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   سعيد افغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١۴ اپريل ٠٢

  

 دعای بد ونفرين 
که روزمره به آن   تالش داريم دربارۀ مسايلی.جاويد وخوانندۀ معزز تقديم است. سالم واحترامات خدمت برادر محترم ع

خورد، پژوھش، تحقيق و نوشته داشته و خدمت شما  بر می ال و توجه ماست ويا به ماؤشويم و اکثر مورد س مواجه می

اھی قادر و گ تالش صادقانه يناتقديم بداريم در  مطالب را با تمام امانت داری و تالش برای تقديم فھم اصح و صائب 

  .ی خويش دقت ھای الزم به خرچ داده نمی شودگ زندۀ ھم درپھلوی اھتمام به مسايل روزمراھیگ

 مسرت دارم که خواننده ھای کنجکاو رسالت خويش را درين راستا اداء نموده ما را به عدم دقت ھا و يا ھم بخش و 

دارند که مسلماً  ا خدمت تقديم میان مطرح نموده و يا ھم نظر متفاوت رگر ازعين مسايل را با شما خوانندگجانب دي

 می  وهين زمينه نظر موجه و بھتر را انتخاب و انشاء هللا که راه خويش خواھد يافتاخواننده با درايت و فھم خويش در

 . دارد

 چون جاويد به نزد ما مسلمانان صرف ذات باری تعالی - عبدالجاويد ( معظم جاويد درمخواستم درمورد نظر برا می

را مانند بحث غنا بخشيده به قضاوت خوانندۀ  اوالً ساکت بمانم و آن.) يا پسوند داشته باشد و ھتر است پيشونداست که ب

  : دارم خاطر تجديد احترام وعرض ادب اينک سطور چند را خدمت شما تقديم میه ذارم، اما بگمعظم ب

  نيزبحث روی اين مسايلگيری و د وموضع برخورجوانب وجنبه ھای مختلف دارد پديده ھای اجتماعی، از آن جائی که 

  .نب مختلف دارداجو

 . در مسايل شرعی مسلم است که دساتير نصوص شرعی وصراحت آن برای يک مسلمان سند و متکی است

پردازيم، دست آورد  زمانيکه به توضيح مسايل به جوانب تجارب بشری می در بررسی بعضی پديده ھای اجتماعی ما

 قانونمندی ھای معين ۀشود درين زمين می.  قرار داردبیين عرصه در مراحل مختلف فھمی و تجراشناخت ما در ھا و

 .کندنا بوده و قانونمندی معين عمل نر استثگدرمورد چندين حالت و کيس صحت داشته باشد اما در کيس و حالت دي

پردازم که  ونه وترتيب میگان ر عين قضيه موضع به ھمگ جانب ديۀيری در بحث و ارايگخاطر سھمه  بیين جاا در

  : مؤرخ اول اپريل خويش آورده استۀبرادر محترم درنوشت

ند يک نظر چنين است که ترس وخوف معين  آيبار میه که درنتيجه اطفال جبون و بزدل ب درمورد تأديب اطفال و اين

عدم ترس و خوف موجب .  باشدنه به مفھوم جبن و بزدلی برای اطفال ما و ھرانسان عاقل ضرورت است و بايد داشته

خواھم   میهنموده بلکمفھوم تقابل ارايه نه  اخير را بۀاين افاد. تواند مشاکل زيادی برای خودشخص وجامعه شده می

  .  معزز تقديم بدارمۀر از عين قضيه را خدمت خوانندگبخش دي
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ود به صورت محدود مشکل شی که سبب ضرر جسمی برای اطفال نسرزنش داخل چوکات ويا حتی جزای ھای فزيک

  . خواھد کردانی و عقده ھای بعدی را ايجاد نرو

رد پدر به شمول تعذيب تعريف شده و غير مضر برانسان گ از ما از سرزنش و پي ایعکس ما به خاطر داريم که عدهه ب

پرداختند ويا ھم اسب نر به چنين و يا چنان کار نامنگاريم که ھمان سيلی پدر بود که ديزگبه خوبی ياد کرده و از آن شکر

  .متوجه مسايل مثبت شدند

اصل است که قياس : ويمگان نافرمان خويش را که برادر مذکور مطرح کرده بايد بگدرمورد نفرين کردن هللا تعالی بند

ن درين بخش به ذات الھی و کار وی و روش وی منحصر به ذات خودش است و نمی توا. مع الفارق درست نيست

  . مقارنه و مقايسه پرداخت

 .  وارد نيست ونمی شودۀی مقايسه کردن مقايسئکوه آسمابا مقايسه کنيم اما سيب را توانيم سيب را با سيب  ما می

ست اما برداشت من چنين سير کرده اند بازھم اساس برای ما آيات قرآنی که مفسرين به صورت واحد تفۀحکمت و فلسف

با تالش برای مشابھات با عمل انسانی سند مبرر عين می تواند  قرآنی و ذات الھی مقام و منزلت کار الھی که آياتاست 

درين راستا فھم من از مسأله منع وحرام بودن دعای بد نبوده بلکی افضليت و بھتر بودن و تالش است تا . عمل شود

  .ن متأثر و در اندوه خواھند بودوشه ھای خويش نپردازند که بعد خود ازآگرگوالدين به نفرين ج

 همتن قرآن کريم ترجمه نمی شود بلکجاويد ، الزم به تذکر است که .  برادر محترم عۀين اين بخش نوشتا وحال که در

که قدرت و ضعف و شود  مترجمين و برای توجيه مشابه خدمت شما عرض ۀفت که تفسير مفسرين نه ترجمگتواند  می

  .  ازآن دارد که ما تصور ميکنيمتری ما فھم وسيعگدر زندمسايل و اصطالحات معين 

 اين قوت و ضعف را نشان می! کند برو از دست خارج شو يم آمر به مأمور و زير دست خويش امر میئوگ  میمثالً 

 اين نه درين صورت باز ھم ھمان امر است و! دی برای ما اين ويا آن چيز را بدھهللا تعال: يمئوگ اما ما بنده ھا می. دھد

ستاخی به مفھوم ظاھر گ برای مسلمان مجاز نيست بر هللا تعالی امر کند ويا به چنين هبلکتنھا که امر به هللا تعالی و 

  .مسأله يعنی امر بنده بر هللا تعبير شود

، يزگبحث جنجال بران) قرده خاصيين(بحث بوزينه و .  درين صورت امر بنده به معنای استدعا و عذر و خواھش است

بوزينه ھا و پشه و يا مثال ھای مثال ھای . رفتهگين مورد کتب و تحقيقات زياد صورت اطويل و عريض است و در

کند مسلماً  که ذات باريتعالی از کدام نوع امثال استفاد می  درقرآن کريم و شرع برای فھم بشر است و اينگرد و بزرخ

. مسلماً منظور جناب ع. رفته نمی تواند ونيستگال قرار ؤبرای وعظ، نصيحت و ھدايت برای ما مسلمانان مورد س

مگر بھتر است حرام نيست، ايند، ھر چند دعای بد نمبد خودداری ی است تا والدين از دعا اما بھتر .جاويد ھم اين نيست

م دنيا داني ما می. بگردندرا خودشان متقبل   و عذاب آنشدهشان مستجاب بد  تا نشود دعای به وعظ نصيحت پرداخت

که که بعد  انتخابی. دنيای امتحان است و به اين امتحان با داشتن عقل و منطق و کتب آسمانی به انتخاب ضرورت دارد

پ گخاطر ھدف رسانيدن  را که ب هللا تعالی ھرمسلمانی. وی انتخاب و اعمال خويش خواھد بود و استگخود بنده جواب

 . آمين يا رب العالمين وماعلينا اال البالغ المبين . ب نمايدکند، اجر عظيم نصي و سخن حق ادای رسالت می
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