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  » سعيد افغاني - سعـيـدی«  امين الدين الحاج داکتر 

 ٢٠١۶ دسمبر ٢٩
  

 مزاح احتياط ودقت در شوخی و
ران، گان می آورند، که منجر به اذيت ديگاه، سخنی به زبآھم ناخود گاه ويا آكه در محافل ومجالس، خود  ھستند كساني  

  ھمچو اشخاص برایمی بايد اسالمی و انسانی ۀکه از روی رسالت و وجيب ھست مواردی. شود کفر ويا ھم فسق می

فسق  فته شده سخن کفری، سخن اذيت بی مورد ويا ھم گسخن مناسب نيست و يا افاده وسخن  شود که اين دادهتوضيح 

اين حالت  است که انسان خوب و ھوشيار متوجه شده و تصحيح به عمل آورده ويا آنچه ممکن است نجات  می دھد و

   . او مركب خويش را ز افالك براند- آنکس که نداند و بداند که نداند. شود موجب مسرت نيز می

يجاد مشکل به خود و سبب اذيت اكه انسان غبی و شقی شده، لجاجت و مريضی جانکاھش سبب  اما ھست مواردي

  . در جھل مركب ابد الدھر بماند-آنکس که نداند و نداند که نداند . دھد به شقاوت ادامه میشده ران گدي

 مزاحبلی درست و بجاست که شوخی و. کرد  میمزاحيد دارد که شوخی ويا ھم کكه چنين شخص تأ ھست مواردي

 ران شود مجاز نبوده و حرام میگديتج به کفر ويا ھم فسق  و اذيت  که منمزاح از زندگی است ولی شوخی وئیجز

  :ورده است آعمل  ه طور جدی ممانعت به ؟ ب!دين مقدس اسالم از ھمچو شوخی ھا . باشد

ِولئن سألتھم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا «:ن می فرمايد أ قرآن عظيم الش َِّ ِ َ َْ ُ ُُ ُ َُ َ َْ َْ َ ََ َُ َ ََّ ُ ََّ ِ َّ ُ ْ َوآياته ورسوله كنتم تستھزئون ْ ُ ُِ ْ َْ َ ْ ْ ُ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ
فقط : از آنان بازخواست کنی، قاطعانه می گويند) نسبت به اعمال ناھنجار و گفتار باطلشان(اگر ( سوره التوبه ﴾  ۶۵﴿

  !؟ آيا هللا و آيات او را و پيغمبرش را تمسخر می کرديد: ای پيامبر بگو! شوخی وبازی کرديم

َال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنھم كانوا مجرمين «: د وباز می فرماي َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َْ ْ ْ ُْ َُّ َ ُ َ َُ ِ ً َ َ َ َِّ َ َْ ٍ ْ ْ ْ َُ َ َ َِ  ۀسور( » َِ

ًينا شما يق)  عذرخواھی شما را پايه واساسی نيست( عذرخواھی نکنيد که ) نسبت به اعمال و گفتارتان: بگو ) (٦٦التوبه 

که سردمداران (درگذريم، گروه ديگر را ) که تابع و دنباله رو بوديد(پس از ايمانتان کافر شديد؛ اگر از گروھی از شما 

ًدست به جرم و خطا می زدند، قطعا عذاب می ) در جامعه اسالمی(به سبب آنکه ھمواره ) برنامه ھای منافقانه بودند

  .کنيم

 ! محترم ۀخوانند

مان ا وشوخی ھای  بيجا وبيمورد  در مزاحخصوص از ه از ارتکاب  ھمچو خطا ھا وبرا با عظمت ما پروردگار  

  وو خواستار عفآورده اندزبان ه  ھا  را ناخود اگاه  بمزاح ھمچو شوخی ھا وًی که احيانائداشته ، وبه آنعده از انسان ھا

 .واستغفارنمايند بخشش ھستيم ، اميد است ھمچوانسانھا به دربار خداوند  توبه 
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  آمين.  ربنا تقبل منا انك انت سميع العليم

 :تتبع ونگارش 

  » سعيد افغاني - سعـيـدی«  امين الدين الحاج داکتر 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ يــژيکی افغانـمدير مرکز مطالعات ستراتـ

 

 


