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قال الله تبارک تعالیُ « :هنال َك َدعا َز َكر َّيا َر َّب ُه»( 1اينجا بود كه ّ
زكريا پروردگارش را بخواند).
ِ
ِ

صحبت پیرامون بحث تربیت اوالد است .تربیت فرزند گاهی به معنای رشد جسمانی اوست و گاهی هم مراد تربیت روحی
َْ َ
َ ً َ َ ً 2
اوست .خدای متعال در سورۀ آل عمران راجع به زندگی حضرت مريم(سالم اللهعلیها) میفرمايدَ « :و أن َبتها نباتا حسنا»
خداوند او را رشد َحسن داد .اين «رشد َحسن» ممکن است معنای ظاهری آن اراده بشود كه همان رشد جسمانی مستوی
الخلقه زيبايی است كه هر انسانی دارد و احتمال هم دارد كه مراد رشد معنوی او باشد.
معنای رشد در آیۀ  66سورۀ کهف
در سورۀ كهف آيۀ  66آنجا كه حضرت موسی(علیهالسالم) از حضرت خضر(سالماللهعلیه) تقاضا میكند كه اجازه میدهی
َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َ ِّ
َّ ُ ِّ ْ َ
َ
من از شما پیروی بکنم ،مدتی همراه شما باشم «هل أت ِبعک علی أن تعلم ِن» به من تعلیم بدهی ،آنجا میگفتِ « :مما علمت
ْ ً
ُرشدا» از آن چیزهايی كه به خودت تعلیم رشد داده شده ،آنجا ديگر رشد ،رشد جسمانی مراد نیست ،چون حضرت
ّ
موسی(علیهالسالم) هیچ كمبودی در قوۀ بدنی خودش نداشت كه بخواهد سوال بکند چه غذايی بخورم تا بدنم قوی بشود.
ايشان همان كسی است كه يک مشت زد به صورت آن دشمن خدا و با يک مشت او را كشت! معلوم است كه حضرت
موسی علیهالسالم از لحاظ جسمی قوی بوده ،پس آنچه كه میخواست سبب رشد او بشود ،رشد روحی او بوده .میدانست
عز ّ
حضرت خضر (سالماللهعلیه) يک نکات معنوی دارد كه خدای ّ
وجل حضرت موسی را دستور داده برو از او تبعیت بکن و
اين تبعیت مربوط به رشد معنوی او بود .در تربیت اوالد نیز اينچنین است .پدرو مادر بايد هم رشد جسمی فرزندشان و هم
رشد روحی او را مالحظه بکنند.
تأثیر اعمال پدرومادر و نسلهای گذشته بر انعقاد نطفه

ّ
جلسۀ گذشته عرض كردم آنچه در انعقاد نطفه تأثیر میگذارد از سالها قبل ،بلکه از قبل از تولد پدرو مادر است .حتی

از اينها از اختیار ما خارج است ،وقتی خارج است ،ديگر ما نمیخواهیم روی آن صحبتی بکنیم .حاال پدری میگويد من چه
بکنم ،دويست سال پیش جد چهارم من يک لیوان شراب خورده ،هنوز من بايد اثر سیئۀ او را بپذيريم؟ خب بله اثرش هست.
البته اين فرزند مقصر نیست ،خدای متعال او را مواخذهاش نمیكند؛ اما اثر آن كثافتی كه جدش در سیصد سال پیش ،چند
ً
نسل قبل انجام داده ،هنوز مکافاتش ،آثارش باقی است .اين چیزهايی كه از عهدۀ ما فعال خارج است را نمیخواهیم زياد
روی آن صحبت بکنیم ،فقط خواستم عرض بکنم كه يک دنیای خیلی پیچیدهای داريم ،اينطور نیست من اآلن يک عملی
 .1آل عمران.83 ،
 .2آل عمران.83 ،
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گاهی چند نسل گذشته اينها اعمال صالح يا اعمال زشت انجام دادند ،اعمالشان بر نسلهای بعد اثر گذاشته .پس بخشی

1

تربیت فرزند 2

آیتالله سیدابوالحسن مهدوی

را انجام بدهم ،بعد هم بگويم تمام شد ،تمام شد؟! گاهی تا چندين قرن آينده را اصالح كردم يا خراب كردم .يک دعا انسان
بکند اينطوری است ،گاهی يک خدمت میكند ،گاهی يک دعا در حق ما میكند و در انعقاد نطفه خیلی چیزها مؤثر است؛
اما هرچه نزديکتر میشود به انعقاد نطفه معلوم است كه تأثیرات زيادتر است.
استدالل ناقص امتناع از فرزندآوری
جلسۀ قبل مقداری دربارۀ يک اربعین قبل از نطفه صحبت كردم .در همین زمینه چند نکته ديگر را میخواهم خدمتتان
عرض بکنم .بعضی اصال از داشتن اوالد منصرف هستند ،دالئلی هم دارند .گاهی داليلشان از نظر ظاهری موجه است.
مثال میگويد« :منكه خودم را هنوز نتوانستم تربیت بکنم چطور اقدام بکنم؟ میترسم فرزندی پیدا بکنم كه نتوانم او را
تربیت بکنم».
رد استدالل
خب حرف ظاهرش استدالل زيبايی دارد؛ لکن اين استدالل خیلی ناقص و ضعیف است .من خیلی ساده جواب را عرض
بکنم ،چون چند مورد تابهحال همین صحبت با خود بنده شده ،به آنها اين نکته را عرض میكنم ،میگويم خود شما كه
ّ ً
بهدنیا آمديد آيا پدرت صبر كرد كه به درجه كامل برسد بعد اقدام بکند برای نطفه شما؟ مسلما نه.
میگويم آيا خوب بود پدرت اقدام نمی كرد و شما اآلن موجود نبوديد؟ شمايی كه اآلن فکر به اين زيبايی را داری ،خیلی در
فکر كمالتان هستید ،اگر پدرت بیست سال پیش ،سی سال پیش همین فکر شما را داشت و میگفت« :من اوالد پیدا
نمیكنم؛ چون میترسم در تربیتش كوتاهی بشود» و اقدام نمیكرد و اآلن شما اينجا نبودی ،نبود شما بهتر است يا بود
شما؟ خب مثال چون روی خود شخص پیاده میشود ،میفهمد كه باألخره وجود ارزشمندتر از عدم است ،مشروط به اينکه
اين وجود در مسیر بندگی خدا باشد.

آنوقت به او اين جمله را اضافه میكنم ،میگويم شما كه اين اندازه ّ
تقید داری در مسیر خدا باشی ،مگر همۀ اين تقوا را از
پدرت گرفتی؟ تربیت انسان كه فقط از ناحیۀ پدر و مادر نیست .اين تنها يک مسیر است .در تربیتی كه برای شخص بهوجود
میآيد ،ارادۀ خود شخص و تصمیمی كه خودش میگیرد ،خیلی دخالت دارد .البته از بیرون هم ششتا كانال وجود دارد.
درواقع راههای مختلفی هست كه ششتای آن خیلی درشت است .شش راه دارد روی تربیت اين ّبچه اثر میگذارد.
کانالهای اثرگذار بر تربیت فرزند

روی آن صحبت می كنیم ،سوم محیط است ،چهارم رفیق است ،اين هم خیلی مؤثر است ،پنجم غذا و خوراک است و ششم
استاد است .هركدام از اينها در هدايت انسان يا برعکس در گمراهی انسان تأثیر فراوانی دارد.
اهمیت نقش اراده در تربیت
با اينکه اين شش دلیل از بیرون همینطور مرتب دارد روی تربیت انسان تأثیر میگذارد ،اما هیچ كدامش به اندازۀ تصمیم
خود شخص دخالت ندارد ،يعنی آخرش خود شخص است كه تصمیم میگیرد كار خوب يا بد را انجام بدهد يا ترک بکند.
ً
نهايتا مباشر با عمل ،چسبیدۀ به عمل ،خود انسان است .لذا يک جوان نبايد همۀ گناه انحراف خودش را به گردن پدر و مادر
بیندازد .يک جوانی میگفت« :خدا از تقصیرات پدر و مادرم نگذرد ».گفتم اينطور نگو ،اگر پدر و مادرت مقصر هم باشند5 ،
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يکیاش پدر و مادر است كه پدرو مادر چطوری ّبچه را تربیت میكنند ،يکی هم بحث نطفه است كه اآلن يک مقدار داريم
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درصد است .همۀ تقصیرها گردن خودت است .خودت  04درصد 54 ،درصد مقصر هستی .بگو چرا من راه كج را انتخاب
كردم .عقلت می فهمید ،چرا نرفتی؟ عقلت فرمان داد كه برو تحقیق بکن ،سوال بکن ،بررسی بکن ،عمل صالح انجام بده.
هیچيک از اينها را انجام ندادی .فرمان عقل را مرتب لگدمال كردی ،حاال آمدی يک بهانه پیدا كردی میخواهی تمام
تقصیرها را گردن اين پدر و مادر بیندازی؟! مثل معتادها هستند كه همۀ تقصیر اعتیاد را گردن رفیقش میاندازد ،میگويد:
«امان از رفیق بد!» رفیق بد  5درصد 04 ،درصد مؤثر بود در اينکه تو را به مواد مخدر دعوت بکند .تصمیم اكثر انحرافها با
خود شخص است .خودش تصمیم میگیرد ،میخواست تصمیم نگیرد ،هرچه رفیقش میگفت« :بیا» ،يک كلمه به او
بگويد« :نه ،نمیخواهم ».آنوقت رفیقش چکار میتوانست بکند؟
مگر آنهايی كه فرمان عقل را ِاعمال میكنند ،چه كسانی هستند؟ خب همین هستند ديگر .يک شب شما دو جا دعوت
بیشتر دنیايی يا آخرتی دارد و كدام سود كمتر،
داريد .اين دو جا را تصور میكنید ،سبک و سنگین میكنید كه كدام سود
ِ

درنهايت يک كدام را انتخاب میكنید ،يک كدام را نمیكنید .دعوت جبر نیاورد كه بگويید چون من دعوت شدم ،مجبور
شدم به اين جلسه بروم .اگر مجبور بوديد ،بايد هر دو را میرفتید؛ چون دو جلسه دعوت داشتید .پس چرا يکیاش را انتخاب

كرديد؟ اين دلیل بر اختیار انسان است .آنوقت حاال گاهی انسان يکیاش را انتخاب میكند ،میرود ،بعد كه در آن جلسه
به گناه آلوده میشود ،همۀ گناهان را سر دعوت میگذارد و میگويد« :اين فالن فالن شده ما را دعوت كرد و ما را فريب

عزوجل كه «سبحانالله»میگويیم ،او ّ
خداست ،خدای ّ
منزه است .هر وقت میخواهید يک موجود پاک را توصیف بکنید،
َ ِّ ْ َ ِّ َ ْ َ
األ ْع َلی»َ « 8س ِّبح» دستور است ،يعنی ّ
خدای ّ
منزه بکن به اسم پروردگار اعالی
عزوجل را توصیف كنید« :سب ِح اسم َربك
ُ ْ َ َ ِّ ْ َ
األ ْع َلی» 4خدا ّ
منزه
خودت .امام رضا(علیهالسالم) هر وقت اين آيه را میخواندند ،بالفاصله آهسته میگفتند« :سبحان َرب َی
است ،هیچ عیبی ندارد ،او بی عیب است .اما من كه سرتاپايم پر از عیب است ،چرا میخواهم خودم را ّ
مبرا بکنم؟ يوسفش
ُ ُ َْ
هم گفتَ « :و ما أ َب ِّرئ نفسی» (و من خود را تبرئه نمیكنم) با اينكه پاک بود؛ ّاما گفت« :پاكی خودم را از لطف خدا دارم»؛
ً
َّ
«إ َّن َّالن ْف َس َ َأل َّم َار ٌة ب ُّ
الس ِوء ِإال ما َر ِح َم َر ِّبی»( 5چراكه مسلما نفس [آدمی] پیوسته به بدیها امر میكند ،مگر آنكه پروردگارم
ِ
ِ
رحم كند).
ً
خب عرضم اين شد ،بعضی اصال از داشتن اوالد منصرف میشوند و شايد دلیل موجه ظاهری هم داشته باشند؛ ولیکن
عرض میكنم كه نه ،اين مصلحت نیست و انسان شايسته است در فکر داشتن اوالد باشد .اين ّ
سنت پیامبر را عملی بکنند و
ً
مثال اين دعای حضرت ّ
زكريا(سالماللهعلیه) را بکندَ « :ر ِّب ال َت َذ ْرنی َف ْر ًدا َو َأ ْن َت َخ ْی ُر ْالوار َ
ثین»( 6خدايا من را تنها
دعا بکند؛
ِ
نگذار ،منفرد نباشم[ ،يعنی اوالدی به من بده كه او وارث من باشد] و تو بهترين وارث هستی ).و دعاهای ديگری كه وارد
شده.
 .3اعلی.1 ،
 .4عیون أخبار الرضا علیهالسالم ،ج ،2ص.138
 .5يوسف.58 ،
 .6انبیاء.38 ،
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داد!» خب دو جا دعوت داشت ،میخواست آنجا برود .چه كسی انتخاب كرد؟ خودش انتخاب كرد .علت اصلی ارادۀ اوست
منتهی انسان دوست دارد خودش را همیشه ّ
مبرا بداند و تقصیر را گردن ديگران بیندازد در حالی كه اينچنین نیست .پاک
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دستور امام رضا(علیهالسالم) برای بچهدارشدن

ً
علیبنمحمد صیمری گفت« :من با خانمی ازدواجی كردم .از بس اين خانم كماالت خوبی داشت ،بعد از ازدواج شديدا
محبت او را پیدا كردم و به او خیلی عالقهمند شدم .مدتی گذشت ديدم صاحب اوالد نمیشوم .اين مسئله من را رنجیده كرد.
ّ
از طرفی به شدت به او عالقه داشتم و نمیخواستم از او جدا شوم و از طرف ديگر ديدم صاحب اوالد نمیشوم .خدمت امام
رضا(علیهالسالم) رفتم و جريان را تعريف كردم .حضرت ّ
تبسمی كردند و فرمودند« :يک انگشتر ّ
تهیه بکن كه نگین آن
فیروزه باشد و روی نگین آن اين آيۀ قرآن را بنويس « َر ِّب ال َت َذ ْرنی َف ْر ًدا َو َأ ْن َت َخ ْی ُر ْالوار َ
ثین» .من همین عمل خاصی را كه
ِ
ً
ّ
ّ
حضرت دستور دادند ،انجام دادم و پس از مدتی صاحب اوالد شدم 3».انگشتر فیروزه نکتۀ خیلی مهمی است كه معموال در
تعبیر خواب هم تعبیر به داشتن اوالد پسر میشود و اين آيۀ شريفه ،يک آيۀ بینظیر در قرآن است.
یکی از فوائد اوالد صالحداشتن
عرضم به اينجا میرسد كه میخواهم بیان بکنم كه انسان نبايد در فکر نداشتن اوالد باشد .در يک روايت هم هست كه
شخصی نمیخواست صاحب اوالد بشود .يک روز در سرزمین عرفات در روز عرفه ،چشمش افتاد ديد يک جوانی درب خانۀ
ّ
ّ
خدا ايستاده ،اشک میريزد و دعا به پدر و مادرش میكند و مرتب میگويد خدايا پدرم ،خدايا مادرم و دعاهای متعدد در حق
پدر و مادرش میكند .برای سالمتیشان دعا میكند ،برای عاقبت بهخیریشان ،برای سعادتشان ،برای رزقشان ،برای رفع
ّ
مشکالتشان .اين آقا كنارش ايستاده بود غبطه خورد به حال اين جوان كه چقدر اتصال خوبی با خدا دارد ،خوب با خدا انس
گرفته دارد حرف میزند و اينطور گريه میكند .از آن طرف تا ديد برای پدر و مادرش دارد دعا میكند ،يک مرتبه ّ
حس او
بیدار شد ،گفت چطور میشود ما هم يکچنین اوالدی داشته باشیم ،در حق ما دعا بکند.
بهتأخیرنینداختن فرزنددارشدن
اين كه دارم عرض میكنم همۀ جهات نیست ،از يک جهت دارم عرض میكنم كه پدر و مادرها ،جوانها به فکر داشتن
اوالد باشند .يک وقت منصرف نباشند ،حتی گاهی با تعبیراتی كه میخواهیم خوش باشیم و ...فرزنددارشدن را بهتأخیر
میاندازند .اينها درست نیست .اينها افکار شیطانی است و صحیح نیست .وقتی كه خدای متعال مقدرات داشتن اوالد را

خوف عقاليی نیست ،گفتم اين خوفها همیشه هست .حاال اگر اآلن صاحب اوالد نشديد ،ده سال ديگر اين ترستان از بین
ً
میرود و ديگر مطمئن هستید حتما بچه را تربیت میكنید؟! همیشه اين نگرانی هست .نگرانی چه زمانی از بین میرود؟
وقتی كه ّتوكل بهخدا بکنید ،خودتان را تنها نبینید بخواهید همۀ راه را خودتان جلو برويد .از خدای خود كمک بگیريد ،دعا
َّ ُ َ ُ ُّ
عاء» او دعا را
بکنید ،خودتان هم اقدام بکنید ،بسم الله بگويید كه بسم الله كمکگرفتن از پروردگار استَ « .و ِانه سمیع الد ِ
خوب میشنود گاهی كنايه از اجابت است؛ يعنی عالوه بر اين كه شنیده ،اجابت كرد و حمد شما را پاسخ داد ،پاداش به شما
داد.
داستان طلبفرزندکردن مادر حضرت مریم(سالماللهعلیها)
 .7بحار األنوار ،ج ،82ص.848
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فراهم كرده ،صاحب اوالد بشويد ،منتهی تصمیم هم داشته باشید كه تربیت او را به خوبی انجام بدهید .در فکر اين باشید و
بیتفاوت نباشید ،داشتن اوالد به ضمیمۀ تربیتّ .اما اين كه ّبچه نداشته باشیم چون خوف از نداشتن تربیت او داريم ،اين
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آيات  55به بعد سورۀ آل عمران را مالحظه بکنید ،آيات مر بوط به جناب عمران پدر حضرت مريم(سالماللهعلیها) و همسر
ْ َ
َ ُ
َ
اوست كه اينها مايل شدند صاحب اوالد بشوند « ِإذ قال ِت ْام َرأت ِع ْمران» (آنگاه كه همسر عمران گفت) و اين جالب است
كه زن عمران در دعا پیشقدم بود و قرآن میگويد او دعا كرد ،او درخواست كرد ،نه شوهر .حاال شوهرش هم آدم خوبی
بوده ّاما علیایحال گاهی مادران و زنها جلو هستند ،مقدماند و اين يک بشارتی است كه همه میتوانیم دخیل باشیم چه
توجه ندارد ّاما زن ّ
مرد و چه زن .گاهی مرد چندان ّ
توجه میكند و دعا میكند .زن عمران دست به دعا برداشت و گفت:
َ ِّ ِّ َ َ ْ ُ َ َ
ک ما فی َب ْطنی ُم َح َّر ًرا»( 3خدايا من مايلم ّبچهای را كه در شکمم هست ،برای بیتالمقدس « ّ
محرر» قرار
«رب ِإنی نذرت ل
بدهم ).در آن زمان رسم بوده كه گاهی پسران خودشان را خادم بیتالمقدس قرار میدادند و ديگر ّبچه را آنجا میفرستادند
كه خدمتگزاری مسجد را بکند و میدانید در آن زمان بیتالمقدس بهترين عبادتگاه بوده و مورد ّ
توجه و قبله
ّ
عبادتكنندگان بوده است حتی بعد از اين كه پیامبر اسالم(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) هم مبعوث شدند ،در آن 05سالی كه
مکه بودند ،به سمت بیتالمقدس نماز میخواندند و يک سال و خردهای ،نزديک به دو سال بعد هم كه مدينه آمدند ،باز به
سمت بیتالمقدس نماز خواندند تا اينكه آن آيات  005تا  054سورۀ بقره نازل شد و تغییر قبله را مطرح كرد .بعضیها هم
حاال معتقدند كه پیامبر ،جوری در مسجدالحرام میايستادند كه هم به سمت كعبه باشند و هم به سمت بیتالمقدس.
بنابراين ،زن عمران گفت :خدايا من ّبچهای را كه در شکمم هست ،نذر میكنم كه اين ّبچۀ ما در بیتالمقدس آزاد باشد و
ً
ْ
ِّ َ َ ُ َ َ
ديگر در اختیار ما نباشدَ « .ر ِّب ِإنی نذ ْرت لک ما فی َبطنی ُم َح َّررا» يک چنین نذری كرد و منظورش اين بود كه اين حمل او
پسر باشد تا بتواند او را به بیتالمقدس بفرستند و ديگر آنجا سالها كارهای مسجد را انجام بدهد.
خب گاهی انسان چیزی را اراده میكند و خدای متعال بهترش را برايش اراده میكند؛ مانند ّبچه كه گاهی از پدر يک
تقاضايی میكند ،منتهی دركش ناقص است ،پدر يک تأملی میكند و در ظاهر تقاضای بچهاش را عمل نمیكند ،چون يک
چیز باالتری در فکرش هست كه به بچهاش بدهد .اين بچه درظاهر يکمقدار نگران میشود؛ ّاما میگويند جوجه را آخر
ّ
َْ َ ْ
پايیز بايد شمرد ،بعد كه میبیند پدر تصمیم باالتری برای او گرفته ،خیلی لذت میبرد .قرآن میفرمايدَ « :عسی أن تک َر ُهوا
َ ً
َ َ ُ
ش ْیئا َو ُه َو خ ْی ٌر لک ْم»( 8و بسا چیزی را ناخوش داشته باشید كه آن به سود شماست) وقتی دعا مستجاب نشود ،انسان
خوشش نمیآيد؛ در حالی كه گاهی خیر اوست.
زن عمران تقاضايش اين بود كه پسری بهدنیا بیاورد تا او را خادم بیتالمقدس بکند و در فکرش اين بود .اين دعايش
مستجاب نشد .همینكه ّبچه بهدنیا آمد ،ديد دختر است .در فکر فرو رفت كه ما نذر كرديم پسر باشد تا بتوانیم خادم
مسجدش بکنیم ،حاال نمیتوانیم چون دختر است و اين نشاندهندۀ اين است كه بحث حجاب از قرنهای گذشته هم بوده
چون اگر مشکلی نداشت دختر بايد مثل پسر میآمد در جامعه فعالیتهای اجتماعی انجام بدهد ،چه اشکالی داشت؟ بايد
دختر را به بیتالمقدس میفرستادند برود تمیزكاری بکند ديگر ،اما اين نیست .اين حجاب چیزی است كه در فطرت ما
انسان هاست ،بنابراين هزاران سال پیش هم بوده است .اين كه بعضی دنبال بحث حجاب میگردند ،بحثش در اين آيات
 .8آل عمران.85 ،
 .9بقره.216 ،
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اثبات مسئلۀ حجاب با استفاده از آیۀ  16سورۀ آل عمران
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شده .حاال در قرآن دربارۀ حجاب آيه خیلی داريم ،در سورۀ نور آياتی داريم ،در سورۀ احزاب داريمّ ،اما كسی به اين آيات زياد
ّ
توجه نمیكند كه چرا زن عمران وقتی نذر كرد آنچه كه در شکمش است خادم بیتالمقدس شود ،در ذهنش اين مرتکز بود
كه اين فرزند بايد پسر باشد تا بتواند برود آنجا خدمتگزاری بکند؟ چرا در اذهان مردم و از جمله عمران و همسر او اين
تثبیت شده بود ،بهگونه ای كه تا دختر شد ،احساس كرد نذرش ديگر قابل وفا نیست؟ اين خیلی مهم است .بايد به اين نکات
دقت بکنیم.
میبینیم اين آيات چقدر زيبا بحث حجاب و عفت را با كنايه بیان میكند و چهطور زن عمران يک مرتبه احساس كرد كه
َ ُ ُْ
ِّ
نذرش عملی نمیشود؛ چون دختر زايیده ،لذا گفتَ « :ر ِّب ِإنی َوض ْعتها أنثی» گفت« :خدايا من دختر زايیدم» قرآن
َّ َ َ
َ ْ
میفرمايدَ « :و الل ُه أ ْعل ُم ِبما َوض َعت» نیاز به گفتن اين هم نبود ،خدا میدانستّ ،اما او هم به زبان گفت كه خدايا من چند ماه
ِّ َ ُ
پیش دعا كردم فرزندم را آزاد شده برای خدمتگزاری مسجد قرارش بدهم اما اآلن چه كنم دختر زايیدم! « َر ِّب ِإنی َوض ْعتها
َّ َ َ
َ ْ َ
َّ َ َ ْ ُ ْ
ُْ
أنثی َو الل ُه أ ْعل ُم ِبما َوض َعت َو ل ْی َس الذك ُر كاأل نثی» بعد گفت كه پسر هم مثل دختر نیست ،باألخره دختر يک امتیازاتی دارد.
گرچه میخواست پسر باشد تا آن نذرش عمل شود ّاما حاال هم كه دختر زايید ،گفت« :پسر مثل دختر نیست» يعنی دختر از
يک جهاتی رتبهاش باالتر است.
ُ
ُ
ِّ
ِّ
َ ُ َ
ُ
ّ
خب حاال چه كرد؟ وقتی دختر زايید ،يک دعا در حق اين دختر كرد .گفتَ « :و ِإنی َس َّم ْیتها َم ْر َي َم َو ِإنی أعیذها ِبک َو ذ ِّر َّيتها
َ َّ
الش ْیطان َّالرجیم» 10يعنی خدايا ،من اسم اين دختر را مريم گذاشتم .من او را پناهندۀ به تو میكنم و همچنین ّ
ذريۀ او را
ِمن
ِ
ِ
به تو میسپارم .آن موقع نمیدانست نسل او پیغمبری بهنام حضرت عیسی(علیهالسالم) است كه بناست بهجود بیايد،
همینطور كلی دعا كرد.
لزوم اقدام به فرزنددارشدن و توکل بر خداوند متعال
اين است كه دارم عرض میكنم انسان نبايد به بهانۀ اينکه نمیتوانم فرزند خوب تربیت بکنم ،از اوالد منصرف بشود .بنا

قبولشدن دعای مادر حضرت مریم(سالماللهعلیها) در حق فرزندش
َ
ً
ْ َ َ ً
خب فرزندش را پناهندۀ به خدا كرد ،قرآن میفرمايدَ « :ف َت َق َّب َلها َر ُّبها ب َق ُ
ول َح َس ٍن َو أن َبتها نباتا َح َسنا» 12خداوند اين نوزاد را،
ب
ِ ٍ

اين مريم را قبول كرد .وقتی خداوند او را قبول كرد ،يعنی دعای مادر را در حق اين فرزندش پذيرفت ،او را رشد نیکويیاش
ً ّ
َ َ َ َّ
َْ َ َ ً
داد« :أن َبتها نباتا َح َسنا» .دقت كنید وقتی میفرمايد« :تق َّبل الل ُه» بعد از نمازها ديديد ديگر ،میگويیم خدا قبول بکند ،تا

میگويیم قبول بکند ،يک مقبول میخواهد؛ يعنی چه چیزی را قبول بکند؟ بعد از نماز دست میدهیم به همديگر دعا
َ َ َّ َ َّ ُ َ ْ َ
مال ُک ْم» (خدا اعمال شما را قبول كند) يعنی دعای ّ
تقبل میكنیم ،میگويیم خدا عمل
میكنیم ،میگويیم« :تقبل الله اع
 .10آل عمران.86 ،
 .11طالق.8 ،
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نیست همۀ تربیت را پدر و مادر بکنند .اگر چنین است ،ديگر هیچوقت نبايد پدر و مادر صاحب اوالد نشوند؛ چون  04سال،
ّ
 04سال بعدش هم باز همین است .لذا راه عقاليی اين است كه پدر و مادر اقدام بکنند و دعا بکنند و توكل بکنند و بگويند:
َ َّ ْ َ َّ َ
«خدايا ما اين فرزندمان را به تو میسپاريم ».در بحث توكل ،قرآن میفرمايدَ « :و َم ْن َيت َوكل َعلی الل ِه ف ُه َو َح ْس ُب ُه»( 11و هر
كس بر خدا توكل كند ،او برای وی كافی است).
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َ َ َ َّ
َ ُ
شما را بپذيرد .اينجا لفظ عمل را آورديم ،يکجا میگويیم« :تق َّبل الل ُه َصالتک ْم» (خدا نمازتان را قبول كند) ،يکجا
َ َ َ َّ
َ ُ
یامک ْم» (خدا روزهتان را قبول بکند) باألخره تقبلالله تنها نمیشود ،خدا چه چیزی را قبول بکند؟
میگويیم« :تق َّبل الل ُه ِص
قبول خدا روی يک چیزی بايد واقع بشود ،چه چیزی را بپذيرد؟
ً
اينجا گاهی من نماز شما را میگويم خدا قبول بکند .يکكاری شما انجام داديد ،مثال صدقهای داديد ،میگويم خدا
ّ
َََ َ
صدقهتان را قبول بکند .اين خیلی جالب است .آيۀ شريفه میفرمايد« :فتق َّبلها» خدا مريم را قبول كرد .خوب دقت كنید،
ّ
ّ
يعنی كل وجود اين نوزاد را قبول كرد ،نه آن عملش را ،نه ذكرش را ،نه وضو گرفتن و نماز خواندنش را .نه ،كل مريم را قبول
َ َ َ ُ َّ
كرد .اينها را ما هم ياد بگیريم كه گاهی به همديگر اينطوری بگويیم« :تق َّبلک ُم الل ُه» ما هم میتوانیم به همديگر اين را
ً
َ َ َ َّ َ َ ُ
بگويیم ،بهجای اينكه بگويیم« :تق َّبل الل ُه ا ْعمالک ْم» (خدا اعمالتان را قبول بکند) میگويیم خدا خودت را قبول بکند ،اصال
َ َ َ ُ َّ
ُ
شما را بپذيرد« :تق َّبلک ُم الل ُه» ،يک «ك ْم» میگويیم و اين را از آيۀ قرآن اصطیاد میكنیم .باألخره شکاركردن اينها است .از
آيۀ شري فه هم بايد ياد بگیريم كه خدای متعال مريم را ،خودش را قبول كرد ،ما هم برای اوالدمان چنین دعا كنیم« :خدايا
فرزندم را قبول بکن».
کیفیت درخواست حضرت زکریا برای فرزنددارشدن

ْ
حاال باز يادم آمد كه حضرت زكريا راجع به فرزندی كه تقاضا كرد گفتَ « :و ْاج َعل ُه َر ِّب َر ِض ًّیا» 18اينها نکات خیلی زيبايی
است .گفت« :خدايا ،يک ّبچهای به من بده (يحیی) و او را پسنديدهاش بکن ».خود بچه را گفت پسنده بکن ،نگفت عملش
ْ
ّ
را ،نگفت نگاه كردنش را ،سخن گفتنش را ،معامالتش را ،رفتارش را ،اخالقش را .نه ،كلش را گفتَ « .و ْاج َعل ُه» اين « ُه»
ّ
يعنی كل اين ّبچه ،خدايا ،اين نوزادی كه بهمن میدهی را «رضی» قرار بده« ،رضی» يعنی پسنديده .وجود اين همان
وجودی باشد كه تو پسنديدی .دعای اينطوری خیلی عالی است ،دعای عمومی .عزيزانی كه با ادبیات عرب آشنا هستند،
ّ
ّ
اينها يک نوع متعلق است ،شبیه به آن است ،يعنی بهجای اينكه متعلق را ذكر بکنم ،مفعول را بگويم و بگويم عمل را
ّ
ّ
ً ّ
قبول بکن ،نماز را قبول بکن ،اصال متعلق را حذف میكنم و اين حذف متعلق افادۀ عموم متعلق را میدهد .معنايش اين
است كه از هر جهت بپذيرش .اين خیلی عالی است و اينها را ياد بگیريم در دعا كردن به يکديگر هم ما میتوانیم از اين
َ َ َ ُ َّ
روشها استفاده بکنیم و بگويیم «تق َّبلک ُم الل ُه» (خداوند خودت را قبول بکند).
خب زن عمران دعا كرد ،گفت كه خدايا ،اين دختری كه زايیدم را با نسلش از شیطان به تو میسپارم كه يک وقت ّ
تصرف
َََ َ
شیطان در او ايجاد نشود .خداوند هم مريم را قبول كرد ،نه عملش را بگويد ،مورد ّ
خاصی را نگفت« ،فتق َّبلها َر ُّبها» خداوند
ً
َْ َ َ ً
خود اين مريم را قبولش كرد« .أن َبتها نباتا َح َسنا» اين است كه او را رشد نیکويیاش داد .چهقدر زيباست .مريم كمكم بزرگ

پاک پاک بود ،هیچ گناهی در
شد .اين مريم يک موجود استثنايی و خاصی بود با نوزادهای ديگر فرق میكرد .رفتار او رفتار ِ
سرتا پای او نبود .آن قدر رفتار او ،اخالق او ،اعتقاداتش ،عباداتش ،احترام به پدر و مادرش استثنايی بود كه همه مشتاق اين
ّبچه بودند .زيبايی اين است.
فرعیبودن بحث زیبایی چهرۀ فرزند
 .13مريم.6 ،

www.abolhasanmahdavi.ir

رشد زیبای حضرت مریم(سالم اللهعلیها)

7

تربیت فرزند 2

آیتالله سیدابوالحسن مهدوی

امیرالمؤمنین(علیهالسالم) میفرمايند« :من هیچ وقت از خدا تقاضا نکردم كه ّبچۀ زيباچهره به من بدهد ».ما هم اينها را
ياد بگیريم .زيبايی چهره بحث فرعی است .خیلی از پدر و مادرها دنبال اين هستند كه ببینند چه چیزی بايد بخورند كه اين
ّبچه قیافهاش چطور بشود ،رنگ پوستش چه باشد .اينها بحثهای فرعی است .اينها خیلی حرفهای پستی است كه
ّ
نمیگويم انسان به اين چیزها اعتنا نکند ،رواياتی هم برايش داريم؛ ّاما اين را دقت بکنید ،زيبايی انسان به ايمان اوست.
ُُ ُ
قرآن میفرمايدَ « :و َز َّي َن ُه فی قل ِوبک ْم»( 14خداوند ايمان را در دلهای شما زينت داده است ).آنوقت كه يک كسی را
دوستش داريد ،میبینید ايمان در وجودش ُپر است .قیافهاش چهطور؟ قیافهاش معمولی است ،حاال قیافۀ خود ما مگر
چهطوری است؟ يک جوانی در ازدواجش خیلی حساس بود كه همسرش قیافهاش چهطوری باشد ،بعد هم بیشتر گردن
مادر و پدرش میانداخت ،گفتم« :حاال قیافۀ خودت چطوری است؟ اگر كسی بخواهد با زيباتر از خودش ازدواج بکند ،پس
آن زن هم نبايد با شما ازدواج بکند! شما میخواهی زنت زيباتر از شما باشد ،خب آن زن هم همین عقیده را دارد .او هم
میگويد يک شوهر میخواهم زيباتر از خودم باشد پس او هم با شما ازدواج نمیكند ».اين حرف يعنی چه؟!
اآلن عرضم اين است كه فکر واقعی را دقت بکنید .خداوند نکند يک وقت يک اوالد زيبايی به ما بدهد كه بیايمان باشد،
ً
نماز نخواند ،ببیند چه میشود؟ اصال نمیخواهید ديگر در چهرۀ او نگاه بکنید .اخالق بدی داشته باشد ،در روی پدرو مادر
توهین بکند ،آنوقت حاال اندامش هم خیلی قوی و زيبا و جذاب باشد؛ ّاما از اين اندامش استفاده بکند بزند در صورت
مادرش! اين چیست؟ آنوقت است كه میفهمد كه روح زيباست اگر ايمان به خدا داشته باشد و گاهی هم روح زشت است.
وقتی كه خدا را نشناخته ،بندگی او را نمیكند .لذا امیرالمؤمنین(علیهالسالم) میفرمايند كه من هیچوقت اين دعا را نکردم.
آن چیزی كه از خدا خواستم اين بودّ :بچههايم صالح باشند.
انگیزۀ حضرت زکریا برای فرزنددارشدن

تحريک شد به اين كه خدايا ،كاش من هم اوالدی همچون اين مريم پیدا میكردم .آنوقت ديد عجب! زيبايی فرزند به اين
است كه يک فرزندی خدايی و الهی پیدا بکند .آن ،دوست داشتنی است .تا آن زمان اين را نديده بود .تا قبلش ّبچههای
ديگر را ديده بود ،زياد انگیزه پیدا نکرده بود كه صاحب اوالد بشود ،همینكه مريم را با اين صفات ديد ،يک مرتبه به فکر
ُ َ
ک َدعا َز َكر َّيا»( 15اينجا بود كه ّ
زكريا پروردگارش را بخواند ).آن لحظه كه غذاها را ديد ،به فکر
نال
افتاد .قرآن میفرمايد« :ه ِ
ِ
َ ُ ْ َ ُ ً َ ً َّ َ
رفت كه اين مريم چهقدر پیش خدا عزيز است .يک مرتبه به فکر دعا افتاد ،گفتَ « :ر ِّب َه ْب لی ِم ْن لدنک ذ ِّر َّية ط ِّی َبة ِإنک
 .14حجرات.3 ،
 .15آل عمران.83 ،
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خداوند حضرت مريم را رشد نیکو داد .حاال اطرافیان برای تکفل او مسابقه گذاشتند ،میگويند ما میخواهیم متکفل حیات
او بشويم ،قرآن میفرمايدَ « :و َك َّف َلها َز َكر َّيا» (زكريا عهدهدار تکفل او شد) .حاال ّ
زكريا روزها يک سری به مريم میزد .مريم
ِ
مکانی برای عبادت درست كرده بود ،محراب ،آنجا میرفت با خدا انس میگرفت ،عبادت انجام میداد .جناب زكريا سراغ
َ َّ َ
ّ
ک هذا» (اين غذا از
مريم میآمد ،برايش غذا میآورد ،میديد غذا كنار محراب آماده است ،تعجب میكرد ،میگفت« :أنی ل ِ
كجا برايت آمده؟) میگفت« :خدای متعال رزق را برای من فرستاد».
جناب مريم يک چنین مقام و موقعیتی را پیدا كرده بود كه مالئکه برايش رزق میآوردند و جناب زك ّريا آن لحظه عجیب
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َ ُ ُّ
ّ
مرضی تو باشد ،پسنديده باشد .خدای متعال هم
عاء» يعنی خدايا میشود به من هم اوالدی عطا بکنی كه او هم
سمیع الد ِ
دعای ز ّ
كريا را مستجاب كرد و جناب يحیی(علیه السالم) را به او عطا كرد كه او هم داستان ّ
مفصلی دارد.
حاال اين آيات  55به بعد سورۀ آل عمران را انشاالله از روی قرآن هم مالحظه بکنید .در سورۀ مريم همان ّاول سوره هم باز
اشاره به همین داستان شده است ،آيۀ  0و  5همان سورۀ مريم را مالحظه بکنید .باز در سورۀ انبیاء آمده ،در سورۀ صافات
آمده ،در جاهای مختلف كه اگر فرصتی شد انشاالله ،ممکن است به بعضی از اين آيات اشاره بکنم.
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