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 پیشگفتار

 از یکی در احمد کاک با برادران از جمعی دیدار در نوشته این مطالب و سؤاالت

  نشده ضبط چون متأسفانه شده، مطرح 17 سال هایمالقات
 
 یادداشت ضرورتا

 فرستاده احمد کاک خدمت به تصحیح جهت و بازنویسی، جلسه در حاضر برادران

 .است اصالحی متن همان متن این اکنونهم و شده

 و عالمات است احمد کاک توضیحات)*(  عالمت حاشیه در: اینکه توضیح

 .است متن بر برادران توضیحات هاشماره

 

 کردستانرسانی مکتب قرآن پایگاه اطالع

 

 



 

  



 

 

 

 مقدمه

 نمسیراهم بین در مباحث ترینمهم از یکی بعنوان همواره تقلید و اجتهاد قضیه

 آن پیرامون در نیز فراوانی ابهامات شاید و. است داشته مطرحیت مندانعالقه سایر

 وضعم از که بوده تعارضی شبهات و ابهامات این تریناساسی از یکی. داشته وجود

 در احمد کاک سویی از اینکه یعنی. شدهمی فهم «احمد کاک» عملی و نظری

 یبرا شافعی حضرت مذهب از تقلید به مکرر توصیه فراوانی نوشتجات و هانوار

 تاوایی،ف وی، کتبی و شفاهی فقهی آراء بین در دیگر سویی از و است کرده ما منطقه

 .است نداشته هماهنگی شافعی مذهب که داشته وجود

  خود احمد کاک که، امر این این، بنابر
 
 نیز و دارد موضعی چه مذهب ِقبال در شخصا

 این از بیش ما که است مهّمی بسیار یقضیه کند،می تعیین تکلیفی چه ما برای

، و مفّصل اینگونه جواب، و سؤال
ّ

 . ایمنداشته آن پیرامون در بحثی مستدل
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 کاک احمد مفتی زاده

 یا اجتهادتقلید 
 اجتهاد؟ یا داری تکیه تقلید بر فقیات، در: که شودمی پرسیده 1* ایشان از -7

 :است چنین آن یخالصه که کرده، بیان را مفّصلی مطالب پاسخ در ایشان 

 چیست؟ من تکلیف: اول داد، پاسخ باید قسمت دو در را سؤال این

د من: خودم مورد در چیست؟ شما تکلیف: دّوم 
ّ
 هستم -س- شافعی حضرت مقل

 رنق سه دو از متأسفانه که است، آن برای توضیح این[. مذهب شافعی فقهای نه و]

 لکهب نیست، باب ایشان، خود از تقلید امروز، تا -س- مذهب شافعی فقهای از بعد

 اخیر، قرن سه دو در بخصوص. شودمی تقلید -س- مذهب شافعی فقهای از فقط

 ص بلکه شود،نمی تقلید نیز -س- شافعی حضرت متقّدم فقهای از دیگر حّتی
 
 از رفا

 علمای بانز از نیست «بهمفتی» ،«اّم » تعبیر جائیکه تا. شودمی تقلید متأّخر فقهای

  مذهب این
 
 .شودمی شنیده کرارا

 مشرب از ایامی برده، بسر «حجاز» در را مّدتی اینکه به توّجه با -س- شافعی امام

 ماما شاگردان اعاظم با آشنایی و «عراق» به رفتن از بعد بوده، متأثر -س- مالک امام

                                                                 
م  * ] 1

َ
ل
َ
ِن  ا

 
ِذیَن  یا

َّ
ن   آَمُنوا ِلل

َ
َع  ا

َ
ش وَبُهم   َتخ 

ُ
ل

ُ
رِ  ق   َما وَ  اللِه  ِلِذک 

َ
 از و دکنن خراب را «امتیازات» دیوارهای تا[ الَحق   ِمَن  َنَزل

- که را عبارات و الفاظ آن تا کنند رایج و حاکم را «معنوی قسط» تنها اقل ال کوچک، جمع همین از و اکنونهم

  خوردمی نانی تا کشدمی که زحمتی آنهمه با «نانوا احمد کاک» برای -مثال  
 
 که «بیکاره احمد» این برای عینا

 ید؟بگوئ هم من برای... و «گفتند» و «ایشان: »گوئیدمی او برای اگر تا برند؟ بکار خوابد،می و خوردمی مفت

 حبوبم روش از. کنمنمی تکرار را مهّم  مطلب آن دیگر. امکرده تعریف برایتان را شیخ تیزرهعه» نامه ماجرای قبال  

 زیرا. ندنیای دوستان امتیاز شاید: که نباشید نگران و «اّتُقوالله» پس. دارید خبر سعادتمان راهنمای و بزرگوار

ا» به دوستان برتری جمع شده، عرضه خالصانه و ناب «توحید» پیام گاههر ی وارَّ
َ
باِرِهم   َعل د 

َ
ا ا  نقالبا دوران در «ُنُفور 

 معلوم و رفت، کنار شبهه یپرده تا اّما. آمدند طلبانیبرتری کرد، مان«انگیزشبهه» احوالی دچار «ضرورت» که هم

 و شدن زندانی و سویی، از شدن بگورزنده و شدن کششکنجه جز و جهاد، و است دردسر راه دین، راه: که شد

! یایندن اصال  : که ترخوب چه و! رفتند که خوب چه و رفتند، گیرند،نمی ایبهره سو، دیگر از شدن بیکار و اخراج

 1/1/17 احمد : برادرتان! صدهزار از ِبه «مخلص و پاک» یکی: که براستی
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 جزوه اجتهاد

 اراید خودش رود،می که «مصر» به. پذیردمی تأثیراتی نیز آنان از -س- ابوحنیفه

 خصوص در زندگیشان زمان در ایشان اینکه این بنابر. گرددمی ویژه فقهی مشی یک

 تاینجاس از. است طبیعی کامال   امری باشند داشته رأی چند حّتی یا دو ایقضیه

  حّتی و جدید یا قدیم قول قید با ایشان آراء فقه کتب در که
 
 عنوان اجّد  ندرتا

د را خود که کسی این بنابر. گرددمی
ّ
 طبیعی داندمی -س- شافعی حضرت مقل

 نای معنی به اخیر، آراء آن به رسیدن چون باشد ایشان آراء آخرین دنبال که است

 .دانستهنمی صحیح دیگر را آن از پیش آراء -س- شافعی امام که است

د گویممی من وقتی این بنابر
ّ
د هستم، شافعی حضرت مقل

ّ
 مستقیم آراء یا مقل

 آراء در اّما. بوده -س- شافعی آراء رأیشان، مأخذ که کسانی استنباط یا خودش،

 نقص دو آن آمدنپیش البته که] دارد وجود نقص دو -س- شافعی حضرت مذهب

 [.ندارند تقصیری زمینه این در ایشان و است طبیعی کامال  

 
 
 باید د؛انداشته مختلفی رأیهای زندگی ایام در ایشان که قضایایی یزمینه در: اوال

 .است مهم خیلی امر این که بوده؟ کدام زمینه آن در ایشان رأی آخرین که دانست

 
 
 هن اند،نکرده رأی اظهار زمان موجود فقهی قضایای تمام یزمینه در ایشان: ثانیا

 در لکهب باشند، نداشته مطلبی امروز، یمستحدثه مسائل یزمینه در فقط اینکه

 نآ یا ندارند بخصوصی رأی ایشان نیز؛ زمان آن در مطرح قضایای از برخی خصوص

د اّول یدرجه در پس. اندنکرده اظهار را
ّ
 در. هستم -س- شافعی حضرت مقل

 هبمذ فقهای استنباطات از: یا و باشد داشته وجود ایشان منصوص رأی که مواردی

 گیزی،انشگفت تکریم و تقدیر با مطلب این بیان ضمن در. ]ایشان آراء از شافعی

 ایگنجینه را ایشان یتحفه. گویدمی سخن« -س-هیتمی حجر ابن» به راجع

 حداقل شود؛ تهیه ُعلماء؛ برای هم آن آن؛ از فهمی قابل شرح شیخ اگر که داندمی
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 کاک احمد مفتی زاده

 معارف از دریائی ایشان؛ کتاب عبارت از جمله یک گاهی. شد خواهد جلد پنجاه

 [.است اسالمی فقهی

م؟الرساله 
ُ
 یا اال

د: شودمی سؤال ایشان از بحث اینجای در -۲
ّ
ّم » یا هستی «الّرساله» ُمقل

ُ
 اسخپ ؟«اال

 .فهمممی 1«الرسالة» مقیاس با را «االم» اّما. دو هر: دهدمی

 هپراکند آرای بعضی و «االم» در موجود فتاوای و «الّرساله» دقیق یمطالعه طریق از

. برد یپ ایشان فقهی مشرب به توانمی شده، نقل ایشان از که دیگر فقهی کتب در

 نآ ترینجدید و باشد قول چند که مواردی در کنم؛می تقلید را منصوص رأی پس

د کی اّما. برمیگزینم -س- شافعی مشرب به توجه با را مقبول قول نباشد؛ معین
ّ
 مقل

 عوام که دهندمی توضیح] کنندمی تقلید عوام که آنگونه نیستم، صرف

 سیک یعنی. شودمی شامل نیز را مجتهد غیر عالم که گویم،می را یی «الفقهاصول»

 بلکه[. نیست اجتهاد اهل اّما داند،می عربی داند،می بالغه داند،می اصول که

 .دانممی محک را -س- شافعی امام مشرب و الّرساله

 از نه اگر کنم،می تبعیت آن از باشد منصوصی رأی ایشان از که مواردی در خالصه

  نشد دستگیرم رأیی هم طریق آن از اگر ؛-س- شافعی امام مشرب
 
 تابک از مستقیما

 .کنممی استنباط اجماع و سّنت و

 مرا یک ابتدا: اجماع و سّنت و کتاب مورِد  سه این از کدام هر مورد در توضیحاتی اّما

 فقه منابع در پراکنده احکام یمجموعه: که دانممی صادق هرسه، نسبت به را

                                                                 
 آراء همجموع ؛«االم» حالیکه در کرده؛ تألیف الفقه اصول خصوص در -س- شافعی امام که است کتابی الرساله 1

 مداح کاک آیا: که بداند خواهدمی سؤال این طرح با پرسنده. است شده گردآوری هابعد که است ایشان فقهی

 احمد اکک که. ایشان استنباطات ینتیجه و آراء از یا کندمی تقلید -س- شافعی امام استنباط شیوه و مشی از

د عمال   که،: گویدمی خود پاسخ با
ّ
 .است -س- شافعی حضرت استنباط یشیوه و مشی مقل
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 جزوه اجتهاد

 برای اماحک این با یعنی. «حکومتی» یجنبه یا دارند «تشریعی» یجنبه یا اسالمی،

 در ست،ا حکومتی تطبیق به مربوط یا بمانند باقی قیامت تا که اندشده وضع این

 و قتطبی کیفیت از عبارت یعنی. تشریعی حکم یک یزمینه در مقاطع، از یکی

 بخصوص شرایط یک با سازگار و مناسب که ایبگونه است تشریعی حکم اجرای

 امثال و منسوخ و ناسخ مانند عنوانی با باشد، قرآن در مادام را حکم دو این. باشد

 اعاجم در اگر و حکومتی؛ و تشریعی اسم با باشد سّنت در اگر و کنم؛می معین آن،

 حکومتی، احکام و است؛ اولیه تشریعی، احکام: یعنی. ]1*ثانویه و اولیه اسم با باشد

 [.ثانویه

 آیات از بعضی حّتی: که داشت توّجه ُحکم منابع از استنباط وقت در باید پس

 برای مگر) هستند الحکم منسوخ زیرا نباشند، حّجت دارد امکان قرآن احکامی

 شرایط آن برای دیگر حکمی -قرآن خود بحکم- ما و 2(نسخ از پیش مشابه شرایط

. هااین غیر یا «رخصت» یا «ثانوی حکم» عنوان با دانیم،می اجرا قابل را، خاص

 نحل یسوره در موجود یآیه مثال   اینکه و خمر تحریم مراحل به کنندمی اشاره]

وَن »
ُ

ِخذ هُ  َتتَّ   ِمن 
 
را

َ
ا وَّ  َسک

 
ق ا ِرز  ا» آوردن که است َخمر با برخورد اّول یمرحله «َحَسن 

 
 رزق

ا  قیماب و آیه این از مدلول اباحه. شدنش منفور برای است سازیزمینه آن، با «َحَسن 

 بعضی همچنین[. خمر تحریم: یعنی موضوع این آیه آخرین با است منسوخ 3آیات

                                                                 
 .است چنین من نظر اّما. برد بکار نیز دیگر عنوانهایی: توانمی*  1
 شرایطی گرا بلکه. نیستند ابدی منسوخ اند،شده خوانده منسوخ فقه، در یا الفقه اصول در که آیات اینکه یعنی  2

 محّرم، امر آن و. کرد خواهد طی را مراحل همان چیزی تحریم آید پیش «مدینه» یا و «مکه» مردم شرایط مشابه

 .داشت خواهد را منسوخ آیات بعضی از ُمستنبط اّولیه یاباحه
 لذا و .نیست آن حرمت مبین اّما است شراب ناپسندبودن بیانگر نهایی، تحریم از پیش یآیه سه هر چه اگر  3

 تحریم رب دال نّصی اینکه مگر است بودن مباح به اصل اشیاء در که زیرا] دهدنمی تغییر را آن اولی یاباحه حکم

 [.شود وارد شارع از
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 کاک احمد مفتی زاده

 یمجموعه مانند. نیستند ثابت حّجت -دارند حکومتی یجنبه که- احادیث از

 مربوط هاآن یهمه آنکه نصاب و زکات، حدود و زکوی، اموال: به مربوط احادیث

 رایب هیچکدام و بخصوص، شرایط آن در زکات یوظیفه اجرایی جزئیات به هستند

 .1*نیست حّجت بعد، زمان حکومتهای

 ایضابطه که است همه برای زندگی متوّسط حّد  تنظیم همان حّجت، تنها امروز و

 است ممکن چون نیست حّجت همیشه نیز اجماع و. باشدمی همیشگی و قرآنی

 اصطالحی را اجماع ایشان اینجا در] باشد ثانویه احکام یزمره از حکمش

 که مواردی در: یعنی. است اسالمی حکومت حکم مخصوص فقط که خوانندمی

 همان که اسالمی حکومت اگر باشد، موجود سّنت، و کتاب تالی اسالمی شورای

 باید «اّتفاق» آن مادون. است اجماع آن کند صادر حکمی، رأیی، است شوری

 در اسالمی فقهای یمجموعه توافق از عبارتست که ،«اجماع» نه شود خوانده

 طبیعی بطور و[. بود «شوری» با حکومت که راشده خالفت انقراض از بعد ایُبرهه

 ثانوی حکم دارد امکان -شافعی حضرت جمله من- هم زمان یک فقهای رأی اتفاق

 شرایط یبرا پس. خودشان زمان در تشریعی حکم یک اجرایی کیفیت با مرتبط باشد

 .بود نخواهد حّجت دیگر،

م: که بینیدمی پس
ّ
 در ماع،اج و سّنت و کتاب: یعنی اسالمی حکم منابع ترینمسل

 آن دیگر است، «ثانوی» یا «حکومتی» یا «منسوخ» چون حکمشان اوقات، بعضی

 یکدیگر از احکام از دسته دو این تشخیص کیفیت اّما. بود نخواهد حّجت حکم

 راوانف تبّحر به احتیاج و است دشوار و سخت بسیار کاری بود؟ خواهد ممکن چگونه

                                                                 
 فوص بودن، ناسخ آن نه؟ یا باشد قرآن ناسخ تواندمی حدیث: که دارد وجود عنوان این به اصول در بحثی -* 1

 و تغییر قابل و است تشریعی احکام تطبیق جزئیات که است احادیث در موجود حکومتی احکام همان موقت

 .غیر ال و باشد داشته کارُبرد باید قرآن خصوص در فقط منسوخ و ناسخ گرنه،
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 جزوه اجتهاد

  و دارد
 
 را کاماح دسته دو این بدهید تشخیص که سپارمنمی شما به را کار این مطلقا

 معنی این به «ثانویه: »گوئیممی وقتی که دهم تذّکر نیز را نکته این البته. ]یکدیگر از

 میحک از و ایمکرده تعطیل را اولیه حکمی بخصوص شرایط و مورد آن در که نیست

  بلکه. ایمکرده استفاده ثانویه
 
 چون .ندارد وجود اولیه حکمی زمینه این در اساسا

 [.روندمی بکار زمینه دو در و هستند مندبهره مختلف مسّمای از اسم دو این

 به نسبت لفظی سّنت من دیدگاه از: که دهم تذکر نیز را نکته این سّنت مورد در

 نیز کم مقدار همان اّما است، کم بسیار آن موارد چه اگر و. است فرع عملی سّنت

 .است ترقوی بسیار حّجت، در

 حاظل از که است سیره کتب عملی، سّنت برداشت منبع: که شودمی گفته او به

 زا فراوان قسمت نظرشان از الواقعفی و دارند فراوان ایرادات آن به محّدثین روایی،

 .ندارند ببخشد حجیت که درست اسنادی سیره، مطالب

 بمطال تواندمی شخص سیره، در مطالعه مّدتی از بعد اّما. دانممی را این: گویندمی

: رایب است مطمئن طریق تنها این، و. )دهد تشخیص یکدیگر از را تنادرس و درست

 ّنتس اسناد، از صرفنظر: دیگر و( هم تاریخ حوادث و اشخاص درست نسبی معرفت

 .لفظی سّنت برای است چهارچوب و مبنا هم و است محکمتر هم عملی،

 زا نرسم، رأیی به ایشان مشرب از یا -س- شافعی حضرت نّص  از که مواردی در پس

 جتهادا و مستقیم استنباط به یعنی) کنممی حکم استخراج اجماع و سّنت و کتاب

 -س- شافعی حضرت از نصی که باشد اینگونه تشخیصم اگر اّما(. پردازممی آزاد

، چون. کنممی ترک را نّص  آن دیگر است سنت و کتاب مخالف
 
 را رأیی آن اخذ اوال

  و 1دانممی ادبیبی
 
 م کسی که اندنپذیرفته هم -س- شافعی حضرت خود: ثانیا

 
 طلقا

                                                                 
 -ص- اللهرسول قول ترک رأی، آن از تبعیت اما است -س- شافعی حضرت از پیروی چه اگر رأی آن اخذ چون  1

 .دراد آمیزفاجعه ُبعدی چه ادبیبی که است معلوم و است خداوند یفرموده یا
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د
ّ
 ارضتع سّنت یا کتاب با اگر مرا آرای که اندگفته همواره بلکه باشد ایشان ُمقل

 تابک با همدرجه را ایشان آرای که کسانی بر اندکرده نفرین و بیاندازید دور داشت

 ریبق چیزی شاید حّتی: که آیدمی پیش گاهی که است جهت این از. شمارد سّنت و

 چهی در اّما. پذیرمنمی دانم،می متعارض سّنت و کتاب با چون را فقهاء «اّتفاق» به

 چندانکه باشد، مهّم  و همه احتیاج مورد هم مگر کنم،نمی اعالم را رأیم موردی،

ُتُموَن » آنانکه بر قرآن نفری مشمول را، نگفتن
 
  َما یک

َ
َزل ن 

َ
 از ذرح با و) بدانم «الله ا

(. -امهگفت زندان از پیش سالهای که توضیحی با- جدید مذهب یک پیدایش امکان

 رتحض رأی با چه اگر تیمم، یا طالق مثال   خصوص در را خودم آراء که است بنابراین و

 هازمینه آن در که زیرا. امکرده اعالم دارد، تعارض هافق غالب یا -س- شافعی

 .امکرده تعارض استنباط

؛ من -گفتم که همانگونه- پس
 
 تا م،انکرده بررسی را مسائل درصد هفتاد چون اوال

  را رأیی
 
  و کنم استنباط سّنت و کتاب از مستقیما

 
د ّرق،تف از پرهیز بخاطر: ثانیا

ّ
 مقل

 .هستم

 این تواقعی: هستید من پیرو و تابع که اموری در شما تکلیف اّما من، تکلیف از این

 موازین، و مسائل بعضی و دارد تبیین به احتیاج زمانی هر در خدا دین که است

. 1*نیست خداوند، یپسندیده و مطلوب تبعیت قابل زمان، آن خاص تبییناتبی

 نظر این از. است ناپذیراجتناب امری غیرالهی و الهی ادیان یهمه در «مرجعیت»

 دچار تطبیق، و عمل در شاید اّما اندداده تشخیص را قضیه درست تشیع اهل

 .باشند شده اشتباهاتی

                                                                 
- محدوده از برنامه و محکم گرفتن و است؛ نامحدود بشری، مسائل و حوادث: »که بارهاین در هابار قبال   -*  1

 نیز و ایم؛داشته فراوان بحث «دارد نیاز شرایط، هر مناسب اجتهاد» به -دیگر مرجع هر یا اسالمی، سّنت و کتاب

 .است االمراولی شورای «تفّرق» به هااجتهاد نشدن منتهی عامل: که باره این در
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 پیرو باید صّحت، به اطمینان از پس باشم، داشته خاص رأیی من، که صورتی در پس

 غیر مالحظات بخاطر نه باشید، داشته صفا و صدق پیروی این در و باشید آن

 امبوده نگران همیشه من این، بر عالوه. ]نکنید «ُبت» مرا الحذر الحذر اّما. خدایی

 .بیافزاید زده تفرقه اّمت دردهای بر دردی طریق آن از و کند مذهبی ایجاد آراءم که

 زا یکی اگر[ )است همین امنکرده جمع را خاّصم آراء تاکنون- اینکه اساسی عامل و

 در هبلک کند، تخطئه را خود رأی، آن بخاطر نباید داد، تشخیص غلط را من رأی شما

 اعالم آن با تفرق از پرهیز همان بخاطر باز اّما. نکند پیروی بخصوص مورد آن

ه،ا با و سنجیده و حکیمانه اسلوبی با بلکه. نکند نیز تبلیغات و مخالفت
ّ
 مخالفتش دل

 مردم سؤاالت پاسخ در ولی. شود روشن آن، ُسقم یا صّحت بحث، با تا برساند من به را

 من ءآرا امین ناقل باید آنان، با برخورد و( خواهندمی مرا رأی قرآنکه مکتب پیروان): 

 ورزیده خیانت «امانت انتقال» امر در اینصورت غیر در که چرا؟. خود نه باشید،

 با شما رابطه به نسبت برخورد، کیفیت و من رأی دانستن نادرست قضیه این. است

 از پرهیز برای] کرد مخالفت اظهار نباید یعنی. است صادق نیز «شوری» و «هیأت»

 اگر د،رسان مسؤولین به را خود رأی باید[ نامه در] شده تعیین طریق از بلکه[ تفّرق

 رفِص  به را «آراء» نباید بنابراین. است جائز نیز جمعی غیر امور در تبعیت عدم چه

. هیأت چه شوری، رأی چه من، رأی چه کرد، تحقیر و توهین آن، دانستن نادرست

 یچه اجماع، مادون گفتم که همانگونه چون] کرد اصالح آنرا طریقش، از باید بلکه

 زنی امت علمای اّتفاق،» حّتی. هستند نسبی حّجت همه نیست، ُمطلق حّجِت  چیز

 .[است نسبی حّجت
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 تفاوت حکم، قضاء و فتوی
 بر مبتنی قاضی، برای قضاء و حکومت، برای حکم،: فتوی و قضاء و حکم تفاوت -1

 حکمی جهت این از پس،. است حتمی و معلوم آن در مسأله صورت. است واقعیات

 ّماا( باشد آن بطالن موجب اشتباه، مانند عاملی مگر) تغییر بدون و قطعی است

 ویفت باشد شرایط این اگر: شودمی صادر قطعی غیر و مفروض ایزمینه در فتوای

 .داشت خواهد وجود دیگری فتوای نه، اگر و است، آن

 نه آن با. تفاوت هیچ بدون است غسل و وضوء چون هازمینه تمامی در: تیّمم -4

 ها،زمینه تمام در خالصه... و نماز هر برای آن تجدید نه است؛ الزم نماز یاعاده

 .است غسل و وضوء جانشین تیمم

 نماز جمعه
 داده شعار مسجد در دارد، وجود شرع خالف موارد خطبه در چون: جمعه نماز -5

 از سؤاالت پاسخ بر مبتنی سه هر] دارد وجود نیز هاخطبه از پیش سخنران شود،می

[ تقیه تقی نوار بحث و برادران از ایعده با دیداری در بحث و سعدی کاک طرف

 .«حکم» نه است «فتوی» رأی این و. است شرعی حرام آن به رفتن پس،

 چند بحث تفسیری
 رپس -الف: داشت وجود نیز تفسیری بحث چند مختلف، مباحث تناسب به -6

 سایر همچنین] آمد نخواهد بحساب او «اهل» نباشد، انسان مسیرهم اگر انسان

 ساببح شخص «اهل» باز نباشد هم مسیرهم اگر زن اّما[. انسان زن استثناء به اقربا

 آیه دو دادن قرار هم کنار از جمله، من و قرآن، متعّدد آیات از را نکته این. آمد خواهد

 د،شونمی کشتی سوار نوح با نوح پسر که آنگاه: هود یسوره در: فهمید توانمی
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هُ  ُنوُح ایْـ: »فرماید خداوند یَس  ِانَّ
َ
ِلَک  ِمن   ل ه 

َ
هُ  ا   ِانَّ

 
یُر  َعَمل

َ
 یسوره در و...«. َصاِلح   غ

َجینْـ: »فرمایدمی لوط قوم هالک خصوص در اعراف ن 
َ
ا

َ
هُ  وَ  ُه اف

َ
ل ه 

َ
َتهُ  ا

َ
َرا ام 

َّ
 ...«.ِاال

 این] آیدمی بحساب لوط اهل جزء همچنان مسیربودن،ناهم وجود با لوط زن یعنی

 پسر حالکیه در[. فهمید توانمی -است تکلف «منقطع» بر آن عمل که -استثناء از را

ت به نیست نوح اهل قرآن، تصریح به نوح
ّ
 ودنب نادرست اینجا از. مسیریهم عدم عل

 دانندمی خارج آن از را «المؤمنین اّمهات» که اهل، خصوص در تشیع اهل تفسیر

 .شودمی دانسته

 یرهسو در شوری به مربوطه آیه خصوص در تفسیری مطلب، تناسب نه اینجا از -ب

 شینجان پیامبر است تصور قابل چگونه آن به توّجه با اینکه و کندمی مطرح شوی

 ردودم باید قرآن با تعارض بخاطر را وارده روایات اینکه و باشد؟ کرده تعیین را خود

ِذیَن . »دانست
َّ
َتَجاُبوا َوال ِهم اس  اُموا وَ  ِلَرب 

َ
ق

َ
َة  ا ََ لو  ُرُهم وَ  الصَّ م 

َ
ََ  ا وری 

ُ
ا وَ  َبیَنُهم   ش  ِممَّ

َناُهم  
 
ِفُقوَن  َرَزق  این اب یعنی. هستند رّب  یاستجابه تفسیر امر، سه اّول، یوهله در «ین 

 اقانف آمدن مضارع و اقامه، فعل آمدن ماضی بعد. کندمی پیدا تحّقق استجابه سه،

 . است چیز دو مهم، خیلی ینکته اّما. دارد ارزشمندی و عمیق اشارات چه نیز
 
: اوال

 نآ نقش و اهمیت میزان ینشانه که است اسمیه یجمله شوری، به مربوط یجمله

  و. باشدمی
 
 اّولیه و اساسی رکن دو بعنوان همواره قرآن در زکاة و صالة: ثانیا

 به دو، این میان در شوری گرفتن قرار اینجا در و. اندگرفته قرار کنارهم مسلمانی

 هب استثنایی اهتمام این به توجه با. بخشدمی ایالعاده فوق ارزش و اهمیت شوری

 ،آن مفهوم که شود صادر پیامبر زبان از دستوری: است تصّور قابل آیات شوری،

 از کیی به قضیه همین تناسب به باز -ج! باشد شوری تعطیل و جانشین انتخاب

یَها یا: »مائده سوره 54 آیه. پردازندمی صحابه شأن به مربوط آیات
َ
ذیَن  ا

َّ
َمُنوا ال ََ  

 َمن   ا

َتدَّ  م   یر 
ُ
ک َف  ِدیِنِه  َعن   ِمن  َسو 

َ
م   اللهُ  یأِتی ف

ُهم   ِبَقو  وَنهُ  و یِحبُّ ة   یِحبُّ
َّ
ِذل

َ
ی ا

َ
مِ  َعل مؤ 

 
ة   نیَن ال

ِعزَّ
َ
 ا
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ی
َ
کاِفریَن  َعل

 
 ای هستند دودسته قرآنی هایوعید و هاوعده که دانست باید...« ال

 عمران آل یسوره 7۲ آیه در مثال   مشروط، و تعلیقی یا و هستند قطعی و تنجیزی

ل»
ُ
ِذیَن  ق

َّ
ل

 
  ل

 
ُبوَن  َکَفُروا

َ
ل ُروَن  َسُتغ 

َ
ش ی َوُتح 

َ
َم  ِإل ُبوَن ...«. »َجَهنَّ

َ
ل  وعیدهای جزء «َسُتغ 

َزُم » همانگونه. است تنجیزی ُع  َسیه   نیز هااین امثال و قمر سوره 45 یآیه...« الَجم 

 میحت و قطعی هستند، تعلیقی قرآنی، وعیدهای مابقی اّما. هستند هاتنجیزی از

 هم و هاوعید هم جزء آیه این. هستند گونههمین نیز هاوعده. نیستند التحقیق

  و است قرآن تنجیزی هایوعده
 
. دکن پیدا خارجی ماصدق و یابد تحقیق باید حتما

 بسیار هفاصل به -ص- پیامبر زمان از بعد باید تحّقق این «سوف» یکلمه به باتوجه و

 آن تحّقق ِمصداق و آمد؛ پیش ارتداد قضیه -ص- پیامبر وفات از بعد. باشد نزدیک

  نیز وعده
 
 ابلهمق به مرتّدین بسا و بودند الهی دین حامل که باشند 1*صحابه باید حتما

 .پرداختند

 نیز را نحل سوره 7۲5 یآیه از بخشی اجمالی بسیار سخنان، از قسمتی در -د

ُع » دادند، توضیح َک  َسِبیِل  ِإِلی اد  َمةِ  َرب 
 
ِحک

 
ةِ  ِبال

َ
ِعظ َمو 

 
َحَسَنةِ  َوال

 
ُهم ال

 
تِ  َوَجاِدل

َّ
 ِهی یِبال

َسُن  ح 
َ
 الذهن،خالی ساده، انسانهای که است کسانی دعوت بخصوص حکمت،...« أ

 حد که است کسانی مخصوص حسنه موعظه اّما. هستند عصیان بدون و عناد،بی
 
 ودا

 اخالقی ایرادات بعضی لذا و اند،شده عنادآور معاصی دچار اّما دارند را صفات همان

 د،باش شده لجاج و عناد دچار بالفعل، و عمال   که است کسی به مربوط جدال. دارند

 خطاب و دعوت خصوص در را اعتراضات و ایرادات بعضی نباشد، الذهنخالی یعنی

 آن ثیرتأ بواسطه پذیرش امکان مادام. کرد ُحسن با جدال باید باری. باشد داشته آن

                                                                 
 -تاس مجمع از تعبیری که- قوم تعبیر با آن از و است -ص- پیامبر جانشین حکومت مقصود، الواقع،فی -*   1

 است، شده داده نسبت مردم یهمه به «بودن ملوک:... »مائده سوره ۲7 یآیه در که همانگونه. است شده یاد

 ...« 
 
ُکُروا

 
َمَة  اذ ِه  ِنع 

ّ
م   الل

ُ
یک

َ
  َعل

 
  ِإذ

َ
م   َجَعل

ُ
نِبیاء ِفیک

َ
م أ

ُ
ک

َ
ا َوَجَعل وک 

ُ
ل  .ستا بوده ملک نفرشان یک حالیکه در...« مُّ



 
 

74 

 

 جزوه اجتهاد

 غیر در چون. باشد نشده معاند و جدلی کامال   فرد باشد، متصّور احسن به جدال

 » دهد،می دست از را خویش مطرحیت نیز جدال اینصورت،
َ

وا َوال
ُ
  ُتَجاِدل

َ
ل ه 

َ
ِکَتاِب  أ

 
 ال

 
َّ

ِتی ِإال
َّ
َسُن  ِهی ِبال ح 

َ
  أ

َّ
ِذیَن  ِإال

َّ
ُموا ال

َ
ُهم   َظل  در و[. عنکبوت یسوره 46 آیه...« ]ِمن 

 چهارم دسته این با جنگ و درگیری به کار دارد امکان حّتی شرایط، وجود صورت

 .شود کشیده

 قسم خوردن شرعی
 و باشد، نداشته شرعی خوردنقسم قصد انسان مادام محاوره و گفتن سخن در -1

 هایمقس از است بهتر کند، استفاده تأکید و کالم تکیه و معارفه برای فقط آن از

 جان به خودم، جان به: مانند قسمهایی] شرعی قسمهای تا شود استفاده ُعرفی

 ...[و خودتان

 تکلیف در خصوص زندانیان هم مسیر
ی بصورت توانممی: مسیر هم زندانیان خصوص در -8

ّ
ف: بگویم ُکل

ّ
 از اعدف به مکل

ت اّما هستیم، آنان فرزندان و زنان به رسیدگی و زندانی،
ّ
 ،بیرون از نابلدی بعل

 .باشد باید چگونه تکلیف این اجرای کیفیت دانمنمی

 مالقات در زندان با کاک احمد
 : گفتند مالقات برای بخصوص ایعّده رفتن مورد در -9

 
 اگر هک کردممی فکر سابقا

 اینک اّما. بود خواهد ظلم و تبعیض بیایند مالقات برای سایرین از بیشتر نفری چند

 فرین چند اگر که امشده متوجه و امبردهپی سایرین بر افراد بعضی تأثیر به که

 وضع رأیم شد، خواهد منتقل نیز بدیگران آن مثبت اثرات انشاءالله شوند متحّول

 دو و شوری، از و هیأت، از چندنفری مالقات هر در. داشت امکان اگر بنابراین. شد
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 وصمخص ساعت سه دو تا باشندداشته حضور حاضر، جمع این مانند دیگر، نفر سه

 .گردد مطرح آنان با مطالب و مسائل بعضی و باشد آنان

 اطالق لقب سید به اشخاص
 هب کماکان گفتند شد پرسیده خصوص این در: اشخاص به سید لقب اطالق -77

 نآ با غلط، هایفرهنگ اصالح برای اسالم اّما. ندارم باور هاواژه این کاربرد درستی

 این ابربن. پردازدمی هاآن حذف به تدریجی- بلکه. کنندنمی قانونی و خشک مقابله

 نه جهت، مانبه کنم استفاده شاید هاآن امثال و آیةالله ال،مه سید، از اوقات ایپاره

  اینکه
 
 کسانی اب خطاب در فقط. باشم داشته باور کاربردشان بودن مشروع به حقیقتا

 .برممی بکار آنرا باشند، داشته باور کاربردش و القاب این به که

 اسقاط حمل
  «حمل اسقاط» مورد در -77

 
 که وقتی یعنی] طبیعی شرایط در: گفتند مجددا

 را آن از بعد اّما. است آنجایز اسقاط روز ۲7 از پیش تا[ نکند تهدید را مادر خطری

 آن اسقاط معصیت شود، افزوده جنین ُعمر به که نسبت بهر و. دانمنمی جائز دیگر

 .یابدمی افزایش نیز

 قرار استفاده مورد مختلف، موارد حسب به احادیث، این ها،بحث مجموعه در -7۲

 :گرفتند

 بار چندین...« قلبک استفِت » -الف

، تعیش کاّنک لدنیاک کن -ب 
 
  تموت کاّنک الِخرتک کن و ابدا

 
 .غدا

  االحد من لک خیر رجال   تهدی الن -ج
 
 [هافی وما الدنیا ِمن: یا] ذهبا
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 مباحث اخالقی
 و ریشه در که آنچه کنم رسم را اخالق یشجره بخواهم اگر: اخالقی مباحث -71

 موجب و حیات یمایه. بناست سنگ ایمان. است «ایمان» گیرد،می قرار اساس

 نکردن تلقی سطحی و سرسری یزمینه در] است «تقوی» درخت، آن ماندنزنده

 و نامیه قدرت و[. کندمی تأکید آن پراهمیت بسیار و دهدمی تذّکراتی تقوی

 .است «محّبت» درخت، آن یرشددهنده

  الّدین هل: فرمایدمی که بجاست بسیار صادق حضرت فرمایش آن
ّ
 الُحّب؟ اال

 بحث نآ دهندمی تذکر] دارد آثار و ارکان و مبانی تقوی امگفته نیز قبال   که همانگونه

 خدمت تقوی، اثر ترینمهم که امگفته آنجا در و[ مهماست بسیار نامه در موجود

 است، اخالق خدمت خدمت، از مقصود: که بیافزایم نیز را این اینجا در. است

 یک اینکه نه. باشد آن محرک و دخیل، آن در اخالقی عوامل و روحیات که خدمتی

  امر
 
 ردمو و مقصود عمل ذات ظاهری انجام تنها یعنی. باشد مکانیکی و عملی صرفا

 .باشد نظر

 ابتدا در داشتند، بیان مطالبی نیز، بار این «قلب و نفس و ذهن» مبحث تکمیل در

 ذهن نیروی سه از هرکدام : گفتند بعد و جستند استناد...« لدنیاک کن» حدیث به

 هاآن از یک هیچ به نباید کنند، رشد باهم باشند، رشد مسیر در باید نفس و قلب و

وی این کرد کاری باید. کرد توّجهیبی
ُ
 عقل رتعبی پس. شوند قوی و باشند هم با ق

 و بجا وقتی[ است ذهن تالشهای یثمره تریننهایی و عالیترین: عقل] سلیم

 یگاه عقل. باشند آمده جلو نیز نفس و قلب ذهن، رشد همراه: که است پسندیده

 این هب یا این. رودمی اشتباه به اّما کندمی نظر اظهار هازمینه بعضی در آیدمی پیش

 ظرن اظهار مانند] است نداشته کافی و الزم فعالیت زمینه آن در ذهن که است خاطر
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 قلب که خاطر این به یا و ،[جانبههمه کافی مطالعاتبی فیزیکی امر یک زمینه در

 طبیعی خواست یا و ندارد، بخصوص زمینه آن در ذهن یاری برای را الزم عواطف

 بر محاک باید که است عقل سالم، شخصیت یک در حال بهر اّما. نیست فّعال نفس،

. ستا ذهن تالش حاصل تریننهایی عقل گفتیم که همانگونه. باشد قلب و نفس

 آیدمی پیش گاهی. نفس و است قلب فعل نیست ذهن فعل دیگر «ُبغض و حّب » اّما

 مناسب و درست اینتیجه به تواندنمی ذهن ای،قضیه مختلف جوانب بخاطر که

 خود ایدب. ُجست استمداد -باشد سلیم که بشرطی- قلب از باید لحظات آن در برسد

 :که کرد ارزیابی بعد و خدا؛ پیشگاه در کرد تصّور قیامت روز در را

 کدام در و شد خواهد راضی کند مشاهده حالت و فعل کدام با را انسان خداوند،

 هب بسیار. است «قلبک استفِت » مصداق همان این خشمگین؟ و ناراضی موقعیت

 ودبخودخ نفس که، گویندمی. کنندمی توّجه آن، مصالح به توّجه و قلب تزکیه رعایت

  گرسنگی هنگام در. دارد حرکت خویش نیازمندیهای تأمین مسیر در
 
 را اراده قطعا

 کندیم پیدا زیادی یا کم شکوفایی ها،نیاز تناسب به ذهن... و کندمی ارضا به وادار

 و نشود، کار آن روی اگر که است قلب اّما...[. و هاخواندندرس ها،تجربه مسیر در]

 عقل چه اگر واقع در و. است نشده ادا حّقش و سهمش نپردازد، آن تربیت به اراده

 تر«شێرێن خۆێن» ُخدا نزد در است ترمحبوب قلب اّما باشد، حاکم است قرار

 تقابلم تأثیر و تعامل یدرباره هم توضیحاتی) عقل سالمت برای نیرومند ومددکاری

 و سالمت بنابراین(. شد داده یکدیگر، با مجموعه دو قوای یا و نفس، و قلب و ذهن

 .ندکمی گرم و فّعال آدم، در را الهی عواطف و محّبت که است آن صفابودِن  با و تزکیه

 


