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اهلل الرحمن الرحیم. الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد)ص(  بسم

)صلوات حضار( و آله الطیبین الطاهرین المعصومین ال سیما بقیة اهلل فی األرضین. روحی و ارواح العالمین له الفداه. 

 الدین.  و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم

 (28ـ  25)طه / « یَفْقَهُوا قَوْلی*  وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانی* أَمْري  وَ یَسِّرْ لی* صَدْري  رَبِّ اشْرَحْ لی»

اگر موضوع خانواده موضوع بسیار مهمی است چرا ما در منابع و متون دینی خودمان به صورت برجسته این 

به آن پرداخته  آن،منابع دینی ما به صورت برجسته مفهوم خانواده و اهمیت  بینیم. و همین که درعنوان را نمی

پذیري شدید جامعه نسبت به ها شده، درباره خانواده و موجب آسیبنشده موجب غفلت فزاینده مؤمنین و مذهبی

است، وقتی که  فهمیم از معارف دینی که خانواده علی القاعده مهممان میمسأله خانواده. ما به طور اجمال همه

شود. وقتی سعادت و احترام به والدین بعد از توحید و عرض ارادت بندگی به پروردگار عالم در قرآن توصیه می

ترین تکالیف را ها در گرو دعا و نفرین پدر و مادر است. وقتی زن و شوهر نسبت به همدیگر سنگینشقاوت بچه

شهید هم بشود ظاهراً فشار قبر دارد و اگر خانمی شوهر خودش را کنند. اگر آقایی خانمش را اذیت بکند پیدا می

شود. ما خانواده را اجماالً از بین اذیت بکند و طبیعتاً اذیتی باشد که از او دلجویی نکند، عبادات او قبول نمی

وز ما فهمیم که موضوع مهمی باید باشد. ولی به طور خاص مفهوم خانواده این جوري که امردستورات دینی می

بینیم. این موضوع در متون دینی بینیم یا مورد تأکید رهبري عزیز انقالب میحتی موضوع این همایش داریم می

شود یک پذیري ما که زیاد میبرجسته نیست. وقتی به صورت خاص این موضوع برجسته نشد، جداي از آسیب

ها هم به این سادگی پیدا در بین بچه مذهبی افتد و آن این است که رشد در موضوع خانوادهاتفاق دیگر هم می

گویند خب هست دیگه، خانواده هست دیگه، آن نکات پراکنده هم که شنیدیم همه وجود دارد. علتش شود. مینمی

گرایی افراطی در صدر اسالم این است در صدر اسالم، جامعه به شدت قوامش به خانواده بود و حتی خانواده

شد باید خودش را از تحت تأثیر د، کسی مسلمان میکَنشد باید از خانواده مین میوجود داشت. کسی مسلما

اي بود که خانواده در آن داد. لذا آن زمانی که طبیعت زندگی مردم و سبک رایج به گونهخانواده بودن نجات می

اهی از اوقات جدا شدن زد، نیازي نبود مفهوم خانواده را به صورت خاص برجسته بکنند. بلکه گحرف اول را می

اش او را ترک شد حتی خانوادهاز خانواده عالمت ایمان و معنویت بود مثل صدر اسالم که اگر کسی مسلمان می
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ها این وضعیت ادامه داشته یعنی بحث یکی دو سال صدر کرد. بعد تا سالکردند و او باید خانواده را ترک میمی

سال وضعیت همین جور بوده. ما االن در  1300شت سر گذاشتیم شاید سالی که پ 1400ها، اسالم نبود. قرن

کند. حاال ذاتاً خانواده موضوع مهمی اي موضوع خانواده اهمیت پیدا میشرایط خاصی قرار گرفتیم که یک دفعه

بد یک جر به الفاظ نداشته باشیم، اگر اخباري مسلک نباشیم که آقا إال و الهست یا نه؟ اگر تفکر کنیم، اگر تح

سوره در قرآن پیدا کن سوره خانواده باشد تا من بفهمم خانواده مهم است. اگر این جوري برخورد نکنیم، بلکه با 

کنم شما خودتان تحلیل و تدبر برخورد کنیم خانواده در دین خیلی مهم است. من دالیل اهمیت آن را عرض نمی

تان هست. هاي فراوان شما توي ذهندم کافی است. نمونهدانید یکی دو نمونه مثالی که عرض کرعلی القاعده می

نوایی خورند، همزنند، چایی مینشینند گپ میآید شب پیش خانواده.. توي خانه با خانمش میآن آقایی که می

ها دیگر جزو روایاتی است که خیلی کنند با همدیگر این ثوابش از اعتکاف در مسجد النبی باالتر است. اینمی

یا دیگر روایاتی که در باب  وگوي اعضاي خانواده با همدیگر چه قدر اهمیت دارد.فتدهد که گنشان میروشن 

تربیت فرزند هست، حقوق والدین که به جاي خودش محفوظ و مسائلی از این دست. یا در ارتباط با محبت اهل 

بیت دارید بروید براي حبت به اهلتان مبیت عصمت و طهارت، نقش خانواده این قدر باالست که فرمود هر کدام

خدا را شکرگزاري کنید. یعنی خانواده درستی دارید. کاردرست هستند خانواده  «غیب الوالدة»باالترین نعمت یعنی 

بیت باید به آن شما، اصالت خانوادگی و سالمت نسل یکی از حقایق بسیار مهمی است که براي هر محب اهل

کنیم شما رخ داده. پس خانواده هم اهمیتش به صورت پراکنده، وقتی نگاه می مژده داد که این حقیقت براي

بندي کردیم در یک کلمه خانواده او را. هم تا حاال خانواده این قدر در معرض خطر نبوده باالست. االن ما جمع

یت خانواده تدوین هایی براي تقوکه صدها جلد کتاب علما در باب اهمیت خانواده بنویسند، و ترفندها و تاکتیک

کنند. اخیراً دشمنان ما متوجه شدند بخواهند این ایمان و معنویت جاري در جامعه ما را به آن حمله کنند باید از 

بینی شده، در خانواده شروع کنند و ابزار کافی هم براي زدن خانواده دارند. این وضعیت هم در روایات پیش

کنم، اش را من عرض میهاي مختلف ذکر شده. یکین خانواده به صورتروایات در عالئم آخر الزمان متالشی شد

شوند. خب دیگه این وضعیت چی را به ها شبیه مردها میشوند، زنها میاش این است که مردها شبیه زنیکی

ض توانند با هم زندگی کنند خیلی ساده است. یکی دیگرش را هم بخواهم عرآورد؟ این دو تا دیگه نمیوجود می
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شود هاي محور خانواده یعنی زن در جامعه که طبیعتاً معلوم است که آثارش چه میکنم بحث تبرّج و انواع جلوه

آید و االن در جامعه جهانی به وجود آمده شده ابزار سلطه. لذا ما اصالت خانواده و این شرایطی که به وجود می

یم خبردار بشویم، و از آن طرف اهمیتی که االن پیدا کرده به توانتردید با کمی تأمل میرا و اهمیتش را در دین بی

شویم. هم در صورت خاص که به این تکلیف الهی، به این ارزش بسیار محوري بپردازیم آن را هم متوجه می

بینیم که خانواده را دارند مان داریم میخورد، هم به چشمروایات آمده، آخر الزمان این قدر خانواده لطمه می

زنند. به این جا که رسیدیم شرایطی را ما داریم که باید به این شرایط نگاه کنیم و نسبت به آن شرایط شروع می

هاي ما نسبت به خانواده اعتناي الزم را ندارند. دلیلش چیه؟ یک؛ زدایی کردن. بنده عرض کردم مذهبیکنیم غفلت

هاي اجتماعی مثل طالق در افراد مذهبی و هیأتی هم ها، سه؛ آسیبکم فرزندآوري، دو؛ دیر ازدواج کردن جوان

ها و متدینین، جامعه ما این قدر اهل معنویت دهد. چهار؛ با توجه به این که جامعه ما غیر از حاال مذهبیرخ می

 را ببینید چه خبر است؟ زائران جمکران را ببینید، زائران عتبات را ببینید، والیی است، زائران حرم امام رضا)ع(

ها در ایام محرم و عاشورا را ببینید. این مقدار آسیب اجتماعی در خانواده با این اصالً زائران را نه، عرض ارادت

شود ما مقدار معنویت والیی که در جامعه ما جاري است، حتی توي غیر متدینین، این تناسب ندارد. معلوم می

ها هم دریافت م درست جا بیندازیم. خود بچه مذهبیپیام معنویت والیی که تحکیم خانواده است را نتوانستی

نکردند پیام الزم را. معموالً خیلی از اوقات، براي تأخیر ازدواج باید رفت سراغ پسرها. شاید هفتاد درصد عامل 

پسرها اگر با تأخیر ازدواج کردند غالباً به  ؛پسرها باشند، یک اصل ساده را من به شما بگویم ،تأخیر در ازدواج

یا پسر را لوس بار آورده و زیادي به او  ،سلطه داردبر پسر است. یا مادر توي خانه شان اطر بدرفتاري مادرانخ

اي یا موجود مستقلی نیست یا مردانگی کند. پسر در چنین خانوادهیا مادر با پدر بد برخورد می ،کندمحبت می

رد جلوي چشمش است بابا و مامانش تن به ازدواج خودش را نیافته از نظر روحی، یا تجربه تلخی از همسري دا

مورد پدران هاي بیگیريدهد به این سادگی. اگر دختران عامل تأخیر ازدواج باشند باز غالباً ناشی از سختنمی

توانید شروع کنید به فعالیت کردن. تمام ارکان دولت نه دولت به معناي و مادران. شما درباره تعجیل در ازدواج می

دولت به معناي دولت نه مجلس، همه دست به دست همدیگر دادند، ساختارهاي حقوقی،  دولت یا آن دولت، نه این

ها دست به دست هم دادند ازدواج توي این مملکت ساختار نظام آموزش پرورشی، نظام آموزش عالی همه این
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دارد. ازدواج باید زودتر صورت  دیر هم آسیب دارد، دیر هم آفت رت بگیرد و البته دیر هم غلط است،دیر صو

یا حسین  ها با یکشود جز شما هیأتیاج میساالري که موجب تأخیر در ازدوبگیرد، خب واقعاً از پس این دیوان

خواهم االن وارد پیشنهادها بشوم، اصالً هاي مختلف، من نمیبه بخشآید. برنمی يکه به میدان بزنید کس دیگر

سالگی ازدواج کند،  16سالگی نه،  18ولی دختري بخواهد سن  . مملکت اسالمی استشود راه حل ارائه دادنمی

افت اجتماعی برایش  کنند، اینسته، از دبیرستان اخراجش میرشیده است، خانواده خودش راضی، جوان شای

ادشان است. باید برود شبانه درس بخواند، شبانه پیش چه کسانی درس بخواند؟ پیش کسانی که این قدر استعد

ساله آینده هم شما بتوانید نمایندگانی  50دانم طی اند روزانه ادامه بدهند. من بعید نمیپایین بوده نتوانسته بعضاً 

هاي مزخرف را تغییر بدهند. عوامل زیاد دیگري هم وجود نامهانتخاب بکنید که بروند توي مجلس این جور آیین

  .انگاري کنندخواهند جرمد. میکننترش هم میدارد، تازه االن دارند سخت

 ـ ؟؟؟

کنند ست دیگه، دختر ما همین چند وقت پیش ازدواج کرد. قانونی است که اجرایش نمیهنه خب همین االن 

بعضاً. بله ولی این تغییر نکرده، من باالخره بچه خودم بود که ازدواج کرده توي این سن، و پنهان کن که اخراجت 

گر جنایت فرمایید این نیست قبول دارید که باید پنهان کند. مگر جرم انجام داده؟ ممی نکنند. االن خود شما هم

 کثراً خوابگاه متأهلین دارند؟ نه،اش است. دانشجوها ااین چه حرفی است. این یک نمونه کرده که باید پنهان کند؟

شوند، معموالً به آیند طلبه مییپلم میها بعد از دفعالً دانشجو هستی. طلبه ،کندتحمیل میازدواج دیررس را این 

شود که تا لمعه و اصول ازدواج نکنید. بابا این تا لمعه و اصول ازدواج نکنید مال زمانی بود که به ها گفته میآن

کرد به خواندن. یعنی لمعه و اصول رفت ضرب ضربا شروع میدبستان، کالس اول می برودجاي این که کالس اول 

اش را قبل از دیپلم خوانده بود. این فرهنگ جاري جامعه است، من ، رسائل و مکاسب و کفایهکه چه عرض کنم

برند توي مجلس، زیر کنند. حاال اخیراً که قانون دارند میکدام قسمتش را به شما نشان دهم، همه دارند تالش می

بدهد یا اجازه بدهد این استثنا  نجاتآن مجرم را سال ازدواج جرم است مگر این که دادگاه بخواهد مثالً  18

توانند بکنند توي این فضا؟ این یک ضربه به خانواده است، تأخیر در ها چه کار میصورت بگیرد. خب هیأت

رود باال، هر چه دیرتر ازدواج بکنند شان از همدیگر میازدواج. چه جوري ضربه به خانواده است؟ زوجین توقع
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سالگی، ازدواج  50، 40اج بکنند که دیگر حال دعوا کردن نداشته باشند، مثالً حدود یا باید بگذارند خیلی دیر ازدو

فهمم یا باید مثالً همین وضعی که توي غرب پدید آن را من نمی دانم دیگه براي چی؟بکنند براي این که.. نمی

صاص بدهم که آقا جهت اختم را به این موضوع از این اخواهم به درد دل بپردازم و اکثر بحثآمده، خب من نمی

 هایی هست. و یا این که واي که چه موانعی ما داریم و چه آسیب این قصه مهم است

هاي مذهبی با یک یا علی، یا با یک یا حسین، تواند انجام بدهد جز محیطخیلی از کارها را واقعاً کسی نمی

وع خانواده. در موضوع خانواده چه جوري توانند شروع بکنند به تغییر دادن سبک زندگی به ویژه در موضمی

 ...فهرستی از این مسائل را خدمت شما عرض کنم. شما اجماالً قبول دارید که ؟توانند کمک بکنندها میهیأت

کارهاي عملی برویم. خواهم بگذرم سراغ راهاالن من دو تا مقدمه مختصر گفتم، از این دو تا مقدمه مختصر می

شود نه دو سؤال. شما قبول دارید که خانواده ال این دو تا مقدمه چندین سؤال را موجب میشما قبول دارید که حا

یا یک روایتی که بگوید خانواده  وره به نام خانواده نداشته باشیمدر اسالم مهم است؟ اگر چه ممکن است ما یک س

دهی خانواده هم دیگر قرار می در اسالم مهم است به طور مشخص ولی آن اجزاء دستورات دینی را وقتی که کنار

کند. بعد شما قبول دارید که االن دشمنان ما، جبهه نبرد را، آتش اهمیت پیدا میخانواده است، خیلی مهم در اسالم 

زنند؟ شما قبول دارید که در جامعه ما هاي مختلف به خانواده ضربه میرا بر سر خانواده گشودند و دارند به شیوه

 براي تخریب سبک زندگی در بخش خانواده رسمی و قانونی است بعضاً؟  ،فرهنگی دشمنپذیرش این تهاجم 

 ـ بله. 

. بعضی از قوانین مربوط ..ه کرده گفته که آقا من این قانونیک کمی شل بله گفتید. نماینده مجلس داریم مصاحب

بدهد. به این زن خودش را  راییباید نصف داطالق بدهد به خانواده که این آقا اگر خواست طالق بگیرد، زنش را 

گوید من این قانون را از فرانسه و لندن پیدا کردم. بعد خیلی درست است؟ و قوانین.. چند تا قانون شبیه به این. می

وگو کردم با شوراي نگهبان تا با یک ذره تغییر آن را پذیرفت و تالش کردم تا مجلس تصویب کرد، خیلی گفت

رب ببینید همین جور قوانین چه قدر موجب کم شدن  ازدواج شده. مگر دیوانه است کسی اجرا کرد. بروید توي غ

جلس حاضر است بیاید و ها را چه کسی، کدام مایناي برود ازدواج بکند. با وجود چنین قوانین ضد خانواده

ترین ه توي آن. بزرگگوید من از فرانسه یاد گرفتم، فرانسه مزمحل شد خانوادخودش رسماً دارد می جبران بکند؟
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آوري دیده را می داري قوانین این کشورهاي آسیبتظاهرات فرانسه پارسال به نفع خانواده بود، آن وقت تو برمی

بعد آن  و آن، تا این را به تصویب رساندي،کنی به زور شیره مالیدي سر این براي ما. بعد خیلی هم افتخار می

همچین همراه ما نیستند براي این که خانواده تقویت بشود. شما باید هیأتی  شود. ساختارهاها هم پاک نمیشیره

غیر از این که حاال طالق این  ها را بگویم،انواده در بچه مذهبیهاي خخواهم آسیبکار کنید بروید جلو. من می

ري با شما جا هم هست، حداقلش دیر ازدواج کردن است، حداقلش کم فرزندآوري است. خدا دیگر باید چه جو

بهتر. خب  دار نشوند، خب الحمدهلل،نین به این رسیدند بچهها حرف بزند، به چه زبانی؟ که آقا غیرمتدیبچه مذهبی

خواهید چرا کمتر می کنید، کنیز حضرت زهرازن چرا کمتر تربیت میسینه شوند؟دار میها چرا کم بچهمذهبی

هاي تهاجم ه شما از این خانواده چه بدي دیدید؟ بگذار آسیبن تربیت بکنید؟ چه بدي دیدي از این خانواده؟

 ، مثالً زنمفرهنگی غرب به اهلش بخورد، شما چرا؟ پس ببینید یک وقتی هست یک حرفی را من این جا دارم می

گویید آقا غیر هیأت اردوهاي جهادي بیایید اردوهاي جهادي را کار کنید. بعد شما می هااردوهاي جهادي، هیأت

شود حاال این اختصاصی هیأت نبود. دیگران هم هستند اردوهاي جهادي تعطیل نمی ،کنندا بهتر دارند کار میر

الحسنه درست شده، غیر هیأت هم، توي الحسنه کار کنید، بگویید آقا یک بانک سراسري قرضبگویم آقا قرض

هیأت با ک وقت یک کاري هست زیاد اندازند این زیاد اختصاصی هیأت نیست. یالحسنه راه میمسجد هم قرض

کنیم تقویت نهاد خانواده، ندارد. یک کار عام خوب است. ولی این کاري که ما االن داریم صحبت میآن تناسبی 

هاي شما که مغز اصلی هاي شماست، روضهدرصد روضه 99اي است. چون العادهتناسبش با هیأت تناسب فوق

شان بشوم خوانی فدايهاي خانوادگی است. یک شب اصحاب میروضهست ا هاهاست، رکن اصلی هیأتهیأت

هاي هاي دههخوانند. بقیه شبها همان اصحاب را هم نمیگذاري کنار. تازه خیلیکنی میبندي میشهید را بسته 72

یکم یا هاي خانوادگی است. اصالً این پروژه  دین را یک خانواده به عهده گرفت. السالم علاش روضهمحرم همه

شما تقویت توانید بروید درب خانه اهل بیت بدون در نظر گرفتن مفهوم خانواده. اهل بیت النبوة، اصالً شما نمی

 ،کننده مفهوم خانواده نباشید مسجد تقویت کننده مفهوم خانواده است که هر کسی تکی باید برود درب خانه خدا

ه با موضوع هیأت خیلی باالست و بعد عبور از این باید حواسش به جاي دیگر نباشد. تناسب بحث خانواد

اي که این جا خورد، با آن یا حسین و یا علی که بگویند، با آن عاطفهها میمشکالت درباره خانواده به هیأتی
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پاي روضه، آن بینایی  ،شودبیت جاري میجریان دارد، با آن بصیرت و حکمتی که ما معتقد هستیم در محبین اهل

شود حل کرد. لذا مقام معظم رهبري به ذاکرین آید مشکالت خانواده را این جا میمیقی که به دست میو بینش ع

روضه  اصغر، یکپردازیم. کافی است یک دانه روضه علینمیاین را فرماید به خانواده بپردازید. و ما اهل بیت می

گرم کنیم. اصالً مجردها هم بروند  دیگر دلها را نسبت به همباید تمام خانواده مان برسدحضرت رباب به دست

خوانم ازدواج بکنند. شما چند نفر توي این جلسه، من خودم واهلل راستش این روضه را که براي حضرت رباب می

شان را بلند نکنند اما اگر دیگر خودم نشنیدم کس دیگري بخواند. اگر دوستانی از من شنیدند این روضه را، دست

شان را ببرند باال. ببینید دانند دستازدواج حضرت اباعبداهلل الحسین با حضرت رباب را میدوستان ماجراي 

دیدم بچه بودم کنیم به خدا قسم. بابا من قدیم میخودتان نگاه کنید چهار نفر. یعنی ببینید ما چه کار داریم می

خواند و ما ها روضه میشنبهاقع پنجخوانی خانه مامانم که در وخوان. من توي روضهکردند به روضهسفارش می

دیدیم. من شاید چهار سالم بود، سه سالم بود ها را یاد گرفتیم میها، آن جا روضهبچه بودیم. خانه پدري و این

دادند. یک خواند بعد سفارش روضه میشود. روضه میهایی که یک خاطره در ذهن کسی ثبت میاز اولین لحظه

یک روضه حضرت علی اصغر هم بخوان، بعد روضه سفارش  م براي ما بخوان،ر هروضه امام موسی بن جعف

خوان. بگویید آقا روضه ازدواج دهید به روضهدانم مسئولین هیأت پس چی دارید سفارش میدادند من نمیمی

از شام  حضرت ابا عبداهلل الحسین با رباب را بخوان. ماجرا چی بود؟ امیرالمؤمنین علی)ع( دیدند یک پیرمردي

خواهم مسلمان بشوم چه کار باید بکنم؟ رسول خدا از دنیا رفته، آمده، رفت مسجد النبی صدا زد که آقا من می

بعد مسلمان شد شهادتین را گفتند بگو و خب مسلمان  ،خلیفه دوم بر صدر نشسته، امیرالمؤمنین)ع( هم شاهد است

نین را صدا زد گفت بیایید برویم، رفت دنبال این پیرمرد سدانم، حشدي برو. حضرت توي این پیرمرد چی دید نمی

شناسم. طبیعی بود نشناسد. فرمود من داماد آن پیغمبري هستم که تو گفت نه نمی شناسی؟صدا زد آقا من را می

به او ایمان آوردي. عرض ارادت کرد و خوشحال شد. فرمود این دو تا پسرهاي من هستند، نفرمود پسرهاي من، 

اي که امیرالمؤمنین)ع( داشت. العادههاي پیغمبر هستند، پسرهاي دختر پیغمبر هستند. با ادب فوقتا نوه این دو

آن دختري که  بدهی. چی دید توي پیشانی این مرد؟گفت بله آقا جان. خوشحال شد، فرمود دختر داري به ما 

ر این زن مورد عالقه ابا عبداهلل الحسین اصغر ابا عبداهلل الحسین. این قدگرفت براي حسین شد رباب مادر علی
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یک کمی هنر ذاکرین اي که در آن رباب هست من آن خانه را دوست دارم. فرمود خانهبود که امام حسین می

گیرد هاي جوان، گل میمن متأسفانه هنر ندارم. چه جوري قشنگ به این بپردازند اصالً همه زوج ...داشته باشند

توانیم دخترش گویند برویم ببینیم از کدام پیرمرد میها، پدرها میکنند توي همه خانوادهمی شان، رونقی پیدامحبت

بیایند. مجردها هم مان سراغگویند چه دختري تربیت بکنیم که این جوري را بگیریم براي پسرمان. این طرف می

هاي ما از کنار همه روضهبدهند.  شاید یک ازدواجی سرباالخره کنند یک تفحصی بکنند ها هم شروع میزود این

دانم به طور قاطع آن ازدواجی که براي حضرت قاسم)ع( مطرح است که در شوند. من حتی نمیازدواج رد می

ها شود گفت رد شده است. باالخره بعضیعاشورا آن جا ازدواج کردند رد شده است یا نه؟ به طور قاطع نمی

شود به آن استناد کرد. بله خب جزو د نمیانها چون سندهاي معتبر ذکر نکردهاند خب اینها گفتهاند، بعضیگفته

اي که دانیم. همه مسائل خانوادگی را ما در فاطمیه، در محرم، در هر جلسه روضهچیزهایی است که ما نمی

جز خانواده نیست، ما به پس کنیم. کنیم و ذکر مصیبت میوگو میکنیم و گفتنشینیم دور همدیگر صحبت میمی

این یک دلیل که ما باید بیشتر به خانواده بپردازیم، دلیل اول چی  ؟ا به خانواده بپردازندخانواده نپردازیم پس کج

تواند بزند کنار. موانع بود؟ قدرت احساسات معنوي، قدرت یا حسین و یا علی، قدرتی است که موانع بزرگ را می

کنار بزند. دلیل اول این بود، دلیل تواند این موانع را بزرگ سر تحکیم خانواده در جامعه ما هست، قدرت شما می

اي که هیأتی بودن ها در اثر ریشهدوم این است که اصالً شما کارتان خانوادگی است،  دلیل سوم چیه؟ اکثر هیأتی

خوان شدید؟ من فکر اند. از من بپرسید آقا چی شد شما روضهشان داشته هیأتی شدهشان داشته و خانوادهدر خانه

چاي شیرین خیلی دوست  گی تمام شکل گرفته. ما بچه بودیمگویند شخصیت بچه توي چهار سالمی کنم ببینم،می

ها شنبهگذاشتند چاي شیرین بخوریم. تنقالتی نبود، آن همه تنوع نبود که آن زمان. بعد پنجداشتیم، زیاد به ما نمی

مان هم خیلی کوچک شدیم، جايه میدیگه هیچی دیگه ما کالف ضه زنانه هم بودمن تنها پسر خانواده بودم رو

ساز، هاي قدیمیدانستم کجا باید بروم. یک زیرپله داشتیم این زیرپله آشپزخانه خانه ما بود. از این خانهمن نمی

اند توي خانه. بعد مادر ما آمد از این که این همه خانم آمدهرفتم توي این زیرپله و خوشم هم نمیدیگر باید می

دهم. گفت ببین روضه است عوضش من به تو یک چاي شیرین میتاب نشویم، شلوغ نکنیم، مییبراي این که ب

گرفت و من از چهارشنبه منتظر این روضه یک یا دو چاي شیرین بسته به طوالنی بودن روضه به من تعلق می
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خوان که هنوز شروع گفت نه صبر کن آقا روضهها آمدند دیگه چایی را بده. میخب دیگه خانم مگفتبودم. می

زدم. گذاشت جلوي من، من داشتم به هم میکرد این چایی شیرین را میخوان که شروع مینکرده. بعد آقا روضه

تواند بکند. یک بار توي مهدیه تهران همین جا هم کاري دیگر نمی شود دیگه طبیعتاً،خوان میه روضهخب این بچ

تان شما را به این مردم، مردها گفتم که شما که االن این جا هستید یا خانمتوانم االن بگویم، توي مهدیه تهران می

، یا مثالً خواهرتان شما را برداشته آورده هیأت. شما را آوردهتان شما را آورده، یا دخترتان آورده، یا مامان

شان هايمن از نگاه خواسته بیاید هیأت دیده کسی نیست گفته بلند شو برویم هیأت. همه جمعیت زدند زیر خنده.

مان ریشه محبتشان را بردند باال. ما تان را هم باال ببرید اکثراً دستفهمیدم همین است. حتی فکر کنم گفتم دست

، فکر کنیدهاي خانگی چه قدر مقدمه بود براي این مراسم باشکوهی که شما برقرار میو روضه خانوادگی دارد

رونق شده. و هاي خانوادگی، خانگی، اثر اول را دارد که متأسفانه کمن روضهکنید چه کار کردید، باز هم همامی

روم دیگه، این جوري نیست که من هاي باشکوه که حاال بنده میهاي عمومی، این مراسمهیچ وقت این روضه

خب من  دهد. نهگفت بو میرسید میگویند طرف دستش به گوشت نمیبخواهم این جور مراسم را تحقیر کنم. می

رسد. چیزي نیست که شما یا من ندیده باشیم. غرق هستیم الحمدهلل در این نعمت مراسم دستم به این گوشت می

ها نباید روضه خانگی از بین برود. اصل آن جاست، سرچشمه آن جاست، از باشکوه، باید هم باشد. ولی با این

افتد. ما خودمان خانوادگی عزادار امام حسین اي، سیلی راه میشود یک رودخانهها آب جاري میآن چشمه

خشکد، بعد یک دفعه ها حفظ نکنیم ریشه میهستیم. ما از خانواده شروع کردیم، اگر عزاداري را توي خانواده

هاي خانگی کار نکرده. و بعد ها را خشکاندیم. کسی براي روضهبینی رودخانه آبش کم شده، چرا؟ سرچشمهمی

 افتد؟ بفرمایید..هایی میرقرار بشود چه اتفاقاي روضه بتوي خانه

کند؟ چند تا نکته را گفتم اولین راه حل من اولین راه حل خودم را عرض بکنم. تناسب هیأت و خانواده کفایت می

هاي خانوادگی خانگی هفتگی زنانه، توانند بکنند، روضهها در ارتباط با خانواده چه کار میرا عرض بکنم. هیأت

فهمند ها اصل احساسات هستند، میخوردند. خانمها نمیخواهد بیایند. آقایان به درد این حرفقایان هم نمیحاال آ

اي ما داریم که روضه حضرت زینب نباشد. ها همه روضه حضرت زینب)س( است. مگر روضهمصیبت را، روضه

بیشتر از همه روضه حضرت  اکبر چه قدر روضه حضرت زینب است، روضه ابا الفضل العباس کهروضه علی
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فرماید: واي از غریبی برادرم ابا فرماید برگشت توي خیمه دید نشسته خواهرش دارد میزینب)س( است. می

داد. مصیبت زینب بود روضه ابا الفضل. امام گفت جواب میعبداهلل الحسین نشست مقابل زینب، هر چه زینب می

ش وقتی آمدند خداحافظی فرمود من برادرش ابالفضل و برادران دیگر بردند. حتی بهحسین که تشریف داشتند می

هیچی، خواهرتان چه کار کند بعد از شما؟ امام حسین روضه حضرت زینب در واقع براي این برادران خودش 

که اي ها باید گریه کنند براي ابا عبداهلل الحسین. بعد توي خانههاي خانگی را افزایش بدهیم، خانمخواند. روضه

دهند. توي این هاي همسایه را هم جمع کردند، یک چایی هم دارند میروضه ابا عبداهلل الحسین است چند تا خانم

اش به من و شما ربط ندارد. یک شود. دیگه بقیهنورانی میخانه هاي خوب، افتد؟ اتفاقهایی میخانه چه اتفاق

پارکینگ ها محرم. ولی تبدیل کرده به محل کارجا را  آنمان است، اخیراً اي هست، خانه یکی از رفقايخانه

آییم این جا، یک ها ما میگفتیم صبحها پیش میگیرد. ما آن زمانی که حاال خیلی سالاش را روضه میخانه

مان هستند گفتند آقا این روضه این جا را ول نکن. خب هنوز هم خوانیم. پدرمان خب از بستگاناي میروضه

عنی جلسات ده هزار، یا چند ده هزار ممکن است که آدم حسابی گیر نیاورند ما را دعوت کنند برویم. رویم، یمی

رویم. که چه قدر توي پارکینگ یک خانه مثالً کمتر از دویست متر، شاید صد ولی این روضه خانگی را هم ما می

گویم ها. من هم هی به او میشود و اینگیرد. عاشوراها، کل خیابان بسته میاي متر، چه قدر مگر جا میو خرده

آیند. مردم گوید خب من چه کار کنم مردم میشما زیاد جلسه را شلوغ نکن بگذار روضه خانگی باقی بماند می

. خب این خانه یک خانه معمولی است، بقیه بایستند اش توي خیاباندانند که جا ندارند. باید همهخب نیایند، می

کاري کردند خانه را بتوانند یک وي آن است. سه طبقه خانه است، اخیراً یک کمی خرابها هم ماشین توقت

آسانسور هم بزنند. یک خانه همچین نو و نوار و خیلی چیزي هم نیست. آقاي بهلول ایشان اصالً معروف نیست 

گفت من آقاي بهلول را ها. پسر این خانواده میدانم دیدن عالم برزخی حقایق عالم و اینبه کشف و شهود و نمی

شناسید که پیرمرد بسیار نازنینی بود. خب یک جایی دیدم گفتم بیا برویم خانه ما امشب، خدا رحمتش بکند می

گفت من توي گیرید؟ میمان، تا از پارکینگ آمد تو، گفت شما این جا روضه میگوید ما بردیم منزلایشان را می

گیرید، گفتم چرا دهه محرم گیریم. گفت نه شما چرا این جا روضه مینمیذهنم روضه هفتگی بود؟ گفتم نه روضه 

لوم است. آقا از کجایش مع را داریم و یک سخنرانی. گفت همانما ده روز روضه داریم این جا. زیارت عاشو
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دش شود هیأتی خوتان روضه نگیرید. مگر میکنم اگر خانهتک شما بزرگواران را مدیون میمن تک معلوم است؟

گویم پیرمردها همین جوري پدر بنده، حاال ببخشید من خاطره می ها یعنی چه؟اش روضه نگیرد. این حرفخانه

شان را هی نشینند دور هم، جوانیرویم به سمت پیرمردي دیگه، پیرمردها هم هی میهستند دیگه. ما هم داریم می

ان بود خودش مثالً دیگه منبري بود. یک مدتی ممنوع خوکنند. ما پدرمان آخوند بود، روضهبراي آدم تکرار می

روم که من ایستاده گفت من منبر نمیزد میایستاد حرف میها. بعد میالمنبرش کردند زمان طاغوت و این حرف

زنم. دوباره آمدند دستگیرش کردند مردم به کالنتري محل حمله کردند ولش کردند. حاال یک آدم این حرف می

ین طرف و آن طرف.. من یادم است مرحوم کافی یک بار به ایشان گفت ببین تو خیلی بهتر از من جوري بود. ا

کنی. حاال نه این که واقعاً بهتر از مرحوم کافی صحبت بکند. مرحوم کافی این قدر در مقام تعارف صحبت می

د واال مقام، مسجد ابوي ما جدي و شوخی باالخره این حرف را به ایشان زد، یک بار آمده بود مرحوم کافی شهی

آمدند. میبراي کافی جمعیت خب رفت که مثالً تا جلسه گرم بشود و میمنبر منبر برود. پدر ما قبل از ایشان 

هایی که االن بعد از انقالب هست، االن دیگر ها به این اندازهمرحوم کافی از.. زودتر بیایند بنشینند حاال نه جمعیت

شد دیگه. باالخره باید یک نفر سبت به آن زمان. ولی آن مسجد کوچک ایشان پر میها نجومی است نجمعیت

گفت روضه توي ها. آن وقت پدر ما مقید بود شب شام غریبان، میداشت و اینکرد و نگه میها را  سرگرم میاین

ها حاال است اینگذاشت. من یادم شان. و هیچ چراغی هم روشن نمیآمد خانهخانه من، هیأت مسجد باید می

آمدند. یک زمانی مسجد مال زمانی بود که پدر ما یک مسجدي داشت و مریدي داشت و جمعیت از مسجد می

دانستم شبی است ام یادم است شب شام غریبان میآمد خانه. من خاطراتی که از بچگیهم نداشت شام غریبان می

نشینند گریه دهند پدر و مادر مییم، آب به ما نمیخواهگوییم آب میشود، ما میکه آن شب چراغ روشن نمی

دانستیم این شام غریبان یک کنند. مینشینند و گریه میدهند میمان است، نان نمیگوییم بابا گشنهکنند. ما میمی

گرفتیم گفت دست به دیوار بگیر، راه برو. دست به دیوار میگفتیم مامان چراغ را روشن کن، میچیزي است. می

دیدیم کردند. ما وقتی میها جاري میکردند. این جوري تزریقی هیأت و روضه را توي جان بچهها گریه میاین

کنند براي امام بابا و مامان ما توي زندگی شخصی و خصوصی و خانوادگی خودشان این جوري دارند گریه می

سین. این  ه رسم سیزده بدر، شبیه سفره هفتها مراسم نیست. رسم شبیاین ،راست استها اینحسین فهمیدیم بابا 



 پناهیان/ وظایف هیآت در حوزه استحکام خانواده(حجة االسالم 

 

ها. دیدیم امام ها را خواندیم و این... بعدها طلبه شدیم رفتیم روضهگذاشتند به مثابهت. ما را میشان استوي خون

هایش دختر بچه سه ساله بود جلوي چشمش دوید رفت، آقا زد زیر گریه، آقا چرا گریه یکی از نوه صادق)ع(

اال بچه خودش افتیم. حبینیم یاد کربال میهاي حسین را میشد؟ فرمود ما بعد از کربال هر کدام از بچهکنی؟ چی می

 شان. توي خانه است. روضه را بردند

هاي بزرگ هستید، یک سري تان هیأتآقا چه کار کنیم براي تحکیم خانواده؟ هر هیأت بزرگی ماشاءاهلل شما همه

رفت، بابا مامان ها مسافرت نمیشنبهنوادگی، همسایگی بگذارد. این مادر ما پنجهاي اقماري کوچولوي خاهیأت

گذاشت این گذاشت، یا فامیل، یا همسایه میشود. یکی از دخترهایش را میتعطیل نمیروضه تو را خدا، حاال 

گذاشتند براي می کرد باالخره یک پاکت مختصريچراغ روضه خانه من باید روشن بماند. بله روضه را برقرار می

گذاشت و هیچی. این روضه باید برقرار خوان که این زحمت قدمش باشد که بیاید و برود. یک چایی هم میروضه

ها هم مرحوم شدند دیگه، نیستند ولی خب ما به گویم چون حاال اینشد. ببخشید من خاطرات شخصی میمی

دیگه اثرش هست دیگه، ما هم افتادیم توي این  ، دیدیمهم نبودهها را نقل کنیم. بد توانیم اینعنوان یک تجربه می

ولی آن  هااد نداشته باشد رشد کند و اینراه. حاال آدم نشدیم دیگه آن به خودمان مربوط است. هر کسی استعد

کنم سهیل کنیم. خواهش میها تها را در هیأتمسیرش مسیر درستی است. این قدم اول، قدم بعدي ازدواج جوان

دنیا دیده، یک پیر با حکمت، در بانوان، در آقایان بنشینند این دختر و پسرهاي جوان که تناسب با هم یک پیر 

ها ها بندگان خدا، خیلی وقتها خودشان باید بپسندند. جوانجواننگویید دارند را به هم برسانند. این قدر 

ها را شما بهتر تناسب روي سر و صدا، روي چی آخر؟ گویند آخر ما روي چه حسابی بپسندیم، روي قیافه،می

 ترها گاهی بهترها را ازدواج بدهید. بزرگترها چرا در قرآن، در روایات سفارش شده جوانفهمید. بزرگمی

اند. دیگه خیلی زمینی شدهترها یک کمی شبیه ماست و سیبفهمند. ولی امروزه توي جامعه ما بزرگمی

 خوانی االن،گویند بابایت شغلش چیه؟ ازدواج نکردي، چی میبگیرند، خاصیت، دست هیچ جوانی را نمیبی

بگو بپرس شاید بتواند االن  بابایت شغلش چیه؟اي، درست است، شود، هان توي آن رشتهدرآمدت این قدر می

گیري دوران عقدش را تأمین بکند. سال چندم هستی، سال سوم مثالً دانشگاهش است. خب یک سال لیسانس می

نه. حاال مامانم بگردد، حاال تا مامان تو بگردد، زنی دیگه، بگذار من برایت یک خانم جور کنم. یک کاري می
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شود و بعد تا خانواده هست. چه قدر خوب می 60ما توي هیأت ماشاءاهلل معلوم نیست به این سادگی پیدا بکند. 

همدیگر وصلت کنند؟ محبت  توانند باترین وجه مشترک یک خانواده مذهبی چیست که میشما حساب کنید مهم

ک گویند یگیرند میها مشورت میها نباشد. سی سال است از من رفقا، باالخره وقتاصالً بحث هیأت اهل بیت،

شان. گویم اهل روضه هستند خانهاي هست، این جوري است، آن جوري است شما نظرتان چیست؟ میخانواده

گویم خوب است دیگه. خوب است مهر اهل بیت توي دهند. میگوید سالی یک بار نذري براي امام حسین میمی

ترین وجه مشترک یأتی این مهمن هم هها هست. دیگه چه انتظاري داري، خود این که.. بابا این هم هیأتی، ایآن

هاي متناسب با یکدیگر را راه ها کانون شناسایی زوجتوانند پیوند بزنند. هیأتوجه اشتراک است می است،

گوید حاج آقا من آید دم گوش من میبیندازند، با وقار، با متانت، بابا آخه من چند بار از منبر بیایم پایین، می

گویم. هم آقا این حرف هم خانم این حرف را زده، عین این  عبارتی که من دارم به شما می استاد دانشگاه هستم،

گویم ها ارتباط دارید، من که دیگر اخیراً میرا به من زده. دو تا دختر دارم یا یک دختر دارم، شما با این جوان

خورم. خورم. ولی غصه میم نمیروم به درد هیچ چیز هکنم میبابا به خدا ارتباط ندارم، من یک صحبت می

کند، کند. خدا هدایت میدهد، خدا دستگیري میها این کار را بکنند، خدا برکت میبگویم برود کدام هیأت. هیأت

کند. این هم کار دوم براي تقویت خانواده. هر کسی ازدواج کرد متناسب با سرعتی که به سازي میخدا زمینه

گلریزان کنید. هر سال میالد حضرت برایش گلباران کنید. توي هیأت حتی یش براازدواجش داده، توي هیأت 

اکبر اکبر ابا عبداهلل الحسین الهی فداي علیهایی که ازدواج کردند به  عشق علیاکبر ابا عبداهلل الحسین جوانعلی

تان کرده آن سالهاي تازه ازدواج یا شب ازدواج حضرت زهرا و حضرت علی)ع( جوانحسین که ازدواج نکرد، 

کند این زمان باید ها، توي آقایان براي آقایان. کسی ازدواج میها براي خانمها هدیه بدهید. توي خانمرا به آن

کنند. ها هم ازدواج میکنند، گربهها هم ازدواج میتشویق بشود. چه گرفتاري پیدا کردیم ازدواج که دیگه کالغ

ها به اهلل، شبرساندند که اگر یک انسانی ازدواج کند باید بگوییم آفرین، بارککار را در تهاجم فرهنگی به جایی 

خوابد همه کف بزنند، براي این که چه کار کردند با ما که آورد و میها جورابش را در میافتخار این آقا شب

سانیت را بزند. پس خواهد انخوابیم. خب ابلیس همین است دیگه، ابلیس دشمن انسان است میها با کفش میشب

هایی که ازدواج کردند. از این تشویق باالتر پیشنهاد بعدي بنده تشویق براي پیشنهاد بعدي چی شد؟ تشویق این
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دار شد این مزخرفاتی که شوند. آقا اگر کسی سال اول، سال اول ازدواجش بچهدار میآن کسانی است که بچه

ر شدن. این باید هدیه بگیرد و از بچه چهارم به بعد حتماً باید توي کنند براي تأخیر در فرزنددابعضاً درست می

گلریزان بشود. آقا ایشان بچه چهارمش است. حتماً.. بگذارید ده میلیون تومان توي گلریزان هیأت برایش هیأت 

و برابر هاي هیأت دیدند همه، خادم هیأت است، بچه چهارمش است ماشاءاهلل. بچه پنجمش دگیرش بیاید. بله بچه

باید برایش جمع بشود. هدیه دادید به او، کاري نکردید. بچه ششم همین جوري ادامه پیدا بکند تا برسد به تعداد 

من باز به خاطرات خودم مراجعه  .دانیمها را خانواده نمیروح، مُردنی، اصالً اینهاي بیفرزندان زیاد. اصالً خانواده

ها خانواده نیستند. مگر این که واقعاً یک مشکلی یک چه داشته پدرم. آخه اینتا ب 9اي بودم که کنم که توي خانه

ها گذشته و دیگه االن توي هایی که سنی از آنمانعی، یک چیزي پیدا بشود. مخصوصاً این آقایان و این خانم

کردیم توي آن.  دار بشود. چه مزخرفاتی است به خدا ما گیرداند بچهسالش است بد می 50فرهنگ ما مثالً طرف 

بروید ببینید چه خبر است، بروید از اطباء حقیقی بپرسید. نه بعضی از خزعبالت را، چهل سالگی دیگه تعطیل 

هاي بسیار شریفی خبر دارم، گوید براي من بد است دیگه االن بچه کوچولو بغل کنم. من از انسانکنند، میمی

گوید نه بچه خودم است. بعد از ات است میگویم نوه.. بچه. میها. یا نهشان دیگه زده به سفیدي و اینمحاسن

 اهلل. بابا آدم ...فرمان آقا.. بارک

 شیخ با چراغ گشت گرد شهر              کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوستدي 

اید تشویق فهمد. پس تصاعدي براي کسانی که پر بچه هستند بگویند دیگه. آدم با شعور میانسان به این می

ها تشویق هم پول است. آقا با کارهاي تشویقی ما این بچهبگویید بعد این جا بیایید آمار بدهید، بدهید  .بشوند

اش صلواتی بفرستید، صلوات بله درست است. به جاي خودش محفوظ ولی عید غدیر فرمود دیگه براي سالمتی

گفتیم هدیه از سادات  ،هاسر خودمان باز بکنیم، ما شیخ مؤمنین به یکدیگر هدیه بدهند. بعد ما براي این که از

بگیرید. از سادات.. اصالً این جور نیست. همه باید عیدي بدهند، هیچ کجا ننوشته عید غدیر سیدها باید عیدي 

هایی که عمامه سرشان نیست همین جوري ها هدیه بدهند اینها نباید عیدي بدهند. یا عمامه به سربدهند شیخ

توانید به همه ند و نگاه کنند. مؤمنین باید هدیه بدهند به همدیگر. حاال بهانه این هدیه را درست کنیم. نمیبخند

هدیه بدهید بهانه هدیه را درست بکنید. بیا یک کسی پیر شده، عاجز شده، مثل من به او بگو آقا تو دیگر عاجز 
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که دیگه غیرت.. غیرت نه حاال.. آهی در بساط نداري  اش به دنیا آمده توشدي، یک پولی بده ما این پنجمین بچه

هاي دیگر توي هیأت هستند حاضر نیستند فرزند پنجم به دنیا بیاورند. این حداقل این جوان را تشویق کن. بعضی

شوند. هیأت باید مهدکودک داشته باشد تا ها هم باالخره دست به کار میشوند آنبینند تشویق میوقتی که می

هایم را هاي پربچه به هیأت بیایند و تشویق بشوند. هیچ مادري توي خانه نماند به خاطر این که من بچههخانواد

دهیم، اخیراً با یک مشکل دیگر مواجه هاست این کار را انجام میها را بیاورند هیأت. ما سالچه کار کنم. بچه

کنند دیدم فت و... چرا این جوري برخورد میشدیم. یک خانمی در این هیأت ماه رمضان گرفت، جلوي ما را گر

خورد. اولش توي ذهن خودم گفتم، خب یک خانم این جوري ها نمیبابا این اصالً ظاهرش اصالً به این حرف

اش را راه ندادند توي مهدکودک که این قدر ناراحت شده. جذب شده به هیأت، چرا برخورد بد با او کردند بچه

کرد چرا بچه من را راه کرد، یک خانمی جلوي ما را گرفت اعتراض می. اعتراض میبعد گفتم آقا این چرا.

ها نیستیم ولی بچه من عالقه . ما درست است اهل این حرفدوست دارد دهند. بچه من مهدکودک این جا رانمی

؟ گفت حاج آقا دهیدهاي مسئول گفتم آقا چرا راه نمیدهند. من هم تعجب کردم به این بچهدارد چرا راه نمی

شد گفت ولی باالخره ما تذکر دهیم. گفتم نه خب واقعاً راه بدهید. حاج خانم من.. حاج خانم که نمیتوضیح می

دانم گذارد این جا نمیاش را میبچه آیدآید که، میتر گفت بابا این که هیأت نمیدهیم چشم. آمدم آن طرفمی

ام را از شرش خالص بشوم. این قدر مهدکودک هیأت وید یک دقیقه بچهگاش میرود توي خانهرود. یا میکجا می

گذارند توي آن مهدکودک. بعد گفتند حاال ما چه کار کنیم آورند میشان را میهايجذاب شده، دیگران هم بچه

نیم، مربی خوادانم سرود میها. نمیدهیم به بچهدانید چه قدر داریم این جا شیرینی میخرج دارد، برج دارد می

اش بیاید ها، نباید که سودجویی کنند. بعد گفتم نه چه اشکالی دارد، بچهخواهد. یک لحظه فکر کردم که راستیمی

کردند ها جاي ما بودند که قبول میآید. خب این که خیلی خوب است که. اگر صهیونیستاین جا، خودش نمی

اش را صفا بده. بعد آید تو بچهرا خراب کنم. خب خودش نمی اتگفتند اصالً خودت نیا من بچهاش را که. میبچه

ها توي ما مقید هم هستیم این صداي روضه و هیأت و سخنرانی توي مهد باید پخش بشود. حاال صداي بچه

ها توي فضا باشند، بدانند رفتند توي هیأت. ها. که بچهشود ولی صداي روضه باید بخورد به آنجلسه پخش نمی

اش همین اش این است، موسیقیشود بدانند موسیقیافتد، خاطره شیرین ثبت میشیرینی آن جا اتفاق میو هر چه 
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ها ثبت خاطرات خانوادگی در هیأت ها را جدي بگیرید. نکته بعدي درباره هیأتموسیقی هیأت است. مهدکودک

درست کردند براي عکس است. توي یک هیأتی من دیدم خیلی کار قشنگی بود. خانواده یک جایی برایش 

ها حرم امام رضا)ع( یک جایی رفتند قدیمهایی که میدیدید این ....آید آن جا، خانوادگیگرفتن. که این وقتی می

گیرند. خب حاال آمدند هیأت گرفتند االن دیگه توي خود حرم عکس میایستادند کنار این بنرها عکس میمی

دانم ستند عکس بگیرند. هر سال یک بار اسب ذوالجناح و آن بنر نمیخواهند عکس بگیرند. کجاي هیأت بایمی

اي که کشیدند آن را بگذارید، یک روز دیگه یک چیز دیگه. یک روز دیگه نمایی از مشک ظهر عاشورا، نقاشی

گیرند ترین دوربین، ایستادند عکس میحضرت عباس. هر سال یک هنري خرج بدهید، این جا چیه، با قشنگ

گوید حاج آقا یادت آورند. میهاي ده سال پیش را میها االن عکسکند برایت. بعد بچهالن بلوتوث میهمین ا

بینم بچه ماشاءاهلل بزرگ شده پسري است این عکس را نگاه کن. این بچه را آوردیم در گوشش اذان گفتیم. می

طره خانوادگی. بعد یک نفر هم مجرد بود شود خاشده. ما هم دیگه باید مرحوم بشویم دیگه اصالً. خاطره ثبت می

خواهم عکس بگیرم. بیا برو، بیا برو معذب عذاب ما را زیاد نکن. این جا جاي عکس خانوادگی گفت من هم میمی

آمده کرده میاش را بغل میاست. بیاید با دخترش، با پسرش بایستد عکس بگیرند. بعد شما حسابش را بکن، بچه

شود. بابا مردم با هیأت خواهد عکس بگیرد. چه قدر زیبا میاش آمده میحاال با نوهگرفته. هیأت عکس می

ها رات خانوادگی، هیأتشان ثبت بشود. کنار هیأت محلی براي ثبت خاطکنند. زیباترین خاطراتزندگی می

ه خودشان اهل هیأت مشاورانی را دعوت بکنند. مشاورانی که دین دارند، مشاورانی ک نهاد بعدي؛پیش توانند...می

شود ها را. یک کسی مشکل دارد بگوییم شما در طول هیأت برگزار میهستند. مشاورانی که بلد هستند این حرف

تان یا خودتان براي مشاوره تربیتی، اسمش را هم بگذارید تربیتی نه این که حاال مشاوره روانی که طرف خانم

هاي تربیتی است. ما توي دانشگاه تهران ها مشاورهاوره. نه اینبگوید مگر من بیمار روانی هستم که بروم مش

اسمش را گذاشته بودیم مشاوره معنوي. ولی آن جا بحث خانواده نبود دانشجو بودند. آقا تا چند هفته همین 

 گوید خب پر است دیگهشود دو ماه بعد. میشود آقا ما زودتر باشیم. این که مینمیکردند. نام میجوري ثبت

اش زیاد شد که دیگه گفتیم مشاوره معنوي. این قدر مشتريرفتیم آن جا نماز کنارش میاي یک روز میهفته

روي بعد از این فرمودند تو وقتی که منبر میتعطیلش کردیم. مشاوره بنشینند. یکی از علماي بزرگوار به بنده می
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کنی ن جا کارت شروع شده که مصداقی شروع میریزند از آها دورت مینشینی بچهشود میکه جلسه تمام می

نشستیم بعدش ها نداریم. یک زمانی میها و توفیقیکی یکی حل مشکل کردن. که دیگه االن اصالً از این عرضه

کردند حاال شما این را گفتی، ما این را شنیدیم، این جوري شد، آن جوري آمدند صحبت میمثل آدم که بعدش می

مجلس بتواند این کار را بکند که واقعاً خیلی قیمتی است، واقعاً خیلی ارزشمند است. باالخره شد.. اگر روحانی 

ها بتواند بیایند کنند، یک جایی باشد خانمشان را مطرح میگرفتاري کنند،شان را مطرح میها مشکلدو نفر از این

این کار را کرد، آن کار را کرد. به یکی از پشت چادر حاج آقا این جوري شده، آن جوري شده. بله حاال باید 

شود. همین چیزهایی که توي روایات رزقت زیاد می دهی. آقا این سوره را بخواند میاي را پیشنهایک سوره

گو و پیشگو باشد نه همین چیزهاي خیلی ساده. خواهد آدم برود رمل و اسطرالب یاد بگیرد یا غیبهست. نمی

تواند قصه را برجسته کند. موضوع دیگري که در کنار ک مسأله دیگه است که میمشاوره دادن به خانواده ی

آیند. شود براي تحکیم خانواده کار کرد، تعلیم مادرانی است، تعلیم دخترانی است که به هیأت میها میهیأت

اره ها هست بنده توي عمرم نه توي جلسات خصوصی، نه توي جلسات عمومی دربدوستان من بعضی از حرف

ها خودشان بانوان هرچند روایت هم باشد، آیه قرآن هم باشد نخواهم گفت. و نخواهم خواند. مسائلی است که خانم

ها کجا بشنوند تلویزیون که باید با هم صحبت کنند. مسائل معنوي اخالقی هم هست. این مسائل را خب خانم

را ببینند رسانه هم باالخره حجب و حیایی دارد، همه  هاتوانند اینهاي عمومی هم که نمیشنوند، توي رسانهنمی

پردازد. یک خانمی بنده خدا یک زمانی توي تلویزیون گفته بود پاي شوهرت را بشوي و چه مسائل را که نمی

هایی هست، شود حاال نه این که این حرف را بزنند، حرفجور دستش انداختند و اصالً به هم ریخت عالم. نمی

هاي علمیه خواهران هایی دارند براي زدن. از مبلّغینی که در حوزهان با هم صحبت بکنند یک حرفها خودشخانم

ها خودشان ها قطع، فعالً خانمخواهد شروع بشود. بلندگوي قسمت خانماي هیأت میتعلیم دیدند، مثالً چند دقیقه

دیگر روضه  ،شود دیگر مشترک روضهببراي خودشان صحبت کنند. شما آن جا صحبت کن تا آقایان بلندگو وصل 

ها ها را مطرح بکنند خانمها. باید ایناست دیگه، سخنرانی دیگه جلسه سخنرانی مشترک است. فرصت است این

شان بگویند. اخالق ویژه بانوان، توانند برايخودشان براي خودشان. حاال جدا از این که احکام ویژه بانوان را می

درصد  99توانند مطرح کنند. آخر چه قدر شهدا بنشینند خاطره شهدایی که اکثراً ها را میجهاد ویژه بانوان، این
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ها آقا هستند. خانمِ نشسته کُشتی ما را شما با خاطرات از شهید باکري تا شهید حججی. این درصدشان 99ممیز 

توانیم باالي منبر خیلی که نمی ما هم« جهاد المرأة حسن التبعل»کار کند. همه آقا بودند که، خب خانم باید چه 

ها را زدید. گویند شما مرد هستید طرفداري از خودتان کردید و این حرفها را بگوییم. اصالً ما بگوییم میاز این

شما مدیر هیأت هستید. شما همان قدر که دنبال این هستید که  .ها باالخره باید توي این زمینه فعال باشندخانم

ست. یا بفرمایید دنبال شمات داشته باشی اصالً این مایه موفقیاده کنی، مداح بومی براي هیأت یک مداح قوي استف

گردي، سخنران خوب ثابتی داشته باشی مایه فخر و مباهات و موفقیت هیأتت است، یک خانمی سخنران خوب می

ها بحث ادامه دارد. ز توي خانمخواهد برود منبر. آقا صبر کنید هنوهم باالخره بیاید این بخش را.. بعد آقا می

اصل است. من که خودم واهلل اکثر اوقات توي منبرها یک دفعه  آناست آقا  قرآن چند دقیقه ما بخوانیم. جدي

ها بندگان خدا اش که براي آقایان بود. خانمها همهبینم ایندقیقه بحث می 45کنم به نیم ساعت بحث، به نگاه می

توانیم پیاده را ما توي زندگی خانمانه خودمان چه جوري می کنند خب حاال این حرفهی باید بنشینند تحلیل 

 کنیم. بکنیم. هی باید تطبیق بدهند. ما اکثراً مردانه این طرف داریم صحبت می

دادیم من همین جوري شاید دانم تعدادش را نشمردم. اگر یک ساعت دیگه ادامه میچند تا پیشنهاد شد نمی

ها ملموس.. این پیشنهادها، پیشنهادهاي ملموسی است همین رسد. ولی ایندیگري هم به ذهنم می پیشنهادهاي

سال  20ها دیگه خیلی رسم شده آن زمانی که هایش را دارید. مهدکودک زدن توي هیأتامسال شما قطعاً بعضی

ها شتم. ولی االن خبر دارم خیلیشان نبود. شاید هم بوده من خبر نداخیلی جاها رسم پیش ما شروع کردیم اصالً 

تان را به همدیگر منتقل کنید، شاید بهترش را دارید. تجربیاتزنند. بعضی از این پیشنهادها را شما اجرا حتماً میمی

اي که مردم شرکت بکنند مؤثر در بکنید، خانواده در هیأت باید تقویت بشود و هیأت چیزي فراتر از یک روضه

ینید دوستان من در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبري چی فرمودند؟ آخر بیانیه فرمودند اما سبک زندگی است. بب

در مورد سبک زندگی جداگانه سخن خواهم گفت. براي چی؟ براي این که موضوع سبک زندگی شاید خودش 

درباره سبک زندگی به اندازه کل بیانیه دوم کار داشته باشد که آدم بخواهد به آن بپردازد. حدود ده سال پیش 

و درباره سبک زندگی مشکالت  انقالب رشد کردیم اال سبک زندگی ها بعد ازایشان فرمودند ما توي همه زمینه

 ،شوددانید که میخواستم این جا مثالش را بزنم و شما میهاي آسان در هیأت را نمیفراوان است. من دیگه ازدواج
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اهل مشهد بود. شب  ،خوانندکه االن برادرشان توي حرم امام رضا)ع( می فردانید که شدنی است. شهید اسالمیمی

کرد موقع خواندن دیگه نطقش خواست حرف بزند مِن و مون میازدواجش هیأت گرفت. خودش خواننده بود می

دانید چی یفر مشد. چه شهید واال مقامی، شهدایی که هیأت.. اصالً یک زمانی.. اصالً شهید اسالمیماشاءاهلل باز می

شان سخنرانی کنم. چون شنیده بود من شب ازدواج شهید داننده سخنرانی شد من را دعوت کرد براي این که خانه

و شب عقد  دواج ماشهید دیگر هم این جوري بود. گفت تو باید بیایی توي از تاکردم ایشان شهید شد. بعد چند

حاال آن جا دیگه کسی نبود توي جلسه کاري بکند، گفتم تو ما سخنرانی کنی. گفتم آقا من اصالً سخنران نیستم. 

بلند شو دو کلمه حرف بزن. گفت خب باشد همان دو کلمه را این جا هم حرف بزن. خب ما هم مثالً همین جور.. 

ها یک عشقی به شهادت رسم بود از یک زمانی به بعد دیگه.. نه این که بنده عامل باشم که او شهید بشود. این

گفتند حاال باالخره احتمال که هست مثالً حاال تو آن جا صحبت دادند. میاي را به آن بها مید و هر شایعهداشتن

هاي آسان در آن جا شکل بگیرد. ما امسال براي .. تواند ازدواجکردي بیا این جا. هیأت محل ازدواج است و می

ا. وسط روضه قطع کردم گفتم آي آن که باالي منبر یک بار شب عاشورا توي بیت هم صحبت داشتیم آن ج

ات خواستم بگویم نامردي است در شب عروسیمجلس عزاي ابا عبداهلل الحسین آمدي یک جورهایی تقریباً می

دانم قرآن نخوانی. یک چیزهاي این جوري. بعداً شنیده بودم اکبرش نکنی. نمییاد امام حسین نکنی. یاد علی

اي رفته تو ازدواج مردم که سبک ازدواج توي آن نشد که این وسط روضه یک دفعهپرسیده بودند که آقا این بد 

جاها باید..  شنیدم که مثالً تحسین فرموده بودند. ما همین اخیراً ازدواج پسرمان بود قشنگ رفتیم قاري قرآن 

بیاورید. قاري آوردیم. آقاي منصوري مداح آمد، خب مداح که رایج است. ما هی تأکید داریم قاري قرآن هم 

خواند ما هفت تا سوره آورد قرآن میاین قدر کیف داد. یک قاري آدم می رآن هم آمد. آقا این قدر کیف داد،ق

ها عرائیس قرآن هستند، عروس قرآن هستند. الاقل یک سوره داریم به نام سوره الرحمن یا هفت تا سوره این

شوند، شروع می« حم»شود خواند. با ا توي عروسی میها همه رهاي قرآن هستند اینهایی که عروسسوره

 حوامیمهاي خواندند رسیدند به سورهعرائیس قرآن. هر کدامش را که خواستید. امیرالمؤمنین داشتند قرآن می

آید، هایش عوض شد، حالش عوض شد، به نشاط آدم میبعد فرمود واي رسیدي به عرائیس قرآن. گریه «حم»

گوییم این سبک زندگی غلط، این سبک زندگی بدها می ب این غلط است که ما هی به آدمآید، خبه وجد می
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خواهد خب کو سبک زندگی درست. خدا شاهد است بعضی از علما را ما دعوت کرده بودیم توي همین غلط. می

گفتیم بیرون. میرفتند از جلسه جلسه یا بعضی از رفقا. مختلف خب فامیل هم هستند، همه تیپ آمده بودند. نمی

گفتند که آخر چرا این جوري خواهند ببندند در این مغازه را، گفتند که .. به من میها میآقا دیگه تمام شده، این

آوریم از شیرینی بود. گفتم آخه هیأت بود. هیأت بود.. ما رفتیم توي هیأت داریم حسن سوء استفاده را به عمل می

کنیم کنیم از هیأت. عروسی خودمان را شیرین مین. ما داریم سوء استفاده میآوریم توي عروسی خودماهیأت می

با هیأت. عروسی خودش شیرین هست. ولی شما حساب کنید عروسی با هیأت شیرین بشود دیگر چه شود. حتماً 

ت شما شان غوغا خواهد شد. و خیلی از این نکات فراوان اسها و هیأت با هم تلفیق پیدا بکنند مراسمعروسی

حتماً این جور نکات را در نظر  دارید و بهترش را هم از من بلد هستید. ما هم زیره به کرمان بردیم و خواستند 

اي خدمت شما عرض کردیم. بنده چون باید با عجله یک چند جمله هابهره نباشیم از این ثوابه بیما هم باالخر

الشأن زاده عظیمها کاروان راه بیندازند. بیایند آن امامجا دارد هیأتالشأنی که  زاده عظیمبروم برسم به کاشان. امام

فهمم. مثالً از دانم چرا؟ من هیچی نمیکنم و من اصالً نمیرا زیارت کنند و برگردند. ولی اکثراً این کار را نمی

زاده عظیم الشأن اورند این اماماندازند بیکاروان راه نمی  سیستان و بلوچستان، از خراسان، از اردبیل، از اهواز، چرا

گویم. من رفتم آن جا یک تان میشوم چرا. االن دارم به همهکنم متوجه نمیهر چه فکر می ؟را زیارت بکنند

زاده عظیم الشأن. خود مردم آن جا، امام جمعه محترم، گفتند آقا ما خودمان این هایی کردم درباره این امامصحبت

آمیز گفتم شما بگویید. گفتند نه همه آن چیزهایی گفتم حاال من دروغ گفتم، چیزي مبالغهکردیم. جوري نگاه نمی

ی که رفتند که پیش یک شود، اولین قوماش چی میخب دیگه پس نتیجه مکه گفتید قطعیات تاریخی است. گفت

 رسد به امام موسی بن جعفر)ع(را نداشت چه ب امام باقر)ع(. امام باقر)ع( اصالً امکانات امام صادق)ع( امام معصوم؛

رفتند گفتند آقا امام  . از کاشان بودند مردم فین بودندکه زمان امام موسی بن جعفر)ع( رسم شد نماینده فرستادن

ها دیگه چه قدر شیعه بودند. بعد افتخار ایران است. آن ،باقر، یک نماینده به ما معرفی کن. اصالً سابقه ندارد این

غل زند برومند خودشان را فرستادند. این فرزند آمدند این جا تبلیغ دین کردند. االن آن جا غلامام باقر)ع( فر

بیت الحمدهلل. چه دار المؤمنین راه افتاده. بعد ایشان را بنی مروان باید گفت. محاصره کردند، به زند محبت اهلمی

خدا به عنوان نماینده. فرق  شن، فرستاده ولیّ زاده مسلّم روشهادت رساندند، سر از بدن مطهرش جدا کردند. امام
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کند با فرزند امامی که به طور خاص فرستاده نشده، مردمش به طور خاص درخواست نکردند. بعد شهید، سر می

جدا، تشنه لب، داستان خیلی واضح و روشن، قطعی. یعنی زمان ما بوده حاال خیلی از پیرمردهاي این جلسه 

دانستند مرعشی نجفی، فرستادند سرداب را، آن جا را باز کنند. سرداب را باز کردند نمیاهلل شان بوده، آیتسن

هاي یاران ایشان، اطراف ایشان تازه، بعد زود سرداب را بستند و آمدند بیرون. همین سرداب حکم قبر را دارد. بدن

 شان فوت کرده. یا چهارمینند یکیاخیراً گفتند که چهار نفر از آن پیرمردهایی که رفتند سرداب را دیدند ماند

زاده عظیم الشأن. فرزند ها تازه، امامفوت کرده. بدن شان اخیراً نفرشان یا آن چهار نفري که باقی ماندند یکی

بیت ارادت خاص خیلی جالب است. اصالً وظیفه ماست که نسبت به اهل ،شهید ،بالفصل امام باقر)ع(، نماینده

شاءاهلل که خداوند متعال به کنم. انهاي خودم دیگه خاطره تعریف نمیاست باز از بچگیداشته باشیم. من یادم 

 داري بیش از پیش عنایت بفرماید صلوات ختم کنید. )صلوات حضار(تان توفیق هیأتهمه

 پایان. 


