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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 بیست و هفتمجلسـه 

 ۲پیــرامون والیـت 

 

نی که آ از بعد کهاست  این ،شرح بدهیم خواهیم ثابت کنیم،این آیات می با مطلبی که امروز اما و

 مانروافر و زندگی خود ولی   باید؛ آن کسی که مدعی بندگی خداست هر مسلمانی و فهمیدیم که هر

 بخواهد. خدا از بداند. خدا سوی از را خود عمر دوران های سراسرنشاط و هافعالیت اختیار صاحبو

 ،یاًثان این آدم چه حکمی دارد؟ خود ،اوالً برود، فرمان غیرخدا زیر و نپذیرد را خدا کسی والیت اگر

والیت  زا والیتی غیر کریم هر قرآن در ؟است اش کداماین عمل نتیجه ،ثالثاً ؟ستاسمش چی این کار

تحت والیت  نباشد آن کسی که تحت والیت خدامعرفی کردند.   طاغوتبه عنوان والیت  را خدا

 طاغوت است. 

ه دایر آن محدوده و از ،طغیان یعنی سرکشی کردن. طاغوت ازماده طغیان است طاغوت یعنی چه؟

ای این بر. تالش باشد و جهد و جدّ در انسان باید دائماً رفتن. فراتر ،فطری زندگی انسان طبیعی و

 نبلی،به ت به عدم تالش کردن، به عدم جدّیت، عاملی که انسان را هر .برساند به ثمر را خود که وجود

  طاغوت است. اوترقیب کند؛  تشویق و ،جوئیعافیت به طلبی،به راحت

، کندخارج ب کناری ببرد، فرمان خدا از چیزی که انسان را هر. باشند فرمان خدا به سر ها بایدانسان

تحت فرمان  که در کسی آن طاغوت است. او؛ عصیان بورزد مقابل خدا درکه انسان  موجب شود

 !کندشیطان زندگی می طاغوت و که تحت فرمان بداند باید ؛کندحقیقی زندگی نمی ولیّ
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ه چ ،دادن تن به فرمان او زندگی کردن وطاغوت  تحت فرمان شیطان و آقا، ممکن است بپرسید

 دارد؟ ای مگرمفسده

 ق  خال یهای سازندهتمام انرژی ن برشیطا تن به والیت شیطان دادی، که اگراست  جواب اول این

ن آ؛ درآمد قبضه او تمام وجودت در تو وقتی که شد. مسلط خواهد تو وجود بخش ثمر یآفریننده

به همان جایی که خودش  خواهد،راهی که خودش می همان در را تو تواندبه آسانی می وقت او

  ببرد. و بکشاند ؛خواهدکه خودش میای وسیله همان با خواهد،می

 ود.شمعنویت رهنمون نمی رفاه و آسایش و معرفت و و به نور انسان را طاغوت پیداست که شیطان و و

وت مصالح شخصی خودش هدف اولی است. طاغ برای شیطان و هدف نیست. هابرایش این چیز او

این آیه قرآن . اندازدمی به کار شخصی خود راه مصالح در را پس توأمین کند. ت را هاخواهد آنمی

ن وَمَ  » ،تسقابل تدبری آیه قابل توجه و بسیار خوانم برایتان،می نساءسوره  این آیه ای که از. است

 از هش رارا؛ شود جدا پیغمبر از؛ برخیزد ستیزه به مخاصمت و پیامبر کس که با هر «سولَ الرَّ ق یُشاق 

ع ب یَتَّ وَ » را راه خود ؛منشعب کندنبوت راه  از ترسیم کردیم( برایتان راهی که قبالًراه نبوت )همان 

 ند،بک پیروی راهی را ،های ایمانیهدف جامعه اسالمی و راه مومنان و غیره ب« نینم المو بیل  غَیرَسَ

 همان چیزی را ،«لیوَّتَ ه  ماوَل  نُ وَ » بکشد، جهت کنار با ادب و با مسلمان صحیح وجمع  از خودش را

  !کنیممی استوار گردنش بر ،گردن افکنده است بر او که خود

هیم. داش قرارمیثابت زندگی بیچاره رنگ؛ پذیرفته است به دست خود او که خود همان والیتی را

. کنیمته میـهمان جا پاشکس را او. آنجا سکنی گرفته بود و منطقه رفته بود آندست خودش به به 

س پ دادی به شیطان، رفتی زمامت را تو خود «مه س نفُاَب  ماا وری  غَی یُتّومٍ حَقَب  ماا وری  غَالیُ  اهللَنَّ ا  »

 این مال این آفرینش است، این قانون این سنت ماست،. دست شیطان بماند این زمام در بگذار

  ست؟ات چه یمال آن دنیا ت،یدنیا
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عذاب  و پروردگار قهر  یکسره خواهی رفت به سراغ دوزخ  ؛که چشم بستیاینجا هم  از «ه  جَهَنَّمصل نُ وَ»

 جاودانه الهی.

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در

 


