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  7جلسة /نفس يمبارزه با هوا ياجتماع ياسيابعاد س): 4(ريتنها مس)/ع(نيرالمؤمنيام نيمحب يهفتگ تيهئ

خاطر  به يياز مشكالت نظام وال ياريبس /رند؟يپذ يرا نم ييها نظام وال چرا هواپرست: پناهيان
 ،پذيريم مينما زور «: ها زبان حال هواپرست /با هواپرستان است يبزرگوارانه برخورد كردن ول

  چيست؟ »يخيتار چيپ« يو معرفت يفكر تيماه/ »!باشد اديزورش ز نكهيمگر ا
 يمبـارزه بـا هـوا    يعنيجهاد اكبر  نييكه به تب ،»ينيد تيترب يراهبرد اصل ر؛يتنها مس«مهم  ارياول تا سوم مباحث بس يها بخش ةدر ادام

ـ ا. آغاز شد» نفس يمبارزه با هوا يو اجتماع ياسيابعاد س«با موضوع  »ريتنها مس«بخش چهارم مباحث  پرداخت، ينفس آشكار و پنهان م  ني
 شـود،  يبرگـزار مـ   نيفلسط دانيواقع در م) ع(كه در مسجد امام صادق) ع(نيرالمؤمنيام نيمحب يهفتگ ئتيها در ه سلسله مباحث جمعه شب

  :ديخوان يرا م »يو اجتماع ياسيابعاد س - ريتنها مس«حث جلسه از مب هفتميناز مباحث مطرح شده در  يا دهيدر ادامه گز. شود يارائه م
كسي كه اهل مبارزه با هواي نفس باشد زير بار زور و  /است »مبارزه با هواي نفس«گري  ريشة انقالبي
  رود سلطه نمي

كسي كه  .شداست، اين فقط در زندگي فردي ما محدود نخواهد » مبارزه با هواي نفس«وقتي متوجه شديم كه برنامة زندگي ما  ●
اهل مبارزه با هواي نفس باشد، رفتار اجتماعي او نيز تغيير خواهد كرد و رفتارش با كسي كه اهل مبارزه با هواي نفس نيست، 

 .وقتي مردم يك جامعه اهل مبارزه با هواي نفس باشند، وضع آن جامعه تغيير خواهد كرد. متفاوت خواهد بود
رود، طبيعتاً در رفتار اجتماعي نيز زير بار هواي نفس  زير بار هواي نفس خودش نمي واهل مبارزه با هواي نفس است كسي كه  ●

خواهند از سرِ هواپرستي بر او  پذيرد؛ يعني با افراد هواپرستي كه مي رود و سلطه نمي چنين كسي زير بار زور نمي. رود ديگران نمي
ه محور اخالقش مبارزه با هواي نفس است، نخواهيم داشت كه اهل اي ك لذا ما آدم اخالقي. سلطه پيدا كنند، مبارزه خواهد كرد

 .گري نيز همان مبارزه با هواي نفس است يعني ريشة انقالبي. انقالبي بودن نباشد
 كند  اي كه اهل مبارزه با هواي نفس باشد، افراد هواپرست را به رياست خود انتخاب نمي جامعه
خواهند بر او سلطه پيدا كنند نيز مبارزه خواهد  مي كرد، طبيعتاً با تمايالت بد كساني كهوقتي كسي با تمايالت بد خودش مبارزه  ●

و به تمايالت پست ديگران هم  شود هواي نفس ديگران هم نميو ذليل شود، قطعاً اسير  او كه اسير هواي نفس خودش نمي. كرد
اهل مبارزه با هواي نفس شد، اين  هم و وقتي كه يك جامعه. شود لذا چنين كسي تبديل به يك آدم انقالبي مي. دهد سواري نمي

 .رود نميجامعه زير بار زور 
 - از سوي مردم-  اي، مديري چنين جامعهدر  .رود نمي انطلب زير بار هواي نفس سلطه ،باشداهل مبارزه با هواي نفس  كه اي امعهج ●

كنند كه  مردم رؤساي سياسي جامعه را از كساني انتخاب مي اي در چنين جامعه. شود كه اهل مبارزه با هواي نفس باشد انتخاب مي
به عنوان رئيس خودشان انتخاب را  - كه زير بار هواي نفس قدرتها بروند– يعني افراد هواپرست. اهل مبارزه با هواي نفس هستند

و لذا آن كسي كه در رأس قرار . كنند اي، مردم از كسي كه اهل مبارزه با هواي نفس باشد، تبعيت مي در چنين جامعه. كنند نمي
 .مديريت راحتي خواهد داشت، چون همة جامعه اهل مبارزه با هواي نفس هستندگيرد و خودش اهل مبارزه با هواي نفس است،  مي
 ؟)ع(كردند تا از اميرالمؤمنين ها از معاويه بهتر تبعيت مي چرا خيلي

چون شما : فرمود به آن مردم مي) س(كردند؟ حضرت زهرا ايشان را اذيت ميقدر  ، مردم اين)ع(چرا در دوران حكومت اميرالمؤمنين ●
به شما هم سخت ) ع(علي ترسيد كه يد او را تحمل كنيد چون ميتوان ، نميگيرد خودش سخت مينفس به ) ع(بينيد كه علي مي

و ما نَقَموا (.گيرد ايشان به شما سهل ميبسپاريد، ) ع(اگر كار را به علي .سختگيري نخواهد كردبه شما ) ع(بگيرد، در حالي كه علي
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مامٍ نَبذَه و شدةَ وطْأَته و نَكَالَ وقْعته و تَنَمرَه في ذَات اللَّه عزَّ و جلَّ و اللَّه لَو تَكَافُّوا عنْ زِ  حسنٍ نَقَموا و اللَّه منْه نَكيرَ سيفهالمنْ أَبِي 
؛  إِلَّا بِغَمرِ الْماء و ردعه سورةَ الساغب ...ه و لَا يتَعتَع راكبهاللَّه ص لَاعتَلَقَه و لَسار بِهِم سيراً سجحاً لَا يكْلُم خشَاشُرسولُ 
 )375/؛ امالي طوسي355ص/االخبار معاني؛ 1/108/احتجاج

ترسيدند كه با  مي، گيرد به خودش سخت مي چقدر) ع(عليديدند كه  ميس نبودند و وقتي خودشان اهل مبارزه با هواي نف آن مردم ●
به  - و الاقل يك گروه از آنها-  را كنار گذاشتند) ع(علي اين مردمبعد  .ترسيدند مي حضرتاز  - از دور-  لذا ،آنها نيز سختگيري كند

ت كردند تا از تر تبعي ب اينكه از معاويه بهتر و راحتاي رفتند كه براي خودش كاخ سبز ساخته بود، و جال سراغ معاويه
صاحبكُم يطيع ( من حاضرم ده نفر از شما را بدهم و يك نفر از ياران معاويه را بگيرم: فرمود ميكمااينكه حضرت  )!ع(اميرالمؤمنين

 و ي اللَّهصعلِ الشَّامِ يأَه باحص و ونَهصتَع أَنْتُم و مِ فَأَخَذَ اللَّههرينَارِ بِالدالد رْفص ي بِكُمفَنارةَ صاوِيعأَنَّ م اللَّه و تددلَو ونَهيعطي مه
منْهلًا مجي رطَانأَع و نْكُمشَرَةَ منِّي ع97خطبة /البالغه ؛ نهجم ( 

در خدمت هواي نفس  كند بلكه ديگران را هم اي نفس نميكه مبارزه با هو )به نام معاويه(يك كسي هست: پس مسأله اين است ●
كنند  سازد، ولي مردم از چنين كسي بهتر تبعيت مي گيرد و براي خودش كاخ مي هاي ديگران را مي پول خانهگيرد و  خودش مي

دنبال عدالت بودند  اي كه حتي آن مردم پابرهنه .كند مبارزه ميبا هواي نفس خودش كند و  در كوخ زندگي مي«نسبت به كسي كه 
 .كردند تبعيت نمي)) ع(اميرالمؤمنين(كرد  كه مبارزه با هواي نفس مي هم درست و حسابي از اين شخص
 پذيرند؟  ، واليت هواپرستان را ميتكبر مي كنندچرا كساني كه در مقابل ولي خدا 

ند كه طوري نيست اين چراپذيرند؟  واپرستان را ميپذيرند اما واليت ه چرا كساني كه هواپرست هستند، واليت اولياء خدا را نمي ●
و تر بود  سادهآوردند، مسأله  هم در مقابل اولياء خدا و هم در مقابل هواپرستان، قُدبازي در ميآنها، اگر جا قُدبازي در بياورند؟  همه
آورند و واليت او  ي خدا، قُدبازي در ميولي جالب اينجاست كه همان كساني كه در مقابل ول و متكبر هستند،گفتيم آنها كالً قُد  مي

 . پذيرند پذيرند، واليت هواپرستان را مي را نمي

چنين  تر اين است كه ولي نكتة جالب. رود لم مياي كه هواپرست باشد، زير يوق هواپرستان عا جامعهطور كه قبالً بيان شد،  همان ●
اي كه اهل تبعيت از هواي  جامعه - 1: در اينجا دو مسأله وجود دارد .رود اي، زير يوق يك شخصيتي كه هواپرست نيست، نمي جامعه

چرا زير بار تبعيت از شخصيتي كه هواپرست  اي چنين جامعه - 2رود؟  نفس است، چرا راحت زير بار تبعيت از هواپرستان عالم مي
 رود؟ نيست، نمي

  كريمانه و بزرگوارانه است برخورد ولي خدا - 1/ماند؟ غريب ميچرا واليت در جامعة اهل هواپرستي، 
اي كه اهل هواپرستي هستند، غريب  در جامعهبيايد مديريت كسي كه هواپرست نيست، و لذا اگر واليت پذيرش واليت يعني  ●

رند؟ اين هواپرستان با ولي خدا چه مشكلي دااما سؤال اين است كه . در آن جامعه غريب ماند) ع(ماند كمااينكه اميرالمؤمنين مي
اول اينكه ولي خدا كه خودش اهل مبارزه با هواي نفس است، شيوة اعمال واليتش كريمانه و  :سه پاسخ عمده داردسؤال 

برد و با سختگيري وحشتناك و زد و  نميخطاكار را  افرادآبروي به سادگي . كند نميگيري و مجازات   زود مچيعن . بزرگوارانه است
  .كند رفتار مي افرادبلكه با كرامت و حفظ آبرو و بزرگواري با . برد بندهاي پشت پرده، كار خودش را پيش نمي

 دهد تا خودشان بفهمند و اصالح شوند ولي خدا به هواپرستان ميدان مي
ن دهد تا خودشا ميدان مي )هاي بد كه اهل مبارزه با هواي نفس نيستند آدم(برخورد واليت، يك برخورد كريمانه است، يعني به افراد ●

در جامعة واليي خيلي از . كند كند، قلع و قمع نمي كند و آبروريزي نمي بزرگوارانه برخورد ميد و خودشان را درست كنند؛ بفهمن
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دانستند، آنها را نابود  هاي آنها را مي هاي بد، صدقة سر بزرگواري ولي خداست كه آبرو و اعتباري دارند، و اال اگر مردم بدي آدم
 .ريزد كند و آبروي آنها را نمي آبروداري مي اما ولي خدا. كردند مي

حتي كساني كه در حد فرماندهان سپاه حضرت  كرد؛ هاي رذل را در پاي ركاب خودش تحمل مي برخي از آدم) ع(اميرالمؤمنين ●
خوارج به  نامة رئيس(همين بود كه چرا اين افراد رذل پاي ركاب شما هستند؟ نيز) ع(خوارج به علي هاي اعتراضيكي از . بودند

رغبة في الجهاد، مثل األشعث  في الدين و ال اشتمل عليك من ال فقه له…فلما حميت الحرب و ذهب الصالحون): ع(اميرالمؤمنين
؛ استنزلوك حتى ركنت إلى الدنيا حين رفعت لك المصاحف مكيدة، فتسارع إليهم الذين بن قيس و أصحابه و استنزلوك

هر «: گويد مي دربارة او الحديد ابي ي از اين افراد، اشعث بود كه ابنيك )5/240/االسالمي تاريخال موسعة( )2/370/االشراف انساب
كُلُّ فَساد كَانَ في خلَافَةِ أَميرِ الْمؤْمنينَ ع و كُلُّ اضْطرَابٍ شد، ركنش اشعث بود؛  انجام مي) ع(اي در زمان خالفت اميرالمؤمنين فتنه

 )2/278/الحديد ابي ابن شرح(»أَشْعثحدثَ فَأَصلُه الْ
 كنند كنند و خيانت مي ها از بزرگواريِ ولي خدا سوء استفاده مي هواپرست

-  ها به اين هواپرستحتي كنند، در حالي كه ولي خدا  ستند و ولي خدا را اذيت مياي ها در مقابل واليت ولي خدا مي چرا هواپرست ●
كنند و خيانت  ، و آنها از اين بزرگواريِ ولي خدا سوء استفاده ميدليلش همين بزرگواري استاً اتفاق دهد؟ ميهم ميدان  - مقدار يك
 .سوء استفاده كردند) ع(و امام حسن) ع(، اميرالمؤمنين)ص(كمااينكه از بزرگواري پيامبر. كنند مي

ولي خدا را رودار هستند و ار است و لذا آنها كنند؟ چون ولي خدا بزرگو بد برخورد مي ،ها در مقابل واليت ولي خدا چرا هواپرست ●
دانند كه  رسد؛ چون مي كنند؟ چون زورشان نمي حاال چرا اينها در حكومت كسي كه هواپرست است، خوب تبعيت مي. كنند اذيت مي

همين خاطر بود كه به  به. تبعيت نكنند، آنها را نابود خواهد كرد از او اين حاكم يا مدير هواپرست، رحم و بزرگواري ندارد و اگر
دليلش اين بود كه معاويه به كسي اجازه ! شما مديريت بلد نيستي، و مديريت معاويه بهتر از شماست: گفتند مي) ع(اميرالمؤمنين

ها ميدان  به خيلي) ع(كرد با او مخالفت كند، ولي اميرالمؤمنين داد خالف رأي و نظر خودش رفتار كند، و لذا كسي جرأت نمي نمي
 .داد مي

 با هواپرستان استولي بزرگوارانه برخورد كردن خاطر  به نظام والييبسياري از مشكالت 
اتفاقاً ! دهد اين نظام ديكتاتوري و زورگويي است و به كسي رو نمي: بزرگترين ظلم به نظام واليي ما اين است كه كسي بگويد ●

ها در عرصة سياست، حتي دست  بعضي. خيلي از اراذل و اوباش استبسياري از مشكالت ما به خاطر همين رو دادنِ ولي فقيه به 
در ها بودند كه  گروهمثالً برخي اشخاص و . راست و چپ خودشان را هم بلد نيستند، ولي در اين نظام به آنها ميدان داده شده است

كه آمريكا به (سال 10ولي بعد از حدود ! مما بايد با طالبان ارتباط برقرار كني: گفتند هاي رسمي اين نظام، مي رسانهجايگاه يا 
 . برد آبروي آنها را نمي اما كسي. رو سياه شدند) افغانستان حمله كرد

ما بايد با صدام همكاري كنيم، صدام امروز نقش خالد بن وليد را بازي «برخي بودند كه در مجلس شوراي اسالمي اعالم كردند كه  ●
ببينيد نظام  !كنند اكره با آمريكا سينه چاك ميها دارند براي مذ ولي االن همان »!كند و ما بايد به او در مقابل آمريكا كمك كنيم مي

 . كند بزرگوارانه برخورد مي افراد،ما چقدر با اين 
هم حاضر به جنگيدن نبودند، با ) ع(كوفيان كه با التماس علي/ ؟پذيرند نميام واليي را ها نظ هواپرستچرا 

  !هزار لشكر جمع كردند30اشارة يزيد 
توانند اين نظام واليي را بپذيرند، اين است كه نظام  كنند و نمي ها با نظام واليي برخورد مي دليل اول براي اينكه هواپرستپس  ●

اگر ولي خدا . كنند ها نيز رودار هستند و از اين بزرگواري سوء استفاده مي و هواپرست كند برخورد مي واليي خيلي بزرگوارانه
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مقدار ميدان  اما ولي خدا يك و آنها را تابع خودش كند، تواند اين افراد را جمع كند مقدار سختگيرانه برخورد كند، به راحتي مي يك
 . با هواي نفس خودشان مبارزه كنند دفرصت پيدا كننها خودشان  دهد تا آدم مي

ولي كوفيان از  ،جمع شوندخواست پاي ركاب حضرت  كرد و از آنها مي قدر بزرگوارانه به مردم كوفه توصيه مي آن) ع(اميرالمؤمنين ●
شكر جمع هزار ل30ولي همين مردم كوفه وقتي كه يزيد از شام اشاره كرد، آنها با اشارة يزيد . كردند درست تبعيت نمي حضرت
نفرشان  را بريدند و براي يزيد فرستادند و هزاران) ع(بدون اينكه يزيد كاري بكند، آنها با همان اشارة يزيد، سر امام حسين. كردند

 !هم حاضر نبودند در جنگ شركت كنند) ع(همان كساني كه با التماس اميرالمؤمنين هم در اين راه كشته شدند؛
ها اين  زبان حال هواپرست /پذيرند پذيرند، ولي توصية دوست را نمي ها تهديد دشمن را مي هواپرست

 »!ما تابع زور نيستيم، مگر اينكه زورش زياد باشد«: است
مردم را ) ع(حرف يزيد را با يك اشاره پذيرفتند؟ چون اميرالمؤمنين پذيرفتند، را نمي) ع(دانيد چرا كوفيان كه حرف اميرالمؤمنين مي ●

اگر «: يزيد گفت. ولي يزيد با همين تهديد ساده، آنها را تابع خودش كرد! كنم نابودتان مي ياكنم  ا را غارت ميكرد كه شم تهديد نمي
و آن مردم هواپرست اين حرف  ».آيد و شما را نابود خواهد كرد شما كوفيان، حسين را به مردم تحويل ندهيد، لشكر من دارد مي

 . لشكري در كار نبود آميز را پذيرفتند در حالي كه اصالً تهديد

زبان حال  .ها بدبخت هستند واقعاً اين هواپرست. پذيرند پذيرند، ولي توصية دوست را نمي ها تهديد دشمن را مي هواپرست ●
ما : گويند مي: رسند مي) ع(لذا اينها وقتي به اميرالمؤمنين» !ما تابع زور نيستيم، مگر اينكه زورش زياد باشد«: ها اين است هواپرست

اما وقتي به . دانستند كه اگر در مقابل حضرت اين حرف را بزنند، حضرت زبان آنها را قطع نخواهد كرد چون مي! تابع زور نيستيم
اي بود كه  ، بلكه يك برنامهاهل زورگويي نبود) ع(اميرالمؤمنين ولي! ما تابع هستيم، چون زورش زياد است: گويند رسند، مي يزيد مي

 . كردند ايد رعايت ميبراي ادارة جامعه ب
يك كسي بلند شد و سر حضرت فرياد كشيد و . خواند داشت خطبه مي حضرتاين بود كه  )ع(اميرالمؤمنينيك نمونه از بزرگواري  ●

اما برخورد حضرت با او چگونه بود؟ . بيرون رفت و نماز هم پشت سر حضرت نخوانداز جلسه با قهر بعد هم ! تو دين نداري: گفت
او چنين رفتار  يزيد باآيا اگر كسي در مقابل يزيد هم چنين برخوردي داشت، ! فرستاد نزد او تا او را نصيحت كند، همينيك كسي را 

 !داد؟ اي انجام مي بزرگوارانه
ها  همين هواپرست بحث اين است كه! شد جا ختم مي رفتند و قصه به همين فقط زير بار تبعيت از واليت نمي ها اي كاش هواپرست ●

وقتي زير بار  و. روند طلب مي روند؛ يعني زير بار تبعيت از افراد هواپرست و سلطه روند، زير بار زور بيشتر مي زير بار واليت نميكه 
 .برد د كه سرِ اولياء خدا را مينشو مي جيره و مواجب ، تبديل به سربازهاي بيسلطة آنها رفتند

فهمد اما زبان  دم هواپرست زبان كريمانة ولي خدا را نميآ/ !ددانن هواپرستان ميزبان هواپرست را فقط  - 2
 كند و تبعيت مي فهمد ها را مي زورگويانة هواپرست

زبان  .رود هواپرست زير بار حرف زور مي روند اين است كه دليل دوم براي اينكه افراد هواپرست زير بار تبعيت از ولي خدا نمي ●
اين بود كه آدم  ل اولدلي. البته اين دليل هم در واقع آن روي سكة همان دليل اول است. دانند هواپرست را فقط هواپرستان عالم مي

چون خودش . فهمد ها را مي فهمد، دليل دوم هم اين است كه زبان زورگويانة هواپرست هواپرست زبان كريمانة ولي خدا را نمي
رحم است، و اگر  وحشي و بيداند كه آن آدم زورگوي هواپرست هم مثل خودش  هم هواپرست است، مي

 !منطق آدم هواپرست اين است. كند تبعيت نكند، به شدت ضربه خواهد خورد، لذا از او تبعيت مي
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كند ولي زير بار امر يك آدم  رود، چون ولي خدا بزرگوارانه صحبت مي آدم هواپرست زير بار امر ولي خدا نمي ●
داند كه اگر از آن زورگوي  فهمد و مي ان او را ميرود، چون زب زورگو و هواپرست ديگر مثل خودش مي

مثل مردم كوفه كه تبديل به . كرداي با او خواهد  رحمانه هواپرست تبعيت نكند، برخورد شديد و بي
 .را بريدند) ع(يزيد سر امام حسينمزد يزيد شدند و با اشارة  سربازهاي بي

ها سوء تفاهم ايجاد كردند كه  سال /فاهم استروند به خاطر سوء ت ها كه زير بار واليت نمي خيلي - 3
  »!خواهد جلوي حقّ انتخاب را بگيرد نظام واليي با آزادي مغايرت دارد و مي«

خيلي از مردم اگر زير بار واليت ولي خدا . است »تفاهم سوء«وجود دارد و آن براي عدم تبعيت از ولي خدا دليل ديگري هم  ●
ها  خواهد جلوي خواسته كه دين مي كنند كنند، فكر مي وقتي از دور نگاه مي. چار سوء تفاهم هستندروند، به خاطر اين است كه د نمي

كنند؟  اگر از آنها بپرسيد كه چرا با يك نظام واليي مخالفت مي .استسوء تفاهم يك در حالي كه اين . آنها را بگيرد هاي يا آزادي
دهد تا انتخاب كني، نظم اجتماعي  اي كه به تو آزادي مي تنها نظم اجتماعي: گفت بايد به آنها! خواهم آزاد باشم مي: دهند پاسخ مي

 .واليت است

واليت فقيه و اساساً نظام واليي با آزادي مغايرت دارد و اين يك ديكتاتوري «ها سعي كردند اين سوء تفاهم را ايجاد كنند كه  سال ●
اگر كسي منصف  - با گذشت بيش از سي سال از انقالب- ولي االن » !خواهد جلوي حقّ انتخاب را بگيرد است و مي كيدئولوژيا

 .دهد كند و دارد آزادي مي بيند كه نظام واليي خيلي دارد بزرگوارانه برخورد مي باشد مي

ماهيت فكري و معرفتي / آيد دست نمي نظام ليبرال دموكراسي به بافهمند كه آزادي  ميعالم مردم روز  يك
  ستهمين ا» پيچ تاريخي«

يكي از مفاهيم كليدي در چنين نگاهي به حيات بشر، مفهوم آزادي . االن جامعة جهاني تحت امر تئوري ليبرال دموكراسي است ●
كنند كه اين  دانند و تجربه مي چرا بايد ظهور حضرت بعد از علم شدن چنين مفهومي باشد؟ براي اينكه مردم قدر آزادي را مي. است

فقط در يك جامعة واليي  واقعي توانند بفهمند و حدس بزنند كه آزادي آيد، و بعد مي دست نمي موكراسي بهآزادي در نظام ليبرال د
بايد اين سوء تفاهم را از . آيند گذارند و به سراغ جامعة واليي مي وقت است كه ليبرال دموكراسي را كنار مي آن. آيد دست مي به

 !بلد نيستيم اين سوء تفاهم را در جامعة خودمان برطرف كنيم منتها ما بعضاً حتي. جامعة جهاني برطرف كرد

در اين ادعاي خودش » دهد انتخاب مي آزاديِ«بيند كه آن نظام ليبرال دموكراسي كه مدعي است  مي اگر كسي منصف باشد، ●
است كه داعش مولود ليبرال د؟ آيا جز اين نكن د؟ چرا از ديكتاتورها حمايت مينكن درست مي را داعش آنها چرامثالً . صادق نيست

اال آنها  دهند، در واقع يك نوع بازي و فريبكاري است و جاهايي هم كه دارند آزادي مي آن فهمد انسان مي دموكراسي است؟ پس
اين ماهيت فكري و معنوي و معرفتي اين  .گردد فهمند و ورق برمي يك روزي مردم جهان اين را مي. ذاتاً با آزادي مخالف هستند

 .چ تاريخي استپي

  ، دليل كذب ادعايشان است هاي مدعي آزادي از ديكتاتورها بيغرحمايت 
 شود؟ شود؟ اين آزادي در كجا و در چه نظامي تأمين مي امروز مفهوم آزادي علم شده است، ولي بايد ديد آزادي چگونه برقرار مي ●

ها واقعاً طرفدار آزادي بودند، چرا از كساني مثل داعش و  و غربياگر آمريكا ! البته منظور ما آزاديِ واقعي است نه آزادي نمايشي
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بينيد امروز حقّ واقعاً  طور كه مي كنند؟ همان هاي برآمده از رأي مردم مخالفت مي كنند؟ چرا با نظام ديكتاتورهاي منطقه حمايت مي
ي خبرنگارهاي داخل كاخ سفيد هم از سخنران حت. آشكار شده است و باطل خودشان را رسوا كرده است و اوضاع زياد پيچيده نيست

 !خواهيد با داعش بجنگيد؟ كرديد، و حاال مي شما خودتان از داعش حمايت مي: پرسند كاخ سفيد مي

هاي منطقه است، خيلي روشن است و فهميدن اين مطلب اصالً  اينكه ليبرال دموكراسي پاي ثابت دفاع از ديكتاتورها و تروريست ●
 .ها را برطرف كنيم يد سوء تفاهمما با. سخت نيست

 آنهاحاكم شود، به اگر ولي خدا « كه ترسد اي كه اهل مبارزه با هواي نفس نباشد، مي جامعهفرد يا 
 »سختگيري كند

نكند اگر ولي خدا بر ما «: ترسد شود از اين بابت كه مي اي كه اهل مبارزه با هواي نفس نباشد، خيلي دچار سوء تفاهم مي جامعه ●
كه از اين -  به مردم مدينه) س(اينجا بود كه حضرت زهرا .، چون اخالق خودش اينگونه است»كم شود، به ما سختگيري كندحا

 )355ص/االخبار معاني.(گيرد گيرد، به شما سخت نمي ت ميبه خودش سخ) ع(علي: فرمود مي - ترسيدند موضوع مي

هر وقت پيغمبرى حكمى كه مخالف با هواى نفسشان بود بر «. ه استفرمودبيان » هواپرستي«در قرآن كريم علت قتل انبياء را  ●
أَنْفُسهم فَريقاً كَذَّبوا و فَريقاً   كُلَّما جاءهم رسولٌ بِما ال تَهوىد؛ اى را به قتل رسانيدن اى را تكذيب و عده ايشان آورد عده

 .شوند شوند؟ اينها فقط توسط افراد ظالم و زورگوي هواپرست رام مي م ميدانيد اين افراد هواپرست، چگونه را مي )70/مائده(»نيقْتُلُو

و كند؛  كند ولي از هدايت الهي تبعيت نمي تر از آن كسي است كه از هواي نفسش تبعيت مي كي گمراه«در تفسير آيه ) ع(امام رضا ●
نَ اللَّهم دىرِ هبِغَي واهه عنِ اتَّبمنْ أَضَلُّ مكند و از هواي نفس  اين يعني كسي كه از امام تبعيت نمي«: فرمايد مي) 50/قصص(»م

  رأْيه بِغَيرِ إِمامٍ  قَالَ يعني منِ اتَّخَذَ دينَه  و منْ أَضَلُّ ممنِ اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى منَ اللَّهي قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ ف كند؛ خودش تبعيت مي
 )1/374/كافي(»أَئمةِ الْهدى منْ

 است ) ع(واليي امام زمانو زيرساخت نظام جهاني ، »مبارزه با هواي نفس«آشنايي جامعه با 

اي  وقتي كه جامعه. آشنا شود» مبارزه با هواي نفس«چيست؟ اين است كه جامعه با ) ع(زيرساخت نظام جهاني واليي امام زمان ●
وقتي مبارزه با هواي نفس را پذيرفت . گردد كه اهل مبارزه با هواي نفس باشد ، دنبال رهبري ميمبارزه با هواي نفس را پذيرفت

اين جامعه، منطق ولي خدا را كه اهل مبارزه . توانند به اين جامعه زور بگويند رود و زورگوهاي هواپرست نمي ها نمي زير بار هواپرست
 .پذيرد با هواي نفس است را مي

) ع(وقت است كه امام زمان آن. شود ولي نبايد از اين بزرگواري سوء استفاده كرد واليي بزرگوارانه برخورد مي در جامعه و نظام ●
 .د، چون اين اصل براي همه جاافتاده استراحتي بر يك جهان حكومت كن هد بتوان مي

  


