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  بِاهلل مِنَ الشّیطانِ الرّجیماعوذُ

الرّحیم  الرّحمنِ   بِسمِ اهللِ 
ِاال  ِباللِه الَعلِی الَعظیم َتَوکَّلُت َعلی الحی   ةَ ال َحوَل َو ال ُقو   العاَلمین اللُهم  َصل  َعلی َحبیبَک    ال ذی الَیموت  َالَحمُدِلله َربِّ 

اِهرین الَمعصومین سیَّ  بیَن الط  ی  د صلی الله علیه و آله َو َعلی آِلِه الط  ما َو َحقیَقِه نوِرک َو خاتِم ُرُسِلک ابی القاِسِم ُمَحم 
اِئم َعلی َاعدائِ ِة بقی   ماواِت و االََرضین َو الل عُن الد  ینِهم َو ُمخاِلفیِهم َو ُمنِکر  الله ِفی الس  ِالی َیوِم الد   ی َفضاِئِلِهم 

بطلبیم از حضرات معصومین تعجیل در فرج امام زمان بزرگوار استمداد  االئمهو سالمتی آن  و مادر  ، خاصّه ابن الرضا جواد 

 .صلوات بفرستید ایشان حضرت زهرا

  .و خدمت به حضرتش و غدیر آن بزرگوار زحمت کشیدند  امیرالمؤمنینکسانی که در راه دفاع از  کنیم از همه شب جمعه است، یاد می
، همه را یاد عالمیین مجلسیین،  میرحامد حسین شرف الدین،  عالمه امینیمحدثین شیعه، بزرگان، صاحبان قلم، صاحبان بیان، مرحوم 

 پدر من عاصی صلواتی قرّاء تقدیم کنید. ،، گذشتگان خودتانآیت اهلل حاج حسن امامی، مرحوم  کنیم می

علیاب خدمت به امیرالمؤدر ب لذا   .شود بدون داعی و انگیزه نمی ،و غدیر آن حضرت همانگونه که اشاره شد و اشراف هم دارید  منین 

نمود. انگیزه هایی دن به هدف مقاومود، ما را در رسیها زیادتر ش هرچه انگیزه غدیر و خدمت به   هستاولیه تر خواهد  به سوی  که ما را 
ها در مورد غدیر خواهد   بحث انگیزه . لذا بحث ما این هفته در ادامهدارد هایی ما را ثابت قدم می  دهد. انگیزه حرکت می  غدیر و تبلیغ آن

کنیم بر مباحث جلسه گذشته و وارد بحث جدید خواهیم    مروری می  ،اهلل به فضل اهللشاء  ان  انگیزه. ۱۱، از  بود. بحثی را شروع کردیم

   .شد

توضیح دادیم، فعالً  اشارتامورد دیگر از انگیزه هایی که قبالً   ۱۰و  تبلیغ غدیر امری است، واجب نه صرفاً مستحباین بود که  انگیزه اول

بعد از بحث وجوب، خود امر به معروف که  مرور می کنیم و وارد همان بحث تبلیغ غدیر به عنوان یک وجوب می پردازیم. اولین بحث را 

آن با بحث تبلیغ و مهندسی تبلیغ را در آینده بیان خواهیم کرد بر اهلل. حاکم بودن غدیر  اءبه شرط حیات ان ش  ؛واجب است و ارتباط 

غدیر بزرگترین کلید مصلحت همهمسائل دین  همه همه  ،  غدیر برای  عالم است  انسانها،  غدیر حساس اهل  با  ترین فراز.  برای مقابله   ،
غدیر، مقابله با همه غدیر  های ضد خداست.  راه دشمن است. راه  خدا و  بشریت است.  ق غدیر و غدیر معدن علم برای همهح ،دفاع از 

  ،هر کدام از این موارد را اگر شما مرور بفرمایید تبلیغ غدیر. قرآنی بودن واقعه غدیر و تأیید خداوند.  برای   ،شگامان هستندرسول و امامان پی

  می  ،به عنوان بحث انگیزشی هر کدام را خودتان پسندیدید، مطلبی که اینجا عرض کردم  ۱۱.  خواهد بود  و یک محتواخودش یک منبر 
 و می توانید . در همین بخش انگیزه ها در کتاب مهندسی تبلیغ هم متن آمده، دالیل آن آمدهانتخاب کنید ان یک محتوابه عنوتوانید 

 استفاده کنید.   به عنوان محتوا

ما مراحل بحث وجوب را  .یک سری مراحلی دارد .مستحب  نه صرفاً  ،صحبت ما راجع به این موضوع بود که تبلیغ غدیر امری واجب است

ای که شما   این است که انگیزه اول و بزرگترین انگیزه  ،قطعاً شما برخورد خواهید کرد. یک مطلب که اگر دقت بفرماییدقسمت کردیم.    ۳
هم دیگران را که انگیزه ای است به نام وجوب. واقعاً تبلیغ  و  این است که هم خودتان واقعاً به این اشراف و اعتقاد برسید  ،باید دنبال کنید

، تجزیه کنیم و ماحصل  لذا ما باید دقت کنیم این چیدمان را تحلیل کنیم  کنند. مردد می شود، تشکیک وارد میدم آ .غدیر واجب است

باشد ۶آوریم. بحث امر واجب به تبلیغ غدیر با آن را در بیان کردیم که به ادلهقرینه اگر نظر مبارک شما  گانه قرائن از خود متن  ۶ ، ما 
غ َفل»خطبه غدیر و همان فرمان 

ّ
غدیر، که  قرینه  ۶به   ثابت کردیم «ُیَبل به دومین   ،اما این جلسه صحبت ما .امر واجب است  تبلیغ  راجع 

که  که خود وجوب مهندسی تبلیغ غدیر با توجه به اهمیت جایگاه آن در اعتقادات است  د و سومین موضوع. با این ادلهموضوع خواهد بو

 .ردعرض خواهیم ک

 کنیم:  را دو قسمت می  وجوب مهندسی تبلیغ غدیرما 
 وجوب نقلی   -۱
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 لزوم عقلی  -2

 :مهندسی تبلیغ غدیروجوب نقلی 

تحلیل کردن، یک طراحی قوی، پیش بینی آینده، نسل   کردن، تجزیه ونکه ما باید به سمت حساب شده کار کردن، بررسی در بحث ای

 ما را در بحث نقل به این مطلب می ارد را که بگوییم، بحث مهندسی است.این مو هتبلیغ غدیر هم  روز، دقت و تأمل در تاریخ گذشتهام

های کالم   زیبایی لی جالب برای بیان زیبا داشتن، همینیکی از نکات خی  برد که چرا ما باید به این سمت ببریم؟ ما دستور داریم. ببینید
. یک موقع  است بحث غدیر و تبلیغ آن بین خانواده ها تقسیم شده و این کار مهندسی شده ،چقدر زیبا  غدیر.  است در خطبه  پیامبر

که بکنند که این کار و    بیان می  ،بنا است یک کاری انجام شود شودپروژه ای  شود. اگر کار   به یک گروه خاصی سپرده می  ،اید اجرا 

ای  سفره خواهد. اما ببینید پیامبر اکرم بسیار قوی می  مؤونهیا یک    .توانند از پس آن کار بر بیایند آن گروه خاص نمی  ،سنگین باشد

غدیر و وجوب آن را قطعی  به نام تبل ،را پهن کردند تا به امروز و تا قیامت بین هجری    ۱۰در این تبلیغ تقسیم کردند در سال    کردند.یغ 
بنا نیست یک قشر   .ها  خانواده  همه بپردازند  مؤونه  در بحث تبلیغیعنی چه؟  که یک موقعی از پس این کار   . ممکن استسنگینی را 

با    ،با یک امر تبلیغ  هجری آمدند  ۱۰در  تبلیغ است که رسول اکرممهندسی  این زیباترین شیوه  ،، خانواده شدنیایند. لذا اگر خانوادهبر

د»یک عبارتی که  
َ
که این شیوه بسیار زیبا کار را سرشکن  غدیر را به خانه های ما بردند. امروز این افتخار برای تک تک ماست «الواِلِد الَول

 و تسهیل در امر فراگیری غدیر و تبلیغ غدیر انجام شده. ،نبرای من و برای شما و برای دیگرا ،کرده

به خاطر این است کهچ .هستیک نکته   بار غدیر و تبلیغ آن وقتی تقسیم شد، بر ما؟  ، هر شهری که شما در شهر خودتان  را وجوبش 

ا بعضی از نکات  ما در شهر اصفهان و یا شما در شهرهای مختلف این کشور و هر جایی یک نکاتی هست، می گویند آق ،زندگی می کنید
باید تابع ترافیک آن منطقه   ،می گویند اگر اینجا زندگی کنید .کاری ندارند که شما در چه سلیقه ای هستیدیا منشور شهروندی است و 

باشند و هیچ   . لذا بایدکار درست و پسندیده ای است وگرنه هرج و مرج می شودکنید.  و قوانین آن منطقه را رعایت  باشید   همه تابع 

بدهد. وقتی که شما دقت می کنید، حاال من چون از نزدیخودش را   نمی تواندعضوی   هایی   ک خیلی ارتباط داشتم، ساعتمستثنی قرار 

م ارتباط وقتی نگاه می کردی این چرخ دنده هایی که به ه  ،اخلش را دیده باشیدیا شاید شما کمتر د،  بود و حاال الکترونیکی شده که قبالً
یا مشکلی پیش می آمدهر چرخ دنده، وظیفه ای داشت.   ،داشتند این ساعت    یتدر کل ،یکی از این چرخ دنده ها که خراب می شد و 

  .تبلیغ غدیر را بین خانواده ها تقسیم کردند   ،پیامبر  چوناست؟  غدیر بر من واجبتبلیغ  چرا  ؛مقداری تزلزل می شد. حرف ما این است

ایجاد کردیم. ما همان تزلزل  در غدیر  نوعی در تبلیغ غدیر کوتاهی کنم و یا خانواده من کنار برود، بدانیم ما  کار را سبک کردند. اگر منِ
نکردن باعث می شویم  نیک چرخ دنده یا زنجیر یا حلقه ای هستیم که با به میدان نیامد  اختالل ایجاد شود.  ،و تبلیغ 

یا بار وجوب که بر آن وارد می شود  ،مگر چقدر یک خانواده انگیزه قوی   اثر دارد؟ می گوییم اثر دارد و باید  اصالً ،در بحث تبلیغ اثر دارد؟ 

ببینید چه وسع  باشد. حاال دقت کنید.برای تبلیغ غدیر   شما کنار دریا ایستاده   ! اهلل اکبر.تی این دریا داردوقتی شما کنار دریا هستید، 

براید به این آب می زنید، سنگی را  با چشمی که شما  ،اما اگر دقت کنید  موجی ایجاد می کند..  می دارید و    2۰متر، ۱۰شاید  این موج 
بیش از این ظاهر نمی بینید. اما امروز اگر  ،متر ببینید و  همه دانشمندان و کسانی که در این   ،دقت کنیدموجی که در دریا می افتد را 

کل فضای   . اگرهست. تا آخرین قطره دریا این یک دانه سنگ اثر گذاشت. من نمی بینم  ،باب دقت می کنند، خود شما هم اگر دقت کنید

به تمام آن مولکول های آب فشار وارد می شود.  ،شما یک انگشت داخل آب فرو کنید ، یک حجم مکعبی از آب را در نظر بگیریم؛دریا
اما این  زمین نخوری درست است که وزن شما باعث می شودت می گذارد و شما را فشار می دهد. یک کسی انگش  بدنتان را نگاه کنید،

بدن شما بدن،انگشت در  برای چه عرض می که ا  اثر می گذارد. خوب دقت کنید ایشسلول ها و مولکول ه ، روی تمام  ین مثال ها را 

به خاطر اینکه در  چه مثبت و چه   .بگذارداثر روی کل جامعه و کل بشریت ، یک نفر می تواند کار مثبت و منفی  هر دوکنم. می خواهم 

نیست آن  منفی. بعضی وقت ها اثر  بار غدیر بیناز کل خانواده هایی که   کارش کرد. یک خانواده عضوی استاناما نمی شود   محسوس 
یا هر ه  تقسیم شده است. حاال دقت کنید  آنها به یک مجموعه ای که ستون  .کس صدای ما را می شنودمین ساختمانی که اینجا هست 

دقت کنید. برایش طراحی شده است ،هر کدام از این ستون ها های زیادی دارد،  می دانند.    ،هایی که اهل فن هستندآن  دوستان. باری 

نیروهادقت شده   نیروهای فشار، پیچش همهتمام  بتن یک ستون ی برش،  طراحی   بر سطح طراحی شده است. سطح میلگرد، مقاومت 
نمی افتد همین جا باشد و   این ستون دقیقاً  ،من می گویم واجب است .شده است. شما می گویید این ستون حذف شود، هیچ اتفاقی 
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؟ بنده به این خلل در کل ساختمان و بنا ایجاد می شود. شما این را اعتقاد دارید ،را کرداگر این کار   .بگذارد را کسی نباید دستش دقیقاً

بشریت، غدیر را تبلیغ نکند، خلل وارد شده است. ،  طبق کالم پیامبر  مطلب ثابت می کنم.  اگر فقط یک خانواده شیعه، یک خانواده از 

برای غائب   الوالد الولد و شاهد ،روز بعد از غدیر، کم یا زیاد. اگر این ستون های خانواده ها  ۸۰ید به حدود چطور؟! فقط برگردمی گویید  
  گاه در پیکره اسالم خلل وارد شد. چه خللی وارد شد؟ دختر پیامبر بحث تبلیغ حذف شد و آن  ؟ می شد ستون ها قطع اجرا می شد، مگر

برداشته وه و بیعت گرفته شده برای او در غدیر، به راحتی دو کسی که معرفی شد طناب بر با پای برهنه،   ست ها بسته، عمامه از سر 

نمی خواهم االن روضه بخوانم. اما غدیر سرشار از روضه است. من به رفقا عرض کردم گردن می کشند. دیگر واضح  باید  واقعاً  ،تر از این؟ 
  ،چشمی که می گرید  و نوید روزی است که برکاتی دارد ،با یک چشم خندید و با یک چشم گریه کرد. چشمی که می خندد  برای غدیر

غدیر   بین خانواده ها تقسیم شد،  در مصیبت آنچه بر غدیر وارد شده است.  بودکه  بزرگی  ندادند، این  .مهندسی  اما اینکه مردم انجام 

بود پیغمبرشان شدند که ایم. در طول تاریخ دیده  اختیاری  به اختیار خودشان مطیع  همین   بعضی وقت ها مطیع امامشان شدند.  .مردم 

بیان شود.که  را رکن قرار می دهد  را می فرستد. او امروز در زمان حال هم همین طور است. خدا پیغمبر  مردم رجوع کنند و احکام 
با پیغمبران چه کردند. تار رسالتش زدیآن وقت  به خاطر اینکه سخن از  بخوانید، پیغمبری که او را  قطعه قطعه   ،خ انبیاء را اگر  با اره 

به این استدالل که عرض می کنم، بدین استدالل که با یک فن مهندسی   ،وجوب است در بحث تبلیغ غدیر  .کردند. بنا نیست گوش بدهند

چه شیعه   ،هر خانواده ای  اما چرا وجوب؟ بدین معنا که بیان کردم  .تبلیغ تقسیم شد  هستند، بار غدیر و العباد   ةساسبیان دقیق که آن ها  
باشد ،باشد و چه غیرشیعه باشد پدر است.  ،هر فرقه ای  اال و البد باید بگوید. نمی گوید برای  ،خود موضوعیت پدرآقای خانواده است، 

به او نرسیده است؟   چه؟ عواملش را باید بررسی کنیم، چرا 

  مهندسی تبلیغ غدیر: ب عقلیوجو

دقت و تأمل آن و ورود  .در این چند جلسه انجام می شود  نآ شروع است. رویم؟ این بحث خیلی ریشه ایبه این سمت بعقالً  چرا ما باید  

کالنی که   ی،لیف کتب زیاد، در این بحث و حتی تأبزرگان بودجه های  تخصیص  هایی برای این منظور،  تشکیل دانشکده ها و حوزه 

بای بزرگی در کشور  بزرگترین دارالقرآن ها هست.دانشکده های  غدیر بپردازد، واجب است. االن   د باشد که به موضوع مهندسی تبلیغ 
می کنند در هر صورت برای این که احکام دین  کار ،ندر بحث چاپ خود قرآ  که در بحث تفسیر کار می کنند. بزرگترین مراکزی هست

به کار شود. خیلی دیر شده، گرچه آنچه که به ما   شود، خیلی عالی است. بایدتبیین    حج و و صوم و زکات  ةصالاز   در این فاز شروع 

غنیمت   است در این باب خیلی دیر شده  انصافاًاست.  رسیدهشده  مهندسی  ،رسیده  شماریم.اما باید فرصت را 
کند؟   در  ،یک نوع کار تبلیغی و یک مبلغ تبلیغ با بعضی از این مبلغین حتی از دانشجوها،  بحث غدیر از کجا باید شروع  خیلی وقتها 

نزده سال در حوزه بوده، دانشجو پا  ،سال  ، می گویند ما از کجا شروع کنیم؟ بیستخواهران و برادران، طالب، حتی فضال صحبت می کنیم

نمی پرسنداستاد  یا نمی دانیم از کجا شروع کنیم؟ اما هیچ وقت از شما  خواهیم بحث طراحی یک ساختمان را   می که  دانشگاه است، 

نیست که ندانیم کجا برویم و چکار کنیم.ا می  نجام دهیم، این جور  با    می گویند چکار داری؟  گوید می خواهم یک ساختمان بسازم. 
آن هم ساختمان بزرگ شهرداری. خداحافظی می   ، دفتر خدمات مهندسی. برو آنجا.آن را نمی بینیدمگر تابلوی   انگشت اشاره می کنند

ما از کجا باید شروع کنیم؟ به کجا ختم کنیم؟ چه کسی تعیین کرده؟  کهاست  سؤال این  کارش را انجام می دهد. جداً کند و می رود

محتواهای غدیر   است.  بله کلی گویی شده، بعضی از مطالب هم انجام شده  .دچند جلد کتاب تألیف شده؟ درس نمای مختلف را مرور کنی
  .من ندیدم باشد،  این دو با هم عجین شده    که  اما تلفیق بین این دو، بین یک علم به نام مهندسی و یک محتوای عظیم غدیر بررسی شده

است، من  م بشنوم یا ببینم. خیلی کار عظیمتمن در خدم  ،دیدید    بدین صورتآن را  قبالًاگر  ،مگر اولین بار کتابی که در دست شماست

، می کنیم می کنند، باور کنید می گویند: ما شروع  در بحث غدیر کار سال تا آن اندازه که می شناسم،  ۳۰  ،2۰  با بعضی از رفقا که شاید

غدیر   یابیم که عجب  با دقترا  فرازهای خطبه  بوده.امسال یک چیز یاد   !ورود کردن و بعد درمی    گرفتیم. سال های قبل هم همینطور 
ندارد.   ه به آن رجوع می کنی تو را سیرابهرچ  ؛عجب دریای جوشانی است این غدیر  می کند و تمامی 

باید مهندسی شده باشد، االن تبلیغات خوبی هست یکی دو سال است .یک همایش پیاده روی  بزرگان   بعضی ازو  شروع شده   الحمد اهلل 

از این قسمت  ادی. حاال من یک نکته مهندسی شدههمایش پیاده روی و کاروان های شتبلیغ   ه دادند.خدمت کردند، پرچم هایی را هدی
چون ببینید پیاده روی و کاروان شادی خوب است، خود   .عمل کند  ،که صدای ما را می شنود و پسندید، خواست هر :را عرض می کنم
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بسیار عالی استآن حالت ش بله فعالًهمین کافیست  ،ما در غدیر شاد شویم .ادی در آن روز  . ما در مهندسی با چه است  همین بس  ؟ 

به کجا ختم کنیم  برخوردی بله شاد کنیم با چه  .با مخاطب سخن بگوییم و از کجا شروع کنیم و  ندارم، شاد کنیم.  عقیده را  من این 

غدیر نیست ،محتوایی؟  به شاد کردن  مخاطب بگوییم؟ یک  در کنار شادی چه چیزی داریم  یر به تعلیم آموزه ها است.. غدفقط    برای 
بعد هم سرود و تمام می شود.ساعت پیاده روی برای   ،  برد؟ بهترین کار مهندسی و جلسه مهندسی  این چه برداشتی به دنبال خودش 

یک ساعت، دو ساعت تا  ، ذهنش درگیر شود.لند شد رفتاین است که وقتی مخاطب حضور پیدا کرد، پس از این که از اینجا ب  ،غدیر

یعنی از یک جایی شروع و به    .یک حرکت نمادین باشد ،سال آینده درگیر شود. حاال گوش دهید ببینید چطور است. ما پیشنهاد کردیم
مکه را حاال بحث    ادی خم غدیر.و بعد به و  از مدینه حرکت کردند تا به مکه ی که نبی مکرم اسالم. همان غافله ایک جایی ختم شود

کم و زیاد تا رسیدند به وادی خم غدیر. آنجا   حدود سه روز و نیم،  ،نظر بگیرید چهارده ذی الحجه چه اتفاقی افتاد؟ حرکت کردند شما در

برساند.  چه اتفاقی افتاد؟ یعنی حرکت غافله یک مفهومی را 

از یک خیل عظیم حدود  ،ببینید این حرکت مانفر شروع کند به سخن گفتن.  ، یکلذا ما اینجا بیان کردیم که وقتی حرکت می کنند
غُربین همی  .تاریخ را نگاه می کنیم  چه اتفاقی افتاده بود؟ اصالً .نمادین است  هزار نفر  ۱2۰   می زدند  ن کسانی که شرکت کردند، مرتب 

باید برویم به خم باید غدیر؟ چه خبر است؟ مگر پیامبر  چرا  بگوید؟ مگر چه امر مهمی است؟ چرا  بعد از مناسک حج   چه می خواهد 

بودم  ؟ که خسته هستیم به شما می گویند    ،می دانند وقتی مناسک حج تمام می شود ،کسانی که شرکت کردند.  من خودم در فرودگاه 
یعنی این جور آدم خسته می شود. حاال آن زمان  .اهم زود برگردممی خو  ،گویی نمی شود  می  .یمعطل باش فرودگاه  درنصف روز بایست  

یک پروژه دیگر هم هست   ،باید یک جای دیگر  بگوید:  که آن طور پیاده و با چهارپا می رفتند، خسته می شدند. بعد یک مرتبه پیامبر

باید بیایید حتماً .که باید انجام دهیم پچ پچ ها یکسان نبود چه می خواهد بگوید؟ موضوع چیست؟ ایمان  .آمدصدایشان در    .هم  ، مرتب 

 ؛بود هتوطئ  فرمود برگردید، یک وجه آن وید این گروه که پیامبرتاریخ می گ بعضی ها تند رفتند جلو. اصالً ،او حرف می زد  می کردند.
 ،چه می شود  .اتفاقی می خواهد بیافتد. بعضی ها هم حالت سستی، عقب عقب بیایندچه   ،چون بو برده بودند  .حرکت کنند و جلوتر بروند

نرسیدند، برسند. این ها نکته است.  گردند. لذا باید برما نباشیم اگر پانصد نفر پیاده    است همه این حرفها اتفاق افتاده و آنهایی که هنوز 

، یا رسول اهلل  د و این جمالت را روی آن بنویسید. جمالت را باال بگیرند.هیپالکارد دست اشخاص بد  پنجاه  شما می توانید  ،روی می کنند
 م غدیر برویم؟ چرا باید این همه ما پیاده برویم؟ بعد از حج الوداع چه کار مهمی است؟ برای چه باید به خ

خم غدیربرای چه از مکه . است سؤال یمبرا  .یعنی من عقیده ام این است  تایپ نشود.  ،د با دست هم نوشته شودبای  اینها همه   به وادی 

؛ تمام این جمالت که بیست تا جمله هست ،حرکت می کنداین غافله   ؟ این تابلوها و این پالکاردها وقتی بلند شود وت کرده استحرک

همین پالکاردها   ،مردم نگاه می کنند  . چیز دیگر هم نه.می کنند  حرکت  ،یا شصت پالکارد دستشان است  تکرار ضرب در سه یا دو پنجاه
بینند غدیر را فهمیدند. اگر این نباشد ، کل معارف غدیر را می فهمند.را که می  و یک  یک حرکت  چه اتفاقی می افتد؟ خب ،نیمی از 

  ، می خواست  بگوییم. مثل شخصی که غدیر را  ستبنا  ما  .پیاده روی خانوادگی است و ورزش می رویم  گویند بعضی ها می  پیاده روی است.

اینجور بدنت انعطاف پیدا می کند، در  ،وقتی به سجده بروی  .گفت نماز بخوان، نماز نوعی ورزش است  .کندتعریف نماز را  ها برای جوان
 رکوع این طور. چه ربطی دارد؟ واجب الهی است. آن را درجای خودش باید توضیح داد.

سخن دارد. گفتاری   پیامبر ، به خاطر این است کهاینجا که جمع شدیم  مردم  :باید شخصی توضیح دهد  .ه آن مکان می رسندکاروان ب

 ؟ است هایی بیان شدهدر خطبه غدیر چه فراز .از خطبه غدیر بیان شود

با علی بن ابیطالبای    -۱    بیعت کنید. مردم 
ب  علی بن ابیطالب غیر علی بن   ،بدانید !مردمبدهید.   امیرالمؤمنینبا لقب  ر علی بن ابیطالبو غیر علی ال. سالم  بیان این لقب برای 

ی منبری بندید، روی برگردانید. مگر اینها در خطبه غدیر نیست؟ مگر غافله به پا می  حرام است. مبادا از عهدی که با علی  ابیطالب

های قبلی  شود. باید پالکارد  باز در ذهن تثبیت نمی ،شود یک نفر باید اینها را بگوید. وقتی گفته می است.  نرسیده  ،که شما درست کردید
باال بیاید پنجاه تا صد پالکارد  با کمترین هزینه، اثر آن   پایین بیاید و  نوع حرکت  نوشته شده است. پس این  که این حرف ها رویش 

بیشتر است. امتحان کنید و اثر آن را از خود مردم بپرسید. وقتی من پالکارد را نه تایپ شده   ،هزار برابر از اینکه فقط پیاده راه بروندصد

یعنی عقیده خودم است.و دست نویس دارم  ، 
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 ما پیام شما را شنیدیم. . یا رسول اهلل۱

برای خود برنمی . یا رسول اهلل2  گزینیم.  ما امام 

با علی بن ابیطالب . یا رسول اهلل۳  شکنیم.   را نمی بستیم عهدی که امروز 

   عقیده ما تغییر نمی کند. . یا رسول اهلل۴

با علی بن ابیطالب این عین عبارات خطبه غدیر است نامه غدیر را تقبل عهد  بیعت و اقرار کردند. بیعت نامه امضا کردند.  که در آن روز 

بررسی کرد. اگر اینگونه بشود، یک قکردند. این فقط یا اینکه فقبهت ،افله است و باید روی آن فکر کرد و محتوا را  ط قافله برود و ر است 
ینده شما ن انتظار نباید از من باشد. سال آپسندید؟ ای  شما که مهندسین آینده غدیر هستید، کدام را می !تکان بخورد؟  یک شاخه گل

غدیر باشید ،مهندسین تبلیغ  باید    .باید برای قافله غدیر طرح داشته  برود؟ اگر  نداشته باشید، جامعه غدیر و تشیع سراغ چه کسی  اگر 

غافله های غدیر اجرا شود، سراغ کدام دانشکده و کدام کارشناس باید رفت؟ این یعنی وجوب   این  است. آن پرداخته نشدهطرحی برای 

غدیر همین نقشه راه است و  ،با چه برخورد و چه بیانی  ،از کجا شروع کرد و تا کجا پیش رفت  ،یعنی همه حرف کتاب مهندسی تبلیغ 
باید ترتیب آن را رعایت کرد.  ترتیب دارد. 

گذارد که حتی  نقدر روی مخاطب اثر میای دیگر. آکشوره  ؛ هم در کشور خودمان و همگذار استثیرأفیلم و انیمیشن یکی از موارد ت

 ، دقت زیادی می شود.وقتی بناست این فیلم ساخته شود  به این خاطر که  .کند هم روی تلفن همراهش آن را دنبال می  سالهکودک چهار
بهترین بازیگران، همه مرتب می شود.  هزینه پرداخت می  شوند. بزرگانی استخدام می بعد طرح داده می  بزرگترین کارگردان و   شوند و 

شود که چه کسی فیلمنامه   انتخاب می  کنند. تن میروند و بعد شروع به نوش سراغ بودجه می ،خر طرح بررسی شدشود. وقتی تقدم و تأ

وقتی  .تا مطلب دقیق به مخاطب برسد. کلمه به کلمه اینها ساعت ها فکر شده است شود شود و تکرار می نویس و مجری باشد. اجرا می

بازی بازیگر تکرار می ثر میأشود، کارگردان مت پالنی اشتباه می نشد،  شود  شود و  یک    همه اینها برای اینکه .شود ام میباز فردا انج. اگر 
 پذیرد.  خود نگه دارد و اثرسرجای  برای اینکه چند میلیون یا میلیارد مخاطب را ،ساعت فیلم تهیه شود

نسبت به این مطالب بیگانه باشیم؟! گاهی اشخاصی نسبت به این موضوع سرد برخورد   هم همینطور است. چرا باید  در بحث تبلیغ غدیر 

مفید خواهد   ،ند. شما عزیزانی که بناست برای غدیر کار کنید، این نوع چیدمان ذهنی را دقت کرده اید؟ آیا اگر به این سمت برویمکن می
 اهلل شما عزیزان به این سمت خواهید رفت.ءشا ان  ،اینطور است بود؟ اگر مفید است که حتماً

 2۶که در کتاب    فرع را دیدیم  ۸فروعاتی هست.  شود. در بحث وجوب هم ه مطلب در بحث فروعات گفته میبحث وجوب تمام شد و بقی

 ن هم بیان شود. من چند مورد را االن بیان می کنم.  باید فروعات آ .فرع آمده است. وقتی بحث وجوب است

 فروعات مهندسی تبلیغ غدیر:

باید پنج نوع کار تبلیغی غدیر کنند. بحث وجو  فرض کنید -۱ ب تبلیغ غدیر، عینی است و تردیدی در آن نیست. اما پنج نفر هستند و 

دهند، این پنج که پنج نفری که بناست پنج کار انجام   یک جایی تبلیغ غدیرکفایی خواهد شد، چه موقعی؟ تنها جایی کفایی خواهد شد
باید تبلیغ غدیر  می کنند. یکی منبر رفتن، یکی مهیا کردن جلسه و یکی پذیرایی است. اصل  نگاه نوع کار  5به نفر  پنج نفر  اینکه این 

یکی از این نفرات، در این پنج نوع کار گفت من منبر می روم و بیان غدیر با من  ،کنند وجوب عینی است و تردیدی در آن نیست. اگر 

چهار نفر وجوب کفایی این بیان و منبر برای آن   .کار را تمام می کند و حق مطلب را ادا می کند این شخص نسبت به این پنج نفر  ،باشد
یک نفر صحبت می کند، اما آن چهار مدل تبلیغ نسبت به این چهار نفر وجوب عینی   می شود. از گردن بقیه برداشته شد. در این مجلس

پذیرایی نکند. دیگری چیدمان مجلس نکند و دیگری دعوت نکند! پس به این  بزند و کسی  باقی می ماند. نمی شود که یک نفر حرف 

اصالً بحث وجوب کفایی برای غدیر نداریم.    ،فقط همین جا است. اشتباه نکنید  ،کفایی است  دقت کنید. اینکه چه موقع تبلیغ غدیر،فرع 

بناست مهندس تبلیغ غدیر شوید، این واجب از اقشار و گروه هایا مختلف برداشته نشده است.   گر اینجا نشستید و درس می خوانید و 
بنا نیست مهندسین مگر اینکه آنها مطمئن ش شکر. اما اگر تردید کنند، این جمع  بگویند خدا را  وند، شما حتماً مهندس می شوید و 

 باید فکر کنند و وجوب می شود برای آنها وجوب عینی.    .تبلیغ غدیر آینده شوند

برای خود نماز به این چنینی   .را دیده ایم  یا برداشته نمی شود. ما نمازتخفیف نیست  غدیر  برای بحث تبلیغ  :این است  رع دیگریک ف  -2
خاص نگاه می کنیم  .می شود  برداشته بعضی ها در مواقع  غدیر بگویند  ،اما وقتی  ندیدیم که برای بحث والیت و  از کسی  ما هیچ جا 
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پزشک ها، از هیچ گروهی  ها،ه های اتوبوس، از تاکسیران ن گوشه رانندهی که این گوشه بازار هستند، از آاز این گرو  برداشته شده باشد.

غدیر برداشته نشده اس است. شما یک   غدیر برای شما حوزه ای ها و فضالتبلیغ   بعضی وقت ها گفته می شود ت. متأسفانهبحث تبلیغ 

؟ ما که داریم رانندگی مان را می کنیم، ما که پزشکی مان را می کنیم، ما مهندسی خودمان را می کنیم. جواب چیست کاری کنید
که یک گروهی    ن نوع کار مطمئن شدید. اما اگر در آواجب است  ،هستند  ، بر همه افراد کسانی کهجواب این است که بحث تبلیغ غدیر

به یک نوع دیگری مثل تجارت خودت  ینه اینکه برو ؛شما به یک نوع دیگری از کار غدیر بپرداز ،دارند این کار را خوب انجام می دهند

اید مطمئن شوی در بحث دوره ب ،اگر داری فقه و اصول و ادبیات را می خوانی ؛استادند در این زمینه  وزه و طالبی ح. لذا فضالیبپرداز
به یک کار  تو ،اگر این نیست .گروهی هستند که کار می کنند و کارشان هم قوی است و هیچ جای خللی نیست ،لیفها و آموزش و تأ

  تبلیغ بپرداز.  دیگری از نوع دیگری از

که بعد هم شما باید دیگران را غدیر  مهندس تبلیغ   . شما می شویپیشنهاد می شود کاری به شما محول می شود. ،جوبدر بحث و -۳

به غدیر می کنم ،سه شب اعالم کردید  مثالً .تبلیغ کنید. این کار شما سه مرحله دارد جلسه دوم و جلسه  .جلسه اول این کار را راجع 
امکانات من هرچه  .می کنمنگاه  به امکاناتم  به من واگذار می شده و وجوب این کار به من وارد می شود. من باید چه کار کنم؟ من   سوم

نمی توانم انجام دهم، آهست نوع برای من واجب می شود. اگر مرحله دوم را  برای من واجب می شود. این سه   همان  ،ن  مرحله اول 

حاال دقت   .دو قسمت دوم خراب شود. یک جایی وجوب برداشته می شود  ،اگر قسمت اول اجرا شود .قسمت که به هم گره نخورده است
 .توانی انجام دهی مرحله دوم و سوم را نمی ،این است که شما وقتی مرحله اول را انجام دادی ،نجایی که وجوب برداشته می شودآ  کنید

پنجاه   نداد. مثالً  وقت شما تلف می شود. هزینه کردی اما هیچ نتیجه ای .هدر می رود  کار شما ضایع می شود و یا  بنا است شما  سری 

بزنید و هزینه شود. ا نمی  اما می بینید  توزیع کنید ، باید فرداجزوه به روز است  .این جزوه را می زنید  .سری از یک جزوه بزنیدپانصد   گر 

کاری  یک وقتا در آن مرحله واجب نیست. اما  بر شم انجام آن جزوه پس  .اما نمی شود اینجا توزیع کنید خیلی هم قشنگ است ،کنید
 خیلی زیاد است.   . این خیلی مهم است و دقت و تأمل در این نکتهارتباطی با مرحله دوم و سوم شما نخواهد داشتانجام می دهی که 

اهلل در جلسات بعد عرض می کنم. شما هم به این ءشا  نرا هم ا پنج تا  ،من حدود سه تا را عرض کردم .س ببینید فروعات زیادی هستپ

 دقت کنید.  کتاب در بحث وجوب  ،بیست و شش فرعی که بیان شده است
 

 نتیجه بحث:

برای دیگران که بنا است و  مهندس تبلیغ غدیر شویم  هم برای خودمان که بنا است .ما نیاز به داعی و انگیزه داریم  ،برای تبلیغ غدیر  هم 

س انگیزه أدر ر  بیان کنید و مباحثه کنید.  .انگیزه ها را پیدا کنید انگیزه است. ،مهمترین مسئله در مهندسی تبلیغبه ما اعتماد کنند. پس  

باید چه شکلی تبلیغ کنیم و فروعات آن چیست؟ خداوند   ، باید باشد. حاال که واجب است تبلیغ،بلیغ غدیر واجب استت  ها، این عنوان که

عزیزان و بزرگوارانی که . در این جلسه قرار دهد  ؛را موفق در بحث تبلیغ غدیر و ادای این دینی که به گردن ما هست ، همهباری تعالی
غد ،تصمیم جدی گرفتند علییر خداوند متعال به برکت امیرالمؤبرای تبلیغ  هلل با برکت قرار  ءاشا  و وقت شان را ان فکر و  ذهن  منین 

 یید باشند.تا در بحث تبلیغ غدیر موفق و مورد تأ دهد
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