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 ازدواج موقت

مني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، وصىل اهللا وسلم ـاحلمد هللا رب العال

 عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.
گشتند و  ان در تمام امور مھم به کتاب خداوند متعال بازمیاگر مسلمان

ھا  آن نمودند بین داشتند و اکتفا می به آن اعتماد و به احکامش اطمئنان می
 ماند، پس بیاید قرآن را در این امر مھمی که به یکی از اختالفی باقی نمی

ی خاص مسلمانان مانند: عرض، نسل و شرف آنان مربوط است. ھا ویژگی
 مرجع و وسیله ھدایت خود قرار دھیم.

 کلید هدایت در قرآن است
 کند. خداوند آیات قرآن را به دو دسته تقسیم می

 تابند. آیات محکمات که اشتباه و احتماالت را برنمی -۱
 رسانند. آیات متشابھات که چند معنی را می -۲

فرماید مرجع ما در مسائل مھم آیات محکم است، لذا اتباع و  خداوند می
 پیروی از آیات متشابه را بر ما حرام کرده است:

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
 بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َخرُ 
ُ
ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ  عمران: [آل ﴾هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

٧.[ 
ه قسمتی از کرد، کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کن یه اکسی است کاو «
باشد: (و  تاب میکن یه اساس اک :ح و روشن) استی(صر»  مکمح«ات یآن، آ

و  ،گردد) ھا، برطرف می نیگر، با مراجعه به ایات دیدگی در آیچیھر گونه پ
سطح مطلب و  ه به خاطر باال بودنکاتی یاست (آ»  متشابه«قسمتی از آن، 

رود: ولی با توجه به  گر، در نگاه اول، احتماالت مختلفی در آن مییجھات د
ه در قلوبشان انحراف کھا  آن اما .گردد) ار میکآشھا  آن ریم، تفسکات محیآ
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 .»است، به دنبال متشابھاتند
کنیم  بنابراین مادر امتثال به قول خداوند بر آیات محکم قرآن اعتماد می

رسیم  و بدین طریق به سالمت به آرامش و اطمئنان درونی می نه متشابه،
 کنیم: پس بحث را به دو قسم تقسیم می

 ازدواج موقت در قرآن. -۱
 ازدواج موقت در روایات و فتواھای علماء. -۲

 ازدواج موقت در قرآن
ازدواج موقت ابتدا در میان یھود، فارس و غیره وجود داشته است. و به 

رب سرایت کرده است. وقتی دین اسالم آمد در جامعه جاھلی جزیره الع
ِينَ ٱوَ ﴿: ابتدای دعوت دوبار با نزول این آیات تحریم شد  لُِفُروِجهِمۡ  ُهمۡ  �َّ

ٰٓ  إِ�َّ  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �

ٓ  تََ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
-٢٩، المعارج: ٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

نند. جز با ک ی) حفظ میعفت یش را (از بیه دامان خوکھا  آن و«. ]٣١
مورد سرزنش نخواھند ھا  این از یریگ ه بھرهکزانشان، چرا ینکھمسران و 

 .»ند، متجاوز استکرا طلب ھا  این جزھرکس  بود. و
شود که اصل در فروج حرمت است و اما  مکی مشخص میاز این آیات 

ھر چه سکوت کرد  ۀشود پس دربار تحلیل آن استثنا است که بعدًا ذکر می
 حرام است.

ٰٓ  إِ�َّ ﴿ محور اصلی حرمت است ﴾فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ ﴿و عبارت:  َ�َ 
زۡ 
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
و شامل دو نوع نکاح است  استثناء حالل ﴾ُنُهمۡ َ�ٰ �

یعنی غیر از آن دو ھمه حرامند. اما خداوند برای اینکه راه اشتباه و التباس 
 را بر انسان ببندد با نص صریح غیر از آن دو نکاح را تحریم کرده است

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ ﴿ ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
پس ھر راه دیگری غیر از آن  ﴾َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

 دو نکاح حرام است خواه با زنا، متعه یا استبضاع و ... باشد.
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مسلمانان در عھد مکی این نکاح (ازدواج موقت) را به خاطر حرمت آن 
اند و ھنگامی که به مدینه ھجرت کردند آیات نازل شده جز نکاح  انجام نداده

نکردند. کسی که از ھمسر  دائم و نکاح ملک یمین چیز دیگری را اضافه
توان آن را زوجه او نامید. چون در صورت  کند در واقع نمی موقت تمتع می

 َولَُ�مۡ ﴿ فرماید: برند. خداوند می از ھمدیگر ارث نمیھا  آن مرگ یکی از
زۡ  تََركَ  َما ُف نِۡص 

َ
َُّهنَّ  يَُ�ن لَّمۡ  إِن ُجُ�مۡ َ�ٰ أ ۚ  ل ُ�عُ ٱ َولَُهنَّ ... فَإِن َوَ�ٞ ا لرُّ  ِممَّ

ھا  آن راث زنانتان است، اگریو برای شما، نصف م«. ]١٢[النساء:  ﴾...ُتمۡ تََر�ۡ 
 .»... فرزندی نداشته باشند

 بردند ... شد باید از ھمدیگر ارث می اگر ھمسر موقت زوجه محسوب می«
 ».چھارم از آن شماست یکو اگر فرزندی داشته باشند، 

گر فرزند نداشته باشند ... و زنانتان برید ا شما نصف اموال زنانتان را می«
 ...».برند اگر  از شما یک چھارم اموالتان را می

 ،۳۳و  ۳۲ نور ،۲۲۱بقره به آیات مربوط به این موضوع مراجعه کنید 
ْ ﴿ فرماید: نور می ۀدر سور ،۵۲ و ۵۰احزاب ، ۳ نساء نِ�ُحوا

َ
 ٱ َوأ

َ
�ۡ ٰ �َ ٰ�َ 

 ].٣٢النور: [ ﴾ِمنُ�مۡ 
 .»ندارند را به نکاح درآوریدکسانی که ھمسر «
ٰ ٱوَ ﴿ ٓ  ِعَبادُِ�مۡ  ِمنۡ  لِِح�َ ل�َّ  .]٣٢[النور:  ﴾�ۡ�ُِ�م�َما

ِينَ ٱ فِِف تَعۡ يَسۡ َولۡ ﴿ فرماید: منظور نکاح ملک یمین است سپس می َّ�  �َ 
ٰ  نَِ�اًحا َ�ُِدونَ  ُ ٱ نَِيُهمُ ُ�غۡ  َح�َّ  .]٣٣[النور:  ﴾ۦۗ لِهِ فَۡض  ِمن �َّ

نند تا کشه یدامنی پکد پایابند، بای انی برای ازدواج نمیکه امکسانی کو «
 .»از گرداندین خداوند از فضل خود آنان را بی

زوجه یا امه را نیافت تا با او ازدواج کند خداوند به او توصیه ھرکس  پس
ی دیگر ھا راه کند صبر و عفاف را پیشه کند یعنی غیر از آن دو نکاح می

شد. مثًال به جای  اند. اگر نکاح موقت حالل بود در اینجا ذکر می حرام
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فرمود لیستمتع، چون لیستعفف مقتضی منع است. خصوصًا با  لیستعضف می
 توجه به اینکه اصل در فروج حرمت است.

ْ ٱفَ ﴿ فرماید: نساء می ۀدر سور ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا َِسا  ءِ لنّ
ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ٰ  َث َوثَُ� از زنانی «. این ھمان ازدواج دائم است. ]٣[النساء:  ﴾عَ َوُرَ�

پسندید دو یا سه یا چھار تا را (در یک زمان) به نکاح خود  که می
 . »درآورید
�َّ  ُتمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ ﴿

َ
ْ َ�عۡ  � ٰ  ِدلُوا  .﴾ِحَدةً فََ�

د، تنھا ینکت نید عدالت را (درباره ھمسران متعدد) رعایترس و اگر می«
 .»دیریھمسر بگ یک

وۡ ﴿
َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 .]٣[النساء:  ﴾ُنُ�مۡ َ�ٰ �

 .»دینکد استفاده یھائ آن که مالک زانیینکا از یو «
خداوند ازدواج با یک زن و نکاح ملک یمین را در این آیه مطرح کرده 

 نمود. مطرح میآن را  است، اگر نکاح موقت مشروع بود حتما خداوند
ِحلَّ ﴿ گوید: بعد از محرمات نکاح میسپس خداوند 

ُ
ا لَُ�م َوأ ٓ  مَّ  ءَ َوَرا

 ٰ ن لُِ�مۡ َ�
َ
ْ تَبۡ  أ مۡ  َتُغوا

َ
ٰ بِأ ۡ  لُِ�مَ�  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما فِِحَ�ۚ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ 
ُ
ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن... فَرِ�َضةٗ  أ

َ
 يَنِكحَ  أ

ۡ ٱ ۡ ٱ ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل ا فَِمن ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل يۡ  َملََكۡت  مَّ
َ
برای «. ]٢٥-٢٤[النساء:  ﴾ُنُ�مَ�ٰ �

توانید با اموال خود  شما ازدواج با زنان دیگر جزاینان حالل گشته است و می
با زنان ازدواج کنید در حالی که پاک دامن و بدور از زنا ھستید اگر با زنی 

او کام گرفتید مھریه او را به عنوان فریضه بپردازید. ... و ازدواج کردید و از 
تواند با کنیزان مؤمن  اگر کسی از شما نتوانست با زنان مؤمن ازدواج کند می

 .»ازدواج کنید
یعنی این دو راه حالل ازدواج دائم و نکاح ملک یمین ھستند. ولی اگر 

که اصل در نکاح اولی را به ازدواج موقت تفسیر کنیم جای ازدواج دائم 
ماند و این غیر معقول است چون دلیل برای تعبیر  است در آیات باقی نمی
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بودنش  که به علت متشابه» استمتعتم«آیه به ازدواج موقت نداریم جز لفظ 
 توان چیزی را با قرآن ثابت کرد. نمی

استدالل به قرآن برای مشروعیت ازدواج موقت جائز نیست زیرا تنھا 
شود لفظ متشابه بوده و  که در این زمینه به آن استناد می جایی از قران

 داللت آن قطعی نیست.
مھمی است، تساھل در آن ھرگز  ۀکردن فروج در اسالم جدًا مسئل حالل

تابد. در قرآن حتی یک نص صریح داّل  جائز نبوده و دالئل متشابه را برنمی
آن باطل است بر مشروعیت نکاح موقت وجود ندارد، پس ادعای مشروعیت 

 زیرا پیروی از متشابھات است.

 معنی لغوی استمتاع
بردن که ممکن است از چند چیز  در لغت استمتاع یعنی لذت و سود

 باشد.

ِحلَّ ﴿ فرماید: غذا: خداوند می -۱
ُ
 اعٗ َمَ�ٰ  ۥَوَطَعاُمهُ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ دُ َصيۡ  لَُ�مۡ  أ

 .]٩٦: ة[المائد ﴾لَُّ�مۡ 
 .»ان حالل استیاروانکا و طعام آن برای شما و ید دریص«
ۡص  َوِمنۡ ﴿ باشد: لباس  -۲

َ
وۡ  َوافَِهاأ

َ
شۡ  َ�ارَِهاَوأ

َ
ٓ َوأ َ�ٰ  َعارَِها

َ
 إَِ�ٰ  ًعاَوَمَ�ٰ  اثٗ أ

 . ]٨٠[النحل:  ﴾ِح�ٖ 
ل مختلف یھا، برای شما اثاث و متاع (و وساو موی آن کرکو از پشم و «

 .»نی قرار دادیزندگی) تا زمان مع
 باشد:موال پرداخت شده به مطلقات ا -۳

ۡ ٱ َ�َ  َوَمّتُِعوُهنَّ ﴿ ۡ ٱ َوَ�َ  ۥقََدُرهُ  ُموِسعِ ل ۢ َمَ�ٰ  ۥقََدُرهُ  ِ�ِ ُمقۡ ل ِ  �َع  ٱب
ۡ  ﴾ُروِف َمعۡ ل

 ].٢٣٦: ةالبقر[
توانشان زنان (مطلقه) را به نحو احسن  ۀباندازھریک  ثروتمند و فقیر«
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 .»مند سازند بھره

یعنی ھرگاه با آنان جماع  ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ جماع باشد، -۴
 شود. مند می برد و بھره کردید چون انسان از جماع لذت می

واژه استمتاع و مشتقات آن حدود شصت بار بکار رفته است که 
 ۀسور ۱۲۸ند. از جمله آیه در ارتباط با نکاح موقت نیستھا  آن ھیچکدام از

 انعام:
وۡ  َوقَاَل ﴿

َ
ٓ أ ٓ َوَ�لَغۡ  ٖض بَِبعۡ  ُضَناَ�عۡ  َتعَ َتمۡ سۡ ٱ َناَر�َّ  �ِس ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  ؤُُهمِ�َا َجلََنا َنا

َ
 أ

ِيٓ ٱ لۡ  �َّ جَّ
َ
ۚ  َت أ ٰ َمثۡ  �َّارُ ٱ قَاَل  َ�َا  .]١٢٨[األنعام:  ﴾...ُ�مۡ َوٮ

گری یگمراه) از د روانیان و پیشوایاز ما دو گروه (پھریک  پروردگارا!«
بر ما ھا  آن م: ویدیم: (ما به لذات ھوس آلود و زودگذر رسیردکاستفاده 

 .»میدیه برای ما مقرر داشته بودی رسکردند:) و به اجلی کومت کح
 .»گاه شماستیآتش جاد: یگو (خداوند) می

ْ  قُۡل ﴿  .]٧[آل عمران:  ﴾�َّارِ ٱ إَِ�  َمِصَ�ُ�مۡ  فَإِنَّ  َ�َمتَُّعوا
 .»مند شوید ھمانا مصیر شما رو به آتش است بگو: بھره«

ازدواج موقت نیست زیرا سیاق آیات این  ۀھیچکدام از این آیات دربار
نساء  ۀسور ۲۴پذیرند و منظور آیه  نمیآن را  نساء ۀھا و ھمچنین سور سوره

 شود. پرداخت مھریه ازدواج دائم است که ذیال توضیح داده می

 :مهریه چهار حالت دارد
اش مشخص  ھنگامی که قبل از دخول طالق واقع شود و مھریه -۱

حالی براساس توانایی زوج مقداری مال به زن نشده باشد در چنین 

ٓ ٱ ُتمُ َطلَّقۡ  إِن ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  �َّ ﴿ شود: داده می وُهنَّ  لَمۡ  َما ءَ لّنَِسا  َ�َمسُّ
وۡ 
َ
ْ َ�فۡ  أ ۚ  لَُهنَّ  رُِضوا ۡ ٱ َ�َ  َوَمّتُِعوُهنَّ  فَرِ�َضٗة ۡ ٱ َوَ�َ  ۥقََدُرهُ  ُموِسعِ ل  ِ�ِ ُمقۡ ل

 .]٢٣٦: ة[البقر ﴾ۥقََدُرهُ 
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د، ین مھر، (به عللی) طالق دھییا تعیجنسی  زشیاگر زنان را قبل از آم«
ای مناسب،)  هیرا (با ھدھا  آن ن موقع،)یست. (و در ایگناھی بر شما ن

ه کس کش، و آن ییی دارد، به اندازه توانایه تواناکس کد! آن یمند ساز بھره
دھنده و  ه مناسب حالکسته (یای شا هیتنگدست است، به اندازه خودش، ھد

 .»رنده باشد) بدھدیگ
وقتی که طالق قبل از دخول واقع شود و مھر زن مشخص باشد  -۲

 مھریه زن نصف مھریه مشخص شده است.

ن لِ َ�بۡ  ِمن ُتُموُهنَّ َطلَّقۡ  �ن﴿
َ
وُهنَّ  أ  ُف فَنِۡص  فَرِ�َضةٗ  لَُهنَّ  ُتمۡ فََرۡض  َوقَدۡ  َ�َمسُّ

 .]٢٣٧: ة[البقر ﴾ُتمۡ فََرۡض  َما
را قبل از دخول طالق دادید و مھریه آنان معلوم شد نصف  ھرگاه زنان«

 .»مھریه را به آنان بپردازید
اش مشخص نشده  ھرگاه زن بعد از دخول طالق داده شد و مھریه -۳

 بود باید به زن مھرالمثل داده شود.
اش  وقتی مھریه زن معلوم باشد و طالق داده شود باید تمام مھریه -۴

 یک جماع از او متمتع شده باشد.پرداخت گردد. گرچه تنھا با 

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

  زشیو آم  : با جماعیعنی[ دیگرفت  او بھره از  هک  از زنان  یسک  پس«
بر   هکرا [  مھرشان  د] پسیبرخوردار شد ، از اویشرع  احکن  لهیوس  به  یجنس

 :یعنی[ دیبدھ  آنان  به  یا ضهیفر  عنوان  د] بهیبود  دهیرس  توافق  به  ھم با  آن
 .»است  شده مقرر  متعال  یخدا  از جانب  زنان  یمھر برا

اجور در اینجا یعنی مھریه چون در عقد ازدواج در مقابل استمتاع از زن 
َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: می شود تا زن از آن بھره ببرد خداوند اجری قرار داده می ُّ�

َ
� 

ٓ  �َِّ�ُّ ٱ ا حۡ  إِ�َّ
َ
زۡ  لََك  َنالَلۡ أ

َ
ٰ ٱ َجَك َ�ٰ أ ُجورَُهنَّ  َت َءاَ�يۡ  ِ�ٓ �َّ

ُ
 .]٥٠[األحزاب:  ﴾أ

ای برایت  شان را پرداخت کرده ای پیامبر، ما ھمسرانی را که مھریه«
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 .»حالل کردیم
ازدواج متعه گویند منظور از اجور  شیخ الطائفه طوسی کسانی را که می

اند مراد از آیه  بعضی از اصحاب ما گفته«گوید:  داند و می است سفیه می
گویند بلکه صدقه و نحله گفته  ازدواج متعه است چون به مھریه اجر نمی

شود. اما این قول ضعیف است چون خداوند مھریه را اجر نامیده است و  می
هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ ﴿ فرماید: می

َ
ُجورَُهنَّ  َوَءاتُوُهنَّ  لِِهنَّ أ

ُ
آنھا «. ]٢٥[النساء:  ﴾أ

 .»دید، و مھرشان را به خودشان بدھییج نمایرا با اجازه صاحبان آنان تزو
ۡ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱ مِنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل َّ�  ْ وتُوا

ُ
ٓ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  إَِذا

ُجورَُهنَّ 
ُ
  .]5: ة[المائد ﴾أ

را ھا  آن ه مھرکتاب، حاللند: ھنگامی کدامن از اھل کنان پازو «
 . ]۳/۱۶۶ :مسريه التبيان[. »دیبپرداز

در کتابش ھا  آن شریف مرتضی یکی از بزرگان شیعه و مشھورترین
اند که لفظ  گوید: برخی از اصحاب ما استدالل کرده می» االنتصار«
خداوند مالی را  دال بر ازدواج موقت است نه ازدواج دائم، چون» استمتعم«

شود اجر نامیده است در صورتی که خداوند مھریه ازدواج  که به زن داده می
دائم را به این اسم بیان نکرده است بلکه به اسم نحله، صداق و فریضه آن را 
نام برده است. اما این استدالل مورد اعتماد نیست چون مھریه ازدواج دائم 

 را نیز اجر نامیده است.
ن ُ�مۡ َعلَيۡ  َناحَ جُ  َوَ� ﴿

َ
ٓ  تَنِكُحوُهنَّ  أ ُجورَُهنَّ  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  إِذَا

ُ
: ةممتحنـال[ ﴾أ

د ھرگاه مھرشان را به ینکازدواج ھا  آن ه باکست یبر شما ن یو گناھ«. ]١٠
 ).۱۱۳شریف مرتضی (ص » االنتصار. «»دیآنان بدھ

چون بنابراین استدالل به این آیه برای ازدواج موقت درست نیست 
کند این آیات  رّد میآن را  استدالل به متشابه است. و سیاق آیه از چند وجه

اند نکاح دائم و ملک یمین که از نکاح دائم به  تنھا دو نوع نکاح را نام برده
لفظ استمتاع تعبیر شده است ولی اگر منظور از استمتاع نکاح متعه باشد 
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ئم ذکر نشده است. و این غیر این بدان معنی است که در این آیات ازدواج دا
 معقول است پس باید لفظ را بر ازدواج دائم حمل کنیم نه چیز دیگر.

 لَّمۡ  َوَمن﴿ در آیه ابتدا نکاح مشکل وبعد نکاح آسان را بیان کرده است:
ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ 

َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل ا فَِمن ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  َملََكۡت  مَّ

يۡ 
َ
 .]٢٥[النساء:  ﴾ُنُ�مَ�ٰ �

مان را ندارند، یدامن بااکی ازدواج با زنان (آزاد) پایه تواناکھا  آن و«
د ازدواج یار داریه در اختکمانی یدامن از بردگان بااکتوانند با زنان پا می

 .»نندک
و مشکلتر از نکاح جاریه تنھا ازدواج دائم است ولی نکاح متعه آسانترین 

 مقصود آیه نکاح متعه نیست.انواع نکاح است پس 
ن﴿ خداوند شروط نکاح را در این آیه بیان کرده است:

َ
ْ تَبۡ  أ مۡ  َتُغوا

َ
ٰ بِأ  لُِ�مَ�

 ۡ  .]٢٤[النساء:  ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ
د: در حالی ینکار یه با اموال خود، آنان را اختکبرای شما حالل است «

 .»دیید و از زنا، خودداری نمایدامن باشکه پاک
غیر مسافحین یعنی زناکار نباشید. ولی مقصود از نکاح متعه تنھا ریختن 
منی و ارضاء شھوت است و در آن احصان و پاکدامنی و حفظ جسم و نفس 
زن یا مرد نیست و براستی این نص صریحی در رد ازدواج موقت است زیرا 

 به اتفاق علماء در ازدواج موقت پاکدامنی و احصان وجود ندارد.

 جامعه عصر نبوی از ازدواج موقت خالی بوده است
اگر ازدواج موقت در عصر پیامبر مرسوم بود حتمًا خداوند در قرآن 

نمود ھمانطور که در ازدواج دائم  بیان میآن را  مشروعیت و احکام تفصیلی
 و ملک یمین بیان کرده است.

بیشتر یقینًا اگر ازدواج موقت مشروع بود بخاطر سھولتش عمل به آن 
کند ولی دو  شد پس چگونه خداوند نسبت به این امر مھم سکوت می می
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 نماید. ازدواج دیگر را تشریح می
خداوند نکاح جاریه را در ھشت جای قرآن بحث کرده است و آیات دیگر 

ای  مربوط به مشروعیت واحکام آن در قرآن فراوانند حتی خداوند مسئله
متعه کمتر است چندین بار ذکر کرده مانند شراب را که اھمیتش از نکاح 

است پس چگونه نکاح متعه را که خطیرتر و وقوع آن بیشتر خواھد بود در 
 کند. قرآن ذکر نمی

در این زمینه فقط یک قول درست است. اینکه نکاح متعه بر مسلمانان 
اند و از اول عھد اسالم در مکه بر آنان حرام  عملی نساختهآن را  حرام بوده و

 مؤمنون و معارج ذکر شده است. ۀاست ھمانطور که در سورگشته 



 
 ازدواج موقت در روایات و فتوای فقهاء

اولین روایتی که باید مورد توجه قرار گیرد روایت ترمذی از ابن عباس 
لِ  ىِف  الُْمتَْعةُ  اَكنَِت  إِ�ََّما«گوید:  است ابن عباس می وَّ

َ
 َ�ْقَدمُ  الرَُّجُل  اَكنَ  اإلِْسَالمِ  أ

ةَ  َ ْ�َ ُ  لَيَْس  ابلْ
َ

جُ  َمْعِرفَةٌ  بَِها هل ةَ  َ�يَزَتَوَّ
َ
نَّهُ  يََرى َما بَِقْدرِ  الَْمْرأ

َ
ُ  َ�تَْحَفُظ  يُِقيمُ  �

َ
 هل

ُ  َوتُْصِلحُ  َمتَاَعهُ 
َ

ٰٓ  �َّ إِ ﴿ :اآليَةُ  نََزلَِت  إَِذا َحىتَّ  َشيْئَهُ  هل زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
 َملََكۡت  َما أ

يۡ 
َ
=.»َحَرامٌ  َ�ُهوَ  َهَذيِْن  ِسَوى فَْرٍج  فلَُكُّ  َ�بَّاٍس  اْ�نُ  قَاَل  .]٦[المؤمنون:  ﴾ُنُهمۡ َ�ٰ �
 ].۴/۲۶۹ :یحتفة األحوذي رشح جامع الرتمذ[

ازدواج موقت در اول اسالم رائج بود و ھرگاه مردی به شھری وارد «
کرد به ھمان اندازه که  آنجا آشنایی نداشت با زنی ازدواج میشد که در  می

ماند تا زن وسائلش را برایش حفظ کند و حالش را اصالح نماید.  در آنجا می

يَۡ�ُٰنُهمۡ ﴿ تا زمانی که این آیه نازل شد.
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ  ﴾إِ�َّ َ�َ

 .»زانشان دارندینکران و زش جنسی با ھمسیتنھا آم«. ]٦[المؤمنون: 
آید که نکاح متعه در ابتدای اسالم حرام گشت چون از  از این روایت برمی

 عادات جوامع جاھلی و مشرک بود.
نکاح متعه سؤال  هدر مسند امام احمد آمده است مردی از ابن عمر دربار

زناکار  صقسم به خدا ما در عھد پیامبر خدا«کرد او عصبانی شد و گفت: 
 .]۴/۲۶۵ :جممع الزوائد، ۲/۸۷ :مسند امام احمد با سند صحیح[». ایم نبوده

عاری از نکاح متعه بوده است و امام نووی  صیعنی مجتمع عصر پیامبر
البیان و  ةدر شرح مسلم، سرخسی در المبسوط و شیخ مخلوف در صفو

 اند. نیز به آن اشاره کردهھا  آن امثال
به ما چنین رسیده است که «گوید:  الدین سرخسی می عالمه شمس
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در عصر خود سه بار در غزواتی که از نظر جنسی مردان در  صپیامبر خدا
اند نکاح متعه را حالل کرده است اما بعدًا از آن نھی  مضیقه قرار گرفته

سخ نموده است و غیر از آن سه بار کًال تداوم نداشته است تا نیازمند دلیل ن
 ].۵/۱۵۲ :مبسوطـال[». باشد

اند ھمانطور که جصاص، قاضی  و در این زمینه امت به اجماع رسیده
، ۲/۱۳۱ :معلمـال، ۲/۱۵۲ :احكام القرآن[اند.  عیاض وخطابی ذکر کرده

 .]۹/۷۸ :فتح الباری، ۹/۱۸۱ :شرح صحیح مسلم نووی
رسانند  نمیتمام روایات دیگر جز ترخیص در این سه روز چیز دیگری را 

تا روز قیامت تحریم کرد. مسلمًا آن را  یک بار در خیبر که بعد از آن پیامبر
اند پس نکاح متعه با زنان  در آن زمان در خیبر زنان مسلمان وجود نداشته

یھودی و مشرک بود نه با زنان مسلمان و نه در مجتمع اسالمی لذا به علت 
امعه اسالمی بحث آن در قرآن بودن مدت آن و وقوعش در خارج از ج کوتاه

 نیامده است.
اما به نظر ابن عباس رخصت آن در زمان اضطرار باقی بود ولی اصحاب 

طالب با او مخالفت کرده و فتوایش را ابطال نمودند  بزرگ مانند علی بن ابی
ِ  رَُسوُل  َ�َهانَا تَائِهٌ  رَُجٌل  إِنََّك « به او گفت: سعلی  يَْومَ  النَِّساءِ  ُمتَْعةِ  َ�نْ  ا�َّ

 .]۹/۱۸۹ :یمسلم با شرح نوو[K=»َخيرَْبَ 
در روز خیبر ما را از نکاح  صحالی ھستی، پیامبر شما مرد پریشان«

 .»متعه منع کرد
نیز با او مخالفت کرد. ترمذی، بیھقی و طبرانی نقل  سو عبدالله بن عمر

اس مانند اند که ابن عباس از رأی خود بازگشت. با این وجود ابن عب کرده
دانست یعنی در اصل نکاح  در حال اضطرار جائز میآن را  گوشت مردار تنھا

 دانست. متعه را مانند گوشت مردار حرام می
به والیت رسید  سگوید: وقتی عمر بن خطاب می سعبدالله بن عمر

برای مردم خطبه خواند و گفت: پیامبر خدا سه بار نکاح متعه را برای ما 
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حرام کرد. قسم به خدا اگر ببینم مرد متأھلی نکاح آن را  مباح و سپس
کنم مگر اینکه چھار شاھد بیاورد و گواھی دھند که  متعه کند او را رجم می

و  ۱۹۶۳حدیث  :ابن ماجه[حالل کرده است. آن را  بعد از تحریم صپیامبر
یعنی عمر شخصًا نکاح متعه را تحریم نکرد بلکه  ]۱۳/۵۵۲ :مسند احمد

بودن آن تنھا سه روز بود سپس  نقل کرد و مباح صاز پیامبرآن را  حرمت
تحریم گردید نه اینکه در تمام عھد مدنی مباح بوده باشد. ھمانطور که شایع 

 شده است.





 
 اجماع دارند فقهاء اهل بیت بر حرمت نکاح متعه

ھمانطور که از مصادر اھل سنت نقل شد و اما  سطالب علی بن ابی -۱
مصادر اھل شیعه در مسند امام زید بن علی از زید بن علی از پدرش 

َى« از جدش علی روایت کرده است که گفت: ولُ  هنَ سُ نْ  ج اهللاَِّ  رَ ةِ  عَ تْعَ  مُ
اءِ  مَ  النِّسَ وْ َ  يَ يْربَ  .»خَ

: یطوسهتذيب األحكام ، ۴/۲۳: جمموع الفقه الكبريالروض النصري رشح [
 .]۴/۴۴۱ :یعاملوسائل الشيعه ، ۳/۱۴۲ :یطوساالستبصار  ،۷/۲۵۱

 .]۴/۲۶: الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري[امام زید  -۲

آمده  ]۱۰۰/۳۱۸: بحاراالنوار[ امام جعفر صادق ھمانطور که در -۳
ھای فاجر کسی  انمتعه سؤال شد گفت: جز انس ۀاست از او دربار

در فقه زیدیه، آمده » الروض النضري«دھد. در  انجام نمیآن را  نزد ما

الروض النضري [نکاح متعه گفت: ھمان زنی است.  ۀاست او دربار

 .]۲/۲۲۹ :ودعائم االسالم ۴/۲۲۶ :رشح جمموع فقه الكبري
نکاح متعه گفت ھمان زنی است ھمانطور که  ۀامام محمدباقر دربار -۴

نھی ائمه از نکاح متعه به کتاب  ۀالنضیرآمده است. و دربار در روض
 مراجعه شود. ]۴۵۳و  ۵/۴۴۹: الکافی کلینی[

 هامام حسن بن یحیی بن زید فقیه اھل عراق اجماع اھل بیت دربار -۵
الروض النضري رشح جمموع الفقه [کند.  نھی از نکاح متعه را نقل می

 .]۴/۲۲۶ :الكبري
 گوید: نکاح موقت عیب و عار است. مامیه میطوسی یکی از علماء بزرگ ا



 ازدواج موقت   ١٦

 

شریفی باشد نکاح متعه با او درست  ۀگوید: وقتی زن از خانواد او می
اش عیب عار و برای خود زن ذلت و خواری است.  نیست چون برای خانواده

 ].۷/۲۵۳ :هتذيب االحكام[
کنند، و  واضح است که زیدیه و اسماعیلیه که از اھل بیت تبعیت می

 دانند. حرام میآن را  ین اھل سنتھمچن
اند ھمه دروغند.  روایاتی که از ائمه مبنی بر تحلیل آن روایت شده -۶

چون با قرآن، سنت، اجماع صحابه و فقھاء امت از جمله فقھاء اھل 
 نیز ضعیف است.ھا  آن بیت تعارض دارند و سند

 بررسی تاریخ ائمه

اھل بیت بخصوص در سه  در تاریخ نیامده است که یکی از علماء یا عامه
مباح یا آن را  قرن اول ھجری از ازدواج موقت بدنیا آمده باشند. اگر آنان

شد و فرزندانی از این طریق بدنیا  اجرا میھا  آن دانستند در میان واجب می
ذکر کرده است یکی ھا  آن آمدند و کتب انساب تنھا دو نوع مادر برای می

اند، و  دلیل آنان نکاح متعه انجام نداده ھمسر دائمی و دیگری جاریه. بدین
این مقتضی تحریم آن از طرف امامان است. و اگر تاریخ زندگی آنان بررسی 

شود. از این طریق تمام  در برابر متعه مشخص میھا  آن شود موضع عملی
شوند، ولله  اباحه نکاح متعه تکذیب می ۀدربارھا  آن روایات نقل شده از

 الحمد.
ت که علماء امامیه برخالف ھمه مطالب ذکر شده فتوی جای تعجب اس

نکاح متعه سؤال شد. او جواب داد (مسأله  ۀاند از محمد الصدر دربار داده
انکار کند مانند این است که آن را  ھرکس از ضروریات مذھب است و) «۱۷۳

از تشّیع خارج و به تسنن یا به ھر ملت دیگری وارد شده است، و متدین به 
 ،مسائل ورود[انزل الله شده است، چون در قرآن نص آن وجود دارد.  غیر ما

 .]۴۱ص  :جزء چھارم



 ١٧ فقهاء اهل بیت بر حرمت نکاح متعه اجماع دارند

 

کنند که گفته است: خداوند شراب  از امام جعفر صادق روایت می
کننده را بر پیروان ما حرام کرده و در عوض نکاح متعه را حالل نموده  مست

ھر «ه است: اند که فرمود نسبت داده صاست. حتی به دروغ به پیامبر
ھرکس  کس یکبار متعه انجام دھد از خشم خداوند جبار در امان است، و

سه بار متعه ھرکس  شود، و دوبار نکاح متعه انجام دھد با ابرار حشر می
: فتح تفسري منهج الصادقني[ ».انجام دھد در بھشت ھمراه من خواھد بود

از این اقوال بری است. و  ص. در حالی که پیامبر]۲/۴۹۳اشانی کالله 
اخیرًا آیت الله خمینی گفته است: نکاح متعه با خواھر رضاعی مشکلی ندارد 

 ۲/۲۴۱تحریرالوسیله آیت الله خمینی [ به شرطی که به او دخول نکند.
 ].۱۲مسأله 

الله صافی فتوای جواز مفاخذه با خواھر  و ھمچنین گلپایگانی و لطف
 ].۲۳۸ – ۲/۳۰۵ :اية العبادهد[اند.  شیری را صادر کرده





 
 خالصه

 آنچه در قرآن آمده است تحریم ازدواج موقت است. -۱
از نکاح متعه عاری بوده است جز در جنگ  صجامعه عصر پیامبر -۲

 مباح کردند.آن را  سه روز صخیبر که پیامبر
طالب و ابن عباس بر تحریم آن اجماع  صحابه از جمله علی بن ابی -۳

 اند. نموده
فقھاء امت از جمله فقھاء و اھل بیت که نه خودشان و نه اھل بیت  -۴

 اند ھمه بر حرمت آن اجماع دارند. از نکاح متعه فرزند نداشته
تحریم ھای اولیه تاریخ اسالم در مکه حرام شد و  نکاح متعه در سال -۵

آن تا روز قیامت ادامه دارد و جز شک و شبھه و روایات دروغ دلیلی 
 بودن آن وجود ندارد. بر مباح
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