
 قاسمیان

 دقیقه 34مدت: 

اش دیر شروع کردم من باید های گرامی، ما هم یک مقداری راستیعرض سالم دارم خدمت همه عزیزان. هیأتی

تر این مطالبی خواهم که.. البته من سر موقع آمده بودم. دیگر سریعساعت ده و نیم یک جایی باشم. لذا عذر می

 کنیم. تان عرض میتان عرض بکنیم، خدمتخواهیم خدمتکه می

دهد که رفقا آشنا هستند و عزیزان آشنا هستند که دو تا جنگ جدی یهود در قرآن نشان میحتماً ن قدری را ای

کنند با جامعه اسالمی. در سوره مبارکه بقره که اول حکومت اسالمی پیغمبر است این دو تا جنگ جدی شروع می

أْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى وَ ال تَ»شود، یکی جنگ توی حوزه اقتصادی است که آیات انجام می

به سیاق آن آیات اگر مراجعه بکنید آن جا  (188) «الْحُک َامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ الن َاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ای که بنده از بقره در ارتباط با حکام است. این آیه« ..بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِوَ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ »دهد که این نشان می

شود، حاال فعالً به این کاری خواندم. یک نظام اقتصادی است که بر اساس آن نظام اقتصادی اکل مال به باطل می

در مقابل هیچ، در حقیقت شود افتد. اکل مال مینداریم، خیلی بحث جدی است، توی بانک اتفاقاً همین اتفاق می

کند به عنوان جنگ با نظام اسالمی، جنگ نظام بانکی خلق پول است. یک جریان جدی این مدلی شروع می

اش توی حوزه اقتصادی کند شاید این دو محور جنگ دارد یکیاقتصادی. یک جنگ جدی هم که شروع می

ه است که باز همان آیات سوره مبارکه بقره را اش با خانواداش توی حوزه فرهنگی است. جنگ اصلیاست، یکی

نُ وَ ات َبَعُوا ما تَتْلُوا الش َیاطی»شان گذارند پشت گوشآید که خالصه آن کتاب اهلل را مینگاه بکنید، آن جا این نکته می

فَرَ سُلَیْمانُ وَ لکِن َ وَ ما کَ»..رسد به این که ( آن آیات آن جا را که نگاه بکنید می102« )...مُلْکِ سُلَیْمانَ عَلى

ل ِمانِ مِنْ أَحَدٍ حَت َى الش َیاطینَ کَفَرُوا یُعَل ِمُونَ الن َاسَ الس ِحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَکَیْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما یُعَ

روند گذارند کنار میکتاب اهلل را می« ..فَر ِقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِیَقُوال إِن َما نَحْنُ فِتْنَةٌ فاَل تَکْفُرْ فَیَتَعَل َمُونَ مِنْهُما ما یُ

ها هم توی حوزه این است بین زن و مرد را یک اختالفی بیندازند. یعنی این هم به سراغ یک چیزی که تعلم آن

افتد، این ی ایران همین اتفاق میعبارتی به عنوان یک جنگ خانوادگی که نظام خانواده را از بین ببرند. عیناً تو

آمارهایی که دم در دیدید و خیلی از آمارهای دیگری که ندیدید و خیلی از اسنادی که توی این حوزه احتماالً 



تان نبوده، به دلیل این که ما حاال توی بنیاد ملی شما مطالعه نکردید به دلیل این که محل کارتان نبوده، بحث

ور هستیم، این اسناد را بخوانیم. اسنادی که واقعاً توطئه است، یعنی شما فرض بفرمایید حاال ها را مجبخانواده این

دید نسل انجام بشود باید ت. مثالً سند دارد برای این که تحشود گفهای دیگر هم خیلی نمیها را توی جمعاین

اش بحث تحدید نسل کینوان یتوسعه آموزش عالی بشود برای بانوان. یعنی سند توسعه آموزش عالی برای با

بیند کند میاند. و خیلی از چیزهایی که واقعاً آدم نگاه مینسل، توسعه آموزش عالی کرده دیداست، اصالً برای تح

این سرعت این کار که هنوز هم ادامه دارد باالخره شاید بنده را بشناسید یک آدم جهادی، این طرف و آن طرف 

ها هنوز کامالً بحث ز آن کسانی که توی روستاها هستند، خانه بهداشت، فالن همه اینپلکیم. هنوتوی روستاها می

ها سر جای خودش توی روستاها هست و کماکان آن سیر ادامه جلوگیری و تشویق به فرزند نیاوری و همه این

مثالً ولی این جور آید که یک مقداری جلوی آن گرفته شده به حسب ظاهر این جوری به نظر میفعالً دارد. حاال 

رغم فریادهای آقا به کند. و علینیست، جلوی آن هم گرفته نشده، خیلی شیک و مجلسی دارد کار ادامه پیدا می

دلیل این که مسائل فرهنگی این قدر هم سریع اإلنتقال نیست از یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگر، هیچ اتفاق 

های خانواده توی این حوزه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بحث خاصی در حوزه فرزندآوری نیافتید توی این حوزه

 18است، ما  1/2سال است که زیر نرخ جایگزینی قرار گرفتیم، یعنی نرخ جایگزینی که  18توی این مدت و ما 

 هستیم تقریباً. حاال به 8/1کنیم االن سال است االن زیر آن نرخ هستیم. یعنی هی داریم تعداد نفراتی که تولید می

خورد و از آن طرف هم که خب طالق هر جهت یک ضربه سهمگینی به بحث خانواده و فرزند و فرزندآوری می

، سر مسأله . به هر جهت  دشمن سر دشمنی خودشرودمی با یک شیب نسبتاً قابل توجهی دارد در کشور ما باال

بینید عزیزان به این معنا نیست، معنی ای هم دارد، نفوذ هم بهای جدیو نفرات و نفوذی خانواده خیلی جدی است

هایی دارد در مجلس ای، نخیر. ببین همین االن قاعدهبگیر است از یک عدهنفوذ این نیست که یک نفر دارد حقوق

آید توسط همین کسانی که علوم رسمی ها در میشود و از زیر دست حتی قوه قضاییه و اینرود و تصویب میمی

اند با ها بر اساس همین علومی که یاد گرفتهها. اینا خواندند و آمدند توی ایران و همه اینها رغربی فالن و این

کنند برای ما به عبارتی این جریان اند همین ادبیات را دارند ترجمه میهمان ادبیاتی هم که از آن جا یاد گرفته

یک نفری را گیر بیاوریم ببینیم این پول  نفوذ است نه این که فکر بکنید جریان نفوذ یعنی این که برویم مثالً 



گیرد مثالً یک ارتباطات مخفیانه دارد، یا ارتباطات مخفیانه ندارد. همین االن قانون منع خشونت گیرد، پول نمیمی

گویید خب منع رود توی مجلس و برود مراحل تصویب آن را طی بکند، و خب شما االن میعلیه زنان دارد می

خب خوب است دیگر، یک قانون ببرند منع خشونت  علیه زنان. توی آن جا کوبیدن درب  خشونت علیه زنان

 شود. منع خشونت علیه زنان است، یعنی خشونت علیه زنان محسوب می

های مثالً فرض های حاکمیتی و دخالتشود که بحث دخالترود توی مجلس االن تصویب میهایی دارد میقانون

رود شکایت بکند. کل پیدا کرد، فرض کنید داد زد، یا مثالً حتی زد، و این خودش نمیکنید یک مردی با زنش مش

بیند مثالً یک ضربی هم این اتفاق افتاده، پزشک کند میرود سراغ یک پزشکی، پزشک وقتی نگاه میمثالً می

رود این قوانین دارد میتواند این کار را بکند و برود شکایت کند علیه مرد، پزشک می تواند مستقالًخودش می

بینیم که داریم روز به روز شود و پس فردا میها دارد تصویب میسر و صدا همه اینتوی مجلس. و خالصه بی

شویم که باالخره حاال ما دیگر این قدر اروپا رفتیم و این طرف و آن طرف رفتیم و از هایی میشبیه همین غربی

تان عرض بکنم که هیچ قابل ک کشیدیم، باالخره. توی این یک مورد خدمتاین طرف تا آمریکا.. هر جا بوده سر

شان، یعنی کسی اگر توی مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مثالً نظم اجتماعی هایها و زندگیدفاع نیستند غربی

مثل خر توی ها را الگو قرار بدهد، توی این یک مطلب اصالً الگوپذیر نیستند، خودشان خواهد اینها میو این

ها آمارهای ها.. اینبحث طالق و بحث این و گل ماندند نسبت به بحث خانواده و بحث فرزند و بحث ارتباطات

رسیم به  داریم میرود باال. مثالًمان دارد میگوییم مثالً ما آمار شیعهخودشان وحشتناک است اگر ما داریم می

 ستیم. خیلی از این کشورها از ما جلوتر هستند توی این مسائل.، هفتادم هشصتها توی مثالً درصد این 13، 12

ها، این سر جای خودش اند، و اینداده گیری و شکلخب پس این که یک توطئه جدی علیه ما در حال شکل

ها کنم، با این مقدمه بنده شخصاً توی تمام این تجربیات و مشاعرهمحفوظ است. من یک چند نکته کلیدی عرض می

ها. شما اگر های ازدواج و ایندهیم توی حوزه بحثنی که حاال نزدیک به سی است دیگر مشاوره داریم میو فال

پارامتر، برای  500داری یک نفر را مواجه بکنید با کثیری از پارامترها، یعنی شما بگویید که آقا برای بچه

ز، دقیق، این جا باید با همسرت این جوری ها باید حواست باشد، همه نکات ریتا پارامتر، این 200همسرداری 

برخورد کنی، با فرزندت آن جوری، فرزندت این سن باشد باید این جوری، آن سن باشد آن جوری، با یک نظام 



تان توانید انحفاظ بکنید، نه مخاطبها را مینه خودتان این ،ها را مواجه بکنیدها اگر آدمای از توصیهپیچیده

تان را به یک اضطراب زایی چیزی ندارد. یعنی جمعیت مقابلرا انحفاظ بکند. و جزء اضطراب هاتواند اینمی

خواهد همسرداری بکند، خیلی آموزش الزم دارد داری بکند یا میخواهد بچهاندازید که انگار مثالً کسی میمی

تربیت بکند، باید  خواهد یک بچه سالمها چیز بکند اگر میها برود، مدتیعنی اصالً بیا و ببین، مثالً باید کالس

ات بد شد به خاطر این که آن جا که این کار را کرد، تو هم گوشش را ها کالس برود، به نکات.. آهان بچهمدت

ها هم دکان ات معتاد شد مثالً. بعضیدرجه پیچاندی و بچه 65پیچاندی تو درجه می 60گرفتی، گوشش را باید 

دار هم کم نداریم، از کسانی که یا، چه بدانند، چه ندانند. واقعاً توی این مسائل ما دکانباز کردند توی این قضا

هایی برای بچه، هزار جور توصیه برای برداشتند هزار جور توصیه کنند.داری دارند میدانند که دکاندانند یا نمیمی

. خب اصالً کی بشریت این قدر احتیاج همسرداری. هزار جور توصیه برای خواستگاری، هزار جور توصیه برای .

خواهد طرف بگیرد. آقا این قدر که دیگر.. این قدر حجم توصیه، یعنی واقعاً این مقدار بر این.. خالصه یک زن می

ها که بچه بزرگ کردند. االن خیلیما خودمان داشته نداریم نسبت به این، پدران ما، ما را چه جوری بزرگ می

های این مدلی دارند که آمار این همه بلد هستند، این بزرگ کردن دارند، یا دانش مه دانش بچهکنند مگر این همی

های ها را و خودتان را. چندین مسأله کلیدی توی این زمینه وجود دارد، توی زمینهقدر به اضطراب نیندازید آدم

ر شروع کردیم. چندین مسأله کلیدی خواهم ما یک مقدار دیمختلف که االن دیگر فرصت ما خیلی نیست، عذر می

خواهم عرض بکنم. یکی از نکات تان حاال چند تایش را الاقل میوجود دارد که من این مسائل کلیدی را خدمت

ها، یکی از نکات داری و همه اینبسیار مهم چه در زمینه همسر گیر آوردن و چه در زمینه همسرداری و بچه

طیب و پاک زندگی کند. بگذارید من این نکته را از روی قرآن بگویم، یک  اش این است که خود انسانکلیدی

ال یَنْکِحُ إاِل َ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الز َانِیَةُ ال یَنْکِحُها إِال َ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ  الز َانی»بحثی آقایان علما و مفسرین ذیل این آیه 

الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الط َی ِباتُ لِلط َی ِبینَ وَ الط َی ِبُونَ »یا ذیل  (3نور/) «وَ حُر ِمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ

اش یک بحث تکوینی های تشریعیذیل این، این بحث را مطرح کردند که این فارغ از بحث (26نور/) «..لِلط َی ِباتِ

هی زن خوب گیر بیاوری، زن پاک گیر بیاوری، پاک زندگی کن. خودت خواهم هست. یعنی چه؟ یعنی آقا شما می

ای در عالم وجود دارد، قاعده جذب عمومی عالم که اگر کسی پاک زندگی پاک زندگی کن، چون که یک قاعده



بکند، خیلی احتمال این هست که پاک گیرش بیاید. به عبارتی این جوری عرض بکنم خیلی ربطی ندارد که شما 

کنید شما بیشتر چگونه کنید، خیلی شما همسرتان را انتخاب نمینید شما دارید همسرتان را انتخاب میفکر بک

گیرید، کنید، وقتی که یک جور خاصی زندگی بکنید در یک حریم خاصی قرار میزیستن خودتان را انتخاب می

بینید بخواهیم زندگی بکنیم، میتان را که عوض بکنید خدای نکرده خبیث های مختلف، این سبک زندگیاز آدم

خوریم. این ها بُر میشویم، با یک سری دیگر آدمهای دیگر جمع میبه صورت خاصی داریم حول یک سری آدم

اند اگر کسی بلند شد آمد تو، دید جا خالی است، رفت رفت توی در این حد این قاعده است که گفته .قاعده است

ها بدانید این شبیه آن است. شبیه آن که کنارش نشسته، این قدر این یک صندلی نشست کنار یک نفر نشست

کنند و خالصه دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. و از آن لف دارند و همدیگر را جذب میآدیگر تقلوب به هم

 بدون حسن« من غیر خیرٍ سبق منه علیکم»های شبیه به همدیگر این قدری در روایات هست که طرف هم آدم

آید بدت می« من غیر سوءٍ سبق منه علیکم»یه توست. آید. بدان که این شببینی خوشت میسابقه یک نفر را می

ای بدان شبیه همدیگر نیستید شما. یعنی این مقدار مهم است، پاک زندگی کردن خود شخص، در حریم و حیطه

گویید شوند. میهای پاکی میها آدمند، اینشوگیرد به واسطه پاک بودنش که کسانی که با او مرتبط میقرار می

استثنا دارد یا نه؟ بله همه قواعد اجتماعی استثنا دارد، این استثناها مخل به قواعد اجتماعی نیست، استثنائات مخل 

به قواعد ریاضی است. مخل به قواعد اجتماعی نیست، استثنائات. اگر چند تا استثنا.. مثل این که به شما بگویند 

ه درست است دیگر، حاال یک نفر بگوید ش موجب سالمتی است، ورزش موجب طول عمر است، خب آرورز

ها مخل به این جمله میرد، نه ممکن است کبدش مثالً مریض بشود و بمیرد زود. اینهیچ ورزشکاری زود نمی

خواهیم نیم، میخواهیم فرزند تربیت کورزش موجب طول عمر است، مخل به این جمله نیست، دقت کنید. می

خواهیم فرزندمان خوب باشد یکی از اقتضائات آن این همسرمان همسر خوبی باشد خودمان خوب باشیم، می

است که خودمان پاک زندگی کنیم، خوب زندگی کنیم، پاک زندگی کنیم. خودمان زیرآبی نرویم، شما این را القاء 

اش را عوض بکند. مثالً اهل نماز و نفر سبک زندگیبکنید به مخاطبان و آن این است که شما کافی است یک 

ای هایش عوض شدند، بدون این که خودش بخواهد. یعنی یک  عدهبیند رفیقها بشود، رفته رفته میهیأت و این

شوند، یک عده بینی یک عده دارند از او دور میشوند. برعکس میشوند یک عده به او نزدیک میاز او دور می



شوند. این قاعده است. لذا این قاعده مهمِ مهمِ مهم را سر دست نگه دارید، آدم خوب زندگی می دیگری نزدیک

تان فطری خواهم عرض کنم خدمتکنند خودشان، خودشان طیب زندگی کنند. این نکته اول، نکته دوم که می

خواهد با طبیعت، کسی می زندگی کردن است. طبیعی زندگی کردن است، طبیعیِ طبیعی. ببینید طبیعی زندگی کردن

اش زیادی از خودش در نیاورد به یک صورت خاصی زندگی طواربا همین طبیعتی که دارد زندگی بکند ادا و ا

سالگی و  20دانم گیرد. مثالً فرض بفرمایید به یک سن چه میگیرد. شما ببینید چه جوری شکل میشکل می

ود و زن بگیرد. حاال االن شما ممکن است بگویید آقا اقتصادش کند باید برها برسد رفته رفته احساس میاین

حیف بحث این نیست  ها را داریم ولی بعداً چی، این چی، آن چی.. االن مشکل اقتصادی داریم، مشکل .. همه این

 ها همه توی آمارترین مشکل ما مشکل اقتصادی نیست برای زن گرفتن. اینکه من به شما آمار نشان بدهم. مهم

شد با مندی اتفاق افتاده. این را من اگر وقت میمان تغییری است که در مفهوم سعادتترین مشکلدرآمده، مهم

مندی یک موقع این بود که طرف مندی که اتفاق افتاده، سعادتدادم. که تغییری در مفهوم سعادتآمار توضیح می

شود، خالصه یک زندگی تشکیل دار میبود که بچه دار بشود، بعد سعادت زن چی بود؟ سعادت اینزن بگیرد بچه

ها این نیسم اتفاق افتاده به شدت توی ذهنیمندی که با این جریان فمها. تغییرات در مفهوم سعادتدهد و اینمی

مند بشوم باید بروم درس بخوانم. باید دکترا بگیرم باید دستم توی جیب خواهم سعادترا قالب کرده، که آقا من می

زنم. چون که خواهم دستم توی جیب خودم باشد، جریان والیت را توی خانه به هم میدم باشد. حاال میخو

زمینه این که  (34نساء/) «..بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ الر ِجالُ قَو َامُونَ عَلَى الن ِساءِ بِما فَض َلَ الل َهُ بَعْضَهُمْ عَلى»

شود به مندی تبدیل میاش به خاطر نفقه است. این خودش سعادتت در خانه اعمال کند یکیتواند والیکسی می

این که من بروم خالصه دستم را باید توی جیبم باشد، یک شغلی داشته باشم، یک کاری داشته باشم، مدرکی 

همین این مفهوم دارد به هم ها زند. زندگیها را به هم میها این اصلی است که دارد زندگیبگیرم، فالن. همه این

کرد. گرفت مرد از زن حمایت میزند. طبیعتش این جوری بود، طبیعتش این بود که وقتی که یک مردی زن میمی

کرد؟ زن یک کار بزرگ کرد. زن چه کار میرفت کار میداد. مرد میها را میداد، نفقه بچهمرد نفقه زن را می

خواهی. یعنی جامعه که روی پای واحدهای انسانی تر میکرد، از این بزرگت میکرد، واحد انسانی را او تربیمی

داد. تغییراتی که توی ذهن ما باشد این می ترین پرورشهای ابتدایی که مهمکرد و پرورشبنا شده، آن را تولید می



نیست؟ هست. یعنی شما اگر مندی هست یا دادند، دادند دادند دادند تبدیل شد به این که بچه حاال مزاحم سعادت

مندی این است که طرف دستش توی جیب خودش برود و رشد این جوری بکند و رشد اقتصادی فالن سعادت

خواهم به شما بگویم علت العللی که مندی است. میها. خب معلوم است بچه مزاحم سعادتجوری بکند و این

دار شوید. شما تا این تغییر را در مفهوم ویق بکنید بچهها را تشها شما هر چه قدر هی این خانمتوی همه این

آید آید اتفاقاً جالب است که موج اول، دومش دارد میمندی که موجش به شدت دارد توی کشور ما میسعادت

ها بینید که خانمرود تو اروپا. االن شما توی اروپا اگر تشریف ببرید میهای چهارم آن دارد میتوی کشور ما. موج

بینید ها کثیراً این را میبینید که خانمخودشان چون رسیدند به این گندی که خودشان زدند، یک مقدار رسیدند. می

های شیر به شیره. قیمت مهدکودک را هم این قدر بردند باال که طرف که سه چهار تا بچه دنبالش، راه افتاده بچه

های چهارش رسیده به آن را نگه دارد. خب االن موجاش اش را بگذارد مهدکودک. خودش بچهصرف نکند بچه

ها های یک و دو آن رسیده به ما. که این تغییری که ایجاد کردیم که آقا سعادت.. به خصوص برای خانمجا، نسخه

ها را هم وارد داستان این قضایا کردند خیلی الحق خوشحال شدم. چون که ما اصالً من این جا شنیدم که خانم

ای ها است. ما یک حوزه علمیهن را خیلی مردانه گرفتیم. در صورتی که اصل واحد تربیت دست خانممسأله دی

مان داریم، حوزه علمیه مشکات، مشکات خواهران در حقیقت یک دانه هم برای برادران داریم. آن واحد خواهران

گویید مادر ما بشویم، درس هم شما میخواهد این جا. آقا ها آمدند گفتند حاج آقا اتاق مادر و کودک میرا این

خواهند، از آن طرف می های آقا هم همین است. آقا از آن طرف از طالب خواهر تا اجتهاد هم مثالً بخوانیم، نسخه

ها. گفتند این جا یک اتاق مادر و کودک ها باید در کنار همدیگر بنشیند این حرفخواهند. خب اینهم فرزند می

ای است. گفتند یعنی این که دوربین کالس را ضبط کند، آن طرف مادر و کودک دیگر چه صیغه خواهد. گفتیممی

ها را چیز بکنیم و وسایل زمان بتوانیم بچهپخش کند، کامل با تصویر بعدش هم این جا وسایل بازی باشد ما هم

فتند آره. کردیم آمدند. گفتند آیید، گشود. گفتیم این جوری بکنیم میها، این جوری میتر و خشک کردن و این

گویید هم درس بخواند هم این.. یعنی اتاق مادر آهان دست شما درد نکند. این شد مناسب حال.. این که شما می

های گذارد خانمش را توی بحثرود هیأت، مرد جا میشود میها هست طرف بلند میو کودک. خیلی وقت

خواهی زنده کنی خانمت ان را زنده بکند، خب چه طور خودت را میمعارف. آقا اگر این معارف قرار است انس



ها را گفتند، من خودم دل های ما حتماً این دردخواهی زنده کنی. خب چرا این باید جا بماند؟ چرا هیأترا نمی

خواهند اگر می ها کامالً در شرایط مساوی با آقایان بتوانند..گویم خانمکنم اگر هیأت دارم. میهیأتی برگزار نمی

از هیأت استفاده بکنند بتوانند از هیأت استفاده بکنند. بتوانند از هیأت استفاده بکنند خب اگر این جوری است که 

ها ها خوب است. خب اینها خودت کالس قرآن رفتن، همه اینهیأت رفتن بچه را کالس قرآن بردن، همه این

گویم فطری بودن همین، ها باید آماده باشد. آن طرفش هم میهمه اینبرای شرایط .. برای همسران، دختران، فالن 

کند. مردها کند از زن، همیشه مرد از زن حمایت میبه صورت فطریِ فطریِ فطری، معلوم است مرد حمایت می

ید هستند. مرد با این کار را بکنند، همیشه مرد رئیس خانواده است. توی همه جای دنیا، مردها رئیس خانواده

رئیس هم به معنای این نیست که یک چوب رئیس خانواده بماند. این شایسته ساالری یک حرف بیخودی است. 

الر ِجالُ قَو َامُونَ عَلَى الن ِساءِ بِما فَض َلَ الل َهُ بَعْضَهُمْ »تر ایستاده، برداشته. قرآن اگر ورود کرد توی این مطلب و گفت 

ی دارند. قرآن به عنوان سند جاودانه است. بله ما یک سری روایاتی داریم که ها یک منظوراین« ..بَعْضٍ عَلى

گفتند آن بمب ترکید، ها سند جاودانه نباشد، کما این که حضرت آقا وقتی داشتند این جمالت را میممکن است آن

م. آن نواقص گفتخواستند بگویند آن نواقص العقول است. داشتم همین را میشان این جوری شد. که میدست

های زمان خودشان خب گویند به عنوان یک قضیه خارجیه است. یعنی خانمالعقولی که دارند امیرالمؤمنین می

نواقص العقول بودند به عبارتی. نه این که زن کالً ناقص العقل است، به این معنا. داشتند این مطلب را توضیح 

عرض بکنم که کاری به آن بحث ندارم، سر آن اگر شد یک  خواهمدادند که آن بمب ترکید خالصه. حاال میمی

این از آن مفاهیمی است که جریان « الر ِجالُ قَو َامُونَ عَلَى الن ِساءِ»کنیم. ولی این که قرآن گفته ای میبحث و مباحثه

ی. به صورت مندبرد امروزه. با همین تغییرات مفهوم سعادتوالیت و ریاست را در خانواده دارد زیر سؤال می

دار بشوند. این طبیعت است. اصالً خدا همین را کنند باید بچهها بعد از این که ازدواج میطبیعی، طبیعیِ طبیعی زن

سال اول وقتی  5دار بشوند. ما االن به شدت مواجه هستیم توی بحث آمار، توی ها، باید بچهگذاشته توی بدن زن

دار بشوند به صورت طبیعی. گیرند. خب بروند بچهد در موضع طالق قرار میشوندار نمیکه ازدواج.. وقتی که بچه

دهد، آن یک بحث دیگر است. حاال یک موقع خدا بچه نمی ،شونددار میکنند بچهها ازدواج میخب وقتی آدم

شان هایبچه به همین سادگی. خب این ،دار بشوند دیگر همینخواهند بشوند، خب باید بچهدار میولی وقتی که بچه



خواهند چه آموزش بدهند؟ درست شان توی محیط طیب و طاهر خودشان. میهایرا چه جوری بزرگ کنند؟ بچه

های ما دارد به این سو.. آقا این مسائل دینی را باید آموزش بدهند یا نه؟ امیرالمؤمنین است شما االن این آموزش

من اولین چیزی که به تو یاد دادم کتاب اهلل یاد دادم. من « تاب اهللو أن ابتدئک بتعلیم ک»گویند به امام مجتبی می

ها دادن، این جزو به تو قرآن یاد دادم. غیر از قرآن هم الزم نداشتی اصالً به تو یاد بدهم. قرآن ببینید دین یاد بچه

یاد بدهد. خب  هایش بدهد باید دینخواهد تعلیم به بچهضرورات است، و ضروریات این است که یک نفر می

مروا صبیانکم »خواهد یاد بدهد چرا گفتند اش را میپیغمبران آمدند همین چیزها را یاد بدهند. حاال بچگانه

ها بگویید نماز را شروع بکنند، دست بچه را شان است به آنیواش هفت هشت سالهتان یواشهایبچه« بالصالة

لَا أُجَاوِزُ بِکَ ذَلِکَ إِلَى »گویند من ای ساده. بله امیرالمؤمنین میبگیرید ببرید مسجد، ببرید هیأت. با همین چیزه

بعد ترسیدم. بعد ترسیدم از این که یک عده بیایند تو « ثُم َ أَشْفَقْت»من غیر قرآن الزم نداشتی به تو بدهم « غَیْرِهِ 

با این که دوست نداشتم یک چیزهای « هْتعَلَى مَا کَرِ»دانم این چیزها آشنایت بکنند. ستاگرام و نمینرا با این ای

پسندیدم یک چیزهایی به تو یاد بدهم یاد دادم. یعنی چه؟ دیگری هم مجبور شدم که یادت بدهم. با این که نمی

خب تربیت است، طبیعی این است. آقا طرف فرزند زمان خودش باشد، این حرف طبیعی نیست. خب شما ولی 

ها همین جاها ببرید، بیت و اینو قرآن آموزش بده، او را هیأت ببر، بیاور، محبت اهلپایه قرآنی طرف را ببند. به ا

زار و زندگی را. خود حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها و وجود نازنین  اش نکنید کارِآقا این قدر پیچیده

این نوری که  (36نور/) «الل َهُ أَنْ تُرْفَعَ بُیُوتٍ أَذِنَ  فی»البیت نورانی است که ای که اهلامیرالمؤمنین و این خانواده

هایی است. این نور توی ها توی خانهاین« أن ترفع أذن اهلل فی بیوتٍ »ها، فالن و این« اهلل نور السموات و االرض»

چندان ها ها را نگاه بکنید غیر از این که گزارشهای اینشما زندگی« ترفع أذن اهلل ان»هایی است که این خانه

ها های اینها تیپ زندگی طبیعی است. تیپ زندگی یعنی شما زندگیها. ولی زندگیخیلی دقیق نیست از زندگی

کنید یک تیپ زندگی طبیعی، معنوی.. ما در روایت چی داریم؟ در روایت داریم که آقا شما را از بیرون که نگاه می

گوید یک تان را نورانی بکنید. بعدش دارد میهایبه تالوت قرآن خانه« قُرْآنِنَو ِرُوا بُیُوتَکُمْ بِتِلَاوَةِ الْ»همین عبارت 

شان را تعطیل هایها خانهاین« کَمَا فَعَلَتِ الْیَهُودُ وَ الن َصَارَى صَل َوْا فِی الْکَنَائِسِ وَ الْبِیَعِ وَ عَط َلُوا بُیُوتَهُمْ»کاری نکنید 

شان را همه را بردند توی مسجد. شان را همه.. دعاهایها،.. چیزهایو قرآنکردند، رفتند توی مساجد فقط نمازها 



های ما غیر از خوابگاه و رستوران چیست؟ هیچی. خانه ما خانه شد خوابگاه. خانه شد رستوران، االن خانه

ن بکنند، حداکثر یا خوابگاه است یا رستوران است. خب شما ببخشید تشویق بکنید، بلند شوند دو خط قرائت قرآ

شود همین ای توی خانه. میترتیل قرآن بکنند، یک صفحه ترتیل قرآن بکنند روزانه. با یک صدای نرم و آهسته

همه  تان را هم توی هیأت نبرید،هایات باید قرآن بخوانی. همه عبادتداری طبیعی. آقا شما توی خانهدین

کند، به صورت طبیعی یک مؤمن به صورت طبیعی باز می تان را هم توی مسجد نبرید، باید توی خانههایعبادت

ها  را باید انجام بدهد. طبیعی طبیعی طبیعی زندگی قرآن بخواند، چهار خط قرآن بخواند توی خانه. همین این

خواهم خواهد بگوید آقا من دین هم اگر میکنید. فطری فطری فطری، چرا؟ بحث مفصل است که وقتی که خدا می

فَطَرَ الن َاسَ عَلَیْها  فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلد ِینِ حَنیفاً فِطْرَتَ الل َهِ ال َتی»ها بنا شده. یم دین دقیقاً روی فطرت آدمبه شما بگو

ها سعی بکنند فطری های فطرت است. اگر آدمروم( دین هم روی پایه/30) «..ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ الل َهِ ذلِکَ الد ِینُ الْقَی ِمُ

ها را فهمند، همینشان هم هست و همه میکنند، طبیعی زندگی بکنند، با همین معارف ابتدایی که دستزندگی ب

کنند که هم همسر خوب داشته باشند، هم فرزند خوب داشته باشند. مشکلی هم زندگی بکنند، قابلیت پیدا می

باید فرزند زمان یک  گ کنند، طبیعتاً نداشته باشند، علی القاعده، علی القاعده فرزند زمان خودشان هم باید بزر

ها های مجازی و فالن و ایندانم شبکهدانم چی و اینستاگرام و نمیای و نمیچهار تا باالخره از این سواد رسانه

های های ساده را، از آن طرف توصیهها را شما مراعات بکنید همین توصیهرا باید طرف آشنا باشد. نباید.. این

گفتم این جا. ها بودم یک چیز میها خودشان اهل صلح هستند. اگر توی خانمها است. خانمانماش به خساده

ها باید کوتاه بیایند. خود قرآن ها خانمها اهل صلح هستند، یعنی اگر قرار است کسی کوتاه بیاید خیلی وقتخانم

گوید. صلح ها میرا در زمینه خانم «خیرٌ  و الصلح»ند. این همین اگر هم همین را گفته این قدر دهن به دهن نگذار

ها آجرهای سفت گفتند این خانهاهل سازش هستند، این مالت.. به قول حضرت آقای جوادی حفظه اهلل ایشان می

ها باید اهل ها هستند. خانمهای نرمش هم این خانمخواهد و مالت نرم. آجرهای سفتش این مردها، و مالتمی

 بیشتر از این نکنیم. ها. با همه این چیزها پیچیدهو سازش و این سازش باشند، اهل صلح

 و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. 

 مداحی حاج آقا..



 پایان. 


