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  :تقديم مترجم

  
هاي بنيانگذاران  مي زنان مظلوم شيعه كه فريب دسيسهتقديم به تما
  . ندا هشيعه را خورد

پدري  رگ تقديم به يگانه فرزندم نويد كه چون يتيمان دست نوازش
  . بر سر ندارد

و تقديم به حاميـان صـلح و مبـارزان در راه آزادي عليـه خدنـه و      
  . بنياد تراشان بي خرافات مذهب
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D  C  B       A  
  

  جممقدمه متر
  

ن كنـت مـن الضـالني أالرصـاط املسـتقيم بعـد  إىلهللا الـذي هـداين  احلمد
نبيـاء واملرسـلني حممـد وآلـه وصـحبه سيد األ والسالم عىل ةاملرشكني والصال

 . ما بعدأ. مجعنيأ
انسان يگانه موجودي است كه از بدو تولد خويش به دنبال حقايق 

سـالم متولـد   و خداشناسي است و در همان ابتـدا بـر فطـرت سـليم ا    
گــردد و ســپس از رشــد و تكامــل عقالنــي در مقابــل حقــايق و  مــي

هاي اسالمي و مـذهبي سـر تعظـيم و كـرنش در مقابـل ذات       واقعيت
ي شـيعي  ا همـن نيـز كـه در خـانواد     ،آورد باريتعالي فرود مـي  ثاحادي

مذهب متولد شده بودم و از همان دوران طفوليـت و كـودكي بنـا بـه     
هـاي علميـه تشـيع مـذهب،      هر مكتب و حـوز سفارش پدر و مادرم د

مشغول تحصيل بودم هميشه سعي داشتم تا حقايق اسالمي را با داليل 
سـال   12هللا پـس از  ا و منطق اسالمي و عقالني بپذيرم كـه بـه حمـد   
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تحصيالت در حوزه علميه قم و با داشـتن مـدرك دكتـراي دانشـكده     
سالمي خـويش  علوم پزشكي شهيد بهشتي توانستم حقايق تاريخي و ا

اساس  بنياد و بي تراشان بي و از منكرات و بدعات مذهب. را پيدا نمايم
بـرادر و خـواهر   ! به سـوي هـدايت و رسـتگاري راهيـاب شـوم آري     

من همان مرتضي رادمهر روشنفكر و دانشمند شـيعه مـذهب    ،مسلمان
بودم كه پـس از شـناخت عرفـان و راه حـق، مـذهب اهـل سـنت را        

شق و فريفته شدن و از اوهامات و خرافـات خـود   انتخاب و به آن عا
ي مذهب تشيع رويگـردان شـدم و اينـك بـه شـما عزيـزان و        هساخت

نمايم تا راه اهل سـنت و حقيقـت را    سروران خواننده نيز سفارش مي
بــدعات و  ،فريبــي دســت برداريــد انتخــاب و از خــودفريبي و عــوام

ترين آنها  هي عهدخرافات مذهب تشيع بسيار زياد و گسترده هستند ول
  : عبارتند از

ارتكاب شرك و توسل به اموات و مرقـدهاي خـود سـاخته و     -1
  . جعلي ائمه و اولياء

هـاي   هتقيه فريب، نيرنگ با آن و سلب اعتماد از سخنان و گفتـ  -2
  . انبياء، ائمه و امت اسالمي
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بدبيني و اعتماد نداشتن به صحابه و دشمني و عداوت با ياران  -3
  . ص هللارسول ا

  . و ائمه ص جعل احاديث و روايات و نسبت آنان به پيامبر -4
  . متعه و ازدواج موقت و جعل احاديث در فضيلت و ثواب آن -5
. . . هاي زنجير زني و  هزني و راه انداختن دست هبر پا داشتن سين -6

  . در ماه محرم و عاشوراي حسيني
  . بيزاري از آنان لعن و نفرين صحابه بر روي منابر و اظهار -7
انتظار ظهور مهدي و اعتقاد بر تولد و غيبت صـغري و كبـري    -8

  . حضرت مهدي و ارتباط نائبان و كاتبان وي با او
رسي و شـفا حاصـل نمـودن توسـط ائمـه و صـلحاء در       فرياد -9

  . مصاحب و مشكالت
  . عصمت ائمه و اهل بيت -10
   .ي او هسال 25غصب خالفت حضرت علي و سكوت  -11
  . كاتهام به مادر مومنان همسر گرامي رسول اهللا عايشه  -12

هـا   هي الهي سعي شده است كه در كليه اين زمينـ  هكه به حول و قو
هاي متعدد و گوناگوني ترجمه و به رشته تحرير در آورده شـود   هرسال
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و در اختيار عموم عزيزان و سروراني كه در پي رسـتگاري و هـدايت   
باشد كه او سبحانه وتعالي توسط آن به بنده قوت  هستند قرار گيرد تا

  . قلب و به خوانندگان راهي به سوي حق و حقيقت راه گشايي نمايد
  به اميد آن روز

  مرتضي رادمهر  
  . 81پاييز  28/8/81
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  مقدمه عالمه نظام الدين محمد اعظمي
  

توعـد مرتكبـه حل النكاح, وحرم السـفاح, وأهللا رب العاملني,  احلمد
 عـىلوحممد بن عبداهللا سيد ولد آدم  والسالم عىل ةذاب املهني والصالبالع

الثقات املتقني القائل صـلوات اهللا  ةصحاب الربرأآله الطيبني الطاهرين و
  .»منؤهو مال يزين الزاين حني يزين و« :و سالمه عليه

مسئله نكاح و ازدواج موقت يكـي از مسـائل پـر مـاجرا و      :اما بعد
الي است كه امروزه پيرامون آن بـه گفتگـو مباحثـه    مباحث بسيار جنج

هزاران  -در كشور ايران -پردازند كه پس از به كار آمدن روحانيت مي
 -ي تحرير در آمده اسـت  هي عقايد تشيع به رشت كتاب و رساله درباره

نظران  چگونه آنان اين كارها را رايج نگردانند در حالي كه آنان صاحب
آنان در اين  -و حاميان مذهب تشيع هستند و به اصطالح روشنفكران

حيايي كامـل بـه زنـا و فحشـا و      ها به صراحت و با بي هكتابها و رسال
اند و به نام نكـاح   هي شرعي داد هدهند و آن را جنب منكرات دعوت مي

ي فضـايل و ثـواب آن نيـز     هند كه دربارا همتعه و موقت نامگذاري كرد
دهنـد   نسبت مـي  ص و پيامبر اكرماحاديث جعلي بسياري را به ائمه 
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اينان براي توجيه جوانـان و مـادران مسـلمانان داليلـي      -اعاذنا اهللا منه
  : همچون

  . نكاح موقت جزء ضروريات ديني است »1«
چنـگ  . . . راهي به سوي نكـاح دائمـي و هميشـگي اسـت و      »2«
ند كه حرمـت آن را بـه خليفـه دوم    ا هروي نمود هزنند، و چنان زياد مي
اب نسـبت داده و او را  ر بـن خطـ  سلمانان اميرالمومنين حضرت عمم

ي بسيار سنگين  هند، اين كلمه، كلما همورد طعن و نفرين خود قرار داد
و بزرگي است كه آنان آن را از دهان خود خارج نمـوده و آن چيـزي   
نيست بجز دروغ و بهتـان كـه بـه خليفـه دوم مسـلمين آن را نسـبت       

عزيـزم و بزرگـوارم جنـاب محمـد مـال اهللا      هر و خوابرادر . دهند مي
هـاي آن را كـامالً در كتـاب بيـان      مولف اين كتاب افترائات و تهمـت 

هاي آنان نيز پرداختـه اسـت    نموده و سپس به پاسخ شبهات و پرسش
گانه رهبر انقالب اسالمي كـه   هوي به پاسخ داليل بسيار مسخره و بچ

ت نيـز پرداختـه اسـت،    در كتاب كشف االسرار آن را درج كـرده اسـ  
همان ديدگاه و نظريه پيامبر اكـرم    ديدگاه حضرت عمر بن خطاب

است كه آن را بنا به روايات و مسـانيد صـحيح و درسـت اهـل      ص
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نـد، سـپس وي افترائـات و    ا هدر سال خيبر بيان نمـود  -سنت و تشيع
تشيع بر بعضي از صحابه از قبيل عبداهللا بن عباس، عبـداهللا   يها بهتان
عمـر و پـدران ايـن دو بزرگـوار را نقـل و بـه نقـد و بررسـي آن          بن
پردازد و در باب سـوم تحريـف صـريح و آشـكار تشـيع پيرامـون        مي

ــه   ــير آيـ ــيح و تفسـ Z  ]  \     [  ^  _  } : توضـ
`z) .كسي كـه مباحـث ايـن كتـاب را آن      ،پردازد مي .)24: النساء

وقت اشاره نمـوده  بابي را كه در آن به پيامدهاي ننگين و شوم نكاح م
و هر برادر و خـواهر شـيعي را بـه خوانـدن ايـن      . است مطالعه نمايد

كتاب تشويق و ترغيب نمايد و پـس از خوانـدن آن مطالـب و بـدون     
گونه تعصب مذهبي از خود بپرسد آيا خود او براي عمـل نكـاح    هيچ

شود و آيا آن را براي خواهر، دختـر و خويشـاوندان    موقت راضي مي
دانـد؟ بـدون شـك بـرادر عزيـزم       د جايز و تقرب الهي مينزديك خو

جناب آقاي ابو عبدالرحمن ايـن مسـئله را بسـيار جالـب و دلچسـب      
توضيح داده است و بوسيله آن كفر دشمنان اسالم را شكسـته و آتـش   
سوزان آنان را خاموش و تا روز قيامـت آنـان را گنـگ و الل سـاخته     

توانند سخن بگويند، عالوه  مياست كه تا دميدن صور اسرافيل هرگز ن
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بر داليل استاد بزرگوار بر حرمت متعه داليلـي را بنـده نيـز بـه طـور      
  . نمايم خالصه و فهرست وار عنوان مي

والَّذينَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَ إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَـت  ﴿آيه 
لُومرُ مغَي مفَإِنَّه مانُهمونَ أَيـادالْع مه كفَأُولَئ كذَل اءرتَغَى ونِ ابينَ فَم﴾ 

دليل واضح و روشني است بر حرمت نكـاح موقـت، ايـن آيـه فقـط      
گيـري   هبيانگر حالل بودن زوجه و ملك يمين است و استمتاع و فايـد 

دارد و پر واضح است كـه عقـد نكـاح     از غير اين دو را حرام بيان مي
شود و داليل آن  عه هرگز جزو زوجه محسوب نميموقت و ازدواج مت

  : عبارتند از
و آرامـش و اطمينـان    »دوستي«خداوند زوجه را محل مودت : اوالً

خاطر و راز دار مرد معرفي نموده اسـت و آن كسـي كـه خـود را در     
ي  همدت يك ساعت يا چند ساعت و چنـد روزي در اختيـار و اجـار   

مـش و اطمينـان بـر آن وجـود     دهد هرگز مـودت و آرا  مردي قرار مي
ومنْ آياتـه أَنْ  ﴿: فرمايد ي ازدواج چنين مي هندارد خداوند متعال دربار

ا       هــكُنُوا إِلَيتَساجـاً لوأَز ـكُمـنْ أَنْفُسم و در جـاي ديگـر    ﴾خَلَقَ لَكُـم
ي و ا هكه ازدواج موقت و زنان اجار -﴾وجعلَ بينَكُم مودة﴿ :فرمايد مي
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  . گيرند ي هرگز مصداق اين آيه قرار نميا هعمت
نـد  ا هزناني كه به صورت نكاح موقت در عقـد نكـاح در آمـد   : ثانياً

برند و اين دليلي واضـح   هرگز از شوهران و شوهران از آنان ارث نمي
شـوند واال   و روشني است كه آن دو، زوج و زوجه شرعي گفتـه نمـي  

  . شد آيات ميراث بايد آنها را شامل مي
زني كه به صورت نكاح موقت در عقد نكاح در آمـده اسـت   : ثالثاً

استفاده  »فرج«تواند شرط قرار دهد كه زوج از زوجه در محل قبل  مي
ننمايد در حالي كه در نكاح دائم هرگـز ايـن شـرط اعتبـار و ارزشـي      

نسـاؤُكُم  ﴿: فرمايـد  ي پيرامون آن ميا هندارد و خداوند متعال نيز در آي
زنـان شـما كشـت زار شـمايند     «. ﴾لَكُم فَأْتُوا حرْثَكُم أَنَّى شئْتُمحرْثٌ 

  .»خواهيد بياييد به كشت زار خويش به هر روش كه مي
عدتي كه براي نكاح موقـت بـرادران تشـيع بـه آن معتقـد و      : رابعًا

ند نيست ا هاند هرگز مانند عدت زناني كه به صورت دائم عقد شد قائل
يگر است كه نكاح متعـه و زنـاني كـه بـه آن مبـتال      و اين نيز دليلي د

ولي افسـوس   ،دهند ند بغير از زنا و فحشا كار ديگري انجام نميا هشد
  . فهمند كه اين قوم نمي
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شود كه اختالف ما با تشيع اختالف فرعـي و   و در پايان يادآور مي
 ،تـر از ايـن اسـت    جزيي و يا فقط فقهي نيست بلكه اختالف ما عميق

  : در اصول و عقايد است كه اهم آن اختالفات عبارتند ازاختالف 
 ،گويند قرآن تحريف، تنقيص، تبديل و تغيير يافته است آنان مي -1

إِنَّا ﴿ولي ما معتقديم كه قرآن هرگز تحريف نشده است و دليل آن آيه 
كرديم و بـي  همانا ما قرآن را نازل  ﴾نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ

  . شك نگهدارنده آن هستيم
بعد  -به استثناء بعضي ص گويند اصحاب آن حضرت آنان مي -2

و در امانـات و ديانـات خيانـت     ،از وفات آن حضـرت مرتـد شـدند   
نـد  ا هو معتقدند كه از همه صحابه خلفاء ثالثه بيشتر نقش داشت ،كردند

داننـد   تر مـي  را مبغوضند لذا از همه آنان ا هتر بود هو از همه آنان گمرا
 -كه اصحاب آن حضرت بهترين افراد و خيـر البشـر  . ولي ما معتقديم
نـد و دليـل مـا بـر ايـن      ا هند، دروغ و بهتاني را نبستا هبغير از انبياء بود

اء    ﴿مدعي آيه  مـحلَـى الْكُفَّـارِ رع اءدأَش هعينَ مالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم
منَهيستا ﴾ب .  
انـد و   گانه معصـوم و عـالم الغيـب    هآنان معتقدند كه ائمه دوازد -3
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شـود جـامع و كليـه علـوم مالئكـه، انبيـاء و        جبرئيل بر آنان نازل مـي 
ند كه هيچ امر و چيـزي  ا هآنان داراي علم گذشته و آينده بود ،اند رسل

ها و فرهنگ و گويشـهاي   از آنان مخفي نبوده است و آنان جميع لغت
  . و زمين از آن آنان است ،ندا هدانست را مي جهان

  : نويسد جناب آقاي خميني در كتاب الحكومه االسالميه چنين مي
ائمه داراي مكان و منزلتي هستند كه هيچ ملـك مقـرب و پيـامبر    (

گانه ماننـد بقيـه    هو ما معتقديم كه ائمه دوازد ).ندا همرسل به آن نرسيد
نـد كـه برخـي از    ا هگونه فرقي نداشـت  هيچ ند و با بقيها هانسانها بشر بود

نـد و در بـين   ا هآنان فقيه و برخي عالم و دانشمند و برخي خلفاء بـود 
ند و مـا از آنچـه كـه    ا هند كه به اين منزلت نرسيدا هآنان نيز كساني بود

نمـاييم و   ند نيـز نهـي مـي   ا هند و از آن نهي كردا هائمه از آنان بيزار بود
را كـه در وجـود آنـان نبـوده اسـت نسـبت        هرگز به آنان آن چيـزي 

  . دهيم نمي
 ،ترين اختالفات در بين تشيع و تسنن همين اختالفات بودنـد  هعمد

ولي نكاح موقت يكي ديگر از اختالفاتي است كه براي عقايد ننگـين  
هاي صحابه را به  هند كه بوسيله آن چهرا هو شومشان به آن متوسل شد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الشيعة واملتعة
 

17 

ي آن  هدار نمايان نمايند كه هم هيحخواهند كريه و جر زعم خويش مي
افكار و عقايد از شيطان لعين و ابليس رجيم و شهوات نفساني نشات 

  . گرفته است
   .اعاذنا اهللا و اياكم منه

  نظام الدين محمد االعظمي
  م15/1/1986بغداد 
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  مقدمه مولف
 

ــــــربين ــــــاح َأْخ ـــــــا ص  أال ي
ــــْن قــــال  حــــالل هــــي: وَم

ــــــــــبُّ  ـــــــــَذْبُتْم ال حيـِ  اهللاّ َك
ــــــر ـــــــاِن يف ُطْه ــــــا زوج  هل
 إذا فـارَقـــــــــــها هــــــــــــذا
 فِهـــــي مــــــن ُكـــــّل إنســـــانٍ 

 

ـــة ــــي املُتع ـــَل ف ـــد قي ـــام ق  ب
ـــة ـــال يف الّرجع ـــد ق ـــن ق  كم

 ه اِخلدعـــــــةيشــــــبشــــــيئًا 
ـــــْبعة ــــــا َس ـــــٍر لـه  ويف ُطْه
ـــــــة فع ـــــــا ذاك بالشُّ  َأَخْذهـ
ــــة ــــا متع ـــــي َرمحه ــــا فـ  هل

گفته شده اسـت  ) صيغه( ي متعه هاي مرد خردمند به آنچه كه دربار
و كسي كه گفته آن حالل است همانند كسي است كـه در   .مرا خبر ده

دروغ گفتيد، خداوند چيزي را  .)اعتقاد به رجعت داشته(رجعت گفته 
زن (او . كه با خدعـه و نيرنـگ شـباهت داشـته باشـد دوسـت نـدارد       

 .در يك طهر دو شوهر دارد و در طهري ديگر هفت شـوهر ) اي هصيغ
حـق  «رها كند آن ديگـري بـا شـفعه    ) يا هزن صيغ(ين يكي وقتي كه ا
يغه كه بـا او صـ  (پس اين زن از هر انساني  .گيرد آن را مي »همسايگي

  .در رحمش يادگاري دارد) كرده
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للعـاملني  ةاملبعـوث رمحـ والسالم عـىل ةهللا رب العاملني والصال احلمد
 . ما بعدأيوم الدين  إىلآله وصحبه ومن اتبع هداه  عىلو

نكاح موقت يكي از مسائل اختالفي و جنجـالي بـين مسـلمانان و    
اهل تشيع است كه در طي احاديث صحيح و آيات مختلفي حرمت آن 
به اثبات رسيده است و تا روز قيامت نيز بنا به همان روايات و آيـات  
حرام گرديده است، ولي اهل تشيع احاديث و روايات جعلـي و خـود   

نـد كـه بـه وسـيله آن     ا هامبر اكـرم نسـبت داد  ي را به ائمه و پيا هساخت
نمايند كه به غير  اكاذيب و روايات جعلي حلت و جواز آن را ثابت مي

از زنان زناكار و بداخالق هيچ زن ديگـري قـادر و حاضـر بـه انجـام      
 شود، صحابه بزرگوار و تابعين گرانقـدر آن حضـرت   چنين كاري نمي

و اقوال زرين آنان نيـز در  ند كه نظريات ا هبه حرمت آن قائل بود ص
تاريخ و كتابهاي معتبر درج گرديده است، ولي روافض به خاطر اتباع 
شيطان و شهوات نفساني، آن نظريات و روايات را ناديـده گرفتـه كـه    
مذهب آنان بر گرفته از مذاهب و اديان مختلـف اسـت كـه بـه طـور      

ست توان گفت مذهب تشيع مذهبي مخترع و خود ساخته ا خالصه مي
كه اصل و نسب ندارد، تشيع تنها به وضع و جعل روايات جعلي اكتفا 
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ند بلكه پا را از آن نيز فراتر گذاشته و نظريات جعلـي و خـود   ا هننمود
ند كـه بـراي   ا هي را به صحابه بزرگوار و جليل القدر نسبت دادا هساخت

قانع نمودن خوانندگان آن نظريات و روايـات منـابع و ماخـذ جعلـي     
را كه هرگز در آن كتابها ماننـد آن روايـات و نظريـات يافتـه      ديگري

  . ندا هشود را نيز نقل نمود نمي
ي است كه پس از روي كار آمـدن روحانيـت تشـيع در    ا هاين حرب

كه بـه طـور نمونـه و     - كشور ايران به كثرت از آن استفاده مي نمايند
  : توان به نمونه هاي زير اشاره كرد مثال مي

لت و جواز متعه صيغه كه از كتاب سنن ترمذي آن را روايت ح) 1
  . نمايند نقل مي

و محمد تقي الحكـيم   ،در كتاب متعه فكيكيسخن دروغين را، ) 2
و عبدالحسين شرف الدين در كتاب المسائل  ،در كتاب الزواج الموقت

يـابيم كـه طعـن بـر      ند، اگر به دقت بنگريم در مـي ا هالفقهيه نقل نمود
ل مهم و اساسي مذهب تشيع است كه به وسـيله آن  صحابه جزء اصو

دهند، آنچـه در ايـن صـفحات     سابق و عملكرد را مورد انتقاد قرار مي
خوانيد سخنان و جمالتي است كه در رد بـر نظريـه، خمينـي كـه      مي
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مدعي جواز صيغه است و معتقد است كه حضرت عمر بـن الخطـاب   
ل كـرده را اعـالم   حرمت نكاح موقت پس از اينكـه پيـامبر او را حـال   

دانـد كـه    ننموده است، با وجود اينكه خميني به حقيقت و واضح مـي 
نكاح موقـت در شـريعت اسـالمي جايگـاهي نـدارد و آن از البـالي       
روايات تشيع و نظريات ائمه به اين نظر رسيده است ولي از كليـه آن  

اش از  ي خـويش و ازديـاد محبوبيـت    هروايات براي حفظ مقام و رتبـ 
نمايد او نـه تنهـا بـه سـلف صـالح       پوشي مي آن روايات چشم ي ههم

اهانت نموده است بلكه رهرو راه كساني بـوده اسـت كـه بـا صـحابه      
ند كـه همچـون خـوارج خـود را     ا همخالفت و دشمني سرسختي داشت

پندارند، اسالف امـت اسـالمي در دوران    مسلمان و صحابه را كافر مي
بسـتند بـه طـور كلـي دفـاع       ن مـي خود از صحابه و افترائاتي كه بـر آ 

پرداختند كه به طـور نمونـه    نمودند و به نقد و بررسي افترائات مي مي
ولـي خمينـي در    ،توان به مسئله متعه و ازدواج موقت اشـاره كـرد   مي

مسـئله متعـه را يكـي از     117-118كتاب كشـف األسـرار در صـفحه    
نـين  شـمارد وي چ  مخالفات حضرت عمر بن الخطاب با قرآن بر مـي 

  : نويسد مي
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نكاح موقت به اجماع مسلمانان در زمان پيامبر تا وفات وي جايز (
و حالل بود و توسط هيچ ناسخي منسوخ نگشته است و از حضـرت  

: فرمايـد  جابر بن عبداهللا در صحيح مسلم نقل شده است كه ايشان مي
نموديم  ما در عهد رسول اهللا و دوران خالفت حضرت ابوبكر متعه مي

مر آن را حرام گرداند و از آن نهي كرد و از حضرت عمر نقـل  ولي ع
دو متعه در زمان رسول اهللا  :شده است كه ايشان بر روي منبر فرمودند

نمـايم آن دو   ند كه من از آن دو نهي و بر آن معاقبه و عتاب مـي ا هبود
 »عمر بـن الخطـاب  «ي وي  هعبارتند از متعه حج و متعه زنان، اين گفت

: ترجمه ﴾فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّ﴿ :آيه مخالف صريح
شان را،  هپس كسي كه لذت گرفتيد از زنان بدهيد ايشان مهر مقرر كرد

رين صحابه من جمله از ابي عالمه طبري از جمع كثيري از مفس. است
آيـه   نمايد كه اين بن كعب، ابن عباس، سعيد بن جبير و سدي نقل مي

ي متعه زنان و ازدواج موقت است با وجود اينكه حضرت عمر  درباره
نيز بر روي منبر اعالم نمودند كه در زمان پيامبر ازدواج موقت جايز و 

  ).نمايم حالل بوده است و من از آن نهي مي
به منظور رد و پاسخ مفتريات خميني به تحرير و چاپ اين كتـاب  
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وند متعال آن را از بنده بپذيرد و ثواب و اميدوارم كه خدا ،اقدام نمودم
  . اجر آن را در ميزان و حساب اعمال ما قرار دهد

خوانيد مشتمل بـر مباحـث و عنـاوين زيـر      آنچه در اين رساله مي
  : است
نقد و بررسـي حلـت و حرمـت ازدواج موقـت و بيـان افتـراء        -1

با ذكر روايات   حرمت از طرف تشيع به حضرت عمر بن الخطاب
  . مسانيد تحريم نكاح موقت از ديدگاه صحابه و تابعين و

نظريه اهل بيت و ائمه پيرامـون نكـاح موقـت و حرمـت آن از      -2
و نقد و بررسـي روايـت    نزبان و روايت صحيح و مستند اهل بيت 

  . نجعلي و اكاذيب منسوبه به ائمه و اهل بيت 
ـ    -3 ه ابـن  افترائات تشيع و نقد و بررسي نظريات دروغـين آنـان ب

  . ن(بن عمر و حضرت اسماء بنت ابي بكرعباس، ا
فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ ﴿ابطال و رد نظريه استداللي تشيع از آيه  -4

  .﴾فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِيضَةً
عجايب و غرائب متعه از ديدگاه تشيع و بيان روايات شـگفت   -5

و در پايـان اميـدوارم كـه     ،انگيز جعلي آنـان پيرامـون ازدواج موقـت   
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خداوند منان اين عمل را به درگاه خود بپذيرد و بوسيله آن نويسنده و 
مند گرداند و در صورتي كه برادران به خطـاء   هخواننده را مشفع و بهر

و يا اشتباهي بر خوردند مرا از آن مطلع گرداند تا در چاپهـاي بعـدي   
  . تكرار نشود

  .العالمين خر دعوانا ان الحمدهللا ربوآ
  . ابو عبدالرحمن محمد مال اهللا
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  ) صيغه(و ازدواج موقت   حضرت عمر
سخن زيبا و دلنشين حضرت عمر بـن خطـاب كـه در بسـياري از     
كتابهاي حديث اهل سنت نقل شده است سبب آن شده است تا كـور  
دالن و نافهمان در مقابل سخن گرانقدر او قد علم نمايند و به دشمني 

ايشان در عهـد خالفـت خـويش چنـين      ،با وي بپردازند و كينه توزي
عـنهام  ىهنـأنـا أو ص عهـد رسـول اهللا  متعتـان كانتـا عـىل(: ندا هفرمود

  . )1()النساء ةمتعاحلج و ةعاقب عليهام, متعأو
يـابيم   اگر به محتواي كالم حضرت عمر بن خطاب بنگريم در مـي 

كه همان نهـي  كه ايشان هرگز از جانب خود آن را نهي نكرده است بل
صورت گرفته است را به كليه بالد و  ص قبلي كه از جانب رسول اهللا

نمايد و چون ابالغ توسـط ايشـان و در    هاي اسالمي ابالغ مي سرزمين
دوران خالفت او به صورت اكمل و اتم صورت گرفت آن نهي را بـه  

بنا به آيه كريمه الهي   ند، حضرت عمر بن خطابا هخود نسبت داد
قرآن مجيد به حج تمتع اشاره دارند به حج تمتع معتقـد بودنـد    كه در

چنانچه كه از حضرت عبداهللا بن عباس از ايشان نقل شده اسـت كـه   
                                                 

 .1/52مسند امام امحد  8/168صحيح مسلم  (١) 
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قـد فعلهـا هنـا يف كتـاب اهللا وإو ةهنـاكم عـن املتعـأين ال إواهللا (: فرمودند
  . )رسول اهللا

حضرت عمر بن خطاب هرگز از آن نهي ننموده و نسـبت تحـريم   
نمايند بلكه ايشان  جا و ناروا است كه به آن منسوب مي سبتي بيبه او ن

تـر اسـت    تر و افضـل  معتقد بودند كه حج عمره به طور جداگانه اولي
چنان كه امام شافعي و سفيان ثوري و اسحاق بن راهويه و غيره به آن 
معتقدند، در آيات الهي خداوند متعال هـدي را بـر متمتـع بـه خـاطر      

 :آيـه : فرمايد او واجب گردانده است چنانچه كه ميجبران نقصان حج 
بيـانگر همـين مطلـب     ﴾فَمنْ تَمتَّع بِالْعمرَةِ إِلَى الْحـج فَمـا استَيسـرَ   ﴿
با وجود اينكه مهلـت و فرصـت زيـادي در     ص باشد آن حضرت مي

حجه الوداع داشتند فقط به اداي حج مفـرد و در اداي عمـره قضـاء و    
ط به اداي عمـره پرداختنـد، عالمـه ابـوالفتح مقدسـي      عمره جعرانه فق

ي كه در قـرآن مجيـد   ا هحضرت عمر بن الخطاب از آن متع: فرمايد مي
ند بلكه در بين حج مفرد و عمره بـا احـرام   ا همذكور است نهي نفرمود

ند كه آن دو با دو احرام صورت گيـرد و عمـره   ا هجداگانه فسخ انداخت
در : نويسد مي :االسالم عالمه ابن تيميه  به تنهايي انجام پذيرد، شيخ
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 دوران خالفت حضرت ابوبكر صديق و اوايل خالفت حضـرت عمـر  
پرداختنـد   فاروق زائرين و حجاج در ايام حج به اداي عمره و حج مي

و اندكي از . ورزيدند و از اداي عمره در ماههاي ديگر سال اجتناب مي
به خاطر اينكه حـج    كردند لذا حضرت عمر حجاج به آن عمل مي

پذيرد از جمع حج و عمره نهي  عمره نيز به صورت جداگانه انجام مي
كردند لذا فرمودند اگر هر يك جداگانه انجـام پـذيرد بهتـر و افضـل     
است لذا از جمع آن دو نهي فرمودند تا در ماههـاي ديگـر سـال نيـز     

ي  هحجاج براي زيارت بيت الهي قصد سفر نماينـد، امـا آنچـه دربـار    
ند كه ايشان نكاح موقـت را  ا همتعه زنان و نكاح موقت به او نسبت داد

حرام گردانده است نسبتي غلط و نابجايي است زيرا كه ايشـان همـان   
را به عموم مسلمانان ابالغ و بر آن  ص ابالغ و نهي قبلي آن حضرت

آن : ند چنان چه كه از ايشان روايـت اسـت كـه فرمودنـد    ا هتاكيد داشت
بار متعه را جايز و سـپس آن را حـرام گرداندنـد و    سه  ص حضرت

قسم به ذات باريتعالي اگر بنـده از حـال كسـي كـه ازدواج نمـوده و      
محصن است اطالع يابم كه اقدام به عقد نكاح موقت نموده اسـت او  

نمايم مگر اينكه چهار شاهد و گـواه بـر حلـت     مي) سنگسار(را رجم 
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  : گر از او چنين نقل شده استنكاح موقت ارائه دهد و در روايتي دي
اگر فرد غير محصن اقدام به عقـد نكـاح موقـت نمايـد او را صـد      
ضربه شالق خواهم زد مگر اينكه گواهاني را بر من ارائه دهد كه آنان 

  .بر حلت نكاح موقت گواهي و شهادت دهند
حضرت عمر بن خطاب پس از آنكه آن حضرت بر حرمت نكـاح  

وده بودند آن را علناً اعالم و ابالغ نمودند و موقت پافشاري و تاكيد نم
نـد نـه اينكـه او را    ا بر تاكيد آن افزودند و ايشان مبلغ و نافذ شـريعت 

مخترع شريعت بدانيم، اعالم رجم افراد محصـن از جانـب وي دليـل    
واضح و روشني است كه حرمت نكاح موقت به طور قطع و ثبوت از 

مخالفي نيز بـه مخالفـت   ثابت گرديده است كه هيچ  ص آن حضرت
با آن نپرداخته است لذا عدم مخالفت و سكوت صحابه دليل واضح و 
روشني است كه آن حرمت بالقطع و اتفاق ثابت گرديده است و هـيچ  
فردي از صحابه به حلت آن معتقد نيست ولي در مورد حج تمتع پس 
از سخنان حضرت عمر بن خطاب جمع كثيري از صـحابه بـا وي بـه    

  . پرداختند مخالفت
چنـين   )نكاح املتعه حرام يف االسـالم(عالمه محمد حامد در كتاب 
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نمايم و بلكه هر مصـنف و مولـف    آنچه بنده آن را بيان مي: نويسد مي
  ديگري نيز اذعان به آن دارد اين است كه حضرت عمر بن خطاب

نـد زيـرا كـه    ا هاز جانب خويش هرگز نكاح موقت را حـرام نگردانـد  
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تُحرِّموا طَيبات ما أَحلَّ ﴿قرآن مجيد آيه ايشان در 

   ﴾اللَّه لَكُم وال تَعتَدوا إِنَّ اللَّه ال يحب الْمعتَدينَ
اي مومنان حرام نكنيد آنچه را كه خدا حالل ساخته است : ترجمه(

دارد كـه حـد    مـي شما را و از حد مگذريـد هـر آينـه خـدا دوسـت ن     
ي كه در ا هورزيد و همچنين آي قرائت و به آن عشق مي). گذرندگان را

بيان كفار و عاقبت آنان نازل شده است را نيز قرائت نمـوده اسـت آن   
  : فرمايد ي كه خداوند متعال در آن ميا هآي

مـوا مـا رزقَهـم    قَد خَسرَ الَّذينَ قَتَلُوا أَوالدهم سفَهاً بِغَيرِ علْمٍ وحرَّ﴿
  . ﴾اللَّه افْترَاء علَى اللَّه قَد ضَلُّوا وما كَانُوا مهتَدينَ

هر آينه زيان كار شدند آنان كه كشتند فرزندان خود را بـه  : ترجمه
غير دانش و حرام كردنـد آنچـه روزي داد ايشـان را بـه سـبب دروغ      

  . شدند راه يافتگانبستن بر خدا به تحقيق گمراه شدند ايشان و نه 
 ص و همچنين آيه ديگري كه خداوند متعال در آن به پيامبر اكـرم 
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ند از آنان شاهد و گـواه  ا هفرمايد اگر كفار چيزهايي را حرام گرداند مي
  : فرمايد چنانچه مي ،بر حرمت آن چيز طلب نما

م هذَا فَإِنْ شَهِدوا فَال قُلْ هلُم شُهداءكُم الَّذينَ يشْهدونَ أَنَّ اللَّه حرَّ﴿
ذينَ كَـذَّبوا بĤِياتنَـا والَّـذينَ ال يؤْمنُـونَ         تَشْهد معهم وال تَتَّبِـع أَهـواء الـَّ

  . ﴾بِالĤْخرَةِ وهم بِرَبهِم يعدلُونَ
دهنـد كـه    بگو بياوريد علماي خود را آنان كه گـواهي مـي  : ترجمه

ن را سپس يا محمد به فرض گـواهي دهنـد   خدا حرام ساخته است اي
تو معترف مشو با ايشان و پيروي مكن خواهش كساني كـه بـه دروغ   

ات را و كساني كه اعتقاد ندارند به آخـرت و ايشـان   ند آيا هكرد نسبت
  . كنند با پروردگار خود برابر مي

نهي حضرت  3/287عالمه فخرالدين رازي در تفسيرش در صفحه 
نـد كـه در   ا هقت را بسيار جالب و زيبـا پاسـخ داد  از نكاح مو  عمر

  : پردازيم اينجا به دفاعيات و نظريه او به طور اختصار مي
حضرت عمر بن خطاب اين سخن نهي و تحريم نكـاح موقـت را   
در محضر صحابه بيان داشتند و هيچ كسي از صحابه به مخالفت با او 

دنـد يكـي از ايـن    ي كه در نزد او حاضر بوا هنپرداخت در اينجا صحاب
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  : ند كه سه احتمال در آن وجود داردا هسه گروه بود
صحابه نسبت به حرمت نكاح موقت مطلـع بودنـد و بـا بيـان      -1

  . حضرت عمر كه موافق حديث پيامبر بود مخالفت نكردند
صحابه به حلت و جـواز نكـاح موقـت معتقـد بودنـد ولـي از        -2

و بـه مخالفـت بـا او بـر     خوف و ترس با او مدارا و مداهنت نمودند 
  . نخواستند

صحابه به حرمت و حلت آن يقين نداشتند و در بين حرمت و  -3
نظريه و احتمال اول بهتـرين   ،حلت آن متردد بودند لذا سكوت كردند

ترين احتماالت است زيرا كه دو احتمال بعدي به طور كلي  هو پسنديد
كـه اگـر حضـرت    احتمال دوم به اين دليل منتفي است  ،منتفي هستند

عمر به حلت آن معتقد بود و آن را حرام گرداند و ديگـران نيـز بـا او    
گردنـد و مصـداق    هم صدا شدند كليه آنان كافر و از اسالم خارج مي

كُنْتُم خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجت للنَّاسِ تَـأْمرُونَ بِـالْمعرُوف وَتنْهـونَ عـنِ     ﴿آيه 
د لذا در آن لحظه چه كسي مصداق اين آيه بود گيرن قرار نمي ﴾الْمنْكَرِ

آيا آنان حلت نكاح موقت را بيان داشتند يـا خيـر و چـرا سـكوت را     
اختيار نمودند، سومين احتمال نيز مردود و منتفي است زيرا كه امكان 
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اگـر واقعـاً    ،ندارد صحابه از حلت و حرمت آن اطالع نداشـته باشـند  
گشـتند   ه صحابه از آن مطلـع مـي  بود كلي همچون نكاح دائم حالل مي

زيرا كه اين در آن صورت جـزو ضـروريات و نيازهـاي آنـان بـود و      
  . ندا هخبر نبود هرگز آنان از ضروريات و نيازهاي خود غافل و بي

 77عالمه ابوالفتح مقدسي در كتاب تحريم نكاح المتعه در صـفحه  
  : نويسد چنين مي

كـاح موقـت را بيـان    بـر منبـر حرمـت ن     با توجه به اينكه عمر
ند دليل بر ا هند و بر عاملين و مرتكبين آن جرم سنگين را گذاشتا هداشت

اين است كه نكاح موقت در زمان پيامبر حرام گرديده است و صحابه 
ند و هيچ يك از مهاجرين و انصار به مخالفت بـا او  ا هنيز آن را پذيرفت

برخـي از صـحابه    نپرداخته است و اين در حالي اتفاق افتاده است كه
همچون ابي بن كعب در حرمت حج تمتع و معاذ بن جبل در فتـواي  

نـد و آزادي در دور خالفـت   ا هرجم زن حامله با او به مخالفت پرداخت
او به اوج خود رسيده بود لذا اگر ايشان از جانب خـود آن را نهـي و   

پرداختنـد عـالوه بـر نهـي      كردند صحابه با او به مخالفت مي حرام مي
عده كثيري از راويان و صحابه حرمت نكاح موقت را   حرمت عمر
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  : شود ند كه در اينجا به برخي از آن روايات اشاره ميا هبيان داشت
از حضرت حسين بن محمد بن علي و برادرش عبداهللا روايت  -1

از  ص آن حضرت: شده است كه حضرت علي به ابن عباس فرمودند
  . )1(نهي فرمودند متعه و گوشت االغ در جنگ خيبر

از حضرت اياس بن سلمه روايت شده است كه ايشان از پـدر   -2
نمايند كه آن حضرت در سال اوطـاس نكـاح متعـه و     خويش نقل مي

  . )2(موقت را جايز و پس از آن نهي كردند
از حضرت ربيع بن سبره الجهني روايت شده است كـه ايشـان    -3
ه آن حضرت بودم كه ايشـان  فرمايند پدرم به من گفت من به همرا مي

اي انسانها من قبالً به شما نكاح موقت و متعه را اجـازه داده  : فرمودند
بودم و امروز خداوند متعال آن را تا قيامت حرام گردانده است و هـر  
كسي كه زني را به صورت نكاح موقت و متعه ازدواج كرده است رها 

  . )3(نمايد و از آن چيزي تحويل نگيرد

                                                 
 9/166اري فتح الب (١) 
 .9/184مسلم به رشح نووي  (٢) 
 .9/186مسلم  (٣) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و پيامدها آن) صيغه(ازدواج موقت 
34 

بدالملك بن ربيع بن سبره جهني روايت است كه ايشان از از ع -4
آن حضرت در سـال فـتح   : كنند كه ايشان فرمودند پدرشان روايت مي

مكه نكاح موقت را هنگامي كه داخل شهر مكه شديم جايز قرار دادند 
  . )1(و هنوز از آن شهر خارج نشده بوديم كه ما را از آن نهي كرد

روايـت اسـت كـه ايشـان از پدرشـان       الجهني هاز ربيع بن سبر -5
بدانيد و آگاه باشـيد كـه   : فرمودند ص كنند كه آن حضرت روايت مي

نكاح موقت و متعه از امروز بـه بعـد تـا روز قيامـت حـرام گرديـده       
  .)2(است
از عبدالرحمن بـن نعـيم األعرجـي روايـت اسـت كـه ايشـان         -6
ح موقـت  شخصي از حضرت عبداهللا بن عمر دربـاره نكـا  : فرمايند مي

پرسيدند ايشان بسيار خشمگين و ناراحت شدند و فرمودند قسـم بـه   
  . )3(ذات باريتعالي ما در زمان پيامبر زناكار و افراد بد كردار نبوديم

از حضرت موسي بن ايوب روايت است كه ايشان از عمـويش   -7

                                                 
 9/187مسلم  (١) 
 .9/189مسلم  (٢) 
 .16/191ايت عالفتح الرباين للسا (٣) 
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كنـد كـه آن حضـرت     علي و او از حضرت علي بن ابي طالب نقل مي
قت ابتداء براي كساني جايز بود كه ثروتي نداشـتند  نكاح مو: فرمودند

و هنگامي كه حكم نكاح دائم، طالق و ميراث در ميـان زوجـين بيـان    
  . )1(شد حكم نكاح موقت منسوخ گشت

از حضرت ربيع بن سبره روايت است كه ايشان از پدرشان نقل  -8
ما بـه همـراه آن حضـرت در سـال حجـه      : كنند كه ايشان فرمودند مي
اع از شهر مدينه خارج شديم تا اينكه به مكان عسفان رسيديم كـه  الود

حج عمره با حج مفرد آميخته شـده اسـت   : فرمودند ص آن حضرت
اي رسـول خـدا بـه مـا ماننـد      : در اين لحظه حضرت سراقه فرمودند

و از هيچ چيـز خبـر    ميا هنوآموزان تعليم بده گويا ما امروز به دنيا آمد
امسال است يا اينكه تا ابد و براي هميشه  نداريم عمره فقط مخصوص

تا روز قيامت و براي هميشـه اسـت   : خواهد بود آن حضرت فرمودند
هنگامي كه به مكه رسيديم به طواف بيـت اهللا و سـعي صـفا و مـروه     

) اجـازه (مشغول شديم و پس از آن به عقد نكاح موقت به ما دسـتور  
كه من و يكي  دادند و براي روزهاي مشخصي ازدواج صورت گرفت
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از دوســتان روزي بــراي ازدواج موقــت از منــزل بيــرون رفتــيم و در 
نزديــك زنــي خــود را بــراي عقــد موقــت معرفــي كــرديم آن زن بــه 

كرد قطيفه من بهتـر بـود ولـي     هاگهر دويمان ن) چادرهاي(هاي  هقطيف
ي كه به او دادم انتخاب و با من ا همن جوانتر بودم او مرا در قبال قطيف

دواج موقت راضي گشت آن شب در نزد او بودم و هنگام صـبح  به از
پـس از نمـاز    ص براي اداي نماز صبح به مسجد رفـتم آن حضـرت  

هـر  : صبح بر روي منبر رفت و چنـين بـه ايـراد سـخنراني پرداخـت     
شخصي كه با زني عقد نكاح موقت بسته است بهاي آن را بپـردازد و  

خداوند متعـال آن را بـراي   هرگز به نكاح موقت روي نياورد زيرا كه 
  . )1(هميشه بر شما حرام گردانده است

دانسـتند عالمـه سـعيد بـن      تابعين نكاح موقت را زنايي بيش نمـي 
از حضرت عروه بن زبير  3/1/211منصور در سنن خويش در صفحه 

حضـرت عـروه بـن زبيـر از نكـاح موقـت نهـي        : كنـد  چنين نقل مي
ابـن   .متعه زنايي بـيش نيسـت   نكاح موقت و: فرمودند كردند و مي مي

از حضرت هشام بن  294-4/293 هابي شيبه در مصنف خود در صفح
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مـن از حضـرت مكحـول    : كند كه ايشان فرمودنـد  الغار چنين نقل مي
ي شخصي كه مبتال به نكاح موقت شنيده بـود   هشنيدم كه ايشان دربار

  . ايشان زنا كارند: گفت
-7/502شـيبه در صـفحه    باز هم روايتي ديگر در مصنف ابن ابـي 

قاسم بن محمد : فرمايد مينقل شده است كه   از حضرت عمر 503
فرمودند بنا به آيه كريمه الهي نكاح موقت حرام گرديده است و براي 

والَّذينَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَ إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو مـا  ﴿حرمت آن آيه 
مانُهمأَي لَكَترا قرائت نمودند) 5-6من اآلية : المؤمنون( ﴾م .  

و آنان كه ايشان شرمگاه خود را نگاه دارندگاننـد مگـر بـر    : ترجمه
عالمه خطيب بغدادي در كتاب تـاريخ بغـداد در   . زنان يا كنيزان خود

و عالمـه ابـن خلكـان در كتـاب وفيـات األعيـان در        14/199صفحه 
: نمايد م را چنين نقل مينظريه قاضي فقيه يحيي بن اكث 5/199صفحه 

ما به همراه مامون در مسير جاده شام بوديم كه ايشان با آواز و نـداي  
 ءبلند به حلت متعه ابراز نظر نمودند يحيي بن اكثم به من و ابي العينـا 

صبح زود نزد او برويـد و اگـر مناسـب دانسـتيد بـا او سـخن       : گفت
ان تشريف فرمايي مـن  بگوييد و حرمت متعه را بيان داريد و اال تا زم
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سكوت را رعايت فرماييد، مـا نـزد او رفتـه و او را در حالـت خشـم      
تيـار نمـوديم تـا    يافتيم بنابراين تا رسيدن يحيي بن اكثم سكوت را اخ

بن اكثم تشريف آوردند و به همراه او در مجلس اينكه حضرت يحيي 
چرا رنگت پريده اسـت  : مامون نشستيم مامون به حضرت يحيي گفت

بـه  : آييد؟ حضرت يحيي در پاسخ فرمودنـد  چرا ناراحت به نظر مي و
شود ناراحت هسـتم آن قضـيه مـرا پريشـان      خاطر بدعتي كه رايج مي

آن : آن بدعت چيست؟ ايشان فرمودنـد : كرده است مامون از او پرسيد
حلت نكاح موقت و دستور به انجام آن است كه در حقيقت آن زنـاي  

  . صريحي است
متعه زنا است؟ حضـرت يحيـي فرمودنـد آري متعـه     : مامون گفت

شما اين فتوي و نظر را : زناي صريحي است سپس مامون از او پرسيد
خداونـد متعـال آن را در سـوره    : گوييـد؟ ايشـان فرمودنـد    از كجا مي

فَمنِ ابتَغَى ﴿: فرمايند ند آن جايي كه ميا همباركه مومنون حرام قرار داد
فَأُولَئ كذَل اءرونَوادالْع مه ك﴾.   

آن ) زن و كنيـز (پس هـر كـه طلـب كنـد سـواي ايـن دو       : ترجمه
سپس از مامون پرسيدند نكـاح موقـت و   . جماعت از حد گذرندگانند
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آن زني كه توسط نكاح موقت صيغه شـده اسـت جـزو ملـك يمـين      
خير سپس از وي پرسيد آيا جزو ازواج است كـه  : است؟ ايشان گفت

گيــرد و نســب ثابــت و ميــراث برقــرار  صــورت مــيزاد و ولــد از او 
سپس فرمودند پس ايشان متجاوز حدود  ،خير: گردد؟ ايشان گفتند مي
امام زهري از عبـداهللا و حسـن   : اند و سخن را ادامه داده فرمودند الهي

دو فرزند محمد بن الحنفيه و ايشان از محمد بن علي و او از حضرت 
آن حضرت به من : علي فرمودندنمايند كه حضرت  علي چنين نقل مي

دستور دادند تا با صداي بلند به مردم بگويم كه نكـاح متعـه حـرام و    
آيا اين روايت : ناجايز است سپس مامون به سوي ما نگاه كرد و گفت

ما گفتيم آري اي اميرالمـومنين ايـن    ؟شود در احاديث مامون يافته مي
و دسـتور بـه نهـي    روايت وجود دارد مامون پس از آن استغفار كـرد  

نكاح موقت دادند، از آن چه تاكنون گفته شده بود اين مطلب به اثبات 
رسد كه نهي و حرمت نكاح موقت از طرف حضرت اميرالمـومنين   مي

عمر بن الخطاب صورت نگرفته است بلكه خداوند متعال آن را نهـي  
را حرام  آنگويند حضرت عمر  و حرام گردانده است ولي روافض مي

چنان چه در كتابهايشان روايات جعلي متعددي را نقـل   ،ده استگردان
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هنگامي كه حضرت عمر در نزد خـواهرش عفـراء   : گويند ند ميا هنمود
تشريف آوردند كودكي را در بغل و دامان خواهرش يافتنـد كـه از آن   

نوشيد كودك را گرفته و به سرعت به مسـجد آمدنـد و نـداي     شير مي
د مردم نيز در آن لحظه بـه مسـجد تشـريف    الصاله جامعه را سر دادن

: آوردند ايشان بر منبر رفته و به ايراى سخنراني پرداختنـد و فرمودنـد  
اي گروه مهاجرين و انصار و اي اوالد فرزندان قحطان كيست از شما 

ي از ا هكه مرتكب عمل زنا شود و صاحب چنين فرزنـدي گـردد عـد   
دانيد خواهرم عفـراء   ا نميمردم گفتند ما آن روز دوست نداريم آيا شم

وي گفت من . آري: بنت خنتمه هنوز ازدواج نكرده است ايشان گفتند
بر او داخل شده و به منزلش رفتم كه ناگهان اين طفل و كـودك را در  

ي او ا هدامانش يافتم از او پرسيدم اين كودك را از كجا و چگونه آورد
مسلمانان متعه و نكـاح  بدانيد و آگاه باشيد اي  .ما هگفت من متعه كرد

موقتي كه در زمان پيـامبر اكـرم حـالل بـوده اسـت مـن آن را حـرام        
گردانم و هر كسي كه مرتكب آن شود او را با شالق خواهم كوبيد  مي

هيچ كسي از افراد بر او خرده نگرفت و سخنان او را رد نكردند بلكـه  
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  . )1(نددر مقابل سخن او سر تسليم فرود آوردند و به آن رضايت داد
تشيع با اين روايت معتقد است كه حضرت عمر بنا به راي و نظـر  
خويش نكاح موقت را به خاطر مسئله شخصي حـرام گردانـده اسـت    

. پردازيم اين روايت از جهات مختلفي مردود است به بخشي از آن مي
در هيچ كتابي از كتابهاي تاريخ و تراجم نقل نشده است كه حضـرت  

خواهران او به نامهـاي صـفيه و    ،فراء داشته باشدعمر خواهري بنام ع
ند كه از خنتمه دختر هاشم بن مغيره بن عبداهللا بن مخـزوم  ا هاميمه بود

  . باشند مي
تر و تمسخرتر از آن روايات و داستانهايي است كـه ابـراهيم    عجب

او در كتـاب حـدائق   : نمايـد  موسوي در كتاب حدائق األنس نقـل مـي  
  : نويسد نين ميچ 210األنس در صفحه 

سبب تحريم : نمايد محمد علي قاضي تبريزي از امام صادق نقل مي
نكاح موقت اين است كه عمر در نزد خواهرش خضراء طفل كوچكي 
را يافتند كه در نزد او وجود داشت او خشمگين شده از او پرسيد اين 

از نكـاح موقـت اسـت بنـابراين     : ي او گفـت ا هفرزند را از كجـا آورد 
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   .مر آن را حرام گرداندحضرت ع
ند كه در يك روايت عفـراء در روايتـي   ا هروايات متعددي نقل كرد

خضراء و در روايتي صفراء و در روايتي آن را بـه نـام زرقـاء معرفـي     
ند و اين دال بر اين است كه كليه اين روايات جعلـي و كاذبانـه   ا هكرد
  . است

را كـه ايشـان بـه    گونه انتظاري نبايد داشت زي از آقاي موسوي هيچ
 210نمايد وي در صـفحه   آيات الهي توهين نموده و آن را استهزاء مي

  : نويسد كتاب خويش در قالب لطيفه چنين مي
هارون الرشيد كنيزي را خريداري كردند و هنگامي كـه آن كنيـزك   
در مقابل وي قرار گرفتند از او پرسيدند آيا از آيات الهي نيـز چيـزي   

 دانـي آيـه   هارون الرشيد پرسيد آيا مـي  ،گفت آريبلد هستند آن كنيز 
﴿هوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسي اسـت او گفـت آري   ا هدر چه سور ﴾فَاس

إِنَّا فَتَحنَـا  ﴿ ﴾بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيِم﴿ آخر سوره فتح است و خواند
وده و قرائـت  و در كنار آن حل سراويلها را اضافه نمـ  ﴾لَك فَتْحاً مبِيناً

كردند هارون الرشيد خوشـحال شـده و او را از نزديكـان و خـواص     
  . خويش قرار دادند
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و آيا ممكن است كه زني كه هنـوز ازدواج نكـرده حاملـه شـود و     
  خانواده آن تا وضع حمل اطالع نيابند؟ 

و در صورت اطالع چنين خبري را در جمع عمومي اعالن كننـد؟  
  پذيرد؟  آيا عقل چنين چيزي را مي

نمايي؟  اي رافضي خبيث النفس آيا به خدا و آيات الهي تمسخر مي
نـد كـه آنهـا را    ا هارزش شد و آيا ارزش آيات الهي اين قدر پايين و بي

گيري بنـابراين هرگـز از شـما نبايـد تعجبـي       اين گونه به تمسخر مي
داشت كه چنان دو زبان و بهتاني را ببنديد زيرا كه شما قرآن الهـي را  

يد و منتظر صحيفه آينده هسـتيد كـه آن را   ا هشناسيد و آن را نديد مين
  : آورد مهدي منتظر به همراه مي

 ذا استنبح األضياف كلـبهمإقوم 
ــا ــا بخــال ببولته  فضــيقت فرجه

 

ـــويل عـــىل ـــم ب ـــالوا ألمه ـــارق  الن
ــــم  ــــول هل ــــال تب ــــدار إالَّ ف  بمق

يايـد بـه   اينها كساني هستند وقتي سگشان بر ميهمانان به صدا در ب
تا ميهمانان با روشني آتش ما (گويند كه بر آتش ادرار كن  مادرشان مي

را و ) فـرجش (دارد مـادر عضـو مخصوصـش     پس نگاه مي) را نبينند
  . شاشد براي آنها مگر به اندازه نمي
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در روايتي ديگـر در كتابهـاي شـيعي سـبب تحـريم متعـه توسـط        
جزايـري در كتـاب    ند، آقايا هحضرت علي جريان ديگري را نقل كرد

روايتي نقل شده است : نويسد چنين مي 2/320انيه صفحه ماالنوار النع
عمر، كه ايشان شـبي حضـرت   ) حضرت(در علت تحريم متعه توسط 

علي بـن ابـي طالـب را بـه منـزل خـودش فـرا خواندنـد صـبح زود          
عمر سر را از پنجره منزل بيرون برده و به صورت اعتراض ) حضرت(

شما معتقد بوديد كه مـرد نبايـد شـب را بـه     : گفت علي) حضرت(به 
تنهايي بدون زن بگذراند و شما ديشـب، شـب را بـه تنهـايي سـپري      

شما از كجا خبر داريـد كـه   : حضرت علي بن ابي طالب گفت ،كرديد
م؟ من ديشب خواهرت را متعه نمـودم و او نـزد   ا همن ديشب تنها بود

  . من بوده است
ته و به همـان علـت نكـاح متعـه را     ايشان اين سخن را مخفي داش

   .حرام قرار دادند، اين روايت بنا به چند دليل مردود است
اين روايت توسط موسوي زنجاني در كتـاب حـدائق األنـس    : اوال

   .مردود شمرده شده است
اين رويات بر عليه تشيع است زيـرا كـه توسـط آن حضـرت     : ثانيا
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كـرم و صـاحب منـزل    شود چنان خائني كه به م علي خائن معرفي مي
  .كند گذارد و به او اهانت مي احترام نمي

چگونه امكان دارد كه حضرت عمر با حضرت علي عداوت و : ثالثا
دشمني داشته باشد و دشمن خود را به منزل دعوت نمايد و حضـرت  

  . علي در نزد دشمن برود و ضيافت او را بپذيرد
حـدي  عداوت و دشمني تشيع با حضرت عمـر بـن الخطـاب بـه     

نمايند و بر خالف منطق و  رسيده است كه هيچ چيزي را مراعات نمي
نـد و  ا هشعور عقالني داسـتانهاي جعلـي زيـادي را سـاخته و پرداختـ     
كاهنـد،   بوسيله آن به زعم خويش مقام و مكانت حضرت عمر را مـي 
يكــي از  .غافــل از آنكــه بــه مقــام و منزلــت او افــزوده خواهــد شــد

شـود   ا كه در اينجا به بخشي از آن اشـاره مـي  داستانهاي دروغين آن ر
نماييم از وليد امين ابوالمبارك احمد بـن محمـد بـن اردشـير      ذكر مي

كه هيبه اهللا از احمد ابن اسحاق و : گويد روايتي نقل شده است كه مي
بـه  بـن احمـد   كند كه من و يحيي  او از فقيه حسن سامري روايت مي

ر شهر قم شديم پس از آنكـه  قصد منزل احمد بن اسحاق قمي رهسپا
عراقـي   يي درب او را كوبيدم ناگهان كنيزك هبه شهر قم رسيدم درواز
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او بسـيار مشـغول   : در را باز كرد احوال شيخ را از او پرسيديم گفـت 
  :  است و امروز روز عيد است ما به او گفتيم سبحان اهللا اعياد چهاراند

  .عيد فطر -1
  .عيد اضحي -2
  .عيد غدير -3
سرورم احمد بن اسحاق روايتـي نقـل   : جمعه آن كنيزك گفت -4

كرده است كه امروز روز عيد است و اين عيد در نزد اهل بيت بر بقيه 
ي مالقـات مـا را    هبرو نزد شيخ و اجاز: به او گفتيم ،اعياد برتري دارد

  . با او بگير
او هم اكنون از نزد ما در حالي كه غسـل كـرده بـود خـارج     : گفت

نزد مواليم ابوالحسن عسكري رفت و راجع به عيد امروز  گشت و در
  . روز نهم ربيع االول از او پرسيد و او نيز آن عيد را تاييد فرمود

و در روايتي ديگر نقل شده است كـه حضـرت حذيفـه در چنـين     
وارد شدند حضرت حذيفه  ص روزي نهم ربيع االول بر آن حضرت

ن و حسين را ديدم كه به فرمايند حضرت علي و دو فرزند او حس مي
همراه آن حضرت مشغول خوردن چيزي هستند و بـا يكـديگر تبسـم    
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بخوريـد و خوشـحال باشـيد    : گويـد  زنند و آن حضرت به آنان مي مي
امروز روز خوشبخت و نيكي براي شما است كه در آن خداوند متعال 

ستاند و در آن  دشمنان خود و دشمنان شما را و دشمنان جدتان را مي
شود زيرا كه آن روزي است كـه در آن   وز دعاي مادرتان پذيرفته مير

شـكند،   شوكت و دبدبه مبغضين جد شـما و ناصـران دشـمنانتان مـي    
بخوريد آن روزي است كه فرعون و هامان زمان اهل بيت من از دنيـا  
خواهند رفـت و در آن روز خداونـد شـما را خوشـحال و قلبتـان را      

حذيفه فرمود من گفتم اي رسول خدا چـه   نمايد، ماالمال از شادي مي
 شـكند؟ آن حضـرت   كسي از امت و اصحاب شما اين حرمت را مـي 

نمايـد و امـت را    گروهي از منافين بر اهل بيت ظلم مي: فرمودند ص
دهـد امـوال بيـت المـال را      به رياء و تظاهر و خود پسندي دعوت مي

اندازند  مينمايند و بر خود رياء  تصاحب و در امور خويش صرف مي
سازند سنت مرا و كتـاب الهـي را تغييـر و تبـديل      و امت را گمراه مي

نماينـد و بـه تكـذيب و     ب و مرا تكذيب مـي غصدهند و ارث مرا  مي
پردازند و حق دخترم  مخالفت با برادر و وحي و جانشين و دامادم مي

مـن  : فرمودنـد   حضـرت حذيفـه   ،گيرند را غصب آن را ناديده مي
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ول خدا از خـدا بخـواه كـه مـرا در حيـات شـما هـالك        گفتم اي رس
اي حذيفه من دوست ندارم كه حرمت الهـي  : بگرداند ايشان فرمودند

خواهم كه فضيلت و برتـري ايـن روز را    را بشكنم ولي از خداوند مي
بيشتر نمايد و آن را سنت و روش خوبي براي احباب و دوسـتان مـن   

اي : متعـال بـه آن وحـي كـرد     در اين لحظه بود كه خداوند ،قرار دهد
محمد در علم و تقدير من مشكالت و مصائب اهل بيت ثبت گرديده 
است و در آن ظلم منافقين و معذبين بر خانواده و خواصان شـما نيـز   
درج گرديده است و من به حول و قدرت خويشتن آن را بر غاصـبين  
حق حضرت علي و وحي شما آشكار خواهم كرد و آنان را به عذاب 
الــيم و دردنــاك گرفتــار خــواهم كــرد و آنــان را بــا ابلــيس محشــور 

دهـم، اي   گردانم و به همراه ابليس براي هميشه در جهنم قرار مـي  مي
بندد و با من شريك  محمد من از آن كسي كه بر من افتراء و بهتان مي

گيـرم و در آسـمانها بـراي محبـان و شـيعيان شـما        گيرد، انتقام مي مي
اي  ،م و بـراي آنـان طلـب اسـتغفار نماينـد     ا هرب كردفرشتگاني را مق

م كه در اين روز و ا همحمد به مالئكه كاتبين گناهان و ثوابها دستور داد
سه روز بعد از آن قلم عفو بر گناهـان كشـند و هـيچ عملـي را ثبـت      
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اي محمد اين روز روز عيد شما و خانواده و اهل بيـت شـما    ،ننمايند
بـه عـزت و    ،براي شيعيان و محبان شـما است و آن عيد بزرگي است 

ش آسان بگيرد و بـر  ا هجاللم قسم كه اگر كسي در اين روز بر خانواد
انـدازم و او را از   آنان خرج نمايد در مال و جان و عمر او بركت مـي 

بـر   ص سپس آن حضـرت  ،دارم عذاب خويش مصون و محفوظ مي
  . )1(خاستند و در منزل ام سلمه داخل شدند

                                                 
 .111تا  1/108 جزايري نعمت اهللا –االنوار التعامنيه  (١) 
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  قت از ديدگاه اهل بيتنكاح مو
  

را  ص پس از آن كه نظريه صحابه بزرگوار و گرانقدر آن حضرت
طلبد تا موقف اهل بيت و خاندان  پيرامون نكاح موقت ايراد كرديم مي

آن حضرت را پيرامون نكـاح موقـت نيـز مطـرح سـازيم، احاديـث و       
د رواياتي را كه در كتابهاي تشيع ذكر شده است را با ذكر حواله و سن

  : نماييم روايات نقل مي
 2/186عالم بزرگ شيعي همچون طوسـي در كتـاب التهـذيب     -1

نقـل   14/441والحر العاملي در كتاب وسائل شيعه  3/142واالستبصار 
از زيد بن علي روايت است كه ايشان از پدرانشـان و آنـان   : نمايند مي

 ص مپيـامبر اكـر  : كنند كه ايشان فرمودند نيز از حضرت علي نقل مي
ــه را حــرام    ــر گوشــت االغ و نكــاح موقــت و متع ــتح خيب در روز ف

  . گرداندند
آوري كـه هـر عـالمي پـس از ايـن       مسئله بسيار عجيب و شـگفت 

روايت در كتاب خويش نقل كرده است و بـا خوانـدن آن هـر انسـان     
برد، اين است كه اين روايت  عاقلي پي به بطالن توجيه و تاويل او مي
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ولي هيچ انسـان عـاقلي بـا ايـن توجيـه       ،وده استرا بر تقيه حمل نم
گونه نيـازي بـه تقيـه     شود زيرا كه در آن لحظه هيچ موافق و قانع نمي

نبوده است و عالوه بر آن راويان كثيـر ديگـري نيـز از او در مواضـع     
متعدد و گوناگوني رواياتي كه دال بـر حرمـت متعـه هسـتند را نقـل      

تشيع بنگريم و آنها بدون ضـرورت   ند، اگر در اخبار و رواياتا هنمود
و نياز حمل بر تقيه نماييم در آن صورت دين و مذهب تشيع مـذهبي  

گردد زيرا كه در پذيرش روايات به مشكل  باطل، مشكوك و متردد مي
خورند و كليه اقوال و روايات آنان جنبه يقين و شك را به خود  بر مي
د چون احتمال دارد گرد گيرد كه ترجيح آن بر صاحبانش مشكل مي مي

  . و هم با تقيه ذكر شود ،يك سخن هم يقيني با شد
محمد بن يعقوب كليني در كتاب الكافي روايتي را از علي بـن   -2

كند كه ايشان از حضرت علي بـن ابـي طالـب دربـاره      يقطين نقل مي
در  »حضرت علي«حلت و حرمت نكاح موقت و متعه پرسيدند ايشان 

به آن هيچ نيـازي نداريـد خداونـد متعـال بـه      شما : جوابشان فرمودند
  . )1(وسيله نكاح دائم شما را از آن مستغني گردانده است

                                                 
 .14/449وسائل الشيعه  2/43الفروع من الكايف  (١) 
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كنند كـه ايشـان    در روايتي ديگر از امام جعفر صادق چنين نقل مي
اش متعه  من بر آن فرد مسلماني كه در طول حيات و زندگي: فرمودند

  . )1(مشو ننمايد بسيار خشمگين و ناراحت مي
نـد  ا هبه هر دو روايت كه به نظر آنان توسط معصومين نقل شد اگر

يابيم هر دو روايت به طور كلي بـا يكـديگر متفـاوت و     بنگريم در مي
متضاد هستند در روايتي يك امام از آن نهي و در روايتـي ديگـر يـك    

و عالوه بر آن از امام  ،نمايد امام ديگر آن را دستور و به آن تشويق مي
ظر ديگري را كه مخالف با اين نظر است را ايـن گونـه   جعفر صادق ن

كنند كه ايشان به يـاران و اصـحابي كـه مرتكـب نكـاح متعـه        نقل مي
كنيـد كـه مرتكـب چنـين      آيا شما شرم و حيا نمـي : گفت شوند مي مي

  ! يدا هعملي شد
كنـد   در روايتي كه هشام بن حكم آن را از ابي عبداهللا نقل مـي  -3

زنان فـاجره و فاسـقه   : حضرت ابوعبداهللا فرمودند كه: فرمايد چنين مي
و زنان پاكدامن و محصنه از آن پرهيـز   ،شوند مرتكب نكاح موقت مي

                                                 
 .100/299بحار االنوار  (١) 
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  .)1(نمايند مي
در روايتي ديگر كه توسط عبداهللا بـن سـنان نقـل شـده اسـت       -4

فرماينـد از حضـرت ابـو عبـداهللا      چنين وارد شده است كه ايشان مـي 
خود را با آن چـركين و  : ايشان فرمودند ي نكاح موقت پرسيدم هدربار

  .)2(كثيف نگردان
امام جعفر صادق فقط به رجز و توبيخ مرتكبين نكاح موقت اكتفـا  

  . ند بلكه تحريم آن را نيز بيان داشتها هننمود
فرمايند  در روايتي كه از حضرت عمار نقل شده است ايشان مي -5

عه را حرام گرداندند و حضرت ابو عبداهللا بر من و سليمان بن خالد مت
  .)3(ما همن متعه را بر شما حرام گرداند: فرمودند

چگونه امكان دارد كه امام جعفـر صـادق معتقـد بـه حلـت نكـاح       
! موقت باشد ولي آن را بـر اصـحاب و يـاران خـويش حـرام گردانـد      

چگونه ممكن است كه ايشان آن را با وجود روايات متعدد ديگري كه 

                                                 
 .483و الرساير  100/318بحار االنوار  (١) 
 .66الرساير  100/318بحار االنوار  (٢) 
 .14/450وسائل شيعه  2/48فروع كايف  (٣) 
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را بر اصحاب خويش نهـي و حـرام گردانـد،     دال بر حلت هستند آن
از او نقـل   تشيع روايات ديگـري را كـه بـه شـرح ذيـل هسـتند نيـز       

  : ندا هنمود
هر فرد و شخصي كه ازدواج موقت نمايد و سپس غسل نمايد  -1

چكـد هفتـاد فرشـته     ي آبـي كـه از آن مـي    هخداوند متعال با هر قطـر 
نمايند و بر پرهيز  فرت ميآفريند كه تا روز قيامت براي او طلب مغ مي

  . )1(فرستند كنندگان از نكاح موقت تا قيامت لعنت و نفرين مي
نظريـه  : در روايتي ديگر سائلي از امام جعفـر صـادق پرسـيدند    -2

 نكاح(خداوند آن : ي نكاح موقت چيست؟ ايشان فرمودند هشما دربار
و تـا   نـد ا هرا در قرآن و پيامبرش در احاديث را حالل گردانـد ) موقت

سائل به امام جعفر صـادق روي   ،روز قيامت متعه جايز و حالل است
گوييـد در حـالي كـه     آيا شما نيز چنين سخني را مـي : گرداند و گفت

امام جعفر صادق فرمودند ولو اينكـه   ،ندا هحضرت عمر از آن نهي كرد
دانـم كـه آنچـه پيـامبر      ند من آن را جايز ميا هايشان نهي و تحريم كرد

  . گفته باطل است) عمر(حق است و آنچه دوستت  فرموده
                                                 

 .14/444وسائل شيعه  (١) 
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پناه بر خداوند كه حضرت عمر چيزي را حرام و شما : سائل گفت
شما نظريه او را بپذيريد : امام جعفر صادق فرمود ،آن را حالل گردانيد

پذيرم بيا تا با شـما در نـزد خـدا     و من نظريه پيامبر و اهل بيت را مي
  . مالعنه نمايم

آيـا شـما   : عبداهللا بن عمير به امام جعفر صادق گفتند در اين لحظه
هايـت   هنكاح موقت را براي زنـان، دختـران، خـواهران و دختـر عمـ     

  پذيريد؟  مي
  .)1(در اين لحظه امام جعفر صادق از آن رويگردان شدند

اگر واقعا متعه حالل و جايز بود و داراي ثواب كثير و زيـادي كـه   
پس چرا امام جعفر صـادق بـه آن تـن     شود بود ملك از آن آفريده مي

خواست  ندادند و بر اهل و خاندان خويش آن را نپسنديدند آيا او نمي
و آيا او از رسيدن آنـان بـه آن ثـواب     ؟تا خاندان او به آن ثواب برسد

عالوه بر انكار امام جعفر  ؟پس چرا آن را نپسنديدند ؟شد ناراحت مي
ويش نهي و حـرام گردانـده و   صادق امام رضا نيز آن را بر اصحاب خ

  . آنان را از ارتكاب نكاح موقت باز داشتند
                                                 

 .2/186التهذيب  2/42فروع كايف  (١) 
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فرمايند  از محمد بن حسن بن شمون روايت است كه ايشان مي -3
متعه و ازدواج موقت را حالل : امام ابوالحسن به موالي خويش نوشتند

نگردانيد و به سنت پيامبر كه همان نكاح دائم است مشـغول شـويد و   
يتان را ناراحت نگردانيد كـه مـا را نفـرين     هوقت خانوادتوسط نكاح م

  . نمايند
رسد  ي روايات گذشته حرمت نكاح موقت به اثبات مي هاز مجموع

كه حتي اهل بيت و ائمه نيز آن را در طي روايات گوناگوني كه برخي 
ند و حرمت ازدواج موقت راهي به ا هدر اينجا درج گرديد حرام گرداند

اگـر جوانـان هـر روز بـه ازدواج      ،واج دائم اسـت سوي زندگي و ازد
ي شـهواني خـويش را دفـع     هموقت مشغول گردند و به راحتي غريـز 

هاي جنسـي و   هتوانند غريز يابند و مي نمايند نيازي به ازدواج دائم نمي
شهواني خويش را در روزهاي متفـاوت بـا خانمهـاي گونـاگون دفـع      

كه زشتي آن بـر هـر انسـان    نمايند كه اين بسيار زشت و ناپسند است 
عاقل و دانايي آشكار است ولي اهل تشيع به خاطر مخالفت و عنادي 

ند، اينك به نقد و بررسي ا هكه با صحابه و ائمه دارند به آن روي آورد
پردازيم كه تشيع توسط آن حلت و جـواز متعـه را صـادر     رواياتي مي
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را از كتابهـاي   الزم به ذكر است كه نقد و بررسـي روايـات   ،ندا هنمود
  . دهيم رجال شيعه مورد بررسي قرار مي

  بررسي روايات
نماينـد ايـن    اولين روايتي كه تشيع از آن بر حلت متعه استدالل مي

  : گويند است كه مي
مفضل بن عمر از امام جعفر صادق پرسيدند نظريـه شـما پيرامـون    

  نكاح موقت چيست؟ 
لهـي زيـر حـالل و جـايز     ي ا همتعه بنا به آيه كريم: ايشان فرمودند

وال جنَاح علَيكُم فيما عرَّضْتُم بِه منْ خطْبةِ النِّساء أَو أَكْنَنْتُم في ﴿ :است
تَذْكُرُونَهنَّ ولَكـنْ ال تُواعـدوهنَّ سـرّاً إِلَّـا أَنْ       سـ أَنَّكُم اللَّه ملع كُمأَنْفُس

   ﴾تَقُولُوا قَوالً معرُوفاً
يابيم كه اين روايـت   اگر به سند روايت به دقت بنگريم در مي: اوالً

توسط مفضل بن عمر كه در نزد علماي شيعه فردي غير معتبر و حتي 
لـذا روايـت فاقـد اعتبـار      ،از غالت خطابيه نيز است نقل شده اسـت 

ند كه در ا هي اين راوي سخنان زيادي را گفت هعلماي شيعه دربار ،است
  .شود يات برخي از آنها اشاره مياينجا به نظر
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ي مفضـل بـن    هدربـار  295نجاشي در كتاب رجالش در صفحه ) 1
كويف فاسد املـذهب مضـطرب الروايـه : نويسد عمر ابو عبداهللا چنين مي

  . قد ذكر له مصنفات ال يعول عليهاانه كان خطابيا و: يعبأ به و قيلال
و مضطرب او فردي كوفي است كه داراي نظريات و مذهب فاسد 

الروايه اسـت كـه هرگـز روايـات او اعتبـار و ارزش نـدارد و برخـي        
  . معتقدند كه او فردي خطابي است كه مصنفات او هرگز معتبر نيستند

: گويد ي مفضل بن عمر ابو عبداهللا چنين مي هابن غضائري دربار) 2
 ةء كثري ومحل الغالقد زيد عليه يشضعيف متهافت مرتفع القول خطايب و

  . )1(ن يكتب حديثهأ ديثه محًال عظيام وال جيوزح يف
او فردي ضعيف االحول و متروكي است كه اقـوال او فاقـد اعتبـار    

نماينـد كـه كتابـت آن     است كه غالت از او روايت زيادي را نقل مـي 
  . احاديث هرگز جايز نيست

 56حسن بن علي بن داود حلي در كتـاب رجـالش در صـفحه    ) 3
او فردي ضـعيف االحـوال و    متهافت خطـايبضعيف : نويسد چنين مي

                                                 
 .18/293معجم رجال احلديث ابوقاسم خوي  (١) 
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  . باشد متروكي است كه از گروه خطابيه مي
ي او  هدربـار  278-272كشي در كتاب رجال خويش در صفحه ) 4

نه ملعـون ه بل إنه مل تثبت رواية يف مدحإنه من الغالة وإ: نويسد چنين مي
 او از غالتي است كه هـيچ گونـه روايتـي در مـدح و     .لسان ائمته عىل

ستايش او وارد نشده است بلكه او توسط ائمـه نيـز ملعـون و نفـرين     
  . شمرده شده است

: نويسـد  مـي  2/258محمد علي اردبيلي در كتاب جـامع الـرواه   ) 5
  . واهللا اعلم بحاله ,األويل عدم االعتامد

اولي و افضل اين است كه روايات او روايات غيـر متعمـد و غيـر    
  . موثق است

در روايتي كه از حماد بـن عثمـان نقـل شـده      امام جعفر صادق) 6
  : نمايد ميتوصيف است مفضل بن عمر الجعفي را چنين 

 . بني يا كافر يا مرشك مالك وال
چـه   »اسماعيل بن جعفـر «اي كافر و اي مشرك، شما را با فرزندم 

كار است؟ امام جعفر صادق اين راوي را كافر قلمداد نمـوده اسـت و   
  . ر استروايت كفار فاقد اعتبا
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از اسماعيل بن جابر روايت اسـت كـه امـام جعفـر صـادق بـه       ) 7
نت املفضل وقـل لـه يـا كـافر يـا أ :مفضل بن عمر چنين خطاب نمودند

اي كـافر و اي مشـرك از فرزنـدم    . ن تقتلهأ ابني تريد إىلمرشك ما تريد 
  . )1(خواهي او را به قتل برساني؟ خواهي آيا مي چه مي
كـي از افـرادي اسـت كـه بـه نمـاز و امـور        مفضل بن عمر ي: ثانيا

يه بن وهب و اسحاق بـن عمـار   داد از معاو ضروري دين اهميت نمي
فرمايند ما براي زيارت امام حسـين خـارج    روايت است كه ايشان مي

شديم و گفتيم با خود مفضل بن عمر را به همراهي ببريم نزد او رفتـه  
فرسخي كوفه فجـر طلـوع   و او را نيز با خود برديم، در بين راه چهار 

كرد و ما نماز صبح را ادا نموديم ولي مفضل ايستاد و نماز را ادا نكرد 
خواني به مـا گفـت مـن قبـل از      وقتي كه از او پرسيديم چرا نماز نمي
  . آمدن شما در منزل نماز خوانده بودم

وي داراي عقايد بسيار شنيع و زشت ديگري همچون بـه شـهادت   
پرواز او به آسمانها و عدم ازدواج حضرت عمر نرسيدن امام حسين و 

  . با ام كلثوم بنت علي است
                                                 

 .3/241تنقيح املقال  274رجال الكيش  (١) 
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  . مرويات مفضل بن عمر در كتب اربعه
روايـت   106مرويات مفضل بن عمر در كتب اربعه تشيع به تعداد 

رسد كه كليه آن روايات توسط راوياني كه اسامي آنان در ذيل درج  مي
  . ندا هگردد نقل و ثبت شد مي

 ، و صـفحه  842، 1/438و صاحب كتاب الفقيـه در صـفحه  از ا -1
و صاحب كتاب التهـذيب صـفحه    ،4/869 ، صفحه313، 241، 2/119
  . نقل نموده است 2/142

روايـت نقـل    11ح 17ب 2ك 1از او ابوسعيد خيبري در الكافي ج
  . كرده است

ابـن سـنان در    1/924االستبصـار   2/103ابن رباط در التهذيب  -2
، ابراهيم بـن خلـف بـن عبـاد االنمـاطي در      4ج  96، 3ك  5كافي ج 

، ابراهيم بن هاشم در كتاب الكافي 11ج  8ب  4ك  1كتاب الكافي ج 
ب  1ك  2اسحاق بن عيسي در الكـافي ج   – 11ج  49ب  2ك  2ج 
، 5ج 37ب  4ك  1، بشر بن جعفر در الكافي ج 21ج 107ب  1ك  2

ر بن بشير درالكافي ، جعف3ج 29ب 3ك 1بكار بن كردن در الكافي ج
ند كـه در  ا ه، و راويان ديگري از او نقل روايت كرد23، 99ب 1ك 2ج
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كتــاب الشــيعه والمتعــه نوشــته محمــد مــال اهللا   60، 59، 58صــفحه 
  .مذكوراند براي كسب اطالع بيشتر به آنجا مراجعه نماييد

نماينـد   دومين روايتي كه از آن بر حلت نكاح موقت اسـتدالل مـي  
از  :فرمايند كه توسط ابوبصير نقل شده است كه ايشان مي روايتي است

ي حلـت و حرمـت نكـاح موقـت و متعـه       هحضرت ابـوجعفر دربـار  
فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَـĤتُوهنَّ  ﴿در قرآن آيه : ايشان فرمودند! پرسيدم

 تُما تَرَاضَييمف كُملَيع نَاحال جنَّ فَرِيضَةً وهورالَْفرِيضَةِأُج دعنْ بم بِه﴾ .  
گويا حضرت ابوجعفر از اين آيه بر حلت متعه اسـتدالل نمـوده و   

اگر به دقت بـه سـند ايـن روايـت بنگـريم در       -آن را قرائت فرمودند
يابيم كه راوي آن ابوبصير است كه در نزد تشيع در روايتهاي آنـان   مي

  : ر نفر عبارتند ازابوبصير كينه چهار نفر ذكر شده است كه آن چها
  .يحيي بن القاسم -
  . ليث البختري كه در اين روايت او راوي حديث است -
  . يدعبداهللا بن محمد األس -
  . حماد بن عبداهللا بن اسيد الهروي -

اسم ابوبصير در كتابهاي رجال به نام ابوبصـير ليـث بـن البختـري     
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صـفحه   المرادي نقل شده است چنانكه در كتـاب الرجـال الكشـي در   
آن را با اسم و كنيه يادآوري نموده است، اين راوي كسي اسـت   151

ي آنان مخصوصاً ابو جعفـر   هكه به ائمه اتهام وارد نموده است و دربار
رفـت آن را بـا دنـدانهاي نواجـذ      اگر دنيا به سوي آنـان مـي  : گويد مي
  . گرفتند مي

ن بـه  فرماينـد مـ   از ابن ابي يعفور روايت شده است كه ايشان مـي 
همراه جماعتي كه در بين آنان ابو بصير بـود بـراي اداي حـج خـارج     

از خداوند بترس و با مال خودت براي اداي : شدم و به ابو بصير گفتم
حج برو زيرا كه شما داراي ثروت زيادي هستي و از آن استفاده نمـا،  

اگر دنيا بـه سـوي   : نه از مال ديگران ايشان در جواب من به من گفت
  . نمايد آوري مي بيايد او را با رداء خود جمع) امام جعفر(و صاحب ت

ايشان چنان فردي بودند كه هميشه امام جعفر صادق را به تمسخر 
گرفتنــد و او را فــردي طمــاع و دنيــا دوســت معرفــي  و اســتهزاء مــي

  .نمودند مي
 رروزي ابـو بصـي  : فرمايند الناب روايت است كه ايشان مي داز حما

نشستند تا به او اجازه دخول دهند ولي امـام   ابو عبداهللا بر دروازه امام
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بود حتما بـه   اگر به همراه ما مال و ثروت مي: به او اجازه نداد و گفت
ي او را بـا   هداد كه ناگهان سگي به سـوي او آمـد و چهـر    ما اجازه مي

اف اف اين ديگه چيست؟ يكـي از همنشـينان او   : زبان ليسيد او گفت
  . ي شما را ليسيد هبه او گفت اين سگي بود كه چهر

و در جايي ديگر امام جعفر صادق را فردي ناآگاه و نادان و جاهل 
فرماينـد   كند از شعيب العقرقوفي روايت است كه ايشان مي قلمداد مي

ي زنـي كـه شـوهر دارد و     هدربـار  از ابو عبداهللا: تبه من گف رابو بصي
زن رجـم شـود و   : نمايد پرسيدم ايشان به من گفت دوباره ازدواج مي

گويد همين سوال را مـن   شعيب مي، رد را صد ضربه تعزيرا بزنندمآن 
زن رجـم شـود و بـر    : از امام جعفر صادق پرسيدم ايشان به من گفتند

از چند روزي با ابو بصير مالقـات   گردد پس مرد هيچ چيزي الزم نمي
كردم و به او گفتم من از امام جعفر صادق همين سوال را پرسـيدم او  

گـردد،   به من گفت زن رجم شود و بـر مـرد هـيچ چيـزي الزم نمـي     
ي خود دستي كشيد و گفت مـن اطـالع نداشـتم كـه      هابوبصير بر سين

  . كند حكم و دستور و فتواي او هر لحظه تغيير مي
روايتي ديگر از حماد بـن عثمـان روايـت اسـت كـه ايشـان       و در 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الشيعة واملتعة
 

65 

و فـرد ديگـري بـه سـوي خيـره       رفرمايند من به همراه ابـي يعفـو   مي
ي او  هرهسپار شديم كه در بين راه از دنيا سخن به ميان آمد و ما دربار

اگـر امـام جعفـر صـادق آن     : سخن گفتيم ابوبصير مرادي به ما گفـت 
  . رفت حتما به سوي آن مي آمد دوست شما دنيايي گيرش مي

ند كه ايشان در حالت جنب و جنابت ائمه را ا هو در احوال او نوشت
ابوبصـير   فرماينـد  ميو از بكير روايت است كه ايشان  ،كرد مالقات مي

خـواهي بـروي او    كجـا مـي  : مرادي را مالقات كـردم و از او پرسـيدم  
م مـن نيـز بـا    روم من به او گفت به مالقات امام جعفر صادق مي: گفت

آيم او به همراه من با امام مالقات كـرد و امـام بـه     شما به همراهي مي
ت داخل بسوي او نظر كرد و گفت آيا در منازل انبياء و صلحاء با جنا

پناه بر خدا از غضـب و خشـم او و غضـب شـما     : او گفت. شوي مي
  . گردم ديگر به اين حال بر نمي: استغفار نمود و گفت

: فرماينـد  ميعقوب العقرقوفي روايت است كه ايشان از شعيب بن ي
و از  كنـد  مـي ي مردي كه با زن شـوهردار ازدواج   هاز ابوالحسن دربار

زن : احوال آن زن اطالع كامل ندارد پرسيدم؛ ايشان در جـواب گفـت  
شود من اين سوال و جـواب   رجم شود و بر مرد هيچ چيزي الزم نمي
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دم ايشان گفت قسم بـه خـدا امـام    را براي ابوبصير مرادي تعريف نمو
سپس دستش را بر  ،جعفر به من گفت زن رجم و مرد شالق زده شود

برم امام جعفر هنوز علمش تكميـل   سينه خود كوبيد و گفت گمان مي
  . نشده است و از نظر علمي رشد ننموده است

ي شـهواني خـود    همرادي چنان فردي است كه به خاطر اطفاء غريز
لم خواهران را رايج گردانـد چنانچـه از حسـن بـن     كالس تعليم و تع

نماينـد كـه ايشـان     مختار روايت است كه ايشان از ابوبصـير نقـل مـي   
نمـودم بـا يكـي از     در زماني كه خواهران و زنان را تدريس مي: گفتند

روزي به نزد امـام جعفـر صـادق مشـرف     . آنان مزاح و شوخي نمودم
ما به آن زن چه چيزي گفته اي ابوبصير ش: شدم كه ايشان به من گفت

امام جعفر صادق بـه مـن   . به او گفتم دستت را به من بده: بوديد گفتم
  . هرگز به او نزديك مشو و با او سخن مگو: گفت

روايت از راويان مختلـف و گونـاگوني در    57از ابوبصير به تعداد 
و  56كتابهاي اربعه نقل شده است كه براي آشنايي بيشتر بـه صـفحه   
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  : روايت سوم
كننـد   سومين روايتي كه از آن بر حلت نكاح موقـت اسـتدالل مـي   

از  فرماينـد  ميروايتي است كه از ابن مسكان نقل شده است كه ايشان 
اگـر حضـرت عمـر    : فرمودنـد  حضرت امام جعفر شنيدم كه ايشان مي

گرداند به غير از افراد شقي و بـدبخت هـيچ    نمينكاح موقت را حرام 
  . شد كسي مرتكب زنا نمي

اگر واقعاً نكاح متعه جايز و حالل بود پس چرا حضـرت علـي در   
و تـرويج آن   دوران خالفت خويش به آن دسـتور ندادنـد و بـه نشـر    

آيا او كتمـان   ؟و چرا بر منبر علنا حلت آن را بيان نداشتند ؟نپرداختند
پـس چـرا آن را بيـان     ؟شـدند  و از نشـر آن شـرمنده مـي   علم نمودند 

يابيم كه عدم بيان ايشان نيـز دليـل    اگر به دقت بنگريم در مي .نداشتند
  . ديگري بر حرمت نكاح موقت است

اين روايت نيز كه توسط ابن مسكان نقل شده است مردود و باطل 
شـيعه    بوده كه اكثر علمايبه عبداهللاف معرواست زيرا كه ابن مسكان 

ند كه در اينجا بـه نظريـات   ا هآن را مردود و مستور الحال معرفي نمود
  . شود بخشي از آنها اشاره مي
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 كنـد  مـي ابن مسكان از ابو عبداهللا روايت نقل : گويد مينجاشي  -1
  . ولي روايات او فاقد اعتبارند

ايشـان بـه   : گويـد  مـي ابن مسـكان   ى دربارهو از طرفي ديگر تشيع 
شـدند و از ايشـان    يو اجالل ابو عبداهللا بـر آن وارد نمـ   خاطر احترام

سماع حـديث نداشـتند و فقـط از اصـحاب ابوعبـداهللا روايـت نقـل        
  . كردند مي

رسـد اگـر    روايت مـي  35به  اند شدهكليه رواياتي كه از ايشان نقل 
و آن سخن درست و به جـا اسـت پـس     اند نداشتهواقعا ايشان سماع 

ايشـان جـزو افـرادي هسـتند كـه از       ،است روايت نقل نموده 35چرا 
از علي بن الحسـن بـن    هچنان چه ابن عقد اند شدهگروه واقفه شمرده 

اسي بـه مـا   ؤعثمان بن عيسي الر: كه ايشان فرمودند كند ميفضال نقل 
ما نزد ابو ابراهيم بـوديم  : زياد قندي و ابن مسكان به من گفتند: گفت

فـرد روي زمـين بـر شـما وارد     اينـك بهتـرين   : كه ناگهان به ما گفت
كه در آن لحظه ابوالحسن الرضا در حـالي كـه كـودكي بـيش      شود مي

نبود داخل شد ما گفتيم او بهترين فرد روي زمين است او را در بغـل  
كـه ايـن دو    دانـي  آيا مـي  مگرفت و بر آن بوسه زد و گفت اي فرزند
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  . اند وكبر من مشكگفت بله اين دو : چه گفتند القندي و ابن مسكان
واقفه گروهي هستند كه تا موسي بن جعفر ائمه را قبـول دارنـد و   
بعد از آن به امامت هيچ امامي قائل نيستند مرويـات ابـن مسـكان در    

كـه مجموعـه كسـاني كـه از      رسد ميروايت  279كتب اربعه تشيع به 
ور مجموع و كلـي در كتـاب الشـيعه    آنان روايت نقل كرده است به ط

  .اند شدهنقل  82الي  70محمد مال اهللا در صفحه  المتعه نوشتهو
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  افترائات تشيع بر صحابه
  

تشيع براي جواز خرافات و بدعات خويش بـه صـحابه گرامـي و    
ند كه در اينجا ا هگرانقدر آن حضرت اتهامات و افترائات زيادي را بست

به بخشي از افترائات تشيع بر صحابه خصوصاً بر ابـن عبـاس و ابـن    
خويي در كتاب البيان في تفسير القـرآن صـفحه    .شود ميته عمر پرداخ

ي  هابن عباس تا آخرين لحظ: نويسد ابن عباس چنين مي ى درباره 315
حيات خويش بر حلت نكاح موقت پافشاري و اصرار ورزيدنـد ولـي   

  . كسي حرف او را نپذيرفت
اين سخن يكي از افترائاتي است كه بر ابن عباس بسته شده اسـت  

از نظر علمي و فني نظريـه ابـن عبـاس را كارشناسـي كنـيم در      و اگر 
يابيم كه ايشان ابتداء به نكاح متعه معتقد بودند ولـي بعـداً رجـوع     مي
يكـي ديگـر از   . ند كه بعداً مفصالً آن را مطرح خـواهيم سـاخت  ا هكرد

 ايشـان آيـه  : گوينـد  ند اين است كه ميا هافترائاتي كه بر ابن عباس بست
لٍ    فَمـا اسـتَمتَعتُم بِـه مـنْهنَّ    ﴿ را اين گونـه  ﴾متَعتُمفَما استَ﴿ إِلَـى أَجـ

ىمستـالوت نمودنـد و از آن بـر حلـت نكـاح موقـت اسـتدالل         ﴾م
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  ! نمودند مي
اگر به نظريات مفسرين بزرگوار و جليل القـدر نظـري افكنـيم در    

حابه هـا و افترائـات تشـيع بـر صـ      هكه اين يكي از ديگر حرب يابيم مي
: نويسد ميعالمه ابن جرير طبري . گرامي و گرانقدر آن حضرت است
اي از صحف مسـلمين آيـه اينگونـه     در هيچ روايتي و در هيچ صحيفه

  . تالوت نشده است
يكي از شرايط ثبوت آيـات الهـي تـواتر    : نويسد ميعالمه شوكاني 

است و اين روايت بالفرض اگر از ابن عباس روايت شده باشد هرگز 
 توان ميه تواتر نرسيده است بنابراين جزو آيات الهي نيست و از آن نب

  . استدالل نمود
اين روايت به حد تواتر نرسيده است و : نويسد ميعالمه ابن تيميه 

ما منكر حلت متعه در اوايل اسالم نيستيم شايد ايـن روايـت در حـد    
ابر ر نرسـيده اسـت بنـ   د پذيرفته شود ولي چون به حد تـوات اخبار آحا

يم تـوان  مـي روايات متواتر و آيات الهي منسوخ گرديده است و از آن ن
حلت نكاح متعه را براي هميشه و تا روز قيامت ثابت نماييم و در آن 

 ﴾أُحلَّ لَكُم أن تستمتعوا بهن إِلَى أَجلٍ مسمى﴿آيه بيان نشده است كه 
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وطي با شـبهه و  دارد و آن  گيري را بيان مي هبلكه مطلق استمتاع و بهر
  . گيرد حالل را نيز در بر مي

اين نوع قرائت هرگز جـزو آيـات   : گويد ميعالمه ابوالفتح مقدسي 
الهي نيست و آن گونه از جانب خداوند متعال نازل نگرديده اسـت و  

  . لذا فاقد اعتبار است ،شود ميدر صحيفه اجماعي صحابه يافته ن
كاح متعه را جايز و سپس ابن عباس يكي از افرادي است كه ابتدا ن

آن را حرام اعالم داشتند و اين روايت مشهوري است كـه از او بـاقي   
مانده است و ايشان فقط در جهاد و در آن زماني كه زنـان تعدادشـان   
اندك بودند معتقد به حلت نكاح موقت بودند ولي بعداً از آن رجـوع  

  . نمودند
مـن از ابـن    ايندفرم مياز حضرت ابوجمزه روايت است كه ايشان 

: عباس شنيدم كه در پاسخ سوال حلت نكاح موقـت ايشـان فرمودنـد   
ازدواج موقت در زماني كه زنان انـدك بودنـد و در جهـاد مسـلمانان     

  . شركت داشتند و نياز شديد و مبرمي به آن داشتند جايز بود
نـد  ا هاين سخن كه آن را به ابن عباس جناب آقاي خويي نسبت داد

عبـاس در نـزد   ابن بجا و نادرستي است و عالوه بر آن بسيار سخن نا
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: فرمايـد  مـي آنان  ى دربارهشيعه جزو افرادي است كه آيه كريمه الهي 
و او را  ﴾ومنْ كَانَ في هذه أَعمى فَهو في الĤْخرَةِ أَعمى وأَضَلُّ سبِيالً﴿

 كننـد  مـي  دانند در روايتي كه از زهري نقل جزو سارقين بيت المال مي
حضـرت علـي   : از حارث شنيدم كه ايشان فرمودنـد  فرمايند ميايشان 

عبداهللا بن عباس را در شهر بصره به عنوان استاندار و والـي گذاشـتند   
ولي ايشان دو ميليون ريال از مال بيت المـال را برداشـتند و بـه مكـه     
رفتند هنگامي كه اين سخن به حضرت علي رسيد ايشان بر منبر رفتند 

ايـن پسـر عمـوي رسـول اهللا     : فرمودند كردند ميدر حالي كه گريه  و
است كه با آن مكانت علمي و مملكتي خود با او چنين كردند پس بـا  

  . كنند ميتري هستند چه كار  ديگران كه از او در درجه و مقام پايين
هنگـامي كـه    فرماينـد  مـي از معلي بن هالل روايت است كه ايشان 

ولي بيت المال بصره بودند و آن را به تاراج بردند عبداهللا بن عباس مت
من شـما  : اي نوشت كه در آن چنين نوشته بود حضرت علي به او نامه

را در امانت خويش شريك و سهيم كردم و هيچ كس از شما بـر مـن   
تر و نزديكتر نبود ولي هنگامي كه خيانت و رسـوايي شـما را در    امين

يـد بلكـه   ا هاي خداوند جهـاد ننمـود  آن يافتم چنين فهميدم كه شما بر
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آوري مال و ثروت و زر اندوزي به جهاد رفته بوديد و شما  براي جمع
كه در اينجا  اند نوشتهي طوالني را ا هاز مكاران امت محمد هستيد خطب

  . تا اين مبحث بسنده شده است
ي شما به دسـتم رسـيد    هنام: نويسد ميعبداهللا بن عباس در جواب 

دا كه حق من از مال بيت المال از آن بيشتر بوده اسـت  ولي قسم به خ
هـاي ديگـر در بـين حضـرت      هسپس نام. ما هو من حق خود را برداشت

علي و ابن عباس رد و بدل شده است كه از ذكر آن بـه خـاطر اطالـه    
نـد تـا   ا هبرخي از علماي شيعه كوشيد -كنيم مينشدن كالم صرف نظر 

ي محسن األمين در كتـاب اعيـان   اين روايت را ضعيف جلوه دهند ول
انكار اخذ بيت المال : فرمايد ميالشيعه آن را صحيح قرار داده است و 

هاي ايـن دو بـه يكـديگر امـري بسـيار       هتوسط ابن عباس و انكار نام
  . مشكل و سنگين است و در آن نيازي به روايت كشي نيست
بلكـه  نـد  ا هتشيع تنها به اتهام سرقت بـه ابـن عبـاس اكتفـا ننمـود     

معتقدند كه حضرت علي صبحگاهان و شامگاهان فرزندان ابن عبـاس  
از فضيل بن يسار روايت است كه ايشان  ،نمودند ميرا لعنت و نفرين 

: حضرت علـي بـن ابـي طالـب فرمودنـد     : كند مياز ابو جعفر روايت 
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را كور و آنان را نفـرين   -بن عباسا - خدايا چشمان دو فرزند فالني
  . ان آنان را دليلي بر كوري قلوبشان نمانما و كوري چشم

روايـت   از حضرت حسن بن عباس روايت است كـه ابـو عبـداهللا   
كه ما نشسته بوديم كه فردي از ما به حالت تمسخر و مسخره  كنند مي

چه چيزي مرا به خنده آورده اسـت   دانيد ميخنديد و از ما پرسيد آيا 
عباس گمان برده بود كه از  ايشان گفتند ابن دانيم ميما گفتيم خير ما ن

ذينَ قَـالُوا ربنَـا اللَّـه ثُـم      ﴿ي افرادي است كه مصداق آيـه   هزمر إِنَّ الـَّ
قرار گرفته است ولي من به او گفتم آيا با مالئكـه خداونـد    ﴾استَقَاموا

ند كه شـما مصـداق ايـن    ا هيد و آيا آنان به شما خبر دادا همالقات نمود
ايشـان   ،و در آخرت هـيچ حـزن و خـوفي نداريـد    گيريد  آيه قرار مي

  . ي ما بر او خنديديم هگفتند مومنين با يكديگر برادرند سپس هم
آنچه تاكنون خوانديد برخي از رواياتي بود كه توسط آنها بـه ابـن   

ولـي از طرفـي ديگـر     دادند مياو را مجروح قرار  زدند ميعباس اتهام 
  ! عه معتبر و مستدل مي دانند؟نظر و قول او را براي اباحت و حلت مت
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  م افترائات تشيع بر عبداهللا بن عمر
الزواج املوقت و دوره يف حل مشكالت  محمد تقي الحكيم در كتاب

يكي از كساني كه منكر ازدواج موقت : نويسد مي 41در صفحه  اجلنس
فرزند عمر بن الخطاب يعني عبداهللا بن عمر است از او درباره  اند شده

قسـم بـه خـدا مـا در زمـان      : موقت پرسيدند ايشان گفتحكم نكاح 
آن : و يك بار ديگر نيز از او پرسيدند فرمود ،رسول اهللا زنا كار نبوديم

پدرت عمر آن را حرام گردانـده اسـت   : حالل است سائل به او گفت
اگر پدرم آن را حرام و رسـول اهللا آن  : عبداهللا بن عمر در جواب گفت

ر ما اتباع چه كسي الزم و ضـروري اسـت، از   را حالل گردانده باشد ب
نمايند بلكه  اين روايت و داستان نه تنها حلت نكاح موقت را اثبات مي

نمايد كه حضرت عبداهللا بن عمـر بـه    از آن اين مسئله را نيز ثابت مي
اجتهاد در مقابل نهـي معتقـد بودنـد و نظريـه پـدر خـويش را قبـول        

بندند در پاورقي مصـادر   ا بكار ميي ديگري كه در اينج هحرب ،نداشتند
دهند در حـالي   و مراجع اهل سنت از جمله كتاب ترمذي را حواله مي

كه اين روايت هرگز در كتابهـاي اهـل سـنت موجـود نيسـت و ايـن       
و كتـاب المتعـه    93داستان دروغين در كتاب المسائل الفقهيه صـفحه  
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ن كتابها نقل شده است كه هر دو مولف آ 54در صفحه  فكيكي نوشته
اهل تشيع هستند، روايت حلت نكاح متعه هرگز از حضـرت عبـداهللا   
بن عمر ثابت نيست بلكه خالف آن رواياتي كه دال بر حرمـت نكـاح   
موقت هستند از ايشان ثابت است كه در اينجا به برخي از آن روايات 

  . شود مياشاره 
از حضرت نافع روايت است كه ايشان از حضرت عبـداهللا بـن    -1

آن حضرت در روز فتح خيبـر از  : كه ايشان فرمودند كنند ميمر نقل ع
  . گوشت االغ و نكاح متعه موقت ما را بازداشتند

از  فرمايند مياز حضرت سالم بن عبداهللا روايت است كه ايشان  -2
نكاح موقت زنا : ي نكاح موقت سوال شد ايشان فرمودند هپدرم در بار

  . است
هللا روايت است كه در نزد عبداهللا بـن  از حضرت سالم بن عبدا -3

موقـت را جـايز و حـالل    نكـاح  عمر به او گفتند عبـداهللا بـن عبـاس    
برم كـه عبـداهللا بـن     سبحان اهللا من گمان نمي: دانند ايشان فرمودند مي

او : به او گفتند ،عباس به آن دستور دهند و چنين كاري را جايز بدانند
در آن زمان : است ايشان فرمودندبه نكاح موقت دستور و تاكيد نموده 
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عبداهللا بن عباس كودكي بيش نبود كـه آن حضـرت مـا را از آن نهـي     
  . دانيم ميفرمودند و ما هرگز زنا را جايز ن

از عبداهللا بن عمر روايت است كه از او پرسيدند حكـم نكـاح    -4
 :در جـواب بـه او گفتنـد    ،موقت چيست ايشان فرمودند حـرام اسـت  

 ،س به آن فتوي داده است و آن را جايز قرار داده اسـت عبداهللا بن عبا
داند كـه آن   ايشان فرمودند قسم به خدا عبداهللا بن عباس به تحقيق مي

آن را حرام گرداندند و حرمت آن را در روز خيبر اعالم  ص حضرت
  . داشتند
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  :مافترائات تشيع بر اسماء بنت ابي بكر 
  

سنت و قـرآن خـويش را   تشيع براي آنكه خرافات و عقايد خالف 
هـايي كـه بـر     ند تا توسـط افترائـات و بهتـان   ا هجايز قرار دهند كوشيد

بندند نظريات خـويش را بـه اثبـات برسـانند هنگـامي كـه        صحابه مي
نكـاح موقـت را    ن توسط افتراء بستن بـر ابـن عبـاس و ابـن عمـر     

نتوانستند جايز قرار دهند توسط افترائاتي بر حضرت اسماء بنت ابـي  
خواهند آن را ثابت و جايز قرار دهند، فكيكي در كتاب المتعه  ر ميبك

: نويسد ميو راغب اصفهاني در كتاب محاضرات چنين  57-56صفحه 
عبداهللا بن زبير بر عبداهللا بن عباس بخاطر تحليل متعه طعن زدند ولي 
ابن عباس به او گفتند از مادرت بپرس كه شما فرزند پدرت هستيد يا 

شـما  : در جـواب گفـت  از مادرشان پرسـيدند و او   ،ايشان فرزند متعه
د، ايشان اين روايت كاذبانـه را بـه منـابعي همچـون     فرزند متعه هستي

و غيره  5/822البالغه البن ابي الحديد نهج ، شرح 2/139العقد الفريد 
  . ندا هنقل و نسبت داد

  : اين روايت بنا به چند دليل مردود و متروك است
ايت در بحث حج و متعه الحج آمـده اسـت نـه متعـه     اين رو: اوالً
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ي كـه صـورت گرفتـه اسـت     ا همناظره و مناقشـ : النساء و نكاح موقت
نكـاح   ى دربـاره حج تمتع و جواز آن اسـت نـه اينكـه آنـان      ى درباره

در كتاب مسند احمد بن حنبل اين روايت چنين  ،موقت مناظره نمايند
فقط بـه اداي حـج مفـرد    : دندوارد شده است كه عبداهللا بن زبير فرمو

را ترك نماييد حضـرت عبـداهللا ابـن     -ابن عباس -بپردازيد و قول او
از مادرش  ،پرسيد عباس فرمودند آيا مادرت را از جواز حج تمتع نمي

بن عباس بر حق است و قـول او  رسيدند و او فرمود حضرت عبداهللا پ
  . معتبر است

كه زبيـر در   يابيم ميگريم در اگر به كتابهاي سيرت و تاريخ بن: ثانياً
و حالت بكارت با حضـرت اسـماء ازدواج نمودنـد و بعـد از      نىجوا

  . ندا هوفات زبير اصالً ازدواج ننمود
حضرت اسماء بنت ابي بكر در قباء عبداهللا بن زبيـر را وضـع   : ثالثاً

حمل نمودند و متعه بعد از هجرت و قبل از جنگ خيبـر رايـج شـده    
كه اسماء حامله بودند نكـاح موقـت هرگـز نبـوده      بود و در آن زماني

است پس چگونه امكان دارد كه عبداهللا بن زبير فرزنـد نكـاح موقـت    
بـود بايـد بنـا بـه حـديث آن       باشد و اگر در آن زمان نكاح موقت مي
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يـد  ا هزناني كه به وسيله نكاح موقت ازدواج كرد: حضرت كه فرمودند
ولي طالق او در هيچ كتابي ثابـت   ،داد او را نيز طالق مي. طالق دهيد

  . نيست
و محـاورات الشـعراء راغـب     ءاگر به كتاب محاضرات االدبا: رابعاً

بينيم كه اين روايت در آنجا بـدون سـند همچـون     اصفهاني بنگريم مي
ي نقل گرديده اسـت كـه فاقـد اعتبـار و ارزش اسـت زيـرا كـه        ا هقص

  .سخنان بدون سند فاقد اعتبارند
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فَما استَمتَعتُم بِـه مـنْهنَّ فَـĤتُوهنَّ    ﴿ شيع از آيهروش استدالل ت
   ﴾أُجورهنَّ فَرِيضَةً

علماء و انديشمندان تشيع از آيه فوق به حلت نكاح موقت فتـوي  
ترين آيه بـر حلـت نكـاح موقـت      ترين و مستدل ند و آن را قويا هداد
  : دانند ولي اين استدالل بنا به داليل زير باطل است مي

نكاح و ازدواج دائم  ى دربارهاين آيه جزيي از آياتي است كه : اوالً
ند لذا آن نيز بيانگر نكاح دائـم اسـت نـه نكـاح موقـت      ا هنازل گرديد

حرِّمت علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم ﴿: فرمايد ميآنجايي كه خداوند متعال 
و خَاالتُكُمو اتُكُممعو اتُكُمأَخَوو    ـاتُكُمهأُمو الْأُخْـت نَـاتبالْأَخِ و نَاتب

     كُمبـائبرو كُمـائسن ـاتهأُمةِ ونَ الرَّضَـاعم اتُكُمأَخَوو نَكُمضَعي أَراللَّات
  ﴾اللَّاتي في حجورِكُم الي قوله تعالي إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً

در نـزد تشـيع    شـود  ميقد ازدواج موقت بسته زني كه با آن ع: ثانياً
رود و جـزو ازواجـي كـه از آنـان      زوجه و ملك يمين به حساب نمي

 شـود  مـي رود و نسب نيز از آن ثابت ن ارث برده شود نيز به شمار نمي
 2/188التهـذيب   2/43چنانچه در كتابهـاي همچـون الفـروع الكـافي     

د بن مسـلم روايـت   از محم 14/446وسائل الشيعه  3/147تبصار ساال
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 ى دربـاره كه ايشان از امام جعفر صادق شنيدند كه ايشان  كنند مينقل 
ي كه در قرآن ا هآن زن جزو زنان اربع: گفتند زنان نكاح متعه چنين مي

رود و آن زن نيازي به طالق نـدارد   مجيد ذكر شده است به شمار نمي
د به خود جـدا  بدون طالق پس از اتمام عقد قرارداد و ايام ازدواج خو

و در روايتـي   ،برد و آن زن به وسيله اين نكاح ميراث نيز نمي شود مي
از امـام جعفـر    فرماينـد  مـي ديگر از ابوبصير نقل شده است كه ايشان 

پرسـيده   انـد  شدهزناني كه توسط نكاح موقت ازدواج  ى دربارهصادق 
اسـت   ي كه ذكر آن در قرآن آمدها هشد آيا آن زنان جزو زنان چهارگان

  . باشند؟ ايشان فرمودند خير مي
و در روايت زراره بن اعين از امام جعفر صادق چنين آمـده اسـت   

زناني كه توسـط ازدواج موقـت بـه     ى دربارهدر نزد امام جعفر صادق 
ـ   نـد ايشـان   ا هعقد نكاح آمده پرسيده شد آيا آنان جزو زنان چهـار گان

به عقد نكاح موقـت در   يد هزار زن راتوان ميخواهي  اگر مي: فرمودند
  . اند شدهبياوريد زيرا كه آنان به اجاره گرفته 

رفتنـد هرگـز    اگر واقعا آنان جزو زوجات و همسران به شمار مـي 
فَانْكحوا مـا طَـاب لَكُـم    ﴿ ازدواج با بيش از چهار تن از آنان بنا به آيه
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اعبرثُالثَ وثْنَى وم اءنَ النِّسم﴾   
گيرند و  راين آنان زوجه نيستند و حكم آن را نيز نميجايز نبود بناب

  . روند جزو زنان زنا كار به شمار مي
زنان ازدواج شده توسط نكاح موقت نيازي به طالق و جداي : ثالثاً
ولي زنان دائم بدون طالق و گذراندن عـده هرگـز جـدايي و     ،ندارند

يشان از از زراه روايت است كه ا. گيرد فرقت بين زوجين صورت نمي
هنگامي كه وقـت  : كه ايشان فرمودند كنند ميامام جعفر صادق روايت 

و اگر شخصي  شود مينكاح موقت به پايان برسد زن بدون طالق جدا 
  . خواست در ايام و مهر او بيافزايد

ارث يكي از حقوق مسلم زوج و زوجه است كه بنا به آيات : رابعاً
ند ولي زناني كه توسط نكاح بر الهي زوج و زوجه از يكديگر ارث مي

نـد هرگـز از شـوهر و شـوهر از آنـان ارث      ا هموقت بـه عقـد در آمـد   
و در روايتي كه از ابن ابي عمير نقل شده است امـام جعفـر    ،برند نمي

  . برند زنان نكاح موقت ارث نمي: فرمايند ميصادق چنين 
 فرمايـد  مـي در روايتي ديگر از سعيد بـن يسـار نقـل شـده اسـت      

و شـرط ميـراث نيـز     شـود  مـي زني كه به نكاح موقت عقـد   ى درباره
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گذاشته شده اسـت پرسـيدم ايشـان فرمودنـد زنـان نكـاح موقـت از        
برابر است كه آن ارث مشروط باشـد يـا غيـر     ،برند شوهران ارث نمي

  . مشروط
و در روايتي ديگر از زراره نقل شده است چنين وارد شـده اسـت   

نكاح متعه بين زن و شـوهر ميـراث    در: كه امام جعفر صادق فرمودند
  . شود ميجاري ن
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  نظريه شيخ االسالم ابن تيميه پيرامون آيه استمتاع
  

مهريه زنان در آن آيات بحـث شـده    ى دربارهاگر به آيات الهي كه 
زناني كه مدخول بهـا   ى دربارهبينيم كه خداوند متعال  ميبنگريم است 

زنان غير مدخول  ى دربارهو  ،هستند كليه مهريه را) زفاف انجام شده(
ي اسـت  ا هند و آيه استمتاع نيز دنباله آيا هبها نصف مهر را الزم گرداند

 :فرمايـد  مـي كه بيانگر اداي مهريه زنـان مـدخول بهـا اسـت چنانچـه      
افحينَ  ﴿ سـرَ مينَ غَينصحم كُمالوتَغُوا بِأَمأَنْ تَب كُمذَل اءرا وم لَّ لَكُمأُحو

   .﴾فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِيضَةً
وكَيف تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضَـى بعضُـكُم   ﴿: فرمايد ميو در جاي ديگر 

   .﴾إِلَى بعضٍ وأَخَذْنَ منْكُم ميثَاقاً غَليظاً
ملـك  ي زنـان عقـد دائـم و     هزنان نكاح موقت هيچ زماني در زمر

ك هـم   ﴿گيرند و بنا به آيه  يمين قرار نمي فَأُولَئـ كذَل اءرتَغَى ونِ ابفَم
گردنـد زيـرا كـه خداونـد متعـال       از حكم نكاح خارج مـي  .﴾الْعادونَ

والَّذينَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَ إِلَّـا علَـى أَزواجِهِـم أَو مـا     ﴿: فرمايد مي
انُهمأَي لَكَتم    ـمه ـكفَأُولَئ ـكذَل اءرتَغَى ونِ ابينَ فَملُومرُ مغَي مفَإِنَّه م
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   .﴾الْعادونَ
آينـد از لـوازم    لذا چون زناني كه توسط نكاح موقت به عقد در مي

بنـابراين   ،نكاح محرومند و حق طالق ارث، نسب و غيـره را ندارنـد  
واهنـد زنـاي خـود را    خ باشند كه مـي  جزو زنا كاران امت اسالمي مي

گونـه   ي شرعي بدهند و با خيالي آسـوده و راحـت بـدون هـيچ     هجنب
مزاحمتي از جانب ارگانهاي دولتي و ماموران امر به معروف و نهي از 

  . ي رسمي بخشند همنكر به عمل فحشا و زنا مشغول و آن را جنب
هرگـز   انـد  شـده خالصه اينكه زناني كه توسط نكاح موقت ازدواج 

ان نيستند و عقد آنان عقد باطل و ناجايزي است و هـر كسـي   جزو زن
كه با آنان عقد ببندد مرتكب عمل زنا شده است و حاميـان آن همـان   
  : حاميان زنا و فحشاء هستند كه حرمت آن بنا به داليل زير ثابت است

خداوند متعال در قرآن و پيامبر اكرم در احاديث حرمت نكـاح   -1
  . دنا هموقت را بيان داشت

صحابه و تابعين در دوران فرمانروايي خـويش آن را ممنـوع و    -2
  . ندا هناجايز قرار داد

ارث ندارند و نسبت فرزنـدان آنـان نيـز     چون زنا عده، طالق  -3
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سرپرسـت و بـدون پـدر و مـادر      لذا فرزندان آنـان بـي   شود ميثابت ن
بود؟  ي چه كساني خواهند هباشند كه تربيت آنان در جامعه به عهد مي

و اگر آن شخص در يك روز با عده كثيري از زنان عقد نكاح موقـت  
بندد و از همـه داراي اوالد و فرزنـد بشـود او فرزنـدانش را چگونـه      

  . كند ميشناسد و با آنان رابطه برقرار  مي
و اگر در روز يك زني با عده كثيري از مـردان ارتبـاط برقـرار     -4

آنان قرار گيرد آن فرزندي كـه از  نمايد و توسط عقد موقت در اختيار 
و آيـا جـايز    ؟آيد از آن كداميك از مردان خواهـد بـود   وي به دنيا مي

است كه آن زن در يك روز در اختيار افراد زيادي قرار گيـرد و منـي   
و آيا مخلـوط كـردن آب    ؟ي آنان را در رحم خويش جمع نمايد ههم

   مني مردان مختلف و گوناگون در يك رحم جايز است؟
خداوند متعال براي كساني كه توانايي عقد نكاح دائم را ندارند  -5

نمايــد و آنــان را بــه اســتعفاف و صــبر دعــوت و  دو راه معرفــي مــي
نمايد اگر نكاح موقت و يك ساعتي براي دفـع شـهوات    راهنمايي مي

نمـود كـه هزينـه چنـداني نيـز بـراي        جايز بود حتما آن را معرفي مي
ذينَ ال   ﴿: فرمايـد  مـي وند متعال خدا ،مستمندان نداشت ولْيسـتَعفف الـَّ
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هنْ فَضْلم اللَّه مهيغْنتَّى يكَاحاً حونَ نجِدي﴾.  
و بايد پاكدامني را اختيار كنند كسـاني كـه توانـايي نكـاح     : ترجمه

و در جاي ديگـر  . ندارند تا خداوند آنان را از فضل خويش غني سازد
م يستَطع منْكُم طَوالً أَنْ ينْكح الْمحصنَات الْمؤْمنَات ومنْ لَ﴿ :فرمايد مي

فَمنْ ما ملَكَت أَيمانُكُمِ الي قوله ذَلك لمـنْ خَشـي الْعنَـت مـنْكُم وأَنْ     
رٌ لَكُمبِرُوا خَيتَص﴾ .  

و هر كه نتواند از شما جهت توانگري نكاح كند زنان آزاد : ترجمه
و ايـن بـراي   . . . سلمانان را پس بايد كه نكاح كند از كنيـزان خـود   م

  . كسي است كه از گناه بترسد و آنكه صبر كنيد بهتر است براي شما
خداوند متعال هدف اصلي عقد و ازدواج را تولد و زاد و ولـد   -6

  . فرزندان معرفي نموده است
ع شهوت ولي در نكاح موقت هدف اصلي از ازدواج زنان اطفاء دف

عفت طلب كننـدگان نـه   ( ﴾محصنينَ غَيرَ مسافحينَ﴿بنا به آيه . است
و در نكاح زنان و مردان هر دو بايد  ،باشد مردود مي) شهوت رانندگان

احصان پاكدامني را اختيار نمايند نه اينكه زن هر لحظه با يك مرد هم 
  . پايان بداند بستر شود و آن را داراي ثواب و اجر بي
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اق آيـه مـرتبط   يبا آيات قبلي و سـياق و سـ   ﴾َفَام اْسَتْمَتْعُتمْ ﴿ ي هآي -7
است و چون در آيات گذشته بحث نكاح زنان عقد دائم است اين آيه 

گردد و در صورتي كـه آن را از بحـث عقـد دائـم      نيز به آن مرتبط مي
گـردد   خارج و به بحث عقد موقت ببريم ارتباط بين آيات منقطع مـي 

خالف ادبيات عرب است زيرا كه فاء در اينجا براي اتصـال و  كه آن م
  . ارتباط است نه اينكه براي انفصال باشد
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  متعه بر چه كساني حالل است؟
  

ند كه متعه فقط بر كسـاني  ا هتشيع روايات كاذبانه زيادي وارد نمود
از  ،جايز است كه از ضوابط و شرايط آن آگاهي كـاملي داشـته باشـند   

متعه فقط بر كساني : نمايند كه ايشان فرمودند يتي نقل ميامام رضا روا
اطالع و  جايز است كه حق آن را بدانند و كساني كه از حقوق متعه بي

  .)1(خبرند عقد متعه بر آنان حرام است؟ بي
  صيغه و شروط آن در نزد تشيع 

  : آنچه تشيع به ذكر آن در عقد موقت معتقدند عبارتند از
  .اجرت -1
  .مدت -2
  .عدم ميراث -3
  .وجوب عده -4

متعه با ذكر دو : از زراره روايت است كه امام جعفر صادق فرمودند
  : گردد امر جايز مي

                                                 
 .14/438وسايل الشيعه  2/148من ال حيرضه الفقيه  (١) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و پيامدها آن) صيغه(ازدواج موقت 
92 

  .وقت معين -1
  .)1(اجر معين -2

بر زن الزم است كه در نكاح متعه : فرمايد ميو ابو بصير روايت كه 
 بگويد كه با شما به مدت چند روز و در مقابل چند درهم عقد موقت

  .)2(نمايم مي
از امـام   فرماينـد  مـي از اسماعيل بن فضل روايت است كـه ايشـان   

مهريـه و  : نكاح موقت پرسيدم ايشـان فرمودنـد   ى دربارهجعفر صادق 
  .)3(وقت نكاح بايد مشخص باشد

مـن بـه امـام     فرماينـد  مـي از ابان بن تغلب روايت است كه ايشان 
او را دارم به او چـه  جعفر صادق گفتم به زني كه قصد نكاح موقت با 

شما را بنـا بـه كتـاب اهللا و    : امام فرمودند به او بگو ،بگويم بهتر است
نمايم بر اين شـرط كـه در بـين مـا ارث و      سنت پيامبر عقد موقت مي

ورثه نباشد و روز ما مشخص باشد و هر چه شما خواستيد من بـه آن  

                                                 
 14/465الوسايل  2/437 كلينىفروع  (١) 
 .14/465الوسايل  2/188التهذيب  (٢) 
 .2/189التهذيب  (٣) 
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بـه   اگـر زن . راضي هستم و اجر و مزد شما مبلغش نيز مشخص است
شما جواب مثبت داد و بله گفت او زن شما است و شما بر آن اولي و 

  .)1(مقدم هستيد
شـما  : از ثعلبه روايت است كه امام جعفر صادق فرمودند به او بگو

نمايم بر اين شـرط كـه    را بر كتاب اهللا و سنت ازدواج عقد موقت مي
  . عده بر شما الزم گردد ارث نبريم و مدت و اجر شما مشخص و

و اگر شخصي از بيان تعيين مدت صرف نظر نمايد عقـد دائـم در   
از عبداهللا بن بكيـر روايـت اسـت كـه      ،بين آن دو منعقد گرديده است

امام جعفر فرمودند اگر مـدت در عقـد معـين گـردد      فرمايند ميايشان 
  .و اگر تعيين نگردد عقد دائم منعقد گرديده است ،عقد موقت

كـه ايشـان بـه امـام جعفـر صـادق        از ابان بن تغلب روايت اسـت 
 ،شـوم كـه ايـام را متعـين نمـايم      فرمودند من شرم دارم و شرمنده مي

بـه او گفتـيم چگونـه ايشـان      ،آن بر شـما ضـرر دارد  : ايشان فرمودند
اگر شما آن را بيان ننمايي در آن صورت عقـد دائـم منعقـد    : فرمودند

ث نيـز ثابـت   عـده و طـالق و ار   گردد كه بر شـما نفقـه او الزم و   مي
                                                 

 .2/44يني فروع كل (١) 
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  .گردد مي
به امـام جعفـر    فرمايند مياز هشام بن سالم روايت است كه ايشان 

صادق گفتم آيا زن به صورت مبهم و غير تعيين به عقد نكاح موقـت  
آيد يا خير؟ ايشان فرمودند آن بر شما بسيار سخت اسـت زيـرا    در مي

گـردد و زن توسـط آن ارث    كه در آن صورت عقـد دائـم منعقـد مـي    
: به او گفتم پس من چه كاري را انجام بـدهم ايشـان فرمودنـد    ،برد مي

دهـي را   روزهايش را مشخص بنما و آن مقدار چيزي را كه به آن مـي 
  .گردد عده بر آن الزم نمي نيز مشخص نما در اين صورت نفقه و

  
  .متعه جزو اركان ايمان تشيع است

اهـا و  تشيع هنگامي كه امـري را خـوب بپندارنـد و آن موافـق هو    
خواهشات نفساني آنان باشد براي حلت و جـواز آن روايـات جعلـي    

دهنـد از امـام جعفـر صـادق      زيادي را به پيامبر و اهل بيت نسبت مي
كسي كه به رجعت و متعه اعتقاد : روايت شده است كه ايشان فرمودند
  .)1(نداشته باشد آن از گروه ما نيست
                                                 

 .2/148حيرضه الفقيه  من ال (١) 
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رامون نكاح موقت بحث در يكي از مباحثم كه با يك عالم شيعي پي
كرديم گفتم اگر روايات و احاديث شما را بپذيرم پس بـر مـا الزم    مي

است كه از ائمه پيروي نماييم آن شخص گفت يا علي بسم اهللا من به 
او گفتم پس دختر و يا خواهرت را در اختيار بنده بگذاريد تا با آنـان  

سـپس آنـان    خطبه عقد موقت را بخوانم و براي چند روزي ازدواج و
را رها نمايم و در مقابل هر روز به آنان ده دينار تحويل دهـم ايشـان   

به او گفـتم   ،بسيار خشمگين و قرمز شدند و مرا به خباثت نسبت داده
ند و شما آن را بر خويشاوندان خـود جـايز   ا هائمه آن را حالل گرداند

  .شماريد و آن را ناپسند مي دانيد مين
  

  موقت تشويقات تشيع به نكاح
تشيع براي آن كه پيروانش را به سـوي نكـاح موقـت سـوق دهـد      
احاديث و اكاذيب جعلي زيادي را براي تشويق و ترغيب آنان ساخته 

نـد كـه در اينجـا بـه     ا هشان ثبت و درج گردانـد  و در كتابهاي دروغين
  : شود ميبرخي از آن روايات اشاره 

امـام جعفـر    فرماينـد  مـي از محمد بن مسلم روايت كه ايشـان   -1



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و پيامدها آن) صيغه(ازدواج موقت 
96 

خداوند متعال براي تسهيل و رافت بر شما متعه را به عوض : فرمودند
  .)1(مسكرات و شراب حالل گرداندند

از امـام جعفـر    فرمايـد  مـي از بكر بن محمد روايت اسـت كـه    -2
مـن بسـيار   : صادق درباره حكم نكاح موقت پرسيدم ايشـان فرمودنـد  

ان از دنيا در حالي رحلت دانم كه فردي از مسلمان مكروه و ناپسند مي
  .متعه هنوز باقي مانده باشد - نمايد كه بر گردن او اداي يك سنت

در شـب  : از امام جعفر صادق روايت است كه ايشان فرمودنـد  -3
آن حضرت در زماني كـه جبرييـل بـا او مالقـات كردنـد       االرساء ةليل

تعـه  من كسـاني را كـه م  : فرمايد مياي محمد خداوند متعال : فرمودند
  . )2(گيرم بخشيدم و از آنان محاسبه نمي كنند مي

ي  هدر روايتي ديگر نقل شده است كه خداوند متعـال بـه انـداز    -4
 فريزد گناهان او را معـا  كننده هنگام غسل بر خود مي هآبهايي كه متع

نمايد و در روايتي كه توسط صالح بن عقبه از امام جعفر نقل شده  مي
از ايشان پرسيدم آيـا  : فرمايند ميكه ايشان  است چنين وارد شده است

                                                 
 .14/38وسايل شيعه  151الروضه من الكايف  (١) 
 .2/149من ال حيرضه الفقيه  (٢) 
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اگـر  : كننده اجر و پاداش ثواب دارد يا خير؟ ايشـان فرمودنـد   هفرد متع
ايشان فقط به خاطر رضاي خداوند متعال متعـه نمايـد و آن را سـبب    
جلوگيري زنا بداند خداوند بوسيله كليه حركـات او بـرايش ثـواب و    

و در مقابل هـر   ،مه براي او حسنهو در مقابل هر كل ،نويسد ميپاداش 
حتما كه در هنگـام   ،نويسد ميبار دست گرفتن براي او حسنه و نيكي 
و در هنگـام غسـل بـه     ،نمايد نزديكي و قرابت گناهان او را معاف مي

نمايـد،   اندازه آبهايي كه بر موهايش ريخته است گناهانش را معاف مي
مارش موهـايش اسـت؟   در اين لحظه از او پرسيدم آيا بـه انـدازه شـ   

  .)1(آري به اندازه شمارش و تعداد موهايش است: ايشان فرمودند
ي اين روايـات شـده و فسـاد و زنـا      هي از زنان فاحشه فريفتا هعد

ولـي زنـان    ،نـد ا هي شرعي داده و به آن روي آورد هكاري خود را جنب
از ي ديگـر  ا هو عـد  ،نمايند پاكدامن و با حياء از آن پرهيز و دوري مي
دانند به خاطر مخالفـت بـا    زنان كه خود را شيعي واقعي و مخلص مي

دهنـد و بـه دام    قول حضرت عمر خود را در اختيار ديگران قـرار مـي  
از بشر بن حمزه روايت است كه ايشـان   .افتند نكاح موقت و متعه مي

                                                 
 .2/149من ال حيرضه الفقيه  (١) 
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دختـر عمـويم بـه    : دارند داستان يك فرد قريشي را اين چنين بيان مي
شما از خواستگاران زياد و كثيـر مـن   : فرستاد و گفتسوي من قاصد 

نمـايم و از اينكـه شـما را     مطلع هستيد ولي من بـا آنـان ازدواج نمـي   
م نكـاح  ا هم نيز راضي نيستم ولي از آن جايي كـه شـنيد  ا هانتخاب نمود

متعه در قرآن و احاديث حالل و توسط عمر حرام گرديـده اسـت بـر    
د و عداوت او پيغام نكاح موقـت را  خالف نظريه عمر و به خاطر عنا

من در پاسخ او گفتم اگر به من مهلت بدهيد تا از امام جعفـر   ،دهم مي
داستان را بـراي امـام    ،شود ميصادق مسئله را جويا شوم بسيار خوب 

جعفر بيان داشتم ايشان فرمودند اشكالي ندارد با او ازدواج موقـت را  
  . )1(بفرمايدخداوند بر هر دو شما رحم . انجام بده

امـام جعفـر صـادق     فرمايند مياز هشام روايت است كه ايشان  -5
فرمودند من دوست دارم كه محبان ما در طول حيات و عمرشان حتما 

  .)2(يك بار متعه نمايند و نماز جمعه را با جماعت برگزار نمايند
امام جعفـر   فرمايند مياز هشام بن سالم روايت است كه ايشان  -6

                                                 
 .100/307بحاراالنوار  2/47الفروع الكايف  (١) 
 .14/443وسائل شيعه  (٢) 
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براي مردان نكاح موقت مستحب است و بسيار كريـه  : ودندصادق فرم
دانـم كـه فـردي از دنيـا بـرود و ازدواج موقـت ننمـوده         و ناپسند مي

  . )1(باشد
امـام جعفـر    فرماينـد  مـي از محمد بن مسلم روايت كه ايشـان   -7

ي يا خيـر؟ بـه او گفـتم    ا هصادق از من پرسيدند؟ ازدواج موقت نمود
  .)2(دنيا نرو مگر اينكه اين سنت را زنده نماييايشان فرمودند از  ،خير

 ى دربـاره ند كه از امام جعفر صادق ا هروي كرد هچنان مبالغه و زياد
هر شخصي كه : نمايند كه ايشان فرمودند نكاح موقت چنين روايت مي

متعه نمايد و سپس غسل نمايد خداوند متعال از هر قطره آب غسل او 
آفريند تا براي او استغفار و طلب  ته ميچكد هفتاد فرش كه از بدنش مي

زش نمايد و دشمنان او را تا روز قيامت لعنت و نفـرين  رمغفرت و آم
  . )3(نمايند
نـزد امـام جعفـر     فرماينـد  مياز ابوبصير روايت است كه ايشان  -8

                                                 
 .14/443وسائل شيعه  (١) 
 .2/47يف الفروع الكا (٢) 
 .14/444وسايل شيعه  (٣) 
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ت ا همحمد از زماني كه از خان ااي اب: صادق رفتم و ايشان به من گفت
ايشان فرموند چـرا؟ گفـتم    ،ي گفتم خيرا هنمودي آيا متعه ا هبيرون آمد

ايشان يك دينار  ،بنده همان مقدار پولي را كه مهريه زن باشد را ندارم
كه بـه محـض رسـيدن بـه     دهم  مىقسم  شما را: فتندگبه من دادند و 

  .)1(ىكنمتعه ت منزل
بـه ابوالحسـن    فرمايند ميي روايت است كه ايشان ئاز علي السا -9
نمودم تا اينكه روزي آن را كريـه و ناپسـند    شه متعه ميمن همي: گفتم

دانستم و در بين ركن و مقام به خداوند قسم خوردم كه هرگـز متعـه   
ننمايم و بر خود نذري را نيز واجب گرداندم تا اينكه آن بر من مشكل 
 ،شد و نتوانستم كه ازدواج دائم نمايم و االن نيز آن توانـايي را نـدارم  

يـد كـه از آن   ا همودند آيا شما بـا خداونـد عهـد نمـود    ايشان به من فر
اطاعت ننماييد برو متعه نما و بـر شـما هـيچ چيـزي از سـوگند الزم      

  .)2(گردد نمي
از محمد بن عبداهللا بن جعفر الحميري روايت است كه ايشان  -10

                                                 
 .حواله باال (١) 
 .حواله باال (٢) 
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شخصي پرسيد كه خـود   ى دربارهي نوشت و از او ا هبه امام مهدي نام
داند و به رجعت معتقد است مگـر اينكـه    حالل ميرا شيعه و متعه را 

نمايـد و بـه    همسر او به ازدواج دوم راضي نيست و او نيز متعـه نمـي  
سال است كه به قول خود وفادار اسـت ولـي در بعضـي از     19مدت 

نمايد و آن را  و متعه نمي شود ميش دور ا هسفرها چندين ماه از خانواد
داند آيـا او بـه خـاطر تـرك      مي شا هدرجه و قرب و محبت به خانواد

  يا خير؟  شود ميمتعه گناهكار 
بر او مستحب و واجب اسـت تـا از   : امام مهدي در جواب نوشتند

  .)1(خداوند اطاعت و متعه نمايد و قسم خود را بشكند
  

  .تعداد زنهاي متعه شده در يك زمان معين نيست
ر نزد آنان با توجه به اهميت متعه در نزد تشيع و ثواب زيادي كه د

را  شود ميند تا تعداد زناني كه با آنان نكاح موقت ا هوجود دارد كوشيد
  . زياد نمايند و ثواب بيشتري را جمع نمايند

از امام جعفر صـادق   فرمايند مياز زراره روايت است كه ايشان  -1
                                                 

 14/445الوسايل  171حتجاج للطربيس اال (١) 
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ـ      ى درباره ي ا همتعه پرسيدم آيا زنان متعه شـده جـزو زنـان چهـار گان
ايشـان فرمودنـد آن زنـان مسـتاجره      ؟اند شدهن ذكر هستند كه در قرآ

  .)1(هستند اگر خواستي هزار تا از آنان را اجاره نما
از امـام جعفـر صـادق     فرماينـد  مـي از زراره روايت اسـت كـه    -2

پرسيدم چند زن در نكاح متعه جايز و حالل است ايشان فرمودند هـر  
  .)2(چند تا كه شما بخواهيد

امـام جعفـر    فرماينـد  مـي ايت اسـت كـه   از محمد بن مسلم رو -3
ـ    ي كـه در قـرآن ذكـر    ا هفرمودند زنان متعه شده جـزو زنـان چهارگان

شـوند و از شـوهران نيـز     نيستند زيرا كه اين زنان طالق نمـي  اند شده
  .)3(اند شدهبرند بلكه آنان اجاره  ارث نمي

از امام جعفر صادق  فرمايند مياز عمر بن اذينه روايت است كه  -4
سيدم تا چند زن متعه جايز و حالل است؟ ايشان فرمودند آنان مانند پر

  . كنيزان هستند و شمارش در آن اعتبار و ارزشي ندارد

                                                 
 .2/43فروع كايف  (١) 
 .حواله باال (٢) 
 .حواله باال (٣) 
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  اجرت و مزد زنان متعه شده 
براي تسهيل امر نكاح موقت و فراهم شدن امكانات ازدواج موقت 

د كه نا هي آنان تشيع روايات جعلي زيادي را به ائمه نسبت داد هو اشاع
  : شود ميدر اينجا به بخشي از آن روايات اشاره 

از امـام جعفـر صـادق     فرماينـد  مياز ابوبصير روايت است كه  -1
نكاح موقت پرسيدم ايشان فرمودند متعه جايز و حالل است  ى درباره

و در آن كافي است كه به مقدار يك درهم و يا بيشتر به زن به عنـوان  
  .)1(مهر پرداخت شود

از امام جعفر صادق پرسيدم كمترين چيزي كـه   گويد مي لاحو -2
آينـد   توسط آن زنـان در نكـاح موقـت بـه عقـد شوهرانشـان در مـي       

  .)2(چيست؟ ايشان فرمودند يك كف گندم كافي است
كمتـرين   :كننـد  مـي يونس از امام جعفر صـادق چنـين روايـت     -3

ك كف د قرار گيرد يتوان ميچيزي كه در نكاح موقت به عنوان مهريه 

                                                 
 2/45فروع كليني  (١) 
 .2/45فروع كايف  (٢) 
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  . )1(طعام است
: كنند ميعبدالرحمن بن كثير از امام جعفر صادق چنين روايت  -4

م مرا پاك نماييـد  ا هزني در نزد حضرت عمر آمد و گفت من زنا نمود
ايشان دستور رجم او را صادر كردند اين خبر به حضرت علي رسـيد  

رفته ايشان از آن زن پرسيدند چگونه زنا كرديد ايشان گفتند در صحرا 
بودم كه تشنگي بسيار شديدي مرا گرفت و از يـك اعرابـي مقـداري    
آب طلب كردم ايشان از دادن آن اباء ورزيدند و مـن نيـز خـود را در    

امام علي فرمودند قسم  ،اختيار او قرار دادم تا اينكه به من آب نوشاند
  .)2(ديا هبه خدا اين ازدواجي است كه شما انجام داد

ئات و سخريات تشيع اين اسـت كـه در ازدواج   يكي ديگر از افترا
د از مهريه زن در صورت امتنـاع و يـا غيبـت در    توان ميموقت شوهر 

ايام عقد شده از مبلغ عقد شده كم نمايد و از دادن كل مبلغ به آن زن 
  . جلوگيري و ممانعت به عمل آورد

از امـام جعفـر    فرمايـد  مـي از عمر بن حنظله روايت است كـه   -1
                                                 

 .2/48فروع كايف  (١) 
 .2/46فروع كايف  (٢) 
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سيدم من با زني نكاح عقد موقت را به مدت يك ماه منعقـد  صادق پر
نمايد ولي من از او خوف  نمايم و او از من كليه مهريه را طلب مي مي

ايشـان فرمودنـد    ،م انجام بدهمتوان ميو هراس دارم با او چه كاري را 
يد مبلغي از مهريـه او را در نـزد خـود نگهداريـد و بـه او      توان ميشما 

د اگر او تخلـف ورزيـد بـه او كـل مبلـغ را پرداخـت       پرداخت ننمايي
  .)1(ننماييد

از او امـام   فرمايـد  مـي در روايتي ديگر از او نقل شده است كه  -2
بنـدم و از   جعفر پرسيدم با زني به مدت يك ماه عقد نكاح موقت مـي 

دارم ايشان فرمودنـد آري شـما    مهريه او مبلغي را در نزد خود نگه مي
  . )2(بلغي را منع نماييديد از او متوان مي

بـه ابوالحسـن    فرمايـد  مـي از اسحاق بن عمار روايت است كه  -3
بنـدد و در آن شـرط    گفتم شخصي بـا زنـي عقـد نكـاح موقـت مـي      

گذارد تا در هر روز او را تمكين دهـد ولـي او در بعضـي از ايـام      مي
ورزد آيا جايز است كه از مهريه او مبلغـي را حـبس نمايـد     تخلف مي

                                                 
 .2/46كايف  فروع (١) 
 .حواله باال (٢) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و پيامدها آن) صيغه(ازدواج موقت 
106 

فرمودند آري جايز است به مقدار تمكين بايـد بـه او پرداخـت     ايشان
  .)1(شود
بـه امـام    فرماينـد  مـي از علي بن احمد روايت است كه ايشـان   -4

شخصي بـا زنـي عقـد ازدواج موقـت     : ي نوشتما هجعفر صادق در نام
بندد كه در آن مهريـه مشـخص گرديـده و شـوهر مبلغـي را از آن       مي

 شـود  مـي مانده است شوهر با او هم بستر پرداخت و مبلغي ديگر باقي
يابد كـه آن زن بـا شخصـي ديگـر نيـز ازدواج       سپس شوهر اطالع مي

د مهـر  توان ميآيا آن شخص  شود مينموده است كه با او نيز هم بستر 
بـه او هـيچ   : ايشان در جواب نوشـتند  ،باقيمانده را به او تحويل ندهد

  . وده استچيزي تحويل ندهد؟ زيرا كه او نافرماني نم
  

  . جواز متعه با يك زن ولو اينكه هزاران بار باشد
د يك زن را هـزاران بـار نيـز    توان ميتشيع معتقد است كه يك فرد 

ه نمايد اين عقيده به د با هزاران شوهر متعتوان ميمتعه نمايد و زن نيز 
نمايد كه متعـه همـان زنـا و فحشـاء اسـت و اال       مي روشني مشخص

                                                 
 .2/46فروع كايف  (١) 
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زن هزاران شوهر و يا يـك مـرد هـزاران همسـر      د يكتوان ميچگونه 
  . داشته باشد

به امام جعفر صادق گفـتم   فرمايند مياز زراره روايت است كه  -1
نمايد و پس از او شخصـي ديگـر او را متعـه     شخصي زني را متعه مي

د با شوهر اول متعه نمايـد ايشـان فرمودنـد    توان مينمايد آيا آن زن  مي
شـده اسـت و در هـر وقـت كـه شـوهر اول       آري اين زن، زن اجـاره  

  . )1(د او را اجاره نمايدتوان ميبخواهد 
ي از اصحاب امام جعفر ا هعد فرمايد مياز ابان روايت است كه  -2

د مراتب متعـدد و گونـاگوني   توان ميصادق از او پرسيدند آيا شخصي 
  . )2(يك زن را متعه نمايد ايشان فرمودند اشكالي ندارد

از امـام جعفـر    فرمايـد  مـي جعفر روايت اسـت كـه   از علي بن  -3
د يك زن را به متعه بگيرد توان ميصادق پرسيدم يك شخصي چند بار 

ـ  مـي ايشان فرمودند هر مقداري كـه او دوسـت دارد    د او را متعـه  توان

                                                 
 .2/191التهذيب  (١) 
 .2/46فروع كايف  (٢) 
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  .)1(نمايد
  

  تجديد مدت زمان متعه 
هنگامي كه شخصي تجديد متعه با زني كه متعه شـده ولـي مـدت    

ـ  مييان رسيده است را داشته باشد متعه به پا د بـا افـزودن مهـر و    توان
  .اجرت متعه را تجديد نمايد

امام جعفر صـادق در   فرمايد مياز مفضل بن عمر روايت است كه 
آنچه خداوند بر ما حالل گردانـده حـالل و   : ي به من نوشتا هطي نام

 آن چه او بر ما حرام گردانده حرام هستند و متعه از چيزهـايي اسـت  
ند و حج تمتع نيز حـالل اسـت   ا هكه خداوند آن را بر ما حالل گرداند

يد زنان را متعه نماييد زن توان ميخواهيد  به هر گونه و هر مقدار كه مي
ند پس از پايان مدت نكاح موقت در وقـت و  توان ميو مرد متعه شده 

  . مقدار اجاره بيافزايند
ت كـه بخـاطر   و در اين باب نيز روايات متعـددي نقـل شـده اسـ    

  . يما هاختصار از ذكر آنها صرف نظر كرد
                                                 

 .109قرب االسناد  (١) 
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  .در متعه ميراث وجود ندارد
برنـد   در مذهب تشيع زن و مرد زنا كار هرگز از يكديگر ارث نمي

بـدون ارث و   -زنـا  - و شوهران و همسران متعه شـده نيـز ماننـد آن   
  . ميراث هستند چنانچه در روايات زيادي به آن اشاره شده است

امـام جعفـر صـادق     فرمايـد  مـي بي عمير روايت است كـه  از ابن ا
  . )1(شود ميفرمودند در بين زن و مرد متعه شده هرگز ميراث جاري ن

از امام جعفـر صـادق    فرمايد ميسار روايت است كه ياز سعيد بن 
نمايـد و ميـراث را در عقـد مطـرح      شخصي زني را متعه مـي : پرسيدم

يا خير؟ ايشان فرمودند  شود مي سازند آيا بين آن دو ميراث جاري نمي
برابر است آن را مشروط نمايند  ،شود ميميراث در بين آن دو جاري ن

  . )2(يا غير مشروط
  

  جواز تمتع با دختران باكره 
ند بـا يكـديگر   توان ميتشيع معتقد است كه دختران و پسران جوان 

                                                 
 .2/47فروع كليني  (١) 
 2/190التهذيب  (٢) 
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ور بدون اذن ولي متعه نمايند چنانچه در روايات متعددي بـه آن يـاد آ  
  : شود ميكه در اينجا به بخشي از آن روايات اشاره  اند شده
از امام جعفر صادق  فرمايد ميل روايت كه از زياد بن ابي الحال -1

د دختر باكره را متعه نمايـد  توان ميشخصي : شنيدم كه ايشان فرمودند
  .)1(ولي بكارت او را زائل نگرداند تا خانواده او را سرزنش ننمايند

 چگونه امكان دارد كه فردي زني را به عقد نكاح خـود  سبحان اهللا
در آورد ولي در عقد با او شرط نمايد تا از شرمگاه او استفاده ننمايـد  

  ! د خود را كنترل نمايد و بكارت او را از بين نبردتوان ميو آيا آن فرد 
از محمد بن ابي حمزه روايت است كه از ايشان پرسـيدند آيـا    -2
ران باكره را متعه نماييم ايشـان فرمودنـد متعـه بـا آنـان      يم دختتوان مي

  .)2(اشكالي ندارد ولي از شرمگاه آنان استفاده ننماييد
از امـام جعفـر    فرمايـد  مياز ابي سعيد القماط روايت است كه  -3

ي مرا بدون اذن و اجازه ولـي خـويش بـه    ا هصادق پرسيدم دختر باكر
تعه نمايم؟ ايشان فرمودند آري شما م با او متوان ميمتعه فرا خواند آيا 

                                                 
 .2/46فروع كايف  (١) 
 .14/458وسايل شيعه  (٢) 
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مـن بـه    ،يد با او متعه نماييد ولي از موضع فرج پرهيـز نماييـد  توان مي
ايشان گفتم اگر او خودش براي استفاده از فرج راضي باشـد بـاز هـم    
پرهيز نمايم ايشان فرمودند آري باز هم پرهيز نمـا، مبـادا زمـاني فـرا     

   .)1(برسد كه خانواده او را طعنه زنند
گردد كه زنان متعه شده جـزو   از اين روايات به وضاحت ثابت مي

محصـنينَ غَيـرَ    فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فĤَتُوهنَّ أُجورهنّ﴿ مصاديق آيه
نيستند زيرا كه در اينجا عقـد متعـه جـاري گرديـده ولـي       ﴾مسافحينَ

صـادق اسـتمتاع   و توسـط امـام جعفـر     ،استمتاع صورت نگرفته است
پس شوهر در مقابل چه چيز به آن زن مهريه  ،ممنوع قرار گرفته است

آيا او را به عنوان دوست دختر انتخاب نموده و فقط براي  ؟پردازد مي
و آيـا مهريـه بـا ايـن      ؟پـردازد  قدم زدن و سخن گفتن با او مهريه مي

متعـه  تر اينكه در روايـاتي ديگـر    ؟ جالبشود ميچيزها بر شوهر الزم 
با دختران باكره مكروه قلمداد شده است كه در اينجا به بخشـي از آن  

  : شود ميروايات اشاره 
از امـام جعفـر    فرمايد مياز حفص بن بختري روايت است كه  -1

                                                 
 .2/187التهذيب  (١) 
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متعه : صادق پرسيدند آيا متعه دختران باكره جايز است ايشان فرمودند
  . )1(زنند طعنه ميآنان مكروه است زيرا كه توسط آن خانواده آنان را 

امـام جعفـر از    فرمايـد  مياز ابي بكر حضرمي روايت است كه  -2
  .)2(من پرسيد اي ابوبكر از متعه دختران باكره پرهيز نما 

از امام  فرمايند مياز عبدالملك بن عمرو روايت است كه ايشان  -3
جعفر صادق پرسيدم آيـا متعـه دختـران بـاكره جـايز اسـت؟ ايشـان        

  . )3(ه آنان بسيار مشكل است از آن پرهيز نماييدفرمودند متع
  

  .جواز متعه با زناني كه شوهر دارند
ازدواج با زناني كه شوهر دارند فقط در مذهب مـزدك و ماركسـي   
جايز است و مذهب تشيع به پيروي از آنـان متعـه و ازدواج بـا زنـان     

اگـر بـه دقـت و منطـق      ،شوهر دار را جايز و حالل قـرار داده اسـت  
كه اين مسئله بـه تنهـا سـبب هتـك      يابيم ميالني به آن بنگريم در عق

                                                 
 .2/188التهذيب  (١) 
 .65فقه الرضا  (٢) 
 .66فقه الرضا  (٣) 
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حيايي و رسوايي اين مذهب را نيز بيـان   بلكه بي ،شود ميحرمت زنان 
در روايات زيادي به آن تاكيد شـده اسـت كـه در اينجـا بـه       ،دارد مي

  : شود ميبخشي از آن روايات اشاره 
از امام رضا  مايدفر مياز يونس بن عبدالرحمن روايت است كه  -1

پرسيدم آيا نكاح زني كه با يك فرد ازدواج متعه نموده است و قبل از 
: نمايد جايز است ايشـان فرمودنـد   اتمام عده با فردي ديگر ازدواج مي

  . )1(گناه آن بر گردن زن است و نكاح درست است
من از  فرمايد مياز فضل مولي محمد بن راشد روايت است كه  -2

ادق پرسيدم من با يك زني متعه نمودم و سپس در قلـبم  امام جعفر ص
اين سوال پيش آمد كه مبادا او شـوهر داشـته باشـد و سـپس پـس از      

امـام جعفـر صـادق فرمودنـد متعـه او       ،تحقيق او را شوهر دار يـافتم 
نيازي بـه آن   ،اشكالي نداشت چرا از ازدواج او تحقيق به عمل آوردي

  . )2(نبود
بـه امـام جعفـر     فرمايـد  ميروايت است كه  از مهران بن محمد -3

                                                 
 .2/149من ال حيرضه الفقيه  (١) 
 .2/187التهذيب  (٢) 
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فالني زني را متعه نموده است و او از اينكه مبادا زن : صادق گفته شد
امام صادق فرمودند چرا تحقيق نمـوده   ،شوهر داشته باشد تحقيق كرد

  . )1(است نيازي به تحقيق نيست نكاح و متعه او جايز است
بـه امـام    فرمايد مي از محمد بن عبداهللا اشعري روايت است كه -4

 شـود  مينمايد و سپس مشكوك  رضا گفتم شخصي با زني ازدواج مي
ايشان فرمودند نيازي بـه تحقيـق و شـك نيسـت و      ،كه او شوهر دارد

  .)2(متعه او جايز است
  

  جواز متعه با زنان زنا كار
عمار از امام جعفـر صـادق    فرمايد مياز زراره روايت است كه  -1

  .)3(ان زناكار جايز است ايشان فرمودند اشكالي نداردپرسيد آيا متعه زن
بـه امـام جعفـر     فرمايد مياز اسحاق بن جرير روايت است كه  -2

 ،م با او متعه نمـايم توان ميي است آيا ا هصادق گفتم در كوفه زن فاجر

                                                 
 .حواله باال (١) 
 .حواله باالا (٢) 
 .حواله باال (٣) 
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گفـتم   ،ش زده استا هايشان فرمودند آيا او پرچم فسق و زنا را بر خان
و در روايتي ديگر نقل  .ي متعه با او جايز استايشان فرمودند آر ،خير

شده است كه اگر او پرچم زنا را آويزان كرده باشد باز هم متعه بـا او  
  . )1(جايز است

بـه امـام جعفـر     فرمايد مياز حسن بن ظريف روايت است كه  -3
م و اينك ا هي نوشتم به مدت سي سال است كه متعه را ترك نمودا هنام

م در محله ما زن زيبايي وجود دارد ولي فـاجره و  ا هبه آن عالقمند شد
ايشان فرمودند شما با آن كار  ،م با او متعه نمايمتوان ميفاسقه است آيا 

  .)2(هيچ اشكالي ندارد ،ميراني سنتي را زنده و بدعتي را مي
  

  .عاريت گرفتن زنان جايز است
هنـد  د در روايات متعددي كه تشيع آن روايات را به ائمه نسبت مي

به كثرت وارد شده است كه عاريت فرج و زنان جايز است و كنيـزان  
در روايـات كثيـري جـواز    . يـد متعـه نماييـد   توان ميرا بدون اذن ولي 

                                                 
 .14/455الوسايل  (١) 
 .حواله باال (٢) 
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عاريت زنان بيان شده است كه در اينجا به بخشي از آن روايات اشاره 
  . شود مي

از امام جعفـر پرسـيدم    فرمايد مياز عبدالكريم روايت است كه  -1
ايشان  ؟دهد آيا آن جايز است صي شرمگاه كنيزش را به اجاره ميشخ

  . )1(فرمودند آري جايز است
از امـام جعفـر    فرمايـد  مـي از محمد بن مسلم روايت است كه  -2

پرسيدم آيا جايز است شخصي كنيزان خود را در اختيار ديگران قـرار  
  . )2(ايشان فرمودند اشكالي ندارد ؟دهد
از امـام جعفـر    فرمايـد  مـي وايت اسـت كـه   از فضل بن يسار ر -3

كـه شـما عاريـت فـرج را      كنند ميپرسيدم اصحاب ما از شما روايت 
سپس پرسيدم اگر شخصـي كنيـز    ،ايشان فرمودند آري ،دانيد ميجايز 

اي داشته باشد و آن را به اجـاره و عاريـت دهـد و در     گرانبهاي باكره
آيا جـايز اسـت؟ ايشـان    عقد شرط نمايد كه از فرج او استفاده ننمايد 

فرمودند اشكالي ندارد ولي اگر آن فرد از فرج او استفاده نمايـد بايـد   
                                                 

 .100/326بحار االنوار  (١) 
 .حواله باال (٢) 
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  .)1(عشر قيمت او را بپردازد
  

  جواز استمتاع از دبر زنان در عقد متعه
به امـام جعفـر گفـتم     فرمايد مياز عمار بن مروان روايت است كه 
من به شـرطي   :گويد ميآيد و او  شخصي نزد زني براي نكاح متعه مي

نمايم كه از فرجم استفاده ننمـايي و از محـل و مكـان     با شما متعه مي
امام جعفر فرمودند آن فرد بايـد آن   ،ي تلذذ حاصل نماييتوان ميديگر 

  . )2(استفاده ننمايد - فرج -شرط را رعايت نمايد و از مكان قبل

                                                 
 .100/326نوار بحار اال (١) 
 .2/48فروع كايف  (٢) 
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مصاحبه با چند نفر از نقاط مختلف كشـور در مـورد   
  .ط مترجم انجام گرفته استكه توس صيغه

  
) صـيغه (نظر شما را راجع بـه ازدواج موقـت    شود ميخانم  –س 

  سوال كنم؟ 
كاري نكنيد سفره دلم را باز  ،زحمت از من سوال نكنيد آقا بي –ج 

بـا سـماجت سـوال    . كنم زيرا طاقت شنيدن چنين حرفهايي را نداريد
مكـت ديگـري   و روي ني شـود  مـي خانم از روي نيمكت بلند  ،كنم مي
كنم خانم نظر شـما نسـبت بـه ازدواج     نشيند از او مجدداً سوال مي مي

  چيست؟ ) صيغه(موقت 
  اول خودتان را معرفي كنيد؟ 

داراي تحصيالت ديـپلم   1358اهل و ساكن تهران متولد  –من ليدا 
 ،كردم دو خواهر بوديم و دو بـرادر  ي متوسط زندگي ميا هو در خانواد

م خيلـي مـذهبي   ا هداشتيم و در ضمن خـانواد  زندگي خوب و راحتي
سرسخت بودند سال آخر دبيرستان بودم كه به يك سري كتـب دينـي   
دست پيدا كردم كه در مورد ازدواج موقت يعنـي همـان صـيغه در آن    
چيزهايي نوشته بود و از ثواب در مورد متعه و مساله متعه ذهن مرا به 
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آمدم كـه بـه    سه به خانه ميخود مشغول كرده بود اتفاقاً روزي از مدر
يك جوان خيلي متين برخورد كردم كه با من حال و احوال كرد ولـي  

گرفت خالصـه يـك روز    من اهميت ندادم اين كار چند روز انجام مي
جلو مرا گرفت سپس نام مرا سوال كرد به او گفتم اسم من ليدا اسـت  
 من از او پرسيدم اسم شما چيست در پاسخ بـه مـن گفـت اسـم مـن     

اسفنديار است ايشان از من خواستگاري كرد با خود گفتم جواني كـه  
در آينده مرا خوشبخت كند اوست خالصه غروب بود اسفنديار از من 

در روز بعـد  . جدا شد و من از او خداحافظي كردم و بـه خانـه رفـتم   
اسفنديار را ديدم او به من گفت ما براي اينكه با هم محرم شويم متعه 

دهيم من همراه بـا اسـفنديار پـيش يـك روحـاني رفتـيم        را انجام مي
روحاني به حاج آقا موسوي معروف بود من مـاجراي خـود را بـراي    
روحاني مزبور گفتم كه خانواده من نسبت بـه آبـرو و حيثيـت خيلـي     

آيا صيغه جايز اسـت ايشـان    ،پدر و مادرم نبايد بفهمند ،پايبند هستند
ولي تماس جنسي بـا هـم    ،ندارد واهيد اشكالي گفتند اگر خودتان مي

ايشـان صـيغه محرميـت را جـاري كـرد و مجـدداً بـه         ،نداشته باشيد
پدر و مادر من و  ،اسفنديار گفت كه با من تماس جنسي نداشته باشد
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البته پدر و مادر اسـفنديار   ،پدر و مادر اسفنديار از ماجرا باخبر نبودند
ن خانه مجردي داشت اسفنديار در تهرا كردند ميدر شهرستان زندگي 

ي داشـتيم  ا هدر اوايل من و اسفنديار با هم برخوردهاي خيلي محترمان
شـديم حـس شـهواني     بعدها من و اسفنديار هر چه به هم نزديكتر مي

من و اسفنديار در دنياي ديگري غـرق شـديم    ،ربود كنترل را از ما مي
مـن از   دوستي من و اسفنديار همانند دوستي پنبه و آتش بود سرانجام

م مـاجرا را فهميدنـد قصـد    ا هاسفنديار حامله شدم پس از اينكه خانواد
كشتنم را داشتند به ناچار از خانه فـرار كـردم و در بيمارسـتان وضـع     

  . حمل نمودم
  ببخشيد حاال نظرتان نسبت به صيغه چيست؟  -س
صيغه يعني راهي براي انجام زنا، صيغه يعني راهـي بـه سـوي     -ج

  . بدبختي
  دهد؟  پناه به شما آسايشگاه نمي ر دولت به عنوان يك بيمگ -س
دهد اما خود ماموران دولت از هر زن و دختري كه  بله قرار مي -ج

نمايند و حتي زماني كـه   در آسايشگاهها باشند فقط استفاده جنسي مي
  . زنداني شدم مسئولين درجه يك زندان با من عمل زنا را انجام دادند
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كنيـد اينهـا    نهاي عالف را در پاركها مشاهده ميحاج آقا اين همه ز
ي همانند من و بدتر از من هستند كه فريب اسـالم  ا ههمه زنهايي آوار

ند اين چگونه اسالمي است كه در آن شهوتراني رايج است ا هرا خورد
مـن بـه علـت     ،كنم در يهود هـم چنـين چيزهـايي نباشـد     من فكر مي

يم از هر چـه مـرد در دنياسـت    مشكالتي كه برايم پيش آمده اگر بگو
  كنيد؟  متنفرم شما باور مي

  
  مصاحبه با چند تن زن شيعه 

فرماييد بـا شـما راجـع بـا مشـكالت امـروز        اجازه مي: خانم سالم
  . از شما سوالي داشته باشم) صيغه(ازدواج موقت 

  . اشكالي ندارد -خانم
  .حاج خانم به عنوان يك زن از صيغه در جامعه توضيح دهيد

ي براي نابود كردن مسلمانان، و مـن نيـز   ا هصيغه يعني وسيل: نمخا
  .ما هدچار اين دسيسه  شوم شد

  .بيشتر توضيح بدهيد اول خودتان را معرفي نماييد: خانم
شـوهرم در   1359اهل و ساكن گرگان در سـال   -م -من زينب -1
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جنگ ايران و عراق شهيد شد و من از همسر شهيدم فرزندي نداشـتم  
نـد بـا   توان مـي بعد كه دستور رهبر بود كـه همسـران شـهيد    يك سال 

بسيجيان ازدواج موقت و بقولي بسيجي هم بـود ازدواج متعـه انجـام    
دادم بعد از چند مدتي آن مرد رفت و من به هـزار زحمـت توانسـتم    

اسـت او بـا    1360فرزندم زهـرا متولـد    ،براي فرزندم شناسنامه بگيرم
و آن جوان با مادرش و عمويش به  شود ميجواني به نام عليرضا آشنا 

خواستگاري دخترم زهرا آمدند و گفتند كه پدر عليرضـا در خـارج از   
مراسـم خواسـتگاري در غيـاب پـدر عليرضـا       كننـد  ميكشور زندگي 

صورت گرفت و مراسم عروسي چنـد مـاه آينـده برگـزار شـد شـب       
 عروسي عليرضا و زهرا متوجه جرياني شدم كه ديگر خيلي دير شـده 

  . بود
  شما متوجه چه چيزي شديد؟ 

متوجه شدم كه زهـرا بـا بـرادر     گويد ميزن با چشماني پر از گريه 
  . بينم خودش ازدواج كرده و من خود را مسبب اين جنابت فجيع مي

  حاال خانم بگو ببينم نظر شما نسبت به ازدواج موقت چيست؟ 
  . از ديدگاه من ازدواج موقت يعني زنا با مدرك
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  در يك دانشگاه مصاحبه 
  خانم ببخشيد نظرتان در مورد متعه چيست؟  -س
من دانشجوي هنرهاي زيبا اهل و ساكن مشهد هستم، به نظـر   -ج

باشد و اين عمل  من اين مسئله يك ظلم و تحقير و اهانت به زنان مي
  . بسيار زشت و ناپسند است و هيچ فرقي با زنا ندارد

  ستيد؟ آقا ببخشيد شما با صيغه موافق ه -س
سـاز ايـن    هخير بنده به عنوان يـك دانشـجوي شـيمي و آينـد     -ج

هـاي زيـادي    همملكت كامال مخالفم چون در اين قضـيه سـوء اسـتفاد   
بند و باري زيادي در جامعـه بـه    هاست و بي و اهانت به خانم شود مي

آورد و از ديدگاه من احاديثي را كه در فضيلت صيغه از ائمه  وجود مي
  . علي استج كنند مينقل 
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  .قدر حاال فيصله با شماست خواننده عزيز و گرامي
  

آيا ممكن است كه يك حكم شرعي در اسالم وجود داشته و حائز 
پاياني باشد و ائمه بر آن تاكيد كنند ولي انجام دادن آن  ثواب و اجر بي

حاشا و كال همچنـين  ! را براي خود و خويشاوندان خود عار بفهمند؟
جز يك زناي با مـدرك و   »صيغه«جود ندارد و اين چيزي در اسالم و

داشت ائمـه   حيايي فراگير بيش نيست اگر صيغه اصل و اساسي مي بي
ورزيدند حال آنكه از هيچ يك از ائمـه   و بزرگواران به آن مبادرت مي

  . صيغه ثابت نيست
لذا شكي نيست كه اين يك بهتان بزرگي است كه اهل تشيع آن را 

از آن  »ائمه«ند در حالي كه آنها ا هه بزرگوار نسبت دادتراشيده و به ائم
  . باشند بيزار و بري بوده و مي

م كه اشـتباهي  ا هبنده در ترجمه و تلخيص تا حد توان خود كوشيد
رخ ندهد باز هم اگر جايي با اشتباهي بر خورديد آن را از بنده بدانيد 

را نجـات عنايـت    و دعا كنيد خداوند از استمرار بر اشتباه و گناه، مـا 
  . بفرمايد
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م فقط براي اظهار حقيقت براي عموم مسلمين و ا هقدمي كه برداشت
باشد تا آنهايي كه طبيعت سـالم   راهنمايي برادران و خواهران تشيع مي
گيرند راه درسـت و حقيقـت را    دارند و از نعمت عقل درست كار مي

  .رانان خود را نجات دهند يافته و از چنگال شهوتدر
كنم كـه بـه    انندگان عزيز براي اطمينان خاطر شما را دعوت ميخو

پـردازي   اصل كتب تشيع مراجعه نموده و بدانيـد كـه نويسـنده افتـراء    
پس بايد كفـر   كنند مياگر شيعه امروز آن كتابها را قبول ن ،نكرده است

نويسندگان آنها را اعالن و از آنها اظهار برائت نمايند و اين كار هرگز 
  . شدني نيست از شيعه

لذا خوب بدانيد كه همه اين خرافات از اصل مذهب شيعه است و 
آنها بر آن معتقد و مفتخر هستند پس منتظر روزي باشيد كـه خداونـد   

  . خودش بين حق و باطل فيصله نمايد
  به اميد آن روز
  مرتضي رادمهر

25/11/81.  
  


