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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

 ةن دیگرا، التتال، آبرو و جادر مالتصتتر   که در . بیان شتتدالحرمة بود ةدر موارد استتتایاا اا التتال بحث 
یعیی ما  ؛شتتتودمیالحل جارا ن ةاییجا التتتال . لذا در این تصتتتر اال ما خرج بالدلیل جارا استتت  الحرمتة

رار ق  مالش را مورد تصتتر یا آبرویش را بریزیم ماَلا شتت د دیگرا تصتتر  کییم، مال و آبروا در  خواهیممی
و لذا گفتیم مبتیی بر مالکی  خدا یک مطلب مهمی استت  که در  استت گفتیم این التتالة الحرمة عیلی  .دهیم

َماَواِ  َو » :شتتودمیالتترار بر روا آن قرآن کریم  ِه ُمْلُك الستتَّ ْرِض  َوِللَّ
َ
ِه َما ِفي » :دیفرمایمهم گاهی  .1«اْْل َوِللَّ

َماَواِ  َو  ْرِض  الستَّ
َ
َماَواِ  َو لَ » :گاهیو  2«َما ِفي اْْل ْرِض  ُه َما ِفي السَّ

َ
 َو »فرماید میهم چیین گاهی و  3«َما ِفي اْْل

َماَواِ  َو  ْرِض  َلُه َمْن ِفي الستتَّ
َ
گاهی َمِلکی  خداوند یعیی لتتاحب  وتمام این تعابیر، گاهی مالکی  خدا  .4«اْْل

 هم بدون تصر  در خودحق شد  گونهاینوقتی ؛ حال َملک اس  وخدا مالک کید. او را اثبا  میوالی  بودن 
 جارا کیید. ةالحلی ةالال دحق نداریوجود ندارد و اجااه خدا 

بگویید که من اختیار خودم را دارم، اا کجا؟ شتتتما اا کجا  خواهیدمیچگونه  هاغربی :ایمگفتهرا بحتث این 
؟ خود  خود  را آفریدا؟ تو که نه خود  با اراده خود  آمدا و نه با اراده ااشتتتدهخود   اختیارلتتتاحب

و نه با اراده خود  این گوشتت  و چشتتم  کار  کیدمیکار با اراده خود  دل تو نه  ؛روامیخود  اا این دنیا 
م با بدن  ه هااسلولاین  ؛هیچی چیز دس  تو نیس  .ی خراب شتود اا تو کارا ستاخته نیست قت، وکیدمی

 ، هر چه دارا مال دیگرا استت ،شتتودمیبا اراده خود  آن غذا هضتتم ن خورامیغذا را  ،کیدمیاراده تو کار ن
اا خود  دارا؟ را چه اختیاتو  ؟م و خودم هم اختیار خودم را دارمهست خودم من هستم، گوییمیچگونه  حال
را انسان حق تصر  در خود اگر اجااه خداا متعال نباشتد لذا  .اختیارش دست  اوست  بوده و مال خدا هااین

 .هم ندارد

                                                           
  71مائدة: 1.

َ
ْیإاا ِإْن أ ِه شتتَ َیَم ُقْل َفَمْن َیْمِلُك ِمَن اللَّ یُ  اْبُن َمْر َه ُهَو اْلَمستتِ ِذیَن َقاُلوا ِإنَّ اللَّ ْرِض َلَیْد َکَفَر الَّ

َ
ُه َو َمْن ِفي اْْل مَّ

ُ
َیَم َوأ یَ  اْبَن َمْر ْن ُیْهِلَك اْلَمستتِ

َ
َراَد أ

َماَواِ  َو  ِه ُمْلُك السَّ ُه َعَلی ُکلِّ َشيٍْء َقِدیر   َجِمیعاا َوِللَّ ْرِض َو َما َبْیَیُهَما َیْ ُلُق َما َیَشاُء َواللَّ
َ
 اْْل

ِإیَّ  737نستتتاء: 2. وُتوا اْلِکَتاَب ِمْن َقْبِلُکْم َو
ُ
ِذیَن أ ْیَیا الَّ ْرِض َو َلَیْد َولتتتَّ

َ
َماَواِ  َو َما ِفي اْْل ا ِفي الستتتَّ ِه متَ َه َو َوِللتَّ ُیوا اللَّ ِن اتَّ

َ
ِه َما ِفي اُکْم أ ِإْن َتْکُفُروا َفِإنَّ ِللَّ

ُه َغِیّیاا َحِمیداا  ْرِض َو َکاَن اللَّ
َ
َماَواِ  َو َما ِفي اْْل  السَّ

َماَواِ  َو َما ِفي 522بیرة: 3. َیة  َو اَل َنْوم  َلُه َما ِفي الستَّ ُخُذُه ستِ
ْ
وُم اَل َتأ ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَییُّ ْرِض  اللَّ

َ
ِذي َیْشَفُع ِعْیَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه َیْعَلُم َما َبْیَن  اْْل َمْن َذا الَّ

َماَواِ  َو  ُه السَّ ْیِدیِهْم َو َما َخْلَفُهْم َو اَل ُیِحیُطوَن ِبَشيٍْء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ُکْرِسیُّ
َ
ْرَض َو اَل َیُإوُدُه ِحْفُظُهَما َو ُهَو اْلَعِليُّ أ

َ
 اْلَعِظیُم  اْْل

ْرِض ُکلٌّ َلُه َقاِنُتوَن  52روم: .4
َ
َماَواِ  َو اْْل  َو َلُه َمْن ِفي السَّ
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 ؛خورده استت هم الحرمة استتتایاء  ةاین التتال وجود دارد. اما بحث شتتد که به الحرمتی ةچیین التتاللذا 
 ی به، کساس  ظالم ش د، ؟ گفتیم اولینانیتصر  کرد مگر چه کسی هاآندر  شودمیحرم  دارند ن هاانسان

مظلوم حق دارد اا  و آبروا او براا مظلوم حرم  ندارددیگر ظلم کید  دیگراکستتتی کته به  .ظلم کیتددیگرا 
 زندیعیی داد ب ببرد. اااا ظلمی که به او کرده اس در برابر ظالم دفاع کید، یا حق دارد آبروا ظالم را درخودش 

تو خود  آبروا  گویدمی؟ ریزامیچرا آبروا من را  گویدمیحاال یک کستتتی  .اندکردهبگویتد بته من ظلم  و
 حرم دیگر خود  را ری تی که ظلم کردا؛ اییجا آبروا ظالم در برابر مظلومی که آن ظلم به او شتتتده استتت  

 .ندارد

 یک وقتییک .حرم  ندارد جاهر به ظلمتظالم م کَلا  بیان شتتد، -ایمکردهاین را بحث  بااهمکه - مورد دوم
حق ندارد جز مظلوم کستتی  که در این لتتور  ظلمش ظلم متجاهر به این ظلم نیستت اما  کیدمیکستتی ظلم 

سإول یا م کیدمیقطع طریق  ماَلا  ؛کیدمیبه مردم ظلم  علیاا  و اما یک کسی جهر به ظلم دارد .دزبریرا  او آبروا
جاهر به ظلم هم تاین ظالم م .خوردمیرا مال مردم  علیاا و  جهراا  امااا متدیری  امور مردم استتت   ب شتتتییتک

 واجب خواهد شد. او جهراا و نهی اا میکر  معرو امربهیعیی  .شودمیحرمتش ساقط  و حرمتی ندارد

استتتایاء چهارم  .ام بود، الزمهم بما الزم بهم استت استتتایاء ستتوم استتتایاء قاعده الز همچیین مطرح شتتد که
افر حربی با مستتتلمین بجیگد. کگفتیم کافر حربی که  .استتتتایاء میجم کافر حربی بود ،بود مالبهمیابلهقتاعده 

یر ماحرم  مسلم را  کسی که یعیی  یعییم ه کیدمی جیگ .کیدمیجیگ  و محاربه یییعحربی  .له کرده اس  ا
دیگر در برابر این مال و جانی که اا ما تهدید . لذا دهدمیرا مورد تهتدیتد قرار  مستتتلمینمتال و جتان و عرض 

ان خودم شأنس ن اشتی که با هر البته نه -هر ست ن اشتی  توانیممیاییجا در  .حرم  ن واهد داشت  کیدمی
او دیگر حرمتی ندارد که ما ب واهیم در  ]را به کار ببریم.[ ایراکه اا باب حفظ حرم  او باشد  -ستااگار نباشد

ه آن بود کمفسد فی االرض مورد ششم  .نزنیمرا برابر حفظ حرم  او ست یی که موجب ری تن آبروا او باشد 
 آخرین مورد اهل بدع  بود. و را هم گفتیم

، استتت  ادخال ما لیس فی الدین فی الدین ؛هم به معیاابدع   ی خواندیم.روایاتاهتل بدع  هم مورد در 
 وجزئی اا دین شمردن که اا دین نیس ، یعیی تا دلیل  عیوانبهچیزا را به خدا و رسول نسب  دادن و چیزا را 

یی باشتتد اما ممکن استت  خود داللتش ظ ایرا حجتش قطعی باشتتد واقعاا حجتی که -، الحجةحج  قطعی 
لی الله ع ءمیوله افترا ااسیاد آن حکم به خداا متعال ، ابرما نشتود بر یک حکمی -دحجیتش باید قطعی باشت

یل قول خدا و رسول تبد ؛ اگربدع  در میابل سی  اس  .شودمیبدع  دیگر اگر تبدیل به عمل شد  که است 
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اهل بدع  که چیزا را به  لذا. شودمیبدع   راء علی الله تبدیل به عمل شداگر افت .اس به عمل شتد ستی  
 وجیگید  هانآباید با و ، حرم  ندارند کییدمیر جامعه ترویج دمطابق آن را بعد هم عملی  دهیدمیخدا نسب  

ی هاآنچرا باید آبروا  .را در جامعه ری   هاآنآبروا  شتودمیبه هر نحوا که  با آبرویشان  هاآن ایرا  ؟ را ر
تشتتیع  ترمدافعخودشتتان را اا همه  ؛کییدمیاا قدستتی  درستت   ااهالهبراا خودشتتان  کرده ودین را خراب 

 .دهیدمیبیش اا همه خودشان را مدافع دین نشان  و کییدمی

یکی اا اهل سی  درباره ماکی یا نجاس  اا  یک عراقی گویدمی ؛اس ی در اییجا مطرح یک داستتانی جالب
 لم تسالو عن انه حرام : خون مسر دختر رسول الله را ری تید اماگف نگاهی کرد و  او هم د.کر سؤالخون مشته 

ی تید للی الله علیه و آله و سلم خون مستر دختر رسول خدا  !حَلل و ان  تستالونی عن دم البعوضاو  ما ارا ر
 !یمرسیمن مشه اا من اا خو این حَلل اس  یا حرام، حاال نگفتید

ی اا خیلی فرعی و جزئ چیزیککه همه دین اا بین برود، اما نسب  به  اهمیتی ندارد هابعضیبراا گاهی  لذا
فرع اا فروع  یک و کستتی اگر اشتتتباهی کرد و غلطی کرد یعیی یعدونه،ال یفروع دین، بیول دنیا یییمون الدنیا و 

اییکه حاال کسی یک کار خَلفی  به خاطرکه دین خدا اا بین رف   کییدمی سترولدا قدرآندین را مایمال کرد، 
 در دین تیهابدع  گاهی  .دهدمیاا همان انحرافاتی اس  گاهی در دین رخ  این تیدیم فرع بر الل است . کرد
گاهی آن چیزا که مهم  را در دین وارد کید؛ خیر؛ ا را که خَل  دین باشدچیزیک واقعاا نیست  که انستان  این

یا باید  و هم وجود دارد متزاح کهدرحالی به جاا اهم قرار دهد. در میام رجحانبوده و در میابل اهم استتت  را 
به  حاال اهم مظیون االهمیة معلوم باشتتتد اهمی  نهاستتت   یاهممیظور البته  .ن را نگه دارد یا آن را نگه داردای

م هم که تزاح داندمیاهم نیس ، دیگر اییکه  ،بهّر یِ اما او یُ ؛ این اهم اس  گویدمیخب او  شتکل دیگرا اس .
 .وجود دارد

وجود دارد، اما خب دول   هاییخَل در جامعه گاهی حکومتی خود ماستتت ؛ و این اا مستتتائل اجتماعی 
که جلوا  شتتتودمیدایر  براا او امر ؛ لذاقدرتش محدود استتت  و را بگیرد هاخَل جلوا همته این  توانتدمین

 یدتوان داشتت  با . اگر، چون توانش را ندارداا آن خَل  مهم چشتتم بشوشتتد موقتاا و  فعَلا خَل  اهم را بگیرد و 
که  هاییاین .اتفاق بیافتد و به سراغ مهم برودکه توان ندارد؛ یا اییکه این اهم را رها کید  اما جلوا همه را بگیرد

شتتتما  امااییجا چگونه استتت ، آنجا چگونه استتت .  ببین در این نظام :گوییدمی ،کیید گیراخرده خواهیتدمی
وعی ناین مملک  مملکتی بود که همه  وقتییک ؟کیدمی که این نظام استتتَلم را در این مملک  میاده گوییدمین

در همین قم سییماهاا  رفتیدمی هرکجارستمی بود،  خانهفاحشتهب ش عظیم اا تهران  ؛رایج بودآن فحشتا در 
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مرحوم آقاا گلشایگانی  آیدمی میاد کردنتدمیمراجع خیلی خیلی تَلش  .فستتتاد کییتده بودو فتاستتتد  ،مفستتتد
 ا ببیدند.ر خانهشتترابیک در ایَلم توانستتتید آقاا کافی رف  ]با کمک[ که کرد  باهمتیتعالی علیه  اللهرضتتوان

را  کشتتور این دول  استتَلمی آمده ستتراستتر را ببیدیم، حاال خانهشتترابجشتتن گرفتید که ما موفق شتتدیم یک 
ر شاید ده نف گشتتیدمی سترتاماهمه ایران را اا اگر نداشتتیم،  خوانقرآندر این کشتور ما است .  کرده خوانقرآن

 ؛مکیینمیحتی علما را هم استتتایاء  وجود نداشتت . قرآن را درستت  ب وانید اا عالم و غیر عالمبتواند آدمی که 
 شده میدا حاال یک وضعی . اماحی  نبود، یک چیین وضعیتی داشتیمقرائتش ل داشتتیم که مرجع تیلید وعالم 

 و سالهشانزدهمانزده  هااجواناین  دوردس در روستتاها روستاهاا یا  هاکوچهمسکوچهد در رویمیاست  که 
 هستید. با قرآن آشیا و گاهی کمتر حافظ قرآن، قارا قرآن

نی و این در این گرا ؛اندکرده نامثب فیط براا راهشیمایی اربعین  میلیونیکبیش اا  گف میحتاال دیشتتتب 
اا  اهاین .شودمیتا روا اربعین دو سه میلیون آدم  نده اس  حتماا ما به اربعین حاال هیوا هم دو هفته !مشکَل 

برکا  این انیَلب اس ، این انیَلبی که این هیجان عمومی را به وجود آورده اس . حاال چید تا جوان جاهل را 
 هاینانباید  کیدمی گونهاینو مردش  کیدمی وراطاینکمی  ماَلا  ا تهران یا فَلن جا و آن انشهاخیاباندر  ماَلا 

 قَلا اکمک کیید که  ؛ حالاس  داشتهنگه. الل اسَلم را براا شما قرار دادرا در میابل این دستاوردهاا عظیم 
 .بر طر  کییم اللهشاءهم انبتواند این جزئیا  را  تا شود ترقواشده و این قدر  میدا  یواشیواش

ادخال ما لیس فی  چون این هم ؛یعیی گاهی بدع  ترجی  فرع بر التتل استت  ؛گاهی بدع  این استت لذا 
اخل در کسی درا جزء دین نیس   الَلا چیزا که  کَلا اس ، الدین فی الدین است ، یا تشتریع ما لم یشرعه الله 

 فعَلا مهم اا و باید اولی استتت   نآ هما ،در میام تزاحمدر دین هستتت   چیزا کهفرمتاید شتتتارع می د.دین کیت
 .ردک نظرلر 

یی یا دقاا هااینکه دیگر باب تزاحم نیستت .  تواندمیکه  کستتیآن، تواندمیدر آنجایی استت  که نبحث البته 
که دو   این دیگر تزاحم نیستت ، تزاحم وقتی استت تواندمیکارا را که دول   ستتم؛باشتتآن متوجه  استت  که باید

ن آاا داد باید آن چیزا که اهم استت  را گرف  و  باهم انجامهر دو را  شتتودمیوقتی ن .طاع  را نتوان انجام داد
ق، انیاض غری ماَلا نجاس  اا مسجد یا  ااالةاگر تزاحم شد بین  براا ماال .کرد نظرلر چیزا که مهم است  

فَلنی انیاض  گوییدمی -غریق هم انیاضواجب فورا اس  و  ااالةهم  ؛هر دو واجب فورا هستتید بااییکه-
اا نجس  ااالةنجاستت ،  ااالةواجب فورا استت  حتی اگر این هم این  بااییکهرا رها کن،  االةا عَلا و فغریق کن 

او دامن او عن نجس حرام یا یک کسی که آتش  ااالةهمین حکم اس . امر دایر اس  بین  بااهمحرام هم باشتد 
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 ؛ تزاحم اینکنخاموشبرو او را  گوییدمی .رودمیاا بین  دگرفتته یتا شتتت د کته اگر آتش او را خاموش نکیی
 نیس . جمعقابل و اس 

 لیاا عباید هم  .گف  علیاا  بایدرا  او حرمتة له، ال حرمة له یعیی معایب ادلته ایتادا داریم بر اییکته مبتتدع ال
یر  علیاا گف  نه اییکه فیط جایز است  بلکه باید  تعددا برد. روایا  م سؤالگف  و باید آبروا او را در جامعه ا

 .کییممیداریم که حاال ما براا نمونه به چید روای  اشاره 

 حسین محمد بنمحمد بن یعیوب عن محمد بن » :و سید هم سید خوبی اس  کیدمیمرحوم کلییی روای  
 ولی( آمدهسید ااین )البته شتاید لتحی  محمد بن یحیی عن محمد بن حستین باشتد گرچه در نست ه اییجا -

یم، حسین گفته عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین، چون محمد بن محمد بن است  اما در حاشتیه  ندار
عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن  -اییجا محمد بن یحیی عن محمد بن حستین است  که هر دو ثیه هستید،

ْیُتْم َر  و ستتلم ِإَذاعلیه و آله  اللهلتتلیقال: قال رستتول الله علیه الستتَلم داوود بن لتترحان عن ابی عبد الله 
َ
  أ

َ
 ْهَل أ

ْیِب  ْظِهُروا َبْعِدي ِمْن  اْلِبَدِع  َو  الرَّ
َ
ْکِاُروا َو  ِمْیُهْم  اْلَبَراَءةَ  َفأ

َ
ِهْم  ِمْن  أ  ْطَمُعوایَ  َکْیََل  َباِهُتوُهْم  َو  اْلَوِقیَعةَ  َو  ِفیِهْم  اْلَیْوَل  َو  َسبِّ

ادِ  ِفي ََلِم  ِفي اْلَفستَ ستْ اُس  َیْحَذَرُهُم  َو  اْْلِ ُموا اَل  َو  الیَّ هُ  َیْکُتِب  ِبَدِعِهْم  ِمْن  َیَتَعلَّ َیاِ   ِبَذِلَك  َلُکْم  اللَّ  ِبهِ  ُکْم لَ  َیْرَفْع  َو  اْلَحستَ
َرَجاِ    5«.اْلِْخَرةِ  ِفي الدَّ

 هعلیه دین رارا دشتتمیان دین دو نوع جیگ فرهیگی  شتتودمیمعلوم  ؟ ایراکیدمیچرا اهل الریب را اضتتافه 
ضافه و چیزا ا توانیدنمی یعیی دییی اس  عیایدیک نوع جیگ فرهیگی جیگ تشکیک در لح   ؛اندااندمی

گویید براا ماال می؛ کییدمیتشکیک ایجاد  و برندمی سؤالرا ایر همان چیزا که اا دین اس   مس وارد کیید
ام چیز حر، چه کستتی گفته فَلن چه کستتی گفته فَلن چیز واجب استت  ،چه کستتی گفته حجاب واجب استت 

مشتتمول این روای  هم  هانآ . لذاکییدمیکستتانی که چیین  یعیی این کار آخوندها استت . اهل الریب ؟استت 
مبتدع هم یعیی  .شودمیشتامل هم میظور این است  که اهل الریب را  اهل البدع گوییممییعیی ما که  ؛هستتید

ْهَل اْلبِ »، کییدمیدین به مردم قالب  عیوانبهغیر دین را  کرده وبا دین جیگ  خواهیدمیکستتانی که 
َ
ْیُتْم أ

َ
َدِع ِإَذا َرأ

ْظِهُروا اْلَبَراَءَة ِمْیُهم
َ
ْیب ِمْن َبْعِدي َفأ  .«َو الرَّ

 هاییی حساسگاهی ما نسب  به بعضی مسائل یک  گوییدمیاییکه  .برائ  را اظهار کیید هالذا در میابل آن
فتی، ضع گرمو گونهاینشما  که چرا نسب  به آن چیز کییدمیهم ما را نصیح   هابعضیو گاهی  دهیممینشتان 
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 کارچهباید  اندمیوقتی کسی حر  ن .ا ما حر  نزنیمهم حر  بزنید ت شتماها ؛خب این تکلیف شترعی است 
 جهیم.برود به بگوییم  نگفتید،آنچه  در میابل کییم؟ ما بیا نداریم

ْظِهُروا اْلَبَراَءَة »
َ
ِهم ِمْیُهمَفأ بِّ ْکِاُروا ِمْن ستتَ

َ
ته میظور اا دشتتیام . البدشتتیامشتتان بدهید کیید یعیی ستتّب  ؛«َو أ

چون  .دکییمیشما کار خَل   د،بگویید شما بد هستی ؛را بگویید هایشانبدا .نیست  غیرشترعی هاادشتیام
 چیزهاا یا خانیاهانی که کستت ]واقعاا دین ندارند[. که اهل بدع  هستتتید هاییآنیعیی  .دین ندارند هاآن واقعاا 
اا گمراهی بر اندبااکردهکه  هاییدکانیعیی این  ؛دین ندارند واقعاا  کییدمیو کارهاا اا این قبیل  سااندمیدیگر 

اا - هایشانخیلیچون اا  گویممیرا که من  هااین .فجور هستیدو  فسقستران لتوفیه اهل  غالب .مردم است 
را  هاآن هااان، کییدمیو قطب لوفیه به ناموس مردم تجاوا  شیخ عیوانبه ؛اطَلع داریم -شانداخلیفضتاا 

یر  گذاربدع اهل بدع وقتی  .گیرندمیتماس  هاآنبا دختران  دانیدمیبراا خودشان حَلل   یزچهمهشد دیگر ا
 مگر در حدا که بتواند یک وجاهتی براا خودش در مردم ایجاد کید. اندمی

ْکِاُروا ِمْن »
َ
ِهم َو أ بِّ  هانآاا  گوییبد و کیید هانآگویی اا و بد را بگویید هایشتتانبدا؛ یعیی «َو اْلَیْوِل ِفیِهم ستتَ

 یواشیواشمجالس اس  اما  حاال این َنیل و ُنیل دو نس ه اس ، شاید لحیحش َنیل .نیل مجالس شما شود
را  هایشتتتانبداهم یعیی همین  یهحوقة؛ حالوقیو الیول فیهم و  کییدمیدر عر  ما اا آن به ُنیل مجالس تعبیر 

 بگویید.

ََلم َکي َو َباِهُتوُهْم » ستتْ اِد ِفي اْْلِ  یک :داشتتته باشتتد تواندمیدو معیا  «َباِهُتوُهْم »این  .«اَل َیْطَمُعوا ِفي اْلَفستتَ
 التتتَلا  ها؛ ایرا آنبزنید هاآنبه را نیز  اندکردهنکه کارا بهتان حتی  و بزنیدبهتان ها به آناین استتت  که  معیاا

که کارا را  و یداایدبیرا در جامعه اا اعتبار  هاآنواجب استتت  که  التتتَلا حرم  ندارند  تیهانه ؛حرم  ندارند
این باشتتد اگر هم این باشتتد خب م الف با « َباِهُتوُهْم »اا استت  میظور  ممکنلذا  .به او نستتب  دهیدنیز نکرده 

با عار  و تیعیی با کیایه و  ؛برخورد کیید هاآنیعیی لری  با  «َباِهُتوُهْم »اا ممکن اس  مراد یا موااین نیست . 
یعیی - یدکمیکار خَل   کار خَلفی کرده و جهراا که کستتتی ها رفتار نکیید. نباید با با آن مَلحظا  دیشلماتیک

 کرد که ماَلا  تعار  کیدمیبه دین خدا آستتتیب وارد  و -کیدمیکتار خَل  بته معیتاا ادخال ما لیس فی الدین 
و  هاو معرامربهاین  ام:من گاهی گفته ]بلکه باید با او محکم و لتتری  حر  اد.[ ندارد لطفاا  .، بب شتتیدلطفاا 

ا ر حجاب اسَلمیکه  کییممیاا فَلن تیاضا  شتویممیستوار که در هوامیما  و ماَلا  کییممیکه ما  میکرهانهی اا 
که اس   این معرو امربهمعرو  نیس ؛ بهامردیگر  این کرد.اید تیاضتا نب رعای  کن ]به این شتکل نیست  و[

که به چه شتتکل  کییممیشتتد روشتتن  آن بحث وقتی حاال اگر ؛نکته دارد هااین .بگویید انجام بده، انجام نده
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بداند که این کار چیستت ؟ الزامی استت ؛  باید اما خود شتتودالبته نباید به شتتکلی باشتتد که اا خودبی. استت 
 و نکیی توانیمیاین کار را بکیی و  توانیمیلتتحب  کرد که اا حر  خود  بفهمد که تو  نباید با او طورایک

 دو نبایآقا این کار خَل  استت   .نهی اا میکر نشتتددیگر  کهایی ، ایراخود حر  خود شتتما این را به او بفهماند
بزنید  .دبزنی هاآن هاامیشانیبه  یدفرمامی لراحتاا  . در روایتی دیگراین کار بدع  است  «َباِهُتوُهْم َو »بشتود؛ 

مردم اا شک و  تا دبزنی مردهبیو لری   قدرآنیعیی حرفتان را ؛ بلکه یعیی نه اییکه با دست  بزنید یا با یک آلتی
د دین او که خودش ض باید چیین کیید. دین هستیدو نگهبان شتمایی که اهل دین و حافظ  .شتبهه بیرون بیایید

و خب اگر شما هم که لاحب دین م لوط کید،  باهمرا  چیزهمه کیدمیاس ، او که دشمن دین اس  او سعی 
 شما .شودمیجلوگیرا اا بدع  ن کار حر  بزنید این دومهلواگر یا  شل حر  بزنید آن هستیدو نگهبان مدافع 

این نیس   ااالبته لری  لحب  کردن به معی .بزنید، باید لتری  حر  لحب  کیید حر  دومهلودیگر نباید 
هم  و مؤدبانههم  تواند؛ بلکه میتر کییرمصتت کیدمیکه طورا لتتحب  کیید که شتت د را روا آن کارا که 

باید نکار حرام اس ، این کار آقا این کار خَل  اس ، این و گف : ؛ باید محکم لحب  کرد محکم لحب  کرد
 بیاید و همچیین در میابله با اهل بدع و نهی اا میکر  معرو امربهاین چیزها باید در  .انجام دهی و نباید شود
 .گونه باشداین

ََلم َو َباِهُتوُهْم » ستْ اِد ِفي اْْلِ ه ک فهمدمییعیی اگر شتما شل آمدید او  «اَل َیْطَمُعوا». «َکيْ اَل َیْطَمُعوا ِفي اْلَفستَ
آقا که خودش محافظ اس ، این آقا که خودش  این کار اس ، رأسخیه ایجاد کرد، این آقا که خودش ر شودمی

ی که این سیگربان .خیلی جدا نیس  اشستیگربانیدر  و اندمیگاهی چرتش  ستیگرباناست  این  ستیگربان
خوب  هارسانهالبته در  .که شما در کارتان شل هستید شودمیرا بگیرند و ببرند این معلوم  هاآنچید تا اا  هرروا

اتان را مر .کییدمیکه شتتل عمل  شتتودمیمعلوم  افتدمیوقتی اتفاق  دو بارو  باریکاستت  تعریفشتتان کیید اما 
  .گرفرا  آنجلو  و را باید بررستتی کرد هارخیهباشتتد،  مذیررخیه، نباید مرا را طورا نگه داشتت  که داریدنگه

نکیید را ار این کاگر اگر گفتم آقا  -که مرابان دین هستتتتیم ما-گفتیم  گونهاینخب وقتی ما  .باید باشتتتدرخیه ن
گاهی  .خیلی خوب اس  هااینشود بهتر نیس ؛  گونهایناگر  کییدمیشتما این کار را  ب شتیدمی یا بهتر است 

که  ییاما آنجا .لحب  کید گونهاین اس انسان ناچار و نیس   گونهآنو نهی اا میکر  معرو امربهامکان  التَلا 
که یک مبتدعی ی آنجای ؛نهی اا میکر نیستت گونه حر  ادن دیگر و نهی اا میکر استت  این معرو امربهجاا 

اگر قادر نیستید و نتوانید آن حر  دیگرا اس ، در موارد - و شما هم قادر هستید کیدمیگزارا در دین بدع 
َو ». اید قضیه را بریدناقد کرد و بنباید قضتیه را  حر  هم بزنید، دیگرتوانید میو  -است عذر حر  دیگرا 

ْسََلم َباِهُتوُهْم  اُس  َکيْ اَل َیْطَمُعوا ِفي اْلَفَساِد ِفي اْْلِ یید. دورا ک هااین؛ باید کارا کیید که مردم اا «َو َیْحَذَرُهُم الیَّ
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ُموا ِمْن ِبَدِعِهم» ر گزارا یعیی او را معتید دبدع  ؛گزارا کار خطرناکی استتت بدع  ؛ به دلیل اییکه«َو اَل َیَتَعلَّ
َیاِ  َو َیْرَفْع َلُکْم ِبِه »، کیدمیگزار آن دین را اختراع کته این بتدع  کیتدمیآن دییی  ُه َلُکْم ِبَذِلَك اْلَحستتتَ َیْکُتِب اللَّ

َرَجاِ  ِفي اْلِْخَرة  .اس  گزارابدع  در همین شودمینیرفته یکی اا جاهایی که توبه مذ «الدَّ

 .گزارا کرد و عده ایادا اا او میروا کردند بعد خواس  توبه کیدکسی بدع وارد شده اس  که در روای  
 تکتکروا مگر اییکه ب شودمیتوبه تو مذیرفته ن فرمود:به او  .توبه کیدکه  خواست میآمد و انبیاء نزد یکی اا 

هم   گفتید تو خود به او را به راه بیاورد هاآنکه  هاآنستتراغ  رف  .به راه بیاورارا گمراه کردا این کستتانی که 
 ، هرچه گف کییمی م الف  کییمیهمین حر  درستت  استت  و تو غلط  ؛کافر به این دییی شتتدا که آوردا

که  شودمیاین اس  که این حد الرار  .درس  اس  طورهمینمن دروغ گفتم، گفتید نه تو دروغ نگفتی و  اللهو
 کرد.د باید لری  برخور بلکه یم بر کردن کار نباید برخورد شودو با ن روامیانهگزار با تعار  و با با بدع 

َما َیْسَعی ِفي َهْدِم » آمده اس :محاسن در که دوم روایتی اس  روای   َمُه َفِإنَّ َتی َذا ِبْدَعٍة َفَعظَّ
َ
ْسََلمَمْن أ ؛ 6«اْْلِ

 ؛ لوفیه اس شیخ ؛مبتدع اس او  برود ]سعی در هدم اسَلم کرده اس .[ ستراغ لتاحب بدعتیبه  کستی که
حاال گفتیم فرض کیید که تستام  و تساهل اس  و کارا به کارشان  !کییدمی کارچهشتماا وایر و وکیل آنجا 

شتترک   هاآند در مجلس رویمی، یا بوستتیمیدستتتش را  ماَلا د آنجا و رویمیاما شتتما چطور  نداشتتته باشتتید
ََلم» !کییدمی ستتْ َعی ِفي َهْدِم اْْلِ َما َیستتْ  هاآنشتتما حق ندارید در مجالس  ؛باید براا مردم توضتتی  دهید ؛«َفِإنَّ

 احترام کیید.و را تعظیم  هاآنشرک  کیید، حق ندارید 

 ه و سلمعلی محمد و آل اللهللیو 
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