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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
 حیم حمن الر  بسم الله الر  

 ال حول وال قوة اال بالله العلی العظیم 
توکلت علی حی الذی ال یموت و الحمدلله رب العالمین اللهم صلی علی حبیبک و حقیقت نورک و خاتم رسلک ابی  

آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله في السماوات و  القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی 
 األرضین و اللعن علی أعدائهم و مخالفیهم و منکر فضائلهم و مناقبهم الی یوم الدین 

 

بحث را به هلل  ادر این جلسه ان شاء  بود.  پیرامون یکی از انگیزه های مهم تبلیغ غدیر بر مبنای وجوب تبلیغ ،بحثی که جلسه قبل داشتیم

برای ورود   کنیم. بیان میاینجا یکی دو انگیزه اضافه تر    . . ما حدود یازده انگیزه در کتاب بیان کردیمکنیم  می شروع    عنوان دومین انگیزه

که چرا ما را بر آن داشته دوره مهندسی تبلیغ بگیریم و پای غدیر تا این حد بایستیم و اینطور مایه   به بحث غدیر و تبلیغ غدیر و این 

که شارع مقدس   کنیم و دومین انگیزه را بحث امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب شرعی  بگذاریم، انگیزه هایی را بیان می

 .  مورد بررسی قرار می دهیم ،امضا کرده 

 کنیم که تبلیغ غدیر از بزرگترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بوده است.  اینطور شروع می

امر به معروف و نهی  که فقط ما صرفا بگوییم تبلیغ غدیر از بزرگترین مصادیق  باید دالیلش را بیان کنیم، فروعاتش را بیان کنیم، همین

تمام   ،در مقام بیان و تدریس قرار خواهید گرفت  شماهلل  اشاءن  که ا  خاطر اینه  بباید دالیلش را بیان کنیم.    .کافی نیست  از منکر است،

هلل شما  اان شاء  . مدیمجا ما جلو آ  تا این  .گشای شما در بیان خواهد شد   راهخدمتتان عرض می کنم تا    را  که ساعتها کار شده این نکات  

 هید کرد.با تفکر و مطالعه و تمرین و دقت بهتر از این را عرضه خوا

 

 س امر به معروف و نهی از منکر تبلیغ غدیر است: أر

 اولین مطلب: 

س امر به معروف و نهی از منکر در بحث غدیر و والیت است. پس دقت کنید اگر أشود، ر  به سر شناخته میکه یک بدن    به عنوان این

ست شرحی بدهید یا در مقام تدریس  یا بنا  : گویید  به دو گونه سخن می   ،در مقام بیان از فرازی از خطبه غدیر سخن بگویید روزی  ست  بنا

 هر دو صورت دقتتان در این قسمت بسیار الزم و کاربردی خواهد بود. در  . کتاب مهندسی تبلیغ قرار بگیرید

   :عبارتی در خطبه غدیر آمده

ُغوُه » ْن َتْنَتُهوا ِإَلی َقْوِلی َو ُتَبِل 
َ
ْهِی َعِن اْلُمْنَکِر أ ْمِر ِباْلَمْعُروِف َو الَن 

َ
َس اأْل

ْ
ال َو ِإَن  َرأ

َ
 «أ

به معروف و نهی از منکر ، باالترین امر  و رساندن سخن ایشان  سخن پیامبر  چه می خواهد بگوید؟ درک   این فراز خطبه رسول خدا

   فرمودند:د و منقاد باشید که حضرت چه من بیان کردم را بفهمید، بشنوی آن است. فلذا

ا َساِمُعوَن   ُمْنَقاُدوَن« َراُضوَن  ُمِطیُعوَن  »اَن 

 ست. س امر به معروف اأبرسانید این خودش باالترین ر بعد   و که اطاعت کنید این

 دومین مطلب:

 : در قسمت دیگری از خطبه غدیر حضرت این روایت را می آورنداین که 

 َعْن ُمَخاَلَفِتِه« »َو َتْأُمُروُه ِبَقُبوِلِه، َو َتْنَهْوُه 
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در اطاعت امر   کند و مأمور است از طرف پیامبر  کار می  کند، این را بداند که به نیابت از حضرتش  دیر کار می دارد برای غ که  هرکس  

د شوید، مردم بلن  «َو َتْأُمُروُه ِبَقُبوِلِه »  . موریت دارید شماأ است. م  و نهی از منکردر امر به معروف    آن حضرت. مبلغ از طرف رسول خدا

ها را امر کنید به قبول آن چه من از و در شهر و دیارتان قرار بگیرید و آنبروید  به خانه هایتان در پیش مردم   ای یکصد و بیست هزار نفر!

 طرف خدا ابالغ کردم. 

 س چرا پیامبرکه تبلیغ غدیر کنید. پ  چه چیزی را؟ این ،به شما واگذار کرده نی رسول خداموریت، یعأنیابت، این یعنی م این یعنی

گوییم تبلیغ غدیر از بزرگترین   می  چرا ما  مطلب عظیمی است.موریت  أ که در دل این م  س امر به معروف؟ بخاطر اینأفرمایند ر  می

 موریت ویژه دادند. أبه ما م که حضرت خاطر اینه مصادیقش است؟ ب

 

 سومین مطلب: 

 است.  و بیان آن توسط معصوم واجبتحقق امر به معروف و نهی از منکر 

 جا که در کتاب هم آمده:  عبارت داریم این سه

 «  أَمْرُتْم ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْیُتْم َعِن اْلُمْنَکرِ » -1
کنید. پس تحقق امر به معروف   و از منکر نهی میگوییم که شما امامان امر به معروف    می  یعنی ما به ائمه  ین را در زیارات خوانده اید.ا

 کند.  یعنی امام معروف و منکر را بیان می  ت؛اس و نهی از منکر توسط امام 

 

ْمٌر ِبَمْعُروٍف َو اَل َنْهيٌ َعْن ُمْنَکٍر ِإاَل  َمَع ِإَماٍم َمْعُصوٍم » -2
َ
  «أ

به سمت آن باید  که خدا امر فرموده که ما  آن چیزهایی  بیان  .    مگر با امام معصوم  ؛شود  عنی هیچ امر به معروف و نهی از منکری نمیی

  ها و نهی ها را هرکسی نمی این امر.  است  چنین آمده ست. این نکته در خطبه غدیر این  از طرف ایشان ا  ، باید دوری بجوییمیا  برویم و  

اگر مجتهدی حرفی   ما بقی هم طبق روایات است.  است.  همه را امام بیان کرده  ،آن چه که از امر و نهی در اسالم است  تواند چیدمان کند.

 منشأ روایی دارند. باز هم    ،کند اگر از اصول هم استفاده می است. قال الصادق و قال الباقرهمه   ،زند  می
 

  «َو اْلَمعروُف ما أَمْرُتم ِبِه » -3

بعش در روایات رجوع کردید که منا در زیارات و ادعیه و هر چه که شما  چه  عبارات    کنید. همه این  عروف آن است که شما به آن امر میم

باید    تحقق امر به معروف واجب و نهی از منکر و بیان آن توسط معصومینرساند که    ما را به این مطلب می   ،ستو ادعیه و زیارات ا

 باشد. 

 

 امر تبلیغ غدیر و والیت مقدم است:

حالل و   کند یا   رعایت شئونات نمی شخص جوان است و حواسش نیست و  مثالً    . کند  شخصی خالفی میگیرید که    ما جایی قرار میش

نیاز به امر دارد. هم  منینؤبینی شخص در باب والی امیرالم را می خواهی امر کنی. از طرفی هم می موارد این ،حرام را متوجه نیست

که    این مشکل دارد یا این   ؟ دهی  چرا این کار خالف را انجام میکن،  محرم نشما نگاه به ناپسرم    :که شما باید االن به او بگویی   این

.  باید قبول والیت حضرت کنی و نیست منینؤراه امیرالم  ،کنم االن راه تو به او بگویی که من فکر می مدار شوی بین این دو امر و ردای

دقیقاً االن   هک  سفانه چه عرض کنیمأ و مت  است  مقدم  امیرالمؤمنینلیغ  کنند که امر به تب  بیان میشود؟    کدام از این موارد مقدم می

 درصد جامعه عکس این است.  ۹۰

آقا   که  یک امر هم هست  ،( سازند.  خدا خیر دهد به کسانی که مسجد و مدرسه می )  که مسجد یا مدرسه بساز  امری باشداگر برای من  

  که شما یک وقت بیشتر ندارید    و  و غدیر آشنا کن. اگر این دو تا امر کنار هم قرار گرفت  مردم را با امیرالمؤمنین  .سسه ایجاد کنؤم

ای غدیر زده شود و این  سسه برؤشود نه یک م امروز مدرسه ساخته ؛ مدار دو تا امر باور کنددایر ،فقط هم شما باید این کار را انجام دهی 

 . روم می جلوروایات و نه من طبق  :گویم  می . نظر شماست :می گویند .زنم که اشتباه است را کامالً ضربدر می 
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شما اگر دایرمدار شدی و دیدی االن نیاز است   . مهندسی و حساب شده هم بزنیمبنا نیست حرف غیر  . مهندسی کنیمبنا نیست ما کار غیر

شما کدام یک را باید انتخاب    ،ازی و نیاز است یک جایی بحث غدیر را بگویی و تبلیغ کنی برای امیرالمؤمنین یک جایی مسجد بس

زدی،   ای برای امیرالمؤمنین  اگر شما مجموعه  .ای بزنی  و مجموعه  مؤسسهقطعاً باید شما    .کنید؟ کدام مقدم است؟ سکوت نکنید دیگر

گویی. وقتی خواستی از غدیر و تبلیغ غدیر   نماز ظهر غدیر را می   ،د هم پیش ماست. وقتی خواستی از غدیر بگویینو  ، چون که صد آمد

اً زیر قطع  ، توانی نماز را نگویی. نمی توانی روزه را نگویی. وقتی پرچم و بیرق و چتر غدیر را در دنیا باز کردی و مقدم دانستی  نمی ،بگویی

 می آید.  همهآید،   این چتر اخالقیات می

 

 ها، نهی از مخالفت با والیت   نهیفرع در تعارض بین 

  . دهد   کار انجام می  دو   ،هم مشابه همین است در قسمت نهی. حاال من گیر کردم. شخصی را می خواهم از یک کاری باز دارم  امر  این

در    هم   تزلزلیمثال  انجام می دهد.    و اعتقادات شیعه  منینؤتزلزلی در کار امیرالم فردی  برای مثال  کدام یک را اول به او تذکر دهم؟  

 مقدم است. ؤمنین والیت امیرالمبی شک دیب کنم؟ أ از کدام یک باید اول او را نهی کنم و ت .حجاب درست کند

  

 در امر به قبول والیت و تبلیغ غدیر، اثرگذاشتن بر مخاطب شرط نیست.  

شرایط نماز را بگویید،  دی می خواهیوقت . من می خواهم نماز را برای او بگویم : شخصی می گوییدبه یک موقع  . وع می کنیدتبلیغ را شر

امر   ،شود  خیلی خوب از شما برداشته می  د . یکی از شرط ها این است که از شما قبول کند. اگر دیدیدر آن لحاظ می شود  وف امر به معر

. شرط آن نیست شویدبنا نیست شما خسته    ، اگر قبول نکرد  ، طور که جلسه قبل عرض کردم  در بحث غدیر همین اما  .  به معروف می کنید

شرط پذیرش برداشته می شود.    ،منین ؤواهم شخص را امر کنم به غدیر و نهی کنم از مخالفت با امیرالمحاال که می خ  .که قبول کند

  .بینیم  مهندسی شده نمی طبق روایاتقبول نداریم. یعنی در بحث مهندسی، این شرط را  منین ؤدر بحث غدیر امیرالمپس 

 

 مسائل دین:  حاکم بودن غدیر بر همه 

مسائل    بلکه پایه ای است که همه  ؛ن نیستاین است که غدیر فرعی بر مسائل دی  ،اولین موردی که ان شاءاهلل به آن خواهیم پرداخت

 دین بر آن استوار است.

کنید؟    داشته باشیم. گفتم شما اینجا چکار می بناست یک اردوی جهادی  گفتند    ، عزیزان بزرگواری از دانشجویان دانشکده ای آمده بودند 

بناست در    .نفر  1۵یا    1۰  حدودا  گفت ما یک جمعی بودیم   .خواستم ذهنش را بگیرم  به بحث غدیر؟ میچه ربطی دارد  اردوی جهادی  

ببریم و معاینه کنیم و با کودکان صحبت کنیم و نبض آنها    محروم  به منطقه ای وازم پزشکی  لبا  را    از دانشکده پزشکینفر   1۰۰اتوبوس  

 برای آنها آداب بگوییم. گفتم خیلی خوب است.  ، فشار خون بگیریم ؛ کنند دانید که چکار می  را بگیریم و دیگر می

زمانی که ما می خواهیم برای این کار برویم    گفت عجب بازه   .من یک لحظه در ذهنم یک جرقه خورد  نفر فعال فرهنگی   1۵بین  گفت  

گفتم:   ،که مطالب را عرض کردم. بعد  ساعت مطالبی عرض کردم   2یا    1  . با هم صحبت کردیم  و  آمد  یی تنهابه  مصادف با غدیر است.  

 پوستر   ،رویم  جا می  به ما بدهید که ما آن  ست؟ گفت چند تا پوسترا  چه چیزیحاال که آمدی دغدغه تو  چکار می خواهی انجام دهی؟  

 .در کشور شیعی، جوان شایسته فرهنگی شیعه .من بدنم می لرزد وقتی این گونه حرف ها را می شنومدقت کنید! هم بدهیم. 

یک روشی بگویم که  اجازه می دهی چند دقیقه با هم صحبت کنیم؟ گفت: بله. گفتم: ببین  .یلی بزرگوار هستیبعد به او گفتم: عزیزم خ

ست، گفتم یک چنین چیزی لیف ماأ گفتم در این کتاب من خواندم، اول نگفتم که حاال این ت  .جا جلوی او بوداتفاقا کتاب مهندسی آن

اگر شما آمدی ظرف اصلی کار خود را غدیر قرار دادی، در این  دهید. گفت: چکار کنم؟ گفتم  انجام    ،می گویم اگر دوست داشتی  .خواندم

کنم، حاکم بودن غدیر بر همه مسائل دین و همه مسائل جامعه. گفت: چه؟ گفتم شما    شود. همین که عرض می  غدیر همه چیز پیدا می

 بیا یک قید بگذار، اردوی جهادی غدیر. 

ظرف اصلی را غدیر   ؛خودت با خودت چند چندی؟ چه کاره ای؟ اول مشخص کن   ؟ گفت با خودت مشخص کردی  می   شخصی به قول  

 کنی، فقط یک کار دارد که این را عرض می   ها صحبت میبا آن  .ببرید  منطقه  بهقرار بده. بعد به او گفتم شما بلند شوید رفقای خود را  
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یک شکالت از جیب خود در بیاور و بگو   ،گیری  مینبض  را بگیری، وقتی  یا کودک  دست شخص  کنی و  وقتی می خواهی صحبت  .  کنم

کنم. خیلی حرف شد؟ منبر می خواست؟ پله های    به تو محبت می  به نیابت از صاحب امروز، امیرالمؤمنینمن    .امروز روز غدیر است

  . دست او را گرفت . خواست؟ کاری نکرد منبر می خواست؟ چه می

  ی که توصیه من این است همان کار  ، ما، عزیزان و سروران عزیز که من کوچکتر از همه شما هستم  ما، مهندس جامعه  پزشک جامعه

 برد. این   نمیخیلی معونه    بگویید.و به او تبریک    بدهیدشاید معونه آن یک عدد شکالت باشد که به دست مریض خود    انجام می دهید،

 . انجام بدهیدست که شماواجب بر  امر

چند  ؟ داردچه حسی  ، دهی کنی و این شکالت را می این محبت را میدانی که وقتی به ایشان  می :ب. گفتمخیلی خ :به او گفتم. گفت

روز غدیر یک شکالت به من داد  در  پزشکی  سال قبل    1۰آید    گوید یادم می  می  ، کند همین که رشد می اما بیند    شما را نمی سال دیگر  

 به من آموزش داد.   کمک کرد و نبض مرا گرفت و به من  ،و به محبت صاحب آن روز

... . گفتیم خوش آمدید.   ایشان معاون هستند و ایشان هم  :گفتنفر دیگر آمد.    2زنگ زد با    ، بلند شد  ،خوب دقت کنید. ایشان شنید

در موسم غدیر. گفتم می   ، بدهم. در جلسه اول بنا شد اردوی جهادی غدیر باشدکار شما  برای  گفتم می خواهم درس دوم مهندسی  

نفر   1۰۰خیلی این بچه ها و خانم ها و آقایان را در آن منطقه محروم خوشحال کنی؟ یک ساک به هر یک از این    تا  کاری کنیخواهی  

 1۰۰تا یا    ۸۰مثال    ؟شود ما چنین کاری کنیم  ... اصالً مگر می  وآقا بودجه نیست، کمک نمی شود    :دهند. گفتبدهید که این افراد هدیه  

. کالس می می شود ،ن می گویم اما آنچه که م نمی شود ، بله نمی شود. این چیزی که شما فکر می کنید : ساک هدایا ببریم؟ گفتم عدد

 خواهد.

خستگی شما در برود، عرق شما خشک   ،د، بنشینیدبیایید جلسه بگیری  ی مهم مهم خود را پشت تلفن نزنید. بزرگی می گفت آقا حرف ها

دوره و مهندس    ،جلسه می خواهد، دانشکده می خواهد   ت پشت تلفن تمام تشیع را حفظ کند.حرف بزنید. بنا نیس  و  بعد شروع کنید   ،شود

 کارگاه عملی آن را می خواهم بگویم.  و تعلیم و آموزش می خواهد. 

ما آن بچه ها و آن افرادی هستند گروه  هدف    :؟ گفتانجام دهی  ریگروه هدف شما چه بوده؟ می خواهی چکانشستند. گفتم:    سپس آنها

گروه هدف اول چه کسانی هستند؟ گروه هدف هستند.    2اه است این ها هدف  که در منطقه محروم هستند. گفتم ببین این اولین اشتب

 نفر هستند.   1۰۰اول خود این 

نفر    1۰۰کنی همیشه این   رفتی به فکر آن تعداد؟ فکر می  ، این افراد را رها کردی  . نفر در ارتباط هستی  1۰۰کار هستی؟ با    گفتم کجای 

اگر خوب به   ،روزه  ۵در مُشت تو هستند؟ شاید در طول دانشگاه خود یک اردو با تو آمده، دیگر هم نمی آید. اما می دانی این اردوی  

یک گوشه و  شود، یک پزشک عالی رتبه    شود، دندانپزشک می   مهندس میمی رود    ، پیچ و مهره شددلش چسبید و غدیر در وجودش  

  یادش می افتد و ... .  ساعت که تیک تیک می کند، ، گاه می دانی چه می شود؟ وقتی غدیر می آید آن . دار می شود این کشور یک سکان 

زود    !بسوزد ان شاء اهلل   ، دل افرادی که ازدواج نکردند  می گیرند.   ای  هدیه  و  پریشان می شوند   ،می رسددیدید وقتی به سالگرد ازدواج  

 جوری می این افراد    ،می گویند وقتی ایام موسم حج می شود  ، خصوصاً افرادی که تمتع رفتند  .بروند ازدواج کنند. امروز دل ما می سوزد

 ف می کردند. سال قبل این روز طوا 1۰سال یا   ۵یادشان می افتد  ،شوند

رفتیم فالن کار را در این یک هفته  . بردند از طرف دانشگاه ییاردوسال دیگر یادشان می افتد که بله ما را  چند نفر 1۰۰رفقا این  :گفتم

  1۰۰ین  شما ا  که ببین پس اشتباه در اشتباه. پس اولین مرحله از کار اردو این است  ! آهان  :ها که بلد نیستند. گفتم آخر این  : کردیم. گفت

من   :دهیم. گفتم  آموزش هم می  ، جا که هستیم  همان  :دوره آموزشی اردوی جهادی غدیر. گفت  .ساعت دوره ببینند  3  ،نفر را جمع کنید

کنم. هیچ موقع در    افتخار هم می  ،بله رفتم   .اردبیل و سیستان و بلوچستان و تهران آموزشی و خدمت سربازی بودم  ۷۷تا    ۷۵سال  

این غلط است. قبل از حرکت باید نیرو آموزش ببیند.    ، در وهله جنگ نمی گویند برنامه گذاشتیم شما را آموزش دهیم  مراحل اصلی،

؟ نشستی دیده استقبل از آن دوره    ،از کیان تشیع دفاع کند   ،مُبلّغ گرامی غدیر، عزیز بزرگوار دانشجو، کسی که می خواهد حرف بزند

 چشم.   :لمی داری؟ فن بیان داری؟ گفتببینی با خودت چند چند هستی؟ چقدر بار ع 

ست؟ هدیه ها  ا همه باید یک ساک بیاورند. ساک چه چیزی :جزء درس است. به او گفتم .کنم  این کارگاه عملی است که دارم عرض می

 :یال نمی خواهد. هزینه نمی برد. گفتنه یک ر  :گفتم  .هزار تومان هدیه  ۵۰۰ما پول نداریم. یک ساک مثال می شود هدیه؟  :است. گفت

   ی برای این افراد بگویید عزیز من! کافی است نیم ساعت در دوره تخصص :چطور؟ گفتم
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دانشجو غدیر   بر شما  ؟هی یا نهدر طول سال شهریه می د  بیایی!  می خواهی برای اردوی جهادی  ودانشجویی که االن شهریه می دهی  

خانه   ازیک ساک    . تحت فشار بگذاری  پدر و مادر خود رادانی؟ بله فهمیدم. خب ما نمی خواهیم    ی واجب است که تبلیغ کنی، این را م

... .   یک جفت جوراب، یک جلد کتاب داستان، دو تا خودکاررا بگرد.    گوشه و کنار خانه  بردار وخود    در بعضی خانه ها یک  اضافه و 

جا یک چیزی   اینباالخره  می گویند    .آن را باز می کنند   ، می آیند  که  دانشگاه   از  . خصوصا جوان ها  ، هست که همه بلد هستیم  ی کابینت

پدر و مادر اجازه می دهید این را بدهم به آن کسی که می خواهد با این شکالت محبت   ها را بردار.خوردنی هست. یک مشت از این

ها می توانند یک ساک  من دوباره می خرم. باور کنید هر کدام از این  .ببرهمه را    !ود؟ فدای تو شوم پسرمدر وجود او بر  منینؤامیرالم 

 .  خرج های اضافه کرد از داخل همان خانه که به نظام اقتصاد کشور ضربه ای وارد شود که االن نمی شود  بدون این  ؛ پر کنند

شده االن    ستری هم یک جا بزنند، بناوپ  ،دوری نبضی بگیرط  هرکسی که بنا بود برود همین  ت.اتوبوس هم آماده اس  . پس ساک ها پر شد

موسم و آن زمان، بازه زمانی تبلیغ  که آناک بیاورند و همه هم متوجه شدند  صد نفر بروند اردوی جهادی غدیر و با خودشان هم یک س 

  د. حاال اگر فکر کنن  چقدر ثواب می   ، شنود  که می   گوید و هم آن کسی   هم آن کسی که می   ، فتد ا  اتفاقات می  غدیر است. غدیر که این 

 شما هم به یک نفر بگویید.   ، چه من گفتم برای تبلیغ غدیر و آن ،این یک شیوه خوب کارگاه عملی است کنید  می

  برای شما مهندس   ؛غدیر دو قسم است :گفتم ،بهش عرض کردم  مطلبی که من  .شخصی از یکی از شرکت های بزرگی به دفترم آمده بود

  ت قسم  .بری  ش این است که غدیر را برایت می گویند و شما فهمیدی و لذت میتشده باشد: یک قسم  ها دیگر باید حرف من پیچ و مهره

 دوم این است که لذتت را به دیگران برسانی. 

  همین   ، دانند  قدر که راجب غدیر می   همین  ، شیعه ها  مذهبی ها، همینهمین بچه    ی، شما و هرکس  االن  شاهد است. همین  باورکنید خدا

بگویید:    ،که گفتید   برایشوظف کنید که به یک نفر بگویید.  خودتان را مشیوه عملی را    کارگاه و این  د. ایننفر دیگر بگوین  را فقط برای یک

فرمودند این که . در روز غدیر حضرت  ستا به یک نفر دیگر هم بگویید. این شیوه همان کالم پیغمبر  ،که من گفتمکنید همین  لطف  

 شنیدید، نه؛ همه شنیدید؟   شنیدید؟ بله شنیدیم! نفرمودند که جوان ها شنیدید، نفرمودند که محدثین شنیدید، یا اصحاب منمن گفتم  

گویم همه   من می  .االن در جمع ما سنین مختلف است و نوع رتبه ها مختلف است؛ دانشگاهی، حوزوی، کاسب، تاجر، مختلف نشسته اند

 شنیدید؟ بله! 

راز  وری اعتراف گرفتند و  ط  ها را بگوییم. باور کنید پیامبر  کردن آن بله  فقط نباید همه در کودکستان یا دوره ابتدایی تا که بیان می

. دور از جان کنید بعضی هایشان قشنگتر از شما بله گفتندباور    ین چه که من گفتم را فهمیدید؟ بله!، مردم ا پیچ و مهره کردند  غدیر را

 ... .   همه شان آن بله را ،بله قشنگ گفتند اما وقتی که بنا شد برای غاصب خالفت بیعت گرفته بشود . شان را لعنت کندیخدا همه ا شما

ای است که همه مسائل دین بر آن   بلکه پایه  ؛غدیر فرعی بر مسائل دین نیست  را بر همه مسائل دین. پس ببینید حاکم بودن غدیر  

 استوار است. 

 .همه فرع بر غدیر استر است. نماز و منبر و سیاست  اردوی جهادی فرع بر غدیر شد؟ بله. ما با این بیان فهمیدیم اردوی غدیر فرع بر غدی

  تمام این .غدیر فرع بر جهاد و جهادگری و اردو و سیاست گذاری ها نیست  .غدیر فرع بر نماز و منبر نیست  .غدیر فرع بر سیاست نیست

جاهل   شود چه کسی غدیری است و چه کسی ریگی به کفشش است و چه کسی  ست که مشخص میا  جا  بر غدیر است. این  ها فرعِ

 است.

 ست که همه مسائل دین بر آن استوار است.ا سائل دین نیست بلکه پایه ایگوییم غدیر فرع برم محکم می 

 ست چه کار کند؟ مبین و بیان کننده است. ا غدیر بنا

 

 بیانگر سه موضوع است:  اول قرآن تا آخر قرآنآیات 

 اعتقادات .1

 احکام .2

 اخالق .3
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مختلفی    کسی است؟ در اعتقادات مسائل مختلفی داریم، در احکام مسائلرا چه کسی باید بیان کند؟ مبین این مسائل چه    مورداین سه  

  ها دارد، شاگردها دارد، دانشگاه ها دارد، حوزه ها دارد. ما می   حتی مدرسین دارد، کتاب  . داریم، در اخالقیات مسائل مختلفی داریم

 ی داریم؟ نه واقعا شکی داریم؟ نه!شک خواهیم بگوییم مبین این مسائل چه کسی است؟ مگر غیر از غدیر مبینی هست؟ مگر 

خواهم محکت بزنم    بنده خدایی گفتم میجالب است. به    ،ست که اگر بشنویدها از چیزهایی ا  کنم. این  حاال این را هم در پرانتز عرض

ن موحدی این  ست؟ گفتم چوه در کتابی پیدا کنی. گفت چه چیز اگویم خیلی دنبالش نگرد ک  می  موضوعی   . راجع به غدیر و امامت

خدا یکی است.    ست؟ نهگویم: آیا خدا دوتا  می   سؤالبرابر گوش کنید که خیلی جالب و آموزنده است.( یک    دو کنم. )   مسئله را مطرح می 

گیری، درسته؟ چه یقینی داریم که خدا یکی است! حاال این را   ست یقه ما را میبار بگویم خدا دوتا  یعنی اگر دو   خدا شریک دارد؟ نه!

 ن؟  دند: غدیر را برسافرمو طرف. آیا یقین داری که پیغمبر داریم بیایم این  گهن

را از چه کسی فهمیدی؟ چه کسی یادمان  این    ،فهمیدی خدا یکی است  گفتند برسان، آیا رساندی؟ شما روز غدیر    بگو ببینم پیامبر

 ر همان پیامب . حالاعتماد به سخن چه کسی؟ پیامبرداد خدا یکی است؟ چه کسی گفت بت نپرستیم؟ اعتماد به دو لب چه کسی؟  

 .  که غدیر را برسان. یعنی دکترین غدیرفرمان می دهد  

َه ِبُکْم » َدُه َقِبل َعْنُکْم َو َمْن َقَصَدُه َتَوَج   « َو َمْن َوَح 
  وارد دکترین  !رد شد به سالمتی  2و    1  است.  3تازه پایه    .مهندسی فعال بمانیم  شود لذا در همین  تر می  سختکمی  کار    ،برویم جلوتر

 .  شوید

 غدیر. به چه استناد؟ به استناد خطبه غدیر.االن اعتقادات، احکام، اخالق مبین چه کسی است؟ صاحبان 

باید به   ست تا قیامت یک بیمه نامه دست من داده شود این بیمه نامه را منوقتی بنا  .غدیر معرفی بیمه نامه اسالم تا روز قیامت است

رها برسانند. چه چیزی را؟ یک بیمه یعنی تبلیغ غدیر حاضران به غایب ها، پدرها به پس  این   . پسرم بدهم، پسرم به پسرش بدهد تا قیامت

غدیر بیمه نامه ای است که بعد از فوت شخص از کار نمی افتد.   .از کار می افتد  ،نامه. بعضی بیمه نامه ها وقتی شخصی فوت می کند 

ین تو و  چنان تضمین کننده مسائل د  چه بگوید؟ بگوید امامان غدیر آن  .پسر به پسرش می گوید   .باز اعتبار دارد  ،است  دست پسرش

 بیمه نامه دیگری نیاز نداری.  .کند خوشبختی است که کفایت می

 

 :غدیر یعنی گرفتن اعتقادات، احکام و اخالقیات از صاحب -1

 یعنی اعتقادات، یعنی احکام، یعنی اخالقیات.    ،یان تفسیری غدیر در یک جمله همان مسائل دین می باشد که تفصیلش بخواهیم بدهیم ب

 : به چند بیان .ستا زرگترین کلید مصلحت همه انسان ها انگیزه چهارم غدیر ب

 

غدیر باید برای یک نفر بیمه نامه صادر کند. بیمه نامه اش بر اساس مصلحتی است که خدا قرار داده است؛ یعنی بندهای این   :اول  بیان

بدهند به بچه هایشان الی یوم القیامه و این بیمه نامه  باید به بچه هایمان بدهیم و بچه هایمان  ،ستبیمه نامه غدیر که االن در دست ما

. این برای همه بشریت است و خداوندی که اصل این بیمه کرده اند  امضا   با مصلحت های الهیتا قیامت اعتبار دارد که صاحبان غدیر  

 ه است.بلکه کل بشریت را در این بیمه نامه داخل کرد ؛نامه را آماده کرده، ننوشته گروهی از بشریت
 

 غدیر یعنی خدا محوری.بیان دوم: 

نمی خواهد این طرف و آن  .این بار را از روی دوش تو برداشتم .که تو بدوی و مصلحت خودت را پیدا کنی  این خدا به ما گفته است بارِ 

غدیر تبیین کننده تمام   بشریت مصالح بشریت را تبیین کند،  اصال بنا نیست  .نمی خواهد زیاد زحمت بکشی  . طرف بگردی عزیز من

 محوری است.  مسائل بشریت با شاخص خدا 

 

مورد این است که راهی به نام صراط مستقیم که قرآن بیان کرده است و در نماز می گوییم )در هر وعده نماز ما دو مرتبه بیان سوم:  

تأمل داریم که این صراط چیست؟ در خطبه غدیر توضیحش داده شده است.   دقت و  ،درخواست هدایت به سوی این صراط می کنیم(



 

 7صفحه 

 

   180کارگاه شماره 

 2قسمت  - 23جلسه  -مهندسی تبلیغ غدیر

یعنی خداوند باری تعالی مصلحت ها را در این صراط جاری کرده و به ما گفته است. به شما می گوید    .تراه را برای ما درست کرده اس

 دوست داری بهترین مصالح را داشته باشی؟ لذا به این قسمت ورود پیدا کن. 
 

 غدیر برای همه عالم است -2

 : در این مورد که حضرت می فرمایند  بیان حضرت رضاهمچون  درباره غدیر و عرضه بر زمین و موجودات و آسمان.  وایات بسیار است  ر

توضیح   ت را حضرتباید به این نکته توجه کنیم که رتبه بندی همه موجودات بر اساس نحوه پذیرش والی  .ستا  غدیر برای اهل آسمان ها 

اهلل ها آمده است و ان شاء  همه این  .در فصل دوم همین کتاب مکتوب است  یان حضرت رضاعرضه غدیر بر موجودات در ب  . فرمودند

 رجوع می فرمائید. 

چه علت معادنی بر معادن  چنین تقدم کدام شهر بر شهر دیگری و به چه علت و فضیلت معادن به عرضه والیت بر بقعه ها، شهرها و هم

ها  آنبه  ها در بحث قبول والیت و عرضه    این  همه  ، نباتات و پرندگان و گیاهان  دیگر فضیلت پیدا کردند و همچنین کوه ها و آب ها و حتی

 از طرف حضرت باری تعالی صورت گرفته است.

 ما را توفیق اطاعت از فرامین الهی بدهد.  ان شاءاهلل خداوند منان همه

 
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 


