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بسم اهللا الرحمن الرحيم

مقدمه 
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هاي خدا اين است كه از جنس و يكي از نشانه: فرمايدكريم ميخداوند در قرآن

خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان مهر 

. انديشنداليلي است براي افرادي كه ميدها و و محبت انداخت مسلماً در اين نشانه

ôôو� ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&&tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{//// ää ää3333 ss ss9999ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&%%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ jj jj9999$$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt////ZZ ZZοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒºº ººππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ44 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûyy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ�
)21/ روم(
دا اين است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما هاي خو يكي از نشانه«

آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت و 

ها و داليلي مسلماً در اين نشانهديگري ساختيهر يكي را شيفته و دلباخته

.»انديشنداست براي افرادي كه مي
برچيدن بساط تفرقه و جدايي و خاموش كردن ي كه الهام بخش آرامي وبلآرامش ق

گونه تهديدي نمي تواند باشد هيچاني جسد بر حالت اميدواركننده ميتمام فريادهاي شهو
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خواستند استحكام همانطور كه ملتهاي ديگر هرگاه مي .آن را مشوش و پريشان كند

افراد جامعه و نيروهاي نفساني را از يكنواختي كار در معاشرت با ديگران و الفت بين

استمتاع غيرمشروع از جنس مخالف به لرزه در آورند تمام تمايالت يخانواده را بوسيله

ي ياين معني همان معنا،كننده را بسوي زنان متوجه مي نمودندو بلند پروازيهاي گمراه

))�است كه از جمله  ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ jj jj9999$$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))شوددر آيه فهم مي�.

هدف نيست بلكه ازدواج در اسالم نمونه ايست بارز ازدواج اسالمي ء جنسي درارضاتنها

.همخواني داردي كه با عقيده و ايمان هر مسلمانبراي احياي عواطف و احساسات

ايست براي توانمند كردن احساسات نيك انسانيت در وجود ازدواج در اسالم وسيله

در مسير صحيح اسالمي و ل غرايز سركش انسان و پرورش آنها وانسان و براي كنتر

از اركان ركين ازدواج چونبراي اين است كه مودت و رحمت بين زوجينوانساني، 

و ماده رحم از رحمت برگرفته شده است تا بهمين مناسبت . گرديده استحسوبدائم م

تا بدين حد . باعث محبت با خويشاوندان گرددهم متصل ساخته ه اعضاي خانواده را ب

را از بهشت ) كندميقطع رابطه خويشاوندان با يعني كسي كه (الرحم عخداوند قاطكه

.محروم كرده است

عفت، ،حيا: كردار انسان از جملهايست كه بزرگترينازدواج در اسالم چشمه

گيرند و ازدواج در اسالم غيره همه از آن سرچشمه ميو ،خلق، معاشرت نيكحسن

س پاكدامني، مهرباني، محبت، غيرت، عزت، ايست كه زوجين در اين مدرسه درمدرسه

.آموزندو مراعات كردن محرمات را مي،وفاء

و شرارتهاي شهواني و تفنن و اما در عصر زندگي ما بعلت تمايالت عاطفي دروغ

و ترويج بازار جهانگردي بوسيله در نحوه افساد زن خصوصاً و كل جامعه عموماً اجانب

مشتريان متمدن تمدن جديدشان زن را در بازارله زن و ملحق شدن به قافله پرغائ
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بخش ماند و آن را جايگزين مواد آراكردهعرضهمتاع خريد و فروشبه عنوان خويش 

و به ،وقت خواستند از آن جسم و اندام وي استمتاع جويندميدهند تا هرمدرن جلوه

كنند تا اينچنين نماد روانه ميلخت به خيابانها عريان و حتي تمامزنان را نيمهآزادي نام 

تمدن تمدن خويش را به جهانيان معرفي كنند و براي اثبات ادعاي حقوق زن آن را نام

فروشي براي ارائة نمونه اي لباس و اندازه اي او و هاي پوشاكمترسك وار در مغازه

ي ربحقوق زن در كشورهاي غ. گذارندميبنمايش ها براي تزيين فروشگاهها و آرايشگاه

برعكس . ها مبدل ساخته استچسب تبليغاتي فروشگاهبنحوي ادا شده كه آنان را به بر

. اندهش و وسايل بهداشتي مردانه ترسيم شدبعنوان تبليغات بر هر چيزي حتي كفزنان 

كس سكس زنان چيزي عادي م كشورهاي غربي از جمله سوئد عرضة عدر تما

اندازي اندام خويش راهفروش و عرضةبراي زنان انجلتراو در ،شودمحسوب مي

. اندكرده

در كشورهاي مثل فرانسه و امريكا كه منادي آزادي و حقوق بشر و اصالت تمدن 

.اندزن و غيره را براي رهروان تمدن خويش ابتكار كردهرت تجاهستند مافيا

پرستان، پسران و دختران جوان را بعلت همه اين اسباب است كه بعضي از هوس

نفس بلهوسكنند تا به اين وسيله غيرمشروع يكديگر تشويق مياز راي استمتاع جنسي ب

ازدواج (هاي عصر حاضر مصون دارند و قضيه نكاح متعهشان را در مقابل وسوسه

و تاريخ ذكر آن را در صفحات خويش حذف كرده بودكه مسنوخ گرديده را) موقت

در حالي كه نزد عامه .اين مقوله دادندپرستان زندگي دوباره به بود بعضي از هوس

عقل معلومو،احاديث صحيح نبوي، اجماعوقرآن لفظ صريحطبق مسلمانان اين مقوله 

اما متأسفانه براي به دام انداختن زنان مسلمان در اين باتالق . ن معرفي شده استالالبط

از طرف . انديغ كردهديني تبلرا با صبغةناكراين امر خطاند چون تا حدودي موفق شده

خيلي سعي ) نكاح موقت(زار اين مهلكه و لجناعالم مردوديمسلمانان براي ديگر 



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

شان در مورد صحيح و اسالمي اند ولي آنان بعلت تفنن در نحوه نگارش تأليفاتكرده

به يمان و سست ارادهاإلتا جائيكه بعضي از جوانان ضعيفورزندبودن آن دريغ نمي

از اين ما بايد متوجه شويم كه تنها راه نجات ما اما همة. اندلهوسان افتادهاين بدام

قرآن كريم است و بايد بدانيم هيچ حافظي گزندها پيروي از منهج نجات بخش

اًو يقين،هاي مشروع حاللتواند بشريت را از حرام مصون دارد جز وارد شدن به راهنمي

.تواند باشدعاقبت چيز ديگري نميحسنو منديسالكان اين راه جز ظفرنتيجه 

مالحظه كردم وقتي كه در جامعه داعياني هستند كه اساس دعوتشان ) مؤلف(بنده 

و آنان مانعي براي ازدواج دائمي جوانان باشددر جهان ميآن و توسعهگشودن ابواب زنا 

طبق ) موقتازدواج(نشين گردند، نياز مبرم دانستم تا در رد اين جغد ويرانهمحسوب مي

قبل از هر .اي را به نگارش درآورمآيات صريحه قرآن و روايات صحيحه نبوي رساله

. مجملي انجام دهيمبايد از معني و اصل متعه تحقيق چيز

عنا به انتفاع و باشد و از نظر مي ماوالً اينكه متعه از نظر لغوي اسم مصدر فعل متّع

: گفته استود همچنان كه شاعرشميطلبي معني لذت

 6�J� �, K�L� ;���1 ��� MN:��& �/O�P��O�
.اي مشعث از زندگي در دنيا لذت بگير چون زندگي قبل از مرگ مايه لذت است

: شريعت و حكم آننكاح متعه از روي لغت و بيان
اما . بار ذكر گرديده است71قرآن .1مختلفهايكلمه متعه و مشتقات آن در سوره

.2باشد صحيح نيستدر نكاح متعه كه موضوع بحث ما ميمعني انتفاع ايت رع

_________________________
.834-833الكريم للمرحوم فؤاد عبدالباقي، باب ميم، ص انظر المعجم المفهرس أللفاظ القرآن-1

.80-78المتعة حرام ص ء اإلباحة ولكنشيااألاألصل في-2
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:گويندميباشد مثالًطلبي ميوري و لذتمعني بهرهه استمتاع در گويش عربي ب

و مايه لذت باشد آنرا متاع گرديده و هر چيزي كه بامنفعتمردي بوسيله پسرش منتفع

هيچ لذتي از جواني خويش :گويندميباشدجواني فوت كردهكسي كه در و به خوانند

در سوره توان از آيات استمداد گرفت كه خداوند متعه ميو در تأئيد معاني مختلف . نبرد

:فرمايدمي128انعام آيه 

�öö öö tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρΝΝΝΝ èè èèδδδδ ää ääττττ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÄÄ ÄÄ§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$####$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘yy yyìììì tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####$$$$ uu uuΖΖΖΖ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ////�

)128/ انعام (

.»ما از برخي ديگر سود برديمبرخي از !پروردگارا«
: فرمايدمي20و در سوره احقاف آيه 

�÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&&óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûââ ââ//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????$$$$ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555�

)20/ احقاف (

تان را در زندگانى دنيويتان از بين برديد و از آنها پاكيزه] نعمتهاى[آيا «

.»مند شديد؟بهره
: فرمايدمي69ايد و در سوره توبه آيه ني شما در استلذاذ تعجيل نمودهيع

�ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùùöö öö//// ää ää3333 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ nn nn==== ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222yy yyìììì tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$####šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ nn nn==== ss ssƒƒƒƒ ¿¿ )69/ توبه (�2222¿¿

گونه كه افراد پيش از شما بهره خود را ايد همانشما هم بهره خود را برده«

.»اندبرده
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و همچنين در حديث نبوي . 1ايدي شما نصيب خودتان را در دنيا بدست آوردهيعن
�����«: اندفرموده�پيامبر� ��� � �!"�#$ %&� '�#$ �(�)��دنيا مايه لذت و متاع است كه . »

.2»گردندزن پاكدامن بهترين متاع اين دنيا محسوب مي

در شرعموارد استعمال متعه
حج كه عبارت ة متع:اول: گرددكلمه متعه بر سه معني اطالق ميو اما از ديدگاه شرع 

مالي كه از طالق كه عبارتست از ة متع:دوم،هاي حج تمتعاست از احرام به عمره در ماه

و سومي كه ،شودميطرف زوج به زوجه در صورت جدائي زن از مرد تحويل داده 

ت كه اين هم عبارت است از نساء يا ازدواج موقت اسعة مت:باشدمورد نظر ما مي

.3ي زن بعد از انقضاء وقت تعيين شدهئجداازدواج زن براي مدت معين و

نكاح موقتتعريف اصطالحي
س خود را در اختيار تو در مقابل اين مقدار پول و به مدت معين نف:مرد به زن بگويد

در . امتو قرار دادهبنده جسم خود را براي استمتاع: و زن در مقابل بگويد. من قرار بدهي

4.باشدهر صورت در ازدواج موقت ذكر لفظ متعه ضروري و واجب مي

حكم ازدواج موقت از ديدگاه شرع
يد اين ذاري شده است كه قرآن كريم بر تأيگپايهازدواج در اسالم بر مبناي اساس

:فرمايدميند وخدا. ث تصريح دارد كه همه آنها تأكيد بر تشكيل خانواده فاضله دارندحمب

_________________________
.10/40الغيب لالمام فخرالدين رازي الكبير أو مفاتيحالتفسير-1

.8/75أخرجه أحمد في مسنده بإسناد صحيح -2

.الحج من عامهأشهرفي ةإلحرام بالعمرايأ-3

.ةبطالق وما في معناه بشروط مخصوصةالحيافيةالمفارقتهالزوج دفعه المرأهي مال يجب عليو-4
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ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt////ZZ ZZοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒºº ººππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ44 )21/ روم(�44

هاي خدا اين است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما و يكي از نشانه«

يد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت و آفريد تا در كنار آنان بيارام

.»هر يكي را شيفته و دلباخته ديگري ساخت
و با اين .نه هر زنيدمحل آرامش ميباشزوجهتنها به اين دارد كههو اين آيه اشار

محل آرامش مرد �خدا طبق سنتكه زوجه دائمي است كه بر:توان گفتتوضيح مي

قلوب زن و مرد محبت را به وديعه نهاد تا به وسيله رابطه نخداوند بي،منظور گرديده

و .صحيح و دائمي در خانواده اعضاي خانواده نسبت به همديگر رفتار نيك داشته باشند

.1نمايدي است كه مطلب ما را به نيكي بيان مينصآيه زير 

:فرمايدخداوند مي

�ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö öö//// ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&%%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ

ΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt////ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ xx xx���� yy yymmmm uu uuρρρρ�) 72/ نحل.(

و خداوند از خودتان براى شما همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى (

.)شما فرزندان و نوادگان آفريد

مقصود اين نيست . ازدواج را به غريزه جنسي ربط داده استو بايد دانست خداوند

اسالم از ازدواج تهيه مبادي هدفبه تنهائي هدف ازدواج باشد بلكه كه مسائل جنسي

كهتشكيل خانواده كه قرآن تمام ابعاد آن را: است تا رسيدن به مقاصدي كه عبارتند از

_________________________
و أحمد فارس في معجم العروس جالصحاح والزبيدي في تاكالجوهري فيةاللغبه كتاب معاجم-1

.العرب و غيرها مراجعه شودالقاموس والجمهرة البن دريد و لسانوالفيروزآبادي فياللغةمقاييس 
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ذكر زن، سرپرستي، نفقه استو بعد از آن شيردهي،ازدواج، طالقشامل خواستگاري

همي دارد تا خانواده فاضله را تشكيل شويم كه ازدواج تكليف مپس متوجه مي. هردك

به اهداف عالي انساني را كند تا انسان و غريزه جنسي انسان را به ازدواج وادار مي. دهد

بنابراين تنها ارضاء شهوت و استمتاعي كه عاري از . كه در فوق ذكر گرديد برساند

آداب اسالمي اي متأدب بهشرافت و كرامت انساني و دور از به وجود آوردن خانواده

براي اين است كه .1باشدگذاري ازدواج مياز اصل قانونو مخالف مقصد اسالم ، باشد

:فرمايدكند و ميمتمتعان از كلمه سفاح استفاده ميسوره نساء براي24خداوند در آيه 

�¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& uu uuρρρρΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒuu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒββββ rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttFFFF öö öö6666 ss ss????ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîî

šš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ�) 24/ نساء(

مالهايتان از روى پاكدامنى نه ] صرف[براى شما حالل گرديده كه با «

»طلب كنيد] توانيد آنان رامى[روى شهوترانى از

م كه معني آيه مبتني بر ازدواج دائم و دوري از زنا و ايجاد و با كمي تأمل درميابي

ازدواج فقط ارضاء شهوت جنسي كهشود كه هدف از، و معلوم مياستنسل جديد 

كند مجدداً مينقل بن يسار براي ما كه معقلو روايت. غايت تام زناكاران است نميباشد

�مردي خدمت پيامبر(روايت از اين قرار است . كندرا به معني دقيق آيه راهنمايي ميما 

يا با وي ازدواج باشد آولي عقيم مي،امب و نسب يافتهسبنده زني با ح:آمد و عرض كرد

�اين مرد براي بار دوم و سوم خدمت پيامبر ،كنم؟ پيامبر اسالم ايشان را نهي فرمودند

و بعد از مرحله سوم ،ورزيدندرسيد ولي پيغمبر همچنان بر جواب خويش اصرار مي

دار ستبا زني دو»تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم«:فرمود�حضرت محمد 

_________________________
.مراجعه شود168الحصري ص حمدبه كتاب النكاح و قضاياه أل-1
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از آيه و حديث . 1)شوندها زياد مين امت و پيروان من با چنين ازدواجازدواج كن چو

شود كه غايت ازدواج در اسالم فقط استفاده از حسن و جمال نيست و ذكور معلوم ميم

هيچ ترديدي نيست كه تحقق تمام مقاصد نفيس اخالقي اجتماعي مرهون ازدواجي 

.2ر طبق اوامر خداوند باشدو بكه دائمي است

ل حرمت نكاح موقتدالي
باضيه از خوارج، و زيديه و او اهل سنت و فقهاي مذاهب ظاهريهيمجموع فقها

و وضوح بطالن اين ) نكاح متعه(اسماعيليه از شيعه، همه بر تحريم اين نوع از نكاح 

.عقد طبق استدالل قرآن، حديث، اجماع، عقل، اجماع دارند

اه قرآناز ديدگ)متعه(ازدواج موقتدالئل حرمت 
:فرمايدخداوند مي،اما تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùçç çç**** öö öö1111 xx xxîîîîšš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒθθθθ èè èè==== tt ttΒΒΒΒ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù44 44 xx xxöööö tt ttGGGG öö öö//// $$ $$####uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρyy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒyy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùùãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ

tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ )7-4/ مؤمنون(�####$$
كنند مگر از همسران يا كنيزكان خود، كه در عورت خود را حفظ ميكساني كه «

اشخاصي كه غير از اين را دنبال كنند . اين صورت جاي مالمت ايشان نيست

.»آيندشمار ميمتجاوز از حدود شرع به
:فرمايدمي31-29در سوره معارج در آيات و

_________________________
.65-6و النسائي 205بوداود أخرجه أ-1

ديده شود.12-8الدريني، ص شياء لسائح علي بحث محمداألاألصل فيكتاب-2
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خود، نمگر از زنان و كنيزادارند كساني كه عورت خود را محافظت ميو آن«

كه در اين صورت لومه و سرزنشي بر ايشان نيست آنان كه فراتر از اين را طلبند 

.»گردندمحسوب ميمتعدي و متجاوز 
زنان را بر مؤمنين همة هاي روش استدالل قرآن بر اين است كه خداوند شرمگاه

ملك زدواج دائم يا ببراي مرد بوسيله احرام كرده است مگر زني كه خداوند وي را 

ست از مشمول اين دو گزينه كه عبارت اموقت اما ازدواج . يمين حالل نموده است

گرفته شدهزن در ازدواج موقت به زن كرايهباشد بلكه نمي) زوج حر و يا ملك يمين(

.شناخته شده است

عصب فرقه اسماعيليه و يا بعضي ابوحنفيه نعمان پسر محمد كه يكي از علماي مت

نكاح بطالن: ويداإلسالم ميباشد ميگعشري و مؤلف كتاب دعائمويند از فرقه اثنا گيم

:فرمايدمي7- 4خداوند در سوره مؤمنون آيه موقت در قرآن وجود دارد چون 
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خداوند در اين آيه نكاح را فقط بر زنان و كنيزكان اطالق نموده است و ارث بين 

باشد در اين آيه ذكر گرديده است و طالق كه موجب جدائي زن از مرد ميزوجين و 

دش خالف شرايط همچنان بر زن مطلقه عده را واجب گردانيده اما نكاح موقت همه ابعا



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

زن و يعني داند ج موقت نزد كسي كه آن را جايز ميباشد بلكه ازدوافهم شده از آيه مي

بندند و بعد از انقضاء وقت بدون ميقرارداد با هم بر مقداري پول و مدت معلوممرد 

عده، (شوند و تمام متعلقات نكاح و طالق ز هم جدا ميهيچگونه طالقي زن و مرد ا

اح موقت در نكاستآنها را در قرآن تشريع فرمودهكه خداوند ) نفقه، ارث، حضانت

سالم بعنوان كه ا(.1با زنا) موقت(نكاحوجود ندارند پس متوجه ميشويم كه اين نوع

.هيچ تفاوتي ندارد) استگناه كبيره معرفي كرده

است و نه بملك يمننكاحبزننهازدواج موقتزن در 
زن در نكاح متعه زن ملك يميني و زن شرعي ملك نكاحي نيست يك امر غير قابل 

م مربوط به ازدواجبايست تمام احكاچون متعه اگر ازدواج شرعي ميبود مي،انكار است

كه متعه گرفت ولي كساني به آن تعلق مي)همچون طالق، ميراث، عدت، و تعدد ازواج(

دانند قائل به احكامات ازدواج شرعي در نكاح موقت نيستند و در صفحات را جايز مي

. پردازيمميتأئيد مطلب مذكور بههاي خودشان ديد كه با روايات و نوشتهدآتي خواهي

انشاء اهللا

نكاح موقت با نكاح شرعي از زبان روا داننده گانتفاوت
.2نامندت را مستأجره ميآنان زن در نكاح موق:الًاو

_________________________
.229-2الغربي سالم للقاضياإلدعائم-1

جعه مرا447-14/446)4(باب الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، كتاب النكاح ه كتاب وسائلب-2

.گردد
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با هر :گويداهللا مياز عبيده بن زواره و او از ابوعبداهللا روايت كرده كه ابوعبد-1

تواني ازدواج كني چون اين زنان زنان مستأجره خواهي ميتعداد از آنان كه مي

.هستند

زن در نكاح :بن مسلم و او از ابوجعفر روايت كرده كه گفته استاز محمد-2

.اي استايهمتعه زن كر

زن در نكاح متعه جزو : گويدميم و او از ابوعبداهللا نقل كرده از عبدالسال-3

.اي استباشد چون كرايهنحصار ازدواج چهار زن همزمان نميا

از عمربن اُذينه و او از ابوعبداهللا روايت كرده است كه گفته سؤال كردم ازدواج -4

هر تعدادي كه :تبا چند زن بصورت همزمان است در جواب گف) موقت(

.اي هستند جايز استخواهي چون كرايهمي

اگر مردي با زني :به ابوجعفر گفتم:گفتهره و او از ابوجعفر روايت كرده از زرا-5

ازدواج موقت كند و بعد از انقضاء مدت زن مذكور با مرد ديگري ازدواج كند 

ي از مرد مسوو سپس از او هم جدا شود و به نزد مرد اولي برگردد و براي بار

اول جدا شود و با مرد ديگري ازدواج كند آيا براي مرد اول حالل است كه با 

بلي صحيح است چون اين زن مثل :آن زن ازدواج موقت كند؟ ابوجعفر گفت

اي و بمنزله كنيزك ره و كرايهنيست بلكه زن مستأج...) زن آزاد، زوج(حره 

.باشدمي

ابوعبداهللا در مورد متعه سؤال شد وي در بن يسار روايت شده كه از از فضل-6

.باشددر ازدواج موقت بمنزله كنيزك ميزن:جواب گفت

از :گفتهبن فضل هاشمي روايت كرده از عمر بن اُذينه و او از اسماعيل-7

برو پيش عبدالملك:ابوعبداهللا در مورد متعه سؤال كردم وي در جواب گفت
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ام استدالالت ده با او مالقات داشتهبن جولج اين سؤال را مطرح كن چون بن

.زيادي را در مورد حالليت ازدواج موقت برايم خواند و من نوشتم

شود كه ن جولج ديده ميبو در روايتي كه براي من نقل گرديده در سلسله روات آن ا

بلكه زن در متعه بمنزله يك از وقت و عدد در آن شرط نيستند در نكاح متعه هيچ:گفته

.1خواهي ازدواج كنيباشد و با هر تعدادي كه خود ميكنيزك م

تمتع در نكاح موقت مانند زن م: گويدنجفي در جواهر كه يكي از كتابهايش است مي

.اي استزوجه در نكاح دائم نيست بلكه زن در متعه كرايه

زن متمتع :گويدبه ويژه خبر ابوجعفر كه در مورد متعه ذكر كرده اين است كه مي

سوب در بين زوجين جزو چهار زن محصور شرعي مح،و طالق،ود ارثبعلت نب

و با توجه به روايات دال بر . زن مستأجره استشود بلكه زن در نكاح متعهنمي

باشد چون ت و حيا در ازدواج موقت ممكن نميشود كه عفممنوعيت متعه مشخص مي

.و بسطلبي جنسي استهدف اين ازدواج فقط استمتاع و لذت

زيادي ابا توجه به تطابق نصوص و فتاو:گويدجعفر دوباره تكرار ميكند و ميابو

حرمتدررابودن زن در نكاح متعه هيچ شكييژه صراحت داشتن ادله با مستأجرهبو

نكاح دائم بمنزله تصاحب فرج : گويندطرفداران جواز نكاح متعه مي. اردگذباقي نميآن

باشد بنابراين تمام احكام مربوط به فرج زن ميكاح موقت بمنزله اجارهاما ن،زن است

گردد و طبيعي است كه امر شارع بر جواز تملك و اجاره اجاره در نكاح موقت اجرا مي

باشد اجاره در آن صحيح است و براي اينكه س هر چيزي كه قابل استفاده ميدائر است پ

2.باشدز ميدر نكاح موقت ضرورت وجود دارد پس اجاره زن براي دفع ضرورت جائ

_________________________
.مراجعه شود203-202و 30/192الكالم به كتاب جواهر-1

.3/76حياء األالبيضاء في فهم تهذيب حجة ال-2
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.بردزني متمتعه چون مستاجره است ارث نمي:ثانياً

بن محمد از جعفر:گويدميبن محمد روايت كردهبن حنظله و او از جعفراز عمر(

كند بشرطي كه در بينشان ارث كه بصورت موقت با زني ازدواج ميدر مورد مردي

.)نباشد سؤال كردم

حديثي در مورد متعه گفته مد صادق در بن حنظله و او از جعفربن محعمراز-1

.نداردوجود در نكاح متعه بين زن و مرد توارث :است

بن محمد از جعفر:بن محمد روايت كرده كه گفته استسعيد و او از جعفراز-2

كند بشرطي كه در بينشان كه بصورت موقت با زني ازدواج ميدر مورد مردي

رفين در صورت اشتراط ارث و ط:ارث نباشد سؤال كردم وي در جواب گفت

.برندديگر ارث نميعدم اشتراط از هم

اگر يكي از :كند كه جعفر در حديثي گفته استزراره و او از جعفر روايت مياز-3

وقت مشخص فوت كند هيچ ارثي بين آنان اثناءزوجين در ازدواج موقت در

.وجود ندارد

با اين زن وقتي كه :داهللا گفتمبه ابوعب:لب روايت شده كه گفتهبان بن ثعااز-4

خواهم با من مي: گوييدبه او مي: ابوعبداهللا گفت؟خلوت كردم به او چه بگويم

.1كنم و بين ما هيچ وارث و موروثي وجود نداردجشما بصورت موقت ازدوا

ترين گفتگويي از ابوعبداهللا در مورد مناسب : از احول نقل گرديده كه گفته است-5

شرمي با بي:واب گفتجدر : نكاح متعه دارد سؤال كردمكه مرد با زن در

_________________________
.1الشروط، ج وما ينبغي فيها منةالمتعةباب صيغ) 18(الوسائل باب -1
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و تو جسم و تن خود را در اختيار من قرار بده بشرط اينكه در بين ما :گوييمي

.1توارث وجود نداشته باشد

تمام نصوص تصريح بر اين دارند كه ارث : گويدفي در كتابش بنام جواهر ميجن

در ازدواج موقت چون زن در متعه فقط بين زوجين بصورت دائم وجود دارد نه

.اي استكرايه

توارث بين زن و مرد را ثابت عقد ازدواج موقت در هيچ شرايطي: گويدو حلّي مي

تواند نكاح موقت در صورت اشتراط هم نمي عقد: گويدو همچنين خميني مي. نميكند

رد در نكاح ارث بين زن و م: گويدخوئي مي. و مرد در متعه ثابت كندارث را بين زن 

كرده باشند اگر موقت وجود ندارد مگر اينكه ارث را در حين عقد بعنوان شرط ذكر

.2گرددشرط باشد اجرا مي

اي يا بيشتر حتي اگر صيغه.3مع بين چهار زنجاي مرد متمتع جائز است رب:ثالثاً

.يك ميليون زن باشد

مورد انحصار الحسن دراز ابو:از بكربن محمد روايت شده كه گفته است-1

هيچگونه انحصاري در موقتدر ازدواج:او در جواب گفت:ع سؤال كردمتمتم

.جمع بين زنان وجود ندارد
_________________________

.5السابق، ج المصدر-1

ةو المتع258الدين للحلي، ص كامحن في أالمتعلميةو تبصر30/190الكالم ربه كتابهاي جواه-2

و 2/288ة للخمينيالوسيلو تحرير248ص األحكامةو زبد121-116اإلسالم، عيتها فيومشرو

و 38لمتعة للفكيكي، ص و ا340، ص ةالمنتخبو المسائل 304- 2/301ئي الصالحين للخومنهاج

.مراجعه گردد5/296ةالروض

ربع زوجات بالدائم أن يتمتع بأكثر من أربع نساء و أن عنده أباب يجوز) 4(باب الوسائل به كتاب-3

.مراجعه شود
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با :گويدبن زراره و او از پدرش و او از عبداهللا روايت كرده كه مياز عبيد-2

ميكردموقت صحبت ميجداهللا در مورد انحصار نكاح تا چهار زن در ازدوابابوع

خواهي با هزار زن متمتع همزمان ازدواج كن چون آنان اگر مي: و او گفت

.اي هستندكرايه

ئز ازدواج با چند زن در متعه جا: اند كه گفته استعين روايت كردهبن أاز زراره-3

.خواهيهر چند كه مي: در جواب گفت؟است

كه طالق، ارث،:بن مسلم و او از ابوجعفر در مورد متعه روايت كردهاز محمد-4

اي در نكاح موقت وجود ندارد چون اين نوع از زنان كرايه،انحصار چهار زن

.هستند

:به ابوعبداهللا گفتم:و او از ابوعبداهللا روايت كرده كه گفته استاذينهبن از عمر-5

چون زنان در متعه :جمع بين چند زن در متعه حالل است؟ در جواب گفت

.شان موجود نيستكاحبمنزله كنيزان هستند هيچ محدوديتي در ن

از ابوعبداهللا در مورد انحصار نكاح چهار زن :بصير روايت شده كه گفتهاز ابو-6

.هيچ انحصاري وجود ندارد:در متعه سؤال شد وي در جواب گفت

:و او از اسماعيل بن فضل هاشمي روايت كرده كه گفته استاذينهبن از عمر-7

برو پيش عبدالملك :وي در جواب گفت:از ابوعبداهللا در مورد متعه سؤال كردم

ام ايشان در چون من با وي مالقات كرده. اين سؤال را مطرح كنابن جريح

و در روايتي كه مورد حالليت متعه دالئل زيادي را خواند و بنده آنها را نوشتم 

:شود كه گفته استديده ميبرايم نقل گرديده كه در سلسله روات آن ابن جريح

بلكه زن در متعه وقت، عدد، مهم و مقصود نيستند : ه هيچ يك ازدر نكاح متع

دون هيچ مشكل فقهي باشد و با هر تعدادي از آنها كه بخواهي ببمنزله كنيزك مي
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و دتواني ازدواج كني، و مردي كه داراي چهار زن باشد بدون شاهمي) فقه شيعه(

.تواند ازدواج كندولي با هر تعداد كه ميخواهد مي

بن يسار روايت شده است كه از ابوعبداهللا در مورد متعه سؤال كردند و از فضل-8

.باشدزن در متعه بمنزله كنيزك مي: اسخ گفتندايشان در پ

توان نظري بر رأي ويژه علماء اعالم آنان اما با توجه به روايات ذكر شده ميو 

1.اشدببيشتر از چهار زن در متعه صحيح ميجمع بين :اندانداخت كه گفته

چهار جمع بين بيشتر از :گويدكند و ميافتر بيان ميفو عبداهللا نعمت اين موضوع را ش

باشد لكن در ه فتواي مشهور مذهب شيعه جائز ميزن در نكاح موقت در يك زمان بنا ب

.2نكاح دائم جمع بين بيشتر از چهار زن همزمان از ديدگاه شرع ممنوع است

.ي به طالق نداردجدائي زن در متعه نياز:رابعاً

نزد عالمي در مورد چگونگي :اند كه گفته استاز هشام بن سالم روايت كرده-1

گويد من با شما به مدت مرد به زن مي: وي گفت:ازدواج موقت سؤال كردم

ن نياز كنم بعد از طي ايام تعيين شده بدوميجچند روز و با اين مقدار پول ازدوا

.3به طالق از هم جدا ميشويم

_________________________
.132، ص ةالشيعمن علماءةالمجموعسالماإلو مشروعيتها فيةالمتع-1

.مراجعه شود30/161الكالم، ، جواهر460التشيع ص به كتاب روح-2

.3ح 18، باب 467-14/446الوسائل -3
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چون :ابوجعفر روايت كرده كه در مورد متعه گفته استبن مسلم و او ازدمحم-2

اي جزو انحصار چهار زن نميباشد صيغهوجود ندارد زن،وارث،در متعه طالق

.1باشدبلكه بمنزله كنيزك مي

كه امام صادق اين خبر را كه :از ابن ابوعمير در حديثي روايت شده است-3

.2از به طالق ندارد تصديق كرداي از مرد نيجدائي زن صيغه

اين (...از أبان بن ثغلب در مورد قضيه نكاح موقت نقل گرديده ابوعبداهللا-4

.)روايت كامل گردد

بن بن اسماعيل و او از ابوالحسن رضا روايت كرده است محمدمحمد-5

تواند با زني بصورت موقت به آيا مرد مي: به ابوالحسن گفتم:گويداسماعيل مي

تواند با بله تا وقت معين شده مي: او گفت؟سال يا كمتر ازدواج كندمدت يك

توانند بدون آيا مي: به او گفتم:گويدو سپس محمد مي. اي زندگي كندزن صيغه

3.دنتوانبله مي: ابوالحسن در جواب گفت؟طالق از هم جدا شوند

ه گفته است كند كابوجعفر در حديثي در مورد متعه روايت ميزاز زراره و او ا-6

4.دائي نيازي به طالق نيستجزماني كه توقيت در نكاح جائز باشد وقت 

به وي :گويداز حسن صيقل و او از ابوعبداهللا روايت كرده است كه مي-7-8

اي طالق دهد نتواند بعد از طالق با وي آيا اگر مردي زنش را بگونه:گفتم

_________________________
المتمتع بها تبين بانقضاءنباب أ1، ح 14/473الوسائل و به كتاب مستدرك4، ح 14/446وسائل ال-1

رجوع شود.و بهبتها و اليعف بها طالقةالمد

.3، ح14/473الوسائل مستدرك-2

.14/470الوسائل -3

.2، ح 14/473الوسائل مستدرك-4
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در اين صورت اگر زن با مرد ازدواج كند مگر اينكه با مرد ديگري ازدواج كند 

ديگري بصورت موقت ازدواج كرد آيا بعد از انقضاء براي شوهر قبليش جائز 

صحيح نميباشد چون : ابوعبداهللا در جواب گفت؟است تا با وي ازدواج كند
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.1و اين آيه بيانگر اين است كه در نكاح متعه طالقي وجود ندارد

از :كه گفته استاعيل بن فضل هاشمي روايت كردهنه و او از اسماذياز عمربن -9

برو پيش عبدالملك : او در جواب گفت:ابوعبداهللا در مورد متعه سؤال كردم

ام وي استدالالت ردهاين سؤال را مطرح كن چون من با او مالقات كريحج

و من آنها را . برايم ذكر كرد) متعه(دواج موقت ززيادي در مورد استحالل ا

آن ابن جريح ديده ويانروايتي براي بنده ذكر گرديده در سلسله را. نوشتم

از قبيل وقت، عدد : يك از موارد آتيدر نكاح متعه هيچ:شود كه گفته استمي

باشد و با هر تعداد نكاح متعه بمنزله كنيزك ميزن درمهم و شرط نيستند بلكه 

موقت كني و جتواني ازدواي بدون هيچ مشكلي و مانع فقهي مياز آنها كه بخواه

تواند بدون هيچ شاهد و ولي نكاح با ر مردي چهار زن هم داشته باشد مياگ

بدون كند و اگر وقت مقرر تمام شد) موقت(زنان ديگري همزمان ازدواج 

كمي به زن متمتع التمتع چيزعنوان حقو مرد به،شوندهم جدا ميطالق از

و عده زن در نكاح موقت اگر حائضه باشد دو دوره قاعدگي ،پرداخت نمايد

با :گويداسماعيل بن فضل هاشمي مي. روز است45سه باشد ، و اگر آياست

ي آن اقرار اين نوشته پيش ابوعبداهللا رفتم او مكتوبه را خواند و بر صدق محتو

_________________________
.34-8/33حكام األتهذيب-1
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ه به تصديقش بر صحت مكتوبه به غير از اين نكته كه جينه با توذكرد و ابن ا

سه باشد اش فقط يك حيض است و اگر آيعده. اگر زن متمتع حائضه باشد

و اما به ويژه .آن قسم ياد كرديجهت تأييد نهاي. روز است) 45(چهل و پنج 

ر نص ظاز ن:گويدام حدائق ميبحراني در كتاب خويش بن:ملهجاز فقهاي شيعه 

گونه اختالفي بر نبودن طالق در نكاح متعه هيچ) شيعه(و فتواي مذهب ما 

و 1.شوندنقضاء وقت بدون طالق از هم جدا ميوجود ندارد بلكه بعد از ا

در نكاح متعه طالق : گويدباشد ميكه يكي از عالمان برجسته آنان مينعمت

تمام شده بدون طالق از هم جدا دت معينوجود ندارد بلكه زماني كه م

خالف نكاح دائم است زيرا در نكاح دائم )موقت(شوند چون اين نكاح مي

2.دائي طالق واجب استجبراي 

.تواند سبب تحليل زن مطلقه براي همسر اولش باشداي نميزن صيغه:خامساً

اگر :گفتمبه ابوجعفر:از زراره و او از ابوجعفر روايت كرده است كه گفته-1

اي ازدواج كرد و بعد از انقضاء مدت زن مذكور با مرد مردي با زني صيغه

دا شود و پيش مرد اولي جديگري ازدواج موقت كند و پس از مدتي از او هم 

مرد سومي بصورت موقت برگردد و براي بار سومي از مرد اول جدا شود و با

ن زن ازدواج كند ابوجعفر ازدواج كند آيا براي مرد اول حالل است كه با آ

_________________________
سالم للحلي اإلو شرائع5/289الدمشقيةاللمعة ة في شرحالبهيو الروضة 24/174دائق به كتابهاي ح-1

.مراجعه شود2/307

.460-459التشيع، ص روح-2
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زن نيست بلكه ) زن آزاد(بلي صحيح است چون اين زن مثل حره :گفت

1.باشدبمنزله كنيزك مياي استكرايه

اند كه از بعضي از ياران خويش و آنان از ابوعبداهللا روايت كردهزاز أبان و او ا-2

كند آيا مياي ازدواجابوعبداهللا در مورد مردي كه چند بار مكرر با زن صيغه

.2هيچ اشكالي ندارد:گويدصحيح است يا نه؟ در جواب مي

از :ه كه گفته استبن جعفر روايت گرداز علي بن جعفر و او از برادرش موسي-3

بن جعفر پرسيدم آيا درست است يك مرد چندين مرحله با يك زن موسي

.3بلي صحيح است:در جواب گفت؟كند) موقت(اي ازدواج صيغه

اند كه از امام صادق و يا امام باقر روايت كردهبن مسلم و او از يكي حمداز م-4

اگر مردي در نكاح دائم زنش را براي بار :از امام صادق سؤال كردم:گفته است

سوم طالق دهد و بعداً زن بصورت موقت ازدواج كند و آيا بعد از انقضاء مدت 

؟ت دائم ازدواج كندمشخص براي شوهر قبليش جائز است كه اين زن بصور

.4باشدگفت صحيح نمي

_________________________
ةالتاسعوال منةالثالثوال تحرم ةمرارا كثيرةالواحدأةلمرن يتمتع باأوزجنه يباب أ14/480الوسائل -1

.ةمإذ هي كاألةكالمطلق

.2المصدرالسابق، ح -2

.3المصدرالسابق، ح -3

.1الطالق، ح المطلقه لزوجها و ما يهدمباب تحليل5/425الكافي -4
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از ابوعبداهللا در مورد مردي :اند كه گفته استاز حسن صيقل روايت كرده-5-6

ي طالق دهد كه تا با مرد ديگري ازدواج نكند براي او تكه زنش را به صور

.1باشدحالل نمي

استآيا اگر مردي با آن زن به صورت موقت ازدواج كند براي مرد اول حالل 

بعد جچون ازدوا. باشدصحيح نمي: گفتكه بصورت دائم با وي ازدواج كند؟

: سپس در اين مورد خداوند فرموده.دائم باشداز طالق حتماً بايد نكاح
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) شوهر(طالق داد، پس از آن براى او ] سومين باربراى[او را ] شوهر[پس اگر «

.»شود، تا آنكه با همسرى جز او ازدواج كندحالل نمى

.2و اين آيه بيانگر اين است كه در نكاح متعه طالقي وجود ندارد

از ابوعبداهللا در مورد مردي :روايت گرديده كه گفته است)الساباطي(از عمار-7

ست و سپس زن با مرد ديگري بصورت موقت كه زنش را دوبار طالق داده ا

با شوهر تواندآيا بعد از اين ازدواج اخير مي:كند سؤال كردم و گفتهازدواج مي

باشد مگر گويد صحيح نميابوعبداهللا در جواب ميقبليش ازدواج دائمي كند؟

.3ازدواج ديگريش دائمي و قطعي باشد

از يژه اهل تشيع داشته باشيم،اي وو اما بعد از موضوع گذشته نظري بر آراي فقه

تواند بعنوان تحليل شرعي براي برگشتن ازدواج موقت نمي: گويدعبداهللا نعمه ميجمله

برگشتن زن به شوهر (زن به شوهر اولش بعد از طالق سوم واقع گردد چون تحليل 

_________________________
.2السابق، ح المصدر-1

.22، ح 34- 8/33التهذيب -2

.20، ح 34-8/33حكام األتهذيب-3
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: يدفرمابه اجماع تمام علماء مختص نكاح دائم است و خداوند در اين مورد مي)اولش
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:گويندعلماي شيعه مي

كرده است براي بار سوم طالق اگر مردي زنش را كه بصورت دائم با او ازدواج-1

بطوري كه دو طالق قبليش رجعي بوده و در هر دو صورت با نكاح دهد،

تواند با جديد به بالين همديگر برگشته باشند اين زن بعد از طالق سومي نمي

)دائمي(مگر با مرد ديگري غير از شوهر قبليش ازدواج . كندجشوهرش ازدوا

.كند

اند كه دائمي بودن براي تحليل نكاح بعد از طالق سوم شروطي را معتبر دانسته-2

.باشدنكاح يكي از آن شروط معتبر مي

د اهل نز(. باشدموقت جائز ميجنكاح با زنان و دختران مشركان در ازدوا: سادساً

.)تشيع

در مورد ازدواج :گويداز محمد بن سنان و او از رضا روايت كرده است كه مي-1

وي :نصراني و مجوسي از رضا سؤال كردمودي و هموقت با دختران و زنان ي

2.در نكاح موقت اشكالي ندارد:در جوابم گفت

در : گفته استعبداهللا روايت نموده كه از ابن سنان و او از منصور صيقل و او از -2

وسي جتواند با دختر يا زن مازدواج موقت بدون هيچ مشكلي مرد مي

.3كندجازدوا) پرستآتش(

_________________________
.460التشيع، ص روح-1

.4، ح 14/462ةالمتمتع بالكتابيالوسائل باب حكم-2

.5السابق، ح المصدر-3
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شرط است كه زوجه در ازدواج موقت يا :گويدعه ميئحلّي در كتابش بنام شرا

.1مجوسي،مسلمان باشد و يا اهل كتاب كه عبارتند از يهودي، نصراني

.2باشدأجره ميزن مستهاي عدصيغهعده زن :سابعاً

زن متمتع اگر داراي :از زراره و او از ابوعبداهللا روايت كرده كه گفته است-1

و نيم ئسه باشد مدت يك ماهاش يك حيض است و اگر آحيض باشد عده

.باشدمي

عده زن در نكاح موقت چهل و پنج روز :از زراره روايت گرديده كه گفته است-2

.است

سپس . دادوي با دست همين عدد را نشان ميكردمگاه ميفر نعجهمانا كه به ابو

) شرعي(زماني كه اين مدت جائز باشد براي جدائي نيازي به طالق :گويدمي

.نيست

از ابوجعفر در مورد عده : ذينه و او از زراره نقل كرده است كه گفتهااز عمر بن -3

ر ماه و ده چها:واب گفتندجدر :سؤال كردم. اي كه همسرش بميردزن صيغه

در هر وضعيتي ره بدان كه زن اگر همسرش فوت كنداي زرا:سپس گفت. روز

و يا هر نكاحي باشد دائم يا موقتيا كنيزك ) آزاد(يعني چه زن حره . باشد

ن مطلقه سه ماه و كنيزك نصف زن زاش چهار ماه و ده روز است و عده عده

) كنيزك(م مثل ه) متمتع(اييعني يك ماه و نيم و عده زن صيغه) حره(آزاد 

.3ماه و نيم استيك 

_________________________
.2/303الشرائع للحلي -1

.22، باب 14/473الوسائل فيةالمزعومالرويات انظر هذه -2

.2، ح 52الطالق باب الوسائل كتاب-3



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

:كند كه گفته استبن محمد ابي نصر و او از ابوالحسن رضا روايت مياز احمد-4

اطاً آن را چهل ياي چهل و پنج روز است ولي احتعده زن صيغه:ابوجعفر گفته

.كنمو پنج شب اعالم مي

ام كه شنيده: كه گفتهبن ابونصر و او از رضا روايت كردهبن محمداز احمد-5

عده زن متمتع يك حيض است و بعضي ديگر :گويدابوجعفر مي:اندگفته

.چهل و پنج روز است:اند كه گفته استروايت كرده

از عبداهللا بن عمر و او از ابوعبداهللا در حديثي در مورد متعه نقل كرده كه گفته -6

يا چهل و پنج روز است :او گفت؟عده زن متمتع چند است:به او گفتم:است

.و يا يك حيض

از :عمربن اّذينه و او از اسماعيل بن فضل هاشمي روايت كرده كه گفته استاز -7

لك مبرو پيش عبدال: وي در جواب گفت:مورد متعه سؤال كردندابوعبداهللا در

ام او استدالالت زيادي ح كن چون با او مالقات كردهراين سؤال را مطجبن جري

برايم ذكر كرد و من آنها را نوشتم و ) متعه(موقت جرد استحالل ازدوارا در مو

شود ديده ميجآن ابن جريويانروايتي كه براي بنده ذكر گرديده در سلسله را

وقت، عدد شرط : موارد آتي از قبيلدر نكاح متعه هيچ يك از :كه گفته است

و با هر تعداد از آنها باشد بلكه زن در نكاح متعه به منزله كنيزك مي. نيستند

و اگر .كني) موقت(تواني ازدواج بخواهي بدون هيچ مشكل و مانع فقهي مي

تواند بدون هيچ شاهد و ولي نكاح با زنان مردي چهار زن هم داشته باشد مي

و اگر وقت مقرر تمام شد بدون طالق از ،كند) متعه(زمان ازدواج ديگري هم

التمتع چيز كمي به زن متمتع پرداخت ن حقعنواشوند و مرد بههم جدا مي

باشد دو دوره قاعدگي است و اگر نمايد و عده زن در نكاح موقت اگر حائضه 

.روز است) 45(ئسه باشد چهل و پنج آ



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

با اين نوشته پيش ابوعبداهللا رفتم او مكتوبه :گويداسماعيل بن فضل هاشمي مي

ن اّذينه با توجه به تصديقش بر باآن اقرار كرد و را خواند و بر صدق محتوي 

اش فقط يك عده. دغير از اين نكته كه اگر متمتع حائضه باشصحت مكتوبه به

روز است جهت تأييد نهايي آن ) 45(سه باشد چهل و پنج حيض است و اگر آي

1.قسم ياد كرد

:2گويدبصير و او از ابوجعفر در مورد متعه روايت كرده كه مياز ابو-8

در ازدواج موقت ضروري است كه :روايت گرديده كه گفته استاز ابوبصير -9

بنده با تو :اي كه مرد به زن بگويدگونها گردد و بهجربين طرفين اين الفاظ ا

بصورت موقت براي چند روز مشخص و در قبال اين مقدار پول بر طبق كتاب 

يگر يك از ما از يكدكه هيچكنم بطوريج ميازدوا�خدا و سنت پيغمبر

ولي بعضي .ارث نبريم و عده شما بعد از جدائي چهل و پنج روز باشد

3.اش فقط يك دوره حيض استعده:گويندمي

_________________________
.8، ح 14/477الوسائل -1

.6، ح 14/477الوسائل -2

.4، ح 14/467الوسائل -3



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

اي بعد از وفات مرد متمتععده زن صيغه
زني كه با نكاح :بن يقطين و او از ابوالحسن روايت كرده كه گفته استاز علي-1

1.چهل و پنج روز استاش فوت مرد عدهكرده است در صورتجموقت با مردي ازدوا

آيا :از ابوعبداهللا سؤال كردم:گويدنقل گرديده كه ميجبن حجااز عبدالرحمن-2

اش عده:در جواب گفتزن در نكاح متعه اگر شوهرش بميرد عده دارد؟ ابوعبداهللا

ه چهار ماه و ده روز است اما زماني كه وقت تعيين شده تمام شد عده زن يك دور

.يك ماه و نيم همانطور كه بر كنيز اين عده الزم استياقاعدگي و

ابوعبداهللاالسم و او از بن عبيداهللا و او از پدرش و او از مردي مجهولاز علي-3

اي از مردي كه با زن صيغه:سؤال كردمابوعبداهللاز :گويدروايت كرده است كه مي

در جواب اش مشخص است؟ز وفات مرد عدهبعد اكند آيا بصورت موقت ازدواج مي

2.بلي شصت و پنج روز است:گويدمي

اي اگر با مرد جماع كرده زن صيغه: گوينداما بويژه فقهاي شيعه در اين مورد مي

را به زن بخشيد عده زن دو دوره تمتع الباشد و سپس وقت معين تمام شد و يا مرد حق

.قاعدگي است اگر داراي حيض باشد

.روزهايي را دارد كه پيش مرد حاضر شده باشد.3اي فقط كرايهزن صيغه:ناًثام

با زني :گفتمابوعبداهللابه :گويداز عمر بن حنظله روايت گرديده كه مي-3-2-1

ام كه مدت معلوم ما يك ماه است ولي بعضي از روزها زن اي ازدواج نمودهصيغه

_________________________
.2ح ،15/485الوسائل -1

.4السابق، ح درالمص-2

.27، باب 482-14/481الوسائل -3



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

بجز روزهايي كه در مدت معلوم :گفتهللابوعبدا؟تواند حاضر شود من چكار كنمنمي

1.اش كم كنيتواني از كرايهدر حيض بوده ولي بازاء روزهايي كه حاضر نشده مي

ه بصورت زني ك:به ابوالحسن گفتم:گويدبن عمار روايت شده كه مياز اسحاق-4

اوست كه در تمام روزهاي تعيين شده حاضر باشد تا كند الزمموقت ازدواج مي

اي تعيين شده كم كرد يا نه؟ ابوتوان از كرايهاش را بگيريد و اگر حاضر نشد ميايهكر

ال بازاي تمام گي بوده و إدز روزهايي كه در مدت مشخص در قاعبج:گويدالحسن مي

.اش كم كنيتواني از كرايهروزهايي كه تخلف نموده مي

خلف كرد تمام كرايه تعيين ان معين تماگر زن در ز:گوينداما پيروان اين مكتب مي

كنيم و هر روزي كه حضور نداشته باشد آن را از او كم شده را بر روزها تقسيم مي

.2گيرداي به او تعلق نميكنيم و اگر هيچ روزي نيامده باشد هيچ كرايهمي

اگر مرد زن را به مدت ده :گويدو يكي از علماء شيعه در مورد بحث مورد نظر مي

ده دينار كرايه كرده باشد و زن بمدت دو روز مرد را از استمتاع منع كند روز به مقدار

.3شودبازاي هر روز يك دينار كم مي

.4اي رجم نمي شودزن صيغه:تاسعاً

_________________________
.4، ح 14/482الوسائل -1

.5/285ةالدمشقيةاللمعفي شرح ةالبهيةو الروض-2

.286-285الحاشيه لكالنتر، ص انظر المصدر السابق -3

الزنا بأن رجم فيالموجب للحصان اإلباب ثبوت2الزنا باب أبواب حد 355-18/351لوسائل انظر ا-4

اإلحصان عدم ثبوتالدخول وو ملك يمين معأو يغدو عليه ويروح بعقد دائم أةيكون له فرج حر

.ةبالمتع



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

اي در مورد مردي كه با زن صيغهابوعبداهللابختري و آنها از صاز هشام و حف-1

:در جواب گفت؟كندحصين ميكند آيا اين زن و مرد را تبصورت موقت ازدواج مي

.خاص ازدواج دائم است) پاكدامني و دوري از زنا(احصان 

صاحب :در حديثي روايت كرده است كه گفتهعبداهللابوبن يزيد و او از از عمر-2

.شودمتعه رجم نمي

.براي مرد متمتع جائز است با زني كه همسر دارد بصورت موقت ازدواج كند:عاشراً

در كتابهايشـان بنامهـاي   ،و ديگـري بنـام نـوري   ،لم شيعي يكي بنام عاملياين دو عا

اند و آن را دهبابي را به اين بحث اختصاص دا.1)نوري(و مستدرك) عاملي(الوسائل 

السـؤال  التفتـيش و بوجعدم وونحوهما وةج والعدالزونفيفيةأالمرباب تصديق (

ود و تحقيـق در مـورد وجـود همسـر     شـ زن در مورد زوجه وعده تصديق مي()منها

:اند و راويانشان عبارتند ازميدهنا) ديگري براي زن واجب نيست

مثالً من در صحرايي راه :گفتمابوعبداهللابه :از ميسر روايت شده كه گفته است-1

نه آيا : گويدمي؟آيا همسر داري:گويماو ميشوم و بهاتفاقاً متوجه زني تنها ميروممي

تواني چون زن در امور مربوط به آري مي:گويدتوانم با او ازدواج كنم؟ در جواب ميمي

.يش صادق استوخ

:بن عبدالرحمن و او از رضا در حديثي روايت كرده است كه به رضا گفتماز يونس-2

زني بصورت موقت ازدواج كرده است بعد از اتمام وقت معين و قبل از عده با مرد 

هيچ گناهي متوجه : گويدرضا در پاسخ ميكند آيا اين صحيح است؟ميازدواج ديگري

.گرددشود بلكه براي زن گناه محسوب ميشما نمي

_________________________
ةالصو الخ103/310-100نوار بحاراأل: وانظر9باب 459-14/458ي الوسائل للنورمستدرك-1

.56-55للمفيد، ص 



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

نقل ابوعبداهللابن راشد و او از بن عمار و او از فضل مولي محمداز اسحاق-4-3

شايد :ام و با خود گفتممن با زني بصورت موقت ازدواج كرده:كند كه به او گفتممي

سپس . وقتي تحقيق كردم متوجه شدم كه شوهر دارد!اين زن همسر ديگري داشته باشد

.1ايچرا تحقيق كرده: گفتابوعبداهللا

بن عبداهللا بن حسن اشعري و او از محمدبن نصر و محمدبن احمداز محمد-5

كند يمجمردي با زني بصورت موقت ازدوا:به رضا گفتم:گويداشعري نقل كرده كه مي

براي مرد هيچ مشكلي :كند كه زن همسر ديگري دارد، رضا در جواب گفتو تصور مي

تواند شاهدي پيدا كند تا شهادت دهد كه اين زن همسر ندارد چون زن اگر بخواهد مي

.ديگري ندارد

زن قشنگي را :روايت كرده كه شخصي گفتهابوعبداهللالب و او از عاز أبان بن ث-6

تحقيق :گفتابوعبداهللادانستم كه شوهر دارد يا نه من چكار كنم؟ و نميدر راه ديدم 

2.در مورد زن وظيفه تو نيست بلكه بر تو الزم است كه زن را تصديق كني

الحسن سؤال از ابو: بن عبيداهللا نقل گرديده كه گفته استبن محمداز جعفر-7

ا به داشتن همسر ديگري متهم م و بعد زن رناگر با زني بصورت موقت ازدواج ك:كردم

آيا :الحسن در جواب گفتابو؟كنم آيا برايم صحيح است كه با او آميزش داشته باشم

_________________________
.السابقالباب457-141/456انظرالوسائل -1

- 100المجلسي تهم نوار لعالموانظر بحاراأل9باب 459- 14/458ي الوسائل للنوردركمست-2

.56- 55، ص ةاإليجاز في المتعةو خالص103/310



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

تواند شاهدي بياورد تا ثابت كند همسر ديگري ندارد آيا داني اگر اين بخواهد مينمي

1.تواند اين امر را انجام دهد؟نمي

اتش بر اين مطالب قله بحراني در تعلياما بويژه آراي پيروان اين مكتب از جم

ازدواج موقت بدون تحقيق از نظر اينكه زن همسر ديگري دارد يا خير صحيح : گويدمي

نفي زوجه و عده قابل است بلكه بهتر ترك تفتيش در امر مزبور است چون زن در مورد

2.تصديق است

.تمتع با زن زناكار جايز است:حادي عشر

حرام (و مستدرك بابي را بنام 3.ر كتابهايشان بنامهاي وسائلآقاي عاملي و نوري د

.اندگذاري كردهنام) نبودن ازدواج موقت با زنان زانيه

پيش عمار بودم كه شخصي در مورد مردي كه :گويداز زراره روايت شده كه مي-1

اشكالي :عمار در جواب گفت:كند سؤال كردبا زن فاجره بصورت موقت ازدواج مي

.نكاح دائم باشد بايد پاكدامن شوداگر ارد ولي ند

در شهر كوفه :گفتمابوعبداهللابه :گويدبن جرير روايت گرديده كه مياز اسحاق-2

؟زني است كه به زناكار مشهور است آيا برايم جايز است كه با وي ازدواج كنم

اش نصب كرده درِ خانهاي را برآيا اين زن براي اين كار زشت نشانه:گويدميابوعبداهللا

كرد فرماندار شهر خير چون اگر اين كار را مي:در جواب گفتم:گويداسحاق مي؟است

. با او بصورت موقت ازدواج كن:يدوگميعبداهللابوكرد سپس وي را دستگير مي

_________________________
جاز ياإلةخالص103/310-100نوار وانظر بحاراأل9باب 459-14/458ي الوسائل للنورمستدرك-1

.55، ص للمفيدةالمتعفي

.24/130الحدائق انظر-2

.455-14/454) 9(انظرالوسائل باب -3



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

با وي ابوعبداهللاهاي ه شدم كه بعضي از خدمهجولي بعد از اين امر متو:گويداسحاق مي

كنند ولي بعداً كه با يكي از آنها مالقات كردم و چيزي را از من كتمان ميكنند جوا مين

اگر اين زن آشكارا زن زانيه هم باشد :گفتندعبداهللابو:مسئله را جويا شدم وي گفت

براي اين مرد هيچ اشكالي ندارد كه با وي بصورت ازدواج موقت ازدواج كند بلكه او را 

.به حالل تشويق نموده استاز حرام خارج و 

الحسن در مورد زنان زانيه با ابو:بن يقطين روايت گرديده كه گفته استاز علي-3

توانم با آنان بصورت موقت آيا مي:كرديم كه از وي پرسيدموگو مياهل شهر گفت

.بله: در جواب گفت؟كنمجازدوا

بوجعفر در مورد مردي كه از زيبايي از ا:كنداز زراره و او از ابوجعفر روايت مي-4

در ازدواج : اب گفتووي در ج:زني كه در زنا شهرت داشت متعجب گرديده سؤال شد

.موقت اين مرد با زن مذكور مانعي وجود ندارد

اقوال طرفداران بحث جواز ازدواج موقت با زنان زناكار
ت بر جواز متعه زن ذكر اين روايات دليل اس: گويدبحراني در تعليق اين موضوع مي

به علم مرد به زناكار بودن زن در اين امر برخالف شرايط نكاح دائم ميزانيه با توجه

و نجفي در 1.ست كه مرد مانع اين امر قبيح زن شودباشد چون در نكاح دائم شرط اين

تحقيق از وضعيت زن متهم به زنا شرط : گويدميمورداين هر در جواكتابش بنام 

متعه نيست بلكه مستحب است و زناكار بودن زن امري ناپسند است و اگر صحت نكاح 

با اين نوع زن بصورت موقت ازدواج كرد آن را برحذر دارد با توجه به رواياتي كه بر 

داللت اين مطلب صريح هستند فهميدم كه بر حذر داشتن زن از زنا شرط صحت متعه 

_________________________
.24/133الحدائق -1



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

كند مرتكب هيچ گناهي ان ازدواج مينيست و مردي كه بصورت موقت با اين نوع از زن

1.شودنمي

ناپسند بودن نكاح متعه با زنان فاجره فقط بعلت :گويدشيرازي در اين مورد مي

2.آيندهاي جنسي بوجود ميسرايت احتمالي بيماريهايي است كه از تماس

.بشرط عدم ازاله بكارت جايز استاستمتاع از دختر :ثاني عشر

:گفتام كه ميشنيدهابوعبداهللاز :گويدحالل روايت است كه ميبن ابياز زياد-1

اش در صورت دانستن اين ار خانوادهجاستمتاع جنسي از دختران مادامي كه سبب انز

.عيب نشوند جائز است

ابوعبداهللابه :كند كه گفته استاز ابوسعيد قماط و او از شخص ديگري نقل مي-2

كند كه دختر از من استدعا مي. كندادرش زندگي ميدختري كه نزد پدر و م:گفتم

اما .بله:در جواب گفت؟سري با وي مقاربت كنم آيا اين كار را انجام دهمبصورت

اگر راضي باشد اين امر اگر خودش راضي باشد؟: گفتم.مواظب باش ازاله بكارت نكني

.براي دختران مايه ننگ است

در ابوعبداهللاز :روايت نموده كه گفته استعبداهللابوبن عمار و او از از اسحاق-3

استمتاع كه جايز است فقط :ايشان در جواب گفت:مورد استمتاع از دختران سؤال كردم

ن استمتاع بصورت پنهاني و عدم براي دختران مايه لذت است ولي مواظب باشيد كه اي

.اله بكارت باشداز

_________________________
و 12/35خيار للمجلسي األو مالذ2/621ن ادريس والسرائر الب160-30/159الكالم انظر جواهر-1

.132و 135و 24/131والحدائق 2/261تحريرالوسيله للخميني 

.252-65/251الفقه للشيرازي -2



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

منزل در مورد دختري كه ابوعبداهللاز:از حلبي روايت است كه گفته است-4

در جواب ؟متوانيم از او استمتاع جنسي جويييكند پرسيدم آيا مپدرش زندگي مي

.جائز است بشرطي كه ازاله بكارت نشود:گفت

دختري كه به سن بلوغ :گويندي ميوان اين مطالب از جمله محقق و حلاما بويژه پير

تواند خود اجازه دهد تا بعنوان متمتع از آن ميبه قول مشهور مذهبرسيده باشد بنا

تع دختر كه مورد بحث مگونه اعتراضي ندارد خواه متاستفاده گردد و ولي آن حق هيچ

ولي تمتع دختري كه پدر ندارد از ديدگاه مذهب شيعه مكروه . ماست باشد يا بيوه

1.له بكارت نكندت كند ازاوقوع پيوست بايد مرد مراعاباشد و اگر چنين امر بهمي

تواند دختري كه پدر ندارد بدون نياز به ولي با وي مرد مي:گويدطوسي مي

ولي اگر دختر پدر و ،تواند با او آميزش داشته باشدبصورت موقت ازدواج كند و مي

درش زنده و سنش كمتر از حد بلوغ باشد بجز به اجازه پدرش عقدش صحيح نميما

وي بدون نياز ) نكاح متعه(سيده كه نه تا ده سال است عقد باشد و اگر به سن بلوغ ر

كه ازاله بكارت نكند اما برترين قول مذهب شيعه اين به اذن پدرش جائز است بشرطي

2.باشدام احوال اذن پدر ضروري مياست كه در تم

3.ود نداردجدر نكاح متعه لعان و:ثالث عشر

زن و مرد در :گويدروايت كرده است كه ميابوعبداهللاعباس يعفور و او از از ابن-1

.كنندنكاح موقت مالعنه نمي

_________________________
.151الدين، ص حكامالمتعلمين في أة تبصرو 2/306الشرائع -1

.490النهايه للطوسي، ص -2

.ةالزوج و المتعاللعان بيناللعان باب عدم ثبوتكتاب15/605الوسائل -3



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

روايت كرده است ابوعبداهللار داده و آن از بوي خاز فضال و او از كسي كه به-2

منظورش نكاح دائم (شود مگر جايي كه طالق صحيح باشد ظهار واقع نمي: كه گفته

1.)است

.شودح موقت ظهار واقع نميدر نكا:گويندو فقهاي اين مكتب مي

.متعه ظهار معتبر نيستدر نكاح: رابع عشر

در نكاح موقت هيچ يك :كه امام صادق گفته:گويدبن علي بن حسين ميمحمد-1

2.از طالق و ظهار وجود ندارند

وعبداهللا روايت كرده است از فضال و او از كسي كه به وي خبر داده و آن از اب-2

منظورش نكاح دائم (شود مگر جايي كه طالق صحيح باشد اقع نميظهار و: كه گفته

3).است

4.شوددر نكاح موقت ظهار واقع نمي:گويندو فقهاي اين مكتب مي

.ايالء در نكاح موقت وجود ندارد:خامس عشر

در عبداهللابواز :گويدروايت كرده كه ميابوعبداهللابن سنان و او از ابوعبداهللاز -1

زماني كه مدت چهار ماه گذشت و مرد هنوز : در جواب گفت:ايالء سؤال كردممورد 

سنان نبا. بر سوگند خويش اصرار داشت يا بايد آنرا طالق دهد و يا كفاره بپردازد

5.بله: گفت؟اش عده زن مطلقه استبه او گفتم اگر مرد زن را طالق دهد عده:گويدمي

_________________________
.30/189والجواهر 2/306الشرائع للحلي -1

).20(لظهار باب االوسائل كتاب-2

).16(الظهار باب الوسائل كتاب-3

.460التشيع، ص و روح30/189الكالم جواهر-4

.2، ح )12(يالء والكفارات باب اإلالوسائل كتاب-5



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

ل مذهب در متعه ايالء ابنابه اصح اقو: اندهديدگاه ويژه اين مسلك اينست كه گفت

اند و طالق در نكاح ود ندارد چون خداوند در آيه ايالء، ايالء را به طالق ربط دادهجو

بالوطي است و مطالبه زيرا بعلت اينكه يكي از لوازم ايالء مطالبه . متعه اعتباري ندارد

1.تپس در نتيجه ايالء منتفي اسدر نكاح منتفي است بالوطي

.در متعه نفقه زن بر ذمه مرد نيست:سادس عشر

در حديثي در مورد متعه روايت نموده كه ابوعبداهللابن سالم و او از از هشام-1

وان اين مقوله رو اما پي2.واجب نيستند،وعده،در نكاح متعه هيچ يك از نفقه:گفته است

متمتع آن را شرط قرار دهند ود ندارد مگر زن و مردجدر نكاح موقت نفقه و: گويندمي

اما در نكاح دائم براي زن نفقه واجب است حتي اگر مرد عدم انفاق را شرط قرار داده 

3.وب نفقه نداردجباشد چون اين شرط هيچ تأثيري برعدم و

دو امر ميشرطي كه مورد اتفاق است در مورد نفقه زن:گويدواهر ميجصاحب 

و . ولي در متعه نفقه وجود ندارد،بايد دائم باشدباشد يكي اينست كه وجوباً نكاح

4.كه تمكين كامل وجود داشته باشدديگري اين است

.در نكاح موقت تهيه مسكن زن بر مرد واجب نيست:سابع عشر

ابواز : او از شخص ديگري روايت نموده كه گفته استبن محمداز قاسم-1

ند اما فقط يك دفعه با آن نزديكي كند چگونه اگر مردي با زني ازدواج ك:پرسيدمعبداهللا

_________________________
.460التشيع، ص و و روح30/188، الجواهر 5/289ةالبهيةوالروض-1

.1، ح 496-14/495ةالمتعالرجل فيالوسائل باب أنه ال نفقة علي-2

.133-122، ص ةالشيعمن علماءةلمجموعاإلسالم و مشروعيتها فيةالمتع-3

.30/303الكالم جواهر-4



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

اشكالي ندارد، اما اگر تمام شد به او نگاه نكند و صورتش را به : است؟ در جواب گفت

.سمت ديگري بگرداند

مرد از زن يك ساعت يا دو ساعت استآيا درست: به او گفتم:گويدزراره مي-2

يا دو ساعت ايستاد، بلكه بايد يك كتوان بر حدود و اندازه ينمي: استمتاع كند؟ گفت

.دفعه يا دو دفعه، يك روز يا دو روز، يك شب و امثال اينها باشد

الحسن شخصي را نزد ابو:بن حماد روايت است كه گفته استاز خلف-3

آيا زمان متعه چقدر است؟ و آيا درست كه مرد با زني در نكاح . فرستادم كه از او بپرسد

.1بله: ابوالحسن در جواب گفتند؟در آميزش ازدواج كنباتعه بشرط يكم

براي زن و مرد در نكاح موقت جائز است كه شب يا : گويندپيروان اين مكتب مي

.2شرط متعه قرار دهندش يا چند بار را همراه تعيين مدتروز و يا يك بار آميز

هر يك :ن استاش ايكند كه نتيجهفسير مييكي از علماي شيعه اين قول را چنين ت

ه به اينكه در نكاح متعه جكنند با تواز زن و مرد كه اين شروط را در نكاح متعه ذكر مي

براي اداره زندگي باشد تا وقت زيادتري داشته باشدواجب نميوطيو مضاجعه 

3.ي و استمتاع مانع اين امر نباشدروزمره بشر

.متمتع جائز استدر نكاح متعه شرط عدم ازاله بكارت زن :عشرثامن

روايت كرده است كه ابوعبداهللابن مروان و او از بن مهران و او از عماراز سماع-1

واب جو در كند،ت كرده و از وي خواستگاري ميمردي با زني مالقا: گفتم:گفته است

تو حق داري هر طوري كه ميل داري از بدن و .كنمميجمن با تو ازدوا:گويدزن مي

_________________________
.25، باب 480-14/479الوسائل -1

.2/260ةالوسيلو تحرير2/623السرائر -2

.تعليق محمد كالنتر5/289ةالروضةحاشي-3



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

بشرط اينكه كندزن دائمي خويش معاشقه ميطور كه مرد بان استفاده كني هماناندام م

واب جدر ابوعبداهللاو . بكارتم را ازاله نكنيد چون اين امر براي ما دختران ننگ است

.1براي مرد درست نيست مگر اموري كه زن براي وي شرط قرار داده است: گفتند

مذهب (ل مشهور بين اصحاب ااقو: گويدميانيريكي از پيروان اين مكتب بنام بح

را شرط متعه قرار دهد عمل به اين شرطاين است كه اگر زن متمتع عدم وطي)شيعه

رط اجازه داد اگر زن بعد از شولي . را انجام دهدتواند وطيبر مرد واجب است و نمي

.2براي مرد درست است

.ه زن جائز استدر نكاح متعه بدون اجاز) عزل(پيشگيري :تاسع عشر

زل سؤال عدر مورد ابوعبداهللاز : بن مسلم روايت است كه گفته استاز محمد-1

تواند هر طوري كه خود بخواهد مياست مال مرد ) مني(اين آب :گفتندابوعبداهللا:كردم

.تصرف كند

آب مرد است ) مني(اين آب : از ابن ابي عمير و غيره روايت است كه گفته است-2

.3گذاردا ميجي كه بخواهد آن را آنهرجاي

زل عاند كه علماي شيعه تصريح نموده: گويدو پيروان اين مقوله از جمله بحراني مي

اي هم در كار باشد بچه با توجه به اين كه زن راضي نباشد و اگر بچهبراي مرد است،

.1زل كرده باشدعشود هرچند كه مرد محسوب مي

_________________________
، 15/45ظر الوسائل فليزم الشرط، و انةالمتعفي! ستمتاع بما عدا الفرجاالالوسائل باب جواز اشتراط-1

.36باب 

.24/197الحدائق -2

.المتمتع بهاالعزل علي ، باب جواز14/489الوسائل -3



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

حكم روابط زناشوئي در مقدار به معني پايان دادن به (خلع در نكاح متعه :عشرين

.وجود ندارد)پردازدمالي است كه زن آن را به شوهرش مي

خلع و مبارات :روايت كرده كه گفته استابوعبداهللابن مسلم و او از از محمد-1

از تقاضاايهدندر حالي كه مرد در نكاح متعه تقاضا كن. شوندطالق بائنه محسوب مي

.2نندگان استك

ه طبق آيات جشود كه در آن احكام مربوط به زودر صفحات آينده جدولي ارايه مي

اي طبق قوانيني كه عالمان شيعه و پيروان آنان قرآن مجيد و احكام مربوط به زن كرايه

.گردداند بيان ميتشريع كرده

و ةتعو الم36للفكيكي، ص ةوالمتع152المتعلمين، ص ةو انظر تبصر171-24/170الحدائق -1

.133سالم، ص اإلمشروعيتها في

.بائنةالمختلعطالقنأ)5(الخلع و المبارات باب الوسائل كتاب-2



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

احكام زوجه طبق آيات قرآن
و يا ملك يمينأمةزوجه يا زوجه حره است يا : زوجه در قرآن-1

:قال تعالي
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)6/ مؤمنون(
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�àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ããΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&(( )24/ نساء(�))

براي شما (مگر زناني كه اسير كرده باشيد )بر شما حرامند(زنان شوهردار «

.»)باشندحالل مي
:مايدفرخداوند مي

� tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ»» »»ωωωω öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛββββ rr rr&&&&yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ6666ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####

 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ tt ttGGGG ss ssùùùùÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÒÒ ÒÒ�)25/ نساء(

نداشته باشد كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند ] مالى[و هر كس از شما توانايى «

.»داند، ازدواج كنك يمينهايتان كه كنيزان مؤمناتبايد از مل
:فرمايدخداوند مي
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�!! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù££ ££ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ôô ôômmmm éé éé&&&&÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùšš šš ÷÷ ÷÷ ss ss???? rr rr&&&&77 77ππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx���� ÎÎ ÎÎ////££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== yy yyèèèè ss ssùùùùßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒ’’’’ nn nn???? tt ttãããã

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ )25/ نساء(�####$$

آن گاه چون شوهردار شدند، اگر مرتكب زنا شوند نصف عذابى را كه زنان «

.»تداشآزاد دارند، خواهند 
.باشدنكاح دائم موجب ارث براي زوجه مي-2

:فرمايدخداوند مي

�öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 uu uuρρρρßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒxx xx8888 tt tt���� ss ss????öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ãã____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&ββββ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ££ ££ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ44 44ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù

tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222     ∅∅∅∅ ßß ßßγγγγ ss ss9999ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 nn nn==== ss ssùùùùßß ßßìììì çç çç//// ”” ””����9999 $$ $$####$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒzz zz òò òò2222 tt tt���� ss ss????44 44.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////77 77ππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ uu uuρρρρ

šš šš ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹θθθθ ãã ããƒƒƒƒ!! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ////÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&&& && øø øø yy yyŠŠŠŠ44 44     ∅∅∅∅ ßß ßßγγγγ ss ss9999 uu uuρρρρßß ßßìììì çç çç//// ”” ””����9999 $$ $$####$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒóó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø.... tt tt���� ss ss????ββββ ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 àà àà6666 tt ttƒƒƒƒ

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ss ss9999 uu uuρρρρ44 44ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùtt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== ss ssùùùùßß ßß ßß ßßϑϑϑϑ ›› ››VVVV9999 $$ $$####$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒΛΛΛΛ ää ää òò òò2222 tt tt���� ss ss????44 44.. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////

77 77ππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ uu uuρρρρšš ššχχχχθθθθ ßß ßß¹¹¹¹θθθθ èè èè????!! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ////÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&&& && øø øø yy yyŠŠŠŠ33 )12/ نساء(�33

ته جا مانده همسرانتان است اگر فرزندي نداشو براي شما نصف دارايي به«

پس از انجام . چهارم تركه استباشند و اگر فرزندي داشته باشند سهم شما يك

و براي زنان . اند و پرداخت وامي است كه برعهده دارندوصيتي است كه كرده

چهارم تركه شما است اگر فرزندي نداشته باشيد اگر شما فرزندي شما يك

جام وصيتي بوده كه هشتم تركه بوده پس از انداشتيد سهميه همسرانتان يك

.»كنيد و بعد از وامي است كه برعهده داريدمي

.گيردجدائي زوجه در نكاح دائم به مراحل زير صورت مي-3

.جدائي از طرف قاضي-4،فسخ نكاح- 3،خلع-2،طالق-1
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:طالق دو نوع است

.طالق رجعي-2طالق بائن -1

:فرمايدخداوند مي

�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρãã ããΛΛΛΛ ää ää øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####zz zz øø øøóóóó nn nn==== tt tt6666 ss ssùùùù££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yy____ rr rr&&&&�)231/بقره(

.»و هنگامي كه زنان را طالق داديد و به عده خود رسيدند«

�ßß ßß,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? §§ §§8888 ss ss∆∆∆∆�)229/ بقره(

.»طالق دو بار است«

�ßß ßß$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ;; ;; ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$######## ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ èè èèδδδδθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999(( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ

nn nnοοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ )1/ طالق(�####$$

اى پيامبر، چون بخواهيد زنان را طالق دهيد، آنان را از هنگامى كه عده آنان «

»آغاز تواند شد طالق دهيد و عده را بشماريد

�ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%ββββ rr rr&&&&££ ££ èè èèδδδδθθθθ ?? ??¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss????�) 237/ بقره(

.»دتماس بگيريد طالق دهيكه با آنان و اگر زنان را پيش از آن«

�àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρšš šš∅∅∅∅ óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu**** tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ss ssππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO&& && ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� èè èè%%%%�) 228/ بقره(

.»بار عادت انتظار بكشندمدت سهو زنان مطلقه بايد به«

�ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ77 77ìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ8888 ÷÷ ÷÷êêêê yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////�) 241/ بقره(

.»و براي زنان مطلقه هديه مناسبي است«

�ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ$$$$ ss ss%%%% §§ §§���� xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒÇÇ ÇÇ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####yy yyξξξξ àà àà2222 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyèèèè yy yy™™™™�)131/ نساء(
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و اگر از هم جدا شوند خداوند هر يك از آنان را از فضل فراوان و لطف «

.»كندنياز ميگسترده خود بي

�÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääøø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz�� ��ωωωω rr rr&&&&$$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒyy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn«« ««!!!! $$ $$####ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùùyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== tt ttãããã$$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ÏÏ ÏÏùùùùôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG øø øøùùùù $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////�

)229/بقره(
بيم داشتيد كه حدود الهي را رعايت نكنند گناهي بر ايشان نيست كه پس اگر«

.»زن فديه و عوضي بپردازد

�ßß ßß,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? §§ §§8888 ss ss∆∆∆∆(( ((88 888888$$$$ || ||¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù>> >>∃∃∃∃ρρρρ áá ááCCCC ÷÷ ÷÷èèèè oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&77 77xxxxƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ**** ôô ôô££££ ss ss????99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////�)228/ بقره(.

.»گونه شايسته يا رها كردن با نيكينگهداري به: طالق دو بار است«

�àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρšš šš∅∅∅∅ óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu**** tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////ss ssππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO&& && ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� èè èè%%%%44 44ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss††††££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;;ββββ rr rr&&&&

zz zz ôô ôôϑϑϑϑ çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt ttΒΒΒΒtt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ªª ªª!!!! $$ $$####þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&ββββ ÎÎ ÎÎ))))££ ££ ää ää....££ ££ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$####44 44

££ ££ åå ååκκκκ çç ççJJJJ ss ss9999θθθθ ãã ããèèèè çç çç//// uu uuρρρρ‘‘ ‘‘,,,, yy yymmmm rr rr&&&&££ ££ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ jj jjŠŠŠŠ tt tt���� ÎÎ ÎÎ////’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûyy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ))))(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&&$$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ))))�)228/ هبقر(

انتظار بكشند و اگر به خدا و )ماهانه(بار عادت مدت سهو زنان مطلقه بايد به«

روز رستاخيز باور دارند براي آنان حالل نيست كه خدا آنچه را در رحم ايشان 

شان در اين سزاوارترند ن آفريده است پنهان كنند و شوهران آنان براي برگرداند

.»نددر صورتي كه خواهان اصالح باش

�ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù$$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmyy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss????%%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy————………… çç ççνννν uu uu**** öö öö1111 xx xxîîîî33 33ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù

$$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùùyy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== tt ttææææββββ rr rr&&&&!! !!$$$$ yy yyèèèè yy yy____#### uu uu**** tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ�)230/ بقره(

مگر اينكه با پس اگر او را طالق داد از آن به بعد زن بر او حالل نخواهد بود«

دو د در اين صورت اگر او را طالق داد گناهي بر آنشوهر ديگري ازدواج كن

.»نخواهد بود كه برگردند
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زن اگر بعد از اجراي عقد صحيح نكاح با همسرش آميزش داشته باشد در -4

باشد ولي در صورتي كه حين اجراي صورت طالق صاحب تمام مهريه خويش مي

اما زن اگر بعد از اجراي . ردگيالمثل ميعقد مهريه تعيين نشده باشد بعد از طالق مهر

عقد نكاح با همسرش آميزش نداشته باشد و در حين عقد مهريه تعيين نشده باشد بعد 

دهد هنگام جدائي زوجه به او تحويل ميجاز طالق متعه كه عبارت است ازمالي كه زو

.ولي اگر تعيين شده باشد بعد از طالق نصف مهريه را داراست

:فرمايدخداوند مي

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss††††öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999ββββ rr rr&&&&(( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????!! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu$$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©�)229/ بقره(

.»ايد باز پس بگيريدو براي شما حالل نيست كه چيزي از آنچه بديشان داده«

��� ��ωωωωyy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææββββ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΛΛΛΛ ää ää øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ss ss9999££ ££ èè èèδδδδθθθθ ?? ??¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss????÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&(( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� ss ss????££ ££ ßß ßßγγγγ ss ss9999

ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù44 44££ ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ nn nnFFFF tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ™™™™θθθθ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####………… çç ççνννν ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%%’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρÎÎ ÎÎ**** ÏÏ ÏÏIIII øø øø)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####………… çç ççνννν ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%%$$$$ JJ JJèèèè≈≈≈≈ tt ttGGGG tt ttΒΒΒΒ

ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ8888 ÷÷ ÷÷êêêê yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////(( (($$$$ ˆˆ ˆˆ)))) yy yymmmm’’’’ nn nn???? tt ttããããtt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ )236/بقره (�####$$

بر شما اگر زنان را قبل از آميزش جنسي و تعيين مهريه طالق دهيد گناهي «

كس كه تواني توانايي دارد و آنكس كه آن. مند سازيدنيست، آنان را بهره

پردازد و اين بر نيكوكاران الزامي اي شايسته ميندارد به اندازه خودش هديه

.»است

�ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%ββββ rr rr&&&&££ ££ èè èèδδδδθθθθ ?? ??¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss????ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;;ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù

ßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù�) 237/ بقره(

كه با آنان تماس بگيريد طالق داديد، در حالي كه و اگر زنان را پيش از آن«

.»ايدايد نصف آنچه را كه تعيين كردهاي براي آنان تعيين نمودهمهريه



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�

)24/نساء(
بايد كه مهريه او را پس اگر با زني از زنان ازدواج كرديد و از او كام گرفتيد«

.»بپردازيد و اين واجبي است
بعد از مراحل بار طالق داده شده باشد اي كه سهدر نكاح دائم زوجه-5

.ضروري براي همسر اوليش حالل است

:فرمايدخداوند مي

�ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù$$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmyy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss????%%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy————………… çç ççνννν uu uu**** öö öö1111 xx xxîîîî33 33ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù

$$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùùyy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== tt ttææææββββ rr rr&&&&!! !!$$$$ yy yyèèèè yy yy____#### uu uu**** tt ttIIII tt ttƒƒƒƒββββ ÎÎ ÎÎ))))!! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ss ssßßßßββββ rr rr&&&&$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒyy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn«« ««!!!! $$ $$####33 33

yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρßß ßßŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn«« ««!!!! $$ $$####$$$$ pp ppκκκκ ßß ßß]]]] ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ�)230/ بقره(

كه مگر اين. پس اگر او را طالق داد از آن به بعد زن بر او حالل نخواهد بود«

دو صورت اگر او را طالق داد گناهي بر آنند در اينبا شوهر ديگري ازدواج ك

توانند حدود الهي را نخواهد بود كه برگردند در صورتي كه اميدوار باشند كه مي

پابرجا دارند و اينها حدود الهي است كه خدا آنها را براي كساني كه آگاهند بيان 

.»نمايدمي
.دائمي هستندجهاي ركين ازدواآرامش و محبت و مهرباني پايه-6

�ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&&tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{//// ää ää3333 ss ss9999ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&%%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ jj jj9999$$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt////ZZ ZZοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒºº ººππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ44 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûyy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ�

)21/روم(



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

تان همسراني را براي شما هاي خدا اين است كه از جنس خودو يكي از نشانه«

. آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت

.»انديشندها و داليلي براي افرادي كه ميمسلماً در اين نشانه

�uu uuθθθθ èè èèδδδδ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ<< <<§§§§ øø øø���� ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ;; ;;οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ yy yyγγγγ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy————zz zz ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999

$$$$ pp ppκκκκ öö ööFFFF ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))�)189/ رافاع(

او پديـد آورد  ] خود[اوست كسى كه شما را از يك تن آفريد و همسرش را از «

.»تا با او آرام گيرد
.اسكان زن در نكاح دائم بر مرد واجب است-7

:فرمايدخداوند مي

�££ ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó™™™™ rr rr&&&&ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmmΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ss ss3333 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷`̀̀̀ãã ããρρρρŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ££ ££ èè èèδδδδρρρρ •• ••‘‘‘‘ !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ èè èè????(( ((####θθθθ àà àà)))) ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999

££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== tt ttãããã44 44ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ££ ££ ää ää....ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&99 99≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq(( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== tt ttãããã44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmzz zz ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq�

)189/ اعراف(
كنيد و در يي سكونت دهيد كه خودتان در آنجا زندگي ميزنان مطلقه را در جا«

آنان باردار اگر . توان داريد و بديشان زيان نرسانيد تا در تنگنايشان قرار دهيد

.»كنندو نفقه ايشان را بپردازيد تا زماني كه وضع حمل ميباشند خرج 
:فرمايدخداوند مي.جمع بين بيشتر از چهار زن در نكاح دائم حرام است-8

�÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz�� ��ωωωω rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) èè èè????’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû44 44‘‘‘‘ uu uuΚΚΚΚ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒzz zz>>>>$$$$ ss ssÛÛÛÛΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####44 44 oo oo____ ÷÷ ÷÷WWWW tt ttΒΒΒΒyy yy]]]]≈≈≈≈ nn nn==== èè èèOOOO uu uuρρρρyy yyìììì≈≈≈≈ tt tt//// ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ(( ((÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùóó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz�� ��ωωωω rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuθθθθ ss ssùùùù÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒ

ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&44 44yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&&�� ��ωωωω rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ ãã ããèèèè ss ss????�)3/نساء(
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يتيمان نتوانيد دادگري كنيد با زنان ديگري كه براي دربارهو اگر ترسيديد كه «

اگر هم . كنيدجشما حاللند و دوست داريد با دو يا سه يا چهار تا ازدوا

ترسيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري را مراعات داريد به يك زن اكتفا كنيد يا مي

شود كه كمتر دچار كجروي و ستم اين سبب مي. با كنيزان خود ازدواج نمائيد

.»شويد و فرزندان كمتري داشته باشيد
.در نكاح دائم عده زن واجب است و اينك توضيح اقسام عده-9

اي ندارد اما اگر اجراي عقد با همسرش همبستر نشده باشد عدهزني كه بعد از

ماه است و زني كه همسرش فوت اش سههمبستر شده باشد و داراي حيض نباشد عده

اما زن حامله در . روز استاش چهارماه و دهكرده است در صورتي كه حامله نباشد عده

.اش فقط وضع حمل استصورت فوت همسر و يا طالق عده

:فرمايدخداوند مي

�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ;; ;; ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$######## ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ èè èèδδδδθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999(( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ

nn nnοοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####(( (((( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ©© ©©!!!! $$ $$####öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 −− −−//// uu uu‘‘‘‘�)1/ طالق(
وقتي كه خواستيد زنان را طالق دهيد آنان را وقت فرا رسيدن عده ،اي پيغمبر«

ه را نگاه داريد و از خدا كه پروردگار شما است طالق دهيد و حساب عد

.»بترسيد

�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF óó óóssss ss ss3333 tt ttΡΡΡΡÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%

ββββ rr rr&&&&     ∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ ?? ??¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss????$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ;; ;;οοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã$$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????�)49/احزاب(.

كه با زنان مؤمنه ازدواج كرديد و پيش از همبستري با هنگامي ،اي مؤمنان«

را نگاه اي بر آنان نيست تا حساب آنايشان آنان را طالق داديد براي شما عده

.»داريد
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�‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρzz zz óó óó¡¡¡¡ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttƒƒƒƒzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö öö//// ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö;;;; ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$####££ ££ åå ååκκκκ èè èèEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùùèè èèππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO

99 99���� ßß ßßγγγγ ôô ôô©©©© rr rr&&&&‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ ss ss9999zz zz ôô ôôÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏtttt ss ss††††�)4/طالق(
اند، اگر شك كرديد، عده آنان سه و كسانى از زنانتان كه از حيض نااميد شده«

.»اندآنان كه به سنّ حيض نرسيده] نيز[ماه است و 

�àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρšš šš∅∅∅∅ óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu**** tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////ss ssππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO&& && ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� èè èè%%%%�)228/بقره(

.»»ادت ماهانه انتظار بكشندبار عمدت سهو زنان مطلقه بايد به«

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρtt ttββββ öö ööθθθθ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttFFFF ãã ããƒƒƒƒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ%%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&zz zz óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu**** tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////ss ssππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&

99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&&#### ZZ ZZ**** ôô ôô³³³³ tt ttãããã uu uuρρρρ�)234/ بقره(

گذراند جاي ميميرند و همسراني از پس خود بهو كساني كه از شما مردان مي«

.»روز انتظار بكشندروز شبانههمسرانشان بايد چهار ماه و ده

�àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq FF FF{{{{ $$ $$####££ ££ ßß ßßγγγγ èè èè==== yy yy____ rr rr&&&&ββββ rr rr&&&&zz zz ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq�) 4/ طالق(
.»و عده زنان باردار وضع حمل است«

.باشدازدواج با زن صاحب همسر در نكاح دائم حرام است و صحيح نمي- 10

�ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmmöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè????$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt tt//// uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççGGGG≈≈≈≈ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççGGGG≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yyzzzz uu uuρρρρßß ßßNNNN$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt tt//// uu uuρρρρËË ËËˆ̂̂̂ FF FF{{{{ $$ $$####ßß ßßNNNN$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt tt//// uu uuρρρρÏÏ ÏÏMMMM ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$####ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççFFFF≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&

ΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè????≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρšš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè≈≈≈≈ || ||ÊÊÊÊ §§ §§����9999 $$ $$####àà ààMMMM≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 çç çç6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt tt//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

ΝΝΝΝ àà àà2222 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ àà ààffff ãã ããmmmm ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣ ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$####ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss????ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ

     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùùyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææãã ãã≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yymmmm uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&tt tt ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$####ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ
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öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&&ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ ôô ôôffff ss ss????šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt////ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%yy yy#### nn nn==== yy yy™™™™33 33PP PPχχχχ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####

tt ttββββ%%%% xx xx....#### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ )23/نساء(�‘‘‘‘§§

خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، «

شما شير هايتان، برادرزادگانتان، خواهرزادگانتان، مادراني كه بههايتان، خالهعمه

، مادران همسرانتان، دختران همسرانتان از مردان ديگر اند خواهران رضاعيتانداده

ايد ولي عايت شما پرورش يافته و با مادرانشان همبستر شدهكه تحت كفالت و ر

همسران پسران . اگر با مادرانشان همبستر نشده باشيد گناهي بر شما نيست

گمان صلبي خود، و دو خواهر را با هم جمع آوريد مگر آنچه گذشته است بي

.»خداند بسي آمرزنده و مهربان است

�àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ããΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&(( ((|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ....«« ««!!!! $$ $$####

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ�) 24/نساء(

اند مگر زناني كه اسير كرده باشيد كه براي و زنان شوهردار بر شما حرام شده«

.»اين را خدا بر شما واجب گردانده است. باشندشما حالل مي
.ثبوت لعان در ازدواج دائم- 11

:فرمايدخداوند مي

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρtt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒöö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;;ââ ââ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−−HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&ää ääοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyγγγγ tt tt±±±± ss ssùùùù

óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&ßß ßßìììì tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&¤¤ ¤¤NNNN≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ uu uuηηηη xx xx©©©©«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////     ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪èè èèππππ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ

¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&&|| ||MMMM uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss9999«« ««!!!! $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããββββ ÎÎ ÎÎ))))tt ttββββ%%%% xx xx....zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪(( ((#### ää ääττττ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttããããzz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####ββββ rr rr&&&&

yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ ss ss????yy yyìììì tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&¤¤ ¤¤NNNN≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ yy yy−−−−«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////     ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999šš šš ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ss ssππππ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&&
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|| ||==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî«« ««!!!! $$ $$####!! !!$$$$ pp ppκκκκ öö ööFFFF nn nn==== tt ttææææββββ ÎÎ ÎÎ))))tt ttββββ%%%% xx xx....zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####∩∩∩∩∪∪∪∪ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù«« ««!!!! $$ $$####öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ

………… çç ççµµµµ çç ççFFFF uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ©© ©©!!!! $$ $$####ëë ëë>>>>#### §§ §§θθθθ ss ss????îî îîΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅ6666 yy yymmmm�) 10-6/نور(

كنند و جز خودشان كساني كه همسران خود را متهم به عمل منافي عفت مي«

شهادت بطلبند كه گواهاني ندارند هريك از ايشان بايد چهار مرتبه خداي را به

نفرين خدا بر او باد اگر دروغگو :در پنجمين مرتبه بايد بگويد. راستگو هستم

شهادت بطلبد و سوگند بخورد كه شوهرش در هاگر زن چهار بار خدا را ب.باشد

را از او دفع ) رجم(ذاب عزند دروغگو است چنين شهادتي اتهامي كه بدو مي

نفرين خدا بر او باد اگر شوهرش راست :و در مرتبه پنجم بايد بگويد كه. كندمي

خدا اگر مرحمت و بزرگواري) در اين كه من مرتكب زنا شده باشم(بگويد 

.»شد و او بس توبه پذير و حكيم استل شما نميشامل حا
:فرمايدخداوند مي. ظهار در نكاح دائمثبوت - 12

� ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####َtt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssàààà ãã ããƒƒƒƒΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣ$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ     ∅∅∅∅ èè èèδδδδóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&(( ((÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç ççGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$####óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss9999 uu uuρρρρ44 )2/مجادله (�44
شما براي ما همسان :گويندكنند و بديشان مييكساني كه زنان خود را ظهار م«

بلكه مادرانشان تنها زناني هستند كه گردندهستيد آنان مادرانشان نميمادرانمان 

.»اندايشان را زاييده
.واجب استمردنفقه زن در نكاح دائم بر- 13

:فرمايدخداوند مي
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�££ ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó™™™™ rr rr&&&&ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmmΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ss ss3333 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷`̀̀̀ãã ããρρρρŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ££ ££ èè èèδδδδρρρρ •• ••‘‘‘‘ !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ èè èè????(( ((####θθθθ àà àà)))) ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999

££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== tt ttãããã44 44ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ££ ££ ää ää....ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&99 99≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq(( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== tt ttãããã44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmzz zz ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq44 44÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù

zz zz ÷÷ ÷÷èèèè || ||ÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&öö öö//// ää ää3333 ss ss9999££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�) 6/ طالق(
توان كنيد و درزنان را در جايي سكونت دهيد كه خودتان در آنجا زندگي مي«

آنان باردار باشند اگر . داريد و بديشان زيان نرسانيد تا در تنگنايشان قرار دهيد

اگر آنان حاضر شدند كنندخرج و نفقه ايشان را بپردازيد تا زماني كه وضع حمل مي

.»تمام بپردازيدبعد از جدائي فرزندان شما را شير دهند مزدشان را به

�÷÷ ÷÷,,,, ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999ρρρρ èè èèŒŒŒŒ77 77ππππ yy yyèèèè yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF yy yyèèèè yy yy™™™™(( (( tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρuu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ èè èè%%%%ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã………… çç ççµµµµ èè èè%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘÷÷ ÷÷,,,, ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù!! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒçç ççµµµµ9999 ss ss????#### uu uu

ªª ªª!!!! $$ $$####44 44ŸŸ ŸŸωωωωßß ßß#### ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####$$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ$$$$ yy yyγγγγ8888 ss ss????#### uu uu�) 7/ طالق(
دست هستند از آنان كه دارا هستند از دارايي خود خرج كنند و آنان كه تنگ«

ز بدان جرا كسيچيزي كه خدا بديشان داده است خرج كنند خداوند هيچ

.»سازدوي داده است مكلف نمياندازه كه به

�ßß ßßNNNN≡≡≡≡ tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρzz zz ÷÷ ÷÷èèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ££ ££ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷,,,, ss ss!!!! öö ööθθθθ yy yymmmmÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ nn nn==== ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% xx xx....(( ((ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&&ββββ rr rr&&&&¨¨ ¨¨ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ ãã ããƒƒƒƒ

ss ssππππ tt ttãããã$$$$ || ||ÊÊÊÊ §§ §§����9999 $$ $$####44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ ää ää9999 öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!££ ££ ßß ßßγγγγ èè èè%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘££ ££ åå ååκκκκ èè èèEEEE uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ.... uu uuρρρρ�) 233/بقره(

دهند هرگاه يكي از والدين يا هر ن خود را شير ميمادران دو سال تمام فرزندا«

كس كه فرزند براي نآدوي ايشان خواستار تكميل دوران شيرخوارگي شوند بر 

.»بپردازدگونه شايستهوي متولد شده الزم است خوراك و پوشاك مادران را به
.ثبوت خلع در نكاح دائم- 14

:فرمايدخداوند مي
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�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss††††öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999ββββ rr rr&&&&(( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????!! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu$$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))ββββ rr rr&&&&!! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss††††�� ��ωωωω rr rr&&&&

$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒyy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããmmmm«« ««!!!! $$ $$####(( ((÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz�� ��ωωωω rr rr&&&&$$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒyy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn«« ««!!!! $$ $$####ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùùyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== tt ttãããã

$$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùùôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG øø øøùùùù $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////�) 229/بقره(

بگيريد مگر ايد باز پسبراي شما حالل نيست كه چيزي از آنچه بديشان داده«

ا دارند پس اگر بيم داشتيد كه جكه بترسند كه نتوانند حدود خدا را پابراين

حدود الهي را رعايت نكنند گناهي بر ايشان نيست كه زن فديه و عوضي 

.»و در برابر آن طالق بگيربپردازد 
.در نكاح دائم مقاربت با تمام انواعش بايد از جهت قبل زن باشد- 15

:مايدفرخداوند مي

�šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρÇÇ ÇÇ tt ttããããÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####(( ((öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%uu uuθθθθ èè èèδδδδ““““ ]] ]]ŒŒŒŒ rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ää9999 ÍÍ ÍÍ”””” tt ttIIII ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùùuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

ÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####(( ((ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ££ ££ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss????44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmtt ttββββ öö öö���� ßß ßßγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ(( ((#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùtt ttββββ öö öö���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ ss ss????     ∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùùôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmmãã ããΝΝΝΝ ää ää.... tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####44 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####?? ??==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††tt tt ÎÎ ÎÎ////≡≡≡≡ §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$####?? ??==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρšš šš ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ tt ttFFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣÓÓ ÓÓ^̂̂̂ öö öö���� yy yymmmmöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999(( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 rr rrOOOO öö öö���� yy yymmmm44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&&÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©©�) 223/بقره(

زيان و ضرر است : پرسند بگوهنگام حيض ميآميزش با زنان بهدربارهو از تو «

گيري نماييد و با ايشان نزديكي پس در حالت قاعدگي از همبستري با زنان كناره

شوند، هنگامي كه پاك شوند از مكاني كه خدا به شما ه پاك ميگاه كنكنيد تا آن

كاران و پاكان راگمان خداوند توبهفرمان داده است با آنان نزديكي كنيد بي

د بهيخواهزنان شما محل بذرافشاني شما هستند پس از هر كه مي. دوست دارد

.»)تجاوز نكنيدشرط آنكه از موضع نسل به(شوئي نماييد ن محل درآييد و زناآ
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.ثبوت ايالء در نكاح دائم- 16

:فرمايدخداوند مي

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999tt ttββββθθθθ ää ää9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣßß ßßÈÈÈÈ šš šš//// tt tt���� ss ss????ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&&(( ((ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ ss ssùùùù¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù©© ©©!!!! $$ $$####

ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîîÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ tt tt““““ tt ttããããtt tt,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù©© ©©!!!! $$ $$####ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ�

)227-226/ بقره (
كنند كه با ايشان يعني سوگند ياد مي(نمايند كساني كه زنان خويش را ايالء مي«

چه بايد چهار ماه انتظار بكشند اگر بازگشت كردند) آميزش جنسي ننمايند

و اگر تصميم بر جدايي گرفتند چه . خداوند بسي آمرزنده و مهربان است

.»خداوند شنوا و دانا است
ازدواج دائم انسان را از زنا منع و انسان را عفيف و :احصان به معني اينكه- 17

. معني فوق در نكاح دائم واجب استاحصان به. گرداندپاكدامن مي

:فرمايدخداوند مي

�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt èè èèΧΧΧΧ uu uu**** öö öö1111 xx xxîîîîtt tt ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ�)5/مائده(
.»كدامن باشيد نه پليدكارچون مهرشان را به آنان بدهيد، در حالى كه پا«

�ÉÉ ÉÉ#### ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωωtt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss††††%%%% ·· ··nnnn%%%% ss ss3333 ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmmãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uuFFFF ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù�

)33/نور(
آنان كه امكانات ازدواج را ندارند بايد در راه عفت و پاكدامني تالش كنند تا «

.»خداوند از فضل و لطف خود ايشان را دارا كند

�BB BBMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ øø øøtttt èè èèΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîî;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ãã ããΒΒΒΒ55 55ββββ#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&&�) 25/نساء(
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زنان يا كنيزاني را برگزينند كه با عفت و پاكدامن باشند و براي خود دوستاني «

.»مشروع برنگزينندنا

� tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ»» »»ωωωω öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛββββ rr rr&&&&yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ6666ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####

 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ tt ttGGGG ss ssùùùùÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####44 44ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&&ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////

44 44ΝΝΝΝ ää ää3333 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////.. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////44 44££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùùÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&     ∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&

ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ áá ááCCCC ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////BB BBMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ øø øøtttt èè èèΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîî;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ãã ããΒΒΒΒ55 55ββββ#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&&44 44!! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù

££ ££ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ôô ôômmmm éé éé&&&&÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùšš šš ÷÷ ÷÷ ss ss???? rr rr&&&&77 77ππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx���� ÎÎ ÎÎ////££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== yy yyèèèè ss ssùùùùßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ’’’’ nn nn???? tt ttããããÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####44 44yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ±±±± yy yyzzzz|| ||MMMM uu uuΖΖΖΖ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ44 44ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ(( ((####ρρρρ çç çç**** ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ss ss????×× ××**** öö öö1111 yy yyzzzz

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© )25/نساء (�9999©©

تواند با كنيزان و اگر كسي از شما نتوانست با زن آزاده مؤمن ازدواج كند مي«

خداوند آگاه از ايمان شما است برخي از برخي هستيد لذا مؤمني ازدواج نمايد 

با ايشان ازدواج كرده و مهريه ايشان را زيبا و پسنديده و با اجازه صاحبان آنان

كنيزاني را برگزينيد كه با عفت و پاكدامن باشند و برابر عرف و عادت بپردازيد

اگر پس از ازدواج از ايشان زنا سر زد . برنگزينندپنهانيبراي خود دوستاني

ازدواج با كنيزان [اين.عقوبت ايشان نصف عقوبت زنان آزاده يعني پنجاه تازيانه

شته باشد كه ترس از فساد دابراي كسي از شما آزاد است]به هنگام عدم قدرت

.»و اگر شكيبايي ورزيد براي شما برتر است
.حرام است) پرستآتش(در نكاح دائم ازدواج با مشركان مثل مجوسي - 18

:فرمايدخداوند مي
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.»با زنان مشرك تا ايمان نياورند ازدواج نكنيد«
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.»عقد زنان كافر تمسك مجوييدبا «
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tt tt ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ�) 5/ مائده(

براي شما همه چيزهاي پاكيزه حالل گرديد و خوراك ]با نزول اين آيه[امروزه «

حالل است و ازدواج اهل كتاب براي شما حالل است و خوراك شما براي آنها

در حالي كه با زنان پاكدامن و زنان پاكدامن اهل كتاب پيش از شما حالل است

.»پاك دامن باشيد نه پليد كار
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ايم پس از آن پيروي كنيد اين قرآن كتاب مباركي است كه ما آن را فروفرستاده«

تا نگوييد ]ايمآن را فرو فرستاده[. و بپرهيزيد تا مورد رحمت خدا قرار گيريد

پيش از ما فرستاده شده است) يهودي و نصاري(سماني تنها بر دو گروه كتاب آ

.»ايمخبر بودهو از بحث و بررسي آنها بي
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:فرمايدخداوند مي. در نكاح دائم ازدواج با زن زناكار حرام است- 19
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گونه مرد زناكار حق ندارد جز با زن زناكار و يا با زن مشرك ازدواج كند همان«

هم زن زناكار حق ندارد جز با مرد زناپيشه و يا با مرد مشرك ازدواج كند چرا 

.»ه استچون چنين ازدواجي بر مؤمنان حرام شد
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ت عالمان شيعهرااي طبق دستواحكام زن صيغه
نيست بلكه زن ) امه(ه، حره، و كنيزكجيك از زواي داخل هيچزن صيغه-1

.اي استكرايه

آيا در نكاح متعه انسان مي:از زراره و او از ابوعبداهللا روايت كرده كه گفته است-1

خواهي با هزار زن اگر مي:گويديدر جواب م. تواند بيش از چهار زن داشته باشد

.اي هستندكن چون اينها اجارهجبصورت موقت ازدوا

انحصار ازدواج تا :گويداز محمد بن مسلم و او از ابوجعفر روايت نموده كه مي-2

.اي استچون زن در متعه اجارهچهار زن در نكاح متعه موجود نيست

2-شيعه براي اثبات اين امر به روايات عالمان. بردث نميزن در نكاح متعه ار

.اندزير استدالل كرده

از احمدبن محمدبن ابونصر و او از ابوالحسن رضا روايت كرده است و -1

اگر شود ولي در متعه اگر زن و مرد ارث را شرط قرار دهند ارث ثابت مي: گويدمي

.را بعنوان شرط ذكر نكنند ارثي در متعه وجود نداردآن

:گفتام كه مياز ابوجعفر شنيده:بن مسلم روايت است كه گفته استحمداز م-2

كند اگر عدم وجود ارث شرط قرار نداده باشند از اي ازدواج ميمردي كه با زن صيغه

.برند و زمان اشتراط بعد از نكاح استميهمديگر ارث 

در مورد متعه روايت عمير و او از بعضي از يارانش و آنان از ابوعبداهللابياز ابن-3

اي ارثي منظور اگر در مدت معين مرد فوت كرد براي زن صيغه:اند كه گفته استكرده

.گرددنمي

مهريه زن :از ابوعبداهللا سؤال كردم:گويدبن مسلم روايت است كه مياز محمد-4

:در جواب گفت؟اي در متعه چقدر استصيغه
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اگر ميراث را شرط قرار دهند :نند تا اينكه گفتاي كه طرفين بر آن توافق كهر اندازه

.اين شرط بايد تنفيذ گردد

از عمربن حنظله و او از ابوعبداهللا در حديث متعه روايت كرده است كه گفته -5

.بين زن و مرد در متعه ارثي وجود ندارد:است

هللا در مورد از ابوعبدا:بن يسار و او از ابوعبداهللا نقل كرده كه گفته استاز سعيد-6

:اند سؤال كردمكند و ارث را شرط نكردهمردي كه بصورت موقت با زني ازدواج مي

.آن را شرط قرار دهند يا نه در متعه ارث وجود ندارد:وي در جواب گفت

از ابوعبداهللا در مورد متعه سؤال :اند كه گفته استاز ابوعبداهللا بن عمر نقل كرده-7

ن ازدواج از طرف خدا و رسولش براي شما حالل گرديده اي: در پاسخ گفت:كردم

اين است بين زن و مرد در متعه :گفت؟حد بين زن و مرد چيست:او گفتمسپس به

.ارث نيست

اگر يكي از زن و مرد در :بن جعفر در حديثي روايت است كه گفتهاز زراره-8

.بردديگري ارث نميكنند وقت تعيين شده فوت 

زماني كه با اين زن :به ابوعبداهللا گفتم:گويدلب روايت است كه ميتغبن بانأاز -9

با تو �طبق كتاب خدا و سنت پيغمبر : گفت بگو؟او بگويمخلوت كردم چه چيزي به

.ارث وجود نداشته باشدماكنم بشرطي كه بينموقت ازدواج مي

در حين عقد متعه مرد :تلبه روايت كرده است كه گفته اسعاز ابونصر و او از ث- 10

كنم ازدواجي كه زنا موقتاً ازدواج مي�من با تو طبق قرآن و حديث نبي: بايد بگويد

التمتع شما تا اين مدت اين مقدار پول مينيست و بين ما ارث وجود ندارد و حق

.باشد

با اين باًدر نكاح متعه وجو:بصير نقل نموده كه گفته استاز سماعه و او از ابو- 11

مدت چند روزي كه حقكنم بهبصورت موقت با تو ازدواج مي. شروط بايد ذكر گردد
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�التمتع شما اين مقدار باشد ازدواجي كه زنا نيست بلكه طبق كتاب خدا و سنت پيامبر 

و بشرط اينكه ارث بين ما وجود نداشته باشد و عده تو بعد از وفات من چهل و پنج 

.روز باشد

ين زن و مرد در نكاح متعه به تمام شدن وقت تعيين شده بين طرفين جدائي ب-3

تواند مرد مي. در نكاح متعه طالق وجود ندارد.التمتعو يا به اعطاء نمودن كليه حق

.جدايي از آن استمتاع جويدها بار اي را بعد از دهزن صيغه

زماني كه وقت :تاز زراره و او از ابوجعفر در حديثي روايت نموده كه گفته اس-1

.شودتعيين شده در متعه تمام شد زن بدون طالق از مرد جدا مي

:بن مسلم و او از ابوجعفر در مورد متعه روايت كرده و گفته استمحمداز-2

اي است و ارث در متعه وجود ندارند چون زن در متعه كرايهطالق و،انحصار چهار زن

.گيردكور تعلق نمييك از شرايط مذاي هيچزن صيغهبه

اگر مردي با : به ابوجعفر گفتم: گويداز زراره و او از ابوجعفر روايت كرده كه مي-3

زني موقتاً ازدواج كند و بعد از انقضاء مدت زن مذكور با مرد ديگري ازدواج كند و پس 

و براي بار سوم از وي د و سپس پيش مرد اولي برگشت ناز مدتي از او هم جدا شو

آيا براي مرد اول حالل است كه با اين زن . د و دوباره با مرد ديگري ازدواج كندجدا ش

زن آزاد نيست ) حره(صحيح است چون اين زن مثل : ابوجعفر گفت؟موقتاً ازدواج كند

.باشدبلكه اين زن مستأجره است و به منزله كنيزك مي

اند كه به روايت كردهأبان و او از بعضي از يارانش و آنان از ابوعبداهللا از-4

: گفت؟در نكاح موقت چندين بار با زني ازدواج كنددتوانآيا مرد مي: ابوعبداهللا گفتند

.تواند با او ازدواج موقت كندهيچ اشكالي ندارد هرچند بار كه بخواهد مي
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در مورد مردي كه با :بن جعفر نقل كرده كه گفتهموسي جعفر و او از بناز علي-5

هر چند بار كه : گفت. تواند چند بار با او ازدواج كندكند مياي ازدواج ميعهزني مت

.خواهددلت مي

وقت تعيين شده اي كه با او ازدواج موقت نموده تمامزن صيغهمردي اگر به-4

اما را قبل از آميزش يا بعد از آميزش به او بخشيد براي مرد پشيماني درست نيست

چون اين گرددزن بعنوان بائن محسوب نمييا بخشيدن وقت بهتمام شدن وقت عده و

اندازه تخلف مقدار از پولي كه به او قول داده بهتواند آنولي مرد مي. اي استكرايه

.ها بجز ايام حيض به زن پرداخت نكندزن از وعده

ادم كه اي به ابوعبداهللا فرستنامه:بن رئاب روايت است كه گفته استعلياز -1

ت كند سپس مدت معين را بعد از آيا اگر مردي با زني ازدواج موق:بودمسؤال كرده

در جواب ؟تواند از اين حكم خود نادم شودبه زن ببخشد آيا ميوطي يا قبل از وطي

.خير: گفتند

اگر مردي :به ابوجعفر گفتم:از زراره و او از جعفر روايت نموده است كه گفته-2

زن مذكور با مردي ديگري كند و بعد از انقضاء مدت جصورت موقت ازدواببا زني 

ازدواج موقت كند و سپس از انقضاء وقت از او هم جدا شود و پيش مرد اولي برگردد 

و براي بار سوم از مرد اولي جدا شود و سپس با مرد ديگري ازدواج موقت كند آيا براي 

صحيح است چون : ابوجعفر گفت؟قت كندمرد اول حالل است كه با آن زن ازدواج مو

اي و مستأجره و به منزله كنيزك ميزن آزاد نيست بلكه اين زن كرايه) حره(اين زن 

.باشد

تقريباً يك ماه : به ابوعبداهللا گفتم:بن حنظله روايت است كه گفته استاز عمر-3

است كه زن هنوز وقت تمام نشده. امنمودهجاست كه با زني بصورت موقت ازدوا

. ترسم اگر همه را پرداخت كنم تخلف كندمن مي. خواهدمتمتع تمام حقوقش را مي
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تا اگر تخلف كرد به دتوانيد كمي از حقوقش را تأخير كنيشما مي: ابوعبداهللا گفتند

.دمقدار تخلفش حقوقش را كسر كني

اي همسر تواند سبب تحليل زن مطلقه بصورت سه طالقه برموقت نميجازدوا-5

.ودشقبليش 

از ابوعبداهللا :گويدبن مسلم و او از ديگري روايت نموده است كه مياز محمد-1

وقت ازدواج مدر مورد مردي كه زنش را سه بار طالق داده سپس اگر زنش بصورت 

خير: تواند پيش همسر قبليش برگردد در جواب گفتندكند مي

اگر مردي :از ابوعبداهللا سؤال كردم:از حسن صيقل روايت است كه گفته است-2

تواند با وي ازدواج كند تا وقتي كه اين زن با مرد بار طالق داده باشد نميزنش را سه

ولي اگر بصورت موقت ازدواج كند آيا براي همسر ديگري بصورت دائم ازدواج كند

ه صحيح نيست مگر اينك: در جواب گفت؟قبليش حالل است تا با وي ازدواج كند

.ازدواج دوميش دائم باشد

از ابوعبداهللا در مورد مردي كه زنش را :گويدبن عمار نقل شده كه مياز اسحاق-3

تواند بعد از طالق طوري طالق داده تا با مرد ديگري بصورت دائم ازدواج نكند نمي

ج كند اي هم ازدواآيا اگر اين زن با عبد و بنده. ازدواج دومي پيش همسر اوليش برگردد

بله چون عبد هم : در جواب گفتند؟تواند پيش همسر قبليش برگرددبعد از طالق مي
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اگر مردي :از ابوعبداهللا سؤال نمودم:گويداز عمار ساباطي روايت شده كه مي-4

داده باشد سپس زن بصورت موقت ازدواج كند آيا براي همسر زنش را دو بار طالق 

خير مگر ازدواج دومش دائمي : اوليش حالل است كه با او ازدواج كند در جواب گفتند

.باشد
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اگر :به ابوعبداهللا گفتم:از حسن صيقل و او از ابوعبداهللا نقل كرده كه گفته است-5

وم ازدواج نكند نتواند با وي ازدواج مردي زنش را بصورتي طالق دهد تا براي بار د

در ول حالل است كه با او ازدواج كند؟كند آيا اگر اين زن موقتاً ازدواج كرد براي مرد ا

: درست نيست چون خداوند در قرآن فرموده است: پاسخ گفت
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طالق داد، پس از آن براى او ] براى سومين بار[او را ] شوهر[ر س اگپ«

.»شود، تا آنكه با همسرى جز او ازدواج كندحالل نمى) شوهر(
.در حالي كه در متعه طالق وجود ندارد

.در نكاح متعه خبري از محبت و مهرباني نيست-6

داهللا در مورد مردي از ابوعب:گويدكند كه مياز قاسم و او از مردي روايت مي-1

اشكالي ندارد، اما : گفت:كه با زني به شرط يك دفعه استمتاع كردن ازدواج كند پرسيدم

.زماني كه تمام شد به او نگاه نكند و روي خود را به طرف ديگر بچرخاند

اي فرستادم براي ابوالحسن نامه:اند كه گفته استبن عماد نقل كردهاز خلف-2

آيا جائز است بشرط يك بار ؟اقل مدت نكاح متعه چند روز استدكه ح:سؤال كردم

.بله جائز است: در جواب گفت؟آميزش با وي ازدواج كرد

در نكاح متعه ذكر اين كلمات ضروري است : از ابوبصير روايت است كه گفته-3

ن مدت كنم براي ايمن با تو موقتاً ازدواج مي:كه مرد به زن بگويدكه عبارتند از اين

.معين در مقابل اين كرايه مشخص

.اسكان زن در متعه بر مرد واجب نيست- 7



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

زني كه :به ابوالحسن گفتم:اند كه گفته استبن عمار نقل كردهاز اسحاق-1

كند الزمه اوست كه در تمام روزهاي تعيين شده حاضر شود بصورت موقت ازدواج مي

.ده كاستشتوان از حق تعيينتخلف نمود ميالتمتع بگيرد و اگر حاضر نشد وتا حق

بجز روزهايي كه در مدت معين در حالت حيض قرار : ابوالحسن در جواب گفتند

.التمتع او كم كردحقتوان از دارد واال در ازاي هر روز تخلف مي

در متعه جمع بين بيشتر از چهار زن در حالي كه چهار زن هم بصورت دائم - 8

.ز استداشته باشد جائ

در مورد اينكه آيا در نكاح متعه جمع بين :بن محمد روايت است كه گفتهاز بكر- 1

.بله: ايشان در جواب گفتند: نمودمالحسن سؤال از ابوبيشتر از چهار زن جائز است يا نه؟

آيا انحصار :پيش ابوعبداهللا گفتم:گويداز زراره و او از ابوعبداهللا نقل كرده كه مي-2

تواني همزمان با مي: در جواب گفتند؟بين چهار زن در نكاح متعه شرط استو جمع

.هستنداع كني چون آنان مثل زنان مستأجرهاستمتايهزار زن صيغه

در نكاح متعه ازدواج با چند زن :سؤال كردم: از زراره روايت است كه گفته-3

.خواهيميبه هر تعدادي كه خود : در جواب گفتند؟همزمان حالل است

در آيا :كند كه به ابوعبداهللا گفتمو او از ابوعبداهللا روايت مياذينهبن از عمر-4

ايخير چون زنان صيغه:در جواب گفتند؟نكاح متعه تعداد مشخصي وجود دارد

.باشندبمنزله كنيزان مي

در مورد انحصار ازدواج موقت در جمع :از ابوبصير روايت است كه گفته است-5

هيچ ممانعتي ندارد حتي اگر : ايشان در پاسخ گفتند. ين چهار زن از ابوعبداهللا سؤال شدب

.جمع بين هفتاد زن باشد

.اي بر زن واجب نيستدر نكاح متعه عده- 9
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. اي وجود ندارداي اگر با مرد مقاربت نداشته باشد مثل نكاح دائم عدهاما زن صيغه

:در نكاح موقت طبق روايات زير استمقاربت داشته باشند عده زن رولي اگ

به رضا :بن عبدالرحمان و او از رضا حديثي روايت كرده كه گفته استاز يونس-1

آيا اگر زني با مردي ازدواج موقت كرده باشد و بعد از تمام شدن وقتش بدون : گفتم

ر دشود؟ميكند آيا هيچ گناهي متوجه مرد مي) موقت(عده با مرد ديگري ازدواج 

.ه زن استجبلكه گناهش فقط متو،خير: پاسخ گفتند

زن اگر داراي حيض باشد : از زراره و او از ابوعبداهللا روايت كرده كه گفته-2

.ماه و نيم استاش يكاش فقط يك حيض است ولي اگر داراي حيض نباشد عدهعده

ه گفته بن ابونصر و او از ابوالحسن رضا روايت نموده كبن محمداز احمد-3

و پنج روز است ولي براي احتياط عده زن در نكاح متعه چهل:يدگوابوجعفر مي:است

كند كه گفته در حديثي ديگر از ابوجعفرروايت مي. دهيمآن را چهل و پنج شب قرار مي

عده زن متمتع اگر داراي حيض باشد يك حيض است و روايت قبلي فتواي ياران :است

.باشدوي مي

در : گويدبصير و او از ابوجعفر در بحث متعه روايت كرده است كه مياز ابو-4

توانند صورت توافق بين زن و مرد هر يك از آنان بعد از تمام شدن وقت تعيين شده مي

طلبم تا از شما حالليت مي:وقت ديگري را براي استمتاع تعيين كنند و مرد به زن بگويد

شويم اما اين امر فقط براي مرد اولي جائز است )در نكاح متعه(دوباره با هم همبستر 

.اش را كه شامل دو دوره حيض است به اتمام برساندچون براي مرد ديگر بايد عده

عده زني كه :گويدبن يقطين و او از ابوالحسن روايت كرده است كه مياز علي-5

.همسرش متوفي گرديده در نكاح موقت چهل و پنج روز است

از ابوعبداهللا در مورد زني :اند كه گفته استبن حجاج نقل كردهرحمناز عبدال-6

آيا بعد از فوت مرد متمتع بر زن عده :كند سؤال كردممي) موقت(كه با مردي ازدواج 
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اش بعد از فوت مرد چهار ماه و ده روز عده:ابوعبداهللا در جواب گفتب است؟جوا

اش يك دوره حيض يك ز انقضاء وقت عدهاست ولي اگر مرد متمتع زنده باشد بعد ا

.ماه و نيم است

بن عبداهللا و او از پدرش و او از مرد كه او هم از ابوعبداهللا روايت از علي-7

آيا زني كه بصورت موقت :از ابوعبداهللا سؤال كردم:اند كه ابوعبداهللا گفته استكرده

: در جواب گفتند؟اي داردآيا عدهكند كند و بعد از مدتي مرد متمتع فوت ميازدواج مي

.اش شصت و پنج روز استعده

شود و تفتيش و متعه زن در مورد نفي همسر و عده تصديق ميدر نكاح - 10

.سؤال در مورد همسر و عده واجب نيست

اگر در بياباني متوجه زني شدم :به ابوعبداهللا گفتم:از ميسر روايت است كه گفته-1

آيا مي. و وي جواب بگويد خير؟بود به او بگويم آيا همسر داريكه غير از او كسي ن

تواني چون زن در مورد بله مي: در جوابش گفتكرد؟) موقت(وان با او ازدواج ت

.شودخويش تصديق مي

ني بعد زاو گفتم آيا صحيح است به:اند كه گفتهاز رضا در حديثي روايت كرده-2

ز اتمام عده با مرد ديگري ازدواج موقت كند؟ در جواب از تمام شدن وقت متعه و قبل ا

.بله هيچ اشكالي ندارد بلكه گناه اين بر ذمه زن است: گفتند

: گويدكند كه ميبن راشد و او از ابوعبداهللا روايت مياز فضل موالي محمد-3

من با زني بصورت موقت ازدواج كردم ولي بعد از مدتي تصور: يكي به ابوعبداهللا گفت

.ايچرا تحقيق كرده: كردم كه اين زن همسر دارد ابوعبداهللا گفتمي

بن محمد و او از بعضي از ياران خويش و آنان از ابوعبداهللا روايت از مهران-4

مردي با زني موقتاً ازدواج كرده پس از مدتي به مرد خبر : كردند كه به ابوعبداهللا گفتند
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سپس ؟رد از زن پرسيد آيا همسر ديگري داريدادند كه اين زن همسر ديگري دارد م

اي؟را اين سؤال را از زنت پرسيدهچ:ابوعبداهللا گفت

مردي با :به رضا گفتم:گويداند كه ميابوعبداهللا اشعري نقل كردهبناز محمد-5

اين زن همسر ديگري دارد مقصر زني ازدواج موقت كرده اگر مرد متوجه شود كه 

تواند شاهد آماده كند كه داني اگر زن بخواهد مييا نميآ:در جواب گفتاست؟

.همسر ديگري ندارد

.در نكاح متعه لعان موجود نيست- 11

آزاد در ) حر(مرد :كند كه گفته استسنان و او از ابوعبداهللا روايت مياز ابن-1

.شوداي مالعنه نميمقابل كنيزك و ذمي و زن صيغه

مرد در مقابل زن :گويدو از ابوعبداهللا نقل كرده است كه ميابي يغفور و ااز ابن-2

.شودمتمتع مالعنه نمي

.نبود ظهار در نكاح متعه- 12

: امام صادق گفته است:گويدبن حسين روايت است كه ميبن علياز محمد-1

شود و كسي كه دچار ظهار شده است طالق او كسي كه طالق خورده ظهار او واقع نمي

.شودميواقع ن

:كه گفته استكنداز فضال و او از شخص ديگري و آن از ابوعبداهللا روايت مي-2

.ظهار در جائي صحيح است كه طالق وجود داشته باشد

يك از بندها كه عبارتند از نفقه، تقسيم اوقات بين زنان در نكاح متعه هيچ- 13

.و عده وجود ندارد

كند كه اهللا در حديثي در مورد متعه روايت ميسالم و او از ابوعبداز هشام بن-1

.و بعد از جدائي وجود ندارد.بر مرد در نكاح متعه نفقه در حال ازدواج:گفته است
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.در نكاح متعه خلع موجود نيست- 14

از محمدبن مسلم و او از ابوعبداهللا روايت كرده است كه گفته خلع طالق بائنه -1

.از تقاضاكنندگان استايدر نكاح متعه تقاضاكنندهگردد در حالي كه مرد محسوب مي

.ائز است زن استمتاع و استلذاذ را بغير از فرج شرط قرار دهدجدر نكاح متعه - 15

گويد با تو در جواب زن مي. كندمردي با زني مالقات كرده و از وي خواستگاري مي

استفاده بكني كنم و تو حق داري هر طوري كه بخواهي از اندام من ازدواج مي

شرط اينكه ازاله بكارت نكني كند بهطوري كه مرد با زن دائمي خويش معاشقه ميهمان

براي مرد درست نيست مگر : ابوعبداهللا درجواب گفت. چون اين كار برايم ننگ است

.اموري كه زن براي وي شرط نهاده است

در ازدواج موقت كه اين ) رىبه غير از همبست(استمتاع به غير از فرج كردنجايز بودن شرط

!شرط الزم اإلجراء و جايز است

اگر مردي : به ابوعبداهللا گفتم: بن مروان از ابو عبداهللا روايت كرده اند كه گفتعمار 

پس آن زن شرط . نزد زني برود و به ايشان بگويد كه ميخواهم با شما ازدواج موقت كنم

ن انجام بدهيد اشكالي ندارد از جمله كه هر كاري كه دوست داريد با م: كند و بگويد

نگاه و لمس كردن و هر كاري كه زن و شوهر مي كنند با من بكني مگر آن كه با من 

همبستري نكني و هر لذتي هم بخواهي از من بگيري اشكالي ندارد زيرا من از بي 

مل همانگونه كه شرط كرده اند بايد ع: ، ابوعبداهللا گفتند! آبروي و رسوايي مي ترسم

.كند

.نبودن ايالء در نكاح متعه- 16

از ابوعبداهللا :كند كه گفته استبن سنان و او از ابوعبداهللا روايت مياز عبداهللا-1

زماني كه چهار ماه گذشت مرد هنوز اقدام : در جواب گفتند:در مورد ايالء سؤال كردم
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به :گويدبن سنان ميعبداهللا. دهددهد و يا كفاره مينكرده بود يا زن را طالق مي

.آري: اگر زن طالق داده شود به او عده مطلقه الزم است؟ گفت:ابوعبداهللا گفتم

كه مخدوش كردن آن منجر به زنا ) احصان(در نكاح موقت پاكدامني - 18

ه حره يا امه و يا ملك جهاي زير، زوولي در نكاح دائم به صورت.شود الزم نيستمي

ه ناموس آن يعني انجام دادن عمل قبيح زنا منجر به رجم هر بض تعرضحميمين به

.شوديك از زن و مرد مي

بختري و او از شخص ديگري و او از ابوعبداهللا در مورد صاز هشام و حف-1

پاكدامني در نكاح ) احصان(آيا :كندكند سؤال ميمردي كه بصورت موقت ازدواج مي

خير بلكه احصان در نكاح دائم واجب :گويديمتعه واجب است؟ ابوعبداهللا در جواب م

.است

اگر مردي : ابراهيم گفتمبه ابو:اند كه گفته استبن عمار نقل كردهاز اسحاق-2

و دوباره . بله: گفتدر جواب ؟كنداي داشته باشد آيا جاريه مرد را محصن ميجاريه

چون احصان . خير: تدر جواب گفكند؟اي مرد را محصن ميا زن صيغهسؤال كرد آي

اگر مردي در نكاح موقت به ظن :در نكاح دائم واجب است مجدداً سؤال نمود و گفت

مرد در : در جواب گفتآيا قابل تصديق است؟خويش حكم كرد كه وطي در كار نبوده

.اين مورد قابل تصديق نيست

.در نكاح متعه ازدواج با مجوس جائز است-18

آيا :سؤال كردماز رضا:رضا روايت كرده كه گفته استسنان و او ازاز ابن-1

پس .اشكالي ندارد:در جواب گفت؟ج موقت با زنان يهودي و مسيحي جائز استاازدو

.در نكاح متعه اشكالي ندارد: در جواب گفتاگر مجوسي باشد؟:گفته

است در نكاح موقت جائز: و او از ابوعبداهللا روايت كرده استمنصور صيقل از -2

.كه مرد با زن مجوسي ازدواج كند
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در نكاح متعه ازدواج با زن زانيه هرچند اصرار بر زنا داشته باشد جائز - 19

.است

پيش عمار بودم كه در مورد مردي كه با زني : از زراره روايت است كه گفته-1

در نكاح متعه اشكالي:وي در جواب گفت:كند سؤال كردندزناكار ازدواج موقت مي

.ان را مراعات كندصندارد ولي اگر نكاح دائم باشد بايد شرط اح

در كوچه زني است كه به : به ابوعبداهللا گفتم: اند كه گفتهاز اسحاق روايت كرده-2

ابوعبداهللا واج موقت كنم؟آيا برايم حالل است كه با وي ازد. فاجره مشهور است

اش نصب كرده است؟ اسحاق خانهبر درايكار هيچ نشانهبراي اينآيا اين زن :گويدمي

كرد فرماندار شهر او را حبس خير چون اگر اين كار را مي: در جواب گفتم:گويدمي

اسحاق اني بصورت موقت با وي ازدواج كني؟تومي:گويدكرد سپس ابوعبداهللا ميمي

كنند زمزمه ميبعضي از خادمان ابوعبداهللا با وي ه شدم كه جبعد از اين امر متو:گويدمي

ها مالقات كردم از او ولي بعداً كه با يكي از خدمهنمودندو چيزي را از من پنهان مي

:ابوعبداهللا گفت:؟ در جواب گفتكرديدپرسيدم شما چه چيزي را بين خود مطرح مي

كه با وي اگر اين زن آشكارا زن زانيه باشد، براي اين مرد هيچ ممانعتي وجود ندارد

. ت ازدواج كند بلكه آن را از حرام به حالل تشويق كرده استبصورت موق

براي ابومحمد نوشتم كه مدت :گويدبن ظريف روايت است كه مياز حسن-3

ام در مند شدهولي مدتي است كه مجدداً به آن عالقهامسال است متعه را ترك كردهسي

ام ولي وقتي عاشقش شدهحالي كه در كوي ما زن خيلي زيبايي سكونت دارد و بنده 

مد تا بعد از مدتي متوجه شدم كه امامان ما آمتوجه شدم زناكار است از وي بدم مي

شوي تا آنان را اند كه نكاح متعه با زنان فاجره جايز است چون سبب ميفرموده) شيعه(

نم تواميآيا بعد از اين وقت مديد!اي ابومحمد:از حرام به حالل تشويق كني و نوشتم

خواهي اين كار را انجامابومحمد در جوابم نوشت اگر ميبصورت موقت ازدواج كنم؟
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ه ياساشكالي ندارد ولي از اين زن هم. ايدهي سنتي را احيا و بدعتي را نابود كرده

ايز است كه با زنان ج:اندگفتهكه مشهور به زنا دوري كن هر چند كه خود متذكر شدي

ترسم كه با ازدواج با اين رد تا آنان را از حرام نجات داد ولي ميزناكار موقتاً ازدواج ك

جبنده با توجه به توصيه ابومحمد از ازدوا:گويدبن ظريف ميزن بدنام شوي، حسن

بن سعد كه يكي از ياران و كردم بعد از من مردي بنام شاذانبا اين زن خودداري 

كه خبرش با اين ازدواج رسوا شد تا جائيهمسايگان ما بود با وي موقتاً ازدواج كرد و 

اي هنگفت كرد در نتيجه خداوند بوسيله به گوش حاكم رسيد و حاكم وي را جريمه

.پند اين بزرگوار بنده را از اين گزند مصون داشت

از ابوعبداهللا در مورد زني كه زناكار :گويدبن حريز روايت است كه مياز حسن-4

شما اين :ابوعبداهللا گفتاست كه موقتاً با وي ازدواج كرد؟زآيا جاي:است سؤال كردم

ابوالحسن در . گويندخير اما مردم اينچنين مي:حسن گفت؟ايزن را در حال زنا ديده

ايز است تا بوسيله ازدواج آن را از حرام دور جمتعه با اين زن بلي:گويدجواب مي

.كني

به :بوعبداهللا روايت كرده است كه گفتبن راشد و او از اموالي محمدلاز فض-5

ام بعد از مدتي تصور كردم كه اين با زني بصورت موقت ازدواج كرده:ابوعبداهللا گفتم

چرا : همسر ديگري دارد پس تحقيق كردم متوجه شدم كه همسر دارد ابوعبداهللا گفت

اي؟تحقيق كرده

:كند كه گفتهاهللا روايت ميبن محمد و او از بعضي از يارانش از ابوعبداز مهران-6

مردي موقتاً با زني ازدواج كرده پس از مدتي به اين مرد خبر دادند :ابوعبداهللا گفتمبه 

مرد از زن پرسيد آيا همسر ديگري داري سپس ابوعبداهللا . كه اين زن همسر ديگري دارد

اي؟زنت پرسيدهچرا اين سؤال را از : گفت
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بن اند كه احمداو از ابوعبداهللا روايت كردهبن عيسي و بن محمداز احمد-7

از ابوعبداهللا در مورد مردي كه بصورت موقت با زني بمدت چند روز : محمد گفته

قبل :گويدمرد ميآيد بهكند و در بعضي از روزها كه پيش مرد ميميجمشخص ازدوا

است كه اين زن ام آيا در چنين حالتي براي مرد صحيح از آمدنم به نزد تو زنا كرده

براي مرد در اين حالت ميسر نيست كه با زن :گويدابوعبداهللا ميآميزشي داشته باشد؟

.مقاربت كند
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�أحاديث نبويمتعه ازتحريم دالئل

از . آيدنكاح موقت را در آن تحريم فرموده مي�در زير بعضي از احاديثي كه پيامبر 

.�مرجمله حديث علي و سلمه و عبداهللا پسر ع

از نكاح �همانا رسول خدا: طالبپسر ابي�از علي�از محمد پسر علي-1

.1موقت زنان در روز خيبر و خوردن گوشت درازگوش اهلي نهي فرموده است

_________________________
سليمان براي ما بازگو كرده است و احمد : گويدمي37و حميدي در ص 335إمام مالك در ص -1

عبدالرزاق :گويدمي) 1203(1/142سليمان براي ما بازگو كرده است و در : گويدمي) 592(1/79

احمد پسر : گويدمي-1996–دارمي معمر به ما خبر داده است و : گويدمي. براي ما بازگو كرده است

محمد : گويدمي-2203–مالك به ما بازگو كرده است و در : گويدعبداهللا به ما خبر داده است مي

.عينيه برايم بازگو كرده استابن: گويدبرايمان بازگو كرده است مي

مالك برايمان : دگويمي. يحيي پسر قزعه برايمان بازگو كرده است: گويدمي-5/172–و بخاري 

ابن : گويدمي. بن اسماعيل برايمان بازگو كرده استمالك : گويدمي-7/16بازگو كرده است و در 

عبداهللا پسر يوسف برايمان نقل كرده : گويدمي-7/123سنان عينيه برايمان بازگو كرده است و در 

براي ما بازگو كرده است و گويد مسدد مي9/31مالك به ما خبر داده است و در : گويدمي. است

6/63و 135و 4/134گويد يحيي از عبيداهللا پسر عمر برايمان بازگو كرده است و مسلم مي

و . آنرا بر مالك پسر انس قرائت نمودم: گويديحيي پسر يحيي براي ما بازگو كرده است و مي. گويدمي

سفيان و پسر نمير : گوينداند و ميكردهابوبكر پسر ابوشيبه و پسر نمير زهير پسر حرب براي ما بازگو

اند و ابوطاهر و حرمله بازگو عبيداهللا برايمان بازگو كرده: پدرم گفت: گويدمي. اندبراي ما بازگو كرده

يونس به من بازگو كرده است : گويدمي. وهب به ما خبر داده استسنانابن : گوينداين دو مي. اندكرده

جويريه : گويدنبحي برايمان بازگو كرده است ميالصعبداهللا پسر محمد اسماء و: گويدمي4/134و در 

اسحاق و عبد پسر حميد برايمان بازگو : گويدمي-6/63از مالك برايمان بازگو كرده است و در 

محمد : گويدمي-1961-ماجه در سناناست و ابن ما خبر دادهعبدالرزاق به: گوينداند اين دو ميكرده
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در سال فتح �رسول خدا: از ربيع پسر ببره از پدرش روايت كرده و گفته است-2

.1نكاح موقت را تحريم فرمود

مالك : گويدمي. بشر پسر عمر برايمان بازگو كرده است: گويدمي. پسر يحيي برايمان بازگو كرده است

سنان عمر براي ما پسر ابن: گويدمي- 1794-1121–پسر انس برايمان بازگو كرده است و ترمذي 

سر بشار محمد پ: گفته است-1794سفيان براي ما بازگو كرده است و در : گفت. بازگو كرده است

عبدالوهاب ثقفي از يحيي پسر سعيد انصاري از مالك پسر انس برايمان : برايمان بيان  كرده است گفت

سفيان برايمان بيان : اند و سعيد پسر عبدالرحمن مخزوني برايمان بازگو كرده است گفته استبيان نموده

يحيي پسر عبداهللا : گفت. استما خبر داده عمرو پسر علي به : گويدمي6/125نموده است و نسائي 

محمد پسر سلمه و حارث پسر مسكين براي : گفته6/126پسر عمر براي ما بازگو كرده است و در 

اند و عمر پسر علي و محمد پسر قاسم از مالك به ما خبر داده: گفتندآنها قرائت و من گوش دادم مي

شنيدم يحيي پسر : ما خبر داد گفتعبدالوهاب به : گفتند. اندما خبر دادهپسر بشار و محمد پسر مثني به 

محمد پسر منصور و حارث : گفته است7/207من خبر داد و در مالك پسر انس به : گفتسعيد مي

دادم از سفيان، كردند و من گوش مياند در حالي كه آنرا بر وي قرائت ميپسر مسكين به ما خبر داده

يونس، مالك و : عبداهللا پسر وهب براي ما بازگو كرده است گفت: ما خبر داد گفتسليمان پسر داود به

مالك و سفيان پسر عينيه، و معمر و عبيداهللا پسر عمر و يونس (تايشان مسلمه به من خبر دادند هر شش

به مسند -از زهر از عبداهللا و حسن پسران علي از پدرشان و حديث را بيان كرد) و اسامه پسر زيد

.مسند علي پسر ابي طالب–نگاه كن 268-13/266الجامع 

3/404سفيان آنرا برايمان بازگو كرده است و احمد : گويدمي-846حميدي آنرا ابراز كرده است -1

معمر آنرا بازگو نموده است و در : اسماعيل پسر ابراهيم آنرا برايمان بازگو كرده است گفته: گويدمي

اسماعيل پسر : پدرم برايمان بازگو كرده گفته است: كرده گفتهعبدالصمد برايمان بازگو : گفته3/403

معمر : عبدالرزاق براي ما بازگو كرده، گفته: گفته3/404و در . اميه آنرا برايمان بازگو كرده است

2202سفيان پسر عينيه برايمان بازگو كرده است و دارمي : گفته3/405برايمان بازگو كرده است و در 

4/133كه پسر عينيه براي ما بازگو كرده است و مسلم : ما خبر داده گفتهيوسف به محمد پسر : گفته
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سال اوطاس سه�پيامبر:مه از پدرش روايت شده، گفته استاز الياس پسر سل-3

.1مرتبه به نكاح موقت اجازه داد بعداً از آن نهي فرمود

وقتي عمربن خطاب به خالفت :اهللا پسر عمر روايت شده گفته استاز عبد-4

سه مرتبه به ما اجازه نكاح موقت �همانا پيامبر:رسيد براي مردم خطبه داد سپس فرمود

.ده است سپس آنرا حرام نموددا

: اند گفتهبن عينيه و ابوبكر پسر ابي شيبه آنرا بازگو نمودهسفيان : اندنمير گفتهعمرالناقه و ابن : گفته

پسر ابراهيم پسر سعد الحلواني و عبد بن حميد از يعقوباند و حسنعليه از معمر براي ما بازگو كردهابن

. اند پدرم از صالح بازگو كرده است و حرمله پسر يحيي براي من بازگو كرده استبراي من بازگو نموده

مدد پسر : گفته2072يونس به من خبر داده است و ابوداود : وهب به ما خبر داده گفتهابن : گفته

پسر اميد براي ما بازگو كرده است و در عبدالرزاق از اسماعيل: مسرهد براي ما بازگو كرده و گفته

عبدالوارث از اسماعيل پسر اميد : محمد پسر يحيي پسر فارس براي ما بازگو كرده گفت: گفته2073

: محمد پسر يحيي پسر فارس براي ما بازگو كرده گفته: گفته2073براي ما بازگو كرده است و در 

األشراف ة تحف-ما خبر داده است و نسائي در الكبريمعمر به : عبدالرزاق براي ما بازگو كرده گفته

از محمد پسر عبداهللا پسر بزيع از يزيد پسر زريع از معمر نقل كرده است و از محمد پسر بشار از 3809

ابن عينيه و (اند هر شش نفرشان وهب پسر جرير از پدرش از محمد پسر اسحاق براي ما بازگو كرده

بن سبره و حديث را از زهري از ربيع ) و صالح و يونس و محمد پسر اسحاقابن اميهمر و اسماعيل مع

.بنگر33-6/32به مسند جامع . بيان كرده است

ابوبكر بن ابي شيبه براي ما بازگو نموده : گفته4/131و مسلم 4/55. امام احمد آنرا ابراز نموده است-1

عبدالواحد پسر : براي ما بازگو كرده گفته استيونس پسر محمد: اندگفته) احمد و ابوبكر(كه هر دو 

لياس پسر سلمه براي ما بازگو كرده است و حديث را بيان ابوعميس از إ: ما بازگو كرده گفتهزياد براي 

.بنگر95-7/94األكوع نموده است به مسند جامع مسند سلمه بن 
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قسم بخدا بدانم هر كسي كه همسر داشته و نكاح موقت را انجام دهد وي را با 

بعد از حرام كردن �كنم مگر اينكه چهار شاهد بياورد كه رسول خداسنگ سنگسار مي

.1آنرا حالل گردانيده

در مورد �مراز سالم پسر عبداهللا روايت شده كه همانا مردي از عبداهللا پسر ع-5

جائز است سپس :گويدمييهمانا فالن:گفتحرام است: نكاح موقت سؤال كرد فرمود

روز خيبر آنرا حرام گردانيده و ما �فرمود به خدا سوگند دانسته شده كه رسول خدا

.2زناكار نيستيم

به نزد عبداهللا پسر عمر آمد به او :از سالم پسر عبداهللا روايت شده گفته است-6

اهللا گمان سبحان: عمر گفتكند ابناند كه عبداهللا پسر عباس به نكاح موقت امر ميفتهگ

آن دستور داده است چرا به:چنين كار را انجام بدهد گفتند�عباسكنم ابننمي

رسول :واني بيش بود؟ سپس فرمودجنو�در زمان رسول خدا�عباسآيا ابن:گفت

.3هي فرموده و ما زناكار نيستيمما را از نكاح موقت ن�خدا

_________________________
: سقالني براي ما بازگو كرده گفتهمحمد بن حسن ع: گفته) 1963(ماجه آنرا ابراز نموده است ابن-1

اند و حديث را ذكر ابن ابي حازم از بكرحوض از عبداهللا پسر عمر براي ما بازگو كردهفريابي ز ابان 

.بنگر552و 13الجامع مسند عمر به مسند . نمايدمي

. بنگر7/202ي الكبروالسنن 4/265الفوائد طبراني آنرا روايت كرده است به مجمع الزوائد و منبع-2

بن سليمان كه او نيز مطمئن رجال آن صحيح هستند به جز معاني : طبراني در األوسط روايت نموده گفته

.بنگر4/265الزوائد هيثمي باشد به مجمع مي 

.آنرا روايت كرده است7/502عبدالرزاق در مصنفش -3
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دالئل تحريم نكاح موقت از اجماع: سوم
اند بهبر حرام بودن نكاح متعه اجماع كرده�اصحاب رسول خدا:اما دليل اجماع

در دوران خالفت خود بر منبر �از آن نهي كرده است و عمر�دليل اينكه رسول خدا

تحريم آن منعقد گرديد و اصحاب لس شوراي اصحاب حكم جآنرا نهي نمود و در م

.1آنرا تثبيت نمودند

قرآن زحقيقتاً ما بر ثبوت منع نكاح موقت بعد از مباح بودن آن ا:گويدصاص ميج

ر حرمت آن در بين علماء صدر اول اسالم بم و يو سنت و اجماع سلف دليل آورد

چ اختالفي با اختالفي نبوده و فقهاي ممالك اسالمي بر حرمت آن اتفاق دارند و هي

.2همديگر ندارند

كس در آن اختالف ندارد مگر اجماع بر حرمت آن منعقد گرديد و هيچ:مازري گويد

كه آن :در آن زمينه متوسل شده و ما گفتيمهاردوتدعين كه به احاديث بگروهي از م

.3شوداحاديث منسوخ و حجت بر آنها واقع نمي

نكاح موقت مانند اجماع است مگر از بعضي تحريم: گويدالسنن ميخطابي در معالم

در اختالفات بايد به [:گوينداز اهل تشيع نباشد و رأي آنان بنابر قاعده خودشان كه مي

_________________________
ر حالي كه كسي آنرا بر وي انكار ننمود كردند دخطا بود اصحاب آنرا تأئيد نمي�اگر اين نهي عمر-1

خاطر جهلشان به حالل و حرام بودن آن اگر ساكت شدند چون آگاهي بر حرمت آن داشتند و اگر به 

ساكت شدند عادتاً محال و غيرممكن است زيرا شديداً به جستجوي امور نكاح نياز داشتند و اگر با 

شدند پوشيدن حق ترك امر به معروف و نهي از منكر اينكه علم به حالل بودن آن داشتند و ساكت مي 

.باشدو كفر و بدعت بود، واقع شدن چنين چيزي از اصحاب كرام غيرممكن مي) مداهنه(

.2/153تفسير جصاص -2

.2/131المعلم -3
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احاديث :ثابت است كه گفته�صحيح نيست از علي]بيت او رجوع شودو آل�علي

نكاح دربارهبن محمد نقل نموده كهو بيهقي از جعفر.مبيح نكاح موقت منسوخ هستند

.باشدزنا مي: در جواب گفتهاندموقت از او سؤال كرده

اجماع علماء بر تحريم آن واقع گرديد و فقط ،بعد از آن: گويدقاضي عياض مي

.1آن راضي نيستندها بهرافضي

علماء سلف و خلف بر تحريم آن اتفاق نظر دارند مگر كسي كه از : گويدقرطبي مي

.2شودبه رأي او توجه نميها باشد كه رافضي

_________________________
.9/181به صحيح مسلم به شرح نووي نگاه كن -1

.79-9/78الباري فتح-2
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دالئل عقلي تحريم نكاح موقت:رابعاً
همانا نكاح براي ارضاي شهوات مشروع نشده بلكه براي اهداف اجتماعي مشروع 

و ،خاطرآن اهداف دسترسي پيدا كرد مانند آرامشتوان بهوسيله آن ميگرديده كه به

اي كه شايسته كرامت گونهع بشر بهو بقاي نو،و تشكيل خانواده،بدنيا آوردن فرزندان

غريزه جنسي در اصل در فطرت بشر گنجانيده شده تا و همانا،باشدانساني وي مي

الي و بلند و رفيع عوسيله آن اهداف مشوق براي نكاح صحيح مشروع گردد كه به

تا زن و مرد همانند حيوانات ارضاي شهوات نكنند و وجود زن . كنندتحقق پيدا مي

بهع نگردد و ذليل و رسوا و پست و حقير نگردد و مانند يك كاالي تجارتي دستضاي

اي بيابند كه در آن سكونت دست نشود و به فرزندان آنان زياني نرسد چنانكه خانه

دار تربيت و تأديب آنان شود كه اين يك تغيير سنت ينند و نه كسي بيابند كه عهدهزگ

ظيفه شريف و بلندوگردد و زن را از سوب ميجاري خداوند در مخلوقات خود مح

دارند در حالي ميكنند و بازخداوند وي را براي آن خلق نموده خلع ميرتبه خود كه م

ام آن خلق نموده و شوهر بعد از فارغ شدن روزانه در جكه خداوند فطرتاً وي را براي ان

بار بياورد رزنداني صالح بهفرزندانش صحبت كرده و آنها را فاگيرد و بكنار او آرام مي

و ،شيد به يك جوالنگاه طبيعي براي رهبرانركه خانواده به وسيله آن زن معلم 

چنين انسانهائي در جريخو علما تبديل گردد كه ت،و نخبگان،و عظماء،سياستمداران

غير يك خانواده شريف پاك كه عهد و پيمان پدران و مادران در آن قطع نشده باشد 

بار خواهد بندوباري و از هم پاشيدن جامعه بهدر غير اينصورت بي.پذير نيستامكان

.1گيردآمد كه در آن تمام امت در معرض نابودي قرار مي

_________________________
.2/43ةالسنو فقه 177والحصري ص 7/70الزحيلي ةوهباإلسالمي وأدلته، الفقه -1
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مقصود قانونگذار حكيم از مشروع عقد نكاح الفت و محبت و اشتراك در زندگي 

تنها ارضاي شهوات آيد كه هدف از آنچه الفت و شراكتي از نكاح پديد مي.باشدمي

كه فارغ گرديد رخسارش را از وي برگرداند؟ اگر يك شرط وقتيباشد آن هم بهمي

گيرد؟اين نكاح موقت زنا نباشد پس زنا چگونه انجام مي

گيرد؟رضاي شهوات انجام نميامگر زنا هم با رضايت طرفين براي 

كه از اين نوع نكاح پديدار آيد كمتر از مفاسدي استآيا مفاسدي كه از زنا پديد مي

كه مباح گردد؟گردد زمانيمي

شناسند؟پس مردم چگونه پسران خود را مي

و كيست آن كسيكه پاك شدن تخمدان زن را در طول يك قاعده يا دو قاعده ماهانه 

روز يا بعد از فارغ شدن صاحب نكاح موقت ضمانت كند تا زن بداند آيا حامله 45يا 

است يا نه؟

شناسند پس چه كسي مخارج اين لشكر بزرگ كه از ناني كه مردم پسرانشان را و زم

گيرد؟بعهده مياندنكاح موقت بوجود آمده

ايند در حاليكه هركدام شهوتشان را ارضاء كرده و راه خود را جو عاقدان نكاح ك

اگر صاحب نكاح :گوينددهند مينكاح موقت رأي مياند؟ خصوصاً كسانيكه بهرفته

.شودوقت فرزندانش را از خود نفي كند بدون ضمان شرعي نفي از وي دور ميم

هاي سازماني را براي وساز خانههمانا بر جامعه واجب است كه نقشه رشد ساخت

تماعي و جهاد جاهاي تأمينسكونت فرزندان نكاح موقت تخصيص دهند و از صندوق

ت سپاسگزاري كنند زيرا آنها زن نكاح كنندگان نكاح موقبر آنها انفاق كنند و تشريع

ها و و دكان. اندشده را ملزم به عده وفاي كامل در دورترين اجلها و سررسيدها كرده

هايشان را ببندند و جلو مسجدهاي جامع چشم به انتظار بنشينند تا وقت زايمان مغازه

.فرا رسد و عده پايان يابد
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كنند و در حاليكه اگر ينتأمآنها را جمخارهاي دولت بايدالمال و خزانههمانا بيت

خاطر آن ها بر روي آنها باز بشوند منافع ديگر زندگي كه بهالمال و خزانهدرهاي بيت

اند تعطيل خواهند شد كه اين وصيت در نتيجه شدهآوري المال جمعاموال در بيت

مجله الشرع . مدحالل كردن و درست دانستن نكاح موقت براي يكي از دولتها پيش آ

:شيعي نوشت

نوزاد پيدا 000/250- اه هزار جرئيس جمهور اسبق ايران به دويست و پنرفسنجاني 

.1اندنتيجه نكاح موقت متولد شدهدر شده در كوچه و خيابانها اشاره كرد كه 

ه به اين همه جهمانا رفسنجاني تهديد كرده است كه با تو: گويدهمان مجله مي

.2ود دارد آنرا تعطيل خواهد كردجپشت نكاح موقت ومشكالتي كه در

اخالق در آن سطح اند كه شهري ناميده-ن ايران را در آسياينششهر مشهد شيعه

بسيار رو به انحالل و نابودي است آنهم به اين خاطر كه نكاح موقت در آن شهر از 

.3ديگر شهرها بيشتر رواج دارد

اي است در معرض زيان و د ندارد جامعهاي كه در آن شهوت حد و حدوجامعه

اي مقدس و محترم شمرده اي امنيت دارد و نه خانوادهفساد زيرا در آن جامعه نه خانه

.شودمي

كه با شوق و عالقه زيادي نكاح موقت را انجام ) مالهاشم(اين يكي از استادانشان 

يكبار زني از : گويدكند مياي كه يك محلل شيعي از او نقل ميدر يك گفته. دهدمي

بعد از نماز . خاطر تعليم او در آنجا بخوانداش برود و نماز را بهوي خواسته كه به خانه

_________________________
.نگاه كن4، سال چهارم، ص 684به مجله الشرع شماره -1

.منبع قبلي-2

.39شهال حائري ص ة،المتعكتاب -3



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

الهاشم طبيعت اين زن م. تر نزد او بماندزن از او خواست كه براي مدت زمان طوالني

عارف كه مجبور است برود در اين هنگام زن با يك عبارت مت:و به او گفترا بلد نبود،

تواند تمام شب كه نمي:مال گفتماند،اين سرّي است كه بين ما مي:و آشنا به مال گفت

مالهاشم در انجام : گويدو همچنين ميپذير است،را نزد وي بماند اما دو ساعت امكان

تواند خواسته هيچ كه نمي:وظيفه ديني خود بسيار موفق بوده و بارها به من گفته است

ند كه براي دو ساعت يا سه ساعت از وي درخواست آميزش كند و از زني را رد ك

هايشان زنان را زيارت كرده كه وي سابقاً در خانه:مدت متعه تجاوز نكند و گفته است

.1شودمالهاشم نكاح موقت اساساً در بين مردان ديني منتشر مياست با توجه به رأي 

هاي خانواده و مرد و بركندن پايهاين خود بكلي انهدام و تخريب زندگي صحيح زن

هم شود آنچيان باز ميباشد كه بر روي فاحشهو باز كردن دربهاي فحشاء و فساد مي

نامند كه از طرف كساني كه خود را زير نام اسالم مخفي كرده و خود را مردان ديني مي

.دين پاك و مقدس خداوند از آنها بيزار است

و كند صب نباشد امكان ندارد كه اين زنا را انكار ميكه بيطرف باشد و متعكسي

ناكار هستند و بايد حد شرعي بر آنها ه زامثال مرداني چون مالهاشم و غير:گويدمي

از –سالم اإلاي كه صاحب كتاب دعائمفرمودههمانطور كه امام صادق در . اقامه شود

) متعه(درباره نكاح موقت قكند به آن اشاره كرده است مردي از امام صادوي نقل مي

رود د زن ميزمرد به ن: مرد گفت؟برايم تعريف كن چه جوري است:سؤال كرد فرمود

دفعه آميزش يا يك روز يا دو روز با تو با يك درهم يا دو درهم براي يك : گويدو مي

_________________________
.226- 227منبع سابق، ص -1
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فرمود اين زنا است و به جز يك انسان فاجر كسي اين كار را مكنم اماميجازدوا

.1كندنمي

در نزد ما : كه گفتهكند نكاح موقت روايت ميدربارهبن حكم از ابوعبداهللا هشام

يعني اين مالهاشم و امثال او از كسانيكه . دهندر آن را انجام ميجفقط انسانهائي فا

.اندطرفدار نكاح موقت و شهوتران هستند پشت پرده دين خود را مخفي كرده

شبهات مخالفين و رد آن
به شبهات و –هائي هستند دوازده امامي شيعه–ائيكه قائل به نكاح موقت آنه

و به گمان خودشان براي مباح . اندخيالهائي بر استمرار حاللي نكاح موقت دست گرفته

ها از كنند كه اين شبههدانستن نكاح موقت به قرآن و سنت و اجماع و عقل استدالل مي

اي كسانيكه آگاه بر موضوع نكاح متعه نيستند چنين اما بر.ترندخانه عنكبوت ضعيف

در حاليكه شبهاتي . كننده داليل مخالفين استشود كه اين داليل قوي و باطلوانمود مي

:كنند كه آن شبهات عبارتند ازبيش نيستند كه فقط حق را با آن تلبس و انكار مي

:شبهة اول
قرآن هستند كه يكي در .2از محكماتدر قرآن دو آيه وجود دارد كه : گوينداوالً مي

.باشدسوره نساء مي24سوره بقره و ديگري متعه زنان آيه 196تشريع متعه حج آيه 

مباح كردن متعه در قرآن براي ما كافي نيست و آن فرموده خداوند است : گويندمي

: فرمايدكه مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�

_________________________
.859، ح 2/229سالم اإلدعائم -1

].مترجم[م آن براي انجام مناسك حج در ايام حج يعني احرام بستن براي انجام عمره و بعد از اتما-2
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)24/ نساء (
اي كه برايش مقرر گرديده به آنپس زنيكه با وي استمتاع كرديد مهريه«

.»بپردازيد
باشد و سبب استمتاع مذكور در آيه نكاح متعه ميجيهماع امت توجبه ا: گويندو مي

.در مصادر موثق تفسير اهل سنت آمده است) نكاح متعه(نزول آن به اين معني 

:بهة دومش
بينيم كه اين آيه بر نكاح با توجه به آيات قبل و بعد و مضمون آيه مي: گويندمي-2

كند، زيرا آيه در صدر كند و به خاص بودن آيه به نكاح متعه اشاره ميمتعه داللت مي

باشد كه مردان در بيان محرمات و از محالت و تأكيد بر دست كشيدن از اموال زنان مي

. كردندكردند و اموالشان را چپاول مياوز ميجتوجه به ضعف زنان بر آنها تبا جاهليت 

:فرمايدخداوند مي

�$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒzz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uuŸŸ ŸŸωωωω‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss††††öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999ββββ rr rr&&&&(( ((####θθθθ èè èèOOOO ÌÌ ÌÌ���� ss ss????uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####$$$$ \\ \\δδδδ öö öö���� xx xx....(( ((ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ

££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????(( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ////!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uuHH HH�)19/نساء(

براي شما حالل نيست آنكه از زنان ميراث بگيريد و آنان خوششان ،اي مؤمنان«

نيايد و آنان را از نكاح كردن با هر كه بخواهند منع نكنيد تا بعضي از آنچه 

.»ايد بدست آوريدبدانها داده
:فرمايدو خداوند مي

�÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ ›› ››????ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&&tt ttΑΑΑΑ#### yy yy‰‰‰‰ öö öö7777 ÏÏ ÏÏGGGG óó óó™™™™ $$ $$####88 88llll ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy————šš ššχχχχ%%%% xx xx6666 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ88 88llll ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy————óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ££ ££ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ))))

#### YY YY‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù(( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©44 44………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ää ää‹‹‹‹ ää ääzzzz ùù ùù'''' ss ss???? rr rr&&&&$$$$ YY YYΨΨΨΨ≈≈≈≈ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ çç çç////$$$$ VV VVϑϑϑϑ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ$$$$ YY YYΨΨΨΨ���� ÎÎ ÎÎ6666 •• ••ΒΒΒΒ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪
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yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ44 44 || ||ÓÓÓÓ øø øøùùùù rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////šš ššχχχχ õõ õõ‹‹‹‹ yy yyzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ

ΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ¸¸ ¸¸))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ$$$$ ZZ ZZàààà‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîîHH HH�)21-20/نساء(

جاي زني ديگر بياوريد و مهريه زيادي را به آنها داده و اگر خواستيد زني را به«

و ؟گيريدآيا از آن مال به ظلم و ستم چيزي را پس مي.بوديد پس مگيريد

ايد و زنان از شما با در حاليكه با هم مباشرت كرده؟گيريدچگونه آنرا باز مي

.»ايدصيغه ايجاب و قبول و حضور شهود عهد گرفته
: فرمايدسپس مي

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss????$$$$ tt ttΒΒΒΒyy yyxxxx ss ss3333 tt ttΡΡΡΡΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uuHH HH�)22/نساء(

.»اندو نكاح مكنيد زني را كه پدران شما آن را نكاح كرده«
: فرمايدو مي

�ôô ôôMMMMtt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh����ãã ããmmmmöö ööΝΝΝΝàà àà6666øø øø‹‹‹‹nn nn==== tt ttããããöö ööΝΝΝΝää ää3333 çç ççGGGG≈≈≈≈yy yyγγγγ̈̈̈̈ΒΒΒΒéé éé&&&&öö ööΝΝΝΝää ää3333 èè èè????$$$$ oo ooΨΨΨΨtt tt////uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝàà àà6666èè èè????≡≡≡≡uu uuθθθθyy yyzzzzrr rr&&&&uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝää ää3333 çç ççGGGG≈≈≈≈££ ££ϑϑϑϑ tt ttããããuu uuρρρρöö ööΝΝΝΝää ää3333 çç ççGGGG≈≈≈≈nn nn====≈≈≈≈yy yyzzzzuu uuρρρρ

ßß ßßNNNN$$$$oo ooΨΨΨΨtt tt////uu uuρρρρËË ËËˆ̂̂̂FF FF{{{{$$ $$####ßß ßßNNNN$$$$oo ooΨΨΨΨtt tt////uu uuρρρρÏÏ ÏÏMMMM ÷÷ ÷÷zzzzWW WW{{{{$$ $$####ãã ããΝΝΝΝàà àà6666çç ççFFFF≈≈≈≈yy yyγγγγ̈̈̈̈ΒΒΒΒ éé éé&&&&uu uuρρρρûû ûûÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈©© ©©9999$$ $$####öö ööΝΝΝΝää ää3333 oo ooΨΨΨΨ÷÷ ÷÷èèèè|| ||ÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘rr rr&&&&ΝΝΝΝàà àà6666èè èè????≡≡≡≡uu uuθθθθyy yyzzzzrr rr&&&&uu uuρρρρ

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏππππyy yyèèèè≈≈≈≈|| ||ÊÊÊÊ §§ §§����9999$$ $$####àà ààMMMM≈≈≈≈yy yyγγγγ̈̈̈̈ΒΒΒΒéé éé&&&&uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←←!! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣãã ããΝΝΝΝàà àà6666çç çç6666ÍÍ ÍÍ××××̄̄̄̄≈≈≈≈ tt tt////uu uu‘‘‘‘uu uuρρρρÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈©© ©©9999$$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûΝΝΝΝàà àà2222 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθàà ààffff ãã ããmmmmÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ

ãã ããΝΝΝΝää ää3333ÍÍ ÍÍ←←←←!! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈©© ©©9999$$ $$####ΟΟΟΟ çç ççFFFFùù ùù==== yy yyzzzzyy yyŠŠŠŠ££ ££ÎÎ ÎÎγγγγÎÎ ÎÎ////ββββÎÎ ÎÎ****ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ©© ©©9999(( ((####θθθθçç ççΡΡΡΡθθθθää ää3333ss ss????ΟΟΟΟ çç ççFFFFùù ùù==== yy yyzzzzyy yyŠŠŠŠ     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγÎÎ ÎÎ////ŸŸ ŸŸξξξξss ssùùùùyy yyyyyy$$$$oo ooΨΨΨΨãã ãã____

öö ööΝΝΝΝàà àà6666øø øø‹‹‹‹nn nn==== tt ttææææãã ãã≅≅≅≅ÍÍ ÍÍ××××̄̄̄̄≈≈≈≈nn nn==== yy yymmmm uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝàà àà6666ÍÍ ÍÍ←←←←!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨöö öö////rr rr&&&&tt ttÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999$$ $$####ôô ôôÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝàà àà6666ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ nn nn====ôô ôô¹¹¹¹rr rr&&&&HH HH�)23/نساء(

شد مادران شما و دختران شما و خواهران شما و خواهران بر شما حرام «

پدران شما و خواهران مادرانتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن 

اند و خواهران شيرخواره شما و مادران زنانتان مادران كه به شما شير داده

آن زنان كه ماز شكيابند و دختران زنان شما كه در كنار شما پرورش مي
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باشيد بر شما هيچ اما اگر با آنها آميزش نكرده. ايدشما با آنها آميزش كرده

نه (ان شما كه فرزندان اصلي شما باشند رگناهي نيست و زنان پس

.»)پسرخوانده
: فرمايدو مي

�ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ ôô ôôffff ss ss????šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt////ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ )23/نساء(�####$$

.»اهر را با هم نكاح كنيدو بر شما حرام است كه دو خو«

�MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ããΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&�

».]بر شما حرام شده است[جز ملك يمينتان ] نيز[زنان شوهردار «

�¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& uu uuρρρρΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒuu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ�)24/نساء(

. »و فراتر از اينها براى شما حالل گرديده«
ا هدف از تحريم تجاوز بر ازدواج و خوردن حقوقشان و محرمات و حكم به تا اينج

حالل بودن غير اين محرمات مذكور كامل گرديد اما يك حكم باقي مانده است كه در 

:فرمايدكند و ميآيات مذكور ذكر نشده و قرآن براي اتمام مانده آنرا عرضه مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù44 44�

)24/نساء(
ايد به آنها اي كه برايش مقرر كردهايد مهريهپس زني كه با وي استمتاع كرده«

.»بپردازيد
ود دارد كه قبالً ذكر نشده و حكم اوائل آنرا شامل جو در آنجا يك نوع ديگر و

: فرمايديم و ميدارنيلي ديگر براي بيان آصشود پس نياز ضروري به تفنمي
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ايد آن توافق كردهاي كه بر هرااجنايد آو اما زنانيكه با آنها استمتاع كرده«

به آنها بپردازيد و اجر آنها را براي خود نبريد چنانكه در ازدواج دائمي 

.»تحكمش چنين اس
و اين ) ءمااإل(كند ائز است بيان ميجسپس خداوند گروه سوم از زناني كه نكاحشان 

با زنان برده كاح اخير ويژه كساني است كه توانائي نكاح زنان آزاد را ندارند در نتيجه ن

:فرمايدكنند و خداوند ميازدواج مي

� tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ»» »»ωωωω öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛββββ rr rr&&&&yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ6666ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####

 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ tt ttGGGG ss ssùùùùÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ )25/نساء (�####$$

ؤمنه آزاد را نكاح كند پس از آن كنيزهاي مو كسيكه توانائي ندارد زنان «

.»توانيد نكاح كنيداي كه شما مالك آنها هستيد ميمؤمنه
:رساندسپس با اين فرموده خداوند بحث را به پايان مي

�ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööηηηη tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρzz zz oo ooΨΨΨΨ ßß ßß™™™™zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%zz zz>>>>θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ33 33ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρíí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ�ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm)26/نساء(

خواهد قوانين دين و مصالح امور را برايتان روشن كند و شما را به خداوند مي«

اند و رهنمود كند كه پيش از شما بوده–از پيغمبران و صالحان –راه كساني 

.»ستبجااه كارتوبه شما را بپذيرد و خداوند آگ
: گويدكنند كه ميهايي پراكنده هستند كه ما را به ترجيح قولي راهنمائي ميآنها قرينه

ها مضمون آيات قرينهن باشد و با آاي كه از آن بحث شد نكاح موقت ميهدف آيه

شوند پس اگر اين آيه در مورد مربوطه بدون رها كردن و يا تكرار با هم هماهنگ مي

آمد اما زمانيكه در مورد نكاح بود تكرار در يك سوره الزم ميم نكاح دائم ميتبيين حك
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نكاح دائم و كنيزان را به . باشدباشد تكرار آيات براي بيان معني جديد ميموقت مي

:فرمايدوسيله آن آيه قرآن بيان كرديم كه مي

�(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒzz zz>>>>$$$$ ss ssÛÛÛÛΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####44 44 oo oo____ ÷÷ ÷÷WWWW tt ttΒΒΒΒyy yy]]]]≈≈≈≈ nn nn==== èè èèOOOO uu uuρρρρyy yyìììì≈≈≈≈ tt tt//// ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ(( ((÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùóó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz

�� ��ωωωω rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuθθθθ ss ssùùùù÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&44 )3/ نساء (�44

با زنان ديگري كه براي شما حاللند و دوست داريد با دو و يا سه يا چهارتا «

د به ترسيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري را مراعات كنيازدواج كنيد و اگر هم مي

.»كنيدجاكتفا كنيد يا با كنيزان خود ازدوايك زن 
و اگر كسي از شما نتوانست با زنان آزاده مؤمنه .نكاح كنيزان با اين آيه بيان شدو

:فرمايدتا آنجا كه مي. تواند با كنيزان مؤمني ازدواج نمايدازدواج كند مي

� tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ»» »»ωωωω öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛββββ rr rr&&&&yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ6666ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####

 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ tt ttGGGG ss ssùùùùÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####44 )25/نساء (�44

نداشته باشد كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند ] مالى[و هر كس از شما توانايى «

»اند، ازدواج كندبايد از ملك يمينهايتان كه كنيزان مؤمنات
زه صاحبان آنان با ايشان ازدواج كرده و مهريه ايشان را زيبا و پسنديده لذا با اجا

.و برابر عرف و عادت بپردازيد

:فرمايدو متعه با اين آيه بيان شد كه مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù44 44�

)24/نساء (

كرديد و از او كام گرفتيد بايد كه مهر او را جپس اگر با زني از زنان ازدوا«

.»بپردازيد
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:ول سوره نكاح دائم را بيان فرمودخالصه خداوند در ا

�(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒzz zz>>>>$$$$ ss ssÛÛÛÛΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏ  !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####�

.»ازدواج نماييدبا زنان براي شما حاللند و دوست داريد«
: وب اداي مهريه را بيان فرموجوسپس

�(( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ≈≈≈≈ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹�

.»دو مهريه زنان را بپردازي«
رمات نكاح با حسپس كساني كه نكاح با آنها حرام و كسانيكه غير از م

دائم يا موقت يا ملك يمين يا كينزان باشد به عنوان نكاحآنان حالل مي

وب پرداخت مهريه در نكاح موقت و جواز جكند و همچنان وبيان مي

يد آن قبل از اتمام زمان نكاح موقت و يا بعد از زياد كردن اندازه تجد

.1كندمهريه را بيان مي

:شبهة سوم
.در آيه منظور نكاح موقت است–استمتاع –فظ ل: گويندسوم مي

. شودهمانا لفظ، استمتاع و تمتع اگرچه در اصل بر انتفاع و تلذذ منطبق مي: گوئيممي

ين عقد معين شده است خصوصاً زمانيكه اين لفظ به زنان، اما در عرف شرع ويژه ا

اضافه شود و براي اينكه لفظ استمتاع در عرف و عادت مردم به معني نكاح ]نساء[

ا و لفظ قرآن نيز مطابق با عرف مردم نازل شد ناچاريم لفظ استمتاع ر. موقت دائر بود

باشد در تمامي ب قرآن ميكنيم كه موافق با اسلوبر اين معني رايج و متداول حمل

_________________________
و 262-461التشيع و روح 4/280/و الميزان 286-285ةالوضيعو نقض76ص ةالفقهيبه مسائل -1

.بنگر137الجنس ص فقه 
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مانند معامالت و ربا و . باشداحكام و تشريعاتش كه موافق با عرف و عادت مردم مي

زمانيكه لفظ استمتاع بدون قيد آمد در شرع غير از نكاح ،ل آنهااسود و غنيمت و مث

را )صيغه(گويند فالني متعه يمبينيد آنها شود آيا نميموقت و عقد موقت را شامل نمي

ه هم يك عقد مخصوص را مد نظر دارند پس مكند و هقبول دارد و فالني تأئيد نمي

زيرا آيه . باشد و شكي در آن نيستمقصود لفظ استمتاع مذكور در آيه نكاح موقت مي

مي�زمان بعد از هجرت پيامبر،مذكور در مدينه نازل شده در سوره نساء در نيمه اول

دهند و در آن وقت مردم در برابر اجر ثر آيات بر آن شهادت ميه به اينكه اكجباشد با تو

معين و معلوم است و آيه موافق با عادت جاري و براي ،گرفتندموقت از آنها كام مي

.1اند نازل شده استاي كه دو طرف بر آن توافق كردهتأكيد مهريه

:و ششمشبهة چهارم و پنجم

دنبال آن اجر را مطرح نموده و كر كرده و بهخداوند استمتاع را ذ:گويندميچهارم

.باشداين دليل جواز بر استمتاع مي

  �: آيه صراحتاً لفظ:گويندميپنجم   ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&كند كه نكاح دائم را بيان مي�

اجري ندارد بلكه مهريه يا صداق مطرح است ولي حمل لفظ بر غيرمعناي مشهور آن 

.2تأويلي است كه هيچ شاهدي ندارد

اگر مقصود آيه نكاح دائم باشد با عين عقد تمام مهريه واجب :ميگويندششم

چيزهائي كه دال بر آن است كه لفظ استمتاع در آيه معني انتفاع و ن گردد و از آمي

اينست كه اگر مقصود نكاح دائم بود به محض عقد تمام . دهدجماع و آميزش نمي

_________________________
.5/284ةو الروض4/279و تفسير الميزان 44-10/42تفسير رازي -1

اي از علماء اإلسالم، نوشته مجموعه و مشروعيتها فيةلمتعاز كتاب ا136و ص 462التشيع ص روح -2

.5/249ص ةوالروض76البيضاء ص ة مدرسه نكاح موقت ـ والحج
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££�: يدفرماگرديد زيرا خداوند ميميمهريه واجب ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&مهريه «:يعني�

واجب نيست و در نكاح دائممفسرين و آن بدون خالفاكثربه رأي .»آنان را بپردازيد

شود برعكس اينكه اگر تلذذ و كام گرفتن همانا تمام اجر در عقد نكاح متعه واجب مي

زيرا با ،باطل استدر نكاح دائمشود كه آن نيزحاصل نشد پرداخت مهريه واجب نمي

گردد و بعد از طالق دادن زن قبل از دخول و كام گرفتن نصف مرگ و فسخ واجب مي

لزم به جوباً مگردد زيرا اگر چنين بود كه اگر كسي از وي كام نگرفت وآن واجب مي

باشد و دانستيم كه اگر قبل از آميزش با وي طالقش دهد ملزم به پرداخت مهريه نمي

ايجاد كرد لاگر با وي خلوتي كامءباشد و نزد بسياري از فقهامهريه ميپرداخت نصف 

.1باشدنبايد تمام مهريه را به وي بپردازد حتي اگر از وي كام بگرفته 

:شبهة هفتم و هشتم
كند و اين امر آيه بعد از استمتاع وجوباً به پرداخت مهريه امر مي:گويندميهفتم

.2اح متعه باشداست كه مفهومش نكن خواستار آ

و اين هم خواستار آن . زيرا خداوند پرداخت مهريه را به استمتاع منوط كرده است

.است كه مفهومش اين عقد مخصوص بدون آميزش باشد

.3اندقرائت كرده)إلى أجل مسمى(همانا گروهي از اصحاب آيه را با جمله زيادي : هشتم

نن كبري با سند خود از محمد پسر ري در سجه458حافظ ابوبكر بيهقي متوفي سال 

در صدر اسالم وجود ) نكاح موقت(متعه :گويدابراز داشته است و مي�عباسكعب از ابن

_________________________
.137الجنس ص و فقه 3/65و تفسير قالئد الدرر 5/72البيان و مجمع 3/166التبيان للطوسي -1

.2/619، السرائر 105ص ةالشيعصلأ، 72-5/71البيان مجمع -2

.1/277العقول مرآةةو مقدم6/230الغدير -3
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$$$$�داشت و آنان اين آيه yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ� را اينطور�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////

££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�»676ي شافعي متوفي وحافظ ابوزكريا نوو .1اندقرائت نموده»إلى أجل مسمى

عود آيه را چنين بن مسهمانا عبداهللا) 9/181(:ح مسلم بيان كرده استيهجري در شرح صح

$$$$�:قرائت نموده است yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ2إلى أجل�.

:شبهة نهم
مانا گروهي باشد هبلكه از محكمات قرآن ميآيه متعه منسوخ نيست: گويندمينهم

از جمله زمخشري در :اند كه آيه متعه منسوخ نيستكردهعلماء سني روايت از بزرگان 

كند كه آيه متعه از محكمات قرآن نقل مي�عباساز ابنـالكشافـتفسير خود

ال كردند آيه كنند كه از حكم پسر عطيه سؤقل ميغير او نازو: گويندو مي.باشدمي

همانا عمران پسر :گويندو مي.نه:يا نه؟ ايشان در جواب گفتندمتعه منسوخ است 

.3مورد متعه نازل شده و نسخ نشده استكه اين آيه در :حصين صحابي تصريح كرده

با سندي كه همه رجال آن موثق هستند از 436ص 4نبل در مسند خود حبن احمد

كتاب خداوند نازل شد و ما آيه متعه در:دارد كه گفته استعمران پسر حصين ابراز مي

نيز �شد كه آنرا نسخ كند و رسول خداناي نازل به آن عمل كرديم و آيه�همراه پيامبر

_________________________
العقول مرآة ةو مقدم67-66الحسين ص والفصول لعبد 49ص ةالشيعالغطاء في أصلكاشف -1

1/278.

.مصدر سابق-2

.الكتابفي ةبعنوان المتع6/220األميني -3
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همانا اين روايات و نظير آنها در اكثر صحاح :گويندو مي. از آن نهي نفرمود و فوت كرد

.1اهل سنت و تفاسير و كتب فقهي آنها موجود است

:شبهة دهم
همانا نسخ آيه متعه به آيه ازدواج غيرممكن است زيرا آيه متعه در :گويندميدهم

باشد مي]المؤمنون والمعارج[باشد كه مدني است و آيه ازدواج در سوره سوره نساء مي

.2باشند و تقدم ناسخ بر منسوخ امكان نداردكه هر دو مكي مي

ن را نسخ كرده است در همانا متعه آيه ازدواج آ: گويند اهل سنت مي: گويند و مي

:فرمايدفرمودة خداوند كه مي

�t ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&�) 6- 5/مؤمنون( .

.»مگر از همسران يا كنيزان خود. كنندكساني كه عورت خود را حفظ مي«

_________________________
و عبداهللا 319وئي در تفسير البيان ص و خ98ص ةالشيعصلأالغطاء في و كاشف75ص ةيهالفقمسائل-1

.بنگر5/296و جواد مغنيه در تفسير خود الكاشف 56ص ةو فكيكي در المتع463ةالشيععمه في روحن

و كاشف 2/75آلء الرحمن بالغي او تفسير273األمين محسنةبه دالئلشان نگاه كنيد در نقض الوشيع-2

و 3/67و تفسير قالئد الدرر جزايري 3/165و التبيان 72-5/71البيان و مجمع 100-94الغطاء 

العقول عسكري مرأة ةو مقدم141-138الجنس و آملي ص و فقه 235-299-6/208الغدير أميني 

ة والروض136و مشروعيتها في اإلسالم بحث عبداهللا نعمه ص ةوالمتع2/619والسرائر 1/275-278
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ار از زني كه از او كام گرفته شده نه مملوك است و نه زوجه است زيرا نه با اين اعتب

شود عده و نه طالق و نه نفقه وارث ندارد پس در عموم آيه فرموده خداوند داخل مي

: فرمايدكه مي

�ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù44 44 xx xxöööö tt ttGGGG öö öö//// $$ $$####uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρyy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒyy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùùãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδtt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ).7/ مؤمنون(�####$$

.»آن را بطلبد آنها متجاوزين هستندر از هر كس فرات«
اي مدني است و زيرا آيه متعه از آيات سورة نساء است كه سورهخود غلط استاين 

���آخرين قسمتي از قرآن است كه نازل شده است و آيه  ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&� آيه مكي

اند و نسخ ر دو مكيباشد كه همي]مؤمنون و معارج[است زيرا اين آيه از آيات سورة 

مدني كه متأخر از مكي است با آيه مكي كه متقدم از مدني است امكان ندارد و 

گيرد و اي ديگر از قرآن و يا حديث متواتر صورت ميهمانا نسخ يا با آيه:گويندمي

.شودقرآن با احاديث آحاد نسخ نمي

:شبهة يازدهم
اريث نسخ كه آيه متعه به وسيله آيه مو:گويندهمانا اهل سنت مي:گويندمييازدهم

.شده است

�öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 uu uuρρρρßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒxx xx8888 tt tt���� ss ss????öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ãã____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&�

.»اندتان به جا گذاشتهبراي شماست نيمي از آنچه كه ازواج«
د مانند اينكه ربدر شرع مواقعي زيادي وجود دارد كه زوجه ارث نمي:گويندميو

با وي عقد شده باشد و زوج قبل از آميزش گمرباشد يا قاتل باشد و يا در مرضكافر

بميرد همچنانكه حق زوجيت را با خارج شدن از دوران عده قبل از تمام شدن سال به 

برد پس ارث در حمايت زوجيت مستلزم ماندن يا طرد كردن و راندن وي ارث مي

قها شيعه نكاح متعه دليل خاصي دارد بعالوه اينكه بعضي فدراينكه ارث نيست بنابر
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ارث بردن بعد از نكاح متعه را قبول دارند كه اين مسئله در بين ائمه اماميان مورد 

.اختالف است و سه رأي و نظر بر آن وجود دارد

.به حكم ظاهري آيه مواريث بدون قيد و بند ارث مي برند-أ

.برندبا شرط ارث مي-ب

.ندارداگر شرط هم كرده باشند ارثي در بين آنها وجود - ج

شوند كه در قرآن وجود دارد و از بخش اخير با دليل خاصي از اعتبار خارج ميود

اين رو كه عين نكاح مدتي براي آن تعيين شده عالقه بين زن و مرد نيز موقتي است 

گويند با توجه به اينكه ما با آن گروه موافقيم كه ميباشدو موجب ارث بردن نمي

متمتع و (ريث الزامي است زيرا كام گرفته، كام از او گرفته پيروي اتباع ظاهر آيه موا

همسر و شوهر هستند با اينكه جمهور اهل سنت نكاح دائمي زن اهل ) متمتع بها

. و بر ارث نبردن بين او و شوهر مسلمانش اتفاق نظر دارنداندكتاب را تجويز كرده

هل دو دين از يكديگر فرمايد اكه مي�و عموم ارث را با اين حديث از رسول خدا

.1كنندبرند تخصيص ميارث نمي

:و چهاردهمشبهة دوازدهم و سيزدهم
كه آيه متعه با آيه نكاح نسخ شده :گويندهمانا اهل سنت مي:گويندميدوازدهم

:فرمايداست آنجا كه خداوند مي

�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ;; ;; ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$######## ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ èè èèδδδδθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999�)1/طالق(

وقتي كه خواستيد زنان را طالق دهيد آنان را در وقت فرا رسيدن ! اي پيغمبر«

يعني آغاز پاك شدن زن از عادت ماهيانه كه شوهر با او نزديكي نكرده [عده 

.»طالق دهيد] دباش

_________________________
.144اإلسالم ص و مشروعيتها فيةالمتع. 317و 316، البيان الخوئي ص 96الغطاء ص كاشف -1
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.1و اين امكان باطل است زيرا نكاح متعه عده دارد اما نصف عده نكاح دائم

آيه متعه با آيه طالق نسخ شده است و اين :گوينداهل سنت مي: گويندمي:همسيزد

نيز باطل است زيرا فقط طالق نيست كه سبب جدائي است بلكه فسخ نيز زماني كه 

باشد همانطور كه تمام شدن اسباب آن فراهم باشد يكي از اسباب جدائي زن و مرد مي

ب جدائي است پس سبب جدائي زن و وقت تعيين شده در نكاح موقت يكي از اسبا

.مرد در طالق منحصر نيست

سپس تشريع طالق مباح بودن و شرعي بودن آميزش را در مورد طالق منحصر 

آمد نكرده است اگر چنين بود در مورد آميزش با كنيزان و اسيران جنگي مشكل پيش مي

ا طالق عقده و گره زيرا عقدي است كه برمبناي دوام و استمرار منعقد گرديده است زير

.كندنكاح دائم را تكليف و قطع مي

كه آيه احصان آيه متعه را نسخ كرده است : گوينداهل سنت مي: يندگوميچهاردهم

و اين باطل است زيرا آيه متعه يكي از آن دالئل است كه بر مشروعيت نكاح متعه به آن 

كه آيه بعد از اينكه شود و آن اين استشود و اينكه سبب احصان مياستدالل مي

پردازدمحرمات نكاح را بيان كرد به ذكر آنهائيكه حاللند مي
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گرديده كه با اموالتان به دنبال براي شما حالل ]محرمات[ماوراي آنان «

.»ايدپس آنهائيكه از آنان كام گرفته. زنان پاكدامن برويد

_________________________
، 2/83تفسير البالعي ،316و 315، الخوئي در تفسيرش ص 5/258) الحاشيه(ةالمتعمع ةالروض-1

.96الغطاء ص ، كاشف 114االنتصار مرتضي ص 
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. باشداز طريق احصان مينپس آيه ماوراي محرمات را مباح گردانيده و آن خواست

از آن كه شما را پاكدامن و از زنا دورتان گرداند اندك است كه جزئي چيزينيا خواست

ttـ�هآيموقت است همچنانكه هدف از احصان درها نكاح خواسته tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîî

šš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒزيرا همانطور كه شامل نكاح جمحفوظ نگه داشتن عفت است نه تزو�

هدف از :شود و اگر بگوئيمرا نيز شامل مي) كنيز(اليمين گردد و نكاح ملكدائم مي

گردد كه ناكار محصن ميم در زجاست اين امر به تخصيص رجوتزاحصان ،احصان

م در اصل جگردد زيرا حكم ررجم بايد با توجه به سنت شامل زنان متمتع محصن مي

.1در قرآن وجود ندارد

شبهة پانزدهم و شانزدهم و هفدهم و هژدهم
اولين كسي بود كه تحريم متعه را بر عمر �بن ابي طالبعلي:گويندميپانزدهم

از حكم درباره . طبري با سند صحيح آنرا ابراز نموده استانكار كرد چنانكه ابن جرير 

اگر عمر از نكاح متعه : فرمود خير و علي فرمود؟اين آيه سؤال شد كه آيا منسوخ است

.2كردنميكرد غير از انسان شقاوتمند زنانهي نمي

همانا آن روايت كه از ابن حنيفه و او از پدرش نقل كرده موضوع است پس: گويندو مي

در حاليكه . الرأي مشهور استبه قبيحمرجئهنزد آنان مانند) ابن حنيفيه(حسن پسر محمد 

اميرالمؤمنين بهشود روايت متعه كهمخفي و مبهم نمييهحنيفمتعه بر ابندربارهرأي پدرش 

بن ابيطالب نسبت داده شود موضوع است چگونه اين سند دروغين به عليعلي منتهي مي
_________________________

.به مصدر قبلي نگاه كن-1

العقول مرتضي عسكري ة مرآةفكيكي، و مقدمةالمتع79عبدالحسين موسوي ص ةالمهمفصول -2

و 463التشيع ص و عبداهللا نعمت در روح 6/239ر و أميني در الغدير محمد كالنتةواللمع1/276

464.
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اگر عمر :باشد كه گفته استصحيح و ثابت ميحاليكه قول او در بين امت درشود؟مي

از وي ثابت و صحيح است كه و . كردندكرد غير از شقاوتمندان زنا نميمتعه را نهي نمي

ور به علبي و طبري و صاحب الدررالمنثثحديث . ي تحليل نكاح متعه بوده استمذهب و

.اندابوحيان نيز آنرا نقل كردهآنرا روايت كرده و رازي و چند طريق 

:گويندو مي.1بن عبداهللا تحريم متعه را بر عمر انكار كردجابر: گويندميشانزدهم

ود داشت از آن دسته از اصحاب در جدر مورد تحريم متعه و�اگر نهي از رسول اهللا

نكاح متعه را گشت كه پنهان نمي�مدتي از خالفت خود امام عمر�زمان ابوبكر

كند و اگر چنين نباشد خليفه را نفي مي�اين امر نسخ آن در زمان پيامبردادندجام ميان

.2را حالل گردانيده است�اول محرمات خدا و رسولش

عالمه . عبداهللا پسر عمر تحريم متعه را بر پدرش انكار كرده است:گويندميهفدهم

: كنند كهز صحيح ترمذي نقل مياالبهيةضةالصدق و شهيد الثاني در روم در كتاب نه

مرد .حالل است:گفت:د متعه از عبداهللا پسر عمر پرسيدمردي از اهل شام در مور

كه اگر پدرم از آن نهي به تو بگويم: عبداهللا گفت. از آن نهي كرده استپدرت :گفت

آيا جايز است به خاطر حرف پدرم سنت رسول و رسول خدا آنرا انجام داده باشدكرده 

.3؟را ترك كنيم�خدا

_________________________
.84در كتابش مسائل فقيهه ص -1

.بنگر260و دراسات در عقائد شيعه محمدحسن ص 297و 2/296ةبه تفسير الكاشف مغني-2

و 36م ص الموقت و دور آن در حل مشكالت جنسي، محمد تقي حكي، الزواج 80ص ةالمهمفصول -3

ةالبهية و روض283و 282الحق حلي ص و نهج 137و 130و 65و 55فكيكي ص ةوالمتع37

، 327و 326محسن أميني ص ةالوشيعو نقض 3/269المستقيم نباطي ص و الصراط 5/283ص 
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كنند استدالل مي�اهل سنت بر ثبوت نسخ به رواياتي از پيامبر: گويندميهجدهم

منطق كه شيعه اين روايات را رد كرده و متن و سند آن را مورد مناقشه قرار داده و با

:يلاند از جمله آن دالافترا و دروغ بسته�اند كه به چند دليل به پيامبرسالم و ثابت كرده

أ ـ تضاد و تناقض روايات تحريم
مناقض و �اند كه روايات نسخ از پيامبر خدااهل سنت خود اعتراف كرده: گويندمي

حه نفي و نهي مضطرب و مناقض هستند در بعضي از و در تاريخ ابا.2هستند.1مضطرب

وده و در آنان چنانكه در روايات مسلم و ابن حنبل آمده كه اباحه و تحريم در روز فتح ب

نو اگر آ. كنندالوداع را معين ميحجةها وقت تعيين نشده و بعضي ديگر بعضي از آن

القضاء و حنين و اوطاس و تبوك روايت ةدر اباحه آن در روز خيبر و عمررواياتي كه

و ،بينيم كه شش مرتبه مباح و نسخ گرديده استكنيم مياند به آن ضميمه و اضافهشده

زو خبر آحاد جر از تناقض هم مصون باشند حجت نيستند زيرا روايات نسخ اگ

، 272عزالدين بحرالعلوم ص ةالقرآن والسنو الزواج في185متعه و مشروعيت آن در اسالم ص 

.24/114بحراني ص ةالناضرلحدائق ا

پذير حديث مضطرب آنست كه برچند شكل متعارض با هم روايت شده باشد و جمع بين آنها امكان-1

توان يكي را بر وجه نمينباشد و تمام آن روايات در قوت سند از تمام وجوه مساوي هستند و به هيچ 

]مترجم. [ديگري ترجيح داد

و 127و فكيكي 30/147، النجفي در جواهرالكالم 5/297سير خود الكاشف در تفةجواد مغني-2

، 467و 465التشيع عبداهللا نعمت ص ، روح 110االنتصار ص 116و 24/114، الحدائق 132

، البيان 300-299و 4/282تفسير الميزان 3/69، قالئد الدرر جزائري 33اإليجاز المفيد ص ةخالص

.319و 1/313مرآة العقول ةو مقدم78و 77موسوي ص ةيالفقه، مسائل 321خوئي 
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.2گرددثابت نمي. 1شود و با حديث آحادو آيه قرآن با حديث متواتر نسخ مي. باشندمي

من . گيرندابر مقابل نسخ موقف ميجبن حصين و حديث و به وسيله حديث عمران

�ابن عباس: نفر آمد و گفتپسر عبداهللا بودم كه يك �نزد جابر)بن حصينعمران(
متعه (ما هر دو متعه :جابر گفت. اندمتعه با هم اختالف پيدا كردهدرباره�و ابن زبير

از آن نهي فرمود و ما �ايم سپس عمرانجام داده�را همراه با پيامبر)زواج و حج

.3ايمديگر آنرا انجام نداده

تي كه بر نسخ نشدن متعه در زمان ترين روايو از ردهاي شيعه آنست كه همانا راست

دو متعه كه در زمان : فرمايداست كه مي�داللت دارند فرموده عمر�رسول خدا

كنم اش ميكنم و كسي آنرا انجام بدهد معاقبهبود و من از آنها نهي مي�رسول خدا

.4ج و متعه زنانمتعه ح

و اسناد تحريم و شوديشنيده مصريحش سخ نكرد چنانكه از كالم نخليفه ادعاي 

وجود �گرداند و اگر آيه يا حديث ناسخي از خدا و رسولشنهي را به خود برمي

زجر بيشتري كه داد زيرا نسبت تحريم خدا و رسولش داشت تحريم را به آنها نسبت مي

.تر به ذكر هستندشايسته. در آن وجود دارد

شبهة نوزدهم 
.ي اصحابش مباح گردانيده استرسول خدا متعه را برا:گويندمينوزدهم

_________________________
آحاد آنست كه يك نفر آنرا روايت كرده باشد و به سه دسته مشهور، عزيز و غريب ) حديث(خبر -1

].مترجم[الحديث مراجعه شود شوند به كتب علوم تقسيم مي

.5/297ةجواد المغني/ تفسير الكاشف-2

.مصدر سابق-3

.165دي ص الهطريق -4
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بر آن �و مسلمانان بدون شبهه و مشكلي بر شرعيت نكاح متعه و اذن رسول خدا

و مباح بودن در زمان خودش اجماع دارند سپس مدعي نسخ آن كرده شد و ثابت نشد

توان آنرا تحريم كرد و نسخ فقط آن به وسيله اجماع ثابت است و با اجماعي ديگر مي

.ت و ثابت نشده استادعايي اس

:گويدنزاع و خالفي در آن نيست كه متعه مشروع بوده ولي دشمن مي: گويندو مي

است و نسخ آن روايت، ) علم و تعيين(مشروعيت درايت :گوئيمنسخ شده است ما مي

.شودو درايت بوسيله روايت دور انداخته مي

از آن همه ظني هستند و حكم متعه بدليل قطعي ثابت شده و داليل مانع : گويندو مي

شود و احاديث زماني كه با هم معارض قطعي فقط با دليل قطعي مثل خود نسخ مي

شوند كه ناچاراً بايد شوند و به متشابهات تبديل ميبودند از حجيت و اعتماد ساقط مي

ثبوت مشروعيت و مباح بودن آن به اتفاق و بعد از آنرا ترك و به محكمات عمل نمود

مانان و همراه بودن مسلمانان با بقاء آن و اصالت عدم نسخ هنگام ايجاد شدن شك مسل

آيات :گويندشود و ميجائز دانسته و حالل بودن آن تعيين و تا روز قيامت ثابت مي

ود جو]مؤمنون و معارج[كنند آيه ازدواج يا فروج در سوره مكي، مدني را نسخ نمي

سلمانان قبل از هجرت نازل شده و آيه متعه در سوره دارد كه هر دو مكي و به اتفاق م

نساء است كه در مدينه نازل شده است و امكان ندارد كه متعه را نسخ كند كه به اجماع 

:گويندباشد و ميمسلمانان در مدينه مباح گرديده و تقدم ناسخ بر منسوخ غيرممكن مي

ند زيرا از اخبار آحاد به روايات نسخ حجت نيستند حتي اگر از تناقض هم سالم باش
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شود نه با حديث ثابت مي. 1وسيله آيه قرآني با حديث متواترآيند و نسخ بهحساب مي

.آحاد

شبهة بيستم
ا بر آن هخرين اوالد و شيعه آنآگرفته تا �همانا اهل بيت از علي:گويندميبيستم

كرد از متعه نهي نمي�راگر عم:شناسند كه فرمودامام را مية اند و فرمودماع كردهجا

كرد به همين دليل شيعه امامي با تبعيت از دوازده امام غير از شقي و بدبخت زنا نمي

متواتر ما كه از خود بر حالل بودن آن اجماع دارند و نسخ نشدن آن با نسوخ صحاح

ائمه عترت و طهارت به تواتر به ما رسيده و ثابت است و به ترجيحات آنها در كتاب 

.2مراجعه كنلشريعةااي احكامئل شيعهوسا

:شبهة بيست يكم
هيچ ضرري نه فعلي و نه تبعي در متعه وجود ندارد و هر چيزي كه چنين :گويندمي

باشد مباح است و اگر مفاسدي در آن باشد يا عقلي است كه به اتفاق غيرقابل قبول مي

الئل طرف مقابل قرار باشد و يا شرعي است كه چنين نيست و اگر بود يكي از د

ضرري حالي و يا بعد از آن، در آن كه گرفت به همين دليل ثابت شده كه هر منفعتي مي

نباشد عقالً مباح است و اين صفت نكاح متعه است كه بوسيله عقل مباح بودن آن 

نيد كآنرا در آينده نفي مياتشما به چه دليل مضر:گردد و اگر گفته شود كهواجب مي

_________________________
حديث متواتر آنست كه جمعي آنرا روايت كرده باشند كه عادتاً عقل به جمع شدن آنها بر دروغ حكم -1

].مترجم[داند كند و آنرا غيرممكن مينمي

و فقه 87و 75ص ةو مسائل فقهي27ص ةالمتعاإليجاز فية و خالصه30/150جواهرالكالم نجفي -2

.24/113والحدائق 154الجنس ص 
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هر كس ادعا كند كه :گوئيمكه در آن اختالف وجود دارد؟ در جواب ميدر حالي

.1مضرات دارد بايد دليل بياورد

جواب اين شبهات پوچ و واهي
:باشدبه ترتيب به شرح زير ميو جواب اين شبهات كه قويترين آنان است

) 1(ههجواب شب
: از چند طريق

مشروع گردانيده است و در سوره صحيح است كه خداوند متعه حج را در قرآن: اول

:فرمايدمي196بقره آيه 

� yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùyy yyìììì −− −−GGGG yy yyϑϑϑϑ ss ss????ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$####$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùuu uu**** yy yy££££ øø øøŠŠŠŠ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÄÄ ÄÄ““““ ôô ôô‰‰‰‰ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$####44 44�

)196/بقره(
رساند سپس حج را اداء كرد ]و آنرا اتمام[ور شد به اداء عمره پس هركه بهره«

.»از قرباني برايش سهل باشد الزم استآنچه ]يعني تمتع كرد به قرآن[

$$$$�:اما خداوند به وسيله قرآن متعه زنان را مشروع نكرده است yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////

££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒقرآن كريم در داللت بر احكام اسلوب و لحن :و تفصيل آن چنين است كه�

ل است تا احكام مجمدربارهاغلب حكم قرآن كريم : مفصل و مجمل دارد حكم مجمل

بگذارد كه تبيين و تبليغي كه به انجام آن از طرف خدا �فرصت را براي رسول خدا

:فرمايدمي)44/نحل(در سورهخداوند. كلف شده به انجام برساندم

_________________________
.نگاه كن2/618و السرائر ص 166به الفكيكي ص -1
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�!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρyy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ�)44/لنح(

و ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا آنچه بر آنها نازل شد برايشان تبيين و روشن «

.»كني باشد كه در آن تفكر كنند
: هاي آناز نمونه

آيات متعددي در قرآن وجود دارد كه انسان را به اقامه : الف ـ دستور به اقامه نماز

ي و عدد ركعات و چيزهاي كند و كيفيت و چگونگنماز و محافظت به آن تشويق مي

: فرمايدآن ميدربارهديگري كه سنت نبوي آنرا بيان نموده بيان نكرده است و پيامبر 

.»نمازتان را مانند من بخوانيد«
خداوند به پرداخت زكات دستور فرموده و اصنافي كه : امر به پرداخت زكاتب ـ

و مقدار زكات و اموالي كه از شود بيان نموده است اما اندازهبه آنها زكات پرداخت مي

بيان �شود را تحديد و مشخص نكرده است و سنت پيامبرآنها زكات پرداخت مي

.نموده است

قرآن وجوب حج بر مستطيع و توانا را بيان نموده و : نيز مانند آنهاستجج ـ ح

صفا ه و سعي بيناز اركان آن غيرطواف اإلفاضآنرا بيان ننموده و ؟اينكه مستطيع كيست

بيان احكام مربوط به حج ملكف كرده است و و مروه را بيان ننموده است و سنت را به

تان را از من ياد مناسك:آن مناسك را انجام داده است و به اصحاب فرموده�پيامبر

.بگيريد

و شأن بقيه احكام مانند وصيت و قصاص و غير آنان هم چنين است كه اگر به اكثر 

.اندبينيم كه مجمالً و بدون تفصيل ذكر شدهآن بنگريم ميكه در قراحكامي
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ديگر وجود دارد كه با تفصيل احكامي جملاما در جنب آن احكام م: المفصلالحكم

اند و يك فرصت كمي در آن براي سنت قرار داده است اين حكم را كامل در قرآن آمده

:هاي حكم مفصلنمونهاز . نامندحكم مفصل مي

چنانكه قرآن سهم هر وارث و مقدار ارث آنرا در حاالت : م مواريثـ احكاالف

.مختلف بيان نموده است

ازدواج و طالق و احكام مربوط به آن مانند احكام عده و نفقه، : ب ـ احكام خانواده

.كه موضوع بحث ماست

:به زناننبوي توجه قرآن و سنت 
گر به آنهم ايمان نداشته باشند اين كه از قرآن اطالع دارند و اتمام مسلمانان و كساني

دانند كه تمام اين قضايا در قرآن و سنت مشخص شده و براي اجتهادات بشر و را مي

.تقديرات و مقادير آنان فرصتي نگذاشته است

.زن و احكام تشريعات آنرا در بيشتر از يك سوره و آيه بيان نموده است

وره را در قرآن داريم كه سوره نساء ما مسلمانان درباره احكام زنان بزرگترين س

ترين روايتي كه وجود دارد اشاره به اين دارد كه از نظر ترتيب نزول باشد و صحيحمي

اي كه در مدينه نازل شده ششمين سوره است كه در مدينه نازل شده است اولين سوره

. ي باشدمسوره بقره، بعد انفال، بعد آل عمران، بعد احزاب، بعد ممتحنه و سپس نساء

سوره نساء بزرگ، به آنهميچهارمين سوره است كه بسياراين سوره در ترتيب قرآني

ئون زنان را بيان نموده اي ديگر مانند طالق كه بعضي از امور و شهمي گويند تا از سوره

.1گويند جدا شودسوره نساء كوچك ميو به آن

_________________________
.و ما بعد آن بنگر163به تفسير قرآن كريم، محمد شلتوت از ص -1
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بيان شده بلكه در ده سوره ديگر و فقط اين دو سوره نيستند كه احكام زنان در آن 

:شودنشده چنانكه توضيح داده مينيز بيان شده اگر با اين نام هم نامگذاري 

وجود خانواده در چهارچوب اسالمي
ها شئون خانواده را بيان و سنت پاك نبوي مقاصد قرآن قرآن كريم از تمام طريق

ه در قرآن كريم درباره ي كتفصيل داده است كه از مهمترين مواردكريم را شرح و

:خانواده و نظام خانواده آمده به شرح زير است

.اهداف نجيبانه ازدواج-1

.تشويق بر ازدواج و زوج دادن-2

صفات همسر و شوهر صالح-3

اگر قدرت و توانائي ازدواج نبود؟ين غريزه جنسيكسچگونگي توجيه و ت-4

.گرددراههائي كه ازدواج بوسيله آنها كامل مي-5

.بات همسر و شوهر بر يكديگرحقوق و واج-6

نه از اين روابط مقدس محافظت شود؟چگو-7

.شدن از همديگرمدت اندازه و استمرار آثار اين عالقه بعد از جدا-8

خانواده و اسالم و ماقبل اسالم و تعدد زوجات تا چهار -9

:همانطور كه اسالم به خاطر تكريم زن و برداشتن ظلم از او

.آخر آنرا چهار قرار دادهتعدد زنان را مقيد كرده و-1

.طالق را به سه عدد مقيد كرده است-2

كه زن از شوهرش خوشش نيايد و بخواهد خلع را مشروع گردانيد براي زماني-3

.از او جدا شود

.گرداندرا حرام ميزوجيت بين زوجينظهار را ممنوع كرده كه -4
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مدت ])مترجم(ندو آن چنين است كه مرد قسم بخورد با زنش آميزش نك[براي ايالء- 5

.گرددو اجل قرار داده كه چهار ماه است كه در زير بعضي از اين نقاط ذكر مي

.كندكه به زن پاكدامنش تهمت بزند معاقبه ميراكسي-6

.گرددكه در زير بعضي از اين نقاط ذكر مي

: پردازد يكيربع آن به بحث آنها مي2در سوره بقره در 

�yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttããããÌÌ ÌÌ���� ôô ôôϑϑϑϑ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####ÎÎ ÎÎ**** ÅÅ ÅÅ££££ ÷÷ ÷÷���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ�)219/بقره(

.»كنندشراب و قمار از تو سؤال ميدرباره)�اي محمد(«
:و ديگري

�ßß ßßNNNN≡≡≡≡ tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρzz zz ÷÷ ÷÷èèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ££ ££ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷,,,, ss ss!!!! öö ööθθθθ yy yymmmmÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ nn nn==== ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% xx xx....(( ((ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&&ββββ rr rr&&&&¨¨ ¨¨ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ ãã ããƒƒƒƒ

ss ssππππ tt ttãããã$$$$ || ||ÊÊÊÊ §§ §§����9999 $$ )233/بقره(�####$$

دهند هر گاه يكي از والدين يا يمادران دو سال تمام فرزندان خود را شير م«

.»يكي از دوي ايشان خواستار تكميل دوران شيرخوارگي شود
حكم ازدواج مرد مسلمان با زن مشرك كه نه به كتاب و نه به رسول و هم چنان

:كندزن مسلمان با مرد مشرك را بيان ميجآورد و حكم ازدواايمان مي
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و بى گمان كنيز مؤمن . و زنان مشرك را همسر مگزينيد تا وقتى كه ايمان آورند«

شما را به شگفت ] زيبايى آن زن مشرك[مشرك بهتر است، اگر چه ] آزاد[از زن 

به همسرى مشركان در نياوريد، تا وقتى كه ] زنان مسلمان را[آورده باشد و 

مشرك است و اگر چه شما را به شگفت و برده مؤمن بهتر از . ايمان آورند

خوانند و خدا به توفيق خود فرا مى] دوزخ[به آتش ) مشركان(آنان . آورده باشد

هاى خود را براى مردم روشن و نشانه. خواندبه بهشت و آمرزش فرا مى

. »سازد باشد كه پندپذيرندمى
: رددگليت با زنان داشتند باطل ميجاهاي كه اهلو عادات جاهلي

�šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρÇÇ ÇÇ tt ttããããÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####(( ((öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%uu uuθθθθ èè èèδδδδ““““ ]] ]]ŒŒŒŒ rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ää9999 ÍÍ ÍÍ”””” tt ttIIII ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùùuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû
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آن اذيتي است پس در آن :كهكنند بگوو درباره حيض از تو سؤال مي«

نزديك نشويد تا پاك ]عنوان آميزشبه[هنگام با زنان آميزش نكنيد

از همان جا كه ] غسل كنند[پاك شوند، ] به خوبى[آن گاه چون . گردندمي

.»خداوند به شما فرمان داده است با آنان آميزش كنيد
،كردند باطل گردانيداذيت ميو بعضي از رفتارها و معامالت جاهليت با آن زنان را 

چنانكه طالقي كه شوهر در آن مالك بر گرداندن زن و طالقي كه در آن مرد مالك 

و حق زن را در اينكه مرد با او بد رفتار بود و از طالق دادنش ،برگرداندن زن نيست

توان مالي به شوهرش پرداخت كند و خود را از دست ورزيد بيان كرده كه ميامتناع مي

از منع و در تنگنا قرار دادن وات زن با مرد را به خوبي آزاد كردن، وو مسا،دوي رها كن
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آنان دارند و ضرر رساندن به به طمعي كه درمالزنان از اينكه ازدواج كنند با توجه 

.آنان، مردان را برحذر داشته است

ان شريك مرد زن در امور فرزندان و شير دادن به آن:و در ربع دوم بيان نموده كه

�و صحيح نيست كه مرد در اين زمينه با رأي خود اقدام كند مگر از ،است tt ttãããã<< <<ÚÚÚÚ#### tt tt���� ss ss????

$$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ99 99‘‘‘‘ ãã ããρρρρ$$$$ tt tt±±±± ss ss???? uu uuρρρρŸŸ ŸŸ�» باشدبه رضايت و مشورت هر دو طرف«.

و خواستگاري و آداب آنرا بيان نموده چنانكه حق زنان مطلقه را در متعه بيان نموده 

پردازد تا واقعه جدائي را بر وي از طالق وي به او مياست و آن اين است كه مرد بعد

و . و آنرا مانند حقي بر گردن انسانهاي متقي قرار داده است. تخفيف و تسليت بخشد

زنانو شوهران را تشويق كرده كه براي،فوت كرده بيان نمودهعده زني كه شوهرش 

انند و كسي آنها را اخراج بعد از اتمام عده آنان وصيت بكنند و در منازلشان باقي بم

.كنيممشاهده مي242و 226نكند اين احكام را در آيه 

پردازد و حالل بودن زنان پاكدامن اهل آنان ميدربارهو در سوره مائده به بحث 

نمايد و در حقوق زوجيت بين آنان و زوجهاي مؤمن مساوات قرار كتاب را بيان مي

دوباره در سوره نور . كنيماين سوره مشاهده ميم جدهد كه اين حكم را در آيه پنمي

كه كرامت وي را آورد و آنها را از ارتكاب چيزهائيبحث در مورد آنها را به ميان مي

ا بصورت هو تجاوز به آن،داردآورد برحذر ميدار و شرف و منزلت وي را پائين ميلكه

چنين آداب رفتن به منزل و هم،قذف و تهمت چه از طرف زوج يا غير او را بيان نموده

براي اينكه آنها را از ديدن در لباس كار و انجام امور منزل محفوظ . نمودحريرا تشآنان

وسيله دخترانشان بدارد چنانكه كساني كه آب حياء و عفت از صورتشان افتاده و به

سپس -4-3-2كه تمامي اين احكام را در اين آيه :داردكاسبي كرده آنان را برحذر مي

.نمائيممشاهده مي34تا 2از آيه 



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

آورد و بسياري از مشاكل داخل منزل را ميان ميو در سوره احزاب از آنها بحث به

را بعنوان مثال �و زنان پيامبر،كندو آدابي كه بر آنها واجب است بيان مي،كندعالج مي

ق زندگي خود قرار هستند كه زنان صالحه آنها را سرمشاي كه شايستهو نمونه زنده

.كنيممشاهده مي59اين سوره تا آيه 30كند كه اين را در آيه دهند معرفي مي

و . دهدپردازد به رأي يك زن گوش ميادله به بحث در مورد آنان ميجو در سوره م

كه تشريع عمومي و ابدي را بر آن تقرير و دهدصلي قرار ميعنوان مبدأ و اآنرا به

شود به اثري و كه سوره با آنها شروع مي]ظهار[وسيله آن آياتو بهنمايدتثبيت مي

فكر زنانه تبديل شد و يك صفحه الهي ابدي به درازاي زمان بههاي آثاري از نشانه

چنانكه دشمنان :د كه اسالم اين نيستدرخشعنوان احترام اسالم نسبت به زن در آن مي

كنند و آن اند گمان ميرا در لحاف آنان پيچيدهكه خود اسالم از اصحاب متعه و كساني

و او براي اظهار نظر مرد بر ،كندرا مخلوقي بدانند كه فكر و نظر مرد او را رهبري مي

.وي خلق شده و رأي مرد داراي ارزش و قيمت است

نسبت به من مانند مادرم : گويداوس پسر صامت به همسرش خوله دختر ثعلب مي

گفت نين معروف بود كه اگر مردي اين جمله را به همسرش ميدر جاهليت چ،هستي

: خوله سرپيچي كرد و گفتآنرا خواند تا به نزدش بياد،سشد سپس اوبر وي حرام مي

،اياليكه چنين گفتهحرسي در كه نفس خوله در دست اوست به من نميذاتيقسم به 

اي :آمد و گفت�امبرسپس به نزد پي،اره حكم نكننددر اين ب�تا خدا و رسولش

،و به من رغبت و عالقه داشتندمجوان بودوقتياوس با من ازدواج كرد ،�رسول خدا

مانند مادرش قرار داده است و پيش مرا،هايم زياد شدندوقتيكه عمرم گذشت و بچه

�رسول خدا:من بگوبيني بهاگر رخصتي مي،ي بيش از يك نفر رهايم كرده استرو

ام و اي مانند اين حادثه كه بر تو واقع شده به چيزي دستور ندادهن واقعهدر اي: گفت

كرد ادله ميجم�مكرراً با رسول خدا ،ست كه بر وي حرام شده باشيارأي من چنين 
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دم؟ من از گراو طالق را ذكر نكرده پس چگونه بر وي حرام مي:گفتو در جواب مي

ند ضايع و اگر نزد من باشند گرسنه اشكه اگر نزد وي باو چند دختر كوچك دارم

كنم نزد تو شكايت مي!خداي من: سوي آسمان بلند كرد و گفتسرش را بهشوند،مي

در سوره .بر اين حال دعا كردن ماند تا خداوند چهار آيه اول اين سوره را نازل فرموده

شمن به كند و حكم زنان مسلمان كه از مملكت دآنها بحث ميدربارهممتحنه نيز 

و حكم زوجيت آنان براي شوهران سابقدارد،كنند بيان ميسالمي هجرت ميشهرهاي ا

كند و حقوق مبالغه در سمع و طاعت و شان با مردان مؤمن را بيان ميشان و ازدواج

ام احكام و حدودات شرعي و اينكه حقوق آنان در اين بابت مانند مردان است ذكر جان

اي كه محور گفتگوي آنان مبالغهاند،اين مبالغه را استخراج كردهمفسرين داستان.كندمي

و هند دختر ابوعتبه همسر ابوسفيان كه داستاني كمياب است كه آزادي ،زنان هستند

گردد كه اين را در رأي و گفتگو در مناقشه را كه يك پديده عظيم است در آن نمايان مي

.كنيماين سوره مشاهده مي12تا 10آيات 

و هر همسر و شوهر ديگري در �و در سوره تحريم به امور ميان زنان رسول خدا

مسئوليت زن در قبال خويش را مستقل و و در اين سوره ،پردازدهر زمان و مكاني مي

و اينكه فساد و طغيان مرد دهد،يت وي در قبال شوهرش قرار ميدا از مسئولج

اگر صالح باشد و صالح و خوبي و تقواي د،تأثير منفي در فكر وي داشته باشتواند نمي

كه اين را نيز در پنج آيه اول صالح باشد،اگر خودش نا،رساندمرد به وي نفعي نمي

و در .كنيميابد مشاهده ميوسيله آنان خاتمه مياي كه سوره بهاين سوره و چند آيه

.ردازدپاخير خداوند در دو سوره بزرگ و كوچكشان به شرح حال آنان مي

خاطر اين همه احترام زند بههاي نساء و طالق، چقدر قلبهاي زنان تند تند ميسوره

دانند كه بينند و يا ميكه ميوقتي. و عنايت كه خداوند نسبت به آنها داشته است

ها دو سوره به اسم ها از آنان صحبت كرده و در بين اين سورهخداوند در اين سوره
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و بسياري از امور آنان در طول زندگي از بچگي تا همسري و ،شدهآنان نامگذاري 

.كندباالخره مادري را معالجه مي

حو براي تشري،مانند اين احكام و تشريعات قرآن با تفصيلي كامل آنرا بيان نموده

پس معقول نيست كه قرآن نكاح متعه را با . اي نگذاشته مگر كمي نباشدهجفر�نبوي

$$$$�جمله  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////تر و اثرات تر و سختكه از قضيه ازدواج پيچيده�

آنهم با اين اشاره مخفي و كوچك آنهم اگر صحيح،تري بدنبال دارد ذكر نمايدكخطرنا

پرداخت بلكه آنرا چنين گذرا به بحث آن نميو اينباشد كه اشاره به نكاح متعه است،

و ديدگاه مرد و ،كردد و عالئم آنرا مشخص ميو حدو،داديك قضيه مستقل قرار مي

كرد كه احكام و قوانينش را و فرصتي براي بشر ايجاد نمي،كردزن را در آن بيان مي

گيرد مگر شرط كرده نمي:و يكي ديگر بگويد،بردارث مي:يكي بگويد،تشريح كنند

كه قرآن كريم و وقتي... گيردارث نمي،شرط كرده باشند يا نه:و ديگر بگويد،باشند

امر �سنت قرار داده تا پيامبرالي براي جاحكام زن متعه را تفصيالً بيان ننموده حتماً م

ام آن جكه خداوند در سوره نحل وي را به انن احكام زن متعه را برعهده بگيردبيا

:فرمايدمكلف گردانيده كه مي

�$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρyy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ
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و ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا آنچه بر آنها نازل شد برايشان تبيين و روشن «

.»در آن تفكر كنندشايدكني باشد كه
است و متعه دربارهكه اين آيه :فرموده باشد�وقتي كه فرض كنيم كه رسول خدا

زيرا نبايد بيان از وقت نياز به تأخير بيافتد اما چه كار كنيم آنرا بيان كرده باشد،احكام

زمانيكه يك حديث ضعيف يا حتي موضوع قع نه اين و نه آن واقع نشده است،كه در وا
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در اين آيه را با آن تفسير كرده و گفته باشد اين آيه�يابي كه رسول خداهم باشد نمي

.يا احكام زن متعه را بيان نموده باشدزل شده است،مورد متعه زنان نا

نكاح متعه بر اين آيه اتفاق نظر ندارند و عهمانا جمهور اهل سنت در تشري: دوماً

:هاي مختلفاين چند دليل ديگر از طريق

����تفسير پيامبرـالف

: استنفرمود كه اين آيه در مورد نكاح متعه نازل شده و بيان آن چنين �همانا پيامبر

رسول . كردندآن مراجعه ميمصدر دومي كه اصحاب در تفسيرشان براي كتاب خدا به

زيرا وظيفه او بيان بود ،فرموددانستند برايشان بيان ميبود آنچه كه آنان نمي�خدا

:فرمايدچنانكه خداوند در كتابش از آن خبر داده است و مي

�!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρyy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ�) 44/ نحل(

و به تو قرآن نازل كرديم تا براى مردم روشن سازى آنچه را كه بر آنان «

.»فرو فرستاده شده است و باشد كه انديشه كنند
با سند خود از ابوداود:خود نيز به آن اشاره فرموده است�كه رسول خداهمانطور و

آگاه باشيد كه «: كند كه فرموده استروايت مي�يكرب از رسول خدامعدمقدام پسر 

آگاه باشيد كه نزديك است كه مردي سير بر و مانند او عطا شده است،به من قرآن 

كنم آنچه را كه اين كتاب شما را به اين قرآن وصيت مي:ميزش تكيه دهد و بگويد

آگاه باشيد كه چه را حرام گردانيده حرام بدانيد،نرا حالل و آنحالل كرده شما هم آ

داشته و پيدا شده كافر معاهد براي چنگالاي كه گوشت دراز گوش اهلي و هر درنده

و هر كسي بر قومي مهمان ،نياز باشدشما حالل نيست مگر اينكه صاحبش از آن بي
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وي احترام نكردند براي وي بهو اگرا واجب است كه احترامش را بگيرند،شد بر آنه

.1»جائز است كه آنها را معاقبه كند و به زور از آنها چيزي بگيرد
كند كه يك باب عه كند مشاهده ميجو كسي كه به كتب سنت و حديث مرا

را در �بخصوص براي تفسير قرار داده شده و بسياري از تفسيرات مأثور از رسول خدا

:عنوان انحصاران مثال نه بهعنواند بهآن تقرير نموده

:اند كه گفتهي پسر حاتم نقل كردهآن روايتي كه امام احمد و غير ايشان از عد

.»مسيحيان هستند]لينضĤ[يهود و ] عليهمبمغضو[همانا «: فرموده است�پيامبر
كه وقتي اين آيه : اندروايت كرده�و آنچه كه بخاري و غير او از علقمه از عبداهللا 

: ل شدناز

�t ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uuóó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ(( ((#### þþ þþθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝàààà ÎÎ ÎÎ////y�)82/ انعام.(

و [كسانى كه ايمان آوردند و ايمانشان را به شرك نياميختند، آنانند كه امنيت «

»دارند و آنان راهيافتگانند] آسايش
ظلم ما بر خود يك ازكدام�اي رسول خدا:بر مسلمين بسيار سخت آمد و گفتند

كنيد، بلكه ظلم به معني چنين نيست كه شما فكر مي: فرمود�رسول خدانكرده است؟

: داد و به او گفتايد كه لقمان پسرش را اندرز مينشنيدهشرك است

�¢¢ ¢¢ oo oo____ çç çç6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒŸŸ ŸŸωωωωõõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ**** ôô ôô³³³³ èè èè@@@@«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////(( ((PP PPχχχχ ÎÎ ÎÎ))))xx xx8888 ÷÷ ÷÷**** ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³9999 $$ $$####íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝàààà ss ss9999ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �) 13/ لقمان.(

.2»قرار نده همانا شرك ظلم بس بزرگي استاي پسرم براي خدا شريك«

_________________________
.سنن ابوداود، كتاب السنة-1

.القرآنبخاري كتاب أحاديث األنبياء، ترمذي و امام احمد در تفسير-2
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روايت �و او نيز از رسول خدا�و روايتي كه احمد به سندش از انس پسر مالك

كوثر رودي در بهشت است كه خداوند آنرا به من وعده داده «: كه فرمودهكندمي

...و غير اين داليل بسيارند.1»است

نامند كجاست؟ه ميكه آنها آنرا آيه متع�پس تفسير رسول خدا

اين آيه در مورد نكاح موقت يا نكاح منقطع نازل شده :فرموده�و اينكه رسول خدا

است كجاست؟

����اصحاب تفسيرب ـ 

اند كه اين آيه در مورد نكاح موقت اند نگفتهروايت كرده�اصحاب در آنچه كه از پيامبر

كنيم گفته را با آن ساكت ميآوريم و طرف مخالفو بهترين مثال كه مي،نازل شده است

شمارند و وي را معصوم و آنرا حجت مي] كاح متعهپيروان ن[است كه آنها �امام علي

،پندارندمواقع نزول آيات و معرفت و شناخت قرآن ميخليفه اول و عالمترين اصحاب به

مورد نكاح متعه دراين آيه:اند كه گفته باشدكه نه سني و نه شيعه چيزي از او روايت نكرده

!داندكه وي زمان و مكان نزول تمام آيات را مينازل شده است در حالي

:اندكه ايشان فرموده:ابراز داشته است�بن ابيطالباز عليحلية األولياءابونعيم در 

ام كه در چه مورد و در كجا نازل شده اي نازل شده من دانستهخدا سوگند هر گاه آيهبه

ل و ابوالطفي. روردگارم قلبي عاقل و زباني سؤال كننده به من ارزاني داشته استو همانا پ

از من بپرسيد : داد و او گفتخطبه مي�شاهد بودم كه علي: گفته استروايت كرده

كتاب از من سؤال دربارهدهم و شما پاسخ ميخدا از هر چيزي سؤال كنيد بهسوگند به

_________________________
.مسند امام احمد-1
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آيا در شب يا كه دانم اي نيست مگر اينكه من ميچ آيهسوگند به پروردگارم كه هيكنيد

.يا در كوه نازل شده است]أرض مسطح[روز در سهل

!!است؟؟جناميد كبراي اين آيه كه شما آنرا آيه متعه مي�ر علييپس تفس

$$$$�ستذكار در تأويل در كتاب االبراما ابن عبدال yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ� بيان

زماني كه آن نكاح حالل است: گويندمي�جماعتي و از جمله آنها عمر:ارد كهديم

پس . وسيله عقد و استمتاع كام گرفته استنكاح را عقد نموده و با وي آميزش نكرد به

و اگر با وي ،گيرداگر قبل از اينكه با وي آميزش كند او را طالق داد نصف مهريه را مي

طور كامل كام گرفته زيرا اين مرد به،كنداز آن خود ميآميزش كرد تمام مهريه را

.1است

ابن شود و اينكه كه اين آيه براي استمتاع در آيه حمل مي: گويدمي�مسعودو ابن

.2نه عقد نكاحمنظورش مهريه است]إلي أجل مسمي: [گويدمي�مسعود

ج ـ تفسير علماي امت
نكاح موقت نازل شده دربارهاند كه اين آيه آنها هم نگفته:اما تفسير علماي امت

اي به نكاح موقت ارتباط ندارد و بر جايز كه اين آيه به هيچ وسيله:اندبلكه گفتهاست

غلط متعه نازل شده است،درباره:بودن نكاح موقت داللت ندارد و كسي كه بگويد

.باشداست و تفسير بعضي از آنان به نكاح متعه غيرقابل قبول مي

$$$$�: گويدمي�حسن بصري yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�

.آن نكاح است

_________________________
.16/298االستذكار -1

.9/331ماوردي /الكبيروي الحا-2
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والًاـكه نكاح واجب گرديدپس زماني. آن نكاح است: گويدمي�شهاب ابن

از وجوب مهريه كم يا زياد و ربيعه ـ الفريضه جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد

جز يك شب وي ايد كم يا زياد و آنرا بهآنچه از زن كام گرفته. آن نكاح است: گويدمي

:فرمايدخداوند مي. را آميزش نكرده باشد
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24.(

يد، گناهى بر شما كن] و توافق[و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى «

.»نيست
كه اند آن همان چيزي استتوافق كردهآنچه كه با همسرش بعد از عقد نكاح :يعني

و غير آنان در : ويدگمي]المتعةتحريم نكاح[در كتاب خوديو مقدس:فرمايدخداوند مي

:انداند و گفتهروايت كردهداردرا كه بر صحت مذهب ما داللت آنچه تفسير آن آيه

تا : اندده كه اين دو گفتهكراز سعيد و او از حسن روايت . منظور تقدير مهريه است

.1هنگام مردن يا طالق دادن

�:و از قتاده روايت شده كه گفته èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù££ ££      ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&� آنچه كه بر آن راضي

.2ايد كم يا زياد خداوند آنرا براي شما حالل گردانيدشده

_________________________
.182- 181ص متعةالمقدسي در تحريم نكاح -1

.182-181المقدسي ص -2
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:بيان تفسيرات اهل سنت
كه اين آيه در مورد نكاح متعه نازل شده و بر :اندمهور اهل سنت نگفتهجهمانا 

اي به آنان دروغي نزول اين آيه در مورد متعه اتفاق يا اجماع ندارند و نسبت چنين گفته

.ر باشد دروغگو استصآشكار و هر كس بر آن م

متعه اتفاق ندارند و هاي قائل به متعه بر نزول اين آيه در موردهمانطور كه شيعه

آن و قبل از آوردن اين اقوال الزم است كه اين را بيان دربارهاين بيان اقوال هر دو گروه 

.متعه نازل شده استدربارهاين آيه :اندطور مفصل نگفتهم كه جمهور بهيكن

مقصود از اين آيه نكاح موقت استاندبيان اينكه جمهور نگفته
و اين بعضي از . دهنداين تفسير را به جمهور نسبت نميهمانا اكثر اهل تفسير

:آيداقوالشان كه مختصراً مي

و منظور نكاح است،: اينكهاول. كه در آيه دو قول وجود دارد: گويدرازي مي)1

.مقصود نكاح موقت است:باشد و دوم اينكهاين گفته اكثر علماي امت مي

مراد از :ندگويميرحمهم اهللامهورجن و همانا مجاهد و حس: وزيجابن امام) ب

.نكاح موقت است:استمتاع در آيه نكاح است و دوم اينكه

ذكر كرده كه روايتي آيه اقوال متعددي را با روايات مستند در تفسير اين . طبري) ج

و در روايتي . آورده كه به معني نكاح است�عباسزيد و ابناز مجاهد و حسن و ابن

:اما فرموده خداوند،اندآورده كه آنرا به متعه تفسير كرده�عباساهد و ابنديگر از مج
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كنيد، گناهى بر شما ] و توافق[و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى «

.»نيست
.اند متعه استو بعضي هم گفته.هنكاح است آورد:اندطبري قول آنها كه گفته
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كنند كه آيه در مورد متعه نازل شده و چيزي كه بعضي گمان مي: الكيا الهراسي)د

.اند احتمال نداردآنان ذكر كرده

كه آن :گوينداي ميستهدعلماء در اين قضيه اختالف دارند و : گويدنحاس مي(ه

حالل نكرده و اين گفته حسن و راكتابش متعهنكاح است و خداوند هيچ وقت در

.مجاهد است

منظور از استمتاع نكاح است و قول :اول اينكه:كنددو قول را ذكر مي: بيضاوي)و

.متعه نازل شده استدربارهكه :و گفته شده:آورداسلوب تمريض و ناقابل ميبا دوم را 

مقصود نكاح است و اين گفته حسن و :آورد اول اينكهدو قول را مي: العربيابن)ز

.مجاهد است و دوم نكاح موقت است

كه . در مورد نكاح است:در آيه دو نظر وجود دارد يكي اينكه: گويدماوردي مي)ح

و نظريه دوم .اندها گفتهدر يكي از روايت�عباساين را حسن و مجاهد و ابن

.باشدي نيز ميدو اين گفته سياُبرائت كه آن به ق. متعه نازل شده استدرباره:اينكه

نكاح است دربارهنظريه حسن و مجاهد كه :كند يكيبغوي دو نظريه را ذكر مي)ط

.اند كه آن نكاح متعه استبعضي ديگر گفته:و دوم اينكه

كاح است مقصود ن:گوينددر معني آن اختالف دارند حسن و مجاهد مي: الخازن)ي

�ŸŸ: داوندو وقتي كه فرموده خ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////

ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ بعضي ما قبل آنرا بر . انددر آن اختالف پيدا كرده:تفسير كرده گفته استرا�####$$

و بعضي آيه را بر :اند و اقوالشان را ذكر كرده سپس گفته استهنكاح متعه حمل كرد

.انداند و اقوال آنان را نيز ذكر كردهصحيح حمل كردهوسيله نكاحاستمتاع به

بدون اينكه قول دوم را :كندي هر دو نظريه را در تفسير آيه ذكر ميفنسمو اما)يا

.به جمهور نسبت بدهد]كاح موقت نازل شده استاينكه آيه در مورد ن[
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:گويدمياستكه در مورد متعه نازل شده : كندكثير از مجاهد حكايت ميابن) يب

.جمهور برخالف اين نظريه هستند

و منظور از آن نكاح :آيه ذكر كردهدربارههر دو قول و گفته را : رضارشيد) يج

.اند كه منظور نكاح موقت استو شيعه گفته،شودو از نظم آيه چنين برداشت مي. است

كه آيه در مورد دهيكي اينكه گفته ش:كندآلوسي هر دو گفته را در آيه ذكر مي) يد

آن قائل اي كه شيعه بهو دوم اينكه در مورد نكاح است نه متعهنكاح موقت است،

.هستند

و اشاره آيه ،ستصاص استمتاع همان انتفاع است و در اينجا كنايه از آميزش اج) يه

.ست كه مقصود از لفظ استمتاع نكاح است نه متعهااينبه سه وجه بر

كه يه در مورد عقد نكاح است نه نكاح موقت چنانكه كسانيهمانا آ: نقيطيش)يو

.كنندد اين چنين آيه را تفسير ميداننمعناي آنرا نمي

:و اينك بيان اين تفاسير به تفصيل

ذكر تفاسير اهل سنت) الف

:خداوندةجوزي در تفسير فرمودابن)1

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�

اى به عنوان فريضه-پس هر كس از زنان كه از او بهره بريد، مهرشان را«

.»به آنان بپردازيد- شده] مقرّر[
كه آن استمتاعي اين است يكي از آنها :ود داردجآن دو نظريه ودرباره:گويدمي

مجاهد و حسن و �عباسشود كه اين را ابنوسيله مهريه مينكاح بهدربارهاست كه 

.اندمهور گفتهجو 
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و از . باشدمعني استمتاع تا مدت مشخص شده بدون عقد نكاح ميبه: و دوم اينكه

. بعداً پشيمان شده استداداكه به جائز بودن نكاح متعه فتو:روايت شده�عباسابن

هبامنظور از آيه نكاح متعه بوده بعد: اندو بعضي از مفسرين قاري برخالف عادت گفته

وسيله روايات پيامبر در نهي از آن نسخ گرديده و اين تكلف و تحمل مشقتي است كه 

س آنرا ممنوع پس:ذن فرمودهبه نكاح متعه ا�زيرا پيامبرد ندارد،نيازي به آن وجو

و اما آيه . وسيله فرموده خود نسخ گرديده استبه�پيامبرةگردانيده است پس فرمود

:فرمايدزيرا خداوند در آن آيه مي،رساندجايز بودن متعه را نمي

�ββββ rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttFFFF öö öö6666 ss ss????ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîîšš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ� و اين بر نكاح صحيح داللت

:فرمايده ميكو معني فرموده خداوند:گويدزجاج مي.كندمي

�tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîîšš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒعقد ازدواج را انجام دهيد:يعني� .

�££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& و هر كسي كه رأي . مهريه آنان را به آنان بپردازيد:يعني�

.اين بدهد خطا كرده و نسبت به لغت جهل دارددربارهديگري را 

: فرموده خداوند

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ قول و شش در آن �####$$

.وجود داردنظريه

كند و آنرا به اش ترك ميآنچه زن از مهريه:همانا معناي آن اين است كه-1

بخشد در استفاده از آن بر شما گناهي نيست و اين نظريه از ابنشوهرش مي

.روايت شده استدزيو ابن�عباس

اگر بر دوام نكاح يا جدايي بعد از پرداخت مهريه راضي شديد بر :اينكهتعيين-2

.روايت شده است�عباسما گناهي نيست و اين هم از ابنش
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مهريه فقير گشتيد و بر شما اي شوهران گناهي نيست وقتي كه بعد از قرارداد-3

.در اينكه آنرا براي شما كم يا تبرئه كنند اين را ابوسفيان تميمي گفتند

و كه مدت متعه تمام شد گناهي در آن نيست كه مدت آن يا اجرهيعني زماني-4

داستان به و .سدي گفتهرا مهريه را بدون حالل كردنتان بر شما زياد كنند اين 

.گرددمتعه برمي

اش را به شوهرش ببخشد يا مرد نصف يعني بر شما گناهي نيست اگر زن مهريه-5

مهريه را كه قبل از آميزش با وي بر او واجب نيست به زنش پرداخت نمايد اين 

.را زجاج گفته است

يه در مورد زياد كردن و كم كردن و تأخير كردن و تبرئه كردن عمومي اينكه آ-6

.1قاضي ابويعلي گفته استرا است اين 

مورد نكاح متعه نازل كنند اين آيه در و بعضي گمان مي: گويدو الكيا الهراسي مي) 2

:كه آنان در مورد معني فرموده اهللا تعاليو آن چيزهائيشده است،

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™#### $$ $$ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒاحتمال گفته اين قائل را ندارد كه معني :اندذكر كرده�

.2كنندآنرا بر نكاح متعه حمل مي

شود ميدعلماء بعد از اجماع كساني كه به اجماع آنان اعتما: گويدامام نحاس مي) 3

ي نكاح متعه توسط قرآن و سنت و اقوال خلفام بودنشود بر حراو حجت واقع مي

تو مردي متكبر :وي گفتهو اينكه به�توسط امام علي�عباسراشدين و توقيف ابن

بن متعه را حرام كرده و در صحت اسناد آن از علي�هستي و اينكه رسول خدا

_________________________
.53-2/52التفسير زاد المسير في علم / جوزي در تفسير خودابن-1

.413–412القرآن ص أحكام -2
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. اختالف دارند�از رسول خدا�طالب و صحت طرق آن به روايت امام عليابي

: گويندبعضي مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&� كه هدف اين آيه نكاح است

.1و خداوند هيچگاه متعه را در كتابش حالل نكرده است

: گويديضاح ميقيسي در اإل) 4

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&� اين آيه در هنگامي نازل شد

با تو ازدواج :گفتمرد به زن ميمتعه را مباح فرمود،سه روز نكاح�كه رسول خدا

كنم تا فالن مدت بر اين اساس كه نه ميراث نه طالق نه شاهد داشته باشيم و من اين مي

معني نكاح تا مدتي معين بدون پس بنابر قول اول آيه به.كنممقدار را به تو پرداخت مي

پس معني آيه براساس اين :گويندد ميقول دوم را حسن و مجاه.باشدشاهد و ولي مي

ايد هرچند استمتاع كم باشدايد و كام گرفتهازدواج كردهآنان كه با آنها :قول چنين است

.وجوباً مهريه را به او بپردازيد

.پس استمتاع در اين قول نكاح صحيح است

: فرموده خداوند

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ ر كس بگويد ه�####$$

: همانا فرموده خداوند

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&سپس نازل شدهدر جواز متعه�

: فرموده خدا:گويدمي. نسخ شده

_________________________
.102الناسخ و المنسوخ ص النحاس في تفسير-1
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�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ نيز منسوخ است،�####$$

كه مدتي براي بر شما گناهي نيست زماني:زيرا معني اين آيه در نزد او چنين است

اي بيافزايد كه بر رهاايد تمام شود زن مدت استمتاع را زياد و مرد اجاستمتاع قرار داده

.اند قبل از اينكه خودش را تبرئه كندآن توافق كرده

اي هرابعد از فريضه اول او را راضي كند و با اجمرد اگر خواست : گويدسدي مي

همانا آيه استمتاع جزو آيات محكم : اما كسي كه گفته. ديگر تا مدتي ديگر با او بماند

خاين نيز محكم و غيرمنسو:گويدو منظور آن نكاح مباح صحيح است مي،قرآن است

زماني زن و :استباشد و معنايش نزد او چنين ياست و منظورش نكاح صحيح مباح م

.ش ببخشايد گناهي بر شما نيستاش به شوهرمرد بر اين توافق كردند كه زن از مهريه

.1اش چيزي براي وي گذاشت برايش حالل استاگر از مهريه:گويدزيد ميابن

و اين رأي مجاهد و حسن و يكي .صورت معلوم بپردازيدهايشان را بهيعني مهريه

متعه بدون نكاح تا مدت مشخص :و قول دوم آنكه.است�اسعبهاي ابناز رأي

.2گفته استعباسشده اين را ابن

: گويدنسفي در تفسيرش چنين مي) 6

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒايدزناني كه آنان را نكاح كرده:يعني�.

�££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&را مهريه ثواب تمتع است زيبدهيد،هايشان رامهريه:يعني�

گردد و بنابر ميبه آن بر) به(براي تبعيض يا بيان و ضمير در ) من(ي زنان و نبه مع) ما(

يا در ،فرض شده)مفروضة(:حال اجور واقع شده است يعني) فريضة(ن معناي فĤتوه

_________________________
.224-221منسوخه ص القرآن وقيس در اإليضاح مناسخ -1

.2/471قاضي ماوردي در تفسيرش -2
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فرض : [، و يا مصدر مؤكد است يعنياستضجاي ايتاء قرار داده شده زيرا ايتاء مفرو

]فريضةذلك 

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ در آن كه از �####$$

و يا در رد در مقدار مهريه بيافزايد،اش كم كند يا همه مهريه را بر وي ببخشد يا ممهريه

: خداوندته شده است همانا فرمودهو گف.آنچه از ماندن و جدا شدن بر آن توافق كرده

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ وسيله كه خداوند مكه را بهاي نازل شده كه در هنگاميمتعهدرباره�####$$

.1فتح كرد سه روز مباح بود و سپس نسخ گرديد�رسولش 

: گويدصاص ميج) 7

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒايدبا آنها آميزش كرده: يعني�

�££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& و اين مانند فرموده . ره آنها را بپردازيدابطور كامل اج�

:فرمايدخداوند است كه مي

�(( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ≈≈≈≈ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹\\ \\'''' ss ss#### øø øøtttt ÏÏ ÏÏΥΥΥΥ�)7/ نساء .(

:و فرموده خداوند

�ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù(( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©�)20/ نساء.(

و در اشارات آيه به . ينجا كنايه از آميزش استكه در او استمتاع همان آميزش است

.2و نكاح موقت نيستاشاره شده كه معني آيه نكاح است،سه طريق اين داللت

_________________________
.305-1/304التأويل التنزيل و حقايق مدارك -1

.2/146القرآن أحكام -2



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

$$$$�: گويدالدين نيشابوري در تفسيرش مينظام) 8 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�

يزش با عقد نكاح به وسيله آمايداي كه از آنان كام گرفتهوحهآن زنان منك:يعني

.�در نزد امام ابوحنفيهوت كردن صحيح بايا خل

�££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ساقط شده زيرا ]ضمير[راجع.بر آن) عليه(:يعني�

براي تبعيض يا ]من[نساء باشد و ]ما[و جائز است كه منظور به لفظ. معلوم است

لفظ استمتاع راجع به] بِه[ضمير درو. ابتداي استمتاع باشدتبيين باشد نه اينكه براي 

هاست هم به معني مهريهجورأُ. شودبه معني آن رجوع مي]آتوهن[شود و در مي

و . نامندو حيوان را اجر ميزيرا مهريه پاداش استمتاع است چنانكه بدل منافع خانه 

داء ا(]يتاإ[ت به معني مفروض يا در جايي لفظ در آيه حال اجور اس]فريضة[لفظ

يعني آن چنين . زيرا ايتاء مفروض يا مصدر مؤكد است. قرار داده شده است) كردن

و مخفي نيست كه اگر با آميزش از وي استمتاع بگيريد پرداخت . فرض شده است

گردد و اگر استمتاع فقط با عقد نكاح صورت گيرد نصف تمام مهريه واجب مي

آيه در مورد نكاح دائمي است و : اندبيشتر علماي امت گفته. شودمهريه پرداخت مي

د كه در صدر اسالم مباح انو بر آن متفق شده. كه مقصود نكاح متعه است:گفته شده

شيعه بر. و سپس اكثريت قريب به اتفاق امت بر آنند كه نسخ شده استبوده است

د كه مثال سابق حكم آن ثابت استآنن

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ كسانيكه آيه را �####$$

مقصود آيه چنين است كه هر گاه مهريه :اندكنند گفتهبر بيان حكم نكاح حمل مي

طور كلي ذمه مرد را از با مقدار معيني تعيين شده گناهي نيست كه زن از آن كم يا به

:پرداخت آن تبرئه كند مانند فرموده خداوند



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

�ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùtt tt ÷÷ ÷÷ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 tt ttãããã&& && óó óó xx xx««««çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ$$$$ TT TT¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡçç ççννννθθθθ èè èè==== ää ää3333 ss ssùùùù$$$$ \\ \\↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yyδδδδ$$$$ \\ \\↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ8888 ££ ).4/ نساء(�∆∆∆∆££

را با دلخوشى به شما ببخشند، آن را حالل ]مهريه[و اگر بخشى از آن«

. »گوارا بخوريد
اش را به شوهرش ببخشد يا مرد گناهي نيست در اينكه زن مهريه: گويدو زجاج مي

زنش را طالق داد با اينكه مكلف به پرداخت نصف ) آميزش(دخول وقتي كه قبل از

.مهريه است تمام مهريه را به او ببخشايد

ملحق كردن زيادي به مهريه جائز است زيرا رضاي طرفين بر آن : گويدابوحنيفه مي

كه با . شود و آن زياده ثابت استشود و گاهي بر نقصان آن نيز واقع ميزياده واقع مي

اما اگر قبل از آميزش وي را طالق داد زياده باطل و نصف .يزش كرد يا مردوي آم

.دهدمهريه موسوم در عقد نكاح را به خود اختصاص مي

شود و اگر آنرا قبض كرد مالك آن مي. است) بخشش(زياده همانند : گويدشافعي مي

كه اگر به اصل و دليل بر باطل شدن اين زياده آنست. شوداگر آنرا قبض نكرد باطل مي

گيرد كه اين كار به دليل و عقدي ديگر صورت ميرفعمهريه ملحق شود يا عقد اول 

كه عقد اولي نيز باقي گيرد در حالياجماع باطل است و يا اينكه عقدي ديگر صورت مي

كه آيات را بر نكاح متعه حمل و اين تحصيل حاصل است و معني ندارد و كساني. است

كه مرد بعد از فريضه كه همان مقدار اجر و ايام از :مقصود آيه اينست: نداكنند گفتهمي

ره و تعداد روزها اقبل تعيين شده است حجتي ندارد كه آنرا علت كم يا زياد كردن اج

ره را بيشتر اتو تعداد روزها را زياد كن من هم اج:پس اگر به زن گفت. قرار دهد

.1زوري در كار نيستباشد و كنم با اختيار زن خودش ميمي

:شنقيطي هنگام تفسير آيه) 9

_________________________
.18-4/15الفرقان القرآن و رغائب غرائب -1



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&اين عبارت اوست :گويدمي�

شان را نيز در مقابل اين هايگيرد مهريههاي خود كام ميمنكوحهچنانكه شما از :يعني

:اين معني اشاره دارد مانند آيهقرآن كريم بهاز كام گرفتن به آنها بپردازيد و آياتي چند 

�y#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ44 44 || ||ÓÓÓÓ øø øøùùùù rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////�)21/ نساء.(

كه بعضي از شما به بعضي گيريد در حاليچطور آن مال را پس مي«:يعني

.»ايدديگر رسيده
) رسيدن بعضي به بعضي ديگر(]إفضاء[ظايد سپس لفمباشرت و آميزش كرده:يعني

:هآيكند عيناً همان استمتاع مذكور دركه صراحتاً سبب استحقاق مهريه كامل را بيان مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&باشدمي�.

:و آيه

�(( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ≈≈≈≈ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹\'''' ss ss#### øø øøtttt ÏÏ ÏÏΥΥΥΥ� و�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss††††öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999ββββ rr rr&&&&(( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????!! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu$$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©نه اينكه نكاح موقت چنانكه . پس آيه در مورد عقد نكاح است�

.1گويندفهمند چنين ميبعضي كه مفهوم آيه را نمي

$$$$�و اين يمين عبارت اوست: گويدميالدين در تفسير جاللين و جالل) 10 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù�

�ΛΛΛΛكسييعني پس  ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ �كام گرفتيد�####$$ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ� با آميزش با وي از كسي كه

££�ايدازدواج كرده ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ايدايي كه براي آنها قرار دادههمهريه�

_________________________
.1/384القرآن بالقرآن إيضاح أضواء البيان في-1



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

��ŸŸةًيضَرِفَ� ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss????و آنانشما�� ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////

ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ .1ا بعضي از آن و يا زياد كردن بر آناز برداشتن آن ي�####$$

: گويدشيخ عبدالكريم خطيب در تفسيرش مي) 11

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&� ره اكه در اينجا اجاستمتاعي

واج آنرا براي مرد محقق در مقابل آن خواسته شده عبارت از آن چيزهائي است كه ازد

ايه خوشي م) دختر و پسر(ز قبيل آرامش و انس نفسي و روحي كه اعم از اسازد،مي

و كرامت همراه با عفت و جسديرسد به سير كردن غرايز جنسي تا ميزندگي هستند 

$$$$�در آيه] ما[و حفظ آبرو شخصيت و لفظ  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ� اسم موصول

زماني كه از باشد كه در مقابل آن عقالءمي] منْ[ول از لفظ دبراي غير عاقل است كه مع

و انتخاب نظم قرآن بر اين اسلوب يكي از اعجاز . قرار داردشده استآنها طلب ازدواج 

وجود دارد اين احساس را به قلب ]ما[زيرا اسرار و تعظيمي كه در كلمه . آن است

يد امانت بزرگي داريد تحمل خواهيد انجام دهكند كه اين ازدواجي كه ميمردان القاء مي

و احساس اينكه اين ازدواج نعمتي بزرگ از نعمات خداوند است براي كسي ،كنيدمي

.2معرفت كشف اسرار و مواقع خير و خوب آنرا داشته باشد

زن عالمي وسيع مانند دريا است كه در اعماق آن لؤلؤها و مرواريدها مخفي است 

يوانات صيدي ديگر نيز پراكنده هستند و صيد كردن ها و حهمانطور كه اندرون آن ماهي

در اين دنيا به مهارت و زيركي نياز دارد كه در غير اينصورت عاقبت خوبي نخواهد 

.دهدداشت و آنچه كه نبايد روي دهد رخ مي
_________________________

.59الجاللين، ص -1

.753- 5/740القرآن للقرآنالتفسير-2



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

: اندبساري از مفسرين فرمودهخاطر بسپار و اينكهاين را به

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒاند و همانا فرموده ردهرا بر نكاح متعه موقت حمل ك�

££�: خداوند ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&� اشاره به پولي است كه مرد در مقابل استمتاع به زن

.كندتقديم مي

مفهومي كه عليرغم . بخشدخود اين معني و مفهوم را نميقو آيه كريمه در منطو

است كه قرآن از توضيح تمام جوانب آن صري دخيل ناينكه در وضع و نهان آن ع

امساك كرده و آن عنصر قضيه ازدواج است كه خداوند آنرا بر مرد حالل يا حرام كرده 

�ππππ: اينكه اين مفهوم با فرموده خدااست عليرغم  ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù� كه صفت مالزم مهريه است

££�كه خداوند در جمله  ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùùرموده تناقض به آن اشاره ف�

همانطور كه با آيات. دارد

�öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùçç çç**** öö öö1111 xx xxîîîîšš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒθθθθ èè èè==== tt ttΒΒΒΒ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù44 44 xx xxöööö tt ttGGGG öö öö//// $$ $$####uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρyy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒyy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùùãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ

tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ).7- 5/ مؤمنون(�####$$
] بـر [مگر بر همسرانشـان يـا   .دارندنگاه مى] پاك[هايشان را و آنان كه شرمگاه«

پـس هـر كـس    .نكـوهش نيسـتند  ] سـزاوار [بى گمان اينـان  . ملك يمينهايشان

.»فراتر از اين بجويد، اينانند كه تجاوز كارند] راهى[
.تضاد داردتناقض و 

آيد كه از آن چهار زن به حساب نميزني كه در متعه مطرح است زوجه نيست زيرا 

گيرد و از او بعد از آنها حق گرفتن زن ديگري ندارد و ارث نمي. براي مرد مباح است
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همانا قرآن كريم از . باشداليمين مرد متمتع نميكشود همانطور كه ملارث گرفته نمي

ه وان شاهد بر قضيعناي كه آنرا بهو آيه. ميان نياوردهمباح بودن نكاح موقت بحث به

كنند كه آيه با آن استدالل مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&� است فقط براي تثبيت حكمي از

و آنهم بخاطر صحت عقد ازدواج . و آن حكم وجوب مهريه است. نكاح دائم است

.1باشدمي

:گويدس در تفسيري مييساعلي شيخ محمد ) 12

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�]واقع بر استمتاع ]ما

مانند فرموده ]فĤتوهن اجورهن عليه[:يعني. در خبر محذوف استعائداست و ضمير 

:خدا

� yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρuu uu**** yy yy9999 || ||¹¹¹¹tt tt���� xx xx���� xx xxîîîî uu uuρρρρ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ tt ttããããÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ ).43/ شوري(�####$$

.»پوشي كند و اين از امور بزرگ استكه صبر كند و چشمبراي كسيو«
]منه[:يعني

به ]به[نساء واقع شود و ضمير موجود دربر]ما[كه لفظو همچنين جائز است 

]فريضة[به اعتبار معني و مفهوم و لفظ]منهن[گردد و در اعتبار لفظش به آن باز مي

مهور باشد زيرا در ]جورأ[د و مقصود از كلمهشومال ميبراي لفظ فرض محذوف استع

.پس اُجره نامگذاري شده است. مقابل استمتاع قرار دارد

_________________________
.753- 5/740القرآن للقرآن التفسير-1
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�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ از كسي كه بعضي �####$$

دهد كه ميكند به ازدواج دستور بخشد و يا بر آن زياد مياش را به مرد ميمهريه

جائز كرده وجينزهاي زنان را بپردازند و كم كردن آنرا بعد از اتفاق بر رضايت مهريه

.است

درباره:بنابراين آيه در مورد نكاح متعارف در بين مردم نازل شده است و گفته شده

چنين است كه مرد زني را تا مدتي معيني در مقابل مالي معلوم متعه نازل شده و آن

كند اي نكاح ميند و مرد زني را براي مدت معلومي يك شب يا دو شب يا هفتهاجاره ك

و علما بر اين . كندكند سپس وي را ترك ميبا ثبوت يا غيرثبوت و با او آميزش مي

كه نسخ شده :انداتفاق دارند كه متعه جائز بوده سپس اختالف پيدا كردند جمهور گفته

هست كه گفته نسخ شده و از او روايت شده كه �عباساست و آنجا روايتي از ابن

.قبل از مرگ پشيمان شده است

متعه نيست زيرا خداوند محرمات را در نكاح دربارهاينست كه آيه حو رأي ارج

.متعارف بيان كرده است سپس غير اين محرمات در اين نكاح را ذكر كرده كه حاللند

ا حديث نسخ شده است به دليل اينست كه حكم متعه ثابت شده كه بحو رأي راج

از متعه زنان و خوردن گوشت �همانا رسول خدا: كه گفته�حديث مالك از علي

.1گوش اهلي نهي فرموده استدراز

:گويدشيخ محمد سيد طنطاوي در تفسيرش مي) 13

:فرمايدخداوند مي

_________________________
.145-76األحكام، ص آيات-1
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�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒر عائد بر خبر محذوف شود و ضميبر استمتاع واقع مي�

.]جورهن عليهفĤتوهن أ[است يعني 

پس آنچه از زنان از طريق نكاح صحيح نفع و لذت گرفتيد : و معني آن چنين است

.اجره آنها يا مهريه آنها را پرداخت كنيد

اعتبار جنس و صفت بر زنان رجوع شود و ضمير را به] ما[و درست است كه لفظ

صورت جمع با توجه به]منهن[با توجه به لفظ آن و در ]هب[صورت مفرد در كلمه به

.به معني آن بر زنان ارجاع داد

براي تبعيض يا بيان است و جار و مجرور در محل نصب ]منهن[در ]من[و لفظ 

صورت به]منهن[با توجه به لفظ آن و در ]به[صورت مفرد در كلمه حاال ضمير را به

.ر زنان ارجاع دادجمع با توجه به معني آن ب

براي تبعيض يا بيان است و جار و مجرور در محل نصب ]منهن[در ]من[و لفظ 

هر فردي و يا آن فردي كه از آن لذت : چنين استاست و معني آن]به[حال از ضمير 

. گيريد و زن باشد يا بعضي از زنان باشد مهريه آنان را در مقابل آن استمتاع بپردازيدمي

جاي اند زيرا بهمهر است و مهريه را اجره نامگذاري كرده: ]جورأ[ز كلمه و مقصود ا

.ت زن است نه خود زنعمنف

بر اين اتفاق دارند كه متعه جائز بوده سپس اختالف پيدا كردند، جمهور ءو علما

نسخ نشده :هست كه گفته�عباسكه نسخ شده است و آنجا روايتي از ابن:اندگفته

متعه نيست زيرا خداوند محرمات را در نكاح دربارهاينست كه آيه حاجو رأي ر. است

و . متعارف بيان كرده است سپس غير اين محرمات در اين نكاح را ذكر كرده كه حاللند

اهللا عليكم ذلك رضف: راي فعلي محذوف است و چنين استمصدر تأكيدي ب] فريضة[
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يعني مهريه آنان را . روضه استمعني مفبه]جورأ[، يا حال است از كلمه فريضة

.بپردازيد در حالي بر شما واجب است

دارد كه اگر يكي از آنها با رضايت خود از حق خود تنازل سپس خداوند بيان مي

:فرمايدمي. كرد يا جزئي از آن را بخشيد گناهي مرتكب نشده است

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ $$####¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββ%%%% xx xx....$$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã

$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmmايد گناهي بر شما نيست در آن چيزي كه شما و آنان بر آن راضي شده: يعني�

كه با رضايت اگر مقداري از آن مهريه يا همه آنرا ببخشيد يا به آن اضافه كنيد مادامي

.ايدو بر خود واجب كردهخودتان باشد و بعد از انفاق شما بر آن مقدار كه نام برده 

:وند متعال آيه كريمه را با عبارتو خدا

�¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββ%%%% xx xx....$$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmmدهد تا اين آيه را بيان كند كه آنچه را ادامه مي�

كند به مقتضي علم محيط و شامل خود و حكمتي كه هر چيز را در جاي تشريع مي

.باشدگذارد ميخود مي

را يمه ادامه پيدا كرده و بعضي از زناني كه خداوند نكاح آنانبيني كه آيه كرمي

كند، سپس آنرا بيان عبارتي جامع بيان ميحرام و آنهايي كه نكاح آنان را حالل نموده به

به زن گرفتن از طريق نكاح صحيح دارند اعطاء كند كه خداوند بر مرداني كه عالقهمي

ز آنان واجب گردانيده و گناهي بر آنان نيست كه مهريه آنانرا در مقابل لذت گرفتن ا

وي ببخشد يكي از زوجين از حق خود بر طرف مقابلش گذشته يا بعضي از آنرا به

.كه با گذشت خود و بعد از نام مهريه مقدر باشدمادامي
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كنند و آن اين را بخاطر بسپار، و بعضي از مردم اين آيه را بر نكاح موقت حمل مي

اينكه مرد زني را در مقابل مالي معلوم تا مدتي معين نكاح كند تا از وي عبارتست از 

.لذت بگيرد

: زيرا معني فرموده خداوند: گويندمي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùùآن زناني : چنين است�

ايد مهريه آنرا به آنان آنان آميزش كردهايد و با نكاح كردهوسيله نكاح متعهكه آنانرا به

و شكي نيست كه قول از راستي دور است، زيرا معلوم است آن نكاحي كه . بپردازيد

كند، همان نكاح صحيح با شرائطش آورد و صفت زناكار را از زوج دور مياحصان مي

:است، آن نكاحي كه خداوند آنرا با آيه

�¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& uu uuρρρρΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒuu uu!! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒββββ rr rr&&&&(( ((####θθθθää ääóóóó tt ttFFFF öö öö6666ss ss????ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθøø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîî

šš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ44 44$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθèè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθãã ãã____ éé éé&&&&ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù4�

)24/نساء(

مالهايتان از روى ] صرف[و فراتر از اينها براى شما حالل گرديده كه با «

پس هر كس . طلب كنيد] توانيد آنان رامى[پاكدامنى نه از روى شهوترانى 

به - شده] مقرّر[اى به عنوان فريضه-از زنان كه از او بهره بريد، مهرشان را

.»آنان بپردازيد
كند كه پس حمل آيه بر نكاح متعه باطل شد، زيرا آيه از نكاح صحيحي بحث مي

و ارضاء شهوات يابد و منظورش ريختن آب مني بدون نفعپاكدامني با آن تحقق مي

$$$$�:اين نص قرآني: اندبعضي از علماء گفته. تسني yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ ÏÏـ ####$$ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù44 بعضي از مفسديني كه معني روابط حرام شده بين زن و مرد را �44

اين نص قرآني به كنند و آن استدالل ميفهمند، براي مباح كردن نكاح موقت بهنمي

از اين معني فاسد دور است زيرا تمام آيات با زه دوري طرفداران متعه از هدايتاندا

كنند و متعه حتي در كالم طرفداران آن با قبل و بعدش در مورد عقد ازدواج بحث مي

.شودعقد نكاح نام برده نمي

كنند كه در ميروايت�شوند كه از رسول خدا و با اين حال به عبارتي متوسل مي

آنرا در غزوه�عباسبعضي از غزوات آنرا مباح و سپس نسخ كرده است و اينكه ابن

آنرا نسخ كرده است �ها مباح كرده است كه اين استدالل باطل است زيرا رسول خدا 

كنند يا همه را قبول آويز خود ميو بر آنها واجب است كه وقتي روايت مسلم را دست

كند و بقاي مشروعيت سوي نسخ اشاره مينرا ترك كنند كه تمام روايت بهكنند و يا آ

.1شماردمتعه را مردود مي

بعضي از علماء : گويدمي» تفسيرالساس في األ«ي در تفسيرش حوو سعيد ) 14

$$$$�:فرموده خدا yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ ÏÏـ ####$$ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù4� نكاح بررا

دهد در كنيم چنين مفهومي را نميكنند، در حاليكه نص را مشاهده ميمتعه حمل مي

حرامي متعه طبق سنت نبوي مقرر و ثابت است، پس مدار . مورد نكاح متعه باشد يا نه

آيه بر نسخ است، اگر چنين از آن برداشت كنيم كه در مورد متعه است بوسيله سنت 

منسوخ است، و برداشت كنيم كه در مورد متعه نيست غيرباشد و اگر از آنمنسوخ مي

دليل عمده بر تحريم متعه حديث ثابت در صحيح بخاري و مسلم از اميرالمؤمنين علي 

در روز خيبر از نكاح موقت و خوردن �رسول خدا«: فرمايدطالب است كه ميپسر ابي

_________________________
.3/144» الوسيط«-1



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

لجهني ابن معبدهو در صحيح مسلم از سبر. »گوشت درازگوشان اهلي نهي فرمودند

اي مردم من به شما «: بودم كه فرمود�با رسول خداهكه روز فتح مك:روايت شده

اجازه نكاح موقت را داده بودم و همانا خداوند آنرا تا روز قيامت حرام گردانيد هر 

.1»ايد چيزي پس نگيريدكه از اين زنان در نزد اوست آنرا آزاد و آنچه به آنان دادهكسي

:گويدمي» التفسيرفي رحاب«عبدالحميد كشك در تفسير خود ) 15

�¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&&ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒuu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒββββ rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttFFFF öö öö6666 ss ss????ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîî

šš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ44 44$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&

ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�) 24/ نساء(

مالهايتان از روى پاكدامنى نه از ] صرف[ل گرديده كه با براى شما حال«

پس هر كس از زنان كه از . طلب كنيد] توانيد آنان رامى[روى شهوترانى 

به آنان -شده] مقرّر[اى به عنوان فريضه- او بهره بريد، مهرشان را

.»بپردازيد
لي كه در كه خداوند حق قيموميت بر زن و رياست منزوقتي: و سر آن چنين است

ره را فرض اكنند را به مرد سپرده است، و در مقابل استمتاع، پاداش و اجآن زندگي مي

شود و عدالت بين همسر و شوهر را به اتمام وسيله آن خوشحال ميكرده است، كه به

.رساندمي

و خالصه اينكه هر زني كه از وي نفع و تلذذ را بوسيله ازدواج خواستار شديد، 

ايست كه ايد به آنها بپردازيد و آن فريضهه هنگام عقد بر آن توافق كردهاي كمهريه

بدين صورت كه مهريه در هنگام عقد نكاح فرض و . خداوند بر شما واجب كرده است

_________________________
.»األساس في التفسير المجلد الثاني«-1



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

شود، فالني فالن زن را شود و ادا كردن آن نيز نامبرده شده است و گفته ميمشخص مي

هاي ريه فرض و قرارداد كرده است و فرمودهعنوان مهعقد نموده و هزار سكه را به

�ôô:خداوند تعالي ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;;ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù��$$$$ tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ss ss9999££ ££ èè èèδδδδθθθθ ?? ??¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss????÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&(( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� ss ss????££ ££ ßß ßßγγγγ ss ss9999

ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�)237-236/ بقره .(

شود و در حكم با مقرر كردن در عقد نكاح مهريه واجب مي. باشنداز اين جمله مي

گيرد، و عادت چنين است كه قبل از آميزش همه و يا اكثر آن ر ميبخشيده شده قرا

كه قبل از آميزش زنش را شود كسياما تمام آن بعد از آميزش واجب مي. پرداخت شود

دخول چيزي از آن را گردد و اگر كسي قبل ازطالق دهد نصف مهريه بر وي واجب مي

�ŸŸ.ددگرپرداخت ننمود و بعد از آن تمام مهريه واجب مي ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù

ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ و هيچ تنگنايي بر شما نيست زماني بر كم :يعني�####$$

كردن مهريه يا ترك كردن آن و يا زياد كردن آن، بعد از تقدير آن كه توافق گرديد، زيرا 

كه هر دو در زير سايه بخش استهدف از ازدواج فراهم كردن يك زندگي رضايت

مودت و رحمت و مهرباني و آرامش آن استراحت كنند و شارع حكيم احكامي را براي 

.داردشما تشريع كرده كه خوشبختي فرد و امت و ترقي امور خاص و عام را در بر

�¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββ%%%% xx xx....$$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm� و با حكمت خود احكامي را براي بندگانش تشريع

از جمله اين خير و . آورنداگر به آن تمسك جويند خير و صالح را بدست مينموده كه 

مصلحت اين است كه عقد نكاح را بر آنان واجب كرده كه حفظ اموال و نسب را در بر 

خواهد از زن كام بگيرد مهريه واجب كرده تا با قبول قيموميت كه ميدارد و بر آن كسي

زوجين اجازه داده آنچه را كه خير در بر دارد و رياست مرد بروي همتا باشد سپس به



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

انجام دهند اينكه با رضايت خود تمام مهريه يا بعضي از آنرا ساقط و يا بر مقدار مقرر 

.آن بيافزايند

و نكاح موقت كه نكاحي است تا مدت معيني مانند يك روز يا يك هفته يا يك ماه، 

در غزوات براي اينكه �خدادر صدر اسالم به آن اجازه داده شده است و رسول

اند برايشان مباح كرده، كه يك بار يا دو بار از ترس اينكه اصحاب از زنانشان دور بوده

مبادا يكي مرتكب زنا بشود به آن رخصت داده است، و اين از قبيل مرتكب شدن يكي 

كه ازاز دو چيز است كه ضررش كمتر است، سپس براي ابد از آن نهي نمود زيرا كسي

دليل است بهنيست، بلكه هدفش فجور و زنا كردناو كام گرفته شده هدفش پاكدامني

امت و نهي عمر از آن در زمان احاديث صريح به تحريم ابدي نكاح متعه تا روز قي

ت خود و بلند كردن صدا بر منبر به تحريم آن و اقرار و سكوت اصحاب در برابر خالف

.1دانيماو نكاح متعه را حرام مي

: بزرگان اهل تفسير از اهل سنت معتقدند كه آيه در مورد نكاح قرآني است از جمله

كثير و صاص و الكيا الهراسي و ابنجالجوزي و الزجاج و طبري و نحاس و ابن

در نكاح هوسي و رشيد رضا و السايس و خطيب و طنطاوي، تفسير آيلاآلشوكاني و

در مورد :گويندسپس رأي آنان را كه مي. اندردهصحيح را معتبر دانسته و بر آن اجماع ك

.اندنكاح متعه است را حكايت كرده

ندارند و اينك نظردوم اينكه اهل تشيع بر نزول اين آيه در مورد نكاح موقت اتفاق

:كنيمآنرا بيان مي

_________________________
.»880-5/879المجلد األول «التفسير في رحاب -1
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:ذكر تفاسير شيعه)ب

$$$$�: گويدطبرسي در تفسير اين آيه مي-1 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ ÏÏـ ####$$ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù

     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù44 جا رسيدن به مطلوب و هدف از استمتاع در اين:گفته شده�44

زيد و سدي، از حسن و مجاهد و ابن... مباشرت و انجام مطلوبش از لذت است

شان ايد مهريهآنچه از زنان بوسيله نكاح از آنان لذت برده: بنابراين معنايش چنين است

عباس و سدي و ابناز ابن. كه مقصود آيه نكاح متعه است:و گفته شده. را بپردازيد

.1...سعيد و گروهي از تابعين روايت شده و اين رأي و مذهب پيروان شيعه امامي است

: گويدمي3/165و طوسي در تفسيرش التبيان -2

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù�ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ ÏÏـ ####$$ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�

: اندو سدي گفته{عباسو ابن! نكاح است:گويندزيد ميو ابنمجاهدحسن و 

.2آن نكاح موقت است و اين مذهب ماست

$$$$: فرموده خدا: گويدمي2/31» الجواهرالثمين«عبداهللا شبر در تفسيرش -3 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù�

ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ ÏÏـ ####$$ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ� زنيكه ايد، يا آن گرفتهآن زن از منكوحات كه از وي كامشامل

.3ايدبوسيله آميزش يا عقد كردن از او كام گرفته

_________________________
.5/71البيان مجمع -1

.3/165التبيان -2

.2/31الجواهرالثمين -3
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$$$$: گويدمي» كنزالدقائق«و شيخ محمد مشهدي در تفسير خود -4 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù�ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ ـ ####$$

ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒايد، آن زنيكه بوسيله آميزش يا عقد آن زن از منكوحات كه از وي كام گرفته�

.1ايدكردن از آنان لذت برده

فرموده : گويدمي» المجيدالجديد في تفسيرالقرآن«زواري در تفسير خود شيخ سب-5

�ΛΛΛΛخدا ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ منظور نكاح :و گفته شده است.2ايدبا لذت از آنان كام گرفته:يعني�####$$

سعيد و گروهي از تابعين، كه آن رأي مذهب عباس و سدي و ابناز ابن... متعه است 

).باشدپيروان اماميه مي

بلكه بر ،گيريم كه بر نزول اين آيه بر نكاح متعه متفق نيستندز اين اقوال نتيجه ميا

تشريع متعه بوسيله اين آيه نيز اتفاق ندارند، پس اين اتفاق اهل تفسير شيعه و سني بر 

!از سوره نساء كجاست؟24مشروعيت نكاح متعه بوسيله آيه 

كنند نامعني نكاح قرآني تفسير ميبهاينكه دانستيم اغلب اهل تفسير آيه رابعد از 

باشد با توجه به اين داليل قاطعي كه آيه در مورد نكاح دائمي مي:بايد بگوييم كهچاراً 

. قويترين داليل و برهان مستند استوجود دارد و شكي در آنها راه ندارد و اين رأي به

ها حجتكنيم تا يل ذكر ميهمين خاطر بقيه شبهات طرفداران متعه را همراه با دالبه

.كارگرتر و داليل آنها را بيشتر باطل كند

)2(جواب شبهه 
بخشد كه در مورد متعه باشد همانا آيه كريمه در منطوق خود اين مفهوم را نمي

رغم اينكه عنصري در اين دخالت دارد كه قرآن تمام جوانب آنرا بيان نكرده است و علي

_________________________
.»كنزالدقائق«-1

.»المجيدالجديد في تفسيرالقرآن «-2
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زناني است كه خداوند نكاح آنها را حالل يا حرام نموده اين عنصر قضيه ازدواج و آن 

ن دليل نظم آشمارد، بلكه بهكند كه نكاح متعه را جايز مياست آيه بر آن داللت نمي

ندارد و آن » لمتعةا«هيچ ارتباطي با موضوع ما كهدر حالي. حجت بر عليه خودشان است

ورد نكاح دائمي مشروع زنان است باشد بلكه آيه در ماستدالل در غير موضوع بحث مي

كند، پس استدالل آنان كه آيات قبل و بعد از آن و نظم آيات بر اين معني داللت مي

مردود و متضاد با اسلوب و بالغت لغت است، داليل زير تو را بر صدق اين ادعا 

:كندراهنمايي مي

حشان حرام است ب و خويشاوندان كه نكارخداوند آن زنان را از اقا:سوابق آيه) أ

: فرمايدرا بيان مي
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انـد، ازدواج مكنيـد مگـر    ازدواج كـرده ] با آنان[و با كسانى از زنان كه پدرانتان «

ناشايسـت و  ] كـار [، چرا كه ايـن  ]كه خداوند آن را بخشيده است[آنچه گذشت 

مادرانتـان و دخترانتـان و خواهرانتـان و    ] نكاح[.باشد و بد راهى استمنفور مى

و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان كه شما هايتانهايتان و خالهعمه

اند، و خواهران رضاعيتان و مادران زنانتان و آن دختـران همسـرانتان   را شير داده

-ايداند، از آن زنانتان كه با آنها آميزش جنسى كردهكه در كنار شما پرورش يافته

و همسـران آن  -نيسـت و اگر با آنها آميزش جنسى نكرده باشيد، گناهى بر شما

پسرانتان كه از صلب خودتان هستند و آنكه بين دو خواهر جمع كنيد، بـر شـما   

و .مگر آنچه گذشته است، كه خداوند آمرزنده مهربان اسـت . حرام گرديده است

»بر شما حرام شده است[جز ملك يمينتان ] نيز[زنان شوهردار 

ن آيهمضمو) ب
: فرمايدسپس خداوند مستقيم مي
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را بر ] اين حكم[خداوند .] بر شما حرام شده است[جز ملك يمينتان «

شما مقرر داشته است و فراتر از اينها براى شما حالل گرديده كه با 

توانيد آنان مى[مالهايتان از روى پاكدامنى نه از روى شهوترانى ] صرف[
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به -مهرشان راپس هر كس از زنان كه از او بهره بريد، . طلب كنيد] را

و در آنچه پس از مهر مقرّر . به آنان بپردازيد-شده] مقرّر[اى عنوان فريضه

بى گمان خداوند . كنيد، گناهى بر شما نيست] و توافق[به آن تراضى 

.»داناى فرزانه است

هاي آيه در آيات ديگردنباله) ج
:فرمايدسپس خداوند مي
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نداشته باشد كه با زنان آزاد مؤمن ] مالى[و هر كس از شما توانايى «

اند، ازدواج كند و ازدواج كند بايد از ملك يمينهايتان كه كنيزان مؤمنات

با آنان . يكديگريد] جنس[از ] همه. [خداوند به ايمان شما داناتر است

دواج كنيد و مهرشان را به شايستگى، در به اجازه سرپرستشان از) كنيزان(

حالى كه پاكدامن باشند نه پليدكار و نه دوست نهانى گيرنده، به آنان 
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آن گاه چون شوهردار شدند، اگر مرتكب زنا شوند نصف عذابى را . بدهيد

براى ] حكم ازدواج با كنيزان[اين . كه زنان آزاد دارند، خواهند داشت

بترسد و آنكه صبر كنيد، براى شما بهتر است كسى از شماست كه از گناه 

.»و خدا آمرزنده مهربان است
و حق است كه مضمون آيات از اول تا آخر مخصوص نكاح دائم است و مانع از 

موقت داللت بر نكاح و از اينكه ،اين است كه نكاح متعه در وسط آن قرار داده شود

كند، پس استدالل نرا تنظيم ميكند زيرا يكي بودن مضمون آيات، موضوع و احكام آ

باشد و اگر به ي ميروزوري است و تأويل آيه زكردن بر اين آيه بر جواز نكاح موقت 

:يابيآيات قبل و بعد اين آيه توجه كني تأكيد اين نظر را مي

yϑ$�:فرموده خداوند) 1 sùΛ ä÷ètG ôϑ tG ó™$#كاح مشروع است منظورش استمتاع بوسيله ن�

موضوع نكاح دائم مشروع دربارهزيرا منطوق آيه از اول تا آخرش ! )متعه(نه اين زنا 

:فرمايدكند، باري ميرا ذكر مي» نكاح«باشد، خداوند سه بار لفظ مي

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss????$$$$ tt ttΒΒΒΒyy yyxxxx ss ss3333 tt ttΡΡΡΡΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uušš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####�

: فرمايدو بار ديگري مي

� tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ»» »»ωωωω öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛββββ rr rr&&&&yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ6666ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ�

££�: فرمايدو در مرتبه سوم مي ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùùÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&�

$$$$�:سپس فرموده خداوند. و متعه و اجاره را ذكر نكرده است yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####�

و حمل عبارتي كه در وسط قرار گرفته شده با قطع قبل و شود،بر نكاح حمل مي

زيرا اگر عطف با حرف فاء . شكار كالم خداوند استبعد آيه بر نكاح متعه تحريف آ

شود و فاء ما بعد خود را به ما قبل صورت گيرد مانع از قطع معني ما بعد از ماقبل مي
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شود كه شود، پس معلوم ميدهد و اگر چنين نباشد نظم قرآني از هم تفكيك ميربط مي

$$$$�:خداوند ةفرمود yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ ي صحيح حمل شود نه اينكه بر نكاح بر نكاح دائم�####$$

موقت حمل شود و چنانكه در علم نحو آشكار است عطف از اين انقطاع ممانعت 

....كندمي

كرد و كالم اول در كرد، نظم هر سه آيه را مختل ميو اگر اين جمله متعه را بيان مي

.يح نيستشد كه از جهت لغوي صحشد و تفريع با حرف فاء مياصل نكاح بيهوده مي

�ββββ:همانا فرموده خداوند) 2 rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttFFFF öö öö6666 ss ss????ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ� چنين است كه

عنوان مهريه به زوجه و يا بعنوان آنان براي شما حالل شده تا با اموالي كه بهماسواي

نياز شدن هر كدام پردازيد و از وي طلب نكاح كنيد و با توجه به بيميپول به كنيز

يله ديگري مانع از استمتاع با محرمات شوند، زيرا فطرت مرد را به وصلت با زن بوس

.كندوزن را به وصلت با مرد بوسيله ازدواج دعوت مي

شود كه پس احصان يا پاكدامني همين اختصاص است كه مانع بيراهه رفتن نفس مي

دند هدف از كرهر مردي با هر زني و هر زني با هر مردي وصلت كند و اگر چنين مي

تراشند و لذت را بر اين كار فقط مشاركتي در ريختن آب مني بود كه فطرت آنرا مي

يك مرد است تا هر دادند و مصلحت خواهان اختصاص هر زني بهمصلحت ترجيح مي

كنند و اگر مقصد كمك همديگر دو خانواده را تشكيل دهند و در ترتيب فرزندان به

باشد كه هر ماهي تحت نكاح مردي و هر متعه موجود ميمنتفي گردد بطوريكه در زن

باشد روزي در آغوش بازي كردن مردي است آن وقت زن ممتعه هدفش پاكدامني نمي

گردد كه بلكه تنها هدفش زنا كردن است و داعيه فطري در ريختن آب مني منحصر مي

...گيردآن همان بالي عمومي است كه شعله آتش تمام امت را در برمي
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معني عفت و حفظ نفس و منع آن از آنچه غضب و خشم احصان در اينجا به

يعني نكاح شرعي صحيحي را انجام دهند كه آنها را . باشدانگيزد ميخداوند را برمي

.آيدحفظ كند و احصان فقط در نكاح صحيح بدست مي

ني كه به آيد و نزد كسادهد محصن بشمار نميزيرا كسي كه نكاح متعه را انجام مي

) نكاح كنيز(دهند حكم احصان فقط با عقد دائم يا ملك اليمين نكاح متعه اجازه مي

گردد شود، پس متعه با اين قيد باطل ميشود و نكاح موقت باعث احصان نميثابت مي

متعه :گويند كهشود و طرفداران متعه ميزيرا احصان بوسيله نكاح صحيح حاصل مي

ر ماه پس مقصود نكاح موقت احصان نيست، زيرا زن متعه هگردد، موجب احصان نمي

گيرد دست مردي است، پس مردي كه از او كام مينزد مردي بلكه هر روز مسخر

گردد كه هدفش احصان نيست بلكه زنا و فسق و فجور است، پس بر آنها الزم مي

.استمتاع را به نكاح صحيح تفسير كنند

: فرموده خداوندهمانا) 3

�uu uu**** öö öö1111 xx xxîîîîšš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒيعني در حالي كه زناني . زنا نكنيد و آب مني را بريزيد:يعني�

ايد و از آنها محافظت كنيد تا با بيگانگان ارتباط برقرار نكنند و خود اختصاص دادهرا به

هدف شما از آنان نيز ارضاي شهوت و ريختن آب و خالي كردن ظروف مني نباشد، و 

اري كردن آنست و زنا را جه شده كه به معني ريختن آب و كلمه سفاح از تسفح، گرفت

باشد و اند زيرا فرد زناكار هدفش فقط ريختن نطفه ميبه آن كلمه نامگذاري كرده

گيرند، كه اين به اهداف شريفي كه خداوند بعد از نكاح آنرا تشريع نموده در نظر نمي

يختن آب مني در رحم ميباشد و اينطور كه وقتي زنا تنها ر. كندتحريم متعه اشاره مي

خداوند آنرا سفاح نامگذاري كرده است و وقتي كه . احكام نكاح به آن تعلقي ندارد
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گيرد مانند زنا است، زيرا صاحب متعه نيز آن تعلق نمينكاح موقت لوازم زوجيت به

.گرددهدفي به غير از ريختن آب مني ندارد، پس نكاح متعه با اين قيد باطل مي

كند، اينست كه از آن چيزهايي كه بر داللت آيه بر نكاح شرعي دائمي تأكيد ميو) 4

:فرمايدباشد چنانكه خداوند مستقيماً ميما بعد آيه اصل در نكاح شرعي مي
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šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####44 44yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ±±±± yy yyzzzz|| ||MMMM uu uuΖΖΖΖ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ44 44ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ(( ((####ρρρρ çç çç**** ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ss ss????×× ××**** öö öö1111 yy yyzzzz

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©999933 33ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîîÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ ).25/ نساء (�‘‘‘‘§§

نداشته باشد كه با زنان آزاد مؤمن ] مالى[و هر كس از شما توانايى «

اند، ازدواج كند و ازدواج كند بايد از ملك يمينهايتان كه كنيزان مؤمنات

با آنان . يكديگريد] جنس[از ] همه. [خداوند به ايمان شما داناتر است

و مهرشان را به شايستگى، در به اجازه سرپرستشان ازدواج كنيد) كنيزان(

حالى كه پاكدامن باشند نه پليدكار و نه دوست نهانى گيرنده، به آنان 

آن گاه چون شوهردار شدند، اگر مرتكب زنا شوند نصف عذابى را . بدهيد

براى ] حكم ازدواج با كنيزان[اين . كه زنان آزاد دارند، خواهند داشت
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نكه صبر كنيد، براى شما بهتر است كسى از شماست كه از گناه بترسد و آ

.»و خدا آمرزنده مهربان است
كند، كند كه قرآن كريم در اين آيات احكام نكاح را بيان ميپس بر اين داللت مي

كه شيعه ـينكاحي كه احكام آنرا تفصيل و قواعد آنرا محكم كرده است نه متعه

آيه بعدي به صراحت . بودي شيعه صحيحنسي است و اگر متعهجهدفش تنها مباشرت

شارع كرد و وقتي كه مردم به آن نياز ضروري داشتند و با كنيزان را بيان نميجازدوا

داند كه اين خيريت در نكاح موقت به كنيزان را بهتر از نكاح آنان ميحكيم ترك نكاح 

ت مراتب بيشتر است، اين آيه ضعف استدالل آن به آيه پيش از آن در حاللي نكاح موق

كند، زيرا خداوند به كساني كه توانايي نكاح زنان آزاده را ندارند دستور را آشكار مي

نمود، داده كه به نكاح كنيزان اكتفا كنند و اگر در كالم سابق نكاح متعه را حالل مي

�:فرمودنمي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„�»واندتو كسي كه نمي«.

$$$$�: ، تنها نزول اين آيه بعد از آيهتزيرا نكاح موقت در صورت ناتواني اس yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù

ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ كه توان نكاح زن آزاد محض را رادر تحريم متعه كافيست زيرا آيه كسي�####$$

كند و چيزي كه ناكح كنيز بيشتر از كنيز بر منتقل مي]كنيز[اليمين سوي ملكندارد به

سيله يك مشت گندم نيز جائز آن توانايي دارد بيان نكرده كه اگر كام گرفتن حتي بو

حاللي نكاح كنيزان با اين قيد و شدت باعثي تپس چه ضرور! كردبود آنرا بيان ميمي

.باشدو ملزم بودن آن به اين شرايط و بندها مي

: كنندنوع هستند نه چنانكه آنان گمان ميدوها شود كه انواع نكاحپس دانسته مي

.هار زن آزادهنكاح دائمي با يك، دو، سه يا چ-1



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

را ) آزاده(نكاح دائمي با كنيز براي كسي كه ترس گناه و توانائي نكاح حره -2

.ندارد

يابيم در و همچنين در معرض اقتران بين نكاح كنيزان و زنان آزاده در قرآن نمي

معرض بيان رخصت و رفع سختي هنگام ترس از دچار شدن به گناه به نكاح موقت 

. نكاح كنيزان را مباح و تشويق به صبر و شكيبايي كرده استاشاره كرده باشد، بلكه

:فرمايدخداوند در همان آيه مي

�ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ(( ((####ρρρρ çç çç**** ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ss ss????×× ××**** öö öö1111 yy yyzzzzöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©999933 33ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîîÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘�.

و اگر صبر كنيد براي شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان «

.»است
گناه و از نكاح زنان آزاده ناتوان و بهتنها چاره براي كسي كه ترس دچار شدن:يعني

!باشدعاجز است دائر در بين نكاح كنيزان و صبر كردن مي

�öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$####yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt6666 çç ççΡΡΡΡÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$####¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOOöö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$####44 44†††† ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&&šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ�

)75/ مائده (

ها را براي آنان روشن، سپس بنگر آنان چگونه افترا ببين چگونه آيات و نشانه«

.»بندندمي

كرد اگر اين آيه نكاح دائم را بيان مي«: شودگفته آنان فهميده ميو از آن باطل بودن 

با . زيرا تكرار در اين سوره براي يك حكم نيست. آمدتكرار در يك سوره بوجود مي

اينكه چيزي نيست كه مانع آن شود، بلكه هر آيتي بر چيزي غير از آيه ديگر داللت 

:وضيح آن چنين استو ت... كند مي
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))�:آيه اول ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ≈≈≈≈ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹\'''' ss ss#### øø øøtttt ÏÏ ÏÏΥΥΥΥ�) حقي صريح و شخصي براي ).4/ نساء

هاي گوناگون در جامعه اهلي كند و از كم كردن اين حق به شيوهزن در مهريه ايجاد مي

ي دهد كه از جمله آن، قبض كردن آن از طرف سرپرست زن و گرفتنش براخبر مي

برحذر داشتن پس آيه بر... ايست كه خود مالك آنست عقد معاملهخود، و گويي كه

.سرپرستان از خوردن مهريه زيردستان خود داللت دارد

:اما آيه دوم

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& )24/ نساء (�

اند واجب گردانيده كه ام گرفتهبر شوهراني كه با آميزش از همسران خود گ«

.»اند به آنان بپردازندهايي را كه در هنگام عقد نكاح مقرر كردهمهريه

.1در يك سوره تكرار يك حكم وجود نداردبنابراين

اي كه آنان كند و آشكار شد كه آيهخالصه اين آيه بر تحريم متعه صراحتاً داللت مي

كند و قائل بودن كنند بر نكاح موقت داللت نميميبراي اثبات ادعايشان به آن استدالل 

واقع در دبه داللت آن بر متعه خيلي بعيد است، همانطور كه بر كسي كه زنجير تقلي

.باشدگردنش را رها كرده مخفي نمي

:استمتاعتفسير آيه
:فرمايديشاپيش خداوند محرمات نكاح را بيان ميپ

�ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmmöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããاند و بعد از انتهاء ي كه ذكر شدند بر شما حرام شدهآنان:يعني�

: كنداين قسمت از آيه را عطف ميبيان محرمات

_________________________
.309- 308أهدل ص ةالمتع-1
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�¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& uu uuρρρρΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒuu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ� آن ابتدا و انتهاء و عطف مقتضي مباح بودن نكاح

گردد كه معني آيه مباح كردن باشد، پس واجب ميغير از محرمات مذكور از زنان مي

،اح غير از محرمات باشد، زيرا اختالفي در آن وجود ندارد كه هدف آيه نكاح استنك

پس واجب است كه استمتاع جدا از حكم زني كه با وي آميزش شده ذكر گردد از اين 

:فرمايدمي. ستحق تمام مهريه استجهت كه اين زن كه با وي آميزش شده م

�ββββ rr rr&&&&(( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttFFFF öö öö6666 ss ss????ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîî  ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ� پاكدامني با عقد ويعني با نكاح

�نكاح و منظور از آيه  ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ� تشويق مردان برگرفتن سهم خوب خود در آنچه از

بوسيله اموالتان در : زنا مباح گرديده است، به آنان گفته شدهرهحفظ پاكدامني در غي

و ،آنرا به شيوه سفاح بطلبيدقالب نكاح صحيح منافع لذت گرفتن را بطلبيد نه اينكه

الماء گرفته شده كه به معني ريختن و جاري كردن آن سفاح نام زنا است كه از سفح

.كنداست، سپس حكم نكاحي كه با آميزش همراه باشد بر آن عطف مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�
ام زنان يا آن زني كه از ميان زنان ديگر برايتان حالل ه معنايش چنين است، كه تمك

، يعني آنها را ايدبا آنها شويد، از او لذت گرفتهجشده بوسيله اموالتان خواستار ازدوا

ايد كه همان ر و پاداشي كه در مقابل استمتاع براي آنها قرار دادهجايد آن انكاح كرده

اند زيرا ر ناميدهجه معني مهور است و مهريه را اجور بردازيد و أباشد به آنها بپمهريه مي

اند و دليل بر استمتاع است، و اين نصي است بر اينكه مهريه را أجر ناميده) پاداش(اجر 

ر جاين است كه مهريه در مقابل استمتاع است، زيرا آنچه در مقابل منفعت باشد ا

محدود قبل از آميزش با نامگذاري شده است و آيا اين پاداش قرار داده شده و مهريه

شود؟زن يا بعد از آن پرداخت مي



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

معنايش چنين . براي طلب باشد» استمتعم«در كلمه » تا«و » سين«حرف :اگر بگوئيم

اي كه هنگام عقد ايد مهريهاز او طلب لذت و نفع كردهجاست، كسي كه بوسيله ازدوا

د فرض يا خداوند آنرا بر شما فرض ايد و وجوباً بپردازيد يا در حالي كه بر خوقرار داده

شود آن براي طلب نيست معنايش چنين مي:كرده است به آنها بپردازيد، و اگر بگوئيم

ايد يا امكان ايد بطوري كه با وي آميزش كردهدواج از او كام گرفتهززني كه بوسيله ا

ش را وجوباً اآميزش با وي را داريد براي اينكه بعد از عقد مانعي وجود ندارد مهريه

يا خداوند آنرا بر شما فرض گردانيده ،بپردازيد يا آنرا بعنوان فريضه براي او قرار دهيد

» جل جالله«كه جاي مصالحه نيست، يا در حالي كه آن مهريه از طرف شما يا خداوند 

و شود و آن حتي پيش از قبض كردن يمهريه در عقد نكاح معين م. فرض شده است

تا حاال فالني فالن را عقد نموده و هزار :گويندشود، ميميناميده بخشش ،سوق دادن

.سكه را مهريه قرار داده يا ده هزار سكه را مثالً به او اعطاء كرده است

ايم كه بهمين دليل آنرا انتخاب كرده. آن اندازه را قرارداد كرده است:گويندو نيز مي

خداوند آنرا تأييد مودهديراً مقدم است و فرشوهر آن مقدار را قرارداد كرده است زيرا تق

: كندمي

�$$$$ tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ss ss9999££ ££ èè èèδδδδθθθθ ?? ??¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss????÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&(( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� ss ss????££ ££ ßß ßßγγγγ ss ss9999ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�

�ôôو  ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;;ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù�)237-236/ بقره .(

م پرداخت گردد و در حكمهريه با وجوب و تعيين شوهر در عقد واجب و تعيين مي

و عادتاً بايد همه يا اكثر آن قبل از آميزش پرداخت شود كه نصف ،گيردشده قرار مي

و كسي كه قبل از آميزش آنرا نپردازد بعد از آن بر او . شودمهريه نه همه بر او واجب مي

.گرددواجب مي
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)3(جواب شبهه 
:چنين استمنظور از آن نكاح موقت نيست و توضيح آن» استمتاع«همانا لفظ 

و هر چيزي . معني انتفاع استدر لغت به» استمتاع«لفظ :گويند كهامامان لغت مي) أ

مرد از فرزندش نفع برده است، و به :شودبرده شود متاع است، گفته ميكه از وي نفع

خداوند وانيش نفع نبرده است،جاز :اش مرده باشد گفته شدهكسي كه در دوران جواني

:گويندفرمايد كه آنان ميميكفاردرباره

�$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘yy yyìììì tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####$$$$ uu uuΖΖΖΖ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ////�) 128/ انعام.(

:فرمايدو مي»ديگر نفع برده استبعضي از ما از بعضي!پروردگار ما«

�÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&&óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûââ ââ//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????$$$$ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555�) 20/ احقاف.(

مند هاي خود را در زندگاني دنياي خويش ضايع كرديد و از آن بهرهنعمت«

ـ .»شديد

.از آنها عجله كرديددر نفع بردن :يعني

�ΛΛΛΛ:و مي فرمايد ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùùöö öö//// ää ää3333 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ nn nn==== ss ssƒƒƒƒ ¿¿ .»از سهمتان نفع برديد«).69/ توبه (�2222¿¿

.با نصيب خود در دنيا نفع برديد:يعني

غير اين موضع از قرآن آمده و به اتفاق مفسرين منظور از آن همانا لفظ استمتاع در ) ب

:فرمايدمي128/خداوند در سوره انعام. متعه نيست

�$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘yy yyìììì tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####$$$$ uu uuΖΖΖΖ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ////!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøóóóó nn nn==== tt tt//// uu uuρρρρ$$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== yy yy____ rr rr&&&&üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####|| ||MMMM ùù ùù==== §§ §§____ rr rr&&&&$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999�

)128/انعام(

و به ميعادي كه براي مند شداي پروردگار ما بعضي از ما از بعضي ديگر بهره«

.»ما معين كرده بودي رسيديم
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:فرمايدمي20/و در سوره احقاف

�÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&&óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûââ ââ//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????$$$$ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ$$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555�)20/احقاف(

مند نعمتهاي خود را در زندگاني دنياي خويش ضايع كرديد و به آن بهره«

.»شديد
: فرمايدمي69/وبهو در سوره ت

�####θθθθ ãã ããèèèè tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùùóó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ nn nn==== ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùùöö öö//// ää ää3333 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ nn nn==== ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222yy yyìììì tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$####šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ nn nn==== ss ssƒƒƒƒ ¿¿ )69/توبه(�2222¿¿

مند شديد مند شدند و شما نيز به بهره خويش بهرهبه بهره خويش بهره«

.»مند شدندد به بهره خويش بهرهچنانكه آنانكه قبل از شما بودن
تعبير » تعهم«و با لفظ اسمش » استمتاع«همانا خداوند در آيه كريمه با لفظ مصدر ) ج

شد، بلكه كه در اينصورت هيچ اختالفي پيدا نمي]لمتعةفما نكحتم با[نموده مثالً نفرموده

$$$$�: فعل از آن تعبير كرده و فرمودهبا لفظ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ ه فرق ميان آندو واضح ك�####$$

است، مدار فعل بر لذت بردن و نفع است چنانكه در كتب لغت موجود است و در اينجا 

در اينجا غير از ]استمتع[اند كه فعل لماي لغت تصريح كردهباشد و عبه اين معني مي

نشان از جهل او به :گويد به معني متعه استآنچه گفتيم معني ديگري ندارد و آنكه مي

ت عربي است و اهل لغت دركشان بيشتر است و اگر مقصود خداوند نكاح متعه لغ

:فرموداي كه بارها در قرآن در غير نكاح آمده استعمال ميبود لفظ متعه) موقت(

�§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO(( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè????ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG yy yyϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ$$$$ ·· ··èèèè≈≈≈≈ tt ttGGGG ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ$$$$ ·· ··ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�)3/هود(

تا شما را به بهره نيك تا ميعاد معلوم سپس بسوي پروردگار برگرديد«

.»مند سازدبهره
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�öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ(( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ(( ((####θθθθ ãã ããèèèè −− −−GGGG yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏιιιι ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρãã ãã≅≅≅≅ tt ttΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####(( ((tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùùtt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ�

)3/حجر(
مند شوند و اميد ايشان را مشغول كند و ايشان را بگذار تا بخورند و بهره«

.»سپس خواهند دانست

�(( (( tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx....tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè −− −−FFFF yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒtt ttββββθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx....ãã ãã≅≅≅≅ ää ää.... ùù ùù'''' ss ss????ãã ããΝΝΝΝ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ )12/محمد(�####$$

.»خورندخورند چنانكه چهارپايان ميگيرند و ميو آنانكه كافر شدند بهره برمي«

�(( (( 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%(( ((####θθθθ ãã ããèèèè −− −−GGGG yy yyϑϑϑϑ ss ss????¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùöö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu****1111 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ )30/ابراهيم(�####$$

.»سوي آتش استما بهمند شويد هر آئينه بازگشت شبگو بهره«

�ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ nn nnFFFF yy yyϑϑϑϑ ãã ããΨΨΨΨ yy yy™™™™§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOOΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ?? ??¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttããããÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&&�)48/هود(

انب ما جسازيم باز به ايشان از مند ميو امتهايي ديگر كه ايشان را در دنيا بهره«

.»عذابي دردناك برسد

�(( ((####θθθθ èè èè==== ää ää....(( ((####θθθθ ãã ããèèèè −− −−GGGG yy yyϑϑϑϑ ss ss???? uu uuρρρρ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%%//// ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg ’’ ’’ΧΧΧΧ�)46/مرسالت(

.»مند گرديد كه شما مجرم هستيدبهرهتابخوريد «
در عرف شرع در اين عقد معين » تمتع«و » استمتاع«پس اين دليل بر آنست كه لفظ 

.برندمحصور نيست چنانكه آنان گمان مي

در قرآن و عرف استعمالي آن اصالً در هيچ جايي از آيه» استمتاع«همانا حقيقت ) د

كند و كسي كه بگويد مقصود به لفظ استمتاع عقد متعه داللت نميهاي قرآن بر ايجاد 

در اينجا ايجاد عقد متعه است بايد دليل بياورد و اگر دليل نيارود بر خدا افتراء بسته 

است بلكه قرآن با لفظ نكاح و مشتقات آن از ايجاد عالقه زن و شوهري صحيح دائمي 

كند، اما با لفظ لفظ تزويج از آن تعبير ميكند كه اكثراً چنين است و يا با تعبير مي
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كار بردن آن در قرآن كريم اصالً براي ايجاد عقد آشنا نيست، و پس لفظ به» استمتاع«

آيد بر معني حقيقي استمتاع تا زماني كه دليل بر دور كردن آن از معناي اصليش مي

اينجا در مورد ماند، سپس اگر استعمال لفظ استمتاع درلغوي و شرعي خود باقي مي

كرد، و ابنآن استدالل ميزبير بهدر گفتگويش با ابن�عباسابن.ايجاد عقد متعه بود

براي هيچ كس جائز نيست كه براي :گوييمهمين دليل ميعباس مترجم قرآن بود به

يو براي تأييد مذهب يا رأيي آيات آنرا بر معاين. دنمباح كردن متعه به قرآن استدالل ك

.باشدكند زيرا قرآن كريم باالتر از تمام مذاهب و آراء ميحمل كند كه آنرا قبول نمي

)4(جواب شبهه 

همانا دادن اجره بعد از استمتاع با آنان در هيچ چيزي جائز نيست كه آنرا ) 4

مباح كردن متعه اعتبار كرد زيرا در آيه كريمه تقديم و تأخيري وجود دارد مثل 

�� ��������Q A«: ودهاينكه خداوند فرم� �&��R� �&�ST(« Iعني زماني كه ي

خواستيد از آنها لذت و كام بگيريد اين بنابر شيوه تقديم و تأخير كه در لغت وجود دارد 

: مانند فرموده خداوند

�ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ èè èèδδδδθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999�) 1/ طالق.(

دهيد، آنان را از هنگامى كه عده آنان چون بخواهيد زنان را طالق «

.»آغاز تواند شد طالق دهيد و عده را بشماريد

:و مانند فرموده خدا

�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ èè èè%%%%’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####(( ((####θθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøîîîî $$ $$$$$$ ss ssùùùù�) 6/ مائده.(
.»پا خيزيدوقتي كه خواستيد براي نماز به«يعني 
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)5(جواب شبهه 
ردهأجر را ذكر ك�آنان به اينكه خداونداستدالل

�££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&� دليل نيستعلتو لفظ مهر را ذكر نكرده به چند:

دليل مضمون كالم در بسياري از آيات قرآن بسوي مهر در مفهوم قرآني به» أجر«-1

معني مهر استعمال فرموده؟ر را بهبيني كه قرآن كريم لفظ اجآيا نمي. گرددمتحول مي

:ي ماننددر آيات

. 25آيه در سوره نساء ) أ

�££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùùÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&     ∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ áá ááCCCC ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////�.

خوئي مهريه آنان هايشان نكاح كنيد و با خوشكنيزان را به اجازه خانواده«

.»را بپردازيد
.50آيه در سوره احزاب) ب

�$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ;; ;; ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####!! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== nn nn==== ôô ôômmmm rr rr&&&&yy yy7777 ss ss9999yy yy7777 yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$####|| ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ss ss????#### uu uu     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�

اي پيامبر ما براي تو حالل كرديم همسراني كه مهريه آنان را پرداخت «

.»ايكرده
. 10آيه در سوره ممتحنه) ج

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææββββ rr rr&&&&££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss????!! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�

يشان را به آنان يست كه با ايشان نكاح كنيد وقتي كه مهريهو بر شما گناه ن«

.»پرداختيد
.5آيه در سوره مائده) د
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�tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&&ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999àà ààMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####(( ((ãã ããΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&&|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####@@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmmöö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΒΒΒΒ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ@@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmmöö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;;(( ((àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&&|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%!! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�

و حالل كرده شد براي شما از زنان ... هاامروز حالل كرده شد براي شما پاكيزه«

وقتي . آنها نازل شدكه پيش از شما كتاب بهمسلمان و محصنات از زنان كساني

.»يه ايشان را داديدكه مهر
.24آيه در سوره نساء) و

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�
.»را بپردازيداشايد مهريهني كه از وي كام گرفتهز«

:فرمايدداده بلكه مهريه داده است، خداوند ميتثابت نشده كه پيامبر اجر-3

�$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ;; ;; ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####!! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== nn nn==== ôô ôômmmm rr rr&&&&yy yy7777 ss ss9999yy yy7777 yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$####|| ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ss ss????#### uu uu     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�

).50/ احزاب (

آنان را پرداخت راي تو حالل كرديم همسراني كه مهريهباي پيامبر ما«

.»ايكرده
: گويداست در تفسير اين آيه ميطبرسي كه از علماي بارز و برجسته شيعه 

�∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&باشدمهريه اجري بر آن لذت ميزيرا.هنمهور:يعني�.

اجور مهور است زيرا : گويدو احمد جزائري از علماي شيعه در تفسير اين آيه مي

.1آن لذت استتمهريه أجر

_________________________
.3/204الدرر و تفسير قالئد2/330جوامع الجامع -1
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و در : گويدچنين مي»االنتصار«ر كتابش اعالم شيعه امامي دو شريف مرتضي از

نكاح موقت غير مؤبد به]استمتاع[لفظ : گويندميان دوستان ما كساني هستند كه مي

ند عوض و برابر آنرا أجر ناميده و آنرا واين دليل كه خداگردد بهو دائمي متحول مي

م در تمام قرآن نامگذاري نكرده بلكه آنرا نحله و سدر نكاح أبدي دائمي به اين ا

اي اعتماد نيست زيرا خداوند متعال عوض و جده است و اين يصداق و فرض نام

:فرمايدا اجر ناميده آنجا كه ميدائمي در غير اين موضع رمقابل نكاح 

�ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææββββ rr rr&&&&££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss????!! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�.

:و در فرموده ديگر

�££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùùÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&     ∅∅∅∅ èè èèδδδδθθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ áá ááCCCC ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////�1.

: فرموده خداوند متعال: گويدش ميالعربي در تفسيرابن

�££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&� مهريه را در اينجا، أجر و در آيه اولي در

.2اول سوره آنرا نحله ناميده است

دانند معصوم هستند و تأويل و تفسير قرآن را مي:گوينداماماني كه آنان مي) 4

!!أجر به معني مهريه است:گويندمي

زني را براي يك ماه در مقابل چيزي : كه به ابوعبداهللا گفتم:فتعمر پسر حنظله گ

آن اندازه كه : كند گفتآيد و بعضي ديگر را ادا نميكنم قسمتي از ماه ميمعين نكاح مي

_________________________
.112االنتصار ص -1
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تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

شود مگر ايام حيض كه اين مال خودش ايش گرفته مياز مهريه. حق تو را ادا نكرد

.1است

و از من تمام مهريه را ميكنميك ماه نكاحزني را براي:و در روايتي ديگر آمده

...خواهد مي

باب «الوسائل زير اين روايت بابي را منعقد نموده و آنرا و استادشان عاملي در كتاب

.ناميده است» جواز ندادن مهريه به زني كه از او كام گرفته شده

)6(جواب شبهه 
:و ضعيف استسست اين استدالل از چند طريق 

$$$$�:فرموده خداونداينكه) 1 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££�
رسد، اما كسي كه با وي آميزش نشده، مستحق به هر كسي كه با وي آميزش شده مي

شود و قرآن كريم به اين حالت اشاره فرموده است، و آن زني است كه گرفتن نصف مي

د و در ز پيش تعيين شده باشاش اقبل از آميزش با وي طالق داده شده باشد و مهريه

:اين آيه برايش تعيين شده

�ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%ββββ rr rr&&&&££ ££ èè èèδδδδθθθθ ?? ??¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss????ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;;ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù

ßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùùHH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))ββββ rr rr&&&&šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&(( ((#### uu uuθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////ää ääοοοο yy yy‰‰‰‰ øø øø)))) ãã ãããããã

ÇÇ ÇÇyyyy%%%% ss ss3333 ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ .)237/ بقره (�####$$

و اگر آنان را پيش از آنكه با آنان نزديكى كنيد طالق داديد، حال آنكه «

نصف آنچه را كه مقرر ] الزم است[ايد، مهرى براى آنها معين كرده

_________________________
الوسائل ـ باب جواز حبس مهريه از زن ممتعه باندازه تخلف او در مدت تعيين شده مگر ايام حيض كه -1

.دش استمال خو



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

ببخشند يا ] زنان اين حق خود را[مگر آنكه ] به آنان بپردازيد[ايد كرده

.»كسى كه پيوند نكاح به دست اوست ببخشد

$$$$�:اما آيه yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ �yy: مانند فرموده خداوند جل جالله�££ yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ

………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ44 44 || ||ÓÓÓÓ øø øøùùùù rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////šš ššχχχχ õõ õõ‹‹‹‹ yy yyzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ¸¸ ¸¸))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ$$$$ ZZ ZZàààà‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî�

.شدبامي

قرار داده است، با رهرا سبب استقرار مهريه در ذمه شورسيدن به همديگر بعد از عقد

در ترداخت أجرپين توضيح فرق اين دو را بدان، كه براي تخصيص نكاح موقت به ا

ماند، بلكه پرداخت مهريه كامل نكاح ابدي اي باقي نميآن غير از نكاح دائمي معني

.شايسته تر بود

دليل استحقاق مبلغ مقرر در نكاح موقت نزد كساني اين استدالل صحيح نيست به) 2

...نددانكه آنرا جائز مي

»زبدة األحكام«و در»تحريرالوسيلة«ترين مرجع شيعي است كه در كتابش اين بزرگ
شود به محض عقد نكاح مالك مهريه زني كه متعه مي: گويددر هر دو با يك عبارت مي

گردد كه بعد از عقد آنرا پرداخت كند اگر همسر آن را شود و بر شوهر الزامي ميمي

ستقرار تمام مهريه بستگي به آميزش با وي و وفاي به تمكين او مطالبه كند و اگر چه ا

كنيم اگر در تمام مدت معين است و اگر مرد مدت تعيين شده را بخشيد در آن تأمل مي

گردد و اگر بعد از قبل از آميزش آنرا بخشيده پرداخت نصف مهريه بر وي الزامي مي

.1آميزش باشد تمام مهريه را بايد الزاماً بپردازد

_________________________
.248األحكام، ص و زبدة 2/289ةتحريرالوسيل-1



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

متعه و «كنند در كتابشان تعه را مباح ميآن دسته از علماي شيعه كه نكاح م

:گويندچنين مي»مشروعيت آن در اسالم

اگر قبل از آميزش با زن وي را طالق داد و همچنين اگر مدت معين را قبل از 

گردد، اما آميزش به همسر موقتش ببخشايد نصف مهريه نامبرده شده در عقد ثابت مي

ر مدت مقرر به پايان رسيد و با هر سببي با وي آميزش نكرده باشد مهريه كامل را اگ

.1گيردمياند نصف آنرا گيرد و بعضي گفتهتحويل مي

هر : گويدچنين مي»متعه و مشروعيت آن در اسالم«ابش استادشان بحرالعلوم در كت

ميزش تمام مهريه در عهده اند بعد از آزنان كه با نكاح دائمي يا موقت عقد شدهازكدام 

آيد اما قبل از آميزش اگر در نكاح دائمي زن طالق داده شود و در نكاح زوج درمي

.2گرددزنش ببخشد نصف مهريه در عهده زوج ثابت ميموقت زوج مدت را به

و اگر بعد از : گويدمي»اللمعة الدمشقية«در شرح»روضة البهية«كتابش عاملي در 

چيز از مهريه ساقط چ او ببخشد هييا بعضي از مدت مقرر را بهآميزش تمام مدت 

.3گردد زيرا بوسيله آميزش در ذمه زوج قرار گرفته استنمي

شود، بوسيله عقد نصف آن و بوسيله آميزش وقتي كه مهريه در ازدواج تقسيم مي

بعد كند و اين قضيه در طالق قبل از آميزش ونصف ديگرش براي زن استحقاق پيدا مي

هاي امامي معاصر شهادت بزرگترين امام شيعهپس اين وضعيت به. از آن نمايانتر است

.در نكاح موقت مختلف نيست

_________________________
.119متعه و مشروعيت آن در اسالم، ص -1

.266كتاب متعه و مشروعيت آن در اسالم، ص -2

.5/285» ة الدمشقيةالمتعدر شرح ضة البهية الرو«-3



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

دخول و نه بعد از آن طالق وجود ندارد اينكه در نكاح متعه نه قبل ازبا توجه به

در آنجا يابد و اند پايان ميبلكه ارتباط به محض تمام شدن مدتي كه بر آن توافق كرده

شبيه ) ابدي(اي احتمالي وجود دارد كه به طالق قبل از دخول در نكاح مشهور شيوه

.است

اگر انساني در سفر بود و اتفاقي به مبلغ معين تا مدت معيني عقد نمود تا از وي 

لذت بگيرد و نفع ببرد سپس به هر سببي قبل از پايان يافتن مدت تعيين شده ملكف به 

تواند ين شهر شد، طالقي امكان ندارد زيرا مالك آن نيست بلكه ميسفر يا خروج از ا

جاي طالق قرار گرفته يا قبل از و اين بخشش كه به. او ببخشدا بهرمدت باقيمانده 

پس اگر قبل از دخول باشد نصف و اگر بعد از آن . گيردآميزش يا بعد از آن صورت مي

د و با اين صورت فرقي در ين حالت بين متعه شوباشد تمام مبلغ تعيين شده را دارا مي

اساس ماند و اين فهم كه آيه ويژه نكاح موقت است بيو نكاح مشروع باقي نمي

ندارد چون به تقسيم د كه ربطي به نكاح مشروعو اگر طرفداران متعه معتقدن. ماندمي

كاح موقت ندارد، آيه با وجود اين شرط ربطي به ن: گوئيممهريه اشاره نكرده به آنان مي

!زيرا در اين حكم با ازدواج شرعي فرقي ندارد

و آيا اينكه آيه به تقسيم مهريه اشاره نكرده به دليلي بر صحت نكاح موقت تبديل 

!شود؟مي

: اين آيهدرباره

�(( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ≈≈≈≈ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹\\ \\'''' ss ss#### øø øøtttt ÏÏ ÏÏΥΥΥΥگوئيد كه به تقسيم مهريه اشاره نكرده چه مي�

!نكاح موقت است؟دربارهآيا اين نيز . است



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

و ربطي به مسأله كند بحث مياي كه از ويژگيهاي نكاح مشروع است آيه از مهريه

.1در نكاح موقتي كه موضوع بحث ماست نداردتأجر

هبه چند شيو) 7(جواب شبهه 

در مضمون آيه كريمه استمتاع از زني است كه توسط نكاح » استمتاع«منظور از ) 1

ح مشروع دائمي عقد شده باشد و خداوند آنرا براي تأكيد بر لزوم مهريه و ساقط صحي

نشدن آن بعد از استمتاع در اينجا آورده است، معلوم است كه عقد نكاح بعد از قطعي 

كنند اما اين رساند و همسر استحقاق آنرا پيدا مياثبات ميمهريه را كامالً به،شدن آن

مانند طالقي كه قبل از آميزش واقع . باشدپذير ميمكانآن اثبوت سقوط بعضي از 

اما بعد از كام گرفتن از همسر . گرددشود كه با اين طالق نصف مهريه ثابت ميمي

گردد كه ساقط كردن مهريه بعد از شود و به عقدي تبديل ميمهريه كامل اكيداً ثابت مي

.باشدپذير نميآن امكان

: آيه كريمه) 2

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ رساند كه مهريه بوسيله استمتاع اكيداً اين معني را مي�££

گردد نه بوسيله عقد نكاح زيرا كه عقد در معرض سقوط نصف مهريه بوسيله واجب مي

طالق قبل از دخول قرار دارد پس حق زن در خصوص ثبوت مهريه كامل بوسيله 

ع در اينجا نتيجه عقد نكاح صحيح دائمي است كه پس استمتا. گرددآميزش متأكد مي

گردد و امكان سقوط آن وجود ندارد و اينجا عقد متعه مهريه كامل بوسيله آن ثابت مي

.نيست

_________________________
.نگاه كن98-96و 79و 78، ص »األشياءالسائح بر األصل في«به كتاب -1



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

آيه كريمه حكم زني كه با وي آميزش شده و مهريه براي او مقرر گرديده و به او 

$$$$�: فرمايدخداوند مي. كندبيان مياند راتسليم نكرده yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££�

ايد و هموجب عقد صورت گرفته و مهريه براي آنان مقرر نمودعني با آميزشي كه بهي

كاملي بپردازيد و حق نداريد چيزي از آن را مهريه آنان را بهليكن تسليمشان نكرده ايد،

:فرمايدچنانكه خداوند در آيه ديگري مي. كم كنيد

�yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ44 44 || ||ÓÓÓÓ øø øøùùùù rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////šš ššχχχχ õõ õõ‹‹‹‹ yy yyzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ

ΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ¸¸ ¸¸))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ$$$$ ZZ ZZàààà‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî�) 21/نساء.(

كنيد در حالي كه با همديگر همبستري و چگونه مهريه آنان را ناقص مي«

.»اندايد و آنان از شما پيماني محكم گرفتهكرده
كند كه با وي آميزش شده و نفع بيان ميپس آيه حكم مهريه مقرر در عقد زني را

.گرفته شده است

$$$$�:آيه yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& امربه پرداخت مهريه�

. باشدميءكند كه ايجاد ايتامي

�óó:و آيه óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ££ ££ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ))))#### YY YY‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%� فرق دهد و ميقبلي خبر ) يتاءإ(از پرداخت

بين آنان همان فرقي است كه در ميان مفهوم أمري كه براي ايجاد و خبر واقع بوسيله 

.وجود دارد) آتيتم(فعل 

$$$$�: آيه yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ تمتاع سابقي كه بوسيله آنان واقع شده و مرد آن ساز ا�####$$

آن زنان زند و از مردان خواسته شده كه مهريهاستمتاع را از آنان بدست آورده حرف مي

واقع شده كه خواهان اداء أجر آن ) آتيتم(اين استمتاع كه بوسيله فعل . را بپردازند
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د بايد حتماً بوسيله عقدي پيشين باشد كه آنرا مباح كرده است كه آن هم فقط با شبامي

.باشدپذير مينكاح كنيز و نكاح دائمي امكان

:لت دارنديشان چهار حادر نتيجه همسران با توجه به مهريه

.اي تعيين نگشته و با وي آميزش نشده استأ ـ عقد شده و مهريه

.عقد بسته شده و مهريه تعيين گشته و با وي آميزش صورت نگرفته استـب

.ج ـ عقد بسته شده و مهريه تعيين نگشته و با وي آميزش صورت گرفته است

.رت گرفته استد ـ عقد بسته شده و مهريه تعيين گشته و با وي آميزش صو

و قرآن كريم آن حاالت را با توجه به استحقاق تمام مهريه يا بعضي از آن قبل از 

.را در حالت پيدايش جدايي بوسيله طالق را بيان كرده استآميزش يا بعد از آن

اش مشخص نگشته و با وي كه آن حالت است كه عقد شده و مهريه: حالت اول

:فرمايدست خداوند در آن باره ميآميزش نشده و طالق داده شده ا

��� ��ωωωωyy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææββββ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΛΛΛΛ ää ää øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ss ss9999££ ££ èè èèδδδδθθθθ ?? ??¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss????÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&(( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� ss ss????££ ££ ßß ßßγγγγ ss ss9999

ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù44 44££ ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ nn nnFFFF tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ™™™™θθθθ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####………… çç ççνννν ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%%’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρÎÎ ÎÎ**** ÏÏ ÏÏIIII øø øø)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####………… çç ççνννν ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%%$$$$ JJ JJèèèè≈≈≈≈ tt ttGGGG tt ttΒΒΒΒ

ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ8888 ÷÷ ÷÷êêêê yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////(( (($$$$ ˆˆ ˆˆ)))) yy yymmmm’’’’ nn nn???? tt ttããããtt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ )236/ بقره (�####$$

نان آالق داديد در آن وقت كه هنوز بهبر شما هيچ گناهي نيست اگر زنان را ط«

ايد بر توانگر الزم است اي را براي آنان مقرر نكردهايد و مهريهدست نرسانيده

اندازه حال خود بهره دادن آن كه چنين مطلقاتي را بهره دهند و بر تنگدست به

.»خوشخويي بر نيكوكاران الزم استطلقه الزم است كه پرداخت آن بهزنان م
اش تعيين گشته و با وي آميزش نشده آنست كه عقد بسته شده و مهريه: حالت دوم

:فرمايدخداوند مي. و طالق داده شده است
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�ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%ββββ rr rr&&&&££ ££ èè èèδδδδθθθθ ?? ??¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ss ss????ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρóó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;;ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù

ßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùùHH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))ββββ rr rr&&&&šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&(( ((#### uu uuθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////ää ääοοοο yy yy‰‰‰‰ øø øø)))) ãã ãããããã

ÇÇ ÇÇyyyy%%%% ss ss3333 ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ $$####44 )237/ بقره (�44

و اگر زنان را قبل از اينكه با آنان آميزش كنيد طالق داديد و براي ايشان «

ايد بپردازيد مگرآنچه را معين كردهصفاي قرار داديد الزم است نمهريه

ر دست او است از حق اينكه زنان آنرا ببخشند و يا كسيكه عقد نكاح د

.»] يعني زوج تمام مهريه را بپردازد[خود در گذرد 

))�: شودعموم آيه شامل آن مي: سومحالت ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ≈≈≈≈ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹\\ \\'''' ss ss#### øø øøtttt ÏÏ ÏÏΥΥΥΥ�.

اي براي وي تعيين يهو فقهاء بر آن اجماع دارند كه زني كه با وي آميزش شده و مهر

المثل است و شايد تعبير كردن از مهريه به لفظ نحله همين مفهوم را نشده مستحق مهر

ماند كه زوج آنرا اي ميتأييد كند، زيرا مهريه بعد از آميزش و تمكين به بخشش و هديه

كرد تا پردازد و اگر چنين نبود زن از تسليم كردن خود ممانعت ميبعنوان مهريه مي

.نموداش را قبض ميمهريه

شايد اين هديه بعنوان اتمامي براي حلقه تشريع اعتبار شود آن هم در : حالت چهارم

زن نكرده است اش تعيين گشته ولي تسليمحق زني كه با وي آميزش شده و مهريه

$$$$�: فرمايدخداوند مي yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�.

ايد و مهريه را براي آنان مقرر د قبلي از او لذت گرفتهبا آميزش بوسيله عق:يعني

££�. ايدايد اما به آنان نپرداختهكرده ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù اي كه بر شما مهريه�

.است و حق نداريد از آن كم كنيدالزم 
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�yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ44 44 || ||ÓÓÓÓ øø øøùùùù rr rr&&&&öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////šš ššχχχχ õõ õõ‹‹‹‹ yy yyzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ

ΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ¸¸ ¸¸))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ$$$$ ZZ ZZàààà‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî�) 21/نساء.(

.مس كردن مستوجب مهريه كامل استرسيدن و

�ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùtt tt ÷÷ ÷÷ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 tt ttãããã&& && óó óó xx xx««««çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ$$$$ TT TT¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡçç ççννννθθθθ èè èè==== ää ää3333 ss ssùùùù$$$$ \\ \\↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yyδδδδ$$$$ \\ \\↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ8888 ££ ). 4/ نساء (�∆∆∆∆££

آنرا بخوريد، گوارا شما بخشيدنددلخواه خود بهو اگر چيزي از آن را به«

»باد شما را

$$$$�:پس آيه. گيرد كه پرداخت شده باشدو اين بخشش از چيزي انجام مي yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù

ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ� مبين حكم مهريه زني است كه با وي آميزش صورت گرفته و

و قرطبي به اين معني مختصر . اش تعيين شده و از او كام گرفته شده استمهريه

�óó:آيه: بگويداگر كسي : گويدرده مياي كاشاره óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ££ ££ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ))))#### YY YY‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù(( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????

çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©كه كافي نيست زيرا مهريه در :او گفته مي شودبراي اين معني كافيست به�

گردد و اين اگر چيزي را بهتسليم شده و به أخذ از آن برنمي) آتيتم(آن آيه بوسيله فعل 

.وي أدا كنداي الزم بهاش را بعنوان فريضهريهوي پرداخت نكرده بايد مه

:دهد اينست كه اين قبل از وي آمدهو از جمله داليلي كه بر اين شهادت مي

�$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒzz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uuŸŸ ŸŸωωωω‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss††††öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999ββββ rr rr&&&&(( ((####θθθθ èè èèOOOO ÌÌ ÌÌ���� ss ss????uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####$$$$ \\ \\δδδδ öö öö���� xx xx....(( ((ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ

££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????(( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ////!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uuHH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))ββββ rr rr&&&&tt tt ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ77 77ππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx���� ÎÎ ÎÎ////

77 77ππππ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt6666 •• ••ΒΒΒΒ�) 19/نساء(.
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و . اى مؤمنان، براى شما حالل نيست كه به اكراه زنان را به ارث بريد«

ايد، پس آنان را تحت فشار قرار ندهيد، تا برخى از آنچه را كه به آنان داده

.»ست آشكارى شوندناشاي] عمل[مگر آنكه مرتكب . بگيريد
زور به ارث ببرند كه اين حرمت شامل پرداخت خداوند حرام كرده كه زنان را به

شود و از منع كردن آنان از نكاح دلخواه نهي فرموده كه بردن بعضي نكردن مهريه نيز مي

شود كه تسليم آنان شده تا از شود و شامل اين نيز مياز مهريه نيز شامل اين نهي مي

ميان آنكه مهريه تسليم وي شده و آنكه اپس گيرند بعضي از آن را، آيه در اين جآنان 

عنوان زور بردنش بهاو پرداخت نشده بهآن زني كه مهريه به،تسليم نشده فرق گذاشته

اي كه دلخواه خود از قسمتي از آن بگذرند و مهريهميراث حالل نيست مگر اينكه به

اين شيوه كه بعضي از آن را پس بگيريد ايشان ضايع نكنيد بهفعالً تسليم شده آنرا بر 

.1اگر مالي زياد نيز باشد

از راههاي متعدد) 8(جواب شبهه 

##�لفظ) 1 ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�)18(در قرآن در آيات متفرقه آمده است كه بار

:عبارتند از 

�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ#### yy yy‰‰‰‰ ss ss????AA AA øø øø yy yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ////## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒçç ççννννθθθθ çç çç7777 çç ççFFFF òò òò2222 $$ $$$$$$ ss ssùùùù�) 282/ بقره(

.»اگه به يكديگر تا ميعاد مقرري قرض داديد آنرا بنويسيد«

�uu uuθθθθ èè èèδδδδ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ&& && ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO## ## || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%%WW WWξξξξ yy yy____ rr rr&&&&(( ((×× ××≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& uu uuρρρρ‘‘‘‘ ‡‡ ‡‡ΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã(( ((

¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOOóó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&&tt ttββββρρρρ çç çç**** tt ttIIII ôô ôôϑϑϑϑ ss ss????�)2/انعام(

_________________________
.بنگر78-75به تحريم نكاح متعه مقدمه استاد ما عطيه محمد ص -1
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براي قيامت اوست آنكه شما را از گل آفريد سپس وقت مرگ را مقرر نمود و«

.»نزد او مدتي معين هست

�uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####ΝΝΝΝ àà àà66669999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ$$$$ tt ttΒΒΒΒΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôômmmm tt tt���� yy yy____ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù## ## || ||ÓÓÓÓ øø øø)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999×× ××≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ(( ((¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOOÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ óó óóCCCC tt ttΒΒΒΒ§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOOΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ãã⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; oo ooΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää....tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????�)60/انعام(

داند آنچه را كه در ستاند و مىست كسى كه در شب روحتان را مىو او«

انگيزد تا ميعادى بر مى) روز(روز به دست آورديد، آن گاه شما را در آن 

سپس بازگشت شما به سوى اوست آن گاه شما را از . معين به سر آيد

.»دهدكرديد خبر مىآنچه مى) حقيقت(

�§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO(( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè????ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG yy yyϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ$$$$ ·· ··èèèè≈≈≈≈ tt ttGGGG ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ$$$$ ·· ··ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�)3/هود(
.»مند سازدبهره نيك تا ميعاد معلوم بهرهبسوي خدا رجوع كنيد تا شما را به«

�öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{#### xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####//// ÏÏ ÏÏSSSS ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝàààà ÎÎ ÎÎ////$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒxx xx8888 tt tt���� ss ss????$$$$ pp ppκκκκ öö ööFFFF nn nn==== tt ttææææ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ½½ ½½ jj jjzzzz xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ(( )61/نحل(�))

بر اي كرد هيچ جنبندهسبب ستم ايشان مردمان را گرفتار ميو اگر خداوند به«

..»دهدگذاشت ولي ايشان را تا وقتي مقرر مهلت ميروي زمين باقي نمي

�öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρää ää‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz#### xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////(( ((####θθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222$$$$ tt ttΒΒΒΒšš šš‚‚‚‚ tt tt���� ss ss????44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã$$$$ yy yyδδδδ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôγγγγ ss ssßßßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ½½ ½½ jj jjzzzz xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�)45/فاطر(
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اي كرد هيچ جنبندهسبب گناهانشان گرفتار ميو اگر خداوند مردمان را به«

گذاشت ولي ايشان را تا وقتي معين مهلت را بر روي زمين باقي نمي

.»دهدمي

�ΝΝΝΝ ää ää....θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒtt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒöö ööΝΝΝΝ àà àà2222 tt tt���� ½½ ½½ jj jjzzzz xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ## ##†††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&

‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�)10/ابراهيم(

خواند تا گناهانتان را بيĤمرزد و شما را تا مدتي معين مهلت خداوند شما را مي«

.»دهد

�ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx....ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒyy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999$$$$ YY YYΒΒΒΒ#### tt tt““““ ÏÏ ÏÏ9999×× ××≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& uu uuρρρρ‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�

)129/طه(

از و اگر سخني كه سابقاً از پروردگار تو صادر شده نبود و آن وقت تعيين شده«

.»شدقبل نبود عذاب الزم مي

�”” ””���� ÉÉ ÉÉ)))) çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏΘΘΘΘ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####$$$$ tt ttΒΒΒΒââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nnΣΣΣΣ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�)5/حج(
.»دهيم تا ميعاد معينخواهيم در رحمها قرار ميو چيزي را كه مي«

�//// ää ää3333 ss ss9999$$$$ pp ppκκκκFFFF ÏÏ ÏÏùùùùßß ßßìììì ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO!! !!$$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÏÏ ÏÏtttt xx xxΧΧΧΧ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÈÈ ÈÈ,,,,ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏFFFF yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####�

)33/ حج (

آن گاه . هايى هستبرايتان تا سر آمدى معين فايده] چهارپايان[در آن «

.»گاهش به بيت العتيق است] قربان[

�yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////44 44II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ×× ××≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒÞÞ ÞÞΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ pp ppgggg °° °°::::ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####�

)53/عنكبوت(
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گر ميعاد معيني نبود بديشان عذاب طلبند و او به عجله عذاب را از تو مي«

.»رسيدمي

�tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ}} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((@@ @@≅≅≅≅ ää ää....““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg ss ss††††99 99≅≅≅≅ yy yy____ LL LL{{{{‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ )2/رعد(�
و خورشيد و ماه را هر كدام مسخر نموده و تا ميعاد معيني در مسير خود «

.»كنندحركت مي

�tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ}} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ@@ @@≅≅≅≅ ää ää....üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg ss ss††††## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�)29/لقمان(

.»دهندحركت خود ادامه ميو خورشيد و ماه را مسخر نموده و تا ميعاد معين به«

�tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ}} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ@@ @@≅≅≅≅ àà àà2222““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg ss ss††††99 99≅≅≅≅ yy yy____ LL LL{{{{‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�)13/فاطر(

.»و خورشيد و ماه را مسخر نموده و هر كدام تا ميعاد معين در حركتند«

�ωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρَ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx....ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒyy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒzz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ àà àà)))) ©© ©©9999öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt////�

)14/شوري(
و اگر آن سخن از پروردگار تو نبود كه تا ميعاد معيني مهلت داده شوند ميان «

.»شدآنان فيصله داده مي

�öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ//// ää ää3333 ss ss9999 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒöö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒöö ööΝΝΝΝ ää ää.... öö öö���� ½½ ½½ jj jjzzzz xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ‡‡ ‡‡ΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ�)4/نوح(

.»از گناهانتان بگذرد و شما را تا ميقات معين به تأخير اندازد«

�uu uuΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ûûûû uu uuθθθθ tt ttGGGG ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%(( (((( ((#### þþ þþθθθθ ää ääóóóó èè èè==== öö öö7777 tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρWW WWξξξξ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????�)67/غافر(
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جانش گرفته ] سپرى كردن دورانها[و از شما كسى است كه پيش از اين «

تا به مدتى معين برسيد و باشد كه خرد ] دهدمهلت مى[شود و مى

.»ورزيد

$$$$�: اين لفظ تنها در آيه yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�

كنند و بهتر اين بود كه اين لفظ در اينجا در اين نيĤمده چنانكه طرفداران متعه گمان مي

بيني كه سبب ذكر نكردن آن در اين آيه مي. جود نيĤيدوه آيه ذكر شود تا اختالفي ب

چيست؟

داشته باشد سبب آن واضح و آشكار است، شك ذره عقل در وجوديبراي كسي كه 

نكاح متعه است، دربارهاند اند و گفتهاي كه بر وي افترا كردهو آن اينست كه اين آيه

ور، و اينكه در معني متعه نباشد مطلقاً ارتباطي به آيه ندارد نه از نزديك و نه از د

اگر خداوند نكاح متعه با آيه قرآن تشريع . اندآنرا مشخص كرده�خداوند و رسولش

##�كنند يا اين لفظ نمود چنانكه گمان ميمي ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&&‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ� را در اين آيه ثابت

. ودنمو اين حرف را از قرآن نسخ نمي. كرد كه حوالي آن اختالف وجود داردمي

در مورد :گويدمتعه ديگري ميدرباره:گويديكي مي. شداختالف بر آيه درست نمي

.نكاح دائمي است

اند اين آيه رواياتي بسيار از اصحاب و تابعين آمده كه گفته:گويندو اما اينكه مي

نكاح موقت است،درباره

:جوابش چنين است

لكه آحاد است، چنانكه اين قرائت اين يك دروغ است زيرا اين روايت زياد نيĤمده ب

:نادر است و بيان آن به تفصيل چنين است
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اين روايت متواتر نيست بلكه آحاد است و قرائت آن برخالف آن است كه در -1

.قرآن مسلمانان آمده است

عباسبن كعب و ابنو آنكه از اُبي: گويدجرير طبري در تفسيرش چنين ميابن

$$$$�: انده را چنين قرائت نمودهين آيروايت شده كه ا yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ �» U�
V��� )R�«چيزي است كه در قرآن آمده و جائز نيست قرائتي است كه مخالف با آن

ا به كتاب خدا اضافه نمايد كه حديثي قطعي در آن باره نيامده ربراي هيچ احدي چيزي 

.1ه آن باقي نگذاردباشد، حديثي كه عذري را براي مخالف

����U� )RW(و ابي را با زيادهعباسبعد از اينكه قرائت ابن» يضاحاإل«القيسي در (

، زيرا اين دكس جائز نيست كه امروز آنرا قرائت كنبراي هيچ: گويدكند ميذكر مي

.2شودقرائت تفسيري است و مخالف قرآن است و قرآن بوسيله احاديث آحاد ثابت نمي

: اي از مبتدعين به اين آيهكل طائفه: گويدمي» المعلم«در مازري

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�

.مسعودو در قرائت ابن

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�»)R� U�«

نه بعنوان قرآن و نه شاذ و خالف قرآن است و مسعودكنند كه قرائت ابناستدالل مي

.3شود و عمل كردن به آن الزامي نيستآن عمل نميحديث به

_________________________
.4/15البيان جامع -1

.222اإليضاح ص -2

.2/130المعلم بفوائد مسلم -3
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$$$$�:و اما استدالل آن كسي كه به آيه: گويدصاص چنين ميج yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////

££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&كند و قرائت استدالل مي�اُبي)V��� )R� U�(نزد هيچ

نزد ما در ]األجل[در تالوت جائز نيست و كلمه ] األجل[ن اثبات كلمه، يك از مسلمانا

.1قرآن ثابت نيست

گوئيم كنيم كه متعه مباح بوده است، بلكه ميما آنرا انكار نمي: گويدو رازي چنين مي

بنابراين تقدير اگر آيه بر مشروعيت آن داللت كند عيب در هدف ما . نسخ شده است

عباس نيز و ابناُبيشان به قرائت ن جواب هم براي تمسكآيد و ايبحساب نمي

كافيست، زيرا آن قرائت فرضاً اگر ثابت باشد فقط بر اين داللت دارد كه متعه مشروع 

نسخ بر آن پيدا شده و دالئل شما رأي : گوئيمبوده كه ما در آن اختالفي نداريم بلكه مي

جار و مجرور است و )إلى أجل مسمى(شاذ سپس اينكه اين قرائت . بردما را از بين نمي

در حالي كه مدت تعيين شده به خود عقد » عقد«متعلق به لفظ استمتاع است نه خود 

....متعلق است

!اندشان را با دست خود باطل كرده و نفهميدهياز اينجا متعه

وقتي ثابت شود اين قرائت خالف آيات موجود در قرآنهاي مسلمانان است، با) 2

پس قرآن نيست زيرا شرط قرآن . كنداين حال هم از حد آحاد بودنش تجاوز نمي

!بودنش ثبوت تواتر است كه تواتر نيست

ه اما آنكه از قرآن نيست اينكه وقتي در علم اصول ثابت شده كه قرائت شاذ و نادر ب

باشد ميتيست و مانند تفسير آيانشود تا تالوت شود زيرا متواتر ثابت نمينعنوان قرآ

دانند در ثبوت قرآن مانعي و اين حجت نيست و اما كساني كه تواتر را شرط نمي

_________________________
.2/148القرآن أحكام -1
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بينند كه دليل ظني قرآن با دليل ظني سنت نسخ گردد چنانكه در علم اصول ثابت نمي

كه قرآن نيست و از جانب خدا نازل نگرديده است زيرا اگر قرآن بود يپس وقت.است

گرديد و وقتي جايز نيست حرابها و در بيت مردم قرائت مييافتيم و در مدر قرآن مي

گردد كه از قرآن نيست و قرآن موجود و اجماع اصحاب بر آن براي ما كافي روشن مي

موجود اُبيبيني كه دو سوره قنوت از قرآن نيست هرچند در قرائت است، آيا نمي

بت نشده به اين دليل كه و اين آيه متعه بعنوان قرآن ثا. اين هم چنين استهستند؟

اند و اكثر علماي اُصول بر اين اصحاب بر ننوشتن آن در قرآنهاي عثماني اجماع كرده

نمايند و وجود آن بعنوان قرآن ثابت باورند كه آنچه صحابي آنرا بعنوان قرآن تالوت مي

.شود زيرا در اصل باطل استنشده است بر هيچ موضوعي بوسيله آن استدالل نمي

تر بعنوان سنت نيز ثابت نيست، زيرا روايت نشده كه سنت ما بنابر رأي صحيحو ا

رسانيد، تنها اين است، اگر چنين بود سند آن، آنرا به پيامبر مي�رسيده به پيامبر

و بس و به لفظ خود از آن تعبير نموده است، و در شد ابمانده كه تنها فهم صحابي باقي

يرا فقط اجتهاد است، و اگر صحابي حجت نيست، زيأعلم اصول روشن گرديده كه ر

پيامبر ي، تعداد�كرد همانند قول رسول خداانجام آن ملزم ميقول صحابي ما را به

وجه به هيچ. داند كه فقط يك رسول را براي ما فرستاده استآمد، و خدا ميبوجود مي

ذي استدالل نمود كه به قرائت شا)نكاح موقت(يح نيست كه براي مباح كردن متعهصح

به يك صحابي نسبت داده شده است، زيرا از اين بيشتر نيست كه يك رأي اجتهادي 

.باشدخودش ميمخصوص به

وقتي ثابت شود كه اين قرائت متواتر نيست نهايت مانند حديث آحاد است، و ما ) 3

اين ف بر كنيم كه نكاح موقت در صدر اسالم حالل شده است بلكه حراين را انكار نمي

است كه قرآن بر آن داللت دارد يا نه، وقتي كه اين حرف نازل شده باشد شكي نيست 
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باشد و وقتي كه مباح بوده است و كه در قرائت مشهور ثابت نيست، پس منسوخ مي

.وقتي كه حرام شد اين حرف نسخ گرديد

آن معارضه اگر به اين تفسير مانند حديث آحاد استدالل كنيم با دليل قويتر از) 4

شود زيرا قرآن برخالف آنست به دليل دو آيه موجود در سوره مؤمنون و معارج كه مي

كنند كه آيه سوره نساء در مورد كنند و به اين اشاره ميهر دو بر تحريم متعه داللت مي

زماني كه . گرددقط ميسا{عباسنكاح موقت نازل نشده است و بدنبال آن قرائت ابن

وسيله نص از اين كه حديث آحاد است بيشتر نيست و به)أجل مسميإلي(اين حرف

.شودتر از آن با آن مقابله ميقرآني و حديث نبوي صحيح

���:آيهوقرائت شاذ و نادر است : گويددر تفسيرش مييآلوس ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒ

ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&م آن قطعي است و قرائت شاذ توان كند حكبر تحريم آن داللت مي�

.تعارض با آنرا ندارد

چنانكه احاديث صحيح صريح قطعي تا روز قيامت بر تحريم نكاح موقت داللت 

.ندستهكنند و چنانكه گذشت جمهور علما برخالف آنمي

تر از آن در برابر آن قويقرائت با وصف اينكه اين قرائت شاذ و :گوئيمو مي) 5

اگر بعنوان جدل فرض كنيم كه هر دو دليل در قوت مساوي هستند و در قرار دارد و 

دو الزامي است زيرا در حكم حالل و حرام تعارض دارند تقديم دليل حرمت بين آن

كند و علم اصول منع بر مباح مقدم است زيرا تقديم حرام به ترك مباح سرايت مي

د و ترك مباح بهتر از ارتكاب گردتقديم دليل مباح كردن به ارتكاب حرام منجر مي

.حرام است
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در آيه چيزي وجود ندارد كه بر كام گرفتن از زن تا مدت معين داللت كند زيرا ) 6

:بلكه فرمود. تا مدت معيني از زنان كام بگيردبراي شما حالل شده كه : خداوند نفرمود

.ايد مهريه آنان را بپردازيدفتهآن زني كه از آن كام گر

كند زيرا جدلي اگر اجل در قرآن ذكر شده باشد بر متعه زنان داللت نميبا فرض) 7

آن زني كه بعد از جائز است كه مدت داخل مهريه است، پس تقديرش چنين است ـ

ايد تا مدت معيني، هنگام فرا رسيدن مدت معين مهريه با وي آميزش كردهقرار دادن 

.مهريه آنان را بپردازيد

اند را صحيح بدانيم، در آن اگر آن قرائت زيادي كه ذكر كرده:و جوابي ديگر اينست

دليلي بر مباحي نكاح موقت وجود ندارد، بلكه در آن دليل بر آن وجود دارد كه كسي 

كه بوسيله نكاح حرام با زن آميزش كرده و حرام را مرتكب شده پرداخت مهريه بر او 

خاطر گردد بهوقت مهريه الزامي ميبعد از آميزش در نكاح م: گوئيمواجب است و ما مي

بيند كه بر تختگردد، چنانكه زن خوابيده را مياي كه بواسطه آن حد زنا ساقط ميشبهه

خاطر اين كند بهخواب او خوابيده و با اعتقاد اينكه زن خودش است با وي آميزش مي

.گردد، در اينجا نيز چنين استشبهه مهرالمثل بر وي واجب مي

به استمتاع تعلق دارد نه به خود عقد ]إلي أجل مسمي[اين قرائت شاذ: گوئيممي) 8

خود عقد تعلق دارد و به و مدت تعيين شده در نكاح موقت بنا به مذهب آنان، به

شدگان تا مدت معيني كام اگر با نكاح: شوديمتاع تعلق ندارد و معني آيه چنين استم

آنان بپردازيد و فايده اين عبارت زائد دفع اين امل بهصورت كيشان را بهگرفتيد مهريه

گذشت مدت تعيين شده تعلق دارد چنانكه در توهم است كه وجوب مهريه كامل به

آن تا مدت بقاء نكاح تأخير دو ثلثومهريه پرداختثلث [عرف مشهور است

د و اگر گردپس اين مدت تعيين كردن با تصرف زن و اختيار او حاصل مي]گرددمي

مام مهريه را خواستار شود و تواند تچنين نباشد زن بعد از يك مرتبه آميزش شرعاً مي
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���X�U� )RVاگرYي عمر صحيح نيست با مقيد كند نزد آنان متعه به درازعقد را

!آور استاينكه به اجماع خودشان صحيح است كه اين تعجب

جار و مجرور و به استمتاع تعلق ]جل مسميإلي أ[اين قرائت شاذ:گوئيممي) 9

در نكاح موقت نزد شده ين عخود عقد متعلق نيست، و واضح است كه مدت مدارد و به

خود عقد متعلق است و به استمتاع تعلق ندارد با توجه به اينكه با سبب پيروان متعه به

رار جزئي نزد آنان مقرر است و آن اينست كه تعيين مدت را شرطي براي صحت عقد ق

آيد، و به اين نميحساب اند، و اگر مدت در آن تعيين نشده باشد ازدواج موقت بهداده

اگر قبل از آميزش مدت را به او بخشيد، پرداخت مهريه بر وي الزامي :گوينددليل مي

.گرددمي

]جل مسميإلي أ[شان دربارهطرفداران متعه روايات و اقوال امامان: گوئيممي) 10

سوره نساء از طرف خدا نازل شده يا قرائت است در هم و بر هم و متناقض 24در آيه 

! است

:گرددو در پائين مجموعه اي از روايات معتبرشان ذكر مي

$$$$�: آيه چنين نازل شده است: گويندمي-أ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒZ )R� [�
���W\££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&�

: نين روايت شده استاز أبي جعفر چ

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ)جل مسميإلي أ(££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&

ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�1.

_________________________
.نگاه كن448-14/447الوسائل نوري به مستدرك -1
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:اينچنين: گويدكند و ميوايت ميكليني در اصول كافي از ابوعبداهللا ر

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ)جل مسميإلي أ(££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&

ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�1.

دربارهبه او گفتم، : گويدمي. كندو استادشان عياشي در تفسيرش از ابوعبداهللا روايت مي

:فرموده خدا: گويي؟ گفتمتعه چه مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù)جل إلي أ

ŸŸ) مسمي ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ $$####�2.

: كندو استادشان قمي در تفسيرش چنين روايت مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ)جل مسميإلي أ(££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&

ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�

.3باشددليل بر متعه مي!! اين آيه:گويدصادق مي

: اينكه اين آيهدرباره) ب

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�

كنند كه گفته نازل شد كليني و طوسي و احمد پسر عيسي از ابوبصير روايت مي

: در قرآن نازل شده است: متعه سؤال كردم گفتدربارهاز ابوجعفر : است

_________________________
.5/449كليني در كافي -1

.1/260العياشي در تفسيرش -2

.1/136قمي در تفسيرش ال-3
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�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùùŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ $$####�1.

كنند و كليني از عبدالرحمن پسر عبداهللا روايت مي» يجازاإلخالصة«استادشان مفيد در 

يك از دو از كدام: نكاح موقت پرسيد گفتدربارهشنيدم ابوحنيفه از ابوعبداهللا : كه گفت

به من بگو كه آيا متعه زنان :اممتعه حج از او پرسيدهدربارهكني؟ گفت متعه سؤال مي

$$$$�؟ ايپاك و منزه است خدا آيا كتاب خدا را نخوانده: حق است؟ گفت yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùùيهبه خدا سوگند گويي آ: ابوحنيفه گفت�

.2امايست كه هرگز آنرا نخوانده

:اين آيه: عياشي در تفسيرش از ابوبصير و او از ابوجعفر روايت كرده كه گفته است

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùùŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ

yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ $$####�

كه مدت تعيين شده ميان شما پايان يافت مرد براي اشكالي ندارد وقتي:گفتنازل شد

تو را با أجل و مدت ديگري براي : گويدمي،آن مدت اضافه كندزن و زن براي مرد به

_________________________
و البحار 3/141و در استبصار 2/186، و طوسي در تهذيبش 1ح 5/448كليني در اصول كافي -1

األخيار و در تهذيب 20/225العقول ، و مجلسي در مرآة 1ح 14/436و الوسائل 20ح 103/315

.و مانند صحيح استحسنگفته كه اين حديث 12/29

و . بنگر6ح 14/437و به الوسائل 6ح 5/449و كليني در الفروع 39متعه ص اإليجاز درة خالص-2

.درباره اين حديث گفته حديث حسن است20/229العقول مجلسي در مرآة 



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

اش كه البته با رضايت زن، براي غير تو نكاح وي حالل نيست تا عده. خود حالل نمودم

.1نيابددو حيض است پايان 

متعه از درباره: سناد از بكر پسر محمد روايت كرده كه گفته استاألحصيري در قرب

: ابوعبداهللا پرسيدم گفت

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùùŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### �2.

از مفضل پسر عمر از ابوعبداهللا 85صفا در بصائرالدرجات در روايتي طوالني ص 

از جمله آن چيزهايي كه خدا در قرآن حالل نموده متعه زنان است ... روايت كرده 

:فرمايدهمانگونه كه خداوند مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùùŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ

yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ $$####�3.

$$$$�اند نشان كه آيه را چنين خواندهاقوال امامادرباره) ج yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�) إلي

ابوعبداهللا :ر از ابوجعفر روايت كرده كه گفتهعياشي در تفسيرش از ابوبصي»جل مسميأ

: نمودرائت ميق

_________________________
و 1/436بنگر، كاشاني در تفسيرش صافي 65و نوادر احمد بن محمد ص 86ح 259به العياشي -1

، و 6ح 14/477، عاملي در وسائل 23/73در بحار و مجلسي1/360بحراني در تفسيرش برهان 

.14/449الوسائل نوري مستدرك 

.بنگر21و قرب األسناد ص 17ح 14/439به الوسائل -2

.بنگر5ح 14/476و به الوسائل 85صفا در بصائرالدرجات ص -3
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�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ)جل مسميإلي أ(££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&

ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùùŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρyy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùùΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� || ||ÊÊÊÊ≡≡≡≡ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////ÏÏ ÏÏππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ $$####�

آن چنين است كه تا مدت معيني با وي ازدواج سپس بعد از پايان مدت :تگف

1.د آيدچيزي پدي

: گفتمي{عباسو ابن: آورددوباره عياشي در تفسيرش اين حرف را چنين مي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ)جل مسميإلي أ(££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�2.
روايت جعفر پسر قولويه با به: سعد پسر عبداهللا آمدهتفسير ناسخ و منسوخ قرآندر

: ابوعبداهللا آيه راچنين خواندندابوجعفر و: گفتهاسناد خود 

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ)جل مسميإلي أ(££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&

ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù�3.
عباس آيه را اينگونه ابن: گويدچنين مي»الفقيه و علله«ابن بابويه قمي در كتاب 

:قرائت نمود

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ)جل مسميإلي أ(££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&

ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù �4.

_________________________
، 17ح 315- 103/314و البحار 7ح 14/477و به الوسائل 87ح 1/260العياشي در تفسيرش -1

.بنگر14/447و به الوسائل 

.بنگر15ح 103/314و البحار 20ح 14/440الوسائل و به85ح 1/259در تفسيرش -2

.بنگر6ح 14/448نوري و مستدرك12ح 103/305به البحار -3

.بنگر13ح 14/438الوسائل و به 173والعلل ص 3ح 3/292الفقيه -4
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دوازده گيريم طرفداران متعه كه تنها يك گروه ـ شيعهاز تمام آنچه گذشت نتيجه مي

عبارت اختالف دارند آيا فرموده خدا و به]جل مسميإلي أ[امامي ـ هستند در جمله 

££�: است اگر قبل از فرموده خداآيهديگري آيا آيه است يا قرائت؟ و اگر ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù

     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùùاست يا بعد از آن؟؟�

££�: بعضي آنرا بعد از ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù� و بعضي آنرا قبل از آن ثابت

.اندكرده

اين ... است ا كند كه اين زياده از طرف خداختالفات چقدر زياد و هر كدام ادعا مي

از قرآن ]جل مسميإلي أ[كند كه لفظ كند بر اين دالت ميف اگر بر چيزي داللت اختال

!!نيست

:فرمايدخداوند مي

�ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&&tt ttββββρρρρ ãã ãã���� −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒtt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####44 44öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρtt ttββββ%%%% xx xx....ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏããããÎÎ ÎÎ**** öö öö1111 xx xxîîîî«« ««!!!! $$ $$####(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuθθθθ ss ss9999ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù

$$$$ ZZ ZZ����≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$######## ZZ ZZ****1111 ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222�)82/ء نسا(

گر از طرف غير خدا بود اختالفات زيادي كنند كه اآيا در قرآن تدبر نمي«

.»يافتندرا در آن مي
شان از چند يمقطوع بر جواز متعهنصعباس اين شان به حديث ابناما استدالل

:شودطريق جواب داده مي
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، ...اند آن اشاره نمودهالكبري بهاند چنانكه در سننحديث را بطور كامل روايت نكرده

.1باشددر كتب حديث ميو اين متن حديث موجود 

:روايت بيهقي در سنن) الف
روايت شده �عباساز موسي پسر عبيده از محمد پسر كعب از ابن

$$$$�در اول اسالم بوده و اين آيه را متعه: گفت yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ �

. شد و شناختي از آن نداشتمردي به شهري داخل مي»)جل مسميإلي أ(

نمود تا شود با زني ازدواج ميدانست از نيازش فارغ ميدازه كه ميبه آن ان

�ôô: ا اصالح كند تا اين آيه نازل شدكااليش را حفظ و امورش ر ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&را حرام ا آخر آيه، خداوند اولي را نسخ و متعه ت�

���:نمود و اين آيه از قرآن ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&آن�

.نمايد و غير از اين فرج حرام استرا تصديق مي

:روايت ترمذي) ب
از موسي پسر عبيده از محمد پسر كعب روايت شده است، متعه در صدر اسالم بوده 

آمد و هيچ شناختي از آن نداشت براي آن مدت كه در آنجا است، مردي به شهر مي

_________________________
135-6/134وطار شوكاني األ، و نيل206-7/205كبري بيهقي ، و سنن4/269حوذي األبه تحفة-1

.نگاه كن430-429و الحازمي در كتابش ـ ناسخ و منسوخ از آثار ص 
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كرد و امورش را نمود، كااليش را برايش حفظ ميزني ازدواج ميگزيند بااقامت مي

���: نمود تا اين آيه نازل گرديدمياصالح ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&�

.تمام عورات غير از اين دو حرام هستند: عباس گفتابن

:روايت حازمي) ج
دربارهه شنيدم از محمد پسر كعب فرظي از موسي پسر عبيده روايت شده ك

متعه زنان در صدر اسالم بوده، مرد با كااليش وارد شهر : گفت. گفتعباس سخن ميابن

شد، كسي نداشت كه صنعتش را برايش حفظ و كااليش را نزد خود نگهداري كند، مي

اين آيه را نمود و ميگردد با زني ازدواجآن اندازه كه يقين داشت نيازش برطرف ميبه

:خواندمي

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ)جل مسميإلي أ(££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&

ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù �

�ôô:تا اين آيه نازل گرديد ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmmöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè????$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt tt//// uu uuρρρρتا��tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîî

šš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ� داد خواست طالقش ميد اگر مياحصان چنين بومتعه را ترك نمودم و

گرفتند و هيچ چيزي گذاشت و از هم ارث مينرا نزد خود باقي ميآخواست و اگر مي

.از امر براي آن دو نيست

همانا اين حديث ضعيف است، بيهقي و ترمذي و حازمي همه از طريق موسي : دوم

.اندپسر عبيده روايت كرده
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اين اسناد صحيح بود اگر موسي: گويدق چنين ميحازمي بعد از آوردن روايت مانند ساب

.1بن عبيده در سند آن وجود نداشت كه ربذي بوده و در ربذه سكونت گزيد

عباساما آنچه ترمذي از طريق محمد پسر كعب از ابن: گويدحجر در الفتح ميابن

شد و متعه در صدر اسالم بوده است مردي به شهري وارد مي: ابراز داشته است، گفت

گزيد با زد در آنجا اقامت ميهيچ شناختي از آن نداشت و به آن اندازه كه حدس مي

كرد تا متاعش را برايش نگهداري كند، اسنادش ضعيف و شاذ است با زني ازدواج مي

:گفته]ذيبالتهتقريب[و در . 2علت مباح بودن آن گذشتدربارهتوجه به آن داليلي كه 

3.»سنين شش سالگي بوددراست و موسي پسر عبيده ضعيف«

:كه آيه را چنين خواندهو اما استدالل نمودن آنان به حديث عبداهللا پسر مسعود

�$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ)تا آخر »)جل مسميإلي أ....

ي را به ه گذشت و در اينجا گفته امام مازربيشتر از يك وجقبالًجواب اين قرائت 

.نمايمميآن اضافه

نقل اين قرائت نزد ما حجت نيست زيرا از طريق آحاد : گويداهللا ميمازري رحمه

گردد و عمل كردن به حديث واحد در اين و قرآن بوسيله حديث آحاد ثابت نميشده 

.قول صحيح الزامي نيستبهبر اينكه از قرآن است بنامبني نقلها چنين 

$$$$�اين جمله را مسعوداثبات كند كه ابنمخالف ملزم به اين است كه اين را  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù

ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒبعنوان قرائت رسول خدا قرائت نموده است»جل مسميإلي أ .

_________________________
.430حازمي بعد از ايراد روايت مانند سابق ص -1

.9/77حجر در الفتح ابن-2

.4/16الضعفاء الكبير عقيلي و. 4/213اش در الميزان و به ترجمه 552التهذيب ص تقريب -3
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دهند و اگر مخالف مسعود نسبت ميهرچند بعضي از كتب تفسير آنرا به خود ابن

�و بر خدا و رسولشتواند افتراء از طرف انتوانست آنرا اثبات نمايد و هرگز نمي

.گرددالزامي مي

تواند ثابت كند كه قرائت رسول كند كه نميو مسلمانان را به قرائت شاذي ملزم مي

.است�خدا

:از چندطريق) 9(جواب شبهه

ي نازل شده چنانكه قبالً ئمهمانا آيه محكم و منسوخ نيست و در مورد نكاح دا) 1

....مانند آن روايت شده است�عباسو ابن�بيان كرديم، و از عايشه 

خداوند :فرموده است�عايشه : گويدمي223- 22يضاح ص اإل«محمد قيسي در ابو

: متعه را بوسيله اين آيه

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&�) 6- 5/ مؤمنون(

مگر بر همسرانشان يا دارندنگاه مى] پاك[هايشان را آنان كه شرمگاهو «

.»ملك يمينهايشان] بر[
.حرام كرده است

ملك نه اين گفته حسن است، زيرا متعه نه ازدواج صحيح و : گويدمحمد ميابو

و ملك ) همسر(غير از زن رات را بهخداوند در اين آيه حفظ فروج و عويمين است، 

....جب نموده است، و نكاح موقت نه ملك يمين و نه نكاح صحيح نيست يمين وا
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ذكر كرده كه آيه محكم و غيرمنسوخ است اما در مورد نكاح �عباسقيسي از ابن

.1صحيح نازل شده است

اي و از او كام آن زني كه با وي ازدواج كرده: شودمعني آيه چنين مي:بنابراين گفته

شود استمتاع با توجه اش را وجوباً دارا ميرفتن نيز كم باشد مهريهايد اگر لذت گگرفته

.به اين قول نكاح صحيح است

اين انصاف نيست كه قول زمخشري در كشاف را قبول و اقوال بقيه مفسرين با ) 2

م، خصوصاً در احكامي كه به نسخ آن يمقام و منزلت نزد امت اسالمي را كنار بگذار

وصاً زمخشري كه فقط قائل به نسخ نيست بلكه آنرا مانند يك اند و خصتصريح كرده

تفسير كشاف آنرا آشكارا گفته ده ذكر نموده چنانكه نسفي در ملخصقول حكايت ش

. است

آيه متعه آيا منسوخ است؟ دربارهسر عتيبه سؤال شده پكه از حكَم :شانو اما گفته

.فت نهگ

:جواب
.ضعيف استاين حديث از طريق ما و آنان نيز 

:سنت به چند دليلاهلاما از طريق

�ان گفته است و به شنيدن از عليحبپسر عتيبه مدلس است چنانكه ابنحكَم -1

تصريح ننموده است سندش متصل نيست و اين دليل ضعف آنست مگر اينكه به شنيدن 

!تصريح نمايد�آن از علي

از تاريخ والدتش نمايان نرسيده است كه آن هم�حكَم پسر عتيبه به علي-2

سال چهل و پنج هجري متولد شده و :اندگردد زيرا حكَم سال پنجاه و بعضي گفتهمي

_________________________
.221اإليضاح براي ناسخ و منسوخ قرآن، ص -1
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سال چهل بوده است پس سند قطعاً منقطع است و حجت �سال شهادت امام علي

.1گرددواقع نمي

اين حديث با وصف اينكه منقطع و ضعيف است با برخورد شديدي كه از -3

وقتي : شود تا اينكه به پسرعمويش گفتمتعه ثابت شده است معارضه ميرهدربا�علي

تو مردي متكبر «:گفتاجازه داده است]نكاح موقت[او رسيد كه به متعه كه به

.»هستي

از علي پسر ابوطالب شنيده : كند كه گفتهحنيفه روايت ميمسلم در صحيح خود از ابن

.ما را از آن نهي فرموده است�تي پيامبرتو مرد متكبري هس:گفتبه فالن مي

نرميشنيد كه در مورد متعه زنان �عباساز ابن�ي ديگر آمده كه عليتو در رواي

در روز �همانا رسول خدا �عباسصبر كن اي ابن:فرمود�علي. دادشان مين

.خيبر از متعه و گوشت االغ اهلي نهي فرمود

را بر �عباسلب بود كه تحليل متعه از طرف ابنطاپسر ابي�اميرالمؤمنين علي

وقتي كه �كند، اما انكار كردن امام عمرانكار نمود چنانكه مسلم آنرا روايت ميوي

!فرمود حرام است همانطور كه در تفسير طبري آمده سندش ضعيف است

:چند دليلو اما از طريق اهل تشيع به

شان، در مورد مئن و مطعون است و اين اقوالطمحكَم پسر عتيبه در نزد شيعه نا-1

:باشد او مي

حكَم پسر عتيبه ابومحمد كوفي كندي سوگند خورنده و دروغگو : طوسي گفته است

.2الحديث استو مقطوع

_________________________
.بنگر2/434حجر به تهذيب ابن-1

.171در رجالش، ص -2
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.1حكَم پسر عتيبه مذموم و از فقهاء اهل سنت است: حلي گفته است

.2ت كرده استكشي در ذم او روايات زيادي را رواي: اردبيلي گفته

داود حلي وي را در كتاب رجال در قسم دوم مخصوص به مجهولين و چنانكه ابن

كرد و مقطوعبه كالم اضافه مي: كه اين عين عبارتش است:مجروحين آنرا آورده و گفته

.3الكالم است

اند در آنچه هاي خود روايت كردهكنند كه از طريقاگر به اين حديث استدالل مي

از ابوجعفر : اند كه گفتمسكان از عبداهللا پسر سليمان روايت كردهدر كافي از ابنيينكل

اگر آن چيز نبود كه پسر خطاب با آن از من سبقت : گفتمي�علي: گفتشنيدم مي

.كردگرفت غير از بدكار و شقاوتمند زنا نمي

ز ابوجعفر مسكان او همچين آنچه طوسي در تهذيبش با همان اسناد مذكور از ابن

شان باطل است زيرا حديث از طرق روايات خودشان نيز ضعيف استدالل. داردابراز مي

.است

األخيار و كند كه مجهول است و آن در كتابش مالذمجلسي بر اين حديث حكم مي

.4العقول موجود استة كتابش مرأ

سر عمر آنچه مجلسي در كتابش بحار در روايتي طوالني از مفضل پپس اگر به

متعه :گفت؟اي سرورم متعه چطور است: گويدمي�مطرح نموده كه مفضل به صادق

خطاب را لعنت كند اگر او نبود غير از خدا ابن:حالل و آزاد است و گفته اميرالمؤمنين

_________________________
.در بخش دوم مخصوص به ضعفاء218در رجالش، ص -1

.1/266ةالروادر جامع-2

.243داود حلي در رجالش، ص ابن-3

.2ح 20/227العقول كتابش مرآة و در 5ح 12/29مالذ األخيار -4
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كردند زيرا در متعه براي مسلمانان بي نيازي از زنا وجود زن و مرد شقاوتمند زنا نمي

.1دارد

زيرا راوي مفضل پسر عمر : استلروايت نيز از سندهاي خودشان باطزيرا اين 

جرح راينك خواننده گرامي اقوال علماي آنان د. گو، نزد آنان معيوب استخطابي ياوه

:و تعديل مفضل را بخوان

ابومحمد جعفي :اندمفضل پسر عمر ابوعبداهللا و بعضي گفته: نجاشي گفته است

روايتش مضطرب است و اعتباري ندارد و گفته ! تكوفي، مذهب و رأيش فاسد اس

او خطابي است و تصنيفاتي دارد كه قابل اعتماد نيستند و به خاطر آن شرطي كه : شده

.2قبالً برايش ذكر نموديم

و حلي 6/131قهبائي » الرجالمجمع«همانطور كه صاحب :اغضائري گفته استابن

مفضل : انداز او نقل كرده280ص و ابوداود حلي در رجال خود258در رجالش ص 

ي است و چيزهاي زيادي القول خطايگو شديدپسر عمر جعفي ابوعبداهللا ضعيف ياوه

اند و جائز روان درحديث وي ظلم و جور بزرگي كردهبر آن اضافه شده است و تند

.3نيست حديث او نوشته شود

طريق روايت سالم رواياتي در مدح او روايت شده كه از : اردبيلي گفته است

باشد اما طريق روايت آن همه ناو كَشيِ رواياتي آورده كه مقتضي مدحش ميباشد مين

_________________________
.24/116البحراني در حدائق 103/305بحار -1

.360- 2/359كشي در رجال خود -2

.360- 2/359كشي در رجال خود -3
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بهباشد كه اين اخير مقتضي ذم و برائت از او ميكههو احاديثي را آورد. سالم هستند

.1نيست و خدا عالمتر استدصحت نزديك و اولي قابل اعتما

از اسماعيل پسر 322معتبر و صحيح در ص و كشي در كتاب رجال خود با سند

ك رمفضل را بياور و به او بگو اي كافر اي مش: وعبداهللا گفته استبجابر ابراز داشته كه ا

.2؟خواهي او را بكشيبه پسرم داري، مينيتي نسبتچه 

از ابوعبداهللا شنيدم : و كشي با اسناد صحيح از حماد پسر عثمان ابراز داشته گفت

يعني ؟كار به پسر من داريمفضل پسر عمر جعفي اي كافر اي مشرك چهبه:گفتمي

.3گويد با خطابيها بوده سپس برگشته استاسماعيل پسر جعفر در او منقطع است مي

حجر پسر زايده و : كند گفتو كشي با سند صحيح از عبداهللا پسر مسكان روايت مي

فدايت شويم همانا مفضل پسر عمر : دعامل پسر جذاعه بر ابوعبداهللا وارد شدند و گفتن

به خدا سوگند غير از خدا بر :شما بر روزي دادن بندگان قادريد گفت: گويد به شمامي

ام نياز دارم و خيلي ناراحت روزي دادن ما قادر نيست و من به غذايي براي خانواده

س راحتي آوري كنم و آنگاه نفام تا غذايشان را جمعهستم و در آن به فكري رسيده

كني و از او بيزاري؟ گفتند آيا لعنتش مي: جويدبكشم خدا لعنتش كند و از او بيزاري مي

از او �بله شما هم او را لعنت كنيد و از او بيزاري جوييد خدا و رسولش: گفت 

....بيزارند

... .و استداللشان به حديث عمران از جهت روايت و فهم باطل است 

:روداز جهت روايت از چن

_________________________
.359- 2/258الرواه كشي در جامع-1

.322كشي در رجال خود ص -2

.581ح 321كشي در رجال خود ص -3
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كنند بخاري آنرا در حديث صحيحي كه در صحيح بخاري به آن استناد مي-1

.صحيح خود در كتاب حج نقل كرده است نه در كتاب نكاح

آن تصريح كرده كه دربارهاند و عمران همان حديث را غير بخاري روايت كرده-2

ماجه در نمقصود حديث متعه حج است و مسلم در صحيح خود و احمد در مسند و اب

الكبري و طيالسي در مسند خود و غير آنان سعد در طبقاتسنن و نسائي در سنن و ابن

.اندكردهآنرا روايت

شارحان صحيح بخاري مانند عسقالني و عيني و قسطالني و شارحان صحيح -3

مسلم مانند نووي و مازري و غير آنان همه بر تفسير متعه در اينجا به معني متعه حج 

.اندوافق كردهت

.گرددسنت ذكر مياهل و در پايين متن حديث در كتب 

:ذكر احاديث صحيح بخاري-اوالً

: روايت كرده گفته است�بخاري در صحيحش با سند خود از مطرف از عمران-1

رأي خود داديم قرآن نازل شد و هر كس بهمتعه را انجام مي�در زمان رسول خدا

.گفتخواست ميهرچه مي

روايت كرده �و حديث را بخاري در كتاب حج باب تمتّع در زمان رسول خدا

.است

: روايت كرده گفته است�بخاري با اسناد خود از ابورجاء از عمران پسر حصين-2

داديم و چيزي در با رسول خدا آنرا انجام مي. ل شده استزآيه متعه در كتاب خدا نا

نيز از آن نهي ننمود تا فوت كرد و هر كسي �يامبرقرآن نازل نشد كه آنرا حرام كند و پ

.گفتي ميزرأي خود چيبه



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

كسي كه با حج و {باب » تفسير سوره بقره«و حديث را بخاري در كتاب تفسير 

�كند عمره تمتع مي yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùyy yyìììì −− −−GGGG yy yyϑϑϑϑ ss ss????ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk pp pptttt øø øø:::: $$ .روايت كرده است�####$$

.1اول را چنين آورده استالباري حديثحجر در فتحو حافظ ابن

�:و قرآن نازل شد يعني در جائز بودن متعه به فرموده خدا» گفته عمران« yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù

yy yyìììì −− −−GGGG yy yyϑϑϑϑ ss ss????ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$####�

و قرآني فظ ـ لمسلم آنرا از طريق عبدالصمد پسر عبدالوارث از همام با. كنداشاره مي

د، روايت كرده است، و روايت ديگر مسلم از طريق آن نازل نشده كه آنرا منع كندرباره

شعبه و سعيد پسر ابوعروجه هر دو از قتاده به لفظ ـ سپس در منع آن چيزي از كتاب 

و از طريق شعبه از . دهداز آن نهي نكرده ـ آنرا توضيح مي�خدا نازل نشده و پيامبر

ه است، و براي شعبه از مطرف لفظ ـ و قرآني در تحريم آن نازل نشده ـ را اضافه نمود

تا ) پيامبر(آيه در نسخ آن نازل نشده و از آن نهي نكرده «طريق ابوالعالء از مطرف لفظ 

.و مصنف آنرا در تفسير سوره بقره روايت كرده است. وجود دارد!! ... فوت كرده است

:ذكر احاديث صحيح مسلم: دوم
عمران پسر : گفته استمسلم با اسناد خود از مطرف روايت كرده كه مطرف -1

رساند گويم كه فردا خداوند به تو نفع ميتو ميامروز حديثي را به:حصين به من گفت

اي از اهل او در ده روز آخر حج احرام عمره را بستند مجموعه�و بدان رسول خدا

نهي نفرمود و هر كسي براي تا فوت نمود از آن�اي در نسخ آن نازل نشد و پيامبر آيه

.ي داشتد رأيخو

_________________________
.3/505الباري فتح -1



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

كند كه گفته است، عمران پسر حصين بهمسلم با اسناد خود از مطرف روايت مي-2

گويم كه اميدوارم خداوند آنرا مايه نفع براي تو قرار دهد تو ميحديث را به:من گفت

اش را با هم جمع كرد و تا فوت نمود از آن نهي نفرمود حج و عمره�همانا رسول خدا

جا كردم من را ترك كرد تا مدح بيل نشد كه آنرا لغو كند و بر من سالم ميو قرآني ناز

.جا را ترك كردم و نزد من بازگشتكرد تا مدح بي

عمران پسر حصين :از مطرف روايت كرده كه مطرف گفتمسلم با اسناد خود-3

تو من احاديثي را به:در بيماريي كه در آن فوت كرد نفري را نزد من فرستاد گفت

تو نفع برساند اگر نمردم اسم اين اميد كه خداوند بوسيله آن بعد از من بهبه:گويممي

اين حديث نزد من سالم . من را مخفي بدار و اگر مردم دوست داشتي اسمم را بياور

حج و عمره را با هم جمع كرد و در كتاب خدا �مانده است و بدان كه رسول خدا

آن دربارهده و پيامبر از آن نهي ننموده است، هر كسي چيزي در تحريم آن نازل نش

.دادرأيي مي

كند كه گفته روايت مي�مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حصين-4

اي در لغو آن نازل حج و عمره را با هم جمع كرد سپس آيه�بدان كه رسول خدا: است

رأي خودش چيزي كسي بهما را از آندو نهي نفرمود و هر �نشد و رسول خدا

.گفتمي

: روايت كرده كه گفت�و مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حصين-5

و عمره كرديم و قرآن در رد آن نازل نشد و هر كس به تمتع به حج�با رسول خدا

.گفتخواست ميرأي خود هرچه مي

حديث را روايت اين �و مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حصين-6

.داديمكرد و ما هم آنرا انجام ميتمتع مي�گويد رسول خدامي. كندمي



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

: عمران پسر حصين گفت: گويدو مسلم با اسناد خود از ابورجاء روايت كرده مي-7

از آن نهي نفرمود تا فوت �و پيامبر» يعني متعه حج«آيه متعه در كتاب خدا نازل شد 

.گفتبه نظر خود چيزي ميكرد و بعد از آن هر كسي 

رجاء از عمران پسر حصين مانند آنرا روايت كرده و مسلم با اسناد خود از ابي-8

.آن دستور دادانجام داديم چيزي نفرمود و ما را به�اما گفته كه آنرا با رسول خدا 

تمام روايات بر اين متفقند : گويدث مييي در صحيح مسلم هنگام شرح اين احادونو

فرمايد ت كه تمتع عمره با حج جائز است و قرآن نيز چنين مياسه مقصود عمران اينك

صراحت بر عمربن خطاب انكار كرد وقتي كه تمتع را ممنوع كرد و تأويل اين كار و به

انجام دادن آنرا ) أفراد(گذشت كه منظورش باطل كردن تمتع نبود بلكه جداگانه �عمر

.1دادترجيح مي

حاديث مسند أحمدذكر ا: سوم
عمران پسر حصين : كند، گفتاحمد با اسناد خود از مطرف پسر عبداهللا روايت مي

من : در بيماري وفاتش شخصي را نزد من فرستاد و من نزدش رفتم به من گفت

تو كنم كه اميدوارم بعد از من خداوند بوسيله آن احاديث بهاحاديثي را برايت بازگو مي

اند اگر زيستم آنرا بر من مخفي بدار و اگر مردم ر نزد من سالم ماندهنفع برساند، و آن د

حج و عمره را با هم جمع كرد سپس �اگر خواستي آنرا بگو و بدان كه رسول خدا

دربارهنظر خود از آن نهي ننمود و هر كسي به�اي در نسخ آن نازل نشد و پبامبرآيه

.2گفتآن چيزي مي

_________________________
.9/208ر صحيح مسلم نووي د-1

آنرا روايت كرده 4/290الكبري سعد در طبقات سند آن بر شرط مسلم و بخاري صحيح است و ابن -2

.است
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�بدان كه رسول خدا: عمران به من گفت: ير از مطرف گفتابوالعالء پسر شخو از

�اي نازل نشد كه آن را نسخ كند و پيامبربست و آيهدر ده روز حج احرام عمره را مي

.داداز آن نهي نمود و هر كسي بعد از آن به نظر خود رأيي مي

:سنن نسائي: چهارم 
اد خود از عمران پسر با اسن» نآباب قر«نسائي در سنن خود در كتاب حج -1

حج و عمره را با هم انجام داد و قبل از �رسول خدا: ست گفتحصين روايت كرده ا

.اي در تحريم آن نازل شود وفات فرموداينكه از آن نهي كند و آيه

حج و عمره را باهم �نسائي با اسناد خود از عمران روايت كرده كه رسول خدا-2

از آن نهي ننمود و هر كس �آن نازل نشد و رسول خدااي در نسخ انجام داد سپس آيه

.گفتبه نظر خود چيزي مي

همراه رسول : نسائي به اسناد خود از عمران پسر حصين روايت كرده گفت-3

.1تمتع را انجام داديم�خدا

:ماجهسنن ابن : پنجم
د از با سند خو» تمتع با عمره و حج«ماجه در سنن خود در كتاب حج باب ابن-1

گويم و با تو سخني مي: من گفتبن حصين بهعمران: مطرف روايت كرده كه گفت

اي از اهلش در مجموعهبا �تو سود رساند بدان كه رسول خدااميدوارم بعد از اين به

_________________________
.بنگر2/76به صحيح سنن نسائي آلباني -1
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اي در نسخ آن از آن نهي ننمود و آيه�احرام را بستند و رسول خداالحجةده روز ذي

.1گفتنظر خود چيزي ميهنازل نشد سپس هر كسي ب

:يابداما باطل بودن اين استدالل از طريق فهم از چند رو تحقق مي

.به اينكه متعه نهي شدكند آن اشاره ميكه در كنند آن استدالل ميآن لفظي كه به: اوالً

الوداع روي حجة و اين در �و آن قول عمران است همراه رسول خدا» متعه حج است«

الحرام را نياورده بودند با انجام آن اصحاب دستور فرمود كه هديه مسجدكه بهداد وقتي 

.لغو كنندرا شان عمره احرام

فقط در مورد متعه حج است » و از آن نهي ننمود تا وفات كرد«گفته عمران : دوم

.حديث. خير: فرمود» ؟آيا اين ويژه ماست«وقتي كه از او پرسيدند �زيرا رسول خدا

....ز آن از متعه زنان نهي فرموده استو قبل ا

)10(جواب شبهه 
....گفته آنان كه نسخ آيه متعه بوسيله آيه أزدواج غيرممكن است

جواب
.باشدهمانا آيه استمتاع محكم و منسوخ نيست و در مورد نكاح صحيح مي

آيه أزدواج هشود، منظورم ميان آيه استمتاع بوسيلابداً نسخي در بين دو آيه يافت نمي

!باشدد كه مدني است و آيه فروج كه مكي ميشبابه عقد دائم مي

اين آيه در تحريم متعه زنان و نسخ آن در و غير ايشان به�المؤمنين عائشهو ام

.كندقرآن استدالل مي

_________________________
.بنگر2/166ماجه آلباني به صحيح سنن ابن -1
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كند كه ابي مليكه روايت مياز.1حاكم و بيهقي با اسناد صحيح بر شرط شيخين

شما كتاب خدا در ميان من و: تفگشد ميمتعه از او سؤال ميدربارهوقتي �عائشه

: باشد

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&�.
و هر كس غير از آنچه خداوند اجازه ازدواج با آن را داده بخواهد از حدود خدا جل 

.الله تجاوز نموده استج

المؤمنين بر اين داللت دارد كه وي باور دارد كه متعه با نص و عبارت اين نص از ام

$$$$�:از فرموده خدا�كتاب خدا حرام گشته است و عائشه yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ�

ده بود، و آن شمرد به نسخ تصريح كرمتعه را درك نكرده، زيرا اگر اين معني را معتبر مي

شد زيرا آيه مؤمنون قبل از آيه نساء نازل شده است، اولي مكي و دومي هم كامل نمي

.بودخبر نمياز آن بي�عائشهوجود داشت چنين چيزي اگر مدني است و 

:خداوند بوسيله اين آيه: گويدمي�عائشه: گويندابن عبدالبر و ابومحمد قيسي مي

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&� متعه را

.2حرام نموده است

اليمين اين گفته زيبا نيست، زيرا متعه نه ازدواج صحيح و نه ملك: گويدابومحمد مي

نكاح خداوند در اين آيه حفظ عورات را بر غير همسر و كنيز واجب گردانيده و . ستا

.اليمين و نكاح صحيح نيستملك،متعه

_________________________
.7/207و بيهقي در سنن خود 2/305حاكم در مستدرك -1

.16/297ار االستذك-2
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اح، سپس بوسيله قرآن نسخ گرديده بمتي جائز است كه متعه بوسيله سنت اين وق

اي مدني باشد، و مباح كردن متعه بنابراين رأي بوسيله قرآن جائز نيست، زيرا در سوره

���:كه سوره نساء است و گفته خداوندنازل شده  ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))## ##’’’’ nn nn???? tt ttããããöö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&� مكي است و آيه

كند، زيرا آن قبل از آيه مدني نازل شده است و آيه كه بعد از مكي آيه مدني را نسخ نمي

.كندآن نازل نشده باشد آيه ديگري را نسخ نمي

متعه از طرف خدا مباح گرديده سپس از آن نهي فرمود، و آن از : گويدقيسي مي

.باشدح صحيح جائز ميجمله نسخ سنت با سنت است و آيه در مورد نكا

براي مدت �روايت شده كه مباح كردن متعه از طرف رسول خدا: گويدقيسي مي

نسخ گرديده است، �سه روز بوده سپس آن را نهي فرمود و آن بوسيله نهي رسول خدا

�بلكه در صدر اسالم مدتي مباح گرديده سپس بوسيله نهي رسول خدا: و گفته شده

.نسخ گرديده است

$$$$�: اين نص آيه خداوند: گويندما ميين دليل بعضي از علبه هم yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùùΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////

££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&&ππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù� بعضي از مفسدين كه معني روابط حرام ميان زن

كندكنند كه اين آيه متعه را مباح مياند ادعا ميفهمند به آن تمسك جستهو مرد را نمي

يه به اندازه دوري طرفداران اين قول از هدايت از اين معني دور است زيرا آيهكه آ... 

تمامش در مورد عقد ازدواج است اول و آخرش در مورد عقد ازدواج است و متعه 

!!!شودقول خودشان ابداً نكاح ناميده نميحتي به

دد نه بوسيله گرآنان كه نسخ بوسيله آيه قرآن يا حديث متواتر ثابت ميو اما گفته

.... خبر آحاد

:شوداز چند رو جواب داده مي
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متعه بوسيله سنت تشريع گرديده نه قرآن، و وقتي كه بوسيله سنت مباح : اوالً

و اين چيزي است كه علماي اصول بر ... گرديده، نسخ آن بوسيله سنت نيز جائز است

....آن اتفاق نظر دارند

اند اند و گفتهخود ظلم كردهاز مفسرين قرآن بهاي مجموعه«: گويدجوزي ميابن

ه آن اجازبه�مقصود از اين آيه نكاح متعه است سپس نسخ گرديد با آنچه از پيامبر 

داده سپس آنرا ممنوع كرده، پس فرموده رسول خدا با فرموده منسوخ شده است و آيه 

...»باشدمتضمن جائز بودن متعه نمي

آن بوده است و اين جدالي در آن آنچه قبل از نسخ بربهمتواتر يعني آگاهي: دوم

وجود ندارد اما موضوع بحث و چيز خواسته شده اينست كه حكم بعد از ورود نسخ به 

حالت تواتر خود باقي بماند و اين وجودي ندارد، زيرا طرفداران حاللي متعه بعد از 

در ثبوت آن از بعضي از نسخ آن اشخاصي معدود و با نامشان شناخته شده هستند و

.آنان اختالف زيادي وجود دارد

كنند كه حديث جواز متعهادعا ميدانند كساني كه متعه را جائز مي،رغم اينعلي

كند از احاديث آحاد حديثي متواتر، در حالي كه حديثي كه آنرا نسخ مي]نكاح موقت[

..است

گردد و با يا حديث متواتر ثابت ميو بدنبال آن نتيجه گرفتند كه نسخ با آيه قرآني 

....گرددحديث آحاد ثابت نمي

حديث متواتر با اينكه اختالف بزرگي دور آن وجود دارد كه آيا وجود : شودگفته مي

دارد يا نه، شرطي در آن وجود دارد كه بايد جمعي از جمعي ديگر كه بدون كم شدن 

با مالحظه اينكه امكان جمع شدن عددشان از اول سند تا آخرش وجود داشته باشند،

....آنان بر دروغ وجود نداشته باشد

!اند؟آيا طرفداران اين ديدگاه حتي بعد از نسخ بعنوان جمعي از جمعي باقي مانده
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جايي اينكه آنچه فعالً حاصل شده است اين است كه گردن شيشه تنگ شده و به

ماند به افرادي تبديل شدند گر باقي مياي دياي از دستهروايت جواز متعه بعنوان دسته

نبود سواركاران به فتواي كاري رأي دادند كه قبالً وجود داشته است و اگر چنينبه

يركان قائل به زشد و كردند و اشعار در مورد آن روايت نميحركت نمي�عباسابن

.كردندآن كاستي پيدا نمي

اند كردهي حكم قاطعتواتر بقابوده را بهاما طرفداران متعه تواتر علم به آنچه پيشتر

....دو قرار داردكه فرق بزرگي ميان اين

منسوخ در فهم فقهاء، استمرار حاللي متعه است و استمرار حاللي متعه ظني و قطعي 

!باشدنمي

مناسبت واقع و بحث موضوع اصل حاللي آن نيست بلكه موضوع، استمرار آن به

ف اين وضع مفيد ظن است و رفع حكم ظني با ظني كسي در حال است و بدون اختال

.آن اختالف ندارد زيرا از بديهيات علم اصول است

اي عو اد... شود كه ادعاي تواتر بسيار غلط و مختار نيست با اين توضيح آشكار مي

زيرا تواتر با موافقت ... اينكه ناسخ آن حديث آحاد است تجاوز از حد عجيبي است 

دليل وفور وجود دارد بهاند بدون شك در احاديث نسخ بهتخصص بيان كردهآنچه اهل

اند كه بسار و متعدد اينكه صاحبان سنن چهارگانه تمام طريق و راويان آنرا آورده

.1هستند

)11(جواب شبهه 
.آيه استمتاع چنانكه گذشت ارتباطي به نكاح موقت ندارد

_________________________
.105األشياء، ص األصل في-1
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سپس از آن نهي فرمود، بنابراين نسخي ابداً در آن اجازه، به�و نكاح موقت پيامبر

ميان دو آيه وجود ندارد، منظور آيه استمتاع از همسران بوسيله عقد دائم و ميان آيه 

بله نسخ نكاح موقت واقع شده است ـ و نسخ بوسيله آيه متعه روي نداده . ميراث است

اث همسر جود دارد كه ميراي نيست كه آنرا تشريع كرده باشد ـ در قرآن جايي وزيرا آيه

8
و 1

4
.دارد كه زن متعه سهمي براي او وجود نداردبيان ميرا 1

از همديگر ارث :گوينداز فقهاي شيعه كساني هستند كه مي: گويندو اما اينكه مي

سه ديدگاه در آن وجود گيرند و اين موضوع ميان امامان شيعه إمامي اختالف است ومي

.دارد

:جواب آن از چند رو
.دليل بايد حتماً از قرآن و سنت پاك پيامبر باشد-1

:فرمايدمي41/خداوند در سوره رعد

�ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss††††ŸŸ ŸŸωωωω|| ||==== ÉÉ ÉÉ ee ee)))) yy yyèèèè ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ õõ õõ3333 ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ999944 )41/رعد(�44

.»تواند وي را محاسبه كندكند و كسي نميخداوند حكم مي«

:فرمايدمي40/و در سوره يوسف

�ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))¬¬ ¬¬!!!!44 )40/يوسف(�44

.»حكم و حاكميت فقط از آنِ خداست«

مخالفت كند و از بشري تبعيت �براي هيچ مسلماني روا نيست با خدا و رسول او

كند هرچند اين شخص از بزرگترين دانشمندان باشد و اگر چنين كرد مصداق فرموده 

:فرمايدگيرد كه ميميقرار170/خدا در سوره بقره
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�#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%%ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999(( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$####!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒtt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&ªª ªª!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%öö öö≅≅≅≅ tt tt////ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK tt ttΡΡΡΡ!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ xx xx���� øø øø9999 rr rr&&&&ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã

!! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu33 33öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&&šš ššχχχχ%%%% xx xx....öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ää ääττττ!! !!$$$$ tt tt////#### uu uuŸŸ ŸŸωωωωšš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ$$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρtt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ�
)170/بقره(

كنيد خدا و آنچه نازل نموده تبعيتكتابو وقتي كه به آنان بگويي از «

كنيم، آيا اگر ايم تبعيت ميآنچه اجداد خود را بر آن يافتهبلكه از:گويندمي

باز از آنان تبعيت (اجدادشان عقل نداشته باشند و بر هدايت نباشند 

.»)؟كنندمي
كه وي �از فرموده خود و رسولشتاوند در آيات محكم كتابش ما را به تبعيخد

:فرمايددهد، خداوند ميا بعنوان رحمت براي تمام مردم مبعوث گردانيده دستور مير

�$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uuãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞçç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã(( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù�)7/حشر(

دهد انجام دهيد و آنچه را كه از شما شما دستور ميآنچه رسول خدا به«

.»دكند از آن دست بكشينهي مي

!؟در كجاي قرآن و سنت پاك نبوي دليلي وجود دارد كه زن متعه همسر است

و در كجاي كتاب و سنت پاك نبوي دليل وجود دارد كه در متعه از يكديگر ارث 

گيرند؟مي

فرض جدلي كه اين مسأله مورد اتفاق فقهاي شيعه باشد يا نه همانطور با توجه به

آن اينست كه نه در قرآن و نه در سنت پاك كه هست، نتيجه اين است كه هست و 

كه [ي در مورد اين زن مشود بلكه حتي يك حكنبوي حكم ميراث زن متعه يافت نمي

!شوديافت نمي]زن متعه نامگذاري شده
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شان در حكم ميراث و اما سبب اين اختالف ميان آنان از سبب اختالف اقوال امامان

مجلسي !! انددا كردهليل به چهار قول اختالف پيهمين دگيرد، بهزن متعه سرچشمه مي

.و بحراني در حدائق بيان كرده است]العقولة مرآ[آنرا در 

دوستان در : گويدحكم ميراث زن متعه چنين ميدرباره]ةالناضرحدائق[بحراني در 

.1اندثبوت ميراث گرفتن با عقد موقت به چند ديدگاه اختالف پيدا كرده

قرآن بوسيله آن ! شونددو بخش اخير بوسيله دليل ويژه خارج مي: گوينديو اما اينكه م

....شودتخصيص مي

:جواب چنين است
.است�اين دليل خاص وهمي نه فرموده خدا و نه رسول او

و اما تخصيص شما براي زن متعه از ظاهر آيه مواريث مانند تخصيص ما براي كافر 

له سببي كم و آن اينست كه ما صاحب ذمي و مقاتل تخصيص باطل است بوسي

تخصيص و نسخ نيستيم، براي ما روا نيست كه چيزي را به رأي خود تخصيص كنيم، 

گرداند و چيزهايي كه مانند بلكه سنت نبوي است كه حكمي را تخصيص يا نسخ مي

....آنست

آنرا تخصيص�رسول خدا،سنت پاك نبوي فرمودرا ميراث نگرفتن قاتل از مقتول 

ميراثي «: فرمايدو مي.»گيردچيزي را بعنوان ارث نميقاتل هيچ«فرمايد د كه ميدهمي

.»براي قاتل در كار نيست
كه متعه نسخ :اندباشد، و اهل سنت گفتهمي�تخصيص و نسخ از عمل پيامبر

�علييا�يا عمر�اما كيست كه آنرا نسخ كرده است، آيا ابوبكر! گرديده است

آنرا نسخ كرده است؟�يا اوزاعي�يا احمد�فعييا شا،است

_________________________
1-24/175.



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

آنرا نسخ كرده، چنانكه �خير، براي آنها روا نيست كه حكمي را نسخ كنند بلكه پيامبر

....ثابت گرديده است�دليل قطعي از احاديث پيامبربه

ما از طرف رسولصحاال فاصله ميان اين دو تخصيص خيلي دور است، تخصي

!)كه معتقديد عصمت مطلق دارند(ا از طرف امامانتان استتخصيص شمو �خدا

دو دين از يكديگر اهل«: آنرا تخصيص كرده است�ذمي فرموده پيامبركافر و همچنين 

.1»گيرندارث نمي
.2»گيردمسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمي«:�و فرموده پيامبر
اش گيرد مگر اينكه برده يا جاريهمسلمان از مسيحي ارث نمي«:�و فرموده پيامبر 

.3»باشد
نكاح [زن متعه، يا شرط ميراث در متعه و از آنچه كه بر شرعي بودن ارث نبردن 

اند، و از طرف خدا و از تشريع امامان شيعه است چنانكه از آنان نقل كرده]موقت

سالم ان پسر ثعلب و هشام پسر نيست، گفته امام معصومشان در دو حديث أب�رسولش

:است

كنم من شرم مي:وايت كرده كه به ابوعبداهللا گفتهاز أبان پسر ثعلب در صيغه متعه ر

زيرا :گفت؟چطور:آن براي تو ضرر بيشتري دارد گفتم: گفت. شرط ايام را ذكر كنم

_________________________
اإلرث مجلد سه باب امتناع 6/76األوطار اند، به نيلماجه آنرا روايت كردهاحمد و ابوداود و ابن -1

.نگاه كن. شود ـ باختالف دين و حكم آنكه هنگام ميراث قبل از اينكه تقسيم شود مسلمان مي

.بنگر6/73األوطار اند، به نيلي آنرا روايت كردهجماعت مگر مسلم و نسائ-2

.بنگر6/73األوطار دارقطني آنرا روايت كرده است، به نيل -3
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و ... گردد گردد و پرداخت نفقه بر تو الزامي ميتزويج ابدي مي!! اگر شرط نگيري

.1گرددوارث تو مي

عه تغيير اين زنا به ازدواج شرعي را متهنگام ارتباط با زن متمتععني اگر مرد متي

تو و تو از او ارث و ازاند و اشرط نگيرد، چنانكه خدا و رسولش آنرا بيان كرده

گيريد و بايد نفقه و مخارج وي را بدهيد و در اين هنگام اين پيمان محكم ملغي مي

م در غير حيض و قاعدگي، چنانكه حديث معصوم كه شود مگر بوسيله طالق آنهنمي

.كندآيد بر آن داللت ميدر پايين مي

يك بار نا!! آيا زن را موقت نكاح كنم:به ابوعبداهللا گفتم: از هشام پسر سالم گفت

گيري و شود، از او ارث ميآن بر تو شديدتر مي:عبداهللا گفتمعلوم و مبهم؟ گفت ابو

و روا نيست كه او را طالق دهي مگر اينكه در غير قاعدگي و دو !!گيرداز تو ارث مي

.2شاهد وجود داشته باشند

در شرع مواقع زيادي وجود دارد كه همسر كافر و زن قاتل و زن عقد : و اما گفته آنان

شده در بيماري وفات وقتي كه شوهرش بميرد قبل از آميزش با وي از شوهرش ارث 

....گيردنمي

ابجو... و 
صحيح است كه در شرع مواضع زيادي وجود دارد كه همسر كافر و قاتل و جاريه 

.گيردارث نمي... و... و... و... و

؟گيرندچرا ارث نمي: كنيماما سؤال مي

_________________________
.3و 2ح 14/470الوسائل -1

.5، ح 477ـ 14/476الوسائل -2
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.هايي بياوريمو به عبارت ديگري براي آن نمونه

.گيردخاطر مانعي كه كفر است ارث نميهمسر كافر به

.گيردطر مانعي كه قتل است ارث نميخاو همسر قاتل به

.گيردخاطر مانعي كه در بردگي است ارث نميهمسر جاريه به

.گيرند را بر اينها قياس كنخاطر مانعي ارث نميو همچنين بقيه همسراني كه به

،كفر و در زن قاتل،گردد، كه در زن ذميوجود مانعي برميسبب ارث نگرفتن به

ءوقتي كه اين موانع از بين رفتند به اجماع علما... بردگي است،قتل و در زن جاريه

د، مسأله موقت و دائمي نيست، وقتي كه سبب مؤثر زائل شد آنهم از بين نگيرارث مي

وجيت پيدا قابل زوال است مانند قتل كه بر زرود مانع در اينجا عارضي است يامي

گردد، و همچنين كفر، اگر در حال ث ميشود و بعد از اينكه الزامي گرديد مانع ميرامي

گيرد، و همچنين بردگي اگر حيات شوهرش مسلمان شود بوسيله عقد اول از او ارث مي

.گيرددر حال حيات شوهرش آزاد شود از او ارث مي

به اين دليل ارث ]ذمي و برده و قاتل[اين همسران يعني : گوئيمهمين دليل ميبه

يك از اينها در نكاح موقت ي و قتل در ميان است و هيچگيرند كه كفر و بردگنمي

گيرد اگر در ميان آنها ارث مي]شوهرش[زيرا هر يك از اينها از رفيقش وجود ندارد،

گيرد و چيزي وجود نداشته باشد كه ميراث را قطع كند سپس با وجود متعه ارث نمي

گردانيد با يراث را واجب ميدانستيم كه متعه اصالً نكاح نيست، زيرا اگر نكاح بود م

اينكه سببش وجود دارد مانعي از آن وجود ندارد، عقد صحيح براي ازدواج صحيح به

تنهايي و ذات تنهايي موجب ميراث است عقل و شرع مقتضي آنست كه عقدي كه به

خود موجب ميراث نباشد عقدي صحيح نيست و همسري كه بوسيله اين عقد ارث 

!!يح و شرعي نيستگيرد همسري صحنمي

گيرد؟پس آيا زن متعه در هر حالي ارث مي
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گيرد؟؟محض عقد ارث ميمتعه بهو آيا زن 

شود برعكس همسري كه گيرد و از او ارث گرفته نميبوسيله عقد متعه ارث نمي

شود، زيرا ممنوعيتش چنانكه گفتيم عارضي است به سبب بوسيله قتل از ميراث منع مي

فرض : گوئيمكنيم مييله قتل كرده است و مسائل را از اين نزديكتر ميتجاوزي كه بوس

كنيم انساني ديگر بعد از تجاوز او بر شوهرش بر وي تعدي كرده و قبل از شوهرش 

و اينكه از ميراث ! گيرداز شوهرش ارث نمياوگيرد ميرد شوهرش از او ارث نميمي

گردد وقتي كه قبل از او بميرد ارث بردن در آن منع نميزشود شوهرش امنع مي

!! برعكس زن متعه

چرا زن متعه كه مسلمان و آزاد است و قاتل نيست ارث : كنيمبه همين دليل سؤال مي

گيرد؟؟نمي

عبارت صريحتري چرا وي را از ميراث يا بهسبب، ممنوعيت او از ميراث چيست؟

ايد؟محروم كرده

كند كه منسوخ است، در آنچه بخاري و مسلم از پيامبر نقل مي�همين دليل عليبه

كند كه و دارقطني در سنن خود با سندش از علي روايت مي. انددر صحيح خود آورده

و براي كسي است كه نيابد وقتي كه :از نكاح موقت نهي فرمود گفت�پيامبر: گفت

.1نكاح و طالق و عده قاعدگي و ميراث ميان همسر و شوهر نازل گرديد نسخ شد

_________________________
و حازمي در اعتبار 7/207آنرا روايت كرده و بيهقي در سنن كبري 1/260دارقطني در سند خود -1

.اندآنرا روايت كرده7/505و عبدالرزاق در مصنف 428خ و منسوخ ص ناس
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كند كه در حديثي كه از پيامبر نقل و روايت مي�و دارقطني با سند خود از ابوهريره

.1طالق و عده و ميراث متعه را منهدم كردند: فرمود

:از چند رو) 12(و جواب شبهه 
. قرآن نكاح موقت را تشريع نكرده تا بگوئيم بوسيله آيه عده نسخ گرديده است: اوالً

: باشدر مورد عده طالق ميه خدا دو دليل فرمود

�$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ;; ;; ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$######## ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛuu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####££ ££ èè èèδδδδθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù     ∅∅∅∅ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999�) 1/ طالق.(

ام اتمام عده آنها را طالق اي پيامبر وقتي زنان را طالق داديد در هنگ«

:و فرموده.»دهيد

�àMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρšš šš∅∅∅∅ óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu**** tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////ss ssππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO&& && ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� èè èè%%%%4�) 228/ بقره .(

و يا سه (به مدت سه بار عادت ماهانه ) بعد از طالق(و زنان مطلقه بايد «

.»انتظار بكشند) بار پاك شدن از حيض
:و در عده وفات فرموده

� ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρtt ttββββ öö ööθθθθ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttFFFF ãã ããƒƒƒƒöö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ%%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&zz zz óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu**** tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////ss ssππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&&

#### ZZ ZZ**** ôô ôô³³³³ tt ttãããã uu uuρρρρ�) 234/ بقره.(

_________________________
حافظ آنرا حسن دانسته و اينكه در سند آن مؤصل : گفته است3/6/138األوطار شوكاني در نيل-1

پسر اسماعيل وجود دارد مانع از حسن بودن آن نيست زيرا اختالف در آن حديث را از حسن بودن 

كند چنانكه حديث حديث ـ حسن آن اضافه شود كه آنرا تقويت ميچيزهايي بهكند وقتي كهخارج نمي

.لغيره ـ چنين است
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جاي ميرند و همسراني از پس خود بهمي) مردان(كساني كه از شما «

و عده (گذراند، همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بكشندمي

.»)نگهدارند
:و فرموده خدا

�‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρzz zz óó óó¡¡¡¡ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttƒƒƒƒzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒöö öö//// ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ))))óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö;;;; ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$####££ ££ åå ååκκκκ èè èèEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùùèè èèππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO
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)4/طالق(
وز عادت ماهيانه اند و همچنين زناني كه هناميد از عادت ماهيانهو زناني كه نا«

ماه د كه عده آنان سهنبدانبودند متردد] انحكم عده ايشدرباره[اند، اگر نديده

.»است و عده زنان باردار وضع حمل است

نه هنگام پايان يافتن مدت در ... داللت بر اين دارد كه عده هنگام طالق يا وفات است

شود تا به نكاح اما عده طالق بعد از طالق فرصت كافي به شوهر داده مي! نكاح موقت

ا توجه به طمعي است كه اسالم بر باقي بخود برگردد و آن همسر طالق داده شده 

.اي است به بزرگي ازدواجماندن رابطه همسر و شوهري دارد و اشاره

يادآوردن نعمت ازدواج است و رعايت كردن حق شوهر و هدف بهو اما عده وفات به

ت به و اظهار وفاي همسر نسب!! نزديكان اوست و اظهار تأسف با از دست دادنش

و كجا براي زن متعه كه براي ... شوهر، و احتفاظ و نگهداري شخصيت و كرامت خود

شود به ياد آوردن نعمت ازدواج وجود دارد شود يا عادتاً گرفته مييك ساعت گرفته مي

أسف تيا براي از دست دادنش اظهار ... و يا حق شوهر و نزديكان وي را رعايت كند 

...ر نسبت به شوهر و يا حفظ شخصيت و كرامت خود كندو يا اظهار وفاي همس. كند

...متعه نيز عده دارد اما نصف عده نكاح دائم است: اندو اما اينكه گفته
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:شودجواب آن از چند رو داده مي
عده متعه نصف عده نكاح دائم است:اندطرفداران متعه خودشان هستند كه گفته-1

....سنت پاك نبوي ندارندو براي اين رأي دليلي از قرآن و 

.1احاديث طرفداران متعه حول عده زن متعه مضطرب و متناقض هستند-2

كه طرفداران نكاح موقت تنهايند در اين مذهب در بين تمام مذاهب رغم اينعلي... 

.هاي ديگرو فرقه

دوستان در عده زن متعه اختالف دارند وقتي كه«: گويدن ميچنيبحراني در حدائق 

به [هسآيزن او ببخشد و و مدتش پايان يابد، يا مدت را به!! شوهر با او آميزش كند

، و هستندافتد بر چند قولنباشد و از آن زناني باشد كه به حيض مي]قاعده نيافتد

.2»!!!اختالف روايات استدر اين مسألهسرچشمه اين اختالف
شان دهند و اقوال استاداننسبت ميو در پايين بعضي از اين رواياتي كه به اهل بيت

: گرددذكر مي

افتد عده آن مي]گيقاعده[اگر به حيض : عبداهللا روايت شده گفتاز زراره از ابي

.ماه و نيم استيك حيض و اگر به حيض نيافتد يك

از ابوجعفر پرسيدم عده زن متعه وقتي كه مردش مرد : و از زراره روايت شده گفت

يها وقتاي زراره تمام نكاح: سپس گفت:رماه و ده روز است، گفت؟ گفت چهاچيست

كه مرد مرد بر زن الزامي است آزاد باشد يا جاريه و نكاح هر طور باشد موقت باشد يا 
_________________________

حافظ آنرا حسن دانسته و اينكه در سند آن مؤمل پسر : گفته است3/6/138األوطار شوكاني در نيل-1

دن خارج اسماعيل وجود دارد مانع از حسن بودن آن نيست زيرا اختالف در آن حديث را از حسن بو

كند چنانكه حديث ـ حسن لغيره ـ چنين كند وقتي كه چيزهايي به آن اضافه شود كه آنرا تقويت مينمي

.است

.183-24/182الحدائق -2
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عده آن چهارماه و ده روز است و عده زن طالق داده شده سه ماه ،يميندائم يا ملك

]زن متعه[اده است و همچنين متعه ده زن آزاست و جاريه طالق داده شده نصف ع

.1آنچه بر جاريه هست بر او نيز هست

عده زن متعه چهل و :ابوجعفر گفت: از ابونصر از ابوحسن رضا روايت شده گفت

.شب است45پنج روز و براي احتياط 

: گفتاز او شنيدم مي: از احمد پسر محمد پسر ابونصر از رضا روايت شده گفت

روز را قرار 45بعضي از دوستان : زن متعه يك حيض است و گفتعده :ابوجعفر گفت

.اندداده

عده : گفتم: و از عبداهللا پسر عمر و از ابوعبداهللا در حديث متعه روايت شده گفت

.روز يا يك حيض است45زن متعه چقدر است؟ گفت 

تعه عده زن متعه وقتي كه مرد م: و از علي پسر يقطين از ابوالحسن روايت شده گفت

.2روز است45وفات كرد 

زني كه مردي دربارهاز ابوعبداهللا : و از عبدالرحمن پسر حجاج روايت شده گفت

چهار ماه و : كند سؤال كردم آيا عده دارد؟ گفتكند سپس وفات ميآنرا موقت نكاح مي

نصف آنچه بر رد زنده بود يك حيض ومده روز عده دارد و وقتي كه ايامش پايان يا 

.واجب است]كنيز[جاريه

از ابوعبداهللا روايت شده : كنداز علي پسر عبيداهللا از پدرش از مردي روايت مي

كند زني كه موقتاً نكاح شده سپس مردش وفات ميدربارهاز او سؤال نمودم : گفت

.1روز) 65(شصت و پنج : اش چيست؟ گفتعده

_________________________
.2ح 52الوسائل كتاب طالق باب -1

.ح س15/485الوسائل -2
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!!ارنديعني آنها در عده اين زن متعه به پنج ديدگاه اختالفي د

اختالف دارند در عده زن متعه وقتي كه با وي آميزش : گويدميةآمجلسي در مر

: شده باشد بر چند قول

.گويند دو حيض استيكي اينكه شيخ در نهايه و جماعتي ديگر مي

.عقيل آنرا ترجيح داده يك حيض و نيم استدوم كه ابن

.نيم استسوم آنكه صدوق در مقنع آن را ترجيح داده يك حيض و

اند دو طُهر مختلف ترجيح دادهو چهارم كه مفيد و پسر ادريس و عالمه در

.2است]پاكي[

)13(جواب شبهه 
تشريع طالق مباح بودن آميزش و شرعي بودن آن را در مورد طالق : گوينداينكه مي

اليمين چه نكاح تسري و ملكدربارهكرد شما كند و اگر منحصر ميمنحصر نمي

وييد؟گمي

جواب
درست است كه تشريع طالق مباح بودن آميزش و شرعي بودن آنرا در نكاحي كه 

!اليمين چه ارتباطي به طالق داردكند، ولي تسري و ملكمورد طالق است منحصر نمي

اليمين عبارت ديگر قياس شما بر نبودن طالق در تسري و آميزش بوسيله ملكو به

!سبب كه تسري ملكيت و ازدواج عقد استيك قياس فاسد است، به اين

.4مصدر سابق ح -1

ـ 30/196و جواهرالكالم 24/187الحدائقو به . 20/242العقول در شرح كافي مجلسي ة مرآ-2

.بنگر202
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در حالي ازدواج آنست كه به . طالق نياز ندارد زيرا ملك استهمين دليل تسري بهبه

!طالق نيازمند است زيرا عقد است

طالق تنها سببي نيست كه باعث جدايي همسر و شوهر از :گويندو اما اينكه مي

. آن موجود باشد يكي از اسباب جدايي استگردد بلكه فسخ نيز اگر شرائط همديگر مي

آيد همچنانكه پايان يافتن مدت در نكاح موقت نيز يكي از اسباب جدايي به شمار مي

.پس سبب جدايي در طالق منحصر نيست

جواب
درست است كه سبب جدايي تنها طالق نيست بلكه فسخ نيز اگر واجد شرايط باشد 

، اما دليل در كجاي قرآن و سنت وجود دارد بر آيدشمار مييكي از اسباب جدايي به

يدن مدت باقي مانده نيز از اسباب جدايي شخيان يافتن مدت در نكاح موقت يا باينكه پا

!بنابر فرض جدلي اگر سبب جدايي در طالق منحصر نباشد!! ؟است

موضوع اين نيست كه طالق تنها سبب جدايي نيست، بلكه موضوع اينست كه شما 

!كنيدسخ در ازدواج دائمي را بر پايان يافتن مدت در نكاح موقت قياس ميطالق يا ف

سپس طالق چيزي كه وجود خارجي دارد و خداوند جل جالله در كتاب خود در 

زيادي آن را تشريع نموده، حتي يك سوره كامل را به اسم طالق و آيات هاسوره

موقت يا بخشيدن مدت يا مدت نكاح نامگذاري كرده است در حاليكه پايان مدت 

.چيزي است كه وجود خارجي ندارد

چنانكه طالق لغو عصمتي است كه قابليت ادامه دادن را دارد اگر طالق رجعي باشد در 

.حالي كه بخشيدن مدت در نكاح موقت چنين نيست

حاالتي از ازدواج وجود دارد كه طالق در آنها نيست مانند زني كه :گويندو اما اينكه مي

است اگر نفري رشوهيگردد، كنيزي كه دارابائنه مي،شود بوسيله غيرطالقنه ميمالع

گردد، همسر مرتد، شوهر مرتد ديگر آنرا بخرد بدون طالق از شوهر قبلي بائن مي
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ن بلوغ نرسيده اگر مادر شوهر به سگردد، همسر كوچك كه به همسرش از او بائن مي

را بوسيله اين دو شير دادن به خواهرش تبديل گردد زياو شير داد از شوهرش بائن مي

گردد، همسر كوچكي كه همسر بزرگ شوهرش به او شير بدهد بوسيله غير طالق از مي

گردد، همسر گردد زيرا بوسيله اين شير دادن به خواهرش تبديل ميشوهرش بائن مي

د، گردديوانه اگر عقد ازدواجش فسخ گردد بوسيله غير طالق از شوهرش جدا مي

....همسري كه مملوكي را به يكي از اسباب ملكيت به ملك شوهرش درآورد

:جواب
اين سبب كه آن جائز نيست بهاين گفته اشتباهي آشكار است و استدالل كردن به

و مواضع فسخ را بر مواضع ... اندطرفداران متعه فسخ و طالق را با هم قاطي كرده

....رگي وجود داردزو فرق بكنند كه ميان اين دطالق قياس مي

و بيان آن چنين است كه هركدام از طالق و فسخ سبب جدايي ميان همسر و شوهر 

شوند و آن منحل شدن ريسمان زوجيت است كه جدايي بوسيله طالق و محسوب مي

:فسخ متنوع است و اين فرقها در ميان آندو وجود دارد

مگر بعد از جدايي بزرگ ميان آندو، شودپايان يافتن عقد است و منحل نمي،طالق

رفع كردن عقد ازدواج است و اساساً آنرا ،يعني بعد از طالق سوم در حالي كه فسخ

گردد كه فعالً به سبب كند و از بين بردن منحل شدني كه بر آن مترتب مينقض مي

تي كه شوند با ازدواج منافات و تضاد دارد، يا حاالحاالتي كه بر عقد عارض و پيدا مي

.همراه عقد است در اصل مقتضي الزامي نبودن آنست

مرتد شدن همسر يا سرپيچي كردن از اسالم، يا اتصال :هاي حاالت عارضياز نمونه

جنسي ميان شوهر و مادر همسر يا دختر او يا ميان همسر و پدر شوهرش يا پسرش از 

....واج منافات داردكنند، و آن با ازده را حرام ميهرآن چيزهايي هستد كه مصا
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گردد و در آن اما طالق كه از حقوق شوهر است فقط بر يك عقد صحيح ملزم بنا مي

چيزي وجود ندارد كه منافي با عقد ازدواج باشد و سببي در آن وجود ندارد كه مانع از 

!الزامي بودن آن گردد

سبب ه اشد و بكه جايي اگر بعد از ازدواج صحيح ب:گيريماز اين تحقيق نتيجه مي

شرطي نباشد كه با عقد همراه بوده است كه در اصل آنرا غيرالزامي گرداند، يا بوسيله 

سببي عارضي نباشد كه موجب جدايي همسر و شوهر گردد، و بوسيله سببي نباشد كه 

.گرددحق اختيار را به يكي از زوجين داده باشد، از هر كجا كه باشد طالق محسوب مي

سبب امري شرطي باشد كه ه بعد از ازدواج غيرصحيح باشد، يا بولي اگر جدايي 

همراه عقد بوده است، كه در اصل آنرا غير الزامي گرداند، يا بسبب چيزي عارضي باشد 

كه موجب جدايي بين زوجين گردد، يا بسبب عيبي باشد كه حق اختيار را به يكي از 

....گردددهد، فسخ محسوب ميآنها مي

شيوه صورت ) 15(اند كه جدايي ميان همسر و شوهر به و ذكر كرده:اندمالكيه گفته

طالق با تمام انواع آن، و قسم خوردن بر عدم آميزش با همسر : گيرد كه عبارتند ازمي

د، لعان كردن، مرتد شدن، به ملك در آوردن يكي از كراگر شوهر از قسمش بازگشت ن

دايي انداختن بين همسر و شوهر بوسيله زوجين ديگري را، ضرر رساندن به همسر، ج

سرطان ،جذام،ايدو داور، اختالف زوجين بر مهريه قبل از آميزش، و پيدا شدن ديوانه

پوستي در شوهر، و وجود عيب در يكي از زوجين، توانايي نداشتن بر پرداخت مخارج، 

و ازدواج يا مهريه، فريبكاري، و مفقود شدن و آزاد كردن همسر برده از طرف كنيز 

).آزاده(كردن با كنيز با وجود همسر غيركنيز 

پس آيا پايان يافتن مدت نكاح موقت يا بخشيدن مدت به سبب حاالتي كه بر عقد 

شوند با ازدواج منافات دارد؟؟عارض مي
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ن به سبب قسم خوردن آو به معني ديگر آيا با پايان يافتن مدت نكاح موقت يا بخشيدن 

گردد؟فسخ مي]نكاح موقت[ازنگردد متعه اگر شوهر از قسمش ب

گردد؟يا آيا با پايان يافتن مدت يا بخشيدن آن نكاح موقت به سبب لعان فسخ مي

يا آيا با پايان يافتن مدت يا بخشيدن آن نكاح موقت به سبب مرتد شدن فسخ 

گردد؟مي

دادن يكي از قرار يا آيا با پايان يافتن مدت يا بخشيدن آن نكاح موقت بوسيله ملك

گردد؟زوجين ديگري را، فسخ مي

يا آيا با پايان يافتن مدت يا بخشيدن آن نكاح موقت به سبب ضرر رساندن به همسر 

گردد؟فسخ مي

يا آيا با پايان يافتن مدت يا بخشيدن آن نكاح موقت بوسيله جدايي انداختن ميان 

گردد؟فسخ مي) داور(زوجين از طرف دو حكم 

يان يافتن مدت يا بخشيدن آن نكاح موقت به سبب اختالف زوجين بر سر يا آيا با پا

!گردد؟مهريه قبل از آميزش، فسخ مي

كند و به آن نيازي نداريم گويند، بخشيدن مدت جاي طالق را پر ميو اينكه مي

شود زيرا موقت نيست و نكاح موقت به طالق طالق در نكاح موقت به آن نياز پيدا مي

....گرددكه با سپري شدن وقت آن حكم آن منقطع مينياز ندارد 

:جواب
خود را داريد، �آيا بر اين گمان خود تنها يك دليل از قرآن و سنت رسول خدا

!؟ايددچار كار دشواري كرده
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به چند شيوه) 14(جواب شبهه 
داللت ست كه بر مشروعيت متعه ي اهايي متعه از جمله دليلآيه: گوينداينكه مي

نزد آنان موجب رزيرا متعه د:اي باطل استگفته... و سبب احصان استكند مي

:كنماحصان نيست، و اينك عين اقوال اماميان و فقهاي آنان را براي تو بيان مي

مردي كه دربارهعبداهللا از ابي!! كندبختري از كسي كه آنرا ذكر ميصاز هشام و حف

گردد؟ گفت خير د آيا موجب احصان وي ميدهد سؤال شازدواج موقت را انجام مي

.گرددچيزي كه دائمي نزد او باشد موجب احصان مي

كسي كه از زنش : از عمر پسر يزيد از ابوعبداهللا در حديثي روايت شده كه گفت

غائب شده و مردي كه ملك زنش گرديده و از او جدا نشده و صاحب نكاح موقت 

.شوندرجم نمي

اي دارد مردي جاريه:به ابوابراهيم گفتم: ايت شده كه گفتاز اسحاق پسر عمار رو

بله و آن بر شيوه : ابوابراهيم گفت: گردد؟ اسحاق گفتآيا موجب احصان وي مي

ابوابراهيم : و زن متعه نيز موجب احصان است؟ گفت:گفت به او گفتم. باشداستغناء مي

مان كند كه با وي اگر گ: گفتم: خير نكاح دائمي موجب احصان است گفت: گفت

شود و آنرا به اين دليل بر وي تصديق نمي«: ابوابراهيم گفت: كند گفتآميزش نمي

.»گرددگرداند زيرا مالك وي مييواجب م

گردد مگر گردد و رجم واجب نمياحصان واقع نمي: عبداهللا روايت شده گفتاز ابي

ر ديگري اگر مرد يا زن بعد و آميزش و افتادن يكي از زوجين ب!! بعد از ازدواج صحيح
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و نكاح موقت موجب : از آميزش زوج با وي آنرا انكار كردند تصديق نمي شوند، گفت

.1گردداحصان نمي

احصان نزد ما : گويداما فقهاي آنان استاد گروه آنان طوسي در مبسوط خود چنين مي

وي آميزش ني داشته باشد كه شب و روز نزدش باشد و با زگردد كه چنين حاصل مي

ن ما كساني اكند زن آزاده باشد يا كنيز يا ملك يمين و ميان دوستشد و فرقي نميده باكر

گردد و در اينكه نكاح موقت موجب ملك يمين موجب احصان نمي:گويندهستند مي

.2گردد ميان ما اختالفي وجود ندارداحصان نمي

و به همين دليل مرد در نكاح منقطع احصان وجود ندارد«: گويدائي ميبطباط

.3»گردد زيرا محصن نيستوقتي كه زنا كند رجم نميكننده متعه
و دوام نكاح را بعنوان ) برده نبودن(به همين دليل براي محصن شدن مرد حريت 

.اندشرط قرار داده

:در محصن شدن مرد دو چيز معتبر است: اندگفته

.دشواول اينكه آزاد باشد و بر برده رجم واقع نمي

.باشد كه با وي آميزش كرده باشداي داشتهدوم اينكه همسر آزاد دائمي يا جاريه

آزاده باشد و شوهري دائمي داشته باشد كه با وي : انداحصان زن چنين گفتهدربارهو 

.4آميزش كرده باشد

_________________________
باب ثبوت احصان موجب رجم و ثابت نشدن آن بوسيله متعه، والدعائم 456-18/352به الوسائل -1

.بنگر2/451

.4/268مبسوط طوسي -2

.4/282تفسير الميزان -3
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پس حاال حمل آيه بر اينكه در مورد متعه است و استدالل كردن به آن بر مشروعيت 

زيرا از نكاح صحيحي ! باطل گرديدگرددر اينكه نكاح متعه موجب احصان ميمتعه و ب

گردد و هدف از آيه فقط ريختن آب و آورد كه موجب احصان ميميان ميبحث به

.ارضاي شهوت نيست

زن متعه قصد احصان ندارد بلكه هدفش سفاح و ريختن آب از طريق نامشروع است، و 

آب مني از طريق نامشروع است همان غريزه فطري تنها چيزي كه خواستار ريختن 

....باشدمي

: فرمايدپس فرموده خدا كه مي
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مالهايتان از روى پاكدامنى نه از ] صرف[براى شما حالل گرديده كه با «

»طلب كنيد] د آنان راتوانيمى[روى شهوترانى 
عنوان اين محرمات را براي شما حالل كرديم تا بوسيله اموالي كه بهرو غي:يعني

پردازيد نكاح آنان را جويا شويد و پاكدامني خود را مهريه به همسر و پول به كنيز مي

د محرم گرديد زيرا بوسيله يكديگر از غير خوجويا شويد و مانع از استمتاع زن از مرد نا

كند گردند زيرا فطرت هر يك از زن و مرد را به اتصال با همديگر دعوت مينياز ميبي

احصان اين اختصاص و مخصوص . تا ازدواج كنند و ازدواجشان نتيجه داشته باشد

و هر و هر مردي با هر زني شودميكردن است كه مانع از رفتن نفس به جاهاي ديگر 

كردند قصدشان به مشاركت كند، زيرا اگر چنين ميبا هر مردي كه خواست اتصال زني 

شد كه فطرت آنرا تثبيت نموده و لذت را بر مصلحت ترجيح در ريختن آبي تبديل مي

نمايد، تا بوسيله آن دادن بود، زيرا مصلحت به اختصاص هر زني به مرد معين دعوت مي

رسانند، اگر اين خانواده بوجود آيد و زوجين در تربيت فرزندانشان يكديگر را كمك
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مصلحت از بين رفت چنانكه در زن متعه چنين است كه هر ماه نزد رفيقي بلكه هر روز 

تن آب مني از هدفش احصان نيست بلكه ريخكنندهمرد متعه. در آغوش مردي است

... .طريق نامشروع است 

�tt: د مقصود از احصان در فرموده خداگوينو اما اينكه مي tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧuu uu**** öö öö1111 xx xxîîîîšš šš ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ�

شود چنانكه نكاح احصان عفت است نه تزويج، زيرا عين كالم ملك يمين را شامل مي

گيرد و اگر قبول شود كه هدف از احصان، احصان تزويج است عاقبت امر به ميرا در بر

گردد كه حكم رجم در زناي محصن به زناي متمتع محصن با توجه به سنت مياينجا بر

.غير از قرآن زيرا حكم رجم در اصل در قرآن ذكر نگرديده است! كنداختصاص پيدا مي

:جواب آن از چند طريق
: در فرموده خدا... چهار معني آمده استاحصان در قرآن به-1

�àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρzz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$####�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ããΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&�) نساء /

24.(

:اند آمده است و در فرموده خداهوهر كردبه معني زواج يعني زناني كه ش

�££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööFFFF nn nn==== yy yyèèèè ss ssùùùùßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒ’’’’ nn nn???? tt ttããããÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ).25/ نساء (�####$$

:يهآبه معني حريت آمده است و در 

�!! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù££ ££ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ôô ôômmmm éé éé&&&&÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùšš šš ÷÷ ÷÷ ss ss???? rr rr&&&&77 77ππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx���� ÎÎ ÎÎ////�) 25/ نساء.(

:معني اسالم آمده است و در آيهبه

�tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρtt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ öö öö���� tt ttƒƒƒƒÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ).4/ نور (�####$$

.به معني پاكدامني آمده است
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معني عفت و حفظ نفس و منع كردن آن از آنچه خشم خدا و اينجا در اين آيه به

كنندگان به نكاح شرعي صحيح كه آنان را حفظ يعني نكاح. انگيزد آمده استبرمي

.آيدئمي بوجود ميكند و احصان فقط در نكاح صحيح دامي

و اگر قبول كنيم كه منظور از احصان، احصان تزوج است عاقبت امر به اينجا -2

گردد كه فقط نكاح صحيح و ملك يمين را در برگيرد چنانكه امام معصومتان گفته ميبر

و !! گردد مگر بعد از ازدواج صحيحشود و رجم واجب نمياحصان واقع نمي: است

و اين داور بين ما و مخالفين است كه !! آيدنكاح موقت بوجود نميان بوسيلهصاح:گفته

....انداي كه خودشان هم نفهميدهگونهشان را باطل كرده بهيمتعه

گردد اينكه گرديد وقتي كه واجب نميزيرا اگر اين نكاح صحيح بود رجم واجب مي

!گرددنكاح موقت نكاحي صحيح باشد باطل مي

ت انجام داده نزد آنان محصن نيست زيرا حكم احصان فقط با كسي كه نكاح موق

كند گردد برخالف عقد منقطع كه احصان را ثابت نميعقد دائمي يا ملك يمين ثابت مي

.با اين قيد متعه باطل شد پس بر آنان الزامي است كه آيه را به نكاح صحيح تفسير كنند

حصنأ«: شوديد و گفته مينماو بر منع داللت مي» حصن«احصان از كلمه -3

وقتي كه پاكدامن باشد و در تمام آنها معني »حصنأ«وقتي كه ازدواج كند و . »الرجل

كند و پاكدامنكند نفس خود را از زنا منع ميمنع وجود دارد مرد وقتي ازدواج مي

و اين برخالف متعه است زيرا زن ... نمايد وجودش از فحشاء و منكر منع ميشود ومي

همانطور كه مرد متعه ... متعه هر ماهي نزد شخصي و هر روزي در آغوش كسي است 

مرد صاحب متعه عفت را ... هدفش احصان نيست بلكه سفاح و بدكاري است 

خواهد و هدفش حفظ و نگهداري زن نيست از اينكه غير خود به وي دسترسي پيدا نمي

خود را به كرايه به مردي همانطوري كه احصان براي زني كه هر وقت !... نكند

نياز نياز و نه زن متعه از مرد متعه بيگردد نه مرد متعه از زن متعه بيفروشد ثابت نميمي
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گردند از اينكه خواستار استمتاع نياز نميگردد، در آنجا هيچكدام از غير خود بيمي

!حرام باشند

!!اين چه نوع احصاني است؟

محصن به زناي متمتع محصن با توجه يرا در زناو اما تخصيص كردن آنان حكم رجم

....به سنت 

:جواب آن از چند طريق
....در سنت نبوي احكام متعه وجود ندارد تا آنرا تخصيص كنيم -1

حكم رجم در قرآن موجود است اما از آن آياتي است كه از لحاظ تالوت نسخ -2

يث زيادي از طريق هر دو فرقه و اين از جمله مواردي است كه احاد... گرديده است

.1آن آمده استدرباره

م در آيه رج: عبداهللا نقل شده كه گفته استاز طريق شيعه در كافي و تهذيب از ابن

:قرآن فرموده خداوند عزوجل

وقتي زن و مرد پيري زنا «. »ةالشهوانهما قضيفإةلبتأرجموها افةالشيخشيخ والذا زنيإ«

.»اندميشه رجم كنيد زيرا آندو ارضاي شهوت كردهكردند آنها را براي ه
ابوعبداهللا پرسيدم در قرآن رجم وجود دارد؟ از : و از سليمان پسر خالد نقل شده گفت

.^��( D_�J"�� `�J"�«2�D�:"� �]«: گفتم چطور؟ گفت. بله: گفت

_________________________
.نگاه كن�خطاباز حديث عمر بن�عباسداود از ابني و ابيآنرا در طبراني و ترمذي و نسائ-1

والوسائل 12ح 4/17والفقيه 16/10والمالذ 7ح 10/3و تهذيب 3ح 7/177به كافي -2

همچنين به . بنگر2/000و تفسيرقمي 2/449اإلسالم و دعائم 23/267والمرآة 18ح 18/350

ةو مرآ160/10ر و مجلسي اين دو روايت را در مالذ بنگ1/196المنهاج خوئي ملةمباني تك
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)15(جواب شبهه 
انكار �بر عمراول كسي بود كه تحريم متعه را �طالببن ابيگفته آنان علي

و : هيچ دليل و حجتي نيستزيرا مستند به... اين گفته از بزرگترين دروغهاست ... كرد

تر كند از خانه عنكبوت ضعيفدر تفسيرش روايت مييآنچه طبراستدالل آنان به

حديثي ضعيف و هم از طريق ما و هم از طريق خودشان چنانكه بيان گرديد! است

�طالببن ابيپذيرد اين است كه عليثابتي كه مناقشه را نميبلكه چيز!منقطع است

پسر عمويش عبداهللا[اولين كسي بود كه حالل كردن آنرا انكار كرد و آنرا بر عالم امت 

.انكار نمود]بن عباس

�عباسدارد كه از ابنابراز مي�مسلم در صحيح خود از محمد پسر حنفيه از علي
صبر كن زيرا رسول �عباسابن: داد گفتنان نرمي نشان ميمتعه زدربارهشنيد كه 

.و مسلم در روز خبير از متعه و خوردن گوشت االغ اهلي نهي فرمود�خدا

ردي متكبر متو :گفتبن ابيطالب شنيده شده كه به فالن مياز علي: و در روايتي ديگر

.1ما را از آن نهي فرمود�هستي رسول خدا

.كنممتعه از چند طريق و ديدگاه برايت بيان ميدربارهرا �و حاال ديدگاه علي

:هاي شيعه اسماعيلياز طريق-1
روايت كرده كه متعه را حرام �از رسول خدا»اإلسالمدعائم«قاضي مغربي صاحب 

نكاح درست نيست مگر با حضور : روايت كرده كه گفت�كرده است، و از علي

رود كه تالوتش نسخ شمار ميداند و اين آيه از آن آياتي بهبا اين عبارت آندو را صحيح مي23/267

.ولي حكمش باقي مانده است

.نگاه كن190-9/189به صحيح مسلم به شرح نووي -1
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باشد، آن هم و دو درهم و يك روز و دو روز نميسرپرست زن و دو شاهد و با يك در

.1زنا است و در نكاح شرط وجود ندارد

»متعه«كنندگان اين ه امامي حاللاز طرق شيع-2
با سند خود از عمر و » االستبصار والتهذيب«استاد گروه شيعه طوسي در دو كتاب خود 

�رسول خدا: فتروايت كرده گ�از زيد پسر علي از اجدادش از عليپسر خالد

.2گوشت االغهاي اهلي و نكاح موقت را در روز خيبر حرام گردانيد

:هاي شيعه زيدياز طريق-3
رسول : آمده است گفت�علي از پدرش از جدش عليبنند امام زيدسدر م

.3در سال خيبر از نكاح موقت نهي فرمود�خدا

:مؤيد باهللا گفت: گفته است»النضيرالروض«ي صنعاني از علماي شيعه زيدي در سياغ

:بن اسحاق به ما خبر داد گفتابوالعباس حسني به ما خبر داد و گفت عبدالعزيز

بنابراهيم:ما خبر دادما خبر داد، محمدبن ازهر طائي بهاحمدبن منصوري حري به

رسول : گفت�بن حسن از پدرش از جدش عليما خبر داد از عبداهللايحيي مزني به

دهد وي را متعه زنان را در روز خيبر حرام كرد و بدانم هر كسي آنرا انجام مي�اخد

.زنمشالق مي

_________________________
229- 2/228يا و األحكام قاضي ابوحنيفه نعمان تميمي اإلسالم و ذكر حالل و حرام و قضابه دعائم -1

.بنگر858ح 

.بنگر32ح 14/441النكاح ، و به الوسائل كتاب3/142، و االستبصار 2/186التهذيب -2

.4/23الكبير النضير شرح مجموع الفقه الروض-3
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. زنميابم كه به آن عمل كند مگر شالقش ميكسي را نمي: و شايد گفته:سياغي گفته

.1است�از گفته علي

:هاي اهل سنتاز طريق-4
ان راز حسن و عبداهللا پس... بخاري و مسلم و اصحاب سنن و مسندها و موطأها 

در روز خيبر از �اند كه رسول خداروايت كرده�علي از پدرشان از عليبنمحمد

و اين حديث را بيشتر صاحبان كتب . نكاح متعه و گوشت االغهاي اهلي نهي فرمود

.2اندسنت نبوي روايت كرده

عه زنان كه از مالحظات و اين براي مقارنه و بيان مذهب حق است، اينكه حديث مت

اند آنرا روايت كرده تمام اصحاب مذاهب آنرا روايت كرده�از رسول خدا�امام علي

....پس متفق عليه است

در حالي كه حديثي كه ثعلبي در تفسيرش و سيوطي در درالمنثور به چند طريق و 

جرير طبري در تفسير خود آنرا با سند منقطع ضعيف روايت رازي و ابوحيان و ابن

وقتي اين را :گيرندير ضعيف و صحيح را در برميو معلوم است كه كتب تفس!! اندكرده

_________________________
.4/23الكبير النضير شرح مجموع الفقهدر روض-1

بيهقي در سنن و مسلم در صحيح خود و دارقطني در سنن و ترمذي در سنن بخاري در صحيح خود،-2

ابي ماجه در سنن و ابن حبان در صحيح خود و نسائي در سنن خود، و مالك در موطأ، و ابن خود و ابن

شيبه در منصف و دارمي در سنن و شافعي در مسندش و ابو داود در سنن و احمد در مسندش و بزار در 

جارو در المنتقي و عبد الرزاق در براني در المعجم و سعيد بن منصور در مسندش و ابن مسندش و ط

و طيالسي در ةمصنف و مقدسي در تحريم نكاح متعه و نحاس در ناسخ و منسوخ و ابونعيم در الحلي

.مسندش
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ودليل!! حنفيه از پدرش موضوع استكنند كه آن روايت از ابنمان ميگدانستي چگونه 

شان چيست؟؟

حقيقت اينست كه هيچ دليلي به جز اقول تراشيده شده و ساختگي و منسوب به 

كنند رسول گمان ميباهللاكش ندارند، مانند اينكه نعوذو اهل بيت پا�رسول خدا

.اندمتعه را انجام داده�و علي�خدا

فضل شيباني با سند : كند گفته استروايت مي»المتعة«استادشان مفيد در كتابش 

:بن عطاء مكي را در مورد آيهكند كه عبداهللاخود از باقر روايت مي

�øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ§§ §§**** || ||     rr rr&&&&;; ;; ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&�) 3/ تحريم.(

.»و چنين بود كه پيامبر به كسى از همسرانش سخنانى را به راز گفت«
يك زن آزاده را موقتاً نكاح نمود بعضي از زنانش �رسول خدا: از او سؤال كرد گفت

براي من حالل آن : گفت! گري متهم نمودندبر آن اطالع پيدا كردند و او را به فاحشه

.1موقت است آنرا مخفي بدار پس بعضي از زنانش بر آن مطلع شدند

در الفقيه روايت كرده كه صادق !! صدوق است:آنان ملقب بهدبابويه قمي كه نزابن

دوست ندارم براي مرد بميرد دوستي از اين دوستان رسول خدا بروي باقي مانده : گفت

: متعه را انجام داده است؟ گفت�آيا رسول خدا: فتمباشد و با او آميزش نكرده باشد گ

�øø: ا تالوت نمودبله و اين آيه ر øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ§§ §§**** || ||     rr rr&&&&;; ;; ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&&� تا

�;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ rr rrOOOO#### YY YY‘‘‘‘%%%% ss ss3333 öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ�.

_________________________
تعه از كتاب نكاح، از ابواب م22ح 14/440والوسائل 25-24اإليجاز در متعه ص ة به خالص-1

.بنگر



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

تا اين كار قبيح را به رسول وادار كردهببين چگونه تعصب كثيف و مبغوض آنان را 

كرد و از او هند كه اگر پدرش و جدش آنرا انجام دهد وي را توبيخ مينسبت د�خدا

!!گرفت، اي صاحبان بصيرت عبرت و پند بگيريدعيب مي

:حنفيه و باقر و زيد و جعفربيت مانند ابنبيان مذهب بقيه اهل

:از كتب شيعه زيدي) الف
در جامع كافي اما باقر و فرزندش صادق: سياغي در شرحش بر مسند زيد گفته است

كند كه گفته است آل رسول بن زيد دانشمند و فقيه عراق نقل ميبن يحيياز حسن

بر �اند و نيز گفته است آل رسول خداخدا بر كراهيت متعه و نهي از آن اجماع كرده

اند كه نكاح صحيح نيست مگر اينكه سرپرست زن و دو شاهد و مهريه آن اجماع كرده

منصور و شرطي در نكاح وجود نداشته باشد و محمد يعني ابنوجود داشته باشد 

بن علي و و ابوجعفر يعني باقر و زيد�سعباو علي وابن�از رسول خدا:گويدمي

نكاح صحيح نيست مگر : السالم شنيديم گفتندعليهمبن حسن و جعفربن محمدعبداهللا

.1باشدو دو شاهد بر عقد آن وجود داشته ]سرپرست[اينكه ولي 

:از كتب اهل سنت) ب
محمد بناز جعفر: گويدبيهقي در سنن با سند خود از بسام صيرفي روايت كرده مي

.2آن زنا است:متعه پرسيدم و آن را توصيف نمودم به من گفتدرباره

_________________________
و ةالشيعأصل«الغطاء در كاشف. 152-30/151و جواهرالكالم 2/151و الفقيه 14/442الوسائل -1

و 47، ص »تفسير آيه متعه زنان«تحت عنوان » ةالمتع«و الفكيكي در كتابش 177، ص »أصولها

.77-3/765كاشاني » البيضاءة المحج«هامش كتاب 

.7/207الكبري سنن -2



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

اند و متعه را صف از جعفر براي متعه بعيد نيست سلفش بر او سبقت داشتهوو اين 

اند و اين وصف را جعفر از استادانش أخذ نموده است، وصيف كردهبه سفاح و جريمه ت

بكر جدش پدر و مادرش ام فروه دختر قاسم پسر محمد بن ابيمحمدبنمانند قاسم

�ن قاسم از عائشه بپسر ابوبكر، يكي از هفت فقيهي كه علم مدني را تكوين كردند و ا

ميان ما و شما : گفتشد ميسؤال ميمتعه از اودربارهوقتي �روايت كرده كه عائشه

كتاب خدا حكم كند
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و هـر  *نكـوهش نيسـتند  ] سزاوار[بى گمان اينان . ملك يمينهايشان] بر[

كسي كه غير اينها را كـه خداونـد بعنـوان همسـر بـراي او حـالل نمـوده        

.»...بخواهد تجاوز نموده است
من نظرم چنين است كه در قرآن حرام گرديده است، : گويدر محمد ميو قاسم پس
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تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

:دانندمامي ـ كه متعه را جائز مياز كتب شيعه ا) ج
از »السرائر«ادريسي در و ابن»نوادر«بن عيسي در كتاب خود محمدبناحمد

به : ستبن حكم از ابوعبداهللا در مورد متعه روايت كرده كه گفته اأبي عمير از هشامابن

.1دهندرأي ما فقط انسانهاي فاجر آنرا انجام مي

با سند خود از 66محمد در نوادر ص بنو احمد66ادريس در سرائر ص و ابن

نفس :در مورد متعه از ابوعبداهللا پرسيدم گفت: سنان روايت كرده كه گفته استابن

.2خود را با آن پليد مگردان

آنرا : گفتمتعه شنيدم ميدربارهاز ابوعبداهللا : فتكند گكليني از مفضل روايت مي

كنيد از اينكه جاي عورت را ببنديد سپس آنرا بر مصلحت ترك كنيد آيا شرم نمي

.3برادران و دوستانش حمل كند

از ابوالحسن در مورد متعه سؤال : اند گفتروايت كردهييقطنبنعليمفيد و كليني از

.4نياز نموده استخداوند تو را از آن بيه كار؟را به متعه چتو : نمودم گفت

متعه : ابوعبداهللا به من و سليمان بن خالد گفت: و كليني از عمار روايت كرده كه گفت

.بر شما حرام گرديده است

ابوالحسن به بعضي از : استاند كه گفتهشمون روايت كردهو مفيد و كليني از ابن

ا بر من حالل نكنيد اقامه سنت بر شما واجب است استاندارانش نامه نوشت كه متعه ر

_________________________
.100/318و بحار األنوار 14/456و الوسائل 483ادريس در سرائر ص ابن-1

.14/450الوسائل -2

و نوري در مستدرك 14/450، العاملي در وسائل 103/311، 100، البحار 5/453به كافي -3

.بنگر14/455

.بنگر199ح 87و نوادر احمد ص 14/449، الوسائل 57مفيد ص ةالمتعيجاز فية اإلبه خالص-4



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

بوسيله آن از زنان آزاده خود مشغول نشويد تا بر امر كننده به آن ناسپاسي و برائت و 

!!دعاي شر كنند و ما را لعنت كنند

كنند اما آنرا اگر خواستند از اين احاديث گريزان شوند و چنانكه بعضي از آنان گمان مي

!است جواب آنان اينست كه در متعه زنان تقيه وجود نداردبصورت تقيه گفته 

از !! از طريقهاي مطمئن ما: گويدچنين مي»الشيعةأصل«غطاء در لادانشمندشان كاشف

هيچ كسي در مورد آن تقيه سه چيز هست كه با: فتگجعفر صادق روايت شده كه مي

.1متعه حج، متعه زنان و مسخ بر دو خف: كنمنمي

:كتب شيعه اسماعيلياز) د
االسالم از جعفربن محمد صادق روايت كرده كه مردي در مورد نكاح صاحب دعائم

گويد با رسد و ميمرد به زن مي: آنرا برايم توصيف كن گفت: متعه از او پرسيد گفت

،كنمدرهم يا دو درهم براي يك بار آميزش يا يك روز يا دو روز با تو ازدواج مييك

.2دهدزنا است و به جز انسان فاجر آنرا انجام نمياين :گفت

بيت در مورد تحريم متعه همان گردد كه اهلاز تمام اين اقوال براي ما روشن مي

را دارند و آنان با قرآن و احاديث �و اصحاب �رأي و نظر قرآن و رسول خدا

» متعه«نام هدر منع و تحريم اين عالقه و رابطه مرموز و مخفي ب�جدشان رسول خدا

!موافق هستند

_________________________
.100و أصولها، ص ةالشيعأصل -1

.859ح 2/229اإلسالم دعائم -2



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

:)16(جواب شبهه
را بر وي انكار نمود، و اگر �جابربن عبداهللا تحريم متعه از طرف عمر :گوينداينكه مي

وجود داشت از آن اصحابي كه در زمان ابوبكر و قسمتي �در آنجا نهي از رسول خدا

اين نسخ آنرا در زمان ماند ودادند مخفي نميمتعه را انجام مي�مان خالفت عمرزاز 

كند و اگر چنين نباشد خليفه اول چيزي را كه خدا و رسولش آنرا حرام پيامبر نفي مي

.كرده حالل گردانيده است

:جواب آن از چند رو
!انكار نمود؟�است كه جابر آنرا بر عمريسنداين گفته بي

:آيدميو در زير احاديث جابر كه مسلم آنرا در صحيح خود روايت كرده 

به شما اجازه داده كه �رسول خدا: بر ما وارد شد گفت�سخنگوي رسول خدا-1

.متعه را انجام دهيد يعني متعه زنان

ايم و آن در آنچه استمتاع كرده�و ابوبكر و عمر�بله ما در زمان رسول خدا-2

منزلش نزد در :كند وقتي كه براي انجام عمره به مكه آمدند گفتعطاء آنرا روايت مي

.وي آمديم و در مورد چيزهايي از او سؤال كرديم سپس متعه را ذكر كردند

و �ما با يك مشت از خرما و آرد براي چند روزي در زمان رسول خدا-3

بن حريث نهي نمود آنرا در مورد عمرو�كرديم حتي اينكه عمراستمتاع مي�وبكربا

.بن عبداهللا شنيدماز جابر:اند گفتخبر دادهو آن را با توجه به آنكه ابوالزبير به ما

:اين احاديث جابر است و استدالل به آن بر حاللي متعه به چند دليل جايز نيست

:اينكه حديث اول منسوخ است) الف
اين در زمان فتح قبل از تحريم بود سپس بعد از آن آنرا : گويدالمعاد ميابن قيم در زاد

: كند گفتسلم در صحيح خود از سلمه بن اكوع روايت ميدليل آنچه محرام نمود به



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

بار به نكاح موقت اجازه داد سپس از آن سه]فتح مكه[در سال اوطاس �رسول خدا

نهي نمود و سال اوطاس همان سال فتح مكه است زيرا جنگ أوطاس به فتح مكه 

.متصل بود

و با اين احاديث . ز بوددر أوايل اسالم جائثابت شد كه نكاح موقت : ويدگمازري مي

اي از مبتدعين با جز مجموعهو به... صحيح مذكور در اينجا نسخ آن ثابت گرديده است

كنند و بيان كرديم كه منسوخ كنند و به احاديث وارده در آن تمسك ميآن مخالفت نمي

.هستند و دليلي در آن برايشان وجود ندارد

:حديث دوم) ب
�و قسمتي از خالفت عمر�ه كسي كه در زمان ابوبكرگردد كبر آن حمل مي-1

.1متعه را انجام داده حكم نسخ آن به او نرسيده كه از جمله آنان جابر است

آنرا حالل دانسته است زيرا �در حديث دليلي بر آن وجود ندارد كه ابوبكر) 2

است بر انجام دهنده آن و راضي شدن به آن را بيان ننموده�جابر اطالع ابوبكر

اند و ظاهراً رأي او بيان نكردهدر مورد متعه را �همانطور كه كتب حديث رأي ابوبكر

تحريم آنست، و آنچه در اين چند سطر مد ]كه در جنگها و اغلب حاالت با وي بوده[

اند مستلزم اطالع انجام داده�نظر داريم اينست كه اينكه بعضي آنرا در زمان ابوبكر

.2بر آن نيست�ابوبكر

در عهد خالفت خود بر فاعل آن اطالع پيدا �و شخصاً معتقدم اگر ابوبكر صديق

گرفت زيرا در عهد فاروق انجام را در پيش مي�فاروقكرد همان رأي عمرمي

_________________________
.آنرا بيان نموده است9/183همانطور كه نووي در شرح صحيح مسلم -1

.191-190األهدل ص ةمحمد شميلةالمتعنكاح -2
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گرفت و بر آن اطالع نداشت و وقتي كه اطالع پيدا كرد از آن نهي نمود چنانكه مي

دترين قول آنرا نهي نمود و شايد سبب كند و به شديبر آن داللت مي�حديث جابر

زيرا شاهد گرفتن بر آن شرط »نكاح سري بوده«بر آن اطالع نداشته �اينكه ابوبكر

نيست و وقتي كه خالي از اعالن باشد حق است كه بر نزديكان مخفي بماند چه رسد 

گير كرده كه سختيهاي خالفت و امور مسلمين وي را زمين�مانند ابوبكربه كسي 

.1ستا

دليل حديث جابر آنرا اما اينكه به: گويدعربي از حديث جابر چنين ميو در مورد آن ابي

اند اين از جمله مشغول كردن مردم به فتنه به جاي انجام داده�در زمان ابوبكر

رهنمودهاي شريعت است وقتي كه حق بر باطل پيروز شود و مسلمانان فراغت پيدا 

اصول دين در فروع دين بازنگري كنند آنچه را كه در تحريم كنند و بعد از رهنمودهاي 

معاويه پسر ابوسفيان و عمرو �دادند تا اينكه عمرمتعه نزد آنان مشهور است انجام مي

.2دادند آنها را نهي فرموددستور ميبه آنپسر حريث را ديد كه 

ت را انجام نكاح موق�و ابوبكر�در زمان رسول خدا«اين با توجه به گفته جابر 

...»داديممي

انتهاي امر چنين است كه حكم نسخ آن به آنها نرسيده و اين معنيش چنين نيست كه 

يا اينكه با آنان موافقت كرده و كار آنان را تثبيت نموده �زير نظر و آگاهي رسول خدا

:ويدگيا ابوبكر صديق كار آنان را تقرير و تثبيت نموده است به دليل گفته جابر كه مي

قبل از بيان تحريم آن از طرف رسول �اند، يا عمرآنرا انجام داده�در زمان ابوبكر

.آنان را تأييد كرده است�خدا

_________________________
.مصدر سابق-1

.3/51األحوذي عربي در عارضه ابن-2
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باشد چنانكه بعضي از و اين معنايش چنين نيست انجام دادن آن دليل بر حالليتش مي

مي و غير م اسالازيرا اشياء زيادي هستند كه قانون ع... كنندجاهالن چنين گمان مي

شود و اگر خبر آن به حاكم كند و بدون آگاهي حاكم انجام داده مياسالمي آنرا منع مي

....آوردبرسد برخورد الزم را به عمل مي

كنندگان متعه مباح: المرام گفته است و آن اينستچقدر زيباست آنچه كه شارع بلوغ

آنان نرسيده و چنين ننده آن بهكحكم را با توجه به اصل صادر نموده زيرا دليل نسخ

اند معذور هستند، بعد چيزي از باب اجتهاد نيست و آنان به اين دليل ناسخ را ندانسته

شود، و آن چيزهايي كه حكم اجتهادي در مسأله پذيرفته نمي،از آشكار شدن نص سنت

مهمترين اند چند چيز است كه آنرا بر اصحاب مخفي نموده و دليل ناسخ آن را ندانسته

:آن عبارتند از

اين نكاح سري بوده، زيرا شاهد گرفتن در آن مشروط نيست و وقتي كه اعالن در -أ

.آن نباشد حق است كه حتي بر نزديكان نيز مخفي بماند

ن اجازه داده شده و صحابي در مكان رخصت حضور داشته آبار بهاين نكاح دو) ب

.اينجا كشانيده كه به رخصت عمل كنندآنرا شنيده و دليل نهي را نشنيده و به 

و آنچه بطور عمومي اهل سنت و جماعت در مورد اصحاب معتقدند اينست كه آنان 

.اندجالله بودهاهللا جلترين مردم بر انجام اوامر خدا و اجتناب از نواهيحريص

به او رسيده نظرشان نسبت به آن تحريم بوده �هر كدام از آنان كه نهي رسول خدا

هر كدام در زمان نبوت دليل نهي از آن به او نرسيده سپس به او رسيده به آن ملتزم و

كه خود مسلكي داشته و بعداً از آن بحث �عباسبوده و آنرا حرام دانسته به غير از ابن

شود كه بعضي از اصحاب بعد از وفات رسول و با اين وصف انكار نمي... 1كنيممي

_________________________
.189المتعه، ص نكاح-1
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رسيده است و اين چيز عجيبي نيست زيرا اين چيزها بسيار نهي از آن به آنان�خدا

احاديث زيادي بر شمار زيادي از بزرگان اصحاب مخفي مانده با اينكه . روي داده است

�ي با رسول خدااشان زياد بوده و مدت طوالنياند و سنرسول خدا نزديك بودهبه

آنرا به وي رسانده �نلرحممخفي بوده تا عبدا�حديث جزيه بر عمر. اندهمراه بوده

است چنانكه حديث اذن گرفتن بر وي مخفي بوده تا ابوموسي وي را از آن مطلع كرده 

.است

�بن جابرمن نزد عبداهللا:نضره روايت كرده گفته استمسلم در صحيح خود از ابي

دا در مورد متعه اختالف پي�الزبيرو ابنعباسابن:بودم شخصي به نزد او آمد گفت

ما را از آن نهي �داديم سپس عمرميانجام �آنرا با رسول خدا:گفت�اند جابركرده

.كرد و ديگر آنرا انجام نداديم

وقتي بر نهي پيامبر از آن توسط �كند كه جابراين حديث بر اين نكته داللت مي

آن اطالع پيدا كرده از آن منع نموده است و تصريح وي بر برنگشتن به انجام �عمر

...دليل به اين است كه از رأي بر حالل بودن آن برگشته است

كجاست؟�بر عمر�پس انكار جابر

آن باقي مانده بود احاديث زيادي در مورد آن اگر حكم مباحيِ:گوئيمبه اين دليل مي

دانستند چنانكه تو آنرا شناختي و شد زيرا عموم به آن نياز دارند و همه آنرا مينقل مي

كردند به اين دليل كه ماند اصحاب بر تحريم آن اجماع نميآن باقي ميحكم مباحيِاگر

اند با اينكه به مباحي آن علم اصحاب مباح بودن آنرا انكار و دوري از آنرا واجب كرده

بيني كه كند كه بعد از مباحي آن اجتناب الزامي است نمياند بر اين داللت ميداشته

اند و بديهي است كه گرفتار شدن در حكم آن اختالف نداشتهچون نكاح مباح است 

آنچه مشخص است گرديد پس به متعه اگر مباح بود مانند عموميت نكاح مينآنا
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به جز بهاي زياد در مورد بقاي مباحي آن وارد نشده و هيچ يكي از اصحانقل

.وايت شده استر�ابن عباستنها يك قول از اند و آن را قبول نداشته�عباسابن

)17(جواب شبهه 
اين ... تحريم متعه را بر پدرش انكار كرده است�بن عمرعبداهللا: گوينداينكه مي

كنند بزرگترين دروغ است، و به قول كه اغلب علماي شيعه آنرا بعنوان اجماع نقل مي

...2تمدهند نيافمراجعه كردم آنچه را كتب شيعه نسبت مي.1جامع ترمذي و مسند احمد

.

كه احمد آنرا در مسندش و ترمذي در �عمرو حقيقت اينست كه آنان حديث ابن

جاي آن لفظ اند، لفظ متعه حج را تبديل كرده و بهجامعش روايت كرده تحريف كرده

.اندرا قرار داده»النساءمتعة «

.آيدها ميو در زير بعضي از اين تحريف

براي نكاح �تحت عنوان تحريم عمر»لصدقاالحق و كشفنهج«حلي در كتابش 

در مورد متعه زنان از ابن: گويددر صحيح ترمذي مي: گويدموقت زنان، چنين مي

: كننده از اهل شام بود به او گفتآن حالل است و سؤال:گفت:سؤال شد�مرع

_________________________
.الترمذي و تفسير قرطبي و مسند احمد بن حنبل را نگاه كنامع و ج-1

المستقيم نباطي، حدائق طاووس حلي، صراطالدين ابنالصدق حلي، طرائف رضيالحق و كشفنهج-2

وسائل فقهيه . الدينواالجتهاد شرفالنص . الدينعبدالحسين شرفةالمهمبحراني، الفصول ةالناضر

زواج . محسن امينةالوشيعالدمشقيه عامليين، نقضة البهية در شرح لمعةروض. نالديعبدالحسين شرف

موقت و دور آن در حل مشكالت جنسي تقي حكيم، متعه و اثر آن در اصالح اجتماعي توفيق فككي، 

.3/68تفسير قالئد الدرر جزائري . ازدواج در قرآن و سنت عزالدين بحرالعلوم
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اگر پدرم از آن نهي نموده و:به او گفت�عمرپدرت از آن نهي نموده است؟ ابن

.1....آنرا انجام داده، سنت را ترك و از قول پدرم تبعيت كنيم�پيامبر

در صحيح ترمذي وجود دارد كه مردي از اهل : گويدالدين در روضه چنين ميزين

پدرت : مرد گفت. حالل است:گفت:سؤال نمود�مرعشام در مورد متعه زنان از ابن

من بگو اگر پدرم از آن نهي كرده و به: گفت�عمراز آن نهي نموده است، ابن

.2كني؟آنرا انجام داده باشد آيا سنت پيامبر را ترك و از قول پدرم تبعيت مي�پيامبر

الصدق و شهيدعالمه در نهج: گويدچنين مي80الدين در ص و عبدالحسين شرف

در مورد متعه مردي از اهل شام: اند كهاز صحيح ترمذي نقل كردهضة البهية روالثاني در 

پدرت از آن نهي نموده است : حالل است گفت:گفت:سؤال نمود�عمرزنان از ابن

آنرا انجام داده �به من بگو اگر پدرم از آن نهي كرده و رسول خدا: گفت�عمربنا

.3كنيم؟است آيا سنت پيامبر را ترك و از گفته پدرم تبعيت 

در �عمرباري ديگر از ابن: گويدچنين مي»فقهيهمسائل«عبدالحسين در كتابش 

حالل است، به او :گفت:ل شد چنان كه در صحيح ترمذي هستمورد متعه زنان سؤا

به من بگو اگر پدرم از آن نهي كرده و رسول : گفت... پدرت از آن نهي كرده :گفتند

.4آنرا انجام داده آيا سنت را ترك و از گفته پدرم تبعيت كنيم؟�خدا

.باشدموسوي نيز مي»النص و االجتهاد«و اخيراً اين كالم صاحب 

_________________________
.283ق ص الصدالحق و كشف نهج -1

.5/283ةالبهية روض-2

.80ص ! در تأليف امتةالمهمفصول -3

.84ص �تحت عنوان منكرين عمر» مسائل فقهيه«-4
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بحث را به موسوي واگذار شودو در اين كتاب اكاذيب و دروغهاي قبلي روشن مي

بعنوان متعه حج وقتي كه «ر دو كتابش در مورد كنيم تا دروغهاي سابق قاريان را دمي

�در فصل منكرين عمررا توضيح دهد و كشف كند و »از آن نهي نمود�عمر

و در صحيح : آوردنقل از جامع ترمذي چنين ميرا به�عمرموسوي حديث ابن

حالل است : در مورد متعه حج سؤال شد گفت�بن عمرده كه از عبداهللامترمذي آ

به من بگو اگر پدرم از آن : پدرت از آن نهي نموده است گفت: سؤال كننده به او گفت

آنرا انجام داده است از دستور پدرم تبعيت كنيم يا از دستور رسول �رنهي كرده و پيامب

؟�خدا

.1كنيم او آنرا انجام داده استپيروي مي�از دستور رسول خدا: آن مرد گفت

دروغ �عمركند كه اين دروغگويان بر ابنو از آن چيزهايي كه بر اين داللت مي

: ازهري از سالم روايت كرده كه گفترمعمبندند اين روايت است كه عبدالرزاق از مي

تو با پدرت :سؤال شد به آن دستور داد به او گفتند�عمردر مورد متعه حج از ابن

عمره را جدا : گوييد پدرم نگفته بلكه پدرم گفته استآنچه را مي: كني گفتمخالفت مي

گردد و ل نمياز حج انجام دهيد يعني عمره در ماههاي حج بدون حيوان قرباني كام

منظورش اين بوده كه در غير ماههاي حج خانه خدا زيارت گردد شما آنرا حرام كرده و 

كنيد و خداوند آنرا حالل كرده است و مردم را به خاطر انجام آن محاسبه و توبيخ مي

:آن بسياري حرف زدند گفتدربارهبه آن عمل نموده است وقتي كه �رسول خدا

.�2تر است كه از آن تبعيت كنيد يا عمرله شايستهآيا كتاب خدا جل جال

_________________________
.190در كتابش النص واالجتهاد ص » متعه حج وقتي كه عمر از آن نهي نمود«بعنوان ] 21[زير مورد -1

.آنرا روايت كرده است3/281قدامه در مغني آنرا روايت و ابن 2/95احمد در -2
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با آن رخصتي كه �رعمابن: بن عمر آمد گفتبن عبداهللاو در روايتي از سالم

. آنرا انجام داده فتوا داده است�خداوند در قرآن در مورد تمتع نازل كرده و رسول خدا

كني كه از آن نهي كرده چگونه با پدرت مخالفت مي:گويندمي�عمرمردم به ابن

از آن نهي كرده منظورش خير �ترسيد اگر عمراز خدا نمي:است؟ عبداهللا به آنان گفت

كنيد در حالي كه خدا بوده و التماس كامل شدن عمره را داشته است چرا آنرا حرام مي

�به آن عمل كرده است آيا سنت پيامبر�اند و رسول خداو رسولش آنرا حالل كرده

به شما نگفته عمره در �؟ عمر�تر است كه از آن تبعيت كنيد يا سنت عمرتهشايس

ماههاي حج حرام است بلكه گفته عمره اگر جدا از ماههاي حج انجام پذيرد كامل 

.گرددمي

راست گفته وقتي كه فرمود در آنجا سي دروغگو هستند كه بر وي افترا �رعمابن

....بندندمي

پرسيد�عمرمردي در مورد متعه زنان از ابن: روايت شده گفتاز اعرج و غير او

زناكار و �ما در زمان رسول خدا: خشمگين شد و گفت]و من آنجا نزد وي بودم[

قبل از روز : فرمودخدا سوگند از رسول خدا شنيدم ميبه:فاحشه نبوديم سپس گفت

.1آيندمت مسيح دجال و سي كذاب و دروغگو يا بيشتر ميياق

عينيه از زهري از سالم از پدرش را به اين اثر كه ابن�عمرو بيان دروغ بر ابن

در مورد متعه زنان سؤال شد �عمراز ابن: رسانيم كه گفتاتمام ميروايت كرده به

.2دانيمآنرا سفاح و فاحشه مي: گفت

_________________________
آنرا روايت كرده سند آن 10/95و ابويعلي موصلي در مسند 252ص ) 851(بن منصور در سنن خودسعيد-1

شرح و وضع الفهارس احمد شاكر 8/58و مسند امام احمد 16/191الرباني ساعاتي به فتح.. حسن است

.بنگر

.9/74الباري فتح-2
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)18(جواب شبهه 
ند كه روايات نسخ از طرف كنن اعتراف ميآخود اهل سنت به:گوينداينكه مي

اين قول يا اين نسبت به اهل سنت صحيح نيست ... مضطرب و متناقض هستند�پيامبر

يا روز فتح مكه يا درست است كه روايات تحريم متعه متعدد است مانند روز خيبر ... 

اما آيا اين روايات صحيح ... قضاء يا سال اوطاس الةالوداع يا عمرحجة جنگ تبوك يا 

ببينيم دانشمندان حديث در اين ؟...ست يا ضعيف و صحيح در آنجا وجود دارد ا

گويند؟د روايات تحريم متعه چه ميموضوع يعني تعد

در وقت تحريم متعه اختالف ءعلما: گويدسهيلي مي: گويدحجر در فتح ميابن

در :گويدترين آنچه در آن مورد روايت شده روايت كسي است كه ميدارند، غريب

ء القضاة در عمر: ويدگسپس روايت حسن است كه مي. جنگ تبوك حرام گشته است

بوده است و مشهورترين روايت در مورد تحريم آن اين است كه در جنگ فتح مكه 

بوده است چنانكه مسلم از حديث ربيع پسر سبره از پدرش و در روايتي ديگر كه 

و بعضي از آن راويان كه :ده است گفتالوداع بوحجة بوداود آنرا روايت كرده در ا

آنچه در جنگ اوطاس بوده موافق آن رأي است كه گفته سال فتح بوده است از:اندگفته

قضاء، فتح مكه، اوطاس، الة خيبر، عمر: گرددشش مكان حاصل ميبه آن اشاره شد 

بالً به آن ماند زيرا آنهم در روايتي واقع شده كه قالوداع و حنين باقي ميحجة تبوك، 

خاطر خطاي راويانش آنرا ترك كرده است ام يا از آن مشغول شده يا عمداً بهاشاره كرده

.1يا به اين خاطر بوده كه جنگ اوطاس و حنين يكي بوده است

:اقوال علماء و مكان تحريم متعه
.گرددها و مكان تحريم متعه ذكر ميو در پايين، اقوال علماي حديث در مورد اين غزوه

_________________________
.9/74الباري فتح -1



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

:جنگ خيبر-1
جز خيبر و فتح باقي هيچ قول صحيح و صريحي به: گويدزرقاني در شرح موطأ مي

....نمانده است

ترين اين اقوال آنست كه تحريم آن در روز صحيح: گويدمييةو غماري در الهدا

.1خيبر و روز فتح بوده است

:القضاءةعمر-2

القضاء هيچ أثر صحيحي ة در مورد عمر: گويدالباري ميحجر در فتححافظ ابن

وجود ندارد زيرا از جمله مرسلهاي حسن است و مراسيل او ضعيف هستند زيرا از هر 

.2كردكسي حديث را قبول مي

مرتبه بوده عالمي جامع علوم و بلند: گويدمي:سعد در ترجمه حسن بصريو ابن

ش را آورده و از آنكه شنيده و آن حديث از احاديثي كه روايت كرده و سند... است

.3روايت كرده حجت است و مراسيل او حجت نيست

_________________________
.6/510الهدايه -1

.9/75الباري فتح-2

او عالم و دانشمندي جامع علوم : گويدسعد در ترجمه حسن بصري ميو ابن2/266حجر تهذيب ابن-3

و هرآنچه از احاديثش با سند و از آنكس كه شنيده روايت كرده باشد حجت و ... و بلندمرتبه بوده است 

.مرسل آن حجت نيست
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:فتح مكه-3
بدان كه حديث سبره غير از طريق پسرش ربيع روايت نشده و در كتب حديثي كه با 

مگر آنچه امام ... 1ايم چنين استشروح آن در دسترس ماست و بر آن اطالع پيدا كرده

در �سر عبداهللا از سبره جهني روايت كرده كه رسول خداابوحنيفه از زهري از محمد پ

كند نهي از و تمام احاديثي كه مسلم روايت مي... روز فتح مكه از متعه زنان نهي فرمود 

بن مگر آن روايت كه ابوداود از طريق اسماعيل... كند را در روز فتح مكه ذكر مينآ

.ندكالوداع بيان ميحجة نهي را در كند كه در آن اميه از زهري از ربيع روايت مي

ماجه و غير فقط اسماعيل آنرا روايت كرده و آن شاذ است، و اما آنكه احمد و ابن

و عبدالعزيز به تنهايي ... بن عمر از ربيع از پدرش روايت كرده آنان از طريق عبدالعزيز

خالف اگرچه موثوق الوداع بوده موهوم است، وهمي قرار دادن منفرد محجة كه در : گفته

.2گيرد در حالي كه ثابت شده او صادق بوده و خطا كرده استباشد چگونه صورت مي

خصوصاً اينكه راويان آن از ربيع گروهي هستند كه در آن طبقه به درجه مشهور 

اند نزد مسلم يع روايت كردهي كه داستان را از ربدر حالي كه تمام راويات... 3اندرسيده

غزيه و عبدالملك و عبدالعزيز هر دو پسران ربيع و زهري همه وقوع داستان بن ة عمار

اند و در آن و حفاظ روايت عبدالعزيز را نقد كرده... كنند را در فتح مكه روايت ذكر مي

اند معتقدند كه اند، زيرا ديگر راويان كه از ربيع و سبره روايت كردهتوهم ايجاد كرده

....است رويداد در فتح مكه بوده

_________________________
.175األهدل، ص -1

.215حجر ص ابن التقريب-2

.175األهدل، ص -3
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.1و به همين دليل مسلم روايت او را در صحيح خود روايت نكرده است

:جنگ اوطاس-4
اگر گفته شود با اين روايت كه مسلم آنرا در صحيح : گويدالمعاد ميدر زادمالقيابن

منادي : اندكنيد كه گفتهبن اكوع روايت كرده چكار ميو سلمه�خود از حديث جابر

به شما اجازه داده نكاح موقت را �رسول خدا: ر ما داخل شد و گفتب�رسول خدا

انجام دهيد گفته شده، اين زمان فتح قبل از تحريم آن بوده سپس آنرا حرام كرده است 

: ويدگاكوع روايت كرده ميبه دليل اين حديث كه مسلم در صحيح خود از سلمه بن

ت رخصت داد سپس از آن نهي نمود بار به نكاح موقدر سال اوطاس سه�رسول خدا

و سال اوطاس همان سال فتح است زيرا مجاهدين جنگ اوطاس به فتح مكه متصل 

.2بودند

سال اوطاس و فتح يكي است، اگرچه اوطاس بعد از فتح بوده اما : گويدبيهقي مي

ن دو كند به هر كدام از آشد، فرقي نميكمي بعد از فتح بوده است و آنچه در آن نهي 

.3نسبت داده شود

:جنگ حنين-5
و حنين باقي مانده زيرا تحريم متعه چنانكه قبالً به : گويدالباري ميحجر در فتحابن

خاطر آن اشاره نمودم روايتي در آن واقع شده است يا از آن مشغول شده يا عمداً به

.4..يكي است اين دليل كه جنگ اوطاس و حنيناشتباه راويان آن، آنرا ترك نموده يا به

_________________________
.155األهدل ص -1

.3/462به زاد المعاد -2

.7/204سنن بيهقي -3

.3/137األوطار نيل-4
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در سال �رسول خدا: روايت شده گفت�از علي: گويدالسالم ميعاني در سبلصن

و آنكه در عام حنين آنرا روايت كرده توهم قرار داده ... خيبر از متعه زنان نهي نمود 

.1....است نسائي و دارقطني آنرا روايت و به آن اشاره كرده كه توهم است 

:جنگ تبوك-6
حبان از ابنبن راهويه وروايت تبوك را اسحاق: گويدالباري مير در فتححجابن

و ... كرده است آنرا روايت�و حازمي از طريق جابر�ةطريق خود از حديث ابوهرير

بن اسماعيل از اختالفي وجود دارد زيرا آن از روايت مؤمل�ةدر حديث ابوهرير

صحيح �نها وجود دارد و حديث جابرعكرمه از عمار است كه بحث بر سر تمام آ

.2بن كثير روايت شده كه متروك استنيست زيرا از طريق عباد

در جنگ تبوك از آن �اند كه پيامبرروايت كرده�غيرمسلم از علي: گويدنووي مي

بن علي از بن محمدبن راشد از زهري از عبداهللاز روايت اسحاق. نهي كرده است

.3ي در اين از او تبعيت نكرده است و او غلطي از طرف اوستو كس�پدرش از علي

:الوداعحجة-7

الوداع در آن وجود دارد حجة ديث سبره كه مباح كردن متعه در ح: گويدقرطبي مي

روايت عبدگفته را اعتبار نموديم غير از دواز تمام معاني خود خارج است و ما اين

بنعمربن العزيزبن عياش از عبدنيافتيم و اسماعيلالعزير آنرا عبدبنعمربن العزيز

همسري نزد العزيز روايت كرده و ذكر كرده كه در فتح مكه بوده است كه از بيعبد

_________________________
.3/126السالم سبل-1

.9/74الباري فتح -2

.39/180شرح نووي ج صحيح مسلم به-3
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همسري الوداع از بيحجة به آنان رخصت داد و اينكه در شكايت كردند و �رسول خدا

زنان انجام داد و ازدواج با اند غيرممكن است زيرا در آن سال حج را بهشكايت كرده

.1پذير بود و وضعيت آنان در آن هنگام مانند جنگهاي قبل نبودزنان در مكه امكان

الوداع است كه نهي تنها در آن انجام حجة ظاهراً : گويدالباري ميحجر در فتحابن

گرفته است اگر حديث در مورد آن ثابت شده باشد زيرا اصحاب بعد از اينكه وسعت

همسري شان حج را انجام دادند نه در سختي و نه در بيپيدا كردند در آن با زنان

بردند و در غير اينصورت راوي حديث سبره آنرا از طريق پسرش سر نميطوالني به

ربيع روايت كرده و در تعيين آن از ربيع اختالف دارند و حديث يكي است و در مورد 

كند در كه مسلم آنرا روايت كرده كه تصريح مييك داستان است، پس ترجيح طريقي 

.2واهللا اعلم.گرددزمان فتح مكه بوده و قبول كردن اين رأي الزامي مي

بن سبره الوداع بر ربيعحجة نهي كردن از آن در : گويدر ميوطااألشوكاني در نيل

مشهورتر تر و در روز فتح مكه بوده صحيح:گويدمختلف است و اين روايت از او مي

.3است

.4به استمتاع داده نشده است�اي از طرف رسول خداهيچ اجازه: و مي گويد

در آن وقتي كه متعه در آن حرام گرديد ءعلما: گويدالمعاد ميقيم در زادابن

الوداع صورت گرفته و حجة آن در سال : چهارم: گويدتا آنجا كه مي... ف دارند اختال

الوداع تبديل گشته چنانكه حجة اويان است كه از فتح مكه به روهمي از طرف بعضي از 

_________________________
.5/131تفسير قرطبي -1

.9/76الباري فتح -2

.3/137األوطار نيل-3

.مصدر سابق-4
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از :گويدالوداع عوض شده است چنانكه ميحجةالجعرانه به ةاز عمر�توهم معاويه

تخلف نمودم و تصور از زماني به زماني ديگر و از مكاني به مكاني ديگر �رسول خدا

لت خيلي براي حفاظت حديث و كند و اين حاو از رويدادي به رويدادي ديگر كوچ مي

.1تر از آنان روي داده استهاي پايينشخصيت

قول حق و راجح اينست كه تحريم و اباحه دو : گيريماز موضوع قبلي نتيجه مي

مرتبه بوده است و قبل از خيبر بوده سپس روز خيبر حرام گرديده سپس روز فتح مكه 

مباح گرديده سپس در همان سال بعد اند كه همان اوطاس است زيرا با هم متصل بوده

.2از سه روز براي ابد تا روز قيامت حرام گرديد

و مكان و زمان تحريم �آيد كه جنگهاي پيامبردر پايين جدولي مي: خالصه اين اقوال

.كندمتعه را بيان مي

_________________________
.2/459زادالمعاد -1

.بنگر5/7و تفسير آلوسي 3/181به صحيح مسلم به شرح نووي -2
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تاريخدرجه حديثتخريجمتن حديثراوي حديثنام غزوه

از متعه زنان و �سول خدارطالبابيبنعليخيبر-1

هــاي خــوردن گوشــت االغ

.اهلي نهي نمود

بخاري و مسلم و حميدي و احمد 

ماجـه و ترمـذي و   و دارمي و ابـن 

نسائي

هجري7محرم صحيح

روز فقط بوده و متعه زنان سهحسن بصرية قضاءعمر- 2

.قبل و بعد از آن نبوده است

بـن منصـور و مصـنف    عيدس

عبدالرزاق

ـيل  ضعيف از  مراس

حسن

7القعـــــــده ذي

هجري

ــبرهمكهفتح- 3 ــن ســـ بـــ

الجهنيمعبد

از �رسول خدامتن حديث 

.نكاح موقت نهي فرمود

مسلم و حميـدي و دارمـي و   

ابوداود

هجري8رمضان صحيح

ــد و سال فتح- 4 ـائي و احم نسـ

ـعيد و   طحاوي و س

شيبهابيابن

ـال  �رســول خــدا اكوعبنسلمةاوطاس- 4 در سـ

ـاح    اس سهاوط مرتبـه بـه نك

ـپس از آن   موقت رخصت،س

.نهي نمود

ــاوي و   ــد وطح ــلم و احم مس

ــن ــي و اب ــي شــيبه و دارقطن اب

.طيالسي و بيهقي

هجري8صحيح

ـان  �رسول خداطالبابيبنعليحنين- 5 از متعـه زن

.در روز خيبر نهي فرمود

ضعيفنسائي و دارقطني

عبدالوهاب ثقفي به 

تنهايي آنـرا روايـت   

.ه استكرد

هجري8

در روز تبوك �رسول خداطالبابيبنعليتبوك- 6

.نهي فرموداز متعه زنان

ضعيف زيرا اسحاقدارقطني

بن راشد از زهـري  

به تنهايي آنرا روايت 

.كرده است

هجري9

، حرام كرد يا �رسول خدا ابوهريره. ب

منهدم كرد نكاح و طـالق و  

ـاح     عده و ميراث متعـه ـ نك

ـ راموقت

ضعيف است زيـرا  .دارقطني وطحاوي و بيهقي

بن اسـماعيل  لممؤ

در ســند آن وجــود 

.دارد

جـــابربن . ج

عبداهللا

ـاني كـه از    بيرون رفتيم و آن زن

ـ لذت گرفتيم با ما ـ ميآنان بهره 

ـيديم  رالرثنيةبودند به  كاب رس

ـا آن  �گفتيم اي سول خـدا  آنه

ـ  زناني هستند كه از آنها استمتاع 

.گيريمـ ميكام

ضعيف
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بخاطر ضعف راويحازميفرمود آنان�رسول خداجابربن. د

تا روز قيامـت بـر شـما    عبداهللا

حرام هستند

ــدقه  ــن آن صـ بـ

عبداهللا

بــراي �بـا رسـول خـدا    

ـا    غزوه تبوك خارج شـديم ت

به عقبه رسيديم آن مكاني كه 

ـام مـي  به ـاني   دنبال ش آيـد زن

تع خود را ذكـر  آمدند و ما تم

نمــوديم و آنــان ســفر مــا و 

ـا    كاروان ما ظاهر گرديدنـد ي

به �رسول خدا. گرديدندمي

ـان   آنها نگاه كرد فرمود آن زن

كيستند؟ گفتيم اي رسول خدا 

ـاني كــه   از آنهـا كــام  آن زن

رسـول  : گفت ،ايمگرفته

تـا  . خشمگين شد�خدا

ــز   ــورتش قرم ــه ص اينك

گشــت و رنگــش تغييــر 

نمود و خشـمش شـدت  

يافت و بلند شد و بـراي  

ســپاس و . مـا خطبــه داد 

ستايش خدا كرد و سپس 

ــي    ــت نه ــاح موق از نك

.0تا آخر... فرمود 

جداً ضعيف اسـت  

زيــرا عبــادبن كثيــر 

.ثقفي ضعيف است

حجـــة-7

الوداع

ــدا بن معبدسبره  ــول خ ــراه رس در �هم

با ... الوداع بيرون رفتيم حجة 

ــزد او  ــرد و نـ او ازدواج كـ

سپس در صبح رسول .. .ماند

در بين ركن و باب �خدا 

اي : فرمـود ايستاده بود و مي

ـازه داده   مردم من به شما اج

ـتمتاع را داده  . بودم اجازه اس

بودم بدانيد كه خداوند آنـرا  

تا روز قيامت حرام كرد

ضــعيف وهمــي از 

بن عمـر  عبدا لعزيز 

.است
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ـان    ه است هـركس از آن زن

ـان  متعه نزدش هست راهش

را خالي كند و از آنچـه بـه   

ـيچ چيـزي را   آنان داده ايد ه

.پس نگيريد

ما نزد عمربن عبـدالعزيز  

بوديم متعه زنـان را نـزد   

وي ذكر نمـوديم مـردي   

بـن سـبره نـام    كه ربيـع 

بـر پـدرم   :داشت گفـت 

ــي ــهادت م ــه ش ــم ك ده

در �گفت رسول خدامي

.الوداع از آن نهي نمودحجة 

و شاذ است ضعيف ابوداود و احمد

بن اميـه  و اسماعيل

ــه  ــرا ب از زهــري آن

تنهايي روايت كرده 

.است

ند كه در زمان رسول كترين چيزي كه بر آن داللت ميراست:گويندو اما اينكه مي

دو متعه هست كه در زمان رسول خدا«است �نسخ نگرديده گفته خود عمر�خدا

كنم، و آنانجام دهد وي را مجازات ميكنم و هر كسي آنرابوده و من از آن نهي مي�

.»...دو متعه حج و متعه زنان است 
:جواب از چند ديدگاه

و براي بيان آن حتماً بايد ... عمر دو متعه را حرام ننموده، نه متعه حج و نه متعه زنان 

.متعه حج را بشناسيم

:متعه حج
ت سپس انجام حج در اما متعه حج، گفته شده كه انجام عمره در ماههاي حج اس

تمتع دوباره قران است زيرا با سقوط سفرش براي انجام : و گفته شده. همان سال

.عبادتي ديگر در همان شهر لذت گرفته است

.گويندفسخ احرام حج براي انجام عمره را تمتع مي: و گفته شده

از آن نهي نموده كدام بود؟�اي كه عمرپس آن متعه
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. در حج از آن نهي فرمود اختالف دارند�اي كه عمرن متعهدانشمندان در مورد آ

.آن عبارت بود از فسخ احرام حج براي انجام عمره:اندبعضي گفته

به اصحاب دستور �تمتع كه به معني فسخ حج براي انجام عمره است رسول خدا

به اين ند فسخ و احرام عمره را بپوشند و افرمود كه احرامي كه براي انجام حج پوشيده

آن كار را به آنان انجام داد زيرا آنان انجام عمره در ماههاي حج را �دليل رسول خدا

به آنان دستور داد كه احرام حج را باطل و به احرام عمره :گفتندكار غلطي دانسته و مي

بودند مباح �و براي آن كارواني كه همراه . تبديل كنند براي تأكيد بر اينكه مباح است

و آن فقط در آن سال بوده است زيرا به آنان دستور فرمود كه احرام حج را گرديد 

.بپوشند و سپس به فسخ آن و تبديل كردن آن به عمره دستور داد

.و دانشمندان در آن اختالف دارند

آيا آن حكم مخصوص اصحاب در آن سال بوده يا تا روز قيامت باقي خواهد ماند؟

حكم خاص نيست بلكه تا روز قيامت باقي :گويندمياحمد و گروهي از علماي ظاهري

و حيوان قرباني با خود ندارد احرامش را به . است براي هر كسي كه احرام حج پوشيد

.عمره تبديل كند و اعمالي كه بر او حرام بوده انجام دهد

آن حكم :گويندو مالك و شافعي و ابوحنيفه و جمهور علماي سلف و خلف مي

د و به اين دليل به آنان در شبادر آن سال بوده و بعد از آن جائز نميمخصوص اصحاب 

آن سال دستور داد چنين كنند تا با آن باوري كه در عصر جاهليت عمره را در ماههاي 

دانستند مخالفت كنند و از آن چيزهايي كه نفع جمهور به آن استدالل حج حرام مي

.شودمي

متعه در حج مخصوص اصحاب : ايت كرده استاست كه مسلم آنرا رو�حديث ابوذر

.يعني باطل كردن احرام حج و تبديل آن به عمره. بوده است�محمد
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و �و اما تمتع به معني انجام عمره در ماههاي حج قبل از حج، مردم در زمان ابوبكر

ديدند در ماههاي حج عمره را انجام و در سائر وقتي كه در انجام آن سهولت مي�عمر

گردند و خانه كعبه عاري از زائرين شان براي انجام عمره به مكه برنمياز ممالكماهها

به آنچه براي �عمربن خطاب. براي عمره از شهرهاي ديگر در باقي ماههاي سال بود

آنها كاملتر بود به آنها دستور داد اينكه در غير ماههاي حج عمره را انجام دهند با اين 

شود كه گرفت و دانسته ميغير حج هدف زيارت قرار ميكار كعبه در ماههاي حج و

كاملترين حج و عمره آنست كه از وطن خود براي هر يك سفري ايجاد كند همانطور 

داد چنانكه قبل از حج سه عمره را به تنهايي انجام داد، و آنرا انجام مي�كه رسول خدا

آنها را از انجام عمره براي حصول و كمال اين فضيلت جز اين راهي نيافت كه�عمر

در ماههاي حج نهي كند و جائز بود سلطان بعضي از رعيت خود از چيزهايي از 

نمود تا چيزي كه از آن برتر است حاصل گردد بدون اينكه مباحات و مستحبات نهي مي

.حالل حرام گردد

در ماههاي حج از انجام عمره نهي �اين دليل عمربه: گويدبن ماهك مييوسف

ام گيرد و اهل مكه از منفعت و خيرات آن جرمود تا دو مراسم در سال در مكه انف

.مند گردندبهره

انجام عمره را در ماههاي حج دوست �اين دليل عمربه: گويدبن زبير ميةو عرو

.نداشت تا كعبه در ماههاي ديگر تعطيل نشود

از آن براي تحريم نبوده و اين �نهي كردن عمر: گويدمي]البداية والنهاية[كثير در ابن

حتمي است چنانكه گذشت بلكه از آن نهي كرد تا در سفري ديگر آن را انجام دهند و 

.1زيارت كعبه بسيار گردد

_________________________
1-5-6/141.
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ام دهند انجام افعال حرام در جاز اين ترسيد كه اگر حج و عمره را با هم ان: و دوباره

نجا به حالت احرام برگردند چنانكه س از آپروند سحج حالل باقي بماند تا به عرفه مي

در حديث ابوموسي كه احمد آنرا از ابوموسي اشعري روايت كرده بود بيان گرديد كه 

كپريرختان اراكترسم زير دميمتعه سنت رسول خداست ولي من : گفت�عمر

كعبه عنوان حاجي بهشان آميزش كنند سپس بهبسازند و در آن با همسران)جاي(

.1بروند

كنند كه او به متعه اجازه موسي روايت ميبن ابيمسلم و نسائي و احمد از ابراهيم

داني اميرالمؤمنين به بعضي از جوانان مهلت بده زيرا تو نمي: او گفتداده مردي به

بعد از تو چه چيزي را در مناسك بوجود آورده است تا بعداً به او رسيد و از او �عمر

اند ولي من و اصحاب آنرا انجام داده�دانم كه رسول خدايم:گفت�سؤال كرد عمر

دوست ندارم كه شب زير درختان اراك با زنانشان آميزش كنند و صبح به حج بروند در 

.]شان خشك نشده استيعني آب غسل[چكد كه هنوز سرشان آب از آن ميحالي 

شما را از متعه نهي خدا منسوگند به: روايت كرده كه گفت�از عمر�عباسابنو

آنرا انجام داده است يعني �كنم در حالي كه آن در كتاب خدا وجود دارد و پيامبرمي

.2عمره را در حج انجام داده است

كنيد از متعه نهي گمان ميآن كسي كه : كند گفتروايت مي�عباسو طاوس از ابن

دادم ام سپس حج را انجام مياگر عمره را انج: گفتاز او شنيدم مي]�يعني عمر[كرده 

.كردمتمتع مي

_________________________
1-1/49.

.آنرا تخريج كرده است5/153نسائي آنرا در -2
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اگر در وسط سال : فرمود �و در روايتي كه ابوحفص از طاووس روايت كرده كه عمر

.كردمدادم تمتع ميكردم و اگر پنجاه حج را انجام ميدادم متعه ميعمره را انجام مي

�به عمر�بن كعب و ابوموسي اشعريأبي: و اثرم از طاوس روايت كرده گفت

شوي متعه را براي مردم توضيح دهي؟آيا بلند نمي: گفتند

هيچ كسي نمانده كه آنرا نداند ولي من آنرا انجام : گويدمي�و در روايتي آمده كه عمر

.دهممي

بن به عمر�بن ابيطالبعلي: گويدبيهقي از طريق عبيدبن عمير ابراز داشته مي

خير ولي هدف از اين كار زيارت كعبه : گفت؟ايآيا از متعه نهي كرده: گفت�خطاب

تنهايي انجام دهد خوب است هركس حج را به:گفت�در سائر ماههاي ديگر بود علي

عمل كرده است �و هركس حج و عمره را با هم انجام دهد به قرآن و سنت پيامبر

ه اينكه با اين نهي برترين را ترجيح داده و مردم را به آن تشويق كرده است ن�عمر

ديد از جتمتع را حرام كرده باشد و آن انجام دادن هر يك از آنها است كه با سفري 

ن و تمعتي كه مخصوص است و بدون سفري ديگر اردهد و اين از قشهر خود انجام مي

اند و اين گيرد بهتر است و احمد و ابوحنيفه و مالك و شافعي به آن رأي دادهانجام مي

اندآنرا انجام داده�و عمر�كه ابوبكرفرادي است همان ا.

متعه حج را حرام ننموده و مازاد بر روايات سابق آنچه كه اصحاب سنن آنرا �عمر

:كندكنند بر اين ادعا داللت ميروايت مي

: فرمود�بن معبد وقتي به عمريضبكنند كه ماجه و غير آنان روايت مينسائي و ابن

به انجام سنت پيامبر خود : به او گفت�ام عمرا هم پوشيدهج و عمره را بححرام امن 

.1ايدموفق شده

_________________________
.آنرا تخريج كرده است2970ماجه و ابن 1798و ابوداود ـ 1/14و احمد 18حميدي -1
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ي و نظري بوده كه داده و آنرا ترجيح داده است و هيچ سندي أو نهي او از متعه حج ر

اصحاب تسليم آن رأي نشدند تا عمران بن حصين ،مانند متعه زنانباشدص ندارد كه ن

اي ايم و آيهآنرا انجام داده�ه و همراه رسول خداآيه متعه حج در قرآن نازل شد: گفت

به ]�عمر[نمود و مردي نازل نشد كه آنرا حرام گرداند و خود از آن نهي نكرد تا فوت 

.رأي خود چيزي گفته است

از آن براي تحريم و حتمي نبوده است بلكه از آن نهي نمود تا با �با اينكه نهي عمر

.ام دهند تا زائرين كعبه زياد شوندجسفري ديگر جدا از حج آنرا ان

خداوند آنچه را : براي مردم خطبه داد گفت�عمر: گويدسعيد روايت شده مياز ابي

گرفت حج و عمره او را مي�داد و رسول خدادوست داشت به پيامبرش رخصت مي

ن شما دستور داده است و عورات اين زنارا براي خدا كامل گردانيد چنانكه خداوند به

.1را حفظ كنيد

آن رغم آن اصحاب با وي مخالفت كردند و اين قول ما را كه در اول بحث بهولي علي

�قصد تحريم آنچه را داشت كه رسول خدا�كند اگر عمراشاره كرديم تقويت مي

: گويددر اين باره مي�تبميهكردند و ابنآنرا حالل كرده اصحاب آنرا تثبيت نمي

و علي�بن حصينعه نهي نمود بعضي از اصحاب مانند عمرانوقتي كه از مت�عمر

و غير آنان با وي مخالفت نمودند برعكس متعه �بن عباسو عبداهللا�بن ابيطالب

.2و سائر اصحاب بر نهي از آن با او موافقت كردند�زنان كه علي

ما در اين :گويدمي]حج و زنان[دو متعه دربارهو در آن مورد بيهقي در سنن كبري 

بوده ولي بعد از اذن دادن به آن در سال �شك نداريم كه متعه در زمان حضرت رسول

_________________________
.آنرا تخريج كرد) 104(1/17حمد در ا-1

.33/96در فتاوي -2
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فتح از نكاح موقت نهي نمود سپس دليلي نيافتيم كه بعد از نهي از آن به آن رخصت 

.داده باشد تا آن روزي كه فوت نمود

نرا قبول باشد آمي�از نكاح موقت موافق با سنت رسول خدا�نهي عمربن خطاب

از متعه حج نهي كرده باشد و در روايتي صحيح از �يابيم كه رسول خداكنيم و نميمي

بر فاصله �يابيم كه بر عالقه عمرآن نكته را مي�او ثابت شده باشد و در روايت عمر

از متعه حج �كند تا كاملتر باشند پس نهي عمرانداختن ميان حج و عمره داللت مي

.ران است و براي تحريم آن نيستجيح افراد بر تمتع و قتنزيهي است و تر

:متعه زنان
آنرا مباح و سپس براي هميشه و ابدي �كه خود رسول خدا:گوينداهل سنت مي

.تا روز قيامت آنرا تحريم كرده است چنانكه احاديث تحريم را قبالً بيان كرديم

از �خاطر اينكه رسول خدابه�كند كه عمرو از آن جمله داليلي كه بر آن داللت مي

بن عبداهللا از آن نهي كرده او هم نهي نمود اينست كه بيهقي در سنن از طريق سالم

بر روي منبر رفت �عمر: گويدكند و ميروايت مي�خطاببنپدرش از عمر

حال اين مرداني كه موقتاً زنان را نكاح : خداوند سپاس و ستايش كرد و سپس فرمود

از آن نهي كرده است بدانيد كه هر كدام از اين مردان �در حالي كه رسول خداكنند مي

.1كنمرا نزد من بياورند وي را سنگسار مي

اگر اين حديث صحيح باشد اين : گويدبيهقي در تعليق خود بر اين حديث چنين مي

ه كه اين دليل از نكاح موقت نهي كرده زيرا دانستبه�كند كه عمرنكته را بيان مي

.2از آن نهي كرده است�رسول خدا

_________________________
.7/206سنن كبري -1

.7/206سنن كبري -2
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از متعه زنان نهي �كند كه عمرروايت مي�عباسطني با سند حسن از ابنقدار

آنرا براي مردم حالل كرده بود و �خداوند در زمان رسول خدا: كرده است و گفت

آنرا زنان در آن روز كم بودند سپس بعد از آن متعه را بر آنان حرام كرد اگر كسي كه 

.1كنمانجام دهد دسترسي پيدا كنم او را مجازات مي

وقتي به خالفت �عمربن خطاب: گويدكند ميروايت مي�عمرماجه از ابنابن

ما اجاره نكاح موقت را داد سه بار به�رسول خدا: رسيد براي مردم خطبه داده فرمود

.سپس آنرا حرام كرد

كنم مگر اينكه د و محصن باشد وي را سنگسار ميدا سوگند هركسي آنرا انجام دهخبه

.2تحريم آنرا حالل كرده استزبعد ا�چهار شاهد بياورد كه شهادت دهند رسول خدا

از آن �از چيزي نهي كرده كه رسول خدا�كنند كه عمراين آثار بر آن داللت مي

.نهي كرده است

نمود و اصحاب رسول از نكاح موقت نهي�عمر: گويدطحاوي در اين مورد مي

است در آنچه �حضور داشتند و آنرا انكار نكردند و اين دليل بر متابعت عمر�خدا

نهي كرده است و اجماع آنان دليل بر اين است كه حكم آن نسخ گرديده و حجت 

.3است

_________________________
.2/258دارقطني -1

.ماجه كتاب نكاحسنن ابن-2

.2/258معاني سنن و آثار -3



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

از نكاح موقت و تهديد فاعل آن در �نهي عمر: گويدشيخ محمود شلتوت مي

سكوت آنان در برابر اين نهي عمل به اين احاديث صحيح مقابل ديدگان اصحاب و 

.1كندكن ميبوده و فكر مشروعيت آنرا در بعضي از اذهان ريشه

كند روايات خود اهل تشيع است كه بر و از آن جمله چيزهايي كه بر آن داللت مي

.آنان حجت است

از ابوعبداهللا : گويدكند مياز فضل روايت مي» نوادر«بن عيسي در بن محمداحمد

متعه را �كنند عمررسيد كه اهل عراق گمان مي�اين خبر به عمر:گفتشنيدم مي

به آنان : گويدفرستد و به او ميحرام كرده است فالن را كه اسمش را برده به آنجا مي

نمي تواند چيزي را كه خدا حالل كرده حرام �كه من آنرا حرام نكرده ام و عمر:بگو

.2از آن نهي كرده است�عمركند بلكه بگو

گذشت و اما متعه زنان با جدو متعه را حرام نكرده كه بيان متعه ح�زيرا عمر

....ه به روايات خودشان خداوند آنرا حرام گردانيده استجتو

وعال هر خداوند جل: گويدكند ميعبداهللا روايت ميبن سنان از ابيقمي از عبداهللا

جاي آن برايشان قرار داده را بر شيعه ما حرام گردانيده و متعه را بهاي كنندهشراب مست

.3است

_________________________
.275فتاوي، ص -1

.بنگر14/441به وسائل -2

بهبودي، » الفقيهمن اليحضر«را در صحيح آنرا تخريج نموده و اين حديث14/438عللي در وسائل -3

.نگاه كن288ص 
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كند بن سالم روايت مياز محمد»الروضة«وق و مطمئن آنان كليني در و امام موث

خداوند نسبت به شما مهرباني : گويداز ابوجعفر در حديثي روايت شده مي:گويدمي

.1شما قرار داده استاي نوشيدني براي جكرده كه متعه را به

دو از آن�خود نسبت داده و اگر رسول خدانهي را به�عمر: گوينداما اينكه مي

.داد بهتر و مؤثرتر بودنمود آنرا به او نسبت مينهي مي

:جواب
پيامبر از دو متعه نهي : گفتمي�بود و عمرمي�اگر تحريم آن از طرف رسول خدا

افترا بسته است كه اين صحيح نيست و توضيح آن چنين �اكرده است عمداً بر رسول خد

:است

ي متعه حج را حرام نكرده بلكه متعه زنان را حرام نموده است ول�رسول خدا-1

.حكم منسوخ را با حكم ثابت مستقر برابر كرده است�عمر

ظاهراً » بودند«: گويدمنسوخ متعه زنان و ثابت مستقر حج است زيرا گفته او كه مي

كند و آنرا باقي نگذاشت تا فوت نمود داللت مي�بر استقرار آن در زمان رسول خدا

.ولي متعه حج را باقي گذاشت

تحليل متعه حج از طرف رسول �و قرآن و سنت آنرا ثابت كرده است و خود عمر

در اين وادي مبارك امشب از طرف : فرمود�رسول خدا. را روايت كرده است�خدا

.به مردم بگو عمره را در حج انجام دهند:من آمدند به من گفتپروردگارم نزد

_________________________
.132ص ةالروض-1
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�عمربن معبد وقتي بهكنند كه ضبيه و غير آنان روايت ميجمانسائي و ابن

به سنت پيامبرت هدايت :به او گفت�ام عمراحرام حج و عمره را با هم پوشيده: گفت

.ايدشده

به عمربن �بن ابيطالبعلي: گويدميكند بيهقي از طريق عبيدبن عمير روايت مي

خواستم كعبه در غير خير ولي من مي:گفت؟اياز متعه نهي كرده: گفت�خطاب

تنهايي انجام دهد كار هركس حج را به:گفت�ماههاي حج نيز زيارت شود علي

ام دهد به كتاب خدا و سنت جخوبي كرده است و هر كس عمره و حج را با هم ان

.جسته استتمسك�رسول او

بود بر او واجب بود كه مي�اگر تحريم از طرف رسول خدا: گوييدچگونه مي

�زيرا رسول خدا. اين گفته مطلقاً صحيح نيست. پيامبر از آنها نهي كرده است: بگويد

�گفت رسول خدامي�از هر دو متعه نهي ننمود بلكه از متعه زنان نهي نمود اگر عمر

.بود�چنانكه بيان كرديم اين افتراء و دروغ بستن بر پيامبراز هر دو متعه نهي كرده

اين از موارد تشيع است و آن احتمال ندارد و شرعاً درست نيست و چيزي كه بر -2

:است كه فرمود�كند گفته عمرآن داللت مي

.»كنممن آن دو را حرام مي«مود كنيد نفرو چنانكه شما ادعا مي»كنماز آن دو نهي مي«
�دو متعه در زمان رسول خدا: باشداش ميبوده و اين معني گفته�ن گفته عمراي

كنم متعه زنان و كنم و هر كس آنرا انجام دهد مجازاتش ميبوده و من از آنها نهي مي

�دو متعه در زمان رسول خدا«كنيد مياكه شما ادع: چنين نگفت�و عمر. متعه حج

.1»كنم متعه زنان و متعه حجآنرا مجازات ميةانجام دهندكنم واند و من از آن نهي ميبوده

_________________________
. 1/223» ةالكراممنهاج«، حلي در كتابش 44، كوفي در اشتغاثه ص 111مرتضي در انتصار ص -1

، عبدالحسين 14-30/139» الجواهر الكالم«نجفي در . 21/114» ةالناضرالحدائق«بحراني در كتابش 
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.»كنمحالل بوده و من از آن نهي مي�دو متعه در زمان رسول خدا«يا 
كه اند و از آن دو نهي كرده و كسي حالل بوده�دو متعه در زمان رسول خدا«يا 

.»كنمآنرا انجام دهد مجازات مي
كنم و كنم و آنها را حرام ميمن از آنها نهي ميبوده�سه چيز در زمان رسول خدا«يا 

.»...باشدالعمل ميمتعه زنان و متعه حج و حي علي خير: كنم و آنكننده آنها را مجازات مي
و همانطور كه در صحيح ]چنانكه تخريج آن گذشت[�و لكن قول صحيح عمر

اند بوده�سول خدادو متعه در زمان ر: مسلم و سنن بيهقي آمده است اينست كه فرمود

.1متعه زنان و متعه حج: كنمكنم و كننده آنرا مجازات ميو من از هر دو نهي مي

.2...اندو عبارت صحيح نقل كردهصو خودشان در كتابهايشان اين خطبه را با اين ن

كند وقتي كه عمر اين گفته را در ميان رازي در تفسير خود سه احتمال را وارد مي

اب ايراد فرمود و هيچ كس آنرا بر او انكار ننمود كه اين از سه حالت معي از اصحج

:نيست كه گفته شودجخار

، 193ص « والسالمةالسعاداإلسالم سبيل«محمد بن مهدي خالصي در » 6/213دير الغ«اميني در 

.5/283» ةالبهيةروض«الدين عاملي در زين 148و 110ص ةتوفيق الفكيكي در المتع

.7/206صحيح مسلم و سنن بيهقي -1

281دق ص الصنهج الحق و كشف«، عالمه حلي در كتابش 197- 4/196» شافي«مله مرتضي در جاز - 2

كند أميني در غدير گفته و دروغش را اظهار مي» ةالكرامج منها«كند كه در كه افتراي خود را نقض مي

و دروغش را در ص 24/226و بحراني در حدائق 104ص » ةالشيعأصل«الغطاء دركاشف. 6/211

و جزائري در تفسير . 273و 1/200لسي جالعقول مة و مرتضي عسكري در مقدمه مرآ. سازدبرمال مي114

و 470التشيع ص اهللا نعمت در كتاب روحو عبد47ص » ةالمتع«و فكيكي در كتاب 3/68درر القالئد

ع اين مهتدي خوئي در كتاب البيان جو مر290تقي جواهري در كتاب حالل و حرام ص استادشان محمد

.325ص 



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

.انداند كه متعه حرام بوده و به همين دليل ساكت ماندهأـ آنان دانسته

.انداند كه مباح است ولي بعنوان سازش سكوت كردهب ـ يا دانسته

اند و بعنوان توقف در حكم آن ساكت تهج ـ يا مباح بودن و حرام بودن آنرا ندانس

.اندمانده

.كه قول اول و رأي اول مطلوب است

به �گردد زيرا كسي كه بداند رسول خداو اصحاب واجب مي�تكفير عمر-2

بگويد حرام است او �مباح بودن متعه حكم كرده است و بدون اينكه نسخ گردد عمر

شود و و آنرا تصديق كند نيز كافر مياستكافر شده است و كس كه بداند اشتباه كرده

�öö:باشد و اين برعكس فرموده خدامياين مقتضي تكفير امت  ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää....uu uu**** öö öö1111 yy yyzzzz>> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&�) آل

.باشدمي»شما بهترين امت هستيد«).110/ عمران 

اند متعه مباح يا حرام است بهمين دليل آنها سكوت و آن اينست كه آنان ندانسته-3

طل است زيرا اگر متعه فرضاً مباح باشد مانند نكاح است و نياز مردم به كردند نيز با

شناخت هر يك از آنها در حق همه عمومي است و چنين حكمي ممنوع است كه 

مخفي باقي بماند بلكه واجب است كسي كه به آن آگاه است آنرا آشكار كند چنانكه 

ن نسخ نگرديده است، و واجب دانند كه نكاح مباح است، و مباح بودن آعموم مردم مي

شود كه بود كه متعه نيز چنين باشد و وقتي كه اين دو قسم اخير باطل گرديد ثابت مي

دانستند كه متعه در سكوت كردند زيرا مي�اين دليل از انكار كردن بر عمراصحاب به

.1اسالم منسوخ است

:داندگرداليل زير ملزم ميو خالصه كالم اينكه رازي آنان را به

_________________________
.42-10/41رازي در تفسيرش -1
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دانستند وقتي كه از متعه زنان نهي نمود زيرا ميدانكار ننمودن�ـ اصحاب بر عمرأ

.كه متعه حرام است پس ساكت ماندند

از طرف آنان اگر متعه نسخ نشده باشد و وقتي كه �ب ـ به تكفير كردن امام علي

كل را حل كنند اند اين مشنزد او از آن نهي نمود ساكت ماند و تا امروز نتوانسته�عمر

توانند به كند آنها ميو اين الزام را تفكيك نمايند و سپاس براي خدا، و كسي تصور مي

ساكت مانده » تقيه«بعنوان �كه امام علي: اين موضوع جواب دهند آنهم با اين جمله

:باشدچند دليل صحيح نميو اين به... است

از دانشمندترين و )]شيعه(آنان امام معصوم اول نزد و [نزد ما اهل سنت�علي-1

شجاعترين و داناترين مسلمانان است، و بر ما واجب است كه به افعال و گفتار وي 

عالمت ايمان اينست كه راستي را كه اگر به «: گويدمي] �[او. هه برگرديمجاهللا وكرم

يشتر ن تو بو حرف زد... رساند ترجيح دهي تو ضرر رساند بر دروغي كه به تو سود مي

حرف و كالم ديگران تقواي خدا را فراموش و در مورد... »از علم و دانشت نباشد

.نكني

چيزهاي بد و و در صدقاتم .. كنم در امور دينم با كسي سازش نمي«: فرمايدو مي

.»بخشمارزش را نميبي
كه روش ... و اين فرمايشات اوست ... و اين اخالق اوست ... است �اين امام علي

و در ... كه با اعمالش منطبق است ... كند زندگيش ما را به معدن آن راهنمايي ميو

.كوبدرا درهم مي»تقيه«هايي كوتاه عقيده جمله

هاي هاي روشن و سرمشقرا از جمله ستاره�همين دليل ما اهل سنت عليبه

اقدام به در صداقت و شجاعت و اخالق ودانيم كه بر ما واجب استبخش ميروناكي



تحريم ازدواج موقت از ديدگاه قرآن و سنت

ن و آشكار اعالن شحق اليتغير است كه از او تبعيت شود و به روز رو... او اقتدا كنيم

.1اي داشته باشدگردد هر نتيجه

آمده است »البالغةجنه«ترين كتاب نزد تشيع با توجه به آنكه در صحيح�و او 

ي جبخشايد او كخداوند تقصيرات فالن را ب: فرمايدچنين مي�در مدح عمر: فرمايدمي

عيب از دنيا را راست كرد و درها و سيل فتنه را بست و سنت را اقامه كرد، پاك و كم

خيرش رسيد و بر بديها سبقت گرفت، فرمانبرداري خدا را كرد و از خدا ترسيد رفت به

و حقش را ادا كرد كوچ كرد و آنان را جا گذاشت در راههاي منشعب كه گمراه را 

.2رسدكند و هدايت شده به يقين نمينها پيدا نميدر آرا هدايت 

پذيرند و مباح طرفداران متعه، تقيه را نه در متعه زنان و نه در متعه حج نمي-2

.دانندنمي

در مسح خفين : به او گفتم: گويدو در مورد متعه حج در كافي از زراره نقل شده مي

!تقيه هست

.3نوشيدن مسكر و مسح خفين و متعه حج: كنمدر سه چيز از كسي تقيه نمي: گفت

عنوان انجام حج عثمان به: گويدكند ميطوسي از حلبي از ابوعبداهللا روايت مي

آنرا بعنوان حج : بيرون رفت و وقتي به أبواء رسيد به كسي دستور داد كه مردم بگويد

أسود گذشت بن منادي چنين بانگ برداشت تا از كنار مقداد. ام بدهيد و تمتع نكنيدجان

�گويي انكار كند وقتي منادي به عليآيا در قالئص مردي را نديديد آنچه تو مي: گفت

داد آن را ترك كرد رسيد و او نزد شتران سواريش بود كه برگ درخت و آرد به آنان مي

_________________________
.222ريخ، ص فلسفه و تاةالشيع-1

.498ص -2

.ةالطهاركتاب1/321الوسائل -3
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نظري شخصي بود : اي؟ گفتاين چيست كه به آن دستور داده: رفت�و به نزد عثمان

اي سپس برگشت و سوگند دستور داده�برعكس رسول خداخدا سوگندبه: گفت

بن حكم مره با هم لبيك و مروانعلبيك به حج و :گفتخورد و با صداي بلند ميمي

مثل اينكه من با سفيدي آرد و سبزي برگ درخت بر دستهايش نگاه : گويدبعد از آن مي

.1كردممي

.2...كنند چنانكه اصحاب سنن مانند آنرا روايت مي

در مورد متعه زنان »و أصولهاالشيعةأصل«الغطاء در كتابش و استادشان كاشف

:گويدمي

_________________________
.2/171و 1/470التهذيبين -1

بن حكم از مروان . آنرا روايت كرده و الباني آنرا تصحيح كرده است2/576نسائي در سنن خود -2

: فتشنيد كه نداي حج و عمره را بلند كرد و گ�من نزد عثمان نشسته بودم از علي: روايت شده گفت

چرا ولي من از رسول خدا شنيدم براي هر دو با هم لبيك گفت و قول : آيا ما از آن نهي نكرديم؟ گفت

.كنمرسول خدا را براي قول تو ترك نمي

لبيك به حج و : گفت�عثمان از متعه نهي كرد و اينكه حج و عمره با هم انجام گيرند علي: و از مروان

: گفت�ام؟ عليدهي در حالي كه از آن نهي كردهآنرا انجام ميآيا تو : گفت�عمره با هم، عثمان

: از سعيد بن مسيب روايت شده گفت. كنمي قول هيچ كسي ترك نميرا برا�سنت رسول خدا

�از تمتع نهي نمود علي�ما در بعضي از راهها بوديم كه عثماندندرحج ك�علي و عثمان

�و همراهانش به عمره لبيك گفتند عثمان�عليوقتي ديديد كوچ كرد شما هم كوچ كنيد:گفت

: گفت�چرا؟ علي: اي گفتآيا به تو نگفتم تو از متعه نهي كرده: گفت�علي. آنها را نهي ننمود

تصحيح 578به صحيح نسائي . چرا: گفت. ؟تمتع را انجام داده است�اي رسول خداآيا نشنيده

.الباني نگاه كن
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در سه چيز از : گويدهاي محكم و مطمئن ما از جعفر صادق روايت شده مياز طريق

.1متعه حج و متعه زنان و مسح بر خفين: كنمهيچ كسي تقيه نمي

كند كه خداوند متعه را حرام نموده نه ميو تأكيد :گويدروايات امامانشان مي-3

!�عمر

پندارند زيرا اهل بيت آگاهتر به بيت چنانكه ميو آن بر مبناي روايات صادره از اهل

بيت ملزم روايات اهلمحتواي آن روايات هستند بر مبناي پندار آنان و ما آنان را به

!!كنيممي

خداوند : كند كه ابوعبداهللا گفتميبن سنان از ابوعبداهللا روايتصدوق از عبداهللا

.جاي آن متعه را قرار داده استهاي مسكر را بر شيعه ما حرام كرده و بهمتعال شراب

از : گويدكند ميبن مسلم روايت مياز محمدلروضةامام مطمئن آنان كليني در او

ه و متعه را خداوند نسبت به شما مهرباني كرد: گويدابوجعفر در حديثي روايت شده مي

.2جاي مشروبات براي شما قرار داده استبه

چرا براي زنا چهار شاهد و براي قتل دو : به ابوعبداهللا گفتند: كندو صدوق روايت مي

شاهد قرار داده شده است؟ خداوند متعه را براي شما حالل كرده و دانسته كه آنرا بر 

انب احتياط براي شما قرار داده جيت عنوان رعاكنند پس چهار شاهد را بهشما انكار مي

.است

:)19(جواب شبهه 
....را براي اصحابش مباح كرده استمتعه �رسول خدا: يندگواينكه مي

_________________________
.100أصل الشيعة و أصولها، ص -1

.بنگر14/438به عاملي در الوسائل -2
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:جواب
شود كه اين إباحه امري عارضي بوده كه روز فتح مكه واقع شده به آنان جواب داده مي

وريكه قطعي نسخ شدن آن است، و اين حكم از اصل تحريم عمومي مستثني است و بط

ديم كه تحريم است، با توجه به رگثابت، توسط احاديث صحيح، پس به اصل آن بازمي

به تحريم آن تا روز قيامت و براي ابد تصريح نموده است و اين �اينكه رسول خدا

گردد، زيرا نسخ اشاره به اين نكته دارد كه اگر سبب تكرار شود مسبب بر آن مترتب نمي

ست و مانع از قائل شدن به استمراريت آنست، اگرچه سبب نيز تجديد گردد، ابدي ا

بعنوان رعايت حال، پناه بردن به اين استصحاب جائز نيست، مادام كه دليل بر حكم 

... تحريم آن تا ابد وجود دارد، با توجه به قواعدي كه در علم اصول ثابت و مقرر است 

اي را گردد، و علت احتمال حكمت و فلسفهب نسخ علت نيز ميجاينكه نسخ حكم مو

دارد چنانكه معلوم است و معني نسخ آن چنين است، حكمتي كه حكم منسوخ بر آن بنا 

گردد، و گرديده لغو شده است، و بعد از اين ملغي شدن ابدي حكمتي به آنجا برنمي

است، اي دارد چنانكه معلوم است و معني نسخ آن چنين علت احتمال حكمت و فلسفه

حكمتي كه حكم منسوخ بر آن بنا گرديده لغو شده است، و بعد از اين ملغي شدن ابدي 

با تجدد سبب تجدد حكم «: گوييمگردد و در اينجاست كه ميحكمتي به آنجا برنمي

.»جايز نيست
مباح و جائز بوده است، هر كس بگويد �متعه در زمان رسول خدا: گويندو اينكه مي

.بايد دليل بياوردآنرا حرام كرده 

:جواب
مباح بوده �گردد كه در زمان رسول خدااين احاديث، بيشتر از اين را شامل نمي

براي ]سه روز[صوصي خاست، و بيان آن در احاديث قبلي ثابت گرديد كه اباحه مدت م
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بودند نه مردم ديگر، آنهم �گروه مخصوصي بوده است، كه آنان اصحاب رسول خدا

و مخصوص، و آن اينست كه مباح بودن آن از اين طريق براي هميشه ه جبا عذر مو

گرداند پس دليلي در اين احاديث بر مداوم نيست و طرف مخالف آنرا مطلقاً مباح مي

!ادعاي او وجود ندارد

مسلمانان بدون شبهه بر شرعيت نكاح متعه و اذن دادن به آن در : گويندو اما اينكه مي

است و ثابت نشده،انداند سپس مدعي نسخ آن شدهكردهاجماع�زمان رسول خدا

....بلكه مباح بودن آن ثابت شده است 

:جواب
اتفاق مجتهدين امت : تعريف اجماع با توجه به آنچه در كتب اصول آمده چنين است

كه اين تا بعد از وفات �اسالمي در زماني بر يك حكم شرعي بعد از وفات رسول خدا

نمود اما در حال حيات خود او حكم مسأله را بيان مي... گردد عقد نميمن�رسول خدا

و حكم و فرموده او در آن باره حجت بود، در زمان پيامبر نياز به اين نبود كه ائمه در 

.اي رأي دهند و بر حكم آن اجماع كنندمورد مسأله

براي زماني �و اگر قصد داشته باشند كه اهل علم بر اين نظر متفقند كه رسول خدا

خاص به متعه اجازه داده سپس حرام گرديد اتفاق آنان بر هر دو طرف است، و مخالفين 

.كننددوست دارند بر آن بنهند، اگر رخصت را به لفظ اجماع حكايت ميحيهر نا

كند كند، و اعالم ميتحريم اجماع است، لفظ ترخيص به موقتي آن اشاره مي: اندگفته

....مودن راه به طرف نسخ است كه اين حكم در پي

.انداجماع كرده» متعه«اصحاب بر تحريم اين نكاح مسمي به : و جوابي ديگر

بوسيله ظاهر كتاب و سنت و اجماع سلف بر ثبوت ممنوعيت : گويدجصاص مي

و در مورد آن ميان اصحاب اختالفي وجود نداشته ... متعه بعد از اباحه دليل آورديم 
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بيان نموديم و فقهاي شهرها همراه اجماع اصحاب بر تحريم آن متفقند است بنابر آنچه

.1و اختالفي ندارند

رخصت از طرف بعضي از اصحاب در مورد آن آمده، و در اين : گويدمنذر ميابن

روز كسي نيست كه آنرا جائز بداند مگر بعضي از روافض و اين معتبر نيست زيرا 

.باشدمي�سنت رسول خداو مخالف با قرآن 

.2و اما اصحاب، اكثر آنان بر نهي از آن و تحريم آن توافق دارند: گويدعبدالبر ميابن

ثابت شده كه نكاح موقت در اول اسالم جائز بوده و با احاديث : گويدمازري مي

صحيح مذكور در اينجا ثابت شد كه نسخ گرديده است و اجماع بر تحريم آن منعقد 

اند كه كنند به احاديثي تمسك جستهمبتدع با آن مخالف نميگرديده و به جز گروهي

.3نفع آنها وجود ندارداند و در آن احاديث دليلي بهبيان كرديم نسخ گرديده

تحريم متعه مانند اجماع است مگر از بعضي از شيعه : گويدالسنن ميخطابي در معالم

بيت او نيز صحيح و آل�ليفات به عختالانباشد و بنابر قاعده خودشان برگشتن در 

صحيح و ثابت است كه گفته نسخ گرديده است و بيهقي از جعفربن �نيست، از علي

.عين زنا است:گفت:كند كه در مورد متعه از او سؤال كردندمحمد نقل مي

بر آن اتفاق دارند اين متعه نكاحي موقت است و ءعلما: گويدقاضي عياض مي

و جدا شدن از آن با پايان يافتن مدت بدون طالق صورت ميراث در آن وجود ندارد

_________________________
.2/153جصاص در تفسيرش -1

.16/294ابن عبد البر در االستذكار -2

.2/131» المعلم«در -3
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گيرد و بعد از آن اجماع بر تحريم آن از طرف علماء غير از روافض واقع گرديده مي

.1است

همه روايات بر آن متفقند كه زمان مباحي متعه طول نكشيده و حرام : گويدقرطبي مي

مگر كساني از روافض اندگرديده است سپس سلف و خلف بر تحريم آن اجماع كرده

.2شودكه به گفته آنها عنايتي نمي

پس اين اجماع مزعوم كجاست؟

ما با شما در مورد اباحه متفقيم و در نسخ با شما مخالفت : گويندو اما اينكه مي

.كنيمپذيريم و غير آن را ترك ميكنيم، چيزي كه بر آن اجماع شده ميمي

:جواب
كنند و در مورد اباحه كنند نسخ را نيز اثبات ميرا اثبات ميهايي كه اباحه آن نصوص

.كنيمبا شما متفق نيستيم زيرا ما نسخ آن مباح بودن را تثبيت مي

ري نباشد گمباح بودن آن به اجماع ثابت شده و توسط اجماع دي: گويندو اما اينكه مي

:از دو راه. شويمبه تحريم آن قائل نمي

كند، اگر بر اباحه دليل كند تحريم آنرا نيز ثابت ميا ثابت ميآنچه كه مباحي آنر-1

.باشد بايد وجوباً بر تحريم نيز داللت كند

آيد، دنبال آن مياست كه نسخ بهآن اباحيتي كه توسط اجماع ثابت شده مباحيتي موقت

.آيد، پس اجماع نيستدنبال آن نميو شما ادعاي اباحيت ابدي را داريد كه نسخ به

.... گويند، نسخ تنها ادعايي است كه ثابت گرديده است و اما اينكه مي

_________________________
.بنگر9/181به صحيح مسلم به شرح نووي -1

.بنگر79- 9/78الباري به فتح -2
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:جواب
و اما حكم نسخ آن همراه دالئلي است كه ... اين ادعا نيست زيرا ادعا دليل ندارد 

�مسعود و سبره و عليرخصت توسط آنان ثابت شده است مانند حديث سلمه و ابن

.لكه امري ثابت استو غير آنان، پس اين تنها ادعا نيست ب

اجماع بر مباحي آن منعقد نگرديده است، و تعبير به اباحيت آن : و جوابي ديگر

چنانكه به خوردن :و به آن اجازه داده شدهاند كه مباح بودهاشتباه است، محققين نگفته

.گوشت مردار اجازه داده شده است، پس اباحه براي امري ذاتي در فعل است

براي ضرورتي است كه اذن را تجويز نموده است، و اگر بعضي از اما اذن دادن آن 

اند از قبيل صرفنظر در تعبير است و اصحاب بعد از نهي امامان آنرا به اباحه تعبير نموده

.اند و جاي ادعاي اجماع نيستبر نسخ آن اجماع كرده�رسول خدا

شود بر اذن گفته نمي،ندكندالئلي كه به آن اذن داده نيز آنرا نسخ مي: و جوابي سوم

اذن [اع نيست، دالئل ملزم هر دو طرف دادن به آن اجماع وجود دارد و بر نسخ آن اجم

.هستند]و تحريم

ترك كرده است را آنها ،قبل از امر قطعي به منع متعه�اينكه پيامبر: و جوابي چهارم

م شوند و انس گيرند و از قبيل اباحه نيست بلكه از قبيل ترك است تا دلها با ايمان همد

ناميم بين آنها شايع عادات جاهلي را ترك كند و گرفتن اخدان كه ما آنرا دوست مي

از آن نهي نمودند و ترك آن براي �بوده است و اين متعه آنان بود، قرآن كريم و پيامبر

ج شود تا قلبها از جاهليت خارشود بلكه عفو و گذشت ناميده ميمدتي اباحه ناميده نمي

.انداهليت قبلي باقي ماندهجكنند بر شوند و كساني كه آنرا مباح مي

نزاع و اختالفي در آن نيست كه متعه مشروع بوده است و : گويندو اما اينكه مي

است و نسخ آن تمشروعيت دراي:گوييمنسخ شده است، مي:گويدطرف مقابل مي

....گرددني توسط روايت دور نميطبق روايت است و دانست
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:جواب
خواهيد بگوييد آن از نصوص شرعي مي»مشروعيت درايتي«اگر به اين گفته 

كند و از آن فهم شده فهميده شده است، همچنين نصوص شرعي بر نسخ آن داللت مي

كند كه از بين است نصوص دال بر اذن دادن به آن نصوص شرعي ديگري را نسخ مي

فهماند و نص متأخر كه بر رفع رخصت ه ما ميرفتن اذن متقدم و تحريم ابدي آنرا ب

گردد و كند بعنوان ناسخ متقدم اعتبار ميكند كه نص متقدم بر آن داللت ميميداللت 

نيز رخصت دوم نص وارد بر آن مقيد به سه روز است چنانكه در بعضي از روايات 

ردن آن به سه آمد مقيد كردن و محدود كي در مورد آن نميايآمده است، و اگر هيچ نه

گرفت، پس حاال كه وارد شده است چي؟ و اگر با اين كننده را ميروز جاي نص نهي

خواهيد بگوييد عقل بدون استناد به نصي از شارع حكيم به مي» مشروعيت درايت«گفته 

.كندحاللي متعه حكم مي

:جواب
.عقل بعد از شرع حكمي ندارد

شود و دالئل مانع از آن ظني قطعي ثابت ميمتعه توسط دليل: گويندو اما اينكه مي

....گردد هستند و حكم قطعي با حكمي ديگر مانند آن قطعي نسخ مي

:جواب آن چنين است

گردد كه اين فريبكاري كه حكم تحليل قطعي و تحريم ظني است با اين قول دفع مي

ت نه براي استمرار آن حكم قطعي بدون اختالف ظني است، و نسخ براي استمرار اس

ام آن فارغ جگويد آنچه از اننفي چيزي كه واقع گرديده است زيرا هيچ عاقلي نمي

....گردد اند نسخ ميشده

اند اين حجت مردود است زيرا كساني كه داليل اباحه آنرا روايت كرده: و جوابي ديگر

طرف قطعي اند و اين يا از هر دوهمان كساني هستند كه داليل نسخ آنرا روايت نموده
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باشد و احاديث دال بر تحريم آن به تواتر رسيده است و از و يا از هر دو طرف ظني مي

.اندكس آنرا بر آنان انكار نكردهزيادي از اصحاب روايت گرديده و هيچرشما

ت آنان براي مصادر جائزي متعه همان مصادري هستند جدليل و ح: و جوابي ديگر نيز

د و شكي كه امكان دارد به اين مصادر سرايت كنند كه حكم تحليل انكه آنرا احرام كرده

گيرد زماني كه تالش آنان دور و نتائج آن قبل از مقدماتش ثابت و تحريم آنرا در برمي

شود اما اتباع مدرسه متعه در سبب آن با ما متفقند و در مورد شگفت از ما جدا نمي

و حكم حاللي و جواز آنرا قبول و حكم روايات تحليل و تحريم متعدد است!! شوندمي

.كنندتحريم آنرا رد مي

.كندبا منع اين ادعا يعني حكم ظني حكم قطعي را نسخ نمي: و جوابي ديگر نيز

چه دليلي بر آن وجود دارد؟

كننده نيست و از طرف مقابل و اينكه از مذهب جمهور است براي منع آن قانع

.كننده نيستورد به اجماع مسلمانان قانعدليل عقلي و نقلي بيا. خواهدمي

موضوع حاللي آن در اصل، مورد بحث و گفتگو نيست بلكه استمرار آن : و جوابي ديگر اينكه

با توجه به وضعيت جامعه مورد بحث است و اين مورد مفيد ظن است و رفع حكم ظني با 

.ول استحكمي ديگر ظني مورد نزاع و اختالف نيست زيرا از بديهيات علم اص

)20(جواب شبهه 
تا آخرين فرزندش از ائمه و شيعه آنان بر �اهل بيت از امام علي: گوينداينكه مي

از �اگر عمر: فرمايدمشهور است كه مي�متعه متفقند حتي گفته امام عليبودن حالل 

....كرد نمود غير از انسان فاجر و فاسد زنا نميآن نهي نمي
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:جواب
آن وجود ندارد، بلكه برعكس بودنبر مباحمبني بيت طرف اهلهيچ اجماعي از 

اند چنانكه با داليل قطعي قبالً بحث گرديد از بيت بر تحريم آن اجماع كردههمه اهل

:جمله

متعه �كنند كه امام عليبا توجه به اطالعاتي كه از كتب آنان دارم آنان گمان مي-1

مستند در مورد حاللي متعه را از او نقل را حالل دانسته و با اين وصف يك حديث 

اند مگر آن حديث كه ثعلبي و طبري در تفسيرش با سند خود از شعبه از حكَم نكرده

به جز انسان كرداز متعه نهي نمي�اگر عمر: گفت�علي: گويدكنند ميروايت مي

.گرديدفاجر و غيرمتدين دچار زنا نمي

.ان نيز ضعيف استو اين حديث و اثر از طريق ما و آن

سپس اين اثر با وجود اينكه ضعيف و منقطع است با اين سختگيري كه در مورد 

كه وقتي اين خبر به او رسيد كه ييده تعارض دارد تا حدسبه اثبات ر�متعه از علي

تو مردي متكبر «به متعه اجازه داده است فرمود �بن عباسپسرعمويش عبداهللا

.»هستي
�طالببن ابياز علي: گويدكند ميحنفيه روايت ميد از ابنمسلم در صحيح خو

.آنرا از ما نهي كرده است�تو مردي متكبر هستي رسول خدا:گفتشنيده به فالني مي

رمي نشان شنيده كه در مورد متعه زنان ن�عباساز ابن�و در روايتي آمده كه علي

در روز خيبر از آن و گوشت �رسول خدا�عباسصبر كن ابن:داده است فرمود

.االغهاي اهلي نهي فرمود

بن زيد فقيه عراق بن يحييدر جامع كافي از حسن. باقر و فرزندش صادقماما-2

اند و بر كراهيت و نهي از متعه اجماع كرده�بيت رسول خدااهل:كند كه گفتهنقل مي
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اند كه نكاح بدون ولي و دو بر آن اجماع كرده�بيت رسول خداو اهل:گويددوباره مي

.اي بدون قيد در نكاح صحيح نيستشاهد و مهريه

از جعفربن : گويدكند ميخود با سندش از بسام صيرفي روايت مينو بيهقي در سن

.زنا است:به من گفت:محمد در مورد متعه سؤال كردم و آنرا برايش توصيف نمودم

كند كه مردي در مورد محمد روايت مياز جعفربن»دعائم«و قاضي نعمان در كتاب 

رسد و مرد به زني مي:آنرا برايم توصيف كن، گفت: نكاح موقت از او سؤال كرد گفت

با اين درهم يا دو درهم در مقابل يك بار آميزش يا يك روز يا دو روز با تو : گويدمي

.دهداين زنا است و به جز انسان فاجر آنرا انجام نمي: گفت:كنمميجازدوا

اند بيت بر تحريم متعه اجماع كردهگردد كه اهلاز تمام اين اقوال براي ما روشن مي

حرام كه متعه رابطهو آنها با قرآن و احاديث و اجداد خود در ممنوعيت و تحريم اين 

!نام دارد موافق هستند

)21(جواب شبهه 
كنيم و هر چيزي كه يهيچ ضرري در حال و آينده در آن مشاهده نم: گوينداينكه مي

كه آن به اتفاق ! عقلي استست زيرا اگر مفاسدي داشته باشد ياچنين باشد مباح ا

ود ندارد و يا شرعي است و چنين نيست و اگر دليل شرعي بر مفاسد آن وجود جو

....گرفت داشت يكي از دالئل طرف مقابل قرار مي

انسان عاقل به اصل متعه بنگرد باشد زيرا اگر اين قول در اساس و ريشه فاسد مي

نفي كردن زشتي يابد كه همه با شرع تعارض دارند و مفاسدي مخفي و مكنون در آن مي

غفلتي شديد است از آن تقبيحي كه كتب آنان را لبريز كرده است و از از اين نوع رابطه

زشت جلوه دادن آن از طرف عقال و دانشمندان خود و بيزاري جستن از آن از طرف
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رغم تبيين مفاسد آن، و بيان اين مفاسد از چند ديدگاه به شرح زير بزرگوارانشان، علي

:است

نمايند راضي هستند كه با دختران و آيا كساني كه اين رابطه را تجويز مي-1

شان خواهران و نزديكان خود چنين ارتباطي برقرار شود يا اينكه آنرا شنيدند صورت

.1شوند؟كند و از آن خشمگين ميورم ميگردد و رگهايشانسياه مي

خواست به او اجازه زنا �اندازد كه از رسول خداياد جواني ميبه من را اين متعه 

خواهي و آيا آنرا براي مادر و خواهر و دختر مي: به او فرمود�رسول خدا!! دهد

!دوست داري با آنها زنا انجام شود

آمد و عرض كرد اي �جواني نزد رسول خداپسر: گويداز ابي امامه روايت شده مي

و او را از ه، به من اجازه بده زنا كنم، كساني كه آنجا بودند به او رو كرد�رسول خدا

بيا جلو، كمي جلو آمد :فرمود�دند و گفتند بس كن، بس كن، رسول خدانموآن نهي 

خداوند مرا فداي خير: گفت؟خواهيآيا آنرا براي مادرت مي: و از او نزديك شد فرمود

: مردم هم دوست ندارند با مادرانشان چنين كاري انجام گيرد، فرمود: تو گرداند فرمود

. خير اي رسول خدا، خداوند مرا فداي تو گرداند: خواهي؟ گفتآيا براي دخترت مي

آيا آنرا در حق خواهرت : فرمود. پسندندمردم نيز آنرا براي دخترانشان نمي: فرمود

مردم نيز آنرا : خدا سوگند خداوند مرا فداي تو گرداند فرمودخير به: گفتپسندي؟مي

خدا خير به: پسندي؟ گفتات ميآيا آنرا براي عمه: فرمود. پسندندبراي خواهرانشان نمي

پسندند هايشان نميمردم نيز آن را براي عمه: سوگند خداوند مرا فداي تو كند فرمود

خدا سوگند خداوند مرا فداي تو خير به: پسندي؟ گفتات ميآيا آنرا براي خاله: فرمود

�رسول خدا: گويدامامه ميابي. پسندندمردم نيز آن را براي خاله خود نمي: كند فرمود

_________________________
.113موسي موسوي، ص » والتصحيحةالشيع«-1
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گناهش را ببخش و قلبش را پاك گردان و : خدايا: سرش قرار داد و فرمودبر دستش را 

كرد و فكر زنا به ين چيزها توجه نميعورتش را حفظ كن، كه بعد از آن اين جوان به ا

.1زدسرش نمي

به جاي زنا به اين جوان كه از او خواسته بود به �اگر متعه شرعي بود رسول خدا

داد ولي مردم آنرا براي مادران و دختران و خواهران او اجازه زنا بدهد اجازه متعه را مي

.نمودنآنرا بيا�هايشان نپسنديدند چنانكه رسول خداها و خالهو عمه

خواهد با نكاح متعه با دخترش ازدواج كند خشمگين چرا وقتي كه كسي از آنان مي

ام، و آن اثناء مناقشه و ام و با گوشهاي خود شنيدهشود؟ چنانكه خود شاهد آن بودهمي

كرد و آنرا مدح جدلي بر سر متعه روي داد، كه عالم شيعي به مشروعيت آن تمسك مي

!!را از او خواستند، خشمگين شد و از مجلس بلند شدكرد، اينمي

اين يكي از دانشمندانشان .2...اي قبل از آن بر متعه خيلي حريص بود با اينكه دقيقه

يكي از مباحثين شيعي در گفتگويي با طرفداران متعه داشته، كه او . كه مالهاشم نام دارد

مالهاشم از : گويدبازرس زن چنين مياين. بسياري از نكاحهاي متعه را اجرا كرده است

اين ناراحت نبود كه به من رسده كه از آن وقتي كه به شهر مشهد منتقل شده مخفيانه 

در روستاي ما در شمال هيچ : گويددهد آنهم منظم و به كثرت، ميعقد متعه را انجام مي

شروع به عقد دياما وقتي به شهر مشهد رس! داد زيرا ننگ بودكس متعه را انجام نمي

دهد افتخار متعه كرد، براي من روشن شد كه با زيادي نكاحهاي متعه كه انجام مي

كند، كه در ماه يك بار و دو بار بدون اينكه همسرش بداند نكاح موقت را انجام مي

_________________________
.اإلسناد استصحيحمسند احمد و حديث-1

.136كتاب حريت عبد المنعم نمد ص -2
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دهي دخترت كه در سن شانزده كردم آيا اجازه ميسؤال مياو داد، اما وقتي كه از مي

.1راضي نيستم»ابدا«داد ت تمام به من جواب ميبا قاطعي؟نكاح شودسالگي بود موقت 

اهل نجف خصوصاً و تمام ممالك شيعي متعه را اگرچه حالل :گويندبا اينكه مي

داند آور ميدانند و شيعه در تمام اماكن و هر كجا باشد متعه را عيبآور ميباشد ننگ

.2گيرداگرچه حالل باشد و هر حاللي انجام نمي

خيلي از مردم اين تردد را در اظهار : گويدو در آن مورد اين بازرس چنين مي

كنند اما تردد بزرگتر دهند آشكار ميشخصيت كساني كه نكاح موقت را انجام مي

شود وقتي كه اين فعل قبيح متعلق به مردان ديني باشد، آنهم با مستوي و سطح نظر، مي

،دهندگان آنان تأكيد دارندپاداش ديني براي انجاماكثرشان بر شرعيت ازدواج موقت و 

هاي خود كنند و از تجربهرسد فريبكاري مياما وقتي كه به حد عملي فردي مي

دهند، و حقيقت را مخفي برند كه متعه را انجام ميمن را به نزد اشخاصي مي:گويندمي

ه ازدواج متعه دارند و بنسبت گردد كه يك نظر فرهنگي منفي برابر كنند و واضح ميمي

.3گرددشديداً آشكار مي1978ر سال اين ازدواج در اثناء عمل ميداني من د

ساكت ماند و )با توجه به رواياتشان(القدر از ائمه شيعه محمد باقر لاين امام جلي

اگر : گويدكند ميبن عمير از او سؤال ميكند وقتي كه عبداهللاهيچ جوابي اظهار نمي

كند؟ وقتي كه از هايت آن را انجام دهند تو را خوشحال ميخواهران و دخترعمهزنان و 

.4ميان آمد از او روي گردان شدهايش بحث بهزنان و دخترعمه

_________________________
.بنگر226-225شهال حائري، ص ةبه المتع-1

.159محسن امين، ص ةالشيعأعيان-2

.235شهال حائري، ص ةالمتع-3

.14/437ةالشيعوسائل-4
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و معني اين سكوت اينست كه باقر اين نوع از ازدواج را براي خانواده خود قبول 

.1كندنمي

مرحوم لواء محمد صالح حرب آورم كه با ياد ميشبي را به: گويدشرباصي مي

جمع آمد نشسته بودم و بزرگان فكر اسالمي با ما بودند، سپس يك شاعر شيعه لبناني به

و دختر بافرهنگ اديبش را همراه خود آورده بود، كشمكش در گفتگو ما را به آنجا 

آنرا كرد، زيرا مذهب او كشانيد تا به بحث نكاح موقت رسيد، شاعر لبناني از آن دفاع مي

سوي شاعر دراز كرد، يك مفكر اسالمي از جاي خود برخاست و دستش را بهمباح مي

كنم، و مدت جخواهم تا با او موقتاً ازدوامن دست دخترت را مي: گفتكرد و مي

سرخ شد و خشم پدرش شدت كوتاهي را معين كرد، دختر شاعر از خجالتي صورتش

برد، كار ميف زدن با آن مفكر اسالمي بهگرفت و كلمات زشت و ركيكي را هنگام حر

خشمگين نشو و خودت درهاي انتقاد و : لواء صالح حرب خصوصي به شاعر گفت

پسندي كه موقتاً بعنوان متعه هجوم را بر خود گشودي و وقتي كه براي دختر خود نمي

.2ندپسندازدواج كند همچنين مردم محترم و بزرگوار براي خود و دخترانشان آنرا نمي

فعالً با شماري از مردان شيعي كه بعضي مرجع ديني و مردم به : گويدحصري مي

جز اينكه منتسب به داند بهاند و بعضي ديگر از مذهبش چيزي نميآنها چشم دوخته

مذهب شيعه است و پدرش از علماي اين مذهب است يا از يك خانواده ديني است تا 

هميشه در ؟كنيدشما با عقد موقت ازدواج ميكردم آياآخر، و اگر از آن سؤال مي

اختالف چرا؟ و چرا يك صدا و : خير، و سؤال من هميشه اين بود:گويندجواب من مي

شويد بر اينكه اين عقد كه با اجاره كردن زن براي زنا براي ساعاتي و چند متحد نمي

_________________________
.185نكاح و قضاياي متعلق به آن حصري، ص -1

.124-5/123باصي، شرةالدين و الحيايسألونك في-2
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ميشه اين بود كه كننده نبود و دعاي من هروزي شبيه است حرام است؟ و جوابشان قانع

.1ند و اختالف را ميان آنان برداردخداوند اين امت را متحد ك

مسأله اين نيست، يعني كساني كه در حدود پاكدامني و رفع زنا آنرا براي دختران و 

پسندند بلكه چنين است كه حالت پستي و معيوبي در آن خواهران و نزديكان خود نمي

و هر زني كه خود و .2استشرف و قيمت خانواده بينند كه مخالف با كرامت زن ومي

پسندد و خانواده او نيز آن ازدواج را آنرا براي خود نميداش را محترم بشمارخانواده

.3هاي بسياري آن را احاطه كرده استپسندند كه ظن و گماننمي

چنانكه روشنفكران شيعي و جامعه تشيع اين زناي به نام متعه را مرفوض و متروك

وامع حتي جوامع شيعي، با ديدي خطرناكتر از جزيرا مردم در بعضي . دانندمي

شوند و اين رو مينگرند، در حالي با زور با متعه روبهديدگاهشان برابر با زنا به آن مي

چيزي است كه من آنرا مالحظه نمودم وقتي در وسائل اعالم در بدايت حركت اسالمي 

نامند بطوري كه در وسائل اصولي در وسط شيعي ميملتزم، كه آخر حركت اسالمي 

ديديم كه كالمي گفتم، و مياعالم از انتشار اين ازدواج و اسباب آن بسيار سخن مي

در خالل اين پديده كه پديده كردند آنهم هست كه بر هجوم كردن اين حركت كار مي

.4نيست

ر اين عقد ضايع كردن و عورت زن است كه دجعقد متعه از قبيل كرايه كردن فر-2

و اين يك نوع رسوايي است كه گيردزن و ذليل كردن و پست كردن او را در برمي

_________________________
.185حصري در كتابش ـ نكاح و قضاياي متعلق به آن، ص -1

.113، ص »و تصحيحةالشيع«موسي موسوي در كتابش -2

.5/124شرباصي -3

.129، ص تأمالت اسالمي حول زن« در كتابش اهللافضل -4
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اندازد بهمين دليل عقالي فارس داد و فرياد شكايات و طبيعت سالم آنرا دور مي

.1هايشان بلند شدگله

جه به اصولي رغم آن پنج دختر جواني كه در قم با توعلي... «: گويديكي از بازرسان مي

دانستند و ترك كردند ولي انجام دادن آنرا مرفوض ميبودن آن ازدواج متعه را تأييد مي

دهد اند زيرا ازدواج متعه شخصيت دختران را بد جلوه ميكردند و توفيق منطقي يافتهمي

.2»گذاردو بر نصيب او در عقد ازدواج دائمي شايسته تأثير منفي مي

ها و شواهدي كه بر مفاسد اين متعه در مجتمعات شيعي كه از نمونهو ناچاراً بايد بعضي

....دهند دهند گواهي ميآنرا انجام مي

كند كه داستان خود با ازدواج متعه را بيان مي:گويدأ است مي.يكي از آنان كه ل

سال بود شوهرم من را طالق داد بعد از اينكه شش سال قبل با زني 35عمرم : گويدمي

كنم و ا گذاشت و من خودم آنها را تربيت ميويگر ازدواج كرده بود و فرزندانم را د

نزد آن كار ،جز يكي از مؤسسات تابع يكي از احزاب اصولي نداردپناهگاهي به

وقت به آن فكر كردم و تدريجاً به پايان يافتن آن ايمان پيدا كردم و با اينكه هيچمي

كنم ديدم كه شيفته و عاشق جواني شدم كه در محله ما كردم كه دوباره ازدواج نمي

تر سنكرد شيفته وي شدم و او هم همينطور، و به اين دليل كه او از من كمسكونت مي

كنيم، اما با جبود قرار گذاشتيم كه موقتاً بدون آگاهي خانواده و فرزندانم با هم ازدوا

آمد دائمي او از من سؤال و آمد بيش از حد او فرزندانم از سبب رفت و رفت

!كنداو براي ما دلسوزي مي:گفتمگفتم و ميكردند، دروغ ميمي

_________________________
.4/259اإلسالم احمد امين ضحي -1

.33-32، ص 1982-1978حالت ايران ةلشيععند اةالمتع«شهال حائري در كتابش -2
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ماند تا بزرگ شوي و با تو كه او براي دو سال منتظر تو مي:تا يك بار به دخترم گفتم

ازدواج كند و به سبب اين جمله يا بعضي از مشاكل با دخترم دسته و پنجه نرم كردم 

رو شدم كه صبح زود از خواب بيدار شده ا ناگهان با دخترم روبههوززيرا در يكي از ر

گي ربود و به اتاق من داخل شد تا ببيند او در اتاق من موجود است كه باعث صدمه بز

شد و خانه را ترك كرد و به خانه مادربزرگش رفت و تا اآلن برنگشته است، به اين 

دادگاه برويم و يك ازدواج شرعي را دليل در همان روز من و شوهرم مجبور شديم به

ام و خصوصاً به انجام برسانيم و آنهم به خاطر رسيدن به سند ازدواج كه آنرا به خانواده

برادرم نشان دهم كه كاردي در دست داشت و نزديك بود سرم را از از بدنم جدا كند با 

رغم اينكه ازدواج و عليرا انجام داده است، جدانستم او چند بار اين نوع ازدوااينكه مي

من شرعي شده بود، فقط دخترم تا اآلن پيش ما برنگشته و اين ازدواج سري و مخفي 

.دانستندبوده به سبب خانواده شوهرم زيرا آنان اين ازدواج را مرفوض مي

دانستم اين مشاكل پيش و اگر مي. كه تجربه سخت و تلخي بود:گويدأ مي.و در پايان ل

.1داشتماين گام را برنميآيد هرگز مي

اش در مورد ازدواج موقت براي ما بازگو و اين بعضي از آن حاالتي است كه از تجربه

.كند چنانكه مجله سابق آنرا بيان كرده استمي

)غير متدين(س .جوان م

ـ آن مدتي كه براي ازدواج منقطع معين كرده بوديد چقدر بود؟

!ـ ده روز

ـ چرا؟

!!هتر بودـ زيرا از زنا ب

_________________________
.7، ص 684مجله شراع عدد -1
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ـ آيا آنرا اعالم كردي؟

سري بود؟،ـ خير

ـ چرا؟

!خاطر مصلحت دخترـ به

اي؟ـ چند دفعه آنرا انجام داده

.ـ شماري

ـ آيا او طالق داده شده بود يا شوهرش مرده بود؟

.بلكه دختر بود،ـ خير

.كنيـ اگر حامله شد چكار مي

.گذارم تا زايمان كندمي-

اي؟ستي يا ازدواج كردهـ آيا تو پسر ه

ام ــ عازب هستم ـ ازدواج نكرده

دهي موقتاً ازدواج كند؟ـ آيا به خواهرت اجازه مي

.ـ خير

.ع.جوان أ

اي چقدر است؟ـ مدت ازدواج موقتي كه كرده

.ماه6ـ 

اي؟ـ چرا ازدواج موقت انجام داده

.ـ زيرا از رفتن دنبال دختران در خيابانها بهتر است

دهي؟ا آنرا بر زنا برتري ميـ آي

.ـ بله

كني؟آيا آنرا اعالم ميـ
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.ماندمخفي مي،ـ خير

كنند؟ـ آيا خانواده تو و او اين فكر را قبول مي

!!ـ رأي آنان برايم مهم نيست

ـ چند سال داري؟

.سال23ـ 

ـ دختر چند سال دارد؟

.21ـ 

ـ آيا او دختر باكره است؟

.ـ طالق داده شده است

كني اگر حامله شد؟با فرزندش چكار ميـ

.گذارمخانه ميـ او را يتيم

دهي اين نوع ازدواج را انجام دهد؟ـ آيا به خواهرت اجازه مي

.كنمـ خير، بلكه اگر آنرا انجام دهد سرش را از بدنش جدا مي

به اين سبب بوده :گويدم عقد ازدواجش دو ساعت دوام داشت و مي. اما جوان ه

!!ه شهوتم آرام گرددك

كند زيرا او به اين نوع ازدواج ايمان دارد، م با كساني كه گذشت فرق مي.اما ه

، اما در يك نقطه با غير خود ...رم تمام مسئوليت را تحمل كنم من آمادگي دا: گويدمي

فرق ندارد آنهم اينست كه آماده نيست اجازه اين نوع ازدواج را به خواهرش بدهد زيرا 
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من آنرا تحمل :گفتپذيرد و به ما نگاه بدي نمود كه گويا ميجامعه اين فكر را نمي

.1كنمنمي

و از جمله مفاسد اين متعه، ضايع كردن فرزندان است، زيرا فرزندان مرد وقتي كه در - 3

كنند تواند تربيتشان كند بدون تربيت رشد ميهمه شهرها پراكنده شوند و نزد او نباشند نمي

تواند و اگر فرض كنيم آن فرزندان دختر هستند اند نميند فرزنداني كه از زنا متولد شدهمان

شود، زيرا نكاح آنان با همتاي خود اصالً امكان ندارد و احتمال پستي و ننگ بيشتر مي

آميزش با زن متعه پدرش وجود دارد يا نكاح آن محتمل است و عكس آن نيز چنين است 

با دختر و دختر پسر و خواهر و دخترخواهر و غيرآنان از محارم در بلكه احتمال آميزش 

ترين محرمات است، زيرا در بعضي صورتها خصوصاً در مدت دراز احتمال دارد كه سخت

كه آيا زن متعه حامله است يا نه؟گردداين حاصل نميمدت يك ماه يا بيشتر علم به

اي ديد اتفاق كند و ر منزل كاري بر متعهخصوصاً اگر در سفري طوالني واقع گردد و در ه

ها فرزندي تعلق گيرد و دختري متولد شود بعد از آن روابط و اين در هر يك از اين متعه

ان و پسرانش در آن منازل با آن رسال به آن مكان و راه برگردد يا براد15مرد بعد از

اسد متعه، تقسيم نكردن ميراث و از جمله مف. كنندكنند و آنان را نكاح ميدختران متعه مي

كسي كه بارها متعه را انجام داده است زيرا وارثان آن مشخص نيستند و تعداد و اسم و 

گردد و همچنين ميراث كسي پس تعطيل ميراث الزامي مي. مكانهايشان نيز مشخص نيست

د و وقتي گردد زيرا پدران و برادرانشان مشخص نيستنكه بوسيله متعه متولد گشته تعطيل مي

باشد و وقتي كه پذير نميكه تعداد وارثين محصور و معين نباشند تقسيم ميراث امكان

صفات وارثين مشخص نباشد مذكر يا مؤنث هستند تعيين هر سهمي ممتنع است و آيا 

_________________________
- 155در كتاب متعه در ايران، كتاب شهال حائري، ص ةالمتع، و به ممارسات 7به مجله شراع ص -1
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گردد جدا مضر محجوب هستند از ارث يا محروم، خالصه مفاسدي كه بر متعه مترتب مي

ي مانند نكاح و ميراث، به همين دليل خداوند سبحانه و تعالي است خصوصاً در امور شرع

نكاح صحيح و ملك يمين، زيرا : اب حاللي آميزش را در دو چيز منحصر كرده استباس

گردد به سبب اين دو عقد است خصوصي بودن كامل كه در ميان شوهر و همسر حاصل مي

.1...تا اوالد محفوظ وارث معلوم گردد 

آنرا حرام كرده قبيح است، و وقتي كه گروه جعفري كه آنرا �ول خداوقتي كه رس- 4

.2كندحالل كردند استعمال كردند و در گردش خود و نظر ما به طرف آثار بدش حركت مي

بلكه اين .3گرددظهور حكمت الهي در منع كردن مسلمانان از انجام آن نزد ما قويتر مي

....كنند نرا تقبيح مينوع از ازدواج، سائر اديان الهي نيز آ

ازدواج متعه با ازدواج اصلي كه تعاهد و پيمان ميان : گويدمطران جورج حضر مي

مرد و زن است تا در تمام مدت عمر با هم زندگي كنند متعارض است، يعني در تمام 

بقا و عرضهاي دنيا و شريعت و قانونهايش هر ازدواجي كه دائمي باشد بر روحيه

....گردد ريزي ميعه و تمتع پايهتت زيرا براساس دوري از فكر معهدش پابرجاس

متزوج وجود دارد و همه راهب نيستند بلكه نماز 9.999نزد ما : گويدو مطرن مي

.كنند يعني جهاد شخصي تا پاك گردندخوانند و تيراندازي و جهاد ميمي

.4اين يك ازدواج جنسي غيرانساني است: گويدمتعه ميدربارهو 

_________________________
.228تحفه اثني عشري دهلوي، ص -1

.مراجعه كن» شهال حائري«به كتاب متعه نزد شيعه -2

.324ص األهدل،-3

.نگاه كن7- 6، ص 1995مال 684به مجله شراع لبناني شيعي شماره -4
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و بعدا،ً اشعه جستجو و نور فكر را بر موضوع متعه فرستاديم تا صبح حق آشكارا با 

.هاي آشكار كه آشكار و قانع كننده هستندتحريم آن نفس برآورد، با حجت

گاه آنست و آن هيكل ساخته شده از آن و هدايت پيامبر تكيهنور قرآن سرچشمه

با نور حق در هم شكستيم و آنرا شبهه بودند20شبهات و تلبيسات كه حوالي 

برد، سوزانديم، و مانند گياهان خشكي گرديد كه باد آنرا به اين طرف و آن طرف مي

اي كه لباس حجت را بر تنش كرده بودند با حجت قاطع از بين بطوري كه آن شبهه

ك است تابنابرديم، حق مانند وضوح راه نمايان گرديد، زيرا حقيقت شبش مانند روزش 

به جز كسي كه نظرش كور و رشد ندارد كه بدون راهنما در شب حيرت و سرگرداني و

.گرددرسد از آن منحرف نميداند به كجا ميدر حركت است و نمي
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پاشد و اندازيم و حق مغز سر باطل را از هم ميجان باطل ميبلكه حق را به«

به سبب ) اي كافران(شود واي بر شما باطل هر چه زودتر محو و نابود مي

.»كنيدتوصيفي كه مي
خواهم كه اين جمالت بود كه خداوند به من توفيق داد كه آنرا بنويسم و از خدا مي

د و سپاس براي خدايي كه ما را هدايت داد و اگر هدايت او نبود ما عملي نافع باش

.ديمركهدايت پيدا نمي
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