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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 بیست و ششم هـجلس 

 ۱ تـوالی رامونــپی در

 لیمسائ از مسئله چند بیان ؛بشود مطرح که مگرفتی نظر در گذشته هایبحث نبالهد در امروز که مطلبی 

 .کنیممی برخورد ما مسائل این به والیت مسئله پیرامون در که است

 هایتگیـوابس نفی و داخلی هایپیوستگی حفظ که نآقر روی از کردید ثابت شما که است این یکی 

 لمانمس جامعه یک برای خارجی هایوابستگی نفی و داخلی هایپیوستگی حفظ ،کنممی تکرار ،خارجی

 همه تا باشد داشته وجود اسالمی هـجامع در متمرکزی قدرت یک ،مرکزیتی یک کهاین بر است متوقف

 او را جامعهاین  مختلف هایجناحها و قطب هایگیریموضع و هایگیرجهت همه و هافعالیت و هانشاط

 .کند اداره و رهبری

  است؟ کسی چه اسالمی جامعه ولی  که بفرمایید . حاالاست ولی   این اسم و 

 .استخد نآ ،است اسالمی جامعه واقعی ولی  که کسی آنگوید می .است کلمه یک اینجا در پاسخش قرآن

 به ار همین هم توحید که است مطلبی این .نیست دیگری کس متعال خدای زج یـاسالم جامعه در حاکم

 ما هب ار این مطلب هم والیت که بینیدمی حاال .کردمی مل ـمس ما برای را اصل همین هم نبوت .گفتمی ما

 سلکم یک و مکتب یک اصول باید همیشه که بگذرم و عرض کنم اشاره به را جمله این اینجا و گویدمی

 سیمرمی اینجا .دهدمی را نتیجه نآ دیگر یهااصل که بدهد اینتیجه هااصل از یک هر که باشد جورهمین

  .دیگری مطلب به

 ستا الزم انسان !بکند نهی و امر تا شودنمی روبرو مردم با که متعال خدای خداست؟ حاکم چه یعنی آقا

 ؛باشد ونقان فقط ،بشری و انسانی جامعه میان در چنانچه اال  و بگیرد دست به را هاانسان کار سررشته که

 ،کنممی عرض حاال که السالمعلیه امیرالمومنین تعبیر به ،نباشد امیری ،باشد خدا طرف از قانون آن ولو

 جامعه رد اگر قانون اجرای بر ناظر خالصه ؛بکند فرمانروایی که نباشد تیأهی یک یا نباشد فرمانروایی

  باشد؟ کی انسان این .است خورده همه ب هم باز بشری جامعه انتظام ؛ نباشد بشری
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 جامعه رد عمالً که کسی آن "هُسولُرَ وَ اهللَ مُکُی  لِ وَ مانَّاِ " که است این سوال نای به دین مکتب و دین پاسخ

 ،ایجامعه در لذا .اوست رسول آن، عالم پرودگار سوی از ؛گیردمی دسته ب ،را نهی و امر ،را فرمان مزما

 .بکند تومحک به جز پیغمبر بر مردم دیگری حاکم ،برپیغم بودن با که ندارد معنی ،آمد پیامبری وقتی

  .او باشد حاکم .بگیرد دست به جامعهقدرت را در  زمامباید  که کسی همان یعنی پیغمبر

 جان و رفت ادنی از دیگر هایانسان همه مثل خدا پیامبر وقتی چیست؟ تکلیف ؛رفت دنیا از پیغمبر که وقتی

 "نواامَء ذینَالَّ وَ " .مطلب این به دهدمی پاسخ قرآن یهآ باز ؟کنیمکار  چه آنجا ؛کرد تسلیم آفرین جان به

 جامعه حاکم و ولی   او ،آورد ایمان دین مکتب به که کسی هر مومنان؟ کدام .هستند شما ولی  مومنان

 نیمک کاره چ باشیم؟ داشته حاکم مومن نفوس همه دعد به که یدآمی الزم خب این طور که است؟ اسالمی

 .دارند خاصی نشانه که مومنانی اینجا؟ در

 معلومِ انسان یک خواهدمی ؛بکند معین را کسی یک خواهدمی کهاین ضمن قرآن آیه که پیداست 

 .دهدب دسته ب همرا  معیار خواهدمی ضمناً .است این شما حاکم بگوید ،بگذارد انگشت رویش را مشخصی

 قیمونَیُ ذینَلَّاَ ". دارد هم دیگری شرایط. باشد مومن واقعاً  که است این اول شرط "امَنواء الَّذینَ "پس

 ةالص اقامه جامعه در که مومنی !خوانندمی نماز کهاین نه ؛کنندمی اقامه را نماز که مومنینی آن "الةالصَّ

 ُیقیمونَ اَلَّذینَ " .کند مستقرو  رایج جامعه در را الهی ذکر .بدهد قرار خدا سوی به را جامعه جهت .کند

  .ولی   کندنمی پیدا خاتمه اینجا به "الصَّالة

  .باشند خدا راه در انفاق اهل .بدهند زکات !بکند ثروت عادالنه تقسیم "وةکالزَّ تونَؤیُ وَ "

 ستاندا و مورد یک به اشاره این .بدهند کاتز ؛هستند راکع که حالی در  "عونراکِ مهُ وَ " گویدمی دنبالش

عنایش این م "عونراکِ مهُوَ  "که  اندگفته ،اندگفته دیگر رینمفس  بعضی که را حرفی آن شنیدم .است خاص

 و تعربی  روح اام نیست خاصی قضیه به اشاره و !جامعه این دنباش رکوع حال در همیشه یعنیاست که 

 هب اشاره این .دهندمی زکات رکوع حال در یعنی "عونراکِ مهُ وَ " .کندمی نفی را احتمال این دانیعربی

 اجرام این آورده وجوده بلَیه عَصلواتُ اهلل  المومنین امیر را اینکه  تاریخ در مشخصی و مخصوص ماجرای

 .شد نازل یهآ، کرده انفاق بزرگوار این و آمده فقیری ،بوده نماز حال در بزرگوار این یعنی ،را

 به سته او در حکومت مالک چون اما برسد حکومت به پیغمبر از بعد باید ابیطالب ابن علی که گویدمی 

  چیست؟ آن و شدید نحو

 خدا به کامل ایمان -1

  جامعه در ةصال اقامه -2
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  .شدن ودخبی خود از حد تا زکات ایتاء و انفاق به گیتدلبس-3

 السالملیهع طالب ابی ابن علی که را خلیفه کندمی معین کهاین ضمن .را خلیفه کندمی نفی کهاین ضمن

 .است نآقر یهآ این کندمی روشن هم را او خالفت فلسفه را مالک .است

 یلِوا وَ" کنید اطاعت رسول از "سولالرَّ اطیعواَ  وَ " کنید اطاعت خدا از "هللا طیعوااَ " گویدمی دیگر آیه

  .خودتان بین از فرمان صاحبان "منکُمِ مرِاالَ

 هک کسیهر  یعنی فرمان صاحب کندمی خیال ،ناممسلمان نادان جاهل آن چه؟ یعنی رمانـف صاحبان

 !دادن فرمان برای چربدمی زورش که کسی هربدهد!  فرمان تواندمی که کسیهر  !بدهد فرمان تواندمی

 !است االمراولی این گویدمی

 این ،باشد کرده او نام به خدا را فرمان منشور که است االمریاولی آن است معتقد شیعه که االمریاولی

 از را والیت اما  است دیگر هایانسان جزو از است "منکُمِ" اگرچه که است انسانی آن. ما خواهیممی را

 از خدا گرفته باشد. .خداست کبری والیت صاحب که باشد گرفته خدا

 احساس نقرآ از را خدا نصب کهاین ضمن .است یدقیق و ظریف بسیار منطق مسئله این در شیعه منطق پس

 ار این کس هر .نخورند فریب مردم تا دهدمی مردم دست به هم را هامالک و معیارها .کندمی استنباط و

  خداست؟ مال گوییدمی امر والیت چرا ؟گوییدمی شما دلیل چه به بگوید ،کند سوال

 در. شده معین و مشخص اسالم بینیجهان در که است طبیعی فلسفه یک از ناشی این که است این جوابش

 .شودمی ناشی پرودگار قدرت از عالم چیز همه اسالم

 چیزیخب  .خداست آن از است ساکن و میدهرآ شب و روز در آنچه هر "هارالنَّ وَ یلِلَّال یفِ نَکَسَ ما هُلَ وَ"

قانونی و  حکومت ؛اوست اختیار در چیز همه بر وینیتک حکومت و اوست مال خلقت هایپدیده همه که

 .نیست ایچاره ،باشد او اختیار در باید هم تشریعی

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در

 

 


