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 !جواب مال را باید توسط مال داد
 

 در مورد حجاب زناناستاد 
 

 روی خود در قرآن هیچ آیتی وجود ندارد که بگوید زنان باید سر و" موصوف که عالم قرآن کریم است میگوید که
هدایات قرآنی در مورد حجاب زنان است یک به یک تفسیر ها مدعی اند  موصوف سه آیتی را که مال."را ببندند

نموده میگوید مسئلهّ حجاب فهمش سنگین است و کسانیکه امروز زنان را به پوشیدن حجاب مکلف میکنند اشخاص 
عالم نه بلکه جاهل هستند که مفهوم آیات قرآن را نمیدانند. او میگوید این سه آیت هرگز نمیگوید که یک زن باید سر 

را بپوشاند. بر اساس تفسیر او این آیات یکهزار و چهارصد سال قبل به ارتباط شرایطی نازل شده بودند  وی خودر و
 ً ت و بدق که آن شرایط در زمان فعلی دیگر وجود ندارند بنابرآن در زمان ما منتفی به انتفاع موضوع هستند. لطفا

 :بدون تعصب بشنوید: او میگوید
 

 ً   .کنید اینجا کلیک برای دیدن ویدیو لطفا
 

زاب حکم میکند تا زنان آزاد از چادر استفاده کنند تا در خارج از منزل از زنان کنیز، از سوره اح ۵۹آیت اول آیت 
ها قرار نگیرند. در عصر ما زنان کنیز، برده و غالم در سرکها نیستند  برده و غالم فرق شده اشتباها طرف آزار مرد

 .بنابر آن این آیت منتفی به انتفاع موضوع است
 

از  " :زاب است که مربوط میشود به رفتار و کردار مردان در برابر زنان پیغمبراز سوره اح ۵۳آیت دومی آیت 
این آیت صرف برای  "!پشت پرده با زنان پیغمبر صحبت کنید و بعد از وفات پیغمبر بیوه های پیغمبر را نکاح نکنید

نامحرم بدست بی بی  یغمبر نازل شده است چون در آن شب دست کدام مردپزنان پیغمبر بعد از شب ازدواج دختر 
عایشه خورده بود. همه میدانیم همچنانیکه که ازدواج با سایر بیوه ها کدام ممانعت ندارد حکم اول این آیت هم برای 

 .سایر زنان نازل نشده است
 

آیت سومی )سیوم و شصتم( اگر عربی میدانید اصل آیات سیوم و شصتم را بخوانید و معنی آنرا دریابید. در آیت گفته 
اگر زن را مجبور به پوشیدن چادری  ."یکه ظاهر هستند های را ظاهر نکنند مگر زینت زنان زینتهای خود" شده

کنید دیگر برای او هیچ زینت ظاهری باقی نمی ماند. زینت ظاهری روی یک زن است که برای دیدن، کار کردن و 
حقوق در اجتماع منع کنید. زینتهای پنهان خوردن و مکالمه در جمع باید ظاهر باشد مگر اینکه زن را از این  غذا

 یک زن از گردن تا زانوی اوست که با لباس پنهان میشود. این آیت به وضاحت حکم میکند تا زنان زینت پنهان خود
را )سینه، شکم، آلت تناسلی، رانها( را ظاهر نکنند. حتی این ممانعت در آیت شصتم برای زنان کهن سال که قابل 

 .مرتفع شده استتند سازدواج نی
 

اول هر آیت را بدقت بشنوید و اگر با تفسیر اوموافق نبودید باالی هرکدام عالمانه ثابت کنید که این عالم درست 
 . !نمیگوید
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