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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  هاروشاصول و 
 دعا والدين براي فرزند

هاي عام به شمار آورد كه از ويژگي هاي آن را از روش شوديميكي ديگر از مباحث مهم در تربيت خانوادگي كه 
كه خواهيم گفت شايد در حد وجوب  ايادلهنظام تربيت خانوادگي ديني و اسالمي است بحث دعا است كه گرچه طبق 

دعاي پدر و مادر  نهيزمنرسد اما به عنوان يك سنت و روش تربيتي بسيار مهم و مؤثر و داراي آثار و بركات فراوان در 
و اهميت بااليي هم دارد، گاهي هم اشاراتي به آن كرديم ولي فكر كرديم به  ديآيمدر براي فرزند به شمار و مخصوصاً پ

االتي هم كه ديروز شد و آن عبور كنيم اما با توجه به سؤ آن بپردازيم گرچه در نظرم بود به وضوحش اكتفا كنيم و از
ه خصوص كه در نظام تربيتي ديني اين نوع عناوين يك يك توجه است، ب ستهيشاكه  ميكنيمتأملي هم كه شد فكر 

هاي متعارفي كه در هاي عادي و روشمرز يك فعاليت تربيتي از فعاليت دارند و اين جا جايي است كه ايويژهجايگاه 
هاي عام تربيت يكي از عناوين كلي و مورد تأكيد دعا است روش حوزهو در  شوديمجدا  شوديمچيزهاي علمي گفته 

هاي است و اگر اين را با بعضي از روشيعني دعاي پدر و مادر براي فرزندان كه اين مورد توجه زيادي قرار گرفته 
ه در احاديث و كه اين جا چه قدر دليل داريم و چه قدر سنت و سيره داريم، چه در قرآن، چ بينيمميديگر مقايسه كنيم 

  روايات و چه در سنت. 

 مقدمات در مبحث دعا
را به اين اختصاص دهيم و نكاتي را راجع به آن عرض كنيم.  ايجلسهاست كه يك  ستهيشااست كه  جهتازاين

  كه در اين بحث وجود دارد.  رسيممي ايادلهو بعد به  كنيمميچند نكته را به عنوان مقدمات كوتاه عرض 

 جوب در دعارجحان و و
فراواني دارد البته در دعا وقتي كه در قالب عبادات واجب قرار  ادلهاصل دعا و استحباب مؤكد دعا به معناي عام 

در غير آن شايد دليلي بر وجوب دعا  شودميمشتمل بر دعا است در يك حدودي آن جا واجب  هاآنكه  گيردمي
قالب نماز است يا حمد است يا چيزهايي كه در حد الزامياتي است  نداشته باشيم، دعايي كه واجب است آن است كه در
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كه در عبادات آمده است يا در حج است يا در هر جايي آمده است، زائد بر آن طبعًا مستحب است ولي اصل استحباب 
در عبادات  شدهتعيينكلي اين امر مبرزي است منتها در يك حدودي كه  قاعدهو رجحان مؤكد دعا به عنوان يك عام و 

پيدا شود كه بدون ترك كلي دعا فقط  ايثانويهاست واجب است و در ماوراء آن مستحب است مگر اين كه يك عنوان 
وجوبي در اين  شبههديگري نداشته باشد، شايد  چيزهيچاكتفا كند به همان چيزهاي دعايي كه در نماز آمده است و 

باشد كه من  تأمليقابلدر جايي بحث نشده است ولي شايد اين مسئله نباشد،  اشكالبيباشد يعني ترك كلي آن شايد 
دعا امر مؤكد و راجحي است و در  االصولعليوارد اين قصه شوم، فقط اين يك مطلب است كه بنابراين  خواهمنمي

فراوان روايي و قرآني دارد و احيانًا  ادلهواجب است و در ماوراي آن مستحب مؤكد است،  شدهتعيينيك بخش هاي 
  ممكن است با يك عناوين ثانوي يا كلي در يك جاهايي وجوب هم پيدا كند و از جمله ترك كلي دعا. 

نيست و اگر خاص بگوييم  شرايط همهدعاها و در  همهاگر وجوب در روايات و آيات را مطلق بگوييم مطمئنيم كه 
 اْدُعوا«، 6فاتحه/» الُْمسْتَقيم الصِّراطَ  اْهدِنَا« گويدميش همان است كه در نماز با وجوب سازگار است منتها  حداقل

 گويدميبخواهيم وجوب را بگيريم به اطالقش هر نوع دعا و هميشه ناين در واقع اگر  55اعراف/» خُفْيَة وَ  تَضَرُّعاً رَبَّكُمْ
اش همان است كه مثالً در نماز است، وجوب جديدي وراء آن چيزهايي كه واجب الجملهفيو  گويدمي الجملهفيبلكه 

فني كه در خود دليل است كه نظير اين را در جاهاي ديگر  جنبهاز آن استفاده كنيم به خاطر همين  توانيمنميشده است 
  گاهي توضيح داديم.

 تفاوت دعا و ذكر
چه مشتمل بر ذكر است، هر دعايي مشتمل بر ذكر است ولي هر مطلب ديگر اين است كه دعا متفاوت با ذكر است گر

محقق شود در عالم  شودميعموم و خصوص من وجه است يعني ذكر  هاآنذكري مشتمل بر دعا نيست و در واقع بين 
بدون اين كه خواهشي و تمنايي و درخواستي در آن باشد، اما درخواست از خدا و حضرت حق طبعاً مشتمل بر نوعي 

چيزي را از خدا خواست و لذا اين دو پديده است  شودمياست چون بدون يك نوع توجه، چه قلبي و چه گفتاري ن ذكر
، البته شودميو دو مفهوم است اما بينشان عموم و خصوص مطلق است، ذكر بدون دعا ميسر است ولي دعاي بدون ذكر ن

خيلي عالي  مرتبهكه دعا از يادش برود آن البته يك  در بعضي روايات آمده است كه اگر كسي چنان غرق در ذكر شود
است كه كسي در ذكر مستغرق شود و خواستن از يادش برود اما آن هم به اين معنا نيست كه كالً بتوانيم بگوييم دعا 

ند عبوديت كساني هستند كه در عين اين كه در مراتب ذكر فنا و استغراق داشت هايقلهترك شود براي اين كه برترين 
در يك شرايطي هم دعا را داشتند ولي به هر حال اين مطلب در بعضي روايات آمده است كه دعا و ذكر  حالدرعين
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جايگاه دعا همان جايگاهي است كه معلوم است و مشتمل بر ذكر هم است و  حالدرعينافضليت دارد اما  جهتازاين
عايي كه دليل بر استحبابش دارد و اطالقات و عمومات دارد لذا همان ذكر را دارد و يك چيز مزيدي كه در دعا است. د

خواستن از خدا است و همين كه توجه به خدا پيدا كند اين ذكر است، اگر در قلب باشد ذكر قلبي است، اگر به زبان هم 
واستن از و لذا غير از آن ما اطالقي نداريم كه بگوييم مستحب است، خ بردميجاري كند باالخره زبان اسم خدا را 

ولو يك ادني درجه و ريزترين  شودميمشتمل بر ذكر است ولو يك ذكر خفيف قلبي كه بدون آن ن كه ال محالخداست 
مراحل و درجات ذكر كه مشتمل بر آن است و البته گاهي ذكر در روايات آمده است و همان طور كه عرض كردم برتر 

  است.

 تأثير دعا در عالم
آن چه كه در روايات ما است و قطعي است امري است كه در عالم واقع اثر  بنا بردعا  سوم هم اين است كه نكته

  در دعا داراي دو نوع تأثير است: ديگرعبارتبهيعني در واقع  گذاردمي

 دعا روحي و شخصيتيالف. تأثير 
، آن بيشتر به لحاظ اين كه در دعا انسان به ياد خدا گذاردمييك تأثير نفسي و روحي است كه در عالم درون ما  
ي نيست جز اين كه چيزهيچ، اين يك تأثير است كه اين تأثير دعا نقد است و متوقف بر كندميو تعلق به او پيدا  افتدمي

را  همين دعا باشد و واقعاً با اخالص و بخشي از شرايط ذاتي دعا است كه وقتي كه به سمت خدا مي رود و خدا
اين يك فلسفه و اثر مهمش  كندميالنفس است يا به زبان جاري چه در قلب يا حديث ،كندميو توجه پيدا  خواندمي

و ابزار قرب  ليوساو لذا دعا از  كندمياست كه اثر نفسي و روحي و رواني و شخصيتي است كه ايجاد قرب در انسان 
و با ذكر هم حاصل  شودميبه سمت خدا است با دعا حاصل  الهي است، آن قربي كه مطلوب و غايت حركت انسان

 آوردميذكري در دعا است و زائد بر آن هم تعلق خاطر  دهيپد، دعا هم از حيث اين كه ذكر دارد و چون آن شودمي
يعني يك نوع التجاء در دعا است كه از اين دو حيث يك اثر روحي و رواني مهم دارد، اين يك اثر است كه اثر 

و روحي و معنوي دعا است كه خود اين اثر اول از دو زاويه است، يكي اين كه در دعا ذكر است و ذكر  شناختيانرو
و جهت دومش اين است كه در آن التجاء است و پناه بردن است، اين التجاء از  كندميروح را معنوي و صاف و پاك 

، پس اين يك اثر است كه خودش كندميوح را پاك و تصفيه و ر كندميديگري  نكتهآدم را متعلق به  شناختيرواننظر 
  ، اين نقد است. كندميبه خاطر دو ويژگي است كه در دعا اين دو اثر ايجاد 
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 هاخواستهب. تحقق 
  وجود دارد كه در اين هم شكي نيست.  هاخواستهاثر دوم دعا آن است كه در تحقق آن 

استجابت دعا است  شرايطمتفاوت باشد، اين دومي  شرايطشالبته هم اولي و هم دومي شرايطي دارد و ممكن است 
آن  شودميكه يعني اين توجه قلبي و جريان دعا به زبان هر دو در عالم آثاري دارد كه اين هم امري است كه هم عقالً 

در اسفار گاهي تالش كرده است كه در واقع  مالصدرام را تا حدي اثبات كرد و هم از نظر شرع قطعي است، مرحو
و مثًال  گذاردميما اثر  چهرهكه تحوالت روحي ما در  گونههماندر عالم اثر بگذارد،  تواندميبگويد احوال روحي ما 

ج اين تحوالت روحي و حاالت روحي اثري بر عالم واقع و عالم خار شودمي، كندميما را عوض  چهرهخجالت و... 
مستجاب  تواندميبگذارد يعني از نظر فلسفي راهي براي اثبات اين وجود دارد و اما از نظر ديني قطعي است كه دعا 

شود و مغيير قضا و قدر الهي باشد در آن قضا و قدر غير محتوم و بعد تعابير عجيبي كه در روايات آمده است كه 
آن كمتر  شرايطدارد كه  شرايطيروحي اول آن  شناختيروانم آن اثر تأثير دعا اين قدر باال است، البته دعا ه گويدمي

بيشتر است و هميشه معلوم  شرايطشاست كه اين البته  شرايطياست، هم اين اثر دوم بروني و استجابتي دعا مشروط به 
است و هميشه  مستحب شودمييا ن شودمياما دعا در هر حال بدون اين كه اصًال ببيند مستجاب ؛ نيست مستجاب شود

است  شرايطياوليه را داشته باشد، اثر دومش هم مشروط به  شرايطاثر دارد، آن اثر اول هميشگي است البته اگر آن 
نيست ممكن است استجابتش در يك شكل ديگري انجام شود يعني چيزي كه  شرايطالبته در روايات دارد كه گاهي كه 

دهد، اين هم مطلب ديگري است كه در جاي آن خير ديگري به او ميبه ولي به خاطر دعا خدا شودمين خواهدمياو 
عجيبي است و يك اطالق عجيبي در  هيآ، اين خيلي 77فرقان/ »دُعاُؤُكم ال لَوْ َربِّي بِكُمْ يَعْبَؤُا ما قُلْ«باب دعا است كه 

كه دعا راجح است، اگر هم بالمالزمه  كندميافاده  بالمالزمه »دُعاُؤُكم ال لَوْ رَبِّي بُِكمْ يَعْبَؤُا ما«شريفه است، اين  هيآاين 
  .شودمي هااينكه در نماز و امثال  شودميوجوب را هم افاده كند باز آن حد قدر متيقنش 

 »دعا«استعمال لفظ 
مي رود همان دعوت است و فراخواندن افراد  كاربهدعا  واژهدعا در قرآن هم دو استعمال دارد و در لغت هم وقتي 

كه  ، آن جا دعوت الي اهللا است كه آن يك مقوله است108يوسف/ »اللَّه ِإلَى أَدْعُوا سَبيلي هذِهِ قُلْ«به يك پيامي است، 
ن خواند گوييمميدعاي به معناي اول دعوت است يعني دعوت افراد به يك چيزي است اما اين دعايي كه در اين جا 

  كسي است براي يك تقاضا و نيازي. 
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 اركان دعا
 خواندميديگر در باب دعا اين است كه در واقع دعا داراي چند ركن است، يكي داعي است يعني كسي كه دعا  نكته

و يكي  خوانيمميو يكي هم مدعوٌّ له است يعني براي كسي چيزي را  شودميو يكي مدعوّ است يعني كسي كه خوانده 
، دوم آن خواهشي كه انسان دعاكنندههم مدعوّ به معناي خواسته و درخواست است يعني دعا چهار ركن دارد، يكي 

كه خداوند است  خواهيممي، سوم آن كسي كه از او هاايندارد يعني تقاضايي كه انسان دارد مثًال سالمت و شفا و امثال 
كه داعي و مدعوٌّ  مثًال سالمتي براي خود يا فرزند يا ديگري خواهيمميرا  و چهارم هم آن كسي كه براي او اين خواسته

، البته مدعوّ گاهي به خدا هم خواهيمميكه ما  ايخواستهمنه كه خدا باشد و مدعوٌّ له كه آن شخص باشد و مدعوّ يعني 
جود دارد. البته گاهي در دعا و اين چهار مطلب است كه در اين جا و گويندميو گاهي به آن خواسته هم  گويندمي

كه يادش مي رود كه چه بخواهد كه در  شودميچيزي را بخواهد ولي آن قدر در خود آن خدا غرق  خواهدميكسي 
ن دو عنصر وجود دارد منتها گاهي براي انسان اصل بيشتر آن ايخواسته، اين خدا و شودميواقع عنصر خفيف تر 

دعا است، هر چه آدم در دعا اوج  نازلهكه اين مانعي ندارد منتها درجات  دهدمي خواسته است و خدا را وسيله قرار
كه اين دعا مبدل به  شودميو گاهي هم  شودميو خدا اصل  شودميرنگ كم هاخواستهبگيرد به سمت اين مي رود كه 

است و مدارج و مراتب دعا به است كه در واقع چهار ركن  اينكته، اين هم كندميو خواسته را فراموش  شودميذكر 
  اين شكل است.

 هاخواستهدعا براي تمام 
ي معنوي با آن درجاتي كه در آن هاخواستهمستحب است، چه  هاخواسته همهديگر هم اين است كه دعا در  مقدمه

نيست كه بگوييم اين كه آدم چيز مادي  طورايندعا مستحب است و  هااين همهي مادي يعني در هاخواستهاست و چه 
از خدا بخواهد خوب نيست، هر چيزي را انسان از خدا بخواهد همه مستحب است، البته خواستن چيزهايي كه نعمت 

خارج از دليل است كه  هاآنو معصيت است  شراست و در جهت صالح است كه اين مستحب است، خواستن چيزي كه 
از ادني  شودميدعا كنيد، دعا را براي همه چيز شامل  گويدميز آن انصراف دارد، مطلقاتي كه هم دليل داريم و هم ادله ا

چيزهايي است كه خوب است انسان از خدا  هااين همهنعم الهي كه نعم مادي پايين باشد تا اعلي درجات معنوي 
از دليل خارج است،  هااينل اين، بخواهد كه اين اطالق دارد، آن چه كه معصيت است يا در آن مفسده است و امثا

خواسته شود منتها  شودميامور اعم از امور مادي و معنوي  همهانصرافًا يا به خاطر مقيدي كه در ادله وجود دارد و لذا 
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ي بهتري را داشته باشد و با دقت چيزهايي را از خدا بخواهد و هميشه هاخواستهالبته همه در يك رتبه نيست و اين كه 
دارد كه بهتر است  ايادلهمصلحت است از خدا بخواهد و اين قيود را داشته باشد البته روايات و  هاآنيي كه در چيزها
  دعا شود. طوراين

 اولويت دعا براي ديگران
ديگر هم اين است كه دعاي براي ديگران به طور خاص در ادله وارد شده است كه انسان براي ديگران دعا  مقدمه

كه اين هم به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است يعني يك تأكد دارد، در  گرفتاري و مشكالتشان كند، براي رفع
در پاسخ حضرت زهرا در پاسخ به  جار ثم الدارالچه قدر سندش معتبر باشد كه حضرت فرمود  دانمنميآن قصه كه 

اين كه در دعا ديگران را هم مشاركت  همين است يعني اولويت دعا براي ديگران و دهندهنشانامام حسن كه آن هم 
است كه در روايات آمده است  اينكتهديگران را هم مشاركت دهيد كه اين هم  كنيدميدهيد يعني براي خودتان كه دعا 

هاي فقهي مهم است و در اين جا بحث فقهي نشده است دعا هم از آن بحث روايات معتبر هم داشته باشد. كنمميو فكر 
قهي كلي بحث دارد و در اين جا بحث نشده است و من خواستم فقط طرح مسئله كنم و بايد مثًال در و از نظر ف

راجع به آن بحث كرد. بحث دعا از منظر فقهي و زواياي مختلف خيلي حرف دارد يعني قطعًا اگر ما  االخالقفقه
  .بردميوقت ن كنيمميدو ماه است صحبت  بخواهيم با نگاه عميق فقهي دقيق وارد دعا شويم كمتر از بحث غيبت كه يكي

و حتماً يك نوع خواستني در آن جا است ولو خواستن معنوي  شودميبراي اين كه آن عبادت خدا بدون خواستن ن(
كه در روايت  شودميدعا  »اْلمُسْتَقيم الصِّراطَ  اْهِدنَا«و رتبي كه حتماً اين مقصود است و در نماز هم بخشي از نماز مانند 

حمد بين من و عبدم تقسيم شده است، نصفش مربوط به من است و نصفش او است كه احتماًال  گويدميهم دارد كه 
  )چنين چيزي مفهومش باشد.

 دعا عنوانبه »الْمُسْتَقيم الصِّراطَ اهْدَِنا«
ست اين است كه كسي كار به نيت كه يك وقتي آن كه قطعًا درست ني گويدميدر هر حال اين كه دعا است منتها او 

كه اگر اين باشد باطل است و لذا بايد  خواهدميقرآن نكند يعني قرائت نكند و به عنوان اين است كه از خدا چيزي 
ولي اشكالي ندارد  اندكردهآن را بعضي شبهه  كندميقرائت قرآن باشد ولي اين كه در همين قرائت قرآن درخواست 

إهدنا  خواهدمييعني كاري به قرآن نيست و از خدا  »الُْمْستَقيم الصِّراطَ  اهْدَِنا«چون گاهي ممكن است كه او بگويد 
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 حالدرعينو  كندميالصراط المستقيم. اگر به آن نيت باشد نماز باطل است چون قرائتش ناقص است ولي اگر قرائت 
  .كنيمميي دارد كه در اين جا سه چهر جور تصوير دارد كه در صلوه بحث خواستن جنبهتوجه به اين 

 نقش تربيتي دعا
در عالم  اثرگذاراين است كه دعا به دليل اين كه  شودميآخري كه در اين جا وجود دارد و متصل به بحث  مقدمه

ين دليل در باب تربيت دعا يك نقش در ديگران و در جامعه و در محيط تأثير واقعي بگذارد به ا تواندميواقع است و 
به عنوان يك روش تربيتي تلقي شود و به شمار بيايد و لذا است كه در بحث  تواندميو  كندميروش تربيتي هم پيدا 

براي  طورهمينخانواده ما شاهد اين هستيم كه دعاي براي فرزند و اهل به طور عام و براي فرزندان به طور خاص و 
در اين جا يك استحباب خاص تري دارد يعني عالوه بر استحباب كلي دعا يعني دعا به طور  هااينثال پدر و مادر و ام

عام آن گونه داريم. در شعاع آن يك دليل  قاعدهكلي مستحب است، خود، غير، دور و نزديك، جامعه، دوست كه يك 
داريم كه دعاي براي اهل و فرزند كه  داريم كه دعاي براي ديگران و براي غير خودش مستحب است و يك دليل سوم

را خواهيم ديد، در خانواده كه مورد تأكيد قرار  اشادلهاين هم به طور خاص و اخص مورد تأكيد قرار گرفته است كه 
است كه او  ايدايرهگرفته است احتماالً به خاطر اين است كه اين يك بعد اثرگذاري در غير دارد و چون در يك 

آن را  شودميبه عنوان يك روش تربيتي  جهتازايندارد و  هاآنال آن دارد و مسئوليتي در قبال رشد مأموريتي در قب
به عنوان يك روش  خواهدميقاعدتاً به همين مالحظه است يعني  اندكردهبه شمار آورد و ادله هم كه بر اين تأكيد 

  گرفته شود. كاربهتربيتي 

 مقامات دعا
كه يكي دعاي له است و  گيردمي، بحث ما در دو مقام قرار شويمميبعد از اين مقدماتي كه عرض كرديم وارد بحث 

با  هاايناست و مقام دوم نفرين است كه راجع به هر يك از  لصالحِ االوالديكي دعاي عليه است، مقام اول دعا براي 
  .كنيمميهمين نگاه فقهي بحث 
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 يك. دعاي له
شرعي ما در اين زمينه فراوان است و  ادلهاست، روايات و آيات و سنت و  االوالدله و لصالح  اول كه دعاي در مقام

قرآني و روايي مربوط به دعاهاي اصل صاحب اوالد  ادلهرا تقسيم كرد به دو سه دسته، يك دسته از  هااين شودمي
هم دعايي است كه  طايفهاست. يك  طايفهاقع اين يك شدن است منتها صاحب اوالد شدن در همه جا قيد دارد كه در و

  براي فرزند بعد از فرض وجودش كرده است.

 دعا براي فرزند صالح
، يكي دعاها براي اصل صاحب اوالد شدن و فرزند شودميپس از يك نگاه كالن كل اين ادله به دو بخش تقسيم 

ها بعد از فرض اين كه اوالدي وجود دارد. آن قسمت بعد است منت هاآندار شدن است و يكي دعا براي منافع و مصالح 
دعاهايي كه براي  همهاول  طايفهو بيشتر براي وجود او است ولي  كندميتربيتي ندارد و در واقع براي خودش دعا 

اول  طايفهطيبه است يعني  هيذرفرزند دار شدن است يا اكثرش اين است كه مطلق فرزند نيست و فرزند صالح است و 
كه  شودميهم مقيد است يعني فرزند صالح را خواستن است. به خاطر اين كه اين قيد در آن جا وجود دارد معلوم 

شود براي اين كه فرزندان خوبي  زمينه ايجاد خواهدميتربيتي است يعني با همين  مايهدرونبگوييم كه در آن هم يك 
كه اثر تربيتي در آن  كندميايجاد  ايزمينهشدن يك  كردن براي اوالد دار اين است كه دعا پيدا شوند و احتماًال يا قطعاً 

و با يك  شودميخوب بيايد كه بهتر بشود او را رشد داد يعني كسي كه با دعايي و با ذكري متولد  بچهباقي بگذارد يعني 
اين قيود و  مالحظهم اول هم با تربيتي دارد و لذا در آن قس ايزمينهحتمًا يك آثار  شودميتوجه خاص الهي متولد 

تربيتي در آن  نهيزمبگوييم يك  توانيمميكه آن جا هم حداقل  آيدميمناسبات حكم موضوع بسيار قريب به نظر 
كه با  ايخانوادههم وجود دارد كه چنين اثري هم واقعاً دارد يعني پدر و مادر و  هاييقصهو  هاداستانملحوظ است. 

 همهو آن نكاتي هم كه در مواقع يا قبل و بعد از آن آمده است  اندشدهتن از خدا صاحب اوالد توجه به خدا و خواس
عليت تامه ندارد ولي زمينه و اقتضا ايجاد  كدامهيچاثر دارد براي اين كه يك فرزند صالحي متولد شود البته  هاآن
دوم هم خود دعا عمل تربيتي است يعني با  طايفهدر تربيتي وجود دارد و  هايزمينهاول هم  طايفه، بنابراين در كندمي

است و نوع دوم  سازيزمينه، بنابراين در قسم دعاي براي فرزند صالح شدن يك نوعي كندميدعا تغييري در او ايجاد 
  هم روش تربيتي است.
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عارفي است كه نه نعمت داده است ولي آن يا امر جايز مت هاانسان(خدا از غير طريق صحيح يا طرق معنوي هم به 
ناصحيح متوسل شود طبعاً از يك راه ناصحيح به يك نعمتي رسيده  ليوساحسني دارد و نه قبحي دارد و اگر هم به 

  به انسان نعمت برسد.) شودمياست كه به سه نوع  هانعمت همهاست و مثل 
مقدمه  اشهمهو  خواهدمييك نگاه فقهي  اشهمهو  گيردميكل چيزي كه در اخالق آمده است در دو فصل قرار (
 آيدميآن چه كه در اخالق است با دو سه نوع در فقه  همهبراي اين كه يك داوري فقهي در آن جا بيايد و لذا  شودمي

  و بايد به آن پرداخته شود و اين كه پرداخته نشده است اين ضعف فقه موجود ما است.)
و شايد كمتر جايي باشد كه اين قدر  كندميات غوغا آيزمينه انجام شد. در اين بود كه تا اين جا  هاييبحث هااين

كه در اين زمينه ما ابتدا آياتي را كه در قرآن است و معموالً هم مربوط به تاريخ انبيا است ذكر  آيه وجود داشته باشد
هاي وحديثحرفكه  رويمميايات از آيه استفاده كرد و بعد هم سراغ رو شودميو اين كه چه حكم فقهي  كنيممي

  .كنيمميبعد عرض  جلسهفراواني است كه در 
  اهللا علي محمد و آل محمد يو صل  

   
 
  
 

 


