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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  َبیِتِه الطَّ

ات  ردیم  ه این آیه از آیدرباره این آیه بح  می به اینجا رسثثثیدیم  ه د وبو رویجما در مباح  بیان تبحث  
ال »، چیز بد نباید ترویج شثثود سثثدن بد نباید جهر به سثثدن بد ایتیم این جهر چرا اسثثت حرمت ترویج سثو 

ُه اْلَجْهَر  چون جهر از مقوله ترویج اسثثت جهر ریر از فثثرت التعلیم  1«وِ  ِمَن اْلَقْوِل ِإاَلُّ َمْن ُظِلَم ِبالسثثُُّ  ُیِحُبُّ الَلُّ
ُه اْلَجْهَر »جهر یعنی بین مردم داد زدن این  ؛اسثت وِ  ِمَن اْلَقْوِل  الَلُّ اسثت من القول ملل آیه نهی از اشاعه  «ِبالسثُُّ

یَ  » ؛فحشثثا ْن َتشثثِ
َ
وَن أ ِذیَن ُیِحُبُّ ِذیَن ِفي  اْلَیاِحشثثَ ُ ِإَنُّ اَلُّ ِلیٌم  اَلُّ

َ
 اآلناین را قبًَل بح   ردیم و  2«آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أ

ُه اْلَجْهَر »بحلمان در  وِ   ال ُیِحُبُّ الَلُّ  درباره»مستلنی منه، مستلنی منه یک ایتیم اینجا مسثتلنی داریم و  .«ِبالسثُُّ

ال ُیِحُبُّ » بعد بحلمان به اینجا رسثید  ه آیا این افل چیست  ما برا  اینهه بح  مستلنی منه را 3«ِإاَلُّ َمْن ُظِلَم 
ُه اْلَجْهَر  وِ   الَلُّ ُه اْلَجْهَر ال یُ »تنقیح  نیم به اینجا رسیدیم  ه حتی مستلنی آن هم پیدا  نیم ما یک  را« ِبالُسُّ  ِحُبُّ الَلُّ

وِ   آشهارا ایته شود ایتیم این نوعی از ترویج است آشهارا  ردن سدن  خدا دوست ندارد سدن بد داریم« ِبالُسُّ

ُه اْلَجْهَر » بد مگر از برا   سثثی  ه مولوم واق  بشثثود ایتیم این اول ببینیم ما دایره مسثثتلنا منه ما  ال ُیِحُبُّ الَلُّ
وِ   َلم فرمت ا  اسثت افثالت با چیسثت افثل چیست قاعده در اسَلم چیست  قاعده در اسچه دایره «ِبالسثُُّ
است  قاعده حاال ما اول ببینیم  هاانساناسثت یا قاعده در اسَلم حَلل بودن آبرو و نام و مال و جان  هاانسثان

قاعده چیسثت  آیا قاعده این اسثت  ه جان و مال و عره هر  ب برا  دیگر  مباا است افاله االباحه بعد 
مؤمن دمش مباا نیست عره او مباا نیست مال او اال من ثبت خروجه از این افثل بالدلیل ملًَل فره  نید 

طور  اسثت قاعده  یا قاعده عهب این است  نه قاعده حرمت هر چیز  است هر چیز  مباا نیسثت آیا این
حرام اسثثثت بر انسثثثان مگر اینهه دلیل بر جواز تصثثثرت در آن  ایتیم قاعده دلیل آوردیم دالیل متعدد  ایتیم 

ها مبتنی بر چیست بر اینهه شما خدا را مالک بدانی یا خدا را مالک ت اینقاعده حرمت تصثرت در اشثیا  اسث
ها  بین تمدن اسثثثَلمی اسثثثت و تمدن رربی خوب دقت  نید برمبنا  تمدن رربی اار نثدانید اینجا از تیاوت

بدواهیم حرت بزنیم االفثثل چه  اینهه دم و مال و عره همه حَلل اسثثت مگر اینهه ررقثثی اقت ثثا  ند ما 
 نیم جان و مال مردم را باید یک مصثلحت خواسثته برا  ما باشثد اار نباشد  ه به جهنم همان ملل پشه حیظ 

ها آن  نند واقعًا مبتنی بر فلسثثثیهها میاین اآلن ند این  ار   ه آمریها می اآلنملثل مگب همثان  ثار   ه 
خواهد باشثد مگر آن بشر   ه خودشان باشند یا به شهلی اسثت از این اسثت  ه بشثر حرمت ندارد هر  ه می
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عدد بشثثود و اال اسثثت عدم حرمت اسثثت این درسثثت اسثثت یا اینهه االفثثل هو ها آن منیعتی از آن بشثثر برا 
خدا را ما باید جد  بگیریم  الحرمه ایتیم  ه ما معتقدیم این جهان خدا دارد و خدا مالک است این مالک بودن

ْرِه ُمْلُك  َلهُ »
َ
َماَواِت َواْأ این آیات را بعد بروید بح   نید شما این را واقعًا تبدیل به یک مقاله  نید این  «4السثَُّ

ها تعارت هم ندارد چون اثر علمی ها  ما هر دام قابل تبدیل به چیسثثت  به یک پرو ه علمی اسثثت و اینبح 
طور مسثلله مالهیت از یک سو و ملهیت از سو  دیگر هم مالک است هم ملک مالک همین شثودبر آن بار می

ترین قواعد عقَلیی این اسثثت  ه  سثثی  ه چیز  را اسثثت چرا مالک اسثثت  چون آفریننده اسثثت و از بدیهی
 بانیآفریند، مال او اسثثت خوب در مباح  اقتصثثاد  هم این قاعده را تصثثریح  ردیم  ه یهی از مسثثازد میمی

ی است وقت چیزهمهآفریند ملک او اسثت خدا مالک مالهیت آفرینندای اسثت آفرینش  سثی  ه چیز  را می
توانید بدون اذن مالک در ملک و تصثثرت  نید نه اسثثت حتی مالک نیب شثثما، شثثما می چیزهمهخدا مالک 

یم در این تصثرت در آن ملک دیگر ایتیم حتی این بدنی  ه خدا به ما عطا  رده است ملک او  است ما حق ندار
لوات ها امیرالمؤمنین ف، بدن من ملک خدا است نه ایناولیطریقبهملک هر تصرفی  ه بدواهیم بهنیم دیگران 

ه»فرمایند: الله تعالی علیه در آن بیان بلندشثثان می قوا الَلُّ هم مسثثلولون حتی عن الب بَلدهو  عبادهفی  اتُّ قاع و فأنُّ
مالهی دارد شثثما حق ندارید هر تصثثرفی  ه  اینجاشثثود چرا مسثثلولیت دارد معلوم میمسثثلولیت دارد  5«البهائم

ه»دلت بدواد در آن بهنید  قوا الَلُّ هم مسثلولون بَلدهو  عبادهفی  اتُّ بَلد خدا سثرزمین خدا این  وه و دشت  6«فأنُّ
ید به اذن مالک باشد آسمان و جنگل همه جا شما حق ندارید هر تصرفی  ه دلت بدواهد بهنی مالک دارد و با

این تصثرت لذا افثاله الحرمه ما ایتیم افثل مهمی اسثت و این ریر از افثثالت افل برائت است این حا م بر 
اید: فرماوید رف  ما ال یعلمون و اینجا نعلم، ما ال یعلمون نیست  ه خود خدا میافثالت برائت اسثت چون می

ماواِت ما  َلهُ » ْرِه َو ما  ِفي السثثَُّ
َ
هم مالک اشثثیا  اسثثت هم مالک انیب اسثثت هم مالک اعیان اسثثت  7«ِفي اْأ

خَلفثثه پب افثثل این اسثثت  ه آبرو  دیگران هر موجود  هر بشثثر  چه  افر چه مؤمن چه مسثثلمان چه 

بالدلیل باید بدانیم از این افل چه چیزهایی   ریرمسثلمان چه شثیعه چه سثنی این افثل این اسثت اال ما خر 
مان در چیسثت  در آن ما خر  بالدلیل اسثت ایتیم اولین عنوان خار  از این افالت خار  شثده لذا حاال بحل

الحرمه همان مولوم اسثت شثهایت مولوم بر ظالم حق دارد مولوم در آن ه بر او ظلم واق  شده اینجا چه  ند  
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اوید بر او شده میظلمی  ه  دایرهچون بحلمان در ایتارها اسثت اینجا در مقام بیان تعد   ند بر آن ظالم در آن 
 تو بد  تو ظالمی تو ظلم  رد  تو بد  رد  سدن آشهار هم بگوید بجا است و اشهال ندارد.

 

ُه اْلَجْهَر » وِ  ِمَن اْلَقْوِل ِإاَلُّ َمْن ُظِلَم  ال ُیِحُبُّ الَلُّ اما اال من ظلم این اولین عنوان مستلنی است از بیان «  8ِبالسثُُّ
 ه ممنوع است و از ایتار بد نسبت به دیگر   ه تجاوز و تصرت در عره او ترویجی سثو  از ترویج شی  بد 

شود منتها این افالت حرمت در آبرو  دیگر است تصرت در آبرو  او است  ه افالت حرمت در او جار  می
اینجثا اسثثثتلنا شثثثده اسثثثت مولوم در آن ظلمی  ه به او شثثثده حق دارد  ه فریاد بزند حق دارد ترویج  ند از 

 ومیت خود و دادخواهی  ند این اولین بحلی است  ه قبًَل بح   ردیم.مول
 عنوان دوم تقبیح ظلم ظالم در ظلم علنی 
حاال حتی اار شثثثما مولوم آن ظالم نباشثثثید اما یک ظالمی ظلم  رده ظلم آن هم علنی اسثثثت ظلم مدیی  

ُه اْلَجْهَر »از  نیسثت ظلم علنی ظالم این تقبیح ظلم ظالم اار ظلم علنی باشثد این مسثتلنا وِ  بِ  ال ُیِحُبُّ الَلُّ  « 9الُسُّ
است اینجا  سی جهرا بگوید در روزنامه بنویسد تو  رسانه اینجا خیلی از احهام بیان ترویجی مربوط به رسانه 

 نیم خوب دقت  نید چون رسثثانه خود یک مقوله مربوط به شثثود منتها چرا ما بح  فقه رسثثانه اینجا نمیمی
 نیم بعد  ه این داریم بحث  احهثام فرهنگی خرد را بح  می اآلننثه فرهنث  خرد مثا  فرهنث   َلن اسثثثت

 ها  مربوطشود بح  رسانه از مقولهرسثد تازه بح  فرهن   َلنمان شروع میفرهن  فرد  خرد به پایان می
انه قابل اثبات رساوییم چرا فقه  َلن. ولی از این بح  بع ی از تهالیف فقه آییم میبه فقه  َلن است حاال می

هم حق ندارد هر چیز  را ترویج  ند هر چیز   ه تصرت در مال و جان دیگران باشد اسثت فقه رسثانه، رسانه 
اوییم  ه مورد دوم ظلم ظالم اسثثت در رسثثانه حق ندارد آن را انجام بدهد مگر این موارد اسثثتلنایی  ه داریم می

 د:اویحاال به آن اشاره  ردیم ازجمله فره  نید ح رت نوا می حاال این هم آیات قرآن داللت بر این دارد  ه
ي َدَعوتُت َقوتِمي َلیتثل» اَل َربِّ ِإنِّ ار اٗ  قثَ َما َدَعوتُتُهمت ِلَتغتِیَر َلُهمت َجَعُلوْٓا »فرماید: تثا آنجثا  ه می 10«اٗ  َوَنهثَ ي ُ لَّ ِإنِّ َو

وتْا  َتغتشثثَ ِبَعُهمت ِفيٓ َ اَذاِنِهمت َوۡسثثت فثثَِ
َ
ِتهتَبارأ َتهتَبُروْا ۡسثثت وْا َوۡسثثت را فثثَ

َ
ي ُثمَّ  اٗ  ِثَیاَبُهمت َوأ ها  ار این 11«اٗ  ِجَهار َدَعوتُتُهمت ِإنِّ

اوید من  ار خَلفشثان را جهرا ایتم خَلت اسثت قبول نهردن سرا ایتم.... خب پب جهر اند میخَلت  رده
را جهرا ها آن اوید من این خَلتهی میاسثت این جهر به چه اسثت  خَلفی است  ه ظالم  رده است پیامبر ال
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شود جهر  رد دیگر به خَلت یک ظالمی  ه ظلمش چیست  ظلم شثود، میمورد نهی قرار دادم چون معلوم می
او علنی اسثثت روایت هم داریم حاال این را برا  نمونه چون این روایت قبًَل ندواندیم مرحوم فثثدو  به سثثبب 

َ  ِبَذْنِب  ِإنَّ «  ه فرمود قال امیرالمؤمنین علیه السثثَلم:  ندفثثحیح از امام فثثاد  روایت می ُب َاْلَعامَّ َه اَل ُیَعذِّ َاللَّ
َذا َعِمَلِت َاْلَد  ِِ ُ ، َف ْن َتْعَلَم َاْلَعامَّ

َ
ًا ِمْن َرْیِر أ ُ  ِباْلُمْنَهِر ِسرُّ ِ  ِإَذا َعِمَلِت َاْلَدافَّ ُ  َاْلُمْنَهَر ِجَهارًا َفَلْم ُتغَ َاْلَدافثَّ ْر َذلِ افَّ َك یِّ

ِه  یَقاِن َاْلُعُقوَبَ  ِمَن َاللَّ َتْوَجَب َاْلَیِر ُ  ِاسثْ هرحال حا مان و افحاب قدرت فرماید  ه خواص  ه خب بهمی 12»َاْلَعامَّ
سثیاسثی از ابرز نمونه این خاص اسثت اار خواص  ه فثاحبان قدرت سثیاسی از ابرز مصادیق آن هستند اار 

اهی انها آن ها، ند به اناه آنجهرا مرتهب اناهی شثوند اار سرا مرتهب اناه بشوند خداوند مردم را عقاب نمی
ودشثثان مسثثلول از اناه خودشثثان هسثثتند و اار عقابی هم بهند خدا، همان مرتهبان اناه را عقاب اند خ رده

شثثثوند اینجا خدا  متعال همه مردم را  ند اما اار خواص جهرا مرتهب اناه شثثثوند، مرتهب خَلت جهر  می
را از ها آن ی از منهر نهنند ورا نهها آن را نگیرند وها آن یعنی عثامثه را یعنی عثامه مردم را اار عامه مردم جلو 

 ند یعنی چه یعنی در آنجایی  ه ظلم ظالم علنی شثثثد اینجا  ثار خَلت بازندارند خدا این عامه را هم عقاب می
مردم مهلف هستند  ه در برابر این ظلم علنی بایستند یعنی علنًا بایستند اینجا دیگر مدییانه نیست باید بایستند 

شثثود باید در برابر این ظلم علنی ایجاد مان   نند و نهی  نند و ردع  نند پب معلوم می یعنی علنل باید بایسثثتند
ُ  َاْلُمْنَهَر ِجَهارًا َفَلْم  فرماید:در برابر ظلم ظثالم اار ظثالم ظلمش علنی بود در این روایت می َذا َعِمَلِت َاْلَدافثثثَّ ِِ َف

  ُ ْر َذِلَك َاْلَعامَّ تغییر دهند این را و این ظلم جهار  را، چون ظلم جهار  اسثثثت تغییر آن یعنی عامه نیایند  »13ُتَغیِّ
هِ چنین شثد تواند ریر جهار  باشثد اار اینتواند باشثد نمیهم جهار  می یَقاِن َاْلُعُقوَبَ  ِمَن َاللَّ  »14ِاْسَتْوَجَب َاْلَیِر

وانید تدر وسائل الشیعه می یعنی سثهوت به ظلم جهر  ظلم علنی ظالمان در جامعه جایز نیسثت این روایت را
 1حدی   4پیدا  نید الباب االمر و النهی باب 

 
 .......سؤال یهی از مستمعین

وقتی بایسثتیم یعنی چه یعنی   ارت رل  اسثت  ارت بد اسثت این است. خب این جهر بسو  است دیگر 
د اسثثثت باید چه بگوییم این ب   یعنیچهاوید فلم تغیر ذلک تغییر یعنی چرا بثاید جلو  آن بایسثثثتیم تغییر، می

بشثود باید خوب بشود یعنی باید اعَلم  نیم دیگر این است معنی آن این، این از مدلول التزامی مدلول التزامی لم 
به ذنب جهار  ذنب جهار  را اار بدواهیم تغییر بدهیم با خانه نشثثسثثتن  ه  ارددبرمیتغیر ذلک. ذلک به چه 
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سثتن یا یواشهی حرت زدن ذنب جهار  را از بین ببرید، ذنب جهار  است باید توانید شثما با در خانه نشثنمی
محسثو  یا یک آدم بدصثوفثی عامه باید این  ار را  طوربهعامه مردم همه باید این  ار را بهند نگیت یک نیر 

 اش اینیشثثثود جهر به سثثثو  مدلول التزامبهنثد آن بدواهد این  ار را بهند یعنی چه یعنی همه با هم و این می
 است تصریح به جهر به سو .

 
 ......سؤال یهی از مستمعین

عنی باید جهر به سو  ی اویندمیما  ه بحلمان در باب ق ثا نیسثت  ه بگوییم ادله اثبات جرم چیست وقتی 

و مهشوت باشد یا ظلمی باشد  ه ال یشک فی انه ظلم   معلوم بشثود حاال چه دادااه بگوید یا اینهه ظلم معلوم
اوید  ه جرم علنی این دیگر دادااه ایم قوانین حقوقی هم این را میاین احتیثا  بثه داداثاه نثدارد همیشثثثه ایته

خورد در روز روشثثثن جلو  مردم را ایرد و میخواهد علنی طرت دارد در روز روشثثثن مال مردم را دارد مینمی
خواهد چیز   ه همه خواهد  ه این جرم علنی دادااه نمی ند این دیگر دادااه نمیمیها آن ایر  ازایرد زورمی
ایم بابا این آقایی  ه رفت تو  خیابان پاسثثثداران علنًا و جهرا سثثثه تا ال یشثثثک فیه لذا ما ااهی ایته اویندمی

چه   ه ارفتید ببرید سثثِر دار اینتقیم وقتیخواهد این را مسثثنیرو  انتوامی را زیر ارفت این افثثًَل دادااه نمی
خواهد  ه خواهد فق  اجرا میخواهثد جرم علنی  ه دادااه نمیحرت رلطی اسثثثت مگر هر چیز  داداثاه می

تواند خودش اجرا  ند اجرا به دست قاقی است بابا یک  سی اجرایش به دسثت حا م است البته هر سی نمی
فرو  رده اسثت در شثهم یک  سی آقا بیاید این را دادااهی  نیم آقا اول رفته جلو  چشثم مردم ارفته چاقو و 

 نید آخر  حهم خدا را اجرا  نید ما خیلی از مطالبمان ها چیسثت شما میباز شثما و یل بگیرید این مسثدره
ر بینیم حد بر یک انسان دارفتاریم ها. در روایت داریم جایز نیسثت  سثی شثیاعت  ند در حد، روایتش را می

 شود ند و واسطه میشثود حد شثرعی بعد طرت بیاید ادعا  علم و اجتهاد هم مییک دادااه شثرعی ثابت می
چین آدمی  ه  ه حد خدا اجرا نشثثود این چه جور فقاهتی اسثثت شثثماها یاد ارفتید  چه جور فقیه اسثثت هم

 حهم حا م یجوز الشیاع  بعد  ند  تعارت نداریم ما با  سی. بله قبل از اجرا  حد قبل ازشثیاعت فی حد می
از حهم حثا م ال تجوز الشثثثیثاعث  بعد از حهم حا م یعنی تعطیل حدود الله و تعطیل حدود الله از ا بر  بائر 

این مطالب واقثثح اسثثت  ه باید ایت ها آن اسثثت و هر  سثثی چنین  ار   ند فاسثثد اسثثت تعارت هم نداریم
 نید  این را از  جا چه شثثثما برا  جرم علنی و یل تعیین می خواهثد یعنیهثا را جرم علنی  ثه داداثاه نمیاین

درآوردیثد  از  جثا  شثثثرع درآوردید از  دام  یسثثثه نامربوط این حرت درآمده  چرا ملتزم به احهام شثثثرعی 
ها حقو  مزخرفشان را دارند  نند رربیشوید خب ما فقه خودمان را داریم حهم خودمان را داریم رل  مینمی

ایتیم حهم خدا باید بر سثثر همین اسثثت مگر با ر یم شثثاه اختَلت بر سثثر چه بود  میها آن ان باخب ما حرفم
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خواهد جرم علنی است طرت در علن، روز روشن در برابر اجرا شثود حهم خدا این است، جرم علنی دادااه نمی
علنًا آمدن بعد هم شما آن را در آید ها چشثم  سثی  ه افًَل  ار  به  ار او نداشته در  نار خیابان ایستاده میده

بینند یعنی چه دادااه  آن هم و یل بگیرد تازه و یلش هم مدعی شما بشود دهید همه مردم میتلویزیون نشان می
شثثوند همیشثثه همه شثثما در این دنیا برا  ما مدعی  نید  ه دیگران مدعی شثثما میخوب همین  ارها را می

را این  ارها خَلت اسثثت آدم را ارفتید آمده مردم را ترور  رده در مع عام  نید خب نهنید این  ارها درسثثت می
خواهید ببریدش چند روز اطَلعات نگه دارید اشثثهالی ندارد اما دادااه ا  را  شثثته ارفتیدش خب بله میعده

قابل شثثبهه ها باید معلوم بشثثود دادااه برا  آن موارد  اسثثت  ه شثثبهه در  ار باشثثد طور چیزها اینندارد این
خواهد یمین خواهد بینه میمطرا  ردن باشثد امهان داشثته باشثد حق باشثد امهان داشثته باشد  ه شاهد می

ن  ه بله این خودش بینه  چهخواهد این شثاهد بینه و یمین برا  می هسثت  مال شی  ریر بین است نه شی  َبیِّ
 هرحال ما را انداختی داخل این بح است این چه حرفی است به

 
 ........سؤال یهی از مستمعین

 
مگر من ایتم رسثثانه من عره نهردم رسثثانه بله اار بر مبنا  شثثایعه  سثثی را دسثثتگیر  ردند این ال عبرة 

  بالشایع 
 ...........سؤال یهی از مستمعین

م  ه م فهمیدیاوید ما از فیلنثه آقثا مثا  ار  به فیلم نداریم  ه این همه آدم آنجا بوده نه یک نیر نه دو نیر می
این در برابر مردم انجثام ارفتثه نه اینهه خود فیلم دلیل حرت ما اسثثثت  ه، دلیل حرت ما  ه فیلم نیسثثثت دلیل 
حرت ما علنی بودن این جرم اسثت جرم وقتی جرم علنی مشهود در مَل  عام است این یعنی چه آخر دادااه من 

 ار  ند قاقی فق  در اینجا  ارش چه است فق  چهخواهد  ار  ند قاقثی میخواهد چهفهمم دادااه مینمی
اجرا  حهم اسثثثت نثه ق ثثثاوت فق  اجرا  حهم  سثثثی حق ندارد بر او حهم حد اجرا  ند بگوید  ه چون 

شوم نه باید برد پیش قاقی و اینجا قاقی حهم جرمش جرم مشهود است پب من خودم مستقیم وارد عمل می
شثود بیدود است، یک روز معطل  ردن و شثاهد و بینه و و یل نه نمی  ند اما تشثهیل دادااهبه اجرا  حد می

خَلت شثرع اسثت مگر اینهه با یک وجه و دلیل شثرعی باشثد بله مگر اینهه ملًَل مصلحتی در معطل  ردنش 
باشد یهی از مصلحت ملًَل این است  ه شر ایش را پیدا  نیم اطَلعات از آن بگیریم بله اما اار  اَرت تمام شده 

 خورد خب مرخصش  نخورد افًَل به درد نیب  شیدن نمیاشد  ه به دردت نمیب
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 ...........سؤال یهی از مستمعین
 ند آدم دیوانه  ه طور رانندای می ند خوب عقل دارد  ه اینقثدر قشثثثنث  رانندای میاین  سثثثی  ثه این

د آدم عاقل اسثثت دیگر این هم از چیزها  ها را زد چرا خودش را نزطور رانندای  ند خب چرا اینتواند ایننمی
 معلوم است و مهشوت  ه آدم عاقل بوده است

 ...........ایت  ه یک  سیمی
 

 سؤال یهی از مستمعین............
 

آید اینجا آره آن هم  ثار خَلفی اسثثثت همین اسثثثت دیگر وقتی آقایان رربی وقتی سثثثر یک جانی پیش می
شوند بشرها  مولوم حق دفاع دارد اما ود بشر جنایتهاران  َلن همه میش ند این میحقو  بشثرشثان ال می

ها یک تشثثر  بزند این اوید  ه عره شثثود خدمت شثثما  ه در یک جنگلی به یهی از اینآن شثثعر عربی می
 شود ظلم ا برمی

ت قتل امرٍئ یا ملًَل ظلم امرئ فی راب  این جریم  ال تقتل  قعَّ
 ها نورفیاما و قتل شعب  امل  مسلل  

یعنی اار یک  سثی بیاید همه مردم را بهشد این باید دادااه تشهیل شود اما اار یک دانه از خودشان در یک 
شود شود آن بی اره  ه آن را ترسانده میجنگلی تب  ند یک  سی  ار  به آن  رده باشد و ترسیده باشد این می

ها را  نند همه خونیزند به هم به یک  شثثور حمله میرشثثود انسثثان مولوم  ه دنیا را میتروریسثثت این هم می
  نند چرا چون یک  سی به یک  سی اخم  ردهمباا می

 اوید:خوانم  ه میشعر معروت است  ه می
ت قتل امرٍئ   قعَّ

 ننثد ))جریمثه ال تقتل   همه آن جنگل را هثا خیثه شثثثد و مرد دنیثا را زیرورو میاار یثک  سثثثی از این
ها نور، باید برود دادااه و یل باید بگیرد افًَل نباید معلوم فی مسللهو قتل شعب  امل    این، سثوزاند اما ))می

 شود  ه آیا مستحق  شته شدن بوده یا نه ما تند  نیم بحلمان را
عناوین دیگر  هم بود  ه بح   ردیم ایتیم در مورد قاعده الزام قاعده الزام هم از جاهایی اسثثت  ه اسثثتلنا 

ُه اْلَجْهَر »ین  ند امی وِ   ال ُیِحُبُّ الَلُّ دانند آبرو ها فحش دادن را حق مییعنی اار فره  نید اار رربی « 15ِبالسثثثُُّ
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تواند آبرو  هر  ب را آزاد  بیان آدم وقتی روزنامه دسثثتش اسثثت خبر دسثثتش اسثثت می اویندمیریدتن را 
ها آن ا   هرا بریزیم ما به همان قاعدهها آن این آزاد  بیان اسثثت پب ما حق داریم آبرو  اویندها میآن بریزد

  نیم نه با خودماناین قاعده را عمل میها آن  نند باعمل می
 

اویند اار  سی فحش بدهد خودشثان قائل نیسثتند به اینهه آبرو و عره حرمت دارد لذا میها آن حاال  ه
طور  اسثثثت به اول و اویند آزاد  بیان حاال  ه اینل الله علیه و آله و سثثثلم به من میبه رسثثثول ا رم ما فثثث

  ند این هم بح  امروز.شود فحش داد چون قاعده الزام حهم میآخرشان می
 َفَمِن اْعَتَد  َعَلْیُهْم َفاْعَتُدوا َعَلْیهِ »قثانون مقثابلثه به ملل یک قانون دیگر  اسثثثت این هم بحلش را  ردیم  

و ایتیم این قانون اعتد  یعنی اعتد  به ملل یعنی آنهه در شثرای  عاد  حرام است  16«ِبِمْلِل َما اْعَتَد  َعَلْیُهْم 
 توانیم بزنیم بهتا هم می 10با بمب اتم زدند به ما ما با بمب اتم ها آن ها این  ار را  ردند اارنشثثود اار آحَلل می

اتم حرام اسثت با بمب اتم  سثی را از بین بردن حرام اسثت  ار حرامی است این  توانیم بزنیم بمبو بله میها آن
 ها احهامها را باید خوب بیهمید ایناین  ار را نسبت به ما انجام دادند اینها آن شود اارحرام برا  ما حَلل می

 ها هم باید خوب بیهمند.فقهی ما است رربی
اْعَتُد » َد  َعَلْیُهْم فثَ  اعتدوا یعنی همان ظلم همان اعتدایی  ه اار 17«وا َعَلْیِه ِبِمْلِل َما اْعَتَد  َعَلْیُهْم َفَمِن اْعتثَ

ا این را  نیم م نیم ما این را جرم حساب میتوانستیم بهنیم ما این را اعتد  حساب مینهرده بودند ما نمیها آن
داشتن  سی بشهند آن حرمت را برا  او نگهدانیم این هم بدش را  ردیم ولی ایتیم حرمتی را اار حق خود نمی

این ظلم به بشثریت اسثت یک  سثی آدم  شثته این حرمت را نسثبت به یک نیب بشثر  نگه نداشته و تو این 
 .دار  این خَلت عدل استحرمت را برا  خودش نگه

د بمب اتم مب اتم زدنزنیم ب ردند باید انجام داد شیمیایی زدند شیمیایی میها آن آن چیز   ه نباید بشود اار
یم قاعده شیم خر شتند خر می شثیم ااو  شثتند ااو میزنیم آدم  شثتند آدم میمی اش این  شیم تعارت ندار

خواهیم وارد افثثل بحلش بشثثویم ما فق  داریم اسثثت قاعده درسثثتی هم هسثثت این قاعده فطر  اسثثت نمی

آمدند عره شود  ه به ما ازنور ایتار  جنایتی ها آن عناوین مستلنا است یعنی  نیم این ازعناوین را مطرا می
 توانیم همین دروگ را در حقاند به دروگ ما را متهم  ردند به یک چیز  ما هم میدر حق مثا  ردنثد دروگ ایتثه

ما را متهم ها آن دانیم اما ااردانیم تهمت زدن را جایز نمیبگوییم حرت این اسثثثت مثا دروگ را جثایز نمیهثا آن
توانیم متهمشان  نیم همین است، این است دیپلماسی درست اسَلمی دیپلماسی این است خب د ما هم می ردن
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بعد هم ایتیم  افر حربی  افر   ه در جن  است  افر یعنی چه   افر حربی یعنی جان و مال و خون و عره 
توانیم آن  ار   ه در ذا میدانثد خثب یعنی خون و جان مال او هم حرمت ندارد، ال حرم  له. لمثا را مبثاا می

هایی  ه در شرای  عاد  نباید بزنیم آن حرمتی  ه از آبرو  او باید حیظ  نیم اار آمد با ما جن  یعنی آن حرت
دهد ما افثالت السثلم هسثتیم افثالت الصلح هستیم افالت العدل هستیم با  رد جان ما را دارد هدت قرار می

ود شرسثان را نمیدانیم به  سثی نباید آسثیبی برسثد اماظالم آسثیبمی سثی جن  نداریم و جن  را هم حرام 
 نند از یک حهومت ظالم آن مردم حرمت ندارند تعارت ندارد برایش حرمثت قائل شثثثد مردمی  ه حمایت می

ها حاال مگر اینهه ُمسثثلم باشثثند آن حرت دیگر  اسثثت اار مسثثلمان نباشثثد خودشثثان دارند به حا م پول این
دهند بعد ما بگویم نه ما با به او می چیزهمه نند دهند انتدابش میدهند قدرت به آن میلیثات میدهنثد مثامی

ها  درسثثتی هسثثتید چرا اند ما باهمان ها هم  ار داریم خب اار شثثما آدممردم آمریها  ار  نداریم رل   رده
  نند حهم واحد امرش را اطاعت می هثایی بثایثد بثه  ار بیندازید ما ایتیم حا م با محهومانی  هآدم طوراین

اند دارند تعارت ندارد پب این ارتش مال  ی است ارتش آمریها از این چند میلیون سرباز آمریهایی از  جا آمده
دهد مسلول هستند مردم جن هسثتند یا ملک یا بشثر آمریها هستند  مردم آمریها در برابر آن ه آمریها انجام می

 تهبران هردو در جرم شثریک هستند مستهبران مجرم هستند قعیایی هم  ه تاب مسثلول هسثتند قثعیا و مسث
ِذیَن » نند را یار  میها آن  نند ورا اطاعت میها آن هستند و امرها آن َعَیاُ  ِللَّ اِر َفَیُقوُل ال ا وَن ِفي النَّ ِإْذ َیَتَحاجا َو

نتُ 
َ
ا َلُهْم َتَبًعا َفَهْل أ ا ُ نَّ َتْهَبُروا ِإنَّ اراسثْ َن النَّ یًبا مِّ ا َنصثِ ْغُنوَن َعنَّ َه َقْد َحَهَم ِِ م ما ا ُ لٌّ ِفیَها ِإنَّ اللَّ ِذیَن اْسَتْهَبُروا ِإنَّ َقاَل الَّ

ْخَلْیُتُهَم  َوَقاَل » 18«َبْیَن اْلِعَبادِ 
َ
ُهْم َفأ َه َوَعَدُ ْم َوْعَد اْلَحِقُّ َوَوَعدُتُّ ْمُر ِإَنُّ الَلُّ

َ
ا ُقِ يَ اْأ ْیَطاُن َلَمُّ  19«الَشُّ

ي »اوید شثثثیطان  ه: اوید اول مییا نه آن جا  دیگر  ه شثثثیطان می ِإِنُّ ُهْم َو وقتی  ار از  ار تمام   20«َجاٌر َلُّ
اَل »اویثد: شثثثود میمی يقثَ َك  ِإِنُّ َه َرَبُّ اْلَعاَلِمیَن َبِريٌ  ِمنثْ َخاُت الَلُّ

َ
ي أ  اویندمی ند از او  سثثثی قبول نمی 21«ِإِنُّ

  اره تویی و  سانی هم  ه پیرو  تو را  ردند همان حهمشان حهم تو استهمه
 مورد ششم میسدان فی االره

 نند حاال یک میایتیم میسثثثدان فی االره، فسثثثاد فی االره یعنی  سثثثانی  ثه نوم عمومی را مدتل 
ها را من روشثثن  نم چون این مسثثلله مهمی اسثثت و ما ببینیم فسثثاد یعنی چه  هی فسثثادها  جزئی داریم این

اویم فسثاد فسثاد آیا فسثاد با قتل یهی است یا نه  با سرقت یهی است یا نه  چه سرقتی فساد است  حاال می
نیم  تا، خب اینهه حتی حد هم بر او جار  نمیاار یک  سثی آمد از یک مغازه یک چیز  برداشت و برد سرق

                                                           
 41. رافر 11
 22. ابراهیم 11
 41. انیال 20
 16. حشر 21
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ا  چیز  برداشت در حرز نیست  ه حاال شرای  اجرا  حد در شثود  سی از یک مغازهبه این شثهل تعزیر می
ُهْم َلَساِرُقوَن »ایتند: ها آن آن باشثد اما در یک جا خوب دقت  نید در مسثلله برادران یوسف وقتی به بعد  22«ِإَنُّ

ا َساِرِقیَن »ند: ها چه ایتاین ْرِه َوَما ُ َنُّ
َ
ا ِجْلَنا ِلُنْیِسَد ِفي اأ ِه َلَقْد َعِلْمُتم َمُّ  23«َقاُلوْا َتاللُّ

 
فساد »چه ایتند ها آن زده بودند این راتهمتها آن چرا ایتند لنیسد فی االره یعنی چرا آن سرقتی را  ه به

مال حا م است مال حا م یعنی مال همه مردم این  المال است بهدراز  به بیتچرا چون این دست« فی االره
شی این مرگ فرومرگ از یک تدم ند با سثرقت یک پرتقال از مغازه پرتقال فروشی یا سرقت چند تا تدمفر  می

 ند چون اخَلل به نوم عمومی اسثثثت یعنی اار حا م و را خوب دقت  نید چرا فسثثثاد فی االره فثثثد  می
اینجا جامعه امنیت ندارد اار بیهمند خانه حا م دزدزده دزد زدن به خانه حا م حا میت امنیت نداشثثته باشثثد 

مال ال ند تا دزد زدن به خانه من و شثما نه آنجا اار دزد اار آنجا حصثارش شهسته شد اار امنیت بیتفر  می
 ل جامعه  تالمال امنیتش یعنی امنیشثهسثته شثد اینها مسائل افلی است  ه باید معلوم بشود برا  همه بیت

یعنی تعد  به  ل جامعه و فسثثاد فی االره چون اخَلل به چیسثثت  اخَلل به ها آن مرا ز حا میتی تعد  به
امنیت عمومی اسثثت اخَلل به نوم عمومی اسثثت اخَلل به نوم عمومی فسثثاد اسثثت و لذا حاال اار  سثثی هم 

قانون را مدتل  رد این میسد است  نهشثت از خَلل ف ا  مجاز  نوم عمومی را به هم زد یعنی نوم جامعه و
حتی اار  سثی راهم نهشثته تشثر  هم به  سثی نزده سثیلی هم به  سثی نزده این میسثثد است چرا چون نوم 

 نند حرمت ندارند نه حرمت عمومی را مدتل  رده اسثثت میسثثدان فی االرقثثی  ه نوم عمومی را مدتل می
شثثود مسثثیر قانون  ه در بین مردم اجرا می چهله وسثثیجانی نه حرمت مالی هیچ حرمتی چون افثثل حرمت به

جریان پیدا  ند  سثثثی  ه تدلف از قانون را علنی  ند و در بین مردم تدلف از قانون را ترویج  ند مردم را وادار 
اار  سی  شود ولی  به اینهه تدلف  نند از قانون حاال یک وقتی با یک نیر با دو نیر این میسثد نمیچه ند به 

شود میسد چنین میسد  حرمت ندارد چرا چون  ه در نوم عمومی جامعه خلل ایجاد شثود این می  ار   ند
شود حرمت جان مردم نگه داشته می چهها با ها را شهسته است حرمتاو با اخَلل به نوم عمومی همه حرمت

نون با همین شثثثود  با همین قاحرمثت مال مردم حرمت عره مردم حرمت آبرو  مردم با چه نگه داشثثثته می
قانونی  ه باید در همه جا سثثرایت  ند اار  سثثی  ار   رد به حا میت قانون در جامعه فثثدمه بزند یعنی آن 

 شود این میسد است.خورد یک نیر و دو نیر نیست  ل قانونمند  جامعه مدتل می سی  ه فدمه می
 

                                                           
 13. یوسف 22
 14 همان:. 23
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 عنوان هیتم اهل بدعت هستند
اش را هم بیان خواهیم  رد  ه چرا ه نهته« الله الجهر بالسثثو ال یحب »اهل بدعت هم مسثثتلنا هسثثتند از 

ااهی واجب است ها آن جایز اسثت افشثا  معایبها آن چرا حرمت ندارند اهل بدعت یعنی اهل بدعت ریبت
از بدعت متوقف ها آن از بدعت و من ها آن در جهر ااهی واجب است اار ردعها آن تنها جایز اسثت بداویینه

شود و این حرمتی جایز میها آن هایی  ه مؤمنین در جامعه دارند ریبتها را ندارد حرمتشد این حرمتبر آن با
شثود ادامه بح  را انشاالله بعدًا پی  ه حرمت عره اسثت این حرمت عره برا  اهل بدعت نگه داشثته نمی

 ایریم.می
 علی محمد و آله و سلم اللهفلیو 


