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اَلُم عن   :َقاَل  َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْيِن َعَلْيِه َالسَّ

 اُس َما ف  َلْو َجج   یَیْعَلُم َالنَّ َسْفك  َاْلُمَهج  َو َخْوض  َاللُّ ْلم  َلَطَلُبوُه َو َلْو ب   َطَلب  َاْلع 
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
          یدداه انبو ددی  درس خواندددو ت ذیدداخال اخددوش ت یوسددساره رسارددی یشدد ا   ددا ذو 

 24/9/1398 تظائفی یستند که دخت او ت پس او اخن نسل  اخد آنیا را ی گز ف امو  نکنند.   
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 بدد را «1فيحلب ضرع ال و فيرکب ظهر ال الّلبون کابن الفتنة فی کن» یجمله این فتنه، فضای در بعضيها
 در اصدالا ! کنار بکش شد، مشتبه اوضاع و شد فتنه وقتی که است این معنایش کنندمی خيال و فهمندمی
 اسدتفاد  تدو از نتواند گرفتنه وجههيچبه که است این معنایش این. «کنار بکش: »که نيست این جمله این

 بدوشدد؛ را تدو بتواندد نده بشدود، سدوار بتواندد نه ؛«فيحلب ضرع ال و فيرکب ظهر ال. »را  هيچ از کند؛
 .بود باید مراقب

 مشغول - کنيد نگا  را صفين آثار - دائم یاسر عمار جناب که داریم را عمار طرفآن از ما صفين جنگ در
 دو دیگر؛ بود فتنه واقعاا  آنجا چون مختلف؛ هایگرو  با لشکر، طرفآن لشکر، طرفنیا است؛ سخنرانی

 مشدغول دائم عمار. بودند مشتبه ایعد  یک بود؛ عظيمی یفتنه گرفتند؛ قرار هم مقابل در مسلمان گرو 
 هدااین که - کردمی سخنرانی مختلف هایگرو  برای رفت،می طرفآن رفت،می طرفاین بود؛ روشنگری

...«  مسعود بنعبدالله  اصحاب من نفر» که ایعد  آن هم طرفآن از - هست تاریخ در همه و شد ضبط
 کده داشدتند هم قبول یعنی - اميرالمؤمنين یا: »گفتند و حضرت خدمت آمدند که دارد روایت در هستند،

 ایدن در کده بفرسدت مرزهدا به را ما. کردیم شک ؛ ما«2القتال هذا فی شککنا قد اّنا - است اميرالمؤمنين
 که است ظهری همان ُیحلب؛ که است ضرعی همان خودش کشيدن، کنار این خوب،! نباشيم داخل قتال
 بایسدتی همده فتنه در. است فتنه به کمک خودش نزدن، حرف کشيدن، کنار کردن، سکوت گاهی! ُیرکب

 .3باشند داشته بصيرت بایستی همه کنند؛ روشنگری
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