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  حيمالرّ حمنالرّ   اهللابسم

 اهللا و   ةالسـالم علـيكم و رحمـ      ! اي مـديريت  اعضاي محترم شـور   : عزيز و ارجمندم  برادران  
  .بركاته

تان،  سنگينخاطر سبكتر شدن كاراما به. خواستم برايتان بنويسممطالبي فراوان هست كه مي
صورت يك متن واضح هبكنم كه فعالً مورد نيازترند؛ و تنها چند فقره را، انتخاب مي

به اميد مدد . تر باشدي برادران و خواهران، آساننويسم تا ابالغ و انتقال دادنش به همه مي
  . الهي، شرح و توضيح كافي، براي وقتي ديگر

اش در احترام، اين داستان را تعريف براي يكي از عزيزان، به تناسب مبالغه :مطلب اول
ي ي منطقهاصطالحي است كه بعضي از فرق متصوفه(مشايخ يكي از » يديوانه«: كردم كه

شود كه جمعي از اهل علم و ديگران، ، وارد مجلسي مي)برند بكار مي،هاخودمان، تازگي
بهلول . امي حضرت شيخ را آوردهبلند شويد؛ نامه! آي جماعت: گويدمي. اندحضور داشته

 ـ پيش از هر عمل يا حرفي خدا شاد باد به رحمت ـ » تيش زِيزذذعد سذي«نام  هصفتي ب
 چِيی خودا هات ، نامذهذونِيس ڵ، هذبي خيشتی زرذهی عر نامذهئذگ! جا کاکه گيان: گويد مي

ارزش، آن اوصاف و اگر براي من نااليق بي!  راستي، برادرانم!نِيوژبک نوما   خر مذگه؟ بکذين
ـ چه صـ براي حضرت خاتم رسل ـ   مثالً  ـالقاب را، به كار بريد، براي بزرگواران، و

 حتّي: ببينيد!!! »...به خدا بگو كه ... «: گوييد؟ يكي از عزيزان واقعاً ارجمندم نوشته بود مي
! »ع لَنا ربكْأُد«: گفتندبردند؛ و حداكثر، ميكار نميه ب،رعايت، چنين عبارتي رااسرائيلِ بيبني

اگر در حد عكس يكي از دوستان و كسان، : ام بارها گفتهي عكس هم، بارها ودرباره
! ياران عزيزم. ، منتهي شود»شرك«اشكال است؛ و اگر بيشتر، ممكن است به رعايت شود، بي

ٰيحِملَ الْ حام حومنْ«

                                                

هم  هيچ حمايي، به اهميت حماي عقايد نيست، آن. 1» يقَع فيهِنْ يوشَك أ،
و (آميز كنيد حياتم يا پس از مرگم، در قول يا عمل، تكريمي مبالغهمبادا در . »توحيد«در 

 
ـ روايت١
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باشد؛ و حتي » تعدي از حدود خدا«ساز  ، كه زمينه)يد غير مأذونچيزي بر قبرم بيفزائ: مثالً
  . خفي يا حتّي جلي، بينجامد» شرك«تدريجاً به 

هاي دور و دراز اكنون از بحث. راستي از آن همه اتالف عمر، پشيمانمبه: مطلب دوم
هاي ؛ و حتّي از بحث»كالمي«و » فقهي«هاي جداً بيزارم، حتّي از بحث» ذهني محض«
مانند استفتاي    نياز به سؤالي ضروري، پيش آيد ـاگر(باشد 1»تزكيه«جز آنچه براي » قرآني«

 اداي ـ تدريس يكي از علوم، الزم شود، احتماالً ـ يا اگر ـ ءاخير هيأت محترم قضا و افتا
ي لؤاساگر كسي از خواهران و برادران عزيزم، ). سازد را، مطلوب ميعنهمرغوبتكليف، 

به جواب الزم نرسيد، از . ، مطرح كند»ي اخاءمجموعه«داشت، در صورت تناسب، با يارانِ 
ي مطلوب حاصل نشد، براي اين برادر و چنانچه باز نتيجه. ، يا هيأت، بپرسدٰاعضاي شوري

  . دبنويس) ريش سفيدتر: يا (ريش سفيد
  :خالصه اينكه. ام شرح داده،»اجتهاد و تقليد«ي مباحث  قبالً نظرم را درباره:مطلب سوم

شود ترين، در زندگي جمعي، هم به اجتهاد، محتاج ميترين تا آگاههر فردي از ناآگاه
تر يا محدودتر شدن ه، باال و پايين بودن آگاهي در هر زمينه، سبب گستردٰمنتهي. هم به تقليد

و » اجتهاد«پس، بديهي است كه با جواز . گرددميدان نياز به اين يا آن در همان زمينه مي
گيري  سهل «آنچه هست، مخالفتم با. حتّي لزوم آن در شرايط خودش، در فقهيات، مخالف نيستم

و مات كلكه حتّي ناآشنايان به علوم مباني ضروري در شناختن است، چندان» فراوان
سنگيني : توانيدكه مي(ل عملي ديني بپردازند قرآني و حديثي، به اجتهاد در مسائتركيبات 

گيري سخت«؛ همچون مخالفتم با )زيان آن را هم براي خود آنان و هم ديگران، تصور كنيد
. داران قلبي و ذهني هم، از اجتهاد حتّي در مستحدثات، منع شوندكه اهليت، چنان»فراوان

، جمع شدند، »ذوق«و » فهم«و » علم به مباني و مقاصد حتّي در حد موضوع«و » ٰتقوي«ر اگ
كه بارها،  اما همچنان. (الّا، حراماسب شرايط، جايز است، يا واجب؛ وآنگاه، اجتهاد به تن

بحث شده، تا زماني كه عامل وحدت » دين و انسان«ي اول يا دوم لفظي، و كتبي در جزوه
                                                 

 به نسبت حال خودم و »اَألهم، فَاألَهم«بلكه بخاطر توجه به اصل . ـ اين، به معناي غير الزم بودن بحثهاي ديگر نيست1

 .شما و ديگران است
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اجتهاد، با جستن طرق و : بايددانيد ـ وجود ندارد، ـ با آن معني كه مي» ٰشوري«: امت يعني
، سياساتحتّي در شرعيات، و حتّي در تنها » تفرّق بيشتر«ل جلوگيري از رفتن به سوي وسائ

:  است كهآنگاهاألمر تشكيل گرديد، گاه با مدد الهي، مجدداً شوراي اوليهر. همراه باشد
است و، » رحمت«آلود تفرّق، بلكه الزم از اجتهاد، نه عامل درد شرك» ظرِاختالف ن«ديگر، 

  :  گذشتآنچهبنابر ). عامل نيرومند حركت مثبت امت
ي منطقه را، كه به فارغ التّحصيالن علوم و معارف اسالمي،  احتياط مرسوم چند قرنه:اوالً

، بالفعل، )نه اجتهاد(» تدريس«، دادند وـ مي  به راجح مذهبهم آنـ » افتاء«ي تنها اجازه
المذاهب، و دهم نه در مذهب، و نه بيني اجتهاد نميدانم؛ و به كسي، اجازهالرّعايه مي الزم

 ).»ي تفصيليادلّه«ي اجمالي از استنباط مستقيم احكام با كمك ادلّه: يعني(نه آزاد 
 افي با آنان نداشته باشم؛ وـ هم اكنون، كساني، واجد شرايط باشند؛ و من آشنايي ك1: شايد

شان رسند به درجاتي كه بنده از شاگرديميد مدد الهي، بسياري از عزيزان هم مسيرم ببه ا ـ2
 تر بودم، لذّتسابقاً كه ناپخته: در اينجا مناسبت دارد به اين واقعيت اشاره كنم كه[بهره گيرم 

 ، غالب»خودخواهي« كه كمي بر اما اآلن. اي تازه را درك كنمنكته: بردم از اينكهمي
. ببينم» ايثقه«ـ تا در جايي، از   مگر در صورت لزوم ام را بروز ندهم ـيافته: ام، آرزو دارم شده

آشناي بالفعل،  يا هر مسلماني ديگر، آشنا يا نايكي از عزيزانم،: كنم كهو چه اندازه آرزو مي
 حركت ديني، با تمام اطمينان و در كلّ: در هر جاي دور يا نزديك، به جايي برسد كه

  ]!آرامش خاطر، از پيرويش، لذّت برم
، متروك شده؛ و »ي روايت حديثاجازه«تأسفانه، در اكثر مناطق، م: قرنها است كه: ثانياً

كه (دهد  ميٰكند؛ يا حتّي به حديث، فتويبا مختصري آشنايي، حديث روايت ميهر كس، 
، رأي مرا  اما اگر كسي.)1اجتهاد آزاد: جتهاد است يعنيي ااين، به معني باالترين درجه

، كه شأني باال ٰ تنها نه فتويروايتِ(دهم را نمي» روايت مطلق«ي بخواهد، به كسي، اجازه
، مگر پس از اطمينان به تقوي و به فهمش، و به تسلّطش در علم به قرآن و در شروط )دارد

هم، گاهي، مساوي است » روايت تنها«زيرا ). ستكه اين شروط، فراوان ا(اعتماد به روايت 
                                                 

  . انداز استزيرا شبهه. را بكار برم» اجتهاد در دين«اصطالح : ديگر دوست ندارمـ ١
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نسبت دادن : در فقهيات؛ و گاهي هم مساوي است با) اجتهاد آزاد(=  به حديث ٰبا همان فتوي
و راستي، آيا !  ـصسخني مخالف دين، در فقهيات يا غير آن، به رسول بزرگوار رحمت ـ

 چنين خيانتي، راضي خواهد ادبي و چنين معصيت ومحب صادق آن حضرت، به چنين بي
روايت تعدادي معين از احاديث، : گاهي با روايت محدود يعني: اما ممكن است( ؟بود

  ) موافقت كنم
نپرداختن به . ي تنها رفتار مردان با زنان، تذكّراتي داده بودم قبالً درباره:مطلب چهارم

در بينش ما ـ مسلمانان ـ مرد . تنيازي آنان از تذكّر نيسبحث از روش مثبت زنان، به معني بي
اي، اگر احوال جامعه. همانند» اعراض عام«و » ذاتيات«و زن، از نفس و ماهيتي واحدند با 

هر (گردد موجب عدم سالمت روحيات هر كدام گرديد، ديگري نيز، معموالً گرفتار مي
ايط خاص اجتماعي، به تناسب شر:  زيرا ممكن است.ي گرفتاريهاچند با تفاوت نوع و درجه

» هاييخاصه«، )اندكه اين دو، متناسب هم(» جسميات«و » وظايف« متناسب با تفاوت يا روانيِ
 است» ماده«اما چون در جوامع گرفتار اخالق مادي، معموالً برد با ). متفاوت را دارا باشند

كه به تناسب همان شرايط، و جسميات و وظايف،  ، مردان ـ»اَلحقُّ لِمن غَلَب«، و ) اعم معنيبه(
من، داراي اخالق مادي باشد، از ـ اگر فردي، هر چند از نظر عقيدتي واقعاً مؤ ترندقوي
حتّي ممكن ! (كندتر بودن، براي ناز فروختن و، زورگويي نسبت به زن، استفاده مي قوي
: به اين دليل بود كه!)  پدرندتر ازضعيف» فعالً«نسبت به فرزندان خردسال هم كه : است

پيرو اسالم باشيم، و : آخر هر چند صميمانه بخواهيم(برادران را، بيشتر نيازمند تذكّر ديدم 
» اخالق مادي«حتّي در عقايد و افكار، اصالح شده باشيم، باز پيمودن مسافت طوالني مابين 

ولي اكنون ). تگير و دشواري آن است ـ كاري است وق، ثمره»تزكيه«ـ كه » اخالق ديني«تا 
  : دانمبراي دختران و خواهران عزيزم هم، چند تذكّر را ضروري مي

ترين بهترين، و خوشبخت«ـ  خواه زن و شوهر، يا غير آنانـ  در هرگونه رفاقت دو نفر
مرد پيرو واقعي :  كهگونههمان. »رفيق را در جهت كماالت، حركت دهد: رفيق،آن است كه

براي شوهر و :  باشد، زن پيرو واقعي قرآن هم، آن است كه»لِهِه لِأكُمرُيخَ«: كهقرآن، آن است 
، و »ي رحم و روابطصله«و » محبت«و » ٰتقوي«گر به فرزندان، با محبت و دلسوزي، تشويق
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، با بدگويي از ديگران، يا حسد به اين و آن، و امثال اينكه آنان راباشد؛ نه » صبر و استقامت«
» پلُپه ههلُهه« قطع رحم و رفاقت و، ، ودلي و، بدخوييها، به سياهشخصيتيذائل و بياين ر

ها و، ها و گرفتاري تحملي در برابر سختي، و كم»طلبيتجمل و زياده«براي ماديات به خاطر 
ي ، براي همه»ي تمام كوتاهاشاره«اميدوارم همين . داران، گرفتار كندرقابت پست با مال

زيرا . شمارند، كافي باشداهران و دختران ارجمندم كه خود را پيرو مكتب قرآن ميخو
ي در اينجا اين مسأله. »اي كافي استعاقالن را، اشاره«در غالب امور، : اند كهدرست گفته

خاطر حذر از هي يتيمان، بتكليف مسلمان، ترك آمد و شد با خانه: مهم را هم اضافه كنم كه
به منظور جبران خالء محبتي، و مراقبت در پرورش : بر عكس. ه آنان نيستتحميل خرج ب
اما با روشي عادي، نه تحقيرآميز و . شان، نوازش و، آمد و شد را بايد بيشتر كندسعادتمندانه

كمتر، تحميل خرج كنيد؛ و به هر صورت كه پذيرايي الزم آيد، در : شكن، بكوشيد كهدل
ها را جبران كنيد كه اجرتان،  تقريب، هزينهطوربهآميز، و قي احترامبه طري: نظر داشته باشيد

 خواب به حضور مبارك در«: تعبير خواب يكي از برادران كه. بسيار عمده خواهد بود
 شده بود؛ و آن سرور، مبلغي از پول آن برادر را، برداشته شرفيابـ صحضرت رسول ـ

  ). صيل نيستاما اينجا، مناسب تف(، همين است »بودند
به اشخاص، در طول تجربه » جاباعتماد درست و «حاصل شدن : دانيد كه مي:مطلب پنجم

كه بسياري، از دوران  ني من با بعضي از ياران قديمي ـرفاقت طوال. آيدو رفاقت پيش مي
 با آنان ،اگر در موضوعي: ، موجب اين اندازه از اعتماد گرديده كه ـ شان شروع شدهكودكي

ـ صادقانه بيان  نند يا نادرستخواه درست بداـ   دانند آنچه را كه مي: م، مي دانمره كنمشاو
. ي آن ياران هستند و كاكه هادي از جملهكاكه سعدي و كاكه فؤاد و كاكه ماجد. كنندمي

دانم كه بعضي از آنان، تالشي بسي كمتر و مي. عيبي نيستمعني تصور بي اما اين اعتماد، به
، صفتي است جدا از اين امور »صداقت«آخر (اند گران دارند و؛ مشقّت كمتر كشيدهاز دي
ه   مسير ـدر ميان عزيزان هم: دانم كهو نيز مي). مهماي ديگر برادران يا خواهران ـ غير از عد

. ي اعتمادها و صدها نفر باشند كامالً با صداقت و شايستهده: شناسم، ممكن استنيز كه مي
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ي الزم، ، بشرِ محدود اإلدراك، بدون رفاقت و تجربه1»بِغَي علَي الْلِعكُمانَ اهللاُ لِيطْكَ ام«چون ولي 
ها، معموالً با چهار در مالقات: اما دليل اينكه. هم، پي برد» هاي يقينيواقعيت«: تواند بهنمي

سنندج يا هر شهر ديگر اگر در زندان . نفر مذكور، ديدار دارم، شرايطي است كه وجود دارد
هللا، كه الحمد اني ديگر از ياران مورد اعتماد ـديدارهاي مالقات، با كس: بودم، معلوم است كه

پس، اين اعتماد، و اين ديدارها، موجب تحريك . آمدـ پيش مي زيادند، و خدا بيشترشان كند
. ها بسياري از گماندل مسلمان، پاك است از. حساسيت، و يا ـ خدا ناكرده ـ سوءظنّ نگردد

كند؛ و باشد؛ كه گناه، او را پست و كوچك مي» گناه«زيرا ممكن است بعضي از آن بسيار، 
و اگر گرفتار چنان آلودگي قلبي ـ در اين . كاهداز محبوبيتش نزد خدا و محبوبان خدا مي

نه و نصوح، اي صميمابا پشيماني و توبه: ايد، بكوشيدمورد خاص يا هر مورد ديگر ـ بوده
، ضرر »قلب«مورد، براي محبت و، حسن ظنّ بي: بدانيد كه. خود را جال دهيد» دلِ«دوباره، 

نباشد، ضرر ، همراه »حذر«گاهي، اگر با : استهر چند ممكن (ندارد؛ حتّي خير هم دارد 
   ).آيدنميهمراه گرديد، اين ضرر هم پيش » حذر«اما اگر با . مادي، ازآن بار آيد

: دانيم كه واجبات است؛ و ميمهمترينحفظ صحت، از : دانيم كههمه مي:  ششممطلب
من هم، در . ، نظافت خوراك و مالبسات آن، مقدم است بر همه»نظافت«ي حياتي در وظيفه

ي  كارانه كاسب  حالتخالف آنجا، بهكه در (هاي عمومي، با شنيدن اظهار نظرهاي آگاهان زندان
اثر : و ممكن است. كنندمي معلومات خود را، صادقانه، عرضه گونههبعضي از پزشكان، هم

: ام كه، دانسته!)كند» تر گفتنهر چه درست«شان به رقابت در اخالق مادي در آنجا، تحريك
شود كه ممكن  از آن، وارد غذاها ميزيانبارظرف روحي، نظافت بردار نيست و؛ موادي 

، سفارش نابراين مسلّماتب . صدمات عمده بزندتدريجاً به سالمت جسم بعضي،: است
ي پيروان ها، همهدستكما تعاون، و حتّي با كمك مكتب به بكوشيد، ولو ب: كنم كه مي

دليل ارزاني و غير هكه سابقاً چون به مضرّاتش، آگاه نبودم، ب(جاي ظروف روحي مكتب، به
 ـ كه از مسِ تميز كرده ظروف ديگر، و خصوصاً ورشوي) شكستني بودن، طرفدارش بودم

 گران: درست است كه. تر هم نباشد ـ تهيه كنندهم، تميزتر است و ممكن است خيلي گران
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، در مقايسه با ظروف مالمين هم را به حساب آوريم قيمت است؛ اما اگر عمر طوالني آن
ا اگر با كارد و ساير زير. آيد خيلي ارزان در ميـ ، به تميز است؛ اما نه مانند ورشوكه بالنّسـ 

و در هر حال، چون . شودها، خراب نميها، خراش نيابد، معموالً تا نسلها و خراشزنبرنده
ها را ، ادامه يابد، نبايد قيمت اضطرار ـروحي ـ جز در شرعاً جايز نيست، استفاده از ظروف 

دار زياد سفارش دهيد اگر به مق). ، اين مسأله را توضيح دهند»اصول«واردان به (مقايسه كرد 
تر و ها و با مسؤوليت و نظارت اشخاص وارد به كار، اقدام كنيد، طبعاً نتيجه، ارزانبه كارخانه

ناشدني و،  ها، جداـ دستگيره1: اما از حاال به اين چند نكته توجه كنيد كه. بهتر خواهد بود
 ناسازگار براي نظافت، ادِّ حهايـ ساختمان ظروف، ساده و بدون زاويه2. غيرشكستني باشد

كثافت، در زير آن ي تاخورده نباشند كه ـ كاسه و بشقاب و، ساير ظروف، داراي لبه3. باشد
شود؛ و حتّي شستن آن، موجب ناتميزتر شدنِ هم خود ظرف، و هم ماند و، پاك نميمي

  . گرددساير ظروف مي
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