
 ربیت والیی فرزندانت

 *جواد محدثیاالسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

ساز  های انساناساس آموزه یکی از مباحث مهم و اساسی، موضوع تربیت فرزندان بر

ای که فرزندانش بر مبنای تربیت والیی رشد و است. بدیهی است جامعه اهل بیت

ها و پیمود. برای این منظور، بایسته است به راه واهدرستگاری را خکمال یابند، راه 

، فضایل هایی تمسک جست که ضمن معرفی شخصیت و منزلت اهل بیتروش

ن نماید و ایشان را بهترین الگوی انسانیت در نظر آورد یخوبی تبیآن بزرگواران را نیز به

کوشد بینجامد. این نوشتار می تر به خاندان اهل بیتو به نزدیکی بیشتر و عمیق

 را در این باره ارائه نماید.چند مباحثی 

 چند نکته مقدماتي

از همان دوران که نونهال و ، پذیری کودکان و فرزنداننقش. پذیرندنقش، فرزندان اول:

آنچه به صورت القائات به آنان داده . شودآغاز می ،اند و حتی پیش از آنخردسال

، این نکته. گیردشاکله و شخصیت آنان شکل می،                 پذیرند و بر همان اساسمی، شود می

 . سازدحساس و سنگین می، مسؤلیت والدین را در قبال فرزندان

ها در کشاندن انسان به سمت و سوی ترین عاملیکی از قوی، محبت و عشق دوم:

، بر افکار، اندداشتنی برای افرادقهرمانان از آن جهت که الگوهایی دوست. خاص است

چه خردسال و چه ، هادر بسیاری از انسان. گذارند فرهنگ و روحیات آنان اثر می، رفتار

در ، از این رو. آفرین استانگیزه، بیش از عقل و ادراک، عالقه و محبت، بزرگسال

کشاند ت میمحبت است که به اطاع. مسائل تربیتی نباید از این عامل اثرگذار غافل بود

 . رساندو دوستی است که به همرنگی و همراهی می

                                                
  نویسنده و محقق. *
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در ، های محبوب و معشوقها و عملخصلت، محبت هر کس در دل انسان باشد سوم:

، های خوب و پاکمحبوب. کندو عاشق ظهور و بروز پیدا می دار دوستروح و رفتار 

بدی و فساد را در ، های بد و فاسدکشانند و محبوب محب را به وادی پاک و خوب می

این ، جا است که در ایجاد محبت در فرزندانبه. کنندخود ایجاد و تقویت می دار دوست

َحّبُُُاْلَمْرُءَُمَعُ»سوق دهیم؛ « عالقه به پاکان و نیکان»گرایش را به سوی 
َ
 1«.َمْنُأ

 در دل کودکان و  ایجاد محبت اهل بیت پیامبر، بر اساس نکات یادشدهچهارم:

چرا که  ، مورد نظر پیشوایان دینی بوده است« روش تربیتی»به عنوان یک ، فرزندان

زیادی از کشیده شدن به حدّ کشاند و تا  فرد را به راه آنان می، عالقه به این خاندان

قرآن کریم هم اجر رسالت . داردهای انحرافی بازمیها و مفاسد اخالقی و جریانبیراهه

ةَُ» دانسته است:« موّدت ذی القربی»ر را پیامب ُاْلَمَودَّ ُِإلَّ ْجرا 
َ
ُأ َُعَلْيِه ْسَئُلُكْم

َ
ُأ ُل فىُُُقْل

 ،گرداند؛ چون در واقع نتیجه این مودت را به خود مردم بر می، و در آیه دیگر 2«ُقربى.الُْ

ُقْلَتُماُ: »نه خود اهل بیت، برنداند که از این مودت بهره میداران اهل بیتدوست
 3.«َلُكْمَُُسَئْلُتُكْمُِمْنَُاْجٍرَُفُهَوُ

توصیه و رهنمود پیشوایان دین ، تربیت فرزندان بر اساس محبت اهل بیت پنجم:

ُوالقرآِنُ»فرماید: میرسول خدا. است ُبيتى ُاهِل ُُحبِّ ُو ُُحّبى َُعلى َُاولَدكم بوا  4؛أدِّ

 .«تربیت کنید، رآناهل بیت من و ق دوستیفرزندان خود را بر محبت من و 

نیز امام صادق. الیی فرزندان است که موضوع این نوشته است، همان تربیت واین

ُِاَلىُالّناِسُ»فرماید: می َبنا َُحبَّ ُاللهَُعبدا  ای که ما را در نظر رحمت خداوند بر بنده 5؛َرِحَم

 .«محبوب سازد، مردم

 وظایف ما و از جمله یکی از ، و مودّت نسبت به آنان محبت اهل بیتششم:

ی در مگا، تربیت والیی فرزندان، از این رو. باشدحقوق واجب الهی بر عهده ما می
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نسبت  حقوق چندی از اهل بیت، در روایات. ی این حق و فریضه استاجهت اد

، مقدم داشتنِ آنان، اطاعت، محبت و مودّت، مانند حق: معرفت ، به پیروان یاد شده است

َُُعَلْيُكْمُ»فرماید: میدر توصیه به حق محبت امام علی 1.خمس زیارت و حق ادای
ُ َُعَلْيُكْمُُُآِلُُِبُحبِّ ِه ُاللَّ َُحقُّ ُه َُفِإنَّ ُكْم حق  ،که این، بر شما باد محبت خاندان پیامبرتان 2؛َنِبيِّ

 .«خدا بر شما است

ُ» خوانیم:در زیارت جامعه کبیره هم می ُاْلُمْفَتَرَضةُُاُتْقَبُل اَعُة ُاْلَواِجَبةُُُلطَّ ُة ُاْلَمَودَّ َُلُكُم  به .َو

پیامبر  .«واجب موّدت شماست براى گردد،و مى پذیرفته  شده واجب طاعت شما التامو

ُللعباد»به ابن عباس در ضمن حدیثی فرمود:  خدا ُاللهُعزوجّل ُهمَُفْرٌضَُمْن ُُحبَّ   3؛ِاّن

 .«از سوی خداوند بر بندگان واجب است، محبت این خاندان

 آن است که:، الیی فرزندانمقصود از تربیت و هفتم:

 ، هم فرزندان را با محبت اهل بیت بار آوریم

 ، بهره بگیریم، اندهای تربیتی که اهل بیت داشته یا فرمودههم از شیوه

 ، هم معرفت این خاندان را در ابعاد مختلف به فرزندان خویش بیاموزیم

 ، رهپوی راستین این خاندان باشند و م که پیروای تربیت کنیهم فرزندان را به گونه

 . و فرهنگ اهل بیت و سبک زندگی آنان آشنا سازیم هم آنان را با سخنان و مکتب

پردازیم که هدف هایی میبه بیان برخی از شیوه، اکنون پس از این هفت نکته مقدماتی

 . کندیادشده را تا حدی تأمین می

 هاها و روشراه

تربیت  دار خاندان رسالت باشند و با محبت اهل بیتزندان ما دوستبرای اینکه فر

 های ذیل مفید است:شیوه، شوند

                                                
حقوق »، فصل هشتم با عنوان «اهل البيت فی الکتاب والسنَّه»شهری، محمد، . در این زمینه، ر.ک: محمدی ری1

  نا.، بی«اهل بیت
ح مصطفی درایتی، قم: دفتر تصحیق و یحقتتمیمی آمدی، عبدالواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،  .2
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 معرفي اهل بيت. 1

محبت، ؛ اْلَمْعِرَفةَُُُِفْرعُُُُاْلُحُبُ) آیددر پی شناخت به دست می، دار شدناز آنجا که دوست

زندگانی و سیره واالی داشتنی و تاریخ  باید چهره دوست، (1فرع و شاخه شناخت است

. ایجاد شودشان  تا محبت این خاندان در دل، را برای فرزندان بیان کرد اهل بیت

ولی وقتی ، بسیاری از کسان هستند که در ابتدا نسبت به آنان حالت عادی داریم

محبت آنان بر ، شویمشان آشنا میخوانیم و با جلوهایی از شخصیترا می شانزندگانی

 . فرزندان ما معموالً شناختی از خاندان پیامبر ندارند. نشیندمان میدل

های ورزشکاران یا مجریان برنامه، هاشان از بسیاری از هنرپشهاطالعمتأسفانه، 

موظفیم که با  . از این رو،شتر از شناختی است که از اهل بیت دارندیخیلی ب، تلوزیونی

های اهل نسبت به اوصاف و ویژگیشناخت آنان ، بر های مختلفاستفاده از روش

 . دار و شیفته پیشوایان دین شونددوست، تا در نتیجه این شناخت، بیفزایم بیت

 بيان فضيلت محبت اهل بيت. 2

ه یا ذکر سخن ، روزنماز، وقتی از ارزش و فضیلت و ثواب عمل، به طور طبیعی

بیان فضیلت و ، از این رو .شوددر شنونده گرایش به انجام آن کار ایجاد می، گوییم می

این ، در روایت فراوانی. در ایجاد محبت بسیار مؤثر است، آثار و برکات این خاندان

 فرماید:میپیامبر اکرم. ها مطرح شده استفضیلت و هاثواب

ى» ُُُُحبِّ ُُحبُّ ْهِلَُُُو
َ
ُُُِفىَُُناِفٌعَُُُبْيِتىُُأ َُو ُاْلَوَفاِة ُِعْنَد َُعِظيَمٌة ْهواُلُهنَّ

َ
ُأ َُمَواِطَن ُِعْنَدُفىَُسْبَعِة َُو اْلَقْبِر

َراط ُِعْنَدُالصِّ ُاْلِميَزاِنَُو ُِعْنَد ُِعْنَدُاْلِحَساِبَُو ُاْلِكَتاِبَُو ُِعْنَد َُو ُشوِر محبت من و محبت  2؛النُّ

، در قبر، بخشد: هنگام جان دادنسود می، ار هولناک خطیردر هفت جای بسی م،اهل بیت

رسی هنگام حساب، تحویل نامه اعمال، زمان هنگام برخاستن از قبر برای قیامت

 .«عبور از صراطزمان سنجش اعمال و  ، وقتها عمل

ناُكاَنَُمَعناَُيومُالقياَمةُِ» فرمود:در این باره امام علی هر کس ما را دوست  3؛َمنُاحبَّ

 .«روز قیامت با ما خواهد بود، بدارد

                                                
  .22، ص 67، پیشین، ج األنوار. مجلسی، محمدباقر، بحار 1
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  .17، ص 37. مجلسی، محمدباقر، بحار األانوار، پیشین، ج 3
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باره فضیلت دوستی پیامبر و خاندان او و  شماری درت بیاروای، اشاره شد چنانکههم

گرایش  بر، توجه به آثار و برکات این محبت 1.نیز آثار دنیوی و اخروی آن وجود دارد

ن ما در مسیر اهل بیت و والیت فرزندا، افزاید و در اثر این محبتبه این خاندان می

 . کندگیرند و آنان را به فضایل نزدیک کرده و از رذایل دور میقرار می

 الگو بهترین ،اهل بيت. 3

، ها از الگودر تأثیرپذیری انسان. داشتن الگو و معرفی آن است، از مسائل مهم در تربیت

سریال و یا ، راه فیلم کسانی که از. شکی نیست، خصوص در سنین کودکی و جوانیبه

شوند و در قالب های محبوب مطرح میالگو و یا شخصیت، به عنوان قهرمان، داستان

. جوانان ما از الگوهای گذارندثیر میتأبر رفتار مردم ، کنندبخش جلوه میافرادی الهام

 همو  باشد «فرصت»تواند یک هم میمسأله، این . کنندشان پیروی میمورد عالقه

 های محبوب ورزشی و هنریو تقلید از چهره« مدگرایی»پدیده . پیامدهای «یدتهد»

حال اگر بتوانیم . تر از آن است که نیاز به توضیح باشدروشن داخل یا خارج کشور،

به عنوان  ،ترین افرادندداشتنیها و دوست ترین انسانفضیلت که با را اهل بیت

را برای فرزندان  ایشانهای اخالقی و سیره معرفی کنیم و کماالت و زیبایی« الگو»

اثرپذیری تربیتی یقین ، بهالگو و سرمشق به آنان بنگرندحدّ  ی که درروطبه بازگوییم، 

 شبیهکوشند خود را  چون جوانان می را در پی خواهد داشت؛ از گفتار و کردار ائمه

 . قرار دهند یشمحبوب خو یالگو

، شان شجاعت و سخاوت و اخالق، شانت و کراماتفضایل و معجزا، بیان زندگی آنان

همه اموری است که  و همه، دوستی و کمک به بینوایان مردم، شانایثار و انفاق و عبادت

 و بیان حاالت عرفانی و سیر چنانکههم. در ایجاد عالقه به این خاندان مؤثر است

بیان ، افزاید می گرایش به این گونه امور را در افراد مستعد، لوک بزرگان اخالقس

به آنان به چشم سرمشق و الگو نگاه کنند و تا شود  سبب می نیز کماالت اهل بیت

به  ، اندکرده ، از آن بزرگواران پیرویبسیاری از آنان که در دوره حیات ائمه. یرندذاثر بپ

 . اندهای اخالقی و رفتاری آنان بودهمجذوب شیوهجهت این بوده که 

                                                
 )واژه محبت، حب النبی وآله(؛ اهل البیت فی الکتاب والسنه، بخش هفتم )حبّ اهل بیت(. 92ه، باب . میزان الحکم1
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 شعائر و برگزاری مراسم. 4

. غمگین او،شاد شویم و در غم ، آن است که در شادی محبوب، های محبتاز نشانه

 ایام برپایی مراسم در. آید پس از شناخت و همدلی و محبت پدید می ،این حالت

یا حضور در مراسم ، اهل بیتمربوط به های مناسبت، والدت معصومین

توان می. شودپیدایش این عالقه میساز زمینه، و اهل بیت عزاداری امام حسین

 پی تکریم و شناخت و محبت در، و )تکریم در سایه شناخت لهأگفت که این دو مس

 . ثیر متقابل بر یکدیگر دارندأت ،نکوداشت(

آفرین تواند محبت میشود، میمطرح « تعظیم شعائر دینی»آنچه به عنوان  ،از این رو

در . ها پدید آورد شان را در دلکند و محبت آشنابیت  را با اهل باشد و فرزندان ما

 است که:آمده حدیث 

«ُ ُُخِلُقوا ُِشيَعُتنا ِتناِمنُفاِضِل ََ ُُ،ِطيِن ُِلُحْزِننابَُِيْفَرُحوَن َُيْحَزُنوَن َُو از اضافه  ،شیعیان ما 1؛َفَرِحنا

 ،شوند و با حزن و اندوه ماشاد می ،با شادمانی ما؛ اند سرشت و طینت ما آفریده شده

 .« گردند غمگین می

، جود داشته باشدو احترام و تکریم و یاد اهل بیت، های مسلمانوقتی در خانواده

شان عزاداری کنند و در میالد آنان جشن بگیرند و شاد باشند و در ایام سوگواری

در مجالس اهل بیتیا سوگواری برپا کنند و خانه را سیاه پوش نمایند و  سمجال

در کشش روحی  ،این فضای خاص، هم شرکت دهند خود را فرزندانشرکت کنند و 

معنوی والیی و  شود که آنانموجب می گذارد و اثر میفرزندان به سوی اهل بیت

با  باید روز تولد یا وفات معصومین، در خانه و خانواده یک شیعهتربیت شوند. 

 . روزهای دیگر تفاوت داشته باشد

گذاشتن نام آنان ، نام بردن با احترام و تکریم از اهل بیتی دیگری از قبیل: رفتارها

به نام اهل  هاهها و مؤسس ها و مدرسهنامگذاری برخی از اماکن و خیابان، بر فرزندان

جایزه دادن به ، های مذهبی با پرچم و نام این خاندان ها و تشکلبرپایی هیئت، بیت

، مرتبط با اهل بیت شیدن نقاشینوشتن مقاله و سرودن شعر و ک جهتفرزندان به 

                                                
  .549، ص 2. تمیمی آمدی، عبدالواحد، تصنیف، غرر الحکم، پیشین، ج 1
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مهم آن است که . مؤثر است مهر و محبت به این خاندان بزرگهمه و همه در ایجاد 

تا در پی این ، فرزندان را جذب کند  داشتنی اهل بیتعظمت و شخصیت دوست

هم با گفتن و مطرح ، ایجاد این جاذبه. گرایش معنوی و تربیتی هم پیدا کنند، جاذبه

های افزار ها و مجالت و نرمب، هم با در اختیار گذاشتن کتاشفاهی ممکن استکردن 

 . مرتبط

 تشرف به زیارت. 5

ار امامان داکنون که از دی. شود ت میبسبب معرفت و مح، رفتن به دیدار هر شخصیتی

زیارت قبور مطهرشان به عنوان یک برنامه تربیتی و سازنده باید مورد توجه ، محرومیم

ياَرُ» فرموده است:پیامبر خدا. دقرار گیر ةَُُةَُُالَزّ ُالَمَوَدّ ، زیارت و دیدار 1؛ُتثِبَت

 .« آور است محبت

ساز زمینه، های مطهر و حرمینهای معصومزیارتگاه برفضای روحی و معنوی حاکم 

، ها و انجام زیارت کس منکر نیست که تشرف به حرمهیچ. تربیت والیی فرزندان است

از . بنابراین، گذاردجای می در زائران اثر معنوی بر، مدتمدت یا درازکوتاه، کم یا زیاد

 های حرم زیارت»تواند می ،های والدین و مربیان برای فرزندان و شاگردانبرنامهجمله 

ها و و مربیان آموزشگاه، والدین به صورت زیارت خانوادگی. باشد« معصومین

توانند فرزندان را از فضای معنوی و والیی می ،«های زیارتیاردو» مدارس به عنوان

زمینه توبه و ، بسیار اتفاق افتاده است که زیارت. مند سازند بهره ها ها و زیارتگاه حرم

تفاوت  های مذهبی را در دل افراد بییا عشق و عالقه به نماز و برنامهو  اصالح شده

ن و کسب اشخصیت امام بارهدر یا انگیزه برای مطالعه و شناخت و  پدید آورده است

ها برای توان از این فضا . پس میایجاد کرده استرا شان معرفت نسبت به آنان و مقام

 . گذاری تربیتی بهره گرفتأثیرت

به عنوان یک ، استچون یادآور زندگی و شخصیت ائمه و اهل بیت ،زیارت

 فرمود:ضارحضرت . رود تکلیف و برنامه مهم شیعی به شمار می
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ُِفيُُعُنِقُإُِ» ُِإَماٍمَُعْهدا  ُِلُكلِّ ْوِلَياِئِهُُُنَّ
َ
َياَرَةُُقُبوِرِهْمُُُأ ُِمْنَُتَماِمُاْلَوَفاِءُِباْلَعْهِدُِز هر  1؛َوُِشيَعِتِهَُوُِإنَّ

های وفاداری کامل از نشانه. داران و شیعیانش داردعهد و پیمانی بر گردن دوست، امامی

 2.«آنان استزیارت قبور ، به این عهد و پیمان

 آشنایي با تعاليم و سخنان اهل بيت. 6

که  اهل بیتمند  ساختن فرزندان با سخنان ارزش و آشناترویج احادیث ائمه

گیری از سبب گرایش و بهرهاست،  هاترین رهنمودترین و سودمندغنیدربردارنده 

 ،خوشبختانه. شود های آنان می ها و توصیهپیشوایان دین و تربیت شدن با معیار

از ناشران ، در موضوعات مختلف« چهل حدیث» های ساده و کوچک به نام کتاب

تشویق به حفظ کردن ، تهیه و توزیع این گونه جزوات. شودیگوناگون منتشر شده و م

ش ، گرایش به این خاندان را افزایو جایزه دادن به خاطر آن احادیث معصومین

 3.دهدمی

 فرمود: حضرت رضا

«ُ اَسَُلْوَُعِلُمواَُمَحاِسَنُُِإنَّ َبُعوَناُُالنَّ ، های سخن ما آشنا شوندمردم اگر با زیبایی 4؛َكََلِمَناَُلتَّ

 .« کنندمی پیرویاز ما 
حتی ، از اندیشمندان معروف، پی سخنان و جمالت کوتاه و نغز فرزندان ما چه بسا در

 در کلمات معصومین آنهاتر از در حالی که زیباتر و عمیق؛ اندهای خارجیچهره

سازی در فرهنگ وما در اشاعه و نشر احادیث معصومین ،متأسفانه. وجود دارد

، شیوا، آشنا ساختن با احادیث نغز. ایمکاری داشتهکم، رجوع به کلمات اهل بیت

تربیت »خوب به منظور  هایتواند یکی از راهمی اهل بیت کاربردی و حکیمانه

ترین از پرجاذبه، مؤمنان امیر« کلمات قصار»است که  هاقرن. اشدبفرزندان « والیی
 . سخنان کوتاه است

                                                
  .77، ص 2ق، ج 1413سالمی جامعه مدرسین، . شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، قم: انتشارات ا1
عد ها و بُنامهاهمیت زیارت و فلسفه آن و نیز آثار تربیتی و سازنده زیارت و تحلیل محتوای زیارت در باره. 2

 از نویسنده، نشر مشعر، مراجعه کنید. « فرهنگ زیارت»اجتمایی و سیاسی آن، به کتاب 

، سازمان تبلیغات اسالمی و نشر معروف، از حضرت معصومه . مراکزی همچون: آستان قدس رضوی، حرم3

 مؤثر است.اند که در ترویج سخنان اهل بیت ها منتشر کردهاین گونه چهل حدیث
 .30 ، ص2، پیشین، ج األنوار. مجلسی، محمدباقر، بحار 4
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عصمت و های دیگری هم برای ایجاد محبت اهل بیتها و شیوهراهالبته 

 1.شودوجود دارد که به همین مقدار بسنده میطهارت

 چند حدیث. 7

و تربیت  محبت اهل بیتبه چند حدیث دیگر که در زمینه ، در پایان این نوشته

 تجزیه و تحلیل شود:کنیم که الزم است در مجال دیگر، اشاره می ، است فرزندان والیی

ْهِلَُبْيِتي» :پیامبر خدا. 1
َ
َةُأ َُمَودَّ نَّ

َ
ُُمْؤِمٍنَُوُُمْؤِمَنةٍُُُأ مودت و  2؛َمْفُروَضٌةَُواِجَبٌةَُعَلىُُكلِّ

 « واجب است. زن مسلمان و بر هر مرد، دوستی اهل بیت من

اِسَُُخْيُرُ» :امام صادق. 2 ْمِرَناَُذاَكَرَُُمْنَُُبْعِدَناُُِمْنُُُالنَّ
َ
بهترین مردم بعد  3؛ِذْكِرَناُِإَلىَُدَعاَُوُُِبأ

 .« کند و مردم را به یاد کردن ما فرابخواند دو فرهنگ ما یا کسی است که از امر ،از ما

ناَُفُهَوُِمناُ» :امام باقر. 3 از ما اهل ، را دوست بدارد کس که ما هر 4؛َاهَلُالبيِتَُمْنَُاَحبَّ

 .« رودبیت به شمار می

َتَناَُتْسَتْصِغُرواَُلُ» :امام صادق. 4 َهاَُمَودَّ اِلَحاِتُُاْلَباِقَياِتُُِمَنَُُفِإنَّ مودت ما خاندان  5؛الصَّ

 .« های ماندگار( استصالحات )خوبی؛ چرا که آن از باقیات را کوچک مشمارید

ُِلَمْنُ: »پیامبر خدا. 5 ِة ْعَلىَُدَرَجاِتُاْلَجنَّ
َ
َناُِبَقْلِبِهَُوَُنَصَرَناُِبِلَساِنِهَُوَُيِدهَُُفأ َحبَّ

َ
ترین  عالی 6؛أ

برای کسی است که ما خاندان را با دلش دوست بدارد و ما را با دست ، درجات بهشت

 .« و زبان )گفتار و عمل( یاری کند

ُ: ». حضرت رضا6 َُتَدُعوا اِلَحُُُاْلَعَمَلَُل ُآِلُُُالصَّ ُُحبِّ َُعَلى َكال  ُاتِّ ُاْلِعَباَدِة ُِفي ُاِلْجِتَهاَد َو
ٍدُ  .« عمل صالح و تالش در عبادت را رها نکنید، با تکیه به محبت آل محمد 7؛ُمَحمَّ

                                                
تر به این نید که مبسوطاز انتشارات بوستان کتاب رجوع ک« عشق برتر». در این زمینه، به کتاب مؤلف به نام 1

  مسأله پرداخته است.
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ِهَُتْنَفُعُهَُوَلَيُتَناَُوَُمْنَُكاَنَُُُفَمْنَُكاَنُِمْنُكْمُ: »امام باقر. 7 ُِللَّ ِهَُلْمَُتْنَفْعُهُُُمِطيعا  ُِللَّ ِمْنُكْمَُعاِصيا 
وا ْيَحُكْمَُلَُتْغَترُّ والیت ما به او نفع ، خداوند باشد برفرمانهر کس از شما که  1؛َوَلَيُتَناَُو

والیت ما سودی به حال او ، رساند و هر کس از شما که نسبت به خدا نافرمان باشد می
 « برشما! مغرور نشوید!. وای ندارد

َحَبُ: »پیامبر خد. 8
َ
ُأ ْنَُُُمْن

َ
َكُُُأ ُاْلُوْثقىَُُيَتَمسَّ َُبْيِتيُُِباْلُعْرَوِة ْهِل

َ
ُأ َُو َُعِلي  ْكُِبُحبِّ  2؛َفْلَيَتَمسَّ

، به محبت علی و اهل بیت من هر کس که دوست دارد به دستگیره محکم چنگ بزند
 .« جویدتمسک 

َُشيْ: ». پیامبر خدا9 َساُسُُِلُكلِّ
َ
ُأ َساٌسَُو

َ
ُأ ْسََلِمٍُُُء ُاْلَبْيِتُُُاْْلِ ْهَل

َ
ُأ َنا پایه و  ،هر چیز 3؛ُحبُّ

 .« محبت ما اهل بیت است، اساسی دارد و اساس اسالم

اْمِرٍئُِمْنُكْمُِبَماَُيْقُرُبُِبِهُِمْنُُُُكُلَُُُفْلَيْعَمْلُ: »در نامه به شیخ مفیدحضرت مهدی. 10
ُِمْنُ ُبَُماُُيْدِنيِه َُيَتَجنَّ ِتَناَُو َُسَخِطَناَمَحبَّ هر یک از شما عملی انجام دهد که به  4؛َكَراَهِتَناَُو

خشنودی و نارضایتی ما ه موجب نابه محبت ما نزدیک شود و از هر کاری ک ،سبب آن
.« بپرهیزد ،گردد می

 ماســت دل در عشــقی گــنج والیــت
 

 ماسـت  گِـل  با سرشته هم محبّت
 

 نگـــردد کامـــل شـــمابـــی دیانـــت
 

 نگردد دل، دلتان، عشق با به جز
 

 آموخـت      فطـرت  و عقل دین کس آن هر
 

 تآموخـ  عتـرت  بـا  دوستی مرام
 

 خـــاتم مبعـــوثِ عتـــرتِ ای شـــما
 

 آدم اوالدِ برتـــــرین ای شـــــما
 

ــما ــل از شــ ــتِ اهــ ــد بیــ  آفتابیــ
 

 گالبیـــد را محمـــد جـــان گـــل
 

 شــــمایید هــــادل کشــــور امیــــر
 

ــما ــه ش ــایآیین ــق ه ــد ح  نمایی
 

ــما ــولِ آل شـ ــاتم رسـ ــتید خـ  اسـ
 

 بسـتید  میثـاق ، کـرم  و جود با که
 

ــان و دل ــانی جـ ــادعاشـــق جهـ  آبـ
 

ــدای ــام ف ــیرین ن ــما ش ــاد ش  ب
 

ــا کریمــان ــدان ب ــد هــم ب ــد ب  نکردن
 

 نکردنــد ردّ خــود در از را کســی
 

 شرمســـــاریم و ناقـــــابلیم اگـــــر
 

 نـداریم  چیـزی  شما عشق به جز
 

 امیریـــد بـــاطن و ظـــاهر در شـــما
 

 5گیریـد  دسـت  را کرده ما عنایت
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