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(حفظه اهلل)

کتاب الفرائض والمواريث

میراث األزواج/حلیت متعه

(ج )211

فهرستی از اقوال فقهائی در باب متعه و رد قول مجهور
حبث کرده اند عرض می کنیم:



اول :جواهر الکالم جلد  33از طبع  43جلدی
صفحه  131الی صفحه .153

حبثمان در مریاث األزواج بود که یکی از حبثهای مهم
مسئله ارث می باشد ،در قران کرمی مریاث ازواج به این
ک
ص ُ
ف ما تَ َر َ
ترتیب بیان شده َ :)1(﴿:و لَ ُک ْم نِ ْ
واج ُک ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُک ْن لَ ُه َّن َولَد :)1( ،فَِإ ْن کا َن لَ ُه َّن
أَ ْز ُ
ِ
ولَد فَ لَ ُکم ُّ ِ
ِ ٍِ
وصین بِها
َ
الربُ ُع م َّما تَ َرْک َن م ْن بَ ْعد َوصیَّة يُ َ
ُ
الربُ ُع ِم َّما تَ َرْکتُ ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُک ْن لَ ُک ْم
أ َْو َديْ ٍنَ :)3( ،و لَ ُه َّن ُّ
َولَد :)4( ،فَِإ ْن کا َن لَ ُک ْم َولَد فَ لَ ُه َّن الث ُُّم ُن ِم َّما تَ َرْکتُ ْم
ِ ِ ٍِ
وصو َن بِها أ َْو َديْ ٍن﴾.2
م ْن بَ ْعد َوصیَّة تُ ُ
ما در مسئله مریاث أزواج در چند مورد با عامه اختالف
نظر دارمی من مجله اینکه عامه متعه را به طور کلی منکر
هستند و آن را حرام می دانند در حالی که ما طبق قران

دوم :وسائل الشیعه جلد  14از طبع  23جلدی کتاب
النکاح صفحه  436الی  ، 465هفده باب در باب

متعه منعقد شده است.
در اخبار  1و  3و  6و  13و  11و  11و  23از
باب اول از ابواب هفده گانه مذکور ائمه علیهم السالم
ِ ِ
وه َّن
استَ ْمتَ ْعتُم بِه م ْن ُه َّن فَآتُ ُ
به این آیه شریفه﴿:فَ َما ْ
ضة﴾ ، 3برای اثبات متعه استدالل کرده
ورُه َّن فَ ِري َ
أُ
ُج َ
اند ،در سوره نساء ابتدا حمرمات از زنان ذکر شده و
سپس گفته شده غری از اینها حالل هستند و بعد این
ِِ
وه َّن
استَ ْمتَ ْعتُم بِه م ْن ُه َّن فَآتُ ُ
قسمت از آیه شریفه﴿:فَ َما ْ
ضة﴾ ، 4بیان شده که مراد مهان متعه
ورُه َّن فَ ِري َ
أُ
ُج َ
می باشد.
در اخبار  2و  23و  24از مهنی باب اول ذکر شده
که اگر عمر متعه را حرام نکرده بود جز شقی کسی زنا
منی کرد.

کرمی و روایات و تاریخ و فقه خودمان متعه را نیز زوجه
و حالل می دانیم لذا خیلی خوب است که در اینجا
مبسوطاً متعرض این حبث بشومی.
خب و اما دلیل ما بر ازدواج موقت زیاد است من مجله

اینکه در سوره مؤمنون اینطور بیان شده﴿:قَ ْد أَفْ لَ َح
الْم ْؤِمنُو َن( )2الَّذين هم في صالتِ ِهم ِ
خاشعُو َن(َ )2و
َ ْ
َ ُْ
ُ
لزکاةِ
َّ
َّ
ذين ُه ْم لِ َّ
ذين ُه ْم َع ِن اللَّغْ ِو ُم ْع ِر ُ
ضو َن(َ )3و ال َ
ال َ
ِ
فاعلُو َن( )4و الَّذين ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم حافِظُو َن( )5إِالَّ
َ
َ ْ ُ
َعلي أَ ْز ِ
ت أَيْمانُ ُه ْم فَِإنَّ ُه ْم غَْی ُر
واج ِه ْم أ َْو ما َملَ َک ْ
ومین( ،2﴾)6در این آیات خداوند متعال حلیت را
َملُ َ

سوم :اإلنتصار سید مرتضی صفحه  131الی ، 111

که ادله ای از قران و روایات در اثبات متعه بیان کرده.

چهارم :النص واإلجتهاد عالمه سید شرف الدین،
بعضی از سنی ها گفتند پیغمرب صلوات اهلل علیه و آله
متعه را تشریع و حالل کرد ولی خب عمر آن را حرام
کرد و هر دو جمتهد و معذور هستند! نه تنها خلفاء

منحصر در زوجیت و ملک مینی کرده و متعه نیز جزء
زوجیت می باشد.

بلکه کل صحابه را جمتهد و عادل و معذور می دانند!
حاال سید شرف الدین در کتاب النص واإلجتهاد
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کتاب الفرائض والمواريث

حدودا  133مورد ذکر کرده که عامه در مقابل قران و
پیغمرب صلوات اهلل علیه و آله اجتهاد کرده اند و حرف
دیگری زده اند من مجله مهنی مسئله متعه! و ما این

میراث األزواج/حلیت متعه

(ج )211

کرده اند با حلن نصیحت می فرماید « :المورد
( - )277الدعوة إلى الصفاء :حتى م يا اخوتاه هذه
الشحناء ؟ .وفي م هذه العداوة والبغضاء ،نعوذ باهلل

مطلب عامه را قبول ندارمی و سید شرف الدین نیز ادله
رد این نظر عامه آورده است.
ای در ّ

ألیس اهلل عزوجل وحده ال شريك له ربنا جمیعا ؟.
واالسالم ديننا ؟ .والقرآن الحكیم كتابنا ؟ ! والكعبة

پنجم :الغدیر جلد  6صفحه  235الی  ،243که

مطافنا وقبلتنا ؟ .وسید النبیین وخاتم المرسلین محمد

عالمه امینی رضوان اهلل علیه در  35صفحه در مورد
متعه و مشروعیت آن حبث کرده و جواب عامه را داده

بن عبداهلل صلى اهلل علیه وآله نبینا ؟ .وقوله وفعله
وتقريره سنتنا ؟ .والفرائض الخمسة الیومیة وصوم

من مجله اینکه آهنا می گویند عمر گفت" :متعتان کانتا

شهر رمضان المبارك ،والزكاة المفروضة وحج البیت

احرهما و اعاقب علیهما"  ،اول متعة احلج که بنی

بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

فی زمن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله حالال و أنا

فرائضنا ؟...الی آخر کالمه الشريف».6

أی حال
عمره و حج است و دیگری متعة النساء! علی ِّ
استَ ْمتَ ْعتُم بِ ِه ِم ْن ُه َّن
در اینجا نیز به این آیه شریفه﴿:فَ َما ْ
ضة﴾ 5برای حلیت و مشروعیت
ورُه َّن فَ ِري َ
فَآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ُج َ
متعه استدالل شده.

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمدو آله الطاهرين

ششم :تفسری املیزان عالمه طباطبائی صفحه  233الی
 ،262در تفسری آیه  24از سوره نساء در باب حلیت
و مشروعیت متعه حبث کرده و کالم عامه و قول عمر را
رد کرده.
با توجه به مطالب مذکور عرض می کنیم که ما در حبث
مریاث أزواج قائلیم که متعه نیز زوجه شرعی و حالل
می باشد بر خالف عامه که متعه را حرام و اساسا
ازدواج منی دانند بنابراین ما در اینجا یک حبث قرانی،
حدیثی ،فقهی ،تارخیی و کالمی با اهل سنت در مورد
حلیت و مشروعیت متعه دارمی.
خب و اما سید شرف الدین در کتاب النص واإلجتهاد
بعد از حبثهای مفصل و رد مواردی که عامه در مقابل
نص قران یا پیغمرب صلوات اهلل علیه و آله اجتهاد
 6النص واإلجتهاد ،سید شرف الدین ،ص.551
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