
 هفتم و بيست مجلس

  مرگ از پس والدين به نيكي

  *تبريزي نيا پاك عبدالكريم والمسلمين االسالم حجت

  مقدمه


%$ن در �?�0ل �Eاو�3 ����ی�: %O » َو �
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��َن  َو	

ْ
� ِ

ْ
ْی�ِ  ا�

َ
�اِ��

ِ
 ��eـ-� ا�3ـ�ن �ـ� �ـ� ١؛ِإْ��ـ��� �

��درش و ��ر �� �4 4%دی! �B-3 .�#4« �B-3 �� 2وه وا�8ی��% �رش �4 ای� �Jـ�ا �ـE /از ،ا�ـ 

��1� ��� ا��3ن ��0دت ��ز ز�-#� ��ا�� ا�2م، دی�,�ه از ��"�. B-3 �� در، و ��ر�� I#ـ�ن ه! 

�%گ از ��0 ،ا�/ \%ور� ا�%� ،(-�ت (�ل در �4 V-3 �0 $�3ن و دارد \%ورت�گ از %� D-�  %�

� �� 3-�زB-3 ز�3ان%O �3ا�4  ؛دار%Iن�C?ی��ا�3 دی&% و "�ه ���4ه د3-� از د�� را $E%ت ��"� ره �6-� 

  �3ار�3.

%	���د: 9ا4%م �-�%O ن ارواح�#�v�� د3-� $��1ن �� ��01 ه% � ه�یCـ�ن 3�Eـ� رو� �رو�ـ و $ی#ـ� 

��� ،ا8?�1س و ,%ی� (�ل در (Vی� $وا� �� Hی ه% و ای�?#� �ْه�ِ  َی�« :,�ی#� 
َ
ـ�ِ  َی� وَ  
أ

ْ
 َیـ� وَ  �ُو�

                                                            

   	�"�� !� و از �����ن ���� د��� ������ت ا����.ا���د ��
 	��� ��زه  *

 .*١. ا�)�ف، %ی� ١
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ْ
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َ
�ا 
أ

ُ
�� اْ�ِ��َ�ْ

َ
��َ  �ُ

ُ
ُ$؛ َیْ�َ"ُ!�

%
�ـ�درم، �ـ�رم، O%ز�3ا3!، ا� !�� ��4ن ا� ١ا�� 

!3�BدیV3 �� �� /	+��%زد. را "�E �1ا #4-�. �-�«  

��-%� از �	�ر (�ل در 7�-�� ()%ت �4 ا�/ $��ه (�ی�� در �� �%	
 (�ل $ن در ر�-��3، 

�J"�B� ()ـ%ت ا�ـ/، �ـ=اب (ـ�ل در 
	ـ% ای� X)�e �4 دی� و "� ��رض ()%ت �% ا� 

�   4%د�3. ,=ر 
	% $ن از ��ّ�� ��ون 7�-�

�%�	� دو و اO?�د 
	% $ن �� 7�-�� ()%ت ,=ر ��ز �4 ��0 ��ل �J"�B� �ـ�رض ()%ت �% ا� 

 �Jـ�وت ��/ �7	w%-� �4 دی� ر(1/ و "�د� (�8/ در را �%د $ن روح 7�-�� ��ر ای� "�،

 �ـ%�-! را راهـ� ا���ل �4 دا"/ O%ز��3 �%د ای�« داد: ��\-| ,��3 ای� �-�� �%ا� را (�8/ دو

�%زی�. را و� O%ز�3ش H-3 �4ره�� ��س �� �6%��ن $O%ی�,�ر و داد �#�ه را ی?-1� و �13د$« ٢  

H#ای �� �B-3 �� �0 وا�8ی��گ از %�� "�ن �  �%دازی!: 

  واجب تكاليف انجام .1

��ـ� �4رهـ�ی� از �ـ% �6ـ! "ـ�ه Oـ�ت وا8ـ�ی� "ـ%�� �Bـ�d-8 اK3ـ�م :�-ـ/ اهـ� �#9% از 

�1ّ+?�� �#&-� ه�� هVی#� "�ن ��Jی%C� /ا�4  ؛ا�%I�� ��� یو�� $وردن�J �4 0ـ� ا�3ـ�ن�از  

�ـ�ارد �6?%ی� از ا�/، ���d ه� $ن �� �3	/ ��درش، و ��ر �Oت ��+�ـ�ب وا8ـ�ی� �ـ� B-3ـ 

����3#�: ،"�د   

 "ـ�ه 
)ـ� �ـ�در و �ـ�ر �ـ�� از "%�� �d-8�B ا,% �4 ا�/ �eر�� در وا�d-8�B� X ا�K3م

 روزه و 13ـ�ز 
)ـ�� $وردن �ـ� �� ��رد در ا8	?� ��"#�. 4%ده وe-/ $ن ا�K3م �� ا,% وی�ه �� ��"�؛

� ا(�Bم ��1-� ه�� ر���8 در ،وا�8ی�e�E 2ً  دارد. و��د�� ��0 �4 ا�/ وا� %� X�Vرگ ��% �% 

  ٣�&-%د. ا�-% ی� �#4 
)� 3-�ورده �� �� ��رش �4 ه�ی� روزه و �13ز ��ر، �%گ از

/Eدا%� � �ـ% ا�8ـ� (ـq و ا8#ـ�س (ـq ی� و �3��ه�Bر دی&%ان �� ��در و ��ر ا,% ا8#�س: (q و ��ه

��د: 7��
% ا��م �4 ,��3 ه�1ن .�13ی� ادا را ه� $ن دی� و ��ه� �4 دارد و�-O �J%ز�3 �،3دار ��6ه%O   

                                                            

  .١2٩، ص
�	� ا����ر. 0/��-، �,"+، ١

  .٨٨*، ص ��� ا����ء. 78ا�6-، �/"5 ا���، ٢

٣ .�
 .٧2١، ص ١، ج ����� ا������ 	�ا
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ً
 دو $ن و
?ـ� ١؛َ��ّرا

� را ه� $ن ه�� ��ه� "�ی�?�) (O%ز�3 در,="?#���%زش ای�Cن �%ا� و �%دازد $ �� .�	�F او3ـ��E 

� �4�B-3ر را او �4ر ای� ��ض در ه!�   »�3ی��. 

� ی� ��ه�Bر�3 ز�4ت ی� Z1E ا,% I#-� ه!?3�� �%داE/ ا��اD8 از را ه� $ن O%ز�3 دار�3، ��6ه �� ا

����د �-�ن I#-� را H-3 ا��1ل ای� ا]% �E9ا ر��ل �4 ،�13ی� %Oا�3 ه:   

وْ  َواِ�َ�ْی$ِ  َ�ْ,  َ"%6  َ�ْ, «
َ

 ا*َ

َ
� �!+ُ�ْ�َ  

ً
���َ

ْ
-�َ  َ$

َ
��9�َِ  َیْ�مَ  ا��$ُ  73َ�َ:ِ

ْ
ْ��ار؛ َ�َ;  ا�

َ ْ
٢ا>

 � 3-ـ/ �� �4 �4

�ـ/ روز در را او �Eاو، �3�P%دازد را ه� $ن ��ه�Bر� ی� ده� ا�K3م (� ��درش و ��ر�-
 ا�ـ%ار �ـ� 

�-C#1ه ��  »��زد. 

�� (-�ت ای�م در ���در ی� ��ر� ا,% (?�BC��ی�ME ی� و دا"?�  XB�%� O%ز3ـ�ان 4ـ� ا�3 "�ه 

��2�� �13ی#�. ی�ر� را وا�8ی#�Cن ارواح ��ی� (?�1 4##�، (� ��ا�#3 � � L3ـ� را دا�ـ?�3� ;ا�-#ـ

��� $"�Bر�%  �-D را �X�M ای� اه�#4 �4 /-1 �  ��زد: 

  عاطفه بي فرزندان

�Bاز ی  Kّر�� %-ّ
َ

E �0 ای�1ن، اه� وM
 �#-�� در زBزا ی qF�#� !6� �Eا�ـ/ �ـ� و دا"/ �6%ان 

��Gزه اF%اDO در و 4%ده �#� را ���K3$��K  در �� ���زد. ���K �%ا� ��Kر� ه�یBـ�� از یLOر 

 $ن اFـ%اف در و ��ـ�ز �ی�ـ-�1# �+� ای� در �� ,J/: و� �� 4%ده و���� را او و�، د3-�دو�/

�a%ف E-%ات در را $ن در$�� و �4 در�/ ��Kر�  �یه� ��Gزه .�13 Xـ�ل (ـ� و Fـ%ف Hیـ از 

3� و�����M-" ف از%F %&را او دی �� �?E�� �1#-� د3-ـ� از �ـ��% و ,="ـ/ هـ� ��ل 4%د. وادار 

،/Oال ر��  ��د. �-#�1 ه�1ن ���1 از �4 ���3 ��� �� او از زی�د� ا

� درBروزه� از ی �Bاز ی ��LOر � 4ـ%د. د��ت �Eد �3�E �� را او ��ز���3,�ن ���%، �%د ای� 
�ی1

�-/ $ن ور]� �� �-V��ن Q=ا، e%ف از ��0 :/J, »ی�$ �� �ـ� ایـ� �ـ� را "ـE �1ـ�I %Fـ� �� دا3-� 

  »ام؟ 4%ده د��ت

3� F�E% �� ��« داد�3: ��اب��%6��ی�=ی%ا �� از �� ��ر ه��  �� �#4«.  

  ا�/؟ 4%ده ���4ه� "q) �1 در ��ر��ن $ی� �%�-�؟ دو��ره �-V��ن

                                                            

 .٩٩ص ، ا��ه�@��� اه�از-، �<�=، . ١

٢، -+Aل. ��)� ه���ا� � .B2٨، ص ١2، ج "!
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:�#?J, �3! ��  
ً
�1wن دا�Cرا ای �� %-E و �B-3 ی�د ��� او �% ر(1/ و #4-! � .!-?�%O  

ZP� د%� �ـ� �4 $ن وی�ه �� ؛4%د ��ز,� ور]� �%ا� را O%ز�3 ,%دن �% وا�8ی� (�Lق از ا� "�1 �-V��ن 

  ,I :/J#-� ادا�� در ا�/. "�ه �%ا�% I#�ی� "�1 �� او 3-�ز ��ر��ن و�Oت از ��0 "� $ور ی�د $�3ن

�� ا(�اث F�E% �� �=اب ای� دی�م. �Eاب �=اب، "�ی��%ی� در 
	� روز I#� را "�1 ��ر 

� او ��د. �-�1#� :/J, %ه /
1� �4 و�-O V-&3دا��O در را  �K3$ن�C3 �� �� را ا� ه�ّ�  و ده#� 

� ا3+%اف و ,#�ه ���� ،�#3�C4 �Bw2��%ا  �� %F�E اب $ن=� �� ���Vا�3 "�1 از او �##4. 

�� ��0 ���% $ن ��ز���3,�ن ده-�. �K3ت �=اب از را او و 4%ده وی%ان را ��E?�1ن ای� �E �4ا�/ 

��6/ و 4%د�3 3&�ه ه�1ی&% �� �3را(?� و �XK0 �� و 4%ده ��Bت  ��ر"�ن �Eا�?� "#-�ن از 

 ��0 و 4%د د��ت $�3ن از دو��ره �%د ای� E !�C3	%� و ,="/ ه� ه �?J��E �� !-1a� .�3%-&ا�?#�

�، ازwاز �=ی%ا �K-?3 !-1a� ال "�نv� .رگ 4%دV� ر $ی� داد: ���[ ور]��� �� ا(�اث را �-#�1 ای� 

  ا�ن و8� I%ا؛ داد: ���[ �-V��ن B3%ده؟
ً
� �=اب $ن F�E% �� و ا�/ �C-�1ن "�ی�ا� �C4 از و 

�1" �� ��ی� و 4%ده ��Q او �Z داد: ���[ ور]� �Vرگ ده-�. �K3ت ا68� �=اب از را او �Eاه� 

�� "�د! �?+�E �1دش را �Eد V� ��MEا� ��-V��ن �%د 4#-!. وی%ان را ��E?�1ن ای� ��ا13 !-3 

� �� و رO ./O%و (-%ت و �6/ در و 4%ده �XK0 $�3ن ��اب از?b��� و � ���%ش رq-O �-��ر,

d�u� رد�E �4 �I ر�F �0� �1ل از�ا �%-E �4 م�K3داده ا ��2ف �4ر E د، "%ع�E ز�3ان%O و 

  ١ا�/. �13ده د�Iر ه42/ �� را �Eد

   وصيت به عمل .2

� ر��ل ا�/. وا�8ی� "�Jه� و 4?	� ه�� وe /-e+-| ا�%ا� ،O%ز�3ان dیو�� دی&% از� ,%ا

� از �vال �� ���[ در 9ا�2مB-3 �� در و ��ر����د: و 4%ده ا"�ره ��ارد� �� ـ �Oت از ��0 ـ %O 

» 
ُ
3�َ٢ِ�ِه!�؛ ِ�, َ�+ِ�ِه!� ...وإ=��ذ

� ���1 از ه� $ن �%گ از ��0 ه�ی�Cن وe-/ 4%دن ا�%ا B-3 �� 

�+��ب وا�8ی� ��   »"�د. 

                                                            

 .٧*، ص ا)	�!' &ر%� ��ن 	� ا��#	. �0@�-، �<�=، ١

٢ ،+",� ،-+CD� �"! .)ا����� � .  ٣٨٥، ص ٧ ، ج �*��� "!
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   مزار زيارت .3

��د 9ا�2م �B%م ر��ل%O: » ,ْ�َ   َ�0َْ  َزار
َ
وْ   َواِ�َ�ْی$ِ  �

َ
َ"ِ�ِهَ!� أ

َ

)ِ  أ  

�
A

ُ
B  ٍ93َ!ُDُ  

ً
ة %��َ  َ�

َ
�

َ
F  ُ$

%
$ُ  ا��

َ
 وَ  �

 Gَ.َ
َ
B ١ِ�ّ�ا؛

 ��4 �4 %	
� ی� ��در و ��ر B�01 ه% در را دو $ن از ی� Hر ی��او3ـ� ،4#� زی�رت �E 

� را او� �Cb� �4ر را او و�B-3 ��   ٢»�3ی��. 

 Eـ�د وا8ـ�ی� 
	ـ% زیـ�رت �ـ� Eـ�ا  %F�E�� O �4 �LO%ز�3ا3� �� ،دی&%� ,J?�ر در 9()%ت

����د و داده ��ده �L	�ل (� ��داش رو�3، %O /ا�: »��4 �4 %	
� ی� و ��در و ��ر Bهـ� $ن از ی 


�a �� را /�%
 �ـ� �-��ـ?� Z4 ه% و ا�/ �%ده ]�اب "�ه �=ی%H �) �?Oی ��0دل ،4#� زی�رت 

��Bw2 ،�%ود �Eد وا�8ی� 
	% زی�رت %	
   ٣»4%د. �Eاه#� زی�رت را او 

%-��#�ن اv�� ��Jرش �E �-#Iد "-0-�ن �� 7���ی� %O: »�� د,�ن زی�رت%�I%ا4ـ�  ؛�%ویـ� �ـ�ن 

� �E"+�ل "�1 زی�رت از $�3ن� در V-3 را �Eد ه�� (��/ $�3ن، (q در د�� از ��0 "�1 و "��3 

  ٤»��bاه-�. �Eاو�3 از $�3ن 
	% 4#�ر

�-?�b3 ر����4  %	� ه1ـ%اه �ـ� �4 ��د ��8&� "D در ،رO/ �	�ا��8 ��رش 
	% زی�رت �� �9-�

��درش �#� I#ـ-� هـ! 13٥ـ�د. زیـ�رت را اش ,%ا�ـ� �ـ�ر $را�&ـ�ه و 4%ده �J% ی�%ب �� ��B از $


	%�?�ن زی�رت �� "#	� �#� �a%ه�� در ����3�1ن از ,%وه� ه1%اه ()%ت r-L� �� ،/Oو ر �� 

� ر(1/ و �2م 
	�ر اه��
% ا��م O٦%�?�د. ��7 ����ی�: %O »%ه Z4 ـ��ـ% زیـ�رت 	
 �#�vـ� 


	�� �� رو او 
	% 4#�ر در و �%ود �#-C#� رو� را د�/ و %	
 را ا8V3#ـ�ه ا3ـ�  �ـ�ره ��ر هJ/ و �&=ارد 

�/ روز و(C/ و �Eف از �4 ای� �% �2وه ��bا�3،�-
 X)�e و او �Eاو�3 ��د، �Eاه� ا��ن در 

%	
� را ��%زد. $«٧   

                                                            

١،-+Aل . ��)� ه���ا� �  .٤٦٨، ص ١٦، ج "!

ا�J در @�Aر �7ار %��ن ��ره ی���= ��Qا�+، در �)�MQ هـ� ���ـ� @ـ� از ایـ= «در ذیM �+یL ����د:  9. %ن �Jا��٢

  .)٢٩B، ص ٨٩، ج %+�ر ا��ار(��R « ،�>�Sا�+ %��ز�0 از ��- R+او�+ دری���R 5اه+ @�د. ��ره ��

٣، -+Aل. ��)� ه���ا� �  .B٧٩، ص ١2، ج "!

  .٢٢٣، ص ٣، ج و.��� ا�-��,. �� 	����، ٤

  .*١٢، ص ١، ج .��ه �Q ،�/��0 ���� .'�01ه�ن ا�+ی=، ٥

  .٢٢B، ص ٣، ج و.��� ا�-��,. �� 	���� ،٦

  .٢٢٨و  ٢٢٧. ه"�ن، ص ٧
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   استغفار و دعا .4

� و ��ده ,�C راه ه�C-1 د��B6?%ی� از ی�در ه� ا(��ن  q) د,�ن و ز�3,�ن%� aEـ�ص �� ؛ا�ـ/ 

 �d-8�B ���1 از را وا�8ی� �%ا� ا�?�JGر و د�� �E9ا ر��ل دارد. �$]�ر وا�8ی� �Oت از ��0 د��

� O%ز�3ان�� و دا�3 ���ی�: %O » 
ُ
Hة %Iا� ،�!+ِ�

َ
ُ+!�؛ وا>/ِ.-��رُ  ��

َ
�١

 و �ـ�در و �ـ�ر �%ا� د��4%دن 

X�F زش%���ارد ���1 از "�ن، ��%ا $ �B-3 �� ب وا�8ی���+� ��  »"�د. 

� رO?�ر ا��1ل، 93% از �Eد ز�3,� در ��در و ��ر ا,% �aEص ���� �	�دات، ا�K3م و ا�2a
 �3ا

   .ا�/ �J-� ��-�ر �JG%ت و ��e X�F �Jرت ای� در ا�3، دا"?�

��د: �E9ا ر��ل%O »��َ  ِ�ْه
ُ

 َ� أ

َ
Kِ  ِإ� ��!َ

ْ
  ا�

ٌ
  وَ  َهِ�ی9%

َ
<  MَNِ

ْ
)
ُ
  أ

ٌ
9

َ
�Nْ

ُ
)  

ُ
Aـ*َ

ْ
(
َ
�رِ  ِ�ـَ,  أ

َ
�

ْ
 ٢؛اِ>ْ/ـِ.-

f-و ه�ی� ه �J+� ا� ا�%� ،/-�  ».3-�/ او �%ا� $�%زش X�F از �6?% 

� ,��3 ای� �� �� را وا�8ی� �%ا� ا�?�JGر و د�� 
%$ن در �?�0ل �Eاو�3���زد: $   

�� َرب� « .١
ُ

���� اْرَ�ْ
َ
� ��� #�"ا !َر��

َ
� در �ـ%ا هـ� $ن �4 ,��3  ه�1ن !�%ورد,�را ٣؛	BIـ/ 4ـ�-�%� 

  »ده. 
%ار ر(�C?1ن ��1Cل 4%د�3،

٢. »�
َ
� ِ$ْ"  َر��

ْ
  َو  !� ا%

َ
  َو  &� ِ��اِ��

َ
'��(ِ

ْ
)�ُ

ْ
�ُم  َیْ�َم  ِ�*

ُ
ِ-��ُب  َی,

ْ
 ه�1 و ��درم ��ر، ،�� !�%ورد,�را ٤؛ا�

�#�نv�� �%�� (��ب �4 روز $ن در را، ��%ز. "�د،  �-�«  

�-� V-3 :�-/ اه� 
%$ن، �% �2وه�(� �#-C#8%ا� د� ���در و ��ر د�� �� �� �?E�� �ـ� �4 ،ا�3 $

� زی% ��ارد�   4%د: ا"�ره ��ان 

0� ���K� d-eدی�، �J-+e �٢د��� در :��Kد ا��م�
0-/ از �����ـ�در، و �ـ�ر �%��?�  

/8V#� �Rن وا�Cق و ای�L) و �J-8�B� ز3ـ�ان 4ـ�%O /	ـ� �3ـ�-ـ�ن را دار3ـ� $3ـ�ن �ده ��%O ،ا3ـ� 

� د�� I#-� را �Eد وا�8ی� د�� ای� از O%از� در 7()%ت� :�#4  

 دور 
�ـ	! eـJ+� از، روزم �ـ���ت و "X او
�ت در و �13زه�ی! �L0-	�ت در را $�3ن ی�د ��را�68!«

�0	�دا ��ار. ! %� �1+��%ا و O%�/ درود D8$ و  �� /4%� � $3ـ�ن و �-��%ز دارم $�3ن �%ا� �4 د��ی

                                                            

١ ،+",� ،-+CD� �"!.)ا����� � .  ٣٨٥، ص ٧ ، ج �*��� "!

 .١١٢، ص ٢، ج ا��.��� 	��4ر3. ��ر-، �<�=، ٢

 .٢B. ا��اء، %ی� ٣

 .B١. ا�Qاه��، %ی� ٤
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� F�E% �� را��E ��ـ%زش �Cـ�1ل ا3ـ�، دا"?� �� (q در �4 ه�ی$ � �ـ� و، ده 
ـ%ار Eـ�د (?1ـ

/��J" و �K3�-� �%, �� �ـ� 4%ا�ـ/ و �Vر,�ار� �� را $�3ن و "�، CE#�د (?1� �Fر �� $�3ن از 

�%زیـ�� �ـ� از �-D را ��درم و ��ر ا,% .�Eاو�3ا! �%��ن �%ی� �C6/ در ��aLد"�ن �%�#Vل$، 

Z� ن�Cرا ای r-J" ���%ا ا,% و ده 
%ار  �	
�%ا �Z داد� 
%ار $�%زش ��رد $�3ن از  r-Jـ�ن "ـCای 

3� �%�� در �� ��1#��%6� �� �4 زی%ا ؛-!ی$ ه! ,%د ر(1?/ و �JG%ت ��ی&�ه و 4%ا�/، �%ا� در ات 

X)�e �(O رگV� دی%ی� 103/ و �3�3�. �%ی� �6%��ن �� و ه�?��%6�«   

   قرآن قرائت .5

 و �Eا3ـ�ن اّ�ـ� "ـ�ه، 3ـ�زل ز�3ه ه�� ا��3ن زی�?� در�/ �%ا� و ا�/ ز�3,� -�ی$ 
%$ن �I ,%ا

/wا%
�%د,�ن �%ا� $ن $ی�ت  V-3 %-[u� .م دارد���ـ�د: �e7دق ا%O » 
ُ
Q�ِْن  ِ�َ�اَءة

ُ
:
ْ

 ا�(ِ  MِNَـIْ!ُ

ْ
 ا�

 Mُ
�
�

َ
R

ُ
اَب  (

َ
T3َ

ْ
َ�اِ�َ�ْیِ,  َ�ِ,  ا�

ْ
�ْ  وَ  ا�

َ
� �

َ
=�

َ
B َ�ْیِ,؛(ِ�

َ
B١ /wا%
 و �ـ�ر �=اب از �d+a رو� از 
%$ن 

��در ����د: دی&%� ,J?�ر در 7()%ت  $ن »��"#�. O�4% $�3ن ,%�I ؛�4ه� %O »%ن �4 ه$%
 از را 

� �6%ه �Eد �1CIن از ،��bا�3 $ن رو���E اه��E %د�و  X	� Dـ=اب �4ه�از  D#وا8ـ�ی V3-ـ 

��  ٢»��"#�. O�4% دو $ن ,%�I ,%دد، 

 e7ـ�دق ا�ـ�م دارد. e�Eـ� اه1-/ وا�8ی� $�%زش �%ا� ��(-�  ��ره 
%$ن ه�� ��ره �-�ن در

��د:%O »%�4 ه ��ا �E ا روز وV� ا�3ن ،دارد ای�1ن�E  �
 وا�ـX �13ز ه% د3	�ل �� را ا(� ا��8 ه� 

� O%اه! او �%ا� را $E%ت و د�E %-E �-3او �3��bا�3، را $ن Z4 ه% زی%ا ؛�3ه� د�/ از� او و �#4 

-��%زد. دو $ن O%ز�3ان ��ی% و ��درش و ��ر ه1%اه �� را�٣»  

  جاريه صدقه .6

��9-1 ]�اب و دارد ��درش و ��ر �%ا�% در ا��3ن �4 �و��یJ ���1 از Vـ% 3-ـ�ن $ Xـ�%?� ،ا�ـ/ 

��در و ��ر H-3 �3م و ی�د دا"?� 3&� ز�3ه �� از ؛دارد و�ـ�د �ـ�ره ای� در ���ـ-�ر �هـ� راه ��"ـ�. 

��در و ��ر ��%ا �%دم E-% �د�� ���* ،"�ی�?� 4%دار و رO?�ر �� O%ز�3 �4 ای� ���1 Dی�E ـ�ه" 

                                                            

  .٢٠B، ص 2، ج و.��� ا�-��,	���� ،. �� ١

٢ ،�A��@ .'5�62١٣، ص ٢ج ، ا�.  

  . ه"�ن.٣
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����� �� را �Eد و��د و 
�e� ا �ا ��ری�%�� D#ار وا�8ی%
، �ـ�م روز �%ا�ـ! ��%,Vار V-3 و ده� 

X" ،/J�6! هI و ی�د ه! �4 ��8&%د و %Fـ�Eز3ـ�ه هـ� $ن ه �� و 3ـ=ورات ]ـ�اب هـ! و "ـ�د 


�ت�e و !?E ن$%
� $�3ن روح �� � از یBـ� در و Eـ�د (-ـ�ت Fـ�ل در �?�ا3ـ� ا,ـ% .ا8	?�ر�� 

/	��#�� و ��8-��3 ،�ه� ��K� �G-�	� �� ن �3م$%
 ،�13یـ� �%�� وا�8ی#D ی�د �� و :�-/ اه� و 

  ��د. �Eاه� ا� ��#�ی�ه �#/

� Dوا�8ی# �� �� $�3ن (-�ت ز��ن در ـ B3%ده �Eا� ـ O%د� ا,%� �� و�Oت از ��0 ،��"� 4%ده ا(?%ا

��د: 9ا4%م �-��	% �%$ی�. �	%ان �eد در ��ی� $�3ن%O »در ی� ��ر��� د3-� از O%د� �8� در رود، �) 

 �ـ� �-��?� $�3ن �%گ از ��0 اّ�� ،ا�/ 3-�ورده �� �� را $�3ن (�Lق و ��ده وا�8ی� ��ق O%ز�3 ای� �4

� ا�?�JGر 4%ده د�� $�3ن�� ا�K3م 3H- ا��1ل $�3ن [�%ا� �#4 ��?�0ل �Eاو�3 ده�]  �-#I ز3ـ�%O 


%ار ا�%ار ردیd در را ا� 4##�ه ���� ��  ١»ده�. 

� �C��Oن از ��0 وا�8ی� ٢��Lق ��رد در ه! 7��
% ا��م���ی�: %O » %0ْ3َ�َ  ِإن
ْ
�ُن  ا�

ُ
��َ

َ
�  

ً
 ِ�َ�اِ�َ�ْی$ِ  َ��ّرا

 ِ(
 �!َ+ِ)ِ��َ"َ  %�
ُ
U  ِن�

َ
  َیُ!�(

َ
H

َ
(  *ِ

ْ

َی: �!َ+ُ�ْ�َ �!َ+ُ

َ
  وَ  ُدُی�=

َ
<  ُ��ِ

ْ
-.َWَْی �!َ+ُ

َ
�  ُ$0ُ.ُ

ْ
��َ

َ
(  ُ$

%
  ا��

ً
�
ّ
$ُ  وَ  َ���

%
�ُن  ِإ=

ُ
��َ

َ
� 

 
ً
�
ّ
���َ �!َ+ُ

َ
�  ِ(
 �!َ+ِ)ِ��َ"َ  َ��ْ

َ
F  Xَ��ر �!َ+ُ

َ
ا �

َ
ِ'ذ

َ
( �

َ
)��َ 
*َ

َ
� �!َ+ُ��َ  وَ  َدْیَ

َ
�

ْ
ُ+َ!� اْ/َ.-

َ
ُ.0ُـ$ُ  �

ْ
��َ

َ
ـ$ُ  )

%
  ا��

ً
 ٣؛َ�ـ�ّرا

��در و ��ر �� �3	/ ا� �#�ه ه�3�1 Dی�E ن در��� ZP� �63$ ا�/، �4�B-3ر (-���Cن ز� �3%-� و 

�ـ%زش $63ـ� �ـ%ا� و �ـ%دازد 13� را ه� $ن ��ه� او$ ��ـ�ن و �ـ�ق را او Eـ�ا 8ـ=ا �Eاهـ�؛ 13%O�3 

�� �ـ� �3	/ و ا�/ ه� $ن ��ق �Eد، ��در و ��ر (-�ت ز��ن در �دی&% �#�ه ��� �I ا�� �3ی��. 

�63$ �B-3 �13 ،�#4 �� را هـ� $ن �ـ�ه� رO?#ـ� د3-ـ� از Iـ�ن و8ـ��ـ%زش هـ� $ن �ـ%ا� و �ـ%دازد $ 

��� �4�B-3ر را او �� و ��E Vا� و �Eاه� �  »�3ی��.  

   يادكردن ينيك به .7

q	F زه��3�1� ه% ا�2م، ه�� $��� �J-در و ��ر ا(?%ام �4 دارد و����(? را  Z� ـ�ت ازO63ـ� و$ 

�J) .�#4 �C-1�63 از ه$ �� ��E� ه� $ن و�Oت از ��0 ��در و ��ر ��رد در �b� �#���3 و 4%ده ی�د 

                                                            

١ ،-+Aل. ��)� ه���ا� �  .B٧٨، ص ١2، ج "!

�� و ��@�D از ]+ر و ��در و �Qی+ن از ای�Dن ��» 	)�ق. «٢������ -�A/� �Q و (]ّ	) ](	 0+ از ��دۀ�Q. ،ـ�ر_A� =ـQا)

 	)[)  ، ��ده���ن ا���ب

 ،٣٣، ص ا��ه��<�=،  @��� اه�از-،. ٣
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�ـ�د: 9ا�ـ2م �-��	% �.#�&�ی V��3ا ��درش و ��ر �� دی&%ان B3 �4#� ��4ر �-I# ه! 3&�ی�،%O 

� �vال �راو ده�. د"#�م �Eد وا�8ی� �� ا��3ن �4 ا�/ $ن 4	-%ه ,#�ه �%ی� �Vرگ«� I&�3ـ� �#4: 

�B1���د: ()%ت ده�؟ د"#�م را �Eد وا�8ی� ��4 ا�/ %O ـ� وا�8ی� د"#�م�4ـ� ا�ـ/ ایـ�  

  ١»,�ی#�. د"#�م را او وا�8ی� �?�L�2ً  $�63 و ده� د"#�م دی&%ان �� ا��3ن

��د: ��47! ا��م %O »ات روح��� �% ��ز���3,�ن �� ا� �1ـ� و Eـ�ب 4ـ%دار $�3ن از ا,% #�.3ز 

|8�e �	،�##- ل�+"�E ��� را\� $�3ن از و "��3 �  ٢»,%د�3. 

�I /��	ز�3ان �4 زی%O %�0 روز ه�%ا� �13ز ه% از �د وا�8ی� �E ��؛#�#4 د ���13ز در وی�ه  Xـ" 

 �13زهـ�� �
)ـ� 4##ـ�. e	% دی��3 $�63 از $زار� ا,% و �1%ه و (� و ه� زی�ر�&�ه در د�� او
�ت و

Xن ه�� روزه و وا��C	د را وا��E م ا�-% ���� ی��K3ار"ـ�ن 4#ـ�ر در ده#�. اV� و اB8%�ـ� $یـ> 

� و �.#4# ه�ی� $�3ن �%ا� و �#���e ?�%Jات و �#��bا3 
%$ن?
�Cـ�ه� از یBـ� زیـ�رت �ـ� 4ـ� و 

�O%C� �#3�� %	1G-� �1 وwا: �� �Fاف � ،�B�� �C%ف در و �#4# زی�رت ه! $�3ن 3-��/ �� �3رو 

  �.#��ه ٣�8�9! رد $�3ن �%ا� و �3�-�ور �� ��

�Z�K ا,% ،�&?Jه-��3 ه����3#� دی&%� (�#� �#/ ی� و\�ر ، �3��%
 داده ادا�� دا"?�، ا�0Fم و 

� E-% �4ر ا,% و�  �13ی�. ��1م ،���3ه او از �1��3

   قدرشناسي .8

� .3	�"ـ#� (-ـ�ت 
-ـ� در وا�8ی� �4 $ن وی�ه �� ا�/ وار�?� ه�� ا��3ن ر�! ،وا�8ی� از 
�ر"#��

� �6?%ی� ،$�3ن از �V&��Pار�B-3 �0� ن از�C��Oب و��+� �� �ـVرگ هـ�� ا��3ن I �I#�ن "�د. 

�� 4�#"� V,%ت ه���E ش را $�3ن ز(�1ت و����درِ  �4 ,�ه $ن O .�##B3%ا ]-" �(�%� اa3ـ�ر� 

� "�ت �� ��درش قO%ا در او رO/ د3-� از� زده Q! زا��3 ��درش ��ن �� �-B% 4#�ر در و ,%ی�/ 

���! Hا" و �� /bری، �Bداِن  از ی%,�" DBدیV3 را او /-��� �?J, و ��#�ان �دل  � ا��6ر ��ی

��Lم ای� �� "�1 �%ا� ا�?�د! �#�ب :دا"/ ،� 4ـ� �-%ز3ـ� در,="ـ/ �%ا� �4 3-�/ "�ی�?� ��1

                                                            

١ . ،�>�Sار�� .B2، ص ٢، ج %+�ر ا�

 .١2٩، ص 
�	� ا)���ر. 0/��-، �,"+، ٢

 ��R�A0 0+ه ��<ـ5، @ـ� Qـ� ا8ـ�زه ٣
ً
. �A_�ر از رد �_��� ،�)�ق ا��Aس !�/� ی� ا��"��� ا�a��b �@ 5 %ن د!�)�

 �Jدد. ��@� �0ع �bف ���ز�A+ان ��
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� و �%یVی� Hا" �Fر ای� ،ر���3ه ��ی�ن �� را �1%ش� ���د: ای�Cن #4-�. ���%O ه#�ز "�1 ,�ی� �� 

��در ار��#1 ��Lم d
 ر��3-� ��Lم ای� �� �%ا ��در ای� O%اوان ز(�1ت و e+-| �%�-/ 3-�?-�، وا

� ز�-#� او، او8-� �%ورش و
�ـ� ��L-Oـ�ت ه�1 ای� (L-L/ در 4%د. ای�Kد �� در را �-O%C/ و �% 

  ١ا�/. ��در ای� ��3�a�b و ��3�LJC ه�� �2ش و ز(�1ت �%ه�ن

   والدين دوستانِ تكريم .9

��ارد دی&% از وا�8ی� �Eی�Cن و دو�?�ن �� ���� �B-3 �� ه��/. $ن %	���د: �9-�%O » ُـ�امBوإ 

Yَ٢�یِ:ِ+!�؛
 �Bاز ی dز�3ان و��ی%O ,=ا"?� ا(?%ام ��ا�4  »ه��/. $ن دو�?�ن %I4ـ%دن ا(?%ام 

���X وا�8ی� $"#�ی�ن و دو�?�ن ��  J?#�.�- �� وا�8ی� ی�د �� ،�	-##� را �� ه%,�ه ه� $ن �4 "�د 

 $ن �ـ� روز� I#ـ� �9-ـ��	% "ـ-%�Eار,� دوران در » ]�ی	ـ�« �3م �� ���3ی� :ا�/ $��ه ��ری[ در

��در �3�� �� او �4 داد، "-% ()%ت ��+��ب ()%ت ر\�� ��� $ن ،"� � دوران در 9,%ا

� ا(��ن و �+	/ او �� ���3 ای� (-�ت�� و 4%د � د3-ـ� از هK%ت هJ?! ��ل در» ]�ی	�« �4 ه#&�

،/Oر %	� �ـ� » ]�ی	ـ�« هـ�� �+	ـ/ یـ�د �ـ� �Z از$ن �Vر,�ار $ن "�، 1Q&-� او و�Oت از �9-�

� و �+	/ او �Eی�CنB-3 ��� Qـ=ا و 3ـ�ن هـ� $ن �ـ%ا� و 4ـ%د، � از �%�-ـX ایـ� �ـ� و O%�ـ?�د، 


�ر"#��� او ه�� ز(1/ ��   �13د. 

   معنوي هاي هديه ساير .10

�Bاز دی&% ی dز�3 و��ی%O �0� گ از%� �ـ� و $3ـ�ن ر\ـ�ی/ ��X در �4 ا�/ ای� ��درش و ��ر 

%F�E ن "�د��C)ی! از رو�L� �J+� 0#�� ه��� �-1ـ�ن و ��6 ا,% X-�%� �4 ای� �� ؛�3رزد دری� 

�-ـ� و $"#�ی�ن B3#�، ا3&�ر� ��6 $�3ن 
%ض ادا� در 4#�، و�O $ن �� دار�3 
%ار� و 
�ل و�O هـ�� 

�)�ی�L $�3ن �� ا(��ن از و �13ده دی�ار را ��در و ��ر �#B3 و �e2E %ه �%-Eا(��س �4 را �4ر 

�� ا�K3م �� ا� "�ی�?� 3+� �� ،ا�/ $�3ن روح "�د� و ��در و ��ر ر\�ی/ ��X را�?�� در �#4 

.�3��%�   

%	���د: 9ا4%م �-�%O »ْهُ�وا
َ
�؛ أْ

ُ
B�

َ
ا�ـ�ات ه�یـ� �%�ـ-��3: 4#-ـ�، ه�یـ� �ـ�ن ا��ات �%ا� ِ�َ!ْ�(

                                                            

١e�[ .  ،�ی�fا�+�	 ،��� .٢٢٨، ص 	�در، =�� را دو.> دارم�9ر، 

٢،+",� ،-+CD� �"! . )ا����� � .  ٣٨٥، ص ٧ ، ج �*��� "!
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��د: I-�/؟%O  
ُ
9

َ
��َ %Iَ��ءُ  وَ  ا� Z�١؛ا� �
�e . و��د«  

��د: �e7دق ا��م%O »�I �03����درش و ��ر �� ����1ن "H �bی دارد  �B-3 ز3ـ�ه !؟4#ـ� 


� ��bا�3، �13ز $�3ن ��X3 از X-�%� �4 ای� �� �%ده! ی� ��"#��e ،ـ%د، روزه و ,=ارد (� ده�-&� 

 �ـ% اOـVون ��"ـ�. ه! ش�Eد �%ا� $ن ه3�1#� ا�/ او وا�8ی� �%ا� I �4#�ن ]�ا�D 4%ده�I  $ن ��

�?�0ل �Eاو�3 ای�، �� X	� و ا(��س ای� �B-3، %-E -�ر���را  Dای%� �M� �� .�#4«٢   

�#�9ر ]�اب ا��3ن ��%ا �4 $ن �% �2وه �4�B-3ر� ,��3 ای� در �� ا�ـ�ال �%4/ و E-% ���* "�د، 

� V-3 ا��3ن��B-3 از ��3" $]�ر �%"1%دن \�1 روای�ت، از �یB ذی� در �e7دق ا��م ,%دد.  �� 

��در و ��ر ����ی�: %O »و V,%ز�3, در ه� 2?	� �� %LO �-اه�b3 �".«٣  
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