 ‐ 41643آﯾﺎ ﻣﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﺬاب ﻣﯿﺖ ﺷﺎﺧﻪای ﺗﺮ را ﺑﺮ ﻗﺒﺮ وی ﮔﺬاﺷﺖ؟
ﺳﻮال
در ﯾ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ دو ﺷﺎﺧﻪی ﺗﺮ را ﺑﺮ روی دو ﻗﺒﺮ ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ در آن ﻋﺬاب ﻣﺷﺪﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ
ﻋﺬاﺑﺶ ﮐﻢ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺣﻤﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ،و آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﺑﻠﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر دو ﻗﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ،ﻋﺬاب داده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠ ،ﯾ از آﻧﺎن ،ﺧﻮد را از ادرار ﭘﺎک ﻧﻤﻛﺮد و دﯾﺮی ،ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨ ﻣﻧﻤﻮد .آﻧﺎه ،رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺﺷﺎﺧﻪی ﺗﺮِ
درﺧﺘ ﺧﻮاﺳﺖ .آن را دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮد و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ آﻧﺮا روی ﯾ از آن دو ﻗﺒﺮ ،ﮔﺬاﺷﺖ .از رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﺮا
ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺮدی؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻛﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ،ﺧﺸ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺬاب آﻧﺎن را ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری ) (۱۳۷۸و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۹۲
و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺬاب آﻧﺎن ﮐﻢ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪی ﺗﺮ ﭼﻪ رﺑﻄ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻋﺬاب از آن دو ﻧﻔﺮ دارد؟
 ‐۱ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :زﯾﺮا دو ﺷﺎﺧﻪی ﺗﺮ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺸ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﭘﺮدازﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﺬاب از ﻣﯿﺖ
ﻣﺷﻮد .ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾ ﻣﺴﺎﻟﻪی دﯾﺮ ـ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﯿﺪ ـ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
ﮐﻢ ﺷﺪن ﻋﺬاب اﻫﻞ ﻗﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺮود و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻮﯾﺪ.
 ‐۲ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺸ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎ ﺗﺮ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗُﺴﺒِﺢ ﻟَﻪ اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﺴﺒﻊ واﻻرض وﻣﻦ ﻓﻴﻬِﻦ وان ﻣﻦ ﺷَء اﻻ ﻳﺴﺒِﺢ ﺑِﺤﻤﺪَه وﻟَﻦ ﻻ ﺗَﻔْﻘَﻬﻮنَ
ﺗَﺴﺒِﻴﺤﻬﻢ] اﺳﺮاء) [۴۴ /آﺳﻤﺎنﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در آنﻫﺎﺳﺖ او را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ
اﯾﻨﻪ در ﺣﺎل ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﺴﺒﯿﺢ او ﻣﮔﻮﯾﺪ ،وﻟ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ آنﻫﺎ را درﻧﻤﯾﺎﺑﯿﺪ( .و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﻨﺮﯾﺰهﻫﺎ را در دﺳﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺳﻨﺮﯾﺰه ﺧﺸ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻋﺬاب آﻧﺎن ﺑﺎﻫﺪ .ﯾﻌﻨ
اﯾﻨﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﻃﻮﻻﻧ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺎرﺷﺎن ]ﻫﺮﭼﻨﺪ در
ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ اﻣﺎ در واﻗﻊ[ ﺑﺰرگ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ در رواﯾﺖ دﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻠﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﯾ از آنﻫﺎ ﺧﻮد را از ادرار ﭘﺎک ﻧﻤداﺷﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﺑﺪون ﻃﻬﺎرت ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ]ﯾﺎ اﺻﻼ اﻫﻞ ﻧﻤﺎز ﻧﺒﻮد[.
و دﯾﺮی ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨ ﻣﮐﺮد و راﺑﻄﻪی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣزد و ﺑﺎﻋﺚ دﺷﻤﻨ آنﻫﺎ ﻣﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ آﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﻔﺎﻋﺘ ﻣﻮﻗﺘ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻫﺸﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻣﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ ،ﻧﻪ آﻧﻪ اﯾﺸﺎن در ﺣﻖ اﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دوم اﯾﻨﻪ:
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ـ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن درﮔﺬرد ـ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺳﻨﺖ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺎﺧﻪای ﺗﺮ ﯾﺎ درﺧﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮ ﻗﺮار
دﻫﺪ ﺗﺎ از ﻋﺬاب اﻫﻞ آن ﮐﻢ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا:
اوﻻ :ﻣﺎ ﻧﻤداﻧﯿﻢ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ اﺳﺖ دارد ﻋﺬاب ﻣﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻼف رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل از ﻃﺮﯾﻖ وﺣ اﯾﺸﺎن را
از ﺣﺎل آن دو ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮد.
دوم :اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺖ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﻢ زﯾﺮا در ﺣﻖ وی ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﺑﺮدهاﯾﻢ و او را در ﺣﺎل ﻋﺬاب
داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ! در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻧﻌﯿﻢ و ﺧﻮﺷ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺳﺒﺒ آﻣﺮزﯾﺪه و در اﯾﻦ ﺣﺎل از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب ﻧﺒﻮده.
ﺳﻮم :اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺨﺎﻟﻒ روش ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮده زﯾﺮا آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﻤدادن و اﯾﻦ روش آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ،در ﺣﺎﻟ
ﮐﻪ آن ﺑﺰرﮔﺎن آﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرم :اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﷺ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد داده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ از رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ رواﯾﺖ ﺷﺪه
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دﻓﻦ ﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮای ﺑﺮادرﺗﺎن از اﻟﻪ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا او ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ) (۳۰ /۲ﺑﺎ اﻧﺪﮐ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺮف.
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