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ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ :اﺳﺘﺎد در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖَ :
ُﺴ َﺄ ُ
ﻦ
»ﻻ ﯾ ْ
ل ﻓِ ﯽ ْاﻟ َﻘ ْﺒ ِﺮ ِإ ﱠﻻ ﻣَ ْ
ﺾ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ ﻣَ ْﺤ ً
ﺎن ﻣَ ْﺤ ً
ﻀﺎ َأوْ ﻣَ َﺤ َ
ﻣَ َﺤ َ
ون ﯾ ُْﻠ َﻬﻮْ َن َﻋ ْﻨ ُﻬﻢ؛ در ﻗﺒﺮ ﺳﻮال ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ از
ﻀﺎ وَ ْاﻵ َﺧ ُﺮ َ
ﺾ ْاﻹ ِﯾﻤَ َ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﺧﺎﻟﺺ دارﻧﺪ و از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﻜﺎﻓﯽ ،ج۲۳۵ ،۳
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﻀﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮن ﻓﯽ ﻗﺒﻮرﻫﻢ :از ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در
ﻗﺒﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮﻣﻮد :از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﺧﺎﻟﺺ دارﻧﺪ .ﻓﺮوع ﮐﺎﻓﯽ ،ج،۲ص
 ۲۳۷ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از رواﯾﺎت رو ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﺧﻮب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻢ اﯾﻤﺎن
ﺧﺎﻟﺺ رو ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﻋﺎدی ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ و اون اﯾﻤﺎﻧﯽ رو ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻠﺐ ﻣﻮن
وارد ﺑﮑﻨﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻟﻬﯽ رو ﻧﺪارﯾﻢ؟ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺤﺐ اﻫﻠﺒﯿﺖ
ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﻤﺎل و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ
دارن؟ ﭼﻮن در رواﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻤﯽروﻧﺪ وﻟﯽ واﷲ ﻣﻦ از ﺑﺮزخ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻢ اﺳﺘﺎد ﺑﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎد ﺷﻤﺎ رو ﺧﻮﻧﺪم و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎﺗﻮن در ﺷﺮح ﮐﺘﺎب رو ﮔﻮش دادم .ﻣﻤﻨﻮن ان ﺷﺎء اﷲ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻣﺎم
زﻣﺎن )ﻋﺞ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در اﯾﻦ روز ﻋﯿﺪ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮن ﺑﺸﻪ .اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ دارم
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺻﯽ از آن رواﯾﺖﻫﺎ ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
رواﯾﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن وارد ﺑﺮزخ ﺷﺪ ﻣﻠﮑﯿﻦ ﻧﮑﯿﺮ و ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ او ﻣﯽاﯾﻨﺪ و
روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ »ﯾﻮم اﻟﺤﺴﺎب« ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮدد،
ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﻨﻈﻮر از آن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ
در اﯾﻤﺎن ﻣﺤﺾ و ﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﻣﺤﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺆال ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ در »ﯾﻮم
اﻟﺤﺴﺎب« روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و »ﯾﻮم اﻟﺤﺴﺎﺑﯽ« ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺎﺷﯿﺪ

