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  » سعيد افغاني - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج 

  ٢٠١۴ مارچ ٢٨

 نـفـريـن دعـای بــد و
 

از جمله دعا کردن  نفرين  در لغت به معنای دعای بد وگويند که  می» نفرين ۀ « علمای لغت شناسی  در مورد کلمـ

که شخصی  از جانب مقابل  بنابر   به ھر علت  صدمه  زمانی. باشد برای مرگ، ناکامی و بدبختی کسی يا چيزی می

اھد به نيروی  خو ھم  به دعا بد  پناه می آورد ومی به نفرين ويااًء  مستقيم را نمی داشته باشد  بنۀتوان مقابل ديده باشد ، و

 .پردازد بدر پناه  رب العزت در مقابله جانب مقابل  الھی   ضعف خود رادر مقابله تالفی نموده و

  :گويند  علماء می

معموالً نفرين توسط پيامبران در شود که  نفرين در طول تاريخ بشريت وجود داشته واز سيرت انبياء طوری  معلوم می

ال بردن کليات دين در ؤی بزرگ مانند انکار خداوند، تکذيب آيات الھی و زير سله اأگرفت که مس مواقعی صورت می

  .ميان می آمد 

، رندآعمل می ه   نفرين  ودعای بدی را در  شرايط  امروزی که باً شود که انسانھا اغلب ولی در حاالتی امروزی ديده می

  . متناسب با ضرری که متحمل شده اند نيست

از اوقات  نفرين ودعای بد بسيار بزرگی که ممکن است شخص نفرين شونده واقعاً مستحق ديده شده  است در برخی 

  .گرد  صورت می،چنين نفرينی نباشد

دنبال دارد وحتی ه   احساس منفی را بمنفی داشته ومعموالً  ۀـاز آنجا که نفرين ذاتاً جنبــ: علمای علم اخالق بدين نظر انـد

ی سوق می دھد ودر مجموع  روح وی را مکدر نموده و از ئنفی گراوی بــد انديشی و مسه با تکرار نفرين،  انسان را ب

ھميشه جلوگيری از وقوع صدمات و . لطافت خارج می کند، بھتر است از نفرين کردن ديگران صرف نظر شود

   .ضررھا و نيز بخشش ديگران ساده تر و نتيجه اش مطلوب تر است

کرد اما  تاً در وقت توان بھتر است عفوصبھتر است وخا. ه اندانگکردن دومطلب جدادقت بايد داشت که عفو و فراموش 

  . ما حق نداريم فراموش کنيم

مالت تجاوز کرده و آنھم که فرصت انتقام و عدالت موجود است، کاريست بھتر  حق وه که ب  عفو و بخش کسیمثالً 

  .وقابل پاداش و جوانمردی

ران و فراموش کردن عمل قاتل کار گعدم آموختن از آن و عدم پند ساختن آن برای دي اما فراموش کردن کار بد مثالً 

. م کاريست مناسب و بھتر وحتی ضروریوياد بود از ظلم به منظور درس وعبرت واحترام به خون مظل. مناسب نيست

  .اما ياد بود به منظور انتقام را سفارش نمی کنند
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بار ه صورت عادت  انسان مبدل گردد  در زندگی انسان اثرات نامطلوب به ن بنفرين ديگرافراموش نبايد کرد که اگر 

  .نمايد  ورد از جمله  افزايش حس بدخواھی و بد بينی، افسردگی ودر نھايت امر حاالت انزو را در انسان  ايجاد میآمی 

گويند اگر نفرينی واقعاً به حق و منصفانه نباشد، ممکن است اثرات زيان بار آن به خود شخص نفرين کننده  می

 .بازگردد

  ! محترم ۀخوانند

  .  بسياری از پدران و مادران ھستند که وقتی فرزندانشان مرتکب اشتباھی می شوند آنھا را دعای بدونفرين  می کنند

نافرامانی  فرزندان در گذر شوند  و  ن و مادران اين است که از مالمتی، سرپيچی ودستور شرع اسالمی  برای  پدرا

  .در برابر اذيت و آزار آنھا صبر نمايند

  .در پھلوی صبر و حوصله به وعظ و نصيحت دوامدار پرداخته ايشان را متوجه خالف رفتاری و اشتباه شان سازند

است و در گفتار و کردارشان دچار اشتباه می شوند، اگر پدر بردبار باشد، که   ھنوز عقلشان کامل نشده   اوالد و اطفالی

  .گذشت می کند و با نرمی و مھربانی فرزند را نصيحت می کند تا بھتر نصيحت او را قبول کند و انسان مؤدب گردد 

.  بدمی کنندیشان دعا اما بعضی از پدران و مادران مرتکب اشتباھی بزرگتر می شوند و آن اين است که عليه فرزندان

کنند که خواستار دچار شدن شان  به مصيبت بزرگ   خويش چنان از شدت  وعدم ترحيم استفاده مییوحتی در دعا

ولی بعد از آن که آتش خشم آنھا فرو می نشيند، تأسف می خورند و می بينند . گردد وحتی خواستار مرگ  فرزندانش می

چون پدر در شدت . د که دوست ندارند فرزندانشان به چنين مشکالتی گرفتار شوندکه اشتباه کرده اند و اعتراف می کنن

خشم به چنين دعاھا پرداخته و ازآن پشيمان است، خداوند متعال انشاء هللا که  چنين پدری ويا مادری را می بخشد، چنان 

رَّ اْستِْعَجالَھُمْ «: که می فرمايد ُ لِلنَّاِس الشَّ ُل هللاَّ  » بِاْلَخْيِر لَقُِضَی إِلَْيِھْم أََجلُھُْم َولَْو يَُعجِّ

که در فرا  ی شتاب ورزد که مردمان در طلب آن شتاب می نمايند، ھمچنانئبالھا  و اگر خداوند در رساندن شّرھا و« 

  ]١١- يونس[»چنگ آوردن خيرھا و نعمتھا شتاب می ورزند، عمر آن باقی نمی ماند

  داشته باشند و فرزندان را تنبيه کنند تا ادب حاصل کنند؛ زيرا کودک با تنبيه وپس پدرھا و مادرھا بايد صبر و تحمل

  . نصيحت  بيشتر متأثر می شود تا تعليم و تأديب بيش از حد وغير متناسب

 اعمال ۀی  دعای بد ونفرين عليه فرزندان ھيچ فايده ای ندارد، اين دعاھا در نامئ نھاۀمطابق شرع و در تحليل و تجزي

  .). رددگو روز قيامت سبب ندامت و حسرت می ( . مادر نوشته می شوندپدر و

   پايان . يد ئمالحظه فرما).   الشيخ ابن جبرين -  ١٨٨،١٨٩( در فتاوی المراة صفحه  يدتوان تفصيل موضوع را می( 

 

  :تتبع ونگارش
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