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ریصاحب کب ریاللپوروال صاحب و انجن نیخدمت محترم  

 بسم هللا الرحمن الرحیم
برادر گرانقدر، محترم اللپوروال صاحب با کمال معذرت از تأخیر در پرداختن به سوالهای مطرح شده توسط شما 

 فوق العاده وقت، که امروز هم به یک شکلی، خود را مجبور به اداء این مکلفیت نمودم. بزرگوار به نسبت ضیقی 
برادر بزرگوار، در بین علماء واقعی جهان اسالم معمول است، که خود را طالب العلم الدین یعنی متعلم علم الدین 

ن به حیث دانشمند شئون اسالمی، لقب مینامند. من که من به درجه شاگرد شاگران آنها رسیده نمیتوانم، خطاب نمودن م
 بسیار باالتر از دانش من، برای من است.

 به هر حال، پاسخهای مختصر به سؤاالت جناب شما: 
تا جائیکه به من معلوم است، کلمه درود در فارسی قدیم به جای سالم دادن به کار برده میشد، که با آمدن دین مبارک  

دعای سالمتی از طرف هللا و همچنان اظهار سالمتی و امنیت از طرف سالم دهنده  اسالم، کلمه سالم که در عین وقت
به طرف سالم شونده میباشد. به همین خاطر است، که حضرت پیغمبر صلی هللا علیه و سلم فرموده اند، كه به كافر 

و امثالهم مشكلى ندارد(، اما  سالم را ابتداء نكنید) البته شروع مصافحه با كلمه صبح به خیر یا روز به خیر یا مرحبا
اگر کافر سالم بدهد، نظر به حکم قرآن شریف، گفتن سالم یا بهتر از آن یعنی همراه با رحمة هللا گفتن جائز بلکه الزم 

 است.
درود شریف هم همان فرستادن صلوة و السالم برای حضرت پیغمبر صلی هللا علیه و سلم طبق فرمان الهی میباشد، که 

در قدم اول برای خود فرستنده صلواة میرسد. اینکه بعضیها به لینین درود میفرستادند، از آنها پرسیده شود، فایده آن 
که شما که نه به معنویات باور داشتید یا دارید و نه به ثواب و عقاب، هدفتان از فرستادن سالم بر مرده چی بوده است. 

میگویند، شاید بیشتر به خاطر گریز و دوری از کلمه سالم، که اصل  اینکه آنها بر یکدیگر بجای سالم درود میگفتند یا
عربی و اسالمی دارد بوده باشد. اگر مسلمانی نافهمیده چنین کاری نماید، فکر نکنم، گنهکار شود، مگر دوری دوامدار 

 .و قصدی، از عادات اسالمی، از مکروهاتیست، که یک مسلمان باید متوجه آن باشد، تا گنگهار نشود
گفتن علیه السالم بر حضرت علی کرم هللا وجهه یا کدام مسلمان دیگر شرعا مجاز میباشد، منتها علماء توصیه نموده 

اند، تنها مختص ساختن یکنفر به غیر از پیغمبران به آن، باید عادت نباشد. از طرف دیگر حضرت علی کرم هللا 
چنانکه حضرت ابوبکرو عمر و دختران آنها و حضرت  وجهه از آل حضرت پیغمبر صلی هللا علیه وسلم میباشد،

عثمان رضی هللا عنهم نیز از زمره اهل بیت پیغمبر صلی هللا علیه وسلم میباشند. که در خواندن صلوة یا درود شریف 
الم بر حضرت پیغمبر صلی هللا علیه وسلم، به ایشان نیز، صلواة فرستاده میشود. در اخیر التحیات هم )السالم علینا"س

 بر خودما" و علی عبادهللا الصالحین "وبر بندگان نیکوکار هللا"( میخوانیم.
اینكه یكتعدادى با حضرت عمر فاروق رضى هللا دشمنى شدید دارند، علت بزرگ آن شاید آن باشد، که در وقت آنجناب 

. گذشته ازآنکه آنها غیر رضی هللا عنه، اسالم به ملک شان رسید و این نوعی از  تشکری و اظهار سپاس شان باشد
از شش صحابی کرام، همه دیگر را گمراه میخوانند، که رب العالمین خودشانرا هدایت نماید. علت دیگر بغض 

مخصوص شان با آنجباب رضی هللا عنه، حتما به همین خاطر باید باشد، که حضرت پیغمبر صلی هللا علیه و سلم 
گذر نماید، شیطان از ترس، از آن راه، کوچه خود را بدل نموده گریز  فرموده اند، که در راهی که عمر رضی هللا

 مینماید. سالمت و سرفراز باشید
 

 آقای محترم انجنیر صاحب قیس کبیر، بسیار نازکدلی نشان ندهید. 
گر همین حاال که من این سطور را مینویسم، هللا متعال خبر است، که چقدر فشار باالی خود آورده ام و چند کار دی
 زندگی خود را قربان نموده ام. منتها در راه خیر پشیمان نیستم، اگر این فوق العاده اندک قربانی را قبول نمایم.
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جان برادر، در تبصره قبل الذکر، در قدم اول، اگر دقت نموده باشید، قید هفه اخیر و قید اوضاع جاری کشور ذکر 
له خوبی در مورد مادر یا کدام موضوع دیگر نوشته باشد، اتومات شده است، یعنی اگر کسی در همان روزها کدام مقا

 مستثنی میشود.
ثانیا اینکه من به مقاله کسی کاری ندارم، در صورتیکه، کدام امانت بزرگ عام در خطر نیافتد یا اینکه کسی به قسمی  

ریت، هفته قبل تر ازآن، روی یک مقاله مرا به آن دعوت ننماید. البته بعد از لزوم دید خودم، به توکل هللا متعال. کانک
خوب، مستند و علمی یک دانشمند و نویسنده بزرگوار و محترم که ایشان هم به گفته شما، بدون شک با خون دل و 

زحمت و تحقیق دو مقاله پرمحتوی نوشتند، یک نویسنده محترم، بدون بورد و آورد و تول و ترازو، فتوا صادر نمود، 
ی و اکادمیک نیست. مثلی که در جان کسی کدام لباس جدید و فیشنی دیده شود و گل باالی وی پرتاب که این مقاله علم

 گردد. 
بعد از چند روز رد و بدل شدن تبصره ها، جناب رفیق مخفی که سر دعوا را باز کرده بود، خودش ختم مباحثه را 

نده محترم دیگر اینجا انالین شد و من واقعا تا حال اعالن نمود. تا اینکه دو سه روز بعد آن، کدام مقالهء همان نویس
 آنرا مطالعه ننموده ام و این الحمدهلل، طبعا مربوط به خودم میباشد. 

درینجا اگر آن جناب رفیق مخفی شما )که فهمیدن هویت ایشان خود شما، به کدام طرف مباحثه احتمالی با ایشان، 
ا طرف بحث با ایشان نمیباشید(، اگر تقریبا نام گرفته، چند نفر را به اعتبار بسیار بلندی نمیداشته باشد، چون شم

خواندن مقاله مذکور دعوت نمیکردند، هیچ الزم دیده نمیشد، که به ایشان طوری فهمانده شود، که قصه از چه قرار 
 است؟

ترامی تاقی شده میتواند، مسئله احترام اگر مطرح شود، اول که همان آدرس دادن به خواننده های معین، یکنوع بی اح 
با آنهم اگر بنده آنوقت قصد کدام بی احترامی میداشت، مینوشتم که از روباه شاهد خواستند، دم)ب( خود را پیش کرد. 

 مگر این کار نکردم.
مهمتر از آن اگر برای جناب شما واقعا مسئله احترام مطرح است، باید نشر کلمات رکیک مثل احمق و خائن و امثال 

راکه بیشتر کشیدن کوفت دل است، تا فاکتهای قابل قبول، در قسمت یک بخش عمده جامعه خودتان، درین دریچه آن 
باید، چانس نشر نمیافتند. عالوتا اگر کسی واقعا خون دل بخورد، باید بر مبنای واقعیت بنویسد، نه شایعات و 

 پروپاگندهای تاکتیکی را. 
م قابل یاد آوری میدانم، که در یک پورتالیکه میخواهد ملی باشد و در خدمت چون این مسائل مطرح شدند، این را ه

ملت، از استعمال کلماتیکه در زمان رژیم های منفور و قاتل ملت، شکل شعارهای سمبولیک دولتی آن رژیمها، برای 
 رت گیرد.ازبین بردن مخالفین آنها، بی آزرمانه مورد استعمال قرار میگرفتند، باید جدا خود داری صو

سخن اخیر برای فعال، آیا این کلماتی که فعال، برای درج به این صفحه فرستاده میشوند، اگر نوشته نیستند، پس چی 
 هستند؟ اینکه مهم اند یا نه، باشد در جایش.

چانس نشر  باز هم خانهءتان آباد، که با وجودیکه قرار قرائن، شاید اکثر آنها به مزاقتان برابر هم نبوده اند، درینجا
 یافته اند. 

 همین ها را هم اگر نشر نمیکرید، من هیچ توقعی نداشته و نخواهم داشت.
 

 سالمت و کامگار باشید
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