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 « م  حی  الر   ن  حم الرّ  اللّ   سم  ب  » 
ل يت ه يم أمحسمُن فمإ ذما ال ذي بمینمكم ومبم »  ٌّ ومال تمستمو ي احلمسمنمُة ومالم الس یّ ئمُة ادفمع ِب  ٌة كمأمن ُه ومِل  ینمُه عمداوم
یمٌ  وا ومما يُ لمّقاها إ اّل ذو حمظٍّ عمظیٍم  * حم إ ّما يمنزمغمن كم م نم الش یطان   *ومما يُ لمّقاها إ ال  ال ذينم صمَبم وم

لل  ه  إ ن ُه ُهوم الس میُع العملیمُ   (43-43)فصلت،  « نمزٌغ فماستمع ذ ِب 

عهد »دوستان و اعضای محترم وبالگ و کانال همه خدمت با عرض سالم و ادب 
 «.انقالب قرآنی»پیروان  همه و نیز« رسوالن»و  «ال ل 

 از دوستان بزرگوار سؤاالتی را دو تن« حجاب در اسالم»انتشار مقاله  در پی
که این جوابیه در  اند. پاسخ به آنها را نمودهاند و درخواست  مطرح کرده مشترکا  

 موجود است(. ار)متن سؤاالت در انتهای همین نوشت باشد. راستای پاسخ آنها می

اما برای پاسخگویی به این سؤاالت، الزم است که توضیحاتی محضر خوانندگان 
 شود. عرضگرامی 

اصل مقاله  هستند که در یآنکه شخص مطرح کننده سؤاالت همان بزرگوار اول
 شان به همراه جواب درج گردیده بود. مندرج در وبالگ رسوالن، سؤاالت قبلی

سؤاالتی مطرح کرده و  سه نوبتآنکه تا کنون شخص سؤال کننده در  دوم
 سری چهارماند که جوابها همه در اصل مقاله موجود است. و اینک  جواب گرفته

 نمایند. است که سؤاالتی را مطرح می

در همان مقاله عرض کردیم به برخی از سؤاالت ایشان جواب داده آنکه  سوم
شده و از پاسخ به بخش دیگر صرف نظر شده است. و علت آن را نیز خارج بودن از 

سواالت طرح شده از  یبرخ» :بحث ذکر کردیم. و در انتها نیز توضیح داده بودیم که
 نگونهیآنها داده نشد و ابه  یپاسخ نجایطراح خارج از موضوع بحث بود فلذا ا یسو

که  یشد تمام نکات یمخرب بوده باشد و سع عیتقط وهیحذف به ش نینبود که ا



2 
 

مؤثر بود ذکر گردد. وال ل  یموضوع مقاله به هر نوع دییتأ ایپاسخ به آنها در رد 
 «.المستعان

بلد  اسؤاالت ر نین جواب ااما خودم: »اند یکی از پرسشگران فرمودهآنکه  چهارم
را بگوید و ما  اش یمبان نویسندهکه  میپرس یم اسؤاالت ر نیو فقط ا میهست
جواب ما  یوقت»: فرموده است نیز دیگری در حالی که «!سوادی او را ثابت کنیم بی

که از خجالت  وندش یمفتضح م نویسندگان مقالهنچنان آاین مقاله را بدهیم 
برای آنکه آن جواب را  اند در ادامه نیز فرموده و «!!بگیرندباال  ان راسرش دنناتو ینم

جواب دهند و سؤاالت هم سری چهارم از باید به این  نویسندگان ارائه کنیم
تا جایی که کامال مبانی فکری ایشان مشخص  سؤاالت ما ادامه خواهد داشت

  !شود!

 :نتیجه

سؤاالت جواب دهیم. چون  این بهه رسیدیم که نباید به این نتیج بیش از پیش ما
 قرآنی که مقاله ما طبق مبنای شده بود عنوان «در اسالم حجاب» قرآنی در مقاله

مدعی  هم سؤال کنندهآیت ال ل صادقی تهرانی رحمة ال ل علیه است. خوب آقایان 
 همان باشان ای است که دانند. بنابرین کافی که مبانی قرآنی را به خوبی می هستند
را رد کنند و بگویند این حرف  «در اسالم حجاب»مقاله  دانند قرآنی که میمبانی 

 نویسنده مقالهشما طبق این مبنای قرآنی غلط است و اصال نیازی به دانستن مبنای 
 ندارند.

جواب به یک شبهه یا مقاله را موکول افراد دلسوز و عالم،  که ایم ندیده تا کنون
 نیبهتر نیا دیالبته شا به هزار و یک سؤال آنها. مقاله دادن نویسنده پاسخکنند به 
 .باشدو طفره رفتن از پاسخگویی  جواب ندادن یبهانه برا

إذا سألت فاسأل تفقها وال تسأل تعنتا »فرمایند:  امیرالمؤمنین علی علیه السالم می
برای فهمیدن :  جاهل، وإن العالم المتعسف شبیه بالفإن الجاهل المتعلم شبیه بالعالم
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خواهد بیاموزد،  بپرس؛ نه به قصد به زحمت انداختن دیگری؛ زیرا که جاهلی که می
 «.نهد، شبیه جاهل است شبیه داناست. دانایی که با برتری طلبی، قدم در بیراهه می

 فلذا:

کنیم که اگر آقایان در برابر استداللهای مندرج در مقاله  صراحتا  عرض می
ی دارند مطرح کنند و ما پاسخ دادن به سؤاالتی که پایانی « اسالمحجاب در » رد 

آماده شنیدن صد البته دانیم و  صالح نمیباشد را  ندارد و خارج از بحث می
چرا که ارزش  استداللهای صحیح قرآنی هستیم هر چند باعث مفتضح شدن ما باشد

 بینیم. ر و واالتر میو احترام یک حکم قرآنی را از آبرو و جایگاه خود بسی برت

 درنهایت:

هایی  پاشی و سم از آنجا که بعضا فضای ناسالمی بین برخی دوستان شکل گرفته
 واست  ای برای تخریب حکم قرآنی صورت گرفته ههای ناجوانمردانه شده و هجمه

و از طرفی دلبند به حکم قرآنند و خالصه  شدهاز این ماجرا کمی مکدر  دوستان
نگران همه چیزند به نظرم آمد این متن را بنویسم تا در نهایت خدای نکرده کسی 

 ای از حکم قرآن اعراض نکند. به خاطر مسائل حاشیه

 این است:  ماسخن 

در اما  باشدبدی  بسیار انسان «حجاب در اسالم»نویسنده مقاله شاید 
 به قرآن صحیح باشد. شاستداللعین حال 

که همه در ادامه راه آیت ال ل صادقی تهرانی رحمة ال ل  ،طبق مبنای قرآنی ما 
استدالل صحیحی با استناد به قرآن انجام دهد و  بیاید و کافر اگر حتی یک ،است
است باید از حکم قرآن تبعیت  مشخص گردد که این مطلب حکم قرآن مابرای 
 کنیم.

که نویسنده مقاله  شود میتوسط افرادی عنوان  وانندگان عزیزخ لذا اگر برای شما
جاه منافق، دروغگو،  یک انسان فاسق، گناهکار، کافر، نادان،« حجاب در اسالم»
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طلب، خودرأی و... است شما از این صفات رذیله عبور کنید و تنها به استدالل مطرح 
قرار دارد نگاه کنید اگر  شده در مقاله حجاب که در سایت رسوالن و کانال عهد ال ل 

ر ع باد  * » طبق مبنای قرآنی صحیح بود بپذیرید و اگر باطل بود آن را نپذیرید. ف مبمشّ 
« ال ذينم يمستمم ُعونم القمولم ف میمت ب ُعونم أحسمنمُه ُأولئ كم ال ذينم همداُهُم الّلُ وم ُأولئ كم ُهم ُأوُلوا األلباب  

 .(71و  71)زمر،

 ا وعلی عباد ال ل الصالحینوالسالم علین
 زاده مهدی عباس

 7431دیماه  1

 

 محترم: انمتن سؤاالت پرسیده شده توسط پرسشگر
 

ِحیمِ  ْحمَِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ال ل
 زاده عب اس یمهد یجناب آقا

 یجنابعال ینظر یشدن مبنا بحث و روشن لیتکم یبرا ،یقبل یها تشک ر از پاسخ با. کمیعل سالم
 است. یضرور لیپاسخ به سؤاالت ذ

مخاطب ـ از نظر  یبرا ندیآ یم« إالَّ »عرب موارد استثناء شده که بعد از  اتیدر ادب ای: آ7 سؤال
.( دیده حیتوض لیتا بر مخاطب روشن شود؟ )با دل شود یم انیحکم ـ مجهولند که ب ریغ ایحکم 

 السؤ نیاست که ا ازین ،یاضاف ایاست  یقیسورة نور حق 47 ةیثابت شود حصر در آ نکهیا یبرا»
 .«ستیپاسخ داده شود، لذا خارج از موضوع ن

آن در انحصار  شیاست که نما یزیفروج همان چ: »دیرا جواب داد« فروج»: مراد از 2 سؤال
 .دیسورة معارج نمود 43و  23 ةیو اشاره به آ« همسران است

که به آن اشاره  کند یسورة نور را معنا م 47 ةیسورة معارج چگونه فروج در آ 23 ةی( فروج در آالف
 د؟یا کرده
 که محافظت از آن الزم است؟ ستیفروج چ ی( باألخره معناب
ه با اج آن را در انحصار همسران  شیبا مقاربت ندارد و شما نما یفروج مالزمت شینما نکهی( با توج 

 د؟یکن یاستفاده م گرید اتیآ ای هیآ نیهمسران را چگونه از ا نینحوة جواز مقاربت ب د،یا دانسته
مادر، دختر، خواهر، عم ه و »: نحوة استدالل به جواز مصافحه و معانقة بدون شهوِت مرد با 4 سؤال
 . دییرا مرقوم فرما« خالة خود
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ه به ا3 سؤال آنها  انیب ست،ین کسانیسورة نور  47 ةیدر موارد آ نتیمحدودة ابداء ز نکهی: با توج 
 مخصوصا  در کنار نام شوهر به چه منظور است؟

را  یفن   یا است؟ ظاهرا  نکته« مصافحه به قصد شهوت، از توابع خاص  ازدواج: »دی: فرمود1 سؤال
 .دییمرقوم فرما حیجمله از فهم ما خارج است. لطفا  توض نیا یمعنا یول دیکن انیب دیخواه یم

َساءِ  عَوَْراتِ »: در مورد مراد از 3 سؤال در بر  زیاست که فروج را ن یزیآن چ: »دیجواب داد« النِّ
 ست؟یکه فروج را در بر دارد چ «یزیچ»آن  دییلطفا  بفرما« دارد

وجود دارد، آن را  ییچنانچه استثنا.( »دییبفرما لیاست؟ )با دل زیازدواج با نامحرم جا ای: آ1 سؤال
 .«دییمرقوم فرما زین

اَل یُبِْدیَن »... و ...« اَل یُبِْدیَن ِزینَتَهُنَّ ِإالَّ مَا َظهََر ِمنْهَا »... سورة نور آمده:  47 ةی: در آ1 سؤال
 ...«.ِزینَتَهُنَّ ِإالَّ ِلبُعُولَِتِهنَّ َأْو آبَاِئِهنَّ 

 نتیدر بخش دوم، ابداء ز دییشده که معلوم است. بفرما نتیاز ابداء ز ینه ه،ی( در بخش او ل آالف
 .(دییثابت فرما لیمباح. )با دل ایمستحب   ای، واجب است «ِإالَّ »موارد بعد از  یبرا

ابداء آن  یوقت رایز ست؛ین« مَا َظهََر ِمنْهَا»مبارکه،  ةیدر قسمت دوم آ نتی( قطعا  مراد از ابداء زب
با  ایخواهد بود. حال آ زیجا« ِإالَّ »موارد بعد از  یبرا یاُول قیباشد، به طر زینامحرم جا یمواضع برا

 خواهد شد؟ زی، جا«ِإالَّ »شدة بعد از  رافراد ذک ینبوده، برا زیکه ابدائش جا ی، تمام مواضع«ِإالَّ »لفظ 
َجالِ » دیق ای: الف( آ3 سؤال ْربَِة ِمَن الرِّ ِذیَن لَمْ یَْظهَُروا » دیو ق« التَّابِِعین» یفقط برا« غَیِْر ُأوِلي اْْلِ الَّ

َساءِ عَوْر  عَلَی فْل» یفقط برا« اِت النِّ  آمده است؟« الطِّ
فْل»و « التَّابِِعین»موارد ماقبِل  ای( آب  ندارند؟ یو شرط دیق« الطِّ

مادر، دختر، خواهر، عم ه، »قائل به حرمت مؤب د ازدواج مرد با  یاساسا  جنابعال ای: الف( آ73 سؤال
 .«دیپاسخ ده ریخ ایفقط با بله » د؟یهست« خاله، دختر برادر و دختر خواهر

کر هست ی( در صورتب نحوة استدالل خود  د،یکه قائل به حرمت مؤب د ازدواج مرد با موارد فوق الذ 
 د؟ییرا مرقوم فرما

بر  شود یم ایاز احکام، ساکت باشد، آ یحکم انیدر ب میقرآن کر اتیاز آ یا هی: الف( اگر آ77 سؤال
 را ثابت کرد؟ یکه مخالف ندارد، حکم یتیاساس روا

استناد کرد و خودش قائل شد  یا هیبه آ یحکم تیحل   ایدر صدد اثباِت حرمت  ی( اگر شخصب
را که او مرادش بود،  یتیحل   ایحرمت  یگریشخص د یحکم ساکت است، ول نیا انیدر ب هیآ نیکه ا
 گریة دیحکم است، آ انیمد  نظِر او ساکت از ب ةیآ نکهیبخاطر ا شود یم ایاثبات کرد، آ گرید یا هیبا آ

 را از داللت خارج کرد؟
 7431/  73/  2 تشک ر با


