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 طاعـات  قبـولی  آرزوي ضـمن  مسئول محترم دفتر نهـاد رهبـري حجـه االسـالم والمسـلمین دکتـر جـواد خسـروي        

 باشند؛ کرده مقدر ما امسال براي را مقدرات بهترین که جهت این به خداوند به امیدواري و وعبادات

 زیارتنامه باشد؛در داشته آن براي سنجشی میزان یک باید یدهدم انجام که را اعمالی انسان کردم نگاه من: فرمودند
 ابالحسن یا االعمال میزان یا علیک السالم( اند شده معرفی اعمال میزان عنوان به حضرت خود هم) ع(امیرالمومنین

 )امیرالمومنین یا

 مقایسـه  ایشـان  با را خومان تا کنیم؛ بندگی و عبادت حضرت مثل میتوانیم ما مگر که آید می ذهن به نکته این لذا
 کنیم؟

 بـه  را خـودش  دقیقـا  انسـان  که هست این نه میشوند معرفی اعمال میزان عنوان به حضرت اینکه اند؛ گفته درپاسخ 
 ایشـان  اگـر  که هست این بلکه) کند زندگی نمیتواند من مانند به کسی( فرمودند حضرت چون بدهد تطبیق ایشان

 جمـالت  وقتـی  انسـان :داشتند بیان درادامه خسروي دکتر. بکند حرکت ایشان دامنه در کند تالش انسان هستند قله
 نگـاه  را بیطالـب  ابـن  علـی  زهـد  انسان وقتی "نوشته که  بیند؛ می را البالغه نهج مقدمه در رضی سید مثل بزرگانی

 میشـود؛  جهـاد  بحـث  هک وقتی "یا"نمایند زندگی زاهدانه اینکه جز اند نداشته کاري هیچ ایشان میکند فکر میکند
 .اند بوده جنگجو یک فقط ایشان گویا که میبیند

 اواخـر  ایـن  دیگر که قرارگرفتند ستم مورد قدري به و شدند محصور جامعه آن در حضرت که افتاد اتفاقی چه اما
 هـا  خطبـه  از خیلـی  در میبینـیم  امـا  اسـت  باالتر انبیا همه از مقامش اسالم گرامی رسول از بعد اینکه با امیر حضرت

 .گرداند مسلط شما بر را من از بدتر و بگیرد شما از را من خداوند میگویند و میکنند نفرین را خودشان مداوم

 شـهادت  به حضرت که شد باعث و آورد وجود به را ها جنگ که بود عامل چند که دیدم داشتم که بررسی با من
 .برسند

 معتزلـی  و نیسـت  شیعه که الحدید ابی ابن خود که زبیر و لحهط مخصوصا بود خواص پروازیهاي بلند آنها از یکی
 بلنـد  اصـلی  عامل شدند کشته نفر هزار سیزده نزدیک و شد واقع جمل جنگ که دالیلی از یکی میکند؛ نقل است

 .ببینند بقیه از باالتر را خودشان میخواستند که بود زبیر و طلحه پروازیهاي

 شـدت  بخـاطر  علـی ( مینویسـد  جـرداق  جـرج  مثـل  شخصـی  بودکـه  امیر حضرت ورزي عدالت بحث:  دوم عامل
 .نداشتند مسامحه اصال عدالت اجراي در حضرت چون) رسید قتل به عدالتش



 کـه  بود این انداختند راه را جنگ و رفتند زبیر و طلحه که دالیلی از یکی و بود جمل اهل خواهی دنیا دیگر عامل
 را المـال  بیـت  میخواسـتند  حضـرت  کـه  وقتی و نمیبیند را ما دیگر رتحض که گفتند طالب ابی ابن علی سر پشت

 .دادند را دینار سه همین رسیدند که هم ایندو به میدادند دینار سه استثناء بدون همه به نمایند تقسیم

 حضرت و نماید همراه خود عالی هاي مشورت در را اینها حضرت که داشتند توقع اینها که هست این بعدي عامل
 .هستید خودتان فردي مصالح دنبال به شما که رمودندمیف

 جریـان  انتخابـات  ایـام  مخصوصا اوقات از گاهی یعنی هست هم جامعه در تطبیقش متاسفانه میکنم عرض که اینها
 درپایان خسروي آقا حاج والمسلمین االسالم حجت. بینند می اولی عمومی مصالح بر را فردي مصالح سیاسی هاي
 :داشتند بیان

 بیت از کسی اگر فرمودند  اینکه مثل آمدند نمی کوتاه لحظه یک اصول به نسبت امیر حضرت اینکه مورد آخرین
 معاویـه  با جنگ براي بودند شام عازم حضرت اینکه یا میکنم باز آنرا من کرده تهیه همسرش براي خلخالی؛ المال

 قتـل  بـه  و شـده  گرفتـه  خـوارج  توسط شهمسر با شخص فالن  گفتند حضرت به چون شد واقع نهروان جنگ که
 را تکلیفمـان  بایـد  ما فرمودند حضرت که آوردند بیرون را آن داخل طفل و دریده را همسرش شکم و اند رسیده

 .نماییم معلوم اینها با

 صـفین  جنـگ  در حضـرت  یـاران  اینهـا  افتـاد؟چون  نهـروان  اهـل  بـراي  اتفـاقی  چـه  کـه  سـئوال  ایـن  بـه  پاسخ ودر
 .شدند نفس هواي مغلوب اینها میفرمایند؛ بار سه دو؛ بودند؛حضرت

 مدیریت را نفس هواي این بتواند که بشود منجر جایی به عباداتش انسان رمضان ماه  از استفاده با بتوانیم ما انشاءهللا
  . هست هم سختی بسیار کار که کند


