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 م مترجم:یتقد

عه را یانگذاران شیبن یھا سهیب دسیه فرکعه یزنان مظلوم ش یم به تمامیتقد
 اند. خورده

بر سر  یگر پدر مان دست نوازشیتیه چون کد یگانه فرزندم نویم به یتقد
 ندارد.

ه خدنه و خرافات یعل یان صلح و مبارزان در راه آزادیم به حامیو تقد
 اد.یبن یتراشان ب مذھب

 





 
 

 

 مقدمه مترجم

مستقيم بعد أن كنت من الضالني ـاحلمد هللا الذي هداين إىل الرصاط ال

مرسلني حممد وآله وصحبه ـمرشكني والصالة والسالم عىل سيد األنبياء والـال

 أمجعني. أما بعد. 
ق و یدنبال حقاش به یه از بدو تولد خوکاست  یگانه موجودیانسان 
گردد و  یم اسالم متولد میاست و در ھمان ابتدا بر فطرت سل یخداشناس

و  یاسالم یھا تیق و واقعیدر مقابل حقا یامل عقالنکسپس از رشد و ت
آورد،  یفرود م یتعالیث باریرنش در مقابل ذات احادکم و یسر تعظ یمذھب
و از ھمان دوران مذھب متولد شده بودم  یعیش یا ه در خانوادهکز یمن ن
ه یعلم یھا تب و حوزهکبنا به سفارش پدر و مادرم در م کیودکت و یطفول

را  یق اسالمیداشتم تا حقا یشه سعیل بودم ھمیع مذھب، مشغول تحصیتش
سال  ۱۲ه به حمد الله پس از کرم یبپذ یو عقالن یل و منطق اسالمیبا دال
ده علوم کدانش یتراکد که قم و با داشتن مدریالت در حوزه علمیتحص
دا یش را پیخو یو اسالم یخیق تاریتوانستم حقا ید بھشتیشھ کیپزش
 یاساس به سو یاد و بیبن یتراشان ب رات و بدعات مذھبکم. و از منینما
! برادر و خواھر مسلمان، من ھمان یاب شوم آریراھ یت و رستگاریھدا

از شناخت  ه پسکعه مذھب بودم یر و دانشمند شکرادمھر روشنف یمرتض
فته شدن یعرفان و راه حق، مذھب اھل سنت را انتخاب و به آن عاشق و فر

 کنیگردان شدم و ایع رویی مذھب تش و از اوھامات و خرافات خود ساخته
م تا راه اھل سنت و ینما یز سفارش میزان و سروران خواننده نیبه شما عز

د، بدعات و یدست بردار یبیفر و عوام یبیقت را انتخاب و از خودفریحق
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ھا  ن آنیتر عھده یاد و گسترده ھستند ولیار زیع بسیخرافات مذھب تش
 عبارتند از: 

و توسل به اموات و مرقدھای خود ساخته و جعلی ائمه  کاب شرکارت -۱
 اء. یو اول

اء، یانب یھا رنگ با آن و سلب اعتماد از سخنان و گفتهیب، نیه فریتق -۲
 .  یائمه و امت اسالم

اران یـو عـداوت بـا  یو اعتماد نداشتن بـه صـحابه و دشـمن ینیبدب -۳
 .  صرسول الله

 و ائمه.  صامبریات و نسبت آنان به پیث و روایجعل احاد -۴
 لت و ثواب آن. یث در فضیمتعه و ازدواج موقت و جعل احاد -۵
. . . در و یر زنـیـزنج یھا و راه انداختن دسته یزن نهیپا داشتن سبر -۶

 .ینیحس یماه محرم و عاشورا
 از آنان.  یزاریمنابر و اظھار ب ین صحابه بر رویلعن و نفر -۷
حضرت  یبرکو  یبت صغریو اعتقاد بر تولد و غ یانتظار ظھور مھد -۸

 با او.  یاتبان وکو ارتباط نائبان و  یمھد
و شفا حاصل نمودن توسط ائمـه و صـلحاء در مصـاحب و  یادرسیفر -۹

 الت. کمش
 ت. یعصمت ائمه و اھل ب -۱۰
 او.  ی ساله ۲۵وت کو س یضرت علغصب خالفت ح -۱۱
 .  لشهیرسول الله عا یاتھام به مادر مومنان ھمسر گرام -۱۲

ھا  نـهین زمیـه ایـلکه در کـشـده اسـت  یسـع یالھ ی ه به حول و قوهک
ر در آورده شـود و در یـترجمه و به رشـته تحر یمتعدد و گوناگون یھا رساله

ت ھسـتند قـرار یو ھـدا یرستگار یه در پک یزان و سرورانیار عموم عزیاخت
توسـط آن بـه بنـده قـوت قلـب و بـه  یه او سـبحانه وتعـالکـرد تا باشد یگ

 



 ٥    مقدمه مترجم

 د. ینما ییگشاقت راهیحق و حق یبه سو یخوانندگان راھ
 د آن روزیبه ام
 رادمھر  یمرتض

 .۸۱ز ییپا ۲۸/۸/۸۱

 





 
 

 

 ین محمد اعظمینظام الدمقدمه عالمه 

مني، أحل النكاح، وحرم السفاح، وتوعد مرتكبه ـاحلمد هللا رب العال

مهني والصالة والسالم عىل سيد ولد آدم حممد بن عبداهللا وعىل آله ـبالعذاب ال

متقني القائل صلوات اهللا وسالمه ـالطيبني الطاهرين وأصحاب الربرة الثقات ال

اِ� «عليه:   ».ِحَ� يَْزِ� َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ال يَْزِ� الزَّ
از مسائل پر ماجرا و مباحث  یکیاح و ازدواج موقت کاما بعد: مسئله ن

ه کپردازند  یرامون آن به گفتگو مباحثه میه امروزه پکاست  یار جنجالیبس
تاب و رساله کھزاران  -رانیشور اکدر  -تیار آمدن روحانکپس از به 

ارھا کن یچگونه آنان ا -ر در آمده استیتحر ی ع به رشتهید تشیعقا ی درباره
ران و کنظران و به اصطالح روشنف ه آنان صاحبک یج نگردانند در حالیرا را
ھا به صراحت و با  و رساله ھا کتاب نیآنان در ا -ع ھستندیان مذھب تشیحام

 ی دھند و آن را جنبه یرات دعوت مکامل به زنا و فحشا و منک ییایح یب
 ی ه دربارهکاند  ردهک یاح متعه و موقت نامگذارکو به نام ن اند داده یشرع
 صرمکامبر ایرا به ائمه و پ یاریبس یث جعلیز احادیل و ثواب آن نیفضا

ه جوانان و مادران یتوج ینان برایا -دھند اعاذنا الله منه ینسبت م
 ھمچون:  یلیمسلمانان دال

 است. ینیات دیاح موقت جزء ضرورکن» ۱«
زنند، و  یاست و . . . چنگ م یشگیو ھم یاح دائمکن یبه سو یراھ» ۲«

فه دوم مسلمانان یه حرمت آن را به خلکاند  نموده یرو ادهیچنان ز
ن ین حضرت عمر بن خطاب نسبت داده و او را مورد طعن و نفریرالمومنیام

ه آنان آن کاست  ین و بزرگیار سنگیبس ی لمهکلمه، کن یاند، ا خود قرار داده
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ه به کست بجز دروغ و بھتان ین یزیاز دھان خود خارج نموده و آن چرا 
زم و بزرگوارم یدھند. برادر و خواھر عز ین آن را نسبت میفه دوم مسلمیخل

امًال در کآن را  یھا تاب افترائات و تھمتکن یجناب محمد مال الله مولف ا
داخته ز پریآنان ن یھا ان نموده و سپس به پاسخ شبھات و پرسشیتاب بک

ه ک یگانه رھبر انقالب اسالم ار مسخره و بچهیل بسیبه پاسخ دال یاست و
دگاه یز پرداخته است، دیرده است نکشف االسرار آن را درج کتاب کدر 

ه کاست  صرمکامبر ایه پیدگاه و نظریھمان د سحضرت عمر بن خطاب
 در سال -عیح و درست اھل سنت و تشید صحیات و مسانیآن را بنا به روا

از  یع بر بعضیتش یھا افترائات و بھتان یاند، سپس و ان نمودهیبر بیخ
ن دو بزرگوار را یل عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر و پدران ایصحابه از قب

ار کح و آشیف صریپردازد و در باب سوم تحر یآن م ینقل و به نقد و بررس

 اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ه: یر آیح و تفسیرامون توضیع پیتش
ُجورَُهنَّ 

ُ
تاب را آن کن یه مباحث اک یسکپردازد،  یم .]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

اح موقت اشاره نموده است کن و شوم نیننگ یامدھایه در آن به پکرا  یباب
ق و یتاب تشوکن یرا به خواندن ا یعید. و ھر برادر و خواھر شیمطالعه نما

از  یتعصب مذھبھیچگونه  د و پس از خواندن آن مطالب و بدونیب نمایترغ
 یا آن را برایشود و آ یم یاح موقت راضکعمل ن یا خود او برایخود بپرسد آ

داند؟ بدون  یم یز و تقرب الھیشاوندان نزدیک خود جایخواھر، دختر و خو
ار جالب و ین مسئله را بسیابو عبدالرحمن ا یزم جناب آقایبرادر عز کش

سته و کفر دشمنان اسالم را شکله آن یح داده است و بوسیدلچسب توض
امت آنان را گنگ و الل ساخته است یآتش سوزان آنان را خاموش و تا روز ق

ل یند، عالوه بر دالیتوانند سخن بگو یل ھرگز نمیدن صور اسرافیه تا دمک
ز به طور خالصه و فھرست وار یرا بنده ن یلیاستاد بزرگوار بر حرمت متعه دال

 



 ٩   مقدمه عالمه نظام الدین محمد اعظمی 

 م.ینما یعنوان م

ِينَ ٱوَ ﴿ه: یآ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
 َملََكۡت  َما أ

يۡ 
َ
ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ � ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�

ُ
 َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

ن یاح موقت، اکاست بر حرمت ن یل واضح و روشنی. دل]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧
 یریگ دهین است و استمتاع و فایمی کانگر حالل بودن زوجه و ملیه فقط بیآ

اح موقت و که عقد نکدارد و پر واضح است  یان مین دو را حرام بیر ایاز غ
 ل آن عبارتند از: یشود و دال یازدواج متعه ھرگز جزو زوجه محسوب نم

نان خاطر و یو آرامش و اطم» یدوست«خداوند زوجه را محل مودت  اوًال:
ا یساعت  یکه خود را در مدت ک یسکنموده است و آن  یراز دار مرد معرف

دھد ھرگز  یقرار م یمرد ی ار و اجارهیدر اخت یچند ساعت و چند روز
ازدواج  ی متعال دربارهنان بر آن وجود ندارد خداوند یمودت و آرامش و اطم

نۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ د:یفرما ین میچن
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخَلقَ  أ

َ
زۡ  أ

َ
 اجٗ َ�ٰ أ

ْ ُكُنوٓ ّلِتَسۡ  ةٗ  َنُ�مبَيۡ  وََجَعَل ﴿ د:یفرما یگر مید یو در جا .]٢١[الروم:  ﴾َهاإَِ�ۡ  ا َودَّ  مَّ
ھرگز مصداق  یا و متعه یا ه ازدواج موقت و زنان اجارهک. ]٢١[الروم:  ﴾ةً َورَۡ�َ 

 رند. یگ یه قرار نمین آیا
اند ھرگز از  اح در آمدهکاح موقت در عقد نکه به صورت نک یزنان ًا:یثان

است  یواضح و روشن یلین دلیبرند و ا یشوھران و شوھران از آنان ارث نم
ھا را  د آنیراث بایات میشوند واال آ یگفته نم یه آن دو، زوج و زوجه شرعک

 شد.  یمشامل 
تواند  یاح در آمده است مکاح موقت در عقد نکه به صورت نک یزنثالثًا: 

د در یاستفاده ننما» فرج«ه زوج از زوجه در محل قبل کشرط قرار دھد 
ندارد و خداوند متعال  ین شرط اعتبار و ارزشیاح دائم ھرگز اکه در نک یحال
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ٓ ﴿ د:یفرما یرامون آن میپ یا هیز در آین   لَُّ�مۡ  ثٞ َحرۡ  ؤُُ�مۡ �َِسا
ۡ
ْ فَ�  ثَُ�مۡ َحرۡ  تُوا

 ٰ َّ�
َ
شت زار کد به ییایند بیشت زار شماکزنان شما «. ]٢٢٣[البقرة:  ﴾ُتمۡ ِشئۡ  �

 .»دیخواھ یه مکش به ھر روش یخو
اند  ع به آن معتقد و قائلیاح موقت برادران تشکن یه براک یعدت رابعًا:

 یلیز دلین نیست و ایاند ن شدهه به صورت دائم عقد ک یھرگز مانند عدت زنان
ر از زنا و فحشا یاند بغ ه به آن مبتال شدهک یاح متعه و زنانکه نکگر است ید
 فھمند.  ین قوم نمیه اکافسوس  یدھند، ول یانجام نم یگریار دک

و  ییو جز یع اختالف فرعیه اختالف ما با تشکشود  یادآور میان یو در پا
ن است، اختالف در اصول یتر از ا قیما عمه اختالف کست بلین یا فقط فقھی

 ه اھم آن اختالفات عبارتند از: کد است یو عقا
 یافته است، ولیر ییل و تغیص، تبدیف، تنقیند قرآن تحریگو یآنان م -۱

 إِنَّا﴿: هیل آن آیف نشده است و دلیه قرآن ھرگز تحرکم یما معتقد
ۡ�َ  نُ َ�ۡ  ھمانا ما قرآن را «. ]٩[الحجر:  ﴾٩فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ

 . »مینگھدارنده آن ھست کش یم و بیردکنازل 
بعد از - یبه استثناء بعض صند اصحاب آن حضرتیگو یآنان م -۲

ردند، و کانت یانات خیوفات آن حضرت مرتد شدند، و در امانات و د
اند و از  شتر نقش داشتهیه از ھمه صحابه خلفاء ثالثه بکمعتقدند 

 یدانند ول یتر م اند لذا از ھمه آنان را مبغوض تر بوده مه آنان گمراهھ
ر یبغ -ر البشرین افراد و خیه اصحاب آن حضرت بھترکم. یما معتقد

 ین مدعیل ما بر ایاند و دل را نبسته یاند، دروغ و بھتان اء بودهیاز انب

دٞ ﴿: هیآ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ  ءُ رَُ�َا

 . است. ]٢٩[الفتح:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ 
ل یاند و جبرئ بیگانه معصوم و عالم الغ ه ائمه دوازدهکآنان معتقدند  -۳
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اند، آنان  اء و رسلیه، انبکه علوم مالئیلکشود جامع و  یبر آنان نازل م
از آنان  یزیچ امر و چیه ھکاند  نده بودهیعلم گذشته و آ یدارا
جھان  یھا گویش ھا و فرھنگ و ع لغتینبوده است و آنان جم یمخف
 ن از آن آنان است. یاند، و زم دانسته یرا م

 سد: ینو ین میچن »ةاالسالمي ةاحلكوم«تاب کدر  ینیخم یجناب آقا
امبر مرسل یمقرب و پ کچ ملیه ھکھستند  یان و منزلتکم یائمه دارا«

بشر  ھا انسان هیگانه مانند بق ه ائمه دوازدهکم یمعتقد. و ما »اند دهیبه آن نرس
 یه و برخیاز آنان فق یه برخکاند  نداشته یفرقھیچگونه  هیاند و با بق بوده

ه کاند  بوده یسانکز ین آنان نیاند و در ب خلفاء بوده یعالم و دانشمند و برخ
اند و از آن  ودهزار بیه ائمه از آنان بکاند و ما از آنچه  دهین منزلت نرسیبه ا

ه در وجود کرا  یزیم و ھرگز به آنان آن چیینما یم یز نھیاند ن ردهک ینھ
 م. یدھ یآنان نبوده است نسبت نم

 ین اختالفات بودند، ولیع و تسنن ھمین تشین اختالفات در بیتر عمده
ن و شومشان به ید ننگیعقا یه براکاست  یگر از اختالفاتید یکیاح موقت کن

ش یصحابه را به زعم خو یھا له آن چھرهیه بوسکاند  آن متوسل شده
د از یار و عقاکآن اف ی ه ھمهکند یان نمایدار نما حهیه و جریرکخواھند  یم
 نشات گرفته است.  یم و شھوات نفسانیس رجین و ابلیطان لعیش

 .اياكم منهاعاذنا اهللا و
 ین محمد االعظمینظام الد

 م۱۵/۱/۱۹۸۶بغداد 
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 صــــــــــاح أَخــــــــــربينأال يـــــــــــا 
 

ــــــة  ـــــــي املُتع ــــــلَ ف ــــــد قي ــــــام ق  ب
 

ـــــــي ـــــــالل ه ـــــــال: ح ـــــــنْ ق  وم
 

ــــــة  جع ــــــال يف الرّ ــــــد ق ــــــن ق  كم
 

ـــــــــــــــبُّ اهللاّ تُمْ ال حيــِ بْ  كـــــــــــــــذَ
 

ــــــــــــة  دع ـــــــــــبه اخلِ ـــــــــــيئاً يش  ش
 

ـــــــــــا  ـــــــــــرهل ه ـــــــــــانِ يف طُ  زوج
 

ــــــــــبْعة  ـــــــــــا س ــــــــــرٍ لـه ه  ويف طُ
 

ـــــــــــــــــــذا ها هـ ـــــــــــــــــــارقَ  إذا ف
 

ــــــــــــــة  فع ــــــــــــــا ذاك بالشُّ هـ ذْ  أَخَ
 

ــــــــانٍ  ــــــــلّ إنس ــــــــن ك ــــــــي م  فه
 

ــــــــة  ــــــــا متع محه ـــــــــي رَ ــــــــا فـ  هل
 

غه) گفته شده است مرا یمتعه (ص ی ه دربارهکمرد خردمند به آنچه  یا
ه در رجعت کاست  یسکه گفته آن حالل است ھمانند ک یسکخبر ده. و 

ه با خدعه کرا  یزید، خداوند چیگفته (اعتقاد به رجعت داشته). دروغ گفت
طھر دو  یک) در یا غهیرنگ شباھت داشته باشد دوست ندارد. او (زن صیو ن

) یا غهی(زن ص یکین یه اک یگر ھفت شوھر. وقتید یشوھر دارد و در طھر
زن از  نیرد. پس ایگ یآن را م» یگیحق ھمسا«با شفعه  یگریند آن دکرھا 

 دارد. یادگاریرده) در رحمش کغه یه با او صک( یھر انسان
لمني ـمبعوث رمحة للعاـمني والصالة والسالم عىل الـاحلمد هللا رب العال

 وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه إىل يوم الدين أما بعد. 
ن مسلمانان و اھل یب یو جنجال یاز مسائل اختالف یکیاح موقت کن

حرمت آن به اثبات  یات مختلفیح و آیث صحیاحاد یه در طکع است یتش
ده یات حرام گردیات و آیز بنا به ھمان روایامت نیده است و تا روز قیرس
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را به ائمه و  یا و خود ساخته یات جعلیث و روایع احادیاھل تش یاست، ول
حلت و  یات جعلیب و روایاذکله آن ایه به وسکاند  رم نسبت دادهکامبر ایپ

چ زن یار و بداخالق ھکر از زنان زنایه به غکند ینما یثابت م جواز آن را
ن یشود، صحابه بزرگوار و تابع ینم یارکن یقادر و حاضر به انجام چن یگرید

ن یات و اقوال زریه نظرکاند  به حرمت آن قائل بوده صگرانقدر آن حضرت
روافض به خاطر  یده است، ولیمعتبر درج گرد یھا کتاب خ ویز در تاریآنان ن

ه کده گرفته یات را نادیات و روای، آن نظریطان و شھوات نفسانیاتباع ش
ه به طور خالصه کان مختلف است یمذھب آنان بر گرفته از مذاھب و اد

ه اصل و کمخترع و خود ساخته است  یع مذھبیتوان گفت مذھب تش یم
ه پا کاند بل مودهتفا ننکا یات جعلیع تنھا به وضع و جعل رواینسب ندارد، تش

را به صحابه  یا و خود ساخته یات جعلیز فراتر گذاشته و نظریرا از آن ن
قانع نمودن خوانندگان آن  یه براکاند  ل القدر نسبت دادهیبزرگوار و جل

 ھا کتاب ه ھرگز در آنکرا  یگرید یات منابع و ماخذ جعلیات و رواینظر
 اند.  ز نقل نمودهیرا نشود  یافته نمیات یات و نظریمانند آن روا

شور کع در یت تشیار آمدن روحانک یه پس از روکاست  یا ن حربهیا
توان  یه به طور نمونه و مثال مک -ند ینما یثرت از آن استفاده مکران به یا

 رد: کر اشاره یز یھا به نمونه
آن را نقل  یتاب سنن ترمذکه از کغه یت حلت و جواز متعه صیروا )۱

 ند. ینما یم
م در کیالح یتاب متعه، و محمد تقکدر  کیکین را، فیدروغسخن  )۲

تاب المسائل کن در ین شرف الدیتاب الزواج الموقت، و عبدالحسک
ه طعن بر کم یابی یم در میاند، اگر به دقت بنگر ه نقل نمودهیالفقھ

له آن یه به وسکع است یمذھب تش یصحابه جزء اصول مھم و اساس
ن صفحات یدھند، آنچه در ا یانتقاد قرار مرد را مورد کسابق و عمل
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ه ک ینیه، خمیه در رد بر نظرکاست  ید سخنان و جمالتیخوان یم
ه حضرت عمر بن الخطاب کغه است و معتقد است یجواز ص یمدع

رده را اعالم کامبر او را حالل یه پکنیاح موقت پس از اکحرمت ن
ه کداند  یمقت و واضح یبه حق ینیه خمکنیننموده است، با وجود ا

ات یروا یندارد و آن از البال یگاھیجا یعت اسالمیاح موقت در شرکن
ات یه آن روایلکاز  یده است ولین نظر رسیات ائمه به ایع و نظریتش
آن  ی اش از ھمه تیاد محبوبیش و ازدیخو ی حفظ مقام و رتبه یبرا
د او نه تنھا به سلف صالح اھانت نموده ینما یم یپوش ات چشمیروا

ه با صحابه مخالفت و کبوده است  یسانکه رھرو راه کاست بل
ه ھمچون خوارج خود را مسلمان و کاند  داشته یسرسخت یدشمن

در دوران خود از  یپندارند، اسالف امت اسالم یافر مکصحابه را 
نمودند و  یدفاع م یلکبستند به طور  یه بر آن مک یصحابه و افترائات

توان به  یه به طور نمونه مکپرداختند  یافترائات م یبه نقد و بررس
شف کتاب کدر  ینیخم یرد، ولکمسئله متعه و ازدواج موقت اشاره 

از مخالفات  یکیمسئله متعه را  ۱۱۷-۱۱۸األسرار در صفحه 
 سد: ینو ین میچن یشمارد و یحضرت عمر بن الخطاب با قرآن بر م

ز و یجا یات وامبر تا وفیاح موقت به اجماع مسلمانان در زمان پک(ن
منسوخ نگشته است و از حضرت جابر بن  یچ ناسخیحالل بود و توسط ھ

د: ما در عھد یفرما یشان میه اکح مسلم نقل شده است یعبدالله در صح
عمر آن را  یم ولینمود یر متعه مکرسول الله و دوران خالفت حضرت ابوب

شان بر یه اکرد و از حضرت عمر نقل شده است ک یحرام گرداند و از آن نھ
ه من از آن دو کاند  منبر فرمودند: دو متعه در زمان رسول الله بوده یرو
م آن دو عبارتند از متعه حج و متعه ینما یو بر آن معاقبه و عتاب م ینھ

 ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ ه:یح آیمخالف صر» عمر بن الخطاب« یو ی ن گفتهیزنان، ا
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ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ 
ُ
ه لذت ک یسکپس «ترجمه:  .]٢٤[النساء:  ﴾أ

از  ی، است. عالمه طبر»شان را ردهکشان مھر مقرر ید اید از زنان بدھیگرفت
د یعب، ابن عباس، سعکبن  ین صحابه من جمله از ابیاز مفسر یریثکجمع 

متعه زنان و ازدواج  ی ه دربارهین آیه اکد ینما ینقل م یر و سدیبن جب
ه در کمنبر اعالم نمودند  یز بر رویه حضرت عمر نکنیموقت است با وجود ا

 یز و حالل بوده است و من از آن نھیامبر ازدواج موقت جایزمان پ
 م).ینما یم

تاب اقدام کن یر و چاپ ایبه تحر ینیات خمیبه منظور رد و پاسخ مفتر
رد و ثواب و اجر آن را یرا از بنده بپذه خداوند متعال آن کدوارم ینمودم، ام

 زان و حساب اعمال ما قرار دھد. یدر م
 ر است: ین زید مشتمل بر مباحث و عناویخوان ین رساله میآنچه در ا

ان افتراء حرمت از یحلت و حرمت ازدواج موقت و ب ینقد و بررس -۱
د یات و مسانیر رواکبا ذ سع به حضرت عمر بن الخطابیطرف تش

 ن. یدگاه صحابه و تابعیح موقت از داکم نیتحر
اح موقت و حرمت آن از زبان و کرامون نیت و ائمه پیه اھل بینظر -۲

و  یت جعلیروا یو نقد و بررس شتیح و مستند اھل بیت صحیروا
 . شتیب منسوبه به ائمه و اھل بیاذکا

ن آنان به ابن عباس، یات دروغینظر یع و نقد و بررسیافترائات تش -۳
 . شرکب یحضرت اسماء بنت ابابن عمر و 

 ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿: هیع از آیتش یه استداللیابطال و رد نظر -۴
ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ� 

ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾َفرِ�َضةٗ  أ

ز یانگ ات شگفتیان روایع و بیدگاه تشید ب و غرائب متعه ازیعجا -۵
ه خداوند کدوارم یام انیرامون ازدواج موقت، و در پایآنان پ یجعل
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سنده و یله آن نویرد و بوسین عمل را به درگاه خود بپذیمنان ا
ه برادران به خطاء ک یمند گرداند و در صورت خواننده را مشفع و بھره

 یبعد یھا چاپ بر خوردند مرا از آن مطلع گرداند تا در یا اشتباھیو 
 رار نشود. کت

 مني.ـوآخر دعوانا ان احلمدهللا رب العال
 ابو عبدالرحمن محمد مال الله.

 





 
 

 

 غه) یو ازدواج موقت (ص سحضرت عمر

 یھا کتاب از یاریه در بسکن حضرت عمر بن خطاب یبا و دلنشیسخن ز
ور دالن و نافھمان کث اھل سنت نقل شده است سبب آن شده است تا یحد

 یبا و یتوز نهکیو  یند و به دشمنیسخن گرانقدر او قد علم نمادر مقابل 

 متعتان كانتا عىل«اند:  ن فرمودهیش چنیشان در عھد خالفت خویبپردازند، ا

 . )١(»النساء ةاحلج ومتع ةعاقب عليهام، متعأعنهام و ىهنأنا أو ج عهد رسول اهللا
ه کم یابی یم در میالم حضرت عمر بن خطاب بنگرک یاگر به محتوا

ه از ک یقبل یه ھمان نھکرده است بلکن یشان ھرگز از جانب خود آن را نھیا
 یھا نیه بالد و سرزمیلکصورت گرفته است را به  صجانب رسول الله

شان و در دوران خالفت او به ید و چون ابالغ توسط اینما یابالغ م یاسالم
د، حضرت ان را به خود نسبت داده یمل و اتم صورت گرفت آن نھکصورت ا

د به حج تمتع یه در قرآن مجک یمه الھیرکه یبنا به آ سعمر بن خطاب
ه از حضرت عبدالله بن کاشاره دارند به حج تمتع معتقد بودند چنانچه 

 ةمتعـهناكم عن الأين ال إواهللا «ه فرمودند: کشان نقل شده است یعباس از ا

 .»هنا يف كتاب اهللا وقد فعلها رسول اهللاإو
م به او یننموده و نسبت تحر یخطاب ھرگز از آن نھ حضرت عمر بن

شان معتقد یه اکند بلینما یه به آن منسوب مکجا و ناروا است  یب ینسبت
ه امام کتر است چنان  تر و افضل یه حج عمره به طور جداگانه اولکبودند 

ات یره به آن معتقدند، در آیه و غیو اسحاق بن راھو یان ثوریو سف یشافع

 .١/٥٢ :مسند امام احمد ٨/١٦٨ :صحیح مسلم -١
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را بر متمتع به خاطر جبران نقصان حج او واجب  یند متعال ھدخداو یالھ

ِ  َ�َمتَّعَ  َ�َمن﴿ه: ید: آیفرما یه مکگردانده است چنانچه   َ�َما جِّ �َۡ ٱ إَِ�  َرةِ ُعمۡ لۡ ٱب
با وجود  صباشد آن حضرت ین مطلب میانگر ھمیب .]١٩٦[البقرة:  ﴾َ�َ َتيۡ سۡ ٱ
حج مفرد  یدر حجه الوداع داشتند فقط به ادا یادیه مھلت و فرصت زکنیا

عمره پرداختند، عالمه  یعمره قضاء و عمره جعرانه فقط به ادا یو در ادا
ه در ک یا د: حضرت عمر بن الخطاب از آن متعهیفرما یم یابوالفتح مقدس

ن حج مفرد و عمره با یه در بکاند بل نفرموده یور است نھکد مذیقرآن مج
رد و عمره به یه آن دو با دو احرام صورت گکاند  احرام جداگانه فسخ انداخته

سد: در دوران ینو یم /هیمیخ االسالم عالمه ابن تیرد، شیانجام پذ ییتنھا
ن و یل خالفت حضرت عمر فاروق زائریق و اوایر صدکخالفت حضرت ابوب

 عمره در یپرداختند و از ادا یعمره و حج م یام حج به ادایحجاج در ا
از حجاج به آن عمل  کیدند. و اندیورز یگر سال اجتناب مید یھا ماه

ز به صورت جداگانه یه حج عمره نکنیبه خاطر ا سردند لذا حضرت عمرک یم
ھریک  ردند لذا فرمودند اگرک یرد از جمع حج و عمره نھیپذ یانجام م

 فرمودند تا در یلذا از جمع آن دو نھرد بھتر و افضل است یجداگانه انجام پذ
ند، اما یقصد سفر نما یت الھیارت بیز یز حجاج برایگر سال نید یھا ماه

اح کشان نیه اکاند  اح موقت به او نسبت دادهکمتعه زنان و ن ی آنچه درباره
شان یه اکرا یاست ز ییغلط و نابجا یموقت را حرام گردانده است نسبت

را به عموم مسلمانان ابالغ و بر آن  صآن حضرت یقبل یھمان ابالغ و نھ
ه فرمودند: آن کت است یشان روایه از اکاند چنان چه  د داشتهکیتا

ز و سپس آن را حرام گرداندند و قسم به یسه بار متعه را جا صحضرت
ه ازدواج نموده و محصن است اطالع ک یسکاگر بنده از حال  یتعالیذات بار

م ینما یح موقت نموده است او را رجم (سنگسار) ماکه اقدام به عقد نکابم ی
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 یتیاح موقت ارائه دھد و در رواکه چھار شاھد و گواه بر حلت نکنیمگر ا
 ن نقل شده است: یگر از او چنید

د او را صد ضربه شالق یاح موقت نماکر محصن اقدام به عقد نیاگر فرد غ
اح کآنان بر حلت نه کرا بر من ارائه دھد  یه گواھانکنیخواھم زد مگر ا

 و شھادت دھند. یموقت گواھ
اح موقت که آن حضرت بر حرمت نکحضرت عمر بن خطاب پس از آن

د آن کید نموده بودند آن را علنًا اعالم و ابالغ نمودند و بر تاکیو تا یپافشار
م، یعت بدانیه او را مخترع شرکنیاند نه ا عتیشان مبلغ و نافذ شریافزودند و ا

ه حرمت کاست  یل واضح و روشنیدل یراد محصن از جانب واعالم رجم اف
ه کده است یثابت گرد صاح موقت به طور قطع و ثبوت از آن حضرتکن

وت کز به مخالفت با آن نپرداخته است لذا عدم مخالفت و سین یچ مخالفیھ
ه آن حرمت بالقطع و اتفاق ثابت کاست  یل واضح و روشنیصحابه دل

در مورد  یست ولیاز صحابه به حلت آن معتقد ن یچ فردیده است و ھیگرد
از صحابه با  یریثکحج تمتع پس از سخنان حضرت عمر بن خطاب جمع 

 به مخالفت پرداختند.  یو
ن یچن حرام يف االسالم) ةمتعـ(نكاح التاب کعالمه محمد حامد در 

 یگریه ھر مصنف و مولف دکم و بلینما یان میسد: آنچه بنده آن را بینو یم
از جانب  سه حضرت عمر بن خطابکن است یز اذعان به آن دارد این

د یشان در قرآن مجیه اکرا یاند ز اح موقت را حرام نگرداندهکش ھرگز نیخو

َهاَ�ٰٓ ﴿: هیآ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  تِ َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ ْۚ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  لَُ�مۡ  �َّ  ا

َ ٱ إِنَّ  ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ  .]٨٧[المائدة:  ﴾٨٧ َتِدينَ ُمعۡ ل
ه خدا حالل ساخته است شما کد آنچه را ینکمومنان حرام ن یا«ترجمه: 

. »ه حد گذرندگان راکدارد  ینه خدا دوست نمید ھر آیرا و از حد مگذر
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فار و عاقبت کان یه در بک یا هین آید و ھمچنیورز یقرائت و به آن عشق م
ه خداوند متعال در ک یا هیز قرائت نموده است آن آیاست را نآنان نازل شده 

 د:یفرما یآن م

ِينَ ٱ َخِ�َ  قَدۡ ﴿ ْ َ�َتلُوٓ  �َّ وۡ  ا
َ
ۢ  َدُهمۡ َ�ٰ أ ْ  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َسَفَه ُموا ُ ٱ َرزََ�ُهمُ  َما وََحرَّ َّ� 

ٓ فۡ ٱ ا ِۚ ٱ َ�َ  ءً ِ�َ ْ  قَدۡ  �َّ ْ  َوَما َضلُّوا  .]١٤٠[األنعام:  ﴾١٤٠ َتِدينَ ُمهۡ  َ�نُوا
ر یشتند فرزندان خود را به غکه کار شدند آنان کان ینه زیھر آ«ترجمه: 

شان را به سبب دروغ بستن بر خدا به یداد ا یردند آنچه روزکدانش و حرام 
 . »افتگانیشان و نه شدند راه یق گمراه شدند ایتحق

 صرمکامبر ایه خداوند متعال در آن به پک یگریه دین آیو ھمچن
اند از آنان شاھد و گواه بر  را حرام گردانده ییزھایفار چکد اگر یفرما یم

  د:یفرما یز طلب نما، چنانچه میحرمت آن چ

ٓ  َهلُمَّ  قُۡل ﴿ ِينَ ٱ َءُ�مُ ُشَهَدا نَّ  َهُدونَ �َشۡ  �َّ
َ
َ ٱ أ ْ  فَإِن َذ�ۖ َ�ٰ  َحرَّمَ  �َّ  َفَ�  َشِهُدوا

هۡ  تَتَّبِعۡ  َوَ�  َمَعُهمۚۡ  َهدۡ �َشۡ 
َ
ٓ أ ِينَ ٱ ءَ َوا َّ�  ْ بُوا ِينَ ٱوَ  تَِناَ�ٰ � َكذَّ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ  ِخَرةِ �ٱب

 .]١٥٠[األنعام:  ﴾١٥٠ ِدلُونَ َ�عۡ  بَِرّ�ِِهمۡ  وَُهم
ه خدا کدھند  یم یه گواھکخود را آنان  ید علمایاوریبگو ب«ترجمه: 

دھند تو معترف  یا محمد به فرض گواھین را سپس یحرام ساخته است ا
اند  ردهکه به دروغ نسبت ک یسانکن خواھش کم یرویشان و پیمشو با ا

شان با پروردگار خود برابر یه اعتقاد ندارند به آخرت و اک یسانکات را و یآ
 . »نندک یم

حضرت  ینھ ۳/۲۸۷رش در صفحه یدر تفس ین رازیعالمه فخرالد
نجا به یه در اکاند  با پاسخ دادهیار جالب و زیاح موقت را بسکاز ن سعمر
 م: یپرداز یه او به طور اختصار میات و نظریدفاع

اح موقت را در محضر کم نیو تحر ین سخن نھیحضرت عمر بن خطاب ا
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از صحابه به مخالفت با او نپرداخت در  یسکچ یان داشتند و ھیصحابه ب
ه کاند  ه بودهن سه گرویاز ا یکیه در نزد او حاضر بودند ک یا نجا صحابهیا

 سه احتمال در آن وجود دارد: 
ان حضرت یاح موقت مطلع بودند و با بکصحابه نسبت به حرمت ن -۱

 ردند. کامبر بود مخالفت نیث پیه موافق حدکعمر 
از خوف و ترس  یاح موقت معتقد بودند ولکصحابه به حلت و جواز ن -۲

 با او مدارا و مداھنت نمودند و به مخالفت با او بر نخواستند. 
ن حرمت و حلت ین نداشتند و در بیقیصحابه به حرمت و حلت آن  -۳

ن و یه و احتمال اول بھتریردند، نظرکوت کآن متردد بودند لذا س
 یلکبه طور  یه دو احتمال بعدکرا ین احتماالت است زیتر دهیپسند
ه اگر حضرت کاست  یل منتفین دلیستند، احتمال دوم به اھ یمنتف

ز با او یگران نیعمر به حلت آن معتقد بود و آن را حرام گرداند و د
گردند و مصداق  یافر و از اسالم خارج مکه آنان یلکھم صدا شدند 

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿: هیآ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ َعنِ  رند لذا در آن لحظه چه یگ یقرار نم .]١١٠عمران:  [آل ﴾ُمنَكرِ ل

ان داشتند یاح موقت را بکا آنان حلت نیه بود آین آیمصداق ا یسک
ز مردود و ین احتمال نیار نمودند، سومیوت را اختکر و چرا سیا خی

ان ندارد صحابه از حلت و حرمت آن اطالع که امکرا یاست ز یمنتف
ه یلکبود  یاح دائم حالل مکنداشته باشند، اگر واقعًا ھمچون ن

ن در آن صورت جزو یه اکرا یگشتند ز یصحابه از آن مطلع م
خود  یازھایات و نیآنان بود و ھرگز آنان از ضرور یازھایات و نیضرور

 اند. خبر نبوده یغافل و ب
ن یچن ۷۷اح المتعه در صفحه کم نیتاب تحرکدر  یعالمه ابوالفتح مقدس

 سد: ینو یم
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اند و بر  ان داشتهیاح موقت را بکبر منبر حرمت ن سه عمرکنیبا توجه به ا
اح که نکن است یل بر ایاند دل ن را گذاشتهین آن جرم سنگیبکن و مرتیعامل

 اند و رفتهیز آن را پذیده است و صحابه نیامبر حرام گردیموقت در زمان پ
 ین در حالیمخالفت با او نپرداخته است و ان و انصار به یاز مھاجریک  ھیچ

عب در حرمت حج کبن  یاز صحابه ھمچون اب یه برخکاتفاق افتاده است 
اند و  رجم زن حامله با او به مخالفت پرداخته یتمتع و معاذ بن جبل در فتوا

شان از جانب خود یده بود لذا اگر ایدر دور خالفت او به اوج خود رس یآزاد
پرداختند عالوه بر  یردند صحابه با او به مخالفت مک یام مو حر یآن را نھ

اح موقت را کان و صحابه حرمت نیاز راو یریثکعده  سحرمت عمر ینھ
 شود:  یات اشاره میاز آن روا ینجا به برخیه در اکاند  ان داشتهیب

ت شده یو برادرش عبدالله روا ین بن محمد بن علیاز حضرت حس -۱
از متعه  صبه ابن عباس فرمودند: آن حضرت یه حضرت علکاست 

 . )١(فرمودند یبر نھیو گوشت االغ در جنگ خ
ش یشان از پدر خویه اکت شده است یاس بن سلمه روایاز حضرت ا -۲

اح متعه و موقت را که آن حضرت در سال اوطاس نکند ینما ینقل م
 . )٢(ردندک یز و پس از آن نھیجا

شان یه اکت شده است یروا یع بن سبره الجھنیاز حضرت رب -۳
ه کند پدرم به من گفت من به ھمراه آن حضرت بودم یفرما یم
اح موقت و متعه را کمن قبًال به شما ن ھا انسان یشان فرمودند: ایا

امت حرام گردانده یاجازه داده بودم و امروز خداوند متعال آن را تا ق
اح موقت و متعه ازدواج کرا به صورت ن یه زنک یسکاست و ھر 

 ٩/١٦٦ :فتح الباري١- 
 .٩/١٨٤ :مسلم به شرح نووی٢- 
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 . )١(ردیل نگیتحو یزید و از آن چیرده است رھا نماک
شان از یه اکت است یروا یع بن سبره جھنیبن رب کاز عبدالمل -۴

شان فرمودند: آن حضرت در سال فتح یه اکنند ک یت میپدرشان روا
ز قرار یم جایه شدکه داخل شھر مک یاح موقت را ھنگامکه نکم

 یه ما را از آن نھکم ین شھر خارج نشده بوددادند و ھنوز از آ
 . )٢(ردک

ت یشان از پدرشان روایه اکت است یروا یع بن سبره الجھنیاز رب -۵
گاه باشیفرمودند: بدان صه آن حضرتکنند ک یم اح که نکد ید و آ

 .)٣(ده استیامت حرام گردیموقت و متعه از امروز به بعد تا روز ق
ند: یفرما یشان میه اکت است یروا یم األعرجیاز عبدالرحمن بن نع -۶

دند یاح موقت پرسکاز حضرت عبدالله بن عمر درباره ن یشخص
ن و ناراحت شدند و فرمودند قسم به ذات یار خشمگیشان بسیا

 . )٤(میردار نبودکار و افراد بد کامبر زنایما در زمان پ یتعالیبار
و او  یش علیشان از عمویه اکت است یوب روایبن ا یاز حضرت موس -۷

ه آن حضرت فرمودند: کند ک یطالب نقل م یبن اب یاز حضرت عل
نداشتند و  یه ثروتکز بود یجا یسانک یاح موقت ابتداء براکن

ان ین بیان زوجیراث در میاح دائم، طالق و مکم نکه حک یھنگام
 . )٥(اح موقت منسوخ گشتکم نکشد ح

شان از پدرشان نقل یه اکت است یع بن سبره روایاز حضرت رب -۸

 .٩/١٨٦ :مسلم١- 
 ٩/١٨٧ :مسلم -٢
 .٩/١٨٩ :مسلم٣- 

 .١٦/١٩١ :الفتح الرباين للساعايت -٤
 .٣/٢٥٩ :دارقطنی٥- 
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شان فرمودند: ما به ھمراه آن حضرت در سال حجه یه اکنند ک یم
م یدیان عسفان رسکه به مکنیم تا اینه خارج شدیالوداع از شھر مد

خته شده یفرمودند: حج عمره با حج مفرد آم صه آن حضرتک
رسول خدا به ما  ین لحظه حضرت سراقه فرمودند: ایاست در ا

ز یچ چیم و از ھیا ا آمدهیا ما امروز به دنیم بده گویعلمانند نوآموزان ت
 یه تا ابد و براکنیا ایم عمره فقط مخصوص امسال است یخبر ندار

شه یھم یامت و برایشه خواھد بود آن حضرت فرمودند: تا روز قیھم
صفا و  یت الله و سعیم به طواف بیدیه رسکه به مک یاست ھنگام

اح موقت به ما دستور کبه عقد نم و پس از آن یمروه مشغول شد
ه من کازدواج صورت گرفت  یمشخص یروزھا ی(اجازه) دادند و برا

م و یرون رفتیازدواج موقت از منزل ب یبرا یاز دوستان روز یکیو 
م آن زن به یردک یعقد موقت معرف یخود را برا یزن یکدر نزد

 ید ولفه من بھتر بویرد قطکمان نگاه ی) ھر دوی(چادرھا یھا فهیقط
ه به او دادم انتخاب و با ک یا فهیمن جوانتر بودم او مرا در قبال قط

گشت آن شب در نزد او بودم و ھنگام  یمن به ازدواج موقت راض
پس از  صنماز صبح به مسجد رفتم آن حضرت یادا یصبح برا

پرداخت: ھر  یراد سخنرانین به ایمنبر رفت و چن ینماز صبح بر رو
آن را بپردازد و  یاح موقت بسته است بھاکن عقد یه با زنک یشخص

 یه خداوند متعال آن را براکرا یاورد زین یاح موقت روکھرگز به ن
 . )١(شه بر شما حرام گردانده استیھم

د بن منصور در یدانستند عالمه سع یش نمیب ییاح موقت را زناکن نیتابع
ن نقل یر چنیاز حضرت عروه بن زب ۳/۱/۲۱۱ش در صفحه یسنن خو

 .٧/٢٠٣ :سنن بیھقی ٧/٥٠٤ :مصنف عبدالرزاق١- 
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فرمودند:  یردند و مک یم یاح موقت نھکر از نیند: حضرت عروه بن زبک یم
به در مصنف خود در یش یست. ابن ابیش نیب ییاح موقت و متعه زناکن

شان یه اکند ک ین نقل میاز حضرت ھشام بن الغار چن ۲۹۴-۴/۲۹۳صفحه 
مبتال ه ک یشخص ی شان دربارهیه اکدم یحول شنکفرمودند: من از حضرت م

 ارند. کشان زنا یده بود گفت: ایاح موقت شنکبه ن
از  ۵۰۳-۷/۵۰۲به در صفحه یش یگر در مصنف ابن ابید یتیھم رواباز

د: قاسم بن محمد فرمودند بنا به یفرما یه مکنقل شده است  سحضرت عمر
: هیحرمت آن آ یده است و برایاح موقت حرام گردکن یمه الھیرکه یآ

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ﴾ُنُهمۡ َ�ٰ �

 را قرائت نمودند. .]٦ -٥[المؤمنون: 
ا یشان شرمگاه خود را نگاه دارندگانند مگر بر زنان یه اکو آنان «ترجمه: 

خ بغداد در صفحه یتار[تاب کدر  یب بغدادی. عالمه خط»زان خودینک
 ]۵/۱۹۹در صفحه  :وفيات األعيان[تاب کو عالمه ابن خلکان در  ]۱۴/۱۹۹
د: ما به ھمراه مامون ینما ین نقل میثم را چنکبن ا ییحیه یفق یه قاضینظر

بلند به حلت متعه ابراز  یشان با آواز و ندایه اکم یر جاده شام بودیدر مس
د یزود نزد او برو ناء گفت: صبحیالع یثم به من و ابکبن ا ییحینظر نمودند 

د و اال تا یان دارید و حرمت متعه را بیید با او سخن بگویو اگر مناسب دانست
د، ما نزد او رفته و او را در ییت فرمایوت را رعاکمن س ییف فرمایزمان تشر

ار یوت را اختکثم سکبن ا ییحیدن ین تا رسیم بنابرایافتیحالت خشم 
ف آوردند و به ھمراه او در یتشرثم کبن ا ییحیه حضرت کنیم تا اینمود

ده است یگفت: چرا رنگت پر ییحیم مامون به حضرت یمجلس مامون نشست
در پاسخ فرمودند: به خاطر  ییحید؟ حضرت ییآ یو چرا ناراحت به نظر م

رده است کشان یه مرا پریشود ناراحت ھستم آن قض یج میه راک یبدعت
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اح موقت کرمودند: آن حلت نشان فیست؟ اید: آن بدعت چیمامون از او پرس
 است.  یحیصر یقت آن زنایه در حقکو دستور به انجام آن است 

 یمتعه زنا یفرمودند آر ییحیمامون گفت: متعه زنا است؟ حضرت 
جا کو نظر را از  ین فتوید: شما ایاست سپس مامون از او پرس یحیصر

ه مومنون کشان فرمودند: خداوند متعال آن را در سوره مبارید؟ اییگو یم

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ ﴿ ند:یفرما یه مکآنجایی  اند حرام قرار داده ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 �َِك فَأ

 .]٧[المؤمنون:  ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ 
ز) آن جماعت از ینکن دو (زن و یا یند سواکطلب ھرکه  پس«ترجمه: 

توسط ه ک یاح موقت و آن زنکدند نی. سپس از مامون پرس»حد گذرندگانند
ر سپس یشان گفت: خین است؟ ایمی کغه شده است جزو ملیاح موقت صکن

رد و نسب یگ یه زاد و ولد از او صورت مکا جزو ازواج است ید آیپرس یاز و
ر، سپس فرمودند پس یشان گفتند: خیگردد؟ ا یراث برقرار میثابت و م

از  یزھراند و سخن را ادامه داده فرمودند: امام  یشان متجاوز حدود الھیا
و او  یشان از محمد بن علیه و ایعبدالله و حسن دو فرزند محمد بن الحنف

فرمودند: آن حضرت به  یه حضرت علکند ینما ین نقل میچن یاز حضرت عل
ز یاح متعه حرام و ناجاکه نکم یبلند به مردم بگو یمن دستور دادند تا با صدا
ث یت در احادین روایا ایرد و گفت: آکما نگاه  یاست سپس مامون به سو

ت وجود دارد ین رواین ایرالمومنیام یا یم آریشود؟ ما گفت یافته میمامون 
آنچه  اح موقت دادند، ازکن یرد و دستور به نھکمامون پس از آن استغفار 

اح کو حرمت ن یه نھکرسد  ین مطلب به اثبات مینون گفته شده بود اکتا
لخطاب صورت نگرفته است ن عمر بن ایرالمومنیموقت از طرف حضرت ام

ند یگو یروافض م یو حرام گردانده است ول یه خداوند متعال آن را نھکبل
ات یشان روایھا کتاب حضرت عمر آن را حرام گردانده است، چنان چه در
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ه حضرت عمر در نزد ک یند: ھنگامیگو یاند م را نقل نموده یمتعدد یجعل
افتند یرا در بغل و دامان خواھرش  کیودکف آوردند یخواھرش عفراء تشر

 یرا گرفته و به سرعت به مسجد آمدند و ندا کودکد ینوش یر میه از آن شک
ف آوردند یز در آن لحظه به مسجد تشریالصاله جامعه را سر دادند مردم ن

گروه  یپرداختند و فرمودند: ا یرای سخنرانیشان بر منبر رفته و به ایا
ب عمل که مرتکست از شما کید فرزندان قحطان اوال ین و انصار و ایمھاجر

از مردم گفتند ما آن روز  یا گردد عده ین فرزندیزنا شود و صاحب چن
د خواھرم عفراء بنت خنتمه ھنوز ازدواج یدان یا شما نمیم آیدوست ندار

گفت من بر او داخل شده و به منزلش  ی. ویشان گفتند: آریرده است اکن
ن یدم ایافتم از او پرسیرا در دامانش  کودکن طفل و یه ناگھان اکرفتم 

گاه یام. بدان ردهکاو گفت من متعه  یا جا و چگونه آوردهکرا از  کودک د و آ
رم حالل بوده کامبر ایه در زمان پک یاح موقتکمسلمانان متعه و ن ید ایباش

ب آن شود او را با شالق که مرتک یسکگردانم و ھر  یاست من آن را حرام م
از افراد بر او خرده نگرفت و سخنان او را رد  یسکچ ید ھیوبکواھم خ
ت یم فرود آوردند و به آن رضایه در مقابل سخن او سر تسلکردند بلکن

 . )١(دادند
ش یو نظر خو یه حضرت عمر بنا به راکت معتقد است ین روایع با ایتش

از  تین روایحرام گردانده است ا یاح موقت را به خاطر مسئله شخصکن
 از یتابکچ یم. در ھیپرداز یاز آن م یمردود است به بخش یجھات مختلف

بنام  یه حضرت عمر خواھرکخ و تراجم نقل نشده است یتار یھا کتاب
ه از کاند  مه بودهیه و امیصف یھا نام عفراء داشته باشد، خواھران او به

 باشند.  یره بن عبدالله بن مخزوم میخنتمه دختر ھاشم بن مغ

 .٢٩-٢٨ /٥٣ :بحار االنوار مجلسی -١
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 یم موسویه ابراھکاست  ییھا داستان ات ویتر و تمسخرتر از آن روا عجب
تاب حدائق األنس در صفحه کد: او در ینما یتاب حدائق األنس نقل مکدر 

 سد: ینو ین میچن ۲۱۰
اح کم نید: سبب تحرینما یاز امام صادق نقل م یزیتبر یقاض یمحمد عل

ه کافتند یرا  کیوچکه عمر در نزد خواھرش خضراء طفل کن است یموقت ا
جا کن فرزند را از ید این شده از او پرسیدر نزد او وجود داشت او خشمگ

ن حضرت عمر آن را حرام یاح موقت است بنابراکاو گفت: از ن یا آورده
 گرداند. 

خضراء و  یتیت عفراء در روایروا یکه در کاند  ردهکنقل  یات متعددیروا
ن دال بر یاند و ا ردهک ینام زرقاء معرف آن را به یتیصفراء و در روا یتیدر روا

 اذبانه است. کو  یات جعلین روایه ایلکه کن است یا
ات یشان به آیه اکرا ید داشت زینبا یانتظارھیچگونه  یموسو یاز آقا

تاب ک ۲۱۰در صفحه  ید وینما ین نموده و آن را استھزاء میتوھ یالھ
 سد: ینو ین میفه چنیش در قالب لطیخو

در  کزینکه آن ک یردند و ھنگامک یداریرا خر یزینکد یالرشھارون 
بلد ھستند  یزیز چین یات الھیا از آیدند آیقرار گرفتند از او پرس یمقابل و

 لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ ﴿: هیآ یدان یا مید آید پرسی، ھارون الرشیز گفت آرینکآن 
ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  آخر  یاست او گفت آر یا . در چه سوره]٢٩[الفتح:  ﴾ۦُسوقِهِ  َ�َ

ِ ٱ �﴿ سوره فتح است و خواند  لََك  َناَ�َتحۡ  إِنَّا﴿ ﴾١ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
بِينٗ  احٗ َ�تۡ  را اضافه نموده و  ھا سراویل نار آن حلک. و در ]١[الفتح:  ﴾١ امُّ

ان و خواص یکد خوشحال شده و او را از نزدیردند ھارون الرشکقرائت 
 ش قرار دادند. یخو

رده حامله شود و خانواده آن که ھنوز ازدواج نک یه زنکن است کا ممیو آ
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 ابند؟ یتا وضع حمل اطالع ن
ا عقل ینند؟ آکاعالن  یرا در جمع عموم ین خبریو در صورت اطالع چن

 رد؟ یپذ یرا م یزین چیچن
ا ی؟ و آیینما یتمسخر م یات الھیا به خدا و آیث النفس آیخب یرافض یا

به اینگونه  ھا را ه آنکاند  ارزش شده ین و بیین قدر پایا یات الھیارزش آ
ه چنان دو زبان کداشت  ید تعجبین ھرگز از شما نبایبنابرا یریگ یتمسخر م

د و یا دهید و آن را ندیشناس یرا نم یه شما قرآن الھکرا ید زیرا ببند یو بھتان
 آورد:  یظر به ھمراه ممنت یه آن را مھدکد ینده ھستیفه آیمنتظر صح

ــبهم ــياف كل ــتنبح األض ــوم إذا اس  ق
 

 قــــالوا ألمهــــم بــــويل عــــىل النــــار 
 

 فضــــيقت فرجهــــا بخــــال ببولتهــــا
 

 

 بمقــــــدار إالَّ فـــــال تبــــــول هلــــــم  
 

د به یایھمانان به صدا در بیسگشان بر م یھستند وقت یسانکھا  نیا
آتش ما را  یھمانان با روشنین (تا مکه بر آتش ادرار کند یگو یمادرشان م

شاشد  یدارد مادر عضو مخصوصش (فرجش) را و نم ینند) پس نگاه مینب
 ھا مگر به اندازه.  آن یبرا

 یم متعه توسط حضرت علیسبب تحر یعیش یھا کتاب گر درید یتیدر روا
صفحه  :ةاالنوار النعامني[تاب کدر  یریجزا یاند، آقا ردهکرا نقل  یگریان دیجر
م متعه توسط ینقل شده است در علت تحر یتیرواسد: ینو ین میچن ]۲/۳۲۰

طالب را به منزل خودش  یبن اب یحضرت عل یشان شبیه اک(حضرت) عمر، 
رون برده و به یفرا خواندند صبح زود (حضرت) عمر سر را از پنجره منزل ب

د شب را یه مرد نباکد یگفت: شما معتقد بود یصورت اعتراض به (حضرت) عل
د، یردک یسپر ییشب، شب را به تنھایبدون زن بگذراند و شما د ییبه تنھا

شب تنھا یه من دکد یجا خبر دارکطالب گفت: شما از  یبن اب یحضرت عل
 شب خواھرت را متعه نمودم و او نزد من بوده است. یام؟ من د بوده
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اح متعه را حرام قرار کداشته و به ھمان علت ن ین سخن را مخفیشان ایا
 ل مردود است. یت بنا به چند دلیروا نیدادند، ا
مردود  »حدائق األنس«تاب کدر  یزنجان یت توسط موسوین روایا اوال:

 شمرده شده است. 
خائن  یه توسط آن حضرت علکرا یع است زیه تشیات بر علین رویا ا:یثان
گذارد و  یرم و صاحب منزل احترام نمکه به مک یشود چنان خائن یم یمعرف

 ند.ک یبه او اھانت م
 یعداوت و دشمن یه حضرت عمر با حضرت علکان دارد کچگونه ام ثالثا:

در نزد  ید و حضرت علیداشته باشد و دشمن خود را به منزل دعوت نما
 رد. یافت او را بپذیدشمن برود و ض

ده است یرس یع با حضرت عمر بن الخطاب به حدیتش یعداوت و دشمن
 یبر خالف منطق و شعور عقالن ند وینما یرا مراعات نم یزیچ چیه ھک

له آن به زعم یاند و بوس را ساخته و پرداخته یادیز یجعل یھا داستان
ه به مقام و کاھند، غافل از آنک یانت حضرت عمر را مکش مقام و میخو

نجا یه در اکن آن را یدروغ یھا داستان از یکیمنزلت او افزوده خواھد شد. 
احمد  کن ابوالمبارید امیم از ولیینما یر مکشود ذ یاز آن اشاره م یبه بخش

به الله از یه ھکد: یگو یه مکنقل شده است  یتیر روایبن محمد بن اردش
 ییحیه من و کند ک یت میروا یه حسن سامریاحمد ابن اسحاق و او از فق

م پس از یرھسپار شھر قم شد یبن احمد به قصد منزل احمد بن اسحاق قم
 یعراق کیزینکدم ناگھان یوبکدرب او را  ی دروازهدم یه به شھر قم رسکآن

ار مشغول است و یم گفت: او بسیدیخ را از او پرسیرد احوال شکدر را باز 
 اد چھاراند:  یم سبحان الله اعید است ما به او گفتیامروز روز ع

 د فطر.یع -۱
 .ید اضحیع -۲

 



 ٣٣   و ازدواج موقت (صیغه) سحضرت عمر

 ر.ید غدیع -۳
رده کنقل  یتیگفت: سرورم احمد بن اسحاق روا کزینکجمعه آن  -۴

ه یت بر بقید در نزد اھل بین عید است و ایه امروز روز عکاست 
مالقات ما را  ی خ و اجازهیم: برو نزد شیدارد، به او گفت یاد برتریاع

 ر. یبا او بگ
رده بود خارج گشت و که غسل ک ینون از نزد ما در حالکگفت: او ھم ا

ع یروز نھم ربد امروز یرفت و راجع به ع یرکم ابوالحسن عسیدر نزد موال
 د فرمود. یید را تایز آن عید و او نیاالول از او پرس

نھم  ین روزیفه در چنیه حضرت حذکگر نقل شده است ید یتیو در روا
ند حضرت یفرما یفه میوارد شدند حضرت حذ صع االول بر آن حضرتیرب
ه به ھمراه آن حضرت مشغول کدم ین را دیو دو فرزند او حسن و حس یعل

زنند و آن حضرت به آنان  یگر تبسم میدیکھستند و با  یزیخوردن چ
شما  یبرا یکید امروز روز خوشبخت و نید و خوشحال باشید: بخوریگو یم

ه در آن خداوند متعال دشمنان خود و دشمنان شما را و دشمنان کاست 
ه آن کرا یشود ز یرفته میمادرتان پذ یستاند و در آن روز دعا یجدتان را م

ن جد شما و ناصران دشمنانتان یت و دبدبه مبغضکه در آن شوکاست  یروز
ت من از یه فرعون و ھامان زمان اھل بکاست  ید آن روزیند، بخورکش یم

ا خواھند رفت و در آن روز خداوند شما را خوشحال و قلبتان را ماالمال یدن
از امت و  یسکرسول خدا چه  یفه فرمود من گفتم اید، حذینما یم یاز شاد

از  یفرمودند: گروھ صند؟ آن حضرتکش ین حرمت را میاب شما ااصح
 یاء و تظاھر و خود پسندید و امت را به رینما یت ظلم مین بر اھل بیمناف

ند ینما یش صرف میت المال را تصاحب و در امور خویدھد اموال ب یدعوت م
را  یتاب الھکسازند سنت مرا و  یاندازند و امت را گمراه م یاء میو بر خود ر

ب یذکند و به تینما یب میذکدھند و ارث مرا غصب و مرا ت یل میر و تبدییتغ
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پردازند و حق دخترم را  ین و دامادم میو جانش یو مخالفت با برادر و وح
 یفرمودند: من گفتم ا سفهیرند، حضرت حذیگ یده میغصب آن را ناد

شان یبگرداند ا کات شما ھالیه مرا در حکرسول خدا از خدا بخواه 
از  ینم ولکرا بش یه حرمت الھکفه من دوست ندارم یحذ یفرمودند: ا

د و آن را سنت یشتر نماین روز را بیا یلت و برتریه فضکخواھم  یخداوند م
ه کن لحظه بود یاحباب و دوستان من قرار دھد، در ا یبرا یو روش خوب

و  التکر من مشیمحمد در علم و تقد یرد: اک یخداوند متعال به آن وح
ن بر ین و معذبیده است و در آن ظلم منافقیت ثبت گردیمصائب اھل ب

ده است و من به حول و قدرت یز درج گردیخانواده و خواصان شما ن
رد کار خواھم کشما آش یو وح ین حق حضرت علیشتن آن را بر غاصبیخو

س یرد و آنان را با ابلکگرفتار خواھم  کم و دردنایو آنان را به عذاب ال
دھم،  یشه در جھنم قرار میھم یس برایگردانم و به ھمراه ابل یر ممحشو

 یکبندد و با من شر یه بر من افتراء و بھتان مک یسکمحمد من از آن  یا
ان شما یعیمحبان و ش یبرا ھا آسمان رم و دریگ یرد، انتقام میگ یم

 محمد به یند، ایآنان طلب استغفار نما یام و برا ردهکرا مقرب  یفرشتگان
ن روز و سه روز بعد یه در اکام  دستور داده ھا ثواب ن گناھان ویاتبکه کمالئ

ن یمحمد ا یند، ایرا ثبت ننما یچ عملیشند و ھکاز آن قلم عفو بر گناھان 
 یاست برا ید بزرگیت شما است و آن عید شما و خانواده و اھل بیروز روز ع

ن روز بر یدر ا یسکه اگر کان و محبان شما، به عزت و جاللم قسم یعیش
ت کد در مال و جان و عمر او بریرد و بر آنان خرج نمایاش آسان بگ خانواده

دارم، سپس آن  یش مصون و محفوظ میاندازم و او را از عذاب خو یم
 .)١(بر خاستند و در منزل ام سلمه داخل شدند صحضرت

 .١١١تا  ١/١٠٨نعمت الله جزایری  :ةاالنوار التعامني -١

 

                                           



 
 

 

 تیدگاه اهل بیاح موقت از دکن

رامون یرا پ صه صحابه بزرگوار و گرانقدر آن حضرتینظرآنکه  پس از
ت و خاندان آن حضرت را یطلبد تا موقف اھل ب یم میردکراد یاح موقت اکن
 یھا کتاب ه درکرا  یاتیث و روایم، احادیز مطرح سازیاح موقت نکرامون نیپ

 م: یینما یات نقل میر حواله و سند رواکر شده است را با ذکع ذیتش
 ۲/۱۸۶ :التهذيب[تاب کدر  یھمچون طوس یعیعالم بزرگ ش -۱

 ]۱۴/۴۴۱عه یتاب وسائل شکدر  یوالحر العامل ۳/۱۴۲ :واالستبصار
شان از پدرانشان و یه اکت است یروا ید بن علیند: از زینما ینقل م
امبر یشان فرمودند: پیه اکنند ک ینقل م یحضرت علز از یآنان ن

اح موقت و متعه را حرام کبر گوشت االغ و نیدر روز فتح خ صرمکا
 گرداندند. 

ت در ین روایپس از ا یه ھر عالمک یآور ب و شگفتیار عجیمسئله بس
به بطالن  یپ یرده است و با خواندن آن ھر انسان عاقلکش نقل یتاب خوک

ه حمل نموده یت را بر تقین روایه اکن است یبرد، ا یاو مل یه و تاویتوج
ه در کرا یشود ز یه موافق و قانع نمین توجیبا ا یچ انسان عاقلیھ یاست، ول

ر یثکان یه نبوده است و عالوه بر آن راویبه تق یازینھیچگونه  آن لحظه
عه ه دال بر حرمت متک یاتیروا یز از او در مواضع متعدد و گوناگونین یگرید

ھا بدون  م و آنیع بنگریات تشیاند، اگر در اخبار و روا ھستند را نقل نموده
 یع مذھبین و مذھب تشیم در آن صورت دییه نمایاز حمل بر تقیضرورت و ن
ل بر کات به مشیرش روایه در پذکرا یگردد ز یو متردد م کوکباطل، مش

رد یگ یرا به خود م کن و شیقیات آنان جنبه یه اقوال و روایلکخورند و  یم
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سخن  یکگردد چون احتمال دارد  یل مکح آن بر صاحبانش مشیه ترجک
 ر شود. که ذیبا شد، و ھم با تق ینیقیھم 

ن یقطیبن  یرا از عل یتیروا یافکتاب الکدر  ینیلکعقوب یمحمد بن  -۲
طالب درباره حلت و  یبن اب یشان از حضرت علیه اکند ک ینقل م

در » یحضرت عل«شان یدند ایپرس اح موقت و متعهکحرمت ن
د خداوند متعال به یندار یازیچ نیجوابشان فرمودند: شما به آن ھ

 . )١(گردانده است یاح دائم شما را از آن مستغنکله نیوس
شان یه اکنند ک ین نقل میگر از امام جعفر صادق چنید یتیدر روا

متعه  اش یات و زندگیه در طول حک یفرمودند: من بر آن فرد مسلمان
 . )٢(شوم ین و ناراحت میار خشمگید بسیننما

م یاند بنگر ن نقل شدهیه به نظر آنان توسط معصومکت یرواھردو  اگر به
گر متفاوت و متضاد ھستند در یدیکبا  یلکت به طور یرواھردو  میابی یدر م

گر آن را دستور و به یامام د یکگر ید یتیو در روا یک امام از آن نھی یتیروا
ه کرا  یگرید، و عالوه بر آن از امام جعفر صادق نظر دینما یق میتشوآن 

 یاران و اصحابیشان به یه اکنند ک ینقل ماینگونه  ن نظر است رایمخالف با ا
ه کد ینک یا نمیا شما شرم و حیگفت: آ یشوند م یاح متعه مکب نکه مرتک

 .د!یا شده ین عملیب چنکمرت
ن یند چنک یعبدالله نقل م یاز اب م آن راکه ھشام بن حک یتیدر روا -۳

ه حضرت ابوعبدالله فرمودند: زنان فاجره و فاسقه کد: یفرما یم
ز یدامن و محصنه از آن پرھکشوند، و زنان پا یاح موقت مکب نکمرت

 .١٤/٤٤٩ :ةوسائل الشيع ٢/٤٣ :الفروع من الكايف١- 

 .١٠٠/٢٩٩ :بحار االنوار٢- 
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 .)١(ندینما یم
ن یه توسط عبدالله بن سنان نقل شده است چنکگر ید یتیدر روا -۴

 ی حضرت ابو عبدالله دربارهند از یفرما یشان میه اکوارد شده است 
ف یثکن و کیشان فرمودند: خود را با آن چریدم ایاح موقت پرسکن

 .)٢(نگردان
تفا کاح موقت اکن نیبکخ مرتیامام جعفر صادق فقط به رجز و توب

 ان داشته. یز بیم آن را نیه تحرکاند بل ننموده
ند یفرما یشان میه از حضرت عمار نقل شده است اک یتیدر روا -۵

مان بن خالد متعه را حرام گرداندند یت ابو عبدالله بر من و سلحضر
 .)٣(ام و فرمودند: من متعه را بر شما حرام گردانده

اح موقت باشد که امام جعفر صادق معتقد به حلت نکان دارد کچگونه ام
ه کن است کش حرام گرداند! چگونه ممیاران خویآن را بر اصحاب و  یول
ه دال بر حلت ھستند آن را بر ک یگریات متعدد دیرواشان آن را با وجود یا

ل یه به شرح ذکرا  یگریات دیع روایو حرام گرداند، تش یش نھیاصحاب خو
 اند:  ھستند نیز از او نقل نموده

د ید و سپس غسل نمایه ازدواج موقت نماک یھر فرد و شخص -۱
د ھفتاد فرشته کچ یه از آن مک یآب ی خداوند متعال با ھر قطره

ز یند و بر پرھینما یاو طلب مغفرت م یامت برایه تا روز قکند یآفر یم
 . )٤(فرستند ین میامت لعنت و نفریاح موقت تا قکنندگان از نک

 .٤٨٣ :الرسايرو  ١٠٠/٣١٨ :بحار االنوار١- 

 .٦٦ :الرساير ١٠٠/٣١٨ :بحار االنوار٢ -
 .١٤/٤٥٠ :وسائل شیعه ٢/٤٨ :فروع کافی٣- 
 .١٤/٤٤٤ :وسائل شیعه٤- 
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ه شما یدند: نظریاز امام جعفر صادق پرس یگر سائلید یتیدر روا -۲
اح کشان فرمودند: خداوند آن (نیست؟ ایاح موقت چکن ی درباره

اند و تا  ث را حالل گرداندهیامبرش در احادیموقت) را در قرآن و پ
 یز و حالل است، سائل به امام جعفر صادق رویامت متعه جایروز ق

ه ک ید در حالییگو یرا م ین سخنیز چنیا شما نیگرداند و گفت: آ
ه کنیاند، امام جعفر صادق فرمودند ولو ا ردهک یحضرت عمر از آن نھ

امبر یه آنچه پکدانم  یز میجا اند من آن را ردهکم یو تحر یشان نھیا
 فرموده حق است و آنچه دوستت (عمر) گفته باطل است. 

را حرام و شما آن را  یزیه حضرت عمر چکسائل گفت: پناه بر خداوند 
ه ید و من نظریریه او را بپذید، امام جعفر صادق فرمود: شما نظریحالل گردان

 م. ینزد خدا مالعنه نما ا تا با شما دریرم بیپذ یت را میامبر و اھل بیپ
اح کا شما نیر به امام جعفر صادق گفتند: آین لحظه عبدالله بن عمیدر ا

 د؟ یریپذ یت میھا زنان، دختران، خواھران و دختر عمه یموقت را برا
 .)١(گردان شدندین لحظه امام جعفر صادق از آن رویدر ا

از  که ملک یادیر و زیثکثواب  یز بود و دارایاگر واقعا متعه حالل و جا
شود بود پس چرا امام جعفر صادق به آن تن ندادند و بر اھل و  یده میآن آفر

خواست تا خاندان او به آن ثواب  یا او نمیدند آیش آن را نپسندیخاندان خو
شد؟ پس چرا آن را  یدن آنان به آن ثواب ناراحت میا او از رسیبرسد؟ و آ

ز آن را بر اصحاب یصادق امام رضا ن ار امام جعفرکدند؟ عالوه بر انینپسند
 اح موقت باز داشتند. کاب نکو حرام گردانده و آنان را از ارت یش نھیخو

ند امام یفرما یشان میه اکت است یاز محمد بن حسن بن شمون روا -۳
ش نوشتند: متعه و ازدواج موقت را حالل یخو یابوالحسن به موال

 .٢/١٨٦ :التھذیب ٢/٤٢ :فروع کافی١- 

 

                                           



 ٣٩    نکاح موقت از دیدگاه اهل بیت 

د و یائم است مشغول شواح دکه ھمان نکامبر ید و به سنت پینگردان
ن یه ما را نفرکد یتان را ناراحت نگردانی اح موقت خانوادهکتوسط ن

 ند. ینما
ه کرسد  یاح موقت به اثبات مکات گذشته حرمت نیروا ی از مجموعه

نجا یدر ا یه برخک یات گوناگونیروا یز آن را در طیت و ائمه نیاھل ب یحت
و  یزندگ یبه سو یواج موقت راھاند و حرمت ازد د حرام گرداندهیدرج گرد

ازدواج دائم است، اگر جوانان ھر روز به ازدواج موقت مشغول گردند و به 
ابند ی یبه ازدواج دائم نم یازیند نیش را دفع نمایخو یشھوان ی زهیغر یراحت
 متفاوت با یش را در روزھایخو یو شھوان یجنس یھا زهیتوانند غر یو م

 یه زشتکار زشت و ناپسند است ین بسیه اکند یگوناگون دفع نما یھا خانم
ع به خاطر مخالفت یاھل تش یار است ولکآش ییآن بر ھر انسان عاقل و دانا

به نقد و  کنیاند، ا آورده یه با صحابه و ائمه دارند به آن روک یو عناد
ع توسط آن حلت و جواز متعه را صادر یه تشکم یپرداز یم یاتیروا یبررس

رجال  یھا کتاب ات را ازیروا یه نقد و بررسکر است کبه ذ اند، الزم نموده
 م. یدھ یقرار م یعه مورد بررسیش

 اتیروا یبررس
 ت اول:یروا
ن است یند اینما یع از آن بر حلت متعه استدالل میه تشک یتین روایاول

 ند: یگو یه مک
اح کرامون نیه شما پیدند نظریمفضل بن عمر از امام جعفر صادق پرس

 ست؟ یموقت چ
 ز است:یر حالل و جایز یالھ ی مهیرکه یشان فرمودند: متعه بنا به آیا

ٓ ٱ َبةِ ِخطۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَعرَّۡض  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿ وۡ  ءِ لّنَِسا
َ
�ۡ  أ

َ
 ِ�ٓ  َننُتمۡ أ
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نُفِسُ�مۚۡ 
َ
ُ ٱ َعلِمَ  أ نَُّ�مۡ  �َّ

َ
ا تَُواِعُدوُهنَّ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ  ُكُروَ�ُهنَّ َسَتذۡ  � ًّ�ِ  ٓ ن إِ�َّ

َ
 أ

 ْ عۡ  ٗ� قَوۡ  َ�ُقولُوا  .]٢٣٥[البقرة:  ﴾اُروفٗ مَّ
ت توسط ین روایه اکم یابی یم در میت به دقت بنگریاگر به سند روا اوًال:

از غالت  یر معتبر و حتیغ یعه فردیش یه در نزد علماکمفضل بن عمر 
عه یش یت فاقد اعتبار است، علمایز است نقل شده است، لذا روایه نیخطاب

از  یات برخینجا به نظریه در اکاند  را گفته یادیسخنان ز ین راویا ی درباره
 شود. یھا اشاره م آن

مفضل بن عمر ابو  ی درباره ۲۹۵تاب رجالش در صفحه کدر  ینجاش )۱

كويف فاسد املذهب مضطرب الروايه اليعبأ «سد: ینو ین میعبدالله چن

 . »مصنفات ال يعول عليهابه و قيل: انه كان خطابيا وقد ذكر له 

ه یات و مذھب فاسد و مضطرب الرواینظر یه داراکاست  یوفک یاو فرد«
 یه او فردکمعتقدند  یات او اعتبار و ارزش ندارد و برخیه ھرگز رواکاست 
 . »ستندیه مصنفات او ھرگز معتبر نکاست  یخطاب
د: یگو ین میمفضل بن عمر ابو عبدالله چن ی درباره یابن غضائر )۲

ضعيف متهافت مرتفع القول خطايب وقد زيد عليه يشء كثري ومحل «

 . )١(»الغالة يف حديثه محالً عظيام وال جيوز أن يكتب حديثه

ه اقوال او فاقد اعتبار است کاست  کیف االحول و مترویضع یاو فرد«
ث ھرگز یتابت آن احادکه کند ینما یرا نقل م یادیت زیه غالت از او رواک

 . »ستیز نیجا
ن یچن ۵۶تاب رجالش در صفحه کدر  یبن داود حل یحسن بن عل )۳

 .١٨/٢٩٣ :ابوقاسم خوی معجم رجال احلديث١- 
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ف االحوال و یضع یاو فرد« »ضعيف متهافت خطايب«سد: ینو یم

 . »باشد یه میه از گروه خطابکاست  کیمترو
او  ی درباره ۲۷۸-۲۷۲ش در صفحه یتاب رجال خوکدر  یشک )۴

ل إنه إنه من الغالة وإنه مل تثبت رواية يف مدحه ب«سد: ینو ین میچن

در  یتیرواھیچگونه  هکاست  یاو از غالت«. »لسان ائمته ملعون عىل
ز ملعون و یه او توسط ائمه نکش او وارد نشده است بلیمدح و ستا

 . »ن شمرده شده استینفر

األويل «سد: ینو یم ۲/۲۵۸ ةتاب جامع الرواکدر  یلیاردب یمحمد عل )۵

 .»عدم االعتامد، واهللا اعلم بحاله
ر موثق یر متعمد و غیات غیات او روایه رواکن است یو افضل ا یاول«
 . »است
ه از حماد بن عثمان نقل شده است ک یتیامام جعفر صادق در روا )۶

 د: ینما یف مین توصیرا چن یمفضل بن عمر الجعف

 .»يا كافر يا مرشك مالك وال بني«
ار کچه » ل بن جعفریاسماع« »، شما را با فرزندمکمشر یافر و اک یا«

فار کت یافر قلمداد نموده است و رواکرا  ین راویاست؟ امام جعفر صادق ا
 فاقد اعتبار است. 

ه امام جعفر صادق به مفضل بن کت است یل بن جابر روایاز اسماع )۷

مفضل وقل له يا كافر يا مرشك ما ـنت الأ« ن خطاب نمودند:یعمر چن

از فرزندم چه  کمشر یافر و اک یا«. »تريد إىل ابني تريد أن تقتله
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 . )١(»؟یاو را به قتل برسان یخواھ یا میآ یخواھ یم
ن ید یه به نماز و امور ضرورکاست  یاز افراد یکیمفضل بن عمر  ا:یثان

شان یه اکت است یه بن وھب و اسحاق بن عمار روایداد از معاو یت نمیاھم
مفضل م با خود یم و گفتین خارج شدیارت امام حسیز یند ما برایفرما یم

ن راه یم، در بیز با خود بردیم نزد او رفته و او را نیببر یبن عمر را به ھمراھ
مفضل  یم ولیرد و ما نماز صبح را ادا نمودکوفه فجر طلوع ک یچھار فرسخ

به ما  یخوان یم چرا نماز نمیدیه از او پرسک یرد وقتکستاد و نماز را ادا نیا
 گفت من قبل از آمدن شما در منزل نماز خوانده بودم. 

ھمچون به شھادت  یگریع و زشت دیار شنید بسیعقا یدارا یو
و عدم ازدواج حضرت عمر با ام  ھا آسمان ن و پرواز او بهیدن امام حسینرس

 است.  یلثوم بنت علک
 تب اربعه. کات مفضل بن عمر در یمرو
رسد  یت میروا ۱۰۶ع به تعداد یب اربعه تشتکات مفضل بن عمر در یمرو

گردد نقل  یل درج میآنان در ذ یه اسامک یانیات توسط راویه آن روایلکه ک
 اند.  و ثبت شده

، و صفحه  ۸۴۲، ۱/۴۳۸در صفحه :الفقيه[تاب کاز او صاحب  -۱

صفحه  التهذيبتاب ک، و صاحب ۴/۸۶۹، صفحه ۳۱۳، ۲۴۱، ۲/۱۱۹
 نقل نموده است.  ]۲/۱۴۲

رده کت نقل یروا ]۱۱ح ۱۷ب ۲ک ،۱ج :یافکال[در  یبرید خیاو ابوسعاز 
 است. 
ابن سنان در  ۱/۹۲۴ :االستبصار ۲/۱۰۳ :التهذيب[ابن رباط در  -۲

 .٣/٢٤١ :مقالـتنقيح ال ٢٧٤ :رجال الكيش -١
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در  یم بن خلف بن عباد االنماطی، ابراھ۴ج  ۹۶، ۳ ک ۵ج  :یافک
تاب کم بن ھاشم در ی، ابراھ۱۱ج  ۸ب  ۴ ک ۱ج  :الكايفتاب ک

 ۲ج  :الكايفدر  یسیاسحاق بن ع – ۱۱ج  ۴۹ب  ۲ ک ۲ج  :الكايف

 ۴ ک ۱ج  :الكايف، بشر بن جعفر در ۲۱ج ۱۰۷ب  ۱ ک ۲ب  ۱ ک

، جعفر بن ۳ج ۲۹ب ۳ک ۱ج :الكايفردن در کار بن ک، ب۵ج ۳۷ب 

از او نقل  یگریان دی، و راو۲۳، ۹۹ب ۱ک ۲ج :الكايف ر دریبش

 ةمتعـوال ةالشيعتاب ک ۶۰، ۵۹، ۵۸ه در صفحه کاند  ردهکت یروا
شتر به آنجا یسب اطالع بک یبرا ]وراندکنوشته محمد مال الله مذ

 د.ییمراجعه نما
 ت دوم:یروا

 یتیند رواینما یاح موقت استدالل مکه از آن بر حلت نک یتین روایدوم
ند: از حضرت یفرما یشان میه اکر نقل شده است یه توسط ابوبصکاست 

شان یدم! ایمتعه پرساح موقت و کحلت و حرمت ن ی ابوجعفر درباره
 :هیفرمودند: در قرآن آ

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿
ُ
ۚ  أ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ�  فَرِ�َضٗة

ٰ  �ِيَما  .]٢٤ [النساء: ﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�
استدالل نموده و آن را ه بر حلت متعه ین آیا حضرت ابوجعفر از ایگو

ه کم یابی یم در میت بنگرین روایاگر به دقت به سند ا - قرائت فرمودند
نه کیر یآنان ابوبص یھا روایت ع دریه در نزد تشکر است یآن ابوبص یراو

 ه آن چھار نفر عبارتند از: کر شده است کچھار نفر ذ
 بن القاسم. ییحی -
 ث است. یحد یوت او راین روایه در اک یث البختریل -

 



 ازدواج موقت (صیغه) و پیامدهای آن    ٤٤

 . یعبدالله بن محمد األسد -
 . ید الھرویحماد بن عبدالله بن اس -

 یث بن البختریر لیرجال به نام ابوبص یھا کتاب ر دریاسم ابوبص
آن  ۱۵۱در صفحه  یشکتاب الرجال الکه در کنقل شده است چنان یالمراد

ائمه اتھام  ه بهکاست  یسک ین راوینموده است، ا یادآوریه ینکرا با اسم و 
ا به ید: اگر دنیگو یآنان مخصوصًا ابو جعفر م ی وارد نموده است و درباره

 گرفتند.  ینواجذ م یھا دندان رفت آن را با یآنان م یسو
ند من به ھمراه یفرما یشان میه اکت شده است یعفور روای یاز ابن اب

به ابو حج خارج شدم و  یادا یر بود براین آنان ابو بصیه در بک یجماعت
ه شما کرا یحج برو ز یادا یر گفتم: از خداوند بترس و با مال خودت برایبص

شان در یگران ایو از آن استفاده نما، نه از مال د یھست یادیثروت ز یدارا
د او را با یایصاحب تو (امام جعفر) ب یا به سویجواب من به من گفت: اگر دن

 د. ینما یم یآور رداء خود جمع
شه امام جعفر صادق را به تمسخر و یه ھمکبودند  یفردشان چنان یا

 نمودند. یم یا دوست معرفیطماع و دن یگرفتند و او را فرد یاستھزاء م
ر بر یابو بص یند: روزیفرما یشان میه اکت است یاز حماد الناب روا

امام به او  یدروازه امام ابو عبدالله نشستند تا به او اجازه دخول دھند ول
بود حتما به ما اجازه  ید و گفت: اگر به ھمراه ما مال و ثروت ماجازه ندا

د او یسیاو را با زبان ل ی او آمد و چھره یبه سو یه ناگھان سگکداد  یم
 ین سگینان او به او گفت ایاز ھمنش یکیست؟ یگه چین دیگفت: اف اف ا

 د. یسیشما را ل ی ه چھرهکبود 
گاه و نادان و جاھل قلمداد  یگر امام جعفر صادق را فردید ییو در جا ناآ

ر به یند ابو بصیفرما یشان میه اکت است یروا یب العقرقوفیند از شعک یم
ه شوھر دارد و دوباره ازدواج ک یزن ی من گفت: از ابو عبدالله درباره
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شان به من گفت: زن رجم شود و آن مرد را صد ضربه یدم اید پرسینما یم
دم ین سوال را من از امام جعفر صادق پرسید ھمیگو یب میرا بزنند, شعیتعز

گردد پس  یالزم نم یزیچ چیشان به من گفتند: زن رجم شود و بر مرد ھیا
ردم و به او گفتم من از امام جعفر صادق کر مالقات یبا ابو بص یاز چند روز

 یزیچ چیدم او به من گفت زن رجم شود و بر مرد ھین سوال را پرسیھم
د و گفت من اطالع یشک یخود دست ی نهیر بر سیگردد، ابوبص یالزم نم
 ند. ک یر مییاو ھر لحظه تغ یم و دستور و فتواکه حکنداشتم 

ند یفرما یشان میه اکت است یگر از حماد بن عثمان رواید یتیو در روا
ه در کم یره رھسپار شدیخ یبه سو یگریعفور و فرد دی یمن به ھمراه اب

ر یم ابوبصیاو سخن گفت ی و ما درباره ان آمدیا سخن به مین راه از دنیب
رش یگ ییایبه ما گفت: اگر امام جعفر صادق آن دوست شما دن یمراد

 رفت.  یآن م یآمد حتما به سو یم
شان در حالت جنب و جنابت ائمه را یه اکاند  و در احوال او نوشته

 یر مرادیند ابوبصیفرما یشان میه اکت است یر رواکیرد، و از بک یمالقات م
او گفت: به مالقات  یبرو یخواھ یجا مکدم: یردم و از او پرسکرا مالقات 

م او یآ یم یز با شما به ھمراھیروم من به او گفتم من ن یامام جعفر صادق م
ا در یرد و گفت آکاو نظر  یرد و امام به سوکبه ھمراه من با امام مالقات 

: پناه بر خدا از . او گفتیشو یاء و صلحاء با جنابت داخل میمنازل انب
ن حال بر یگر به ایغضب و خشم او و غضب شما استغفار نمود و گفت: د

 گردم.  ینم
ند: از یفرما یشان میه اکت است یروا یعقوب العقرقوفیب بن یاز شع

ند و از احوال آن ک یه با زن شوھردار ازدواج مک یمرد ی ابوالحسن درباره
جواب گفت: زن رجم شود و بر شان در یدم؛ ایامل ندارد پرسکزن اطالع 

 یر مرادیابوبص ین سوال و جواب را برایشود من ا یالزم نم یزیچ چیمرد ھ
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شان گفت قسم به خدا امام جعفر به من گفت زن رجم و یف نمودم ایتعر
د و گفت گمان یوبکنه خود یمرد شالق زده شود، سپس دستش را بر س

رشد  یو از نظر علمل نشده است یمکبرم امام جعفر ھنوز علمش ت یم
 ننموده است. 

الس کخود  یشھوان ی زهیه به خاطر اطفاء غرکاست  یچنان فرد یمراد
ت است یج گرداند چنانچه از حسن بن مختار روایم و تعلم خواھران را رایتعل
ه خواھران ک یشان گفتند: در زمانیه اکند ینما یر نقل میشان از ابوبصیه اک

به  ینمودم. روز یاز آنان مزاح و شوخ یکینمودم با  یس میو زنان را تدر
ر شما به یابوبص یشان به من گفت: ایه اکنزد امام جعفر صادق مشرف شدم 

د گفتم: به او گفتم دستت را به من بده. امام یگفته بود یزیآن زن چه چ
 مشو و با او سخن مگو.  یکجعفر صادق به من گفت: ھرگز به او نزد

 یھا کتاب در یان مختلف و گوناگونیت از راویروا ۵۷عداد ر به تیاز ابوبص
 ةالشيعتاب ک ۶۶و  ۵۶شتر به صفحه یب ییآشنا یه براکاربعه نقل شده است 

 د. یینوشته محمد مال الله مراجعه نما ةمتعـوال
 ت سوم: یروا

 یتینند رواک یاح موقت استدالل مکه از آن بر حلت نک یتین روایسوم
ند از حضرت امام یفرما یشان میه اکان نقل شده است که از ابن مسکاست 

اح موقت را حرام کفرمودند: اگر حضرت عمر ن یشان میه اکدم یجعفر شن
 شد.  یب زنا نمکمرت یسکچ یو بدبخت ھ یر از افراد شقیگرداند به غ ینم

در دوران  یز و حالل بود پس چرا حضرت علیاح متعه جاکاگر واقعًا ن
ج آن نپرداختند؟ و چرا یدستور ندادند و به نشر و تروش به آن یخالفت خو

تمان علم نمودند و از نشر آن کا او یان نداشتند؟ آیبر منبر علنا حلت آن را ب
م در یان نداشتند. اگر به دقت بنگریشدند؟ پس چرا آن را ب یشرمنده م

 اح موقت است. کبر حرمت ن یگریل دیز دلیشان نیان ایه عدم بکم یابی یم
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ان نقل شده است مردود و باطل است که توسط ابن مسکز یت نیروا نیا
عه آن را یش یثر علماکه اکان معروف به عبدالله بوده که ابن مسکرا یز

از  یات بخشینجا به نظریه در اکاند  نموده یمردود و مستور الحال معرف
 شود.  یھا اشاره م آن

 یند ولک ینقل مت یان از ابو عبدالله رواکد: ابن مسیگو یم ینجاش -۱
 ات او فاقد اعتبارند. یروا

شان به خاطر ید: ایگو یان مکی ابن مس ع دربارهیگر تشید یو از طرف
ث یشان سماع حدیشدند و از ا یاحترام و اجالل ابو عبدالله بر آن وارد نم

 ردند. ک یت نقل مینداشتند و فقط از اصحاب ابوعبدالله روا
رسد اگر واقعا  یت میروا ۳۵اند به  شدهشان نقل یه از اک یاتیه روایلک

ت یروا ۳۵اند و آن سخن درست و به جا است پس چرا  شان سماع نداشتهیا
ه از گروه واقفه شمرده کھستند  یشان جزو افرادینقل نموده است، ا

ه کند ک یبن الحسن بن فضال نقل م یاند چنان چه ابن عقده از عل شده
و ابن  یاد قندیبه ما گفت: ز یرؤاسال یسیشان فرمودند: عثمان بن عیا

 کنیه ناگھان به ما گفت: اکم یم بودیان به من گفتند: ما نزد ابو ابراھکمس
ه در آن لحظه ابوالحسن الرضا کشود  ین بر شما وارد میزم ین فرد رویبھتر

ن یزم ین فرد رویم او بھتریش نبود داخل شد ما گفتیب کیودکه ک یدر حال
ه ک یدان یا میفرزندم آ یگرفت و بر آن بوسه زد و گفت ااست او را در بغل 

 اند.  کوکن دو بر من مشیان چه گفتند: گفت بله اکو ابن مس ین دو القندیا
بن جعفر ائمه را قبول دارند و بعد از  یه تا موسکھستند  یواقفه گروھ

تب اربعه کان در کات ابن مسیستند مرویقائل ن یچ امامیآن به امامت ھ
ت نقل یه از آنان رواک یسانکه مجموعه کرسد  یت میروا ۲۷۹ه ع بیتش
عه والمتعه نوشته محمد مال یتاب الشکدر  یلکرده است به طور مجموع و ک

 اند. نقل شده ۸۲ یال ۷۰الله در صفحه 

 





 
 

 

 صحابهع بر یافترائات تش

و گرانقدر آن  یش به صحابه گرامیجواز خرافات و بدعات خو یع برایتش
از  ینجا به بخشیه در اکاند  را بسته یادیحضرت اتھامات و افترائات ز

شود.  یع بر صحابه خصوصًا بر ابن عباس و ابن عمر پرداخته میافترائات تش
ابن عباس ی  درباره ۳۱۵ر القرآن صفحه یتفس یان فیتاب البکدر  ییخو
اح کش بر حلت نیات خویح ی ن لحظهیسد: ابن عباس تا آخرینو ین میچن

 رفت. یحرف او را نپذ یسک یدند ولیو اصرار ورز یموقت پافشار
ه بر ابن عباس بسته شده است و اگر کاست  یاز افترائات یکین سخن یا

ه کم یابی یم در مینک یارشناسکه ابن عباس را ینظر یو فن یاز نظر علم
ه بعدًا کاند  ردهکبعدًا رجوع  یاح متعه معتقد بودند ولکشان ابتداء به نیا

ه بر ابن عباس ک یگر از افترائاتید یکیم ساخت. یمفصًال آن را مطرح خواھ

امَ اینگونه  را ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿: هیشان آیند: ایگو یه مکن است یاند ا بسته (فَ

نَّ  نْهُ تُمْ بِهِ مِ تَعْ تَمْ ) اسْ ىً مّ سَ لٍ مُ اح کلت نتالوت نمودند و از آن بر ح إِىلَ أَجَ
 .نمودند! یموقت استدالل م

م یابی یم در مینکاف یل القدر نظرین بزرگوار و جلیات مفسریاگر به نظر
و گرانقدر آن  یع بر صحابه گرامیھا و افترائات تش گر حربهیاز د یکین یه اک

چ یو در ھ یتیچ روایسد: در ھینو یم یر طبریحضرت است. عالمه ابن جر
 نگونه تالوت نشده است. یه این آیاز صحف مسلم یا فهیصح

ن یتواتر است و ا یات الھیط ثبوت آیاز شرا یکیسد: ینو یم یانکعالمه شو
ده است یت شده باشد ھرگز به تواتر نرسیت بالفرض اگر از ابن عباس روایروا

 وان استدالل نمود. ت یست و از آن نمین یات الھین جزو آیبنابرا
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ده است و ما یت به حد تواتر نرسین روایسد: اینو یه میمیعالمه ابن ت
ت در حد اخبار آحاد ین رواید ایم شایستیل اسالم نیر حلت متعه در اواکمن
ات یات متواتر و آیده است بنابر روایچون به حد تواتر نرس یرفته شود ولیپذ
 یاح متعه را براکم حلت نیتوان یده است و از آن نمیمنسوخ گرد یالھ
لَّ  هکان نشده است یه بیم و در آن آییامت ثابت نمایشه و تا روز قیھم (أُحِ

( ىً مّ سَ لٍ مُ مْ أن تستمتعوا هبن إِىلَ أَجَ كُ را  یریگ ه مطلق استمتاع و بھرهکبل لَ
 رد. یگ یز در بر میبا شبھه و حالل را ن یدارد و آن وط یان میب

 یات الھین نوع قرائت ھرگز جزو آید: ایگو یم یمقدسعالمه ابوالفتح 
فه یده است و در صحیاز جانب خداوند متعال نازل نگردآنگونه  ست وین

 شود، لذا فاقد اعتبار است.  یافته نمیصحابه  یاجماع
ز و سپس آن را یاح متعه را جاکه ابتدا نکاست  یاز افراد یکیابن عباس 

مانده است و  یه از او باقکاست  یمشھور تین روایحرام اعالم داشتند و ا
بودند معتقد به  که زنان تعدادشان اندک یشان فقط در جھاد و در آن زمانیا

 بعدًا از آن رجوع نمودند.  یاح موقت بودند ولکحلت ن
ند من از ابن عباس یفرما یشان میه اکت است یاز حضرت ابوجمزه روا

شان فرمودند: ازدواج موقت در یاح موقت اکه در پاسخ سوال حلت نکدم یشن
د یاز شدیت داشتند و نکبودند و در جھاد مسلمانان شر که زنان اندک یزمان

 ز بود. یبه آن داشتند جا یو مبرم
ار یاند بس نسبت داده ییخو یه آن را به ابن عباس جناب آقاکن سخن یا

عه جزو یاست و عالوه بر آن ابن عباس در نزد ش یسخن نابجا و نادرست

 ِ�  َ�نَ  َوَمن﴿ د:یفرما یی آنان م درباره یمه الھیرکه یه آکاست  یافراد
 ٰ�َ ِ �ۡ  ۦٓ ِذه

َ
�ۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ�ُهوَ  َ�ٰ أ

َ
َضلُّ  َ�ٰ أ

َ
و او را جزو  .]٧٢[اإلسراء:  ﴾٧٢َسبِيٗ�  َوأ

شان ینند اک ینقل م یه از زھرک یتیدانند در روا یت المال مین بیسارق
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عبدالله بن  یشان فرمودند: حضرت علیه اکدم یشنند از حارث یفرما یم
شان دو یا یگذاشتند ول یعباس را در شھر بصره به عنوان استاندار و وال

ن یه اک یه رفتند ھنگامکت المال را برداشتند و به میال از مال بیون ریلیم
ه یه گرک یشان بر منبر رفتند و در حالید ایرس یسخن به حضرت عل

و  یانت علمکه با آن مکرسول الله است  ین پسر عمویا ردند فرمودند:ک یم
ه از او در درجه و مقام کگران یردند پس با دکن یخود با او چن یتکممل

 نند. ک یار مکھستند چه  یتر نییپا
ه عبدالله ک یند ھنگامیفرما یشان میه اکت است یبن ھالل روا یاز معل

 یه تاراج بردند حضرت علت المال بصره بودند و آن را بیب یبن عباس متول
ش ین نوشته بود: من شما را در امانت خویه در آن چنکنوشت  یھا نام به او

 یتر نبود ولیکتر و نزد نیاز شما بر من امھیچکس  ردم وکم یو سھ یکشر
ه شما کدم ین فھمیافتم چنیشما را در آن  ییانت و رسوایه خک یھنگام

 یمال و ثروت و زر اندوز یآور جمع یه براکد بلیا خداوند جھاد ننموده یبرا
را  یطوالن یا د خطبهیاران امت محمد ھستکد و شما از میبه جھاد رفته بود

 ن مبحث بسنده شده است. ینجا تا ایه در اکاند  نوشته
 ید ولیشما به دستم رس ی سد: نامهینو یعبدالله بن عباس در جواب م

شتر بوده است و من حق یبت المال از آن یه حق من از مال بکقسم به خدا 
و ابن عباس رد  ین حضرت علیگر در بید یھا ام. سپس نامه خود را برداشته

الم صرف نظر کر آن به خاطر اطاله نشدن که از ذکو بدل شده است 
ف جلوه یت را ضعین روایاند تا ا دهیوشکعه یش یاز علما یبرخ -مینک یم

ح قرار داده یآن را صحعه یان الشیتاب اعکن در یمحسن األم یدھند ول
ن یا یھا ار نامهکت المال توسط ابن عباس و انیار اخذ بکد: انیفرما یاست و م

ت یبه روا یازین است و در آن نیل و سنگکار مشیبس یگر امریدیکدو به 
 ست. ین یشک
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ه که معتقدند کاند بل تفا ننمودهکع تنھا به اتھام سرقت به ابن عباس ایتش
ن یصبحگاھان و شامگاھان فرزندان ابن عباس را لعنت و نفر یحضرت عل

ت یشان از ابو جعفر روایه اکت است یسار روایل بن ینمودند، از فض یم
 یا چشمان دو فرزند فالنید: خداطالب فرمودن یبن اب یند: حضرت علک یم
بر  یلیچشمان آنان را دل یورکن نما و یور و آنان را نفرکرا  -ابن عباس-
 قلوبشان نما.  یورک

ه کنند ک یت میه ابو عبدالله رواکت است یاز حضرت حسن بن عباس روا
د و از ما یاز ما به حالت تمسخر و مسخره خند یه فردکم یما نشسته بود

ر ما یم خیمرا به خنده آورده است ما گفت یزید چه چیدان یا مید آیپرس
است  یافراد ی زمره ه ازکشان گفتند ابن عباس گمان برده بود یم ایدان ینم

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿: هیه مصداق آک َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ قرار  .]٣٠[فصلت:  ﴾ُموا
ا ید و آیا ه خداوند مالقات نمودهکا با مالئیمن به او گفتم آ یگرفته است ول

د و در آخرت یریگ یه قرار مین آیه شما مصداق اکاند  آنان به شما خبر داده
گر برادرند سپس یدیکن با یشان گفتند مومنید، ایندار یچ حزن و خوفیھ

 م.یدیما بر او خند ی ھمه
ھا به ابن عباس  ه توسط آنکبود  یاتیاز روا ید برخینون خواندکآنچه تا

گر نظر و قول او را ید یاز طرف یدادند ول یزدند او را مجروح قرار م یاتھام م
 .دانند؟! یاباحت و حلت متعه معتبر و مستدل م یبرا

 ع بر عبدالله بن عمر میافترائات تش
دوره يف حل مشكالت موقت وـالزواج ال« تابکم در کیالح یمحمد تق

ر ازدواج موقت که منک یسانکاز  یکیسد: ینو یم ۴۱در صفحه  »اجلنس
م کعبدالله بن عمر است از او درباره ح یعنیاند فرزند عمر بن الخطاب  شده

ار کشان گفت: قسم به خدا ما در زمان رسول الله زنا یدند ایاح موقت پرسکن
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دند فرمود: آن حالل است سائل به او یز از او پرسیگر نیبار د یکم، و ینبود
گفت: پدرت عمر آن را حرام گردانده است عبدالله بن عمر در جواب گفت: 

حرام و رسول الله آن را حالل گردانده باشد بر ما اتباع چه اگر پدرم آن را 
اح موقت کت و داستان نه تنھا حلت نین روایاست، از ا یالزم و ضرور یسک

ه حضرت کد ینما یز ثابت مین مسئله را نیه از آن اکند بلینما یرا اثبات م
ش را یه پدر خویمعتقد بودند و نظر یعبدالله بن عمر به اجتھاد در مقابل نھ

مصادر و  یبندند در پاورق یار مکنجا بیه در اک یگرید ی قبول نداشتند، حربه
ن یه اک یدھند در حال یرا حواله م یتاب ترمذکمراجع اھل سنت از جمله 

ن در ین داستان دروغیست و ایاھل سنت موجود ن یھا کتاب ت ھرگز دریروا
در  کیکیشته فنو ]ةمتعـالتاب کو  ۹۳صفحه  :ةمسائل الفقهيـال[ تابک

ع ھستند، یاھل تش ھا کتاب مولف آنھردو  هکنقل شده است  ۵۴صفحه 
ه کست بلیاح متعه ھرگز از حضرت عبدالله بن عمر ثابت نکت حلت نیروا

شان ثابت است یاح موقت ھستند از اکه دال بر حرمت نک یاتیخالف آن روا
 شود.  یات اشاره میاز آن روا ینجا به برخیه در اک

شان از حضرت عبدالله بن عمر نقل یه اکت است ینافع روا از حضرت -۱
بر از گوشت یشان فرمودند: آن حضرت در روز فتح خیه اکنند ک یم

 اح متعه موقت ما را بازداشتند. کاالغ و ن
ند از پدرم یفرما یشان میه اکت است یاز حضرت سالم بن عبدالله روا -۲

اح موقت زنا کشان فرمودند: نیاح موقت سوال شد اکن ی در باره
 است. 

ه در نزد عبدالله بن عمر به کت است یاز حضرت سالم بن عبدالله روا -۳
دانند  یز و حالل میاح موقت را جاکاو گفتند عبدالله بن عباس ن

ه عبدالله بن عباس کبرم  یشان فرمودند: سبحان الله من گمان نمیا
ز بدانند، به او گفتند: او به یرا جا یارکن یبه آن دستور دھند و چن
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شان فرمودند: در آن زمان ید نموده است اکیاح موقت دستور و تاکن
 یه آن حضرت ما را از آن نھکش نبود یب کیودکعبدالله بن عباس 

 م. یدان یز نمیفرمودند و ما ھرگز زنا را جا
اح موقت کم نکدند حیه از او پرسکت است یاز عبدالله بن عمر روا -۴

ان فرمودند حرام است، در جواب به او گفتند: عبدالله شیست ایچ
شان یز قرار داده است، ایداده است و آن را جا یبن عباس به آن فتو

ه آن کداند  یق میفرمودند قسم به خدا عبدالله بن عباس به تحق
بر اعالم یآن را حرام گرداندند و حرمت آن را در روز خ صحضرت

 داشتند. 

 :برکب یاء بنت ابع بر اسمیافترائات تش
ز قرار یش را جاید خالف سنت و قرآن خویه خرافات و عقاکآن یع برایتش
بندند  یه بر صحابه مک ییھا اند تا توسط افترائات و بھتان دهیوشکدھند 

ه توسط افتراء بستن بر ابن ک یش را به اثبات برسانند ھنگامیات خوینظر
 یز قرار دھند توسط افترائاتیاح موقت را نتوانستند جاکن شعباس و ابن عمر

ز قرار دھند، یخواھند آن را ثابت و جا یر مکب یبر حضرت اسماء بنت اب
تاب کدر  یو راغب اصفھان ۵۷-۵۶تاب المتعه صفحه کدر  کیکیف

ر بر عبدالله بن عباس بخاطر یسد: عبدالله بن زبینو ین میمحاضرات چن
ه شما کاز مادرت بپرس ابن عباس به او گفتند  یل متعه طعن زدند ولیتحل

دند و او در جواب یشان، از مادرشان پرسیا فرزند متعه اید یفرزند پدرت ھست
 یاذبانه را به منابعکت ین روایشان اید، ایگفت: شما فرزند متعه ھست

 ]۵/۸۲۲ :دیالحد ی، شرح نھج البالغه البن اب۲/۱۳۹ :العقد الفريد[ھمچون 
 اند.  ره نقل و نسبت دادهیو غ

 است:  کل مردود و مترویت بنا به چند دلیروان یا
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ت در بحث حج و متعه الحج آمده است نه متعه النساء و ین روایا اوًال:
ی حج تمتع و  ه صورت گرفته است دربارهک یا اح موقت: مناظره و مناقشهکن

تاب کند، در یاح موقت مناظره نماکی ن ه آنان دربارهکنیجواز آن است نه ا
ر یه عبدالله بن زبکن وارد شده است یت چنین رواینبل امسند احمد بن ح

 کرا تر -ابن عباس -د و قول اویحج مفرد بپرداز یفرمودند: فقط به ادا
ا مادرت را از جواز حج تمتع ید حضرت عبدالله ابن عباس فرمودند آیینما
دند و او فرمود حضرت عبدالله بن عباس بر حق ید، از مادرش پرسیپرس ینم

 است و قول او معتبر است. 
ر در یه زبکم یابی یم در میخ بنگریرت و تاریس یھا کتاب اگر به ًا:یثان

ر یارت با حضرت اسماء ازدواج نمودند و بعد از وفات زبکجوانی و حالت ب
 اند.  اصًال ازدواج ننموده

ر را وضع حمل یدر قباء عبدالله بن زب رکب یحضرت اسماء بنت اب ثالثًا:
ج شده بود و در آن یبر راینمودند و متعه بعد از ھجرت و قبل از جنگ خ

ان کاح موقت ھرگز نبوده است پس چگونه امکه اسماء حامله بودند نک یزمان
اح کاح موقت باشد و اگر در آن زمان نکر فرزند نیه عبدالله بن زبکدارد 

له یه به وسک یه فرمودند: زنانکث آن حضرت یبه حدد بنا یبود با یموقت م
طالق  یداد، ول یز طالق مید. او را نید طالق دھیا ردهکاح موقت ازدواج کن

 ست. یثابت ن یتابکچ یاو در ھ
 یتاب محاضرات االدباء و محاورات الشعراء راغب اصفھانکاگر به  رابعًا:

نقل  یا ھمچون قصهت در آنجا بدون سند ین روایه اکم ینیب یم میبنگر
ه سخنان بدون سند فاقد کرا یه فاقد اعتبار و ارزش است زکده است یگرد

 اعتبارند.
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ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿ :هیع از آیروش استدالل تش
ُ
 أ

 ﴾فَرِ�َضةٗ 
اند  داده یاح موقت فتوکه فوق به حلت نیع از آیشمندان تشیعلماء و اند

ن یا یدانند ول یاح موقت مکه بر حلت نین آیتر ن و مستدلیتر یو آن را قو
 ر باطل است:یل زیاستدالل بنا به دال

اح و ازدواج دائم نازل کی ن ه دربارهکاست  یاتیاز آ ییه جزین آیااوًال: 
ه ک ییاح موقت آنجاکاح دائم است نه نکانگر نیز بیاند لذا آن ن دهیگرد

َ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿د: یفرما یمتعال مخداوند  مَّ
ُ
 َوَ�َناتُُ�مۡ  ُتُ�مۡ أ

 ٰ َخَ�
َ
ٰ  تُُ�مۡ َوأ  ٱ َوَ�َناُت  ُتُ�مۡ َ�ٰ َوَ�ٰ  ُتُ�مۡ وََع�َّ

َ
 ٱ َوَ�َناُت  خِ ۡ�

ُ
َ�ٰ  تِ خۡ ۡ� مَّ

ُ
 ُتُ�مُ َوأ

ٰ ٱ َّ� ٓ�ِ �
َ
ٰ  َنُ�مۡ َضعۡ أ َخَ�

َ
َ�ٰ ٱ ّمِنَ  تُُ�مَوأ َ�ٰ  َعةِ لرَّ مَّ

ُ
ٓ  ُت َوأ  �ُِبُ�مُ َوَرَ�ٰٓ  �ُِ�مۡ �َِسا

ٰ ٱ ٓ  ّمِن ُحُجورُِ�م ِ�  ِ� �َّ ٰ ٱ �ُِ�مُ �َِّسا ْ  لَّمۡ  فَإِن بِِهنَّ  ُتمَدَخلۡ  ِ� �َّ  ُتمَدَخلۡ  تَُ�ونُوا
�ۡ  �ُِل وََحَ�ٰٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  بِِهنَّ 

َ
� ٓ ِينَ ٱ �ُِ�مُ َنا ۡص  ِمنۡ  �َّ

َ
ٰ أ ن بُِ�مۡ َ�

َ
ْ َ�ۡ  َوأ  َمُعوا

 ٱ َ�ۡ�َ 
ُ
َ ٱ إِنَّ  َسلََفۗ  قَدۡ  َما إِ�َّ  َتۡ�ِ خۡ ۡ�  .]٢٣[النساء:  ﴾٢٣ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  �َّ

ع زوجه و یشود در نزد تش یه با آن عقد ازدواج موقت بسته مک یزن ًا:یثان
ز به یه از آنان ارث برده شود نک یرود و جزو ازواج ین به حساب نمیمی کمل

ھمچون  یھا کتاب چنانچه درشود  یز از آن ثابت نمیرود و نسب ن یشمار نم
 :ةوسائل الشيع ۳/۱۴۷ :االستبصار ۲/۱۸۸ :التهذيب ۲/۴۳ :الفروع الكايف[

شان از امام جعفر یه اکنند ک یت نقل میاز محمد بن مسلم روا ]۱۴/۴۴۶
گفتند: آن زن  ین میاح متعه چنکی زنان ن شان دربارهیه اکدند یصادق شن

رود و آن  یر شده است به شمار نمکذد یه در قرآن مجک یا جزو زنان اربعه
ام ازدواج یبه طالق ندارد بدون طالق پس از اتمام عقد قرارداد و ا یازیزن ن

برد، و  یز نمیراث نیاح مکن نیله ایشود و آن زن به وس یخود به خود جدا م
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ند از امام جعفر یفرما یشان میه اکر نقل شده است یگر از ابوبصید یتیدر روا
ا یده شد آیاند پرس اح موقت ازدواج شدهکه توسط نک یی زنان صادق درباره

باشند؟  یر آن در قرآن آمده است مکه ذک یا آن زنان جزو زنان چھارگانه
 ر. یشان فرمودند خیا

ن آمده است در نزد ین از امام جعفر صادق چنیت زراره بن اعیو در روا
اح آمده کبه عقد نه توسط ازدواج موقت ک یی زنان امام جعفر صادق درباره

 یخواھ یشان فرمودند: اگر میاند ا ا آنان جزو زنان چھار گانهیده شد آیپرس
ه آنان به اجاره کرا ید زیاوریاح موقت در بکد ھزار زن را به عقد نیتوان یم

 اند.  گرفته شده
رفتند ھرگز ازدواج با  یاگر واقعا آنان جزو زوجات و ھمسران به شمار م

 :هیز آنان بنا به آش از چھار تن ایب

ْ ٱفَ ﴿ ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لّنَِسا  .]٣[النساء:  ﴾عَ َوُرَ�ٰ  َث َوثَُ�
رند و جزو یگ یز نمیم آن را نکستند و حین آنان زوجه نیز نبود بنابرایجا

 روند.  یار به شمار مکزنان زنا 
ندارند،  یبه طالق و جدا یازیاح موقت نکزنان ازدواج شده توسط ن ثالثًا:

ن ین زوجیو فرقت ب ییزنان دائم بدون طالق و گذراندن عده ھرگز جدا یول
ت یشان از امام جعفر صادق روایه اکت است یرد. از زراه روایگ یصورت نم

ان برسد زن یاح موقت به پاکه وقت نک یشان فرمودند: ھنگامیه اکنند ک یم
 د. یافزایام و مھر او بیخواست در ا یشود و اگر شخص یبدون طالق جدا م

 یات الھیه بنا به آکاز حقوق مسلم زوج و زوجه است  یکیارث  رابعًا:
اح موقت به عقد که توسط نک یزنان یبرند ول یگر ارث میدیکزوج و زوجه از 

ه از ک یتیبرند، و در روا یاند ھرگز از شوھر و شوھر از آنان ارث نم در آمده
اح کند: زنان نیفرما ین میشده است امام جعفر صادق چنر نقل یعم یابن اب

 برند.  یموقت ارث نم
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 یی زن د دربارهیفرما یسار نقل شده است مید بن یگر از سعید یتیدر روا
ز گذاشته شده است یراث نیشود و شرط م یاح موقت عقد مکه به نک

برند، برابر  یاح موقت از شوھران ارث نمکشان فرمودند زنان نیدم ایپرس
 ر مشروط. یا غیه آن ارث مشروط باشد کاست 

ه امام کن وارد شده است یگر از زراره نقل شده است چنید یتیو در روا
 شود.  ینم یراث جارین زن و شوھر میاح متعه بکجعفر صادق فرمودند: در ن

 ه استمتاعیرامون آیه پیمیخ االسالم ابن تیه شینظر
ات بحث شده است یه زنان در آن آیی مھر دربارهه ک یات الھیاگر به آ

ه مدخول بھا (زفاف ک یی زنان ه خداوند متعال دربارهکم ینیب یم میبنگر
ر مدخول بھا نصف یی زنان غ ه را، و دربارهیه مھریلکانجام شده) ھستند 
 یانگر ادایه بکاست  یا هیز دنباله آیه استمتاع نیاند و آ مھر را الزم گردانده

ِحلَّ ﴿ د:یفرما یزنان مدخول بھا است چنانچه مه یمھر
ُ
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 
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضةٗ  أ

  َف َوَ�يۡ ﴿د: یفرما یگر مید یو در جا
ۡ
فۡ  َوقَدۡ  ۥُخُذونَهُ تَأ

َ
 إَِ�ٰ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  َ�ٰ أ

َخذۡ  ٖض َ�عۡ 
َ
 .]٢١[النساء:  ﴾٢١ اَغلِيظٗ  ًقاّمِيَ�ٰ  ِمنُ�م نَ َوأ

ن قرار یمی کزنان عقد دائم و مل ی در زمره یچ زمانیاح موقت ھکزنان ن

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ ﴿: هیرند و بنا به آیگ ینم ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

 د:یفرما یه خداوند متعال مکرا یگردند ز یاح خارج مکم نکاز ح .]٧[المؤمنون: 

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٢٩ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ُنُهمۡ َ�ٰ �

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٣٠ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 ﴾٣١ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

 .]٣١ -٢٩[المعارج: 
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اح کند از لوازم نیآ یاح موقت به عقد در مکه توسط نک یلذا چون زنان
اران کن جزو زنا یره را ندارند، بنابرایمحرومند و حق طالق ارث، نسب و غ

بدھند و با  یشرع ی خود را جنبه یخواھند زنا یه مکباشند  یم یامت اسالم
و  یدولت یھا ارگان از جانب یمزاحمتھیچگونه  آسوده و راحت بدون یالیخ

ر به عمل فحشا و زنا مشغول و آن را کاز من یماموران امر به معروف و نھ
 بخشند.  یرسم ی جنبه

اند ھرگز جزو زنان  اح موقت ازدواج شدهکه توسط نک یه زنانکنیخالصه ا
ه با آنان عقد ک یسکاست و ھر  یزیو عقد آنان عقد باطل و ناجاستند ین

ان زنا و فحشاء یان آن ھمان حامیب عمل زنا شده است و حامکببندد مرت
 ر ثابت است: یل زیه حرمت آن بنا به دالکھستند 

اح موقت کث حرمت نیرم در احادکامبر ایخداوند متعال در قرآن و پ -۱
 اند.  ان داشتهیرا ب

ز یش آن را ممنوع و ناجایخو یین در دوران فرمانروایابعصحابه و ت -۲
 اند.  قرار داده

ز ثابت یچون زنا عده، طالق  ارث ندارند و نسبت فرزندان آنان ن -۳
باشند  یسرپرست و بدون پدر و مادر م یشود لذا فرزندان آنان ب ینم
خواھند بود؟ و اگر  یسانکچه  ی ت آنان در جامعه به عھدهیه تربک

اح موقت بندد و کاز زنان عقد ن یریثکروز با عده  یکآن شخص در 
شناسد و  یاوالد و فرزند بشود او فرزندانش را چگونه م یاز ھمه دارا

 ند. ک یبا آنان رابطه برقرار م
د و یاز مردان ارتباط برقرار نما یریثکبا عده  یزن یکو اگر در روز  -۴

به  یه از وک یرد آن فرزندیار آنان قرار گیتوسط عقد موقت در اخت
ه کز است یا جایاز مردان خواھد بود؟ و آ یکدامکد از آن یآ یا میدن

 ی ھمه یرد و منیقرار گ یادیار افراد زیروز در اخت یکآن زن در 
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 یردن آب منکا مخلوط ید؟ و آیش جمع نمایآنان را در رحم خو
 ز است؟ یرحم جا یکمردان مختلف و گوناگون در 

اح دائم را ندارند دو کعقد ن ییه تواناک یسانک یخداوند متعال برا -۵
 یید و آنان را به استعفاف و صبر دعوت و راھنماینما یم یراه معرف

ز بود یدفع شھوات جا یبرا یساعت یکاح موقت و کد اگر نینما یم
مستمندان  یز براین ینه چندانیه ھزکنمود  یم یحتما آن را معرف

ِينَ ٱ فِِف َتعۡ يَسۡ َولۡ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال منداشت،   َ�ُِدونَ  َ�  �َّ
ٰ  نَِ�اًحا ُ ٱ نَِيُهمُ ُ�غۡ  َح�َّ  .]٣٣[النور:  ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ

اح ندارند تا کن ییه تواناک یسانکنند کار یرا اخت یدامنکد پایو با«ترجمه: 
 د:یفرما یگر مید ی. و در جا»سازد یش غنیخداوند آنان را از فضل خو

ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل ا فَِمن تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  مَّ

يۡ  َملََكۡت 
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ � ُ ٱوَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل عۡ  �َّ

َ
 ُضُ�مَ�عۡ  نُِ�م� �ِإِيَ�ٰ  لَمُ أ

هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ  ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ 
َ
ُجورَُهنَّ  َوَءاتُوُهنَّ  لِِهنَّ أ

ُ
ِ  أ  ٱب

ۡ  ٍت َصَ�ٰ ُ�ۡ  ُروِف َمعۡ ل
خۡ  تِ ُمتَِّخَ�ٰ  َوَ�  تٖ ِفَ�ٰ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ 

َ
ٓ  َداٖن� أ حۡ  فَإَِذا

ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  ِصنَّ أ

َ
 ِهنَّ َ�َعلَيۡ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �

ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ٰ  َعَذاِب� لۡ ٱ ِمنَ  ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل ن ِمنُ�مۚۡ  َعَنَت لۡ ٱ َخِ�َ  لَِمنۡ  لَِك َ�
َ
 َوأ

ْ تَۡص  وا  .]٢٥[النساء: ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  ِ�ُ
ند زنان آزاد کاح کن ینتواند از شما جھت توانگرھرکه  و«ترجمه: 

 یسک ین برای. . . و ازان خودینکند از کاح که نکد یمسلمانان را پس با
 .»شما ید بھتر است براینکه صبر که از گناه بترسد و آنکاست 
عقد و ازدواج را تولد و زاد و ولد فرزندان  یخداوند متعال ھدف اصل -۶

 نموده است.  یمعرف
از ازدواج زنان اطفاء دفع شھوت است.  یاح موقت ھدف اصلکدر ن یول
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ۡ ﴿: هیبنا به آ نندگان نه کعفت طلب « .]٢٤[النساء:  ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ
د احصان یباردو ھ اح زنان و مردانکباشد، و در ن یمردود م »شھوت رانندگان

مرد ھم بستر شود و  یکه زن ھر لحظه با کنیند نه ایار نمایرا اخت یدامنکپا
 ان بداند. یپا یثواب و اجر ب یآن را دارا

اق یاق و سیو س یات قبلیبا آ .]٢٤[النساء:  ﴾ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱ َ�َما﴿  ی هیآ -۷
اح زنان عقد دائم کات گذشته بحث نیه مرتبط است و چون در آیآ

ه آن را از ک یگردد و در صورت یز به آن مرتبط میه نین آیا است
ات ین آیم ارتباط بیبحث عقد دائم خارج و به بحث عقد موقت ببر

ه فاء در کرا یات عرب است زیه آن مخالف ادبکگردد  یمنقطع م
 انفصال باشد.  یه براکنیاتصال و ارتباط است نه ا ینجا برایا

 حالل است؟ یسانکمتعه بر چه 
ز یجا یسانکه متعه فقط بر کاند  وارد نموده یادیاذبانه زکات یع روایشت

گاھیه از ضوابط و شراکاست  داشته باشند، از امام رضا  یاملک یط آن آ
ه کز است یجا یسانکشان فرمودند: متعه فقط بر یه اکند ینما ینقل م یتیروا

خبرند عقد متعه  یاطالع و ب یه از حقوق متعه بک یسانکحق آن را بدانند و 
 .)١(بر آنان حرام است؟

 ع یغه و شروط آن در نزد تشیص
 ر آن در عقد موقت معتقدند عبارتند از: کع به ذیآنچه تش

 اجرت. -۱
 مدت. -۲

 .١٤/٤٣٨ :وسايل الشيعة ٢/١٤٨ :من ال حيرضه الفقيه١- 
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 راث.یعدم م -۳
 وجوب عده. -۴

ر دو امر که امام جعفر صادق فرمودند: متعه با ذکت است یاز زراره روا
 گردد:  یز میجا

 ن.یوقت مع -۱
 .)١(نیاجر مع -۲
د یاح متعه بگوکه در نکد: بر زن الزم است یفرما یه مکت یر روایابو بصو 

 .)٢(مینما یه با شما به مدت چند روز و در مقابل چند درھم عقد موقت مک
ند از امام جعفر یفرما یشان میه اکت است یل بن فضل روایاز اسماع
د یبا احکه و وقت نیشان فرمودند: مھریدم ایاح موقت پرسکی ن صادق درباره

 .)٣(مشخص باشد
ند من به امام جعفر یفرما یشان میه اکت است یاز ابان بن تغلب روا

م بھتر یاح موقت با او را دارم به او چه بگوکه قصد نک یصادق گفتم به زن
امبر عقد یتاب الله و سنت پکاست، امام فرمودند به او بگو: شما را بنا به 

ما ارث و ورثه نباشد و روز ما ن یه در بکن شرط یم بر اینما یموقت م
ھستم و اجر و مزد  ید من به آن راضیشما خواستھرچه  مشخص باشد و

ز مشخص است. اگر زن به شما جواب مثبت داد و بله گفت یشما مبلغش ن
 .)٤(دیو مقدم ھست یاو زن شما است و شما بر آن اول

ه امام جعفر صادق فرمودند به او بگو: شما را بر کت است یاز ثعلبه روا

 ١٤/٤٦٥ :الوسايل ٢/٤٣٧ کلینی:فروع  -١

 .١٤/٤٦٥ :الوسايل ٢/١٨٨ :التهذيب٢ -

 .٢/١٨٩ :التهذيب -٣
 .٢/٤٤ :فروع کلینی٤- 
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م و یه ارث نبرکن شرط یم بر اینما یتاب الله و سنت ازدواج عقد موقت مک
 مدت و اجر شما مشخص و عده بر شما الزم گردد. 

ن آن ید عقد دائم در بین مدت صرف نظر نماییان تعیاز ب یو اگر شخص
ند یفرما یشان میه اکت است یر رواکیده است، از عبدالله بن بیدو منعقد گرد

ن یین گردد عقد موقت، و اگر تعیامام جعفر فرمودند اگر مدت در عقد مع
 ده است.ینگردد عقد دائم منعقد گرد

شان به امام جعفر صادق فرمودند من یه اکت است یاز ابان بن تغلب روا
ند: آن بر شان فرمودیم، این نمایام را متعیه اکشوم  یشرم دارم و شرمنده م

ان یشان فرمودند: اگر شما آن را بیم چگونه ایشما ضرر دارد، به او گفت
ه بر شما نفقه او الزم و عده کگردد  یدر آن صورت عقد دائم منعقد م ییننما

 گردد. یز ثابت میو طالق و ارث ن
ند به امام جعفر صادق یفرما یشان میه اکت است یاز ھشام بن سالم روا

ا ید یآ یاح موقت در مکن به عقد نییر تعیصورت مبھم و غا زن به یگفتم آ
ه در آن صورت عقد کرا یار سخت است زیشان فرمودند آن بر شما بسیر؟ ایخ

برد، به او گفتم پس من چه  یگردد و زن توسط آن ارث م یدائم منعقد م
ش را مشخص بنما و آن مقدار یشان فرمودند: روزھایرا انجام بدھم ا یارک
ن صورت نفقه و عده بر یز مشخص نما در ایرا ن یدھ یه به آن مکرا  یزیچ

 گردد. یآن الزم نم

 ع استیمان تشیان اکمتعه جزو ار
را خوب بپندارند و آن موافق ھواھا و خواھشات  یه امرک یع ھنگامیتش
امبر و یرا به پ یادیز یات جعلیحلت و جواز آن روا یآنان باشد برا ینفسان
شان یه اکت شده است یند از امام جعفر صادق روادھ یت نسبت میاھل ب

ه به رجعت و متعه اعتقاد نداشته باشد آن از گروه ما ک یسکفرمودند: 
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 .)١(ستین
اح موقت بحث کرامون نیپ یعیعالم ش یکه با کاز مباحثم  یکیدر 

ه کرم پس بر ما الزم است یث شما را بپذیات و احادیم گفتم اگر روایردک یم
بسم الله من به او گفتم پس  یا علیم آن شخص گفت یینما یرویاز ائمه پ
د تا با آنان خطبه عقد موقت را یار بنده بگذاریا خواھرت را در اختیدختر و 

م و در مقابل ھر یازدواج و سپس آنان را رھا نما یچند روز یبخوانم و برا
مرا ن و قرمز شدند و یار خشمگیشان بسیل دھم اینار تحویروز به آنان ده د

اند و شما آن را  به خباثت نسبت داده، به او گفتم ائمه آن را حالل گردانده
 د.یشمار ید و آن را ناپسند میدان یز نمیشاوندان خود جایبر خو

 اح موقتکع به نیقات تشیتشو
ث و یاح موقت سوق دھد احادکن یروانش را به سویپآنکه  یع برایتش

 یھا کتاب ب آنان ساخته و دریترغق و یتشو یرا برا یادیز یب جعلیاذکا
ات اشاره یاز آن روا ینجا به برخیه در اکاند  شان ثبت و درج گردانده نیدروغ

 شود:  یم
ند امام جعفر فرمودند: یفرما یشان میه اکت یاز محمد بن مسلم روا -۱

ل و رافت بر شما متعه را به عوض یتسھ یخداوند متعال برا
 .)٢(رات و شراب حالل گرداندندکمس

د از امام جعفر صادق یفرما یه مکت است یر بن محمد رواکاز ب -۲
روه و کار میشان فرمودند: من بسیدم ایاح موقت پرسکم نکدرباره ح
د یرحلت نما یا در حالیاز مسلمانان از دن یه فردکدانم  یناپسند م

 .٢/١٤٨ :من ال حيرضه الفقيه -١

 .١٤/٣٨ :وسایل شیعه ١٥١ :الروضة من الكايف -٢
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 مانده باشد. یمتعه ھنوز باق -سنت  یک یه بر گردن او اداک
 ليلةشان فرمودند: در شب یه اکت است یاز امام جعفر صادق روا -۳

ردند کل با او مالقات ییه جبرک یاالسراء آن حضرت در زمان
ه متعه کرا  یسانکد: من یفرما یمحمد خداوند متعال م یفرمودند: ا

 . )١(رمیگ یدم و از آنان محاسبه نمینند بخشک یم
 ییھا آب ی ه خداوند متعال به اندازهکگر نقل شده است ید یتیدر روا -۴

زد گناھان او را معاف یر یننده ھنگام غسل بر خود مک ه متعهک
ه توسط صالح بن عقبه از امام جعفر نقل ک یتید و در رواینما یم

شان یند: از ایفرما یشان میه اکن وارد شده است یشده است چن
شان یر؟ ایا خیننده اجر و پاداش ثواب دارد ک ا فرد متعهیدم آیپرس

د و یخداوند متعال متعه نما یشان فقط به خاطر رضایافرمودند: اگر 
ش یات او براکه حریلکله یزنا بداند خداوند بوس یریآن را سبب جلوگ
او حسنه، و در  یلمه براکسد، و در مقابل ھر ینو یثواب و پاداش م

سد، حتما ینو یم یکیاو حسنه و ن یمقابل ھر بار دست گرفتن برا
د، و در ینما یگناھان او را معاف م و قرابت یکیه در ھنگام نزدک

خته است گناھانش یش ریه بر موھاک ییھا آب ھنگام غسل به اندازه
ا به اندازه شمارش یدم آین لحظه از او پرسید، در اینما یرا معاف م

به اندازه شمارش و تعداد  یشان فرمودند: آریش است؟ ایموھا
 .)٢(ش استیموھا

خود  یارکات شده و فساد و زنا ین روایا ی فتهیاز زنان فاحشه فر یا عده
اء از یدامن و با حکزنان پا یاند، ول آورده یداده و به آن رو یشرع ی را جنبه

 .٢/١٤٩ :من ال حيرضه الفقيه -١

 .٢/١٤٩ :الفقيهمن ال حيرضه  -٢
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 یواقع یعیه خود را شکگر از زنان ید یا ند، و عدهینما یم یز و دوریآن پرھ
ار یدانند به خاطر مخالفت با قول حضرت عمر خود را در اخت یو مخلص م

افتند. از بشر بن حمزه  یاح موقت و متعه مکدھند و به دام ن یم گران قرارید
دارند:  یان مین بین چنیرا ا یشیفرد قر یکشان داستان یه اکت است یروا

اد و یمن قاصد فرستاد و گفت: شما از خواستگاران ز یم به سویدختر عمو
را  ه شماکنیم و از اینما یمن با آنان ازدواج نم ید ولیر من مطلع ھستیثک

اح متعه در کام ن دهیه شنکآنجایی  از یستم ولین یز راضیام ن انتخاب نموده
ه عمر یده است بر خالف نظریث حالل و توسط عمر حرام گردیقرآن و احاد

دھم، من در پاسخ او  یاح موقت را مکغام نیو به خاطر عناد و عداوت او پ
ا شوم یه را جود تا از امام جعفر صادق مسئلیگفتم اگر به من مھلت بدھ

شان فرمودند یان داشتم ایامام جعفر ب یشود، داستان را برا یار خوب میبس
شما رحم ھردو  ندارد با او ازدواج موقت را انجام بده. خداوند بر یالکاش

 . )١(دیبفرما
ند امام جعفر صادق فرمودند یفرما یشان میه اکت است یاز ھشام روا -۵

 یکات و عمرشان حتما یحه محبان ما در طول کمن دوست دارم 
 .)٢(ندیند و نماز جمعه را با جماعت برگزار نمایبار متعه نما

ند امام جعفر صادق یفرما یشان میه اکت است یاز ھشام بن سالم روا -۶
ه و یرکار یاح موقت مستحب است و بسکمردان ن یفرمودند: برا

ا برود و ازدواج موقت ننموده یاز دن یه فردکدانم  یناپسند م
 . )٣(دباش

 .١٠٠/٣٠٧ :بحاراالنوار ٢/٤٧ :الفروع الكايف -١
 .١٤/٤٤٣ :وسائل شیعه -٢
 .١٤/٤٤٣ :وسائل شیعه -٣

 

                                           



 ٦٧    افترائات تشیع بر صحابه  

ند امام جعفر صادق از یفرما یشان میه اکت یاز محمد بن مسلم روا -۷
شان یر، ایر؟ به او گفتم خیا خی یا دند؟ ازدواج موقت نمودهیمن پرس

 .)١(یین سنت را زنده نمایه اکنیا نرو مگر ایفرمودند از دن
اح کی ن ه از امام جعفر صادق دربارهکاند  ردهک یرو ادهیچنان مبالغه و ز

د یه متعه نماک یشان فرمودند: ھر شخصیه اکند ینما یت مین روایموقت چن
ه از بدنش کد خداوند متعال از ھر قطره آب غسل او یو سپس غسل نما

او استغفار و طلب مغفرت و آمرزش  یند تا برایآفر ید ھفتاد فرشته مکچ یم
 . )٢(ندین نمایامت لعنت و نفرید و دشمنان او را تا روز قینما

ند نزد امام جعفر صادق یفرما یشان میه اکت است یر روایابوبص از -۸
ات  ه از خانهک یابا محمد از زمان یشان به من گفت: ایرفتم و ا

شان فرموند چرا؟ یر، ایگفتم خ یا ا متعه نمودهیآ یا رون آمدهیب
شان یه زن باشد را ندارم، ایه مھرکرا  یگفتم بنده ھمان مقدار پول

ه به محض کدھم  دند و گفتند: شما را قسم مینار به من داید یک
 .)٣(نیکدن به منزلت متعه یرس

ند به ابوالحسن گفتم: یفرما یشان میه اکت است یروا یالسائ یاز عل -۹
ه و ناپسند یرکآن را  یه روزکنینمودم تا ا یشه متعه میمن ھم

ه ھرگز متعه کن و مقام به خداوند قسم خوردم کن ریدانستم و در ب
ه آن بر من کنیز واجب گرداندم تا ایرا ن یبر خود نذر م ویننما
را  ییز آن توانایم و االن نیه ازدواج دائم نماکل شد و نتوانستم کمش

ه از کد یا ا شما با خداوند عھد نمودهیشان به من فرمودند آیندارم، ا

 .٢/٤٧ :الفروع الكايف -١
 .١٤/٤٤٤ :وسایل شیعه -٢
 حواله باال. -٣

 

                                           



 ازدواج موقت (صیغه) و پیامدهای آن    ٦٨

از سوگند الزم  یزیچ چید برو متعه نما و بر شما ھییآن اطاعت ننما
 .)١(گردد ینم

شان به یه اکت است یروا یریاز محمد بن عبدالله بن جعفر الحم -۱۰
ه خود را کد یپرس یی شخص نوشت و از او درباره یھا نام یامام مھد

ه کنیداند و به رجعت معتقد است مگر ا یعه و متعه را حالل میش
د و به ینما یز متعه نمیست و او نین یھمسر او به ازدواج دوم راض

از  یدر بعض یبه قول خود وفادار است وله کسال است  ۱۹مدت 
د و آن ینما یشود و متعه نم یاش دور م ن ماه از خانوادهیسفرھا چند

 کا او به خاطر تریداند آ یاش م را درجه و قرب و محبت به خانواده
 ر؟ یا خیشود  یار مکمتعه گناھ

در جواب نوشتند: بر او مستحب و واجب است تا از خداوند  یامام مھد
 .)٢(ندکد و قسم خود را بشیعت و متعه نمااطا

 ستین نیزمان مع یکمتعه شده در  یها تعداد زن
ه در نزد آنان وجود ک یادیع و ثواب زیت متعه در نزد تشیبا توجه به اھم

ند یاد نمایشود را ز یاح موقت مکه با آنان نک یاند تا تعداد زنان دهیوشکدارد 
 ند. یرا جمع نما یشتریو ثواب ب

ند از امام جعفر صادق یفرما یشان میه اکت است یزراره روااز  -۱
 یا ا زنان متعه شده جزو زنان چھار گانهیدم آیی متعه پرس درباره

شان فرمودند آن زنان مستاجره یاند؟ ا ر شدهکه در قرآن ذکھستند 
 .)٣(ھزار تا از آنان را اجاره نما یھستند اگر خواست

 حواله باال. -١

 ١٤/٤٤٥ :الوسايل ١٧١ :االحتجاج للطربيس -٢
 .٢/٤٣ :فروع کافی -٣

 

                                           



 ٦٩    افترائات تشیع بر صحابه  

دم چند ید از امام جعفر صادق پرسنیفرما یه مکت است یاز زراره روا -۲
ه کشان فرمودند ھر چند تا یز و حالل است ایاح متعه جاکزن در ن

 .)١(دیشما بخواھ
ند امام جعفر فرمودند یفرما یه مکت است یاز محمد بن مسلم روا -۳

اند  ر شدهکه در قرآن ذک یا زنان متعه شده جزو زنان چھارگانه
ز ارث یشوند و از شوھران ن ین زنان طالق نمیه اکرا یستند زین

 .)٢(اند ه آنان اجاره شدهکبرند بل ینم
ند از امام جعفر صادق یفرما یه مکت است ینه روایاز عمر بن اذ -۴

شان فرمودند آنان یز و حالل است؟ ایدم تا چند زن متعه جایپرس
 ندارد.  یزان ھستند و شمارش در آن اعتبار و ارزشینکمانند 

 شده اجرت و مزد زنان متعه 
انات ازدواج موقت و کاح موقت و فراھم شدن امکل امر نیتسھ یبرا
ه در کاند  را به ائمه نسبت داده یادیز یات جعلیع روایآنان تش ی اشاعه

 شود:  یات اشاره میاز آن روا ینجا به بخشیا
ی  ند از امام جعفر صادق دربارهیفرما یه مکت است یر روایاز ابوبص -۱

ز و حالل است و در آن یشان فرمودند متعه جایدم ایاح موقت پرسکن
شتر به زن به عنوان مھر یا بیدرھم و  یکه به مقدار کاست  یافک

 .)٣(پرداخت شود
ه توسط ک یزین چیمترکدم ید از امام جعفر صادق پرسیگو یاحول م -۲

ست؟ یند چیآ یاح موقت به عقد شوھرانشان در مکآن زنان در ن

 .حواله باال -١
 حواله باال. -٢
 ٢/٤٥فروع کلینی  -٣

 

                                           



 ازدواج موقت (صیغه) و پیامدهای آن    ٧٠

 .)١(است یافکف گندم ک یکشان فرمودند یا
ه ک یزین چیمترکنند: ک یت مین روایونس از امام جعفر صادق چنی -۳

ف طعام ک یکرد یتواند قرار گ یه میاح موقت به عنوان مھرکدر ن
 . )٢(است

 ینند: زنک یت مین روایر از امام جعفر صادق چنیثکعبدالرحمن بن  -۴
د یینما کام مرا پا در نزد حضرت عمر آمد و گفت من زنا نموده

د یرس ین خبر به حضرت علیردند اکشان دستور رجم او را صادر یا
شان گفتند در صحرا ید ایردکدند چگونه زنا یشان از آن زن پرسیا

 یاعراب یکمرا گرفت و از  یدیار شدیبس یه تشنگکرفته بودم 
ز خود یدند و من نیشان از دادن آن اباء ورزیردم اکآب طلب  یمقدار

 یه به من آب نوشاند، امام علکنیم تا اار او قرار دادیرا در اخت
 .)٣(دیا ه شما انجام دادهکاست  ین ازدواجیفرمودند قسم به خدا ا

ه در ازدواج موقت کن است یع ایات تشیگر از افترائات و سخرید یکی
ام عقد شده از یبت در ایا غیه زن در صورت امتناع و یتواند از مھر یشوھر م

و ممانعت  یریل مبلغ به آن زن جلوگکد و از دادن یم نماکمبلغ عقد شده 
 به عمل آورد. 

د از امام جعفر صادق یفرما یه مکت است یاز عمر بن حنظله روا -۱
ماه منعقد  یکاح عقد موقت را به مدت کن یدم من با زنیپرس

من از او خوف  ید ولینما یه را طلب میه مھریلکم و او از من ینما یم
شان فرمودند یتوانم انجام بدھم، ا یرا م یارکو ھراس دارم با او چه 

د و به او یه او را در نزد خود نگھداریاز مھر ید مبلغیتوان یشما م

 .٢/٤٥ :فروع کافی -١
 .٢/٤٨ :فروع کافی -٢
 .٢/٤٦ :فروع کافی -٣

 

                                           



 ٧١    افترائات تشیع بر صحابه  

ل مبلغ را پرداخت کد به او ید اگر او تخلف ورزییپرداخت ننما
 .)١(دییننما

د از او امام جعفر یفرما یه مکگر از او نقل شده است ید یتیدر روا -۲
ه یبندم و از مھر یاح موقت مکماه عقد ن یکبه مدت  یدم با زنیپرس

شما  یشان فرمودند آریدارم ا یرا در نزد خود نگه م یاو مبلغ
 . )٢(دییرا منع نما ید از او مبلغیتوان یم

د به ابوالحسن گفتم یفرما یه مکت است یاز اسحاق بن عمار روا -۳
د تا گذار یبندد و در آن شرط م یاح موقت مکعقد ن یبا زن یشخص

ورزد  یام تخلف میاز ا یاو در بعض ین دھد ولکیدر ھر روز او را تم
شان فرمودند ید ایرا حبس نما یه او مبلغیه از مھرکز است یا جایآ

 .)٣(د به او پرداخت شودین باکیز است به مقدار تمیجا یآر
ند به امام جعفر یفرما یشان میه اکت است یبن احمد روا یاز عل -۴

بندد  یعقد ازدواج موقت م یبا زن ینوشتم: شخص یھا نام صادق در
را از آن پرداخت و  یده و شوھر مبلغیه مشخص گردیه در آن مھرک

شود سپس  یمانده است شوھر با او ھم بستر میگر باقید یمبلغ
ز ازدواج نموده یگر نید یه آن زن با شخصکابد ی یشوھر اطالع م

تواند مھر  یشخص ما آن یشود آ یز ھم بستر میه با او نکاست 
چ یشان در جواب نوشتند: به او ھیل ندھد، ایمانده را به او تحویباق
 نموده است.  یه او نافرمانکرا یل ندھد؟ زیتحو یزیچ

 

 .٢/٤٦ :فروع کافی -١
 .حواله باال -٢
 .٢/٤٦فروع کافی  -٣

 

                                           



 ازدواج موقت (صیغه) و پیامدهای آن    ٧٢

 ه هزاران بار باشد کنیزن ولو ا یکجواز متعه با 
ز متعه یزن را ھزاران بار ن یکتواند  یفرد م یکه کع معتقد است یتش

ده به روشنی ین عقید ایتواند با ھزاران شوھر متعه نما یز مید و زن نینما
 یکتواند  یه متعه ھمان زنا و فحشاء است و اال چگونه مکد ینما یمشخص م

 مرد ھزاران ھمسر داشته باشد.  یکا یزن ھزاران شوھر و 
ند به امام جعفر صادق گفتم یفرما یه مکت است یاز زراره روا -۱

گر او را متعه ید یپس از او شخصد و ینما یرا متعه م یزن یشخص
شان فرمودند ید ایتواند با شوھر اول متعه نما یا آن زن مید آینما یم
ه شوھر اول کن زن، زن اجاره شده است و در ھر وقت یا یآر

 . )١(دیتواند او را اجاره نما یبخواھد م
از اصحاب امام جعفر صادق  یا د عدهیفرما یه مکت است یاز ابان روا -۲

زن  یک یتواند مراتب متعدد و گوناگون یم یا شخصیدند آیرساز او پ
 . )٢(ندارد یالکشان فرمودند اشید ایرا متعه نما

د از امام جعفر صادق یفرما یه مکت است یبن جعفر روا یاز عل -۳
رد یزن را به متعه بگ یکتواند  یچند بار م یشخص یکدم یپرس

تواند او را متعه  یه او دوست دارد مک یشان فرمودند ھر مقداریا
 .)٣(دینما

 د مدت زمان متعه یتجد
مدت متعه به  یه متعه شده ولک ید متعه با زنیتجد یه شخصک یھنگام

 .٢/١٩١ :التهذيب -١
 .٢/٤٦ :فروع کافی -٢

 .١٠٩ :قرب االسناد -٣

 

                                           



 ٧٣    افترائات تشیع بر صحابه  

تواند با افزودن مھر و اجرت متعه را  یده است را داشته باشد میان رسیپا
 د.ید نمایتجد

 ید امام جعفر صادق در طیفرما یه مکت است یاز مفضل بن عمر روا
او بر ما آنچه  به من نوشت: آنچه خداوند بر ما حالل گردانده حالل و یھا نام

ه خداوند آن را بر ما کاست  ییزھایحرام گردانده حرام ھستند و متعه از چ
ه کز حالل است به ھر گونه و ھر مقدار یاند و حج تمتع ن حالل گردانده

توانند پس  یم د زن و مرد متعه شدهیید زنان را متعه نمایتوان ید میخواھ یم
 ند. یافزایاح موقت در وقت و مقدار اجاره بکان مدت نیاز پا

ه بخاطر اختصار از کنقل شده است  یات متعددیز رواین باب نیو در ا
 م. یا ردهکھا صرف نظر  ر آنکذ

 راث وجود نداردیدر متعه م
برند و شوھران  یگر ارث نمیدیکار ھرگز از کع زن و مرد زنا یدر مذھب تش

راث ھستند یبدون ارث و م -زنا -ز مانند آن یھمسران متعه شده نو 
 به آن اشاره شده است.  یادیات زیچنانچه در روا

د امام جعفر صادق فرمودند در یفرما یه مکت است یر روایعم یاز ابن اب
 . )١(شود ینم یراث جارین زن و مرد متعه شده ھرگز میب

دم: ید از امام جعفر صادق پرسیفرما یه مکت است یسار رواید بن یاز سع
ن یا بیسازند آ یراث را در عقد مطرح نمید و مینما یرا متعه م یزن یشخص

ن آن دو یراث در بیشان فرمودند میر؟ ایا خیشود  یم یراث جاریآن دو م
 . )٢(ر مشروطیا غیند یشود، برابر است آن را مشروط نما ینم یجار

 .٢/٤٧ :فروع کلینی -١

 ٢/١٩٠ :التهذيب -٢

 

                                           



 ازدواج موقت (صیغه) و پیامدهای آن    ٧٤

 ره کجواز تمتع با دختران با
گر بدون یدیکتوانند با  یه دختران و پسران جوان مکع معتقد است یتش
ه کاند  اد آور شدهیبه آن  یات متعددیند چنانچه در روایمتعه نما یاذن ول

 شود:  یات اشاره میاز آن روا ینجا به بخشیدر ا
د از امام جعفر صادق یفرما یه مکت یالحالل روا یاد بن ابیاز ز -۱

ره را متعه کتواند دختر با یم یشخص شان فرمودند:یه اکدم یشن
ارت او را زائل نگرداند تا خانواده او را سرزنش کب ید ولینما

 .)١(ندیننما
اح خود در کرا به عقد ن یزن یه فردکان دارد کسبحان الله چگونه ام

ا آن فرد ید و آید تا از شرمگاه او استفاده ننمایدر عقد با او شرط نما یآورد ول
 .ن نبرد!یارت او را از بکد و بیمانترل نکا تواند خود ر یم

ا یدند آیشان پرسیه از اکت است یحمزه روا یاز محمد بن اب -۲
شان فرمودند متعه با آنان یم اییره را متعه نماکم دختران بایتوان یم

 .)٢(دییاز شرمگاه آنان استفاده ننما یندارد ول یالکاش
از امام جعفر صادق د یفرما یه مکت است ید القماط روایسع یاز اب -۳

ش به متعه یخو یمرا بدون اذن و اجازه ول یا رهکدم دختر بایپرس
شما  یشان فرمودند آریم؟ ایتوانم با او متعه نما یا میفرا خواند آ

د، من به ییز نمایاز موضع فرج پرھ ید ولیید با او متعه نمایتوان یم
ھم باشد باز یاستفاده از فرج راض یشان گفتم اگر او خودش برایا

فرا  یز نما، مبادا زمانیباز ھم پرھ یشان فرمودند آریم ایز نمایپرھ
 . )٣(ه خانواده او را طعنه زنندکبرسد 

 .٢/٤٦ :فروع کافی -١
 .١٤/٤٥٨ :وسایل شیعه -٢
 .٢/١٨٧ :التھذیب -٣

 

                                           



 ٧٥    افترائات تشیع بر صحابه  

ق یه زنان متعه شده جزو مصادکگردد  یات به وضاحت ثابت مین روایاز ا
ُجوَرُھّن ُمْحِصنِ ﴿ :هیآ

ُ
 ﴾َن یَر ُمَساِفحِ یغَ َن یَفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُھنَّ َفآُتوُھنَّ أ

استمتاع صورت  یده ولیگرد ینجا عقد متعه جاریه در اکرا یستند زین
نگرفته است، و توسط امام جعفر صادق استمتاع ممنوع قرار گرفته است، 

ا او را به عنوان یپردازد؟ آ یه میز به آن زن مھریپس شوھر در مقابل چه چ
ه یو سخن گفتن با او مھر قدم زدن یدوست دختر انتخاب نموده و فقط برا

ه در کنیتر ا شود؟ جالب یزھا بر شوھر الزم مین چیه با ایا مھریپردازد؟ و آ یم
نجا به یه در اکروه قلمداد شده است کره مکگر متعه با دختران باید یاتیروا

 شود:  یات اشاره میاز آن روا یبخش
صادق د از امام جعفر یفرما یه مکت است یروا یاز حفص بن بختر -۱

شان فرمودند: متعه آنان یز است ایره جاکا متعه دختران بایدند آیپرس
 . )١(زنند یه توسط آن خانواده آنان را طعنه مکرا یروه است زکم

د امام جعفر از من یفرما یه مکت است یروا یر حضرمکب یاز اب -۲
 .)٢(ز نمایره پرھکر از متعه دختران باکابوب ید ایپرس

ند از امام یفرما یشان میه اکت است یبن عمرو روا کاز عبدالمل -۳
شان یز است؟ ایره جاکا متعه دختران بایدم آیجعفر صادق پرس

 . )٣(دییز نمایل است از آن پرھکار مشیفرمودند متعه آنان بس

 ه شوهر دارندک یجواز متعه با زنان
ز یجا یسکو مار که شوھر دارند فقط در مذھب مزدک یازدواج با زنان

 .٢/١٨٨ :التهذيب -١

 .٦٥ :فقه الرضا -٢

 .٦٦ :فقه الرضا -٣

 

                                           



 ازدواج موقت (صیغه) و پیامدهای آن    ٧٦

از آنان متعه و ازدواج با زنان شوھر دار را  یرویع به پیو مذھب تش است
م در یبه آن بنگر یز و حالل قرار داده است، اگر به دقت و منطق عقالنیجا

ه کشود، بل یحرمت زنان م کن مسئله به تنھا سبب ھتیه اکم یابی یم
به آن  یادیات زیدارد، در روا یان میز بین مذھب را نیا ییو رسوا ییایح یب

 شود:  یات اشاره میاز آن روا ینجا به بخشیه در اکد شده است کیتا
د از امام رضا یفرما یه مکت است یونس بن عبدالرحمن روایاز  -۱

فرد ازدواج متعه نموده است و قبل  یکه با ک یاح زنکا نیدم آیپرس
شان یز است اید جاینما یگر ازدواج مید یاز اتمام عده با فرد

 . )١(اح درست استکآن بر گردن زن است و ن فرمودند: گناه
د من از امام یفرما یه مکت است یمحمد بن راشد روا یاز فضل مول -۲

متعه نمودم و سپس در قلبم  یزن یکدم من با یجعفر صادق پرس
ه مبادا او شوھر داشته باشد و سپس پس از کش آمد ین سوال پیا

فرمودند متعه او افتم، امام جعفر صادق یق او را شوھر دار یتحق
به آن  یازی، نیق به عمل آوردینداشت چرا از ازدواج او تحق یالکاش

 . )٢(نبود
د به امام جعفر صادق یفرما یه مکت است یاز مھران بن محمد روا -۳

ه مبادا زن کنیرا متعه نموده است و او از ا یزن یگفته شد: فالن
ق یحقرد، امام صادق فرمودند چرا تکق یشوھر داشته باشد تحق

 . )٣(ز استیاح و متعه او جاکست نیق نیبه تحق یازینموده است ن
د به امام رضا یفرما یه مکت است یروا یاز محمد بن عبدالله اشعر -۴

 .٢/١٤٩ :من ال حيرضه الفقيه -١

 .٢/١٨٧ :التهذيب -٢
 .حواله باال -٣

 

                                           



 ٧٧    افترائات تشیع بر صحابه  

ه کشود  یم کوکد و سپس مشینما یازدواج م یبا زن یگفتم شخص
ست و متعه ین کق و شیبه تحق یازیشان فرمودند نیاو شوھر دارد، ا

 .)١(ز استیاو جا

 ارکجواز متعه با زنان زنا 
ا ید آید عمار از امام جعفر صادق پرسیفرما یه مکت است یاز زراره روا -۱

 .)٢(ندارد یالکشان فرمودند اشیز است ایار جاکمتعه زنان زنا
د به امام جعفر صادق یفرما یه مکت است یر روایاز اسحاق بن جر -۲

شان یم، ایمتعه نماتوانم با او  یا میاست آ یا وفه زن فاجرهکگفتم در 
ر، یاش زده است، گفتم خ ا او پرچم فسق و زنا را بر خانهیفرمودند آ

گر نقل ید یتیز است. و در روایمتعه با او جا یشان فرمودند آریا
رده باشد باز ھم متعه با او کزان یه اگر او پرچم زنا را آوکشده است 

 . )٣(ز استیجا
 یھا نام د به امام جعفریفرما یه مکت است یف روایاز حسن بن ظر -۳

به  کنیام و ا نموده که متعه را ترکسال است  ینوشتم به مدت س
فاجره و  یوجود دارد ول ییبایام در محله ما زن ز آن عالقمند شده

شان فرمودند شما با آن یم، ایتوانم با او متعه نما یا میفاسقه است آ
 .)٤(ندارد یالکچ اشی، ھیرانیم یرا م یرا زنده و بدعت یار سنتک

 

 .حواله باالا -١
 .حواله باال -٢

 .١٤/٤٥٥ :الوسايل -٣
 .حواله باال -٤
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 ز استیت گرفتن زنان جایعار
دھند به  یات را به ائمه نسبت میع آن روایه تشک یات متعددیدر روا

زان را بدون ینکز است و یت فرج و زنان جایه عارکثرت وارد شده است ک
ان یت زنان بیجواز عار یریثکات ید. در روایید متعه نمایتوان یم یاذن ول

 شود.  یات اشاره میاز آن روا یبخشنجا به یه در اکشده است 
 یدم شخصید از امام جعفر پرسیفرما یه مکت است یم روایرکاز عبدال -۱

شان یز است؟ ایا آن جایدھد آ یزش را به اجاره مینکشرمگاه 
 . )١(ز استیجا یفرمودند آر

ا یدم آید از امام جعفر پرسیفرما یه مکت است یاز محمد بن مسلم روا -۲
گران قرار دھد؟ یار دیزان خود را در اختینک یز است شخصیجا

 . )٢(ندارد یالکشان فرمودند اشیا
دم ید از امام جعفر پرسیفرما یه مکت است یسار روایاز فضل بن  -۳

ز یت فرج را جایه شما عارکنند ک یت میاصحاب ما از شما روا
ز ینک یدم اگر شخصی، سپس پرسیشان فرمودند آرید، ایدان یم

ت دھد و در یداشته باشد و آن را به اجاره و عار یا رهکبا یگرانبھا
شان یز است؟ ایا جاید آیه از فرج او استفاده ننماکد یعقد شرط نما

د ید بایاگر آن فرد از فرج او استفاده نما یندارد ول یالکفرمودند اش
 .)٣(مت او را بپردازدیعشر ق

 

 .١٠٠/٣٢٦ :االنواربحار  -١
 .حواله باال -٢

 .١٠٠/٣٢٦ :بحار االنوار -٣

 

                                           



 ٧٩    افترائات تشیع بر صحابه  

 جواز استمتاع از دبر زنان در عقد متعه
 ید به امام جعفر گفتم شخصیفرما یه مکت است یوااز عمار بن مروان ر

با شما متعه  ید: من به شرطیگو ید و او میآ یاح متعه مکن یبرا ینزد زن
تلذذ  یتوان یگر میان دکو از محل و م ییه از فرجم استفاده ننماکم ینما یم

د و از یت نماید آن شرط را رعای، امام جعفر فرمودند آن فرد باییحاصل نما
 .)١(دیاستفاده ننما -فرج  -قبلان کم

 .٢/٤٨ :فروع کافی -١

 

                                           





 
 

 

غه یشور در مورد صکمصاحبه با چند نفر از نقاط مختلف 
 ه توسط مترجم انجام گرفته استک

غه) سوال یشود نظر شما را راجع به ازدواج موقت (ص یخانم م -س
 نم؟ ک

نم کد سفره دلم را باز ینکن یارکد، ینکزحمت از من سوال ن یآقا ب -ج
نم، خانم ک ید. با سماجت سوال میرا ندار یین حرفھایدن چنیرا طاقت شنیز

ند از او مجددًا ینش یم یگریت دکمین یشود و رو یت بلند مکمین یاز رو
 ست؟ یغه) چینم خانم نظر شما نسبت به ازدواج موقت (صک یسوال م
 د؟ ینک یخودتان را معرف اول

پلم و در یالت دیتحص یدارا ۱۳۵۸ن تھران متولد کاھل و سا –دا یمن ل
 یم و دو برادر، زندگیردم دو خواھر بودک یم یمتوسط زندگ یا خانواده

سرسخت بودند  یمذھب یلیام خ م و در ضمن خانوادهیداشت یخوب و راحت
ه در کردم کدا یدست پ ینیتب دک یسر یکه به کرستان بودم یسال آخر دب

نوشته بود و از ثواب  ییزھایغه در آن چیھمان ص یعنیمورد ازدواج موقت 
 یرده بود اتفاقًا روزکدر مورد متعه و مساله متعه ذھن مرا به خود مشغول 

ه با کردم کن برخورد یمت یلیجوان خ یکه به کآمدم  یاز مدرسه به خانه م
ار چند روز انجام کن یدادم ات نیمن اھم یرد ولکمن حال و احوال 

رد به او گفتم کروز جلو مرا گرفت سپس نام مرا سوال  یکگرفت خالصه  یم
ست در پاسخ به من گفت یدم اسم شما چیدا است من از او پرسیاسم من ل

 یرد با خود گفتم جوانک یشان از من خواستگاریار است ایاسم من اسفند
ار از من جدا یه غروب بود اسفندند اوست خالصکنده مرا خوشبخت یه در آک

 



 ازدواج موقت (صیغه) و پیامدهای آن    ٨٢

ار را یردم و به خانه رفتم. در روز بعد اسفندک یشد و من از او خداحافظ
م یدھ یم متعه را انجام میه با ھم محرم شوکنیا یدم او به من گفت ما براید

 یبه حاج آقا موسو یم روحانیرفت یروحان یکش یار پیمن ھمراه با اسفند
ه خانواده من کمزبور گفتم  یروحان یخود را برا یمعروف بود من ماجرا

ا ید بفھمند، آیبند ھستند، پدر و مادرم نبایپا یلیت خیثینسبت به آبرو و ح
 یندارد، ول یالکد اشیواھ یشان گفتند اگر خودتان میز است ایغه جایص

رد و ک یت را جاریغه محرمیشان صید، ایبا ھم نداشته باش یتماس جنس
نداشته باشد، پدر و مادر  یه با من تماس جنسکار گفت یمجددًا به اسفند

ار یار از ماجرا باخبر نبودند، البته پدر و مادر اسفندیمن و پدر و مادر اسفند
داشت در  یار در تھران خانه مجردیردند اسفندک یم یدر شھرستان زندگ

 م بعدھا منیداشت یا محترمانه یلیخ یار با ھم برخوردھایل من و اسفندیاوا
نترل را از ما ک یم حس شھوانیشد یتر میکبه ھم نزدھرچه  اریو اسفند

ار یمن و اسفند یم دوستیغرق شد یگرید یایار در دنیربود، من و اسفند یم
ار حامله شدم پس از یپنبه و آتش بود سرانجام من از اسفند یھمانند دوست

اچار از خانه شتنم را داشتند به نکدند قصد یام ماجرا را فھم ه خانوادهکنیا
 مارستان وضع حمل نمودم. یردم و در بکفرار 

 ست؟ یغه چید حاال نظرتان نسبت به صیببخش -س
 یبه سو یراھ یعنیغه یانجام زنا، ص یبرا یراھ یعنیغه یص -ج
 . یبدبخت

 دھد؟  یشگاه نمیپناه به شما آسا یب یکمگر دولت به عنوان  -س
ه در ک یدولت از ھر زن و دختردھد اما خود ماموران  یبله قرار م -ج

 یه زندانک یزمان یند و حتینما یم یباشند فقط استفاده جنسھا  آسایشگاه
 زندان با من عمل زنا را انجام دادند.  یکن درجه یشدم مسئول

ھا  نید اینک یمشاھده م ھا پارک عالف را در یھا زن ن ھمهیحاج آقا ا

 



 ٨٣ مصاحبه با چند نفر از نقاط مختلف کشور در مورد صیغه...

ب اسالم را یه فرکمن ھستند  ھمانند من و بدتر از یا آواره ییھا زن ھمه
ر کج است من فیرا یه در آن شھوترانکاست  ین چگونه اسالمیاند ا خورده

م یه براک یالتکنباشد، من به علت مش ییزھاین چیھود ھم چنینم در ک یم
 د؟ ینک یاست متنفرم شما باور میمرد در دنھرچه  م ازیش آمده اگر بگویپ

 عه یمصاحبه با چند تن زن ش
الت امروز ازدواج کد با شما راجع با مشییفرما یسالم: اجازه مخانم 
 داشته باشم.  یغه) از شما سوالیموقت (ص
 ندارد.  یالکاش -خانم

 د.یح دھیغه در جامعه توضیزن از ص یکحاج خانم به عنوان 
ز دچار یردن مسلمانان، و من نکنابود  یبرا یا لهیوس یعنیغه یخانم: ص

 ام. شدهسه  شوم ین دسیا
 د.یینما ید اول خودتان را معرفیح بدھیشتر توضیخانم: ب

شوھرم در جنگ  ۱۳۵۹ن گرگان در سال کاھل و سا -م -نبیمن ز  -۱
سال بعد  یکنداشتم  یدم فرزندید شد و من از ھمسر شھیران و عراق شھیا
ان ازدواج موقت و یجیتوانند با بس ید میه ھمسران شھکه دستور رھبر بود ک

آن مرد  یھم بود ازدواج متعه انجام دادم بعد از چند مدت یجیبس یبقول
رم، فرزندم یفرزندم شناسنامه بگ یرفت و من به ھزار زحمت توانستم برا

شود و آن جوان با  یرضا آشنا میبه نام عل یاست او با جوان ۱۳۶۰زھرا متولد 
رضا یله پدر عکدخترم زھرا آمدند و گفتند  یش به خواستگاریمادرش و عمو

رضا یاب پدر علیدر غ ینند مراسم خواستگارک یم یشور زندگکدر خارج از 
 ینده برگزار شد شب عروسیچند ماه آ یصورت گرفت و مراسم عروس

 ر شده بود. ید یلیگر خیه دکشدم  یانیرضا و زھرا متوجه جریعل
 د؟ یشد یزیشما متوجه چه چ
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ه زھرا با برادر خودش کد متوجه شدم یگو یه میپر از گر یزن با چشمان
 نم. یب یع مین جنابت فجیرده و من خود را مسبب اکازدواج 

 ست؟ ینم نظر شما نسبت به ازدواج موقت چیحاال خانم بگو بب
 . کزنا با مدر یعنیدگاه من ازدواج موقت یاز د

 دانشگاه  یکمصاحبه در 
 ست؟ ید نظرتان در مورد متعه چیخانم ببخش -س
ن مشھد ھستم، به نظر من کبا اھل و سایز یھنرھا یمن دانشجو -ج

ار ین عمل بسیباشد و ا یر و اھانت به زنان میظلم و تحق یکن مسئله یا
 با زنا ندارد.  یچ فرقیزشت و ناپسند است و ھ

 د؟ یغه موافق ھستید شما با صیآقا ببخش -س
ت کن مملیساز ا ندهیو آ یمیش یدانشجو یکر بنده به عنوان یخ -ج

شود و اھانت  یم یادیز یھا ه سوء استفادهین قضی مخالفم چون در اامالک
دگاه یآورد و از د یدر جامعه به وجود م یادیز یبند و بار یست و بھا خانم به

 است. ینند جعلک یغه از ائمه نقل میلت صیه در فضکرا  یثیمن احاد

 



 
 

 

 صله با شماستیقدر حاال ف یز و گرامیخواننده عز

در اسالم وجود داشته و حائز ثواب و  یم شرعکح یکه کن است کا ممیآ
خود  یانجام دادن آن را برا ینند ولکد کیباشد و ائمه بر آن تا یانیپا یاجر ب
در اسالم  یزین چیال ھمچنکشاوندان خود عار بفھمند؟! حاشا و یو خو

ش یر بیفراگ ییایح یو ب کبا مدر یزنا یکجز » غهیص«ن یوجود ندارد و ا
داشت ائمه و بزرگواران به آن مبادرت  یم یغه اصل و اساسیست اگر صین
 ست. یغه ثابت نیاز ائمه صیک  ھیچ ه ازکدند حال آنیورز یم

ع آن را یه اھل تشکاست  یبھتان بزرگ یکن یا هکست ین کیلذا ش
از آن » ائمه«ھا  ه آنک یاند در حال ده و به ائمه بزرگوار نسبت دادهیتراش

 باشند.  یبوده و م یزار و بریب
رخ  یه اشتباھکام  دهیوشکص تا حد توان خود یبنده در ترجمه و تلخ

د ینکد و دعا یبنده بداند آن را از یبر خورد یبا اشتباھ ییندھد باز ھم اگر جا
 د. یت بفرمایخداوند از استمرار بر اشتباه و گناه، ما را نجات عنا

ن و یعموم مسلم یقت برایاظھار حق یام فقط برا ه برداشتهک یقدم
عت سالم دارند یه طبک ییباشد تا آنھا یع میبرادران و خواھران تش ییراھنما

افته و از یقت را دریو حقرند راه درست یگ یار مکو از نعمت عقل درست 
 رانان خود را نجات دھند. چنگال شھوت

ه به اصل کنم ک ینان خاطر شما را دعوت میاطم یز برایخوانندگان عز
رده است، کن یپرداز سنده افتراءیه نوکد یع مراجعه نموده و بدانیتب تشک

ھا  آنسندگان یفر نوکد ینند پس باک یرا قبول نم ھا کتاب عه امروز آنیاگر ش
 ست. ین یعه شدنیار ھرگز از شکن یند و ایھا اظھار برائت نما را اعالن و از آن

ھا  عه است و آنین خرافات از اصل مذھب شیه ھمه اکد یلذا خوب بدان
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ه خداوند خودش کد یباش یبر آن معتقد و مفتخر ھستند پس منتظر روز
 د.یصله نماین حق و باطل فیب

 د آن روزیبه ام
 .۲۵/۱۱/۸۱ رادمھر یمرتض
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