
  به نامش و به یاد حجتش 

  اهمیت رهبر از دیدگاه 

  کوهنورد و خلبان 
که با دوستاي هم جلسه ایم و مدرسمون رفتیم به کوهنوردي ، یادش بخیر اون  زمانی، ماجرا بر میگرده به خیلی سال پیش 

یمش ، سرشار از انرژي هاي نهفته که باید هر طور شده توي این فضاي کوه تخلیه میکرد. . . . زمون ها مثل االن که نبودیم 
خیلی شیطنت میکردیم ، از باالي سنگ ها میپریدیم ، قایم میشدیم ، از کوه مثل بز کوهی جست میزدیم به خاطر همین 

چه هاي جلسمون اومدن پیش من که از همین ب دومیرفتیم باال و خالصه خیییییلی از این قبیل شر بازي ها داشتیم ، یه بار 
بیا یه کار خیلی جذاب بکنیم ، اونم از این قراره که یکی از دوستام به اسم سعید میگفت من جنگل رو خوب بلدم یه راه 

خفی خیلی باحال یکم باالتر میشناسم ، اگه یکم فاصلمون رو با مدرسمون زیاد کنیم ، سر موقع مناسب پیچوندیمشون ، م
  بعد تازه ما زود تر اون ها میرسیم و کلی پیش بقیه دوستامون پز میایم 

اه رو به ت ولی ما سه نفر رآقا چشمتون روز بد نبینه بین همه ما بچه ها فقط مدرسمون خییلی خوب این منطقه رو میشناخ
انه میونبر راه رو اشتباه رفتیم ، حاال هر چه قدر میریم اصال به هیچ با نمیرسیم ، حاال هوا گرم ، بدون بطري آب ، همه به

  اطراف شکل هم ، اصال نگو و نپرس 

بابا چه غلطی کردیم عقلمون دادیم به دوستمون اونم حس : با خودمون گفتیم . . . .  مه افتضاح افتضاح ، به معناي واقعی کل
، یکی نبود بگه بابا تو رو چه به رهبر گروه بودن ، رهبر هر گروه باید حاال ما گرفتار شدیم ن به خودش گرفت درهبر گروه بو

ز چاله چوله هاش خبر داشته باشه ، آقا چشمتون روز بد نبینه طوري به تمام راه اون مسیري که همه دارن میرن آگاه باشه ، ا
شد که ما رو نصفه شب از تو بیابون پیدا کردن ، ولی واسه هر سه تامون این موضوع که فردي باید راهنماي ما بشه که بلد 

هزار و یک گرفتاري و گناه  کار بشه ، این نه تنها توي کوهنوردي درسته بلکه توي همه زندگی صادقه ، ما توي زندگیمون
  تهدیدمون میکنن ولی این خداست که با راهنما هایی که از روز اول خلقت مشخص کرده  به داد بنده هاش میرسه 

  آقا من یه سوال بپرسم ؟

ه ، ، چندین آزمایش سخت رو انجام میدهمه ما تاحاال هواپیما رو از پایین دیدیم ، خلبان هواپیما سال ها آموزش میبینه 
چندین امتحان خیلی پیچیده رو قبول میشه تازه میشن کمک خلبان و بعد از چندین سال ترفیع رتبه میگیرن ، چرا ؟ 

  جوابش خیلی سادست چون جون جند صد نفر توي اون هواپیما به مهارت اون خلبان و کمک خلبان بستگی داره 
بیاد مثال سکته کنه یا اصال بین پروان فرشته مرگ بهش مهلت اما یک سوال دیگه ؟ به نظرتون اگه براي خلبان مشکلی پیش 

  ؟نده ، ادامه پرواز هواپیما با کی میتونه باشه جز کمک خلبان

فرض کنید اسالم دقیقا همون هواپیما هستش و اون مسافرین ما مسلمون  حکایت دقیقا حکایت غدیر خم هستش  ، اگراین 
 کهامکانش هست  آیا رواز از دنیا میره ،مبر نیست ، حاال خلبان این هواپیما در حین پسی جز پیاخلبان این هواپیما کو ها 

   از یکی از مسافر هاي بی تجربه استفاده کنن ؟ادامه هدایت هواپیما تا مقصد  براي

مک خلبان عالی به نام امیرالمونین علی علیه السالم دارن که بار ها و بار ها بین همه ر یک کمعلومه که نه ؛ وقتی پیامب
  شخص امیرالمونینه مشخص شدن پس تنها کسی که میتونه هواپیما رو به مقصد برسونه 

 اگر هم هر کسی رهبرش رو شخص دیگه اي انتخاب کنه قطعا یه روزه با سر زمین میخوره و همه چیز تو آتیش جهالت
 خودش میسوزه 


