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 پدر و مادرم به من متصل است، 
ی

ز به من متصل استخط زندگ ز به من متصل خط ایده ،خط عشق آنها نی  آل آنها نی 

ز کردهکند، حتی خدا نیم  تواند آنها را قطعاست. هیچکیس نیم ز نیم تواند چنی  ند. نتواند آنها را قطع کو جهان هستی نی 

وهای ز خاطر به هر جا که بروم والدینم جهان هستی از آنها حفاظت و حمایت یم برعکس، تمایم نی  کنند. به همی 

ز خاطر، این گناه دخواهند تا با من باشند، حتی در بدنبال من خواهند بود. والدین من همیشه یم نیای روح. به همی 

 است اگر شما دوست ندارید تا والدینتان با شما همرایه کنند. این طرز 
ی

تلقی در تمایم جهان هستی بسیار مخرب بزرگ

ز همرایه والدین به این معنا است که شما از مسی  اصل جهان شمول دور  ه شده و و ویران کننده است. دوست نداشیی

ز آنها بگونهدر مسی  سقوط قرار گرفته و، به فکر والدین بودن و دوست داشیی ای که آنها بدن جسیم خود اید. از اییز

ز خاطر گفته شده بوده واالترین ارزشها برای انسانها همیشه  ،انجام وظیفۀ فرزند خلفشما هستند، و  اند. به همی 

 هماهنگ جاری است. همیشه است که برکات خداوند بسوی یک خانوادۀ 
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یک  . رفتار آنها با خود او استنامیم؟ فرزندی که رفتارش با والدینش درست مثل چه نوع انسانز را فرزند خلف یمما 

کنند، اگر دهد. اگر چه والدین برای رشد و شکوفانی فرزندانشان، خود را فدا یمفرزند خلف خدا را تحت تاثی  قرار یم

 ایفرزندان به والدینشان اهمیتی ندهند آن خانواده ویران خواهد شد. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه خانواده

داردی براساس رابطۀ داد و دریافت ند ماند، الزم است که اعضای آن خانواده استاهده باقی خواقوی و دست نخور 

ی، خدا در آنجا ساکن شد ز ز چی  و پادشایه خدا بواقعیت درخواهد آمد. چه نوع  هبوجود آورند. در صورت انجام چنی 

ت خواهند کرد. وقتیکه والدینشان فرزندانز در بهشت ساکن خواهند شد؟ کسانیکه بدیه عشق والدین را خود پرداخ

ان باید بدون اینکه احساس سختی و دشواری به خود راه بدهند از والدنیشان  پی  و سالخورده شدند، پرسان و دخیی

 زمانیکهاند، ن کودگ نسبت به آنها داشتهنگهداری کنند. آنها باید از همان قلتی برخوردار باشند که والدینشان در زما

ز یمادراکه آنها   کردند. این به معنای فرزند خلف بودن است. ر و مدفوعشان را تمی 
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ان یا پرسان خلف و میهن پرست بشوید. این والدین شما بودند که  با انجام وظایف فرزند خلف در  برابر والدینتان، دخیی

پرست بشوید، یک فرزند خلف شده و قبل از اینکه فرزند اند. قبل از اینکه یک میهن کشور و دنیا را هدایت کرده

دارد. عضو خانواده، هرانش را براستی دوست یمواخلف بشوید، یک عضو خانوادۀ با افتخاری بشوید که برادران و خ

 ستایش کنند. شما باید براستی فرزندان خلفنند یکدیگر را تواخواهران یم عبارنی است که بواسطۀ آن برادران و 
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ی نسبت به با ان را ایفشو خانواده تشکیل داده و وظ همردان و زنانز بشوید که ازدواج کرده، صاحب فرزند شدشکوهیی

دهتوانید قبل از اینکه ازدواج کنید اند. شما نیمته به انجام رساندهذشدر برابر والدینشان در گ انز رسسیر  پرسان و دخیی

ز جایگایه دسکه یم  استبشوید. شما براستی بعد از ازدواج  کنید. شما تنها بعد از اینکه ازدواج   ت پیدا توانید به چنی 

کرده و قلب فرزند خلف زن در کنار قلب فرزند خلف شوهر در برابر والدینشان قرار گرفت، قادر خواهید بود تا حوزۀ 

ز را بو  ز پایفرزند خلف راستی   در جود آورید. تنها براساس چنی 
ی

دگ برابر والدین، حوزۀ فرزند ۀ مالزمت همراه با رسسیر

ز تاسیس خواهد شد.   خلف راستی 
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ش از او پرسید که چرا گر  داستان اول:  ، از مادرش کتک خورد، و به گریه افتاد. مادر پی  ز یه هان یو از سلسلۀ هان در چی 

؟ او پاسخ داد، وقتیکه جوانیی بودی و مرا کتک یمیم ی کتز ز زدی، خییل دردناک بود، اما کتکهای امروز شما اصال چی 

هانی که ... آنگاه به خاطر سختی ای؟ ات را از دست دادهای و تمایم انرژینبود. آیا این به خاطر آن نیست که پی  شده

 اندیشید. هانی که مادرش تحمل کرده بود یمفت و فروتنانه دربارۀ سختی مادرش در گذشته تحمل کرده بود روزه گر 

ای در یک روستا وجود داشت که معروف شده بود به اینکه صاحب فرزندی خلف مدتها قبل خانه داستان دوم: 

یق تحقاس شخیص برای مات فردی را در لبااست. برای اینکه بطور رسیم از آن فرزند خلف تعرف و تمجید شود مق

زنز را دید و ابه آن خانه فرستادند. آن نمایندۀ رسیم که در لب س شخیص و بعنوان یک مسافر به آن خانه رفته بود پی 

نیست. پرسش در  ای بیش خلف است یا اینکه شایعهبا او رس صحبت را باز کرد تا ببیند که آیا فرزند این خانه براستی 

ز خانه نبود و برای جمع زن هیچ دلیل و مدرگ برای خلف م به جنگل آوری هی  رفته بود و آن مرد در صحبتهایش با پی 

 بودن پرسش پیدا نکرد. 

زن از پرسش خواست که بر لبۀ پله مها به خانه برگشت، پی  ز های چونی ورودی خانه بعد از مدنی وقتیکه پرس با هی 

ز انجام تمایم این بنشیند و بعد یک لگن آب ولرم آورد و پاهای پرسش را در آن شست و بعد  زن در حی  خشک کرد. پی 

توان مخالفت کرد، بسان یک نوزاد ساکت ه چطور یمحتی بداند ک کارها هیاهو براه انداخته بود. اما آن پرس بدون اینکه

زن با صیی و حوصله غذا را قاشق ز غذا آماده بود، پی  ق به قاش و آرام منتظر اتمام کار مادرش بود. بعد از آن وقتیکه می 

ز مشتاقانه دهانش برای دریافت غذا از مادرش باز یمگذاشت در دهان پرسش یم  کرد.   و پرس نی 

بیش نیست که تنها به مادرش سختی و دشواری  یباز حقه ،کرد که این مرد را بود، فکر یمنمایندۀ دولت که شاهد ماج

ی یم زن، در حیتز بیشیی چقدر دهد، را انجام یمتمایم این کارها که   دهد. اما از طرف دیگر شاهد این بود که آن پی 

ز دلیل، اخوشحال بود و پرس هم همینطور ب زن که پرس سیار خوشحال بود. به همی  ترین فرزند خلف شدعای آن پی 

 دنیا است، مورد تائید قرار گرفت. 

 

 فرزند خلف هانی تصویر  ها داستاندو این 
ی

ن فرزند خلف از نوع دادن د. ایندهما نشان یم بودن را به دیگر از چگونگ

ی به والدین و اطمینان حاصل کردن از آرامش آنها نیست. داستان از ما یم ز خواهد تا به این بیاندیشیم که اجازه چی 

ز راه دیگری دادن به والدین در انجام هر کاری که دلشان یم ند نی  خواهد انجام بدهند، و اینکه از آن کارشان لذت بیی

 و ضعیف شدنشان  فرزند خلف همدیل با آنها در زمانن است. نوع دیگر برای فرزند خلف بود
ی

ی و سالخوردگ پی 

 است. 

ین، عظیمرود، عشق والدیتز که برای مواظبت از فرزند به ورای خود یم دهبزرگیی ترین نوع عشق است. ترین و رسسیر

چون که بعبارت دیگر، عشقی که در اینجا در پاسخ باید داده شود، عشق فرزند خلف است. این فرزند خلقز تنها 
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د و آن قلب باید با خلوص اش بازگردان عشق نیستعشقی دریافت شده است وظیفه ز . این حرکت باید از قلب برخی 

ز به آنها باشد.  نیت مملو از  ام به والدین و عشق راستی   احیی

ز به ما یم باید پرداخت کنیم. وقتیکه والدین ما پی  خود والدین را عشق گویند که ما باید بدیه بعالوه والدین راستی 

از شوند، ما باید با فکر کردن به دوران کودگ خود، بدون هیچگونه شکایتی به آنها مالزمت و خدمت کنیم. این یم

ز   خود بکار ببندیماست  تعالیم والدین راستی 
ی

ز قلتی آنها یم . که ما باید در زندگ گویند که ما تنها با برخورداری از چنی 

فرزندانز که عشق  ،ها روزی خود والدین خواهند شد خدا به انجام برسانیم. بچهابر ا در بر ر وظایفمان قادر خواهیم بود 

که والدین فرزندانشان را   ر عشق فرزند خلف را بازگردانند. همانطو  ،اند باید در پاسخهوالدیتز فداکارانه را دریافت کرد

ز او دوست یم  کنند. بنابراین کمال فرزند تنها با خود جلو انداخیی
ی

 دارند، فرزندان باید برای خاطر والدینشان زندگ

است تشخیص همرایه با آنها را به ارث بردهشود که والدین او را بعنوان کیس که حق نیست، بلکه زمانز امکان پذیر یم

 داده و برسمت بشناسند. در این صورت جایگاه و ارزش آن فرزند تاسیس یم شود. 

 

ز این احساس که عشقی را که از والدین خود دریافت کرده .1 این بیاندیشیم  بهدانیم، ازگر آنها ب هایم ببجای داشیی

 کنیم. یوالدین شد که وقتی ما 
ی

اییط دارند، زندگ رست این طرز تلقی دم، باید با این فکر که والدینمان چه رسر

 خواهید چگونه والدیتز بشوید؟با توجه به این نکته شما یماست.  خلف فرزند 

والدین با بزرگ  شد خواهند کرد. ای است که در آن هر دو )والدین و فرزند( با هم ر رابطۀ والدین فرزند رابطه .2

ز رشدشان والدینشان را درک یمکردن فرزندانشان والدین یم کنند. در جایگاه والدین شوند، و فرزندان در حی 

 یا فرزند چه دوست دارید به فرزند یا والدینتان بگویید؟

ز والدین و فرزند در جریان باشد؟  .3  به نظر شما چه نوع عشقی باید بی 

 

 

 


