
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  

  نوزدهمبرنامه 

توانيم که ما االن راحت میی حضور در مجالس اباعبدهللا الحسين(ع) چيست؟ با اينفايدهسوال كردند  

توانيم گوش که متحّمل سختی و مشقّت بشيم ما میها نگاه کنيم بدون آن از تلويزيون نگاه کنيم از ماهواره

کند؟ حسين(ع) را و شعائر امام حسين(ع) را ببينيم آيا اين کفايت میها مجالس امام  بديم و از اين رسانه

چه که مطلوب است و شارع آن را در نظر گرفته فقط گوش دادن مجالس امام حسين(ع)  ببينيد عزيزان آن 

چه که مطلوب است اجتماع است. دورهم جمع شدن  نيست گرچه گوش دادن و استماع ثواب دارد اّما آن 

يحيی فيه امرنا لم يمت قلبه  ا   من جلس مجلسدفرمايامام رضا(ع) می)  ر غير ايام کرونا.(البته د0  است

شود در آن  برگزار می  ما    گويد: هر کسی مجلس که برای زنده نگه داشتن يادمی    يوم تموت القلوب

در روزی که ديگر قلب شرکت کند قلب او  میمجلس  و میها کشته  و شود  زنده است  ميرد قلب او 

میینم يا امام صادق(ع)  الَمجاِلَس اُِحبُّها فرمايد:  ميرد.  دارم    إنَّ تلَك  فأْحيوا  من آن مجالس را دوست 

ّ ُ َمن أْحيا أْمَرنا امر ما را ذکر ما را، ياد ما را زنده کنيد     أْمَرنا  خدا رحمت کند که کسی که ياد   فََرِحَم 

مجالس امام حسين(ع) کند پس اجتماع در  بر  ما را زنده  در مجالس امام حسين(ع) عالوه  ، حضور 

تواند و قدرت شرکت را دارد بله شرکت کند که فايده  استماع مطلوب شارع است لذا برای کسی که می 

باش داشته  عذر  باشد،  بيمار  کسی  اگر  اما  دارد  اجر  و  ثواب  نمیو  در  د،  بايد  که  است  پرستار  تواند 

تواند خواهد از تلويزيون دنبال کند يا بيماری که نمیآيد میبيمارستان باشد حاال فرصتی برايش پيش می

چه که  طور که استحباب استماع و گوش دادن است آناشکال ندارد اّما حکم کلی اين است که همان

اجت کرده  سفارش  آن  به  و  است  شارع  مجالس  مطلوب  کنيم  سعی  و  است  مجالس  در  حضور  و  ماع 

   شود خلوت نباشد.  اباعبدهللا الحسين(ع) و مجالسی که برای ائمه (ع) برگزار می

 سالم عليکم والرحمه هللا الو


