
 
   

  

 
 79-61 /1400 بهار و تابستانسال پنجم/ شماره نهم/  / پژوهیمطالعات دین

 دیدگاه فریقينمتعه از 
 2، محمد رضا ضميری1زهرا فرزام

 دهيچک

که در آن، مهر و مدت معين می شللللود و زن پس از متعه همان ازدوا  موقت اسلللللت 
گر متعه و نکا  موقت با سلللوره نسلللاء بيان 24آیه شلللود. انقضلللای مدت از مرد جدا می

واز متعه از دیرباز مسلللئله جواز و عدم جزنان اسلللت و به آیه متعه معروف شلللده اسلللت. 
شيعه براساس شواهد و قرادن مورد اختالف شدید مفسران عامه و خاصه بوده است. 

درونی و بيرونی معتقللد اسللللللت کلله آیلله متعلله در نکللا  منقطع ظهور دارد و دربللاره 
این حليت تا امروز اسللتمرار برداری از زنان و ازدوا  موقت با آنها نازل شللده اسللت. بهره
اند یا با قبول مفسللران و فقهای عامه، اصللل داللت آیه بر نکا  منقطع را ندذیرفتهدارد. 

یا سللللنت و حرمت این  قاآنوسلللليله ای از تاریخ به نسللللخ آن بهمشللللروعيت آن در برهه
پژوهش حاضلللر بيانات و اختالفات تفسللليری و اند. ازدوا  در عصلللر کنونی قادل شلللده
 کند. را بررسی میفقهی ذیل آیه متعه و تحليل آن 

گان کل  آیه متعه، ازدوا  موقت، روایات فریقين، فقه مقارن.  :یديواژ

 شناسیمفهوم. 1
 متعه . 1-1

منفعت و سلللود و برخورداری درازمدت از خيرات معنای به« م ت ع»شلللناسلللان، اصلللل ریشللله به باور واژه
رسلللاند. در اسلللالم، متعه بر سللله معناسلللت: متعه حج، اسلللت و دو واژه متعه و متاع نيز همين معنا را می

متعه طالق، نکا  منقطع. 

 
                                                                            

 . المصطفی العالميه، قم، ایرانالهدی، جامعهدکتری فقه مقارن، مجتمع آموزش عالی بنت پژوهدانش .1
 ان. ، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، قم، ایرت علمی جامعه المصطفی العالميهعضو هيئ. 2
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 نگاه اجمالی به سوره نساء و آیه متعه . 2
ه در مقابل سللور(، 2/107 ،1420، نیالدشللرفی اسللت )سللوره عبارتند از: نلسللاء و النسللاء الکبر نیا یهانام

سوره از حقوق  نیجهت بوده که در ا نی)زنان( بد آن به نلساء یگذارناماست. ی الصغر که النساء طالق
 حرف 16030ه و کلم 3745 ه،یآ 176سللوره  نیادفاع شللده اسللت.  هاسللخن گفته شللده و از آن ار يزنان بسلل

نزول  بيسللوره در ترت نيکمیسللوره نودو نیاشللد.  نازل ؟ص؟اسللالم  امبر یبر پ نهیدر مد نسللاءه سللور. دارد
 سللوره ني، چهارمقاآن یفعل بيفرود آمد و در ترت ،ممتحنهه و قبل از سللور زلزاله بعد از سللور یعنیاسللت؛ 
را در  نساءه که هر کس سوراست شده  تیحکا ؟ص؟اسالم  امبر یاز پ نساءه سور لتيمورد فض در . است

آن است  اتیروا نیالبته مقصود ا(. 105ص ، 1406صدوق ،)شود یم منیهر جمعه بخواند از فشار قبر ا
گر مسلللمان و عمل باشللد فهمه تا مقدم درا بخوان قاآنانسللان که   اتیاز آ یو اجتماع یفرد یدر زندگ یو ا

 . دا را دارهثواب نیتمام ا رد،يسوره الهام بگ نیا
ه چهراسللللت.  بقرهه بعد از سللللور ،قاآنه سللللور نیتریسللللوره از نظر تعداد کلمات و حروف، طوالن نیا

 مسللللادله دربار نسللللاءه سللللور اولیه آ 35اسللللت.  یو اجتماع یخانوادگ نيقوان انيب نسللللاءه سللللورعمومی
ه هم بخشللللشه اسللللت که وعد قاآن اتیآ نیتردبخشيسللللوره، ام نیا 115و  48 اتیآ و ت اسلللل یخانوادگ
نظر به یکل دید کی در ( 48 هیل آی، ذ3/90، 1384طبرسللللی،  .،ك، .ر )دهد. یاز شللللرک را م ر يغ گناهان،

 شود:دنبال می ر یز ه سوره، اهداف عمد نیا اتیرسد که در آمی
 مسلمانان؛ ینوپاه منظور قانونمند کردن جامعاسالم به یو اجتماع یخانوادگ نيقوان انيب

 خانواده؛ ی،عنی واحد اجتماع نينخست یسازو به یدارکنترل، نگه
 کودکان و زنان؛ مان،يتیتوان جامعه مثل از افراد کم تیحما
 ؛یلزوم اطاعت از رهبران اله انيو ب حکومت اسالمی تيت ب
 ؛یو خارج یمقابل دشمنان داخل مسلمانان در  دارباشيب

 . به مرکز اسالم کفر  نيمسلمانان به هجرت از سرزم قیتشو
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 مطالب سوره نساء. 3
 دیعقا. 1-3

 ؛136یه در آ یقيحق مانیدعوت به ا -
 ؛135یه در آ به عدالت یفراخوان -
 ؛82یه در آ قاآندعوت به تفکر در  -
 . 171یه در آ نیاز غلو در د ز يدستور به پره -

 یمطالب اخالق. 2 – 3
 ؛18تا  15 اتیاز گناهان در آ ز يخدا و پره یسوها به توبه و بازگشت بهدعوت انسان -

 . 86یه در آ به سالم ییگوها و لزوم پاسخیکيدعوت مسلمانان به پاسخ دادن ن -
 اهداستان. 3-3 

 ؛165-163 اتیدر آ ؟ع؟د وو داو ؟ع؟ ميتا ابراه ؟ع؟قبل از نوح  امبرانیبر پ یسرگذشت و وح -
 ؛159-157 اتینشد در آ دهيکش بيکه به صل ؟ع؟ یسيسرگذشت ع -
 . 161تا  153 اتیبر آنان در آ یاله یفرهايآنان و ک یو ستمکار هودی -

 نياحکام و قوان. 4
 ؛164یه با دشمنان خدا در آ دوستانهه لزوم قطع رابط -

 ؛12-7 اتیو عادالنه در آ یعيروش طب کیقانون ارث بر اساس -
 ؛23یه نامحرم هستند در آ ایمحرم  گر یدیککه به  یزنان و مردان -
 ؛25-24 اتیازدوا  در آ -
 ؛16-15 اتیمبارزه با فحشا در جامعه در آ-
 ؛21-19و  6، 2 اتیتوان جامعه در آکودکان و افراد کم مان،يتیاز  تیماح-
 ؛5یه در آ حفظ اموال عمومی-
 ؛92-91 اتیقتل عمد و خطا در آ-
 ؛35یه در آ یدر اختالفات خانوادگ ژهیوبه گر یدکیمتقابل افراد جامعه در برابر  فیحقوق و وظا-
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کز اسالمیبه فاسده جامع کیوطن از  یهجرت و لزوم جال -  ؛100-97 اتیدر آ طرف مرا
 ؛65-59 اتیدر آ حکومت اسالمی یاطاعت از رهبر-
 . 101 و  43 اتیاز احکام نماز در آ یبرخ-

 یمسائل فرع. 5
 ؛200و  168-167 اتیدر مقابل آنها در آ دارباشيو ب اسالمیه دشمنان جامع یمعرف -

 اتيروح حیداشللتند و تشللر ینيرزمیز  تيفعال ،عنوان سللتون پنجمکه به یدشللمنان منافق یمعرف -
 ؛145 -137و  91-88 اتیآنان در آ

 (. 1387، ی اصفهانییرضا) 77-71 اتیمبارزه با دشمنان در آ یمسلمانان برا قیتشو -
 آیه متعه. 6
 و»

َ
َکْت أ َما َمَل  

 
اَل اءل إل سلللللَ َن النل  َناُت مل َت یاْلُمْحصللللَ ن َتْبَتُغوْا ياَب اهلَل ل َعلَ َماُنُکْم کل

َ
ُکْم أ ا َوَراَء َذالل َم  َل  َلُکم  حل

ُ
ُکْم َو أ

نل  صلللل ُکم مُح  ْمَوالل
َ
حل يَن َغ يبلأ افل ُجوَرُهَن  َفرل يَر ُمسلللَ

ُ
نُهَن  َفاُتوُهَن  أ َتْمَتْعُتم بلهل مل ة  َو اَل ُجَناَ  َعلَ یَن َفَما اسلللْ ُکْم يضلللَ

ن يَما َتَراَض يفل  َن  اهلَل َ کَاَن َعلل یَبْعدل اْلَفرل ُتم بلهل مل ا َحکل يَضةل إل ايم  زنان شوهردار ]نيز بر شما حرام شده است[  ؛ و م 
 از  غير  است و  گردیده مقرر  شما بر  که است الهی ضه]این[ فریاید. به است نای زنانی که مالک آنان شده

 -کنيللد طلللب خود اموال وسلللليلللهبلله[ را دیگر  زنللان] کلله اسلللللت حالل شللللمللا برای ،[نللامبرده زنللان] این
کدامن کهدرصللورتی کار  و  باشلليد پا ای نوان فریضللهعاید مهرشللان را بهانی را که ُمتعه کردهزن و  -نباشلليد زنا

که مدت عقد  به آنان بدهيد و بر شما گناهی نيست که پس از ]تعيین مبل [ مقرر با یکدیگر توافق کنيد ]
 (24)نساء: . «مسلما  خداوند دانای حکيم استیا مهر را کم یا زیاد کنيد[؛ 

ه ب هیآ داللت بر جواز  هیآ نیاز ا یفراز عه،يسلللوره نسلللاء اسلللت که از نگاه شللل هیآ نيوچهارمسلللتيُمتعل
 واسطهبه هیآ نیشدند که ا یمدع دانند،یز نمیسنت چون متعه را جا اهلازدوا  موقت در اسالم دارد. 

 ،اتیروا ندیگویادعا را نادرست شمرده و م نیا یعياز مفسران ش یبرخنسخ شده است.  سنت نبوی
 . دهندیدوم نسبت م فهيمتعه را به خل میو مضمونشان آشفته است و تحر فينسخ، ضع
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 جواز متعه در صدر اسالم. 7
 نيهمچننظر دارند. بوده است اتفاق  ز یجا یمتعه در صدر اسالم مدت نکهیدر ا یو سن عهيمذهب ش دو 
 ال  و » :سللتين یشللک چيمشللروا بوده اسللت ه ؟ص؟رسللول خدا  اتيح امیدر ا یمتعه مدت زمان نکهیدر ا

بوده  ز یاسالم جا یکه متعه در ابتدا ستين نیدر ا یشک چيابتداء اإلسالم؛ ه یشک أنه کان مشروعا ف
گوشللت مرده و خون در  تيآن مانند حل یاضللطرار تيحل یادعا پس (1/۴۷۵ ،1419ابن ک ير، )« اسللت

 -که باشللللد در هر موضللللوعی–حکم حرمت را  یضللللرورت در هر زمان رایز ؛ ندارد یمعن ز يحال اضللللطرار ن
 نیا یبرا ایاسللللت که آ نیدر ا یاما اختالف اصللللل ،سللللتين ؟ص؟دارد و مختص به زمان رسللللول خدا برمی

کرم  حکم به حرمت متعه بعد از وفات  نکهیا ایوارد شللده اسللت  ینسللخ ؟ص؟حکم در زمان خود رسللول ا
بر نظر دوم  عهياهل سللنت نظر اول و اجماع شلل نيب مشللهور . وضللع شللده اسللت گرانیو توسللط د شللانیا

 است. 

 متعه تيادله حل. 8
اسللللالم  هياول یهان را در مورد سللللالآ ز ياهل سللللنت ن یکه حت یجدا از اجماع-متعه  تياثبات حل یبرا

 د. کراستفاده  ؟ص؟اسالم  رسول گرامی اتیو روا میقاآن کاتوان از می -داننقل کرده

 قرآن. 1 – 8
ْنُهَن  َفآُتوُهَن  أُجوَرُهَن  َفرل  َفَما» آمده اسللللت: نيچن میقاآن کا در  هل مل َتْمَتْعُتْم بل ه  یاسللللْ نظر  براسللللاس«. ضللللَ
در  یو سللن عهيشلل نیمفسللردر مورد ازدوا  موقت و متعه نازل شللده اسللت.  هیآ نیا ،از مفسللران یاريبسلل

متعه  تيحل ،مطلب نیدر مورد متعه بوده اسللللت اتفاق نظر دارند و با اثبات ا هیآ نینکته که نزول ا نیا
 دارد: از ين ليدل به ،نسخ آن ایثابت شده و اثبات حرمت و 

)مشللللهور علما(  علما جمهور  سللللالم؛االصلللللدر  یکان ف یقال الجمهور: المراد نکا  المتعه الذ و »-
 . «صدر اسالم بوده استمتعه است که در  ،هیآ نیاند که مراد از اگفته
حرف  یاستداللهم بها بأنها ف دوایجواز المتعه وأ یأحد أدلتهم عل هیواآل هيذلک ذهبت اإلمام یإل و »

 عنهم و  یاهلل تعال یابن مسعود رض کذلک قرأ ابن عباس و  و  أجل مسمی یفما استمعتم به منهن إل یأب
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 هیآ نیدارند و ا لينظر م نيبه هم عهيش و  أنها أحلت ثم حرمت؛ یال نزاع عندنا ف و  ر يذلک شه یالکالم ف
و ابن  ی  در قرادت أب هیآ نیمطلب که ا نیبر جواز متعه اسللللت و اسللللتدالل خود را با ا شللللانیاز ادله ا یکی

 امتعه در ابتدمطلب مشلللهور اسلللت.  نیکنند و کالم در امی دأییت ،بوده اسلللتی أجل مسلللم یإل ،عباس
 (3/۸، 1415)آلوسی،  . حرام شد سدس ،حالل بود

ابتداء اإلسلللالم ثم  یال شلللک أنه کان مشلللروعا ف نکا  المتعه و  یعل هیقد اسلللتدل بعموم هذه اآل و »-
 و  نيثم نسللخ مرت حيثم نسللخ ثم أب حيأنه أب یطادفه من العلماء إل و  یقد ذهب الشللافع نسللخ بعد ذلک و 

ک ر من ذلک و  عن بن  یقد رو بعد ذلک و  بحیلم  مره ثم نسللللخ و  حيقال آخرون إنما أب قال آخرون أ
 یأب کان بن عباس و  عن اإلمام أحمد و  هیهو روا طادفه من الصللللحابه القول بتباحتها للضللللروره و  عباس و 

فآتوهن أجورهن  أجل مسللمی یفما اسللتمتعتم به منهن إل قروونی یالسللد و  ر يبن جب ديسللع بن کعب و 
اثبات نکا  متعه اسلللتدالل شلللده اسلللت و  یبرا هیآ نیبه ا و  نکا  المتعه؛ یقال مجاهد نزلت ف و  ضلللهیفر

نظر را دارد و  نيهم یبوده است و سدس نسخ شده است و شافع ز یکه متعه در ابتدا جا ستين یشک
شد و سدس نسخ شد و دوباره مبا  شد و دوباره نسخ شد و  ز یکه در ابتدا جا ندیگومی نيچن یاعده
شللللده و بعد از آن حرام  ز یار جاب کیتنها  ندیگومی ز ين یااند و عدهفتهگ ز ين نیاز ا شللللتر يب گر ید یاعده

از صلللحابه نقل شلللده  یااز ابن عباس و عده خاطر ضلللرورتنشلللد و مبا  بودن آن به ز یجا گر یشلللده و د
 نيرا چن هیآ یو سد ر يبن جب ديبن کعب و سع یبااز امام احمد است و ابن عباس و  تیروا نیاست و ا

)شوکانی، . «متعه نازل شده است ،گفته است که در نکا  ز يو مجاهد ن «یأجل مسم یإل» خواندند:می
11414/۴۹۹) 

 بزرگان صحابه دگاهدی. 2 – 8
 ،مجاهد ،بن کعب یاب ،مانند ابن عباس نياز بزرگان صللحابه و تابع یارياهل سللنت بسلل اتیروابراسللاس 

َفَما اسلللَتمَتعُتم بلهل » اند:کردهقرادت می نيرا چن هیآ نیا گرانیو د یمسلللعود و سلللد ابن، ر يبن جب ديسلللع
نُهَن  إل می َی مل حدثنا محمد بن عبد السلللالم حدثنا  یالعنبر ایأخبرنا أبو زکر«. »َفآُتوُهَن  أُجوَرُهَن   أَجٍل ُمسلللَ

قرأت  قولیأنبأ شلللعبه حدثنا أبو سللللمه قال سلللمعت أبا نضلللره  ليأنبأ النضلللر بن شلللم ميإسلللحاق بن إبراه
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قال بن عباس فما اسللتمتعتم به منهن  ضللهیبن عباس فما اسللتمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریعل
  یقال أبو نضلللره فقلت ما نقرأها کذلک فقال بن عباس واهلل لنزلها اهلل کذلک هذا حدأجل مسلللمی یإل

را خواندم که  هیآ نیبر ابن عباس ا دیگوابانضللره را که می دميشللن؛ رجاهخیشللرط مسلللم ولم  یعل حيصللح
 ابن. ديبده شللللانیبه ا ضللللهیفر عنوان واجب و را به شللللانیپس اجر ا ،دیارا متعه کرده شللللانیرا که ا یزنان

. ميخواننمی نيابونضللللره گفت: ما آن را چن نيتا زمان مع دیارا متعه کرده شللللانیرا که ا یعباس گفت زنان
بنا بر نظر مسلللم )در شللروط   یحد نیانازل کرد.  نيابن عباس گفت قسللم به خداوند که خدا آن را چن

نيشللابوری، )«. انداوردهيو مسلللم آن را در کتب خودشللان ن یبخار یول ،اسللت حي( صللح یصللحت حد
1435 ،2/۳۳۴) 

 ،ییلمصنف لعبد یلازیق یلصنعان ان،ییلب جام  نقل شده است: ز ين لیذ یهادر کتاب شانیا قرادت
 ایتفس ،ییلقاطب ایتفس حكا  یلقاآن للجصاص،ی ،یمسلم، یلكشاف للزمخشا حیصح یعل یشاح یلنوو

 قاآن فیتحر ؛ زیرانبوده اسلللت قاآنعنوان مقصلللود ابن عباس نزول به طور قطعبه یلدر یلمنثور. ا،ییبن کث
؛ از جانب خداوند اسلللت هیآ نیا ر يعنوان تفسلللنزول به ،به اجماع مسللللمانان باطل اسلللت بلکه مقصلللود

به  هیهمراه ذکر متن آرا به هیآ ر يمصللللداق و تفسلللل ،همزمان با آن ای هیخداوند متعال بعد از نزول آ یعنی
جدا از لفظ  متعه است و  نيهمان ازدوا  تا زمان مع ،هیآ نیپس مقصود ا کرد،می یوح ؟ص؟رسول خدا 

 بر اراده متعه باشد.  یگرید ليتواند دلآمده و می هیاستمتاع که در نص آ

 عمر از دو متعه حالل ینه. 9
لت بر حل یامور از  که گفت: متعه می تيکه دال دو متعه در زمان »کند کالم عمر بن الخطاب اسلللللت 

گر . «مینما)انجام دادن( آن دو عقاب می کنم و بر می یمن از آن دو نه حالل بود. ؟ص؟رسللللول خدا  در  ا
 نيکرد، اما چنعمر به آن اسللتشللهاد می موجود بود، قطعا   ؟ص؟از جانب رسللول خدا  ینسللخ ،متعه نهيزم

حالل بوده اسللت و  ؟ص؟متعه در زمان رسللول خدا  نکهیصللراحت دارد در ا تیروا ن،یبنابرانکرده اسللت. 
 عمر است.  ینظر شخص ،آن میتحر
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 در کتب اهل سنت تیروا نمدارک ای. 1 – 9
از عمر نقل شلللده  حيداند که با سلللند صلللحمی یاتیرا از جمله روا تیروا نیدر دو کتاب خود ا یسلللرخسللل
عهد رسللول اهلل  یعه فقال: متعتان کانتا علالناس عن المت یاهلل عنه نه یصللح  أن  عمر رضلل قد و » اسللت:
 یاز عمر نقل شللده اسللت که و حيصللح تیروا با؛ متعة الحج الناس عنهما؛ متعة النسللاء و  یو أنا أنه ؟ص؟

متعله زنلان و حج  :حالل بود ؟ص؟کرد، پس گفلت: دو متعله در زملان رسللللول خلدا  یمردم را از متعله نه
 نقل شده است.  ز ياهل سنت ن گر یاز کتب د یاريدر بس تیروا نیا. «تمتع

کثم يىحی ماجرای. 1 – 1 – 9  بن ا
ک م نقل شللللده اسللللت که جالب توجه اسللللت: يیحیاز  یتیروا نهيزم نيهم در  ک م  يیحی قال» بن ا بن أ

عمر  و  فيقال: کاهلل عنه.  یجواز المتعه؟ قال: بعمر بن الخطاب رضلللل یف تیبالبصللللره: بمن اقتد خيلشلللل
ه صعد المنبر فقال: إن  اهلل و  حيقال: لن  الخبر الصح ها؟يأشد  الناس فکان   نيرسوله قد أحال  لکم متعت أن 

 وخياز ش یکیک م به ا بن  يیح؛ یمهیولم نقبل تحر تهقبلنا شهاد. همايأعاقب عل و  کميمحر مهما عل یإن   و 
ال کرد که چگونه و حال آنکه ؤسلل؟ گفت از عمر. یکنمی تيتبع یدر بصللره گفت در جواز متعه از چه کسلل

منبر  یباال یکه و دیگومی حيصلللح تیگفت چون روامردمان در مورد متعه بود.  نیترريگعمر از سلللخت
آن عقوبت؛  یکنم و برامتعه را حالل کردند و من آن را بر شما حرام می یرفت و گفت خداوند و رسول و

اما حرام کردنش را )توسلللط  ،میآن از نظر خدا و رسلللولش( قبول کرد تيپس ما شلللهادتش را )در مورد حل
 «. میعمر( قبول ننمود

 یعباس فهيمون خلأم ماجرای. 2 – 1 – 9
 نیدر مورد ا یجالب یماجرا ز ين -بوده اسللللت نيمنؤالمريام شللللانیکه در نظر ا- یعباسلللل فهيمأمون خل

 یعن؛ یمتعه ندا دهند تيمردم به حل نيون دسللللتور داد تا در بأمم یروز دیگومی شللللانیا» دارد: تیروا
داخل  یبر و یدربار و یاز فقها ناءيمحمد بن منصللللور و ابو الع«. حالل اسللللت که متعه رسللللما   ندیبگو

ک کردن بودمشللغ تيبا عصللبان یو کهیرا برگردانند درحال ینظر و دیشللدند تا شللا کالم عمر را  ول مسللوا
که  تو «. مکنو ابوبکر بود و من آن دو را حرام می ؟ص؟دو متعه در زمان رسللللول خدا » ذکر کرده و گفت:
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کند( تا از آنچه که رسول خدا درست نگاه نمی دیکه به مطالب با د یاز کس هیچشم )کناچپ یا یهست
 ناءياما ابوالع ،دیسخن بگو یمحمد بن منصور خواست با و پس ؟یکن ینه ،اندو ابوبکر انجام داده ؟ص؟
هنگام  نیا در  م؟ییچه بگو یما به و دیگوسللخن می نيدر مورد عمر چن که صللراحتا   یگفت کسلل یبه و

ک م بر و يیحی با یبن ا با وخلوت کرد و آن یو وارد شلللللده و  تا و یقدر  نظر  نیرا از ا یسللللخن گفت 
 «. بازگرداند

 متعه در کتب اهل سنت تيحل اتیروا. 10
ابوبکر و  ،؟ص؟ در زمان رسول خدا شانیکه ا ندیگومی که صحابه صراحتا  آمده است  اتیروا یاريبس در 

َثنل » اند:دانستهمی ز یآن را جا کرده و از دوران خالفت عمر متعه می یقسمت َثَنا  یَحَد  ٍع َحَد  ُد ْبُن َرافل ُمَحَم 
ْخَبَرَنا اْبُن ُجرَ 

َ
اقل أ َز  ْخَبَرنل  ٍج ْی َعْبُد الَر 

َ
بَ  یأ ُبو الُز 

َ
اهلَل ل  رل ْي أ َر ْبَن َعْبدل ْعُت َجابل ُع بلا ُقولیَ َقاَل َسمل ا َنْسَتْمتل ْن ُکَن  ْلَقْبَضهل مل

قل  ْمرل َوالَد 
  قل يالَت 

َ
ولل اهلَل ل  َعْهدل  یَعلَ  اَم َی  اْل بل  َو  ؟ص؟َرسلللُ

َ
نل َعْمرلو ْبنل ُحرَ  یَعْنُه ُعَمُر فل  یَنَه  یَبْکٍر َحَت   یأ

ْ
أ  از ؛ ٍ  یْ شلللَ

مشت  کیکر در مقابل بو ابو ؟ص؟گفت: ما در زمان رسول خدا که می دميشن یجابربن عبداهلل النصار
، 1387)سللللخاوی، « کرد یاز آن نه  یعمرو بن حر هيعمر در قضلللل نکهیتا ا میکردآرد متعه می ایخرما 

 ذکر شده است.  گر یکتب د احمد و  مسنددر  تیروا نيهم هيشب (. 6/۱۰۱

 منان و ابن عباسؤم ر يکالم ام. 11
گر »  یوطيو س یطبر ر یمطلب را ابن جر نیا«. کردندکرد جز افراد بدبخت زنا نمینمی یعمر از متعه نه ا

که فرمود: نقل می ؟ع؟ یمنان علؤمرياز ام رشللللانيدر تفسلللل عن  یاهلل عنه نه یلوال أن  عمر رضلللل»کنند 
گر . «یإال  شللللق یالمتعه ما زن کردند )بلکه به متعه رو کرد جز افراد بدبخت زنا نمینمی یعمر از متعه نه ا

 هيشب ز ين یقرطب. کندنقل می یلمصنفمنان در ؤمريمطلب را از ام نيهم هيشب ز يآوردند( عبدالرزاق نمی
 . کندنقل می سمطلب را از ابن عبا نيهم
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 اهل سنت در مورد متعه یعلما دگاهید. 12
در عمل به متعه بعد از زمان رسول خدا  نيصحابه و تابع رهيتوان آن را انکار کرد سکه نمی یااز ادله یکی

 یتوان ادعابوده اسلت که با توجه به آن نمی عیشلا شلانیا انيدر م یقدرعمل به نیابوده اسلت.  ؟ص؟
اهل سللللنت را  یعلما ز يو ن نياز علما و بزرگان صللللحابه و تابع ادیعده ز  نیعالم نبودن ا اینسللللخ متعه 

اهلل عنهم منهم من  یجماعه من السلللللف رضلللل ؟ص؟بعد رسللللول اهلل  لهايتحل یثبت عل قد و ». رفتیپذ
 ابن عباس و  و  ابن مسللعود و  جابربن عبداهلل و . قیبکر الصللد یاهلل عنهم: أسللماء بنت أب یالصللحابه رضلل

رواه و  بن خلف هي  أم ناءمعبد أب سللللمه و  و ی الخدر ديبو سلللعا و   یعمرو بن حرو  انيسلللف یبن أب هیمعاو
ه رسول اهلل  عيجابر بن عبد اهلل عن جم ه  و  ؟ص؟الصحابه مد  قرب آخر خالفه عمر.  یعمر إلو  بکر  یبامد 

ف و  هللايف یعن عل و  ر يإبللاحتهللا عن ابن الزب یف واختلف مللا أنکرهللا إذا لم  توق  ه إن  عن عمر بن الخطللاب أنلل 
سادر  و  ر يبن جب ديسع و  عطاء و  طاوس نيالتابع منو  نيأباحها بشهاده عدل عدالن فقط و  هايعل شهدی

ه أعزها اهلل  (. 9/۵۱۹ق، 1430ابن حزم، ) «فقهاء مک 

 متعه تيسلف بر حل دگاهید. 13
از صحابه اسماء دختر  شانیا نيدر بماندند.  یباق ؟ص؟متعه بعد از رسول خدا  تياز سلف بر حل یگروه

 ديو ابوسلع  یعمرو بن حر و ابن مسللعود و ابن عباس و  یاسللت و جابربن عبداهلل االنصللار قیابوبکر صللد
متعه را در زمان رسللول خدا از  تينظر به حل جابر . هیمعاو بن خلف هيمعبد فرزندان ام و سلللمه و  یخدر

در زمان عمر تا اواخر خالفتش )که  یمدت ز ين در زمان خالفت ابوبکر و  ز يهمه صحابه نقل کرده است و ن
 . کرد( یخود اهل سنت بعد از آن از متعه نه اتیطبق روا

 ر يابن زب دگاهید. 14
توقف در  در مورد آن سکوت و  یاز عل ز ينبه حالل بودن آن اختالف شده است.  ر يدر مورد اعتقاد ابن زب

گرفت که در مورد متعه اشللکال می ینقل شللده اسللت که تنها زمان ز ياز عمر ن. نظر دادن نقل شللده اسللت
گر دو شاهد شهادت دادند آن را جا کتاب ی در قرطبدانست. می ز یدو شاهد در آن حاضر نباشند، اما ا

 داند. می منیمکه و  یمتعه را نظر علما تيبه حل یفتوا ألحكا  یلقاآنی یلجام  
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 سنت و متعه اهل. 15
به  شانیاز ا یاريبس یعکس حتراند و بنداشته یدر مورد متعه نظر مخالف ز ياهل سنت ن یابزرگان علم

 . ندددانشان می ار يعمل رغبت بس نیا

 بن عبدالملک ز عبدالعزی. 1 – 15
که در زمان و و  هيو فق نییامو یاز بزرگان علما جیبن عبدالملک بن جر ز یالعزعبد از  یکی یعالم مکه 

قال » داشلت: یازن متعه ۹۰شلود می افتی صرحاح سرتهبه وفور در  یو اتیبود و روا تیروا یارکان اصلل
إنه عهد  ليإمرأه وق نيالمتعه تزوج بسللت یری جیکان ابن جر قولی یالضللب رایسللمعت جر جيأبو غسللان زن

گفت که نظر می ر یجر؛ واحده مما نکح أبوه بالمتعه تزوجیأحد منهم و غلطیأسلللمادهن لئال  یأوالده ف یإل
را به اوالدش گفت تا  شللانیزن متعه کرد و گفته شللده اسللت که او نام ا ۶۰متعه بود او با  تيحل جیابن جر

«  متعه کرده بود ازدوا  کند شللللانیکه پدرش با ا یاز زنان یبه اشللللتباه افتاده و با زن شللللانیاز ا یمبادا کسلللل
 (.6/۳۳۳ ،1414ذهبی، )

 حابن جری. 2 – 15
 یامرأه حت نيبتسع جیاستمتع ابن جر قولی یقال محمد بن عبداهلل بن عبدالحکم سمعت الشافع و »

زن  ۹۰با  جیگفت: ابن جرکه می دميشللن یشللافع از ؛ طلبا للجماع رجيشلل هيبأوق ليالل یف حتقنیإنه کان 
ذهبی، )«. کند یکیکرد تا بتواند نزدمی هيظرف روغن کنجد به خود تنق کیها او شللللب یحت ،متعه کرد

1414 ،6/۳۳۳) 

 مالک بن انس. 3 – 15
قول  ز ين یو حنف یبزرگ اهل سللللنت و رهبران مذاهب مالک هياز مالک بن أنس و أحمد بن حنبل دو فق

 به جواز متعه نقل شده است:
ْن  ُر يَتْفسللللل  َو » بن أنس: مالک

َ
ْن اْلَبَدلل َو  ُقوَل یَ اْلُمْتَعهل أ َکَذا مل هل بل

ْن اْلُمَد  َکَذا مل َک  ُع بل َتَمَت 
َ
: أ هل تل

َ
ْمَرأ َهَذا  الل

اٍس َرضللللل  ْن َقْولل اْبنل َعَب  ُر مل اهل َنٍس َوُهَو الَظ 
َ
کل ْبنل أ ْنَد َمالل ْنَدَنا َجادلزا عل لا عل متعه آن  ر يتفسلللل؛ اهلَل ُ َعْنُه  َی َباطل
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در اعتقاد ما  نیو ا کنمیفالن زمان و با فالن مقدار مال متعه م یگفته شود: من تو را برا یزن است که به
 ؛«باشد نينظر ابن عباس هم چن ایداند و گومی ز یباطل است و مالک بن انس آن را جا

 یبرا متعه( )از خوردن گوشللللت اال  و  ینه نکهیا در . أو الکراهه قوالن لمالک میللتحر یأن النه یف و »
 ؛«حرمت مالک دو قول دارد ایکراهت است 

ا فَ  َو » ُه َکاَن َمْشُروع  َن 
َ
؛ لل : ُهَو َجادلزا ْن  یإلَ  یْبَق َي َقاَل َماللکا

َ
اٍس َتْحلل  ْظَهَر یَ أ ْشَتَهَر َعْن اْبنل َعَب  ُخه َوا  ُلَهايَناسل

َعُه َعلَ  ْهلل الْ  یَوَتبل
َ
ْن أ ْصَحابلهل مل

َ
ْکَ ُر أ

َ
َک أ َه  َمنل َي َذلل در  رایز  ؛است ز یکه متعه جا دیگونس میابن  مالک؛ َوَمَک 

مشهور است که ابن ماند تا نسخش مشخص شود. می یباق طور نيپس هم ،ابتدا مشروا بوده است
آن را  شلللان،یاز ا تيبه تبع ز ينو مکه  منیاصلللحاب او از اهل  شلللتر يو ب دانسلللتیآن را حالل م ز يعباس ن

 (1437ی، الحنف یعلیالز)«. دانستندیم ز یجا

 احمد بن حنبل. 4 – 15
 جتنبهایحرام لن ابن منصللللور سللللأل أحمد عنها فقال  ر يأنها مکروهه غ یأخر هیروا هايبوبکر فا قال و »

که ابوبکر گفت: روا از ؛ میقال فظاهر هذا الکراهه دون التحر یأحب إل  یگرید تیابن قدامه نقل شللللده 
 و او گفت: به نظر من ديابن منصللور از احمد پرسلل زیراوارد شللده که طبق آن، متعه مکروه اسللت نه حرام؛ 

 ،1969)قدامه، «. گفته کراهت است نه حرمت نیگفت: پس ظاهر اکردن از آن )متعه( بهتر است.  یدور
 آمده است.  یشاح یلزرکشو کتاب  فقه یبن حنبل یف ییلكافمطلب در کتاب  نيهم( 7/۱۳۶

 متعه تيسنت و حل اهل.  16
که در کتب اهل سنت، قول به  یکسان اسامیبرخی  :اندتهدانسیم ز یآن را جا ایمتعه کرده و  ایصحابه

ی، خزاع نيعمران بن حصللی، جابر بن عبداهلَل  انصللار، عبارتند از: نقل شللده اسللت شللانیمتعه از ا تيحل
کوا، عبداهلَل  بن مسللعودی، خدر ديابوسللع سللعد بن ، ؟ع؟طالب  یبن اب یعل نيمنؤالمريام، سلللمه بن ا

ک م به  يیحی»(. رثی)حو  یعمرو بن حر، وقاص یأب در بصلللره گفت در جواز متعه از  وخياز شللل یکیبن أ
مردمان  نیترريگل کرد که چگونه و حال آنکه عمر از سختؤاس؟ گفت از عمر. یکنمی تيتبع یچه کس

و گفت خداوند و رسللللول  فتمنبر ر یباال یکه و دیگومی حيصللللح تیگفت چون روادر مورد متعه بود. 
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پس ما شهادتش را )در مورد  ،آن عقوبت یکنم و برامتعه را حالل کردند و من آن را بر شما حرام می یو
، بيهقی)«. میاما حرام کردنش را )توسط عمر( قبول ننمود ،میآن از نظر خدا و رسولش( قبول کرد تيحل

1414، 7/۲۳۷) 

 انيسف ىبن اب هیمعاو. 1 – 16
زن  نیانام معانه را متعه نمود. به یدر زمان فتح طادف، زن یوفتح مکه اسللللالم آورد.  یدر ماجرا هیمعاو

حرمت  یپس ادعافرسلللتاد. می یو یبرا ییایسلللاله هداهمه هیزنده ماند و معاو هیتا زمان خالفت معاو
 ،1413)مزی، . باشلللللد حيتواند صللللحفتح مکه نمی یدر ماجرا یبعد از آن و حت ای بر يمتعه در فتح خ

متعه  تيبه حل یبه ابن عباس گفت چرا فتوا ر يزب ابن» راغب آمده است: ضایت یألدباءمحا در ( 31/۲۱۴
پاسخ داد او  یو و  پس سوال کرد؟ پاسخ داد از مادرت أسماء بدرس که چگونه تو را حامله شد. یدهمی
البن عبد  دیو یلتمه زید یلمعادصللللورت خالصلللله در کتب مطلب به نيهم. «مگر از متعه اوردمين ايدنرا به
 آمده اسللت: نيچن عهياز منابع شلل یگو در بعضللومتن کامل گفت. آمده اسللت یالسررتذکار یبن عبد یلباو یلبا
ابن عباس وارد مکه شللللد و  یاند که وقتنقل کرده عهيشلللل یاز علما ی: بعضللللدیگویم یکوف ابوالقاسللللم»

بود(  نايچون نظرش به ابن عباس افتاد )در آن روزها ناب خواند،یبر فراز منبر خطبه م ز ين ر يبعبداهلَل  بن ز 
 دهدیرا دشنام م نيالمؤمنام شهیااو ع. کور کند ز ينزد شما آمده که خدا دل او را ن یمردم، کور یگفت: ا
. محض است یکه زنایالحدر شماردیو متعه را حالل م کندیرا لعن م ؟ص؟ امبر یو اصحاب پ کانیو نزد

عکرمه که دسللللت او را گرفته بود را صللللدا زد و  در آن حال غالمش. آمد نيگفتار بر ابن عباس سللللنگ نیا
 مضللللمون خواند: نیبه ا یو شللللعر سللللتادیمقابل او ا نکهیبرد تا ا کیاو ببر، پس او را نزد کیگفت: مرا نزد

: متعه ییگویم نکهیگفت: و اما ا نکهیتا ا. ميکنیم یآن گروه را متالش میشویرو مهروب یبا گروه کهی زمان
به آن عمل  ؟ص؟ به خدا قسللللم  در زمان رسللللول خدا دانمیمحض اسللللت، حالل م یکه زنایالحرا در

ک اسللللت ز يجواز آن ن لينشللللد؛ دل ختهيبرانگ یامبریپ ز ين شللللانیو پس از ا شللللدیم که  گفته ابن صللللها
را  نيبطا و )مرتک کنمیوجود داشللللت و من آن دو را منع م ؟ص؟ خدا ول: دو متعه در زمان رسللللگفتیم

. ميکنیاو را قبول نم میو تحر میریپذیرا م ؟ص؟ امبر یاو )جواز متعه در زمان پ ی( و ما گواهکنمیمجازات م
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 یاز مادرت در مورد بردها یآمد نییچوب )منبر( پا نیاز ا یپس وقت ،یااز متعه متولد شلللللده ز يتو ن
 یسللللوآمد و با سللللرعت به نییپا ز ين ر يعبداهلَل  بن عباس رفت و عبداهلَل  بن زب. عوسللللجه بدرس (راهنی)پ

درش گفت: پدرت با ما. اصللرار کرد تيبگو و با عصللبان میعوسللجه برا یمادرش رفت و گفت: درباره بردها
به  یهمسلللریکرد و پدرت از ب هی( را به او هدراهنینام عوسلللجه دو برد )پبه یبود و مرد ؟ص؟ رسلللول خدا

نزد من آمد و با آن  ز يرا به او داد و او ن راهنیاز دو پ یکیگاه آن حضرت آن. کرد تیو شکا هیگال ؟ص؟ امبر یپ
 وی. ز نقل شللللده اسللللتياهل سللللنت ن گر یاز کتب د یاريدر بسلللل تیروا نیمرا متعه کرد و مدتا راهنیپ

آنها مرا متعه کرد و من به تو حامله شللللدم، پس تو فرزند متعه  لهيوسللللآورد و به گر ید راهنیگذشللللت و پ
من تو  ایت: آمادرش گف. دمي؟ گفت: از ابن عباس شلنديخبر به گوش تو رسل نیحاال بگو از کجا ای. هسلت

 یروزیقابل تحمل و پ ر يغ یهازبان آنهاهاشللللم منع نکردم و نگفتم مواظب باش  یرا از تماس با بن
 با یو برخورد شلخصل ر يابن زب یاز سلخنران یقسلمت(. 4/۴۵۰، 1408نوری،  ؛۱۴۵ص، 1373کوفی، )« دارند

 یهقیسررنن یلباب کت در باب المتعه ذکر شللده اسللت.  مسررلم حیصررح)بدون ذکر نام ابن عباس( در  یو
تر آورده و آن شلللخص را ابن شلللفاف یرا با متن تیروا یجمهاه خطب یلعاب سرررمط یلنجو  یلعویل ییلكبا

 .کندمی یعباس معرف

 ابن عباس دگاهید. 2 – 16
نظر برگشته و فتوا به  نیاز ا یمنان با وؤمريام دیبب برخورد شدسکنند که ابن عباس بهادعا می یاعده

ذکر شد که در آن  یتی: در بح  اسماء دختر ابوبکر رواپاسخ. است حينظر صح نیا ایآحرمت متعه داد. 
 نیامتعه سللللخن گفته شللللده اسللللت.  تيبا ابن عباس در مورد فتوا به حل ر يبه تواتر در مورد بح  ابن زب

 یعل نانؤمرميها بعد از زمان شهادت امسال یبود و حکومت و ر يمربوط به زمان حکومت ابن زب تیروا
به  یمنان ابن عباس را از فتواؤميرام یمربوط به نه تیدهد که روانشللان می نهیقر نیابوده اسللت.  ؟ع؟

ته است وگرنه و ابن عباس صورت گرف منانؤرمينسبت دادن حرمت متعه به ام یبوده و برا یمتعه جعل
که ام یمعن تا  یو یول ،اندکرده یاز متعه نه ؟ص؟ رسللللول خدا یدبه ابن عباس بگو ؟ع؟ منانؤرميندارد 
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اهل سللللنت، احتمال  یجعل تیروا نیگفت که ا دیالبته بابماند.  یبر همان نظر سللللابقش باق آخر عمر 
 کند. باطل می ز يعالم نبودن ابن عباس را به نسخ متعه ن

 ابن عمر  دگاهید. 3 – 16
گر  رایز  ست؛ي)متعه زنا ن میکردزنا نمی ؟ص؟ گفت ما در زمان رسول خدا»ال شد: ؤدر مورد متعه س یو از  ا

 (2/۹۵ م،2013 ،بن حنبلا)«. میکردنا میز ؟ص؟ما در زمان رسول خدا  یعنیزنا باشد 

 انددانسته ز یآن را جا ایاهل سنت که متعه کرده و  یعلما ایو  نيتابع. 17

کالم در مورد ) بن حنبلاحمد(؛ مفصللللال گذشللللت یکالم در مورد و) بن انسمالکاین افراد عبارتند از: 
 مفصللللال یکالم در مورد و) جیبن جر ز یبن عبدالعز عبدالملک؛ ر يبن جبديسللللع(؛ مفصللللال گذشللللت یو

بن اوس بن  زفر  ؛کهيمل یاب ابن؛ بهيبن عت َحَکم ی؛سللللد؛ بن جبر  مجاهد ؛ربا  یبن اب عطاء(؛ گذشللللت
و  تياز اهل ب یگروه؛ منیاهل  یفقها ؛اهل مکه یفقهای؛ اميبن مصللللرف ال طلحه ی؛حدثان مدن

 . نيتابع

 نسخ متعه ادله. 18
گرچه در ابتدا مبا  بوده است ندیگومی اهل سنت یعلما در در ادامه نسخ شده است.  یول ،که متعه ا

 نسخ سه قول وجود دارد: نیمورد ا

 هنسخ با آی. 1 – 18
ذل » نسللخ شللده اسللت: لیذ فهیشللر هیاند که متعه با نزول آادعا کرده شللانیاز ا یاعده

م  َن یَواَل  هل ُفُروجل ُهم لل
 َعلَ 

 
ُظوَن إاَل م أو َما َمَلَکت أ یَحافل هل کدامنند مگر در مورد همسلللرانشلللان  کهیکسلللان و  ؛َماُنُهمیأزَواجل  ایو  ایپا

که در اادعا کرده شللللانیا(. ۶-۵: منونؤم)« شللللوندکه مالک آنها می یزکانيکن با  یکیتنها نزد هیآ نیاند 
 یو با یکیپس نزد ستيدو ن نیکدام از ا چيشده است و زن در متعه ه دانسته ز یجا زانيهمسران و کن
 حرام است. 
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 ت(نکاح )ازدواج اس متعه. 19
 ليدل ىابارزی. 1 – 19
متعه به اقرار  ،طور که در ابتدا گذشللللتهمان رایاثبات نسللللخ متعه مردود اسللللت؛ ز  یاسللللتدالل برا نیا

 یمک ،منونؤسوره م هیآداخل شده و حالل است.  هیآ نیپس در مفاد ا ،اهل سنت ازدوا  است یعلما
که ا نیاز ا جدای. مدن ،متعه هیاسللللت و آ  اتیآ نیپس ا ی،متعه مدن هیاسللللت و آ یسللللوره مک نینکته 

دله گذشللته از ا یجدا. شللودنسللخ را منکر می ،از اهل سللنت یاتیروا. تواند ناسللخ حکم متعه باشللدنمی
 حا  یکه صللر مطرح خواهد شللد بر يکه در پاسللخ به بح  غزوه خ یامانند کالم عمر و عمل صللحابه و ادله

 متعه دارد.  یداللت بر عدم ورود نسخ برا

 راثيم هنسخ با آی. 20
کند ناسللخ همسللر اثبات می یکه ارث را برا راثيم هیپس آ ،سللتيکنند که در متعه ارث نادعا می شللانیا

 حکم متعه است. 

 ليدل ىابارزی. 1 – 20
بلکه  ستينبردن در متعه نظر همه علما ن ارث. ستين عهيش ی( ارث نبردن در متعه نظر همه علماالف
گر شللللرط ارث بکند ارث می یعنی ؛دانندمی یمشللللروط جار ایطور مطلق را در آن به راثيم یاعده برد ا

و  (4/۳۹۰، 1371، ميرزای قمی) ابن برا  اسللت یاز علما مانند قاضلل یامطلق نظر عده یفتوا .ر يوگرنه خ
کتیآ ز يو ن ییاهلل خوتیاز علما مانند آ یامشروط نظر عده یفتوا  ،1380، اهلل خوییآیت) است یاهلل ارا
در متعه  هیآ نیارث را ناسلللخ حکم متعه گرفت بلکه تنها ا هیتوان آنمی شلللانینظر ا (. بر اسلللاس۴۳۴ص

که داللت بر  یاتیروا. مخصلللص ادله ارث گرفت ایتوان ادله متعه را ناسلللخ و می. کندحکم ارث را ثابت می
ناسللخ حکم ارث در ازدوا   ایمطلب هسللتند که ادله متعه  نیکنند شللاهد بر اعدم نسللخ حکم متعه می

نظر اهل سللنت  بر اسللاسکنند. از اهل سللنت ادعا می ینه مثل آنچه که بعضللمخصللص  ایموقت اسللت 
را  راثيها مموارد در ازدوا  یارياهل تسلللنن هم در بسللل خود. شلللودها نمیهم، ارث مربوط همه ازدوا 

به اجماع  ردياز اهل کتاب ازدوا  کند و بم یمسللللمان با زن کیکه  یدر فرضلللبرای مثال . دانندباطل می
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گر همسر ای ارث نخواهد برد یمسلمانان آن زن از و پس  ،ارث نخواهد برد یشوهر خود را بکشد از و یا
بلکه از  شللللودمی تا در صللللورت نبودن آن حکم به بطالن ازدوا  سللللتيحکم ارث بردن از لوازم ازدوا  ن

 گردد. ا  بار میحاالت بر ازدو یاست که در بعض یعفرو

متعه نازل  اتیقبل از آ اتیآ نیا». سللللتيپس ناسللللخ ن ،متعه نازل شللللده اسللللت هیقبل از آ اتیآ نیا
 . «توانند ناسخ آن باشنداند پس نمیشده

 کنندنسخ را منکر می طور صریح،به که از اهل سنت یاتیروا. 21
در پاسللخ  ایمانند کالم عمر و عمل صللحابه مطرح شللد و  که در گذشللته سللتی اااز ادله یادله، جدا نیا

 متعه دارند.  یداللت بر عدم ورود نسخ براا  حیکه صر شدمطرح خواهند  بر يبه بح  غزوه خ

 بر يدر غزوه خ ؟ص؟رسول خدا  نسخ با نهی. 1- 21
بعد از آن نسللللخ شللللده  ای بر يخ در غزوه ؟ص؟رسللللول خدا  یکنند که متعه با نهادعا می شللللانیاز ا یاعده

تا، انصللاری قطبی، بی)بار نسللخ شللده و دوباره حالل شللد.  نیمتعه چند ندیگومی یاعده یحت. اسللت
5/۱۳)  

 و نسخ آن توسط عمر  ؟ص؟متعه توسط رسول خدا  تيعدم نسخ حل صحابه و خود عمر در  کالم. 2 – 21
 ؟ص؟ است که در زمان رسول خدا نیا یشدن متعه توسط و میکالم عمر بن خطاب در مورد تحر ظاهر 
. کنممی یبودند و من از آنها نه ؟ص؟ دو متعه در زمان رسول خدا نیا»: دیگومی رایز  ؛نبوده است ینسخ

گر چن ز ين. «سللللتما یدر مدعا حیجمله صللللر نیا نسللللخ  ؟ص؟در زمان رسللللول خدا  واقعا   یعن؛ یبود نيا
کنم می یگفت من از آن دو نهمی دیتظاهر کند با نيخواسللللت چنالاقل عمر می ایصللللورت گرفته بود 
شده است و شما  حنسخ آن مطر  قاآندر  ای دیديشما نشن یول ،کردند یاز آن نه ؟ص؟چون رسول خدا 

گر کسللللبنابراین، . ديداننمی که ابوبکر در ماجراهمانکنم. را عقاب می یمخالفت کند و یا ارث  یطور 
آن  یاحد یاز و ر يذکر کرد که غ ؟ص؟ا از رسللول خد یتیکرد و روا ییادعا نيچن ؟ص؟نبردن از رسللول خدا 

http://lib.eshia.ir/15390/5/130/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://lib.eshia.ir/15390/5/130/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://lib.eshia.ir/15390/5/130/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://lib.eshia.ir/15390/5/130/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 یو راه معقول برا کرد امطلب را ادع نیا هيدر مورد رجم شللللب یخود و ای. کرده اسللللتنقل ن شللللانیرا از ا
 . آور شدادی شانیرا به ا ؟ص؟است که سنت رسول خدا  نيعمل، هم نیصحابه از ا یريجلوگ

 یريگجهينت. 22
از منظر اسالم، متعه نوعی ازدوا  موقت همراه با مدت مشخص و مهر معلوم است که در قران کریم 

آیه متعه از آیات اختالفی و پرمناقشلله ، پشللتوانه روایی هم دارد. قاآنبه آن اشللاره شللده اسللت و افزون بر 
ایات تفسلليری فریقين ها در تفسللير آیه، روميان مفسللرین شلليعه و سللنی اسللت و با وجود اختالف دیدگاه

در آیه متعه نيز بر پایه سلللنت نبوی و  قاآن کایمبر اسلللاس رهنمود ذیل آن دو نيز با یکدیگر تعارض دارد. 
و برخی سلللخنان صلللحابيان و تابعيان، متعه و ازدوا  موقت در عصلللر نبی  ؟مهع؟بيتروایات صلللحيح اهل

کنون نيز اسللللتم کرم حالل و جایز بوده و این حکم الهی تا دیدگاه اهل سللللنت در داللت آیه بر رار دارد. ا
ازدوا  دادم پذیرفتنی نيسللللت و این نظریه هيچ پشللللتوانه روایی صللللحيحی ندارد و ادعای تحریم آن از 

 سوی اهل تسنن اجتهاد در مقابل نص و مخالف صریح با آیات الهی خداست. 
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