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 ۲۵شماره  یکارگاه آموزش 

 ر یغدخطبه  غی: تبلموضوع

 بسم الله الرحمن الرحیم 

   .آقایان گرامی و بانوان محترمعزیزان، خدا قوت دارم خدمت همه عرض سالم و وقت بخیر، 

  ،کنیم   . امیدواریم اطالعاتی که با هم رد و بدل می غدیر و راهکارهای نشر آن  با موضوع معرفی خطابه  کنیم   کارگاه امشب را شروع می 

اهلل غدیری پر بارتر داشته مثمر ثمر باشد و بتوانیم دست در دست هم با انتقال اطالعات و تجارب یکدیگر به هم کمک کنیم که إن شاء

ت در وصف خداوند متعال قرائ  پیغمبر اکرمرا که در حمد و ثنای الهی است، به نقل از  خطبه غدیر  با اجازه شما چند جمله اول    باشیم.

 شویم:  می  می کنم و وارد بحث

 بسم الله الرحمن الرحیم 
ِدِه َوَجلَّ فی ُسْلطاِنِه َوَعُظَم فی َاْرکاِنِه، َوَاحاَط بِ  ِدِه َو َدنا فی َتَفرُّ ذی َعال فی َتَوحُّ ِه الَّ َشیٍء ِعْلمًا َو ُهَو فی  ُکلِّ  َاْلَحْمُد ِللَّ
ْمٍر    َمکاِنِه َو َقَهَر َجمیَع اْلَخْلِق ِبُقْدَرِتِه َو ُبْرهاِنِه، َحمیدًا َلْم َیَزْل، َمْحمودًا الَیزاُل )َو َمجیدًا الَیزوُل،

َ
َوُمْبِدئًا َوُمعیدًا َو ُکلُّ أ

َوَج  اْلَمْدُحّواِت  َوداِحی  اْلَمْسُموکاِت  باِرُئ  َیُعوُد(.  وِح، ِإَلْیِه  َوالرُّ اْلَمالئَکِة  َربُّ  وٌح،  ُسبُّ وٌس  ُقدُّ الّسماواِت،  َو  َرضیَن 
َ
اْْل ّباُر 

ْنَشَأُه. َیْلَحُظ ُکلَّ َعْیٍن َواْلُعُیوُن الَتراُه کَ 
َ
ٌل َعلی َجمیِع َمْن أ ُه، ُمَتَطوِّ

َ
ٌل َعلی َجمیِع َمْن َبَرأ ناٍت، َقْد َوِسَع  ُمَتَفضِّ

َ
وأ

ُ
ریٌم َحلیٌم ذ

ِمْن َعذابِ   ُکلَّ َشیءٍ  وا  اْسَتَحقُّ ِبَما  ِإَلْیِهْم  َوالُیباِدُر  ِباْنِتقاِمِه،  َیْعَجُل  ِبِنْعَمِتِه. ال  َعَلْیِهْم  َمنَّ  َو  َعِلَم  َرْحَمُتُه  َو  راِئَر  السَّ َقْدَفِهَم  ِه. 
ماِئَر، َوَلْم َتْخَف َعَلْیِه َاْلَمْکنوناُت وال اْشَتَبَهْت َعَلْیِه اْلَخِفّیاُت.  الضَّ

اما بعضی افراد هم در مراسمات غدیر ما،   هستند  بعضی مخاطبان ما از قشر مذهبی و آشنا با علوم دینی و معارف دینی در هر سطحی

چگونه   آنانگیرند که ممکن است که خیلی با موضوعات دینی و مفاهیم دینی و اتفاقات تاریخی ما آشنا نباشند. برای    مخاطب ما قرار می

ها را ترغیب کنیم ما را در نشر آن کنیم؟ چگونه آن   را به عنوان یک منبع اصلی معارف دینی معرفی   سخنرانی پیغمبر اکرم   توانیم  می

موضوع خطابه غدیر،    ، گیرند  هایی که مخاطب ما قرار میکنیم که بتوانیم برای انواع قشر  به گونه ای بحث را مطرح می کمک کنند؟  

بتواند از   ، گیرد  و مطرح کردن آن را نشان دهیم. به گونه ای که هر نوع مخاطبی که در مراسمات غدیر مخاطب ما قرار میاهمیت ارائه  

 این موضوع بهره ببرد.  

خواهیم   می وقتی هم  الزم است.    مقدمه ای  ، دلمان بخواهد که صرفاً درباره مراسم معرفی جانشین در عید غدیر خم صحبت کنیماگر  

 ،که مهم ترین بودبرسیم    آن  به آخرینسی کنیم تا  ربر  اصل موضوع معرفی جانشینان را در طول بیست و سه سال دعوت پیامبر اکرم

این است که قطعا   ،چه که مسلم استکه بین همه به مراسم عید غدیر خم معروف است. آن یعنی مراسم بعد از آخرین حج نبی مکرم

شان که روشن کردن خط هدایت مردم بعد از خودشان تا دامنه قیامت است را فقط در مراسم عید   مهمترین رکن دعوت پیامبر اکرم

بینیم که  که ما به کتب روایی و تاریخی شیعی خودمان مراجعه کنیم، میغدیر خم، بعد از پایان آخرین حج خودشان انجام ندادند و اگر

مهمانی    . ایشان یک را دعوت علنی قرار دادند  گردد که دعوت خود  به روزی برمی   م پیغمبر اکرماصل معرفی جانشین، به اولین اقدا

آن مهمانی رسالت و مأموریت پیام آوری صلح و نیکویی و   در  .ترتیب دادند  ،برای نزدیکان و بزرگان قوم خودشان که قوم قریش بودند 

جانشین بعد از من   ، را بپذیردهرکس اولین نفری باشد که دعوت مفرمودند ضرین در آن جلسه اطالع دادند و صفای دین اسالم را به حا

  شان  در اولین روز دعوت  به عنوان جانشین نبی مکرم  دانید جلسه به گونه ای شد که آقا امیرالمؤمنین  طور که می همان  . خواهد بود

عرفی شدند. در این شکی نیست و بین اهل شیعه و اهل جماعت اتفاق نظر است. اما آخرین مراسم، یعنی معرفی جانشین، به ایام عید  م

 ایشان یک سخنرانی داشتند که در «خیف»حج در مسجد  من جمله در حین انجام . گردد برمی  غدیر خم در آخرین حج پیامبر اکرم

بلکه ذهن ها را آماده می کردند. غیر از    . اما پافشاری بر آن موضوع نکردند   موضوعاتی از جمله جانشینی اشاره کردند به    ،آن سخنرانی

مسجد خیف، در دو جای دیگر هم در مورد معرفی جانشین فرمایشاتی داشتند اما فقط حالتی بوده که می خواستند بذر افشانی کنند  

خم و در روز هجده ذی الحجّه بزنند و کامل و    یعنی در همان مکان برکه غدیر   ،تا تیر خالص را در پایان مراسم  که ذهن ها آماده شود
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در   کرمید خیلی توجه کنیم که پیامبراصریح خط هدایت مردم را بعد از خودشان تا دامنه قیامت روشن کنند. پس به این دو نکته با

ایراد شده است که بین ما در   . این سخنرانی بعد از آخرین حج پیامبر اکرمجانشین به مراسم عید غدیر خم بسنده نفرمودندمعرفی  

  است؛ ولی ظاهراً با بررسی هایی که در کتب تاریخی و روایی شیعی می   الوداع  ةحججامعه شیعه و بین جامعه کل مسلمین معروف به  

 معروف بوده است. البالغ ةحجاین حج به نام   ت اهل بیتشود انجام داد، بیشتر در ادبیا

معلوم   آن  شود؟ خب جواب  قرار است در این حج گفته  بالغ چه چیزی؟ تبلیغ چه چیزی؟ گفت و گوی راجع به چه کسی؟ چه چیزی

شرایط خاصی راجع به جانشینی حرف زدند! حاال اگر کردند و با    معهمه را ج،  حج را انجام دادند  بعد از این که پیامبر اکرم  .است

و سه سال برای رساندن معارف دینی و هدایت مردم به راه راست بیست  پیغمبر اکرم  ،شرایط خود سخنرانی را بخواهیم بررسی کنیم

بیست و سه سال   « پیغمبری مانند من در طول دوره دعوتش اذیت نشد و آزار ندید.هیچ  »فرمایند:    زحمت کشیدند؛ به گونه ای که می

و شرایطی که در طول  به لحاظ کمّی هیچ است ولی ظاهراً کیفیت دعوت پیغمبر اکرم صد سال دعوت حضرت نوحدر قبال مثالً نُه

وِذیُت »ای بوده که ایشان بفرمایند:    به گونه  ،بیست و سه سال دعوت ایشان حاکم بود
ُ
وِذی َنِبی ِمْثَل َما أ

ُ
هیچ پیغمبری و هیچ   «َما أ

. پس قرار است که در دعوت و انجام رسالت و هدایت مردم به راه راست اال منِ پیامبر اسالم که آخرین پیغمبر خدا بودم ؛نبی اذیت نشد

 ، آخرین پیامبر الهی است که بعد از ایشان این پیغمبر طرف دیگر این پیغمبر خدا در آخرین حج، جانشینان خودشان را معرفی کنند. از

ه  ترین دین است که خداوند برای جامعه بشریت پسندید که تا دامن  اسالم کامل «عندالله االسالم  ان الدین»پیامبری نخواهد آمد.  

پیامبر   باید در هدایت و در سعادت بخشیدن به زندگی دنیا و آخرت مردم حکم فرما باشد. حاال وقتی که این  آن  قیامت این دین و احکام

کند؟    باید چه کار  ،به عنوان آخرین پیامبر، آخرین دین الهی را می خواهد معرفی کند  ،سخت و نفس گیر  با بیست و سه سال دعوت

دهند در تمام بالد اسالمی، همه مسلمانان،    قبل از انجام آخرین حج خودشان دستور می  م بگذارد. پیامبر اسالمقاعدتاً باید سنگ تما

می  این  هرکس که  در  اکرم  تواند  پیامبر  قبل هم  های  از مسلمان  به حج مشرف می  حج شرکت کند. سال  تعدادی    ان همشدند، 

با این شدت و با این گستردگی نسبت به دعوت از مردم   بردند؛ اما هیچ وقت پیامبر اکرم  خدمتشان بودند و فیض حضور حضرت را می

باشید که گوش   به !دهند که آهای تمام بالد مسلمین برای شرکت در این حج همت نمی گماشتند و قبل از این حج، ایشان دستور می 

های    سریع به من بپیوندد. برای چه؟ مگر ایشان سال   ، شرکت کند  خواهد در این حج   این آخرین حج عمر من است و هرکس که می

چرا باید از تمام بالد مسلمین    .کار نیازی نبود  دیگر به این   . حج را گفته بودند  قبل به حج نرفتند؟ اعمال حج را انجام داده بودند و احکام

بود و در مأموریتی   ک به صد و بیست هزار نفر جمعیت را جمع کنند و حتی عزیزتر از جانشان را که حضرت علی ابن ابی طالبنزدی

موریتشان أ هم م   تو و همراهانت در مراسم حج آخرین امسال به من بپیوند. امیرالمؤمنین علی  !بودند را دعوت کنند که آهای علی جان

  افتند که بروند. چرا باید یک  همگی راه می  ،شود  می پیوندند. حج که انجام می  در یمن سریع تمام می کنند و به پیغمبر اکرمرا  

بنشینید تا آن هایی   ،راه من هستیدکسانی که هم  .برگردید   ،هایی که جلوتر رفتیدهمه را نگه دارند و دستور دهند آن  جایی پیامبر اکرم

به ما برسند؟ که چه اتفاقی بیافتد؟ تمام صد و بیست هزار نفر را در صحرایی در    ، که رفتند برگردند و آن هایی هم که هنوز نرسیدند

ایان عمر من نمانده است؟  : آخرین حج من بود و چندی به پ نگه داشتند که همه را جمع کنند و بگویند ( غدیر خم) کنار برکه ای به نام 

 را دوستش داشته باشید؟   این علی ابن ابی طالب  ،روم ببخشید، حالل کنید، زحمت دادیم؟ یا نه بگویند حاال که من ازدنیا می 

پیامبر اکرم نه! قطعاً  دادند و ندادند که بخواهند فقط یک جمله راجع به   چنین اقداماتی رو در دعوت از مسلمین انجام نمی  قطعاً 

بگویند. شبهه ای که اهل جماعت می اندازند و    جمله راجع به والیت امیرالمؤمنین  یا فقط یک  بگویند  دوستی امیرالمؤمنین علی

حضرت   ، را بفرمایند  منین علیخواستند والیت امیرالمؤ  بوده و میکنیم که این دوستی هم ن   رض میگویند موال یعنی دوست. ف  می

که  ؟هسال آخر عمر مبارکشان همه را جمع کردند که چ  ذی الحجةبا این همه تدارکات در سه شبانه روز پانزدهم، شانزدهم و هفدهم  

ما می  «؟حیم من کنت موال فهذا علی مواله صدق الله العلی العظیمای مردم؛ بسم الله الرحمن الر»بفرمایند:   نبوده!  این  توانیم    قطعا 

بعد از آخرین حج و بعد از آن دعوت گسترده از تمام بالد اسالمی و مسلمین را    شرایط آن مهمانی خانوادگی فرخنده پیامبر اکرم

کردیم. چرا این خطابه   جامع تر از آن بوده که ما نسبت به آن تا به حال فکر می  ایشات پیامبر اکرمبینیم که فرم  بررسی کنیم و می 
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بینیم که بعد از آن مقدماتی که   می  ،کنیم  چون وقتی به متن آن مراجعه مینبوده؟    من کنت مواله فهذا علی موالهفقط موضوع  

  اند. یعنی این  که در طول بیست و سه سال دعوت به مردم دادند، در این سخنرانی گنجاندهکل تعلیماتی    ، فراهم کردند  پیامبر اکرم

 هخالصه ای از کل تعلیمات دین مبین اسالم بود  ،در آن مهمانی معروف به عید سعید غدیر خم  سخنرانی و این فرمایشات پیامبر اکرم

غیر از اینکه   گوییم: نبی مکرم  این سخنرانی شامل بسیاری و یا تمامی موضوعات اصلی و مهم در دین بوده است. برای مثال می  .است

  معاد، حج،مانند:    .اند   در باب موضوعاتی دیگری نیز صحبت کرده  ،محوریت فرمایشاتشان معرفی جانشین ایشان بوده   ،در این سخنرانی

زکات، نماز، امر به معروف، نهی از منکر، قیامت و پیش بینی حضور منافقان و دشمنان در بین مسلمانان پس از ایشان و گمراه کردن  

 کرده اند.   معلوم که پیامبر اکرم  مردم از خط هدایتی

پیامبر خداوند است و آخرین دین الهی را برای مردم به ارمغان   اصال همین حرف خودش بسیار حرف مهمی است که پیامبری که آخرین

کسی خواهد   مردم چگونه باید هدایت شوند و راهنما و هادی ایشان چه  . آورده است، قرار است بعد او چند سال این دنیا به طول بیانجامد

که برای مخاطب باید گفته شود تا مخاطب متن را بخواند و با آن انس بگیرد   بود؟ یکی از نقاط ثقل بسیار مهم سخنرانی پیامبر اکرم

خط هدایت مردم را از آن روز که بیست و سه سال قبلش شروع شده بود تا دامنه قیامت   همین است که پیامبر اکرم  ،و لذت ببرد

. ایشان برای معرفی آخرین و دوازدهمین جانشین هادی پس از من است  منینمیرالمؤرمایند فقط: علی انه اینکه بف  .معلوم کرده اند 

فرمایند و جانشین و    هستند، در طول خطابه هجده جمله مشخص و واضح می  پس از خودشان که نهمین فرزند از نسل سیدالشهداء

معرفی  را  جانشینشان  دوازدهمین  حکومت  یعنی  دکنن  می  شرایط  امیرالمؤمنین.  از  جانشینان  تمام  زمان  معرفی  امام  که   تا 

  یک،  یعنی امیرالمؤمنین علی  ، کنم  آن کسی که من به عنوان اولین جانشین معرفی می  .است  دوازدهمین جانشین پیغمبر اسالم 

پیش بینی پیامبر هاست.  این  ند و خصوصیات دوستان و دشمنان امیرالمؤمنینسری ایشان را دوست دارند، یک سری با ایشان دشمن

که تا حاال هم این    می باشد است که بسیار روشنگرانه و عالی    ای بعد از خودشان در خط هدایت مردم  در ظهور و بروز فتنه  اکرم

چه بسا    ، زیاد نکنیم  ما هم حواسمان را جمع نکنیم و أنس خودمان را با معارف دینی و فرمایشات پیامبر اکرم موضوع ادامه دارد و اگر

دور   تا امام زمان  یعنی والیت امیرالمؤمنین علی  ن ما هم از خط هدایت حقیقی نبی مکرم اسالمممکن است تا آخر عمرما

 چون خیلی از ما نمی   .بیافتیم. به همین دلیل است که مهم است ما آن سخنرانی را بین جامعه شیعه و جامعه مسلمانان بزرگ کنیم

 م که این اتفاق افتاده است. دانی

 فرمایند:   می  پیامبر

اِس  هُ  َمَعاِشَر الَنّ اِر َو َیْوَم اْلِقیاَمِة ال ُیْنَصُرون َبْعِدي ِمْن  َسَیُکوُن  ِإَنّ ٌة َیْدُعوَن ِإَلی الَنّ ِئَمّ
َ
 أ
دهم را در زندگی    کنم، بلکه اگر آن شاخصی که من به شما می   عرفی می یعنی بدانید من نه فقط ائمه هادی نسبت به نور را برای شما م

در این زمان، پیشوایانی خواهید داشت که شما   در آن زمان تا وجود امام زمان  محور قرار ندهید، یعنی وجود امیرالمؤمنین علی

 توانند شما را به پیروزی و نصرت برسانند.   امت هم نمیکنند و روز قی را به سمت آتش و عذاب و خشم الهی هدایت می 

 ان الله و انا بریئان منهم 
 که طبیعتاً از پیروانشان هم بیزار خواهند بود.   ها بیزاریمو بدانید که من و خداوند از آن

حتی پیش بینی کرده اند که بعد از خودشان در خط هدایت مردم، یک عده    پس یکی از نکات بسیار مهم این است که پیامبر اکرم

کنند و آن فتنه و آشوب باعث می شود که چندگانگی در بین جماعت مسلمین ایجاد شود و بسیاری به گمراهی    فتنه و آشوب ایجاد می

باقی خواهند ماند. غدیر زمانی اتفاق افتاد که نزدیک به هفتاد روز قبل از   افتند و عده ای قلیل در راه هدایت امیرالمؤمنین علی  می

ای مختلف از مسلمین  هبود. این آخرین سخنرانی در اجتماع عظیم مسلمانان بود که تمام قشر  ایشان  دنیا رفتن  ازو    اکرمشهادت پیامبر  

باز هم برای مسلمانان در مسجد النبی سخنرانی کرده  ، بود پیامبر نزدیک به از دنیا رفتن و شهادت حضور داشتند. البته آن زمانی که  

 اند و به بحث جانشینی اشاره کرده اند، اما جماعت کامل مسلمین حضور نداشتند. 



 

 4صفحه 

 

 ۲۵شماره  یکارگاه آموزش 

 ر یغدخطبه  غی: تبلموضوع

هم صحبت کنیم. برای مثال: یکی از موضوعات بسیار مهمی که   ،یم در خطبه آمده استوضوعات دیگری که اشاره کرداجازه دهید از م

 است.   بحث معاد ، کنند حضرت به آن اشاره می

 می فرمایند:  پیامبر

ْقوي، ْقوي، الَتّ :  َواْحَذُروا الّساَعةَ  َمعاِشَرالّناِس، الَتّ َوَجَلّ ُه َعَزّ ُکُروا اْلَمماَت  ِإَنّ َزْلَزَلَة الّساَعِة َشي َکما قاَل الَلّ
ْ

ٌء َعظیٌم ُاذ
َمْن جاَء ِبالْ 

َ
واَب َواْلِعقاَب ف ثَواْلَمعاَد َو اْلِحساَب َواْلَموازیَن َواُلمحاَسَبَة َبْیَن َیَدي َرِبّ اْلعاَلمیَن َوالَثّ

ُ
یَب َعَلْیِه َو َحَسَنِة أ

َلْیَس َلُه ِفي الِجناِن َنصیٌب 
َ
َئِة ف ِیّ  َمْن جاَء ِبالَسّ

این خط هدایتی که    دکه یعنی حواست باش حضرت در مراسم انتخاب جانشین، نسبت به معاد و حساب و کتاب، ثواب و عقاب می دهند

 عقابی هم هست.   موازین برای محاسبه و ثواب و  .هم هست  اگر قرار باشد از آن تخطی کنید، معاد و مرگی   ،من برای شما معلوم می کنم 

دارند. دیدگاه پیامبر   نهی از منکر  امر به معروف وبحثی راجع به    نمونه دیگر را به آن می پردازیم که در این خطبه پیامبر اکرم

 نسبت به امر به معروف و نهی از منکر چیست؟  اکرم

می توانیم مخاطبمان را نسبت وقتی  و متون دینی است.    ه ای را بگوییم که پشتوانه این مقدمه، فرمایش پیامبر اکرمابتدا باید مقدم

من بروم  فرض کنید  برای مثال  .  به یک امری به عنوان معروف، امر کنیم و متذکر شویم که آن نکته بین من و مخاطب من مشترک باشد

مشروب خانه برای منِ مسلمانِ شیعه، خوردن مشروب حرام است. حاال بروم در    وهای خارجی که خوردن مشروب رایج  یکی از کشوردر  

این کار را انجام می دهید؟ چرا غضب و خشم    چرا دارید گناه می کنید؟ چرا خالف رضایت خدا و امام زمان  !ای و بگوییم آهای مردم

بیرون می اندازند و می   را از آن مکانمحترمانه مفکر کنید با من چه کار می کنند؟ یا محترمانه و یا غیرند را برای خود می خرید؟  خداو

 زنی؟! چه کسی گفته مشروب اشکال دارد؟ اصال چرا اشکال دارد؟ : مرد حسابی چه حرفی است که می گویند

نیست و نسبت به آن یک دیدگاه    را از آن نهی می کنیم، بین خود ما و مخاطب ما مشترک  آن افرادبه خاطر این که آن منکری که  

در صورتی که بین من و   ، شخصی را به یک معروفی امر کنممن  .  مشترک و یکسان نداریم. در مورد امر به معروف هم همین طور است

معلوم است که حرف من را نمی پذیرد. پس اول باید زبان مشترکی با مخاطب خود، مخصوصاً در جشن دارد. او دیدگاه مشترکی وجود ن 

 خطابه غدیر و والیت امیرالمؤمنین  یعنی خطابه غدیر و محور  ،های غدیر پیدا کنیم و امری که می خواهیم نسبت به آن تبلیغ کنیم

 دهیم، بعد او را امر کنیم. رز مشترک و فهم مشترک قرار م را بین خودمان و او به عنوان یک

را به این کار خوب   ابوده است و می فرمایند: من شم  در کل خطبه غدیر محور فرمایشاتشان، تبلیغ والیت امیرالمؤمنین  پیامبر اکرم

 امر کردم.  

ِغ اْلَحاِضُر   ْلُیَبلِّ  اْلَغاِئَب َو اْلَواِلُد اْلَوَلَد ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة فَ

 . این تبلیغ را هم همه شما باید انجام دهید

 ولی حواستان باشد که:

ُغوُه َمْن َلْم َیْحُضْر َو َتْأُمرُوُه ِبقَ  ْن َتْنَتُهوا ِإلی َقْولی َوُتَبلِّ
َ
ْمِر ِباْلَمْعُروِف أ

َ
َس اْْل

ْ
الَوِإنَّ َرأ

َ
ی َوَتْنَهْوُه َعْن ُمخاَلَفِتِه ُبوِلِه َع أ  نِّ

را تبلیغ کنید. امر به معروف و نهی از منکر کنید که باالترین،   مسأله ای مثل امر به والیت امیرالمؤمنینقرار است به مخاطب خود  

به    و تبلیغ امامت تا امام زمان  ؤمنینرا نسبت به والیت امیرالمترین رأس امر به معروف این است که صحبت های مبهترین و مهم

 ها را از ناسازگاری با سخنان من باز دارید.دیگران برسانید. غائبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید و آن

و فهم مشترک نسبت به تبلیغ  نسبت به والیت امیرالمؤمنین  فرمایند: حاال حواست باشد که اول زبان مشترک می پیامبر اکرمبعد  

را کمک کند و خودش فعالیت هایی را  موضوع خطابه غدیر را پیدا و بعد آن را تبلیغ کن و انگیزه ایجاد کن که بتواند در این تبلیغ تو

 انجام دهد. 
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 ۲۵شماره  یکارگاه آموزش 

 ر یغدخطبه  غی: تبلموضوع

 می فرمایند:  پیامبر

ُمُروا ِباْلَمْعروِف َواْنَهْوا َعِن اْلُمْنَکرِ 
ْ
کاَة َوأ الَة َوآُتوا الزَّ َأقیُموا الصَّ

َ
ال ف

َ
 أ

ُمُروا ِباْلَمْعروِف  حاال این
ْ
 چی هست؟ َوأ

ُغوُه َمْن َلْم َیْحُضْر  ْن َتْنَتُهوا ِإلی َقْولی َوُتَبلِّ
َ
 أ

 بعد از آن می گویند:  

َمَع ِإماٍم َمْعصوٍم َو  ْمَر ِبَمْعروٍف َوال َنْهی َعْن ُمْنَکٍر ِإالَّ
َ
 ال أ

این   قرار شد امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدهی و  که اگر  را می گویند  و نهی از منکر در این جا خط تحقق صحیح امر به معروف

اشد، انگار که اصال آن را انجام ندادی. پس رمز امر به معروف و نهی از امر به معروف و نهی از منکر همراهی با حجت خدا را نداشته ب

تأکید کردن هم از این فرصت برای    دستور دادند به امر به معروف و نهی از منکرمنکرِ موفق، همراهی با حجت خداوند است. پس هم  

مخاطبان ما با این موضوع آشنا نیستند. خود این موضوع می تواند یکی از مباحث اند. خیلی از    استفاده کرده   تبلیغ والیت امیرالمؤمنین

 بسیار چالش برانگیز و جدیدی در دعوت مخاطبمان در جشن های غدیر و در پروژه های آشنا شدن با محتوای خطابه غدیر باشد. 

 هایی برای نشر خطابه غدیر: راهکار

کتاب خطابه غدیر را   ،و بعد در آن جلسات  به گرفتن جلسات صله رحم خانوادگی دعوت کنیم مخاطبین را  این است که    اولین راهکار

 پخش کنند و بخش هایی از خطابه یا همه آن را بخوانند.  

  توسل به کالم پیامبر اکرمهایی است که می توانیم در مخاطبین انگیزه ایجاد کنیم،  یکی از بهترین راهکار  که این  دومین راهکار

به این دلیل توسل پیدا می  . که فرقی نمی کند ختم، دعا، جلسه ختم انعام، یا ختم زیارت عاشورا یا ختم متن خطابه غدیر باشد.  است

 تا خداوند حاجت ما را به این دلیل بدهد.  واسطه قرار دهیم  بین خودمان و امام زمانکنیم که بتوانیم این موارد را 

بخش از خطابه غدیر را حفظ کرد، ما می توانیم به آن شخص   . برای مثال هرکسی فالنمی توانیم مسابقه بگذاریمکه  این است    راه سوم 

فالن جایزه را می دهیم. این ها خودش باعث می  ،کرد نصفش را حفظ اگر .فالن جایزه را می دهیم  ،کامل حفظ کرد جایزه دهیم یا اگر

 ابه غدیر برود و بخواند و تدبر کند. شود که مخاطب تشویق شود به سمت خط

اگر توانستید، از متن خطابه   !یا خانم هنرمند  ها را چه کار کنیم؟ بگوییم آقاآن  .جامعه ما هستندمندان  حاال فرض کنیم مخاطبان ما از هنر

هایی که می توان ید. برای مثال انواع هنرخط زیبا یا یک جمله ای را خطاطی کن  تابلوی خیلی قشنگ، یک   یا یک   د اثری خلق کنیغدیر  

 ار می کنیم. انتها برای آن نیز مسابقه ای برگزو در  دمس و چوب و فلز و غیره به کار بر روی

برای   ، بارکشاندر آخرین سال عمر م  بر اساس داستان مهمانی خطبه غدیر پیامبر اکرمبرای نشر خطابه غدیر این است که    راه چهارم

 .  مثال کتاب بنویسیم، سی دی تهیه کنیم، از روی خطابه فیلم درست کنیم، داستان بنویسیم، نمایشنامه و تئاتری درست کنیم

 . بعضی از جمالت خطابه را شرح دهیم و به عنوان بروشور و در مراسم به مخاطب هدیه کنیماین است که  راه پنجم 

کتاب پول می دهم و نذر می کنم که برای حمایت از تبلیغ  مثال بگوییم من برای پخش ده   ، غدیر نذر کنیمبرای نشر خطابه  راه ششم 

 پول خرج شود. این والیت امیرالمؤمنین

 ل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم ص


