
  
  بسمه تعالي

  عليه السالمنعمت واليت اميرالمومنين علي 
  

  

عطا كرده است كه اگر قدردان اين نعمت باشيم، با   را بزرگينعمت  چه ما شيعيانداي مهربانم براي خدر انديشه ام كه 

واليت حضرت علي(ع) ريشه و اساس تمام نعمات ميدانيم كه  .دنيا قابل مقايسه نخواهد بود ت هايهيچ كدام از نعم

بختي و ، يقينا به خوشيمكنتالش شو پس از آن براي شناخت يمكه شكر اين نعمت را به جا آوردر صورتيو جهان است 

گرانبهايي است كه در قلب وروح ما شيعيان عمت محبت حضرت علي(ع) گنج نرسيد،  يمسعادت دنيوي و اخروي خواه

رسيدن به  رزويآمگر نه اين است كه تمام عمر در كرده ايم. خودگنج بيشتري نصيب ، ناسيمشرا بيشتر بهرچه او  .است

   :بداني چگونه وارد اين جايگاه منعمان شوي تا  كنم ي از امام شكافنده علوم نقل ميديثح انبرايت .بهشت جاودانيم
  

داري كرده و روزها را روزه بگيرد و همه اموال شب زنده ها رااگر كسي همه شب«مود: رف  ليه السالمباقرع محمد امام- 

بنابراين » خود را در راه خدا بدهد و هر سال حج برود اما واليت را نشناسد و از او اطاعت نكند، اهل ايمان نخواهد بود.

  .شودايمان با واليت معنا مي

همان واليت حضرت  رد بهشت كند و آنميگويم كه بزرگترين نعمت خدا براي انسان مومن اين است كه او را وا

   .چرا كه پيروي از آن حضرت عين نعمت است، عليه السالم است اميرالمومنين امام علي

 بدون واليت آن حضرت ندارد و هرچيزيهيچ اثري  دين بدون واليت امام علي عليه السالمخيالمان را راحت كنيم  پس

ه امامت خداوند با برگزيدن على عليه السالم بسپاسگذار باشيم. بسيار واقعي ندارد و بايد خدا را به دليل اين نعمت  شان

  .امت، دين اسالم را كامل گردانيد و دشمنان را نااميد و مأيوس ساخت
 

ه در غير اين دوران چوچه در دوران زمامداري حكومت اسالمي فداكاري عظيم  وباپايان شجاعت بي بااميرالمؤمنين 

پس بياييد ما هم خود را از اين بحر علم و  .بوده است نا نآي عمق دادن به انديشهو آگاه كردن مردمهمواره سعي در

  اكنون نيز واليت امام علي(ع) تمام نعمت ها را به همراه دارد. .ويك صدا هم آواز شويم بصيرت سيراب كنيم
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