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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جلسه بیست و سوم

 تــوالی

که  ن صورتیآمسئله والیت به  ست به نام والیت.ایکنیم مسئلهاینجا مطرح می ما ای که امروزمسئله

فهوم م این کلمه و درباره بندهشود. مطرح می غالباً کمتر ؛کنیممی قرآن استنباط از کنیم وما مطرح می

سةام اما ال ویت للی ابن ابیطال  للیه اللةا  رسیم به والمی م حرف بزنم.هخواریشه می والیت خیلی از

 . خواهم حرف بزنممراحل قبل از او می در فعةاً

قیقت ح مسئله والیت در .بحث نبوت نیست چیز جدای از کیاست.  دنباله بحث نبوت در مسئله والیت

رشروع دلوت پیغمباولی که د؛ رآومی ااسةامی ر فکر اولی که پیغمبراست.  خاتمه بحث نبوت ذیل و ه وتتمّ

 ؟هدخوایک جامعه تشکیةات نمی آیاا اداره بکند؟ یک جامعه ر دتوانمی یک تنه پیغمبر آیا شود،می

امعه ج که بتواندآید برای اینوقتی که می پیغمبر د؟هخوااداره بکنند نمیای که این تشکیةات را لده

برای این کار احتیاج دارد به یک جمع به ؛ تشکیل بدهدست سازیمورد نظر را که همان کارخانه انسان

 پویا و گام استوار، معتقد به این مکت  با الماق قل  مومن و هم پیوسته متحد دارای ایمان راسخ از

 کند اینپیغمبر بنا می نشیندلذا می .اول کار الزم دارد پیغمبرا یک چنین جمعی ر ن هدف؛آ جویای

 وَ  ةِ کمَالحِکَ بِبِّرَ بیلِ لی سَاِ دع  ا   » موالظ حسنه؛ با درست کردن. با آیات قرآن وفراهم آوردن  جمع را

فرض  مثةاً  میان جامعه جاهلی. در ،دکننزندگی می دای دارنجامعهچه  میان در هااین «ةنَسَالحَ ةِ ظَولِالمَ

واهند بخ اگر .دکننمی زندگید جا دارنآن هااینجاهلی مکه جامعه میان  اسةام در بفرمائید مسلمانان صدر

 پر ن جامعه جاهلی پرتعارض وآمیان  در ،به وجود آمده مسلمین این جریان باریک که به نام اسةام و

 ،ودبین نر از ،همین جبهه نابود نشود و همین صف بخواهند همین جمعیت و اگر ،بماند زحمت باقی

 . بتابند ردیده به هم دیگمثل فوالد آب ابایستی این لده مسلمان ر ،ودشن هرز ،ودهضم نش

 هم دیگر ازرا  اهاین دکنند که هیچ لاملی نتوان مرتبط باید آن چنان به هم متلل وا ها راین مسلمان

 ،دناهدگره خور ربه هم دیگ ،اندهجوشید دین که به هم دیگر این پیوستگی مسلمانان جبهه آغاز د.جدا کن
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نگ چ چنگ در خودشان هرچه بیشتر با ،نداها به کلی منقطعجبهه با دیگر ؛نیستند هم جدایی پذیر از

  !والیت است. نام والیت این بله؛ نه؟ یا حدیث نامی دارد قرآن و آیا در ،دستند دست در و

اتلال شدید یک لده انسانی که  هم جبهگی و واصطةاح اولی قرآنی والیت یعنی به هم پیوستگی  در

ل متل افرادش این جبهه باید به هم دیگر هرچه بیشتر .جویای یک هدف واحدند وواحد  دارای یک فکر

 ؟ چرا د.کنار بگیرنجدا و ا ن راخودش رهای دیگقسمت و رهای دیگقط  و های دیگرجبههاز  باشند و

 د.نوهضم نش ،دنوبین نر برای این که از

ان می ما گفتیم یک جمع کوچک در .دقت کنید ویدگوالیتی که شیعه می ن یامطل  به  یهمین جا

 .د بمانندتا بتوانن دمرتبط باشن متلل و رباید به هم دیگ ،میان یک دنیای جاهلی در ،یک دنیای ظلمانی

 مثال زدیم به جمع مسلمان ن نیست.ن ممکاادامه حیاتش ن و؛ ماندجوشیده نباشند اگر با هم چسبیده و

 نه؟ یا مثال دیگری هم دارد اولی که به مدینه آمده بودند. میان جامعه جاهلی مکه یا در در اسةام آغاز

  تاریخ آغاز اسةام. ضد اسةامی در شیعی وهای ضد زمان خةافت جمع کوچک تشیع در ی؟سکچه بله. 

 غاتی ازهای تبلیهکنید که حربشما خیال می ؟دتوانست بمانآسانی می کنید که شیعه بهشما خیال می

که  دممکن بود اجازه بده ،طرفی ها ازکشتن ها وشکنجه ها وزندان از طرفی،اختناق  خفقان و طرفی،

موج   های زمان خودش معارض وقدرت با شیعه که این قدریک جمع فکری مثل  ،ندیک جمعی بمان

 وبه هم پیوستگی  ،یک هم پیوستگی .ندابرای خاطر والیت م ؟! چه طور شد که ماند؟ها بودنسر آدرد

 هسای در السةام ایجاد کرده بودند تاهای اسمی ائمه للیهلجیبی میان شیعه زمان خةافتهم جبهگی 

ن د. والیت شیعی، آنابم محفوظ های گوناگون دیگرمیان جریان این والیت بتواند این جریان تشیع در

م هرا  نر هم دارد. آبعدهای دیگ ،است یک ب عدش این ؛استش تاکید شده یوالیتی که این همه رو

ه مطل  است. والیت یعنی ب جان  از یک این یک بعد و .که گفتم همه مطل  این نیست هنوز م،ویگمی

 .هم پیوستگی

 

 پایان

 تهیه شده در طرح تبیین منظومه فکری رهبری


