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 جوان و جوانی

 ایجاد انگیزه :

آوردگاه جوانان رشـید و  علی اکبر، جوانی رشید، با بصیرت، آگاه و با خلق و خوي نبوي است. اصوالً کربال
البنین به ویژه حضرت ابوالفضـل(ع) جوانـان و نمونه است؛ جوانانی مانند عبداهللا فرزند مسلم بن عقیل، پسران ام

و حضرت علی اکبر، بخش قابل توجهی از سـپاه  زاده رشید، حضرت قاسم وانانی از اصحاب و سرانجام دو شهنوج
 دادند.امام حسین(ع) را جوانان و نوجوانان تشکیل می

 نقش جوانان در جامعه

امروز دشمن روي جوانان جامعه ما دست گذاشته است. جبهه و جنگ را جوانان اداره کردنـد و در نقطـه 
اي برپا کرد، از جوانان بهره برد. مثال این ماجرا، همین منافقاتی هستند کـه در آغـاز مقابل، دشمن هم هر فتنه

 جوانی جذب سازمان مجاهدین خلق شده و به انحراف کشیده شدند.

 دشمن، جوانان باعث پیشرفت بودند هم در جبهه دوست و هم در جبهه

 متن و محتوا

 جوانی، خوب یا بد؟

گوید: جوانی دوران اسیري و امیري است، دوران بیماري تعبیري زیبا درباره جوانی دارد. ایشان می آقایی،
 وبیداري است، دوران عسر و یسر و نعمت و نقمت است. 

شود جوانی، دوران هر دو طرف باشد؟ اگـر جـوان خـودبین شـد  عجب! این واژها که متضادند؛ چگونه می
اش شود. اما اگر خدابین شـد، جـوانیدوران اسیري و بیماري و عسر و نقمت می اشخدا را فراموش کرد، جوانی

بند و دوران امیري و بیداري و یسر و نعمت است. جوانی که بهترین روزهاي زندگی اش ر ادر اعتیاد و فساد و بی
گذراند، ایـن س میکند، این نقمت است اما جوانی که این دوران را در راه بندگی خدا و اصالح نفباري صرف می

 دوران برایش نعمت است.



 علی(ع) فرمود:

 ).7532: غررالحکم، ح1(1؛»شیئان ال یعرف محلهما إال من فقدهما: الشباب و العافیۀ«

داند کـه آن دو را از دسـت داده اسـت: یکـی جـوانی اسـت و دو چیز است که فقط کسی قدرشان را می
 دیگري تندرستی.

ها و... بزنید و آن کسانی که عافیت را از دست به مراکز شیمی درمانی، مراکز دیالیزم، بیمارستان سرياگر 
توانند بگویند که عافیت یعنـی چـه. کسـی کـه دوران جـوانی را پشـت سـر گذاشـته یـا اند ببینید، آنها میداده

گـردد و ی کـه دیگـر هرگـز بـر نمـیداند؛ اما چه فایده؟ جـواناش را از دست داده است، قدر آن را میتندرستی
 تندرستی فقط گاهی برگشت پذیر است.

 پنج توصیه براي استفاده از جوانی

 کنترل احساسات و غرایز -1

، توصیه به کنترل احساسات و غرایـز اسـت. جـوان کـانون وري از دوران جوانینخستین توصیه براي بهره
ها مانند سیل ویرانگر جاري هستند. اگـر سـد عقـل و این غریزه، شهوت، غضب، خودبینی، آرزو و ... است و همه

 کند.دین بر سر راه این سیل زده نشود، همه چیز را نابود می

 رستگاري در گرو حاکمیت عقل

 ).3285: غررالحکم، ح1(1؛»من غلب عقله هواه أفلح«علی (ع) فرمود: 

 کسی که عقلش بر هواي نفسش غلبه کند، رستگار است.

 علی(ع) فرمود: در حدیث دیگري

 ).3286: غررالحکم، 1(1؛»من غلب هواه علی عقله ظهرت علیه الفضائح«

 کسی که هواي نفسش بر عقلش غلبه کند، رسواست.

مفتضح (رسوا). آن که حاکمیت بر شهوت وهـواي نفـس را بـه  -2مفلح (رستگار)،  -1اند: مردم دو دسته
دهـد مفتضـح اسـت. جـوانی کـه عقل را به هواي نفس مـیکه حاکمیت بر سپارد مفلح است و آنعقل خود می



هاي اینترنتـی، اي و سایتهاي ماهوارهاي با این شبکهشهوتش را کنترل کند جوان واقعی است. در چنین جامعه
 ها و... واقعاً کنترل هواي نفس سخت است. عدم رعایت حجاب از سوي برخی خانم

 رساند؟م فرشتگان میدانی چه چیزي تو را به مقااما جوان! می

 جوان، فرشته زمینی

 فرماید:خداوند در حدیث قدسی می

، ص 1: مجموعـه ورام، ج2(2؛»أیها الشباب المتبذل شبابه لی التارك شهواته أنت عندي کبعض مالئکتی«
37.( 

 اي! تو در پیش من مانند یکی از فرشتگانم هستی.اي جوانی که شهوتت را کنار نهاده

فتی؛ دنبال رابطه نگذاشتی به معصیت خود ارضایی بی خاطر خدا شهوت را کنار گذاشتی؛ توي جوان که به
 هایی!خیابانی نرفتی؛ شرایط ازدواج برایت فراهم نبود اما به دنبال گناه نرفتی... تو مثل فرشته

 نتیجه بی حجابی

واکنشـی نشـان نمـی شوند و شما هیچچادر میمادرانی که خودتان چادري هستید! چرا دخترهایتان بی 
 دهید؟

 شود مردان هرزه متعرضش نشوند.حجاب زن باعث می

اي آمریکایی و غیر مسلمان است که کتاب بسیار جالبی به نام/ امر به معروف و نهی مایکل کوك، نویسنده
گیزهح اسالمی کتاب بنویسد. وي درباره انالاز منکر دارد. جاي تعجب است که یک غیر مسلمان درباره یک اصط

ور گوید: روزي در ایستگاه قطار شیکاگو دیدم جوانی به سوي دختـري جـوان حملـهاش از نوشتن این کتاب می
کردنـد و رد مـیواکنش نشان نداد. همـه نگـاه مـی کس. در این حال هیچشد و با تهدید چاقو به او تعرض کرد

هیچ تعریـف و راه کـاري بـراي پیشـگیري از شدند. با دیدن این صحنه، به ذهنم رسید که آیا در ادیان مختلف، 
یا تک تک آچنین جنایتی نیست؟ آیا گفته نشده که در چنین وضعیتی، حاضران باید چه واکنشی نشان دهند؟ 

 افراد باید بگویند به من ربطی ندارد و بگذرند؟



منکر گفتـه شـده گوید: رفتم و گشتم؛ دیدم در قرآن مسلمانان از امربه معروف و نهی از مایکل کوك می
 است.

اي در این موضوع کرده است و کلمات و فتاواي علماي فرق گونـاگون این نویسنده تحقیق بسیار گسترده
هاي علماي شیعه را. این کتاب به فارسی نیز ترجمه شـده و انتشـارات آسـتان اسالمی را دیده است؛ حتی گفته

 قدس آن را چاپ و منتشر کرده است.

ي همراه دخترش به مکه آمده بود. دختر، حجاب درسـت و حسـابی نداشـت. ناگهـان در صدر اسالم، مرد
 اي انداخت و دختر را با خود برد.شخصی به این مرد حمله کرد و او را به گوشه

مرد که براي کار تجاري به مکه آمده بود و حاال دخترش را ربوده بودند، فریـاد زد: کمـک! کمـک! در آن 
اي با هم بسته بودند که اگر به مظلومی تعرض شد از او دفاع کننـد. نـام مکه، پیمان ویژهزمان، تعدادي از مردم 

کرد که در این پیمـان شـرکت داشـت. خالصـه، همواره افتخار میاین پیمان حلف الفضول بود. پیامبر خدا(ص) 
 جوانان ریختند و دختر را از چنگ آن ظالم نجات دادند.

شود چنین اتفاقی در جامعه رخ دهد؟ و اگر آن پیمان نبود، چه ث میپرسش من این است: چه چیزي باع
 آمد؟بر سر آن دختر می

 هاست که گاهی جنگ به پا کرده.این نتیجه طوفان غرایز و شهوت

 جنگ و درگیري بر اثر طغیان شهوت رانی

ران، از پشـت و شهوت ادبعامر وارد بازار مدینه شده بود. جوان بیپیامبر(ص)، زنی از قبیله بنیدر زمان 
تیغی به لباس او کشید و وقتی آن زن خواست برخیزد، بدنش نماین شد. جوانان آن بازار یهودي بودنـد تـا ایـن 

 منظره را دیدند شروع کردند به خنده و تمسخر.

ها نیـز جـوان ران حمله کرد و او را کشت. یهوديدر این میان جوانی مسلمان به آن جوان یهودي شهوت
مسلمان را کشتند. بر اثر همین ماجرا، مسلمانان و یهودیان به جان هم افتادند و کلی درگیري و دعوا پیش آمد. 

 رانی.ها چه بود؟ شهوتریشه همه این

 فرماید:سوره مریم می 59قرآن کریم در آیه 

 (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات)؛



 اي روي کار آمدند که نماز را تباه کردند، و از شهوات پیروي نمودند.ایستهاما پس از آنان، فرزندان ناش

 رانی و دیگري تباه کردن نماز.کشاند: یکی شهوتدو چیز جامعه را به گمراهی می

گیرد و در پیشگاه خدا سـربه تر است. که او وضو میخواند کنترل غرایزش قويباالخره جوانی که نماز می
فرمایـد: نمـاز را تبـاه و از دیریتی نیز در زندگی خود دارد. به همین دلیل است که قرآن مـیگذارد، مسجده می

 شوند.گاه به گمراهی کشیده میکنند، آنشهوات پیروي می

 ثواب کنترل غرایز جنسی

جوانان و نوجوانان عزیز! کنترل غرایز و احساسات و شهوات سخت است، اما خیلـی ثـواب دارد. در برخـی 
اهللا(ص): ما من شاب یدع اهللا قال رسول: «1(1آمده است که چنین کسی، ثواب هفتاد و دو صدیق را دارد. روایات

مجموعـه ورام، »( الدنیا و لهوها، و أهرم شبابه فی طاعۀاهللا، إال طاعۀاهللا، إال أعطاه اهللا أجراثنین و سبعین صـدیقا
یاسین را صدیق نامیـده اسـت. بعضـی از روایـات ل آدانید صدیق یعنی چه؟ قرآن کریم، مؤمن می ).37، ص1ج

کنند، برتري آنان بر مـردم هماننـد برتـري پیـامبران هایی که خودشان را کنترل میحاکی از آن است که جوان
 است.

 واقعا حیف نیست که جوان، فضیلت و مقام فرشتگان و صدیقین و پیامبران را از دست دهد؟!

 راه کنترل شهوت

هاي محـرك هرانی فراهم شود. نگاه نکنید، پاي صحنن است که نگذارید زمینه شهوتراه کنترل شهوت ای
 ننشینید، به شهوت حرام فکر نکنید؛ وقتتان را پر کنید و نگذارید زمینه طغیان شهوت پدید آید.

 تربیت مذهبی فرزندان -2

خدا(ص) بـه تعـدادي کـودك دومین توصیه براي استفاده از جوانی، تربیت مذهبی فرزندان است. پیامبر 
 نگاه کرد و فرمود:

 ؛واي بر فرزندان آخرالزمان از دست پدرانشان!یکی گفت: »ویل ألوالد آخر الزمان من آبائهم«

 اهللا! از دست پدران مشرکشان؟؛یا رسول»اهللا من آبائهم المشرکینیا رسول«

 حضرت فرمود: نه،



أنَّه نظر إلی بعض األطفال فقال ویل ألوالد آخـر الزمـان  رُوِيَ عن النبی(ص): «1(1؛»من آبائهم المؤمنین«
اهللا من آبائهم المشرکین فقال ال من آبائهم المؤمنین ال یعلمونهم شیئاً من الفرائض وإذا من آبائهم فقیل یا رسول

بـار، جـامع االخ»(تعلموا أوالدهم منعوهم و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا فأنا منهم بـريءٌ و هـم منـی بـراء
 ).106ص

 آموزند.منشان که دین را به آنها نمیازدست پدران مؤ

هاي فرزندش حساس است، اصالً بـرایش اهمیـت نـدارد کـه قدر که به نمرهواقعاً هم همین طور است. آن
 نماز صبح خواب بماند یا نه! نماز ظهر به مسجد برود یا نه! این خیلی خطرناك است.

 عبادت در جوانی

 جوانی که رشدش در عبادت باشد. »ما من شابٍ ینشأ فی عبادة اهللا«فرمود:پیامبر(ص) 

اهللا(ص): ما من شباب ینشأ فـی عبـادة اهللا حتـی قال رسول: «2(2؛»أعطاه اهللا أجرتسعۀ و تسعین صدیقا«
 ).171مشکاة االنوار، ص»(یموت علی ذلک إال أعطاه اهللا أجر تسمعۀ و تشعین صدیقا

 کند.را به او اعطا میصدیق  99خداوند پاداش 

کنـد، جوانی که عبادت مـی ؛»فضل الشاب العابد الذي یعبد فی صباه«در روایتی دیگر پیامبر(ص) فرمود: 
اهللا(ص): فضل قال رسول: «1(1؛»کفضل المرسلین علی سایر الناس«اش بر پیرمردها،خواند، برترينماز و قرآن می

الـذي یعبـد بعـد مـا کبـرت سـنه کفضـل المرسـلین علـی سـایر  الشاب العابد الذي یعبد فی صباه علی الشیخ
 مانند برتري پیامبران بر مردمان دیگر است.).2050نهج الفصاح، ح»(الناس

 جوان! بیمار نشو؛ بیدار باش. اسر هوا نشو؛ امیر باش. علی(ع) فرمود:

 )819: غررالحکم، ح2(2»کم من عقل أسیر عند هوي أمیر«

 کند، اسیر شده است.هواي نفسی که فرماندهی می چه بسا عقلی که تحت فرمان

دانید حکمت یعنی چه؟ یعنـی قـدرت یآموزد. مکسی که در جوانی عبادت کند، خداوند به او حکمت می
تشخیص و فهم؛ همانی که خداوند به داوود و لقمان داد. حکمت، خیلی با ارزش است. در زیارت جامعه، به ائمه 

 اند.هستید. حکمت همانی است که پیامبران براي آموزشش به مردم آمدهگوییم: شما معدن حکمت می



 3هو الذي بعث فی األمیین رسوالً منهم یتلو علیهم آیاته ویز کیهم و یعلمهم الکتاب والحکمۀ)(

وکسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت کـه آیـاتش را بـر .   )2جمعه،: 3(
 آموزد.کند و به آنان متاب (قرآن) و حکمت میند و آنها را تزکیه میخواآنها می

اهللا(ص): مـن قال رسـول: «1(1؛»من أحسن عبادةاهللا فی لقاه اهللا الحکمۀ عند شیبته« : پیامبر(ص) فرمود
آتینـاه حکمـا و أحسن عبادةاهللا فی شیبته القاه اهللا الحکمۀ عند شیبته قال اهللا تعالی و لمّا بلغ أشـدَّه و اسـتوي 

 ).296اعالم الدین، ص»(علماً قم قال تعالی و کذلک نجزي المحسنین

 دهد.کسی که در جوانی خداوند را به خوبی عبادت کند، خدا در پیري به او حکمت و قدرت فهم می

هاي سنگین خارج فقـه و اصـول را اداره توانند درسسالگی هنوز می 90اگر  برخی مراجع تقلید در سن 
اند. باید دیدجوانی خود را چگونه گذرانـدهکنند و حافظه قوي دارند، آنها یک شبه این قدرت را به دست نیاورده

 اند.

 اثر تربیت دینی بر هشام بن حکم

هاي انحرافی در دوران بنی عباس بود. روزي دایی هشام بن حکم، جزو پیروان جهمیه بود. جهمیه، از فرقه
را نزد امام صادق(ع) ببرم. البته دایی هشام پیش از آن به خدمت امام صادق(ع) آمده و  هشام، به او گفت: بیا تو

 .گفت بود: آقا! هشام منکر امامت شماست و اعتقادات انحرافی دارد

هشام به محضر امام صادق(ع) آمد و این رفت و آمد تا به سه جلسه ادامه یافت. در جلسه اول چند سوال 
هشام در سومین جلسه مستبصر شد و  مند شد و چند بار دیگر هم آمد.. هشام عالقهپرسید و حضرت جواب داد

اعتقادات باطلش را کنا گذاشت. او تا جایی پیشرفت کرد که در مجلسی، هارون الرشید به جعفـر برمکـی گفـت: 
قـدرت بحـث گویند که در مسائل اعتقادي از خواهد متکلمین با هم بحث کنند. متکلمین به کسانی میدلم می

خواهد متکلمـین بـا هـم بحـث هارون گفت: دلم می گویند.باالیی برخوردارند. علم اعتقادات را نیز علم کالم می
کنند که آیا علی بن ابی طالب علی(ع) بر خلفاي سه گانه برتري دارد یا آنها برتر از علی(ع) هستند؟ تو متکلمان 

 شنوم. مباحثه آنان را مینشینم و را دعوت کن. من هم در پشت پرده می

هاي مختلف اسالمی را دعوت کرد. هشام بن حکـم را نیـز جعفر برمکی، وزیر هارون الرشید، بزرگان فرقه
دعوت کرد. در آن مجلس، هشام آن قدر زیبا بحث کرد و برتري امیرمؤمنان علی(ع) بر خلفاي سه گانه را چنان 



خـورد. فهمیـدم هـارون گوید: ناگهان دیدم پرده تکان مـیودش میاز قرآن و روایات نبوي به اثبات رساند که خ
 الرشید در پشت پرده است. هشام بی درنگ مجلس را ترك کرده، بر اسبش نشست و رفت.

تـر از هـزار شمشـیر اسـت. او را وقتی هارون از پشت پرده بیرون آمد، گفت: زبان این آدم برایم خطرناك
ن حکومتی را فرستاد تا هشام را دستگیر کنند. اما هشام گریخته بـود و آنهـا سپس مأمورا ام کنید.دبگیرید و اع

 نتوانستند دستگیرش کنند.

نشاند. او مناظرات کالمی فراوانی با ابوشاکر و رؤساي امام صادق(ع) همیشه هشام را صدر مجلس خود می
 مذاهب اسالمی دارد.

 اثر تربیت دینی بر پسر یزید

مشهور است. او در خانـدانی  ه اسم معاویه داشت که در تاریخ به نام معاویه صغیریزید بن معاویه، پسري ب
رشد کرد که همه افراد خانواده، فاسق و ظالم بودند. وقتی پدرش یزید به درك واصل شد، او را خلیفه نامیدند و 

شام جمع شـوند.  بر تخت نشاندند. معاویه صغیر تنها چهل روز حکومت کرد. روزي دستور داد همگان در مسجد
اي مردم! جدم  او در شهري که کانون اصلی تبلیغات ضد امیرمؤمنان و اهل بیت(ع) بود، بر منبر نشست و گفت:

و کشـتن  معاویه بن ابی سفیان اشتباه کرد و خالفت حق علی بن ابیطالب (ع) بود. پدرم یزید نیـز اشـتباه کـرد
مادر معاویه صغیر که در مجلس حضور داشـت  ه بود و...حسین(ع) اشتباه بود، شکستن حرمت اهل بیتش اشتبا

آمدي تا امروز دودمان ما را این گونـه بـه بـاد از پاي منبر بلند شد و گفت: کاش سقط شده بودي و به دنیا نمی
:بحـاراالنوار، 1(1شـدم.گویی بود و من پسر یزید نمـیمعاویه صغیر گفت: مادر! کاش همین طور که تو می ندهی.

 ).299، ص 2؛ مجموعه ورام، ج118ص، 46ج

سپس از منبر پایین آمد و در همان شب از دنیا رفت. علت مرگش در تاریخ ثبت نشده ولی احتمـال داده
 مسمومش کردند و کشتند. اند

شد. چند خواند، خلیفه بعدي مینماز او را مروان خبیث خواند. در آن زمان هرکس بر بدن خلیفه نماز می
جنازه معاویه صغیر نماز بخوانند اما مروان بن حکم همه را کنار زد و خـودش جلـو ایسـتاد. بـدین نفر آمدند بر 

 ترتیب حکومت از آل معاویه به آل مروان رسید.



آقاي فلسفی یک کتاب دو جلدي به نام جوان دارد که. در این کتاب، پس از نقل داستان معاویه صغیر می
او  ،دیدند در کودکی معلمی داشته است که دوستدار اهل بیت(ع) بـود نویسد: پس از مرگ وي تحقیق کردند و

 فرزند یزید را این گونه تربیت کرد.

 حضور پر رنگ جوانان در آغاز اسالم

پذیرفتند جوان بودند. ابوسـفیان همـین در آغاز پیدایش اسالم، بیشتر افرادي که دعوت پیامبر(ص) را می
؛ 228، ص 2: تفسـیر القمـی، ج1(1؛جوانان مـا را تبـاه کـرده اسـت.»بابناأفسد ش«مسئله را ایراد گرفت و گفت:

 ).442، ص 4؛ تفسیر نورالثقلین، ج182، ص18بحاراالنوار، ج 

ابان بن سعید نوجوانی کم سن و سال بود که دو تا از برادرهایش در جنگ با مسلمانان کشته شده بودند. 
خانه را به عهده داشت. او روزي نزد راهبـی مسـیحی رفتـه بت نیپدرش نیز از مشرکان سر سخت بود. ابان، نگهبا

هایی دارد؟ ابان چند نشانه پیامبر(ص) را گفت. راهب گفت: او پیامبر آخرالزمان است؛ بود. راهب گفت: چه نشانه
ابان بن سـعید بـا وجـود ایـن کـه پـدرش مشـرك بـود و برادرهـایش در جنـگ بـا   بشتاب و به او ایمان بیاور.

داري بحرین را سلمان شد. بعدها پیامبر(ص) استاناهللا(ص) آمد و مص) کشته شده بودند، به محضر رسولپیامبر(
ابان یکی از کسانی بود که در جریان سقیفه، از امیرمؤمنان علـی (ع)  ).5،ص1: پیغمبر و یاران، ج2(2به او سپرد.

 انی است.دفاع کرد و در مقابل غاصبان خالفت ایستاد. این، اثر تربیت در جو

 تفریح سالم -3

وري از جوانی، داشتن تفریح سالم است. جوان باید تفریح داشته باشد. البته غیـر سومین توصیه براي بهره
اعتیاد به مواد مخدر، تمسخر دیگران، گشت زدن در  آیاجوان هم نیازمند تفریح است؛ اما جوان بیشتر نیاز دارد. 

ها تفریح است؟ نـه، تفـریح سـالم هاي نادرست دادن، آیا اینکوچه و خیابان و دنبال جنس مخالف بودن، پیامک
 نیست.

ها در اینترنـت گشـتن و از ایـن جوان باید مسافرت برود، ورزش کندو تفریح سالم داشته باشد؛ اما ساعت
چیزها را براي ارتباطات ایت رفتن چه فایده دارد، جز ضعف چشم و اضطراب و مشکل روانی؟ این سایت به آن س

اند که وسیله ارتباط نادرست تو باشد. ایـن ابزارهـاي پیشـرفته و اند. موبایل را به تو ندادهسالم و پژوهش ساخته
 هوشمند باید وسیله رشد باشند نه طعمه انحراف.

 یافتن دوست خوب -4



ثالث هـن المحرقـات «چهارمین توصیه براي استفاده از جوانی، یافتن دوست خوب است. علی(ع) فرمود: 
؛ نیازمندي  پس از توانگري. حق هم همین اسـت. »فقر بعد غنی. «1برد: ؛ سه چیز مردم را از بین می»الموبقات

. هـم بـراي خـودش و هـم بـراي واقعاً سخت است که کسی پولدار باشد و بعد ورشکست شود و به زندان بیفتـد
 اش کشنده است.خانواده

 ؛ ذلت بعد از عزت. این هم کشنده است که یک شخص، خوار و ذلیل شود. »و ذل بعد عز. «2

هایی کـه قـرآن : از دست دادن دوستان. رفیق خیلی خوب است؛ اما نه از آن رفیق1(1؛»و فقد األحبۀ. «3
)اي کـاش بـا فالنـی 28: فرقـان،2(2ا ویلتی لیتنی لم أتخذ فالنا خلـیالً)؛گویند:(یفرماید: برخی در قیامت میمی

 شدم!دوست نمی

در برخی روایات، تا سی حق براي دوست بر گردن دوست شـمرده شـده. ایـن کـه دوسـت آن چـه بـراي خـود 
 پسندد براي دوستش نیز بپسندد، بدبینی ایجاد نکند، دوستی عامل انحراف نشودو...می

 

 هاي درستن عادت. فرا گرفت5

پنجمین توصیه این است که در جوانی عادات صحیح را فرا بگیرید تا اگر بعدها نتوانستید عـادات خـود را 
 هایتان عادات خوبی باشد.ترك کنید، عادت

ها و رفتارها عادت کند. عادت اجتناب ناپذیر جوانی دوران عادت است؛ یعنی جوان باید به بعضی از اخالق
 است که عادت را به سمت اخالق پسندیده سوق دهیم. است بهتر آن

 گریز و روضه :

ها بر دل امام حسین مصیب حضرت علی اکبر بود. یک ضـریح کوچـک پـایین پـاي ترین داغیکی از سخت
ضریح سیدالشهدا است که متعلق به علی اکبر است. حضرت علـی اکبـر سـرش را پـایین پـاي پـدر بزرگـوارش 

 جا هم ادب و احترام کرده است.گذاشته است؛ یعنی آن 

سرهاي شهدا را وقتی به شام آوردند و جلوي یزید گذاشتند. یزید شروع کرد یکی یکی پرسید این سر چـه 
کردند. یزید دید  یک سر خیلی زیبا و نورانی اسـت. پرسـید: ایـن سـر چـه کسی هست؟ سربازها هم معرفی می



گویند: آن ملعون خبیث هم منقلب شـد، رت علی اکبر است. میکسی است؟ گفتند: این سر فرزند اباعبداهللا حض
 گفت: داغ این جوان براي از بین بردن این پدر کافی بود.

اند اما واقعاً خدا داغ جوان نصیب و قسمت کسی نکند. خیلی از این پدرهاي شهید عزیزشان را از دست داده
اي که علی اکبـر صـدا زد: بابـا ل اباعبداهللا کرد، آن لحظهاند. امام چه با دجان دادن عزیزشان را از نزدیک ندیده

اهللا سـیراب جان خداحافظ دیگر من هم رفتم. باباجان! دیگر غصه من را نخور هم اکنـون از دسـت جـدم رسـول
شدم. آقا سراسیمه کنار بدن قطعه قطعه علی آمد. هر چه کرد دلش آرام نشد. یک وقت دیدنـد آقـا خـم شـد و 

جان رفتی و راحت شـدي هاشم و برادرها زنده هستند اما آقا گفت: علیلی گذاشت. هنوز بنیصورت به صورت ع
؛ سـوگنامه آل محمـد، ص 582؛ فرهنگ نامه امام حسین، ص 112: اللهوف، ص1( 1اما پدرت غریب و تنها ماند.
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