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 بررسی روایات تسنن وتشیع درباره نکاح مؤقت
 

  پوهندوی دکتور احسان الحق " نیازی"  و ار"ـیـقـ" ح نـمـرحـار فضل الـوهنیـپ

 
 خالصه

و تحلیل  اختالف زیاد تر روی روایت ل است وتشیع حال نزد اهل تسنن حرام و نزد اهل بهقت ؤنکاح م
 .حدیث است که در آینده پیشکش شما خواهم کرد

قبل ازینکه موضوع نکاح موقت را مورد بحث قرار دهیم باید سه مطلب اساسی را در رابطه به دو مذهب 
وقتی ما به  است که یعنی شیعه و سنی خوب بدانیم. اول به خوانندگان سنی و شیعه به عرض برسانم این

تاریخ اسالم نظر می افگنیم یک واقعیت را در می یابیم و آن این است که شیعه و سنی به شکل گسترده آن 
تبارز کرد نه پیش ازآن. خواه مخواه اختالفات فکری در مورد خالفت که کی  بعد از شهادت امام حسین 

به شکل که امروز مطرح  مذهب سنی و شیعه و همیزد ، موجود بود و اما فق باید به کرسی خالفت تکیه
 که از نگاه اسالم شناسی یعرض اندام کرد نه پیش تر از آن. مطلب دوماست بعد از شهادت امام حسین 

وباید دالیل  استامام حسین  و به مطالعات ما ارتباط میگیرد موضوع شهادت سیاسی خیلی با اهمیت است

به سه دلیل به شهادت رسید: اول که دین َجد خود را ن امام حسیبدانیم. عمدۀ شهادت آن زعیم بزرگوار را 
زد مانند امروز. دوم عدالت سیاسی را  عدالتی موج میکه اساس آن عدالت اجتماعی بود، احیا کند زیرا بی

 در آنجمله بود احیا کند و نگزارد تا نظام سیاسی اسالم از هم حضرت علی  که خلفای راشدین که پدرش

دست یک خانواده و یا یک قوم انحصار پیدا کند زیرا اشتباه سیاسی بزرگ همین بود که الری به مردم سا
خانوادگی تعلق گرفت. سوم مبارزه امام بر علیه نه  نظام مسیر خالفت یعنی مردم ساالری از نگاه سیاسی به

نکنید و همکاری با  عتبی فاسد با یک نظام تنها فساد سیاسی و اجتماعی بود بلکه به جهانیان آموخت که

یکی از بزرگترین شاگردان مکتب امام حسین  :همچو نظام خالف عدالت و اخالق اسالم است. امام ابوحنیفه 
 با دستگاه فاسد عباسی ها همکاری نکرد و راه زندان شد و در زندان جان به حق  زیرا رودبه شمار می

دستگاه فاسد وهمکاری با یک دستگاه فاسد ت به یک د که بیعبه ما می آموزان سپرد. شهادت امام حسین

شود و از دید قرآن ، ظلم برابر به شرک است. اما خالف موازین اخالقی و سیاسی اسالم است و ظلم تلقی می
تر و جالب کنندبینیم که به خاطر زر و سیم و قدرت، شیعه و سنی با نظام های فاسد همکاری میامروز ما می

زند و نوحه شیعه با نظام فاسد همکاری میکند و اما در روز عاشورا به سینه سینه خود میزا یک عده اینکه

یعنی بی  ءدر روز عاشورا تفاوتیاهمیت است. معنی این بی، بیها این روزمیکند. و برای عده زیاد سنی 
تنها یک کشور  عدالت نهادی ، و تفاوتی برای کسی که در راه آزتفاوتی در مقابل ظلم ، استبداد و فساد و بی

بلکه امت اسالم که در آن وقت نه شیعه بود و نه سنی وبه خاطر ظلم سیاسی و اجتماعی شهید شد. حاال 
 است. شیع حاللترویم باالی موضوع نکاح موقت. در باال گفتیم که نزد اهل سنت حرام است و نزد اهل می

ً باالی موضوعات تاریخی ا ادثات خود تاریخ شده است و دوباره ال دیگرحست که حااختالف نظر اساسا

دیگر تاریخ  و حیات دارند تا خود مطالب را استدالل کنند شود و نه بازی کنندگان تاریختاریخ نه تکرار می
 را تغییر داده نه می توانیم. 

 

 نکاح متعه، صیغه، معینه، کرایه، واژه های کلیدی:
 

 مقدمه

، نکاح، چگونگی وقوع این نکاح مؤقتشناخت از ه است کهاین نهفتدالیل انجام این تحقیق در

و عده یی از سایر  و قضایی شرایط و حاالت آن از دید گاه احکام شریعت اسالمی برای امور عدلی

بخش های مختلف دستگاه حکومتی و نهادهای خصوصی و محصالن رشته های حقوق و علوم 

 ی ضروری پنداشته میشود تا از وجوهی اجتماعرشته ها سیاسی و شرعیات و تا اندازه یی به سایر

 .ابرازنظر نمایندو قانونی  تا بتوانند بصورت علمی و زوایای مختلف، علماَ آگاهی داشته باشند،

توان ازآن انکار کرد. امروزهر دو مذهب ظهور دو مذهب یک واقعیت جامعه شناسی است و نه می

دارد بلکه فقه خود را دارد و حتی تفسیر آیات  خ خود راد و تاریبینرا با دید خود می نه تنها تاریخ
متفاوت است. علم تاریخ از علوم انسانی است و هر کس برداشت خود را از تاریخ دارد. تفسیر هم 

توحید ، عدالت و منطق روزگار مطرح شده باشد.  به نفع مذهب صورت گرفته است به جای اینکه

این انان اتفاق افتاد ) بر خالف توقع امام حسین م و مسلمدین اسالاما نکتۀ جالب که در تاریخ 
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وقایع تاریخی باعث به وجود آوردن دو فقه اسالمی شد  است که

که به جای اتحاد ، باعث نفاق شده است در حالیکه قرآن 

گوید که مسلمانان با هم در دین خواهر و برادرند و قرآن می

 حاال”. واالتُفِرق“گوید ینفاق را محکوم میکند و م صریح  

در ،  موضوعات را بدون جانبداری مذهبی بررسی می کنیم
و  و محققان در اطراف ننویسنده گارابطه به این موضوع 

 و به صورت همه جانبه اکناف جهان و افغانستان قلم زده

و انواع آن را به توضیح گرفته اند و آثار  زوایای مختلف

ا پا یان نامه هشامل كتاب ه است کهبیشماری از ایشان بجا ماند

های دوره های لسانس، ماستری، دکتورا و مقاله های علمی 

 میشود. 

در میان این همه تحقیقات بنده با انتخاب مهمترین منابع تحقیقی 

پیرامون موضوع متذکره تحقیق حاضررا بسر رسانیده ام، 
، مفصل تحقیقات قبالً انجام شده با وصف اینکه همه جانبه

موضوع ایجاب می نمود تا در پرتوشریعت  وده بناء  وعمومی ب

بررسی شده ومزیت آن را برسایرتحقیقات نیزدرین نقطه می 

  توان مالحظه نمود

بنده تا حدود توانمندی درمورد تالش نموده أًمید از آن استفاده 

 صورت گیرد.

 

تحقیقی حاضر بیان  و و منظور ازاین مقاله علمی مقصود :هدف
اهل تسنن و انواع آن از دیدگاه  اح )مؤقت(كنفی این و معر

و همه جانبه روی آن  و مشرح است که بطور مفصلوتشیع 

بحث هاصورت گرفته است. چنانچه بنده در پی اهداف فرعی 

و تعاریف رایج  دیگری هم است که از جمله میتوان ازچگونگی

ر و مورد نظر قرار داده است که د را نام برده نكاح )مؤقت(

 عی تحقیق هم جا داده شده اند.واالت فرزمره س

 

 پیشینه تحقیق:
این  در رابطه بهکرام  یو فقها علماء قبال در این عرصه

 نموده اند کهتدوین  و را تألیف د یمتعد موضوع کتاب ها ی

باشد  یم یه معنویو سرما یرعلمیاز ذخا یمینه عظینجگواقعاْ 

  م:یانم یکر منجا ذیآنرا در یبعض که به طور نمونه

 

لشیخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن شمیلة  األنكحة الفاسدة: -1

 األهدل

 )سنن القزويني يزيد بن محمد هللا عبد ابي الحافظ:ماجة ابن -2
 ، كتبه ورقم ، نصوصه حقق.ه 275 - 207(  ماجه ابن

 دار الباقي عبد فؤاد محمد عليه وعلق ، واحاديثه ، وابوابه
  يعسوب موقع:  الكتاب مصدر والتوزيع والنشر للطباعة - الفكر

،) الجعفي البخاري إسماعيل بن محمد: عبدهللا بخاری: أبو -3

كثيراليمامة بيروت  ابن دار:  الناشر البخاري( صحيح
 البغا ديب مصطفى. د:  تحقيق1987 - 1407 الطبعةالثالثة،

  دمشق جامعة - الشريعة كلية في وعلومه الحديث أستاذ

 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو تهد:المج ايةبد -4
 نهاية المجتهد و رشد )بداية بابن الشهير القرطبي رشد بن

 مصطفى مطبعة:  الناشر هـ595:  المتوفى الحفيد المقتصد(
 م 1975/هـ1395الرابعة: الطبعة مصر وأوالده، الحلبي البابي

 سورة بن عيسى بن محمد عيسى أبى الحافظ لالمام: الترمذي
 عبد وصححه حققه279 - 209 الترمذي( )سنن الترمذي
:  الكتاب مصدر والنشر للطباعة الفكر دار اللطيف عبد الوهاب
 يعسوب موقع

 من لمجموعة:  والسنة الكتاب ضوء في الميسر الفقه -5
 الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع:  الناشر المؤلفين

 هـ1424:  الطبع سنة

 عبدالقادر محمد لخالد )األمة  كتاب) المسلمة ياتاألقل قهف - -6

 السابعة السنة - هـ 1418 رمضان - 61:  العدد :الطبعة 
 م 1998(يناير)كانون الثاني م1997(ديسمبر)األول كانون عشرة

 مصدر الشنقيطي المختار محمد بن : لمحمد األسرة فقه -7
  المياإلس بكةالش موقع بتفريغها قام صوتية دروس:  الكتاب

 ت -الجزيري ب الرحمن لعبد :األربعة المذاهب على الفقه -8

 واآلراء الشَّرعيَّة لألدلّة الشَّامل:  وأدلَّت ه   اإلسالمي   الِفْقه   -9 
 النَّبويَّة األحاديث وتحقيق الفقهيَّة النَّظريَّات وأهمّ  المذهبيَّة
َحْيِلي ب  َوْهبَة. د.أ وتخريجه  ت  -الز 

 القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين وأب سلم :م 10
 دار+  بيروت الجيل دار:  الناشر( مسلم صحيح) النيسابوري

 في أجزاء ثمانية:  األجزاء عدد: الطبعة بيروت ـ الجديدة األفاق
 مجلدات  أربع

 يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد: يعلى أبي مسند -11
 دمشق – تراثلل لمأمونا دار:  الناشر التميمي الموصلي

 أسدعدد سليم حسين:  تحقيق 1984 – 1404 ، األولى الطبعة
 اإلسالمية مشكاة شبكة موقع: المصدر13:  األجزاء

 أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو: شيبة أبي ابن م صنف -12
 .عوامة محمد:  تحقيق (هـ 235 ـ 159) الكوفي العبسي شيبة

 سالميةاإل مشكاة شبكة موقع: المصدر

 علي بن محمد العالمة المجتهد االمام للشيخ االوطار: نيل -13
 المتوفى االخيار( منتقي االوطارشرح الشوكاني )نيل محمد بن

 - پ ص، لبنان - بيروت الجيل دار1973 - ه 1255 سنة
 المصرية األوقاف وزارة موقع:  المصدر8747

 593رغينانالم بكر أبي بن علي الدين : لبرهان الهداية -14
  المبتد ی هـ بداية شرح الهداية في

 

  سوالها:

 واهل تسنن از دیدگاه فقه اسالمی  نکاح موقت ــ مبنا ومفهوم1
 کدام ها اند؟تشیع 

 چیست؟ نکاح موقتدیدگاها ونظریات علما ء درمورد  ـ۲

 چه فتوی داده اند؟ نکاح موقتـ علمای معاصردررابط به ۳
 

 فرضیه ها:

نماید راه  نکاح موقت احب قدرترمند و صاگراشخاص زو ـ۱

چطور وبه کدام شیوه امكان  عملبیرون رفت وجلوگیری ازین 

 پذیر است؟ 

بناء  ایجاب می نماید که علماء ودانشمندان پیرامون آن تحقیق  

و سنت رسول  همه جانبه نموده ومسأله را درروشنائی کتاب هللا

و راه حل به  ست یافتهموشگا فی نمایند تا به یک نتیجه د صهللا 
 آن پیدا شود.

است پس چرا درباره آن  عمل اختالفی نکاح موقتـ اگرمسأله  ۲

 تحقیق همه جانبه صورت نمی گیرد؟

تعریف نکاح مؤقت: این نکاح که دراصطالح فقها بنام متعه یاد 

واج کردن بازن بوده تاازآن چند دمیشود یعنی فایده گرفتن واز

فيروز أبادي :  .نمایدن راترك وبعداً آروز معین فایده بگیرد 
رابه این  این نکاح وزمخشري مي گوید: 3/86قاموس المحيط 

 درمقابل آننام به خا طریاد کرده اند که ازآن فایده می گیرد 

متعه به معنى  هبه آن می دهد بنابرهردومعنی پس ماد چیزیکه

،  ازدواج نكاح مؤقت أبىدي نیستزیرا تلذذ وانتفاع مي باشد 
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ذ وانتفاع وإشباع غریزة جنسي است، به همین مجرد تلذبلكه 

وهم چنان  1/385الكشاف :  .خاطربنام نكاح متعة یاد میشود

اطال ق متعة باالي متعة الحج هم میشود چنانچه هللا متعال می 

ِ فََما اْستَْیَسَر ِمَن اْلَهْديِ{  امام فرماید }فََمن تََمتََّع بِاْلعُْمَرةِ إِلَى اْلَحج 

ل از: أبو عمر مي گوید:علماء متقدمین ومتأخرین بي به نققرط
متفق اند که نكاح متعة مؤقت بوده در آن میراث وجوى ندارد 

وجدایي به ختم مده بدون طالق واقع مي شود.، والفرقة تقع عند 

 .5/132انقضاء األجل من غیر طالق : الجامع ألحكام القرآن 

درابتدا اسالم  یا مؤقت کاج متعهاهل تسنن به این نظراند که ن
 حالل بوده وبعداز آن برای أبد حرام گردید و

 وعقل  اجماع سنة , ,هللا به كتابمي كننى استدالل 

 
 َعلَى إاِلَّ ( 5) َحافِظُونَ  ِلفُُروِجِهمْ  ُهمْ  َوالَِّذینَ }  تعالى قوله:  كتاب. 1

 اْبتَغَى فََمنِ ( 6) وِمینَ َملُ  رُ َغیْ  ُهمْ فَإِنَّ  أَْیَماُنُهمْ  َملََكتْ  َما أوْ  أَْزَواِجِهمْ 
 وکنیزآمده ذکرزوجه درآیه( 2) ( {7)اْلعَادُونَ  ُهمُ  فَأُْولَئِكَ  ذَِلكَ  َوَراء
 زوجه نه میشود گرفته فایده آن از مؤقت نکاح در زنیکه از است
 لوازم تمام كه است این دارد زوجیت برعدم دلیلكه کنیز ونه است

 مي را آن وامثال ، نفقة, قطال, عدة, میراث مثل، الزوجیت
 که شد معلوم پس شد نفي ازآن تزوجی لوازم تمام وقتیکه داشت

 بإجماع را ملزوم نفي ایضاقت الزم نفي زیرا نیست زوجه آن
 همتع نكاح مبتغي که آیه این به شد واضح پس نماید مي العقالء
 , است شده گفته مجاوزین عادین برایش كه است
  5/772 للبیان ءأضوا:  يالشنقیط األمین محمد

 صاحب نهایه و معراج دربین نكاح مؤقت ومتعه فرق می نمایند
در مؤقت لفظ النكاح یا تزویج همراه با لفظ مدت ذکرمی گردد 

فرق  ودر متعه لفظ أتمتع بك یا أستمتع ذکرمیشود ودر العنایة
و  دیگری را ذکرمینماید موقت آن است كه در حضورشهودباشد

ردد بر خالف متعه كه در آن مدت ذکر آن ذکر گمعین در مدت
بحر الرائق  نمی گردد تنها گفته میشود که من ازتونفع می گیرم

تألیف:زین الدین بن إبراهیم بن  الجزء األول -شرح كنز الدقائق 
 دراسة وتحقیق: هـ920ت:  محمد الشهیر بابن نجیم الحنفي

 ياث العربیاء الترالناشر:دار اح احمد عزو عنایة الدمشقي
 م2002-هـ 1422الطبعة االولى 

متعة  كه معنى است تحقیق كه در فتح القدیر شد ه است به این
عبارت ازعقدي است باالي یك خانم كه در برندارد مقاصد عقد 
النكاح را كه عبارت از تقرر فرزند وتربیه آن مي باشد بلكه به 

یشود ود جدا مختم مدت معینه عقد تمام گردیده وزن خود بخ
مي باشد اگر چه بلفظ تزویج عقد  هاح موقت هم از أفراد متعونك

صورت گرفته باشد وشهود هم حاضر باشد ، ودر هدایة إجماع 
صحابه بر حرمت آن نقل شده است اگرچه در اول مباح بود اما 

 بعداً منسوخ گردید 
به سنت: بنابرروایات صحیحی که درکتب احادیث آمده است  -2

صلى هللا علیه وسلم تحریم أن ثابت شده  -ل هللا ر از رسوتوات
باب  در در صحیح بخاری این روایات آمده است. چنانچه است

 4825حدیث شماره عن نکاح المتعة  صنهی رسول هللا  32

حدثنا مالك بن إسماعیل حدثنا ابن عیینة أنه سمع الزهري یقول 
: أن  هما عن أبیأخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد هللا

علیا رضي هللا عنه قال البن عباس إن النبي صلى هللا علیه و 
 سلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر األهلیة زمن خیبر

 1966ص5ج

از ُزهری، از “در صحیح بخاری چنین گزارش شده است:  

حسن بن محمد بن علی و برادرش عبدهللا، از پدر شان، روایت 

از ُمتعه و  صپیامبر: همانا عباس گفتبه ابن  است که علی 
  «گوشت خران اهلی در زمان فتح خیبر منع کرده است

باب نكاح المتعة وبیان أنه أبیح ثم  3ودرصحیح مسلم درباب
حدیث  نسخ ثم أبیح ثم نسخ واستقر تحریمه إلى یوم القیامة

( حدثنا محمد بن عبدهللا بن نمیر حدثنا أبي حدثنا  1406شماره 
الربیع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه ر حدثني یز بن عمعبدالعز

یا أیها الناس  أنه كان مع رسول هللا صلى هللا علیه و سلم فقال
إني قد كنت أذنت لكم في االستمتاع من النساء وإن هللا قد حرم 
ذلك إلى یوم القیامة فمن كان عنده منهن شيء فلیخل سبیله وال 

  تأخذوا مما آتیتموهن شیئا
أن علیا قال البن آمده است  بن أبی شیبهر مصنف ام چنان دوه

عباس : أما علمت أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم نهى عن 

المصنف البن أبي شیبه باب  المتعة وعن لحوم الحمر االهلیة ؟

 261ص 4ج 3
عن ربیع بن  632ص 1سنن أبي داود باب فی نکاح المتعة جودر

سلم حرم متعة علیه و  صلى هللاسبرة عن أبیه أن رسول هللا 

 النساء 
عن  630ص1سنن ابن ماجه باب النهي عن نکاح المتعة جودر

أن رسول هللا صلى هللا علیه و سلم نهى عن  علي بن أبي طالب

 متعة النساء یوم خیبر وعن لحوم الحمر اإلنسیة 

و  295ص 2سنن الترمذی باب ما جاء في نكاح المتعة جودر

عن على بن أبى طالب )أن  428ص  12صحیح ابن حبان ج

نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر  النبي صلى هللا علیه وسلم

 االهلیة زمن خبیر( 
وهم چنان درمسند أبی یعلی موصلی وأحمد بن حنبل ودیگرکتاب 

از  صسر انجام رسول خدا های حدیث وفقه روایت شده است 
ن مارا ازآپیغمبرش وچیزی را که هللا و نکاح ُمتعه منع فرمودند

منع کند به حرمت آن داللت می نماید چنانچه هللا متعال می 

َ یَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإِلْحَساِن َوإِیتَاء ِذي اْلقُْربَى َویَْنَهى فرماید  إِنَّ اَّللَّ
 (90َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ ، النحل آیه )
نع بعداً مبود و  زجای صنکاح در زمان حضرت رسول کریم 

 31باب  در صحیح بخاری این روایات آمده است شده است.

در صحیح بخاری چنین گزارش شده است:  5115حدیث شماره 

از ُزهری، از حسن بن محمد بن علی و برادرش عبدهللا، از “

به ابن عباس گفت: همانا  پدر شان، روایت است که علی 

ر منع فتح خیب در زمان از ُمتعه و گوشت خران اهلی صپیامبر
متعاقب حدیث اولی  5116در حدیث شماره  «کرده است

از ُشعبه روایت است که ابوَجمره گفت: از ابن »میخوانیم که 
عباس شنیدم که در بارۀ ُمتعه زنان از وی سؤال شد و او اجازه 

داد. غالم آزاد شده اش به او گفت: این در حال سختی و کمبود 

” عباس گفت : آری. ابن –فت و چیزی گیا همچ –زنان است 

دو حدیث که شماره های آن پیهم است یعنی  متعاقب این حدیث ،

از َعمرو ، از حسن بن » چنین گزارش میدهد  5118و  5117

محمد از جابر بن عبدهللا و َسلَمه بن اَکَوع روایت است که گفته 

د: نزد ما آمد و فرمو صاند: ما در لشکری بودیم ، رسول خدا 
و « اجازه داده شده که ُمتعه بکنید ، پس ُمتعه کنیدبه شما  همانا

 5119در حدیث آخری در صحیح بخاری یعنی حدیث شماره 

از اِیاس بن سلمه بن اَکَوع ، از پدرش روایت »میخوانیم که 

هر مرد و زنی که )به نکاح “فرمود:  صاست که رسول خدا 
ه ا برای سهیان آنم موقت( موافقت کنند ، معاشرت زناشویی

شب است ، پس اگر بخواهند مدت آنرا زیاد کنند یا از یکدیگر 

من نمیدانم که این چیزی خاص برای ما )صحابه ( «جدا شوند

 بود و یا برای عموم مردم
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 صبه روایت از پیامبر  ابو عبدهللا ) امام بخاری( گفت : علی
ین بود ا« واضح ساخت که همانا اباحت ُمتعه منسوخ شده است

 .در صحیح بخاری روایت شده است حادیث کها

نکاح موقت حالل نیست زیرا عدالت بین زن ومرد وقتی که  و

رود مراعات نه میشود. اسالم دین عدالت مرد متاهل در سفر می

برای مرد و زن و زن ومرد از نگاه مدنی حقوق مساوی  است

 دارند.
ست وحالل ا اهل تشیع به این نظر است که نکاح مؤقت جایز

 الل می نمایند به موارد ذیل!واستد

را حالل میدانند و مراتب که در باال یعنی نکاح مؤقت متعه  -1 

که حرام  اندگاهی گفته ذکر کردیم دلیل می آورند که اهل تسنن

است و باز مباح شد و باز نهی شد و باز حالل شد و این 

که  قاد داردپیچیده ساخته است. شیعه اعت موضوع را اهل تسنن

خلیفۀ  صروا بود و این حضرت عمر  صدر زمان پیامبر  متعه
 .دوم بود که آنرا مطلقاً منع قرار داد

فقه شیعه براساس رهنمودهای کتاب و سنت قائل به صحت  -2
دو نوع ازدواج است: "ازدواج دائم" که نیاز به توضیح ندارد، 

 و "ازدواج موقت" یا "متعه" که کیفیت آن به شرح زیر است:

ه" اع و غیرزن و مردی که هیچ مانع شرعی "از نسب و رض

راه ازدواج آنان وجود ندارد پس از تعیین مهریه، برای  بر سر

مدتی معین با یکدیگر پیوند زناشویی برقرار می سازند و پس 

از انقضای مدت بدون اجرای صیغة طالق از یکدیگر جدا می 

ً چنانچه فرزندی از آن دو متولد شد، فرزند شرعی  شوند. ضمنا

س از انقضای زن نیز پمی برد. آنان بوده و از هر دو ارث 
مدت باید عده شرعی نگهدارد و اگر حملی داشته باشد باید تا 

تولد نوزاد صبر کرده و از ازدواج با شخص دیگر خودداری 

 ورزد.

ازدواج موقت ماهیتاً با ازدواج دائم یکی بوده و کلیه احکامی که 

 بر دومی جاری است بر اولی نیز مترتب است. تفاوت مهمی که

اج وجود دارد در دو مطلب زیر خالصه می دو ازدو بین این

 شود:

 ـ تعیین مدت در ازدواج موقت 1
 ـ عدم وجود پرداخت نفقه در آن. 2

های دیگر آنچنان جزئی چنانچه از این دو مطلب بگذریم تفاوت

است که چندان فاصله ای ایجاد نمی کند. از آنجا که اسالم، آئین 

ای جنسی چنین هبحران حل مشکل خاتم و جامع است، برای

طرحی را تجویز کرده است، جوانی را در نظر بگیریم که 

مشغول تحصیل یا کار است و توانایی ازدواج دائم را هم ندارد. 

 در این صورت ایجاد نکند.

نیست که ازدواج موقت، مخصوص چنین شرایطی است ولی 
کم تواند حکمت تشریع این حدر عین حال چنین مواردی می

 .باشد(

ً باید توجه داشت که فقهای دیگر مذاهب نیز نوعی از  ضمنا

ازدواج دائمی را تأیید می کنند که واقعیت آن همان ازدواج 

موقت است و آن این است که زن و مردی بصورت دائم با هم 

ازدواج می کنند ولی یکی از آنان یا هر دو می دانند که بایستی 

یز چنین وند. تجوهم جدا شپس از مدتی به صورت طالق از 

ازدواجی درست تجویز ازدواج موقت است و فقط در نام آن با 
 آن فرق دارد.

حاکی از مشروعیت ازدواج موقت  صکتاب خدا و سنت پیامبر 
فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوُهنَّ  )متعه( است، قرآن می فرماید:

ر کردید مهریه ان برقراعی با زنأُُجوَرُهنَّ فَریَضةً: هرگاه عقد تمت

آنان را بپردازید. اکثریت قریب به اتفاق مفسران، نزول آین آیه 

را مربوط به ازدواج موقت دانسته اند. اصوالً در این مطلب که 

در اسالم چنین ازدواجی تشریح شده، جای هیچ تردیدی نیست. 

منسوخ شدن یا نشدن است. روایات  هاگر اختالفی باشد دربار

ین باره مختلف است همه فقهای اهل سنت به این ردفریقین 

 نظراند که منسوخ است اما اهل تشیع آنرا غیر منسوخ می دانند.
جوانی را در نظر بگیریم که مشغول تحصیل یا کار است و 

توانایی ازدواج دائم را هم ندارد. در این صورت تکلیف او 

یر را سه راه زچیست؟ پیداست که جوان مزبور بایستی یکی از 

 گزیند:بر

پیداست که در مثال فوق، راه چهارمی وجود ندارد که جوان یاد 

 شده از آن بهره گیرد )البته این به آن معنا 

 الف ـ خویشتن داری و محروم ساختن خود از تمتع جنسی.

 ب ـ ایجاد رابطه نامشروع با زنان فاسد و بیمار
شرایط  امن، تحتج ـ استفاده از ازدواج موقت با زنی پاکد

 اصی که در عین رفع مشکل هزینه ای برای او خ

جلوگیری شده است. از قضا سخن خلیفه نیز حاکی از جواز و 

بوده و می رساند که در این  صرواج متعه در عصر پیامبر 
منع جز رأی شخصی وی، جهت دیگری در کار نبوده است. 

 هللا رسولزیرا وی چنین گفت: "أیها الناس ثالث کن علی عهد 

عنهن و احرمهن واعاقب علیهن وهی متعه انساء و  نا أنهیأ

ای مردم سه چیز در زمان  متعه الحج و حی علی فیه العمل"

رسول خدا معمول بود که من از آنها نهی می کنم و هر کس را 

که مرتکب آنها گردد در عقاب و کیفر قرار می دهم، آن سه 
 علی خیر حج و حی چیز عبارت است از متعة زنان، متعة

 العمل.

از متعه نهی نکرده،  صگواه روشن بر این مطلب که پیامبر 
این است که بخاری از عمران بن حصین نقل می کند که می 

گوید: )آیه متعه در کتاب خدا نازل شده ما هم با رسول خدا به 

آن عمل نمودیم. هرگز آیه ای در تحریم آن نازل نشد و پیامبر 

آنگاه فردی به رأی خویش ر گذشت، کرد تا داز آن نهی ن ص
دربارة آن سخن گفت( مقصود "تحریم متعة توسط خلیفه دوم 

 .است

این جواب با استفاده از کتاب "عقاید شیعه" اثر آیة هللا  -
 سبحانی تهیه شده است.

َو اْلُمْحَصناُت ِمَن النِّساِء إِالّ ما َملََکْت  * 24سوره نساء آیه  - 
َعلَْیُکْم َو أُِحلَّ لَُکْم ما َوراَء ذِلُکْم أَْن تَْبتَغُوا اَّلّلِ  ِکتابَ  أَْیمانُُکمْ 

بِأَْمواِلُکْم ُمْحِصنیَن َغْیَر ُمسافِحیَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوُهنَّ 
أُُجوَرُهن فَریَضةً َو ال ُجناَح َعلَْیُکْم فیما تَراَضْیتُْم بِِه ِمْن بَْعِد 

 کاَن َعلیًما َحکیًما * و زنان شوهردار )بر شما نَّ اَّلّلَ ریَضِة إِ اْلفَ 
اید؛ حرام است؛( مگر آنها را که )از راه اسارت( مالک شده

ت که )زیرا اسارت آنها در حکم طالق است؛( اینها احکامی اس
خداوند بر شما مقّرر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها 
)که گفته شد(، برای شما حالل است که با اموال خود، آنان را 
اختیار کنید؛ در حالی که پاکدامن باشید و از زنا، خودداری 

کنید، واجب [ میزنانی را که متعه ]= ازدواج موقتنمایید. و 
ید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد است مهر آنها را بپرداز

توانید با اید. )بعداً میاز تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده
 توافق، آن را کم یا زیاد کنید.( خداوند، دانا و حکیم است.

جای خوشبختی است که امروز ما میتوانیم یک عده مطالب را 

وسط از طریق تارنما)انترنت(جستجو کنیم و اما صحیح بخاری ت

 جناب عبدالعلی نور احراری در هفت جلد به فارسی ، و توسط

در نُه جلد به انگلیسی ترجمه شده است که هر  داکترمحسن خان

رویم می دو ترجمه با متن عربی پیشکش خواننده شده است.
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صحیح مسلم که در کتاب زندگینامه حضرت عمر  سراغ احادیث

  : کند که سلمه گفت یمسلم روایت م»نقل قول شده است. اول

در جریان حمله به اوطاس برای سه روز متعه  ص: رسول خدا 
درین حدیث محل اوطاس از ”. را اجازه داد و بعد منع فرمود

مسلم روایت است که َسبَره »نگاه تاریخ دقیق نیست. دوم از 

و یک مرد از بنو  برای ما اجازه متعه داد صگفت: رسول خدا 
بسیار جوان و زیبا بود و پیشنهاد  عامر نزد یک زن رفت که

زن پرسان کرد تو به من چه میدهی؟ من 8نکاح متعه را کرد. 
گفتم: شال خود را. همراه من هم گفت: شال خودش را. شال 

تر بود اما من از او جوان تر همراه من، از شال من کرده ظریف

بودم. وقتی که زن به سوی شال همراه من دید ، خوشش آمد و 

قتی که به من نگاه کرد ، من خوشش آمدم. به من گفت که اما و

شال من و خودم برایش کافی است. من همرای او برای سه روز 

زنان را متعه کرده  گفت:هر کسی که صبودم بعد رسول خدا 
َسبَره ال ُجهنی روایت »سوم: ” است باید رخصت داده شوند

من به شما بود که گفت: ای مردم  صمیکند که او با رسول خدا 
زنان را متعه کنید اما حاال خداوند آنرا تا  اجازه داده بودم که

اند باید روز قیامت منع کرده است. کسانی از شما که متعه کرده

اید دوباره رخصت شان کرد و چیزی را که به ایشان داده
ها وجود در روایت این حدیث هم از نگاه متن تفاوت”. نگیرید

چیزی را »مه متعه نیامده است و هم چنان دارد. در اصل متن کل

شود که اضافه شده است ، معلوم می« اید نگیریدکه به ایشان داده

 .و یا دو حدیث با هم پیوند داده شده است

به اساس علم تحقیقات چندین مطلب میتواند  از احادیث باال

استخراج شود. اول اینکه در حدیث اول میخوانیم که ُمتعه نهی 

شناسی ، نه اینکه حرام شده باشد. از نگاه علم زبانشده است

در گذشته «. حرام»و « نهی»عربی یک تفاوت است میان 
 ً به مضمون  نوشتیم که حرام کردن تنها حق خداوند است. لطفا

رجوع « حرام کردن حق خداوند است»این محقق زیر عنوان 

پیامبردر یک زمان خاص اجازه داده  کنید. نکاح موقت توسط

ده است و بعداً نهی شده است نه اینکه حرام شده باشد. این ش

« نهی»رساند و آن این است که موضوع ما را به مطلب دوم می

تواند که آن نهی از میان برداشته شکل موقتی دارد یعنی می

شود. و حرام از جانب خداوند است و قطعی است و کسی نه 

رام کند. سوم، تواند حرام را حالل کند و یا حالل را حمی
بینیم متعه در زمان جنگ اجازه داده شده قسمیکه در احادیث می

و آن هم برای سه شب مگر در صورتی که طرفین به ادامۀ آن 

تمایل داشته باشند. موضوع مهم که ازین احادیث استنباط 

العاده حائز اهمیت است ثقه شود و در راستای تحقیقات فوقمی

راوی روایت  5116یث دومی یعنی بودن روایت است.. در حد

این سبک «. یا همچو چیزی گفت» میکند و اضافه میکند 

روایت موقف حدیث را ضعیف میسازد یعنی که راوی متیقن 

هم همان سخن مشکوک را گوید و ابن عباس نیست که چه می
 آری می گوید. در حدیث آخری به وضاحت آمده است که

و مرد[ سه شب است ، پس معاشرت زناشویی میان آنها]زن »

اینجا «. اگر بخواهند مدت آنرا زیاد کنند یا از یکدیگر جدا شوند

بینیم که با اینکه در متعه برای زمان جنگ بوده و حتی سه می

شب تعین گردیده است اما اجازه داده شده که اگر میخواهند مدت 

 درین جا انتهایی« زیاد»آنرا زیاد کنند ، اختیار دارند. کلمۀ 

گوید ]سه شب[ راوی می بینیم کهاست و مقید نیست. بار دوم می

قرآن کتاب مردم است و  )صحابه بود( و یا عموم مردم. برای ما

در اسالم شیعه و سنی معتقد است که  پیشوای مردم. صمحمد 
شناسد نه امری در اسالم خداوند مردم را تنها به تقوی می

رسول خدا  نی صحابه کرامِ یع دیگری.در تاریخ اسالم ، نزدیکان

 برتری اجتماعی بر دیگران نداشتند به جز از تقوی. ص محمد
بود و مانند روحانیون در غیر آن اسالم یک نظام طبقاتی می

ها عیسویت همه قدرت را غصب میکردند و دیگران باید از آن

دانست  راوی نمی اطاعت میکردند. حدیث فوق نشان میدهد که

ها بوده است و با اینکه شخص از رای کیب ص ارشاد پیامبر
دانست که اسالم برای مردم است نه  جملۀ صحابه بوده واما نمی

روایت است  از علی  یک طبقه خاص و باالخره میخوانیم که
موضوع نکاح موقت در متون  که اباحت متعه منسوخ شده است.

اهل تسنن سؤال بر انگیز است. در پاورقی احادیث صحیح 

نکاح ُمتعه، نکاح »خوانیم که در مورد نکاح متعه میبخاری 

در  گونه نکاحموقت است که برای مدتی معین عقد میشود. این

اوایل اسالم در حاالت ضروری جایز بود ، سپس منع شد و بار 

که پیش از  است نووی گفتهامام دیگر مباح شد و سپس منع شد. 

بر تحریم آن  واقعۀ خیبر حالل بود، در روز خیبر حرام شد.

و در ادامۀ این پاورقی میخوانیم که گفتۀ « اجماع صورت گرفت
عنه به پاسخ ابن عباس است که میگفت: ال بأس بنکاح  علی 

داکتر یوسف قرضاوی ”. المتعه یعنی در نکاح متعه باکی نیست.

نویسد که از ابن عباس در در کتاب حالل و حرام در اسالم می

در حال »شد و او جواب گفت که  بارۀ نکاح موقت پرسیده

ضرورت جائز است، ولی بعداً که دید مردم از فتوای او 

کنند و بدون توجه به ضرورت نکاح متعه را استفاده میسوء

همه میدانند که ابن «. انجام میدهند از فتوای خود پشیمان شد

عباس از بزرگترین مفسرین قرآن مجید بوده است و او بحر از 
بود. نه میتوان اعتبار کرد که همچو یک  علم و معرفت

دین یک مسله اعتقادی ،  شخصیت فتوی دهد و بعد پشیمان شود.

اخالقی و وجدانی است. مردم میتوانند از هر چیز سوء استفاده 

کنند در صورتی که وجدان خدا پرستی نداشته باشند. برای اینکه 

ه این تحقیق بدانیم که آیا در جنگ خیبر متعه حرام شده باشد و ب

یعنی  مشهوراسالم کرده باشیم به دو کتاب تاریخ زیاد تر کمک

تألیف محمد بن جریر طبری جلد سوم )دوره هفده  تاریخ طبری

جلدی با کتاب دنباله و احوال و آثار( و تاریخ کامل تألیف 
عزالدین ابن اثیر جلد سوم )دوره هفت جلدی( مراجعه کردیم و 

متعه در جنگ خیبر حرام شده  همچو چیزی نیامده است که

باشد. پس سخن نووی در پاورقی صحیح بخاری مصداق 

در همین پاورقی آمده است که متعه در  تاریخی ندارد. همچنان

غزوۀ اوطاس مباح شد. درین قسمت هم اختالف نظراست و به 

 یقین آشکار نیست که در کدام غزوه نهی شده باشد

در زمان حضرت  درین جای شک نیست که موضوع متعه 

بطور شدید منع ساخته شد بطوریکه جزای متعه را  عمر
سخن درین جاست که حضرت  تمامسنگسار تعین کرده بود. 

به رأی خود این ممانعت را نکرده است مگر به استناد  عمر 

آن زمان را مد نظر  صوابدید احادیث که در دست داشته و

نکاح  ر موردکه بحث مفصل د« آئین ما»گرفته است. مؤلف

خلیفۀ دوم بعقیدۀ خود روی مصالح » نویسد متعه دارد می

خاصی که اوضاع و احوال آن محیط و آن روز ایجاب میکرد 

تحریم قانونی وعرفی »نکاح موقت را تحریم نمود و این تحریم 

لذا این جمله بطور متواتر از او  ،نه تحریم شرعی و دینی «بود
لی عهد رسول هللا و انا احرمهما و نقل شده است: متعتان کانتا ع

« متعه»دو  صاعاقب علیهما ]یعنی[ در دوران رسول خدا 
ها را تحریم میکنم و هرکس مخالفت کند حالل بود و من آن

و متعه زنان. درین « حج تمتع»مجازات خواهم نمود، متعه حج 

بخش مؤلف و عالم شیعه اعتراف عادالنه میکند که تحریم 
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وده است و نظر به ایجاب زمان صورت گرفته قانونی وعرفی ب

متوجه شده بود که مردم ازین  است زیرا حضرت عمر 

« آئین ما»مدقق کتاب  استفاده میکردند.اماسوء صروش پیامبر 
جناب آیة هللا ناصرمکارم شیرازی که مدقق تفسیر نمونه هم 

بطوراصالح آمیز  269صفحه  «آئین ما»کتاب  در پاورقی است

توجیه مؤلف » نویسد یادگانی و یا شاید مغرضانه می و بطور

و توأم با  عالیقدر نسبت بکار خلیفه دوم یک توجیه بزرگوارانه
و اغماض از بعضی جوانب مطلب است ، ولی  خوش بینی زیاد

در اینجا یک احتمال دیگر هم هست که شاید با ظاهرحدیثی که 

که طرز تفکر از خلیفه دوم نقل شده سازگارتر باشد و آن این

خلیفه در بارۀ احکام و مقررات اسالم آنچنان که ما امروز داریم 

و معتقد بوده  نبوده است ، گویا او همۀ احکام را ابدی نمیدانست

الاقل قسمتی از احکام و مقررات اسالمی تابع وضع زمان و 

اقتضای محیط است که میتوان آنرا عوض نمود ، لذا میگوید : 

حکم چنین بوده و من آنرا تغییر داده و  صدا در زمان پیغمبر خ
چنان میگویم : بدیهی است این طرز تفکر با ابدیت احکام و 

را در « وحی»مقررات اسالم سازگار نیست ، و موضوع 

و احکام  صردیف افکار معمولی قرار میدهد ، و عمالً پیغمبر 
و دستور های او را محدود بزمان و مکان و شرائط خاصی 

آیا هیچیک از دانشمندان امروز اسالم میتوانند با این میکند. 

اول به جواب جناب آیة هللا ناصر « طرز تفکر موافقت نمایند؟!

مکارم شیرازی مینگارم که شما مدقق تفسیر نمونه هستید و 

نقل  فراموش کردید که در شروع تفسیر نمونه از ابن عباس 

نی قرآن نظر به یع« القرآن یُفَِسر الزمان»قول شده است که 

شود. و شما علمای گرامی کنیم تفسیر میزمان که زندگی می
لقب داده اید. پس « حبر االمة»را  اهل تشیع ابن عباس 

شود ، او که قرآن نظر به زمان تفسیر می چطور که درین مورد

منحیث یک عالم  را انکار می کنید؟ مطلب دوم که جناب شان

سنن هم نه میخواهند اعتراف کنند و اند و اهل تدین انکار کرده

مقید به زمان و  صانکار میکنند این است که سنت رسول هللا 
یعنی روش زندگی.رسول « سنت»مکان است و ابدی نیست. 

با شتر سفر میکرد و این یک نوع سنت بود و آیا حاال  صخدا 

دندان خود را مسواک  صشما با شتر سفر میکنید ؟ رسول خدا 
شما از مسواک که سنت است استفاده میکنید و یا میکرد. آیا 

کریم )خمیر دندان(؟ سوم مطلب که جناب شان که آیة هللا هم 

های هستند فراموش کردند که خلفا ی راشدین همه شان سنت

و همه نظر به ایجاب  خود را داشتند به شمول حضرت علی 
زمان و مکان شان و تصامیم خود شان بوده است. طور مثال 

ها اول به زنان و کودکان است که در مهمانی ین سنت علی ا

 مقید به زمان صاما حدیث یعنی گفتار پیامبر  غذا تعارف شود.
آموختن علم برای مرد ». طور مثال و مکان نیست و ابدی است

این حدیث تا جهان باقی است پایدار «. و زن و فرض است

است این است است. دو م مطلب که درین بحث قابل یاد آوری 

که حدیث باید به نص قرآن تطابق داده باشد و اما سنت اگر به 

نص قرآن تطابق ندارد درست است زیرا قرآن برای ابد نازل 

شده است و یک هدایت جاودانی است و برای هرعصر تفسیر 

شود و اما سنت برای هر عصر نیست و روش زندگی تغییر می
را مالمت میکنند حق  حضرت عمر  میکند. اینکه اهل تشیع

به جانب نیستند زیرا او نظر به ایجابات عصر خود عمل میکرد 

برایش « فاروق»در عدالت بی همتا بود و از همین سبب لقب  و

 .داده اند

 مناقشه

از آنجایکه بنده پیرامون این موضوع بحث و مطالعه نمودم 

دیگری که دررابطه به این موضوع نگارش  وکتب ومقاالت

که همه علماء اهل تسنن وحتی بود بررسی کردم در یافتم یافته 

مرحوم حجت االاسالم سید محمد بعض ازعلما اهل تشیع ازجمله 

 هاز علمای روشن ضمیر اهل تشیع بودکه انور واثق واعظ زاده 
روزی از مرحومی در ،  هی ترین تعصب مذهبی نداشتئو جزِ 

ت که در و مرحومی اظهار داش ه شدمورد نکاح متعه پرسید

 جهان ندارد. یک عده بانوان شیعهدرشرایط امروز جنبه عملی 

که مذهب خود را دوست دارند و معتقد به مناسک مذهبی شان 

هستند مخالف متعه هستند و اظهار کردند که یک نوع استفاده 

جویی از زن است. به هر حال اهل تشیع متعه را برای 

حل میدانند و در کتاب جلوگیری از فساد اخالقی و عمل زنا راه 

آیا از روزی که انسان خود را » چنین می نگارند: « آئین ما»
شناخته مسأله مسافرت و دوری از وطن یکی از ضروریات 

زندگی او نبوده است؟ همان مسافرتی که گاهی به منظور 

تجارت ، و زمانی برای تحصیل علم و گاهی برای مقاصد 

و مانند آن انجام میگیرد،  دفاعی و نظامی و یا گردش و تفریح

 «آیا ضرورت اینگونه سفر ها قابل انکار است؟

نظر به ضرورت  صمتعه در زمان رسول کریم  دوم: اینکه
نهی شده است و اما حرام گفته بعدا  روا بوده است و درابتدا 

 .بعداً به کار برده شده است نشده است. کلمه حرام توسط علما

 صایت میکند که او با رسول خدا ُجهنی رو زَسبَره ا»سوم:  
زنان را  بود که گفت: ای مردم من به شما اجازه داده بودم که

متعه کنید اما حاال خداوند آنرا تا روز قیامت منع کرده است. 
اند باید رخصت شان کرد و چیزی کسانی از شما که متعه کرده

ث هم در روایت این حدی”. اید دوباره نگیریدرا که به ایشان داده

ها وجود دارد. در اصل متن کلمه متعه نیامده از نگاه متن تفاوت

، معلوم « اید نگیریدچیزی را که به ایشان داده»است و هم چنان 

شده شود که اضافه شده است و یا دو حدیث با هم پیوند داده می

صحیح مسلم که در کتاب  رویم سراغ احادیثمیو  .است

مسلم »قول شده است. از نقل  زندگینامه حضرت عمر 

برای ما اجازه متعه  صروایت است که َسبَره گفت: رسول خدا 
و یک مرد از بنو عامر نزد یک زن رفت که بسیار جوان و  داد

زیبا بود و پیشنهاد نکاح متعه را کرد. زن پرسان کرد تو به من 
چه میدهی؟ من گفتم: شال خود را. همراه من هم گفت: شال 

تر بود اما همراه من، از شال من کرده ظریفخودش را. شال 

من از او جوان تر بودم. وقتی که زن به سوی شال همراه من 

دید ، خوشش آمد و اما وقتی که به من نگاه کرد ، من خوشش 

آمدم. به من گفت که شال من و خودم برایش کافی است. من 

گفت:هر کسی  صهمرای او برای سه روز بودم بعد رسول خدا 
 ”زنان را متعه کرده است باید رخصت داده شوند که

این است که شما بسیار « آئین ما»سؤال من از مؤلف گرانقدر 

بجا فرمودید و اما مرد که سفر میکند و همسراش در خانه تنها 
شما به مرد اجازه میدهید که در سفر نکاح موقت کند  وباشد می

دارد که او هم در  ، پس زن که در خانه تنها مانده است آیا اجازه

ً نکاح کند؟ مگر قرآن نگفته  غیاب شوهرش یک مرد را موقتا

آفریدیم. مگر زن نفس « نفس واحد»است که مرد و زن را از 

این جاست که متعه به عدالت  ندارد؟ تنها مردان نفس دارند؟

وهم  .طرفه استخداوندی سازگار نیست و یک راه حل یک

میشود که اول اجازه داد بعد چنان درحدیث مسلم واضح معلوم 

 منع فرمود
که شما که این یک اشتباه است.باید گفت  وهم چنان درجواب شما

 وعلماء حرام کرده است زیراکه می گوئید که متعه را عمر
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دیگراینکه شما می گوئید که حرام کردن تنها حق خداوند است.

درحدیث لفظ حرام ذکر نشده است درحالیکه درحدیث دیگربه 

یا أیها الناس إني قد كنت  ص فقالظ صریح حرام آمده است لف
أذنت لكم في االستمتاع من النساء وإن هللا قد حرم ذلك إلى یوم 
القیامة فمن كان عنده منهن شيء فلیخل سبیله وال تأخذوا مما 

 .آتیتموهن شیئا
در بین صحابه دانستیم که یگانه شخص که مخالفت به متعه  

بود و تا زمان حضرت ابوبکر  س نداشت حضرت ابن عبا

متعه دوام یافت. سؤال این است که چرا حضرت  صدیق 
جواب اول این است که او  آنرا منع نکرد؟ ابوبکر صدیق 

اجازه داده است پس خاموش بود و  صفکر میکرد که پیامبر 
جواب دوم از نگاه مسلک جامعه شناسی همین می تواند بوده 

مردم زیاد تر آرام شده بودند  عمر باشد که در زمان حضرت 

ً از خراسان سرازیر شده بود  ، غنایم جنگی به مدینه مخصوصا

و مردم از شکم سیری آهسته آهسته به فساد اخالقی رو آورده 

ها شبانه پاسبانی در کوچه بودند چنانچه خود حضرت عمر 

حضرت  میکرد تا مردم عمل خالف شرع و اخالق انجام ندهند.

به  استفاده میکنند آنراچون دید مردم ازین عمل سوء عمر 
جای خوشبختی است  .استناد احادیث که میدانست ملغی قرار داد

که امروز ما میتوانیم یک عده مطالب را از طریق 

تارنما)انترنت(جستجو کنیم و اما صحیح بخاری توسط جناب 

 عبدالعلی نور احراری در هفت جلد به فارسی ، و توسط

در نُه جلد به انگلیسی ترجمه شده است که هر  محسن خانداکتر

سر انجام  دو ترجمه با متن عربی پیشکش خواننده شده است.

وچیزی را که هللا  از نکاح ُمتعه منع فرمودند صرسول خدا 
وپیغمبرش مارا ازآن منع کند به حرمت آن داللت می نماید 

َ یَأْ چنانچه هللا متعال می فرماید  ُمُر بِاْلعَْدِل َواإِلْحَساِن َوإِیتَاء إِنَّ اَّللَّ
ِذي اْلقُْربَى َویَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ ، النحل آیه 

(90) 
بناٌءپس ازمناقشه دالیل جانبین بدون تعصب گفته میتوانیم که 
نظرعلماء اهل تسنن راجح بوده نظربه دالیل شان که برای ما 

 وعقل تقدیم نموده اند. ازکتاب، سنت، اجماع
 

 نتیجه گیری و سفارشات

بنا برآنچه گفته شد می توانم چنین نیتجه بگیریم که این 

بحث صورگرفت و به  ( که در باالی آننکاح مؤقت)عمل

درابتدأ اسالم نظربه مصلحت  به معرفی گرفتمآن را طورفشرده 

ه ازطرف شارع اجازه داده شده بود اما بعدا ازآن منع فرمود ک
همه علماء اهل سنت والجماعت وبعض علما تشیع به همین نظر 

اند ونظر به دالیل فوق آن را حرام وفاعل آن را مستحق 

زیرا این عمل راه را به فساد اخالقی وفحشاء  مجازات می دانند
عدالت بین زن ومرد بازمی نماید وزن بی سرنوشت میگردد و 

رود مراعات نه می وقتی که مرد متاهل در سفرتحقق نمی یابد 

مرد و زن از نگاه مدنی حقوق  میشود. اسالم دین عدالت است

مقاصد عقد النكاح را كه عبارت از تقرر فرزند و  مساوی دارند
بلكه به ختم توسط این نكاح ازبین مي رود وتربیه آن مي باشد 

مدت معینه عقد تمام گردیده وزن خود بخود جدا میشود ونكاح 
مي باشد اگر چه بلفظ تزویج عقد  هد متعموقت هم از أفرا

صورت گرفته باشد وشهود هم حاضر باشد ، ودر هدایة إجماع 
صحابه بر حرمت آن نقل شده است اگرچه در اول مباح بود اما 

 بعداً منسوخ گردید
 اوالَازهللا ابوالهوس سفارش بنده این است كه انسان هاي

آحادیث را تابع به خاطرخواهشات نفساني خود آیات و بترسند

خود نساخته وازحدیث مفهوم درست بگیرند وهم چنان ناسخ 
ومنسوخ را شناسایی نمایند تا دراشتباه قرار نگیرند زیراکه 
آحادیث وارده درنکاح مؤقت همه منسوخ شده اند وکسانیکه 
استدالل به رأی ابن عباس مکنند که اوجایز می داند در اشتباه 

دازمعلوم شدن حدیث ازقول خود قرار گرفته اند زیراکه بع
 رجوع نموده است بناٌء اجماع همه صحابه کرام می باشد.
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