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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  »  سعـيـدی ــ سعيد افـغــانی«امـيـن الـديــنداکتر الحاج 

 ٢٠١۴ اکتوبر ١٣

  

  شـوخـی بـا مـالئــکه

٢ 
  :شوخی با مالئکه

 شوخی وتمسخر در ءً بنا  ايمان است،ۀبه مالئکه و تکريم و تقدير آنھا جزو ارکان ششگانايمان : که گفته آمديم طوری

  .گردد   کافر می،که به چنين عمل دست زند  مالئکه در فھم شرعی جواز نداشته وھر کسیۀبار

 يا يکی از آنان  مفسرين با استناد از آيات قرآنی واحاديث نبوی  شوخی و استھزاء به مالئکه تعداد کثيری از علما ء و

گويند اين عمل  موجب خروج  که دست به چنين عملی می زنند، می معتقد اند کسانی دارند  و را کفر محسوب می

استدالل )  توبه ۀ  سور۶۶  و۶۵( اين عده ازعلماء به آيات : گردد  شخص از اسالم وموجب  ارتداد يک انسان می

  :فرمايند  نموده می

ِ َوآَيَاتِِه َوَرُسولِِه ُکْنتُْم تَْستَْھِزئُوَن َولَئِْن َسأَْلتَھُ «  َّ اَل تَْعتَِذُروا قَْد َکفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِکْم إِْن * ْم لَيَقُولُنَّ إِنََّما ُکنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب قُْل أَبِا

چرا اين اعمال خالف را انجام (و اگر از آنھا بپرسی « : يعنی  (»ينَ نَْعُف َعْن طَائِفٍَة ِمْنُکْم نَُعذِّْب طَائِفَةً بِأَنَّھُْم َکانُوا ُمْجِرمِ 

» !کرديد؟ آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره می«  :بگو » !کرديم ما بازی و شوخی می«: گويند  ، می!)داديد؟

روھی از شما را اگر گ! شما پس از ايمان آوردن، کافر شديد) که بيھوده است؛ چرا که(عذر خواھی نکنيد : ) بگو(

  .»مورد عفو قرار دھيم، گروه ديگری را عذاب خواھيم کرد؛ زيرا مجرم بودند) بخاطر توبه(

  : عالم جليل القدر اسالم امام ابن حزم می فرمايد 

از تی از طريق نص شرعی  ثابت است که ھرکس خداوند متعال يا يکی از مالئکه يا يکی از انبياء عليھم السالم يا آي«

و يا فريضه ای از فرائض دينی را به استھزاء و مسخرگی بگيرد، چنانکه حجت بر او تمام شده باشد او ديگر کافر قرآن 

  ) .٣/١۴٢(» الفصل فی الملل واألھواء والنحل» « است، چرا که اينھا ھمه آيات الھی ھستند

 و يا مالئکه ای را دشنام دھد يا مورد ھرکسی خدا را دشنام دھد يا مورد استھزاء وتمسخر قرار دھد،«: و باز فرمودند

ی از آيات خداوند را دشنام دھد يا ت مورد استھزاء قرار دھد، يا آياستھزاء وتمسخرقرار دھد، يا پيامبری را دشنام دھد يا

ھی مورد استھزاء قرار دھد، او با اين عملش کافر و مرتد گشته و حکم مرتد دارد، و شرائع الھی و قرآن ھمه از آيات ال

  ) .١١/۴١٣(» المحلی» « ھستند

  : و ابن نجيم حنفی می گويد 
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  ) .۵/١٣١(» البحر الرائق» « با ايراد گرفتن از يکی از مالئکه يا سبک شمردن آن کافر می گردد«

حتی بعضی از علماء متذکر شدند که انسان با ھرگونه سخنی که احساس استھزاء و سخرگی از آن رود کافر می شود، 

بر ) از اھل علم(ديد من به تو مثل ديد ملک الموت است، بعضی : اگر کسی به ديگری بگويد «: بن نجيم گفته چنانچه ا

  .»کافر می شود: خالف اکثريت گفتند

 مفھوم  استھزاء به ملک الموت  باشد عين کفر بوده واز آن ۀنوشته ای تمسخر آميز که دربردارند نشر کارتون ھا واًء بن

 و از   خويش  توبه و استغفارکند ۀ دست زده  از عمل انجام  دادیکه به چنين عمل عمل آمده وکسیه ببايد خود داری  

 و ايمان خود را با تلفظ  د که ديگر به چنين اعمالی دست نزند و عزم خود را جزم کن هللا درخواست عفو عافيت نمائيد

 هللا پروردگار با ءساير اعمال خيريه، انشا مله  صدقه وفزائيد ازج خويش   بيۀ و به اعمال صالح شھادتين تجديد کنيد

  .   توبه کننده را می پذيردۀعظمت ما  توب

  

  : دينیؤون به هللا و رسول هللا وساير شءحکم   مزاح ، شوخی و استھزا

 در اسالم   دينی به ھر شکلی از اشکالی که باشد حکم آنؤونن وساير شأ به هللا، رسول هللا ، قرآن عظيم الشءاستھزا

  :کفر ونفاق است 

نويسند در  محدثين می. اين موضوع دقيقاً شبيه جريانی است که در زمان رسول هللا صلی هللا عليه و سلّم اتفاق افتادبود 

ارتباط با گروھی که در مورد پيامبر صلی هللا عليه و سلّم و صحابه رضی هللا عنھم به گمان خويش شوخی می کردند و 

پس از آن، هللا تعالی . رو شدن با دشمن نديده ايمه  اينھا شکم پرست تر، دروغگوتر و ترسوتر ھنگام روباز: می گفتند

  ]۶۵:توبه[» َولَئِْن َسأَْلتَھُْم لَيَقُولُنَّ إِنََّما ُکنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب « :  را نازل کردتاين آي

مراد ما طعن و مسخره : ( باز خواست کنی، می گويند) نسخنان ناروا و کردارھای ناھنجارشاۀ دربار(واگر از آنان ( 

  .)برای سرگرمی و شوخی سخنانی می گفتيم) نبوده و بلکه با ھمديگر

ای رسول هللا صلی هللا عليه و سلّم ما در راه با ھم صحبت می : اين افراد نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلّم آمدند و گفتند

قُْل « :پيامبر صلی هللا عليه و سلّم مطابق با فرمان الھی به آنان گفت. ا احساس نکنيمکرديم تا دوری سفر و خستگی آن ر

ِ َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُکْنتُْم تَْستَْھِزئُوَن  َّ   ]۶۶- ۶۵:توبه[              »ال تَْعتَِذُروا قَْد َکفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِکْم )۶۵(أَبِا

با چنين معذرتھای بيھوده عذر خواھی : بگو( ت او را و پيغمبرش را تمسخر می کرديد، آيا هللا و آيا: بگو! ای پيامبر(

  .)شما پس از ايمان آوردن، کافر شده ايد) نکنيد

خصوصی بر خوردار ھستند، کسی اجازه ندارد از طريق شوخی، مسخره و ه بنابراين هللا و رسول و دين از احترام ب

ازی بگيرد، اگر کسی چنين نمود کافر است؛ زيرا معلوم می شود ايشان، هللا و رسول خنداندن ديگران آيات الھی را به ب

  .و کتاب و شريعت را به باد تمسخر گرفته اند که اين عملی منافقانه است

مرتکب چنين اعمالی بايد توبه و استغفار نموده و خود را اصالح نمايد و محبت، تعظيم و خوف هللا را در قلبش جای 

  ).٢/١۵۶( مجموع فتاوی و رسائل-خ ابن عثيمينالشي.دھد

   : هللا در کتاب تفسير خود می نويسدةعالمه عبدالرحمن سعدی رحم

 ۀ و انسان را از دين بيرون می کند، چون اصل و اساس دين بر پاي زيرا مسخره کردن خدا و پيامبرش کفر است  «

 و مسخره کردن به يکی از آنان با اين اصل متضاد است  تعظيم و بزرگ داشت خدا و تعظيم دين و پيامبرش قرار دارد

ِ « :بنابراين وقتی پيش پيامبر آمدند و از او عذرخواھی کردند، پيامبر فقط فرمود. و به شدت آن را نقض می کند ّ أَبِا

به خاطر توبه و پشيمانی و طلب را اگر گروھی از شما » ُکمْ الَ تَْعتَِذُروْا قَْد َکفَْرتُم بَْعَد إِيَمانِ  َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُکنتُْم تَْستَْھِزُؤونَ 
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که آنان،  به سبب اين» بِأَنَّھُمْ « حتما گروھی ديگر از شما را عذاب می دھيم، » نَُعذِّْب طَآئِفَةً  «مغفرت کردنشان ببخشيم، 

  .گناھکار و بر کفر و نفاق خود پايدار بودند» َکانُوْا ُمْجِرِمينَ « 

 و خدا و آيات او و پيامبرش را به تمسخر بگيرد،  نگر آن است که ھرکس پنھانی عليه دين خدا نيرنگ کندو اين آيات بيا

و نيز بيانگر آن است . خداوند آن راز را آشکار می نمايد و صاحب آن را رسوا می کند و او را به شدت عذاب می دھد

ر دھد، يا ی قرائ يا آن را مورد طعنه و عيب جورد،که ھرکس چيزی از کتاب خدا و سنت پيامبر را به تمسخر بگي

و نيز بيانگر آن است که توبه کردن از ھر . ی و مسخره کند، او به خداوند بزرگ کفر ورزيده استئپيامبر را عيب جو

  .گناھی پذيرفته می شود گرچه آن گناه بزرگ باشد

  : کلی بايد گفتۀدر نتيج

 وتمسخر به دين و شريعت خداوند و يا يکی از احکام دينی کفر ءستھزاا گونه جای شک وجود ندارد که  در اين ھيچ

 اين نوع کفر نيازی به اتمام حجت بر فرد و يا در نظر  جھان اسالم حکم نموده اند که از اکبر  بوده وتعداد کثيری 

  .گرفتن جھل يا عدم جھل شخص نداشته ، بالفاصله تکفير می شود

   تبوک، جنگ مسلمانان با روميان را مورد ۀال در مورد چند نفری که در ھنگام غزوخداوند  متع: نگارند مفسرين می

  : نازل فرمودتیشوخی قرار دادند، چنين آي

ِ َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُکْنتُْم تَْستَْھِزئُوَن « َّ آيا هللا : بگو!  پيامبرای(  ]۶۶- ۶۵:توبه[» ال تَْعتَِذُروا قَْد َکفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِکْم )۶۵(قُْل أَبِا

شما پس از ايمان ) با چنين معذرتھای بيھوده عذر خواھی نکنيد: بگو( و آيات او را و پيغمبرش را تمسخر می کرديد، 

  .)آوردن، کافر شده ايد

  

  : حضرت موسی با  ملک الموتۀداستان مشاجر

نزد حضرت موسی عليه السالم » لک الموت م«  مرگ ۀکه فرشت لحظا تی:  دينی نقل شده استھایدر بسياری از داستان

را  قبض  روح نمايد ، حضرت موسی عليه السالم وی را به سيلی زد او با يک عالم پريشانی  ورد تا اوآتشريف  

  :وشکوه نزد پروردگار دوباره برگشت 

صحيح مسلم   روايت  در که  اين داستان چگونه اتفاق افتاده ، بھتر است  به حديثی که در صحيح بخاری و در مورد اين

  :يم ئگرديده است مراجعه نما

  :در حديثی از ابو ھريره آمده  است 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء َملَ «  ِ َصلَّی هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََذَکَر أََحاِديَث ِمْنھَا َوقَاَل َرُسوُل هللاَّ ِ َصلَّی هللاَّ ُک عن أَبُی ھَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل هللاَّ

فََرَجَع : فَلَطََم ُموَسی َعلَْيِه السَّاَلم َعْيَن َملَِک اْلَمْوِت فَفَقَأَھَا، قَالَ : قَالَ . أَِجْب َربَّکَ : اْلَمْوِت إِلَی ُموَسی َعلَْيِه السَّاَلم فَقَاَل لَهُ 

ِ تََعالَی فَقَالَ  ُ إِلَْيِه َعْينَهُ َوقَالَ : قَالَ . يُِريُد اْلَمْوَت َوقَْد فَقَأَ َعْينِیإِنََّک أَْرَسْلتَنِی إِلَی َعْبٍد لََک اَل : اْلَملَُک إِلَی هللاَّ اْرِجْع إِلَی : فََردَّ هللاَّ

 ً.ِعيُش بِھَا َسنَةاْلَحيَاةَ تُِريُد، فَإِْن ُکْنَت تُِريُد اْلَحيَاةَ فََضْع يََدَک َعلَی َمْتِن ثَْوٍر فََما تََواَرْت يَُدَک ِمْن َشْعَرٍة فَإِنََّک تَ : َعْبِدی فَقُلْ 

ُ َعلَْيِه : قَالَ . ثُمَّ تَُموتُ : ثُمَّ َمْه؟ قَالَ : قَالَ  ِ َصلَّی هللاَّ فَاآْلَن ِمْن قَِريٍب َربِّ أَِمْتنِی ِمْن اأْلَْرِض اْلُمقَدََّسِة َرْميَةً بَِحَجٍر قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ِ لَْو أَنِّی ِعْنَدهُ أَلََرْيتُُکمْ : َوَسلَّمَ    ).روايت مسلم( »  قَْبَرهُ إِلَی َجانِِب الطَِّريِق ِعْنَد اْلَکثِيِب اأْلَْحَمرَوهللاَّ

  : حديث ۀترجم

ملک الموت نزد موسی عليه : از ابو ھريرة رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت شده است که فرمود(

موسی عليه السالم به چشم ملک الموت : گفت) پيامبر(، » دعوت پروردگارت را استجابت کن«: السالم آمد و به او گفت

مرا به بنده ای فرستاده «: ملک الموت نزد خداوند برگشت و گفت: گفت) پيامبر(ضربه ای زد و چشمش را کور کرد، 

به « :  به او برگرداند و به او گفتخداوند چشمش را: گفت) پيامبر(، » اھان مرگ نيست و چشمم را کور کردای که خو
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را پشت خواھی پس دستت  می) دنيوی(خواھی؟ اگر زندگی  می) دنيوی(آيا زندگی : نده ام برگرد و به او بگوب

  . »ی که دستت برسد به اندازه ھر مو يک سال عمر داده خواھی شدئگاوميشی بگذار و تا ھر جا

پس ھمين « :  گفت، موسی»آيد سپس مرگ به سراغت می« : ، ملک الموت گفت»شود؟ سپس چه می« : موسی گفت

بر صلی ، پيام»  فاصله انداختن يک سنگ مرا نزديک بيت المقدس بميرانۀطلبم، پروردگارا، به انداز اآلن مرگ را می

دادم که در جانب راه و نزديک  قسم به خدا، اگر نزديک آنجا بودم قبرش را به شما نشان می«: هللا عليه و سلم فرمود

  ).توده ريگ سرخ ھست

  :فرمايند ء میتفسير اين حديث علما ودر توضيح 

گردد که حضرت موسی عليه السالم با ملک الموت  وضحات معلوم میه ديگری از احاديث ب تعداد از نص اين حديث و

مفسرين  علت و . به مشاجره پرداخته وبعد از  ضربه  چشم اورا  کور کرده، ولی خداوند چشم او  به او برگرداند 

  : اينچنين توصيف  نموده اند حکمت اين حادثه  را

  :اول 

عنوان مالئکه و برای قبض روح موسی عليه ه را ب» ملک الموت«قبل از ھمه بايد گفت که پروردگار با عظمت ما 

صورت بشر و برای آزمايش نزد موسی عليه السالم فرستاد، لذا موسی عليه السالم ه السالم نفرستاد، بلکه او را ب

 ۀش وارد خانت که بدون اجازه واذنناشناس  پنداش وت ھست، بلکه او را يک شخص غريبه وندانست که او ملک الم

 و اين چيزی ھست که در اسالم نيز جائز ھست، يعنی اگر  حضرت موسی  عليه السالم شده بود، لذا او را ضربه زد

چشمش را کور کند گناھی  کسی بنگرد و سپس صاحب خانه متوجه شود و ۀشخصی بدون اجازه و بی خبر به داخل خان

  پيامبر صلی هللا عليه و سلم میۀگردن او نيست و حکم قصاص ندارد، زيرا يک روز شخصی به داخل خان بر

دانست که  نگريست، ولی پيامبر صلی هللا عليه و سلم بعد از مدتی متوجه آن شده بود و به آن شخص گفت که اگر می

  . زدم نگری چشمت را ضربه می داخل خانه را می

 و برای ھمين حضرت موسی عليه اسالم که اين شخص را غريبه پنداشت  له در اسالم نيز جائز ھستأبنابراين اين مس

که موسی عليه السالم ندانست که او ملک الموت ھست نيز ايرادی نيست، زيرا مالئکه   و در اين چشمش را ضربه زد

يل عليه السالم در ئکه يک بارجبر که انبياء آنھا را بشناسند، طوری آمده اند بدون اين صورت بشر نزد انبياء میه ھا ب

 لباسی سفيد و پاک نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد و از او ارکان اسالم و ايمان و در مورد احسان سؤال کرد و ھيچ

يل بود ئابه گفت که او جبر، ولی ھنگامی که رفت پيامبر صلی هللا عليه و سلم او را شناخت و به صحخترا نشنا کس آن

 ۀو ھمچنين ابراھيم عليه السالم و لوط عليه السالم که داستانشان در قرآن در سور و آمده که دينتان را به شما تعليم دھد

صورت بشر نزد آنھا آمدند ندانستند که آنھا ه و غيره تذکر رفته، ھنگامی که مالئکه ب»  الذاريات«و »  ھود«ھای 

  .که آنھا خودشان را مالئکه و فرستاده خداوند معرفی کردند ا اينمالئکه بودند ت

  :دوم 

 داخل گويند موسی عليه اسالم طبع و سرشت خشنی داشت، لذا وقتی آن مرد ناشناس را قول ديگر علماء اينست که می

که  وم بعد از اين دۀآګاه ضربه   به چشمش وارد شد وکور شد، ولی در دفع است و ناخودخانه اش ديد به جنگ او برخ

خداوند چشمش را به او بازگردانده بود، موسی عليه السالم فھميد که او از طرف خداوند آمده لذا تسليم امرش شد و ملک 

  .الموت قبض روحش کرد

  :سوم 
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اين ضربه به امر خداوند و آزمايشی برای ملک : دارند برخی ديگر ازعلماء علت اين ضربه زدن را چنين بيان می

ت بود که صبرش را بيازمايد، ھمانطور که صبر موسی عليه السالم را با خضر عليه السالم مورد آزمايش قرار داد المو

  .آزمايد  و خداوند متعال ھر آنطور که بخواھد بندگانش را می ولی موسی عليه السالم بی صبری نشان داد

  :چھارم 

 زيرا ملک الموت موسی را مخير نکرد که بميرد و يا زنده  به او ضربه زد برخی ديگر از علماء بدين نظر اند که  

که قبل از  بماند، زيرا طبق فرمايشات پيامبر صلی هللا عليه و سلم در احاديث صحيح ھيچ پيامبری نيست مگر اين

 ملک يات آمده کهاشود که زنده بماند و يا بميرد، و حتی خود پيامبر صلی هللا عليه و سلم نيز در رو مرگش مخير می

اللھم الرفيق « : الموت او را بين زنده ماندن در اين دنيا و يا مردن مخير کرد ولی پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود

، و لذا وقتی که ملک » )يعنی مردن و نزد خداوند رفتن را ميطلبم(طلبم  بارخدايا، دوست باال را می« : ، يعنی» االعلی

يه السالم آمد و موسی عليه السالم را مخير کرد تسليم امر وی شد و مرگ را انتخاب الموت برای بار دوم نزد موسی عل

  .کرد

   .نمايند   بھترين قول بيان نموده اند وبر آن استناد میۀرا از جمل تعداد کثيری از  علماء قول چھارم، توضيح وتفسير آن

  

  :يادداشت 

» عزرائيل«دھند ،   قبض روح  انسانھا مورد استفاده قرار می ۀ برای فرشترا معموالً  که مردم آن»  عزرائيل« نام  

  .» ملک الموت « نام  ه نيست  بلکه  مالئکه است ب

  

  :ِجــن تـفاوت بين مالئکه و

   : اند از که عمده ترين آن عبارتدھای مختلفی  وجود دار در بين مالئکه و جن تفاوت

  .گان از نور آفريده شدندشان که جنيات از آتش سوزان و فرشت  در اصل خلقت-١

باشند، چنانچه خداوند   مطيع، فرمانبردار، مقرب و مورد احترام  پروردگار با عظمت  میان فرشتگان بندگ-٢

ْکَرُمونَ « : فرمايد می   ].٢٧ – ٢۶: األنبياء[»اَل يَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َوھُم بِأَْمِرِه يَْعَملُونَ  * بَْل ِعبَاٌد مُّ

  .»کنند گيرند، و تنھا به فرمان او کار می گفتن بر خدا پيشی نمی ان محترمی ھستند، آنھا در سخنفرشتگان بندگ«

َ َما أََمَرھُْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن « : فرمايد و نيز می    ) .۶ تآي:  التحريمۀسور( »اَل يَْعُصوَن هللاَّ

  .»دھند که بدان مأمور شده اند و ھمان چيزی را انجام می  کنند از خدا در آنچه به آنھا دستور دھد نافرمانی نمی«

باشند، چنانچه خداوند تبارک و تعالی از آنھا در قرآن خبر  کافر میآنھا اما جنيات، بعضی از آنھا مؤمن و بعضی از 

در بين ما، فرمانبرداران و منحرفان و « .  )١۴آيه : سوره الجن( » َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسلُِموَن َوِمنَّا اْلقَاِسطُوَن « : فرمايد داده، می

  .»بيدادگرانند

الُِحوَن « :فرمايد بعضی از آنھا مطيع و فرمانبردار و بعضی نيز گنھکار ھستند، و خداوند در اين باره می َوأَنَّا ِمنَّا الصَّ

  ) .١١ ت الجن آيۀسور(» َوِمنَّا ُدوَن َذلَِک 

و بسياری ديگر از . »)دين يعنی نافرمان و بی( و بعضی از ما جز اين،  ارندو بعضی از ما تسليم فرمان خدا و پرھيزگ«

  پايان.  آيات قرآن که در اين باره وارد شده است
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 :تتبع ونگارش  

 »  سعـيـدی ــ سعيد افـغــانی«امـيـن الـديــنداکتر الحاج 

 ــق الره ــ  جـرمـنیمسؤول  مرکز کلتوری د ح و مـديـــر مرکز  مطـالعات  سـتراتيژيک افـغان

  

 

  


