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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

     نعمت والیت

تمسّک در ی فردی،  جنبهتمسک در ، متمسّكین به والیت امیرالمؤمنینعید غدیر،  ها: کلیدواژه

خصایل های رفتاری و كاركردی نظام علوی،  شاخصه ی اجتماعی و حكومتی، ادّعای تمسّک، جنبه

 تشیّع.

عید سعید  كنیم. روز دیگری تجربه می یكی بعد از راه الحجّ ماه ذی روزهای بزرگنورانی و  یارایّام بس

عظیمی كه اعظم اعیاد امّت است و چه زیباست كه مؤمنان در  بسیار روز ؛گذاشتیم پشت سررا  غدیر

َِلل َ اَ : كه كنند می شكر رسند با این عبارت خم وقتی به هم میغدیر عید روز ْمُد َْلح  َِمن  ع ل نا َج  َالَِّذی ِه

َ َِبِوال ی ِة سِِّکین  َااْلَ اَ اْلُمت م  َو  َاْلُمْؤِمِنین  َالَِْمیِر عَِْئمَِّة د و حم ؛عمیقی است ی بسیار جملهاین و  1:ینَ ومَِصَُم 

ی  هائمّ انفرزندان بزرگوارش و نمتمسّكین به والیت امیرالمؤمنی كه ما را ازرا  سپاس خدا

 داد.  رارق معصومین

بیت ی پذیرش والیت اهل گرچه یک مرتبه ؛ل كندأمّت ،گوید را میاین جمله انسان وقتی دارد كه  جا

منتها عبارتی كه  ،داریممورد مقامات آنها  در است كه قلبی باورو  رتصوّهمین  طهارتعصمت و 

معتقدان به والیت  گوییم الحمدهلل كه خدا ما را از برانگیزی است. نمی لشود، عبارت تأمّ گفته می
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بیت عصمت و محبّان و دوستان اهل گوییم الحمدهلل كه خدا ما را از نمی ؛قرار داد بیت اهل

و  متمسّكان به والیت امیرالمؤمنین خدایی كه ما را از گوییم حمد بلكه می ؛قرار داد طهارت

نیم و ببینیم ل كباید تأمّ! بسیار بزرگ ؛است بزرگی عای بسیاراین ادّ قرار داد و ی معصومین هائمّ

و فرزندان  امیرالمؤمنینمتمسّكان به والیت  راستی ما ازآیا به .صدق داریم چقدراین ادّعا  در

 ؟هستیم انبزرگوارش

همراه بودن و یعنی  ؛پیوستن و نگسستنیعنی  ؛انفكاك قابلپیوند غیریعنی  ؛تمسّک یعنی چنگ زدن

ی فردی، چه  جنبه چه در ؛داردعمیقی  بسیارل تأمّیم؟ جای ا گونهراستی ما اینا بهآیو  ؛راه جدا نكردن

 بیت عصمت و طهارتمند به اهل هعنوان یک انسان عالق عنوان فرد، به ی اجتماعی. آیا به جنبه در

دهد؟ وقتی  میا ر بیتتوانیم مدّعی تمسّک باشیم؟ آیا زندگی ما رنگ و بوی تمسّک به اهل می

ست كه ما ا شود كه چه ادّعای بزرگی ترس می ده دچاریک خركند  می به معنای آن فكر راجع انسان

این  به وقتی !ستیمه و فرزندان معصومینش متمسّكین به والیت امیرالمؤمنین گوییم از می

كنم  تو طلب مغفرت می خدایا من از ...یذَِاهلل َالََِّفرَُغَْت َ سَْاَ كه بگویم: به ذهنم آمد  ،كردم می جمله فكر

ادّعایم پایبند  همیدان عمل ب اینكه ادّعا كردم و در خاطربه ؛اینكه این یاری و همراهی را نكردم خاطر به

 ی درون و بیرون تنها گذاشتم. عرصه را در علی ؛نبودم

 حاكمیّت نورعنی ی امیرالمؤمنینوالیت  ،جهان درون درخاطرتان هست كه عرض كردیم، 

ابابكر درونی ما  یعنی بر ؛شهوتبر وهم و غضب و  ،همان عقل استدر درون ما ه ك امیرالمؤمنین

خشونت و غضب  درونی ما كه مظهر رمَعُ و بر !ی واهمه قوّهیعنی  ؛استشیطنت و سالوس  كه مظهر

عقل آیا  .است  و دنیوی  های مادّی جوییتلذّ عثمان باطنی ما كه مظهر و بر !هی غضبیّ قوّهیعنی  ؛است

 و در ؟باطنی ما هستند آنها تحت حاكمیّت امیرالمؤمنین آنها پیدا كرده و واقعاً این حاكمیّت را بر

فرزندان  و امیرالمؤمنین ،ما و كردار رفتار آیا واقعاً در ،زندگی شخصیمان ی بیرونی هم، در عرصه
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كند،  می وقتی به این فكر انسان ؟زندگی شخصی ما هستند و مدار و محور عیارم معصومینش

یا  ؟استخاطر اینكه متمسّک نبوده این روز استغفار كند بهدر داند  نمیشود و  شرمندگی می دچار

 ؟خاطر اینكه متمسّک استورد بهآجا  حمد به

های اجتماعی حكومت  جنبه یعنی واقعاً آن حقیقت علوی در طور؛ ی اجتماعی هم همین ها جنبه در

 ولی در ،یمهست محبّت دّعی تشیّع و پیروی وهای فردی م جنبه طوركه در همان ؛یا اینكه نه ؟كند می

رهبرهای  ها و الگوها و از مدل هم از رفتار و در ،ما حاكم است درعمل خدای ناكرده محبّت به دنیا 

مدّعی  ؟است طوری اجتماعی هم همین جنبه ، درگیریم الگو می زندگی فردی و شخصیمان در دیگری

 ؟كنیم یم رفتارآن ا خالف امّ ؛والیت علوی هستیم

ها و  زندگی فردی دارای شاخصه در یک شیعه و یک مؤمن به والیت امیرالمؤمنین رفتارهم 

های حكومتی و  جنبه و هم در ؛ادّعای بسیار عظیمی است ،را كردن آنهایی است كه ادّعای  ویژگی

 و باید ببینیم واقعاً در ؛ستا بزرگی ی جامعه مدّعی والیت علوی بودن ادّعای بسیار اجتماعی و اداره

ی ما حكومت  جامعه بر] امیرالمؤمنینهای حكومت  ها و ویژگی شاخصه این ادّعا چقدر كنار

 در ها كهكرد و چه آن میدان عمل ظهور سال و نیم در آن چهار در كه ییها شاخصه ه آنچ[ ؛كند می

صورت به یاها و سخنانشان  خطابه صورت شفاهی دربه بیانات نورانی امیرالمؤمنین میدان نظر، در

 ؟كند ی ما حكومت می جامعه ها بر آیا واقعاً آن ویژگیهایشان بیان و تبیین شده است.  نامه مكتوب در

ْمُدَِلل َ اَ بگوییم: بتوانیم ی اجتماعی  جنبه كه ما هم در َِبِوال ی ِةَْلح  سِِّکین  َاْلُمت م  ع ل ناَِمن  َاَ ِهَالَِّذیَج  َو  ِمیِرَاْلُمْؤِمِنین 

َالَْااْلَ  عَِْئمَِّة ی فردی حقیقت تمسّک را جستجو  جنبه هم در كهل دارد جای تأمّهرحال  به .ینَ ومَِصَُم 

 امهطوركه بارها عرض كردو بدانیم همان ؛ی اجتماعی جنبه كنیم و مصداق آن حقیقت شویم و هم در

دستگاه خدا  شود. در دستگاه خدا ادّعا، شعار، نقش بازی كردن، نمایشنامه اجرا كردن پذیرفته نمی در

ها  بلكه آن ویژگی ؛خرند او نمی این نام را از ،خود بنهد كسی نام شیعه بر شود. اگر حقیقت پذیرفته می
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های  جنبه در كهطورخرند. همان را می آن بود كنند و اگر شخص ارزیابی می و خصائل تشیّع را در

های رفتاری و  آن شاخصه ؛خرند علوی داشتن را نمی لوی وونظام اجتماعی ادّعای نظام الهی و 

 علوی است. پذیرند كه آن نظام، وقت میسنجند و آن كاركردی یک نظام علوی را می

سخنوری خیلی توانمند  و جوان و زن و مرد در خرد و كالن و پیر ازی ما  همه ،جمهوری اسالمی در

عملكرد خودشان را باید دولتمردان و حاكمان ما هم  ،سخنوری از فراترا امّ ؛مان سخنرانیم همه ؛هستیم

ولی باید اندك تناسب و  ،رسد سنجند، گرچه احدی به پای حضرت نمیب با عملكرد امیرالمؤمنین

 ؛و عملكرد خودمان را با آن بسنجیم و رفتارخودمان تک ما افراد باید زندگی  و هم تک ،سنخیّتی باشد

ها  به فكر تصحیح خودمان بیفتیم و گوش ،فاصله دارد و ندارد خیّت ندارد، شباهتكه سن دیدیم و اگر

های  جنبه رد متناسب با یک دوست و پیرو امیرالمؤمنین بلكه با رفتار ؛نكنیم را با ادّعای تشیّع كر

 ها را خیره كنیم. فردی و اجتماعی چشم

. گذار استو عملكرد تأثیر ارنیست كه رفت اثرگذار قدرشعار و تبلیغات آن ؛گذارد ادّعا خیلی تأثیر نمی

ی گذشته عید بزرگ  هفته چون ؛ی معترضه اشاره كردم عنوان جملهرا به مطلباین  تقدیرهر به

حقّ ما شده  در جانب پروردگار ی ما به حقّ شادی كردیم كه این عنایت از غدیرخم را داشتیم و همه

 .جمع دوستان و معتقدان به والیت علوی باشیم كه در

 

هُمَّ 
ْل فََرَج  َالل ٰ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  مَصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


