
و انِكحوااأليامي ِمـنكم و الـصاِلحني       « 
ــوا   ــاِئكم ِإن يكون ــاِدآم و ِإم ــن ِعب ِم
فقراَء يغِنِهم اُهللا ِمن فضِلِه و اُهللا واِسـع         

 » علِيم 
 

 ) 32سوره مبارآه نور، آيه شريفه (
بايد وسيله و امكان ازدواج مردان بدون زن و         

و آنيـزان صـاحل را      زنان بدون شـوهر و بردگـان        
مهيا آنيد و چنانچه هتيدست و نيازمنـد باشـند،          
خداوند از فضل و رمحت خويش آنان را بي نياز مي           

 » .سازد و خداوند گشاينده و داناست
 

 

      1طب املؤمنني           
 
 

 قـانـون قـوة بـاه
)آداب زناشوئي(  

 
 

)ع(رهنمودهاي چهارده معصوم   
 
 

 آثار فردي و اجتماعي
 متعه؛ ازدواج موقت
 مهراه با احكام آن

 
 

)رضوي(حممد ابراهيم آوازه   
 حمقق و طبيب طب اسالمي

 عضو مؤسسه حتقيقات حجامت ايران
 



 در اين آتاب مي خوانيد 
 

12ر پيش گفتا

  13در بيان هبرتين زنان  .1

زنان بر سه دسته اند 

هبرتين زنان در بيان پيامرب اسالم 

 !زن خوب و بد قيمت ندارد

زن زيبا و زشت

دفع بلغم 

در انتخاب مهسر ) ص(روش پيامرب 

اگر زن زيبائي را ديديد 
زناني آه لذت بيشرت مي خبشند 

 

 

 15 حقوق و وظايف زن و شوهر نسبت به يكديگر .2

!. از مهسرت اطاعت آن

بدون عذر و علت گناه است 

سزاي نافرماني شوهر 

خوابيدن زن حالل نيست، مگر 

!  دارمتو را دوست

 لعنت فرشتگان 

! خوشي را ضايع نكنيد  

آوتاه آردن مناز 

چبزهايي آه از هم سري مني شوند 

چهارماه يا چهار شب 

مانند صدقه دادن 

مجاع با او جايز نيست

 

 18 خواص مجاع و آثار و ثواب معنوي آن .3

 ثواب جهاد در راه خدا 

2



 عالج دردها 

د اهطبيعت بدن هر چه خبو

دفع عفونت 

! يك شب بدون زن مني خوامب

 

 20 آداب مجاع و اعمال مؤثر در آن .4

) ع(به علي ) ص(سفارش پيامرب 

 روش پسنديده آالغ 

 هبرتين اوقات و اعمال در مجاع 

 غسل پس از هر نوبت 

 پرهيز در زمان عادت ماهانه زنان 

 پرهيز در سه وقت 

 جمامعت در پنهان و دور از چشم و گوش ديگران 

  زنا آار خواهد شد آودآي آه

 فرزند فاسق و فاجر 

 آراهت در شب سفر 

 عمر طوالني 

 رو به قلبه و معابر عمومي 

 دستمال جداگانه 

 مورد غضب خداوند 

 مكروه بودن مجاع هنگام طلوع و غروب خورشيد 

 استحباب مجاع در شب اول رمضان 

)ع(از سفارش هاي علي   

 مردي در صفت زنان 

 شرآت شيطان در نطفه 

 حرمت مكان مجاع 

 دمشن اهل بيت 

 غسل بعد از هر مجاع 

! هنگام مجاع صحبت نكنيد  

 مردان دو جنسي 

! وضو بگرييد   

 از چيزهايي آه پيسي مي آورد 

 مالعبه با حرص و ولع 

!عضو جنسي پرهيز مناييد .به اندرون از نگاه آردن  

3



) ع(ياد خدا و دوسيت اهل بيت   

 

 28مال قبل از دخول آماده شدن براي مجاع و اع .5

! شتاب نكنيد

بازي آردن و بوسيدن 

خواص بوسيدن لبها 

! به روش پرندگان مجاع نكنيد

بازي و مالش سينه 

ماساژ ناف به پايني 

حتريك فرج 

خواص معجزه آساي دخول 

 

 30نتايج ارضاء شدن زن و پيامدهاي نقطه مقابل آن .6

ارضا نشدن و متايل وحشتناك زن 

 زن در مقابل مرد احساس شهوت

مطيع ، صبور و آرام 

نقش آن در تربيت فرزندان 

احساس نشاط و آرامش 

خيانت به شوهر 

موفقيت در زندگي 

آودآان بزهكار 

عشق در سايه روابط جنسي سامل 

اجزاي شهوت در زن و مرد 

 

 34 بودن مرد و پرده بكارت در زن) خواجه(عنني  .7

عوامل پارگي بكارت 

 بودن مرد تشخيص عنني

ادعاي زن و آزمايش مرد 

قادر نبودن به ازاله بكارت

آزمايشي براي قادر بودن مرد بر مجاع 

آزمايش ديگر 

مرد اخته و خمفي آردن عيب خود 

 

 

4



  36 چگونگي تشكيل نطفه و عوامل تأثري گذار بر آن. 8

 حمل نطفه در زن و مرد 

تفسري سالله و نطفه و علقه 

باره حمل نطفه نظر مفسران در

مراحل شكل گريي نطفه 

فرم لوبيايي شكل آليه 

 

لرزه بر اندام 

شباهت عطسه و نطفه 

نطفه اي آه فرزند مي شود 

آوتاهي و بلندي قد 

شباهت به پدر و مادر 

شبيه به دانيال نيب 

شباهت به عمو و دائي 

فرزند از بيضه چپ است 

نسبت ديه يكسان نيست 

فرزند مشا زيبا باشد اگر مي خواهيد 

 

 40 »ودي«و » وذي«، »مذي«، »مين«ترشحات . 9

مشخصات و ويژگيهاي اين ترشحات 

مهچون آب بيين است » مذي«

» آب مذي«احكام 

 

 42 چيزهايي آه قوه مجاع را زياد مي آند. 10

آشيدن سرمه به چشم 

شانه آردن موي سر 

! آفش سياه بر پاي نكنيد

نعلني زرد رنگ 

ضاب آردن با حنا خ

خواص خضاب آردن 

زن بدون خضاب نباشد 

 سه خصلت خضاب 

موجب انس زنان 

سبب پاآدامين زنان 

5 



خضاب و پاداش فراوان 

آثار حنا بسنت 

استفاده از عطر 

حجامت و افزايش نريوي بدن 

درمان هر درد 

هبرتين روزها براي حجامت 

حجامت از ناحيه آمر 

ر حليم، مقوي و مؤث

شكايت از درد پشت و عالج آن 

ظريف حليم از هبشت 

نريوي چهل مرد 

ديگي از آمسان 

گوشت ميش با شري 

درمان سسيت بدن 

از خواص شري 

ختم مرغ، پياز و زيتون 

گوشت و ختم مرغ 

غذايي مناسب براي توانايي در آميزش 

به و نريوي چهل مرد 

افزايش قوه مردي با به 

از به زيبايي فرزند 

اجنري تازه و خشك 

خوراك آدو با عدس 

اثر پياز و افزايش نريوي مجاع 

قاووت تر و قاووت خشك 

» زنيان، گردو، آويشن و منك«معجون 

» سعد«خوشبويي دهان با 

» عسل لبين اجندان و افتيمون«معجون 

خواص خوردن آندر 

اسقنقور يا ماهي مسنقو 

 

 51مي شود » مين«چيزهايي آه موجب افزايش . 11

رفع موهاي زايد بدن 

شري و عسل 

6



پنري را شب ميل آنيد 

بادجمان زياد خبوريد 

» به«اثر ميوه 

انار، افزايش مين و فرزند زيبا 

خواص معجزه آساي پياز 

ختم مرغ مهراه با پياز 

افزايش فرزند با خوردن ختم مرغ 

نان و ختم مرغ 

خنود پخته شده 

ثار آن برگ آاسين و آ

 

 . 54 عوامل مؤثر در نعوظ ايستايي و راستايي آلت مرد.12

! هويج را فراموش نكنيد

) زاهدي(خرماي خشك برني 

آثار معجزه آساي خرماي برني 

 

 55 عوامل مؤثر در آم آردن قوه باه و شهوت. 13

و خاصيت آن » سداب«خوردن 

موي بلند و روزه داري 

 اثر موي زياد در تقليل شهوت

خوردن سرآه با نان 

آم شدن ميزان شهوت 

 

 57 استمناء و اثر خمرب آن بر جسم و روح. 14

با يك جوان ) ع(برخورد امري املؤمنني 

سه عمل مذموم 

استمناء از گناهان بزرگ است 

 

  61 در بيان حرمت مساحقه، لواط و امجاع از عقب. 15

 اشاره قرآن آرمي

مساحقه و شديدترين عذاب ها 

عفت، افضل عبادات 

! در يك بسرت خنوابند

مشمول لعنت خداوند 

 7



عمل حرام 

لواط مرد و زن 

آفر نزد خداوند 

شخص ملعون 

متعفن وارد جهنم مي شود 

شهوت مؤمن و شهوت آافر 

 

 64 زنان) مهريه(در بيان صداق . 16

علت قرار دادن مهريه 

ندادن مهريه زن نزد خدا قابل خبشايش نيست 

زنا به حساب مي آيد، اگر 

! به منزله دزد است

آم يا زياد بودن مهريه توافقي است 

آم بودن ميزان مهريه موجب برآت است 

ثواب پرداخت مهريه قبل از آميزش و عروسي 

! مهريه را دست باال نگرييد

ندادن مهريه از آثيف ترين گناهان 

 

67ع احكام و مسائل شرعي مجا 17

جوب غسل احكامي در و

براي هر بار مجاع غسل آنيد 

سؤاالتي در مورد مجاع 

جدايي در اثر قادر نبودن بر مجاع 

بوسيدن دخرتان و پسران 

بوسيدن نوزاد و مهسر جماز است 

امتناع از بوسيدن دخرت پنج ساله 

مباشرتي شبيه زنا 

 جداآردن بسرت آودآان 

در ايام عادت ماهانه فقط آميزش نكنيد 

  مرد اخته اي آه عيبش را مي پوشاندآيفر

وجوب رفع آردن موهاي زايد بدن 

هفت روز با دخرت باآره 

سه روز با زن دوم 

حرمت مقعد 

8 



 70 ؛ آثار فردي و اجتماعي)ازدواج موقت(متعه . 18

سفارش پيامرب به ازدواج 

حليت متعه در قرآن آرمي 

درباره متعه ) ع(تفسري آيه از امام صادق

ه، سنت رسول خدا متع

تكميل آننده اميان 

.ا ! ز شيعيان ما نيست

منع متعه و ترويج زنا 

رضايت به متعه و خبشش گناهان 

حليت متعه براي مسلمانان 

ازدواج موقت جامعه را از فساد جنات مي دهد 

طعنه بر متعه و پاسخ دندان شكن 

قول خدا و رسولش را رها نكنيم 

سنت پيامرب اعتقاد به امر خدا و 

روند حترمي متعه از قول امام ششم 

متعه براي دانا و نادان 

مؤمن واقعي و اعرتاف به متعه 

سفارش بر احياي سنت پيامرب 

حالل بودن متعه تا زمان مرگ پيامرب 

از هر قوم و قبيله اي آه باشد 

استغفار مالئكه براي او تا روز قيامت 

امرياملؤمنني و متعه زن آويف 

رهايي از فتنه زن بد نام 

مهراهي مؤمن با سه چيز 

متامي اعمال در متعه ثواب دارد 

حيت براي يك بار

زنده آردن سنت معصومني 

حترمي حج نساء و ازدواج موقت 

 متامي اعمال در متعه ثواب دارد 

به ابوبصري ) ع(دستور امام صادق

حالل است تا روز قيامت 

ه آثار معنوي و اجتماعي متع

 

 80) ازدواج موقت(احكام متعه . 19

9 



وقت عده بر گردن زن است 

قول زن در متعه آايف است 

در متعه حمدوديت تعداد نيست 

بر آنچه توافق شود جايز است 

دو شرط اصلي متعه 

حكم ازدواج موقت و مكرر 

مقدار مهريه و مدت بايد تعيني شود 

بدون طالق از هم جدا مي شوند 

متعه براي زن است بچه در 

هر مدتي مي تواند باشد 

ميزان مهريه و رضايت دو طرف 

مدت زمان عده در متعه 

هنگامي آه وقت متعه به سر رسيد 

زن آزاده مؤمنه دوست داشتين تر است 

متعه زن فاجره و مشهوره 

تزويج زنان فاسق 

نه طالق الزم است و نه ارث مي برد 

تبديل عمل حرام به حالل 

ابتدا به شرط متعه عمل آنيد 

آمرتين چيز در شرط متعه 

فرجام متعه به صورت مبهم 

با عادت ماهانه عده متام مي شود 

دفعات متعه با يك زن حمدود نيست 

متعه بدون شاهد و مدرآي چه صورتي دارد؟ 

حكم زني آه در متعه ديگري بوده است 

ويل و شهود الزم نيست

مان متعه تقسيم مهريه در مدت ز

شرط افزودن بر زمان متعه 

 نگاه داشنت مهريه در زمان عادت ماهانه 

متعه به مقدار مسافت تعيني شده 

متعه با خواهر زن حرام است  

عمل آميزش و فراموشي شرط متعه 

اگر بچه اي به وجود آمد، انكار نكند 

متعه به اين صورت جماز نيست 

10



اآراه زن از گرفنت شاهد زن 

ازدواج موقت براي دخرت مكروه است، اگر 

شرط ازدواج موقت با دخرت باآره 

 

 89 طرق خمتلف خواندن صيغه در ازدواج موقت. 20

صيغه متعه توسط زن و مرد 

اگر مرد وآيل شود 

اگر فرد ديگري وآيل شود 

»من ال خيضره الفقيه«و » فروع آايف« طريقه ديگر از 

ه آيفيت خواندن صيغه در متع

 

 90 در بيان چگونگي صفات زن و مرد. 21

صفات شايسته براي مرد 

 صفات پسنديده يك زن

 
 92روايات جديد چاپ سوم

 

 97منابع و مآخذ
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 پيش گفتار
 

       در اين آتاب مؤلف قصد دارد در جهت باال بردن سطح آگاهي عمومي                    

ه مسائل ازدواج و آداب زنـا       مهه افراد جامعه در جهت رشد فكري در زمين        

شويي و مهسرداري، با توجه به مسائل و دستوراتي آـه در احاديـث توسـط                

اهل بيت عصمت و طهارت آورده شده است، خـدمت ارزنـده اي بـراي مـردم                 

 . اجنام داده باشد

       از آجنا آه براي گردآوري و تدوين اين مطالب، نياز به حتقيـق و                     

مرجعه مكرر و حتقيق وسيع در دادگاه خانواده و         پژوهش بود، نگارنده با     

پرس و جو از مراجعني و ديگر اقشار جامعه، برخود الزم دانستم آه مطلـب               

در اين زمينه گردآوري آرده و تأليف منامي و با توجه به مسائل و مشكالت               

آا، به خصوص در زمينه طالق، علت بسياري از اختالفات زناشويي را بيشرت             

اهي مراجعني در ارتباط با چنني منابع عظيم و گرانقدر قـرآن،            در عدم آگ  

الزم به ذآر است اين موضوع تنها مربـوط بـه           . احاديث و روايات دانستم   

افرادي آه به دادگاه خانواده مراجعه آرده اند مني شود، بلكه بـسياري             

از زوج هاي ديگر هم هستند اگر چه شايد بنا به داليلي به چنني مراآـزي                

عه نكرده اند آه در واقع تنها زندگي عادي دارند و هيچ يا خيلـي               مراج

آم از حضور معنوي يكديگر هبره مي برنـد آـه چـنني افـرادي در اجتمـاع                  

امروزي ما آم نيستند و ديگر آن آه با استفاده از اين احاديث، مشكالت              

زندگي و بيماري هاي آميزشي و نازايي، آه گريبان گري مردم مـي باشـد،               

زنان و مردان در دادگاه هاي خانواده عمرشان هدر نرود و جلو            . ودحل ش 

طالق و اختالفات خانوادگي و بي سرپرست مانده فرزندان بي گنـاه گرفتـه              

 . شود

        اميد است خوانندگان حمرتم از ايـن آتـاب بيـشرتين اسـتفاده را                      

ر شده و   منوده و نتيجه مطلوب بگريند، دوام زندگي شان روز به روز حمكم ت            

انسان هاي سامل و بـا فرهنـگ را بـه جامعـه             . فرزندان صاحل تربيت آنند   

امر به معروف و ي از منكر آنيد، آه         «: امري املؤمنني فرمود  . حتويل دهند 

اگر در اين آار آوتاهي آنيد، جامعه را فساد بر مـي دارد و دعايتـان                

 ».اهند شدمستجاب مني شود و پست ترين افراد جامعه بر مشا مسلط خو

       نگارنده اين توفيق را يافته است آـه بـا مجـع آوري احاديـث و                       

رواياتي در اين زمينه، راه هبـرت زيـسنت و رسـيدن بـه آمـال در زنـدگي                   

 . زناشويي را منايانده و خود نيز از اين درياي بي آران بي هبره منامن
 

)رضوي (حممد ابراهيم آوازه   
  1382فروردين / 1424صفراملظفر 
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 در بيان هبرتين زنان 
 

 زنان بر سه دسته اند
زن )1: (زنـان بـر سـه دسـته انـد     «: امام صادق فرمود :    مكارم األخالق    

بسيار بچه آور و با حمبت، آه شوهر را در دين و دنيـا آمـك مـي آنـد،                    

زن عقيم آه نه زيبايي دارد و نه خوشخويي و نـه شـوهر را در آـاري                  )2(

زني آه زياد غرولند مي آند، اهل پرسه زدن است و           )3(نيك آمك مي آند و      

زياد بريون مي رود، عيبجويي مي آند و ايتًا زياد را آم مشرد و آـم را                 

»نپذيرد
 
 

 هبرتين زنان در بيان پيامرب اسالم 
آيا مي خواهيد هبرتين زنان را به مشا معريف         «: پيامرب فرمود : مكارم األخالق 

هبرتين زنان آـساني هـستند آـه        «: فرمود! ول اهللا آري يا رس  : گفتند» آنم؟

بچه زياد مي آورند و با عاطفه و حمبـت و عفيـف و پوشـيده هـستند، در                   

خانواده اش عزيز و حمرتم و براي شوهر متواضع و فروتن مي باشد ، شوخ و                

اهل مزاح است و نسبت به مردان پوشيده و خوددار مـي باشـد، بـه سـخن                  

فرمانربداري مي منايد، در خلوت خـودش را بـراي          شوهر گوش فرا مي دهد و       

 » .مهسرش مي آرايد و چون مردان ترك زينت مني آند
 

 ! زن خوب و بد قيمت ندارد
زن خـوب و زن بـد قيمـت         «: امام جعفر صادق فرمـود    : من ال حيضره الفقيه   

زن خوب از طال و نقره با ارزش تر است و زن بد از خاك هم پـست                  . ندارد

 ».تر مي باشد
 

زن زيبا و زشت 
را قطـع و    ) عفونـت (زن زيبا رو، بلغم     «: امام صادق فرمود  : فروع آايف   

» .باد سودا را حتريك مي آند) زشت منظر(زن تريه چهره 
 

باد » باد سودا «. مهان عفونت گلو و گوش و بيين است       » بلغم«: توضيح مؤلف 

ننـد ورم   سياهي است آه باعث درد در قسمت هاي خمتلف بـدن مـي شـود؛ ما               

مر، مفاصل و فتق، و نيز اجياد غم        چشم، گوش، زير گلو، لوها، قولنج، آ      

 .و اندوه و فكر و خيال
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 دفع بلغم 
آن . به امام صادق   شكايت آرد      ) عفونت(شخصي از غلبه بلغم     : فروع آايف 

» خشنود آنـد و خبندانـد؟     . آيا مهسري داري آه تو را راضي      «: حضرت فرمود 

پس برو مهسري اختيار آن و آن سبب مي شود آه بلغم از              «:فرمود! گفت خري 

 » .تو دفع شود

 

اختيار آردن مهسر و نزديكي با او، سـبب دفـع رطوبـت مـي               : توضيح مؤلف 

 . اين مطلب در خبش ديگر با رواييت از امام رضا خواهد آمد. شود

 

 در انتخاب مهسر ) ص(روش پيامرب
وقـيت مـي    پيغمـرب   «: ست آه فرمـود   از امام صادق نقل شده ا     :مكارم االخالق 

گردنش را  : خواست زن بگريد، يكي را مي فرستاد او را ببيند و مي فرمود            

بوي آن آه اگر خوشبو باشد، بويش خوب و طيب است و نيز اگر غوزك پايش                

 » .پر گوشت باشد، فرجش هم پر گوشت خواهد بود
 

 اگر زن زيبايي را ديديد
چون زنـي را ديديـد آـه از او خوشـتان            «: امام علي فرمود  : خصال صدوق 

آمد، با مهسر خود هم بسرت شود، آه هر چه در آن زن هست در مهـسر او هـم                    

بايد چشمش را بي درنگ از آن زن بيگانه برگرداند و شيطان            . وجود دارد 

را به دل راه ندهد و اگر مهسر ندارد، دو رآعـت منـازگزارد و خـداي را                  

بفرستد و از فضل خداوندي درخواسـت آنـد         ستايش آند و بر پيغمرب صلوات       

 دسرتس او قـرار دهـد آـه او را بـي نيـاز               آه با مهرباني خود چيزي در     

». سازد
 
 

 زناني آه لذت بيشرت مي خبشند 
هر آس خبواهد هنگـام مجـاع لـذت         « : امري مؤمنان علي فرمود   : مكارم اخلالق 

نچه لـذت بيـشرت     بيشرت بربد، زن آوتاه قد و چهارشانه گمدمگون بگريد، چنا         

 ».بربد، مهرش بر عهده من است 
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 حقوق و وظايف زن و شوهر نسبت به يكديگر 
 

 
 ! از مهسرت اطاعت آن

مـن خـود را     ! يـا رسـول اهللا    : خوله به نيب اآرم عرضه داشت     :مكارم االخالق 

براي شوهرم مهچون عروس آه به زفاف مي رود، معطر و آراسته مـي آـنم و                 

ش مي روم و او به من پشت مي آند، دوباره به طرف صـورت او مـي                  به بسرت 

به نظرم مي رسد آه از مـن ناراحـت اسـت            . روم، باز به من پشت مي آند      

از خدا برتس و از مهـسرت اطاعـت         : چه دستور مي فرماييد ؟ پيامرب فرمود      .

خوراك تو را از    : حق من برگردن او چيست؟ حضرت فرمود      : خوله پرسيد . آن

 خود مي خورد، تأمني آند و آنچه مي پوشد بـراي تـو نيـز خبـرد و                   هر چه 

حق شـوهر بـر     : سيلي به صورت تو نزند و داد بر سرت نكشد؟ خوله پرسيد           

بدون اجازه او از خانه بريون نروي و روزه         «: من چيست؟ رسول خدا فرمود    

مستحيب بي اجازه او نگريي و بدون اجازه او از خانـه اش صـدقه نـدهي و                  

 » .وار مرآب باشي و تو را خبواند، براي مجاع اجابت آيناگر س
 

 بدون عذر و علت گناه است 
يك ماه  ! يابن رسول اهللا  : شخصي به امام رضا عرض آرد     : من ال حيضره الفقيه   

است آه به خاطر غم و انـدوهي آـه داشـتم بـا مهـسرم                ) يا يك سال  (است  

 و بدون عذر و علـت       هر آس چهار ماه بگذرد    «:حضرت فرمود . نزديكي نكردم 

 » .با مهسر خود مجاع نكند بر او گناه نوشته مي شود
 

 سزاي نافرماني شوهر 
اگر زني براي شوهر خود سينه و پستان        «: امام صادق فرمود  : مكارم اخلالق 

را بريان آند، حق شوهر را ادا نكرده است و اگر با اين مهه، يـك حلظـه                  

فل جهنم جاي گريد، مگـر آن آـه          نافرماني آند، در درك اس     نسبت به شوهر  

». توبه منايد

 
...خوابيدن زن حالل نيست، مگر   

خوابيدن براي زن حالل نيست تا زمـاني        «: امرياملؤمنني فرمود : مكارم اخالق 

آه خود را بر مهسرش عرضه آند؛ يعين زن لباس خود را از تن درآورد و به                 

 » .بسرت شوهر برود و به او بچسبد
 

15



 ! دارمتو را دوست 
اگر مرد به مهسرش اين مجلـه را        «: به نقل از رسول خدا فرمود     : فروع آايف 

، حمبـت آن مـرد از دل و قلـب زن            »من تو را دوسـت دارم     «: بسيار بگويد 

 » .بريون خنواهد رفت
 

 لعنت فرشتگان 
حضرت بـه   . زني نزد پيامرب اسالم  آمد     «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

تسويف دهنده آيست؟   :  تو از تسويف دهندگاني؟ پرسيد     گويا: آن زن فرمود  

زني آه شوهرش او را براي حـاجيت صـدا آنـد و او مهچنـان     « :پيامرب فرمود

. آه شوهر به خـواب رود     ) براي مجاع (شوهر را سر بگرداند تا وقت بگذرد        

 » .چنني زني را مالئكه لعنت آنند تا شوهر از خواب برآيد
 

 ! خوشي را ضايع نكنيد
به درسيت آه زن يكي از وسايل لـذت و          : پيامرب اآرم فرمود  : ارم االخالق مك

 . خوشي است؛ پس هر آس زن مي گريد، آن را ضايع نكند
 

 آوتاه آردن مناز 
وقـيت آـه    «: رسول خدا به زنان مي فرمود     «: امام باقر فرمود  : فروع آايف 

زا مهسرانتان مي خواهند بـا مشـا نزديكـي آننـد، منـاز خـود را بـه درا                  

 » .نكشيد
 

 چيزهايي آه از هم سري مني شوند 
 چيز است آه هيچ     چهار«: امام جعفر صادق مي فرمايد    : من ال حيضره الفقيه   

زمني از بـاران؛ چـشم از نگـاه؛ عـامل از            : گاه از هم ديگر سري مني شوند      

 . علم؛ و زن از مرد
 

 
 چهار ماه يا چهار شب 

از مجله حقوق زن بـر مـرد آن         « : عالمه جملسي نقل آرده است    : حليه املتقني 

است آه هر چهار ماه يك مرتبه با او مجاع آند، اگر حاضر باشد و عـذري                 

اگر چند زن داشته باشد و پيش يك زن يك          . نداشته باشد و اين واجب است     

مجعـي  . شب خبوابد، واجب است آه پيش زنان ديگر هر آدام يـك شـب خبوابـد               

پيش هر زنـي هـر چهـار شـب يـك شـب              اعتقاد دارند مطلقًا واجب است آه       

 » .خبوابد، خواه يك زن باشد و خواه زيادتر و اين احوط است
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 مانند صدقه دادن 
آيـا صـبح    : رسول خدا از مردي سئوال آرد     : امام صادق فرمود  : فروع آايف 

حـضرت  . آيا فقريي را اطعام آردي؟ گفـت نـه        : روزه بودي؟ گفت نه پرسيد    

رت نزديكي آـن آـه بـراي او مثـل صـدقه دادن              پس برگرد با مهس   «: فرمود

 » .است
 

 مجاع با او جايز نيست 
جايز نيست مجاع آردن با دخرت پـيش از آن          «: امام باقر فرمود  : طب االئمه 

پس اگر اين عمل صـورت گـريد و بـه آن زن عـييب               . آه نه سال او متام شود     

 » .رسد، مرد ضامن است
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 خواص مجاع و آثار و ثواب هاي معنوي آن 
 

 ثواب جهاد در راه خدا 
زني خدمت حضرت رسول اآرم آمد و شكايت آرد آه شوهرم بـه             : حليه املتقني 

خـود را خوشـبو آـن تـا نزديـك تـو             «: حضرت فرمود . نزديك من مني آيد     

هيچ بوي خوشي را نگذاشتم مگر آن آه خـود را بـه آن              : زن گفت » .بيايد

اگـر مـي    «: حضرت فرمـود  . خوشبو آردم، اما باز هم از من دوري مي آند         

. دانست درآمدن به نزد تو چه ثواب هـايي دارد، از تـو دوري منـي آـرد                 

پـس چـون    . ثوابش مهانند آن است آه مششري آشيده و در راه خدا جهاد آند              

با تو جمامعت آند، گناهان از او مي ريزد، چنان آه بـرگ از درخـت مـي                  

 » .د، و چون غسل آند از گناهان خارج مي شودريز
 

 عالج دردها 
هرگاه آـسي را دردي در بـدن بـه هـم            «: امري املؤمنني فرمود  : طب األئمه   

فشار خون، داغ شدن بـدن، خـستگي و         (رسيد يا حرارت بر مزاجش غالب شد        

 . ، با مهسر خويش مجاع آند تا درد تسكني يابد...)سسيت و بي حايل و
 

 ! ن هر چه خبواهدطبيعت بد
هرگاه گرسنه و تشنه شدي، خبور و بنـوش،         «: امام رضا فرمود  : فقه الرضا 

داشـيت بـول آـن و هرگـاه         ) ادرار(و اگر خوابت آمد خبواب، و چون بـول          

خواسيت نزديكي آين پس اجنام بده؛ به درسيت آه در هر امـري در مهـان وقـت                  

 » .براي بدن هبرت و مفيدتر است
 

 دفع عفونت 
هـر آـس خبواهـد از بلغـم         «: حضرت علي بن موسي الرضا فرمود     : الرضاطب  

 و عمل مجاع با زنـان را بـسيار          در مزاج خويش بكاهد، محام رفنت     ) عفونت(

اجنام دهد و مدت زيادي در آفتاب بنشيند و از غذاهاي سـرد و مرطـوب و                 

» .ترش بپرهيزد

 
 ! يك شب بدون زن مني خوامب

مردي خدمت امام باقر آمـد، حـضرت        «:  فرمود امام موسي آاظم  : فروع آايف 

دوست ندارم  « : امام فرمود . نه: آيا مهسر گرفته اي؟ گفت    : از او پرسيد  

دو«: بعد فرمود» .آه متامي دنيا از من باشد ويل يك شب بي زن خبوامب
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 رآعت مناز شخص مهسردار، هبرت است از مناز فرد جمردي آه شب ها به مناز مـي                  

 » .ها روزه مي گريدايستد و روز
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 آداب مجاع و اعمال مؤثر در آن 
 
 
 

 سفارش هاي پيامرب به علي 
چون عروس به خانه تو درآيـد،       «: رسول خدا به علي فرمود    : مكارم االخالق 

آفش هاي او را درآور و پاهـايش را بـشوي و جلـوي در خانـه ات را آب                    

با اين عمل خداوند هفتاد هزار نوع فقر را از خانه ات براند و              . پاشب

به جايش هفتاد هزار گونه غنا و برآت فرستد و هفتاد رمحت بر سر عروست               

نازل سازد تا برآتش هر گوشه خانه ات را بگـريد و عـروس را تـا در آن                   

 مهچـنني عـروس را در هفتـه       . خانه است از جنون و جذام و برص نگاه دارد         

 » .اول از مصرف لبنيات و سرآه و گشنيز و سيب ترش منع آن

 چرا از اين چهار چيز او را جلوگريي آنم؟ : علي عرضه داشت

زيرا رحم به اين چهار چيز نازا مي شود و حصري خانه هبرت             «: پيامرب فرمود 

 » .از زن نازا مي باشد

 سرآه چه عيب دارد؟ : علي پرسيد

ز خوردن سرآه حيض ببيند، هيچ وقت به طـور          چون اگر پس ا   «: حضرت فرمود 

اما گيشنيز، حيض را بر مي انگيزد و زاميان را مشكل           . آامل پاك مني شود   

 » .مي سازد و سيب ترش حيض را قطع آرده و بيماري پديد مي آورد

در اول و وسـط و آخـر هـر مـاه            ! يا علي «: سپس پيامرب در ادامه فرمود    

 . قصان به زن و فرزند روي آوردآميزش مكن، آه جنون و جذام و ن

هنگام بعدازظهر آميزش مكن آه اگـر فرزنـدي بـه دنيـا آيـد،               ! يا علي 

از اين رو، در چشم او پيچ و تابي اجيـاد مـي             . خواهد شد ) دوبني(احوال  

 . شود و شيطان نيز از فرد دوبني خشنود مي گردد

 متولـد    در آن حـال    به هنگام آميزش سخن مگوي، آه اگر فرزندي       ! يا علي 

مهچنني نبايد آسي در عورت مهـسر بنگـرد آـه           . شود، از الل شدن امين نباشد     

بـا  ! يا علـي  . فرزند مي شود  ) آوري(نگاه به عورت او، موجب نابينايي       

مهسر خود با ياد و ميل زنان ديگر مجاع مكن، آه مي ترسم اگر فرزندي پا                

سي آه جُنب است    آ! يا علي . بگريد، ديوانه وابنه اي و در صفت زنان باشد        

يا مهسرش در بسرت مي باشد، قرآن خنواند، آه مي ترسم آتش فرود آيد و هر                

 . دو را بسوزاند

 نزديكي مكن مگر آن آه تو و مهسرت هر يك دستمال و پارچه اي! يا علي
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جداگانه داشته باشيد و با يك چيز خود را پاك نكنيد آه شهوت بر شهوت               

 . گيزد و آارتان به طالق اجنامدننشيند و بني مشا عداوت ان

ايستاده مجاع مكن آه اين آار االغ است، و اگر فرزندي در ايـن              ! يا علي 

 . حال به وجود آيد، در بسرت بول منايد و چون االغ مهه جا بول آند

زير دخت ميوه دار نزديكي مكن آه اگر فرزندي حاصل شود، جـالد             ! يا علي 

 . يا آدمكش و يا آاهن شود

در برابر خورشيد و آفتاب نزديكي مكن، مگر آن آه خـود را از              ! يا علي 

در غري اين صورت اگر فرزندي به دنيا آيـد،          . نور با پرده اي بپوشانيد    

 . مهواره در فقر و نكبت به سر برد

بر پشت بام مجاع مكن آه حاصل آن، فرزندي منـافق و رياآـار و               ! يا علي 

 . بدعت گذار باشد

اقامه مجاع مكن آه در اين صورت اگر فرزنـدي پديـد            بني اذان و    ! يا علي 

 . آيد، به خونريزي حريص باشد

با زن حامله ات جز با وضو نزديكي مكن آه اگر فرزندي متولـد              ! يا علي 

 . شود ، آوردل و خبيل گردد

در شب  . در شب عيد فطر مجاع مكن آه حاصل آن فرزندي شرور باشد           ! يا علي 

فرزندي به هم رسد، شش انگشت و چهار انگشت         عيد قربان مجاع مكن آه اگر       

مهچنني در شب نيمه شعبان نزديكي مكن آه حاصل آن فرزندي آبلـه رو              . شود

 . و زشت منظر و زشت مو خواهد بود

 مجاع مكـن آـه      – دو روز مانده به آخر ماه        –در اواخر هر ماه     ! يا علي 

هالآـت  و گـروه مردمـان را بـه         اگر فرزندي شود ياور سـتمكاران باشـد         

. رساند

شيب آه عزم مسافرت داري، مجاع مكن آه اگـر فرزنـدي بـه دنيـا                ! يا علي 

. آيد، مالش را به نا حق مصرف آند؛ زيرا تبذيرآنندگان برادر شيطانند           

در طريق سفر تا سه شبانه روز از آغاز سفر نزديكي مكن آه اگر فرزندي               

 . متولد شود، معني و ياور ستمكاران گردد

 هاي دوشنبه آميزش آن آه اگر فرزندي حاصل شود، حافظ قرآن            شب! يا علي 

 . گردد و به قسمت خدا خشنود باشد

اگر شب هاي سه شنبه مجاع آين و فرزنـدي آيـد، شـهادت روزي او                ! يا علي 

گردد پس از آن آه به يگانگي خدا و نبوت من شهادت دهد، و خداوند بـا                 

 فرزند رحـم دل و دسـت و         اين. مشرآان عذابش نكند و دهانش خوشبو باشد      

 . دل باز است و زبانش از دروغ و هبتان پاك خواهد بود

 اگر شب پنج شنبه آميزش آين و فرزندي به وجود آيد، يا حاآم و! يا علي

اگر روز پنج شنبه به هنگام رفنت خورشيد از وسط آمسان. يا عامل گردد
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نگـردد و پـر فهـم       نزديكي آين و فرزندي پا بگريد، شيطان به او نزديـك             

 . باشد و خداوند سالمت دين و دنيا را روزي اش سازد

اگر شب مجعه مجاع آين و در اثر آن فرزندي پديد آيـد، سـخنگو و                ! يا علي 

و اگر روز مجعه پس از عصر نزديكي آين، دانشمند و معـروف             . حرف زن باشد  

 .و مشهور گردد ان شاء اهللا تعايل 

 مكن آه امين نيـسيت فرزنـدت سـاحر شـود و             در ساعت اول شب مجاع    ! يا علي 

 .دنيا را بر آخرت برگزيند 

 . وصيت مرا حفظ آن، چنان آه من از برادرم جربئيل حفظ آردم! يا علي
 

 روش پسنديده آالغ 
: شيخ صدوق در آتاب خود از پيامرب بزرگوار اسالم نقل مي آند آه فرمـود              

 آردن، بامداد بـه طلـب       مجاع) پنهان(در خفا   : از آالغ سه چيز بياموزيد    

. روزي رفنت و بسيار پرهيز آردن

 
  هبرتين اوقات و اعمال در مجاع

در اول شب، چه زمستان و چه تابستان، بـا زنـان نزديكـي              «: طب الرضا   

مكن؛ زيرا در اول شب معده و عروق پر است و در اين حال جمامعت ناپسند                

 قولنج، فـاجل، لقـوه،      مجاع با شكم پر در اول شب باعث بيماري هاي         . است

 . نقرس، سنگ آليه، تقطري بول، باد فتق، ضعف چشم و آم سويي آن مي شود

پس هنگامي آه اراده اين آار را داشيت، هبرت است آخر شب را بدان اختصاص               

اين وقت براي بدن صالحيتش بيشرتاست و در توليد نـسل بيـشرت مايـه               . دهي

 آـه خداونـد خبواهـد بـه آـا           يعين فرزندي (اميدواري است و عقل مولود      

به آار مجاع مپرداز مگر اين آه قبال بـازي          . را تيزتر مي گرداند   ) بدهد

اين آار ها موجب مي شـود       . و شوخي و فشردن پستان ها، زن را آماده آين         

آه خواهش غريزي زن حتريك شود، ماء الّنسل او از قسمت هاي خمتلـف بـدنش                

 صورتش پديد آيد و مهان را آه تو از          مجع آوري گردد، آثار غلبه شهوت در      

 . او مي خواهي او نيز از تو مي طلبد

چون از آار فارغ شـدي، فـوري        . با زنان مجاع مكن، مگر آن آه پاك باشي        

بر پا مايست و منشني، بلكه قدري به مست راست خود خبواب يا تكيه آن، آن                

ال، تـو را    اين آار به اذن خداي متع     . گاه براي دفع بول از جاي برخيز      

پس از خامته اين آارها غسل آـن و مهـان           . از سنگ مثانه تأمني خواهد داد     

ساعت قدري موميا با شراب عسل يا آف گرفته بنوش، آه ايـن آـار آـسري                 

بايد دانست آه آميزش با زنان از       . تورا از ناحيه مجاع جربان خواهد آرد      

ت و از آن هبـرت      نظر وقت ، هنگامي آه ماه در برج محل و دلو است، نيكوسـ             

 » .وقيت است آه ماه در برج ثور باشد، زيرا ثور شرف ماه است
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 غسل پس از هر نوبت 
پس از جنابـت، مجـاع دوبـاره مكـروه          «: رسول خدا فرمود  : مكارم االخالق   

است، مگر از جنابت اول غسل آند؛ آه اگر فرزندي حاصل شود، جمنون باشد              

 ».و آن شخص جز خودش را مالمت نكند

چرا آه در مجاع، ابتدا رطوبت از مرد خارج شده و بدن سست             : توضيح مؤلف 

و بي حال مي شود و براي مجاع بعدي به زور اجنام مي گريد و لـذتي مهچـون                   

آب مرد در دفعه اول هبرت و راحت خارج مي شود،           . نوبت اول حاصل مني گردد    

ده و لـذتي هـم      ويل در بار دوم و دفعات بعدي با سخيت و دشواري مهراه بو            

خنواهد داشت و فقط با زور اين آار صورت مي گريد و مقدار مين هم آم مـي                  

اما وقيت آه غسل اجنام شد، رطوبت خارج شده از طريق حمفظـه پوسـت               . باشد

دوباره تأمني مي شود و عمل راحت تر صورت مي گريد و لذت بيـشرتي خواهـد                 

 . داشت
 

 پرهيز در زمان عادت ماهانه زنان 
اگر در حالت حيض يا مهسر خود مجاع آـين          «: رسول خدا فرمود  : م االخالق مكار

و در اثر آن فرزندي جذامي يا پيش به دنيا آمد هرگز آـسي جـز خويـشنت                  

» .خود را سرزنش و مالمت مكن

 
 پرهيز در سه وقت 

در اول و وسط و آخـر هـر مـاه مجـاع             «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

و اگر سقط نـشود ممكـن اسـت جمنـون           ! سقط فرزند باش  مكن، و گرنه آماده     

مگر مني بيين فرد ديوانه در اول و وسط و آخر هر ماه جنونش شـدت                . گردد

 ). غش و صرع هم اين گونه مي باشد(» .مي گريد
 

 جمامعت در پنهان و دور از چشم ديگران 
به حق آن خداوندي آه جـامن در قبـضه          «: رسول اآرم فرمود  ): ع(طب الئمه 

قدرت اوست، اگر شخصي با زن خود مجاع منايد و در آن خانه شخـصي بيـدار                 

باشد آه ايشان را ببيند يا سخن و صداي نفس ايشان را بشنود، فرزنـدي               

 » .آه از ايشان به هم رسد رستگار نباشد و زناآار خواهد شد
 

.آودآي آه زنا آار خواهد شد  
يز خود، در خانه اي آـه       مرد با زن و آن    «: امام صادق فرمود  : فروع آايف 

آودآي باشد مجاع نكند، آه آن طفل زناآار مي شود و يا فرزنـدي آـه از                 

 » .ايشان به هم رسد، زناآار باشد
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 فرزند فاسق و فاجر 
روايت شده است چون حضرت امام زين العابدين اراده مقاربـت           : فروع آايف 

رها را مي بـست و      با زنان مي منود، خدمتكاران خويش را دور مي آرد و د           

 . پرده ها را مي انداخت

و (چنانچه در اثر نزديكـي      «: از امام حممد باقر نقل شده است آه فرمود        

فرزندي به وجود آيد، آن آودك مشهور و        ) عدم رعايت آارهايي آه ذآر شد     

 » .عامل در فسق و فجور مي شود

مبتـذل  مضمون احاديث ذآر شده در جامعه امروزي، عكس هاي          : توضيح مؤلف 

 . و فيلم هاي ويديويي و ماهواره مي باشد آه عامل فساد شده است

از او  . شخصي نقل مي آرد از زن جواني آه بـه فحـشا آلـوده شـده بـود                 

يك شب پـدر    : سئوال آرده بود چگونه شد به اين آار دست زدي؟ گفته بود           

و مادرم از اتاق خواب خود به اتاق ديگر مي رفتند و صحبت مي آردند و                

ن هم آا را مي ديدمي آه با هم نزديكي مي آنند، اين عمل مـرا حتريـك                  م

در حـايل آـه آن زن در آن         . (آرد و باعث شد آه به اين آار روي بياورم         

 .) زمان ازدواج نكرده بود

 
 آراهت در شب سفر 

رسـول خـدا از     : امام باقر به نقل از امري املؤمنني مي فرمود        : طب االئمه 

اهت داشت، زيرا بر اين باور بود آه اگر فرزندي بـه            مجاع در شب سفر آر    

 . مي باشد) چپ و دوبني(وجود آيد، چشمش احول 
 

 عمر طوالني 
عمـر طـوالني داشـته       هرآس آه مي خواهد   : رسول خدا فرمود  : مكارم االخالق 

باشد، گرچه بقايي وجود ندارد، صبحانه اش را آامل خبورد، با مهسرش آمرت             

سـبكي  : پرسـيدند .  به پا آند و لباس سبك بپوشـد        آميزش آند، آفش راحت   

 . آمي قرض: لباس چيست؟ فرمود
 

 روبه قبله و معابر عمومي 
منـاهي پيـامرب بـر       از وصـاياي و   «: امـام صـادق فرمـود     : مكارم االخالق 

با مهسرش رو بـه قبلـه و در آنـار            امرياملؤمنني اين بود آه ي فرمود آه      

 آند، لعنت مالئكه و مهه مردم بـر او          هر آس چنني  . جاده عمومي آميزش آند   

مهچنني آن حضرت ي فرمود آه زني آنچه را آه در خلـوت بـا شـوهرش                 . باد

» دارد، به زني ديگر بگويد

 

 

24 
 



 دستمال جداگانه 
نزديكي مكن مگـر آن     ! يا علي «: از وصاياي پيامرب به علي    : مكارم االخالق 

داشته باشيد و با يـك چيـز        آه تو و مهسرت هر يك آهنه و پارچه اي جدا            

خود را پاك نكنيد، آه شهوت بر شهوت ننشيند و بني مشا عداوت انگيـزد و                

 » .آارتان به طالق اجنامد

 

 مورد غضب خداوند 
مكروه است مجاع آردن ميان طلوع صبح       «: امام حممد باقر فرمود   : طب االئمه 

طرف مغـرب؛   تا طلوع آفتاب و هنگام فرورفنت آفتاب تا بر طرف شدن سرخي             

) آسوف(و در شيب آه ماه بگريد       ) خسوف(و نيز در آن روزي آه آفتاب بگريد         

و در شب و يا روزي آه در آن باد سياه يا باد سرخ و يا باد زرد حادث                   

واهللا اگر در اين اوقات مجاع آند و او را فرزندي به هم رسد، چيزي               . شود

؛ زيرا آه آيـات غـضب       را آه دوست دارد در آن فرزند ببيند، خنواهد ديد         

 » .اهلي را سهل مشرده است

 
 مكروه بودن مجاع هنگام طلوع و غروب خورشيد 

جنب شدن در هنگامي آه آفتاب طلـوع مـي          «: امام صادق فرمود  : فروع آايف 

هنگـام غـروب    (آند و زرد اسـت و مهچـنني در زردي آفتـاب وقـت فـرورفنت                 

 ».مكروه مي باشد) خورشيد
 

 اول رمضان استحباب مجاع در شب 
مجاع آردن در شـب اول مـاه رمـضان          «: امرياملؤمنني علي فرمود  : فروع آايف   

 » مستحب است
 

) ع(از سفارش هاي علي  
هنگام آميزش آمـرت    «: امام صادق به نقل از امرياملؤمني فرمود      : حتف العقول 

آسي به باطن فرج    . گنگي فرزند شود  سخن بگوييد، زيرا ممكن است آه باعث        

از مجاع در شـب هـاي اول و         . آه ممكن است سبب پيسي فرزند شود      زن ننگرد   

نيمه ماه خودداري آنيد آه شيطان در ايـن اوقـات در نطفـه شـرآت مـي                  

 » .آند
 

 مردي در صفت زنان 
يعـين در حـال     (هر آس در حال خضاب آـردن        : امام صادق فرمود  : طب االئمه 

بـا زن   ) يمياييگذاشنت رنگ بر سر، مانند حنا و داروهاي ديگر و رنگ شـ            

خمنث مردي است آـه در      » .خود مجاع آند و فرزندي به وجود آيد، خمنث باشد         

 . صفت زنان مي باشد و غريزه هاي زنانه دارد
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 شرآت شيطان در نطفه 
چون يكي از مشا خواست با مهسر خويش هـم          «: رسول خدا فرمود  : خصال صدوق   

 قمري خودداري آند آـه      بسرت شود، از آميزش در اول ماه و نيمه هاي ماه          

شيطان در اين دو وقت مي خواهد با فرزند شـريك شـود و در بـسته شـدن                   

 » .نطفه شرآت مي جويد

 

 حرمت مكان مجاع 
آيا مرد عريان مي تواند مجاع آند؟       : از امام صادق سئوال شد    : فروع آايف 

رو به قبله و پشت به قبله مجاع نكند و در آشيت هـم              ! نه: حضرت فرمودند 

 » . آار را اجنام ندهداين

 
 دمشن اهل بيت 

دمشن ما اهل بيت نيست مگر آسي آه ولدالزنا باشد يا           : امام صادق فرمود  

 . مادرش در حيض به او حامله شده باشد
 

 غسل بعد از هر مجاع 
پيامرب وقيت مـي    : ابي رافع غالم رسول خدا نقل مي آند آه        : سنن ابوداوود 

آند و سپس نزد زن ديگرش برود، غسل مي         خواست با يكي از زنانش نزديكي       

اگر بعد از متام شـدن آـار        ! گفتم يا رسول اهللا   : ابي رافع مي گويد   . آرد

 ايـن آـار     :با مهه زنان يك بار غسل مي آردي، هبرت نبـود؟ حـضرت فرمـود              

 . پاآيزه تر و هبرت و خوش تر و لذت خبش تر است
 

 ! هنگام مجاع صحبت نكنيد
چون يكي از مشا با مهسر خـود درآميخـت،          «: ني فرمود امرياملؤمن: خصال صدوق 

. آمرت حرف بزند آه حرف زدن در هنگام مجاع، باعث الل شدن فرزند مي شـود               

 « 
 

 مردان دوجنسي 
بـا مهـسر    ! يا علي : رسول خدا در وصيت خود به علي فرمود       : مكارم االخالق 

ي آيـد   خود با ياد و ميل زني مجاع مكن، مي ترسم فرزندي آه به وجود مـ               

 . ديوانه و ابنه اي و در صفت زنان باشد

در وقت نزديكي به ياد زن ديگر بودن، شايد باعث شود آـه             : توضيح مؤلف 

آن بچه اگر پسر باشد، زن صفت و يا دو جنسي گردد آه امروزه در جامعه                

 .فراوان يافت مي شود
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!وضو بگرييد
ده اسـت آـه پيـامرب       از ابوسعيد خدري روايت شـ     :  طب النيب و صحيح مسلم     

اگر آسي قصد نزديكي با مهـسرش را دارد، قبـل از آن هبـرت               «: اسالم فرمود 

 » .است وضو بگريد 
 

 از چيزهايي آه پيسي مي آورد 
غذا : پنج چيز پيسي مي آورد، از مجله      «: رسول خدا فرمود  : مكارم االخالق   

 » .خوردن در حال جنابت و با زن حيض نزديكي آردن

 

 رص و ولع مالعبه با ح
چيزي نيست آه مالئكه را حاضر آند، مگـر         «: امام صادق فرمود  : فروع آايف 

يعين در  » .آن آه مرد با حرص و ولع با مهسر خويش بازي و خوش طبعي منايد              

.اين وقت است آه مالئكه حضور پيدا مي آنند

 
 ! از نگاه آردن به اندرون عضو جنسي پرهيز مناييد

اندرون عضو جنـسي    آسي نبايد به    « :  علي فرمود  امرياملؤمنني: خصال صدوق   

مهسر خود نگاه آند آه شايد در اثر نگاه آردن چيـزي ببينـد آـه خوشـش                  

» .نيايد و دلزده شود و ممكن است باعث آوري فرزند گردد

 
) ع(ياد خدا و دوسيت اهل بيت  

مردي آه وقت نزديكي با مهسرش مي ترسـد         «: امام صادق فرمود  : فروع آايف   

ِبسِم اهللا الـرحمِن    « :  شيطان در اين آار با او شرآت آند، بايد بگويد          آه

 . »الرحيِم و َاعوُذ ِباِهللا ِمَن الشَّيطاِن الرجيِم

اگر هنگام مجاع نام خـدا را بـربد،         «: امام صادق در روايت ديگري فرمود     

ت شيطان دور مي شود و اگر خدا را ياد نكنيد شيطان آلت خود را با آلـ                

 » .مرد داخل مي آند و در مجاع و نطفه او شريك مي شود

از چه طريق مي توان پي برد آه شيطان در نطفه آسي            : از امام سئوال شد   

آسي آه ما را دوست دارد، شيطان       «: شريك شده است؟ حضرت در پاسخ فرمود      

از او دور مي شود و آن آسي آه دمشن ماسـت، شـيطان بـا او شـريك شـده                     

 » .است
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5 
 آماده شدن براي مجاع و اعمال قبل از دخول 

 
 !شتاب نكنيد

چون يكي از مشا خواست با مهسر خويش        «: امرياملؤمنني مي فرمايد  : خصال صدوق 

آميزش آند، از شتاب آردن در ايـن آـار پرهيـز منايـد آـه زنـان نيـز                    

 » .نيازهايي دارند
 

 بازي آردن و بوسيدن 
امرب اآرم با مهـسران خـود در وقـت مجـاع            روايت شده است آه پي    : طب النيب 

 . بازي مي آرد و آنان را مي بوسيد

در سنن ابوداوود روايت شده است آه پيامرب عايشه را مي بوسيد و زبانش              

 . را هم مي مكيد

جابر بن عبداهللا هم نقل آرده است آه رسـول اهللا  نزديكـي آـردن قبـل از                   

 . بازي آردن با زن را ي فرمود
 

 يدن لب ها خواص بوس
بوسيدن لب ها باعث مي شود آه بوي بد دهان زن و مرد از بني برود و چني                  

 . و چروك صورت زايل شود

 براي غده تريوئيـد     – نه با دندان     –بوسيدن و جويدن زير گلو با لب ها         

 7اين عمل بايد بـه مـدت        . مفيد است و از بيماري گواتر جلوگريي مي آند        

 .  دقيقه يابد10ايل 

 
 ! وش پرندگان مجاع نكنيدبه ر
چون آسي مي خواهد با زن خود مجاع آند، به «فرمود  رسول اآرم: فروع آايف

با (روش پرندگان و مرغان به نزد او نرود؛ بلكه در ابتدا با او بازي               

 » .و خوش طبعي آند، سپس مجاع منايد) سينه ها و لب ها
 

 بازي و مالش سينه 
 دقيقه، باعث مي شود تـا مـين زن          15 ايل   10بازي آردن با سينه زن، حدود       

مهچنني سبب مـي شـود آـه درد ناحيـه           . زودتر خارج گردد و زن حامله شود      

 لوها، شكم، ضعف معـده و ورم و نفـخ معـده هببـود               شانه ها، زير گلو،   

 . يابد و از بيماري تريوئيد پيشگريي منايد
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 ماساژ ناف به پايني 
اساژ داده شود، سبب حتريك رحم شده و درد         اگر از قسمت ناف تا فرج زن م       

» آيـست «رحم و دل پيچه زن زودتر هببود مـي يابـد و چنانچـه زن داراي                 

باشد، هببودي حاصل مي شود و براي آساني آه بچه سقط مي آنند نافع است               

و از سقط آردن جلوگريي مي منايد و چنانچه زني عقيم باشد، حتريـك آـردن                

اين عمل بايد بـه مـدت ده دقيقـه ادامـه            . داين قسمت سبب زايش مي شو     

 . يابد
 

 حتريك فرج 
حتريك آردن فرج، سردرد، بيماري هاي اعصاب و ناراحيت هاي حيض را درمان             

مهچـنني بـراي حـرارت و       . مي آند و براي عرق و بوي بد بدن زن نافع است           

. مفيد است) عفونت(تب، رطوبت و خلط گلو و بلغم 
 

 خواص معجزه آساي دخول 
هنگامي آه دخول صورت مي گريد، خستگي بدن زن و عقده هاي روحي و رواني               

رود، به شرط آن آه حدود ده دقيقه فرج با دست حتريـك شـده                 او از بني مي   

حيت درد آشاله ران ها و آليه زن آه سرما خورده و عفونـت آـرده                . باشد

ر، هبـرت   براي نتيجه مؤثرت  . باشد زايل شده و براي سسيت آمر زن نافع است         

 . است اين آارها حدود سي ايل چهل دقيقه طول بكشد

ناگفته مناند با اين عمل دردهايي آه مربوط به مرد هم باشـد، از بـدن                

وي خارج مي شود؛ مانند خستگي، آسالت، بي حوصلگي، دهلره، سرماخوردگي،           

سردرد، آوفتگي، سردي اعضاي بدن، صعف معده، بـي خـوابي و پرخـوابي و               

 .  دردها و امراض ديگربسياري از
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 نتايج ارضاء شدن زن و پيامدهاي نقطه مقابل آن 
 

 ارضا نشدن و متايل وحشتناك زن 
اگر يكي از مشا به مهسرش نزديك شود و         «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

سپس برخيزد و او را ارضا نكند، مهسر او اگر به يكي سـياه زنگـي دسـت                  

پس بـه هنگـام نزديكـي، شـوخي و بـازي و             . بد، به او متوسل مي شود     يا

 » .مالعبه آنيد آه لذت خبش تر و هبرت است و زن هبرت ارضاء مي شود

اگر يكي از مشا به مهسرش نزديك شود و         «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

سپس برخيزد و او را ارضا نكند ، مهسر او اگر به يك سـياه زنگـي دسـت                   

پس بـه هنگـام نزديكـي، شـوخي و بـازي و             . د، به او متوسل مي شود     ياب

 » .شود مالعبه آنيد آه لذت خبش تر و هبرت است و زن هبرت ارضاء مي

 
 احساس شهوت زن در مقابل مرد 

 بار بيشرت   99زن  «: از امام صادق روايت شده است آه فرمود       : مكارم االخالق 

 خداوند عـز و جـل او را بـه           از مرد لذت و شهوت را احساس مي آند، ويل         

 » .رشته حيا مقيد آرده است
 

 مطيع، صبور و آرام 
 . اگر زن هبرت ارضاء شود، عقده هايش باز شده و اعصابش راحت مي شود

زني آه از شوهر خود راضي شود و مرد نيز به متايالت جنسي او پاسخ دهد،                

ند، حيت اگر   مطيع، حرف شنو و صبور مي شود و مرد هر چه بگويد عمل مي آ              

 . بي ارزش ترين چيزها باشد

 
 نقش آن در تربيت فرزندان 

وقيت زن به مهسر خود حمبت و عالقه پيدا آرد، به فرزندش نيز بيشرت عالقمند               

مي شود، ويل اگر زن شوهرش را دوست نداشته باشد، بچه را از شوهرش مـي                

تمام منـي   داند و مثل امانت با او برخورد مي آند و در تربيت فرزند اه             

ورزد، لذا اين آودك از نظر تربيت و پرورش در فقر به سـر مـي بـرد و                   

. ممكن است در آينده احساس آمبود آند و الاوبايل بار آيد

 
 احساس نشاط و آرامش 

اگر زن از حلاظ جنسي و غريزي تأمني نشود و مين از او خارج نگردد و
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مانند آـسي اسـت آـه وقـت         ارضاء نشود، در وجود خود آرامش مني يابد و          

ادرار نيم ديگر ادرار خود را در مثانه نگاه دارد و يا مانند آسي آه               

وقيت ادرار و مدفوع راحت ختليه شد، انـسان         . وقت مدفوع دچار يبوست شود    

احساس آرامش آامل و سبكي و نشاط مي منايد، به مهني نسبت نيز هنگامي آه               

شاط و آرامش مـي آنـد و اخـالق و           مين زن در وقت مجاع خارج شود، احساس ن        

اين بدان علت است آـه شـوهر او را از نظـر جنـسي               . رفتارش هبرت مي شود   

تأمني آرده است، لذا در پي تشكر بر مي آيد و مهيـشه دوسـت دارد آـاري                  

 . آند آه حمبت او نزد شوهرش بيشرت شود

 
 خيانت به شوهر 

 بي عرضه و يا مريض      اگر زن از مرد ارضاء نشود، مرد را بي غريت، ضعيف،          

چنانچه مين زن خارج نشود، سبب ناراحيت اعصاب زن خواهـد شـد،             . مي داند 

اخالق او تند و نافرمان و نسبت به شوهر بي حمبت و عاطفه مي گردد و از                 

او اطاعت مني آند و حيت ممكن است سبب شود نسبت به شـوهر خيانـت آنـد و                   

بطه نامشروع برقرار منـوده     چنانچه چشمش به مرد ديگري بيفتد، با او را        

اين عمل زشت را در جامعه از فقر مـادي          . و زناي حمصنه و خودفروشي آند     

حيت در مواردي آه زن قبل      . مي دانند، اما اين تصوري غلط و اشتباه است        

از ازدواج خواهان مرد ديگري بوده و به خواسته خود نرسيده و با شـخص               

 مـرد بـه او حمبـت آنـد و           ديگري ازدواج آرده اسـت، بـه شـرطي آـه آن           

دستوراتي را آه بيان شد اجنام دهد، زن از عشق پيـشني خـود چـشم پوشـي                  

عكس ايـن   . منوده و متام فكر و عشق خود را به اين مرد معطوف خواهد آرد             

قضيه هم صادق است، بدين معين آه مرد هم اگر دلش با زن ديگري بـوده و                 

ست، با اجنام اين دستورات،     بعدها ناخواسته با زن ديگري ازدواج آرده ا       

از عشق قبلي خود صرف نظر منوده و متام حمبـت خـود را نثـار مهـسر خـويش                    

آمار نشان داده است آه حدود هشتاد ايل نـود درصـد منـشاء              . خواهد آرد 

اختالفات خانوادگي از مهني امر ناشي مي شود آه ده درصد آن بـا گذشـت و                 

 اختالفات ، با درمان و رعايت       تفاهم حل شدني است و نود درصد ديگر اين        

 . آردن مسائل زناشويي و روش هاي صحيح مجاع اصالح مي شود

 اگر تصور آنيم آه يك دخرت چرا بايد شوهر آند، در حايل آه در خانه 

پدري خود در رفاه مادي و از احرتام و عزت برخوردار بـوده اسـت و بـا                  

ي منوده و رنج زنـدگي      مسأله ازدواج بايد از متامي امكانات خود چشم پوش        

جديدي آه تصويري مبهم از آينده را در ذهن او اجياد مي آند، بـر خـود                 

مهوار سازد، بدين نتيجه خواهيم رسيد آـه مهـم تـرين هـدف او، ارضـاي                 

 . غرايز و متايالت جنسي وي بوده است
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 موفقيت در زندگي 
وده اند،  اين امر ثابت شده است آه زنان و مرداني آه در زندگي موفق ب             

در اين صـورت زن     . به روابط جنسي و زناشويي امهيت زيادي مي داده اند           

و شوهر در تفاهم آامل به سر برده و براي يكديگر احرتام قائلنـد و در                

مسائل خمتلف، خود تصميم گرينده ائي بوده و راه دخالـت ديگـران را در               

اين امر باعث   . زندگي مي بندند و استقالل فكري خود را حفظ خواهند آرد          

مي شود زن و شوهر متقابال در نظـر فاميـل يكـديگر از احـرتام بـسزايي                  

 . برخوردار باشند

 

 آودآان بزهكار 
شايد به جرأت بتوان گفت آه يكي از مهم ترين عوامـل بارآمـدن افـراد                

بزهكار و خالفكار در جامعه اين است آـه پـدر و مـادر آـا در زنـدگي                   

 نربده و ارضا نشده اند و نـسبت بـه ايـن گونـه               زناشويي از مهديگر لذت   

اين مطلب از چنان امهييت برخوردار اسـت آـه          . مسائل بي تفاوت بوده اند    

 زيانباري به بار    مي تواند بر روابط خانوادگي و تربيت فرزندان اثرات        

از پيامدهاي آن اجياد عقده ها و اختالفات و بي حمبيت هايي است آه              . آورد

ل شده و روش صحيحي تربيت آنـان را خمتـل مـي سـازد و                به فرزندان منتق  

فرزنداني عقده اي عصيب، بي ادب، بدون اعتماد بـه نفـس و خالفكـار بـه                 

 . جامعه حتويل مي دهد

اگر توجه آرده باشيد افراد سامل جامعه آساني هستند آـه پـدر و مـادر                

مهيـت  آا در زندگي به يكديگر حمبت داشته و به مسائل زناشويي و جنسي ا             

به تبع آن ، زن و شوهر در خانه اختالف و دعوا نداشـته              . مي داده اند    

و فرزندان آا نيز از ناراحيت روحي و رواني رنج منـي برنـد و افـرادي                 

مهربان، دلسوز ، با حمبت و عاطفه ، متكي به نفس، داراي استقالل فكري،              

 . آيند هدفمند و مؤثر براي جامعه بار مي

آه بعضي از زنان با آرايش غليظ از خانه بريون مي آيند            عمده ترين عليت    

و لباس هاي بدن منا و شهوت انگيز مي پوشند تا توجه ديگران را به خود                

. جلب منايند ، فقر جنسي و آمبودهاي عاطفي در زندگي زناشويي مي باشـد             

شايد بعضي از زنان فاحشه و بدآار به مهني دليل به اين امـر روي آورده                

نانچه آسي حاضر به ازدواج با چنني زني باشد، با اين شـرط آـه               اند و چ  

به متايالت شديد جنسي او پاسخ آامل داده و او را ارضا و سـرياب منايـد،                 

مهني زن ديگر از آن مرد دست مني آشد و زندگي سامل و جديد خود را از سـر                   

. خواهد گرفت و از روسپي گري بيزار و متنفر مي شود
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  روابط جنسي سامل عشق در سايه
بيشرتين انگيزه در ازدواج، حيت براي آساني آه ادعا مـي آننـد عاشـق و                

هيچ دخـرت و    . معشوق يكديگر هستند، مسألة شهوت و غرايز جنسي مي باشد           

 . پسري به خاطر خداوند عاشق مهديگر مني شوند

اين مطلب در آتاب امايل شيخ صدوق، در حديثي آـه از امـام صـادق نقـل                  

ديل آه از حمبت خداوند خـايل باشـد،         «:  آمده است آه آن حضرت فرمود      شده،

 » .خداوند عشق را در آن جاي مي دهد

حيت افرادي هستند آه بعد از چند سال زندگي زناشويي آـه شـروع آن بـا                 

عشق بوده است، از يكديگر جدا مي شوند و عشق و عاشقي آنـار مـي رود؛                 

ده اند و از لذت جنسي حمـروم بـوده          چرا آه به مسائل جنسي آمرت امهيت دا       

 . منونه هاي آن در ميان افراد طالق گرفته جامعه، فراوان هستند. اند

 

 اجزاي شهوت در زن و مرد 
خداوند عزوجل شهوت را ده جـزء       «: امام باقر فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

ويل بـراي بـين هاشـم و        . خلق آرد؛ ُنه جزء در مردان و يك جزء در زنـان           

انشان و شيعيان ايشان و بين اميه و پريوان آا، ُنه جزء در زنـان و                مهسر

 . يك جزء در مردان قرار داد

سادات و مؤمنني و شيعيان علي بن ابي طالب در نريوي جنـسي             : توضيح مؤلف 

. قوي ترند، اما اهل تسنن و ديگران ضعيف تر و زنانشان قوي تر هـستند              

انسان بـا روح    «: مام صادق فرمود  نقل شده آه ا   » علل الشرايط «در آتاب   

وقيت روحيه ضعيف باشد، انسان روحيـه اي بـراي مجـاع            » .مجاع آند و جبنبد   

روح او قوي مي شـود؛ ماننـد        . آسي آه ذآر اهلي را مداومت آند      . ندارد  

طبـق روايـات    . رسول خدا آه پانزده مهسر و امري املؤمنني آه ده مهسر داشت           

انش زياد مني شود، مگر آن آه حمبـت او بـه            هيچ آس در اسالم امي    « رسيده،  

 » .زنان بيشرت باشد
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 بودن مرد و پرده بكارت در زن ) خواجه(عنني 
 

:عوامل پارگي بكارت  
امري املؤمنني درباره مردي آه به زنش گفتـه بـود           : قضاوت هاي حمري العقول   

م آرد آه حـدي بـر       ، حك )يعين پرده بكارت نديدم   (» تو را باآره نيافتم   «

بكارت به جسنت و پريدن و ترسيدن و شستـشو و انگـشت             «زن نيست و فرمود     

 » .آردن و امراض و اسقام زايل مي شود
 

 تشخيص عنني بودن مرد 
از امام صادق جنني روايت شده است آه زني ادعا آرد آه شوهر             : مهان آتاب 

ين آـالم را از زن      است و قدرت جمامعت ندارد و زوج او ا        ) خواجه(من عنني   

داوري را نزد امري املؤمنني بردند، آن حضرت حكم منود آـه            . انكار مي آرد  

) بوي خوشي آه از زعفـران مـي گرينـد         (» خلوق«زنان ديگر فرج زن را از       

آرد آه شـوهر آن   سپس امر. آآنده منايند، در حايل آه شوهرش آن را نداند

) خواجـه (وده شـود، عـنني      آل» خلوق  « زن مقاربت آند، اگر آلت مرد با        

 . نيست
 

 ادعاي زن و آزمايش مرد 
زني ادعا آرد آه شـوهر      : مهچنني در روايت ديگري نقل شده است      : مهان آتاب 

حـضرت بـه قنـرب      . براي قضاوت نزد امام علي رجـوع آردنـد        . من عنني است  

دستور داد آه آن مرد را در آنـار ـر آب بـربد و آلـت او را انـدازه                     

مقـدار آلـت مهـان      ) آب بايد سرد باشـد    (عد از در آب نشسنت      بگريد، اگر ب  

اندازه بود آه پيش از رفنت در آب بود، آن مرد عنني اسـت و چنانچـه از                  

اندازه اول آوچك تر و درهم برجسته بـود، زن دروغ گفتـه و مـرد عـنني                  

 . نيست

 
 قادر نبودن به ازاله بكارت 

 زوجه خود را ندارم     بكارتمردي ادعا آرد آه من قدرت ازاله        : مهان آتاب 

امـري املـؤمنني در قـضاوت خـود         .) مني توامن پرده بكارت او را پاره آنم       (

فرمود آه آن مرد بر زمني بول آند و به قنرب امر آرد آه نگاه آند اگـر                  

بول او زمني را سـوراخ آـرد ، قـادر بـه ازالـه بكـارت و شكـسنت مهـر                      

كرد، پس او چنان اسـت آـه        دوشيزگان است و اگر بول او زمني را سوراخ ن         

 . گمان مي آند
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 مرد اخته و خمفي آردن عيب خود 

تدليس آرده و عيب خـويش را خمفـي منـوده و            ) اخته(مردي خصي   : مهان آتاب 

امري املؤمنني در قضاوت خود، امر بـر        . زني را به عقد خود درآورده بود        

، سپس پشت مرد    جدايي مرد خصي و زن داد و مهريه زن را نيز مأخوذ داشت            

را آزرده آرد و شكنجه بداد، از اين جهت آه به خود تدليس آـرده بـود                 

 .) يعين خود را اخته آرده و از مردي افتاده بود(

خـود را اختـه     » وازآتومي«در اين زمان هم مردان با عمل        : توضيح مؤلف 

 . مي آنند
 

 آزمايشي براي قادر بودن مرد بر مجاع 
در عهد امري املؤمنني زني ادعـا آـرد   « :ادق فرمودامام جعفر ص: فروع آايف

علـي  . آـا را نـزد حـضرت بردنـد          . آه مهسرش مني تواند با او مجاع آند       

دستور داد آلت مرد را به زعفران آغـشته مناينـد و زن و مـرد نزديكـي                  

چنانچـه آب زرد رنـگ خـارج        ). آلتش را بشويد  (سپس مرد غسل آند     . آنند

در غري اين صورت بايـد از هـم         . ع آردن مي باشد   شد، پس مرد قادر به مجا     

 » .جدا شوند

 
 آزمايش ديگر 

هنگامي آه زني ادعا آنـد مـرد        «: امام صادق فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

است و مني تواند نزديكي آند، اما مرد اين سخن را انكـار             ) خواجه(عنني  

د سـست   اگـر آلـت مـر     . منايد، پس حكم مي آنند آه مرد داخل آب سرد شود          

شود، پس او عنني است و اگر درهم آـشيده و مجـع شـد، پـس آن مـرد عـنني                      

 . مني باشد) خواجه(
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 چگونگي تشكيل نطفه و عوامل تأثري گذار بر آن 
 

 حمل نطفه در زن و مرد 
در تفسري علي بن ابراهيم آمده است آه از امام صادق راجع            : حبار االنوار 

بـه يـاد    ) (و ِاْذ َاْنُتم َاِجنَّه يف بُطوِن ُامهـاِتُكم       ( سوره جنم    32به تفسري آيه    

: سئوال شد، فرمود  ) .…آريد هنگامي را آه در شكم مادرانتان جنني بوديد        

. نطفه در رحم خون گردد، چون در آغاز هم خون بوده آه نطفه شده اسـت               «

ون فقرات پشت   حمل آن در مردان رگي است در مغز به نام وريد، سپس از ست             

اما نطفه زن   . گذر آرده تا به دو رگ اطراف ناف مي رسد و سفيد مي شود             

 . از سينه اش بريون مي آيد

 
 تقسري سالله و نطفه و علقه 

در تفسري علي بن ابراهيم از قول امام جعفر صـادق دربـاره             : حباراالنوار

د َخَلْقَنـا   و َلَقـ  : ( از سوره مبارآه مؤمنون چنني آمده اسـت        14 تا   12آيات  

سالله اي خالص خـوراك و نوشـابه اي اسـت آـه             ) ْاِالْنساَن ِمْن سالَلٍه ِمْن طٍني      

نطفه شود، مايه از سالله نطفه دارد و سالله جوهر خوراك و نوشابه اسـت               

ُثم جعْلناه ُنْطَفه يف    (و  ) گل(و خوراك هم از گل است و اين است معين سالله            

يعين در بيضه، و آن گـاه       »  در جايگاه استواري ادمي      آن را «) َقراٍر مكنيٍ 

، »سـپس سـاختيم نطفـه را علقـه        ...) ُثم َخَلْقَنا النُّْطَفه عَلَقـه    ( در رحم   

 روز در رحم است و آن گـاه         40اينجا حتول چيزي است به چيزي ديگر، نطفه         

 » .علقه مي شود
 

 نظر مفسران درباره حمل نطفه 
يْخرج ِمْن بيِن الصْلِب و : (از سوره شريقه طارق 7سري آيه   در تف : حبار االنوار 

مفسران چـنني   )آه برون آيد از ميان آمر و استخوان هاي سينه         ) (التَّراِئِب

 : آورده اند

 .  جز از آا نباشدپشت مرد و سينه زن ، آه فرزند: ابن ابي حامت گويد 

د اســت و ميــان جــاي گردنبــ(بــني گــردن و گلوگــاه : ابــن عبــاس گويــد

 . ترائب پايني تر از گلوگاه است: جماهد گويد).پستان

. ترائب چهار دنده زيرين است از هر سو: ابن عباس گويد

آه حمل آن در ميـان سـينه و         » ترائب«نتيجه گرفته مي شود     : توضيح مؤلف 

لذا بايد آن را با. پستان هاي زن است، بايد قبل از مجاع حتريك شود
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زي آماده منود ، تـا نطفـه از ايـن ناحيـه بـه رحـم رخيتـه                    مالش و با   

شايد يكي از داليل عقيم شدن زن، بي توجهي مرد نسبت به اين مسأله              .شود

 . در طول زندگي زناشويي شان باشد

 
 مراحل شكل گريي نطفه 

 از سـوره    23 تـا    20امام حسن عسگري در تفسري آيات شـريفه         : حبار االنوار 

م َنْخُلْقُكم ِمْن ماٍء مهٍني، َفجعْلناه يف َقراٍر مكٍني، ِايل َقدٍر           َاَل: (مبارآه مرسالت 

را از آب نطفـه     ) آدميـان (آيا ما مشا    ) (معُلوٍم، َفَقدرنا َفِنعم اْلقاِدرونَ   

بـه  ) از صـلب پـدر    (اي بي قدر بدين زيبايي نيافريدمي؟ و آن نطفـه را            

و مـا   ) در رحـم مبانـد    (معلوم  منتقل نساختيم؟ تا مدتي     ) رحم(قرارگاه  

، به نقل از رسـول      )مدت رحم را تقدير منودمي آه نيكو مقدر حكيمي هستيم         

نطفه چهل روز در رحم مباند و آن گاه چهل روز علقه «: فرمود گرامي اسالم

باشد و چهل روز ديگر مضغه و بعـد اسـتخوان گـردد و از آن پـس گوشـت                    

 و به دنبال آن مـوي بـرآورد،         روياند، سپس خداوند بر آن پوست پوشاند      

سپس فرشته ارحام را فرستد و به او گويد آه عمر و آـار و روزي اش را                  

بنويس و اين شقي باشد يا سعيد؛ فرشته گويد از آجا بايد ايـن هـا را                 

 » .از قراء لوح حمفوظ برگري و فرشته نيز مهان منايد: بدامن؟ به او گويند

 
 فرم لوبيايي شكل آليه 

در جملس منصور دوانيقي ، امام صادق با يك طبيب هنـدي بـه              : خصال صدوق 

حضرت حدود بيست سئوال آرد و خود پاسخ آا را          . مباحثه و مناظره نشست   

 يكي از آا اين بود آه چرا آليه به شكل لوبيا          . به طبيب هندي مي داد    

آليه از اين جهت ماننـد دانـه لوبيـا          : است؟ حضرت خود در پاسخ فرمود     

مين از آن قطره قطره بريزد و چنانچه چهـارگوش يـا گـرد بـود،                است آه   

قطره خنست جلوي دومي را مي گرفت و لذتي مني داد؛ زيرا مين از مهر هـاي                 

پشت به آليه مي ريزد و آليه چون آرمي بسته و بـاز مـي شـود و آن را                    

 . مانند تريي آه از آمان رها مي شود، به تدريج به مست مثانه مي راند

 
 بر اندام لرزه 
« : ابن عباس از رسول خدا نقل مي آنـد آـه حـضرت فرمـود              : حبار االنوار 

نطفه اي آه فرزند آرد، چون در رحم ريزد، مهه انـدام هـا و رگ هـا از                   

 » .اثر آن به لرزه درآيند
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 شباهت عطسه و نطفه 
: در جملس امام صادق بـودم، از مـن سـئوال آـرد            : راوي گويد : اصول آايف 

: گفـتم . بـه خطـا رسـيدي     : فرمـود . از بيين :  آجا برآيد؟ گفتم   عطسه از 

مهه تن؛ چنان آه نطفه هم از       « : قربانت گردم، پس از آجا برآيد؟ فرمود      

آيا مني بيين آسي آه عطسه مي زنـد مهـه           . مهه تن برآيد و ازآلت به درآيد      

اندامش مي لرزد، و هر آس آه عطسه زند تا هفـت روز از مـرگ در امـان                   

 » .است
 

 نطفه اي آه فرزند مي شود 
آـسي  : جابر مي گويد از رسول خدا  سئوال آردم        : حبار االنوار از احتجاج   

آه فرزند مي آورد و ديگري آه فرزند مني آورد، علـت در چيـست؟ پيـامرب                 

سرخ و تريه باشد ، فرزند به وجود منـي          ) مين(چنانچه نطفه   «: اآرم فرمود 

 .»اشد، فرزند به وجود خواهد آمدصاف و زالل ب) مين(آيد و اگر نطفه 
 

 آوتاهي و بلندي قد 
: از امام رضا سئوال آـردم     : عمران صابي مي گويد   : حباراالنوار از مناقب  

از شـكل نطفـه     «: بلندي و آوتاهي قد آدمي از آجاست؟ آن حـضرت فرمـود           

است، اگر هنگامي آه بريون مي آيد گرد باشد، قد بچه آوتاه مـي شـود و                 

» . بلند قد مي شود دراز باشد،اگر

 
 شباهت به پدر و مادر 

علـت  : يكي از يهوديان از رسول خدا سئوال آـرد        : حباراالنوار از احتجاج  

) مين(آب  : شباهت و مانندي فرزند به پدر و مادر خود چيست؟ حضرت فرمود           

چـون  . زن روان و زرد مي باشد     ) مين(مرد غليظ و به رنگ سفيد است و آب          

ني يابد، آن فرزند به اذن خدا پسر شود و شـباهت            آب مرد بر آب زن فزو     

آودك هم از مهني مسأله است و چون آب زن بر آب مرد باال گـريد، نطفـه اي                   

 » .آه فرزند مي شود به اذن خداوند تبارك و تعايل دخرت خواهد بود

 

 شبيه به دانيال نيب 
: در قصص راوندي از امـام صـادق روايـت شـده آـه فرمـود               : حبار االنوار 

. مي خواهم فرزندي چون تـو داشـته باشـم         : پادشاهي به دانيال نيب گفت    «

. بلند مرتبه و بزرگ   : مرا در دلت چه جايگاهي است؟ گفت      : دانيال فرمود 

چـنني  : آن پادشاه : حضرت فرمود . در وقت مجاع نيت مرا داشته باش      : فرمود

يـل  خت. آرد و فرزندي برايش آمد آه مانند ترين مردم به دانيال نيب بود            

مجعي از دانشمندان گفته اند: قانون ابن سينا مي گويد: و شباهت
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رواست آه از اسباب شباهت، مهان ختيل حال بسته شدن نطفـه باشـد و قـصد                 

 .مرد يا زن و متثل صورت آدمي اثر آند

عالمه جملسي آورده است آه مردي هنگام مجاع به ياد ماري افتـاد و او را                

 . آدمي بود و تنش چون مارفرزندي آمد آه سرش چون 
 

: شباهت به عمو و دايي  
خـضر  : امام عسگري به نقل از امري املـؤمنني  مـي فرمايـد            : علل الشرايع 

اما آنچه گفيت راجع به اين آـه        «: سؤاالتي آرد و در ضمن جواب ها فرمود       

مرد به عموها و دايي هايش ماند، چون مردي با زن مجاع آند با ديل آرام                

سوده و تين بدون پريشاني لـذا نطفـه در رحـم آرام گـريد و                و رگ هايي آ   

فرزند مانند پدر و مادرش باشد و اگر نگراني و پريشاني خـاطر باشـد،               

افتد آه اگر رگ عموها باشد، فرزند بـه         نطفه در رحم به يكي از رگ ها         

» .عموها شبيه شود و اگر رگ دايي ها باشد، فرزند به دايي ها برود

 
  چپ است فرزند از بيضه

مردي يك بيـضه او از   :عبداهللا بن سنان از اما صادق سؤال آرد: فروع آايف

اگر بيضه چپش باشـد، مهـه       « : بني رفته است، حكم آن چيست؟ حضرت فرمود         

چرا؟ مگر نگفيت هر عضوي آه در تن دو تا          : گفتم» .ديه بايد پرداخت شود   

ند از بيضه چپ به     براي اين آه فرز   «: است، نيم ديه دارد؟ فرمود    ) جفت(

 » .وجود مي آيد

 
 نسبت ديه يكسان نيست 

فرزند از بيضه چپ اسـت و چـون         «: امام صادق فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

بريده شود، دو سوم ديه بدان تعلق مي گريد و اگر بيضه راست باشد ، يك                

 » .سوم ديه

يـضه  آساني آه ناراحيت بيضه داشته باشند، به خصوص اگـر ب          : توضيح مؤلف 

طرف چپ ورم آرده و يا بي حس باشد و يا ضربه خورده باشد، صدمه اجيـاد                 

چنانچه ايـن گونـه افـراد       . شده باعث مي شود تا آن مرد بچه دار نشود         

زير بيضه هاي خود را زالو بيندازنـد و حجامـت آننـد، صـدمات عـصيب و                  

گرفتگي رگ و خون مردگي از اين ناحيه خارج مي شود و عمل اسپرم سـازي                

 . حت تر اجنام مي گريدرا

 اگر مي خواهيد فرزند مشا زيبا باشد 
آـسي آـه    «: از امام جعفر صادق روايت شده است آـه فرمـود          : حماسن برقي 

او صـاف و    ) مـين (خبـورد، آب آمـر      » بـه «ميـوه   ) قبل از صبحانه  (ناشتا  

» .پاآيزه است و به مهني علت آن بچه زيبا مي شود
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 » ودي«و » وذي«، »مذي«، »مين«ترشحات 
 

 مشخصات و ويژگيهاي اين ترشحات 
خارج مي  » آب مذي «و  » آلت مين «از آب مرد    : امام صادق فرمود  : االستبصار

آبي است آه بدن را سـست و بـي حـال مـي آنـد و بـزرگ                   » مين«اما  . شود

در اثـر شـهوت     » مـذي «اما  . مي باشد و در آن غسل اجنام مي شود        ) زياد(

» آب ودي «.) به غسل نيازي نيـست    ( چيزي مني باشد    خارج مي شود و در آن       

پس از خوردن   ) االدواء(» آب وذي «بعد از ادرار آردن خارج مي شود و ام          

 » .سرشري خارج مي شود و جز آن چيز ديگري نيست

در اثر بلند شدن آلت و مجع شدن متام اعضاي بدن و            » آب مين «: توضيح مؤلف 

ن به لرزش درمي آيد و چند مرتبـه         در اين حالت بد   . جهيدن خارج مي شود   

 . مجع و باز و بسته مي شود

در اثر شنيدن يا خواندن داستان و يا سخناني آه شهوت انگيز            » آب مذي «

خـود بـه    ) چند ساعت بعد از حتريك شدن نريوي جنـسي        (باشد، بعد از مدتي     

 . خود خارج مي شود و به رنگ ادرار و مهچون خلط و ترشح بيين مي باشد

آه بعد از ادرار آردن مي آيد و رنگ آن سفيد و شبيه به مـين                » ديآب و «

افرادي آه عمل استرباء را اجنام مي دهند، بيشرت         . ويل آمرت از مين مي باشد     

 . اوقات با انگشت مي توانند آن را مشاهد آنند

نام برده است، هم به معين      » االدواء«آه امام از آن به عنوان       » آب وذي «

، آه احتمـال مـي رود در افـراد          »سرشري خوردن «ست و هم    ا» بيمار بودن «

ناگفته مناند در موقع آمدن اين آب ها        . بيمار اين حالت بيشرت ديده شود     

. خارشي در داخل ختنه گاه احساس مي شود

 

مهچون آب بيين است » مذي«  
. سـئوال آـرد  » مذي« عمر بن حنظله از امام صادق درباره حكم: فروع آايف

» .نزد من به منزله ترشح آب بيين مي باشد «:امام فرمود

 
 » آب مذي«احكام 

آيا براي مذي بايـد     : از امام صادق پرسيدم   : زيد شحام گويد  : االستبصار

خري، لباست را بشوي، امـام شـست و شـوي بـدن             «: وضو بگريم؟ حضرت فرمود   

 » .واجب نيست؛ زيرا مذي به منزله ترشح بيين مي باشد

از امام موسي بن جعفر» علي بن يقطني«شده است آه در روايت ديگري نقل 
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اگـر از   «: وضو را ناقص و باطل مي آند؟ فرمـود        » مذي«آيا  : سئوال آرد 

 » .روي شهوت باشد، وضو را باطل مي آند

آب مذي نه از روي شهوت است و نـه دراز شـدن             «: مهچنني امام صادق فرمود   

لـذا نـه    . ه نزديكي آردن  آلت و نه بوسيدن و نه دست آشيدن به فرج و ن           

لباست را بشوي و نه بدنت را؛ مگـر آن آـه لبـاس و بـدنت آثيـف شـده                     

 » .باشد
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 چيزهايي آه قوه مجاع را زياد مي آند 
براي زياد شدن قوه مجاع، رعايت چيزها و آارها سبب حتريك و رغبت به اين عمـل                 

 : له مهم ترين آا عبارتند ازاز مج: مي شود

 

 آشيدن سرمه به چشم 
چشم را جال مي    ) سنگ سرمه (سرمه آشيدن   «: امام رضا فرمود  : مكارم االخالق 

و نـريوي بـاه را      . دهد و مژگان را مي روياند و دهان را خوشبو مي آند           

 » .مي افزايد

 » .سرمه آشيدن نريوي آميزش را زياد مي آند«:امام صادق فرمود 

 
 انه آردن موي سر ش

شانه آردن موي سر، مـرض وبـا را دور          «: رسول خدا فرمود  : ثواب االعمال 

 . مي آند، روزي و قوه مجاع مرد را زياد مي آند

 
 ! آفش سياه بر پاي نكنيد

وارد شدم، در حايل آـه   بر امام صادق: حنان بن سدير گويد: ثواب االعمال

تـو  :  آفش را ديد ، فرمـود        چون حضرت آن  . آفشي سياه رنگ درپاي داشتم    

 آيا مني داني چه زياني در آن است؟ ! را با آفش سياه چه آار؟

 : زيان آن در چيست: عرض آردم

نور چشم را آم آرده و اجياد غم و غصه و اندوه مي منايـد               «: حضرت فرمود 

. و موجب ضعيف شدن قوه مردي مي شود و در عني حال، لباس ستمكاران اسـت               

 » .وشيدن نعلني زرد رنگ، زيرا در آن سه خصلت استبر تو باد به پ

 آن سه خصلت آدامند؟ : پرسيد

است و قوه مجاع مـرد      شادي آور   . نور چشم را زياد مي آند     «: حضرت فرمود 

» . را زياد مي آند؛ به عالوه پوشاك پيغمربان است

 
 نعلني زرد رنگ 

 پاي بپوشد، در    آسي آه نعلني زرد بر    « : امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

 » .خوشحايل خواهد بود تا آن را آهنه منايد

زرد روشين آه   ...«:  از سوره مبارآه بقره نيز مؤيد اين مطلب است         69آيه  

 » .رنگش بينندگان را به وجد و سرور مي آورد

رنگ زرد و به طور آلي رنگ روشن پوشيدن و يا حميط را اين: توضيح مؤلف
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. و نشاط مي شود و قوه مجاع را زيـاد مـي آنـد              گونه آردن، موجب شادي      

لباس هاي تريه و سياه پوشيدن، باعث ضعف قوه مردي و ناراحيت اعصاب مـي               

 . شود

 
 خضاب آردن با حنا 

خضاب آردن مـؤمن    . حنا خضاب اسالم است   «: رسول خدا فرمود  : مكارم االخالق 

ايـد و   را زينت مي خبشد و دردسر را رفع مي آند و نور چـشم را مـي افز                 

 » .نريوي آميزش را زياد مي آند و ثواب را ده برابر مي آند

برمشا باد به هبرتين خضاب هـا، آـه بـه نـريوي آميـزش مـي                 «: مهچنني فرمود 

 » .افزايد و پوست را طراوت مي خبشد

بر مشا باد خضاب حنا، آه بر جواني و زيبايي          «: و در روايت ديگر فرمود    

 » . به مشا بر مالئكه مباهات مي منايدو قوه مجاع مي افزايد و خداوند

 
 خواص خضاب آردن 

خـضاب  : به حضرت رضا   عـرض آـردم        : حسن بن جهم مي گويد    : مكارم االخالق 

خـضاب آـرده ام؛     ) ومسـه (با حنا و آتم     ! آري«: آرده ايد؟ ايشان فرمود   

مگر مني داني آه اين آار سودي فراوان دارد، مهان گونـه آـه تـو دوسـت                  

ينت او را بيين، زن نيز دوست دارد در تـو مهـان زينـت را                داري در زن ز   

ببيند و زناني آه از دايره عفت بريون شدند و فاسد گشتند، بـه واسـطه                

» .آم توجهي شوهرانشان به آرايش و نظافت خود بوده است

 » .زن از تو مهان را ميل دارد آه تو از او ميل داري«: مهچنني فرمود

به آرايش و نظافت خود امهيت مني دهند زنان هـم           وقيت مردها   : توضيح مؤلف 

وقيت آه آسي آرايش مـي      . نسبت به آن بي امهيت هستند و از حمبت مي افتند          

آند، موجب جلب توجه مهسرش قرار مي گريد؛ به عنوان منونه، اگـر از عطـر                

 . استفاده آند، باعث حتريك شهوت طرف مقابل مي شود

نظافت و خود آرايي، عالقه و حمبـت را         سهل انگاري و بي توجهي به مسأله        

در نتيجـه منـشأ     . آم و مرد و زن را نسبت به يكديگر بي احساس مي آند            

نظافت آردن، شامل مـسواك زدن، شـانه آـردن مـو،            . بروز اختالف مي شود   

 . مي باشد...استعمال بوي خوش و استفاده از لباس متيز و آراسته و

ك روح است، انسان از اين زيبـايي        از آجنا آه زيبايي، به هر شكل، خورا       

ها نريو مي گريد ، غم و اندوه از او بر طرف مي شود، احساس آسالت و بي                  

حايل مني آند و ميدان قدرت فكرش وسعت مي يابد آه در نتيجه، آارها بـه                

. هبرتين شكل صورت مي گريد و رزق و روزي او فراوان مي شود
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 زن بدون خضاب نباشد 
زن مني بايست دسـت هـاي خـود را          «: امام حممد باقر فرمود   : قمكارم االخال 

بدون خضاب نگاه دارد، حيت اگر فقط دست خود را به حنا مبالد، و اگر چه                

 » .آن زن، مسن و پري باشد
 

 سه خصلت خضاب 
هيبـت بـه    : در خضاب سـه خـصلت اسـت       «: امام آاظم فرمود  : مكارم االخالق 

 » .زايش قوه مجاعهنگام جنگ، حمبوب شدن نزد زنان، اف

 

 موجب انس زنان 
اهبـت  ) رنـگ سـياه   (رنگ آـردن موهـا      «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

 » .خبشيدن نزد دمشنان و انس گرفنت نزد زنان مي باشد

 
 سبب پاآدامين زنان 

وارد شـدم در حـايل آـه         بر امام آاظم  : حسن بن جهم گويد   : مكارم االخالق 

رنـگ سـياه بـسته ايـد؟        ! فـدايت شـوم   : دمعرض آر . رنگ سياه بسته بود   

در خضاب پاداشي است، خضاب آردن و خود آرايي بر عفت زنان مي             «: فرمود

آن دسته از زناني عفت خود را رها مي آنند آـه شـوهران آـا                . افزايد

 » .خود را مني آرايند و ژوليده و آثيف مي مانند

 
 خضاب و پاداش فروان 

در حايل بر حضرت امام هادي وارد شدم آـه          : راوي مي گويد  : مكارم االخالق 

: خضاب آرده ايد؟ فرمـود    ! جامن فدايت : عرض آردم . تازه خضاب بسته بود     

خضاب را پاداش فراوان است، آيا مني داني آراسـنت مـرد بـر عفـت                ! آري«

يعين مرد چون خود را متيز و زيبا سـازد، مهـسر او بـه               (زنان مي افزايد    

 دوست داري وقيت به خانه مي روي، مهسر خويش را           آيا) ديگري رغبت مني آند   

. زن نيـز چـنني اسـت      «: حضرت فرمود ! نه: ژوليده و ناراسته ببيين؟ گفتم    

سليمان بن داوود، هزار زن در آاخ خود داشت آه سيصد تن عقدي و بقيـه                

 » .آنيز بودند و در هر شبانه روز به آا سر مي زد

 
 آثار حنا بسنت 

چـشم را روشـن     ) حنا بسنت (خضاب  « : رسول خدا فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

مي آند، موي سر را رشد مي دهد و بوي بـدن را خـوش مـي آنـد و موجـب                      

» .آرامش مهسر مي شود
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 استفاده از عطر 
استعمال بوي خوش و عطر زدن، عقـل را         «: امام صادق فرمود  : حبار االنوار 

 » .حمكم و قوه مجاع را زياد مي آند

 
 و افزايش نريوي بدن حجامت 
روايت است آه امام صـادق حجامـت آـرد و از آنيـز خـود                : مكارم االخالق 

پس از حجامت آردن فشار خون برطرف       «: سپس فرمود . خواست آه قند بياورد   

 » .مي شود و به نريوي بدن مي افزايد

 
 درمان هر درد 

 رنج مـي    پيامرب اآرم از هر دردي آه     «: امام حممد باقر فرمود   : طب االئمه 

 » .برد، به حجامت پناه مي آورد

 
 هبرتين روزها براي حجامت 

از انس بن مالك نقل شده است آه پيامرب  معموال هر ماه حجامت              : طب النيب 

مي آرد و براي اين آار، يكي از روزهاي هفدهم يا نوزدهم و يا بيست و                

 . يكم هر ماه را انتخاب مي منود
 

 حجامت از ناحيه آمر 
روايت شده آه پيامرب اگر در ناحيه آمر و ران احساس آـوفتگي             : يبطب الن 

 . و خستگي مي منود، از حمل آمر حجامت مي آرد

رسول خدا پانزده مهسر داشـت آـه دوازده نفـر از آـا را               : توضيح مؤلف 

از . دخول آرده و با سه نفر ديگر، قبل از وفات، نزديكـي نكـرده بـود               

 آرد و بدن او ضعيف مي شد، مهچـنني در منـاز             آجنا آه پيامرب بسيار مجاع مي     

شب خود از اول شب تا آخر شب در رآـوع و سـجده بـود، بنـابراين عمـل                    

: مي فرمايد » طب النيب «حجامت به پيامرب آرامش مي داد؛ چرا آه در آتاب           

طبق حتقيقات به عمل آمده، آساني آه       . شفاي هفتاد و دو بيماري مي باشد      

 از اجنام حجامت به سرعت انـزال نـشده و لـذت             زود انزال مي شوند، بعد    

حيت آساني آه هفته اي يك بار نزديكي مي آنند، بعد از            . بيشرتي مي برند  

اجنام حجامت، هر شب و يا شيب دو مرتبه مي تواننـد ايـن آـار را اجنـام                   

 . دهند
 

 حليم، مقوي و مؤثر 
 و آمي مجاع    يكي از پيامربان از سسيت بدن     «: امام صادق فرمود  : حماسن برقي 

خداوند به او فرمـود آـه بـراي ايـن آـار و              . آردن به خدا شكايت آرد    

» .تقويت بدن، حليم خبورد
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 شكايت از درد پشت و عالج آن 
رسول خدا بـه پروردگـارش از درد پـشت          «: امام صادق فرمود  : حماسن برقي 

 » .خبورد) حليم(خداوند به او فرمود آه گوشت دانه دار . شكايت آرد

پروردگارم مرا به خوردن حليم فرمـان داد تـا          «:  حديث ديگري فرمود   در

 » .پشتم نريومند شود و به پرستش پروردگارم توانا باشم
 

 ظريف حليم از هبشت 
خداوند منان از هبشت يك ظرف حلـيم بـه          «: امام صادق فرمود  : حماسن برقي 

د و  رسول خداهديه آرد آه دانه هاي گندمش در بستان هاي آـشت شـده بـو               

رسول گرامي اسالم آن را تناول منـود        . حورالعني آن را مالش داده بودند       

و نريوي چهل و چند مرد بدو افزوده شد و ايـن چيـزي بـود آـه خداونـد                    

 » .تبارك و تعايل خواست تا مايه شادي پيغمربش باشد

 
 نريوي چهل مرد 

گفـت  عمر بن خطاب حفـصه دخـرتش رفـت و           «: امام باقر فرمود  : حماسن برقي 

مانند مـردان ديگـر     : نريوي مردي رسول خدا چگونه است؟ حفصه پاسخ داد        :

است ، اما خداوند آن را براي پيغمربش نپسنديد و يك قدح حلـيم از گـل                 

هاي هبشيت برايش فرستاد و آن را خـورد و قـدرت چهـل و چنـد مـرد بـدو                     

 » .افزوده شد
 

 ديگي از آمسان 
رسول خدا از مناز خواندن و مجـاع        «: امام رضا فرمود  : عيون اخبارالرضا   

در مهني هنگام ديگـي از جانـب آمسـان بـر او             . آردن ضعيف و سست شده بود     

حضرت از غذاي درون آن ميل آرد و توان و نريوي چهل مـرد در               . فرود آمد 

 ».مشت و مجاع آردن بر وي افزوده شد و آن خوراك حليم بود

 
 گوشت ميش با شري 

هرگاه آسي در دل يا تن خويش احساس سسيت         «: مودامام صادق فر  : طب االئمه 

آرد، گوشت ميش را با شري خبورد آه خوراك متامي دردها و آفـت هـا را از                  

 » .بندهاي او به در آورد و تنش را نريو دهد و پشت او را حمكم سازد

 
 درمان سسيت بدن 

ود نوح پيامرب به پروردگارش از سسيت بدن خ       «: رسول خدا فرمود  : طب االئمه 

خدايش بدو وحي منود آه گوشـت را بـا شـري بپـزد و خبـورد و                  . شكايت آرد 

».فرمود آه من قوه و برآت را در آا ادم
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 از خواص شري 
نزد امام صادق بودم، مـردي آمـد و بـه آن            : راوي مي گويد  : حماسن برقي 

: حـضرت فرمـود   . من در تنم سسيت يافته ام     ! قربانت گردم : حضرت عرض آرد  

 » . بنوش آه گوشت را بروياند و استخوان را حمكم آندشري«

 
 ختم مرغ، پياز و زيتون 

هر آـس ختـم مـرغ و پيـاز و           «: امام موسي بن جعفر فرمود    : مكارم االخالق 

زيتون خبورد، نريوي آميزش او افزون گردد و هرگاه آسي گوشت را مهراه ختم              

 فرزندي آه نطفـه     يعين(» .مرغ ميل آند، استخوان فرزندش قوي و سترب شود        

 .) اش از اين غذا باشد

ديده مي شود آه افراد بلند قد و درشت هيكـل، پـدري قـد               : توضيح مؤلف 

آوتاه يا متوسط و الغر دارند، اما با خوردن اين نوع غـذاها قـوي تـر                 

 . شده اند
 

 گوشت و ختم مرغ 
ع را  گوشت مهراه با ختم مرغ، نريوي مجـا       : امام صادق فرمود  : دعائم االسالم   

» .افزايش مي دهد
 

 غذايي مناسب براي توانايي در آميزش 
جـامن  : يكي از اصحاب امام صادق به آن حضرت عرضـه داشـت           : مكارم االخالق 

من چند آنيز خريده ام، دستوري فرماييد آه بر آميزش قوي شـوم             ! فدايت

پياز را خرد آن و در روغن زيتون سرخ آن و ختم مرغ را              «: حضرت فرمود . 

ن و در ظريف بريز و بر آن منك بپاش و بر پياز و زيتون اضافه آـن و                   بشك

 » . خمتصري آن را بپز، بعد تناول آن

به دستورات آن حضرت عمل آردم و به آنچه مي خواستم توانا            : راوي گويد 

. گشتم

 

و نريوي چهل مرد » بــه«  
با صـفا   به خبوريد آه دل را      «: رسول بزرگوار اسالم فرمود   : مكارم االخالق 

خداوند هيچ پيامربي را نفرستاده مگر آن آـه بـه او از جانـب               . مي آند 

داده است و با خوردن آن نريوي چهل مرد بر او افزوده خواهـد              » به«هبشت  

 » .شد

 

 » به«افزايش قوه مردي با 
: امام صـادق بـه نقـل از امـري مؤمنـان امـام علـي فرمـود                 : طب االئمه 

 » .يد و ضعف را از بني مي بردبر قوه مرد مي افزا» به«خوردن«
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 » به«زيبايي فرزند از 
پـدر  «: امام صادق نگاهش به آودآي زيبا افتاد و فرمـود         : مكارم االخالق 

 » .خورده باشد» به«اين آودك بايد به هنگام مجاع، 

 
 اجنري تازه و خشك 

 اجنري تازه و خشك خبوريد آه بر نريوي مجاع        «: امام صادق فرمود  : حماسن برقي 

مي افزايد و بواسري را بر طرف مي آند و براي رفع رطوبت و درمان نقرس                

 » .سودمند است
 

 خوراك آدو با عدس 
هرآس آدو را با عدس خبورد، چون خـدا         «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

را ياد آند، در اثر آن، قلبش به رقت آيد، دلش نرم شود و گريه آند و                 

 » .ايش مي خبشدمهچنني نريوي مجاع را افز

 
 اثر پياز و افزايش نريوي مجاع 

پياز دهان را خوشبو مي آنـد و پـشت          «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

 » را حمكم مي سازد و پوست را نرم مي آند 

پياز دهان را خوشبو و لثه را حمكم مـي آنـد و             «: در روايت ديگري آمده   

 » . به نريوي مجاع مي افزايد

وي پياز نصف روز در دهان مي ماند، ويل بوي سري يك هفتـه              ب: توضيح مؤلف 

 مي رود و بـراي نزديكـي و بوسـيدن           با خوردن پياز بوي بد دهان از بني       

 . بايد دهان خوشبو باشد

 
 قاووت تر وقاووت خشك 

بـا روغـن،    ) آـاچي (خوردن سويق قاووت    «: امام صادق فرمود  : حماسن برقي 

كم، پوسـت را نـرم و قـوه مجـاع را            گوشت را مي روياند و استخوان را حم       

 » .زياد مي آند

چنانچه دانه هاي گندم، جو، آنجـد، ذرت و خنـود بـو داده              : توضيح مؤلف 

و دانـه   » قاووت تر «آاچي را   . شوند، براي زياد شدن قوه مجاع مفيد است       

 . گويند» قاووت خشك«بو داده را 

 
 » زنيان، گردو، آويشن و منك«معجون 
چهـار چيـز سـودمند اسـت و ضـرري           «: مام صـادق فرمـود    ا: مكارم االخالق 

زنيان، آويـشن، گـردو و      «: آن چيزها آدامند؟ فرمود   : پرسيدند» .ندارد

اگر مجع: سؤال شد» .منك؛ چنانچه با هم مجع شوند و يك جا خورده شوند
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زنيان و گردو، بواسري را خـوب مـي         «:  شوند چه اثري دارد؟ حضرت فرمود      

رد و رنگ پوست را نيكـو و معـده را زبـر و پـاك و                 آند و باد را مي ب     

اما آويشن و منك، بادها را از قلب مي راند و           . آليه ها را گرم مي آند     

عروق را باز مي آندو بلغم را مي سوزاند و ادرار را زياد مـي آنـد و                  

دهان را خوشبو مي منايد و معده را نرم مي سازد و بادهاي مـوذي و بـد                  

 » . قدرت جنسي را افزايش مي دهدرا از دهان مي برد و
 

 » سعد«خوشبويي دهان با 
شست و شوي دهان با سعد، دهان را متيـز          «: امام صادق فرمود  : خصال صدوق 

 . و خوشبو منوده و قوه مجاع را زياد مي آند

و شـست و شـوي دهـان،        » سعد«در اينجا منظور از استفاده      : توضيح مؤلف 

 . مزمزه آردن و خوردن آن مي باشد

 
 »  عسل لبين، اجندان و افتيمون«معجون 

امحد بن رياح املطلب از امام معصوم در مورد بيمـاري شـكم و              : طب االئمه 

و ريـشه   ) حـسن لبـه   (عسل لـبين    «: فرمودحضرت  . سؤال آرد ) سسيت آن (آمر  

ريـشه  . را هتيه آـن   ) دو مثقال (و افتيمون   ) از هر يك ده مثقال    (اجندان  

و آن را با حرير الك و صاف آـن، سـپس بـا              ) آسياب آن (اجندان را بكوب    

هنگامي داخل شدن به رختخـواب،      . افتيمون و بعد از آن با عسل خملوط آن        

خملـوط آـرده و سـپس آن را ميـل           ) ولرم(دو مثقال از آن را با آب گرم         

 » .آن

آه در بني عطاران امـروزي بـه ايـن          (عسل لبين يا حسن لبه      : توضيح مؤلف 

مغ گياهي است آه به صورت خشك مي باشد و رنگ آن            ص) اسم شناخته مي شود   

. سرخ شده نشان مي دهد

 
 خواص خوردن آندر 

، زيرا مـسح    »آندر«بر مشا باد به خوردن      « : فرمود رسول خدا   : طب النيب 

. مي آند حرارت قلب را، مانند انگشت آه مسح مي آند عرق را از پيشاني              

 و چـشم را جـال مـي دهـد و            مهچنني عقل را زياد و حافظه را قوي مي آنـد          

 . را حمكم مي آند) قوه باه(فراموشي را مي برد، و آمر 

 

 اسقنقور يا ماهي مسنقو 
به امام حسن عسگري نامه نوشـتم       : امحد بن اسحاق مي گويد    : مكارم االخالق 

آه به داروي قوه باه مي افزايند، سؤال آردم آه          » استنقور«و در مورد    

گال و دم دارد، جايز است؟ آن حضرت درآيا خوردن اين حيوان آه چن
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» .داشته باشد، اشكال ندارد) پولك(اگر فلس «:  پاسخ نوشتند

. معروف اسـت  » ماهي مسنقو «در اصطالح عطاران به     » استنقور«: توضيح مؤلف 

اين حيوان در مناطق گرمسريي، مانند آشور هاي حاشيه خليج فارس زنـدگي             

 . تأثري فراواني داردمي آند و در تقويت نريوي جنسي 
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11 
 

 چيزهايي آه موجب افزايش مين مي شود 
 

 رفع موهاي زايد بدن 
موهـاي  «: امام موسي بن جعفر  فرمـود      : من ال حيضر الفقيه و حليه املتقني      

ا موي بدن چون بلند مي شـود آب پـشت آمـر ر            . زايد بدن جنس و آثيف است     

، بندها را سست مي آنـد و ضـعف و           }فرزند به وجود مني آيد    {قطع مي آند    

را زياد و بـدن را قـوي مـي          ) مين(نوره آشيدن آب پشت     . تنبلي مي آورد  

 » .آند و بر پيه آليه افزوده و بدن را چاق مي آند

 
 شري و عسل 

آـسي آـه مـين او دگرگـون شـود،           «: امام موسي آاظم فرمـود    : حماسن برقي 

 » .ه مهراه با عسل سودش دهدشريتاز

شري تازه براي آسي آه مين او آم باشد، سودمند          «: مهچنني امام صادق فرمود   

 » .است
 

 پنري را شب ميل آنيد 
: حضرت فرمـود    . مردي از امام صادق درباره خواص پنري پرسيد       : فروع آايف 

وقت شام آن مرد نزد حضرت آمد و ديد سر سـفره او             ! دردي است بي درمان   

قربانت گردم، هنگام صبحانه در مورد پنري سؤال آـردم،          : گفت. نري است   پ

. فرمودي دردي بي درمان است، ويل اآنون آن را در سفره خودت مـي بيـنم               

هنگام صبح خوردن پنري زيان دارد، اما وقت شـام سـودمند            «: امام فرمود 

 » .است و آب مين را افزايش مي دهد
 

 بادجمان زياد خبوريد 
در فصلي آه خنل خرمـا را مـي بريـد،           «: امام صادق فرمود  : خالقمكارم اال 

بادجمان زياد خبوريد آه شفاي هر بيمـاري اسـت و آب و رنـگ را زيـاد و                   

» .مي افزايد) مين( عروق را نرم مي آند و به آب آمر 

 
 » بــه«اثر ميوة 

خبـورد، آب   » بـه «آسي آه ناشتا ميـوه      : امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

 » .رش را صاف و چهره او را زيبا مي آندآم

 . نه تنها مين، بلكه آب متام بدن را نيز صاف مي آند: توضيح مؤلف
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 انــار، افزايش مين و فرزند زيبا 
خوردن ميوه انار، آب آمر را افزايش مي        «: امام رضا فرمود  : حماسن برقي 

 » .دهد و بچه را زيبا مي آند

 
 خواص فراوان خربزه 

خربزه زياد خبوريد آه هيچ بيمـاري و        «: امام صادق فرمود  :  االخالق مكارم

ناراحيت را در پي ندارد، بلكه بر قوه باه و آب آمر مي افزايد، مثانه               

 » .را شست و شو مي دهد و سنگ مثانه را آب مي آند
 

 خواص معجزه آساي پياز 
 و اعـصاب    پياز درد را از بني مي برد      «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

را حمكم مي آند و بر آب آمر مي افزايد و به راه رفنت آمك مي آند و تب                   

 » .را از بني مي برد

 
 ختم مرغ مهراه با پياز 

از آمـي فرزنـد بـه ابواحلـسن         : عمر بن ابي حسنه مجال گويد     : حماسن برقي 

استغفار آن و ختـم مـرغ را مهـراه          «: حضرت فرمود . امام آاظم شكوه آردم   

 » .رپياز خبو

 
 افزايش فرزند با خوردن ختم مرغ 

پيغمربي از آمـي نـژاد امـت خـود بـه            « : امرياملؤمنني فرمود : حماسن برقي 

به آا امر آن آه ختـم مـرغ         : خداوند به او فرمود   . آفريدگار شكوه آرد  

 » .آنان به اين دستور عمل آردند و نژادشان افزوده شد. خبوردند

ر ختم مرغ خبوريد آه موجب افزايش فرزندان        بسيا«: مهچنني امام آاظم فرمود   

 » .مي شود

آسي آه فرزند نـدارد و آرزوي آن را دارد، بـسيار            «: امام صادق فرمود  

 » .ختم مرغ خبورد

 
 نان و ختم مرغ 

پيغمربي به خداوند از آمي نژاد امـت        «: امرياملؤمنني فرمود : مكارم االخالق 

ا فرمان بده آه نان را با       به آ : خداوند به او فرمود   . خويش شكوه آرد  

».ختم مرغ خبورند

 
 خنود پخته شده 

خنود پخته شده براي«: امام علي بن موسي الرضا فرمود: حماسن برقي
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» .ناراحيت آمر و تقويت آن نافع است

خنودچي نيز مهني حكم را دارد و خوردن آن براي ازدياد قـوه             : توضيح مؤلف 

 .آمر نافع است

 
 ر آن برگ آاسين و آثا

: سياري از امام صادق نقل مي آنـد آـه آن حـضرت فرمـود              : مكارم االخالق 

را زياد مي آند و سبب زيبايي فرزند مي شـود،           ) مين(برگ آاسين آب آمر     «

 » .را زياد مي آند) پسران(و چون گياهي گرم و ملني است، اوالد ذآور 
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) ايستايي و راستايي آلت مرد( در نعوظعوامل مؤثر  
 

 ! هويچ را فراموش نكنيد
به خدمت امـام صـادق رسـيدم، در         : مي گويد » داود فرقد «: مكارم االخالق 

از آن هويج به من بـده و        : فرمود. حايل آه در برابرش هويج اده بودند      

آيـا آنيـز    : حضرت پرسيد   . من دندان ندارم    ! آقا: گفتم! خود نيز خبور  

دستور بده آه برايت بپزد، سـپس آن را ميـل           : فرمود. آري: اري؟ گفتم د

» .آن آه در اثر آن آليه ها گرم مي شود و آلت مرد را ايستاده مي آند                

هويج موجب اميين از قولنج و بواسري شده و به آميزش آمك مي             : مهچنني فرمود 

 . آند
 

) زاهدي(خرماي خشك برني   
نامه اي به ابواحلسن امام رضا نوشـتم و         : دحسن بن مشون گوي   : حماسن برقي 

. در آن متذآر شدم آه يكي از ياران ما از ناتواني و سـسيت شـكوه دارد                

 » .خرماي برني را ناشتا خبورد«: امام در پاسخ نوشتند

: حـضرت بـه او فرمـود      . مهچنني شخص ديگري از خشكي مزاج شـكوه مـي آـرد           

وي ). جهـت يبوسـت   (» بنـوش خرماي برني را ناشتا ميل آن و روي آن آب           «

امـام  . چنني آرد و فربه شد، ويل رطوبت بر او چريه شد و از آن شكوه آرد               

وي چـنني   » خرماي برني را ناشتا خبور، ويل روي آن آب منـوش          «: رضا فرمود 

 . آرد و مزاجش معتدل شد

معـروف اسـت آـه      » خرماي زاهـدي  «خرماي خشك زرد رنگ مهان      : توضيح مؤلف 

اين خرما آرم معده را مي آـشد و دهـان را            . دن دارد احتياج به آب خور   

 . خوشبو و غذا را هضم مي آند و آلت را ايستاده مي آند

هر آس اين خرما را ناشتا خبورد، در آن روز سـحر            «: در روايت آمده است   

.»و سم به او اثر نكند

 
 آثار معجزه آساي خرماي برني 

جربئيل گـزارش داد از     «: رمودامرياملؤمنني علي از رسول خدا ف     : خصال صدوق 

خرماي برني آه بوي دهان را خوش مي آند و موجب پاك شـدن معـده، هـضم                  

مهچـنني  . مي شود ) آمر(غذا، ازدياد نريوي شنيدن و ديدن، و حمكم شدن پشت           

 » .شيطان را گيج و او را دور مي آند و فرد را به خدا نزديك مي سازد
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   باه و شهوتعوامل مؤثر در آم آردن قوه
 

 و خاصيت آن » سداب«خوردن 
خوردن سداب عقل را زياد مي آند و آب         «: امام رضا فرمود  : مكارم االخالق 

 » .آمر را تقليل مي دهد

 براي آن دسته از آساني آـه زيـاد جنـب شـده و از شـهوت                  :توضيح مؤلف 

 . بسيار اذيت مي شوند، خوردن آن نافع است
 

 موي بلند و روزه داري 
از : مردي نزد رسول خدا آمد و عرض آـرد        «: امام صادق فرمود  :  آايف فروع

. ويل چيزي ندارم آه ازدواج آنم       . عذب بودن به سوي مشا شكايت آورده ام       

موهاي بدنت را بلند نگاه دار و دائـم روزه بـاش ، بـا               «: حضرت فرمود 

 » .اين آار حرص و شهوت زن از تو مي رود

شنت موهاي بدن، فواصـل بيـشرت در آوتـاه          منظور از بلند دا   : توضيح مؤلف 

 . اگر چيدن مو اصال اجنام نگريد، موجب بيماري مي شود. آردن آن است
 

 اثر موي زياد در تقليل شهوت 
آسي آه موهاي بدنش زياد باشـد،       : امري املؤمنني علي فرمود   : مكارم االخالق 

 . شهوتش آم مي شود

 نـريوي مـرد را مـي گـريد و           موهاي بدن چنانچه زياد باشد،    : توضيح مؤلف 

باعث مي شود آه آن مرد يا بچه دار نشوند و يا فرزنداني آـه از آـا                  

 . به وجود مي آيند، مهه دخرت باشند

 
 خوردن سرآه با نان 

سرآه اگر به صورت مداوم مـصرف شـود،         «: امام صادق فرمود  : حبار االنوار 

)  بر طرف مي آند    گرفتگي قلب را  (صفراء را دفع، و قلب را زنده مي آند          

خوردن با نان، شهوت و ميل به مجاع را آـم مـي             . و آرم معده را مي آشد     

).سبب سرد آردن شهوت و قوة نريوي جنسي مي شود(آند 
 

 آم شدن ميزان شهوت 
موهاي زايد بـدن آـه از حـد معمـول           : امري املؤمنني فرمود  : مكارم االخالق 

 . زيادتر شود، شهوت را آم مي آند

موهاي زايد در مردان، موهاي سينه، شكم بني دوران و پاها: فتوضيح مؤل
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بعضي اعتقاد دارند آه زنان از موهاي پـر پـشت           .  و زير بغل مي باشد       

آساني آه سـينه    . سينه مردان بيشرت لذت مي برند آه اين تصوري غلط است          

هايشان پر مو است ، يا دير بچه دار مي شوند و يا اصـال بچـه دار منـي                    

د و اگر هم داراي فرزند بشوند، دخرت خواهد بود و اين گونه افراد،              شون

 . سست و تنبل هستند
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 استمناء و اثر خمرب آن بر جسم و روح 
 

 با يك جوان ) ع(برخورد امرياملؤمنني
علي حـضرت جـواني     در زمان خالفت امرياملؤمنني     : روايت شده است  : ضوء شهاب 

حضرت آن جوان را    . را ديد آه در گوشه اي خلوت مشغول عمل استمناء بود          

گرفت و با دستان مبارك خود آن قدر روي دستانش زد آه دسـت هـاي مـرد                  

سپس از خزانـه بيـت املـال        . جوان سرخ شد و اين گونه او را تنبيه منود         

 . پويل را مقرر آرد و براي او مهسري گرفت
 

 موم سه عمل مذ
سه دسته اند آه خداونـد بـا ايـشان          «:امام صادق فرمود    : مكارم االخالق 

سخن مني گويد و با نظر رمحت به ايشان مني نگرد و پاآشان نفرموده و بـر                 

آسي آه موي سفيدش را بكند تا منايش دهـد          ) 1: (ايشان عذاب دردناآي است   

عمـل  . ( آند آسي آه به وسيله عضو خود شهوتش را خارج        ) 2(آه جوان است،    

 » .آسي آه با او لواط آنند) 3(، و )استمناء
 

 استمناء از گناهان بزرگ است 
اين عمـل   «: فرمود. از امام صادق در مورد استمناء سؤال شد       : فروع آايف 

است، تا جايي آه نزديكي آردن بـا آنيـزان          ) و گناهان بزرگ  (از فواحش   

 » .هبرت از اين آار مي باشد

ايـن عمـل مهچـون ازدواج       «: است آه آن حضرت فرمود    در حديث ديگري آمده     

 » .آردن شخص با خودش مي باشد و براي او هيچ عملي نيست

مردي آـه بـا حيـوان       «: و باز هم از امام صادق نقل شده است آه فرمود          

نزديكي مي آند، يا استمناء مي آند، و يا هر عملي آه باعث شـود مـرد                 

 » . مي باشدبريزد، اين امر شبيه زنا آب شهوتش را

استمناء گناه بزرگي است آـه      «: مهچنني در روايت ديگري امام صادق فرمود      

خداوند در قرآن جميد از آن ي فرمود و عمل استمناء آنند مثل اين است               

اگر آسي را آه چنني آاري مي آند        . آه آن شخص با خودش ازدواج آرده است       

از آـدام آيـه     : آـرد راوي سـؤال    » .بشناسم، با او هم خوراك خنواهم شد      

از آيه آساني آه با غري از       «: قرآن حكم آن فهميده مي شود؟ حضرت فرمود       

: راوي پرسـيد  «مهسر و آنيزشان شهوت خود را دفع آنند، از جتاوزآارانند           

استمناء گناه بزرگي   «: گناه زنا بزرگ تر است يا استمناء؟ حضرت فرمود        

 » .است
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را ) رمحه اهللا عليـه   (يد آيه اهللا دستغيب     نوشته شه » گناهان آبريه «قسميت از   

آه در مورد مضرات جسمي و روحي استمناء آورده است آه ايشان هـم ايـن                

نقل آرده است،   ) 52 ايل   48صفحات  (» ناتواني هاي جنسي  «مطلب را از آتاب     

اين عمل مبتاليان را ضعيف مي آند، تـرس و بـي            «: به آن اشاره مي آنيم    

چـه بـسا    . هامت و درسيت از آنان سلب مـي شـود         حايل به بار مي آورد و ش      

چنـان  » جلـق «اشخاصي هستند آه در عنفوان جواني در اثر مبتال شدن بـه             

دچار ضعف قواي روحي و جسمي مي شوند آه معتادين به تريـاك و شـريه در                 

عمل غري طبيعي جنسي، يعين استمناء      . مقابل آنان شري نري به مشار مي آيند       

ط نزديكي آه با حواس پـنج گانـه دارد، در درجـه             يا جلق، از حلاظ رواب    

اول در چشم و گوش اثر مي گذارد؛ بدين معين آه ديد چشم را ضعيف آـرده                 

مهچـنني ايـن    . و حس سامعه را نيز تا اندازه قابل تـوجهي آـم مـي آنـد               

مبتاليان به طور مداوم صداي ناهنجاري در گوش خود احساس مي آننـد آـه               

 عالوه بر اينها حتليـل رفـنت قـواي جـسماني و             .بسيار ناراحت آننده است   

روحاني، آم شدن خون ، پريدگي رنگ ، نقصان قواي حافظه، الغري، ضـعف و               

سسيت زياده از حد، بـي اشـتهايي، آـج خلقـي، عـصبانيت، دوران سـر، و                  

هزاران آفت ديگر از بيماري هايي است آه گريبان مبتاليان بـه جلـق را               

 . خواهد گرفت

آه از حلاظ جسمي قوي هستند ممكن است قدري ديرتر بـه ايـن              البته آايي   

بيماري ها دچار شوند، ويل به هر حال عدم ابتالء به آا از حماالت است و                

از بـدخبيت هـاي     .  بايد بـه چـنني مـصاييب گرفتـار شـوند           خواه ناخواه مهه  

مبتاليان به جلق، يكي اين است آه قوه اراده آنان به آلي خمتل مي گردد               

ذا وقيت به عمل خود پي مي برند، آن قدر اراده ندارند آه بـه تـرك                 و ل 

پس اين آه مي گوييم استمناء از حلاظ روحي نيـز           . آردن آن اقدام منايند   

عمل استمناء، عـالوه بـر      . بي علت نيست  . قواي انسان را فرسوده مي آند     

ه مضرات روحي، از حلاظ جسمي نيز شخص را فرسوده مي آند؛ يعين غدد مرتشـح              

ازمجله غده سازنده مين اسـت آـه بـر اثـر            . داخلي را از آار مي اندازد     

جلق، رفته رفته آوچك شده و به صورت خنـودي در مـي آيـد و چـون در آن                    

صورت قادر به ساخنت مين نيست، شخص مبتال براي مهيشه از لذايذ جنسي حمروم              

 مي گردد و اگر به اين صورت از مردي نيفتد، بـه طـور قطـع بـه صـورت                   

ديگري مانند سرعت انزال، آندي انزال، سيالن مين، عدم نعوظ ، نعوظ بـي              

چه بسا ديده يا شنيده شده آه جوانان معتاد         . مبتال خواهد شد  ...دوام و 

به جلق در اندك مدتي دچار چنني حاليت گرديده اند آه به جاي ادرار خون               

 . از آا خارج مي شود

ت دچار مي شوند، ولو در سننيبايد دانست آه اشخاصي آه به اين حال
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 جواني، خطر مرگ در انتظار آا مي باشد، زيرا بدون احساس شـهواني و               

بدون اين آه لذتي بربند، بال انقطاع مين از آا دفع مي گردد و مهني امـر                 

اگـر  . باعث شده آه در حني راه رفنت دفعتًا زمني خبورند و از هـوش برونـد               

بزنيد، از هر ده نفر ديوانـه اي آـه در آجنـا             سري به تيمارستان هتران     

سكونت دارند ، نه نفر معتاد به جلق مي باشند؛ يعين بر اثر ابتالء بـه                

زيرا .استمناء آارشان به جنون آشيده و به گوشه تيمارستان افتاده اند          

عمل مذموم و ناپسند جلق در قواي دماغي تأثري زيادي دارد و وقيت قـواي               

بـدون  . ، مسلم است آه آارش به ديوانگي خواهد آشيد        دماغي شخص خمتل شد     

اغراق از هر ده نفر بيمار مسلويل آه در آسايشگاه خوابيده اند، چهـار              

. نفر به علت ابتالي به جلق به اين بيماري خطرناك دچـار گرديـده انـد               

اين ها ادعا نيست، بلكه حقيقيت است آه علما و دانـشمندان بـا چنـدين                

 . ن موفق شده اندسال جتربه به درك آ

 مكن، قوي بـاش تـا       دنياي امروز مي گويد خوب خبور، در هيچ امري افراط         

ويل معتادين به جلق چون اشتهاي خـوب خـوردن نـدارد و در              . بيمار نشوي 

امور جنسي، آن هم از راه غري طبيعي، افراط مي آننـد، ناچـار ضـعيف و                 

به آرات . مي باشندضعيف هستند براي ابتال به هر نوع بيماري مستعد  چون

ديده شده آه بعضي از مبتاليان به جلق بر اثر افراط در اين عمل به يك                

دارد، مبـتال   » ساديـسم «نوع بيماري جنون استمناء، آه شباهت زيادي به         

مي شوند و آن وقت حيت با مشاهده سگ و گربه هم بـه فكـر اسـتمناء مـي                    

ه هيچ مردي حيت پرشهوت     افتند و بالفاصله مشغول عمل مي شوند و از آجنا آ          

ترين اشخاص مني توانند بيش از پنج يا شش ماه از نريوي جنـسي خـود، آن                 

هم به صورتي آه مورد حبث ما است، هبره برداري آنند، لذا قواي تناسـلي               

آنان به آلي از آار مي افتد و يا به وضع دخلراشي به آغوش مـرگ پنـاه                  

ه جلق، آه به علت قـوي اجلثـه         ممكن است آه بعضي اشخاص مبتال ب      . مي برند 

بودن و يا از حلاظ مبتدي بودن در اين امر تاآنون بيمار نـشده انـد و                 

به مضار عمل ناپسند خود پي نربده باشند، مطاليب را آه در مـضرات جلـق                

اگر اين طور اسـت، چـرا مـا         : نوشتيم اغراق پنداشته و با خود بگويند      

اگر : ر جواب اين عده بايد گفت     د. تاآنون به اين بيماري مبتال نشده امي      

امروز مضار جلق گريبانگري مشا را نشده، علتش اين اسـت آـه قـوي اجلثـه                 

هستيد و يا تازه شروع به آار آرده ايد، و اال چنـدي ديگـر خـواه نـا                   

وانگهي ما ادعا نكرده امي آه هر آس يـك          . خواه سراغ مشا نيز خواهد آمد     

مـاري هـا يكبـاره او را احاطـه          هفته مبادرت با استمناء آرد، متام بي      

مثال ممكن است يك    . خواهد آرد؛ زيرا حاالت اندروني در اشخاص فرق مي آند         

نفر آه براي مدتي مبادرت به جلق آرد، در وهله اول فقط به سسيت اعصاب
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 يا اختالل حس سامعه يا ضعيف شدن حس سامعه يا ضعيف شدن حس باصره يـا                 

.  ساير بيماري ها يك يك به سراغ او بيايـد          سرگيجه مبتال شود، ويل بعداً    

 » .بنابراين جلق از نظر شرعي و عريف و به طور خالصه حرام و ناپسند است
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 در بيان مساحقه، لواط و مجاع از پشت 
 

 اشاره قرآن آرمي 
با دسـتش ايـن     «: از امام صادق سؤال شد در مورد آيه شريفه        : فروع آايف 

مراد اين اسـت آـه      «: حضرت فرمود . »چنني مسح آردن يكي از مشا ديگري را       

 » .زني با زن ديگر فرج خود را به مهديگر مبالند
 

 مساحقه و شديدترين عذاب ها 
زناني آه بـا يكـديگر      : زني خدمت حضرت صادق آمد و عرض آرد       : فروع آايف 

يكـصد  (حـد زنـا اسـت       «: مساحقه مي آنند، حدشان چيـست؟ امـام فرمـود         

، به راسيت چون قيامت شود آا را مي آورند و لباسهايي آه از              )تازيانه

آتش بريده شده بر تن آنان مي آنند و مقنعه هاي آتشني بـر سرشـان مـي                  

بندند و زير جامه هاي آتشني به بدنشان مي پوشانند و عمودهاي آتشني در              

اولني قومي  ! اي زن . ندازندجوفشان فرو مي آنند و آا را در جهنم مي ا          

آه مساحقه بني آا رواج يافت، قوم لوط بودند آه مردها به عمـل لـواط                

سرگرم شدند و زنان بي شوهر ماندند؛ پس به يكديدگر مشغول شدند، چنان             

آه مردان با هم مـشغول بودنـد و هنگـام نـزول غـذاب مهگـي بـه هالآـت                     

 » .رسيدند
 

 عفت، افضل عبادات 
عبادتي افضل تر از عفت شكم و عفت فـرج          «: مام باقر فرمود  ا: فروع آايف 

 » .نيست
 

 ! در يك بسرت خنوابند
دو زن در يك بسرت خنوابنـد، مگـر بـه           «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

مساحقه در زنان چون لواط در مردان اسـت و هـر            «: مهچنني فرمود . »ضرورت

 دو مرد بـه هـم  : فرمود  رسول خدا. زني آه چنني آاري آرد او را بكشيد

. نچسبند، مگر آن آه بني آـا جامـه اي فاصـله باشـد؛ هـم چـنني دو زن                   

خداوند ابنه اي ها را لعنت آرده و فرمـان داده اسـت آـه آـا را از                   

» .خانه برانيد

 
 مشمول لعنت خداوند 

ملعون است آسي«: ابوهريره نقل مي آند آه رسول خدا فرمود: طب النيب
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 » .سرش را از عقب مجاع آند آه با مه

خداوند نظر رمحت   «: مهچنني در سنن ابن ماجه آمده است آه رسول خدا فرمود          

 » .مني آند بر مردي آه از عقب با مهسرش مجاع آند
 

 عمل حرام 
از عقب نزديكي آردن مردان امتم      «: رسول خدا فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

 » .با زنان امتم حرام است
 

  زن لواط مرد و
خداونـد  «: از ابن عباس روايت شده است آه رسول خدا  فرمـود           : طب النيب 

تبارك و تعايل نظر مني آند به سوي مردي آه عمل دخول را از عقب با مرد                 

 » .اجنام دهد) لواط آردن(و يا زن 
 

 آفر نزد خداوند 
ده امـر   «: بزاء بن عازب روايت آرده است آه رسول خدا فرمود         : طب النيب 

قاتـل؛  : و بزرگ از اين امت است آه نزد خداوند آفر حساب مي شود            عظيم  

؛ و منـع آننـده      )آسي آه از عقب با زنش مجاع آند       (ساحر؛ جادوگر؛ ديوث    

در حايل آه مايل    (؛ آسي آه مبريد و حج نكند        )آسي آه وسعت مايل دارد    (زآات  

 ؛ شارب مخر؛ سخن چني آه باعث آشوب و فتنـه شـود؛ فروشـنده              )داشته باشد 

 . سالح به اهل جنگ؛ و آسي آه حمرم خود را به نكاح خويش درآورد
 

 شخص ملعون 
ملعـون  «: عقبه بن عامر از رسول خدا نقل مي آند آـه فرمـود            : طب النيب 

 » .است آسي آه با مهسرش از عقب دخول آند
 

 متعفن وارد جهنم مي شود 
هر آس بـا    «: رسول خدا در هنگام وفات فرمود     : ابن عباس گويد  : طب النيب 

مهسرش يا مردي و يا پسر بچه اي از عقب نزديكي آند، روز قيامت بوي او                

زننده و متعفن و مردم آزار است تا وقيت داخل آتش جهنم شود و خداونـد                

اجر و مزد ثوابش را باطل آرده و هيچ عملي از او پذيرفته منـي شـود و                  

 » .وددر تابوت آتش گذاشته شده و به ميخ هاي آتشي آشيده مي ش
 

 شهوت مؤمن و شهوت آافر 
خداوند شهوت مؤمن را در آمر و شهوت        «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

» .آافر را در مقعدش اده است

علت حرام بودن دخول از ناحيه مقعد و يا عمل لواط بـراي             : توضيح مؤلف 

اين است آه وقيت دخول صورت مي گريد و مين در آجنا رخيته مي شود، اوال
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مقعد حمل جناست و پر از ميكروب است و متـاس آلـت بـا ايـن قـسمت، سـبب                     

انتقال ميكروب از مقعد به آلت و جمراي بول مي شود؛ چرا آه مقعد قابل               

ضد عفوني آردن و اسرتليزه نيست، ثانيًا روده بزرگ آارش آـشيدن آب مـي               

وقـيت  . دباشد و آب و مواد آبكي غذا را مي آشد و تفاله را خارج مي آن               

مي آند روده آب را به خود جذب آرده و باعث شل شدن             ) شياف(آسي تنقيه   

روده و ختليه مدفوع مي گردد و اين آب جذب شده از طريق روده، آليـه و                 

آب وقيت وارد بدن بشود، جذب خون مي        . آبد و لوزاملعده را در بر مي گريد       

ه، آبــد و گــردد، امــا اگــر مــين وارد روده شــود و از آجنــا وارد آليــ

لوزاملعده گردد، به چيزي تبديل مني شود جز آن آه بيماري هـاي خطرنـاك               

 . را به وجود آورد) مثل ايدز(
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 زنان ) مهريـــه(در بيان صداق 
 

 علت قرار دادن مهريه 
علـت  . بر مردان پرداخت نفقه و آسوة زن واجب اسـت         : عيون اخبار الرضا  

قرار دادن مهريه و واجب گردانيدن آن بر مرد و نبودن آن بر زن، ايـن                

است آه زن به هنگام شوهر آردن خود را بر مـرد عرضـه مـي دارد و بـه                    

از . بيان ديگر مي فروشد و مرد با شرايط خاصي زن را خريداري مي آنـد              

 منـي   صورت) پرداخت وجه (بدون مثن   ) خريد و فروش  (آجنا آه بيع مثن و شراء       

 . گريد، ازدواج بدون مهريه هم مني تواند اجنام شود
 

 ندادن مهريه زن نزد خدا قابل خبشايش نيست 
بـه درسـيت آـه      «: امام صادق به نقل از رسـول خـدا فرمـود          : فروع آايف   

خداوند روز قيامت مهه گناهان بندگان خود را مي خبشد، جز مهريـه زنـان               

 » .ه باشدرا؛ چنانچه مرد آن را به زن نپرداخت
 

...زنا به حساب مي آيد، اگر  
آسي آه زني را «: فرمود محاد بن عثمان مي گويد آه امام صادق: فروع آايف

تزويج آند و براي او مهريه قرار دهد و نزد خودش اين را قرار دهد آه                

 » .مهر آن زن را نپردازد، عمل او مهانند زنا حساب مي شود
 

 ! به منزله دزد است
آسي آه براي زن مهريه اي را مقرر آنـد          «:  امام صادق فرمود   :فروع آايف 

 » .و نپردازد و وقت آن بگذرد، آن مرد در مقام سارق است
 

 آم يا زياد بودن مهريه توافقي است 
آنچه را آه مرد و زن      «: زراره از امام باقر نقل مي آند      : هتذيب االحكام 

 » .ا زياد باشد رسند، مي تواند آم يبه عنوان مهريه به توافق مي

 
 آم بودن ميزان مهريه موجب برآت است 

از برآت زن آمي مهريه و از شومي او         «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق 

 » .زيادي مهريه مي باشد

هبرتين زنان امت من آـساني هـستند        «: از رسول اآرم روايت شده آه فرمود      

 ».آه مهرشان آم تر و صورتشان زيبا تر است
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از مبارآي هاي زن، آمي نفقه و آسان زاييدن اوسـت           «: دق فرمود امام صا 

 » .و از شومي زن پرخرجي و سخت زايي اوست

اما شومي  .زن، چهارپا و خانه   : شومي در سه چيز است    «: امام صادق فرمود  

اما شومي چهار پا وشي و آم زايي        . زن مهريه زياد، و سخيت زاميان اوست      

 » . و بدي مهسايه هاي آن استاوست و اما شومي خانه، آوچكي

در باب شومي زن آه در اين روايت آمده و به مهريه زيـاد              : توضيح مؤلف 

هـاي   و سخيت زاميان اشاره آرده است، منونه هاي آن را امروزه بـه گونـه              

مصداق سخيت زاميان در اين زمـان، بـا اجنـام           . خمتلف مي توان مشاهده منود    

امـا  . معه ما فراوان ديده مي شـود      عمل سزارين تطبيق مي آند آه در جا       

زياد بودن ميزان مهريه آثـار و تبعـاتي را در جامعـه برجـاي خواهـد                 

 . گذاشت آه به طور خالصه به آن اشاره مي آنيم

ديده شده است بعضي از زناني آه مهريه شان زيـاد اسـت، زنـان قـانع،                 

 شاآر، قدرشناس، مطيع شوهر و به قول معروف اهـل زنـدگي نبـوده انـد؛               

زيرا مالك انتخاب آا در زمان ازدواج، دنيا دوسـيت و ظـواهر فريبنـده               

زندگي و به طور آلي ترجيح دادن امور مادي بر معنويت و اخالقيات بوده              

لذا آثار ناميموني را پـس از ازدواج در زنـدگي زناشـويي شـاهد               . است

نچـه  خواهند بود آه در بيشرت موارد به جدايي و طالق اجناميده است و چنا             

به مهان وضع تن داده اند، آمرت اوقات خوشي را در زندگي خود شاهد بوده               

زيرا بايد در اين باور بود هر عملي آه بـا مـالك هـاي معنـوي و                  . اند

اخالقي مهراه نبوده و با آا تضاد داشته باشـد، آثـار سـويي بـه بـار                  

 ميزاندر رواياتي آه از ائمه معصومني در مورد زياد بودن . خواهد آورد

مهريه به ما رسيده است، تبعات و اثراتي را بر مشرده اند آه اختـصارًا               

آم شدن رزق و روزي، قرض و بدهكاري، عسرت و تنگدسيت، بچه            : عبارتند از 

دار نشدن، در مضيقه و رنج و سخيت به سر بـردن، بيمـاري هـاي روحـي و                   

 . رواني، فرزنداني متزلزل و باالخره جدايي و طالق

فهميده هنگام ازدواج به ميزاني دارايي و ماديات مهـسر آينـده            يك دخرت   

خود اعتنايي ندارد و معيارهاي او براي انتخاب شـوهر، اخـالق، اميـان،              

بـديهي اسـت چـنني      . اصالت و تعهد در قبال زندگي و زن و فرزندان اسـت           

فردي از قراردادن مهريه سنگني و توقعات بيجاي مادي روي گردان اسـت و              

 .  قانع و شاآر است و چشم به برآات و نعمات ايزدي دارددر حقيقت

فرمـود  ) 7سوره ابـراهيم، آيـه   (چنان آه خداوند عز و جل در قرآن آرمي      

چنانچـه  {:» َلِئْن َشَكرُتم ال زيدنَُّكم و َلِئْن َآَفرُتم ِانَّ عـذابي َلـَشديد           «: است

ران نعمت آنيـد مهانـا      شاآر و سپاسگذار باشيد براي مشا افزامي و اگر آف         

}.عذاب من سخت است
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زن خوب ارزش مهريه سنگني را دارد، ويل چنني زني هيچ وقت مهريه را سنگني               

قرار مني دهد، اما زن بد و طماع و از خانواده دون صفت است آه در فكر                 

 . مهريه سنگني مي باشد

يـه را   در اينجا ذآر اين نكته الزم است آه مرد بايد توان پرداخـت مهر             

بنابراين مـي تـوان بـا قـرار دادن          . به صورت متام و آمال داشته باشد      

مهريه اي آم آه با معنويت و نيت خالص مهراه باشد، به تكليف عمل آـرد                

چه نيكو و پسنديده است آه دخرت مهريه خود را سفرهاي           . و اداي دين منود   

ر دهد يا به    زيارتي مانند حج بيت اهللا احلرام و زيارت عتبات عاليات قرا          

نام چهارده معصوم چهارده سكه طال مطالبه منايد آه در اين صـورت اغلـب               

هم مرد توان پرداخت آن را خواهد داشت، هم از برآات و الطاف خداوندي              

 هبره مند خواهند شد و ارآان يك زندگي معنوي و با صفا مهراه با صميميت              
 .و دوسيت را پايه گذاري منايند

 
 يه قبل از آميزش و عروسي ثواب پرداخت مهر

 ايشان از رسول خدا نقل      امام صادق از پدران بزرگوارش و     : مكارم االخالق 

هيچ مردي مهريه زن را قبـل از آميـزش و عروسـي             «: آرده اند آه فرمود   

ندهد، مگر آن آه خداوند بر هر ديناري ثواب آزاد آردن بنده اي را به               

ز عروسـي چگونـه اسـت؟ حـضرت         خبشش بعـد ا   : پرسيدند» .او عنايت فرمايد  

 ».اين امر از مودت و الفت به مشار مي آيد«: فرمود

 
 ! مهريه را دست باال نگرييد

زنان را سنگني و دسـت      ) مهريه(صداق  «: امري املؤمنني فرمود  : نوادر احلكمه 

 » .باال نگرييد، زيرا موجب عداوت و دمشين مي شود
 

 ندادن مهريه از آثيف ترين گناهان 
: آثيف ترين گناهان سه چيـز اسـت       «: امام جعفر صادق فرمود   : برقيحماسن  

نـدادن اجـرت    ) 2) (به طرز فجيع مهراه با شـكنجه      (آشتار چهارپايان   ) 1(

 » .عدول از پرداخت مهريه زنان) 3(آارگر و 
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 احكام و مسائل شرعي مجاع 
 

 احكامي در وجوب غسل 
مردي بـازنش آمـرت     : موسي الرضا سؤال شد   از امام علي بن     : هتذيب االحكام 

از مجاع عمل مي آند و آن زن مين مي ريزد، آياغـسل بـر او واجـب اسـت؟                    

 .آري: حضرت فرمود

مردي براي بازي به فرج زنش يا آنيـزش دسـت           :  از امام آاظم سؤال شد     -

نـه،  : مي آشد تا مين بريزد، آيا بر آا غسل واجب است يا نـه؟ فرمـود               

 . غسل بر او واجب است: فرمود. آري: وت فرو رخيته؟ گفتماما آيا به شه

چون زن و آنيز از شهوت به مجاع مين رخيت، مـرد بـا              :  امام صادق فرمود   -

 . او باشد يا نباشد، در خواب باشد يا بيداري، غسل بر او واجب است

زمن يا آنيزم از پشت به مـن        : به امام آاظم گفتم   :  حممد بن فضيل گويد    -

من به لو تكيه دادم تا در پشتم جبنبد و مين بريزد، آيا غـسل               چسبيد و   

چون شهوت آيد و آب فرو ريزد، غسل بر او          ! آري: بر او الزم است؟ فرمود    

 . واجب است
 

 براي هر بار مجاع غسل آنيد 
اگر مردي با مهسرش مجاع آرد و خواست آه بار ديگر هم مجاع             : مكارم االخالق 

 . يد غسل منايدآند، قبل از اين عمل با
 

 سؤاالتي در مورد مجاع 
اگر در حالت مجاع جامه از روي مـرد         : از امام آاظم سؤال شد    : فروع آايف 

اگر آسي  : سؤال شد . باآي نيست : و زن دور شود، چگونه است؟ امام فرمود       

 . اشكال ندارد: فرج زن را ببوسد، چطور است؟ فرمود

 عريان آنـد و بـه او نظـر          اگر آسي زن خود را    : از امام صادق سؤال شد    

مگر لذتي از اين بيشرت مي باشد و اگـر          «: منايد چگونه است؟ حضرت فرمود    

 خود نيز با فرج زن بازي آند، اشكال ندارد؛ اما به غـري              آسي با انگشت  

 . از اجزاي بدن خود، چيز ديگري در آن حمل وارد نكند

بـاآي  : رمـود مي تواند مرد در ميـان آب، مجـاع آنـد؟ ف           : مهچنني سؤال شد  

 . اشكال ندارد: آيا مجاع در محام جايز است؟ فرمود: پرسيدند. نيست
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 جدايي در اثر قادر نبودن بر مجاع 
زني آه مهسرش مني تواند با او       : ابو بصري از امام صادق پرسيد     : فروع آايف 

نزديكي آند و بر مجاع آردن قادر نيست، آيـا مـي تواننـد از هـم جـدا                   

يـك  «: و در حديث ديگـري فرمـود      . » بله، اگر زن خبواهد    «: شوند؟ فرمود 

سال منتظر باشد، اگر مشكل رفع نشد، بعد از آن جدا شوند و اگر دوسـت                

 » .داشت آه با او مباند
 

 بوسيدن دخرتان و پسران 
چون دخرت به شش سالگي رسـيد، ديگـر او را           «: امام صادق : مكارم االخالق   

 » .ت سالگي نبوسدزن نيز پسر را پس از هف. نبوسيد
 

 بوسيدن نوزاد و مهسر جماز است 
بوسيدن لب جايز نيست، مگر از لـب بچـه          «: امام صادق فرمود  : اصول آايف 

 » .نوزاد و از لب مهسر
 

 امتناع از بوسيدن دخرت پنج ساله 
در جملسي، دخرت خردسايل را در آغوش مي گرفتند و مـي            : من ال حيضره الفقيه   

چند سال دارد؟   : م رضا  رسيد، آن حضرت سؤال آرد       نوبت به اما  . بوسيدند

 . امام هشتم آن دخرت را از خود دور آردند. پنج سال: گفتند
 

 مباشرتي شبيه زنا 
مباشرت زن با دخرت شش ساله اش شبيه        «: امام صادق فرمود  : مكارم االخالق   

 » .زنا است

از امام  » امحد بن نعمان  «در روايت ديگري از مهان آتاب نقل شده است آه           

دخرتي شش ساله نزد من است آـه بـا او خويـشي و حمرمـي                : صادق سؤال آرد  

در دامن خـود منـشان و       «:  من است؟ حضرت فرمودند    ندارم، چه تكليفي بر   

» .او را مبوس

 
 جدا آردن بسرت آودآان 

 ساله شدند از هم جـدا  7آودآان را چون   «: نيب اآرم فرمود  : مكارم االخالق 

مهچنني امـام صـادق بـه       .  سالگي جدا باشد   6سيت آودآان در    خبوابانيد و باي  

بايد بسرت دو پسر و دخـرت، در سـن ده سـالگي             «: نقل از رسول خدا فرمود    

 » .جدا شود

 
 در ايام عادت ماهانه فقط آميزش نكنيد 

هنگامي آه زن حايض شد، آيا براي: از امام صادق سؤال شد: فروع آايف
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هر چيزي غـري از فـرج       «: حالل است؟ حضرت فرمود   مرد نزديكي آردن با زنش      

به درسيت آه زن وسيله خوشي و بازيچه مـرد          «: سپس فرمود » .اشكال ندارد 

 » .است
 

 آيفر مرد اخته اي آه عيبش را مي پوشاند 
مردي آه اخته باشد    «: مساعه نقل مي آند آه امام صادق فرمود       : فروع آايف 

 عيب را از مهسرش بپوشاند، بايد       و او اين  ) خايه هايش را آشيده باشند    (

آا را از هم جدا آنند و مهريـه زن را از مـرد بـستانند و پـشتش را                    

 » .، مهچنان آه عيبش را پوشانده است)تازيانه بزنند(رجنور آنند 
 

 وجوب رفع آردن موهاي زايد بدن 
هر مردي آه اميان به خدا و روز        «: رسول خدا فرمود  : من ال حيضره الفقيه     

و . مت دارد، بايد موهاي پشت زهار را زيادتر از چهـل روز نگـذارد             قيا

زني آه اميان به خداوند و روز قيامت داشته باشد، از بني بـردن موهـاي                

در روايت ديگر آمـده اسـت       » .زايد زهار را بيش از بيست روز ترك نكند        

. آه پيامرب اسالم موهاي پشت زهار و ميان پاها را دارو مي آشيد

 
 ز با دخرت باآره هفت رو

بـا دخـرت    )  مهـسر اول   با داشنت (مردي  : از امام صادق سؤال شد    : فروع آايف 

هفـت روز نـزد آن      « : باآره اي تزويج مي آند، وظيفه مرد چيست؟ فرمود        

 » .دخرت مباند

اگـر مهـسر    . بايد هفت شب پشت سر هم بـا او نزديكـي آنـد            : توضيح مؤلف 

 . ا را با زن دوم تقسيم آندديگري نيز دارد، بعد از هفت روز شب ه

 
 سه روز با زن دوم 

مردي داراي زن است و با زن ديگري        «: از امام صادق سؤال شد    : فروع آايف 

ازدواج مي آند، بعد از چنـد روز بـا مهـسر اول نزديكـي آنـد ؟ حـضرت                    

سه روز با زن دوم مباند و بعد از آن روزها را بـا مهـسر اول                 « : فرمود

 » .خود تقسيم آند
 

 رمت مقعد ح
حرمت مقعد، عظيم تـر از حرمـت فـرج زن           «: امام صادق فرمود  : فروع آايف 

اميت را هالك و نابود آرد      ) لواط(مهانا خداوند به خاطر حرمت مقعد       . است

» .آنان را هالك نكرد) زنا(و به خاطر حرمت فرج 
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 ؛ آثار فردي و اجتماعي )ازدواج موقت(متعه
 

 اج سفارش پيامرب به ازدو
ازدواج آنيد، ويل زنـا     «: پيامرب بزرگوار اسالم مي فرمايد    : مكارم االخالق 

 » .نكنيد

الزم به ذآر است منظور پيامرب ازدواج رمسي و دائمي باشـد،            : توضيح مؤلف 

ازدواج به هر صورت موجب جلوگريي از رواج فحـشا در           . خواه ازدواج موقت  

 . جامعه است
 

 حليت متعه در قرآن آرمي 
. از امام باقر درباره متعه سـؤال آـردم        : ابي بصري مي گويد   : آايففروع  

: خداوند تبارك و تعايل در قرآن آـرمي چـنني فرمـوده اسـت             «: حضرت فرمود 

َفما اسَتمَتعُتم ِبِه ِمْنهنَّ َفاُتو هنَّ ُاجور هنَّ َفريضه َفال جناح عَلـيُكم فيمـا               «

پـس هـر چنـد از       {) 24سوره نـساء، آيـه      (» ْلَفريضِهَتراضيُتم ِبِه ِمْن بعِد ا    

آامياب شديد، واجب است مزدهاي آنان را بديشان بدهيد و باآي بر  ايشان

 } .مشا نيست در آنچه پس از واجب بدان تراضي آنيد
 

 درباره متعه ) ع(تفسري آيه از امام صادق
سري قـول   در تفسري قمي نقل شده است آه امام صادق در تفـ           : وسائل الشيعه 

ما يْفَتِح اُهللا ِللنـاِس ِمـْن       « : خداوند عز و جل در قرآن آرمي آه مي فرمايد         

آنچه آه خداوند از رمحت خويش بـر مـردم          {) 2/فاطر  (» رحمٍه َفال ممِسَك َلها   

منظور از ايـن آيـه      : فرمود} بگشايد، بازدارنده و پرهيزي در آن نيست      

 .است) ازدواج موقت(شريفه، متعه 
 

 عه، سنت رسول خدا مت
متعه در قرآن نـازل شـده و سـنت رسـول            «: امام صادق فرمود  : فروع آايف 

 » .خداست و پيامرب اسالم آن را از اجرا آرده است
 

 تكميل آننده اميان 
يعين » .متعه مكمل اميان است   «: امام صادق مي فرمايد   : من ال حيضره الفقيه   

. تكميل آننده اميان فرد مؤمن است
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 !  شيعيان ما نيستاز
از شيعيان مـا نيـست آـسي آـه          «: امام صادق فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

 » .متعه را بر خودش حالل نشمارد
 

 منع متعه و تزويج زنا 
شنيدم آه از قول امري  از امام باقر: عبداله بن سليمان گويد: فروع آايف

 آسي جز آدم بد     اگر عمر بن خطاب متعه را منع مني آرد،        «: املؤمنني فرمود 

 » .خبت زنا مني آرد
 

 رضايت به متعه و خبشش گناهان 
در شب معراج، جربئيل بـر رسـول        «: امام صادق فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

هر زنـي آـه از   ! يا حممد: مي فرمايد خدا نازل گرديد و عرض آرد خداوند

 » .امت تو به ازدواج موقت راضي شود، من گناهان او را مي خبشم
 

 ليت متعه براي مسلمانان ح
خداوند هر گونه مـست آننـده اي        «: امام رضا فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

را بر امـت حـرام منـود، ولـيكن در عـوض آن متعـه را بـراي                   ) مسكرات(

 » .مسلمانان حالل آرد
 

 ازدواج موقت جامعه را از فساد جنات مي دهد 
ر عمر بن خطاب ازدواج     اگ«: از امام صادق نقل شده است     : نوائب الدهور   

 » .موقت را منع مني آرد، جامعه به فساد آشيده مني شد

از اين روايت نتيجه مي گريمي تا چه انـدازه ازدواج موقـت             : توضيح مؤلف 

ديده شده است آـه در بـني بعـضي از           . از فساد در جامعه جلوگريي مي آند      

ناراحـت و دل    مهسران آه اختالف خانوادگي بروز مي آند، مرد از مهسر خود            

شكسته مي شود و چون مني تواند زن را طالق بدهد و ضـمنًا امكـان ادامـه                  

ندارد، دچار نـاراحيت هـاي روحـي و          زندگي با او در صلح و آرامش وجود       

بنابراين براي رسيدن به آرامش به دوستان خود پنـاه          . رواني خواهد شد  

شند، آن شخص را    مي برد و چنانچه اين افراد به احنرافات اخالقي دچار با          

جمـالس فـسق و     : مانند خود به فساد هاي اخالقي و انواع منكرات از قبيل          

آلوده مـي   ...فجور، وقت گذراني با زنان فاسد و اعتياد به مواد خمدر و           

سازند تا شخص تأملات و ناراحيت هاي روحي و رواني خود را فراموش آـرده               

ن به اين گونه مفاسـد      و خأل آمبودها و ناآامي هاي خود را با پناه برد          

جربان منايد آه پرواضح است سراجنام آن افتادن بـه ورطـه سـقوط و هالآـت                 

مطاليب آه ذآر گرديد، فقط از جنبـه اختالفـات خـانوادگي و             . خواهد بود 

زن و شوهر است و مني تواند متام آن چيزي باشد آه مردان عدم تفاهم بني
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بـه عنـوان مثـال،      .  مي برند  احساس مي آنند و از آن رنج       آمبود آن را   

آسي آه آتش شهوت او را آزار مي دهد و ممكن است مهسر سـردمزاجي داشـته                 

باشد آه بر طرف آننده نيازهاي غريزي او نباشد ، اين امر مـي توانـد                

 . پاسخگوي نياز شديد وي باشد و از طالق و احنراف جلوگريي منايد

 مي باشد و از حلاظ مايل،       داق ديگر آن پسري است آه در موقعيت ازدواج        صم

مسائل خانوادگي، معضل اشتغال و مسكن و مواردي از اين دسـت، مـشكالتي              

دارد و شرايط ازدواج براي او ميسور نيست، چنانچه ازدواج موقت امـري             

جاافتاده و طبيعي باشد، نيمي از مسائل او حل خواهد شد و آن شخص بـا                

د رفع مشكالت خود بر مي آيد       آرامش روحي و فكري باز و بينشي روشن درصد        

 . و خداي ناخواسته به احنراف آشيده مني شود

پيشنهاد مي شود دخرتان و پسراني آه قصد ازدواج دارنـد، قبـل از عقـد                

دائم، صيغه متعه را براي مدتي خبوانند و در حني خواندن صيغه شرط آنند              

تند، بعد از اين مدت چنانچـه تفـاهم داشـ         . آه پرده بكارت دريده نشود    

. عقد دائم با مهريه را جاري آنند، در غري اين صورت از هم جـدا شـوند                

اين عمل بسيار هبرت و عاقالنه تر از روانه شدن به داگاه هاي خانواده و               

حل و فصل توأم با ناراحيت و مشاجره مي باشد آه ايتـًا نيـز بـه طـالق                   

 از معضالت و    به هر تقدير، ازدواج موقت راهگشاي بسياري      . خواهد اجناميد 

مشكالت جامعه است و جاي آن دارد آه متوليان امور، بـا در نظـر گـرفنت                 

 . متامي ابعاد آن راهي براي عملي شدن اين سنت اسالمي بيابند
 

 طعنه بر متعه و پاسخ دندان شكن 
پـس  . روزي عبداهللا بن زبري در مسجد سـخن مـي گفـت           : تفسري ابوالفتح رازي  

جاءنـا مـن سـلبا هللا       «: رد شـد و بـه وي گفـت        عبداهللا بن عبـاس از در وا      

و عبـداهللا، آـه در      } آسي آمد آه چشم هاي او را خداوند گرفته        {» ابصاره

ان اهللا سـلب ابـصارنا و       «: آخر عمر مكفوف شده بود، بشنيد و جـواب داد         

عبـداهللا،  . و بنشست } خداوند ما را چشم بسته و مشا را عقل        { » سلب بصريآم 

حديث متعه را نقـل آـرد و بـر آن طعنـه زد تـا                زبري را چون سخت آمد،      

بـر  : عبداهللا بـن عبـاس در پاسـخ وي گفـت          . عبداهللا ابن عباس آسر بياورد    

مـا  : چگونه؟ گفت : گفت. نكاحي طعنه مي زني آه تو از آن نكاح آمده اي          

مجاعيت بودمي در راهي، مادرت از پيش ما برافتاد، پدرت را رغبـت افتـاد               

د و او را صيغه متعه خواند به مـدتي معلـوم،            آه او را به زني در آور      

پس آبسنت شد و تو را بزاييد و تو از متعه زاده شـدي؛ نـشايد آـه بـر                    

! متعه طعنه زني
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 قول خدا و رسولش را رها نكنيم 
از عمـران بـن حـسني       : ابورجاء عطاردي مـي گويـد     : تفسري ابوالفتح رازي  

كم از آتاب خداوند آه فرود      آييت است حم  : گفت. درباره نكاح متعه پرسيدم   

و هـيچ آيـه اي فـرود        » َفما اسَتمَتعُتم ِبِه ِمْنهنَّ َفاُتو هنَّ ُاجـورهنَّ       «: آمد

نيامد آه اين را منسوخ آند و ما در عهد رسول خدا اين نكاح را اجنـام                 

پـس از آن    . مي دادمي و پيامرب فرمان يافت و ما را از اين آار ي نكرد             

 .  خود چيزي بگفت، ويل ما قول خدا و رسول او را رها نكنيممردي براي

 
 اعتقاد به امر خدا و سنت پيامرب 

دخرت عمومي آه صاحب امـوال زيـادي بـود          : مردي از قريش گويد   : فروع آايف 

اين نامه را براي تو نوشـته ام        : نامه اي بدين مضمون براي من فرستاد      

يده است آـه خداونـد متعـال        رغبت به مردان، بلكه به من رس       نه از جهت  

جزء سنت قرار داده و عمر بن        متعه را در قرآن آرمي حالل منوده و پيامرب          

پس من دوست دارم آه اطاعت آنم خدا را و اطاعت           . خطاب حرام آرده است     

آنم رسول خدا را و نافرماني و ناراحت آنم منع آننـده متعـه را؛ پـس                 

پس بـر او نوشـتم      :  قريشي گويد  مرد! قبول منا و با من ازدواج موقت آن       

آه صرب آند تا از موال و آقامي امام حممد باقر آسب تكليف منـامي و بـا او                   

. به مهني منظور نزد امام باقر رفتم و قضيه را نقـل آـردم               . مشورت آنم 

اجنام بده آه سالم و درود خداونـد بـر هـر دو مشـا               «: موال و آقامي فرمود   

 » .باد
 

 ول امام ششم روند حترمي متعه از ق
در اين آتاب رواييت را از امام صادق نقل آرده تا آجنـا             : نوائب الدهور 

يـك روز عمـر بـن خطـاب         «: آه امام درباره حرام آردن متعه مي فرمايد       

منزل خواهرش آمد و ديد بچه اي را بغل آرده و مشغول شـري دادن بـه او                  

 از بني دوران    :اين بچه را از آجا آورده اي؟ گفت       : مي باشد و سؤال آرد    

عمر . من به دنيا آمده و از سينه هامي شري مي خورد و فرزند خود من است               

بن خطاب از اين عمل و سخن ناراحت شد و در زماني غري از وقت منار مردم                 

متعـه در زمـان پيـامرب آزاد        ! ايها النـاس    : را به مسجد خواند و گفت     

 م آزاد بوده است، ويل    بوده، در زمان ابوبكر نيز آزاد بوده و تا االن ه          
از اين به بعد من ازدواج موقت را حرام مي آنم و چون بشنوم آـه آـسي                  

 . ازدواج موقت آرده است، با شالق خود به پيشاني او مي زمن

از بني آن مهه مجعيت، هيچ آس بلند نشد و اعرتاض نكـرد             : امام صادق فرمود  

» !آه چرا سنت پيامرب را حرام آردي
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 دانا و نادان متعه براي 
حـالل  ) ازدواج موقـت  (متعه  «: حضرت امام رضا فرمود   : من ال حيضره الفقيه   

نيست مگر براي آسي آه به آن آگاه و آشنا باشـد، و حـرام نيـست مگـر                   

 » .ي آسي آه جاهل و نادان باشدبرا
 مؤمن واقعي و اعرتاق به متعه 

 را نقل آرده    رواييت شيخ صدوق در آتاب خود از امام صادق       : صفات الشيعه 

هر آس به هفت چيز اعرتاف آند، مؤمن واقعي         «: است آه مضمون آن چنني است     

بيزاري از جبت و طاغوت، اقرار به واليت، اميان به رجعـت ، حرمـت               : است

 » .جري، مسح برخفني، حالل مشردن ازدواج موقت
 

 سفارش بر احياي سنت پيامرب 
« : فرمـود . متعـه سـؤال شـد     از امام صادق درباره     : من ال حيضره الفقيه   

مهانا دوست ندارم آه مسلماني از دنيا برود و سنيت از سـنت رسـول خـدا                 

» .برگردنش باقي مباند و آن امر را اجنام نداده باشد

 
 حالل بودن متعه تا زمان مرگ پيامرب 

حالل بود متعه و حالل آـرد رسـول         «: امام رضا فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

 » .كرد تا وقيت آه از دنيا رفتخدا، ويل حرام ن
 

...از هر قوم و قبيله اي آه باشد  
متعـه  ! امساعيل« : امام صادق پرسيد  : امساعيل جعفي گويد  : وسائل الشيعه 

. »متعه حج را مني گومي    «: فرمود. بله  : گفتم  » سال را اجنام داده اي ؟       

ه، با  بل: گفتم» متعه نساء را  «: پس چه چيز را مي گوييد؟ فرمود      : گفتم

متعه را اجنام بده به آنچه آـه        ! اي امساعيل «: فرمود. زني از اهل بربر   

 » .يافت آردي، حيت اگر اهل سنديه باشد
 

 استغفار مالئكه براي او تا روز قيامت 
نيست مردي آه متعه را اجنـام دهـد،         «: امام صادق فرمود  : وسائل الشيعه 

ب غسل جنابـت متعـه،      پس از آن غسل آند، مگر آن آه خداوند از قطرات آ           

هفتاد ملك را خلق آند آه تا روز قيامـت بـراي او اسـتغفار مناينـد و                  

 » .خمالفني آن را تا قيامت لعنت آنند
 

 امرياملؤمنني و متعه زن آويف 
از تفسري عياشي روايت آرده است آه امري املؤمنني زنـي از            : وسائل الشيعه 

. آوفه و از خاندان بين نشهل را متعه آرد
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 رهايي از فتنه زن بدنام 
: در آشف الغمه از حسن بن ظريف روايـت اسـت آـه گويـد              : وسائل الشيعه 

نامه نوشتم به سوي ابا حممد امام حسن عـسگري آـه مـدت سـه سـال اسـت                    

در . ازدواج موقت را ترك آرده ام ، ويل براي اجنام اين آار رغبـت دارم              

 من آرده انـد و دمل بـه         مهسايگي ما زني است آه وصف زيبايي او را براي         

سوي او رغبت آرده است ، اما او زني است آه با هر آس خبواهد زنا آنـد                  

پروا ندارد و هر دسيت آه به سوي او دراز شود آراهت مني آند و اين آـه                  

متعه با زن فاحشه خارج مي آند حرام را بـه           : ائمه معصومني فرموده اند   

 آنم ، آيا جماز هستم آـه بعـد          سوي حالل؛ با مشا درباره متعه مشاوره مي       

بـه درسـيت آـه      «: از سه سال متعه آنم؟ حضرت در جواب نامه برامي نوشـت           

. زنده آردي سنت رسول خدا را و آشيت بدعت منع آن را، پس اشكال نـدارد               

و ايـن آـه از      . اما تو را از اين زن فاحشه و زناآار پرهيز مي آـنم              

 متعه عمل حـرام را بـه حـالل          پدرامن حديث آردي، بله درست است، چرا آه       

ويل اين زن فاحشه و معروف به آبروريزي است و مي ترسـم             . تبديل مي آند  

پس من از آن زن گذشتم و متعـه         » .از اين آه تو را دچار بال و سخيت آند         

نكردم و يكي از مهسايگان و برادران ديين ، به نام شاذان بـن سـعد، او                 

 داد و حـاآم از آن مـرد غرامـت           را متعه آرد و آن زن به حاآم وقت خرب         

فهميدم آه به برآت فرمـايش      . گرفت و خداوند مرا از شر آن زن جنات داد         

 . موالمي ابا حممد از چه باليي در امان شدم
 

 مهراهي مؤمن با سه چيز 
مـزاج  : مؤمن با سه چيز مهراه اسـت      «: امام باقر فرمود  : خصال شيخ صدوق  

 . »با زنانآردن با برادران، مناز شب و متعه 
 

 متامي اعمال در متعه ثواب دارد 
براي متعه ثواب زيادي اسـت از       «: امام باقر فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

مجله اين آه پروردگار را خشنود مي آنـد و بـا منكـران آن خمالفـت مـي                   

سخين با آن زن گفته مني شود، مگر آن آه براي او حسنه نوشته شود               . منايد

سوي او، مگر آن آه براي او حسنهو دست مني آشد به 
 

در آغوش مي گريد و     (نوشته شود، هنگامي آه او را به سوي خود مي خواند            

پس هنگـامي آـه از جنابـت        . گناهانش آمرزيده مي شود   .) نزديكي مي آند  

متعه غسل مي آند، آمرزيده مي شود به قدر آنچه آه آب بر روي موهـايش                

: م به عدد و مشـاره موهـايش؟ فرمـود         پرسيد: راوي گويد » رخيته شده است،  

! بله
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 حيت براي يك بار 
: از مصابح املتجهد نقل شده است آه امـام صـادق فرمـود            : وسائل الشيعه 

به درسيت آه دوست ندارم مرد از دنيا برود مگر اين آه متعه منايد، حيت               «

 » .اگر يك بار هم شده باشد
 

 زنده آردن سنت معصومني 
به حـضور امـام صـادق رسـيدم ، آن           : د بن مسلم گويد   حمم: وسائل الشيعه 

خارج مني شوي   «: پس فرمود . خري: بر من متعه آرده اي؟ گفتم     : حضرت پرسيد 

 » .از دنيا، مگر آن آه سنت مرا زنده آين
 

 حترمي حج نساء و ازدواج موقت 
دو متعه در زمان رسول خـدا حـالل         : عمر بن خطاب گفت   : تفسري جممع البيان  

:  ي مي آنم و هر آس آه اجنام بدهد، آا را عقوبت مـي آـنم                بوده و من  

. »ازدواج موقت«و ديگري » حج نساء«يكي 
 

 متامي اعمال در متعه ثواب دارد 
براي متعه ثواب زيادي اسـت از       «: امام باقر فرمود  : من ال حيضره الفقيه   

مجله اين آه پروردگار را خشنود مي آنـد و بـا منكـران آن خمالفـت مـي                   

سخين با آن زن گفته مني شود، مگر آن آه براي او حسنه نوشته شود               . ايدمن

و دست مني آشد به سوي او، مگر آن آه براي او حسنه نوشته شود، هنگامي                

) در آغوش مي گريد و نزديكـي مـي آنـد          (آه او را به سوي خود مي خواند         

، پس هنگامي آه از جانب متعه غـسل مـي آنـد           . گناهانش آمرزيده مي شود   

» .آمرزيده مي شود به قدر آنچه آه آب بر روي موهايش رخيتـه شـده اسـت                

!بله: موهايش ؟ فرمود پرسيدم به عدد و مشاره: راوي گويد

  
 به ابو بصري ) ع(دستور امام صادق

: به حمضر امام صـادق وارد شـدم و فرمـود          : ابوبصري گويد : وسائل الشيعه 

خارج شده اي ، بر مـن متعـه         از آن روزي آه از خانه ات        ! اي ابا حممد  «

چون خرجي نداشتم و به مهني خاطر       : چرا؟ گفتم : نه فرمود : آرده اي؟ گفتم  

امام به غالمش امر آرد آه دينـاري بـه مـن بدهـد، سـپس                . آوتاهي آردم 

 » .به منزل نرو قبل از آن آه متعه آرده باشي« : فرمود
 

 حالل است تا روز قيامت 
هللا بن عمري ليثي نزد امام حممد باقر آمـد و           عبدا: زراره گويد : فروع آايف 

خداوند در«: سؤال آرد درباره متعه نساء چه مي گويي؟ آن حضرت فرمود
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 آتابش آن را حالل آرد و بر زبان رسول خدا جاري شد، پس حالل اسـت تـا                   

عمر بن خطاب هـم مثـل تـو ايـن           ! اي ابا جعفر  : روز قيامت، عبداهللا گفت   

پنـاه  « : امام فرمود .  آن را حرام و ي آرده است       گونه سخن مي گويد و    

مي برم به خدا از اين آه حالل باشد چيزي را آه عمـر بـن خطـاب حـرام                    

تو برگفته صاحبت باش و من بـر فرمـايش هـاي            «: سپس فرمود » .آرده است 

پس ياري آردن تو سست و بـي ارزش شـد اگـر بگـويي               . رسول خدا مي باشم   

 » .و باطل آردي آنچه صاحبت گفته استآنچه آه رسول خدا فرموده 

تو را شاد : آرد و گفت سپس عبداهللا بن عمري رو به امام باقر: زراره گويد

مي آند اين آه اجنام دهند زنان تو و دخرتان تو و خواهران تو و دخـرتان                 

امام باقر هنگامي آه او از زنش و        : گويد. عمو و عمه هايت اين عمل را      

 . د آرد، از او اعراض منوددخرتان و عمه هايش يا
 

 آثار معنوي و اجتماعي متعه 
از مجله آثار معنوي آن اين اسـت آـه          . ازدواج موقت فوايد بسياري دارد    

 . اميان را آامل مي آند و با دمشنان اهل بيت خمالفت مي منايد

متعه از جهات گوناگون مي تواند هبرتين راهكار و مناسـب تـرين عمـل در                

ايـام عـادت ماهانـه و حـاملگي و            هنگامي آـه زن در     :موارد ذيل باشد  

 . بسرت شود مريضي است و مرد مني تواند با او هم

اگر آسي مهسرش بد دهان و بي ادب و آزاردهنـده باشـد و مـرد توانـايي                  

استخالص از آزار و اذيت او را ندارد و ضمنًا به علت مسائل متعـدد، از                

 . را طالق دهدمجله رعايت حال فرزندان، مني تواند او 

آساني آه با مهسران خود اختالف پيدا آرده و گرفتـار دادگـاه خـانواده               

 جواني آه نريوي شهوت و غريزه     .شده اند و تا مدتي از مهسرشان جدا هستند        
جنسي بر آنان غلبه مي آند و بيم آن دارند آه به گناه و زنـا آلـوده                  

 .شوند

و بچه هايش خمـالف ازدواج      براي افرادي آه مهسرشان را از دست داده اند          

 .دوم هستند

مرداني آه داراي مشاغلي مانند رانندگي هستند، يا افرادي آه دائم در            

در شهرهاي ديگر به سر مي برند و        ...مأموريت هاي اداري و بازاريابي و     

 . از شهر و خانواده خود دور هستند

 از دسـت    براي مردان ساخلورده و زنان ميان سال و پري آه مهسران خـود را             

 .داده اند، مناسب است و باعث آرامش روحي آنان مي شود

زناني آه بيوه هستند و به داليلـي امكـان ازدواج دائـم ندارنـد و در                 

 . تأمني خمارج زندگي در عسرت و سخيت به سر مي برند

 
77



چنانچه فرهنگ متعه در جامعـه رواج پيـدا آنـد، بـسياري از مـشكالت و                 

ل خواهد بود و از رواج فساد و اعمال منايف عفـت            معضالت اجتماعي قابل ح   

 . جلوگريي مي شود

مردي آه از استطاعت مايل برخوردار اسـت و در مهـسايگي او زنـي فقـري و                  

خانواده اي بي پرست زندگي مي آنند، با اجنام ازدواج موقت، گذشـته از              

مي سرپرسيت و تأمني خمارج آن خانواده، احتياجات جنسي زن را نيز بر طرف              

اين عمل نزد خداوند متعال بسيار پاداش دارد و موجب زيـاد شـدن              . آند

 . رزق و روزي مرد مي شود

زني آه شوهرش را از دست داده يا طالق گرفته است، مهچنني مردي آه مهـسرش                

مرده يا از او جدا شده است، بـا اجنـام ازدواج موقـت مـي تواننـد در                   

 ديگر را درك آردند، مهدم و مونس      هنگام پريي و ناتواني و تنهايي، اگر مه       

يكديگر باشند و اگر اختالف سليقه و عقيده داشتند به راحيت مي تواننـد              

 . از هم جدا شوند

حـج و   (مردان با امياني هستند منازگزار و مسجدي و هيئيت و اهـل زيـارت               

و از  ) عتبات عاليات آـه در ايـن مـوارد گـاهي زيـاده روي مـي آننـد                 

رخوردارند و ديده شده است آه باني خمارج مـساجد و           توانايي مايل خوبي ب   

هيأت و اطعام مردم در مناسبت هاي خمتلف در ماههاي حمرم و صفر و رمضان               

اين اشخاص خري و نيكوآار مي توانند با اجنام ازدواج موقت و            . مي باشند 

به عهده گرفنت خمارج زندگي زنان بي سرپرست، از فقر و فـساد در جامعـه                

ند آه اين عمل به نوعي واجب تر و بسيار سازنده خواهد بـود              جلوگريي آن 

 . و موجبات خشنودي خداوند را فراهم مي سازد

از مهم ترين خواص ازدواج موقت اين است آه مردان و زنان را از اجنـام                

ديده شده اسـت آـساني آـه از         . آارهاي خالف و اعمال منايف باز مي دارد       

داليل گوناگون منـي تواننـد آن را بـروز          مهسران خود ناراحيت دارند و به       

دهند، از مسري صحيح و جاده زندگي خارج شده و با روي آوردن به اعتياد               

و خوردن مشروبات الكلي و فسق و فجور، سـعي در بازگردانـدن آسـايش و                

بديهي است آه سـراجنام چـنني افـرادي جـز           . آرامش روحي براي خود دارند    

 و روي گرداندن از دين و وظايف مذهيب و          افتادن در وادي ضاللت و گمراهي     

روي آوردن به مفاسدي از قبيل تبهكاري، آالهربداري، دزدي و خيانـت بـه              

ليكن ازدواج موقت مي تواند بازدارنده      . نواميس مردم، چيز ديگري نيست    

از آارهاي خالف عرف و شرع و نيز راهكار بسيار مناسيب در نگهداري فـرد               

 .  و فرد را از سقوط به ورطه ضاللت جنات خبشداز اين گونه مفاسد باشد

هيچ آس اميانش زياد مني شود، مگر آن آه حمبت او بـه             «: امام صادق فرمود  

» .زنان زياد باشد
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روي  مردي آه بـه ازدواج موقـت      . اين مسأله از نيازهاي عاطفي مرد است      

بت و  مي آورد، آسي است آه زن دوست مي باشد و روح اين مرد از مهر و حم                

عاطفه سري مني شود؛ چرا آه اگر تصور آنيم نياز نريوي جنـسي مـرد او را                 

به اين آار وا مي دارد ، با عمل نزديكي و آميزش با زن و زمـاني آـه                   

. نيـز در وي خـاموش خواهـد شـد          مين از او خارج مـي شـود، آتـش شـهوت           

بنابراين مردي آه اهل ازدواج موقت است، چون زنـان ديگـر را ديـده و                

ان را از جهات خمتلـف روحـي و جـسمي جتربـه آـرده و زن خـويش را از                     آن

ديگران شايسته تر يافته است، آن گاه مهسر قانوني خودش را از مهه زنان              

 . بيشرت دوست مي دارد

از خواص ديگر متعه اين است آه وقيت مرد مي تواند با دخـرت و زن بيـوه                  

ي آنـد و ايـن عمـل از         ازدواج موقت آند، ديگر با زنان شوهردار زنا من        

 . بروز فساد و ارتكاب زناي حمصنه جلوگريي خواهد آرد

خداوند هر مست آننده اي را بر امت خـود          « :امريمؤمنان امام علي فرمود   

 » .حرام آرد، ويل در عوض ازدواج موقت را حالل منود
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) ازدواج موقت(احكام متعه   
 

  گردن زن است وقت عده بر
: به امام رضا عرض آـردم     : يونس بن عبدالرمحان گويد   : من ال حيضره الفقيه   

چگونه است حكم زني آه ازدواج موقت آرده و وقت شرط آن در حـال گذشـنت                 

است و با مرد ديگري ازدواج موقت آند قبل از اين آه وقـت عـده آن زن                  

 و گناه آن بـراي      بر تو هيچ تكليفي نيست    «: به پايان رسد؟ حضرت فرمود    

 » .مهان زن مي باشد
 

 قول زن در متعه آايف است 
: به امام صادق عـرض آـردم      : فضل مويل حممد بن راشد گويد     : وسائل الشيعه 

با زني براي متعه ازدواج آردم و از دمل گذشـت آـه آن زن مهـسري دارد،                  

در اين  «: امام فرمود . تفتيش آردم و يافتم آه آن زن شوهري داشته است         

 » .اره تفتيش نكنب

در حديث ديگري چنني آمده است آه شخصي ازدواج موقت منوده و سؤال آـرده               

ايـن بـاره سـؤال      « : است آه آن زن مهسر دارد يا نه؟ امام صادق فرمود          

 » .نكن

از امـام   : در روايت ديگري نقل شده است آه حممد بن عبداهللا شعر مي گويد            

موقت آرده، ويل در دلش افتـاده       رضا سؤال آردم درباره مردي آه ازدواج        

براي او نيست و بايد ببيين و       « : حضرت فرمود . آه او را مهسري مي باشد       

سؤال آين با دليل و يافت شود آسي آه شهادت بدهد بر ايـن آـه ايـن زن                   

 » .مهسر ندارد

اين احاديث نشان مي دهد آسي آـه ازدواج موقـت مـي آنـد               : توضيح مؤلف 

ارد؛ چرا آه آسي ازدواج موقت مي آنـد يقينـًا           احتياج به سؤال آردن ند    

طالب اين آار مي باشد آه يا دخرت باآره اسـت و يـا زن بيـوه؛ واال زن                   

گرچه ممكـن اسـت زن شـوهردار خودفروشـي          . شوهر دار تن به صيغه مني دهد      

 موقت مني دهد، به اين علت آـه زنـا را            آند، ويل هيچ وقت تن به ازدواج      

د، ويل ازدواج موقت بايد نزد حمـضردار يـا عاقـد            خمفيانه اجنام خواهد دا   

. خوانده شود و يقينًا حاضر به اين آار مني شود

 
 در متعه حمدوديت تعداد نيست 

آيا مي شود در: به امام صادق عرض آردم: زراره مي گويد: فروع آايف
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در متعه مي تـواني بـا هـزار         « :متعه با چهار نفر ازدواج منود؟ فرمود      

يعين در حقيقت آـا     (» .اج آين آه آنان مهانند مستأجر مي باشند       نفر ازدو 

 » .را اجاره مي آين
 

 بر آنچه توافق شود جايز است 
روايت شده است آه علي بن رئاب گويـد         » قرب االسناد «در  : وسائل الشيعه 

حـالل اسـت و بـه       « : فرمـود . از امام صادق درباره متعه سؤال آردم        : 

 » . دينار جايز است بر آنچه آه توافق مي آننددرسيت آه در آن درهم و

اين حكم امروزه هم مصداق دارد و بر هر مقـدار پـول آـه               : توضيح مؤلف 

ماهي چهل يا پنچـاه هـزار تومـان         : مثال بگويد . توافق آنند جايز است     

 . خرجي به تو مي دهم و يا براي چند روز فالن قدر به تو پرداخت مي آنم
 

 دو شرط اصلي متعه 
متعه جايز مني باشـد مگـر بـه رعايـت دو            : امام صادق فرمود  : فروع آايف 

 » .يكي وقت و زمان مشخص و ديگري مهريه معلوم: امر
 

 حكم ازدواج موقت و مكرر 
مـردي  ! فـدايت شـوم   : به امام باقر عـرض آـرد      : زراره گويد : فروع آايف 

دواج ازدواج موقت مي آند و مدت آن مي گذرد، سپس مرد ديگري بـا او از               

مي آند و پس از آن ديگري با آن زن ازدواج موقت مي آند، آيا حالل است                 

بلـه،  : آه مرد اويل دوباره با آن زن ازدواج موقت آند؟ آن حضرت فرمود            

حالل است؛ چون اين زن آزاده نيست، بلكه مستأجر و به منزله آنيـز مـي                

 » .باشد

زن ازدواج موقت مـي     مردي مكررًا با يك     : و نيز در رواييت ديگر سؤال شد      

 » . ندارد از آنچه آه مي خواهداشكال«: آند، چگونه است؟ فرمود
 

 مقدار مهريه و مدت بايد تعيني شود 
از امام صـادق دربـاره چگـونگي        : امساعيل بن فضل هامشي گويد    : فروع آايف 

مهر املعلوم ايل اجل املعلوم؛ يعـين مهـر         «: حضرت فرمود . متعه سؤال آردم  

 . وقت تعيني شدهمشخص شده تا 

آن است آه مشخص مي آنند آه طول زمان صيغه          » اجل املعلوم «: توضيح مؤلف 

يك ساعت، چند ساعت ، يك روز ، چند روز ، يك هفتـه              (تا چه مدتي باشد     

آن است آه مـشخص آننـد در        » مهر العلوم   « . ) ، يك ماه و يا يك سال        

 . مدت تعيني شده چه مقدار بايد پرداخت شود 
 

  طالق از هم جدا مي شوند بدون
عده متعه چهل و پنج روز است ، مثل اين آه: زراره گويد: فروع آايف
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پس .  امام باقر به من نگاه مي آرد و به دستش چهل و پنج گره زده بود                

هنگامي آه وقت تعيني شده به امتام مي رسد، طرفني بدون طالق از هـم جـدا                 

 . مي شوند
 

 ت بچه در متعه براي زن اس
چنانچه زنـي   : از امام صادق پرسيدم   : حممد بن مسلم گويد   : وسائل الشيعه 

 در متعه پس از آميزش حامله شود، حكم آن چيست؟ 

 » .آن بچه براي زن مي باشد«: حضرت فرمود

يعين بچه متعلق به زن مي باشـد و مـرد در قبـال آن هـيچ                 : توضيح مؤلف 

 . گونه مسئولييت ندارد
 

 شد هر مدتي مي تواند با
آيا جماز است آه مـرد      : به امام باقر عرض آردم    : زراره گويد : فروع آايف 

يك ساعت و   : زني را به مدت يك ساعت يا دو ساعت متعه آند؟ حضرت فرمود            

چه يك روز باشـد     . يا دو ساعت تفاوتي ندارد، ليكن مهرش بايد بپردازد        

» .چه دو روز يا شب، و شبيه آن

 
  ميزان مهريه و رضايت دو طرف

ميزان مهريـه   : آردم از امام صادق سؤال   : حممد بن مسلم گويد   : فروع آايف 

آنچه را آه معني شده باشد و طـرف         : در متعه چقدر مي باشد؟ حضرت فرمود      

 » .آن نيز راضي باشد

 
 مدت زمان عده در متعه 

مدت زمان عده متعه    «: امام رضا به نقل از امام باقر فرمود       : فروع آايف 

 » .است، ويل احتياط در آن است آه چهل و پنج شب باشدچهل و پنج روز 
 

 هنگامي آه وقت متعه به سر رسيد 
سـؤال آـردم چگونـه     از امـام صـادق  : هشام بن سامل گويد: وسائل الشيعه

مهـسر  (تزويج منـودم تـو را       : مي گويي «: ازدواج موقت آنم ؟ حضرت فرمود     

پس وقيت مـدت آن     . همبه چنني و چنان روز و به چنني و چنان در          ) خود آردم 

 » .گذشت طالق در شرط آن است و عده آن بر عهده تو نيست

 
 زن آزاده مؤمنه دوست داشتين تر است 

از امام رضا سؤال آـردم آيـا        : حسن التفليسي گويد  : من ال حيضره الفقيه   

».متعه زن آزاده مؤمنه، نزد من دوست داشتين تر و حرمتش بزرگ تر است«

ن مسلمان و مؤمنه هست، ديگر احتياجي به زن يهوديوقيت ز: توضيح مؤلف
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و نصراني نيست، ويل در جايي آه زن مؤمنه و مسلمان متعه منـي شـود مـي                  

 . متعه آرد) زردتشيت(توان زن يهودي و نصراني و حيت جموسي
 

 متعه زن فاجره و مشهوره 
دم آيا  از ابواحلسن امام رضا سؤال آر     : حممد بن فضيل مي گويد    : فروع آايف 

هنگامي آه  «: مرد مي تواند زن زيباي فاجره را متعه آند ؟ حضرت فرمود           

 » .مشهوره به زنا بود، با وي نه متعه نكن و نه ازدواج دائم

اين در صورتي است آه آن زن در حمل زندگي اين شخص نباشد،             : توضيح مؤلف 

 در  چرا آه سبب مي شود اهل آن حمل پي به آار اين شـخص بربنـد، ويل اگـر                  

چنـان آـه در حـديث       . جايي دورتر از حمل زندگي او باشد، اشكال نـدارد         

 . ديگري آه در مهني زمينه خواهد آمد، بدان اشاره مي شود

 
 تزويج زنان فاسق 

از امام موسي بن جعفر پرسـيدم آـه         : علي بن يقطني گويد   : وسائل الشيعه 

آيا :  آردم سؤال. فاسق مي باشند  : زنان اهل مدينه چگونه هستند؟ فرمود     

 » .بله، مي شود متعه آرد«: مي شود آنان را تزويج آرد؟ فرمود
 

 نه طالق الزم است و نه ارث مي برد 
در متعـه آـردن حمـدوديت در چهـار زن           « : امام باقر فرمـود   : فروع آايف 

به درسيت آـه    . نيست، براي آن آه نه طالق داده مي شود و نه ارث مي برد             

 » . باشدزن در متعه مثل مستأجر مي
 

 تبديل عمل حرام به حالل 
در : به امام صادق عـرض آـردم      : اسحاق بن جريد مي گويد    : وسائل الشيعه 

مي باشد، آيا حالل است آه او را متعه آـنم؟           ) فاحشه(آوفه زني معروفه    

خري، بر نيفراشته آه مبادا     : آيا پري را برافراشته است؟ گفتم     : فرمود

با او خوب   ) متعه(ازدواج موقت   : فرمود. دحاآم از آار او را ممانعت آن      

سپس به سوي غالمان خود ميل آرد و رازي را به آـا             : اسحاق گويد » .است

حضرت چه مطلـيب    : من يكي از غالمان را مالقات آردم و از او پرسيدم          : گفت

اگر پرچم نيز برافراشته باشد، مهم      : فرمود: را بر مشا فرمود؟ غالم گفت     

 » . خارج مي آند عمل حرام را به سوي حاللنيست؛ به درسيت آه
 

 ابتدا به شرط عمل آنيد 
هنگـامي آـه بـراي زن       «: امام صادق فرمـود   : ابن بكري گويد  : فروع آايف   

صيغه عقد جاري شد و او به شرط هاي متعه راضي گرديد، ازدواج واجب مي               

گرپس ا. آين، اول به شرط خود عمل آن) آميزش(پس اگر خواسيت آاري . شود
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 اجازه داد، تو جماز هسيت و اگر اجازه نداد، تو جماز نيسيت آـاري اجنـام                 

 ».دهي؛ قبل از اين آه به شرط و تعهد خود عمل منايي
 

 آمرتين چيز در شرط متعه 
آمرتين چيـزي   : آردم از امام صادق سؤال   : راوي گويد : من ال حيضره الفقيه   

دو آف گندم است و بـه        « :آه مرد به متعه تزويج مي آند، چيست؟ فرمود        

َزوجيين َنْفِسِك مْتعه علي ِآتاِب اِهللا و سنَِّه َنِبيِه ِنكاحًا َغير           «: آن زن مي گويد   

ِسفاٍح علي َاْن ال ِارِثِك و ال َترثيين و ال ُاْطِلب وَلِدِك ِايل َاجٍل مسمي َفِاْن بدَأ يل                  

تو را مهسر خودم قرار دادم و متعه آردم بر آتاب            {:يعين. »َزدِتِك و َزدَتين  

خدا و سنت پيامرب ، غري از عمل زنا، و براي آن نه تو ارثي از مـن مـي                    

بري و نه من از تو، و نه از من خبواه آه فرزند بياوري، تا وقـت معـني                   

 } .شده، و اگر خبواهي دوباره شروع آين من هم شروع خواهم آرد
 

 مبهم فرجام متعه به صورت 
آيا مي  : به امام صادق عرض آردم    : هشام بن سامل مي گويد    : وسائل الشيعه 

بـراي تـو خيلـي      «: توامن به صورت مبهم يك بار تزويج آنم؟ حضرت فرمود         

سخت مي شود؛ او ارث مي برد و تو هم ارث مي بري و جماز نيسيت آه او را                   

ايد دو شاهد   طالق بدهي، مگر اين آه آن زن از حيض پاك شود و خودت هم ب              

 » .هم داشته باشي

 خداوند خري دهد، پس من چگونه ازدواج موقت آنم؟ : گفتم

روزهاي مشرده شده را مشخص آن به مقدار آنچه آـه هـر دو              «: حضرت فرمود 

پس هنگامي آه روزهاي آن گذشت، طالق در شـرط آن اسـت و              . راضي مي شويد  

 » .نه نفقه و نه عده آن زن بر تو حساب مي شود
 

  عادت ماهانه عده متام مي شود با
از امـام صـادق دربـاره حـديث         : وسائل الشيعه عبداهللا بن عمرو مي گويد      

چهـل  «: متعه سؤال آردم و پرسيدم عده متعه چه زماني است؟ حضرت فرمود           

و پنج روز است يا اين آه بايد زن حيض را ببيند، آن گاه وقت عده متام                 

 » .مي شود

 
 دود نيست دفعات متعه با يك زن حم

روايت شده است آه علـي بـن جعفـر از           » قرب االسناد «در  : وسائل الشيعه 

برادر خود موسي بن جعفر سؤال آرد در مورد مردي آه زني را بـه متعـه                 

مقدار مي توانـد بـا او نزديكـي آنـد و از تـزويج                تزويج مي آند، چه   

 » .هر قدر آه متايل دارد« : حضرت فرمود. برگردد

ين مردي آه زني را متعه آرده و مدت زمان آن به امتاميع: توضيح مؤلف
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 . رسيده و دوباره مي خواهد متعه آند، جايز است و دفعات آن حمدود نيست
 

 متعه بدون شاهد و مدرك چه صورتي دارد؟ 
روايت شده است آه علـي بـن جعفـر از           » قرب االسناد «در  : وسايل الشيعه 

آيا صـالح اسـت آـه مـردي         : ال آرد برادر بزرگوار خود موسي بن جعفر سؤ      

چنانچـه در ميـان     «: بدون شاهد و مدرك به متعـه تـزويج آنـد؟ فرمـود            

 » .مسلمانان و مؤمنان باشد، اشكال ندارد

برشخص مؤمن باآي نيست آه شاهد نگريد ؛ اما براي اين آـه             : توضيح مؤلف 

 . دچار مشكل نشود، هبرت است از دفاتر رمسي ازدواج، صيغه نامه بگريد
 

 حكم زني آه در متعه ديگري بوده است 
نامه اي به حمضر امـام      : از ابن شبيب روايت است آه مي گويد       : فروع آايف 

رضا نوشتم و سؤال آردم در مورد مردي آه به متعه اي با مهـر مـشخص و                  

وقت معني تزويج مي آند و مقداري از مهرش مي دهد و پرداخت البـاقي آن                

ا او نزديكي مـي آنـد و قبـل از ايـن آـه               پس ب . را به عقب مي اندازد    

الباقي مهرش را بپردازد، متوجه مي شـود آـه آن زن مهـسر ديگـري نيـز                  

آيا جايز است الباقي مهـرش را نگـه دارد؟ امـام رضـا در               . داشته است 

چيزي را بدو اعطا مكن، آه مهانـا خـدا را بـه خـشم آورده                : پاسخ نوشت 

 » .است

 مورد زني است آه در قيد متعـه شـخص           مضمون اين روايت در   : توضيح مؤلف 

ديگري بوده و وقت متعه و عده اش متام نـشده اسـت و خـود را بـه مـرد                     

. ديگري متعه منوده است
 

 ويل و شهود الزم نيست 
مـرد  « : عمربن اذيه از امام صادق نقل آرده است آه فرمـود          : فروع آايف 

بـه متعـه دارد     مي تواند چهار زن دائم بگريد و به هر تعدادي آه متايل             

» .اجنام دهد، آه در متعه ويل يا شهود الزم نيست
 

 تقسيم مهريه در مدت متعه 
زنـي را بـه     : به امام صادق عرض آـردم     : عمر بن حنظله گويد   : فروع آايف 

مدت يك ماه تزويج آردم، اما آن زن ابتدا مهرش را از من مي خواهـد و                 

: حـضرت فرمـود   . هـا آنـد   من مي ترسم ختلف منايد و قبل از يك ماه مرا ر           

جماز هسيت مهريه اش را به اندازه بدهي تا وقت متام شدن شرط نـزد خـود                 «

اگر زماني  « : و در روايت ديگري فرموده است     » .نگاه داري آه ختلف نكند    

آه مهريه اش را طلب آرد، نيمي از ماه گذشته بود، پس نـصف مهريـه را                 

د، به مقدار يك سوم ماهيك ماه سپري شده بو از بده و چنانچه يك سوم
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شرط به امتام رسـيد، بقيـه را يكجـا پرداخـت       را بده ، تا وقيت آه مدت

 » .آن
 

 شرط افزودن بر زمان متعه 
هنگامي آه وقت «: فرمود امام حممد باقر: زراره گويد: من ال حيضره الفقيه

با متعه متام شود، بدون طالق از هم جدا مي شوند پس اگر خبواهند دوباره               

مهديگر متعه را ادامه دهند، مرد ناچار است آه مهريه را معلـوم آنـد؛               

 » .خواه آم باشد ، خواه زياد
 

 نگاه داشنت مهريه در زمان عادت ماهانه 
زنـي  : به امام صادق عرض آردم    : عمر بن حنظله گويد   : من ال حيضره الفقيه   

از يك ماه   را به مدت يك ماه با مهريه اي معلوم تزويج آردم، پس قسميت              

آيـا مقـدار    .آه گذشت، او ناراحت است و مني شود بـا او نزديكـي آـرد                

حبس آـن و نگـاه دار       «: مانده از يك ماه بر عهده من است؟ حضرت فرمود         

مهريه اش را به انـدازه اي آـه خـودش را از تـو دريـغ آـرده اسـت و                      

وقـت  (نگذاشته با او نزديكي آين، مگر از روزهايي آه در عادت ماهانـه              

 » .بوده است) ديدن حيض
 

 متعه به مقدار مسافت تعيني شده 
مردي زني را تـزويج مـي آنـد بـه           : از امام صادق سؤال شد    : فروع آايف   

: اندازه مسافت يك راه تعيني شده از مبدأ تا مقصد، چگونه است؟ فرمـود             

اشكال ندارد، ويل هنگامي آه مسافت متام شد، بايد صورتش را برگردانـد             «

 ) يعين طالق صورت مي گريد (» . ن نگاه نكند به آن زو
 

 متعه با خواهر زن حرام است 
مـردي  : از امام رضا سؤال آـردم     : حممد بن ابي بصر گويد    : وسائل الشيعه 

مهسر دائمي دارد، آيا مي تواند خـواهر زن خـود را متعـه آنـد؟ حـضرت                  

 » .خري، مني شود«: فرمود
 

 عمل آميزش و فراموشي شرط متعه 
مردي دخول بـر دخـرتي      : از امام صادق سؤال آردم    : مساعه گويد : ايففروع آ 

متعه مي آند و فراموش آرده است آه عقد و شرط ببندد، آيا بـر او حـد                  

خري، ويل دوباره صيغه متعه را خبواند و بعـد          «: زنا واجب مي شود؟ فرمود    

».از آن نزديكي آند، آه خداوند او را مي آمرزد از آنچه آرده است

 

  بچه اي به وجود آمد، انكار نكند اگر
لنب ابي عمري و ديگران رواييت از امام جعفر صادق نقل آرده: فروع آايف
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مرد خمتار است هنگام آميزش از رخينت مـين در          «: اند آه مضمون آن چنني است     

ويل چنانچـه   . رحم زن جلوگريي منايد، مگر هنگامي آه خبواهد بچه دار شـود           

، نبايد منكر شود و در انكار آن پافـشاري آنـد آـه              نطفه اي منعقد شد   

 » .اين بچه از من نيست
 

 متعه به اين صورت جماز نيست 
از امام رضا   سـؤال آـردم در مـورد            : معمر بن خال مي گويد    : فروع آايف 

مردي آه با زني ازدواج موقت مي آند، سپس او را از شهري به شهر ديگر                

 نكاح ديگري بنمايد و متعه هم به اين         جماز نيست «: مي برد؟ حضرت فرمود   

 » .صورت جماز نيست
 

 اآراه زن از گرفنت شاهد زن 
از امام صادق    سؤال آردم درباره         : حارث بن مفري گويد   : وسائل الشيعه 

شاهد و آنچه آه در ازدواج موقت به هنگام خواندن صيغه جايز مي باشد؟              

اگـر زن اآـراه     «: گفـتم . براي شهادت يك مرد و دو زن آايف است        : فرمود

جايز اسـت يـك   « :از اين عمل او نزد زنان ديگر آشكار بشود؟ فرمود آند

شايد در دلش   . مرد شاهد باشد، زيرا براي موقعيت و جايگاه زن الزم است          

 » .احساس آند آه مردم آن زن را فاسقه خبوانند
 

...ازدواج موقت براي دخرت مكروه است، اگر  
خرتي از امام صـادق در مـورد ازدواج موقـت دخـرت             حفص بن الب  : فروع آايف 

چنانچـه عـييب بـه آن دخـرت      مكروه اسـت، «:حضرت فرمود. باآره سؤال آرد 

 .) يعين موجب پارگي پرده بكارت شود(» .برسد
 

 شرط ازدواج موقت با دخرت باآره 
: شـنيدم آـه امـام صـادق فرمـود         : زياد بن ابي احلالل گويـد     : فروع آايف 

 دخرت باآره اشكال ندارد ، در صورتي آه به آن دخرت عييب             ازدواج موقت با  

 ». نرسد و موجب افتضاح دخرت را به بار نياورد

در مورد اين آه دخرت باآره را مـي تـوان متعـه آـرد، در                : توضيح مؤلف 

روايت اشاره شده است، ليكن در زمان فعلي، مردم ناآگاه و ظـاهر بـني،               

مردم آگاهي داده شود و اين افكـار        اگر به   . عمل صيغه را بد مي دانند     

باطل از ذهن آنان خارج شود، دخرت با پسر ارتبـاط نامـشروع پيـدا منـي                 

امروزه شايد بعضي از مردم دوست دخرت و دوست پـسر داشـنت را عيـب                . آند

ندانند ، ويل هرگاه سخن از متعه به ميان مي آيد، با ديد منفي بـه آن                 

باط مشروع با دخرتي باشد و صيغهاگر يك جوان خواهان ارت. مي نگرند
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 متعه را بداند و آن را خبواند و حمرميت جاري شود، نزد خداوند شرمنده               

جوان بـا خوانـدن صـيغه متعـه ،          . خنواهد شد و زنا هم به حساب مني آيد        

احساس مسؤليت و غريت مي آند و آن دخرت را ناموس خود مي داند، اگر چـه                 

 . موقت باشد

 منونه هاي فراواني از ارتباطات نامشروع بـني دخـرتان و            در جامعه آنوني  

پسران، زنان و مردان و حيت در مواردي زناي حمصنه را شـاهد هـستيم آـه                 

علت عمده آن مي تواند برداشت ناقص و يكسو نگرانه از متعه و حمـدوديت               

 چنان آه در رواييت آه از امريمؤمنان علي در ابتداي         . در مهني مسأله باشد   

مهچـنني پيـامرب    . صل نقل شد، آن حضرت به اين مطلب اشاره آرده اسـت           مهني ف 

 » .ازدواج آنيد، ويل زنا نكنيد«: بزرگوار اسالم فرمود
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20 
 

 طرق خمتلف خواندن صيغه در ازدواج موقت 
 

 صيغه متعه توسط زن و مرد 
ْفسي ِفي اْلمـدِه اْلمعُلومـه علـي مهـٍر          َزوجُتَك نَ «: زن بايد به عربي بگويد    

 . »معُلوم

 . »َقِبْلت َتْزويج«: و مرد بگويد
 

 اگر مرد وآيل شود 
متعت موآليت فالنه لنفسي يف املـده       «: چنانچه مرد خبواهد وآيل شود، بگويد     

اسـم زن   » فالنه«و به جاي    » املعلومه علي مهر معلوم بشرط املعهود بيننا      

بگويـد  » بسم اهللا الرمحن الرحيم   «هبرت است اول صلوات بفرستد و       . را بگويد 

 . و شروع آند و مهريه و مدت متعه را قبل از خواندن صيغه مشخص منايد
 

 اگر فرد ديگري وآيل شود 
اگر زن و مرد خبواهند شخص ديگري را وآيل آنند و آن شخص براي دو نفـر                 

ْتعت موآَِّليت ْفالَنـه ِلمـوآِّلي ِفـي        م« : وآالت را بر عهده بگريد، چنني خبواند      

 . »اْلمدِه اْلمعُلومِه علي ِمهٍر معُلوٍم ِبَشرِط اْلمعهود بيَنهما
 

 »و من الحيضره الفقيه» فروع آايف«طريقه ديگر از 
ِه َنِبيـِه   َزوجيين َنْفِسِك مْتعه علي ِآتاِب اِهللا و سنَّ       «: مرد به جاي زن مي خواند     

ِنكاحًا َغير ِسفاٍح علي َاْن ال ِارِثِك و ال َترثيين و ال ُاْطِلب وَلِدِك ِايل َاجٍل مسمي                 

 .»َفِاْن بدَأ يل َزدِتِك و َزدَتين
 

 آيفيت خواندن صيغه در متعه 
هنگامي آه با   : از امام صادق   پرسيدم     : ابان بن تغلب گويد   : فروع آايف 

: ه اي تنها بودمي، صيغه آن چگونه خوانده مي شود؟ حـضرت فرمـود             زن متع 

اتزوجك متعه علي آتاب اهللا و سّنه نبيه ال وارثـه و ال موروثـه   « :مي گويي

آذا و آذا يومًا و ان شئت آذا و آذا سّنه بكذا و آذا درمهًا و تسمي مـن                   

اي آتـاب   به صورت متعه، بر   ) مهسر خود منودم  (تزويج آردم تو را     {: »األجر

خدا و روش رسول خدا و ارث به تو داده مني شود، بـه چـنني و چنـان روز                    

و به چنني و چنان درهم و مشخص مي شود          ) يا اگر خواهد چنني و چنان سال      (

پـس  . })و آنچه آه راضي شديد براي آن؛ آـم باشـد يـا زيـاد              (از اجرت   

ري از  هنگامي آه زن بگويد راضي هستم، مهسر توسـت و تـو بـه او اويل تـ                 

 » .مردم

89



21 
 

 در بيان چگونگي صفات زن و مرد 
 

 صفات شايسته براي مرد 
مرد شـجاع صـاحب     . مرد بايد شجاع بوده و در مقابل مهسرش متواضع نباشد         

غريت و مهت و دلريي و نرتس است و دوست ندارد آسي معرتض زن او شـود و بـه                    

باشـد و گرسـنه     هم چنني دوست ندارد آه مهـسرش در مـضيقه           . او نگاه آند  

مباند و از پوشاك و خوراك و مسكن در رنج باشد و در پي ايـن اسـت آـه                    

 . موجبات رفاه و سالميت را براي مهسرش فراهم منايد

ويل اگر مرد در برابر زنش متواضع باشد، بي عرضگي او را نشان مي دهـد                

 و مردي ترسو و بي غريت و بي امهيت و بي حمبت يا آم حمبت و آم توجـه بـه                    

چنني مردي به   . اگر آسي معرتض زن او شود، مني تواند آاري بكند         . زنش است 

. فكر عياشي و هرزگي و اعتياد است و ناموسش را بـي ارزش خواهـد آـرد                

مرد شجاع بايد در بني مردم مؤمن متواضع، و در ميان افراد عوام و بـي                

 مردم،  دين مغرور باشد و نبايد در مقابل مهسرش متواضع و ترسو و در بني             

 . مغرور و جسور و بي ادب باشد
 

 صفات پسنديده زن 
نه ترسو باشد و نه شجاع؛ چـرا        . زن بايد در مقابل شوهرش متواضع بايد      

آه توسو بودن زن ممكن است روزي به شجاعت منجر شود و زن شجاع جـسور و                 

بي حيا و بي عفت و بي ادب و خودخواه مـي شـود و ممكـن اسـت هرزگـي و                      

زن ترسـو   . اجنام دهد و فرزندان به طور غلط تربيت مي آند         خودفروشي هم   

زني . از روي ترس آمرت حمبت مي آند و از نظر عقلي هم آم عقل خواهد بود               

آه ترسو و يا شجاع باشد، خود را در مقابل شـوهر بـي ارزش جلـوه مـي                   

ويل زني آه در مقابل شوهر تواضع مي آند، نـشان از احـرتام و ادب                . دهد

از روي ادب حمبت مي آند و جان فشاني مـي منايـد و در نبـود                 او دارد و    

شوهر حرمي خود را حفاظت مي آند و مهيشه با گذشت است اگر شوهرش ناراحت               

زن . بود و زنش را اذيت آرد ، با گذشت خود زندگي را شريين خواهد آـرد               

چنني زني يك خانه دار با      . متواضع خود را نزد شوهر عزيز جلوه مي دهد          

ه است و مهيشه در نظافت خانه آوشا خواهـد بـود؛ چـرا آـه نظافـت                  سليق

مهيشه موجبات شادي مهسرش را فـراهم مـي آنـد و ايـن              . نشانه اميان است    

گونه زنان بچه هاي شجاع و با غريت و جنگجويي دلري تربيت خواهند آـرد،               

مهچون مادران اهل بيت عصمت و طهارت و فرزندان را مانند خودش تربيت
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 آند و آن گونه آه خودش در برابر شوهر متواضع است فرزندان را نيز               مي

. در مقابل بزرگرتها و پدر و مادر متواضع و با ادب پرورش خواهد داد
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)1(روايات جديد چاپ سوم   
 

 شوخي و مزاح با مهسر 
بازي آردن بـراي  «: دخدافرمو امام صادق به نقل از رسول: نوادر راوندي

) 2( تريانـدازي بـا آمـان   ) 1: (تو باطل و بي اساس است،مگر در سه مورد

شوخي و مزاح آردن با مهسر؛ آه در ايـن مـورد            ) 3(تربيت و بازي با اسب      

 » .از سنت است
 

 
 موارد اجتناب براي روزه دار 

سه چيز اسـت آـه انـسان        «: حضرت امام جعفر صادق فرمود    : نوادر راوندي 

محـام،  ) 2(حجامت،  ) 1: (زه دار نبايسيت خود را در معرض آا قرار دهد         رو

 » .زن زيبا) 3(

توضيح مراد از محـام، محـام هـاي خزينـه دار و فـرورفنت در آب بـوده و                    

 . است آه موجب ابطال روزه مي شود) خبار غليظ(امروزه استفاده از سونا 
 

 اثر نام گذاري فرزندان 
هرآس از مشا آه مهسرش بـاردار اسـت،         « : دق فرمود امام صا : مكارم االخالق 

هنگام چهارماهگي رو به قبله باستد و آيه الكرسي خبواند و دست خود را              

بر لوي مهسرش بگذارد و بگويد، خدايا، مـن ايـن فرزنـد را حممـد نـام                  

 خداوند اين جنني را پسر آند و اگر به عهد خود وفا آنـد و او               . گذاردم

 ، خداوند آن فرزند را وسيله برآت براي او قـرار مـي            نام د » حممد«را  

 » .دهد، و گرنه اختيار با خداست آه او را نگاه دارد يا بربد

را با نام   » حممد«اگر اين نام در خانواده تكراري بود، هبرت است          : توضيح

هاي ديگري آه دخلواه والدين است، ترآيب آند و بر روي فرزنـد بگـذارد               

 ...). ، حممد حسني وحممد علي، حممدرضا(
 

الزم به ذآر است آه رواياتي پس از دو نوبت چـاپ مـشاهد گرديـد و در            1- 

اين روايات در موضوعات خمتلف مي باشد آه در         . اين قسمت آورده شده است    

ضـمنًا بنـا    . چاپ هاي بعد در خبش هاي مربوط به خود قرار خواهند گرفـت            

م آتاب را آه با مـا مكاتبـه         دارمي آه از چاپ بعد نظرات خوانندگان حمرت       

منوده و مشكالت و سؤال هاي خود را مطـرح آـرده انـد و يـا پيـشنهاد و                    

براي مكاتبه آخرين   . انتقادي دارند، در پايان منعكس و پاسخ داده شود        

 . صفحه آتاب را مالحظه مناييد
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آثار و اخبار امام رضا نقل شده است آـه آن           «در روايت ديگري از آتاب      

را بر روي فرزنـد خـويش بگذاريـد آـه عمـرش             » علي«نام  «: رمودحضرت ف 

».طوالني تر مي شود

 
 چگونگي شباهت آودك به پدر يا مادر 

چگونه : عبداهللا بن سنان گويد آه از امام صادق سؤال آردم         : علل الشرايع 

است آه فرزند شبيه پدر و عمويش يا مادر و دايي خود مي باشد ؟ حـضرت                 

مرد زودتر از زن انزال شود، آـودك شـبيه پـدر يـا              اگر نطفه   «: فرمود

عموي خود مي شود و اگر نطفه زن بر نطفه مرد سبقت گرفت، فرزند شـبيه                

 »  .به مادر و دايي خود مي شود

اگر مرد با مهسرش بازي و او را حتريك آند، زن زودتر انزال مـي               : توضيح

شد، آب مـرد بـر      شود و پس از آن آه مرد دخول را اجنام داد و مين رخيته               

ايـن دسـتور    .  يابد و فرزند به اذن خداوند پسر مي شود         آب زن غلبه مي   

 . براي افرادي آه فرزند دخرت زياد به دنيا مي آورند، مناسب است
 

 ...اگر پسر يا دخرت مي خواهيد
نطفه مـرد   « : از حضرت امرياملؤمنني نقل شده است آه فرمود       : علل الشرايع 

اند، و اگر نطفه مرد بيشرت از نطفه مـرد باشـد،            و زن در رحم در تالطم       

فرزند شبيه دايي اش مي شود و چنانچه نطفه مرد بيشرت باشد، آـودك بـه                

نطفه تا چهل روز در حال تغـيري و تبـديل           . عموي خود شباهت خواهد داشت    

. است و هر آس پسر يا دخرت مي خواهد، در اين چهل روز از خدا طلب منايد                

، خداوند ملك موآل بر رحم را براي صورت بندي طفـل            روز پس از اين چهل   

پسر باشد يـا دخـرت؟ خـداي        : مي فرستد و آن را ملك از خداوند مي پرسد         

سـپس  . سبحان به او آنچه را آه خبواهد وحي مي فرمايد و آن ملك بنويسد             

شقي باشد يا سعادمتند؟ خداي تعايل به او وحي فرمايد آنچه را            : مي گويد 

خدايا، روزي و مدت عمـرش      : بار ديگر عرض آند   . ك بنويسد خبواهد و آن مل   

چه قدر باشد؟ پروردگار بر او معلوم منايد و آن ملك با هر چـه آـه در                  

دنيا به طفل اصابت مي آند ، بر پيشاني اش بنويسد و معين آيـه شـريفه                 

ما اصاب من مصيبه يف االرض و ال يف انفسكم اال يف            « : مهني است آه مي فرمايد    

هر رنج و مصيبيت آه در زمـني        « ) 22/ حديد  ( » ... من قبل ان نرباها    آتاب

و يا در نفس خودتان به مشا اصابت آند و برسد، متامي آا در لوح حمفـوظ                 

».نوشته شده است، پيش از آن آه آا را خلق آنيم

 
 منافذ رحم و نقش آن در تعدد فرزندان 

زن جواني دارم آه:  و عرض آردمردي نزد امري املؤمنني آمد: قرب األسناد
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دوشيزه بوده و حال نه ماهه آبسنت است ، من به او بدگماني نـدارم، ويل                

تـو را   : حضرت فرمـود  . پريي آهنسامل آه او را ندريدم و به حال خود است          

هـر فرجـي دو سـوراخ       «: آري پـس فرمـود    : به خدا بر فرجش مين رخييت؟ گفت      

ي رود و از ديگري بول بريون مي آيـد و           از يكي مين مرد به درون م      : دارد

دهانه رحم زير مهان سوراخي است آه مين مي رود و چون مين در دهانـه هـر                  

 از سوراخ هاي رحم وارد شود، زن به يكي آبسنت گردد و اگـر در دو                 آدام

سوراخ قرار گريد، دو قلو آبسنت شود و اگر از سه تا، سه قلو و از چهار                 

تو نيز جز اين نيست، من فرزند را به تو ملحق           در مورد   . تا، چهار قلو  

. قابله ها آمدند و زن زاييد و پسري آورد و ماند. »منودم

 
 » مرد منش«و زن » زن منش«مرد 

زن «چرا مـرد    : عمران صابي از امام رضا  پرسيد      : حبار االنوار از مناقب   

 علت آن است آـه چـون زن       « : مي شود؟ حضرت فرمود   » مرد منش «و زن   » منش

مي شـود و    » زن منش «به پسر آبسنت شود و در رحم در جاي دخرت قرار گريد،             

مـرد  «اگر به دخرت حامله شود و آن دخرت در رحم در جاي پسر قرار گـريد،                 

و . زيرا جاي پسر در رحم مست راست است و دخرت در مست چـپ             . مي گردد » منش

هـر دو   چه بسا زني از يك شكم دوقلو بزايد و نشانه آن ايـن اسـت آـه                  

پستان زن بزرگ مي شود و اگر يكي از پستان ها بزرگ شـود ، نـشانه آن                  

اگر پستان راست بزرگ شود فرزند پـسر اسـت و           . است آه يك قلو مي باشد     

اگر پستان چپ بزرگ شود، آن طفل دخرت خواهد بود و چنانچه هر دو پستان               

 » . زن الغر شود، آن زن بچه را سقط مي آند

 

 ! ق اجازه بگريبراي ورود به اتا
مردي به حـضور رسـول گرامـي اسـالم          «: امرياملؤمنني فرمود : نوادر راوندي 

آيا هنگامي آه مي خواهم وارد اتـاق مـادرم بـشوم،            : رسيد و سؤال آرد   

دليل آن چيـست؟    : مرد پرسيد . آري: بايد اجازه بگريم؟ رسول خدا  فرمود      

و را عريان ببـيين؟     آيا خوشحال مي شوي وقيت وارد شدي، ا       : پيامرب  فرمود  

پـس بـا اذن و اطـالع او         : آن گاه رسول خدا  فرمود     . خري: مرد پاسخ داد  

» .وارد شو

 

 بوسيدن حمارم 
اگر آسي خواست يكي از حمارم خـود را         «: رسول خدا فرمود  : نوادر راوندي 

 ميان دو چشم يا سر او را      ) مثل خواهر، عمه، خاله   (آه بالغ شده ببوسد     

 » .گونه ها و دهان او خودداري منايدببوسد و از بوسيدن 
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 پوشش و سادگي در برابر حمارم 
آيا خواهرم مي تواند موي     : مردي از رسول خدا سؤال آرد     : نوادر راوندي 

خري، زيرا بـيم دارم اگـر       «: سر خود را نزد من برهنه آند؟ حضرت فرمود        

زش تـو   خواهر تو موي خويش و زيبايي هايي خود را منايان آند، موجب لغـ             

 » .گردد

اگر از آرايش غليظ و لباس هاي حتريك آننـده اسـتفاده آنـد آن               : توضيح

 . موجبات لغزش را به بار مي آورد. گونه آه زن نزد شوهر راحت است
 

 خوابيدن زير يك حلاف 
امري املؤمنني به يـاران و دوسـتان        «: امام جعفر صادق فرمود   : خصال صدوق 

 نبايد زير يك حلاف خبوابند آه اگر اين         دو مرد يا دو زن    : خود مي فرمود  

 » .عمل را اجنام دهند، بايد تأديب و تعزير شوند
 

 برخاسنت آلت و زايل شدن عقل 
مرد برخاسـت، دو ثلـث      ) آت  (چون ذآر   : روايت شده است  : معراج السعاده 

و من شـر غاسـق      : (عقل وي مي رود و در تفسري قول خداي تعايل آه فرموده           

) آلـت (شـر ذآـر     «ده آه يكي از تعابري آن اين است آه          وارد ش ) اذا وقب 

 » ).يا داخل شود(هرگاه آه برخيزد 

از اين روايت نتيجه گرفته مي شود آه وقيت شهوت غلبه آرد قدرت             : توضيح

جواناني آه ديرتر زن مي     . تصميم گريي و تفكر را از انسان سلب مي منايد         

بر مي خورند، امـا آـساني       گريند، در رويارويي با مسائل خمتلف به مشكل         

آه زود ازدواج مي آنند، مسائل و مشكالت را با تعقـل و تفكـر حـل مـي                   

. منايند
 

آلت تناسلي مردان درازتر مني شود
عده اي نگران اين مسأله اند آه چرا آلـت آنـان آوچـك اسـت و در پـي                    

اگـر مـي    . دارويي براي بلند آردن قد آن هستند آه اين امر ممكن نيست             

ت و پا و گردن را دراز آرد، آن وقت مي شد آلت را نيز بـا دارو                  شد دس 

. صرفًا مي توان داروهاي نريوزا جتويز منود! دراز آرد 

 

 سه مورد از سنت پيامربان 
) 1: (سـه چيـز از سـنت پيـامربان اسـت       «: امام رضـا فرمـود    : حتف العقول 

شـرت و   مبا) 3(آوتاه آردن و رفع موهاي زايـد بـدن،          ) 2(استعمال عطر،   

» .آميزش بسيار با زنان
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 احياي سنت رسول خدا 
: امام صـادق از مـن پرسـيد       : امساعيل بن فضل هامشي گويد    : وسائل الشيعه 

: آيا از آن هنگام آه از خانه ات خارج شده اي، متعه آـرده اي؟ گفـتم                

حـضرت  . چون من با مهسرم زياد نزديكي مي آنم، به اين آار نيازي ندارم            

ست است آه بي نيازي، ويل به درسيت آه دوست دارم سـنت رسـول               در«: فرمود

 » خدا را زنده نگاه داري

 
 ! حتقيق و پرس و جو الزم نيست

زني را ديـدم آـه بـه        : به امام صادق عرض آردم    : ميسر گويد : فروع آايف 

از آن زن   . طور اتفاقي از مقابل من عبور مي آرد و آسي نـزد او نبـود              

چه گونه است؟   . پس او را تزويج آردم    . خري: ؟ گفت آيا مهسر داري  : پرسيدم

گفتـه  (خوب است، او در مورد خودش راستگو است و مي توان            : حضرت فرمود 

 » تصديق آرد) او را

مراد آن است آه صرفًا مي توان به گفته طرف مقابل اعتماد آـرد              : توضيح

.و نيازي به حتقيق و جست و جو براي گفته هاي او نيست
 

  واحلمد حقه آما يستحقهوهللا احلمد

 و صلي اهللا علي رسوله و آله امليامني

 رب عجل فرج مولينا حجه بن احلسن

 عج واجعلنا من اعوانه و انصاره و شيعته
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)1(منابع و مآخذ   
 

 . اصول آايف، شيخ آليين؛ باب عطسه

 .دياالستبصار، شيخ طوسي؛ باب احكام مذي، مين، وذي و و

، جلد چهارم، باب چهل و      )السماء والعامل (حبار االنوار، عالمه جملسي؛ ترمجه آمسان و جهان         

ناگفته مناند جلد چهاردهم قدميي آه      . يكم، آغاز آفرينش آدمي در رحم تا پايان احوالش        

دوره عربي آن از جلد پنجاه و هشتم تا شصت و ششم مـي باشـد، در يـك دوره ده جلـدي                       

 .  آوه آمره اي ترمجه شده استتوسط آيته اهللا

، چهارصد حديث در موعظـه و نـصيحت بـه           )ع(حتف العقول، حبراني؛ باب احاديث امرياملؤمنني     

 ). ع(دوستان و يارانش ، باب سخنان حكمت آميز امام رضا 

 . 24 و 23تفسري ابوالفتح رازي؛ سوره نساء، آيه 

 . 24 و 23تفسري جممه البيان، شيخ طربسي؛ سوره نساء، آيه 

 . طهارت، جنابت و احكام آن: هتذيب االحكام، شيخ طوسي؛ باب هاي

 . ثواب االعمال، شيخ صدوق؛ باب ثواب پوشيدن آفش نعلني و شانه آردن موي سر

حليه املتقني؟ حممد باقر جملسي؛ در اصناف زنان و صفات پسنديده و ناپسند ايـشان، آداب                

اروي نظافت آشيدن نكاح، آداب زفاف و جمامعت، در فضيلت د

 . حجامت مجاع، ميوه جات: ، ابن بسام نيسابورين؛ باب هاي)ع(طب االئمه

 .  آمده است62، معروف به رساله الذهبيه؛ آه در حبار االنوار، جلد )ع(طب الرضا 

 .  حجامت، نكاح، خواب و بيداري: ، ابن قيم جوزيه؛ فصل هاي)ص(طب النيب 

 . علت شبيه شدن فرزند به پدر يا عمو و دايي: 85علل الشرايع، شيخ صدوق؛ باب 

 . علل و نكات در جواب مسائل : عيون اخبار الرضا ، شيخ صدوق ؛ باب سي و دوم 

نكـاح، متعـه، مجـاع، مـساحقه، اطعمـه و           : فروع آايف، شيخ آليين؛ فصل نكاح، باب هـاي        

 . اشربه، ديه و مهريه

ج سيد حمسن امني عاملي، ترمجه سيد جعفر زرنـدي؛          ، حا )ع(قضاوت هاي حمريالعقول امرياملؤمنني   

 . ذآر داوري آن حضرت در زمان خالفت و امارت خود

 . حماسن برقي، امحد برقي؛ باب اطعمه و اشربه و ميوه جات 

رغبت به ازدواج، برآت و شومي زن،: مكارم االخالق، شيخ طربسي؛ آداب نكاح، باب هاي  

انه، سه گانه، نـه گانـه، نـوزده گانـه و چهارصـد      دو گ: خصال، شيخ صدوق؛ باب هاي   1- 

با عنايت به اين نكته آـه گـرد آوري مطالـب ايـن آتـاب بـا                  ! خوانندگان حمرتم . گانه

آثار توسط ناشران  استنساخ از آتب قدميي صورت گرفته است و طبعًا در چاپ هاي جديد اين

ا آـه خواننـدگان عزيـز و        خمتلف، جملدات و مشاره صفحات آا تغيري آرده اسـت، و از آجنـ             

حمققان گرامي طالب آشنايي با منابع اين آتاب هستند، لذا صرفًا به ذآـر نـام آتـاب،                  

باب ها و فصل هاي مورد نظر اشاره شده است آه اميد است از مهني طريق مـورد اسـتفاده                    

 . اهل حتقيق قرار گريد
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مرد بـر يكـديگر، بـاب در        انواع زنان و اخالقشان، آداب زفاف و آميزش، فصل حق زن و             

فضيلت فرزند، باب خضاب آردن با رنگ سياه، باب حجامت آردن، باب خوردن و آشـاميدن،                

 . فصل ميوه جات 

نكاح، مجاع، ديه، محام، آداب نـوره آـشيدن و          : من ال حيضره الفقيه، شيخ صدوق؛ باب هاي       

 . غسل آردن

 ) .ع(ان و اثبات حضرت مهدينوائب الدهور، بروجردي؛ باب نشانه ها و عالمي آخر زم

. باب نكاح و طالق: 15باب نكاح و متعه، جلد : 14وسائل الشيعه، حر عاملي؛ جلد 

احتجاج، شيخ طربسي 

.تفسري علي بن ابراهيم

دعائم االسالم

سنن ابي داوود

صحيح مسلم خباري

صفات الشيعه، شيخ صدوق

ضوءالشهاب، قاضي حممد

 .، ابن بابويه )ع(فقه الرضا

قانون، ابن سينا

 . قرب االسناد، محريي

.قصص قطب راوندي

 . آشف الغمه 

 . مصباح اتهد 

 . مناقب ابن شهر آشوب 
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