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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 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  

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

 

به   ،در این جلسه ششم از مبحث مهندسی تبلیغ غدیر، بحث ما در فصل دوم کتاب مهندسی تبلیغ غدیر   ؛خیر مقدم به همه بزرگواران

 یک انگیزه های اولیه و دوم انگیزه های ثانویه.   : گیزه های مهندسی تبلیغ غدیر رسید. انگیزه ها را دو نوع دنبال کردیمبحث ان

 خالصه مباحث گذشته:

باید انگیزه هایی باشد که برای ورود در بحث تبلیغ غدیر یاری و تشویق    ، ورود پیدا کندبر بحث تبلیغ غدیر  وقتی شخصی می خواهد  

ورود به هر شغل و کاری و بخصوص ورود به تبلیغ غدیر، نیاز به انگیزه های ثانویه دارد که این انگیزه ها احتماال باید به ما کمک    کند.

تفکیک آنها به عهده خود شماست که چه می شود که شما را   به هم درآمیخته هستند و   به نحویهر دوی این انگیزه ها  زیادی کنند.  

باید انگیزه ها را در ذهن مبارکتان قرار دهید که در طول مسیر ثابت قدم بمانید. شما  در مسیر مهندسی تبلیغ غدیر قرار داده و چطور  

شما بناست مهندس تبلیغی باشید که غدیر را یعنی اگر    . یعنی ایجاد و تقویت انگیزه ها برای مخاطبین هم باید باشد  ،همین طرز تفکر

 این یعنی انتقال تفکر غدیری با موضوع انگیزه ها.  .باید در وجود مخاطبین خود هم همین کار را کنید  ،تبلیغ کنید

اولین انگیزه را بحث وجوب تبلیغ   ،از بین انگیزه هایی که رتبه بندی کردیم و بحث را شروع کردیم ،آنچه در جلسه گذشته عرض کردیم

فرعی که در کتاب مهندسی تبلیغ   26  از  .غدیر و مباحثی که گذشت تا قسمتی از فروعات و احکام مسائل وجوب تبلیغ را بیان کردیم

 .ا بیان کنمدقیقه ای این مباحث ر 10در طول حدود    بتوانمشاءاهلل    ان   ،می کنم  یهشت مسئله را منتخب کردیم. مرور ،غدیر آمده است

 حدود سه الی چهار مورد آن را جلسه قبل بیان کردیم که بعد به این جلسه موکول شد.

بعضی ها    .؟ تبلیغ غدیر بر تک تک ما واجب استستبه چه معنا  ،ستااولین فرعی که در وجوب تبلیغ و در بحث مهندسی تبلیغ غدیر  

أمل بر این امر مهم نمی کنند و تبلیغ غدیر را به عنوان عمل مستحب و کاری هنوز این مسئله برایشان واقعا مسلم نشده است و دقت و ت 

 نه، وجوبش برای تک تک افراد است و حتی وجوبش مسئله عینی است.   .که ثواب دارد یا من خودم تبلیغ کنم یا دیگری را تشویق کن
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 تبلیغ غدیر واجب عینی بوده و فقط در شرایط خاص کفائی می شود. -1

این کارهای تبلیغی  .بناست چند کار تبلیغی را انجام بدهید .چند نفر شما با هم رفیق و دوست هستید  .این خیلی مهم است .کنیددقت 

را ما به عنوان هدف تبلیغی بیان می کنیم. چند تا هدف هست و چند نفر مبلغ هستند؟ مبلغ به این معنا است یک پروژه بزرگِ کارِ 

چند نفر دست به دست هم می دهند و یک کار تبلیغی را انجام می دهند. حاال این چند تا کار تبلیغی و    . تتبلیغی، کار یک نفر نیس

نفر دیگر نگاه می   4  ،اگر یک نفر از این چند نفر یکی از این کارها را به عهده گرفت، اگر پنج نفر باشند   ، هدف که اسمش را گذاشتیم

نفر بحث وجوب کفایی خواهد شد   4برای آن    ، در آن نوع کار تبلیغی غدیر  .انجام می دهد   کنند و می بینند آن یک نفر کارش را دقیق

برای آن شخص آن کار واجب عینی خواهد شد اما اگر   ،این چهار و پنج نفر می داند بهتر از او انجام می دهد   اما وقتی که شخصی بین

این بدین معنا نیست که تبلیغ غدیر بر آن ها واجب کفایی است بلکه در آن نوع خاص.    ،همین چند نفر آن نوع کار را انجام داد  از  یک نفر

یک نفر سخنران می خواهید، یک نفر مداح می خواهید، یک نفر   .قرار است مجلسی گرفته شود  برای مثالتأکید می کنم    ؛دقت کنید

ند و چند نفر باید کار تبلیغی را انجام بدهند. این چند نفر  چیدمان مجلس را به عهده می گیرد، یک نفر دستگاه صوتی را تنظیم می ک

 4آن نوع کار از آن    ،اگر یک نفر از این ها بنا شد یکی از این اجزای کار را انجام بدهد و خوب هم انجام می دهد   ،وقتی مشغول هستند

بر آنها واجب عینی است  ،د آن کار را انجام دهد یعنی کفایی شد اما اگر همان تعداد متوجه شدند شخص نمی توان .نفر برداشته می شود

 و از گردنشان برداشته نمی شود. 

 

 در بحث فروعات تبلیغ غدیر برای هرکس به اندازه نیرو و تبلیغات در نوع تبلیغ خود واجب خواهد بود.  -2

ورت است؟ یک پروژه معموال شاید چند شما در طول برنامه های تبلیغی خودتان قطعا به مواردی خواهید رسید که این موارد به چه ص 

 مرحله داشته باشد.  

گام دوم و گام سوم تا این کار به عنوان یک کار تکمیلی    .مرحله اول این است که تا یک سطحی از این پروژه تبلیغی شما جلو می رود

وقتی این شخص  .ه عهده بگیرد و جلو ببردتبلیغی باشد. حاال یک نفر بناست کاری با گروهش انجام بدهد که یک قسمتی از این کار را ب

نمی تواند کار تبلیغی قسمت دوم و سوم این پروژه را جلو ببرد. حال اگر همین قسمت را می تواند جلو ببرد که این   ، کار را جلو می برد

این بر او واجب می شود که همان یک مرحله را انجام بدهد   ، خیر بیفتد که مرحله دوم و سوم کار پیش برود أ ولو دو سال ت   ،مقدمه باشد 

دو   ،چون نمی تواند مرحله دوم و سوم را انجام دهد   .یعنی فایده ندارد  .این مرحله می سوزد  ،نجام بدهد و اگر بناست این یک مرحله را ا

 لذا این موقع است که این تبلیغ غدیر در این مرحله اول از او برداشته خواهد شد.   .مرتبه از صفر باید شروع کند 
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 مسلما حرام است.  ،یح برای مخاطب شما شودتغییر و تبدیل در اصل محتوای غدیر که باعث فهم غیر صح -3

پا به عرصه بگذارند و این ها کار  مهندسی تبلیغ غدیر به این معنا نیست که یک تعداد مهندسینی در گذشته و امروز و نسل آینده 

کار جدید مهندسی تبلیغ غدیر بنایش بر عوض کردن محتوای غدیر نیست، بنابر آنچه که از طرف حضرت باری   .جدیدی انجام بدهند

هزار نفر حضرتش اینگونه   120نیست. لذا روز غدیر خم در خطبه غدیر در بین    ،آوردند   تعالی آمد و نبی مکرم اسالم حضرت محمد

 بیان می کنند: 

« 
ً
ه َو ال َنْبَتغی ِبذِلَک َبَدال

ّ
  َوال یَری الل

ً
ْنُفِسنا ِحَوال

َ
 «ِمْن أ

دادند انجام  ترتیب  به  را  کار  تا  چند  غدیر  روز  در  حضرتش  که  گذشت  بحثش  و  درس  گرفتند!  اعتراف  همه  والیت    .از  بر  آنها  همه 

راف هایشان این جمله  لذا یکی از اعت  . و قبولش قول دادند و سوم بیعت نمودند  اعتراف کردند، بر والی امیرالمؤمنین  امیرالمؤمنین

 به امر باری تعالی اعتراف می گیرد، بگویید این که من می گویم.  ،خطیب اعظم غدیر حضرتش که اشرف االنبیاء و المرسلین است ؛بود

می گویم    . دقیقا همین کار را انجام می دهم  ، ما در بحث هایمان با دوستانی که می آیند و می خواهم کاری راجع به غدیر عرض کنم

  . من این کار را می کنم  ،وقت عالم هست  کمی گویم بگو چه گفتم؟ یک بار دیگر تکرارش کن. ی  .تکرار کن ببینم، اول تعجب می کند

آقا مگر ما نمی    .شود  می گویم این که گفتم را تکرار کن ببینم متوجه شدی؟ اول یک مقدار ناراحت می  .دانشجو و استاد دانشگاه است

اعتراف بگیرید که دقیقا متوجه باشید کلمات شما را شخص مقابل    . است  بر بحث امیرالمؤمنین  دانیم؟ می گویم این روش پیامبر

ه »شنید. لذا ببینید این عبارت  
ّ
 َوال یَری الل

ً
   َوال َنْبَتغی ِبذِلَک َبَدال

ً
ْنُفِسنا ِحَوال

َ
غ غدیر و مهندسی تبلیغ غدیر  بنا نیست شما در تبلی  « ِمْن أ

 بدانید کار حرام و فعل بسیار بدی انجام شده است.  ، لذا اگر این اتفاق بیفتد . تغییری در بحث محتوایی اصلی غدیر بوجود بیاورید

 نیز واجب است.  فلیبلغفرع پیش زمینه ها و مقدمات برای اجرای فرمان واجب  -4

 مقدمه واجب، واجب است!

وضو، وضو را به عنوان مقدمه یک واجب می بینیم. مقدمه یک واجب هم واجب است. بناست من کار تبلیغی راجع به غدیر ما در بحث  

الحمدهلل مهندسی تبلیغ غدیر است. می دانید کسی که    ،خیلی عالی است! شما ببینید یکی از چیز هایی که االن مطرح است  . انجام دهم

دیر اال و البد این که شخص اگر باید حرف بزند و دیگران به او رجوع کنند و به آن ها روش تبلیغ برای تبلیغ غ   ،بحث وجوب بر او است

مهندس شدنش، عالم شدنش، آگاه شدنش، مطالعه    ،قطعا برای این شخصی که باید به مردم طرح بدهد   ،غدیر و طرح هایش را بدهد 

خب تبلیغ غدیر بر ما واجب است! چشم، درست است. اما    . ن بگیریمداشتنش بر او واجب می شود. می گوید قرار است برای غدیر جش 

یعنی شما باید مطالعه کنید، تکالیف انجام بشود و رتبه بگیرید و بدانید و بر خودتان این مطلب ثابت شود که   .مقدمه واجب، واجب است

 قطعا واجبی را ترک کرده است.   ،این یعنی مقدمه واجب، واجب است. اگر کسی این را لحاظ نکند  .ما بر مباحث اشراف داریم
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این را واگذار کردیم مثال به یکی از جوان   .یمیحاال بر فرض مثال بعضی ها بگویند ما در تخصص مهندسی و طرح قرار نیست پیش بیا 

های خانواده که خیلی شایسته است که او دنبال این علم برود، بنابراین این که کسی به دنبال این علم و تخصص برود و فوق تخصص و  

 دکترای غدیر واجب است اما بر گروهی که دیگران به عهده اینان گذاشته باشند.  

ْساَلُم  »نص داریم در این قسمت که نماز که واجب است    ،این نکته بسیار مهم است. ما دستور داریم  ،نکته دیگری هم عرض کنم  ِ
ْ

ْل
َ
ُبِنَي ا

ی َخْمس  
َ
ْرَبع  َو َتَرُكوا َهِذِه »سفانه  أ مت  « َعل

َ
اُس ِبأ لنَّ

َ
 ا

َ
َخذ

َ
أ
َ
نماز، روزه،   . تا را گرفتند در بحث اهمیت یکی را ترک کردند  4چرا؟    . ترک کردند  « ف

مشابه این را   . است  بعد وقتی دقت می کنیم در والیت و تبلیغ غدیر سستی شد. این کالم امام باقر  . زکات و حج را گرفتند  خمس و 

نگذاریم وقتی   ، هم فرمودند. پس ما که می بینیم امروز دستور و نص است که نماز را به بچه هایمان از نوجوانی یاد بدهیم  امام صادق 

بخصوص خانواده های مذهبی چکار می کنند؟ وقتی    .کاری را ندیدیم  چنین  .نماز بخوان  ،وضو بگیر  ،خب بلند شوتکلیف شد به او بگوئیم  

حتی احکام نماز را برای بچه   .کنار من باش، اینطور نماز بخوان  .می گویند پسرم، دخترم وضو گرفتن این است  ،خودشان نماز می خوانند

  .یادمان رفته است  ،حتی به کودکانمان  ،در بحث این که واجب است برسانیم   ،خود می گویند اما حاال دقت کنید ما در عرصه تبلیغ غدیر

ای نماز قبل از نه، ما چطور بر  .لذا بعضی وقت ها پیش می آید حاال که فرزندمان االن به رتبه ای نرسیده است، به تکلیف نرسیده است

ولو تکلیف نشده باشد! بدانیم در بحث والیت و تبلیغ غدیر هم برای    ،تکلیف فرزندانمان به فکر هستیم که آداب نماز را آموزش دهیم 

 همین کار برای ما هم الزم است که انجام بدهیم.  .کودکان و نوجوان خود باید همین کار را انجام دهیم. این هم یک پیش زمینه است

 لب و فرع وجوب به مجرد سختی و ضرر و یا احتمال آن وجوب تبلیغ برداشته نمی شود.مط -5

فقها اینجا مطلبی دارند که می    ،می گویند: برداشته می شود اما بعد اگر دقت کنید   ،ما در خیلی از احکام می بینیم تا ضرری هست

خداوند حفظ نماید    . حج تمتع سختی هایی دارد  . تع مشرف شدیدگویند: این ضرر تا چه اندازه است؟ نمی دانم چند نفر از شما حج تم

گوشه کنارش واقعا طرف می گوید    ، به سالمت برگردند. وقتی که مناسک حج انجام می شود  ، ان شاءاهلل همه کسانی که االن زائر هستند

  . دیگر بگویند طواف نکن؟ خیر فقها این اجازه را نمی دهند   ،آیا به همین اندازه که حالم بد است  .نمی توانم  ، حالم بد است  ،خسته شدم

که خود شخص می داند در بحث حج، ضرر مسیر راه است یا خطر جانی است اما بعضی وقت ها طرف    است  می گویند آن ضرر، ضرری

حج از او ساقط   .می افتم این جا  ،حالم بد می شود ،م سرما می خورمسه روز ه .دو روز مریض می شوم ، یک، م حجومی گوید: آقا من بر

 : در این فرع فقهی دقت کنید و ببینید. در بحث غدیر و تبلیغ غدیر در این فرعش این گونه است  .نمی شود. وسائل و روایات را ببینید

خداحافظ شما!   .م است، خطر مالی پیش می آیدیپای آبروبه مجرد این که آقا ما االن این جا  ،اگر قرار است شما کاری برای غدیر بکنید

به اندازه ای که   .غدیر را کنار بگذارم؟ خیر حد و اندازه این ضرر به اندازه ای باید باشد که شخص حس کند آن خطر، خطر جانی است

این وجوب تبلیغ   ،ر شخص بکندبه مجرد این که حس سختی و ضر  .بخواهد این را کنار بگذارد. وجوب برداشته نمی شود  ،خسته شدم

 باقی خواهد ماند. 
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 رساندن به گروه های مختلف حتی عبد و کودک نیز واجب است. -6

 مل:  أنکته قابل ت 

 :مطالعه بفرمائید راجع به این عبارت

ُهم ِبإحسان  »
َ
ی الّتاِبعیَن ل

َ
ی الُمهاِجریَن َو األنصاِر َو َعل

َ
َرَض طاَعَتُه َعل

َ
 «ف

 بعد در ادامه خطبه غدیر حضرت صلی اهلل علیه و آله و سلم می فرمایند:  

غیرِ » ی الَعَجِمِیّ َو الَعَرِبِیّ َوالُحِرّ َو الَمملوِك َو الَصّ
َ
 «َو َعل

عته ال من از شما مهندسین آینده این است، به من بگویید این عبارت صغیر در بحث فرض طا ؤما به کبیر و ما قبل آن کاری نداریم. س

و قبول والیت حتی برای صغیر هست، چرا اینجا صغیر در کنار کبیر قرار گرفته؟ و حال آن که در مسائل   و اطاعت از امیرالمؤمنین

هیچ وقت صبی و صغیر مورد خطاب شارع مقدس ما نیست. پس اینجا چگونه است؟ چه مقوله   ،فقهی ما بحث تکالیف کامال واضح است

شخصیتی که آنچه که حضرت باری   س نبی مکرم اسالم، خطیب اعظم غدیر، اشرف االنبیاء و المرسلینای است که خود شارع مقد

 .  «فرض طاعته»تعالی دارد، به او عطا کرده است و او آمده است بر منبر غدیر قرار گرفته، صغیر را مخاطب قرار داده در بحث 

ِقَیاَمةِ »وقتی که پدر خانواده باید برای فرزند بیان کند    ؛ به این جهت است عزیزان بزرگوار
ْ
ی َیْوِم ال

َ
َد ِإل

َ
َول

ْ
َواِلُد ال

ْ
َغاِئَب َو ال

ْ
َحاِضُر ال

ْ
ِغ ال

ّ
ُیَبِل

ْ
ل

َ
 « ف

َد »این  
َ
َول

ْ
َواِلُد ال

ْ
رزند محقق بار تبلیغ به دوش او است. به چه کسی باید بگوید؟ به فرزندش. چه موقع گفتن پدر بر ف  ،پدری باید باشد   «ال

َواِلُد »دهد، پس باید اینها با هم باشد،  گوش  می شود؟ وقتی وجوب و اهمیتی باید باشد برای این بچه که به پدر  
ْ
َغاِئَب َو ال

ْ
َحاِضُر ال

ْ
ِغ ال

ّ
ُیَبِل

ْ
ل

َ
ف

َد 
َ
َول

ْ
ابالغ را برسانید. صغیر این    ،پدران باید به فرزندان بگویند. یعنی حتی به فرزند صغیر خود هم موظف هستی در هر سنی هست  «ال

پس بفرمایید پدرها باید برای چه کسی بگویند؟ این خودش می شود تناقض، پس این جا به این معنا است که خود    ،اگر مستثنی شود

 تبلیغ غدیر برای ایشان وجوب دارد. ، بچه ها حتی صغیر باشند

شب    ببینند و سیدالشهدا  و حضرت معصومه  ا امام رضاخدا قسمتتان کند و این نشستن هایتان ر  ، روز اربعین همه شما رفتید

از سمت راست عرش نظری کنند به این جلسه و   عنایت کنند به تمام شما و هرکس صدای ما را می شنود، سید الشهدا  ،جمعه است

حاال متوجه شدم دیدید  !به هرکس زیارت اربعین بدهند، ان شاءاهلل. آن وقت این مطلبی که می گویم آنجا یادتان بیافتد و بگویید عجب

ن است که دختر های دو ساله، یک بچه ها روز اربعین یکی از کارهایی که فوق العاده اثر تبلیغی دارد و خودم اشکم در آمده درمسیر، ای

یک جعبه دستمال کاغذی  ،ساله، سه ساله، حتی بعضی وقت ها دیدم شش ماهه روی شانه پدر نشسته یا نشسته کف خیابان روی خاک

ا است؟  به چه معن .شما دارید رد می شوید، شما به من بگویید این صغیر دارد چکار می کند؟ پذیرایی می کند  لیوان آب گرفته و یا یک

تا به حال خیلی دیده ایم اما    .و شعائر حسینی شود  به معنای تعظیم شعائر حسینی است، یعنی یک طفل توانست مُبلغ سیدالشهدا

متوجه این موضوع با این شکل که حاال عرض می کنم، نشده ایم. در تبیین شرح این قسمت از فراز خطبه غدیر، حاال فکرمان بر می  
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برگردیم امروز بچه ها کف خیابان در مسیر   .یعنی صغیر کاری از دستش برای تبلیغ بر می آید  ،جا صغیر آمده استعجب اگر این   .گردد

لذا ببینید آیا کاری از صغیر بر می آید؟ نمی خواهم مثال بزنم و تشبیه بگویم و العیاذ بااهلل    .اربعین این ها کار خاص جدیدی نکردند

مکتب حسینی   را با کسی دیگری مقایسه کنم، اما نگاه کنید خود حضرت سیدالشهدا  دالشهداو فرزندان سی  بخواهم علی اصغر

را باور کنید به شمشیر   امام حسین  . را به این طفل می شناسند  ماهه است، امروز در دنیا امام حسین  6اش زیر بیرق همین طفل  

اگر بر قلوب عالم    در دنیا نمی شناسند، سیدالشهدا  را به لباس رزم امام حسین  نمی شناسند، امام حسین  حضرت ابوالفضل

 نفوذ کرده است، بدانید از این طفل کاری بر آمد است. 

لذا چند تا از این طفل بچه ها و خردسال ها بین ما هستند؟ پدری که باید به بچه هایت بگویی، آفرین. پسری هم باشد، دختری هم   

پسر بگوید چشم و بلند شود بیاید که چکار باید    ، گوش دهند. پدر بگوید بلند شو برویمبه پدر  ظف هستند  ؤخانواده هم م  باشد، بچه های

همان کارهایی که در اربعین دیدیم، در روضه های امام  .بلند شو بیا   . بکنم؟ پسرم بر تو تبلیغ غدیر الزم است ها، نگویی االن طفل هستم

 ید برای تبلیغ غدیر انجام دهند. بچه ها با . دیدیم حسین

 واجب است از دیگران کمک بگیریم. ،برای تبلیغ غدیر در صورت لزوم -7

حدیقة الشیعة مقدس بعضی وقتها روضه هایش را در فاطمیه شنیده ایم، چه روضه هایی شنیده ایم؟ دقت کنید عرض می کنم، این  

شما هم گوش کردید، گریه هایش را کردید، دلتان برای غربت حضرت    . ، کتب متعددی نوشته اندحق الیقین عالمه مجلسی،  اردبیلی

کسانی که پای منبر غدیر    ، چه اتفاقی افتاده؟ بله ما شنیده ایم وقتی غصب خالفت کردند  ؟ سوخته، چه شده  و امیرالمؤمنین  زهرا

، حضرت فرمودند: یار    غصب شد، حضرتش ماند بر توصیه پیامبر  بیعت کردند، بیعت شکستند حق امیر ما موالی ما امیرالمؤمنین

برای من   واال سکوت کن. حضرت باید یارگیری کنند. خود فعل امیرالمؤمنین  .دست به قبضه شمشیر دست ببر  ، پیدا کردی به تعداد

این ها    ،بهتر از این حجت؟ ما کجای کار هستیم در بحث تبلیغ غدیر؟ در مهندسی تبلیغ غدیر شاخص ها   . و شما در غدیر حجت باشد

حضرتش با شکستگی پهلو، بلند شوند  ،ضعف داردبا آن جراحات که  ،در بحث آن اتفاق  چرا باید حضرت زهرا  .است که فراموش شده

اگر گفتند   . من در می زنم  می فرمایند یا امیرالمؤمنین روی استری بنشینند و حرکت کنند؟ دیدند در می زنند، بعد حضرت زهرا

 چون در را به روی تو باز نمی کنند.  .من جواب می دهم  ،چه کسی پشت در است

درسته؟ من   .در را باز کردند و جواب دادند  شاید به حرمت دختر پیغمبر  .منِ زهرا جواب می دهم  ؛شیعه باید بمیرد برای این جمله

ل شده زن و بچه بر استر سوار شد، تا به حا اگرحضرت زهرا :این است ،الم از شما که اینجا نشستید و هرکس صدای مرا می شنودؤس

بلند شوید بیایید کمک    .بگو خانم تو در بزن بگو غدیر مظلوم است  ،جاهایی که اقوام نسبتی با خانمت دارند   ، ات را سوار ماشین کنی

% شیعه ها این کار را نمی کنند. اگر گریه کردی، سوختی، سوز غدیری پیدا ٩٩کنید! رفتید؟ به خدا نکردید. قسم می خورم نکردید،  

  ، هر چه تو باید سخن بگویی  .در بزن  ، آن طرف برو  ،یعنی خودت هم بلند شو با ماشینت دویست کیلومتر، صد کیلومتر این طرف  .کن
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ْوًزا  »تو حرف بزن، تو کمک بگیر، اگر دلت سوخت که    . می توانی بلیط خرج کنید، به تو محل می گذارند

َ
وَز ف

ُ
ف

َ
أ
َ
ْیَتِني ُكْنُت َمَعُهْم ف

َ
َیا ل

ای کاش همراه شما بودم، می آمدم کمک شما    کاش کربال بودم، یا امیرالمؤمنین  همینطور که نمی شود آدم آرزو کند. خدایا   « َعِظیًما

 گذاشتم همسرتان کتک بخورد، این ها که همه اش حرف شد؟ یک جایی باید به میدان بیاییم.  می کردم، نمی

این وجوب به گردن  . از آنها کمک بگیرید ، شما بروید در خانه رفقایتان را بزنید و زنگ بزنید برای تبلیغ غدیر درصورت لزوم واجب است 

 شما است و برداشته نمی شود. 

خصوصا هرچه   .می دانید چقدر سخت است  ،شاید در این دوره دو دهه، شما کار فرهنگی کردید   .برای خودم خیلی سخت شد  یک بار  لذا 

گفتیم آخر به ما چه؟ ما چرا شخصیت مان را خورد کنیم؟ آن   .دادشاید پنج بار تلفن جواب نمی  ،یمجلوتر برویم، به شخصی می گفت

خوب دقت کنید! فرمودند شما    ؛بزرگی به من جواب داد  . آنها مهندسی شده و عالمانه عرض می کنند  .وقت به یک بزرگی عرض کردم 

اگر امروز جواب نداد، فردا جواب نداد، شاید اینهایی که می روید   .بگیرید  از آن ها کمک برای امیرالمؤمنین  .با لحن زیبا بگویید  .بگویید

بعد بیرون می   .هم آنها اشک می ریزند   ، هم من اشک می ریزم ،با توجه، ادب می کنید، من بعضی وقت ها حرف می زنم با بعضی از رفقا

اگر فردا، سال آینده، پنج سال آینده دیگر هم به تو جواب نداد تا   ! بعد ایشان فرمودند نگران نباشی ها  . آیم یا آنها از دفتر بیرون می روند 

یک روزی به فکر می افتد، حاال انگار حال پیدا کردم برای غدیر    .اثر خودت را بگذار  ،چند سال؟ یعنی تو بگو  .بیست سال صبر داشته باش

اقوامش، رفقا فالن روز گفته ما یک کاری برای غدیر می    گوید چکار کنم؟ یادش می افتد یکی ازکار کنم تا که این اتفاق می افتد، می  

 نمی خواهی کمکمان کنی؟ گوشی را بر می دارد و زنگ می زند.   .کنیم

آقا کمک    .هی نگویید بودجه نیست  . دقت کنید  در مهندسی اقتصاد  ، یکی از شیوه هایی که شما بزرگواران را به سمت این مطلب می برد

 . خودشان به میدان آمدند  ،وقتی هیچکس کمکشان نمی کرد   .است  نمی کنند، من این حرف را اصال قبول ندارم. سیره حضرت زهرا

خب حاال چه اتفاقی می افتد؟    .کتک خوردند، گفتند، خطبه خواندند  ، حرف زدند  « انسیت یوم غدیر خم»بلند شدند آمدند جلو، پشت در  

با گفتن این که رفیقت می گوید  .لذا دقت کنید  .فعل ایشان برای ما حجت است .پس به خاطر این که نیرو نبود؟ نه! این ها حجت است

شین مهندسی شده،  بنا نیست ناامید شوم. بن  ، نیرو می خواهدخیلی  کار    با گفتن این که آقا .  بنده قرار نیست ناامید شوم  ،بازار خراب است

 دو مرتبه و بیشتر. .صبر داشته باش .بگو این را ببین، تلفن بزن .دعوت کن .تمام برنامه ها را بریز

اگر تو عاشق یک دختر شدی،   ؛ال دارم از آنهایی که هنوز ازدواج نکرده اند، خدا وکیلی به قول ما شیعه ها، حضرت عباسیؤمن یک س

خودت و خانواده ات اگر رفتی یک بار به    ،تو به من بگو  .پدر و مادرش هم شایسته است  .منه استؤخیلی هم م  .دختر محجبه ای است

نروی در  آنها به شما گفتند نه، باور کن این بی انصافی است که دفعه دوم .خواستگاری آمدیم ،این ها گفتی ما دختر شما را می خواهیم

برو تا ان شاءاهلل خدا کمکت کند به خواسته ات برسی. تو چرا برای    ، دفعه سوم نروی در بزنی. وقتی می بینی مورد خوب هست  ، بزنی

 غدیر اینطور نیستی؟
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 در تبلیغ غدیر کسی معاف نیست! -8

در تبلیغ غدیر هیچکس معاف    :این است  ،استخوان ما فرو رودمحکم پیچ و مهره شود، در گوشت و پوست و  در ذهن ما  مسئله ای که باید  

قصه این را   خدا همه گذشتگان را بیامرزد. یکی از دوستان می فرمودند که  . نیست. شخصی می گفت ما رفتیم از قبرستانی عبور کردیم

.  شعری راجع به این گفته  .من رفته باشدشاید از ذهن  ،می گفت از شهری اگر اشتباه نکنم یکی از شعرا، اسم نمی آورم  .دیدم هم خودم

دیدم روی این قبرها نوشته شده    .رسیدم به ورودی قبرستان  ،بگویید. من رفتم از شهری رد شدم  ،حاال شما اگر اسم شاعر را می دانید

: این طرف و آن دو سال، پنج سال، هفت سال، خیلی کم نوشته پانزده سال، بیست سال، روی سنگ یک نفر نوشته بودند هشتاد. گفت

حاال در عالم شعر می گوید من به این فکر فرو رفتم که حتما یا زلزله ای، سیلی،    . خیلی برایم پرسش شد که چه اتفاقی افتاده  . طرف رفتم

رودی یک بزرگی که در و  آمدم جلو در فکر بودم تا رسیدم به  .خیلی ناراحت شدم  .آمده یا یک بیماری که همه کودکان و اطفال را گرفته

اموات این محله   . قبرستان را زیارت کردم  ، گفتم آقا اخیرا اینجا چه خبر شده؟ گفت چه شده؟ گفت هیچی من رفتم در ورودی  .شهر بود

اینجا از مناطقی است که عالم و   .هیچ اتفاقی نیفتاده .گفت: نگران نباش .تبسمی کرد .نگاه کردم سن ها را دو، سه، پنج، هفت یا شهر را.

اینجا اساس را بر این گذاشتند که هرکس که از اول عمرش تا آخر زمانی  د از در و دیوارش بیرون می آیند. گفتم چطور؟ گفت:  دانشمن

همان سال را می نویسند و می گویند آن موقع که درس نخواندی، عمرت   روی سنگ قبرش  ،به اندازه سالی که درس خوانده  عمرش

 یعنی کسی که نوشتند دو ساله، یعنی دو سال درس خوانده.  . دیگر فایده ای ندارد

اما می شود که در ذهن یک مقدار مرور کنیم روی سنگ قبر ما بنویسند    .، شاید اصال امکانش نیستشده بودواقعا طراحی    .خوب بود 

چه نخواندی، چکار   ،اندیننویسند چند سال چه خو  .نفس زدی؟ همینطور بنویسند  در طول عمرت چند سال برای امیرالمؤمنین

، چند سال اشک ریختی؟ چند سال حرص و والی امیرالمؤمنین  نه آقا برای امیرالمؤمنین  .فالن کردی  ، کردی، مدرسه ساختی

؟ آن تعداد سال را روی سنگ قبرها می خوردی؟ التهاب تو را گرفت؟ ناراحت شدی؟ حرف شنیدی؟ بدهکار شدی برای امیرالمؤمنین

َتهُ »نید درسته ندای  ببی .نوشتند
َ
ْغَت ِرَسال

َّ
َما َبل

َ
َها  »است، بنا نیست این آیه برای کسی دیگری باشد که  برای خود شخص پیغمبر «ف ُیّ

َ
َیا أ

 
ُ

ُسول َتهُ »است، من و شما نیست اما این    مخاطبش رسول«  الَرّ
َ
ْغَت ِرَسال

َّ
َما َبل

َ
اگر نگویی، اگر این تبلیغ   کرد؟ پیغمبر  توانمی  چکار  را  «  ف

 هیچ است.    ،را معرفی نکنی را نگویی، اگر علی

اگر برای   ، فعلی ما  کند. نگاهی بکنید هرکسی در این جامعه  خدمت می  خدا خیر بدهد به شما و هر کسی که در باب امیرالمؤمنین

  خط بطالن به آن می   ،کند  بدانید که هر کاری می  ،کند  کاری نمی  و والی امیرالمؤمنین  و غدیر امیرالمؤمنین  امیرالمؤمنین

نوجوان   ،طفلی بودید   ،این موارد فرع بود. جوان ها به خدا روزی به عکس های خود که نگاه کنید   ،گویند ما آن را می خواستیم  کشند. می

بنا بوده این زیبایی    .تمام شود  ،بنا نبوده شما به این جا برسید  .قوی شدید  ،خیلی رشید شدید   . بعد حاال خوشگل و زیبا شدید  . شدید

به خاطر همین بوده. ایده آل کار تو، تکامل کار تو    .کنید  بنا بوده قوت خود را خرج امیرالمؤمنین  .کنید  خود را خرج امیرالمؤمنین

وِّ َعلی ِخدَمِتَک َجوارحی»همین بوده  
َ
عالم شوم، مرجع تقلید شوم،   .بالندگی پیدا کنم  .یعنی خدایا مرا برسان به جایی که رشد کنم  «ق
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 1قسمت  – 23جلسه  –مهندسی تبلیغ غدیر 

 
کنم.   شدی که چه بشود؟ که خودم را خرج امیرالمؤمنین  ،شدی  ،بزرگ شهر شوم، صاحب قلم شوم، صاحب امضاء شوم، خب شدی

که دکتر و پزشک و دندانپزشک شوم که بتوانم با آن حال   کنم  که مهندس راه و ساختمان شوم که بعد خودم را خرج امیرالمؤمنین

 کنم. خودم و قدرت خودم، آبروی خودم را خرج امیرالمؤمنین

دانم باید چه کرد. کسی بگوید من اصالً کار ندارم به این مباحث. در تبلیغ غدیر کسی مستثنی    نمی  ،حاال یک کسی بگوید ما نیستیم

ها روی صندلی   هفته است ساعت  6لیغ غدیر را انجام دهند و شما با حضور خود ثابت کردید. االن  برای همه وجوب هست که تب .نیست

ها، امتحان، کار کردن، مطالعه، نشستن، حضور   جزوه نویسی، ادامه دادن پروژه  .نشستید. تکالیف سختی گذاشته شد و انصافاً سخت است

 می ایستیم. لذا شما الگو هستید برای همه کسانی که در عرصه   یرق امیرالمؤمنینگفتید پای ب  .شرایط سخت را پذیرفتید  و غیاب، همه

  .استاد حوزه داریم، دانشجو داریم  کنند. ما دکترا داریم در کالس، فوق لیسانس داریم، مهندس داریم، فاضل داریم، طلبه  علم کار می 

این یعنی وفاداری به   .بایستند ین افراد آمدند پای بیرق امیرالمؤمنین ا .کسانی که شاید به لحاظ جایگاه در جامعه جایگاه خوبی دارند

 . امیرالمؤمنین

 .  جلسه آینده ان شاءاهلل بحث را دنبال خواهیم کرد با عنوان دومین انگیزه مهندسی تبلیغ غدیر در بحث امر به معروف و نهی از منکر

 والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته 

 محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم صل علی 


