
  ��حبĤب��
   اوكي

   نساءي سوره 34ي ايه پيرامون زن حقوق بحثي محدوده
  كرده تمام زن حقوق تضييع در رو خودش حجت ايه اين كه هست مبرهن و واضح همگان بر كه ميريم پيش

  كنيد؟مي توجيه رو مردان توسط زن زدن حكم چجور بفرماييد

  :عباس سيد
  اهللا بسم

َساء ىعَلَ قَوَّامُونَ الرِّجَالُ لَ بِمَا النِّ ّضَ َضهُمْ اللّهُ فَ الِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنفَقُواْ وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْ ّصَ  حَافِظَاتٌ  قَانِتَاتٌ فَال
ُشوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالالَّتِي اللّهُ حَفِظَ بِمَا لِّلْغَيْبِ َضاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُ ْضرِبُ الْمَ  فَالَ  أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ وهُنَّوَا
  ﴾34﴿ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللّهَ إِنَّ سَبِيالً عَلَيْهِنَّ تَبْغُواْ
 از آنكه دليل به] نيز[ و داده برترى برخى بر را ايشــان از برخى خدا آنكه دليل به زنانند ســرپرســت مردان

شان ستكار زنان پس كنندمى خرج اموال سرار كرده حفظ] آنان براى[ خدا آنچه پاس به] و[ بردارندفرمان در  ا
 در] بعد[ و دهيد پندشان] نخست[ داريد بيم آنان نافرمانى از كه را زنانى و كنندمى حفظ را] خود شوهران[

شان از هاخوابگاه  بر] ديگر[ كردند اطاعت را شما اگر پس كنيد ترك را آنان] نكرد تاثير اگر[ و كنيد دورى اي
  )34( است بزرگ واالى خدا كه مجوييد] سرزنش براى[ اهىر هيچ آنها

  است؟ كرده تضييع را زن حقوق اهللا ايه اين كجا در بفرمايد نسا سوره 34 ايه اين خوب
  اوال
  ثانيا
ـــان مردان و زنان قران طبق ـــتند برابر و يكس  تفكر نه و هســـت مطرح اپارتايدي تفكر نه خداوند نزد و هس

  است ترينتقوا با دارد واالتري ارزش خدا نزد كه نآ پس جنسيتي
  اتقاكم اهللا عند اكرمكم ان

  هستند افرادترين متقي خدا نزد افرادترين محبوب
  را مردي نه و كندمي تضعيف را زني حقوق نه خداوند لذا

  ظاهري مقام بلكه معنوي مقام نه و ظاهري است مقام خاطر به باشدهايي تفاوت هم اگر بلكه
  خاطر به نآ هست حقوق تفاوت مرد و زن ميان ظاهر در اگر فرمودند خميني امام كه طورهمان

 مقامات همچنين و نيست توانش بعضي در كه دارند اختياراتي حدود اينها از كدام هر زيراست نهاآ جنسيت
سالم در زن شامخ  مورد در روايات در مثال؛ نيست پوشيده كسي هر بر كه هست بدهيهي و ثابت امري هم ا
 صفا و ارامش كمال با بايد مرد كه است اين هم نآ و شده واقع اختياري زن يك براي زناشوئي زندگي حقوق

  : تهجر نه و كند وردبرخ او با
  عَيشُكَ؛ فَيَصفُوَ لَها الصُّحبَةَ أَحسِنِ



  .گردد صفا با اتزندگى تا باش رفتار خوش همسرت با
  5834ح ،392ص ،4ج الفقيه، اليحضره من

🌑Ĥبحب🌑  
  كنيد؟مي تحريفش و بريدمي دست قرآن ترجمه در چرا بگم بايد ابتدا
  شده؟ ترجمه چي وضربوهنّ فرستاديد شما كهاي ترجمه در
يام اين در يدمي پ ماي ـــيتي تفكر خدا فر يام در و ندارد جنس يدمي ديگري پ ماي ناي بر حقوق تعيين فر  مب

   است؟ جنسيت
  "خميني حرف به استناد"

  :عباس سيد
ست گفتي و زدي تهمت ما به تلخقهوه اقاي مثل نكردي شروع رو مناظره هنوز شما اينكه والا  ترجمه در د

  :تصوير هم اين ترجمه به زدن دست بدون اوردم افزار نرم از من انكه حال بردم

  
 شــما اگاهي عدم از نشــان اين خوب كنه،مي حقوق تعيين جنســيت تعيين فرموده خميني امام كه فرموديد
  كند؟ بزرگ كار تواندمي يفلط ظرف ايا است لطيف زن جنسيت يعني هست
  :است فرموده چنين اين هم )ع( علي موال لذا است همين جنسيت اساس بر حقوق تعيين زا منظور

   ؛... بِقَهرَمانَةٍ وَلَيسَت رَيحانَةٌ المَرأَةَ فَإِنَّ نَفسَها جاوَزَ ما أَمرَها المَرأَةَ وَالتُمَلِّكِ
  . فرما كار و قهرمان نه) پذيرآسيب و ظريف( است گُلى چون او زيرا مسپار او به نيست زن توان در كه كارى
  31 نامه البالغه، نهج
 به استدالل داشتم انتظار شما از من و بدهيد او به توان اساس بر را زن اختيار حدود است اين بر منظور فلذا
  ....متاسفانه وليكن بفهميد را سادگي اين



 كه طور همان و است شده قائل زنان براي هژوي جايگاه بيت اهل و قران منظر از اسالم شد ثابت اينجا تا پس
  .نمود خواهيم اشاره هاتايم تمامي در اهللاشا ان كه هست زياد مطالب باب نيا در البته و است امده روايات در

  قران منظر از بعدي مطلب
  است فريدها ارامش مايه را زن خداوند كه
شته زن به نسب مذموم نگاهي اسالم هست ممكن چطور و  كرده تعيين حقوقي او براي كه حالي در باشد دا

  است؟ زن به دادن اعتال بر مويد حقوق اين كه
  )21،روم( ;إِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوَّاْ جًا َأَزْوَ  ْأَنفُسِكُم  ْمِّن لَكُم  َخَلَق  ْأَن  َّي ِءَايَـَتِه  ْمِن وَ
  گيريد آرام هاآن يوسيله به تا آفريد همسراني شما براي خودتان از كه است اين او هاينشانه از

  .نيست مثبت زن به نسبت نگاهش اسالم گفت توانمي چطور است ارامش مايه زن وقتي

  ��حبĤب��
  كنيد؟مي كلمات با بازي چرا

   بزنه رو زن داده اجازه مرد به اسالم اون طبق كه هستند چي مرد و زنهاي تفاوت كه كنيد ثابت علمي
  كنيد صحبت علمي معتبر مرجع با بگذاريد كنار رو سفسطه و مغلطه ديگه
   بياريد سندي بررسي با مياريد روايت اگر لطفا
   معلومه تكليفش كه البالغه نهج
   مرسله و مجهول كل در
   نديد ما يلتحو ضعيف سند و سندبي روايات نه اگر بياريد داريد سند اگر
   كنيد رجوع البالغه نهج به داريد اصرار اگرم
   ببريد بهره هم البالغه نهج 80 خطبه از بهتر

   اندالعقلناقص زنان فرمايندمي حضرت
  خنددمي گوينده جهالت به بگويي هركس به امروز را سخن اين

   وضربوهنّ فرمايدمي كه هستء نساي سوره 34ي ايه سر ما بحث
  بزنيد؟ را زنان گويدمي حقي چه به
  نريد حاشيه و بفرماييد روشن رو مساله اين

   :عباس سيد
  اهللا بسم

سفانه اما و ضوع كل از بحث اول همين شما متا سالم گفتيد و كرديد فرار مو  داده مردرو به  زن زدن اجازه ا
 و شماست تهمت اين رانق كالم به زدن دستبرد مورد در زدي تهمت ما به شما شد ثابت اينجا تا پس. است
  . نكرديد كه كنيد دفاع ان از بايد
  گفتيد ثانيا



  است داده مرد به را زدن جواز اسالم
 داده مرد به زدن جواز اســالم كه كنيد ادعا بعد و كنيد مشــخص ما براي را زدن حدود بيايد اول شــما اينكه
  گزاف هست يسخن ما از زدن مطالبه نشود ثابت ادعا اين كه زماني تا فلذا است
ست جالب اما سا سوره 34 ايه همان ه ست شما نفع به تنهاه ن هم ن ست هم شما ضرر به بلكه ني  زيرا ه

  فرمايدمي ايه در خداوند
   النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ
  زنانند، نگهبان و سرپرست مردان،
ـــ زن جايگاه و مقامات از اهللا حمايت مويد خود ايه اول همين پس  مورد حقوقش زن ايه اين در اگر تهس

  است؟ شده تعبير زن گذارخدمت و خادم عنوان به مرد از دليل چه به و چرا هست تضييع
  من بزگوار است العقل ناقص زن است امده البالغه نهج 80 خطبه در فرموديد اينكه اما

  زنان تمامي نه و شودمي عايشه به مربوط البالغه نهج 80 خطبه
  بدهيد تعميم زنان همه به توانيدنمي شما را خطبه اين و
  البالغه نهج محضر هم باز برويم اما

   61 حكمت
   زن آزار شيرينى

  است شيرين زن نيش: فرمود او، بر خدا درود و) اخالقى(
  اللَّسْبَةِ حُلْوَةُ َعقْرَبٌ الْمَرْأَةُ ع قَالَ وَ: 61
  داندنمي هم نهاآ عقليبي يدؤم را اين و تلخ نه و دانديم شيرين هم را زنانهاي زدن غر حتي) ع( علي موال
  قران سر برويم حال اما
  )187،بقره(; َّلَّهُن  ٌلِبَاس  ْوَأَنتُم  ْلَّكُم  ٌلِبَاس  َّهُن"
  "].ديگريديك حفظ سبب و هم زينت دو هر[ هاآن لباس شما و هستند شما لباس هاآن

  هست حقوق اين بودن يكسان مويد خود هم ايه اين و انددمي همديگر لباس را مرد و زن خداوند
  ؟"دهيدنمي جواب را هست زن تكريم باب در كه رواياتي و اياتي اين اشم چرا اينجاس من سوال اما و
  است؟ چقدر زدن حدود بگويد ما به رو واضرب 34 ايه همچنين و

   ��حبĤب��
   اورديد غلطي ترجمه چرا كنيد ثابت بايد شما ااتفاق
   هستيد مسلمين سيد ديگه كه شما
   كنيد تحريف رو قران نبايد
  نكنيد؟ دقت افزار نرم از استفاده در بايد چرا اصال

  پذيرفتيد؟ رو دينتون همينطوري



  فرماييد؟مي شوخي جان سيد
   هستند؟ زنان قيم مردان
   گيرهمي سخره به رو زن توانايي و شعور داره اين
  .كند اشسرپرستي كه باشد مردي بايد حتما و نداره تفكر و تحليلي قوه زن يعني اين

 درست حرفمو نيستم بلد من :يعني. "زنان " بستن جمع كه اموختم تازگي به ببخشيد ‼�‼ سندبي توجيه
  .ستعايشه منظورم ها نه زنان ولي زنان گممي بزنم

   كنيد اثبات بفرماييد
   هواست رو خودش البالغه نهج البته
  كنيد؟ اثبات يدخوامي چيو

   مشكوك مرجع به ارجاع مغلطه
  باشيد داشته اشنايي مغلطه انواع با بايد ايدمناظره اهل كه شما
   نبريد كار به مغلطه لطفا

  :كردم مشخص هم نوعش
  مشكوك مرجع به ارجاع مغلطه
   ست ايه اين سر ما بحث
   نريد حاشيه كنممي عرض مجدد

  شده؟ داده مرد به حقي چه و علمي يويژگ چه اساس بر وضربوهنّ بفرماييد
 سراغ وضربوهنّ گفته فقط است مشخص. بنده نه مسلمان، كنيد مشخص بايد شما رو زدن حدود ضمن در

 با بفرماييد پس هســتند مرســل كه كرديم رســوا قبلي مناظرات در رو همش كه نريد مســواك چوب روايات
  عقلي و علمي دليل با. ّخير يا كندمي تضعيف رو زن حق ايا وضربوهن كه قوي سند

   بديد توضيح هم نسا علي قوامون اينكه و
  كنند؟مي توهين زن توانايي و شعور به حقي چه به

   :عباس سيد
ــده تحريف را ايه ما فرموديد اما ــوير من نكرديم ثابت كه رو اين اوال .ورديمآ ش  مجدد و وردمآ رو افزارنرم تص
 شما هستن سرپرست يعني هستن قوامون مردان دارد تصريح يهآ هست عجب. كنيد دفاع خود توهين از بايد
  گيردمي سخره به را زن داره ديگويمي
  دهيد نشان ما به را هست 34 ايه در كه اشكااالتي كنممي تحدي من

ـــيد بگيرد، عهده بر را او اختيار بايد مرد و ندارد تفكر و تحليل قدرت زن كه فرموديد ـــما ايا ببخش  بحث ش
ست دوش بر شما زندگي ايا نه؟ يا گيريمي عهده بر را زنت اجتماعي حقوق  ما به رو اين شما؟ زن يا شما
  .بدهيد جواب
   نداريد پاسخي چون بگويد رو اينها هم بايد شما خوب اخر الي و كاريم مغلطه كه بافتي اوهامات سري بعد



 نهج 80 خطبه سند مورد در عالي ضرتح نظر. نيست شما به نيازي گفتن پاسخ ما مراجع رو  80 خطبه اما
ساء ذم في الجمل حرب من فراغه بعد ع له خطبة عنوان با كه البالغه صهن ببيان الن  نهج شريف كتاب در نق
  است؟ معتبر خطبه اين سند آيا نمايند،مي را روايت بودن جعلي ادعاي نسوان از برخي چيست؟ آمده البالغه
  موسوي علي: سطتو شده مطرح  629: بازديد تعداد

   مدظله ميالني حسيني علي سيد اهللا آيت پاسخ  
  تعالي بسمه
  عليكم السالم

 مطلب اين حضرت ذكر اصلي سبب البته ندارند؟ قبول آمده روايت در كه را نقصي »نسوان از برخي« واقعاً آيا
  .برافروخته را جمل جنگ آتش كه بوده زني آن به تعريض مكان و زمان آن در را

9226  
milani.com/farsi/qa/qa.php?cat=38&itemid=2000-http://www.al 

 زدن ادعاي سپس بكنيد مشخص ما براي را زدن حدود شما مگويمي من هم باز 34 ايه در ربض مورد در اما
  . كنيد مطالبه ما از را

  ايدنكرده ثابت را حدود هنوز شما
  هست مرسل مسواك روايت كه گفتيد بعد

سل روايت كنيد محبت شما ست كنيد تعريف رو مر سامي چه در روايت پذيرش شروط و چي ست اق  كه ه
  هست باطل روايت گويدمي
  ديگر نظري البته گذاشت خواهم شما براي رو بيت اهل نظر ديگر  بار اما
 َسَعةٌ  وَ جَميلَةٌ مُعاشَرَةٌ: ذلِكَ طَبعِهِ فى يَكُن لَم إن وَ يَتَكَلَّفُها خِاللٍ ثَالثِ إِلى عِيالِهِ وَ مَنزِلِهِ فى يَحتاجُ المَرءَ إنَّ

  بِتَحَصُّنٍ؛ غَيرَةٌ وَ بِتَقديرٍ
ـــبت و خانه در مرد ـــه رعايت نيازمند اشخانواده به نس ـــفت س ـــت ص ـــد او طبيعت در چند هر اس : نباش

  .دارىخويشتن با همراه غيرتى و اندازه به دستىهگشاد رفتارى،خوش
  322 ص العقول تحف
  خوانده زن خادم را مردم كه اولي بخش بر عالمه 34 ايه همان اما

  ��حبĤب��
  �� پنبه پهلوان مغلطه
   سيد شو مغلطه بيخيال

   خودشه دست شااجازه زني هر خير
   هكن تكليف تعيين زن براي نداره رو اين حق مردي هيچ
   بزنه كه اين به برسه چه
  ريد؟مي در موضوع اين به جواب از چرا



  ميده؟ رو زن زدني اجازه مرد به حقي چه به
   بديد جواب علمي

   نكنيد استفاده البالغه نهج چون نامعتبري مراجع از
  "علمي"

   گفتم رو اشكالت بار صد
   داريد رفتن حاشيه قصد شما گويا ولي

   وضربوهنّ
  اييدبفرم توضيح
  بدهيد نشان ما به را خادم
   سيد نيار سندي بررسي بدون روايت
   داره مشكل همش ميدوني خودت

   34 ايه به بچسبي بود قرار
  نرو حاشيه لطفا گممي چندم بار براي
   كنيد قانع رو ما بفرماييد توضيح ما براي رو وضربوهن اين

   مياد حساب به معجزه خودش همين
  پيشكش شابقيه
   يدس بفرما
   نرو حاشيه ديگه
  شه معلوم تكليفش تا نميدم جواب 34 ايه جز هرچيزي به منم

  :عباس سيد
  اهللابسم خوب

   اوال نكرديد دفاع زديد ما به ايه تحريف در كه تهمنتي از هم باز
  چيست حدودش زدن اين كه نكرديد اشاره هم ضرب زدن مورد در ثانيا
  باطله بهش هم استدالل پس يفهضع 80 خطبه شما رجال قاعده طبق ثالثا
 به بايد شــما اوال ضــعيفه كه گفتيد فقط و نداديد جوابي اورديم زن تكريم باب در كه رواياتي و ايات مورد در رابعا
  كرد اخذ تواننمي و ضعيفه روايت گويدمي دليل چه به و چيست؟ شيعه رجال در حديث اخذ قاعده بگويد ما

  است مرسل گفتيد علت چه به و چي يعني مرسل تيدنگف ما به هست سلمر كمسواد روايت گفتيد خامسا
  افتاده گير فعال شود رسوا ايشان تا بعدا دهممي توضيح مفصل روايت اين مورد در البته كه
  هست زن تكريم باب در كه ديگر روايات سر برويم اما
  بزنم روايت يه
  ايه همان سر رويممي بعد



ستفاد ما  وتحفظه أمرها إذا وتطيعه إليها نظر إذا تسره مسلمة زوجة من أفضل االسالم بعد فائدة مسلم امرء ا
  .وماله نفسها في عنها غاب إذا
 همســري كه اســت اين دهد،مي مرد يك به خدا كه نعمتي باالترين و فضــيلت باالترين اســالم، نعمت از بعد

شته شد دا شحال كند،مي نگاه او به وقتي كه با صه تمام شود، خو ستور او به وقتي. شود طرف بر ايشهغ  د
  .باشد همسرش چرا و چون بدون خواهد،مي چيزي او از و دهدمي
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  هست صحيح هم سند نظر از اورديم كافي شريف كتاب از ما كه هم را روايتي اين اما
  شيعه رجال افزارنرم تصوير هم اين
  زدن مورد در اما

  برود زدن سر بر مستقيم شخص كه نيست اينطوري
  دارد شروط زدن بلكه ندارد زدن حق و

  
 از هاخوابگاه در] بعد[ و دهيد پندشــان؛ اســت داده توضــيح قبلش كه دارد بازدارنده احكام هم زدن از قبل و

  كردند اطاعت را شما اگر پس كنيد ترك را آنان] نكرد تاثير اگر[ و كنيد دورى ايشان
  است نموده مطرح را زدن بحث سپس و نهاده شرط چند ابتدا در خداوند

  هست منوال چه بر بگويد بايد را زدن البته كه



  ��حبĤب��
   سيد اوردي سندي چه به به

   طالاا دستت
  ..... چرا و چونبي داد زنش به دستوري هر كه است اين مرد براي نعمات يهترين از
  ديدكر رو رو زن حق تضييع سند خودتون به به

 اينجوري را شوهرش دارد حق زن نگفته مثال؟ نكرده صحبت زن حقوق از قران در البته و شما روايات در چرا
  كند؟ تنبيه
  گفته؟ سخن مردان با فقط چرا
  كنم؟ دفاع بايد چيو جان سيد
  كنم؟ دفاع بايد من كرديد استفاده غلطي ترجمه از شما اينكه
   نشده وضربوهني مهكل بهاي اشاره اصال شماي ترجمه در
  بزنه؟ گول رو ملت ميخواد نيعي

  ....مسلميني سيد كه شما البته و گر؟ ترجمه اين كرده تصور چي رو مردم شعور

  :عباس سيد
  اهللا بسم
  پاسخ از فرار هم باز خوب

  كنيد دقت خوب عزيز دوستان
 در روايت اخذ شروط و چيست لمرس روايت نگفت هم باز بهمانه و ضعيفه گفت اقا اين كه اورديم رواياتي ما

  هست چي شيعه
  بود اين كردند فرار ان از باز كه دوم سوال و دوم نكته

  بزند را زن بايد شوهر فرموده ايه گفتن ايشون
 حذف براي ايشــان دليل دانمنمي و كندنمي بحث اصــال تدليس با ايشــون را ايه اولهاي بخش كه حالي در

  چيست؟ مربوطههاي بخش
  است؟ كرده تعيين شوطي ان از قبل زدن براي يا بزن كتك مستقيما را زن فرموده خداوند ايا كنيممي سوال

  كرد فرار پاسخ از هم باز
  نكرد معين هم باز كه كنيد معين را زدن حدود گفتيم

  كرد فرار هم باز
  كند قبول را شوهرش حرف بايد چرا و چون بدون زن كه اوردي سندي كه فرموديد بعد �😂😂�

  كنيدمي رها را اول بخش و يريدبگ تحويل شده قيچي رو روايات داريد عادت شما چرا دانمنمي من
  چيست؟ روايات اخذ در شما تدليس دليل



 كه حالي در كرديد؟ اســتدالل طورچ ؟هســت زن تضــييع چطور. هســت زن عتضــي روايت اين كه فرموديد
 هم ما بگو زن؟ ضعف شد فهميد چطوري شود ششوهر خوشحالي باعث كه هست نآ هازن بهترين گويدمي

  .بفهميم
ـــخن مردان براي فقط فرموديد ثانيا ـــت؟ نحله پس دانمنمي من گفته س  بابت خود زن به مرد اينكه چيس
  چيست؟ بابت دكن شكاست او از توانديم زن و بدهد بايد نحله و بدهد بايد خرجي خانههاي كار
 فكر شما شماست، تصور ان دون مذكور ايه در ضرب اينكه براي نشده زدن از سخن ما ترجمه در فرموديد اما

  شده ترجمه ديگر يگونه به است ادضت در چون شما فهم با معنا وليكن بگيره دست چماق بايد مرد كردي
  اورممي زن جايگاه مورد در معصوم امام از صحيح سند با روايت يه من هاانت در اما
  وماله نفسها في حفظته عنها غاب وإذا سرته رآها إذا صالحة زوجة من خيرا فائدة عبد أفاد ما

 وقت هر كه باشد، داشته صالحي زن و همسر مرد يك كه نيست اين از باالتر نعمتي و ايفائده و ايبهره هيچ
  .شود خوشحال كند،مي نگاه او به
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  هست زن نعمتترين نعمت پر و بهترين پس
  كرده؟ تضيع را حقوقش اسالم گويدمي شما چطور هست بهترين زن وقتي
  سند هم اين صحيحه هم روايت

  
  



  ��حبĤب��
   دادم توضيح قبلي متن در
   كرد پاك ربات كه

   نميرم سراغش هم ديگه
   جان سيد نريد حاشيه مگفت هم شما به

   34ي ايه فقط
  فقط

   كنيدمي فرار 34 واضحي ايه توضيح از داريد يني بياريد ينا از غير هرچيزي
  مسلمينيد سيد كه شما واسه زشته سيد نكنيد

   كنهمي اعالم صراحت به 34ي ايه
   بزنه رو زنش داره اجازه مرد كه
  حقي؟ چه به
  كنيد تشريح ما براي علمي مستندي ادله با رو حق اين
   بديد جواب رو ايه فقط و فقط

  چه؟ يعني وضربوهن بفرماييد
   داره مشكل اساس و پايه از زدن فعل
  دونهمي جبران قابلغيرهاي اسيب ايجاد را نتيجه و بچه تحقير با مساوي رو بچه زدن روز روانشناسي علم
   ميدونه غلط حدودي هر در و نوع هر از رو زدن روانشناسي علم گممي من
  هستي؟ حدود دنبال شما
   بزنه دادي اجازه بهش يعني
   رتاروم يكم حاال
  خواب؟ تخت تو برم باهاش بياد بدم ديگه نشه زشت وقت يه كه

   داره خجالت واقعا
 اگر كه نكرده مشـــخص هم رو حد اين حتي قران البته كه چماغ با چه پر يك با چه داره مشـــكل زدن فعل
  شده منسوخ زدن فعل ونچ نداشت تفاوتي هم كردمي
  وماله نفسها في حفظته عنها غاب وإذا سرته ارآه إذا صالحة زوجة من خيرا فائدة عبد أفاد ما

 وقت هر كه باشد، داشته صالحي زن و همسر مرد يك كه نيست اين از باالتر نعمتي و ايفائده و ايبهره هيچ
  .شود خوشحال كند،مي نگاه او به
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  ��ميكنه فاش رو زن به كااليي نگاه نوع روايت همين



 و شادي ��� براي ستا كااليي و ستا نعمتي تنها زن موجوديت و زن ارزش ،زن روايت اين طبق واقع در
  "مرد لذت" و خوشحالي

  كندمي تحقير و اوردمي پايين جنسي ابژه يك حد در را زن روايت اين

  سيد عباس:
  اهللا بسم خوب

  كرديد فرار هم باز متاسافنه
سل روايت نگفت هم باز بهمانه و ضعيفه گفت قاا اين كه ورديمآ رواياتي مابحث  از ست مر  اخذ شروط و چي

  هست چي شيعه در روايت
 حالي در بزند را زن بايد شوهر فرموده ايه گفتن ايشون بود اين كردند فرار ان از باز كه دوم سوال و دوم نكته
شون را ايه اولهاي بخش كه صال تدليس با اي شانا دليل دانمنمي و كندنمي بحث ا هاي بخش حذف براي ي

  چيست؟ مربوطه
  است؟ كرده تعيين شوطي ان از قبل زدن براي يا بزن كتك مستقيما را زن فرموده خداوند ايا كنيممي سوال

شيه كه فرموديد اما شخص شما سخن اين اتفاقا نرويم، حا ست م  و داريد هراس ديگر ايات و روايت از كه ا
سر القران كريم قران اتفاقا سير را همديگر ايات هست بعض ابعض يف شن براي بايد ما لذا كندمي تف  شدن رو

شن از شما واهمه و ترس مويد روايت و ديگر ايات از شما فرار فلذا بزنيد كنار را ادله همه حقيقت  شدن رو
ست حقيقت ست ما كال مويد كه ما ادله و ه ست همين ه  خوانيدمي شده قيچي هم رو 34 ايه شما كه ه

ست؟ زدن حدود اوال بگويد ما به مگفت بنده ستقيم بايد مرد فرموده خداوند ايا ثانيا چي  زدن از قبل يا بزند م
  دارد؟ شروط

 او براي زدن از قبل يا بزند را زن مســتقيم بايد مرد ايا نگفتي من به شــما بزند، را زن بايد مرد چرا فرمودئيد
  اورده؟ تعزير باب از رو زدن بلكه است؟ گذاشته حدود

  شما عقيده بطالن در كرديم اشاره مطلب چند 34 ايه مورد در
سته زن بانسايه را مرد اينكه اوال مختلف ادله به هست زن تكريم باب در ايه گفتيم اوال  دهدنمي اجازه و دان
 نموده تثاب ايه پس -— زنانند سرپرست مردان  �👈� است زن تكريم مويد اين و دهد سختي خود به زن

ــت ــييع زن از حقوقي نهاته ن اس ــده تض  زن گذارخدمت و خادم رو مرد و كندمي تكريم رو زن دارد بلكه نش
  كنيد؟نمي اشاره رو بخش اين شما چرا داندمي
 تابع هم زن كه هست طبيعي شود زن خادم مرد كه وقتي هست انها بودن بردارفرمان زن تكريم در بعد نكته
  شوهر خادم و شودمي شوهر

 و خوب زن يك اينكه دانمنمي من ،گرفته نظر در كاال عنوان به را زن كه فرموديد هم روايت ينا مورد رد
 يعني شودمي تو اليخوشح باعث شما زن يعني كاال؟ شودمي چطوري هست شوهرش خوشحالي هماي صالح
  �😂😂😂😂� هست؟ تو تجاري كاال



  ��حبĤب��
   نشد حذف ايه از بخشي هيچ

  .... بوديد كرده حذف ترجمه از رو نوضربوه شما اتفاقن
   بهت ميخنده بگي هركس به داره مشكل بن و بيخ از زدن فعل ميگم من
  گذاشته؟ شرط قبلش ميگي شما
   منسوخه زدن فعل ميگم باز من
  داره؟ حدود ميگي شما
   بزنيد نداشتيد علمي حرف كال
  كرديد؟مي كه مناظره منااااااظره بود اين
   مجازه زدن بگه كه ديدنياور علمي مرجع يك
  ..... سازييهشحا و خودتون روايات از فقط
   شه جلوگيري رفتن حاشيه از كه 34ي ايه فقط و فقط گفتم اولم از
  .پريديد حاشيه به بار هزار نوبت هر در امش باز

   اشتباهه و منسوخ انيبن از زدن فعل
  داره شرط و داره حد كه سازيتوجيه سراغ ديناوم تازه حاال
  نيست؟ برعكسش چرا
  اسالم؟ عدالت اينه، ميزاشتن حدود و شرط اونم واسه بزنه؟ رو شوهرش نتونه زن چرا
   دوننمي روا خودشون بر رو هاييتحقير چنين چجوري مسلمان زنان عجبم در من
   نداره علميي پايه هيچ ايه اين كه شد مشخص خب

  كندمي تضييع رو زن حق كه هست مبرهن و غلطه بنيان از و

  سيد عباس:
  اهللا بسم
 در روايت اخذ شروط و چيست مرسل روايت نگفت هم باز بهمانه و ضعيفه گفت اقا اين كه اورديم رواياتي ما

  هست چي شيعه
  بود اين كردند فرار ان از باز كه دوم سوال و دوم نكته

  بزند را زن بايد شوهر فرموده ايه گفتن ايشون
 حذف براي ايشــان دليل دانمنمي و كندنمي بحث اصــال تدليس با ايشــون را ايه اولهاي بخش كه حالي در

  چيست؟ مربوطههاي بخش
  است؟ كرده تعيين شوطي ان از قبل زدن براي يا بزن كتك مستقيما را زن فرموده خداوند ايا كنيممي سوال



سواي باعث مناظره همين بله كرديد؟مي كه مناظره ،مناظره بود اين كه فرمودند  هم و شد شما علمي هم ير
  مانديد ازش دفاع در كه زديد تهمتي چون اخالقي

  خودمان مطالب سر برويم اما
 در شيعه رجالي قواعد نه و كرديم ريفتح را ايه ما كه كرد ثابت نه و كرد فرار بحث از ايشون مه متاسفانه اما
  هست تنبيه معناي به عناستم چه به اينجا در ضرب كرد سوال ما از اما. اورد را روايت اخذ باب
  نداد پاسخ و نكرد اشاره انها به و بوده زن تكريم در كه اورديم رواياتي و ايات مناظره اخر تا اول از ما اما

 مرد براي شده قائل زن براي چه هر و داندمي يكي را مرد و زن حقوق همه هم ذيل ايه در خداوند همچنين
  است شده هم
 وَالصَّابِرَاتِ  وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمَاتِوَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ

عِينَ عَاتِ وَالْخَاشــِ دِّقِينَ وَالْخَاشــِ دِّقَاتِ وَالْمُتَصــَ ائِمِينَ وَالْمُتَصــَ ائِمَاتِ وَالصــَّ  وَالْحَافِظَاتِ  فُرُوجَهُمْ افِظِينَوَالْحَ وَالصــَّ
   ﴾35﴿ عَظِيمًا وَأَجْرًا مَّغْفِرَةً لَهُم اللَّهُ أَعَدَّ وَالذَّاكِرَاتِ كَثِيرًا اللَّهَ وَالذَّاكِرِينَ

 و مردان و راستگو زنان و مردان و پيشهعبادت زنان و مردان و ايمان با زنان و مردان و مسلمان زنان و مردان
ـــكي زنان ـــدقه زنان و مردان و فروتن زنان و مردان و باش  زنان و مردان و دارروزه زنان و مردان و دهندهص

 فراهم بزرگ پاداشى و آمرزشى آنان] همه[ براى خدا كنندمى ياد فراوان را خدا كه زنانى و مردان و پاكدامن
  )35( است ساخته

 فرموده مســتقيم يا اســت كرده مطرح را احكامي وندخدا زن زدن قبل ايا گفتيم ما مناظره اخر تا اول از اما
شون كه بزن شته يشروط تنبيه براي خداوند كه نياورده را قبل بخش ان ترس از اي  نكرد رعايت اگر كه گذا
  نكرد مطرح را هااين اصال كه بزند را او بايد بعد
  خوانيممي را او حهفات االن ما وليكن نياوردن كه بياوريد را تنبيه يا و ضرب حدود گفتيم بعد
  اندكرده معنا شكل اين به روايات در هم را حدود اين و دانندمي حدود داراي را ضرب ائمه
   مسواك با مثال باشد خفيف بايد نيز تنبيه نوع اين

  : فرموداند السالم عليه باقر امام همچنانكه
  521ص ؛ 3ج ؛ الفقيه يحضره ال من. بالسواك الضرب 

سله روايت گفت كرد ثابت را خودش سواديبي قهوه مانند رجال در كه سوادبي اقاي اين اما  چي هر ما و مر
 طريق هست هم صحيح بلكه ،هيچ نيست مرسل روايت اين كه اليح در نداد رو جواب مرسله چطوري گفتيم

  است ذيل شرح به ان
   قال... سألته قال ع اهللا عبد أبي عن الحلبي عن حماد روى و
   كرده تصحيح هم و كرده نقل هم معجم در رو روايت اين طريق خوئي سيد و
 عامر، بن محمد بن الحسين عن عنهم، اهللا رضي مسرور بن محمد بن جعفر و الحسن بن محمد و أبوه: أيضا و

  . الحلبي علي بن اهللا عبيد عن عثمان، بن حماد عن عمير، أبي بن محمد عن عامر، بن اهللا عبد عمه عن
  .صحيح إليه الشيخ قكطري الطريق و



  است كرده تصحيح رو سند هم شيعه رجالي افزار نرم جالبه و

  
 را زن ديه بايد مرد بشــود اگر كه بشــود جراحت دچار زن نبايد تنبيه اين در اســت امده ما روايات در ثانيا و

  .كند پرداخت
  55ص ؛ 101ج ؛) بيروت - ط( األنوار بحار.  مبرح غير ضربا ضربها إال و

   ؟هست بازدارنده احكام از تعزيري ضرب كه حالي در هست منسوخ چطور منسوخه زدن حكم فرمودن ونايش
صال دانيدنمي شما چون بله خوب ،نياورديد علمي مرجع يه كه فرموديد صادر و مراجع ا ست چه علمي م  ه
  ؟!ما بگيم بهش چه دنندا علمي مرجع را كافي كه كسي
  نداديد پاسخ رو كدام هيچ اصال كه روايت هم و كردم زن حقوق به تصريح تايا از هم بنده

صال كه اوال بزند را مرد دتواننمي چرا زن كه فرموديد ستيد تناقض دچار زدن فهم در شما ا سد جه ه  كه بر
  هست تنبيه بلكه نيست زدن از سخن ؛كنيد مطالبه بخواهيد
 كه زنت كردي اقرار خودت امشب شما نن،ك قبول بايد روهايي تحقير چنين چطوري مسلمان زنان فرموديد

شحال باعث ست تجاري كاالي واقع در شودمي شما يخو  را زنتان كه شما داريد عدالتي عجب �😂😂� ه
  !دانيدمي تجاري كاالي
  شد رو هايشانتدليس اقايان هم مناظره اين در اهللا الحمد خوب

  بگذارم زن تكريم باب در ديگر روايت و ايه چند من اما



  :  فرمايد مي نيز ع صادق امام-
   النِّساءِ؛ فِى الخَيرِ أَكثَرُ

  . است زنان در بركت و خير بيشترين
  4352 ح ،385ص ،3ج الفقيه، اليحضره من
  انهاست پايه زير بهشت انكه حال است شده تضييع حقوقش چطوري زن دانمنمي
  180 ص 15ج مستدرك.! است زنان پاي زير بهشت.. االمهات اقدام تحت الجنة
  :است مناسب آنان با خويينرم و زنان با مهرباني مورد در حديث تعدادي به توجه

   الذُّكورِ؛ علَى مِنهُ أرأفُ اإلناثِ علَى تعالى و تبارك اللّهَ إنّ): ص( خدا رسول ـ
  )7 ح ،6 ص ،6ج كافي،. (است مردان از ترمهربان زنان به خداوند

   لحالئلكم؛ اكراما اشدكم اهللا عند اكرمكم ان): ع( باقر امام ـ
 ص ،15 ج الشيعه، وسائل. (بگذارد احترام خود همسر به بيشتر كه است كسي خداوند، نزد شما ترينگرامي

  )6 ح ،58
  كنيممي سوال خوب
ستور مرد به خداوند هست ممكن چطور  امده روايات در حالي در دهد قرار شتم و ضرب مورد را زن بدهد د
 از حبابجناب  فهم هست اين مويد اينها همه پس كند؟ احترام زنش به كه هست كسي انمرد بهترين است
  نيست شتم و ضرب واقع در ضرب از منظور و امده قران ظاهر در كه هست يزيچ ان دون ضرب
  دارم؟ وقت چقدر
سواك با بايد هم تنبيه كه ستا تعذير حكم و بازدارنده احكام ضرب بلكه شه م صل زدن اين كه با صداق الا  م
  :باشن هدايت اهل اينها شايد بزارم عمريه جماعت از هم روايت چند بزاريد. نيست شتم و ضرب

  .وسلم عليه اهللا صلى اللَّهِ رَسُولِ مِنْ بِالْعِيَالِ أَرْحَمَ كَانَ أَحَدًا رَأَيْتُ مَا
  .نديدم اشخانواده با خدا رسول از مهربانتر را كسى هيچ

سابوري، سلم الني سين أبو لحجاجا بن م شيري الح سلم، صحيح ،)هـــــ261متوفاي( الق  ،1808 ص ،4 ج م
بْيَانَ) ص( رَحْمَتِهِ بَاب ،2316ح ّصِ ُضعِهِ وَالْعِيَالَ ال ْضلِ وَتَوَا شر الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق ذلك، وَفَ  دار: نا

 ســيلي( صــورت به زدن از – ســلم و عليه اهللا صــلي – اكرم پيامبر  حديثي در .بيروت - العربي التراث إحياء
ـــت كرده اعالم حرام را آن و نموده منع مرد و زن براي) زدن  را نفر يك كه هنگامي«: فرمايدمي چنانچه. اس
    .»كنيد داريخود وي صورت بر ضربه اصابت از زديد

  ]2559:حديث شماره بخاري صحيح[
ضرت آن صحيح ديثِح در كه بيند نمي را - سلم و عليه اهللا صلي - اكرم نبي سيره  بهترين«: فرمودند ح
 بهتر امخانواده با شما همه از من و نمايندمي رفتار روش بهترين به خويش خانواده با كه هستند كساني شما

    »نمايممي معاشرت
  ]3895حديث ترمذي،شماره سنن[



ضرت همچنين و سول ح صيه يكديگر به« : فرمايندمي – سلم و عليه اهللا صلي – ر  به زنان با كه يدكن تو
  »نماييد معاشرت خوبي

  ]5186حديث شماره بخاري، صحيح[
ــوال حاال ــت س ــرب مورد در فهمش ان با خواهدمي اقا اين رو روايات اين چطوري اينجاس ــتم و ض  كند جمع ش
  دانمنمي

 هم رجالي گاف هم قهوه مانند دادي شــيعه رجالي قواعد درهايي گاف هم شــما مناظره اين در حباب جناب
  كنيد بند سر خواهيدمي چطوري داندمي خدا كه عقيدتي

  دارم؟ وقت چقدر من
  حباب برادر به ديگر تقديمي هم اين

  :فرمود همسر به زدن كتك باره در وآله عليه اهللا صلى خدا رسول
  .آخره يضاجعها ثم النّهار أوّل يضربها العبد، يضرب كما امرأتَه يضرب أن أحدكم يستحيى أما
سى كندنمى حيا آيا سرش كه ك  در و زندمى كتك را او روز ابتداى در! زند؟مى كتك -برده يك مثل -را هم

  !.گيردمى آغوش در را وى) شبانگاه( روز آخر
ــ211متوفاي( همام بن الرزاق عبد بكر أبو الصنعاني،  حبيب تحقيق ،17943 ح ،442 ص ،9 ج المصنف، ،)هـ
  .هـ1403 الثانية،: الطبعة بيروت، - مياإلسال المكتب: ناشر األعظمي، الرحمن

👆👆👆👆👆  
  زد نبايد فرمايدمي خدا رسول زد را زن بايد گويندمي ايشون

  داديم توضيح مفصل كه ضرب مورد در
  هست زن تكريم درمو ايه قبل اما
 اگر ردك كرد كاري هر كندنمي محافظت را زنش كه حباب جناب خالف بر داندمي زن محافظ را مرد كه اوال

  نداره اشكال كردن كردن تعرض هم مردان
  هستن زنان خادم و محافظ مرد فرمايدمي قران
  بودند كرده حمالون به تعبير را قوامون اهللا رحمه جعفري عالمه البته كه

  هستند زنان حمال مردان يعني
  هستند برترين و ددارن خاصيهاي گيژوي اينها كه اندخوانده متواضع افرادي را زنان ادامه در ثانيا

  لِّلْغَيْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ فَالصَّالِحَاتُ
 و اندكرده رها ايشون را هست شوهر به مرد خدمت و زن تكريم مويد سراسر كه ايايه هست عجيب بسيار و

 نايشا فتنه كه برساننند نتيجه به خود اجتهاد با خواستند هم را نآ كه نظر مورد بخش نآ به چسبيدند فقط
 .شد خنثي


