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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 بررسی روایات دال بر استحباب

نتیجه بحث تا اینجا این شد که نکاح منقطع یا متعه بدون تردید جایز، حالل و مشروع است. هم آیات و هم روایات بر حلیت و 

مشروعیت آن داللت دارند؛ البته اصل حلیت و جواز مطلق است و مقید به قیدی نیست. لکن روایاتی بر استحباب متعه داللت 

هایی قرار گرفته متعه است. از آنجا که این دو دسته روایات مهم است و مورد استناد گروهکند و روایاتی هم دال بر کراهت می

برای اثبات استحباب مطلقا، یا اثبات کراهت مطلقا، الزم است این دو دسته روایات بررسی شود و ببینیم آیا از بعضی از قیود و 

تفاده کنیم که مثالً حلیت و مشروعیت نکاح منقطع محدود به این توانیم اسشروطی که در این دو دسته از روایات وارد شده، می

حدود و مقید به این قیود استت یا نه؛ یعنی مثالً کستی به استتناد برای از این روایات اصل حلیت نکاح منطقع را مقید کند به    

ست که طع جایز نیست. این مطلبی ابعضتی از این قیود و بووید استاساً اگر این قیود و شرایت تحقق دیدا نکند، اصالً نکاح منق  

دهیم تا اطالق یا عدم اطالق کنیم و مورد بررسی قرار میالزم استت بررستی شود. بنابراین این دو طایفه روایات را مرور می  

، انداش هم حتماً در داسخ به مدعای برای که حلیت را مقید به برای قیود کردهاستحباب و کراهت معلوم شود و ثمره و نتیجه

 معلوم اواهد شد. 

ر این منعقد کرده است. د« باب استحباب المتعة و ما ینبغی قصده بها»عرض کردیم صاحب وسائل بابی در وسائل تحت عنوان 

یست. در اند نباب حدود دانزده روایت نقل شده است؛ البته روایات دال بر استحباب محدود به روایاتی که در این باب نقل کرده

 کند؛ مثالً برایب دیور هم روایاتی وجود دارد که آنها هم بنابر گفته صتتاحب وستتائل داللت بر استتتحباب می  برای از ابوا

روایات در باب اباحه متعه نقل شتده اما در عین حال مشتتمل بر نکاتی است که از آن استحباب هم قابل استفاده است؛ یا در   

کام این نوع از نکاح است، آنجا هم بعضاً مضامینی که دال بر استحباب برای از ابواب دیور که متضمن بیان برای شروط یا اح

 أی حال روایات زیاد است. باشد، وجود دارد. علی

ت، یعنی گوییم مستحب اسگویند متعه مطلقا مستحب است؛ وقتی میهمانطور که اشتاره شد، بعضی با استناد به این روایات می 

از این  وانتاوانیم، بعد باید ببینیم آیا اطالق را میشود. این روایات را میمترتب میمثل ستایر مستتحبات بر این عمل ثواب   

 روایات استفاده کرد یا نه. 
 روایات دال بر استحباب

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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الد: سَأدلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فدقدالد إِنِّی لدأدكْرد ُ قد (ععَبْدِ اللَّهِ) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسََیْنِ بِِِسَْندادِ ِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدع عَنْ بدبِی  : »روایت اول

 2البته این روایت از قرب االسناد 1«.مِنْ خِلدالِ رَسُولِ اللَّهِ)ص( لدمْ یَقْضِهَا الدُّنْیَا وَ قددْ بَقِیَتْ عَلدیْهِ خدلَّةٌ مِند یَخْرُجَ بدنْ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

فرماید من اوش ندارم که مرد مسلمان از دنیا برود، این روایت امام صادق)ع( می براساسهم نقل شده منتهی از طریق دیور. 

اهلل)ص( را انجام نداده باشد و به گردن او باقی مانده باشد. سائل سؤال از در حالی که یک ستنت و اصتلتی از اصال رسول  

الّة من االل »متعه به عنوان امام)ع( از ندارم که کستتتی این چنین از دنیا برود.  متعه کرده و حضتتترت فرموده که من اوش

 یاد کرده است. « رسول اهلل

: با این مضمون روایات دیوری هم هست؛ مثالً اود شیخ صدوق در من الیحضر به نحو مرسل همین روایت را به روایت دوم

البته  3«.وَ قددْ بَقِیَتْ عَلدیْهِ خدلَّةٌ مِنْ خِلدالِ رَسُولِ اللَّهِ)ص( لدمْ یَأْتِهَا یَمُوتَ بدنْ أدكْرد ُ لِلرَّجُلِإِنِّی لد قدالد الصَّادِقُ)ع(»نقل کرده:  نحواین 

داد؟ حضرت فرمود: بله، بعد این آیه کند آیا اود رسول ادا هم این کار هم انجام میاین روایت ادامه دارد که راوی سؤال می

این هم درست است مرسله است، «. ثدیِّباتع وَ بدبْکارا بَعْضِ بدزْواجِهِ حَدِیثاً إِلد  قدوْلِهِ تدعَالد  وَ إِذْ بدسََرَّ النَّبِیُّ إِل  : »را تالوت کردند

 «. و قال الصادق)ع(»فرماید ولی از مرسالت جزمی شیخ صدوق است؛ چون می

ن نباشد، اما مضمون هما چندان معتبرت بعضی از اینها از نظر سندی : این روایت از مصباح المتهجد است؛ ممکن اسروایت سوم

لدا یَخْرُجَ مِند الدُّنْیَا حَتَّ  یَتدمَتَّعَ وَ لدوْ مَرَّةً  بدنْ لِلرَّجُلِ لدأُحِبُ إِنِّی وَ رَوَى ابْنُ بدبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشََدامٍ عَنْ بدبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قدالد»استتت. 

  4«.وَ بدنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَةد فِی جَمَاعَة وَاحِدَةً

: روایتی استت از رساله متعه شیخ مفید؛ یک سری روایاتی را در وسائل، مرحوم شیخ حر عاملی از رساله متعه  روایت چهارم

. ر آمده استشیخ مفید نقل کرده که این در ابواب مختلف، هم در باب اباحه و هم در باب استحباب و هم در برای ابواب دیو

های سی جلدی، مدعی است که ما رساله شیخ مفید در بحار هم البته نقل شده اما کسی که وسائل را تحقیق کرده در این چاپ

 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی رِسَََالدةِ الْمُتْعَةِ عَنْ جَعْفدرِ»کند که را دیدا نکردیم، صتتاحب وستتائل نقل می 

 بدنْ لِلرَّجُلِ دِ اللَّهِ)ع( قدالد: یُسَْتدحَبُ قُولدوَیْهِ عَنْ سََعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بدحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسََ  عَنْ هِشََدامِ بْنِ سََالِمٍ عَنْ بدبِی عَبْ   

مضتتمون این روایت مثل همان روایتی  5«.مْ بدنْ یَخْرُجَ مِند الدُّنْیَا حَتَّ  یَتدزدوَّجَ الْمُتْعَةد وَ لدوْ مَرَّةًالْمُتْعَةد وَ مَا بُحِبُّ لِلرَّجُلِ مِنْکُ یَتدزدوَّجَ

عن هشتتام عن »؛ البته در روایتی از مصتتباح المتهجد اواندیم، نقل کردیم استتت که از مصتتباح المتهجد و از من الیحضتتر  

، این هم از هشتام نقل شتده ولی وسائطی که قبل از او هستند، متفاوت هستند؛ ولی هاهراً روایت همان روایت   «عبداهلل)ع(ابی

 است. 

لداءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بدبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قدالد: قدالد لِی تدمَتَّعْتَ وَ بِالِِْسْندادِ عَنِ ابْنِ عِیسَ  عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَ: »روایت پنجم

                                                           
 .1از ابواب متعه، ح 2، باب 12، ص21؛ وسائل الشیعة، ج1443، ح295، ص3من الیحضر، ج. 1

 .21. قرب االسناد، ص2

 .2از ابواب متعه، ح 2، باب 13، ص21؛ وسائل الشیعة، ج1411، ح292، ص3. من الیحضر، ج3

 .2از ابواب متعه، ح 2، باب 14، ص21؛ وسائل الشیعة، ج324المتهجد، ص . مصباح4

 .15، ص21وسائل الشیعة، ج. 5
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از دنیا اارج مشو مور اینکه سنت را احیاء کنی.  تعبیر سنت بر آن اطالق  1«.تُحْیِیَ السَُّنَّةد  الدُّنْیَا حَتَّ  مِند قُلْتُ لدا قدالد لدا تدخْرُجْ

 ت رسول اداست. این روایت هم از رساله شیخ مفید نقل شده است. شده است؛ این سن

یَا  لد بدبُو عَبْدِ اللَّهِ)ع(وَ بِالِِْسَْندادِ عَنْ بدحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خدالِدع عَنْ سََعْدِ بْنِ سََعْدع عَنْ إِسْمَاعِیلد الْجُعْفِیِّ قدالد: قدا   : »روایت شَشَم  

یَا إِسْمَاعِیلُ  قدالد لدا بدعْنِی مُتْعَةد الْحَجِّ قُلْتُ فدمَا قدالد مُتْعَةد النِّسَاءِ قُلْتُ فِی جَارِیَةٍ بَرْبَرِیَّةٍ قدالد قددْ قِیلد ندعَمْ قُلْتُ عَامَإِسَْمَاعِیلُ تدمَتَّعْتَ الْ 

شود کأن مورد تأکید بوده و از آن استفاده می این روایت ههور در این دارد که اصل این عمل 2«.تدمَتَّعْ بِمَا وَجَدْتَ وَ لدوْ سَِنْدِیَّةً 

 اند. که کأن این سنتی بوده که اینها حاضر به رها شدن و ترک آن نبوده

 ثُمَ تدمَتَّعَ جُلٍمِنْ رَ وَ عَنِ ابْنِ عِیسََََ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیل الْهَمَندانِیِّ عَنْ رَجُلٍ سََََمَّا ُ عَنْ بدبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قدالد: مَا» روایت هفتم:

 3«.عَةُیَامَةِ وَ یَلْعَنُوند مُتدجَنِّبَهَا إِلد  بدنْ تدقُومَ السَّااغْتدسَلد إِلَّا خدلدقد اللَّهُ مِنْ كُلِّ قدطْردةٍ تدقْطُرُ مِنْهُ سَبْعِیند مَلدکاً یَسْتدغْفِرُوند لدهُ إِلد  یَوْمِ الْقِ

ن باب نقل شتده و عرض شتد برای از روایاتی که ههور در استحباب دارد، در برای   اینها تعدادی از روایاتی استت که در ای 

 ابواب دیور هم نقل شده است. 
 بررسی روایات دال بر استحباب

 به عنوان یک سنت و عملی آن را گویند متعه مستحبٌ مطلقا؛ یعنیهمانطور که اشتاره شتد، برای با استناد به این روایات می  

ن داریم که براستتاس ایاند. لکن شتتاید نتوانیم با این اطالق موافقت کنیم. روایاتی شتتود، مطرح کردهبرای آن ثواب نوشتتته می

روایات، استحباب ناهر به یک فرض و شرایت ااص است و آن اینکه با این عمل بخواهد اقامه یک حکم الهی و سنت الهی و 

اب ، داللت بر استحبگوییم این روایات با قطع نظر از شترایطی که این روایات در آن صتادر شده  ؛ یک وقت مینفی بدعت کند

هایی یی که به مناسبتهااما با توجه به فضتایی که این تأکیدات در آن صتورت گرفته و در عین حال برای منع   کند مطلقا؛می

بدیل و اینکه این حکم الهی به فراموشی سپرده نشود و ت بوده بله با یک بدعتتوانیم بووییم این تأکیدات برای مقا، میواقع شده

ه بعد از ، برای این بوده کهبه یک بدعت نشود؛ یعنی اگر ائمه)ع( تأکید داشتند روی متعه و این به عنوان سنت یا ثواب ذکر شد

 اواستتتند با این بدعت مقابله ائمه)ع( میتبدیل شتتد به یک حکم دائمی شتترعی و بدعتی بود ک حرمتکم منع الیفه دوم، کم

شد، آنها تأکید داشتند که اصل جواز و ، باب بسیاری از گناهان باز میشدمنع به نحوی هموانی میاگر کنند. مخصتوصاً اینکه  

طر را که این افرماید اگر فالنی منع نکرده بود لما زنی اال شتتتقی، برای این بود اباحه را اعالم کنند. اینکه امیرالمؤمنین)ع( می

ر به کم منجرود، این کمکردند که اگر این ممنوع شود، آن وقت یک امری که براساس نیاز طبیعی، بشر به سراغ آن میحس می

 کند. شود و این تجری بر مخالفت و معصیت در برابر اداوند را بیشتر میشکنی میقبح

 توان به این روایت اشاره کرد:، میاز بعضی از روایات قابل استفاده است شداینکه عرض 

َََالِِْ بْنِ عُقْبَةد عَنْ بدبِیهِ عَنْ بدبِی جَعْفدرٍ)ع( قدالد: قُلْتُ » ََْندادِ ِ عَنْ ا  یُرِیدُ قدالد إِنْ كداند»برد؟ ، آیا متمتع ثواب می«ثدوَابٌ لِلْمُتدمَتِّعِ بِِِس

َََندةً وَ لدمْ یَمُدَّ یَدَ ُ إِلدیْهَا إِلَّا كدتدبَبَِندلََِ وَجْهَ اللَّهِ تدعَالد  وَ خِلدافاً عَلد  مَنْ بد  لَّهُ لدهُ ال نْکدردهَا لدمْ یُکدلِّمْهَا كدلِمَةً إِلَّا كدتدبَ اللَّهُ لدهُ بِهَا حَسَ

ا مَرَّ مِند الْمَاءِ عَلد  شَدعْرِ ِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَََّعْرِ قدالد بِعَدَدِ  حَسََندةً فدِِذدا دَندا مِنْهَا غدفدرد اللَّهُ لدهُ بِندلََِ ذدنْباً فدِِذدا اغْتدسَََلد غدفدرد اللَّهُ لدهُ بِقددْرِ مَ 

                                                           
 .11، ح15، ص21وسائل الشیعة، ج. 1

 .12همان، ح. 2

 .15، ح11، ص21همان، ج. 3
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برد؟ حضرت فرمود: گوید سؤال کردم که آیا متمتع ثواب میاین روایت ایلی از نظر معنا و داللت روشتن است؛ می  1«.الشََّعْرِ 

کند برای اینکه با بدعت مقابله کند و در اراده کرده باشد؛ این کار را می را بله، ولی به یک شرط و آن اینکه از این کار وجه اهلل

ه برای کند کیک به یک موارد را ذکر میمقابل کستی که منکر است بایستد، این همه داداش و ثواب برای او نوشته شده است.  

فرماید گوید به عدد موها؟ حضتترت میکند و مینویستتد؛ حتی راوی تعجب میهر یک از این کارها اداوند ثواب برای او می

بله. این تأکید و این ثواب و داداش برای مخالفت با منکرین در نظر گرفته شده است؛ کأن ائمه)ع( یک راه عملی برای مبارزه با 

کرد و می ترین جلوه مبارزه با بدعت بود و هر کسی که شجاعتاند؛ یعنی در آن شرایت قطعاً این عالیها را این دانستته بدعت

بووید  اندتوکسی نمی شد. اما االن به استناد این روایتداد، طبیعتاً ثواب و داداش برای او در نظر گرفته میاین کار را انجام می

عنی ی انجام شده؛االفا علی من انکرها  ااص بوده و محیطی چون این مربوط بهاین همه ثواب برای این کار نوشته شده است. 

ارزه بوده است؛ ما نباید اینقدر سطح روایات و فرمایشات معصومین را دایین بیاوریم. آنچه برای معصومین مهم آن یک نوع مب

آن را ند اواستمیبرای کردند و علت آن این بوده که بوده، اینکه در آن شرایت این را به عنوان یک تکلیف و وهیفه ترویج می

 . شرعی معرفی کنندحرام  به عنوان

لِحُّوا لدا تُ كدتدبَ بدبُو الْحَسَنِ)ع( إِلد  بَعْضِ مَوَالِیهِ»ای استت که من عرض کردم، این روایت استت:   ور که مؤید این نکتهروایت دی

تعه شود؛ آن کارش ماند از اصرار بر متعه؛ یعنی از اینکه دنبال متعه بیفتد و اینجا منع کرده«. الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلدیْکُمْ إِقدامَةُ السُّنَّةِ عَلد 

چیزی که برای شتتما الزم استتت، اقامة الستتنة استتت. اقامة الستتنة در این حد که حفا کند این امر را، گفته در همین حد؛ حد 

 مبادرت به این عمل را ذکر کرده است. 

ر شما اقامه سنت کنید، بگوید اقامه البته این روایت به وضوح روایت قبلی نیست؛ اینجا مسأله سنت بودن را ذکر کرده است. می

توانیم از ستنت الزم است اما آیا این سنت مطلق و در هر شرایت و در هر هر  زمانی و مکانی ثابت است؟ نه، ما این را نمی 

فدلدا . »ثابت نیستآن منجر به آستیب به اهل و عیال و اانواده شتود، دیور استحباب    متعه قطعاً اگراین روایت استتفاده کنیم؛  

برستتد که  گوید نباید به حدیمی«. نداغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشََِکُمْ وَ حَردارِرِكُمْ فدیَکْفُرْند وَ یَتدبَرَّیْند وَ یَدْعِیند عَلد  الِْمِرِ بِندلََِ وَ یَلْعَنُوتدشََْتد

ها و شکایات فراهم کند. یعنی رعایت آنها بسیار مهم است؛ حتی اگر فرض غیراصرار را هم در ها و گالیهبرای اانواده مشکل

 بخواهد منجر به این شود، معلوم نیست که باز هم سنت محسوب شود.  چنانچهنظر بویریم، 

. دوم، اینکه یک جنبه ثواب داردالفت با منکرین کند و آن اینکه این کار به عنوان مخروایتت اول کتأن یک قیدی را مطرح می  

اواهد اقامه شتود، محدود به عدم تحقق آن وضتعیت است؛ یعنی نباید   ستلبی کنارش ذکر شتده و آن اینکه این ستنت اگر می   

تعه شده و متوانیم نتیجه بویریم که اگر تأکید بر می آنهاموجب آسیب رساندن به آنها شود. بعضی روایات دیور هم داریم که از 

ی شده، اطالق ندارد. یعنی استحباب برای متعه مطلق نیست؛ این یک حدود ایجابی و یک حدود سلبی دارد. قلبه عنوان سنت ت

شاید اعلی مراتب استحباب برای متعه آنجایی است که به عنوان مخالفت علی المنکرین محقق شود، و اال اگر آن مسأله نباشد، 

 وانیم برای متعه نقل کنیم. تاین همه داداش را نمی

ها را دوم، اینکه حتماً آن جنبه سلبی هم باید مورد توجه باشد که این منجر به آسیب رساندن به آنها نشود؛ یعنی اگر آن آسیب
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، سنت توانیم بووییم سنت است؟ بلهتوانیم بووییم مستحب است؟ آیا میایجاد کند و به اانواده آستیب برساند، آیا باز هم می 

 ولی باید مراقب باشیم که این اتفاق نیفتد. است، علیکم باقامة السنة، 

 نتیجه

فتحصتل که روایات دال بر استتحباب داللت بر استحباب به نحو مطلق ندارد. استحباب متعه مسلماً تا جایی است که به کانون   

رین منکبرابر  که مخالفت با در است استحباب متعه در جایی به عالوه،اانواده آستیب نرستاند و آن مشکالت را ایجاد نکند.   

ه این به عنوان اینکمتعه از توانیم از این روایات استفاده کنیم؛ اینکه در روایات بعضاً . این مطلبی استت که می ب شتود محستو 

دیوری  معنای با توجه به برای روایات دیور ،از دنیا برود شخص و شودنباید این سنت ترک  و یاد شده، سنت رسول اداست

اواهد بووید که هر مسلمانی حتماً باید این کار را یک بار در عمرش ولو مرة انجام دهد، این قابل اثبات این نمی کند،دیدا می

، «نهاقد اغناک اهلل ع»اند نیستت. این هم در آن فضا گفته شده است؛ دلیل  هم این است که حضرت به علی بن یقطین فرموده 

ود، اگر نیاز نداشت، اگر مثالً یک موقعیت ااصی داشت که حتی ممکن است یعنی اگر یک شترایت ااصی برای کسی فراهم ب 

. این در هر عملی که مستحب است ممکن است دیدا کندکراهت هم  حتی ممکن استمشکلی ایجاد کند، این سنت نیست بلکه 

ه نحو شود که استحباب متعه بمجموعه روایاتی که در باب استتحباب متعه ذکر شتده، از اینها استتفاده می    دساین اتفاق بیفتد. 

یست، یعنی ولو ن مستحب گوییم مطلقاشود. اینکه میمطلق نیست؛ اینکه مطلقا بووییم مستحب است، از این روایت استفاده نمی

 ذالست، توانیم بووییم این استحباب ثابت ااینکه بخواهد آسیب برساند یا ولو اینکه نیازی نداشته باشد، بله، در یک مواردی می

توانیم حمل بر روایات مقیده کنیم و سنت را می و اطالقاتی که اینجا وجود داردبه عنوان سنت یاد کرده،  از متعه این روایاتی که

 بودن و استحباب را بر آن شرایت و بر آن قیود حمل کنیم. 

 

«والحمد هلل رب العالمین»            


