 ‐ 310759ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻋﺒﺎدت از ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪهاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد
ﺳﻮال

آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎدﺗ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪهاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﺎﮐ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻣﻮﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد از ﮐﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻠ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﺎﻓﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد و از وی ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و در آﺧﺮت ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺮ ﻧﻤ ﺑﺮد اﻣﺎ وی از
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﺳﻮد ﻣﺑﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن روزیاش ﻣدﻫﺪ.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻗَﺪِﻣﻨَﺎ اﻟَ ﻣﺎ ﻋﻤﻠُﻮا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓَﺠﻌﻠْﻨَﺎه ﻫﺒﺎء ﻣﻨْﺜُﻮرا
ﻓﺮﻗﺎن۲۳ :
)و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﭘﺮدازﯾﻢ و آن را ]ﭼﻮن[ ﮔﺮدی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺳﺎزﯾﻢ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﺜَﻞ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا ﺑِﺮﺑِﻬِﻢ اﻋﻤﺎﻟُﻬﻢ ﻛﺮﻣﺎدٍ اﺷْﺘَﺪﱠت ﺑِﻪ اﻟﺮِﻳﺢ ﻓ ﻳﻮم ﻋﺎﺻﻒٍ  ﻳﻘْﺪِرونَ ﻣﻤﺎ ﻛﺴﺒﻮا ﻋﻠَ ﺷَء ذَﻟﻚَ ﻫﻮ اﻟﻀَل اﻟْﺒﻌﻴﺪُ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ۱۸ :
)ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺮدارﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎدی ﺗﻨﺪ در روزی ﻃﻮﻓﺎﻧ ﺑﺮ آن ﺑﻮزد ،از
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آنﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ]ﺑﻬﺮهای[ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺮاﻫ دور و دراز(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا اﻋﻤﺎﻟُﻬﻢ ﻛﺴﺮابٍ ﺑِﻘﻴﻌﺔ ﻳﺤﺴﺒﻪ اﻟﻈﱠﻤﺂنُ ﻣﺎء ﺣﺘﱠ اذَا ﺟﺎءه ﻟَﻢ ﻳﺠِﺪْه ﺷَﻴﯩﺎ ووﺟﺪَ اﻟﻪ ﻋﻨْﺪَه ﻓَﻮﻓﱠﺎه ﺣﺴﺎﺑﻪ واﻟﻪ ﺳﺮِﻳﻊ
اﻟْﺤﺴﺎبِ
ﻧﻮر۳۹ :
)و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﭼﻮن ﺳﺮاﺑ در زﻣﯿﻨ ﻫﻤﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ آن را آﺑ ﻣﭘﻨﺪارد ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ آن رﺳﺪ آن را
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﺑﺪ و اﻟﻪ را ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﺗﻤﺎم ﺑﻪ او دﻫﺪ و اﻟﻪ زود ﺷﻤﺎر اﺳﺖ(
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟَﻘَﺪْ اوﺣ اﻟَﻴﻚَ واﻟَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﻚَ ﻟَﺌﻦ اﺷْﺮﻛﺖ ﻟَﻴﺤﺒﻄَﻦ ﻋﻤﻠُﻚَ وﻟَﺘَﻮﻧَﻦ ﻣﻦ اﻟْﺨَﺎﺳﺮِﻳﻦ
زﻣﺮ۶۵ :
)و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ وﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﺮک ورزی ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺮدارت ﺗﺒﺎه و ﻣﺴﻠﻤﺎ از زﯾﺎﻧﺎران
ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻳﺮﺗَﺪِد ﻣﻨﻢ ﻋﻦ دِﻳﻨﻪ ﻓَﻴﻤﺖ وﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻓَﺎوﻟَﺌﻚَ ﺣﺒِﻄَﺖ اﻋﻤﺎﻟُﻬﻢ ﻓ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ واﻵﺧﺮة واوﻟَﺌﻚَ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﱠﺎرِ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧَﺎﻟﺪُونَ
ﺑﻘﺮه۲۱۷ :
)و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و در ﺣﺎل ﮐﻔﺮ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ آﻧﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺗﺒﺎه ﻣﺷﻮد و اﯾﺸﺎن اﻫﻞ
دوزﺧﻨﺪ و در آن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻳﻔُﺮ ﺑِﺎﻻﻳﻤﺎنِ ﻓَﻘَﺪْ ﺣﺒِﻂَ ﻋﻤﻠُﻪ وﻫﻮ ﻓ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﻟْﺨَﺎﺳﺮِﻳﻦ
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ﻣﺎﺋﺪه۵ :
)و ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﻔﺮ ورزد ]و ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺣﺎم ﻣﺸﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد[ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺗﺒﺎه ﺷﺪه و در
آﺧﺮت از زﯾﺎنﮐﺎران اﺳﺖ(
و ﺑﺎز ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
انﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا وﻣﺎﺗُﻮا وﻫﻢ ﻛﻔﱠﺎر ﻓَﻠَﻦ ﻳﻘْﺒﻞ ﻣﻦ اﺣﺪِﻫﻢ ﻣﻞء ارضِ ذَﻫﺒﺎً وﻟَﻮِ اﻓْﺘَﺪَى ﺑِﻪ اوﻟَﺌﻚَ ﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب اﻟﻴﻢ وﻣﺎ ﻟَﻬﻢ ﻣﻦ
ﻧَﺎﺻﺮِﻳﻦ
آل ﻋﻤﺮان۹۱ :
)در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﮐﻔﺮ ﻣﺮدهاﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ]ﺑﻪ وﺳﻌﺖ[ زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ از ﻃﻼ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ]ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
ﺧﻮد[ ﻓﺪﯾﻪ دﻫﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ از ﻫﯿﭻ ﯾ از آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد .آﻧﺎن را ﻋﺬاﺑ دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎوراﻧ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ(
و آﯾﺎت در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۱۴از ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ ﻣ ﮐﺮد و
ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را ﻏﺬا ﻣداد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮدی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا او ﻫﯿﭻ روز ﻧﻔﺖ:
ﺧﺪاﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﻢ را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﯿﺎﻣﺮز.
و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۸۰۸از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮐﺎر
ﻧﯿ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻦ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻪ او ﺳﺘﻢ ﻧﻤورزد ،ﺑﺮای آن ﮐﺎر در دﻧﯿﺎ ]روزی[ ﻋﻄﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﺪ و در آﺧﺮت ﭘﺎداش ﻣدﻫﺪ اﻣﺎ
ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮای ﻧﯿﻫﺎﯾ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﮐﺮده روزی ﻣﺧﻮرد ﺗﺎ آنﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﺮﺳﺪ ﺣﺴﻨﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎداش
ﺑﯿﺮد.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۵۰ /۱۷ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﻔﺮش ﺑﻤﯿﺮد ﺛﻮاﺑ
در آﺧﺮت ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﭼﯿﺰی از اﻋﻤﺎﻟﺶ در دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭘﺎداش ﻧﻤﺑﺮد.
در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﻫﺎﯾ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم داده اﻃﻌﺎم ﻣﺷﻮد ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺮب
اﻧﺠﺎم داده و اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ و ﺻﺪﻗﻪ و آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده و ﻣﻬﻤﺎﻧ دادن و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﯿﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
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آن.
اﻣﺎ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای آﺧﺮت ذﺧﯿﺮه ﻣﺷﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺎداش ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﺎﻧﻌ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ و در
آﺧﺮت ﭘﺎداش ﺑﯿﺮد و اﯾﻦ در ﺷﺮع وارد ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ…
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ اﯾﻦ ﺣﺴﻨﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﺻﺤﯿﺢ در آﺧﺮت ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺮ ﻣﺑﺮد«.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﻧﺨﺴﺖ ) (۱۰۳ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ :آﯾﮥ وﻗَﺪِﻣﻨَﺎ اﻟَ ﻣﺎ ﻋﻤﻠُﻮا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓَﺠﻌﻠْﻨَﺎه ﻫﺒﺎء ﻣﻨْﺜُﻮرا درﺑﺎرۀ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
اﺳﺖ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺮای آنﭼﻪ از ﺧﻮب و ﺑﺪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰی از اﻋﻤﺎﻟ را ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮط ﺷﺮﻋ
ﯾﻌﻨ اﺧﻼص و ﭘﯿﺮوی از ﺷﺮع اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻋﻤﻠ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
اﻋﻤﺎل ﮐﺎﻓﺮان ﻧﯿﺰ از ﯾ از اﯾﻦ دو ﺧﺎﻟ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﺮ دو را ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﭘﺬﯾﺮش دورﺗﺮ اﺳﺖ
و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻗَﺪِﻣﻨَﺎ اﻟَ ﻣﺎ ﻋﻤﻠُﻮا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓَﺠﻌﻠْﻨَﺎه ﻫﺒﺎء ﻣﻨْﺜُﻮرا )و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﭘﺮدازﯾﻢ و آن را ]ﭼﻮن[ ﮔﺮدی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺳﺎزﯾﻢ(«.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺮا ﺑﺮﺧ از ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﯿ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را
ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻌﯿﻒ را ﯾﺎری ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﻼت ﺳﺨﺘدﯾﺪﮔﺎن را ﺣﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮع اﺳﺖ و او در آن ﻣﺨﻠﺺ اﺳﺖ اﻣﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﻮدی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻗَﺪِﻣﻨَﺎ اﻟَ ﻣﺎ ﻋﻤﻠُﻮا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓَﺠﻌﻠْﻨَﺎه ﻫﺒﺎء ﻣﻨْﺜُﻮرا
ﻓﺮﻗﺎن۲۳ :
)و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﭘﺮدازﯾﻢ و آن را ]ﭼﻮن[ ﮔﺮدی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺳﺎزﯾﻢ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

7/4

اوﻟَﺌﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻬﻢ ﻓ اﻵﺧﺮة اﻻ اﻟﻨﱠﺎر وﺣﺒِﻂَ ﻣﺎ ﺻﻨَﻌﻮاْ ﻓﻴﻬﺎ وﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮاْ ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ
ﻫﻮد۱۶ :
)اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﺧﺮت ﺟﺰ آﺗﺶ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آنﭼﻪ در آنﺟﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ و آنﭼﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣدادهاﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ(
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا اﻋﻤﺎﻟُﻬﻢ ﻛﺴﺮابٍ ﺑِﻘﻴﻌﺔ ﻳﺤﺴﺒﻪ اﻟﻈﱠﻤﺂنُ ﻣﺎء ﺣﺘﱠ اذَا ﺟﺎءه ﻟَﻢ ﻳﺠِﺪْه ﺷَﻴﯩﺎ ووﺟﺪَ اﻟﻪ ﻋﻨْﺪَه ﻓَﻮﻓﱠﺎه ﺣﺴﺎﺑﻪ واﻟﻪ ﺳﺮِﻳﻊ
اﻟْﺤﺴﺎبِ
ﻧﻮر۳۹ :
)و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﭼﻮن ﺳﺮاﺑ در زﻣﯿﻨ ﻫﻤﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ آن را آﺑ ﻣﭘﻨﺪارد ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ آن رﺳﺪ آن را
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﺑﺪ و اﻟﻪ را ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﺗﻤﺎم ﺑﻪ او دﻫﺪ و اﻟﻪ زود ﺷﻤﺎر اﺳﺖ(
ﻣﺜَﻞ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا ﺑِﺮﺑِﻬِﻢ اﻋﻤﺎﻟُﻬﻢ ﻛﺮﻣﺎدٍ اﺷْﺘَﺪﱠت ﺑِﻪ اﻟﺮِﻳﺢ ﻓ ﻳﻮم ﻋﺎﺻﻒٍ  ﻳﻘْﺪِرونَ ﻣﻤﺎ ﻛﺴﺒﻮا ﻋﻠَ ﺷَء ذَﻟﻚَ ﻫﻮ اﻟﻀَل اﻟْﺒﻌﻴﺪُ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ۱۸ :
)ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺮدارﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎدی ﺗﻨﺪ در روزی ﻃﻮﻓﺎﻧ ﺑﺮ آن ﺑﻮزد ،از
آنﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ]ﺑﻬﺮهای[ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺮاﻫ دور و دراز(
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﺎت.
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ در ﺣﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻧﯿ ﮐﻨﺪ و ﺳﺨﺘ دﯾﺪه
و ﺿﻌﯿﻒ را ﯾﺎری دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﮐﻤ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻪ دارد و ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
اﻋﻤﺎل ﻧﯿ را اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺎداش ﻣدﻫﺪ و از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ و ﻏﺬاﯾﺸﺎن
ﻣدﻫﺪ و ﻣﻧﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ارزاﻧ ﻣدارد و دﯾﺮ ﻧﺰد اﻟﻪ ﭘﺎداﺷ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ اﻧﺲ از وی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده
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آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﻓﺮ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﯿﺶ در دﻧﯿﺎ ﭘﺎداش ﻣدﻫﺪ و در دﻧﯿﺎ ﺛﻮاﺑﺶ ﻣدﻫﺪ اﻣﺎ وﻗﺘ آﺧﺮت ﻓﺮا رﺳﺪ ﻋﻤﻠ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎداش ﺑﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﺶ در دﻧﯿﺎ ﭘﺎداش ﻣدﻫﺪ و آن را ﺑﺮای آﺧﺮت ﻧﯿﺰ
ذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان در دﻧﯿﺎ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺳﻮد ﻣﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ:
ﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻳﺮِﻳﺪُ ﺣﺮث اﺧﺮة ﻧَﺰِد ﻟَﻪ ﻓ ﺣﺮﺛﻪ وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻳﺮِﻳﺪُ ﺣﺮث اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﻧُﻮﺗﻪ ﻣﻨْﻬﺎ وﻣﺎ ﻟَﻪ ﻓ اﺧﺮة ﻣﻦ ﻧﱠﺼﻴﺐٍ
ﺷﻮری۲۰ :
)ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ آﺧﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای وی در ﮐﺸﺘﻪاش ﻣاﻓﺰاﯾﯿﻢ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او از آن ﻣدﻫﯿﻢ و در
آﺧﺮت او را ﻧﺼﯿﺒ ﻧﯿﺴﺖ(« )اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﯿﺮ.(۵۷۰ /۵ :
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ).(13350
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻣﺎن دارد ﮐﻪ دﻋﺎی ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﺎل اﺿﻄﺮار ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﺎذَا رﻛﺒﻮا ﻓ اﻟْﻔُﻠْﻚِ دﻋﯘا اﻟﻪ ﻣﺨْﻠﺼﻴﻦ ﻟَﻪ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻓَﻠَﻤﺎ ﻧَﺠﺎﻫﻢ اﻟَ اﻟْﺒﺮ ِاذَا ﻫﻢ ﻳﺸْﺮِﻛﻮنَ
ﻋﻨﺒﻮت۶۵ :
)و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﺘ ﺳﻮار ﻣﺷﻮﻧﺪ اﻟﻪ را ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺸ رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﻪﻧﺎﮔﺎه
ﺷﺮک ﻣورزﻧﺪ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ﻣﻦ ﻳﻨَﺠِﻴﻢ ﻣﻦ ﻇُﻠُﻤﺎتِ اﻟْﺒﺮ ِواﻟْﺒﺤﺮِ ﺗَﺪْﻋﻮﻧَﻪ ﺗَﻀﺮﻋﺎ وﺧُﻔْﻴﺔً ﻟَﺌﻦ اﻧْﺠﺎﻧَﺎ ﻣﻦ ﻫﺬِه ﻟَﻨَﻮﻧَﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﱠﺎﻛﺮِﻳﻦ (۶۳) ﻗُﻞ اﻟﻪ ﻳﻨَﺠِﻴﻢ
ﻣﻨْﻬﺎ وﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺮبٍ ﺛُﻢ اﻧْﺘُﻢ ﺗُﺸْﺮِﻛﻮنَ

7/6

اﻧﻌﺎم ۶۳ :ـ ۶۴
)ﺑﻮ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را از ﺗﺎرﯾﻫﺎی ﺧﺸ و درﯾﺎ ﻣرﻫﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ او را ﺑﻪ زاری و در ﻧﻬﺎن ﻣﺧﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ را از
]ﻣﻬﻠﻪ[ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ از ﺳﭙﺎسﮔﺰاران ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ) (۶۳ﺑﻮ اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از آن ]ﺗﺎرﯾﻫﺎ[ و از ﻫﺮ اﻧﺪوﻫ ﻣرﻫﺎﻧﺪ،
ﺑﺎز ﺷﻤﺎ ﺷﺮک ﻣورزﯾﺪ(.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۱۲۵۴۹از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از دﻋﺎی ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺘﺮس
ﺣﺘ اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن ]و ﺧﺪاوﻧﺪ[ ﺣﺠﺎﺑ ﻧﯿﺴﺖ آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۷۶۷آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻋﺘﻘﺎد ـ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮوﺟﺎن اﯾﻦ اﻓﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ـ رﺑﻄ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾﺎ ﻋﻘﻠ ﻓﺮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ اﻣﺮی ﻗﻄﻌ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻠﺐ ﻣﺤﻢ ﺑﺎﺷﺪ و از روی ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺪﻧ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻄ او ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎن دارد ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻗﻂ و ﺑارزش ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ از روی رﯾﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﺎر ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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