فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

راهکارهای ایجاد محبت اهلبیت

در فرزندان
دکتر راضیه علیاکبری

*

مقدمه

محب میتواند سازنده شخصی و رشددهنده آدمی با سم کمال و موتوری قوی،
محب بوا
برای حرک با سم تمام خوبیها باشد .با ادجاد محب  ،روح محبوب و
ل
محب با محبوب نزددک میشود و با رن او در میآدد .در ادون
هد پیوند میخورد،
ل
میتواند واود داشووا
میان چا محبوی برای دک م لمان ،بهور از محب اهلبی
 ،اک یری اس کا اار در واود هر م لمانی قورار ایورد،
باشد؟ محب اهلبی
مس واود را ط میکند .دسب وگی م لمانان با ائما اطهار  ،زمینا بهوری برای
تربی صحیح و ک ب سجادای اخ قی و ان انی پددد میآورد .کودکان و نواوانانی
مرتب ه وند ،با مراتب کمور در مهرض انحراف و خصول هوای
کا با اهلبی
در
ناپ ند و آسودایهای اخ قی قرار میایرند .بنابرادن ادجاد عش با اهولبیو
قلب فرزندان ،میتواند زمینا تربی صحیح ددنی را در واود آنوان شوکوفا نمووده و
آنان را از انحرافات و کجرویها باز دارد .متاسوا حاضور راهکارهوای ادجواد محبو
در فرزندان را تبیین مینمادد.
اهلبی
تعریف محبت

متصود از محب در ادن متاسا ،دوسوی و نهاد عش ورزددن با خانودان پیوامبر
اس کا در موون ددنی و روادات با واژههادی مانند «موو لدت ،محبو و وتدو » دواد
حوب و بغو میاودود:
شده اس  .یزاسی در کواب احیاء علوم اسوددن ،در تهردوف
ل
* دکورای ک م اس می و مدرو حوزه و دانشگاه.
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

حب ،عبارت اس از میل طبع با شویءای کوا در ادراکوش سو ت اسو و بغو ،
« ل
عبارت اس از نفرت طبع با شویءای کوا در ادراکوش درد ،تهوب و سوخوی نهفووا
باشد» 1.بنابرادن محب ل  ،حاسوی اس کا در دل دک مواود ن ب بوا چیوزى کوا بوا
2
واود او م دم و با تماد ت و خواسواهاى او تناسبی داشوا باشد ،پددد میآدد.
نقش مؤثر والدین در تربیت فرزند

فرزند ،موهبوی اسهی اس و رابطا مهنوی واسددن و فرزندان ،هر دو را از رحم های
واسها ربوبی بهرهمند میکند 3.از آنجا کا شخصی فرزندان بر اساو دادههای ذهنی
در ذهون و
واسددن شکل میایرد ،آنها نتش ب زادی در ادجاد محب اهولبیو
قلب فرزندان دارند و اسبوا مادر از تأثیرا اری بیشوری برخوردار اس  .امام خمینوی
فرموده اس « :مربی ان انها ،زن اس  .سهادت و شتاوت کشورها ،ب وا بوا واوود
زن اس  .زن با تربی خود  ،ان ان درس میکند و بوا تربیو صوحیح خوود ،
کشور را آباد میکند 4.»...از همین رو اس کا امام علی بهد از شوهادت حضورت
زهرا  ،دق ب یاری برای انوخاب هم ر داش .
راههای ایجاد محبت اهلبیت

در فرزندان

الف) رهیافتهای مراقبتی

در قلب فرزندان ،با کار ارفون راهکارهوای
مهدتردن عامل ادجاد محب اهلبی
مراقبوی اس  .بادد زمیناهای روحی و آمادایهای قبلی فرزندان را در نظر ارفو و
موانع را زدود تا با ادجاد اسوهداد ادن هددا اسهی در واود آنها ،ح وت و س ت ادون
عش متدو و هددا آسمانی را درک کنند.
انیی محبییت از محبییتهییا اساسییت

عشییم محبیی ا خییسا ،عشییم خساسییت
 .1محمد یزاسی؛ احیاء علوم اسددن؛ ج  ،4ص .257
 .2محمدتتی مصباح دزدی؛ اخ ق در قرآن؛ ج  ،1ص .359-360

.3محمداواد طب ی؛ حتوق فرزندان در مکوب اهلبی
 .4سید روح هلال خمینی؛ صحیفا امام؛ ج  ،7ص .339
 .5اواد محدثی؛ عش برتر؛ ص .48

؛ ص 34

5

راهکارهای ایجاد محبت اهل بیت

برای اایایر شدن دوسوی اهلبیو
وتدت آنها برخی اصول را رعاد کرد.

در فرزندان
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در دلهوای فرزنودان ،بادود قبول و بهود از

 .1انتخاب همسر شایسته

دق

در انوخاب هم ری وتد مدار ،مواب میشوود کوا فورد بووانود در آدنوده در

تربی

ن ل وتدی موف باشد.
لابیل فیر

گ هی پاک ببانیس کیه شی

وینه هی سنگ و گلی ،لؤلؤ و میاان نشی

1

اج

حاصل ازدواج زن و مرد صاسح ،فرزندانی مهوتد و در نویجا داشوون اامهواای نیکوو
خواهد بود؛ زدرا توقع دک اامها صاسح ،بدون اص ح خانواده ،کام ا بیاا و خو ف
حتیت

اس  2.چنانکا پیامبر

فرموده اس « :شیر ،پادا و اساو تربی

کا صفات زن را با طفل منوتل میکند» 3.قرآن کردد دربواره نحووه تربیو
مردد

اس ؛ چورا
حضورت

میفرمادد« :پس خداوند او را با خوبی قبول کرد و با نیکودی پورور

زکردا را سرپرس

داد و

او کرد .هرااه زکردا با محراب نزد مردد مویرفو  ،نوزد او روزی

میداف

و میاف  :ای مردد! ادن از کجا براد

خداس

کا خدا هر کا را بخواهد ،بیح اب روزی میدهود» .در ادون آدوا عوامول

تربی

آمده؟ مردد میاف  :ادون از طورف
4

عبارتند از« :روح پاک مادر ،ا د ساسد ،تهلید و تربی

اسهی و تغ دا پاک».

5

انوخاب هم ر شاد وا ،در هر دک از ادن عوامل تأثیراو ار اسو  .چنانکوا در نتلوی
آمده اس :
م محمدتتی مجل ی ،در تربی
شبی با فرزند

فرزند خود (محمودباقر اهوموام فراوانوی داشو .

برای نماز و عبادت با م جد رفو  .محمودباقر در حوال بوازی در

حیاط م جد ،مشک آبی را با سووزن سووراخ نموود و آب آن را بور زموین ردخو .
 .1ساد

انجور؛ یزسیات حافظ؛ یزل .227
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/227

.2ح ین انصاردان؛ نظام خانواده در اس م؛ ص 4
 .3ح ین بن محمدتتی نوری؛ م ودرک اسوسائل؛ ج ،15ص163
 .4آل عمران.37 :
 .5مح ن قرائوی؛ تف یر نور؛ ج ،2ص.53
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

م محمدتتی با دددن ادن صحنا ناراح
هم ر

تهردف کرد و عل

شود و بوا منوزل رفو

را اودا شد! هم ر

محمدباقر ،روزی با منزل هم ادا رفود .درخ

و اردوان را بورای

در پاسخ اف  :هنگام بوارداری

انار مواود در منزل ادشان ،نظور مورا

الب کرد و با سوزنی دک انار را سوراخ کرده و متداری از آب آن را چشیدم.

1

 .2مراقبتهای دوران جنینی و نوزادی

دق های تربیوی و کیفی

تغ دوا و حو ل و حورام بوودن ،بور ا ود و روان انوین

تأثیرا ار اس  .برقراری ارتباط مادر با اهلبی
اذکار و خوردن متدار کمی ترب
فرزند میشود .شرک

در دوران انینی و افوون برخوی

سیداسشهداء  ،با خواس

مادر در مجواسس اهلبیو

اسهی سبب وتدی شدن

 ،زدوارت ائموا مهصوومین

،

خواندن زدارت اامها ،عاشورا و حددز ک واء ،تو وت قورآن کوردد ،خووردن آب
فرات و انجام دسووراسهملهای بزراان بورای دوران بوارداری نیوز توصویا مویشوود.
چنانکا امام علی

فرموده اس « :اار مردم کوفوا ،کوام نووزادان خوودش را بوا آب

فرات برداشوا بودند ،آنها شیها ما میشدند» 2.امام صادق

نیز فرموده اسو « :کوام

برداردد کا مادوا امنیو

(ا ود و روان کوودک

فرزندان خود را با ترب

ح ین

خواهد بود» 3.در زندایناما ب یاری از بزراان ددن آمده اس

کا مادرانشان آنوان را

با وضو شیر دادهاند.
م غم و مهی حسر  ،با شری از ما ی گیفتم
یوز اوّل کییامسم ،ستیی ی تا آخیی گیییفتم
بی مشام اان ز م نك لطیه از ب ى حسرنى
سبقت از مشك و گالا و نافه و عنبی گیفتم

4

محب نمودن فرزند آدابی مانند اذان و اقاموا افوون نیوز در اوو
درباره زمیناسازی
ل
نوزاد هنگام توسد و نام نیک نهادن برای او آمده اس  .اموام رضوا فرمووده اسو :
 .1علی ابراهیمی اقلیدی؛ اصول فرزندداری؛ ص . 7۸
 .2محمد بن دهتوب کلینی؛ اصول کافی؛ ج  ،6ص .389
 .3ح ین بن محمدتتی نوری؛ م ودرک اسوسائل؛ ج  ،15ص .139
 .4اواد محدثی؛ عش برتر؛ ص .31

راهکارهای ایجاد محبت اهل بیت

در فرزندان
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1

«اوسین نیکی پدر با فرزند خود ،ادن اس کا او را با اسد خووبی نامگو اری کنود».
بیدقوی ن ب با ح ل و حرام بودن ی ای طفل ،او را دچار تاردکی روحی و اواهی
میکند؛ چنانکا امام ح ین در بیوان علو
شتاوت ددنی و دشمنی با اهلبی
عدم تأثیرا اری سخنانشان بر سشکردان عمرسهد در روز عاشورا فرمود« :شوکدهوای
2
شما از حرام انباشوا شده اس ».
ب) رهیافتهای محبتافزایی
 .1معرفتافزایی

محکدتردن و پاددارتردن عش و محبو هوا ،در نویجوا افوزادش مهرفو
میآدد .پدر و مادری کا ن ب
شناخ

با تربی

علی

ددنی فرزندان خود دیدیا دارند ،ابوودا بادود

و آااهی کودکان و نواوانان خود را ن ب

زدرا دوران کودکی و نواوانی ،فرص

بوا واوود

با اهلبیو

افوزادش دهنود؛

خوبی برای دانشافزادی اسو  .چنانکوا اموام

ُْ
ْ
ا ْ ُ ْ
ْ 3
ْ ْ
ى ٍءَق ِبلتنه:
ناَم ْننَشن ْ َ
فرموده اس « :و َِإنماَقلبََالحد ِثََكاألر ِضََالخ ِالي ِنَِمناَأل ِقني َِفيُ ِ

قلب نواوان نورو مانند زمین خاسی اس ؛ هر تخمی کوا در آن افشوانده شوود ،بوا
خوبی میپ درد» .بنابرادن واسددن با تواا با شراد مهنوی مواود ،بادد محبو
مراحل ساده و عاطفی در فرزندان ادجاد کنند و در مراحل بهدی بوا صوحب
زندای و اخ ق اهلبی

و ادجاد شناخ

را از
دربواره

بیشور ،آن را تهمیو دهنود توا محبو

ازئی از واود فرزند اردد.
ادن محب ل میتواند فرزند را با حتیت اس م هوداد کنود؛ چنانکوا رسوولخدا
میفرمادد« :فرزندانوان را با محب من و محب خاندان مون و محبو قورآن ،تربیو
کنید» 4.هر چا ادن شناخ بیشور در ذهن فرزندان پدددار شوود ،پیوروی فرزنودان از
هد بیشور خواهد شد؛ چنانکا رسولاکرم فرمووده اسو « :مهرفو و
اهلبی
شناخ آلمحمد ،برائ و نجات از دوزخ اس و محب آلمحمود ،اوواز عبوور از
 .1محمد بن دهتوب کلینی؛ اصول کافی؛ ج ،6ص .13
 .2محمدباقر مجل ی؛ بحاراتنوار؛ ج  ،45ص .8
 .3ح ن بن علی ابنشهبا حرانی؛ تحف اسهتول؛ ص .67
 .4قاضی نور هلال شوشوری؛ احتاق اسح ؛ ج  ،18ص .498
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

صراط اس و وتد ن ب با آلمحمد ،امان از ع اب اس »1.واسوددن بورای ادجواد
مهر امامان مهصوم در قلب فرزندان ،بادود بوا انودازه فهمشوان دربواره زنودای و
اخ ق امامان باودژه رفوارشان بوا کودکوان و نواوانوان صوحب کننود؛ چنانکوا
رسولخدا فرمود« :ما اروه پیامبران مأموردد بوا موردم بوا انودازۀ فهمشوان حورف
2
بزنید».
و ادنکا ادن محب  ،اار رساس
برای متال میتوان درباره اهمی محب اهلبی
َ
َ
َ
ُ
َ
ِّ
ُ َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
3
پیامبر اس  ،با فرزندان صحب کرد« :ق ْل ال أ ْسُل ُك ْم َال ْی ِه أ ْج ًرا ِإال ال َم َو َِّدأ ِفإي الق ْر َبإی:
بگو من از شما پاداشی نمیخواهد ،با از دوسوی با خانداند» .امام ح ن مجوبوی
با اشاره با ادن م ئلا فرموده اس « :هر کس عاش و دوسودار ما اهلبیو باشود ،در
روز قیام با شفاع ما وارد بهش خواهد شد .سواند با خدادی کا اوان مون در
دس اوس  ،عمل هیچ بندهای سودی با حواسش نخواهود داشو  ،مگور ادنکوا موا
4
اهلبی را بشناسد و ح ما را ادا کند».
آموز احاددز و سخنان ائما مهصوومین  ،هود فکور و ذهون کودکوان را رشود
میدهد و مانع از ورود افکار انحرافی میشود و هد زمینا ُعلتوا و ارتبواط فرزنود بوا
را فراهد میکند؛ چنانچا امام صوادق فرمووده اسو « :پویش از آنکوا
اهلبی
مرائا (صاحب افکار باطل بر شما پیشی بگیرند ،با داد دادن احاددوز بوا فرزنودان
خود مبادرت کنید» 5.امام علی نیز فرموده اس « :از دانوش موا بوا کودکوان خوود
چیزی بیاموزدد کا خداوند با واسطا آن ،سودشان بخشد و صاحبان افکوار باطول بوا
6
آرای خود بر آنان چیره نشوند».
 .2الگوسازی

فرزندان از حاتت و رفوار واسددن ،مربیان و دوسوان خود اسگوایری میکننود؛ از ادون
 .1سلیمان قندوزی؛ دنابیع اسمودة؛ ج  ،1ص .78
 .2محمد بن دهتوب کلینی؛ اصول کافی؛ ج  ،2ص .139
 .3شوری.23 :
 .4ح ن ددلمی؛ ارشاد استلوب؛ ج  ،2ص .254
 .5محمدتتی فل فی؛ حددز تربی ؛ ج ،1ص.130
 .6محمد محمدی ریشهری؛ میزان اسحکمة؛ ج ،14ص . 7107

روس

راهکارهای ایجاد محبت اهل بیت

در فرزندان

ُ

ُ

ْ

فرموده اس « :أك ِر ُمواَا ْوَلدك ْ َوَا ْح ِك ُْواَآداب ُُ ْ َُیغفرلك  1:فرزنود

کا پیامبر اس م

خووود را ارامووی بداردوود و او را خوووب تربی و
رسولخدا

ْ

کنیوود تووا آمرزدووده شووودد» .روزی

هنگام نماز سوجدهای از سوجدههوای نمواز را بوا صوورت ناموهوارفی

طوتنی نمود ،با آنکا ادشان در حال نماز رعاد

ضهیفتردن نمازازاران را مینموود

و نماز را خیلی طوتنی نمیکرد .بهد از نماز اصحاب از حضرت عل
سجده را پرسیدند ،حضرت فرمود« :در آن سجده ح نین

احورام با فرزندان سبب میشود آنها از نحوه برخورد واسددن ن ب
داد کردن نام ائما
برخاسون و دس

طوتنی شدن

بور پشو

شده و مشغول بازی بودند و من نخواسود خاطر آنها را مکدر کند».

می د ائما
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مون سووار

2

با اهلبی

،

با تکردد و احورام ،س م و صلوات فرسوادن هموراه اسودشوان،
بر سر نهادن و احورام با نام امام زموان

 ،اشون اورفون در روز

و یمگین بودن در روز شوهادتشوان ،اسگوو بگیرنود .اسبووا کودکوان و

نواوانان از دوسوان خود نیز اسگوایری میکنند .بنابرادن واسددن بادد دقو
فرزندشان با دوسوان اهلبی

دوس

باشند .امام علی

میخواهد بداند کا آدا عاش حتیتی ما اهلبی
کند .اار در دسش محب

دوسوان ما ه

اس

کننود کوا

فرموده اس « :هر کوس

دا نا ،با قلوب خوودش راوو

 ،پس او دشمن ما نی

؛ دوسو

ماسو ،

وسی اار دکی از دوسووان موا را در دسوش دشومن مویدارد ،او دوسوودار حتیتوی موا
نی

».

3

 .3خاطرهنگاری

واسددن میتوانند در روزهای شادی اهلبی

بوا هددواای کوچوک ،پخوون کیوک

خانگی دا ی ای مورد ع قا بچاها و دک برناما ودژه در پارک دا شهربازی و درس
کردن کاردسوی ،اشن کوچکی بگیرند و با آنها بگودند ادون هموا خوشوحاسی ،بوا
خاطر توسد دکی از ان انهای ب یار خوب ادن دنیاسو  .بوددن ترتیوب شخصوی
 .1همان ،ج  ،1ص .103
 .2محمدباقر مجل ی؛ بحاراتنوار؛ ج  ،43ص .3۰۰
 .3همان ،ج  ،27ص .53

و
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و مراسود و مجواسسشوان در ذهون کودکوان ،خواطره

زندای و خاطره اهلبیو

خوشی بر اای میا ارد .عیدی دادن ،ارفون اشن تکلیف ،اعطای مودال و اهودای
اوووادز و تشووود هووا در روز توسوود مهصووومین
رسولخدا

فرموده اس « :هددا ،محب

با خاندان عصم

و طهارت

نیووز میتوانوود تأثیرا و ار باشوود.

میآورد»؛ 1پس اار ادون هددوا در ارتبواط

باشد ،طبیهی اس

آنان را در پی خواهود

کا محب

داش .
شرک

دادن فرزند در اردوهای زدارتی و برناماهای خوداوو

نواوانوان کوا کوار

اروهی انجام میدهند؛ مانند فهاسی هادی کا در نیما شهبان و برازاری اشن دارنود
دا تشکیل هیأت و راه انداخون دسوا عزاداری دا آراسوون م وجد ،ح وینیا و تکیوا و
برناماهای اد ووگاههوای صولواتی آب ،شورب
زمیناساز واب وگی با اهلبی

و  ...ب ویار خواطرهسواز ،او اب و

اس .

 .4حضور در اماکن زیارتی

بردن فرزندان با زدارت قبور مطهر اهلبی

و برقراری رابطا عاطفی با ادشوان ،از

املا راهکارهای خاطرهسازی اس  .برای متال میتوان در سفر مشوهد بوا فرزنودان
اف

کا امام رضا

آنها را میبیند و با حرفهادشان او

مویدهود .پوس آنهوا

میتوانند با امام درد دل کنند ،هموا حورفهادشوان را بوا حضورت بزننود و در دوک
نتاشی ،زدارت را با تصودر بکشند .واسددن میتوانند از خاطرات و صحب هوا و درد
دلهای خودشان با ائما

و حاا های برآورده شده و برآورده نشدهشوان بگودنود
را داد بگیرند .بهور اس

واسددن ااازه دهنود کوا

تا بچاها نحوه ارتباط با اهلبی

فرزندان با دوسوانشان از طرد مدرسا با زدارت بروند و ت

کنند کوا فرزنودان از

ی ای تبرکی حرم نیز اسوفاده کنند تا ادن سفر زدارتی برادشان خاطرهساز شود.
 .5داستان و شعرخوانی

از ددگر راههای ادجاد محب

اهلبی

در فرزنودان ،اسووفاده از ابوزار مناسوب در

دوران کودکی و نواوانی اس ؛ چنانکا امام علی
 .1همان ،ج  ،74ص .94

با امام ح ن مجوبی

فرموود:

راهکارهای ایجاد محبت اهل بیت

«فرزندم! قبل از ادنکا دل نرم تو سخ
اقدام کردم» 1.بنابرادن واسددن بادد تربی

شود و فکرت مشغول شود ،من با تربی

توو

ددنی فرزندشان را از کوودکی آیواز نمادنود؛

برای متوال بورای کوودک خوود قصواهوادی از مهربوانی ائموا
تصودرسازیهای خیالانگیز تهردف کنند تا بچاها با ائما
ک م اهلبی

در فرزندان
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از کووابهوادی بوا

انس بگیرنود و شویردنی

و عم حکم های آنان را دردابند تا از طرد سخنانشوان ،شویفوا
2

شخصی شان شوند .امام رضا

فرموده اس « :اار مردم خووبیهوای حورفهوا و
3

تهاسید ما را بشناسند ،از ما پیروی میکنند».
شهر نیز با خاطر آهن موزونی کا دارد ،یاسباا بیشور در ذهن کودکان مویمانود و بوا
خاطر قابلیوی کا در حمل بار مهنادی دارد ،میتواند مطاسب زدادی را بوا آنوان منوتول
حوب فرزنودان بوا
کند .اسوفاده از قاسوبهوای شوهر کودکانوا مویتوانود در تشوددد
ل
و بات بوردن اط عوات آنهوا در وادی وتدو کموک کنود .بورای متوال
اهلبی
ً
يدا» را با آنها بیاموزنود کوا بوا روادو
بَعَلىَ،مَاتََشَ َُِ َ
لىَح ِّ َ
میتوانند شهر «مَنَمَاتََعَ ُ َ
آلَ ُمح ام ٍندَمناتََش ِنُيدا 4:هور کوس بوا
پیامبر اشاره دارد کا فرمود« :م ْنََماتََعلىََ ُح ِبََ ِ َ
محب آلمحمد از دنیا برود ،شهید مرده اس ».
برخی از بهوردن کوابهای مفید برای داسوان و شهرخوانی برای کودکان و نواوانوان
را دوسوو دارم»« ،دادرةاسمهووارف سووبک زنوودای
عبارتنوود از« :موون اهوولبیوو
» و «پیامبر و قصاهادش» توأسیف ی مرضوا حیودری ابهوری؛ «هفو
اهلبی
حکاد از بچاها و حضرت علوی » اثور مصوطفی رحماندوسو ؛ «چوا شمشویر
» اثور مح ون نهمواء و
زدبادی» اثر مجید م محمدی؛ «قصاهای شیردن اهلبیو
«فاطما و فاطما » اثر سید محمد مهاارانی.
متارنسازی با زدبادیها نیز شیوهای اس کا امامان مهصوم هد با کار مویبردنود؛
برای متال برای مهرفی امام زمان در روادات مخولف ،تهابیر زدبوادی بوا کوار رفووا
 .1محمد بن ح ین شردف اسرضی؛ نهج اسب یا؛ ناما.31
 .2اواد محدثی؛ عش برتر؛ ص .71
 .3محمد بن دهتوب کلینی؛ اصول کافی؛ ج  ،1ص .193
 .4محمدباقر مجل ی؛ بحاراتنوار؛ ج ،23ص .232
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ْ

ْ

ناو ُ
اس ؛ از املا رسوولخدا فرمووده اسو « :الم ُْند َُّ ََ ُ
نِ 1:مهودی،
وسَا ْهن ِ َالج َّْ َِ
ِ
طاووو بهشویان اس » .از آنجا کا کودکان بوا مح وسوات بهوور مویتواننود ارتبواط
با ادناونا زدبادیها در ذهن آنوان بیشوور نفووذ
برقرار کنند ،متارنسازی اهلبی
میکند و اسوترار میدابد.
نتیجهگیری

دکی از وظوادف واسوددن ن وب بوا فرزنودان ،تربیو ددنوی آنوان و ادجواد محبو
در قلب فرزندان اس  .برای ادجاد چنین محبوی ،بادد زمیناسازی کورد و
اهلبی
با انوخاب هم ر شاد وا ،با چنین م ئلاای اهومام داش ؛ زدرا بیشوک روحیوات و
ودژایهای ُخلتی واسددن در فرزند تأثیرا ار اس  .در انوخاب هم ر بادد بوا م وئلا
را
تربی ددنی فرزندان تواا شود کا آدا چنین هم ری میتواند محب اهلبی
در فرزند ادجاد کند؟ تواا مادر در دوران بارداری و نوزادی با فرزند نیوز از اهمیو
در ذهون فرزنود،
ب یاری برخوردار اس  .ادجواد شوناخ و مهرفو اهولبیو
 ،اسگوسازی و داسواناودی و شهرخوانی از اهلبیو
خاطرهسازی با اهلبی
در کودکوان و نواوانوان
برای فرزند نیز راهکارهادی برای ادجاد محب اهلبیو
اس  .دعوای واسوددن بورای فرزنودان نیوز از تأثیراو ارتردن عوامول ادجواد محبو
در قلب فرزندان اس ؛ دعاهادی کا قرآن کوردد نیوز بوا آن اشواره کورده
اهلبی
َ َِّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِّ َِّ َ ُ َِّ ً ُ ْ َ ً َ َ 2
اس َ« :بنا واجعلنا مس ِلمی ِن لو و ِمن َ َِی ِتنا أمة مس ِلمة لو :پرورداارا! ما را ت ولید خوود
قرار ده و از ن ل ما اموی کا ت لید تو باشند ،قرار ده».
تکره بی تق ا و انش ی طینقت کافیی است
یاهیو گی صس هنی ای  ،ت کل بانسش

3
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