
  به نام خدا و به یاد حجت خدا 

 کبریت
به داخل کالس ببرید و در موقعی که همه در حال گوش داده به کالم شما هستند تذکر  که داراي فقط چهار یا پنج دانه کبریت است با خون یک بسته کبریت

  را شروع کنید به این نحو که به افراد کالس بگویید 

به (( تعدادي اندکی چوب کبریت دارید اگر کبریت اول رو روشن کنیدو فقط  باید تا به صبح سر کنیدتاریک و تنها  فضاي یک فرض کنید یک شب تویه
ولی متاسفانه . . .   یکم ازروشنایی اون کبریت استفاده میکنید)) صورتی که خود افراد کالس شاهد آن هستند یک کبریت را روشن کنید و عمود نگه دارید

))  به صورتی که خود افراد کالس شاهد آن هستند یک کبریت دیگر را روشن کنید و عمود نگه دارید(( کنیدمی، کبریت دوم را روشن  میشه  موشخاخیلی زود 
شنایی و شاید کال چند ثانیه براتون رو. . . .  خالصه تموم اون کبریت هاي اندك شما خیلی زود از بین میرن. . ولی این یکی هم خیلی زود خاموش میشه 

  داشته باشن 

  یکم رفقا فکر کنید  

. . . چند تا برگ اگر توي اون شب تاریک میخواستید زندگی کنید و باید یه روشنایی براي خودتون مهیا میکردید کافی بود اون چوب کبریت رو میزاشتید الیه 
تا شاخه کوچیک رو روشن میکردید خیلی بیشتر میتونستید از اگر از اون برگ ها کمک میگرفتین تا چند . . . خیلی سریع اون ها هم مشتعل میشدن 

تا به صبح به روشناییش تا صبح استفاده کنید یا حتی اگر با استفاده از اون چوب هاي کوچیک و البته تالش شما باالخره یک کنده چوب رو روشن میکردید 
  . .راحتی هم نور داشتید و هم از گرماش استفاده میکردید 

  از همون یه چوب کبریت . . .  ون کنده از چی درست شد ؟؟؟روشن شدن ا

  این مثل دقیقا برابر مثل تبلیغه . . اگر شما اون چوب کبریت رو پیش خودتون نگه میداشتید خیلی زود همه اون هارو از دست میدادید 

لسالم و همه امامان اینجا یاد گرفتید این معرفت و این عشق به شما مدت هاست که جلسه میان و یک سري معرفت ها و عشق هایی به امیرالمونین علی علیه ا
و بدونید امیرالمونین مثل یک چوب کبریت روشن توي دست شما اگر این عشق رو مثل اون چوب کبریت توي دستتون فقط نگه دارید تا فقط خودتون اون هار

ولی اگر با تبلیغ کردن اون روشنایی عشق رو اول به چند نفر که با شما رفیق تر خیییلی زود هم اون هارو فراموش میکنید و هم خیلی زود خاموش میشید 
ست که شما با  هستن برسونید و بعد با کمک به اون ها شاخه هاي کوچیک رو روشن کنید و بعدش هم با همه اون ها به کنده اصلی راه پیدا کنید اون موقع ه

  عشق امیرالمونین در دل هاي همه مردم شدین  تبلیغ موثر باعث روشن شدن دائمی و طوالنی مدت

  . . غدیر بهترین فرصته 

توي دل  همه مردم یه آشناییت کوچیکی توي این ایان با امیرالمونین دارن و دل هاشون آماده مشتعل شدن و این تبلیغ کردن شماست که کبریت عشق رو
  هاشون میندازه 

  باید باتمام توان ما باشه حاال به نظر خودتون تبلیغ کردن منو شما چقدر 

  ))توضیح برنامه غدیر کالس خود . . . . .  (( برنامه غدیر کالس ما دقیقا به این صورته که ... پس بسم ا

 


