
 تحمیل ارزش ممنوع

 

حتی به همسرم حتی به فرزندم انتخاب کردم رو  که خودم تو زندگی یندارم ارزش اجازه موقع هیچمن 

صداقت  یعنی با زور به فرزندم بگم که تو باید ،مرتب باشی باید تو با زور به فرزندم بگم تحمیل کنم یعنی

 .ستاین نی ،هباید دروغ بگ انتخاب نکنهصداقت رو نفر  صداقت گفتم به معنای اینکه اگر یک .داشته باشی

 .مرتکب نشده باشه هم و حراماما خب یک نفر میتونه راست رو نگه کنار  انجام حرام رو بزارید

تبلیغ  ،وجود نداره تحمیل !نه انجام بدی فالن کار ارزشمند رو بایدتو مثال زور بگم که  شمن فرزندم به 

در مورد ارزش ها  ی کهمثال زدم اولین کلیپ تو یکی از کلیپ هام .هم وجود داره خیلی قوی ؛وجود داره

تبلیغ  .تبلیغ کردند رو های الهییکسری ارزش اومدنبران ما یغمپ داخلش مثال زدم که  ،داخل پیج گذاشتیم

ام بده تحمیل که انج اجازه نداره مه پیغمبرتی حش اما تحمیل ارز کار پسندیده ایه ،هیچ مشکلی نداره ارزش

یاد من حکومت اسالمی وا حتی در حکومت اسالمی که پیغمبر میشه رهبر .بر فردی ی روارزش ه یککن

 .کنه پای مثالً یک یهودی که میخواد تحت پرچم اسالم زندگی یچند تا گزینه میزاره جلو

همه  گهم نمیه ماسالهای ارزشحتی قبول کن یا  اسالم رو و ارزش های میگه یا جزیه بده یا مسلمون شو

  "مد رسول هللااشهد ان مح"و  "،هللااشهد ان ال اله اال " جمله میگه دو تا قبول کنی رو باید مثالها ارزش

  !راحت خیلی کن جامعه زندگی این بگو و تو

حتی دادی ندادی  ،اگر خمس و زکات دادی ی نه که ما.خودت درگیر خوندی نخوندی ،نماز خوندی 

ندادی اما تو بهش بگی من مثال خمس  که شما هباش ممطمئن ،خمس و زکاتم بگیره میاد از شماکه ی مأمور

وجود نداره و  تحمیل این یعنی .اتتو بدهکوباره بیاد اصرار کنه که خمس و زو زکاتمو دادم حق نداره که د

  "ال اکراه فی الدین: "فرمایدمی که خدای متعال م تو آیه قرآنییدار ما هم

 مسلمون ظاهری ،جمله بگو تو مسلمون بشی یکی دوتا ،نداریم ها روارزش اجازه تحمیل ترشو بگمواضح 

حق تحمیل ارزش نداریم فقط تبلیغ  .بعد هر کاری دوست داری انجام بده که به دیگران آسیب نزنه بشی

 .ارزش


