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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم 
ال حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم توکلت علی الحی الذی ال یموت و الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی  

علی آله الطیبین الطاهرین حبیبک و حقیقة نورک و خاتم رسلک ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 
المعصومین سیما بقیة الله فی االسماوات و االرضین و لعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و  

 مناقبهم الی یوم الدین
وانصر من   ،واالهل من آاللهم و  و غدیر خدمت می کنند، یک دعای مستجاب هست.  علیه السالمامیرالمؤمنین    برای تک تک کسانی که برای

حال کسانی که دنبال این استجابت و دعای ه . خوش بالحجه سال دهم تا االن باز است ذی ۱۸پرونده ای است که از  ،. این دعانصره

م غدیر نبی مکرم حضرت سروران گرامی یک دعای مستجاب قطعی و یقینی از مبلغ اعظ ،هستند. لذا همه شما صلی اهلل علیه و آله پیغمبر

، هر که خدمت به والیت صلی اهلل علیه و آله و سلم در قبل از زمان بعثت نبی مکرم اسالم دارید. صلی اهلل علیه و آله و سلممحمد  ی مرتبتختم

خواهد اصالح می  خوش رفتار شود، اخالقیاتی دارد کهحتی  ذا اگر کسی می خواهد خوش صدا، خوش علم ومزد نقدی دادند. لکرده، 

 شود، در باب غدیر خدمت کند. 

پیغمبرش را  و ریاد برسدکسی بود به فبر هر ا در آتش انداختند؛ر علیه السالم که حضرت ابراهیم زمانی :گفتندمی  بزرگان و مراجعیکی از 

، نصرت پیغمبر خودشبه سهم  مقداری آب حمل کرد و را کاری نداریم. یکی از پرندگان در منقار خودش نصرت بدهد. مردم چه کردند

نزدیک شد. این پرنده اندازه خودش چند قطره آبی  و نمی شد می سوزاند را کند. می فرمایند که آتش خیلی زیاد بود و هرم آتش خدا

 ،دهمین قناری که می بینی بعد از این خدمتش خوش صدا شد!یک پرنده عادی بود، اما  خاموش کند. که آتش را را حمل کرده بود

ها نمی شود، در ان خوش صدا نیستند و اقبال به آنها کسانی در زندگی و کارهایشش دارند. خیلی وقتدوستهمه صدای قشنگی دارد و 

حل می د، نقرار بده علیه السالمپریشان احوال هایی دارند، اگر خدمتش را خالص برای امیرالمؤمنین گره خورده، گرفتاری ها و  کارشان

سالی که یک گام کوچک  ۲۰بنده نمی خواهم تضمین کنم، من کی هستم که تضمین کنم؟ عرضم این است که در این حدود شود. 

بردارید،   قدم بیشترچه و والیت هر  ر باب خدمت به غدیر  ال بدهم که دداشتم، این را متوجه شدم و لذا خواستم این حس را به شما انتق

  خوش صداترتان می کنند.

ال را وجوان ها این سؤاز ن  کسی شک و تردیدی می کند؟ حتی  در این جلسه خدا نداریم و خدای ما یگانه است.  که دو تا ما اعتقاد داریم

که خدا یکی  پس یقینی برای ما هست .شود عصبانی می ،تاستخدا دو :او بگویید. اگر به ؛ خدا یکی استخیر :دهند پاسخ می ،بپرسید

 صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر  را داشته باشد که یاری خداوند با اوست.  یقین باید این دارد،   . اگر کسی در راه خدمت به غدیر گام برمیاست

  :غدیر فرمودندروز 

 «وانصر من نصره»

ردید ، بدون تخدا یکی است  ال کنم و سریع بگوییدکه اگر من از شما سؤ  همان اعتقادی  .کند  یاری کند، خدا او را یاری میهر که علی را  

اگر یک کفه ترازو اعتقاد به این کند.  خدا او را کمک و یاری می کند، خودِ خدمتی می علیه السالممنین بدانید کسی که برای امیرالمؤ

خرج   علیه السالممنین  ید که اگر کسی یک درهم برای امیرالمؤبه همان صراحت هم باید یقین داشته باش  ،ت که خدا یکی استصراحت اس 

ه این توازن در بحث باید این اعتقاد را داشته باشید ک قطعا   شما مهندس تبلیغ غدیر گرداند. هزار درهم به او برمی کند، خداوند دویست

 ، یکسان باشد.باید با آنچه که در قسمت توحیدی اعتقاد داریم  علیهم السالمو اهل بیت    صلی اهلل علیه و آله و سلم  ح پیامبر. نص صریاعتقادی باشد

خواهم یک کار تبلیغی قشنگ  من می شود گفت هم گره خورده اند. نمی عوامل و پارامترهایی دارد که اینها به ،یک کار مهندسی دقیق

 را داشته باشم. تأملو بنا نیست خیلی این دقت و  .در حالیکه برایم زیاد مهم نیست که محتوا چه سطحی باشد ،و دقیق انجام دهم

کتاب که در فصل های آینده    بردی استگانه کار. این موارد شش  ، محتوا، قدرت مبلغ و بودجهمکانمخاطب، زمان،  :  مؤثر در تبلیغ  عوامل

 ک فصل مجزا و موارد مهندسی شده بررسی خواهیم کرد.به صورت ی قطعا   ،تبلیغ مهندسی غدیر
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ما  دقت کنیم. چون بنا بر این شد ،نوع گروه ها و کسانی که بناست غدیر را به آنها برسانیم های سنی و علمیرده به باید  مخاطبین:

سمتی در خطبه شود. یک ق  تأملت و  این گروه ها باید لحاظ شود و دق  ،برسانیم. پس در بحث مخاطبینهم  غدیر را به همه حتی مخالف  

ز طرف من بروید به والیت ا شما نیابتا  ،دهم وکیل قرار می من شما را می فرمایند که صلی اهلل علیه و الهاکرم غدیر هست که پیامبر

ه سفاندلیلی متأ   نهی کنید. بحثی که بنابر هر  ،باشد  علیه السالممنین  امر کنید و از اینکه کسی دنباله رو غیر امیرالمؤ  علیه السالممنین  امیرالمؤ

آنها  .ند نهی کنیممخالفعلیه السالم منین مؤکسانی که نسبت به امیرال ،یابی کرد. ما االن بنایی نداریمحذف شده و باید دقت کرد و ریشه 

امر کنید و از طرف من نهی کنید. چرا خالف  شما نیابت دارید که .فرمایند حضرت می خالف خطبه غدیر است. خودشان. این سر جای

 هستی؟  علیه السالممنین دهی و خالف امیرالمؤ انجام می

ری جشن ها منزل و کانون گرم خانواده، مکان های برگزا ما باید چه مکان هایی را مدنظر بگیریم؟ حرم ها، مساجد، حسینیه ها، مکان:

 ر تبلیغی برای ما باشند.توانند یک بست کدام میهر .خوابگاه ها و عزاداری ها، هتل و

خاصی که هست،  بهترین ایام است. ایام زیارتی، اربعین، جشن های مذهبی، موعدهای خاص، عبادات ایام غدیر به نوبه خودزمان  زمان:

 که ما باید مدیریت کنیم.  زمانهایی هستند همه ؛ماه مبارک رمضان، حج، مجالسی که فامیلی هست

. وقتی به کسی ملکه ذهنتان شده باشدکه صاحب نظر باشید و مهندسی  زمانی می توانید یک مهندس تبلیغ غدیر قوی باشید محتوا:

یعنی خودش   ی با ده یا بیست سال بدست بیاورد.اینطور نیست که هر کس  ، این اجتهاد که بدست می آوردانصافا    ،گویند مجتهد است  می

 .را تبلیغ کنیم غدیرگیریم  اکثر ما تصمیم می است. مثل یک خمیر در دستش روی روایات و اصول دارد. این فقه،فهمد که اشرافی  می

اما اگر  دادن و اشرافی بر تصمیم نهایی ندارم.، قدرت اراده و طرح د از سه یا پنج سال تبلیغبع .گویند کجا برو و چه تبلیغ کن به ما می

کتاب های مختلفی در باب غدیر  حل می شود. بحثی به نام محتوا اشراف داشته باشم، گانه کنار هم به این محتوا و پارامترهای شش

گوییم و در موارد تاریخ غدیر، حدیث  ما همه اینها را محتوا و علم می .و یک کتاب تخصصی استاست. یک کتاب مختصر  نوشته شده

بردارد  اکه دم دست یک جزوه ر مهندسی نیستار تبلیغی و غدیری انجام دهد، این مبلغ یک کغدیر، اعتقادات غدیر هست. اگر بناست 

. ابعاد رجوع می کندبه او کارفرمایی که  آرشیتکتی را در نظر بگیرید بناست کدام محتوا ارائه شود. مهم است که بدانیم و هرچه شد!

، بیند را نمی ی اجزای داخلی یک پالنی کار کنند. او فقط این لحظهروحی ارائه شود و پارتیشن ها را بناست طر زمین مشخص است و

ها یک به همه این  یک مبلغ اگر  بیند و بعد شروع می کند به اتود زدن.  جا می  یک  شود را  که رنگ و نقاشی می  نش تا لحظه آخربلکه ذه

 جا تسلط نداشته باشد، انتظار نمی رود یک خروجی عالی از آن بیرون آید.

اندازه من  قد و اندازه خودم را هم بفهمم. هدف بایدپس برای رسیدن به این  ،یک هدف تبلیغی را انتخاب کرده امن اگر م :قدرت مبلغ

به لذا قدرت مبلغ و اشراف او  ؟ه کنم؟ آیا اینقدر اشراف دارم که بیانش کنممی توانم محتوا را پیاد چقدر است؟ محتوا را پیدا کردم. آیا

داشته باشد. ذهن  ذهن تحلیلگر قویکه    کندرا دنبال    یهدف خوب  می است. کسی می تواند طرح وبسیار مهو تجربه او آیتم های   محتوا

از این به این نتیجه  دو صفحه این را باید حفظ کرد و ،قضایا . در حل مسائل هندسه و مثلثات وبه آن مرحله نمی رسد به خودی خود

چرا این ریاضیات را باید  .رسیمب به دانشگاهاز ریاضی دو تا  ثابت می کنیم. از این نتیجه به آن نتیجه می رسیم و بعد نهایتا  ،رسیم می

ذهن باید  ،بگیرند امهندسین غدیر شوند و بعد دکتر اگر مبلغین غدیر بخواهند چرا باید کار کند؟ تا ذهنش تحلیلگر قوی شود. ؟بخواند

 قوی خواهد بود.کار کند. لذا این تجزیه و طراحی نتیجه یک کار مهندسی باید  قوی شود.

 بگیرد، به هدف و مقصد می رسد. اگر کسی انگیزه ها را به کار داریم. در زندگی و  لیغ غدیرمهندسی تبسه گام مهم در 

 اول: انگیزه های اولیهگام 

. باید دنده سنگین حرکت ماشین روشن می شود ،میکه می زنارت است باعث حرکت می شود. یک ماشین ایستاده است. انگیزه هایی که

می ایستد. انگیزه های اولیه به این  بیفتد، حاال دنده را سبک کرده و ادامه حرکت. اگر بنزین تمام شود، ماشین جادهکرد تا ماشین در 

 مشتاق کند. علیه السالمعاشق کند، من را به خدمت کردن حضرت امیرالمؤمنین  در مسیر خدمت به غدیرکه  معنا است

 دوم: انگیزه ثانویهگام  

با او صحبت می کند و دو ترم می خواند. رفیقش که رشته دیگری است،  یدا  ورود پ ی  انتخاب رشته دقت کنید. شخصی در رشته ا بحث    در

هم که با انگیزه در وادی تبلیغ غدیر وارد شخصی  عجب اشتباه کردم. شاید باید آن رشته می رفتم. کند و این شخص فکر می کند می

باید بداند اگر انگیزه   لذا یک مهندس تبلیغ غدیر  منفعل می شود و رکود پیدا می کند.  عقب می کشد.  ،انگیزه ثانویه ندارد  ، چونمی شود
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ت بماند. لذا اگر دقت ثاباو را در مسیر حرکت دهد و  انگیزه های ثانویه های دیگری را فعال کند تا انگیزه ؛واداشتبه حرکت هایی او را 

  .همین قسمت ما خیلی این مطلب را دنبال خواهیم کرد بفرمایید، در

 گام سوم: ترسیم هدف

اید دست یافتنی و عاقالنه باشد. بداف ما اهرا داشته باشد.  خیلی مهم، باید دو شاخصه را دنبال کند شخصی بتواند هدفی برای اینکه

اهداف   . لذا ما خیلی بهمیش را عوض کن، مدلنیست  و عاقالنه  دست یافتنیم اگر  بررسی کنی  .مقطعا  برای ایام غدیر هدفی انتخاب کرده ای

 داریم.  تأملحث دست یافتنی و عاقالنه دقت و در ب

. انگیزه عرض می کنم  ی و تفصیلیاجمالدر این باب مطالب را به دو صورت    انگیزه های مهندسی تبلیغ غدیر است.  ادامه بحث ما راجع به

به سوی بحث علم  . ثانیا : علت حرکت ما،هدفمندتر می کند و ترار برای غدیر را برای ما جالبتر، واضحکشود، اوال  : هایی که اشاره می

 را مشخص می کند. مهندسی تبلیغ غدیر

 های مهندسی تبلیغ غدیر: نگیزها اجمال

 اولین انگیزه: اهمیت غدیر در اعتقادات ما

هزاران در  را    ، نبوت، امامت،عدل و معادتوحید  ی اعقادات شیعه را در نظر بگیرید.یک دور کل  دارد.، در اعتقادات ما جایگاه ریشه ای  غدیر

تمام آن فرو می ریزد. یعنی اعتقادات که به عنوان ریشه است و تشیع ما را  بیرون بکشید،اگر این غدیر را از آن  .می کند کتاب بررسی

پیدا می کند، نه محراب و حسینیه های ما. نه مستحبات و نمی ماند. نه نماز ما معنا ، اگر غدیر را از آن بگیرید؛ هیچ شکل می دهد

دنبال غدیر   .اگر اعتقادات من ریشه اش غدیر استهیچ چیز ما معنا پیدا نمی کند. این خودش یک بخش مفصلی است.    اصال   واجبات ما.

که بنا نبود خیلی از بزرگان   بود  اگر غدیر یک واقعه ای  د تبیین شود.، مهندسی آن بایقدر مهم استانگیزه می شود. وقتی غدیر این  ،بودن

ش نمی رفتیم. خیلی از مستحبات ذکر شده و یا حتی مواردی که هم خیلی قابل اهمیت نبود و دنبالبرای ما  ،کیدی برای آن کنندتأ 

 کید کرده اند.احبان غدیر تأ . آیا این هم از همان مدل است؟ خیر! صخیلی به آن پرداخته نمی شود ،توصیه شده

 دومین انگیزه: ظرافت در رساندن پیام غدیر

در یکی از بخش های  ،. یک بحث مفصلی در ادامه خواهد آمداست در رساندن پیام والیت به ما انجام داده چه ظرافتی خداوند متعال

است. یک لحظه  ی بینید چه قدر زیبا به ما رسیدهم کنید. شوید و نگاه می کتاب هست. زیبایی های غدیر، دریچه هایی که وارد می

 ، انگیزه برای تبلیغ شودغدیر زیبا به من رسیده است. اگر این تفکر در من ایجاد کید صاحبان ! چقدر تأ چقدر غدیر زیباست .کنیدتفکر 

بازیکنان است.  جذابیت نهفته آن، زیبایی عملکرد؟ عالوه بر ببینندمی بازی فوتبال را  غدیر بیشتر می شود. چرا جوان های ما ساعت ها

باعث می  ، آدم را به وجد می آورد.یعنی این نوع اجرا و تحویل دادن یک گل قشنگ ، فقط برای تقریب به ذهن.خواهم تشبیه کنم نمی

چقدر زیبا غدیر  .یقه خدا استحسن سل انصافا  ای این ورزش ثبت نام کنند یا نگاه کنند.از نوجوانی برشیفته شوند و  شود که جوانان

 این ما را به وجد می آورد و ایجاد انگیزه برای حرکت می کند. ،اجرا شد

  تفصیل انگیزه های مهندسی تبلیغ غدیر:
 کنم و شما می توانید  میاینجا تکمیلش  .ا را آوردیماز این انگیزه ه در کتاب شاید یکی دوتا کمتر. یازده انگیزه را تقسیم بندی کردیم

 و بعد وارد اولین قسمتش می شویم:ر کلی می کنم اضافه کنید. من یک مرو

 نه صرفًا مستحباست  واجب  تبلیغ غدیر امری  .  1

ما است.   همانطور که نماز بر گردن ؛تبلیغ غدیر بر گردن ما است  که فقط ثواب داشته باشد.  غدیر و تبلیغ غدیر، یک امر مستحب نیست 

 فرمودند: السالم معلیهامام باقر  حتی در روایت امام صادق و

َيِة«
َ

َوَل
إ
َحِجَّ َو ال

إ
ِم َو ال وإ َكاِة َو الَصَّ ِة َو الَزَّ

َ
َل ى الَصَّ

َ
ٍس َعل ى َخمإ

َ
ُم َعل

َ
َل سإ ِ

إ
 »ُبِنَي اْل

اما این را رها می کنند.  گیرند،ای دیگر را می تمردم می روند آن چهار والیت ندا داده نشده است. بعد فرمودند: والیت باالتر است و مثل

اینکه ثابت می کنیم. یکی  وجوبش را از ادله و قرائنش ! نه؛ واجب است وتبلیغ غدیر مستحب است؟ لذا چرا ما در مقام بیان می گوییم

 تخفیف بردار نیست از هیچ کسی. مریضی در حال مریضی.

 نهی از منکر واجب است. دومین مورد تبلیغ غدیر امر به معروف و  2

 فرمودند: صلی اهلل علیه و آله و سلم دانیم در خطبه غدیر پیغمبر آیا می. امر به معروف و نهی از منکر واجب است
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ِر«»

َ
ک ُمنإ

إ
ِى َعِن ال هإ ُروِف َو الَنَّ َمعإ

إ
ِر ِبال مإ

َ إ
َس اْل

إ
َل َو ِإَنَّ َرأ

َ
 أ

یت که شخصی را امر کنید به وال س امر به معروف و نهی از منکر این استشناسد. رأبخواهد بدن را بشناسد، به سر می وقتی کسی 

اگر امر به معروف واجب است و در خود خطبه هم  ؛. خبعلیه السالمو او را نهی کنید از مخالفت با امیرالمؤمنین  علیه السالم منینامیرالمؤ

 دهیم؟  و نهی از منکر قلمداد نمی کنیم و وجوب را برایش قرار نمیپس چطور تبلیغ غدیر را یک نوع امر به معروف  است، آمده

 همه مسائل دین  . حاکم بودن غدیر بر3

را قبول داریم. همه  علیهم السالماخالقیات ائمه معصوم و سیره معصومین  .اخالق هست ، فقه جعفری و حرفشود وقتی سخن از فقه می

نی ما اخالقیات را بنا نیست از یات که با محوریت غدیر می شود، یعاخالق تقادات وبینیم اع  کنیم، می این برنامه ها را که دقت می

علیهم  محور همه شان غدیر است و ائمه گیریم. نبوی و علوی می و اعتقادات و احکام را از سیره ما اخالقیات .غاصبین خالفت بگیریم

حرکت کنیم؟ چرا انگیزه  که به سمت غدیر نگیزه قوی برای من و شما نیستآیا این ا حاکم است. مسائل دین. پس غدیر بر همه السالم

 خواهد بود.

 انسان ها استغدیر کلید مصلحت همه  .  4

وقتی نظم    اصال  آدم دیوانه می شود   . مفصل است   ، دست ها کجا باشد   ، اینکه جایگاه سر و لذا وقتی خدا خلق کرده   ، کاری نداشتیم ما در بدن خودمان دست 

هستند. خدا وقتی این بدن را خلق می    باء بسم اهلل تی هست که پس از قرن ها هنوز در  مسائل و مشکال   این اسکلت چیست؟   . بیند خدا را در این بدن می  

خیلی   تازه می فهمیم  . ها عارضه ای پیش می آید ی می فهمیم؟ وقتی برای یکی از این قسمت ِک . همه چیز را دیده، خلق کرده. ما دخالتی نداریم  ، کند 

بشریت برنامه    زندگی همه   خداوند برای   ، ی متوجه می شویم؟ وقتی خسارتی وارد شود. در عالم معنا کار می کند. کِ شده    برنامه ریزی   ، اتوماتیک و قشنگ 

خودت رقم بزن شقی باشی    ده شده،  با اختیاری که به مردم دا . حاال است   انسان ها به دست خدا رقم زده شده   ته است. لذا ببینید مصلحت همه نوش دقیق  

 یا سعید باشی. 

 اهل عالم است برای همه  . غدیر  5

دسی صنایع باشد یا الکترونیک یا دیگر مهن  ،علمی که می آموزی و تخصصش را پیدا می کنی، دایره  در یک علمی بخواهی دقت کنی  اگر

 یغ، همه همه نیست. دایره علم مهندسی تبل ؛دایره علمت یک گروه از علم مردم است یا یک قسمت از عضو بدن شخص است علم ها،

کنم  جوری مهندسی ،است تبلیغ کنممن هم که بنا  .اهل عالم است ، برای همهمی گیرد. لذا بایست بدانیم غدیربر درمردم و بشریت را 

 شش دهد.که همه را پو و بنیادش را بچینم

 ین سند شیعه بودن . غدیر باالتر6

! اگر این بچه شیعه ها د.را ثابت کنی می دهید، باید شیعه بودنتانانجام اولین کاری که  ،از تشیع اقدام کنید در بحث دفاع ،بخواهید اگر

اولین و آخرین ه می کنید؟ بزرگترین و  از چه معارفی استفاد  در مقابل دشمن ثابت کنیدهر شیعه بودن در شناسنامه هایتان را بخواهید  م

برای همه شیعیان و بخصوص   است  باز، غدیر است. آنها نمی توانند رد کنند. غدیر سندی زنده و پرونده ای  می کنید  معرفتی که استفاده

در این  شیع هستند، افرادیانی که مخالف تترین فراز برای مقابله با دشمن است. عالوه بر کسرائه درمقابل مخالفین. غدیر، حساسبرای ا

اند، ب کردهآنها راهی را برای خودشان انتخا و سنی کیست؟نمی دانند شیعه  های مختلفی هستند که جهان زندگی می کنند، فرقه

راهی برای که غدیر   غنا در تشیع را نشان می دهدامروز این ادعا هست و این واقعا  راههای ضد خدا. شیطان پرست و بی خدا شده اند.

 ، غدیر .که گوینده ال اله اال اهلل هستند و به ظاهر نماز و روزه دارندنه فقط در مقابل کسانی  خدا مشخص می کند. مقابله با راههای ضد

 خدا. برای ارائه در مقابل راه های ضد ؛می تواند سندی محکم در دست شما باشد

 . دفاع از حق غدیر7

 ،رور می کنیدرا م ارواحنا فداه ، غیبت امام زمان یدکن واقعه کربال را مرور می ،می سوزد علیه السالم لمؤمنینبرای مظلومیت امیرا اگر دلتان

ی ها می ایستادم و نمی گذاشتم زهراو در مقابل آنای کاش من بودم که  دهداطمیه خوانده می شود، حسی به تو دست ف وقتی روضه

یع سر ،را می خوانید علیه السالم های امام حسین دارد. روضهمعنا ن  شیعه بودناصال  ،ین حس نباشداگر اکتک بخورند.  سالم اهلل علیها مرضیه

 می کردم.ای کاش بودم و جانم را فدا  ،تداعی شودباید آن لحظه بعد از گریه 

شراف به واقعه غدیر چه شکل احقاق حق مظلوم می کنید؟ به غیر از این است که ا به: در هر پست و رتبه ای که هستید، یک سؤال

معدن علم برای همه  ،غدیر بزرگ و معتبر شما را قوی می کند. بسیار عظیم، سند بسیار فت به غدیر، این مقولهپس معر !داشته باشید؟
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علیه تا قبل از زمان ظهور امام زمان  ی فرمایندحرف دارد. م ۲7یا  ۲9 مفصل است که علم .ما در روایات زمان ظهور داریمبشریت است. 

دست پیدا کردند و تشنه   چون به علوم مختلفیمی گروند.   علیه السالمدتر به امام زمان غربی ها زو  یک حرف شکافته می شود. بدانید  السالم

آنهاست، مشتاق می شوند که چه کسی این د سال و هفتاد قرن  ص  ،االت هفتادکه پاسخ سؤ  زند  یک نفر حرفی می هستند. وقتی بفهمند

ه اند، امروز غدیر را احاطه کرد. تمام علوم شکافته می شود علیه السالم شاگردش می شوند. لذا در زمان ظهور امام زمان زند و حرف را می

امام )ع ل ی( آشنا است؟  با کلمه علی چند نفر امروز در دنیا هست. علیهم السالم دور غدیر و معارف غدیر و ائمه ابهام هاله ای از ظلم و

ِعَباِد« بزرگترین سیاستمدار عالم ،در عالم در بحث اخالقیات، همه فنون، حتی سیاست به عنوان برگزیده ترین شخصیت شما
إ
. »ساَسَة ال

 بشناسد؟  گذاشتنداصال  ؟را می شناسد علیه السالمآیا دنیا بزرگترین سیاستمدار عالم، امیر المؤمنین علی 

اٍم ُمِبیٍن« »و   اُه ِفي ِإم  ْین  ْحص 
 
يٍْء أ  ُکل َّ ش 

اگر  ر دادند و تفویض کردند. بشریتقرا علیه السالمامیرالمؤمنین  در علوم را به اذن پروردگاردر غدیر فرمودند: همه  صلی اهلل علیه و آله پیغمبر

بسیار  تکلیف بر تک تک شما واقعا د. شو علیه السالماهد گره های علمی و اخالقی و اقتصادی باز شود، باید شاگرد مکتب امیرالمؤمنین بخو

وره تصمیمات جدی در این د غ کنم. مهندسین تبلیغ غدیرچیزی را تبلیکه من بلدم  زیاد است. یک مهندس شدن صرف این نیست

 علیه السالمه دانه شیوه اجرائیات حکومت حضرت امیر  باید دانه ب  .در تمام شئونات و اوصاف حضرتش است  علیه السالمنام امیرالمؤمنین  دارند.  

کنم که خیلی از مردم کره زمین، با  بنده عرض می کنم و ادعا می یعنی تبلیغ غدیر و مهندسی غدیر. این د.به کل بشریت رسانده شو

گروه گروه شیعه می شوند.  ؛ تبلیغ می شود و ادعا می کنیمشیعه را نمی شناسند. درست حتی آشنا نیستند، علیه السالمنام حضرت علی 

 ی غدیر.به سومن برای حرکت  تاس این انگیزه خوبی ،اگر این آنالیزها شود اما دقت کنید، آنالیز و تحلیل کنید.

رسانم؟ از شما می پرسم: کسی که آپولو را ساخت و ب به همه که بتوانم غدیر را آیا من عرضه و توانایی دارم .حاال هدف، خیلی بزرگ شد

 ا در دنیا اینقدر کارهای! چراین کار بزرگ را انجام دهد واقعا  توانست، آیا بیش از دو دست و دو پا داشت؟ چه شد که دماه را تسخیر کر

نخبه های دنیا را جمع می  ،دانشکده تشکیل می دهد لم نانو و فنون هسته ای گرفته الی ماشاءاهلل. یک نفر گروه وبزرگ می شود؟ از ع 

جمع این  از انتظار بنده دیدگاهش را وسیع کند. ،شود مهندس قوی تبلیغ  اگر کسی می خواهدکار می کنند.  پروژهکند و متمرکز روی 

ما تبلیغ کردیم و نزد تو  علیه السالمباشد که یا امیرالمؤمنین  و خیلی هم خوشحال روستایی تبلیغ کنددر  محتوایی از غدیر را نیست که

جزء  تعالیم چقدر اوج گرفت. رقابت در آموزه ها و یت می سنجند. ببین رفیقتاما کار تو را با کنار خیلی محبوب شدیم. کار تو خوب

 اساس کار ما است. خدا و رسول و امامان پیشگامان غدیر هستند. 

 . الگو برداری از پیام رسانان غدیر8

 یکنی؟ سرش را پایین مخودت عمل می ،دهی که می این درس ، انتظار عمل هم می رود. می گوییمچیزی را می گویندوقتی افرادی 

صلوات اهلل علیهم خدا و رسول و امامان نیستند. ها برای من الگو نای از بین می رود.عمل کردن  کند، برای من انگیزهمل نمی ع  اندازد. وقتی

ین های ما نباشند! ا که چرا من و شما نباشیم! چرا همسر و بچه شود انگیزه میبرای من  تبلیغ غدیر بودند. پیشگامان در عرصه اجمعین

 یکی از بزرگترین انگیزه هاست.

 : آخر از بحث این جلسهو قسمت 

یک از شما کدامهستند.  علیه السالماستاد محمد باقر انصاری و استاد رضوانی عزیز را که مایه افتخار امام زمان جناب  خدا حفظ کند

ن ه کسی افتخار کنند؟ به کسی که االکنند، به چنبه شما افتخار علیه السالم یک قدم برای غدیر بردارید؟ امروز اگر امام زمان  حاضرید

ای، اگر ایام ر رتبههر کس در هرود و در زندگی او اثری نمی گذارد.  آید و می غدیر می مطالب روزمره عادی خودش است.حواسش به 

علیه  والی امیرالمؤمنین  از ،زندگی او را به هم نریزد و استثنایی با غدیر برخورد نکند ایجاد نکند، برنامهی در زندگی او ثیرغدیر بیاید و تأ 

با دیروز باید فرق کند. نص صریح روایت   ،ی ایجاد کند. امروز غدیر استتحول  ،غدیر باید اثری داشته باشد  است.  دهبوی حقیقی را نبر  السالم

جور چه  قبل مبلمان زندگیت ایت با دیروز متفاوت باشد. هفتهامروز که غدیر است، غذ است. فرمودند: علیهم السالممام صادق او  رضاامام 

 :امروز باید توسلت قوی باشد، امروز باید بگویی انم مبلمان زندگی را عوض کن.خ ،بود

 »الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بوَليت على بن ابیطالب«

 وز غدیر است. این عکس العمل در ارگانکه همه بدانند امر روزهای قبل داشته باشیمباید عکس العملی غیر   ما  .شود  غدیر بر ما وارد می

معرفت  فتیله نباشداینچنین  پزشکان و مهندسین باشد. ها باید باشد. میان تجار، جامعه خیابانهای شیعه، در  خانوادهها و مؤسسات و 
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باید بر خودتان وارد شده مسوولیت شماست. این شوک و تغییر این غدیر، مهندسین تبلیغ خیلی پایین است.  ،علیه السالممؤمنین امیرال

 هستید.  علیه السالمباعث افتخار امام زمان  و بعد آن را انتقال بدهید. به هر اندازه قشنگ تبلیغ کنید، شما موفق شده اید وباشد، 

اند. یشان تألیف کردهکه ا سه جلد است غدیر با قرآنهای بزرگی کردند. کتاب  ر انصاری و عزیزان مؤلفین خدمتجناب آقای محمد باق

است،  به ترتیب حروف الفبا که بزرگ غدیر جلد دانشنامه ۲6ءاهلل توفیق یاری کند. شا بزرگ غدیر استفاده کردم. ان من در دانشنامه

د. آیات را ببینید که چقدر قشنگ آورده اند. بیش به ما خیلی کمک کر  قسمت قرآنی آن  عرضه شود. واقعا   تشیع  برای اولین بار به جامعه

برای   قرآنی است. آیا انگیزه  ینگونه نگاه کنید، غدیر یک واقعهمفصل آورده اند. اگر ا  قرآن را تحلیل اعتقادی، اخالقی و تاریخی  آیه  3۰۰از  

قرآنی است، غدیر در قرآن و  افظان قرآن است. اگر غدیر واقعهحیست؟ من خطابم به همه دارالقرآن های کشور و همه دارالقرآن ها ن

سسات در بحث ایام غدیر، نزدیک به ایام غدیر اینجور جنب و جوش دا نمی شود. سؤال من: چقدر امروز در این مؤ قرآن در غدیر از هم ج

غاِئَب »آیا جواب    ؟ن انگیزه شده برای حافظان قرآن و دارالقرآن هااست؟ چقدر ای
إ
حاِضُر ال

إ
ِغ ال

َّ
ُیَبِل

إ
ل

َ
؟ حفظ قرآن وقتی ارزش پیدا را دارند  «ف

آیه  3۰۰ن شروع کند در دارالقرا یاستاد . بایدقرآنی است. با یک جمله که نمی شودغدیر یک واقعه که آن حافظ قرآن بداند  می کند

نه حافظ الفاظ قرآن. ما دو تا، پنج تا، ده تا حافظ در کشور برایمان کافی  که حافظ قرآن، حافظ غدیر باشد؛ بگویدایش را تحلیل ه را

حافظ غدیر  اند و تحریفی در الفاظ پیش نیاید. خوب استکه این عبارات را نص به نص جلو برود، مکتوب کند تا مکتوب ها بم است
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