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 ��م ا� ا����ن ا����م

 ازدواج موقت

احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل 
 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.

گشتند و به آن اعتماد و  مسلمانان در تمام امور مهم به كتاب خداوند متعال بازمياگر 
ماند، پس  نمودند بين آنها اختالفي باقي نمي داشتند و اكتفا مي به احكامش اطمئنان مي

بيايد قرآن را در اين امر مهمي كه به يكي از ويژگيهاي خاص مسلمانان مانند: عرض، 
 ست. مرجع و وسيله هدايت خود قرار دهيم.نسل و شرف آنان مربوط ا

 كليد هدايت در قرآن است
 كند. خداوند آيات قرآن را به دو دسته تقسيم مي

 تابند. آيات محكمات كه اشتباه و احتماالت را برنمي -1
 رسانند. آيات متشابهات كه چند معني را مي -2

ا اتباع و پيروي از فرمايد مرجع ما در مسائل مهم آيات محكم است، لذ خداوند مي
 آيات متشابه را بر ما حرام كرده است:

﴿                           

                 ﴾N 7ل عمران: [آ[. 
»  محكم«او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن، آيات «

(و هر گونه پيچيدگى در آيات ديگر،  :باشد كه اساس اين كتاب مى :(صريح و روشن) است
اال است (آياتى كه به خاطر ب»  متشابه«و قسمتى از آن،  ،گردد) با مراجعه به اينها، برطرف مى

ولى با  :رود بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگاه اول، احتماالت مختلفى در آن مى
اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به  .گردد) توجه به آيات محكم، تفسير آنها آشكار مى

 .»دنبال متشابهاتند



 3    ازدواج موقت

 

تشابه، و بدين كنيم نه م بنابراين مادر امتثال به قول خداوند بر آيات محكم قرآن اعتماد مي
رسيم پس بحث را به دو قسم تقسيم  طريق به سالمت به آرامش و اطمئنان دروني مي

 كنيم: مي
 ازدواج موقت در قرآن. -1
 ازدواج موقت در روايات و فتواهاي علماء. -2

 ازدواج موقت در قرآن
ازدواج موقت ابتدا در ميان يهود، فارس و غيره وجود داشته است. و به جامعه جاهلي 

ره العرب سرايت كرده است. وقتي دين اسالم آمد در ابتداي دعوت دوبار با نزول جزي

﴿اين آيات تحريم شد:                      

                         ﴾N  :المؤمنون]

جز با  .كنند عفتي) حفظ مي و آنها كه دامان خويش را (از بي« .]31-29، المعارج: 5-7
يري از اينها مورد سرزنش نخواهند بود. و هر كس جز گ همسران و كنيزانشان، چرا كه بهره

 .»اينها را طلب كند، متجاوز است
شود كه اصل در فروج حرمت است و اما تحليل آن  ات مكي مشخص مياز اين آي

 شود پس دربارة هر چه سكوت كرد حرام است. استثنا است كه بعداً ذكر مي

 ﴿و عبارت:    ﴾N  محور اصلي حرمت است﴿        

     ﴾N ل و شامل دو نوع نكاح است يعني غير از آن دو همه استثناء حال
حرامند. اما خداوند براي اينكه راه اشتباه و التباس را بر انسان ببندد با نص صريح غير از 

﴿آن دو نكاح را تحريم كرده است               ﴾N  پس هر
 آن دو نكاح حرام است خواه با زنا، متعه يا استبضاع و ... باشد. راه ديگري غير از

اند  (ازدواج موقت) را به خاطر حرمت آن انجام نداده مسلمانان در عهد مكي اين نكاح
و هنگامي كه به مدينه هجرت كردند آيات نازل شده جز نكاح دائم و نكاح ملك يمين 

توان آن  كند در واقع نمي موقت تمتع مي چيز ديگري را اضافه نكردند. كسي كه از همسر
برند. خداوند  را زوجه او ناميد. چون در صورت مرگ يكي از آنها از همديگر ارث نمي
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﴿فرمايد:  مي                 ...        

   ... ﴾N ] :و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى «. ]12النساء
 .»... نداشته باشند

و اگر  ... بردند شد بايد از همديگر ارث مي اگر همسر موقت زوجه محسوب مي«
 ».فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آن شماست

ان از شما يك بريد اگر فرزند نداشته باشند ... و زنانت شما نصف اموال زنانتان را مي«
 ...».برند اگر  چهارم اموالتان را مي

، ]3نساء: [ ]33-32نور: [ ]221بقره: [به آيات مربوط به اين موضوع مراجعه كنيد 

﴿فرمايد:  ) در سورة نور مي52و 50(احزاب:       ﴾N ] :32النور[. 
 .»كساني كه همسر ندارند را به نكاح درآوريد«

﴿        ﴾N ] :32النور[. 

      ﴿فرمايد:  منظور نكاح ملك يمين است سپس مي

   ﴾N ] :33النور[. 
كدامنى پيشه كنند تا خداوند از يابند، بايد پا و كسانى كه امكانى براى ازدواج نمى«

 .»نياز گرداند فضل خود آنان را بى
كند  پس هر كس زوجه يا امه را نيافت تا با او ازدواج كند خداوند به او توصيه مي

اند. اگر نكاح  صبر و عفاف را پيشه كند يعني غير از آن دو نكاح راههاي ديگر حرام
فرمود ليستمتع، چون  به جاي ليستعضف ميشد. مثالً  موقت حالل بود در اينجا ذكر مي

 ليستعفف مقتضي منع است. خصوصاً با توجه به اينكه اصل در فروج حرمت است.

﴿فرمايد:  در سورة نساء مي               ﴾N 
پسنديد دو يا سه يا چهار تا را  ني كه مياز زنا«. اين همان ازدواج دائم است. ]3النساء: [

 (در يك زمان) به نكاح خود درآوريد. 

﴿        ﴾. 



 5    ازدواج موقت

 

ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد، تنها يك همسر  و اگر مى«
 .»بگيريد

﴿        ﴾ ] :3النساء[. 
 .»كه مالك آنهائيد استفاده كنيد كنيزانىا از و ي«

خداوند ازدواج با يك زن و نكاح ملك يمين را در اين آيه مطرح كرده است، اگر 
 نمود. نكاح موقت مشروع بود حتما خداوند آنرا مطرح مي

﴿گويد:  سپس خداوند بعد از محرمات نكاح مي          

                          

...                        

  ﴾N ] :براي شما ازدواج با زنان ديگر جزاينان حالل گشته است و « .]25-24النساء
توانيد با اموال خود با زنان ازدواج كنيد در حالي كه پاك دامن و بدور از زنا هستيد  مي

اگر با زني ازدواج كرديد و از او كام گرفتيد مهريه او را به عنوان فريضه بپردازيد. ... و 
تواند با كنيزان مؤمن ازدواج  زنان مؤمن ازدواج كند مي نتوانست با اگر كسي از شما

 .»كنيد
يعني اين دو راه حالل ازدواج دائم و نكاح ملك يمين هستند. ولي اگر اولي را به 
ازدواج موقت تفسير كنيم جاي ازدواج دائم كه اصل در نكاح است در آيات باقي 

يه به ازدواج موقت نداريم جز ماند و اين غير معقول است چون دليل براي تعبير آ نمي
 توان چيزي را با قرآن ثابت كرد. بودنش نمي كه به علت متشابه» استمتعتم«لفظ 

استدالل به قرآن براي مشروعيت ازدواج موقت جائز نيست زيرا تنها جايي از قران كه 
 شود لفظ متشابه بوده و داللت آن قطعي نيست. در اين زمينه به آن استناد مي

دن فروج در اسالم جداً مسئلة مهمي است، تساهل در آن هرگز جائز نبوده و كر حالل
تابد. در قرآن حتي يك نص صريح دالّ بر مشروعيت نكاح موقت  دالئل متشابه را برنمي

 وجود ندارد، پس ادعاي مشروعيت آن باطل است زيرا پيروي از متشابهات است.
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 معني لغوي استمتاع
غذا:  -1بردن كه ممكن است از چند چيز باشد.  و سود در لغت استمتاع يعني لذت

   ﴿فرمايد:  خداوند مي      ﴾N ]96: ةالمائد[. 
 .»صيد دريا و طعام آن براى شما و كاروانيان حالل است«

 . ]80النحل: [        ﴾N﴿ :باشد لباس  -2
و از پشم و كرك و موى آنها، براى شما اثاث و متاع (و وسايل مختلف زندگى) تا «

 .»زمان معينى قرار داد
 اموال پرداخت شده به مطلقات باشد:  -3

﴿        ﴾N ]۲۳۶: ةالبقر[. 
مند  ثروتمند و فقير هر يك باندازة توانشان زنان (مطلقه) را به نحو احسن بهره«

 .»سازند

﴿جماع باشد،  -4         ﴾N گاه با آنان جماع كرديد چون يعني هر
 شود. مند مي برد و بهره انسان از جماع لذت مي

واژه استمتاع و مشتقات آن حدود شصت بار بكار رفته است كه هيچكدام از آنها در 
 سورة انعام:  128ارتباط با نكاح موقت نيستند. از جمله آيه 

﴿                           

     ... ﴾N ] :128األنعام[. 
 :گمراه) از ديگرى استفاده كرديم پروردگارا! هر يك از ما دو گروه (پيشوايان و پيروان«

) و به اجلى كه :و آنها بر ما حكومت كردند :(ما به لذات هوس آلود و زودگذر رسيديم
 .»آتش جايگاه شماست«گويد:  (خداوند) مى .»براى ما مقرر داشته بودى رسيديم

﴿          ﴾N ] :7آل عمران[. 
 .»مند شويد همانا مصير شما رو به آتش است بگو: بهره«

ها و  هيچكدام از اين آيات دربارة ازدواج موقت نيست زيرا سياق آيات اين سوره
سورة نساء پرداخت مهريه ازدواج  24پذيرند و منظور آيه  نميهمچنين سورة نساء آنرا 
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 شود. دائم است كه ذيال توضيح داده مي

 :مهريه چهار حالت دارد
اش مشخص نشده باشد در  هنگامي كه قبل از دخول طالق واقع شود و مهريه -1

    ﴿شود:  چنين حالي براساس توانايي زوج مقداري مال به زن داده مي

                

 ﴾N ]۲۳۶: ةالبقر[. 
بر شما  جنسى يا تعيين مهر، (به عللى) طالق دهيد، گناهى اگر زنان را قبل از آميزش«

مند سازيد! آن كس كه توانايى  اى مناسب،) بهره نيست. (و در اين موقع،) آنها را (با هديه
اى شايسته  دارد، به اندازه تواناييش، و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش، هديه

 .»(كه مناسب حال دهنده و گيرنده باشد) بدهد
زن مشخص باشد مهريه زن نصف  وقتي كه طالق قبل از دخول واقع شود و مهر -2

 مهريه مشخص شده است.

﴿                       ﴾N 
 .]237: ةالبقر[

هرگاه زنان را قبل از دخول طالق داديد و مهريه آنان معلوم شد نصف مهريه را به «
 .»پردازيدآنان ب
اش مشخص نشده بود بايد به زن  هرگاه زن بعد از دخول طالق داده شد و مهريه -3

 مهرالمثل داده شود.
اش پرداخت گردد.  وقتي مهريه زن معلوم باشد و طالق داده شود بايد تمام مهريه -4

 گرچه تنها با يك جماع از او متمتع شده باشد.

﴿               ﴾N ] :24النساء[. 
  وسيله  به  جنسي  و آميزش  [يعني: با جماع گرفتيد  او بهره از  كه  از زنان  كسي  پس«
  رسيده  توافق  به  هم با  بر آن  را [كه  مهرشان  برخوردار شديد] پس شرعي، از او  نكاح

  متعال  خداي  از جانب  زنان  مهر براي :[يعني بدهيد  آنان  به  اي فريضه  عنوان  بوديد] به
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 .»است  شده مقرر
اجور در اينجا يعني مهريه چون در عقد ازدواج در مقابل استمتاع از زن اجري قرار 

﴿فرمايد:  شود تا زن از آن بهره ببرد خداوند مي داده مي                

        ﴾N ] :50األحزاب[. 
 .»اي برايت حالل كرديم شان را پرداخت كرده ما همسراني را كه مهريه ،اي پيامبر«

گويند منظور از اجور ازدواج متعه است سفيه  شيخ الطائفه طوسي كساني را كه مي
اند مراد از آيه ازدواج متعه است چون به  بعضي از اصحاب ما گفته«گويد:  داند و مي مي

شود. اما اين قول ضعيف است چون  گويند بلكه صدقه و نحله گفته مي مهريه اجر نمي

﴿فرمايد:  است و ميخداوند مهريه را اجر ناميده          

  ﴾N ] :آنها را با اجازه صاحبان آنان تزويج نماييد، و مهرشان را به « .]25النساء
 .»خودشان بدهيد

﴿         ﴾N ]5: ةالمائد[.  
مسيره . «»هنگامى كه مهر آنها را بپردازيد :نان پاكدامن از اهل كتاب، حاللندزو «

  .)3/166» (التبيان
گويد:  مي» االنتصار«شريف مرتضي يكي از بزرگان شيعه و مشهورترين آنها در كتابش 

دال بر ازدواج موقت است نه » ماستمتع«اند كه لفظ  برخي از اصحاب ما استدالل كرده
شود اجر ناميده است در صورتي كه  ازدواج دائم، چون خداوند مالي را كه به زن داده مي

خداوند مهريه ازدواج دائم را به اين اسم بيان نكرده است بلكه به اسم نحله، صداق و 
ازدواج دائم  فريضه آن را نام برده است. اما اين استدالل مورد اعتماد نيست چون مهريه

 را نيز اجر ناميده است.

﴿       ﴾N ] :و گناهي بر « .]10الممتحنه
شريف » االنتصار«. »شما نيست كه با آنها ازدواج كنيد هرگاه مهرشان را به آنان بدهيد

 .)113مرتضي (ص 
به اين آيه براي ازدواج موقت درست نيست چون استدالل به متشابه بنابراين استدالل 
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اند  كند اين آيات تنها دو نوع نكاح را نام برده است. و سياق آيه از چند وجه آنرا رد مي
نكاح دائم و ملك يمين كه از نكاح دائم به لفظ استمتاع تعبير شده است ولي اگر منظور 

دان معني است كه در اين آيات ازدواج دائم ذكر نشده از استمتاع نكاح متعه باشد اين ب
 است. و اين غير معقول است پس بايد لفظ را بر ازدواج دائم حمل كنيم نه چيز ديگر.

  ﴿در آيه ابتدا نكاح مشكل وبعد نكاح آسان را بيان كرده است:    

                       ﴾N ] :25النساء[. 
توانند با زنان  و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) پاكدامن باايمان را ندارند، مى«

 .»پاكدامن از بردگان باايمانى كه در اختيار داريد ازدواج كنند
متعه آسانترين انواع نكاح و مشكلتر از نكاح جاريه تنها ازدواج دائم است ولي نكاح 

 است پس مقصود آيه نكاح متعه نيست.

  ﴿ خداوند شروط نكاح را در اين آيه بيان كرده است:     

  ﴾ ] :24النساء[. 
امن در حالى كه پاكد :براى شما حالل است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد«

 .»باشيد و از زنا، خوددارى نماييد
غير مسافحين يعني زناكار نباشيد. ولي مقصود از نكاح متعه تنها ريختن مني و ارضاء 
شهوت است و در آن احصان و پاكدامني و حفظ جسم و نفس زن يا مرد نيست و 

قت براستي اين نص صريحي در رد ازدواج موقت است زيرا به اتفاق علماء در ازدواج مو
 پاكدامني و احصان وجود ندارد.

 جامعه عصر نبوي از ازدواج موقت خالي بوده است
اگر ازدواج موقت در عصر پيامبر مرسوم بود حتماً خداوند در قرآن مشروعيت و 

نمود همانطور كه در ازدواج دائم و ملك يمين بيان كرده  احكام تفصيلي آنرا بيان مي
 است.

شد پس  وع بود بخاطر سهولتش عمل به آن بيشتر مييقيناً اگر ازدواج موقت مشر
كند ولي دو ازدواج ديگر را تشريح  چگونه خداوند نسبت به اين امر مهم سكوت مي
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 نمايد. مي
خداوند نكاح جاريه را در هشت جاي قرآن بحث كرده است و آيات ديگر مربوط به 

نند شراب را كه اهميتش اي ما مشروعيت واحكام آن در قرآن فراوانند حتي خداوند مسئله
از نكاح متعه كمتر است چندين بار ذكر كرده است پس چگونه نكاح متعه را كه خطيرتر 

 كند. و وقوع آن بيشتر خواهد بود در قرآن ذكر نمي
در اين زمينه فقط يك قول درست است. اينكه نكاح متعه بر مسلمانان حرام بوده و 

الم در مكه بر آنان حرام گشته است همانطور كه اند و از اول عهد اس آنرا عملي نساخته
 در سورة مؤمنون و معارج ذكر شده است.



 

 

 ازدواج موقت در روايات و فتواي فقهاء

اولين روايتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد روايت ترمذي از ابن عباس است ابن 
لدة ليس له هبا معرفة إنام كانت املتعة يف أول اإلسالم، كان الرجل يقدم الب«گويد:  عباس مي

 ﴿فيتزوج املرأة بقدر ما ير أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت 

           ﴾N ] :فكل فرج عدا هذين فهو حرام=.]6المؤمنون«= K] حتفة

 K]٤/٢٦٩الرتمذي األحوذي رشح جامع 
شد كه در آنجا  ت در اول اسالم رائج بود و هرگاه مردي به شهري وارد ميازدواج موق

ماند تا زن وسائلش را  كرد به همان اندازه كه در آنجا مي آشنايي نداشت با زني ازدواج مي

﴿برايش حفظ كند و حالش را اصالح نمايد. تا زماني كه اين آيه نازل شد.    

           ﴾N ] :تنها آميزش جنسى با همسران و «. ]6المؤمنون
 .»كنيزانشان دارند

آيد كه نكاح متعه در ابتداي اسالم حرام گشت چون از عادات  از اين روايت برمي
 جوامع جاهلي و مشرك بود.

در مسند امام احمد آمده است مردي از ابن عمر دربارة نكاح متعه سؤال كرد او 
(مسند امام ». ايم زناكار نبوده صقسم به خدا ما در عهد پيامبر خدا«باني شد و گفت: عص

 .)4/265، مجمع الزوائد 2/87احمد با سند صحيح 
عاري از نكاح متعه بوده است و امام نووي در شرح  صيعني مجتمع عصر پيامبر

يز به آن اشاره مسلم، سرخسي در المبسوط و شيخ مخلوف در صفوة البيان و امثال آنها ن
 اند. كرده

در  صبه ما چنين رسيده است كه پيامبر خدا«گويد:  الدين سرخسي مي عالمه شمس
اند نكاح متعه  عصر خود سه بار در غزواتي كه از نظر جنسي مردان در مضيقه قرار گرفته

اشته را حالل كرده است اما بعداً از آن نهي نموده است و  غير از آن سه بار كالً تداوم ند
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 )5/152(المبسوط ». است تا نيازمند دليل نسخ باشد
اند همانطور كه جصاص، قاضي عياض وخطابي  و در اين زمينه امت به اجماع رسيده

، فتح 9/181، شرح صحيح مسلم نووي 2/131، المعلم 2/152(احكام القرآن  اند. ذكر كرده
 .)9/78الباري 

رسانند يك بار در  چيز ديگري را نمي تمام روايات ديگر جز ترخيص در اين سه روز
خيبر كه بعد از آن پيامبر آنرا تا روز قيامت تحريم كرد. مسلماً در آن زمان در خيبر زنان 

اند پس نكاح متعه با زنان يهودي و مشرك بود نه با زنان مسلمان و  مسلمان وجود نداشته
در خارج از جامعه  بودن مدت آن و وقوعش نه در مجتمع اسالمي لذا به علت كوتاه

 اسالمي بحث آن در قرآن نيامده است.
اما به نظر ابن عباس رخصت آن در زمان اضطرار باقي بود ولي اصحاب بزرگ مانند 

إنك «به او گفت:  طالب با او مخالفت كرده و فتوايش را ابطال نمودند علي علي بن ابي
 ).9/189(مسلم با شرح نووي =K»عن متعة النساء يوم خيرب صانا رسول اهللا رجل تائه

 .»در روز خيبر ما را از نكاح متعه منع كرد صحالي هستي، پيامبر  شما مرد پريشان«
اند كه  نيز با او مخالفت كرد. ترمذي، بيهقي و طبراني نقل كرده و عبداهللا بن عمر

ا در ابن عباس از رأي خود بازگشت. با اين وجود ابن عباس مانند گوشت مردار تنها آنر
دانست يعني در اصل نكاح متعه را مانند گوشت مردار حرام  حال اضطرار جائز مي

 دانست. مي
به واليت رسيد براي مردم خطبه  گويد: وقتي عمر بن خطاب مي عبداهللا بن عمر

خواند و گفت: پيامبر خدا سه بار نكاح متعه را براي ما مباح و سپس آنرا حرام كرد. قسم 
كنم مگر اينكه چهار شاهد  م مرد متأهلي نكاح متعه كند او را رجم ميبه خدا اگر ببين

بعد از تحريم آنرا حالل كرده است. (ابن ماجه  صبياورد و گواهي دهند كه پيامبر
) يعني عمر شخصاً نكاح متعه را تحريم نكرد بلكه 13/552و مسند احمد  1963حديث 

تنها سه روز بود سپس تحريم گرديد نه بودن آن  نقل كرد و مباح صحرمت آنرا از پيامبر
 اينكه در تمام عهد مدني مباح بوده باشد. همانطور كه شايع شده است.



 

 

 فقهاء اهل بيت بر حرمت نكاح متعه اجماع دارند

همانطور كه از مصادر اهل سنت نقل شد و اما مصادر اهل  طالب علي بن ابي -1
ي از پدرش از جدش علي روايت كرده شيعه در مسند امام زيد بن علي از زيد بن عل

 K»عن نكاح املتعة عام خيرب صى رسول اهللا «است كه گفت: 
)  ،(۷/۲۵۱ذيب األحكام طوسي (۴/۲۳الروض النصري شرح جمموع الفقه الكبري (

 ).۴/۴۴۱، وسائل الشيعه عاملي (۳/۱۴۲االستبصار طوسي 
 ).۴/۲۶( (الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبريامام زيد  -2
) آمده است از او دربارة متعه 100/318امام جعفر صادق همانطور كه در بحاراالنوار ( -3

در » الروض النضير«در . دهد سؤال شد گفت: جز انسانهاي فاجر كسي نزد ما آنرا انجام نمي
(الروض النضري شرح جمموع فقه زيديه، آمده است او دربارة نكاح متعه گفت: همان زني است. 

 ).۲/۲۲۹ودعائم االسالم  ۴/۲۲۶قه الكبري ف
امام محمدباقر دربارة نكاح متعه گفت همان زني است همانطور كه در  -4

و  5/449النضيرآمده است. و دربارة نهي ائمه از نكاح متعه به كتاب الكافي كليني ( روض
 ) مراجعه شود.453
دربارة نهي از نكاح  امام حسن بن يحيي بن زيد فقيه اهل عراق اجماع اهل بيت -5

 K)۴/۲۲۶(الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري كند.  متعه را نقل مي
 گويد: نكاح موقت عيب و عار است. طوسي يكي از علماء بزرگ اماميه مي

او مي گويد: وقتي زن از خانوادة شريفي باشد نكاح متعه با او درست نيست چون 
زن ذلت و خواري است. (تهذيب االحكام اش عيب عار و براي خود  براي خانواده

7/253( 
كنند، و همچنين اهل  واضح است كه زيديه و اسماعيليه كه از اهل بيت تبعيت مي

 دانند. سنت آنرا حرام مي
اند همه دروغند. چون با قرآن،  رواياتي كه از ائمه مبني بر تحليل آن روايت شده -6
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اء اهل بيت تعارض دارند و سند آنها نيز سنت، اجماع صحابه و فقهاء امت از جمله فقه
 ضعيف است.



 

 

 بررسي تاريخ ائمه

در تاريخ نيامده است كه يكي از علماء يا عامه اهل بيت بخصوص در سه قرن اول 
دانستند در ميان  هجري از ازدواج موقت بدنيا آمده باشند. اگر آنان آنرا مباح يا واجب مي

آمدند و كتب انساب تنها دو نوع مادر  طريق بدنيا ميشد و فرزنداني از اين  آنها اجرا مي
براي آنها ذكر كرده است يكي همسر دائمي و ديگري جاريه. بدين دليل آنان نكاح متعه 

اند، و اين مقتضي تحريم آن از طرف امامان است. و اگر تاريخ زندگي آنان  انجام نداده
د. از اين طريق تمام روايات شو بررسي شود موضع عملي آنها در برابر متعه مشخص مي

 شوند، وهللا الحمد. نقل شده از آنها دربارة اباحه نكاح متعه تكذيب مي
اند از  جاي تعجب است كه علماء اماميه برخالف همه مطالب ذكر شده فتوي داده

از ضروريات ) «173محمد الصدر دربارة نكاح متعه سؤال شد. او جواب داد (مسأله 
را انكار كند مانند اين است كه از تشيع خارج و به تسنن يا به مذهب است و هر كس آن

هر ملت ديگري وارد شده است، و متدين به غير ما انزل اهللا شده است، چون در قرآن 
 ).41نص آن وجود دارد. (مسائل ورود / جزء چهارم ص 

 كننده را بر كنند كه گفته است: خداوند شراب مست از امام جعفر صادق روايت مي
پيروان ما حرام كرده و در عوض نكاح متعه را حالل نموده است. حتي به دروغ به 

هر كس يكبار متعه انجام دهد از خشم «اند كه فرموده است:  نسبت داده صپيامبر
شود،  خداوند جبار در امان است، و هر كس دوبار نكاح متعه انجام دهد با ابرار حشر مي

(تفسير منهج ». در بهشت همراه من خواهد بودو هر كس سه بار متعه انجام دهد 
از اين اقوال بري است. و  ص). در حالي كه پيامبر2/493الصادقين: فتح اهللا كاشانى 

اخيراً آيت اهللا خميني گفته است: نكاح متعه با خواهر رضاعي مشكلي ندارد به شرطي كه 
 )12مسأله  2/241به او دخول نكند. (تحريرالوسيله آيت اهللا خميني 

اهللا صافي فتواي جواز مفاخذه با خواهر شيري را صادر  و همچنين گلپايگاني و لطف
 K)۲۳۸ – ۲/۳۰۵(هداية العباد اند.  كرده
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