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 مقدمه

رسول  الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل بسم اهللا الرمحن

 سلم اما بعد:آله وصحبه و اهللا وعىل
ی انسان عالقه به جنس مخالف را قرار داده است و راه  خداوند در غریزه
است. خداوند نبسته ھا را نیز  انسان طبیعیی ذاتی و ھا رسیدن به خواسته

زنا  ،برای ما ازدواج دائم و کنیزان را حالل قرار داده است و در مقابلمتعال 
 :فرماید می است. خداوند متعال کردهو ازدواج موقت را حرام قرار 

ْ فَ ﴿ با زنانی که دوست « .]٣[النساء:  ﴾ٱلنَِّسآءِ َما َطاَب لَُ�م ّمَِن  ٱنِ�ُحوا
 .»نیددارید ازدواج ک

﴿ ْ نِ�ُحوا
َ
َ�َٰ�ٰ َوأ

َ
ٰلِِح�َ ِمنُ�ۡم وَ  ٱۡ� ِمۡن ِعَبادُِ�ۡم �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن  ٱل�َّ

ُ يَُ�ونُواْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم  ُ وَ  ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ  .]٣٢[النور:  ﴾٣٢َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
 را شیخو) ازدواج( ی ستهیشا زانینک و غالمان و را خود مجّرد زنان و مردان«

 فضل پرتو در را آنان خداوند باشند تنگدست و ریفق اگر دیدرآور گریدیک ازدواج به
گاه فراخ نعمت یدارا خداوند گمان یب. گرداند یم ازین یب و دارا خود  .»است آ

 »م� فلیس سنيت عن رغب فمن سنيت انلاكح« فرماید: نیز می ج پیامبر
 .»نیست من از نکند عمل من سنت به کس ھر و است من سنت نکاح«

سالم که متضمن بقای نسل و  درست و راه نکاح را به عنوان پس
زنا و  ،قرار داده و در مقابل ،ھای جامعه و حفظ بنیان خانواده است ارزش

ھا و از ھم پاشیدن  ی ننگ خانواده چون مایه ؛است کردهسفاح را حرام 
ست که ا ساعتی دفع شھوت ،باشد. زنا بنیان خانواده و سپس جامعه می

رانان برای ارضای شھوات خود حد و حدودات را زیر پا گذاشته و  شھوت



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٢

ما را  خداوند متعال به ھمین سبب گیرند؛ ھای اخالقی را نادیده می ارزش
 فرماید: و می کردهحتی از نزدیک شدن به زنا نیز منع 

ۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ ﴿  .]٣٢[اإلسراء:  ﴾٣٢ٗة وََسآَء َسبِيٗ� َ�َن َ�ِٰحشَ  ۥإِنَّهُ  ٱلّزَِ�ٰٓ
 ناپسند و نادرست بسیار راھی و زشت بسیار عملی که نشوید زنا نزدیک رگزھ«
 .»است

، لباسی شیعه با فتواھای عجیب و غریب ی اما متاسفانه امروزه جامعه
مزین  آن را ھای بسیار زیاد ھا و پاداش و با دادن وعده اسالمی بر زنا پوشانده

و در شھرھایی مثل تھران و  دادهدعوت به فساد  آشکاراو جامعه را  اند نموده
 اند. ھای فساد (عفاف) باز کرده مشھد خانه

که ازدواج موقت شیعه ھیچ تفاوتی با زنا ندارد  بیان شده ،در این کتاب
 شود. زانی و زانیه رد و بدل می میان ی عربی که دو جمله مگر

مخصوصا زنان شیعه که خواستار پاک دامنی و از تمام شیعیان عزیز و 
ی این کتاب به ازدواج موقت پشت  خواستارم که بعد از مطالعه ،عفت ھستند

رانان قرار ندھند چرا که عذاب سخت الھی  کرده و خود را در چنگال شھوت
بندگانش را  ی را در بر خواھد داشت و خداوند بخشنده و مھربان است و توبه

 پذیرد. می



 
 
 
 

 ازدواج موقت در فقه شیعه و تفاوت آن با ازدواج دائم

ۡزَ�ٰٗجا لِّتَۡسُكُنٓواْ إَِ�َۡها وََجَعَل  ۦٓ َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
أ

ُرونَ  ٗة َورَۡ�ًَةۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡوٖ� َ�َتَفكَّ َودَّ  .]٢١[الروم:  ﴾٢١بَۡيَنُ�م مَّ
 شما یبرا را یھمسران خودتان جنس از هک است نیا خدا یھا نشانه از یکی و«

 مسّلماً . انداخت محّبت و مھر شانیا و شما انیم در و دیارامیب آنان نارک در تا دیآفر
 .»شندیاند یم هک یافراد یبرا است یلیدال و ھا نشانه ،نیا در

 فرماید: می و

ْ ٱفَ ﴿ �َّ  لنَِّسآءِ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا
َ
َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

 ْ �َّ َ�ُعولُوا
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۚ َ�ٰلَِك أ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
 ]٣[النساء:  ﴾٣َ�ۡعِدلُواْ فََ�ِٰحَدةً أ

 تا چھار ای سه ای دو با د،یدار دوست و حاللند شما یبرا هک یگرید زنان با« 
 به د،یدار مراعات را یدادگر زنان انیم دینتوان هک دیترس یم ھم اگر. دینک ازدواج

 یک به تفاءکا یعنی ار،ک( نیا. دینمائ ازدواج خود زانینک با ای دینک تفاکا زن یک
 و دیشو ستم و یجروک دچار مترک هک شود یم سبب) زانینک با ازدواج ای زن

 .»دیباش داشته یمترک فرزندان
را به  خداوند به مردان اجازه داده است که تا چھار زن ،طبق این آیه

 و یا با کنیزان ازدواج کنند. ھمسری برگزینند
چھار زن رسمی ھستند و  جزو ای نه واضح و آشکار است که زنان صیغه

 باشند. می اننه از کنیز
که از آن  ی دائم بسیار است ی موقت با زن صیغه فاوت زن صیغهت

در فقه  موقت ای عداد زنان صیغهکه ت کرد به اینتوان اشاره  جمله می
در حالی که زنان  شیعه به طور ھمزمان محدود به عدد خاصی نیست

 بیشتر نیستند. نفری دائم از چھار  صیغه
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 ی از امام جعفر صادق درباره« :ندیفرما یشان میه اکت است یاز زراره روا
ه در قرآن کھستند  یا گانها زنان متعه شده جزو زنان چھار یآ :دمیمتعه پرس

آن زنان « .١»أجراتمست فإهنن ألفا منهن تزوج«: شان فرمودندیا ؟اند ر شدهکذ
 .»ھزار تا از آنان را اجاره نما!!!! یھستند اگر خواست ای کرایه

ای ھستند و منحصر به یک  و کرایه ای زنان اجاره ،ای پس زنان صیغه
 عدد خاص نیستند.

و  یک نوع تجارت برای زنان شیعه شده است امروزه ازدواج موقت
شغل و منبع  و بعضی از این زنان باشد سب و کارشان میی ک مغازه

فروشی و زنا کردن البته با سرپوش اسالمی  مدشان نیز تنھا در تنآدر
ھای خاصی را در مقابل مبالغی که  به این شکل که ساعاتی و یا روز باشد. می

ا خبر کردن والدینشان از این عمل، تن خود ون بکنند و البته بد دریافت می
 دھند. رانان قرار می را در اختیار شھوت

 :برای مثال این فتوای سیستانی را بخوانید

 
 :١٦٤ السؤال

 

، والنساء يف هذه املناطق كون احلالة االقتصادية فيها سيئةيوجد يف مناطق ت

 فهل جيوز التمتع هبن؟. .يتمتعن من أجل كسب املال فقط ال من أجل الشهوة

 الفتو: جيوز
 لینک فتوا:

http://www.alseraj.net/ar/fikh/٢/?TzjT٨odmvl٦&١٨٠&١٥١&١٠٧٥٠٩٤٣٦٥ 
یعنی: مناطقی ھستند که در آن یک حالت اقتصادی بدی وجود دارد و 

ازدواج موقت  تنھا برای کسب مال و نه برای دفع شھوت در این مناطق زنان
                                                           

 حکاماأل تھذیب )،١٤٣ص:  ،٣(جلد:  طوسی االستبصار )،٤٥٢ ص: ،٥(جلد:  الکافی -١
 ).٢٥٩ص:  ،٧(جلد: 

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&151&180&6
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 ھا جایز است؟ کنند... آیا این متعه می
 جایز است. : بلیگوید در جواب می سیستانی

ازدواج موقتی که در صدر  ،بر ھیچ کسی پوشیده نیست !سبحان الله
تنھا در غزوات و برای دفع شھوات بود نه برای کسب و  ،اسالم ھم بود

شیعه  علمایبه این شکل که این  و .و بیش از سه روز نیز جایز نبود تجارت
د که در آن زنان شیعه با تن فروشی ندھ ھایی می ی باز کردن دکان اجازه

کاران دوران . واقعا فرق چنین عملی با زنانبوده است ،مد کنندآکسب در
کردند  ھایشان عالمتی نصب می نیز بر روی خانهھا  آن در چیست؟جاھلیت 

 زنان فاحشه ھستند. انتا مردم بفھمند که آن
اسم کسی فرق دیگر ازدواج موقت با ازدواج دائم در نبود شاھد است. 

شود. نیازی به ثبت در ھیچ  فرد نمیی  شود وارد شناسنامه که صیغه می
ی اسالمی  و چه پسر برای عمل به این فاحشه محلی ندارد و چه دختر

زی به اذن پدر و مادر خود ندارند به عبارت دیگر اذن پدر و ولی برای نیا
 دختر شرط نیست.

 :یت الله گرامی توجه کنیدآبرای مثال به فتاوای زیر از 
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شنا شدم و ھمدیگر را دوست آگوید: من با خانومی باکره  سوال کننده می

واھیم با ھم به دلیل گناه نکردن(!) ازدواج موقت انجام دھیم. خ داریم و می
خواستم  ر مراجع میم در مورد این مسائل و در مورد نظخیلی تحقیق کرد

ما عقد جاری کنید و به  توانید برای شما می ،بدونم که آیا اگر ما بخواھیم
 طور رسمی ما را زن و شوھر کنید؟

 :پاسخ حضرت آیت الله العظمی گرامی
 خودتان صیغه را بخوانید در رساله ما ھست.

سبحان الله!!!. اصال نیازی ھم به آخوندی و دفتر ازدواجی ندارد 
 خوانند. خودشان می

 :گوید در فتوایی دیگر می



 ٧  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 
 لینک فتوا:

http://www.ayat-gerami.ir/data.asp?L=١&id=٢٧٤٦ 
عالقمند به ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد  ٢٦با سالم پسری ھستم 

خواستم تا موقعی که شرایط ازدواج برای ھر دوی ما  یک دختر شدم و می
 ی محرمیت موقت بدون اذن پدر که داشنجو ھستیم فراھم شود یک صیغه

ایشان بخوانیم و بنویسیم در حالی که این دختر باکره و صالح و فساد 
 خواستم بدونم از نظر مرجع محترم و دھد می خویش را تشخیص می

 باشد یا نه؟ ایشان صحیح می ما بدون اذن پدر ی قدر آیا صیغه عالی
 پاسخ حضرت آیت الله العظمی گرامی:

باشد لیکن مراقب باشید ایذاء پدر و مادر نشود و نیز  بنظر ما صحیح می
 رجوع کنید. ٢٦٠٣رساله اینجانب مسئله  آبروی خودش صدمه نبیند به

! در این فتوا نیز دختر باکره را بدون اذن پدر و مادرش سبحان الله!!
 کنند. صیغه می
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 عىل بالفاجرة،...وليس الرجل أن يتمتع بأس وال« د:یگو یمھم  یطوس

 البلوغ، حد بلغت وقد ابالغً  كانت وإن ال... أم زوج هلا هل: يسأهلا الرجل أن

 .١»أبيها إذن غري من عليها له العقد جاز عرش، إىل سنني تسع وهو
... برای مرد درست مشکلی نیست که مرد، با زن فاجره، متعه کند«

یا او زوجی دیگر دارد یا آوضعیت تاھل وی سوال کند که ی  نیست درباره
که  جایز است ،(به باال داشت) بین نه تا ده سال یعنی و اگر زن بالغ بود نه...

 .»با او عقد کرد بدون اذن پدرش،
 زنا و ازدواج موقت وجود ندارد.اصال تفاوتی بین 

ج خواھند زنا کنند و چون شرایط ازدوا تصور کنید دختر و پسری می
یعنی مثال نیاز به طالق ندارد و ارث  موقت کامال شبیه زنا کردن است،

.. این دختر و پسر .برند و زمانش محدود است و نیازی به شاھد ندارد و نمی
نشود این جمالت را با ھم رد و بدل که کارشان زنا  کار برای این خالف

دختر ، ھزار تومان ٥٠ ازای ردکنند بر یک ساعت  کنند. مثال توافق می می

خودم را برای مدتی « »املعلوم املهر عىل املعلومة املدة نفيس كَ متعت«گوید:  می
 .»وردمی تو درآ معلوم و مشخص و در ازای مبلغی مشخص به متعه

 .»باھمین شکل و شرایط، قبول کردم« »هكذا قبلتُ «گوید:  می ھم پسر
شد اما  کارشان زنا می ،خواندند عجیب این است که اگر این اوراد را نمی

بخوانند نه تنھا زنا نیست بلکه بھشت را بر خود واجب  را اگر این اوراد
ی آبی که بعد از  و از ھر قطره ١رسند نیز می سنیو به مقام حس ٢اند کرده

                                                           
 علی بن الحسن بن محمد جعفر أبی الطائفة لشیخ والفتاوی الفقه مجرد فی النھایة - ١

 پاساژ ارم خیابان قم محمدی قدس انتشارات )،٤٩٠ص:   ه، ٤٦٠ - ٣٨٥( الطوسی
 قدس.

 یزاحمون تجعلھم درجة إلی توصلھم إنھا بل الجنة دخول سبابأ عظمأ من المتعة - ٢



 ٩  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

طلب  آن دو د و براینآی به وجود می فرشتهھفتاد  ،چکد میغسل کردن 
 .٢کنند ر میمغفرت و دعای خی

 باشد. زنای شرعی می ،پس به عینه ازدواج موقت
ای مشغول زنا کردن ھستند سپس به  تصور کنید دختر و پسری در خانه

خواھد  و به جرم زنا می را کشف کردهھا  آن ،و یا پلیسھا  آن ناگاه اولیای
شوند بلکه با  . در این لحظه دختر و پسر نه تنھا شرمگین نمیکنددستگیر 

که قصد بی آبرو  کنند و به خاطر این را متھم میھا  آن تمام حق به جانبی
گویند ما ازدواج  کنند و می شکایت نیز میھا  آن اند از را داشتهھا  آن کردن

ثابت ھا  آن موقت یک ساعته کرده بودیم. پس به ھمین منوال نه تنھا زنای
ثیف برای ترویج زنا در ای شرعی و بسیار ک شود بلکه ازدواج موقت حیله نمی

ناموس کردن دختران ساده لوح و  ای برای بی وسیلهجامعه است؛ 
کسی  اشخاص فاجر،چرانی مردان فاسد االخالق. ازدواج موقت را جز  شھوت
د بلکه فساد دار دھد و نه تنھا جامعه را سالم نگه نمی انجام نمیدیگر 

کند. طوری که ھمه در  اخالقی و قباحت فکری در اذھان جامعه ایجاد می
تن  ی ھا ھم مغازه فکر زنای یک ساعتی با مھر اسالمی خواھند بود. و بعضی

ھای کالنی دریافت  پول ،کنند و در قبال ھر ساعت استمتاع فروشی باز می
جامعه باقی نخواھد  ای را در کنند. ازدواج موقت کم کم دختر باکره می

 گذاشت.

                                                                                                                             
 .)٣/٣٦٦ الفقیه: الیحضره من( .الجنة يف مراتبھم نبیاءاأل

 ).٢/٤٩٣( کاشانی الصادقین، مال منھج تفسیر - ١

: »النساء من للمتمتع� غفرت إ�: وجل عز اهللا قال: قال ج اهللا رسول عن« - ٢
فرماید: من کسانی که زنان را متعه کنند،  می أل د: خداوندفرمو ج رسول الله«

 یحضره ال من: نک )، ھمچنین١٤/٤٥٢، ()الوسائل مستدرک( المستدرک .»آمرزیدم
 .)٣/٣٦٦الفقیه (



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ١٠

آیا فرقی بین آن زنا کاری که تنھا اوراد و کلماتی عربی بر زبان نیاورده با 
کنند وجود دارد؟ وجه تمایز این دو تنھا  دختر و پسری که ازدواج موقت می

 باشد. ی عربی می دو جمله
اند بلکه اھتمام و عزم بسیار  علمای شیعه به ھمین مقدار اکتفا نکرده

زیادی برای نشر فساد در جامعه دارند و راه را برای فساد بیشتر در داخل 
تا از طریق  اند به کاربران اجازه داده ھا نیز باز کرده و ھا و مسنجر روم چت

نامه را تایپ کنند و سپس پشت کامپیوترھایشان با ھم به  صیغه ،چت کردن
رای یکدیگر بفرستند ھای غیر اخالقی و حرام بپردازند و عکس و فیلم ب بحث
 بکم استفاده کنند.یو از و

 به این فتوا از آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی دقت کنید

 
 سوال:

آیا صیغه محرمیت از طریق چت، برای ھم بنویسیم، باعث محرمیت  
 با رعایت تعیین مدت و مھریه)؟( شود می

 ».باسمه جلت اسامئه«جواب: 
و نیت واقعی طرفین، انشاء زوجیت باشد، نه که قصد  بله، به شرط آن

 مجرد وعده و قرار دوستی گذاشتن.



 ١١  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 لینک فتوا:
http://www.istefta.net/question/٥٢٥٣ 

. وجود داردبین ازدواج موقت با دائم  بسیار زیاد دیگری نیزھای  تفاوت
در ازدواج دائم اذن پدر یا ولی او واجب است. ھمچنین واجب است سوال 

 ؟شوھری دارد یا نه ،خواھیم با او ازدواج دائم بکنیم خود که می شود زنی
 .ی موقت نیازی به چنین سواالتی نیست ولی در صیغه

 و دیگر امامان بزرگوار /و چنین فتواھایی را به امام جعفر صادق
 .اند ه دروغ نسبت دادهبرحمھم الله 

 برای مثال:

 فأر الطرقات بعض يف أكون إين :اهللا عبد أليب قلت«: قال تغلب بن أبان عن

!! هذا عليك ليس: قال. العواهر من أو بعل ذات تكون أن آمن ال و احلسناء املرأة

قها أن عليك اـإنم  .١»!!!انفسه يف تصدِّ

افتد که  گفتم: گاھی اتفاق می /به امام صادق«گوید:  ابان بن تغلب می
دانم که آن زن  نمیافتد اما  میروم و نگاھم به زنی زیبارو  می در کوچه

گفت: این چیزھا به تو ربطی  باشد؟ امام می زنان بدکاره زادار است یا شوھر
 .»ندارد تو تنھا باید مھر او را بدھی

 امرأة تزوجت إين: اهللا عبد أليب قلت«: قال راشد بن حممد موىل فضل وعن

 أي( قال!!! زوجا هلا فوجدت ذلك عن ففتشت زوجا هلا أن نفيس يف فوقع متعة،

 .٢!»!!فتَّشت؟ مل): عبداهللا أبو

                                                           
 .)٥/٤٦٢کافی ( - ١
 فی الکافی )،٣/١٤٥( طوسی االستبصار ، نک: )٢١/٣١( الوسائل )،٧/٢٥٣( التھذیب - ٢

 .)٥/٤٦٣( روعالف



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ١٢

 امام از من« :دیفرما یم هک است تیروا راشد بن محمد یمول فضل از
 سوال نیا قلبم در سپس و نمودم متعه یزن یک با من :دمیپرس صادق جعفر

 دار  شوھر را او قیتحق از پس سپس و باشد داشته شوھر او مبادا هک آمد شیپ
 او ازدواج از چرا نداشت یالکاش او ی متعه: فرمودند صادق جعفر امام یافتم.

 .»!!!نبود آن به یازین یآورد عمل به قیتحق
 !!!به به
 گفته صادق جعفر امام به دگوی یم هک است تیروا محمد بن مھران از

 داشته شوھر ،زن مبادا هک نیا از او و است نموده متعه را یزن یفالن«: شد
 به یازین است نموده قیتحق چرا :فرمودند صادق امام ؛ردک قیتحق باشد
 .١»است زیجا او ی متعه و احکن ؛ستین قیتحق

ه مراجع بزرگ شیعه آیا این ازدواج موقتی ک :از علمای شیعه سوال دارم
که در حالت  ھمان ازدواج موقتی ،دھند شان به آن فتوا میاز قدیم و جدید

انجام ھایی که زنان نبودند و برای دفع شھوت  اضطرار آن ھم در جنگ
 ؟است ،شد می

  

                                                           
 .)٢/١٨٧التھذیب ( - ١



 ١٣  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 لطفا به این فتوا دقت کنید:

 
 !سالم علیکم

ساله ھستم که در منزل یکی از  ٢٨با عرض احترام و ارادت بنده جوانی 
ساله دارند که گاھی من  ١٤کنم، ایشان دختری  اقوام در تھران زندگی می

 کنم. به ایشان در امور درسی کمک می
 ،ای که بین من و ایشان ایجاد شده و رضایت خودش به علت عالقه

جنسی ھم  ی ایم و رابطه خودمان به صورت مخفیانه(!) عقد موقت خوانده
 که ایشان باکره باقی بماند. ایم ایم. البته شرط کرده داشته

 این ارتباط که ما داریم آیا صحیح است یا باید جدا شده و توبه کنیم.
 پاسخ:

 تعالی: مهبس
باشد، به شرط اخفاء  رشد فکری دارد و مراقب مصالح خود می ،اگر دختر



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ١٤

(ھر  امر که موجب ھتک حیثیت دختر نشود و پدر و مادر ھم اذیت نشوند
 چند به خاطر بی اطالعی) اشکالی ندارد.

که ایشان رشد فکری دارد یا خیر با  و اما در این سن تشخیص این
 شماست.

و سپس زنا  اند ق عمل این دختر و پسر که صیغه کردهفر !سبحان الله
 در چیست؟ اند و زنا کرده اند با عمل دختر و پسری که صیغه نکرده اند کرده

 اند ھمین.  را بر زبان نیاورده تنھا کلمات و اوراد عربی
آیا جنابان پوشک به سر ھمین فتاوا را برای دختران و ھمسران خود نیز 

دخترش را  ،یعنی راضی ھستند که یکی بدون اجازه از خودش پسندند؟  می
 ؛صیغه کند؟ یا ھمسرش را صیغه کند و از وضعیت تاھلش سوالی نکند

 چراکه نیازی به سوال کردن نیست؟
 پسندند؟ پسندند برای خود نیز می آیا آنچه را که برای دیگران می

برای  ؛داردازدواج دائم و موقت وجود  میانھای بسیار دیگری  تفاوت
نیازی به طالق  برند، نمی مرد در ازدواج موقت از یکدیگر ارثزن و  :مثال

 . شود خود به خود نکاح فسخ می ،ندارد و بعد از گذشتن مدت
 کند: خداوند رستگاران را چنین معرفی می

ۡفلََح ﴿
َ
ِينَ  ١ٱلُۡمۡؤِمُنونَ قَۡد أ ِينَ وَ  ٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  ٱ�َّ ُهۡم َعِن  ٱ�َّ

ِينَ وَ  ٣ُمۡعرُِضونَ  ٱللَّۡغوِ  ِ َ�ٰعِلُونَ  ٱ�َّ َكٰوة ِينَ وَ  ٤ُهۡم لِلزَّ ُهۡم لُِفُروِجهِۡم  ٱ�َّ
يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َُّهۡم َ�ۡ�ُ َملُومِ�َ  ٥َ�ٰفُِظونَ 

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ  ٦إِ�َّ َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم َوَرآَء َ�ٰلَِك فَ  ٱۡ�َتَ�ٰ َ�َمِن 
ُ
 .]٧-١[المؤمنون:  ﴾٧ٱۡلَعاُدونَ أ

ه در ک یسانکدند. ھمان یرس یو رستگار یروزیمان به پیه اھل اک یبراست«
گردانند. و  یھوده و باطل رویخود خاشع و فروتن ھستند. و از امور ب ینمازھا
خود  یھا ه فرجک یسانکپردازند. و ھمان  یات اموال خود را مکه زک یسانکھمان 



 ١٥  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

ن صورت بر یه در اکدارند  یش محفوظ نگاه میزان خوینکرا بجز از ھمسران و 
زش با ھمسر و ین راه (آمیه بجز اک یست. اما آنانین یچ مالمت و سرزنشیآنان ھ

 .»و متجاوز ھستند یرند، متعدیش گیدر پ یگریراه دز) ینک
رستگار شده  اننگوید که موم به صراحت می آیه نمتعال در ای خداوند

د مگر بر ھمسران و نکن را محافظت می شان ھای که فرج انی ھستندکس
 .انش کنیزان

پس ثابت شد که زنان متعه شده جزو چھار زن ازدواج دائم نیستند و 
. و ھمچنین زنان شماری داشت ی بسیار زیاد و بی شده  زنان متعهتوان  می

قابل  و ملک صاحبش است که کنیز متعه شده از کنیزان نیستند. برای این
توان بخشید. پس زن  یمخرید و فروش است و در فقه شیعه حتی کنیز را 

 با کنیزان دارد. آشکاریھای  تای تفاو صیغه

 ؟کند ازدواج موقت صاحبش را محصن میآیا 

 :فرماید می الله متعال

يَۡ�ٰنُُ�ۡمۖ كَِ�َٰب  ٱلنَِّسآءِ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ۞وَ ﴿
َ
ِ إِ�َّ َما َملََكۡت �  ٱ�َّ

ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ  ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
ْ بِأ ن تَۡبَتُغوا

َ
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم أ ِحلَّ لَُ�م مَّ

ُ
َعلَۡيُ�ۡمۚ َوأ

ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمُمَ�ٰفِِحَ�ۚ َ�َما 
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

 ینیدر جنگ د آنان راه (ک یاند) مگر زنان (بر شما حرام شدهو زنان شوھردار «
ن را خدا ی. اباشند یشما حالل م یبرا هکد، یرده باشکر یافران) اسکمسلمانان با 

حالل  ھا نیجز ا یگریشما ازدواج با زنان د یبر شما واجب گردانده است. برا
د و ینکشان ازدواج ید و با ایا شویرا جو یزنان دد با اموال خویتوان یته است و مگش

د و از او یردکازدواج از زنان  ی. پس اگر با زندیدار باش شتنیدامن و از زنا خوکپا
ن یین واجب است. و بعد از تعید و ایاو را بپرداز ی هیه مھرکد ی، بادیام گرفتک

 .»دییانم یان خود بر آن توافق مینچه مست در آیبر شما ن ی، گناھهیمھر



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ١٦

 را آورده است.» عّفت و یدامنکپا محصنین: طالبان«در این آیه خداوند 
 کند؟ مردان و زنان را محصن می ،جاست که آیا ازدواج موقت سوال این

 حر عاملی جواب این معما خواھد بود. ی این روایت از وسائل الشیعه

 عليه(إبراهيم  أبا سألت«: قال عامر، بن إسحاق عن صفوان، عن وباإلسناد

 وتكون األمة يطؤها حتصنه واألمة الرسية وعنده زنى هو إذا الرجل عن) السالم

 أمة عنده كانت فان: قلت الزنا، يغنيه عن ما عنده ألن ذلك إنام نعم،: فقال عنده؟

 أحتصنه؟ امرأة متعة عنده كانت فان: قلت ال يصدق،: فقال يطؤها؟ ال أنه زعم

 .١»عنده الدائم اليشء هو عىل إنام ال،: فقال

 ج میابراھ أبا از« گوید: می عمار بن اسحاقو با اسنادش از صفوان و او از 
 و دارد یزینک هک یحال در ندک زنا اگر هک ردمک سوال یمرد مورد در
در . بله: فرمود ند؟ک یم محصن را او ،زینک ایآ شود ھمبستر زینک با تواند یم

: اگر نزد او کنیزی گفتم؛ کند نیاز می که او را از زنا بی نزد او چیزی است
راست گفت:  دھد؟ نمی او کند که اجازه ھمبستری را به باشد که فکر می

:  فرمود ؟ ندک یم محصن را او ایآ داشت یا غهیص زن اگر گفتم: ؛گوید نمی
 .»است دائم امر بر فقط نیا هکبل ریخ

ی ازدواج دائم و یا  کند درباره ای که شیعه به آن استناد می پس آیه
کنیزان است که محصنین ھستند ولی طبق این روایات و روایات متشابه 

ثابت شد که ازدواج موقت صاحبش را محصن نخواھد  ،دیگر در ھمان کتاب
برای  کرد و این آیه بر خالف زعم شیعه ھیچ داللتی بر نکاح موقت ندارد.

ھوت آن ھم برای چند ساعتی است و اینکه ازدواج موقت تنھا برای دفع ش
 کند. صاحبش را محصن و پاک دامن نمی

                                                           
 .)٢٨/٦٨وسائل الشیعه ( - ١



 ١٧  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 شود: روایت ذیل آشکار مییش حکمت جاست که بیش از پ و این

 بن هشام عن عم�، أيب ابن عن«: )نوادر( یف سیع بن محمد بن أحمد
  ١».الفواجر إال عندنا يفعلها ما: قال املتعة يف ÷ عبداهللا أيب عن احل�م،

 ».کند ھای فاجر کسی متعه نمی عبدالله گفت: نزد ما جز انسانابو «
نیز حرام بودن متعه با سند صحیح  ھای خود شیعه که در کتاب با این

تواند دست از ھوس بردارد مجبور است که ھرطور  آمده است ولی چون نمی
یح رت صحیح السند و صد و وقتی که برای روایاشده آن را حالل جلوه بدھ

تنھا  ،ھیچ جوابی ندارد ،داند که متعه را به طور قطع حرام میاللفظی 
 گوید که امام از روی تقیه چنین گفت!!! می

این چه  ای وجود ندارد برای اثبات تقیه. قرینه آخر تقیه با چه کسی؟
شان از روی تقیه و  حرفاییک از ست که اصال معلوم نیست کدام ا دینی
  .استشده   گفتهشان از روی جدیت  کدام

متاسفانه روافض ھرجا به ضررشان باشد ولو حدیث ھم صحیح باشد 
 !!!ه استامام تقیه کرد :ندگوی می

 بررسی تلبیس شیعه و خلط بین دو متعه نساء و حج

را پشت سر ھم از کتب اھل سنت شیعه این است که روایاتی  ی لهیح
حج  ی ی متعه ن در بارهآی نساء و باقی  ی متعه ان دربارهش ورد که اولآ می

ی  روایاتی که اصال ربطی به متعه ،خواھد با مغلطه کردن است. در واقع می
و سپس به ھدف  بیاورد است،حج  ی ی متعه نساء ندارد و در اصل درباره

که  است ای ھم مجبور خود دست یابد. و پر واضح است که برای چنین حیله
خودداری ی روایت را بیاورد و از آوردن اصل متن عربی  رجمهاکثرا تنھا ت

                                                           
 .)١٠٠/٣١٨)، بحار االنوار (٨٧/٢٠٠نوادر احمد بن محمد بن عیسی ( - ١



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ١٨

ورد اما توجھی به باب کتاب و موضوع بحث آ کند و یا متن آن را می
شنایی با آجھت  و تحقیقاتی ولی عصر!!! ی از موسسهکند. برای مثال  نمی
به آن  ،مفصلبه طور ذکر کرده و در ادامه  یک نمونه را ی شیعه حیله

 پردازیم. می
 ھای اھل سنت ر کتابدمشروعیت ازدواج موقت  ی در مقاله شیعه

 گوید: می
و عمران بن  ی نساء را حرام کرد در بخاری آمده است که عمر متعه

 ی نساء بود: پیامبر معتقد به متعهی حصین صحاب

بُو« -٤٢٤٦
َ
َ�نَا أ يِب بَْ�ٍر َحدَّ

َ
َ�نَا َ�َْ� َ�ْن ِعْمَراَن أ ٌد َحدَّ َ�نَا ُمَسدَّ رََجاٍء  َحدَّ

ُ َ�نُْهَما قَال ِ  :َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ ريَِضَ ا�َّ نِْزلَْت آيَُة الُْمتَْعِة يِف ِكتَاِب ا�َّ
ُ
أ

ُمُه َولَْم َ�نَْه  ْل قُْرآٌن ُ�َرِّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َولَْم ُ�ْ�َ ِ َص�َّ ا�َّ َ�َفَعلْنَاَها َمَع رَُسوِل ا�َّ
يِِه َما َشاءَ َ�نَْها َحىتَّ َما

ْ
 ١.»َت قَاَل رَُجٌل بَِرأ

ج  . پس ما آن را در زمان رسول خدامتعه در کتاب خدا نازل شد ی هیآ«
کند و رسول خدا ھم از  ) نازل نشد تا آن را حرامیا هی(آ یم و قرآنیانجام داد

طبق نظر خودش ھرچه خواست  یخصش ن ھنگامی. در انفرمودند یآن نھ
 .»کرد)(متعه را حرام  گفت

 ،ی حج است ی متعه که دربارهرا اما حقیقت چیست؟؟ شیعه حدیثی 
قرار  ،اء استی نس ی متعه یت را در کنار روایاتی که دربارهو این روا آورده

 رسد. فاسدش می ی نتیجهدھد و سپس به  می
گذاشتند  شان احترام می د و یا به شعور خوانندگاننعقل داشتاما اگر 
عصر حذف  تحقیقاتی را از سایت ولی ی اسم موسسه اقلیا حدبھتر بود. 

                                                           
َها ﴿: تاب التفسیر، باب قوله تعالی)، ک٤/١٦٤٢(صحیح بخاری  -١ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  �َ ْ َءاَمُنوا

َحلَّ 
َ
ُ ٱُ�َّرُِمواْ َطّيَِ�ِٰت َمآ أ  .﴾َلُ�مۡ  �َّ



 ١٩  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 جز جھل پراکنی و اشتباھات عمدی چیز دیگری نیست. که چرا ؛کردند می
شود که  گفته می گر گر و تلبیس به این علمای تدلیسل از ھر چیز قب

جود ندارد بلکه در باب اید و یث در بابی که به آن استناد کردهاصال این حد
 .دیگری است

ِ ﴿ در بابی این حدیث را بخار ِ َ�َمن َ�َمتََّع ب  ]١٩٦[البقرة:  ﴾ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱۡلُعۡمَرة

ال ارتباطی با آورده است. و اص »ردیبگ  بھره  حج  یسو  به  عمرهبا   سکھر پس«
روافض  این که ولی عجیب است .ی نساء یا ھمان ازدواج موقت ندارد متعه

 کنند؟ چه حسابی این روایت را نقل می هنادان اصال ب
  :نیز آمده است »باب جواز التمتع« شبیه این روایت در صحیح مسلم

االَ «) ١٢٢٦( يُّ قَ مِ دَّ رٍ املُْقَ دُ بْنُ أَيبِ بَكْ َمَّ حمُ يُّ وَ اوِ رَ بَكْ رَ الْ مَ دُ بْنُ عُ امِ نَا حَ ثَ دَّ حَ

مْ  نَا عِ ثَ دَّ لِ حَ ضَّ ُ بْنُ املُْفَ نَا بِرشْ ثَ دَّ اءٍ قَالَ حَ جَ نْ أَيبِ رَ لِمٍ عَ سْ انُ بْنُ مُ انُ بْنُ  :رَ رَ مْ قَالَ عِ

 ٍ نيْ صَ ِ  ِكتَاِب  يِف  الُْمتَْعةِ  آيَةُ  نََزلَْت  :حُ َجِّ  ُمتَْعةَ  َ�ْعِ�  ا�َّ
ْ
َمَرنَا احل

َ
ِ  رَُسوُل  بَِها َوأ  ا�َّ

ُ  َص�َّ  ْل  لَمْ  ُ�مَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ َجِّ  ُمتَْعةِ  آيَةَ  تَنَْسخُ  آيَةٌ  َ�ْ�ِ
ْ
 رَُسوُل  َ�نَْها َ�نْهَ  َولَمْ  احل

 ِ ُ  َص�َّ  ا�َّ يِهِ  رَُجٌل  قَاَل  َماَت  ىتَّ حَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
 .»َشاءَ  َما َ�ْعدُ  بَِرأ

 ی یعنی متعهمتعه در کتاب خدا نازل شد ( ی یهآ :گوید عمران بن حصین می«
ی  متعه ی یهآای ھم نازل نشد تا  یهآرا به آن امر کرد سپس  ما ج حج) و پیامبر

ن آبعد از  ؛حج را نسخ کند و پیامبر نیز از آن نھی نکرد تا زمانی که وفات کردند
 .»خواست گفت آنچه رای خودش أمردی با ر

 ارتباطی با این روایات اصال ،که واضح و مبرھن است گونه پس ھمان
 ،و اصال چطور در حج ی حج است ی متعه دربارهی نساء ندارند بلکه  متعه

 رفث زنان حرام است؟ ،دانند که در حج کنند؟ مگر نمی زنان را متعه می

ۡشُهرٞ  ٱۡ�َجُّ ﴿ فرماید: می متعال خداوند
َ
ۡعلُوَ�ٰتۚٞ  أ  ٱۡ�َجَّ  �ِيِهنَّ  فََرَض  َ�َمن مَّ
ۗ فََ� َرفََث َوَ� فُُسوَق َوَ� ِجَداَل ِ�   یھا حّج در ماه« .]١٩٧[البقرة:  ﴾ٱۡ�َّجِ



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٢٠

رده باشد در حّج کشتن واجب ی، حّج را بر خوهک یسکپس . ردیپذ یانجام م ینیمع
 ین اعمالیب چنکد مرتیو نباست (ین یبا زنان و گناه و جدال یزش جنسیآم

 .»)دشو
کنند ارتباطی  ن استناد میآروایتی که به  ،دانند یا این جنابان معمم نمیآ

 نساء ندارد؟ ی با متعه
است و  یدیگر این موضوع ،ی حج منع کرد و اگر بگویید که چرا از متعه

که مختصر جوابی ارائه شده  ی نساء ندارد ولی برای این ھیچ ارتباطی با متعه
 :شود که باشد چنین گفته می

 ی حج چیست؟ متعه ابتدا باید بدانیم
که یک  ست ا تمتع آناند:  جمھور فقھا گفته: « در فتح الباری آمده است

یک سفر انجام  درو ھای حج  در ماهو یک سال  حج و عمره را در ،شخص
حج مقدم دارد و مکی باشد. ھرکس به یکی از این شروط  دھد و عمره را بر

 .»خلل برساند متمتع نیست
 از چه چیزی نھی کرد؟ سسیدنا عمر

 ی حج. چرا؟ از متعه
عمره را نیز انجام داده  ،دھد که کسی که حج تمتع را انجام برای این

باشد. و علت چه بود؟ علت این بود که  است یعنی تمتع شامل عمره نیز می
بخاطر  مکهم در در ھر ماھی مردو ھمیشه  ،دوست داشت سسیدنا عمر
ھای حج نکنند.  به ماهن را محدود آحضور داشته باشند و فقط  ادای عمره

ئران و حاجیان در حال طواف دوست داشت ھمیشه کعبه رنگی و پر از زا
ھای  منوع کرد تا مردم عمره را در ماهباشد. پس به این خاطر حج تمتع را م

 دیگر نیز انجام دھند.
 :فرماید می ج که پیامبر چرا ؛و راه و روش خلفای راشدین بدعت نیست

يِْن  ْ�تَُدوااِ « َ   َ�ْعِدي ِمنْ  بِاَل�َّ
َ
يِب  ايِبْ حَ ْص ِمن أ

َ
 .»َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  أ



 ٢١  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

وست من، ابوبکر و عمر پیروی بعد از من، از دو د« فرمودند: ج رسول الله
  ١.»کنید

اِشِديَن َ�ْعِدي «فرماید:  می در جایی دیگر ُلََفاِء الرَّ
ْ
َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّيِت وَُسنَِّة اخل

وا َعلَيَْها بِانلََّواِجذِ  ُكوا بَِها وَُعضُّ  .»َ�َمسَّ
 روش من وبه به سنت من و سنت خلفای راشدین بعد از من، عمل کنید و «

 ٢.»م چنگ بزنیدکمحھا  آن
 را حج ی توان متعه اھل سنت ھمه متفق القول ھستند که می ،در ضمن

 انجام داد.
جا متوجه شدیم که ھرگاه روافض به این دست از احادیث  پس تا به این

. دارنددر واقع سعی در مغلطه بلغور کردن و بازی با کلمات  ،استناد کردند
نساء  ی متعه ھم ای زیز ھر گردی گردو نیست و ھر متعهای شیعیان ع

 نیست.

                                                           
)، ھمچنین ترمذی در سنن خود این حدیث را ١٢٣٣حادیث الصحیحة (ألسسلسة ا - ١

آورده و حسن دانسته است، ھمچنین احمد، ابن ماجه و ابن حبان نیز این حدیث را 
 اند. آورده

اند و حاکم این حدیث را تصحیح کرده  ترمذی آن را آوردهاحمد، ابوداود، ابن ماجه و  - ٢
 و گفته است که: صحیح بر شرط شیخین است





 
 
 
 

 نساء ی سوره ٢٤آیه  ازابن کثیر  تفسیر

ی نساء است.  سوره ٢٤ی  یهآ ،نآدر قر نساء ی متعهدلیل شیعه برای 
 فرماید: می متعال خداوند

يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ كَِ�َٰب  ٱلنَِّسآءِ ِمَن  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت وَ ﴿
َ
ِ إِ�َّ َما َملََكۡت � َعلَۡيُ�ۡمۚ  ٱ�َّ

ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
ْ بِأ ن تَۡبَتُغوا

َ
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم أ ِحلَّ لَُ�م مَّ

ُ
َوأ

ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتمَ�َما 
ُ
ۚ  أ  �ِيَما َعلَۡيُ�مۡ  ُجنَاحَ  َوَ�  فَرِ�َضٗة

�  ِمۢن َ�ۡعدِ  بِهِۦ تََ�َٰضۡيُتم َ إِنَّ  ٱلَۡفرِ�َضةِ  .]٢٤[النساء:  ﴾٢٤اَ�َن َعلِيًما َحِكيمٗ  ٱ�َّ
 ینیدر جنگ د آنان راه (ک یاند) مگر زنان و زنان شوھردار (بر شما حرام شده«

ن را خدا یباشند. ا یشما حالل م یبرا هک، دیرده باشکر یافران) اسکمسلمانان با 
جز  یعنینان (یجز ا یگریازدواج با زنان دشما  یبر شما واجب گردانده است. برا

د با یتوان یاست و م ) حالل گشتهحرام اعالم شدند ،٢٣یه آمنی که در وزنان م
را  ی) زنانه خاطر نسب یا سبب حرام نشده اندای که ب اموال خود (زنان بیگانه

گر . پس ادیدار باش شتنیدامن و از زنا خوکد و پاینکشان ازدواج ید و با ایا شویجو
د و یبپرداز او را ی هیه مھرکد ی، بادیام گرفتکد و از او یردکازدواج از زنان  یبا زن

ان خود یچه م ست در آنیبر شما ن ی، گناھهین مھریین واجب است و بعد از تعیا
 ی هیاز مھر یه ھمسر با رضا و رغبت از مقدارکن یمثًال اد (یینما ین توافق مبر آ

 د)یفزایه بیمھر ی بر اندازه یشوھر مشتاقانه مقدارا یند و ک یپوش خود چشم
گاه و ح یب  .»م استکیگمان خداوند آ

 یه آمده است:آین ذیل ادر تفسیر ابن کثیر 

ا كان أنهوقد استدل بعموم هذه اآلية عىل نكاح املتعة، وال شك «  يف مرشوعً

 أنه إىلمن العلامء  وطائفة الشافعي ذهب وقد. ذلك بعد نسخ ثم اإلسالم، ابتداء
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 وقال ذلك، من أكثر آخرون وقال. مرتني نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، ثم أبيح

 .١»ذلك بعد يبح ومل نسخ ثم مرة، أبيح إنام: آخرون
و شکی نیست که  دنکن ی نکاح متعه استدالل می یه دربارهآو به این «
عد از آن نسخ شد. و شافعی و ب امابود  ی نساء در ابتدای اسالم مشروع متعه

نساء مباح شد سپس نسخ شد  ی اند که متعه از علما چنین گفته گروھی
ھا بیشتر از  ای دیگر غیر از این و عدهدوباره مباح شد سپس نسخ شد، دوبار. 

نساء یک بار مباح  ی متعهاند:  ای دیگر از علما نیز گفته عده. اند این را گفته
 .»و بعد از آن مجددا مباح نشدم شد شد سپس نسخ و حرا

 دھد: سپس ادامه می

ويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للرضورة، « وقد رُ

 وهو رواية عن اإلمام أمحد بن حنبل، رمحهم اهللا تعاىل. 

ي يقرءون:  دِّ ، والسُّ بَريْ فام "وكان ابن عباس، وأيبّ بن كعب، وسعيد بن جُ

. وقال جماهد: نزلت " أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضةاستمتعتم به منهن إىل

يف نكاح املتعة، ولكن اجلمهور عىل خالف ذلك، والعمدة ما ثبت يف الصحيحني، 

قال: هنى النبي صىل اهللا عليه  ]املؤمنني عيل بن أيب طالب [ريض اهللا عنه عن أمري

 .٢»وسلم عن نكاح املتعة وعن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب

ن در مباح بودن آ قولی مبنی بر ش از ابن عباس و گروھی از صحابهو «
ھم [بر  /امام احمد بن حنبل روایتی از و ھنگام ضرورت روایت شده است

 است. مباح بودن آن در ھنگام ضرورت] وارد شده

                                                           
 .)٢/٢٥٩تفسیر ابن کثیر ( - ١
 .)١٤٠٧)، مسلم (٤٢١٦بخاری ( - ٢



 ٢٥  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

و السدی اینطور  و ابن عباس و ابی ابن کعب و سعید بن جبیر

 . و»إىل أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضةفام استمتعتم به منهن « :خواندند می
بر  ،ی نکاح متعه نازل شده است. اما جمھور یه در بارهآگوید: این  مجاھد می

ثابت  سامیر المومنین علی بن ابی طالب ازدر صحیحین  ؛خالف این است
، نھی از نکاح متعه و گوشت االغ اھلی در روز خیبر ج که گفت: پیامبراست 

 .»کرد
 دھد: میسپس ادامه 

ة بن معبد اجلهني، عن أبيه: أنه غزا مع « َ ربْ ويف صحيح مسلم عن الربيع بن سَ

يأيها انلاس، إ� كنت أذنت "رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فتح مكة، فقال: 

ل�م يف االستمتاع من النساء، و�ن اهللا قد َحرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن 
ويف رواية  "تأخذوا ما آتیتموهن شیئًايشء فليخل سبيله، وال  اكن عنده منهن

 .»"األحكام"وله ألفاظ موضعها كتاب  ملسلم يف حجة الوداع
شان یه اکت شده است یروا یع بن سبره الجھنیاز رب و در صحیح مسلم«

ه کبودم  من به ھمراه پیامبر در فتح مکه :پدرم به من گفت :ندیفرما یم
اح موقت و متعه را اجازه کبه شما نھا من قبًال  انسان یشان فرمودند: ایا

ه ک یسکامت حرام گردانده است و ھر یداده بودم و امروز خداوند آن را تا ق
داده است، ھا  آن از آنچه بهد و یرھا نما کرده است اح موقت و متعهکرا ن یزن

 انتھای تفسیر ابن کثیر ».ردینگ چیزی
 



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٢٦

 متعه دربارۀ بابن عباس ۀعقید

پوشیده بود و در جنگ  بنساء بر ابن عباس ی خبر حرام شدن متعه
محاوراتی که بین سیدنا علی و خبیر ابن عباس کودکی بیش نبود و در 

تو مرد پریشان حالی ھستی  :گوید به ابن عباس می ،رخ داد بعباس ابن
 نکاح موقت را در روز خیبر حرام کرد. ج چرا که پیامبر

مانند گوشت خنزیر و بر این بود که نکاح موقت  بنظر ابن عباس
در  و که به طور مطلق و نه این شود. میته و خون در موقع اضطرار حالل می
 جنگ آن را مباح بداند و ھمانند ھر حالتی چه در جنگ و چه در غیر

 خانه باز کند. کسب و کار و تجارت ،تشیع  ی صیغه
 :سازد ی نکاح روشن می ی وی را درباره روایت زیر عقیده

 گوید: می )٢٧ فحه:ص ،٣ لد:ج(اآلثار  یشرح معانکتاب در  یطحاو

: سألت ابن قال: ثنا شعبة عن أيب محزة قال حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب«

: إنام كان ذلك يف الغزو والنساء قليل. فقال متعة النساء فقال موىل لهعباس عن 

يض اهللا ابن عباس ريض اهللا عنهام: صدقت، ثم قال الطحاوي: هذا ابن عباس ر

عنهام يقول: إنام أبيحت والنساء قليل، فلام كثرن ارتفع املعنى الذي من أجله 

 .»أبيحت

 ؛پرسیدم ی نساء ی متعه درباره باز ابن عباس« :گوید ابی حمزه می 
 ان جنگ و زمانی که زنان کم ھستندآن برای زم :به او گفت خدمتکارش

گوید:  ی میوا: راست گفتی. سپس طحگفت باسباشد. ابن عب می
ولی زمانی که  بودند مباح بود مکزمانی که زنان  :گوید می بعباس ابن

 .»دیگر مباح نیست شدندزیاد 



 ٢٧  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 و در فتح الباری آمده است:

سمعت «حدثنا �مد بن �شار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أيب محزة قال: 
احلال النساء فرخص، فقال مو� هل: إنما ذلك يف  ابن عباس �سأل عن متعة

الشديد و� النساء قلة، أو �وه، فقال ابن عباس : نعم. و�ىل ما يف رواية 
 .١»اكن ذلك يف اجلهاد والنساء قليل اإلسماعي� : إنما

نساء پرسید و ابن عباس ی  ی متعه درباره بابی حمزه از ابن عباس«
موقعی  ومتعه برای حالت شدید  یاآ :به او گفت موالیشه داد. و زبه آن اجا

گفت.  ابن عباس ؟[مباح] بود و شبیه این نوع مشکالت بودندزنان کم  که
زمان جھاد و زمانی که زنان  درمده است: متعه آبله. در روایت االسماعیلی 

 .»بود [مباح] بودندکم 

ِ  رَُسولِ  َ�ْ�ِ  بَاب« درو مھمتر از این مصادر در صحیح بخاری  ُ  َص�َّ  ا�َّ  ا�َّ

 مده است:آ چنین »آِخًرا الُْمتَْعةِ  نَِ�اِح  َ�نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

َ�نَا -٥١١٦ دُ  َحدَّ ارٍ  �ْنُ  ُ�َمَّ َ�نَا �َشَّ َ�نَا ُ�نَْدرٌ  َحدَّ يِب  َ�نْ  ُشْعبَةُ  َحدَّ
َ
 قَاَل  مَجَْرةَ  أ

َص  النَِّساءِ  ُمتَْعةِ  َ�نْ  ُسئَِل  َ�بَّاٍس  ا�ْنَ  َسِمْعُت  ُ  َ�َقاَل  فَرَخَّ
َ

  هل
ً

ُ  َمْو�
َ

 يِف  َذلَِك  إِ�ََّما هل
َالِ 

ْ
ِديدِ  احل وْ  قِلَّةٌ  النَِّساءِ  َوِ�  الشَّ

َ
َْوهُ  أ

َ
 .َ�َعمْ  :َ�بَّاٍس  اْ�نُ  َ�َقاَل  .�

سوال شد و به آن  نساء ی ی متعه درباره بم از ابن عباسشنید«
یا متعه برای حالت شدید و موقعی که آ :به او گفت موالیشو  رخصت داد

 ؟ ابن عباس گفت. بله. [مباح] بودو شبیه این نوع مشکالت  بودندزنان کم 
و در عھد حاضر  ج ی نساء در عھد رسول الله دقت کنید تفاوت متعه

 کنند. چقدر زیاد است. متاسفانه در حال حاضر با صیغه تجارت می

                                                           
 .)١٧٢، ٩/١٧١ری (فتح البا - ١



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٢٨

در واقع ھمان برداشت موجود در صدر  باین برداشت ابن عباس
رفتند و زنان کم  زمان نیز وقتی به جھاد می که در آن اسالم است. برای این

و شد و بعد از جنگ و برگشتن به شھر  نساء مباح می ی متعه ،بودند
خبر از  بابن عباس شد. اما حرام مینساء نسخ و  ی متعه ،ھایشان خانه

 نداشت. اطالع حرام شدن آن

 جریان مباح شدن ازدواج موقت و حرام شدن آن در چند مرحلهبررسی 
احِ الْ « باب ،مسلمدر  رَّ ـنِكَ تَقَ اسْ خَ وَ خَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِ يَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِ بَ ةِ وَ تْعَ مُ

ةِ  يَامَ قِ مِ الْ وْ هُ إِىلَ يَ يمُ رِ ْ سپس نسخ  ومباح ابتدا که  ن اینانکاح متعه و بی باب« »حتَ
 ،»نسخ شد و تحریمش تا روز قیامت ادامه یافت و باز شد سپس مباح شد

 مده است:آ

َ�نَا« دُ  َحدَّ ِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ َ�نَا الَْهْمَداِ�ُّ  ُ�َمْ�ٍ  بِْن  ا�َّ ىِب  َحدَّ
َ
 �رِْشٍ  َواْ�نُ  َوَوِ�يعٌ  أ

ِ  َ�بْدَ  َسِمْعُت  قَاَل  قَیٍْس  َ�نْ  إِْسَماِ�يَل  َ�نْ  ِ  رَُسولِ  َمعَ  َ�ْغُزو ُكنَّا َ�ُقوُل  ا�َّ  ا�َّ
الَ  َ�ُقلْنَا �َِساءٌ  نَلَا لَیَْس  وسلم عليه اهللا ص�

َ
 ُ�مَّ  َذلَِك  َ�نْ  َ�نََهانَا �َْستَْخىِص  أ

َص  نْ  نَلَا رَخَّ
َ
ةَ  َ�نِْكحَ  أ

َ
  بِاثلَّوِْب  الَْمْرأ

َ
َجلٍ  إىِل

َ
 .١»أ

 و میبود رفته جھاد به ج رمکا پیامبر با« :دیگو یم سمسعود بن عبدالله
م (شھوت خود را بر ینکن اخته را خود ایآ: میگفت. نبودند ما ھمراه مان، ھمسران

 در تا داد اجازه ما به آن، از بعد و. بازداشت ار،ک نیا از را ما ایشان زمین بریزیم)؟
 .»مینک ازدواج زنان، با است شده هک ھم پارچه قطعه یک برابر

در زمان جنگ و جھاد که  ،شود طور که از این روایت برداشت می ھمان
و  نکاح موقت را اجازه داده است ج پیامبر ،زنان ھمراه نبودند

بعد از فوت  د کهکر فکر می نیز ھمین روال را گرفته و بعباس ابن
                                                           

 .)٤٦١٥، بخاری (١٤٠٤مسلم ( -١



 ٢٩  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 شاما چون اجماع صحابه پیامبر، نکاح موقت در چنین شرایطی، مباح است.
زمان کودکی که در آن  بقول ابن عباس ،یا دو نفر است ی یکأر خالف

ھستیم که  سصحیح نخواھد بود و پیرو قول سیدنا علی ،بیشتر نبود
 :گوید می

َ�نَا ُجَو�ِْرَ�ُة َ�ْن َمالٍِك « بىَِعُّ َحدَّ ْسَماَء الضُّ
َ
ِد بِْن أ ِ �ُْن ُ�َمَّ َ�نَاُه َ�بُْد ا�َّ َحدَّ

ىِب َطاِلٍب َ�ُقو :بَِهَذا اإلِْسنَاِد َوقَاَل 
َ
َّ ْ�َن أ  (یعنی ابن عباس. ُل ِلُفَالنٍ َسِمَع ىلَعِ

ِ ص� اهللا عليه وسلم. بِِمثِْل  )٩/١٨٩شرح نووی  إِنََّك رَُجٌل تَائٌِه َ�َهانَا رَُسوُل ا�َّ
 .١»َحِديِث َ�َْ� بِْن َ�َْ� َ�ْن َمالٍِك 

در روز خیبر ما را از نکاح متعه  ج حالی ھستی، پیامبر تو مرد پریشان«
 ».منع کرد

؟ علم بامام معصوم به زعم شیعه باشیم یا ابن عباسیا ما پیرو آ
 ؟ببیشتر است یاعبد الله بن عباس سعلی

 و در صحیح مسلم آمده است:

ِ َعِن ابِْن « َ�نَا ُ�بَيُْد ا�َّ ىِب َحدَّ
َ
َ�نَا أ ِ بِْن ُ�َمْ�ٍ َحدَّ ُد ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ َ�نَا ُ�َمَّ وََحدَّ

ََسِن َوَ�بِْد 
ْ
نَُّه َسِمَع ِشَهاٍب َعِن احل

َ
� ٍّ �ِيِهَما َ�ْن ىلَعِ

َ
ٍّ َ�ْن أ ِد بِْن ىلَعِ ِ اْ�َ�ْ ُ�َمَّ ا�َّ

ُ ىِف ُمتَْعِة النَِّساِء َ�َقاَل  ِ  :اْ�َن َ�بَّاٍس يُلَ�ِّ  جَمْهًال يَا اْ�َن َ�بَّاٍس فَإِنَّ رَُسوَل ا�َّ
ُُمِر اِإل�ْسِ 

ْ
ُوِم احل

ُ
 .٢»يَّةِ َ�َ� َ�نَْها يَْوَم َخيرَْبَ َوَ�ْن حل

 سحسن و عبد الله بن محمد بن علی از پدرشان و او از علی بن ابی طالب«
کند و به  نساء نرمی می ی ی متعه درباره بسحدیث گفت که او شنید ابن عبا

خوردن  نساء و ی از متعهدر روز خیبر  ج ھمانا پیامبر ،ای ابن عباس :او گفت

                                                           
 .)٣٤٩٨مسلم ( -١
 .٣٥٠٠) شماره: ٤/١٣٥مسلم ( -٢



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٣٠

 .»دنھی کر گوشت االغ اھلی

 ج متعه و ازدواج موقت وجود داشته و اصحاب پیامبرپس شکی نیست که 
دادند و سه بار مباح و سپس تا قیامت حرام اعالم شد.  ھا انجام می در جنگ

تشیع نیز برای سفسطه و به غلط انداختن پیروان خود به روایاتی استناد 
ی ند ولی روایاتددا متعه را در زمان رخصت انجام می ش کنند که اصحاب می

برای ھمیشه  : متعهگوید میمان باب و از ھمان اصحاب نقل شده و که در ھ
 آورند. نمی ،حرام شده است

آن  اعالم حرمتبعضی از این روایات که اشاره به رخصت متعه و سپس 
 شده است: ذکردر زیر  دارد، تا قیامت

احِ الْ «ھمان باب  صحیح مسلمدر  هُ أُبِيحَ ـباب نِكَ يَانِ أَنَّ بَ ةِ وَ تْعَ خَ ثُمَّ مُ ثُمَّ نُسِ

ةِ  يَامَ قِ مِ الْ هُ إِىلَ يَوْ يمُ رِ ْ رَّ حتَ تَقَ اسْ خَ وَ بعد از اینکه ابن  :مده استآ »أُبِيحَ ثُمَّ نُسِ

به او پیامبر  ،خواھد راھی برای دفع شھوت می ج از پیامبر سمسعود
ی خود به ھمه ابالغ دھد سپس این اجازه را توسط مناد متعه می ی اجازه

 کند.  می

َ�نَا ُشْعبَُة َ�ْن َ�ْمِرو بِْن « ُد �ُْن َجْعَفٍر َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ اٍر َحدَّ ُد �ُْن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ وََحدَّ
ِ وََسلََمَة بِْن  ُث َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ ٍد ُ�َدِّ ََسَن �َْن ُ�َمَّ

ْ
ِدينَاٍر قَاَل َسِمْعُت احل

ْ�َوِع قَاالَ 
َ
ِ ص� اهللا عليه وسلم َ�َقاَل َخَرَج َعلَيْنَا مُ  :األ إِنَّ  :نَاِدى رَُسوِل ا�َّ

ْن �َْستَْمِتُعوا. َ�ْعِ� ُمتَْعَة 
َ
ِذَن لَُ�ْم أ

َ
ِ ص� اهللا عليه وسلم قَْد أ رَُسوَل ا�َّ

 .١»النَِّساءِ 
ھمانا پیامبر خدا به شما اجازه  :خارج شد و گفت ج منادی رسول الله«

 .»نساء ی عهداده که استمتاع کنید. یعنی مت
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 ٣١  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

یک حدیث را برداشته و ما بقی  ینمبسیار دیده شده است که روافض ھ
 :گویند و می کنند ینشی عمل میو درواقع گز بینند مان باب را نمیروایات ھ

ی  صیغه داده است ولی ادامهدر کتاب خودتان آمده است که پیامبر اجازه به 
از به ھمین شکل ، و البته کسی که پیرو شھوات باشد خوانند. روایات را نمی

 گریزان خواھد بود.حق 

احِ الْ « :و باز در ھمان باب خَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ ـباب نِكَ يَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِ بَ ةِ وَ تْعَ مُ

ةِ  يَامَ قِ مِ الْ وْ هُ إِىلَ يَ يمُ رِ ْ رَّ حتَ تَقَ اسْ خَ وَ مده آو  دهجریان حرام شدنش ذکر ش »نُسِ
 :است

�ِيِه «َ
َ
َُهِ�ِّ َ�ْن أ

ْ
َة اجل �ِيِع بِْن َسرْبَ َ�نَا يَلٌْث َعِن الرَّ َ�نَا ُ�تَیْبَُة �ُْن َسِعيٍد َحدَّ َحدَّ

نَُّه قَاَل 
َ
َة � ِ  :َسرْبَ ِذَن نَلَا رَُسوُل ا�َّ

َ
ٍة ِمْن  جأ

َ
 اْمَرأ

َ
نَا َورَُجٌل إىِل

َ
بِالُْمتَْعِة فَاْ�َطلَْقُت أ

ْ�ُفَسنَا َ�َقالَْت  اَعِمرٍ  بَِ� 
َ
�ََّها بَْ�َرٌة َ�يَْطاُء َ�َعَرْضنَا َعلَيَْها أ

َ
 ي؟َما ُ�ْعطِ  :َك�

ْجوََد ِمْن رَِدايِئ رَِدايِئ  َصاِحيب :. َوقَاَل رَِدايِئ  :َ�ُقلُْت 
َ
ُ�نُْت وَ  . َوَ�َن رَِداُء َصاِحىِب أ

َشبَّ ِمنُْه فَإَِذا
َ
 رَِداِء َصاِحيِب  أ

َ
عْ  َ�َظَرْت إىِل

َ
َّ أ

َ
ْعَجبْتَُها ُ�مَّ  َجبََها َو�َِذا َ�َظَرْت إيِل

َ
أ

نَْت َورَِداُؤَك يَْ�ِفيِ�  :قَالَْت 
َ
ِ أ  :قَاَل  ج  . َ�َمَكثُْت َمَعَها ثََالثًا ُ�مَّ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

 .١»َ�تََمتَُّع فَلْيَُخلِّ َسِبيلََها ٌء ِمْن َهِذهِ النَِّساِء الَّيِت َمْن اَكَن ِعنَْدُه يَش «
جازه ا« د:فرموه کد نک ینقل م شان از پدرشیه اکت است یع بن سبره روایز ربا

ازدواج موقت از  یبرا یاز دوستان روز یکیو من و عقد نکاح موقت به ما دادند 
 یعقد موقت معرف یخود را برااز بنی عامر  یزن یکم و در نزدیرون رفتیمنزل ب

ردائم و دوستم ھم  :گفتم من ؟دھید چه چیزی به من می :گفت آن زن ؛میردک
رداء . زن به تر بودم از او جوان تر بود و منن زیباو رداء دوستم از م گفت ردائم.

و به رداء من که نگاه کرد نیز خوشش آمد سپس  دوستم نگاه کرد و خوشش آمد
که  اینتا  تو و رداء و لباست برایم کفایت است. با او سه شبانه روز بودم :گفت
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 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٣٢

پس این ارتباط اح موقت بسته است کعقد ن یه با زنک یھر شخص گفت: ج برپیام
 ».ھا را رھا کند نآو  را قطع کند

ْخُرْج « :مده استآ) ٣٤٨٦( یبعد حدیثو در 
َ
ُ�مَّ اْستَْمتَْعُت ِمنَْها فَلَْم أ

َمَها رَُسو ِ َحىتَّ َحرَّ  .»جُل ا�َّ
آن را حرام  ج پیامبرجویی کردم و از او جدا نشدم تا زمانی که  از او کام«

 .»اعالم کرد
خر حدیث چنین آقسمت در ) ١٤٠٤١ف عبد الرزاق حدیث (و در مصن

 است:  مدهآ

فزتوجتها بربدي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إىل املسجد «
من اكن تزوج امرأة إىل أجل فليعطها ما  :ىلع املنرب يقول جفإذا رسول اهللا 

س� هلا وال �سرتجع ما أعطاها شیئا و�فارقها فإن اهللا عز و جل قد حرمها 
 .١»علي�م إىل يوم القيامة

 یه به او دادم انتخاب و با من به ازدواج موقت راضک یا فهیاو مرا در قبال قط«
؛ رفتمنماز صبح به مسجد  یادا یآن شب در نزد او بودم و ھنگام صبح برا ،گشت

 یراد سخنرانین به ایمنبر رفت و چن یپس از نماز صبح بر رو ج رسول الله
آن را بپردازد و  یاح موقت بسته است بھاکعقد ن یه با زنک یپرداخت: ھر شخص

شه بر شما یھم یه خداوند متعال آن را براکرا یاورد زین یاح موقت روکھرگز به ن
 .»تحرام گردانده اس

 مده است:آ نساء ی در بیان حرام اعالم شدن متعه صحیح مسلم ز دربا

َعِز�ِز �ُْن ُ�َمَر «
ْ
َ�نَا َ�بُْد ال ىِب َحدَّ

َ
َ�نَا أ ِ بِْن ُ�َمْ�ٍ َحدَّ ُد �ُْن َ�بِْد ا�َّ َ�نَا ُ�َمَّ َحدَّ

 ِ نَُّه اَكَن َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
ثَُه � بَاُه َحدَّ

َ
نَّ أ

َ
َُهِ�ُّ أ

ْ
َة اجل �ِيُع �ُْن َسرْبَ ثَِ� الرَّ يَا « :َ�َقاَل  جَحدَّ

َها انلَّاُس  ُّ�
َ
َ قَْد  !� ِذنُْت لَُ�ْم ىِف االِْسِتْمتَاِع ِمَن النَِّساِء َو�ِنَّ ا�َّ

َ
إِ�ِّ قَْد ُكنُْت أ
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 ٣٣  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

ُخُذوا 
ْ
ٌء فَلْيَُخلِّ َسِبيلَُه َوَال تَأ ِقيَاَمِة َ�َمْن اَكَن ِعنَْدُه ِمنُْهنَّ ىَشْ

ْ
 يَْوِم ال

َ
َم َذلَِك إىِل َحرَّ

ا آتَیْتُُموُهنَّ َشیْئًا  .١»ِممَّ
ای مردم من به شما اجازه داده بودم که زنان را متعه کنید  :رمودف ج پیامبر«

اح کبه صورت ن با زنی سکتا روز قیامت و ھر  ن را حرام کردآو ھمانا الله متعال 
 .»ردیل نگیتحو یزید و از آن چیرده است رھا نماکموقت و متعه ازدواج 

 ،متعهپس اجماع صحابه و فقھا و علمای اسالم بر حرام اعالم شدن 
ضرری به این  ،سه نفریا  اختالف دوگاھی و اعتراف دارد و به ھیچ وجه آ

 قدر رسول خدا یعنی حابی گرانتر نیز دیدم که ص زند. و پیش مساله نمی
یا ما باید نظر یک آ، حال  دانست ن نمیآذتین را از قرمعو، سمسعود ابن

روش روافض است که  ،شخص را بر تمام صحابه ترجیح بدھیم؟ این روش
برای شھوت پرستی خود دنبال اقوال شاذ و ضعیف ھستند و مخالف سواد 

 کنند. اعظم مسلمانان عمل می
ن و سنت یعنی حدیث صحیح ھستیم و سخن ھر کسی آقطعا ما پیرو قر

ن و یا حدیث صحیح باشد. دالیل آرا رد خواھیم کرد زمانی که مخالف قر
 پیامبر مجددا ،حرمتکه بعد از  اثبات اینو  استمتعه بسیار زیاد  حرمت

شخص از  صحیح نساء را حالل کرده است نیاز به دلیل و حدیث ی متعه
 .شود و دیگران حالل نمی باجتھاد ابن عباس و بادارد  ج پیامبر

دن آن نیاز پس حرمت آن با حدیث صحیح ثابت است و مجددا حالل ش
حدیثی صریح و صحیح دارد. ھرگاه . نیاز به آوردن به دلیل و برھان دارد

م کرد و قول عالم یا شیعه چنین حدیثی را آورد ما متعه را قبول خواھی
دلیل و برھان و حجت نخواھد  ،خبر از حرام شدن آن بوده که بی ای صحابی

 بود.
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 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٣٤

کتب شیعه و سنی که  موجود دراحادیث صحیح به پس بر ماست که 
که را چنگ بزنیم و قول کسانی  ،کند را تا قیامت بیان می متعهحرام شدن 

 رد کنیم. خبر از این واقعه بودند، بی
 هل دیگر در ابتدا حالل بودیصیغه و ازدواج موقت مثل بسیاری از مسا

ولی کم کم حرام شدند. اگر بخواھیم با استداللی که شیعه از متعه دارد ما 
 حالل است.  نیز م شرابینیز چنین استدالل کنیم پس باید بگوی

حالل بودن صیغه چنگ زده و حاضر نیست  زمانروایات به شیعه فقط 
 ی تاریخ صیغه را نیز بخواند. که ادامه

 را نوشی شراب :گوییم رویم و می برای مثال طبق استدالل شیعه پیش می
  است؟ حرام ،گویید می شما چرا پس است کرده حالل خداوند

َها ﴿ :فرماید می متعال خداوند چیست؟ علت ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ� َ�ۡقَرُ�واْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا

لَٰوةَ  ٰ َ�ۡعلَُمواْ َما َ�ُقولُونَ  ٱلصَّ نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ
َ
 .]٤٣[النساء:  ﴾َوأ

 تا دیستینا نماز به دیھست مست هک یحال در! دیا آورده مانیا هک یسانک یا«
 .»دییگو یم چه دیدانب هک گاه آن

خوانید شراب ننوشید و در بقیه اوقات  که نماز مییعنی فقط وقتی 
 توانید بنوشید. می

 :است مدهآ یهآ این نزول سبب بیان در

َ�نَاحَ « َ�نَا مُحَيْدٍ  �ْنُ  َ�بْدُ  دَّ يِب  َ�نْ  َسْعدٍ  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  َحدَّ
َ
ازِيِّ  َجْعَفرٍ  أ  الرَّ

ائِِب  بِْن  َطاءِ �َ  َ�نْ  يِب  َ�نْ  السَّ
َ
لَِ�ِّ  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  أ ِّ  َ�نْ  السُّ يِب  بِْن  يلَعِ

َ
 :قَاَل  َطاِلٍب  أ

َْمرِ  نْ مِ  وََسَقانَا فََداَعنَا َطَعاًما َعوٍْف  ْ�نُ  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  نَلَا نَعَ َص 
ْ
َخَذْت  اخل

َ
َْمرُ  فَأ

ْ
 اخل

َالةُ  وََحرَضَْت  ِمنَّا ُمو الصَّ ُت  ِ� َ�َقدَّ
ْ
َها يَا قُْل  :َ�َقَرأ ُّ�

َ
اَكفُِرونَ  �

ْ
  ال

َ
ْ�بُدُ  ال

َ
 َ�ْعبُُدونَ  َما أ

ْنُ 
َ

نَْزَل  :قَاَل  .َ�ْعبُُدونَ  َما َ�ْعبُدُ  َو�
َ
ُ  فَأ   ا�َّ

َ
َها ﴿ :َ�َعاىل ُّ�

َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َءاَمُنواْ َ� َ�ۡقَرُ�واْ  �َّ



 ٣٥  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

لَٰوةَ ٱ ٰ َ�ۡعلَُمواْ َما َ�ُقولُونَ  لصَّ نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ
َ
 حديث هذا :عيسى أبو قال( .١﴾َوأ

 .)غريب صحيح حسن
 سعوف بن الرحمن عبد: گفت که است شده نقل سطالب ابی بن علی از«
 شراب وقتی ؛داد شراب ما به و نموده دعوت را ما و کرد درست غذایی ما برای

 ی سوره نماز در من و کرده نماز پیش را من الرحمن عبد شد؛ نماز وقت نوشیدیم

ونَ الَ « :خواندم اینگونه را کافرون بُدُ ا تَعْ بُدُ مَ عْ نُ نَ نَحْ ونَ وَ بُدُ عْ ا تَ بُدُ مَ  پس »أَعْ

َها ﴿ :که نمود نازل را آیه این متعال خداوند ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَٰوةَ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�ۡقَرُ�واْ  �َّ  لصَّ

ٰ َ�ۡعلَُمواْ َما َ�ُقولُونَ  نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ
َ
 در مبادا! آوردید ایمان که کسانی ای«. ﴾َوأ

 .»گویید می چه بدانید که زمانی تا روید، نماز سراغ به مستی حال
ھا  آن که است مدهآ سنت اھل کتب در :گوید می گوید؟ می چه شیعه

گوید که  گوید که مثل شراب بعدا حرام شد و نمی میاما ن کردند می صیغه
 کردند. فقط در زمان حالل بودنش صیغه می

 اصحاب زنان که یو غزوات ھا جنگ در صیغه .بود شراب مثل صیغه 
دیگر جنگی در دوباره ؛شد می حرام سپس و حالل موقتا ،ندنداشت حضور 

 اھلی االغ گوشت با ھمراه خیبر جنگ در که شد می حرام سپس و حالل
 بزرگ و رنگ پر را بودنش حالل زمان عمل شیعه. شد حرام ھمیشه برای
 که دیدیم جا این در. کند نمی توجھی نآ شدن حرام به و دھد می جلوه
 مست که موقعی فقط که مدهآ ھم نقرآ در و است نوشیده شراب سعلی

. خیر است؟ حالل شراب که بگیریم نتیجه باید ما یاآ نخوانید نماز ھستید
 سر نآ از شیعه ابدا و اصال که چیزی. دارد منسوخ و ناسخ نقرآ که این برای

 :فرماید میمتعال  خداوند. وردآ نمی در
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﴿ ٖ�ۡ
ِت ِ�َ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ٓ  َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ وۡ  ّمِۡنَها

َ
ۗ  أ ٓ لَمۡ  ِمۡثلَِها

َ
نَّ  َ�ۡعلَمۡ  �

َ
َ  أ  ٱ�َّ

ءٖ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]١٠٦[البقرة:  ﴾١٠٦قَِديرٌ  َ�َ

 هک نیا ای و )میسپار یفراموش دست به و( میساز رھا هک را یا هیآ ھر« 
. میساز یم نشیگزیجا و میآور یم را آن ھمسان ای آن از بھتر م،یگردان فراموشش

 .»؟ است توانا یزیچ ھر بر خداوند هک یدان ینم مگر
 یهدر این آ نآ حرمت شیجا به و شده نسخ ،شراب بودن حالل حکم پس

 :است شده اعالم

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ َما  ٱ�َّ نَصاُب وَ  ٱلَۡميِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنوٓاْ إِ�َّ

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
رِۡجٞس ّمِۡن  ٱۡ�

ۡيَ�ٰنِ َ�َمِل   .]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ٱۡجَتنِبُوهُ فَ  ٱلشَّ
 طانیش عمل و دندیپل ،رھایت و بتان و یقمارباز و یخوارگ یم! منانمو یا« 

 .»دیشو رستگار هک نیا تا دینک یدور دیپل) یارھاک نیا( از پس. باشند یم

 مَخْرٍ  َوُ�ُّ  مَخْرٌ  ُمْسِكرٍ  لُكُّ « :ندفرمود ج پیامبر که است مدهآ یحدیث در و
 .١»َحَرامٌ 
 .»است  حرام  آوری مستی ھر و  است  شراب  آوری مستی چیز ھر«

َ  ِعنَِت لُ «اند:  و ھمچنین فرموده
ْ
، واََعرِصَُها وََساِ�يَها، وََشاِرُ�َها، ْمُر،اخل

 :٢»َ�َمِنَها َوآِ�ُل  َوُمبْتَاُ�َها، َوَ�ائُِعَها، إيَِلِْه، َوالَْمْحُمولَةُ  وََحاِملَُها، ُمْعترَِصَُها،وَ 
 است، ساقی که کسی نوشد، می شراب که کسی شراب، خود: است شده لعنت«

 کننده، حمل خریدار، فروشنده، شود، می گرفته شراب او درخواست به که کسی
 ساقی و آن خود خورنده و آن پول خورنده شود، می حمل او برای شراب که کسی

 .»آن

                                                           
 .)٥٣٣٦مسلم ( - ١
 .)٩٩١٣)، معجم الکبیر طبرانی (٣٣٨٠ابن ماجه ( - ٢



 ٣٧  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 نیز شیعه کتب در چه ن چنا است ھمین نیز موقت ازدواج ی مساله

 أيب عن جعفر أيب عن حييى بن حممد« :است مدهبا سند صحیح آ نآ حرمت

 عن آبائه عن عيل بن زيد عن خالد بن عمرو عن علوان بن احلسني عن اجلوزا

 األهلية احلمر حلوم خيرب يوم وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول حرم :قال إل عيل

 .١»املتعة ونكاح

در روز جنگ خیبر، گوشت خران اھلی  ج گوید: رسول خدا می سعلی«
 »و نکاح متعه را تحریم کردند.

 بررسی سند حدیث:
أبو جعفر العطار القمي: شيخ أصحابنا يف زمانه، ثقة،  حييى بن حممد -١

  نجاشی باب ميم عني، كثري احلديث

 ٦٩٠ص  -حممد اجلواهري  -معجم رجال احلديث ابی جعفر  -٢

أبو جعفر النحوي: رو رواية يف  - ١٤٠٧٢ - ١٤٠٤٣ - ١٤٠٤٧

  ٥٣٥ح  ٢التهذيب ج 

أبو جعفر من غري تقييد  ١٣٢١ح  ١أقول هذه الرواية يف االستبصار ج 

  بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أمحد بن حممد عيسی ثقه

 اهللا التيمي هو: املنبه بن عبد: ابو اجلوزاء -٣

: املنبه ١٢٦٥٨: ٦١٩املفيد من معجم رجال احلديث: حممد اجلواهري: ص

  بن عبد اهللا أبو اجلوزاء التميمي:

                                                           
 ).١٤/٤٤١الشیعة ( و وسائل )٢/١٤٢( )، االستبصار٧/٢٥١( طوسی شیخ - ١



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٣٨

ووثقه العالمة أيضا والظاهر أنه  -صحيح احلديث له كتاب قاله النجايش 

 أخذ التوثيق من كالم النجايش 

الظاهر أن ما فهمه واعرتض عليه بان صحة احلديث اعلم من الوثاقة ولكن 

 .العالمة هو الصح

 :علوان بن احلسني -٤

 حممد أبا يكنّى احلسن وأخوه عامّى كويف موالهم الكلبي علوان بن احلسني( 

 بنا أخصّ  واحلسن كتاب للحسن وليس السالم عليه عبداهللاّ  أيب عن رويا ثقة

 ختتلف كتاب وللحسني عروة بن وهشام االعمش عن احلسني رو وأوىل

 أخربنا: قال أربعامئة سنة علينا قدم القزويني عيل بن حممد إجازة أخربنا رواياته

ثنا: قال حييى بن حممد بن أمحد  مسلم بن هارون عن احلمريي جعفر بن عبداهللاّ حدّ

 ).نتهىا) (به عنه

ياً  أيضاً  كان احلسن أنّ  يف ظاهر ذكره وما  يف التوثيق أنّ : بعضهم واستفاد عامّ

 املرتجم فانّه: احلسني إىل راجع التوثيق بال فاسد ولكنه احلسن إىل راجع كالمه

ر ذلك يف كالم  ومجلة (وأخوه احلسن يكنّى أبا حممد) مجلة معرتضة وقد تكرّ

ة موارد منها يف ترمجة حممد بن أمحد بن عبداهللاّ أيب الثلج  .النجايش يف عدّ

) ١٠٤املقال (ص  احلسني بن علوان :وثقه أمحد عبد الرضا البرصي يف فائق

 ] ٣٢١[  برقم

 ٢٠:٥٦ ٣١٤ص  - ٤ج  -ووثقه النوري الطربيس يف خامتة املستدرك 



 ٣٩  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

:احلسني ٣٥٠٨: ١٧٣املفيد من معجم رجال احلديث : حممد اجلواهري ص

�بن علوان : الكلبي عامي   ثق 
ابوالقاسم  عمرو بن خالد الواسطی از اصحاب امام باقر وصادق بوده -٥

 توثیقش کردهخوئی در معجم خود 
عمرو بن خالد الواسطي: وثقه اخلوئي حيث قال: (الرجل ثقة بشهادة بن 

 .١فضال )
باشد و ھیچ  صحیح می ،بق بررسی رجالی نزد شیعهاطم ،پس حدیث

اش  ، حمل بر تقیهاشکالی ندارد ولی متاسفانه از روی عناد و سرکشی
ی برای اثبات تقیه ا ریم که چرا تقیه کرده است؟ قرینهکنند. اما سوال دا می

 فرماید: می متعال وجود ندارد. خداوند

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  ٱلرَُّسوُل َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

ُ وَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َ إِنَّ  ٱ�َّاِس� َ�ۡعِصُمَك ِمَن  ٱ�َّ  ﴾٦٧ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱلَۡقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ
 .]٦٧[المائدة: 

 اگر و برسان است شده نازل تو بر پروردگارت یسو از چه ھر آن فرستاده یا« 
 خطرات( از را تو خداوند و. یا نرسانده) مردم به( را خدا رسالت ،ینکن نیچن

 را افرانک گروه خداوند ،دارد یم محفوظ مردمان) آزار و تیاذ و افرانک یاحتمال
 .»دینما ینم تیھدا

 با تقیه از بین برد. که این پس حق را باید گفت و ابالغ کرد نه

                                                           
 .)١٤/١٠٣المعجم ( - ١



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٤٠

 از جواز متعه بابن عباسوع رج
خر ابن عباس سخنانی آی قول  ست که علما دربارهو البته الزم به ذکر ا

او در آخر از نظر خود برگشته است گویند  میکه روایاتی وجود دارد دارند و 
 حرام بودن متعه را برگزیده است.و قول اجماع صحابه بر 

محاد  با حتقيق الشيخ» حتريم نكاح املتعة«ديس در كتابش املق نرص الفتح أبو

أن ابن عباس «آورده است كه:  یاز أيب اجلوزاء روايت ٢٠٣: فحهص ساألنصاري

مجعهم قبل موته بأربعني يوماً، ثم قال : إين كنت أقول لكم يف املتعة ما قد علمتم 

وقد رجعت  ،وإين رأيت رأياً  ،قد رأوا تقويمي جع أصحاب رسول اهللا وإن مجي

 .»يعن ذلك الرأ
مع کرد سپس گفت: ھمانا من ابن عباس چھل روز قبل از مردنش مردم را ج«

نیز  ج دانید و جمیع اصحاب پیامبر ی متعه چیزی را گفته بودم که خود می درباره
و بدانید از این نظرم (درباره متعه) نظرشان معلوم است و رای و نظرشان را دیدم 

 .»رجوع کردم
بعد از ذکر اح المتعة کم نیدر باب تحر سنن خویش در کتاب یترمذ

بر حرمت نکاح متعه متفق ھستند ھا  آن و غیر از ج اصحاب پیامبر اینکه
 گوید: می

وإنام روي عن ابن عباس يشء من الرخصة يف املتعة، ثم رجع عن قوله حيث «

مها جأخرب أن النبي   .١»حرّ

 ، سپسبود رخصت متعه ل بهیه قاکروایت شده  باز ابن عباس«
از قول و نظرش  ،ن را حرام اعالم کرده استآ ج پیامبر کهبا خبر شد  چون

 .»رجوع کرد
                                                           

 .)٤٩، ص: ٥سنن ترمذی (جلد:  - ١



 ٤١  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 بی رای نھایی ابن عباس درباره ھم در المنتقی شرح الموطأ یلباجا
 گوید: می

قد رو ابن حبيب أن ابن عباس وعطاء كانا جييزان املتعة ثم رجعا عن «

 .١» بن عباس إنام رجع لقول عيل لهذلك، ولعل عبد اهللا
دانستند  ابن عباس و عطاء متعه را جایزمیروایت است که  حبیبابن از «
سبب قولی که علی  ابن عباس به شاید سپس از این نظر رجوع کردند وولی 

 .»ردبه او گفت، رجوع ک سبن ابی طالب
 گوید: ام القرآن میکالجامع ألح در یالقرطب

 ،ثم ثبت رجوعه عنها ،قال ابن العريب: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها«

 .٢»فانعقد اإلمجاع عىل حتريمها
سپس ثابت دانست  ابن عباس متعه را جایز می :گوید ابن العربی می«

بر حرام بودن آن منعقد گشته  شده که از قولش برگشته است و اجماع
 .»است

 گوید: در شرح السنة می یالبغو

ا، وقيل عنه بجوازها عند « روي عن ابن عباس يشء، جواز نكاح املتعة مطلقً

 .٣»الرضورة، واألصح عنه الرجوع إىل حتريمها

که او نکاح متعه را به طور مطلق جایز  هروایت شد باز ابن عباس«
جایز  ، متعه راالت اضطرارگفته شده که او در حھمچنین و  ستدان می
 .»تحریم متعه رجوع کردوی به ن است که آقول صحیح ، و ستدان می

                                                           
 ).٣٣٤ :ص ،٣ لد:ج(المنتقی شرح الموطأ  - ١
 .)١٣٣و  ١٣٢، ص: ٥الجامع ألحکام القرآن (جلد:  - ٢
 .)١٠٠، ص: ٩شرح السنة (جلد:  - ٣



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٤٢

 ھا قول دیگر که برای اختصار ذکر نخواھم کرد. و ده
را نیز صحیح ندانیم و  ای مھم که اگر تمام این روایات و اقوال اما باز نکته

ب تکان ل خود برنگشت باز ھم آب از آاز قو بباز بگوییم که ابن عباس
بر تحریم متعه  سچرا که اجماع صحابه مخصوصا سیدنا علی ؛نخواھد خورد

و ھمچنین رای  .خواھد بودقابل قبول نباشد و قول یک نفر دربرابر بقیه  می
نظر علمای شیعه به ھیچ وجه  ی متعه با رای و درباره بو نظر ابن عباس

متعه را دین خود و دین  بشبیه ھم نیستند. و ھیچ وقت ابن عباس
  ١.ل نبودیھایی کالن قا دانست و برای آن اجر پدرانش نمی

و ھمچنین فقط در حالت اضطرار به آن معتقد بود. برای مثال او  
 از بدنش سوم یک ندک غهیص بار یک خود یزندگ طول در سکھر« گفت: نمی
 ھر و سوم دو ندک غهیص دوبار سک ھر و. افتی خواھد نجات جھنم آتش

 .٢»ابدی یم نجات جھنم آتش از بدنش تمام ندک غهیص بار سه سک
 املک است، ردهکن غهیص هک زمان آن تا منوم«گفت:  نمیکه  اینیا 

 .٣»شد نخواھد
  پس فرق این دو بسیار زیاد است.

                                                           
 .)٢/٤٩٥( الصادقین )، تفسیر منھج٣/٣٦٦( الفقیه الیحضره من - ١
 .)٢/٤٩٣( کاشانی مال الصادقین منھج تفسیر - ٢
 .)٣/٣٦٦ابن بابویه قمی ( من ال یحضره الفقیه، -٣



 ٤٣  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 ؟سیا عمر ج نساء را حرام کرد؟ پیامبر کسی متعۀ چه

خود  سحرام نکرده بلکه عمر ج د که متعه را پیامبرنگوی روافض می
 نویسد:  است و می آن کرده تحریمبه اقدام 

نتا عىل عهد رسول متعتان كا«در کتب اھل سنت آمده است که عمر گفت: 

 .»النساء، ومتعة احلجمتعة  ؛عليه وسلم وأنا أهنى الناس عنهام اهللاّ صىل اهللا
 :کنند ھمچنین به این روایت استناد می

بُو «
َ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
نَا ا�ُْن ُجَر�ٍْج أ ْخرَبَ

َ
زَّاِق أ َ�نَا َ�بُْد الرَّ ُد ْ�ُن َرافٍِع َحدَّ ثَِ� ُ�َمَّ َحدَّ

َ�ْ�ِ قَاَل َسِمْعُت  ِ  َجابِرَ  الزُّ َقبَْضِة ِمْن اتلَّْمِر  َ�ُقول ُكنَّا �َْستَْمِتُع ْ�َن َ�بِْد ا�َّ
ْ
بِال

يِب بَْ�ٍر َحىتَّ َ�َ� 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوأ ِ َص�َّ ا�َّ يَّاَم ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ ْ
ِ�يِق األ َوادلَّ

ِن َ�ْمِرو بِْن ُحَر�ٍْث 
ْ
 .»َ�نُْه ُ�َمُر يِف َشأ

 ول خداما در زمان رس«گفت:  یدم که میشن سین عبد الله األنصاراز جابر ب«
ه یدر قض سکه عمر نیتا ا میکرد یمتعه م ،ا آردیک مشت خرما یبکر در مقابل و ابو

 .١»کرد یث از آن نھیعمرو بن حر
موجود  ج از جانب رسول خدا ینسخمتعه  ی نهیاگر در زم :گویند و می

، نیبنابرا .ن نکرده استیکرد، اما چن یاد مھش، قطعا عمر به آن استبود
حالل بوده و  ج که متعه در زمان رسول خدا نیدر ا ت صراحت داردیروا

 .است عمر یم آن نظر شخصیتحر
کدام  ل حرمتی که در باال آورده شد ھیچشود که دالی گفته میدر جواب 

اند بلکه از دیگر صحابه مخصوصا از سیدنا  نبوده ساز طریق سیدنا عمر
حرام بودن و نسخ شدن آن را تا قیامت نقل ھا  آن نقل شده که سعلی

                                                           
 .) باب: نکاح المتعة٢/١٠٢٣مسلم ( -١



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٤٤

 .ارزد نمی وافض مفتحرف ر، اند. و بعد از این ھمه دالیل کرده
متعه را با اجتھاد خود حرام کرده و به ھیچ ش خود سعمراما آیا سیدنا 

 دلیل و حدیثی از پیامبر استناد نکرده بود؟
رای مثال در ب ؛کند روایات بسیاری ھستند که این ادعای شیعه را رد می

استناد  ج به احادیث پیامبر سزیر روایاتی ذکر خواھد شد که سیدنا علی
کرده و حکم حرمت آن را به کسانی که علم به موضوع نداشتند گفته است. 

نکاح المتعه  ازاین حدیث صحیح در سنن ابن ماجه در باب نھی  برای مثال
 :زند تمام ادعای روافض را بر ھم می

َ�نَا « يِب َحاِزٍم َحدَّ
َ
بَاَن بِْن أ

َ
ِفْرَ�ايِبُّ َ�ْن أ

ْ
َ�نَا ال َعْسَقَالِ�ُّ َحدَّ

ْ
ُد ْ�ُن َخلٍَف ال ُ�َمَّ

اِب َخَطَب  َطَّ
ْ
ا َوِ�َ ُ�َمُر ْ�ُن اخل يِب بَْ�ِر بِْن َحْفٍص َ�ْن ابِْن ُ�َمَر قَاَل لَمَّ

َ
َ�ْن أ

ُ َعلَ  :انلَّاَس َ�َقاَل  ِ َص�َّ ا�َّ ِذَن نَلَا يِف الُْمتَْعِة ثََالثًا ُ�مَّ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
يِْه وََسلََّم أ

تِیَِ� 
ْ
ْن يَأ

َ
 أ

َّ
َِجاَرِة إِال

ْ
 رمََجْتُُه بِاحل

َّ
َحًدا َ�تََمتَُّع وَُهَو ُ�َْصٌن إِال

َ
ْعلَُم أ

َ
 أ

َ
ِ ال َمَها َوا�َّ  َحرَّ

َحلََّها َ�ْعَد إِذْ 
َ
ِ أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْرَ�َعٍة �َْشَهُدوَن أ

َ
َمَها بِأ  .١»َحرَّ

ی از ابان بن ابی حازم بمحمد بن حسن العسقالنی حدیث گفت از فریا«
 سکه گفت: موقعی که عمر بن خطاب باز ابی بکر بن حفص از ابن عمر

به ما  ج گفت: ھمانا رسول خداو  خواندخطبه  برای مردم به خالفت رسید
به خدا ی متعه در سه مرتبه داد سپس آن را حرام اعالم کرد.  اذن و اجازه

خواھم سار اگر بدانم کسی متعه کرده است و محصن بوده او را سنگ سوگند
حرام  را آن که بعد از آن ج که چھار شاھد بیاورد که رسول خدا . مگر اینکرد

 آن را حالل کرده است.اعالم کرده بود 
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 ٤٥  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

آن  متبا بیان حر سعمره سیدنا پر واضح است ک ،طبق این روایت
و اشاره به کند  با مردم اتمام حجت می ،و اعالم آن به مردم ج توسط پیامبر

طور نیست که بدون  و اینکند  سه نوبت در مباح و حرام شدن متعه می
 کند. نھین را آد شخصی دلیل شرعی و با اجتھا
 سگفتار عمربا  شاست که عدم اختالف اصحاب مشخص و واضح

چراکه ھمه  ؛باشد او می عمل بر تایید یخود دلیل ،ی نساء ی متعه درباره
توجه ھا  آن ر معدود افرادی که به رای و نظرحرام شده است مگ ،دانستند می

و دیگر موافقان نظر وی نیز نتوانستند  بحتی ابن عباس. نخواھد شد
را حرام کرده که پیامبر برای بار سوم آن  چھار شاھد بیاورند که بعد از این

 است مجددا حالل کرده باشد.
گاه اجماع صحابه بر  باشیم و ھیچ شبر ماست که با جماعت اصحاب و

 ،ساست که بعد از سیدنا عمر و دیده نشدهراھی متفق نخواھد شد. گم
که دخترانش  دیده نشده استتور به متعه بدھد و بیاید و دس سسیدنا علی
 کنندگان بدھد. را به متعه
مردم اگر کسی از شما ای « :گوید روزی بر باالی منبر می سعمرسیدنا 
خیزد و  روی ببیند چه خواھد کرد؟ از بین جماعت یکی برمی از من کج

با این شمشیر راستت  :گوید شمشیرش را از غالف بیرون کشیده و می
گوید:  حمد و ستایش خدای را بجای آورده و می سکنم. سیدنا عمر می

کسانی ھستند که کج روی عمر را با شمشیر  ج مت محمدالحمدلله که در ا
 .»کنند اصالح می

کند ولی کسی صدایش ھم در  حال چطور حالل خدا را حرام می
زمین کجا بود؟ ھمین ی  شیر خدا و فاتح خیبر و شکافنده ،آید؟ علی نمی

گاه بودند  ثابت می کند که ادعای شیعه دروغی بیش نیست و مردمی که نا آ



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٤٦

بعد از  سحجت نخواھد بود و سیدنا عمر شبر سواد اعظم صحابهھا  آن عمل
ن را حرام اعالم کرده است با آ ج م حجت و بیان احادیثی که پیامبراتما

گوید در زمان پیامبر و ابوبکر  تی که مییمردم اتمام حجت کرده است. و روا
د که ھل به نسخ شدن آن داشتنم مربوط به کسانی است که جیدکر متعه می

 گاه کرد.آنان را آعمر 
 آمده است: در روایتی دیگر

بن املنذر وابليهيق من طر�ق سالم بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه اوأخرج «
ما بال رجال ينكحون هذه  :صعد عمر املنرب فحمد اهللا وأث� عليه ثم قال :قال

 .١»ال أو� بأحد ن�حها إال رمجته عنها جاملتعة بعد ن� رسول اهللا 
 ابن منذر و بیھقی این حدیث را از طریق سالم بن عبد الله بن عمر از پدرش«

سپس  ه،که گفت: عمر باالی منبر رفت و حمد ثنای خداوند را کرد اند روایت کرده
آن  ج دھند بعد از آنکه پیامبر مردم را چه شده است نکاح متعه را انجام می :گفت

متعه کرده است رجمش خواھم اح ھرکس را ببینم که نک را نھی کرده است.
 .»کرد

گوید که این عمل در زمان  به مردم می سدر این روایت نیز سیدنا عمر
و نگفته  ن را به خود نسبت نداده استآ تحریمیامبر حرام شده است و پ

 کنم. است که من با اجتھاد خود از این به بعد متعه را حرام اعالم می
، او تنھا نقل اتفاق تاریخی که در باال آمد ساللهو در روایت جابر بن عبد 

گاھی  می کند. به این معنی که ن زمان را میآ گوید متعه به خاطر عدم آ
شد اما عمر بن  انجام می سو ابوبکر ج بعضی بر نسخ آن در زمان پیامبر

گاھان را کند و نا کند و حدیث نقل می برای مردم بیان می بعدا سخطاب آ

                                                           
 لد:ج( )٢٦١٠(باب نکاح المتعه  ،لبیھقیلالسنن  )،١٤١: ص ،١٢ لد:ج(فتح الباری  - ١
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 ٤٧  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

گاه می خالفت نکرد. ولی شیعه با عینک بدبینی و ھم با او مکند. و کسی  آ
اشتباه  سپسقیقا نصف خالی لیوان و د و کردهخواھانه به روایت نگاه  شھوت

 بیند. جریان را می
 دباء راغب اصفھانی آمده است:در محاضرات األ :گوید یعه میش

بعمر بن قال حييى بن أكثم لشيخ بالبرصة: بمن اقتديت يف جواز املتعة؟ قال: «

. قال: كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟ قال: ألنّ اخلرب الصحيح أنّه س اخلطاب

مهام عليكم  اهللاَ صعد املنرب فقال: إنّ  ورسوله قد أحالّ لكم متعتني وإينّ حمرّ

 .١»وأعاقب عليهام. قبلنا شهادته ومل نقبل حتريمه
ه از چه در جواز متع :وخ در بصره گفتیاز ش یکیثم به کبن أ ییحی«

که عمر از  چگونه و حال آن :پرسید. از عمر :؟ گفتیکن یت میتبع یکس
ح یت صحیچون روا :گفت ؟ن مردمان در مورد متعه بودیترریگ سخت

متعه را حالل  دو یخداوند و رسول و :منبر رفت و گفت یباال یو د:یگو یم
 شخص راانجام آن دو،  یکنم و برا یرا بر شما حرام مھا  آن کردند و من
ت آن از نظر خدا و یدر مورد حل( ؛ پس ما شھادتش راکنم مجازات می

 .»میم اما حرام کردنش را (توسط عمر) قبول ننمودیرسولش) قبول کرد
سند ندارد و در تضاد آشکار با روایات  اصال پاسخ: این روایت و نقل و قول

با دلیل  سباشد و ثابت شد که سیدنا عمر می ،که در باال آورده شد یصحیح
  و برھان بر مردم اتمام حجت کرد.
 که در کتب حدیثی تراز اول دارای سندیحال ما چطور روایات صحیح و 

، گویی که برای نقل خود اصال سندی ھم ندارد را برای کتاب قصه آمده است
زند.  دست و پا و داد می ،؟ و البته دروغ بودن این نقل و قول از دوررد کنیم

                                                           
 .)٣/٢١٤دباء (محاضرات األ - ١



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٤٨

 ث و درنگ بر روی چنین روایتی نیست.و نیازی به مک
بوده  یشیع راغب اصفھانی معتزلی و حتیکه ھمچنین گفته شده است 

 طور. و شیخ بصره نیز ھمین است.

 شیعه دیگر ی شبهه

 .شقيّ عمر هنى عن املتعة ما زنى إال  نَّ ألوال  :بررسی روایت

نقل  سیر مومنان علیرشان از امیدر تفس یوطیو س یر طبریابن جر
 کنند که فرمود: یم

هنى عن املتعة ما زنى  عمر نَّ ألوال «: حلكم قال : قال عيل ريض اهللا عنهعن ا

 .»شقيّ  إال

جز  ،کرد ینم یاز متعه نھ اگر عمر«فرمود:  سکه علی گوید حکم می
 .١»کرد یافراد بدبخت زنا نم

 پاسخ: 
اھل که از نظر  عالوه بر اینقبل از ھر چیز منقطع است و این روایت 
شناسان شیعه نیز مردود و موضوع و  باشد حتی از نظر رجال سنت دروغ می

 .استدروغ 
باشد که ثقه نیست و مورد طعن  ه میبراوی این روایت حکم بن عتی

 .است دیگر علمای شیعهو اردبیلی حلی 

 .٢»مد الكويف الكندي موىل زيدي برتياحلكم بن عتيبة أبو حم«قال الطويس: 

                                                           
، تفسیر أبی حیان )٣/٢٠٠(رازی  ثعلبی، تفسیر ، تفسیر)٥/٩(تفسیرالطبری  -١

 .) با چند طریق٢/١٤٠(، تفسیر النیسابوری، الدر المنثور )٣/٢١٨(
 .رجالش آن را ذکر کرده است ١٧١در صفحه:  -٢



 ٤٩  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 .١»احلكم بن عتيبة مذموم من فقهاء العامة«وقال احليل: 
 »حکم بن عتیبه از جانب فقھای اھل سنت، مذموم است« گوید: حلی می

مجھولین و به که  را در رجالش در قسم دومابن داود الحلی این راوی 

 احلكم بن عتيبه« گوید: اش می و درباره ، آورده استاختصاص دارد مجروحین

 .٢»زيدي برتي
 .»زیدی بتری است ی از فرقه عتیبه،حکم بن «

 .٣»رو الكيش يف ذمه روايات كثرية«وقال األردبييل: 
 .»دارد بسیاریالکشی در ذم او روایات  :گوید اردبیلی می«

 آورده است. ، روایتیاز طریق مفضل بن عمر مجلسی ھم در بحار االنوار

قال املتعة  يا موالي فاملتعة«: ÷عن املفضل بن عمر يقول املفضل للصادق

: لعن اهللا ابن اخلطاب فلواله ما زنى إال ÷حالل طلق... وقول أمري املؤمنني

 .٤» غناء يف املتعة عن الزناشقي أو شقية ألنه كان يكون للمسلمني

گفت: ای موالی من در  ÷از مفضل بن عمر روایت است که به صادق«
.. و امیر مورد متعه به من بگو؟ ایشان گفت: متعه حالل و آزاد است.

فرمود: خدا ابن خطاب را لعنت کند اگر او نبود جز زن و  ÷المومنین علی
کرد چرا که در آن صورت مردم  مرد شقی و بدبخت کس دیگری زنا نمی

 .»کردند خود را با متعه از زنا مستغنی می

                                                           
 .رجال خود آورده است ٢١٨:  در صفحه -١
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 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٥٠

أبو حممد اجلعفي الكويف،  :قال النجايش: املفضل بن عمر أبوعبد اهللا وقيل«

فاسد املذهب! مضطرب الرواية ال يعبأ به وقيل: أنه كان خطابيا وقد ذكرت له 

 .»مصنفات ال يعول عليها وإنام ذكره للرشط الذي قدمناه له
فاسد  که وی گوید می ،٣٦٠- ٣٥٩ص ٢جلد  رجالش در نجاشی ھم«

 .»است یةو مضطرب الروا المذھب
أبوداود  و در رجالش یحل و یمجمع الرجال للقھبائ در یابن الغضائر

او ضعیف و از غالة است و جایز نیست حدیثش نوشته «: گویند می یالحل
 .»دشو

املفضل بن عمر اجلعفي أبو عبد اهللا ضعيف متهافت مرتفع القول خطايب «

وقد زيد عليه يشء كثري ومحل الغالة يف حديثه محال عظيام وال جيوز أن يكتب 

 .١»هحديث
 است هیخطاب ی فرقه واز اعتبار یب فیضع أبوعبدالله یالجعف عمر بن المفضل«

 و ردندک استفاده ادیز او ثیاحاد از غالة و شده گفته درموردش یادیز یزھایوچ
 .»شود نوشته او ثیاحاد ستین زیجا

ورو روايات غري نقية الطريق يف مدحه وأورد الكيش «وقال األردبييل: 

وأحاديث تقتيض  ،مدحه والثناء عليه لكن طرقها غري نقية كلها أحاديث تقتيض

 .٢»فاألوىل عدم االعتامد واهللا أعلمذمه والرباءة منه وهي أقرب إىل الصحة 
 ؛خالی از اشکال نیستندکه روایاتی در مدحش آمده است  :گوید اردبیلی می«

 ثیاحاد نیا طرق أما دارد او بر وثنا مدح یاقتضا هک ردهک رکذ را یثیأحاد یشک
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 ٥١  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

و آمده است به روایاتی که در ذم و برائت جستن از ا ،و در کلست ین علت از یخال
باشد. و الله  تر است و اوال در عدم اعتماد کردن به او می صحت و درستی نزدیک

 .»اعلم

أبو « :ر از اسماعیل بن جابز آورده استبکشی ھم با سند صحیح و معت

وقل له يا كافر يا مرشك ما تريد إىل ابني تريد أن : ائت املفضل گفت عبد اهللا

 .١»؟تقتله
؟ آیا خواھی از پسر من چه میای مشرک  ،ای کافر :بگو برو و مفضل نزد«

 .»خواھی او را بکشی؟ می
 ،پس روایتی که در نزد شیعه مردود است و کذب بودن آن واضح است

 در لباس اسالم برای شد و زنا رای روافض باگرای تواند دلیلی برای شھوت نمی
 جایز کند.ھا  آن

ی  دانیم و برای اقامه نداشته و حجت نمی شیعه را قبول ھای ما کتاب
نه از  دلیل بیاورند بر حالل بودن صیغه اید از کتب حدیثی ماب ،حجت
شان بسیار خراب است و حدیث  ھای وضع کتاب ؛ زیرا کهخودشان ھای کتاب

کنند و با  نیز حمل بر تقیه می کند می صحیحی را که بر حرمت صیغه داللت
  برای ما حجت خواھد بود؟ھا  آن کتاب این حال چگونه

                                                           
 .)٣٢٢رجال کشی (ص:  - ١



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٥٢

 عد بن ابی وقاص و متعه نزد ویس؛ شیعه دیگر ی شبهه

 همتعه کرد : در منابع زیر آمده که سعد بن ابی وقاص،گوید شیعه می
 .است

 دار چاپ ،التمتع جواز باب ،الحج کتاب ،٨٩٨ :ص ،٢لد: ج مسلم حیصح
 .روتیب یالعرب التراث اءیاح

 ...و مصر قرطبه ۀموسس چاپ ،١٨١: ص ،١لد: ج حنبل بن أحمد مسند
 پاسخ:

 در صحیح مسلم آمده است:

َ�نَا« ىِب  َواْ�نُ  َمنُْصورٍ  ْ�نُ  َسِعيدُ  وََحدَّ
َ
يًعا ُ�َمرَ  أ َفَزارِىِّ  َعِن  مَجِ

ْ
 َسِعيدٌ  قَاَل  ال

َ�نَا نَا ُمَعاِوَ�ةَ  �ْنُ  َمْرَوانُ  َحدَّ ْخرَبَ
َ
ُت  :قَاَل  قَیٍْس  بِْن  ُ�نَيْمِ  َ�نْ  اتلَّيِْ�ُّ  ُسلَيَْمانُ  أ

ْ
ل
َ
 َسأ

ىِب  �ْنَ  َسْعدَ 
َ
ُعُرِش  اَكفِرٌ  يَْوَمئِذٍ  وََهَذا َ�َعلْنَاَها :َ�َقاَل  الُْمتَْعةِ  َعِن  س َوقَّاٍص  أ

ْ
. بِال

ةَ  ُ�يُوَت  َ�ْعِ�   .١»َمكَّ
 :گفت ؛ی متعه پرسیدم از سعد بن ابی وقاص درباره :غنیم بن قیس گفت«

 .٢»معاویه آن زمان کافر بوداو یعنی دادیم و  انجام می
که متعه در ابتدای اسالم و قبل از فتح  این روایت تصریح دارد بر این

ای به  شد. و ھیچ اشاره ، زمانی که ھنوز معاویه مسلمان نبود، انجام میمکه
قبل از فتح مکه  دانند که جنگ خیبر و ھمه می .ردبعد از حرام شدن آن ندا

قبل از فتح مکه که ھنوز مباح  سرخ داده است. پس سعد بن ابی وقاص
و عمل زمان حالل بودن  ده است. و سپس بعد از آن حرام شدبود متعه کر

                                                           
 )٣٠٢٨مسلم ( -١
که امام نووی در شرح مسلم آورده و از سیاق و سباق  منظور از این متعه ھمچنان -٢

ی سال ھفتم ھجری؛  اشاره به عمرهآید، عمره است و  حدیث و احادیث مشابه برمی
 زمانی که ھنوز معاویه مسلمان نشده بود، دارد. (مصحح)



 ٥٣  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

در زمان  سسیدنا علی طور که در باال آمد، شود ھمان دلیل حساب نمی
 نوشیده است. بودن شراب، آن را حالل

کردیم و در آن زمان  گفت که متعه می می ساما اگر سعد بن ابی وقاص
حرام اعالم شدن متعه  شد که معاویه اسالم آورده بود آن وقت ثابت می

 اند. صحیح نبوده
ارتباط بود. عمل شیعه  بسیار بی ،پس روایتی که شیعه به آن چنگ زد

دست و  ی نجات خود آخرینق شده و براباشد که در آب غر مثل شخصی می
زند. شیعه نیز برای اثبات متعه به ھر چیزی استناد  پاھای خود را می

چیزی که به آن استناد کرده است در رد خودش  که خبر از این کند بی می
 باشد. می

 وی نزد متعه و جریج ابن؛ شیعه دیگر ی شبهه

 :داشت ای صیغه زن ٩٠ ،جیجر بن الملک عبد بن زیالعز عبد

 ير جريج ابن كان :يقول الضبي جريرا سمعت زنيج غسان أبو قال« -١

 يغلط لئال أسامئهن يف أوالده إىل عهد إنه :وقيل مرأةا بستني تزوج املتعة

 .»باملتعة أبوه نكح مما واحدة ويتزوج منهم أحد
 و کرد متعه ،زن ٦٠ با او. بود متعه تیحل جیجر ابن نظر :گفت یم ریجر

 شانیا از یکس مبادا تا گفت اوالدش به را شانیا نام او که است شده گفته
 ازدواج ،بود کرده متعه شانیا با پدرش که یزنان از یزن با و افتاده اشتباه به

 ١»!!!کند

 استمتع :يقول الشافعي سمعت احلكم عبد بن اهللا عبد بن حممد وقال« -٢

                                                           
 .)٦/٣٣١عالم النبالء (أ سیر -١



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٥٤

 اطلبً  شريج بأوقية الليل يف حيتقن كان إنه حتى امرأة بتسعني جريج ابن

 .١»للجامع
 او یحت کرد؛ متعه زن ٩٠ با جیجر ابن: گفت یم که دمیشن یشافع از«
 »!!!کند یکینزد بتواند تا کرد یم هیتنق خود به کنجد روغن ظرف کی ھا شب

 پاسخ:
ابن جریج در آخر عمر خود از متعه رجوع کرد و به حرام بودن آن پی 

 ٢برده است.
 :آورده است مسندشدر  یاالسفرائن إسحاق بن عقوبی عوانة یأب امام

 عبد حدثنا: قاال طالب، أيب بن وحييى الصغاين، إسحاق بن حممد حدثنا«

 أن عمر، بن العزيز عبد عن جريج، بن امللك عبد أنبا: قال عطاء، بن الوهاب

 كنا إذا حتى ،ج اهللا رسول مع خرجنا: قال أبيه، عن حدثه، سربة بن الربيع

 بربدين، امرأة إىل عمي وابن أنا فجئت: قال. النساء هبذه استمتعوا: قال بعسفان

. كربد برد: قالت. منه أشب أنا وإذا بردي، من خري عمي ابن برد فإذا فنظرت

 الرتوية، يوم كان إذا حتى ا،أيامً  الربد ذلك عىل منها فاستمتعت فتزوجتها،: قال

 قد اهللا وإن املتعة، هبذه أمرتكم كنت إين أال: فقال والركن احلجر بني  ج النبي قام

 بقي كان وإن إليها، يرجع فال امرأة، من استمتع كان فمن القيامة، يوم إىل حرمها

 أين اشهدوا: يومئذ جريج ابن قال شيئا أعطاها مما منها يأخذ فال يشء، أجله من

 .٣»هبا بأس ال فيها أروي حديثا عرش ثامنية بعد عنها رجعت قد
                                                           

 .)٦/٣٣٣سیر اعالم النبالء ( - ١
القرآن  أحکام )،٣/٢٧( اآلثار معانی شرح )،٥/٢٠٢( مسلم صحیح علی النووی شرح - ٢

 .)٢٠٣(ص:  مقدسی المتعة نکاح تحریم )،٢/١٨٧( جصــاص
 .)٣/١٦٠)، التلخیص الخبیر (٤٠٨٧)، (ش: ٣/٣١مسند ابوعوانه ( - ٣



 ٥٥  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

خارج  ج کند که گفت: ھمراه با رسول خدا روایت میربیع بن سبره از پدرش «
گوید:  که به عسفان رسیدیم، ایشان فرمود: با این زنان متعه کنید. می شدیم تا این

ی پسر عمویم از مال من  قطیفه نزد زنی رفتیم قطیفه من و پسر عمویم با دو
ھا مثل ھم است.  تر بودم؛ زن گفت: قطیفه زیباتر بود ولی درعوض، من از او جوان

میان  جگوید: با وی ازدواج کرده و از او استمتاع کردم تا روز ترویه که پیامبر 
گاه باشید که من قبال شما را به متعه امر  حجر و رکن ایستاده و فرمود: بدانید و آ

کردم و خداوند متعال آن را تا روز قیاکت حرام قرار داده است پس ھرکس زنی  می
داشته، بسوی او بازنگردد و اگر ھنوز از مدت متعه مقداری باقی را در نکاح متعه 

 ابن جریج روزی گفت:مانده باشد، از آنچه که به وی داده، چیزی پس نگیرد. 
اش روایت  حدیث درباره ١٨که  شاھد باشید که من برگشتم از نکاح متعه بعد این

 .»مشکلی ندارد متعه که م مبنی بر اینکرده بود
و پیروان قول از مذھب اھل مکه مردم را  ،ی قدیمعلما ،در ضمن

و مردم را از  کردند و ھمچنین بر حذر می ی متعه درباره بعباس ابن
و  کردند ، برحذر میمذھب اھل کوفه در مورد نبیذ و پیروان قول ابن مسعود

 .موسیقیی  ھمچنین از اھل مدینه درباره
حرمت نکاح موقت  دالیل محکمی که در موردو طبق روایات صحیح و 

به  عمل این افراددیگر جایی برای شبھه باقی نخواھد ماند. و  ،آورده شد
 باشد. نان به حرمت متعه میخاطر جھل آ



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٥٦

متعه  ببنت ابی بکراسماء آیا ؛ شیعه دیگر ی شبهه
 ؟!!کرده است

 قال القريش مسلم عن شعبة حدثنا قال داود أبو حدثنا :قال يونس حدثنا«

 عهد عىل فعلناها :فقالت النساء متعة عن فسألناها بكر أيب أسامء بنت عىل دخلنا

 .١»ج  رسول اهللا
ی  بر اسماء بنت ابی بکر وارد شدیم و از او درباره :گوید مسلم می«

انجام  ج در عھد رسول خداآن را  :گفتوی  ؛ی نساء پرسیدیم همتع
 .»دادیم می

 پاسخ:
تر  چند سال بزرگ لعایشهو از  باشد می باسماء خواھر عایشه

ترین عرب بر رگی است و زبیر ھم از سخت ساست. و ھمسر او زبیر بن عوام
 غیرت و ناموس بوده است.

  شان ھمراه ھایی بود که صحابه زنان ی نساء در جنگ ھمچنین متعه
 نبوده است.ھا  آن

 با چه کسی؟ این است که سوال متعه کرده، لاگر اسماء
بستر  به غزوه رفته بود (که نرفته) خب با ھمسر خود ھم لاگر اسماء

ی آنان شود. آیا این جریان با  که با دیگر سربازان و متعه شده است نه این می
 ؟ عقل سازگار است

                                                           
 .)٢٢٨الطیالسی (ص:  داود سلیمان بن أبی مسند - ١

 



 ٥٧  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 بکند که زن و شوھری یعنی اسماء و زبیر آیا اسالم این را قبول می
نان وارد آھر دو در غزوه حضور داشته باشند سپس اصحاب فشار شھوت بر 

برود و دنبال زنی از  ،شود و به جای اینکه زبیر با ھمسر خود ھمبستر شود
ی دیگر  ھمسر خود نرود و اسماء نیز متعه قبایل اطراف بگردد ولی نزد

 !!سربازان شود؟
 رار است:مردود است و روایت صحیح از این قاین روایت پس 

َ�نَا« دُ  َحدَّ َ�نَا َحاتِمٍ  �ْنُ  ُ�َمَّ َ�نَا ُ�بَاَدةَ  ْ�نُ  َرْوحُ  َحدَّ  ُمْسِلمٍ  َ�نْ  ُشْعبَةُ  َحدَّ
ُقرِّىِّ 

ْ
ُت  :قَاَل  ال

ْ
ل
َ
َجِّ  ُمتَْعةِ  َ�نْ  عنهما اهللا رىض َ�بَّاٍس  اْ�نَ  َسأ

ْ
َص  احل  ِ�يَها فَرَخَّ

َ�ْ�ِ  اْ�نُ  َوَ�نَ  مُّ  َهِذهِ  :َ�َقاَل  َ�نَْها َ�نَْ�  الزُّ
ُ
َ�ْ�ِ  ابِْن  أ ُث  الزُّ َدِّ

ُ
نَّ  حت

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ج ا�َّ

َص  لُوَها َعلَيَْها فَاْدُخلُوا ِ�يَها رَخَّ
َ
ةٌ  فَإَِذا َعلَيَْها فََدَخلْنَا :قَاَل  فَاْسأ

َ
 َضْخَمةٌ  اْمَرأ

َص  قَدْ  :َ�َقالَْت  َ�ْميَاءُ  ِ  رَُسوُل  رَخَّ  .١»ِ�يَها وسلم عليه اهللا ص� ا�َّ
 »ی حج متعه«ی  بارهدر  باز ابن عباس گوید: میمسلم القری «

کرد. پس گفت این  از آن نھی می ببه آن اجازه داد و ابن زبیر پرسیدم و
به آن  ج که پیامبر گوید از پیامبر حدیث میمادر عبد الله ابن زبیر است که 

نزد او  :و از او بپرسید. گفت رخصت داده است پس نزد او رفتهاجازه و 
به آن اجازه داده  ج او زنی تنومند و کور بود و گفت که پیامبر رفتیم؛
 »است.

طور که در صحیح  ھمان است »ی حج متعه«ی  روایت دربارهپس این 
 آمده است. ی حج در باب متعه ، این روایتمسلم

که در مسند الطیالسی متعه نساء آمده است در واقع اشتباه مسلم  و این
 حج. ی ی نساء را گفته یا متعه که متوجه نشده است که آیا متعه باشد القری می

                                                           
)، مستخرج ابونعیم ٢٤/٧٧)، مجمع البیر طبرانی (٦/٣٤٨)، احمد (٢/٩٠٩مسلم ( -١

)١/٣٤١(. 



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٥٨

و در حدیث بعدی از صحیح مسلم آمده  کردهبه این موضوع تصریح  وی
 گوید: است که می

َ�نَاهُ « َ�نَا الُْمثَ�َّ  ا�ْنُ  وََحدَّ َ�نَاهُ  ح الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  َحدَّ ارٍ  ا�ْنُ  وََحدَّ َ�نَا �َشَّ  ُ�َمَّدٌ  َحدَّ
يًعا - َجْعَفرٍ  اْ�نَ  َ�ْعِ�  - ا اإلِْسنَادِ  بَِهَذا ُشْعبَةَ  َ�نْ  مَجِ مَّ

َ
 َحِديِثهِ  فىَِف  الرَّمْحَِن  َ�بْدُ  فَأ

َجِّ  ُمتَْعةُ  َ�ُقْل  َولَمْ  الُْمتَْعةُ 
ْ
ا. احل مَّ

َ
ْدرِى الَ  ُمْسِلمٌ  قَاَل  ُشْعبَةُ  قَاَل  َ�َقاَل  َجْعَفرٍ  ا�ْنُ  َوأ

َ
 أ

َجِّ  ُمتَْعةُ 
ْ
وْ  احل

َ
 .١»النَِّساءِ  ُمتَْعةُ  أ

ی حج.  و نگفته است متعه در حدیث عبد الرحمن فقط لفظ متعه آمده است«
ی حج را  دانم که متعه نمی :مسلم القری گفت :شعبه گفت :گوید عفر میو ابن ج

 .»ی نساء گفت یا متعه
ی  متعه ،باشد و صحیح مسلم القری می سویباره اشتباه از  پس در این

که خود  با وجود این لو با عقل نیز سازگار نیست که اسماء استحج 
 متعه شده باشد. ،ھمسر دارد

 ی متعه ذهب مالک بن انس دربارهم؛ شیعه دیگر  ی شبهه

 .»ملالك قوالن الكراهة أو للتحريم النهي أن ويف«
 ای است راھتک یبرا) متعه و االغ گوشت خوردن از( ینھ هکنیا در«

 .٢»دارد قول دو کمال حرمت
گوشت االغ است و متعه را از خود اضافه به مربوط تنھا پاسخ: این جمله 

 اید. کرده
 اصل عبارات چنین است:

                                                           
 .)٣٠٦٥مسلم، باب متعه حج، (ش:  - ١
 .)٣/١٩٨الزرقانی (شرح  - ٢



 ٥٩  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 والنون اهلمزة بفتح األكثر رواه :عياض قال) اإلنسية احلمر حلوم أكل (وعن«

 وال الناس والكرس بالفتح واإلنس النون وسكون اهلمزة بكرس بعضهم ورواه

 وبعض وعائشة عباس ابن عن روي يشء إال أكلها عن بالنهي األخذ يف خالف

 مل أهنا حتريمها علة أن ويف ملالك قوالن الكراهة أو للتحريم النهي أن ويف السلف

 هني هو وقيل روايات جاللة كانت ألهنا أو الظهر فناء خوف أو قسمت تكن

 .»حتريمها مالك عن واملعتمد علة لغري حتريم
آن را با فتح  ،اکثر :گوید گوشت االغ اھلی) عیاض می خوردن در باب«(

و برخی نیز با کسر ھمزه و سکون نون روایت  اند ھمزه و نون روایت کرده
ھای عرب است)  که البته این مساله مربوط به نوع گویش و لھجه (اند  نموده

اختالفی در گرفتن نھی از خوردن آن نیست مگر روایاتی از ابن عباس و 
که این نھی از نوع تحریم است یا  این ،مورد نھیو در  برخی از سلف و عایشه

که علت تحریمش تقسیم شده نبوده یا  در این ، مالک دو قول داردکراھت
تحریم است بدون در نظر گرفتن علت.  ،نھی، ترس از نابودی و گفته شده

 »بله قول معتمد مالک تحریم آن است.

 ی مالک بن انس درباره اول بهۀش
ريُ « سِ تَفْ ةِ ـالْ  وَ تْعَ ولَ  أَنْ  مُ قُ أَتِهِ  يَ رَ مْ َتَّعُ :  الِ ا بِكَ  أَمتَ ذَ نْ  كَ ةِ ـالْ  مِ دَّ ا مُ ذَ نْ  بِكَ لِ  مِ بَدَ  ،الْ

ا ذَ هَ نَا بَاطِلٌ  وَ نْدَ ائِزٌ  عِ نْدَ  جَ الِكِ  عِ وَ  أَنَسٍ  بْنِ  مَ هُ رُ  وَ نْ  الظَّاهِ لِ  مِ  ابْنِ  قَوْ

بَّاسٍ   .١»بعَ
 و زمان فالن یبرا را تو من: شود گفته یزن به هک است آن متعه ریتفس«

 بن کمال و است باطل ما اعتقاد در نیا و نمک یم متعه ،مال مقدار فالن با
                                                           

 .)٥/١٥٢المبسوط سرخسی ( - ١



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٦٠

 .»باشد نیچن ھمنیز  بعباس ابن نظر ایگو و داند یم زیجا را آن ،انس
پاسخ: این صحیح نیست و بلکه اجماع فقھای مالکی بر خالف این را 

 اند برای مثال: گفته

 سمى وإن بعد أو قرب أجل إىل النكاح جيوز وال:] مالك قال[« -١٣٧١

 .١»]حتريمها ج النبي عن ثبت وقد[ املتعة، وهذه صداقاً،
، جایز نیست؛ مدت دراز ای یکنزد وقت تا دار مدت احکن :دیوگ یم کمال«

 از آن میتحر و است متعة احکن ھمان نیوا ندک نییتع یمھر که چه اگر
 .»استشده  ثابت ج امبریپ

 ملا األئمة وعند عندنا باطلة وهي املتعة نكاح وهو توقيته يف السادس الفصل«

 .٢»اإلنسية احلمر حلوم أكل وعن خيرب يوم النساء متعة عن ج هنى املوطأ يف
تعیین وقت نکاح متعه که باطل است در نزد ما و نزد فصل ششم در «
از متعه و خوردن گوشت االغ اھلی  ج که پیامبرچون در موطا آمده  ،ائمه

 .»در روز خیبر، نھی کرد

 أجل إىل باب النكاح

 أو أشهر إىل تزوجها سامه قد بصداق ويل بإذن امرأة تزوج إذا أرأيت: قلت«

 إذا باطل النكاح هذا: مالك قال: قال النكاح؟ هذا أيصلح سنتني أو سنة،

 .»باطل النكاح فهذا اآلجال من أجل إىل تزوجها
 تعیین مھر و درشپ اجازه با یزن با هک یسک مورد در نظرت :فتمگ«

المسمی اما برای چند ماه یا یک سال ازدواج کند، چیست؟ آیا چنین نکاحی 

                                                           
 .)١/٣٠٩تھذیب مسائل المدونه ( - ١
 .)٤/٤٠٥الذخیرة فی الفقه المالکی ( - ٢



 ٦١  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 ینیمع زمان تااو  با رکا است باطل احکن نیا :فتگ کمال درست است؟
 .»است باطل ازدواج نیا ازدواج کند،

 صحيحا النكاح جيعل أم النكاح يبطل شهرا أتزوجك قال إن أرأيت: قلت«

 عن ثبت وقد املتعة وهذه يفسخ باطل النكاح: مالك قال: قال الرشط؟ ويبطل

 .»حتريمها  ج اهللا رسول
 تو با ماه یک برای مدت بگوید: یزن به هک یسک درمورد نظرت :گفتم«

و  حیصح احکن هک نیا ای شود یم باطل احکن نیا ، چیست؟نمک یم ازدواج
 احکن ھمان نیا و شود یم باطل احکن :فتگ کمال فقط شرط باطل است؟

 .١»است شده ثابت ج تحریم آن از سوی رسول خدا هک است متعه

يُّ ـالْ « رِ زِ رَ  امَ رَّ َاعُ  تَقَ مجْ ِ ىلَ  اإلْ نْعِ  عَ احِ  مَ ةِ  نِكَ ْ  املُْتْعَ ملَ َالِفْ  وَ ةٌ  إالَّ  فِيهِ  خيُ ائِفَ نْ  طَ  مِ

ةِ ـالْ  عَ بْتَدِ  .٢»مُ
کاح متعه دارد و جز گروھی از اقرار بر منع ن ،اجماع گوید: المازری می«

 »اھل بدعت کسی مخالف آن نیست

 دوم درباره مالک بن انس بهۀش
الَ « قَ الِكٌ  وَ وَ : مَ ائِزٌ  هُ َنَّهُ  ؛ جَ انَ  ألِ ا كَ وعً ُ ى مَرشْ يَبْقَ رَ  أَنْ  إىلَ  فَ ه يَظْهَ خُ رَ  نَاسِ تَهَ اشْ  وَ

نْ  بَّاسٍ  ابْنِ  عَ ا عَ لِيلُهَ ْ هُ  حتَ بِعَ تَ ىلَ  وَ لِكَ  عَ ثَرُ  ذَ ابِهِ  أَكْ حَ نْ  أَصْ لِ  مِ نِ  أَهْ يَمَ ةَ  الْ كَّ مَ  .٣»وَ

                                                           
: المتوفی( المدنی األصبحی عامر بن مالک بن أنس بن مالک: مؤلف الکبری، المدونة -١

 .)٢/١٣٠أجل، ( إلی األول: النکاح النکاح، ، کتاب)ھـ١٧٩
الجلیل شرح مختصرالخلیل، مولف: خلیل بن اسحاق مالکی، باب نکاح منح  -٢

)٦/٣١٦(. 
 کتاب زیلعی علی بن عثمان محمد ابو الدین فخر الدقائق کنز شرح الحقائق تبیین -٣

 .المتعة باب النکاح



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٦٢

 بوده مشروع ابتدا در رایز ؛است زیجا متعه :دیگو یم أنس بن مالک«
 هک است مشھور .شود مشخص نسخش تا ماند یم یباق نطوریھم پس. است

 هکم و منی اھل از او اصحاب شتریب و دانست می حالل را آن زین عباس ابن
 دانستند. یم زیجا را آن شان،یا از تیتبع به زین

 پاسخ: 
منوال امامان  به ھمین ن و سنت و حدیث صحیح ھستیمما پیروان قرآ

 ،ن و سنت و حدیث صحیحو با قرآ اند مذاھب نیز پیرو قرآن و سنت بوده
 ثابت شده که متعه نساء حرام اعالم شده است.

تا نسخ آن معلوم  استگفته که  قول منتسب به امام مالک مورد در اما 
 شود.  داده می ، به دو صورت پاسخماند ردد حکم حالل بودنش باقی مینگ

حرام شدن متعه را  ،یعنی موطاءدر مسند خویش خود امام مالک  اوال:
که او بی خبر از نسخ آن بوده و تا دلیل بر نسخ  پس ادعای این آورده است

 :رد خواھد شد ،ماند را نبیند حکم به حالل بودن متعه نساء باقی میآن 

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ِشَهاٍب  ابِْن  َ�نْ  َمالِك َ�نْ  َ� « ََسِن  ا�َّ
ْ
دِ  اْ�َ�ْ  َواحل ِّ  بِْن  ُ�َمَّ  بِْن  يلَعِ

يِب 
َ
�ِيِهَما َ�نْ  َطاِلٍب  أ

َ
ِّ  َ�نْ  أ يِب  بِْن  يلَعِ

َ
ُ  ريَِضَ  َطاِلٍب  أ نَّ  َ�نْهُ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َص�َّ  ا�َّ

 ُ ْ�لِ  َ�نْ وَ  َخيرَْبَ  يَْومَ  النَِّساءِ  ُمتَْعةِ  َ�نْ  َ�َ�  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ
ُومِ  أ

ُ
ُُمرِ  حل

ْ
 احل

�ِْسيَّةِ  ِ
ْ

 .١»اإل
خوردن  نساء و ی از متعه ج رسول خدا :گوید می سعلی بن ابی طالب«

 .»منع کرد ،گوشت االغ اھلی

 عن عيل بن حممد ابني واحلسن اهللا عبد عن الزهري أخربنا مالك أخربنا«

 عن ج اهللا رسول هنى: عباس البن قال أنه: جدمها طالب أيب بن عيل عن أبيهام

                                                           
 )٢/٥٤٢مصر ( –الموطا، ناشر: دار احیاء التراث العربی  -١



 ٦٣  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

 .١»اإلنسية احلمر حلوم أكل وعن خيرب يوم النساء متعة

 ی متعه ج گفت: رسول الله ببه ابن عباس سابی طالب علی بن«
 .»نھی کردخوردن گوشت االغ اھلی را نساء و 
 رد شد. ،که از نسخ آن بی خبر بوده ادعای این پس

ن و حدیث صحیح ھستیم و مذھب ما حدیث صحیح ما پیرو قرآ دوما:
است و لو مخالف امامی ھم باشد چرا که پیروی و تبعیت جز برای رسول 

مذمت شده است. و خود  ن و سنتکورانه در قرآلید کورقو ت نیست ج خدا
 :گوید امام مالک می

 الكتاب وافق ما فلك رأي يف فانظروا وأصيب أخطيء �رش أنا إنما« -١

 .٢»فاتر�وه والسنة الكتاب يوافق لم ما و� فخذوه والسنة
 حیصح یا و نمک یم خطا) فقھی مسائل در( و ھستم بشر من ھمانا«

 سنت و قرآن با هک ای مسئله ھر و دیبنگر من و نظر رأی در پس م،یگو یم
 .»دینک کتر را آن ،بود مخالف اگر و دیریبگ داشت موافقت

 .٣» ج انليب إال و�رتك قوهل من و�ؤخذ إال ج انليب بعد أحد لیس« -٢

 مگر نشود ای و شود قبول گفتارش هک ستین ج امبریپ از بعد سکچیھ« 
 .»شود قبول دیبا اش ھمه و شود کتر دینبا وقت چیھ گفتارش هک( ج امبریپ

، امکان قبول و یا رد ج پیامبر غیر از /پس طبق سخن امام مالک
ای که  . و بر فرض محال که انتساب جملهسخن دیگر مردم وجود دارد

                                                           
 ھـ ١٤١٣ اول،: دمشق، چاپ – القلم دار: ناشر الحسن، بن محمد روایة - مالک موطأ -١

 .)٢/٥٢٢( ةم .باب المتع ١٩٩١ -
 .)٢/٣٢الجامع ابن عبدالبر ( - ٢
 .)٢/٩١الجامع ابن عبدالبر ( - ٣



 پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)  ٦٤

، طبق سخن وی عمل کرده دانسته گوید مالک متعه نساء را منسوخ نمی می
نساء را بیان  ی و با توجه به روایات صحیح و متفق علیه که حرمت متعه

رد خواھد شد. ھرچند که کند طبق این قاعده سخن مالک بن انس  می
طور که در ادامه به آن  باشد ھمان نسبت این قول به امام مالک صحیح نمی

 اشاره کرده است ولی شیعه طبق عادت قیچی کرده است.
 در ادامه نوشته است:

يِب  َ�نْ  َ�يِْكٌّ  وَُهوَ «
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
يَعةُ  َذَهبَْت  َو�يَِلْهِ  اخل ْ�رَثَ  وََخالَُفوا الشِّ

َ
 َعِليًّا َوأ

َحابَةِ  ةُ  الصَّ ُجَّ
ْ
نَّهُ  ُروِيَ  َما َعلَيِْهمْ  َواحل

َ
َالةُ  َعلَيْهِ  � َالمُ  الصَّ َمَها{ َوالسَّ } َخيرَْبَ  يَْومَ  َحرَّ

ِّ  ِرَوايَةِ  ِمنْ  يِب  بِْن  يلَعِ
َ
نَّهُ  َوُروِيَ  َعلَيْهِ  ُمتََّفٌق  َطاِلٍب  أ

َ
َالةُ  َعلَيْهِ  � َالمُ  الصَّ  َوالسَّ

مَ  َفتِْح  يَْومَ  َهاَحرَّ
ْ
 بَِقْوهِلِ  �ُِسَخْت :  َ�ْعُضُهمْ  َوقَاَل  بِهِ  �َْسُخهُ  َ�ثَبََت  ُمْسِلمٌ  َرَواهُ  ال

 
َ

ينَ { َ�َعاىل ِ
َّ

  َحافُِظونَ  ِلُفُروِجِهمْ  ُهمْ  َواذَل
َّ

ْزَواِجِهمْ  ىلَعَ  إال
َ
وْ  أ

َ
ْ�َماُ�ُهمْ  َملََكْت  َما أ

َ
 ...}أ

ُ ( َ�تْحٌ 
ُ

َاِب  يِف  فِرِْشتَا اْ�نُ  قَاَل ) إلَخْ  َجائِزٌ  ُهوَ : َمالٌِك  َوقَاَل : قَْوهل
ْ

لِ  ابل وَّ
َ ْ
ِح  ِمنْ  األ  رَشْ

َنَِفيَّةِ  َ�ْعُض  َحاَكهُ  َوَما الَْمَشاِرقِ 
ْ
، َجَوازَِها ِمنْ  َمالٍِك  َ�نْ  احل

ٌ
 اْ�نُ  َوقَاَل  فََخَطأ

ويِجُّ  َوقَاَل  ه ا َغلٌَط  إيَلْهِ  �ِْسبَتُهُ : الُْهَمامِ  ُ   الُْمتَْعةِ  َونَِ�احُ : الرسُّ
َ

 َمالٍِك  ِعنْدَ  َ�ُوزُ  ال
ِخَ�ةِ  يِف  َذَكَرهُ  ِة، قَْوُل  وَُهوَ : قَاَل  الَْماِلِكيَّةِ  اذلَّ ئِمَّ

َ ْ
اِف  َصاِحِب  َوَ�ْقُل  األ َكشَّ

ْ
 َ�نْهُ  ال

نْ  ُصوَرتُهُ  الَْمنَافِعِ  َوِ�  ه ا َسْهوٌ 
َ
ةَ  َهِذهِ  ُخِذي َ�ُقوَل  أ َعرَشَ

ْ
َ�َمتَّعَ  ال

َ
وْ  بِك ِأل

َ
  أ

َ
 ْستَْمِتعَ ِأل

وْ  بِك
َ
يَّاًما بِنَْفِسك َمتِِّعيِ�  أ

َ
نْ  الُْمَؤقَُّت  َوانلِّاَكحُ  �

َ
جَ  أ ةً  َ�زَتَوَّ

َ
 َشاِهَديِْن  �َِشَهاَدةِ  اْمَرأ

ةَ  يَّامٍ  َعرَشَ
َ
وْ  �

َ
وْ  َشْهًرا أ

َ
ْوََها َسنَةً  أ

َ
َفْرُق  َو�

ْ
ِج  لَْفِظ  بِِذْكرِ  َوال َوُّ  ُدونَ  الُْمَؤقَِّت  يِف  الزتَّ

َهاَدةِ  َوَ�َذا الُْمتَْعةِ   ُمتَْعٌة، ُمَؤقٍَّت  نَِ�اٍح  لُكُّ  الُْمِحيِط  َوِ�  الُْمتَْعِة، ُدونَ  ِ�يهِ  بِالشَّ
 : ُزفَرُ  َوقَاَل 

َ
  الُْمتَْعةُ  تَُ�ونُ  ال

َّ
 .»بِلَْفِظَها إال

نیز چنین حکایت شده و شیعه چنین مذھبی دارد و  ساز ابی سعید خدری«
از چه را که  آنھا  آن حجت است بر و اند مخالفت ورزیده شبا علی و اکثر صحابه



 ٦٥  پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

که در روز خیبر حرام اعالم  سعلیدر روایت سیدنا اند پیامبر خدا روایت کرده
و روایت شده که درفتح مکه نیز (برای ابالغ مجدد)  متفق علیه است وشده است 

قولی که  حرام اعالم کرده و مسلم روایت کرده. پس نسخ آن ثابت است (بر خالف
به مالک نسبت داده شده که تا نسخ آن ثابت نگردد حالل خواھد بود) و بعضی 

. نندک یم حفظ را خود عورت و کسانی که«گویند با این آیه نسخ شده است  می
 ...»ستین شانیا بر یسرزنش و لومه صورت نیا در هک خود، زانینک و زنان از مگر
خر) ابن الفرشتا در باب جایز است تا آ ه مالک گفته است که(قول او که گفت فتح

از مالک در جواز متعه روایت اول در شرح المشارق و آنچه که بعضی حنفیه 
غلط است. و  ،نسبت این اقوال به مالک :گوید ھمام میاند خطا است، ابن  کرده

 گوید: نکاح متعه نزد مالک جایز نیست. السروجی می
افض دنبال حرمت متعه با حدیث صحیح ثابت شده است و رو در نتیجه،

گردند و از روایات صحیح و  و فتاوای اشتباه میاقوال و روایات مجعول 
 کنند. پوشی می فراوانان چشم

ن و سنت و ترک تعصب و تقلید کور کورانه را آخداوند توفیق عمل به قر
 ی ما عنایت فرماید. به ھمه

 اهللا ةوالسالم عليكم ورمح
 مجاھد دین
١٣٩١.١٢.١٨ 
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