 ‐ 243974ﯾ از اﻧﻮاع ﮐﻔﺮ :ﮐﻔﺮ ﺷ
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ در ﺷ ﺑﻮده ﻋﺬاب داده ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﻣﻣﯿﺮد؟ ﭼﻮن وﻗﺘ ﻣﺮدم وارد ﻗﺒﻮرﺷﺎن
ﻣﺷﻮﻧﺪ وﻗﺘ دو ﻣﻼﺋﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﻣآﯾﻨﺪ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ :در ﭼﻪ ﺣﺎل ﺑﻮدﯾﺪ؟
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤداﻧﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ،ﭘﺲ
]درﯾﭽﻪای[ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﮔﺸﻮده ﻣﺷﻮد و ﮔﻞﻫﺎﯾﺶ ]و زﯾﺒﺎﯾﻫﺎﯾﺶ[ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ را ﻣﺑﯿﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :ﺑﺒﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ را از ﺗﻮ دور ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯾﺶ روزﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی آﺗﺶ ﮔﺸﻮده ﻣﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ آن
ﻣﯿﻨﺮد ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ آﺗﺶ ﺧﻮد را در ﻫﻢ ﻣﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﺗﻮ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺷ ﺑﻮدی و ﺑﺮ آن ﻣﺮدی و ﺑﺮ
ﻫﻤﺎن ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﻣﺷﻮی) .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻟﻪ ،ﯾﺎ ﻣﻼﺋﻪ ،ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از اﻟﻪ ﯾﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺷ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ودﺧَﻞ ﺟﻨﱠﺘَﻪ وﻫﻮ ﻇَﺎﻟﻢ ﻟﻨَﻔْﺴﻪ ﻗَﺎل ﻣﺎ اﻇُﻦ انْ ﺗَﺒِﻴﺪَ ﻫﺬِه اﺑﺪًا ) (۳۵وﻣﺎ اﻇُﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔَ ﻗَﺎﺋﻤﺔً وﻟَﺌﻦ ردِدت اﻟَ رﺑ ِﺟِﺪَنﱠ ﺧَﻴﺮا ﻣﻨْﻬﺎ
ﻣﻨْﻘَﻠَﺒﺎ ) (۳۶ﻗَﺎل ﻟَﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻫﻮ ﻳﺤﺎوِره اﻛﻔَﺮت ﺑِﺎﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻘَﻚَ ﻣﻦ ﺗُﺮابٍ ﺛُﻢ ﻣﻦ ﻧُﻄْﻔَﺔ ﺛُﻢ ﺳﻮاكَ رﺟ] ًﮐﻬﻒ ۳۵ :ـ [۳۷
)و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺘﻤﺎر ﺑﻮد وارد ﺑﺎغ ﺷﺪ ]و[ ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺮﮔﺰ زوال ﭘﺬﯾﺮد ) (۳۵و ﮔﻤﺎن
ﻧﻤﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮم ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ را در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ
) (۳۶رﻓﯿﻘﺶ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﻮ ﻣﮐﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺧﺎک ،ﺳﭙﺲ از ﻧﻄﻔﻪ آﻓﺮﯾﺪ آﻧﺎه ﺗﻮ را ﺑﻪ
]ﺻﻮرت[ ﻣﺮدی درآورد ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪی؟(.
و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۷از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﻮاﻫ ﻣدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺰ اﻟﻪ
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ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻨﺪهای ﺑﺎ اﯾﻦ دو ـ ﺑﺪون ﺷ در آن ـ ﺑﻪ دﯾﺪار اﻟﻪ ﻧﻤرود ﻣﺮ آﻧﻪ وارد ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﺷﻮد.
و ﺑﺨﺎری ) (۸۶و ﻣﺴﻠﻢ ) (۹۰۵از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
ﻗﺒﺮﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ؛ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﻪ ﻣٔداﻧ؟ اﻣﺎ ﻣﻮﻣﻦ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :او
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺎت و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،او ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ـ ﺳﻪ ﺑﺎر ـ ﭘﺲ
ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺨﻮاب ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﯾﺎ آﻧﻪ در ﺷ اﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤداﻧﻢ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ راﺟﺤ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺷ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺷﻮد ،اﮔﺮ در ﻣﻮرد اﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﻼﺋﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﯾﺎ درﺑﺎرهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻢ
ﺷ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻮﯾﺪ :ﻧﻤداﻧﻢ ﺑﻬﺸﺘ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ آﺗﺸ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷ ﮐﻔﺮ ﻣورزد.
https://saaid.net/Minute/m51.htm
آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۲۶۸از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـرواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨ ﺣﻤﻞ ﻣﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﯿﺖ در ﻗﺒﺮش ﻗﺮار داده ﻣﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟﺢ را در ﻗﺒﺮش ﻣﻧﺸﺎﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺎن و وﺣﺸﺖزده ﻧﯿﺴﺖ ...و در
آن آﻣﺪه :و ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺎر را در ﻗﺒﺮش ﻣﻧﺸﺎﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺎن و وﺣﺸﺖزده اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﭼﻪ ﺣﺎل ﺑﻮدی؟
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤداﻧﻢ ،ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ]درﯾﭽﻪای[ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺸﻮده ﻣﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﻞﻫﺎ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﻧﺎه ﻣاﻧﺪازد ،ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ را از ﺗﻮ
دور ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ روزﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی آﺗﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﻧﺮد ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ آﺗﺶ ﺧﻮد را ﻣﺧﻮرد ،ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺷﻮد :اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﺗﻮ اﺳﺖ ،در ﺷ ﻣﺎﻧﺪی و ﺑﺮ آن ﻣﺮدی و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﻣﺷﻮی اﯾﻦ را آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل از دﻧﯿﺎ ﻣرود و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮرد
ﺷ.«
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ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺴﻨﺪی ﻋﻠ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۵۶۸ /۲
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺻﻠ از اﺻﻮل اﯾﻤﺎن ﺷ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺷ ﺑﻤﯿﺮد ﮐﺎﻓﺮ و ﺟﺎوداﻧﻪ در آﺗﺶ اﺳﺖ و اﻟﻪ از
ﺑﻨﺪهاش ﺟﺰ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (241045ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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