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آیا رهبری از مشکالت موجود
در مملکت خبر دارند؟

ضّجطی ٍ آگبّی اظ هطىالت هَجَز



اُطٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطی ٗطٌالت ضا ٗی زاٜٛس پس چطا آ٢ٛب ضا حْ ٘ٛی ًٜٜس  ٝاُط ٖ١
اظ ٗطٌالت ذجط ٛساضٛس ای ٖ١ ٚذیٔی ثس است ً ٠ض١جط ٌٗ٘ٔت ٗطٌالت ضا ٛساٜٛدس
ذالغ ٠ی سٞاّ ای ٚاست ًُ ٠طكتبضی ١ب ضا زض ٛوغ ٠ی ض١جطی خبٗؼٗ ٠ت٘طًع ٗی
ًٜٜس .زض ظٗب ٙاٗبٕ  ٖ١ای ٚحطف ،حطف ٗطزٕ ثٞز چ ٙٞثبالذط ٟثٜس ٟث ٠ػٜٞا ٙآزٗی
ً ٠ثیٗ ٚطزٕ ظٛسُی ٗی ً ٝ ٖٜاضتجبعبت ػ٘ٗٞی إ ضبیس ثیطتط اظ ٗسٓٝٞی ٚثدبضدس،
١ط خب ثطای ٜٗجط ٗی ض ٕٝثالكبغٔٗ ٠طزٕ هجْ  ٝثؼس اظ ٜٗجط ثب ٗ ٚغحجت ٗی ًٜٜس.
چٜس ضٝظ پیص ٗی ذٞاستٖ خبیی ٜٗجط ضٛ 8-7 ٕٝلط هجْ اظ ٜٗجط آٗسٛس  ٝسٞاّ ًطزٛس
 ٝاتلبهب یٌی اظ سٞاالت ای ٚثٞز ً ٠چطا آهب غسا  ٝسی٘ب ضا ً ٠ظیط ٛظدط ذدٞزضدبٙ

١ست زضست ٘ٛی ًٜٜس؟
سَال ذیلی اظ هطزم
ثٜس ٟاظ ض٘ب سٞاّ ٗی ً ٠ً ٖٜآیب اًثط ٗطزٕ ای ٚسٞاّ ضا زاضٛس؟ سٞاّ ٗی ًٜٜس ًد٠
آیب ض١جطی اظ ٗطٌالت ٗٞخٞز زض ٌٗ٘ٔت ذجط زاضٛس؟ ای ٚیي ضی ٟٞی اضظیدبثدی ٝ
حْ ٗسئٔ ٠است ای ٚیي ضی ٟٞی ضا ٟحْ خست ٚثطای ٗٞضٞع است ،یؼٜی زض ایٚ
سٞاّ ٗغطح ٗی ضٞز ً ٠ض١جطی ثبیس ایٗ ٚطٌالت ضا حْ ًٜٜس ،ایِٗ ٠ً ٚط ایطبٙ
هسضت تبٗٛ ٠ساضٛس پس ثیبیٜس ٗ ٝطٌالت ضا حْ ًٜٜس؟
چطا ثِ ایي سَال ثبیس پبسد زاز؟
اُط ای ٚسٞاّ خٞاة زازٛ ٟطٞز آزٕ ١ب ذیٔی ضاحت ٗی تٞاٜٛس ثِٞیٜس ض١جطی اغدال

چطا آلب غدسا ٍ
سیوب ضا وِ ظیدط
ًظط ذدَزضدبى
ّست زضسدت
ًوی وٌٌس؟
هگط ایطبى لسضت
تبهِ ًساضًس پد
ثیبیٌس ٍ هطىالت
ضا حل وٌٌس؟

چرا رهبری مشکالت جامعه را حل نمی کند ؟
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ضبیستِی ٛساضٛس پس ای ٚض١جطی اضتجبً ٟطز ٟاٛس ٝ .ثؼسا ١عاض حطف زیِط ٗی



هگط هی ضَز زض

تٞاٛس ٗغطح ضٞز ٚٗ .اظ ض٘ب توبضب ٗی ً ٖٜاُط ای ٚسٞاالت ث ٠ش ٚ١آٗس حدتد٘دب
ثپطسیس ،حت٘ب یي آزٕ ك٢ی٘ی پیسا ًٜیس  ٝثپطسیس .ثٜس ٟث ٠س ٖ٢ذٞزٕ سؼدی ٗدی
ً ٖٜث ٠ای ٚسٞاّ خٞاة ز ٖ١یب الاهْ ٗوسٗبتی ػٔ٘ی ثطای پبسد ٗغطح ً.ٖٜ

هولىت اسالهی

فتٌِ ٍ 88تبضید اسالم

هسئَلیٌی ثبضٌس

زیطت ٜٗعّ یٌی اظ زٝستب ٙضكت ٠ثٞزٕ ً ٠پسطش زض زضُیطی ١دبی سدبّ 88
زستِیط ضس ٟثٞز  ٝزض ظٛساً ٙطت ٠ضس ٟثٞز یب ث٢تطست ثِٞییٖ ثط اثط ثی اػتٜبیدی
ظٛسا ٙثب١ٙب زض كت ٠ٜی سبّ  88كٞت ًطز ٟثٞزٛس .ایطب ٠ً ٙػض١ ٞیئت ػٔد٘دی
١ستٜس زض خٔسبت ثٜس ٟضطًت ٗی ًٜٜس ُ ٝلتٜس ٘١سطضب ٖ١ ٙث ٠خٔسبت ثدٜدسٟ
ٗی آیٜس .غحجت زٝستبٗ ٠ٛی ًطزیٖ ث ٠زٝض اظ ضٝظٛبٗ١ ٠ب  ٝذجط ُعاضی ١ب ،ث ٠ثٜسٟ
ُلتٜس ذیٔی اظ ذجطُعاضی ١بی ذبضخی  ٝزاذٔی آٗسٛس  ٝسؼی ًطزٛس اظ ٗب ػدٔدید٠
ٛظبٕ ٗػبحج ٠ای ثِیطٛس ٗب ث١ ٠یچ ػٜٞا ٙایً ٚبض ضا ٌٛطزیٖٗ .بزض ای ٚپسط ثٚٗ ٠
ُلتِٗ(( :ط ٗی ضٞز زض ٌٗ٘ٔت اسالٗی ٗسئٓٞیٜی ثبضٜس ً ٠ث ٠خب ٙآزٕ ١ب ثدی
اػتٜبیی ًٜٜس ای ٚضا چ ٠عٞض ثطای ذٞز تٞخیًٜ ٠یٖ ٗب ٗوبٗٝت٘ب ٙضا زض ثدطاثدط
زضً٘ ٚطز ٟایٖ اٗب ایٗ ٚسئٔ ٠ضا ثطای ذٞز چِ ٠ٛٞحْ ًٜیٖ؟))

وطزُ این اهب ایي

اغل هطلت ایٌجبست

هسئلِ ضا ثدطای

ثجیٜیس ٗ ٚضكتٖ سط اغْ ٗغٔت ث ٠ایطبُ ٙلتٖ ثٔ ٠زض ٌٗ٘ٔت اسالٗی ٗی ضدٞز
٘١چٜی ٚاتلبهبتی ثیلتسُ .لتٜس زض حٌٗٞت اٗیطآٜ٘ٗٞی ٖ١ ٚاظ ای ٚاتلبهبت اكتدبزٟ
است؟

وِ ثِ جبى آزم
ّب ثی اعتٌدبیدی
وٌٌس ایي ضا چدِ
طَض ثطای ذدَز
تَجیِ وٌین؛ هدب
همبٍهتوبى ضا زض
ثطاثط زضدودي

ذَز چگًَِ حدل
وٌین؟


ُلتٖ :ثبالتط اظ اٗیطآٜ٘ٗٞی(ٚع) زض ظٗب ٙضس ّٞاًطٕ(ظ) ١دٖ اظ اید ٚزسدت
اتلبهبت اكتبز ٟاست.

زض ظهدبى ضسدَل

جٌبیت ذبلس ثي ٍلیس

اوطم(ظ) ّن اظ

ضس ّٞاًطٕ(ظ) ”ذبٓس ثٓٝ ٚیس“ ضا ٗبٗٞض ًطزٛس ُ ٝلتٜس  :ض٘ب ثط ٝث ٠كال ٙزیبض ٝ
اُط آ٢ٛب ٗسٔ٘بٛ ٙجٞزٛس آ١ ٙب ضا ث ٠اسالٕ زػٞت ً ٝ ٚاُط خِٜیسٛس ثدب آ١ ٙدب
ثد ٝ َٜاُط اسالٕ ضا هجً ّٞطزٛس ثطُطز ،اُط ٗسٔ٘ب ٙثٞزٛس ً١ ٠یچ ،ظًبت ضا اظ
آ١ ٙب ثِیط  ٝثیبٝض  ٝسالٕ ٗ ٚضا ث ٠ایطب ٙثطسب . ٙذبٓس ً ٠تبظٗ ٟسٔ٘ب ٙضس ٟثٞز
 ٝاظ هجْ ً ٖ١ی ٠ٜای اظ آ٢ٛب زض زّ زاضت ث ٠آٜٗ ٙغو ٠ضكت  ٝزیس آ٢ٛب ذدیدٔدی
ٝهت است ًٗ ٠سٔ٘بٜٛس ٘ٛ ٝبظ ٗی ذٞاٜٛس ٗ ٝسدس زاضٛس  ٝثبیس ظًبت ضا ٗی ُطكت
 ٝثط ٗی ُطت اٗب ث ٠یبز ًی ٠ٜذٞز اكتبز  ٝث٢ب ٠ٛای ضا ٟاٛساذت  ٝخِٜی ث ٠پب ًطز
 ٝحسٝزا ٛ 30لط ضا ًطت ًٔ ٝی ذطاثی ث ٠ثبض آٝضز .

ایي هطىالت ثَزُ
است.

چرا رهبری مشکالت جامعه را حل نمی کند ؟
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چ ٠كبخؼ ٠ای اظ ای ٚثبالتط ًً ٠سی اظ عطف ضس ّٞذسا ٗسٔ٘ب١ ٙبی ٗظٕٔٞ
ضا ٗی ًطس .اُط ٗب ثٞزیٖ حت٘ب ثیبٛی ٠ػٔی ٠پیـ٘جط غبزض ٗی ًطزیٖ ً ٠یب ضسدّٞ
اهلل(ظ) ای ٚچ ٠عطظ حٌٗٞت است  ٝػ٘بّ ت ٞچً ٠طز ٟاٛس؟ !
ٗبزض ای ٚخٞاً ٙطت ٠ضس ٟپطسیسٝ :اهؼب؟! پیـ٘جط چً ٠طز؟



ثطٍ ثِ فالى زیبض ٍ

ثطذَضز پیبهجط ثب ذبلس ثي ٍلیس

اگط آًْب هسلودبى

ُلتٖ :پیـ٘جط ذبٓس ثٓٝ ٚیس ضا اػسإ ٌٛطز ،چ ٙٞذیٔی اظ احٌبٕ ضا ٘ٛی ضٞز اخطا ًدطز.
(ً ٠ثؼسا ضاخغ ث ٠زٓیْ آ ٙغحجت ٗی ً )ٖٜضس ّٞاًطٕ(ظ) زست ١بی ذٞز ضا ثبال
ثطز  ٝثٜٔس  ٝزض حضٞض ٗطزٕ كطٗٞز :ذسایب ت ٞضب١سی ٗ ٚاظ ًبض ذبٓس ثیعاضٕ  ٝثدؼدس
غسا ظز ػٔی خب ٖٛت ٞثط ٝ ٝخجطا ًٚ ٙتب خبیی ًٗ ٠ی ضٞز .حتی اُط ظطف ذدٞضاى
سَ آ٢ٛب ضٌست ٠آ ٙضا  ٖ١خجطا. ًٚ ٙ

ًجَزًس آى ّب ضا ثدِ

ٗبزض كطظٛس اظ زست زازُ ٟلت :پس چطا پیـ٘جط اظ اثتسا ذبٓس ضا كطستبز؟

اسددالم زعددَت
وي ...


فطستبزُ ی پیبهجط

ضّجط جبهعِ ٍ هطزم

ثْدبًدِ ای ضاُ

ایٜدب یي ثحث ثسیبض ػٔ٘ی  ٝزهین ٗغطح ٗی ضٞز ٝ .آ ٙای ٠ٌٜیي پیبٗجط یب ض١جدط
ظیبز ٘ٛی تٞاٛس اظ حس ٗطزٕ ذٞزش خٔٞتط ثطٝز ٗ ٝسئٓٞیٜی ً ٠ثطای ٗطزٕ ٗی ُدصاضز
ًسبٛی زض حس ذٞز ٗطزٕ ١ستٜس .اتلبهب زض خبٗؼ ٠ی ٗب ذیٔی اظ ایٗ ٚسئٓٞی ٚضا ذدٞز
ٗطزٕ اٛتربة ٗی ًٜٜس .اٗبٕ تب زهیو ٠ی ٞٛز اظ ثٜی غسض ح٘بیت ًطز ،اغدال اسدٜدبز
ای ٠ٌٜثب سبظٗب ٙسیب ٌ٘١بضی ٗی ًٜس زض آٗس ٟثٞز .زض یٌی اظ ٛبٗ١ ٠ب ت٢ٜب ًسی ًد٠
ثط سط ٗوساض حوٞم ذٞز ثب سیب چب ٠ٛظز ٟثٞز٘١ ،ی ٚآهبی ضئیس خ٘ٞ٢ض ٗب ثٞزٓٝ .دی

اٗبٕ(ض )ٟكطٗٞزٗ :طزٕ ثبیس ثجیٜٜس چً ٠سی ضا اٛتربة ًطز ٟاٛس .زض ظٗب ٙپیـ٘جط زضست
است ً ٠اٛتربثبت ٛجٞز اٗب ذبٓس ثٓٝ ٚیس یٌی اظ اكطاز ثطخست ٠خبٗؼ ٠ثٞز .

اًساذت ٍ جٌگدی
ثِ پب وطز ٍ 30
ًفط ضا وطت !
پیغوجط ،ذبلس ثدي
ٍلیس ضا اعسام ًىطز!

ًوًَِ ی زیگط...


ػ٘طٝػبظ اظ كطٗبٛس١ب ٙسپب ٟپیـ٘جط ثٞز  ٝاتلبهب ا ٝضا ثطای خ٢بز ٗی كطستبز  ٝذطاة
ٗی ًطز  ٝثط ٗی ُطت حبال ٘ٛی تٞاُ ٙلت چطا پیـ٘جط ػ٘ط ٝػبظ ضا ٗی كطستبز ٝ
ث ٠خبی ا ٝػٔی ضا ٘ٛی كطستبز .اتلبهب ضس ّٞذسا ثؼس اظ ای ٠ً ٚػ٘طٝػبظ ذطاة ًطز
آٗس ػٔی ث ٚاثیغبٓت ضا كطستبز  ٝػٔی(ع) ذٞة ػْ٘ ًطز اٗب ػ٘طٝػبظ  ٝاعطاكیبٛص
ضطی ث ٠پب ًطزٛس ً ٠چطا پیـ٘جط ػٔی ضا كطستبزِٗ ،ٟط ًبض ٗب چ ٠ایطازی زاضت .ذت
ایطاز ًبض آ١ ٙب ٘١ی ٚثٞز ًٛ ٠تٞاٛستٜس ًبضی ًٜٜس .
یي اٗبٕ ٘ٛی تٞاٛس ثطای ازاضٌٔ٘ٗ ٟت اظ كطضت١ ٠بی آس٘بٛی استلبزًٜ ٟس  ٝاظ آزٕ
١بی زضة  ٝزاؿٛٞی ٗثْ ٗب ١ب استلبزٗ ٟی ًٜس .یٌی ضا ثطزاضت ٝ ٠زیِطی ضا ث ٠خبی

پ

چطا پیغوجط اظ

اثتدسا ذدبلدس ضا
فطستبز ؟
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اٗ ٝی ُصاضز ،یٌی اظ یٌی ث٢تط  ٝیٌی اظ یٌی ثستط .
آیب عوبل اهیطالوَهٌیي(ع) آزم ّبی ًبضبیستی ثَزُ اًس؟


ضّجط ًوی تَاًس اظ
حس هطزم ذَزش
جلَتدط ثدطٍز ٍ
هسئَلیٌی وِ ثطای
هطزم هی گدصاضز
وسبًی زض حس ذَز
هطزم ّستٌس.



هددبلدده اضددتددط
اعتطاؼ وطز ودِ
چطا ایي آزم ضا
اًتربة ودطزی؟
هعبٍیِ اٍ ضا فطیت
هی زّس .



توبم اعتدطاادبت
هبله ثِ علی ثدي
اثیطبلت ٍاضز ثَز.



اهیطالودَهدٌدیدي
لبًًَوٌس عول وطز
ٍ اطثِ ّن ذَضز.

چٜس ٗثبّ ثطای ض٘ب ٗی ظ: ٖٛ
یٌی اظ اكطازی ضا ً ٠اٗیطآٜ٘ٗٞی(ٚع) ٛػت ًطز ٘ٛبیٜس ٟی ذٞزش زض ٗصاًط ٟثدب
ٗؼبٝی ٠ثٞز ً ٠ثٗ ٠ؼبٝیٗ ٠ی ذٞاست ثِٞیس ای ٗؼبٝی ٠ثیب  ٝت ٚث ٠حٌٖ ٗطزٕ ثدسٟ
 ٝایبٓت ٗستوْ زضست  ٝ ٌٚٛثٗ ٠سٔ٘ب١ ٙب ظٖٔ ٗ .ٌٚٛبٓي اضتط اػتطاؼ ًدطز
ث ٠ای ٠ٌٜچطا ای ٚآزٕ ضا اٛتربة ًطزی چٗ ٙٞؼبٝی ٠ا ٝضا كطیت ٗی ز١س چ ٙٞایدٚ
آزٕ ضؼیق است  ٝت٘بٕ اػتطاضبت ٝی ث ٠ػٔی ث ٚاثیغبٓت ٝاضز ثٞز  ٝاتدودبهدب اظ
ٗؼبٝی ٠كطیت ذٞضز .ایٛ ٚیست ً ٠اٗیط آٜ٘ٗٞی ٚتحٔیْ سیبسی ٛساضت ثٌٔ ٠عجن
ٗػبٓحی ػْ٘ ٗی ًطز ًٗ ٠بٓي ٘ٛی تٞاٛست آٗ ٙػبٓح ضا زضى ًٜسٝ .هتی ایٚ
٘ٛبیٜس ٟاظ پیص ٗؼبٝی ٠ثطُطت ٗؼبٝی ٠ذٞز ضا ثطای خ َٜآٗبزً ٟطز ٟثٞزٗ ،دبٓدي
اضتط ث ٠ػٔی(ع) ٗی ُلت ثیب خ َٜضا ضطٝع ًٜیٖ چ ٙٞای ٚزاضز اشیت ٗی ًٜس .
اٗیطآٜ٘ٗٞی(ٚع) هج٘ٛ ّٞی ًطز ٗ ٝی كطٗٞز عجن هٞاٛیٗ ٚب  ٝهٞاٛید ٚخدٜدِدی،
٘ٛبیٜس ٟی ٗب زاضز آ ٙخب ٗصاًطٗ ٟی ًٜس پس ٗب ٘ٛی تٞاٛیٖ خ َٜضا ضطٝع ًٜیٖ .
اٗیطآٜ٘ٗٞی(ٚع) هبٜٗ ٙٞٛس ػْ٘ ًطز  ٝضطث ٖ١ ٠ذٞضز .پس اظ ایٛ ٠ٌٜد٘دبیدٜدسٟ
ثبظُطت  ٝازػب ًطز ًٗ ٠ؼبٝی ٠ضا ٛتٞاٛست ٠هبٛغ ًٜس ٗبٓي خٔٞی ػٔی(ع) ثدط سدط
٘ٛبیٜس ٟزاز ظز ُ ٝلت ث ٠خبی ت ٚٗ ٞثبیس ٗی ضكتٖ  ٝت ٞػطضٛ ٠ساضتی .
ثطای ای ٠ً ٚثل٘٢یٖ چطا آزٗی ٗثْ اٗیطآٜ٘ٗٞی(ٚع) اٛتػبة ضؼیق زاضز ثدبیدس
ثطُطزیٖ ث ٠تبضید  ٝآ ٙضا ٗطٝض ًٜیٖ .
پیبهجط ٍ لضیِ ی تطٍض
چطا پیبٗجط زض هضی ٠خ َٜتجٞى آٛ 12 ٙلطی ًٗ ٠ی ذٞاستٜس ایطب ٙضا اظ تپ ٠ثد٠
پبیی ٚثیبٛساظٛس ٗ ٝطٍ ا ٝضا عجیؼی خٔ ٟٞزٜ١س ضا حتی اكطب ٌٛطز چ ٠ضسس ث ٠ایدٚ
ً ٠اػسإ ضبًٜ ٙس .حصیل ٠زاستب ٙضا ًبْٗ ٛوْ ٗی ًٜس  :ذٞز ضسد ّٞاهلل ثد٠
حصیل ٠كطٗٞزٛسٗ :طزٕ ثؼسا ذٞاٜ١س ُلت پیبٗجط یبضا ٙذٞز ضا ًطت .چٗ ٠ػبٓحدی
زست یي اٗبٕ  ٝپیـ٘جط ٗؼػ ٕٞضا ٗی ثٜسز .حتی زست یي ؿیط ٗؼػ ٕٞضا .غطف
ای٘١ ٠ً ٚچٜی ٚاتلبهی ثیلتس آ ٙحٌٗٞت ثبعْ است ٌٗ٘ ٚاست زالیٔی ٝخدٞز
زاضت ٠ثبضس .
ثبیس ٗجٜبی سٞاّ ٗطرع ثبضس ،آیب زض یي حٌٗٞت ٛجبیس ٗسئ ّٞضؼیدق ٝخدٞز
زاضت ٠ثبضس؟ پس ظٗب ٙضس ّٞاهلل ضا چٗ ٠ی ُٞییس؟
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ظٗبٛی ً ٠سطیبّ اٗیطآٜ٘ٗٞی(ٚع) پرص ٗی ضس ٗ ٚزض زاٛطٌس ٟی ٜ١ط ثٞزٕ
ً ٠یٌی اظ زاٛطدٞیبُ ٙلت ٗ ٚث ٠ای ٚسطیبّ اضٌبالتی زاضٕ ،یي ٗوساض حضطت
ػٔی(ع) ضا ضْ ٛطبٗ ٙی ز١سٗ ،ب یي ػٔی ث ٚاثیغبٓت ٗوتسض  ٝهبعدؼدی زض ش١دٚ
زاضتیٖ ً ٠آ ٙضا زض شٗ ٚ١ب ضٌست .ای ٚاٗبٗی ً ٠ای١ ٚب ٛطبٗ ٙی ز١دٜدس ٗدطزز 
است ٗ ٝطٌالت ضا ٘ٛی تٞاٛس حْ ًٜس .زض حبٓیٌ ٠زائ٘ب ػصضذٞا١ی ٗی ًدطز ایدٚ
حطف ١ب ضا ٗی ظزُ .لتٖ اتلبهب ػصضذٞا١ی ٘ٛی ذٞا١س ثٌٔٝ ٠اهؼیت تبضید ١د٘دیدٚ
است ُ .لت :چطا ٗب كٌط ٗی ًطزیٖ ػٔی(ع) ١ط ٗطٌٔی ییص ٗی آٗس ضا هبعدؼدبٛد٠
حْ ٗی ًطز؟
ُلتٖ :ض٘ب اضتجبٗ ٟی ًطزیسُ .لتِٗ :ط حضطت ػٔی(ع) ثب یٌی اظ ٝآیبً ٙد ٠سدط
سلط ٟی ثطٝتٜ٘ساٗ ٙی ٛطست هبعؼب ٠ٛثطذٞضز ٌٛطز؟

ًوًَِ زیگط (ذَاضج)

چطا آزهدی هد دل
اهیطالوَهدٌدیدي (ع)
اًتػبة اعیف زاضز
ثبیس ثطگطزیدن ثدِ
تبضید ٍ آى ضا هدطٍض

پطسیسِٕٗ :ط چً ٠طز؟ ُلتٛ :بٗٞٛ ٠ضت !
ُلتِٖٗ :ط ٛبٗٞٛ ٠ضت ٚثطذٞضز هبعؼب ٠ٛاست؟! ثبیس ٗی ضكت ُطزٛص ضا ٗی ضٌست!

ثطای ایي وِ ثفْوین

وٌین .


یىی اظ زاًطجَیدبى
پطسیس زض فیلن اهبم

ذٞاضج ً ٠ػٔی ٠اٗیطآٜ٘ٗٞی(ٚع) هیبٕ ًطزٛس  ٠٘١تٞسظ ٝی ًطت ٠ضسٛس .ذدٞاضج اظ
ض٢ط ًٞك ٠ثٜٔس ضسٛس .ض٘ب كٌط ًٜیس اُط اظ ت٢طاٗ 10 ٙیٔیٛٞی ١ 4عاض ٛلط ًطت ٠ضٛٞس
چٗ ٠ی ضٞز؟! (ذسا ٌٜٛس ٘١چٜی ٚاتلبهی ضخ ز١س)ًٞكِٗ ٠ط چٜس ٛلط ثٞز ً١ 4 ٠دعاض
ٛلطضبً ٙطت ٠ضس ،ای١ ٚب ظ ٝ ٙثچٛ ٠ساضتس؟

ًطبى هی زّس ،هدب

اًتمبز ٍاضز ذَاضج ثِ اهبم علی(ع)

یه علی ثي اثیطبلت

علدی(ع) ،

چدطا

حضطت ضا ” ضُدل“

همتسض ٍ لبطعدی زض

یٌی اظ اػتطاضبت ذٞاضج ث ٠حضطت ػٔی(ع) ای ٚثٞز ًٗ ٠ی ُلتٜس ای ٚاضؼث زض ًٜبض
ض٘ب چً ٠بض ٗی ًٜس .آیب ذٞاضج زض ٗٞضز اضؼث اضتجبٗ ٟی ُلتٜس؟  4-3زٓیْ ثدیدبٝضٕ شّي زاضتین.
زضثبض ٟی ثس ثٞز ٙاضؼث .زذتطش اٗبٕ حس(ٚع) ضا ًطت ،پسطش اٗبٕ حسی(ٚع) ضا
ًطت  ٝاث ٚاثی آحسیس ٗی ُلت١ :ط كت ٠ٜای ً ٠زض حٌٗٞت ػدٔدی ضخ ٗدی زاز
زٓیٔص اضؼث ثٞز  ٝزٓیْ اضبك ٠ی چ٢بضٕ ای ٠ً ٚآذطیً ٚسی ً ٠حضطت اٗدیدط ضا  اثي اثی الحسیس هی
ٝازاض ًطز ثٗ ٠ػبٓح ٠ثب ٗؼبٝی ٠زض حبٓی ً ٠یٌی ز ٝضٝظ زیِط اُط ٗی خِٜیسٛدس ثد ٠گفتّ :ط فتٌِ ای
ٛتیدٗ ٠ی ضسیسٛس ٘١ی ٚاضؼث ثٞز .پس ذٞاضج ضاست ٗی ُلتٜس .پس چطا حضدطت
وِ زض حىَهت علی
ػٔی ٘ٛی پصیطكت!؟
ثطذَضز ضّجط ثب افطاز هرتلف
خع ٗػٔحت ١بیی ً ٠ض١جطی یي خبٗؼ ٠زض تحْ٘ آزٗ٢بی ثس زاضز یي ٗسئٔد ٠ی
زیِط ١ ٖ١ست ایٜٗٞٗ ٠ً ٚی ٚیب ضؼیق اٛس یب ثس ،ثطذٞضز اٗب خبٗؼ ٠ثب ٜٗبكودیدٝ ٚ

ضخ هی زاز زلیلص

”اضعث“ ثَز.
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ٜٗٗٞی ٚضؼیق زض اثتسا ٗساضاست .ثطذٞضز ثب ػغٞكت ٢ٗ ٝطثبٛی حتی ثب ٜٗبكوی.ٚ
پیبٗجط اًطٕ(ظ) ٗ٢طثبٛب ٠ٛثطذٞضز ٗی ًطزٛس .ثطذٞضز ثب اضبضتٗ ،طزٕ ثبیس ثب اضبضٟ
ٗغٔت ضا ثِیطٛس١ ،یچ ٝهت پیبٗجط  ٝاٗبٕ ػٔی(ع) ثب ٗطزٕ غطیح غحجت ٌٛطزٛس.


هطزم ثبیدس ثدب

اضبضات پیبهجط(ظ)

اضبضُ هطلت ضا

یي ثبض پیبٗجط ثب ٗطزٕ ه٢ط ًطزٛس اٗب ٗطزٕ ٗغٔجی ضا ً ٠ثبیس ثِیطٛس ِٛ ،دطكدتدٜدس،
یٌی اظ ٜٗبكوی ٚثٛ ٠بٕ ػجساهلل ث ٚاثی ا ْ١سٜت  ٖ١هج ّٞزاضٛس ٜٗبكن ١سدتٝ .
ٗی ذٞاست زض ٗسی ٠ٜخ َٜث ٠پب ًٜس  ٝثی ٚاٛػبض ٢ٗ ٝبخطی ٚاذتالف ثدیدبٛدساظز.
ذجط ث ٠پیـ٘جط ضسیس .ث ٠ظیس ث ٚاضهٖ كطٗٞز :ضبیس تٛ ٞبضاحتی اظ زست ػجساهلل ثدٚ
اثی  ٝای ٠ِٜٛٞضاخغ ث ٠ا ٝغحجت ٗی ًٜی  ٝضبیس اضتجب ٟضٜیس ٟثبضدی  ٝضدبیدس
ثطزاضت ت ٞاضتجب ٟثٞز ٟاست .اٗب ضس ّٞاهلل ثب حس ٚظ ٚثطذٞضز ًطزٛس ثغٞضی ً٠
زض ٗسی ٠ٜپیچیس ٟثٞز ً ٠پیـ٘جط آزٕ سبز ٟای است  ٝضس ّٞاهلل ُٞش (اش )ٙاسدت
ً ٠ای ٚاغغالح ثسی ثٞز .

ثگیطًسّ ،دید
ٍلت پیبهجدط ٍ
اهبم علی(ع) ثدب
هطزم غدطید
غحجت ًىطزًس.


پیبهجط ثب هدطزم
لْط وطزًس اهدب
هطزم هطلجی ضا
وِ ثبیس ثگیطًس ،
ًگطفتٌس.



زض غسیط پیغوجدط
اظ ذسا ذَاستٌدس
تب اجبظُ زّس ایي
لسض ” غدطید “
ًگَیٌس.

ٝحی ٛبظّ ٗی ضٞز زضثبض ٟػجساهلل ث ٚاثی  ٝذساٛٝس آی١ ٠بیی (سٞضٜٗ ٟبكودید )ٚضا
زضثبض ٟی ثسی اٛ ٝبظّ ٗی ًٜس .پیبٗجط ث ٠ظیس ث ٚاضهٖ ٗی ُٞیس :ذٞش ث ٠حبّ تٞ
ضس ً ٠آیٛ ٠بظّ ضس  ٝحطف ت ٞتبییس ضس .
ًوًَِ زیگط (عجس اهلل اثي اثی)
ًبضٝاٛی ً ٠اظ خ َٜثطٗی ُطت  ٝزاضت استطاحت ٗی ًطز ،ثؼس اظ ظ٢دط ٝسدظ
آكتبة پیبٗجط زستٞض حطًت زازٛس .پیطٗطزی ُلت یب ضس ّٞاهلل اال ٙچدٝ ٠هدت
حطًت است؟ پیبٗجط ثب اذٖ كطٗٞزٛسٗ :ی ثیٜیس ً ٠اٗبٗتب ٙچٗ ٠ی ُٞیس ٠ً .زیِدط
 ٠٘١سبًت ضس ٝ ٟحطكی ٛعزٛس  ٝزیسٛس پیـ٘جط ٛبضاحت است ١ ٝیچ ًس ػدجدساهلل
اث ٚاثی ضا ٗٞاذص٘ٛ ٟی ًٜس ٝ .پیـ٘جط تب كطزا غجح ث ٠ضا ٟذٞز ازاٗ ٠زازٛدس  ٝثد٠
ًسی استطاحت ٛسازٛس  ٝؿضت زض چ٢ط ٟایطبٗ ٙطرع ثٞزٗ .طزٕ اضبض١ ٟبی ٝی
ضا ٘ٛی ُطكتٜس  ٝایطب ٖ١ ٙغطیح تط ِٛلتٜس .سٞاّ ایٜدبست ً ٠چطا ٗطزٕ ٝهتدی
اضبضت ١بی پیبٗجط ضا ٗی زیسٛس ،ضیط ٠ی ٛلبم ضا اظ ثیٛ ٚجطزٛس !؟
ًوًَِ زیگط (غسیط ذن)
آ ٙخبیی ً ٠ثبیس غطیح ثِٞیٜس ًٜٗ ٚت ٗٞال ٟك٢صا ػٔی ٗٞالٗ 3 ٟطتج ٠ضسدّٞ
اهلل اظ ذسا ذٞاستٜس تب اخبظ ٟز١س ای ٚهسض غطیح ِٞٛیٜس  ٝزض آذط تحت زستدٞض ٝ
اٗط ذساٛٝس ً ٠اُط اثالؽ ٌٜٛی ت٘بٕ ضسبٓت ضا اثالؽ ٌٛطز ٟای ایً ٚبض ضا اٛدبٕ ٗی
زٜ١س.
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ضفتبض اهبم ظهبى چگًَِ ذَاّس ثَز؟
آیب زض ظٗب ٙاٗبٕ ظٗب(ٙػح) اذالم اٗبٕ پس اظ ظٞ٢ض ٗثْ اٗیطآ٘ٗٞدٜدید(ٚع) ٝ
پیبٗجط(ظ) ثب ٗ٢طثبٛی  ٝسؼ ٠ی غسض  ٝظثب ٙاضبضت است یب حضطت ثدب اذدالم ٝ
ٜٗص زیِطی ضكتبض ٗی ًٜٜس؟ اُط ای ٠ِٜٛٞثبضس ً ٠زٝثبضٜٗ ٟبكوب ٙپدسض حدٌدٗٞدت 
اسالٗی ضا زض ٗیبٝضٛس ،اُط ایٛ ٠ِٜٛٞجبضس اذالم اٗبٕ ظٗبٛ ٙؼٞشثبهلل ثستط اظ ضسدّٞ
اًطٕ یب اٗیطآ٘ٛٞی ٚاست؟ اُط ثب اضبض ٟثب ٗطزٕ غحجت ًٜٜس زٝثبضٜٗ ٟبكوی١ ٚد٘دبٙ
ٗطٌالت ضا ایدبز ٗی ًٜٜس .

آزم ّدبی ذدَة

جَاة چیست؟

ثیبیٌس ٍ هدطزم ضا

ّی ٍلدت ثدٌدب
ًیست گطٍّی اظ

ازاضُ وٌٌس .ذیلی اظ

پبسد یٌی اظ حضبض :اذالم اٗبٕ ظٗب ٙپس اظ ظٞ٢ض ٗبٜٛس اٗبٕ حسی(ٚع) است  ٝثدب
ٗؼبٛسیٗ ٚی خِٜٜس.

هطزم هب ایي ضا هی
ذَاٌّس وِ ضّجطی

پٜب١یبٗ :ٙی زاٛیس ً ٠اٗبٕ حسی(ٚع) خ َٜث ٠پب ٌٛطز ،ایطبٗ ٙی ذٞاستٜس ثًٞ ٠كد٠
ثطٛٝس ً ٠آ٢ٛب ضیرتٜس  ٝثب ایطب ٙخِٜیسٛس .اٗبٕ حسی ٚذیٔی ٗتلبٝت تط اظ اٗبٕ حسٚ
(ع) ثطذٞضز ٌٛطز ،اٗبٕ حس(ٚع) كطٗٞزٗ :طزٕ اُط خٌٜٜٛ َٜس ٗب غٔح ٗی ًٜیٖ ،اٗبٕ
حسی(ٚع) ٘١ ٖ١ی ٚضا ُلت ٓٝی آٛ ٙبٗطزا ٙایطب ٙضا ًطتٜس .آجت ٠اٗبٕ حسید(ٚع)
اظ ذٞز زكبع ًطز  ٝشٓیال ٠ٛزست ثیؼت ٛساز  ٝشٓیالً ٠ٛطتٛ ٠طسٛسٓٝ .دی ٗدطزٕ زض
ظٗب ٙاٗبٕ حسی(ٚع) ٛسجت ث ٠ظٗب ٙاٗبٕ حس(ٚع) ثستط ضس ٟثٞزٛس  ٝایٗ ٚطزٕ ثٞزٛس
ً ٠اٗبٕ حسی(ٚع) ضا ًطتٜس .اٗب اٗبٕ ظٗب(ٙػح) ایً ٚبض ضا ٘ٛی ًٜس ،اٗبٕ ظٗب٠٘١ ٙ
ی ثس١ب ضا ٛبثٞز ٗی ًٜس.

پیغوجدط اودطم ٍ

ایٌجب ایي سَال ضا هی پطسن وِ آیب اذالق اهبم ظهبى ثب اذالق پیغوجط

اهیطالوَهٌیي ّدن

ذَزش گطٍّی اظ
ثْتطیي ّب ضا جدسا
وٌس ٍ ثدب آى ّدب
هولىت ضا ازاضُ وٌس.

ایي وبض ضا ًىطزًس.

فطق هی وٌس!؟
چطا ائ٘ ٠ی ١سی ٗثْ اٗیطآٜ٘ٗٞی(ٚع) ثب اضبض ٟثب ٗطزٕ حطف ٗی ظزٛس!؟
اٗیطآٜ٘ٗٞی ٚكطٗٞز پبی ضًبة ٜٗٗ ٚبكن ١ست ،ثطٝیس  ٝثطٜبسیس .ذت چطا تٞضیدح
٘ٛی زٜ١س ً ٠ایٜٗ ٚبكن «اضؼث » است  ٝثِیطٛس  ٝا ٝضا اػسإ ًٜٜس ،چطا ثب اضدبضٟ
غحجت ٗی ًٜٜس؟  ٝغطیحب زستٞض ٘ٛی زٜ١س!؟
ای ٚاضبض ٟیؼٜی احتطإ ثٗ ٠طزٕ ٗ ٝطزٕ ثبیس ضضس ًٜٜس١ .یچ ٝهت ثٜب ٛیست ُط١ٝدی
اظ آزٕ ١بی ذٞة ثیبیٜس ٗ ٝطزٕ ضا ازاضًٜٜ ٟس .ذیٔی اظ ٗطزٕ ٗب ای ٚضا ٗی ذٞاٜ١س ً٠
ض١جطی ذٞزش ُط١ٝی اظ ث٢تطی١ ٚب ضا خسا ًٜس  ٝثب آ١ ٙب ٌٗ٘ٔت ضا ازاضًٜ ٟدس ٝ
ٗطٌالت ضا حْ ًٜٜس .ثجرطیس پیـ٘جط اًطٕ  ٝاٗیطآٜ٘ٗٞی ٖ١ ٚایً ٚبض ضا ٌٛطزٛس.



فلسفِ ی ّسایدت
ثطط ایي است وِ
ضوب ثِ هطزم اجبظُ
زّیس وِ زضن ذَز
ضا ًطبى زٌّس.
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فلسفِ ی ّسایت ثطط
كٔسل ٠ی ١سایت ثطط ای ٚاست ً ٠ض٘ب ثٗ ٠طزٕ اخبظ ٟز١یس ًد ٠زضى ذدٞز ضا


ٛطب ٙزٜ١س .سٞاّ اُط ٗطزٕ زضى ذٞز ضا ٛطبٛ ٙسازٛس چٗ ٠ی ضٞز؟ پدبسدد ایدٚ

حمیمت ایي است

است ً ٠اٗبٕ حسی ٚثُٞ ٠زی هتِٔبٗ ٟی ضٝز٘١ .ی ٚاست ً ٠پیبٗجط اًطٕ ٗظٔدٕٞ

وِ اٍلیبی ذسا ًوی

ٝاهغ ٗی ضٞز ث ٠عٞضی ًٗ ٠ی كطٗبیٜس ١یچ ًس ث ٠اٛساظ ٟی ٗ ٚاشیدت ٛطدس .

ذَاٌّس ثِ جدبی

اٗیطآٜ٘ٗٞیٗ ٚظٔٗ ٕٞی ضٛٞس .حویوت ای ٚاست ً ٠آٝیبی ذسا ٘ٛی ذٞاٜ١دس ثد٠

هطزم ثبضدٌدس ٍ

خبی ٗطزٕ ثبضٜس  ٝػْ٘ ًٜٜس .

عول وٌٌس.

ٍ اهبم ظهبى...
آیب اٗبٕ ظٗب ٙثب ظثب ٙاضبض ٟثب ٗطزٕ سر٘ٛ ٚی ُٞیٜس؟ ذیط ایطب ٙثب اضبض ٟغحجت



آیب اهبم ظهبى ثدب

ٗی ًٜٜس  ٝاذالهطب ٙزض غجط  ٝسؼ ٠ی غسض ثب پیبٗجط ١یچ كطهی ٘ٛی ًٜس .پدس

ظثبى اضدبضُ ثدب

چطا ایٗ ٚطٌالت ٛلبم زض ظٗب ٙاٗبٕ ظٗبٛ ٙیست؟! ث ٠زٓیْ ایٗ ٠ٌٜطزٕ زض ظٗدبٙ

هطزم سري ًوی

اٗبٕ ظٗب ٙث ٠ضضسی ٗی ضسٜس ً ٠اضبض١ ٟبی حضطت ضا ٗی ُیطٛس ٜٗ ٝبكوی ٚضا اظ

گَیٌس؟ ذیط ایطبى
ثب اضبضُ غحجدت
هدی وددٌدٌددس ٍ
اذاللطبى زض غجط

زٕ تیؾ ٗی ُصضاٜٛس .

زضضٝایبت آٗس ٟز ٝثبض ُط١ٝی اظ سطثبظا ٙذٞز حضطت تٞسظ اٗبٕ ظٗبُ ٙطز ٙظزٟ
ٗی ضٛٞس .ای٢ٜب سطثبظا ٙػبزی ٛیستٜس ثٌٔ ٠كطٗبٛس١بٛی ١ستٜس ً ٠ز ٝثدبض پدبی
ضًبة حضطت خِٜیس ٟاٛس اٗب عجن زستٞض ُطزٛطب ٙظزٗ ٟی ضٞزٗ ٝ .دطزٕ اظ آٙ
ثطزاضت ؿٔغی ٛرٞاٜ١س زاضت ٓٝی زیسیٖ ً ٠زض ظٗب ٙپیبٗجط ایطب ٙاظ تطس حطف

ٍ سعِ ی غسض ثدب

ٗطزٕ ًسبٛی ضا ً ٠هػس زاضتٜس ا ٝضا ثٌطٜس ضا ثٗ ٠دطزٕ ٗدؼدطكدی ٛدٌدطزٛدس.

پیبهجط ّی فطلدی

اٗیطآٜ٘ٗٞی ٚیبض ذیبٛتٌبض ذٞز ضا ٘ٛی تٞاٛست اػسإ ًٜس .

ًوی وٌس .پ

چطا

ایي هطدىدالت

هطىل هب...
ثرطی اظ ٗطٌالت ٗب ای ٚاست ًٗ ٠طزٕ ضضس ًبكی ٛساضٛس  ٝثرطی ٗطثٞط ث ٠ایٚ

ًفبق زض ظهبى اهبم

است ً ٠ثطذی اظ ٗسئٓٞی ٚا ّٝذٞة اٛس ٓٝی ثؼسا ثس ٗی ضٛٞس .ض١جطی یدب اٗدبٕ

ظهبى ًیست؟!

٘ٛی تٞاٛس آزٕ ثس١ب ضا هٔغ  ٝه٘غ ًٜس .

اُط حضطت اٗبٕ ثٜی غسض ضا ظٝز هٔغ  ٝه٘غ ٗی ًطز ١یچٌس ٘ٛی تدٞاٛسدت زض
تبضید ث ٠هبٜ٘ٛٞٛس ثٞز ٙایً ٚطٞض احتطإ ثِصاضز ٗ ٝی ُلتٜس ای٢ٜب ١ط ًسی ضا ً٠
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ٗغبثن سٔیو ٠ضبٛ ٙجبضس اظ زٕ تیؾ ٗی ُصضاٜٛسٓٝ .ی ثٜی غسض ضا آٛوسض ِٛد٠
زاضت تب حطٗت هب ٙٞٛثبال ضٝز تب زض آیٜس ٟثتٞا ٙث ٠ای ٚهب ٙٞٛت٘سي خسدت ٝ
اذتالكبت ظیبزی ثط سط هبٛ ٙٞٛجبضس .ذیٔی ١ب اٛتظبض زاضتٜس ً ٠ض١جطی ذالف هبٙٞٛ

ػْ٘ ًٜس  ٝاٛتربثبت ضا ثبعْ ًٜس .آهب ٗی كطٗٞز :چ ٠زٓیْ هبٛٞٛی ای ٝخٞز زاضز ً ٠

آلبی ضفسٌجدبًدی

ٗب ایً ٚبض ضا اٛدبٕ ز١یٖ .اٗبٕ ٘١ ٖ١یً ٚبض ضا ًطز .

هی گفت هي چٌدس

آهبی ١بض٘ی ضكسٜدبٛی ٗی ُلت ٗ ٚچٜس ثبض پیص اٗبٕ ُطیً ٠طزٕ ً ٠ثٜی غدسض

ثبض پیص اهبم گطیِ

ضا ػعّ ًٜیس ٓٝی اٗبٕ هجٌٛ ّٞطز .آذط  ٖ١كطٗٞزٛس :چ ٙٞهسضت استیدضدبح زاضیدس

وطزم وِ ثٌی غسض

ثطٝیس  ٝثب استیضبح ضئیس خ٘ٞ٢ض ضا ػعّ ًٜیس .ثٜی غسض عطكدساض زاضدت  ٝاُدط

ضا ععل وٌیس ٍلدی

عطكساضا ٙذٞز ضا ث ٠ذیبثبٗ ٙیبٝضز .عطكساضا ٙا 80 ٝزضغس ثٞزٛس  ٝعطكساضا ٙحدعة

اهبم لجَل ًىطز.

اهلل  20زضغس! اُط ای٢ٜب ث ٠ذیبثب١ ٙب ٗی آٗسٛس تب ٗدٔس ضٞضای اسالٗی ًبضی ٗی
ًطز ا ٝهتْ ١ب  ٝضٞضش ١ب ضا اٛدبٕ زاز ٟثٞز زاضت اظ ًطٞض ذبضج ٗی ضس .

اٗبٕ ثٜی غسض ضا عجن هب ٙٞٛػعّ ًطزٛس ٠ِٛ .زاضت ٚثٜی غسض تٞسظ حضطت اٗدبٕ
ثبػث ثبال ضكتٞ١ ٚش ٗطزٕ ضس  ٝآ١ ٙب ضضس ًطزٛس زض حبٓیٌ ٠اٗبٕ ثب اضبض ٟهجال اظ
ثٜی غسض حطف ظز ٟثٞز ٗطزٕ ثبیس ٗی ُطكتٜس .

ٌٗ٘ٔتی ً ٠تٞسظ یي ضٝحبٛی ضبُطز پیبٗجط  ٝائ٘ٗ ٠ی ذٞا١س ١سایت ضٞز ثبیس ثد٠
٘١ب ٙضی ٟٞی آ١ ٙب ػْ٘ ًٜس ثب ظثب ٙاضبض ٝ ٟسؼ ٠غسض  ٝتسبٗح .پس چغٞض ثبیس



هولىتی وِ تَسط
یه ضٍحبًی ضبگطز
پیبهجط هی ذدَاّدس
ّسایت ضَز ثبیس ثِ
ّوبى ضیَُ ی آى

خٔٞی آزٕ ١بی ثس ضا ُطكت؟ اظ عطین ًٞزتب اظ ثبال؟  !٠ٛاظ عطین ٞ١ضیبضی ٗدطزٕ.

ّب عول وٌس  ،ثدب

ٓصا آهب ثٞ١ ٠ضیبضی  ٝثػیطت ثسیبض تٞخ ٠زازٛس .

ظثبى اضبضُ ٍ سعِ

غسا ٍ سیوب ٍ...

غسض ٍ تسدبهد .

زض خٞاة آ ٙخٞاٛی ًٜٗ ٠توس غسا  ٝسی٘ب ثٞز ثبیس ثِٞیٖ زضست است ً ٠ضئدیدس
غسا  ٝسی٘ب ضا ض١جطی هطاض زاز ٟاست ٓٝی اٗیطآٜ٘ٗٞی ٝ ٚپیبٗجط  ٖ١ذیٔی ١دب ضا

پ

چطَض ثدبیدس

جلَی آزم ّبی ثس

ٛػت ًطزٛس ً ٠ضكتبض١بی ثسی زاضتٜس اٗب ذٞزضب ٙاٛتظبض زاضتٜس ٗطزٕ خٔٞی آ٢ٛدب

ضا گطفت؟ اظ ططیك

ضا ثِیطٛس .اُط ضئیس غسا  ٝسی٘ب  ٖ١آزٕ ذٞثی ثبضس ِٗط اٗ ٝی تٞاز كیٖٔ ثسدبظز؟

وَزتب اظ ثبال؟

كیٖٔ ضا كیٜٔ٘بٗٞٛ ٠یس زاضیٖٗ .ب چٜس تب كیٜٔ٘بٗٞٛ ٠یس زاضیٖ ً ٠ػ٘یوب ٗسبئْ زیٜی
ضا ثلٜ٘٢س  ٝهسضت ای ٚضا زاضت ٠ثبضٜس آ٢ٛب ضا ث ٠یي ٗد٘ٞػ ٠ذٞة تجسیْ ًٜٜس؟ آهب
ً ٠ذٞز ٘ٛی تٞاٛس ذٞزش كیٜٔ٘بٗ ٠ثٜٞیسسِٗ .ط آهب ٗثْ ض٢یدس احد٘دسی ضٝضدٚ

چرا رهبری مشکالت جامعه را حل نمی کند ؟

01

ٗترػع ٗسبئْ ١ست ٠ای است؟ یب ٗثْ ع٢طاٛی ٗوسٕ ٗترػع ٗٞضي است؟
اُط ای١ ٚب ٛجٞزٛس ِٗط ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطی ٗی تٞاٛست ثب  4-3زستٞض ٗٞضي ١دٞا


ًٜس؟! اٛتػبة ثسٗ ٙٝترػع ٌٗ٘ٛ ٚیست .اٛطبهلل ایٗ ٚترػع ذٞة ضا ض٘دب

هگط آلب ه ل ضْیس

ثسبظیس  ٝث ٠اٗبٕ خبٗؼً٘ ٠ي ًٜیس ً ٠ثتٞاٛس ٗطٌالت ضا حْ ًٜس .ثبیس اضبض١ ٟب ضا

احوسی ضٍضدي

اظ اٗبٕ ُطكت .اٗب ثؼضی ١ب كٌط ٗی ًٜٜس  ٠٘١چیع  ٞٔ١ثپط ت ُٞٔ ٞست زض حبٓیٌ٠

هترػعِ هسبئل

زض ظٗب ٙاٗبٕ ػػط(ػح)  ٖ١چٜیٛ ٚیست ً ٠ایطب 313 ٙكطضت ٠ی آس٘بٛی ٗیبٝضٛس

ّستِ ای اسدت؟

 ٝظٞ٢ض ٗی ًٜٜس اُط ای ٚعٞض ثٞز ثبیس تب اال ٙایطبٗ ٙی آٗسٛس.

یب ه ل طْدطاًدی

ٝآسالٕ

همسم هترػدعِ
هَضه است؟
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ػَاهلی کِ ثبػث هی ضَر ثب ٍجَر ثصیزت خطب ٍ اضتجبُ اراهِ پیدا کٌد.
هحٌت ّبی ثشرگ تبریخ ثِ خبطز ثی ثصیزتی یب ثی صجزیبست.
رضوٌبى اهیزالوًَیي چْزُ ّبی هَجْی ثَرًد
راُ هیبًِ ای ثیي حق ٍ ثبطل
ثؼضی ثِ خبطز ثی ثصیزتی رر جٌْن هی افتٌد ًِ ثی ایوبًی.
جَاى ثبید خَرش را هسئَل ثداًد ٍ ایوبى ٍ ثصیزت راضتِ ثبضد.
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بصیرت
گوهر آخر الزمان

ثػیطت
ثػیطت ذٞزتب ٙضا ثبال ثجطیس ،آُب١ى ذٞزتب ٙضا ثبال ثجطیسٌٗ ٚٗ .طض ای ٚخد٘ٔد ٠ى 

اٗیطآ٘ؤٜٗی ٚضا ثٛ ٠ظطٕ زض خ َٜغلی ٚزض ُلتبض١ب ثیبً ٙطزٕ ً ٠كدطٗدٞز” :اال ٝ
الیحْ٘ ١صا آؼٖٔ آّب ا ْ١آجػط  ٝآػّجط“ ٗی زاٛیس ،سرتى پطچٖ اٗیطآ٘ؤٜٗید ٚاظ
پطچٖ پیـ٘جط ،اظ خ٢بتى ثیطتط ثٞز چ ٙٞزض پطچٖ پیـ٘جط زض٘ٗ ٚؼٔ ٕٞثٞز ،زٝسدت
ٗ ٖ١ؼٔ ٕٞثٞز زض ظیط پطچٖ اٗیطآ٘ؤٜٗی ٚزض٘ ٝ ٚزٝست آٛچٜبٝ ٙاضح ٛجٞزٛس.
زض٘٘١ ٚب ٙحطك٢بئى ضا ٗیعز ً ٠زٝست ٗیعٛس ٘١ب٘ٛ ٙبظ خ٘بػت ضا ً ٠ت ٞاضزُٝبٟ
اٗیطآ٘ؤٜٗیٗ ٚیرٞاٛسٛس ،ت ٞاضزُٝب ٟعطف ٗوبثْ  - ٖ١زض خ َٜخْ٘  ٝغلدیدٝ ٚ
٢ٛطٝاٗ - ٙیرٞاٛسٛس .حبال ض٘ب ثبضیس ،چً ٠بض ٗیٌٜیس؟

زضودي ّدودبى
حطفْبئى ضا هیدعز
وِ زٍست هیعًدس؛
ّوبى ًوبظ جوبعت
ضا وِ زض اضزٍگدبُ
اهیطالودمهدٌدیدي
هیرَاًدسًدس ،زض
اضزٍگددبُ طددط

ث ٠ض٘ب ٗی ُٞیٜس :آهب! ای ٚعطفِ ٗوبثْ ،ثبعْ است .ض٘ب ٗیِٞئیس :اِ ،ثب ای٘ٛ ٚبظ ،ثب

همبثل ّن -زض جٌگ

ای ٚػجبزت؟! ثؼضى ضبٗ ٙثْ ذٞاضج ً ٠ذیٔى  ٖ١ػجبزتطب ٙآة  ٝضٛدَ زاضدت

جول ٍ غدفدیدي ٍ

ذیٔى.

ًددددددْددددددطٍاى-

اٗیطآ٘ؤٜٗی ٚاظ تبضیٌى ضت استلبزً ٟطز  ٝاظ اضزُٝب ٟذٞاضج ػجٞض ًطز ،زیس یدٌدى

هیرَاًسًس .حدبال

زاضز ثب غساى ذٞضى ٗی ذٞاٛس” :أّٗ ٞ١ ٚهبٛت ءاٛبء آّٔیْ“ -آی٠ى هطآ ٙضا ٛػدلد٠

ضوب ثبضیس ،چدِ

ضت زاضز ٗی ذٞاٛس ثب غساى ذیٔى ُطٕ  ٝتٌب ٙزٜ١سٟاى  -یي ٛلط ًٜبض حضدطت

وبض هیىٌیس؟

ثٞزُ ،لت :یب اٗیطآ٘ؤٜٗی !ٚث ٠ث !٠ذٞش ث ٠حبّ ایً ٚسى ً ٠زاضز ای ٚآی ٠ضا ث ٠ایٚ
هطِٜى ٗیرٞاٛس .اى ًبش ٗ ٚیي ٗٞئى زض ثس ٙا ٝثٞزٕ چ ٙٞا ٝث ٠ث٢طت ٗیطٝز
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حت٘بً ،یویٜبً ٗ ٖ١ ٚثب ثطًت ا ٝث ٠ث٢طت ٗی ض.ٕٝ
ایُ ٚصضت ،خ٢ٛ َٜطٝا ٙضطٝع ضس .ثؼس ً ٠زضٜ٘بً ٙطت ٠ضسٛس ٗ ٝـٔٞة ضسٛس،


اٗیطآ٘ؤٜٗی ٚآٗس ثبالسط ًطت١ ٠بى زض٘٘١ ،ٚی ٚعٞض ػجٞض ٗی ًطز ٗ ٝی ُلدت

یه ًفدط ودٌدبض

ثؼضى ١ب ضا ً ٠ث ٠ض ٝاكتبز ٟثٞزٛس ،ثٜٔسضبًٜ ٙیس ثٜٔس ٗیٌطزٛس ،حضطت ثب ایدٜد٢دب

حضطت ثَز ،گفت:

حطف ٗیعز .آ٢ٛب ٗطز ٟثٞزٛس ،اٗب ٗی ذٞاست اغحبة ثطٜٛٞس.

یب اهیطالومهٌدیدي!
ثِ ثِ! ذَش ثدِ

عبلجت ثی ثػیطتی
یٌى ضا ُلت ثٜٔس ًٜیس ،ثٜٔس ًطزٛس .ث٘١ ٠بً ٙسى ً ٠آ ٙضت ٘١طا١دص ثدٞز،

حبل ایي وسى وِ

حضطت كطٗٞز :ای ٚضرع ضا ٗیطٜبسى؟ ُلتُ .٠ٛ :لت :ای٘١ ٚبً ٙسى اسدت

زاضز ایي آیِ ضا ثدِ

ً ٠ت ٞآضظً ٝطزى یي ٗ ٞاظ ثس ٙا ٝثبضى ٠ً ،آ ٙضت زاضت آ ٙهطآ ٙضا ثدب آٙ

ایي لطدٌدگدى

ٓح ٚسٞظٛبى ٗیرٞاٛس! ایٜدب زض ٗوبثْ هطآٛ ٙبعن ،اٗیطآ٘ؤٜٗی( ٚػٔدید ٠اكضدْ

هیرَاًس .اى وبش

غٔٞات آ٘ػّٔیٗ )ٚی ایستس ،ض٘طیط ٗیٌطس! چ ٙٞثػیطت ٛیست ثػیطت ٛیست،

هي یه هَئى زض

٘ٛیتٞاٛس اٝضبع ضا ثل٘٢س.

ثسى اٍ ثَزم؛ چَى

عبهل پیطٍظی لطعی

اٍ ثِ ثدْدطدت

ػبْٗ پیطٝظى ای ٚاست ً ٠یي خ٘بػتى  -زض یي ٗویبس ثعضٍ ،یي ّٗٔتدى -

هیطٍز؛ حتوبً ،یمیٌبً؛

ای٘ب ٙزضستى زاضت ٠ثبضس  ٝای ٚای٘ب ٙضاسد ثبضس  ٝای ٚای٘ب ٙثب ثػیطت ١د٘دطاٟ

هي ّن ثب ثطوت اٍ

ثبضس ٝ ،ای ٚای٘ب ٝ ٙثػیطت ثب ػْ٘  ٝاهسإ ٘١طا ٟثبضس ای٢ٜب ٝهتدى ضٝى ١دٖ

ثِ ثْطدت هدی
ضٍم.

ُصاضت ٠ضسٛ ،ػطت هغؼى است.
زلیل پیطٍظ ًطسى
آٛدبیى ً ٠ض٘ب ٗىثیٜیس ٗؤٜٗیٜى ١ستٜس ٛ ٝػطت پیسا ٘ٛیٌٜٜس ،ثِ ذبطط ایدي

است وِ یب ای٘ب ٙضؼیق است ،یب ای٘ب ٙؿٔظ است  -ای٘ب ٙث ٠چیعى اسدت ًد٠
ٛجبیس ث ٠آٗ ٙؤٗ ٚثٞز  -یب ایوبى ّوطاُ ثب ثػیطت ًسجت ثِ هسبئل جْبى ٍ

هسبئل حَلٍحَش ذَزضبى ًیستٛ .ساضت ٚثػیطت ٗثْ ٛساضت ٚچطٖ است
ضا ٟضا اٛسب٘ٛ ٙیجیٜس .ثٔ ،٠ػعٕ  ٖ١زاضیس ،اضاز ٖ١ ٟزاضیس ،اّٗب ٘ٛیساٛیس ًددب ثدبیدس
ثطٝیس ... .اُط ثػیطت ٛجٞز٘١ ،ب ٙای٘ب ٌٚ٘ٗ ٙاست اٛسب ٙضا ث ٠ثیطا ٠١ثٌدطدبٛدس.
ًسى ً ٠ػٖٔ ٛساضز ،ثػیطت زضست ٛساضز ث ٠آٛچ ٠پیطاٗ ٙٞا ٝزاضز ٗیِصضزُ ،ب١ى
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اٝهبت ٗیطٞز ً ٠ضا ٟضا ػٞضى عى ٗیٌٜس ٠٘١ى ٛیطٝى ا ٠ٛ ٝكوظ ١سض
ٗیطٝز ،ثٌٔ ٠ثً ٠حضا ٠١ا ٝضا ٗیطسبٛس ٗ ٝیٌطبٛس پس ثػیطت الظٕ است.
ًػطت حتوی



ػْ٘ غبٓح ثط اسبس ای٘ب ،ٙای٘ب ٙضاسد  ٝای٘ب ٙزضست ،ای٘ب٘١ ٙطا ٟثب ثػیطتٝ ،

یب ایوبى ًیست،
یب ایوبىِ زضست

تسا ٝ ٕٝاستوبٗت ،اُط چٜبٛچ ٠ثٞز ،پیطٝظى هغؼى است.

ًددیددسددت ،یددب

عبهل عسم پیطٍظی

استمبهت ًیست،

ای٢ٜبیى ً ٠پیطٝظ ٘ٛیطٛٞس ،یٌى اظ ای٢ٜب ضا ٛساضٛس :یب ای٘بٛ ٙیست ،یب ای٘ب ِٙزضسدت

یددب ثػددیددطت

ٛیست ،یب استوبٗت ٛیست ،یب ثػیطت ٛیست زض ٛی٘٠ضا ٟثبض ضا ثط ظٗیُ ٚصاضت ٚاست

ًیست.

عجؼبً ثٛ ٠تید٘ٛ ٠ی ضسٜس.
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ّی ٍلت ثٌب ًیست گطٍّی اظ آزم ّبی ذدَة
ثیبیٌس ٍ هطزم ضا ازاضُ وٌٌس .ذیلی اظ هطزم هب ایي
ضا هی ذَاٌّس وِ ضّجطی ذَزش گدطٍّدی اظ
ثْتطیي ّب ضا جسا وٌس ٍ ثب آى ّب هولىت ضا ازاضُ
وٌس .پیغوجط اوطم ٍ اهیطالوَهٌیي ّن ایي وبض ضا
ًىطزًس.
فلسفِ ی ّسایت ثطط ایي است وِ ضوب ثدِ
هطزم اجبظُ زّیس وِ زضن ذَز ضا ًطبى زٌّس.

مرکز جزوه  :تًلید يتًزیع جسيات جبٍُ ی فرَىگی اوقالب اسالمی

کشايرزی ،مرکس فرَىگی يارثیهَ .مراٌ61903286190 :

کد جزوه 055 :

فروش  :دزفًل ،خیابان امام خمیىی شمالی ،تقاطع بًذرجمُری ريبريی باوک

