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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ه بیست پنجمـجلس

 تـبهشت والی

 یک معرفی اجمالی از اوالا  دادن هست؛ کرزمینه والیت قابل تذ های گذشته دردنبال بحث موضوعی که در

 توالی آن جامعه، ای که درجامعه یک نقش دورنمایی از دارای والیت است. ثانیاا فرد دارای والیت و جامعه

  ای است؟چگونه جامعه وجود دارد،

ه ـبیت گریلـس اهـکه آدم توی مجال بودن یک آدم به این است کنند که دارای والیتای خیال میعده

 د،آیمی السالممـبیت علیهلـاست که وقتی اسم اه کنند که دارای والیت بودن به اینخیال می فقط، دکن

 است نوالیت بودن به ای که دارای کنندخیال می !بس فقط همین و ،پشت سرش حتماا ویدبگ را السالمعلیهم

ام ن ،است فرض داشتن واجب و رابیت بله محبت اهل !بس همین و ،ددل انسان باش بیت درکه محبت اهل

ادی ش و عزا از ها مجلس به پا کردن وبه نام این ،الزم است جالب و عظمت بردن بسیار با این بزرگواران را

 بر ها،نهای آبزرگواری گریستن بر گفتن، را هانشادی آ گفتن، ها رانعزای آ ها درس گرفتن،نآ

 ها والیت نیست! اما همه این ،است الزم هاهمه این ها،نهای آمظلومیت بر ها،نهای آشهامت

پیدا  را  لیّو است. ولیّ با ترز افزونو رو رعملی هرچه بیشت یک انسان به معنای وابستگی فکری و والیت در

ه آنی ک از بعد ،را مشخص کن او حقانی جامعه اسالمی ست، ولیّ که اون کسی آ بشناس. را خدا ولیّ کن،

 ش خودت ور رسم و لحاظ راه و از حیات،ور لحاظ از لحاظ عمل، از لحاظ فکر، از شخصاا ،مشخص کردی

وستی د تو جهاد او، جهاد تالش تو تالش او، حرکت بکن، ،فتادنبالش راه بی مرتبط کن، به او متصل کن، را

ارای د تو، دارای والیتی تو ؛دباش های اوبندیهای تو جبههبندیجبهه، دشمنی تو دشمنی او او، دوستی تو

  !ناآس کلمه دو .والیتی
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 .دمشخص باش اوالا  ن جامعهدر آ یک جامعه به این است که ولیّ  والیت ؟ستچیبه والیت یک جامعه  اما و

 .دباش ن جامعهآهای فعالیت ها،نشاط ها،وربخش همه نیالهام منشاء و ثانیاا این یک، بدانم که این است ولیّ

 ن وقتیآ شود،جامعه می نهی درو  رن وقتی که امام منشاء امآ ؛کندجامعه حکومت می قتی که امام درو ره

ن وقتی که آ ،کنداداره می راجامعه  عمالا  داردن وقتی که امام شود، آامام ناشی می ها ازکه همه رشته

 صلح را امام ن وقتی که قرارداددهد، آامام می ران وقتی که فرمان حمله آ بندد،امام می راپرچم جنگ 

 ایناین صورت جامعه دارای والیت نیست! غیر  در و است جامعه دارای والیتن وقت جامعه، آ نویسد،می

 دارای والیت.  م جامعهه

 ندگی کنید.وار زعلی سعی کنید که علی و ید.فتااگر ندارید دنبالش راه بی ؛دارید شکر خدا بکنید حاال اگر

رقرار کنیم. خداست پیوند ب که ولیّ علی سعی کنیم که میان خودمان وافتیم. سعی کنیم که دنبال علی راه بی

 ه هدیـم به شما که ائمویبگ و. خون دل خوردن دارد ،دت داردـمجاه ،دتالش دار ،دش دارـا کوشهاین

رای این تمام تالش ائمه ب !یکسره .راه والیت کوشیدند امیرالمومنین یکسره در شهادت السالم بعد ازعلیهم

 ن مزرع،ای که به نام انسان در این نهالی را کنند، احیا را اسالمی  جامعه زنده کنند، را که والیت  است بوده

 بزـسسر زنده و ،آفرین والیتبخش حیاتآب گوارای جان با ،شده این نهالستان غرس در این باغستان، در

 .شکل الزم با از راهش، این تالش ائمه بود بالنده کنند. و

یک کلمه  است خوب ؟ودشچه می ؛ای دارای والیت شداگرجامعه ،والیت شد ای داراین وقت اگر جامعهآ

 یت والیت درمقام فهمیدن اهم بگذارید در شما رااین مثل  !ست که دارای جان خواهد شدا ایم مردهویبگ

 وحر ،شیجا سر بگذار راانسانی  یک جامعه پیکر مرده انسان، رداربَ رامرده  ن.اای مقابل چشمتیک جامعه

خنثی  استعدادها در این جامعه هست اما یا ،دای که والیت ندارجامعه ش،یوالیت بگذار سرجا ردار،بَ را

 دارد و مغز !افتدانسان به کار میبه زیان  ،بدتر یا شود وهرز می شود،د نابود میورهدر می شود ومی

 وزی،ساندیشد برای عالممی کشی،اندیشد برای انسانمی فساد آفرینی، اندیشد برایاندیشد اما میمی

 تبداد.اس ظلم وو  رمااستث هایاندیشد برای محکم کردن پایهمی ها،راه بدبخت کردن انسان اندیشد درمی

حق را  نـگوش دارد اما سخ !بیندباید نبیند می آنچه بیند ود نمیانسان اما آنچه باید ببین دچشم دار

! دهداعضا نمی و طبق حق به جوارح مغز فرمانی برد! نرسابه مغز نمی اعصاب سخن حق را! شنودنمی

طبق حق به انسان  شرایط عالم اجازه کار برد! نهدعالم انجام نمی طبق حق در اعضا عملی بر جوارح و

 والیت است. بی این جامعه !دنهدنمی
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چیزهایی که برای  همهد. دهرشد می را های انسانی ود که تمام استعدادشای میدارای والیت جامعه جامعه

به  ار هاانسان .دسازبالنده می رانهال انسانی  د.کنر میوربا را هاعالی انسان خدا به او داده اینت کمال و

ها تههمان کسی که همه سررش ،یعنی حاکم این جامعه ولیّ در .دکنتقویت می را هاانسانیت .دنرساتکامل می

ت وراز لحاظ ث .کنددارای ذکر خدا می راه خدا و از لحاظ مشی عمومی در راجامعه  ،دگردبه او برمی

 حو وم راها بدی دکنسعی می د.اشاعه بده راها نیکی دکنسعی می د.رآووجود میه ت بورتقسیم عادالنه ث

 .دسوز کنریشه

 

 پایان

 تهیه شده در طرح تبیین منظومه فکری رهبری

 


