
 

  

كنند كه نكاح موقت عده بسياري از اهل سنت ايراد وارد مي

اشكال  دارد در حالي كه نه تنها ايرادندارد؛ بلكه نقطه قوتي 

است براي حل بسياري از مشكالت اجتماعي بسياري از 

مردم به ويژه جوانان يا محصل اند و قادر به ازدواج دائم 

كاري  نيستند يا افرادي كه متأهل هستند و به سفرهاي

طوالني مي روند و نياز به همسر دارند و يا افرادي كه 

باشند و يا سربازاني همسران آنان درگير بيماري هايي مي

روند و خيلي ديگر... همه نياز هاي طوالني ميكه ماموريت

به همسر و مسائل جنسي دارند لذا در اين جا اسالم براي 

-دواج موقت ميدوري كردن از فحشاء و گناه پيشنهاد به از

 دهد.

دارند كه شبيه « نكاح سيار»اما اهل سنت ازدواجي به نام 

-ازدواج موقت ماست در حالي كه به ما خورده و ايراد مي

گيرند. ازدواج موقت در غالب شرايط و احكامي همچون امر 

 گيرد: مانند ازدواج دائم صورت مي

وجه ( اجازه ولي ز2( ازدواج كردن از روي قصد و اختيار 1

( جاري شدن صيغه با لفظ نكاح يا لفظ 3اي كه باكره است 

( پايان مدت حاكي از طالق است و زن بايد نگه 4متعه 

 دارد...

نساء  24مسأله ازدواج موقت در قرآن با عنوان متعه در آيه 

نقل شده،  آمده و در روايات زيادي كه از رسول اكرم

 تعبير به متعه به معناي ازدواج موقت است 

اين در حالي است كه عده اي استمتاع را به معناي لذت 

اند و هنگام بهره گيري از بردن و يكي كردن تفسير كرده

 آنان به آنها مهريه بدهيد ايراد سخن عبارت است از

 . وجوب اداي مهريه به مقتضاي عقد است.1

. واژه متعه در عرف فقهاي شيعه شيعه و اهل سنت به 2

 .معناي عقد موقت است

متعه در تمام دوران حيات پيامبر حتي در دوران خليفه اول 

 مباح بوده و خليفه دوم آن را نهي كرده است.

اما اين مسأله متعه و ازدواج موقت  يك موضوع و مسأله 

اختالفي است كه گروهي آن را قبول دارند و گروهي آن را 

 دانستند.جايز نمي

 :دلیل ازدواج موقت از کتاب و سنة

 ليل جواز متعه از سنت رسول گرامي اسالماما د

پيروان سنت شريف مي دانند كه روايات صحيح و معتبر 

زيادي بر جواز اين نوع ازدواج و حالل بودن آن در زمان 

وارد شده است كه به بعضي از آن ها اشاره رسول اهلل

 :كنيممي

الف .جابر بن عبداهلل انصاري مي گويد: ما در زمان رسول اهلل 

متعه مي كرديم اين كار در زمان ابوبكر هم جايز بود 

1تا اين كه عمر از آن نهي كرد
. 

ب .از ابن عباس روايت شده كه گفت: آيه ي متعه جزء 

2آيات محكم است و نسخ نشده است
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 .149، ص 9، فتح الباری ج 6؛ مسند احمد، ج 131، ص 4صحیح مسلم، ج  . 

ج .از حكيم و وابن جريح و غير اين دو روايت شده كه گفته 

ا فرمود: اگر عمر جلوي جواز متعه راند: حضرت علي

 3نمي گرفت كسي زنا نمي كرد جز افراد شقي

داللت اين حديث بر جواز شرعي متعه تا عصر خليفه ي دوم 

مردي آنچه را مي خواست از پيش خود و با »كه از او به 

4تعبير شده است روشن است« نظر خود گفت
 

تا اينجا روشن شد ريشه اين اختالف در اين نيست كه آيا 

رده يا نه؟ و آيا از آن را تشريع كرسول اهلل

صحابه،كسي در زمان آن حضرت به اين حكم عمل كرده يا 

نه؟ و يا اين كه بعضي قائل به مشروعيت اين ازدواج بعد از 

وفات حضرت هم شده اند يا نه؟ بلكه اختالف در اين است: 

آيا اين حكم و قانوني كه در زمان رسول خدا بود و بدان 

؟ و اختالف در اين جهت عمل مي شد، نسخ شده است يا نه

است كه گروهي نسخ را ثابت دانسته اند و گروهي قائل به 

 .عدم نسخ شده اند

  آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟

عده اي از علماء اهل سنت قائل به نسخ حكم ازدواج موقت 

اين كه چگونه نسخ شده است اختالف اقوال شده اند اما در 

بسيار است، گاهي گفته اند: ناسخ خود قرآن است و گاهي 

 قائل شده اند: ناسخ همان سنت است و شخص پيامبر
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متعه را حرام كرده است و در همين جهت نيز نظراتشان 

 .مختلف و متشتت است كه بزودي به آن اشاره خواهيم كرد

 اقوال در ناسخ

 .: قرآن ناسخ استقول اول

 :جواب قول اول

الف: اين دو آيه مكي و آيه متعه مدني است، و آيه ي متقدم 

 .)مكي( نمي تواند آيه متأخر )مدني( را نسخ كند

ب: از طرفي متعه يك ازدواج است و زني كه به عقد متعه 

در مي آيد، زوجه و همسر شخص محسوب مي شود پس 

يست تا اين كه قول به بين دو آيه با آيه متعه تعارضي ن

 .نسخ صحيح باشد

، ناسخ است كه "آيه عده"قول دوم: گروه ديگري گفته اند 

خداوند مي فرمايد )هر زمان خواستيد زنان را طالق دهيد، 

 (در زمان عدّه، آنها را طالق گوييد
ه عده در چرا كه امر ب1

 .اين آيه ناسخ حكم متعه است كه نه طالق دارد و نه عده

جواب قول دوم: در متعه هم عده وجود دارد بله طالق ندارد 

و اگر ثابت كرديم كه در اسالم دو نوع ازدواج داريم )دائم و 

موقت(، آيه طالق مخصوص دائم مي شود نه موقت زيرا 

ي كه سبب پيوند دائمي است كه براي گسستن )در وقت

گسستن حاصل شود(،احتياج به اعالن دارد. اما پيوند موقت 

با تمام شدن وقتش خود به خود از بين رفته و نيازي به 

                                                 
1
 ."فطلقون لعدتهن" 1طالق،  . 

اعالن ندارد. پس آيه هيچ نظري به ازدواج موقت ندارد تا 

 .ناسخ آن باشد

قول سوم: آيه ميراث را ناسخ حكم متعه دانسته چرا كه در 

 .متعه ميراث نيست

ول سوم: اشكاالت قول سابق بر اين قول نيز وارد مي جواب ق

شود. مضافاً بر اين كه انتفاء بعضي از آثار، داللت بر انتفاء 

موضوع ندارد. مثالً زني كه تمكين نكند و ناشزه باشد نفقه 

ندارد. با اين كه نفقه از او نفي شده ولي همسر شخص باقي 

بر او جاري  مي ماند و ساير احكام و آثار مختص به زوجه

مي شود. يا اين كه زن كتابي هر گاه با مرد مسلماني ازدواج 

 .كند از او ارث نمي برد ولي باقي احكام زوجيت را دارد

اين تعدد اقوال دركيفيت نسخ، خود دليل ديگري است بر 

عدم ثبوت نسخ كما اين كه اختالف در زمان ناسخ نيز، 

 .دليل ديگري است بر عدم ثبوت نسخ
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