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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 هاروشاصول و 
همان طور كه به ياد داريد ما بعد از اين كه تربيت خانوادگي را هم در قواعد كلي و هم در ساحت هاي خاص آن و 

و بعضي نكات ويژه باقي  هاروش حوزهاحكام و اصول و قواعد فقهي در اين حوزه را بررسي كرديم يك اموري در 
تربيت خانوادگي با نگاه فقهي، در اين تكمله در سال اي بود براي كليت مبحث ماند كه اين مباحث امسال ما تكمله

تبعيض و آن نگاهي كه به بحث اوالد در قرآن و متون ديني آمده است و  مثالًجاري به سه چهار موضوع اشاره كرديم، 
  نكاتي از اين قبيل بود. 

 دعا والدين براي فرزند
تلقي  ايوظيفهو يك  شوديمعنوان يك روش تلقي همان مبحث دعا بود و به دليل اين كه دعا به  هابحثيكي از 

 حوزهكمي مبسوط به آن پرداختيم و نكاتي در  جهتازاين ديآيمتربيتي هم به حساب  فهيوظكه به شكلي  شوديم
، در بحث دعا عرض كرديم كه هم در قرآن و هم در روايات دعا ميكنيمرواياتش باقي مانده است كه امروز عرض 

  مورد توجه قرار گرفته است. نسبت به اوالد

 قرآن در» فرزند يبرا دعا«
در قرآن و كتاب ادله را مالحظه كرديد و اهتمام عنايتي كه به بحث دعا بود كم نبود، چه در اين كه صاحب اوالد 
صالح شود و چه دعا براي اوالد بعد از فرض وجود و تولدشان كه هر دو در قرآن مصداق داشت و آيات متعددي بود و 

ؤكد آن هم در اصل اوالد دار شدن با قيد اوالد صالح داللت هاي روشني هم داشت و به استحباب خيلي واضح و م
و در دعاي براي اوالد هم عرض عريضي  اندپيداكردهاستحباب قابل استفاده بود و هم در دعاي براي اوالدي كه وجود 

و چه براي امور  هاآندر آيات بود، دعا چه براي امور مادي و معيشت و زندگي مادي  هاآن همهوجود داشت كه 
چيزهايي بود كه در آيات قرآن  هانيا. هانياو چه براي مسائل آخرت و مغفرت نهايي و امثال  هاآنحي و معنوي رو
اين مباحث به طور خيلي ريز و دقيق و جامع وجود داشت و شما اگر اين را با بعضي از چيزهايي كه در قرآن  همه

بر آن تأكيد شده است و بعد مورد استجابت  قدراين رسديمدعا كه وقتي به  دينيبيماصًال گفته نشده است مقايسه كنيد 
در  هرحالبهكه  دهديمبراي فرزند در آن ملحوظ است آن هم نشان  بينيآيندهتربيتي و  گيريجهتو  رديگيمقرار 
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خاصي طراحي تربيتي و اهتمامات تربيتي اسالم به بحث دعا ولو اين كه واجب نيست و مستحب است اما يك عنايت 
اولياي الهي و انبيا در اين جا خيلي برجسته  رهيساست يعني حجم آياتي كه در اين زمينه بود حجم بااليي بود، سنت و 
  بود، اين در آيات است كه در چند جلسه بحث شد و مالحظه كرديد. 

 روايات در دعا براي فرزند
، بعد از آن كنديمبه تشهد و سالم پايان پيدا  عرض شد، مرحوم حرّ عاملي در كتاب وسائل بعد از افعال نماز كه

چهار باب بسيار مهم دارد كه يك باب همان تعقيبات است و يك باب ابواب دعا است و يك باب هم ابواب ذكر است 
شكر و شكر گذاري هم هست. اين سه چهار بخش وسائل است كه در بين كتاب الصلوه آمده است، بحث  سجدهو البته 

مباحث مستقل هستند و هويت مستقل دارند، هم بحث  هانيا كهدرحاليآمده است  الصالةكتابم در ضمن قرائت قرآن ه
صلوه است ولي  ادامهقرائت قرآن كه در ضمن قرائت در نماز آمده است و يك بحث مستقلي است. اين جا هم تعقيبات 

است و همه با  داردامنهبحث هاي مستقل و  هانياابواب خيلي موسعي هم آمده است  صورتبهدعا و شكر و ذكر كه 
كه وسائل ناظر به فقه است و از طهارت شروع كرده و به ديات ختم  ميدانيماز بحث نماز هم ارزش دارد.  نظرقطع
به مناسبتي در يك  هاآناما ابواب بسيار مهمي داريم كه در اين وسائل آمده است و مباحث فقهي دارد اما  شوديم

فقه كشش جامع را براي خيلي از ابواب اجتماعي  بنديتقسيمسائل قرار گرفته است، علتش هم اين است كه جايي از و
  پيدا كرده است.  استطراديحالت  هانيايا اخالقي يا تربيتي نداشته است و 

 دعا براي سايرين
ان يك امري است كه خيلي يك مبحث اين است كه اصوالً دعاي براي ديگر دينيبيموارد شويد  اگر در ابواب دعا

بسيار مهمي در تفكر اسالمي و احكام  مقوله 44تا باب  41مورد ترغيب قرار گرفته است، در همين ابواب دعا باب 
براي  ديگويمو بدون هيچ قيدي است و  ديكنيمديني ما است كه عالوه بر استحباب دعا كه در ابواب قبلش مالحظه 

 خصوصبها حجم وسيعي از روايات را داريم كه به دعاي براي مؤمن ترغيب كرده است امور كوچك هم دعا كنيد، اما م
 كنديمكه به اين دعاي براي ديگران و پشت سر ديگران ترغيب كرده است و توصيه  ايادلهدر پشت سر او و كم نيست 

، اين يك مبحث شوديمهم  دعاي براي ديگران موجب استجابت براي خودتانكه دعاي خودتان را از آن جدا نكنيد و 
كه روايت اولش  بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِْلمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَْيبِ وَ اْلتِمَاسِ الدُّعَاءِ مِنْهعنوان اين است:  41است كه در باب 
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روايات متعدد و معتبري  ،1»الرِّزْقَ وَ َيدْفَعُ الْمَْكرُوهدُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ اْلغَيِْب يُدِرُّ « ديفرمايمروايت معتبر است كه 
سر او باشد و غائب باشد، اين در يك باب  خصوص اين كه دعا پشتكه بر دعاي براي ديگران تأكيد شده است و به

دعاي ديگري را  ديگويمكه  اءِ لِنَفْسِهاسِْتحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ الدُّعَاءَ لِلْمُؤْمِنِ عََلى الدُّعَاست. باب بعدي دارد كه 
مقدم بر دعاي براي خود قرار بده و آن را ترجيح بده كه در اين باب هم ده پانزده روايت وجود دارد و تأكيد شده است 

ولي  شومينمهم معتبر است و مستقيم بحث خاص ما نيست من وارد جزئيات  هاآنمتعدد است و خيلي از  هانياچون 
اْستِحْبَابِ الدُّعَاءِ عنوانش  43است كه به اين مقوله پرداخته است. باب  42روايت معتبر دارد. اين هم باب  اشهمه

است و اين كه دعاي براي مؤمنين بكند و اين دعا را بر دعاي براي لِلْمُؤْمِِنينَ وَ الُْمؤْمِنَاتِ وَ الُْمْسلِمِينَ وَ اْلمُسْلَِماتِ 
مَا مِنْ مُْؤمِنٍ دَعَا لِلْمُؤِْمِنيَن وَ اْلُمؤْمِنَاِت إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عََليْهِ ِمثْلَ الَِّذي «كه  ديفرمايمخودش مقدم بدارد، در روايت معتبري 

 آمده است كه 43ر روايت پنجم باب نسبت به اين مسئله شده است. د و ترغيب هاي خيلي مفصلي كه 2»دَعَا لَُهمْ بِه
اين . 3»وَ الْمُْسلِِمينَ وَ الُْمسْلِمَاتِ وَكَّلَ اللَُّه بِِه عَْن كُلِّ مُؤْمِنٍ مَلَكاً يَْدعُو لَهُ - مَنْ َدعَا لِإِخْوَانِهِ مَِن الْمُْؤمِِنينَ وَ الْمُؤِْمنَاتِ «

و امثال اين  للمُسِلمين يادَعا للمؤمنين ، شوديمو هم به اسامي شامل  شوديموان كلي شامل روايت اطالق دارد هم با عن
  كه به عنوان كلي بگويد يا به عنوان خاص بگويد يعني اسامي بگويد، اطالق دارد.  شوديمهم شامل اين 

 دعا براي والدين و ولد
را هم  هانيااين يك مقوله است كه اطالقش طبعًا دعاي براي غير و دعاي براي مؤمنين و والدين و ولد و امثال 

. از اين كه بگذريم دعاي براي ولد و براي والدين شوديمعام است كه بر بحث ما منطبق  مقوله، اين يك شوديمشامل 
ولي به طور  شوديمعام بود كه اين جا را هم شامل  است، پس آن يك بحث 44خود يك عنواني است كه در باب 

اشاره كرده است و مفيد استحباب و  للوالدين و للولدخاص ما در چند جاي وسائل رواياتي را داريم كه به بحث دعاي 
به همين بحث پرداخته است كه روايات متعددي  44ترغيب نسبت به اين امر است، در كتاب الصلوه ابواب دعا باب 

 فرمودنديميعني امام باقر  كانَ أبي يَقولكه  نديفرمايماولش كه معتبر است اين است كه امام صادق روايت مثًال د دار
لَأَنْتَِقَمنَّ  - وَ دَعْوَةُ الَْمْظلُومِ يَقُوُل اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - دَْعوَةُ الِْإمَامِ الْمُْقسِطِ - وتعاليخَمُْس دَعَوَاٍت لَا يُحْجَبَْن عَِن الرَّبِّ تبارك«

وَ دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِ لِأَخِيهِ ِبظَهْرِ اْلغَيْبِ فَيَُقولُ  - وَ دَعْوَةُ الْوَاِلدِ الصَّالِحِ ِلوَلَدِهِ - لَكَ وَ لَوْ َبعْدَ حِينٍ وَ دَعْوَةُ اْلوَلَدِ الصَّالِحِ لَِوالِدَيْهِ 

                                                            
 .106، ص7وسائل الشيعة، ج - 1
 .114، صهمان - 2
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و مضاميني از اين قبيل در همين باب و ابواب ديگر است كه به استجابت اين دعا اشاره كرده است، اين  4»وَ لَكَ ِمثْلَاهُ
  روايات معتبر است. 

براي اين كه مشرك را با فرض اين كه مشرك )(مؤمن شود، اين اطالق دارد. كه كنديميا بايد مؤمن باشد و يا دعا (
كه اگر او مشرك است مؤمن  كنديماطالق دارد دعا  هانيا، اما ديگويم است بخواهد بگويد كه ببخش، آن فقط همين را

اين )(انصراف در اين نبايد باشد ولي شايد مقيدي وجود داشته باشد كه آن را بايد بعداً ببينيم.)(شود كه اين مانعي ندارد.
عنوي هم قطعاً جايز است و درست جاي اين است كه مطالعه شود ولي ظاهرًا اطالقاتي در امور مادي داريم، در امور م

است و هيچ مانعي ندارد ولي با فرض اين كه مشرك است بخواهد دعايي كند براي بهشت رفتن كه اين چيز مسلمي 
 هانياكه در خيلي جاها  خصوصبهاطالق دارد،  هانيا ديآيمبه نظر )(است كه مقبول نيست و هيچ رجحاني هم ندارد.

قابل مغفرت هستند ولو اين كه انحرافي هم در  هاآن، مؤمنين و مؤمنات و مسلمين و مسلمات كه اندقرارگرفتهمقابل هم 
  )باشد. هاآن

 جايگاه دعا در فقه
بحث دعا يك بحث فقهي مهم است ولي چون جايي در فقه ندارد كسي آن را بحث نكرده است و اال خيلي دقائق 

و واقعاً جاي كار دارد، به لحاظ اين كه بعضي از جاهايش  شوديمرح كه مط هاييسؤالفقهي در آن است از جمله همين 
 ميپردازيمحتي ممكن است جايز نباشد، منتها چون بحث ما نيست فعالً به آن نپرداختيم و از حيث بحث خودمان به آن 

  گرچه بحث مهمي است. 

 »استحباب دعا براي فرزند«اطالق روايات در 
ابواب دعا آمده است، سؤالي كه  44اش همين است كه در باب طايفهداريم و يك  طوايفيپس در خصوص فرزند 

 هانيااز  شوديمو آيا  شوديماين دعاها مستجاب  ديگويم طايفهوجود دارد اين است كه اين  طايفهدر باب اين 
ر فرض اين كه دعا بشود يا اين كه نه ب شوديمدعا در اين جاها مستجاب  ديگويماستظهار استحباب و حكم كرد كه 

  ؟ شوديماين دعا مستجاب 

                                                            
 .611همان، ص -- 4
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 الف. استحباب خاص
 دهديمپس اين نشان  شوديمعقلي و چيزي در اين جا وجود ندارد كه بگوييم دعا كه گفتيم جايي مستجاب  مالزمه

يعني با عرفي يا چيزي در اين جا وجود داشته باشد  مالزمهكه دعا مستحب است ولي از نظر عرفي بعيد نيست يك 
يك رجحان خاص  هانياتوجه به اطالقات و تأكيداتي كه نسبت به كل دعا و اصل دعا وجود دارد بعيد نيست از 

 مالزمهاستفاده شود، اين چيزي است كه ممكن است نهايت چيزي كه كسي در اين جا بگويد اين باشد كه يك نوع 
د دارد براي اين كه اين دعاها استحباب خاص دارد ولي به آن اطالقات در اين جا وجو مالحظهعرفي و تفاهم عرفي با 

  به اين استشهاد كرد براي يك استحباب خاص.  شدينماگر فقط ما بوديم و اين،  ديآيمنظر 

 ب. استحباب عام
و آن بحث اولمان بود، اين كه  شوديمبراي ديگران دعا كن، والدين و ولد را هم شامل  ديگويماستحباب عام كه 

ندارد.  ايمالزمهمستجاب است معنايش اين نيست كه به عنوان خاص يك دعا دارد و عرفًا هم  هانيادعاي  ديگويم
دعاهايي مستجاب است كه شايد  ديگويممعتبر هم هست كه  هاآناين يك دسته از روايات است كه كم نيست و بين 

استحباب خاص كرد و بيشتر يك  استفادهاز اين  شودينم ديآيمحدود ده دعاي مستجاب از نظر اشخاص شود، به نظر 
  فقهي و تجويزي.  گزارهنه يك  كنديمتوصيفي را بيان  گزاره

 اخبار و ترغيب بر دعا در روايات
واال اگر دعا خوب نبود و رجحان نداشت خيلي وجهي نداشت ولي به عنوان  ديآينمترغيب به عنوان خاص 

از اين استفاده كنيم و بگوييم غير از  ميخواستيما هيچ دليل ديگري نداشتيم و خاصش خيلي واضح نيست، يعني اگر م
 همهكه  امگفتهكه جايي  ديگويماستحباب كلي دعا، دعاي در اين جا مستحب خاص است، اين خيلي واضح نيست. 

. اگر شوديمكه اين چند تا مستجاب  ديگويم هاآن، بين امكردهدعا براي ديگران مستحب است و تأكيد و ترغيب هم 
كه اين جا مقبول است كه اين به اجابت نزديك تر  ديگويمبه طور كلي گفته است دعا مستحب است و در جاهايي هم 

 شودينمهمه مطلق بر مقيد  هانيا، أكرمِ العالم العادلو دليل ديگري گفت  أكرمِ العالم. اگر گفت دهديماست يعني خبر 
بگويد كه دعا براي ديگران خوب است اما اين دعا  خواهديمعالم العادل دو حكم وجود دارد، در اين جا هم  منتها در

و  عرفي اثبات شود مالزمهغير از آن مطلق يك دليل ويژه و خاص هم داشته باشد اين با استظهار ما تمام شود و اين 
يم اين جمله كنايه از استحباب است و ترغيب است و از اين به دست آورد، يكي اين كه بگوي شوديمدو جور حكم 
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منتها اين مالزم با يك نوع ترغيب و تشويق است و حكم است  دهديميكي هم اين است كه بگوييم اين خودش اخبار 
  كه در هر دو مقداري تأمل است گرچه موضوع و اصل مبحث مستند به روايات ديگر است. 

 بيان روايات ديگر
از روايات است كه در اين جا وجود دارد، ادله و ابواب ديگري هم در اين جا وجود دارد كه به  اين هم يك دسته

است كه حديثي  70باب فضل اوالد حديث  104: روايت ديگري كه معتبر نيست در بحار جلد كنميمهم اشاره  هاآن
اللَّهُ َمنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ وَ هَُو أَْن  رَحِمَ«است كه است كه مقطوعه است و سندي ندارد و از عدّه الداعي نقل شده 

به اوالد اين است كه از گناهانش در  بر برّ نسبت اعانه ديگويمكه  .5»يَعْفُوَ عَْن سَيِّئَتِِه وَ يَْدعُوَ لَُه فِيمَا َبْينَهُ وَ بَيَْن اللَّهِ
  گذرد و براي او دعا كند كه اين حديث در آن جا آمده است ولي البته معتبر نيست. 

تا  8، يكي در وسائل ابواب و احكام اوالد باب دينيبيمرا بعدًا  هاآندر چند جاي ديگر وسائل هم آمده است كه 
كه در آن جا آمده است  ايادلهين دو جا هم رواياتي آمده است، آن كه در ا 68است و ابواب مقدمات نكاح باب  10

  بيشتر براي طلب و درخواست اوالد صالح است. 
  
  

 در روايات »درخواست اوالد صالح«
بنابراين يك تعدادي از روايات ما داريم كه دعاي براي اوالد است و آيات قرآن را هم به دو بخش تقسيم كرديم كه 

 هاآنخوانده شد و تعداد زيادي روايات هم داريم كه در بين  اآلنتش آمده است يا همين روايتي كه در چند جا روايا
دوم يعني درخواست اوالد صالح در اين  طايفههم روايات معتبري است كه درخواست اوالد صالح است كه در اين قسم 

، يكي دهميمشما را به آن ابواب ارجاع  اآلنو جا روايات معتبر و خيلي واضح داريم كه بعضي از ابوابش را خوانديم 
و يكي هم  است كه سه باب است كه به اين اشاره دارد و روايات متعدد و معتبر دارد 10تا  8ابواب و احكام اوالد باب 

الدعاء كيفية نشوء الولد و بابي است به نام  104، در بحار هم جلد ديكنيماست كه مالحظه  68در مقدمات نكاح باب 
  كه در اين سه جا در وسائل و بحار روايات متعدد و معتبري آمده است.  و التداوي لطلب الولد

                                                            
 .98، ص101بيروت)، ج -األنوار (ط  بحار - 5
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 روايات بنديجمع
است و  هاآنبنابراين يك گروه از روايات و ادله يا داللت دارد و يا مشعر به دعاي براي اوالد است يعني براي خير 

دوم روايات  طايفهاست كه براي طلب ولد صالح است كه در اين  هايينآهم  طايفهدر دعاهاي قرآني زياد بود و يك 
دعاهايي را كه براي فرزند وارد  شوديمآن را مالحظه كرد. بر اين ادله  شوديمقوي تر و محكم تر و متعددتر است كه 

كدام شايد به لحاظ  كه اين دعاها هم متعدد است گرچه هر شانيمعنوو چه امور  شانيمادشده است افزود، چه امور 
  باشد.  ايخدشهسندي قابل 

 صحيفه سجاديه 25داللت دعاي 
و هم  كنديماست كه امام سجاد دعا  25ولي اگر ما بحث صحيفه را به نحوي درست كنيم معتبرترينش همان دعاي 

امام مفيد  رهيساين  دارد كه در صحيفه آمده است و طبعاً هاآندارد و هم دعاي معنوي براي  هاآندعاي مادي براي 
و با يك قرائن خيلي  كنديماستحباب است، ما گفتيم اصل سيره داللت بر جواز است اما با قرائني داللت بر استحباب 

بكند كه قواعدش را قبالً گفتيم و در اصول خيلي مفصل بحث نشده  توانديمدقيق تري داللت بر وجوب و الزام هم 
مسلم  كننديم اوالدشانطاهرين براي  ائمهث كرديم، در اين جا مسلم اين دعاهايي كه است ولي ما چند بار اين را بح

جايز است چون اصل مناسبات حكم موضوع  هانياباشد كه فقط بگويد  ايسيرهنيست كه  طوراينمفيد رجحان است و 
و فضاي دعا كردن و از خدا خواستن، اين يك فضاي رجحاني است و يك امر مورد ترغيبي است كه امام انجام 

، بلكه در فضاي شرعي كنديمالعام  بالمعنيجواز  افاده، از آن افعال عادي معمولي نيست كه بگوييم انجامش دهديم
صحيفه است. اگر  25دعاي  هاآن نيترمهمدعاها است كه  مجموعهيد رجحان است. اين هم خاصي است كه حداقل مف

سجاديه را خيلي به دقت نگاه كنيم خالي از ضعف نيست ولي طوري است كه با قرائن بيروني يكي از  فهيصحبخواهيم 
يكي دست زيد افتاده بود و يكي هم به آن اعتماد كرد، دو سند دارد، در واقع دو نسخه بود كه  شوديمجاهايي است كه 

مثل هم است، در هر دو  هانياوقتي تطبيق دادم ديدم  ديگويمبه دست امام باقر و امام صادق رسيده بود و بعد راوي 
وجود دارند و مشكلي كه يك مقدار دارد اين است كه اشتهارش در قرن هاي  اندنشدهسند كساني كه توثيق خاص 

اين شكل از ادعيه چيزي  هانيا همهو شايد در آن قرن اول چنين اشتهاري نبوده است ولي با متأخر پيدا شده است 
كنار گذاشت و به نظرم قابل استشهاد فقهي هم است، اين همان تغييراتي است كه در ذهن ما در طول  شودينماست كه 

را مهم  هانياكه ما باز توثيق سندي و كه در رجال عليرغم اين  ميكنيمده سال در بحث هاي رجالي پيدا شد و فكر 
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و بايد هم روي آن كار كرد اما در يك جاهايي تراكم شواهد طوري است كه عرف در آن فضاي عرفي هم  ميدانيم
 . كنديمآن را كنار بگذارد و به آن اعتماد  تواندينم

 مصداق بِرّ »دعا«
ديگر در اين جا عمومات برّ و احسان به اوالد است كه قطعًا از مصاديق برّ و احسان به اوالد دعاي براي  نكتهيك 

 هانياكه براي ديگران انجام بده  كنديماست چون وقتي روايات دعا را ببينيم معلوم است كه اين دعا كه ترغيب  هاآن
يعني برّ به اوالد و احسان به اوالد و  ميگفتيمكه سابق  ايادله مهههمه نوعي برّ و احسان و نيكي به ديگران است و لذا 

بنابراين دعاي براي اوالد، چه صاحب ولد ؛ شوديمهم شامل اين جا  هاآنكه در اين زمينه داشتيم  ايعامهعناوين 
ن دعاي براي ولد شدن با قيد ولد صالح و چه دعا براي اوالدي كه موجود هستند هر دو قطعاً مستحب مؤكد است و آ

  ائمه بود و هم در رواياتي كه آدرس دادم و معتبر است وجود دارد.  رهيسصالح آن هم در قرآن و در 

 »دعا براي فرزند«داليل استحباب 
است، يكي اصل دعاي للغير است كه شامل  اثباتقابلدعاي براي اوالدي كه موجود هستند اين هم از سه منظر كلي 

منتها به عنوان كلي است، يكي عنوان عامي است كه برّ و احسان به اوالد را توصيه كرده است كه  شوديماين جا هم 
بّر و احسان به  ديگويماما دليل دوم  شوديم. دليل اول مطلق دعا است كه شامل اوالد هم شوديمشامل دعا هم 

  عمومات است.  اهنيا، اين دو نوع است كه شوديمكه در آن صورت شامل دعا هم  فرزندان
اين دعاهايي كه در  مثالًكرد  شوديم ايخدشهدعا براي اوالد ولو اين كه در هر كدام از آن ادله يك  خاصه ادلهاما 

صحيفه يا در جاهاي ديگر وارد شده است اگر كسي سند بپذيرد خيلي خوب است و اگر هم نپذيرد باالخره يك 
كه روايات متعدد و معتبر دارد آن هم ممكن  شوديمدعاي براي اوالد مستجاب  گفتيممجموعه است، آن بابي هم كه 

در داللتش كند، بعضي روايات خاص هم كه أن يَدعوَ لَهُ فيما بيَنهُ و بينَ اهللا كه در اين روايت عدُه  ايخدشهاست كسي 
آن دعاها و سيره و اين  مجموعهاما ؛ الداعي است و يك دو جاها هم هست كه قبالً خوانديم و آن هم سند تامي ندارد

مطمئناً كافي است براي اين كه بگوييم كه دعاي براي اوالد مستحب است حتي اگر  هانيا همهخاص  طايفهدو سه 
  آيات قرآن را نداشتيم. 
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 روش تربيتي به عنواندعا 
مهمي در فقه ما دارد، البته دعا كه در اقدامات تربيتي و روش هاي تربيتي دعا يك جايگاه  ميكنيمبنابراين ما فكر 

مستحب است و بيش از استحباب نيست اما مستحب مؤكد است، چه براي صاحب فرزند صالح شدن و چه براي 
خوب و  ادلهاست و  مستدل هانيا همهكه  هاآنو چه براي امور اخروي  هاآنفرزندان، آن هم چه براي امور دنيايي 
اين كه دعا تأثير دارد و به والدين  مالحظهم به استحباب اين دعا وجود دارد و به جامع و واضحي براي استحباب و حك

آن را به عنوان يك اقدام تربيتي به حساب آورد گرچه اصوالً دعا في حد نفسه براي  شوديمتوصيه شده است طبعاً 
است و استجابت در آن  اراثرگذ مقوله، اما به دليل اين كه دعا يك برديمشخص يك مستحبي است كه خودش ثواب 

اين را در نظام تربيتي اسالم به  شوديمكه مستجاب است،  ديگويمدر اوالد روايات معتبر  خصوصبهوجود دارد و 
عنوان يك شيوه و روش تربيتي به حساب آوريم، بنابراين دعا به عنوان يك روش تربيتي مستحب است و با دامنه و 

دعا را به ليست مباحثي كه داشتيم  ميتوانيمبنابراين ما ؛ عرض عريضي كه دارد در نظام تربيتي اسالم مورد توجه است
تربيت خانوادگي استفاده كنيم. اين اقدام، اقدام تربيتي است يعني او را  حوزهعنوان يك روش عام و در  اضافه كنيم و به

يا  كنديمو او را وعظ و نصيحت  ديگويماو  به يعني گاهي كنديمو از گناه پاكش  كنديمو او را صالح  كنديمعوض 
كه تفاوت نظام تربيتي  مياگفته، ما اين را بارها فهمدينم، اما گاهي است كه خودش دهديماقدام ديگر تربيتي انجام 

  . شودينماسالم با ساير نظام هاي تربيتي در اين تمهيدات و اقدامات تربيتي است كه طرف خودش متوجه 

 »وپرورشآموزشسند «دعا در 
يكي از  شوديمهم نقد مجدد  اآلنو كارهايي انجام شده است و  شوديمكه نوشته  وپرورشآموزشدر سند 

و بعضي  اندكردهمتربّي را برجسته  آگاهانه اثرپذيريروياروي و  مواجههاين است كه بعضي در تربيت خيلي  هايشبحث
، آن نظريه غير از اين كه دهنديمبه عنوان انسان عامل دارند و در تربيت هم انسان عامل را مبنا قرار  اينظريهاز آقايان 

در آن  شودينممشكالت بنيادي دارد، يكي از چيزهايي كه به آن وارد است اين است كه تمام نگاه تربيتي اسالم را 
ما فرزند را و  كهدرحاليكه متربّي آگاه و شاعر به مسئله اين محور تربيت است  ديگويمگنجاند، براي اين كه آن نظريه 

و اسالم به آن به طور كلي نگاه دارد و تمركز اسالم  ميدانيمحتي قبل از تولدش، آن را محور تربيت  آن فرد انساني را
و  هابينيپيشخيلي مهم است اما آن  هانيابر روش هاي وعظ و نصيحت و چيزهاي مستقيم نيست گرچه 

و شعور نيست خيلي مهم است و هاي قبل از تولد هنگام وضع حمل و بعد در يكي دو سال اول كه آگاهي گيريپيش
و حتي بعد از بزرگ شدن كه فرد آگاه است باز وجود دارد و اثر هم دارد، اظهار آن اظهار  گنجديمدعا در اين مقوله 
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محبت است و آن يك امر مضاعفي است و البته اظهار محبت مستحب است و اگر دعا هم اظهار محبتي باشد آن هم 
يل هم داريم و اين را قبالً بحث كرديم اما اصل دعا ولو اين كه نفهمد و جالب اين است روش تركيبي مضاعف است و دل

فرض واضحش  شوديمكه گفته  ظَهرَ غيبهباشد كه اين باز استحباب مؤكد دارد،  أن ظَهرَ غيبه ديگويمكه در روايت 
  . فهمدينماين است كه او اصًال 

واضح تر بود منتها سند يك مقدار مشكل بود كه  هاداللترديم، در روايات را تقويت ك هاداللتبنابراين ما در آيات 
مجموعاً به خوبي يك استحباب مؤكد به عنوان يك اقدام تربيتي را افاده  هانياجمع كرديم و درستش كرديم ولي 

  . كنديم
  علي محمد و آل محمد   اهللاصلي و 

 
 


