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றாபிழாக்கள் அனுமதிக்கும் (முத்ஆ) தற்காலிக 

திருமணமும், அதற்கான மறுப்பும் 

ககள்வி :  

இஸ்ைாத்தில் தற்காலிக திருமணம் என்ற பிரகயாகம் உள்ளதா? 

எனது நண்பர் ஒருவர், கபராசிாியர் அபுல் காசிம் கஜார்ஜி எழுதியுள்ள நூல் 

ஒன்லற வாசித்துள்ளார். அதில் நூைாசிாியர் இஸ்ைாத்தில் தவலண முலறத் 

திருமணம் (முத்ஆ) அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்லத 

குறிப்பிட்டுள்ளார். அதன் மூைம் தாக்கம் ஷபற்ற நண்பர் என்னிடம், ஒரு 

ஷபண்லண நீ விரும்பினால் சிறிது காைத்துக்கு அவலள திருமணம் முடித்திக் 

ஷகாள்வதில் தவறில்லை, இதுகவ இஸ்ைாம் கூறும் தவலண முலற 

திருமணம் (முத்ஆ) என விளக்கம் கூறினார். 

இவ்வாறு இஸ்ைாம் அனுமதிப்பதாக ஷதாிவிக்கப் படும் “முத்ஆ” எனப் படும் 

தவலண முலற திருமணம் ஷதாடர்ப்பில் ஷதளிவு படுத்த முடியுமா? எந்த 

மத்ஹப் இக் கருத்லத ஆதாிக்கின்றது ? அல் குர்ஆன் , சுன்னாவில் இருந்து 

இதற்கான ஆதாரங்கலள ஷதளிவாக எடுத்துக் கூறுமாறு தயவுடன் ககட்டுக் 

ஷகாள்கிகறன்.  

பதில் :  

அல்ைாஹ்வுக்கக புகழ் அலனத்தும் ஷசாந்தம் , 

“முத்ஆ” அல்ைது தவலண முலறத் திருமணம் என்பது, ஒருவர் ஒரு 

ஷபண்லண குறிப்பிட்ட அளவு பணத்லத வழங்கி, குறிப்பிட்ட காை 

வலரயலறயிட்டு திருமணம் முடிப்பதாகும். 

ஷபாதுவாக திருமணம் என்பது திருமணம் முடிக்கும் ஷபண்ணுடன் 

நிரந்தரமாக வாழ்வதலனகய குறிக்கும். 

“முத்ஆ” எனப் படும் தவலண முலற திருமணம் இஸ்ைாத்தின் ஆரம்ப 

காைத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த கபாதும் பின்னர் அச் சட்டம் நீக்கப் 

பட்டதுடன், மறுலம நாள் வலர அந்த சட்டம் நிரந்தரமாகவ 

தலடஷசய்யப்பட்டது. 
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عن يلع ريض اهلل عنه : " أن رسول اهلل صىل اهلل وسلم نىه عن نكاح املتعة وعن حلوم احلمر األهلية 
رواه ابلخاري ) ". زمن خيرب ." ويف رواية : " نىه عن متعة النساء يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية

 . ( 7049( ومسلم )  9393

 

லகபர் கபார் இடம் ஷபற்ற காைப் பகுதியில், இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு 

அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள்  “முத்ஆ” எனப் படும் தவலண முலற 

திருமணத்லதயும், கழுலத இலறச்சி உண்ணுவலதயும் எமக்கு தலட 

ஷசய்தார்கள் என அலி (ரழி எல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் அறிவிக்கின்ற 

ஹதீஸ் புகாாி (3979) , முஸ்லிம் (1407). 

இன்னுஷமாரு ாிவாயத்தில், லகபர் கபார் இடம் ஷபற்ற நாளில், இலறத் தூதர் 

(ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்கள்  “முத்ஆ” எனப் படும் 

தவலண முலறத் திருமணத்லதயும், கழுலத இலறச்சி உண்ணுவலதயும் 

எமக்கு தலட ஷசய்தார்கள் என அலி (ரழி அல்ைாஹு அன்ஹு) அவர்கள் 

அறிவித்தார்கள் என வந்திருக்கின்றது. 

ن الربيع بن سربة اجلهين أن أباه حدثه أنه اكن مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال : " يا أيها ع
انلاس إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء وإن اهلل قد حرم ذلك إىل يوم القيامة فمن 

 . " آتيتموهن شيئا  اكن عنده منهن يشء فليخل سبيله وال تأخذوا مما 

 . ( 7041رواه مسلم ) 

அர்-ரபீஃ பின் சப்ரா அல் ஜூஹனி பின்வருமாறு அறிவித்தார், எனது தந்லத 

சப்ரா பின் மஅபத் அல் ஜுஹனீ (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் 

கூறியதாவது: 

நான் (மக்கா ஷவற்றியின் கபாது) அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு 

அலை ஹி வஸல்ைம்) அவர்களுடன் இருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், 

“மக்ககள! நான் "முத்ஆ" (தவலண முலறத்) திருமணம் ஷசய்து ஷகாள்ள 

உங்களுக்கு அனுமதி அளித்திருந்கதன். (இப்கபாது) அல்ைாஹ் அத் 

திருமணத்திற்கு மறுலம நாள் வலரத் தலட விதித்து விட்டான். எனகவ, 

"முத்ஆ" திருமணம் ஷசய்த ஷபண்லணத் தம்மிடம் லவத்திருப்பவர், அவலள 

அவளது வழியில் விட்டு விடட்டும். அவளுக்கு நீங்கள் (மஹர் / மணக் 

ஷகாலடயாகக்) ஷகாடுத்திருந்த எலதயும் (திரும்ப) எடுத்துக் ஷகாள்ள 

கவண்டாம்" எனக் கூறினார்கள். (ஆதாரம் : முஸ்லிம் 1406) 
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இலறவன் திருமணத்லத நமக்கு சிந்திப்பதற்க்காகவும், உணர்வு ஷபறத் 

தூண்டும் அவனது அத்தாட்சிகளில் ஒன்றாக அலமத்துள்ளான். 

திருமணத்தின் மூைம் கணவன், மலனவி மத்தியில் அன்லபயும், அருலளயும் 

ஏற்படுத்தினான். மலனவியிலன கணவன் அலமதி ஷபரும் இடமாகவும் 

ஆக்கினான். திருமணத்தின் மூைம் அதிக குழந்லதச் ஷசல்வங்லள 

ஷபற்ஷறடுக்கும் படியும் கட்டலள இட்டிருக்கின்றான். மலனவிக்கு ஷசைவு 

ஷசய்யும் ஷபாறுப்லப கணவன் மீது சுமத்தியதுடன், அவளுக்கு வாாிசு 

உாிலமலயயும் சட்டமாக்கினான். இது இப்படி இருக்க தலட ஷசய்யப் 

பட்டுள்ள தவலண முலறத் திருமணத்தில் இவற்லற காண முடியாது. 

ெீஆக்கள் (றாபிழாக்கள்) அனுமதிக்கும் தவலண முலறத் திருமணம் மூைம் 

மணக்கப்படும் ஷபண் மலனவியாககவா, வைக்கரம் ஷசாந்தமாக்கிக் ஷகாண்ட 

ஷபண்ணாககவா கருதப்பட மாட்டாள். இலறவன் தனது அருள் மலறயில் 

பின் வருமாறு குறிப்பிடுகிறான். 

 {إال ىلع أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غري ملومني  .واذلين هم لفروجهم حافظون  {
 . 7 – 5 /المؤمنني 

இன்னும், அவர்கள் தங்களுலடய ஷவட்கத் தைங்கலளக் காத்துக் 

ஷகாள்வார்கள். ஆனால், அவர்கள் தங்கள் மலனவிகளிடகமா அல்ைது 

தங்கள் வைக்கரம் ஷசாந்தமாக்கிக் ஷகாண்டவர்களிடகமா தவிர - 

(இவர்களிடம் உறவு ஷகாள்வலதக் ஷகாண்டும்) நிச்சயமாக அவர்கள் 

பழிக்கப் பட மாட்டார்கள். (அல் குர்ஆன் , 23 : 5,6) 

ஏற்றுக் ஷகாள்ள முடியாத ஆதாரங்கலள அடிப்பலடயாக் ஷகாண்கட 

றாபிழாக்கள் தவலண முலறத் திருமணத்லத (முத்ஆ) அனுமதித்து 

இருக்கின்றார்கள்  என்பதலன கீழ்வருகின்ற ஆதாரங்களின் மூைம் 

கநாக்கைாம். அலவயாவன : 

1- பின் வரும் இலற வசனத்தில் : 

{  . 42 /النساء  {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة  

இன்னும் (கபாாில் பிடி பட்டு உங்கள் ஆதரவிலிருக்கும்) அடிலமப் 

ஷபண்கலளத் தவிர, கணவனுள்ள ஷபண்கலள நீங்கள் மண முடிப்பது 

விைக்கப் பட்டுள்ளது. (இலவயலனத்தும்) அல்ைாஹ் உங்கள் மீது 

விதியாக்கியலவயாகும். இவர்கலளத் தவிர, ஏலனய ஷபண்கலள, தவறான 
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முலறயில் இன்பம் அனுபவிக்காமல், அவர்களுக்கு உங்கள் 

ஷசல்வங்களிலிருந்து (மஹராக) ஷகாடுத்துத் (திருமணம் ஷசய்யத்) கதடிக் 

ஷகாள்வது உங்களுக்கு அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளது. எனகவ இவ்வாறு (சட்டப் 

பூர்வமாக மணந்து ஷகாண்ட) ஷபண்களிடமிருந்து நீங்கள் சுகம் 

அனுபவிப்பதால் அவர்களுக்காக (விதிக்கப் பட்ட மஹர்) ஷதாலகலயக் 

கடலமயான கூலியாக ஷகாடுத்து விடுங்கள். எனினும் மஹலர கபசி 

முடித்தபின் அலத (க் கூட்டகவா அல்ைது குலறக்ககவா) இருவரும் 

சம்மதித்துக் ஷகாண்டால் உங்கள் கமல் குற்றமாகாது - நிச்சயமாக அல்ைாஹ் 

நன்கறிந்கதானும், ஞானமுலடகயானுமாக இருக்கிறான். (அல் குர்ஆன் , 4 : 

24)  

(பமஸ்ததஃதும் பிஹி) “ஷபண்களிடமிருந்து நீங்கள் சுகம் அனுபவிப்பதால்” 

எனும் ஷசாற்களுக்கு “முத்ஆ” (தவலண முலறத் திருமணம்) என அவர்கள் 

விளக்கம் கூறுகிறார்கள். 

இது தவறான கருத்தாகும். ஏஷனனில் இலறவன் இந்த குர்ஆன் வசனத்தின் 

ஆரம்பத்தில் திருமணம் முடிக்கத் தலட ஷசய்யப் பட்டுள்ள ஷபண்கள் பற்றி 

குறிப்பிட்டு விட்டு , திருமணம் முடிக்க அனுமதிக்கப் பட்டுள்ள ஷபண்கள் 

பற்றியும் குறிப்பிடுகிறான். அவ்வாறு மணக்கப் படும் ஷபண்களுக்கு விதிக்கப் 

படும் மஹர் ஷதாலகலய வழங்குமாறும் பணித்துள்ளான்.  

அவ்வாறான திருமணத்தின் மூைம் அனுபவிக்கும் இன்பத்லதகய 

“ஷபண்களிடமிருந்து நீங்கள் சுகம் அனுபவிப்பதால்” என இலறவன் 

வர்ணித்திருக்கின்றான்.  

இந்த ஆயத்லதப் கபான்கற பின்வரும் ஹதீஸும் அலமந்திருக்கின்றது.  

 

لَع إن أقمَتها كرستَها ، وإن أيب هريرة  أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : " املرأة اكلضِّ
  ) .7018( ومسلم )  0883استمتعَت بها استمتعَت بها وفيها عوج " رواه ابلخاري ) 

ஷபண்கள் வலளந்த விழா எலும்லபப் கபான்றவர்கள், அதலன நீர் கநர் 

படுத்த முலனந்தால் உலடத்து விடுவீர்கள். அவர்களிடம் சுகம் 

அனுபவித்தாலும் அவர்களில் வலளவு உள்ள நிலையிகைகய நீங்கள் சுகம் 

அனுபவிப்பீர்கள் என இலறத் தூதர் (ஸல் ைல்ைா ஹு அலை ஹி வஸல்ைம்) 

அவர்கள் கூறியதாக அபூ ஹுலரரா (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.  
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(ஆதாரம், புகாாி 4889, முஸ்லிம் 1468)  

 

அகத கபால் விதிக்கப் பட்ட மஹர் ஷதாலகக்கக இலறவனின் கூலி (அஜ்ர்) 

என கீழ்வரும் ஆயத்தும் கூறுகின்றது. (ெீஆக்கள் கூறுவது கபான்று) முத்ஆ 

எனப் படும் தவலண முலறத் திருமண பந்தத்தில் நுலழபவர் வழங்கும் கூலிப் 

பணத்லத இங்கக குறிப்பிட வில்லை. 

 

பின் வரும் ஆயத்திலும் மஹருக்கு அஜ்ர் என்ற வார்த்லதகய பயன் படுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

 ،  {يا أيها انليب إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن  {
நபிகய! யாருக்கு நீர் அவர்களுலடய மஹலர (அஜ்லர) ஷகாடுத்து விட்டீகரா 

அம் மலனவியலர நாம் உமக்கு ஹைாைாக்கி இருக்கின்கறாம்;  (அல் குர்ஆன் 

, 33 : 50)  

எனகவ அவர்கள் ஆதாரமாக காட்டும் அந்த ஆயத்தில் முத்ஆ எனப் படும் 

தவலண முலறத் திருமணம் ஹைால் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை 

என்பது ஷதளிவாகிறது. 

ஒரு வாதத்துக்காக அவர்கள் கூறுவது கபான்று முத்ஆ எனப் படும் தவலண 

முலறத் திருமணம் தான் என இவ் ஆயத்தில் மலறமுகமாக சுட்டிக் காட்டப் 

பட்டுள்ளதாக ஏற்றுக் ஷகாண்டாலும்,  கியாமத் நாள் வலர முத்ஆ ஹராம் 

ஆக்கப் பட்டுள்ளலத உறுதிப் படுத்தும் ஆதர பூர்வமான ஹதீஸ்கள் மூைம் 

அச் சட்டம் நீக்கப் பட்டு விட்டது என்று கூறைாம். 

2- இப்னு அப்பாஸ் (ரழி யல்ைா ஹு அன்ஹு) உட்பட சிை சஹாபாக்கள் 

தவலண முலறத் திருமணத்லத அனுமதித்தலம. 

றாபிழாக்கள் சஹாபாக்கலள காபிர்களாக கருதுகின்ற கபாதிலும் இது 

கபான்ற பல்கவறு சந்தர்பங்களில் அவர்களின் மகனா இச்லசக்கு ஏற்ப 

சஹாபாக்களின் கூற்லற ஆதாரமாக ஷகாள்வது ஆச்சாியமானதாகும். 

தவலண முலறத் திருமணம் ஹராமாக்கப் பட்ட ஷசய்தி அவர்களிடம் 

வந்தலடயாலமகய சிை சஹாபாக்கள் அதலன அனுமதித்தலமக்கான 

காரணமாகும். அலி பின் அபூ தாலிப், அப்துல்ைாஹ் பின் சுலபர் (ரழி யல்ைா 

ஹு அன்ஹுமா) உள்ளிட்ட சிை சஹாபாக்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரழி யல்ைா 
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ஹு அன்ஹு) அவர்கள் முத்ஆ ஹைால் என குறிப்பிட்டுள்ளலமக்கு மறுப்பு 

ஷதாிவித்துள்ளனர். 

عن يلع أنه سمع ابن عباس يلِّيِّ يف متعة النساء فقال : مهال يا ابن عباس فإن رسول اهلل صىل اهلل 
 . ( 7049رواه مسلم ) . عليه وسلم نىه عنها يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية

 

இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் "அல்முத்ஆ" (தவலண முலறத்) திருமணம் 

ஷதாடர்பாக ஷநகிழ்ச்சியான தீர்ப்பு வழங்குவலதச் ஷசவியுற்ற (என் தந்லத) 

அலீ (ரலி) அவர்கள், "இப்னு அப்பாகஸ! நிதானத்லத கலடப்பிடியுங்கள்! 

அல்ைாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், லகபர் கபார் தினத்தில்  அதற்கும் 

("அல்முத்ஆ"), நாட்டுக் கழுலதயின் இலறச்சிலய உண்பதற்கும் தலட 

விதித்து விட்டார்கள்" என்றார்கள். (ஆதாரம் : முஸ்லிம் 1407) 

 



  
1 

   

  

 


