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 مقدمه:

جمع آوری شده  0391سال شهریورماه در این مجموعه سلسله یاداشت های استادقنبریان در 

میپردازد و شبهات امروزه که به بحث ولایت  اسلامی . این یاداشت ها به بحث ولی جامعهاست

و افراط و بت داده میشود را پاسخ میدهد، و کارهای اشتباه سر زده فقیه و شخص رهبری نس

 ولایتمداران را هم بیان میکند.تفریط های 

 به همه دوستان ولایتمدار توصیه میشود که این جزوه را مطالعه کنند.

دیگر مطالب استاد قنبریان به سایت بیان توحید به آدرس  دوستان میتوانند برای دسترسی به

www.tohed.ir یا به کانال رسمی استاد در تلگرام به آدرس @m_ghanbarian 

  مراجعه کنید.

همچنین خواهشمندیم با ارائه نظرات خود در باب تهیه جزوات استاد و انتشار مطالب استاد ما 

 را یاری کنید.

http://www.tohed.ir/
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 ریسکه غد یرو دو

 گفته شده همان من کنت مولاه... شتریچون ب میشناسیرام یرو نیا :یطاعت مردم از ولا -1

  :یول یمردم ازسو یمانت زندگض -2

 است. یول یضمانت هم از سو نیمردم ا یسو از اطاعت آن قبالدر 

 یورثه اش اما اگر جا یبه ارث گذاشت، برا یاست که هرکس مال ادیمضمون ز نیبد اتیروا

 (2/جیمیحکاستاد/اتیمجموعه الحبه  دی)رجوع کن است. نیمسلم یارث قرض داشت گردن ول

امام  و امبریسؤال شد که پ «من انفسهم نیبالمومن یاول»درباره  از امام صادق)ع( یوقت ��

 پاسخ داد. امبریرا از قول پ نیهم وبرترند؟ یاز خودشان اول نیچگونه بر مومن

نگران  گریشد که مسلمان شدند چون د یانیهودیهم باعث اسلام آوردن  نیفرمود هم سپس

 (416ص0ج ی)الکاف خانواده شان نبودند. تیوضع

هستند که  یتیسکه ولا یدو رو یول یمردم از سو یزندگ ضمانت و مردم اطاعت پس ��

 جعل کرد. ریخداوند در غد

 30/6/13ن تاریخ خبرگا با دارید ربیانات د فهم رهبر معظم انقلاب: -3

 نیا یاست. بنده رو فهیدر انجام وظ ییکارآو  فهیما بسته به انجام وظ یهمه  تیمشروع»

ما  نیکه قوان یمسئولان طبق همان ضوابط یها وکارآمد ییکارآ یدارم که بر رو هیاصرار و تک

 نیاز ب تیمشروع نباشد، یشود. هرجا کارآمد هیتک ستیاست، با یمتخذ از شرع و قانون اساس

 یمجلس و برا ی ندهیجمهور، نما سیرهبر، رئ یبرا یکه ما در قانون اساس نیخواهد رفت. ا

 نیانجام بدهد، ا تواندیرام فهیوظ نیا میگفته ا طیشرا نیو با ا میقائل شده ا یطیشرا ریوز

لت م است که قانون و یو قدرت اراتیو اخت فیوظا نیبرعهده گرفتن ا تیملاک مشروع ط،یشرا
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که از آن متشعب است  ییشاخه ها شعب و یهمه  با ت،ین حکم ولایا یعنی کند؛یمء عطا به ما

 «اشخاص. یرو نه ن،یعناو نیا یرفته رو

 

 

 !!ت؟یولا ی ثمره کجاست

 بهه:ش -1

آن ثمرات را ضمانت  یاز جمله  زین اتیقسط و روا یرا برقرار تهاینبوتها و ولا ی ثمره قرآن

 شمارد؛یمردم م شتیمع

 )ع(توانست عدالت کامل رابرقرار کند؟!یامام عل ایآ ��

 بعد فوت با تبر شکستند! را ریزب یطلاها شان،یحکومت ا امیا درهمان

 خواص هم بهتر نبود! گریخانه مجلل در جهان اسلام داشت وضع د01

 کرده بود.بسنده  سالها به نان جو نیهم نیبا محروم یامام بخاطر همدرد کهیدرحال 

 فاحش و یعدالت یهنوز شاهد ب ،یحکومت ولائ یسال از برقرار 37گذشت  درکشور ما با ای ��

 !میهست ضیتبع فقر و

 !میوقت داشته ا )ع(یاز عل دتریمد یمدت و انیاز کوف رتریاطاعت پذ یمردم کهیحال در

ماه  کینفر( درآمد سرانه  3111111)حداقل  یدرآمد نییدهک پا 2 یرسم آمار طبق مثلا ��

 !شودیشب نم کی یتهران برا ستاره در 1 ای 4 یاتاق هتل کیاجاره  نهیسوم هز کیآنها کفاف 
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 231 متوسط و یشخص یلایو یدارا انیرانیدرصد ا  6 ،یدرآمد یبالا یدهکها در کهیحال در

 ! نندکیخود م حیصرف تفر کشور است را ینگیسوم کل نقد کیکه برابر  تومان اردیلیم هزار

 کارتن خواب است! 01111شهر  نیگفته شهردار تهران فقط در ا به

 مردم؟! شتیومع یزندگ ضمانت کجاست پس

 «شتیعامل ضمانت مع»و « عدالت یمقتض» ت،یگفت: ولا دیبا درپاسخ ومانع: یمقتض -2

است که اقتضاء روشن شدن دارد  یمثل شمع یراهم شناخت. مقتض« موانع» دیاست اما با

 .ردیگیم شمع را یروشن یاست که جلو یمانع مثل باد و

به  یتوسط امام حت رشییتغ قبل، یتوسط خلفا یضیتبع یها هیرو و یاقتصاد یاستهایس ��

 !دیکش  یجنگ داخل

اگر به رفع آنها اقدام کند جامعه از »شمارد که  یبدعت برجامانده را م 21 یامام در خطبه ا 

 ! «پاشدیهم م

 (.1/جی) الکاف استیعطا در حقوقها و ضیاز جمله تبع یاقتصاد یبدعتها، مورد آنها 01 اقلا

 :یاسلام یدر جمهور -3

قوا  کیتفک و تیانقلاب موجب شده هم جمهور یآرمانها یجمع همه  زین یاسلام یدرجمهور

 و هم استقلال. یاسلام یو انتخابات آزاد باشد و هم آرمان عدالت و ارزشها

  (.دی)دقت کن شودیآرمانها هم م لیتعد موجب جرح و حسن منحصر بفرد، نیهم اما

قوه  3به  تیولا یاز سو یمبارزه با فساد اقتصاد یماده ا 1سال از فرمان 01 بینمونه قر یبرا

 شیهمه سال دوباره سران سراغ هما نیبعد از ا ی. وقتمیاما باز شاهد عدم تحقق  هست گذردیم

 :سدینویخط به آنها م در دو یرهبر روندیمهم م نیا یبرا
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شما مسئولان سه قوه  یبرا تیبکند؟ مگر وضع یامثال آن بناست چه معجزه ا و ناریسم نیا»

 «واجراکنند رندیبگ یبدون هرگونه ملاحظه  ا یقاطع وعمل ماتیتصم انی؟! آقاستیروشن ن

(07/9/93.) 

 آرمان ها: هیجزت -4

بروز کرده اند برآمده از دو  ریکه در سه دهه اخ یمجالس است که عمده دولتها و نیا تیواقع

همت  یوجه اصل« استقلال»، یگریو د «یآزاد» ،یکیکشور بوده اند که  یجناح اصل

دو ، بعلاوه عدالت  نیو توأمان به ا یاما نگاه تعادل زند؛یعز یدو هم آرمانهائ نیاوست.گرچه ا

 و اجراء بوده. نیتقن ندیوجه همت و برآ ترکم یاجتماع

 دو عدالت و در هر بایاستقلال به مخاطره افتاده و تقر یکاسته و با دولت یآزاد یدولت با ��

 عقب افتاده است! ضیمبارزه با تبع

 !شدینم لیمبارزه با فساد متشکل از سه قوه سالانه هم تشک تهیدولتها جلسه کم یبرخ در

 و محرومان: یهبرر -5

 یکی به محرومان نگاه داشته و کیرا نزد کانشینزد خود و یوضع زندگ یکی یرو رهبر نیا از

 دشیم نیمحروم یبرا یموجب پروژه هائ یاستان یکه قبلا در سفرها یرهبر اریاز منابع در اخت

 یصدها گروه جهاد قیبر زخم محرومان باشد. تشو یشده تا مرحم یبرکت راه انداز ادیمثل بن

 فراموش نشدن مستضعفان است. یبرا شانیا گریتلاش د یجیبس ایخودجوش 

 فرمود: نیرالمومنیام

 «کارگزاران است یناتوان آفت کارها،»و  «شودیبرپا م و میبا کارگزاران مستق کارها»

 (7921/7924ر الحکم)غر
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 !!کند؟یدخالت نم یرهبر چرا

 :ندیگویم یرخب

 ص واگر نق یباشد ول یرهبر ری( هست از تدبتی)مثلا امن یاگر در کشور حُسن ستین یمنطق

 ( باشد به دولتها و مجالس نسبت داده شود! یواقتصاد ی)مثل فساد ادار یبیع

 یشورا دییهم پس از تأمجلسها و دولتها  درکشور است. کپارچهی تیحاکم کیآخر  دست

 .ندیآ یسرکار م ینگهبان منصوب رهبر

 یماده ا 1صرفا به فرمان  یدر مثل مفاسد اقتصاد دیشخص اول مملکت است چرا با یرهبر

 !کند؟یبسنده کند؟!! چرا ورود نم یو تکرارش درسخنران 11سال 

 :یدسته نهاد براساس قانون اساس دو -1

 بلا واسطه است. و میدر آن مستق یرهبر تیریکه مد ینهادهائ( الف

 است. گرید یبه واسطه قوا و میمستق ریغ درآن کلان و یرهبر تیریکه مد ینهادهائ( ب

 مسلح از نوع الف است. یفقط قوا یاساس قانون طبق 

 حیلوا قیاز طر دیآن با نیساختار و قوان است اما یآن منصوب رهبر سیگرچه رئ هیقضائ قوه

 مجلس برسد. بیطرحها به تصو ای یدولت

 رنظارت ب یاما شورا شودیاعلان م یرهبر یکلانش از سو یاستهایو س سیرئ زین مایس و صدا

، عملکردش مورد پسند دولت نشد، یاگر منصوب رهبر مینیبیلذا م آن برآمده از سه قوه است.

 !ابدی یم لیماه تقل01او به  تیریعمر ده ساله مد

 تیامن» ای( مهایتحر نیدتریشد و نیتر یرغم طولان ی)عل «یدفاع عیدرصنا شرفتیپ» اگر لحا

از آن  تیسهم اعظم امن نکهی)باتوجه به ا «منطقه یکشورها رینسبت به سا رانیا یبالا
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ره منطق به نینسبت داده شود از ا یرهبر تیریومد ریاست( به تداب یوانتظام ینظام یروهاین

 مند است.

 :یاجرای تیریمد انقلاب و تیریمد -2

آن نهاد به کج  ماتیکه تصم کندیم میمداخله مستق یوقت ی، رهبرب یدسته  یهادهادر ن

 .انجامدیانقلاب ب ریشدن مس

 . دردارند یمشخص یتهایمسئول مختلف، یبخشها در نیمسئول: »دیفرمایباره م نیدر ا یرهبر

 یخودشان، مسئولان قوه  یمجلس در بخشها ندگانینما ،یپلماسید ،یاسیس ،یبخش اقتصاد

ت دخال تواندینه م یرهبر نهایدارند. در همه ا یمشخص یتهایبخش خودشان، مسئول در هیقضائ

 میاز تصم یلیکند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد. خ تکند، نه حق دارد دخال

 کند؛ یهم قبول نداشته باشد اما دخالت نم یممکن است گرفته شود، رهبر یاقتصاد یها

خواهد شد  یمنته یاستیس کیعمل کنند. بله، آنجا که اتخاذ  دیبا نشیمسئول دارد، ینیمسئول

 .«کندیم دایپ تیمسئول یبه کج شدن راه انقلاب، رهبر

 هم ملاحظه شود(. 26/9/12 نیقزو انی/با دانشجو91کرمانشاه مهر انیدانشجو داربای)د

( مورد نقد واقع FATF ایبرجام  ای ینفت ی)مثلا قرار دادها یمیتصم انتظار داشت تا دینبا پس

 کند. میمداخله مستق یرهبر کبارهیشد 

 :یروند دخالت رهبر -3

 است؟! دهینرس یهنوز وقت دخالت رهبر ایموارد آ یبرخ درباره شود گفته است کنمم

 انقلاب را کج کند؟! ریکه مس دهینرس یبه حد یو مفاسد اقتصاد یشدن فاصله طبقات ادیز
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 ال کرد: درمسأله عدالت وسه هفته قبل ازمن سئ دو یدانشجوئ» :دهندیپاسخ م شانیا دخو

 تیریاز مد ریغ ،انقلاب تیری. مدستین یتوقع درست نیا د؟یشوینم دانیچرا خودتان وارد م

 :دانیوارد شدن در م یرهبر یاست. برا یاجرائ

 است. یافکار عموم جیصورت طرح مسأله و بس به اولا

 است... یاجرائ یبه صورت خواستن از دستگاهها ایثان

کار کنند  ستندیآماده ن هیو قوه قضائ هیقوه مجر یمعلوم شود دستگاه ها یاگر روز )ثالثا(

را بگمارد و مأمور  یشود کس دانیخودش وارد م نکهینخواهد کرد جز ا دایپ یچاره ا یرهبر

 (.22/2/12 یدانشگاه بهشت انی)با دانشجو «کند نیمع نکاریا یرا برا یمشخص

 یکنند افکار عموم یمطالبه را عموم نندیننش یکمان رهبر یتیانقلاب منتظر م یروهاین پس

 دهد. جهیاز مسئولان نت یرا حساس کنند تا خواستن رهبر

 سالها: نیا یمونه هان -4

تومان ارزش اموال( و  اردیلیهزار م211خواص درباره وقف اموال دانشگاه آزاد ) یروشنگر .0

 یخوار ژهیو نیاز ا یریو جلوگ یمداخله رهبر

سه گانه  یبه قوا یو دستور مؤکد و مکرر رهبر ینجوم یرسانه ها درباره حقوقها یافشاگر .2

 یریگیپ یبرا

 یها یریگیجامعه وشروع پ شتریوحساس شدن ب یبه مسأله کوه خوار یرهبر دادن توجه .3

 .یقضائ و یاجرائ

بزرگ )فقط  انیضربه زدن به قاچاقچ یبرا قاچاق شده کشف اموال زدن آتش به دستور .4

 تومان کشف قاچاق بود!( اردیلیم1111 زانیبه م 94سال 

 ...و .1
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 شدت و یآزاد یوجه دو

 «بردارد شده برآنان را لیتحم ریبند و زنج بارِ گران از دوش بندگان و»، هم آمده است  یّول

 (؛ی/اعراف( )آزاد017)

( دی/حد21) «قسط برپا کند و ستدیخواهان با ادهی( آورده تا مقابل زری)شمش دیحد»هم  و

 )شدت و حدّت(.

 شدت و حدّتش... یتابند وعده ا یاش را برنم یاما آزاد یا عده 

 مداران مستبد! تیولا -1

ند افت یو جلوتر از او م یداغتر از ول افتهیبه مرور چهره صرفا خشن  تیکشور ولار دسته د نیا

 .رندیگینام م که از حد بگذرد(، ی)کس« مارق» و

از منکر  یهم مهدور الدم است! نه یهم کفر و هرکافر رهیکب و هر رهیکب نزدشان گناهان همه

 است نه فروع! و... نشانیاصول د جزء

 متساهل! ولایتمداران -2

او را خشن و مسلمان  یتابند. حت یرا برنم یول یو اقامه حدود و اسلام خواه یحق طلب نانیا

 ! خوانندیکش م

و  ریو حدشکنان هم امام متساهل باشد. شمش نیو ظالم نیدر مقابل قاسط یحت خواهندیم

 مرز باشد ، داخل صلح کل! رونیکفار و مشرکان ب یحدّت فقط برا

 دو جبهه: تیپ -3

 یکه اهال ردیذهنت را نگ جیرا شهیکل کبارهیهست،  یلاابال آدم و زاهد و عالم جبهه دو هر در

 اول اهل سجاده اند و دوم اهل بزم و...!
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( دسته اول خوارجند هیشناخت. گرچه کُر)پا یرفت و زمانت را نخواه یبه خطا خواه نگونهیا

 .شودیم دایاصحاب امام هم پ نیکم رنگش در ب فیاما ط

امام  ارانی ی، برخدر نماز با او مناظره کنند یداد که در مسجد و حت یامام به خوارج آزاد یوقت

 اند آزادند! ختهیتا خون نر فرمودیامام گله مند بودند اما امام م یاز مدارا

، (09)خطبه  منافقان کوفه بود که امام هم او را منافق پسر کافر خواند سیرئ سیاشعث بن ق 

 یامام شعار ریتکب و در مقابل هر رفتیاو هم بر بامش م رفتیاذان به مأذنه م یبراهروقت امام 

 یعده ا شدیبعد هم در جماعت حاضر منده!  بیمردم را فر یهست ی: تو آدم دروغگوئدادیم

 داد. یمتعرضش شوند اما امام اجازه نم خواستندیم

هان )که به د تیاشعث در مثل حکم یو ضربه  تیبعدا ماه یما بودند وقت نیمستبد یبرخ اگر

او  مینگفت :گفتندیمالک اشتر قالب کرد( حتما به امام م یرا جا یموس هم ابو خوارج انداخت و

 و ببند!؟ ریبگ میجاسوس است؟! نگفت

شد  شانیدایدوم پ فیرا بکند ط نیقاسط شهیتا ر دیشور یحزب امو هیامام عل یمقابل وقت در

 یطرفیلذا ب شمردندیو زاهد که تساهل پسندشان بود و نزاع با مسلمان را بد م یقار یگروه

 اردو زدند و طرفیدو لشکر در منطقه ب نیب نانیاز ا 31111 شودیکردند! باورتان م اریاخت

از خوارج  ریغ نانیا ( و011/ص/نصربن مزاحمنیکردند؟! )وقعه صف ریمتح و دلمردم را دو 

 شدند. زهیجنگ دچار فتنه قرآن بر ن یبودند که در اثنا

 :فیدو ط نیو ا هیفق ولایت -4

 نیاست از آخر اری. نمونه ها بسمیمواجه تیولا یدو جبهه در کشور و اهال نیو امروز با ا روزید

 : زنمیم یمثال شیها

 !11 انتخابات
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شود  تیرد صلاح ایمنصرف  یثبت نام موسو یکه همان ابتدا خواهندیم یاز رهبر یا عده

رد  اریکند و مع یاما موافقت نم یداشته است! رهبر هیبا آقا زاو یریچون در نخست وز

 باره(! نیدر ا یالله جنت تیبا آ یقرائت ی)ر.ک: خاطره آقا داندینم نیرا ا تیصلاح

! کنندیاتخاذ م یطرف یب و بندندیلب به سکوت م 11در مقابل پس از فتنه آشکار  یا عده و

است  ینفر نیکه ظاهراً رهبر آخر ی! با وجودهیفق یول ندگانیاز ائمه جمعه ونما یبرخ یحت

خالت د نهیزم نیاز ا شیتا فتنه صفوف مردم را متشتت نکند و ب کندیکه حصر آنها را قبول م

 !کنندیساز م سخن از رفع حصر و گذشت و... نیاز همان ساکت یعده ا، نشود همفرا گانهیب

که قرآن درباره منافقان  ی، درحالتابند یرا بر نم تیشدت ولا یو عده ا یآزاد یعده ا یآر

 هم دارد... «همیوغلظ عل»دستور 

 

 

 !یمرتضو ریسال تأخ ۷ یعذرخواه روزها: نیا المث

 را.« شدت او برمنافقان» یتابند و برخ یجامعه را بر نم یِّول «یوآزاد ینرم» یبرخ گفتم

 :چرخدیروزها دهن به دهن م نیا اش زنده مثال

 !یمرتضو ریسال با تأخ7 یطرف عذرخواه کی از

پس » :11فتنه  نیلیما یاز سو یعذر خواه نیگرفتن از ا یواه یها جهینت گرید ازطرف

 «!را محق دانسته 11معترضان 

 «!راشرمنده کرد رخانهیدب کیقوه و اقلاً  سه»

 ...و
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 عیمرور سر کی ✅

 یداخل هی)نشر «رتینافله بص»مطلعند در کنندیمواضع ما را رصد م 11 سال که از یآنهائ

  11ماه سالید21 خیتار 6شماره  مسجد بلال در آن سالها(

را  11فتنه  نکهیبدون ا میرا به افراط مهر کرد یو همان وقت مرتضو میزد زکینامه کهر ژهیو

 بر همان ی. امروز مرورمیسران فتنه را تبرئه کن یعنیها  نهیهز نیا یمقصران واقع ای ریتطه

 :دیخوانیصفحات را م

 بودن بازداشتگاه: یقانونغیر  -1

 یقانون ریرا غ زکیتهران، کهر یقائم مقام دادگستر 11 ریت01 یماجرا از قبل و سالها درآن

 کل زندانها از اساس ریو مد ،یاستاندارد ساز ازمندیتهران آنرا ن یدادگستر سی. رئکندیاعلان م

 ! خواندیم یآنرا قانون یمخالف بازداشت در آن است. اما مرتضو

نظر  ریکه ز- زکیاعزام به کهر یپرونده  ی)پس از کشته شدگان( از دو قاض 11تا مهر  یحت

 (. 11مهر03)آرمان/ !کندیدفاع م -ندیاو

 :زکیاز اعزام به کهر یبالا دست منع -2

 (:ینجف آباد یدر) وقت آن در کشور کل دادستان

/ میفراوان کرد دیتأک ریت1از/ نبرند زکیرا به کهر یکه کس میداده بود ( تذکرریماه گذشته)ت از»

)دوماهنامه  «شد زکی[ باعث حادثه کهریبرادران ]مرتضو یبعض یسهل انگار غفلت و یول

 (.22/ص11آبان وآذر رانیچشم انداز ا

 :یاز رهبر عصیان -3

 .زکیاعزام به کهر ریت09 / بازداشتها ریت01



 

 

 
 

 
 
 

14 

 یآزاد ای گرید یدستور انتقال به جا عیمطلع شده سر یرهبر ریت 21جهان تیگزارش سا به

همان روز فوت آنها اتفاق  و شودیانجام م ریت 23 یدهد. اما جابجائ یدرصورت نداشتن جا، م

 اما...!  زندیزنگ م یبوده که به مرتضو یلیدکتر جل یافتد. حامل دستور رهبر یم

و  ینرم دنیاز بر نتاب یاز حد بر چند جوان و نمونه ا شیشدّت ب یبرا ایگو یمثال نیا ایآ

 !ست؟ین نیمارق یاز سو یول صیترخ

 دور هنگام: عذرخواهی -4

 (11وریشهر1) خواند تیراجنا زکیکهر یهمان روزها ماجرا یرهبر ��

 کرد. یریگیمطالبه پ دیدادستان جد الله مکارم از تیآ ��

 کرد یاز مردم عذر خواه یانتظام یرویکل ن یبازرس سیرئ 11سال  وریشهر01 ��

کرد و دفاع  هیتر از رهبر هنوز توج یانقلاب داغتر از آش و شتر،یوجود نقش ب با یمرتضو اما

ساخت تا با آن  روزیفتنه د نیلیما یبرا یهنگام فقط خوراک رید یخواه عذر با امروز وکرد! 

عذر  .رندیخود را بگ یسئوال برند و ماه ریرا ز یو لزوم شدّت درباره فتنه گران اصل ینفاق برخ

بلکه تازه کردن زخم  ستیبر درد پدر و مادر فوت شدگان هم ن یامیالت یاو امروز حت یخواه

  آنهاست.

شدّت -یآزاد یمراقب دو وجه دیبا یو جوانان حزب الله تیولا داران دوست بزرگ: درس -5

 یو موسو یدارد منفعل شوند و از عفو مثل کروب ی، نرمش روا نم یّ باشند نه آنجا که ول

رده نک یروند و خدا یلازم است به تند ینه آنجا که ترحم و نرم و ،سکوت کنند ای ندیبگو

 آورند. دیپد زکیکهر تیدانشگاه و جنا یکنند و فاجعه کو یخودسر

 چنانچه به زبان هم آورد... کندیجامعه را خون م یِّدل ول نهایا بدانند✅
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 یتول سبک

 ائمه: هشدارهای -1

محبت من افراط  که در یگروه یکی :شوندیم« هلاک»گروه درباره من  فرمود: دو نیرالمومنیام

 /نهج البلاغه(.027...)خ بردیم «رحقیغ یبسو»شان آنان را  یو محبت افراط کنندیم

 اگر به افراط نیاما هم ستین یاست و بدون آن نجات میبه او صراط مستق یامام و تول یدوست

لذا قرآن مومنان را از غلو  «کندیراه و مقاصد امام را کج م»آورد که  یکشد، سر از غلو در م

 /نساء(.070/نکمید ی)لا تغلوا ف کندیم ینه

 ! ودشیکاملا منطبق با نقشه دشمن امام م یافراط و زیمحبت مبالغه آم نیا کار آنکه تر جالب

 رضا)ع( فرمود: مخالفان ما سه دسته خبر درباره ما جعل کردند: امام

 زیغلوآم .0

 درباره ما یوکوتاه ریبرتقص مشتمل .2

 به طعن و ناسزا درباره دشمن ما. حیتصر بر مشتمل .3

 است . ی( دسته اول کار دشمن منطبق با کار و ذوق محبان غال314/ص0اخبارالرضا/ج ونی)ع

 خواند. خیتار در دیرا با تیاز نشر و نمو فرهنگ اهلب یریجلوگ در انیغال اثر ��

 ( نیعهد صادق انی)هردو از غال« ابولخطابها» و« ها رهیبن مغ دیسع» .0

 بوده اند! « ابن خطابها»و« بن شعبه ها رهیمغ» یچیق گرید لبه .2

ها قلوب وفطرتها را از آنان  یها خانه امام را آتش زدند و حقش را غصب کردند، اول یدوم .3

 اش!  یبا حب افراط یکیاش و  یدشمن با بغض و یکیفرار دادند! 

 و...
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 :یو غلو درباره رهبر مبالغه -2

و مصداق مقبول آن نسخه نجات بخش امت است، اما باز با همان مشکل  هیفق تیولا زین امروز

 .میمواجه

 یحضرت آقا و نصب تابلو در کوه جا یلویاز تبرک جستن چند جوان به ز یافراط یها محبت

ه تا شود؛ گرفت یرماندن قلوب ضعفاء م یاستراحت که شاهد مثال مغرضان برا ینشستن آقا برا

بقات ط نیو عملا در ب کنندیامر م یول نیمنصوب ای نیخواص و منتسب یکه برخ یمبالغه هائ

 را داشته باشد. دانیمر یولو هورا شودیم غیتبل ضد جامعهاز  یاریبس

 

 هیفق یخطا بودن ول از مصون ای گفتن آقا در لحظه تولد که امام جمعه قم گفت، یاعلی یماجرا

 ( 011441کدخبر: 91/4/09رسا ی)خبرگزار گفت نیجامعه مدرس سیکه رئ

 .شوندیاز مبالغه است که بزرگان مرتکبش م ینمونه هائ فقط

 مبالغه ها: نگونهیاز ا یرهبر حیصر نهی -3

کلمات  نیمتعال است...ا یسرور فقط خدا » :77/6/24 «یسرور ما خامنه ا»از شعر  ینه .0

 .«شومیم یمتأذ قتایحق شنومیکلمات را م نیا یوقت دیرا حذف کن زیمبالغه آم
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اسم  ای نیرالمومنیاسم مبارک ام یکسان یوقت »:11/1/02 «زمان یِ عل»  ریاز تعب ینه .2

 قیآن حقا لرزدیآورند بنده تنم م یآورند بعد اسم مارا هم دنبالش م یرا م عصریمبارک ول

 «.فاصله دارند اریبس مینور مطلق با ما که غرق در ظلمت

 یدهایتمج و فیتعر ندگانیاز نما یکی ی، وقت91سال  مجلس در ندگانینما سالانه دارید .3

هم به ضرر من است هم ضرر خود  اناتیجور ب نیا » فرمود: شانیکرد  ا زیمبالغه آم

 «.شود انیشکل ب نیبه ا اناتیب نیا دیاست نبا ندهیگو

 » در سرود آنها آقا به: یمسلح منطقه وقت یروهایبا ن دارید سفر نوشهر و انیجر در 90 مهر .4

شد  فیتوص «یهست / تاتو نوح ماستیطوفان ن موج و می...بیدوران یرا/ناخدا تیولا یکشت

ار تکر گفته ام و و میگویرا م نیبه همه هم ا کنمیمن به شما عرض م »تذکر دادند:  شانیا

عصر ارواحنا فداه هست  یکه متناسب با وجود ول یمناقب ،یخصال ،یمبادا آن صفات کنمیم

نوح امام زمان  نی...اریحق نیمثل ا یناقص کوچک و یدر سطح انسانها میرا تنزل بده نهایا

 «.است

« رهبر یجانم فدا»  ریارتش از تعب ینیزم یرویدرجمع فرماندهان ن 90 بهشتیدرارد .1

 هددیاست نه احکام اسلام اجازه م یکنم نه خدا راض دیتأک دیرا من با نیا »خورده گرفتند:

لان ف رندیخاطر اسلام همه بم یبله؛ برانه!  !ردیارتش ما...بخاطر فلان آدم بم مییکه ما بگو

 .«ردیآدم هم بخاطر اسلام بم

 ...و .6

 است: تیبه تبع یواقع محبت -4

 / آل عمران(.30)داندیم تیرا به تبع یواقع محبت قرآن

ا نه ب میمحبت کن شانیهمه جانبه به ا تیخوب است با تبع میرهبر حک نیما دوستداران ا 

 . ریمبالغه در تعاب
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، گله کرده رانیمطالعه در ا نییخوانده و دائم از نرخ پا نیجلد کتاب در ماش 011فقط  شانیا

 تیموارد لازم تبع هیبق افتنی میکینزد شانیهمان قدر به ا میچقدر اهل مطالعه هست مینیبب

 باشما...

 

 یتبرّ سبک

 مخلص خود: ارانیبه  نیرالمومنیام پند -1

( شروع به ناسزا یمخلص امام عل ارانی)از بن حمق و عمر یبن عد حجر یروز نیصف در ��

 کار اقدام نکنند. نیرا نزد آنان فرستاد که بد یگفتن از اهل شام کردند. امام کس

 م؟یستیمگر ما برحق ن نیرالمومنیام ای: گفتند و آمدند امام نزد دو آن  

 .چرا 

 ستند؟یمگراهل شام برباطل ن 

 چرا 

  ؟یدار یچرا ما را از دشنام دادن به آنها باز مپس! 

 یها یاگر زشت» یول دییجو یزاریب گریکدیو از  دیمن دوست ندارم که شما دشنام ده 

 «است و به عذر رساتر خواهد بود یکوئیگفتار ن نیا دییاعمال آنها رابگو

 ما وآنها راحفظ  یخونها ای: خدادییجستن ازآنها بگو یزاریدشنام دادن به آنها و ب یجا به

 برهان. یما و آنها اصلاح گردان و آنان را از گمراه نیکن و ب

 «نزد من  نیا« نادانان آنها حق را بشناسند واز جور و عدوان دست بردارند لهیوس نیبد تا

 بهتر است. زیشما ن یمحبوبتر است وبرا

 نصربن نیصف...)وقعه  میکن یما پند تو را قبول م نیالمومن ریام ای: گفتند آنها/

 (013مزاحم/ص
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 ()عاز امام رضا ثشیحد روزیاست که د زینقشه دشمن ن تیولا نیمخالف به فحش و ناسزا ✅

 گذشت.

 :میهم دار بر...، مرگ -2

 ناسزا فرق است.  لعن، با فحش و سب و و مرگ بر... نیب

 است.  کیو حرف رک یبدگوئ یاست اما دوم یمنف یو دعا نینفر یاول

 /انعام(011راقرآن منع کرده است ) یدوم اما هست)قاتلهم الله/فتعسالهم/و...( در قرآن هم یاول

( را لعن یو عمروعاص و ابوموس هیمعاو) روزگارش فتنه سران نماز بعد وعده هر خود امام

 (.012/صنی)وقعه صف کردیم

، سردرگم اند یاریفضا فتنه گون است و جوانان بس یوقت که است آن توجه درخور نکته

 و استدلال کاراتر است تا لعن ومرگ بر...!  یروشنگر

و  یعقده گشائ یبود که جا نیامام در هم قیصد ارانی گرینسبت به د نیعمار درصف تیافضل

 .کردیو استدلال م یروشنگر ،یناسزاگوئ

 انقلاب: میرهبرحک پند -3

راجع به او  دیخواهیم د،یمخالف یکیشما با  دیکن فرض» با ائمه جمعه:در دیدار  04/01/94

جور  کیباکانه حرف زد،  یهتاکانه و ب شودیم جور کیحرف زد.  شودیجور م دو دیحرف بزن

صحبت از  یاز موارد وقت یاریدر بس میدر قرآن کر دینیبب شمامؤدب حرف زد.  شودیهم م

: دیگوینم. علمونی: ولکن اکثرهم لادیفرمایاشرار عالم است م یاست صحبت از بدها نیکافر

تعقل دارند قرآن  نهایها که ا نیهم نیهستند ب یاقل کیبالاخره  دیکنیهمه آنها! ملاحظه م

 .«دیفرمایواکثرهم م کندیحق آنها رام یملاحظه  میکر
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 استدلال از همه رساتر شانیا اناتیدر ب شودیمعلوم م شانیجا فاصله بزرگان ما با ا نیهم از ��

 خطاها را دارند. نیما، گاه ا ریاست. ائمه جمعه خوب و بص شتریوادب از همه ب

 (،11/ی/د26)صراط/شودیمطاب خ« مگس»جمهور قبل  سیدفتر رئ سیرئ یروز 

 ( 211641)الف/کدمطلب شوندیخطاب م« هوس باز وشهوتران یتیاقل»اهل کنسرت  یروز 

و... « صفت یهودی»،«وزیپوف»مداحان با اخلاصمان گاه مخالف خود را  نیرمشهورت 

 ! خوانندیم

 و...! خوانندیم «وثید»را  یها مان با چاپ عکس و قابل اشاره برخ یالله حزب 

 

سانه و کار ر یطرح دست با یمنافقان؟! کندیم یدشمن چه استفاده ا نندیسخت است بب یلیخ

نزاکت جلوه  ینفاق را همه مؤدب و جبهه حق را سرتاسر پرخاشگر و ب جبهه فتنه و ،یا

 دهند؟!  یو جوانان را فرار م دهندیم

نداشت چه رسد که درس قرآن  یتزاحم ثواب نیبود در ا یمستحب هم م یالفاظ نیچن اگر ��

 است. گرید زیچ تیو ولا

 

و کلام او را روشنگر اما مؤدب قرار  کینزد شیرا به امام و رهبر خو یا بنده مثل خداوند ✅

 دهد.

 استاد قنبریان 


