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 الرحمن الرحيم اهللابسم

  هاروشاصول و 
 دعا والدين براي فرزند

يك عمل تربيتي هم در تربيت خانوادگي مورد توجه قرار گرفته است، ضمن اين كه  عنوانبهعرض كرديم كه دعا 
يك امر كلي مستحب است اما يك بعد تربيتي هم پيدا كرده است و ما شاهد اين هستيم كه در منابع ديني  عنوانبهدعا 

را مالحظه  هاآندعاي نسبت به فرزندان مورد اهتمام و توجه خاص است، براي دعا يك مقدماتي را عرض كرديم كه 
  كرديد.

 مقامات دعا
گفتيم دعاي له در آيات و روايات هم دعا براي صاحب فرزند صالح  .بعد گفتيم دعاي له داريم و دعاي عليه داريم

در روايات مورد  هاآنشدن آمده است و هم براي اين كه براي فرزندان موجود دعا كند، براي امور مادي و معنوي 
 اشاره قرار گرفته است، 

 در قرآن »دعا براي فرزند« 
را  هاآنكه در اين زمينه است داشته باشيم تا حدود داللت در اين جا ابتدا يك نگاهي به چند مورد از آياتي 

مريم است كه  سورهذكر كنيم كه يكي  ميتوانيمنمونه ما دعاهاي مربوط به فرزندان در قرآن را  عنوانبهاستخراج كنيم، 
و يحيي در دو جاي قرآن حداقل در آن جايي كه مربوط  زكرياحضرت  قصهو يحيي است، اين  زكرياحضرت  قصهآن 

   .به دعا است آمده است

 انبيا  سوره 88 هيآ و مريم سوره 6 هيآ
 وَهََن اْلَعظْمُ  يّ إِنقَالَ رَبّ ايرَبَّهُ نَِداءً َخفِ يإِذْ نَادَ ايَّذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ َعبْدَهُ زَكَرِ: ديفرمايمكه مريم است  سورهيكي 

معترضه عرض كنم يعني در تفسير اين  جمله عصيكه، اين اي شَقِ وَ لَْم َأكُن بُِدعَائَك رَبّ بًايْ وَ اْشتَعَلَ الرَّأُْس شَ يّمِن
، عين به معناي عطش يا رنديگيمتطبيق دادند، كاف را به معناي كربال  كربال قصهرا بر  عصيكه حروف مقطعه بعضي اين
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ماه محرم هستيم يادم آمد  آستانهيزيد است، اين در روايتي از ائمه آمده است كه شايد سندش معتبر نباشد ولي چون در 
به  اياشارهكربال و معناي اولش خيلي عام است بر اسماء الهي كه هر كدام  قصهبعضي تطبيق دادند بر  عصيكهكه اين 

خدا كه خيلي تطبيق داده شده است كه اين يك بخشش است ولي  مقطعه بر اسامي و اوصافاسم خداست. اين حروف 
، هانيارا به امور ديگري تطبيق دادند، مثالً گاهي به مؤمن يا اوصاف مؤمن يا ائمه و امثال  هانيهمدر رواياتي گاهي 

  عاشورا داده شده است.كربال و  قصهاز جاهايي است كه تطبيق به  عصيكهاين 
وَ َلمْ أَُكن  بًايْوَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَ  يّوَهَنَ الَْعْظمُ ِمن يّ إِنقَالَ رَبّ ايرَبَّهُ نِدَاءً خَفِ يإِذْ نَادَ ايَّ كَ عَبْدَهُ َزكَرِذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّ 

ِمنْ ءَاِل  رِثُيَوَ  يِرِثُنيَ ايمِن لَّدُنكَ وَلِ  يِعَاِقرًا فَهَبْ ل يِوَ كَاَنتِ امْرََأت يمِن وَرَاءِ يِخِفْتُ الْمَوَال يّوَ إِن اي شَقِِبُدعَائكَ رَبّ
يك پيامبري آمده است، هم براي فرزند دار شدن و هم  رهيساين از آن مواردي است كه در  اي رَضِوَ اْجعَْلهُ رَبّ عْقُوبَيَ

 سوره 6 هيآديني و الهي مقصود است، اين  دهيپسنداي باشد كه در اين جا فرزند پسنديده اي رَضَِو اْجعَْلهُ رَبّاين كه 
 رْ�ُيفَرْدًا َو أَنتَ خَ يِ لَا َتذَرْنرَبَّهُ رَّب يإِْذ نَادَ ايَّوَ زَكَرِ: ديفرمايمآمده است كه  88 هيآانبيا  سورهمريم بود، همين قصه در 

  دار شدن است. زكريا است كه دعاي براي فرزندكه آن هم دعاي حضرت  نيالْوَارِثِ

 تفاوت دو آيه
به اين كرده است  اشارهانبيا فقط  هيآعرض كنيم يكي تفاوت اين دو آيه است كه در نكاتي كه بايد براي اين دو آيه 
 وَ اجْعَلْهُ َربّ  عُْقوبَيَمِنْ َءالِ  ِرُثيَوَ  يِرِثُنيَ ايوَلِ ديگويممريم  سورهاما در  خواهديمكه اصل اوالد دار شدن را از خدا 

يعني با يك ويژگي هاي ايجابي  خواهديم، يعني فرزندي كه وارث اين امانت نبوت و رسالت باشد آن را از خدا ايرَضِ
اگر دقتي شود شايد اين تفاوت خيلي مهم  اما اي است كه ممكن است به ذهن بيايد، اين تفاوت اوليهخواهديماز خدا 

لَا  ديگويمانبيا هم كه حضرت زكريا  سوره فهيشر هيآنباشد بلكه اين دو آيه اجمال و تفصيل دارد براي اين كه آن 
ت يعني به ، من را تنها نگذار، اين فقط تنهايي شخصي نيست بلكه تنهايي رسالتي اسنيالْوَارِثِ  رْ�ُيفَرْدًا وَ أَنتَ خَ يِتَذَرْن

كسي باشد كه وارث اين امانات الهي باشد و لذا بعيد نيست كه آن هم ظهور يا اشعاري به اين امر داشته  ديگويمكنايه 
مريم است، اين يك تفاوت اجمال و تفصيل اين دو دعا است، در آن جا  سوره فهيشر هيآباشد منتها تفصيلش در همين 

مِنْ َءالِ  رِثُيَوَ  يِ رِثُنيَ ايوَلِاي است و در اين جا يك دعاي باز شدهفَرْدًا  يِرْنلَا تَذَاي است يك دعاي خيلي سربسته
  اين دو آيه است. سهيمقا، اين يك نكته كه در اي رَضِوَ اجَْعلُْه رَبّ عْقُوبَيَ
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 »عْقُوبَيَمِنْ ءَالِ «تعبير 
كه اين را مفسرين گفتند  عُْقوبَيَمِنْ َءالِ  رِثُيَوَ  يِ رِثُنيَوجود دارد اين است كه ديگري هم كه در اين جا  نكتهيك 

گفته شده است براي اين است كه  عْقُوبَ يَِمنْ ءَاِل كه خود حضرت زكريا از دودمان حضرت يعقوب نيست، علت اين كه 
، يعني عْقُوبَيَ مِنْ ءَالِ  رِثُيَوَ  يِرُِثنيَجهت همسرش از حضرت سليمان بود و سليمان هم از نوادگان يعقوب است و ازاين

يك فرزند صالحي بدهد  خواهديمجالبي در آيه است، از خدا  نكتهدر اين جا توجهي به همسرش هم دارد كه اين هم 
كه از طرف همسرش هم هست آن را هم در نظر دارد، اين هم  كه وارث او و آل يعقوب باشد يعني امتداد آن چيزي

  توجهي به همسرش و دودمان حضرت يعقوب دارد.ظريفي است كه چنين  نكته

 ظهور آيه در استحباب دعا
 سورهمريم و  سورهدر  زكريااصلي و سوم كه در اين جا وجود دارد اين است كه اين دعا را ما از حضرت  نكتهاما 

استفاده كرد  شوديماستحباب دعا كرد؟ به نظر  استفادهاز اين دعا  شوديمو بحث فقهي اين است كه آيا  مينيبيمانبيا 
يعني آن چه كه پيامبري انجام داده است و در دو سه جا هم نقل شده است اين بعيد نيست كه سنت بودن و استحباب از 
آن استفاده شود كه در اين حدش بعيد نيست گرچه در اين استفاده بحث هاي دقيق تري وجود دارد كه چون در جاهاي 

چهارم اين است كه آيا  نكتهاما بعيد نيست كه بشود اين را از آن استفاده كرد.  كنمينمگفتيم در اين جا تكرار ديگر 
  ، اين دو بحث را سابق داشتيم.شوديماين حكم را به شريعت ما تسري دارد؟ اين هم  شوديم

 ء خصوصيت در مفهوم آياتالغا
كلي درآورد كه  قاعدهين را تسري داد به هر نوع يعني يك ا شوديمبحث پنجم در اين جا اين است كه آيا 

حضرت  قصهشرايط؟ اين يك مقدار دشوار است براي اين كه اين جا  همه استحباب طلب فرزند صالح براي همه در
كه امتداد نبوت باشد، بشود از اين استفاده كرد كه هميشه براي همه  خواهديمزكريا و يحيي است و اين كه كسي را 

مستحب است كه دعا كنند براي اين كه فرزند صالح پيدا كنند، اين يك مقدار الغاي خصوصيتش مشكل است براي اين 
بود و يك استحبابي  فهيوظ هاآنكه ممكن است بگوييم مورد، مورد امتداد نبوت و رسالت است و در آن جا براي 

طور دعا كند و اثر هم داشت و مستجاب هم شد، اما اين كه براي موارد ديگر از اين دو آيه بشود تكليفي بود كه اين
موارد و استحباب مطلق طلب فرزند صالح، خالي از اشكال نيست براي اين كه اين روايت  همهاستفاده كرد اين تعميم به 

و اين الغاي خصوصيت و تعميم در اين جا كار دشواري است، يعني الغاي الغاي خصوصيت كرده است و تعميم داد 
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دين او بدهد و امثال اين بشود  ادامهفرزندي باشد كه  خواهديمخصوصيتش خيلي مشكل است كه بگوييم كه اين كه 
  الغاي خصوصيت كرد كه يك مقدار مشكل است. 

كه آن الدُّعَاء  عُيإِنَّكَ سمَ�ِ بَةًيِّ طَ ةًيَّمِن لَّدُنكَ ذُرِّ يِ َهبْ لرَبَّهُ قَاَل َربّ ايَّهُنَاِلَك دَعَا زََكرِ، 38 هيآآل عمران  سوره(در 
يك سنت كلي ما  عنوانبهي خصوصيتش كرد و الغا شودينماطالقي ندارد يعني مريم قطعاً  سوره هيآاطالق دارد. اين 

  بياوريم. دستبهبخواهيم از آن حكمي 
بگيريم يعني به من اوالد بده و  اشهياولرا به معناي لغوي فَرْدًا  يَِلا تَذَرْنانبيا ذو احتمالين است، اگر  سوره 88 هيآ

رسالت و امتداد نبوت دارد يعني مرا  جنبهبگويد كه نگاهي به آن  خواهديمفَرْدًا  يَِلا تَذَرْناما اگر بگوييم كه در اين جا 
  .كندينمكه اگر اين دومي را بگيريم داللت  دهد و استمرار ببخشد امتدادنبوت را  فرد قرار نده و به من كسي بده كه

 آل عمران سوره 38 هيآ
وَ أَنبََتَها  فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍآل عمران است كه قبلش در مورد حضرت مريم است كه  سوره 38 هيآسوم  هيآ

حضرت مريم خيلي مقام دارد و در چند جاي قرآن در امتداد انبيا نام برده شده است كه يكي  ،ايَّنَبَاتًا حَسَنًا َو َكفَّلَهَا زَكَرِ
انبيا نام حضرت مريم آمده است، در  سلسلهطور است، در پايان شمارش انبيا هم همين سورههم در همين جا است، در 

رَبَّهُ  ايَُّهنَاِلكَ َدعَا زَكَرِمربوط به اين قصه است در آن جا دارد كه  هيآآل عمران كه سومين  سوره 38 هيآاين جا هم 
در واقع بگوييم يك  شوديمكه اين جا اظهر اين است كه  الدَُّعاء عُ يسمَ�ِ إِنَّكَ بَةًيِّطَ ةًيَّمِن لَّدُنكَ ذُرِّ يِ هَبْ لقَالَ رَبّ

فَنَادَتْهُ اْلمَلَئكَةُ ، الدَُّعاء عُيسمَ�ِ إِنَّكَپاكي بده،  هيذركه خدايا به من  كنديميعني دعا  شوديمحكم اطالقي از اين استفاده 
كه در هر سه سوره هم و در هر سه آيه هم قبولي اين دعا  مُصَدِّقَا ييَحْيَبِ  بَشِّرُكَيُاللَّهَ  الْمِحْرَابِ أَنَّ  يِف يّصَليُوَ هُوَ قَائٌم 

 هانيامورد توجه قرار گرفته است، اين سه آيه مربوط به حضرت زكريا و تولد حضرت يحيي است و بعيد نيست كه از 
  استفاده شود.

 طلب فرزند صالحظهور آيه در استحباب 
تر بود و در سومي بعيد نيست كه بگوييم كه اين  در اولي شمول يك مقدار مشكل بود، در دومي يك مقدار راحت

اين  همهديگري كه در  نكتهدعا در حقيقت يك عمل مستحبي و سنت مستحبي بوده است كه فرزند را بخواهد، البته 
درخواست و تقاضاي مطلق فرزند نيست بلكه فرزند صالح مقصود است و لذا  كدامهيچآيات است اين است كه در 
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وجود دارد اين است كه استحباب طلب فرزند صالح باشد كه بعد ممكن است در روايات هم شواهدي  استحبابي هم كه
  براي اين پيدا شود.

 »بَةًيِّطَ ةًيَّذُرِّ«مفهوم 
ِمن و نگفتم اين است كه ممكن است آن  درسيماي كه من به ذهنم بوده است و شبههنبوت  زكريادعاي حضرت 

خاص مقصود است ولي چون اطالقي نيست كه بگوييم اين حتماً بايد  بهيطدر آن جا  ديگويم كه بَةًيِّطَ  ةًيَّلَّدُنكَ ذُرِّ
اين فرزند  خواهميمكه  ديگويمو در آن جا  خواهديميعني فرزند صالح  َبةًيِّطَ ةًيَّذُرِّبگوييم  شوديمحمل بر آن شود 

طور باشد. ممكن است او فرزند پاكي خواست ولي خدا لطف كرد و او را به حد نبوت رساند، قطعاً آن دعا را صالح اين
و  خواهديم، ممكن است چند بار دعا كرده است، فرزند صالح هم داشته است، الزم نيست بگوييم يك دعا است

  مثبتين هستند. هانيا همهچون  شودينممل مطلق بر مقيد و لذا ح خواهديمفرزندي كه امتداد نبوت باشد 
يكي را بر ديگري  شودينمواال اين سه دعا در اين جا مثبتين هستند و  شوديمتفسير آيه به آيه در ضوابطي انجام (

  )حمل كنيم.

 ابراهيم سوره 39 هيآ
  است كه آمده است كه:  39يه آابراهيم  سورهحضرت زكريا است، يك آيه هم در  قصهاين سه آيه در 

 اَلنّاسِ  مِنَ  كَِثيراً أَضْلَلْنَ  إِنَّهُنَّ رَبِّ )35( اَلْأَصْنامَ نَعُْبدَ  أَنْ  َبنِيَّ  وَ اُجْنُْبنِي وَ آِمناً  اَلْبََلدَ  هَذَا اِجْعَلْ  رَبِّ  إِبْراهِيمُ  قالَ إِذْ وَ

 َبيِْتكَ  عِْندَ  زَرْعٍ ذِي غَيْرِ  بِوادٍ ذُرِّيَّتِي مِنْ أَْسكَنْتُ  إِنِّي رَبَّنا )36(  رَحِيمٌ َغفُورٌ  فَإِنَّكَ  عَصانِي مَنْ وَ مِنِّي فَإِنَّهُ تَبَِعنِي فَمَنْ 

در اين  )37(  يَشْكُرُونَ  لَعَلَّهُمْ  اَلثَّمَراتِ  مِنَ اُرْزُقْهُمْ  وَ إِلَيْهِمْ  تَهْوِي اَلنّاسِ  مِنَ  أَفْئِدَةً فَاجْعَلْ اَلصَّالةَ  لِيُقِيمُوا رَبَّنا اَلْمُحَرَّمِ 

 إِنَّ إِسْحاقَ وَ إِسْماعِيلَ اَلْكِبَرِ  عََلى لِي وَهَبَ  اَلَّذِي لِلّهِ َالْحَمْدُ است  39 هيآهفت هشت آيه چند مطلب وجود دارد، يكي 

 قصهابراهيم بر خالف  قصه، اين جا ندارد كه حضرت دعا كرد كه به من فرزند بده، در )39(ابراهيم/  اَلدُّعاءِ  لَسَِميعُ رَبِّي

پاك دعا كرده  هيذريعني براي  ،بَةً يِّطَ ةًيَّمِن لَّدُنكَ ذُرِّ يَِهبْ ل فَرْدًا، يِلَا تَذَرْنحضرت زكريا دو سه جا دارد كه دعا كرد 

طور است يعني ابراهيم و حضرت اسماعيل و اسحاق هم همين قصهاست و در سنين باال هم خدا به او فرزند دارد، در 

جايي از قرآن ندارد كه بگويد دعا كرد ولي  ديآيمدر سنين باال فرزند به او داده شد ولي در حدي كه اآلن من به ذهنم 

 عُيلََسمِ  يّنَّ رَبإِ ديگويمخدا را بر اين نعمتي كه به او داده است ولي در ذيلش  كنديمكه حمد  ديفرمايمدر اين جا 
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، اين ظاهرش اين است كه ارتباط سميع الدعا با موضوع ظاهرش اين است كه كنديم، خدا دعا را مستجاب الدُّعَاء

 َوهَبَ  يالَْحمْدُ ِللَّهِ الَّذِ كه  كنديمو شكر خدا  كنديماي داشته است كه حمد و ثنا حضرت دعايي داشته است و خواسته
كه در واقع حضرت دعايي  شوديمو لذا اين هم يك دليل الدُّعَاء  عُ يلَسَمِ يّوَ ِإسْحَاقَ إِنَّ رَب لَيالِْكبرَ�ِ إِسْمَاعِ يَعَل يِل

است و اين سنت را بايد حمل بر استحباب  كردهيمآن حضرت هم اين بوده است كه دعا  رهيسداشته است و سنت و 

كه دعايي در اين جا وجود داشته است و  شوديممعلوم  الدَُّعاء عُيلَسَمِ  يِّإنَّ رَب كنيم. اين هم بعيد نيست كه با توجه به

ما اين  كنديمدر استحباب دارد، اين كه سنت و سيره چه طور داللت بر حكم  كه ظهور شوديماين فعل پيامبر هم سنت 

 .كنمينمرا سه چهار بار بحث كرديم و در اين جا تكرار 
و اين جا دعايي نبوده است، اين ممكن است  گرددبرميممكن است كسي بگويد اين سميع الدعا به دعاهاي قبلي (

  نيست.) ربطيبيظهوري در آن داشته باشد يعني اشكال شما اشكال  كنميمولي باز فكر 

 فرقان سوره 74 هيآ
 نَ يِللُْمتَّقِ وَ اجْعَلْنَا نُيقُرَّةَ َأعْ ِتَنايَّرَبَّنَا هَبْ َلنَا مِنْ َأزْوَاجِنَا وَ ذُرِّ قُولُونَ يَ نَيوَ الَّذِفرقان است كه  سوره 74 هيآبعدي  هيآ
فرقان همان عباد الرحمن است كه قبالً عرض كرديم و حدود ده دوازده صفت براي عباد الرحمن  سوره، در آخر إِمَامًا

اْلأَرْضِ هَوْنًا وَ ِإذَا  يَعَل مْشُونَيَ نَ يالَّذِ  َو عِبَاُد الرَّحْمَانِكه  شوديمشروع  63 هيآكه گروه خاصي هستند برمي شمارد، از 
كه  الزُّورَ شْهَدُونَيَ لَا  نَيَو الَّذِكه  رسديمو به اين جا  كنديمذكر  هاآنكه اوصافي را براي  اخَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَام

إِذَا ُذكِّرُوْا  نَيَو الَّذِ، وَ ِإذَا مَرُّواْ بِاللَّغِْو مَرُّواْ كَِرامًادر مكاسب محرمه اين را بحث كرديم،  الزُّورَ  شَْهدُونَ يَ لَا به مناسبت 
 نَيلِْلمُتَّقِ  اجْعَلْنَا وَ نُيقُرَّةَ َأعْ  تِنَايَّرَبَّنَا هَبْ لَنَا ِمنْ أَزْوَاجِنَا وَ ُذرِّ قُولُونَيَ نَيوَ الَّذِيك صفتشان اين است كه  ،رَبِّهِمْ اتِيَبِ�َا

و يكي  كننديمعنوان دوازدهمين صفت براي عباد الرحمن است كه عباد الرحمن كساني هستند كه دعا اين هم به ،إِمَامًا
ما نورچشماني به ما عنايت كن و ما را براي متقين پيشوا قرار  هيذرخدايا از همسران و  اين است كه هاآناز دعاهاي 

يك  عباد الرحمنهمه تطبيق است و  هاآنمقصود ائمه است ولي  عباد الرحمنبده، گرچه بعضي گفته شده است كه اين 
از  از اين صفات را در خود جمع كردند و ايمجموعهمفهوم عامي دارد و يك گروه برجسته و ممتازي هستند كه 

ن است كه عالوه بر اين كه به فكر خودشان هستند به فكر امتداد خودشان در يك مسير ديني هستند، آخرين ايجمله
اين دعا است يعني فرد به فكر اين است كه آن راه درستي كه انتخاب كرده است  شوديمنسبت داده  هاآنكه به  ايجمله

  مربوط به اين بحث است. هيآچهارمين او هم امتداد پيدا كند، اين جايگاه  هيذردر 
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 »عباد الرحمن«شمول آيه در 
نكاتي هم كه در اين آيه است يكي اين است كه اگر اين آيه را با آن آيات قبلي مقايسه كنيم از نظر شمول مشكل 
اين كه مربوط به گروه خاصي يا انبيا باشد و فرزندي كه به مقام نبوت برسد و امثال اين آن شبهه در اين نيست و اين 

هستند،  عباد الرحمنولي شمول آيه  اندائمهه شده است كه مقصود اطالق دارد ولو اين كه تطبيق داده شده است و گفت
  اين اطالق و شمول دارد. هاآناين يك جهت كه نسبت به 

 داللت در اوصاف متقين
عباد دوم هم اين است كه اين دعا كه داللت اين هم بر رجحان وضوح خوبي دارد و اين كه از اوصاف اين  نكته
ممتاز و  هايگروهكلي گفتيم، هر جا در اوصاف مؤمنين يا متقين يا  قاعدهما اين هم كه  آورديمبه شمار  الرحمن

كه آن امر رجحان دارد، در متن ديني و قرآني و روايي اگر بيان اوصاف شود  شوديممعلوم  شوديمپسنديده چيزي نقل 
اين ظهور در اين دارد كه اين كار حداقل مستحب است، در سياق اين ده دوازده وصفي كه در اين جا آمده است براي 

چنين دعا كردن براي  بعضي قرينه داريم كه وجوب است ولي حد قطعي و يقيني و متيقنش همان استحباب است بنابراين
  همه مستحب است.

 استحباب دعا براي فرزند صالح
شدن است اما نه مطلق فرزند دار شدن، ما هيچ جا مطلق  فرزند دارسوم هم اين كه طبعًا در اين جا دعاي براي  نكته

  نداريم و دعاي براي فرزند صالح نصيب شخص شدن مستحب است.

 ترعيوساستحباب در دامنه 
يعني در اين جا دو دعا است، يكي اين  ،ِتنَايَّهَبْ لَنَا ِمنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّجا دارد كه هم اين است كه در اين  بعدي نكته

 غيرمستقيمو  هانوهكه من ذرّيتنا يعني  هاي مستقيم و يكي هم اينكه از همسران ما نور چشم به ما بده يعني همان بچه
، دعاي براي صاحب فرزند صالح دهديماستحباب را تعميم  دامنهدودماني براي من قرار بده، پس در واقع در اين جا 

كه چنين دعايي مستحب است كه  ذريّتنا إلي قيامِ القيامةشدن و صاحب سالله و دودمان صالح شدن و اطالق هم دارد، 
از فرزندان مستقيم به نوادگان و  كنديماستحبابي تعميم پيدا بوده است. پس اين سنت  طورايندر سنت و سيره هم 

   .رديگيمو اطالقش هم تا آخر  هانياو امثال  هارهينب
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 »نُيقُرَّةَ أَعْ تَِنايَّرَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّ«مفهوم 
بيانيه است كه يك ابهامي بايد در يك جايي باشد كه آن را رفع كند كه در اين جا چنين چيزي مِنْ أَزَْواجِنَا  در مِنْ

نيست، زائده باشد كه آن هم خالف اصل است و اصل اين است كه چيز زائده نباشد و لذا ظهور اين است. مِن نشويه 
ما را  هيذرت و اين كه زائده باشد يعني ازواج و كه ظهورش اين اسقرَّةَ أعيُن است يعني از اين منشأ و از اين جا ِبما آن 

اين است. احتمال  هاآنبه ما بده كه دعاي قرَّةَ أعُين  هانيابگويد بلكه از  خواهدينمرا  هانياقرار بده كه قرَّةَ أعيُن 
هايي همين ديگويمبگويد ما را صاحب اوالد كن بلكه  خواهدينمديگري كه شايد در بعضي تفاسير باشد اين است كه 

متولد شوند بلكه از قرَّةَ أعيُن  هانيابده نه اين كه از قرَّةَ أعيُن  هانياقرار بده، از  قرَّةَ أعينرا  هانياكه قرار است بدهي 
  كن.قرََّة أعيُن را مبدل به  هاآنبده يعني قرَّةَ أعيُن هايي كه هستند اين

تفسير كرد و در هر حال هم با بحث ما ارتباط دارد منتها به دو  شوديمرا دو جور  نُيقُرَّةَ َأعْ تِنَايَّمِنْ أَزْوَاِجنَا وَ ذُرِّ
 أعين قرَّةَ هاآنكساني متولد شوند كه  هانيااز  بده يعني نُيقُرَّةَ َأعْ  تِنَايَّمِنْ أَزْوَاِجنَا وَ ذُرِّ مييگويمشكل، يك بار است كه 

پيدا بشوند و در هر حال نشويه است منتها اين پيدا شدن يعني تولد بيابند يا اين كه تبدل  هانيااز قرَّةَ أعين هستند يعني 
 هانياتولدي پيدا شود يا خود  هانيااز  ديگويمبه انسان هاي صالح، مِن در هر حال مِنِ نشويه است،  هانياپيدا كنند 

بگويد در  خواهديمأعين بده،  قرَّةَاز ازواج و ذرّيات من  ديگويمكني كه اين دو احتمال است. قرَّةَ أعين را مبدل به 
بگويد  خواهديم عُْقوبَيَمِْن ءَالِ  ِرثُيَوَ  يِ رُِثنيَ گفتيمكه  ايآيههستند يعني مثل قرَّةَ أعين هم سهيم در اين  هاآنواقع 

ثواب و اجر هم شريك  سهم دارند و در و چون شونديمهم سهيم  هانياهم يك نوع دخالتي در آن دارند و  هانيا
هستند آن را ذكر كرده است. اين دو احتمال است كه در اين جا وجود دارد، اگر احتمال اول باشد من أزواجنا يعني تولد 

آن وقت دعاي براي فرزند دار شدن است كه يك موضوع بحث ما است و اگر دومي باشد دعاي براي  ديگويمرا 
را  غيرمستقيمكه در آيه است اين است كه عالوه بر فرزندان مستقيم  اينكتهت، هر كدام هم كه باشد فرزندان و ذريه اس

، اگر رديگيمباواسطه را  هيذر، اگر بگوييم دعاي براي صاحب اوالد صالح شدن باشد، هم اوالد و هم شوديمهم شامل 
را جزو صلحا قرار بده كه اين را هم در روايات خيلي  هانياكه قرار است بدهي  هايياينهم دعا براي اين است كه 

من را صالح قرار بده. در جمع اين دو احتمال فكري كه من كردم  هيذرداريم كه خدايا فرزندان من را صالح قرار بده و 
من  اتيذرو  خدايا از ازواج ديگويماين بود كه مِن استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست و در هر حال مِِن نشويه است، 

  أعين به ما بده و جمعش يك مقدار دشوار است. قرَّةَ
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 »نُيقُرَّةَ أَعْ«مقصود از  
است.  قرَّةَ أعيننبوت داشته باشد، مثل حضرت مريم و حضرت زهرا هم باشد  قرَّةَ أعيناين جا الزم نيست كه 

 ديفرمايما را حضرت اميرالمؤمنين هم مانعي ندارد و ممكن است زوج باشد مثل حضرت خديجه، همين دع جهتازآن
آن آبي است كه هنگام شوق از چشم  هقرَّطور آمده است كه ايندر لغت  قرََّة أعيُنكه حضرت زهرا همسرشان است. 

كه آب شوري است و اشك شوق است و اين را كنايه قرار دادند از اين كه نعمتي كه موجب شوق و  شوديمجاري 
براي چيز اخصي كنايه قرار  هاوقتشكوفايي انسان است، اين يك كنايه براي مطلق نعمت قرار داده شده است و خيلي 

دان صالح و فرزنداني كه اشك شوق از چشم يعني فرزن قرَّةَ أعيُنداده شده است و آن فرزنداني است كه صالح است، 
، بعضي در اين يك إِمَامًا نَيلِْلمُتَّقِ اْجعَلْنَا وَ ذيلش هم دارد كهانسان جاري كند يعني صالح و شايسته باشند. البته در 

فرزندانم را جزو پيشوايان قرار بده كه  ديگويمو  خواهديمخواهي اي دارند كه اين مثل اين است كه نوعي رياستشبهه
كه او پيشگام امور معنوي باشد و  خواهديماين هم جواب داده شده است كه در اين جا بحث معنويت است يعني 

  پيشگامي غير از آن رياست هاي مادي است.
دليل براي اين است كه  در هر حال اين آيه دليل است، يا دليل براي اين است كه فرزند صالح را درخواست كند و يا

درخواست كند كه ذريه و فرزندان او صالح شوند كه البته بين اين دو تفاوت است. عرفيت در اين جمع گرچه اشكالي 
  ندارد ولي عرفيتش براي من واضح نشد.

هم بگيرد، اگر را  هاآنداد، بعيد نيست كه  شوديم، اين دو احتمال هم داده شده است يا هاآن(و اجعلنا يعني خود و  
  باز همين سؤال است و جواب هم همين جواب است.) ديگويمرا هم نگيرد براي خودش هم كه  هاآن

از آن حيث  ،ِإمَامًا نَيلِْلمُتَّقِ  اجْعَلَْنا وَ ديگويم(ممكن است به خاطر اين كه عباد الرحمن دارد و جمع است اين هم 
اين است كه ذريه هم در داخل  او؟ ظاهرش هيذرارد يعني به اين كه خود و است يا اين كه نه اين عنايتي به قبلش هم د

  اين قرار داده شده است كه اين هم بحث ديگري در اين آيه بود.)
 اهللا علي محمد و آل محمد   صلي و 

  
 

 


