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 الرحیم بسم اهللا الرحمن

 خالصه مباحث گذشته

 تعلیم محرماولیه در اصل 
موارد  در جاهایی که تعلیم از .اولیه استاصل  این حرمت وجود ندارد اطالق بر یی که تعلیم محرم حرام استجا

موزش  یا عرفاً آعقالً ،حرام است ز مواردي است که طبق قواعد تعلیمتولیدیه محرم باشد یکی امقدمه  و استثنا است

ن م از آممکن است در راه حرااو  یاددادن نه اینکه بایه باشد مقدمه تولیداو یعنی وقوع جامعه یا فردي در حرام 

 .استفاده شود

 بودن شرایط کار حرام آماده
و شرایط براي کار حرام آماده  هاههمه عوامل و انگیز وی است و حرام است این یک صورت نتیجه مباحث قبل

 گونهنیاهمه خواهد شد که گاهی در محرمات  ریگدامن این موج قطعاً کار آنموزش دادن است به حیثی که با آ

 ءدر بیع السالح من اعدا مثالً ن موجود است بر تحقق آ هاهه عوامل و انگیزکارهاي حرامی است که هم ،است

فرماید اگر در حال دشمنی و جنگ است به بفروشند، میسالح را به دشمنان مسلمانان  کهاینالمسلمین گفته شده 

ها و عوامل ههمه انگیز .استفاده کند هامسلمانبراي غلبه بر و  هامسلمانعوامل را براي سرکوب  که همهحیثی 

که جنبه جایی ولی  نباشدحرام  مطلق آنممکن است  اینجا مثل بیع ؛یاد بدهدبه او  است یکافقط موجود است ف

 .مده استي مفصل آهابحثبیع السالح  ازجمله. در مکاسب محرمه تولیدي دارد حرام است

 تعلیم مشتمل بر فعل حرام
تواند یاد ی میسحر را یاد بدهد وقت تعلیم مشتمل بر فعل حرام باشد اگر بخواهد مثالً یک مورد جایی است که 

حرامی را  کارولی اگر  ،شود سحر را یاد داد بدون اینکه سحر کردمینیز بتواند سحر کند البته  بدهد که خود او

بدهد این  بدن مسلمانی را تشریح کند که یاد نکهیامثلحرام است  درموزش دادن ارتکاب آ خود موزش دهد کهآ

 .مشتمل بر حرام است و با انجام حرام یک نوع تعلیم و کارورزي عملی است که همراه
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 اعانه بر ظلم
یعنی حقوق الناس  اعانه بر ظلمتعلیم یک علم یا امر محرمی  راینکه د -کردیمکه مفصل بحث -مورد دیگري 

معناي حقوق الناس باشد نه ظلم عام و اال همه معاصی به  یعنی ظلم به معناي خاص ؛باشد نه اعانه بر مطلق معصیت

قاي که آطبق قولی  .کراهت دارد اما اعانه بر ظلم حرام است و مطلق حرام است طوربهاعانه بر اثم . ستعام ظلم ا

ایشان دو  مکاسب محرمه 89ص  1 لدگفتند ما هم همین را پذیرفتیم در ارشاد الطالب ج هتبریزي در مکاسب محرم

مکاسب محرمه  2جلد و در  89ص  1قاي تبریزي تغییرات مکاسب محرمه ج ارشاد الطالب آ 1جلد دارد ج 

 .مده استآ بحث اعانه بر اثم حضرت امام هم در ضمن

 ؛ظلم باشد اعانه بریکی 

 امور مهمه از نگاه شرع 
نجا یک نگاه خاص و دقتی دارد مثل هستیم شرع در آ مطمئنکه تعلیم در امور مهمه از نگاه شرع باشد  یکی هم

لم باشد یا دما و نفوس و اعراض باشد که گاهی مصداق یا ظ درواقع که هااینو نفوس و اعراض و امثال  ءدمابحث 

 حرام است. آنو نفوس و اعراض اعانه  ءمادر د ظلم است و گاهی هم ممکن است مصداق ظلم نباشد ولی اصوالً

 سؤال:؟

م در همه حالت ظل که نیست گونهنیاکه ممکن است زنایی شود  هااینظلم نیست در اعراض و جواب: 

خواهد که نباشد چون ثابت نشده که از لحاظ شرع ما می دانیم شارعمی نباشد ولی امر مهمی است که الناسحق

 معصیت را فراهم بکنیم و اگر چنین باشد زندگی خیلی مشکل عدم معصیت و فقدان يهانهیزمیم که همه هست موظف

فرمایند این میقاي تبریزي آ. مه جهات باید انجام بگیرددهد که قلع ماده فساد از هکمتر فقیهی فتوا میو  شودمی

استدالل ایشان صحیح است یا صحیح  ،زمون و امتحان باشدخواهد فضایی هم براي آمی است که شرع چیزيخالف 

شود و نمی است نیذووجه امورشود به این فتوا داد به خاطر اینکه غالب و نمی است گونهنیاولی اصل نیست 

نوع پیشگیري الزم است این نوع موارد یک در  .ممکن است به گناه برسد باید از بین ببریم یی کههمه چیزهابگوییم 

 .تعلیم انجام نگیردکه 

 سؤال:؟
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 باواسطه نه و تعامل در اثم و گناه شود ولوکه اعا یهرجائگوییم و اال می البته این را در بحث حرمتجواب: 

 کراهت دارد. ق اعانه و تعامل بکندصد کهنیهم

 سؤال:؟

 .اندی گفتهحرام است اعانه را بعض تعامل بحثی نیست قطعاًجواب: در 

رسد که می کند به جایینمی زیاد اعانه صدق يهاواسطه با که بحث شده خیلیاعانه بر اثم در مکاسب محرمه 

نجا به آ هاآنسطه باالخره زنجیره واچهل با سی  ونجا بردارد آد و اال ماشین را از کناین کمک میگویند می عرفاً

کند باید به یک حدي برسد نمی د اعانه صدقنشومی دیگر بروند واسطه راه کهاینبکشد و بارها بین اراده افراد در 

 .قرار بگیرد هاچهارچوب اینکه در اینن حد برسد کراهت دارد مگر . اگر به آاعانه بگویند که عرفاً

 کتب ضاللتعلیم علوم و  
تب ضالل کتعلیم علوم و کنیم؛ یکی می را از نگاه تعلیم بحث هاآندر تعلم بحث شد و بعضی از موارد ریزتري 

شده تدریس  ختهیدرآم، مکاتبی که با الحاد و کفر مارکسیسم را تدریس بکند ؛است دانش و علمی که گمراهی است

مکاسب  نچه دره بحث شده است البته آب محرمدر مکاس و است اللحفظ کتب ض تعلم و تعلیم و بحث همان کهکند 

کند نمی ن تعلیم نیست ولی در حقیقت فرققناع و استنساخ و تعلم است و در آبحث شده بیشتر در عنوان حفظ و ا

ن وجوه فساد باشد ممنوع در آنچه با آ هرگونه تعامل که لیم و تعلم آمده استهم کلمه تع العقولتحفروایت  در

همین باید مراجعه مجددي به ادله  به خاطرو لذا از یک باب است که  ؛تعلم و غیره و ماع و تعلیحفظ و اقتن .است

کتاب  ،الل. مقصود از کتب ضشودنمی شود یامی که تعلیم را هم شامل کتب ضالل داشته باشیم و تعلیم حرمت حفظ

یا کتاب  چه به صورتن گمراهی و ضاللت و کفر و الحاد است که در آ است ايهنظری مقصود موضوعیتی ندارد و

فراگرفتن یک دیدگاه و مکتبی باشد که مکتب الحادي و کفري است  ،باشداي هیا نظری ، طرحجزوه یا سی دي باشد

شاد و در کتاب ار در مکاسب محرمه بحث شده است تعلیم و تعلم علم باطل و کتب ضالل. همه یک حکم دارند

در کتاب ضالل حضرت امام، مصباح الفقاهه  2لد مکاسب محرمه ج و در 1 لدج 140ص  قاي تبریزيالطالب آ

 .ی هم هستآقاي خوی

به بحث تعلیم مربوط است  ن اندازه کهی گرفتیم تا آمفصلی کردیم و نتایج يهابحث و تعلم مدر باب تعلی 

 .وریمآمی را ي آنهابحث
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 لتعاطی و تعامل با کتب ضال حرمتادله 
حفظ و نگهداري، استنساخ، نشر  ،تعامل است ذکر شده ايادلهالل ب ضتعاطی و تعامل با کت هرگونه براي حرمت

از انواع تعامل و تعاطی با کتاب ضالل تعلیم است که و یکی  شودرا شامل می موزش دادنیا آ فراگرفتنو توزیع، 

ه اندیشه باطل نکآ ؛ندارد منظور اندیشه گمراهی است الل موضوعیتیکه کتاب ض ایند بر کیآموزش بدهد البته با تأ

 ادله مروري بر این امر حرام است و ادله فراوانی ذکر شده که کند ، ترویج بکند، آموزش بدهد و تبلیغرا نگه بدارد

 گیرد و حکم آن چیست؟نمی گیرد یامی کنیم تا ببینیم که تعلیم رامی

 سوره لقمان 6آیه  -1

وَ مِنَ النَّاسِ «سوره لقمان است  6ریفه شآیه  کنیم تا به ادله عقلی برسیم در ادله نقلی یکییم نقلی شروع از ادله

 »مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُوا

ل و الي اینکه هر نوع تعاطی با کتاب ضراشریفه که در مکاسب مطرح شده مورد استدالل قرار گرفته باین آیه 

شده است و وعده عذاب داده  1»یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ «مده آیه آ خراندیشه گمراه حرام است و در آ

 .است یحرامو معلوم است که امر 

 بررسی آیه
اینکه وعده عذاب داده شده است گناه  دلیلبه فعلی که در اینجا مورد نکوهش قرار گرفته ولو نهی نیست اما 

وعده ن الك کبیره بودن این است که در قرآکبائر است چون م ءمده است جزچون وعده عذاب در قرآن آ است و

 .مشهور مالك کبیره بودن این است بنا بر اقلعذاب داده شود. حد

 صود از لهو الحدیث؟مق
که موصوف و صفت شده است لهو الحدیث یعنی حدیث لهو اي هحیث لهو است و اضافاز لهو الحدیث  از منظور

ضالل و کتاب ضالل و  يهاشهیاندباطل و سخن باطل  هايحدیث مصادیق و لهو یعنی امر باطل و گفته شده یکی از
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در  وباشد  مندعالقهمشتري یعنی  .حدیث لهو است وب کنایه از تعاطی با این کتیشتري  . معناياست هااینامثال 

از آن استفاده کند و تعاطی با  درواقعیعنی  »لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ« تعامل باشد و این استعاره است به قرینه

 یااحتمال دارد که مقصود غناي محرم  »مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ«در آیه  .گمراهی شود داشته باشد که منشأ آن

یعنی از غناي محرم استفاده کند براي اینکه دیگران را گمراه کند یا  ؛باطل باشد و یا هر دو احتمال باشد يهاشهیاند

روایات ي که در ذیل اگونهبهاز اندیشه محرمی براي گمراهی دیگران استفاده کند و احتمال دارد که هر دو را بگیرد 

شود گفت فقط منظور لهو و لعب و غنا و نمی دهد کهمیتطبیق  باطل و کتاب ضالل شهاندی هست که این را با

 .موسیقی است

ي باطل باشد یا معناي عامی همان اندیشه و رألهو الحدیث صود از متوقف بر این است که مقآیه استدالل به  

باطل  مقصود از اشتري هم معناي عامی که هر نوع تعامل و تعاطی با اندیشه بربگیرددر  هم را اندیشه باطلباشد که 

 این استدالل .گناه است دهندهنشانو وعده عذاب هم  بربگیردرا در  یاددادنحفظ و نگهداري و فراگیري و باشد که 

 .حدیث باطل به مقصود اضالل باشد یاالل تعاطی با کتاب ضمقید به این است که 

این آیه داللت دارد منتهی  »اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ «

آیه  تردیدي در این نیست که ،مقید به این است که تعاطی با کتاب ضالل با حدیث باطل به مقصود اضالل باشد

 .بر این بکند داللت

 لیضل وقتی صدق ؛تعلیم است مهم آني هامصداقراه بکند که یکی از کند براي اینکه گممی برقراراگر تعاطی 

نیست ن حرام اً حفظ کتاب ضالل یا آموزش دادن یا فراگیري آکند که به دیگران نشر دهد و منتقل کند البته مطلقمی

یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ «ن مترتب شود اضالل بر آ وقصد او اضالل باشد در صورتی حرام است که  بلکه

 :دو احتمال دارد .براي اینکه گمراه کند »اللَّهِ سَبِیلِ

 ؛ن اضالل مترتب شود حرام استآ بر اگر -

 .ام استحر وقتی که قصد اضالل کند -

ید ولی گاهی آکند و اضالل هم دنبال او میمی ترتب اضالل با قصد اضالل من وجه است گاهی قصد بین چون

این است که تعاطی . ظاهر آیه ید بدون اینکه او قصد کرده باشدآگاهی هم اضالل میید و آکند و اضالل نمیمی قصد

و تعامل اعم از تعلم و حفظ و نشر و توزیع و تعلیم فکر باطل اگر به مقصود اضالل باشد حرام است و عذاب مهین 

موزش کتاب ضالل یا اندیشه باطل ه نفس آکنند اما داللت بالجمله کمی قبول این را معموالً الجملهیفدارد و داللت 

5 



 ١٢٨٦ ثبت:�ماره  

نداشته موزش داد ولی به شرط اینکه قصد شود مارکسیسم را آمی موزش را منع نکرده واسالم اصل آ .حرام باشد نه

 .که کسی را مارکسیسم بکند و به این راه بکشاندباشد 

 سؤال:؟

گوید که تعاطی می اط با دیگرانلیضل در ارتب .گفتیممی دیگر طورلیضل دارد و اگر لیضل نبود جواب: آیه 

این به نشر اندیشه لذا  ؛ وکند براي اینکه دیگران را گمراه کندمی ارتباطی با او برقرار ،خردمی را ، آنکندمی برقرار

آیه همین است.  است اگر روایات هم نباشد کند روایاتی هم ذیل آنمی ن اختصاص پیداآ جیو تروباطل و تعلیم 

 ،ن نیستگوییم فقط غنا نیست حداقل فقط آمی کهاین »ي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ مَنْ یَشْتَرِ«

این با  »لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیِْر عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُوا«اینکه  به خاطراتب انحرافی است فقط کم وباطل  يهاشهیاند

 آیه غنا را است اگرآیه  و لذا قدر متیقن ؛باطل سازگار است يهاشهیاندافکار و  با بیشتر و سازگاري دارد غنا کمتر

اقدامی بکند که موجب انتشار  اگر گویدآیه می .باید بگیرد کنیم ولی این طرف را حتماً نمی منع ن رابگیرد آ هم

 .ستا هاایندر انتظار ي اخوارکنندهعذاب روز قیامت  »أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ «حدیث لهو شود 

 سؤال:؟

أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُوا«جواب: 

از  منظور، قبل استآیه  یات برگردانید که در سهرا در یتخذها به آ رهایضمگیرند. آیات الهی را به استهزاء می» مُهِینٌ

لهو  مطالب وها هقص که انحرافی يهاکتاب درواقع »یات کتاب الحکیمآ« :فرمایدمی ن است چونآیات قرآیات هم آ

لهو الحدیث افکار باطل  .به مسخره بگیرندرا اضالل کنند و خدا دادند براي اینکه آیات می و لعب و باطل را ترویج

فی حد نفسه چیز باطلی  هایسرگرم ،دنن قرار دهآن را مانع از ترویج و پیشرفت قرآکه اي است هبیهود و امور

 در ماند که نکته مهمی است ونمی ن و دین باقیدهد که جایی براي آموزش قرآمی چنان رواج نیست اما عمالً

که تمهید  ییگوقصه بلکه صرف قصه حرام نیست »لعن اهللا قصاصین«رد که تاریخی در صدر اسالم وجود دا يهاقصه

افکار و  یاولقیطربهو قدر مسلم و  ردیگیبرماین را هم در  ،رندیفرانگ قرآن راشده بود براي اینکه دیگران 

باطلی که اگر بیاید جایی  يهادگاهیدگیرد یعنی اعتقاد مارکسیسم یا می حق را از دست انسان ی کهباطل يهاشهیاند

 .ماندنمی براي حق باقی
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 هم لهو حدیث مثل غنا و هم مباحی که فی حد نفسه از تواند در بر داشته باشدسه مصداق کلی را می آیهبراین بنا

از رفتن به سمت  مانع بلکه اگراشکالی ندارد  هااینفیلم نشان دادن و امثال  یی،گوقصهن بهره باطلی برده شود آ

کتاب  ،باطل شق سوم است یعنی اندیشه برگرداند و از همه باالتر نی مردم را از آطورکلبه وقرآن شود 

لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَتَّخِذَها « .نشر بدهد براي اینکه دیگران از راه خدا جدا شوند و را ترویج کندي اکنندهگمراه

ممکن  یعنیبه غیر علم هم  و دیگران را گمراه کندیات خدا و معارف الهی را به استهزا بگیرد آبراي اینکه و  »هُزُوا

ن به آاشاره  وبغیر علم است  درواقع ظاهر علم است ولیهکه ب باشد داستان یا یک مکتب پیچیده فلسفی ،است قصه

به غیر علم  الواقعیفتواند ظاهر علمی پیدا کند حتی اگر دانشمندي باشد و خیلی مهم باشد ولی دارد که باطل می

 .است

 سؤال:؟

کند بر اینکه در جایی که غرض او نمی شریفه روشن است این داللتآیه  گویند ومی بله فقها این را جواب:

را ترویج کند و با اي هطلی شود یا کار بیهودکند که نشر بامی جایی را حرام بلکه حرام است ،اضالل ناس نیست

قاي تبریزي م است اما اگر در این مقام نیست آاگر با این قصد و در این مقام باشد حرا .غرض و قصد اضالل است

 کسانی کهدهد ولی می موزشیا آنجا باشد خواهد این کتاب هم آمی تعبیري دارد مثل اینکه کتابخانه مفصلی دارد و

تصویر را اي همثل شهید مطهري گاهی چنان نظری کنند؛نیستند بلکه نقد می یگمراه دنبال کدامچیهیرند گمی یاد

از تعلم و تعلیم  گیرد جایی که قصد اونمی این صور را قطعاً ،کردمی ن نقدآ ولی بعد از خیلی جالب بودد که کردنمی

که  جایی فقط گویدآیه میپیدا کنیم  براي آن دلیل دیگريشود باید می اگر اضالل بر او مترتب .نشر اضالل نیست و

 .حرام است ،قصد او اضالل است

کند بلکه تعلیم و ترویج اندیشه و کتاب باطل به منظور نمی مطلق حرام طوربهپس تعلیم ضالل و اندیشه باطل را 

نوع سرگرمی که موجب ضاللت هر نوع ترویج و هر آیه  ادیزاحتمالبهعالوه بر این  ،اضالل موجب حرمت است

 .دین نرود ون دیگر دنبال قرآ و یعنی موجب شود که راه حق را پیدا نکند شودرا شامل می افراد شود

 سؤال:؟

 .گیرددین باز بدارد حرام است بیش از آن نمی یرياد به دین و اصل فراگسرگرمی که او را از اعتقجواب: 
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 سؤال:؟

ود و به اطالق آن شمی ن باشد در روایات گفتهبوده است و اال اگر آ یک چیزي مقابل قرآنگاهی جواب: 

شود عمل قطعیه داریم که به اطالق آن نمیقرینه عقلیه و  .شود عمل کرد چه عیبی دارد که سرگرمی ایجاد کندنمی

 .ریزدمی به همکرد و لعن هم در چنین شرایطی بوده است و اال زندگی 

 سوره حج 30آیه  -2

مَنْ «یات حج است در ضمن آ »اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور«سوره حج است  30آیه  در سوره حج است کهیه دیگري آ

اجْتَنِبُوا  عَلَیْکُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَکُمُ الْأَنْعامُ إِلَّا ما یُتْلى

 )30(حج/ »قَوْلَ الزُّورِ 

 بررسی آیه 
 :دو دستور داریم

 »الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ«از اجتناب  -

 .کاري به بحث ما ندارد است و و امثال آنکه مربوط به بت  »اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ « -

به این استدالل شده براي اینکه حفظ کتب ضالل  زور یعنی باطل »اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ «که  آیه است فراز بعد این

و  دوري و پرهیز از قول زور درواقعن حرام است به این بیان که اینجا امر است و و تعلیم و تعلم آو استنساخ و نشر 

باطلی هم حرف زدن باطل نیست یعنی  قول از مقصود از زور باطل است و مقصودواجب کرده است.  کالم باطل را

گوییم قول فالن شخص این می گاهی دیگرعبارتبهن هم قول زور است آمده است اي آقالب کتاب یا اندیشهکه در 

نظر باطل است و  ي ور باطل، قول در اینجا رأو نظرأي قول زور یعنی  ؛است یعنی نظر فالن شخص چنین است

قیدي آیه  این .نظر باطل اجتناب کرد ي وباید از رأ ترتیباینبهاست  از آن واجبحالت مصدري دارد و اجتناب 

 ، کتابدراجتناب از قول زور انواع و اقسامی دارد یاد نگی »فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«ندارد 

 اخ نکند و ترویج و تبلیغ هم نکند.استنس ،نشر ندهد ،را نگه ندارد
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قول به این معنا باشد  وقتیباشد  مصدر و ي و نظراست که قول به معناي رأ متوقف بر اینآیه  ل بهپس استدال

گوید می نبود و »لیضل عن سبیل اهللا«ن هم نیست قیدي که از آن هم واجب و هم مطلق است و مقید به آ اجتناب

ن نداشته تعاطی با آ مطلقاًو ن نروید آ دوروبرگوید می نقد هم باشد باشد،مطلق  آنرفت ولو انگیزه  آن دوروبرنباید 

 .باشید

 نظر نیست معنایی است که قرینه ي وآیه در قول به معناي رأ ظهور جوابی که به آیه داده شده این است که

نزنیم یعنی شما سخن باطل نگویید،  حرف باطل کهاینکند قول یعنی می خواهد اولین معنایی که تبادر به ذهنمی

درست است که  ،ي و نظر باطلمعناي رأ کند نه بهمی ن را منعلفظ و کالم از شخص مکلف، آ فتن و صدورمقصود گ

 جمعاي هجزویا  و آن رأي و نظر و اندیشه در یک کتابرود می نظر و اندیشه هم به کار ي وقول به معناي رأ گاهی

یعنی گفتن حرف باطل، صدور باطل کند می به ذهناما معناي ثانوي است اولین معنایی که از قول زور تبادر شود می

حرف باطل از شما صادر نشود این یک نکته است و اجتنبوا قول  یعنیفرماید که باید اجتناب کرد می ،انساناز 

بجاي اینکه بگوید غیبت  »اجتنبوا البهتان« »اجتنبوا الغیبه« »اجتنبوا قول الکذب«گوید می الزور مثل این است که

 که باطل است ییهاگفتنورده که همه گناهان زبانی را بگیرد یک مفهوم مطلقی آ و قول زور گفته ،کذب افترابهتان 

ی کار به کتاب و اندیشه باطل شود این مطلبمی هااینبت و تهمت و افترا بر خدا و امثال یشامل غ که اطالق آن

 علی محمد و آله االطهار اهللایصل و .ندارد
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