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م ن ا   سم اهّلل ا

  مقدمه

  .بعده نيبده والسالم والصالة علی من ال احلمد هللا وح
ها هستند كه تحـت   آنهادر ميان ملل عالم تنها ، اج موقتقانوني دارند بنام ازدوها  شيعه
دانند و نه فقط حـالل، بلكـه كـه كـاري ثـواب       ازدواجي شبيه به زنا را حالل مي ،نام دين

 و واهللا انـد  سـالم را داشـته  اب قصد مسـخره كـردن   گويي سازندگان اين مذه تو !دانند مي
ند كه فالن خـر  كن ميا از خر روايت چر پس ،اسالم را مسخره كنند اگر نهكه خواستند  مي

  ...و او از جدش روايت كرده كه از پدرش
  .پايان است اينها نشانه سياهي دل و حقد بي ،بوخ

نـد قـانون ازدواج موقـت هـم در     كن ميهاي ساده لوح و بيخبر گمان  شيعه ،به هر حال
  !!.ها قرآن است هم در كتاب سني

ند در باره متعه است شـروع  كن مينها گمان آكه اي  يهآكتاب خود را با  فصل اول و ما 
  .مرد بر آنها نوشتي 13و  كرديم

   .در فصل دوم كتاب تضاد متعه را با قوانين قرآن نشان داديم
ل سـنت متعـه حـرام    در فصل سوم ثابت كرديم كه بر خالف ادعاي شيعه در كتب اهـ 

  .قطعي دانسته شده
  .داليل عقلي در رد متعه را نوشتيم 4در فصل 

  .زنان نشان داديم ضرر آن را براي كودكان و 5و در فصل 
  .ها را جواب داديم ر دفاعيات شيعهدر فصل آخ و

هـا از ايـن مـذهب     ب نجات شيعهم كه اين كار را قبول كند و آن را سبخواه مياز اهللا 
  .آتش جهنم قرار دهدازوسيله نجات من در سكرات و قبر و قيامت و  و،باطل
 يكبپذيرد و در عوض فردوس را بدهد كه اين اجر بزرگ را براي  و آن را از من 

  .عبث نيست ،داشتن طمعاز وهاب كريم  ،عمل كوچك



 

  :فصل اول
  در قرآن

در قرآن در جاي ديگر به اين معني  »استمتعتم به«: ما به قانون متعه 1اعتراض
  دگوي ميشيعه  كه نيامده

   :اختالف شيعه و سني در ترجمه اين آيه است
﴿àM≈oΨ |Á ósßϑø9$#uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ôMs3n= tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& ( |=≈ tG Ï. «!$# öΝä3ø‹n= tæ 4 ¨≅ Ïmé&uρ Νä3s9 $ ¨Β 

u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΨ ÅÁøt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $ yϑ sù Λä⎢ ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷] ÏΒ 

£⎯èδθ è?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒ Ìsù ﴾ )24: نساء.(  
  :دكن ميشيعه آيه را اينطور ترجمه 

ايد؛  مالك شده) از راه اسارت(مگر آنها را كه ) بر شما حرام است؛(و زنان شوهردار 
كه (اما زنان ديگر غير از اينها . خداوند بر شما مقرّر داشته است )اينها احكامى است كه(

با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه ، براى شما حالل است كه )گفته شد
  .پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد

  ...كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد مى]  ازدواج موقت[و زنانى را كه متعه  
   :دكن ميد و اينطور ترجمه كن مينها را رد آسني ترجمه  و 

﴿$ yϑ sù Λä⎢÷è tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθè?$ t↔sù  ∅ èδu‘θ ã_é& ZπŸÒƒ Ìsù 4﴾  
واجب است كه  پس مهر آنها را ها كام گرفتيد قتي كه به وسيله مالتان از زنپس و«

  .»بپردازيد
  :دكن ميو ترجمه شيعه را به چند دليل رد 

Λä⎢÷è﴿دليل اول اينكه  tG ôϑ tG ó™ در جاهاي ديگر  ،به معني صيغه كردن نيستدر قرآن،  ﴾#$
  .آمده نه ازدواج موقت مده اما به معني كامجويي دايمآش و مشتقات قرآن اين كلمه



  9    در قرآن: فصل اول
  

 

﴿š⎥⎪Ï% ©!$% x. ⎯ÏΒ ôΜ ä3Î= ö6 s% (#þθ çΡ% Ÿ2 £‰x©r& öΝä3ΖÏΒ Zο§θè% tsWø.r&uρ Zω≡uθ øΒ r& #Y‰≈ s9÷ρ r&uρ (#θãè tFôϑ tG ó™ $$ sù 

óΟÎγ É)≈ n= sƒ¿2 Λä⎢ ÷ètG ôϑ tG ó™ $$ sù ö/ä3É)≈ n= sƒ¿2 $ yϑ Ÿ2 yìtFôϑ tFó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ Νä3Î= ö6 s% óΟÎγ É)≈ n= sƒ¿2 ÷Λä⎢ôÒ äzuρ “É‹©9$% x. 

(#þθ àÊ$ yz 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ôMsÜÎ7ym öΝßγ è=≈ yϑôã r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ ( šÍ×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβρ çÅ£≈ y‚ø9$# ∩∉®∪﴾ 

  . ]٦٩: التوبة[
چون كسانى است كه پيش از شما بودند آنان از شما  )منافقان حال شما(«: يعني
 مند  بهره ]در دنيا[فرزندان بيشتر بودند پس از نصيب خويش  و داراى اموال و نيرومندتر

همانگونه كه آنان كه پيش از شما بودند  مند شديد بهره از نصيب خود] هم[و شما  شدند
فرو رفتيد همان گونه كه آنان فرو رفتند ] در باطل[و شما  شدند مند بهره از نصيب خويش
 .»دآخرت به هدر رفت و آنان همان زيانكارانن در دنيا و آنان اعمالشان

﴿tΠöθ tƒ uρ ÞÚt÷è ãƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãxx. ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# ÷Λä⎢ ö7yδ øŒr& óΟä3ÏG≈ t6 Íh‹sÛ ’Îû â/ä3Ï?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# Λä⎢ ÷è tFôϑ tFó™ $#uρ $ pκÍ5 

tΠöθ u‹ø9$$ sù tβ÷ρ t“ øgéB z>#x‹tã Èβθ ßγ ø9$# $ yϑ Î/ ÷Λä⎢Ζä. tβρçÉ9 õ3tG ó¡n@ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,ptø: $# $ oÿÏ3 uρ óΟçFΖä. tβθà)Ý¡øs? 

 اند بر آتش عرضه و آن روز كه آنهايى را كه كفر ورزيده«: عنيي. ]20: األحقاف[ ﴾∪⊂⊅∩
] خودخواهانه[نعمتهاى پاكيزه خود را در زندگى دنيايتان ] :گويند به آنان مى[دارند  مى

در زمين بناحق سركشى  آنكه] سزاى[به  پس امروز مند شديد بهره صرف كرديد و از آنها
 »ديابي كيفر مى ]آور[ كرديد به عذاب خفت نموديد و به سبب آنكه نافرمانى مى مى

تر از كافران و منافقان  از دنيا به معني موقت ميبود، پس خوشبخت گيريه بهراگر اينجا 
ان بطور موقت كافران و منافق« كه معني را ميداشت آيه اين پس در آن صورت كسي نبود

  .»!!!!!گناه كردند بعد توبه نمودند
$﴿ :طالق دادن زنان است باز كلمه تمتع را بكار برده مورد نكاح و در قرآن، pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ÞΟçFóss3tΡ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ¢ΟèO £⎯èδθ ßϑçG ø)¯= sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6 s% β r&  ∅ èδθ¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3s9 £⎯Îγ øŠn= tæ ô⎯ÏΒ 

;ο£‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF÷è s? ( £⎯èδθ ãèÏnG yϑ sù £⎯èδθ ãmÎh| uρ % [n#u|  WξŠ ÏΗ sd ∩⊆®∪﴾ ]كسانيكه  اي« .]49: األحزاب
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مند  هپس بهرد من را نكاح كرديد و سپس طالق داديؤايد هنگاميكه زنان م ايمان آورده
  .»گردانيد ايشان را و رها كنيد به نيكويي

مطلق يكي  گيري هبهرمتع دو معني دارد يكي ت :د كهگوي مياينجا  اًشيعه حتم
  .)ازدواج موقت(گيري موقت  بهره

مده يكبار هم آورد اين كلمه و مشتقاتش در قرآن م 60در  :يمگوي ميدر جواب 
ايمي دمندي  بهره تماماً آيات استمتاع در قرآن معني عام دارد و قت نيامده بلكهؤبمعني م

در حديث براي متعه كردن تمتع آمده اما البته  !را قتؤنه م شود ميندگي دنيا را شامل از ز
  .قت نيامده استؤمعني متعه گرفته هيچگاه بمعناي مدر قرآن اين كلمه كه شيعه به 

عيبي ندارد  ؟نيامده قتؤدر قرآن در جايي ديگر بمعناي م :تواند بگويد البته شيعه مي
آمده پس ترجمه ما  قت همؤم اين كلمه به معناي ازدواج باشد چون در حديث كه نيامده

  .ايرادي ندارد
هاي ديگر ما بر آنها اين اعتراض را نيز تقويت  اما اعتراض ما فقط اين نيست ايراد

  .د و تفسير آنها را باطل مينمايدكن مي
  :بخوانيد 

⎯﴿ضمير  :ما به قانون متعه 2اعتراض ÏμÎ/﴾  دكن ميكار شيعه را مشكل  

⎢Λä﴿در  »به«نكته ديگر در حرف  ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/﴾ اينجا با اين  آيه كه اين است﴿⎯Ïμ Î/﴾ 
  ؟ چيست در درجه اول از »استمتعتم«گيريه بهرد كه منظورش كن ميواضح 
﴿¨≅ Ïmé&uρ Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΨ ÅÁ øt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $ yϑ sù 

Λä⎢ ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθè?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒÌsù ﴾ )24: نساءال.(  
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زنان ديگر را در حاليكه  بجوييد با مال خودحالل شد غير از اين براي شما كه «
 نهاآاز  بوسيله مالپس وقتي بهره برديد  اراده داريد نه زنا كاري،) پاكدامني(محكم كاري 

  .»پس بدهيد مهر آنها را
بوسيله  در درجه اول به معني بهره بردن از مال است و بعد س فعل تمتع در اينجاپ

 ،قتؤنبايد ترجمه شود ازدواج م و قت نداردؤربطي به ازدواج م اًمال از زنان و مستقيم
ند به ازدواج كن ميرا ترجمه  »استمتعتمو«اهميت ندارد  وسيله در اينجا :ندگوي مياما اونها 
  :ا بپذيريم بايد اينطور بگوينددر حاليكه حتي اگر ترجمه آنها ر موقت
التان بهره نه اينكه ترجمه كنند از امو ،در جهت ازدواج ديبهره بگير اًقتؤاموالتان م از

Λä⎢÷è﴿اگر توجه كنيد شيعه در حقيقت  !قتؤبگيريد براي ازدواج م tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/﴾  به را
   .دكن ميترجمه  »استمتعتم بهن«صورت 

⎢Λä﴿ ره گرفتيد از مال براي ازدواجبه :يعني بجاي آنكه بگويند ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ﴾ 
  .!!!!»استمتعتم هبن به« گرفتيد از زنان بوسيله مال تقؤبهره م :ندگوي مي

  .ترجمه، عجيب است اين
  :ترجمه مكارم شيرازي را ببينيد

ن براى شما حالل است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدام(
كنيد، واجب  مى]  قتؤج مازدوا[= و زنانى را كه متعه . باشيد و از زنا، خوددارى نماييد

  .)ست مهر آنها را بپردازيدا

Ïμ⎯﴿ ضمير نيد در اين ترجمه آقاي آيت اهللا،بي همانطور كه مي Î/﴾ ترجمه  اصالًرا
  .!!؟شما بگوييد چرا ؟چرا و زير سيبيلي از آن ميگذرد !دكن مين

  ؟چرا مبهم است: به متعهما  3اعتراض
  .اهللا آيه واضحي نازل نكرده؟، در آن با سني اختالف داردچرا در هر قانوني كه شيعه 

  .!!آنها در وسط آيات مربوط به زنان نوشته شده ا به ادعايتن ر 5معصوميت 
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﴿tΠöθ u‹ø9$# àMù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ﴾ )م ر است يودعاي اونها در باره غديرا كه به ا، )3: همائد
  .!!؟هددر وسط آيات خوراكي نوشته ش جانشيني علي

كه  متعه اصلي حتي ركن مهم وآيات نكاح دايم نوشته  متعه را بطور مبهم در وسط
ويل شيعه را قبول كنيم باز أاگر ت و حتيمعلوم كردن مدت است نيز در قرآن نيامده 

تازه در قرآن دو معني دارد و  »تعتماستم«و ديديم  دو پهلو و مبهم نوشته :گوييمميتوانيم ب
 ويل آنها را قبول كنيم آنأادعاي شيعه و ت قت نيست مگر اينكهؤهرگز به اين معني م

  .!!شود ميقت ؤوقت همين يك مورد م
) 86: هود( ﴾àM§‹É)t/ «!$# ×öyz öΝä3©9﴿امام زمان را از زبان حضرت شعيب معرفي كرده كه 

  .ويل چسباندش به امام زمانأاست و بايد بزور ت كم فروشي ةبارآيه در اًو ظاهر
  !مراألولي أامام نوشته  12بجاي معرفي 

  ؟غهاي شيعه درو آيا قرآن مبهم است يا ادعا ؟نوشتهچرا اينطور 
نظرات خود را ثابت  ويل،أاري و تفراموش نكنيم كه مذاهب باطل با همين مبهم ك

و همه  »اثبات پيامبري بهاء اهللا از آيات قرآن« ها كتابي دارند بنام حتي كه بهايي !!!ندكن مي
  .صريح نص جمالت عجيب استفاده شده نه جا از
  ؟ويالت شيعه ساختگي استأيا اين دليل نيست كه تآ 

د پس چرا كن ميود را مبين و آشكار معرفي كه قرآن خ باوجودي: سوال اين است
ت دو پهلو نشده و از كلماقت بطور واضح بيان ؤو از جمله ازدواج م عقايد خاص شيعه

 !!ويل آن نيم كيلو الغر شودأبراي ت شيعه بيچاره مجبور كرده و دو معني استفاده شده و
  .؟ها بگيريم ويل شيعهأده ايراد محكم به تزچرا قرآن بما فرصت داده يا

كند و درباره ازدواج آيه مربوط به نكاح دايم يكي دو تا را كم  300آيا نميتوانست از 
  .!؟بنويسدقت ؤم

  در آيه مدت ذكر نيست: ما به قانون متعه 4اعتراض
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اگر مدت ذكر نگردد  و قيد مدت است ،يكي از اركان متعه ،بگفته اجماع فقهاء شيعه
  .عقد متعه باطل است

دائم ميشود اگر چه قصد طرفين  نكاح، عهبه مجرد عدم ذكر مدت در مت :گويندميو
  .دمتعه بوده باش

فرع مدت  ،و ذكر مهريه است و اين اصل متعه است داراي مدت متعه :دگوي ميشيعه 
  .است

هللا چرا اگر اين آيه درباره متعه باشد، ا اين قانون فقهاي شيعه، با توجه به :يمگوي ميما 
  .؟)مدت را(شرط اصلي را ذكر نكرده 

ر قرآن نيست خب پس چرا هر چيز د :خواهيد گفت !!هان ميدانيم پاسخ شما چيست
آيه درباره ازدواج اين خود دليل ديگري است كه اين  ؟ذكر كرده) مهريه را( شرط فرعي

  .قتؤدايم است نه م

  غير مسافحين: ما به قانون متعه 5اعتراض
β﴿ة جمل در r& (#θ äótFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΨ ÅÁ øt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $ yϑ sù Λä⎢ ÷è tGôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ 

£⎯èδθ è?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒ Ìsù ﴾ )24: نساء .(  

﴿uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ﴾ يعني فقط براي شهوت و زنا نباشد شهوت كننده الهزا يعني غير.  
براي زدودن شهوت است اما فقط براي  نيز يك هدفش است كه ازدواج دايمدرست 
  .اين نيست

  .اما متعه فقط براي زدودن شهوت است
د بعنوان خواه ميي است كه شيعه همان را ا ضد همان آيه ،پس باز ضد آيه است
  .شاهد متعه از قرآن بياورد

  محصن و محصنه: ما به قانون متعه 6اعتراض
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است و محصنه  دژ و د و صاحب قلعهكن مياي بنا  ن يعني كسيكه قلعهدر لغت محص
  .و خود را محفوظ مينمايد شود مي حصاريعني كسيكه داخل اين 

د، و محصنه زن است كه كن مياست كه خانه بنا و در اصطالح شرع، محصن مرد 
  .ميايد در آن خانه تا محفوظ باشد

 :يش را عوض كرده يعني اين آيهاو معن اي كه شيعه از قرآن دزديده يهآ زاو 
﴿àM≈oΨ |Á ósßϑø9$#uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ôMs3n= tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& ( |=≈ tG Ï. «!$# öΝä3ø‹n= tæ 4 ¨≅Ïmé&uρ Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ 

öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΨ ÅÁøt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $ yϑ sù Λä⎢ ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθ è?$ t↔sù 

 ∅ èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒ Ìsù 4 Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçF÷ |Ê≡ts? ⎯Ïμ Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ Ïπ ŸÒƒ Ìxø9$# 4 ¨β Î) ©!$# tβ%x. 

$ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3ym ∩⊄⊆∪﴾ ]24: النساء[.  
ايـد؛   مالك شده) از راه اسارت(مگر آنها را كه ) بر شما حرام است؛(و زنان شوهردار «

اينها احكامى است كـه خداونـد بـر شـما مقـرّر      ) زيرا اسارت آنها در حكم طالق است؛(
، براى شما حالل است كه بـا امـوال   )كه گفته شد(اما زنان ديگر غير از اينها . داشته است

قـت  و مؤ راذگـ ( كننـده  زنانه و نگه دارنده باشيد در حالى كهآنان را اختيار كنيد؛  خود،
و . واجب است مهـر آنهـا را بپردازيـد    پس وقتيكه از مال بهره برديد از زنان پس .)نباشد

توانيد  بعداً مى. (ايد گناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده
  .»خداوند، دانا و حكيم است .)درا كم يا زياد كني با توافق، آن

   :در اينجا آمده
﴿⎦⎫ÏΨ ÅÁ øt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ﴾.  

يـد محصـن   خواه مـي ه مردان را كه زن بگيريد در حاليك بشما دستور ميدهداهللا  :يعني
  .اي براي محفوظ كردن زن درست كنيد با مال خود خانه :باشيد يعني

سـازد   خب در متعه كه مرد قلعه نمي.نباشد) گذرا(براي زناي د كهكن ميكيد أو پشتش ت
  !!يك ساعت بعد تو بخير و من بسالمت شود ميزن داخل حصار محفوظ ن و



  15    در قرآن: فصل اول
  

 

صـاحب قلعـه و حصـار    «توان محصن گفت  پس زن محفوظ نيست و مرد را هم نمي
  .»گفت

  .شود مياي بعد از يكساعت تمام  همه چيز با يك اتاق اجاره
و ارث و حق پيري و حقوق مـادري و حقـوق بعـد از    نفقه و حمايت  و زن با حقوق

  .شود ميمحفوظ و بيمه ن ...وووو مرگ شوهر

  را در آيه ببينيد) ف(: ما به قانون متعه 7اعتراض
  :آمده فاي كه ما و شيعه در معني آن اختالف داريم حرف  در آيه

﴿àM≈ oΨ |Á ósßϑ ø9$#uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝà6ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& ( |=≈ tG Ï. «!$# öΝä3ø‹n= tæ 4 ¨≅ Ïmé&uρ Νä3s9 $ ¨Β 

u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΨ ÅÁ øt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $ yϑ sù Λä⎢ ÷è tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ 

£⎯èδθ è?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θ ã_é& Zπ ŸÒƒ Ìsù 4 Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçF÷ |Ê≡ts? ⎯Ïμ Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ Ïπ ŸÒƒ Ìxø9$# 4 β̈ Î) 

©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3ym ∩⊄⊆∪﴾ ]24: النساء[ .  
  .ها ترجمه كردند د كه شيعهيه را ببينآحاال معني 

ايـد؛   مالك شده) از راه اسارت(مگر آنها را كه ) بر شما حرام است؛(و زنان شوهردار «
اينها احكامى است كـه خداونـد بـر شـما مقـرّر       ،)زيرا اسارت آنها در حكم طالق است(

، براى شما حالل است كه بـا امـوال   )كه گفته شد(اما زنان ديگر غير از اينها . داشته است
  .خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد

و . كنيد، واجب اسـت مهـر آنهـا را بپردازيـد     مى]  قتؤازدواج م[= زنانى را كه متعه  و
توانيد  بعداً مى. (ايد فق كردهگناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توا

  .»خداوند، دانا و حكيم است) با توافق، آن را كم يا زياد كنيد
   :و حاال ترجمه ما را ببينيد
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ايـد؛   مالك شده) از راه اسارت(مگر آنها را كه ) بر شما حرام است؛(و زنان شوهردار «
ـ  ) زيرا اسارت آنها در حكم طالق است؛( د بـر شـما مقـرّر    اينها احكامى است كـه خداون

، براى شما حالل است كه بـا امـوال   )كه گفته شد(اما زنان ديگر غير از اينها . داشته است
  .خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد

و . واجـب اسـت مهـر آنهـا را بپردازيـد      وقتيكه با مال بهره برديد از زنان پـس  پسس
توانيد  بعداً مى. (ايد شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كردهگناهى بر 

  .»خداوند، دانا وحكيم است) با توافق، آن را كم يا زياد كنيد
 ةنيست به معني سپس است و ايـن يعنـي اينكـه جملـ     ]و[هرگز در عربي به معني  ف
  . ......د گوي ميهرچه كه  دگوي ميمربوط است به ماقبل يعني جمله ماقبل  كامالً

  :گويد ب دخواه مي مورد تنازع ةو اين جمل
  ).........پس حاصل سخن از جمله قبل اينكه (

  توجه به ما قبل ترجمه نكنيم يعني بايد بي
ة و آن كلمـ  ورد تنازع به ماقبل خود متصـل اسـت  داريم كه جمله م رو يك شاهد ديگ

ايـن را در   اسـت امـا شـيعه اصـالً     به مـال اره را دارد كه اش »با آن«است كه معني  »به«
  :دكن ميوش ترجمه فرام

﴿$ yϑ sù Λä⎢ ÷è tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθ è?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θ ã_é& Zπ ŸÒƒ Ìsù ﴾ .»ــه   و ــه متع ــانى را ك [= زن
  .»كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد مى]  قتؤازدواج م

  .را »به«را درست معني كرده نه معني  »ف« نه شيعه است ةمالحظه فرموديد اين ترجم

  واو عطف را ببينيد !برخالف روال آيات است: ما به قانون متعه 8اعتراض
  .قت استؤاين قسمت آيه درباره متعه نكاح مشيعه عقيده دارد 

  . اما شما بياييد اين آيه را كامل ببينيد آيات قبل و بعد را از اين آيه را ببينيد
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$﴿يـاتي بـا سـر عنـوان     آ ةمجموعـ  النساء، ةراز سو 28تا 19يه آاز  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™﴾ 
  :م با دقت بخوانيدكن ميشروع شده ببينيد و خواهش 

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω ‘≅ Ïts† öΝä3s9 β r& (#θ èO Ìs? u™!$ |¡ÏiΨ9$# $ \δ öx. ( Ÿω uρ £⎯èδθ è=àÒ ÷ès? (#θç7yδ õ‹tG Ï9 

ÇÙ ÷èt7Î/ !$ tΒ £⎯èδθ ßϑ çF÷ s?#u™ HωÎ) β r& t⎦⎫Ï?ù'tƒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π oΨ Éit6 •Β 4 £⎯èδρçÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 βÎ* sù £⎯èδθßϑ çF÷δ Ì x. 

#©|¤yè sù β r& (#θ èδ tõ3s? $ \↔ø‹x© Ÿ≅ yèøgs† uρ ª!$# ÏμŠ Ïù #Zöyz #ZÏWŸ2 ∩⊇®∪ ÷βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘ r& tΑ#y‰ö7ÏG ó™ $# 8l÷ρ y— 

šχ% x6¨Β 8l ÷ρ y— óΟçF÷ s?#u™uρ £⎯ßγ1 y‰÷nÎ) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξ sù (#ρ ä‹è{ù's? çμ ÷ΖÏΒ $ º↔ø‹x© 4 …çμ tΡρ ä‹äzù's?r& $ YΨ≈tG ôγ ç/ $ Vϑ øO Î)uρ 

$ YΨÎ6 •Β ∩⊄⊃∪ y#ø‹x.uρ …çμ tΡρ ä‹è{ù's? ô‰s% uρ 4©|Óøùr& öΝà6àÒ ÷èt/ 4’ n< Î) <Ù ÷èt/ šχ õ‹yzr&uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈ sV‹ÏiΒ 

$ Zà‹Î= xî ∩⊄⊇∪ Ÿω uρ (#θ ßsÅ3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ Νà2 äτ !$ t/#u™ š∅ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ô‰s% y#n= y™ 4 …çμ ¯ΡÎ) tβ$ Ÿ2 

Zπ t±Ås≈ sù $ \Fø)tΒ uρ u™!$ y™ uρ ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊄⊄∪ ôM tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈yγ ¨Β é& öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6è?≡uθ yzr&uρ 

öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ öΝä3çG≈ n=≈yzuρ ßN$ oΨ t/uρ ËˆF{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM÷zW{$# ãΝà6çF≈ yγ ¨Β é&uρ û©ÉL≈ ©9$# öΝä3oΨ ÷è |Êö‘ r& 

Νà6è?≡uθ yzr&uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈|Ê §9$# àM≈yγ ¨Β é&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ ãΝà6ç6 Í×̄≈ t/u‘ uρ ©ÉL≈©9$# ’ Îû Νà2 Í‘θàfãm ⎯ÏiΒ 

ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ ©ÉL≈©9$# ΟçFù= yzyŠ £⎯Îγ Î/ β Î* sù öΝ©9 (#θçΡθ ä3s? ΟçFù= yzyŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝà6ø‹n= tæ ã≅ Í×̄≈ n= ymuρ 

ãΝà6Í← !$ oΨö/r& t⎦⎪É‹©9$# ô⎯ÏΒ öΝà6Î7≈ n= ô¹r& β r&uρ (#θ ãè yϑ ôfs? š⎥ ÷⎫t/ È⎦÷⎫tG ÷zW{$# ω Î) $ tΒ ô‰s% y#n= y™ 3 χ Î) ©!$# 

tβ% x. #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩⊄⊂∪  * àM≈oΨ |Á ósßϑ ø9$#uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& ( |=≈ tG Ï. «!$# 

öΝä3ø‹n= tæ 4 ¨≅ Ïmé&uρ Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΨ ÅÁ øt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $ yϑ sù 

Λä⎢ ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθ è?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒ Ìsù 4 Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçF÷ |Ê≡ts? ⎯Ïμ Î/ .⎯ÏΒ 

Ï‰÷è t/ ÏπŸÒƒ Ìxø9$# 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3ym ∩⊄⊆∪ ⎯tΒ uρ öΝ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζtƒ 

ÏM≈oΨ |Á ósßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ⎯Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtG sù ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 4 ª!$#uρ ãΝn= ôã r& 
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Νä3ÏΖ≈ yϑƒ Î* Î/ 4 Νä3àÒ ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷è t/ 4 £⎯èδθ ßsÅ3Ρ$$ sù ÈβøŒÎ* Î/ £⎯Îγ Î= ÷δ r&  ∅ èδθè?#u™uρ £⎯èδ u‘θã_é& Å∃ρ á÷è yϑ ø9$$ Î/ 

BM≈oΨ |Á øtèΧ uöxî ;M≈ysÏ≈ |¡ãΒ Ÿω uρ ÅV≡x‹Ï‚−G ãΒ 5β#y‰÷{r& 4 !#sŒÎ* sù £⎯ÅÁ ômé& ÷β Î* sù š⎥ ÷⎫s?r& 7π t±Ås≈ xÎ/ 

£⎯Íκö n= yè sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n?tã ÏM≈oΨ |Á ósßϑø9$# š∅ ÏΒ É>#x‹yè ø9$# 4 y7Ï9≡sŒ ô⎯yϑ Ï9 }‘Ï±yz |M uΖyè ø9$# öΝä3ΖÏΒ 4 β r& uρ 

(#ρ çÉ9 óÁ s? ×öyz öΝä3©9 3 ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊄∈∪ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# t⎦Îi⎫t7ãŠÏ9 öΝä3s9 öΝà6tƒ Ï‰öη tƒ uρ z⎯oΨ ß™ z⎯ƒ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ 

öΝà6Î= ö6 s% z>θçG tƒ uρ öΝä3ø‹n= tæ 3 ª!$#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym ∩⊄∉∪  ª!$#uρ ß‰ƒ Ìãƒ β r& z>θçG tƒ öΝà6ø‹n= tæ ß‰ƒ Ìãƒ uρ 

š⎥⎪Ï%©!$# tβθ ãèÎ7−G tƒ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# β r& (#θ è=ŠÏÿsC ¸ξ øŠtΒ $ VϑŠ Ïàtã ∩⊄∠∪  ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& y#Ïesƒä† öΝä3Ψ tã 4 t,Î= äzuρ 

ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ Z‹Ïè |Ê ∩⊄∇∪﴾  
براى شما حالل نيسـت كـه از زنـان، از    ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«: ترجمه آيات 

و آنان را تحت فشار قرار ندهيـد كـه   ! ارث ببريد) و ايجاد ناراحتى براى آنها،(روى اكراه 
مگـر اينكـه آنهـا عمـل زشـت      ! ، تملـك كنيـد  )از مهـر (ايد  قسمتى از آنچه را به آنها داده

كراهـت  ) بجهتـى (و اگر از آنها، ! و با آنان، بطور شايسته رفتار كنيد. دآشكارى انجام دهن
چه بسا چيزى خوشايند شما نباشـد، و خداونـد   !) فوراً تصميم به جدايى نگيريد(داشتيد، 

  .19.........!دهد خير فراوانى در آن قرار مى
 اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جـاى همسـر خـود انتخـاب كنيـد، و مـال       و

آيا براى بازپس گرفتن ! ايد، چيزى از آن را پس نگيريد به او پرداخته) بعنوان مهر(فراوانى 
  .20.............!شويد؟ مهر آنان، به تهمت و گناه آشكار متوسل مى

گيريد، در حالى كه شما با يكديگر تماس و آميـزش كامـل    چگونه آن را باز پس مى و
  .21............!اند كمى گرفتهايد؟ وآنها از شما پيمان مح داشته
مگـر آنچـه   ! انـد، هرگـز ازدواج نكنيـد    با زنانى كه پدران شما با آنهـا ازدواج كـرده   و

درگذشته انجـام شـده اسـت؛ زيـرا ايـن كـار، عملـى زشـت و تنفـرآور و راه نادرسـتى           
  .22.........است
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هـا، و   و خالـه هـا،   حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختـران، و خـواهران، و عمـه   
انـد، و خـواهران    دختران برادر، و دختران خواهر شـما، و مـادرانى كـه شـما را شـير داده     

انـد   رضاعى شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته
و چنانچـه بـا آنهـا آميـزش جنسـى       -ايـد   از همسرانى كه با آنها آميـزش جنسـى داشـته   

همسرهاى پسرانتان كـه از  ) همچنين(و  -براى شما مانعى ندارد) دختران آنها(ايد،  نداشته
جمع ميـان دو خـواهر كنيـد؛ مگـر آنچـه در      ) نيز حرام است بر شما(نسل شما هستند و 

  .23.......................گذشته واقع شده؛ چرا كه خداوند، آمرزنده و مهربان است
مالـك  ) از راه اسـارت (مگـر آنهـا را كـه    ) بـر شـما حـرام اسـت؛    (زنان شـوهردار   و
اما زنان ديگر غير از اينها . ايد؛اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است شده

؛ در حـالى كـه   ديـ ي، براى شما حالل است كه با اموال خود، آن زنان را بجو)كه گفته شد(
ـ  .پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد ه گيـري از مالتـان، زنـان    بـا بهـر  وقتيكـه  س پ

و گناهى بر شما نيست در آنچه بعـد از تعيـين   . واجب است مهر آنها را بپردازيد گرفتيد،
  .24.....................خداوند، دانا و حكيم است. ايد مهر، با يكديگر توافق كرده

انند بـا زنـان   تو پاكدامن باايمان را ندارند، مى) آزاد(يي كه توانايى ازدواج با زنان آنها و
تـر   خدا به ايمان شـما آگـاه   -پاكدامن از بردگان باايمانى كه در اختيار داريد ازدواج كنند 

آنهـا را بـا اجـازه صـاحبان آنـان تـزويج نماييـد، و         -است؛ و همگى اعضاى يك پيكريد
مهرشان را به خودشان بدهيد؛ به شرط آنكه پاكدامن باشند، نه بطور آشـكار مرتكـب زنـا    

باشـند و مرتكـب عمـل     »محصـنه «و در صورتى كـه  . ت پنهانى بگيرندو نه دوسشوند، 
اجـازه ازدواج بـا   (ايـن  . منافى عفت شوند، نصف مجازات زنـان آزاد را خواهنـد داشـت   

بـا  (به زحمت بيفتند؛ و ) از نظر غريزه جنسى(براى كسانى از شماست كه بترسند ) كنيزان
و خداونـد، آمرزنـده و   . براى شما بهتر اسـت ) اناز ازدواج با آن(خوددارى ) اين حال نيز
  .25................مهربان است
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براى شما آشكار ) هاى خوشبختى و سعادت را با اين دستورها، راه(خواهد  خداوند مى
ــنتهاى   ــه س ــازد، و ب ــحيح(س ــد ) ص ــرى كن ــينيان رهب ــيم  . پيش ــا و حك ــد دان و خداون

  .26.................است
، اما آنها كـه پيـرو شـهواتند،    )و از آلودگى پاك نمايد(را ببخشد  خواهد شما خدا مىو
  .27.....................خواهند شما بكلى منحرف شويد مى

كار را بر شما سـبك  ) با احكام مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن،(خواهد  خدا مي
ــده؛    ــده ش ــان، ضــعيف آفري ــد؛ و انس ــز، مقاو (كن ــان غراي ــر طوف ــم و در براب ــت او ك م

  .28)....................است
با هم مربوط است شيعه هم قبول دارد كـه دربـاره ازدواج    واوشما ببينيد اين آيات با 
ولـي   هم ميرسد قبول دارد كـه دربـاره ازدواج دايـم اسـت     25دايم است اما وقتي به آيه 

ت با واو به هم آيا درباره متعه است در حاليكه تمام اين :دگوي مي 25در وسط آيه  ناگهان
  .اند شدهمتصل 

يعني بوسـيله  ( »به«و با  يعني پس »ف« با هم 25جالب اينجاست كه همان وسط آيه 
به قسـمت اول آيـه مربـوط     )يعني مال دكن ميدربارش صحبت  دارد همان چيزي كه قبالً

  .است
 ههم با واو به آيه بعدي متصل است كه باز شـيع  25و عجب و صد عجب كه آخر آيه 

  .باره نكاح دايم است قبول دارد در
د و يك حكـم كـامال   ديگر چگونه امكان دارد كه وسط اين آيه يك كشور مستقل باش

  !؟جدا داشته باشد
 و قـران را تحريـف كنـد،    مسئله اين است كه شيعه نتوانسته در قرآن دست ببرد اصالً

  را بدزددپس مجبور شده براي همه عقايد اساسي خود آيات  ،چون ممكن نيست
  .را ببينيد از سوره احزاب 33د آيه يوشما خودتان بر 
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د كه خود آيه نكن مياستناد  به قسمتي از يك آيه ،معصوم بودن امامان اينها براي اثبات 
و بعدش درباره زنان پيامبر است و خطاب بـه زنـان پيـامبر اسـت و خـود      ت قبلش و آيا

  .اما وسطش را ميدزدد شيعه هم قبول دارد
tΠöθ﴿ اصـل امامـت   ةدربارعه شي  u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ﴾ ) را دزديـده شـما    ،)3: مائـدة

  .را ببينيد ةاز سوره مائد 3يد آيه وخودتان بر
و اين دليلي محكـم اسـت بـر     ...در هر چيز همين روش را بكار برده و هكذا در متعه
  .بودن قرآنباطل بودن اين مذهب و جاودانه بودن و غير قابل تغيير 

   قانون متعه در قرآن غريب است، شاهد ندارد: ما به قانون متعه :9اعتراض

﴿àM≈oΨ |Á ósßϑø9$#uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ôMs3n= tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& ( |=≈ tG Ï. «!$# öΝä3ø‹n= tæ 4 ¨≅ Ïmé&uρ Νä3s9 $ ¨Β 

u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΨ ÅÁøt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $ yϑ sù Λä⎢ ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷] ÏΒ 

£⎯èδθ è?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒÌsù 4 Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçF÷ |Ê≡ts? ⎯Ïμ Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ Ïπ ŸÒƒÌxø9$# 4 ¨β Î) 

©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3ym ∩⊄⊆∪﴾ ]24: النساء[.  
  .ه باالستيآدليل شيعه براي متعه كردن 

  : را برداشته ةاين جمل يهآاز وسط  يهآالبته نه همه 
﴿$ yϑ sù Λä⎢ ÷è tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθ è?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θ ã_é& Zπ ŸÒƒ Ìsù﴾ ــار  ةو مــدعي شــده كــه در ب

  .متعه كردن است
 ةبـار بفرض كه ايـن قسـمت آيـه در    :مگوي مي يم وكن ميما در اينجا با شيعه مخالفت ن

انواع ديگر نكاح دست كم  ةماند كه قرآني كه در بار باز اين ايراد باقي مي باشدمتعه كردن 
  ؟قت نداردؤآداب نكاح م ةباردارد چرا يك آيه در ةآي 250

  !.قت ساكت استؤنكاح م هعد ةنكاح دايم را چند بار شرح داده دربار همثال عد
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قـت سـاكت   ؤنكـاح م  عـداد در ت ةبـار ي در ازدواج دايم را شرح داده درتعداد زن گير
  ؟چرا ،است

قـت  ؤزدواج دايـم شـرح داده در ازدواج م  از زن را در ا) طـالق  3(د جدايي مجاز تعدا
  .؟ساكت است چرا

در سـاكت اسـت    قـت سـاكت  ؤدواج ممقدار ارث را در ازدواج دايم شـرح داده در از 
  .؟چرا

شـيعه از  به همين منوال در هر چيز ساكت است و ما اين را دليل ميگيريم كـه تفسـير   
 .!آن توضيح دهد ةشناخته تا دربار نمي اي را برسميت متعه  اصالًدروغ است و اهللا ،ةآي

وانسـت  البته اگر قوانين ازدواج متعه با قوانين ازدواج دايم فرق نميداشت باز شيعه ميت
قت در عده در طالق در ارث در نفقه در مدت در تعداد طـالق  دليلي بياورد اما ازدواج مؤ

وووو و!!!!!زمان همبسـتر شـد  و هم  همزمان صيغه كرد شود ميدر عدد زناني كه  و رجوع
  .با ازدواج دايم فرق دارد پس سكوت قرآن چه معني دارد؟

  .پردازد د قرآن به جزييات نميگوي ميشيعه 
جزييات ازدواج دايـم   ةدربار ةآي 300تقريبĤ  !!دروغ است پرداخته :يم كهگوي ميولي ما 

  .دارد
تي وقتي صحبت ازدواج با كنيز است اهللا مجازات او را در وقت گنـاه، تعيـين   ببينيد ح
بـه جزييـات    حتي در ازدواج با كنيز نيـز  پس ،نصف مجازات زن آزاد است :كرده و گفته

  .پرداخته
اي حتي اين را هم نگفته كه مدت عده او نصف مدت ازدواج دايم  زن صيغه ةاما دربار

  .است
بود حاال شيعه مشـكلي نميداشـت همـانطور كـه در      مكن مياگر در قرآن دست برد م

  .حديث مشكلي ندارد
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قت ادا ؤازدواج م قرآن حق سخن را درباره: ما به قانون متعه 10اعتراض
  !!!!!عدالت را رعايت نكرده؟ درباره شرح متعه نكرده و

ا دارد كـه  آيه متعه نيست شيعه ادعـ هم  اين البته(شما به آيه بعد از آيه متعه نگاه كنيد 
  .)هست

  :دهد در يك آيه چند دستور مي، دگوي مياه كنيد چه باري به آيه بعد نگ
﴿⎯tΒ uρ öΝ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ω öθ sÛ β r& yxÅ6Ζtƒ ÏM≈oΨ |Á ósßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ⎯Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 

⎯ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtG sù ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4 ª!$#uρ ãΝn= ôã r& Νä3ÏΖ≈ yϑƒ Î* Î/ 4 Νä3àÒ ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷è t/ 4 £⎯èδθ ßsÅ3Ρ$$ sù ÈβøŒÎ* Î/ £⎯Îγ Î= ÷δ r& 

 ∅ èδθè?#u™uρ £⎯èδ u‘θã_é& Å∃ρ á÷è yϑ ø9$$ Î/ BM≈oΨ |Á øtèΧ uöxî ;M≈ ysÏ≈ |¡ãΒ Ÿω uρ ÅV≡x‹Ï‚−G ãΒ 5β#y‰÷{r& 4 !#sŒÎ* sù 

£⎯ÅÁ ômé& ÷βÎ* sù š⎥ ÷⎫s?r& 7πt±Ås≈ xÎ/ £⎯Íκö n= yè sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n?tã ÏM≈oΨ |Á ósßϑ ø9$# š∅ ÏΒ É>#x‹yè ø9$# 4 y7 Ï9≡sŒ 

ô⎯yϑ Ï9 }‘Ï±yz |M uΖyè ø9$# öΝä3ΖÏΒ 4 β r&uρ (#ρ çÉ9 óÁ s? ×öyz öΝä3©9 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊄∈∪ ﴾  
 -آزاد مـؤمن ازدواج كنـد    زنـاني  و هركس ازشما تواناني مالي نداشته باشد كه با - 1

  .خداوند به ايمان شما داناتر است و با كنيزان مؤمن ازداوج كند –بهتر است 
  .همه از يكديگريد -2
  .ازدواج كنيد پس با اجازه سرپرست شان با آنان -3
  .بدهيدشان را به وجه پسنديده به ايشان  و مهرهاي -4
  .در حاليكه پاكدامنان غيرپليد كار باشند -5
  .دوست گيران نهاني نباشند، و -6
شدند مجازات آنـان بـه    -زنا -ناشايستيآنگاه چون ازدواج كردند اگر مرتكب كار -7

  .اندازه نصف مجازاتيست كه بر زنان آزاد مقرراست،
  از آاليش گناه بترسدبراي كسي از شما است كه  -ازدواج با كنيزان –اين حكم  -8 
تـا عروسـي كـردن بـا      پيشه كردن برايتان بهتـر اسـت   –و پاكدامني  –وشكيبايي  -9 

  .»خداوند آمرزگار مهربان است وكنيزان 
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  .ازدواج با كنيز ةبار در دستور داده 9 ةدستور داده فقط در يك آي 9يعني 
  .اما در مورد متعه فقط گفته مهر بدهيد

نـه دسـتور را در يـك     نه ارث را در حاليكه ميتوانست هشت و ،نه عده را معلوم كرده
  .قت نداردؤاي به ازدواج م كه در سراسر قرآن اشارهلنداده ب اما دو دستور هم آيه بدهد

مقايسه بين آيات نكاح دايم و آيه ازدواج با كنيز و نبود آيه در باره متعه نشـان ميدهـد   
  : ةاز آي د كه تفسير شيعهكن مياين عدم توازن ثابت 

﴿$ yϑ sù Λä⎢÷è tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθ è?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θã_é& ZπŸÒƒ Ìsù 4 Ÿω uρ yy$ oΨã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù 

ΟçF÷ |Ê≡ts? ⎯Ïμ Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ Ïπ ŸÒƒÌxø9$# ﴾ ]كه  ستنيبه اين معني  ةنادرست است و آي ،]24: النساء
  .دگوي ميشيعه 
قـت ادا  ؤازدواج م ةقرآن حق سخن را دربار :د بگوييماگر اين را نپذيريم پس باي يا

  .!!!!!عدالت را رعايت نكرده؟ شرح متعه ةدربار نكرده و
ـ   اما اين ناممكن است پس در آوردي و اين تفسير شيعه، يك تفسير دروغـين و من

  .است سر و ته بي

  نه اول شود ميمهريه نيز در آخر پرداخت : ما به قانون متعه 11اعتراض
$﴿ :ةد در آيگوي يمشيعه  yϑ sù Λä⎢ ÷è tGôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθè?$ t↔sù  ∅ èδu‘θ ã_é& ZπŸÒƒ Ìsù 4﴾ 

  .»كنيد بايد مهر آنها را بپردازيد يمتعه م زنانى را كه« .]24: النساء[
كرديد مهر آنها را  كه هنگامى كه از زنان بهره گيرى جنسى وقتي اهللا فرموده

وجوب اداى مهر به مقتضاى  است زيرا در ازدواج دايمپس اين درباره متعه  .بدهيد
تواند تمام مهريه خود را مطالبه كند،  عقد حاصل شد زن مى عقد است يعنى همين كه

  .اى صورت نگرفته باشد حتّى مالعبه هر چند دخولى حاصل نشده و
  !.اي شيعه خودت قانون ميسازي :يمگوي ميدر جواب 
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بعد  :ند كهگوي ميهمه علماء !! ام مهر را بزن پرداخت؟كه عقد شد بايد تم كي گفته زن
  .شود ميدخول مهر تمام واجب 

  :237و  236آيه  ةبقر ةرا ببين سور ةاين آي
﴿ω yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ βÎ) ãΛä⎢ ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 £⎯èδθ ¡yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ìøs? £⎯ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Ìsù 4 £⎯èδθãè ÏnFtΒ uρ 

’ n?tã ÆìÅ™θ çRùQ$# …çνâ‘ y‰s% ’n?tã uρ ÎÏIø)ßϑ ø9$# …çνâ‘ y‰s% $Jè≈tG tΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $̂)ym ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÅ¡ósçRùQ$# ∩⊄⊂∉∪﴾   

طالق دهيد، گناهى بر شما ) به عللى(، جنسى اگر زنان را قبل از آميزش« .]۲۳۶: البقرة[
آن كس كه توانايى ! مند سازيد بهره) اى مناسب، با هديه(آنها را ) و در اين موقع،. (نيست

اى شايسته  دارد، به اندازه تواناييش، و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش، هديه
   .»و اين بر نيكوكاران، الزامى است! بدهد) كه مناسب حال دهنده و گيرنده باشد(

﴿βÎ)uρ £⎯èδθ ßϑ çFø)¯= sÛ ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯èδθ ¡yϑ s? ô‰s% uρ óΟçFôÊ tsù £⎯çλm; Zπ ŸÒƒÌsù ß#óÁ ÏΨsù $ tΒ ÷Λä⎢ ôÊ tsù HωÎ) 

β r& šχθ à÷è tƒ ÷ρ r& (#uθ à÷è tƒ “Ï% ©!$# ⎯ÍνÏ‰u‹Î/ äοy‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9$# 4 β r&uρ (#þθ à÷è s? ÛUtø% r& 3” uθø)−G= Ï9 4 Ÿω uρ 

(#âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ xø9$# öΝä3uΖ÷ t/ 4 ¨β Î) ©!$# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? îÅÁ t/ ∩⊄⊂∠∪ ﴾ ]۲۳۷: البقرة[.  

طـالق  ) جنسـى كنيـد   آميـزش (يش از آن كه با آنها تمـاس بگيريـد و   و اگر آنان را، پ«
نصـف آنچـه را تعيـين    ) الزم اسـت (ايـد،   دهيد، در حالى كه مهرى براى آنها تعيين كرده

در صورتى كه صـغير و  (ببخشند؛ يا ) حق خود را(مگر اينكه آنها ) به آنها بدهيد(ايد  كرده
و . ره ازدواج بـه دسـت اوسـت، آن را ببخشـد    آن كس كه گ) سفيه باشند، ولى آنها، يعنى

  .»به پرهيزكارى نزديكتر است) و بخشيدن تمام مهر به آنها(گذشت كردن شما 
و بعـد   خود درباره ازدواج دايم نساز ون بينا وجود بودن اين آيات از خودت قاحاال ب

است و درباره واج دايم ببينيد، همه جا درباره ازد را در قرآن »اجور«و  »اجر« برويد كلمه
  .مهريه است

  قرآن تحريف نشده: ما به قانون متعه 12اعتراض
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$﴿: ةيآند گوي ميشنويم كه  گاهي مي yϑ sù Λä⎢ ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ £⎯èδθè?$ t↔sù  ∅èδ u‘θ ã_é& 

Zπ ŸÒƒÌsù﴾ ] داشته و  »تا وقت معين«داشته يعني  »جل مسمیألی إ«در وسطش  .]24النساء
  .يل بياورندكتب ما دلند از كن ميسعي 

، تحريـف  بلـه  :اگـر بگوييـد   ؟قبول داريد كه تحريف نشده يا قرآن راآپرسيم  ساده مي
  .نشده

  !.يدگوي ميپس چه 
ن تحريف شده كافر هستيد و ما را با شما كاري نيست پس هرچه دلتا :يدگوي ميو اگر 

  .د بكنيد چون كافران ديگرخواه مي

  .»حل عليكمأو....... رمت عليكم ح«: ما به قانون متعه 13اعتراض
  .شما سلسله آيات مربوطه را ببينيد

با حرمت عليكم شروع شده و زناني را كه در نكاح بر مردان حرام اسـت   23و  22آيه 
   .را بيان كرده

﴿Ÿω uρ (#θ ßsÅ3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ Νà2 äτ !$ t/#u™ š∅ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ô‰s% y#n= y™ 4 …çμ ¯ΡÎ) tβ$ Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù 

$ \Fø)tΒ uρ u™!$ y™ uρ ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊄⊄∪ ôM tΒÌhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈yγ ¨Β é& öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6è?≡uθ yzr&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ 

öΝä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$ oΨ t/uρ ËˆF{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM÷zW{$# ãΝà6çF≈ yγ ¨Β é&uρ û©ÉL≈©9$# öΝä3oΨ ÷è |Ê ö‘r& Νà6è?≡uθ yzr&uρ š∅ ÏiΒ 

Ïπ yè≈|Ê §9$# àM≈ yγ̈Β é&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ ãΝà6ç6 Í×̄≈ t/u‘ uρ ©ÉL≈ ©9$# ’ Îû Νà2 Í‘θ àfãm ⎯ÏiΒ ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ ©ÉL≈ ©9$# ΟçFù= yzyŠ £⎯Îγ Î/ 

β Î* sù öΝ©9 (#θ çΡθ ä3s? ΟçFù= yzyŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨã_ öΝà6ø‹n= tæ ã≅ Í×̄≈ n= ymuρ ãΝà6Í← !$ oΨö/r& t⎦⎪É‹©9$# ô⎯ÏΒ 

öΝà6Î7≈ n= ô¹r& βr&uρ (#θ ãèyϑ ôfs? š⎥ ÷⎫t/ È⎦÷⎫tG ÷zW{$# ωÎ) $ tΒ ô‰s% y#n= y™ 3 χ Î) ©!$# tβ% x. #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘ 

  .]22/ 23: النساء[ ﴾ ∪⊃⊅∩
   .غير از اينها براي شما حالل است در آيه بعدي نوشته
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﴿àM≈ oΨ|Á ósßϑ ø9$#uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& ( |=≈ tG Ï. «!$# öΝä3ø‹n= tæ 4 ¨≅Ïmé&uρ Νä3s9 $ ¨Β 

u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ β r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΨ ÅÁøt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $ yϑ sù Λä⎢ ÷ètG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷] ÏΒ 

£⎯èδθ è?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒÌsù 4 Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçF÷ |Ê≡ts? ⎯Ïμ Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ Ïπ ŸÒƒÌxø9$# 4 ¨β Î) 

©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3ym ∩⊄⊆∪﴾ ]24: النساء[.   
قـت  ؤپس ايـن م  د و اين حالل عطف به آن حرام استيه بعدي به قبلي ربط دارآپس 

ـ  مـي نگـاه كنيـد آيـه دارد     »حل لکمأ«حاال شما به بعد از ، از كجا آمد در اين وسط : دگوي
≅¨﴿حالل شد براي شما  Ïmé&uρ Νä3s9﴾.  

$﴿ ها ير از اين حرام شدهغ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ﴾ .  

öΝà6Ï9≡sŒ β﴿بگيريد با مالتان كه  r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/﴾.  

t⎦⎫ÏΨ﴿ پاكدامني و محكم كار نه زنا) با نيت( ÅÁ øt’Χ uöxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ﴾.  

$﴿پس وقتي با مال از آنها تمتع گرفتيد  yϑ sù Λä⎢ ÷è tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ ﴾.  

èδθ⎯£﴿مهر آنها را بدهيد  è?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θ ã_é&﴾.  
و  ،ي اول)حرام شد بر شـما (گردد به اون  بر مي ،)حالل شد بر شما( ،بينيد كه مي پس

معني ندارد كـه   اصالً) زناني كه حالل شد( درباره نكاح است و تمتع از همون زنان است
  .و روال سخن را نبينيد شيدكشما پاي متعه را بميان ب

  م زن ميمثالي 
ي و حـافظ و خيـام و   رند وارد خيابـان سـعد  داها اجازه ن كاميون :ون گزاري بگويدقان

اينجـا   رند كه وارد خيابانهاي ديگر شوندغير از اين اجازه دا و، ي شوندفردوسي و شريعت
حرف از تاكسي است كه اجازه دارنـد وارد خيابانهـاي ديگـر شـوند      :اگر كسي بگويد كه
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ندارنـد هـم    و اجـازه درباره كاميون است يـا نـه   به فعل اجازه دارند نگاه كنيد : يمگوي مي
  .!!!تاكسي از كجا آمده؟ ،كاميون است عطف به

ôM﴿يه هم همينطور است آدر  tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã﴾ قبل از .﴿¨≅ Ïmé&uρ Νä3s9﴾ آمده.  

﴿ôM tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã﴾      در باره ازدواج دايم اسـت دربـاره كـاميون اسـت پـس ﴿¨≅ Ïmé&uρ 

Νä3s9﴾ كـه عطـف    حرمت عليكم ببينيد و ا هم درر} واو{و  هم درباره ازدواج دايم است

≅¨﴿واو را هم در : شايد چنين باشد .»کميحل علأو«است به فعل  Ïmé&uρ Νä3s9﴾   عطف اسـت

ôM﴿به فعل  tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã﴾  

  را ببينيد »هن«: 14اعتراض
$﴿در جمله  yϑ sù Λä⎢ ÷è tG ôϑ tG ó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷]ÏΒ ﴾  بر ميگردد به زنان) نَُّه(ضمير.  
  .شان صحبت شد بلي دربارهقان زناني كه در آيه فعلي و مه ؟؟؟انكدام زن

از  »هـن «پـس   غيره نيستند ما وراء اونها هستندو ....... همان زناني كه مادر و خواهر 
  .كه پيشتر موضوع صحبت بودند دكن ميآسمان نيامده دارد از كساني صحبت 

شما ... زاده و خاله و عمه و  واهرخكه خواهر و  از زنان اين شهر اونهاي :مگوي ميمن 
  .حالل است بقيه اونهاهستند ازدواج با اونها بر شما حرام است اما ازدواج با 

درسـت نيسـت بقيـه اونهـا يعنـي بقيـه        )كنيـد  متعه(منظور از بقيه اونها را ما بنويسيم 
  .ساكنان شهر غير از افراد ذكر شده و حرام شده

ه و مربوط به زنـان متعـه دانسـته در حاليكـه هـر      ا شيعه مستقل كردجرا در اين هناما 
  .قبل است ما داند كه ضمير عطف به بيسوادي مي

  :يمگوي ميمثال 
  .مفهوم نيست ة باالجمل اين، را بگير هاكتابنها از او

  .مفهوم استزيري  اما اين
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  .را بگير هاكتابنها خاله دادم از اوهاي را به دختر هاكتاب
ر بعـد او  ا بگيركتاب  }اي زن صيغه{ اودختر خاله دادم از  كتاب را به :دگوي ميشيعه 
  .اين كه نشد .»هنمن«اي  د زن صيغهكن ميرا معني 



 

  دومفصل 
  تضاد متعه با قوانين قرآن

متعه  ،امازن بگيرند 4اهللا به مردها در قرآن اجازه داده فقط تا : 15اعتراض
  برعكس است

  .زن و بيشتر بگيرد 900 مرد اجازه ميدهد تاد و به كن مي متعه اين قانون الهي را ملغي
  .قت است آن دايمؤاما اين م: ندگوي مي متعه فداران قانونطر

از  حتي فراتـر  بلكه ودواج دايمي واند يك ازقت ميتؤازدواج م :م كهگوي ميدر جواب 
  .باشد دواج دايمياز

و بعد يكـي   طول ميكشد ،سال 50 تقريبĤ در عقد دايم، زن و مرد زمان زندگي مشترك
  .ميميرد

، پـس دايمـي   دسال قرار دهيـ  99و مدت صيغه را،  يدزني را صيغه كن داما شما ميتواني
  .!!دايمي شد عمالً !شد

   :نساء ةسوم از سور ةالهي باشد پس اهللا آي ،خالصه اگر قانون صيغه
﴿(#θ ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4©o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ﴾ ]3: النساء[.  
  .، به عبث و بيهوده نازل كردهرا زن 4 تا د به ازدواج حداكثركن ميكه مرد را محدود  

پس ناچاريم نتيجه بگيريم كه قانون متعه پـوچ و بيهـوده و   ، اما چون قرآن عبث نيست
  .در تضاد با اين آيه قرآن است

  كرده قانون طالق اسالمي را ملغياين : ما به قانون متعه 16اعتراض
 و چرا اين دهد نميآن را  اسالم ازدواج را يك پيوند مقدس اعالم كرد و اجازه بازي با

براي همين اسالم ، پيوند مقدس نباشد درحاليكه شالوده زندگي انساني بر آن بنا شده
  : دهد نمياجازه بيش از دو طالق را 

﴿ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§sΔ﴾ ]۲۲۹: البقرة[. 

 .»دو مرتبه است) و بازگشت دارد، طالقى كه رجوع(طالق، «
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  !!مجازاتي سنگين، شود ميت ااي بار سوم طالق داد مجازو اگر مردي زن خود را بر
اگر شانس ياري كند و اين مرد  و بعد بايد برود اول زن مرد ديگري شود يعني آن زن 
  .ول ميتواند باز با او عروسي كندارا طالق دهد آنوقت مرد  ، زندوم

  :دقران ميگوي
﴿βÎ* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ ÏtrB …ã& s! .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ 4©®L ym yx Å3Ψ s? %¹ ÷̀ρ y— …çνuöxî 3 βÎ* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξ sù yy$ uΖã_ !$ yϑ Íκö n= tæ 

β r& !$ yè y_#utItƒ﴾ ]۲۳۰: البقرة[.  
او را طالق داد، از آن به بعد، زن بر ) بعد از دو طالق و رجوع، بار ديگر(اگر ((يعني «

. جنسى نمايد و با او، آميزش(د بود؛ مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند او حالل نخواه
ا و ب(او را طالق گفت، گناهى ندارد كه بازگشت كنند؛ ) همسر دوم(اگر ) در اين صورت،

 .»)همسر اول، دوباره ازدواج نمايد

ي پيونـد زناشـوي   اما در ازدواج متعه اين قانون ملغي است مرد ميتواند صد بار و بيشتر
  .را بگسالند و باز پيوند دهد بدون آنكه مجازاتي را منتظر خود ببيند

  .شد پايان مدت داردازات داشته باطالق ندارد تا مج متعه اصالً :دگوي ميشيعه 
و شوهر را بر يكديگر حـرام  نامش طالق نيست معني طالق را كه دارد يك زن  ،خب

  .حدوديت نداردد اما مكن مييعني عين همان كار طالق را  دكن مي
  .ستا زناشوي ،قرآن دوست ندارد پيوند زناشويي بازيچه شود زنا كه نيست

 4محدوديت اسـالم تـا    ،ديديد تعدد و چند زن گيري را بازيچه كردند 14در اعتراض
كردنـد و   بينيد طالق را بازيچـه  و اينجا مي ،زن 900زن برداشتند و آن را تبديل كردند به 

  !!.طالق و بيشتر 300طالق را عوض كردند و تبديل كردند به سه  محدوديت اسالم تا

  مودت و رحمت نيست: 17اعتراض
﴿ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& %[`≡uρ ø— r& (#þθãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yèy_uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο¨Šuθ ¨Β 

ºπ yϑ ômu‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪﴾ ]21: الروم[.  
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تـا بـدان آرامـش     خودتان همسرانى براى شما آفريد] نوع[هاى او اينكه از  از نشانه و«
انديشـند قطعـا    دمى كه مـى آرى در اين امر براى مر، يابيد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد

  .»است ىها نشانه
  .تعه چنين چيزي نيستداشتن كانون گرم خانواده است در م ،ازدواج نتايج يكي از

نيست  قت باعث آرامش و باعث رحمت و مودت و دوستي و مهر و محبتؤدواج ماز
 .خـريم  تي نداريم پـول ميـدهيم شـكر مـي    ما با بقال محب يك ارتباط جنسي يكطرفه است

  صيغه عين همين خريد شكر از دكاندار است

  اي امين و محافظ خانه نيست زن صيغه: 18اعتراض
 شـود  مـي مش هم نيست زني كه براي يك روز براي اون كار وارد خانه حتي باعث آرا

  .آيه را ببينيد را ندارد »يبغحافظات لل«صفت 
 ﴿ãΑ% ỳ Ìh9$# šχθ ãΒ≡§θ s% ’ n?tã Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Òsù ª!$# óΟßγ ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ !$ yϑÎ/uρ (#θ à)xΡr& ô⎯ÏΒ 

öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r& 4 àM≈ysÎ=≈¢Á9$$ sù ìM≈tG ÏΖ≈ s% ×M≈sàÏ≈ ym É=ø‹tó ù=Ïj9 $ yϑ Î/ xáÏym ª!$#﴾ ]34: النساء[.  
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايى كه خداوند براى بعضى نسبت به «

و . كننـد  مى) در مورد زنان(بعضى ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهايى كه از اموالشان 
 اسرار و حقـوق او را، ) همسر خود،(در غياب زنان صالح، زنانى هستند كه متواضعند، و 

  .»كنند حفظ مىدر مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، 
قتي از اثـاث  ؤين زن يك روزه و مـ اآدم نميتواند مطمئن باشد كه  قتؤاما در ازدواج م

پـس   و امـين خانـه كنـد    او را در خانه تنهـا بگـزارد   خانه چيزي را كش نرود و نميتواند
  .ست كه برعكس ترس از او الزم استني ن خانهنگهبا

عجـب  ... كيـف پـولش هـم باشـد     مرد، مواظـب   برندش هتل و بايد و براي همين مي
  .آرامشي

  .تازه امين بدن و جسد مرد هم نيست،خودت حديث مفصل بخوان از اين مجمل
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  نه زوجه است نه كنيز: 19اعتراض
﴿t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’n?tã öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù çöxî 

š⎥⎫ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪  Ç⎯yϑ sù 4©xötG ö/$# u™!#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ßŠ$ yèø9$# ∩∠∪﴾ ]7-5: المؤمنون[.  
نشـان  كنند؛ تنها آميزش جنسـى بـا همسـران و كنيزا    حفظ مى و آنها كه دامان خود را«

شوند؛ و كسانى كه غير از اين طريـق را طلـب    گيرى از آنان مالمت نمى دارند، كه در بهره
  .»!كنند، تجاوزگرند

يكي از معجزات قرآن اين است كه در جمالتي كوچـك موضـوعات زيـادي را بيـان     
  .دكن مي

در آيه باال اهللا چون ميدانسته بشر راه هاي زيادي براي عمـل جنسـي اختـراع خواهـد     
  .ها سركشي است اال دو راه فرموده همه راه رد لذاك

  .نزديكي با همسر :اول
  .خودت نزديكي با كنيز :دوم

نـد تـا   گوي مـي  !!ند براي اون كاركن ميها شنيدم كه دارند آدم مصنوعي درست اين روز
  .هرچند كه حاال هم قابل استفاده است شود ميتكميل  2050

  .عي درست كردندفرج مصنو قبل از اين عروسك و ذكر و
سراغ حيوانات هم رفته ازدواج مرد با مرد و زن با زن هم رايج اسـت بلكـه    ،بشر دوپا

اما همـه بـا ايـن آيـه رد      ،ازدوج دو نفر با يك نفر و ازدواج دست جمعي را اختراع كرده
  .شود مي

شيعه هـم قبـول    كنيز كه نيست خود، اي همسر است يا كنيز حاال بايد ببينيم زن صيغه
  .دارد كه كنيز استن

  .ر استپس همس
نـام مدينـه را    شـود  مـي به اينكه كه نام گوجه فرنگي را انار بگزاريم آن انار ن اًاما صرف

نـام   شـود  مـي نام شراب را آب ميوه بگزاريم آن آب ميوه ن شود ميمكه بگزاريم آن مكه ن
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و  آب ميـوه و مكـه و  خصوصيات انـار  بايد  ،شود ميهمسري بگزاريم آن همسر ن متعه را
  .اگر همسر است شده متعهزن ، همسر را داشته

  !؟چرا طالق ندارد
  !؟چرا محدوديت طالق ندارد

  !؟چرا محدوديت عروسي ندارد
  !؟چرا شاهد ندارد

  !؟ارث نداردچرا 
  !؟نفقه نداردچرا 

كننده به آن از زمره عادون  عملو  .اي نيست كه قرآن برسميت شناخته باشد پس زوجه
  .است) ز كنندهاز حد تجاو(

اي كه شوهرش بميـرد هـيچ حقـي     حقوقي در قرآن دارد اما زن صيغه ،زن شوهر مرده
  .اين هم خالف قرآن استكه ......... نه نه و نه سكن و نه و ،نه ارث ،نه نفقه ندارد

  در فرزند و نوه نتايج عروسي را ندارد: 20اعتراض
  : و از مزاياي ازدواج يكي اين است اهداف از

﴿ª!$#uρ Ÿ≅ yè y_ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ ö/ä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& Ÿ≅ yèy_uρ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ Νà6Å_≡uρ ø— r& t⎦⎫ÏΖt/ Zοy‰xymuρ Νä3s% y— u‘ uρ 

z⎯ÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹©Ü9$# 4 È≅ ÏÜ≈ t6ø9$$ Î6 sùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏM yϑ ÷èÏΖÎ/uρ «!$# öΝèδ tβρ ãàõ3tƒ ∩∠⊄∪﴾ ]72: النحل[.  
قـرار داد؛ و از همسـرانتان بـراى شـما     خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى «

ها به شـما روزى داد؛ آيـا بـه باطـل ايمـان       هايى به وجود آورد؛ و از پاكيزه فرزندان و نوه
  .»!كنند؟ آورند، و نعمت خدا را انكار مى مى

آورنـد، و نعمـت خـدا را انكـار      آيـا بـه باطـل ايمـان مـى      :دگوي ميببينيد اهللا چه زيبا 
  .!كنند؟ مى
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دنبـال داشـتن    مردم قتؤدر ازدواج م نوه و بچه است اما نعمت اهللا در اينجامنظور از 
  .!!باشد چه برسد به نوه فرزندبچه و نوه نيستند يك ازدواج دو روزه حاصلش نميتواند 

و نوه است پس ايمـان بـه باطـل     قت انكار نعمت اهللا انكار داشتن بچهؤپس ازدواج م
  .است

  در خويشاوندي دنتايج عروسي را ندار: 21اعتراض
در اين نوع ازدواج، زن و مرد با خانواده همسر خـود آشـنا نميشـوند در     عالوه بر اين

  .اليكه يكي ديگر از مزايا و اهداف ازدواج دايم همانا گسترش و زياد كردن فاميل استح
﴿ uθ èδuρ “Ï% ©!$# t,n= y{ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# #Z|³o0 …ã& s#yè yfsù $ Y7|¡nΣ #\ôγ Ï¹uρ 3 tβ% x.uρ y7 •/u‘ #\ƒ Ï‰s% ∩∈⊆∪﴾   
  .]54: الفرقان[

 و كسى است كه از آب، انسانى را آفريد؛ سپس او را داراي خويشـاوندي و دامـادي  ا«
؛ و پروردگـار تـو   )و نسـل او را از ايـن دو طريـق گسـترش داد    (نسب و سبب قـرار داد  
  .»همواره توانا بوده است

قـت بيخبـر   ز اين وصلت شـوم و مؤ ند فاميلشان اكن ميقت طرفين سعي در ازدواج مؤ
  .بمانند

قت را قبول ندارد و راه ديگري را تجويز ؤقرآن فلسفه ازدواج م: 22اعتراض
  دكن مي

ه توانـايي ازدواج دايـم را   راه حل براي كساني اسـت كـ   قتؤد ازدواج مگوي ميشيعه 
  .س از اين است كه در گناه بيافتندو تر ندارند

نشان داده، ببينيد و عجيـب   ازدواج را ندارد اين راه حل رااما اهللا براي كسيكه توانايي 
اينكه اين آيه همسايه همان آيه است كه شيعه مدعيست دربـاره متعـه نـازل شـده آيـه را      

  :دببيني
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بهتر  –آزاد مؤمن ازدواج كند  زناني و هركس ازشما تواناني مالي نداشته باشد كه با«

خداوند به ايمان شما  و تان از كنيزان مؤمن تان ازداوج كند هاي باملك يمين –است 
و  ازدواج كنيد پس با اجازه سرپرست شان با آنان .داناتر است همه از يكديگريد

 پليد كار باشند و ا به وجه پسنديده به ايشان بدهيد در حاليكه پاكدامنان غيرمهرهايشان ر
 -زنا –آنگاه چون ازدواج كردند اگر مرتكب كارناشايستي  دوست گيران نهاني نباشند،

 –اين حكم  .شدند مجازات آنان به اندازه نصف مجازاتيست كه بر زنان آزاد مقرراست،
و  –شكيبايي  شما است كه از آاليش گناه بترسد و براي كسي از -ازدواج با كنيزان

  .»خداوند آمرزگار مهربان است پيشه كردن برايتان بهتر است و –پاكدامني 

كمبود امكانات به ازدواج  پس خداوند حكيم در كالم پاكش كساني را كه به علت
بهتر  صبر كنندصبر  نكنند و چنين دسترسي ندارند دستور داده باكنيزها ازدواج كنند اگر

 بود چرا در  است بلكه اگر به كنيز هم دسترسي نداشتند بايد صبر كنند، اگر متعه حالل مي
تواند به آن دسترسي  راه حل كه هر كس در هر شرايطي مي اينجا به عنوان آسانترين

 !.نگرديد؟ داشته باشد طرح

  : و اين هم دليلي ديگر از قرآن
﴿É#Ï÷è tG ó¡uŠø9uρ t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω tβρß‰Ågs† %·n% s3ÏΡ 4©®L ym ãΝåκu ÏΖøó ãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù﴾ ]33: النور.[  
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 كساني كه به ازدواج دسترسي ندارند بايد صبر كنند و خودشان را پاك :يعني«
  .»دارند تا وقتي كه خداوند از فضل خودش آنان را غنا بخشد نگه

به چيزهاي ديگر آلوده كردن  است كه انسان صبر كند و خودش را از پس عالج اين
 بود ديگر حالل مي صيغه شرايط ازدواجش را ميسر كند، اگر دارد تا خداوند پاك نگه

  .كنيد صيغه: فرمود كند آشكارا ميانتظار امر لزومي نبود كه به استعفاف و
  :ندگوي مي ها شيعه
Ÿω tβρ﴿آيه  ß‰Ågs† % ·n% s3ÏΡ﴾ ه نكاح متعه نميابد بايد صبر كندمال كسي است ك.  
يافـت  ند كسي كـه نكـاح   گوي ميشما كه  اًدوم دح نيافت صبر كنكسي نكا :اهللا گفتهاما 

و كسي كه متعه نيافـت   دميگفت كسي كه نكاح نيافت متعه كنيه بايد آپس  د،بايد متعه كن
  .صبر كنيز و بعد اليكه آيه مستقيم رفت از نكاح بهدر ح دصبر كن

تـر   بـا كنيـز سـخت    نكاح !قايان شيعهآ :يمگوي مي ،كه اين استمهم ما  و جواب دوم و
د كنيز هـم كـه زن   خواه ميقت يك روزه و پول فراوان تر است از نكاح مؤاست و دشوار

  .دخواه ميد بچه ميايد هرچي خواه ميد خانه خواه ميد لباس خواه ميشد نفقه 
د جـز يـك اسـكناس    خواهـ  مـي تر است يا نكاح يك ساعته كه هيچي نآيا اين دشوار 

  .درشت
قت قانون اسالم واج مؤفاع و بهانه شما درست نيست درست اين بود كه اگر ازدپس د

اگـر بـا   ، س با كنيز عروسي كنـد ر كسي نميتواند ازدواج دايم كند پاگ: فرمود است اهللا مي
  .كنيز نتوانست متعه كند كه آسان است البته كسي صبر كند بهتر است

  .ا نبريدها آبروي خود ربا اين دفاع  !بله آقايان شيعه
   :دگوي ميآيه كه س پ اما اگر اين دفاع را نكنند
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 –آزاد مؤمن ازدواج كنـد   زناني و هركس ازشما تواناني مالي نداشته باشد كه با«
خداوند به ايمـان   و تان از كنيزان مؤمن تان ازداوج كند هاي باملك يمين –بهتر است 

و  ازدواج كنيـد  پس با اجازه سرپرست شـان بـا آنـان   . شما داناتر است همه از يكديگريد
 پليد كار باشـند و  ا به وجه پسنديده به ايشان بدهيد در حاليكه پاكدامنان غيرمهرهايشان ر

 -زنـا  –آنگاه چون ازدواج كردند اگر مرتكـب كارناشايسـتي    دوست گيران نهاني نباشند،
 –اين حكـم  . شدند مجازات آنان به اندازه نصف مجازاتيست كه بر زنان آزاد مقرراست،

و  –شـكيبايي   شما است كه از آاليش گناه بترسد و براي كسي از -ازدواج با كنيزان
  .»خداوند آمرزگار مهربان است و پيشه كردن برايتان بهتر است –پاكدامني 

  .را چگونه ماست مالي كنند؟

  زن كشتزار نيست: 23اعتراض
 زن حـق  براي همين عروسي كرده اما در متعه ازدواج مرد حق زناشويي دارد اصالً در

  .جازه آميزش ندارداو كه مرد دارد شرط بگزارد 
ن ايـن كشـتزار اسـت پـس در     زن كشتزار مرد است و هدف ازدواج آبـاد كـرد   اما اگر
  .اين آيه پايمال شده در اين قانونقت اين هدف وجود ندارد پس ؤازدواج م

﴿öΝä.äτ !$ |¡ÎΣ Ó^öym öΝä3©9 (#θ è?ù'sù öΝä3rO öym 4’ ¯Τr& ÷Λä⎢ ÷∞Ï© ( (#θ ãΒÏd‰s% uρ ö/ä3Å¡àΡL{ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#þθ ßϑ n= ôã$#uρ 
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توانيـد بـا آنهـا     زنان شما، محل بذرافشانى شما هستند؛ پس هر زمان كه بخواهيد، مى«
ـ ) سعى نمائيد از اين فرصت بهره گرفته، با پـرورش فرزنـدان صـالح   (و . آميزش كنيد ر اث

و از خدا بپرهيزيد و بدانيد او را مالقات خواهيـد كـرد   ! نيكى براى خود، از پيش بفرستيد
  .»!و به مؤمنان، بشارت ده

  داد استرطرف قرا بلكه ،نيست از زن مرد برتر در متعه،: 24اعتراض
و هر كـس   اجازه شوهر هرجا كه خواست برود تواند بي مي و باز زن در ازدواج موقت

ـ   ند وخواست را ببي فـاد  ه ممرد اون قواميت كه در ازدواج دايم دارد را اينجا ندارد بلكـه ب
  .دكن ميقرار داد عمل 

   :شود ميپس در اينجا هم اين آيه ديگر پايمال قانون متعه 
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) از نظر نظام اجتماع(مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايى كه خداوند «
در ( براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهايى كه از اموالشـان 

) همسر خـود، (و زنان صالح، زنانى هستند كه متواضعند، و در غياب . كنند مى) مورد زنان
  .»كنند اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، حفظ مى

  .ن محكم نيستپيما: 25اعتراض
  :كم ناميده استرا پيمان مح اول اين آيه را در سوره نساء ببينيد كه در آن اهللا ازدواج
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