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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  6/99/ 29   اخوت د   استا     -هیئت جلسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 یریذپ  تی الو رد   مورث  لم ا و ع :  موضوع   -  ریدغ دیع    

 

اد بوده و دالیل مختلفی هم دارد که بنا نداریم در این جلسه به همه آنها اشاره کنیم؛ های ما نسبت به غدیر زیکوتاهی

 پردازیم.رو به برخی از آنها میاز این

به  پذیر نباشند، اشاره کنیم.شود افراد والیتبحث قصد داریم به برخی از عواملی که باعث میدر حقیقت در این 

، اما قطعا برخی از آنها وا اگر کسی این بحث را خوب گوش بدهد، اگر نگوییم همه مشکالت زندگیرسد نظر می

ای را به توان سورهقرآنی دارد، حتی میشود؛ زیرا هر یک از عواملی که به آنها اشاره خواهد شد، مستندات حل می

 عنوان درمان آنها پیشنهاد کرد.

*** 

 و اما بحث:

تواتری که در این حوزه همه شاهد غدیر بودند و زار نفری که هجمعیت چند غدیر بحث عجیبی است. با وجود 

 صلوات اهلل علیهد از رحلت پیامبربع شود؛ اماای که بعد از قرآن، متواترترین موضوع، غدیر عنوان میوجود دارد؛ به گونه

آورد که چگونه به وجود می آدمکأنّه هیچ اتفاقی نیفتاده است. این یک عالمت سوال برای  شود،سریع فراموش می

شود که همه مردم یک روزگار بد باشند و همه با هم، جز عده بسیار معدودی ؟! نمیممکن است چنین اتفاقی بیفتد

 غدیر را نادیده بگیرند! شمار، بحثدر حد انگشت

به ما هم امروز ، عدم توجه به این عوامل باعث شدهقطعا عواملی وجود داشته که به چنین اتفاقی منجر شده است. 

-نمیبا وجود آنکه ناممان شیعه است، نوعا دچار شده و  ای که اجدادمان در صدر اسالم گرفتار شدند،همان بلیّه

 بیت است، داشته باشیم.ظر اهلای که مدنپذیریتوانیم والیت
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تی د فرد، عهدش با امام یا نبی را فراموش کرده و حشونشود باعث میهایی که در ادامه به آنها اشاره میمولفه

 خودش هم متوجه این فراموشی نشود.

 

  بینیجهاناصالح . 1

از اگر  بینی درست است.جهان پذیری باید به آن توجه داشت، برخورداری از یکای که برای والیتاولین نکته

دانید؛ اما کسانی که در غدیر بودند، بپرسید چرا با وجود آنکه غدیر را حق میبقیه علمای اهل تسنن و چند هزار نفر 

اشعری  از آنها گروهیرود. بینی میروی  جهان ،شانبحثاولین را امام اول قبول ندارید،  علیه السالمامیرالمومنین

 .مسلک گروهی هم معتزلیند و شدمسلک 

ممکن است مفضول)منظورشان  ها معتقدند عالَم، عالَم جبر است و هر چه مقدّر است، همان است.اشعری مسلک

و زندگی است و ما هم این جبر تاریخ  ( مقدم شود.علیه السالمخلیفه اول است( بر فاضل)یعنی امیرالمومنینجناب 

این اعتقاد به این سمت  ای جز پذیرش حُکم خدا نداریم.و ما هم اراده( الحکم هلل)حکم برای خداست ایم.پذیرفته

 باید پذیرفت. رود که هر اتفاقی در زندگی افتاد، تقدیر است و می

-کنند)اشعری مسلک هستند( و میگونه فکر میسعودی هستند، همینعربستان غلب افرادی که در در حال حاضر ا

خدا این گونه خواسته و مقرر کرده کنند. افرادی است که بر ما حکومت می گویند والیت خدا در اختیار همین

 است.

معتقدند خداوند  گرایش پیدا کردند. اینهایهودیت ی رفته و به سبک سمت معتزلی مسلکشان به بینیجهانگروه بعد 

داند، همانگونه عمل کند معه را به عهده خود انسان گذاشت که هر طور صالح میاداره جا و انسان را آفرید وجهان 

مه چیز در اختیار انسان است و عنی هی ؛خود انسان بخواهد فقط یک وسیله هدایت است آن هم به شرطی کهدین  و

 د در صد مقدرات خودش را رقم بزند؛ تقریبا شبیه همین حالتی که غرب االن دارد.تواند صمیاو 

امامت و و  هدر کنار هم مثل قیچی عمل کردهستند که دو جبهه و حرف مخالف بینی، در حقیقت این دو جهان

 بیت سلب کردند.اهلخالفت را از 
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 پذیری این است که انسان بداند هدایت، قانون دارد و در عین اینکه خداوند همه کاره استبنابراین شرط اول والیت

تخابهای انسان به عهده خودش است یعنی همه انقطع نکرده و نیز ا وجه اراده ما ر، به هیچو چیزی را واگذار ننموده

امر بین  ،)نه جبری و نه رهای رها(ه این و نه آننشود، به اراده خودش است؛ یعنی بدبخت یا خوشبخت میهر کس 

 االمرین؛ که اعتقاد شیعه نیز همین است.

قانونش را کشف  برود .لنگدببیند کجای کارش می، اش باشدبه فکر چاره ای دارد بایدهر بدبختیاین یعنی هر کس 

 جبر نکرده است. خدا او را رها نکرده و به او و بداند جایی نقطه ضعفی دارد کند؛ حتما

یعنی دانستن اینکه چه چیز نتیجه چه  هدایتزندگی، قانونهای های قانوندانستن ، علیهم السالمبیتخواندن روایات اهل

 پذیر کند.تواند ما را والیتست که میاردی موا و ... چیز دیگری است

گیرد دست خودش انسان باید بداند واضع هدایت و قوانین آن خداست؛ اما اینکه انسان کدام قانون را به کار می

خیلی شود. آنها هم میتبدیل داعش به اش پذیریاگر کسی این کار را نکند، والیتاست.  این اولین نکتهاست. 

اشعری است و اعتقاد به شان بینیاما جهان ؛به خاطر امر رهبرشان حاضرند انتحار کنندآنقدر که پذیر هستند، والیت

گویند هر که جلو باشد، می ، اعتقادی ندارند.)تقوا، تدبیر و ...(جبر دارند یعنی به اینکه رهبر باید شرایطی داشته باشد

 ئم.شود جلودار مثل حکومت گوسفند، به سبک بهامی

-باید به سمت جهاناین حوزه در  د.کن خریبوالیت را ت دتواناولین محلی است که می بینی درست،نداشتن جهان

 نه تفویض بلکه امر بین االمرین.نه جبر و  بینی شیعی برویم؛

 

 والیتپیچیده ندیدن امر . 2

کند دشمن یا شیطان سعی میدومین نکته مهم در حوزه والیت، پیچیده ندیدن مسایل مربوط به این حوزه است. 

ات زندگی لیپذیری باید کلی کار انجام بدهی؛ کبرای والیتای نشان دهد به این صورت که والیت را امر پیچیده

گویند میمردم شود، حاضر میدر میان اقوام هر زمان نبی که دقیقا به دلیل داشتن این نگاه است  و ...را تغییر بدهی و

آمده تک و تنها آمده و خیلی که رسولی  ای داشته باشد، اینکسی بیاید که عِده و عُدّهمَلِکی بیاید، ما انتظار داشتیم 

به خاطر این اینها  .تواند ما را هدایت کند؛ چطور میحتی شرف و نَسَب خاصی هم ندارد ،یاری ندارد، پولی ندارد

 شود.شان نسبت به والیت پیچیده میسیستم ذهنیاست که 
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پذیری کند. والیتاینکه مرده، زنده می نه اینکه کرامت دارد یا و متصل به خداست؛ والیت یعنی فردی که ذاکر

ا هم باید مو ل دهد ا انتقامبه حکم را تواند میداند، والیت داشته و کسی که أحکام الهی را می یعنی قبول کنیم

نفر  یکگذاریم از همان ابتدا قرار میبرویم.  یا مسافرت گیریم چند نفری کوهمثل اینکه تصمیم می. متبعیت کنی

-خانه نباید فرزندساالر یا پدرساالر باشد؛ باید والیتبا تو یا مثال در و فالن کار و فالن کار ها خرجکه  مسئول بشود

 و بقیه هم باید تبعیت کنند. به عهده هر کسی است، والیت با همان است حکم خداساالر باشد یعنی 

وقتی والیت را دهد، وگرنه والیت پیچیده نیست. گاهی این وسعت قلمرو است که والیت را پیچیده نشان می

اثبات الزم  والیت فقیه که رسیم به اثبات نیاز پیدا کنیم.شود به والیت فقیه که میدهیم باعث میپیچیده نشان می

مثل این است که کسی بخواهد برای والیت پدر یا والیت والدین در  ،والیت فقیهبرگزاری جلسه برای اثبات ندارد. 

 وگو و اثبات بگذارد.  خانه، جلسه گفت

دارند. یک مطلب درباره اثبات والیت فقیه در آن نیست. ایشان در این « والیت فقیه»حضرت امام)ره( کتابی به نام 

کافی است فرد تصور  «شود.فرد می که تصور آن موجب تصدیقوالیت فقیه امری است بدیهی »فرمایند: کتاب می

 کند.کند که به طور بدیهی آن را تصدیق می

طرز تلقی است که وقتی مطلقِ توجه دادن به این  ؛ منظورنشود که درباره والیت فقیه کتاب نوشتهمنظور این نیست 

ر هر باالخره دحتی در سطح والیت یک نفر در یک اردو؛  رودفرد زیر بار قبول والیت نمیشود والیت پیچیده می

 که هر کسی ساز خودش را بزند. باید بهترینِپذیر نیست امکانو والیت داشته باشد.  جمعی باید یک نفر مسئول بوده

یک نفر از همین  باید باالخرهتوان از خارج جمع، کسی را آورد. نمیاگر بهترین نبود هم جمع، والیت داشته باشد. 

 جمع مسئول شود.

نه؛ ولیّ باید »خواهیم صحبت کنیم بگوییم درباره والیت پدرمان هم میشود وقتی باعث میوالیت یده دیدن پیچ

اه هم بکند یا نماز هم گندرحالی که در بسیاری مواقع، پدر حتی اگر  «کند.. پدرم که گناه هم میخیلی بزرگ باشد

 . ردنخواند اما به واسطه اُبوّتش بر من والیت دا
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 ای دیدن والیت. مرتبه3

 ای دیدن والیت است.مرتبه گریز؛کند و اگر نباشد، والیتپذیر میبحث دیگری که انسان را والیت

والیت  آید؛و بعد از آن همین طور پایین می سولخدا هست، سپس والیت روالیت ای است یعنی والیت، مرتبه

 کند.اینها ریزش پیدا می نو.. . از باال به پایی پدروالیت امام جماعت، والیت فقیه، والیت االمر، اولی

ای، زن، ولیّ مرد گاهی در یک خانه، از یک جهت و یک مرتبه مراتب والیت را تشخیص دهیم.بتوانیم باید ما 

 البته خیلی از اینها منوط به أحکام است. کهولیّ زن  ،مردای دیگر مرتبهاز جهت و است و 

موظف هستیم حرف گوید نخور، میبه ما وقتی کنیم. شود و ما به عنوان پدر به او مراجعه میمان دکتر میرزندمثال ف

 شود.می ای، هر کسی که متخصص است، او ولیّدر هر مسألهاو را به عنوان یک ولیّ بپذیریم؛ زیرا 

اگر دکتری بگوید سیگار  علم و عالِم بر جاهل والیت دارد. الیت دارد.ما وفردی که متخصص است بر  مباید بدانی

 ش، ولو خود عمل نکند، والیت دارد و امرش واجب است. نک

ین زمینه را گیری کند و قدر خود را نشناسد، اای از والیتش کنارهاگر ولیّنکته مهم دیگر در اینجا این است که 

 .افتدوالیت این اتفاق میای ندیدن مرتبهدر اثر کند که این ایراد سیستماتیک نیز برای ورود والیت غیر فراهم می

، ضمن آوردبه وجود می اند،برای آنها که تبعیت نکردهتبعاتی را ند، رددیگران تبعیت نکاد؛ اما کم دح اگر ولیّاما 

با نشین شد، خانه علیه السالمامیرالمومنینکما اینکه وقتی هایی نیز برای برخورد با چنین افرادی وجود دارد؛ کماینکه حُ

وجود آنکه هیچگاه والیت خلفا را نپذیرفت و این نپذیرفتن را هم نشان داد؛ اما به حکم الهی، تدبیر و مصلحت 

خودش  نشین شدن هماین خانهبکند، اما نکرد؛ چون توانست خیلی کارها میجامعه اسالمی عمل کرد. ایشان 

به نقل اهل تسنن و شیعه، خیلی از کارهایی که در زمان خلیفه اول و دوم انجام شد، به مشورت  دارد.قواعدی 

 بود. علیه السالمامیرالمومنین

 رود.میحکومتی فقه ذیل أحکام  بسیار مهم است کهباالخص، تشخیص أحکام ای دیدن والیت، در مرتبه

که حُکم خدا را از یک عالِم  ند هم بایددانرا نمی شان. اگر وظیفهندعمل کن شانه وظیفهدر این موارد افراد باید ب

 .ندو از آنجا حُکم بگیر یدهپرسوالیت دارد، ایشان داند و بر می
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که ممکن است  دبشوولیّ تو در آن امر  که حُکم خدا را به تو بدهد، هر کسی شودباعث میوالیت دیدن  ایمرتبه

  .که حرف خدا شنیده شود؛ چون مهم این است باشد نیز تردر ظاهر از تو پایینحتی 

 

 پذیریوالیتتمرین . 4

مثال برای تزیین کردن پذیر شدن باید تمرین داشت و برای تمرین، باید از کارهای خُرد شروع کرد. برای والیت

او باید اجازه گرفت. سَرِ از پذیری مهم است. است؟ شاید تزیین مهم نباشد، اما والیت فالن جا، چه کسی مسئول

-دهم، این تمرین را میرا سَرِ خود گوش نمیچیزی م، هر کنیکنم. هر جایی را سَرِ خود نگاه نمهر کاری نمیخود 

  توانم خوب عمل کنم.نمی اگر تمرین نداشته باشم، در صحنه عملیاتکنم برای روزی که صحنه عملیات است. 

های تمرین هر روز برایمان هست. آید؛ اما صحنهپیش میپذیری در مواقعی خاص در حوزه والیتهای جدی صحنه

  پذیر شویم.شود والیتتمرین داشتن باعث می

در سه یاد بدهید هایتان بچهبه کند نور مطرح می مبارکه در سورهآنجا که شود. این تمرین از کودکی شرو ع می

رود، چون ذهن تمرین است. کم کم که سن باالتر میوقت، برای ورود به اتاق باید اجازه بگیرند؛ این همان 

 پذیری سخت شود.شود والیتتواند اذن بگیرد. تمرین نکردن باعث میشود، بیشتر هم میتر میانتزاعی

 

  حدود تعیین نکردن برای تبعیت. 5

شود از جایی شروع می پذیریم. مشکلپذیر هستیم و شک هم نداریم که والیتسطحی، والیت نوعا همه ما در یک

 . پردازندمی افراد به اجتهاد کردن از خود ،هادر تبصره زنیم.کنیم و تبصره میاجتهاد میکه 

اما یک جاهایی از آن دیده نشده و  ، والیت قانون بر ما هم درست است؛اینجا درست است ،گوید این قانونمی

اما  است که پدر بر فرزند والیت دارد، گوید درستناقص است و باید خودم این نواقص را بر طرف کنم؛ مثال می

 کنیم.اجتهاد می در این استثناءها بریم وبه کار می ءدر اینجای خاص نه! یعنی استثنا

 در أحکام است.  ءپذیری، کم بودن استثنااز عوامل والیت
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دانسته و اولین مخاطب آن  شود، خود راگفته میولیّ سوی هر حُکمی که از پذیر هستند درباره افرادی که والیت

 است. دیگریبرای این حکم گویند نمی

را نیز  هااگر انسان بخواهد مطیع خدا باشد، باید سختیزند خیلی خطرناک است. ها میاستثناءهایی که انسان به حکم

 نباید با کمی سختی و فشار به سمت ایجاد تبصره برود. بپذیرد.

 

  اجتناب از ظلم و علوّتبعیت نکردن از هوی و . 6

کند که هر کس آنها را داشته باشد، غیر ممکن است دو عامل ذکر میو قصص نمل  مبارکه خداوند در سور

: ظلم و علوّ. در سوره جاثیه نیز عامل پذیر خواهد بودوالیت و اگر جلوی آنها را بگیرد قطعا پذیر باشدوالیت

-که هر یک در وجهی بیان شده هستندظلم و علو با تبعیت از هوی یکی  اینکند: تبعیت از هوی. دیگری را ذکر می

 گیرد.تحت والیت طاغوت قرار می هر کس در هر سطحی، اینها را داشته باشداند. 

یعنی آزار نرسان؛ و بر کسی علوّ نداشته باش یعنی برایش خدایی نکن و حُکم  پذیر شدن، ظالم نباشبرای والیت

؛ چون عقل در راستای والیت نباشد علوّ داشتن یعنی انسان کاری بکند که بر اساس حُکم خدا یا عقلش نده.

کسی که هر کاری را تنها بر اساس  کار عاقالنه باشد یعنی از روی تدبر و تفکر و هوشیاری باشد.باید  .خداست

 دهد، علوّ ندارد.حُکم خدا انجام می

دهد و حرف، ای از خود بروز نمیبروز علوّ مثل تکبر است یعنی انسان نسبت به نظرات دیگران، واکنش منعطفانه

بگویند تو  آید. اگرحرف خودش است. منتظر نیست کسی کارش را نقد کند. هر کسی علوّ دارد از انتقاد بدش می

در حالی که آن که بر اساس   شود؛دهد و ناراحت میفالن موضوع را اشتباه کردی به شدت حساسیت به خرج می

 پذیرد.کند اگر بفهمد اشتباه کرده، با خیال راحت و بدون دغدغه میحُکم خدا عمل می

آید وقتی حُکمی می کسی که علوّ دارد،  رد.داشته باشد، حتما ظلم هم دا علوّ فرد همیشه علوّ با ظلم همراه است. اگر 

اگر ظلم و علوّ درست  کند.کرده و توجیه میموضوع دیگر تأویل  زند و ناخودآگاه آن را بهبالفاصله تبصره می

 کند.نشود، استغفار و توبه را هم آلوده کرده و هر کار خیری را هم تبدیل به شرّ می
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 محسن کسی است که بتواند ظلم را به حُسن تبدیل کند. کند.را بیان میدر مقابل علوّ، حُسن  در سوره مبارکه نمل،

کند. هدایت و بشارت می ظهاربه بهترین وجه ا، پردازش کرده و گیردباالدست میناحیه والیت حُکم را از  محسن،

 آیات قرآن برای چنین فردی است.

اگر کسی را دیدید که نتوانست حق را  شرط پذیرش والیت است. تبعیت نکردن از هوی و نداشتن ظلم و علوّ

 داشته است.  تشخیص دهد حتما حتما حتما ظلم و علوّ

ذات  طیب عیش، خوش حالی و خوش بودن جزءوسعت رزق،  هایی دارد؛نشانهی پذیروالیتتحقق  نکته آخر اینکه

ی کرده و با در ما جاری شد بدانیم خدا ما را غدیرخم موارد گفته شدهاگر از امشب این  پذیری است.والیت

 .کنیمتر کرده و قویحفظ سعی کنیم آن را محشور شدیم و از این به بعد  علیه السالمامیرالمومنین

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


