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  حمن الرحیمربسم اهللا ال

  

 گذشته كتاب ،است آينده راه چراغ هگذشت كه كنيد توجه را نكته اين باشد و مبارك شما بر امامت و واليت هفته

 تجلي در حال حاضر .است آينده و حال آموز براي فهم و موضع گيري صحيح در عبرت هاي آموزه آموزش

 العظمي اهللا آيت رهبري حضرت معظم ، در مقامخودش زمان در )ع( طالب ابي بن علي مداري واليت

 رهبري معظم مقام واليت از تخطي ،است حرام آن زا تخطي و تحقق دارد) دامت بركاته العاليه( اي خامنه

  .بدانيد شرعي فتواي و تلقي را اين ،است اخروي موجب عذاب است و حرام

 يقيصد تنباش كه اي رده هر در سياسي آميز شيطنت هاي بازي است و بزرگي كار حال در اسالم جهان در حال حاضر

 ها حوزه ،خاطر همين است به اخروي عذاب موجب و دارد شرعي حرمت ايجاد بكند، مداري واليت عرصه در

هستند  رهبري معظم مقام مطيع اسالم اكنون صدر سياسي جرياناتاز گرفتن  عبرت با مردم واليتمدار و الحمداهللا

ببينند  اسالم صدر آيينه دررا  خودشان كنند و اسالم صدر به نگاهي نيستند بايد چنين ها اگر شخصيت و نخبگان و

 ناكثين دريا هستند  ساكتين هستند در مارقين هستند در قاسطين جزء ،دارند قرار جايگاهي چه در كه كنند نگاه و

 خودش و است واليت هاي مخالف گروه ي ازيك در ببيند شود تمام عمرش انسان ناكرده خداي نكند ،هستند

 مرا خدايا بزند فرياد وقت آن» َترَْكت فيما صالحاً أَعملُ لّيَلع ارِجعونِ ربِّ َقالَ الْموت أَحدهم جاء إِذَا« داند نمي

 هم آقا برگشت اين "حكم بن مروان" اگر ،گردي برمي هم برگشت تو معاويه بكنم اگر درست را كار تا برگرداند

سعد " اگر ،برگشت "ابن وهب راسبي عبداهللا" ، اگربرگشت اشعري ابوموسي ، اگربرگشت عمروعاص اگر ،گردد برمي

 و گردد برمي كند مي رهبري معظم مقام مقابل عمل در و انديشه اصالت كه ادعاي آقايي برگشت اين "ابن ابي وقاص

  !كند مي جبران

 عواقب فكر ،است فريب موجب هميشه ائلاو ،نخورد ، فريب اوائلباشد داشته سياسي عقل ،باشد عاقل بايد انسان

 است دهه شده شروع الحمداهللا كه امامت دهه خاطر اين همين به» العتائب من ينجي العواقب في الفكر«باشد 

 نكند ،كند  مالحظه ،كند انديشه ،كند فكر بنشيندانسان  است لذا اسالم تاريخ سياسي آموز عبرت هاي آموزه آموزش

 فضاي ،حرفمن و جبهه ناصحيح و خط ،ناباب دوستان ،غلط هاي تحليل نكند ،بيني برتر خود نكند ،نفس هواي

 خودش مدتي از بعد كه جايي به برسد و بگيرد فاصله واليت خط از آرام آرام كه كند چنانرا انسان  عمل و انديشه

 ،عجبببيند » حديد اليوم فبصرك غطاءك عنك كشفنا و«ببيند  هبار يك ،نكند احساس ولي ،ببيند واليت مقابل را

  .است گذشتهاز كار  كار ديگر

 خود زندگي فضاي در انسان كه است خوب چقدر .است سياست آموزِ عبرت هاي آموزه موزشِآ دهه ،امامت دهه

 سياسي كار مختلف هاي عرصه در كهرا  هايي شخصيت كند بررسي مالحظه و ،كند محاسبه كند، تأمل بنشيند،



2  

 

 بگيرد عبرت ،سياه و است نار اگر و كند تجربه است نوراني اگر ها آن عملكرد از بعد و ،اسالم صدر در دهند مي انجام

 به شد ولو لقائ التاص خود براي واليت مقابل در انسان هرگاه اسالم سياسي تاريخ در. كند مواظبت و

  .است او سياسي مرگ و بدبختي و بيچارگي آغاز اين ،ارزن يك دانه اندازه

 و داشت وسواس وضو در مانيه اهل سنت است،يكي از زهاد ث ، ايشانگرفت مي وضو داشت بصره بصري در حسن

 كمك صورت هيچ كردند به حمله بصره به جمل كه اصحاب بودند وقتي بصره ، دربودند اي وسواسي انسان اصالً

 از خودش سكوت بلكه با ،نكرد كمك هيچ آقا، ابيطالب نماينده بن علي طرفمنصوب از  فرماندار نكرد به

 حسن اب اي در يك صحنه دادند، شكست صحاب جمل رابه بصره و ا آمدندوقتي  آقا .كرد حمايت جمل اصحاب

 دست روي آب طور همين بارها ،داشت وسواس طهارت درو  وضو در ،گرفت مي وضوع كه داشت شدند مواجه بصري

 او ريزي؟ مي آب همه اين چرا :گفت ،بود نشسته كرد، ايشانبه  گاهييك ن طالب ابي بن علي آقا ريختند، مي خودشان

 كه كسي. شد آخرش اين ريزي؟ خون مي همه اين چرا تو :گفت و )بشكند را گردنش خدا كه(كرد  بلند را گردنش

  .شود مي بيچاره شود، مي اين عاقبتش و بگويد آخرت سخن طور اين واليت مقابل در

 ليع امام بده، انجام كاري چه گويم تو مي من :گفت مي )ع(مؤمنان امير خدمت مي آمد "وهب راسبي ابن عبداهللا"

  هستند؟ امام ها اين يا هستم امام من دانم نمي :مي فرمايند در نهج البالغه) السالم عليه(

 كه رسيد اينجا به ،اول كوچك انحراف آن يعني ،كن توبه گفتند امام به كه رسيد اينجا به افراد اين و عاقبت آخر

 اهل با كن، توبه كرديد؟ جنگ چرا !ند توبه كناول به امام مي گفتند تو چه بكن و بعد به اينجا رسيد كه به آقا گفت

 گفتند آقا ، به خودبودند شاميان مخالفو  عراقيآنها  بكن، جنگ بودند گفته ها آن خوداين درحالي است كه ! صفين

بعد كه جنگ شد  .كرد اقدام معاويه واليتمداري عدم آن خاطر بهبلكه ها  آن حرف خاطر به نههم  آقا ،كه جنگ بكن

 جايي به ديدند ،است خوب هم نفسشان آن صلح هواي با ، آنها هم ديدندديدند هم ها داد اين فريب را ها نآ دشمن

  !نكن جنگ گفتند آقا به. رسند مي جايي به صلح با رسد نمي جايي به جنگ با ،رسند مي

 قوي هاي آدم منينمؤ امير لشكر در طرف اين ،بود عمروعاص كار كه نكنيد فكر كردن، نيزهبه  قرآن جريان اين

 كه قرآن اهل ها اين جنگيم، نمي قرآن با گوييم مي كن ما هنيزبه  قرآن تو بودند كه بسته هم با ها اين ،بودند سياسي

 طرف قرآن آن از من بود گفته ،بود كرده تباني "اشعث ابن قيس" با "وعاصعمر"، بودند كرده تباني هم با ،نبودند

 امام براي شرايطي يك .بودند كرده تباني امام عليهجنگيم،  قرآن نمي با ما بگوييد فطر آن از شما به نيزه مي كنم

 تمام دارد ،جلو رفتم :گفت مي اشتر مالك .جنگيم نمي :گفتند مي ها اين ،بجنگيد :گفت امام مي كردند، درست

 لشكر نصف و شود مي خراب كار ديد دارد كه آني بعد از برگرد، گفتند مي ها آن ،برو گفتند مي امام ،شود مي

 ها فيلم اين و ها داستان بود اين شده يطور اين كار ،اميرالمؤمنين خيمه طرفبه بودند  كرده برگشت اميرالمؤمنين

اقدام مي كردند آن طرف  اگر و بودند برگشته مؤمنان امير طرفبه  شمشير با لشكر نصف اصالً ،دنده نمي نشان
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 شما چرا ؟برگشت چرا :گفتند ها برگشت اين وقتي ،برگرد مالك :گفتند عسري قاآ ،اشتر مالك به كردند مي هحمل

 لشكر: فرمودند امام !كرديم غلطي يك ما حاال :گفتند ها آن ؟گفتيد خودتان :فرمودند امام ؟شود جنگ نگذاشتيد

 .تهاجم موضع از مهه ،كردي مي درستش بايد تو :گفتند ها آن نبود، صالح و از بين مي رفت و شد مي داشت دو تكه

خوردند  ضربتكه  وقتي امام كه كردند كاريباشد،  داشته تهاجمي روحيه امام مقابل دركه را  انسان كند مي بيچاره

، دائماً شدم راحت ،نادان خواص ،خواص دست ازبلكه مردم  دست از نهشدم،  راحت »الكعبه رب و فزت«: فرمودند

 اين ،خواهيم مي چه گويند مي همه ،فرماييد مي بگويد چه و آيد ينم يكي ،...چه بكن  !بكن چه گويند مي

  !ديگر  شود مي

 ام بايد ،روحانيت ويژه به كنيم مالحظه بايد ما را اين و است مداري واليت آموزش هده امامت، و واليت دهه

 كساني ناكرده خداي دنكن ،اسالم صدر اشتباهات به نشود مبتال جامعه كه كنيم بيان و دهيم درس را ها آموزه اين

 همين به ،كند مي توقف ايجاد ما سكوت كند مي انحراف ايجاد ما سكوت ،باشيم ساكت ما و بزنند حرف هايي

 تمام با بلكه ،اسم و سخن نه به ،دهند انجاممداري  واليت عرصه در را خود رسالت علميه هاي حوزه بايد خاطر

 از ،كنند دفاع واليت از ،تاريخي فلسفه و نقلي علمي، هاي تحليل ي وحكومت فقه مباني علمي با بنيان، دانش ،وجود

 جهان برايشرايط معاصر و  براي خدا رهبري ذخيره معظم مقام ،كند دفاع رهبري معظم مقام ،خدا ذخيره

  .است معاصر

ها اشتر مالك ،داد راه اين در جان بگوييم بايد سخن و بزنيم حرف فقط كه نيست اين در مداري واليت 

 فرمانداري از را سعد بن آقا قيس آمده بود پيش كه شرايطي خاطر به بود، سعد بن قيس بود، ياسرها و عمارها ،بودند

. انسان را بخواند اين زندگي بايد تاريخ حتماً انسان و است تاريخي بزرگ شخصيت يك سعد بن قيس ،مصر عزل كرد

 از غير خالفت ديد به جريان در بعد بود كه انصار بزرگ عباده نب دعس هستند، "عباده بن سعد" فرزند ايشان

 همچين پدرش كه روزي سعد همان اين ،كرد هم خالفت ادعاي بعد از پيامبر ه،آمد صحنه در طالب ابي بن علي

 كني مي ادعايي تو :گفت پدرش به ،است حرام توبا  سفره در خوردن ناهار ديگر :گفت ،نخورد او با ناهار كرد، يايعاد

 ،شفاف گرفت موضعِ مي كه موضعي ،جريانات تمامي در .كرد نمي صحبت ديگر پدرش با ،طالب ابي بن علي مقابل رد

 به فرستاد را شد قيس حاكم آقا وقتيبود، طالب  ابي بن علي كنار سال 25 .بود شجاعانه و مدارانه واليت ،صحيح

 همه، مصر از دبرگردان كه را ايشان ،است شده بد شرايط برگرديد، آقا گفت شما ديگر كه آمد پيش شرايطي .مصر

 .ه استكرد عزل را ما گويد مي كند و مي قهر طالب ابي بن علي با مدينه و به ديگر مي رود ايشان كه كردند  فكر مي

 همو پسندم  مي را تو قهر هم دادم، تو راه در جان من ،آقا :، گفتبود دستش به شمشير! آقا خدمت ،كوفه آمد

 شما براي را گردن اين پسندم، مي عزل تو را هم پسندم، مي را تو نصب هم پسندم، مي را تو صلح

 پاسبان كوفه وبه  آيد مي ،كنند مي اشتباه مدينه، به و مي رود قيس عزل شد گويند مي كه هايي اين ،ام گذاشته

  !ابن سعد تو قيس بر خدا رحمت اي شود، مي طالب ابي بن علي كوچه
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 امام عموي پسر "عباس بن عبيداهللا" ،ايستاد "سعد بن قيس" د،خوردن فريب ههم) ع(مجتبي  حسن در جريان امام

 ايستاد عزل كرد، را او ابيطالب بن كه علي اين تا سعد ايستاد بن قيس اما پست، وعده با ،پول خورد با فريب) ع(حسن 

 جانم ،واليت فداي جانم :گفت معاويه، نفر لشكر صد هزار نفر مقابلده هزار  با ،كرد) ع(مجتبي  حسن از امام دفاع و

 انسان است كه اين مداري واليت ،است اساس اين .هستم طالب ابي بن علي جان دارم با تا ،طالب ابي بن علي فداي

 ،نباشد قائل مال اصالت ،نباشد جان قائل  اصالت نباشد، قائل فكر اصالت خودش براي ،ولي مقابل در

 در بايد ما كه است ها اينبصير،  خواص خواص و ،نخبه ،شخصيت گويند مي اين به ،اشدنب قائل مقام اصالت

 همه به ،ها حوزه همه به خداوند خاطر همين به ،است اين ما رسالت ،كنيم تزريق جامعه در كنيم ترويج جامعه

 جهان كنوني شرايط در ينچن اين است كه دادهرا  الهي موهبت اين ،است داده را موهبت اسالم اين همه بهو  ايران

عزت و اقتدار اسالمي نماد طالب كه ابي بن علي زهرا و فاطمه باراز ت شخصيت يك مبارك وجود به است ماسالم متنع 

 روحانيت ،بدانند قدر بايد مراجع ،بدانند قدر بايد ها حوزه ،بدانيم قدر بايد ما همه ،رهبري معظم مقام است علوي

 افكارش كه مقام معظم رهبري كسي است. بدانند قدر بايد دانشگاهيان ،بدانند قدر بايد ننخبگا ،بدانند قدر بايد

   .كند مي مديريت را اسالمي سياست جهان واست  جلوتر زمان از ها سال

 راه رويره توفيق ما همه به و ،بفرما مرحمت رهبري معظم مقام عزت به با عمرطول  زهرا حضرت حق به خدايا

هيم به مقربان درگاهت كه سرزمين اسالمي را  خدايا قَسمت مي .بفرما عنايت له معظم و فرزندانش و لبطا ابي بن علي

نجات عاجل عنايت بفرما، اين فضايي كه در جهان درست شده است را با ظهور آقا امام زمان هر چه زودتر نوراني به 

   .حكومت اسالمي جهاني بگردان
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