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 مقدمه

 خیری انسانبهاثر خدمت به دستگاه امام حسین)ع( در زندگی و عاقبت

 

شما بزرگواران که  • شید عرض کنم به همۀ  سته نبا ستگاه امام اوالً باید خدا قوّت و خ توفیق خدمت به د

العاده اسییت. یبیعتاً این خدمت؛ چه اینجا و چه هر جای اید، این یک توفیق فوقحسییین)ع( را پیدا کرده

«  هیئت میثاق با شهدا»دیگری، آثار بسیار بابرکتی در زندگی انسان خواهد داشت. مخصوصاً این جلسۀ 

اسیییت و توجه خیلی از خوبان و جوانمردان روزگار و  که تا حدی امید و الگوی هیئات مذهبی قرار گرفته

بیت)ع( به آن معطوف شییده اسییت که همین مسییئله، همچنین خیلی از مردم کوچه و بازار و محبین اهل

کنم که خداوند از همه شما کند. واقعاً در این ابتدای جلسه دعا میتر میوظیفه و مسئولیت شما را سنگین

 دارد که اعمال و خدمات همۀ ما مرضی رضای حق قرار بگیرد.  قبول کند. این خیلی اهمیت

ست از اینکه خیال هیچ • سوده نی ایم؛ پس البد توفیق خدمت در یک هیئت خوب را پیدا کرده»یک از ما آ

حال آن« تا آخر در همین مسییییر قرار خواهیم داشیییت  مام حسیییین)ع( و در  کاب ا پای ر که  هایی 

یا اباعبداهلل آیا از ما قبول »کردند که شان بود و بررسی میباز هم حواسرسیدن بودند، آخرسر شهادتبه

 شاءاهلل خداوند از همه شما قبول بکند.ان« ای یا نه؟کرده

سین)ع( واقعاً در برکت یافتن زندگی و عاقبت • ستگاه امام ح سان مؤثر بهثانیاً، خدمت کردن به د خیری ان

ه در کنار جهاد، اهل خدمت کردن به دسییتگاه امام حسییین)ع( هایی کاسییت. در دوران دفاع مقدس، بچه

دادند و مؤثرتر بودند. یقین بدانید در کنار توفیق حضیییور در بودند معموالً کارهای خیلی بزرگی انجام می

دانشگاه امام صادق)ع(، خدمت به دستگاه امام حسین)ع( توفیق بسیار باعظمتی است که برای آیندۀ شما 

 آورید.جا میهد بود و حتماً شکر آن را بهبسیار مؤثر خوا

داری عرض کنم که شییاید توجه به این نکات، در بنده قرار اسییت در این جلسییه چند نکته دربارۀ هیئت •

 مسیر کار مقدس شما مفید باشد:
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 نکتۀ اول

 ای از نور جلسه، به برگزارکنندگان هیئت وابسته است بخش عمده

سه به نور تکای انکتۀ اول اینکه؛ بخش عمده • شما مثل آن پرندهز نور جل ست.  سته ا شما واب هایی تک 

ستید که برای رهایی از دام، می صیاد را بردارند. اگر ه خواهند پرواز کنند و تور را از زمین بلند کنند و دام 

ممکن بسیییا آن دام ها پر نزند، یبیعتاً در تالش مابقی پرندگان اثر منفی دارد و چهیک پرنده در بین آن

 و همه اسیر باقی بمانند.است روی زمین بیفتد 

تک شما در نورانیت جلسۀ هیئت، کلیدی و مؤثر است. روی بنده که قطعاً تأثیر دارد. بنده که از نقش تک •

 50کنم. بنده قریب به کنندگان دریافت میخودم چیزی ندارم و نور را ابتدا از شما و سپس از بقیۀ شرکت

کنم و در این مدت باالخره تجربیاتی اندوخته شده است؛ گرچه مذهبی شرکت می سال است در مجالس

 آدم نشدیم ولی این تجربیات به دست آمده و ممکن است به درد شما هم بخورد. 

کنندگان جلسه، چقدر مؤثر است  کنم نور بانیان و ادارهروم جایی سخنرانی کنم، کامالً حس میوقتی می •

ای در رابطه با شخصی به ناحق گفته شده است و یا غیبتی رگزارکنندگان حرف منفیمثالً گاهی در بین ب

شم خودم دیده ست، بنده با چ شکالتی پیش میشده ا تواند حدس بزند که این آید، و آدم میام که چه م

 مشکالت، به چه دلیلی بوده است. 

زارکنندگان جلسات مذهبی مترتب وغریبی بر نورانیت و سالمت روحی و فکری برگبه هرحال آثار عجیب •

سئوالن و برگزارکنندگان باید نورانی  ضرت حق قرار بگیرد، م ضای ح ضی ر سه بخواهد مر ست. اگر جل ا

ام که ابتدا بسیار محفل نورانی و خوبی داشتند اما بعد از مدتی فروغش باشند. خیلی از افراد و جاها را دیده

آید. خیلی مهم ار شده است که دیگر کاری از کسی برنمیهایی آمده و وارد ککم شده است، چون دست

سع ععلعی »شییود. خوبی ایفا کنید، چون جلسییه به نور شییما اداره میاسییت که شییما نقش خود را به اُسییّ

 بودنِ یک محفل، به همین است؛ به نیت خالص و صفای باین برگزارکنندگان خیلی ربط دارد.«التعقوی

 گزاری هیئت، امتحان الهی استبسیاری از مشکالت در مسیر بر

شکالت  • سیاری از این م سی پیش بیاید، ب سیر برگزاری هر مجل شکالتی در م ست که م البته یبیعی ا

امتحان الهی است، نباید هر مشکلی را به نبودن نورانیت و صفای برگزارکنندگان نسبت داد. برخی از این 

ست، یعنی: چون بچه شما شد و اجر  شکالت مایه ر شکالت پیش میهای خوم ستید این م آید که بی ه

 رشد کنید. 
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تواند بریرف بشود. هایی که میالبته برخی از این مشکالت هم ناشی از ضعف است، انواع و اقسام ضعف •

سال پیش یک قربانی هم داد. این  سه  شما  شیم. این هیئت  شه باید بین خوف و رجا با باالخره ما همی

اصییالً خداوند کار حضییرت ابراهیم)ع( را بدون قربانی از او قبول نکرد.  موارد را باید خیلی جدی بگیرید.

 افتادن، بخواهیم کار کنیم؟  زحمتحاال من و شما کی هستیم که بدون به

برو و »شییخصییی نزد امام محمد باقر)ع( آمد و گفت: من به شییما عالقه و محبت دارم، امام)ع( فرمودند:  •

الرَّجُلُ: وع اللَّهِ إِنِّی لعأُحِبُّکُمْ أعهْلع الْبعیْتِ. قعالع: فعاتَّخِذْ لِلْبعلعاءِ جِلْبعاباً، فعوع اللَّهِ إِنَّهُ  فعقعالع لعهُ«)برای بال آماده شیییو 

( لذا باید منتظر این بالها باشید؛ حاال یا 154؛ امالی یوسی/لعأعسْرععُ إِلعیْنعا وع إِلعى شِیععتِنعا مِنع السَّیْلِ فِی الْوعادِی

شییاءاهلل همیشییه در دهید. انتان قربانی میحسییادت، شییما را خواهند زد، یا اینکه یک جایی در زندگیبا 

شید. اما باالخره نمی ضربه میشود بیعافیت با سالم کار کرد؛ یا  خورید به خایر اینکه آدم زحمت برای ا

 نشوید. تان را جمع کنید و مغرور خورید برای اینکه حواسخوبی هستید، یا ضربه می

دانم این اتفاق به عنوان مثال، در شییب اول و دومِ محرم، بلندگوهای هیئت درسییت نبود، و بنده هم نمی •

شم باین سه میبرای چه افتاده بود و چ سر این جل شت  شاید بین هم ندارم که ببینم چه چیزی پ گذرد؟ 

ست با این شاید خداوند خوا شوید یا  شما را مراقب کند که مغرور ن شد. البته کار،  شته با دالیل دیگری دا

 های مخلص هیئت، اما باید مراقب بود.نباید سوء ظن داشت؛ مخصوصاً دربارۀ بچه

سه را پیش می • شما جل شما بنده را هم هدایت خواهد کرد، نور وجود به هر حال، نور وجود  برعد، نور وجود 

شما بهشما به ذاکر اهل کند. خداوند نگاه مردم هم کمک می بیت)ع( هم کمک خواهد کرد، و نور وجود 

 کنند؟ پس شما مؤثر هستید.کند به اینکه چه کسانی دارند جلسه را اداره میمی

 نکته دوم

 مواظبت کنید که دچار غرور نشوید

آید، مثالً با این عنوان که: نکته دوم اینکه؛ شما باید مواظبت کنید که دچار غرور نشوید. باالخره غرور می •

های خوب را ها پیش برخی از هیئتکند. سییالو این غرور، واقعاً نابود می« برتر شییده اسییت هیئت ما »

ورزیدند. اما بعد از کردند و به آن عشییق میها را پیگیری میسییراد داشییتیم که خوبان، اخبار آن هیئت

 نفر تقلیل یافته بود. 20هزارنفری به  2مدتی، آن هیئت مثالً از جمعیت هفتگی 



 1438 الحرام محرم –جلسه خدام هیأت میثاق با شهدا         

 

ه | 6 ح ف ص  

 

شمِ باین • «  غرور»توانند حس کنند و آن بین ندارند، ولی همۀ این مردم، یک ویژگی باینی را میمردم چ

دفعه از شما بدش بیاید و درست هم بگوید. است. لذا ممکن است کسی یک غروری در شما ببیند و یک

های سالم اما آدم -ستاین برای ما مهم نی-آیداند که از شما در هر حال بدشان میها منافقالبته بعضی

 آید.ذره غرور ببینند، یبیعتاً از شما بدشان میو مردم معمولی، اگر در شما یک

دهد، عُجب است؛ دربارۀ بقیه گناهان معموالً به انسان کند و زمان نمیخداوند به تنها چیزی که رحم نمی •

همین خایر، دچار است و بهوقت ممکن است تصور کنیم کار ما خیلی خوب شده دهد. لذا یکفرصت می

زند که به خودمان بیاییم و از عُجب ای به ما میعجب بشییویم، اما بالفاصییله خدا یک تلنگر یا ضییربه

 کند. رحمانه تعدیل میفاصله بگیریم. شاید به تعبیری بتوان گفت، خداوند این عُجب و غرور انسان را، بی

د به این راحتی از دل بیرون نخواهد رفت. به این سادگی خیلی باید مواظب عُجب باشیم. عُجب وقتی بیای •

 شود.هم آثار بدش با استغفار درست نمی

 شوند؟برگزارکنندگان هیئت، دچار چه غرورهایی می

شیوند؟ مثالً اینکه با ها و مسیئوالن هیئت، دچار چه غرورهایی میحاال سیؤال این اسیت که بچه هیئتی •

یعنی بخواهند این مسئله را همه بفهمند. یا « فالن هیئت هستیم  هایما بچه»یک حس خاصی بگویند: 

و « لحاظ عالی اسیییت، مدار درجه یک داریم و...ای داریم که از همهما یک هیئت حرفه»اینکه بگویند: 

سانی که وارد هیئت می سبت به مردم و ک سی را شوند، یکحتی ن شند و ک شته با شباع دا نوع حالت ا

 حساب نکنند  تحویل نگیرند و آدم

تان مشخص است و مردم اگر فکر کنید که هیئت شما خیلی عالی است، این حالت غرور شما از چشمان •

شان میهم متوجه می شما بد شود که به تدریج، جذابیت معنوی هیئت کم آید. این باعث میشوند و از 

 شود و این پرچم از دست شما گرفته شود.  

شهور می • شما م شما مراجعه میشود وقتی هیئت  کنند، باید حس و حال و تعداد زیادی از مردم به هیئت 

خواهید تعداد را به ده نفر برسانید. آیند و شما میشش نفر به هیئت میشما مثل وقتی باشد که فقط پنج

ها برخورد کنید  مردم از روی اینکه شیییما چگونه با آندر آن صیییورت چقدر متواضیییعانه تر برخورد می

 فهمند که غرور دارید یا نه.، میکنیدمی

 رهایی از عُجب و غرور واقعاً سخت است

البته سخت است که یک هیئت، مشهور بشود و سطح آن باال برود و موقعیت درجۀ یک داشته باشد اما  •

شند، اهل بچه ضت بک شان کار کنند، ریا شوند. لذا افراد هیئت باید روی خود های این هئیت دچار غرور ن



 1438 الحرام محرم –جلسه خدام هیأت میثاق با شهدا         

 

ه | 7 ح ف ص  

 

شند و حتی به تعبیری  ذکر گفتن شما هیئتی« الذکردائم»با سلوک معنوی  شند. این،  ست و خداوند با ها ا

 شما را در این امتحان قرار داده است. 

تقریباً بعید اسییت که آدم بتواند از عُجب خالش شییود، خداوند وقتی بخواهد کسییانی را از عجب نجات  •

دهد و یا ها ریاضییت میکشییند و یا خداوند به آنمی کند؛ یا خودشییان ریاضییتها را بیچاره میبدهد، آن

 ها را کنترل بکند.کند تا عجب آنای دچار رنج میها را به گونههردو باهم  یعنی خدا آن

 ترین هیئت استقلباً معتقد باشید که هیئت شما ضعیف

شیبه • شوید. واقعاً از ته قلب معتقد با سعی کنید که دچار غرور ن شما باید  ضعیف»د هر حال  شما  ترین کار 

ست شما چیزی کم نمیدر این« کار ا صالً از هیئت  شما هم چیزی کم نمیصورت ا شما شود و از  شود  

کنید. واقعاً هم کارهای ما در برابر توفیقات عمیقاً به این مسئله معتقد باشید و مطمئن باشید که ضرر نمی

 کند، هیچ است.کند و آثاری که عنایت میمی مانهایی که نصیبدهد و هدایتو برکاتی که خدا می

ها خواهی به آننشیییینند، و شیییما میآیند و همان دمِ در میمثالً گاهی اوقات، مردم به هیئت شیییما می •

شوید بروید جلو »بگویی:  شینید  بلند  شما چگونه ها میحاال این را چگونه به آن« آنجا نن صالً  گویی؟ ا

شین بلند»توانی به او بگویی می ست که «شو برو جلو ب سین)ع( ا شخص االن عزادار امام ح ؟  چون این 

باالی »ها به او بگوییم دارند. و یبیعتاً نباید به این سییادگیهایش را برای شییفای بیماران برمیخاک قدم

ست  شمانت ابرو ا ضاً چگونه با مردم رفتار می« چ شایر عراق، بع د؛ کننشما ببینید این خادمان اربعین از ع

شما هم باید این ضعانه و محترمانه   شید و مردم باید چقدر متوا شته با گونه رفتار کنید و همان حس را دا

 این حالت را در شما ببینند.

 مردم باید در شما عشق و محبت ببینند، نه غرور

عین، روی اربپایۀ معنویت پیاده»داران عراقی اربعین در مشیییهد عرض کردم: چندی پیش، بنده به موکب •

میلیون نفری 2داران از بس که بامحبت برخورد کردند، جمعیت موکب« محبت شیییما به زائرین اسیییت

گویم که شما در هیئت خودتان همان کارها میلیون رسیده است  البته بنده نمی20زائرین اربعین االن به 

شما باید همان»گویم و رفتارها را باید انجام دهید، ولی می شدحس  شرکتنگ« یور با کنندگان اهتان به 

شد که گویی میخواهید به کفش آنها تبرک بجویید؛ با همین حس و حال  سۀ هیئت، باید یوری با در جل

سانی که به هیئت « بفرمایید داخل »ها بگویید: به آن شما چقدر روی مردم و ک و بعد ببینید که این کار 

هلل العظمی بروجردی به خاک پای عزاداران تبرک کند. مگر آیۀاهاسیییت که کار میآیند، اثر دارد. اینمی

 نجستند؟ 
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؛ «اندپاک شیده»اند، باید پیش خودمان بگوییم بسیا گنهکار بودند، انن که به هیئت آمدهکسیانی که چه •

صالً گناهی در پرونده سین)ع( که ا ست، چه جایگاهی دارد  ببینید چگونه باید حاال این زائرِ امام ح اش نی

جای اینکه آن غرور را دور پلک چشییمان شییما ببینند، باید ران حسییینی خدمت کرد  مردم بهبه این عزادا

 مهربانی و تواضع را ببینند.

سین)ع( خدمت کرده • سانی که یک عمر به عزاداران امام ح اند شاید بتوانم به پیرغالمان اباعبداهلل)ع( و ک

خور که حسین)ع( بدهکار هستید. آن شراب خورها به امامهم عرض کنم: شما بیشتر از گنهکارها و عرق

شما گرفته ست  ولی  سین)ع( نگرفته ا اید و تان آبرو نزد خدا پیدا کردهاید؛ هم برای دینچیزی از امام ح

اید، پس خودمان را نگیریم و غرور نداشیییته باشییییم  ای تان آبرو در جامعۀ مومنان یافتههم برای دنیای

سی که  سی 70ک توانی بدهی خودت به وقت فکر نکنی که میای  یکن)ع( گریه کردهسال برای امام ح

 سادگی تسویه کنی اباعبداهلل الحسین)ع( را به

فرمود: من شیرینی و حالوت عبادت  -خطاب به کسانی که ایراف ایشان بودند-بارپیامبر اکرم)ش( یک •

شما نمی ضرا در  ضرت فرمودند: توا ست؟ ح شیرینی عبادت چی ع)ما لی ال أرى علعیکُم حعالوعۀع بینم. گفتند 

 (1/201العِبادعۀِ؟  قالوا: و ما حعالوعۀُ العِبادعۀِ؟ قالع: التَّواضُعُ؛ تنبیه الخوایر/

 تر استتواضع خواهران در امر خادمی، پراهمیت

ها نسییبت به کنند، باید بیشییتر مراقبِ این مسییئله باشییند، چون خانمخواهرانی که در هیئت خدمت می •

ها بربخورد. لذا تواضع و محبت خواهران سرعت به آنتر باشند و ممکن است بهبسا حساس، چههمدیگر

 در مسئله خادمی باید به صورت خاش مورد توجه قرار بگیرد. 

جا را فرا خواهد اگر ما همین هیئت خودمان را درسیییت اداره کنیم، کافی اسیییت و آثار و برکات آن، همه •

پا کردند؛ البته یاران نفر به 72همه غوغا را با خواسیییتند؟ اینند تا یار میگرفت. مگر امام حسیییین)ع( چ

خالص و خُلّص  هر کار کوچکی که به امام حسییین)ع( متصییل بشییود، در واقع به اقیانوس متصییل شییده 

 است. 

کند، برای به این مسأله هم توجه کنید که اگر گاهی اوقات یک شخص عزیزی از هیئت شما تعریف می •

است که در جاهای دیگر، کم کار شده یا خوب کار نشده است؛ نه اینکه کار شما خیلی خوب است  این 

کنید که جلسۀ شما جلسۀ خوبی است، به خودتان ها، مغرور نشوید و اگر فکر میخایر این تعریفپس به

ی حضییرت تشییریف پس تا وقت« آورد اگر هیئت ما واقعاً هیئت خوبی بود، امام زمان)عج( را می»بگویید: 
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سیدهاند، معلوم مینیاورده سمت اهدافش شود هنوز به آن نقطۀ مطلوب نر اید؛ هرچند این هیئت دارد به 

 رود.پیش می

 سطح انتظار از خودتان را باال ببرید تا تواضع پیدا کنید

سطح انتظار از خودتان را باال ببرید. کالً اگر هدف ر • ضع پیش خودتان،  ا خیلی مقدس برای باال بردن توا

شید که مقدمات  شته با شد. مثالً از خودتان انتظار دا ضی نخواهیم  و عزیز بدانیم، هیچگاه از خودمان را

 فرج را فراهم کنید و موجب تعجیل فرج حضرت بشوید.   

شدهما که همین • شدهیوری دورهم جمع ن ضرت حجت)عج( را فراهم ایم  ما جمع  ایم تا مقدمات ظهور ح

صر می کنیم، لذا تا شده، خود را مق صل ن ست و وقتی که فرج حا دانیم. ما انتظارمان از خودمان خیلی باال

برای رسییییدن به این اهداف واال باید فداکاری کنیم. البته هر یک از ما، کار و زندگی خودمان را داریم 

 ولی باید برای امام حسین)ع( به وسط میدان بیاییم.

 نکتۀ سوم

 شود« توجه»چیز باید فدای در هیئت بسیار الزم است؛ همه« توجه و تمرکز»

ای گونهمخایبان اسیییت. هیئت را باید به« توجه و تمرکز»یک نکتۀ مهم در هیئت، فراهم آوردن زمینۀ  •

باید یوری سخنرانی کنم که  -عنوان سخنرانبه-باال برود. البته بنده « مقدار توجه و تمرکز»بچینیم که 

سازی توجه بهتر، کنندگان در زمینهیور مدار محترم جلسه. اما نقشِ ادارهوجه افراد، جلب بشود، و همینت

 بسیار زیاد است. 

توجه و »برنامه و رفتاری در هیئت باید مالحظۀ این  در هئیت خیلی مهم است و در هر« توجه و تمرکز» •

شود. چون هدف از همۀ این کارها در هیئت، اث« تمرکز سه ب ست و تأثیر معنوی یک جل رگذاری معنوی ا

سم، چای سط مرا ستگی دارد. مثالً اگر دیدید در و شود توجه و دادن باعث میخیلی به توجه و تمرکز ب

 تمرکز مردم از بین برود، این کار را انجام ندهید.

 بلند صحبت کردن خدام هیئت

آقا  آنجا ننشینید... »حبت کنند و مثالً بگویند: یور نباشد که خادمین با صدای بلند صعنوان مثال، اینبه •

 ها از بین برود. هیچشیییود حواس مردم پرت شیییود و تمرکز آناین باعث می« آقا از آنجا عبور نکنید...
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بسیییا از عاملی نباید حواس مردم را پرت بکند. تمرکز جلسیییه، یک اثری بر روی افراد دارد که اثرش چه

 محتوای جلسه هم بهتر باشد.

صحبت نکنند، و حتی مییکی از آداب هیئت • ست که خدام باهم بلند  سید که توانید بهداری این ا جایی بر

ها باید از قبل، بین خدام اصییالً باهم صییحبت نکنند. رعایت این آداب خیلی مهم اسییت. البته هماهنگی

 ر و گفتگو انجام شود.خودتان انجام شده باشد، تا در هنگام جلسه و در حضور مردم، کمترین تبادل نظ

 نشینی و جا دادن بیش از حدِ مردمفشرده

بلند شییوید »کند، این اسییت که وسییط هئیت مدام بگویید: یکی از کارهایی که حواس مردم را پرت می •

شوند  شنید تا دیگران هم جا ب شرده بن ضیدانم این نمی« بروید جلو، ف صراری دارند که همه را بع ها چه ا

گیرد و زور در داخل هیئت جا کنند  خُب اگر مردم خیلی فشییرده بنشییینند، یبیعتاً پاهایشییان درد میبه

 دهند. اجازه بدهید راحت باشند و بازتر بنشینند. تمرکزشان را از دست می

سی بگویی  • ستی به ک شو برو جلو»اگر خوا سخنرانی  اما دیدی که او غرق« بلند  ست و دارد به  بحث ا

دهد، دیگر به او کاری نداشییته باش. خُب کسییی که زودتر آمده، نباید بخایر کسییانی که دیر گوش می

 اند، حواسش را پرت کرد. آمده

چرا که جلوی « جلو بنشیییینند»کنند که بروند کنندگان برخی جلسیییات، افراد را راهنمایی میگاهی اداره •

شیییود که مدتی پرتی مردمی میافراد هسیییت. اما این کار، خیلی موجب حواسمجلس مقداری جا برای 

 اند.است در جلسه نشسته

 هامهدکودک برای نگهداری از بچه

هاسییت. برخی از مردم دربارۀ بچه -آیندکه به هیئت می-های مردمها، خیلی از گالیهدر بعضییی از هیئت •

ما بچه آوردیم ولی اذیت شدیم، مراسم هیئت را از دست  گویید بچه بیاورید، حاالشما که می»گویند: می

لذا تا حد امکان، باید سییعی کنیم یک جایی مثل مهدکودک، در کنار « دادیم و نتوانسییتیم اسییتفاده کنیم

شان از آورند، در این چند ساعت، خیالهایشان را میها در نظر بگیریم تا کسانی که بچههیئت، برای بچه

 باشد و اذیت نشوند. ها راحتبابت بچه

 های احتمالیِ زیادشدن جمعیت هیئتآسیب

آیند، یبیعتاً گیرند و جمعیت زیادی میها که به هر دلیلی مورد اسیییتقبال مردم قرار میدر برخی هیئت •

پذیری خیلی باالیی آیند که زیاد اهل هیئت نیسیییتند. این افراد آسییییبای هم میگاهی یک افراد غریبه

ستان ست. حاال این افراد چرا میه تحملدارند و آ ستِ شان پایین ا سی به درخوا ست ک آیند؟ مثالً ممکن ا
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شد. مثالً مادرش گفته:  سرش به هیئت آمده با دخترم  به هر قیمتی »دخترش، مادرش، خواهرش، یا هم

نها نباشد، و حاال این دختر که راضی به آمدن نبوده، برای اینکه ت« شده باید امشب به این هیئت برویم...

زند. و این مسائل چقدر دوست خودش را هم به هیئت آورده است ولی از اول تا آخر، با دوستش حرف می

ها آثار سوء زیادشدن جمعیت است. و از یرف دیگر، کسانی که با اشتیاق آورد  ایناثر جلسه را پایین می

 برد.ا باال میشان زیاد است و آثار مثبت جلسۀ هیئت رآیند، توجهبه هیئت می

ستانۀ تحملای که به هیئت میبرخی از این افراد غریبه • ست. البته این غریبهآیند، آ بودن هم شان پایین ا

کنند. شما باید این مسائل را در بحث کنند و برخی اعتراض نمیها اعتراض میاقسامی دارد؛ برخی از آن

 شناسیِ هیئت خودتان در نظر بگیرید.جمعیت

ش • سه آمدهبرخورد  سانی که تازه به جل سه با ک سه آمدهاند)و چهما با افراد دائمی جل سا اجباری به جل اند( ب

ضی  ست. بع شوار ا شد. و همۀ جوانب را در نظر بگیرید. البته رعیت این نکات، مقداری د باید متفاوت با

آلود، نی، یا عتابمند به هیئت اسییت، و صییمیمانه و خودماکنید مخایب شییما خیلی عالقهوقتها فکر می

شما تره هم خُرد نمیگویید، اما بعد متوجه مییک حرفی را به او می صالً برای  کند  شوید که اتفاقاً او ا

 لذا این برخوردها عوارض خوبی ندارد. شما باید با همه، با احتیاط و احترام برخورد کنید.

 نکتۀ چهارم

 برداری حداکثری از فرصت هیئتبهره

های لبنی بسیییاری تهیه توان از آن فرآوردهامام حسییین)ع( مثل شیییر خام اسییت که می هیئت و مجلس •

بریم. ما نه فقط با هیئت، بلکه با خود امام حسییین)ع( کرد؛ اما معموالً ما حد نهایت اسییتفاده را از آن نمی

یاوریم. اربعین با ایم یک اربعین دربکنیم  از این شیییر خام تا به حال فقط توانسییتههم حداقلی برخورد می

 همه عظمت، فقط یک جلوۀ کوچک از جلوات امام حسین)ع( است.آن

برخی هیئات صییندوق قرض الحسیینه دارند این خیلی خوب اسییت. اردوهای زیارتی هیئات، بویژه سییفر  •

ست. مردم میها برگزار میمقدس اربعین که هیئت شمند ا سیار ارز توانند با هیئات زندگی کنند و کنند، ب

 دگی خود را زیباتر کنند.زن
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سال مجرد به هیئت می • سانی که پار شدهمثالً به ک سال مزدوج  شان به هیئت آمدند و ام سر اند و با هم

شود، هدایایی تقدیم کنید. به این ترتیب خانوادهمی شش هیئت قرار دادهآیند، اگر ب اید. البته ها را تحت پو

 خیلی سخت است. های بزرگ ممکن نیست و یااین کار برای هیئت

 هیئت، محلۀ معنوی افراد است

شییان زیاد اسییت یکی از اقدامات بسیییار اند یا تعداد فرزنداندار شییدههای جوانی که بچهتشییویق خانواده •

شان  ست و افراد هیئتی باید در محلۀ معنوی خود ست. به هر حال هیئت، محلۀ معنوی افراد ا سته ا شای

 اعتنایی نشود بلکه از آن، الگوسازی صورت بگیرد.رهای شایستۀ آنها بیمورد محبت قرار بگیرند و به رفتا

هایشیییان بیایند و با لباس ای راه بیندازید که مردم با بچهخانهتوانید در هیئت خودتان عکّاسیا مثالً می •

ه ای کخادمی هیئت و یا با دکور سیییال قبل هیئت، در آنجا عکس بگیرند. آنها یبیعتاً با ذوق و سیییلیقه

های مردم و تاریخ دارند؛ به این واسطه شما تا درونِ خانهدارند، این عکس را برای بچۀ خودشان نگه می

 اید.خایرات زندگی آنها حضور پیدا کرده

 برای مردم محله« پیکِ دعوت»

بسیییاری از مردمی که اهل هیئت نیسییتند در سییوءتفاهم مطلق به سییر میبرند و شییما بسیییاری از این  •

تک مردم ارتباط چهره و با رفتارتان حل کنید. یعنی باید با تکبهصیییورت چهرهها را باید بهسیییوءتفاهم

تفاوت باشیییید. یک عارفی چهره انجام دهید. نباید نسیییبت به این مردم بیبهوگوی چهرهبگیرید و گفت

خدا در آن دنیا از کنی؟ گفت: اگر کرد، از او پرسیییدند که چرا گریه میرفت و گریه میداشییت از دنیا می

 من چه خاکی بر سرم بریزم؟ « آن آدمِ ژاپنی چرا مسلمان نشد؟»من سؤال کند که مثالً 

توانیم افراد غیر هیئتی را به مجلس امام حسین)ع( جذب کنیم. امام حسین ما وظیفه داریم تا آنجا که می •

ست. اگر این راه به قوی سانها ضیترین عامل هدایت ما ان شودن این روی بع سته بماند و کمک به گ ها ب

شییود راه نکنیم دیگر چه راهی برای سییعادت افراد باز خواهد شیید؟  برای این منظور، کارهای زیادی می

 انجام داد.

ها را بزنید و از تک همسییایهسییری هدایا آماده کنید و بروید درِ خانۀ تکمثالً چند روز قبل از محرم، یک •

یآن ند آن را دور ها دعوت کن بایی آن، یرف نتوا خایر زی به  که  یایی  هدا ند؛  یای به مجلس عزا ب که  د 

«  پیکِ دعوت»بیندازد؛ حتی اگر با مرام شییما موافق نباشیید. شییما باید برای همۀ مردم منطقه خودتان 

ی محله توانید شمارۀ اهالنامه اهدا کنید. حتی میداشته باشید و چند روز قبل از دهه محرم به همه دعوت

  ها بفرستید.را داشته باشید و مثالً در یول سال از یرف هیئت، چند پیامک برای آن


