
 

 1 صفحه: مرد قصاب

 

 السالمعليه رتين پدر دنيا حضرت مهديسالم رب مهربان

 احترام به والدین
 و مرد قصاب حضرت موسی علیه السالمماجرای 

هشت هم را که در ب السالم یک بار هنگام مناجات با خداوند از پروردگار مسئلت کرد تا کسیعلیه حضرت موسی

 به او معرفی نماید. باشد،ی او میمقام و هم درجه

 جا که شغل قصابی دارد و در بهشت هم مقام تو خواهد بود. خطاب آمد: ای موسی جوانی است در فالن

برای حضرت موسی باعث تعجب شد که چگونه ممکن است یک کاسب هم مقام با یک پیامبرِ اولولعزم باشد؛ 

کرد که چه عمل و کارِ پرارزشی دارد که به می لذا حضرت موسی آمد به سراغ آن جوان و از دور او را مراقبت

که شب شد. جوان دکان مقامِ موسی رسیده است. هر چه دقت در رفتار جوان نمود چیزی به دست نیاورد تا این

 ی خود شد. حضرتکه جوان وارد خانهکرد تا اینعمران او را تعقیب میبنشد. موسی ی خانهخود را بست و روانه

که خود را معرفی کند از او خواست تا آن شب را جوان در را باز کرد. حضرت موسی بدون آن موسی در زد.

 مهمان او باشد.

گاه حضرت موسی رفتار جوان را تحت نظر قرار داد. دید جوان قبول کرد و حضرت موسی را به خانه برد. آن

حرکت نبود رفت و با صبر و حوصله خاصی  جوان مقدار غذایی آماده کرده و نزد پیرزنی که از زیادی سن قادر به

 لقمه لقمه از آن غذا را در دهان آن پیرزن گذارد تا او سیر شد سپس لباس او را عوض کرد و او را خوابانید.

باشد زیرا جوان در آن شب غیر از وظائف موسی متوجه شد که هر رمزی هست در این خدمت کردن به پیرزن می

ای نداشت. فردا صبح باز جوان قبل از خارج شدن از منزل عای نیمه شب و آه و نالهدینی خود عمل دیگری چون د

زن انجام داد. حضرت موسی از آن جوان پرسید این زن که این قدر خدمت به او کردی تمام الزمه را برای پیره

ری برای او فراهم دهد که خدمتکاچه نسبتی با تو دارد. جوان گفت او مادر من است، وضع مالی من اجازه نمی

شوم تا به حوائج مادرم کمک کنم. حضرت آیم و صبح دیرتر از خانه خارج میکنم. خودم زودتر شب به خانه می

گفت؟ جوان شد چه میموسی پرسید مادر تو هنگامی که به او غذا دادی حرفی می زد که تشخیص داده نمی

گوید: خدایا در ازای پاداش این خدماتی که کنم میمیدهم یا لباس او را عوض گفت هر وقت من به او غذا می

دهد، او را در بهشت هم مقام و هم نشین پیغمبر زمانمان حضرت موسی قرار بده. فرزندم برای من انجام می

که موسی این جریان را شنید تکانی خورد و به جوان مژده داد که من موسی هستم و نیامدم مگر برای هنگامی

گاه داستان مناجات خود را با ای؟ آنکه از تو چه عمل نیکی سرزده است که به این مقام رسیدهکه بدانم این

گونه خداوند و خطاب پروردگار را به او برای جوان نقل کرد. آری رعایت حق مادر را نمودن گاهی این

 سازد.های معنوی را نصیب فرزندان میموفقیت


