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 پیش گفتار 

 

اند و  و مظاھر مكتب و مذھب داشتھ ھاى عاطفى و قلبى بھ دین بھ گواھى تجربھ و تاریخ، آنان كھ وابستگى

بھ سنن مذھبى و شعائر دینى، كمتر در معرض انحراف، گناه،  بندان علیھم السالم و پاى بیت مندان اھل عالقھ

  .اند رتر بھ مفاسد و بدیھا كشیده شدهاند، یا دی مفاسد وآلودگیھاى اخالقى بوده



ثبات قدم بیشتر در راه  بھ معصومین و خاندان پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ عامل عواطف پاك و مقدس نسبت

كننده افراد در برابر گناه و فساد  علیھم السالم، تاحد زیادى بیمھ بیت بھ اھل دیندارى است و عشق و محبت

باشد و باھدایت  دار و از روى بصیرت و معرفت و دوستى، عمیق، ریشھمحبت  است، بھ شرط آنكھ این

  .صحیح، انسان را در مسیر عمل قرار دھد

ھاى دینى درست نداشتھ باشند،  ھاى اعتقادى استوار وتربیت از سوى دیگر جوانان و نوجوانان اگر پایھ

  .آیند اعى بھ شمار مىپذیرترین قشر جامعھ درمقابل امواج گناه و فساد اخالقى و اجتم آسیب

اند و با ھمھ  اختصاص داده « فرھنگى تھاجم«دشمنان اسالم و انقالب اسالمى نیز، برنامھ و بودجھ براى 

ھا در پى جداساختن جوانان جامعھ از جریان مقدس اسالم و انقالب در میھن  امكانات و ابزار و شیوه

  .ما و در سطح جھانند اسالمى

ھاى  بھ فرھنگ دینى و ارزش ریزى شده دشمن براى ھجوم ھاى برنامھ فعالیتامروز دیگر تردید در 

معرفى الگوھاى ناسالم بھ جوانان و كشاندن  .خبرى وغفلت و سادگى است اخالقى و انقالبى ما، نشانھ بى

كى این نیاز و خال روحى، ی آلود و انحرافى ھاى مبتذل و اشباع گناه وادى عشقھاى سرراھى و نمونھ آنان بھ

  .ھاست از ھمین دامھا و برنامھ

ھا، ازسنین كودكى و نوجوانى باید برنامھ  با این حساب، براى صیانت جوانان عزیز از این آفتھا و توطئھ

صراط «تغذیھ فكرى و روحى و عاطفى و ھدایت آنان در بستر  داشت و ھوشیارانھ و دقیق، در جھت

  .تالش كرد»  قرآن و عترت«وبر اساس »  مستقیم

و عاطفھ و محبت آنان با  علیھم السالم در دل كودكان و نوجوانان و گره زدن اندیشھ ایجاد محبت اھل بیت

براى آنان كھ در پى . ھا بھ شمار آید ھا و برنامھ شیوه تواند یكى از این این خاندان پاك و نمونھ، مى

یامبر، بھترین وبرترین محبوب و بیت پ اند، اھل باختن و محبوب گزیدن و دوست داشتن ودل « مھرورزى«

  :بھ قول شاعر صاحبدل شیراز. ترین وماندگارترین عشقھاست اند و عشق بھ این خاندان، ارزنده معشوق

  (1(سعدى، اگر عاشقى كنى و جوانى عشق محمد بس است و آل محمد 

د و بذر و نھال این بار آور بیت توان نسل امروز را محب و دوستداراھل چگونھ و با چھ روشى مى... ولى

 را در مزرعھ روح وجانشان كاشت؟ » عشق مقدس و برتر«

صدا و سیما، نھادھاى فرھنگى و  سازان پدران، مادران، اولیا و مربیان، نویسندگان و ھنرمندان، برنامھ

ھنرى، سیاستگذاران مراكز تبلیغى وتربیتى و ھمھ كسانى كھ بھ نحوى در شكل دادن بھ شخصیت كودكان 

ھاى عملى و  راھھا و شیوه در این مورد، ھم مسؤولند، ھم در پى یافتن ;اند جوانان، مؤثر و سھیمونو

  .در دل و اندیشھ نسل معاصرند»  تربیت دینى«و»  ایجاد محبت اھل بیت«كاربردى براى 

جزوه پرداختھ و ابتدایى بھ تدوین این  نگارنده این اثر، بى آنكھ ادعایى داشتھ باشد، بھ عنوان یك گام كوچك

نظران  ، با پیگیرى صاحب» موضوع«ساختھ است، بھ این امید كھ این  ھایى را در این زمینھ مطرح و نكتھ



تر شود و كمال یابد واستفاده بیشترى بھ اھل  تر، ھر چھ غنى تر و عینى و كاربیشتر و روشھاى علمى

  .مطالعھ و پژوھش برساند

 جواد محدثى -قم 

 ش  1378بھار 

 

 

 گاه محبت در دین جای

 

و ایجاد »  عشق«و »  محبت»از  گیرى تواند ما را بھ ھدف برساند، ولى بھره گرچھ استفاده از قدرت، مى

: در روایات نیز آمده است. كند ھاى ماندگارترى ایجاد مى تر است وانگیزه جاذبھ و كشش قلبى، اھرمى قوى

  . (2(» .محبت ودوست داشتن برتر از ترس و بیم است«

 علیھم السالم، بر چھ مبنایى است و بر چھ مبنایى بایدباشد؟  نوع رابطھ ما با اھل بیت

 آیا مثل رابطھ ملت و حاكم و مردم و رھبر است؟ 

 یا رابطھ علمى میان شاگرد و استاد؟ 

ر دارت كارسازتر، و ھم بادوامتر و ریشھ و پیوند قلبى و درونى است، كھ ھم»  مودت«و »  محبت«یا رابطھ 

 است؟ 

 بینى مگر بناى محبت كھ خالى از خلل است پذیر بود ھر بنا كھ مى خلل

را اجررسالت پیامبرصلى هللا علیھ »  علیھم السالم مودت اھل بیت«قرآن كریم روى این رابطھ تاكید دارد و 

  :كند وآلھ معرفى مى

  . (3(»  قل ال اسئلكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى»

  .خواھم، مگر دوستى ومحبت درباره نزدیكانم نجام رسالت، از شما مزدى نمىمن بر ا: بگو

. بھ محبت و مودت اھل بیت وخاندان پیامبر تفسیر شده است»  مودة فى القربى«در روایات متعددى 

  .بدارد باالترین محبت ھم محبتى است كھ خدابھ آن سفارش كرده باشد و صاحبان این محبت را نیز دوست

قبول اعمال و عبادات بھ حساب آمده  و مالك»  فرض الھى«یات ھم، مودت و والیت، بھ عنوان یك در روا

  . (4. (است

 توالى شما فرض خدایى است قبول و رد آن مرز جدایى است

 ھر آن كس را كھ در دین رسول است والیت، مھر و امضاى قبول است

  (5(دد بى شما كامل نگردد بجز با عشقتان دل، دل نگر دیانت



  :اھل سنت ھم طبق احادیثشان این نكتھ را قبول دارند و در شعرشافعى چنین آمده است

 یا اھل بیت رسول هللا حبكم فرض من هللا فى القرآن انزلھ 

  (6(كفاكم من عظیم القدر انكم من لم یصل علیكم ال صالة لھ 

درقرآن آورده است، براى افتخار بزرگ خدایى كھ خداوند  اى است حب شما فریضھ! اى خاندان پیامبر خدا

  .بر شما صلوات و درود نفرستد، نمازش درست نیست و نماز ندارد)در نماز(شما ھمین بس كھ ھر كس 

انحرافھا و لغزشھاست، ھم ھدایتگر  از آنجا كھ این پیوند درونى، ھم بیمھ كننده دوستدار اھل بیت در مقابل

داصلى هللا علیھ وآلھ فرموده است كھ مردم را دوستدار اھل بھ سرچشمھ زالل دین است،رسول خ امت

  :بار آورید و برمبناى این محبت، تربیت كنید بیت

  . (7. (» ادبوا اوالدكم على حبى و حب اھل بیتى والقرآن»

  .خاندان من و محبت قرآن تربیت وتادیب كنید فرزندانتان را با محبت من و محبت

  :فرموده است علیھ السالم نیز امام صادق

  . (8. (» رحم هللا عبدا حببنا الى الناس ولم یبغضنا الیھم»

  .مبغوض و منفور نسازد خدا رحمت كند كسى را كھ ما را محبوب مردم سازد و ما را در نظر مردم

  :نیز از سخنان آن حضرت در توصیھ بھ شیعھ است

  . (9. (» وادفعوا عنا كل قبیح ودةاحبونا الى الناس و ال تبغضونا الیھم، جروا الینا كل م»

ما را در نظر مردم محبوب سازید و در نظرشان ما را منفور نگردانید، ھرمودت و دوستى را بھ طرف 

  .ما بكشید و ھر زشتى را از ما دور سازید

ھر چھ محبت و دلباختگى و ارتباط قلبى بیشتر باشد، تبعیت وھمرنگى و ھمراھى و ھمدلى ھم بیشتر 

سویى بسیار عظیم است  در ایجاد ھمسانى و ھمفكرى و ھمراھى و ھم نقش عشق و محبت. شد خواھد

عاطفى بھ رھبرى حتى در  ایمان. گیرند ھاى محبوبشان الگو و سرمشق مى ومردم پیوستھ از چھره

 شود، نھ صرفا تشكیالتى و ساز تبعیتى عاشقانھ مى گذارد وزمینھ سیاسى و اجتماعى ھم تاثیر مى اطاعت

  .رسمى

ھاى اعتقادى برمبناى علمى و احادیث و منابع دینى،  از این رو، ارتباط شیعھ با اھل بیت را عالوه بر جنبھ

در ھم آمیخت و عقل و »  عاطفھ قلبى«را با »  آگاھى عقلى«باید عاطفى و روحى و احساسى قرارداد و 

از رابطھ علمى،رابطھ قلبى و زمزمھ ھمچنانكھ در آموزش ھم، اگر معلم، بیش  .عشق رابا ھم پیوند زد

، در ارتباطھاى والیى با ائمھ نیز دل، قلمرو »گریزپاى را جمعھ بھ مكتب آورد طفل«محبت و مودت باشد 

  .گردد مى فرمانروایى آنان

، محبت » معرفت«آید و  مستحكم پدید مى اى ، رابطھ» پیروى«و »  عشق«، » شناخت«در این صورت، میان 

صلى هللا علیھ وآلھ بھ این سھ عنصر و نقش  در حدیثى رسول اكرم. » والیت وتبعیت«حبت، آورد و م مى



  :انسان اشاره فرموده است آن در سعادت

. » الصراط والوالیة آلل محمد امان من العذاب النار و حب آل محمد جواز على معرفة آل محمد برائة من»

)10) .  

محمد، جواز عبور از صراط  آل»  محبت«از دوزخ است و  معرفت و شناخت آل محمد، برائت و نجات

  .بھ آل محمد، امان ازعذاب است نسبت»  والیت«است و 

  :توان چنین ترسیم كرد این رابطھ را مى

  .معرفت محبت اطاعت

  :علیھ السالم نیز آمده است در حدیث امام صادق

  . (11. (» الحب فرع المعرفة»

  .تمحبت، فرع و شاخھ شناخت اس

در سیره پیامبر اكرم نیز آمده است كھ ھر كس با او از روى معرفت وشناخت، رفاقت و نشست و 

  . (12. (افتاد كرد، محبت او در دلش مى برخاست مى

  .دھنده تاثیر معرفت در پیدایش محبت است این نشان

ل بعدى با بصیرت و كرد و در مراح ایجاد محبت و عشق را باید از مراحل ساده و بسیط و عاطفى شروع

، جزء دین » محبت اھل بیت«، جزء سرشت انسان گردد و » حب«بیشتر، آن را تعمیق داد، تا آنجاكھ  ناخت

آیادین جز محبت ) 13(؟ » ھل الدین االالحب«: علیھ السالم فرمود مسلمان و شیعھ درآید، امام صادق یك

  :است؟ و امام باقرعلیھ السالم فرمود

  . (14. (» الحب ھوالدینالدین ھوالحب و»

  .دین ھمان محبت است و محبت ھمان دین است

  . (15. (سازد انجامد و ازعصیان و تخلف دور مى روشن است كھ محبت راستین بھ عمل و تبعیت ھم مى

بھ  ھاى قبلى افراد را در نظرگرفت، وگرنھ محبت اھل بیت ھاى روحى و آمادگى براى این كار، باید زمینھ

گاھى ھم بایدموانع . چسبد چسبد، آنچنان كھ كاشى بھ دیوار كاھگلى نمى نمى یر مستعد و غیر آمادهدلھاى غ

كارى، ابتدا با سنباده و مواد دیگر،چربیھا، آلودگیھا و جرمھا را از محل  را زدود، ھمچنانكھ در لحیم

  .بخورد زدایند، تا لحیم، بچسبد و جوش مى

 و وظایف ما ) ع(حقوق اھل بیت 

 

حقوق آنان بر عھده ما و وظیفھ ما  یر از مودت اھل بیت كھ در قرآن ھم آمده است، در روایات فراوانىغ

متعددى از احادیث درباره والیت، محبت، مودت و نصرت  بیان شده است و ابواب در برابر اھل بیت



  :كھ فھرستى از آن حقوق و وظایف، چنین است) 16(بیت وجوددارد  اھل

  .بتمودت و مح - 1

  :در زیارت جامعھ است

  .« بمواالتكم تقبل الطاعة المفترضة و لكم المودة الواجبة»

  .براى شماست» مودت واجب«شود و  شما طاعت واجب پذیرفتھ مى بھ سبب والیت

  :پیامبر خداصلى هللا علیھ وآلھ در حدیثى مفصل، خطاب بھ سلمان و ابوذر و مقداد ازجملھ فرموده است

  . (17(» ...ھل بیتى مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنةان مودة ا»

  .مودت اھل بیت من بر ھر مرد و زن با ایمان، فرض و واجب است

  :علیھ السالم فرمود امام على

  . (18(»  علیكم بحب آل نبیكم فانھ حق هللا علیكم»

  .بر شما باد محبت دودمان پیامبرتان، كھ این حق خدا بر گردن شماست

  .تمسك و چنگ زدن بھ آستان آنان - 2

  :پیامبر خداصلى هللا علیھ وآلھ فرمود

  . (19. (» الفائزین من تمسك بعترتى من بعدى كان من»

  .خواھد بود ھر كس پس از من بھ خاندانم چنگ بزند و تمسك جوید، از رستگاران

  .والیت و پذیرش رھبرى آنان - 3

  :علیھ السالم فرمود على

  . (20. (» لناس حق الطاعة والوالیةلنا على ا»

  .براى ما بر عھده مردم حق اطاعت و والیت است

  .مقدم داشتن آنان بر دیگران - 4

  :رسول خداصلى هللا علیھ وآلھ فرمود

  . (21(»  الوالة بعدى اھل بیتى نجوم الھل االرض، فال تتقدموھم و قدموھم فھم»

آنان را جلو اندازید، كھ آنان پس از  د، پس از آنان جلو نیفتید، بلكھان خاندان من ستارگانى براى اھل زمین

  .اند من والیان

  .اقتدا بھ آنان در امور دین و دنیا - 5

  . (22. (» بھم اھل بیتى یفرقون بین الحق والباطل و ھم االئمة الذین یقتدى»

  .دكھ باید بھ آنان اقتدا كردكنند و آنان پیشوایانى ھستن اھل بیت من میان حق و باطل را جدا مى

  .بھ آنان اكرام و احترام نسبت - 6

  . (23. (» عظموا اھل بیتى فى حیاتى و من بعدى واكرموھم و فضلوھم! ایھا الناس»



اى مردم، اھل بیت مرا بزرگ بدارید، چھ در حال حیاتشان چھ پس ازمن و آنان را احترام و اكرام كنید و 

  .ى دھیدآنان را بر دیگران برتر

  .اداى خمس اموال و درآمدھا - 7

  .داند مى... انفال، خمس را براى خدا و رسول و ذوى القربى و 41آیھ 

  .نیكى كردن و پیوند داشتن با آنان و ذریھ ایشان - 8

  :علیھ السالم امام صادق

  . (24. (»ثواب صلتنا من لم یقدر على صلتنا فلیصل صالحى موالینا یكتب لھ»

نتواند با ما صلھ و پیوند و نیكى داشتھ باشد با دوستان صالح ماپیوند داشتھ باشد، تا براى او پاداش  ھر كس

  .شود ارتباط با ما و نیكى بھ ما نوشتھ

  .صلوات و درود فرستادن بر آنان - 9

  :پیامبر خداصلى هللا علیھ وآلھ فرمود

  . (25. (» منھ قبلمن صلى صلوة لم یصل فیھا على وال على اھل بیتى لم ت»

  .ھركس نمازى بخواند كھ در آن بر من و اھل بیتم صلوات نفرستد،نمازش از او پذیرفتھ نیست

  .یاد كردن آنان و فضایلشان - 10

  :علیھ السالم فرمود امام صادق

  . (26. (»خیر الناس من بعدنا من ذاكر امرنا و دعا الى ذكرنا»

  .را بھ یاد ما فراخواند كار و فرھنگ ما را یاد كند و مردم بھترین مردم پس از ما كسى است كھ

  :امام باقرعلیھ السالم فرمود

  . (27. (» ان ذكرنا من ذكر هللا و ذكر عدونا من ذكر الشیطان»

  .یادكرد ما از یاد خداست و یاد دشمن ما، از یاد دشمن است

  .ذكر مصائب و مظلومیت آنان - 11

  :(بیت درباره مجالسى بھ یاد عزاى اھل( علیھ السالم امام صادق

ان تلك المجالس احبھا فاحیوا امرنا، انھ من ذكرنا او ذكرناعنده فخرج من عینیھ مثل جناح الذباب غفرهللا »

  . (28. (» لھ ذنوبھ

 دارم، پس امر و فكر ما را زنده بدارید، ھماناكسى كھ از ما یاد كند یا ما نزد او این مجالس را دوست مى

  .شود مگسى اشك آید، گناھانش آمرزیده مى یاد شویم و از چشمانش بھ اندازه بال

  .رفتن بھ زیارت قبور مطھرشان - 12

  :امام رضاعلیھ السالم فرمود

  . (29. (» الوفاء بالعھد زیارة قبورھم ان لكل امام عھدا فى عنق اولیائھ و شیعتھ و ان من تمام»



ھاى وفاى كامل بھ این عھد و  بر گردن دوستان و پیروان اوست و ازنشانھبراى ھر امامى عھد و پیمانى 

  .پیمان، زیارت قبر امامان است

شمار رفتھ  و زیارت خانھ خدا بھ قدر بسیار است كھ نشانھ كمال حج نقش اجتماعى و تربیتى زیارت، آن

ان و چھ پس از وفات، بیت وامامان معصوم، چھ در حال حیاتش است و احادیث فراوانى بھ زیارت اھل

  . (30. (است سفارش كرده

آمده، آنھا را طواف ) كعبھ ى(اند كھ سراغ این سنگھا ھمانا مردم فرمان یافتھ: امام باقرعلیھ السالم فرمود

. خویش را بھ ما خبر دھند و یارى خود را بر ما عرضھ كنند كنند، سپس نزد ما آیند و والیت و ھمبستگى

)31) .  

. دھد با امامان حق نشان مى»  ارتباطوالیى«و »  پیوند یارى«تماعى و سیاسى حج را در زمینھ این بعد اج

شده، بویژه زیارت كربال و خراسان، زیارت اربعین و عاشورا،  روایت پاداشھاى عظیمى كھ براى زیارت

ھ امامان است، ب زیارت، عالوه بر آنكھ تكلیف مانسبت. از دور و نزدیك، نشان اھمیت مسالھ است زیارت

  .(بعدا اشاره خواھدشد(آفرینى ھم دارد  نقش محبت

  :رسول خداصلى هللا علیھ وآلھ فرمود

  . (32. (» الزیارة تنبت المودة»

  .آورد زیارت و دیدار، مودت و دوستى بھ بار مى

 راھھاى ایجاد محبت

 

 نشناختھ را محرم ھر راز مكن قفل دل خود بر ھمھ كس باز مكن 

 انداز مكن  دل براى آینده خویش جز عشق خدا و دین پسدر قلك 

 دوران پیش از كودكى  - 1

 

شود و بھ مسالھ  یك انسان مؤثر است، خیلى پیشتر ازمدرسھ و جامعھ آغاز مى آنچھ در ساختن شخصیت

شود و موضوع  ھم مربوط مى... تغذیھ، شیر مادر، روحیات والدین،شرایط ایام باردارى، انعقاد نطفھ و

  .نیز، در جاى خود مھم است وراثت

اھل معرفت و انسانھاى دقیق و ارزشى، در بھ وجود آوردن نسلى پاك،نجیب، باایمان و اھل صالح و 

  .كنند مى كاریھا ھم توجھ فالح، بھ این نكات و ریزه

ان را با شنویم كھ مادرانشان آن خوانیم ومى نامھ بسیارى از بزرگان دین یا شھیدان اسالم مى در زندگى

اند، ایام باردارى وشیردادن، مواظب حاالت روحى خود، غذاى حاللى كھ  وضو شیر داده



ھا در  مراقبت این. اند بوده... اند و خوانده اند، كتابھایى كھ مى كرده اند،مجالسى كھ شركت مى خورده مى

ام شیر دادن، چھ صداھا و باردارى یا ھنگ اینكھ مادر در ایام. گذارد ھاى كودك تاثیر مى روحیھ و خصلت

و چھ تصاویر و فیلمھایى ببیند، در چھ ...) قرآن یا نوحھ و مداحى و ترانھ یا تالوت(نوارھایى بشنود 

. اثر نیست معنوى فرزند بى شركت كند، با چھ كسانى معاشرت داشتھ باشد، در تكوین شخصیت جلساتى

. كنند شورا و غذاھاى نذرى، بھ قصد تبرك استفاده مىعا علیھ السالم و اطعام ایام برخى از سفره امام حسین

  .شود ھا بھ نوزادھم منتقل مى این ایمانھا وعقیده

از خداوند فرزند صالح خواستن، :از قبیل(آنچھ در آداب و سنن اسالمى در مورد كودكان و نوزادان است 

كام نوزاد را با آب فرات و تربت  انتقال اخالق دایھ بھ فرزند، دایھ صالح گرفتن براى شیر دادن، توجھ بھ

كربال برداشتن، ھنگام تولد و نامگذارى در گوش او اذان و اقامھ گفتن، نام نیك بر او نھادن،از نام ائمھ بر 

ھمھ ... ) فرزندان و آموختن نماز و واداشتن بھ روزه و بھ فرزندان گذاشتن، یاد دادن قرآن و حدیث اھل بیت

  .امور در خلق و خوى كودكان استنشان دھنده تاثیراینگونھ 

من از خداى خود فرزندانى زیباروى وخوش قامت نطلبیدم، : علیھ السالم روایت است كھ فرمود از على

بلكھ از پروردگارم خواستم فرزندانى بھ من عطا كندكھ مطیع خدا و خائف از او باشند، تا ھر گاه بھ آنان 

  . (33. (ددخدایند، چشمانم روشن گر نگرم كھ مطیع مى

معنوى و دینى و اخالقى و صالح  ھاى امام سجادعلیھ السالم نیز در دعاى مخصوص فرزندان، بیشتر نكتھ

  :طلبد خدا ومحبت اولیاى الھى و دشمنى با دشمنان خدا مى و فالح و تقوا و بصیرت و اطاعت

ین و لجمیع اعداءك معاندین و محبین مناصح و اجعلھم ابرارا اتقیاء بصراء سامعین مطیعین لك والولیائك»

  . (34. (» مبغضین

ھاى  پس دوران كودكى، فصل تربیت دینى و تربیت والیى كودكان است ومحبت اھل بیت ھم یكى از شاخھ

  .است»  تربیت دینى«ھمین 

 من غم و مھر حسین، با شیر از مادر گرفتم روز اول كامدم، دستور تا آخر گرفتم 

 ه از بوى حسینى سبقت از مشك و گالب و نافھ و عنبر گرفتم بر مشام جان زدم یك قطر

علیھ السالم وشنیدن حرف و حدیث امامان  حضور ما در جلسات حسینى و اشك ریختن در سوگ اباعبدهللا

  .و اھل بیت، در روح كودكى كھ در رحم یا درآغوش دارد، تاثیرگذار است

سینھ . كنند در خرابھ چشم، بیقرارى مى د و اشكھاى یتیمزنن سینھ مى در حسینیھ دلمان، مرغھاى محبت ...»

شود وزمین آن با  باز مى»  یا حسین«درب آن با كلید . اى قدیمى است،سیاھپوش با كتیبھ درد و داغ ما تكیھ

  .شود اشك و مژگان، آب و جارو مى

بھ »  وقفنامھ«كربال، و این ایم و اشك خود را نذر علیھ السالم كرده ما دلھاى شكستھ خود را وقف اباعبدهللا

  .زیارت، ترجیع بند ایام سال ماست این است كھ. علیھ السالم رسیده است امضاى حسین



ابتدا چند . شود عاطفھ و تشنھ عشق مى شود، دل روحمان گرسنھ صبحھا وقتى سفره دعا و عزا گشوده مى

زیارتنامھ را كھ . نیمرا بشك « خواب غفلت«زنیم، تا  جان مى بھ صورت»  آب بیدارى«مشت 

. رسد شنویم، بوى خوش كربالبھ مشاممان مى را كھ مى « السالم علیك«. افتد بینیم،چشممان آب مى مى

  .شود و آسمان دیدگانمان بارانى دلماى ابرى مى گردد و ھواى ھاى بغض در گلویمان متراكم مى توده

كنیم و نمكدان چشممان دانھ دانھ  مى»  یاحسین«سر سفره ذكر مصیبت، قندان دھانمان را پر از حبھ قندھاى 

محلول شور و  آمیزد و این رسد، قند و نمك در كاممان مى بھ دھان كھ مى. پاشد مى اشك بر صورتمان

این است كھ تا آخر عمر، دست و . شویم مى علیھ السالم گیر سفره حسین شیرین، درمان عشق ماست و نمك

نوشیم و سر سفره توسل،  آنگاه جرعھ جرعھ زیارت عاشورا مى.داریم علیھ السالم بر نمى دل از حسین

  .گذاریم رالقمھ لقمھ در دھان كودكانمان مى»  والیت«

و قحطى عشق، نم نم باران  در این خشكسالى دل... الحمدǊ. علیھ السالم است غذاى ما از عطاى حسین

خدایا ما را بھ چشمھ كربال و . دھد شو مىچشمان ما را شست اشك، غنیمتى است كھ رواق آینھ كارى شده

  .تر كن و معماراشك را براى آبادى دلھایمان بفرست تشنھ نھر علقمھ

  . (35. (» السالم علیك یا اباعبدهللا«:امروز بر سردر دلھاى ما پرچمى نصب شده كھ بر آن نوشتھ است

د و در جوانى و بزرگسالى میوه گیر ھاى حب اھل بیت، در دوران خردسالى و شیرخوارگى نیرومى ریشھ

  ...آرى. دھد و برگ و بار مى

 بھ جام جان نریخت مھر دیگرى از آن دمى كھ دل شد آشناى تو 

  .شود این مرحلھ، بھ مراقبتھا و رفتارھاى والدین در دوران شیرخوارگى ونوزادى فرزندان مربوط مى

  .و ضرورت واھمیت تربیت والیى و دینى آنان اینك ماییم و كودكان و نوجوانان موجود در جامعھ... اما

علیھم السالم بارآورد،  بیت ودوستدار اھل» محب آل محمد«توان جوانان و نوجوانان را  در اینكھ چگونھ مى

راھھا جنبھ ذھنى و تئورى دارد، یعنى طرح موضوعات و  برخى از این. راھھاى مختلفى وجود دارد

و مناقب و مقامات و  عمدتا بیان فضایل. بھ خاندان پیامبر است جذبھ نسبتآن ایجاد كشش و  مباحثى كھ نتیجھ

بعضى حتى از . شرح حال و سیره اولیاء الھى، حتى ذكر شمایل واوصاف ظاھرى آنان، از این بخش است

كنند و تصویر،گذرگاه و معبرى  راه تصاویر وعكسھاى منسوب بھ پیامبر و امامان، بھ آنان عالقھ پیدا مى

برخى ھم جنبھ عملى و كاربردى است، یعنى . شود مى داشتنى اولیاى دین ورود بھ دنیاى زیبا و دوست براى

علیھم السالم  بیت اھل ھا یاتوجھ بھ نكات اجرایى و كاربردى كھ نتیجھ آن جاى گرفتن محبت اجراى برنامھ

سازان،  یاء و مربیان، برنامھو مادران، اول در دل كودكان و جوانان است و این كار، عمدتا از سوى پدران

  .ھاى مورد توجھ و عالقھ نسل نوجوان در جامعھ است مسؤوالن فرھنگى و تربیتى كشورو چھره

  :شود ھا برشمرده مى اینك برخى از این راھھا و شیوه



 پیوند با آب فرات و خاك كربال -2

 

. سازد رابطھ را تقویت مى ، ایناستفاده از نمادھا و سمبلھایى كھ بھ نوعى ارتباط با اھل بیت دارد

  .بھ این خاندان است ترین مظھر خط والیت نسبت برجستھ» عاشورا«

  .نیز دو جلوه مھم عاشوراست»  عطش«و »  شھادت»

سیدالشھدا، خاك »  تربت«علیھ السالم است و یادآور تشنگى امام و اھل بیت او و وفاى عباس»  آب فرات»

  .ت و این دو،فرھنگ عاشورا و حب اھل بیت را با خود دارنداس»  ثارهللا«آمیختھ بھ خون 

سیدالشھدا و آب فرات  تولد، با تربت در تعالیم شیعھ، از سنتھاى مؤكد مذھبى، برداشتن كام نوزاد ھنگام

  .نوزاد مالیدن، یا در دھان او چكاندن یعنى اندكى از این یا آن، بھ كام ست

ھمان بدو تولد با این خاندان وعاشوراست، ھم نشان عشق والدین بھ  این كار، ھم پیوند دادن نوزادان از

در سرشت و طینت و خلق و خوى فرزندان »  آب و خاك«ایجاد این رابطھ است، ھم تاثیرطبیعى این 

وخاصیت درمانى قرار داده است، » شفا«سیدالشھدا  بسیار، خداوند در تربت ھمچنان كھ طبق احادیث.است

پس، از راھھاى عملى، یكى ھم عمل . تربت و آن آب نھاده است حبت و امنیت ھم در ایناثر ایجاد م) 36(

علیھ السالم  امام صادق. است اثر ایجاد محبت در روایات مربوط بھ آن ھم بیان شده. سنت دینى است بھ این

  :فرمود

  . (37. (» حنكوا اوالدكم بماء الفرات»

  .دكام نوزادان خود را با آب فرات برداری

  :علیھ السالم بھ سلیمان بن ھارون بجلى فرمود امام صادق

  . (38. (» ما اظن احدا یحنك بماء الفرات اال احبنا اھل البیت»

  .بدارد كنم كھ كسى با آب فرات، كام نوزاد را بردارد مگر آنكھ ماخاندان را دوست گمان نمى

و روزى یك قطره از بھشت در آن  آورده است داند كھ بھ خدا ایمان آن حضرت، فرات را نھرى بھشتى مى

  :و نیز فرمود. چكد مى

  . (39. (» من شرب من ماء الفرات وحنك بھ فھو محبنا اھل البیت»

  .ھر كس از آب فرات بنوشد، یا كام كودك را با آن بردارد، یقینا دوستدار ماخاندان خواھد بود

  :علیھ السالم فرمود على

  . (40. (»لنا وا اوالدھم بماء الفرات لكانوا شیعةان اھل الكوفة لو حنك»

  .شدند فرات، كام برداشتھ بودند، شیعھ ما مى اگر كوفیان، اوالد خودرا باآب

  :علیھ السالم فرمود امام صادق

  . (41. (» ما احد یشرب من ماء الفرات و یحنك بھ اذا اولد اال احبنا،الن الفرات نھر مؤمن»



آب فرات بنوشد، یا وقتى فرزند آورد، كام او را باآب فرات بردارد، مگر آنكھ  ھیچ كسى نیست كھ از

  .مؤمن است دوستدار ما شود، چرا كھ فرات، نھرى

  :تولد، چنین دستور داده است سیدالشھدا ھنگام آن حضرت، در مورد كام برداشتن نوزادان با تربت

  . (42. (» حنكوا اوالدكم بتربة الحسین، فانھا امان»

  .است علیھ السالم كام برگیرید، چرا كھ مایھ ایمنى حسین فرزندان خود را با تربت

گیرى درمانى از تربت،وقتى است كھ انسان بھ این نكتھ باور  البتھ در روایات، تاكید شده است كھ این بھره

  . (43. (حضرت، این نفع و خیر را قرار داده است داشتھ باشد كھ خداوند در تربت آن

آن بھ دیگران جھت درمان، زمان ائمھ  سیدالشھدا و نوشیدن و نوشاندن بھ تربت نت آمیختن آب یا شربتس

  . (45. (امروز نیزمیان معتقدان و شیفتگان این مكتب، رایج است) 44. (ھم رواج داشتھ است

 استفاده از عالقھ بھ محبوبیت -3

 

در جذب افراد، اظھار . قرار گیرد مورد توجھھر كس دوست دارد مورد عالقھ و محبت دیگران باشد و 

طرفى كھ انسان مورد عالقھ او باشد اگر شخصیتى معروف، مھم و  عالقھ خیلى مؤثر است، بخصوص آن

صلى هللا علیھ  تا چھ رسد بھ اینكھ آن طرف، خدا وحضرت رسول. بیشترى است معتبرباشد، مورد رغبت

علیھم  بیت محبت و علقھ والیى با اھل ید چنین القا كرد كھ رشتھبا. وآلھ و ائمھ اطھارعلیھم السالم باشند

شود انسان محبوب خدا ورسول خدا صلى هللا علیھ وآلھ گردد و چھ موھبتى باالتر از  السالم موجب مى

روایت دراین . كند علیھم السالم دوستدارانشان را دوست دارند، ایجاد محبت مى ائمھ این؟ طرح این مسالھ كھ

  :بسیار است، از جملھ این حدیثزمینھ 

هللا و بركاتھ، كیف  السالم علیك یاامیرالمؤمنین و رحمة: علیھ السالم رسید و گفت كسى بھ محضر امام على

 اى؟  چگونھ صبح كردى و چگونھ. بر تو اى امیر مؤمنان) و رحمت وبركات خدا(اصبحت؟ سالم 

  :حضرت سر بلند كرد و پاسخ سالمش را گفت و فرمود

  . (46(» اصبحت محبا لمحبنا و مبغضا لمن یبغضنا»

  .صبح كردم، در حالى كھ دوستدار دوستدارمان ھستم و دشمن كسى كھ باما دشمنى دارد

طرح مسالھ حب متقابل و رضایت طرفینى میان خدا و بنده یاپیامبرصلى هللا علیھ وآلھ و امت، كارساز 

فسوف یاتى هللا بقوم «) 47(، » ى هللا عنھم و رضواعنھرض«:ھایى دارد، ھمچون قرآن ھم نمونھ. است

قدمان در راه  كھ در مورد اھل ایمان و عمل صالح و متعھدان بھ دین و ثابت) 48. (» یحبھم ویحبونھ

  .خداست

گیرى این كھ  اھل بیت را، و نتیجھ دارد؟ و پاسخ این كھ محبان كھ خدا چھ كسانى را دوست مى با طرح این



  .افزاید ھا را بھ این خاندان مى بیت است، عالقھ مودت اھل دا شدن ھم در سایھپس محبوب خ

، در » هللا امین«در زیارت . ارزش است ھم دوست داشتن برگزیدگان افتخار است، ھم محبوب آنان بودن

  :كنیم حرمھاى ائمھ معصومین از خداوندچنین درخواست مى

  :ات قرار بده و مرا در زمین وآسمانت محبوب گردان هدل و جان مرا شیفتھ اولیاى برگزید! خدایا

  . (49. (» محبة لصفوة اولیاءك، محبوبة فى ارضك و سماءك»

سازد و عضو این خانواده الھى  مى علیھم السالم انسان را با این خانواده ھمخون و ھمدل بیت دوستى با اھل

: لیھ وآلھ از این دودمان دانست و فرمودھمچنان كھ سلمان فارسى رارسول خداصلى هللا ع. گرداند مى

  .« سلمان از ما خاندان است«) 50(»  سلمان منا اھل البیت«

علیھ  صلى هللا علیھ وآلھ درباره ابوذر غفارى ھم فرموده است وامام صادق چنین تعبیرى را پیامبر اكرم

 .كھ اینان از ما خاندان ھستند است فرموده) 52(و یونس بن یعقوب ) 51(السالم نیز درباره فضیل بن یسار 

 

بیت، چیزى است كھ این  محبت اھل.بزرگى است كھ انسان از خاندان پیامبر محسوب شود این موھبت

كھ یكى محبت و دیگرى تقوا و عمل صالح )این دو حدیث توجھ كنید  بھ. آورد امتیاز را براى دوستدار مى

  :(داند بیت مى ساز عضویت در مجموعھ اھل رازمینھ

  .« بدارد از ما خاندان است ھر كھ ما را دوست«) 53(»  من احبنا فھو منا اھل البیت«: امام باقرعلیھ السالم

ھر كس از شما كھ تقوا » (54. (» من اتقى منكم و اصلح فھو منا اھل البیت«: علیھ السالم امام صادق

  .« بیت است كند و در پى صالح و اصالح باشد، او از مااھل پیشھ

بھ تنھایى، بدون تقوا و صالح واصالح، چندان كارساز نیست و  توجھ بھ این نكتھ مھم است كھ محبت

  .كشد محبت واقعى بھ ھمان ھمسویى مى

 بھ شیعھ  توجھ بھ عنایت اھل بیت -4

 

توجھ داشتن و . پیامبرند علیھم السالم، مورد عنایت و توجھ و تقدیر خاندان پیروان و دوستداران اھل بیت

اھل بیت، . افزاید كند یا مى توجھ دادن بھ این عنایت و محبت و تكریم،محبت آنان را در دلھا ایجاد مى

خودشان  دانند كھ بھ شناسند، آنان را شاخ و برگ درختى مى ھوادارانشان رادوست دارند، آنان را مى

كنند و محبان خویش  اعت مىاز آنان شف كنند، در آخرت ھایشان را حل مى شود، در دنیا گرفتارى مربوط مى

  .برند را از یاد نمى

  :شود در این زمینھ احادیث فراوانى است كھ بھ چند نمونھ اشاره مى

صلح كرد و بھ مدینھ  علیھ السالم وقتى با معاویھ امام حسن مجتبى: حذیفة بن اسید غفارى گوید - 1



: روزى گفتم. شد اه آن بود و جدا نمىپیش او یك بار شتر بودكھ ھمواره ھمر. گشت ھمراھش بودم برمى

 شود؟  این بار چیست كھ از توجدا نمى

دفتر شیعیان : دیوان ودفتر چیست؟ فرمود: گفتم. است»  دیوان«: فرمود. نھ: دانى چیست؟ گفتم مى: فرمود

  . (55. (» شیعتنا فیھ اسماؤھم دیوان«: ماست، نامھایشان در آن است

  :ھ ابوبصیر فرمودعلیھ السالم ب امام صادق - 2

  . (56. (» و عرفنا شیعتنا كعرفان الرجل اھل بیتھ ...»

  .شناسد شناسیم، ھمانگونھ كھ یك فرد، خانواده خود رامى ما شیعیان خود را مى

شیعیان ما . یا منافق حقیقى است شناسیم كھ مؤمن ما ھر كس را ببینیم، مى: امام سجادعلیھ السالم فرمود - 3

پدرانشان معروف است، خدا از ما و از آنان پیمان گرفتھ است، ھر جا كھ  و نامھایشان و نامھاىاند  شده ثبت

  :شوند ماوارد شویم آنان نیز وارد مى

ان شیعتنا لمكتوبون معروفون باسمائھم و اسماء آبائھم، اخذهللا المیثاق علینا و علیھم، یردون مواردنا و »

  . (57. (»مداخلنا یدخلون

  :فرمود) 58(» وممن ھدینا و اجتبینا«علیھ السالم در مورد آیھ  كاظم امام - 4

  . (59. (»...لدیننا فھم وهللا شیعتنا الذین ھداھم هللا لمودتنا واجتباھم»

بھ خدا قسم آنانند شیعیان ما، آنان كھ خداوند بر مودت و دوستى ماھدایتشان كرده و براى آیین ما آنان را 

  .برگزیده است

ارزشمندى است كھ نصیب ھمھ  ھ انسان توفیق مودت و پیروى این خاندان را داشتھ باشد، توفیقاین ك

عنایت دیگر ائمھ، در مورد حساب و  .شود و بر این نعمت معنوى بایدخداوند را سپاس گفت نمى

  .بعد آمده است گر است كھ در حدیث جلوه شیعھ شفاعت

  :فرمود) 60(»  ن الینا ایابھم ثم ان علینا حسابھما«علیھ السالم در ذیل آیھ  امام صادق - 5

  . (61. (»...اذا كان یوم القیامة جعل هللا حساب شیعتنا علینا»

  .گذارد چون روز قیامت فرا رسد، خداوند حسابرسى شیعیان ما را برعھده مامى

  :و در حدیث دیگرى از آن حضرت است

  . (62. (»نشفع لشیعتنا فال یردنا ربنا»

  .كند كنیم، خداوند ھم شفاعت ما را ردنمى براى شیعیان خود شفاعت مىما 

  :علیھ السالم فرمود امام صادق - 6

  . (63. (»اینما نكون فشیعتنا معنا»

  .ما ھر جا كھ باشیم، پیروان ما با مایند

ر بھشت، از ھشت د: است علیھ السالم فرموده حتى در ورود بھ بھشت نیز این ھمراھى وجود دارد، على



  :شوند بیت از آن وارد مى پنج در است كھ شیعیان و دوستداران ما اھل

  . (64. (»و خمسة ابواب یدخل منھا شیعتنا و محبونا ...»

شد و سالمشان داد و  علیھ السالم در مسجد، گروھى از شیعیان را دید، بھ آنان نزدیك امام صادق - 7

شما یاران . دارم، ما را با تقوا و تالش، یارى كنید ا را دوستبھ خدا قسم من بوى شما و روح شم: فرمود

ایم، ھرچیزى شرفى دارد،  دین خدایید، شماپیشتازان بھ سوى بھشتید، ما بھشت را براى شما تضمین كرده

ھر چیزى سرورى دارد، و  .دین، شیعھ است ھر چیزى ستونى دارد، ستون. شرافت دین، شیعھ است

  :نھا،مجالس شیعھ استبھترین مجالس و سرور آ

... الجنة، قد ضمنا لكم الجنان بضمان هللا و رسولھ انتم السابقون الى... وهللا انى الحب ریحكم و ارواحكم»

ء شرفا و شرف الدین الشیعة، اال ان لكل شئ عمادا و عمادالدین الشیعة، اال و ان لكل شئ  شى اال و ان لكل

  . (65. (»شیعتنا سیدا و سید المجالس مجالس

صلى  درخت، حضرت رسول آن :كھ در قرآن است، فرمود»  شجره طیبھ«امام باقرعلیھ السالم درباره  - 8

ھایش فرزندان  علیھا السالم است، میوه فاطمھ اش علیھ السالم است، شاخھ هللا علیھ وآلھ است، تنھ آن، على

ھرگاه یكى از شیعیان ما از دنیا برود،  )و اوراقھا شیعتنا(اند  درخت فاطمھ زھرایند و شیعھ، برگھاى آن

  . (66. (روید برگى ازآن درخت افتاده و ھرگاه نوزادى براى شیعھ بھ دنیا آید، بھ جاى آن برگ،برگى مى

  :علیھ السالم فرمود امیرالمؤمنین -9

ون لحزننا و ینصروننا و یفرحون بفرحنا و یحزن ان هللا تعالى اطلع الى االرض فاختارنا واختار لنا شیعة»

  . (67. (» و اموالھم فینا، فاولئك منا و الینا وھم معنا فى الجنان یبذلون انفسھم

خداوند بر زمین اشراف و عنایت و نگاه كرد پس ما را برگزید و براى ماپیروانى برگزید كھ ما را یارى 

مالھایشان را در راه ما خرج  شوند و جانھا و ما اندوھگین مى شوند، بر اندوه كنند، با شادى ما شاد مى مى

  .با ما خواھند بود كنند،پس آنان از ما و بھ سوى مایند و آنان در بھشت مى

بھ پیروان این خاندان و برگزیدگى ومنتخب بودن صاحبان این محبت و  خدا و اھل بیت این نیز عنایت

شود  ندان جود و كرم مىخاص، موجب ازدیاد محبت انسان بھ این خا این عنایات. رساند والیت را مى

  .آورد ودلبستگى و دلدادگى مى

موالیان خود دارند و مقامى كھ خدا  شیعھ نزد ائمھ اطھار و توجھ خاصى كھ بھ درباره جایگاه و منزلت

. شدگان از چشمھ محبت ووالى آل هللا قرار داده، آن قدر حدیث است كھ از شمار بیرون است براى سیراب

احادیث، عنوان بعضى از این  اى از این اما براى آشنایى با مضامین گوشھ. خواھد شد آنھا كتابى قطور نقل

  . (68: (آوریم فضیلتھا و ویژگیھا را مى

علیھ السالم سلطھ  شیطان برپیروان على. سیراب، و رستگار و كامیابند علیھ السالم در قیامت شیعیان على

علیھ السالم از كوثر  بھ دست على اند، در قیامت مرزیدهشیعیان على شیعھ خدایند، شیعیان على،آ. ندارد



اند، اگر  گیرند و ایمن شوند، پیروان اودر دنیا و آخرت منصورند و برگھ عبور از آتش مى سیراب مى

اند،  اند ودین اھل بیت را گرفتھ شد، آنان بھترین بندگان و بر صراط حق نبود، دین خدا استوار نمى شیعھ

و بھ عرش خدا و بھ مانزدیكتر از دیگرانند، پیروان ما گواه و شاھد بر مردم دیگرند، ما  شیعیان ما بھ خدا

و رھا از سلطھ و نفوذ  یافتھ، صابر، گرانقدر، صادق ھستیم، شیعیان ما ھدایت»  اصحاب الیمین«و شیعھ ما

ند و سواره بھ محشر شو نورانى از قبرھا برانگیختھ مى ھاى شیطانند، پیروان ما ھنگام رستاخیز، با چھره

ایم ھم شیعیان ما،آنان از شعاع  اند، ھم ما برگزیده نگرند، از سرشت ما آفریده شده مى آیند، با نور خدایى مى

كند، خداوند از شیعیان ما میثاق والیت  پاك مى خداوند در دنیا شیعھ ما را از گناھانشان. اند نور ما خلق شده

خانواده خود ھم  بھ توانند نسبت شیعیان شاھد بر دیگرانند، شیعیان ما مى گرفتھ است، ما گواه برشیعیانیم و

صدھا ... شفاعت كنند، شھید شیعھ بر شھداى دیگر برترى دارد، پیروان با ایمان ما با پیامبر خویشاوندند و

  .ارجمند كرامت و فضیلت

آور و دوست داشتنى است،  بتالبتھ این اوصاف و فضایل و جایگاه واال، بھ ھمان اندازه كھ قیمتى ومح

بھ (طلبد، تا انسان شایستھ این ھمھ مقام و رتبھ شود  بیشترى مى مسؤولیت و تعھد و مراقبت و دیندارى

  .(پایانى این جزوه دقت كنید نكایات

 حب آل پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ  بیان فضیلت -5

 

گفتن و مطرح كردن  .ذب دیگران اثرداردعلیھم السالم، در ج فعال ساختن كانال تبلیغ محبت اھل بیت

علیھم السالم  بھ عنوان یك دستوركار، باید فضیلت، آثار و بركات محبت اھل بیت. خوبیھاى آنان مؤثر است

تبلیغاتى در  گذارد و مردم بھ دنبال یك موج اى اثر مى بھ ھر حال در عده .طرح كرد را بصورت پیوستھ

بھ عنوان . در این باره احادیث فراوان است.یابند ت و سویى گرایش مىھا یا مراكز فرھنگى، بھ سم رسانھ

  :صلى هللا علیھ وآلھ فرمود پیامبر اكرم: نمونھ

  .اال و من مات على حب آل محمد مات شھیدا،

  .محمد مات مغفورا لھ، اال و من مات على حب آل

  .محمد مات مؤمنا مستكمل االیمان، اال و من مات على حب آل

  .محمد بشره ملك الموت بالجنة، و من مات على حب آلاال 

  .الجنة، الى قبره بابان فى لھ محمد فتح اال و من مات على حب آل

  . (69... (الرحمة اال و من مات على حب آل محمد جعل هللا قبره مزار مالئكة

د، با ایمان كامل میر شود، باتوبھ مى ھر كس با محبت آل محمد بمیرد، شھید مرده است، آمرزیده مى

شود، قبر او  دھد، در قبرش دو در بھ روى بھشت گشوده مى مى میرد، فرشتھ مرگ او را بھ بھشت مژده مى



  .شود فرشتگان رحمت الھى مى زیارتگاه

از جملھ . سازد علیھم السالم مى بیت اھل دھد و شیفتھ ذكر اینھا دلھا را تكان مى. چنین روایاتى فراوان است

  :فراوان آمده است اینھاست در فضیلت این محبت در روایاتنكاتى كھ 

  . (70. (حب اھل بیت، اساس دین و نظام دین است -

  :بھ قول مولوى) 71. (حب اھل بیت، حب خداست -

  .این محبت از محبتھا جداست

  .حب محبوب خدا، حب خداست

  . (72. (حب اھل بیت، حب رسول خداست -

  . (73. (ى استحب اھل بیت، ھدیھ الھ -

  . (74. (حب اھل بیت، برترین عبادت است -

  . (75. (حب اھل بیت، باقیات الصالحات است -

علیھم السالم این ھمھ فضیلت دارد، باید ظرف دل را ازمحبت آنان پر كرد و  پس وقتى حب اھل بیت

اند و ارزش  ن و عشق ورزیدنافراد براى دوست داشت ترین ھا را نثار آنان نمود كھ شایستھ عشقھا و عالقھ

عشقى است كھ در  قیمت انسان، بھ. ظرف، بستگى بھ محتواى محبتى دارد كھ در آن است دل بھ عنوان یك

تر و  تر باشد، انسان ھم قیمتى ھر چھ آن معشوق و محبوب،ارزشمندتر و نفیس. گیرد ظرف دلش جاى مى

  .شود پربھاتر مى

باشید و از آن جدا نشوید،  پیوستھ مودت ما خاندان را داشتھ! اى مردم: رسول خداصلى هللا علیھ وآلھ فرمود

  . (76. (شود ھر كس خدا را در حالى مالقات كند كھ مودت مارا داشتھ باشد، با شفاعت ما وارد بھشت مى

 مندى از این محبت طرح نیازمندى و بھره -6

 

ھاى  در رابطھ. و بگشاید وبھره برساندشود كھ گره از كار ا انسان معموال مجذوب كسى یا جایى مى

یابد،  در زندگى ممتد و مستمر ما كھ تا آخرت ادامھ مى. شود مى اجتماعى افراد، بھ وضوح این مسالھ دیده

... عبور از صراط و كنیم و نیاز بھ كمك داریم؟ ھنگام مرگ، در برزخ، در رستاخیز، ھنگام كجاھا گیرمى

در این زمینھ ھم . شویم علیھم السالم آگاه مى بیت اھل ھ كارسازى محبتكھ بشدت نیازمند و گرفتاریم، ب

  :این چند حدیث مشھور رسول خداصلى هللا علیھ وآلھ بسیار است از جملھ حدیث

عند الوفاة و فى القبر و عند النشور و : عظیمة حبى و حب اھل بیتى نافع فى سبعة مواطن اھوالھن» - 1

  . (77. (» عند المیزان و عند الصراطعند الكتاب وعند الحساب و 

: كھ ھول و ھراس آنھا عظیم است بخشد، ھفت جایى حب من و محبت اھل بیت من در ھفت جا سود مى



از قبر، ھنگام تحویل نامھ اعمال، ھنگام حساب و بررسى  ھنگام مرگ، در قبر، ھنگام برخاستن

  .اعمال،ھنگام سنجش عملھا و ھنگام عبور از صراط

ما اعددت لھا كبیرا، اال انى احب هللا و : ما اعددت لھا؟قال: سال رجل رسول هللا عن الساعة، فقال» - 2

ء  المسلمین فرحوا بعد االسالم بشى فما رایت: قال انس (المرء مع من احب(مع من احببت  فانت: قال. رسولھ

  . (78) .«اشد من فرحھم بھذا

اى؟  براى قیامت چھ آماده كرده: پرسید چگونھ است؟ حضرت مردى از پیامبر پرسید كھ قیامت كى است و

ھستى  تو با كسى: حضرت فرمود. ام،جز اینكھ خدا و پیامبرش را دوست دارم چیز مھمى آماده نكرده: گفت

من ندیدم كھ مسلمانان، : انس گوید). دارد شود كھ دوستش انسان با كسى محشور مى(دارى  كھ دوست مى

  .از این سخن خوشحال شوند بیش پس از اسالم بھ چیزى

  . (79. (» من احبنا كان معنا یوم القیامة، ولو ان رجالاحب حجرا لحشره هللا معھ«: علیھ السالم على - 3

بدارد، خداوند او  سنگ را دوست با ما خواھد بود، اگر كسى یك بدارد، در روز قیامت ھر كس ما را دوست

  .سازد را با آن سنگ محشور مى

ھم با آنان محشور خواھد  علیھم السالم بداند كھ در آخرت بیت مند بھ اھل مژده بزرگى است كھ عالقھاین 

 وقتى محبت تا این اندازه كارساز است، چرااین گنج را نداشتھ باشیم؟ . بود

بت رسد،بیشترین نیاز را بھ مح دم مرگ، وقتى كھ جانتان بھ گلوگاه مى: فرماید علیھ السالم مى امام صادق

. ھراسى نداشتھ باش، كھ ایمن شدى: گوید آید و مى رسان مى مژده اگر حب ما در دلتان بود، فرشتھ. ما دارید

)80) .  

بندى این آثار و منافع،  علیھم السالم در روایات، بسیار فراوان ذكر شده است،جمع آثار محبت اھل بیت

  . (81: (گنجد بخصوص براى مرحلھ آخرت، در این عنوانھامى

  . (82. (شود موجب از بین رفتن گناھان مى -

  . (83. (سازد دل را پاك مى -

  . (84. (سازد در دل، حكمت جارى مى -

  . (85. (كمال دین است -

  . (86. (موجب برخوردارى از شفاعت است -

  . (87. (نور در قیامت است -

  . (88. (ایمنى در قیامت است -

  . (89. (موجب ثبات در صراط است -

  . (90. (دھد از آتش دوزخ نجات مى -

  . (91. (موجب محشور شدن با اھل بیت است -



  . (92. (سازد انسان را بھشتى مى -

  . (93. (موجب خیر دنیا و آخرت و نجات از عذاب قبر است -

كند بھ مرا روزى  بیت خداوند بھ ھر كس محبت امامان از اھل: صلى هللا علیھ وآلھ فرمود حضرت رسول

خصلت و فایده است، ده تا  بیت من بیست شك اھل بھشت است و درحب اھل خیر دنیا و آخرت رسیده و بى

  . (94) .در دنیا و ده تا درآخرت

شود و این گوھر گرانبھا  علیھم السالم مى بیت توجھ بھ آثار و بركات این محبت، سبب شیفتگى انسان بھ اھل

اند و  ھاى متعددى نقل شده از كسانى كھ بھ خواب زندگان آمده نمونھ.ازدس را در نظر افراد، ارزشمند مى

بازارعمل خیلى كساد است، : اند از اوضاع و احوال پس از مرگ از آنھا سؤال شده، در پاسخ گفتھ چون

این نیز بخشى از نیازمندى ما را بھ محبت و كارساز بودن .خاندان پیامبر بود آنچھ ما را نجات داد، محبت

  .دھد نشان مى بیت ودت اھلم

 علیھم السالم  ارزش جلوه دادن محبت اھل بیت -7

 

شود، در دیگران ھم جذبھ و  مى مطرح» الگو«گیرد و بھ عنوان  وقتى كارى مورد تقدیر و تشویق قرار مى

ارزشگذاران جامعھ،مسؤوالن فرھنگى ھنرى، برگزاركنندگان مسابقات، . كند كشش ایجاد مى

وقتى كسى بھ خاطرشعر گفتن یا . ن، اینھاھمھ در ارزش بھ شمار آمدن این محبت نقش دارنددھندگا جایزه

كند و ھم بھ خاطر  علیھم السالم تشویق شود،ھم محبت پیدا مى قصھ نوشتن یا كتاب خواندن در مورد ائمھ

را بھ خاطر  داند كھ این كیف و چادر و كتاب و جایزه چون مى. دارد این پیوند، احساس عزت و سربلندى

ماندكھ در پدید آوردن این جذبھ،  موضوع جایزه گرفتھ است و از آن قضیھ، خاطره شیرینى بھ یادش مى این

  .مؤثر است

بیت،  گرایشھاى مذھبى و عالقھ بھ اھل گیرند، از جملھ بھ ھر چھ مورد تشویق و احترام قرار مى افراد نسبت

دراین . شوند توجھى و برخورد سرد ببینند، دلسرد و زده مى ىكنند و اگر ب بھ آنھا عالقھ بیشترى پیدامى

»  رشوه»البتھ بایددقت كرد كھ تشویق، حالت . زمینھ، بخصوص تشویق در حضور دیگران مؤثرتر است

  .پیدا نكند

شودو ھم طرفداران، با غرور و افتخار  بھ آن گرایش پیدا مى در جامعھ بھ ھر چھ بھا داده شود، ھم نسبت

: گویند گویید، اغلب مى درباره چھ چیزى شعر مى: پرسند مثال وقتى از جوانھامى. كنند مطرح مىآن را 

چھ كتابھایى :شود وقتى از نوجوانان و جوانان پرسیده مى... عشق، بھار، دوستى، زندگى، گل و بلبل و

  ...تخیلى و رمان، كتابھاى علمى، داستانھاى: گویند خوانید، مى مى

گوییم یا كتابھاى مربوط بھ  علیھم السالم شعرمى بگویند كھ درباره خدا و نماز و ائمھ تگویا سختشان اس



گیرند و با نام اینھا  از این جھت مورد تشویق قرار نمى چون. خوانیم علیھم السالم و كتب دینى مى بیت اھل

  .كنند افتد و احساس غرور شخصیت و بالیدن و فخر فروختن نمى نمى آب دھانشان راه

حفظ  علیھم السالم، شعر گفت،شعر حفظ كرد، حدیث باید شرایطى پیش آورد كھ اگر كسى درباره اھل بیت

یا نام  علیھم السالم را داشت كرد، كتاب خواند، قصھ نوشت، فیلم ساخت،تابلوى ھنرى كشید، یا حتى نام ائمھ

احساس كند  ى كند و این را ارزشراروى فرزند خود گذاشت، احساس افتخار و سربلند علیھم السالم بیت اھل

بھ . گیرد است كھ در دلھاى شایستھ جاى مى بیت، لطف و موھبت ویژه الھى حب اھل. و ارزنده تلقى كند

  :فرموده حضرت رضاعلیھ السالم

  . (95. (» یھدى هللا لوالیتنا من احب»

  .كند بدارد، بھ والیت ما راھنمایى مى خدا ھر كھ را دوست

  :ربھ قول شھریا

 بھ ھركسى ندھند »  مقام والیت«چھ شاعران كھ ھم اھل صفا و مرد رھند ولى 

در مناسبتھاى ویژه امامان، جایزه ...معموال اشخاصى كھ بھ خاطر مثال نام على، مھدى، فاطمھ، حسین و

چنین  اشكنند كھ ك كنند و دیگران ھم آروز مى ھا وصاحبان آنھا عالقھ پیدا مى بھ این نام گیرند، نسبت مى

باید چنان ظریف عمل شود كھ شوق داشتن  بھ این نكتھ. شدند نامھایى داشتند و بھ مواھب و ھدایایى نایل مى

حقارت پدید  چنین نامھایى در دل ایجادشود، نھ آنكھ بھ خاطر نداشتن این اسامى، عقده و بدبینى و احساس

یمتى معرفى شود كھ دارنده آن، بھ داشتنش افتخار باید چنان نفیس وق این محبت. آید و اثر منفى بھ بار آورد

نشمارید،  مودت و دوستى ما را كوچك: علیھ السالم است كھ توصیھ امام صادق. نشمارد كند و آن را كوچك

  . (96. (چرا كھ از باقیات صالحات است

 دھم  دھم این گنج، پربھاست، من ارزان نمى مھر تو را بھ عالم امكان نمى

شود، تاثیرگذار است و ھمان الگوى  مى معرفى» الگو«ھا، تلویزیون، مسابقات و گزارشھا،  نھوقتى از رسا

باشد، یا آوازخوان، یا حافظ قرآن، یا مخترع، یا  شود،خواه یك فوتبالیست مطرح شده، محبوب دلھا مى

مورد  ،» جھت«و شاعر و ھركس در ھر زمینھ و موردى مورد تشویق و تكریم قرار گیرد،ھمان  نقاش

دھد،  تشویق یك ھنرپیشھ، گرایش بھ ھنر را افزایش مى.شود ھا واقع مى توجھ مخاطبان اینگونھ برنامھ

آموز موفق در  دانش یك آورد و بزرگداشت حافظ قرآن، عالقھ بھ قرآن و قرائت و حفظ، پدید مى تشویق یك

  .برد المپیادھاى علمى، گرایش علمى جوانان را باال مى

در كتب درسى كودكان و نوجوانان  ھا، شاعران و شخصیتھاى علمى، ادبى و ھنرى كھ حتىھا، شعر چھره

ھا نیز باید دقت كرد،  از این رو در گزینش اینگونھ چھره. آفریند مى شود، محبت و عالقھ مطرح مى

  .آورد بیتى مى مذھبى و اھل معرفى یك شاعر والیى و انقالبى، نوعى الگو دادن است و گرایشھاى چون

  :علیھ السالم فرمود امام صادق



  . (97. (» دین هللا علموا اوالدكم شعر العبدى فانھ على! ... یا معشر الشیعة»

  .خداست را بیاموزید، چرا كھ او بر دین»  عبدى«بھ فرزندانتان شعر ! اى گروه شیعھ

ھایشان یاد بدھند، بزرگترین  بچھ را بھ) 98(علیھ السالم كھ شیعیان شعر عبدى كوفى  این توصیھ امام صادق

كھ »  سید حمیرى«. زد علیھم السالم، موج مى شعر عبدى، ازفضیلتھاى اھل بیت. تشویق و الگودھى است

علیھم  بیت علیھ السالم و اھل ھر كس حدیثى بگوید از فضایل على: گفت از شاعران متعھدشیعھ است مى

  !بخشم را بھ او مىام، این اسبم  السالم كھ من آن را در شعرم نگفتھ

علیھ السالم از موحدان و مؤمنان بھ پیامبر اكرم بود ودر وصف او اشعارى  ابوطالب، پدر حضرت على

داشت كھ شعرھاى ابوطالب نقل و تدوین  مى علیھ السالم دوست نقل است كھ حضرت على. سروده است

چرا كھ ابوطالب، بر دین خدا بود و درشعر آنھا را یادبگیرید و بھ فرزندانتان ھم بیاموزید، : گردد و فرمود

  :او دانش بسیارى است

تعلموه وعلموه اوالدكم، فانھ  :یدون وقال طالب وان علیھ السالم یعجبھ ان یروى شعر ابى كان امیرالمؤمنین»

  . (99. (»وفیھ علم كثیر هللا كان على دین

محتوا ودرونمایھ مثبت و سازنده شعر و این نیز نمونھ دیگرى در الگودھى فرھنگى و ادبى و توجھ بھ 

  .شاعر است كھ در انتقال بھ فرزندان بایدمورد توجھ قرار گیرد

علیھم السالم را از دل آنھا  دختر ابو االسود دوئلى وقتى فھمید كھ خلیفھ، عسل را فرستاده تامحبت اھل بیت

. بدھد مھر آل على را از دستبا خوردن عسل،  بیرون كند، آنچھ را خورده بود، پس آورد،و نخواست

)100) .  

گرایشھا و الگوگیریھاى نوجوانان  توانند خط دھى داشتھ باشند و بھ معلمان در این مسائل خیلى مى

حتى اگر یك دختر و پسرغیر متعھد، بھ خاطر اینكھ اسمشان مھدى یا زینب و فاطمھ است . بدھند ھت

اگر اھداى جوایز، درسالروز مناسبتھاى دینى و . كند ت مىبگیرند، ھمین تاثیر ضمنى در ایجاد محب جایزه

  .ھاى گرایش مؤثر است معصومین، در ایجاد زمینھ بیتى انجام گیرد، بخصوص والدتھاى اھل

آنان كھ . كند را شفاعت مى شفاعت آمده است كھ روز قیامت، حضرت زھراعلیھا السالم شیعیان در احادیث

بھ آنان خطاب . خواھندكھ منزلت و قدرشان آن روز معلوم گردد خدا مى اند، از مورد شفاعت قرار گرفتھ

علیھا السالم شما را دوست داشتھ، یا بھ شماطعام  برگردید وبنگرید، ھركس بھ خاطر محبت فاطمھ: شود مى

) 101. (سازید و لباس داده و آب نوشانده، یا از آبروى شما دفاع كرده، دست او رابگیرید و وارد بھشت

  .نیز نشان دھنده ارزش این محبت واثربخشى آن در قیامت است این
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گیرند و نكتھ  ھم سرمشق مى جوانان، بھ خاطر حالت الگوگیرى از مربیان، حتى از حاالت و رفتار آنان

. گذارد ىدر شاگردان اثر م»  آموزش غیرمستقیم»صورت  حاالت و حركات معلم و مربى بھ. آموزند مى

  :اى در دیدار با معلمان فرمود هللا خامنھ رھبرى آیة مقام معظم

دھید، بلكھ نگاھى كھ  شماھا در سر كالس، نھ فقطدرسى كھ مى! معلمان و معلمات عزیز! عزیزان من»

دھید،لباسى كھ  كنید، حركتى كھ انجام مى زنید، اخمى كھ مى كنید،لبخندى كھ مى اى كھ مى كنید، اشاره مى

كنیم، عمیقترین احساسات و  مراجعھ مى ما بھ خودمان كھ. گذارد پوشید، بر روى دانش آموز اثر مى مى

است كھ  معلم. كنیم یابى كنیم، در انتھاى خط یك معلم را مشاھده مى عواطف و حاالت خودمان را اگرریشھ

م و طالب علم و فھم و فرھنگ، تواند شجاع یا جبان، بخشنده یا بخیل، فداكار یاخودپرست، اھل عل ما را مى

تواند ما را متدین،باتقوا، پاكدامن، یا  معلم است كھ مى. بند بھ تفكرات جامد بار بیاورد یا منجمد و بستھ وپاى

. » این ارزش معلم است، این تاثیر معلم است. نقشى دارد معلم چنین. بند و بار، بار بیاورد خداى ناكرده بى

)102) .  

علیھم السالم در حضورفرزندان و جوانان، بھ آنان ھم  لیاء، معلمان و مربیان با اھل بیتنحوه برخورد او

یاد كردن، ھمراه اسمشان درود و صلوات فرستادن،  علیھم السالم را با تكریم و احترام نام ائمھ. دھد یاد مى

یھم السالم را جشن گرفتن عل بر سر نھادن، روز میالد ائمھ برخاستن و دست»  عج« بھ احترام نام امام زمان

دار وبرخوردھاى شاد نداشتن، در غم و  وبزرگ داشتن، روز وفاتشان حریم نگھداشتن و حرفھاى خنده

این . كنند در اینگونھ مسائل، كوچكترھا بھ بزرگترھا نگاه مى. اندوھشان حالت غم داشتن، تاثیرگذاراست

  :شیعھ است حالت،خصلت

  .«لحزننا ، یفرحون لفرحنا و یحزنونشیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا»

  .شوند شوندو براى اندوه ما اندوھگین مى با شادى ما شد مى. اند شیعیان ما از اضافھ سرشت ما آفریده شده

و یك وقت »  امام رضا گفت» :گوییم مى یك وقت. حتى كیفیت نام بردن و لحن ما در این مسالھ، مؤثر است

اگر ھنگام شنیدن نام . این دو با ھم خیلى فرق دارد .«فرمودند السالم حضرت امام رضاعلیھ«گوییم،  مى

علیھم السالم، زیر لب صلوات بر آنھا بفرستیم، این ھم  یا یكى از معصومین پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ

و ابتھاج و اظھار  اگر بزرگترھا، معلمان، مربیان، با شوق. تكریم است و در دیگران تاثیرگذار نوعى

گوینده و . سخن و داستان بگویند، مؤثر است بیت و محبت آنان گى از ائمھ حرف بزنند و از اھلشیفت

بھ  حالت این. گوید و با عقیده و باور و شوق و عالقھ حرف بزند ھم ھمان باشد كھ مى اش كننده باید عقیده تبلیغ

  .نونده و تماشاگر بدیھى استانتقال حس و حالت ازگوینده بھ ش. شود شنوندگان و مخاطبان ھم منتقل مى

خود امامان . در احادیث مكرر، آمده است كھ ھنگام شنیدن نام محمدصلى هللا علیھ وآلھ بر او درودبفرستید

كردند و این احساس بھ مخاطبین ھم منتقل  یاد مى بیت كردند و با شوق و احترام از اھل نیز اینگونھ عمل مى



ت، قصیده معروف خویش را براى امام رضاعلیھ السالم درخراسان ، شاعر اھل بی» دعبل« وقتى .شد مى

كند، حضرت  علیھ السالم و ظھور و قیام او درآینده یاد مى خواند، چون بھ آنجا رسید كھ از امام زمان

علیھ السالم، ایستاد و براى فرج آن حضرت دعا  بر سر گذاشت و بھ نشان تواضع در برابرنام مھدى دست

  . (103. (كرد

است؟ حضرت  علیھ السالم پرسیدند كھ آیا او متولد شده علیھ السالم درباره حضرت قائم از امام صادق

  . (104. (نھ، ولى اگر من او را دریابم، در طول حیاتم خدمتگزاراو خواھم بود: فرمود

شا بھ حال خو: فرمود) ثقفیھ ام ھانى(امام باقرعلیھ السالم چون از آن حضرت یاد كرد، خطاب بھ راوى 

  . (105. (تو، اگر او را دریابى، خوشا بھ حال كسى كھ او رادریابد و دیدار كند

رسول خداصلى هللا . كردند بھ نام حضرت رسول و حضرت فاطمھ، با احترام وتقدیس یاد مى امامان، نسبت

ر جاى خودش خاست، او را د بوسید،بھ احترام او برمى علیھ وآلھ دست فاطمھ زھراعلیھ السالم را مى

. پدرت بھ فدایت، پدر و مادرم بھ فدایت: فرمود زد و بارھا مى او بوسھ مى نشاند، بر دستان و دھان مى

)106) .  

اى كھ نام محمد، احمد، على، حسن،حسین، فاطمھ باشد، فقر وارد  در خانھ: علیھ السالم فرمود امام كاظم

  . (107. (شود نمى

خداوند بھ او دخترى عطا كرده  علیھ السالم وقتى بھ آن حضرت خبر داد كھ سكونى در دیدار با امام صادق

بر پیشانى خویش  سپس دست. آه، آه: امام فرمود. فاطمھ :اى؟گفت او را چھ نامیده: است، حضرت پرسید

  . (108) .اى، بھ او ناسزا مگو و اورا مزن حال كھ نامش را فاطمھ نھاده: آنگاه بھ او توصیھ كرد...نھاد

نامگذارى فرزندان بھ نامھاى خاندان پیامبر و توجھ دادن بھ آثار وبركات دنیوى و ثواب اخروى این نامھا 

نامگذارى و نقشى كھ این نامھا در شكل دادن بھ شخصیت فرزندان دارد،در  بھ اینگونھ و توصیھ اھل بیت

  . (109. (ایجاد این رابطھ و محبت مؤثر است

علیھا  رخى از مناسبتھا مثال ایام فاطمیھ یا روززن، در مورد حضرت فاطمھبھ ب در سالھاى اخیر نسبت

علیھ  بھ امام زمان السالم بیش از گذشتھ، كار فرھنگى و تبلیغى وگرامیداشت انجام شده است، یا نسبت

و »  عج« مھدى علیھا السالم و حضرت حضرت فاطمھ بینیم بھ ھمین تناسب، محبت مى این است كھ. السالم

گرایش بھ عزادارى براى . بھ گذشتھ بیشتر شده است،بخصوص در میان جوانان یش بھ این دو نسبتگرا

. ھا و ترویجھا دارد علیھ السالم و شورروزافزون ایام عاشورا نیز ریشھ در ھمین تكریم امام حسین

ان مردم و شعائر در می برخوردامام راحل و مقام معظم رھبرى با این مسالھ، مایھ پرشورى این تعظیم

  .جوانان شده است

اند و حرفھا، طرفداریھا،  كسانى كھ بھ ھر نحو و جھتى مورد توجھ افراد و بویژه جوانان درجامعھ

دھد،  دیگران الگوست و افراد را بھ سمت و سویى خاص سوق مى ھایشان براى موضعگیریھا و یادكردن



مثال . گذارد تاثیر مى عظیمى نام ببرند در دیگرانبیت، یاد كنند و با شور و شوقى و احترام و ت اگر ازاھل

است و مورد توجھ عامھ و جوانان ... آنكھ یك چھره علمى، سیاسى، ادبى، عرفانى، ھنرى،ورزشى و

بھ این  یاد كند و با احترام برخورد كند، در افرادى كھ بیت است، وقتى از دین، نماز،شھید، اسالم، قرآن، اھل

ھمچنان كھ در بعد منفى ھم اثر منفى . كند رو اینھایند، محبت ایجادمى اند و دنبالھ ستھھا دل ب الگوھا و چھره

سنت و  ھاى یادشده، مثال از یك شخص، از یك جنس و كاال، از یك مكتب و مرام، از یك اگر چھره. دارد

تعریف ... مایى وتلویزیونى و فیلم سین مراسم، از غرب و اروپا، از فالن كتاب و فالن شاعر و فالن برنامھ

جنبھ  پس باید از این. دھند، در بعد تبلیغى و گرایش بھ سوى آنھا مؤثر است كنند یا خود را طرفدار آن جلوه

گیرند، در مسیر  كنند و الگو مى نگاه مى و حس تقلیدپذیرى كودكان و نوجوانان كھ بھ دھان و رفتار دیگران

كھ در بحث الگوھا مطرح است، براى »  ھمانند سازى«حالت علیھم السالم استفاده مثبت كرد و از بیت اھل

  .بیت، بھره گرفت معصومین و اھل جذب آنان بھ

كند، چون عمل  بھ صاحب حرم مى مثال دیدن عكس امام امت در حال بوسیدن حرم و ضریح، ایجادمحبت

  .امام براى دیگران الگو وتاثیرگذار است

علیھا السالم  حضرت معصومھ وزه خود را با بوسھ زدن بر ضریحیا ذكر این نكتھ كھ عالمھ طباطبایى ر

كردند در اطراف مشھد،  شد، وقتى از او تقاضا مى مى كرد، و وقتى تابستانھا بھ مشھد مشرف افطار مى

  .رویم، دیگر نمى ما از پناه امام ھشتم جاى: فرمود كرد و مى جاى خوش آب وھواترى اقامت كند، قبول نمى

علیھا السالم را  معصومھ حضرت امام قدس سره وقتى قم بود، پیوستھ ھر غروب حضرت بیان این كھ

  .شد، حرم موال مشرف مى كرد و در ایام اقامت در نجف، ھر شب بھ زیارت زیارت مى

علیھ  علیھم السالم و على بیت بھ اھل شوقى كھ بیان حالتھاى خاص عالمھ امینى در ھنگام زیارت و حالت

  .كرد، تماشایى حضرت امیرعلیھ السالم را زیارت مى و با چشمى اشكبار و شور و حالىالسالم داشت 

كرد كھ اسم مرا ھم جزو خدام  هللا بروجردى بھ آستانھ حضرت معصومھ سفارش یا اشاره بھ اینكھ آیة

ام اكنون نیز برخى از مراجع تقلید در قم، جزو خد ھم(علیھا السالم بنویسید، افتخارى حضرت معصومھ

  .(كنند اند و در جلسات خدام افتخارى شركت مى آستانھ افتخارى این

یا اینكھ بھ شیخ انصارى گفتند شما آستان حضرت ابوالفضل راببوسید، تا مردم بھ كار شما نگاه كنند و 

من آستان حضرت ابوالفضل را نھ بھ : فرمودكنند و تشویق شوند،  اداى احترام بیشتر بھ آن حضرت

... كنم بوسم و افتخار مى مى خاطراینكھ آستان اوست، بلكھ بھ خاطر اینكھ جاى پاى زوار آن حضرت است

  .آفریند گذارد و محبت مى ھا در دل افراد دیگر ھم اثرمى ذكر اینگونھ نمونھ

وصیتنامھ خویش، با تعبیر  ت، در مقدمھقدس سره كھ محبوب دلھا و الگوى ھمھ اس حضرت امام خمینى

بخش ائمھ، مناجات  البالغھ، ادعیھ حیات شیعھ، بھ داشتن نھج بھ پیروى از مذھب» ...ما مفتخریم كھ«مكرر 

گانھ،وجود امام باقر، جعفرى  شعبانیھ، دعاى عرفھ، صحیفھ سجادیھ، صحیفھ فاطمیھ، امامت ائمھ دوازده



شخصیت عظیمى ھمچون امام، با افتخار از ائمھ و مذھب  وقتى. كند مى مباھات و افتخار... بودن مذھب و

بھ دل آنان نیز  گذارد و این محبت كند، در ذھن شیفتگان او نیز تاثیر مى یاد مى. .. و ادعیھ و صراطشیعھ و

از ماست، ما مفتخریم كھ ائمھ ... تاریخ ما مفتخریم كھ باقرالعلوم، باالترین شخصیت(كند  نفوذ مى

  .(...ائمھ ما ھستند، مامفتخریم كھ مذھب ما جعفرى است... صومینمع

  .آفریند ھاى محبوب، از بزرگان دین و اھل بیت،محبت مى اینگونھ یادكرد بزرگان و چھره

ھا باید مراعات شود  ھا وچھ در نوشتھ طبعا زبان و بیان خاص مربوط بھ نوجوانان و جوانان، چھ در سخن

ھاى رادیویى و تلویزیونى، چھ در  ت كودكان در نظرگرفتھ شود، چھ در برنامھو افق فكر و سطح معرف

 .ھا، مدارس و مساجد و ھیئتھا صبحگاھھا ومراسم جشن و عزا، در خانھ

 

 

 

    برپایى مراسم و تعظیم شعائر -

 

مراسم  برپایى. كودكان ھم مؤثر است نحوه برخورد بزرگترھا با مناسبتھاى ویژه اھل بیت، در فكر و روح

در سایھ اینگونھ . ھایى مؤثر است جشن یا سوگوارى، شركت كردن وشركت دادن در چنین برنامھ

علیھم  امامان معصوم. شود مى ماند و تقویت ھاى والیى پابرجا مى شعائر، آن فرھنگ دینى و علقھ تعظیم

ن اھل بیت، تكریم مناسبتھایى براى پیروا. كردند مى گرفتند و بھ آن توصیھ السالم نیز از این شیوه بھره مى

بسیار  اھل بیت، بھ این دو مناسبت. اى برخوردار است ھمچون ایام عاشوراو روز غدیر، از اھمیت ویژه

گویى و دید و  روزه و عبادت و تبریك دانستند و بھ را یك عید بزرگ اسالمى مى « غدیر خم«. دادند بھا مى

دادند، تا در ذھن شیعھ، بھ عنوان یك  ام این روز دستور مىبازدید و شادمانى و پوشیدن لباس نو واحتر

  . (110. (روز مھم وبھ یادماندنى باقى بماند

در بسیارى . مؤثر است... ھا، ادارات،بازارھا و ھا، مدرسھ بھ ایام عاشورا نیز، مراسم گرفتن در خانھ نسبت

شود، معموال افراد آن  برقرار مى»  روضھ خانگى«ھا كھ مراسم دیرین ودرازمدت  ھا و خانواده از خانھ

  .كنند آیند و این محبت و وال را بھ عنوان یك گوھر، حفظ مى بار مى بیت خانھ با حب اھل

اھل بیت، بھ رسوخ این محبت در  حتى ترویج مسائلى ھمچون اطعام، احسان، وقف، نذر، ھدیھ در راه

ھا و  ھا، مجتمع سترش آن بھ مدرسھھا و گ دینى در خانواده حفظ سنتھاى. كند قلوب، كمك مى

  .تواند مفید باشد انسانى، مى ھاى مجموعھ



دارد و ایجاد شوق بھ مناسبت  خاصى علیھ السالم در این میان اھمیت برگزارى جشنھاى میالد امام زمان

 تولد امامى كھ ھنوز ھم زنده است و حاضر وناظر بر ماست و ما چشم بھ راه آمدن اوییم، بعد عاطفى و

وجود دارد و نیمھ  زمینھ آن نیز بھ طور طبیعى در میان كودكان و نوجوانان. بیشترى دارد آفرینى عشق

  .اى فراموش نشدنى براى آنان است شعبان خاطره
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كمال جویى انسانى، بویژه درسنین نوجوانى و جوانى سبب . گرایش دارند»  جمال«و »  كمال«مردم بھ 

شود بھ سوى انسانھاى برتر، ابر انسانھا،الگوھاى قدرت و علم و شھرت و محبوبیت جذب شوند و  مى

گرایى خود را در عشق ورزیدن بھ آن الگوھاى آرمانى ارضاء كنند واگر ھم چنین الگوھا و  قھرمان حس

گرایى  نظریھ قھرمان .پردازند، حتى در خیال خویش سازند ومى قھرمانھایى وجود نداشتھ باشند، آنھا را مى

براى كمال،بخصوص در قشر جوان و نوجوان، امرى روشن است، فرد، بویژه درنوجوانى ھمواره بھ 

اگر بدان دسترسى نداشتھ باشد،حتى در عالم خیال و رؤیا از بسیارى از جھات او «قھرمان توجھ دارد و 

و، از رفتار او، از گفتار او، از طرز دھد و از تصور خاص خود از ا قرار مى را الگو و مدل رفتار خویش

قھرمان منتخب،كعبھ انطباق رفتار نوجوان . گیرد پوشیدن و از قیافھ و ھر چیز مرتبط با او الھام مى لباس

جوید یا بھ  بشر درآنان نیز قدرت، كمال و جمال آسمانى یا مى .اند قھرمانان، خدایان زمین«) 111. (» است

دھد وآنگاه معبود خود  تراشد، صفتھاى خدایى بھ او نسبت مى خویش مى ستبتى با د.دھد آنان نسبت مى

  . (112. (»پرستد اش را مى ساختھ

تر  عیب تر و بى تر و خدایى تر،آسمانى تر، كامل حال كھ چنین است، ھر چھ این قھرمانان و الگوھا، متعالى

  . (113. (تر خواھد بود دهكند و این كشش و محبت، سازن ترى ایجادمى باشند، مدار جاذبھ قوى

بیت از نظر قدرت جسمى،  اھل .بیت، این خال را پركرد گرایى بھره گرفت و توسط اھل باید از حس آرمان

قدرت روحى، كرامات و معجزات، اتكاءبھ قدرت خدا، برخوردارى از علم لدنى و الھى، فضیلت و كمال، 

  .دان مظھر كمال و جمال الھى. انسانھا برترند از ھمھ

مشكالت و مقام شفاعت نزد خداوند و  ھا و رفع طرح شجاعتھا، فضایل و معجزات و كراماتشان، شفادادن

خوانانى كھ در  وعاظ و مرثیھ. بھ آنان مؤثر است رفع حاجت توسل جویندگان، درایجاد عالقھ نسبت

یت، دلھا را بھ سوى اھل ب گویند و با ذكر مصائب و مظلومیت سوگوارى، از حوادث عاشورا سخن مى ایام

ھاى شھداى كربال ھم بگویند،  شداید، از رشادتھا و قھرمانى كنند، اگر در كنار این آنان جذب و معطوف مى

آورى عباس و على  از شجاعت ورزم: گویند گاھى خود افراد بھ واعظ مى. شوند تر مى ھامحبوب آن چھره

است كھ بیان ابعاد حماسى این الگوھا، جامعیت و كمال این  دھنده این نشان .اكبر و امام حسین برایمان بگو



  .افزاید ھا مى كند و بر عالقھ بیشترى را درذھن مخاطب، ترسیم مى

كھ قابل فھم و ھضم براى آنان  البتھ از معجزات و كرامات، باید آنھایى را براى كودكان و نوجوانان گفت

  .باشد

وند كھ از نظر علمى، فنى،نبوغ ادبى، ورزیدگى جسمى، ش اگر جوانان و كودكان، شیفتھ انسانھایى مى

ھاى واال،زیبایى، بخشندگى و جوانمردى در سطح باالیى قرار دارند، باید  شجاعت و توانمندى، روحیھ

اھل بیت، از نظر علم، زھد، قدرت، فصاحت و بالغت، شجاعت و سخاوت،كمال صورت و  گفت كھ

و گذشت و احسان، صبر و مقاومت از ھمھ  اھرى، مردانگىسیرت، عبادت و عرفان، زیبایى و جمال ظ

مشخصھ و  كدام. آفریند ھاى آرمانى، محبتشان را در دلھا مى آنان بعنوان چھره طرح. انسانھا برتر و باالترند

توان نام برد كھ حد اعال و باالترین  آور رامى آفرین و دوست داشتنى و محبت خصلت و فضیلت جاذبھ

 بیت عصمت،تجلى نداشتھ باشد؟  مرتبھ آن در اھل

  :فرماید مى بیت، چنین در حدیثى، امام رضاعلیھ السالم در توصیف دین و مرام ائمھ اھل

و ان من دینھم الورع والعفة والصدق والصالح و االجتھاد واداء االمانة الى البر والفاجر و طول السجود »

المعروف و كف االذى و بسط الوجھ  ن الجوار و بذلوالقیام باللیل واجتناب المحارم و حسن الصحبة و حس

  . (114. (» للمؤمنین والنصیحة والرحمة

بھ نیك و بد، سجود طوالنى،  نسبت دارى پرھیزكارى، پاكدامنى، راستگویى، شایستگى، تالش، امانت

ز آزار، دارى، پرھیز از حرامھا،معاشرت خوب و رفتار مناسب با ھمسایھ، بخشش نیكى، پرھیز ا زنده شب

  .است براى مؤمنان، از دین و مرام ائمھ رویى، خیرخواھى و رحمت گشاده

ھرگاه خیر : از جملھ اینكھ. شده است در زیارت جامعھ، اوصاف برجستھ و فضایل ارجمندى از امامان نقل

شود  مىو خوبى یاد شود، اول و ریشھ و شاخھ ومنبع و جایگاه و منتھاى آن ھستید و ھر نیكى از شما آغاز 

  . (115) .گیرد شما پایان مى و بھ

 شما راه خدا را باز كردید شھادت را شما آغاز كردید 

 فدا كردید جان، تا دین بماند بھ خون خفتید، تا آیین بماند 

نظیر  بى ترین محبوبھایند كھ جامعیت ترین دوستھا،زیبنده ترین انسانھا، ارزنده اھل بیت عصمت، محبوب

بھ تنھایى دارندو بھترین  بیت اخالقى و رفتارى دارند و آنچھ خوبان ھمھ دارند، اھل یھاىبھ ھمھ خوب نسبت

آور  علیھ السالم است كھ سھ چیز محبت صادق در حدیث امام. اند ھاى دوست داشتنى و عشق ورزیدنى چھره

اند، ھم با  یینبیت، ھم محور و مدار دین و آ امامان شیعھ و اھل) 116. (دین، تواضع، بذل و بخشش: است

اى كھ دارند در تواضع و فروتنى پیشتازند و ھم در سخاوت و داد ودھش سرآمد مردم  ھمھ مقام ومرتبھ

مندى بھ آنان  ھاى اخالقى امامان و ازتواضع، جود و بخشندگى آنان، عالقھ یاد كردن از نمونھ. روزگارند

  .افزاید را مى



را »  دارمیھ حجونى«نام  طالب علیھ السالم بھ على بن ابى روزى معاویھ، یكى از بانوان شجاع و شیفتھ

دارى و با من دشمنى؟  اساس و جھتى على را دوست مى خواھم بدانم بر چھ مى: از او پرسید. احضار كرد

عدالت رفتار  ام كھ او در میان مردم بھ على رابھ آن جھت دوست دارم و بھ والیت او دل بستھ: پاسخ داد

برگزیده بود، دوستدار محرومان بود،  كرد، پیامبر او را بھ والیت ا مساوى تقسیم مىكرد، حقوق ر مى

علیھ السالم كھ سزاوارتر از توست، و  با على داشت و تو را نیزبھ خاطر جنگیدنت دینداران را گرامى مى

  . (117. (دارم ات دشمن مى بھ خاطر ستمگرى،حكومت ھوسرانانھ و قضاوت جائرانھ

دلیر را ھوادار وى ساختھ  علیھ السالم آنگونھ است كھ آن بانوى رجستھ اخالقى و رفتارى علىھاى ب جلوه

  .فضیلتھا ھمواره جاذبھ دارد. است
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ھا و  طرح نیكى). االنسان عبید االحسان(كنیم ما از ھر كس كھ احسان و نیكى ببینیم، بھ او محبت پیدا مى

آنان . نعمتھایى كھ ازسوى ائمھ بھ ما رسیده است، در ایجاد محبت مؤثر استاحسانھا و فواید و 

كننده و پیشواى دینى مایند، بھ  شوند،ھدایت اند، وسیلھ قضاى حاجات ما از درگاه خدا مى فیض الھى واسطھ

صاحب و ولى نعمت ما . ایم وسیلھ آنان در مسیر توحید ناب وراه درست و صراط مستقیم قرار گرفتھ

  .آور است نعمت، محبت توجھ داشتن و توجھ دادن بھ نعمت و شناخت صاحب). بیمنھ رزق الورى(ھایندآن

خودم : گفت. دوستدار من كن بدار و مردم را ھم خداوند بھ حضرت موسى وحى فرمود كھ مرا دوست

فذكرھم نعمتى « با دل مردم چھ كنم؟ خداوندوحى فرمود كھ آنان را بھ یاد نعمتھاى من بینداز. دوستت دارم

در حق بشر برشمرده شده  اى از آیات و احادیث، نعمتھا و احسانھاى الھى در بخش عمده) . 118(»  وآالئى

  .آورد اینھا زمینھ خدادوستى و خداپرستى را درانسان پدید مى .است

. مخودم بھ تو محبت دار: داودعرض كرد. در حدیث دیگر است كھ خدا بھ حضرت داود چنین وحى كرد

از راه یادآورى نعمتھایم، : خداوند فرمود .«فكیف احببك الى خلقك؟«مردم را چگونھ دوستدار تو سازم؟

  . (119(»  اذكر ایادى عندھم فانك اذا ذكرت ذلك لھم احبونى«مرامحبوبشان ساز 

، بھ بعضى از فامیل كودكان نسبت در روابط خانوادگى نیز، گاھى براى ایجاد محبت و كشش در میان

یادآورى . چنین و چنان كرد... چیز خرید، تو را بھ گردش برد و او كھ برایت فالن: كنند كھ یادآورى مى

  .كند بھ كودكان، ایجاد جاذبھ و عالقھ مى ھاى آنان نسبت خوبیھا وانعام

ائمھ نیز حق زیادى بر ما دارند و ما ھر چھ داریم، بخصوص نعمتھا ومواھب معنوى و دینى از این 

در زیارت . بیافریند دان است و آنان واسطھ فیض خدا بربندگانند و باید اینھا یادآورى شود تا محبتخان

  :خوانیم بیت در عالم تكوین مى آور اھل درباره نقش رحمت جامعھ



  .« السماء ان تقع على االرض اال باذنھ بكم فتح هللا و بكم یختم و بكم ینزل الغیث و بكم یمسك»

فرستد، و بھ سبب شما  و ابر مى كند، بھ خاطر شما باران شما آغاز كرد و بھ شما ختم مى خداوند بھ سبب

  .دارد كھ جز با اذن او برزمین نیفتد آسمان را نگھ مى

  :خوانیم آموزى آنان و جایگاھشان درتبیین دین، مى و در مورد نقش ھدایتى و ارشادى و دین

لح ما كان فسد من دنیاناو بمواالتكم تمت الكلمة و عظمت النعمة بمواالتكم علمنا هللا معالم دیننا و اص»

  .« واتلفت الفرقھ وبمواالتكم تقبل الطاعة المفترضة

ھاى دینمان را بھ ماآموخت و آنچھ از دنیایمان تباه شده بود  بھ سبب مواالت و دوستى با شما، خداوند نشانھ

ھا بھ ھمدلى گرایید،با  یافت و تفرقھ ت، عظمتشما سخن تمام شد و نعم اصالح كرد، بھ سبب مواالت

  .شود مواالت شما طاعت واجب الھى قبول مى

ایم،  یافتھ اھل بیت، معلمان دین و مرشدان حیات و راھنمایان زندگى مایند و اگربھ توحید و اسالم ناب دست

بھ این خاندان . بود باید شاكر خدا را بر این نعمت و منت. آنانیم در سایھ تعالیم آنان است و مدیون

  .بایدعشق ورزید ھم

  :علیھم السالم فرمود علیھ السالم درباره اھل بیت امام صادق

  . (120. (» لوالھم ما عرف هللا عزوجل»

  .شد اگر آنان نبودند، خداى متعال شناختھ نمى

ا و ملت ما ھمھ قدس سره بھ صورت اكید، یادآور این بودند كھ دین ما، انقالب ما،پیروزى م امام امت

این خون سیدالشھداست كھ خونھاى «: تعابیرى از قبیل.علیھ السالم و عاشوراست مدیون ابا عبدهللا الحسین

فداكارى «، » است محرم و صفر است كھ اسالم را نگھ داشتھ«، »آورد اسالمى را بھ جوش مى ھمھ ملتھاى

اگر قیام حضرت سیدالشھدا نبود، امروز ما « ،» است سیدالشھداست كھ اسالم را براى ما زنده نگھ داشتھ

اسالمى ایران  انقالب«، »شھادت حضرت سیدالشھدا مكتب را زنده كرد«، » توانستیم پیروزشویم ھم نمى

بھ امت  دادن بھ نعمت معنوى اھل بیت نسبت ، ھمھ توجھ» پرتوى از عاشورا و انقالب عظیم الھى آن است

  .بشناسیم و محبت اولیاى دین در دلمان بیشترشود رھین این نعمتشودكھ خود را  ماست و این سبب مى

. در یادآورى نعمتھاتنھا بھ نعمتھاى مادى نباید اكتفا كرد. نعمت والیت و محبت، از بزرگترین نعمتھاست

گیرد نیز باید یاد شود تا قدر آنھا  آید و مورد غفلت قرار مى نمى نعمتھاى معنوى كھ اغلب بھ چشم

داریم، نعمت عظیمى است كھ  ھمین كھ ما آشنا و دوستدار این خاندانیم و محبت آنان را در دل. ددگر شناختھ

خودشان نیز گاھى دوستداران را بھ ارجمندى و فضیلت این نعمت  امامان. با ھیچ چیز قابل مبادلھ نیست

  .اند اند و آن را بزرگترین برخوردارى و ثروت دانستھ توجھ داده معنوى
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ھاى ملى و  در غرب،درباره شخصیتھا و چھره. گرا و قھرمان دوستند و در پى فرزانگیھایند مردم، آرمان

كنند، تا آن چھره را  سازند و تبلیغات مى نویسند، فیلم و مجسمھ مى مى قدر كتاب و مقالھ شان، آن علمى

تر و  دینمان كھ بسیار ارزنده ما چرا درباره بزرگان. خود جا دھند در ذھن و دل ملتدرنقش الگو و قھرمان 

علیھم السالم را  بیت و فضیلت و فكر و فرھنگ امامان اھل ترند چنین نكنیم؟ اگر مردم شخصیت شایستھ

. كشد ت وھمسویى مىكنند و این عالقھ بھ تبعی بلند آنان آشنا شوند، بھ آنان عالقھ پیدا مى بشناسند و با سخنان

  :امام رضاعلیھ السالم در حدیثى فرموده است

  . (121(» ان الناس لو علموا محاسن كالمنا التبعونا»

  .كنند مردم اگر خوبیھاى حرفھا و تعالیم ما را بشناسند از ما پیروى مى

ھاى » حدیث چھل»استفاده از . بیت و مسابقات حفظ حدیث در این زمینھ مفیداست ترویج احادیث اھل

گوناگونى كھ از سوى برخى ناشران درموضوعات مختلف تدوین و منتشر شده است، جھت این كار 

  .ھا یا احادیث دیگر نیز مفید است برنامھ حفظ این چھل حدیث. شود پیشنھادمى

در احادیث امامان بسیارى . انتخاب مفاھیم و موضوعات براى گفتن بھ كودكان و جوانان بسیارمھم است

گاھى براى مخاطب قابل . ھمھ آنھا قابل گفتن براى ھمھ نیست ھا و معارف نھفتھ است، ولى نكتھ

دھد و بھ جاى  نیست، بھ جاى جاذبھ، دافعھ دارد و بھ جاى گرایش بھ مكتب اھل بیت،فرارى مى ھضم

را سنجید و  ھا ھم باید ذوق و خرد داشت و زمینھ و ظرفیت در انتخاب. آفریند روشنگرى اذھان، شبھھ مى

  .این نكتھ بسیارمھم است

بھ یاران ما ! اى مدرك: علیھ السالم بھ یكى از اصحاب خویش بھ نام مدرك بن ھزھازفرمود امام صادق

مودت مردم را بھ سوى ما بكشد، بھ آنان سخنانى از ما بگوید  خدا بر كسى كھ رحمت: سالم برسان و بگو

  . (122. (را حالت انكار و عدم پذیرش دارند نگویدپذیرند و آنچھ  شناسند و مى كھ آنرامى

را دریابند تا از طریق سخنانشان،  بیت و عمق حكمتھاى آنان باید جوانان و نوجوانان، شیرینى كالم اھل

ھاى شیوا و دلنشین و روان و  تر، ترجمھ فھم در این مورد،كلمات قابل. شیفتھ شخصیتشان شوند

، مخاطب را بھ » شكل« گاھى باید از طریق. پ زیبا و جذاب مؤثر استموضوعات كاربردى، و چا انتخاب

  .جذب كرد «محتوا«

علیھم السالم بایدآشنا كرد، نكتھ ظریفى است و  بیت اینكھ چگونھ مردم و جوانان و بشریت را با فرھنگ اھل

بھ نسل امروز از  علیھم السالم محتواى كالمى و حیاتى ائمھ باید از تكنیك ھنر استفاده كرد و در عرضھ

و  ھا در این جھت مھم است كار رسانھ. ھاى اثرگذار بھره گرفت ھنرى و شیوه ھاى قالبھاى نو و جاذبھ

  .شود متاسفانھ اغلب، ضعیف و غیرجذاب ارائھ مى

  :علیھم السالم در دو محور قابل طرح است بیت فضایل اھل



  ...خدایى و جھات آرمانى و خلقت و طینت و سرشت متعالى و نور - 1

سازد، ولى چون جنبھ عملى و  این بخش از فضایل، گرچھ ارزشمند است و مقام آنان را نزد خدا آشكارمى

گاھى ھم براى نوجوانان . گیرى و تاسى در آنھا نیست،كمتر اثر تربیتى و جاذبھ عملى دارد سرمشق

  .ھضم و درك است غیرقابل

  .علیھم السالم بیت عینى و ملموس از رفتاراھلگیرى و تبعیت  جھات عملى و قابل اسوه - 2

اینجا آشنایى . بسیار الزم و مفید است و زندگى ائمھ»  سیره معصومین«آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با 

ھایى  ذكر نمونھ. شیوایى قلم وجاذبھ و ھنرمندانھ بودن نگارش نیز نباید از یاد برود. آید با تاریخ بھ كار مى

، عفو، تواضع، عبادت، شجاعت، اخالص، عطا و بخشندگى،فتوت و جوانمردى، حسن ازصبر، ایثار

. خلق، علم و حلم، كیفیت نماز و روزه و تھجد وحج و اعمالشان، ھمھ و ھمھ بسیار سودمند است

آمیز با نوجوانان را دربردارد،  بیت كھ نوعى برخورد خوب و شایستھ و احترام بخصوص حكایاتى ازاھل

مثال قصھ پیرمرد و امام حسن و امام حسین وكیفیت وضو یاد دادن، یا رفتار پیامبر با . ر استتاثیرگذارت

  .كردن و بوسیدن كودكان خردسال مؤمنین كودكان و سالم دادن بھ آنان، یا بغل

ھاى رفتارى آنان براى كودكان ماتاثیرگذارتر است واین سنخیت در سن و  بیت و جاذبھ معرفى كودكان اھل

  .آفریند بیشتر جاذبھ مى سال،

ھاى خوب اخالقى و سیره  محبت در دل نوجوانان اگر بصورت یك بذر كاشتھ شده باشد، با ذكرنمونھ

این، . خشك نشود، ھم رشد كند و ثمرات بیشترى دھد علیھم السالم باید آن را آبیارى كرد، تا ھم بیت اھل

ر كتابھاى معتبر و اصیل نھفتھ،باید استخراج مطالب ارزشمندى كھ د (123. (شود محبت مى سبب تعمیق

  .مند شوند شود تا نسل نوجوان امروز ھم از آن ذخایر بھره

بیت،نیز خواندن و اجراى دلنشین و  انتخاب شعرھاى ناب، زیبا و روان درباره شخصیت امامان و اھل

آگاھى و ذوق . بھ گزینش زد دستانبوه قصاید و اشعار والیى، باید  از میان. كند شیرین آنھا ایجاد محبت مى

دیگر فرھنگى و ھنرى براى  ھاى در این مسالھ نیز، ھمچون برنامھ. لطیف،در این گزینش بسیار نقش دارد

  .و روحیات ویژه این مقطع سنى و تحصیلى ضرورى است كودكان و نوجوانان، توجھ بھ نكات روانشناسى

 السالم گره زدن خوشیھاى زندگى بھ حیات ائمھ علیھم -13

 

بیت و مراسم و  باید كوشید شخصیت وزندگى و خاطره اھل. كند خوش آمدن از چیزى، عالقھ ایجاد مى

بھ ) قضیھ پاولوف(با استفاده از قضیھ شرطیھ . خوشى برجاى بگذارد مجالسشان در ذھن كودكان خاطره

جشن گرفتن و . شود م مطرحعلیھم السال بیت اى، پیوند با اھل عمل كنیم كھ با دیدن چیزى و خاطره نحوى

ھا و جشن تكلیف گرفتن واعطاى مدال و اھداى جوایز و تشویقھا اگر در روز تولد  شیرینى و عیدى دادن



گره خوردن یك خاطره خوش  .ناخواه تاثیر غیرمستقیم دارد باشد، خواه علیھم السالم معصومین

ھامان باید یك  ھا ومدرسھ علیھم السالم، در خانھ علیھم السالم، مثال شبھا یا روزھاى میالد ائمھ بیت بااھل

با یك  بیت دارپیش آوریم، مثال در مناسبتھاى مربوط بھ اھل حادثھ خوب یا خاطره خوش و برنامھ جاذبھ

بھ خانھ رفتن، روز تولد امامان یك جعبھ شیرینى در دفتر مدرسھ گذاشتن وبھ ھمین مناسبتھا  جعبھ شیرینى

ھا با  شود این مناسبتھا از یاد نرود و این شادى مى و مدرسھ، جشن گرفتن، سبب در خانھ و مسجد و محلھ

  .شرطى پیدا كند بیت، حالت این ایام و نام و یاداھل

. بین دو نماز، شیرینى بھ افراد دادند.با فرزند كوچكم بھ مسجد و براى نماز جماعت رفتیم: گفت كسى مى

... برم، اگر شیرینى و از آن پس ھر وقت او را بھ مسجد مى رویم؟ مسجدنمى! بابا: فردا شب پسرم گفت

خرم، تا پیوند مسجد آمدن بابرخوردارى از یك چیز  نبود،وقتى بیرون آمدیم حتما برایش شكالت مى

  .مسجد و نماز، تداوم یابد داشتنى در ذھن او گسستھ نشود و عالقھ بھ دوست

  .آورد ھدیھ، محبت مى) 124(»  ورث المودةالھدیة ت«: رسول خداصلى هللا علیھ وآلھ فرمود

كھ محبت آنان را در پى خواھد  باشد طبیعى است بیت اگر این ھدیھ در ارتباط با خاندان عصمت و اھل

  .داشت

استفاده كرد، مثل نماز جمعھ، جلسھ  توان از این شیوه براى ایجاد عالقھ در ھر برنامھ دینى و مذھبى مى

در مناسبتھاى . مذھبى و مجالس سوگوارى یا مسجد و نماز جماعت ر مراسمدعا یا سخنرانى، شركت د

  .ائمھ نیز اگر از این شیوه استفاده شود، در ایجاد جاذبھ مؤثر است ویژه

  (125(ریزد  دیده از اشك و دل از داغ و لب از آه پر است عشق در ھر گذرى رنگ دگر مى

 زدا  پرھیز از عوامل محبت -14

 

گاھى برخى حركات،  .آفرین، از كارھاى نفرت آفرین ھم بایدپرھیز كرد ھاى محبت مھدر كنار برنا

شود و بھ عنوان عامل  مى»  پیوند محبت«ھا، مانع پیدایش  ھا وشیوه ھا، برنامھ رفتارھا، برخوردھا، حرف

آور  مالل خستھ كننده و مثال اگر مجالس حسینى. گردد گذارد و عامل دفع مى منفى وضد تبلیغ اثر سوء مى

شود، یا سر و صداھاى آن براى دیگران مزاحمت وسلب آسایش داشتھ باشد، یا با كودكان در محافل اھل 

اعتنایى و طرد انجام گیرد، یااینگونھ كارھاى  بیتى بد رفتارى وبرخورد سبك و تحقیرآمیز و از روى بى

د قیافھ، بد صدا، بد سابقھ و بد رفتار، مذھبى بھ صورت تحمیلى و اجبارى درآید، یا توسط افرادبد اخالق، ب

یا موجب بدبینى و تنفر ورمیدن  ایجاد محبت»  مانع«ژنده و ژولیده و چرك آلودانجام شود، اینھا بھ عنوان 

  .گردد و گسستن مى

  :كرد، گفتھ است مى سعدى در مورد كسى كھ با صداى گوش خراش و بد قرآن تالوت



 رونق مسلمانى  گر تو قرآن بدین نمط خوانى ببرى

اھل بیت، باید عوامل منفى و موانع را  بھ یا استمرار محبت نسبت از این رو، گاھى ھم براى ایجاد محبت

  .شیوه جذب بسیار مھم و حساس است. پیدا كنند زدود، تا جاذبھ فراھم آیاد و عالقھ

حسینیھ، خواب و آسایش بلندگوى مسجد یا  ھا مثال در شبھاى محرم، پس از نیمھ شب ھم از صداى بعضى

در این صورت، این تبلیغ بھ ضد تبلیغ ... درسى و امتحانى است و ندارند، یا بیمار دارند، یا شب

  .شوند شود و از عزادارى بیزار مى مى تبدیل

دیگران، فتوا دادند كھ بھ خاطر  زنى در اذھان امام امت و مقام معظم رھبرى، بھ خاطر تاثیر منفى قمھ

شوند و بھ دستگاه  شود، چون بعضى از ھمین كار زده مى م و شیعھ، از این كار خوددارىمصالح اسال

  .شود اى براى تبلیغات سوء دشن مى شوند و بھانھ نمى حسینى جذب

 ایجاد فضاى روحى و معنوى -15

 

 ھا درشرایط روحى خاصى قرار بگیرند و ھا و فضاھایى است كھ بچھ یكى از راھھا، پدید آوردن صحنھ

را بھ حال خود رھا ) و حتى بزرگان(بسا اگر كودكان  چھ. حس درونى آنان بیدار شود وجذب گردند بتدریج

ولى اگرترتیبى دھیم كھ در این . این سمت و جھت كشیده نشوند و بھ مجالس دعا و توسل نیایند كنیم، بھ

از حرمھا، زیارتگاھھا،  فرھنگى و زیارتى و دیدارھا مثال اردوھاى. شوند فضا قرار گیرند، جذب مى

بیتى، ایجادكننده یا  دینى و دعا و توسل و عزادارى و مالقات با شخصیتھاى معنوى واھل شركت در مجالس

  .محكم كننده این رشتھ و رابطھ است

شود و  تابستانى تشكیل مى این ھمھ اردوھاى سیاحتى و زیارتى در طول سال، بویژه در تعطیالت

روند، تنھا تماشاى ساختمان و  قم، شیراز، مشھد،جمكران، مرقد امام و امثال آن مىآموزان مثال بھ  دانش

یاد بگیرند و الگو بگیرند  در ودیوار و گنبد نباشد، ھمراه این دیدارھا تغذیھ فكرى و روحى شوند و مطلب

ند، در صورت دیدار با شخصیتھایى كھ تاثیرگذار. ھایشان را بھ این خاندان پیوندبزنند و عشقھا و عالقھ

قرار . شركت در مجالس با حال ھمینطوراست .امكان حتما دربرنامھ این سفرھا و اردوھا قرار بگیرند

كند، مثل ھر جمع دیگرى كھ فضا و  ، این حس و حالت راایجاد مى» بیت دوستداران اھل«گرفتن در جمع 

  .شوند، مؤثر است وارد آن جمع مى روحیھ جمعى در افرادى كھ

در مجالس عزا و نوحھ، . است وگوارى و دعا و حضور در حرمھا و زیارتگاھھا بسیار مھممجالس س

گردد و گریھ، افراد  شود، اشكھا جارى مى آید، دلھا شكستھ مى مى بھ جوش بیت عواطف بر محور محبت اھل

ھا را ھم  سوگوارى، دلھا و عاطفھ گریستن در مجالس. سازد زند و مرتبط مى را باخاندان پیامبر گره مى

عادى یا فردى، ممكن است نھ دل بسوزد، نھ اشك جارى شود، نھ  در حالت. كند، ھم تقویت تلطیف مى



ولى تاثیر جو عاطفى و معنوى یك جلسھ و مراسم وحس عمومى و گروھى . روحى دست دھد انقالب

  .كند سازد و معبر دل را باز مى آوا مى حاضران را ھم

ھ و مدرسھ و محلھ برگزار شود و نوجوانان دربرپایى آن و انجام خدمات و اینگونھ مجالس، اگر در خان

  .آورد داشتھ باشند، آنان را دوستدار بار مى مشاركت... كار برعھده گرفتن و ھمكارى و

انسان واال و پاك، مؤثر است، حضور در  ھمچنانكھ دیدار حضورى با یك. ھاست زیارت نیز از ھمین مقولھ

اگر محبت و . آفرین مقدس نیز، پاكساز روح است و شوق ین و حرمھاىكنار تربت معصوم

آور است و  ھم در پى آن است و اگر بھ زیارت رویم، خود زیارت،محبت»  شوق زیارت«باشد، معرفت

. محبت، زیارت را در پى دارد و زیارت، محبت را.گذارند زیارت و محبت در یكدیگر تاثیر متقابل مى

برعكس، گریز و دورى از چنین مراكزو . آورد ى،قرابت روحى را ھم بھ دنبال مىنزدیكى مادى و فیزیك

حرم و مزار بیفتد، چشمھ محبت  گاھى كھ نگاه بھ. سازد مكانھایى، روح را ھم بیگانھ و ناآشنا و گریزان مى

  .ھم نباید غافل بود»  تالقى نگاه وحرم«جوشد، پس، از تاثیر  مى

بیت مدفون  اگر زائر بداند كھ پیامبر یاامام یا ھر یك از اھل. ادن بھ اولیاءهللابا سالم د زیارت، ھمراه است

مھم، تفھیم این . كند دھند، محبت پیدا مى شناسند وسالمشان را جواب مى بینند و مى در حرم، زائر را مى

  .ظریف بھ كودكان و نوجوانان است نكات

برعكس، حضور . دھد سوق مى سمت انسان را بھ آن تعھد و ھرزه، روح حال و بى حضور در جمع افراد بى

  .كننده بنیان معنویت است در جمع انسانھاى با معنویت و مراكزمقدس و مراسم آیینى، تقویت

بیت  خاطر نچشیدن طعم محبت اھل اگر بعضى گریزانند، شاید بھ دلیل خجالت، یا احساس بیگانگى یا بھ

. اند خورند، چون تا بھ حال نخورده ل آنان كھ از غذایى نمىمث. شوند بسا اگر بچشند، مشتاق چھ. است

  .كھ یك لقمھ بخورند و مزه آن را بفھمند، ادامھ خواھند داد ھمین

بسیار » جو«تاثیرپذیرى از  .است بھ این معنى بیت ایجاد فضاى روحى براى كودكان در رابطھ با اھل

چھ . آید، چھ در سطح یك كشور و جامعھ مى چھ جوى كھ در یك خانھ ومدرسھ بھ وجود. نیرومند است

 داشتھ باشد؟  را در پى»  جذب اختیارى«براى آنان فراھم كنیم تا  « توفیق اجبارى« مانعى دارد كھ

توان وقف درختھاى میوه و  آیا نمى.كند گاھى اگر نگاه بھ یك بقعھ و حرم یا مسجد بیفتد، كشش ایجاد مى

مندى رایگان مردم از آنھا را داراى این تاثیر  ھا و بھره ا وحسینیھتوت را براى عموم، در كنار مسجدھ

شد، در  مردم استفاده مى»راه عبور«دانست؟ یااینكھ در قدیم، حیاط برخى مساجد دو در داشت كھ بعنوان 

  .شد روحانى و معنوى مسجد مى ھمین عبور و تالقى نگاه گاھى دلھا جذب فضاى

یا وابستگان بھ این  بیت و در نقش اھل ھ یا فیلم در قالب یك چھره مقدسحتى ایفاى نقش در یك نمایشنام

این نیزنوعى . كند ھا عالقھ پیدا مى آفریند و بازیگر و ھنرمند، بھ آن چھره مى خاندان، خود بھ خود محبت

  . (126. (بھ اھل بیت است ایجاد فضاى روحى و معنوى نسبت



 معرفى كتاب و نگارش مقالھ و شعر  -16

 

این نوعى كار فرھنگى است كھ با شناختن و شناساندن كتابھاى خوب،جذاب و سازنده در مورد 

گذاریم یا براى تلخیص  كتابى كھ بھ مسابقھ مى. كنیم ھا استفاده علیھم السالم، از عالقھ بھ مطالعھ بچھ بیت اھل

دھیم، اگر  مى قاشىنویسى و شعر و قصھ، حتى عكس و ن كنیم یاموضوعى كھ براى مقالھ پیشنھاد مى

روزنامھ دیوارى و فعالیتھا فرھنگى تبلیغاتى  با كشاندن. بیتى داشتھ باشد مفید است ھاى اھل سوژه

نویسى از موضوعاتى چون زیارت، عاشورا،  خاطره آموزان بھ این سمت وسوى، یا درخواست دانش

 .حس و عالقھ كمك كرد این توان بھ تقویت شعبان، شب قدر، مجالس سوگوارى و امثال اینھا مى نیمھ

(127) .  

. خواھد، ھم تخصص ذوق مى آفرین آنھا، ھم شناسایى اینگونھ كتابھاى موفق و جاذب و معرفى شوق

  .طور است ھمین « فوق برنامھ« ھاى موضوع و سوژه دادن نیز در برنامھ

 ھاى دلدادگان  قصھ -17

 

ھا  نقل قصھ) 128(آور دارد،  تاثیر عاطفى ومحبت بھ جز داستانھایى از زندگى اھل بیت كھ در جاى خود،

بوده و ھستند و این محبت در زندگى، فداكارى، ایثار، خدمات و  و سرگذشتھاى كسانى كھ شیفتھ این خاندان

  .خاص و زیارتھا و توسلھاى آنان مشھود بوده، براى جذب بھ این خاندان وایجاد محبت، مفید است حاالت

بھ پیامبر خدا، عشق اویس قرنى بھ آن حضرت،محبتھاى عمیق یاران و اصحاب داستان شیفتگى ابوذر 

ھایى از دلباختگى یاران سید الشھدا، كسانى كھ در راه  علیھ السالم بھ آن حضرت،نمونھ حضرت على

بھ زیارت مرقدھاى ائمھ،عشق و اخالص و  در حال حیاتشان یا پس از وفاتشان و نسبت زیارت ائمھ چھ

بھ موالیان اھل بیت،  عباس نسبت امیھ و بنى بنى اند، آنان كھ با ھمھ سختگیریھاى شھا داشتھرنجھا و تال

گذشتند،شیفتگان دیدار  ماندند، آنان كھ براى زیارت كربال از ھمھ چیز مى وفادار مى ھمچنان بھ محبت آنان

تظران، آنچھ در ایام یافتگان بھ وصال آن محبوب وشوق و دلدادگیھاى من علیھ السالم و ره حضرت مھدى

كرد و بھ خاطر كربال وبھ  دفاع مقدس در حاالت وروحیات و جانفشانیھاى رزمندگان و شھدا جلوه مى

آفریدند و فداى این  ھا حماسھ مى شوق زیارت و بھ عشق عنایات حضرت مھدى و حضرت زھرا درجبھھ

دمات و كارھاى خیر و خرجھا ترین خ خاطر عشق بھ اھل بیت، عظیم شدند، آنان كھ بھ عشق مقدس مى

بسیارى از اینگونھ سرگذشتھا و ...اند، داستان حواریون و یاران ویژه ھر یك از ائمھ، و واحسانھا را داشتھ

كودكان و نوجوانان كھ گرایش شدید بھ قصھ دارند و از  حكایات، اثر شگفت دارد، بخصوص براى

  .كنند ھا دلبستگى و عالقھ پیدامى قصھھاى » قھرمان«بھ  گیرند و نسبت مى»الگو«داستانھا 



تر باشد، میزان تاثیر  تر وشیواتر و ھنرمندانھ البتھ زبان گفتارى و نوشتارى اینگونھ داستانھا ھر چھ شیرین

  .بیشتر است

 تشكلھاى ھیئتى  -18

 

و  فعالیتھایى كھ در نیمھ شعبان دھند، مثل ھاى خودجوش نوجوانان كھ كار گروھى انجام مى برنامھ

برگزارى جشن دارند، یا تشكیل ھیئت درمحلھ و راه انداختن دستھ عزادارى یا آراستن مسجد و حسینیھ و 

گره زننده قلب نوجوانان با  ھمھ... ھاى ایستگاھھاى صلواتى آب و شربت و اطعام و احسان و تكیھ وبرنامھ

نھا را باید بھ كار گرفت و در ای. ھاى روحى دارند ھازمینھ بچھ. علیھم السالم است بیت تشكیالت اھل

تر  درست كرد تا خودشان مسؤولیت آن را بھ عھده بگیرندتا فعال»  ھیئت«ھاى مختلف ازخود آنان  محلھ

ھاى مذھبى از  بندى تشكلھاى ھیئتى و گروه ایام محرم یكى از مناسبترین فرصتھاى ایجاد اینگونھ. شوند

اینگونھ تشكلھاى مقدس،عضویت در . دبیرستان است آموزان بخصوص درمقطع راھنمایى و اوایل دانش

علیھ السالم، بامحوریت آن خاندان پاك است و كمتر  بیت و امام حسین شبكھ گسترده والیت و محبت اھل

  .اش فراگیرتر است دارد و جاذبھ مسائل باندى و گروھى و جناحى

براى استفاده . شوند ینگونھ مراسم مىا ھا جذب در عاشورا و نیمھ شعبان، بھ خاطر شور عمومى مردم، بچھ

گذارى  گذارى و وقت ھا وجھت دادن آن براى ایام دیگر باید سرمایھ از این حس خودجوش بچھ

علم و پرچم و دستھ  علیھم السالم، صاحب ھا براى خودشان در ارتباط با ائمھ وقتى بچھ. ریزى كرد وبرنامھ

كند و  ساس تشخص، در آنان ایجاد مسؤولیت و تعھد مىاح این. كنند شوند، احساس تشخص مى و ھیئت مى

ھا،شخصیت و ھویت مستقلى یافتھ  كنند كھ در این رابطھ سازد، چون حس مى بیت، مرتبط مى آنان را بااھل

  .اند آمده و مورد توجھ قرار گرفتھ و بھ حساب

آفرینى و ایجاد  نسجامبخشى و ا پرچم و علم و كتیبھ و ھیئت، نشانھ تشخص یك گروه است و تاثیروحدت

  :نژاد بھ تعبیر شھیدپاك. علقھ و پیوند دارد

دریغ درباره بزرگساالر شھیدان  بى توان موجى از احساسات متر چوب و نیم متر پارچھ سیاه، مى با نیم»

در حالى كھ براى تشكیل اجتماع حتى كوچكى ; شود اى ازآن دیده نمى مشاھده كرد كھ در ھیچ جا نمونھ

  . (129(» .مل زحمات زیادى گردیدبایدمتح

بیت، بھ نحوى تمرین  عاشورا و اھل ھاى سنتى، عالوه بر نقش حفظ فرھنگ ھاى عزادارى و ھیئت دستھ

  .علیھ السالم با محتوایى مقدس و آدابى خالصانھ و عاشقانھ است حسین تشكل و سازماندھى بر محور امام

 :چند نكتھ تكمیلى



 

محبت و دوستى با خاندان پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ قائلیم،اگر این ایجاد عالقھ، بھ با ھمھ اھمیتى كھ براى 

بسا نوعى غرور، غفلت و افراط پیش آید و  نباشد، چھ صورت درست و دقیق و آموزشھاى صحیح ھمراه

مقدس  رو توجھ بھ چند نكتھ در این مورد، ضرورى است، تا این محبت از این.نتیجھ معكوس دھد

  .تر باشد و از آفات مصون بماند اثربخش

 با عمل  پیوند محبت .1

 

ھا، باید از یكسونگرى،ھم پرھیز داشت و ھم  علیھم السالم و ایجاد آن در دل بچھ در محبت اھل بیت

علیھم  بیت ، كاراصلى ماست تا صرف محبت و عشق بھ اھل« عمل«بھ »  محبت«آمیختن . پرھیزشان داد

اگر جز این باشد، یا محبت، . غرور براى محبان نیاورد) او تبعیتمنھاى عمل و تقو(السالم 

  .كننده تاثیر عشق و عالقھ است یا آمیختھ بھ عوامل خنثى نیست راستین

محبت چھ بھ  .سازد محبت، در صورت ناب و عمیق بودنش، دوست و دوستدار را ھمرنگ وھمراه مى

اگر واقعى باشد، انسان را از مخالفت و ناراضى ساختن دیگر،  خدا باشد، یا پیامبر، یا امامان یا ھر شخص

اگر در عین ادعاى عشق ودوستى، كارى . دارد محبوب و كاربرخالف خواستھ و میل و رضاى او بازمى

  .یك مدعى ھستیم كھ دلیلى بر اثبات ادعا نداریم كنیم كھ دوست را برنجاند، عاشق و دوستدار نیستیم، بلكھ

بیت و اینكھ  بھ محبت اھل نسبت بندى شیعیان م در حدیثى خطاب بھ مفضل، ضمن دستھعلیھ السال امام صادق

برد كھ دوستداران  نزد اشخاص، مختلف است، از گروھى نام مى ھاى رابطھ دوستى با اھل بیت انگیزه

  :اند واقعى

  . (130. (» منھم وفرقة احبونا و حفظوا قولنا واطاعوا امرنا ولم یخالفوافعلنا، فاولئك منا و نحن ...»

كنند و با كار ما مخالفت  مى كنند، فرمان ما را پیروى گروھى ما را دوست دارند، سخن ما را حفظ مى

  .اینان از مایند و ما از آنانیم. كنند نمى

  :خدا فرموده است علیھ السالم درباره ادعاى محبت امام صادق

 ع تعصى االلھ وانت تظھر حبھ ھذا محال فى الفعال بدی

  (131(لو كان حبك صادقا الطعتھ ان المحب لمن یحب مطیع 

محال است و در میان كارھا پدیده  كنى، این كنى در حالى كھ اظھار محبت او را مى خدا را نافرمانى مى

  .اى است تازه

  .محبوب خود، فرمانبردار است بھ كنى، چرا كھ عاشق، نسبت باشد او را اطاعت مى اگر عشق تو راست

باشد نھ معصیت،چون حب صادقانھ بھ اطاعت محبانھ  ھار دوستى با خدا باید ھمراه با تبعیت و اطاعتاظ



باید . علیھم السالم ولى اھل گناه و آلودگى بودن نوعى تناقض است بیت ادعاى دوستى بااھل. شود منجر مى

كھ بھ ھمرنگى و  است كرد كھ ھر چند كھ دین ما، دین حب و محبت است ولى محبتى صادقانھ تفھیم

كوشند مثل ھم  ھم محبت دارند، بھ خاطر ھمین محبت مى ھمچنان كھ دو نفر وقتى بھ. ھماھنگى كشیده شود

  .نشود باشند و ازرنجاندن و مخالفت دیگرى پرھیز كنند تا رشتھ محبت و دوستى گسستھ

علیھم السالم،  بیت ستى اھلدو حدیثى از امام رضاعلیھ السالم گویاى ھمین نكتھ است كھ نباید بھ اتكاى

  :چھ غم داریم و امثال اینھا علیھ السالم داریم را رھا كرد و گفت كھ على»  عمل صالح«

آل محمد والتدعوا حب آل محمد والتسلیم  التدعوا العمل الصالح واالجتھاد فى العبادة اتكاال على حب»

  . (132. (»المرھم اتكاالعلى العبادة، فانھ الیقبل احدھما دون االخر

علیھم السالم رھاكنید و نھ محبت و دوستى  بیت نھ عمل صالح و تالش در عبادت را بھ اتكاى محبت اھل

  .عبادت، چرا كھ ھیچ كدام بدون دیگرى پذیرفتھ نیست علیھم السالم و تسلیم آنان بودن را بھ اتكاى بیت اھل

  . (133. (» صالح و بندگىعمل «، بھ » علیھم السالم محبت اھل بیت«آمیختن ... آرى

این نشانھ . شایستھ و بندگان صالح باشد ھا و كارھاى بیت، باید ھمراه با عشق بھ نیكان و نیكى عشق بھ اھل

خدا  خدا را، محبت دوستداران سجادعلیھ السالم در مناجات محبین از خداوند، محبت امام. صدق محبت است

  . (134. (كند مى رساند، درخواست خدا مى را و محبت ھر عملى را كھ بنده را بھ قرب

  :علیھ السالم فرمود على

  . (135. (» من احبنا فلیعمل بعملنا ولیتجلبب الورع»

خود قرار ) جلباب(جامھ و پوشش  بدارد، باید مثل ما عمل كند و پرھیزكارى را ھمچون ھر كھ ما را دوست

  .دھد

از پیامبر . رسدو شیعھ یعنى پیرو پیروى بھ اثبات نمىگرى، جز با متابعت عملى و  دوستدارى و شیعھ

  :صلى هللا علیھ وآلھ روایت است اكرم

  . (136(» ان شیعتنا من شیعنا و تبعنا فى اعمالنا»

  .كنند مى اند كھ در كارھایمان از ما متابعت و پیروى یقینا پیروان ما كسانى

  :ھم روایت است»  عج«از امام زمان 

  . (137(» ...ء منكم ما یقرب بھ من محبتنا ولیتجنب مایدنیھ من كراھتنا و سخطنافلیعمل كل امر»

  .ھر كدام از شما كارى كند كھ او را بھ محبت ما نزدیك و از ناخوشایندى وخشم ما دور سازد

سازد ومحبوب یا منفور آنان  علیھم السالم نزدیك یا دور مى بیت پس نوع عمل است كھ ما را بھ اھل

این كھ در . كند شود، ھم در عمل انسان بروز مى مى محبت ھم در دل است، ھم بر زبان جارى. یمشو مى

برخى تو را تنھا در دل دوست دارند، بعضى دوستدار «: علیھ السالم فرمود على حدیث است پیامبر بھ

ن بھ یارى تو كنند و باشمشیرشا دارند، با زبان كمك مى و زبانى تواند، برخى ھم با دل دوست مى قلبى



گویاى این است كھ محبت، جنبھ عملى ھم  (138) «.است شتابند، پاداش آنان برابر با پاداش این امت مى

شایستھ خود، موجب  تاكید ائمھ معصومین بر اینكھ شیعھ، با عمل. صدق در محبت است دارد و ھمان مالك

ره بھ ھمین بعد عملى محبت و مواالت زینت و آراستگى آنان باشند، نھ مایھ شرمندگى وعیب و عار، اشا

  :علیھ السالم فرمود امام صادق. است با خاندان عصمت

  . (139. (»كونوا لنا زینا وال تكونوا علینا شینا! معاشر الشیعھ»

  .باشید، نھ موجب ننگ و عیب براى ما زینت! اى گروه شیعھ

  .آفریند، عمل و رفتار شیعھ است آنچھ كھ جاذبھ مى

 ھاى محبت ھنشان .2

 

پندارد، در حالى كھ شعار  بیت مى اھل شود و خود را شیعھ یا محب گاھى امر، بر خود انسان ھم مشتبھ مى

ھاى  نشانھ. ھاى آن رفت ، باید سراغ نشانھ» بیت محبت اھل« براى شناخت. و ادعایى بیش نیست

  :بیت، اینھاست بھ اھل راستین نسبت عشق

  .عمل و تقوا - 1

  .شد یشین، بھ تفصیل در این باره بحثدر نكتھ پ

  .عشق بھ دوستان اھل بیت علیھم السالم - 2

بھ  اى، نشانھ محبت محبتھاى طولى و سلسلھ.بداریم اگر شیفتھ اھل بیتیم، باید دوستان آنان را ھم دوست

وست ا داریم، بطور طبیعى باید از كارھا و اشخاصى كھ مورد محبت اگر كسى رادوست مى. محبوب است

  :توان این عشق طولى را چنین ترسیم كرد مى. نیز خوشمان آید

  .بیت بھ شیعیان اھل بھ اھل بیت محبت بھ رسول خدا محبت بھ خدا محبت محبت

  :علیھ السالم فرموده است امام على

  . (140. (»من احب هللا احب النبى، ومن احب النبى احبنا، و من احبنااحب شیعتنا»

را ھم ) بیت اھل(دوستدار پیامبر باشد ما  كسى كھ. دارد بدارد، پیامبر را ھم دوست مى ستھركس خدا را دو

  .خواھد داشت بدارد، پیروان ما را ھم دوست دوست دارد و ھر كھ ما رادوست

یادشمن ما، قلب و دل خود را  ھركس خوش دارد كھ بداند آیا دوستدار ماست: علیھ السالم فرمود امام على

بدارد، پس دشمن ما نیست و اگر دوست ما را  اگر دوست مارا دوست) و بھ دل خود رجوع كند(بیازماید 

  :دوستدار ما نیست دشمن بدارد، پس

یحب ولیا لنا فلیس بمبغض لنا و ان كان یبغض  من سره ان یعلم امحب لنا ام مبغض فلیمتحن قلبھ، فان كان»

  . (141(» ...بمحب لنا ولینا فلیس



ما دوستى كند، ما  ھر كھ با دوست) 142. (»من تولى محبنا فقد احبنا«: علیھ السالم مام صادقبھ فرموده ا

  .را ھم دوست داشتھ است

  .بیزارى از دشمنان - 3

. گنجد دریك دل دو محبت در عرض ھم نمى. تواند با دشمنان آنان دوستى داشتھ باشد بیت، نمى دوستدار اھل

. شود مى جامطرح بحث مھم تولى و تبرى در ھمین. منانشان سازگار نیستدش بیت نیز، محبت با محبت اھل

 .ریزد اھل بیت، مودت و طرح دوستى نمى موضع نیست و با مخالفان خط و بى بیت، بى شیعھ و موالى اھل

  .بھ خدا بلكھ جلوتر از آن مطرح است كفر بھ طاغوت نیز در كنار ایمان

 فر نیست، ایمان نیستكفر وایمان قرین یكدگرند ھر كھ را ك

اش قرار نداده است  خداوند براى ھیچ كس دودل در سینھ: فرماید اى كھ مى امام باقرعلیھ السالم، در ذیل آیھ

  :علیھ السالم روایت كرده كھ فرمود از امیرالمؤمنین) 143(

  . (144(» ...الیجتمع حبنا و حب عدونا فى جوف انسان»

خداوند براى انسان دو قلب قرار نداده  شود، چون ل یك انسان جمع نمىمحبت ما و محبت دشمنان ما در د

خود را براى ما  دوستدار ما باید محبت. بدارد بایكى آن را دشمن بدارد كھ با یكى این را دوست

ما را بشناسد  خواھد محبت مى ھركھ پس. شود آالیش مى آتش خالص وبى كھ طال دردل سازد، ھمچنان خالص

تحان كند، اگر در دل او دركنار محبت ما محبت دشمن ما ھم باشد، از ما نیست، ما ھم دل خود را ام

  .ازاونیستیم

بھ  شما را دارد ولى نسبت فالنى والیت: علیھ السالم در پاسخ كسى كھ گفت در حدیث دیگر، امام صادق

  :برائت از دشمنانتان سست است، فرمود

  . (145. (»من عدوناكذب من ادعى محبتنا ولم یتبرء ! ھیھات»

  .گوید جوید،دروغ مى آنكھ مدعى والیت و محبت ماست، ولى از دشمن ما بیزارى نمى

  .آمادگى براى بال و رنج - 4

علیھم السالم باید آماده رنجھا و سختیھا باشند،نشان دیگرى از این است كھ محبت  اینكھ دوستداران اھل بیت

  :علیھ السالم بھ فرموده امام على. ى لوازم آن، پذیرفتھ نیستسخت و والیت، بدون آمادگى براى تحمل

  . (146. (»من احبنا اھل البیت فلیستعد عدة للبالء»

  .دارد، پس وسایل و مقدمات تحمل بالو سختى را آماده سازد بیت را دوست مى ھر كس ما اھل

گریزد،  از این رنجھا نمىھرگز  راه عشق و محبت، راه دشوار و پرخطر و بالخیز است و عاشق صادق

  :بھ گفتھ حافظ. بخش است معشوق برایش لذت شتابد و رنج در راه بلكھ بھ استقبال آن مى

 نازپرود تنعم نبرد راه بھ دوست عاشقى شیوه رندان بالكش باشد 

  :باز بھ گفتھ خواجھ شیراز



 نیست بحر عشق كھ ھیچش كناره نیست آنجا جز آنكھ جان بسپارند، چاره بحرى است

  .نیز، خون دل خوردن و تحمل كردن، نشان دیگرى از عشق است

 جام مى و خون دل ھر یك بھ كسى دادند در دایره قسمت، اوضاع چنین باشد 

  .«البالءللوالء«: و عشق با سختى ھمراه بوده است» بال«با » وال«ھمواره 

 دھند  تر است جام بال بیشترش مى ھر كھ در این بزم مقرب

 یز از غلوپرھ .3

 

. علیھم السالم است بھ اھل بیت نسبت روى در عقیده و اظھار دوستى یكى از آفات راه محبت، غلو و زیاده

بھ آنان عقیده خدایى داشتند بشدت  خود ائمھ ھم در زمان خود با پدیده غلو مواجھ بودند و با كسانى كھ نسبت

مینھ ھم حدیث زیاد است، از جملھ امام صادق علیھ در این ز. جستند كردند و از آنان برائت مى برخورد مى

  :السالم فرمود

احذروا على شبابكم الغالة ال یفسدونھم، فان الغالة شر خلق هللا، یصغرون عظمة هللا و یدعون الربوبیة »

  . (147. (» لعباد هللا

خدا را كوچك  عظمت خلق خدایند، جوانان خود را از غالت برحذر دارید كھ فاسدشان نكنند، غالت بدترین

  .كنند ربوبیت ادعا مى شمارند و براى بندگان خدا مقام مى

محبت نباید سر از غلو  .است» غلو« افراط در ستایش و رساندن پیامبر و ائمھ بھ مقام الوھیت و خدایى

  :علیھ السالم فرمود على.انجامد درآورد كھ بھ ھالكت مى

  . (148(»  محب غال و مبغض قال: ھلك فى رجالن»

  .توز كینھ دوستدار غلوكننده و دشمن: درباره من دو گروه بھ ھالكت افتادند

اند كھ ما را از  فرموده. پروردگار داشتند بودند كھ» عبد«پیامبر و امامان، پیش از آنكھ نبى و امام باشند، 

  :رموده استعلیھ السالم ف امام على. خواھید بگویید حد ربوبیت پایین بیاورید آنگاه ھرچھ مى

  . (149. (» انا عبید مربوبون و قولوا فى فضلناماشئتم: ایاكم والغلو فینا، قولوا»

از غلو درباره ما بپرھیزید، بگویید كھ ما بندگانى ھستیم تحت اراده رب، وھر چھ خواستید در فضیلت ما 

  .بگویید

علیھ  بھ حضرت على ،بویژه نسبتاین غلو. اى شده است پدیده غلو در تاریخ اسالم، موجب گمراھى عده

  :فرماید آن حضرت دراشاره بھ این گمراھى و انحراف فكرى مى. السالم بیشتر بروز كرده است

  . (150(» ...حبھ فھلكوا وابغضھ قوم فھلكوا مثلى فى ھذه االمة مثل عیسى بن مریم، احبھ قوم فغالوا فى»

داشتند و در محبت، غلو و افراط  وھى او را دوستمثل من در این امت، ھمچون عیسى بن مریم است، گر



  .دشمنش شدند و ھالك گشتند كردند و بھ ھالك افتادند، گروھى ھم

  :بھ خوارج نھروان فرمود علیھ السالم در سخنى خطاب على. حب افراطى ھمیشھ دوركننده از حق است

آنان را بھ راه ناحق  « حب« كھ یكى دوستداران افراطى: خواھند افتاد در مورد من دو گروه بھ ھالكت

  . (151. (كشاند، یكى ھم دشمنان افراطى مى

و شرك بود كھ بھ وسیلھ دوستان  براى ائمھ، نوعى بدعت حب افراطى و نسبت دادن مقام و شان الوھیت

پدید آمد و براى شیعھ و ائمھ دردسرھایى داشت و ھنوز ھم برخى  نادان یا دشمنان عنود، در تاریخ اسالم

بیت، خود از  دشمنان اھل.گردد اعتقادات و گرایشھا، دستاویز دشمنان براى حملھ بھ تشیع مى از آن

توانند چھره شیعھ را وارونھ  كاران نشر اینگونھ افكار و آثار بوده وھستند، چون از این رھگذر، مى كمك

  . (152. (نشان دھند

بھ بھانھ خوف از خطر غلو، نقل  حافل ھمدر برخى مناطق و م. البتھ خطر دیگرى از سوى دیگر است

كنند و ھر فضیلتى را كھ كمى با عقل  قطعى آمده است ترك مى فضایل و مناقب اھل بیت را كھ در روایات

  .است كنند كھ این ھم درست نیست و خواستھ دشمن بشر جورنیاید، بھ نام غلو، رد مى

  .دھند مخالفان شیعھ، ما را بھ غلو نسبت مى

آنكھ باید از غلو بپرھیزیم و گرفتار انحراف در عقیده نشویم،پاسخى ھم براى رد اتھامات آنان ما ضمن 

  .بشناسیم تا بتوانیم شبھات آنان را دفع كنیم « بیان فضایل«و» غلو«داشتھ باشیم و مرزى میان 

قابل درك  بھ ھر حال، باید سطح فكر و ظرفیت نوجوانان و كودكان را در نظرگرفت و احادیث و فضایل

  .و ھضم برایشان گفت

گاھى عدم تناسب مطلب با . نیست صرف اینكھ سخنى در احادیث آمده است، مجوز نقل آن براى عموم

  .شوند كند و منكر اصل دین و عقاید مى دار مى كشش فكرى شنوندگان یا خوانندگان،آنان را مسالھ

 یك میدان و دو ھجوم 

 

»  شبیخون فرھنگى»كارى فرھنگى و احداث خاكریزدفاعى در برابر  از آنجا كھ ایجاد محبت اھل بیت،

میان ھجوم نظامى و تھاجم فرھنگى است، براى تكمیل این بحث،آورده  اى است، این نوشتھ كھ مقایسھ

  . (153. (شود مى

  !، تنھا آبى و خاكى است، نھ حملھ، تنھا زمینى و ھوایى»مرز«نھ 

  .ت و ضربھ، فقط مادىنھ ھجوم، فقط نظامى است، نھ شكس

  .است»  ھجوم نظامى«، خطرناكتر از » تھاجم فرھنگى»

  !طمع بھ اخالق است و دین در ھجوم نظامى، طمع بھ خاك است و زمین، در شبیخون فرھنگى



  .ھجوم نظامى با سر و صدا و سرعت است، تھاجم فرھنگى، آھستھ وآرام

  .ذاب،آن ترسناك و نفرت آفرین است، این فریبنده و ج

  .فرستد مى دارد، این بھ استقبال و پذیرش آن، افراد را بھ دفاع و مقاومت وا مى

  !است و مرده این، پلید» شھید«كشتھ آن، 

  .شھادت، دوست داشتنى است، اما ابتذال، نفرت انگیز

  ...!فرھنگى، اعالم دوستى كند و مھاجم در ھجوم نظامى، دشمن اعالم جنگ و دشمنى مى

سازد، اما درتھاجم فرھنگى گاھى تا شلیك  نظامى، صفیر اولین گلولھ، ھمھ را متوجھ خطر مى در حملھ

  .كنند را باور نمى اى شبیخون گلولھ آخر دشمن، ھنوز عده

  !آن پیداست، این پنھان

  .رود، اینجا شرف و دین در آنجا، زمین از دست مى

  .ھاست حملھ دشمن،درون خانھآنجا، درگیرى با دشمن، در مرزھاست، اینجا آسیب از 

  .انگیزند ریزند، اینجا شك و دودلى مى اى مى آنجا، بمبھاى خوشھ

  .آنجا سالح، موشك و بمب است، اینجا ماھواره و امواج تصویرى

ھا  شود، در تھاجم فرھنگى مدرسھ مى در میدان حملھ نظامى، پادگانھا، مقرھا و خطوط و خاكریزھا بمباران

  .ھا ھا و عقیده ھمطبوعات، اندیش

در آن درگیرى، كوه و دشت و دریا میدان برخورد است، در این مقابلھ،نبرد در عرصھ مجالت، رمانھا، 

  .فیلمھا و كتابھاست

  .آنجا میدان مبارزه محدود است، اینجا گسترده،

  .آنجا جنگى آشكار است، اینجا غارتى پنھان،

  .« آلوده«و» معتاد«این میدان،  اند، و گرفتاران» آزاده«اسیران آن میدان، 

  .سازد سازد، اینجا اعتیاد و ابتذال،دودمانى را شرمگین مى اى را سربلند مى آنجا، شھادت، خانواده

  !پدر یك شھید، عزیز است، پدر یك آلوده، سرافكنده

لین زخم و گردانند تا مداوا شود، درصحنھ فرھنگى، پس از او در میدان نظامى، مجروح را بھ عقب بر مى

  .یابد مى تركش، بھ خطوط جلوتر انتقال

  .رساند نشیند، ولى زھر ھوس و ویروس گناه، برایمان و اندیشھ آسیب مى تیر و تركش، بر سر و دست مى

  .فرھنگى، از مرز فكرى و روحى شود، در تھاجم در ھجوم نظامى، دشمن از مرز آبى و خاكى وارد مى

 .شود انگیزه مى این، خلع سالح و بى كند و نیش خورده ه و خصومت پیدا مىآسیب خورده آن، انگیزه مبارز

 

نسلى بھ ابتذال، روح جامعھ را افسرده  بخشد، اما آلودگى تشییع جنازه یك شھید، شھرى را روح حماسھ مى



  .سازد مى

  .سازد تر مى كند، و ھجوم فرھنگى،سست ھجوم نظامى، یك ملت را مقاومتر مى

  .شود شود، اینجا آھنگ، پخش مى یك مىآنجا فشنگ، شل

  .« ماھواره«اند، اینجا دنبال » ماه«آنجا در پى 

  .ھاى این میدان،سرازیرى گذرگاھھاى آن جبھھ، سرباالیى است، و عرصھ

  .گذرند تا بھ خودبرسند گذرند تا بھ خدا برسند، اینجا از خدا مى آنجا از خود مى

  !«منكر« د، و قربانیان این، كشتھ بیراھھان» معروف«قربانیان آن، شھید راه 
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  .222 بشارة المصطفى، ص (9
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من »، 99تا  97 ، ج»بحاراالنوار«: ك.درباره روایات مربوط بھ زیارت، از جملھ ر (30
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  .355 ، ص71بحاراالنوار، ج  (32
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  . 230، ص 97بحاراالنوار، ج  (37

  . 230 - 228، ص 97بحاراالنوار، ج  (38
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شود،  كھ ھمھ سالھ در شیراز برگزار مى» شب شعر عاشورا«ھاى جنبى  از جملھ در برنامھ (45



ران آمیختھ بھ تربت را در كام ھمھ حضار بھ افراد جلسھ است، شربت زعف»  تربت نوشانى« مراسم

امام  ریزند، این برنامھ، نقش عجیبى در ایجاد عشق و عالقھ بھ مقدار یك قاشق یا نیم استكان مى بھ

  .علیھ السالم و تغییر حالت روحى افراد دارد حسین
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  .بگیرید

  .232 ، ص23 بحاراالنوار، ج (69

 ،12 كنز العمال، ج(، » اساس االسالم حبى و حب اھل بیتى«: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (70



  .(105 ص

  .(296 امالى شیخ طوسى، ص(، » حبنا اھل البیت نظام الدین«: امام باقرعلیھ السالم

امالى (، » من احبنا فقد احب هللا و من ابغضنا فقد ابغض هللا«: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (71

  .من احبكم فقد احب هللا: خوانیم در زیارت جامعھ كبیره نیز مى; ) 386 صدوق،ص

تاریخ (، » من احب ھوالء فقد احبنى و من ابغضھم فقد ابغضنى... «: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (72

  .(91 ، ص» ترجمة االمام الحسین« دمشق

، » ء صنعتموه ولكن هللا صنعھ انى العلم ان ھذا الحب الذى تحبونا لیس بشى«: امام باقرعلیھ السالم (73

  .(246 ، ص1 المحاسن، ج(

  .(247 ، ص1 المحاسن، ج(، » حبنا اھل البیت افضل عبادة«: علیھ السالم امام صادق (74

مناقب ابن شھرآشوب، (، » التستصغروا مودتنا، فانھا من الباقیات الصالحات«: علیھ السالم امام صادق (75

  .(215 ، ص4 ج
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ارشاد (»  لذنوب و یضاعف الحسناتیكفر ا حبنا اھل البیت«: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (82

  .(253 القلوب،ص

  .(73 ، ص1 دعائم االسالم، ج(»  ال یحبنا عبد حتى یطھر هللا قلبھ«: علیھ السالم امام صادق (83

من احبنا اھل البیت و حقق حبنا فى قلبھ جرت ینابیع الحكمة على «: علیھ السالم امام صادق (84

  .(134 ، ص1 المحاسن، ج(» لسانھ

  .(161 امالى صدوق، ص(»  حب اھل بیتى و ذریتى استكمال الدین«: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (85

تاریخ بغداد، (»  شفاعتى المتى من احب اھل بیتى و ھم شیعتى«: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (86

  . (146 ،ص2 ج

بشارة (، »القیامة اكثركم حبا آلل محمداكثركم نورا یوم «: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (87

  . (100 المصطفى،ص

عیون اخبار (، » حشره هللا تعالى آمنا یوم القیمة من احبنا اھل البیت«: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (88

  .(220 ، ص2 الرضا، ج



فضائل (، » تىاثبتكم قدما على الصراط اشدكم حبا الھل بی«: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (89

  .(48 الشیعھ،ص

علیھم السالم فتمسھ  وهللا الیموت عبد یحب هللا و رسولھ و یتولى االئمة«: علیھ السالم امام صادق (90

  .(138 ، ص1 رجال نجاشى، ج(، »النار

كفایة (، » من احبنا اھل البیت فى هللا حشر معنا و ادخلناه معنا الجنة«: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (91
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و من اراد دخول ... من اراد ان ینجو من عذاب القبر فلیحب اھل بیتى«: صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم (93
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  .295 ، ص2 الغدیر، ج (97

عمده شعر  بود كھ بیت وى از شاعران برجستھ شیعھ و مورد عنایت اھل. نامش سفیان بن مصعب است (98

آشنایى با چھره  براى. زیست علیھ السالم مى در زمان امام صادق. او پیرامون مدح و مرثیھ اھل بیت است

  .د ھاشم محمدسی: از» سفیان بن مصعب«و ) 77اسفند ( 24ماھنامھ كوثر، شماره : ك.او، از جملھ ر

  .625 ، ص2 مستدرك وسائل الشیعھ، ج (99
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مراجعھ شود، »  عید الغدیر فى االسالم«، بحث 3عالمھ امینى، ج » الغدیر«در این زمینھ بھ  (110

  .محمود شریفى: از» چھل حدیث غدیر«از نویسنده، »  عید غدیر در اسالم«نیزجزوه 

  . 69الزمانى، ص  اى بر رھبرى، ناصرالدین صاحب دیباچھ (111

  . 218ھمان، ص  (112

محمد »  الگوھاى تربیت كودكان و نوجوانان«: ك. در زمینھ نقش الگو و قھرمان از جملھ ر (113

،فلسفى، » كودك«و »  جوان«مصطفى عباسى مقدم »  ھا در تبلیغ و تربیت نقش اسوه«نیا،  كریمى على

  .لزمانىا ناصرالدین صاحب»  اى بر رھبرى دیباچھ»، شھید مطھرى، » انسان كامل«

  .416 تحف العقول، ص (114

  .(549 مفاتیح الجنان، ص(ان ذكر الخیر كنتم اولھ و اصلھ و فرعھ و معدنھ و ماواه و منتھاه  (115

  .(229 ، ص75 بحاراالنوار، ج(الدین والتواضع والبذل : ثالثة تورث المحبة (116

  .260 ، ص33 بحار االنوار، ج (117

  .22 ، ص67 و ج 351، ص 13 بحاراالنوار، ج (118

  .(38 ، ص14 بھ نقل از بحاراالنوار، ج( 229 ، ص2 میزان الحكمھ، ج (119

  .31 ، ص2 بحاراالنوار، ج (120

  .193 ، ص1 الكافى، ج (121

بحاراالنوار، (رحم هللا امرءا اجتر مودة الناس الینا، فحدثھم بما یعرفون و ترك ما ینكرون  (122

  .(68 ،ص2 ج

، » مكارم االخالق«; 16 ، ج»بحاراالنوار«: ك.راى آشنایى با سیره پیامبر از جملھ رب (123

بھ ائمھ دیگر از  نسبت; ، از نویسنده» ھمگام با رسول«، عالمھ طباطبایى، » سنن النبى«;طبرسى

چھل  دوره. ، محدث قمى و كتابھاى دیگرى كھ در زندگى ائمھ نوشتھ شده است» منتھى االمال« جملھ

  .شود نیز توصیھ مى»  نشر معروف«ھاى سیره معصومین از انتشارات  ثحدی

  .166 ، ص74 بحاراالنوار، ج (124

  .صائب تبریزى (125

مریم بصیرى، داستان تاثیرپذیرى یك ھنرمند را از ایفاى نقش مادر » بانوى نور«كتاب  (126

  .ى از این تاثیرپذیرى شنیده شده استھاى متعدد از اھل ھنر نمونھ. علیھ السالم نوشتھ است زمان امام

ھا از زیارت  كھ كانون پرورش فكرى، از خاطرات بچھ»  زیارت«در این زمینھ خاطرات  (127

در مورد روزه » سحرخیزان تنھا«شبیھ آن كتاب . مشھدمقدس چاپ كرده است، نمونھ موفق است

حضرت  ھاى آنان خطاب بھ اند، یا نامھ تھیا شھیدان نوش ھا از امام امت خاطراتى كھ بچھ. رمضان است ماه



  .امام، ھمین تاثیر را داشتھ است

، »نماز ھاى قصھ«فصل اول، محمد جواد صاحبى، » حكایتھا و ھدایتھا«: ھا از جملھ در این زمینھ (128

ھاى  براى بچھ ھاى خوب قصھ«، جواد نعیمى، « ھایى از زندگى معصومین قصھ«و » ھاى نور غنچھ«

  .و نوجوانان مفید است براى جوانان... محمد سادات اخوى و» تا دریا«، مھدى آذریزدى،  8 جلد»  خوب
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  .شھرى نیز منبع خوبى است از محمدى رى»  اھل البیت فى الكتاب والسنة«كتاب . كنید مطالعھ

مناجات خمس عشره،مناجات نھم، (اسئلك حبك و حب من یحبك و حب كل عمل یوصلنى الى قربك  (134
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الصادق  االمام«در كتاب »  مشكلة الغالة«اھل تحقیق، در این زمینھ از جملھ بھ بحث مستوفاى  (152

  .مراجعھ كنند 369 ، ص4 ، اسد حیدر، ج» والمذاھب االربعھ

 .این مقالھ بارھا در مطبوعات و نیز بھ صورت مستقل، چاپ، تكثیر و توزیع شده است (153


