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

 خالصه جلسه گذشته

ای به ادله هم بحث در ادله اعتبار لفظ در نکاح بود. عرض کردیم در مورد نکاح دائم، لفظ معتبر استتتد. در مورد نکاح مو د

از ابواب متعه  81استناد شده بر اعتبار لفظ. روایاتی در این رابطه مورد استدالل و استناد  رار گرفته اسد. این روایات در باب 

سه رواید در جلسه  بل ذکر شد؛ چند رواید دیگر هم در این رابطه وجود دارد یعة ذکر شده اسد. شاز کتاب النکاح وسائل ال

که اینها را باید مورد بررستتی  رار دهیم و ببینیم ایا این روایات داللد بر اعتبار لفظ در نکاح مو د دارد یا نه. رواید اباب بن 

ر گرفد و معلوم شد این روایات هیچ کدام داللد بر اعتبار لفظ در نکاح تغلب و ثعلبه و رواید هشام بن سالم مورد بررسی  را

 منقطع ندارند. 
 روایت چهارم  

: لصِ بُدَّ  ََمَِعََص عَنْ َصبِ  بٍَِِْ  َصَِصعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسََْْنِ ََ عَنْ عِدٍَّ  مِنْ َصَْْحَِبِاصِ عَنْ َصمْمَدَ بْنِ مُحَمَّدع عَنْ عُمْمَِ ص بْنِ عِْسَع عَنْ  »

ٍ  عَ ص  يَقُوَص َص ْ مِنْ صََُُِِّ مَََُْْ  َصذصا ََ َصذصا يَوْمِ  بَِصذصا ََ َصذصا ِِْْهَمِ  َِِصِمِ  َصٍْْص ََِِص ع َِْصِبِ ال َّهِ ََ َُاََِّ ِصبِِّْهِ ََ فِْهِ هَذِهِ الشَرٍََُص َصََص

ِ ََ عَ صع َص ْ  ْْصدِّي خصمْسَََ  ََ َصْْبََِْنص يَوْمِ  ََ َصَِص بََُُُُْْْ مَُْْصَ  عَ صع َص ْ لصِ َصٍِثِْاِ  ََ لصِ َصِْثِص در نکاح متعه  :گویدبصیر میابی 8«.ََص

کنم مثالً فالب مقدار روز و به فالب مقدار درهم؛ نکاحی که علی این شتترور را باید بگوید که من تو را به نکاح متعه تیویم می

ینکه برم؛ و ابری و نه من از تو ارث میاهلل و سنة نبیه، و نیی اینکه نه تو از من ارث میغیر وجه سفاح اسد، اب هم علی کتاب 

 اند باید یک حیض عده نگه دارد. ، بعضی هم گفته«ََ َصَِص بََُُُُْْْ مَُْْصَ »فرماید روز باید عده نگه داری. بعد می 54

براساس این رواید باید به لفظ بیاب شود که من شما را به  .تقریب استتدالل به این رواید هم مانند سته رواید شیشتین استد    

 اورم به فالب مقدار و فالب مبلغ و این شرور هم ذکر شود. ازدواج و نکاح خودم درمی
 بررسی روایت چهارم

اوالت از مق هم داللد بر اعتبار لفظ در متعه ندارد. چوب اینجا سخن رواید همانطور که در مورد روایات شیشین گفته شد، این 

و اینکه  شودوا ع می گوید به او چنین بگو، اینکه به صورت غیر زناشود. اینکه میو گفتگوهایی اسد که شیش از عقد وا ع می

بری و اینکه عده فالب مقدار استد، اینها هیچ کدام الزم نیستد در نکاح متعه ذکر شتود. اب چییی که الزم اسد،    تو ارث نمی

ه شود اساساً نظر ببا توجه به مجموع مطالبی که در این رواید برای نکاح متعه گفته شتتده، معلوم می ذالمهریه و مدت استد.  

 گیرد. انشاء عقد به لفظ ندارد، بلکه بحث از مقاوله و گفتگویی اسد که  بل از عقد صورت می
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ه بری و نه من، اینکینکه نه تو ارث میعلد اینکه در این روایات مخصتوصتاً تیکید شده روی اینکه این نکاح اسد نه سفاح، ا  

ند کردبسا جوّ غالب در اب زماب این بوده که این نوع نکاح را شاید زنا تلقی میمثالً عده او فالب مقدار استد، این اسد که چه 

سد، د و سفاح نیاند این توضیحات را به زب بدهند که این نکاح اسکردند، فرمودهو ائمه)ع( به کسانی که در این باره سؤال می

ع شود و اینکه مثالً عده دارد؛ یعنی مجمواینکه شرعاً مجاز هستند چنین کاری کنند، علی کتاب اهلل و سنة نبیه این کار انجام می

ز های مقدماتی و مقاوله شیش ا، گواه روشنی اسد بر اینکه این صحبدهای شیشین ذکر شدهرواید و روایدمطالبی که در این 

کند، این اسد که بعضی از این خصوصیاتی که در این رواید ذکر را تیکید می مطلب که این ای همنکتهد استد.  انشتاء زوجی 

 ربر اعتبا شتده، اینها مسلماً در انشاء عقد الزم نیسد. لذا مجموعاً حمل رواید بر مقاوالت شیش از نکاح، اولی اسد از اینکه 

 کند.  تواند اعتبار لفظ را ثابدرسد که این رواید هم نمینظر داللد به نظر می . شس ازداللد کندصیغه یا لفظ خاصی در نکاح 

 چوبسد. به عالوه، مشتکل دیگری که این رواید دارد، این استد که این رواید مو وا استد؛ یعنی از امام)ع( نقل نشتتده ا   

ین اسد گوید و شیب او اجل از اچییی نمی ، یعنی ابوبصیر این چنین گفد. اگرچه ابوبصیر از خود«بصیر  العن ابی»گوید می

که خود او در مقابل ائمه)ع( یک فتوای مستقلی ذکر کند، اما به هر حال رواید مو وا اسد؛ چوب کیب نظر و فتوای خودش را 

 کند. نقل می

اند. روز برای عده، یک حیض را ذکر کرده 54، بعضتتی از علما به جای «ََ َصَِص بََََُُُُْْْ مَََُْْصَ »فرماید می هم در ذیل رواید

این  اشیعنی بعض االئمة)ع(؛ ولی این احتمال  ابل  بول نیسد. چوب الزمه« بعضهم»که منظور از  دادهصاحب حدائق احتمال 

 اسدیک حیض، و این خیلی بعید  گویندروز باید عده نگهداری شود، اما بعضی از ائمه)ع( می 54گوید بصیر میاستد که ابی 

 که ابوبصیر در مقابل بعضی از ائمه)ع( یک فتوا و یک نظر دیگری داشته باشد. 

 بنابراین مجموعاً این رواید هم  ابلید استدالل ندارد. 
 روایت پنجم

صََّجُ» بِهِ الْمَََُْْص َصَِص َصفٌّ مِنْ بٍٍُّ يَقُوَُ لصَُِ زََُِِّْاِ  ِصَْسَِِ مَََُْْ  عَ صع  لٍَُُّلُا عَنِ الْأصمْوََِ َصَِص: ََأصلْتُ َصبَِ عَبْدِ ال َّهِ)ع( َُ ْتُ َصِِْصع مَِ يََْص

ِ ََ لصِ َصٍِثِْاِ  ََ لصِ َصبْ ََُ ََلصدَ ٍ  عَ صع َص ْ لصِ َصِْثِص  ََ بَدَا لِ  زَُِِِِْ كِ إِلصع َصَُل  مُسَََم ع فصنِ َِْْصِبِ ال َّهِ ََ َََُاََِّ ِصبِِّْهِ َِِصِمِ  َصٍْْص ََََِِص

تواند متعه کمترین مقداری که به اب مقدار مرد می گوید من از امام صادق)ع( شرسیدم براستاس این رواید، احول می  8«.زَِِِْاِ 

« کفّین» اییک مشد گندم. البته در یک نسخه :فرماید؛ یعنی کمترین مییاب مهریه در متعه چقدر اسد؟ حضرت میچیسد کند

ٍ »گوید د، یعنی دو مشتد از گندم. به زب می هم دار ه شرر ، ب«زََُِِّْاِ  ِصَْسَِِ مَََُْْ  عَ صع َِْصِبِ ال َّهِ ََ َُاََِّ ِصبِِّْهِ َِِصِمِ  َصٍْْص ََِِص

که ی اینخواهم، یعنگوید من ولد تو را نمیخواهم. اینکه میگوید من ولد تو را نمیبری و نه من؛ و بعد میاینکته نه تو ارث می 

تا زمانی معین. هم مهریه در اب بیاب « إلی أجل مسمی»دار شدی به من ربطی ندارد. دار شوم، نه اینکه اگر بچهخواهم بچهنمی

شده، هم مدت و هم دو سه شرر دیگر؛ اینکه علی کتاب اهلل و سنة نبیه اسد، زنا نیسد، ارث در اب مطرح نیسد و کیب شرر 

 نباشد.  ای هم در کارکند بچهمی

ْسَََِِ مَََُْْ »فرماید اینکه می اللد د دهد، و لذاا بگوید و او هم جواب می، یعنی مرد باید به زب این لفظ ر«يَقُوَُ لصَُِ زََُِِّْاِ  َِص
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 کند بر اعتبار لفظ بر نکاح متعه؛ این یعنی اینکه نکاح متعه نیازمند لفظ و ایجاب و  بول اسد. می
 بررسی روایت پنجم

تواند خدشه کرد که اساساً رواید به انشاء عقد و اینکه عقد باید به لکن در این رواید هم مثل روایات شیشین از این جهد می

به اینکه  توجیه شود زب اینکهندارد؛ بلکه صحبد از گفتگوهای شیش از نکاح متعه اسد. یعنی  کاریوستیله لفظ انشتاء شود،   

ستند شیامبر)ص( استد. اینکه ارث در کار نیسد؛ اینکه بچه از اب حاصل نشود، که این    این زنا نیستد بلکه بر ببق کتاب و 

تواند امییش و مجامعد به ، این یعنی اینکه می«ََ لصِ َصبْ ََُ ََلصدَكِ»گوید کند. اینکه میبسا داللد بر جواز عیل میخودش چه

اینکه اگر بدا حاصتل شد و خواستند مدت را اضافه کنند،  نحوی باشتد که فرزندی از اب متولد نشتود. بعد هم مستیله مدت و    

توانند این مدت را اضتتافه کنند؛ حاال کیفید اب بماند. ولی این به هیچ وجه داللد بر اعتبار لفظ ندارد؛ مخصتتوصتتاً با این  می

 شود. جیئیات و خصوصیاتی که در این رواید ذکر شده، این مسیله بیشتر تقوید می

شیخ مفید هم در کتاب مقنعه این رواید  8صدوق با سند دیگری از محمد بن نعماب االحول نقل کرده اسد. این رواید را شیخ

 2را اورده اسد.
 روایت ششم  

الْجَوَالِْقِ ِّ عَنْ َصبِ  عَبْدِ ال َّهِ)ع( فِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسََْْنِ عَنْ مُوَََع بْنِ ََََْدَا ص عَنْ عَبْدِ ال َّهِ بْنِ الْقصََِِِْ عَنْ هِشصِمِ بْنِ ََِلِْ      »

ِ َصذصا ََ َصذصا شصٍُْا   : لصَُِ َصَِصمَدِيثع َصَِص: َُ ْتُ مَِ َصَُوَُ صََُُِِّ عَ صع َِْصِبِ ال َّهِ ََ ََُاََِّ ِصبِِّْهِ ََ ال َّهُ ََلِِّْ  ََ ََلِِْك ذصا ََ  بَِصَصقُوَُ لصَُِ َصََص

ِ عَ صَصذصا ِِْْهَمِ  عَ ص ِ ََ لصِ َصبْ َُُ ََلصدَكِ ََ لصِ عِدٍَّص لِص صَِِْنَّ لِ  ََ لصِ َصَْسََُِْ لِص  َّ فصنِذصا مَََُصع شََصٍْبُِِ فص صِ ع َص َّ لِ َ ال َّهَ عَ صِِْْ َصَِْ  ِ لْص

ِ خصمْسٌََ ََ َصْْبََُو ص يَوْمِ  ََ إِ ْ مَدَثص بِِِ ََلصدٌ فصأص صََُِّ  مََّْع يَمُِْ َ لِص َص گوید به امام صادق)ع( عرض کردم که به می 2«.عْ ِمِْاِ َْص

اورم امام)ع( فرمود به او این چنین بگو که من تو را به زوجید خودم درمی ،اب زب چه بگویم؟ چوب ستتخن در باب متعه بوده

ار درهم و اینکه خداوند کفیل علی کتاب اهلل و سنة نبیه، و خدا ولیّ من و ولیّ توسد برای این مدت ت مثالً چند ماه ت و این مقد

ای نیسد بر من؛ یعنی الزم نیسد که من عده نگه تو عده ایخواهم؛ برتو باشد و اینکه ارث در کار نباشد و بچه هم از تو نمی

 گویی اگر اب مدت گذشد و شایاب شذیرفدای که  بالً عرض کردیم. بعد به او میبستا اشتاره دارد به هماب نکته  بدارم. این چه

 روز بگذرد، و اگر فرزندی برای تو شدید امد به من ابالع و خبر دهی.  54نباید ازدواج کنی تا اب که 

صََُُِِّ عَ صع َِْصِبِ ال َّهِ» تقریب استتتدالل به این رواید هم مثل هماب شنم رواید  بلی استتد که باید بگوید  اللد این د و« َصََص

  کند بر اعتبار لفظ.می
 بررسی روایت ششم

وا ع این اسد که این خالا ظاهر رواید اسد. با توجه به این مطالبی که در رواید گفته شده، کامالً معلوم اسد که این اشاره 

 به مقاوالت شیش از نکاح و گفتگوهای شیش از متعه دارد. این به وضوح از رواید  ابل استفاده اسد. 

َ بَض هذه االخبِْ يحْمل الحمل ع   َِه َالم َِبق ع   الَقد »د فرمایدر شایاب این باب می هم خود مرحوم صاحب وسائل
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، این امده روایتی که از عبداهلل بن بکیر یا برخی دیگر از روات در . مثالًکنداشتتتاره می 89روایات باب به که « بقٍياَ مِ يأَ 

 یش از عقد دارد. شود که اینها اصوالً اشاره به هماب گفتگوها و مقاوالت شمسیله به وضوح تییید می
 حق در مسأله: عدم اعتبار لفظ در نکاح موقت

شس در باب نکاح متعه این چند رواید مورد استتتدالل  رار گرفته برای اثبات اعتبار لفظ و صتتیغه ایجاب و  بول در متعه. اما 

 هیچ کدام از اینها داللد بر اعتبار لفظ نداشد. 
 مؤید

خواهد، اجل و اجر، مدت و مهر؛ از جمله رواید زراره از کند متعه فقط دو چیی میمی و یؤید ذلک که برخی روایات که تیکید

هم . البته این روایتی که در کافی امده، با سند دیگری 8«مٌَََُْْ إِلَِّ بِأصمٍْصيْنِ َصَُل  مُسََم ع ََ َصٍُْ  مُسَم ع  لصِ َصَُو ُ»امام صتادق)ع(:  

امده اسد. اما سند این رواید « رواه عمن»ای از تهذیب هم به جای زراره، نستخه  نقل شتده ولی مضتموب همین استد؛ و در   

خوب اسد و براساس اب در متعه تنها دو چیی الزم اسد: اجل مسمی و اجر مسمی. اینکه لفظ و صیغه و اینها هم در اب الزم 

 شود. این از رواید استفاده نمی باشد،

 2،«مََْ ُوم  َصَُل  إِلصع مٌٍَُْ مََْ ُومٌ ََََأصلْتُ َصبَِ عَبْدِ ال َّهِ)ع( عَنِ الْمَََُِْْ فصقصَِص»کند ستتؤال میاستتماعیل بن فضتتل الهاشتتمی از امام)ع( 

در باب متعه گوید از امام صتتادق)ع( درباره متعه شرستتیدم؛ امام)ع( فرمود مهر معلوم تا مدت معلوم. یعنی فقط این دو چیی  می

مطلب اسد که انچه که در نکاح متعه باید باشد و اگر نباشد بابل اسد، این دو امر اسد؛ غیر از این  الزم اسد. اینها مؤید این

 چیی دیگری الزم نیسد. شس در روایات چییی که داللد بر اعتبار لفظ در نکاح متعه کند، وجود ندارد. 
 اشکال

انطور که مالحظه فرمودید معقد اجماعات منقول و ممکن استد کسی بگوید اجماع بر اعتبار لفظ در نکاح  ائم شده اسد. هم  

اند این اجماعی اسد که در نکاح لفظ معتبر اسد. شس محصتل در باب اعتبار لفظ در نکاح، مطلق اسد و مطلق نکاح را گفته 

داللد بر اعتبار لقتائتل أب یقول که اینجا هم اگرچه روایات داللد بر اعتبار لفظ در نکاح متعه ندارد، اما اجماع داریم؛ اجماع   

 کند و ما به واسطه اجماع باید بگوییم در نکاح متعه هم لفظ معتبر اسد. می
 پاسخ

اجماع یک دلیل لبّی اسد و در دلیل لبی باید به  در متیقن اخذ کرد؛  در متیقن از نکاح هم نکاح دائم اسد. اینکه بگوییم معقد 

در معقد اجماع وجود دارد بخواهیم اعتبار لفظ را در نکاح متعه ثابد کنیم، اجماع اینها مطلق استتد و ما به استتتناد ابال ی که 

این خالی از اشتکال نیستد. چوب اینجا باید به  در متیقن اخذ کنیم و  در متیقن هم نکاح دائم اسد. لذا اب  وام و اتقانی که   

 کسی (حدا ل به صورت مکتوب)وایی شاید . درستد استد از نظر فت  ندارد اجماع در باب نکاح دائم دارد، در باب نکاح متعه

شتتود؛ اما از نظر استتتداللی وا عاً اینجا حتی به اب اجماع هم میاینکه نکاح متعه به غیر لفظ وا ع  نداده باشتتد بهفتوا به جواز 

چنداب ه شویم غمعلوم نیسد بتوانیم تمسک کنیم. بنابراین اینکه ما در باب نکاح متعه  ائل به تحقق نکاح بدوب لفظ و بدوب صی

؛ اما معنای این ستخن اب نیسد که مثالً انشاء زوجید و  صد زوجید الزم نیسد. نه، حتماً در نکاح متعه  دور از ذهن نیستد 

                                                           
 .8از ابواب متعه، ح 87، باب 52، ص28؛ وسائل الشیعة، ج8، ح544، ص4. کافی، ج8

 .2از ابواب متعه، ح 87، باب 52، ص28وسائل الشیعة، ج ؛8824، ح262، ص7. تهذیب، ج2
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تواند داشته باشد. مهریه باید معلوم باشد، مدت باید معلوم شود؛ حاال این فعل مصادیق مختلف میب صتد زوجید به فعل باید  

اعتبار لفظ در باب نکاح متعه محل اشکال و تیمل اسد. این از نظر استداللی اسد که اما نکاح متعه اسد. باشد، اینها مقومات 

ات این بسا برای اثبما وا عاً دلیل  ابل  بولی برای لیوم استتفاده از لفظ و بکارگیری لفظ در نکاح متعه نداریم و اجماع هم چه 

 مدعا در نکاح متعه  اصر باشد. 

مربور به نکاح متعه مفصتتل استتد و در جای خودش خواهد امد؛ اینجا چوب بحث از اعتبار لفظ بود و امام)ره(   البته احکام

اینجا فرمودند که نکاح مطلقا نیازمند صتتیغه و ایجاب و  بول استتد، ما الزم دیدیم که این مستتیله را متعرض شتتویم. البته این 

ممکن استد در استتفتائات مطرح شده باشد. من البته از کسانی که مطلع   اند یا چییی استد که امام در تحریر مکتوب فرموده 

هایی که داشتند معتقد به عدم لیوم ذکر لفظ و صیغه در نکاح بودند و مورد وثوق شتنیدم که امام)ره( از نظر استداللی در بحث 

ر اند. اما شتتنیدم ایشاب از نظریح نکردهشتد، این مطلب را تصت  متعه بودند، اما بنابر مالحظاتی در استتفتائاتی که از ایشتاب می  

 اند. استداللی به چنین مطلبی معتقد بوده

ها و شرایطی الزم اسد؟ این مسیله را در ادامه متعرض خواهیم حاال این لفظ باید چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه ویژگی

 شد. 

«والحمد هلل رب العالمین»            

 


