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چکیده
یکی از مهم ترین مسائل فقهی مورد اختالف میان عالمان شیعه و اهل سنّت ،مسأله ازدواج موقّت
است .عالمان شیعی بنا بر آن چه در تفسیر آیة  32سورة نساء آمده و ائمه اهل بیت (ع) و برخی از
صحابه ذکر کرده و سیره نویسان در کتاب های تاریخی آورده اند ،معتقدند که نکاح متعه هیچگاه
نسخ نشده است ،بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای سیاست وقت از انجام آن
منع کرده است ،نه رسول خدا (ص) .در مقابل این دیدگاه ،بسیاری از عالمان اهل سنّت با تکیه بر
برخی روایات ،مدّعی هستند که حلّیّت متعه مدتی پس از آن که تشریع شد ،به دستور رسول خدا
(ص) نسخ گردید .این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه نسخ ،روایات مورد استناد را مضطرب و نامعتبر
تلقّی کرده و با تکیه بر تتبّع مزبور و روایات معتبر فریقین و اصل عدم نسخ ،استمرار حلیّت ازدواج
موقّت را به اثبات می رساند.
کلید واژه :نسخ ،ازدواج موقّت ،استمرار حلیّت ،متعه
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درآمد
در آیه  32سوره نساء چنین آمده است ...« :وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ َتبْتَغُوا
ض ًه وَ ال
ن فَآتُو ُهنَّ ُأجُو َر ُهنَّ فَری َ
ن َغیْرَ مُسافِحینَ فَمَا ا ْستَمْتَ ْعتُ ْم بِ ِه مِ ْنهُ َّ
حصِنی َ
بِأَمْوالِکُ ْم مُ ْ
ضهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً :و زنان دیگر
کمْ فِیمَا تَراضَیْ ُتمْ بِهِ ِمنْ بَعْدِ الْفَری َ
جُناحَ عَ َلیْ ُ
غیر از این (زنانى که حرمت ازدواج با آنان بیان شد) براى شما حالل است ،که آنان را
با (هزینه کردن) اموالتان (به عنوان ازدواج) بخواهید در حالى که (قصد دارید با آن
ازدواج ) پاکدامن باشید نه زناکار؛ و از هر کدام از زنان بهره مند شدید مهریة او را به
عنوان واجب مالى بپردازید ،و در آن چه پس از تعیین مهریه (نسبت به مدت عقد یا
کم یا زیاد کردن مهریه) با یکدیگر توافق کردید بر شما گناهى نیست؛ همانا خداوند
دانا و حکیم است».
بر اساس آن چه از منابع فقهی به دست می آید ازدواج در اسالم به دو شکل است:
یکی به صورت دائم و دیگر به صورت مدّت دار ،که البته رجحان با ازدواج دائم است
و این نوع ازدواج نسبت به نوع دیگر ،رواج بیشتری دارد و اطالقات کتاب و سنّت
ناظر به ازدواج دائم است و از سوی بزرگان و اولیای دین اینگونه ازدواج مورد تأکید
و تشویق قرار گرفته است و ه مه مسلمانان در مشروعیّت و فضیلت آن اتفاق نظر دارند
(شهید ثانی.)15/5 :1210 ،
اما برخالف ازدواج دائم ،در ازدواج موقّت میان دانشمندان شیعه و اهل سنّت
اختالف نظر وجود دارد .هردو فرقه ،دیدگاه خود را در اینباره در تفسیر آیة متعه
(نساء )32 :ذکر نموده و در متون فقهی ذیل عنوان «متعه» در باب نکاح بیان کرده اند.
عالمان شیعه با استناد به کتاب و سنّت معتقدند :حلّیّت متعه پس از آن که تشریع
شد استمرار داشته و هیچگاه نسخ نشده است ولی  -چنان که در ادامه خواهد آمد  -به
نظر بسیاری از دانشمندان اهل سنّت ابتدا نکاح متعه تشریع و سپس نسخ شده است.
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بنابراین اکنون این نوع نکاح ،حرام بوده و وصلت به سبب آن از مصادیق روابط
نامشروع و زنا به شمار می آید.
نوشتة پیش رو دیدگاه نسخ حلیّت متعه را با استناد به منابع روائی و فقهی خود اهل
سنّت ،با نگاهی به دور از تعصّب مورد بحث قرار داده و آن را به گونه ای بدیع بررسی
و نقد می کند و روایاتی را که در مقام اثبات نسخ حلیّت متعه مورد استناد قرار گرفته
مضطرب و نامعتبر ارزیابی نموده و در پایان به برخی فتاوای عالمان اهل سنّت اشاره
می کند که در جهت حلّ مشکالت اجتماعی ناشی از سختی یا غیر مقدور بودن
ازدواج دائم صادر شده است.

 -2کالم قائلین به نسخ حلّیّت ازدواج موقّت
 .1ابن حزم آندلسی ( 251-912ق)« :متعه جائز نیست و آن همان نکاح موقّت
است و در زمان پیامبر خدا(ص) حالل بود و سپس خداوند آن را توسط رسولش تا
روز قیامت نسخ قطعی کرد» (اندلسی ،بی تا.)131/3 :
 .3ثعلبی (م 231ق) « :کسی بر انجام متعه اجازه نداده مگر عمران بن حصین و عبد
اهلل بن عباس و برخی از اصحاب وی و گروهی از اهل بیت  ...و سایر عالمان و فقیهان
و تابعین و سلف صالح بر این عقیده اند که این آیه (نساء )32 :منسوخ است و متعة
زنان حرام است» (ثعلبی.)311/9 :1233 ،
 .9فخر رازی (101-529ق) « :ما منکر این مطلب نیستیم که زمانی متعه مباح بوده
است .آن چه ما می گوئیم این است که متعه نسخ شده است و بنابراین تقدیر اگر این
آیه (نساء ) 32 :داللت بر مشروعیّت متعه کند به غرض ما خللی وارد نمی کند  ...آن
چه ما بدان قائلیم آن است که نسخ بر متعه عارض شده است» (رازی.)22/10 :1230 ،
 .2ابن تیمیه (131-111ق)« :روایاتِ متواتر (در باب متعه) اتفاق دارند بر این که
متعه بعد از آن که قبالً حالل شده بود ،حرام شد و بعد از آن ،دیگر حالل نشد .و متعه
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در سال فتح مکّه حرام شد نه در سال غزوة خیبر .در سال خیبر فقط گوشت االغ اهلی
حرام شد» (حرانی.)130/2 :1201 ،
 .5ابن قیم جوزیه (151-131ق)« :ثابت شده است که پیامبر(ص) ازدواج موقّت را
در سال فتح مکّه حالل کرد و همچنین ثابت شده که از متعه در سال فتح مکّه نهی
کرد .و در این که آیا پیامبر(ص) در روز خیبر از متعه نهی کرده یا نه؟ دو دیدگاه
وجود دارد .صحیح آن است که نهی از ازدواج موقّت در سال فتح مکّه اتفاق افتاده و
در روز خیبر نهی فقط از االغ اهلی بوده است» (زرعی.)101/5 :1215 ،
 .1ابن کثیر (112-101ق)« :به وسیلة عموم این آیه (نساء )32 :بر جواز ازدواج
موقّت استدالل شده است .و تردیدی نیست که ازدواج موقّت در صدر اسالم جایز
بوده و بعد از آن نسخ شده است» (قرشی.)331 /3 :a1213 ،
 .1آلوسی (1310-1311ق)« :در این که ازدواج موقّت ابتدا حالل و سپس حرام
شد اختالفی نزد ما وجود ندارد .و قاضی عیاض در این مسأله کالمی طوالنی دارد .و
صحیح آن است که تحریم و اباحة نکاح متعه دو بار اتفاق افتاده است؛ قبل از روز
خیبر حالل بوده و بعد در روز خیبر حرام شده است ،سپس در روز فتح مکّه (روز
اوطاس) مباح و باز پس از گذشت سه روز تا ابد حرام شده است» (آلوسی:1215 ،
.)1/9

 -1مستندات روائي قائلین به نسخ حلّیّت متعه و نقد آنها
 -1-2روایات دالّ بر نسخ
جهَنی که در فتح مکّه با رسول خدا(ص) بوده ،گوید :پانزده روز
 . 1سبره بن معبد ُ
در مکّه اقامت کردیم .رسول خدا(ص) به ما اجازه دادند تا ازدواج موقّت کنیم .من و
مردی از خویشانم بیرون رفتیم  ...با هر یک از ما یک عدد بُرد (ردا) بود .برد من کهنه
و برد عموزاده ام نو و تازه بود .به پائین یا باالی مکّه رسیده بودیم که زنی روبروی ما
قرار گرفت .به او گفتیم :آیا حاضری با یکی از ما ازدواج موقّت کنی؟ گفت :مهریه
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چه می دهید؟ هر یک از ما برد خود را پهن کردیم .او شروع به بررسی کرد که رفیقم
به او گفت :برد این کهنه و برد من نو و تازه است .جواب شنید :برد این هیچ عیبی
ندارد و سه بار یا دو بار ،آن را تکرار کرد .سپس با او ازدواج موقّت کردم و از مکّه
بیرون نشدیم مگر آن که رسول خدا(ص) آن را تحریم کردند (نیشابوری ،بی تا:
.)1032/3
 .3ایاس بن س لمه از پدرش روایت می کند که گفت :رسول خدا(ص) در سال
اوطاس1ازدواج موقّت را سه روز آزاد و سپس آن را ممنوع فرمود (نیشابوری ،بی تا:
.)1039/3
 . 9از شهاب زهری از عبد اهلل و حسن پسران محمد بن علی از پدرشان روایت کنند
که او از علی بن ابی طالب(ع) شنیده که به ابن عباس می گفت :رسول خدا(ص) در
فتح خیبر از ازدواج موقّت و از خوردن گوشت االغ اهلی ،نهی فرمود (نیشابوری ،بی
تا1031/3 :؛ بخاری.)13/1 :1233 ،
حکَم از یکی از اصحاب عبداهلل از عبداهلل بن مسعود روایت
 . 2حجاج بن ارطاه از َ
کند که گفت :متعه به وسیلة طالق و مهر و عدّه و میراث نسخ شده است (بیهقی،
.)991/1 :1232
از عبد اهلل بن عباس روایتی مشابه روایت فوق نقل شده که گفت آیة «فَمَا ا ْستَمْتَ ْع ُت ْم
ی
بِهِ مِنْ ُهنَّ فَآتُوهُنَّ ُأجُو َر ُهنَّ فَرِیضَ ًه» (نساء )32 :را این سه آیه نسخ کرده اند« :یا أَیُّهَا النَّبِ ُّ
صنَ بِأَنْفُسِ ِهنَّ ثَال َثةَ قُرُوءٍ»
إِذا طَلَّقْ ُتمُ النِّساءَ فَطَلِّقُو ُهنَّ لِعِدَّتِ ِهنَ» (طالق« ،)1 :الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّ ْ
ن ثَالثَ ُة أَ ْشهُرٍ»
کمْ إِ ِن ا ْرتَ ْبتُ ْم فَعِدَّتُ ُه َّ
ن الْمَحِیضِ ِمنْ نِسائِ ُ
ن مِ َ
(بقره « ،)331 :اللَّائِی یَئِسْ َ
(طالق( )2 :سیوطی.)120/3 :1202 ،

 . 1به دنبال فتح مکّه در سال هشتم هجرى ،تمام اقوام و قبایل ،اسالم آوردند مگر قبیلة هوازن که گروهى شجاع
و دلیر بودند .آنها گروهى از بنى سعد را با خود همراه کرده و در مقابل پیامبر اکرم (ص) ایستادند و بدین ترتیب
جنگ حنین رخ داد .به همین خاطر این جنگ به نام غزوة اوطاس و هوازن نیز شناخته شده است.

نقدی بر ادلّه روائي نسخ حلیّت ازدواج موقّت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 223

 . 5عمر بن خطاب بر فراز منبر رفت و خداوند را حمد و ثنا گفت .سپس گفت :چه
شده است بر مردانی که ازدواج (موقّت) می کنند در حالی که رسول خدا(ص) از آن
نهی فرموده است؟! کسی که ازدواج موقّت کند ،نزد من نمی آید مگر این که او را
سنگسار خواهم کرد (بیهقی991/1 :1232 ،؛ عسقالنی.)119/3 :1913 ،
گروهی از دانشمندان اهل سنّت نه تنها در صحّت روایات یاد شده ،تردید کرده
بلکه به طوری که در ذیل آمده است به صرا حت آنها را مورد اشکال و ایراد قرار داده
اند و برخی به عدم صحّت آنها تصریح کرده اند .بنابراین ،بر مبنای فریقین که بر
تشریع متعه اعتقاد دارند و بدان اعتراف می کنند ،این قبیل روایات نمی توانند سندی
بر نسخ حلیّت متعه تلقّی شوند.
 -1-1اشکاالت مطرح بر روایات نسخ
اشکال روایت اول
 .1ابن قیم گفته است« :عدهای روایت سبره بن معبد مبنی بر تحریم متعه در سال
فتح مکّه را صحیح نمی دانند ،زیرا این روایت را عبدالملک بن الربیع بن سبره از
پدرش از جدّش نقل کرده و ابن معین عبدالملک را تضعیف کرده است .محمد بن
اسماعیل بخاری نیز در صحیح خود حدیث سبره را نیاورده و اگر حدیث وی خالی از
اشکال بود بخاری بدان احتجاج می کرد .از طرفی ،اگر این حدیث صحیح بود بر ابن
مسعود مخفی نمی ماند و در نتیجه نمی گفت که متعه در زمان رسول خدا(ص) انجام
می شد( ».عبدالعزیز بن باز ،بی تا.)951/30 :
 .3برخالف آن چه مسلم در صحیح خود ذکر کرده ،بنا به عقیدة ابن هشام سخنان
پیامبر اکرم(ص) در جریان فتح مکّه خالی از تحریم نکاح متعه است (حمیری:1915 ،
 .) 213/3به این نکته باید توجه داشت که ابن هشام ،متوفّای سال  319یا  311قمری و
مسلم بن حجاج نیشابوری متوفای سال  311قمری است.
اشکال روایت دوم
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 . 1روایتی را که مسلم مبنی بر تحریم نکاح متعه در غزوة حنین نقل کرده در سیرة
ابن هشام و «المغازی» واقدی (م 301ق) وجود ندارد .این در حالی است که ابن هشام
متوفای  319و مسلم متوفای 311بوده است و این سؤال برانگیز است که چرا ادّعای
تحریم در حنین در این دو منبع معتبر نزد اهل سنّت نیامده است؟ احتمال عدم صدور
منع ،به قرینه روایت ذیل نیز تقویت می گردد.
 .3برخی مصادر دست اول از محمد بن اسحاق روایتی را نقل می کنند که نشان
می دهد پیامبر اکرم(ص) در روز حنین ،سخنی پیرامون متعه بر زبان جاری نساختند:
«قَالَ رُوَیْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ األَنْصَارِیُّ :الَ أَقُولُ لَکُمْ إِالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) یَقُولُ یَوْمَ
ضهٍ وَ
حیْ َ
حُ َنیْنٍَ :منْ کَانَ یُؤْ ِمنُ بِاللَّهِ وَ ا ْلیَوْ ِم اآلخِرِ فَالَ یَطَأْ جَارِیَةً ِمنَ السَّ ْبیِ حَ ّتَی یَسْ َتبْرِئَهَا بِ َ
ن
ضهُ وَ مَنْ کَانَ یُؤْ ِم ُ
مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ا ْلیَوْمِ اآلخِرِ فَالَ یَبِعْ نَصِی َبهُ مِنَ الْمَ ْغنَمِ حَ ّتَی یَ ْقبِ َ
بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ اآلخِرِ فَالَ یَرْکَبْ دَابَّهً فِی فَیْءِ الْمُسْلِمِینَ حَ ّتَی إِذَا َأعْجَ َفهَا رَ َّدهَا فِیهِ وَ مَنْ
کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ اآلخِرِ فَالَ یَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَیْءِ الْمُسْلِمِینَ حَ ّتَی إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِی ِه»
(احمد بن حنبل301/31 :1231 ،؛ سجستانی ،بی تا.)321/3 :
اشکال روایت سوم
به گفتة برخی عالمان اهل سنّت ،در غزوة خیبر به هیچ روی ،نکاح متعه مطرح
نبوده است :طبق روایت ابن اسحاق در سیرة ابن هشام ،پیامبر اکرم (ص) در غزوة خیبر
از چهار مورد نهی فرمودند که در این موارد ،نکاح متعه به چشم نمی خورد« :أن
رسول اهلل (ص) نهاهم یومئذ عن أربع :عن إتیان الحبالی من السبایا ،و عن أکل الحمار
األهلی ،و عن أکل کل ذی ناب من السباع ،و عن بیع المغانم حتی تقسم :یعنی رسول
خدا(ص) در جنگ خیبر ،مسلمانان را از چهار چیز نهی فرمود :از آمیزش با زنان اسیر
آبستن ،از خوردن گوشت االغ های اهلی ،از خوردن گوشت حیوانات وحشی دارای
دندان ،و از فروختن غنیمت ها قبل از تقسیم» (حمیری.)991/3 :1915 ،
ابن قیّم جوزیه می گوید« :در فتح خیبر هیچ یک از صحابه با زنان یهودی ازدواج
موقّت نکردند و در اینباره از رسول خدا(ص) اجازه نخواستند ،و هرگز هیچ کس آن
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را درباره غزوة خیبر روایت نکرده است و در آن غزوه به هیچ روی یادی از متعه و
انجام و تحریم آن نبوده است» (زرعی.)905/9 :1215 ،
وی در جای دیگر می گوید :در روز خیبر فقط از خوردن گوشت االغ اهلی نهی
شد( .زرعی.)101/5 :1215 ،
احمد بن حنبل نیز نقل کرده که عبد اهلل بن عمر گفت :رسول خدا(ص) در روز
خیبر از خوردن گوشت االغ اهلی نهی کرد (احمد بن حنبل 922/1 :1231 ،و  53/10و
.)915/10
همچنین ابن حجر به نقل از سهیلی می گوید« :اشکال این حدیث آن است که می
گوید جلوگیری از ازدواج موقّت در زمان فتح خیبر بوده ،و این چیزی است که هیچ
یک از سیره نویسان و راویان حدیث ،آن را به رسمیّت نمی شناسند» (عسقالنی،
.)111/3 :1913
اشکاالت روایت چهارم
 .1یکی از راویان حدیث ابن مسعود ،حجاج بن أرطاه (م 123ق) است .عالمان اهل
سنّت ،حجاج را محدّثی ضعیف توصیف کرده اند (رازی155/9 :1311 ،؛ بغدادی،
 )193/3 :1233بنابر این نمی توان بدان استناد کرد.
 . 3در روایت ابن مسعود مشخّص نیست که حَکَم از کدام یک از اصحاب عبد اهلل
روایت کرده است؟ این موضوع موجب ضعف روایت شده و آن را از اعتبار می
اندازد و دیگر نمی توان بدان استناد کرد.
 .9مالزمه ای میان مشروع نبودن نکاح و میان محرومیّت زن از میراث و جدا شدن
زن و مرد از یکدیگر به غیر طالق وجود ندارد؛ چه بسا نکاح در موردی صحیح باشد
ولی زن و مرد بدون طالق از یکدیگر جدا شوند ،و یا نکاح هرچند صحیح بوده ولی
به گونه ای صو رت گیرد که زن استحقاق میراث را نداشته باشد .شیخ مفید در مناظره
ای با یکی از بزرگان اسماعیلیه اینگونه می گوید« :زن فقط به واسطة همسر بودن
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مستوجب میراث یا طالق نمی شود؛ به این دلیل که کنیز نه خودش ارث برده و نه
کسی از او ارث می برد ،زن قاتل (که شوهرش را بکشد) ارث نمی برد ،ذمیّه ارث
نمی برد ،کنیزی که فروخته می شود به غیر طالق جدا می گردد ،زن گاهی به وسیلة
لعان یا خلع از مرد جدا می شود ،زن مرتدّه به غیر طالق از مرد جدا می شود ،مردی
که مرتدّ می شود زن بدون طالق از او جدا می شود ،زوجه ای که شیرخوار است و از
کسی شیر می خورد که موجب محرم شدن زوجه با زوج می شود ،در این صورت
نکاح باطل بوده و زوجین بدون طالق از یکدیگر جدا می شوند .همة این موارد
زوجات ،حقیقی هستند» (شیخ مفید.)153 :1212 ،
 . 2آیة عدّه نمی تواند حلیّت متعه را نسخ کند ،چون زنی که به ازدواج موقّت
درآمده باید پس از پایان یافتن مدت ،عدّة جدایی یا عدّة وفات نگه دارد.
 . 5میان ارث و طالق و تعدّد زوجات و میان متعه ،رابطة عام و خاص وجود دارد،
نه ناسخ و منسوخ .عالمه طباطبائی در اینباره می گوید« :نسبت بین آیات ارث و طالق
و تعدّد زوجات و بین متعه ،نسبت ناسخ و منسوخ نیست تا آنها ناسخ این باشند؛ بلکه
نسبتشان نسبت عام و خاص ،و یا مطلق و مقیّد است ،چون آیة میراث مثالً حکم کلّی و
عمومی کرده به این که همة زنان چه دائمی و چه موقّت از شوهر ارث می برند و
شوهران از آنان ارث می برند و سنّت یعنی کالم رسول خدا(ص) این عموم را
تخصی ص زده فرموده الّا زن موقّت که از شوهر ارث نمی برد ،و شوهر از او ارث نمی
برد ،و همة زنان وقتی بخواهند از شوهر جدا شوند به وسیلة طالق جدا می شوند ،به
استثنای همسر موقّت که طالق الزم ندارد ،و مردان از زنان بیش از چهار نفر نمی
توانند بگیرند ،به جز نکاح متعه ،که بیش از چهار نیز جایز است» (طباطبائی:1211 ،
.(312/2
 . 1موضع ابن عباس در قبال ازدواج موقّت ،موضعی روشن و حکم وی به حلیّت
در این زمینه مشهور است (زیلعی115/3 :1919 ،؛ اندلسی ،بی تا133/3 :؛ حرانی،
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 .)39/93 :1211ابن حجر می گوید« :جَزَمَ جَمَاعَهٌ من الْأَئِمَّه بتفرّد ابن عَبَّاسٍ بِإِبَاحَ ِتهَا
فَهِیَ ِمنَ الْمَسْأَلَ ِه الْمَشْهُورَه» (عسقالنی.)119/3 :1913 ،
همچنین روایاتی که از ابن عباس نقل شده داللت دارند بر این که او هیچگاه متعه
را منسوخ ندانست (رک :قرطبی190/5 :1912 ،؛ ابن نافع231/1 :1209 ،؛ نیشابوری،
بی تا115/3 :؛ سیوطی120/3 :1202 ،؛ طبری3/5 :1213 ،؛ ثعلبی311/9 :1233 ،؛
زمخشری231/1 :1201 ،؛ ابن عبد البر301/1 :1911 ،؛ متقی هندی.)513/11 :1201 ،
 .1ابن حزم آندلسی معتقد است ابن مسعود از جمله صحابه ای است که بر حلیّت
متعه بعد از رسول خدا(ص) باقی ماند .می گوید« :حالل شمردن این حکم پس از
رسول خدا(ص) توسط برخی از سلف اثبات شده است .این افراد که برخی از صحابه
نیز به شمار می روند ،عبارتند از :اسماء بنت ابوبکر صدیق ،جابر بن عبداهلل ،ابن
مسعود ،ابن عباس ،معاویه بن ابی سفیان ،عمرو بن حریث ،ابوسعید خُدری ،سلمه و
معبد پسران أمیة بن خلف» (اندلسی ،بی تا.)133/3 :
 .1روایتی که از ابن عباس دربارة آیة  32سورة نساء ذکر شد ،با دو روایت دیگری
که از وی نقل شده معارض است .او در تفسیر آیة مذکور می گوید« :این آیه ،محکم
بوده و حکم به جواز ازدواج موقّت داده است» (ثعلبی311/9 :1233 ،؛ زمخشری،
.)231/1 :1201
همچنین عطاء از ابن عباس نقل می کند که گفت خدا رحم کند بر عمر ،ازدواج
موقّت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند (عزّوجلّ) نیست ،که به وسیلة آن به امّت
محمد(ص) ترحّم نموده است ،و اگر عمر مردم را از این حکم نهی نمی کرد کسی
جز شقیّ محتاج زنا نمی شد (سیوطی.)121/3 :1202 ،
بنا بر آن چه گذشت روایت چهارم نیز فاقد اعتبار است و صالحیّت استناد بر نسخ
حلیّت متعه را ندارد.
اشکاالت روایت پنجم
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 . 1در سند این روایت ،منصور بن دینار قرار دارد که یحیی بن معین (399 -151ق)
وی را «ضعیف الحدیث» توصیف کرده است (رازی111/1 :1311 ،؛ ذهبی:a1913 ،
112/2؛ عینی.)35/1 :b1930 ،
 . 3مشابه همین روایت ،روایات دیگری از عمر بن خطاب نقل شده که نشان می
دهد ممانعت وی از انجام ازدواج موقّت ،تصمیمی از پیش خود به موجب اقتضای
سیاست وقت بوده است .در این خصوص هفت روایت قابل توجه است:
او ل :عمر بن خطاب گفت :دو متعه در زمان رسول خدا(ص) حالل بودند که من
آنها را حرام و بر انجام آن مجازات می کنم؛ متعة زنان و متعة حجّ (بیهقی:1232 ،
995/1؛ ابن رشد33/3 :1235 ،؛ مقدسی111/1 :1911 ،؛ سیوطی121/3 :1202 ،؛ متقی
هندی.)513/11 :1201 ،
ک ْم
ن النِّساءِ ِإالَّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُ ُ
ت مِ َ
دوم :شعبه از حکم پرسید آیا آیة «وَ الْ ُمحْصَنا ُ
ن
کمْ وَ أُحِلَّ َلکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ َت ْبتَغُوا بِأَمْوا ِلکُمْ ُمحْصِنینَ َغیْرَ مُسافِحی َ
کِتابَ اللَّهِ عَ َلیْ ُ
ن» نسخ شده است؟ حکم پاسخ داد :نه ،و گفت :علی(ع) فرمود:
فَمَا اسْتَمْتَ ْعتُمْ ِبهِ مِنْ ُه َّ
اگر عمر از متعه نهی نکرده بود کسی جز انسان شقاوتمند زنا نمی کرد (ثعلبی:1233 ،
311/9؛ طبری3/5 :1213 ،؛ سیوطی.)120/3 :1202 ،
سوم :عطاء به نقل از ابن عباس می گوید :خدا رحم کند بر عمر ،ازدواج موقّت جز
رحمت و مهربانی از سوی خداوند عزّوجلّ نیست که به وسیلة آن به امّت محمد(ص)
ی
ترحّم نموده است ،و اگر عمر مردم را از این حکم نهی نمی کرد کسی جز شق ّ
محتاج زنا نمی شد (سیوطی121/3 :1202 ،؛ قرطبی190/5 :1912 ،؛ ابن نافع:1209 ،
.)231/1
چهارم :مالک در موطأ و بیهقی در سنن و دیگران روایت کنند که :خوله بنت
حکیم بر عمر بن خطاب وارد شد و گفت :ربیعه بن امیه با زنی ازدواج موقّت کرده و
او باردار شده است .عمر در حالی که ردای خود را می کشید ،بیرون آمد و گفت :اگر
این متعه را پیش از این نهی کرده بودم اکنون او را سنگسار می کردم (مالک بن انس،
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523/3 :1201؛ بیهقی991/1 :1232 ،؛ ابن عبد البر113/10 :1911 ،؛ سیوطی:1202 ،
.)121/3
پنجم :بیهقی نقل می کند که ابونضره از جابر پرسید :چگونه است که ابن زبیر از
متعه نهی و ابن عباس به آن امر می کرد؟ جابر گفت :جریان حدیث به دست من است.
ما در زمان رسول خدا(ص) و ابوبکر متعه می کردیم اما چون عمر بن خطاب به
خالفت رسید به مردم گفت :رسول خدا(ص) در جای خود و قرآن نیز در جای خود.
در زمان رسول خدا(ص) دو متعه وجود داشته است که من از آنها نهی و (کسی را که
آنها را انجام دهد) مجازات می کنم؛ یکی متعة زنان ،که من تحمّل نمی کنم مردی با
زنی ازدواج موقّت کند مگر آن که او را سنگسار می کنم و دیگری متعة حجّ (بیهقی،
.)995/1 :1232
ششم :جابر گوید :ما در زمان رسول خدا(ص) و ابوبکر در برابر یک مشت خرما و
آرد متعه می کردیم ،تا آن که عمر در جریان عمرو بن حریث از آن نهی کرد
(نیشابوری ،بی تا.)1039/3 :
هفتم :مردی از اهل شام از عبداهلل بن عمر دربارة متعه سؤال کرد .ابن عمر پاسخ
داد حالل است .مرد شامی گفت :پدرت آن را منع کرد .ابن عمر گفت :آیا در حالی
که پدرم از آن نهی کرد ولی رسول خدا(ص) آن را سنّت و وضع کرد ،سنّت رسول
خدا(ص) را ترک و از قول پدرم تبعیّت کنم؟!

1

برخی دربارة توجیه رفتار خلیفه دوم گفته اند« :توجیه صحیح این مطلب همان
است که عالمه کاشف الغطاء بیان کرده اند .خلیفه از آن وقت به خود حق داد این
موضوع را قدغن کند که تصوّر می کرد این مسأله داخل در حوزة اختیارات ولیّ امر

 .1هرچند این روایت را سید بن طاووس در الطرائف (ص ،)210عالمه حلی در نهج الحق (ص  ،)319عالمه
مجلسی در بحار االنوار ( )100/90و ش یخ محمد حسن نجفی در جواهر الکالم ( )125/90به نقل از صحیح
ترمذی آورده اند ولی اکنون این روایت در کتاب چاپی صحیح ترمذی وجود ندارد!
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مسلمین است  ...به عبارت دیگر ،نهی خلیفه ،نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی.
طبق آن چه از تاریخ استفاده می شود ،خلیفه در دورة زعامت ،نگرانی خود را از
پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافتة اسالمی و اختالط با ملل تازه
مسلمان پنهان نمی کرد؛ تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود؛ به طریق أولی
از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربیت اسالمی عمیق ًا در آنها اثر
کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار میآورد ،و بدیهی است که
این علّت امر موقّتی بیش نبود ... .خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقّت نظیر تحریم
تنباکو در قرن ما نکاح منقطع را تحریم کرد ،دیگران نمی بایست به آن شکل ابدیّت
بدهند» (مطهّری.)13 :1930 ،
گفتنی است که یکی از دانشمندان علوم اسالمی درباره روایات تحریم متعه و نسخ
اباحه آن نکته قابل تأمّلی را مطرح می کند که ذکر آن از لحاظ روشنگری و دقت
بشتر در مسأله حائز اهمیّت است .به نظر وی« :همة روایاتی که در تحریم ازدواج
موقّت از رسول خدا(ص) روایت شده و به کتاب های اصلی حدیث و تفسیر راه یافته،
روایاتی جعلی و ساختگی است که به انگیزه خیرخواهانه بعد از عصر عمر ساخته شده
است .وی در توجیه این ادّعا می گوید :اگر یکی از صحابة رسول خدا(ص) در زمان
خالفت عمر روایتی را در باره متعة حجّ و متعة نساء تأیید می کرد ،یقیناً آن را ابراز می
داشت .چراکه با آن همه تأکید و تهدید آشکار خلیفه در تحریم و عقوبت بر انجام
متعه ،نیازی به کتمان آن از خلیفه نمی دید و خود خلیفه نیز اگر در طول این مدت بر
چیزی که سیاستش را تأیید کند دست می یافت ،به آن استشهاد می کرد و نیازمند این
همه شدّت عمل و فشار بر مسلمانان نمی شد .لذا اینگونه احادیث خیرخواهانه جعل
گردید تا موضع خلیفه عمر در اینباره را تأیید و اشکاالت وارد بر او را دفع نماید.
همانگونه که احادیث جداسازی حجّ از عمره و برگزاری حجّ تنها نیز برای خیرخواهی
و دفع ایرادات وارد بر او وضع گردید .و این همانند آن احادیثی است که در فضیلت
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خواندن سوره های قرآن برای خیرخواهی و ثواب ،جعل و وضع کردند!» (عسکری،
.)33 :1911

 -2روایات ناظر بر عدم نسخ حلیّت متعه در منابع اهل سنّت
عالوه بر روایات یاد شده در نقد اخبار دالّ بر نسخ حلیّت متعه ،روایات متعددی به
صراحت بر استمرار حلیّت متع ه و عدم نسخ آن داللت دارند و این دسته روایات،
افزون بر روایاتی است که در منابع حدیثی شیعه از اهل بیت رسول خدا(ص) نقل شده
است .اینک چند نمونه از منابع اهل سنّت ذکر می گردد:
روایت اول -در صحیح مسلم از عمران بن حصین نقل است که گفت :آیة متعه در
قرآن نازل شد و بعد از آن آیه ای که آن را نسخ کند نازل نشد .پس رسول خدا(ص)
ما را بدان امر فرمود ،و ما در زمان ایشان متعه کرده و از آن نهی نمی شدیم ،اما بعد (از
رحلت پیامبر اکرم) مردی به رأی خود آنچه را که دلش خواست گفت! (نیشابوری،
بی تا300/3 :؛ ثعلبی311/9 :1233 ،؛ رازی.)21/10 :1230 ،
روایت دوم -از سلیمان بن یسار از ام عبد اهلل دختر ابی خثیمه نقل شده که مردی از
شام نزد او آمد و گفت :عزوبت سخت بر من فشار آورده ،زنی برایم بیاور تا از او
کامیاب شوم .گفت :پس او را بر زنی راهنمائی کردم .با او ازدواج کرد و چند نفر از
مردان عادل را بر این زناشوئی شاهد گرفت و آن چه خدا مقدّر کرده بود که بماند،
ماند .سپس بیرون رفت .پس عمر بن خطاب از این قضیه باخبر شده مرا احضار کرد و
پرسید آیا این قصّه که به من رسیده ،راست است؟ گفتم :آری .گفت :پس هرگاه (آن
مرد شامی) آمد مرا خبر کن .وقتی مرد شامی آمد عمر را خبر کردم .عمر او را احضار
کرد و گفت :چرا این کار را کردی؟ گفت :من در زمان رسول خدا(ص) بودم و متعه
کردم و آن حضرت ما را نهی ننمود تا آن که رحلت کرد ،پس از آن با ابوبکر بودیم
او نیز ما را منع نکرد تا این که از دنیا رفت ،بعد از آن با تو بودیم و از تو منعی به ما
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نرسید .عمر گفت :قسم به کسی که جانم در دست اوست اگر پیش از این ،از نهی من
مطّلع شده بودی اکنون سنگسارت می کردم (متقی هندی.)533/11 :1201 ،
روایت سوم -عروه بن زبیر گوید :عبداهلل بن زبیر (در سالی از سال های  12تا
19ق) در مکّه قیام کرد و در حالی که به ابن عباس کنایه می زد گفت :افرادی که
خداوند قلوبشان را همچون چشمانشان کور کرده است ،به حلیّت متعه فتوا داده اند.
ابن عباس گفت :تو انسان خشک و سختگیری هستی! قسم می خورم که متعه در
دوران امام پرهیزکاران (یعنی پیامبر خدا) انجام می شد .ابن زبیر به او گفت :این کار را
انجام بده .به خدا سوگند اگر آن را انجام دهی با سنگ های خودت سنگسارت می
کنم (نیشابوری ،بی تا.)1031/3 :
ذهبی در معرّفی شخصیّت ابن عباس این الفاظ را به کار برده است« :حَبر االمَّه»،
«فقیه العصر»« ،امام التفسیر»« ،ترجمان القرآن» (ذهبی910/2 :b1231 ،؛ ذهبی:1213 ،c
 )92/1ابن کثیر دربارة او چنین می گوید« :ابن عباس به خاطر وسعت علم و فهم بسیار
و عقل کامل و وسعت فضل و اصالت خاندان ،دارای خصوصیاتی است که هیچ یک
از صحابة دیگر از آن برخوردار نیستند  ...از ابن عباس نقل شده که گفت :رسول
خدا(ص) مرا در آغوش کشید و فرمود اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ ا ْلکِتَابَ .و این حدیث را بخاری،
ترمذی ،نسائی ،ابن ماجه روایت کرده اند  ...از عبد اهلل بن عمر نقل شده که گفت:
داناترین مردم به قرآن ،ابن عباس است  ...ابن عباس را به خاطر علم بسیارش ،بَحْر می
خواندند» (قرشی )935/1 :b1201 ،چطور ممکن است چنین فردی از نسخ حلیّت متعه
بی اطبالع باشد ولی ابن زبیر بداند که متعه نسخ شده است؟! در حالی که در منابع اهل
سنّت هیچگاه ابن زبیر به عنوان یک فقیه معرّفی نشده و دربارة وی مطلبی به میان
نیامده که نشان دهد ابن زبیر از اهل علم بوده است (رک :قرشی911/1 :b1201 ،؛
مزی513/12 :1200 ،؛ ابن خلکان )11/9 :1231 ،در واقع ،مواجهة ابن زبیر با ابن
عباس ،مواجهة حاکم با فقیه است نه مواجهة دو فقیه با یکدیگر.
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 -3انجام عقد موقّت توسّط صحابه پس از وفات پیامبر(ص)
 . 1در مصنّف عبد الرزاق از ابن جریح از عطا روایت کرده که گفت :اولین کسی
که نام متعه (ازدواج موقّت) را از او شنیدم ،صفوان بن یعلی بود .گوید :او مرا خبر داد
که معاویه در طائف زنی را (به نام معانه ،کنیز آزاد شده عبد اهلل بن عمرو حضرمی) به
عقد موقّت خود در آورد و من کار او را ناپسند شمردم .نزد ابن عباس رفتیم و برخی
از ما داستان را برای او بازگو کرد .پاسخ شنید :آری (ازدواج موقّت) رواست .راوی
گوید :دل من آرام نگرفت تا آن که جابر بن عبد اهلل وارد شد ،به منزل او رفتیم .مردم
از او سؤاالتی کرده و سخن را به متعه کشاندند ،جابر گفت :آری ،ما در زمان رسول
خدا(ص) ابوبکر و عمر متعه (ازدواج موقّت) می کردیم تا آن که در اواخر خالفت
عمر ،عمرو بن حریث زنی را به عقد موقّت گرفت (ابن نافع231/1 :1209 ،؛ نیشابوری،
بی تا1039/3 :؛ متقی هندی511/11 :1201 ،؛ ابن عبد البر.)112/10 :1911 ،
 . 3ابوسعید خُدری :ما نیمی از خالفت عمر صیغه می کردیم تا این که عمر در
جریان عمرو بن حریث مردم را از این کار منع کرد (عینی.)321/11 :a1291 ،
 .9ذهبی در شرح حال عبدالملک ابن جُریج (150-10ق)  -از راویان صحیح
بخاری و دیگر صحاح ستّه  -می نویسد« :أحد األعالم الثقات و هو فی نفسه مجمع
علی ثقته مع کونه قد تزوج نحواً من سبعین امرأه نکاح المتعه کان یری الرخصه فی
ذلک و کان فقیه أهل مکّه فی زمانه» (ذهبی153/3 :a1913 ،؛ ابن خلکان:1231 ،
 « )119/9فإنه أوصی بنیه بستین امرأه و قال :ال تزوّجوا بهنّ ،فإنهنّ أمّهاتکم» (ذهبی،
 )213/1 :b1231یعنی :ابن جریج در مورد شصت زن ،به فرزندانش وصیّت کرد و
گفت با این شصت زن ازدواج نکنید ،چراکه اینها مادران شما هستند! (نیز رجوع کنید
به :ذهبی311/1 :1213 ،c؛ مزی.)210/31 :1200 ،

-3تناقض در زمان و مکان نسخ
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روایاتی که به آنها برای اثبات نسخ حلیّت عقد موقّت تکیه شده است با یکدیگر
اختالف دارند و همین موضوع سبب ایجاد تردید در مسأله می شود .چطور ممکن
است زمان و مکان دقیق نسخ مسأله مهمّی همچون عقد موقّت که مورد ابتالء مسلمانان
بوده ،مخفی بماند به گونه ای که در این مورد ،طبق گفتة نووی شش دیدگاه متفاوت
به وجود آید؟ خالصة کالم وی دربارة زمان تحلیل و تحریم متعه بدین ترتیب است:
.1أحلّت و حُرّمت فی غزوه خیبر (محرم سال  1هجری)؛  .3ما حُلّت إلّا فی عمره
القضاء (ذی القعده سال  1هجری)؛  .9أحلّت و حرّمت یوم الفتح (رمضان سال 1
هجری)؛  .2نهی عنها النبیّ فی غزوه تبوک (رجب سال  3هجری)؛  .5أباحها یوم
أوطاس (شوال سال  1هجری)؛  .1أباحها یوم حجّه الوداع (ذی الحجّه سال 10
هجری)؛ (نووی.)113/3 :b1933 ،
خیْبَرُُ ،ثمَّ عُمْرَ ُه
حصَّلَ مِمَّا أَشَارَ إِ َلیْهِ سِ َّتهُ مَوَا ِطنََ :
ابن حجر عسقالنی می گوید« :فَتَ َ
حجَّهُ ا ْلوَدَاعِ» (عسقالنی.)113/3 :1913 ،
الْقَضَاءُِ ،ثمَّ ا ْلفَتْحُ ،ثُمَّ أَوَطَاسُ ،ثُ َّم تَبُوکُ ،ثُمَّ َ
در این میان عده ای هم معتقدند حکم ازدواج موقّت بیش از یک بار نسخ شده
است ،همچون مسلم که در صحیح خود بابی به نام «بَابُ نِکَاحِ ا ْلمُتْعَهِ ،وَ بَیَانِ أَنَّهُ أُبِیحَ،
ثُمَّ نُسِخَُ ،ثمَّ أُبِیحَُ ،ثمَّ نُسِخَ ،وَ اسْ َتقَرَّ َتحْرِیمُهُ إِلَى یَوْمِ ا ْلقِیَا َمهِ» دارد.
ابن کثیر در تفسیر آیة  32سورة نساء می گوید« :شافعی و گروهی از عالمان
معتقدند نکاح متعه دو مرتبه مباح و نسخ شد .عده ای دیگر هم می گویند بیش از دو
بار این اتفاق افتاد» (قرشی .)331/3 :a1213 ،قرطبی نیز در تفسیر آیه مذکور آورده
است « :یکی از دانشمندان که طرق احادیث ازدواج موقّت را جمع کرده ،گفته است
مقتضای این احادیث آن است که حکم ازدواج موقّت هفت بار حالل و حرام شده
باشد» (قرطبی.)191/5 :1912 ،

 -3اصل عدم نسخ
یکی دیگر از دالیل استمرار حلیّت متعه ،موافقت آن با اصل عدم نسخ است و آن
به این معناست :موضوعی که حکم آن در ابتدا معلوم بوده و مسلمانان مدتی بدان عمل
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کرده باشند؛ در این صورت ،اگر در نسخ حکم آن اعمّ از حرمت و حلیّت ،شکّ به
وجود آید حکم قبلی به حال خود باقی می ماند تا این که به واسطة دالئل قطعی ،نسخ
ثابت گردد .و با توجه به این که در روایات اهل سنّت مبنی بر نسخ حلیّت ازدواج
موقّت ،اضطراب و تردید وجود دارد و در نتیجه ،فاقد اعتبارند حکم به جواز متعه،
موافق با اصل عدم نسخ خواهد بود.
عالمان شیعه به اتفاق ،قائل به استمرار حلیّت متعه و عدم نسخ حکم اباحه آن می
باشند .ابن ادریس حلّی معتقد است« :ازدواج موقّت در شریعت اسالم مباح بوده و
مشروعیّت آن به وسیله قرآن و سنّت متواتره و اجماع مسلمین ثابت است ،الّا این که
عدّه ای ادّعا می کنند نسخ شده است ،پس برای اثبات ادّعای خود نیاز به دلیل دارند»
(ابن ادریس حلّی.)111/3 :1210 ،
سید مرتضی نیز گفته است« :همة اخباری که از پیامبر اکرم(ص) مبنی بر تحریم و
نسخ نکاح متعه روایت کرده اند ،چنان چه از مطاعن و تضعیف هم در امان بمانند خبر
واحد به شمار می آیند و ثابت شده که خبر واحد در شریعت ،موجب عمل نمی شود
و به وسیلة خبر واحد نمی توان از آنچه قطعی است دست برداشت  ...اخبار نسخ و
تحریم با اخبار بسیاری که داللت بر استمرار اباحه دارند معارض هستند» (علم الهدی،
بی تا.)311 :
 .9فاضل مقداد« :أنّه ال نزاع و ال خالف فی أنّها کانت مشروعه ،و الخصم یقول إنّها
نسخت ،قلنا المشروعیّه درایه و النسخ روایه و التطرح الدرایه بالرّوایه» (فاضل مقداد،
بی تا.)153/3 :
از میان عالمان اهل سنّت نیز برخی همچون ابن قیم جوزیه (م  151ق) با عالمان
حکَامُ
شیعه هم عقیده هستند .ابن قیم در زاد المعاد بابی را به نام «الْأَصْلُ فِی الْمَسَائِلِ الْإِ ْ
ختِصَاصُهَا بِأَحَدٍ» باز کرده و می گوید« :وقتی یاران رسول
خهَا أَوِ ا ْ
ت نَسْ ُ
حَ ّتَى یَ ْثبُ َ
خدا(ص) در موضوعی که ثابت شده آن حضرت آن را انجام داده و به آن امر فرموده
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است اختالف کرده و بعضی بگویند آن موضوع یا نسخ شده و یا خاص است ،و عدّه
ای دیگر بگویند آن موضوع تا ابد باقی است ،قول کسی که ا ّدعای نسخ یا تخصیص
می کند مخالف اصل است ،بنابراین قول او پذیرفته نمی شود مگر این که برهان ارائه
دهد» (زرعی.)111/3 :1215 ،
الزم به ذکر است که کنار گذاشتن ازدواج موقّت ،عالمان اهل سنّت را در جهت
درمان برخی معضالت اجتماعی ،مجبور به اختراع ازدواج های گوناگونی همچون
نکاح مسیار ،نکاح به نیّت طالق ،زواج االصدقاء و  ...ساخته است (عبدالملک بن
یوسف2 :1231 ،و33؛ مقدسی)519/1 :1911 ،؛ عجیب آن است که عدّه ای از عالمان
اهل سنّت ،از یک سو ،نکاح متعه را که تشریع آن قطعی و نسخ آن مشکوک است
زیر سؤال می برند و تحریم می کنند و از سوی دیگر ،چنان که اشاره شد نکاح هایی
را اختراع می کنند که مبانی فقهی آنها معلو م نیست و احیاناً در مسائل جنسی فتاوایی
صادر می شود که در ظاهر ،خالف کتاب و سنّت هستند! از جمله این که از قول ابن
ماجشون ،بر مُخدَم وقتی زن مُخدِمه ای را که سال های طوالنی به او خدمت کرده
وطی کند حدّ جاری نمی گردد (اندلسی ،بی تا .)131/13 :شمس الدین ذهبی (م 121
ق) ،ابن ماجشون را عالمه و فقیه و شاگرد امام مالک معرفی کرده و در شرح حال وی
به نقل از ابن عبد البر میگوید« :کان فقیها فصیحا دارت علیه الفتیا فی زمانه و على أبیه
قبله و ق ال أحمد بن المعدل الفقیه کلّما تذکّرت أ ّن التراب یأکل لسان عبد الملک بن
الماجشون صغرت الدنیا فی عینی .قال یحیى بن أکثم کان عبد الملک بحرا التکدره
الدالء» (ذهبی.)233/1 :b1231 ،
یا شمس الدین در کتاب الشرح الکبیر می گوید :اگر کسی با میّتی نزدیکی نمود و
یا ماد ر و خواهر رضاعی را مالک شد و با آنها نزدیکی کرد آیا تعزیر می شود یا بر او
حدّ جاری می گردد؟ دو نظر وجود دارد ... :قول دوم این است که حدّی بر او جاری
نمی شود که قول حسن است .ابوبکر (از فقهای اهل سنّت) گفته است نظر من نیز
همین است چون نزدیکی با مرده ،مثل نزدیکی نکردن است و کسی به آن تمایل ندارد
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 ...و اما کسی که مالکِ مادر و یا خواهر رضاعی خود شده و با آنها نزدیکی کند ...
عدّه ای از اصحاب ما گفته اند حدّی بر او زده نمی شود و این نظر اصحاب رأی
(ابوحنیفه) و شافعی است (مقدسی ،بی تا115/10 :؛ جهت اطالع بیشتر رجوع کنید به:
نووی ،بی تا99/30 :a؛ قرطبی105/13 :1912 ،؛ اندلسی ،بی تا.)131/13 :

نتیجه گیری
 . 1روایاتی که منابع اهل سنّت بر اثبات نسخ حلیّت نکاح متعه ارائه می دهند با
روایاتی که در همان منابع ،مبنی بر استمرار حلیّت متعه وجود دارد ،تعارض دارد.
 .3بنابر روایات متعدد ،جلوگیری عمر بن خطاب از انجام ازدواج موقّت ،اجتهاد
شخصی و به خاطر اقتضای سیاست وقت بوده است؛ بنابراین نباید بدان شکل ابدیّت
داده شود.
 . 9از بررسی اسناد موجود در کتب اهل سنّت استفاده می شود که پس از رحلت
رسول خدا(ص) ازدواج موقّت توسط برخی صحابه و تابعین انجام شده است.
 . 2میان روایاتی که پیرامون زمان و مکان نسخ حلیّت متعه نقل شده است
ناسازگاری و اختالف وجود دارد .این موضوع نیز سبب تردید در اصل مسأله شده
است.
 . 5به موجب اصل عدم نسخ ،اخبار متناقض و مضطرب اهل سنّت مبنی بر نسخ
حلیّت ازدواج موقّت ،به استمرار حلّیّت این نوع ازدواج خدشه ای وارد نمی کنند.
 .1گروهی از عالمان اهل سنّت از طرفی حلّیّت ازدواج موقّت را که به یقین ،تشریع
آن به اثبات رسیده با استناد به روایات مضطرب منسوخ می دانند و از طرف دیگر،
برخی اختراعات و فتاوای آنان در باب مسائل جنسی نه تنها فاقد مبنا و مستند فقهی
روشنی هستند بلکه در تضادّ با مبانی شریعت اسالم قرار دارند.
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