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 :میگوید سوال این  جواب در شیعه

 :میدهد نشان را آیه این و دارد بله
َُٰتَٱوَ ﴿ ن  آءَِٱَِمنَ َلُۡمۡحص  اَإَِّلََلن ِس  ۡتََم  ل ك  َُٰنُكۡم ََم  يۡم 

 
َََٰأ َكِت  ل ۡيُكۡمَ َّلَلَِٱَب  ِحَلََع 

ُ
أ ر آءَ ََماَل ُكمَو  َٰلُِكمََۡو  َذ 

ن
 
َٰلُِكمَت ۡبت ُغوا ََأ ۡمو 

 
ِۡصنِيَ َبِأ ۡيَ َُّمح َٰفِِحي  ََغ  اَُمس  م  ََِمۡنُهنََۦَبِهََِۡست ۡمت ۡعُتمٱَف  ُجور ُننَََاتُوُننََف 

ُ
ة  ََأ  ]النساء:َ﴾ف رِيض 

42] 

 :میکند ترجمه اینطور را آیه شیعه و
 اینها اید؛شده مالک (اسارت راه از) که را آنها مگر (است؛ حرام شما بر) شوهردار زنان و

 ،(شد گفته که) اینها از غیر دیگر زنان اما .است داشته مقّرر شما بر خداوند که است احکامى
 از و باشید پاکدامن که حالى در کنید؛ اختیار را آنان خود، اموال با که است حالل شما براى
 را آنها مهر است واجب کنید،مى [موقت ازدواج ]= متعه که را زنانى و .نمایید خوددارى ا،زن

 ..……بپردازید
 

 :سنت اهل پاسخ
 میکند ترجمه اینطور و میکند رد را آنها ترجمه سنت اهل و
ا﴿ م  ََِمۡنُهنَََۦبِهََِۡست ۡمت ۡعُتمٱَف  ُجور ُننَََاتُوُننََف 

ُ
ة  ََأ  ﴾ف رِيض 

 که است واجب را آنها مهر پس گرفتید کام ها زن از اموالتان وسیله به هک قتى و پس)
 (بپردازید
  .میداند عادى ازدواج درباره را این سنت اهل
  :است مردود دلیل چند به شیعه ترجمه و

 جاهاى در نیست، کردن صیغه معنى به «َۡست ۡمت ۡعُتمٱَ» قرآن جاى هیچ در اینکه اول دلیل
 ..موقت ازدواج نه آمده دایم کامجویى معنى به اما آمده مشتقاتش و مهکل این قرآن دیگر
ۡبلُِكمََۡمِنَََّلِينَ ٱكَ ﴿ نُٓوا ََق  دََََك  ش 

 
َ َقَُوةَ َِمنُكمََۡأ ۡكث 

 
أ ََو  َّٰل  ۡمو 

 
اَأ َٰد  ۡول 

 
أ َٰقِِهمََۡۡست ۡمت ُعوا َٱف ََو  َۡست ۡمت ۡعُتمٱف ََِِب ل 

َٰقُِكمَۡ اَِِب ل  م  ۡبلُِكمَِمنَََّلِينَ ٱَۡست ۡمت عَ ٱَك  َٰقِِهمََۡق  اُضٓوا َ َََّلِيٱكَ َو ُخۡضُتمََِِۡب ل  َٰٓئََِخ  ل  و 
ُ
ۡتََك َأ بِط  َٰلُُهمََۡح  ۡعم 

 
َِفََأ

ۡني اٱ َٰٓئِك ََٓأۡلِخر ةِ َٱوَ َدلح ل  و 
ُ
أ ونَ ٱَُنمََُو  َِِٰسُ  [96 ]التوبة:َ﴾٦٩لۡخ 

ۡبلُِكمََۡمِنَََّلِينَ ٱكَ ﴿ نُٓوا ََق  دََََك  ش 
 
َ َقَُوةَ َِمنُكمََۡأ ۡكث 

 
أ ََو  َّٰل  ۡمو 

 
اَأ َٰد  ۡول 

 
أ َٰقِِهمََۡۡست ۡمت ُعوا َٱف ََو  َۡست ۡمت ۡعُتمٱف ََِِب ل 

َٰقُِكمَۡ اَِِب ل  م  ۡبلُِكمَِمنَََّلِينَ ٱَۡست ۡمت عَ ٱَك  َٰقِِهمََۡق  اُضٓوا َ َََّلِيٱكَ َو ُخۡضُتمََِِۡب ل  َٰٓئََِخ  ل  و 
ُ
ۡتََك َأ بِط  َٰلُُهمََۡح  ۡعم 

 
َِفََأ

ۡني اٱ َٰٓئِك ََٓأۡلِخر ةِ َٱوَ َدلح ل  و 
ُ
أ َِِٰسَُٱَُنمََُو   از شیپ کهىکسان همانند منافقان( شما») َ[96 ]التوبة:َ﴾٦٩ونَ لۡخ 
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 هاآن بود، شتریب شانفرزندان و اموال و رومندتر،ین شما از هاآن بلکه( د،ی)هست بودند، شما
 کههمچنان د،یاشده مندبهره خود بینص از زین شما پس شدند، مندبهره خود بینص از

 سخنان )در شما و بودند، شده مندبهره شیخو بینص از ،اندبوده شما از شیپ کهىکسان
 نابود آخرت و ایدن در شاناعمال آنان رفتند؛ فرو هاآن که گونه همان د،یرفت فرو ناپسند(

 («96)انکارانندیز همان آنان و شد،

  
 آیه: همچنین

ي ۡومَ ﴿ ُروا ََََّلِينَ ٱَُيۡعر ُضََو  ف  ََك  ۡبُتمََۡنلَارَِٱََع   ۡذن 
 
َََٰأ ي ِب  ي اتُِكمََُِفََتُِكمَۡط  ۡني اٱَح  اَۡست ۡمت ۡعُتمٱوَ َدلح َۡۡل ۡومَ ٱف ََبِه 

ۡونَ  ََُُتۡز  اب  ذ  اَلُۡهونَِٱَع  ونَ َُكنُتمََۡبِم  ۡرِضَٱَِفََت ۡست ۡكِِبُ
 
ۡيََِۡۡل اَۡۡل ق َِٱَبِغ  بِم   و»َ[42 ]األحقاف:َ﴾٢٠ُقونَ ت ۡفسََُُكنُتمََۡو 

 ایدن ىزندگ در شود:( گفته هاآن به )و کنند، عرضه آتش بر شدند کافر کهىکسان کهىروز
 ى)ا پس د،یشد مندبهره هاآن از و دیبرد نیب از را خود (ىهالذت )و زهیپاک (ىها)نعمت
 )و ىگردنکش )خاطر( به (نیا )و دهند،ىم پاداشتان کننده خوار عذاب به امروز کافران(
 انجام که (ىگناهان )و ىننافرما )خاطر( به و د،یکردىم نیزم در حق نا به که (ىاستکبار

 («42)دیدادىم
 
 و کافران از تر خوشبخت پس میبود، موقت معنى به دنیا از گیرى بهره اینجا اگر
 منافقان و کافران که که میداشت را معنى این آیه صورت آن در پس !!نبود کسى منافقان
 !!!!! نمودند توبه بعد کردند گناه موقت بطور

 برده بکار را تمتع کلمه باز است زنان دادن قطال و نکاح درمورد قرآن،
 
ا﴿ ه  يح

 
أ َٰٓ ُنٓوا ََََّلِينَ ٱَي  ۡحُتمََُإِذ اَء ام  َِٰتَٱَن ك  َلۡقتُُموُننَََُثمَََلُۡمۡؤِمن  ۡبلََِِمنَط  نَق 

 
وُننَََأ اَت م سح م  ل ۡيِهنَََل ُكمََۡف  َع 

ا ََِعَدة ََِمنَۡ ون ه  ت ُِعوُننَََت ۡعت دح م  س  ُِحوُننَََف  َ َو  اس  ََاح  ِيل   !دیاآورده مانیا کهىکسان ىا»َ[26 ]األحزاب:َ﴾٤٩َج 
 ۀعد پس د،یداد شانطالق د،یکن ىهمبستر هاآن با کهآن از شیپ آنگاه د،یکرد ازدواج مانیا با زنان با کهىهنگام

 وجه نیکوترین به و دیساز مندبهره مناسب( یۀهد )با را هاآن لذا د،یبشمار را آن شما که ستین هاآن بر شما ىبرا
 («26)دیکن شانىرها

 
 گیرى بهره یکى مطلق گیرى بهره یکى دارد معنى دو تمتع که میگوید اینجا حتما شیعه

 ازدواج معنى به تمتع آن در که کند استناد احادیث به میتواند و (موقت ازدواج ) موقت
 آمده هم موقت
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 ۰۶ در اما رفته بکار قتمو معنى به حدیث در است درست بله میگوییم جواب در
 آیات بلکه نیست موقت بمعنى هم یکبار امده قرآن در مشتقاتش و کلمه این که موردى
 .موقت گیرى بهره نه ست دنیا زندگى از دایمى مندى بهره معنى به تماما قرآن در استمتاع
 

 :دوم دلیل
 نیز آن قوانین ربارهد که باید است موقت ازدواج درباره اگر یعنى ندارد شاهد آیه که این 
 فرق آسمان تا زمین از دایم ازدواج با موقت ازدواج قوانین که میدانیم همه میشد، نازل آیاتى
 نیز آن طالق یا نفقه یا ارث درباره میشناخت، برسمیت را موقت ازدواج اگر الله باید پس دارد
 دلیلى و ،کرده معنى طغل که اى آیه همین جز ندارد، دیگرى دلیل شیعه و میکرد نازل آیاتى
  است دروغ شیعه ادعاى که میکند ثابت تنهایى به این پس ،ندارد آیه این از غیر

 من که کرد ادعا یکى بود، شده برچیده صفوى حکومت تازه که زند خان کریم زمان در
 لهجه به حتى نداشت، دلیلى هیچ دیگر، ادعا این از غیر ولى هستم حسین سلطان شاه پسر
 عین این رفت باد بر سرش و شد ثابت دروغش و بزند حرف نمیتوانست هم فهاناص مردم
  .است شیعه ادعاى

 با ازدواج درباره که بخوانید را بعدى آیات باید شما شیعه گویى دروغ عمق درک براى
 متعال الله میبینید که وقتى میکنید تعجب شما عادیست غیر ازدواج نوعى که است کنیز

 چون ) میکند صادر حکم نیز (شده آزاد مرد زن که کنیزى براى زنا، ازاتمج روش) درباره،
 است معترف شیعه حالیکه در نمیکند صادر حکمى هیچ اى متعه زن درباره اما (دارد فرق
 .دارد فرق عقدى زن احکام با کامال اى صیغه زن حکم که

 
 :سوم دلیل
 عادى ازدواج درباره است تىآیا مجموع البالى در خودش آورده دلیل شیعه که اى آیه
 اى صیغه ازدواج الله چرا که نیست این فقط ما ایراد و سوال حاال ……. دایم ازداوج یعنى

 هم را ارزش این حتى چرا میپرسیم بلکه کند؟ نازل آیاتى احکامش پیرامون که ندیده قابل را
 دایم ازدواج آیات وسط در تند تند آنرا بلکه کند؟ نازل آن درباره مستقلى آیه که نداده بهش
 و دزدیده را آیه معنى شیعه که نیست دلیل خود این آیا ؟؟ شده رد و کرده ذکر مبهم بطور
 ؟؟ کرده تفسیر غلط

 رد و کرده ذکرى تند تند که بنویسد دایم ازدواج درباره که میکشیده خجالت الله آیا
 ؟؟ شده
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 :چهارم دلیل
 هر در چرا ؟ نکنند مخالفت سنت اهل تا دهنکر نازل واضحى آیه چرا ؟ است مبهم چرا

 که میاورد دلیلى میخواهیم قرانى دلیل شیعه از ما و است مخالف سنى با شیعه که چیز
 نیست؟ صریح و واضح و ندارد معنى به ربطى هیچ

 
 شیعه؟ دروغگویى بر نیست دلیل این آیا

 خواننده تا مینویسم را است آن در ( شیعه بزعم ) متعه آیه که را آیاتى سلسله درپایان
 بودند مطمئن اینکه جز نشده شیعه علماى دروغگویى باعث چیز هیچ که دریابد خودش
 :نمیدانند چیزى قرآن از شیعه مردم

 
﴿َ ّل  اَت نِكُحوا ََو  حَ َم  اب آؤُُكمَن ك  ِنَ َء  آءَِٱَم  اَإَِّلََلن ِس  َ َق دََۡم  ف 

ل  نَ َۥإِنَهََُس  ةَ ََك  َِٰحش  ۡقت اَف  آءَ َو م  بِيًلََو س  ٢٢َس 
 گذشته و( بوده تیجاهل )زمان مگرآنچه د،ینکن ازدواج اند،کرده ازدواج ها()باآن تانپدران که ىزنان با و»

ۡتََ«(44است) ىبد اریبس روش و راه و منفور و زشت ىعمل کار، نیا که چرا است، ِم  ل ۡيُكمََُۡحر  َع 
َُٰتُكمَۡ َمه 

ُ
ب ن اتُُكمََۡأ َٰتُُكمََۡو  و  خ 

 
أ َمَََٰو  َُٰتُكمََُۡتُكمَۡو ع  َٰل  خ  ب ن اُتََو  خَِٱَو 

 
ب ن اُتََۡۡل ۡخِتَٱَو 

ُ
َُٰتُكمََُۡۡل َمه 

ُ
أ ََلَِٰتَٓٱَو 

ۡعن ُكمَۡ ۡرض 
 
َٰتُُكمَأ و  خ 

 
أ ِنَ َو  ةَِٱَم  َٰع  َُٰتََلَرض  َمه 

ُ
أ آئُِكمََۡو  َٰٓئُِبُكمََُنِس  ب  ر  ِنَُحُجورُِكمَِفَََلَِٰتَٱَو  آئُِكمََُم  ََلَِٰتَٱَن ِس 

ۡلُتم ۡلُتمَت ُكونُوا َََلمََۡف إِنَبِِهنَََد خ  ََبِِهنَََد خ  ل ۡيُكمََُۡجن احَ َف ل  َٰٓئُِلََع  ل  ۡبن آئُِكمََُو ح 
 
َٰبُِكمََِۡمنََََّۡلِينَ ٱَأ ۡصل 

 
نَأ

 
أ َو 

ُعوا َ ۡم  ۡخت ۡيَِٱَب ۡيَ َُت 
ُ
اَإَِّلََۡۡل َ َق دََۡم  ل ف  نَ َّلَلَ ٱَنََإََِس  اََك  ُفور  اَغ   و تان،مادران شما: بر استشده حرام»٢٣َرَِحيم 

 تانمادران و خواهر، دختران و برادر، دختران و تان،یهاخاله و تان،یهاعمه و تان،خواهران و تان،دختران
 دامان در که تانهمسران دختران و تان،زنان مادران و شما، ىرضاع خواهران و اند،داده ریش شما به که
 بر د؛یانکرده ىهمبستر هاآن با اگر پس د،یاکرده ىهمبستر هاآن با که ىهمسران از اندافتهی پرورش شما
 صلب و پشت از که تانپسران زنان (نی)همچن و (دیکن ازدواج شاندختران با )که ستین ىگناه شما

 باشد داده رخ گذشته در که آنچه مگر است( حرام شما )بر خواهر دو انیم جمع (زی)ن و هستند، خوتان
َُٰتَٱ۞وَ َ«(42است) مهربان ۀآمرزند الله که ن  آءَِٱَِمنَ َلُۡمۡحص  اَإَِّلََلن ِس  ۡتََم  ل ك  َُٰنُكۡمَ َم  يۡم 

 
ََأ َٰب  َّلَلَِٱَكِت 

ل ۡيُكۡمَ  ِحَلََع 
ُ
أ آءَ ََماَل ُكمَو  ر  َٰلُِكمََۡو  نَذ 

 
َٰلُِكمَت ۡبت ُغوا ََأ ۡمو 

 
ِۡصنِيَ َبِأ ۡيَ َُّمح َٰفِِحي  ََغ  اَُمس  م  َۦبِهََِۡست ۡمت ۡعُتمٱَف 

ََِمۡنُهنََ ُجوَاتُوُننََف 
ُ
ة  ََر ُننََأ ََف رِيض  ّل  ل ۡيُكمََُۡجن احَ َو  اَع  ۡيُتمَفِيم  َٰض  ةِ َٱَب ۡعدََِِمنَ َۦبِهََِت ر  رِيض  نَ َّلَلَ ٱَإِنَََلۡف  ََك 

لِيًما اَع  ِكيم   ۀضیفر (نی)ا دیاشده آنان مالک که ىزنان مگر است( حرام شما )بر شوهردار زنان و»٢٤َح 
 خود اموال با است حالل شما ىبرا شد( گفته )که هانیا از ریغ و است داشته مقرر شما بر که است ىاله

 در ازدواج )به که را ىزنان آن پسـ  نباشد زناکار و دیباش پاکدامن کهىحال درـ  دیکن طلب را( گرید )زنان
 ستین شما بر ىگناه و د،یبده آنان به ىاضهیفر عنوان به را مهرشان دیبا د،یگرفت کام آنان از و( دیآورد
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نَ(«42است) میحک ىدانا الله گمانىب د،یکن توافق گریکدی با هیمهر نییتع از بعد آنچه در َي ۡست ِطعََۡلَمََۡو م 
ۡوًّلََِمنُكمَۡ نَط 

 
َِٰتَٱَي نِكحَ َأ ن  َِٰتَٱَلُۡمۡحص  ۡتَََماَف ِمنَلُۡمۡؤِمن  ل ك  َُٰنُكمَم  يۡم 

 
ِنَأ َٰتُِكمََُم  ت ي  َِٰتَ ٱَف  َّلَلَُٱوَ َلُۡمۡؤِمن 

ۡعل مَُ
 
َٰنُِكم ََأ ِنَ َب ۡعُضُكمَبِإِيم  َ َم  ۡنلِِهنَََبِإِۡذنََِنِكُحوُننََٱف ََب ۡعض 

 
ُجور ُننَََو ء اتُوُننَََأ

ُ
ََِأ ۡعُروِفَٱب ََلۡم  َٰت  ن  َُُّمۡص 

ۡيَ  َٰت ََغ  َٰفِح  ََُمس  ّل  َٰتََِو  َ َُمَتِخذ  ان  ۡخد 
 
ََٓأ ۡحِصنَََف إِذ ا

ُ
ت ۡيَ َف إِنََۡأ

 
ة ََأ َِٰحش  ل ۡيِهنَََبِف  ع  اَنِۡصُفََف  ََم  ََٰٱََع   ن  َتَِلُۡمۡحص 

اِبَ ٱَِمنَ  ذ  َٰلِك ََلۡع  ِشَ َلِم نََۡذ  َٱَخ  ن ت  نَِمنُكۡمَ َۡلع 
 
أ ۡيرََوا َت ۡصِِبََُو  ُفوررََّلَلَُٱوَ ََلُكۡم ََخ   از کس هر و»٢٥َرَِحيمَرَغ 

 نیمی ملک که ىمانیا با زانیکن با پس باشد، نداشته مؤمن؛ آزاده زنان با ازدواج یىتوانا ىمال لحاظ از شما
 اجازه با را آنان پس هستند، ىبرخ از ىبرخ است داناتر شما مانیا به الله و د(کن )ازدواج هستند شما

 پاکدامن آنکه( شرط )به دیبده آنان به دهیپسند طور به مهرشان و د،یآور در خود ازدواج به شانصاحبان
 پس شدند، زنا مرتکب اگر کردند، ازدواج چون پس رندیگ دوست ىپنهان در که آنان نه و زناکار، نه باشند،
 از ىکسان ىبرا (زانیکن با ازدواج )اجازه نیا است (انهیتاز )پنجاه آزاد زنان مجازات نصف شان؛مجازات
 ۀآمرزند الله و است بهتر تانیبرا کردن؛ شهیپ (ىپاکدامن )و صبر و بترسد، گناه شیآال از که شماست
َ َّلَلَُٱَيُرِيدََُ(«42است) مهربان ِ ي ۡهدََِل ُكمََِۡۡلُب ي  َ َي ُكمَۡو  ۡبلُِكمََۡمِنَََّلِينَ ٱَُسن  ََق  ي ُتوب  ل ۡيُكۡم ََو  َّلَلَُٱوَ َع 
لِيمَ  ِكيمَرَع   به را شما و سازد، روشن شما ىبرا را( شیخو )احکام که خواهدىم الله»َ[49-44 ]النساء:َ﴾٢٦ح 
 («49است) میحک ىدانا الله و کند، یىراهنما بودند؛ شما از شیپ کهىکسان روش و راه

 
 گرامى خواننده اى پس

 ادامه بعد و شمرد بر اول را است حرام آنها با ازدواج که زنانى ابتداء در آیات، که دیدى
 بما نیز شیعه نظر مورد آیه ابتداى در ( واو) و ………. شیعه نظر مورد آیه به رسید تا یافت
 میگوید یعنى است پیش آیه دنباله هم متن و است قبلى آیه دنباله آیه این که فهماند مى

 دیگر زنان این از غیر و است حرام بشما هم دارى شوهر هر غیره، و خواهر و مادر بر عالوه
 میگوید و میشود منحرف راست راه از دفعه یک شیعه اینجا و ………. هستند حالل بشما
 ..……ها حرف این از و !!! میغه و صیغه
 آیه در چون میکند رسوا را ها شیعه باز ، قبل آیه مثل هم نظر مورد آیه از بعد آیه و
 میگوید شیعه و) بگیرید را کنیز زنان یا بروید کنید صبر یا ندارید پول اگر میگوید آیه بعدى
 براى صیغه از حرفى و ،کرده تعیین را پولها بى تکلیف الله و (کنید صیغه ندارید پول اگر

 خواهید دروغگو ار شیعه علماى بنگرید طرف هر از پس ،نیست میان در پولى بى درمان
 شاخ دروغ اینهمه تا داده جرات شیعه علماى به قرآن، از ایرانیان اطالعى بى گفتم و .یافت
  بگویند !!ساز
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  : محصنین درباره ای نکته یک
 :دزدیده آنرا معنى شیعه که ببینید را اى آیه اول
ِحل  )
ُ
ا َلُکم َوأ ن َذِلُکم   َوَراء م 

َ
َتُغوا   أ َوا َتب  م 

َ
ِصِنیَن  ِلُکمِبأ ح  َر  مُّ ُتم َفَما ُمَساِفِحیَن  َغی  َتع  َتم   ِبهِ  اس 

ُهن   ُجوَرُهن   َفآُتوُهن   ِمن 
ُ
   (َفِریَضه   أ

ِحَلََ﴿
ُ
أ آءَ ََماَل ُكمَو  ر  َٰلُِكمََۡو  نَذ 

 
َٰلُِكمَت ۡبت ُغوا ََأ ۡمو 

 
ِۡصنِيَ َبِأ ۡيَ َُّمح َٰفِِحي  ََغ  اَُمس  م  َۦبِهََِۡست ۡمت ۡعُتمٱَف 

ََِمۡنُهنََ ُجور ُننَََاتُوُننََف 
ُ
ة  ََأ ََف رِيض  ّل  ل ۡيُكمََُۡجن احَ َو  اَع  ۡيُتمَفِيم  َٰض  ةِ َٱَب ۡعدََِِمنَ ۦَبِهََِت ر  رِيض   و »َ[42 ]النساء:َ﴾ۡلف 

 پاکدامن کهىحال درـ  دیکن طلب را( گرید )زنان خود اموال با است حالل شما ىبرا شد( گفته )که هانیا از ریغ
 عنوان به را مهرشان دیبا د،یگرفت کام آنان از و( دیآورد در ازدواج )به که را ىزنان آن پسـ  شدنبا زناکار و دیباش
 «د،یبده آنان به ىاضهیفر
 پس گرفتید کام آنها از شرایط این با اگر پس زناکارى و زدن الس نه یعنى بودن محصن 

 در محصنه کند ىعروس که زن و میشود محصن کند عروسى که مرد .بدهید را آنها مهریه
 میشود داخل دژ این در که است کسى محصنه و میکند بنا قلعه که است کسى محصن لغت
 قلعه همین باید عروسى از شما منظور که میگذارد شرط واضح دارد آیه و . بماند محفوظ تا
 یکبار براى کاغذى دستمال نیست دژ و قلعه این موقت ازدواج در اما ، باشد کردن بنا دژ و
 هم این پس …….. محصنه زن نه میشود محصن ازدواج نوع این در مرد نه !!است صرفم

 ( میدزدند را قرآن معنى چون !!دزدند ) شیعه علماى بودن دزد بر دیگر دلیل
 


