
 نادر ه پدر ارزش

 .غلییو اغلی فی هلرةٌ لُالدیٌ الهعیع الػتد:( ص)اللٌ رشُل قال  

 جایگاً ةاالتریو در قیانت رهز ةاطد، پرهردگارش ه نادر ه پدر نعیع کٌ ای ةيدً: فرنُد(ص)پیانتراکرم    

 .اشت

 ىهاز: اشت؟فرنُد کدام خدا پیض کار تریو نحتُب کردم شُال( ص) پیانترگرانی از: گُید نی نصػُد اةو

 راً در جَاد:فرنُد چیز، چٌ آن از ةػد: ،گفتم پدرهنادر ةٌ ىیکی: فرنُد چیز؟ چٌ ةػدازآن:  گفتم ، درهقت

 .خدا

 

 ...   نادر ه پدر ةا اىس

 ةٌ ىیصتيد نایل نو ةا اىس خاظر ةٌ کٌ دارم پیری نادر ه پدر: هگفت آند( ص)پیانتراکرم خدنت نردی 

 رهز یک اىس اهشت دشت در جاىم کٌ آن ةٌ ،قصم ةهان نادر ه پدر پیض: فرنُد(ص)خدا رشُل ةرهم، جَاد

 .ىتاطد غیيی هاجب جَاد کٌ صُرتی در التتٌ.)ةَتراشت شال یک جَاد از تُ ةا آىان

 از زهدتر غتادتی ٍیچ زیرا. خداشت ةيدً طایصتٌ طياخت ىظاىٌ نادر ه پدر ةٌ ىیکی: فرنُد(ع) صادق انام

 .رشاىد ىهی خدا رضایت ةٌ را اىصان خدا خاظر ةٌ نصلهان نادر ه پدر حرنت رغایت

 : گیرد دیگراىجام چیز شٌ ٍهراً چیز شٌ دادً فرنان خداهىدنتػال: فرنُد(ع)رضا انام

 ىهی پذیرفتٌ ىیز ىهازش ىپردازد هزکات ةخُاىد ىهاز کٌ کصی پس اشت، دادً فرنان زکات ٍهراً ىهاز ةٌ -1

 .طُد

 ىکيد، شپاشگزاری نادرش ه پدر از کٌ کصی پس اشت دادً فرنان نادر ه پدر ةٌ ازخُدش شپاشگزاری ةٌ -2

 .اشت ىکردً طکر را خدا

 جا ةٌ کاٍم  را الَی تقُای ىدٍد اىجام رحم صلٌ کٌ کصی ،پس رحم صلٌ هةٌ دادً فرنان الَی تقُای ةٌ -3

 اشت ىیاهردً

 ثُاب ىگاً ٍر نقاةل در کيد ىگاً نادرش ه پدر ةٌ ةانَرةاىی کٌ ىیکُکاری فرزىد ٍر: فرنُد( ص)خدا پیانتر

 آری:فرنُد کيد؟ ىگاً آىَا ةٌ صدنرتتٌ رهزی اگر حتی کردىد شُال. طُد نی دادً اه ةٌ نقتُل کانل حج یک

 .تراشت پاک ه تر ةزرگ خداهىد



«  الحصاب یقُم یُم للهؤنيیو ه الُالدی ه اغفرلی رةيا»کيد نی دغا را خُیض نادر ه پدر( ع) اةراٍیم حضرت

 نی پا ةٌ حصلب ةرای نردم رهزیکٌ در(  ةیانرز) ىیز را نؤنيان ه را نادرم پدره ه ةیانرز نرا دگارا پرهر ای

 .خیزىد

 یَُد آئیو در نادر ه پدر ارزش

َُاِلَدْیِو هّلَل  ُثمَّ الزََّکاَة َهآُتُْا الصَّاَلَة َهَأِقیُهُْا ُحْصيوا ِلليَّاِس َهُقُُلُْا َهاْلَهَصاِکیِو َهاْلَیَتاَنی اْلُقْرَةی َهِذی ِإْحَصاىوا َهِةاْل

َُلَّْیُتْم  ;53۱۳53۸آیٌ ةقرً;۱۳531 نِّْػِرُضَُن َهَأىُتم نِّيُکْم َقِلیلوا ِإالَّ َت

 ه یتیهان ه خُیظان ه نادر ه پدر ةٌ ه ىپرشتید را خدا جز کٌ گرفتیم نحکم پیهان شرائیلا فرزىدان از چُن

 آىگاً ةدٍید را زکات ه دارید پا ةٌ را ىهاز ه ةگُیید شخو خُش[ زةان ةٌ] نردم ةا ه کيید احصان نصتهيدان

 .ةرتافتید رهی اغراض حالت ةٌ[ ٍهگی] طها از اىدکی جز

 اشرائیل ةيی در نادر ه پدر ةٌ کردن ىیکی اثر

 زىدً فقط حکایت ایو از نيظُر التتٌ ه اشت ىهُدً ةیان را اشرائیل ةيی گاه داشتان نجید قرآن در خداهىد

 ةٌ خدنت کٌ ةيهاید نػيی ایو نتُجٌ را خُد ةيدگان خُاشتٌ نی ةلکٌ. اشت ىتُدً اشرائیل ةيی جُان طدن

 ةيی از جُاىی نُرد در اند خُاٍد پیض در کٌ ای ایٌ در. گردد نی ٍم دىیُی فایدً ه اشتفادً نُجب پدر

 طریفٌ ایٌ ایو التتٌ.  اشت رشاىیدً خیری ه ىهُدً نَرةاىی ه اشت کردً ىیکی خُد نادر ه پدر ةٌ کٌ اشرائیل

 .اشت آندً طرح ایو ةٌ کٌ اشت اشرائیل ةيی گاه داشتان انتداد در

ٍِِلیَو ِنَو َأُکَُن َأْن هّلِل  ;۱4۱۳53۸;۱۳531 اْلَجا

 را نا آیا گفتيد ةترید شر را گاهی نادً کٌ دٍد نی فرنان طها ةٌ خدا گفت خُد قُم ةٌ نُشی کٌ ٍيگانی ه

 (۱4) ةاطم جاٍالن از[ نتادا] کٌ خدا ةٌ ةرم نی پياً گفت گیری نی ریظخيد ةٌ


