 ‐ 83471اﺳﻼم ﺧﻮد را ﻣﺨﻔ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﻓﺮان دﻓﻦ ﺷﺪ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،آﯾﺎ
وی ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﯾ ﻧﺼﺮاﻧ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺮده؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﻧﻤداﻧﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای وی دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ و او را ﺑﻪ روش ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک
ﻣﺳﭙﺎرﻧﺪ .ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﺣﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﻼم ﻣﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣ؛ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎء دﻓﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ و دﻓﻦ ﮐﺎﻓﺮ در ﻣﻘﺒﺮهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ]ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ،۲۱ /۲۰ :أﺣﺎم اﻟﻤﻘﺎﺑﺮﻓ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻟﺴﺤﯿﺒﺎﻧ ،ص .[۲۳۲‐۲۳۱
اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻔﺎر از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ،ﺑﺮ وﻟ او ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ از ﺣﺎل او آﺷﻨﺎﺳﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ او را
ﺑﺮای دﻓﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن ﺟﻨﺎزهی او ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻣﺎن آن ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻔﺎر دﻓﻦ ﻣﺷﻮد
اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﺮ آﻧﺎن] .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :اﺣﺎم اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ،ص .[۲۲۶-۲۲۵
ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ]ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﻔﺎر[ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن؛ زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﺮ ﮐﻔﺎر ﻋﺬاب ]اﻻﺧﺘﯿﺎرات ص .[۹۴
دوم :ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی آن ﺳﻮال ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻓﺮ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ؛
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺧﻮد را ﻋﻠﻨ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮ دﯾﻦ و ﺟﺎن ﺧﻮد اﻣﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﺮ
ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﻼم ﺧﻮد را ﻋﻠﻨ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ از ﺗﺮس واﮐﻨﺶ و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎنﺷﺎن اﺳﺖ ـ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮال
ﺷﻤﺎ ـ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﺮ دﻻﯾﻞ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺖﺷﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻢ آﺧﺮت آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢﺷﺎن
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﺮی ﮐﻪ در آن دﻓﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﺑﻨﺪهای ﺑﺮ اﺳﺎس ]ﺣﺎﻟ ﮐﻪ[ ﺑﺮ آن ﻣﺮده ،ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۸۷۸
و از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهای ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻏْﻔﺮ ﻟﺤﻴِﻨَﺎ
وﻣﻴِﺘﻨَﺎ وﺻﻐﻴﺮِﻧَﺎ وﻛﺒِﻴﺮِﻧَﺎ وذَﻛﺮِﻧَﺎ واﻧْﺜَﺎﻧَﺎ وﺷَﺎﻫﺪِﻧَﺎ وﻏَﺎﺋﺒِﻨَﺎ اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻣﻦ اﺣﻴﻴﺘَﻪ ﻣﻨﱠﺎ ﻓَﺎﺣﻴِﻪ ﻋﻠَ اﻻﺳﻼم وﻣﻦ ﺗَﻮﻓﱠﻴﺘَﻪ ﻣﻨﱠﺎ ﻓَﺘَﻮﻓﱠﻪ ﻋﻠَ
اﻻﻳﻤﺎنِ اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻ ﺗَﺤﺮِﻣﻨَﺎ اﺟﺮه وﻻ ﺗُﻀﻠﱠﻨَﺎ ﺑﻌﺪَه «ﯾﻌﻨ :ﺧﺪاوﻧﺪا زﻧﺪهی ﻣﺎ و ﻣﺮدهی ﻣﺎ و ﮐﻮﭼ ﻣﺎ و ﺑﺰرگ ﻣﺎ و ﻣﺮدِ ﻣﺎ و زنِ
ﻣﺎ و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ و ﻏﺎﯾﺐ ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز .ﺧﺪاوﻧﺪا ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺎ را ﮐﻪ زﻧﺪه ﻧﺎه داﺷﺘ ﺑﺮ اﺳﻼم زﻧﺪه ﺑﺪار و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ را ﮐﻪ
ﻣﯿﺮاﻧﺪی ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻤﯿﺮان .ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺎ را از اﺟﺮش ﻣﺤﺮوم ﻧﺴﺎز و ﺑﻌﺪ از او ﮔﻤﺮاه ﻧﺮدان .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) .(۳۲۰۱ﺷﯿﺦ
آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﺮاه زﻧﺪﮔ اﺳﻼم را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺮگ از اﯾﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،زﯾﺮا اﯾﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ]از اﺳﻼم[ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ آن ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،و در ﻫﻨﺎم ﻣﺮگ و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻣﻬﻢ
آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ).(۱۲۰۰ /۲
از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ درﺑﺎرهی ﺳﺨﻨ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﺋﻪ ای دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ را از ﻣﻘﺎﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ را از ﻣﻘﺎﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﺎ آﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦﻫﺎ ]ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮﻧﺪ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﺒﺮی وارد ﺷﺪه و آﯾﺎ دﻟﯿﻠ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﯾﺸﺎن رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﮔﻔﺖ :اﺟﺴﺎد از ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻖاﻧﺪ؛ ﯾﺎ
ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺼﺮاﻧ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺪ ...ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺣﺸﺮوا اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا وأزواﺟﻬﻢ ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ و ازواج آﻧﺎن را ]ﺑﺎ ﻫﻢ[ ﺣﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﻨﻈﻮر از ازواج ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮدهاﻧﺪ و در ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎﻓﺮ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﻣﻮﻣﻨ ﻧﺰدﺷﺎن ﻧﺒﻮده و اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺮاث ﯾﺎ ﺳﺒﺐ
دﯾﺮی از ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎرهی
ﻧﻘﻞ ]اﺟﺴﺎد از ﻗﺒﻮر[ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼﺋﻪ ﻫﯿﭻ رواﯾﺘ ﻧﺸﻨﯿﺪهام« ﻓﺘﺎوی اﻟﺒﺮی ) (۲۷ /۳ﺑﺎ اﻧﺪﮐ ﺗﺼﺮف.
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