 ».یبر ھستکمت یتو مرد«

پسر ابوطالب  یه گفته: از علک ندک یم تیفه روایحن ح خود از ابنیمسلم در صح
فرموده  یما را از آن نھ ج امبریپ یھست یبرکگفت: تو مرد مت یده به فالن میشن

 است.
ه در مورد متعه زنان کد یشن  باز ابن عباس سیه علکگر آمده ید یتیو در روا

 ج ھمانا رسول خدا بعباس  ابن ین اکفرمود: صبر  سیداد. عل ینرمی نشان م
 فرمود. ینھ یبر از متعه و گوشت االغ اھلیدر روز خ

را  بعباس  ل متعه از طرف ابنیه تحلکطالب بود  یپسر اب سین علیرالمؤمنیام
 یوقت سردن امام عمرکار ک، اما انندک یم تیرواآن را  مسلم که چنانار نمود کان یبر و

 ف است!یآمده سندش ضع یر طبریه در تفسکه فرمود حرام است ھمانطور ک
 ل:یچند دل ع بهیق اھل تشیو اما از طر

ن اقوال شان، در یعه نا مطمئن و مطعون است و ایبه در نزد شیم پسر عتکَح  -١
 : باشد می مورد او

سوگند خورنده و  یندک یوفکبه ابومحمد یم پسر عتکگفته است: َح  یطوس
 .٢ث استیالحد دروغگو و مقطوع 

 .٣به مذموم و از فقھاء اھل سنت استیم پسر عتکگفته است: َح  یحل
 .١رده استکت یرا روا یادیات زیدر ذم او روا یشکگفته:  یلیاردب

 بنگر. ٢/٤٣٤حجر:  به تھذیب ابن -١

 .١٧١در رجالش: ص  -٢

 در بخش دوم مخصوص به ضعفاء. ٢١٨در رجالش: ص  -٣

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٤٨

ن و یقسم دوم مخصوص به مجھولتاب رجال در کرا در  یو یداود حل ابن  که چنان
رد و ک یالم اضافه مکن عبارتش است: به ین عیه اکآورده و گفته: آن را  نیمجروح
 .٢الم استکال  مقطوع

اند در آنچه  ردهکت یخود روا یھا  قیه از طرک کنند می ث استداللین حدیاگر به ا
ه گفت: از کاند  ردهکت یمان روایان از عبدالله پسر سلکمس  از ابن یافکدر  یلینک

ه پسر خطاب با آن از من کز نبود یگفت: اگر آن چ یم سیگفت: عل یدم میابوجعفر شن
 رد.ک یار و شقاوتمند زنا نمکر از بدیسبقت گرفت غ

ان از ابوجعفر کمس ور از ابن کبش با ھمان اسناد مذیدر تھذ ین آنچه طوسیو ھمچ
ف یز ضعیات خودشان نیاز طرق روا ثیرا حدیدارد. استدالل شان باطل است ز یابراز م
 است.

ار و یاألخ تابش مالذ که مجھول است و آن در ک ندک یم مکث حین حدیبر ا یمجلس
 .٣العقول موجود است  مرأةتابش ک

از مفضل پسر عمر  یطوالن یتیتابش بحار در رواکدر  یآنچه مجلس  پس اگر به
سرورم متعه چطور است؟ گفت:  ی: ادیگو می ÷ه مفضل به صادقکمطرح نموده 

ند اگر او نبود کخطاب را لعنت  ن: خدا ابن یرالمؤمنیمتعه حالل و آزاد است و گفته ام
از زنا  یازین یمسلمانان ب یرا در متعه برایردند زک یر از زن و مرد شقاوتمند زنا نمیغ

 .٤وجود دارد
مفضل پسر عمر  یرا راویخودشان باطل است: ز یز از سندھایت نین روایرا ایز
آنان در جرح  یاقوال علما یخواننده گرام کنیوب است. ایگو، نزد آنان مع اوهی یخطاب
 ل مفضل را بخوان:یو تعد

 یاند: ابومحمد جعف گفته یگفته است: مفضل پسر عمر ابوعبدالله و بعض ینجاش
: ندارد و گفته شده یتش مضطرب است و اعتباریش فاسد است! روای، مذھب و رأیوفک

 .١/٢٦٦ :الرواةجامعدر  -١

 .٢٤٣داود حلی در رجالش: ص  ابن -٢

 .٢ح  ٢٠/٢٢٧ :مرآة العقولو در کتابش  ٥ح  ١٢/٢٩ :مالذ األخيار -٣

 .٢٤/١١٦ در حدائق: البحراين ١٠٣/٣٠٥بحار:  -٤

                                                                                                       



 ١٤٩  شبهات مخالفین و رد آن

ه قبًال ک یستند و به خاطر آن شرطیه قابل اعتماد نکدارد  یفاتیاست و تصن یاو خطاب
 .١میر نمودکش ذیبرا

و  ٦/١٣١ یقھبائ» الرجال جممع[«ه صاحب کگفته است: ھمانطور  یابن اغضائر
اند:  ردهکاز او نقل  ]٢٨٠ص  :در رجال خود یو ابوداود حل ٢٥٨ص  :در رجالش یحل

 یزھایاست و چ یالقول خطای د یگو شد اوهیف یابوعبدالله ضع یجعفمفضل پسر عمر 
اند و  ردهک یظلم و جور بزرگ یث ویبر آن اضافه شده است و تند روان درحد یادیز

 .٢ث او نوشته شودیست حدیجائز ن
 ت سالمیق روایه از طرکت شده یدر مدح او روا یاتیگفته است: روا یلیاردب

ت آن ھمه نا یق روایاما طر باشد یم مدحش یه مقتضکآورده  یاتیروا یشکو  باشد نمی
ر به ین اخیه اک باشد یم ذم و برائت از او یرا آورده که مقتض یثیسالم ھستند. و احاد

 .٣است تر عالم ست و خدایقابل اعتماد ن یو اول یکصحت نزد
ل پسر یاز اسماع ٣٢٢ح در ص یتاب رجال خود با سند معتبر و صحکدر  یشکو 

 یافر اک یاور و به او بگو ایه ابوعبدالله گفته است: مفضل را بکابر ابراز داشته ج
 .٤؟یشکاو را ب یخواھ یم ،یچه نیتی نسبت به پسرم دار کمشر

دم یح از حماد پسر عثمان ابراز داشته گفت: از ابوعبدالله شنیبا اسناد صح یشکو 
 یعنی؟ یار به پسر من دارک چه  کمشر یافر اک یا یگفت: به مفضل پسر عمر جعف یم

 .٥ھا بوده سپس برگشته استیبا خطاب دیگو می ل پسر جعفر در او منقطع استیاسماع
ده یگفت: حجر پسر زا ندک یم تیان رواکح از عبدالله پسر مسیبا سند صح یشکو 

م ھمانا مفضل پسر یت شویو عامل پسر جذاعه بر ابوعبدالله وارد شدند و گفتند: فدا
ر از ید گفت: به خدا سوگند غیدادن بندگان قادر یبه شما: شما بر روز دیگو می عمر

 یلیاز دارم و خیام ن خانواده یبرا ییست و من به غذایدادن ما قادر ن یخدا بر روز
نم و آنگاه نفس ک یآور شان را جمعیام تا غذا دهیرس یرکناراحت ھستم و در آن به ف

 .٣٦٠-٢/٣٥٩کشی در رجال خود:  -١

 .٣٦٠-٢/٣٥٩رجال خود: کشی در  -٢

 .٣٥٩-٢/٢٥٨الرواة:  جامعکشی در  -٣

 .٣٢٢کشی در رجال خود: ص  -٤

 .٥٨١ح  ٣٢١کشی در رجال خود ص  -٥
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و از او  ینک یا لعنتش مید: گفتند آیجو یم یرزایند و از او بکشم خدا لعنتش کب یراحت
از  ج د خدا و رسولشییجو یزارید و از او بینک؟ گفت : بله شما ھم او را لعنت یزاریب

 زارند ... .یاو ب
 و استداللشان به حدیث عمران از جھت روایت و فھم باطل است ... .

 ت از چند رو:یاز جھت روا
در آن را  یبخار کنند می به آن استناد یح بخاریه در صحک یحیث صحیحد -١

 اح.کتاب نکرده است نه در کتاب حج نقل کح خود در یصح
ه کرده کح یاند و عمران درباره آن تصر ردهکت یروا یر بخاریث را غیھمان حد -٢

ح خود و احمد در مسند و یث متعه حج است و مسلم در صحیمقصود حد
 یالسیو ط یبرکال  عد در طبقاتس  در سنن و ابن یماجه در سنن و نسائ ابن 

 اند. ردهک تیرواآن را  ر آنانیدر مسند خود و غ
ح یو شارحان صح یو قسطالن ینیو ع یمانند عسقالن یح بخاریشارحان صح -٣

 ینجا به معنیر متعه در ایر آنان ھمه بر تفسیو غ یو مازر یمسلم مانند نوو
 اند. ردهکمتعه حج توافق 

 گردد. یر مکتب اھل سنت ذکث در ین متن حدییو در پا

 :یح بخاریث صحیر احادکذ -اوالً 
رده گفته کت یروا سحش با سند خود از مطرف از عمرانیدر صح یبخار -١

 ھرکسم قرآن نازل شد و یداد یمتعه را انجام م ج است: در زمان رسول خدا
 گفت. یخواست م یخود ھرچه م یرأ  به
رده کت یروا ج زمان رسول خداتاب حج باب تمّتع در کدر  یث را بخاریو حد

 است.
رده گفته کت یروا سنیبا اسناد خود از ابورجاء از عمران پسر حص یبخار -٢

انجام آن را  تاب خدا نازل شده است. با رسول خداکه متعه در یاست: آ
ز از آن ین ج امبریند و پکحرام آن را  هکدر قرآن نازل نشد  یزیم و چیداد یم

 گفت. یم یزیخود چ یرأ  به ھر کسی رد وکننمود تا فوت  ینھ
ه با حج و عمره ک یسکباب » ر سوره بقرهیتفس«ر یتاب تفسکدر  یث را بخاریو حد

ِ  َ�َمتَّعَ  َ�َمن﴿ ندک یم تمتع  رده است.کت ی. روا]١٩٦: ةالبقر[ ﴾جِّ �َۡ ٱ إَِ�  َرةِ ُعمۡ لۡ ٱب



 ١٥١  شبهات مخالفین و رد آن

 .١ن آورده استیث اول را چنیحد یالبار  حجر در فتح  و حافظ ابن

 َ�َمن﴿در جائز بودن متعه به فرموده خدا:  یعنیو قرآن نازل شد » گفته عمران«
ِ  َ�َمتَّعَ   . ]١٩٦: ةالبقر[ ﴾جِّ �َۡ ٱ إَِ�  َرةِ ُعمۡ لۡ ٱب
ق عبدالصمد پسر عبدالوارث از ھمام با لفظ ـ و یاز طرآن را  . مسلمندک یم اشاره 
گر مسلم یت دیرده است، و رواکت یند، رواکمنع آن را  هکدرباره آن نازل نشده  یقرآن

 یزیسپس در منع آن چ-از قتاده به لفظ  ھردود پسر ابوعروجه یق شعبه و سعیاز طر
دھد. و از  یح میتوضآن را  -ردهکن یاز آن نھ ج امبریتاب خدا نازل نشده و پکاز 
را اضافه نموده است، و  -م آن نازل نشدهیدر تحر یو قرآن-ق شعبه از مطرف لفظ یطر
 یه در نسخ آن نازل نشده و از آن نھیآ«ق ابوالعالء از مطرف لفظ یشعبه از طر یبرا

ر سوره بقره یدر تفسآن را  رده است!! ... وجود دارد. و مصنفکامبر) تا فوت یرده (پکن
 رده است.کت یروا

 ح مسلم:یث صحیر احادکدوم: ذ
پسر  ه مطرف گفته است: عمرانکرده کت یمسلم با اسناد خود از مطرف روا -١

ه فردا خداوند به تو نفع کم یگو می تو  را به یثین به من گفت: امروز حدیحص
از اھل او در ده روز آخر حج احرام  یا مجموعه ج رساند و بدان رسول خدا یم

 یتا فوت نمود از آن نھ ج امبریدر نسخ آن نازل نشد و پ یا هیعمره را بستند آ
 داشت. یخود رأی یبرا ھر کسی نفرمود و

ن یه گفته است، عمران پسر حصک ندک یم تیمسلم با اسناد خود از مطرف روا -٢
 یه نفع برایماآن را  دوارم خداوندیه امکم یگو می تو ث را به یمن گفت: حد به 

رد و تا فوت کاش را با ھم جمع  حج و عمره ج تو قرار دھد ھمانا رسول خدا
ند و بر من سالم کلغو آن را  هکنازل نشد  ینفرمود و قرآن ینمود از آن نھ

ردم و نزد من ک کجا را تر یرد تا مدح بک کردم من را ترکجا  یرد تا مدح بک یم
 بازگشت.

ن یه مطرف گفت: عمران پسر حصکرده کت یمسلم با اسناد خود از مطرف روا -٣
را  یثیرا نزد من فرستاد گفت: من احاد یرد نفرکه در آن فوت ک ییماریدر ب

 .٣/٥٠٥ :الباریفتح  -١
                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٥٢

تو نفع برساند  له آن بعد از من به یه خداوند بوسکد ین امیا : به میگو می به تو
ن یاور. ایاسمم را ب یبدار و اگر مردم دوست داشت یاگر نمردم اسم من را مخف

حج و عمره را با ھم  ج ه رسول خداکث نزد من سالم مانده است و بدان یحد
 یامبر از آن نھیم آن نازل نشده و پیدر تحر یزیتاب خدا چکرد و در کجمع 

 داد. یم ییدرباره آن رأ ھر کسی ننموده است،
ه گفته ک ندک یم تیروا سنید خود از مطرف از عمران پسر حصمسلم با اسنا -٤

در  یا هیرد سپس آکحج و عمره را با ھم جمع  ج ه رسول خداکاست: بدان 
 یرأ به  ھر کسی نفرمود و یما را از آندو نھ ج لغو آن نازل نشد و رسول خدا

 گفت. یم یزیخودش چ
ه گفت: کرده کت یروا سنیو مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حص -٥

م و قرآن در رد آن نازل نشد و یردکتمتع به حج و عمره  ج با رسول خدا
 گفت. یخواست م یخود ھرچه م یبه رأ ھرکس

 تیواث را رین حدیا سنیو مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حص -٦
 م.یداد یانجام مآن را  رد و ما ھمک یتمتع م ج رسول خدا دیگو می .ندک یم

ن ی: عمران پسر حصدیگو می ردهکت یو مسلم با اسناد خود از ابورجاء روا -٧
 یاز آن نھ ج امبریو پ» متعه حج یعنی«تاب خدا نازل شد که متعه در یگفت: آ

 گفت. یم یزیبه نظر خود چ ھر کسی رد و بعد از آنکنفرمود تا فوت 
رده کت یرواآن را  ن مانندیرجاء از عمران پسر حص  یو مسلم با اسناد خود از اب -٨

آن   نفرمود و ما را به یزیم چیانجام داد ج با رسول خداآن را  هکاما گفته 
 دستور داد.

ن یات بر ای: تمام روادیگو می ن احادیثیح مسلم ھنگام شرح ایدر صح ینوو
ن یز چنیه تمتع عمره با حج جائز است و قرآن نکن است یه مقصود عمران اکمتفقند 

رد و که تمتع را ممنوع ک یرد وقتکار کصراحت بر عمربن خطاب ان د و به یفرما یم
ه جداگانه (أفراد) کردن تمتع نبود بلکه منظورش باطل کگذشت  سار عمرکن یل ایتأو

 .١داد یح میترجآن را  انجام دادن

 .٩/٢٠٨نووی در صحیح مسلم:  -١
                                           



 ١٥٣  شبهات مخالفین و رد آن

 ث مسند أحمدیاحادر کسوم: ذ
ن ی، گفت: عمران پسر حصندک یم تیاحمد با اسناد خود از مطرف پسر عبدالله روا

را نزد من فرستاد و من نزدش رفتم به من گفت: من  یوفاتش شخص یماریدر ب
تو   ث بهیله آن احادیدوارم بعد از من خداوند بوسیه امکنم ک یت بازگو میرا برا یثیاحاد

بدار و اگر  یبر من مخفآن را  ستمیاند اگر ز در نزد من سالم ماندهنفع برساند، و آن 
رد کحج و عمره را با ھم جمع  ج ه رسول خداکبگو و بدان آن را  یُمردم اگر خواست

نظر خود   به ھر کسی ننمود و یاز آن نھ ج در نسخ آن نازل نشد و پبامبر یا هیسپس آ
 .١گفت یم یزیدرباره آن چ

 ج سر شخیر از مطرف گفت: عمران به من گفت: بدان که رسول خداو از ابوالعالء پ
 ج ای نازل نشد که آن را نسخ کند و پیامبر بست و آیه در ده روز حج احرام عمره را می

 داد. بعد از آن به نظر خود رأیی می ھر کسی از آن نھی نمود و

 : سنن نسائی:چھارم
اسناد خود از عمران پسر با » باب قرآن«نسائی در سنن خود در کتاب حج  -١

حج و عمره را با ھم انجام داد و  ج حصین روایت کرده است گفت: رسول خدا
 ای در تحریم آن نازل شود وفات فرمود. قبل از اینکه از آن نھی کند و آیه

حج و عمره را  ج نسائی با اسناد خود از عمران روایت کرده که رسول خدا -٢
از آن نھی  ج خ آن نازل نشد و رسول خداای در نس باھم انجام داد سپس آیه

 گفت. به نظر خود چیزی می ھرکسننمود و 
رده گفت: ھمراه رسول کت ین روایبه اسناد خود از عمران پسر حص ینسائ -٣

 .٢میتمتع را انجام داد ج خدا

 ماجه: پنجم: سنن ابن 
 با سند خود از» تمتع با عمره و حج«تاب حج باب کماجه در سنن خود در   ابن -١

 یمن گفت: با تو سخن ن بهیبن حص  ه گفت: عمرانکرده کت یمطرف روا

آن را روایت  ٤/٢٩٠: الکبريطبقات سعد در  سند آن بر شرط مسلم و بخاری صحیح است و ابن  -١
 است. کرده

 بنگر. ٢/٧٦به صحیح سنن نسائی آلبانی:  -٢
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با  ج ه رسول خداکتو سود رساند بدان  ن به یدوارم بعد از ایم و امیگو می
از  ج را بستند و رسول خدا احرام الحجة  یده روز ذاز اھلش در  یا مجموعه

نظر خود   به ھر کسی در نسخ آن نازل نشد سپس یا هیننمود و آ یآن نھ
 .١گفت یم یزیچ

 ابد:ی یق فھم از چند رو تحقق مین استدالل از طریاما باطل بودن ا
به اینکه متعه نھی  ندک یم آن اشاره  که در  کنند می آن استدالل ه بهک یاوًال: آن لفظ

 ن دریو ا ج و آن قول عمران است ھمراه رسول خدا» متعه حج است«شد. 
ه مسجد الحرام را یه ھدکآن اصحاب دستور فرمود  ه بهک یداد وقت یوداع روال حجة 

 نند.کاورده بودند با انجام عمره احرام شان را لغو ین
فقط در مورد متعه حج است » ردکننمود تا وفات  یو از آن نھ«دوم: گفته عمران 

 ث.یر. حدیفرمود: خ» ژه ماست؟ین ویا ایآ«دند یه از او پرسک یوقت ج را رسول خدایز
 فرموده است ... . یو قبل از آن از متعه زنان نھ

 )۱۰جواب شبهه (
 ن است ... .کرممیه أزدواج غیله آیه متعه بوسیه نسخ آکگفته آنان 

 جواب 
 .باشد یم حیاح صحکست و در مورد نیم و منسوخ نکه استمتاع محیھمانا آ

ه یآ  لهیاستمتاع بوسه یان آیشود، منظورم م یافت نمیه ین دو آیدر ب یابدًا نسخ
 !باشد یم کیه مکه فروج یاست و آ یه مدنک باشد یم أزدواج به عقد دائم

م متعه زنان و نسخ آن یه در تحرین آیا  شان بهیر ایو غ لن عائشهیالمؤمن و ام 
 .ندک یم در قرآن استدالل

ه ک ندک یم تیه روایکمل ی. از اب٢نیخیح بر شرط شیبا اسناد صح یھقیم و بکحا
تاب کان من و شما یگفت: در م یشد م یدرباره متعه از او سؤال م یوقت لعائشه

 خدا باشد: 

 بنگر. ٢/١٦٦ماجه آلبانی:  به صحیح سنن ابن  -١

 .٧/٢٠٧و بیھقی در سنن خود:  ٢/٣٠٥حاکم در مستدرک:  -٢

                                           



 ١٥٥  شبهات مخالفین و رد آن

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ ِفُظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ﴾ُنُهمۡ َ�ٰ �

 ].٦-٥[المؤمنون: 
 أداده بخواھد از حدود خدار از آنچه خداوند اجازه ازدواج با آن را یغ ھرکسو  

 تجاوز نموده است.
ه متعه با نص و عبارت کباور دارد  یه وکن داللت دارد ین بر ایالمؤمن ن نص از ام یا

 ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿از فرموده خدا:  لتاب خدا حرام گشته است و عائشهک
رده بود، و کح یشمرد به نسخ تصر یرا معتبر م ین معنیرا اگر ایرده، زکن کمتعه را در

و  کیم یه نساء نازل شده است، اولیه مؤمنون قبل از آیرا آیشد ز یامل نمکآن ھم 
 بود. یخبر نم یاز آن ب لوجود داشت عائشه یزین چیاست و اگر چن یمدن یدوم

ن یله ای: خداوند بوسدیگو می لند: عائشهیگو می یسیابن عبدالبر و ابومحمد ق

ِينَ ٱوَ ﴿ه: یآ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ﴾ُنُهمۡ َ�ٰ �

 .١. متعه را حرام نموده است]٦-٥[المؤمنون: 
ح و نه یرا متعه نه ازدواج صحیست، زیبا نین گفته زی: ادیگو می ابومحمد

ز واجب ینکر ھمسر و یرا بر غ ه حفظ عوراتین آین است. خداوند در ایمیال  کمل
 ست.یح نیاح صحکن و نیمیال  کاح متعه، ملکده و نیگردان
ده یله قرآن نسخ گردیله سنت مباح، سپس بوسیه متعه بوسکجائز است  ین وقتیا

 یمدن یا را در سورهیست، زیله قرآن جائز نیبوس ین رأیردن متعه بنابراکباشد، و مباح 

ٰٓ  إِ�َّ ﴿و گفته خداوند: ه سوره نساء است کنازل شده  زۡ  َ�َ
َ
ه یاست و آ کیم ﴾ِجِهمۡ َ�ٰ أ

ه بعد که ینازل شده است و آ یه مدنیرا آن قبل از آیند، زک یرا نسخ نم یه مدنیآ کیم
 ند.ک یرا نسخ نم یگریه دیاز آن نازل نشده باشد آ

فرمود، و آن از  یده سپس از آن نھی: متعه از طرف خدا مباح گرددیگو می یسیق
 .باشد یم ح جائزیاح صحکه در مورد نیجمله نسخ سنت با سنت است و آ

مدت  یبرا ج ردن متعه از طرف رسول خداکه مباح کت شده ی: روادیگو می یسیق
ده ینسخ گرد ج رسول خدا یله نھیفرمود و آن بوس یسه روز بوده سپس آن را نھ

 .١٦/٢٩٧ :االستذكار -١
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رسول  یله نھیده سپس بوسیمباح گرد یه در صدر اسالم مدتکاست، و گفته شده: بل
 ده است.ینسخ گرد ج خدا

 ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ه خداوند: ین نص آیند: ایگو می از علما یل بعضین دلیبه ھم
ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ 

ُ
ان زن و یروابط حرام م یه معنکن یاز مفسد یبعض ﴾َفرِ�َضةٗ  أ

 ندک یم ه متعه را مباحین آیه اک کنند می اند ادعا جسته کتمسفھمند به آن  یمرد را نم
ه یرا آیدور است ز ین معنیت از این قول از ھدایطرفداران ا یه به اندازه دوریه آک... 

 یتمامش در مورد عقد ازدواج است اول و آخرش در مورد عقد ازدواج است و متعه حت
 .شود!!! یده نمیاح نامکقول خودشان ابدًا ن به 

له یگردد نه بوس یث متواتر ثابت میا حدیه قرآن یله آیه نسخ بوسکآنان   و اما گفته
 .خبر آحاد ...

 :شود یم از چند رو جواب داده
له سنت مباح یه بوسک یده نه قرآن، و وقتیع گردیله سنت تشریاوًال: متعه بوس

اصول بر  یعلماه کاست  یزین چیز جائز است... و ایله سنت نیده، نسخ آن بوسیگرد
 آن اتفاق نظر دارند ... .

اند  اند و گفته ردهکخود ظلم  ن قرآن به یاز مفسر یا مجموعه: «دیگو می یجوز ابن
آن اجازه  به  ج امبرید با آنچه از پیاح متعه است سپس نسخ گردکه نین آیمقصود از ا
شده است و رده، پس فرموده رسول خدا با فرموده منسوخ کممنوع آن را  داده سپس

 »...باشد نمی ه متضمن جائز بودن متعهیآ
گاھ یعنیدوم: متواتر  در آن  ین جدالیآن بوده است و ا  آنچه قبل از نسخ بر به  یآ

م بعد از ورود نسخ به که حکنست یز خواسته شده ایوجود ندارد اما موضوع بحث و چ
متعه بعد از  یطرفداران حاللرا یندارد، ز ین وجودیبماند و ا یحالت تواتر خود باق

از  یمعدود و با نامشان شناخته شده ھستند و در ثبوت آن از بعض ینسخ آن اشخاص
 وجود دارد. یادیآنان اختالف ز

ث جواز متعه یه حدک کنند می دانند ادعا یه متعه را جائز مک یسانکن، یرغم ا  یعل
ث یاز احاد ندک یم نسخآن را  هک یثیه حدک یمتواتر، در حال یثیاح موقت] حدک[ن

 آحاد است..
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گردد و با  یث متواتر ثابت میا حدی یه قرآنیه نسخ با آکجه گرفتند یو بدنبال آن نت
 گردد ... . یث آحاد ثابت نمیحد

ا وجود یه آکدور آن وجود دارد  یه اختالف بزرگکنیث متواتر با ای: حدشود یم گفته
م شدن که بدون کگر ید یاز جمع ید جمعیه باکدر آن وجود دارد  یا نه، شرطیدارد 

ان جمع شدن که امکنیعددشان از اول سند تا آخرش وجود داشته باشند، با مالحظه ا
 آنان بر دروغ وجود نداشته باشد ... .

 اند؟! مانده یباق یاز جمع یبعد از نسخ بعنوان جمع یدگاه حتین دیا طرفداران ایآ
ه کنیا ییجا شه تنگ شده و بهیه گردن شکن است یآنچه فعًال حاصل شده است ا

ل یتبد یماند به افراد یم یگر باقید یھا دست از یھا دست ت جواز متعه بعنوانیروا
اران به کن نبود سواریه قبًال وجود داشته است و اگر چنکدادند  یرأ یارک  شدند به

ان کریشد و ز یت نمیردند و اشعار در مورد آن رواک یت نمکحر بابن عباس یفتوا
 ردند.ک یدا نمیپ یاستکقائل به آن 

م قاطع کح یتواتر بقا شتر بوده را به یاما طرفداران متعه تواتر علم به آنچه پ
 .دو قرار دارد ... نیان ایم یه فرق بزرگکاند  ردهک

و  یمتعه ظن یمتعه است و استمرار حالل یمنسوخ در فھم فقھاء، استمرار حالل
 .!باشد نمی یقطع
مناسبت واقع و  ه موضوع، استمرار آن به کست بلیآن ن یحث موضوع اصل حاللب

در  یسک یبا ظن یم ظنکد ظن است و رفع حین وضع مفیحال است و بدون اختالف ا
 علم اصول است. ھیات بدیرا از یآن اختالف ندارد ز

 یادعاست ... و یار غلط و مختار نیتواتر بس یه ادعاک شود یم ارکح آشین توضیبا ا
را تواتر با موافقت یاست ... ز یبیث آحاد است تجاوز از حد عجیه ناسخ آن حدکنیا

وفور وجود دارد  ث نسخ به یدر احاد کاند بدون ش ردهکان یآنچه اھل تخصص ب
ه بسار و کاند  آوردهآن را  انیق و راویه صاحبان سنن چھارگانه تمام طرکنیل ایدل به 

 .١متعدد ھستند

 )۱۱(جواب شبهه 
 اح موقت ندارد.کبه ن یگذشت ارتباط که چنانه استمتاع یآ

 .١٠٥ص  ،األشياءاألصل يف -١
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ابدًا  ین نسخیفرمود، بنابرا یآن اجازه، سپس از آن نھ به  ج امبریاح موقت پکو ن
ان یله عقد دائم و میه استمتاع از ھمسران بوسیه وجود ندارد، منظور آیان دو آیدر م

 یه متعه رویله آیت ـ و نسخ بوساح موقت واقع شده اسکراث است. بله نسخ نیه میآ
ه کوجود دارد  ییرده باشد ـ در قرآن جاکع یتشرآن را  هکست ین یا هیرا آینداده ز

1  راث ھمسریم
 او وجود ندارد. یبرا یه زن متعه سھمکدارد  یان میرا ب  14 و  8

گر ارث یند: از ھمدیگو می هکھستند  یسانکعه یش یند: از فقھایگو می هکنیو اما ا
دگاه در آن یاختالف است و سه د یعه إمامیان امامان شین موضوع میرند و ایگ یم

 وجود دارد.

 جواب آن از چند رو:
 امبر باشد.یپ کد حتمًا از قرآن و سنت پایل بایدل -١

 د:یفرما یم ٤١خداوند در سوره رعد/

ُ ٱوَ ﴿  .]٤١[الرعد:  ﴾ۦِمهِ ِ�ُكۡ  ُمَعّقَِب  َ�  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ
 .»ندکرا محاسبه  یتواند و ینم یسکو  ندک یم مکخداوند ح«

 د:یفرما یوسفمیو در سوره 

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿  .]٤٠[یوسف:  ﴾ِ�َّ
 .»ت فقط از آِن خداستیمکم و حاکح«

ت یتبع یند و از بشرکمخالفت  ج ست با خدا و رسول اویروا ن یچ مسلمانیھ یبرا
د مصداق فرموده رکن یباشد و اگر چنن دانشمندان یتر بزرگ ن شخص ازیند ھرچند اک

 د:یفرما یه مکرد یگ یقرار مخدا در سوره بقره 

ْ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿ ٓ  تَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َّ�  ْ ٓ  نَتَّبِعُ  بَۡل  قَالُوا لۡ  َما

َ
ٓ  هِ َعلَيۡ  َناَفيۡ � ٓۚ َءابَا َولَوۡ  َءنَا

َ
 َ�نَ  أ

 ٓ  .]١٧٠: ة[البقر ﴾١٧٠ َتُدونَ َوَ�َ�هۡ  ا ٔٗ َشۡ�  قِلُونَ َ�عۡ  َ�  ؤُُهمۡ َءابَا
ند: یگو می دینکت یتاب خدا و آنچه نازل نموده تبعکاز  ییه به آنان بگوک یو وقت«

ا اگر اجدادشان عقل یم، آینک یت میم تبعیا افتهیآنچه اجداد خود را بر آن   ه ازکبل
 .»؟)کنند می تیت نباشند (باز از آنان تبعینداشته باشند و بر ھدا

 یه وک ج ت از فرموده خود و رسولشیتابش ما را به تبعکم کات محیخداوند در آ
 د:یفرما یدھد، خداوند م یده دستور میتمام مردم مبعوث گردان یرا بعنوان رحمت برا
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﴿ ٓ ٰ  َما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  .]٧[الحشر:  ﴾نَتُهوا
 یه از شما نھکد و آنچه را یدھد انجام دھ یشما دستور م آنچه رسول خدا به «

 ».دیشکاز آن دست ب ندک یم
 .ه زن متعه ھمسر است؟!کوجود دارد  یلیدل ینبو کقرآن و سنت پا یجاکدر 

گر ارث یدیکه در متعه از کل وجود دارد یدل ینبو کتاب و سنت پاک یجاکو در 
 رند؟یگ یم

ا نه ھمانطور یعه باشد یش یمسأله مورد اتفاق فقھان یه اک یفرض جدل با توجه به 
 که نه در قرآن و نه در سنت پاکنست یه ھست و آن اکن است یجه ایه ھست، نتک

ه کن زن [یدر مورد ا یمکح یک یه حتکشود بل یافت نمیراث زن متعه یم مکح ینبو
 .شود! یافت نمیشده]  یزن متعه نامگذار
م کاز سبب اختالف اقوال امامان شان در ح ان آنانین اختالف میو اما سبب ا

اند!!  ردهکدا یل به چھار قول اختالف پین دلیھم رد، به یگ یراث زن متعه سرچشمه میم
 رده است.کان یدر حدائق ب ی] و بحرانالعقول مرآة در [آن را  یمجلس

: دوستان دیگو می نیراث زن متعه چنیم مک] درباره حالنارضة  حدائقدر [ یبحران
 .١اند ردهکدا یدگاه اختالف پیراث گرفتن با عقد موقت به چند دیثبوت م در

له یشوند! قرآن بوس یژه خارج میل ویله دلیر بوسیند: دو بخش اخیگو می هکنیو اما ا
 ... . شود یم صیآن تخص

 ن است:یجواب چن
 است. ج نه فرموده خدا و نه رسول او یل خاص وھمین دلیا

افر ک یص ما برایث مانند تخصیه مواریزن متعه از ظاھر آ یص شما برایو اما تخص
ه ما صاحب کنست یم و آن اک یله سببیص باطل است بوسیو مقاتل تخص یذم

م، ینکص یخود تخص یرا به رأ یزیه چکست یما روا ن یم، برایستیص و نسخ نیتخص
مانند ه ک ییزھایگرداند و چ یا نسخ میص یرا تخص یمکه حکاست  یه سنت نبوکبل

 آنست ....

٢٤/١٧٥ -١. 
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آن را  ج فرمود، رسول خدا ینبو کراث نگرفتن قاتل از مقتول را سنت پایم
و ». ردیگ یرا بعنوان ارث نم یزیچ چ یقاتل ھ«د یفرما یه مکدھد  یص میتخص

 ».ستیار نکقاتل در  یبرا یراثیم«د: یفرما یم
متعه نسخ ه کاند:  ، و اھل سنت گفتهباشد یم ج امبریص و نسخ از عمل پیتخص

 سیا علی سا عمری سرکا ابوبیرده است، آکنسخ آن را  هکست کیده است! اما یگرد
 رده است؟کنسخ آن را  /یا اوزاعی /ا احمدی /یا شافعیاست، 
رده، کنسخ آن را  ج امبریه پکنند بلکرا نسخ  یمکه حکست یروا نھا  آن یر، برایخ
 ده است ... .یگرد ثابت ج امبریث پیاز احاد یل قطعیدل  به که چنان

ص ما از طرف رسول یدور است، تخص یلیص خین دو تخصیان ایحاال فاصله م
 د عصمت مطلق دارند)!یه معتقدکص شما از طرف امامانتان است (یو تخص جخدا

ن از یاھل دو د«رده است: کص یتخصآن را  ج امبریفرموده پ ین کافر ذمیو ھمچن
 .١»رندیگ یگر ارث نمیدیک

 .٢»ردیگ یافر از مسلمان ارث نمکافر و کمسلمان از : «ج امبریو فرموده پ
اش  هیا جاریه برده کنیرد مگر ایگ یارث نم یحیمسلمان از مس: «ج امبریو فرموده پ

 .٣»باشد
اح کراث در متعه [نیا شرط میبودن ارث نبردن زن متعه،  یه بر شرعکو از آنچه 

اند، و از طرف خدا و  ردهکنان نقل از آ که چنانعه است یع امامان شیموقت] از تشر
ث أبان پسر ثعلب و ھشام پسر یست، گفته امام معصومشان در دو حدین ج رسولش

 سالم است:
ه به ابوعبدالله گفته: من شرم کرده کت یغه متعه روایاز أبان پسر ثعلب در ص

دارد گفتم: چطور؟  یشتریتو ضرر ب ینم. گفت: آن براکر کام را ذینم شرط اک یم

اإلرث  مجلد سه باب امتناع  ٦/٧٦ األوطارنیلاند، به  ماجه آن را روایت کرده احمد و ابوداود و ابن  -١
 . نگاه کن. -شود  باختالف دین و حکم آنکه ھنگام میراث قبل از اینکه تقسیم شود مسلمان می

 .بنگر ٦/٧٣ :األوطارنيلاند، به   جماعت مگر مسلم و نسائی آن را روایت کرده -٢

 بنگر. ٦/٧٣: األوطارنیل دارقطنی آن را روایت کرده است، به  -٣
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گردد  یم یگردد و پرداخت نفقه بر تو الزام یم یج ابدی!! تزویریرا اگر شرط نگیگفت: ز
 .١گردد ی... و وارث تو م

را  ین زنا به ازدواج شرعیر اییاگر مرد متمتع ھنگام ارتباط با زن متمتعه تغ ییعن
از تو و تو از او ارث اند و او  ردهکان یبآن را  خدا و رسولش که چنانرد، یشرط نگ

 یم ملغکمان محین پین ھنگام اید و در ایرا بدھ ید نفقه و مخارج وید و بایریگ یم
ث معصوم یحد که چنان، یض و قاعدگیر حیدر غآن ھم  له طالقیشود مگر بوس ینم
 .ندک یم د بر آن داللتیآ ین مییه در پاک

بار نا  یکنم!! کاح کا موقت نا زن ریاز ھشام پسر سالم گفت: به ابوعبدالله گفتم: آ
و  یریگ ی، از او ارث مشود یم دتریمعلوم و مبھم؟ گفت ابو عبدالله گفت: آن بر تو شد

و دو  یر قاعدگیه در غکنیمگر ا یه او را طالق دھکست یرد!! و روا نیگ یاز تو ارث م
 .٢شاھد وجود داشته باشند

افر و زن قاتل و زن که ھمسر کوجود دارد  یادیو اما گفته آنان: در شرع مواقع ز
از شوھرش  یزش با ویرد قبل از آمیه شوھرش بمک یوفات وقت یماریعقد شده در ب

 رد ....یگ یارث نم
 و ... جواب

ه یافر و قاتل و جارکه ھمسر کوجود دارد  یادیه در شرع مواضع زکح است یصح
 رد.یگ یو... و... و... و... ارث نم

 رند؟یگ ینمم: چرا ارث ینک یاما سؤال م
 م.یاوریب ییھا آن نمونه یبرا یگریو به عبارت د

 رد.یگ یفر است ارث نمکه ک یخاطر مانع  افر بهکھمسر 
 رد.یگ یه قتل است ارث نمک یخاطر مانع و ھمسر قاتل به 

 رد.یگ یاست ارث نم یه در بردگک یخاطر مانع  ه بهیھمسر جار
 ن.کاس یقھا  این رند را بریگ یث نمار یخاطر مانع ه به ک یه ھمسرانین بقیو ھمچن

فر و در زن قاتل، ک، یه در زن ذمکگردد،  یبرم یوجود مانع سبب ارث نگرفتن به 
ن رفتند به اجماع علماء ین موانع از بیه اک یاست ... وقت یه، بردگیقتل و در زن جار

 .٣و  ٢ح  ١٤/٤٧٠ :الوسائل -١

 .٥، ح ٤٧٧-١٤/٤٧٦ :الوسائل -٢

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٦٢

از آن ھم  ه سبب مؤثر زائل شدک یست، وقتین یرند، مسأله موقت و دائمیگ یارث م
 دایت پیه بر زوجکا قابل زوال است مانند قتل یاست  ینجا عارضیرود مانع در ا ین میب
فر، اگر در حال کن یگردد، و ھمچن یراث مید مانع میگرد یه الزامکنیو بعد از ا شود یم
 ین بردگیرد، و ھمچنیگ یله عقد اول از او ارث میات شوھرش مسلمان شود بوسیح

 رد.یگ یآزاد شود از او ارث مات شوھرش یاگر در حال ح
ل ارث ین دلیو برده و قاتل] به ا ی[ذم یعنین ھمسران یم: ایئگو می لین دلیھم به 

اح موقت کدر نھا  این از یک  چیان است و ھیو قتل در م یفر و بردگکه کرند یگ ینم
ھا  آن انیرد اگر در میگ یقش [شوھرش] ارث میاز رفھا  این ازھریک  رایوجود ندارد، ز

رد و یگ یند سپس با وجود متعه ارث نمکراث را قطع یه مکوجود نداشته باشد  یزیچ
د با یگردان یراث را واجب میاح بود مکرا اگر نیست، زیاح نکه متعه اصًال نکم یدانست

  ح بهیازدواج صح یح برایاز آن وجود ندارد، عقد صح یه سببش وجود دارد مانعکنیا
و ذات  ییتنھا ه به ک یه عقدکآنست  یو شرع مقتض راث است عقلیموجب م ییتنھا

ن عقد ارث یله ایه بوسک یست و ھمسریح نیصح یراث نباشد عقدیخود موجب م
 .ست!!ین یح و شرعیصح یرد ھمسریگ ینم

 رد؟یگ یارث م یا زن متعه در ھر حالیپس آ
 رد؟؟یگ یمحض عقد ارث م  متعه به ا زنیو آ

ه ک یس ھمسرکشود برع یاز او ارث گرفته نم رد ویگ یله عقد متعه ارث نمیبوس
است به  یم عارضیگفت که چنانتش یرا ممنوعی، زشود یم راث منعیله قتل از میبوس

 مینک یتر میکن نزدیرده است و مسائل را از اکله قتل یه بوسک یسبب تجاوز
رده و ک یتعد یگر بعد از تجاوز او بر شوھرش بر وید یم انسانینکم: فرض یئگو می

رد! و یگ یرد او از شوھرش ارث نمیگ یرد شوھرش از او ارث نمیم یقبل از شوھرش م
قبل ه ک یگردد وقت یشوھرش از ارث بردن در آن منع نم شود یم راث منعیه از مکنیا

 س زن متعه!!.کرد برعیاز او بم
ست یه مسلمان و آزاد است و قاتل نکم: چرا زن متعه ینک یل سؤال مین دلیبه ھم

 رد؟؟یگ یارث نم
راث یرا از م یچرا و یحتریعبارت صر ا به یست؟ یراث چیت او از میسبب، ممنوع

 د؟یا ردهکمحروم 



 ١٦٣  شبهات مخالفین و رد آن

و  یه منسوخ است، در آنچه بخارک ندک یم امبر نقلیاز پ سیل علین دلیھم  به
 تیروا یدر سنن خود با سندش از عل یاند. و دارقطن ح خود آوردهیمسلم در صح

ه کاست  یسک یفرمود گفت: و برا یاح موقت نھکاز ن ج امبریه گفت: پک ندک یم
د یان ھمسر و شوھر نازل گردیراث میو م یاح و طالق و عده قاعدگکه نک یابد وقتین

 .١نسخ شد
 ندک یم تیامبر نقل و روایه از پک یثیدر حد سرهیبا سند خود از ابوھر یو دارقطن

 .٢ردندکراث متعه را منھدم یه فرمود: طالق و ّعده و مک

 ) از چند رو:۱۲و جواب شبهه (
ده است. یه ّعده نسخ گردیله آیم بوسیرده تا بگوئکع نیاح موقت را تشرکاوًال: قرآن ن

 : باشد یم ل فرموده خدا در مورد عده طالقیو دل

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إَِذا �َِّ�ُّ ٱ � تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ  ءَ لّنَِسا  .]١[الطالق:  ﴾لِعِدَّ

. و »دیرا طالق دھھا  آن د در ھنگام اتمام عدهیزنان را طالق داد یامبر وقتیپ یا«
 فرموده:

ۡ ٱوَ ﴿ �َّۡص  ُت ُمَطلََّ�ٰ ل نُفِسِهنَّ  نَ َ�َ�َ
َ
ٰ  بِأ  . ]٢٢٨ :ةالبقر[ ﴾ءٖ قُُروٓ  َثةَ ثََ�

 کا سه بار پاید (بعد از طالق) به مدت سه بار عادت ماھانه (و یو زنان مطلقه با«
 .»شندکض) انتظار بیشدن از ح

ِينَ ٱوَ ﴿ و در عده وفات فرموده: زۡ  َوَ�َذُرونَ  ِمنُ�مۡ  نَ ُ�َتَوفَّوۡ  �َّ
َ
�َّۡص  اجٗ َ�ٰ أ  نَ َ�َ�َ

نُفِسِهنَّ 
َ
رۡ  بِأ

َ
شۡ  َ�َعةَ أ

َ
 .]٢٣٤: ةالبقر[ ﴾�وََعۡ�ٗ  ُهرٖ أ

گذراند،  یم یجا از پس خود به یرند و ھمسرانیم یه از شما (مردان) مک یسانک« 
 .»شند(و عده نگھدارند)کد چھار ماه و ده شبانه روز انتظار بیھمسرانشان با

و حازمی در  ٧/٢٠٧آن را روایت کرده و بیھقی در سنن کبری:  ١/٢٦٠دارقطنی در سند خود:  -١
 اند. آن را روایت کرده ٧/٥٠٥و عبدالرزاق در مصنف  ٤٢٨اعتبار ناسخ و منسوخ ص 

گفته است: حافظ آن را حسن دانسته و اینکه در سند آن  ٣/٦/١٣٨: األوطار نیلشوکانی در  -٢
مؤصل پسر اسماعیل وجود دارد مانع از حسن بودن آن نیست زیرا اختالف در آن حدیث را از 

که  کند چنان می آن اضافه شود که آن را تقویت کند وقتی که چیزھایی به حسن بودن خارج نمی
 چنین است. -حسن لغیره-حدیث حدیث 

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٦٤

 و فرموده خدا:

ٰٓ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  نَ يَ�ِسۡ  يـِٔ �َّ ٓ  ِمن َمِحيِض ل ُ�ُهنَّ  ُتمۡ تَبۡ رۡ ٱ إِنِ  �ُِ�مۡ �َِّسا ٰ  فَعِدَّ شۡ  َثةُ ثََ�
َ
ٰٓ ٱوَ  ُهرٖ أ  يـِٔ �َّ

ْوَ�ٰ  َنۚ َ�ِۡض  لَمۡ 
ُ
 ٱ ُت َوأ

َ
َجلُُهنَّ  الِ ۡ�َ ۡ�

َ
ن أ

َ
 .]٤[الطالق:  ﴾لَُهنَّ َ�ۡ  نَ يََضعۡ  أ

انه یه ھنوز عادت ماھک ین زنانیاند و ھمچن انهید از عادت ماھیه نا امک یو زنان«
ماه است و  ه عده آنان سه کشان] متردد بودند بدانند یم عده اکدرباره ح[اند، اگر  دهیند

 .»عده زنان باردار وضع حمل است
افتن مدت یان یا وفات است ... نه ھنگام پایه ّعده ھنگام طالق کن دارد یداللت بر ا

تا به  شود یم به شوھر داده یافکاح موقت! اما عده طالق بعد از طالق فرصت کدر ن
ه اسالم بر کاست  یاح ھمسر طالق داده شده خود برگردد و آن با توجه به طمعکن

 ازدواج. یاست به بزرگ یا دارد و اشاره یماندن رابطه ھمسر و شوھر یباق
ردن حق شوھر کت یادآوردن نعمت ازدواج است و رعای  ھدف به و اما ّعده وفات به 

ھمسر نسبت به  یان اوست و اظھار تأسف با از دست دادنش!! و اظھار وفایکو نزد
 یه براکزن متعه  یجا براکرامت خود... و کت و یشخص یشوھر، و احتفاظ و نگھدار

اد آوردن نعمت ازدواج وجود دارد یبه  شود یم ا عادتًا گرفتهی شود یم ساعت گرفته یک
از دست دادنش اظھار تأسف  یا برایند ... کت یرا رعا یان ویکا حق شوھر و نزدیو 
 ند ...کرامت خود کت و یا حفظ شخصیھمسر نسبت به شوھر و  یا اظھار وفایند. و ک

 اح دائم است ...کنصف عده ن ز عده دارد امایاند: متعه ن ه گفتهکنیو اما ا

 :شود یم جواب آن از چند رو داده
اح دائم کاند: عده متعه نصف عده ن ه گفتهکطرفداران متعه خودشان ھستند  -١

 ندارند ... . ینبو کاز قرآن و سنت پا یلیدل ین رأیا یاست و برا
 .١ث طرفداران متعه حول عده زن متعه مضطرب و متناقض ھستندیاحاد -٢

ن تمام ین مذھب در بیند در ایاح موقت تنھاکه طرفداران نک ن یرغم ا ی... عل
 گر.ید یھا مذاھب و فرقه

گفته است: حافظ آن را حسن دانسته و اینکه در سند آن  ٣/٦/١٣٨ :األوطارنيلشوکانی در  -١
مؤمل پسر اسماعیل وجود دارد مانع از حسن بودن آن نیست زیرا اختالف در آن حدیث را از 

که  کند چنان کند وقتی که چیزھایی به آن اضافه شود که آن را تقویت می حسن بودن خارج نمی
 چنین است. -حسن لغیره-حدیث 

                                           



 ١٦٥  شبهات مخالفین و رد آن

 یدوستان در عده زن متعه اختالف دارند وقت: «دیگو می در حدائق چنین یبحران
او ببخشد و زن آیسه [به  ا مدت را به یابد، یان یند!! و مدتش پاکزش یه شوھر با او آمک

افتد بر چند قول ھستند، و  یض میه به حکباشد  ینباشد و از آن زنانافتد] یقاعده ن
 .١»ات است!!!ین اختالف در این مسأله اختالف روایسرچشمه ا
دھند و اقوال استادان  یت نسبت میه به اھل بک یاتین روایاز ا ین بعضییو در پا

 گردد:  یر مکشان ذ
افتد عده آن  ی] میگ ض [قاعدهیحت شده گفت: اگر به یعبدالله روا یاز زراره از اب

 م است.یماه و ن  یکافتد یض نیض و اگر به حیح یک
ه مردش مرد ک یدم عده زن متعه وقتیت شده گفت: از ابوجعفر پرسیو از زراره روا

وقتی  ھا نکاح زراره تمام یست؟ گفت چھارماه و ده روز است، گفت: سپس گفت: ایچ
ا یاح ھر طور باشد موقت باشد که و نیا جاریاست آزاد باشد  یه مرد ُمرد بر زن الزامک

ن، عده آن چھارماه و ده روز است و عده زن طالق داده شده سه ماه یمی  کا ملیدائم 
ن متعه [زن متعه] یه طالق داده شده نصف عده زن آزاده است و ھمچنیاست و جار
 .٢ز ھستیه ھست بر او نیآنچه بر جار

ت شده گفت: ابوجعفر گفت: عده زن متعه چھل و ین رضا روااز ابونصر از ابوحس
 شب است. ٤٥اط یاحت یپنج روز و برا

گفت:  یدم میت شده گفت: از او شنیاز احمد پسر محمد پسر ابونصر از رضا روا
روز را قرار  ٤٥از دوستان  یض است و گفت: بعضیح یکابوجعفر گفت: عده زن متعه 

 اند. داده
ت شده گفت: گفتم: عده یث متعه روایمر و از ابوعبدالله در حدو از عبدالله پسر ع

 ض است.یح یکا یروز  ٤٥زن متعه چقدر است؟ گفت 
ه مرد ک یت شده گفت: عده زن متعه وقتین از ابوالحسن روایقطیپسر  یو از عل

 .٣روز است ٤٥رد کمتعه وفات 

 .١٨٣-٢٤/١٨٢ :دائقاحل -١

 .٢ح  ٥٢کتاب طالق باب  الوسائل -٢

 ح س. ١٥/٤٨٥ :الوسائل -٣
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آن  یه مردک یدرباره زنت شده گفت: از ابوعبدالله یو از عبدالرحمن پسر حجاج روا
ا عده دارد؟ گفت: چھار ماه و یردم آکسؤال  ندک یم سپس وفات ندک یم احکموقت نرا 

ض و نصف آنچه بر یح یکا مرد زنده بود یان یامش پایه اک یده روز عده دارد و وقت
 ز] واجب است.ینکه [یجار

ت شده یابوعبدالله روا: از ندک یم تیروا یدالله از پدرش از مردیپسر عب یاز عل
 ندک یم اح شده سپس مردش وفاتکه موقتًا نک یگفت: از او سؤال نمودم درباره زن

 .١) روز٦٥ست؟ گفت: شصت و پنج (یاش چ عده
 .دارند!! یدگاه اختالفین زن متعه به پنج دیدر عده اھا  آن یعنی

زش یآم یوه با ک ی: اختالف دارند در عده زن متعه وقتدیگو می ةدر مرآ یمجلس
 شده باشد بر چند قول: 

 ض است.یدو حیند گو می گرید یه و جماعتیخ در نھایه شکنیا یکی
 م است.یض و نیح یکح داده یترجآن را  لیعق  ه ابنکدوم 

 سوم آنکه صدوق در مقنع آن را ترجیح داده یک حیض و نیم است.
اند دو ُطھر  دادهح یس و عالمه در مختلف ترجید و پسر ادریه مفکو چھارم 

 .٢]استکی[پا

 )۱۳جواب شبهه (
بودن آن را در مورد  یزش و شرعیع طالق مباح بودن آمیند: تشریگو می هکنیا

ن یمیال  کو مل یاح تّسرکرد شما درباره نک یند و اگر منحصر مک یطالق منحصر نم
 د؟ییگو می چه

 جواب
ه ک یاحکدر نآن را  بودن یزش و شرعیع طالق مباح بودن آمیه تشرکدرست است 

به طالق  ین چه ارتباطیمیال  کو مل یتسر یند، ولک یمورد طالق است منحصر نم
 .دارد!

 .٤ح  مصدر سابق: -١

 - ٣٠/١٩٦ :جواهرالكالمو  ٢٤/١٨٧ احلدائق: به . و ٢٠/٢٤٢در شرح کافی مجلسی:  مرآة العقول -٢
 بنگر. ٢٠٢

                                           



 ١٦٧  شبهات مخالفین و رد آن

له یزش بوسیو آم یدر تسر اس شما بر نبودن طالقیگر قیعبارت د و به 
 .ت و ازدواج عقد است!کیمل یه تسرکن سبب یاس فاسد است، به ایق یکن یمیال  کمل

ه کازدواج آنست  یاست. در حال کرا ملیاز ندارد زیطالق ن  به یل تسرین دلیھم به 
 .را عقد است!یازمند است زیبه طالق ن
ھمسر و شوھر از  ییه باعث جداکست ین یند: طالق تنھا سببیگو می هکنیو اما ا

 ییاز اسباب جدا یکیز اگر شرائط آن موجود باشد یه فسخ نکگردد بل یگر میھمد
به شمار  ییاز اسباب جدا یکیز یاح موقت نکافتن مدت در نیان یپا که چناناست. ھم

 ست.یدر طالق منحصر ن یید پس سبب جدایآ یم
 جواب

ط یز اگر واجد شرایه فسخ نکست بلیتنھا طالق ن ییه سبب جداکدرست است 
قرآن و سنت وجود دارد  یجاکل در ید، اما دلیآ یشمار م  به ییاز اسباب جدا یکیباشد 

ز از اسباب یمانده ن یدن مدت باقیا بخشیاح موقت کافتن مدت در نیان یه پاکنیبر ا
 .در طالق منحصر نباشد! ییاگر سبب جدا یاست؟!! بنابر فرض جدل ییجدا

ه شما کنست یه موضوع اکست، بلین ییه طالق تنھا سبب جداکست ین نیموضوع ا
 .د!ینک یاس میقت قاح موکافتن مدت در نیان یرا بر پا یا فسخ در ازدواج دائمیطالق 

تاب خود در کدارد و خداوند جل جالله در  یه وجود خارجک یزیسپس طالق چ
ات زیادی آن را تشریع نموده، حتی یک سوره کامل را به اسم طالق یھا و آ سوره

دن مدت یا بخشیاح موقت کا مدت نینامگذاری کرده است در حالیکه پایان مدت 
 ندارد. یه وجود خارجکاست  یزیچ

 یت ادامه دادن را دارد اگر طالق رجعیه قابلکاست  یطالق لغو عصمت که چنان
 ست.ین نیاح موقت چنکدن مدت در نیه بخشک یباشد در حال

ست مانند ینھا  آن ه طالق درکاز ازدواج وجود دارد  یند: حاالتیگو می هکنیو اما ا
ه دارای شوھر است ک یزینکگردد،  یرطالق، بائنه میله غیبوس شود یم ه مالعنهک یزن

گردد، ھمسر مرتد،  یبائن م یبخرد بدون طالق از شوھر قبلآن را  گرید یاگر نفر
ده اگر یه به سن بلوغ نرسک کوچکگردد، ھمسر  یشوھر مرتد ھمسرش از او بائن م

ر دادن به ین دو شیله ایرا بوسیگردد ز یر داد از شوھرش بائن میمادر شوھر به او ش
ر بدھد یه ھمسر بزرگ شوھرش به او شک کیوچکردد، ھمسر گ یل میخواھرش تبد

ر دادن به خواھرش ین شیله ایرا بوسیگردد ز یر طالق از شوھرش بائن میله غیبوس



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٦٨

ر طالق از یله غیوانه اگر عقد ازدواجش فسخ گردد بوسیگردد، ھمسر د یل میتبد
 کمل ت بهکیاز اسباب مل یکیرا به  کیه مملوک یگردد، ھمسر یشوھرش جدا م

 شوھرش درآورد ....
 جواب:

ه کن سبب یا  ست بهیآن جائز ن ردن بهکار است و استدالل کآش ین گفته اشتباھیا
اند ... و مواضع فسخ را بر مواضع  ردهک یطرفداران متعه فسخ و طالق را با ھم قاط

 وجود دارد .... ین دو فرق بزرگیان ایه مک کنند می اسیطالق ق
ان ھمسر و شوھر یم ییدام از طالق و فسخ سبب جداکه ھرکن است یان آن چنیو ب

له طالق و یبوس ییه جداکت است یسمان زوجیشوند و آن منحل شدن ر یمحسوب م
 ان آندو وجود دارد:ین فرقھا در میفسخ متنوع است و ا

ان آندو، یبزرگ م ییشود مگر بعد از جدا یافتن عقد است و منحل نمیان یطالق، پا
آن را  ردن عقد ازدواج است و اساساً که فسخ، رفع ک یبعد از طالق سوم در حال یعنی

ه فعًال به سبب کگردد  یه بر آن مترتب مک ین بردن منحل شدنیو از ب ندک یم نقض
ه ک یا حاالتیشوند با ازدواج منافات و تضاد دارد،  یدا میه بر عقد عارض و پک یحاالت

 نبودن آنست. یامالز یھمراه عقد است در اصل مقتض
ا اتصال یردن از اسالم، ک یچیا سرپی: مرتد شدن ھمسر یحاالت عارض یھا از نمونه

ا پسرش از یان ھمسر و پدر شوھرش یا میا دختر او یان شوھر و مادر ھمسر یم یجنس
 ، و آن با ازدواج منافات دارد ....کنند می ه مصاھره را حرامکھستد  ییزھایآن چ

گردد و در  یح ملزم بنا میعقد صح یکه از حقوق شوھر است فقط بر کاما طالق 
ه کدر آن وجود ندارد  یبا عقد ازدواج باشد و سبب یه منافکوجود ندارد  یزیآن چ

 .بودن آن گردد! یمانع از الزام
ح باشد و به سبب یاگر بعد از ازدواج صح ییه جاکم: یریگ یجه میق نتین تحقیاز ا

له یا بوسیگرداند،  یرالزامیغآن را  ه در اصلکقد ھمراه بوده است ه با عکنباشد  یشرط
ه کنباشد  یله سببیھمسر و شوھر گردد، و بوس ییه موجب جداکنباشد  یعارض یسبب

 گردد. یه باشد طالق محسوب مکھرکجا  ن داده باشد، ازیاز زوج یکیار را به یحق اخت
ه کباشد  یشرط یبه سبب امرا یح باشد، یرصحیبعد از ازدواج غ ییاگر جدا یول

 یعارض یزیا بسبب چیگرداند،  یر الزامیغآن را  ه در اصلکھمراه عقد بوده است، 
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ار را به یه حق اختکباشد  یبیا بسبب عین گردد، ین زوجیب ییه موجب جداکباشد 
 .گردد ... یدھد، فسخ محسوب م یمھا  آن از یکی

وه ی) ش١٥ان ھمسر و شوھر به (یم ییه جداکاند  رده کر کاند: و ذ ه گفتهکیمال
زش با یه عبارتند از: طالق با تمام انواع آن، و قسم خوردن بر عدم آمکرد یگ یصورت م

در آوردن  کردن، مرتد شدن، به ملکھمسر اگر شوھر از قسمش بازگشت نکرد، لعان 
ن ھمسر و شوھر یانداختن ب ییرا، ضرر رساندن به ھمسر، جدا یگرین دیاز زوج یکی

، جذام، یا وانهیدا شدن دیزش، و پیه قبل از آمین بر مھریله دو داور، اختالف زوجیوسب
نداشتن بر پرداخت  یین، توانایاز زوج یکیب در یدر شوھر، و وجود ع یسرطان پوست

ز و ینکردن ھمسر برده از طرف ک، و مفقود شدن و آزاد یارکبیه، فریا مھریمخارج، 
 ز (آزاده).ینکریھمسر غز با وجود ینکردن با کازدواج 

ه بر عقد ک یدن مدت به سبب حاالتیا بخشیاح موقت کافتن مدت نیان یا پایپس آ
 شوند با ازدواج منافات دارد؟؟ یعارض م

دن آن به سبب قسم یا بخشیاح موقت کافتن مدت نیان یا با پایگر آید یو به معن
 گردد؟ یاح موقت] فسخ مکخوردن اگر شوھر از قسمش بازنگردد متعه [ن

 گردد؟ یاح موقت به سبب لعان فسخ مکدن آن نیا بخشیافتن مدت یان یا با پایا آی
اح موقت به سبب مرتد شدن فسخ کدن آن نیا بخشیافتن مدت یان یا با پایا آی

 گردد؟ یم
از  یکیقرار دادن   کله ملیاح موقت بوسکدن آن نیا بخشیافتن مدت یان یا با پایا آی
 گردد؟ یرا، فسخ م یگرین دیزوج
اح موقت به سبب ضرر رساندن به ھمسر کدن آن نیا بخشیافتن مدت یان یا با پایا آی

 گردد؟ یفسخ م
ان یانداختن م ییله جدایاح موقت بوسکدن آن نیا بخشیافتن مدت یان یا با پایا آی
 گردد؟ یم (داور) فسخ مکن از طرف دو حیزوج
ن بر سر یاح موقت به سبب اختالف زوجکآن ن دنیا بخشیافتن مدت یان یا با پایا آی
 .گردد؟! یزش، فسخ میه قبل از آمیمھر

م یندار یازیو به آن ن ندک یم طالق را پر یدن مدت جایند، بخشیگو می هکنیو ا
اح موقت به طالق کست و نیرا موقت نیز شود یم دایاز پیاح موقت به آن نکطالق در ن

 ....گردد  یم آن منقطع مکشدن وقت آن ح یه با سپرکاز ندارد ین
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 جواب:

د، خود را یدار ج ل از قرآن و سنت رسول خدایدل یکن گمان خود تنھا یا بر ایآ
 .د؟!یا ردهک یار دشوارکدچار 

 وهی) به چند ش۱۴جواب شبهه (
 ت متعه داللتیه بر مشروعکی است یھا لیمتعه از جمله دل ی هیند: آیگو می هکنیا
را متعه در نزد آنان موجب یباطل است: ز یا و سبب احصان است ... گفته کند می

 نم:ک یان میتو ب یآنان را برا یان و فقھاین اقوال امامیع کنیست، و ایاحصان ن
 یعبدالله درباره مرد ی!! از ابندک یم رکذآن را  هک یسکاز  یاز ھشام و حفص بختر

ر یگردد؟ گفت خ یم یا موجب احصان ویدھد سؤال شد آ یه ازدواج موقت را انجام مک
 گردد. ینزد او باشد موجب احصان م یه دائمک یزیچ

ه از زنش ک یسکه گفت: کت شده یروا یثید از ابوعبدالله در حدیزیاز عمر پسر 
اح موقت رجم کده و از او جدا نشده و صاحب نیزنش گرد که ملک یغائب شده و مرد

 شوند. ینم
دارد  یا هیجار یم گفتم: مردیه گفت: به ابوابراھکت شده یاز اسحاق پسر عمار روا

وه یم گفت: بله و آن بر شیگردد؟ اسحاق گفت: ابوابراھ یم یا موجب احصان ویآ
ز موجب احصان است؟ گفت: ی. گفت به او گفتم: و زن متعه نباشد یم استغناء
ه کند کموجب احصان است گفت: گفتم: اگر گمان  یاح دائمکر نیم گفت: خیابوابراھ

ل بر ین دلیبه اآن را  شود و یق نمیتصد«م گفت: یند گفت: ابوابراھک یزش نمیآم یبا و
 ».گردد یم یو کرا مالیگرداند ز یواجب م یو

گردد مگر  یگردد و رجم واجب نم یت شده گفت: احصان واقع نمیعبدالله روا یاز اب
ا زن بعد یاگر مرد  یگرین بر دیاز زوج یکیزش و افتادن ی! و آمح!یبعد از ازدواج صح

اح موقت موجب کشوند، گفت: و ن یق نمیردند تصدکار کانآن را  یزش زوج با ویاز آم
 .١گردد یاحصان نم

: احصان نزد دیگو می نیدر مبسوط خود چن یآنان استاد گروه آنان طوس یاما فقھا
 یه شب و روز نزدش باشد و با وکداشته باشد  یه زنکگردد  ین حاصل میما چن

ن بوسیله متعه، باب ثبوت احصان موجب رجم و ثابت نشدن آ ٤٥٦-١٨/٣٥٢ :الوسائلبه  -١

 بنگر. ٢/٤٥١ :والدعائم
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ان ین و میمی کا ملیز ینکا یند زن آزاده باشد ک ینم یرده باشد و فرقکزش یآم
ه کنیگردد و در ا ین موجب احصان نمیمی کند: ملیگو می ھستند یسانکدوستان ما 

 .١وجود ندارد یان ما اختالفیگردد م یاح موقت موجب احصان نمکن
ل مرد ین دلیاح منقطع احصان وجود ندارد و به ھمکدر ن: «دیگو می یطباطبائ

 .٢»ستیرا محصن نیگردد ز یند رجم نمکه زنا ک یکننده وقت متعه
اح را بعنوان کت (برده نبودن) و دوام نیمحصن شدن مرد حر یل براین دلیبه ھم

 اند. شرط قرار داده
 ز معتبر است:یاند: در محصن شدن مرد دو چ گفته
 شود. یه آزاد باشد و بر برده رجم واقع نمکنیا اول

 رده باشد.کزش یآم یه با وکداشته باشد  یا هیا جاری یه ھمسر آزاد دائمکنیدوم ا
ه با کداشته باشد  یدائم یاند: آزاده باشد و شوھر ن گفتهیو درباره احصان زن چن

 .٣رده باشدکزش یآم یو
ردن به آن بر که در مورد متعه است و استدالل کنیه بر ایپس حاال حمل آ

را از یگردد باطل گردید! ز یاح متعه موجب احصان مکه نکنیت متعه و بر ایمشروع
ه فقط یگردد و ھدف از آ یه موجب احصان مکآورد  یان میم  بحث به یحیاح صحکن
 ست.یشھوت ن یختن آب و ارضایر

ق نامشروع یختن آب از طریره ھدفش سفاح و کزن متعه قصد احصان ندارد بل
زه یق نامشروع است ھمان غریاز طر یختن آب منیه خواستار رک یزیاست، و تنھا چ

 ... . باشد یم یفطر
 د: یفرما یه مکپس فرموده خدا 

ن﴿
َ
ْ تَبۡ  أ مۡ  َتُغوا

َ
ٰ بِأ ۡ  لُِ�مَ�  .]٢٤[النساء:  ﴾ِفِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ

دامنی نه از روی کاز روی پا ھایتان مال]  ه با [صرفکده یبرای شما حالل گرد«
 .»دینکد آنان را] طلب یتوان شھوترانی [می

عنوان  ه بهک یله اموالیم تا بوسیردکشما حالل  ین محرمات را برایر ای: و غیعنی

 .٤/٢٦٨مبسوط طوسی:  -١

 .٤/٢٨٢: میزانـتفسیر ال -٢

 .٢٠٧-٢/٢٠١ خوئی: منهاجـالتكملة  یمبان -٣
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خود را  یدامنکد و پایا شویاح آنان را جوکد نیپرداز یز مینکه به ھمسر و پول به یمھر
ر خود یگر از غیدیکله یرا بوسید زیمانع از استمتاع زن از مرد نا محرم گردد و یا شویجو

 ندک یم گر دعوتیاز زن و مرد را به اتصال با ھمدھریک  را فطرتیگردند ز یاز مین یب
ن اختصاص و مخصوص یجه داشته باشد. احصان اینند و ازدواجشان نتکتا ازدواج 

و ھر  یبا ھر زن یشود و ھر مرد گر میید یه مانع از رفتن نفس به جاھاکردن است ک
ت کردند قصدشان به مشارک ین میرا اگر چنیند، زکه خواست اتصال ک یزنی با ھر مرد

ح یت نموده و لذت را بر مصلحت ترجیتثبآن را  ه فطرتکشد  یل میتبد یختن آبیدر ر
له یبوسد، تا ینما ین دعوت میبه مرد مع یرا مصلحت به اختصاص ھر زنیدادن بود، ز

ن یرسانند، اگر ا کمکگر را یدیکت فرزندانشان ین در تربید و زوجیآن خانواده بوجود آ
ه ھر کبل یقیه ھر ماه نزد رفکن است یدر زن متعه چن که چنانن رفت یمصلحت از ب

 یختن آب منیه رکست بلیھدفش احصان ن کننده است. مرد متعه یروز در آغوش مرد
 .ق نامشروع است ...یاز طر

ۡ ﴿مقصود از احصان در فرموده خدا: یند گو می هکنیاما ا و  ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ
اح کن که چنان شود یم ن را شاملیمی کالم ملکن یرا عیج، زیاحصان عفت است نه تزو

ج است عاقبت امر به یه ھدف از احصان، احصان تزوکرد و اگر قبول شود یگ یم را در بر
متمتع محصن با توجه به  یمحصن به زنا یم رجم در زناکه حکگردد  ینجا بر میا

ده یر نگردکم رجم در اصل در قرآن ذکرا حیر از قرآن زی! غندک یم دایسنت اختصاص پ
 است.

 ق:یجواب آن از چند طر
 آمده است ... در فرموده خدا:  یچھار معن  احصان در قرآن به -۱

ۡ ٱوَ ﴿ ٓ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل يۡ  َملََكۡت  َما إِ�َّ  ءِ لّنَِسا
َ
 .]٢٤[النساء:  ﴾ُنُ�مۡ َ�ٰ �

  اند آمده است و در فرموده خدا: ردهکه شوھر ک یزنان یعنیزواج  یبه معن

ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ِهنَّ َ�َعلَيۡ ﴿  .]٢٥[النساء:  ﴾َعَذابِ لۡ ٱ ِمنَ  تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل
 ه:یت آمده است و در آیحر یبه معن

 ﴿ ٓ حۡ  فَإَِذا
ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  ِصنَّ أ

َ
 . ]٢٥[النساء:  ﴾ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �

 ه:یاسالم آمده است و در آ یبه معن

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ  . ]٤[النور:  ﴾ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل
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 آمده است. یدامنکپا یبه معن
ردن آن از آنچه خشم خدا کعفت و حفظ نفس و منع  یمعن  ه بهین آینجا در ایو ا

 ه آنان را حفظکح یصح یاح شرعکن نندگان بهک اح کن یعنیزد آمده است. یانگ یبرم
 د.یآ یبوجود م یح دائمیاح صحکو احصان فقط در ن ندک یم

نجا یه منظور از احصان، احصان تزوج است عاقبت امر به اکم ینکو اگر قبول  -٢
امام  که چنانرد ین را در برگیمی کح و ملیاح صحکه فقط نکگردد  یبرم

گردد مگر بعد  یرجم واجب نمشود و  یمعصومتان گفته است: احصان واقع نم
ن ید!! و ایآ یاح موقت بوجود نمکله نیح!! و گفته: احصان بوسیاز ازدواج صح

ه ک یا گونه رده بهکشان را باطل  ی ه متعهکن است ین ما و مخالفیداور ب
 .اند ... دهیخودشان ھم نفھم

ه کنیا گردد یه واجب نمک ید وقتیگرد یح بود رجم واجب میاح صحکن نیرا اگر ایز
 .گردد! یح باشد باطل میصح یاحکاح موقت نکن

م احصان فقط با کرا حیست زیاح موقت انجام داده نزد آنان محصن نکه نک یسک
ه احصان را ثابت کگردد برخالف عقد منقطع  ین ثابت میمی کا ملی یعقد دائم

ح یاح صحکه را به نیه آکاست  ید متعه باطل شد پس بر آنان الزامین قیند با اک ینم
 نند.کر یتفس

  أحصن«: شود یم د و گفتهینما یو بر منع داللت م» حصن«لمه کاحصان از  -٣

 دامن باشد و در تمامکه پاک یوقت »أحصن«ند و که ازدواج ک ی. وقت»الرجل
 نفس خود را از زنا منع ندک یم ازدواج یمنع وجود دارد مرد وقت یمعنھا  آن

ن ید ... و اینما یر منع مکاز فحشاء و منشود و وجودش  دامن میکو پا ندک یم
در آغوش  یو ھر روز ینزد شخص یرا زن متعه ھر ماھیبرخالف متعه است ز

ه سفاح و کست بلیه مرد متعه ھدفش احصان نکاست ... ھمانطور  یسک
خواھد و ھدفش حفظ و  یاست ... مرد صاحب متعه عفت را نم یارکبد

 یند!... ھمانطورکدا نیپ یدسترس یبه ور خود یه غکنیست از ایزن ن ینگھدار
فروشد ثابت  یم یه به مردیراکه ھر وقت خود را به ک یزن یه احصان براک

از ین یاز و نه زن متعه از مرد متعه بین یگردد نه مرد متعه از زن متعه ب ینم
ه خواستار کنیگردند از ا یاز نمین یر خود بیدام از غکچیگردد، در آنجا ھ یم

 ام باشند!استمتاع حر
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 .است؟!! ین چه نوع احصانیا
متمتع محصن با  یم رجم را در زنای محصن به زناکردن آنان حکص یو اما تخص

 .توجه به سنت ...

 ق:یجواب آن از چند طر
 .م ...ینکص یتخصآن را  ام متعه وجود ندارد تاکاح یدر سنت نبو -١
لحاظ تالوت نسخ ه از کاست  یاتیم رجم در قرآن موجود است اما از آن آکح -٢

 ھردوق یاز طر یادیث زیه احادکاست  ین از جمله مواردیده است... و ایگرد
 .١فرقه درباره آن آمده است

ه رجم در یه گفته است: آکعبدالله نقل شده  ب از ابنیو تھذ یافکعه در یق شیاز طر
 :ألقرآن فرموده خداوند

 .»الشهوة  قضياالشيخ والشيخة فارمجوها ألبتة فإهنام   إذا زين«
 یرا آندو ارضاید زینکشه رجم یھم یرا براھا  آن ردندکزنا  یریزن و مرد پ یوقت«

 .»اند ردهکشھوت 
دم در قرآن رجم وجود یمان پسر خالد نقل شده گفت: از ابوعبدالله پرسیو از سل

 .٢»الشيخ والشيخة فارمجومها ألبتة«دارد؟ گفت: بله. گفتم چطور؟ گفت: 

 )۱۵(جواب شبهه 
ار کان سم متعه را بر عمریه تحرکبود  یسکاول  سطالب یبن اب  یگفته آنان عل

ست: ین یل و حجتیچ دلیھ را مستند به ین دروغھاست ... زیتر بزرگ ن گفته ازیرد... اک

نگاه  سخطاب از حدیث عمر بن بداود از ابن عباس آن را در طبرانی و ترمذی و نسائی و ابی -١
 کن.

 :والوسائل ١٢ح  ٤/١٧ :والفقيه ١٦/١٠: مالذـوال ٧ح  ١٠/٣و تھذیب:  ٣ح  ٧/١٧٧به کافی:  -٢

بنگر.  ٢/٠٠٠و تفسیر قمی:  ٢/٤٤٩: اإلسالمدعائم و  ٢٣/٢٦٧ :مرآةـوال ١٨ح  ١٨/٣٥٠

 مالذ:بنگر و مجلسی این دو روایت را در  ١/١٩٦ خوئی: منهاجـالتكملة مبانی ھمچنین به 

شمار  داند و این آیه از آن آیاتی به با این عبارت آندو را صحیح می ٢٣/٢٦٧ مرآة:و  ١٦٠/١٠
 رود که تالوتش نسخ ولی حکمش باقی مانده است. می
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تر  فیبوت ضعکاز خانه عن ندک یم تیرش روایآنچه طبری در تفس و استدالل آنان به 
د حدیثی ضعیف و یان گردیب که چنانق خودشان یطر ق ما و ھم ازیاست! ھم از طر
 یبن اب  یه علکن است یرد ایپذ یه مناقشه را نمک یز ثابتیه چکمنقطع است! بل

بر عالم امت [پسر آن را  رد وکار کانآن را  ردنکه حالل کبود  یسکن یاول سطالب
 ار نمود.ک] ان بن عباس ش عبدالله یعمو

ابن ه از کدارد  یابراز م سیه از علیحنف ح خود از محمد پسریمسلم در صح
صبر  بابن عباسداد گفت:  ینشان م یه درباره متعه زنان نرمکد یشن بعباس

 ینھ یر از متعه و خوردن گوشت االغ اھلیو مسلم در روز خب ج را رسول خداین زک
 فرمود.

 یمردگفت: تو  یه به فالن مکده شده یطالب شنیبن اب  یگر: از علید یتیو در روا
 .١فرمود یما را از آن نھ ج رسول خدا یبر ھستکمت

 نم.ک یان میت بیدگاه برایق و دیرا درباره متعه از چند طر سیدگاه علیو حاال د

 :یلیعه اسماعیش یھا قیاز طر -۱

ه متعه را کرده کت یروا ج از رسول خدا »اإلسالم دعائم«صاحب  یمغرب یقاض

ست مگر با حضور یاح درست نکه گفت: نکرده کت یروا سیرده است، و از علکحرام 
، آن زنا باشد نمی روز و دو روز یکدرھم و دو درھم و  یکسرپرست زن و دو شاھد و با 

 .٢اح شرط وجود نداردکاست و در ن

 »متعه«ن ینندگان اک حالل یعه امامیاز طرق ش -۲

خود از  با سند» االستبصار والتهذيب«تاب خود کدر دو  یعه طوسیاستاد گروه ش

 جرده گفت: رسول خداکت یروا ساز اجدادش از علی ید پسر علیعمر و پسر خالد از ز
 .٣دیبر حرام گردانیاح موقت را در روز خکو ن یاھل یگوشت االغھا

 نگاه کن. ١٩٠-٩/١٨٩به صحیح مسلم به شرح نووی:  -١

-٢/٢٢٨و ذکر حالل و حرام و قضایا و األحکام قاضی ابوحنیفه نعمان تمیمی:  اإلسالمدعائم به  -٢
 بنگر. ٨٥٨ح  ٢٢٩

 بنگر. ٣٢ح  ١٤/٤٤١: النکاح  کتاب الوسائل، و به ٣/١٤٢ :االستبصار، و ٢/١٨٦ :التهذيب -٣
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 :یدیعه زیش یھا قیاز طر -۳
 جآمده است گفت: رسول خدا سیاز پدرش از جدش عل یعل د بن یدر مسند امام ز

 .١فرمود یموقت نھ احکبر از نیدر سال خ
د بالله یگفته است: مؤ »النضري الروض«در  یدیعه زیش یاز علما یصنعان یاغیس

ز بن اسحاق به ما خبر داد یبه ما خبر داد و گفت عبدالعز یگفت: ابوالعباس حسن
ما خبر داد:  به  یما خبر داد، محمدبن ازھر طائ به  یحر یگفت: احمدبن منصور

 سیبن حسن از پدرش از جدش عل ما خبر داد از عبدالله  به  یمزن ییحی بن  م یابراھ
انجام آن را  ھر کسی رد و بدانمکبر حرام یمتعه زنان را در روز خ ج گفت: رسول خدا

 زنم. یرا شالق م یدھد و یم
ند مگر شالقش که به آن عمل کابم ی یرا نم یسکد گفته: یگفته: و شا یاغیس

 .٢است سیزنم. از گفته عل یم

 اھل سنت: یھا قیاز طر -۴
و مسلم و اصحاب سنن و مسندھا و موطأھا ... از حسن و عبدالله پسران  یبخار

بر از یدر روز خ ج ه رسول خداکاند  ردهکت یروا سیاز پدرشان از عل یعل محمد بن
تب کشتر صاحبان یث را بین حدیفرمود. و ا ینھ یاھل یاح متعه و گوشت االغھاکن

 .٣اند ردهکت یروا یسنت نبو
ه کث متعه زنان یه حدکنیان مذھب حق است، ایمقارنه و ب ین برایاز مالحظات و ا

ت یرواآن را  رده تمام اصحاب مذاھبکت یرواآن را  ج از رسول خدا سیامام عل
 . ه است ...یاند پس متفق عل ردهک

 .٤/٢٣ :الكبريالفقه شرح مجموع  النضري الروض -١

 .٤/٢٣ :الكبريالفقهشرح مجموع  النضريروضدر  -٢

بخاری در صحیح خود، بیھقی در سنن و مسلم در صحیح خود و دارقطنی در سنن و ترمذی در  -٣
ماجه در  ان در صحیح خود و نسائی در سنن خود، و مالک در موطأ، و ابن سنن خود و ابن حب

ابی شیبه در منصف و دارمی در سنن و شافعی در مسندش و ابو داود در سنن و  سنن و ابن 
احمد در مسندش و بزار در مسندش و طبرانی در المعجم و سعید بن منصور در مسندش و 

در مصنف و مقدسی در تحریم نکاح متعه و نحاس در ناسخ و جارو در المنتقی و عبد الرزاق  ابن 

 در مسندش. و طيالسی احلليةمنسوخ و ابونعیم در 
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 ق ویدر ُدرالمنثور به چند طر یوطیرش و سیدر تفس یه ثعلبک یثیه حدک یدر حال
ت یف روایبا سند منقطع ضعآن را  ر خودیدر تفس یر طبریجر ان و ابنیو ابوح یراز

ن را یا یرند: وقتیگ یح را در برمیف و صحیر ضعیتب تفسکه کاند!! و معلوم است  ردهک
ه از پدرش موضوع است!! یحنف ت از ابنیه آن رواک کنند می چگونه گمان یدانست

 ست؟؟یل شان چیودل
و منسوب به  یده شده و ساختگیبه جز اقول تراش یلیچ دلیھه کنست یقت ایحق

رسول  کنند می ه نعوذ بالله گمانکنیش ندارند، مانند اکت پایو اھل ب ج رسول خدا
 اند. متعه را انجام داده سیو عل ج خدا

با  یبانیگفته است: فضل ش ندک یم تیروا »متعةـال«تابش کد در یاستادشان مف
 ه: یرا در مورد آ کیبن عطاء م ه عبدالله ک ندک یم تیسند خود از باقر روا

َ�َّ  �ذۡ ﴿
َ
زۡ  ِض َ�عۡ  إَِ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
 .]٣[التحریم:  ﴾اَحِديثٗ  ۦِجهِ َ�ٰ أ

 .»سی از ھمسرانش سخنانی را به راز گفتکامبر به یه پکن بود یو چن«
از  یاح نمود بعضکزن آزاده را موقتًا ن یک ج رد گفت: رسول خداکاز او سؤال 

من  یمتھم نمودند! گفت: آن برا یگر ردند و او را به فاحشهکدا یزنانش بر آن اطالع پ
 .١از زنانش بر آن مطلع شدند یبدار پس بعض یمخفآن را  حالل موقت است

ه صادق کرده کت یه روایه نزد آنان ملقب به: صدوق است!! در الفقک یه قمیبابو ابن 
 یباق ین دوستان رسول خدا برویاز ا یدوست ردیمرد بم یگفت: دوست ندارم برا

متعه را انجام داده است؟  ج ا رسول خدایرده باشد گفتم: آکزش نیمانده باشد و با او آم

َ�َّ  �ذۡ ﴿ه را تالوت نمود: ین آیگفت: بله و ا
َ
زۡ  ِض َ�عۡ  إَِ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
[التحریم:  ﴾اَحِديثٗ  ۦِجهِ َ�ٰ أ

بۡ  تٖ َ�ّيَِ�ٰ ﴿. تا ]٣
َ
 .]٥[التحریم:  ﴾�َ�ارٗ َو�

ح را به رسول یار قبکن یف و مبغوض آنان را وادار کرده تا ایثکن چگونه تعصب یبب
رد و از ک یخ میرا توب یانجام دھد وآن را  ه اگر پدرش و جدشکنسبت دھند  ج خدا
 .د!!یریرت عبرت و پند بگیصاحبان بص یگرفت، ا یب میاو ع
 د و جعفر:یه و باقر و زیحنف ابنت مانند یب ه اھل یان مذھب بقیب

 ابواب متعهاز کتاب نکاح، از  ٢٢ح  ١٤/٤٤٠ :والوسائل ٢٥-٢٤ص  در متعه: اإلجيازخالصة به  -١
 بنگر.
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 :یدیعه زیتب شکالف) از 
د گفته است: اما باقر و فرزندش صادق در جامع یدر شرحش بر مسند ز یاغیس

ه گفته است آل ک ندک یم ه عراق نقلید دانشمند و فقیبن ز  ییحیبن  از حسن  یافک
گفته است آل رسول ز یاند و ن ردهکاز آن اجماع  یت متعه و نھیراھکرسول خدا بر 

ه سرپرست زن و دو شاھد کنیست مگر ایح نیاح صحکه نکاند  ردهکبر آن اجماع  شخدا
 یعنیاح وجود نداشته باشد و محمد کدر ن یه وجود داشته باشد و شرطیو مھر

د یباقر و ز یعنیو ابوجعفر  شعباس وابن  یو عل ج : از رسول خدادیگو می منصور ابن
ست یح نیاح صحکم گفتند: نیدیشن †بن حسن و جعفربن محمد و عبدالله  یبن عل
 .١[سرپرست] و دو شاھد بر عقد آن وجود داشته باشد یه ولکنیمگر ا

 تب اھل سنت:کب) از 
: از جعفر دیگو می ردهکت یروا یرفیدر سنن با سند خود از بسام ص یھقیب
 .٢به من گفت: آن زنا است ف نمودمیدم و آن را توصیمحمد درباره متعه پرس بن 

اند و متعه را  ست سلفش بر او سبقت داشتهید نیمتعه بع ین وصف از جعفر برایو ا
ن وصف را جعفر از استادانش أخذ نموده است، یاند و ا ردهکف یمه توصیبه سفاح و جر

ر جدش پدر و مادرش ام فروه دختر قاسم پسر محمد کب  یمحمد بن اب بن  مانند قاسم 
ردند و ابن قاسم از کن یوکرا ت یه علم مدنک یھیاز ھفت فق یکیر، کبوبپسر ا
گفت:  یشد م یدرباره متعه از او سؤال م یوقت له عائشهکرده کت یروا لعائشه

 ندکم کتاب خدا حکان ما و شما یم

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ ِفُظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ُهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �  فَإِ�َّ

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 .]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

الشيعة أصلدر  الغطاء  كاشف. ١٥٢-٣٠/١٥١: جواھرالکالمو  ٢/١٥١ :الفقيهو  ١٤/٤٤٢ :الوسائل -١

 ٤٧، ص »تفسیر آیه متعه زنان«تحت عنوان » متعةـال«و الفکیکی در کتابش  ١٧٧ص  :و أصوهلا

 .٧٧-٣/٧٦٥کاشانی:  ،البيضاءمحجة ـالو ھامش کتاب 

 .٧/٢٠٧ :یالکبرسنن  -٢

                                           



 ١٧٩  شبهات مخالفین و رد آن

 کا [بر] ملیمگر بر ھمسرانشان . دارند ] نگاه می کشان را [پایھا ه شرمگاهکو آنان «
را ھا  این ریه غک ھر کسی * و ستندیوھش نکنان [سزاوار] نیشان. بی گمان اینھایمی
 .»او حالل نموده بخواھد تجاوز نموده است ... یه خداوند بعنوان ھمسر براک

ده است، یه در قرآن حرام گردکن است ی: من نظرم چندیگو می و قاسم پسر محمد

ِينَ ٱوَ ﴿ه را بر من قرائت نمود: ین آیجا، اکگفت: گفتم:   إِ�َّ  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ
 ٰٓ زۡ  َ�َ

َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ � ٰ  ءَ َوَرا  لَِك َ�

ْوَ�ٰٓ 
ُ
 .]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

 دانند: یه متعه را جائز مک - یعه امامیتب شکج) از 

از » الرسائر«در  یسیادر و ابن» نوادر«تاب خود کدر  یسیمحمد بن ع احمد بن 
ه گفته است: کرده کت یم از ابوعبدالله در مورد متعه رواکبن ح  ر از ُھشامیعم یأب ابن

 .١دھند یانجام مآن را  فاجر یھا انسان ما فقط یبه رأ
از  با سند خود ]٦٦ص  :محمد در نوادر و احمد بن  ٦٦ص  :سرائر[س در یادر و ابن 

دم گفت: نفس یه گفته است: در مورد متعه از ابوعبدالله پرسکرده کت یسنان روا  ابن
 .٢د مگردانیخود را با آن پل

آن  گفت: یدم میگفت: از ابوعبدالله درباره متعه شن ندک یم تیاز مفضل روا ینیلک
بر مصلحت آن را  د سپسیعورت را ببند یه جاکنید از اینک یا شرم نمید آینک کتررا 

 .٣ندکبرادران و دوستانش حمل 
اند گفت: از ابوالحسن در مورد متعه  ردهکت یقطنی روای بن   یاز عل ینیلکد و یمف

 .٤از نموده استین یسؤال نمودم گفت: تو را به متعه چه کار؟ خداوند تو را از آن ب
خالد گفت: مان بن یه گفت: ابوعبدالله به من و سلکرده کت یاز عمار روا ینیلکو 

 ده است.یمتعه بر شما حرام گرد

 .١٠٠/٣١٨ :بحار األنوارو  ١٤/٤٥٦ :الوسائلو  ٤٨٣ادریس در سرائر ص  ابن  -١

 .١٤/٤٥٠ :الوسائل -٢

و نوری در مستدرک:  ١٤/٤٥٠در وسائل:  العاميل، ١٠٣/٣١١، ١٠٠: البحار، ٥/٤٥٣به کافی:  -٣
 بنگر. ١٤/٤٥٥

 بنگر. ١٩٩ح  ٨٧و نوادر احمد: ص  ١٤/٤٤٩ :الوسائل، ٥٧ص  مفيد: متعةـالخالصة اإلجياز يفبه  -٤

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٨٠

از  یاست: ابوالحسن به بعض  ه گفتهکاند  ردهکت یشمون روا از ابن ینیلکد و یو مف
د اقامه سنت بر شما واجب است ینکه متعه را بر من حالل نکاستاندارانش نامه نوشت 

و برائت و  یپاسننده به آن ناسکد تا بر امر یله آن از زنان آزاده خود مشغول نشویبوس
 .نند!!کنند و ما را لعنت کشر  یدعا

 کنند می از آنان گمان یبعض که چنانزان شوند و یث گرین احادیاگر خواستند از ا
 .ه وجود ندارد!یه در متعه زنان تقکنست یه گفته است جواب آنان ایبصورت تقآن را  اما

 یھا قی: از طردیگو می نیچن »الشيعة  أصل«الغطاء در  اشف کدانشمندشان 
در  یکس ھیچه با کز ھست یگفت: سه چ یه مکت شده یمطمئن ما!! از جعفر صادق روا

 .١نم: متعه حج، متعه زنان و مسخ بر دو خفک یه نمیمورد آن تق

 :یلیعه اسماعیتب شکد) از 
اح کدر مورد ن یه مردکرده کت یاالسالم از جعفربن محمد صادق روا صاحب دعائم 

با  دیگو می رسد و ین گفت: مرد به زن مکف یم توصیبراآن را  د گفت:یمتعه از او پرس
نم، ک یا دو روز با تو ازدواج میروز  یکا یزش یبار آم یک یا دو درھم براییک درھم 

 .٢دھد یانجام نمآن را  ن زنا است و به جز انسان فاجریگفت: ا
م متعه ھمان یمورد تحرت در یب  ه اھلکگردد  یما روشن م ین اقوال برایاز تمام ا

ث جدشان یرا دارند و آنان با قرآن و احاد شبو اصحا ج و نظر قرآن و رسول خدا یرأ
موافق » متعه«نام  به ین عالقه و رابطه مرموز و مخفیم ایدر منع و تحر ج رسول خدا

 .ھستند!

 ):۱۶جواب شبهه (
ار نمود، و کان یبر ورا  سم متعه از طرف عمرین عبدالله تحرند: جابربیگو می هکنیا

ر و که در زمان ابوبک یوجود داشت از آن اصحاب ج از رسول خدا یاگر در آنجا نھ
آن  ن نسخیماند و ا ینم یدادند مخف یمتعه را انجام م ساز زمان خالفت عمر یقسمت

ه خدا و کرا  یزیفه اول چین نباشد خلیو اگر چن ندک یم یامبر نفیدر زمان پرا 

 .١٠٠ص  :الشيعة و أصوهلاأصل  -١

 .٨٥٩ح  ٢/٢٢٩ :اإلسالمدعائم  -٢

                                           



 ١٨١  شبهات مخالفین و رد آن

 ده است.یرده حالل گردانکحرام آن را  رسولش

 جواب آن از چند رو:
 .ار نمود؟!کان سبر عمرآن را  ه جابرکسندی است  ین گفته بیا

 د:یآ یرده مکت یح خود روایدر صحآن را  ه مسلمکث جابر یر احادیو در ز
به شما اجازه داده  ج بر ما وارد شد گفت: رسول خدا ج رسول خدا یسخنگو -١

 متعه زنان. یعنید یه متعه را انجام دھک
م و آن در یا ردهکاستمتاع  بر و عمرکو ابوب ج بله ما در زمان رسول خدا -٢

ه آمدند گفت: کانجام عمره به م یه براک یوقت ندک یم تیرواآن را  آنچه عطاء
م سپس متعه را یردکاز او سؤال  ییزھایم و در مورد چیآمد یدر منزلش نزد و

 ردند.کر کذ
و  ج در زمان رسول خدا یچند روز یُمشت از خرما و آرد برا یکما با  -٣

ث یدر مورد عمرو بن حرآن را  سه عمرکنیا یم حتیردک یاستمتاع م سرکابوب
اند گفت: از جابر بن  ر به ما خبر دادهیه ابوالزبکنمود و آن را با توجه به آن ینھ

 دم.یعبدالله شن
 ست:یز نیل جایمتعه به چند دل یلث جابر است و استدالل به آن بر حالین احادیا

 ث اول منسوخ است:یه حدکنیالف) ا
 م بود سپس بعد از آنین در زمان فتح قبل از تحری: ادیگو می م در زاد المعادیابن ق

 ندک یم تیوع رواکح خود از سلمه بن ایل آنچه مسلم در صحیدل حرام نمود بهآن را 
اح موقت اجازه داد سپس کبار به ن سه ه] کدر سال اوطاس [فتح م ج گفت: رسول خدا

را جنگ أوطاس به فتح یه است زکنمود و سال اوطاس ھمان سال فتح م یاز آن نھ
 ه متصل بود.کم

ث ین احادیل اسالم جائز بود. و با ایاح موقت در أواکه نک: ثابت شد دیگو می یمازر
ن یاز مبتدع یا مجموعهجز   ده است... و بهینجا نسخ آن ثابت گردیور در اکح مذیصح

ه کم یردکان یو ب کنند می کث وارده در آن تمسینند و به احادک یبا آن مخالفت نم
 شان وجود ندارد.یدر آن برا یلیمنسوخ ھستند و دل

 ث دوم:یب) حد



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٨٢

از خالفت  یو قسمت سرکه در زمان ابوبک یسکه کگردد  یبر آن حمل م -١
ه از جمله آنان جابر کده ینرس م نسخ آن به اوکمتعه را انجام داده ح سعمر

 .١است
را یحالل دانسته است زآن را  سرکه ابوبکبر آن وجود ندارد  یلیث دلیدر حد -٢

ان ننموده یشدن به آن را ب یبر انجام دھنده آن و راض سرکجابر اطالع ابوب
اند و  ردهکان نیدر مورد متعه را ب سرکابوب یث رأیتب حدکه کاست ھمانطور 

م آنست، و آنچه یبوده] تحر یو اغلب حاالت با و ھا جنگ ه درک[او  یظاھرًا رأ
 سرکدر زمان ابوبآن را  یه بعضکنیه اکنست یم این چند سطر مد نظر داریدر ا

 .٢ستیبر آن ن سرکاند مستلزم اطالع ابوب انجام داده
دا یدر عھد خالفت خود بر فاعل آن اطالع پ سقیر صدکو شخصًا معتقدم اگر ابوب

را در عھد فاروق انجام یگرفت ز یش میرا در پ سعمر فاروق یھمان رأرد ک یم
 که چناننمود  یرد از آن نھکدا یه اطالع پک یگرفت و بر آن اطالع نداشت و وقت یم

د سبب ینمود و شا ینھآن را  ن قولیدتریو به شد ندک یم بر آن داللت سث جابریحد
را شاھد گرفتن بر آن شرط یز» بوده یاح سرکن«بر آن اطالع نداشته  سرکه ابوبکنیا
بماند چه رسد  یان مخفیکه بر نزدکاز اعالن باشد حق است  یه خالک یست و وقتین

رده کر یگ نیرا زم ین ویخالفت و امور مسلم یھایه سختک سرکمانند ابوب یسکبه 
 .٣است

 جابرث یل حدیدل ه بهکنی: اما ادیگو می نیث جابر چنیاز حد یعرب یو در مورد آن اب
 یردن مردم به فتنه به جاکن از جمله مشغول یاند ا انجام داده سرکدر زمان ابوبآن را 

دا یروز شود و مسلمانان فراغت پیه حق بر باطل پک یعت است وقتیشر یرھنمودھا
م یه در تحرکنند آنچه را ک ین بازنگرین در فروع دیاصول د ینند و بعد از رھنمودھاک

 آن را بیان نموده است. ٩/١٨٣ھمانطور که نووی در شرح صحیح مسلم:  -١

 .١٩١-١٩٠ص  :متعة حممد شميلة األهدلـالنكاح  -٢

 مصدر سابق. -٣

                                           



 ١٨٣  شبهات مخالفین و رد آن

ان و یه پسر ابوسفیمعاو سه عمرکنیدادند تا ا یاست انجام ممتعه نزد آنان مشھور 
 .١فرمود یرا نھھا  آن دادند یه به آن دستور مکد یث را دیعمرو پسر حر

اح موقت را انجام کن سرکو ابوب ج در زمان رسول خدا«ن با توجه به گفته جابر یا
 ... »میداد یم

ن یش چنین معنیده و اینرسھا  آن م نسخ آن بهکه حکن است یامر چن یانتھا
گاھیه زکست ین ار آنان را کرده و که با آنان موافقت کنیا ای ج رسول خدا یر نظر و آ

ل گفته جابر یت نموده است به دلیر و تثبیار آنان را تقرکق یر صدکا ابوبیت نموده یتثب
آن از م یان تحریقبل از ب سا عمریاند،  انجام دادهآن را  سرک: در زمان ابوبدیگو می هک

 رده است.کد ییآنان را تأ ج طرف رسول خدا
 که چنان باشد یم تشیل بر حاللیست انجام دادن آن دلین نیش چنین معنایو ا

ه قانون عام کھستند  یادیاء زیرا اشی... ز کنند می ن گمانیاز جاھالن چن یبعض
گاھ ندک یم منعآن را  یر اسالمیو غ یاسالم و اگر  شود یم م انجام دادهکحا یو بدون آ

 آورد ... . یم برسد برخورد الزم را به عمل مکخبر آن به حا
نندگان ک نست: مباحیالمرام گفته است و آن ا ه شارع بلوغ کباست آنچه یچقدر ز

ده و یآنان نرس ننده آن بهک ل نسخیرا دلیم را با توجه به اصل صادر نموده زکمتعه ح
اند معذور  ل ناسخ را ندانسته ین دلیاست و آنان به یاز باب اجتھاد ن یزین چیچن

شود، و آن  یرفته نمیدر مسأله پذ یار شدن نص سنت، اجتھادکھستند، بعد از آش
اند چند  ل ناسخ آن را ندانستهینموده و دل یبر اصحاب مخفآن را  مکه حک ییزھایچ
 ن آن عبارتند از:یه مھمترکز است یچ

ه اعالن ک یست و وقتیآن مشروط ن را شاھد گرفتن دریبوده، ز یاح سرکن نیا -أ
 بماند. یز مخفیان نیکبر نزد یه حتکدر آن نباشد حق است 

 ان رخصت حضور داشتهکدر م یاح دو بار به آن اجازه داده شده و صحابکن نیب) ا
 نند.که به رخصت عمل کده یشانکنجا یده و به ایرا نشن یل نھیده و دلیشنآن را 

ه آنان کنست یاھل سنت و جماعت در مورد اصحاب معتقدند ا یو آنچه بطور عموم
 اند. بوده أالله ین مردم بر انجام اوامر خدا و اجتناب از نواھیتر صیحر

 .٣/٥١األحوذی:  عربی در عارضه  ابن -١
                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٨٤

م بوده یده نظرشان نسبت به آن تحریبه او رس ج رسول خدا یه نھکاز آنان  ھرکدام
ده به آن ملتزم یرسده سپس به او یاز آن به او نرس یل نھیدر زمان نبوت دلھرکدام  و

داشته و بعدًا از  کیه خود مسلک بابن عباسر از یحرام دانسته به غآن را  بوده و
از اصحاب بعد از وفات  یه بعضکشود  یار نمکن وصف انی... و با ا ١مینک یآن بحث م
زھا ین چیرا ایست زین یبیز عجین چیده است و ایاز آن به آنان رس ینھ ج رسول خدا

مانده با  یاز بزرگان اصحاب مخف یادیبر شمار ز یادیث زیداده است. احاد یار رویبس
با رسول  یا یاد بوده و مدت طوالنیاند و سن شان ز بوده یکه به رسول خدا نزدکنیا

به آن را  سبوده تا عبدالرحمن یمخف سه بر عمریث جزیاند. حد ھمراه بوده ج خدا
را از  یو یبوده تا ابوموس یمخف یو ث اذن گرفتن بریحد که چنانرسانده است  یو

 رده است.کآن مطلع 
بن  رده گفته است: من نزد عبدالله کت ینضره روا یح خود از ابیمسلم در صح

در مورد متعه  شریالزب و ابن عباس به نزد او آمد گفت: ابن  یبودم شخص سجابر
م سپس یداد یانجام م ج با رسول خداآن را  گفت: ساند جابر ردهکدا یاختالف پ

 م.یانجام ندادآن را  گریرد و دک یما را از آن نھ سعمر
امبر از آن توسط یپ یبر نھ یوقت سه جابرک ندک یم ته داللتکن نیث بر این حدیا
بر برنگشتن به انجام آن  یح ویرده از آن منع نموده است و تصرکدا یاطالع پ سعمر

 بر حالل بودن آن برگشته است... یه از رأکن است یل به ایدل
 جاست؟ک سبر عمر سار جابرکپس ان

در مورد  یادیث زیمانده بود احاد یآن باق یم مباحکم: اگر حیئگو می لین دلیبه ا
آن را  تو که چناندانستند   یمآن را  از دارند و ھمهیرا عموم به آن نیشد ز یآن نقل م

ردند به ک یم آن اجماع نمیاصحاب بر تحرماند  یم یآن باق یم مباحکو اگر ح یشناخت
ه به کنیاند با ا ردهکواجب آن را  از یار و دورکانآن را  ه اصحاب مباح بودنکل ین دلیا

 یآن اجتناب الزام یه بعد از مباحک ندک یم ن داللتیاند بر ا آن علم داشته یمباح
است  یھیو بد اند م آن اختالف نداشتهکاح مباح است در حکه چون نک ینیب یاست نم

د پس آنچه یگرد یاح مکت نیه گرفتار شدن آنان به متعه اگر مباح بود مانند عمومک

 .١٨٩ص  ة:متعـالنكاح -١
                                           



 ١٨٥  شبهات مخالفین و رد آن

از اصحاب  یکیچ یآن وارد نشده و ھ یمباح یاد در مورد بقایز یھا نقلمشخص است 
ت یروا بقول از ابن عباس یکاند و تنھا  آن را قبول نداشته بابن عباسبه جز 

 شده است.

 )۱۷جواب شبهه (
رده است... کار کم متعه را بر پدرش انیتحر ببن عمر ند: عبدالله یگو می هکنیا

ن دروغ یتر بزرگ کنند می بعنوان اجماع نقلآن را  عهیش یه اغلب علماکن قول یا
عه نسبت یتب شکردم آنچه را ک. مراجعه ١و مسند احمد یاست، و به جامع ترمذ

 .... ٢افتمیدھند ن یم
در مسندش و آن را  ه احمدک بعمر ث ابنیآنان حده کنست یقت ایو حق

رده و کل یاند، لفظ متعه حج را تبد ردهکف یرده تحرکت یدر جامعش روا یترمذ
 اند. را قرار داده» متعة النساء«آن لفظ  یجا به 

 د.یآ یھا م فین تحریاز ا یر بعضیو در ز
اح کن یبرا سم عمریتحت عنوان تحر» الصدق احلق و كشف هنج«تابش کدر  یحل

: در مورد متعه زنان از دیگو می یح ترمذی: در صحدیگو می نیموقت زنان، چن
ننده از اھل شام بود به او ک سؤال شد: گفت: آن حالل است و سؤال  بعمر ابن 

 یبه او گفت: اگر پدرم از آن نھ بعمر  نموده است؟ ابن یگفت: پدرت از آن نھ
 .٣ م ... .ینکت یو از قول پدرم تبع کسنت را ترانجام داده، آن را  ج امبرینموده و پ

 نگاه کن.الترمذی و تفسیر قرطبی و مسند احمد بن حنبل را  و جامع  -١

نباطی،  مستقيمـالرصاططاووس حلی،  الدين ابن طرائف رضیحلی،  الصدق كشفو  الحق نھج -٢

الدين.  رشف واالجتهادالنص الدين.  عبداحلسني رشف مهمةـالالفصول بحرانی،  النارضةحدائق 

 الوشيعةنقض، الدمشقيه عاملينيمعة ـرشح لر البهية د روضةالدين.  وسائل فقهيه عبداحلسني رشف

زواج موقت و دور آن در حل مشکالت جنسی تقی حکیم، متعه و اثر آن در اصالح  حمسن امني.

 قالئد الدرر جزائری:تفسیر  .بحرالعلومسنتِ عزالدين ازدواج در قرآن و  توفيق فككی،اجتماعی 
٣/٦٨. 

 .٢٨٣ص  :الصدقكشف و  احلقهنج  -٣

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٨٦

از اھل  یه مردکوجود دارد  یح ترمذی: در صحدیگو می نین در روضه چنیالد نیز
سؤال نمود: گفت: حالل است. مرد گفت:  بعمر  شام در مورد متعه زنان از ابن

رده ک یگفت: به من بگو اگر پدرم از آن نھ بعمر نموده است، ابن یپدرت از آن نھ
ت یو از قول پدرم تبع کامبر را تریا سنت پیانجام داده باشد آآن را  ج امبریو پ

 . ١؟ینک یم
الصدق و  : عالمه در نھج دیگو می نیچن ٨٠ن در ص یالد ن شرفیو عبدالحس

از اھل شام در  یه: مردکاند  ردهکنقل  یح ترمذیاز صح روضة البهيةدر  یالثان د یشھ

 یسؤال نمود: گفت: حالل است گفت: پدرت از آن نھ بعمر  مورد متعه زنان از ابن
 ج رده و رسول خداک یگفت: به من بگو اگر پدرم از آن نھ بعمر  نموده است ابن

 .٢م؟ینک ت یو از گفته پدرم تبع کامبر را تریا سنت پیانجام داده است آآن را 
گر از ید ی: باردیگو می نیچن» هیفقھ  مسائل«تابش کن در یعبدالحس

ھست: گفت:  یح ترمذیدر صح که چناندر مورد متعه زنان سؤال شد  بعمر ابن 
رده ... گفت: به من بگو اگر پدرم از آن ک یحالل است، به او گفتند: پدرت از آن نھ

ت یو از گفته پدرم تبع کا سنت را تریانجام داده آآن را  ج رده و رسول خداک ینھ
 . ٣م؟ینک

 . باشد یم زین یموسو »االجتهادالنص و«الم صاحب کن یرًا ایو اخ
واگذار  یبحث را به موسو شود یم روشن یقبل یھا ب و دروغیاذکتاب اکن یو در ا

ه ک یبعنوان متعه حج وقت«تابش در مورد کان را در دو یسابق قار یم تا دروغھاینک یم
 سن عمریرکند و در فصل منکشف کح دھد و یرا توض »نمود یاز آن نھ سعمر

ح یآورد: و در صح ین میچن ینقل از جامع ترمذ را به  بعمر ث ابن یحد یموسو
در مورد متعه حج سؤال شد گفت: حالل است  ببن عمر ه از عبدالله کآمده  یترمذ

گر پدرم از آن نموده است گفت: به من بگو ا یننده به او گفت: پدرت از آن نھکسؤال 

 .٥/٢٨٣ :البهيةروضة  -١

 .٨٠در تألیف امت! ص  مهمةـلافصول  -٢

 .٨٤ص  ستحت عنوان منکرین عمر» مسائل فقهيه« -٣

                                           



 ١٨٧  شبهات مخالفین و رد آن

ا از دستور یم ینکت یانجام داده است از دستور پدرم تبعآن را  ج امبریرده و پک ینھ
 ؟ج رسول خدا

 .١انجام داده استآن را  م اوینک یم یرویپ ج آن مرد گفت: از دستور رسول خدا
 بعمر  ان بر ابنین دروغگویه اک ندک یم ن داللتیه بر اک ییزھایو از آن چ

ه کرده کت یاز سالم روا یه عبدالرزاق از معمر ازھرکت است ین روایبندند ا می دروغ
سؤال شد به آن دستور داد به او گفتند: تو با  بعمر  گفت: در مورد متعه حج از ابن

ه پدرم گفته است: عمره کد پدرم نگفته بلییگو می گفت: آنچه را ینک یپدرت مخالفت م
امل ک یوان قربانیحج بدون ح یھا ماه در عمره یعنید یرا جدا از حج انجام دھ

آن را  ارت گردد شمایحج خانه خدا ز یھا ماه ریه در غکن بوده یگردد و منظورش ا ینم
حالل آن را  د و خداوندینک یخ میرده و مردم را به خاطر انجام آن محاسبه و توبکحرام 

حرف  یاریبسه درباره آن ک یبه آن عمل نموده است وقت ج رده است و رسول خداک
 زدند گفت:

 .٢سا عمرید ینکت یه از آن تبعکتر است  ستهیتاب خدا جل جالله شاکا یآ
ه ک یبا آن رخصت بعمر بن عمر آمد گفت: ابن  بن عبدالله   از سالم یتیو در روا

انجام داده فتوا داده آن را  ج رده و رسول خداکخداوند در قرآن در مورد تمتع نازل 
 یه از آن نھک ینک یچگونه با پدرت مخالفت م ند:یگو می بعمر است. مردم به ابن 

رده ک یاز آن نھ سد اگر عمریترس یرده است؟ عبدالله به آنان گفت: از خدا نمک
د ینک یحرام مآن را  امل شدن عمره را داشته است چراکر بوده و التماس یمنظورش خ

رده است کبه آن عمل  ج خدااند و رسول  ردهکحالل آن را  ه خدا و رسولشک یدر حال
به  س؟ عمرسا سنت عمرید ینکت یه از آن تبعکتر است  ستهیشا ج امبریا سنت پیآ

حج  یھا ماه ه گفته عمره اگر جدا ازکحج حرام است بل یھا ماه شما نگفته عمره در
 گردد.  یامل مکرد یانجام پذ

: ص النص واالجتھاددر کتابش » متعه حج وقتی که عمر از آن نھی نمود«] بعنوان ٢١زیر مورد [ -١
١٩٠. 

 آن را روایت کرده است. ٣/٢٨١قدامه در مغنی  آن را روایت و ابن  ٢/٩٥احمد در  -٢

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٨٨

 یه بر وکدروغگو ھستند  یه فرمود در آنجا سک یراست گفته وقت بعمر  ابن
 .بندند ... یافترا م

 بعمر  در مورد متعه زنان از ابن یت شده گفت: مردیر او روایاز اعرج و غ
 ج ن شد و گفت: ما در زمان رسول خدایبودم] خشمگ ید [و من آنجا نزد ویپرس
فرمود:  یدم میخدا سوگند از رسول خدا شن م سپس گفت: به یار و فاحشه نبودکزنا

 .١ندیآ یشتر میا بیذاب و دروغگو ک یح دجال و سیاز روز قیامت مس قبل
از سالم از پدرش  یه از زھرینیع  ه ابنکن اثر یرا به ا بعمر  ان دروغ بر ابنیو ب

در مورد متعه زنان سؤال  بعمر ه گفت: از ابن کم یرسان یاتمام م رده به کت یروا
 .٢میدان یسفاح و فاحشه مآن را  شد گفت:

 )۱۸شبهه ( جواب
ات نسخ از طرف یه رواک کنند می آن اعتراف  ند: خود اھل سنت بهیگو می هکنیا

ح ین نسبت به اھل سنت صحیا این قول یمضطرب و متناقض ھستند ... ا ج امبریپ
ا روز فتح یبر یم متعه متعدد است مانند روز خیات تحریه رواکست ... درست است ین
ات ین روایا ایا سال اوطاس ... اما آی ا عمرة القضاءیالوداع  حجة  ای کا جنگ تبویه کم

ث در یم دانشمندان حدینیح در آنجا وجود دارد ...؟ ببیف و صحیا ضعیح است یصح
 ند؟ یگو می م متعه چهیات تحریتعدد روا یعنین موضوع یا

اختالف م متعه ی: علماء در وقت تحردیگو می یلی: سھدیگو می حجر در فتح ابن
: در دیگو می هکاست  یسکت یت شده رواین آنچه در آن مورد روایتر بیدارند، غر
القضاء   ة: در عمردیگو می هکحسن است ت یحرام گشته است. سپس روا کجنگ تبو

ه بوده که در جنگ فتح مکن است یم آن ایت در مورد تحرین روایھورتربوده است و مش
آن  ه ابوداودکگر ید یتیر سبره از پدرش و در رواع پسیث ربیمسلم از حد که چناناست 

اند: در  ه گفتهکان یاز آن راو یبوده است گفت: و بعض الوداع حجةدر رده کت یروارا 

آن را روایت  ١٠/٩٥و ابویعلی موصلی در مسند  ٢٥٢) ص ٨٥١سعید بن منصور در سنن خود ( -١
شرح و  ٨/٥٨و مسند امام احمد  ١٦/١٩١الربانی ساعاتی  کرده سند آن حسن است.. به فتح 

 احمد شاکر بنگر. وضع الفهارس

 .٩/٧٤ :البارفتح -٢

                                           



 ١٨٩  شبهات مخالفین و رد آن

آنچه به آن  ه گفته سال فتح بوده است ازکاست  یجنگ اوطاس بوده موافق آن رأ
، ک، تبواوطاس، هکالقضاء، فتح م بر، عمرة یخگردد:  یان حاصل مکاشاره شد شش م
ه قبًال به آن اشاره کواقع شده  یتیدر رواآن ھم  رایماند ز یم یباقن یحجة الوداع و حن

ا یرده است ک کترآن را  انشیراو یخاطر خطا ا عمدًا بهیا از آن مشغول شده یام  ردهک
 .١بوده است یکین یه جنگ اوطاس و حنکن خاطر بوده یبه ا

 :اقوال علماء و مکان تحریم متعه
ر کم متعه ذیان تحرکھا و م ن غزوهیث در مورد ایحد ین، اقوال علماییو در پا

 گردد. یم

 بر:یجنگ خ -۱
 یبر و فتح باقیجز خ به یحیح و صریچ قول صحی: ھدیگو می در شرح موطأ یزرقان

 .نمانده است ...
م آن در روز یه تحرکن اقوال آنست ین ایتر حی: صحدیگو می اهلدايةدر  یو غمار

 .٢بر و روز فتح بوده استیخ
 

 :القضاء  ةعمر -۲
 یحیچ أثر صحیالقضاء ھ  ةعمر : در مورددیگو می یالبار حجر در فتح  حافظ ابن
ھر  را ازیف ھستند زیل او ضعیحسن است و مراس یھا را از جمله مرسلیوجود ندارد ز

 .٣ردک یث را قبول میحد کسی
جامع علوم و بلند مرتبه  یعالم: دیگو می /یسعد در ترجمه حسن بصر و ابن

ه کرده و سندش را آورده و از آنکت یه رواک یثیث از احادیبوده است ... و آن حد
 .١ستیل او حجت نیرده حجت است و مراسکت یده روایشن

 .٩/٧٤ :الباریفتح  -١

 .٦/٥١٠ ة:اهلداي -٢

 .٩/٧٥ :البارحفت -٣
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 ه:کفتح م -۳
ه ک یثیتب حدکت نشده و در یع روایق پسرش ربیر از طریث سبره غیه حدکبدان 

... مگر آنچه ٢ن استیم چنیا ردهکدا یو بر آن اطالع پ با شروح آن در دسترس ماست
ه رسول کرده کت یروا یاز محمد پسر عبدالله از سبره جھن یفه از زھریامام ابوحن

 تیه مسلم رواک یثیفرمود ... و تمام احاد یه از متعه زنان نھکدر روز فتح م جخدا
ق یه ابوداود از طرکت ی... مگر آن روا ندک یم رکه ذکاز آن را در روز فتح م ینھ ندک یم

ان یب را در حجة الوداع یه در آن نھک ندک یم تیع روایاز رب یه از زھریبن ام  لیاسماع
 کند. یم

ر یماجه و غ ه احمد و ابن کرده و آن شاذ است، و اما آنکت یرواآن را  لیفقط اسماع
 ییز به تنھایرده ... و عبدالعزکت یع از پدرش روایبن عمر از رب  زیق عبدالعزیآنان از طر

قرار دادن منفرد مخالف اگرچه  یبوده موھوم است، وھم الوداع  حجةدر ه کگفته: 
رده که ثابت شده او صادق بوده و خطا ک یرد در حالیگ یموثوق باشد چگونه صورت م

ه در آن طبقه به درجه کھستند  یع گروھیان آن از ربیه راوکنی. خصوصًا ا٣است
اند  ردهکت یع روایه داستان را از ربک یاتیه تمام راوک ی... در حال ٤اند دهیسمشھور ر

ھمه  یع و زھریپسران رب ھردوز یو عبدالعز که و عبدالملیبن غز  عمارةنزد مسلم 
ز را نقد یت عبدالعزی... و ُحفاظ روا کنند می رکت ذیه رواکوقوع داستان را در فتح م

ت یع و سبره روایه از ربکان یگر راویرا دیاند، ز ردهکجاد یاند و در آن توھم ا ردهک
 ه بوده است ... .کداد در فتح میه روکاند معتقدند  ردهک

 .٥رده استکت نیح خود روایت او را در صحیل مسلم رواین دلیو به ھم

 جنگ اوطاس: -۴

ید: او عالم و دانشمندی جامع گو می سعد در ترجمه حسن بصری و ابن ٢/٢٦٦حجر:   تھذیب ابن -١
علوم و بلندمرتبه بوده است ... و ھرآنچه از احادیثش با سند و از آنکس که شنیده روایت کرده 

 باشد حجت و مرسل آن حجت نیست.

 .١٧٥ص  :األهدل -٢

 .٢١٥ص  حجر: ابن  التقريب -٣

 .١٧٥ص  :األهدل -٤

 .١٥٥ص  :األهدل -٥
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در آن را  ه مسلمکت ین روای: اگر گفته شود با ادیگو می م در زاد المعادیالق ابن
اند:  ه گفتهکد ینک یار مکرده چکت یوع رواکبن ا و سلمه  سث جابریح خود از حدیصح
اح کبه شما اجازه داده ن ج بر ما داخل شد و گفت: رسول خدا ج رسول خدا یمناد

حرام آن را  م آن بوده سپسین زمان فتح قبل از تحرید گفته شده، ایموقت را انجام دھ
 ردهکت یوع رواکا  ح خود از سلمه بنیمسلم در صحه کث ین حدیل ایرده است به دلک

اح موقت رخصت داد سپس از آن کبار به ن  در سال اوطاس سه ج : رسول خدادیگو می
ن جنگ اوطاس به فتح یرا مجاھدینمود و سال اوطاس ھمان سال فتح است ز ینھ
 .١ه متصل بودندکم

است، اگرچه اوطاس بعد از فتح بوده اما  یکی: سال اوطاس و فتح دیگو می یھقیب
از آن دو ھرکدام  ند بهک ینم یشد، فرق یبعد از فتح بوده است و آنچه در آن نھ یمک

 .٢نسبت داده شود

 ن:یجنگ حن -۵
قبًال  که چنانم متعه یرا تحریمانده ز ین باقی: و حندیگو می یالبار حجر در فتح  ابن

خاطر  ا عمدًا بهیا از آن مشغول شده یاقع شده است در آن و یتیبه آن اشاره نمودم روا
 یکین یه جنگ اوطاس و حنکل ین دلیا ا به ینموده  کترآن را  ان آن،یاشتباه راو

 .٣...است
در  ج ت شده گفت: رسول خدایروا سی: از علدیگو می السالم  در سبل یصنعان

رده توھم قرار کت یرواآن را  نیه در عام حنکنمود ... و آن یبر از متعه زنان نھیسال خ
 .٤ه توھم است...کرده کت و به آن اشاره یرواآن را  یو دارقطن یداده است نسائ

 :کجنگ تبو -۶

حبان از  ه و ابنیبن راھو  را اسحاق کت تبوی: روادیگو می »الباري فتح «حجر در  ابن

رده است ... کت یرواآن را  سق جابریاز طر یو حازم سةریث ابوھریق خود از حدیطر

 .٣/٤٦٢: معادـزاد البه  -١

 .٧/٢٠٤سنن بیھقی:  -٢

 .٣/١٣٧ :األوطار نيل -٣

 .٣/١٢٦ :السالمسبل -٤
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ل از یبن اسماع  ت مؤملیرا آن از روایوجود دارد ز یاختالف سةریث ابوھریو در حد
ح یصح سث جابریوجود دارد و حدھا  آن ه بحث بر سر تمامکرمه از عمار است کع
 .١است که متروکت شده یر روایثکبن  ق عباد یرا از طریست زین

از  کدر جنگ تبو ج امبریه پکاند  ردهکت یروا سیرمسلم از علی: غدیگو می ینوو
از  یبن محمد بن عل  از عبدالله یبن راشد از زھر  ت اسحاقیرده است. از رواک یآن نھ

 .٢از طرف اوست یرده است و او غلطکت نین از او تبعیدر ا یسکو  سیپدرش از عل

 الوداع: حجة -۷
در آن وجود  الوداع متعه در حجة ردن که مباح کث سبره ی: حددیگو می یقرطب

ت یر از دو روایم غین گفته را اعتبار نمودیخود خارج است و ما ا یدارد از تمام معان
اش از عبد یبن ع ل یم و اسماعیافتینآن را  ریعبد العز  عمر بن ز بن یعبد العز

ه از که بوده است که در فتح مکرده کر کرده و ذکت یز روایعبد العز بن   عمر بن  ز یالعز
 حجةه در کنیاردند و به آنان رخصت داد و کت یاکش ج نزد رسول خدا یھمسر یب

زنان  را در آن سال حج را به ین است زکرممیاند غ ردهکت یاکش یھمسر یاز بالوداع 
 ت آنان در آن ھنگام مانندیر بود و وضعیپذ انکه امکانجام داد و ازدواج با زنان در م

 .٣قبل نبود یھا جنگ
تنھا در آن  یه نھکاست  الوداع ظاھرًا حجة : دیگو می »البار  فتح«حجر در  ابن 

ه کنیرا اصحاب بعد از ایث در مورد آن ثابت شده باشد زیانجام گرفته است اگر حد
و نه در  یردند در آن با زنان شان حج را انجام دادند نه در سختکدا یوسعت پ

از آن را  ث سبرهیحد ینصورت راویر ایبردند و در غ یسر نم  به یطوالن یھمسر یب
 یکیث یع اختالف دارند و حدین آن از ربییرده و در تعکت یع روایق پسرش ربیطر

ه کرده کت یرواآن را  ه مسلمک یقیح طریداستان است، پس ترج یکاست و در مورد 
گردد. والله  یم یالزام ین رأیردن اکه بوده و قبول کدر زمان فتح م ندک یم حیتصر

 .٩/٧٤ :الباریفتح  -١

 .٩/١٨٠ ٣شرح نووی: ج  صحیح مسلم به  -٢

 .٥/١٣١تفسیر قرطبی:  -٣
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 .١اعلم
بن   عیبر رب الوداع  حجةآن در ردن از ک ی: نھدیگو می »األوطار نيل«در  یانکشو

تر و   حیه بوده صحک: در روز فتح مدیگو می ت از اوین روایسبره مختلف است و ا
 .٢مشھورتر است

 .٣به استمتاع داده نشده است ج از طرف رسول خدا یا چ اجازهید: ھیگو می و
د یه متعه در آن حرام گردک ی: علماء در آن وقتدیگو می م در زاد المعادیق ابن 

صورت گرفته و  الوداع سال حجة : چھارم: آن در دیگو می هکاختالف دارند ... تا آنجا 
ل گشته یتبد به حجة الوداعه که از فتح مکان است یاز راو یاز طرف بعض یوھم

 که چنانعوض شده است  الوداع به حجة  الجعرانه ةعمراز  سهیتوھم معاو که چنان
به  یانکگر و از مید یبه زمان یتخلف نمودم و تصور از زمان ج : از رسول خدادیگو می

 یبرا یلین حالت خیو ا ندک یم وچکگر ید یدادیبه رو یدادیگر و از روید یانکم
 .٤است داده یتر از آنان رو نییپا یھا تیث و شخصیحفاظت حد

م و اباحه دو یه تحرکنست یقول حق و راجح ام: یریگ یجه مینت یاز موضوع قبل
ه کده سپس روز فتح میبر حرام گردیبر بوده سپس روز خیمرتبه بوده است و قبل از خ

ده سپس در ھمان سال بعد یاند مباح گرد را با ھم متصل بودهیه ھمان اوطاس است زک
 .٥دیامت حرام گردیابد تا روز ق یاز سه روز برا
ان و زمان کو م ج امبریپ یھا جنگ هکد یآ یم ین جدولییان اقوال: در پیخالصه ا

 .ندک یم انیم متعه را بیتحر
  

 .٩/٧٦ :الباریفتح  -١

 .٣/١٣٧ :األوطارنيل -٢

 مصدر سابق. -٣

 .٢/٤٥٩: معادـزادال -٤

 بنگر. ٥/٧ :تفسري آلويسو  ٣/١٨١به صحیح مسلم به شرح نووی:  -٥

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ١٩٤

درجه  جیتخر ثیمتن حد ثیحد یراو نام غزوه
 ثیحد

 خیتار

 یاب بن  یعل بریخ-۱
 بطال

 ج رسول خدا
از متعه زنان و 

خوردن 
گوشت 

 یاھل یاالغھا
 نمود. ینھ

و  یبخار
مسلم و 

و  یدیحم
احمد و 

و  یدارم
ماجه و  ابن

و  یترمذ
 ینسائ

 ۷محرم  حیصح
 یھجر

عمرة  -2
 قضاء

حسن 
 یبصر

متعه زنان 
روز فقط  سه 

بوده و قبل و 
بعد از آن 
 نبوده است.

د بن یسع
منصور و 
مصنف 

 عبدالرزاق

ف از یضع
ل یمراس

 حسن

القعده یذ
 یھجر ۷

فتح  -۳
 هکم

بن  سبره
 یالجھن معبد

ث یمتن حد
 جا رسول خد

اح موقت کاز ن
 فرمود. ینھ

مسلم و 
و  یدیحم

و  یدارم
 ابوداود

 ۸رمضان  حیصح
 یھجر

سال  -۴
 فتح

و  ینسائ
احمد و 

و  یطحاو
د و یسع
بیش یاب ابن 

 ه

    

 سلمة اوطاس-۴
 وعکا بن 

 ج رسول خدا
در سال 
اوطاس 

مسلم و 
احمد 

و  یوطحاو

 یرجھ ۸ حیصح
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مرتبه به  سه
اح موقت کن

،سپس رخصت
 ینھ آناز 

 نمود.

 یاب ابن
به و یش

و  یدارقطن
و  یالسیط
 .یھقیب

ط یاب بن یعل نیحن -۵
 الب

 ج رسول خدا
از متعه زنان 

بر یدر روز خ
 فرمود. ینھ

و  ینسائ
 یدارقطن

 فیضع
عبدالوھاب 

به  یثقف
آن  ییتنھا
ت یروارا 

 رده است.ک

۸ 
 یھجر

بن  یعل کتبو -۶
 طالب یاب

 ج رسول خدا
 کدر روز تبو

از متعه زنان 
 فرمود. ینھ

را یف زیضع یدارقطن
بن  اسحاق 

راشد از 
به  یزھر
آن  ییتنھا
ت یروارا 

 رده است.ک

 یھجر ۹

، ج رسول خدا  رهیابوھرب.
ا یرد کحرام 

رد کمنھدم 
اح و طالق کن

راث یو عده و م
اح کمتعه ـ ن
 ـ را  موقت

 یدارقطن
و  یوطحاو

 .یھقیب

ف یضع
را یاست ز
بن  مؤمل 
ل یاسماع

در سند آن 
 وجود دارد.

 

جابربن  ج.
 عبدالله

م و یرون رفتیب 
ه از ک یآن زنان

آنان بھره ـ 

  فیضع 
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ـ  لذت
م با یگرفت یم

ما بودند به 
اب کالرر  ثنیة

م یدیرس
 یم ایگفت

 ج سول خدار
 یھا آن زنان آن

ه از کھستند 
ھا استمتاع  آن

ـ   امکـ 
 م.یریگ یم

 ج رسول خدا  د. جابربن
 فرمود آنان

بخاطر  یحازم
 یضعف راو

 

امت یتا روز ق  عبدالله
بر شما حرام 

 ھستند

آن  
بن  صدقه 

 عبدالله

 

 با رسول خدا  
غزوه  یبرا ج

خارج  کتبو
م تا به یشد

م یدیعقبه رس
ه ک یانکآن م

دنبال شام  به
 ید زنانیآ یم

آمدند و ما 
تمتع خود را 

م و یر نمودکذ

ف یجدًا ضع 
را یست زا

عبادبن 
 یر ثقفیثک

ف یضع
 است.
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آنان سفر ما و 
اروان ما ک

دند یظاھر گرد
دند. یگرد یا می

 ج رسول خدا
ھا نگاه  به آن

رد فرمود آن ک
ستند؟ کیزنان 
 یم ایگفت

رسول خدا آن 
ه از ک یزنان
ام کھا  آن

م، یا گرفته
گفت : رسول 

 ج خدا
ن شد. یخشمگ
ه کنیتا ا

صورتش قرمز 
گشت و 

ر ییرنگش تغ
نمود و 

خشمش شدت 
افت و بلند ی

ما  یشد و برا
خطبه داد. 
سپاس و 

ش خدا یستا
رد و سپس ک
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اح موقت کاز ن
فرمود ...  ینھ

 تا آخر.

حجة  -۷

 الوداع  

بن  سبره 
 معبد

ھمراه رسول 
در  ج خدا

الوداع  حجة 
م یرون رفتیب

... با او ازدواج 
رد و نزد او ک

ماند... سپس 
در صبح 
 ج رسول خدا

ن و کن ریدر ب
ستاده یباب ا

بود و 
 یفرمود: ا یم

مردم من به 
شما اجازه 
داده بودم. 

اجازه استمتاع 
را داده بودم 

ه کد یبدان
آن را  خداوند
امت یتا روز ق
 ردکحرام 

ف یضع 
از  یوھم

عبدا 
بن  ز یلعز

 عمر است.

 

س که است ھر  
از آن زنان 

متعه نزدش 
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ھست راھشان 
ند و ک یرا خال

از آنچه به آنان 
چ ید ھیا داده

را پس  یزیچ
 د.یرینگ

ما نزد عمربن   
ز یعبدالعز

م متعه یبود
زنان را نزد 

ر کذ یو
 یم مردینمود

بن  ع یه ربک
سبره نام 

داشت گفت: 
بر پدرم 
 شھادت

ه کدھم  یم
گفت  یم

 ج رسول خدا
الوداع حجة در 

 نمود. یاز آن نھ

ابوداود و 
 احمد

ف و یضع
شاذ است و 

ب ل یاسماع
ه از ین ام

آن را  یزھر
 ییبه تنھا

رده کت یروا
 است.

 

ه در زمان رسول ککند  یه بر آن داللت مک یزین چیتر ند: راستیگو می هکنیو اما ا
ه در زمان رسول کدو متعه ھست «است  سده گفته خود عمرینسخ نگرد ج خدا
را مجازات  یانجام دھد وآن را  ھر کسی نم وک یم یبوده و من از آن نھ جخدا

 .»... نم، و آن دو متعه حج و متعه زنان استک یم

 دگاه:یجواب از چند د
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ان آن حتمًا یب یعمر دو متعه را حرام ننموده، نه متعه حج و نه متعه زنان ... و برا
 م.ید متعه حج را بشناسیبا

 متعه حج: 
حج است سپس انجام حج در  یھا ماه ه انجام عمره درکاما متعه حج، گفته شده 

انجام  یرا با سقوط سفرش برایھمان سال. و گفته شده: تمتع دوباره ِقران است ز
 گر در ھمان شھر لذت گرفته است.ید یعبادت

 ند.یگو می انجام عمره را تمتع یو گفته شده: فسخ احرام حج برا
 دام بود؟کنموده  یاز آن نھ سه عمرک یا پس آن متعه

فرمود اختالف دارند.  یدر حج از آن نھ سه عمرک یا دانشمندان در مورد آن متعه
 انجام عمره. یاند: آن عبارت بود از فسخ احرام حج برا گفته یبعض

به اصحاب دستور  ج انجام عمره است رسول خدا یفسخ حج برا یه به معنکتمتع 
ن یاند فسخ و احرام عمره را بپوشند و به ا دهیانجام حج پوش یه براک یه احرامکفرمود 

حج را  یھا ماه نان انجام عمره دررا آیار را به آنان انجام داد زکآن  ج ل رسول خدایدل
ه احرام حج را باطل و به احرام کگفتند: به آنان دستور داد  یدانسته و م یار غلطک

 ج ه ھمراهک یاروانکآن  یه مباح است. و براکنید بر اکیتأ ینند براکل یعمره تبد
احرام  هکرا به آنان دستور فرمود ید و آن فقط در آن سال بوده است زیبودند مباح گرد

 ردن آن به عمره دستور داد.کل یحج را بپوشند و سپس به فسخ آن و تبد
 و دانشمندان در آن اختالف دارند.

 خواھد ماند؟ یامت باقیا تا روز قیم مخصوص اصحاب در آن سال بوده کا آن حیآ
امت یه تا روز قکست بلیم خاص نکند: حیگو می یظاھر یاز علما یاحمد و گروھ

با خود ندارد احرامش  یوان قربانید. و حیه احرام حج پوشک ھر کسی یاست برا یباق
 ه بر او حرام بوده انجام دھد.ک یند و اعمالکل یرا به عمره تبد

م کند: آن حیگو می سلف و خلف یفه و جمھور علمایو ابوحن یو شافع کو مال
به آنان در ل ین دلیو به ا باشد نمی مخصوص اصحاب در آن سال بوده و بعد از آن جائز

 یھا ماه ت عمره را دریه در عصر جاھلک ینند تا با آن باورکن یآن سال دستور داد چن
 ه نفع جمھور به آن استداللک ییزھاینند و از آن چکدانستند مخالفت  یحج حرام م

 .شود یم
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رده است: متعه در حج مخصوص کت یرواآن را  ه مسلمکاست  سث ابوذریحد
 ل آن به عمره.یردن احرام حج و تبدکباطل  یعنیبوده است.  ج اصحاب محمد

 سرکحج قبل از حج، مردم در زمان ابوب یھا ماه انجام عمره در یو اما تمتع به معن
حج عمره را انجام و در  یھا ماه دند درید یه در انجام آن سھولت مک یوقت سو عمر

از  یعبه عارکگردند و خانه  یمه برنکانجام عمره به م یشان برا کاز ممال ھا ماه سائر
به  سسال بود. عمربن خطاب یھا ماه یگر در باقید یعمره از شھرھا ین برایزائر

حج عمره را انجام  یھا ماه ریه در غکنیدستور داد اھا  آن املتر بود بهکھا  آن یآنچه برا
 دانستهگرفت و  یارت قرار میر حج ھدف زیحج و غ یھا ماه عبه درکار کن یدھند با ا

ند کجاد یا یسفرھریک  یه از وطن خود براکن حج و عمره آنست یاملترکه ک شود یم
قبل از حج سه عمره را به  که چنانداد  یانجام مآن را  ج ه رسول خداکھمانطور 

 هکافت ین ین راھیلت جز این فضیمال اکحصول و  یبرا سانجام داد، و عمر ییتنھا
ت خود یاز رع یند و جائز بود سلطان بعضک یحج نھ یھا ماه را از انجام عمره درھا  آن

که از آن برتر است حاصل  یزینمود تا چ یم یاز مباحات و مستحبات نھ ییزھایاز چ
 گردد بدون اینکه حالل حرام گردد.

ی حج از انجام عمره نھی ھا ماه در ساین دلیل عمر : بهیدگو می بن ماھک  یوسف
در مکه انجام گیرد و اھل مکه از منفعت و خیرات آن  فرمود تا دو مراسم در سال

 مند گردند. بھره

ی حج دوست ھا ماه انجام عمره را در ساین دلیل عمر : به یدگو می بن زبیر ةو عرو
 ی دیگر تعطیل نشود.ھا ماه نداشت تا کعبه در

وده از آن برای تحریم نب س: نھی کردن عمریدگو می ]البداية والنهايةکثیر در [ ابن 
گذشت بلکه از آن نھی کرد تا در سفری دیگر آن را انجام  که چنانو این حتمی است 

 .١دھند و زیارت کعبه بسیار گردد
و دوباره: از این ترسید که اگر حج و عمره را با ھم انجام دھند انجام افعال حرام در 

 که چنانروند سپس از آنجا به حالت احرام برگردند  حج حالل باقی بماند تا به عرفه می
از ابوموسی اشعری روایت کرده بود بیان گردید که آن را  در حدیث ابوموسی که احمد

٦/١٤١-٥ -١. 
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ترسم زیر درختان اراک کپری  سول خداست ولی من میگفت: متعه سنت ر سعمر
کعبه  عنوان حاجی به   (جای) بسازند و در آن با ھمسران شان آمیزش کنند سپس به

 .١بروند
که او به متعه اجازه  کنند می موسی روایت بن ابی  مسلم و نسائی و احمد از ابراھیم

دانی امیرالمؤمنین  یرا تو نمیاو گفت: به بعضی از جوانان مھلت بده ز داده مردی به 
بعد از تو چه چیزی را در مناسک بوجود آورده است تا بعدًا به او رسید و از او  سعمر

اند ولی  انجام دادهآن را  و اصحاب ج دانم که رسول خدا گفت: می سسؤال کرد عمر
من دوست ندارم که شب زیر درختان اراک با زنانشان آمیزش کنند و صبح به حج 

چکد [یعنی آب غسل شان خشک نشده  د در حالی که ھنوز سرشان آب از آن میبرون
 است].

خدا من شما را از   روایت کرده که گفت: سوگند به ساز عمر بعباس و ابن 
انجام آن را  ج در حالی که آن در کتاب خدا وجود دارد و پیامبر کنم می متعه نھی

 .٢داده است یعنی عمره را در حج انجام داده است
کنید از  گفت: آن کسی که گمان می کند می روایت بعباس و طاوس از ابن 

گفت: اگر عمره را انجام سپس حج را  ] از او شنیدم میسمتعه نھی کرده [یعنی عمر
 کردم. دادم تمتع می انجام می

فرمود : اگر در وسط  سو در روایتی که ابوحفص از طاووس روایت کرده که عمر
دادم تمتع  کردم و اگر پنجاه حج را انجام می دادم متعه می می سال عمره را انجام

 کردم. می
 سبه عمر ببن کعب و ابوموسی اشعری و اثرم از طاوس روایت کرده گفت: أبی 

 شوی متعه را برای مردم توضیح دھی؟ گفتند: آیا بلند نمی
آن  من نداند ولیآن را  ی نمانده کهکس یچھ: یدگو می سو در روایتی آمده که عمر

 دھم. انجام میرا 

١/٤٩ -١. 

 آن را تخریج کرده است. ٥/١٥٣نسائی آن را در  -٢
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به عمر بن  سبن ابیطالب : علییدگو می بیھقی از طریق عبیدبن عمیر ابراز داشته
ای؟ گفت: خیر ولی ھدف از این کار زیارت کعبه  گفت: آیا از متعه نھی کرده سخطاب

تنھایی انجام دھد خوب است  گفت: ھرکس حج را به سی دیگر بود علیھا ماه در سائر
عمل کرده است  ج و عمره را با ھم انجام دھد به قرآن و سنت پیامبرو ھرکس حج 

با این نھی برترین را ترجیح داده و مردم را به آن تشویق کرده است نه اینکه  سعمر
است که با سفری جدید از ھا  آن ازھریک  تمتع را حرام کرده باشد و آن انجام دادن

تی که مخصوص است و بدون سفری دیگر دھد و این از ِقران و تمع شھر خود انجام می
اند و این  گیرد بھتر است و احمد و ابوحنیفه و مالک و شافعی به آن رأی داده انجام می

 اند. انجام دادهآن را  سو عمر سھمان ِافرادی است که ابوبکر
آن  متعه حج را حرام ننموده و مازاد بر روایات سابق آنچه که اصحاب سنن سعمر

 :کند می بر این ادعا داللت کنند می روایترا 
 سبن معبد وقتی به عمر که ضبی  کنند می ماجه و غیر آنان روایت نسائی و ابن 

به او گفت: به انجام سنت  سام عمر فرمود: من ِاحرام حج و عمره را با ھم پوشیده
 .١اید پیامبر خود موفق شده

ترجیح داده است و ھیچ را  آن و نھی او از متعه حج رأی و نظری بوده که داده و
مانند متعه زنان، اصحاب تسلیم آن رأی نشدند تا عمران بن  باشد سندی ندارد که نص 

انجام آن را  ج حصین گفت: آیه متعه حج در قرآن نازل شده و ھمراه رسول خدا
حرام گرداند و خود از آن نھی نکرد تا فوت نمود و آن را  ای نازل نشد که ایم و آیه داده

 ] به رأی خود چیزی گفته است.سردی [عمرم
از آن برای تحریم و حتمی نبوده است بلکه از آن نھی نمود تا  سبا اینکه نھی عمر

 انجام دھند تا زائرین کعبه زیاد شوند.آن را  با سفری دیگر جدا از حج
برای مردم خطبه داد گفت: خداوند آنچه  س: عمریدگو می سعید روایت شده از ابی

گرفت حج و  او را می ج داد و رسول خدا دوست داشت به پیامبرش رخصت میرا 

 است.آن را تخریج کرده  ٢٩٧٠ماجه:  و ابن  ١٧٩٨و ابوداود:  ١/١٤و احمد:  ١٨حمیدی:  -١
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شما دستور داده است و عورات  خداوند به  که چنانعمره را برای خدا کامل گردانید 
 .١این زنان را حفظ کنید

رغم آن اصحاب با وی مخالفت کردند و این قول ما را که در اول بحث  ولی علی
قصد تحریم آنچه را داشت که رسول  ساگر عمر کند می تآن اشاره کردیم تقوی به

 در این باره ~تبمیه کردند و ابن تثبیت نمیآن را  حالل کرده اصحابآن را  جخدا
بن  وقتی که از متعه نھی نمود بعضی از اصحاب مانند عمران  س: عمریدگو می

و غیر آنان با وی مخالفت  ببن عباس و عبدالله  سبن ابیطالب و علی  سحصین
و سائر اصحاب بر نھی از آن با او موافقت  سنمودند برعکس متعه زنان که علی

 .٢کردند
: ما در یدگو می و در آن مورد بیھقی در سنن کبری درباره دو متعه [حج و زنان]

بوده ولی بعد از اذن دادن به آن  ج این شک نداریم که متعه در زمان حضرت رسول
فتح از نکاح موقت نھی نمود سپس دلیلی نیافتیم که بعد از نھی از آن به آن در سال 

 رخصت داده باشد تا آن روزی که فوت نمود.
آن را  باشد می ج از نکاح موقت موافق با سنت رسول خدا سنھی عمربن خطاب

از متعه حج نھی کرده باشد و در روایتی  ج یابیم که رسول خدا کنیم و نمی قبول می
یابیم که بر عالقه  آن نکته را می ساز او ثابت شده باشد و در روایت عمر صحیح

تا کاملتر باشند پس نھی  کند می بر فاصله انداختن میان حج و عمره داللت سعمر
از متعه حج تنزیھی است و ترجیح افراد بر تمتع و ِقران است و برای تحریم آن  سعمر

 نیست.

 متعه زنان:
مباح و سپس برای ھمیشه و آن را  ج خود رسول خدا یند: کهگو می اھل سنت

 احادیث تحریم را قبًال بیان کردیم. که چنانتحریم کرده است آن را  ابدی تا روز قیامت
خاطر اینکه رسول  به  سکه عمر کند می و از آن جمله دالیلی که بر آن داللت

بن   از آن نھی کرده او ھم نھی نمود اینست که بیھقی در سنن از طریق سالم جخدا

 ) آن را تخریج کرد.١٠٤( ١/١٧احمد در  -١

 .٣٣/٩٦در فتاوی:  -٢
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بر روی منبر  س: عمریدگو می و کند می روایت سخطاب  عبدالله از پدرش از عمر بن
رفت خداوند سپاس و ستایش کرد و سپس فرمود: حال این مردانی که موقتًا زنان را 

از این ھرکدام  ن نھی کرده است بدانید کهاز آ ج در حالی که رسول خدا کنند می نکاح
 .١کنم می مردان را نزد من بیاورند وی را سنگسار

: اگر این حدیث صحیح باشد این یدگو می بیھقی در تعلیق خود بر این حدیث چنین
این دلیل از نکاح موقت نھی کرده زیرا دانسته که   به سکه عمر کند می نکته را بیان

 .٢کرده استاز آن نھی  ج رسول خدا
از متعه زنان  سکه عمر کند می روایت بعباس  دار قطنی با سند حسن از ابن

را برای مردم حالل کرده  آن ج نھی کرده است و گفت: خداوند در زمان رسول خدا
 بود و زنان در آن روز کم بودند سپس بعد از آن متعه را بر آنان حرام کرد اگر کسی که

 .٣کنم می دا کنم او را مجازاتانجام دھد دسترسی پیآن را 
وقتی به  س: عمربن خطابیدگو می کند می روایت بعمر ابن ماجه از ابن 

ما اجاره نکاح  سه بار به  ج خالفت رسید برای مردم خطبه داده فرمود: رسول خدا
 حرام کرد. آن را  موقت را داد سپس

مگر  کنم می سنگسارانجام دھد و محصن باشد وی را آن را  ھر کسی خدا سوگند  به
حالل آن را  بعد از تحریم ج اینکه چھار شاھد بیاورد که شھادت دھند رسول خدا

 . ٤کرده است
از  ج از چیزی نھی کرده که رسول خدا سکه عمر کنند می این آثار بر آن داللت

 آن نھی کرده است. 
ل از نکاح موقت نھی نمود و اصحاب رسو س: عمریدگو می طحاوی در این مورد

است در آنچه  سانکار نکردند و این دلیل بر متابعت عمرآن را  حضور داشتند و ج خدا

 .٧/٢٠٦سنن کبری:  -١

 .٧/٢٠٦سنن کبری:  -٢

 .٢/٢٥٨دارقطنی:  -٣

 ماجه کتاب نکاح. سنن ابن -٤
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نھی کرده است و اجماع آنان دلیل بر این است که حکم آن نسخ گردیده و حجت 
 .١است

از نکاح موقت و تھدید فاعل آن در  س: نھی عمریدگو می شیخ محمود شلتوت
برابر این نھی عمل به این احادیث صحیح بوده مقابل دیدگان اصحاب و سکوت آنان در 

 .٢کند می کن در بعضی از اذھان ریشهآن را  و فکر مشروعیت
روایات خود اھل تشیع است که بر  کند می و از آن جمله چیزھایی که بر آن داللت

 آنان حجت است.
ه : از ابوعبداللیدگو می کند می از فضل روایت» نوادر«احمد بن محمد بن عیسی در 

متعه را  سعمر کنند می رسید که اھل عراق گمان سگفت: این خبر به عمر شنیدم می
: به آنان یدگو می فرستد و به او حرام کرده است فالن را که اسمش را برده به آنجا می

تواند چیزی را که خدا حالل کرده حرام  نمی سحرام نکرده ام و عمرآن را  بگو: که من
 .٣نھی کرده است از آن سکند بلکه بگو عمر

دو متعه را حرام نکرده که بیان متعه حج گذشت و اما متعه زنان با  سزیرا عمر
 حرام گردانیده است ... .آن را  توجه به روایات خودشان خداوند

وعال ھر  : خداوند جل یدگو می کند می عبدالله روایت بن سنان از ابی قمی از عبدالله 
جای آن برایشان قرار  ما حرام گردانیده و متعه را به ای را بر شیعه کننده شراب مست 

 .٤داده است
 کند می از محمد بن سالم روایت »الروضة«و امام موثوق و مطمئن آنان کلینی در 

: خداوند نسبت به شما مھربانی یدگو می : از ابوجعفر در حدیثی روایت شدهیدگو می
 .٥اده استکرده که متعه را به جای نوشیدنی برای شما قرار د

 .٢/٢٥٨معانی سنن و آثار:  -١

 .٢٧٥فتاوی: ص  -٢

 بنگر. ١٤/٤٤١به وسائل:  -٣

» الفقيهمن الحيرض«تخریج نموده و این حدیث را در صحیح آن را  ١٤/٤٣٨عللی در وسائل:  -٤
 نگاه کن. ٢٨٨بھبودی، ص 

 .١٣٢ص  :الروضة -٥
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دو  از آن  ج خود نسبت داده و اگر رسول خدا نھی را به  سیند: عمرگو می اما اینکه
 داد بھتر و مؤثرتر بود. به او نسبت میآن را  نمود نھی می

 جواب:
گفت: پیامبر از دو متعه  می سبود و عمر می ج اگر تحریم آن از طرف رسول خدا

افترا بسته است که این صحیح نیست و توضیح  ج نھی کرده است عمدًا بر رسول خدا
 آن چنین است:

متعه حج را حرام نکرده بلکه متعه زنان را حرام نموده است  ج رسول خدا -١
 حکم منسوخ را با حکم ثابت مستقر برابر کرده است. سولی عمر

ظاھرًا » بودند: «یدگو می منسوخ متعه زنان و ثابت مستقر حج است زیرا گفته او که
باقی نگذاشت تا فوت نمود آن را  و کند می داللت ج تقرار آن در زمان رسول خدابر اس

 ولی متعه حج را باقی گذاشت.
تحلیل متعه حج از طرف  سثابت کرده است و خود عمرآن را  و قرآن و سنت

فرمود: در این وادی مبارک امشب از  ج را روایت کرده است. رسول خدا ج رسول خدا
 من آمدند به من گفت: به مردم بگو عمره را در حج انجام دھند. طرف پروردگارم نزد

 سبن معبد وقتی به عمر  که ضبی کنند می ماجه و غیر آنان روایت  نسائی و ابن
به او گفت: به سنت پیامبرت  سام عمر گفت: احرام حج و عمره را با ھم پوشیده

 اید. ھدایت شده
به عمربن  سبن ابیطالب : علییدگو می کند می بیھقی از طریق عبیدبن عمیر روایت

 خواستم کعبه در غیر ای؟ گفت: خیر ولی من می گفت: از متعه نھی کرده سخطاب
تنھایی انجام دھد کار خوبی   گفت: ھرکس حج را به سی حج نیز زیارت شود علیھا ماه

 ج عمره و حج را با ھم انجام دھد به کتاب خدا و سنت رسول او ھرکسکرده است و 
 سک جسته است.تم

بود بر او واجب بود که  می ج : اگر تحریم از طرف رسول خداییدگو می چگونه
نھی کرده است. این گفته مطلقًا صحیح نیست. زیرا رسول ھا  آن بگوید: پیامبر از

گفت  می سمتعه نھی ننمود بلکه از متعه زنان نھی نمود اگر عمر ھردواز  جخدا



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٢٠٨

بیان کردیم این افتراء و دروغ بستن بر  که چنانرده متعه نھی ک ھردواز  ج رسول خدا
 بود. ج پیامبر
این از موارد تشیع است و آن احتمال ندارد و شرعًا درست نیست و چیزی که  -٢

 است که فرمود: سگفته عمر کند می بر آن داللت
 من آن دو را حرام«کنید نفرمود  شما ادعا می که چنانو » کنم می از آن دو نھی«

 ».کنم می
: دو متعه در زمان رسول باشد می اش بوده و این معنی گفته ساین گفته عمر

 کنم می انجام دھد مجازاتشھرکس آن را و  کنم می نھیھا  آن بوده و من از جخدا
دو متعه در زمان «کنید  چنین نگفت: که شما ادعا می سمتعه زنان و متعه حج. و عمر

 کنم می مجازاتآن را  هو انجام دھند کنم می اند و من از آن نھی بوده ج رسول خدا
 .١»متعه زنان و متعه حج

 ».کنم می حالل بوده و من از آن نھی ج دو متعه در زمان رسول خدا«یا 
 اند و از آن دو نھی کرده و کسی که حالل بوده ج دو متعه در زمان رسول خدا«یا 
 .»کنم می انجام دھد مجازاتآن را 
 را حرامھا  آن و کنم می نھیھا  آن بوده من از ج خداسه چیز در زمان رسول «یا 

و آن: متعه زنان و متعه حج و حی علی خیر  کنم می را مجازاتھا  آن و کننده کنم می
 ...».باشد می العمل

تخریج آن گذشت] و ھمانطور که در صحیح  که چنان[ سو لکن قول صحیح عمر
 ج متعه در زمان رسول خدامسلم و سنن بیھقی آمده است اینست که فرمود: دو 

. ١/٢٢٣ :الكرامةمنهاج، حلی در کتابش ٤٤، کوفی در اشتغاثه ص ١١١مرتضی در انتصار: ص  -١

، ١٤-٣٠/١٣٩: الکالم الجواھر. نجفی در ٢١/١١٤ :النارضةاحلدائقبحرانی در کتابش 

السعادة سبيلاإلسالم محمد بن مھدی خالصی در » ٦/٢١٣: الغدیرعبدالحسین امینی در 

 :البهيةروضةالدین عاملی در  زین  ١٤٨و  ١١٠ص  الـمتعةتوفيق الفكيكی در ، ١٩٣ص  :والسالم
٥/٢٨٣. 
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: متعه زنان و متعه کنم می مجازاتآن را  و کننده کنم می نھی ھردواند و من از  بوده
 .١حج

یشان این خطبه را با این نص و عبارت صحیح نقل ھا کتاب و خودشان در
 .٢اند... کرده

وقتی که عمر این گفته را در میان  کند می رازی در تفسیر خود سه احتمال را وارد
بر او انکار ننمود که این از سه حالت ھیچکس آن را جمعی از اصحاب ایراد فرمود و 

 خارج نیست که گفته شود:
 اند. اند که متعه حرام بوده و به ھمین دلیل ساکت مانده آنان دانسته -أ

 اند. اند که مباح است ولی بعنوان سازش سکوت کرده یا دانسته -ب
اند و بعنوان توقف در حکم آن ساکت  ندانستهآن را  یا مباح بودن و حرام بودن -ج
 اند. مانده

 که قول اول و رأی اول مطلوب است.
به  ج گردد زیرا کسی که بداند رسول خدا و اصحاب واجب می ستکفیر عمر -٣

بگوید حرام  سحکم کرده است و بدون اینکه نسخ گردد عمرمباح بودن متعه 
تصدیق کند آن را  است او کافر شده است و کس که بداند اشتباه کرده است و

و این برعکس فرموده خدا:  باشد می شود و این مقتضی تکفیر امت نیز کافر می

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
 .باشد می »شما بھترین امت ھستید«. ]١١٠عمران:  [آل ﴾أ

ھا  آن اند متعه مباح یا حرام است بھمین دلیل و آن اینست که آنان ندانسته -٤
سکوت کردند نیز باطل است زیرا اگر متعه فرضًا مباح باشد مانند نکاح است و 

 .٧/٢٠٦صحیح مسلم و سنن بیھقی:  -١

ص  :الصدق كشفو احلق هنج«مه حلی در کتابش ، عال١٩٧-٤/١٩٦از جمله مرتضی در شافی:  -٢

کند  گفته و دروغش را اظھار می» الكرامة منهاج «کند که در  که افترای خود را نقض می ٢٨١

و  ٢٤/٢٢٦ حدائق:و بحرانی در  ١٠٤ص  :الشيعةأصلدر  الغطاءکاشف . ٦/٢١١أمینی در غدیر: 

 ١/٢٠٠مجلسی:  العقولمرآة سازد. و مرتضی عسکری در مقدمه  برمال می ١١٤دروغش را در ص 

و عبد الله  ٤٧ص  :متعةـالو فکیکی در کتاب  ٣/٦٨: تفسیر قالئد الدرردر  جزائری. و ٢٧٣و 

و استادشان محمد تقی جواھری در کتاب حالل و حرام ص  ٤٧٠ص  التشيع روح نعمت در کتاب 
 .٣٢٥و مرجع این مھتدی خوئی در کتاب البیان ص  ٢٩٠

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٢١٠

در حق ھمه عمومی است و چنین حکمی ھا  آن ازھریک  نیاز مردم به شناخت
گاه استممنوع است که مخفی باقی بماند بلکه واجب اس  ت کسی که به آن آ

دانند که نکاح مباح است، و مباح  عموم مردم می که چنانآشکار کند آن را 
بودن آن نسخ نگردیده است، و واجب بود که متعه نیز چنین باشد و وقتی که 

این دلیل از انکار  شود که اصحاب به این دو قسم اخیر باطل گردید ثابت می
دانستند که متعه در اسالم منسوخ  را میسکوت کردند زی ج کردن بر عمر

 .١است
 گرداند: دالیل زیر ملزم می  و خالصه کالم اینکه رازی آنان را به

انکار ننمودند وقتی که از متعه زنان نھی نمود زیرا  سأـ اصحاب بر عمر
 دانستند که متعه حرام است پس ساکت ماندند. می

گر متعه نسخ نشده باشد و وقتی که از طرف آنان ا سب ـ به تکفیر کردن امام علی
اند این مشکل را حل  نزد او از آن نھی نمود ساکت ماند و تا امروز نتوانسته سعمر

ھا  آن کند می کنند و این الزام را تفکیک نمایند و سپاس برای خدا، و کسی تصور
بعنوان  سبا این جمله: که امام علیآن ھم  به این موضوع جواب دھند توانند می

 :باشد نمی چند دلیل صحیح ساکت مانده است... و این به» قیهت«
نزد ما اھل سنت [و امام معصوم اول نزد آنان (شیعه)] از دانشمندترین  سعلی -١

و شجاعترین و داناترین مسلمانان است، و بر ما واجب است که به افعال و 
اینست که عالمت ایمان : «یدگو می ]سالله وجھه برگردیم. او [ گفتار وی کرم

رساند ترجیح  راستی را که اگر به تو ضرر رساند بر دروغی که به تو سود می
و در مورد حرف و » ... دھی ... و حرف زدن تو بیشتر از علم و دانشت نباشد

 کالم دیگران تقوای خدا را فراموش نکنی.
و  کنم .. و در صدقاتم چیزھای بد در امور دینم با کسی سازش نمی«فرماید:  و می

 ».بخشم ارزش را نمی بی
است ... و این اخالق اوست ... و این فرمایشات اوست ... که روش  ساین امام علی

... که با اعمالش منطبق است ... و در  کند می و زندگیش ما را به معدن آن راھنمایی
 کوبد. را درھم می» تقیه«ھایی کوتاه عقیده  جمله

 .٤٢-١٠/٤١رازی در تفسیرش:  -١
                                           



 ٢١١  شبهات مخالفین و رد آن

ھای  ی روشن و سرمشقھا از جمله ستارهرا  سھمین دلیل ما اھل سنت علی به 
در صداقت و شجاعت و اخالق و اقدام به  دانیم که بر ما واجب است بخش می روناکی

او اقتدا کنیم... حق الیتغیر است که از او تبعیت شود و به روز روشن و آشکار اعالن 
 .١ای داشته باشد گردد ھر نتیجه

آمده است  »البالغة  جهن«کتاب نزد تشیع ترین  با توجه به آنکه در صحیح] س[و او 

فرماید: خداوند تقصیرات فالن را ببخشاید او  چنین می سفرماید: در مدح عمر می
عیب از   کجی را راست کرد و درھا و سیل فتنه را بست و سنت را اقامه کرد، پاک و کم

سبقت گرفت، فرمانبرداری خدا را کرد و از خدا  ھا بدی خیرش رسید و بر  دنیا رفت به
ی منشعب که گمراه ھا راه ترسید و حقش را ادا کرد کوچ کرد و آنان را جا گذاشت در

 .٢رسد و ھدایت شده به یقین نمی کند نمی پیداھا  آن را ھدایت را در
 پذیرند و مباح طرفداران متعه، تقیه را نه در متعه زنان و نه در متعه حج نمی -٢

 دانند. نمی
: به او گفتم: در مسح یدگو می و در مورد متعه حج در کافی از زراره نقل شده

 خفین تقیه ھست!
کنم: نوشیدن مسکر و مسح خفین و متعه  گفت: در سه چیز از کسی تقیه نمی

 .٣حج
عنوان انجام حج   : عثمان بهیدگو می کند می طوسی از حلبی از ابوعبدالله روایت

بعنوان آن را  قتی به أبواء رسید به کسی دستور داد که مردم بگوید:بیرون رفت و و
حج انجام بدھید و تمتع نکنید. منادی چنین بانگ برداشت تا از کنار مقداد بن أسود 

یی انکار کند وقتی منادی به گو می گذشت گفت: آیا در قالئص مردی را ندیدید آنچه تو
داد آن را  برگ درخت و آرد به آنان می رسید و او نزد شتران سواریش بود که سعلی

ای؟ گفت: نظری  رفت: این چیست که به آن دستور داده سترک کرد و به نزد عثمان
ای سپس برگشت  دستور داده ج خدا سوگند برعکس رسول خدا شخصی بود گفت: به

  گفت: لبیک به حج و عمره با ھم لبیک و مروان خورد و با صدای بلند می و سوگند می

 .٢٢٢و تاریخ: ص  فلسفه الشيعة -١

 .٤٩٨ص  -٢

 .الطهارة  كتاب ١/٣٢١ :الوسائل -٣
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 : مثل اینکه من با سفیدی آرد و سبزی برگ درخت بریدگو می حکم بعد از آن بن
 .١کردم یش نگاه میھا دست

 .٢...  کنند می روایتآن را  اصحاب سنن مانند که چنان
 در مورد متعه زنان »أصوهلاو الشيعة  أصل«الغطاء در کتابش   و استادشان کاشف

 :یدگو می
: در سه چیز از یدگو می جعفر صادق روایت شده ھای محکم و مطمئن ما از از طریق

 .٣کنم: متعه حج و متعه زنان و مسح بر خفین ی تقیه نمیکس ھیچ
که خداوند متعه را حرام نموده نه  کند می : و تأکیدیدگو می روایات امامانشان -٣

 .!سعمر
گاه پندارند زیرا اھل بیت می که چنانبیت  و آن بر مبنای روایات صادره از اھل به  تر آ

بیت ملزم  روایات اھل محتوای آن روایات ھستند بر مبنای پندار آنان و ما آنان را به
 .کنیم!! می

که ابوعبدالله گفت: خداوند  کند می بن سنان از ابوعبدالله روایت صدوق از عبدالله
 جای آن متعه را قرار داده است. ی مسکر را بر شیعه ما حرام کرده و به ھا  متعال شراب

 .٢/١٧١و  ١/٤٧٠ :التهذيبني -١

بن  از مروان آن را روایت کرده و البانی آن را تصحیح کرده است.  ٢/٥٧٦نسائی در سنن خود  -٢

شنید که ندای حج و عمره را بلند  سحکم روایت شده گفت: من نزد عثمان نشسته بودم از علی
کرد و گفت: آیا ما از آن نھی نکردیم؟ گفت: چرا ولی من از رسول خدا شنیدم برای ھردو با ھم 

 کنم. لبیک گفت و قول رسول خدا را برای قول تو ترک نمی
گفت: لبیک  سعه نھی کرد و اینکه حج و عمره با ھم انجام گیرند علیو از مروان: عثمان از مت

ام؟  دھی در حالی که از آن نھی کرده گفت: آیا تو آن را انجام می سبه حج و عمره با ھم، عثمان
کنم. از سعید بن مسیب  کسی ترک نمی را برای قول ھیچ ج گفت: سنت رسول خدا سعلی

از تمتع  سھا بودیم که عثمان ردند ما در بعضی از راهحج ک بروایت شده گفت: علی و عثمان
و ھمراھانش به عمره  سگفت: وقتی دیدید کوچ کرد شما ھم کوچ کنید علی سنھی نمود علی

ای  گفت: آیا به تو نگفتم تو از متعه نھی کرده سھا را نھی ننمود. علی آن سلبیک گفتند عثمان
تمتع را انجام داده است؟. گفت: چرا. به  ج اای رسول خد گفت: آیا نشنیده سگفت: چرا؟ علی

 تصحیح البانی نگاه کن. ٥٧٨صحیح نسائی 

 .١٠٠ص  :أصل الشيعة وأصوهلا -٣
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: از یدگو می کند می از محمد بن مسلم روایت الروضةو امام مطمئن آنان کلینی در 
: خداوند نسبت به شما مھربانی کرده و متعه را یدگو می ابوجعفر در حدیثی روایت شده

 .١است جای مشروبات برای شما قرار داده به
شاھد و برای قتل : به ابوعبدالله گفتند: چرا برای زنا چھار کند می و صدوق روایت

آن  دو شاھد قرار داده شده است؟ خداوند متعه را برای شما حالل کرده و دانسته که
عنوان رعایت جانب احتیاط برای شما   پس چھار شاھد را به کنند می بر شما انکاررا 

 قرار داده است.

 ):۱۹جواب شبهه (
 ه است ....متعه را برای اصحابش مباح کرد ج یند: رسول خدا گو می اینکه

 جواب:
شود که این إباحه امری عارضی بوده که روز فتح مکه واقع  به آنان جواب داده می

شده است، و این حکم از اصل تحریم عمومی مستثنی است و بطوریکه قطعی نسخ 
گردیم که تحریم است، با  شدن آن ثابت، توسط احادیث صحیح، پس به اصل آن بازمی

به تحریم آن تا روز قیامت و برای ابد تصریح نموده است و  ج توجه به اینکه رسول خدا
گردد، زیرا  این اشاره به این نکته دارد که اگر سبب تکرار شود مسبب بر آن مترتب نمی

نسخ ابدی است و مانع از قائل شدن به استمراریت آنست، اگرچه سبب نیز تجدید 
ائز نیست، مادام که دلیل بر گردد، بعنوان رعایت حال، پناه بردن به این استصحاب ج

حکم تحریم آن تا ابد وجود دارد، با توجه به قواعدی که در علم اصول ثابت و مقرر 
گردد، و علت احتمال حکمت و  است ... اینکه نسخ حکم موجب نسخ علت نیز می

معلوم است و معنی نسخ آن چنین است، حکمتی که حکم  که چنانای را دارد  فلسفه
نا گردیده لغو شده است، و بعد از این ملغی شدن ابدی حکمتی به آنجا منسوخ بر آن ب

معلوم است و معنی نسخ  که چنانای دارد  گردد، و علت احتمال حکمت و فلسفه برنمی
آن چنین است، حکمتی که حکم منسوخ بر آن بنا گردیده لغو شده است، و بعد از این 

با تجدد «ییم: گو می ر اینجاست کهگردد و د ملغی شدن ابدی حکمتی به آنجا برنمی
 ».سبب تجدد حکم جایز نیست

 بنگر. ١٤/٤٣٨ :الوسائلبه عاملی در  -١
                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٢١٤

 ھرکسمباح و جائز بوده است،  ج یند: متعه در زمان رسول خداگو می و اینکه
 حرام کرده باید دلیل بیاورد.آن را  بگوید

 جواب:

مباح بوده  ج گردد که در زمان رسول خدا این احادیث، بیشتر از این را شامل نمی
ن آن در احادیث قبلی ثابت گردید که اباحه مدت مخصوصی [سه روز] برای است، و بیا

آن ھم  بودند نه مردم دیگر، ج گروه مخصوصی بوده است، که آنان اصحاب رسول خدا
با عذر موجه و مخصوص، و آن اینست که مباح بودن آن از این طریق برای ھمیشه 

اند پس دلیلی در این احادیث بر گرد مطلقًا مباح میآن را  مداوم نیست و طرف مخالف
 ادعای او وجود ندارد!

یند: مسلمانان بدون شبھه بر شرعیت نکاح متعه و اذن دادن به گو می و اما اینکه
  اند، ثابت نشده اند سپس مدعی نسخ آن شده اجماع کرده ج آن در زمان رسول خدا

 .ه مباح بودن آن ثابت شده است ...است و بلک
 جواب:

ع با توجه به آنچه در کتب اصول آمده چنین است: اتفاق مجتھدین تعریف اجما
که این تا بعد از  ج امت اسالمی در زمانی بر یک حکم شرعی بعد از وفات رسول خدا

گردد ... اما در حال حیات خود او حکم مسأله را بیان  منعقد نمی ج وفات رسول خدا
در زمان پیامبر نیاز به این نبود که نمود و حکم و فرموده او در آن باره حجت بود،  می

 ای رأی دھند و بر حکم آن اجماع کنند. ائمه در مورد مسأله
برای  ج و اگر قصد داشته باشند که اھل علم بر این نظر متفقند که رسول خدا

طرف است، و  ھردوزمانی خاص به متعه اجازه داده سپس حرام گردید اتفاق آنان بر 
 مخالفین ھر ناحی دوست دارند بر آن بنھند، اگر رخصت را به لفظ اجماع حکایت

 .کنند می
 ، و اعالمکند می اند: تحریم اجماع است، لفظ ترخیص به موقتی آن اشاره گفته

 که این حکم در پیمودن راه به طرف نسخ است ... . کند می
 اند. اجماع کرده» متعه«می به و جوابی دیگر: اصحاب بر تحریم این نکاح مس

: بوسیله ظاھر کتاب و سنت و اجماع سلف بر ثبوت ممنوعیت یدگو می جصاص
متعه بعد از اباحه دلیل آوردیم ... و در مورد آن میان اصحاب اختالفی وجود نداشته 
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است بنابر آنچه بیان نمودیم و فقھای شھرھا ھمراه اجماع اصحاب بر تحریم آن متفقند 
 .١فی ندارندو اختال
: رخصت از طرف بعضی از اصحاب در مورد آن آمده، و در این روز یدگو می منذر ابن 

جائز بداند مگر بعضی از روافض و این معتبر نیست زیرا مخالف با آن را  کسی نیست که
 .باشد می ج قرآن و سنت رسول خدا

تحریم آن توافق  : و اما اصحاب، اکثر آنان بر نھی از آن ویدگو می عبدالبر  ابن
 .٢دارند

: ثابت شده که نکاح موقت در اول اسالم جائز بوده و با احادیث یدگو می مازری
صحیح مذکور در اینجا ثابت شد که نسخ گردیده است و اجماع بر تحریم آن منعقد 

اند که  کنند به احادیثی تمسک جسته گردیده و به جز گروھی مبتدع با آن مخالف نمی
 .٣وجود نداردھا  آن نفع اند و در آن احادیث دلیلی به  سخ گردیدهبیان کردیم ن

: تحریم متعه مانند اجماع است مگر از بعضی از یدگو می السنن خطابی در معالم
بیت او نیز  و آل سشیعه نباشد و بنابر قاعده خودشان برگشتن در اختالفات به علی

گردیده است و بیھقی از صحیح و ثابت است که گفته نسخ  سصحیح نیست، از علی
 که در مورد متعه از او سؤال کردند: گفت: عین زنا است.  کند می جعفربن محمد نقل

: علماء بر آن اتفاق دارند این متعه نکاحی موقت است و یدگو می قاضی عیاض
میراث در آن وجود ندارد و جدا شدن از آن با پایان یافتن مدت بدون طالق صورت 

آن اجماع بر تحریم آن از طرف علماء غیر از روافض واقع گردیده  گیرد و بعد از می
 .٤است

: ھمه روایات بر آن متفقند که زمان مباحی متعه طول نکشیده و یدگو می قرطبی
مگر کسانی از  اند حرام گردیده است سپس سلف و خلف بر تحریم آن اجماع کرده

 .٥شود عنایتی نمیھا  آن روافض که به گفته

 .٢/١٥٣جصاص در تفسیرش:  -١

 .١٦/٢٩٤: االستذکارابن عبد البر در  -٢

 .٢/١٣١: معلمـالدر  -٣

 بنگر. ٩/١٨١نووی: به صحیح مسلم به شرح  -٤

 بنگر. ٧٩-٩/٧٨: الباریفتح به  -٥

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٢١٦

 اجماع مزعوم کجاست؟پس این 
یند: ما با شما در مورد اباحه متفقیم و در نسخ با شما مخالفت گو می و اما اینکه

 کنیم. پذیریم و غیر آن را ترک می کنیم، چیزی که بر آن اجماع شده می می
 جواب:

و در مورد  کنند می نسخ را نیز اثبات کنند می ھایی که اباحه را اثبات آن نصوص
 کنیم. متفق نیستیم زیرا ما نسخ آن مباح بودن را تثبیت میاباحه با شما 

یند: مباح بودن آن به اجماع ثابت شده و توسط اجماع دیگری گو می و اما اینکه
 شویم. از دو راه: نباشد به تحریم آن قائل نمی

، اگر بر اباحه کند می نیز ثابتآن را  تحریم کند می ثابتآن را  آنچه که مباحی -١
 باید وجوبًا بر تحریم نیز داللت کند.دلیل باشد 

دنبال آن   آن اباحیتی که توسط اجماع ثابت شده مباحیتی موقت است که نسخ به
آید، پس اجماع  دنبال آن نمی آید، و شما ادعای اباحیت ابدی را دارید که نسخ به می

 نیست.
 یند، نسخ تنھا ادعایی است که ثابت گردیده است ....گو می و اما اینکه

 جواب:
این ادعا نیست زیرا ادعا دلیل ندارد ... و اما حکم نسخ آن ھمراه دالئلی است که 

و  شمسعود و سبره و علی  سلمه و ابن رخصت توسط آنان ثابت شده است مانند حدیث
 غیر آنان، پس این تنھا ادعا نیست بلکه امری ثابت است.

ت، و تعبیر به اباحیت آن و جوابی دیگر: اجماع بر مباحی آن منعقد نگردیده اس
به  که چناناند که مباح بوده و به آن اجازه داده شده:  اشتباه است، محققین نگفته

 خوردن گوشت مردار اجازه داده شده است، پس اباحه برای امری ذاتی در فعل است.
اما اذن دادن آن برای ضرورتی است که اذن را تجویز نموده است، و اگر بعضی از 

اند از قبیل صرفنظر در تعبیر است و اصحاب بعد از  به اباحه تعبیر نمودهرا  آن امامان
 اند و جای ادعای اجماع نیست. بر نسخ آن اجماع کرده ج نھی رسول خدا

شود بر  ، گفته نمیکنند می نسخآن را  و جوابی سوم: دالئلی که به آن اذن داده نیز
طرف  ھردواذن دادن به آن اجماع وجود دارد و بر نسخ آن اجماع نیست، دالئل ملزم 

 [اذن و تحریم] ھستند.



 ٢١٧  شبهات مخالفین و رد آن

را ترک کرده ھا  آن قبل از امر قطعی به منع متعه، ج و جوابی چھارم: اینکه پیامبر
م شوند و انس با ایمان ھمد ھا دل است از قبیل اباحه نیست بلکه از قبیل ترک است تا

 نامیم بین دوست میآن را  گیرند و عادات جاھلی را ترک کند و گرفتن اخدان که ما
از آن نھی نمودند و  ج شایع بوده است و این متعه آنان بود، قرآن کریم و پیامبرھا  آن

 ھا قلب شود تا شود بلکه عفو و گذشت نامیده می ترک آن برای مدتی اباحه نامیده نمی
بر جاھلیت قبلی باقی  کنند می مباحآن را  خارج شوند و کسانی که از جاھلیت

 اند. مانده
یند: نزاع و اختالفی در آن نیست که متعه مشروع بوده است و گو می و اما اینکه

است و نسخ آن  تمشروعیت درای :ییمگو می نسخ شده است، :یدگو می طرف مقابل
 .گردد ... نی توسط روایت دور نمیطبق روایت است و دانست

 جواب:
د بگویید آن از نصوص شرعی خواھی می »مشروعیت درایتی«اگر به این گفته 

و از آن فھم  کند می فھمیده شده است، ھمچنین نصوص شرعی بر نسخ آن داللت
که از  کند می شده است نصوص دال بر اذن دادن به آن نصوص شرعی دیگری را نسخ

فھماند و نص متأخر که بر رفع  به ما میآن را  بین رفتن اذن متقدم و تحریم ابدی
بعنوان ناسخ متقدم اعتبار  کند می که نص متقدم بر آن داللت کند می رخصت داللت

در بعضی از  که چنانگردد و نیز رخصت دوم نص وارد بر آن مقید به سه روز است  می
و محدود کردن آمد مقید کردن  ی در مورد آن نمیا روایات آمده است، و اگر ھیچ نھی

گرفت، پس حاال که وارد شده است چی؟ و  کننده را می آن به سه روز جای نص نھی
د بگویید عقل بدون استناد به نصی از خواھی می »مشروعیت درایت«اگر با این گفته 

 .کند می شارع حکیم به حاللی متعه حکم
 جواب:

 عقل بعد از شرع حکمی ندارد.
شود و دالئل مانع از آن  توسط دلیل قطعی ثابت مییند: متعه گو می و اما اینکه

 .گردد ... ر مانند آن قطعی نسخ میظنی ھستند و حکم قطعی با حکمی دیگ
 جواب آن چنین است:

گردد  این فریبکاری که حکم تحلیل قطعی و تحریم ظنی است با این قول دفع می
تمرار است نه که استمرار آن حکم قطعی بدون اختالف ظنی است، و نسخ برای اس
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آن فارغ گوید آنچه از انجام  برای نفی چیزی که واقع گردیده است زیرا ھیچ عاقلی نمی
 .گردد ... اند نسخ می شده

روایت آن را  و جوابی دیگر: این حجت مردود است زیرا کسانی که دالیل اباحه
 ھردواند و این یا از  روایت نمودهآن را  اند ھمان کسانی ھستند که دالیل نسخ کرده

و احادیث دال بر تحریم آن به تواتر  باشد می طرف ظنی ھردوطرف قطعی و یا از 
بر آنان انکار آن را ھیچکس  رسیده است و از شمار زیادی از اصحاب روایت گردیده و

 اند. نکرده
مصادری و جوابی دیگر نیز: دلیل و حجت آنان برای مصادر جائزی متعه ھمان 

اند و شکی که امکان دارد به این مصادر سرایت کنند که  احرام کردهآن را  ھستند که
گیرد زمانی که تالش آنان دور و نتائج آن قبل از  در برمیآن را  حکم تحلیل و تحریم
شود اما اتباع مدرسه متعه در سبب آن با ما متفقند و در مورد  مقدماتش ثابت نمی
 وند!! روایات تحلیل و تحریم متعدد است و حکم حاللی و جوازش شگفت از ما جدا می

 .کنند می ردآن را  قبول و حکم تحریمآن را 
 .کند نمی و جوابی دیگر نیز: با منع این ادعا یعنی حکم ظنی حکم قطعی را نسخ

 چه دلیلی بر آن وجود دارد؟
 ف مقابلکننده نیست و از طر و اینکه از مذھب جمھور است برای منع آن قانع

 کننده نیست. . دلیل عقلی و نقلی بیاورد به اجماع مسلمانان قانعخواھد می
و جوابی دیگر اینکه: موضوع حاللی آن در اصل، مورد بحث و گفتگو نیست بلکه 
استمرار آن با توجه به وضعیت جامعه مورد بحث است و این مورد مفید ظن است و 

علم  ھیات بدیع و اختالف نیست زیرا از رفع حکم ظنی با حکمی دیگر ظنی مورد نزا
 اصول است.

 )۲۰جواب شبهه (
تا آخرین فرزندش از ائمه و شیعه آنان بر  سیند: اھل بیت از امام علیگو می اینکه

فرماید: اگر  مشھور است که می سحالل بودن متعه متفقند حتی گفته امام علی
 .کرد ... زنا نمیفاجر و فاسد نمود غیر از انسان  از آن نھی نمی سعمر

 جواب:
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بیت مبنی بر مباح بودن آن وجود ندارد، بلکه برعکس  ھیچ اجماعی از طرف اھل
با دالیل قطعی قبًال بحث گردید از  که چناناند  بیت بر تحریم آن اجماع کرده ھمه اھل

 جمله:
 سکه امام علی کنند می با توجه به اطالعاتی که از کتب آنان دارم آنان گمان -١

را حالل دانسته و با این وصف یک حدیث مستند در مورد حاللی متعه را متعه 
اند مگر آن حدیث که ثعلبی و طبری در تفسیرش با سند خود  از او نقل نکرده

از متعه  سگفت: اگر عمر س: علییدگو می کنند می از شعبه از َحَکم روایت
 ید.گرد کرد به جز انسان فاجر و غیرمتدین دچار زنا نمی نھی نمی

 و این حدیث و اثر از طریق ما و آنان نیز ضعیف است.
سپس این اثر با وجود اینکه ضعیف و منقطع است با این سختگیری که در مورد 

به اثبات رسیده تعارض دارد تا حدی که وقتی این خبر به او رسید که  سمتعه از علی
و مردی متکبر ت«به متعه اجازه داده است فرمود  ببن عباس پسرعمویش عبدالله 

 ».ھستی
 سطالب بن ابی : از علی یدگو می کند می حنفیه روایت مسلم در صحیح خود از ابن

از ما نھی کرده آن را  ج گفت: تو مردی متکبر ھستی رسول خدا شنیده به فالنی می
 است.

شنیده که در مورد متعه زنان نرمی  بعباس از ابن  سو در روایتی آمده که علی
در روز خیبر از آن و  ج رسول خدا بعباس نشان داده است فرمود: صبر کن ابن 

 ھای اھلی نھی فرمود. گوشت االغ
بن زید فقیه  بن یحیی  امام باقر و فرزندش صادق. در جامع کافی از حسن  -٢

و نھی از متعه اجماع  بر کراھیت ج بیت رسول خدا که گفته: اھل کند می عراق نقل
اند که نکاح  بر آن اجماع کرده ج بیت رسول خدا : و اھلیدگو می اند و دوباره کرده

 ای بدون قید در نکاح صحیح نیست. بدون ولی و دو شاھد و مھریه
: از جعفربن یدگو می کند می و بیھقی در سنن خود با سندش از بسام صیرفی روایت

 برایش توصیف نمودم: به من گفت: زنا است.آن را  و محمد در مورد متعه سؤال کردم
که مردی در  کند می از جعفربن محمد روایت» دعائم«و قاضی نعمان در کتاب 

برایم توصیف کن، گفت: مرد به زنی آن را  مورد نکاح موقت از او سؤال کرد گفت:
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ک روز یا دو : با این درھم یا دو درھم در مقابل یک بار آمیزش یا ییدگو می رسد و می
 دھد. انجام نمیآن را  : گفت: این زنا است و به جز انسان فاجرکنم می روز با تو ازدواج

بیت بر تحریم متعه اجماع  گردد که اھل از تمام این اقوال برای ما روشن می
با قرآن و احادیث و اجداد خود در ممنوعیت و تحریم این رابطه حرام ھا  آن اند و کرده

 .دارد موافق ھستند!که متعه نام 

 )۲۱جواب شبهه (
کنیم و ھر چیزی  یند: ھیچ ضرری در حال و آینده در آن مشاھده نمیگو می اینکه

که چنین باشد مباح است زیرا اگر مفاسدی داشته باشد یا عقلی است! که آن به اتفاق 
وجود ندارد و یا شرعی است و چنین نیست و اگر دلیل شرعی بر مفاسد آن وجود 

 گرفت ... . ت یکی از دالئل طرف مقابل قرار میداش
زیرا اگر انسان عاقل به اصل متعه بنگرد  باشد می این قول در اساس و ریشه فاسد

یابد که ھمه با شرع تعارض دارند و نفی کردن  مفاسدی مخفی و مکنون در آن می
ریز کرده زشتی از این نوع رابطه غفلتی شدید است از آن تقبیحی که کتب آنان را لب

است و از زشت جلوه دادن آن از طرف عقال و دانشمندان خود و بیزاری جستن از آن 
رغم تبیین مفاسد آن، و بیان این مفاسد از چند دیدگاه به  از طرف بزرگوارانشان، علی

 شرح زیر است:
نمایند راضی ھستند که با دختران و  آیا کسانی که این رابطه را تجویز می -١

شنیدند آن را  یکان خود چنین ارتباطی برقرار شود یا اینکهخواھران و نزد
و از آن خشمگین  کند می ھایشان ورم گردد و رگ صورت شان سیاه می

 .١شوند؟ می
خواست به او اجازه زنا  ج اندازد که از رسول خدا این متعه من را به یاد جوانی می

و  خواھی می واھر و دختربرای مادر و خآن را  به او فرمود: آیا ج دھد!! رسول خدا
 .زنا انجام شود!ھا  آن دوست داری با

آمد و عرض کرد ای  ج : پسر جوانی نزد رسول خدایدگو می از ابی امامه روایت شده
، به من اجازه بده زنا کنم، کسانی که آنجا بودند به او رو کرده و او را از  ج رسول خدا

 .١١٣موسی موسوی، ص » الشيعة والتصحيح« -١
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فرمود: بیا جلو، کمی جلو  ج خداآن نھی نمودند و گفتند بس کن، بس کن، رسول 
؟ گفت: خیر خداوند مرا خواھی می برای مادرتآن را  آمد و از او نزدیک شد فرمود: آیا

فدای تو گرداند فرمود: مردم ھم دوست ندارند با مادرانشان چنین کاری انجام گیرد، 
تو ؟ گفت: خیر ای رسول خدا، خداوند مرا فدای خواھی می فرمود: آیا برای دخترت
در حق آن را  پسندند. فرمود: آیا برای دخترانشان نمیآن را  گرداند. فرمود: مردم نیز

خدا سوگند خداوند مرا فدای تو گرداند فرمود:   پسندی؟ گفت: خیر به خواھرت می
ات  برای عمهآن را  پسندند. فرمود: آیا برای خواھرانشان نمیآن را  مردم نیز

گند خداوند مرا فدای تو کند فرمود: مردم نیز آن را خدا سو پسندی؟ گفت: خیر به می
پسندی؟ گفت: خیر  ات می برای خالهآن را  پسندند فرمود: آیا ھایشان نمی برای عمه

خدا سوگند خداوند مرا فدای تو کند فرمود: مردم نیز آن را برای خاله خود  به 
رار داد و فرمود: دستش را بر سرش ق ج : رسول خدایدگو می امامه پسندند. ابی نمی

خدایا: گناھش را ببخش و قلبش را پاک گردان و عورتش را حفظ کن، که بعد از آن 
 .١زد کرد و فکر زنا به سرش نمی این جوان به این چیزھا توجه نمی

به جای زنا به این جوان که از او خواسته بود به  ج اگر متعه شرعی بود رسول خدا
برای مادران و دختران و آن را  داد ولی مردم ا میاو اجازه زنا بدھد اجازه متعه ر

 بیان نمود.آن را  ج رسول خدا که چنانھایشان نپسندیدند  ھا و خاله خواھران و عمه
با نکاح متعه با دخترش ازدواج کند  خواھد می چرا وقتی که کسی از آنان

ام، و آن  شنیدهی خود ھا گوش ام و با خود شاھد آن بوده که چنانشود؟  خشمگین می
اثناء مناقشه و جدلی بر سر متعه روی داد، که عالم شیعی به مشروعیت آن تمسک 

کرد، این را از او خواستند، خشمگین شد و از مجلس بلند  مدح میآن را  کرد و می
 .شد!!

. این یکی از ٢ای قبل از آن بر متعه خیلی حریص بود ... با اینکه دقیقه
م نام دارد. یکی از مباحثین شیعی در گفتگویی با طرفداران دانشمندانشان که مالھاش

 ی متعه را اجرا کرده است. این بازرس زن چنینھا نکاح متعه داشته، که او بسیاری از
: مالھاشم از این ناراحت نبود که به من رسده که از آن وقتی که به شھر یدگو می

 اإلسناد است.  مسند احمد و حدیث صحیح -١

 .١٣٦کتاب حریت عبد المنعم نمد ص  -٢
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 منظم و به کثرت،ن ھم آ دھد مشھد منتقل شده مخفیانه عقد متعه را انجام می
داد زیرا ننگ بود! اما  متعه را انجام نمی ھیچکس: در روستای ما در شمال یدگو می

 وقتی به شھر مشھد رسید شروع به عقد متعه کرد، برای من روشن شد که با زیادی
، که در ماه یک بار و دو بار بدون اینکه کند می دھد افتخار ی متعه که انجام میھا نکاح

کردم آیا اجازه  داد، اما وقتی که از او سؤال می بداند نکاح موقت را انجام می ھمسرش
دھی دخترت که در سن شانزده سالگی بود موقت نکاح شود؟ با قاطعیت تمام به  می

 .١راضی نیستم» ابدا«داد  من جواب می
یند: اھل نجف خصوصًا و تمام ممالک شیعی متعه را اگرچه حالل گو می با اینکه

داند  آور می باشد متعه را عیبھرکجا  دانند و شیعه در تمام اماکن و آور می د ننگباش
 .٢گیرد اگرچه حالل باشد و ھر حاللی انجام نمی

: خیلی از مردم این تردد را در اظھار یدگو می و در آن مورد این بازرس چنین
 تر بزرگ اما تردد کنند می دھند آشکار شخصیت کسانی که نکاح موقت را انجام می

با مستوی و سطح آن ھم  شود وقتی که این فعل قبیح متعلق به مردان دینی باشد، می
دھندگان آنان تأکید  نظر، اکثرشان بر شرعیت ازدواج موقت و پاداش دینی برای انجام

 ھای خود و از تجربه کنند می رسد فریبکاری دارند، اما وقتی که به حد عملی فردی می
دھند، و حقیقت را  برند که متعه را انجام می ه نزد اشخاصی مییند: من را بگو می

گردد که یک نظر فرھنگی منفی برابر نسبت به ازدواج  و واضح می کنند می مخفی
شدیدًا آشکار  ١٩٧٨متعه دارند و این ازدواج در اثناء عمل میدانی من در سال 

 .٣گردد می
ا توجه به روایاتشان) ساکت ماند و القدر از ائمه شیعه محمد باقر (ب این امام جلیل
: اگر یدگو می کند می بن عمیر از او سؤال وقتی که عبدالله  کند نمی ھیچ جوابی اظھار

؟ وقتی که کند می ھایت آن را انجام دھند تو را خوشحال زنان و خواھران و دخترعمه
 .٤میان آمد از او روی گردان شد ھایش بحث به از زنان و دخترعمه

 بنگر. ٢٢٦-٢٢٥ص  شهال حائری، متعةـالبه  -١

 .١٥٩ص  حمسن امني: الشيعةأعيان -٢

 .٢٣٥ص  شهال حائری: متعةـال -٣

 .١٤/٤٣٧ :الشيعةوسائل -٤
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 این سکوت اینست که باقر این نوع از ازدواج را برای خانواده خود قبولو معنی 
 .١کند نمی

آورم که با مرحوم لواء محمد صالح حرب  یاد می : شبی را بهیدگو می شرباصی
جمع  نشسته بودم و بزرگان فکر اسالمی با ما بودند، سپس یک شاعر شیعه لبنانی به 

ود آورده بود، کشمکش در گفتگو ما را به آنجا آمد و دختر بافرھنگ ادیبش را ھمراه خ
آن  کرد، زیرا مذھب او کشانید تا به بحث نکاح موقت رسید، شاعر لبنانی از آن دفاع می

سوی شاعر   کرد، یک مفکر اسالمی از جای خود برخاست و دستش را به مباح میرا 
کنم، و مدت  جزدواتا با او موقتًا ا خواھم می گفت: من دست دخترت را دراز کرد و می

سرخ شد و خشم پدرش شدت  کوتاھی را معین کرد، دختر شاعر از خجالتی صورتش
برد،  کار می گرفت و کلمات زشت و رکیکی را ھنگام حرف زدن با آن مفکر اسالمی به 

لواء صالح حرب خصوصی به شاعر گفت: خشمگین نشو و خودت درھای انتقاد و 
پسندی که موقتًا بعنوان  ه برای دختر خود نمیھجوم را بر خود گشودی و وقتی ک

آن را  متعه ازدواج کند ھمچنین مردم محترم و بزرگوار برای خود و دخترانشان
 .٢پسندند نمی

 : فعًال با شماری از مردان شیعی که بعضی مرجع دینی و مردم بهیدگو می حصری
جز اینکه منتسب به  داند به اند و بعضی دیگر از مذھبش چیزی نمی چشم دوختهھا  آن

مذھب شیعه است و پدرش از علمای این مذھب است یا از یک خانواده دینی است تا 
کنید؟ ھمیشه در  کردم آیا شما با عقد موقت ازدواج می آخر، و اگر از آن سؤال می

یند: خیر، و سؤال من ھمیشه این بود: اختالف چرا؟ و چرا یک صدا و گو می جواب من
اینکه این عقد که با اجاره کردن زن برای زنا برای ساعاتی و چند  شوید بر متحد نمی

کننده نبود و دعای من ھمیشه این بود  روزی شبیه است حرام است؟ و جوابشان قانع
 .٣که خداوند این امت را متحد کند و اختالف را میان آنان بردارد

برای دختران را  آن مسأله این نیست، یعنی کسانی که در حدود پاکدامنی و رفع زنا
پسندند بلکه چنین است که حالت پستی و معیوبی در  و خواھران و نزدیکان خود نمی

 .١٨٥نکاح و قضایای متعلق به آن حصری: ص  -١

 .١٢٤-٥/١٢٣ رشباصی: الدين و احلياةفی كيسألون -٢

 .١٨٥حصری در کتابش ـ نکاح و قضایای متعلق به آن، ص  -٣
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. و ھر زنی که ١بینند که مخالف با کرامت زن و شرف و قیمت خانواده است آن می
پسندد و خانواده او نیز آن  برای خود نمیآن را  اش را محترم بشمارد خود و خانواده

 .٢ی بسیاری آن را احاطه کرده استھا  پسندند که ظن و گمان نمیازدواج را 
روشنفکران شیعی و جامعه تشیع این زنای به نام متعه را مرفوض و  که چنان

دانند. زیرا مردم در بعضی جوامع حتی جوامع شیعی، با دیدی خطرناکتر از  متروک می
شوند و این  رو می  با متعه روبه نگرند، در حالی با زور دیدگاھشان برابر با زنا به آن می

مالحظه نمودم وقتی در وسائل اعالم در بدایت حرکت آن را  چیزی است که من
نامند بطوری که در  اسالمی ملتزم، که آخر حرکت اسالمی اصولی در وسط شیعی می

دیدیم که  گفتم، و می وسائل اعالم از انتشار این ازدواج و اسباب آن بسیار سخن می
در خالل این پدیده آن ھم  کردند ست که بر ھجوم کردن این حرکت کار میکالمی ھ

 .٣که پدیده نیست
عقد متعه از قبیل کرایه کردن فرج و عورت زن است که در این عقد ضایع  -٢

و این یک نوع  گیرد  کردن زن و ذلیل کردن و پست کردن او را در برمی
ھمین دلیل عقالی فارس اندازد ب دور میآن را  رسوایی است که طبیعت سالم

 .٤ھایشان بلند شد داد و فریاد شکایات و گله
رغم آن پنج دختر جوانی که در قم با توجه به  علی: «... یدگو می یکی از بازرسان

مرفوض آن را  کردند ولی انجام دادن اصولی بودن آن ازدواج متعه را تأیید می
ند زیرا ازدواج متعه شخصیت ا کردند و توفیق منطقی یافته دانستند و ترک می می

دھد و بر نصیب او در عقد ازدواج دائمی شایسته تأثیر منفی  دختران را بد جلوه می
 .٥»گذارد می

ھا و شواھدی که بر مفاسد این متعه در مجتمعات  و ناچارًا باید بعضی از نمونه
 .دھند ... دھند گواھی می انجام میآن را  شیعی که

 .١١٣، ص »الشيعة و تصحيح«موسی موسوی در کتابش  -١

 .٥/١٢٤شرباصی  -٢

 .١٢٩، ص تأمالت اسالمی حول زن«الله در کتابش  فضل  -٣

 .٤/٢٥٩احمد امین:  اإلسالمضحی  -٤

 .٣٣-٣٢، ص ١٩٨٢-١٩٧٨حالت ایران  :متعة عند الشيعةـالشھال حائری در کتابش  -٥

                                           



 ٢٢٥  شبهات مخالفین و رد آن

 کند می : که داستان خود با ازدواج متعه را بیانیدگو می استیکی از آنان که ل. أ 
سال بود شوھرم من را طالق داد بعد از اینکه شش سال قبل با  ٣٥: عمرم یدگو می

 کنم می را تربیتھا  آن زنی دیگر ازدواج کرده بود و فرزندانم را وا گذاشت و من خودم
زاب اصولی ندارد، نزد آن کار جز یکی از مؤسسات تابع یکی از اح و پناھگاھی به 

وقت به آن فکر  کردم و تدریجًا به پایان یافتن آن ایمان پیدا کردم و با اینکه ھیچ  می
کردم که دوباره ازدواج کنم دیدم که شیفته و عاشق جوانی شدم که در محله ما  نمی

کرد شیفته وی شدم و او ھم ھمینطور، و به این دلیل که او از من  سکونت می
گاھی خانواده و فرزندانم با ھم ازدواج  سن کم تر بود قرار گذاشتیم که موقتًا بدون آ

و آمد بیش از حد او فرزندانم از سبب رفت و آمد دائمی او از من  کنیم، اما با رفت 
 .!کند می گفتم: او برای ما دلسوزی گفتم و می کردند، دروغ می سؤال می

ماند تا بزرگ شوی و با تو  منتظر تو میدوسال  تا یک بار به دخترم گفتم: که او برای
ازدواج کند و به سبب این جمله یا بعضی از مشاکل با دخترم دسته و پنجه نرم کردم 

رو شدم که صبح زود از خواب بیدار شده   زیرا در یکی از روزھا ناگھان با دخترم روبه
که باعث صدمه بزرگی  بود و به اتاق من داخل شد تا ببیند او در اتاق من موجود است

شد و خانه را ترک کرد و به خانه مادربزرگش رفت و تا اآلن برنگشته است، به این دلیل 
در ھمان روز من و شوھرم مجبور شدیم به دادگاه برویم و یک ازدواج شرعی را به 

ام و  به خانوادهآن را  به خاطر رسیدن به سند ازدواج کهآن ھم  انجام برسانیم و
رادرم نشان دھم که کاردی در دست داشت و نزدیک بود سرم را از از بدنم خصوصًا ب

رغم  دانستم او چند بار این نوع ازدواج را انجام داده است، و علی جدا کند با اینکه می
اینکه ازدواج من شرعی شده بود، فقط دخترم تا اآلن پیش ما برنگشته و این ازدواج 

وھرم زیرا آنان این ازدواج را مرفوض سری و مخفی بوده به سبب خانواده ش
 دانستند. می

دانستم این مشاکل  : که تجربه سخت و تلخی بود. و اگر مییدگو می و در پایان ل.أ
 .١داشتم آید ھرگز این گام را برنمی پیش می

 اش در مورد ازدواج موقت برای ما بازگو و این بعضی از آن حاالتی است که از تجربه
 بیان کرده است.آن را  جله سابقم که چنان کند می

 .٧، ص ٦٨٤مجله شراع عدد  -١
                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٢٢٦

 جوان م.س (غیر متدین)
 ـ آن مدتی که برای ازدواج منقطع معین کرده بودید چقدر بود؟

 .ـ ده روز!
 ـ چرا؟

 .ـ زیرا از زنا بھتر بود!!
 اعالم کردی؟آن را  ـ آیا

 ـ خیر، سری بود؟
 ـ چرا؟

 خاطر مصلحت دختر!.  ـ به
 ای؟ انجام دادهآن را  ـ چند دفعه

 شماری. ـ
 ـ آیا او طالق داده شده بود یا شوھرش مرده بود؟

 ـ خیر، بلکه دختر بود.
 کنی. ـ اگر حامله شد چکار می

 گذارم تا زایمان کند. می -
 ای؟ ـ آیا تو پسر ھستی یا ازدواج کرده

 ام ـ ـ عازب ھستم ـ ازدواج نکرده
 دھی موقتًا ازدواج کند؟ ـ آیا به خواھرت اجازه می

 ـ خیر.
 جوان أ.ع.

 ای چقدر است؟ ـ مدت ازدواج موقتی که کرده
 ماه. ٦ـ 

 ای؟ ـ چرا ازدواج موقت انجام داده
 بھتر است. ھا خیابانـ زیرا از رفتن دنبال دختران در 

 دھی؟ بر زنا برتری میآن را  ـ آیا
 ـ بله.

 کنی؟ اعالم میآن را  ـ آیا
 ماند. ـ خیر، مخفی می



 ٢٢٧  شبهات مخالفین و رد آن

 ؟کنند می فکر را قبولـ آیا خانواده تو و او این 
 .ـ رأی آنان برایم مھم نیست!!

 ـ چند سال داری؟
 سال. ٢٣ـ 

 ـ دختر چند سال دارد؟
 .٢١ـ 

 ـ آیا او دختر باکره است؟
 ـ طالق داده شده است.

 کنی اگر حامله شد؟ ـ با فرزندش چکار می
 گذارم. خانه می ـ او را یتیم

 اج را انجام دھد؟دھی این نوع ازدو ـ آیا به خواھرت اجازه می
 .کنم می انجام دھد سرش را از بدنش جداآن را  ـ خیر، بلکه اگر

: به این سبب بوده یدگو می . م عقد ازدواجش دو ساعت دوام داشت و  اما جوان ھ
 .که شھوتم آرام گردد!!

 زیرا او به این نوع ازدواج ایمان دارد، کند می . م با کسانی که گذشت فرق  اما ھ
من آمادگی دارم تمام مسئولیت را تحمل کنم ...، اما در یک نقطه با غیر  :یدگو می

اینست که آماده نیست اجازه این نوع ازدواج را به خواھرش آن ھم  خود فرق ندارد
آن  گفت: من پذیرد و به ما نگاه بدی نمود که گویا می بدھد زیرا جامعه این فکر را نمی

 .١کنم تحمل نمیرا 
این متعه، ضایع کردن فرزندان است، زیرا فرزندان مرد وقتی  و از جمله مفاسد -٣

تواند تربیتشان کند بدون  که در ھمه شھرھا پراکنده شوند و نزد او نباشند نمی
تواند و اگر  اند نمی مانند فرزندانی که از زنا متولد شده کنند می تربیت رشد

، زیرا نکاح شود فرض کنیم آن فرزندان دختر ھستند پستی و ننگ بیشتر می
آنان با ھمتای خود اصًال امکان ندارد و احتمال آمیزش با زن متعه پدرش 
وجود دارد یا نکاح آن محتمل است و عکس آن نیز چنین است بلکه احتمال 

-١٥٥ال حائری، ص در کتاب متعه در ایران، کتاب شھ املتعة ممارسات ، و به ٧به مجله شراع ص  -١
 نگاه کن. ٢٧٦

                                           



 ازدواج موقت از دیدگاه روایت    ٢٢٨

آمیزش با دختر و دختر پسر و خواھر و دخترخواھر و غیرآنان از محارم در 
ترین محرمات  سخت بعضی صورتھا خصوصًا در مدت دراز احتمال دارد که

گردد که آیا زن  این حاصل نمی  است، زیرا در مدت یک ماه یا بیشتر علم به
متعه حامله است یا نه؟ خصوصًا اگر در سفری طوالنی واقع گردد و در ھر 

ھا فرزندی تعلق  از این متعهھریک  ای دید اتفاق کند و در منزل کاری بر متعه
سال به آن  ١٥روابط و این مرد بعد از  گیرد و دختری متولد شود بعد از آن

 مکان و راه برگردد یا برادران و پسرانش در آن منازل با آن دختران متعه
. و از جمله مفاسد متعه، تقسیم نکردن میراث کنند می و آنان را نکاح کنند می

کسی که بارھا متعه را انجام داده است زیرا وارثان آن مشخص نیستند و تعداد 
گردد و  یشان نیز مشخص نیست. پس تعطیل میراث الزامی میھا مکان و اسم و

گردد زیرا پدران  ھمچنین میراث کسی که بوسیله متعه متولد گشته تعطیل می
و برادرانشان مشخص نیستند و وقتی که تعداد وارثین محصور و معین نباشند 

اشد و وقتی که صفات وارثین مشخص نب باشد نمی پذیر تقسیم میراث امکان
مذکر یا مؤنث ھستند تعیین ھر سھمی ممتنع است و آیا محجوب ھستند از 

گردد جدا مضر است  ارث یا محروم، خالصه مفاسدی که بر متعه مترتب می
خصوصًا در امور شرعی مانند نکاح و میراث، به ھمین دلیل خداوند سبحانه و 

اح صحیح و تعالی اسباب حاللی آمیزش را در دو چیز منحصر کرده است: نک
ملک یمین، زیرا خصوصی بودن کامل که در میان شوھر و ھمسر حاصل 

 .١ گردد به سبب این دو عقد است تا اوالد محفوظ وارث معلوم گردد ... می
حرام کرده قبیح است، و وقتی که گروه جعفری آن را  ج وقتی که رسول خدا -٤

ما به طرف آثار  حالل کردند استعمال کردند و در گردش خود و نظرآن را  که
 .٢کند می بدش حرکت

. ٣گردد ظھور حکمت الھی در منع کردن مسلمانان از انجام آن نزد ما قویتر می
 ... . کنند می تقبیحآن را  بلکه این نوع از ازدواج، سائر ادیان الھی نیز

 .٢٢٨تحفه اثنی عشری دھلوی، ص  -١

 مراجعه کن.» شھال حائری«به کتاب متعه نزد شیعه  -٢

 .٣٢٤ص  :األهدل -٣

                                           



 ٢٢٩  شبهات مخالفین و رد آن

: ازدواج متعه با ازدواج اصلی که تعاھد و پیمان میان یدگو می مطران جورج حضر
 است تا در تمام مدت عمر با ھم زندگی کنند متعارض است، یعنی در تمام مرد و زن

بقا و   ی دنیا و شریعت و قانونھایش ھر ازدواجی که دائمی باشد بر روحیهھا عرض
 .گردد ... ریزی می عه و تمتع پایهعھدش پابرجاست زیرا براساس دوری از فکر مت

د و ھمه راھب نیستند بلکه نماز متزوج وجود دار ٩٫٩٩٩: نزد ما یدگو می و مطرن
 یعنی جھاد شخصی تا پاک گردند. کنند می خوانند و تیراندازی و جھاد می

 .١: این یک ازدواج جنسی غیرانسانی استیدگو می و درباره متعه
اشعه جستجو و نور فکر را بر موضوع متعه فرستادیم تا صبح حق آشکارا با  ،و بعداً 

 ھای آشکار که آشکار و قانع کننده ھستند. تحریم آن نفس برآورد، با حجت
گاه آنست و آن ھیکل ساخته شده از  آن و ھدایت پیامبر تکیه  نور قرآن سرچشمه

آن را  شکستیم ودرھم  شبھه بودند با نور حق ٢٠شبھات و تلبیسات که حوالی 
برد،  به این طرف و آن طرف میآن را  سوزاندیم، و مانند گیاھان خشکی گردید که باد

ای که لباس حجت را بر تنش کرده بودند با حجت قاطع از بین  بطوری که آن شبھه
بردیم، حق مانند وضوح راه نمایان گردید، زیرا حقیقت شبش مانند روزش تابناک 
است و به جز کسی که نظرش کور و رشد ندارد که بدون راھنما در شب حیرت و 

 بَۡل ﴿ گردد رسد از آن منحرف نمی کجا میداند به  است و نمی سرگردانی در حرکت
ِ  ِذُف َ�قۡ  ۚ  ُهوَ  فَإَِذا ۥَمُغهُ َ�َيدۡ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  قِّ �َۡ ٱب ۡ ٱ َوَلُ�مُ  َزاهِٞق ا ُل َو�ۡ ل  ﴾١٨ تَِصُفونَ  ِممَّ

 .]١٨[األنبیاء: 
باطل  پاشد و اندازیم و حق مغز سر باطل را از ھم می جان باطل می بلکه حق را به«

شود وای بر شما (ای کافران) به سبب توصیفی که  ھر چه زودتر محو و نابود می
 .»کنید می

 خواھم می بنویسم و از خداآن را  این جمالت بود که خداوند به من توفیق داد که
که عملی نافع باشد و سپاس برای خدایی که ما را ھدایت داد و اگر ھدایت او نبود ما 

 دیم.کر ھدایت پیدا نمی

 الكرام. األبرار  صحابتهطهار واأل  الطيبني آله  عىلنام واأل  خري سلم عىلاهللا و صىلو

 نگاه کن. ٧-٦، ص ١٩٩٥مال  ٦٨٤به مجله شراع لبنانی شیعی شماره  -١
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