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 چكيده�
ا . سـت يكي از مباني توسل به ارواح اولياي الهي در عالم برزخ، مسئله سماع موتي

بن اي به تبعيت از ابن عده و محمد عبدالوهاب منكر جواز توسل به ارواح اوليـاي تيميه
و اولياي الهي قـادر بـه شـنيدن صـداي زنـدگان  و معتقدند چون ارواح انبيا الهي بوده

و در عالم برزخ بي  مي خبر از احوال زندگان به نيستند برند، پس سخن گفتن با آنان سر
پا. لغو است  و معتقد شده سپس اند كسي كه از آنها حاجتي بطلبد، آنها را فراتر گذاشته

و اين شرك يا شبيه شرك  و بصير دانسته است و سميع را چون خدا در همه جا حاضر
اعتقاد به عدم سماع موتي با نگاه ظاهرگرايانه به برخي از آيات قرآن نيز مستند. است

و آنان اين آيات را مدام تكرار مي درك شده و نند، حتي روايات مؤيد سماع موتي نيز رد
كـه شـود؛ درحـالي مقابل براي اثبات عدم سماع به سخنان برخي از عالمان استناد مي 

و عملي مسلمانان در تلقين ميت شاهدي بر اعتقاد آنـان بـه شـنوا بـودن  سيره علمي
.ارواح مردگان است

و به تـصريح روايـات پيـا مبر، نـه تنهـا سـخن گفـتن بـا اما با تدبر در آيات قرآن
و سيره مسلمانان از صـدر  و ناپسند نيست، بلكه مطابق سنت نبوي درگذشتگان شرك

ويژه براساس برخي روايات اموات در عالم برزخ قدرت بر دعـا اسالم تا كنون است، به 
مي همان؛كردن بر زندگان را نيز دارند  در طور كه پاسخ سالم را و اين نوعي دعا دهند

.كننده است سالمحق
. تلقين ميت، توسل به پيامبر، بدر، صفين، سالمِ نماز:كليدواژگان
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و سماع موتي�  مفهوم سمع
از نظر صاحبان معاجم واژه سمع در قرآن عالوه بر اينكه بـه معنـاي قـوه شـنيدن

و قبول كردن؛ ماننـد است، گاهي براي معاني ديگر نيز استفاده مي  شود؛ مثل فهميدن
ش  َوَ�ـ�5َ�ْXَ(ريف عبارت �5َ�ْ و سرپيچي كـرديم1)َمسِ نيـز ماننـد عبـارت. يعني فهميديم
:شريف

)Oَ .PِإDَLُ1ِMُْNَىت	اْملَْ DََوLُ1ِMُْN.W VX�َ��ء ا V*�ال تفهمهم، لكـونهم2)ا أي
كــالموتى فــي افتقــادهم بــسوء فعلهــم القــّوة العاقلــة التــي هــي الحيــاة 

 المختّصة باإلنسانّية؛
تواني به آنها سـخن خـود را بفهمـاني؛ اي پيامبر، تو نمي ني يع

چون مانند مردگان قوه عاقله را كه حيات خـاص انـساني اسـت، از 
3.اند دست داده

ال تقدر أن توفق الكفار لقبـول الحـق؛«؛ به معناي قبول كردن نيز آمده  يعني اي أي
4.»تواني كفار را موفق به قبول حق كني پيامبر، تو نمي

و چـون حيـات انـواع متعـددي دارد، اما موت در لغت عرب در مقابل حيات اسـت
كه» موتي«درمقابل هر يك موت متناسب با آن وجود دارد؛ در نتيجه  چند مفهوم دارد

:دو معنا مورد توجه است
و از دنيا رفته.1 و غالبـاً بـر مردگان يعني كساني كه جان خود را از دست داده اند

و هنگـام مـرگ جـسد الق مي جسد آنها اط  شود؛ چون موت در مقابـل حيـات اسـت
مي مي و روح در عالم برزخ به زندگي ادامه .دهد ميرد

.٤٦، آیه)٤(سوره نساء.١
.٨٠، آیه)٢٧(سوره نمل.٢
فراغب اصفهانى، حسین،.٣ ص غریب القرآنيالمفردات ،٤٢٦.
ص٤ج،جمع البحرینمطريحى، فخر الدین،.٤ ،٣٤٧.
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بي مردگان كساني.2 و از قوه عقل بهره باشند مثل كافراني كـه مهـر اند كه گمراه
و ديگر هـدايت نخواهنـد شـد بردل NُـLُ1ِMْ اْملَـْ	َىتَو(: هايشان خورده DَOَـ .Pِإ.W VXـ�ا Lُ1ِMُْـN Dَ
َ��ء V*�ا(1

توان براي كافراني كـه سـخن پيـامبر را درك پس مفهوم عدم سماع موتي را مي
به نمي مي كنند، و بي كار برد و جـز توان براي اجساد روحي كه به خـاك تبـديل شـده

و قابليت شنيدن اصوات را از دسـت داده  انـد نيـز استخوان چيزي از آن برجاي نمانده
.كار بردهب

سؤالي بجاست اگر پرسيده شود آيا تازه درگذشتگان بـا همـان ابـزار سـابق يعنـي
و روح به بدن برمي گوش، صداها را مي  مي شنوند و گوش شنوا طـور شود، همان گردد

و جـواب قبـر كه جمهور اهل  سنت اعتقاد به بازگشت روح به جسم در هنگـام سـؤال
ب ميدارند، يا اينكه روح بدون نياز و گوش مادي صداها را درك طور كند؛ همانه جسم

و. شود كه از بعضي روايات چنين برداشت مي  و جـواب قبـر بنابر نظر اول بعد از سؤال
شنود، امـا بنـابر نظـر متالشي شدن جسم، ديگر مرده هيچ صدايي از اين عالم را نمي 

و روح صدا  ها را بـدون واسـطه دوم در ابتداي وفات هم نياز به شنيدن با جسم نيست
 نيـز ايـن احتمـال را روح المعـاني طور كه صـاحب تفـسير كند؛ همان گوش درك مي 

2.دهد مي

 سنت ديدگاه اهل�
3.سنت سه نظر وجود دارد شنوند يا خير، در ميان اهل در مورد اينكه آيا مردگان مي

مي.1 مي ابن: شنوند مطلقاً مردگان صداها را : گويد عبدالبر
ع و کذا ذکر ابن االکثرین و هو اختیار ابن جریر الطبری لی ذلک

؛قتیبه

ص.٨٠، آیه)٢٧(سوره نمل.١ .٧٨١راغب اصفهانی، حسین، پیشین،
جروح المعانیسید محمود، آلوسى،.٢ ص١١، ،٥٧.
بن.٣ صدراسات عقدیة فی الحیاة البرزخیهعبدهللا، حازمي، شریف ،٣٧١.
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و ابن جرير طبري نيـز اكثر علما معتقد به شنيدن اموات هستند
و ابن قتيبه هم بر همين رأي است 1.همين نظر را برگزيده

مي«. دهد عبدالحق االشبيلي چنين فتوا مي بينـد، مستحب است كسي كه قبرها را
مي»م كند بر صاحبان آنها سال  كه«: گويد، تا اينكه پس واجب است آنها را با سخناني

2.»دهد، رنجيده نكني آنها را آزار مي

را ابن تيميه نيز در تفسير آياتي كه مورد استناد مخالفين سماع موتي است، سماعي
كند، اما اصل سماع را كه عادتاً در عـالم جريـان دارد، كه به كفار نفع برساند، نفي مي 

ميث 3.داند ابت

درو ابن4الروحتيميه در كتاب قيم جوزي شاگرد ابن ابن رجب حنبلي دمـشقي نيـز
و خواب5اهوال القبور  و احاديث را بابي در آنچه در شنيدن اموات وارد شده، دارند هايي
.كنند نقل مي
در ابن 7.پذيرد نيز سماع را ميشرح الصدور همچنين سيوطي در6فتح الباريحجر

مي.2 در اموات في الجمله و توانايي شنيدن در مواردي خاص را دارنـد كـه شنوند
و روايات بر آنها تصريح شده است   بعـد از روح المعاني محمود آلوسي در تفسير. آيات

و مخالفان، اعتقاد خود را چنين بيان مي و الحـق أن المـوتى«: كند بيان داليل موافقان
مي مه اينو در ادا»يسمعون في الجملة سـماع مـوتي بـه دو وجـه: دهـد گونه توضيح

اول اينكه خدا در بعضي از اجزاي مرده، قدرتي خلق كند كه هـر وقـت: تواند باشد مي
و دوم اينكه اين شنيدن براي روح باشد،  و امثال آن را بشنود خدا بخواهد، مرده سالم

8.بدون وساطت عضوي از اعضاي بدن

ص اهوال القبوررجب، ابوالفرج، ابن.١ ،١٣٣.
صالعاقبةعبدالحق، اشبيلي،.٢ ،١٢٧.
ج مجموع فتاویاحمد، تیمیه، ابن.٣ ص٤، ،٢٩٨.
ص الروحقیم جوزی، ابن.٤ ،٧٧.
ص ابن.٥ .١٤٠-١٣٢رجب، ابوالفرج، پیشین،
جفتح الباریحجر، ابن عسقالنی،.٦ ص٣، ،٢٧٨.
ص شرح الصدورالدین، جالل سيوطی،.٧ ،٢٢٥-٢٠١.
جپیشینسید محمود، آلوسى،.٨ ص١١، ،٥٧.
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عايشه سخن گفتن پيامبر با كشتگان: شنوند گان را نمي اموات مطلقاً صداي زند.3
و معتقد است كه پيـامبر گفتـه اسـت كـه بدر را با لفظ شنيدن نمي كـشتگان« پذيرد

مي مي 1.»گويم دانند آنچه من

گويد اختالفي در عدم سماع عالمه نعمان آلوسي كه پسر محمود آلوسي است، مي
2.اموات در بين حنفيه نيست

كند كه معتقد است روايت كـشتگان چـاه بـدر امام مارزي مالكي نقل مي نووي از
و ساير اموات نمي مخصوص همان 3.شنوند هاست

 عـدم سـماع مـوتي را بـه تبعيـت جـامع كبيـر قاضي ابويعلي حنبلي نيز در كتاب
مي ام 4.دهد المؤمنين عايشه ترجيح

درو ابن اآليات البينات الباني در مقدمه بر  نيز عدم سـماع مفلح روع البن الفجوزي
5.اندموتي را بيان كرده

 داليل معتقدين به شنوايي اموات�
و سني بوده اسـت 6اعتقاد به حيات برزخي مورد قبول عامه مسلمانان اعم از شيعه

و در اين زمينه به آيات مختلفي از قرآن استناد شده است؛ آياتي كه بيـانگر دو عـذاب
 در عـالم بـرزخ9فرعـونو عذاب آل8و روزي خوردن آنان حيات شهدا7براي منافقين،

و رواياتي كه در باب عذاب قبر و. وارد شـده اسـت10است حيـات بـا نـوعي از شـعور

 
بنبخار.١ جكتاب الجنائز،صحیح بخاریاسماعیل، ی، محمد .٤٦٢ص،١،
ص اآلیات البیناتنعمان بن محمود، آلوسی،.٢ ،٦٧.
جمسلمصحیح شرح المنهاجی، ابوذکریا، نوو.٣ ص١٧، ،٢٠٦.
ص ابن.٤ .١٣٣رجب، ابوالفرج، پیشین،
ج الفروععبدهللا محمد، الدین ابی شمس مفلح، ابن.٥ ص٢، ،٣٠٢.
صدراسات عقدیة فی الحیاة البرزخیةحازمی، شریف،.٦ ،٣٩.
	وَنِإَىلAَ�َاٍبqِ�ٍَمي( Vُیَ#د ُمث. Jَْنيِ .# .) ُGُ FA�َ5ُ�َ(سوره توبه�)١٠١، آیه)٩.(

ُیْ#( ْ ِ

FGَأْ;َ��ء5�َِ*َر=ْ�َ �Jًا	َأْ(َ Aِیَ@ُ+ِ�ُ�	ْاِيفَ�ِ<�ِ= اّ"ِ
�َْ�َنب. ا�.CَDََنَو	١٦٩، آیه)٣(سوره آل عمران�)َزُ+.(

َأْدpُِ�	ا mَلِ�ْ#َ�ْ	َنَأiَ*. اْ�Aَ�َاِب(.٩ �ُ�َ� َ�ُ�	ُم ا��. َم َوَ�ْ � َو9��ِ�َ ا �ُ-ُ*و9 َ̀ ُیْ�َ#gُ	َنَ�َ�ْ� �ُر ).٤٦، آیه)٤٠(سوره غافر()ا�5.
ر. ١٠ .٤٦١ص،پیشینبخاری، محمد بن اسماعیل،:ک.برای نمونه
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و قدرت انجام برخي از اعمال مالزم است كه مي و ديدن تـوان بـا اسـتناد بـه شنيدن
و روايات ذيل اثبات كرد ارواح اولياي الهي عالوه بر اينكه  در عالم برزخ بـا هـم آيات

.كنند، توانايي شنيدن صداي زندگان را هم دارند گفتگو مي
 پس از آنكه قوم صالح شتر را كه معجزه صالح بود، پـي:79سوره اعراف، آيه.1

و از دستور پروردگار خود سر پيچي كردند، گفتند  عذابي اي صالح، اگر پيامبري،: كردند
آنان را فرا گرفت) بر اثر صيحه آسماني(اي پس زلزله. دهي، بياور را كه به ما وعده مي

بيو در خانه : جان افتادند هاي خويش
)

َْ�َ�َ	ىل. �TَُريبFِرَ��َ�َ�َأْ�َ�ْ�ُ�ُ%Wَْ�َ:ْ*َ+ْ	ِمَی�َوَ+�َلَ�ْ�ُْ َوَ�ِ%@َ�ُ%Wَْو8ََ
.Dَن	 V> ِ�Cَُني ِ��ِ� 1؛)ا�5.

گف آن و هاي خداوند اي قوم من، پيام:تگاه از آنان دوري نمود
. داريدرا رسانيدم، ولي شما ناصحان را دوست نمي

: كثير در تفسير اين آيه آورده ابن
 لقومه، لما أهلكهـم اّ� بمخـالفتهم إيـاه7هذا تقريع من صالح

و إعراضـهم عـن الهـدى و إبـائهم عـن قبـول الحـق و تمردهم علـى اّ�
و هـم إلى العمى، قال لهم صالح ذلـك و توبيخـاً  بعـد هالكهـم، تقريعـاً

2يسمعون ذلك، كما ثبت في الصحيحين؛

 است خطاب بـه7اين سخن توبيخي از جانب حضرت صالح
و خـودداري قومش، بعد از اينكه خدا به و نافرمـاني سبب مخالفـت

و رويگرداني از هدايت به سوي گمراهي، آنهـا را  آنان از قبول حق
ا. هالك كرد  ين سخن را بعد از هالك شدن آنها بـه حضرت صالح

و توبيخ، در حالي  مي عنوان سرزنش شنيدند، به آنهـا گفـت؛ كه آنها
. طور كه در صحيحين ثابت است همان

ا.١ .٧٩، آیه)٧(عرافسوره
ج اسماعيل، تفسير القرآن العظيمكثير، ابن.٢ ص٣، ،٣٩٩.



112

آيـه: گويـد يوسف اندلسي در تفسير خود بعد از نقل اين آيه مـي ابوحيان محمد بن
َني( ِ��ِ�ـ ـ	َن ا�5. V> ِ�Cُ

.D@%ِ�َو در تأييد مخاطب قرار گرفتن، حكايت حال گذشت)َو ه است
1.كند مردگان، روايت كشتگان بدر را نقل مي

حضرت صـالح قـومش را بعـد از هـالك: گويد نيز مي بيان المعاني صاحب تفسير
2.طور كه پيامبر با كشتگان قريش سخن گفت مخاطب قرار داد؛ همان

: اگـر گفتـه شـود: گويد محمد ثناء اهللا مظهري نيز در تفسيرش بعد از ذكر آيه مي
همان: شود چطور حضرت صالح با آنها سخن گفت بعد از اينكه هالك شدند، گفته مي
3.طور كه پيامبر با كشتگان بدر بعد از اينكه در چاه انداخته شدند، سخن گفت

صدا زدن صالح بعد از مرگ قومش بود؛ مانند: گويد نيز ميالتفسير الواضحنويسنده
زداينكه پيامبر  4.كشتگان بدر را صدا

5. همين نظر را داردتفسير الجامع الحكام القرآنقرطبي نيز در

مي علي ابن ابوالفرج عبدالرحمن بن ذكـر لنـا: قـال قتـادة«: گويد جوزى در تفسيرش
6.»بعد موتهم: أّن صالحا أسمع قومه كما أسمع نبّيكم قومه، يعني

ْ(:93سوره اعراف آيـه.2 َ�ـْ�ُ �ـTَُ�َ�ـَ	ىل.ْ َو8ََ FِتَريبDَِرَ�ـ�Wْ%ُ�َُأْ�َ�ْ�ـ َ�َ:ـْ* َ+ـْ	ِم َوَ+ـ�َلَیـ�
َ>ِ�ِ#یَ@ َ+ْ	ٍم َ�َ�َm �َ�ْ%َ�َWْ%ُ�َ(مي ابن : گويد كثير در تفسير اين آيه

و النقمة7أي فتولى عنهم شعيب  بعد ما أصابهم من العذاب
و موبخاً؛ و قال مقرعاً لهم و النكال،

ا ز قوم خود بعـد از اينكـه عـذاب بـه آنهـا رسـيده بـود، شعيب
اي روي و با خطاب سرزنش آميز به آنها گفت كـه گرداند ودور شد

و خيرخواه شما بودم پس. قوم، من پيام پروردگارم را به شما رساندم

جالبحر المحيط في التفسيراندلسى، ابوحيان،.١ ص٥، ،٩٨.
جبيان المعانيعبدالقادر، غازى،آل.٢ ص١، ،٣٧.
جالتفسير المظهريمحمد ثناءهللا، مظهرى،.٣ ص٣، ،٣٧٦.
جسير الواضحالتفمحمد محمود، حجازى،.٤ ص١، ،٧٣.
جالجامع ألحكام القرآناحمد، محمد بن قرطبى،.٥ ص٧، ،٢٤٢.
جزاد المسير في علم التفسيرابوالفرج، جوزى، ابن.٦ ص٢، ،١٣.
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و هالكت شما تأسف نمي خورم؛ زيرا به آنچه از سوي خـدا بر مرگ
1.آمده بود، كفر ورزيديد

ي كه در آيه باال به سخن آنها استناد شد نيز اين آيه را مانند آيه باال دليـل مفسرين
.اند بر مخاطب قرار دادن قوم هالك شده بعد از عذاب دانسته

و دفـن:سخن گفتن پيامبر با كشتگان جنگ بـدر.3  بعـد از پايـان جنـگ بـدر
ب وقتـي. ريزنـد شهداي مسلمانان پيامبر دستور داد كه كشتگان مشركين را در چـاهي

و اجساد آنان در چاه قرار گرفت، پيامبر گرامي اسالم آنان را يك  يك بـه نـام صـدا زد
و! اميةاي اباجهل، عتبه، شيبه،: فرمود آيا آنچه را كه پرودگار شما وعده داده بود، حق

و حقيقت يـافتم، پابرجا يافتيد؟ من آنچه پروردگارم وعده داده بود  در ايـن موقـع.حق
: زنيـد؟ پيـامبر فرمـود اند، صـدا مـي آيا كساني را كه مرده: از مسلمانان گفتند گروهي

قسم به والذی نفسی بیده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولکنهم الیقدرون أن یجیبوا؛«
مي! كسي كه جانم در دست او است  گويم نيستيد، اما آنهـا شما شنواتر از آنها به آنچه

هر چند.ر ميان اهل سنت اصل اين روايت از مسلمات استد2.»توانند پاسخ دهند نمي
و معتقد است كه پيامبر فرموده عايشه شنيدن كشتگان را نمي  داننـد آنـان مـي«پذيرد

كه»گويم، حق است آنچه به آنها مي  و نهايت اختالفي ، اما اصل روايت را انكار نكرده
هاسـت كـهر برخي از نقـلد» اآلن«هاي مختلف آن وجود دارد وجود كلمه ميان نقل

. موجب شده برخي آن را دليل بر عدم سماع كشتگان در غير آن موقع بدانند
و درگذشتگان مؤمنين.4 6 پيامبر گرامي اسالم:سخن گفتن پيامبر با شهدا

و بـا آنـان چنـين سـخن در ايام پاياني از زندگاني خويش به قبرستان بقيع مـي رفـت
: گفت مي

و إنـا بکـم الحقـون السالم عليکم دار قوم مؤمنين، أنـتم لنـا فـرط
؛ليهنئ لکم ما أصبحتم فيه

ج.١ ص٣ ابن كثير، اسماعیل، پیشین، ،٤٠٤.
.٧٧ح،١٧، باب٤ج، صحيح مسلمحجاج، مسلم بن نیشابوری،.٢
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درود بر شما كه در جايگاه با ايمان قرار گرفته ايد، شـما بـر مـا
مي سبقت جسته  و ما هم به زودي به شما بر شما گـوارا. پيونديم ايد

1!باد نعمتي كه در آن قرار داريد

از احد پيامبرگرامي اسالم بر سر قبر مـصعب كند هنگام بازگشت ابوهريره نقل مي
و فرمود بن و يارانش ايستاد دهـم كـه شهادت مـي أشهد أنکم أحیـاء عنـد هللا؛«:عمير

سپس به مسلمانان فرمود كه بر آنها سالم كنيد كه آنهـا جـواب سـالم.»ايد شما زنده 
2.دهند شما را مي

به سالم بر اهل قبور.5 مانان را به سالم بر اهل قبور پيامبر مسل:سفارش پيامبر
مي سفارش مي و : فرمود كرد

ما من أحـد یمـّر بقبـر أخیـه المـؤمن کـان یعرفـه فـی الـدنیا یـسلم
و رد علیه؛   علیه اال عرفه

هيچ مسلماني نيست كه از كنار قبر برادر مؤمنش كه در دنيـا او
ر را مي  و بر او سالم كنـد، مگـر اينكـه مـرده او ا شناخته، عبور كند
مي مي و جواب سالمش را 3.دهد شناسد

: مالك نقل شده از انس بن:كنندگان شنيدن صداي پاي تشييع.6
و إنــه لیــسمع و تــولی عنــه أصــحابه إن العبــد اذا وضــع فــی قبــره

 قرع نعالهم؛
و تـشييع هنگامي كه مرده در قبر گذاشـته مـي كننـدگان شـود

م گردند، او صداي پاي تشييع برمي 4.شنوديكنندگانش را

كننـدگان را دربـاره تواند سخن تـشييع مرده مي:كنندگان شنيدن سخن تشييع.7
: خود بشنود

جت طبقاسعد، ابن.١ ص٢الکبری، ،٢٠٣.
ج٢٩٧٧، شـماره المـستدرک علـی الـصحیحین، کتـاب التفـسیرحاکم نیـشابوری، محمـد،.٢ ص٢، ؛ ابـونعیم،٢٧١،

ج حلیةاالولیاء ص١، ج؛ ابن سعد،١٠٨، ص٣پیشین، ،١٢١.
جاالســتذکارعاصــم، نمــری قرطبــی، ابــن.٣ ص١، ج فــیض القــدیر؛ منــاوی،١٨٥، ص٥، ؛ اشــبيلي، عبــدالحق، ٤٨٧،

ص العاقبة بن؛ شوکانی،١١٨، جنیل االوطارعلی، محمد ص٣، ،٢٤٨.
بنبخاری.٤ ج١٢٧٣ باب المیت یسمع خفق النعال حدیث شماره اسماعیل،، محمد ص١، ،٤٤٨.
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َیمـوُت اال أخـرج ابـو نعـیم عـن عمـرو بـن دینـار قـال مـا مـن مّیـٍت
و  ــن ُیکفَّ و کیــف ل ُیغــسَّ َینظُــر إلــی جــَسِده کیــف روحــه فــی یــِد ملــٍک

ث و هو علی سریره اسمع و یقال له ُیمشی به ؛ناء الناس علیککیف
مي عمرو بن مي دينار ميرد، روحش در دست ملكي گويد هر كس

و بردنش را  و كفن كردن و در اين حال چگونگي غسل دادن است
مي. بيند مي و ثناي مردم بر خودت را بشنو ملك به او 1.گويد مدح

و تمامي رجال آن از ائمه از نظر مصحح كتاب ابن  طولون، اين حديث صحيح است
2.اند ثقه

 هنگـام7اميرالمـؤمنين: بـا مردگـان7سخن گفتن امير المؤمنين علـي.8
و با آنان اين : گونه سخن گفت بازگشت از صفين به قبور كوفه رسيد

و مكان اي ساكنان خانه و قبرهـاي هاي وحشتناك هاي خـالي
! زدگان نشينان، اي غريبان، اي تنهايان، اي وحشتتاريك، اي خاك

و ما نيز به شما ملحق خواهيمن راه بر ما پيش شما در اي قدم شديد
هايتان را ديگران ساكن شـدند، همـسرانتان بـه ازدواج اما خانه. شد

و اموالتان تقسيم شد اين خبري است كه در نزد. افراد ديگر درآمدند
و. ماست در نزد شما چه خبر است؟ سـپس رو بـه اصـحابش كـرد
ميهر گاه به آنها اجازه: فرمود مي سخن داده دادند شد، به شما خبر

و توشه در سفر آخرت پرهيزكاري است 3.كه بهترين زاد

و سنن وارد شده، به وضوح بر اين روايات باال كه با الفاظ مختلف در كتب صحاح
مي مطلب داللت مي  و چون اين روايات اصل كنند كه مردگان صداي زندگان را شنوند

و زمان خاصي نميو آن كنند شنيدن را اثبات مي  مي را مقيد به مكان شـود كنند، ثابت
توانند سخن زندگان را بشنوند، چه سالم باشد يـا غيـر آن، كه مردگان در هر حال مي 

 
ص سیوطی، جالل.١ ص التحریر المرسخ فی احـوال البـرزخعلی، محمد بن طولون،؛ ابن١٢٨الدین، پیشین، ،١٢٣ ،
.٣٤٧ح
بنطولو ابن.٢ ص ن، محمد .١٢٣علی، پیشین،
ص نهج البالغه.٣ .١٣٠، حکمت ٤٩٣،



116

در اين صورت سخن آلوسي، صاحب تفسير. يا دفنشان در هفته اول باشد يا بعد از آن
. دليلي ندارد1داند،مي كه سماع را مختص موارد مذكور در روايات روح المعاني
مي شريف بن را خدايي كـه مـي: گويد عبداهللا حازمي در پاسخ به آلوسي توانـد روح

و جواب قبر برگرداند، در هنگام سخن گفتن نيز مي تا هنگام سؤال تواند آن را برگرداند
2.گويند، بشنود كالم آنها را كه با او سخن مي

و بزرگان.9 درم محمد بن:سخنان علما  در فـصل المـدخل حمد عبدري مـالكي
و ادب نگه و غسل داشـتن زيارت قبور، ضمن شرح مفصلي از آداب زيارت پيامبر اكرم

مي در و تابعين و رحمت فرستادن بر صحابه :نويسد نزديكي قبر
َیتوّسـل إلـیهللا تعـالی بهـم فـ ويثم و مغفـرِة ذبوبـه  قـضاِء مأربـه
َیطلــب حوائَجــه مــن و ــستغیث بهــم ــه أو طَلــب ...ُهمَی ِب ــل فَمــن توسَّ

َیخیــُب  ال و ُیــردُّ و .... حوائَجــه منــه فــال فالّتوُســل بــه علیــه الــّصلوة
و الخطایا؛ و أثقال الذنوب 3الّسالم هو محل حّط االوزار

 يا طلـب حاجـات از او كنـد، نااميـد جويدكسي كه به او توسل
بـ-پس توسل به پيامبر. شود نمي و رحمت خدا -ر او بـاد كه درود

و خطاهاست و سنگيني گناهان .مايه از بين رفتن بار گناهان
و او از رسول خدا مي6سمهودي از ابوهريره : كند نقل

و من زارنـی کنـت لـه و أنا حی من زارنی بعد موتی فکأنّما زارنی
و شفیعاً یوم القیامة؛ 4شهیداً

 زيـارت كسي كه مرا بعد از مرگم زيارت كند، گويا مرا در حياتم
و شفيع او خواهم و هر كس مرا زيارت كند، روز قيامت شاهد كرده

. بود

ج.١ ص١آلوسی، سید محمود، پیشین، ،٥٧.
ص.٢ .٣٨٨حازمی، شریف، پیشین،
جالمدخلعبدری مالکی، محمد،.٣ ص١، ،٢٥٨.
جوفاء الوفاء باحوال دار المصطفیعلی، سمهودی،.٤ ص٤، ،١٣٣٦ .
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طولـون روايـات متعـددي وارد نوشته ابن احوال البرزخيفتحرير المرسخ در كتاب
و نهايتـاً در  و آگاهي اموات از احـوال زنـدگان دارد و ديدن شده كه داللت بر شنيدن

و توانايي شنيدن را برا259صفحه  مي علم در. داندي اموات بدون شك ثابت همچنين
مي از قول ابن 265صفحه  و آثار داللت مـي قيم نقل كننـد بـر اينكـه كند كه احاديث

مي هرگاه زائر به سر قبر مي  و صدايش را مـي آيد، مرده آگاه و بـا او انـس شود شـنود
مي مي و پاسخ سالمش را ا6عالوه بر اين پيامبر. دهد گيرد گونـهين براي امتش

و درك مـي تشريع كرد كه بر اهل قبور سالم كنند؛ سالمي كه آنها مي  . كننـد شـنوند
.كند سپس در تأييد اين سخن رواياتي را نقل مي

 ديدگاه مخالفين�
مي،از طرفي، مخالفين نيز و برخي روايات استناد كنند؛ آياتي كـه به آياتي از قرآن

ك  و اين ساني را كه در قبر هستند، نفي مي نه سماع، بلكه اسماع يعني شنوا كردن كند
و تفاسير در شأن كفار معاند نازل شده است  مخالفـان. آيات بر طبق سياق آيات قرآن

:اند به آيات ذيل استناد جسته
Lٍ1ِ�َْ(ـْ@ِيف اْ�ُ:ُ<ـ	ِر(.1 َأTَPِْمبُ و تو آن كـس را كـه در گورسـتان اسـت شـنوا«؛)َو (�

1.»نتواني كرد

2.)Dَ@َـْ*ِ�ِ#ی)ُ ـْ	ا َو�. َ��ءِإَذا V*�ا .W VX�ا Lُ1ِMُْN Dََىتَو	اْملَْ Lُ1ِMُْN(را تو نمى«2؛ تـوانى مردگـان
و آواز خود را به گوش كرانى كه از تو روى مى .»گردانند برساني شنوا سازى
و گفتـه مفسرين اين آيات را در شأن كفار معاصر پيامبر دانسته از انـد انـد مقـصود

دلم و ديگر هدايت نمي ردگان كفاري هستند كه مهر بر و هايشان خورده است شـوند
اگر به كساني كه در قبر هستند اشاره شده، به اين جهت است كه كفار بـه اجـساد در 

و اند؛ يعني همان قبر تشبيه شده  طور كه اجساد در قبر قابليت شـنيدن صـدا را ندارنـد

 
.٢٢، آیه)٣٥(سوره فاطر.١
.٥٢، آیه)٣٠( سوره روم.٢
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ن و سخن گفتن با آنها نفعي برايشان دارد، كفار نيز قدرت درك سخن پيـامبر را ندانـد
. سخنان پيامبر هيچ نفعي برايشان ندارد

و و به ظاهر آيه تمسك جسته مخالفان سماع موتي اين شأن نزول را ناديده گرفته
. اند قدرت شنيدن را از ارواح اولياي الهي نفي كرده

زندگان هستند، روح را عامـل اما آنها كه معتقد به توانايي اموات بر شنيدن صداي
در اصلي در درك صداي زندگان مي  و دانند كه نمرده است، بلكه از جـسم جـدا شـده

دليل تعلقي كه سابقاً با جـسد خـويش داشـته، بـا آن ارتبـاط دارد، حتـي عالم برزخ به 
و جواب قبر معتقـد بـه بازگـشت  كساني كه منكر سماع موتي هستند، در بحث سؤال

ه  و اين نشان دهنده اين است كه از نظر آنها هم روح عامل اصلي روح به جسم ستند
و گوش فقط ابزار مورد نياز در عالم طبيعت بوده است .در شنيدن است

3.)Wْ�ُ�ِ#ْRِِ:َ��َ(ـِ�َیْ%ُ$ـُ#وَنِ�ـ�َم اْ َوَ�ْ Wْـ%ُ�َ �ُ�ا ا�3َ�َْ �)َ ُ�	ا َمسِ َوَ�ْ	 ْsُُدَ��ء 1َMْfَُ�	ا Dَ ْ~ُ	�ُ*ْJَِإن
pَ=ُ�ْ)ِOَ�ُِ<ٍري F>َ�ُDَو اگـر بـشنوند،و اگر آنها را بخوانيد، صـدايتان را نمـى«1؛)َو شـنوند

و در روز قيامت شرك  و كـسي هماننـد خـداى پاسختان نگويند آوردنتان را انكار كنند
.»آگاه خبردارت نسازد
مي مراد اين آيه بت دند كه آنهـا اي معتق پرستيدند؛ اما عده هايي است كه مشركين

بت در حقيقت ارواح اولياي الهي را مي  در ابن2.ها نماد آنها بودند پرستيدند كه اين كثير
ُدَ�ـ�ءsُْ(تفسير آية  1َMْfَُ�	ا Dَ ْ~ُ	�ُ*ْJَپرسـتان يعنـي خـداياني كـه بـت: گويـد مـي)ِإن

و عبارت شنيدند؛ چون آنها جماداتي فاقد روح پرستيدند، نمي مي �ُ�اَوَ�ْ	(اند اْ�ـ�3ََ �)َ ُ�	ا َمسِ
Wْ%ُ�َ(هـاي شـما را بـرآورده توانند هيچ يـك از درخواسـت در آيه شريفه، يعني نمي
3.كنند

:درباره اين آيات چند پاسخ بيان شده است

.١٤، آیه)٣٥(سوره فاطر.١
ص.٢ .٢٤آلوسی، نعمان، پيشين،
ج اسماعیل، كثير، ابن.٣ ص٣پیشین، ،٤٨٢.
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و مسلماً اجساد بـي. مراد از آيه نفي اهليت سماع است.1 روح در قبرهـا ناشـنوايند
بهاهليت شنيدن هيچ صدايي را ندارند  وو همين دليل خدا كفار را به آنها تشبيه كـرده

اي تواني كفاري را كه در عناد با حق بـه درجـه پيامبرش را مخاطب ساخته كه تو نمي 
و همچـون مردگـان در قبـر توانـايي رسيده اند كه توانايي درك سخن حق را ندارنـد

ت قيم جوزي، شاگرد ابن ابن. شنيدن ندارند، شنوا كني  Dَ(فـسير آيـة شـريفة تيميه، در
ُ(ـْ*ِ�ِ#یَ@ ـْ	ا َو�. َ��ءِإَذا V*�ا .W VX�ا Lُ1ِMُْN Dََىتَو	اْملَْ Lُ1ِMُْN(مراد از آيه نفي اهليت سماع«: گويدمي

را هاي مشركان از آنجا كه مرده است، تو نمي به اين معنا كه قلب است، تواني حقـايق
1.» نيز چنين استگونه كه در اموات به آنان برساني، همان

طـور كـه مردگـان از شـنيدن صـدا نفعـي اند مراد اين است كه همان نيز گفته.2
َو (ـ�(قيم در تفسير آيـة ابن. برند برند، كفار نيز از شنيدن سخنان پيامبر نفعي نمي نمي

Lٍ1ِ�َْ(ـْ@ِيف اْ�ُ:ُ<ـ	ِر  است؛ به آيه داللت دارد بر كافري كه قلبش مرده«: گويد مي2)َأTَPِْمبُ
طـور كـه همـان منـد شـود؛ تواني حقايق را به او برساني تا از آن بهـره نحوي كه نمي

3.»تواني به كساني كه در قبرند، چيزي بشنواني، به طوري كه نفع برند نمي

و بـدون اراده مـا برخي گفته.3 اند مراد آيه اين است كه اي پيـامبر، تـو مـستقالً
سا نمي 4.زيتواني مردگان را شنوا

 روايات مورد استناد معتقدين به عدم سماع�
مي.1 در جريـان سـخن گفـتن پيـامبر بـا. شـنيدند كشتگان بدر فقط همان موقع

را» اآلن«ها قيد كشتگان جنگ بدر، در برخي روايت  وجود دارد؛ يعني سـخن پيـامبر
دررا» اآلن«برخي كلمه.5»إنهم اآلن لیسمعون ما أقول لهم«: كند چنين نقل مي   كـه

به روايت كشتگان چاه بدر وجود دارد، دليل بر اين مي دانند كه شنيدن آنها مخصوص

 
ص.١ .٦٣ـ٦٢ابن قیم جوزی، پیشین،
.٢٢، آیه)٣٥(سوره فاطر.٢
.همان.٣
ج.٤ ص١١ آلوسی، سید محمود، پیشین، ،٥.
ا،سنناحمد بن علی، نسائی،.5 جکتاب ص٤لجنائز، ح٤١٧، ،٢٠٧٥.
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و در غير آن وقت ديگر نمي عالوه بر آن عايشه تصريح پيامبر. شنيدند همان زمان بود
و معتقد است پيـامبر به شنيدن كشتگان را انكار مي  انـد كـه آنهـا فرمـوده6كند

1.گويمميدانند آنچه من به آنها مي

مي.2 بن. رسانند فرشتگان سالم مؤمنين را به پيامبر : مسعود روايـت كـرده عبداهللا
ّ� مالئکة سیاحین فی االرض یبلغونی من أمتـی الـسالم؛« خداونـد فرشـتگاني دارد ان

گويـد ايـن آلباني مـي.2»كنند تا سالم امت من را به من برسانند كه در زمين سير مي 
دا  مي رد در اينكه پيامبر سالم را نمي روايت صراحت و اگر شـنيد، نيـاز نبـود كـه شنود
3.ملكي به او برساند

مي.3 و: گويد قتاده و توبيخ خداوند كشتگان بدر را زنده كرد تا اين صدا را بشنوند
و حسرت برايشان باشد و عذاب 4.تحقير

:توان به اين روايات داد چند پاسخ مي
هرتو روايات مذكور نمي.1 انند دليل محكمي بر عدم سماع باشند؛ زيرا اين عالمان

و سـاير روايـات را ناديـده  كدام بخشي از يك روايت را دليل ادعـاي خـود قـرار داده
كه در برخي روايات وجود دارد، دليلي بر حصر شـنيدن بـه» اآلن«اند؛ مثالً قيد گرفته

را همان زمان خاص نيست؛ چون اثبات اينكه آنها اآلن مي  شنوند، نفي غير آن زمـان
و در مقابل ساير روايات توان مقاومت را ندارد نمي .كند

سنت پذيرفته نشده در روايت كشتگان چاه بدر انكار عايشه از طرف جمهور اهل.2
مي ابن5.دانندو اين نظر را خطايي از او مي و عبارت رجب گويد عايشه شاهد ماجرا نبود

ندارد؛ زيرا اگر دانـستن بـراي ميـت جـايز باشـد،» لیـسمعون«منافاتي با»لیعلمـون«
طور كه با شنيدن منافات دارد، با علـم شنيدن هم برايش جايز است؛ چون مرگ همان 

 
بنبخار.١ جاسماعیل، صحیح بخاری، ی، محمد . ٤٦٢ص،١ كتاب الجنائز،
بنیینسا.٢ ج ١٢٨١، شماره٤٦، باب السهو کتاب علی، پیشین،، احمد ص٣، ،٥٠.
.٧٧٢ص،٣ج،موسوعة اآللبانی فی العقیدة، آلبانی.3
بنبخاری.٤ ص٣٧٥٧شماره کتاب المغازی،اسماعیل، پیشین،، محمد ،١٤٦١.
جپیشینحجر، عسقالنی، ابن.٥ ص٣، جالبيان اضواءمحمد،؛ شنقيطي،٢٧٧، ص٦، ،٤٢١.
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و اگرمانع شنيدن باشد، بايد مانع علم نيز باشد  عالوه برآن شـنقيطي1.نيز منافات دارد
از: گويد مي تأويلي اسـت كـه در روايـات از عايشه سخناني آمده كه مقتضي برگشتن

2.ذكر شده است

مي.3  دليل بر اين است كـه،گويد مالئكه رساننده سالم به پيامبرند آن روايت كه
كننـد، را بـه آن حـضرت مالئكه سالم كساني را كه از راه دور بـر پيـامبر سـالم مـي

خ مي3عبدالهادي ابن. رساند مي دا بـه گويد منظور از اين سالم همان سالمي است كه
 نيز مانند ساير مـسلمانان سـالم كـسي را كـه نـزد6و گرنه پيامبر4آن امر كرده 

مي قبرش به او سالم مي در مقابل روايت مذكور رواياتي وجـود دارد كـه. شنود كند، را
و رد آن توســط پيــامبر دارد عــن ابــی هریــره قــال رســول«. داللــت بــر شــنيدن ســالم

ر:6هللا هللا علـی روحـي حتـی أرّد علیـه الـّسالمما مـن أحـد یـسلم علـّی اال و در»ّد
تيميه نيـز ابن5»من صّلی علّی عند قبري سمعُته«: فرمايد روايتي ديگر از ابوهريره مي

مي6معتقد است پيامبر 6.شنود سالم از نزديك را

مي.4 اگر آنچه قتاده گفته درست باشـد، پيـامبر: گويد آلوسي در مورد سخن قتاده
ميآن«: گفتخ به عمر مي بايد در پاس  را طور كه تو تصور كني، نيست، بلكه خدا آنهـا

آنـعالوه بر اين عايشه هم شنيدن آنها.»زنده كرده تا سخن مرا بشنوند و بـه تبـع
7. را انكار كرده استـزنده بودن در آن هنگام

و آل او در اوقات پنج.5 بر اين است گانه نماز دليلي تشريع سالم مؤمنين بر پيامبر
.شنود، وگرنه اين سالم لغو بود كه پيامبر اين سالم را مي

ص ابن رجب، ابوالفرج،.١ .١٣٣پیشین،
ج.٢ ص٦شنقیطی، محمد، پیشین، ،٤٢٩.
ص الصارمابن عبدالهادی،.٣ ،١٦٠-١٥٩.
٤.)Fِيب 	َنَ�َ ا�5. V� َ¡َُوَ(َ¢ِ�َ%َ�ُ َ MَْNِ�ً�ِإن. ا". 1ُ	ا F��ََو ِ�ْ�َ�َ 	ا V�£َا	5ُ)َm @َیAِ � ا�. َ Vَأ� ).٥٦، آیه)٣٣(سوره احزاب()َی�
جکنز العمالمتقی هندی، عالءالدین،.٥ ص١، ،٤٩٨.
ج ابن.٦ ص٢٧تیمیه، احمد، پیشین، ،٣٨٤.
ج.٧ ص١١ آلوسی، سید محمود، پیشین، ،٥٥.
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 شبهات مربوط به سماع موتي�
آيه قرآن دالّ بر عدم سماع موتي، بعد از سخن گفتن پيامبر بـا كـشتگان نـازل.1

Dَ(شاپورى در ذيـل آيـه سهل جندي از قول ابوسهل سرى بنالدر المنثور. شده است 
ُ(ـْ*ِ�ِ#یَ@Lُ1ِMُْN اْملَْ	 ـْ	ا َو�. َ��ءِإَذا V*�ا .W VX�ا Lُ1ِMُْN Dَدر جنـگ بـدر6رسول خـدا: گفته)َىتَو

و شدگان بدر كنار كشته  بن: فرمود ايستاد آنچـه را كـه پروردگـارت فالن، آيا اى فالن
داد، حق يافتى؟ آيا تو نبودى كه به پروردگارت كفر ورزيدى؟ تو نبـودى كـه وعده مى 
پروردگارت را تكذيب كردى؟ آيا تو نبودى كه قطع رحم خود كردى؟ اصحاب فرستاده 

مى6يا رسول اللَّه: گفتند مى گـويى؟ شنوند آنچه را كه تو به ايـشان مـى، آيا آنها
در اينجـا بـود كـه. شـنويد شما كه زنده هستيد، بهتر از اينها سخنان مرا نمـى: فرمود

ُ(ـْ*ِ�ِ#یَ@Dَ(: خداى سبحان اين آيه را نازل كرد  ْ	ا َو�. َ��ءِإَذا V*�ا .W VX�ا Lُ1ِMُْN Dََىتَو	اْملَْ Lُ1ِMُْN(،
عالمـه. شـنوند كه مانند مردگان دعوت او را نمـى زدهو خدا در حق كفار اين مثال را

هايى از جعل هست كـه بـر كـسى پوشـيده در اين روايت نشانه: فرمايد طباطبايي مي 
 واالتـر از آن اسـت كـه قبـل از دسـتور6ول خـدا نيست؛ براى اينكه ساحت رس 

آن پروردگارش، از پيش خود چيزى بگويد، آن گاه خداى سبحان آيه و در اى بفرسـتد
و خبـر دهـد از اينكـه مردگـان در شـنيدن  آيه او را تكذيب كند، سپس او ادعـا كنـد

و بفرمايد خير  مردگان، سخنانش كمتر از زندگان نيستند، بعد آيه مورد بحث نازل شود
اى كه راوى نقل كرده، اصالً با آيات قرآن مطـابق عالوه بر اين آيه! شنوند چيزى نمى 

و ذيلش از آيه80نيست؛ زيرا صدر آن از آيه  . سوره فاطر22 سوره نمل گرفته شده
مى.2 و از اين هم كه بگذريم، سياق آيه شهادت دهد كه آيه مزبور مانند آيات قبل

مىبعدش در مكه نازل و روايت 1.گويد در مدينه در جنگ بدر نازل شده شده است

! سخن گفتن پيامبر با مردگان در آن مقطع معجزه بوده است.3
و همراه با تحدي بوده است تـا دليـل نبـوت آنهـا  معجزات پيامبر در مقابل كفار

ن اي به خـرق عـادت بـودن ايـ باشد، نه در مقابل مسلمانان، آن هم بدون هيچ اشاره

ب موسوى همدانى،.١ جترجمه تفسیر المیزاناقر، سید محمد ص١٧، ،٥٣.
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گذشته از اين، اگر شنيدن اموات وقتي براي حاضران در جمع قابل درك باشـد،. رفتار
و گرنه با صرف ادعاي پيامبر كه فرموده آنها مي  اي حـادث شنوند، معجـزه مفيد است،

و طلب استغفار صحابه1عالوه بر اين، سخن گفتن اميرالمؤمنين با اهل قبور. شود نمي
و6 دليل بر اين است كه اين رفتار فقط از پيامبر2از پيامبر بعد از وفاتش،  سر نزده

.براي سلف امري عادي بوده است
مي اينكه مردگان صداي پاي تشييع.4 كه كنندگان را شنوند، مربوط به زماني است

و جواب قبر، روح به جـسد بـر مـي  را براي سؤال و فقـط در آن زمـان صـداها گـردد
. شنود مي

گويـد مـرده هنگـامي كـه روايات متعددي وجود دارد كه مي در مقابل اين سخن،
مي آشنايي بر او سالم مي  مي كند، او را و پاسخ و اين سـالم مخـصوص3.دهد شناسد

.ها بعد باشد هفته اول نيست، بلكه ممكن است سال
شنيدن صدا مختص به مواردي است كه در روايات وارد شده، مثل سالم كردن،.5

.شنود اين موارد چيزي نميو مرده در غير از
هيچ دليلي بر اين ادعا وجود ندارد؛ زيرا بر اساس روايات قدرت اموات بـر شـنيدن

و هيچ مقيدي هم وجود ندارد كه اين قدرت را به مواردي خاص محدود ثابت مي  شود
و با توجه به اينكـه عـالَ  و به قول معروف مورد مخصص نيست و كند مِ بعـد از مـرگ

و بدن جايگاه روح و جـواب قبـر روح را بـر با دنيا و خدا براي سـؤال ها متفاوت است
مي مي 4.تواند روح را برگرداند تا صدا را بشنود گرداند، هنگام سخن گفتن با اموات نيز

مي.6 و زماني كه زنده شد، گمان كرد فقـط يـك روز يـا عزير صد سال مرده بود
خ و اين يعني هيچ .بري از اطراف خود نداشته استنصف روز خواب بوده است

ص نهج البالغه.١ ،٤٩٣.
ج.٢ ص١متقی هندی، عالء الدین، پیشین، ،٥٠٦.
ج عاصم، نمری قرطبی، ابن.٣ ص١پیـشین، ج؛ منـاوی،١٨٥، ص٥پیـشین، ص عبـدالحق،؛ اشـبیلی،٤٨٧، پیـشین،

ج محمد،؛ شوکانی،١١٨ ص٣پیشین، ،٢٤٨.
ص حازمی،.٤ .٣٨٨ شریف، پیشین،
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و زنده كردن او كيفيت زنده كردن مردگـان از آنجا كه خدا قصد داشت با ميراندن
پس. خبر از اطراف خود بماند را نشان دهد، خدا چنين خواست كه او مدت صد سال بي

و چه بسا جسدش همچون طعامش هيچ آسيبي نديد تا صد سال خدا جان او را گرفت
و پس از پوسيده شـدن اسـتخوان بعد. گذشت هـاي االغـش، خـدا بـراي از صد سال

كـه هنـوز سـؤالش در ذهـنش وجـود نماياندن قدرتش دوباره او را زنده كرد؛ درحـالي 
ها را زنـده سپس خدا به او فرمود حاال به االغت نگاه كن تا بداني چگونه مرده. داشت
ز.كنم مي نـده كـردن بعـد از مـدتي پس قياس يك مورد خاص كه خدا كسي را براي
عالوه بر ايـن، مردگـان عـادي در زنـدگي. ميراند با مردگان عادي صحيح نيست مي

و متوجه1.اند برند يا در بهشت متنعم برزخي خود يا در عذاب به سر مي  پس درك دارند
توان با استناد به اين آيه عـدم پس نمي. گونه نبود شوند، اما عزير اين گذشت زمان مي

.را ثابت كردسماع 
مي.7 مي از آنجا كه انسان با گوش و با مردن گوش از كار افتد، پـس مـرده شنود
. تواند صدايي را بشنود نمي

شود انسان زنده هرچند ابزار شنيدن در انسان زنده گوش است، اما آنچه موجب مي
و اگر روح در جسم وجود نداشته باشـد، شـ  نيدن توانايي شنيدن داشته باشد، روح است

و  و از آنجا كه عالم بعد از مرگ با اين عالم تفاوت زيادي دارد هم معنا نخواهد داشت
و بند جسم نيست، ممكن است مستقيماً قادر به درك صـداها باشـد يـا از  روح در قيد

.ابزار ديگري برخوردار باشد

و رابطه آن با توسل�  سماع موتي
د و از مقام بااليي نـزدر عالم برزخ زندهبعد از اينكه ثابت شد ارواح اولياي الهي اند

و توانايي شنيدن صداي زندگان را دارند، منطقي است كه مسلمانان به  خدا برخوردارند
و با الگو قرار دادن اين شخصيت و زيارت قبور آنان روند ها از سيره آنان درس بياموزند

به آنان را واسطه  و و خدا قرار دهند آن اي بين خود بهوسيله از ان و سوي خدا توجه كنند
و  و از خدا بخواهند كه دعايشان را مـستجاب كنـد آنان بخواهند در حقشان دعا كنند

 
بنبخار:برای نمونه.١ .٤٦١ص١كتاب الجنائز،جپیشین، اسماعیل، ی، محمد
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و سخن گفـتن بـا آنـان منـع دليلي وجود ندارد كه مخالفينِ توسل، ما را از صدا زدن
ي دعا توان اثبات كرد مردگان تواناي كنند؛ عالوه بر اينكه با استناد به برخي روايات مي 

و روايـات صـحيح در حق زندگان را دارند؛ همان طور كه جواب سالم نوعي دعاسـت
بر6وجود دارد كه هم پيامبر  و هم عموم مؤمنينِ از دنيا رفته، پاسخ كساني را كه

مي آنها سالم مي 1.دهند كنند،

ج عاصـم، نمری قرطبی، ابـن.١ ص١پیـشین، ج؛ منـاوی،١٨٥، ص٥پیـشین، ص؛ اشـبیلی، عبـدالحق،٤٨٧، پیـشین،
بن١١٨ ج، شوکانی، محمد ص٣علی، پیشین، ،٢٤٨ .
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