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ِحيم  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
 . ني الله في األرض ةيبق  مايس نیمحمد وآله الطاهر  دنايس یالله عل یوصل نيالحمد لله رب العالم

ُهَمَّ  اَعِة َو فِ  ِفی آباِئِه  یو َعل ِه يالُحَجِة بِن الَحَسن َصَلواُتَک علَ  َک ِيَّ ُکْن ِلَولِ  الَلَّ َو َحاِفظا  َو َقاِئدا  َو   ا  يَّ ُکِلَّ َساَعٍة َولِ  یَهِذِه الَسَّ
ْرَضَک َطْوعا  َو ُتَمتَعُه فِ  نا  يْ َو َع  ل  ي َناِصرا  َو َدلِ 

َ
ی ُتْسِکَنُه أ  . لیَطوِ  َهايَحَتَّ

 

هستم که همت کردند و همت   یخدا را شاکرم خدمت دوستان  در خدمتشون هستم.که    یمقدم دارم خدمت دوستان  ریسالم و خ  عرض

در   ینیشعائر د   م یو تعظ  ها  عهیبچه ش  یعیِعرق ش  تیو قصد بر تقوالسالم    هیعل  نیدارند در عرض ارادت به ساحت مقدس ابا عبداهلل الحس

مورد   دوارمیرا عرض خواهم کرد که ام  ی هلل نکاتءاسال که انشا  ۱۲تا    ۸  نیب  نیسن  یمراسم روضه برا  کی  حیتوض  درصنف.    نیا  نیب

 ن یسن  یدر مورد محرم و ماه صفر برا  یاوال به صورت عام و به صورت کل  ؛مجلس روضه  کی  ی. موضوع بحث ما برگزارردیقرار بگ  استفاده

را خدمتتان عرض    میداشت  نهیزم  ن یکه در ا  ی اتیاست. تجرب  هایاهلل علسالم    هیحضرت رق  تیبه صورت خاص با محور  ای سال، و ثان  ۱۲تا    ۸

برنامه اجرا   نیرا نسبت به ا یبهتر یها   نامهبر  دیتوان ی خودتان م تیو خالق  ها دگاه یتجربه است و قطعا شما با د کی نی. البته اکنم  یم

تالش شود که از نظر   دی قاعدتا با  ، دعوت بشوند  خواهند  ی که م  یی. بچه ها میرا عرض بکن  یی ها  . ابتدا راجع به مخاطب نکتهدییبفرما

ا  کیبه هم نزد  یمذهب  یاز نظر فضا  ،ی فرهنگ  ،یفکر  یفضا تعداد    د یابتدا با  در.  ستین  یو کوچه بازار  ی برنامه لزوما عموم  نیباشند. 

بتوانند از نظر   دی با  ،شوندی  که دعوت م  ییبچه هااضافه کرد.    نیبه تعداد حاضر  یبعد  یها  در مراسم  توان  یشروع شود اما م  یکمتر

وجود نداشته   ی تضاد جد  وضوعاتم  ن یبچه ها در ا  ی خانواده ها  ا یبچه ها    یدگاه هاید   نیبرقرار کنند و ب  یارتباط بهتر  ی فرهنگ  یفضا

شد،   نییمخاطب تع  نکهیبعد از ا.  کند ی  م   جاد یچون مشکل ا  . که عرض شد، نباشد  ی باالتر از رنج  ا ی  ن ترییپا   ی لیهم خ  یباشد. رنج سن

 . کنمیمدل دعوت را عرض م و دعوت نحوه

 یمرا  ها آنها    دعوت باشند که حاال خانواده  ییها به تنها  بچه  نکهی ا  یکی.  میکن  یم  شنهادیما دو مدل را پ   ،روضه  نیدعوت به ا  یبرا

اگر    ا یبه همراه پدرشان    ، اگر آقا پسرها هستند  یعنی ن،یاز والد   یکیبه همراه   نکهیا  گریمدل د   .شان  دنبال  ند یآ  ی م  ان یو بعد از پا  رسانند

.  دو نوع است  ، آورندی  م  فیتشر  نیاز والد   ی کی. اگر به همراه  ارندیب  فی که تشر  شوند   ی به همراه مادرشان دعوت م  ، هستند  ها  دختر خانم

 بچه هاست.   یبرنامه برا  تیکه محور  شودی  به آن ها داده م   حیتوض  نیالبته ا  . پدرها و پسرها در طول مراسم با هم هستند  نکهیا  یکی

برنامه مخصوص به   هینیمحل حس  ا ی از آن منزل    یگری قسمت خودشان مراسم دارند، پدرها در قسمت د  در   بچه ها   نکهیا  دیگرمدل  

نکته را   نیطرف هستند. البته فقط ا  ن یها ا  بچه  شود،   ی مخصوص پدرها برگزار م  یمداح  ،یسخنران  برای مثال   ی عنیخودشان را دارند.  

 . ری. خبچه ها را سرگرم کنیم  ییپدرها باشد و جا  یکه برنامه برا  ستیطور ن  نیا  یعنی.  ستین  یعرض کنم که مدل، مدل غرفه کودک

دعوت هم به صورت   نحوه  داشت.  میآن ها هم برنامه جداگانه خواه  یبرا  ، آورده اند  فیحاال پدرها که تشر  .روضه بچه ها هستند  تیمحور

 ی برا  یزمان برنامه هم تماس  یکیبهتر است. در نزد  یلیخ  ،یاجتماع   یها  در شبکه  یبه صورت مجاز  ای  دارد(اگر امکان  )  یکتب  هیع اطال

 انجام شود.  یادآوری

 

 یدر دفعات اول سع  ، . در مورد اول همانطور که عرض شدمیبپردازبه خود مراسم  سپس راجع به دعوت عرض کنم و  گر ید دو نکته یکی

که   ییها هم سن و سال بچه یا مجلس بچه ی . اگر بانرندیباشد که در دست قرار بگ یها طور بچه تعداد نباشد و  اد یز ی لیشود تعداد خ

. حاال اگر  کنند   ی آقا شما را دعوت م  نیمثال حس  . انجام شود  شانیبه نام ا  ای   شانیبهتر است که دعوت از سمت ا  ، دارد  ، شوند  ی دعوت م

 .شود ی آقازاده انجام م نیدعوت از طرف ا میی بگو گران،ید  ایهستند  یا مدرسه شان هستند، هم  دوستان نیاز ب

 

اگر   . مثال به نماز و ناهار ختم شود  ا یاز ظهر جمعه باشد    ش یپ   ایعصر پنجشنبه    ای المقدور قاعدتا    یزمان مراسم هم حت  نکهیبعد ا  نکته

وسط هفته   ،هفته  یجار  یعصر جمعه برگزار شود. خدمتتون عرض کنم در روزها  ،از نظر زمانی مشکالت دیگری داشتیمنبود و    یچاره ا

  ،شوند  یچون بچه ها به صورت تک تک و با فاصله اضافه م  ؛در مورد شروع مراسم .است اد یتعداد ز یو کم   امدنی و امکان ن جالب نیست

 ساده   یی رایپذ  کیبعد از    شد،که وارد    کسکه هر  دی را تدارک د  یکار  و یا   ی نقاش  یا   یزیرنگ آم  ،یکار کاردست  یدر ابتدا  می توانیم 
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  ی کار به آنها اضافه شوند. از همان ابتدا مشغول یگریمعطل شوند تا عده د د بای ، آمدند زود  حاال که نکنند احساس ها  بچه. شود مشغول

 رکاکائویش  برای مثال  .بچه ها باشد  یحال جذاب برا  نیساده و در ع   باید  ییرایپذ  ؛عرض کنم   ییراینکته راجع به پذ  کیاول    .شوند  یم

عصرانه   ایعسل و امثالهم به عنوان صبحانه    و  کره  ای  اریو خ  ریلقمه آماده نون پن  ،اگر صبح است  ای   یدر حد بچه ها، شکالت نان  ینیریبا ش

چنین کارهایی به بچه ها  توان   یم  شنهاد یبه عنوان پ  . میرا به بچه ها بسپار یی کارها  ،یی رایبعد از پذ  .دادبچه ها قرار  اریتتوان در اخ ی م

 لیها و وسا   پرچم  .میرا گذاشت  یی قسمتها  عمدا و    میکرد  اهپوشیرا س  یی قسمتها  . میآماده کرد  را برای روضه  یی فضا  دیی مافرض بفر  سپرد:

از قبل    این کار را  لیوسا  .به عنوان کمک آنها را نصب کنند  ، شوند  یکه اضافه م   یی بچه ها  تا  میاز آن را نگه دار  یروضه و بخش  ناتییو تز

 ار یدر اخت  کنیم تا   و آماده   یبا طرح پرچم کپ   یی کاغذها  توانیم از قبل  ی م  نکهیا  گری د  شنهادیپ   .ردیقرار بگ  اختیارشانکه در    م یکن  ه آماد

رگه  به هربچه تعدادی برگه داده شود تا از این ب  که  آماده کنیمهم    دیگر وسایل موردنیاز برای این کار را و    یمداد رنگ  .میبچه ها بگذار

در آن   کرده اند،پرچم که خود بچه ها آماده    نیشود و ا  ینخ نصب م  روی  نهایبعد ا  پرچم ساخته شود.  4یا    ۲های رنگ آمیزی تعداد  

آماده می باشد. یک قالب پرچم خالی نیز   یزیرنگ آم  برای  و  وجود داردکه داخلش نوشته    دهم  یرا نشان م  ینمونه ا  .محل نصب شود

 متناسب با آن پرچم را آماده کنند.  و را بکشند  یطرح ای سندیبنو یزیبچه ها داخلش چ هست که
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  را که از قبل آماده شده، به بچه ها بدهیم.   A4در اندازه   ییبرگه ها ، آماده کرد  توان یبرنامه قبل از شروع م یکه در ابتدا  یگری کار د  باز

ی  ک یهر گروه    به بچه ها داده می شود.  سه نفره  ای دو    یکه در گروهها  تصویر یا بیشتر( است  5این برگه ها شامل چند تصویر )برای مثال  

  ی م   سپس  . کند  یرا کامل م  یریتصو   کیپازل    کیشود و    یم   دهیبرگه ها چسب   نیبعد در کنار هم ا  . کند   یزیها را رنگ آم  رگهب  نیاز ا

  بنابریناستفاده شود.  بهیکت ک یشکل به عنوان  ینوار طوالن  کیبه صورت   برگه ها نیا تمام  قرار داد و  ن یرا در کنار ا یبعد یتا 5شود 

  ک ی  هم  کنار  در  و  چسبانند  یبه هم م  ،کنند  یم  یزیسه نفره رنگ آم  ای دو    یوههادر گر  این کاغذها را  بچه ها   .کاغذ هست  عدد  چند

 شود.  یکار نصب م  نییدر همان محل مراسم به عنوان تز بهیکت نیکنند. ا ی را آماده م بهیکت
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شده    یکپ  ،به صورت بدون رنگ  هایسالم اهلل عل  هیقبا مضمون مرتبط با حضرت ر  یاست که حاال طرح  نیا  ،کار  یابتدا  یسوم برا  شنهادیپ 

سالم اهلل   ه یکه در مورد حضرت رق  ییاز کتابها  می توان  .در منزل نصب کنند  مجلس ببرند و  بعد ازرنگ کنند و    مییبه بچه ها بگو  .باشد

را انجام بدهند و    ینقاش  نیکه ا  میبچه ها بگذار  اریدر اخت  و  کرد  یکپ  .را انتخاب کرد  و طرح هایی  بچه ها نوشته شده، عکسها  یبرا هایعل

جمع بشود و   یکاردست  ل یوسا  و زمان بخش اول تمام    ،کردند  دایحضور پ   ،شتریب  ا یکه دو سوم بچه ها  یوقت  با یبعد با خودشان ببرند. تقر

که در ابتدا با بچه ها خوش و  است  و برگزارکننده    یبه عنوان مجر   یشخص  .آماده شوند   شروع برنامه  ی برا  یتر  یرسم  به صورتبچه ها  

را بخواند. اگر داوطلب    یسوره او    دی ایخود بچه ها ب  نی، ببرای قرائت قرآن هست  یاگر داوطلب  میو ابتدا از بچه ها بخواه  می کندبش  

 قرائت کنند.  یبه صورت جمع همرا بخواند و بچه ها  یسوره ا یمجر ست،ین

 

را به   تیمسئول  نیا  یخود مجر  ست،یعاشورا را بخواند و بچه ها تکرار کنند و اگر ن  ارتیهست، سالم ز  ی از قرآن باز هم اگر داوطلب  بعد

را به امام   ی کنند و سالم  دایپ السالم    همیعلو لعن و سالم خوانده شود و بچه ها حالت ادب در شروع برنامه به ذوات مقدسه    ردیعهده بگ

 کنند.  م یتقدالسالم  هیعلن یحس

 

امام   اه یدوستانِ خوب دور هم جمع شدند تا پرچم س  نیداشته باشد و خدا را شکر کند که ا  یی صحبت را آغاز کند، خوشامدگو  یمجر

 ه ی گر  قیکه توف  میبچه ها! همه با هم از خدا بخواه  : دیرا برپا کنند و بگو هایسالم اهلل علفاطمه    زیعز یرا باال نگه دارند و عزاالسالم  هیعل  نیحس

 فضا با بچه ها شروع شود.   نیدر ا یی و صحبت ها  د یفرما  ت یرا هر ساله، به همه ما عناالسالم  هیعل نیبر امام حس یو عزا

 

بودند؟   یچه کس  هایسالم اهلل عل  هیحضرت رق  نکهیبپرسد. مثل ا  هایسالم اهلل عل  هیحضرت رق  یعنیرا از بچه ها در موضوع روضه    یتسؤاال  بعد

 ی بود و چه نبود، مجر  حیچه جواب ها صحرفتند؟    اینام پدرشان چه بود؟ چند سال داشتند؟ مزارشان در کجاست؟ چه شد که از دن

 کنند.  دایپ  ایشان تی از شخص یا هیداشته باشد که ان شاءاهلل بچه ها شناخت اول سؤالرا در مورد هر  یر مختص حاتیتوض
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از  در غیر این صورت  . خودش شروع کند  د، یتواند قصه بگو  یم  یحاال اگر مجر  ،صورت گرفت  یی گفتگو انجام شد و آشنا  ن یا  نکهیاز ا  بعد

بچه ها صحبت  یبرا شیوه ای به میخواه ی م  نکهیعمداً لفظ قصه گو را به کار بردم نه لفظ سخنران؛ به خاطر اقصه گو دعوت کند.   کی

 صدا، حرکت کردن قصه گو و بلند شدن او همراه باشد.  راتییقصه با تغ ،کند که به صورت قصه باشد و هرجا الزم است

 

به کار  ییقصه گو  یکه برا یلیوسا  ای  یکمک آموزش  لیرا هم همراه خودش داشته باشد. وسا  ی لیدر حد امکان وسا  ، تواند  یقصه گو م  اگر

مرتبط با آن قصه را که   ریتواند تصاو  یقصه گو م  نیالمان ها استفاده کند. همچن  نیو از ا  ...  سمانیمَشک و ر انه،یتاز  ر،یمثل شمش  . دیایب

 به قصه جلب کند.  شتریپخش کند و توجه بچه ها را ب ش، یصفحه نما ای پرده  یاست، به همراه قصه بر رو دهقبالً آماده کر

 

  یبه سراغ چه قصه ها و موضوعات  شتر یب  نکهیا  رامونیبرنامه پ   یدر انتها  ،دارم که ان شاءاهلل اگر وقت شود  ییشنهادهایخود قصه هم پ   یبرا

 را خدمتتان عرض خواهم کرد.  ینکات   م،یبرو

 

 . ایجاد می شود یشربت داده شود، تنوع خوب ای  یدنینوش  کیقصه اگر  از بعد

بخواند. اگر   هیبق  یرا آماده برا  ینوحه ا  ای  یشعر، مداح  دیایدارد، ب  ی آمادگ   یخود بچه ها اگر کس  نی، باز هم از بییرایاز قصه و پذ  بعد

 .اشد زبان بچه ها را بلد ب  د یالبته مداح با دهد.    ی به برنامه م  یتر  یتر و رسم  ی خوب است و وجهه جد  ی لیبشود مداح دعوت کرد، خ

بچه ها راحت بتوانند جواب بدهند و با    ،دهد   یکه م   ییدم ها  .اشعار ساده باشد  .نباشد   نیسنگ  ،دیخواهد بگو  یکه م  یاشعار  میمفاه

  یجد  یلیکنند و خ  یزن  نهیو س  ستد ینباشد. بعد از اشعار، بچه ها سر پا با  ی طوالن  ی لیخ  ،خواند  ی هم که م  یاشعار  . کنند  یمداح همکار

 . کند  دایکار ادامه پ 

 

قسمت   نیآماده کرده باشد و ان شاءاهلل در ا  یروضه ا  ای   یافتد که شعر، مداح  ی م  یبه عهده مجر  تیمسئول  ن یمداح دعوت نشد، باز ا  اگر

 داشته باشند.  بصورت سرپا ی زن نهیس مراسمبچه ها  ،از برنامه

 

نباشد که بچه ها خسته نشوند. اگر   یطوالن  یلیخ  ،شود  یکه انجام م  یحجم کار  یعنینشود.    قهیدق  ۲0از    شیب  یزن  نهیکار س  مجموعه

بر مشامم می رسد  »  . باشد  ی رسم  یزن  نهیس  کنم   ی م  هی. توصمناسب است  قهیدق  ی تا س  ست یب  نیسال باشد، ب  ۱0  ی بچه ها باال  یرِنج سن

به صورت   هینیتنها هستند، در محدوده همان حس  ا یاگر در حضور پدرها    رند؛ یها بتوانند بگ  که بچه  یشور و حاال دم  «هر لحظه بوی کربال

برای   ،تمام شد  یزن  نهی س  نکهیخواهد داشت. بعد از ا  یحالت قشنگ.  دوبار نوحه را بخوانند  یکیو    اندازندیراه ب  یدسته ا  دن،یدور چرخ

چه   را هرالسالم    هیعلعبداهلل    نتقم خون ابااز خدا بخواهند که م  و  فرج را بخوانند  یدر انتها دعا  بچه ها دعاهایی خوانده شود تا آمین بگوین.

 . برساندزودتر 

 

 نه یس یدر انتها می تواندارند،  یبرنامه جداگانه ا  ی ا گهید ی که پدرها در فضا هستید  ی اگر در حالت کنم: هم عرض   گهید شنهاد یپ  کی

و    در آن قسمت برایشان مداحی کنند   کرد تاوارد قسمت پدرها    یزن نهیدسته س  ، بصورتقسمت پدرها  ی نها را با هماهنگآها،    بچه  یزن

ا از  پدرها زمزمه کنند. در همان حالت مدت   یو دعا  دننیبنش  آنها جا کنار  همان  ، شد  مامجلس تم   نکهیبعد  در کنار   یفرج را به همراه 

 پدرانشان باشند و بعد دوباره به قسمت خودشان برگردند.

 

و اقامه نماز    شوندها آماده نماز    بچه  .دیبرنامه نماز را داشته باش  رسد،  ی عصر هست و به زمان اذان م  ایر و  اگر برنامه قبل از اذان ظه  خب

 . میبه جماعت را داشته باش
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 حضرت رقیه سالم اهلل علیها برگزاری سوگواره 

برگزارکننده   نیطرف  صیبعد از ناهار به تشخ  ای قبل از ناهار    ای   ،برنامه نمازشان انجام شد  نکهیبعد از ا  پیشنهاد دیگری نیز وجود دارد که

  ای از قبل شله زرد  برای مثال    این امکان وجود داشته باشد،  نه؟ اگر  ایانجام داد    یبه صورت گروه  یگر یکار د  شود  یکه م  مینیها بب

که با   می شوداز بچه ها خواسته    .نیبدون تزئالبته  شده باشد،    ختهی بار مصرف ر  کیمخصوصا    یدر ظرف ها  ،آماده شده باشد  ییحلوا

 یبرا یداده شود و هرکسری گید افراد هب ایشان از تعداد شتریکنند. ب نیشله زرد را تزئ یظرف ها گری د یزهایچ ای م امغز باد ای نیدارچ

این پیشنهادی است که ما تجربه آن را داشتیم و بچه ها استقبال کردند که اجرای ببرد.    یرا به عنوان نذریک ظرف  خانواده اش هم  

 انجام شد. زیبایی 

 

به    د، در برخی مواردکه پدرها دعوت هستنزمانیبه خصوص    م، یناهار سفارش ده  میخواه  یکه م  یمعموال موقع  ؛ناهار  رابطه بادر    و اما 

متناسب با حجم شکم    بایدداشته باشد.    یبا بچه ها همخوان  یا  قهیو سل  یکه از نظر حجم  یناهار  یعنی.  میکن  یبچه ها دقت نم  قیسال

  یبه غذا  از ین  د یو شا   هستندسال بزرگتر    ۱۲  یها  از بچه  یچون بعض  . هم باشد ی کمک  ینباشد، از آن طرف غذا اد یز  ی لیها باشد، خ  بچه

 ان که مثال بادمج  یخورشت  ی : معموال غذاهاغذاهای پیشنهادیاست.    بهتر  ، شده باشد  هیدر کنارش ته  این مورد همداشته باشند.    یشتریب

 . همه نخورند  ممکن است  .خورشت کرفس  یا  خورشت ها  مثل بعضی  ،ستیها ن  بچه  نیروتمعموال  که    یخورشت  یغذاها  یبعض  ایدارد،  

 در  یها  عدس پلو هم باز متناسب با بچه  مانند  ییغذاهابه نظرم    .کندی  م  تیکفا  سبزی  همان قورمه  ای  مهی، قباشداگر خورشت    تاینها

و    یناساالد ماکار  ،یناماکار  ه،یمثل الو  یتولد  یهم غذاها  یاز طرف  خاطره خوبی را برای آنها ایجاد نکند.   ممکن استو    ستیآن سن ن

اگر بدون برنج باشد،    در صورت امکان غذاهایی مثل زرشک پلو، کباب، جوجه و ... حتی  .خورد  یمجلس روضه نم  یهم به فضا  نهایامثال ا

 بچه ها بهتر استقبال می کنند و برای آنها جذاب تر است.

 

 مهم را خدمت شما عرض می کنم. چند نکته  انی. در پا د یخسته نشده باش نجایهستم که تا ا دواریام

 

حضور   نیها با پدرها باشند، ا  اگر بچه  یحت  ایکه حضور داشته باشد و    است  ازیبزرگتر ن  کی  ،هر ده بچه  یکه به ازا  به خاطر داشته باشید

بر قسمت   ظارتنحتما  کرد.    مدیریتتر    راحت  شود  یکه م  دهد  یرا به کار م  یتیآرامش و جد  ،بزرگتر در کنار هر ده نفر در مجلس

از نظر  . د یایب  شیپ  یمشکالت است در آن قسمت ممکن است، ادیکه تعداد بچه ها ز  ی، خصوصا موقعباید داشته باشیم یبهداشت سیسرو

 نظارت بر آن قسمت باشد.   حتما باید ،ییها به قسمت دستشو رفت و آمد بچه

 

باشند،   یگریبا هم باشند، مشغول کار د نفریرا دارند که از جمع جدا شوند، دو سه  یآمادگ  نیاها  از بچه یبعض هستند،  ادیز تعداد اگر

 ها هم الزم است.  بچه اینگونهنظارت بر  .بروند  رونیممکن است از مجلس ب ،به عنوان کمک  یحت ای

 

  مجلس به بچه  یاگر الزم بود، ابتدا  .ما کامال دور هستند  یاز فضا  ای و    می نشیننددر راه پله    مانند  یی سه تا در جاها   ،بعضا دو تا  ها  بچه

را   یاگر کار.  میکه انشاءاهلل در ادامه به مشکل برنخور  م ییبگو  علیه السالم   نیامام حس  یدر رابطه با احترام مجلس، احترام عزا  یحاتیها توض

  یقو  یلیگروه خ  کیو    فیضع  یل یگروه خ  کی  .دنمختلف باش  نیهر گروه از سن  درکه    میکن  یسع  م، یده  یم  انجام  یصورت گروه  هب

 نشود.

 

 و قابل استفاده بوده باشد.  د یانشاءاهلل که مطالب مف . دیکرد  یمتشکرم که با من همراه بسیار

 روزافزون بگرداند.  ریمس نیشما را در ا قات یهستم که خداوند توف دواریام


