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   الرَّحیم الرَّحمن اهللا بسم

  

  

م. تا بر خدا افترایى پردازد، مگویید: این حالل است و این حرا و به آنچه زبان شما به دروغ مى« »116سورة نحل، آیۀ « 

  »کنند. رستگار نمى ]خود و دیگران را[ ،بندند خدا افتراى دروغ مى راستى کسانى که بر  دروغین بزنید. به

  

ستمکارتر از آن کس که پس کیست «...  »144سورة أنعام، آیۀ « ......

  »بر خدا دروغ بندد، تا از روي نادانی مردم را گمراه کند؟ ...

  

: ...)][(

، ص 36 بحاراألنوار، ج  ـ 33568، ح 190، ص 27 ، ج الشّیعة وسائل« ....

کس بدون دانش و  و هر بسته استروغین د ییابر خدا افترپس قطعاً  ،تفسیر کند رأي خودرا با کسى که قرآن «...  »3، ح 227

ه و هر گمراهى راهش باست هر بدعتى گمراهى و لعنت کنند را آگاهی براي مردم فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمین او 

  .دوزخ استآتش سوى 

  

 هر« »47، ح 123، ص 2 بحاراألنوار، ج « .:

  »فتوادهنده است. ةگناهش بر عهد قطعاً ،بدون علم فتوایی دهدو یا در لفظی،  و بررسی در امريبدون تحقیق  سک

  

  زاده محضر جناب آقاي مهدي عباس

  سالم علیکم

ولی خیرخواهانه ؛ دانید از بحث مینوشتید که سؤال را خارج  ،شده توسط اینجانب طرحجنابعالی ذیل برخی سؤاالت م

به سؤال پاسخ دهید و تا مرحلۀ نهایی صبر نمایید؛ البتّه پس  که شما فقط» دهم اندرزتان می«  و شود میعرض 

گیري را منطقی ندانستید و با استدالل ثابت نمودید که  جهبندي نمودم و شما نتی از اینکه بنده بحث را در مرحلۀ پایانی جمع

دانید  بندي انجام نشده و شما نمی سؤاالت ربطی به بحث نداشته، در آنجا حق با شماست، ولی در این مرحله که هنوز جمع

  خالف انصاف است که اینگونه بنویسید. ،که نحوة استدالل اینجانب چگونه است

که پس از مرحلۀ پایانی و پاسخ نهایی اینجانب، اگر هرگونه ابهامی در جوابیه بنده بود، شما حق  شوماین را هم متذکّر می

  دارید براي رفع ابهام در مسأله، توضیح بخواهید.



٢ 

 

از آنجا که عوامِ مردم باید متن مقالۀ شما را خوب بفهمند، الزم است سؤاالتی را که از متن اولیه مقالۀ  :قابل ذکر است

ـ از نظر هاي ارسالی شما طرح شده، پاسخ دهید؛ زیرا در بسیاري از موارد، نوشتۀ شما عالوه بر اینکه  جوابحجاب و 

  مفهوم نیست، مشوش نیز هست. بندي و ویرایشی ـ جمله

کنید، در هر موردي که احساس کردید  ها را به صورت تایپ شده ارسال میبا توجه به اینکه شما جواب پرسش ضمناً

اید، لطف نموده براي راحتی خوانندگان پاسخ خود را به ذیل سؤال  تکراري است و پاسخش را قبالً داده ،ت ارسالیسؤاال

  اید. نمایید و ننویسید که قبالً پاسخ داده »copy paste«مورد نظر انتقال دهید و به اصطالح، 

شود، پس خواهشمند  ؤاالتی براي شما ارسال میگانه، س 32هاي اي است که بعد از پرسشعلی أي حال، این آخرین مرحله

  ها پاسخ دهید.است با دقّت به پرسش

  

  سه دسته از آیات را آوردید: )1(شما در ابتداي مقالۀ خود که خارج از اسلوب یک مقالۀ علمی است :33سؤال 

  آیۀ حلّیت اکل .3آیۀ حرمت ابداء زینت  .2آیات حرمت ازدواج . 1

متفاوت  و فقهاي سنّتی حوزه)» اهللا تعالی علیه رضوان«العظمی صادقی تهرانی  اهللا آیة(حضرت این مسأله با فتواي فقهاء  از آنجا که نظر شما در

به طوري که به اصل مقالۀ شما و مطالبی  شده را طبق مبانی نظري خود ترجمه نمایید؛ لطف فرموده آیات مطرحاست، 

  اي علمی وارد نشود. خدشه ،دهید و به سؤاالتی که بعداً پاسخ می اید که قبالً در جواب سؤاالت اینجانب نوشته

  

زن  بر این اساسشوند) مأمور به عرضۀ احادیث بر عبارات قرآن هستند.  تمامی مکلّفین (که از عوام محسوب می«شما نوشتید:  *

  »2مقالۀ حجاب در اسالم، ص « »موظّف است در برابر عمو و دایی و شوهر دخترش حجاب بگیرد.

  

شده،  چنانچه حدیث یا احادیثی در رد و یا تأیید نظریۀ شما وجود خارجی نداشته باشد و شما فقط بر اساس آیات مطرح *

  خواهد بود. »بی اساس«، ...»بر این اساس «... الذّکر شما، این  حکمی را استخراج کرده باشید، پس در کالم فوق

  در نتیجه پاسخ به سؤاالت ذیل ضروري است.

  

                                                             

عرضۀ حدیث بر «مبنی بر دادید. ثانیاً حداقل یک حدیث را از حضرات معصومین میزیرا الزم بود اوالً آیات را ترجمه کرده و سپس شرح  .1

دادید. فقط با همین شیوه است که مؤمنین  بندي کرده و نظر می ر مرحلۀ آخر جمعد الف آیه را آورده وآوردید و سپس احادیث موافق یا مخ می» قرآن

  رسند. به نتیجه می» اتّباع از أحسن«پس از رؤیت ادلّۀ شما و دیگر علما بر مبناي 

برابر عمو و دایی و شوهرِ  زن موظّف است در«ذکر نمودید و مدعی شدید که احادیث را بر قرآن عرضه کردید و نتیجه آن شد که شما فقط آیاتی را 

نمودید که با اسلوب حصر مواردي استثناء شده که ظاهراً مراد شما حصر حقیقی است؛ بدون اینکه نحوة  سپس بیانو  »دخترش حجاب بگیرد.

  د.پاسخ دادیو  هآورد» شبهات مطروحه«سؤاالتی را با عنوانِ در ادامه نیز . بودن حصر را بیان نمایید استدالل بر حقیقی

اي به جواب ایشان وارد بود، سؤاالتی نیز از متن پاسخ  هاي ایشان نیاز به توضیح بیشتر دارد یا شبهه از آنجا که جواب :الزم است خوانندگان بدانند

  .ایشان براي تکمیل بحث طرح نمودم
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کند، همراه با استدالل بیان  اید و نظریۀ شما را تأیید می لطفاً حدیث یا احادیثی را که بر عبارات قرآن عرضه نموده :34ؤال س

  نمایید.

  

بودن با قرآن آنها را کنار  اید و بخاطر مخالف لطفاً حدیث یا احادیثی را که بر عبارات قرآن عرضه نموده :35سؤال 

  تدالل بیان نمایید.اید، همراه با اس گذاشته

  

ابتداي آیه دستور داده است که باید فقط ماظهر منها آشکار شود و لکن در ادامه کسانی را «... ) آمده است: 2در متن مقالۀ شما (صفحۀ  *

عمو و دایی و داماد غیر که این حصر داللت بر حرمت ابداء زینت در غیر این افراد دارد. که  به وسیله اسلوب حصر استثناء مینماید از این قاعده

  »از افراد مذکور در آیه هستند.

  

بودن حصر را اثبات نمایید. (در صورتی که چیز  دانید، لطفاً حقیقی ظاهراً حصر در آیۀ مذکور را حقیقی می :36سؤال 

  دیگري مد نظر شماست، همان را توضیح دهید.)

  

  در متن مقالۀ شما چنین آمده است: *

  ازدواج با این سه قسم به صورت ذاتی حرام است باید ابداء زینت حالل باشد. چون بعضی گفته اند:

أو  أو الذین حرّم نکاحهن علیهِمو ال یبدینَ زینَتَهنَّ إالّ لبعولَتهِنَّ «اگر این تساوي وجود داشت به جاي ذکر این همه قسم بیان می کرد  جواب:

و چه لزومی داشت که به جاي » منَ الرِّجالِ أوِ الطِّفلِ الَّذینَ لَم یظهرُوا على عورات النِّساء اإلربَةِأوِ التّابِعینَ غَیرِ أُولی  نسائهِنَّ أو ما ملَکَت أیمانُهنَّ

نا بر مبناي فقه عبارتی طوالنی ذکر نماید که تمام مقصود را در بر نمیگیرد، و ب این عبارت، که هم کوتاهتر و هم داللتش بر مقصود گویاتر است

که آیت اهللا صادقی در گویاي قرآنی، این چنین چیزي در قرآن امکان ندارد چه اینکه بالغت و فصاحتش مورد خدشه واقع میشود (همانطور 

  )استفاده میشد الرضاعةسوره نساء گفته اند اگر تمام حرام هاي رضاعی مقصود بود باید از واژه و هن من  23آیه

چیز  میتواندنت نزدیکی خونی نیست بلکه مالك اثاره شهوت و واقع شدن در گناه است. در حالی که مالك در حرمت ازدواج مالك در ابداء زی

دیگري باشد مثال ممکن است مربوط به مسائل ژنتیک و احتمال وجود بیماریهایی در فرزند آینده باشد و یا مشخص بودن پدر مومنین و آشفته 

  نشدن نفقه ایشان.

ت اهللا صادقی در تفسیر البالغ استناد به آن که زنان پیامبر در عین حرمت ازدواج داراي حلیت ابداء زینت نیستند این ارتباط را منتفی خود آی

  »3و 2مقالۀ حجاب در اسالم، ص « دانسته اند.

  

؛ یعنی ابداء زینت مقصود گویاتر است هم کوتاهتر و هم داللتش بر ،»أو الذین حرّم نکاحهن علیهِم«عبارت گویید:  شما می :37سؤال 

براي » خواهرزن«این عبارت شما مستلزم جواز ابداء زینت جایز است.  ،دند با او نکاح کننتوان زن براي مردانی که نمی

داللتش گویا نه تنها است. در نتیجه عبارت شما  اجنبیمرد براي » زن شوهردار«نیز جواز ابداء زینت خود و  خواهرِ شوهرِ

 لطفاً از . خوانیم: مینیز و در دعا  در تضاد خواهد بودسورة نساء  24و  23، بلکه با آیۀ واهد بودنخ

  عبارت پیشنهادي خود دفاع نمایید.
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ضاعی بینِ دربارة انحصار محرمیت ر »اهللا مقامه أعلی«العظمی صادقی تهرانی  اهللا آیةآیا جنابعالی فتواي حضرت  :38سؤال 

(در صورتی که فتواي ایشان را قبول ندارید، با استدالل نقد و رد  مادر و دختر و پسر شیرخواره از این مادر را قبول دارید؟

  نمایید.)

  

در حالی  مالك اثاره شهوت و واقع شدن در گناه است.مالك در ابداء زینت نزدیکی خونی نیست بلکه «در مقالۀ شما آمده است:  *

هایی در فرزند  تواند چیز دیگري باشد مثال ممکن است مربوط به مسائل ژنتیک و احتمال وجود بیماري ك در حرمت ازدواج میکه مال

تکرار  5همچنین که در صفحۀ  »2مقالۀ حجاب در اسالم، ص « »مشخّص بودن پدر مومنین و آشفته نشدن نفقه ایشان.آینده باشد و یا 

  .»واقع شدن در گناه مالك است... «...  .»است ...  مالك اثاره شهوت«... نمودید: 

  

  هاي ذیل ضروري است.با توجه به متن فوق پاسخ به پرسش *

  

شدن شهوت و  باعث برانگیخته» عمو، دایی و داماد«نتیجۀ حرف شما در باال این است که ابداء زینت زن نزد  :39سؤال 

  این نتیجه را در بر دارد؟» عمو، دایی و داماد«کنید که ابداء زینت زن نزد  شود. شما چگونه اثبات می شدن در گناه می واقع

  

اي براي  در آیۀ مبارکه ـ البتّه بجز شوهر ـ زمینه شود که ابداء زینت زن براي موارد بعد از  چگونه اثبات می :40سؤال 

  شدن در گناه نیست؟ واقع

  

مقالۀ «اید.  دانسته »آشفته نشدن نفقه ایشان«و  »مشخّص بودن پدر مومنین«اج را هاي حرمت ازدو شما یکی از مالك :41سؤال 

  هاي حرمت ازدواج باشد؟ تواند از مالك لطفاً دو عبارت فوق را شرح دهید که چگونه می »2حجاب در اسالم، ص 

  

اء زینت ارتباطی نیست و در شما براي اینکه ثابت کنید بین حرمت ازدواج و حلّیت ابد شود: به عنوان تذکّر عرض می *

خود آیت اهللا صادقی در تفسیر البالغ استناد به آن که زنان پیامبر «نتیجه ابداء زینت زن را براي عمو، دایی و داماد رد کنید، نوشتید: 

  »در عین حرمت ازدواج داراي حلیت ابداء زینت نیستند این ارتباط را منتفی دانسته اند.

ما به دنبال «... شود؛ زیرا شما در بخشی از پاسخ سؤاالت اینجانب، چنین نوشتید:  زي ثابت یا رد نمیبا این جواب چی اوالً:

یشان را نیز به یافتن وظیفه تمام زنان مومن زنده در عالم اسالم هستیم که زنان پیامبر صلوات اهللا علیه و آله بین آنان نیستند تا الزم باشد وظیفه ا

  »11، وبالگ رسوالن، حجاب در اسالم، ص 3از سري اول، ص  2ؤال پاسخ به س« »دست آوریم.

در مقام تفسیر آیۀ مبارکه، کامالً صحیح است،  »اهللا تعالی علیه رضوان«العظمی صادقی تهرانی  اهللا آیةهرچند توضیح حضرت  ثانیاً:

پاسخ شما در مرحلۀ پایانی داده شود؛ زیرا نحوة استدالل شما غلط است؛ و چون قرار است  ولی مدعاي شما اثبات نمی

  »زودي خواهید دانست.ه پس ب«  جواب بمانید.شود، منتظر 
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  در متن مقالۀ شما چنین آمده است: *

  چون پسر خواهر و پسر برادر را ذکر کرده، خواسته خالصه گویی کند و عمو و دایی را بیان ننموده. بعضی گفته اند:

  است. خداي سبحان از آن استفاده نکردهکه  تر از این عبارت وجود دارد ، خالصهصه گویی بوده است: اگر مراد خالجواب

  .بنی اخوات و بنی اخوان چشم پوشی مینمود زیرا آن دو خالصه تر از این دو هستندرا ذکر میکرد و از  اعمام و اخوالاگر چنین بود باید 

و الَّذینَ هم « رد زیرا ابداء زینت در مقابل شوهر و حتی باالتر از آن در آیات دیگر موجود بود.اگر قصد بر خالصه گویی بود شوهر را ذکر نمیک

  ).6و5(مؤمنون،» لفُرُوجِهِم حافظُونَ * إالّ على أزواجِهِم أو ما ملَکَت أیمانُهم فَإنَّهم غَیرُ ملُومینَ

قرآن دو آیه براي حجاب وجود دارد که یکی عمومیت دارد و دیگري خاص به نساء اگر چنین بود چرا در سوره احزاب ایشان را ذکر نکرد؟ در 

بنی اخوات و بنی ذکر کند و دیگري را  اعمام و اخوالکه قصد خالصه گویی دارد باید یکی را  )1(انسان حکیمپیامبر(صلی اهللا علیه و آله) است. 

ال جناح علَیهِنَّ فی آبائهِنَّ و ال أبنائهِنَّ و ال «ولی خداي تعالی چنین نکرد:  د.این دو از نظرش یکسان هستنذکر کند تا مخاطب بفهمد  اخوان

) از 55(احزاب،» یداء شَه و ال نسائهِنَّ و ال ما ملَکَت أیمانُهنَّ و اتَّقینَ اللّه إنَّ اللّه کانَ على کُلِّ شَی و ال أبناء إخوانهِنَّ و ال أبناء أخَواتهِنَّإخوانهِنَّ 

  این که عینا تکرار شده اند معلوم میشود که به هیچ وجه اعمام و اخوال مراد خداي سبحان نبودند.

مقالۀ « خالصه گویی در جایی که مضر به معنا باشد بر خالف حکمت است، همانطور که اطناب در غیر جاي خودش خالف حکمت می باشد.

  »3حجاب در اسالم، ص 

  

دادن این  در حال نسبت زیرا شما؛  .انسان حکیمنه » خداي حکیم«نوشتید:  میباید  )1(

گیریم  آورد، ولی حاال که نیاورد، پس نتیجه می ها به خداي متعال هستید که مثالً خداي متعال باید آیه را اینگونه می فرض

  که مراد خداي متعال چیز دیگري است!

  

» بنی إخوان«یعنی پسر خواهران و » بنی أخَوات«ها،  یعنی دایی» أخوال«یعنی عموها، » أعمام«با توجه به اینکه  :42ؤال س

شود که اینها با هم  یعنی پسر برادران، هر کدام از اینها در خارج مصداقی جداگانه دارد و در معنا متفاوتند، چگونه می

، نام دایی »حسین«باشند؟! (مثالً نام عموي شما » بنی إخوان«و » بنی أخَوات«خالصۀ  »أخوال«و » أعمام«یکسان باشند؟! و 

است. در صورتی که شما نام عمو و دایی را بیاورید، » رضا«و نام پسر برادر شما » محمد«، نام پسر خواهر شما »علی«شما 

  گیرد!) ی صورت نمیگوی اید. پس خالصه ه خواه ناخواه پسر خواهر و پسر برادر را خارج نمود

  

» بنی إخوان«و » بنی أخَوات«گویی داشت باید از  چنانچه اصرار دارید بر اینکه اگر خداي متعال قصد خالصه :43سؤال 

سورة  61آورد، باید قائل شوید که خداي متعال در آیۀ  تر است می را که خالصه» أخوال«و » أعمام«نمود و  پوشی می چشم

را نیز اراده نموده » بیوت بنی إخوان«و » بیوت بنی أخَوات«، و  دن کر مبارکۀ نور با ذکر

گویی صورت گرفته؛ لذا لزومی نداشت که تکرار شود؛ زیرا در غیر این صورت  بودن در معنا، خالصه است؛ و بخاطر یکسان

  مت است! لطفاً از نظریه خود دفاع نمایید.شد که خالف حک به قول شما مرتکب اطناب می

  



٦ 

 

  در متن مقالۀ شما چنین آمده است: *

چون ما در فهم معناي ما ظهر منها نیاز به روایت داریم بنا بر این حصر نسبی است و هر چه روایت در مخالفت با داللت  بعضی گفته اند:

  آیه به افراد آن اضافه کند صحیح میباشد.

نیست. و اگر ما براي فهم  ة، نیاز به روشن شدن از طرف روایت داشته باشد، باالتر از تعداد رکعات در الصالاگر بر فرضما ظهر منها جواب: 

م به رکعات نماز به روایت نیاز داریم دلیل نمیشود که وجوب نماز را هم از قرآن نفهمیم، در اینجا هم قبل از رجوع به روایت در ذهن ما، مرد

یک عده که میتوانید غیر از ما ظهر منها را نیز به آنها نشان و  یک عده که تنها میتوانید ما ظهر منها را به آنها نشان بدهیدشوند دو دسته تقسیم می

، این دلیل بر آن نمیشود که آنچه فهمیده ایم را نیز کنار از رجوع به روایت میفهمیم ما ظهر منها وجه و کفین و یا قدمین استبعد  بدهید.

  »4و  3مقالۀ حجاب در اسالم، ص  « یم.بگذار

  

، نیاز به روشن شدن از طرف روایت داشته باشد، باالتر از تعداد رکعات اگر بر فرضما ظهر منها «: شما در متن فوق آوردید که :44سؤال 

؛ نیاز به روایت نیست  مواضع درشدن  ظاهر کالم شما این است که براي روشنمعناي  »نیست ... . ةدر الصال

دانید، مواضعی را که  با استدالل به آیه یا هر دلیلی که صالح می ،. لطفاً بدون استفاده از حدیث»اگر بر فرض«زیرا گفتید: 

  شوند مشخّص نمایید. می شامل 

  

صدر و ذیل  .»ظهر منها وجه و کفین و یا قدمین است ...  بعد از رجوع به روایت میفهمیم ما«... شما در ادامۀ متن آوردید:  :45سؤال 

به روایت نیاز هست یا نه؟  شدن  مطلب شما با هم همخوانی ندارد و در تناقض است. باألخره براي روشن

  (لطفاً فقط با بله یا خیر جواب دهید.)

  

همان وجه، کفّین و قدمین است عیناً آورده و یدید روایتی را که جنابعالی بعد از رجوع به آن فهم :46سؤال 

  ترجمه کنید. (چنانچه در روایت مورد اعتماد شما، تحریفی لفظی یا معنوي صورت گرفته، بیان نمایید.)

  

 الحرمة: ذو  المیم  بفتح  مالمحرَ«البحرین آوردید:  شما در پاسخ به یکی از سؤاالت اینجانب براي تعریف محرم به نقل از مجمع *

در جاي دیگر آوردید:  »تحریما مؤبدا. مصاھرة: ما حرم بنسب أو رضاع أو  منها إذا لم یحل له نکاحا. و المحرَم  ، یقال: هو ذو محرَمٍالقرابةمن 

  ه بفرمایید:حال با این مقدم .»اصطالح محرم و نامحرم اساساً در مورد آیات نور و احزاب صحیح نیست ... «

  

بر اصطالح محرم و نامحرم صحه گذاشته شده، دلیل مخالفت با توجه به اینکه در احادیث معصومین : الف)47سؤال 

  دانید؟ لطفاً توضیح دهید.) شما با این دو اصطالح چیست؟ (آیا آن روایات را مخالف قرآن می

  



٧ 

 

داللت دارد، آورده و نقد نمایید تا دلیل مخالفت شما، به وضوح  حداقل یکی از روایاتی را که بر معناي محرم و نامحرم ب)

  روشن شود.

  

  در متن مقالۀ شما چنین آمده است: *

عقل حکم میکند که این دو(عمه و عمو) چون به یک اندازه به انسان نزدیک هستند باید یا ابداء زینت در هردو جایز  بعضی گفته اند:

  باشد یا در هر دو نباشد.

مانطور که عرض کردیم مالك اثاره شهوت است، چون حکم عقل در اینجا قطعی نیست نمیتوان به آن اعتماد کرد و داللت آیه را رد هجواب: 

 کرد. توضیح آن که: مسائل در مقابل عقل بر سه قسم است یا مخالف قطعی عقل است مثل تثلیث اله یا موافق قطعی عقل است مثل توحید اله یا

خالف عقل است مثل عدد رکعات نماز. بنا بر این همین که معلوم بشود عقل در این مورد حکم قطعی ندارد براي پذیرش نه موافق و نه م

از آنجا که مردان عموما نسبت به خانمی که از خودش کوچکتر باشد یا همسن باشد زودتر تحریک میشوند، و از تعبدي آن کافی است. و 

داه و برادر زاده خود بزرگتر هستند، پس احتمال دارد که عمو و دایی زودتر تحریک بشوند. در حالی که طرفی عموما عمو و دایی از خواهر ز

عمه و خاله عموما بزرگتر از خواهرزاده و برادرزاده خود هستند و در این مورد قضیه بالعکس است. و وجود این احتمال در رد حکم عقلی 

  »5و  4ص  مقالۀ حجاب در اسالم،« متوهم کافی است.

  

از آنجا که مردان عموما نسبت به خانمی که از خودش «... که نوشتید:  را بپذیریمچنانچه بخواهیم جوابِ شما در متن فوق  *

ل کوچکتر باشد یا همسن باشد زودتر تحریک میشوند، و از طرفی عموما عمو و دایی از خواهر زداه و برادر زاده خود بزرگتر هستند، پس احتما

 سورة نور،  31ایم؛ زیرا بر اساس آیۀ  نص قرآن مخالفت کرده، با .»که عمو و دایی زودتر تحریک بشوند ... دارد 

استثناء شده و عموماً عروس کوچکتر از پدر شوهر است که بر اساس گفتۀ شما این احتمالِ تحریک در اینجا نیز وجود 

خداي متعال این احتمال شما را قبول ندارد. مضافاً بر اینکه ممکن است این زن، برادري بینیم که  خواهد داشت، ولی می

بزرگتر از خود داشته باشد که باز هم برادر با دیدن خواهر جوان خود تحریک شود. در صورتی که خداي متعال بطور مطلق 

  که قیدي ندارد. فرموده: 

  

کننده دهید یا از نظریه خود  لطفاً جوابی قانعکافی نبود، » رد حکم عقلی متوهم«شما در » حتمالا«از آنجا که این  :48سؤال 

  دفاع نمایید.

  

 .»در حالی که عمه و خاله عموما بزرگتر از خواهرزاده و برادرزاده خود هستند ... « ... همچنین جوابِ شما در متن فوق که نوشتید:  *

جایز خواهد بود؛ چون عموماً » داماد«با همین احتمالِ شما، ابداء زینت مادرزن در مقابل  نیز مخالف مبناي شماست؛ زیرا

  »ضد خود گواهی دادند.«  داماد است!مادرزن بزرگتر از 

  



٨ 

 

کننده دهید یا از نظریه  انعلطفاً جوابی قکافی نبود، » رد حکم عقلی متوهم«شما نیز در » احتمال«از آنجا که این  :49سؤال 

  خود دفاع نمایید.

  

شخصی بخواهد از راه قیاس اولویت قطعیه اثبات کند که ابداء زینت مادرزن نزد داماد جایز است، شما چه  اگر :50سؤال 

طبق مبناي شما که تحریک که  ورتبه این ص .دهید؟ ( میپاسخی 

گوید: از آنجا که غالباً عروس کوچکتر از پدرشوهر است و مردان عموماً نسبت  شود و می دانید، وارد می شهوت را مالك می

شوند، با این حال خداي متعال ابداء زینت عروس نزد پدرشوهر  به خانمی که از خودش کوچکتر باشد، زودتر تحریک می

  تواند نزد داماد خود ابداء زینت کند.) سته؛ پس به طریق اُولی مادرزن که بزرگتر از داماد است، میرا جایز دان

  

کند که جواز ابداء  ، اثبات میطوري پاسخ دهید که قیاس فوق را ابطال نمایید. (خالصۀ قیاس: ذکر  تذکّر:

  .)نیستبه بیان صریح در آیه  يذا نیاززینت مادرزن براي داماد قطعی و مسلّم است، ل

  

  در متن مقالۀ شما چنین آمده است: *

بعضی گفته اند: عبارت ماملکت ایمانهن داللت بر غالم نیز میکند، پس اگر ابداء زینت در مقابل او جایز باشد به طریق اولی در مقابل 

  عمو و دایی جایز است.

بر اش  و در این مثال هم اولویت جاري نیست زیرا ممکن است غالم که بردگی ناه مالك استواقع شدن در گهمانطور که قبال گفتیم جواب: 

و آزاد میشد) از نزدیک شدن به مالک خودش آنچنان بترسد که باعث شود ز بردگی فرار میکرد باقی است(اگر نمیترسید که ا مبناي ترس

  »5مقالۀ حجاب در اسالم، ص « یري از جاري شدن قیاس اولویت.شهوتش تحریک نشود. صرف وجود این احتمال کافی است براي جلوگ

  

ولی ممکن  »و آزاد میشد.ز بردگی فرار میکرد باقی است(اگر نمیترسید که ا بر مبناي ترساش  ممکن است غالم که بردگی«... نوشتید:  *

اینجا ندارد؛ زیرا عالوه بر دارا بودن است کسی به شما بگوید که غالم براي این فرار نکرده که جایی براي زندگی، بهتر از 

سرپناه، پوشاك و غذاي او نیز تأمین است، نه اینکه بخاطر ترس فرار نکرده باشد. قطع نظر از اینکه این استدالل و احتمال 

ت غالم که ... ممکن اس واقع شدن در گناه مالك استهمانطور که قبال گفتیم «اساس است، در متن فوق چنین آمده:  شما کامالً بی

شهوتش تحریک نشود. صرف وجود این باقی است ... از نزدیک شدن به مالک خودش آنچنان بترسد که باعث شود  بر مبناي ترساش  بردگی

  پس نیاز است که به پرسش ذیل پاسخ دهید. »احتمال کافی است براي جلوگیري از جاري شدن قیاس اولویت.

  

گیري از قیاس اولویت کافی دانستید که ترس غالم از مالک خودش موجب عدم شما این احتمال را براي جلو :51سؤال 

، پس »ترس غالم مانع تحریک شهوت است و لذا استثناء شده«شود. اگر این احتمال را بپذیریم که  تحریک شهوت می

  اند؟ ناء شده، مانع تحریک شهوت شده که اینان استث»پسر«و » برادر«، »پدرشوهر«، »پدر«بگویید چه چیزي در 



٩ 

 

شما خواستید با این استدالل (احتمال ترس غالم از مالک خود)، برادرزاده، خواهرزاده و مادرزن را موظّف بدانید  :52سؤال 

که در برابر عمو، دایی و داماد حجاب بگیرند؛ زیرا این سه مورد برده نیستند و ترسی هم از برادرزاده، خواهرزاده و مادرزن 

آید که ابداء زینت زن در برابر  ل تحریک شهوت وجود دارد. اگر این احتمال و استدالل را بپذیریم الزم میندارند و احتما

، جایز نباشد؛ زیرا اینها برده نیستند و ترسی هم ندارند. لطفاً از نظریه خود دفاع »پسرش«و » برادر«، »پدرشوهر«، »پدر«

  نمایید.

  

  در متن مقالۀ شما چنین آمده است: *

من الرجال کسی است که به این خانم نیاز جنسی ندارد بنا بر این عمو و دایی را هم شامل  االربةمقصود از غیر اولی  ضی گفته اند:بع

  است زیرا این دو معموال نسبت به خواهر زاده و برادر زاده شان نیاز جنسی ندارند.

مانند خواجگان که در گذشته  این رجال ذاتا نباید داراي نیاز جنسی باشند.بر این  الیهن، بنا بالنسبة االربةآیه نفرموده است که غیر اولی  جواب:

  رجال عجوز که در اثر سن زیاد شهوتشان تحریک نمیشود اساسا.وجود داشتند. یا 

  ند؟اگر عمو و دایی مقصود بودند با صراحت در قسمت نسبی ها ذکر میشدند، چه نیازي بود که از کنایه اي نارسا استفاده ک

اگر زن تابع عمو و دایی نباشند یقینا برعکس . و قطعا اینها التابعین نیستند؛ زیرا االربة. غیر اولی 2. التابعین 1این قسمت داراي دو شرط است:

  »6و  5مقالۀ حجاب در اسالم، ص « من الرجال نیستند. االربةپس داخل در التابعین غیر اولی  هم نیست.

  

ذاتا نباید داراي نیاز جنسی باشند. مانند خواجگان که در گذشته وجود داشتند. یا رجال عجوز که در اثر سن زیاد  این رجال«... گفتید:  *

معناي کالم شما این است که اگر مردانی ذاتاً داراي شهوت جنسی هستند (نیاز جنسی دارند)،  »شهوتشان تحریک نمیشود اساسا.

 کند و با این استدالل عمو و دایی را داخل در تواند در مقابل آنها ابداء زینت  زن نمی

دانید. اگر چنین باشد، باید قائل شوید که زن در مقابل پدر، پدرشوهر، برادر و پسري که ذاتاً نیاز جنسی دارند،  نمی

قرینه واضح بر آن، ذکر «دانید و نوشتید:  می را فقط براي  تواند ابداء زینت کند؛ زیرا شما قید  نمی

  »جواب شما به سؤالِ نهم از سري چهارم« »احزاب است. 55نشدن این قیود در آیۀ 

  

  .گیري بنده از کالم شما اشتباه است، از نظریه خود دفاع نمایید لطفاً در صورتی که نتیجه :53سؤال 

  

مفهوم عبارت شما این است: همانطور که زن تابع عمو و  »اگر زن تابع عمو و دایی نباشند یقینا برعکس هم نیست.«... نوشتید:  *

  دایی نیست، عمو و دایی هم تابع زن نیستند.

  

  هم نیستند؟» تابع«با توجه به مطلب فوق بفرمایید: در چه چیزي  :54سؤال 

  

  



١٠ 

 

  ) چنین آمده است:8و  7(وبالگ رسوالن، ص  6فحۀ در متن مقالۀ شما در ص *

  در هر صورت این حصر، حصري نسبی است و میتوان به آن مواردي اضافه کرد. بعضی گفته اند:

حصر نسبی نیاز به طرف مقابل دارد، یعنی اگر کسی به تمام افراد یک اتاقی بگوید ساکت شوید مگر علی، این دلیل نمیشود که غیر از  جواب:

اد آن اتاق حق سخن گفتن ندارند. در این آیه حصر نسبت به چه کسانی است؟ نسبت به مردان؟ در حالی که نسائهن زنان را نیز داخل افر

این آیه تمام افراد انسان را مد نظر داشته و در مورد غیر میکند. نسبت به بالغان؟ در حالی که الطفل .... کودکان را نیز داخل میکند. بنابر این 

بعضی شاید بگویند که نسبت به نزدیکتران است و نسبت به دورتران ساکت است، در حالی که خود اینان میگویند عمو  سان ساکت است.ان

  نزدیکتر از التابعین .... است، بنابر این نمیتواند حصر نسبت به نزدیکتران باشد.

  

ظاهراً جنابعالی بجاي نوشتن مقالۀ  »در مورد غیر انسان ساکت است. را مد نظر داشته و تمام افراد انساناین آیه «...  شما نوشتید: *

  »د.برم از علمی که نفع نبخش خدایا! به تو پناه می«  !گویید میعلمی، لطیفه 

عمو، دایی  لیو ،دانید استثناء شده در آیه را انسان می موارد شما .

  به سؤال ذیل پاسخ دهید.را غیر انسان! قطع نظر از این توهین، لطفاً و داماد 

  

ل سه شخص مذکور باشید؛ زیرا ابداء زینت اگر العیاذ باهللا چنین باشد، باید قائل به جواز ابداء زینت زن در مقاب :55سؤال 

  در مقابل غیر انسان (حیوانات، جمادات و گیاهان) جایز است. لطفاً از نظریه خود دفاع نمایید.

  

با توجه به اینکه سکوت دلیل بر نفی نیست، در واقع نظر شما این  »است. ساکتاین آیه ... در مورد غیر انسان «شما گفتید:  *

شود چیزي را نفی یا اثبات کرد. با این  سورة نور برده نشده، نمی 31نامی از عمو، دایی و داماد در آیۀ  شود که چون می

  مقدمه به سؤال ذیل پاسخ دهید.

  

که ابداء زینت زن براي عمو، دایی و داماد جایز است، آیا  براي شما ثابت شوداي دیگر  چنانچه بر اساس آیه :56سؤال 

تواند آیۀ دیگر را از داللت محکم خود خارج کند؟ (لطفاً فقط  ) از بیان حکم شرعی، می31نور، آیۀ سکوت این آیه (سورة 

.. «. .......: با بله یا خیر جواب دهید.)

  »2، ح 127، ص 90 بحاراألنوار، ج «... .» کنند؛ نه تکذیب!  آیات قرآن یکدیگر را تصدیق می

دقّت کنید، فرض بر این است که براي شما ثابت شود؛ زیرا اگر نحوة استداللِ بنده به آیۀ مد نظر صحیح نباشد، قطعاً 

  شود. نمیتواند، سکوت آیۀ نور را معنا کند و مدعاي بنده نیز ثابت  نمی

  

اند داخل در معناي حصر آیه  سورة نور مشخّصاً نام برده شده 31آیا جنابعالی فقط دوازده موردي را که در آیۀ  :57سؤال 

  دانید؟ می
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  چنین آمده است: 7و  6در متن مقالۀ شما در صفحۀ  *

ِ ع َعْن بعضی گفته اند: با توجه به روایت:  ُجِل َأْن یَُصافَِح الَْمْرَأَة إِالَّ اْمَرَأًة یَْحُرُم َقاَل: َسَألُْت َأبَا َعبْدِ اّهللاٰ ُجِل الَْمْرَأَة قَاَل َال یَِحلُّ لِلرَّ ُمَصاَفَحةِ الرَّ

ا الَْمرْ  ٌة َأْو َخالٌَة َأوِ ابْنَُة ُأْخٍت َأْو نَْحُوَھا فََأمَّ َجَھا ُأْخٌت َأْو بِنٌْت َأْو َعمَّ  الثَّْوِب َأُة الَّتِي یَ َعلَیْهِ َأْن یَتََزوَّ
ِ
َجَھا َفَال یَُصافِْحَھا إِالَّ مِْن َوَراء ِحلُّ لَُه َأْن یَتََزوَّ

  زن میتواند با محارم خود دست بدهد پس به طریق اولی میتواند نزد او ابداء زینت کند. بنابراین حصر آیه نسبی است. َو َال یَْغمِْز کَفََّھا.

چگونه  تأویل به چند مورد قلیل مانند ام ولد بودن شد.ره یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب بر مبناي فقه گویاي قرآنی روایات متوات جواب:

راي ممکن است چند روایت این چنینی یاراي مقابله با داللت محکم حصر آیه را داشته باشند! ابداي زینت در مواردي که در آیه ذکر شده اند دا

در مورد غیر مذکورین در آیه یک حد بیشتر ندارد شتن بعولتهن و باقی موارد میتوان فهمید. ولی مراتب گوناگونی است و آن را از کنار هم گذا

  خواه ما ظهر منها دست دادن را در بر بگیرد یا نگیرد یا اصوال در آن مورد ساکت باشد. و آن ما ظهر منها است.

این روایت را روایتی محرف خواهیم به طریق اولی دست دادن حرام است. بنا بر آن که اگر نمایاندن غیر از وجه و کفین و یا قدمین حرام باشد 

  دانست. خواه بعضش(ابنۀ اخت) یا کلش.

  

  اللّفظی آن است یا فقهی؟ معناي تحت» ام ولد«مراد شما از  : الف)58سؤال 

  

  آن را بیان نمایید. »فقهی«و  »اللّفظی تحت«معناي  ب)

  

  را توضیح دهید.» ام ولد«ج) نحوة تأویل رفتن روایت فوق به 

  

  »خواه ما ظهر منها دست دادن را در بر بگیرد یا نگیرد یا اصوال در آن مورد ساکت باشد.« نوشتید: *

  

 دادن را هم در بر بگیرد، هم نگیرد و هم ساکت باشد؟  دست شود که  چگونه می :59سؤال 

صریحاً بیان نمایید که کدام موارد  نظر خود را در مورد  لطفاً» .یري در تاریکی انداختن استت ]ها این گفته[«

  ؟صحیح است» ج«و » ب«، »الف«از 

  ساکت است. ج)     گیرد. دادن را در بر نمی دست ب)     .گیرد دادن را در بر می دست الف)

  

  پاسخ دهید. 60ال به سؤ ،با توجه به دو مقدمۀ ذیل *

اید، وجه، کفّین و قدمین داخل  با توجه به اینکه قبالً هم در بخشی از مقالۀ شما آمده بود و در اینجا نیز اشاره کرده :1مقدمه 

ز وجه و کفین اگر نمایاندن غیر ا«... اند؛ یعنی ابدائشان جایز است. و اینکه نوشتید:  بوده و استثناء شده در معناي 

گیریم که شما نمایاندن وجه، کفّین و قدمین را اخف از  نتیجه می »به طریق اولی دست دادن حرام است.و یا قدمین حرام باشد 

  دانید. دادن که در واقع لمسِ بدن است، می دست
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) دو حکم مستقل را 31و سورة نور، آیۀ  23این دو آیه (سورة نساء، آیۀ «در پاسخ یکی از سؤاالت ارسالی اینجانب نوشتید:  :2مقدمه 

، وبالگ 6از سري دوم، ص  8پاسخ به سؤال « ».نور میباشد 31نساء در مورد حرمت نکاح است و حصرِ ابداء زینت، در آیه 24تا22بیان میکنند. آیات 

چگونه ممکن «... شود، نوشتید:  یو نیز در مورد روایتی که با آن جواز مصافحه با محارم ثابت م »13رسوالن، حجاب در اسالم، ص 

است چند روایت این چنینی یاراي مقابله با داللت محکم حصر آیه را داشته باشند! ... این روایت را روایتی محرف خواهیم دانست. خواه 

  »بعضش(ابنۀ اخت) یا کلش.

  

در آیۀ مبارکۀ  به قرینۀ  وقتی لمس خارج از معناي ابداء زینت شد و شما نیز قائل هستید ابداء زینت :60سؤال 

سورة مبارکۀ نور  31سورة نور داراي مراتب گوناگونی است. بفرمایید: آیا مصافحه و معانقۀ زن با موارد مذکور در آیۀ 

را (البتّه بجز شوهر که حکمش معلوم است) جایز است؟ لطفاً به هر کدام از جواز یا حرمت که قائل هستید نحوة استدالل 

دانید و ارتباطی بین این دو  سورة نور می 31ـ که حکم آن را مستقل از حکم آیۀ سورة نساء  23اي که در استدالل شما، از آیۀ بیان نمایید به گونه

  دانید) استفاده نشود. الذّکر (البتّه طبق نظر شما که محرّف می و روایت محرّف فوق آیه قائل نیستید ـ

  

ي زینت در مواردي که در آیه ذکر شده اند داراي مراتب گوناگونی است و آن را از کنار هم گذاشتن بعولتهن و باقی ابدا«شما نوشتید:  *

اگر ما حد و حدودي براي افراد داخل «در جاي دیگر نوشتید:  »8، وبالگ رسوالن، حجاب در اسالم، ص 6متن مقالۀ شما، ص « »میتوان فهمید.موارد 

  »12، وبالگ رسوالن، حجاب در اسالم، ص 3از سري اول، ص  3پاسخ به سؤال « »عا آن را از این آیه برداشت نکرده ایم.قطمجموعه قرار بدهیم 

  

آن را از  قطعاًگویید  توان فهمید، در جاي دیگر می گویید مراتب و حد و حدود ابداء زینت را از آیه می یکجا می :61سؤال 

در هنگام پاسخ به این سؤال،  تذکّر:( متفاوت و متناقض شما چگونه قابل جمع است؟ اید. این دو حرف آیه برداشت نکرده

  به طور صریح بگویید تناقض در نوشتار خود را قبول دارید یا نه؟ سپس تفصیالً توضیح دهید.)

  

محرف خواهیم دانست. خواه  این روایت را روایتی«... شود، نوشتید:  در مورد روایتی که با آن جواز مصافحه با محارم اثبات می *

اید، بدون اینکه مدعاي خود را براي  گویی کرده متأسفانه شما مانند بسیاري از موارد گذشته، کلّی »بعضش(ابنۀ اخت) یا کلش.

  خوانندگان ثابت نمایید.

  

یا هر دلیلی که و  اي از قرآن چنانچه قائلید کلّ روایت مذکور تحریف شده است، مدعاي خود را بر اساس آیه :62سؤال 

  دانید، اثبات نمایید. صالح می

  

شده، مدعاي  هاي تحریف چنانچه قائلید بخشی از روایت مذکور تحریف شده است، ضمن اشارة دقیق به قسمت :63سؤال 

  اثبات نمایید.دانید،  خود را بر اساس قرائن داخلی موجود در روایت یا هر دلیلی که صالح می
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  چنین آمده است:در متن مقالۀ شما  *

) و آیه: 74(أنعام،  »َضالٍل ُمبینٍ   َو ِإْذ قاَل ِإبْراھیُم ِألَبیِه آَزَر أَ تَتَِّخُذ أَْصنامًا آلَِھًة ِإنِّي أَراَك َو َقْوَمَك في«بعضی گفته اند: با توجه به آیه: 

ما َتْعُبُدوَن ِمْن بَْعدي قالُوا نَْعُبُد ِإلَھَك َو ِإلَه آبائَِك ِإبْراھیَم َو إِْسماعیَل َو ِإْسحاَق  أَْم کُنُْتْم ُشَھداَء ِإْذ َحَضَر یَْعُقوَب الَْمْوُت ِإْذ قاَل لِبَنیهِ «

  ) أب(پدر) داراي معنایی است که شامل عمو نیز میشود.133(بقره،  »ِإلھًا واِحداً َو نَْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

  داللت کردید، باز هم دایی و داماد میمانند. داخل در با این ترفندبر فرض که شما عمو را  جواب:

ٌد «انعام از این جهت به آزر اب گفته شده است که او ابراهیم را به فرزندي پذیرفته و بزرگ کرده است با جمع آن و آیه:  74در آیه ما کاَن ُمَحمَّ

ِ َو خاتََم النَّبِیِّیَن  ُ بِکُلِّ َشيْ َأبا أََحٍد ِمْن رِجالِکُْم َو لِکْن َرُسوَل اّهللاٰ ) که میفرماید پیامبر پدر هیچکدام از شما نیست، به 40(احزاب، »ٍء َعلیماً  َو کاَن اّهللاٰ

در آیه حرمت ازدواج ما پدرخوانده را داخل در داللت به همین علت  پدر بودن حقیقی مالك در احکام است و نه مجازي،این نتیجه میرسیم که 

مرد باشند و  3و این در ادبیات عرب بسیار رواج دارد مثال اگر  از باب غلبه عمو در کنار پدران ذکر شده است،ره بق 133اما در آیه  آیه نمیدانیم.

  آیا این دلیل میشود که آن دو زن مرد هستند؟زن، عرب به آنها با ضمیر مذکر خطاب میکند.  2

ار شود (آیه را ابتداي مقاله آورده ام). در حالی که اگر آنجا ذکر اگر عمو در معناي أب(پدر) مستقر بود لزومی نداشت در آیه حلیت أکل تکر

ار نمیشد نهایت آن بود که باید از او بابت خوردن از منزلش اجازه میگرفتیم، ولی ذکر نشدن در اینجا چند برابر آنجا انسان را به سختی دچ

  »7در اسالم، ص  مقالۀ حجاب« قطعا ذکر در اینجا اولی بود.میکند. پس اگر مقصود بودند 

  

در قرآن » أب«به معناي پدر، پدربزرگ (جد) و عمو در قرآن کریم انکار ناپذیر است؛ لذا » آباء«و » أب«استعمال لفظ  *

اي نداشته باشد، هر سه معناي فوق را شامل است؛ زیرا بر مبناي فقه گویاي قرآنی، استعمال لفظ در اکثر از  چنانچه قرینه

اي موجود نباشد و لفظ مورد نظر، معانی متعددي داشته باشد، همۀ معانی  ست و در صورتی که قرینهمعناي واحد، صحیح ا

آباء شامل پدر بزرگ هم « سورة نور نوشتید: 31در آیۀ  دانیم، ولی شما در مورد  پذیرفته و داخل در داللت آیه می را 

در ادامه نیز آیۀ  »شود. می

واضح «... آوردید و نوشتید: را به عنوان شاهد  »133سورة بقره، آیۀ « 

 است براي استفاده از تغلیب الزم است که أب بر اکثر مذکورین در آیه صدق کند(تغلیب األکثر على األقل، و ذلک بأن ینسب إلى الجمیع وصف

ا دو غیر أب(ابراهیم: پدر بزرگ یختص باألکثر)، و اگر بنا باشد که ابراهیم که جد یعقوب بوده، أب او نباشد، تغلیب در اینجا شایسته نیست. زیر

  »10و  9، وبالگ رسوالن، حجاب در اسالم، ص 1از سري اول، ص  1پاسخ به سؤال « »و اسماعیل: عمو) و یک أب(اسحاق:پدر) میشود.

بقره  سورة 133را شامل شود، آیۀ » پدربزرگ«و » پدر«سورة مبارکۀ نور فقط  31در آیۀ  اگر قرار بر این بود که 

(حضرت ابراهیم، » آباء«بردن از مصادیقی براي  با نامناقض استدالل شماست نه تأیید مدعاي شما؛ زیرا خداي متعال 

شامل هر سه معناي را اراده فرموده که  بودن نص بر معناي ظاهري  ) که نص است، مقدماسماعیل و اسحاق

را خارج از داللت » عمو«کرد، ممکن بود امثال شما  ه اگر مصادیق را ذکر نمیشود؛ در صورتی ک پدربزرگ، عمو و پدر می

سورة « بدانند. همچنین، آیۀ  معناي 

اي  در آیات قرآن قرینه» أب«براي عمو جایز است. در نتیجه اگر » أب«ز داللت دارد بر اینکه استعمال لفظ نی »74أنعام، آیۀ 

  شود. شامل هر سه نفر (پدر، پدربزرگ و عمو) می اي ندارد ـ سورة مبارکه نور که قرینه 31در آیۀ  ـ مانند نداشته باشد 
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  ا قبول ندارید، ضمن نقد توضیحات فوق، از نظریه خود دفاع نمایید.چنانچه توضیحات اینجانب ر :64سؤال 

  

ـ بر خالف سورة نور  31شود، با اینکه در آیۀ  می» پدربزرگ«و » پدر«فقط شامل  چنانچه اصرار دارید بر این که  *

  پس به دو سؤال زیر پاسخ دهید:اي داخلی وجود ندارد،  تغلیبی در کار نیست و قرینه سورة مبارکۀ بقره ـ 133آیۀ 

  

را » عمو» «ترفندي!«با چه دانید، بگویید:  می »ترفند«را یک » أب«براي » عمو«داللت داشتن معناي شما که  الف) :65سؤال 

  اید؟ از معناي أب خارج نموده

  

  اید؟ دانسته را داخل در معناي » پدربزرگ» «ترفندي!«با چه  ب)

  

  دانید؟ می را صحیح» استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد«جنابعالی  آیا :66سؤال 

  

و  23، 22با توجه به اینکه جنابعالی آیات  »در آیه حرمت ازدواج ما پدرخوانده را داخل در داللت آیه نمیدانیم.« ... شما نوشتید:  *

  ل پاسخ دهید.دانید، به دو سؤال ذی سورة مبارکۀ نساء را از آیات حرمت ازدواج می 24

  

  دانید؟ سورة نساء نمی 24و  23، 22گانۀ  پدرخوانده را داخل در داللت کدام یک از آیات سه : الف)67سؤال 

  

  دانید، بیان نمایید. دلیل اینکه پدرخوانده را داخل در داللت آیۀ مورد نظر نمی ب)

  

مرد باشند و  3و این در ادبیات عرب بسیار رواج دارد مثال اگر  شده است، از باب غلبه عمو در کنار پدران ذکربقره  133در آیه «... نوشتید:  *

  »آیا این دلیل میشود که آن دو زن مرد هستند؟زن، عرب به آنها با ضمیر مذکر خطاب میکند.  2

  

که قائلید  داند. آیا شما محتمل است خود شما چنین تفکّري داشته باشید؛ زیرا هیچ عاقلی آن دو زن را مرد نمی :68سؤال 

دانید؟ آیا پدر شما  را در خارج یک فرد می» پدربزرگ«و » پدر«مستقر است،  هر دو در معناي » پدربزرگ«و » پدر«

گوید: عموي من همان پدر من  مستقر است، می» أب«در معناي » عمو«همان پدربزرگ شماست؟ آیا کسی که قائل است: 

اید و براي اثبات مدعاي خود فرع و فرضی را مطرح  ان را مانند سواد خود فرض کردهاست؟ متأسفانه شما سواد دیگر

داند؟ (لطفاً در صورتی که اشکال اینجانب را ناصواب  کنید که احدي قائل به آن نیست. کدام عاقلی زن را مرد می می

  دانید، از نظریه خود دفاع نمایید.) می
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حال با این  .»به آزر اب گفته شده است که او ابراهیم را به فرزندي پذیرفته و بزرگ کرده است ...  انعام از این جهت 74در آیه«گفتید:  *

  مقدمه به سؤال ذیل پاسخ دهید.

  

توانست بفرماید:  خداي متعال میپس بگویید با اینکه اصرار دارید، » أب«نبودن عمو در معناي  بر مستقراگر  :69سؤال 

»رآز همعه به آیات دیگر اثبات کنیم که »74سورة أنعام، آیۀ « موده: چرا فر» لپدر واقعی » آزر«، تا بعد ما با توج

کند؛ با این توضیح که خداي متعال  مدعاي شما را رد می نبوده، بلکه عمویش بوده؟ (ظاهرِ حضرت ابراهیم

:: است.)مستقر » أب«خواهد بفهماند که عمو در معناي  می

بزرگ است ـ که   : خدافرمودنداکرم پیامبر »16، ح 297 ص، 2  ج، بحاراألنوار  ـ 33172، ح 45 ص، 27  ج، یعةالشّ وسائل« ....

  ». ..آن کس که به رأى خود کالم مرا تفسیر کند، به من ایمان نیاورده است .: «فرماید می ـ قدر و جالل او

  

موجود نیست، چرا اصرار دارید که عمو را از معناي » أب«اي قرآنی بر خروج معناي عمو از  در مواردي که قرینه :70سؤال 

  خارج کنید؟» أب«

  

حرام است طبق آیه  پاسخ دادید: »با پدر بزرگ خود چه حکمی دارد؟ ازدواج نوه که دختر است« شما در مورد سؤال: *

ھاتُکُم َو بَناتُکُم«نساء:  23 َمت َعلَیکُم ُأمَّ زیرا بنات شامل دختر و نوه(مونث) نیز میشود. و یکی از شواهدي که بنات شامل نوه میشود این  »ُحرِّ

َك فیِه ِمن بَعِد ما جاَءَك ِمَن الِعلِم فَُقل تَعالَوا نَدُع أبناَءنا َو «است. و در آیه:  است که ابناء شامل نوه(مذکر) است و بنات همان مونث ابناء فََمن َحاجَّ

ِ َعلَی الکاِذبینَ  اهللا علیه و آله ) در این آیه پیامبر صلی 61(آل عمران،» أبناَءکُم َو نِساَءنا َو نِساَءکُم َو أنُفَسنا َو أنُفَسکُم ثُمَّ نَبتَِھل فََنجَعل لَعَنَت اّهللاٰ

  حسنین را به عنوان ابناء برد.

  

چنانچه حقیقت مالك باشد نه مجاز، آیۀ  »7مقالۀ حجاب در اسالم، ص « »پدر بودن حقیقی مالك در احکام است و نه مجازي«نوشتید:  *

پدربزرگ نیست، بلکه پدر حقیقی حسنینشود؛ زیرا پیامبر اکرم سورة مبارکۀ آل عمران ناقض مبناي شما می 61

 براي اینکه به وعدة خود در مورد دانیم پیامبر اکرم اند؛ زیرا می نیز مجازاً فرزند تلقّی شدهاست و حسنین

 اهللا علیه صلواتاست، امیرالمؤمنین را براي مباهله برد. و آنکه حقیقتاً پدر حسنینعمل کند، دو نوة عزیز خود حسنین

است؛ در صورتی که اگر بنا باشد و مادر حسنینحقیقتاً فرزند پیامبر اکرم نیزباشد. حضرت زهرا می

خواهر و برادرند و با حضرت فاطمهباشند، باید قائل شوید حسنینحقیقتاً فرزند پیامبر اکرمحسنین

است! (این نتیجۀ مبناي شماست که موجب اختالل در نسب و نظام همسر پیامبر اکرمهمچنین حضرت فاطمه

  شود.) نواده میخا
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، باید قائل شوید که ازدواج نوه که دختر است »پدر بودن حقیقی مالك در احکام است و نه مجازي«چنانچه اصرار دارید بر اینکه 

شود و نوه نیز با  با پدربزرگ خود جایز است؛ چون پدربزرگ حقیقتاً پدر نیست، بلکه با تسامح و مجاز، پدر تلقّی می

  است؛ زیرا نوه غیر از دختر است.» بنات«در معناي تسامح و مجاز داخل 

  

حقیقت و مجاز در «لطفاً براي اینکه اشکاالت و شبهات فوق به مبناي شما خدشه وارد نکند، منظورتان از  :71سؤال 

  پاسخ نماند. را دقیقاً بیان نمایید، به طوري که شبهات فوق بی» احکام

  

حرام  پاسخ دادید: »ر است با مادر بزرگ خود چه حکمی دارد با ذکر دلیل؟ازدواج نوه که پس« شما در مورد سؤال: *

ھاتُکُم«نساء:  23است طبق آیه   َمت َعلَیکُم ُأمَّ الَّذیَن یُظاِھُروَن ِمنکُم ِمن «زیرا امهات شامل مادر بزرگ نیز میشود. و شاهد بر آن نیز آیه : » ُحرِّ

ھ ھاتِِھم إن ُأمَّ َ لََعُفوُّ َغُفورٌ نِسائِِھم ما ُھنَّ ُأمَّ این آیه والدت با ) که 2(مجادله،» اتُُھم إال الالّئي َولَدنَُھم َو إنَُّھم لََیُقولُوَن ُمنکًَرا ِمَن الَقوِل َو ُزوًرا َو إنَّ اّهللاٰ

و  به مادر رضاعیعرف و نکته قابل ذکر اینجاست که حقیقت مادر را در نسبی منحصر کرده در حالی که  واسطه و بی واسطه را شامل است،

فراد مذکور در مادر خوانده و حتی خود قرآن زنان پیامبر صلی اهللا علیه و آله را مجازا مادر مینامد، از تمام اینها میتوان نتیجه گرفت که در تمام ا

  اگر قرینه اي در کار نباشد حقیقت مد نظر است و نه مجاز ... .آیات ثالثه(حجاب و حرمت ازدواج و حلیت اکل) 

  

از سورة مبارکۀ مجادله را شاهد  2شود، آیۀ  شامل مادربزرگ می شما براي اینکه ثابت کنید:  *

با توجه به وجود قرینه در آیه، فقط  .»اگر قرینه اي در کار نباشد حقیقت مد نظر است و نه مجاز ... «آوردید و در ادامه نیز نوشتید: 

فرماید: زن شما مادر شما نیست به این دلیل که شما را  حقیقی مراد خداي متعال است نه مجازي (مادربزرگ). میمادر 

شامل مادربزرگ » امهات«نزاییده، بلکه آن کسی مادر شماست که شما را زاییده. پس اگر شما این آیه را براي اینکه بگویید 

گوید: فقط کسی مادر  کننده می اید؛ زیرا خداي متعال به ظهار وارد کرده شود، شاهد بیاورید، به داللت آیه خدشه هم می

شود که خداي متعال مادربزرگ را که حقیقتاً مادر این ولد نیست مادر معرّفی کند.  شماست که شما را زاییده. در نتیجه، نمی

یح که در این صورت باید بگوییم: همچنین اگر ولد را در آیه به معنی نوه بگیریم، معنا غلط خواهد شد. با این توض

مادربزرگ همان کسی است که نوه را زاییده یا باید بگوییم مادر همان کسی است که نوه را زاییده! پس فقط صحیح این 

واسطه) است نه مادربزرگ (مادر  به معناي مادر حقیقی (مادر بی» امهات«از سورة مبارکه مجادله،  2است که بگوییم در آیۀ 

  واسطه) است نه نوه (فرزند باواسطه). ه) و ولد نیز فقط شامل فرزند حقیقی (بیباواسط

  

را شامل » والدت باواسطه«دانید، اثبات نمایید که چگونه آیۀ فوق  در صورتی که مطالب فوق را صحیح نمی :72سؤال 

  شود؟ می

  

حلیت اکل) اگر قرینه اي در کار نباشد حقیقت مد نظر است و نه در تمام افراد مذکور در آیات ثالثه(حجاب و حرمت ازدواج و «... گفتید:  *

  .»مجاز ... 
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لطفاً بگویید جواز ابداء زینت نوه که دختر است براي پدربزرگ خود و ابداء زینت مادربزرگ براي نوه که پسر  :73سؤال 

  با استدالل ثابت نمایید. سورة مبارکۀ نور است یا مجازي؟ به هرکدام که قائلید، 31است، از معانی حقیقی آیۀ 

  

اگر اگر عمو در معناي أب(پدر) مستقر بود لزومی نداشت در آیه حلیت أکل تکرار شود (آیه را ابتداي مقاله آورده ام). در حالی که «گفتید:  *

چند برابر آنجا انسان را به سختی ولی ذکر نشدن در اینجا  آنجا ذکر نمیشد نهایت آن بود که باید از او بابت خوردن از منزلش اجازه میگرفتیم،

  »7مقالۀ حجاب در اسالم، ص « »دچار میکند. پس اگر مقصود بودند قطعا ذکر در اینجا اولی بود.

  

» أب«را دلیل گرفت بر اینکه عمو خارج از معناي  بعد از  توان تکرار  نمی تذکّر اینکه:

  دلیل تکرار براي ما روشن نباشد و حکمت آن را ندانیم.است. هرچند 

  

گرفتیم؟ آیا در  شد باید از عمو بابت خوردن غذا در منزلش اجازه می ذکر نمی به چه دلیلی اگر  :74سؤال 

لت داشتنِ معنا بر پدر و پدربزرگ، شامل عمو عالوه بر دال شد، اطالق  ذکر نمی صورتی که 

  شد؟ نمی

  

اگر عمو در معناي أب(پدر) مستقر بود لزومی نداشت در آیه حلیت أکل تکرار شود (آیه را ابتداي مقاله آورده ام). در حالی که «نوشتید:  *

ذکر نشدن در اینجا چند برابر آنجا انسان را به یم، ولی اگر آنجا ذکر نمیشد نهایت آن بود که باید از او بابت خوردن از منزلش اجازه میگرفت

  »7مقالۀ حجاب در اسالم، ص « »سختی دچار میکند. پس اگر مقصود بودند قطعا ذکر در اینجا اولی بود.

  

ذکّر به اید. به عنوان ت همین سوره دانسته 61بردن در آیۀ  از نام» اَولی«سورة نور  31بردن عمو و دایی را در آیۀ  شما نام *

آیا شما بهتر «  »؟دهید آگاهی میآیا خدا را به دینتان، « شود:  شما عرض می

ابداء  تی در کار نبوده و نیست، بلکه خداي حکیم در قرآن کریم تصریح به جوازحال آنکه قطعاً اولوی؛ »دانید یا خدا؟ می

اید بخاطر عدم تدبر در قرآن کریم است.  زینت زن نزد عمو، دایی و داماد نموده و اینکه شما به تشویش در فهم دچار شده

ان در انتظارند. پس همگ بگو: « »135سورة طه، آیۀ « 

...» [شما هم] در انتظار باشید. زودا [که] بدانید صاحبان راه راست کیانند و چه کسی [به آن] راه یافته است.

و شما  اشتیاق ه(جهت اینک» ایم. یافته گمان اگر خدا بخواهد ما به راستی هدایت بیو «...  »70، آیۀ بقرهسورة « 

به نحوة استداللِ جواز ابداء زینت زن نزد عمو، دایی و داماد بیشتر شود، همین کافی است که ، این مباحث خوانندگانِ

ندارم تا شما بخواهید، » اثبات مالزمت بین حرمت ازدواج و ابداء زینت«بدانید اینجانب براي اثبات مدعاي خود نیازي به 

مالزمت بین حرمت «و ... را به عنوان دلیل بر رد مدعاي اینجانب اقامه کنید. هرچند اگر » شوهردارزن «، »خواهرزن«مثالً 
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نیز براي رد نظر بنده از » زن شوهردار«و » خواهرزن«اثبات شود، مواردي مانند حرمت ازدواج با » ازدواج و ابداء زینت

   صبر نمایید.) وط به پاسخ شما به تمام سؤاالت در این مرحله است ــ که منبندي  جمعاساس باطل است. خواهشمند است تا مرحلۀ 

  

آیا پدربزرگ (پدري و مادري) با دخترِ دختر خود یا با دخترِ پسر خود محرم است یا نه؟ ادلّه را از شما سؤال شد:  *

جوعی مینماییم: المحرم بفتح المیم ذو اول از همه به اصطالح محرم در فقه ر جواب دادید: بیان کنید. ادلّۀ قرآنی و ادلّۀ روایی.

، 6لدالحرمۀ من القرابۀ یقال هو ذو محرم منها إذا لم یحل نکاحها، و المحرم ما حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة تحریما مؤبدا(مجمع البحرین، ج

  )38صفحه 

و » حرِّمت علَیکُم أُمهاتُکُم و بناتُکُم«نساء جستجو کرد:  23با توجه به این تعریف، بله ازدواج با او حرام است و پاسخ سوال شما را باید در آیه 

  بنات شامل دختر و نوه دختري نیز میشود.

و ال یبدینَ زینَتَهنَّ «نور است:  31اما اگر مقصود از محرم نزد شما همان کسی است که ابداء زینت نزد او حالل است، پاسخ سوال شما در آیه 

  و آباء شامل پدر بزرگ هم میشود.» أو آبائهِنَّ إالّ لبعولَتهِنَّ

إبراهیم أم کُنتُم شُهداء إذ حضَرَ یعقُوب الموت إذ قالَ لبنیه ما تَعبدونَ من بعدي قالُوا نَعبد إلهک و إله آبائک «بقره است:  133و شاهد بر آن آیه 

و همانطور که واضح است براي استفاده از تغلیب الزم است که أب بر اکثر مذکورین در » حنُ لَه مسلمونَو إسماعیلَ و إسحاقَ إلها واحدا و نَ

أب آیه صدق کند(تغلیب األکثر على األقل، و ذلک بأن ینسب إلى الجمیع وصف یختص باألکثر)، و اگر بنا باشد که ابراهیم که جد یعقوب بوده، 

  و یک أب(اسحاق:پدر) میشود. دو غیر أب(ابراهیم: پدر بزرگ و اسماعیل: عمو)ته نیست. زیرا او نباشد، تغلیب در اینجا شایس

  بنا بر این مطمئنا یکی از مصادیق ابوة حقیقی پدر بزرگ است، و نیازي به ادله روایی در این مورد نیست.

  

  شود؟ ي (دخترِ پسر) چه میشما بنات را شامل دختر و نوه دختري دانستید. بفرمایید تکلیف نوة پسر :75سؤال 

  

براي اینکه مدعاي خود را اثبات نمایید، قائل به غلبۀ )، قائل به تغلیب هستید و 133شما در آیۀ مذکور (سورة بقره، آیۀ  *

(ابراهیم و  »غیر عم«اید. به عبارت دیگر دو  ) شده(اسماعیل »غیر أب«) بر یک (ابراهیم و اسحاق» أب«دو 

) (ابراهیم »جد«واقع در آیۀ مبارکه، یک ال فیاید. در صورتی که  ) غلبه داده(اسماعیل »عم«ک ) را بر یاسحاق

شود، دو ) که تغلیبی در کار نیست. و اگر قرار باشد با الفاظ بازي (اسحاق» أب«) و یک (اسماعیل» عم«داریم، یک 

  خواهد بود.» أب«در معناي » عمو« که نتیجۀ هر دو حالت، مستقربودن حالت ذیل نیز قابل تصور است

بر » غیر أب«) که بنابر مبناي شما باید دو (ابراهیم و اسماعیل» غیر أب«) داریم و دو (اسحاق» أب«یک  حالت اول:

  نخواهد بود.» أب«معناي فرعی » عمو«شود که  غلبه کند. نتیجه این می» أب«یک 

بر » غیر جد«) که بنابر مبناي شما باید دو اسماعیلو اسحاق » (ر جدغی«و دو  ) داریم(ابراهیم» جد«یک  حالت دوم:

  نخواهد بود.» أب«معناي فرعی » عمو«باز هم شود که  غلبه کند. نتیجه این می» جد«یک 

  

  نقد نمایید.تأیید یا ضمن پاسخ به اشکال اینجانب، دو حالت تصورشدة فوق را  :76سؤال 
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ضح است براي استفاده از تغلیب الزم است که أب بر اکثر مذکورین در آیه صدق کند(تغلیب األکثر على األقل، و همانطور که وا«... نوشتید:  *

 اگر بنا باشد که ابراهیم که جد یعقوب بوده، أب او نباشد، تغلیب در اینجا شایسته نیست.ذلک بأن ینسب إلى الجمیع وصف یختص باألکثر)، و 

  »بزرگ و اسماعیل: عمو) و یک أب(اسحاق:پدر) میشود. زیرا دو غیر أب(ابراهیم: پدر

  

کس که بر خدا دروغ بسته  پس کیست ستمکارتر از آن«...  »15سورة کهف، آیۀ « ... *

اید. در صورتی  دانسته» یعقوب أبِ حضرت«را براي اینکه مدعاي خود را اثبات کنید، حضرت ابراهیم شما» است؟

األب  است؛ یعنی شما جد را که به عبارت دیگر پدرِ پدر، أباست، حضرت اسحاق» أبِ حضرت یعقوب«که آنکه 

 صلواتاید تا به تغلیبی که مدعی آن هستید، خدشه وارد نشود. در حالی که امیرالمؤمنین  تلقّی کرده» أب« ،یا پدربزرگ است

  ودند:فرم اهللا علیه

ظهور نماید] هواي نفس را به  یفالشّر اهللا تعالی فرجه عجل[زمانی که حضرت مهدي « »138البالغه، فرازي از خطبۀ  اإلسالم، نهج فیض«

برد) زمانی که مردم هدایت را به هواي نفس تبدیل  گرداند (گمراه شدگان را به راه راست می هدایت و رستگاري بر می

کند و به رجوع به قرآن وا  هاي نادرست نهی می گرداند (مردم را از بکار بستن اندیشه کرده باشند و رأي را به قرآن برمی

تا به دستور کتاب خدا رفتار نموده و مخالف آن را دور اندازند) زمانی که مردم قرآن را به سود رأي و اندیشه خود دارد  می

  »معنا و عمل کرده باشند.

  

آیا این درست است که براي اثبات مدعاي خود، آیه را طبق رأي خود معنا کنید؟ آیا قرآن باید تابع رأي شما  :77سؤال 

...: هستید.)اي پاسخ دهید که ثابت شود شما تابع قرآن قرآن؟ (لطفاً به گونه باشد یا شما تابع

 »24 ص، 89  ج، بحاراألنوار  ـ ق1414ل، قم، چاپ: او، 252 ص ،بحی صالح)(للص البالغة د بن حسین، نهجضی، محمالرّ شریف« ....

اگر آراء شما مخالف قرآن باشد، آراء خود را  ،]آیید آنگاه که در مقام فهم و تفسیر قرآن برمی«... [فرمایند:  میامیرالمؤمنین

  ... .» کنید ]به نادرستى[متّهم 

  

  امده است؟سورة أحزاب نی 55اند در آیۀ  سورة نور استثناء شده 31از شما سؤال شد که چرا برخی از مواردي که در آیۀ  *

یا أیها الَّذینَ آمنُوا «میفرماید: است، خطاب به مومنین(نه پیامبر صلی اهللا علیه و آله)  54که در ادامه آیه  سوره احزاب 55در آیه « پاسخ دادید:

نَّ ما فَسئَلُوهتاعنَّ موهألتُمؤذَنَ لَکُم ... و إذا سإالّ أن ی النَّبِی وتیجابٍال تَدخُلُوا بح راءبنابر این بدیهی است که ذکر شوهر  )53(احزاب،» ن و

ال «نبود تا اینکه رفع گناه شود. اما در مورد باقی موارد ذکر نشده: » فَسئَلُوهنَّ من وراء حجابٍ«نادرست میباشد زیرا شوهر از ابتدا داخل در 

ه إنَّ اللّه إخوانهِنَّ و ال أبناء إخوانهِنَّ و ال أبناء أخَواتهِنَّ و ال نسائهِنَّ و ال ما ملَکَت أیمانُهنَّ و اتَّقینَ اللّجناح علَیهِنَّ فی آبائهِنَّ و ال أبنائهِنَّ و ال 

در سوره نور است،  احزاب دقیقا به همان ترتیب ذکر شده 55) جالب آن است که ترتیب ذکر شده در آیه 55(احزاب،» ء شَهیدا کانَ على کُلِّ شَی

پدر حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله زنده نبود تا خطاب آن زمان آیه بخواهد شامل » آباء بعولَتهِنَّ«بنا بر این از ابتدا مقایسه را انجام میدهیم: 

حسنین که نوه هاي او  بالغ باشد نداشت، و حضرت در آن زمان که آیه نازل شد پسري که» أبناء بعولَتهِنَّ«حالش بشود و از او رفع گناه گردد. 

 53چون بالغ نشده اند خطاب آیه) و 19(أنعام،» و أُوحی إلَی هذَا القُرآنُ لأُنذرکُم بِه و من بلَغَ«و آیه قرآن میفرماید:  بودند هنوز کودك بودند.
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این فقره هم شاید بابت سختگیري ویژه همسري پیامبر صلی اهللا علیه و آله تا آخر » التّابِعینَ غَیرِ أُولی اإلربۀِ منَ الرِّجالِ« شاملشان نمیشود.

شاملشان  53این اطفال نابالغ هم عرض کردم که خطاب آیه »الطِّفلِ الَّذینَ لَم یظهرُوا على عورات النِّساء«عمرشان بر ایشان ممنوع بوده باشد. 

  »نمیشود.

و با آمدن  اصوال از داللت آیه احزاب خارج بودهمیتوان گفت که » الطِّفلِ الَّذینَ لَم یظهرُوا على عورات النِّساء«و » تهِنَّأبناء بعولَ«در مورد «... 

به نظر » الرِّجالِ التّابِعینَ غَیرِ أُولی اإلربۀِ منَ«سوره نور این حکم در مورد زنان پیامبر صلوات اهللا علیه و آله هم جاري است، ولی در مورد فقره: 

و ممکن است این از اختصاصات همسري پیامبر صلوات اهللا علیه و آله  حکم سابق باقی خواهد ماند زیرا خطاب آیه شاملش میشدمیرسد که 

  .»باشد که حکم در مورد ایشان سختتر اجرا بشود ... 

  

......سورة نور زنان مؤمند:  31حال آنکه، مخاطبان در آیۀ  *

ـ براي مواجهه با سورة أحزاب نیز از افرادي  55و در آیۀ  ؛نه موارد بعد از  ...

سورة نور مورد خطاب  31در آیۀ  »کودکان«. پس هرگز ... رفع گناه شده: ـزنان پیامبر اکرم

  و خطابِ آیۀ أحزاب شاملشان نیست! کودك بودند، آیۀ اند تا شما بگویید چون حسنین نبوده

شود، هر کسی که بالغ شده، مورد  ثابت می »19سورة أنعام، آیۀ « ......بر مبناي آیۀ 

سورة نور مورد خطابند، حتماً بالغند، در نتیجه مکلّفند که حجاب داشته باشند،  31إنذار است و زنان مؤمنی که در آیۀ 

گوید که در مقابل دخترش چه  عنوان مثال، آیه خطاب به پدر نمی سپس مواردي استثناء شده؛ یعنی به عبارت دیگر، به

چه تکلیفی داري. آیه خطاب به کودکان  ـ در بعد پوشش ـفرماید که در برابر پدرت  تکلیفی دارد، بلکه خطاب به دختر می

نی که اطّالع از عورات نساء فرماید در مقابل کودکا فرماید که در مقابل زنان چه تکلیفی دارند، بلکه خطاب به زنان می نمی

  اي دارید. ندارند چه وظیفه

سورة أحزاب  55در آیۀ  بنابراین نحوة استدالل شما براي اینکه ثابت کنید چرا 

  نیامده، غلط است.

  

  بول ندارید، از نظریه خود دفاع نمایید.لطفاً در صورتی که توضیحات اینجانب را ق :78سؤال 

  

) و 19(أنعام،» و أُوحی إلَی هذَا القُرآنُ لأُنذرکُم بِه و من بلَغَ«و آیه قرآن میفرماید:  حسنین که نوه هاي او بودند هنوز کودك بودند.گفتید:  *

این فقره هم شاید بابت سختگیري ویژه همسري پیامبر » ولی اإلربۀِ منَ الرِّجالِالتّابِعینَ غَیرِ أُ« شاملشان نمیشود. 53چون بالغ نشده اند خطاب آیه

این اطفال نابالغ هم عرض کردم که  »الطِّفلِ الَّذینَ لَم یظهرُوا على عورات النِّساء«صلی اهللا علیه و آله تا آخر عمرشان بر ایشان ممنوع بوده باشد. 

  »شاملشان نمیشود. 53خطاب آیه

  

سورة نور مورد خطاب نیستند، از  31قطع نظر از اشکال وارد شده به شما که اساساً اطفال نابالغ در آیۀ  :79سؤال 

شود که اطفالی با این خصوصیت، غالباً نابالغند  فهمیده میاست،  که بیان روشنی براي  



٢١ 

 

اي از رشد برسند که اگر عورات زنان برایشان  شود: در صورتی که این کودکان به اندازه ممیزند)؛ و مفهوم آیه این می (غیر

شوند و مفسده دارد، دیگر زنان مجاز به ابداء زینت در مقابل آنان نخواهند بود؛  آشکار شود، دچار تحریک شهوت می

کودکان نابالغ را در بر دارد. پس چگونه است که شما  بنابراین قدر متیقّن معنايِ 

کودك نابالغ بودند، مورد خطاب نیستند؟! (منظورتان از مورد خطاب نبودن اطفال نابالغ در گویید چون حسنین می

  را بیان نمایید.) 

  

و با آمدن سوره  اصوال از داللت آیه احزاب خارج بودهمیتوان گفت که » الطِّفلِ الَّذینَ لَم یظهرُوا على عورات النِّساء«در مورد ... «... نوشتید:  *

راً با توجه به مطالبی که نوشتید، دلیلش این است که ظاه .»نور این حکم در مورد زنان پیامبر صلوات اهللا علیه و آله هم جاري است ... 

  کودك نابالغ بودند.گویید حسنین می

  

با توجه به اینکه مراد از کودکان با خصوصیت ذکر شده در آیۀ نور، تمام کودکان هستند؛ یعنی چه با آن زنان  :80سؤال 

هاي  که نوهگویید حسنین باشند، چه ربطی دارد که میقرابت نسبی یا سببی داشته باشند یا اساساً اجنبی و غیر فامیل 

در بعد ابداء کودك بودند، آیا نباید وظیفۀ زنان پیامبر اکرمبودند، نابالغ بودند؟ فرض کنیم حسنینپیامبر اکرم

ده بودند، متولّد نشکنیم حسنینشد؟ یا باالتر از آنچه گفتید، فرض می زینت با سایر کودکان (همسایه و ...) مشخّص می

وظیفۀ خود را در مواجهۀ سورة أحزاب وجود نداشته که زنان پیامبر اکرم 55آیا هیچ کودك دیگري در زمان نزول آیۀ 

  با آنان بدانند؟

  

 از داللت آیه احزاب خارج بوده و میتوان گفت که اصوال» الطِّفلِ الَّذینَ لَم یظهرُوا على عورات النِّساء«و » أبناء بعولَتهِنَّ«در مورد «... نوشتید:  *

» التّابِعینَ غَیرِ أُولی اإلربۀِ منَ الرِّجالِ«با آمدن سوره نور این حکم در مورد زنان پیامبر صلوات اهللا علیه و آله هم جاري است، ولی در مورد فقره: 

ست این از اختصاصات همسري پیامبر صلوات اهللا علیه و ممکن ا حکم سابق باقی خواهد ماند زیرا خطاب آیه شاملش میشدبه نظر میرسد که 

  .»و آله باشد که حکم در مورد ایشان سختتر اجرا بشود ... 

  

  باقی خواهد ماند؟ چیست که براي  »حکم سابق«منظور از  :81سؤال 

  

  خطاب کدام آیه مد نظر شماست؟ »شاملش میشد خطاب آیهاهد ماند زیرا حکم سابق باقی خو«نوشتید:  :82سؤال 

  

خطاب آیۀ مورد نظر شما شامل چه چیز یا چه  »میشد شاملشحکم سابق باقی خواهد ماند زیرا خطاب آیه «نوشتید:  :83سؤال 

  شد؟ کسی می
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) یک 53م ناظر به ماقبل است، و ماقبل آن (یعنی در آیه سوره احزاب کال 55... در آیه «حال با توجه به مطالب فوق و اینکه نوشتید: 

تنها در مورد آن کسانی که مورد خطاب بودند باشد، که طبعا خود پیامبر صلی  55خطابی صورت گرفته که باعث میشود رفع گناه موجود در آیه 

هیچ نفی و یا اثباتی در مورد نابالغین در این آیه ره نور نازل شود بنا بر این قبل از این که سو اهللا علیه و آله و اموات و نابالغین را شامل نمیشود،

  از منظري دیگر مطالب شما را مورد بررسی قرار خواهم داد. .»وجود نداشته و این در آن زمان از سنت باید معلوم میشد ... 

  

گیرد، سپس با  ة أحزاب تمام مردان را در بر میسور 53در آیۀ  ...نکتۀ شما این است که خطابِ  *

را که اساساً در زمان نزول آیه براي زنان  و  قرائن داخلی آیه و ... مواردي مانند 

  وجود خارجی نداشتند، خارج از خطاب دانستید.پیامبر

  

این فقره هم شاید بابت سختگیري ویژه » التّابِعینَ غَیرِ أُولی اإلربۀِ منَ الرِّجالِ«نوشتید:  در مورد  *

ممکن است این از اختصاصات همسري پیامبر صلوات اهللا . «... تا آخر عمرشان بر ایشان ممنوع بوده باشدهمسري پیامبر صلی اهللا علیه و آله 

سوره نور، دستور به پیامبر صلی اهللا  31در آیه «و سپس در ادامه نوشتید:  ... .» که حکم در مورد ایشان سختتر اجرا بشودلیه و آله باشد ع

و در ابتدا یک دستور کلی در مورد حجاب ذکر شده و رعایت آن را به صورت عام  که تمام زنان مسلمان را خطاب کند،علیه و آله داده شده 

  .»دانسته، و سپس عدم رعایت آن را در عده اي محصور کرده است ...  الزم

  

 31تا آخر عمرشان با این که گفتید: تمام زنان مسلمان مورد خطاب آیۀ این ممنوعیت براي زنان پیامبر اکرم :84سؤال 

د مراد شما از ممنوعیت، مسلمان نبودند؟! (البتّه شایسورة نور هستند، چگونه قابل جمع است؟ مگر زنان پیامبر اکرم

درخواست کنند.) ممنوعیت تابعین تا آخر عمر باشد که مانند دیگر مردان جامعه باید از پشت پرده از زنان پیامبر اکرم

  لطفاً نظرتان را صریحاً بنویسید.

  

دانید  نمی سورة أحزاب را شامل  53در آیۀ  ...خطابِ شما  *

گویید این اطفال، نابالغند، در نتیجه نیازي نیست که از وراء حجاب چیزي را از زنان پیامبر به علّت اینکه می

شود و اساساً از اول  شامل کودکان نابالغ نمی درخواست کنند، لذا اکرم

  خارج شوند. 55اند تا مجدداً از آیۀ نبوده ... داخل در

  

با توجه به اینکه بنابر تحقیق، سورة أحزاب قبل از سورة نور نازل شده، چگونه باید فهمید که نابالغان، مخاطَب  :85سؤال 

ورة أحزاب نیستند؟ زیرا آیۀ س 53آیۀ 

به  »58سورة نور، آیۀ « ...

سورة أحزاب هم نابالغان مورد  53کند که شاید در آیۀ  ، انسان گمان میفرماید:  جهت اینکه می
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سورة أحزاب، این گمان تقویت  55در آیۀ  خطاب باشند؛ و به قرینۀ عدم ذکر 

 55در آیۀ  شود. (خواهشمند است براي رفع این شبهه، حکمت عدم ذکر می

  سورة أحزاب را بیان نمایید.)

  

رفع که باعث میشود  یک خطابی صورت گرفته) 53سوره احزاب کالم ناظر به ماقبل است، و ماقبل آن (یعنی در آیه  55. در آیه ..«گفتید:  *

نابالغین را شامل ، که طبعا خود پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اموات و تنها در مورد آن کسانی که مورد خطاب بودند باشد 55گناه موجود در آیه 

هیچ نفی و یا اثباتی در مورد نابالغین در این آیه وجود نداشته و این در آن زمان از سنت نا بر این قبل از این که سوره نور نازل شود ب نمیشود،

  .»باید معلوم میشد ... 

  

شود و مورد خطاب آیه نیستند تا رفع گناه از آنان » نابالغین«در متن فوق تناقض وجود دارد. خود شما اثبات کردید که  *

و این در آن  در این آیه وجود نداشتهدر مورد نابالغین  هیچ نفی و یا اثباتی«فرمایید:  در ادامه می »شود. نابالغین را شامل نمی«... لذا نوشتید: 

  .»زمان از سنت باید معلوم میشد ... 

  

  الم خود را توضیح دهید.)؟ (لطفاً براي رفع تناقض؛ کگرفتهباألخره نفی و اثباتی صورت گرفته یا ن :86سؤال 

  

  ... .» این در آن زمان از سنت باید معلوم میشدهیچ نفی و یا اثباتی در مورد نابالغین در این آیه وجود نداشته و «گفتید:  *

  

اید تا  ته، آیا دلیلی بر این سخن دارید یا اینکه صرفاً بدون قرینه چیزي را نوش»از سنّت باید معلوم میشد«اینکه گفتید:  :87سؤال 

  کند ذکر کنید.) صفحات را پر کرده باشید؟ (لطفاً روایاتی که مدعاي شما را اثبات می

  

یا أیها الَّذینَ آمنُوا ال «میفرماید: خطاب به مومنین(نه پیامبر صلی اهللا علیه و آله)  است، 54سوره احزاب که در ادامه آیه  55در آیه « نوشتید: *

  )53(احزاب،» نَّبِی إالّ أن یؤذَنَ لَکُم ... و إذا سألتُموهنَّ متاعا فَسئَلُوهنَّ من وراء حجابٍتَدخُلُوا بیوت ال

  

سورة أحزاب  53سورة أحزاب را شامل مؤمنین دانستید، ولی در ادامه، آیۀ  55در متن فوق، شما خطاب در آیۀ  :88سؤال 

سورة أحزاب است و اشتباه  53! اگر توجیه کنید و بگویید منظورم همان آیۀ نویسی است؟ را آوردید. این دیگر چگونه متن

که در این صورت نیز .» است ...  54سوره احزاب که در ادامه آیه  53در آیه «شود:  تایپی صورت گرفته، متن فوق چنین می

توانید توجیه است. پس نمی 53آیۀ است که در ادامۀ  54خواهد بود که غلط است؛ زیرا این آیۀ  54در ادامۀ آیۀ  53آیۀ 

  نویسی مشوش خود دفاع نمایید.) کنید. (لطفاً از این نوع متن
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  .»میفرماید: ...  خطاب به مومنین(نه پیامبر صلی اهللا علیه و آله)است،  54سوره احزاب که در ادامه آیه  55در آیه «نوشتید:  *

  

  دانید؟ جزء مؤمنین نمی راآیا العیاذ باللّه شما پیامبر اکرم :89سؤال 

  

نویسی بسیار ضعیف هستید. شما باید اینگونه  متن متأسفانه شما در» همواره در شما ضعفی هست.«  *

مؤمن تکلیفی مقرّر شده؛ یعنی تکلیفی در برابر بیت نبوت دارند؛ یکی  سورة أحزاب خطاب به مردانِ 53نوشتید: در آیۀ  می

از وراء حجاب که پیامبر دن براي خوردن به شرط اجازه ... و دیگري درخواست از زنان پیامبرش داخل

، سپس وجود مبارك پیامبر »خطاب به مؤمنین«خارج از موضوع بحث است، نه اینکه بنویسید:  »خصصاًت«اکرم

  را از گروه مؤمنین خارج نمایید. اکرم

  

ضو که خودش مدتها در قرآن نبود و لکن دستور به تیمم در صورت در دسترس نبودن آب در قرآن وجود داشت، و ما حکم و«گفتید:  *

  »سوره مائده تبدیل به حکمی قرآنی گردید. 6میفهمیم که ابتداء وضو در سنت بود و لکن زمان نزول آیه 

  

در قرآن وجود داشت بیان نمایید. » حکم وضو«قبل از » دستور به تیمم«لطفاً نحوة استدالل خود را بر اینکه  :90سؤال 

اید، براي اینکه  گویی، اینگونه استناد کرده (هرچند این سؤال ربطی به اصل بحث ندارد، ولی از آنجا که شما در مقام پاسخ

  اي به این جواب وارد نشود، باید صحت این مطلب ثابت شود تا بتوان پاسخ را پذیرفت.) خدشه

  

در ابتدا یک دستور سوره نور، دستور به پیامبر صلی اهللا علیه و آله داده شده که تمام زنان مسلمان را خطاب کند، و  31در آیه «... گفتید:  *

و به  کلی در مورد حجاب ذکر شده و رعایت آن را به صورت عام الزم دانسته، و سپس عدم رعایت آن را در عده اي محصور کرده است،

  »افراد نابالغ را هم ذکر نمود. همین دلیل شوهر و

  

باشد، معنایش این است که این عدم رعایت   محصور کرده »اي در عده«اگر آیه مبارکه، عدم رعایت حجاب را  :91سؤال 

شده الزم نیست که حجاب را رعایت کنند! در صورتی که این  است؛ یعنی موارد مستثنی حجاب براي موارد بعد از 

. پس درست این است که بگویید: ... سپس عدم رعایت این هستند که مورد خطابند نه موارد بعد از  زنانِ مؤمن

دانید، از خود دفاع  ، محصور کرده است. (لطفاً در صورتی که نقد را صحیح نمی»اي مشخّص در برابر عده«حجاب را 

  را قبول دارید.)؛ و اگر نقد را قبول دارید، صریحاً بنویسید که نقد نمایید

  

  مرقوم نمایید. متن ذیلبودن  نظر صریح خود را در مورد درست یا غلط :92سؤال 

  ساکت است.» عمو، دایی و داماد«بردن از  سورة نور نسبت به نام 31آیۀ  *
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  بودن متن ذیل مرقوم نمایید. نظر صریح خود را در مورد درست یا غلط: 93سؤال 

خارج از موارد » عمو، دایی و داماد«محکم خود به وسیلۀ اسلوب حصر، نص است بر اینکه سورة نور با داللت  31آیۀ  *

  شده هستند. استثناء

  

  بودن متن ذیل مرقوم نمایید. نظر صریح خود را در مورد درست یا غلط: 94سؤال 

شده هستند و  موارد استثناء خارج از» عمو، دایی و داماد«وجهین است؛ یعنی هم نص است بر اینکه  سورة نور ذو 31آیۀ  *

  ».عمو، دایی و داماد«بردنِ  هم ساکت است از نام

  

با توجه به اینکه ابداء زینت اخف از لمس، بوسیدن، مصافحه و ... است و آیۀ نور، ابداء زینت را از شما سؤال شد:  *

ام حصر است، چگونه جواز لمس، تجویز کرده نه لمس و ... را، با توجه به اینکه جنابعالی می گویید آیه در مق

  بوسیدن و ... را از آیه اثبات می کنید؟ (همراه با دلیل)

 به غیر این افراد، حق ابداء زینت ظاهري را ندارند؛است، یعنی آیه میفرماید  حصر موارد جواز ابداء زینت ظاهريآیه در مقام  جواب دادید:

حد و حدودي داشته باشد. اگر ما حد و حدودي براي افراد داخل مجموعه قرار بدهیم  نه این که در مورد افراد داخل مجموعه هم سخنی از

مثال بنده به شما میگویم که پول من را به غیر از به حسن و حسین و اصغر نده. آیا از این فقره میتوان  قطعا آن را از این آیه برداشت نکرده ایم.

یا میتوان فهمید که ملک من را به کدام میتوانید بدهید؟ هرگز. و لکن اگر فرض کنیم پول اخف فهمید که به هر کدام چقدر باید بدهید؟ هرگز، آ

  ست.از ملک است؛ میفهمید که اگر ملکی هم دارم نباید به کسی غیر از اینها بدهید. ولی در مورد افراد داخل مجموعه این فقره ساکت از ملک ا

  

ام که شما اینگونه داشتن ابداء زینت را براي افراد داخل مجموعه، نفی نکرده اینجانب در سؤال فوق، حد و حدود اوالً:

توانستید بدون اینکه  سؤال این است که از این آیه چگونه جواز لمس و ... قابل اثبات است؟ شما می ثانیاً:اید.  پاسخ داده

اي دیگر یا روایت، جواز لمس،  س بر اساس آیهگویی کنید، بگویید از این آیه جواز لمس و ... قابل اثبات نیست و سپ اضافه

  مصافحه و ... را اثبات نمایید.

  

  که زنان مجازند، آنها را براي افراد استثناء شده، ابداء کنند، چیست؟» زینت ظاهري«منظور از  :95سؤال 

  

جواز ابداء زینت ظاهري  درخواهد بود و شما حصر را » زینت پنهانی«با توجه به اینکه در مقابل زینت ظاهري،  :96سؤال 

  شود که خارج از حصر است؟ چه مواضعی را شامل می» زینت پنهانی« الف)دانید، بگویید:  می

  

شده، چگونه اثبات  ) براي افراد استثناءبا مراتبش هاي پنهانی هاي غیر ظاهري (زینت عدم جواز ابداء زینت وجواز  ب)

  شود؟ می
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کۀ نور مربوط به زینت ظاهري است یا افراد؟ (یعنی آیا آیه در مقام بیان حصرِ سورة مبار 31حصر در آیۀ  :97سؤال 

  نمایاندنِ مواضعی خاص براي افراد مشخّص است یا نه، فقط حصر در خود افراد است بدون در نظر گرفتن مواضع؟)

  

شده را از آیۀ نور برداشت  از آنجا که شما در متن فوق تصریح دارید که قطعاً حد و حدود موارد استثناء :98سؤال 

  شده بیان نمایید. اید، بدون استفاده از این آیه، حد و حدود ابداء زینت را در موارد استثناء نکرده

  

تواند مصافحه و معانقه کند؟ (مدعاي خود را اثبات  سورة نساء، نمی 23برده در آیۀ  یک از موارد نام مرد با کدام :99سؤال 

  نمایید.)

  

تواند مصافحه و معانقه نماید؟ (مدعاي خود را  سورة نور، نمی 31شده در آیۀ  یک از موارد استثناء زن با کدام :100سؤال 

  اثبات نمایید.)

  

  دانید یا نامحرم ؟ به چه دلیل؟ آیا حضرتعالی خواهر زن را محرم می از شما سؤال شد: *

زیرا حرمت ازدواج با او به گونه اي مؤبد خواهر زن محرم نخواهد بود  م،با توجه به اصطالح فقهی که ابتداي نوشتار آورد جواب دادید:

زیرا حصر قطعا خواهر زن را نور،  31و لیکن اگر منظورتان ابداء زینت در مقابل شوهر خواهر باشد، قطعا براي او حرام است طبق آیه  نیست.

  خارج میکند.

  

منها إذا لم یحل له   ، یقال: هو ذو محرَمٍالقرابةمن  الحرمة: ذو  المیم  بفتح  المحرَم«چنانچه منظورتان از اصطالح فقهی، متنِ: ( :101سؤال 

رَمحرا قبول دارید » محرم«است، صریحاً بگویید: آیا این تعریف از  »)تحریما مؤبدا. مصاھرة: ما حرم بنسب أو رضاع أو  نکاحا. و الم

  پذیرید؟) اید؟ یا اینکه خودتان هم تعریف فوق را براي محرم می سخ دادهیا خیر؟ (یعنی آیا بر اساس معناي مشهور پا

  

خواهر زن محرم نخواهد بود زیرا حرمت ازدواج با او به « شما براي اینکه اثبات کنید خواهرزن، محرم نیست، اینطور نوشتید: *

زدواج، مالزمه دارد؛ یعنی چون پس از بودنِ حرمت ا مفهوم حرف شما این است که محرمیت با مؤبد »گونه اي مؤبد نیست.

تواند با خواهرِ زنِ سابقش ازدواج کند، پس حرمت ازدواج با خواهرزن مؤبد و ذاتی نیست. حال با  طالقِ زوجه، مرد می

  این مقدمه به سؤال ذیل پاسخ دهید.

  

مؤبد و ذاتی است، پس بین اینها اگر کسی بگوید چون حرمت ازدواجِ برادرزاده و خواهرزاده با عمو و دایی  :102سؤال 

  دهید؟ محرمیت وجود دارد، شما چه پاسخی می
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را » شوهرِ خواهر«سورة نور متوجه زنان است، حصر در آیۀ مورد نظر قطعاً  31با توجه به اینکه خطاب در آیۀ  :103سؤال 

  »را خارج میکند. ر زنخواهنور ... حصر قطعا  31طبق آیه «... اید: کند، پس چرا شما نوشته خارج می

  

ازدواج نکنید. » مادر، دختر، خواهر، عمه و خاله«خطاب به مردان آمده: با » سوره نساء 23آیه «در از شما سؤال شد:  *

گانه فوق از چه جهت صادر شده؟ اگر حرمت مصافحه و معانقه مراد است که در موارد  حرمت ازدواج در موارد پنج

است؛ یعنی اگر مرد بخواهد با آنها مصافحه یا معانقه کند نیازي به خطبه عقد و به اصطالح  گانه فوق قطعاً جایز پنج

خواهد  ازدواج ندارد؛ یا نه، بیان حرمت ازدواج به جهت حرمت مقاربت با آنان است؟ (یعنی در واقع خداي متعال می

  .بفرماید که با این افراد مقاربت نداشته باشید.) (با دلیل توضیح دهید)

حرمت ازدواج با خواهر زن و زن شوهر دار نیز وجود دارد، شما هر معنایی که از آن دو میفهمید به سوره نساء،  24تا22در آیه  جواب دادید:

 پس ازدواج با تمام توابعِ خاص به ازدواج، نسبت به این افراد حرام است، حال اگر (مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله) نیز سرایت بدهید.

نور، و در نهایت روایاتی در این  31مصافحه با مادر جایز است، این از توابع خاص به ازدواج نیست بلکه از موارد جواز ابداء زینت در آیه 

  زمینه است.

  و بنابر دلیل مذکور، مصافحه به قصد شهوت، با آن موارد پنجگانه جایز نیست، زیرا این مصافحه، از توابع خاصِ ازدواج است.

  

جهت نهی از مقاربت باشد، در مورد  بهپاسخ شما مورد قبول نیست؛ زیرا چنانچه حرمت ازدواج در آیات مذکور  *

خواهرزن و زن شوهردار، بالفعل است به خاطر وجود مانع، نه بالقوه و بالذّات (یعنی هرگاه مثالً مردي همسرش را طالق 

قش ازدواج کند، همچنین اگر زنی از شوهرش طالق گرفت یا شوهرش تواند با خواهرِ زنِ ساب داد یا زنش رحلت کرد، می

مانع، بالذّات و » مادر، دختر، خواهر، عمه و خاله«تواند با شخصِ دیگري ازدواج کند)، ولی در مورد  رحلت کرد، زن می

  بالدوام است، در نتیجه حرمت مقاربت مرد با این پنج مورد ابدي است.

  

توان هر معنایی را که از آن دو (خواهرزن و زن شوهردار)  توضیح اینجانب، بفرمایید: چگونه میبا توجه به  :104سؤال 

  »سرایت بدهید.«... گویید: سرایت داد که شما می» مادر، دختر، خواهر، عمه و خاله«شود به  فهمیده می

  

باشد، در مورد خواهرزن و زن  جهت نهی از مصافحه و معانقه بهچنانچه حرمت ازدواج در آیات مذکور  :105سؤال 

اساساً » مادر، دختر، خواهر، عمه و خاله«شوهردار، بالفعل است به خاطر وجود مانع، نه بالقوه و بالذّات، ولی در مورد 

توان هر معنایی را که از آن دو (خواهرزن و زن  مانعی براي مصافحه و معانقه وجود ندارد و جایز است. حال چگونه می

  »سرایت بدهید.«... گویید: سرایت داد که شما می» مادر، دختر، خواهر، عمه و خاله«شود به  فهمیده می شوهردار)
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سورة مبارکۀ  23افراد مذکور در آیۀ شهوت مرد با  آیا جواز و یا عدم جواز مصافحه و معانقۀ باشهوت یا بی :106سؤال 

  آیه در این بعد ساکت است.)قابل اثبات است؟ (یا اساساً قائل هستید که این  نساء

  

  سورة نور اخف از لمس (اعم از مصافحه و معانقه) است؟ 31کنید که ابداء زینت در آیۀ  شما چگونه اثبات می :107سؤال 

  

  اید. سورة نور دانسته 31شما مصافحۀ بدون شهوت با مادر را از موارد ابداء زینت در آیۀ  *

  

سورة نور  31زینت، اخف از لمس است، چگونه مصافحه را از موارد ابداء زینت در آیۀ  با توجه به اینکه ابداء :108سؤال 

  اید؟ دانسته

  

و نور،  31اگر مصافحه با مادر جایز است، این از توابع خاص به ازدواج نیست بلکه از موارد جواز ابداء زینت در آیه «... اید: شما نوشته *

  »در نهایت روایاتی در این زمینه است.

  

کند، مرقوم نمایید و پس از ترجمۀ دقیق، آنها را شرح دهید تا  لطفاً روایاتی که این مدعاي شما را اثبات می :109سؤال 

، حداقل باید دو روایت را ذکر نمایید تا این تعدد »روایاتی در این زمینه«نحوة استداللتان روشن شود. (از آنجا که نوشتید: 

  روایت هم اثبات شود.)

  

  کدام مواضع است؟» سوره نور 31آیۀ «در  با دلیل بفرمایید مراد از از شما سؤال شد:  *

  »دلیل هم آن است که سیطره بر آن نباید منافات با ابداء زینت داشته باشد.منظور آن چیزي است که فروج را نیز در بر دارد. « جواب دادید:

  

  منافات داشته باشد؟» ابداء زینت«نباید با » یطره بر عوراتس«بگویید: چرا  :110سؤال 

  

مجدداً از شما پرسیدم: لطفاً  »آن چیزي است که فروج را نیز در بر دارد.« جواب دادید: در مورد مراد از  *

رج از بحث میدانم زیرا عمو و دایی و داماد این سؤال را نیز خا« جواب دادید:که فروج را در بر دارد چیست؟  »چیزي«بگویید آن 

  »طفل نیستند.

  

عمو و دایی و «در کجاي سؤاالت ارسالی بنده آمده که عمو، دایی و داماد طفل هستند که شما در پاسخ نوشتید:  :111سؤال 

یت شما مورد خدشه قرار اید، بیان کنید تا عدالت و علم ربط را نوشته (لطفاً علّت اینکه این پاسخ بی »داماد طفل نیستند.

  نگیرد.)
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کدام مواضع است؟ قطعاً براي این نبوده که اثبات » سوره نور 31آیۀ «در  مراد از اینکه از شما سؤال شد:  *

است؛  کنم عمو، دایی و داماد طفل هستند یا نیستند؛ بلکه براي رد نظریه شما و اثبات مدعاي خودم در مجموع بحث بوده

بر دلیلى آشکار  ]طمسلّ[راستى از جانب پروردگارم   بگو: من به« »57سورة أنعام، آیۀ « ...

  ... .» تکذیب کردید ]همان و او را[هستم، حال آنکه شما با آن 

  مید، بدون طفره به سؤال ذیل پاسخ دهید.نا بنابراین، از آنجا که شما خود را قرآنی می

  

لطفاً تصریح کنید که به غیر از فروج، چه ، فروج را در بر دارد. از آنجا که گفتید:  : الف)112سؤال 

  مواضعی از بدن زن شامل عورات است؟

  

در آیۀ مبارکه، جایز است یا   رد بعد از آیا ابداء آن مواضع (البتّه بجز فروج که مختص شوهر است)، براي موا ب)

  خیر؟ (به هر کدام از جواز یا عدم جواز که قائلید، مدعاي خود را اثبات نمایید.)

  

اید. و گفتید: تنها وجه و کفّین قابلیت آشکار  دانسته شما در ابتداي مقالۀ خود، وجه و کفّین را تفسیر  *

و «...  (سري دوم از سؤاالت ارسالی اینجانب) نوشتید: 12ابل عمو، دایی و داماد را دارد و نیز در پاسخ سؤال ساختن در مق

  توضیحی براي این زینت ظاهري(ما ظهر منها) است.» لیضربن

راد، حق ابداء زینت ظاهري به غیر این افاست، یعنی آیه میفرماید  حصر موارد جواز ابداء زینت ظاهريآیه در مقام «در جاي دیگر نوشتید: 

  (سري اول از سؤاالت ارسالی اینجانب). 3پاسخ سؤال  »را ندارند؛

  

براي  ،باشد و تفسیر فقط نمایاندن زینت ظاهري که همان وجه و کفّین می نتیجۀ حرف شما این است: *

کند؛ یعنی در بعد ابداء زینت هیچ فرقی بین  ي آیه را دگرگون میافراد استثناء شده جایز است. ولی متأسفانه این نتیجه، معنا

موارد استثناء شده و دیگران نخواهد بود و در واقع همان مواضعی که ابداء آن طبق مبناي شما براي عمو، دایی و داماد جایز 

لغو  ـ العیاذ باهللا ـشوید که خداي متعال اند، جایز خواهد بود نه بیشتر؛ بنابراین، باید قائل  بود، براي کسانی که استثناء شده

 .  : فرموده و استثنایی صورت نگرفته است!!

کند بیشتر از آن چیزى است  مردم فتوا دهد، آنچه را از دین خراب مىکسى که ندانسته براى « »35، ح 121، ص 2 بحاراألنوار، ج «

  .»کند که درست مى

  

اید. از خود دفاع  داده» زینت ظاهري«و » وجه و کفّین«، لطفاً با توجه به توضیحی که در مورد  :113سؤال 

  پاسخ نماند. نمایید تا نقد اینجانب بی
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 31آیه «اند، ولی در  عطف شده» واو«موارد چندگانۀ حرمت ازدواج با » سوره نساء 23آیه «ر داز شما سؤال شد:  *

  لطفاً فرق این دو عطف را بیان فرمایید.». أو«موارد چندگانۀ جواز ابداء زینت با » سوره نور

نور در مقام نفی و  31آیه ت. و لیکن در عطف موارد؛ با أو صحیح نیس در مقام اثبات حرمت بوده، 24تا 22ظاهرا چون آیات  جواب دادید:

و بیان با هر دوي واو و أو صحیح است (البته به نظر حقیر میرسد که عطف با أو باعث تأکید بر حصر میشود، زیرا جانب نفی غیر  اثبات میباشد،

  را تقویت میکند)

  

  .»در مقام اثبات حرمت بوده ...  24تا 22یات آ«... نوشتید:  *

  

حرمت لمس (اعم از مصافحه، معانقه و  ب)حرمت ازدواج  الف)مراد است؟ گویید: اثبات حرمت چه چیزي ب :114سؤال 

(...  

  

  .»نور در مقام نفی و اثبات میباشد ...  31آیه «... گفتید:  *

  

  سورة نور در مقام نفی چه چیز یا چه کسی است؟ 31آیۀ  الف)بگویید:  :115سؤال 

  

  م اثبات چه چیز یا چه کسی است؟سورة نور در مقا 31آیۀ  ب)

  

» واو«شود که عطف با  را صحیح دانستید. تذکّراً عرض می» أو«و » واو«سورة نور، عطف با هر دوي  31شما در مورد آیۀ  *

زیرا:   نمایم. را اثبات می» واو«بودن عطف با  در مرحلۀ پایانی علّت غلط کامالً غلط است.

  

  

بیان با هر دوي واو و أو صحیح است (البته به نظر حقیر میرسد که عطف با أو باعث تأکید بر حصر میشود، زیرا جانب «... شما نوشتید:  *

  نفی غیر را تقویت میکند)

  

شود و جانب نفی غیر  باعث تأکید بر حصر میسورة نور  31در آیۀ » أو«لطفاً اثبات نمایید که چگونه عطف با : 116سؤال 

  کند؟ را تقویت می

  

بال مانع  و الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساءمن الرجال  االربةبراي زن ازدواج با التابعین غیر اولی «اید: شما نوشته: 117سؤال 

واج شرط است، صریحاً بگویید در ازدواج زن با کودکی در ازد» قصد إنشاء«حال با توجه به اینکه  »16پاسخ به سؤال « .»است ... 
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با خصوصیت فوق که غیر ممیز است و اساساً مطّلع از امور جنسی نیست و توان اظهار نظر هم ندارد، چگونه این قصد 

  شود؟ محقّق می

  

کم بودن نزد آنها ابداء زینت کرد  وجه مشترك اشخاصی که میتوان«... در پاسخ به یکی از سؤاالت اینجانب نوشتید: شما  :118سؤال 

احتمال فجور بین دایی و خواهر است؛ و این در بسیاري موارد، قابل مقیاس با عقل بشري نیست ... این احتمال وجود دارد که  احتمال فجور

فرماید:  در صورتی که خداي متعال می ... .» زاده اش بیشتر از احتمال فجور بین پدرشوهر و عروسش باشد

ها  که ایمان آوردید! از بسیاري گمان  هان اي کسانی« »12سورة حجرات، آیۀ « ...

اینکه شما احتمال فجور بین دایی صریحاً بگویید: پس  ... .» س مکنیدو تجس ؛ها بدفرجام است اي از گمان بپرهیزید که پاره

دانید، چگونه قابل اثبات است؟ شما بر اساس کدام آمار و  اش را بیشتر از فجور بین پدرشوهر و عروسش می و خواهرزاده

با کدام  اي بر این احتمال وجود دارد؟ احتمال شما اید؟ چه شاهد و قرینه ارقام و اسناد جهانی مدعی چنین احتمالی شده

سورة « ...محاسبه شده است؟ مقیاس بشري و عقلِ سلیمی 

ان [و گزاف] گونه دانشی [و بینشی] نیست. سخنی بس گر نه براي آنان و نه براي پدرانشان بر این (ادعا) هیچ« »5کهف، آیۀ 

سورة « ... .»آید ...  ها و عقالنیتشان] برون می است که از دهانشان [و نه از فطرت

  »افکنید. کنید و جز به گزاف تیري به تاریکی نمی شما جز از گمان پیروي نمی« »148أنعام، آیۀ 

  

به  ـ ولو به صورت احتمال ـشود نسبت گناه  اي از قرآن یا حدیثی را که به وسیلۀ آن اثبات می لطفاً آیه : الف)119سؤال 

   شخص خاص یا گروهی، بدون مستند شرعی جایز است، بیان نمایید.

  

اش را اثبات نکردید و دلیلی قرآنی و روایی هم بر این مدعا  خواهرزاده در صورتی که بیشتر بودن فجور بین دایی و ب)

سورة نساء، آیۀ «  ارائه ننمودید، صریحاً بطور مکتوب ذیل همین سؤال استغفار نمایید.

  »پوشندة رحمتگر بر ویژگان بوده است.و از خدا پوشش بخواه [که] همواره خدا بسی « »106

  

اي براي  سوره نور فی نفسه زمینه 31با توجه به اینکه دستور به ابداء زینت براي غیر شوهر در آیه از شما سؤال شد:  *

  تحریک شهوت است، چرا خداي متعال آن را براي غیر شوهر تجویز نموده؟

 3جه به این که عبادت بیشتر خدا باعث یاد بیشتر خدا میشود، چرا نمیشود نماز صبح را بنده از شما یک سوال میپرسم: با تو جواب دادید:

  رکعت خواند؟

عقل احکام الهی توقیفی است. و ما نمیتوانیم به آن اضافه یا از آن کم بکنیم. نهایت آن است که میتوانیم به بعضی از وجوه حکمت که به 

  راه میابد اشاره کنیم. ناقصمان
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شاید اگر زنی مثال  چه بسا خداي متعال در مورد این افراد آن تحریک شهوتی که بین غیر از اینان است را ندیده است.ین مطلب هم، در مورد ا

  نزد برادر زاده اش بدون روسري بگردد، همانقدر تحریک شهوت بکند که نزد عمویش با روسري میگردد.

وجود زن نزد مرد نیز زمینه ک شهوت است پس نباید اتفاق بیفتد، بنده هم میگویم و اگر کسی بگوید چون مطلقا ابداء زینت زمینه تحری

  تحریک شهوت است پس اصال زن باید در خانه بنشیند و در را روي خودش قفل کند تا کسی تحریک نشود!!

  ما در این احکام تابع قرآن هستیم، خواه به مزاجمان خوش بیاید یا نیاید.

  

اینکه اصل سؤال را مورد خدشه قرار دهید، سعی کردید تا پاسخ شبهه را بدهید. نتیجه هم این شد که متأسفانه شما بدون  *

  هایی غیر علمی دادید. جواب

شود و  کردید که اساساً ابداء زینت در موارد استثناء شده براي غیر شوهر سبب تحریک شهوت نمی شما باید اثبات می

به ابداء زینت شهوي نداده است، ولی از آنجا که از قدرت علمی برخوردار نیستید، خداي حکیم نیز براي غیر شوهر دستور 

پس صبر «  روشن شود.مطلب براي شما اید. لطفاً تا مرحلۀ پایانی صبر نمایید تا  ربط داده پاسخی بی

  »کن، صبري نیکو.

  

سورة « ـ  یافته ودتان به عقل ناقصتان راهوجوه حکمت را که به اقرار خدر متن فوق، شما  *

در مورد این  خداي متعالچه بسا «... و گفتید:  نمودید اشاره ـ» بلکه انسان خودش بر [حاالت] خودش بسی آگاه است!«» 14قیامت، آیۀ 

  »یده است.ندافراد آن تحریک شهوتی که بین غیر از اینان است را 

  

  تحریک شهوتی که بین غیر اینان است، چیست؟آن صریحاً بگویید:  :120سؤال 

  

بندند؟! و این  بنگر چگونه بر خدا دروغ می« »50سورة نساء، آیۀ «  *

  »است که گناهی بدعاقبت [و] آشکارگر است.[خود براي مجازات آنان]  بس 

  

ندیده!! اما احتماالً شما با عقل تحریک شهوتی را که مد نظر شماست  آناثبات کنید که چگونه خداي متعال  :121سؤال 

   »بیند؟ مگر ندانست که خدا همواره می« »14سورة علق، آیۀ «  اید؟ ناقصتان دیده

  

 »که نزد عمویش با روسري میگردد. همانقدر تحریک شهوت بکندشاید اگر زنی نزد برادر زاده اش بدون روسري بگردد، «... گفتید:  *

  دانید. می »اثاره شهوت و واقع شدن در گناه«همچنین در مقالۀ حجاب، مالك در ابداء زینت را 
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شدن در گناه مالك است. حال بگویید: وقتی تحریک شهوت نزد  و واقع شدن شهوت طبق مبناي شما برانگیخته :122سؤال 

شود که ابداء زینت زن نزد برادرزاده جایز و نزد عمو حرام باشد؟ (مگر اینکه  برادرزاده و عمو یکسان است، چگونه می

وت با روسري نزد اش بگردد تحریک شهوت کمتر است از تحریک شه مدعی شوید وقتی زنی بدون روسري نزد برادرزاده

اید که حتّی با روسري هم با  هایی فاجر معرّفی کرده عمو که البتّه در این صورت نیز عموهاي عالم را مانند دایی، انسان

  شود!) لطفاً پاسخی مستدل ارائه نمایید. کنند که شهوتشان تحریک می چشم بد به برادرزادة خود نگاه می

  

شود، پس با چه نوع حجابی  سري هم نزد عمویش بگردد، موجب تحریک شهوت میگویید اگر زنی با رو می :123سؤال 

آنان قلم  ۀجمعی که کاش ریش/  زنند دین تیشه می ۀبا نام دین به ریش« تحریک صورت نگیرد؟عمویش برود تا این نزد 

 »شود

  

، در واقع بخشی از زینت خود را با توجه به اینکه موي زن بخشی از زینت اوست، وقتی زنی روسري را بردارد :124سؤال 

با روسري بودن، پوشاندنِ زینت است، پس چگونه ابداء زینت با عدم ابداء، یکسان خواهد بود که  ابداء نموده در حالی که

 شهوت یکسان می» با روسري«و » بدون روسري«شما حالت دانید؟ را در مقدار تحریک  

  

وجود زن نزد «بنده هم میگویم  »ا ابداء زینت زمینه تحریک شهوت است پس نباید اتفاق بیفتدچون مطلقو اگر کسی بگوید «شما نوشتید:  *

  »تا کسی تحریک نشود!!مرد نیز زمینه تحریک شهوت است پس اصال زن باید در خانه بنشیند و در را روي خودش قفل کند 

  

  حال متن فوق را از دو منظر مورد بررسی قرار خواهم داد. *

متن فوق، در حال نقد جملۀ اول هستید. در واقع جملۀ اول را قبول ندارید و قائلید که ابداء زینت اگر زمینۀ شما در  .1

  تحریک شهوت شود، مانعی ندارد. در حالی که ابداء زینت به قصد تحریک شهوت، مختص شوهر است.

  

اید اتّفاق بیفتد و قائل به این سخن، حرف از آنجا که ابداء زینت به قصد تحریک شهوت براي غیر شوهر نب :125سؤال 

  اید؟! درستی زده، پس چرا شما با آن مخالفت کرده

  

نیز » اجنبی«و » بقیه محارم«به قصد تحریک شهوت جایز است و در مقابل  »شوهر«از آنجا که ابداء زینت در مقابل  .2

مطلقاً ابداء زینت زمینۀ «تواند قائل شود که  کسی نمی ،(یعنی هر نوع ابداء زینتی مالزمت با تحریک شهوت ندارد) مراتب دارد

اگر کسی «در نتیجه چون ابداء زینت با مراتبش در مقابل سه دستۀ فوق جایز است، پس اینکه گفتید:  »تحریک شهوت است.

اید  و پاسخی هم که دادهظاهرا قائلی بجز شما ندارد  »بگوید چون مطلقا ابداء زینت زمینه تحریک شهوت است پس نباید اتفاق بیفتد

  در واقع نقد خودتان است که مطلبی تخیلی را نقد نمودید.
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اگر توضیحات فوق را قبول ندارید از خود دفاع نمایید که چطور ممکن است کسی که مطّلع از مراتب ابداء  :126سؤال 

  ؟»است.مطلقاً ابداء زینت زمینۀ تحریک شهوت «زینت در مقابل سه دستۀ فوق است، بگوید: 

  

بنده هم میگویم « ، جواب دادید:»چون مطلقا ابداء زینت زمینه تحریک شهوت است پس نباید اتفاق بیفتد«شما به کسی که قائل است:  *

  »تا کسی تحریک نشود!! زن باید در خانه بنشیند و در را روي خودش قفل کندوجود زن نزد مرد نیز زمینه تحریک شهوت است پس اصال 

  

  کند؟) جواب شما به قائل، نقضی است یا حلّی؟ (جواب شما چه چیزي را نقض یا چه مشکلی را حلّ می :127سؤال 

  

پس لطفاً اثبات نمایید  »وجود زن نزد مرد زمینۀ تحریک شهوت است.«چون شما بدون هیچ قیدي بطور مطلق گفتید: : 128سؤال 

در جاي خلوت با مرد نباشد، حدود اسالمی را در کالم و که چگونه صرف وجود زن نزد مرد اگر با پوشش اسالمی باشد، 

النّفس است و  شود؟ آیا بهتر نیست به جاي آن زنِ مؤمن، چنین مردي که ضعیف ... رعایت کند، زمینۀ تحریک شهوت می

گذاشته، مشکل اخالقی دارد در خانه بنشیند و در را روي خود قفل کند؟ چون این زن نیست که پا را فراتر از حدود خود 

  تا او را زندانی کنیم، بلکه چنان مردي که از مدار انسانیت خارج شده باید جهت تنبیه و تربیت، محصور گردد.

  

با توجه به اینکه حرمت ازدواج با خواهر زن مؤبد و ذاتی نیست، چرا با موارد قبل از خودش در از شما سؤال شد:  *

  عطف شده که حکمش با آنها یکسان نیست.) کند؟ (یعنی به مواردي حکم، یکسان جلوه می

اتفاقا اگر ما برداشت  اینجا حکم حرمت ازدواج بیان شده است و نه حکم حرمت مؤبد ازدواج! ال تنکحوا یعنی ازدواج نکنید. جواب دادید:

اید با مادرش ازدواج کنید. این از دو ایم که ازدواج با قبلیها حرمت مؤبد است و حتی اگر شخص از همسر شما بودن زائل شود، باز هم نب کرده 

. ان تجمعوا بین االختین، که در اینجا جمع بین دو خواهر حرام شده است و اگر مقصود از حرمت ازدواج با مادر زن 1فقره دریافت میشود: 

. در مورد 2ان از همسرش. حرمت جمع بین مادر زن و زن بود باید میفرمود جمع بین آن دو حرام است و همینطور حرمت ابدي ربیبه انس

اگر  حالئل ابناءکم نیز با فقره المحصنات من النساء میفهمیم که مقصود در صورت همسر بودن آن با فرزندتان نیست. بلکه بعد از آن است، زیرا

ر نیازي به ذکر نداشته مقصود در حال همسر پسر بودن بود، در المحصنات من النساء ثابت شده بود همانطور که حرمت ازدواج با همسر براد

  است.

  

در  »ال تنکحوا یعنی ازدواج نکنید. نه حکم حرمت مؤبد ازدواج!اینجا حکم حرمت ازدواج بیان شده است و «شما در متن فوق گفتید:  *

  شود. و استدالل نیز نمودید که عیناً آورده می  حالی که در جواب سؤال ذیل، قائل به حرمت مؤبد ازدواج شده

  

مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، «الف) آیا اساساً جنابعالی قائل به حرمت مؤبد ازدواج مرد با ما سؤال شد: از ش *

  »فقط با بله یا خیر پاسخ دهید.«هستید؟ » دختر برادر و دختر خواهر

  بله :دادید جواب
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  ة استدالل خود را مرقوم فرمایید؟ب) در صورتی که قائل به حرمت مؤبد ازدواج مرد با موارد فوق الذّکر هستید، نحو

وقتی آیه میفرماید با مادر ازدواج نکن، این عنوان مادر بودن که تا انتهاي عمر انسان از بین نمیرود، بنابرین حرمت ازدواج هم  :دادید جواب

  از بین نمیرود، در مورد باقی موارد مذکور نیز همچنین.

  

  اي خود، توضیح مرقوم نمایید.ه لطفاً براي رفع تناقض از پاسخ :129سؤال 

  

شخص از همسر شما بودن  و حتی اگرایم که ازدواج با قبلیها حرمت مؤبد است  ما برداشت کرده اتفاقا اگر «...  شما در متن فوق نوشتید:* 

ه در اینجا جمع بین دو خواهر حرام ک ان تجمعوا بین االختین،. 1: باز هم نباید با مادرش ازدواج کنید. این از دو فقره دریافت میشودزائل شود، 

و همینطور  اگر مقصود از حرمت ازدواج با مادر زن حرمت جمع بین مادر زن و زن بود باید میفرمود جمع بین آن دو حرام استشده است و 

صود در صورت همسر بودن آن نیز با فقره المحصنات من النساء میفهمیم که مق حالئل ابناءکم. در مورد 2 حرمت ابدي ربیبه انسان از همسرش.

با فرزندتان نیست. بلکه بعد از آن است، زیرا اگر مقصود در حال همسر پسر بودن بود، در المحصنات من النساء ثابت شده بود همانطور که 

  »حرمت ازدواج با همسر برادر نیازي به ذکر نداشته است.

  

  الت ذیل پاسخ دهید.لطفاً براي رفع ابهام به سؤا.  *

  

شخص از همسر  و حتی اگر«و جملۀ   »ایم که ازدواج با قبلیها حرمت مؤبد است ما برداشت کرده  اتفاقا اگر«... بین جملۀ  :130سؤال 

شد، چه ارتباطی وجود دارد؟ (براي کسی که کمترین سواد ادبی داشته با »شما بودن زائل شود، باز هم نباید با مادرش ازدواج کنید.

  نویسی غلط است.) بندي و عبارت واضح است که اینگونه جمله

  

اگر مقصود از حرمت ازدواج با مادر زن ان تجمعوا بین االختین، که در اینجا جمع بین دو خواهر حرام شده است و «... شما نوشتید:  *

  »حرمت ابدي ربیبه انسان از همسرش. و همینطور حرمت جمع بین مادر زن و زن بود باید میفرمود جمع بین آن دو حرام است

  

، پس جمع بین »جمع بین مادر زن و زن حرام است«رساند که چون خداي سبحان نفرمود:  ظاهر متن فوق می :131سؤال 

  آن دو حرام نیست و جایز است! لطفاً بیشتر توضیح دهید تا آنچه مد نظر شما است، کامالً روشن شود.

  

بین االختین، که در اینجا جمع بین دو خواهر حرام شده است و اگر مقصود از حرمت ازدواج با مادر زن حرمت ان تجمعوا «... نوشتید:  *

  »و همینطور حرمت ابدي ربیبه انسان از همسرش.« و در ادامه آوردید: »جمع بین مادر زن و زن بود باید میفرمود جمع بین آن دو حرام است

  

  با ماقبلش در چیست؟ »ر حرمت ابدي ربیبه انسان از همسرشو همینطو«ارتباط عبارت  :132سؤال 
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ان تجمعوا . 1 باز هم نباید با مادرش ازدواج کنید. این از دو فقره دریافت میشود:اگر شخص از همسر شما بودن زائل شود، «... شما گفتید:  *

مت ازدواج با مادر زن حرمت جمع بین مادر زن و زن بود و اگر مقصود از حر بین االختین، که در اینجا جمع بین دو خواهر حرام شده است

حالئل ابناءکم نیز با فقره المحصنات من . در مورد 2باید میفرمود جمع بین آن دو حرام است و همینطور حرمت ابدي ربیبه انسان از همسرش. 

است، زیرا اگر مقصود در حال همسر پسر بودن بود، در میفهمیم که مقصود در صورت همسر بودن آن با فرزندتان نیست. بلکه بعد از آن  النساء

  »المحصنات من النساء ثابت شده بود همانطور که حرمت ازدواج با همسر برادر نیازي به ذکر نداشته است.

  

خواهید اثبات کنید که ازدواج با مادرزن حتّی پس از طالق زوجه یا مرگش حرام است. و  ظاهراً با متن فوق می :133سؤال 

توضیح دادید، ولی چگونگی ارتباط آن براي اثبات  2و  1و آن را با عدد  »شود دریافت می دو فقرهاین از «ر ادامه گفتید: د

و » مادرزن«حرمت ازدواج با مادرزن معلوم نیست، پس لطفاً توضیحی جامع دهید که چه ارتباطی بین حرمت ازدواج با 

در فقرة دوم و اصل سؤال  در فقرة اول و  »به انسان از همسرشحرمت ابدي ربی«و  »جمع بین دو خواهر«حرمت 

  وجود دارد؟ارسالی اینجانب 

  

  پاسخ دهید. 134ۀ ذیل به سؤال با دو مقدم *

ومی نداشت لزاگر عمو در معناي أب(پدر) مستقر بود «شما براي اینکه اثبات کنید عمو در معناي أب مستقر نیست، نوشتید:  الف)

  »7مقالۀ حجاب در اسالم، ص « ... . در آیه حلیت أکل تکرار شود

  

آیند براي مخاطب ـ از نظر حکم یا غیر  می آیا در ادبیات عرب موارد استثناء شده که بعد از  ب) از شما سؤال شد:

 31براي اینکه ثابت شود حصر در آیۀ «شود تا بر مخاطب روشن شود؟ (با دلیل توضیح دهید.)  حکم ـ مجهولند که بیان می

  »سورة نور حقیقی است یا اضافی، نیاز است که این سؤال پاسخ داده شود، لذا خارج از موضوع نیست.

در صورت تفاوتی نمیکند که حصر اضافی باشد یا حقیقی در هر دو صورت میتواند براي مخاطب معلوم باشد یا مجهول، که  :دادید جواب

  ي تاکید به کار رفته است.معلوم بودن برا

  

جواب شما،  شود. مطلب فوق بدین معنی است که امکان دارد چیزي براي مخاطب معلوم باشد، ولی براي تأکید، تکرار  *

  انداخت؛ بنابراین، لطفاً با دقّت به سؤال ذیل پاسخ دهید. المثل  بنده را به یاد ضرب

  

بعد  کامالً معلوم است که عمو در معناي أب، مستقر است و اینکه «به شما بگوید: اگر کسی  :134سؤال 

دهید  شما چه پاسخی می» نبودن عمو در معناي أب باشد. آمده، بخاطر تأکید است، نه اینکه دلیل بر مستقر از 

  مخدوش نشود؟ »رت معلوم بودن براي تاکید به کار رفته است.در صو«که مبناي مورد نظر شما که گفتید: 
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  پاسخ مناسب دهید. 135شود و جوابی که دادید، به سؤال  با توجه به سؤال ارسالی اینجانب که مجدداً آورده می *

سورة  30و  29یۀ اشاره به آ و »فروج همان چیزي است که نمایش آن در انحصار همسران است« :را جواب دادید» فروج«مراد از 

  معارج نمودید.

کند که به آن اشاره  سورة نور را معنا می 31سورة معارج چگونه فروج در آیۀ  29فروج در آیۀ  الف)بنده پرسیدم: 

  اید؟ کرده

 اماد ندارد،ربطی به ابداي زینت در مقابل عمو و دایی و ددر این حد به ما میفهماند که فرج چیزي مختص به همسران است و  :دادید جواب

  همین مقدار براي این بحث کافی است.

  باألخره معناي فروج چیست که محافظت از آن الزم است؟ ب)و نیز سؤال کردم: 

  و دلیل را در قسمت الف ذکر نمودم. خارج از بحث ابداي زینت نزد عمو و دایی و داماد میدانمسوال شما را  :دادید جواب

  

  دارد علم غیب آیا؟                       نزد او هست علم غیب آیا؟      

  ! را د آننویس هر چه داند                                  ! بیند نهفته را پیدا

  

براي اینکه اینجانب و خوانندگان این مباحث از هوش سرشار شما استفادة علمی کنند حتماً مرقوم  : الف)135سؤال 

شما فهمیدید سؤاالت فوق ربطی به بحث  ـ که هنوز تحریر نشدهـ ث توسط اینجانب فرمایید که چگونه قبل از اتمام بح

که [همه  آیا نزدش علم غیب است« »35سورة نجم، آیۀ «  (ربط نداشتن را اثبات نمایید.) ندارد؟

یا [علم] غیب نزد آنهاست پس آنان [آن « »47و سورة قلم، آیۀ  41سورة طور، آیۀ « » بیند؟ چیز را] مى

    »دهند؟] کنند و به دیگران هم خبر مى نویسند؟ [و خود با تکیه بر آن به ادعاهاى خود یقین مى را] مى

  

که این سؤاالت براي اذیت و  د قائل شویدهاي ارسالی اینجانب ربطی به بحث نداشته باشد، طبعاً بایچنانچه پرسش ب)

که اینجانب قصد اذیت و آزار شما را و یقین دارید آزار شما ارسال شده است. لطفاً صریحاً بگویید آیا شما مطمئنّ هستید 

  دارم؟

  

» خود ۀه و خالمادر، دختر، خواهر، عم«با را بدون شهوت مرد  ۀاستدالل به جواز مصافحه و معانق ةنحو از شما پرسیدم: *

  مرقوم فرمایید.

  اصل بر حلیت است، هنگان نبود مانع شرعی اصل جاري میشود. :دادید جواب
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مادر، دختر، «، عطف به »واو«به وسیلۀ » دختر خواهر«و » دختر برادر«اگر کسی به شما اشکال کند که چون  :136سؤال 

بدون شهوت عمو و دایی با برادرزاده و خواهرزاده نیز جایز  شده است، در نتیجه مصافحه و معانقۀ »هخواهر، عمه و خال

دهید؟ (به هنگام  خواهد بود؛ زیرا اصل بر حلّیت است و مانع شرعی وجود ندارد. شما چگونه جواب این اشکال را می

؛ زیرا شما این دو سورة نساء سرایت دهید 23سورة نور حکمی را به آیۀ  31توانید از آیۀ  پاسخ در نظر داشته باشید که نمی

اي دیگر، پاسخ اشکال را  دانید! بنابراین، باید با حدیث صحیح یا قرائن داخلی آیۀ مورد نظر یا آیه آیه را مستقل از هم می

  بدهید.)

  

  »رد.باید در مقابل پدر هم حجاب بگیبه او دارد  نظر سوءطبیعتا اگر زنی بفهمد پدرش «شما در پاسخ به یکی از سؤاالت نوشتید:  *

  

  چیست؟» نظر سوء«منظور از  الف) :137سؤال 

  

  اثبات نمایید که چگونه ممکن است ابداء زینت دختر براي پدر موجب نظر سوء شود؟ ب)

  

کنید که با بروز چنین  براي پدر جایز است، شما چگونه اثبات می ـ به نص آیۀ نور ـبا توجه به اینکه ابداء زینت دختر  ج)

  پدر به دختر)، دختر باید در مقابل پدر حجاب بگیرد؟ (وجوب حجاب در این مورد را اثبات نمایید.) معضلی (نظر سوء

  

  تواند دلیل بر جواز ابداء زینت باشد؟ آیا حرمت ذاتی ازدواج یا حرمت مؤبد ازدواج می :138سؤال 

  

پاسخ بدهم و این  نتی مطرح شده توسط شیخ چراتیانسواالت تعبا این که بنا نداشتم به  شما در ابتداي آخرین نامۀ خود نوشتید: *

یکی از دوستان عزیز با بنده تماس گرفتند و بنده به ایشان اثبات کردم که این روال مد نظر شیخ روال بحث را منطقی نمیدانم، ولی دیشب 

اسخ رد توسط بنده دلشکسته شدند، بنده تا ساعت اما متاسفانه ایشان خیلی مشتاق دیدن پاسخ ایشان بودند، و با شنیدن پ چراتیان منطقی نیست،

 محبت را بر منطق مقدم سازم،شب خوابم نبرد و در فکر ناراحتی این دوستم بودم، از خداي متعال خیر خواستم و در نهایت تصمیم گرفتم،  3

و من  ر ادامه هم توفیق خاصی نخواهد داشت.احتمال بسیار میدهم افرادي که تا به حال نتوانسته اند بین حق و باطل قضاوت بنماید دهر چند 

  اهللا التوفیق.

  

براي اهل علم کامالً روشن است، ولی از آنجا که همۀ خوانندگانِ این مباحث اهل فن » تعنّت«هر چند معناي  :139سؤال 

 اید، درك کنند. هرا معنا کنید تا خوانندگان، صریحاً معناي کالم شما را که به بنده نسبت داد» تعنّت«نیستند، لطفاً 

*... 

به کافی است.  ]فاندر کتابش و در فطرت و عقالنیت مکلّ[ گو: بِین من و شما، گواهی خداب« »97و  96إسراء، آیۀ سورة «
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که را  یافته است و هر که را خدا راه نماید [هم] او ره و هر» * است.بندگانش بسی آگاه و بینا بوده  ]حال[استی او به ر

  .»گمراه سازد، جز او براي آنان هرگز رهبرانی نیابی ... 

  

لطفاً همان استداللی را که براي شخص مورد نظر با تماس تلفنی اثبات کردید روش بحث اینجانب منطقی  :140سؤال 

گمان آنان [نیز]  بی« و » ما حتماً منتظریم.«  دیگران هم مرقوم نمایید.نیست براي بنده و 

   »منتظرند.

  

در حالی که الزم بود  گفتۀ خودتان در نهایت، محبت را بر منطق مقدم کردید و سؤاالت را پاسخ دادید؛ شما به  :141سؤال 

  .»این روال مد نظر شیخ چراتیان منطقی نیست«در مورد اینجانب نوشتید که  زیرا منطقی بحث کنید؛

ایم؛ پس چرا براي بنده بحث  وع، به صورت غیر منطقی بحث کردهخوب اگر چنین باشد، بنده و شما هر دو در یک موض

شما از آنچه من انجام «  غیر منطقی جایز نیست، ولی براي شما جایز است؟

* »م.دهید بیزار می دهم بیزارید و من [هم] از آنچه شما انجام  می

آن را] انجام خودتان گویید که [ هان اي کسانی که ایمان آوردید! چرا چیزي می« »3و  2سورة صف، آیۀ « 

  »دهید. می است نزد خدا که بگویید آنچه را انجام نمیخش دهید؟! * بزرگ نمی

  

و حق را به «  »42سورة بقره، آیۀ « با درنظرداشتن این آیه:  :142سؤال 

و » حق«از  مراد خود صریح و واضحلطفاً به طور » دانید. ان میباطل مپوشانید و حق را کتمان نکنید در حالی که خودت

  قضاوت کنند، مرقوم نمایید. را که مد نظر شماست و اشخاصی هنوز نتوانستند بین آن دو» باطل«

  

آیا فتواي قرآنی شماست که  »زن موظّف است در برابر عمو و دایی و شوهرِ دخترش حجاب بگیرد.«اینکه نوشتید:  :143سؤال 

:اإلتّباع است یا فقط در حد یک نظریه است؟ واجب

بحاراألنوار،  ـ 33638، ح 220و ص  33100، ح 20، ص 27 ، ج یعةالشّوسائل « .

کس بدون علم و دانش و هدایتی از جانب خدا فتوا بدهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب بر او  هر« »23، ح 118، ص 2  ج

:مچنین فرمودنده »کنند و هر خطایی که با فتواي او صورت بگیرد وزر و وبال آن دامن او را خواهد گرفت. نفرین می

، 299 ص، 2  ج، بحاراألنوار« .

داند  و کسى که از آنچه نمى داند پیروى کرده است هد، از چیزى که نمىکسى که بر اساس رأى خود به مردم فتوا د« »24ح 

  .»زیرا ندانسته، چیزى را حالل و حرام کرده است پیروى کند، با خدا به ضدیت برخاسته است؛
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  دانید؟ می »اهللا تعالی علیه رضوان«العظمی صادقی تهرانی  اهللا آیةآیا شما در مسألۀ فوق، خود را اعلم از حضرت  :144سؤال 

  

اي را بیان کرد و شخص دیگري جرأت فتوا در همان مسأله را ندارد و  اگر شخصی به عنوان فتوا، حکم مسأله :145سؤال 

  یک الزم است؟ (فتوا یا نظریه؟) عمل به کدام »مطلب من فقط در حد یک نظریه است.« :گوید می

  

  پاسخ دهید. 146سؤال  به، با توجه به مجموع اشکاالتی که به شما وارد شد *

  

سورة نساء، « ... با درنظرداشتن این آیه: الف) :146سؤال 

در قسط بسیار پایدار باشید و براي خدا  ـ هو بسی شایسته و بایستـ که ایمان آوردید! پیوسته   هان اي کسانی« »135آیۀ 

را به یقین داخل در » داماد«و » دایی«، »عمو«یک از  کدامصریحاً بگویید:  .»باشد ... گواهی دهید، هر چند به زیان خودتان 

  نمایید؟ دانید و اقرار به بطالن مقالۀ حجاب خود می موارد جواز ابداء زینت می

  

یک را یقیناً خارج از موارد جواز ابداء  کدام«صریحاً بگویید: نمایید،  مقالۀ خود را تأیید میبودن  در صورتی که علمی ب)

 »؟گیرید و مسؤولیت این فتوا را به عهده می دانید زینت می

:

::

 »33639، ح 220 ص، 27  ج، یعةالشّ وسائل« .:.

اى پرسید. ربیعه جوابش را  مسأله أىالرّ ربیعةنشین آمد و از  أى نشسته بود که عربى بادیهالرّ ربیعةدر مجلس امام صادق

ربیعه  )؟گیري یمعهده  لیت این فتوا را برؤومس( گیرى؟ نشین گفت: آیا به گردن مى وقتى حرفش تمام شد، بادیه .داد

. و ربیعه همان جواب را به او داد )سؤال خود را تکرار کرد( آن عرب دوباره مسأله را پرسید. سکوت کرد و جوابى نداد

لیت این فتوا بر ؤومس: ندفرمود آن مرد عرببه امام صادق. گیرى؟ ربیعه سکوت کرد نشین گفت: آیا به گردن مى بادیه

 ضامن ،اى زیرا هر فتوا دهنده ؛)خواه اعتراف بکند و یا اعتراف نکند( گیرم] یا نگوید ىبگوید [به گردن م. اوست گردن

  .است

  

رفع کرده و مجدداً با اصالحیۀ جدید منتشر نمایید؟  را جنابعالی حاضرید اشکاالت مقالۀ خودآیا  :147سؤال 

سپس پروردگارت « »119سورة نحل، آیۀ « 

که به نادانی مرتکب گناه شدند، سپس بعد از آن توبه نموده و (گناهشان را جبران و) اصالح کردند،   به راستی براي کسانی

(در صورتی که قبول زحمت نمودید، مقالۀ قبلی در  »است. ویژگان بر رحمتگر ةاز آن بسی پوشندالبته پروردگارت پس 
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نمایید تا فرق دو مقاله به خوبی مشهود  منتشر» اصالحیه مقالۀ حجاب«را حذف نفرمایید و با عنوان » وبالگ رسوالن«

  باشد.)

  

تواند از همسر خود جدا شود؟  ا مرد تنها در صورت عسر یا حرج میآی«اي را بدین شرح مطرح کردید:  شما در مقالۀ طالق، مسأله *

تواند همسرش را طالق دهد؟ یا آن که نه عسر و حرج الزم است براي طالق و نه بی دلیل طالق دادن صحیح است، بلکه  یا بی هیچ دلیلی می

سپس پاسخ  »د کافی است ولو در حالت یسر باشد؟همین که انسان یک دلیل عقالیی (و نه سفیهانه) براي جدایی از همسرش داشته باش

  »ام. و در ادامه بر آن استدالل نموده به نظر حقیر حالت سوم صحیح است«دادید: 

  

تحریر شما را که توسط » مقالۀ طالق«، بطالن »مقالۀ حجاب«بندي نهایی در بحث  با توجه به اینکه بعد از جمع :148سؤال 

سپس بر آنان حسرتی خواهد بود. سپس « خواهم کرد،  در اولین فرصت، اثبات شده،

   دانید؟ را صحیح می »حالت سوم«: آیا هنوز لطفاً بفرمایید» شوند. مغلوب می

  

 جواب به یک شبهه یا مقاله را موکول کنند به پاسخایم که افراد دلسوز و عالم،  تاکنون ندیده«هایتان نوشتید:  شما در یکی از نامه :1تذکّر 

  »رفتن از پاسخگویی باشد. ندادن و طفره ه شاید این بهترین بهانه براي جوابالبتّ به هزار و یک سؤال آنها.مقاله  ةدادن نویسند

واد علمی شما نیست. زیرا در حیطۀ س نخواهد رسید؛» هزار و یک«مطمئن باشید که سؤاالت به اوالً،  و بنده پاسخ دادم:

فرصت به شما براي اینکه به مقالۀ خود  .1رفتن در کار نبوده و نیست. علّت تأخیر، سه چیز بوده است:  ثانیاً هرگز طفره

خواستیم تا آنجایی که ممکن است، آبروي شخص مسلمان را حفظ کرده باشیم.  .2رجوع کرده و اعتراف به بطالن آن کنید. 

مشغلۀ کاري خودمان (اعم  .3دتان آن را علنی و اینترنتی نمودید که عواقب آن مربوط به خودتان است.) (ولی متأسفانه خو

  از کارهاي شخصی در زندگی عادي، تألیف کتاب، پاسخ به سؤاالت، پیگیري نشر تفکّر قرآنی که مهجور است و  ... .)

  

...  :نرسید.» هزار و یک«ت به سؤاالخود عمل کردم و  ةبنده به وعد ،طور که مالحظه شد همان *

.... »10006، ح 460، ص 8 ج ، المسائل الوسائل و مستنبط د تقى، مستدركنورى، حسین بن محم ،ل، قم، چاپ: او

  »ق1408
  

  

شود، ولی چنانچه هر یک از  اي است که براي شما سؤال ارسال می مرحلههرچند به شما گفته بودم که این آخرین  :2تذکّر 

شود و در صورت عدم پاسخ توسط شما، دیگر جایی براي  پاسخ بماند، مجدداً براي شما ارسال می بی ارسالی،هاي پرسش

   پاسخ بدهید.نخواهد ماند؛ پس الزم است همۀ سؤاالت را   بندي بحث باقی تعهد بنده براي جمع
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ماند و مظهر قدرت علمی  الذّکر براي همیشه در تاریخ اسالم ماندگار می از آنجا که پاسخ شما به سؤاالت فوق :3تذکّر 

  شماست، پس به دقّت به سؤاالت پاسخ دهید و دقیقاً همان چیزي را بنویسید که از شما در سؤال پرسیده شده است.

  

اهللا در مرحلۀ پایانی نقد  هاي شما نقدهایی الزم دارد، ولی چون نیازي به سؤال نبود، إن شاء شماري از پاسخ :4کّر تذ

صحیح بوده یا مورد غفلت قرار گرفته  ،خواهد شد؛ لذا هرگز گمان نکنید در مواردي که پاسخ شما مورد سؤال قرار نگرفته

اي واي بر ما! این نامه ... « »49سورة کهف، آیۀ « ...... است.

  » ... !؟گذارد جز اینکه همه را بر شمرده است را چیست که هیچ کوچک و بزرگی را فرو نمی

  

هاي شما صورت نگرفته است و لذا مسؤولیت هرگونه اشکال  گونه ویراستاري در نوشته داري، هیچ به جهت امانت :5تذکّر 

اعمال شما تنها از «    باشد. عهدة خودتان مینوشتاري در بعد ادبی، ویرایشی و ... به 

  »و من کارساز شما نیستم. ؛آنِ شماست

  

این مرحله از  لطفاً در» این [رهنمودها] ـ اگر مؤمنید ـ براي شما خوب است.«  :6تذکّر 

هاي قبلی شما از نظر نگارشی بسیار  هاي خود دقّت نمایید که متنِ ارسالی، به فارسی روان و فصیح باشد؛ زیرا نوشته پاسخ

هستید و در حوزة علمیۀ قم درس خوبی مشهود است، لذا از شما که طلبه  ضعیف بود که البتّه این نکته براي اهل فن به

 نویسی تمرین کنید و خود را از این جهت قوي نمایید. رود در متن میخوانید، انتظار  می

  »ید.دار برایتان نصیحت کردم، ولی شما نصیحتگران را دوست نمی« 

  

و  گیري، اشکال و نقد اینجانب را قبول دارید، صریحاً بنویسید که قبول دارید در هر موردي که نتیجه (بسیار مهم): 7تذکّر 

نظر اصالحی خود را مرقوم  سپس» پس از تردیدکنندگان مباش.«  ندهید. هرگز به خود تردید راه 

کال و نقد اینجانب را قبول ندارید، صریحاً بنویسید که قبول ندارید؛ سپس گیري، اش موردي که نتیجه در هرو  نمایید.

  توضیح دهید که چرا قبول ندارید.

  

شود، بدون هیچ تغییري در متن ارسالی اینجانب، ذیل سؤال  براي شما ارسال می »word«با توجه به اینکه متن  :8تذکّر 

  نید و پاسخ را مرقوم نمایید.مورد نظر فاصله ایجاد ک

  



٤٣ 

 

و برایشان مهلت «  .مرحله هیچ محدودیت زمانی براي شما نخواهد داشتپاسخ به سؤاالت این  :9تذکّر 

، ج الشّیعة وسائل« .......: بودن جواب مهم است. فقط دقیق و علمی »دهم. می

  »5، ح 264و ص  16، ح 157 ، ص22 بحاراألنوار، ج  ـ 3483، ح 229، ص 3

  

که به جِد پیگیر موضوع  »وبالگ رسوالن«)، مسؤول 1397/  3/  1سؤاالت توسط اینجانب (ارسال  پس از :10تذکّر 

در و به تعهد خود  قرار دهد» وبالگ رسوالن«در  ـ ـ  سه روز ظرفحداکثر اند، موظّف است تمام آن را  بوده

 »دروغین نیست. اید] [که داده اي اگر خدا بخواهد، این وعده«    عمل نماید. این زمینه

که به پیمان خود وفا کرد و پرهیزگاري  آري، هر« »76سورة آل عمران، آیۀ « 

  »دارد. یگمان خدا پرهیزگاران را دوست م نمود، بی

  

زن «اند که با خواندن مقاله، برایشان ثابت شده که  اند و مدعی شده کسانی که مقالۀ شما را خواندههمۀ در آخر خطاب به  *

 ،ظمالنّ مضطرب ۀشما چگونه با خواندن این مقالکنم:  عرض می »ف است در برابر عمو و دایی و شوهرِ دخترش حجاب بگیرد.موظّ

ر از ابهامه خو پاس العبارات  شکثیر األخطاء، مشوخداي متعال  مگر نه اینکه اید؟! رسیده به چنین علم و یقینی ،اي پ

و آنچه را « »36سورة إسراء، آیۀ «  فرماید: می

چشم و قلب فروزان، همگی اینها مورد پرسش و بازخواست که برایت بدان علمی نیست پیروي مکن، همانا گوش و 

و « »116سورة أنعام، آیۀ «  »اند. بوده

از گمان پیروى برند. آنان جز  اند پیروى کنى، تو را از راه خدا به بیراهه مى]تکلیف ۀو زمنی[اگر از بیشتر کسانى که در زمین 

و «..  »119سورة أنعام، آیۀ « ......» پردازند. نمى ]بیجا[کنند و جز به حدس و گمان  نمى

اهللا پس از  إن شاء .»د ... کنن هاي خود گمراه می قطعاً و بدون تردید، بسیاري [از مردمان، دیگران را] از روي نادانی، با هوس

بندي نهایی توسط اینجانب، صددرصد خواهید فهمید  و حتّی قبل از جمع ارسالی و اشکاالت واردشدهرؤیت سؤاالت 

 ؛ و پیروان حقیقی فقه مظلوم قرآنی را بهتر خواهید شناخت.اید ور بوده ها در ژرفاي چه اشتباه بزرگی غوطه که مدت

*

باطل همواره نابودشدنى  ]که[ آمد و کل باطل نابود شد، ]امکان در حد[و بگو: کل حق « »82و  81سورة إسراء، آیۀ « 

 ]اام[فرستیم  درمان و رحمتى است، به تدریج فرو مى ۀ]مای[او براى مؤمنان  ]که هم[آنچه را و ما از قرآن * « »بوده است.

پس ریشۀ آن « »45سورة أنعام، آیۀ «  .»افزاید ستمکاران را جز زیانى نمى

  »براي خدا ـ پروردگار جهانیان ـ است. گروهی که ستم کردند برکنده شد. و هر ستایشی

؛

  »اّهللاٰ علیه صلوات« ـ ۱۳۹۶/  ۵/  ۱۳:

  ــ


