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 ، والحمد لله رب العالمینبسم الله الرحمن الرحیم
 
َِّذيَن َو ََل َتُقولُوا لَِما َتِصُف َألِْسَنُتُكُم الَْكِذَب هَذا َحََلٌل َو هَذا َحرَ » ِ الَْكِذَب ِإنَّ ال ِ الَْكِذَب يَ اٌم لَِتْفَتُروا َعَلى الله ْفَتُروَن َعَلى الله

 افترايى خدا بر تا« .حرام اين و ستا حَلل اين»: مگويید پردازد،مى دروغ به شما زبان نچهآ به و» (116حل،)ن «ََل ُيْفلُِحونَ 
 «.کنندمىن رستگار( را ديگران و خود) بندندمى دروغ افترای خدا بر که کسانى راستىبه. بزنید دروغین

 
ِن اْفَتَرى... » ِ َکِذبًا لُِیِضلَّ ال َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ  سک آن از ستمكارتر کیست پس»...  (144أنعام،) «...َغْیِر ِعْلٍم نَّاَس بِ َعَلى الله

 ....« کند؟ گمراه را مردم نادانى، روی از تا بندد، دروغ خدا بر که
 

َر الُْقْرآَن بَِرْأيِِه َفَقِد اْفَتَرى عَ »...  :￦َقاَل َرُسوُل الله  ِ الَْكِذَب َو َمنْ َمْن َفسَّ بَِغْیِر ِعْلٍم لََعَنتُْه ])لََعَنُه([  النَّاَس  َأْفَتى َلى الله
َماَواِت َو اْْلَْرِض َو ُکلُّ بِْدَعٍة َضََللٌَة َو ُکلُّ َضََللَ  یعة، ج .« »ٍة َسبِیُلَها ِإلَى النَّاِر ... َمََلئَِكُة السَّ ، ح 190، ص 27وسائل الشل

بسته است  طعًا بر خدا دروغقکند،  ریخود تفس یقرآن را با رأکه  هر کس« »... 3، ح 227، ص 36ـ بحاراْلنوار، ج  33568
، گمراهى هرگمراهى است و  کنند و هر بدعتى شلعنت نیمردم فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمبه  از روی نادانى هو هر ک

 .«استآتش  پايان راهش
 

و چراتیان آقای اب جناز سوی  (1397/  3/  1) اخیر «المتن ـ سؤ»برادران و خواهران ايمانى، خدمت  با سالم
 ه است.سخ به ايشان مرقوم گرديدمطالعه شد، و اين نوشته در پادوستانش 

ه  ناخواه دارندمتوجه شدم که ايشان خواه اين حقیر پس از مطالعه نامه اخیر ايشان گذارند، مىبر سخنان پیشین ما صحل
 7ها از صفحه)پاسخ.1شدمىدهند که پیش بینى مان را انجام مى، اما در عمل هر چند که در کَلم مدعى چیز ديگری بودنده

مه صرف نظر کرده و مستقیما به صفحه تا آخر فايل تايپ شده، کسانى که فرصت کمى دارند مى مراجعه  7توانند از مقدل
ه بنمايید گاهى عبارات جناب آقای چراتیان نمايند  (است« نقل به مضمون»، ضمن آن که بايد توجل
 

و پاسخهای  ه استدَللهابم که اين عزيزان به عمد نسبت يکردگمان مى اخیر، در ابتدا« سوالمتن ـ »ز مطالعه پس ا
 ای که جناب آقای چراتیانجوابیه اما اخیرا با مطالعه ؛کنندمى معنابد را ـ  ن ـ که فارسى استمامکَل و هانديشى کردکج ما

موارد واقعا مطلبى واضح را  که شايد در بعضى فهمیديم ،اندکتر گرجى داشتهشیرازی و حجة اَلسَلم د به آية الله مكارم
 دانیم.متوجه نشده باشند، هر چند که هنوز در بسیاری موارد اين احتمال را منتفى مى

ُب  َيْشرَ ََل »ه به نظر اينجانب به قرين»: اندنامه خود نوشته 6مربوطه در صفحه  در تحلیل روايات جناب آقای چراتیان
 ه روشنى ـبـ  در معنا که ىايشان دو عبارت« ...که نهى از سیراب شدن است« بَِقْدِر َما َتْرَوى بِِه ُنُفوُسُهمْ »  و« َحتَّى َيْرَوى

ای بنوشد که جانش حفظ به اندازه»)فرمايد اند. عبارت اولى در روايت عمار است که مىتفاوت دارند را يكى فرض کرده
                                                            

ته بودیم: هستند همانطور که در پاسخ به نامه چهارم نوش« حجاب در اسالم»سوادی نویسنده مقاله ـ . اینکه پرسشگران به دنبال تعنت در پرسش و اثبات بی1
سوادی ش را بگوید و ما بیات را می پرسیم که نویسنده مبانیت را بلد هستیم و فقط این سؤاالما خودمان جواب این سؤاال»یکی از پرسشگران فرموده اند: »... 

توانند الت نمیه مفتضح می شوند که از خجوقتی ما جواب این مقاله را بدهیم آنچنان نویسندگان مقال»در حالی که دیگری نیز فرموده است: «! او را ثابت کنیم
وان حقیقی فقه مظلوم ... پیرإن شاء ال ل »اند که و جه بسا بیشتر به فکر اثبات خویشند همانطور که در پایان نامه اخیرشان به لفظ آورده «!!بگیرندسرشان را باال 

 «. قرآنی را بهتر خواهید شناخت
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جانشان ای که به اندازه»فرمايد و عبارت دومى در روايت مفضل است که مى« ی ننوشد که سیراب شوداشود و( به اندازه
عبارت دوم. اما ايشان گمان  مشخصًا تنها عبارت اول نهى از سیراب شدن است و نه. «د بنوشند )نه بیشتر(سیراب شو

نیز ى ، نتیجه گیری اشتباهاحش در فهم روايتبنای اين خطای فبر ماست و « نهى از سیراب شدن»اند که هر دو کرده
ل به حكم روز»اند: فرموده 7در صفحه  نموده و عايى بیش نیست و با دقلت در  یتمرينى برا ۀحمل روايت مفضل صغار نیز ادل

 .موجود است( البَلغ سايتدر  )اصل جوابیه ايشان،«!! به وضوح روشن است اهل فن   یبرا متن روايت، بطَلن اين مطلب

 
اعتصموا بحبل الله جمیعا »، چرا که با توجه به آيه نمايد، جهت آگاهى خوانندگان ضروری مىای از حقایقبیان پاره

قوا قاعدتا بايد پیروان فقه قرآنى، به راحتى بتوانند با هم متحد شده و بسیاری از اختَلفاتى که بین باقى مكاتب « و َل تفرل
تا روشن شود اشكال از قرآن  باشدند؛ لذا معرفى بعضى از عوامل اختَلفات َلزم مىفقهى است بر مبنای قرآن برطرف نماي

 و فقه قرآنى نیست.
از جمله باشد که دوست نزديک جناب آقای چراتیان مىاصلى اختَلفات در جريان قرآنى  صحنه گردانعامل و متاسفانه 
و در نتیجه  هاانديشىمنشأ کج در بسیاری مواردايشان که  البته بدون ذکر نام. ،هستند نیز ،«سوالمتن ـ »اين نويسندگان 

ب آن مرحوم را کت تهرانىآيت الله صادقى  در زمان حیات وی که .اند، جناب آقای محسن نورانى هستندبوده اختَلفات
 .قائل هستند را کما کان کتب آيت الله صادقى شان نیز برای خود حق تصحیحنمودند، بعد از وفاتتصحیح مى

قولى از يكى از دوستان که مدتى طوَلنى با ايشان  با نقل دانیممى عامل اصلى اختَلفاترا آن که ايشان دلیل و 
 :شودروشن مىاند ههمكاری نزديک داشت

*** 
حالی زیاد قدرت کهولت سن و بی ،تهرانی در اواخر عمر به دلیل بیماری که آیت الله صادقی آنجااز  

های نوشته ،شدصادر می خر عمر آن عالم بزرگ به نام آن مرحومآثاری که در اوا از رینگارش نداشتند بسیا
ساله آن عالم کبیر را  70شود و بعضاً آبروی علمی بود و خطاهایی که در آنها دیده می نورانیجناب آقای 

بله  شدند.می بفهمی و عدم امانت مرتکبه دلیل کج دار کرده است از خطاهای فاحشی بوده که ایشانخدشه
و خطاهای لفظی و ادبی را تصحیح نموده باشد  باشدشاید ایشان به واقع برخی آثار آن مرحوم را ویراستاری کرده

عرض  را یک نمونه کوچک قصد دارم ینجاو اکند و بعضاً اما اینگونه خطاها که ایشان به اصالح آنها افتخار می
  کنم تا مشتی باشد نمونه خروار:

احصل تصحیح ترجمه م آیت الله صادقی تهرانیذکر گردیده، ترجمه در ترجمان وحی  همانطور که* 
نوشتند و چاپ کردند و آیت الله  «ترجمان وحی»دکتر خرمشاهی، نقدی بر جناب آقای  مرحوم فوالدوند است.

قای نورانی تغییرات ای را تنظیم کردند اما این جوابیه به دست آدفاع از ترجمه خویش جوابیه در صادقی
بُ » هیآ»که: دکتر خرمشاهی  این نقد   جمله . منه و سپس منتشر شداساسی کرد َهاَفُقْلَنا اْضر  ( ٧٣)بقره،« وُه ب بَْعض 

  «.لحاظ نشده است!« باء» تسببیبه عکس مقصود ترجمه شده و 
 باء بلکه نیست سببیت «باء» چون نادرست؛ رست است.نقد جناب خرمشاهی هم درست و هم ناد خوب
( جسد»)آمده: اشتباه لفظی رخ داده و « ترجمان وحی»چون در  است، رستداز طرفی نقد ایشان  .است استعانت

و چه  .«به»نوشته شده « با»به جای ، یعنی «(شود زنده تا) بزنید( بریده سر گاو) آن از ایپاره به را مقتول آن
« با»مانند همین باء استعمال شده و همه جا  قرآن، چرا که در چند جای دیگر بسا خطای تایپیست بوده باشد
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 خود که ،«اضرب بعصاک الحجر»یا  «البحر بعصاک اضرب»آمده:  سیدر داستان حضرت مو مثالً  .ترجمه شده
 .«بزن سنگ تخته( برآن) عصایت با»، «بزن دریا( این) بر خود یعصا با»: اندفرموده ترجمه صادقی الله  آیت

 دالئلیرا تفصیل و توضیح بدهد؛ « باء برای سببیت نیست»عبارت صحیح  نورانی برای اینکهجناب آقای اما 
 عبارات این داندنمی که کسی آبروی آن عالم بزرگ به طور غیر قابل جبرانی نزد گرددکه باعث میذکر نموده 

 .شوددار خدشه مرحوم، آن نه و است نورانی آقای جناب یبرا
 : کنیمرا در چهار بخش ذکر می کنند از فقیه قرآنی استنورانی که همه گمان میجناب آقای متن در ادامه 

الً »نورانی: آقای  متن است و هرگز جز  هیبراى تعد« باء»مفعـول دارد، پس  کیتنها « ضـرب»: چون فعل اول
آن ]مقتول[ را به  میپس گفت»است:  نیا هیمعناى آ نینخواهد داشت؛ بنا بر ا گرىیمعناى د« باء»معنـاى لفظ 

 .«(دیبمال) دیبخشی از ]جسم[ آن ]گاو ذبح شده[ بزن
برای یا لزوم معنای تعدیه،  سببیت،منع معنای  نطقی بین یک مفعولی بودن فعلی، و: هیچ رابطه ماشكال

مصادره به « معنای دیگری نخواهد داشت« باء»و هرگز جز معنای لفظ »عبارت عالوه بر آن، باء نیست. حرف 
شاید هم تصورشان این است که معنای  .چیست« باء»مطلوب است چرا که اصل بحث بر سر این است که معنای 

 قد» تعبار باید ایشان صورتدر فارسی است!! در این« به»همان لفظ  تعدیه،« باء»، یا معنای «باء»لفظ  یحقیق
 زید»: است این صحیح ترجمه  که حالی در ،«است رفته اشدایی به زید»: کند معنا اینطور را «بخاله زید ذهب
  .«ه استبُرد را اشدایی

 به شود؛می معنییب هی، آمیرا لحـاظ کن تسببیمعنـاى  نجایدر ا« باء»: اگر براى  اً یثان»نورانی: آقای  متن
است که مرده را به سبب  نیسؤال ا«!! دیجسم[ گاو بزن[ را به سبب بخشی از ]تولمقآن ]... »: صورت که نیا

 «!ستیجسم گاو به کجا بزنند؟! معلوم ن
در معنایش « ضرب»معناست. مگر فعل کند اما سؤال شما نیز بیدرست است که معنا اشکال پیدا می :اشکال

 آیامعناست چون معلوم نیست زید به کجا رفته؟! یب« ذهب زید»محتاج به مکان است؟ مانند اینکه گفته شود: 
 ديقرار است ز ايآ .«بزنید گناهش( خاطر به) سبب به را او»ترجمه: اشکالی دارد؟  «اضربوه بذنبه»فته شود: اگر گ

 !م؟یبزن ىخاص یرا به جا
ـ مگر 1:  دیآمی شیپ سوزعقل، دو مشکل «باء» تسببی: بر فرض معنادار بودن  ثالثاً »نورانی: آقای  متن

! ستیباشد باز هم محلل زدن مشخص ن دنییـ اگر بر فرض محال سبب جسم گاو د2سبب جسم گاو، جرم دارد؟! 
 «!!به بعض سبب ایمقتول را به کلل سبب زد  دیبا ایآ

کنیم و بیش می خواهی عذردر اینجا فقط از عاقالن به خاطر اهانت صورت گرفته در این متن به عقول ایشان 
 گوییم.این چیزی نمیاز 

گاو مذبوح  رایاست؛ ز دیتوح اصل خالف بر و آلودکارى شرک« باء» تسببی: لحاظ رابعاً »نورانی: آقای  متن
خود،  زالیتواند با اذن و ارادة ال. گاو عالمتی ظاهرى است و تنها خداى سبحان میستیسبب زنده شدن مقتول ن

آن شخص به ارادة الهی زنده  ،بدن مقتـول به بخشی از جسم گاو ـدنیمرده را زنده کند. چنانکه پس از مال
 ««.شد
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است اما ایشان آن را به فعل « ضرب»و مجرور )ببعضها( متعلق به فعل بسیار عجیب است که جار  :اشكال
شرکی نیست اگر هم بر فرض معنای سببیت لحاظ  دهد. پس هیچمله بعد است نسبت میکه در ج« یحیی»

 فعل مردم است نه فعل خدای متعال، تا در آن شرک معنا بیابد. در ضرب است و ضرب هم شود، این سببیت
 
م که یک بزرگواری به نام . به خاطر دارنبودند به امانت در نقل نیز نورانی مع االسف ملتزمجناب آقای * 
سیری آیت الله صادقی روش تف»با عنوان  نوشته بودندالفرقان ای راجع به تفسیر مقاله «مطلق امیرحسین» آقای

تفسیر درباره « 2التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب، ج»از کتاب از آیت الله معرفت و ایشان  «در تفسیر الفرقان
هو تفسیر جامع شامل، اتخذ منهج تفسیر القرآن بالقرآن حسب االمکان، و »: نمودند این مطلب را نقلالفرقان 

صحیحة و اخری مالئمة مع ظواهر القرآن، ولذا احترز  ایراهناد إلی أحادیث هو تحلیلی تربوی اجتماعی، مع االست
 .«شکل قاطع، و کذا عن االحادیث الموضوعة والضعیفةبعن االسرائیلیات 

آن امل است که در حد امکان روش تفسیر قرآن به قرآن را پیش گرفته، و آن تفسیری جامع و ک»ترجمه: 
با ظواهر  و یا موافقکه آنها را صحیح استناد به احادیثی  باهمراه  و تحلیلی، تربیتی، اجتماعی (تفسیر)

)روایات تحریفی یهودی( و همچنین روایات جعلی و  اسرائیلیاتاز  . به همین دلیلباشد، میقرآن دانسته
 «.است پرهیز نموده قاطعانه ،ضعیف

نورانی به ایشان جناب آقای  د امابودنذکر کرده )بدون ترجمه( آقای مطلق عبارت را به شکل صحیح و کامل
جمله  را از« ایراه»کلمه  ـ در حین ویرایش ـ را ویرایش کنم و سپس گفت که اجازه بدهید بنده متن مقاله شما

و فقه  با این توجیه که ما باید از آیت الله صادقی دفاع کنیم که تأثیر به سزایی در معنا دارد، ،دندفوق حذف نمو
د است که موجو« البالغ»این مقاله اکنون در سایت  !!!برخی کارها اضطرارا باید انجام شودو  قرآنی مظلوم است

استناد به احادیثی صحیح  با»... شود که اینگونه می« یراها»ترجمه عبارت بدون کلمه  .نیستدر آن « یراها»کلمه 
 «.. به همین دلیل...باشد، میقرآنبا  و موافق
 
دارد از همین دست  و نویسندگان آن« حجاب در اسالم»مقاله دی که ایشان با حال شاید این نوع برخور* 
قرآنی، اقدام دانند کالم ما صحیح است اما برای دفاعی خیالی از جریان که قصد دارند هرچند می ها باشد.دفاع

انجام  لمؤمنینماند اگر اینگونه دفاع کردن صحیح بود امیرامخفی نمی به تخریب نمایند لکن حق هرگز تا ابد
چه دانم می» : «نفسی فسادإاصالحکم ب یال ار یاََوَدکم و لکن میقیو  صلحکمیلعالم بما  یان»فرمود: داد و نمیمی

 «دانمجایز نمیکردن شما را با تباه کردن خودم  اصالحاما  نماید؛تان را راست میچیزی شما را اصالح و کجی
هیهات که چنین چیزی  ؛از راه قرآنی دفاع کنند ،ردن ایمان و نفس خودشانخواهند با تباه کایشان می اگر حال

نتیجه دیگری  و کج کردن راه قرآنی ،به قرآن و اهل قرآن ممکن شود. و چنین رفتاری جز خسران و ضربه زدن
 ندارد.

ن نکرده به هر دلیلی حکمی از احکام قرآنی را بیا جایی فقیه بزرگ قرآنیدر  حق آن است که اگر دیدیم
با صراحت حکم قرآن را راه فقیه قرآنی را برویم و  جریان قرآنی،ترس از عاقبت دون مصلحت اندیشی و است، ب
با این توجیه که ما باید از آبروی فقیه  بخواهیم در برابر آن بایستیمهر ابزاری  با ـ معاذ الله ـ نه آنکه کنیمبیان 
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تر از استدالل ای از قرآن استدالل کند، اگر استدالل او صحیحه آیهب ،ممکن است کافری فاسق قرآنی دفاع کنیم!
 و جمیع فقها باشد، باید حکم قرآن قبول؛ و قول جمیع فقها رد شود.  فقیه قرآنی

 
 عالم یک از که نیست اشتباهاتی؛ خطاهایی که ذکر شد، از آن دست نمودند مالحظه عزیزان که همانطور* 

 کافی مرتکب شود؛ خطاهایی چنین مرجعیت و فقاهت مانند بلندی علمی جایگاه یک در کسی اگر و بزند سر
 آقای جناب متأسفانه اما. نیست هم( عرفی معنای به) عالم حتی بلکه نیست اعلم تنها نه شودگفته که است

الً أن ال یعرف وکفی بالمرء جه»ـ  شناسنددارند و شأن و جایگاه خود را نمی که فراوانی ادعاهای به خاطر نورانی،
 و سن کهولت در ایشان که حالی در شود داخل بزرگ فقیه آن آثار در مطالبی چنین که اندشده باعث ـ« قدره

 را این و باشند، داشته وی کارهای به نسبت شافی و وافی نظارت توانستندنمی واالنصاف الحق و بودند بیماری
 شخص و دارد، تأمل جای که است مسائلی اینها خوب. نددانمی خوبی به هم چراتیان جناب خود حتی و همه
 . بنگرد را خودش اطراف باید بینا

 السالم علیهم بیت اهل والیت در اختالفی بحثی سر بر نورانی آقای با ما جدی افتراق شروع که دارم خاطر به
  .نداشتند قبول را موضوعات در بیت اهل از مطلق اطاعت ایشان متأسفانه که بود

 وظیفه ما کنند مطرح را حکمی السالم علیه معصوم امام اگر تعللم، و تعلیم فضای در آری؛این بود که  بحث
 سوی از فرمانی که جایی در اجرا و عمل میدان در اما. بگیریم یاد تا بخواهیم ایشان از را آن قرآنی دلیل داریم
 خالف دستور آن کنیم گمان چند هر نماییم، محض اطاعت باید و نداریم چرا و چون حق دیگر شودمی صادر امام
 و اهم متزاحم، موضوعات در باید و دارند شماربی وجوه موضوعات و است موضوعات بحث اینجا چون است قرآن
 ما که داندمی را وجهی السالم علیه معصوم امام ولی نرسد آن به ما علم است ممکن راحتی به که کرد، مهم
 من به مثال، عنوان به السالم علیه معصوم امام اگر و شود، اطاعت چرا و چون بی باید امام دستور لذا دانیم،نمی
 مطلب این به ایشان اما. کنم اطاعت باید است، خمر دانممی که حالی در بنوش را نوشیدنی این که فرماید امر

  .شد ایشان از ما جدایی نقطه اینجا نبود معتقد
آن  ،نفساست، آیا قتل  ￨مبح حضرت اسماعیل به دست حضرت ابراهیو مثال قرآنی آن همان ماجرای ذ

نسبت به این مسأله، الگوی  کبائر نیست؟! پذیرش حضرت اسماعیلاکبر از  هم نفسی که از اولیاء الله است،
 عملی ما برای اطاعت محض در برابر معصوم است.

 
 داشت تخاصم ایشان شخص با که کسانی از یکی داشتند، حضور نفر 10 حدود که جایی در وی آنکه بر عالوه

 دشمنترین که هستند حق مالک و عالم، محور ایشان گویی ندو بر آن تأکید کرد نددانست «ثانی خلیفه از بدتر» را
پناه بر خدا از این انحرافات. إن شاء الله که ایشان از این موارد  هم هست! الله  عند بدترین ایشان، به نسبت فرد

 شند.توبه کرده با
 

 این پس در نکند است خبر چه که بیندازد فکر به را ایشان اطرافیان باید عملی و عقیدتی انحرافات این خوب
 با طوالنی دوستی علت به آقای چراتیان عزیز()حاج شما شاید. باشد «خود به دعوت»فقط  حق به جانب، چهره
 آنکه کما بگیرید، فاصله ایشان از ب را ببینید واین مطل راحتی این به نتوانید شماست بین که محبتی و ایشان
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 احتیاط ایشان به نسبت خودتان دین در حداقل اما فرمود، هدایت و کرد لطف خدا و توانستمنمی هم بنده ابتدا در
 نشده یقین خودتان شخص برای چیزی تا و نکنید اعتماد ایشان به و نروید ویل چاه در ایشان طناب با و کنید
 حکم مقابل در ایستادن و است قرآن در الله  احکام از حکمی ،بحث این موضوع کهآن به خصوص .ریدبرندا گام
 َویَلتی یا»: شوید شریفه آیه این مصداق مبادا کنممی عرضو دوستانه  ،باشد بار خسارت بسیار تواندمی ،قرآن
ذ لَم لَیتَني  الصالحین. والسالم علینا وعلی عباد الله  .«َخلیالً  ُفالنًا أتَّخ 

*** 
نقش کلیدی در نگارش آن  با آنكه نامشان در مقاله ذکر نشده اما، أخیر که جناب آقای نورانى،« متن ـ سؤال»در 
، از طرفى در متن اخیر نويسندگان. داشتباز آناز سكوت محض در مقابل  ، که ما رای به کار رفتهجديد اسلوب اند،داشته
حجاب » فى ديگر نويسنده مقالهاند، و از طرهايى از جوابشان اشاره نمودهبه گوشه م، و مثَلً اند بگويند که جواب داريتهخواس

 ،ربطو بى و يا سواَلت فراوان با پرسیدن سواَلتى که پاسخشان واضح است ديگر ه گرفته و از سويىرا به سخر «در اسَلم
با ذکر روايات و آياتى در مقام تهديد  ،اين اعمال منِ و در ض .یگیری بحث خسته و منصرف کنندخواننده را از پسعى دارند 
کلمة حقل »مصداق ؛ که اندنموده و مشوش جويان را نسبت به حقیقت بحث مكدرحق و قلوبن اذهبرآمده و او تخريب 

 یفتوا تيو در نها ميندار شانيدر مقابل استدَلَلت ا ىداشتند که ما استدَلل بیعلم غ شانيا ايآ است.« الباطليراد بها 
 ؟و آنگاه آيات افتراء را ذکر نمايند نه، پس چرا صبر نكردند تا بحث به انتها برسد گرو گردد؟ىثابت م شانيا

 
به طور « و داماد يىعمو، دا»در مقابل  نتيز یو حرمت ابدا تیسؤاَلت نسبت به حلل  ىبرخ نكهيبا توجه به ادر نهايت، 

و  ختهیفره یبودن بحث، مخاطب ما، انسانها ىاستدَلل یبه اقتضا نكهيو استند ـ ه جهیدر نت تأثیرـ يا بى ربطىواضح ب
 عبارات استدَللى وناظر به  عمدتاً پاسخ بنده  در ادامه و ستیبه اتَلف وقت و پاسخ به تمام سواَلت ن ىعاقلند، لذا لزوم

خسته  حقاز پیگیری  ده ـ ان شاء الله ـبه صورت کوتاه بنويسم تا خوانن نمايم آن راسواَلت خواهد بود، و سعى مى برخى
 و منصرف نشود.

 
ما بر مبنای قرآن بوده و اگر کسى قرآن را علم بداند، سخن ما را  استدَلَلت متذکر شويم که اساسَلزم است  تذکر:

 داند.ل نمىداند، و اگر کسى قرآن را افترا به خدای متعال نداند، سخن ما را هم افترای به خدای متعابر مبنای علم مى
سنلت، نیازمند به قرآن است چون اگر قرآنى نبود سنتى هم وجود نداشت اما » :معتقد بودند همانطور که آيت الله صادقى

اش خودکفا است و نیازى به عوامل برونى قرآن در ُبعد بیان و تفسیر حقايق درونى.. عكِس آن، مورد تأيید قرآن نیست.
 فلسفه معاصر(.)نقدی بر دين پژوهى «. ندارد

شود فهمید مگر با کمك روايات، قرآن را نمى»دانند: و ايشان در همان کتاب گويندگان اين عبارات را در اشتباه مى
 «.الدَللة بودن، صامت، بودن و...هاى برونى، تهمت ظنىفرضشود فهمید مگر با پیشقرآن را نمى

 
م نكاحهن علیهم، مستلزم ورود محصنات و اخت عبار»اند که فرموده «متن ـ سؤال»از  37در سوال  ت الذين حرل

توان آن را با زيرا کَلم شما صحیح است، و مىنیازی به دفاع نیست، پاسخ: . «شود، از عبارت خودت دفاع کن!الزوجه مى
 ىبه هر حال عبارت .کردجايگزين « ذوی محرم»عبارتى مانند تصحیح نمود، يا با « يا مؤبداً  دوماً »قیدی مانند  کردن اضافه

 تر و جامع موارد مد نظر شما وجود دارد. خَلصه
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 نتيابداء ز جهیو در نت ستین ىارتباط نتيابداء ز تیحرمت ازدواج و حلل  نیب دیثابت کن نكهيا یما براش» اند:فرموده

 نیدر ع امبریناد به آن که زنان پالبَلغ است ریدر تفس ىالله صادق تيخود آ»: دینوشت د،یو داماد رد کن يىعمو، دا یزن را برا
 شود؛ىرد نم ايثابت  یزیجواب چ نيا. ... با دانسته اند ىارتباط را منتف نيا ستندین نتيابداء ز تیحل یحرمت ازدواج دارا

 تمام زنان مومن زنده در عالم فهیوظ افتنيما به دنبال »... : دینوشت نیچن نجانب،ياز پاسخ سؤاَلت ا ىشما در بخش رايز
 .«ميآور دستبه  زیرا ن شانيا فهیتا َلزم باشد وظ ستندیآنان ن نیو آله ب هیصلوات الله عل امبریکه زنان پ میاسَلم هست
 ای به بحثبود، چون اين مورد، فايده« التابعین غیر اولى اَلربة»حكم نسخ يا عدم نسخ  ناظر بهبنده  سخنپاسخ: 

 چونـ  ￦در مورد همسران پیامبر باقى سواَلتتان آيا نديديد که رساند.نمى« حرمت ابداء زينت نزد عمو و دايى و داماد»
بررسى  نیز ابدای زينت، ت ابدی ازدواج و حللیتحرم بین در مورد عدم تَلزم پاسخ دادم؟! ـ داشت بحث به ارتباط و فايده

 فهماند.فايده دارد، و عدم تَلزم را مى ￦همسران پیامبر
 

بلكه  ،باشدبنده عرض نكردم اين خَلصه آن مى .«چطور اعمام خَلصه بنى اخوان است»د انفرموده ،42در سوال 
و آنقدر خَلصه گويى مهم بود که بعضى از نسبتها ـ در عین اخَلل به دَللت  هاگر بنابر خَلصه گويى بود عرض نمودم

نگفتیم  و .باشدو به هدف نهايى نزديكتر تر خَلصهتا  شدمى، از کلمه اعمام به جای بنى اخوان استفاده شودکَلم ـ حذف 
لطفًا  ،کنیدرا اعتقاد فرض مىنقضى  خپاسو عجیب است که شما خیلى اوقات اين نوع خَلصه گويى مخلل کَلم نیست. 

مايد، تا بخواهد سوال نگويى مىل در مقام حذف بعضى نسبتها خَلصهخدای متعاکه  امکردهبنده ادعا . آيا نمايیدکمى دقت 
 !طرح شود؟ 43

 
میزان  یحدل تا خودش نیز  مقصود آن است که قرآن .«چیست؟ «اگر بر فرض»مقصود از » اندفرموده ،44در سوال 

را  شتكلیف ،زيادی تا حد ،قرآن شريفاز تنها  توانست، باز هم مىديدنمىهم ت را ابیان نموده، و اگر کسى رواي حجاب را
شود فهمیده مى «بر جیوب خمر ضربوجوب »از و ود که موهای سر را بايد بپوشاند، شفهمیده مى «رمُ خُ »از مثًَل ، بفهمد

به طريق اولى َلزم است پوشیده  ،تا پا ،تر از آنپايینو  را بپوشاند مارش گريبانشاما بايد با باقى خِ  ،چهره مجاز استکه 
لباسى بلند و پنهان کردن خلخال ، «زينتهن لیعلم ما يخفین من بارجلهن َل يضربنو»فرمايد انتهای آيه که مى ، وشود

پس تنها قسمتى که به نظر مجهول  شود.مى کدر« جلباب»عَلوه بر معنايى که از آيه  .فهماندرا مىبرای پوشاندن آن 
 آيد میزان ابدای زينت در دست است.مى

 
مجمع البحرين  در يف مورد نظرتعرتمام مصاديق  . پاسخ:در مورد اصطَلح محرم و غیر محرم پرسیدند ،47در سوال 

و  محرم»تعريف مجمع البحرين از از  غیر تعريف ديگریکه  ندارد ىاشكال و کند،احزاب تطبیق نمى 55نور و  31آيه  با
تخصیص بخورد؛ نور  31 آيه مصاديقش بابعضى  و آنكه همان تعريف به کار رفته مطرح شود، يا در بحث حجاب «نامحرم

 از اين تعريف مستغنى هستیم. ، به علت استغنای کَلم الله از غیرش،نور 31به هر حال ما در فهم آيه 
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زيرا  حاصل استسعى بى، که اين شودکشیدهبا ذکر مواردی به چالش  مطرح شده سعى گشته احتمال ،48در سوال 
، حاَلت انسان نسبت به باشدقابل درک مىو اين بالفطره . تفاوت حاَلت روحى انسان در نسبتهای مختلف باقى است

برادر يا خواهر يا فرزندش، و اين اختَلف فقط به دلیل اختَلف سن نیست هرچند مادرش کامَل متفاوت است با پدرش يا 
 مردود است.به آيه  التزام عدم احتمال بر جای خود باقى، و باشد. بنابرينتأثیر نمىبىنیز اختَلف سنل 

 
 : شودمى داده پاسخ مثالاين  با ايشان سواَلت از سیاریو ب ،51،52سوال

 شكلى به را کرمها اين اگر و است شده حرام درونش کرمهايى وجود سبب به تنها خوک»: شودمى مدعى شخصى
 خاصى تأثیر» مانند ديگری خصوصیت دارد احتمال»: شودمى گفته او به پاسخ در. «شودمى حَلل خوک گوشت بزدايیم،

 .«بدهید آن حللیت به حكم توانیدنمى بنابرين باشد؛ خوک در ايد،نكرده کشف را آن هنوز شما که چیزی يا «انسان قاخَل در
، بلكه کرد اثبات را خوک حرمت برای ديگر هایعلت وجود َلزم نیست در اينجا باشد. لذااين جواب کافى و صحیح مى

 خوک حرمت علت انحصار بايد ،مدعى شخص بلكه برعكس؛و ست. ا، بطَلن سخن مدعى تنها وجود اين احتمال عقَليى
 در جدول ذيل نمايش داده شده است: و تطبیق مثال فوق با بحث ما نمايد. اثبات را کرم در
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 ابداء زینت خوک موارد تناسب

 مشخص شده موارد برای جز زينت ابداء حرمت حرمت خوک حکم
 31نور،  3مائده،  آیه
 شهوت تحريک توجه قابل زمینه پلیدی علت

 نصوص
 ُمفهم علت 

 عورات على يظهروا لم» ،«نكاحاً  يرجون َل» «رجس إنه»
 «اَلربة اولى غیر» ،«النساء

 علت ذکر
 در قرآن 

رجس و »مردم مصاديق 
را به طور کامل « پلیدی

، پس خوک به شناسندنمى
رجس در  ى ازعنوان مصداق

 قرآن ذکر شده.

را « تحريک شهوت مهمزمینه »مردم مصاديق 
، پس موارد حرمت ابدا دانندبه طور کامل نمى

 زينت در قرآن تبیین شده

علت منحصره حرمت خوک  ادعا
 د کرم در آن استووج

 علت منحصره حرمت ابداء زينت حلیت ازدواج
 نسبت فامیلى است دوریيا  )بالفعل و بالقوه(

 نتیجه ادعا
 )مردود(

با زايل کردن کرم، خوک 
 شودحَلل مى

های در موارد حرمت دائمى ازدواج و نسبت
 شودنزديک فامیلى ابداء زينت جايز مى

 رد مدعا

ممكن است علل ديگری 
يا  مانند تأثیرات روحى روانى

هايى که هنوز کشف بیماری
 در کار باشد نشده

علل ديگری مانند زيادی سن،  ممكن است
تفاوت حاَلت روحى وصف برای ديگران،  ترس،

يا به قول  ها،سان در هر يک از نسبتخاص ان
داشتن فرزندانى که »: در فقه القرآن راوندی

 وجود داشته باشد «نامحرمند

حكم قرآن در حرمت خوک  نتیجه
 ثابت و باقى است

حكم قرآن در حرمت ابداء زينت جز برای موارد 
 شمرده شده در آيه نور، ثابت و باقى است

 
خود را د يا نفهمبسیاری موارد يا اشتباه مى ، در«متن ـ سؤال»کنیم که نويسندگان مىمتأسفانه مشاهده در طول متن، 

و با  ب واضح را به مبهم تبديل نمودهمطل 55 سؤالهم در از آن که بعد  ،53من جمله سوال  .ندزنبه اشتباه فهمیدن مى
کنم، حسبى الله و نعم ثل اين موارد خودداری مىدهند، بنده از پاسخ دادن به مخودشان را ادامه مى هایاحترامى نوشتهبى

 الوکیل.
 

شود اختَلف مراتب داشتن موارد داخل حصر را از قرآن فهمید و اين که بین آن که مى» اند:فرموده ،61در سوال 
ی قرار بد»  «تناقض وجود دارد.« ايمنور نفهمیده 31هیم آن را از آيه اگر حدل
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شخصه نیست، چرا که اولى ناظر به وجود مراتب و دومى ناظر به تعیین مراتب به  در حالى که به هیچ وجه تناقضى
، آيا بین اين دو بیان «توانولى چگونگى آن را نمىنماز را فهمید  وجوبتوان از قرآن مى»گويد مى است. مثَل کسى

 تناقضى وجود دارد؟!
 

 ان!بزرگوارعیل شده، آن را دارای معنای عمو بدانند. شامل اسما« آبائک»اند با بیان اين که سعى کرده ،64در سوال 
نسبت به لغتنامه ايشان ارادت  راغب اصفهانى که آيت الله صادقىجناب اين ادعای خودتان را بايد اثبات نمايید، مثَل 

ى العم مع اْلب َأَبَوْيِن، و کذلك اْلم مع اْلب، و کذلك الجدل مع اْل»د: نفرمايخاصى داشتند مى ب، قال تعالى في قصة و يسمل
، و إسماعیل (133،البقرة)« ما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي؟ قالُوا: َنْعُبُد ِإلَهَك َو ِإلَه آبائَِك ِإْبراِهیَم َو ِإْسماِعیَل َو ِإْسحاَق ِإلهاً واِحداً » يعقوب:

هم . اسماعیل از آباء فرزندان يعقوب نبود، .. شودابوين نامیده مى با هم پدر وعمو به  .«لم يكن من آبائهم و إنما کان عمل
  .«بلكه عمويشان بود
و اسماعیل »: فرمودداند نه پدربزرگ را، و اَل مىآباء مى حقیقى از معنای خارجراغب تنها عمو را  جناب دقت کنید که

 «.هما لو عمل  او ابراهیم لم يكونا من آبائهم و انما کانا جدل 
شود که مادر به تنهايى شود و اين دلیل نمىگفته مى به پدر و مادر با هم ابوين ـ بیغلـ بر اساس ت بنابرين همانطور که

 شود که عمو نیز اب است.اب باشد، از ابوين گفتن به عمو و پدر با هم نتیجه نمى
 را پیرومال شده است، شما که خود ب در آن مورد به عنوان مربى استعأدر مورد آزر هم استدَللتان اشتباه است، زيرا 

 دانید و برای خودتان حق اظهارنظر فراتر از آن را قائل نیستید بايد به اين مطلبمى اجتهادات آيت الله صادقى مطلقِ 
و هو برغمه أبا في التربیة منذ وَلدة  «ِإذ قاَل ِإبراِهیُم ِْلَبِیِه آَزر»َو اذکر  فرمايد:مقید بشويد، زيرا ايشان مى صحیح ايشان
 اش بود.آزر پدر تربیتى ابراهیم از کودکى( يعنى 137)البَلغ ص ه تارخحیث فقد والد

 
بر اساس  تأکید باشد که اگر عمو را اب بدانید بايد اده شده ولى شايد َلزم بهنیز قبَل د ،67و65پاسخ به سواالت 

ز نكاح حق ازدواج نداريد. ود بعد اهمسر عموی خ ايشان نیز معتقد شويد، يعنى با «حما نك»به حرمت نكاح  نساء 22آيه 
شامل عموهای شوهر نیز گشته و ابداء زينت برای « آباء بعلولتهن»نور، عبارت  31عَلوه بر اين بايد ملتزم شويد که در آيه 

( در آ یانهيقرآن قر اتيدر آ« أب»اگر »آنها نیز جايز است چرا که طبق کَلم خودتان:   31 يهنداشته باشد ـ مانند )آَبائِِهنَّ
ـ شامل هر سه نفر )پدر، پدربزرگ و عمو( م یانهيسورة مبارکه نور که قر البته اين جواب نقضى بود، امیدواريم ).«شودىندارد 

زن »مت ابدی نكاح آيد که شما معتقد به حراز متن شما برمى»اگر سری سواَلت بعدی قرار است فرستاده شود، نفرمايید: 
 («سخ بدهید: آيا شما معتقد به حرمت ابدی نكاح زن عمو هستید؟هستید، تنها با بله و خیر پا« عمو

 
یان ب به درستى را مرجع بزرگوارتانبه جای عمو از اب استفاده شده  اتيدر آ راکه چدلیل اين ،69سوال  پاسخ

لذا حق نداريد  است... تان حرام و فسق و افتراء واز نظر خودتان اجتهادظاهرا چون  اند و نیازی نیست از غیر بپرسید وکرده
تأشیرا إلى المحتد القمة التوحیدية إلبراهیم « أبیه»ـ ما عبر عن عمه في ثمانیة موارد بو إن»: کنید ی خودی يا غیریاجتهاد

 .«حیث تربى في جو الشرك و بیت اإلشراك، و تحت الوَلية التربوية آلزر الذي کان مكان والده، و لم يتأثر بوصمة الشرك
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دانند، آيا شما ر آباء نمى، ايشان اعمام را داخل داز اجتهادات شما که خَلف نص مرجعتان استب است واقعا جای تعج
، ولى بنده که آن را خارج از دَللت موارد برشمرده که سعى داريد با کَلمتان، آن را داخل در آباء بنمايید تفسیر به رأی ننموده

 ؟«لكم کیف تحكمونما »ام؟! دانم تفسیر به رأی نمودهدر آيه مى
 تان!ن تناقض فكری و مبنايىايید با ايشما که به دنبال اثبات يا ردل عدالت ديگران هستید، فكری به حال خودتان بنم

 .«إلى الله المشتكى»
ه جای عمو لفظ اب را بمورد  8در به اين دلیل « تنها» در مورد عموی ابراهیم»: عبارت آيت الله صادقى ترجمه

د یتى آزر که جای پدرش بود رشو خانه شرک و تحت وَليت ترب اشاره نمايد چرا که در جول  ه اوج توحید ابراهیمآورد تا ب
 .«ولى از پلیدی شرک تأثیر نپذيرفت يافت
 

ده، و َل جده من أمه فهو عمه دون وال»توجهى نموديد: به نظر مرجعتان بى باز هم ،76و 72و  71در مورد سوال 
دری نیز والد ابراهیم اش زيرا جد مااست نه والدش و نه جد مادری آزر عموی حضرت ابراهیم« : »ْلنه ايضا والده

شود. عمو نمى شود، اما مطمئناً والد شامل پدر و اجداد مى ،از نظر مرجعتان ،. پس)تفسیر شريف الفرقان(«. شودحساب مى
اْْلَُب: : چرا که ه عمو ـنـ و  در و پدربزرگ خواهد بودپ شاملنیز ب قیقى والد چنین شد، معنای حقیقى أوقتى معنای ح

 .)مفردات راغب( الوالد
 

اشتیاق ت که سخن از اشتیاق و نحوه استدَلل مطرح شده است، عرضم اين اس ،75در عبارات قبل از سوال 
؛ آری برخى نقدهای باشد کنم در پاسخ شما مطلب حِق مؤثری در نتیجهچرا که تصور نمى به ديدن پاسخ شما ندارم خاصى

از نوع سواَلتتان  ه بحث ندارد وولكن اينگونه اشكاَلت تأثیری در نتیج 75و  37مانند سؤال  ،بودهو حق شما تا کنون وارد 
مرتبط به اصل مده حرفهای و اندی سوال جديد که مطرح نموديد، ع 100در بین  نداريد. ىبرای حقیر معلوم است که پاسخ

 .يى نداردشود راه به جاالبته همانطور که مَلحظه مىشد و بود که پیش بینى مى عمودر مورد  بحث فقط
 

ب مى ام. مقصوداشتباه لفظى نموده ،75پاسخ سوال  د کنم، چرا در موردختر پسر و دختر دختر هر دو بود، و من تعجل
ظاهرا شما معنای واَليى را مد  مقصود شما از هنگان چیست؟»، سوال مطرح ننموديد و مثَل نفرموديد: 2«هنگان»کلمه 

 .«نظر داريد که ما از فهم آن عاجزيم، لطفا کلمه هنگان را برای ما و خوانندگان توضیح دهید!
 اند، ناظمنشسته گردشا 20کَلسى که  ، مثالى میزنم و آن را با بحث تطبیق میدهم، فرض کنید در يک78در سوال 

 د، آيا اين کَلم ناظمحسن با شما سخن بگوياشكالى ندارد  معلم بگويد ساکت باشند، و سپس به شاگردان همه بگويد
شود که محمد بايد ساکت ه مىفهمید ناظم اين دو عبارت نسبت به محمد که خارج از کَلس است نفى يا اثباتى دارد؟ آيا از

 شود:تطبیق مثال با آيه در جدول ذيل مشخص مى  باشد يا سخن بگويد؟
 

                                                            
 بوده.« هنگام». اشتباه تایپی به جای 2
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 نور 31آیه در  احزاب 55تا53آیات در  مثال در رد تطبیق امو

در صورت درخواست متاع بايد از پشت  وجوب سكوت حکم
 پرده باشد

در مقابل غیر  حرمت ابدای زينت
 نور 31موارد مذکور در آيه

افراد داخل  مخاطب
 کَلس

مومنین بالغ و زنده در آن زمان )غیر 
 بالغ زنان مومن)مومنات( (￦پیامبر

؛ ندارند ی به نكاحکه امید زنان پیری احزاب55موارد شمرده شده در آيه  نحس استثناءات
 نور 60در آيه 

افرادی که باید 
دستور را 
 انجام دهند

همه شاگردان 
حاضر در کَلس 
 به غیر از حسن

همه مومنین بالغ و زنده در آن زمان 
غیر از موارد مذکور ( ￦)غیر پیامبر

 55در آيه 

زنان پیری  بالغ، غیر از زنان مومن
 اندنور استثناء شده 60که در آيه 

افراد خارج از 
 خطاب

طفل نابالغ، آيندگان و  ،امبریخود پ محمد
 مردان و زنان نابالغ،کافران مردگان

 الزمه حکم

معلم از بین 
شاگردان کَلس 

تنها با حسن 
 گويدسخن مى

از بین مومنین بالغ و  ￦زنان پیامبر
رد شمرده زنده زمان خود تنها با موا

بدون توانند احزاب مى 55شده در آيه 
ارتباط برقرار  رعايت حريمها)مثل پرده(

 کنند

نور ذکر  31که در آيه  انىتنها مومن
زنان مومن  اب اند حق دارندشده

بدون رعايت بالغ)غیر پیران( 
حجاب( ارتباط برقرار مثل حريمها)

 .کنند
 

ای حسنین بررا  «الذين لم يظهروا على عورات النساء الطفل»تدَلل به ايد که اسبه اشتباه فكر کرده ،80در سوال 
 چرا که از نظر حقیر نوه نیز ذکر نشدن ابناء بعولتهن است. به همراه استدَللش برایذکر حسنین ، امعلیهما السَلم آورده

 .باشدمندرج در تحت ابناء مى
رديده و فقط بعضى موارد به دَلئلى که در مكاتبات پیشین نور ذکر گ 31احزاب دقیقا با ترتیب  55عرض کردم که آيه 

رسم  78و جدول آن در سوال  دهد که بالغین مخاطبین قرآن هستند(نشان مى« ی ْلنذرکم به و من بلغکريمه»)ذکر شد
در ن جهت، هايى وجود دارد، به همیشود برای اهلش نشانهمى تكرار ،عینا همان ترتیب؛ در اين که اندگرديده، حذف شده

 شود:نور نمايش مى 31احزاب با  55جدول ذيل تطبیق آيه 
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 55 نور 31 موارد ترتیب
 احزاب

 توضیحات

 است خطاب بوده از خارج ￦چرا که پیامبر - بعولتهن شوهر 1
  آبائهن آبائهنل  پدر و پدربزرگ 2

 از و خارج دندزنده نبو ￦پدر و پدربزرگ پیامبر - آباء بعولتهن پدر و پدربزرگ شوهر 3
 خطاب بودند

های پسران و نوه 4
  ابناءهن ابناءهن مذکر

های پسران و نوه 5
 - ابناء بعولتهن مذکر شوهر

پسری نداشت،  ￦پیامبر
از لغ و خارج نیز نابا( ￫هايشان)حسنیننوه

 خطاب بودند
  اخوانهن اخوانهن برادران تنى و ناتنى 6

7 
های پسران و نوه

ى و مذکر برادران تن
 ناتنى

ابناء  بنى اخوانهن
  اخوانهن

8 
 یهاپسران و نوه

خواهرانى تنى و  مذکر
 ناتنى

ابناء  بنى اخواتهن
  اخواتهن

  نسائهن نسائهن زنان مسلمان 9

ما ملكت  ما ملكت ايمانهن بردگان و کنیزان 10
  ايمانهن

مردان تابعى که نیاز  11
 جنسى ندارند

التابعین غیر اولى 
 - الرجالاَلربة من 

يا سختگیری ويژه زنان پیامبر است و يا نسخ 
و نابالغ و و يا تابعین سفیهان و ... هستند  شده

 خارج از خطاب

12 
بچه هايى که هنوز بر 
عورات زنان سیطره 

 نیافته اند

الطفل الذين لم 
يظهروا على 
 عورات النساء

 خطاب بودنداز نابالغ و خارج  -

 
ه به اينكه بنابر تحقیق، سوربا » ايد:فرموده ،85سؤال در   نور نازل شده، چگونه بايد فهمید هأحزاب قبل از سور هتوجل

َِّذيَن لَْم  هأحزاب نیستند؟ زيرا آي هسور 53 هکه نابالغان، مخاَطب آي َِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َو ال َِّذيَن آَمُنوا لَِیْسَتْأِذْنُكُم ال )َيا َأيَُّها ال
ِهیَرِة َو ِمْن َبعْ َيْبُلُغوا الْ  اٍت ِمْن َقْبِل َصََلِة الَْفْجِر َو ِحیَن َتَضُعوَن ثَِیاَبُكْم ِمَن الظَّ ِد َصََلِة الِْعَشاِء َثََلُث َعْوَراٍت ُحُلَم ِمنُْكْم َثََلَث َمرَّ
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َِّذيَن لَْم َيبُْلُغوا الُْحُلمَ به جهت اينكه مى« 58سورة نور، آية »لَُكْم ...(   53 هکند که شايد در آيانسان گمان مى(، فرمايد: )ال
َِّذيَن لَْم َيْظَهُروا َعلى هلغان مورد خطاب باشند؛ و به قرينسورة أحزاب هم نابا ْفِل ال  55َعْوَراِت النَِّساِء( در آية  عدم ذکر )الطِّ

َِّذيَن لَْم َيْظَهُروا شود. )خواهشمند است برای رفع اين شبهه، حكمت عدم ذکر )اسورة أحزاب، اين گمان تقويت مى ْفِل ال لطِّ
 .«أحزاب را بیان نمايید.( هسور 55در آية  َعْوَراِت النَِّساِء( َعلى

مخاطب در اين آيه نیز بالغان  «...الذين لم يبلغوا الحلم، استأذنوايا أيها »سوره نور نفرموده است  58 در آيهپاسخ: 
َِّذيَن آَمُنوا لَِیْسَتْأِذْنُكمُ »د: نفرمايدر البَلغ مى مومنین هستند. به همین دلیل آيت الله صادقى أن تأمروهم  يا َأيَُّها ال

 بايد به آنها امر کنید. (بالغان مومن)يعنى شما  «باَلستئذان فیأتمروا
 

نمايم ام عرض مىگمان نكند بنده متناقض سخن گفته باز برای اين که مخاطب واضح است. مطلب نیز ،86در سوال 
باشد،  کَلساز آيا اگر حسین خارج « همه ساکت و تنها على سخن بگويد» معلم بگويد: رض کنید در يک کَلسىکه ف

ال خارجند، طبعا آيه نفى يا اثباتى در اينجا که خطاب به بالغین است و اطف )خیر(. اين عبارت در مورد او نفى يا اثباتى دارد؟!
 .ای دارندطفال چه وظیفهل آن ادر مقاب ￦زنان پیامبر در اين مورد ندارد که

 
درست است : مطرح کرديد در سواَلتتان پاسخى به تناقضى است که پیش از اين ،94 تا 92پاسخ به سواالت 

بلكه آنها ساکت نیست،  «حكم»باشد، اما نسبت به ساکت مى« عمو، دايى و داماد»از « نام بردن»نور نسبت به  31که آيه 
نسبت به حسین  معللمعبارت در در آن مثال  را در نظر بیاوريد؛ 86در سوال . مثال کَلسبت به حكم آنها نص استنس

نشسته باشد. هر  رض کنید در همان مثال محمد در کَلسنامى برده نشده و حكمى نیز برای او مشخص نگرديده. اما ف
توان گفت عبارت اينجا مى .باشد و ايشان موظف است ساکت كم و وظیفه او مشخص گرديدهچند نام او برده نشده، اما ح

. اما در مورد على، هم نامش برده شده و ساکت و نسبت به حكم و وظیفه او نص است از محمدنسبت به نام بردن  ،معلم
از نظر  چهدن و از نظر نام بر چه ،نسبت به مورچه، و داردمد نظر  را نور تمام انسانها 31آيه  .هم حكمش مشخص گرديده

حرمت  ،حكم آن و ساکت نیست ،ساکت است اما از جهت حكم ،فقط از جهت نام بردن ،نسبت به عمو ،ست، ساکت احكم
حكمش جواز ابدای و  ؛حكمنظر از ساکت است و نه از جهت نام بردن  نه ،د شوهردر مورو  ،ابدای زينت غیر ظاهری است

 باشد.مى زينت غیر ظاهری
 

ه زينت ظاهری. )البته زينت غیر ظاهری مقصود بود نر شكل گرفته، بر اساس اشتباه لفظى حقی ،96و 95سواالت 
فهمیدند ولى متأسفانه ...!! اگر امثال اين سواَلت تعنلتى نیست پس ايشان بايد از باقى مطالبى که حقیر نوشتم اين را مى

 چیست؟! (
 

تواند با اين آقا مىمعنای حرمت نكاح در آنها مشترک است، اين که شخص بعدا  :105و104پاسخ به سوال 
، خواه ازدواج باشد و خواه کند. نكاح حرام است، در تمام ابعادشازدواج نمايد، در معنای حرمت نكاح تغییری ايجاد نمى

 و خواه باقى توابع خاص به ازدواج. نزديكى
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خفل از لمس )اعم از نور ا هسور 31 هيدر آ نتيکه ابداء ز دیکنىشما چگونه اثبات م»ايد: فرموده ،107سؤال در 
نسبت به « اف گفتن»ثل وضوح اخف بودن نیاز به اثبات ندارد، وضوح آن از نظر بنده مپاسخ: « مصافحه و معانقه( است؟

شايد پدر و مادری پیدا بشوند که بگويند از نظر من افل گفتن بچه به من از البته با پدر و مادر است.  در مواجهه «زدن»
 زدن بدتر است. 

 
 ،نور 31آيه  نور نبود، بلكه همین که منعِ  31توسط آيه  مادر با پسرش، مقصود اثبات جواز مصافحه ،108 پاسخ

 شود.شود، اگر دلیل ديگری بر منع نباشد جوازش اثبات مىشاملش نمى
 

 اگر خدای متعال چیزی راشده،  صحبت «نديده خدای متعال» راجع به عبارتسواَلتى که در  ،119بعد از سؤال 
 .نبیند يعنى آن چیز وجود ندارد

 
تواند از ىم کيمقدار تحر ،نیز «...شيشهوت بكند که نزد عمو کيهمانقدر تحر شايد...»عبارت در  ،122در سؤال 

، برادرزادهنزد  حجاب بدون هم ، ونزد عمو حجاب با هم ، بنابرين ممكن است اين مقدار،وجود داشته باشد 100صفر تا 
پس عبارت درست  تواند برابر باشد؛نیز مى ساير مقادير اين مقدار برای و همینطور شود،هر دو برابر مىبرای صفر باشد که 

 متفاوت است.اين میزان تحريک  و... هااشخاص و پوششو از طرفى نسبت به  است.
 
 هست یاریت بستفاوباشند که  اين مطلب ساده و واضح بايد بزرگواران دقت بیشتری کرده و متوجه ،125در سؤال  

 .«زمینه تحريک شهوت» و« قصد تحريک شهوت»ین ب
 

وجود دارد. پاسخ آن که اين  سوره نساء 24 تا 22ادعا شده تناقضى بین سخنان بنده در مورد آيه  ،129در سوال 
 زوالو گاهى عناوين قابل )مانند مادر( است که گاهى موضوعش عناوين ثابت است  آيات در حال بیان حكم حرمت نكاح

 ىبحث یاجثابت  نيدر مورد عناوبنابرين  شود،موضوع بار مى آنتا وقتى عنوان ثابت باشد، حكم نیز بر  )مانند مادرزن(.
آن در  که مفصل. «؟يا خیر ماندمىقى حكم با ،با زوال عنوانآيا »اما در مورد عناوين قابل زوال بايد بحث نمود که  ،ستین

  به تكرار نیست. َلزمو بیان شد  پیشین مكاتبات
 

 .ای بگیريد و به ما بازگردانیدرديم تا شما بخواهید از آن نتیجهای نكاستفاده چنین از عطفما  :136پاسخ به سوال 
 نور استفاده کرديم، چرا که مصافحه از ديد ما اخفل از ابدای زينت است. 31عدم جواز مصافحه با غیر را هم از آيه 

 
نچه هر يک از پرسشهای ارسالى بى پاسخ بماند، ديگر جايى برای تعهد بنده برای جمع چنا»نوشتند  ،2 در تذک ر

 .«بندی بحث باقى نخواهد ماند
 50در حدود  که سوالى 116 ، از همیناتفاق خاصى نخواهد افتاد نمايیدشما جمع بندی ن از ديد ما، اگر پاسخ آن که

  .است ما به کدام جهتسوی پاسخهای شت و معلوم شد سم صفحه مرقوم فرموديد
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 پى بردند فرموديد:« دايى و داماد عمو،»رمت ابدای زينت زن در مقابل خطاب به کسانى که از مقاله حقیر به ح ،آخردر 

ش همقال نيشما چگونه با خواندن ا» علم و  نیُپر از ابهام، به چن یهاالعبارات و پاسخ مضطرب النلظم، کثیر اْلخطاء، مشول
 .«!د؟يادهیرس ىنیقي

اظهاراتشان در واکنش به فتوای  1392تیر 24آيت الله مكارم و حجت اَلسَلم گرجیان در تاريخ آن که: پاسخ به شما
ـ و تنها پس  1392مرداد  4نهايت روز تنظیم نموده و در 6 شود، شما پاسخى را در عرضمطرح مى« دارآب نوشیدن روزه»

ماه، از پاسخ ندادن 3يعنى در کمتر از  92مهر 1جالبتر آن که در  .گیردوم قرار مىروز ـ در سايت البَلغ در اختیار عم11از 
نوشت در سايت البَلغ قرار داديد. و سكوت ايشان نتیجه گرفتید که حتما پاسخى نداشتند که ندادند، و آن را به عنوان پى

فتید شايد ايشان مشغله کاری دارند و سوال برای شما ارسال نمايند و سپس پاسخ بدهند و نه گ 150نه منتظر شديد 
 ار ناتنداد خساپ زین ناتدوخ هک نآ زا یادج)شان مفتضح گردد!توانند پاسخ بدهند، يا آن که دوست ندارند برادر ايمانىنمى

 (ديدومنن طونم ناشيا زا ىتَلاوس هب
تواند شود، جناب آقای نورانى که نمىمطرح مى 88-87در سال « عمو،دايى و داماد»مسئله وجوب حجاب در مقابل 

، وجود شوهر نیز مؤيد کَلم اوست، خود آيت الله صادقى نیز جواب فرمايیدمى نمايد، شماجوابى بدهد، با شما مطرح مى
دم، پس ومنکننده دريافت ان سوال کردم، پاسخى صحیح و قانعای نه در کتبشان هست و نه وقتى شفاهى از ايشکنندهقانع

حت فشارهای وارده، ، ت«يا بپذيريد صحت مطلب را يا پاسخ بدهید» :خواهنداز وفاتشان هم که دوستان با اصرار از شما مى
 هار ناوریپ زا یراظتنا هچ شويد، تا کما کان از پاسخ دادن به اصل استدَلل طفره برويد.طرح کردن سوال متوسل مى هب
  !؟دنهدب هدنيآ لاس 10 رد ،دناهدادن لاس8 هک ار ىخساپ شتسود و نایتارچ یاقآ بانج دننامب رظتنم !؟ديراد نآرق

و  ىتحت الللفظ یمعنا»ى از قبیل ند سواَلتنادعلم غیب داشته باشند، و ب نیز مانند بنده نآرق هار ناوریپشايد  ىفرط زا
 «عمو، دايى و داماد»د حرمت ابدای زينت در مقابل در مور 31هیچ ربطى به دَللت آيه !«ديینما انیرا ب «أمل ولد» ىفقه

گفته نشود يا چرا  اينگونه اين لفظ»کنید، که مثَل متوجه بشوند که خطاهايى که شما به آن اشاره مى دياشندارد، و باز هم 
ه به شما ضمن آن ک خدشه قرار بدهد. مقاله را مورد اصلى اينها خطاهايى نیست که محتوای «...و  53گفته شد نه  55آيه 

نورانى بگويید قبل از آن که در مقاله و پاسخهای حقیر به دنبال اشكاَلت ادبى و جناب آقای کنیم به دوستتان توصیه مى
 و حجت اَلسَلم گرجیان، جستجو نمايند؛ يند، در پاسخ شما به آيت الله مكارمن ضربه فنلى نمافنلى بگردند تا ما را به خیالشا

 ستان نسبت به دوست نزديكتر سنگینتر خواهد بود.چرا که وظیفه نصیحت دو
 

توانست به بحث اصلى مرتبط باشد را مطرح کرده و ، با توجه به اينكه ما سعى نموديم تمام مواردی که مىدر نهايت
نى موضوع قرآ با موردی هست که احساس کردنداند، بوده بحث ریگیپعزيزانى که تا به اينجا  پاسخ دهیم؛ با اين حال اگر

اصلى موضوع  آن با ذکر ارتباطبا همراه را شان سواَلت ،از طريق سايت رسوَلن لطفاً ايم، و ما به آن نپرداخته داردارتباط آن 
 ند.پاسخ را دريافت کن در صورت لزوم ان نمايند تابی ـ« داماد و حرمت ابداء زينت نزد عمو، دايى»ـ يعنى 

 السَلم علینا و على عباد الله الصالحین
 مهدی عباس زاده
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