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 ی ر ا تباط ا واح با عالم جسمان  هی الف  دگاهیو نقد   یرب س 

*

 چکیده
لـذا بـا مستمسـک یابـد.  ها معتقدند با مرگ، ارتباط انسان با عالم دنیـا پایـان می وهابی

جمله دالیل وهابیـت  اند. از او و روایاو به ناشنوایی امواو حکم کردهدادن برخی آیقرار 
َ   در نفی سما، موتی )ناشنوایی امواو( آیه َذوأ ُم َد أ ُِ ذ سأ

اَل اَل َم  بـه توجـه بی آنـان .اسـت ِإرَّ
از دیگـر دالیـل  .انـد داده مـوتی سـما، عـدم به حکم آیه، راهر این  به استناد با مفهوم،

 مشـهور مـوتی سـما، نظریـه اثبـاو در حـدیث ایـن است. هرچند آنان حدیث قلیب بدر
 سـما، نفـی در تـا اند جسـته بهـره حـدیث ایـن از محور دو در وهابیت حال با این ،است
 متنمن کهاست  عایشه روایت به قلیب حدیث نقل ،نخست محور کنند؛ استفاده موتی

 از کـهاسـت  عمـر بـه کـالم پیـامبر واکـنش دوم، محـور و ؛اسـت ناشنوایی امـواو
را نقـد  وهابیـت ادعـای ،حاضـر نوشـته. شـده بـود متعجـب مردگـان توانمندی شنیدن

 نامفسـر  مشـهور نظـر و سـیاق مخـالف آیـه فهـم در ایشان مدعایگوید  کند و می می
 رـاهر مخـالف ،ذکورمـ محـور دو هر درقلیب بدر  حدیث به استدالل ،همچنین. است

 .است باطل امواو سما، نفی بر مبنی هاآن ادله ،بنابراین. است واردشده روایت
 .یبدر، انک ال تسمع الموت  بیقل ،یسما، موت ها، یسلف ت،یوهاب :ها واژه کلید

  

                                                
 و کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی. البیت لمدرسة اهل پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم *

ghasem.mirzaii@gmail.com 
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 مقدمه
 وهابیـت. اسالمی، اعتقاد به نفی سما، امواو اسـت فرق سایر با وهابیت اختالفاو از

 پایـان دنیا با سانان شود ارتباط موجب می انسان جسم شدن متالشی و مرگ که باور این با
 یـا ارتبـاط دیگـر و شود می میت جسد از منفک مرگ، از پس و به این دلیل که رود 1پذیرد

اند؛ لذا این نگاه به کمک راهر برخی  بودن امواو حکم کردهناشنوابه  ندارد جسد با تعلقی
 است. کردهنی، آنان را به نفی سما، موتی معتقد قرآ نصوص

ی نفی م لـق شـنوایی امسئله نفی سما، موتی، به معنبیان، مهم اینکه، نزد وها نکته
از سـما، میـت گـزار  شـود  ای نمونـهبلکه معتقدند اگر در روایاو معتبـر،  ،امواو نیست

مبنـی  عثیمین پس از ذکر حدیث نبـوی شود که باید آن را پذیرفت. ابن محسوب می استثنا
قبور زمانی کـه سـالم بـه ایشـان  عموم اهل» :گیرد چنین نتیجه می بر سالم به اهل قبور

پس محل نزا، در این است که وهابیت در بیـر  2.«شنوند شود بعید نیست که می گفته می
 ، منکر شنیدن امواو هستند.موارد منصوص که بسیار کم است

آثـار  کم دستیا  3اند سما، موتی را پذیرفته اسالمیبرخالف نظر وهابیت، اکثریت فرق 
دهد. جالب اسـت  دگاه بالب را در میان کتب اهل سنت تشکیل میموافق سما، موتی، دی

 ،تیمیـه مـوتی نـزد ابـن نظر وهابیت حتی مخالف با بزرگان سلفیه بوده تا آنجا که سما،که 
های  قـیم نیـز یکـی از تأثیرگـذارترین شخصـیت ابـنثابت بوده اسـت.  ،ها پدر فکری سلفی

نوشته که نتیجه و ماحصل کتاب  الروحتوجه وهابیت، کتاب مستقلی به نام  حلسلفی و م
دهنده  اینکه بسیاری از آثار اهل سـنت، نشـان او، اذعان یا اثباو سما، موتی است. پس با

 گرفته است. اعتقاد به سما، امواو است نظریه وهابیت مخالف دیدگاه اکثر قرار

بر  یتوهاب که است مبناهایی از موتی سما، نفی که ستا رو آن از موضو، این اهمیت
 شرک و بدعت حد در را ،استغاثه و قبور زیارو جمله از ،نمسلمانا اعمال برخیاساس آن، 

                                                
 .130، ص2ج مجموع الفتاوی،. بن باز، عبدالله، 1
 .1۲0، ص0، جالشرح الممتع علی زاا المستقنع. بن عثیمین، محمد، 2
 .163، صخزائن السنن شرح جامع ترمذیصفدر، محمد سرفراز خان،  .3
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انـد  اهل سنت معتقد به سما، مـوتی بوده یکه بسیاری از علما آنجا حال از .کند لحاظ می
د انگیـزه رسـ بـه نظـر مـی ،شـده  طور مناعف تقویت  و دیدگاه نافیان در دوران وهابیت به

و اسـتغاثه باشـد. زیـرا وقتـی  استشـفاما، موتی نزد وهابیت، در حقیقت نفی تقویت نفی س
بـه شـیء ناشـنوا،  استشفااستغاثه و  زیرا، شود میمعنا  استغاثه بی شودسما، از امواو نفی 

ن بـه انامسـلمکـردن  است تا موجبـاو متهم ای مقدمهشود و این  لغو و عبث محسوب می
ه ناصـر آلبـانی، در مقدمـه خوبی در نوشـت بـه ین مدعاوهابیت فراهم شود. ااز ناحیه شرک 
خواننده محترم حال که دانستی » 1آید: به دست می ،اآلیات فی عدم سماع االمواتکتاب 

گـاه بـا  دیگـر مجـالی بـرای صـدازدن امـواو نمی مردگان نمی رسـد. ... و  شنوند پـس آ
 2«.رسد همچنین دیگر نوبت به استغاثه امواو نمی

َ  راهر آیه   او عقیده عدم سما، موتی بالبا  بهوهابیت در اثب َوأ ُم َد أ ُِ مسأ َك اَل َ ِإرَّ
استناد  3

خـالی وهابیـت، محسـوس اسـت؛ تـا   در باب استناد به روایاو، دسـتی  ،مقابل کنند. در می
مشی راهرگرایی ایشان در تناد است. در  اند که با هایی روی آورده آنجا که ناچار به تحلیل

 .کنیم میو نقد را بیان داو وهابیت مستن دامها

 استناد وهابیت به آیات و نقد آن
ذَك اَل  اواند. آی راهر برخی آیاو، به نفی سما، امواو قائل شدهبه وهابیت با استناد  ِإرَّ

  َ َوأ ُم َد أ ُِ مسأ َ 4  ذوِم بم  ََّذنأ ِِف َدلأ م
ٍ

ُ ُِ ذ سأ ذَت ِ م رأ
َ
َح َُّّ ُ

سـما،  وهابیـت در رد های تـرین اسـتناد از مهم 5
ها کتاب در ترویر وهابیـت  که صاحب ده ،باز عالم و فقیه وهابی بن عبدالعزیز موتی است.

اسـتناد بـه آیـه فـوق  بـا ،امکان شنیدن امـواوباره در  ،نشامقلد پرسشدر پاسخ به  ،است
 :دهد حکم به عدم سما، موتی می

                                                
 .603ص ،1، جأللبانی فی العقیدةموسوعة ا: .کن .1
 .23، صات البیناتیاآللبانی، ناصر، مقدمه کتاب آ .2
 .۲4، آیه (26) سوره نمل .3
 همان. .4
 .22آیه : (10) فاطرسوره  .5
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او سـخن مـا را کنیم  زنیم و با او صحبت می س: آیا زمانی که ما به قبر میت سری می
 شنودت می

گاهی میـت از اخبـار زنـدگان، م لـق  ج: در این مسئله تفصیل وجود دارد. اما اینکه آ
َ  فرمایـد  باشد، صحیح نیست؛ چراکه قرآن می َذوأ ُم َد أ ُِ ذ سأ

ذال اَل َم  ََّذنأ ِِف و  ِإرَّ
ٍ

ُ ُِ ذ سأ ذَت ِ م رأ
َ
َحََّذُُّ 

ذوِم  بم صـی بیایـد و نـت هـم اسـتثنا جهت شـنیدن امـواو منق ـع اسـت، مگـر ن از این  َدلأ م
 1شنوند و نه علم به اخبار زندگان دارند. پس مردگان نه میشود. ...  محسوب می

معتقـد اسـت  ،با شدو مناعفی نسبت به وهابیت ،سلفی یاز علما ،لبانیآ ناصرالدین
در کتاب و سنت دلیلـی مبنـی بـر شـنوایی »کند:  آیه مذکور بر عدم سما، موتی داللت می

جایی  در 2.«کند ود ندارد؛ بلکه رواهر نصوص بر عدم سما، مردگان داللت میمردگان وج
حـق م لـب »گوید:  می یو  3کند. یاد می« بالشک»از عدم سما، موتی با عنوان نیز دیگر 

 4.«نی این است که مردگان م لق شنوایی ندارندآدر فهم راهر نصوص قر 
سخ به اینکـه آیـا امـواو صـدای در پا ،و افتای عربستان علمی تحقیقاو دائمی کمیته

َ  با نفی شنوایی امواو، این مدعا را برگرفته از آیه  ،شنوند ها را می زنده َذوأ ُم َد أ ُِ ذ سأ
م ذَك اَل َ ِإرَّ

5 
َ  به دلیل آیه »داند:  می َذوأ ُم َد أ ُِ مسأ ها را  اصـل ایـن اسـت کـه امـواو صـدای زنـده ِإرَّال اَل َ

 6.«شنوند نمی
 آید: جه به دست میبا این اوصاف چند نتی

بـه سـما، مـوتی  ،جملـه آلبـانی از ،ها باز و برخـی سـلفی جمله بن از ،بزرگان وهابی. 3
َ  راهر آیه   را استناد به آنو دلیل  یستندمعتقد ن َوأ ُم َد أ ُِ مسأ َك اَل َ  دانند. می 7 ِإرَّ

                                                
 .306، ص32، جفتاوی نور علی الدربعبد العزیز، . بن باز، 1

 .2۲0ص، 1، جسلسلة األکاایث الضعیفة والموضوعة. البانی، ناصرالدین، 2
 .23، تحقیق البانی، صاالیات البینات فی عدم سماع االموات. آلوسی، نعمان، 3
 .21. همان، ص4

 .۲4(، آیه 26) نملسوره  .5
 .۲2، ص3، جاللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء .6
 .۲4آیه  ،(26) نملسوره  .7
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داد قلمــ اســتثنا و مــوارد خــاص را اند آنــان اصــل در امــواو را عــدم ســما، دانســته. 2
 کنند. می

و نحوه استدالل ایشان در عدم سما، موتی عمال   کنند میراهر آیه تمسک   آنان به. 1
َ  صورو است که مراد از  بدین َوأ ُم ی امیت است و معن   أ ُِ مسأ  ست.اشنوایی  فقدان اَل َ

 «نـداری شـنواندن تـوان را مردگان تو !پیامبر ای»پس آنان با برداشتی که از راهر آیه 
گـویی،  اند. حال الزم است در مرحلـه پاسـخ ، به نظریه ناشنوایی امواو حکم کردهاند داشته

ها همـان اسـت  اهل سنت و حتی سلفی یکه آیا تفسیر و فهم علمازیم پرداببه این مسئله 
 گویند، یا اعتقاد وهابیت مخالف نظر مشهور است. که وهابیت از آن سخن می

 پاسخ:
 مـوتی، سما، عدم درکمَ  که کنند می القا مخاطب به مذکور آیه هب استناد با مدام آنان

 و آیـه سـیاق بـه ناآشنا خواننده که است این شود می حاصل که ای نتیجه. است مذکور آیه
 حـال کـه فهـم .بینـد می موجـه را سـما، نفـی در وهابیـت دیـدگاه ن،مفسـرا نظـر از بافل

 بررسـی دیـدگاه علمـا اسـت نوبـت بـه دهخـور   گـره موتی سما، نفی با مذکور آیه از وهابیت
را بـه معنـای « مـوتی»برخالف آنچه وهابیـت از آیـه برداشـت کـرده و م ـابق آن  رسد. می

ن بسـیاری امفسـر  1،کننـد تفسـیر میهدایت یا پذیر  حق را به معنای « سما،»مردگان و 
جریـر  ابن تـا جـایی کـه اند دانسـتهو سما، را هدایت یـا پـذیر  حـق  ،مراد از موتی را کفار

ترین تفاسـیر و اسـانید   کـه تفسـیر  صـحیح، تیمیه طبری، شخصیت مورد اعتماد ابن
کفار است و مراد از  ،مراد آیه از مردگانگوید  می 2،تیمیه بوده در نظر ابن بدعت فاقد و ثابت

بـر دل کفـار  ،بلبه کفر دلیلچراکه خدا به  ؛( است3)یا هدایت ، پذیر  و تفهیم حقسما،
پس معنای  4توانند به سمت حق نائل شوند. نمی دلیلو به همین  ؛فهم زده است مهر عدم

                                                
 .323، ص32، جنور علی الدرب یفتاو عبد العزیز، باز،  . بن1

 .03، ص3، جمقدمة فی أصوس التفسیر احمد، تیمیه،  ن. اب2
 .134، ص30، جالمیزانمحمدحسین، . طباطبایی، 3
د بن جریر، 4  .230، ص33، ججامع البیان فی تأویل القر ن. طبری، محم 



 

 

62 

سال 
پنجم

 ،
پاییز 
 

1394
، شماره 

19
 

تو قادر نیستی کسی را که خدا او را برای پذیر   !ای پیامبر»صحیح آیه این عبارو است: 
 .«کنیر ساخته است شنوا حق کَ 

بودن آیــه ی بــه مجــاز مــالک قــرار داده و مجــال را آیــه رــاهر وهابیــت ،دیگــر از طــرف
ن بسیاری، امفسر  ،کرده است. در مقابل موتی سما، عدم به حکم آن بر مبتنی و هدد نمی

و  ؛انـد و موتی را به معنای کافر و سما، را به هـدایت تعبیـر کرده اند تشبیه را در آیه پذیرفته
جملـه  از ؛انـد معمـوال  معتقـد بـه سـما، مـوتی هسـتند کسانی که تشـبیه در آیـه را پذیرفته

 5،سـمعانی 4،عبـاس ابن 3،کثیـر ابن 2،قرطبـی 1،رازی : فخـرانـد از اروعبن مـذکور امفسر 
 13،خـازن 12،تیمیـه ابن 11،سـیوطی 10،واحـدی 9،نسـفی 8،جـوزی ابن 7،زمخشـری 6،بغوی

 18،ن نیـز هـرری شـافعیاو از معاصر  17،یحیی بن سالم 16،بقاعی 15،زمنین ابن 14،قشیری
                                                

 .063، ص22، جمفاتیح الغیبمحمد بن عمر، . فخر الدین رازی، 1

د، 2  .212ص، 31، جالجامع ألککام القر ن. قرطبی، محم 

 .234، ص7ج، کثیر تفسیر ابن. ابن کثیر، 3
 .123ص، عباس  تنویر المقباس من تفسیر ابنفیروزآبادی، مجدالدین،  .4

 .332، ص2، جتفسیر القر ن. سمعانی، منصور، 5
 .031، ص1، جمعالم التنزیل فی تفسیر القر نحسین بن احمد، . بغوی، 6
 .1۲1، ص1، جوامض التنزیلالکشاف عن کقائق غزمخشری، محمود،  :. نک.7

 .173، ص1، جزاا المسیر فی علم التفسیرالجوزی، أبوالفرج،  . ابن8

 .723، ص2ج، تفسیر النسفی. نسفی، ابوالبرکاو، 9

 .۲43، صالوجیزواحدی، علی،  .10

 .167، ص7، جالدر المنثور فی التفسیر بالمأثور. سیوطی، عبد الرحمن، 11
 .32ص ،3ج ،لی مجموع الفتاویالمستدرک عحمد، ا، هتیمی ابن .12

 .102، ص1ج، تفسیر الخازن. خازن، علی، 13
 .04، ص1ج (،تفسیر القشیری)لطائف اإلشارات قشیری، عبدالکریم بن هوازن،  .14

 .133، ص1، جأبی زمنین  تفسیر القر ن العزیز البن ،زمنین المالکی، أبو عبد الله محمد . ابن15

 .232، ص32ج ،تناسب اآلیات والسورنظم الدرر فی . بقاعی، إبراهیم، 16

 .072، ص2ج ،تفسیر یحیی بن سالمیحیی بن سالم بن أبی ثعلبة،  .17
 .04، ص23ج، تفسیر کدائق الروح والریحانهرری شافعی، محمد امین،  .18
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نخبگــان  6،علمــاء مصــر ةلجنــ 5،طن ــاوی 4،آل بــازی 3،یاســین ابن 2،جزائــری 1،زحیلــی
 7.تفسیر سعودی استادان

ذوِم اینکه سلفی است باا وردن  ویاا     هم با شنقیطی بم  ََّذنأ ِِف َدلأ م
ٍ

ُ ُِ ذ سأ ذَت ِ م رأ
َ
َحََّذُّ ُ

ر  8

 ريَن ِ ذدأ َد َّم ذوأ ََ ِإاَد َحلَّ عُّ ُم َدلص  َّ َدلذد  ُِ مسأ َوأ  َحال َ ُم َد أ ُِ مسأ ِإرَّال ال َ
ماتیی دا ند ایاآ ویاا  میاا        9

نظار مهاهتد    فهم رهابیات ییار ا    ،بنابرایآ 10ر قائل به سماع امتا  است.نانسته 

 ها نیز جایگاهی ندادن. است که حتی نزن برخی سلفی
بـا فـرض اینکـه تفسـیر  است معتقد موتی سما، عدم به اعتقاد با لبانیآناصر  اشکال:

ُم َدمشهور را بپذیریم و مراد از موتی و سما، در آیه  ُِ مسأ َك اَل َ َ  ِإرَّ َوأ  أ
و  «کافر»را به ترتیب  11

حـال دوبـاره   ایـن بـا ،بودن معنای آیـه باشـیم ، یعنی معتقد به مجازیتعبیر کنیم «هدایت»
 قاعـده  بـه مـوتی سـما، عـدم نظریـه اثبـاو بـرای او 12.رسد عدم سما، موتی به اثباو می

اثبـاو ادعـایش لبـانی بـرای دلیلی کـه آ .است آورده روی شبه وجه در «به مشبه» بودنااقو 
جهـت کـه   آن ن دل مشرکان را به مردگان تشـبیه کـرده، یعنـی ازاست که قرآآورد این  می

 بـرایپس وجه شبه در آن عـدم سـمع اسـت. او  .مردگان ناشنوا هستند کفار هم ناشنوایند
زید است و « مشبه» گوید میتقریب به ذهن، تشبیه زید کاالسد را به تصویر کشیده است و 

                                                
 .26، ص24ج ،التفسیر المنیر للزکیلیهمچنین ؛ 3۲33، ص2ج ،التفسیر الوسیط للزکیلیالزحیلی، وهبة بن مص فی،  .1

 .21، ص2ج ،أیسر التفاسیر للجزائریجزائری، جابر بن موسی،  .2

 .10، ص2ج ،الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثورحکمت بن بشیر بن یاسین،  .3

 .123، ص2، جبیان المعانیآل بازی، عبد القادر بن مال  حویش،  .4

 .106، ص34، جالتفسیر الوسیط لطنطاویطن اوی، محمد،  .5

 .062ص، المنتخب فی تفسیر القر ن الکریمعلماء األزهر، لجنة من  .6

 .1۲2، ص3ج ،التفسیر المیسرنخبة من أساتذ  التفسیر،  .7

 .22آیه : (10) فاطرسوره . 8

 .۲4آیه  :(26) نملسوره . 9
 .32۲، ص7، جالبیان فی إیضاح القر ن بالقر ن أضواءمحمد االمین، . شنقی ی، 10

 .۲4آیه  ،(26) نملسوره  11.
 .22-3لبانی، صآناصر  :تحقیق ،تحقیق االیات البینات فی عدم سماع االمواتنعمان،  ،آلوسی :نک. .12
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اسد است. وجه شبه در اینجا شجاعت است. پس اسد که به معنای شیر درنـده « به مشبه»
ن آد. حـال وقتـی قـر شـوواقع « به مشبه»است باید اعلی مراتب شجاعت را داشته باشد که 

نظر است و  کند معنایش این است که بارزترین صفت میت مد کفار را به مردگان تشبیه می
عـدم  ،وجـه شـبه ،اند. بنـابراین به آنها تشـبیه شـدهنشنیدن( است که کفار ) آن عدم سمع

 1سمع است.

 پاسخ:
در ادامـه شده اسـت. داده متنوعی  های پاسخدر پاسخ به این شبهه و شبهاو وهابیت 

 .آوریم را میشبهه آلبانی  پاسخها و در پایان  گزارشی از پاسخ
کننـد کـه  ا بیان میوهابیت از آیه، شواهدی ر  انهبرخی در پاسخ با رد برداشت راهرگرای

اگـر مـراد از  کـه کننـد چنـین اسـتدالل می هادهد منظور از موتی، کفار است. آن نشان می
َ  موتی در آیه  َذوأ ُم َد أ ُِ ذ سأ

م َك اَل َ ِإرَّ
آن آمده، مناسب معنا  از  میت بود باید مقابله آیه که پس 2

ه آیاو ما ایمـان بیـاورد شنوند مگر کسی که ب نمی»خوانیم:  میعبارو بعدی باشد. ولی در 
معنـای کفـر  شود که این مناسبت بـا با این عبارو روشن می 3.«که مسلمان است  حالی در

تقویت این م لـب  گاهی هم برای 4.برای موتی سازگار است نه معنای مفارقت رود از بدن
 ای کـافر قصـد کـرده اسـت.را مکرر به معن« موتی»ن واژه آآورند که قر  مؤیداو دیگری می

وَن  آیه َجعم َّ ِإَليِه يرأ
م

م ُث هم م َدّللَّ َعثم َوأ  بیأ وَن َحَد أ عم َُ َتجيبم َدلَِّيَن یسأ ُّ یسأ ِإَّنَّ
جمله این شواهد است. در این  از 5

َوأ کافران هستند. دلیل این مسئله عبارو « موتی»آیه منظور از کلمه  هم م بیأ  َد أ است که  َعثم
َُ  بعد از  َتجيبم َدلَِّيَن یسأ وَن یسأ « ...ب یسـتجی» جملـه به تعبیر دیگـر، سـنخیت 6آمده است. عم

                                                
 .23همان، ص .1
 .۲4آیه  ،(26) نملسوره . 2
 .۲3آیه  ،(26) نملسوره . 3

 .320، ص7، جأضواء البیان فی إیضاح القر ن بالقر نمین، االمحمد  ،. شنقی ی4
 .17 (، آیه7) انعامسوره . 5
 .320، ص7، جأضواء البیان فی إیضاح القر ن بالقر نمین، االمحمد  ،. شنقی ی6
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ز مقابـل ایـن سـنخ خ ـاب بایـد نی...«  الموتی»یعنی  ،لذا جمله پیرو .است مؤمنانه خ اب
آیه قبل نیز تأییدی بر این ادعا است که موتی بـه این، وجود   شود. با گیرد، که کفار میقرار 
يذال ... آنجا که فرمود: ،ی کافران استامعن َِ َ َع  کفـار اعراض از سخن اینجا .1َح ِإنأ اکَن کُبم

 متـرادف «المـوتی» بعـدی آیه در لذا .دهد دلداری را پیامبر خواهد می خدا نوعی  به و است
، از جملـه: آیاو متعـدد دیگـری، مؤیـد ایـن م لـب هسـتند .گیرد قرار می «کافران» کلمه
 .22: فاطر ؛322 :انعام ؛64:یس

َ  اند در آیه  گفته برخی دیگر َوأ ُم َد أ ُِ مسأ َك اَل َ کفاری است که اصرار به  «موتی»مراد از  ِإرَّ
که امواو در قبور هرگز به   آنچنان ،کنند اینها با تذکر و موعظه انتفا، پیدا نمی .باطل دارند

و تـو »بعـدی آیـه اسـت:  عبـارونشـانه دیگـر ایـن ادعـا  2شوند. تذکر و موعظه منتفع نمی
همـان  «کـران»پس مراد از  «.اند که پشت به تو کرده  حالی کنی در توانی کران را صدا نمی

کنـد. پـس  میت موقع صدازدن پشـت نمی ،واقع میت باشد  درکه اگر   حالی در ،کفار است
 3نه اجساد.است کفار  «صم»و  «موتی»منظور از 

گوینـد  میاند و  ر کردهدادن به پیامبر را حکمت این آیه ذکبرخی دیگر نیز موضو، تسال
َ  آیه  َذوأ ُم َد أ ُِ مسأ َك اَل َ  نیـاوردن پیـامبر از ایمان زیـرادادن خدا به پیـامبر اسـت. برای تسال ِإرَّ

انعام: دهد به این شرد است:  کافران محزون بود. آیاتی که این حزن پیامبر را نمایش می
آیه  ،با این وصف .1راء: ؛ شع7؛ کهف: ۲ ؛ فاطر:7۲؛ مائده: 326؛ نحل: 36؛ حجر: 11
  َ َوأ ُم َد أ ُِ مسأ َك اَل َ کفـار، ایشـان را بـه میـت  نشدن جمله آیاتی است که به دلیل هدایت از ِإرَّ

 سمع برای مردگان نیست. بیرممکن بودنلذا درصدد بیان  4تشبیه کرده است.
 بـرای شـنیدن نفـی درصـدد آیـه انـد گفتهو  انـد برخی دیگر به تبیین وجه شـبه پرداخته

و قـدرو شـنیدن  نـدن زنـده بودامشـرک زیـرا نیسـت؛ سـما، عدم شبه وجه و نبوده مردگان

                                                
 .10(، آیه 7) انعامسوره  .1
 .7، ص3، جاإلغاثة بأالة االستغاثة. سقاف، حسن، 2

 .7، ص3. همان، ج3

 .327، ص7، جأضواء البیانمین، االمحمد  ،. شنقی ی4
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 همچنـان یعنـی .ستا او دعوو و اسالم مکرم نبی کالمنپذیرفتن  شبه وجه بلکه ؛داشتند
به این دلیل که بعد از مرگ سودی به حال او  نپذیرد، را پیامبر دعوو میت ندارد امکان که

 ایشـان از هـدایت عنصرزیرا  پذیرند. نمی را پیامبر دعوو نیز مشرک و فرکا همچنان ،ندارد
کفـار( را ) توانی مردگـان تو نمی !ای پیامبر»است. پس مراد از آیه این است که  شده سلب

شنوا کنی، شنوا ساختنی که نفعی به حال ایشان داشته باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه دعـوو را 
 1.«بپذیرند

آنـان اسـت.  وجـودی حقیقـت فار به امواو در اینجا بـه معنـایبرخی معتقدند تشبیه ک
شان را  ها تشبیه کرده این است که کافران ف رو توحیدی مرده ن کفار را بهآدلیل اینکه قر 

ــر در ــد کرده مــدفون بنــب و شــهوو و طبیعــت خــاک زی ــذا وقتــی انســان، .ان ــاو ل  حی
 بـه .اسـت مند بهره طبیعی و یحیوان حیاو از اگرچه میرد؛ می دهد، دست از را ا  انسانی
َك فرماید:  می خود گرامی پیامبر به کافر، قلبان سیاه درباره سبحان خدای دلیل، همین ِإرَّ

  َ َوأ ُم َد أ ُِ مسأ  دانسـته، الل و کـور کر، را «کافران» کریم، قرآن اینکه سر   ،به تعبیر دیگر .2اَل َ
 وجـود کـه معنـا بـدین ؛اسـت دهکـر  نبیـا را آنان مثالی وجود حقیقت و باطن که است این

 الل و کور کر، صورو  به شود، می آشکار و راهر چیز  همه حقایق که یایج در ها آن مثالی
نذتم َ ِصذَ َد: گویند می که است هنگام این در و شوند می راهر ذی َحَقذدأ کم َُ عأ

َ
َتِي ُ َ َةَشذرأ ِْ  ؛ َمبم 

 3.«بودم بینا من که  حالی در کردیت محشور نابینا مرا چرا! پروردگارا»
 پایـه بر نه ،است شده  م رد انسان حقیقی حیاو لحاظ به مرگ و ن زندگیپس در قرآ

 و سـبحان خـدای بـه ایمـان واقعـی، مردگـان و زندگان میان مرز و ؛طبیعی و مادی حیاو
اللـه  تآی اسـت. انسـانی حیـاو همـان توحیـدی بیـنش ،بنـابراین .ستو اا در مقابل تسلیم

 گوید: نی چنین میقرآ های ملی درباره تمثیلآجوادی 

                                                
 .306ص ،(راهنمای کقیقت) الیل الحقیقة. سبحانی، جعفر، 1
 22ص ،والیت فقیه، عبدالله، آملی جوادی .2
 .113، ص2، جتفسیر تسنیم: جوادی آملی، عبدالله، .کن. 3
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 کـریم قـرآن در چهارپایـان بـه کافران تشبیه و او است ناطقه نفس به انسان انسانیت
   َض

َ
 ُ أ َعُِّم َ  أ ُهم رأ

َ
َلِاَك اَکأل حأ

م
ُ 1.نیست آنان تحقیر و توهین برای و َمجاز نیز 

 و کـر گنـگ، واقعـا   منافقـان و ستا ها آن مثالی وجود و حقیقت به نارر ها تمثیل این
 نـه) اسـت حقـایق بـروز و رهـور ررف که ،قیامت در که است آن این دیدگاه شاهد .کورند
َ : گوینـد می و کنـد می رهـور اینـان کـری و گنگـی و کـوری ،(آنهـا حـدو  ررف ِْ َمبم 

نتم َ ِصَ َد ی َحَقدأ کم َُ عأ
َ
َتِيُ   چشـم کـوری نـه ت،اس دل چشم کوری کوری، این از مراد و  َةَشرأ

ِكذذ  ِِف : کــور اســت حقیقتــا   اینــان دل چشــم و َسـْر، ذوبم َدلَّ ِم ذذی َدلأ م َُ َصذُّمم َحَلِمذن َتعأ  أ
َ ذذی َدألأ َُ اَل َتعأ

حِم  ذدم  محشـور افتـاده رو به گنگی، و کری کوری، بر افزون قیامْت  در گمراهان، این و َدلص 
َو َد: ایستاده برپا نه شوند، می م َفهم ِد َدّلله أ َحََّن َُّيأ ُهم ذرم حِرذِه َحَمَأشم لَِيذَُّ َِّذن وم حأ

َ
 ُ ذ أ ذَد هَلم ذن َدجِ َِ ذ أ َف ِِ

أ ْم َكذِد َحََّذن  مهأ  أ
م  َّّ أ َجَهذ َحَدُهم

أ
ک ََّّ ُّ ًُّ َم ُّ َح َُ َيُّ َح ممأ ُأ وِهِه أ عم جم ِ َيََُِّّو لََعَ حم َم َدلأ  منافقـان کـوری کـه نیسـت چنین پس. ََيأ

ـل و واقعیـت بیـان بلکـه باشد، تشبیه حد   در  بـاطن بـا قیامـت در و سـتا اهـآن درونـی تمث 
 کیفرهـا ،دنیـا محکمـه مانند ،قیامت دادگاه در. اند مواجه پیوندد، می رهور به که خویش،
 2.بود خواهد مشهود روز آن در آدمی باطن و اعمال بلکه نیست، اعتباری
. اسـت پوشـیده ها انسـان برخـی دیـد از کـه اسـت حقیقتی تبیین برای تشبیه این پس

 بـه شـکم مسیر در را خود اراده و علم و است شهوو و شکم اساس بر او مشی که انسانی
ذَق : رود مـی راه شـکم بر که است حیوانی مانند سیرو و هیئت از نظر گیرد می کار َِ ََ م  َحَدّللَّ

ِنِه  ن ََيأِش  لََعَ َ طأ م ََّّ هَنأ ُِ َُّ َف ٍو َِّن ََّّ  صـورو  هب انسان حشر بنابراین،(. 20 آیه نور، سوره)  کم َّ َوَد َّ
 3.شاعرانه و مجازی سخن نه است، واقعی امری عقلی، و قرآنی مبانی اساس بر حیوان
 تـوان می ،ترین پاسـخ بـه شـبهه اسـت. بنـابراین د جـواب پایـانی صـحیحرس به نظر می

آنچه در تشبیه کـافران بـه مردگـان در نظـر بـوده، فقـدان حیـاو که  گرفت نتیجه گونه این
نتیجه بگیرد حال که کسی  تا ،نه حیاو حیوانی و مادی ،ستا ،یعنی ایمان ،حقیقی انسان

گونه توجیـه کنـد  و این ؛کفار را به امواو تشبیه کرده است پس امواو شنوایی ندارند ن،قرآ
موجـب شـده اسـت ایـن  ،که همان عـدم سـمع اسـت ،به در این تشبیه بودن مشبهاکه اقو 

 نتیجه حاصل شود.
                                                

 .041، ص3. همان، ج1
 .112و  113ص ،2همان، ج ؛320، آیه (24) سوره طه .2
 .041، ص3، جالتسنیمعبدالله، ، آملی . جوادی3
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 آن استناد وهابیت به روایات و نقد

 بدر به روایت عایشه الف. حدیث قلیب 
ست. ابتـدا الزم اسـت اشه دم سما، موتی استناد به روایت عایعبه ن یکی از ادله قائال
طلحـه شـاهد  از زبـان ابـیبپردازیم که  ،شده که در صحیحین وارد ،به اصل روایت مذکور

دند کشتگان بدر را ر کوقتی پیامبر امر  ،این حادثه بدین شرد است: پس از پایان جنگ بدر
تک نام آنها  و تک ندبه کشتگان کفار که در چاه بودند رو کرد ،بعد از سه روز ،به چاه افکنند

و فرمودند: آیا آنچه خدایان شما به شما وعده دادنـد حـق یافتیـدت مـن کـه وعـده  ندرا برد
را آیا مردگـانی  !الله پرسد: یا رسول عمر بن خ اب می ،پروردگارم را حق یافتم. در این حین

قسم به کسی که مرا  :دادندپاسخ پیامبر  ،دهیت در این حال که رود ندارند خ اب قرار می
 1گویم نیستید. شما شنواتر از ایشان در آنچه به ایشان می !حق مبعو  کرد  به

ی موجـود اسـت کـه یکـی بخـار  صیحیححال دو برداشت متفاوو نیز از این روایـت در 
در دو روایت این اسـت موجود  . اختالفاستشه دیگری مربوط به عایعمر و  مربوط به ابن

شـه روایـت عایطور م لق است، و مسـتفاد از   عمر سما، امواو به که مستفاد از روایت ابن
 ست.ابدر   خ اب رسول خدا به اهل قلیب ،سما، امواو مقید به زمان

وهابیت این روایـت  ،دشو عمر محسوب می شه، ردی بر روایت ابنعایکه روایت  آنجا از
 شه بدین شرد است:مشرود روایت عای اند. را دلیلی بر عدم سما، موتی ذکر کرده

انـد:  کرد کـه فرموده عمر بیان شد که او از رسول خدا نقل می شه حدیثی از ابننزد عای
عمـر  رد حـدیث ابن شـه بـاعایگـردد.  همانا میت به گریه و ندبه اهلـش در دنیـا معـذب می

همانـا میـت در قبـر بـه »یث را بدین شرد توصیف کردند که پیـامبر فرمودنـد: حقیقت حد
شه ادامـه س عایسپ .«کنند اهلش بر او گریه می گردد و االن معذب میخ اها و گناهانش 

عمر شبیه اشتباهی است که در خصوص نقل سخن رسول خدا  دهد که این اشتباه ابن می
او از رسـول خـدا خ ـاب بـه اهـل قلیـب نقـل  ی کـهنجایآ ،بدر مرتکب شد  نسبت به قلیب

گونـه  که رسول خـدا این  حالی در ،«گویم شنوند آنچه را که می همانا مردگان می»کند:  می

                                                
 .67، ص0ج، صحیح بخاری محمد ابن اسماعیل، بخاری، .1
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سـپس ایـن دو آیـه را  .«دارنـد  گویم علم آنچه به آنها میبه همانا مردگان اآلن »فرمودند: 
 1«.توانی شنوا سازی همانا تو مردگان را نمی» :کنند قرائت می

که متنمن نفـی سـما، مـوتی  ،عمر را شه بر ابناصالحیه روایت عای وهابیت ،بنابراین
انـد. حـال بـه پاسـخ ایـن اشـکال  شاهد دیگری بـر عـدم سـما، مـوتی م ـرد کرده ،ستا

 پردازیم. می

 ها: پاسخ
 کـرده و پـذیر   شـه اشـارهبه مخالفت جمهور با روایـت عای الباری فتح در حجر ابن .3
شه معتقد اکثر علما به روایت عای»گوید:  او می .کند می منتسب جمهور به را عمر ابن روایت
به این دلیل که سایر روایاو این باب بالبا  با منمون  ،عمر را پذیرفتند و حدیث ابن اند نبوده

عمر  شه و ابنکثیر با نقل روایاو متعارض عای بنا ،همچنین 2«.عمر موافقت دارد روایت ابن
صحت روایت عبدالله بن عمر نزد علمـا را  ،بیان شواهدی با ،بدر  یث قلیبدر خصوص حد

 3.کند میتأیید 
شه مبنـی یدهد روایت صحابی با تأویل دیگران )مانند تأویل عا نشان می علمااقوال  .2

اهـل سـنت، در تأییـد ایـن م لـب  علمـایشـود. برخـی  بر عدم سـما، مـوتی( باطـل نمی
 کنیم. شاره میاند که بدان ا  سخنانی گفته

مـانی کـه لـذا تـا ز 4شه( اسـت.یعا) پیامبر( مقدم بر تأویل صحابه) تیمیه: این نت ابن
 ویالو ناصحیح است.نصی موجود است توجه به تأ

از وجـود دارد بـا تأویـل آیـاو  شنقی ی: تا زمانی که نت صحیحی از پیامبر اکـرم
لذا انـس بـن  6شود. ل باطل نمیروایت عدل با تأوی 5شود. صحابه، آن روایاو رد نمیسوی 

                                                
 .66، ص0، جهمان. 1
 .212، ص1، جفتح الباری، احمدحجر،  . ابن2
 .233، ص7، جالقر ن العظیم تفسیراسماعیل، کثیر،  . ابن3
 .23۲، ص2، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  . ابن4
 .323، ص7، جأضواء البیانمین، اال. شنقی ی محمد 5

 .312، ص7. همان، ج6
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ر بـدر حنـور هرچنـد د ،بدر را بـه یـک منـمون نقـل کـرده  که هر دو روایت قلیب ،مالک
 1داشته است. که در حادثه قلیب حنور طلحه نقل کرده ولی روایت را از ابی هنداشت

 دلیل تواند نمی اصحاب دیگر اقوال و قرآن نت مقابل در صحابی یک سرهندی: قول
 2اشد.ب حجت و

َ  شـه بـه عمـوم قرانـی عای احتجاج .1 َذوأ ُم َد أ ُِ ذ سأ
م ذَك اَل َ منافـاتی نـدارد کـه بـا روایـت  ِإرَّ

 ای قاعـده  کنـد و ایـن روایت قلیـب سـما، مـوتی را اثبـاو می 3بدر تخصیت بخورد.  قلیب
د. پـس حـدیث شـو اصولی است که موقع ورود خاص بعد از عام، خـاص حجـت واقـع مـی

 4گردد. ترتیب سما، موتی ثابت می و بدین شود جت واقع میسما، اهل قلیب ح
در  چراکه ؛بعدها از این نظر برگشته است ،شه صحیح باشدیاگر هم این سخن از عا .2

 شده است که:  شه نقلمنابع اهل سنت از عای
 شدم که پیامبر و پدرم در آن دفن بودند پوشش از سـر بـر ام می زمانی که وارد خانه هر

ولی زمانی کـه عمـر در همـین مکـان  .چراکه صاحبان قبر پدر و شوهرم بودند؛ داشتم می
خـود را کامـل  ءشـدم مگـر اینکـه بـه دلیـل حیـا به خـدا قسـم داخـل خانـه نمی ،دفن شد

 5پوشاندم. می
 لذا اگر عایشه معتقد به فهم و درک امواو نبود لزومی نداشت خود را بپوشاند.

 است: کرده  شه از ادعای خود اشارهیحجر به رجو، عا ضمن اینکه ابن .0
شه بعدها به دلیل اینکه روایاو متعددی از اصحاب برای او ثابت شد از قـول خـود یعا

 6بدین سبب که خود  شاهد قصه قلیب نبوده است. .مبنی بر عدم سما، موتی برگشت
ُ ُم »عبارو عائشه  .7  خاری است.ب صحیحطلحه در  نقل ابی مخالف «َلیْعَلُموَن  اآلَن  ِ نَّ

                                                
 .31، ص7. همان، ج1

 .13، صةفی تراید الوهابی ةاالصوس االربعمد حسن، سرهندی، مح .2

 .722، ص2، جفتح الربانیبن علی،  . شوکانی، محمد3

 .372، 2همان، ج .4

 .223، ص22، جمسند ،أحمد بن حنبل .5
 .142، ص6ج ،فتح الباریاکمد، حجر،  ابن .6
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 مستند به فهم عمر« بدر قلیب »ب. حدیث 
بـدر در نفـی سـما، مـوتی سـخن   برخی از سلفیه بـا رویکـرد دیگـری بـه حـدیث قلیـب

آنجـایی کـه  ،انـد پیامبر را مالک احتجاج خود قرار داده کالم به عمرواکنش ا هاند. آن گفته
ایـن نظریـه بـه ن قـائال .دبو شده متعجب مردگان در کالم پیامبر شنیدن توانمندی از عمر

ــوتی  ــتنکار ســما، م ــد اس ــوی معتقدن ــردنعمــر و رداز س ــاد او  نک ــهاعتق ــامبر، از ناحی  پی
پیامبر به آنچه اعتقـاد عمـر : »دهد بدر نشان می  بودن شنوایی مردگان را در قلیب استثنایی

 1.«مبنی بر عدم سما، امواو بود اقرار کرد
بـه  اینـک .اسـت آلبانی ناصر کرده مدلل را نظریه این که سلفی های شخصیت از یکی

و پایـه اصـلی اسـتدالل،  2تحلیلی که محور آن فهم صحابه ؛پردازیم میوی تحلیل ادعای 
کوشـند اثبـاو کننـد کـه  ست. ایـن گـروه از سـلفیه میاعمر از ناحیه استنکار سما، موتی 

و فهم ایشان  ندکرد گرفته بودند عمل می فرا هایی که از پیامبر صحابه با توجه به آموزه
 حجت است.

 ها: پاسخ
شده است. این در حالی اسـت کـه فهـم   اول: استدالل آلبانی مبتنی بر فهم عمر واقع

از  نکردن ن دربـاره سـرپیچیآقابـل اسـتناد نیسـت. قـر  هالل   عمر در مقابل کـالم رسـول
 وقتـی هکـ نیست سزاوار را مؤمن زن و مؤمن مرد هی »فرماید:  می پیامبر هایدستور 

 و بدانند، اختیار صاحب را خود خود، امور در هم باز فرمودند، صادر را امری رسولش و خدا
 ،همچنـین 3.«است شده گمراه آشکار ضاللتی به کند، نافرمانی را رسولش و خدا کس هر

! ایـد آورده ایمـان که کسانی ای»فرماید:  چنین می درباره تبعیت از رسول مکرم اسالم
 اگر بگو» فرماید: یا اینکه می 4؛«مسازید باطل را خود اعمال و کنید اطاعت را رسول و خدا

                                                
 .12و  14ص، تحقیق اآلیات البیناتالبانی، ناصر الدین،  .1
 .12صهمان،  .2
 .17 (، آیه11) أحزابسوره  .3
 .11(، آیه 26) محمدسوره  .4
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لذا اگر کسی فهم عمر  1 .«کنید پیروی مرا باید( بدارید هم باید که) دارید می دوست را خدا
علم کند و مبنای ادعایش را این فهم قرار دهد ایـن اجتهـاد در  را در مقابل رسول خدا
 ده است.کر نهی آن را وضود  ن بهآمقابل نت است و قر 

هـا از پیـامبر  دوم: حجیت فهمی که مـدعیان سـلفیه معتقدنـد صـحابه در طـول سـال
در سـال )که واقعه جنگ بـدر مربوط به زمانی است کنند  اند و بدان استناد می هکردکسب 

شده گستره وسیعی از مفاهیم اسالمی آشنا تازگی با  بهداده و صحابه رسول خدا   روی (دوم
، آبـاز راه برای صـحابهو سال دوم  آموختند؛ ها این سالاز  بسیاری از معارف را بعد ودند وب

توانسـت ریشـه در باورهـای دوره جاهلیـت داشـته  و استعجاب ایشان می بودکسب معارف 
و انتقــال رود را ممتنــع  بودی انســان بعــد از مــرگ معتقــد بــودی کــه بــه نــاهــایباور  ؛باشــد

 دانست. می
اینجـا بـه امـا  ،کننـد سلفیه در فهم نصوص به رو  راهرگرایی عمـل می رچهگسوم: 

کــه   حــالی انــد. در و بــه رو  اســتداللی و تحلیلــی روی آورده انــد ایــن مــنهر پشــت کرده
ُقوُا »؛ آنجا که فرمود: اند نکردهخ اب پیامبر توجه  راهر بهوجه  هی  به

َ
ْسَمَع ِلَما خ

َ
ْنُتْم ِبأ

َ
َما خ

. یعنی بدون توجه به تحلیل و تأویل، راهر «مردگان( نیستید) ا شنواتر از آنانشم» ؛«ِمْنُ ْم 
که  ،حدیث پیامبر درصدد بیان سما، بر امواو است. این بفلت از برداشت راهری حدیث

و تحلیـل  کـه تأویـل ،اسـت از راهرگرایـان سـلفی متبادر از رـاهر کـالم پیـامبر اکـرم
 .نیستفتنی پذیرند، پذیر  نمیرا نصوص 

 ها بر پذیرش ارتباط ارواح با اهل دنیا دیدگاه سلفی

 ه.ق.( 027-661تیمیه ) دیدگاه ابن
پـدر مکتـب فکـری  ،تیمیـه ن شاخصـی در سـلفیه دارد. ابننظریه سما، مـوتی موافقـا

 سما، موتی را پذیرفته و از آن اعتقاد با عنـوان ویست. اجمله آنان  از ،ها و وهابیت سلفی

                                                
 .13(، آیه 1) عمران آلسوره  .1
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سـتند مند. او پذیر  این موضو، را به نصوص و اتفـاق اهـل سـنت ک دفا، می« بال ریب»
 1.«شنود بدون شک میت می ،م ابق نصوص و اتفاق اهل سنت»گوید:  میوی د. کن می

است: حدیث کند چنین  میاستناد به آن تیمیه در اثباو سما، موتی  ابنکه برخی ادله 
تو» :خفق نعال ُ تْم » :عمـر بـدر روایـت ابن  قلیـب ؛«َن َعْنتهُ یْسَمُع َرْفَق ِنَعتاِلِ ْم ِحتیَن یَول   نَّ

ُقوُا یْسَمُعوَن اآل
َ
ِمِنیَن » :سالم بر قبور ؛«َن َما خ ْْ یاِر ِمْن اْلُمت ْهَل ال ِّ

َ
اَلُم َعَلیکْم خ رد  ؛«ُقوُلوا السَّ

ُه َعَلیِه ُروَحهُ » :سالم بر رود مؤمن  :توصیه به صلواو بـر پیـامبر در روز جمعـه ؛« الَّ َردَّ اللَّ
اَلِ  َعَلی یْوَم اْلُجُمَعةِ » مِثُروا ِمْن الصَّ
َ
ِتی »... :ابالغ سالم به پیامبر ؛«خ مَّ

ُ
ُغوِنی َعْن خ َماَلِئکًة یَبلِّ

اَلَم  امـواو، صـدای پـای » د:گویـ بـا پـذیر  سـما، مـوتی مـی ییا در جـای دیگـر  2؛«السَّ
مخصوص افراد معینـی شنود و این مسئله  ها و امثال این را می کنندگان و سالم آن تشییع
 3.«نیست

 ه.ق.( 051- 691قیم ) دیدگاه ابن
ادلـه فـراوان بـه اثبـاو ارتبـاط  قامـهبا ا الروحتیمیه، در کتاب  شاگرد ارشد ابن ،قیم ابن
امـواو محـور اول از سـوی  ن قبـوراپردازد. اثباو شناخت زائـر  کنندگان می با زیاروامواو 

، «بـدر  قلیـب»، «رد سـالم» ل به چهـار حـدیثدهد که با استدال قیم را شکل می بحث ابن
زیربنـای  ،در مجمـو، 4پـردازد. به اثباو این مـدعا می« نعال قر،»و « سالم به اهل قبور»

 ست.ااثباو سما، برای امواو  الروحکتاب 
دهـد. او  ل حسی در اثباو سما، و انتفا، مـوتی از بیـر خبـر میاز فراوانی دالی قیم ابن

بـه تعبیـر  5.دانـد و کثرو نقل این اخبـار را دلیـل بـر وقـو، آن می کند یمنقل  رااخبار آحاد 
باره است که موجـب   این ترین استناداو درباره سما، موتی کثرو نقل اثر در از مهم ،دیگر

                                                
 .313، ص1، ججامع المسائله، أحمد، یتیم . ابن1

 .172، ص22، جمجموع الفتاوی، همو. 2
 .32ص ،3ج ،، المستدرک علی مجمو، الفتاویهمو .3

 .3، صالروحمحمد، قیم،  . ابن4

 .24. همان، ص5
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با این اسـتدالل کـه در هـی   ؛این باب شکی نکنند قیم در افرادی همچون ابناست شده 
 «زائر»ضمن اینکه او عنوان  1ی نفی یا انکار نشده است.گونه ارتباط یا سما، موت زمانی این

 داند که مزور دارای قدرو درک است. می بر آن را خود دلیل

 دیدگاه علمای اهل سنت: پذیرش ارتباط ارواح با عالم جسمانی
؛ از انـد لی به پذیر  سما، مـوتی اذعـان کردهدالیاهل سنت با ذکر  یبسیاری از علما

عـالم  ،خـان  احمـد حسـن 5،المنـاوی 4،مالعلی قـاری 3،کثیر ابن 2،: احمد بن حنبلجمله
  8.علوی المالکی 7،شاه فقیه دیوبندیمحمد انور  6،حنفی

 نکات پایانی
کنـد. در ایـن  صراحت سما، موتی را تأیید می حدیث قر، نعال مستندی است که به. 3

گردنـد میـت صـدای  جنـازه برمی  کنندگان از تشییع که تشییع  هنگامی» حدیث آمده است:
 9.«شنود پای ایشان را می

دهنده خ ــاب  نشــان پیــامبراز ســوی تشــریع آن  و «قبــور اهــل بــر ســالم» روایــت. 2
 بـه پیـامبر از خ ـاب هـایی بخشکنـد.  شنود و تعقـل می شدن کسی است که می واقع
تاَلُم َعَلتیکْم »: ماننـد در این روایـت قبور اهل تا ِ ْن َشت» همچنـین، «السَّ ِ نَّ تُه ِبکتْم َو  «اَء اللَّ

 وی کالم و پیامبر سالم اگر امواو چراکه ؛است مردگان توانایی شنیدن بر روشن ای نشانه

                                                
 .37ن، صهما .1

 .212، ص32ج ؛33، ص36؛ ج203، ص23ج، مسنداحمد، حنبل شیبانی،  ابن .2
 .120، ص7ج، کثیر تفسیر ابنکثیر، إسماعیل،  ابن .3
 .2002، ص7ج ،مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیحقاری، علی،  .4
 .22ص ،ةالحکایات الرضوی :به نقل از ،313، ص0، جفیض القدیرالمناوی القاهری، محمد،  .5

 .24، صةفی تراید الوهابی ةاالصوس االربعسرهندی، محمد حسن جان،  .6
 .22، ص1ج ،فیض الباری علی صحیح البخاریکشمیری، محمد،  .7

 .220و  221، صمفاهیم یجب ان تصححعلوی المالکی، محمد،  .8
 .0، صالروحابن قیم، ؛ 34، ص2، جصحیح البخاریبخاری، محمد ابن اسماعیل، . 9
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 چـه نیسـت، عقـال نشـأ در که شود می معدوم خ اب جنس از پیامبر سخن این نشنوند را
لـذا  2شـنود. گونه خ ـاب بـرای کسـی اسـت کـه می و ق عا  این 1؛اکرم پیامبر مقام به رسد
گاهی  معنایش این است که مخاطب، مسال اما اصل حدیث خ ـاب سـالم  3دارد.توجه و آ

ن قبرها هسـتید. خـدا ان که ساکنانان و مسلممؤمناشما  سالم بر»است:  چنینبه امواو 
شما ملحق خـواهیم  سوی  گذشتگان و آیندگان ما را رحمت کند و ق عا  همه ما در آینده به

 4.«شد

 نتیجه
 :ذشتبا توجه به آنچه گ

ی که حتی یاجمذاهب اسالمی است تا  یسخنان وهابیت مخالف دیدگاه اکثر علما. 3
شـوند.  ن این دیـدگاه محسـوب میاجزء مخالف ،قیم تیمیه و ابن جمله ابن از ،بزرگان سلفی

 حساب آورد.  به ن سلفیهامتقدم با وهابیت تقابل را باید نق ه الروح کتاب در قیم ابن نوشته

 نظـر بـه شـده  دوچندان تقویت وهابیت دوران در دیدگاه نفی سما، موتی که آنجا از. 2
. اسـت بـوده استغاثه و توسل نفی حقیقت در وهابیت، نزد موتی سما، نفی انگیزه رسد می
 شیء به توسل چراکه شود؛ می معنا بی استغاثه و توسل دشو نفی امواو از سما، وقتی زیرا

 نانامسـلم زنی اتهام موجباو تا ستای ا مقدمه این و ؛شود می محسوب عبث و لغو ناشنوا
 .شود فراهم وهابیت از ناحیه شرک به

  

                                                
 .312، ص7جأضواء البیان، مین، االمحمد  ،قی ی. شن1
 .171، ص22، جمجموع الفتاویابن تیمیه، احمد، . 2

 .0، صالروحابن قیم، محمد، . 3
 .773، ص2، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج، . 4
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 مناب 
 قرآن کریم. .1

القیم الجوزیة، محّمد، الروح فی الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالبدالئل مبن الکتباب والوبنة،   ابن .2

 تا. دار الکتب العلمیة، بیبیروت: 

دار عبالم الفوائبد جبا:  بی، تحقیق: محمد عزیر شبمس، تیمیة  ائل البتتامع المستیمیة، احمد،   ابن .1

 ق.1122للنشر والتوزیع، الطبعة األولی، 

آوری: محمد ببن عببدالرحمن ببن قاسبم،  ، جمعالمستداک علی مجموع الفتاویتیمیة، أحمد،  ابن .1

 ق.111۳چاپ اول، 

دار الوفباء، الطبعبة الثالثبة،  :جبا زار، بیعبامر الجب و ، تحقیبق: أنبور الببازمجمدوع الفتداوی، بببببببببببب  .5

 ق.1121

هد مجمع الملک ف: ، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مدینة نبویةمجموع الفتاوی، ببببببببببب  .1

 ق.1111لطباعة المصحف الشریف، 

 ق.1131دار مکتبة الحیاة،  :، بیروتمقدمة فی اووأل التفسیر، ببببببببببب  .۱

دار  :تحقیق: عببد البرزاق المهبدی، بیبروتزاد المسیر فی علم التفسدیر، من، جوزی، عبد الرح  ابن .۳

 ق.1122الکتاب العربی، الطبعة األولی، 

 ق.11۱3دار المعرفة، بیروت: ، فتح الباای شرح وحیح البخاایحجر عوقالنی، احمد،   ابن .3

دار  :قباهرة ، تحقیق: أحمد محمبد شباکر،مسند اإلما  احمد بت حنبلابن حنبل شیبانی، احمد،  .11

 ق.1111الحدیث، الطبعة األولی، 

عبادل مرشبد  تحقیق: شبعیب األرنبؤوط و مسند اإلما  احمد بت حنبل،حنبل شیبانی، احمد،   ابن .11

 ق.1121، البطعة االولیمؤسوة الرسالة، بیروت: وآررون، 

نبز، محمبد ببن مصبطفی الک -تحقیق: حوین بن عکاشة  تفسیر القرآن الع ی ،زمنین، محمد،   ابن .12

 ق.1121الفاروق الحدیثة، الطبعة األولی،  :قاهرة

 ق.1122جوزی، چاپ اول،  ، دارابنالشرح الممتع علی زاد المستقنععثیمین، محمد،  بنا .11

دار ویببة، جبا:  بیتحقیق: سبامی ببن محمبد سبالمة،  ،تفسیر القرآن العظیمکثیر، ءسماعیل،   ابن .11

 ق.1121 ،الطبعة الثانیة

دار الکتب العلمیبة، جا:  بی، تحقیق: محمد حوین شمس الدین، القرآن العظیم تفسیر، بببببببببببب  .15

 ق.1113، الطبعة االولی

، ریبباض: دارالمعببارف، چبباپ اول، ملسددلة األحادیدل الضددعیفة والموضددوعةالبببانی، ناصببرالدین،  .11

 ق.1112

قیق: ، تحاآلیات البینات فی عد  مماع األموات علی م،هب الحنفیة السداداتألوسی، نعمان،  .1۱

 تا. المکتب اإلسالمی، الطبعة الرابعة، بی :محمد ناصر الدین األلبانی، بیروت
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 ق.11۳2نشر مطبعة الترقی، الطبعة األولی،  :دمشق بیان المعانی،آل غازی، عبد القادر،  .1۳

، تحقیبق: علبی عببد اوح المعانی فی تفسدیر القدرآن العظدیم والسدبع الم،دانیآلوسی، محمود،  .13

 ق.1115، الطبعة االولیدار الکتب العلمیة، ت: بیروالباری عطیة، 

، موموعة العالمة اإلمدا  مجددد العصدر محمدد ناودر الددیت األلبدانیالبانی، محّمد ناصر الدین،  .21

 ق.1111، الطبعة االولیمرکز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمیة وتحقیق التراث والترجمة،  :صنعاء

الطبعبة دار وبوق النجباة، جبا:  بیحمبد زهیبر ببن ناصبر، تحقیق: م وحیح بخاای،بخاری، محّمد،  .21

 ق.1122، االولی

دار ءحیباء بیبروت: ، تحقیق: عبد البرزاق المهبدی، معالم التن یل فی تفسیر القرآنبغوی، حوین،  .22

 ق.1121، الطبعة االولیالتراث العربی، 

 تا. بیسالمی، دار الکتاب اإل قاهره: ، نظم الداا فی تنامب اآلیات والسوابقاعی، ءبراهیم،  .21

نبا،  جبا: بی بی، تحقیق: الدکتور محمد بن سعد الشبویعر، فتاوی نوا علی الدابالعزیز،  بن باز، عبد .21

 تا. بی

 تا. ، بینا : بیجا ، أشرف علی جمعه ووبعه: محمد بن سعد الشویعر، بیفتاویالمجموع ، بببببببببببب  .25

الطبعبة مکتببة العلبوم والحکبم،  ة:منبور  ةین، مدایسر التفامیر لکال  العلی الکبیرجزائری، جابر،  .21

 ق.1121، الخاموة

 ش.11۱۳، تحقیق: علی اسالمی، قم: اسراء، چاپ اول، تفسیر تسنیمجوادی آملی، عبدالله،  .2۱

دار المبثرر للنشبر مدینبه:  مومدوعة الصدحیح المسدبوا مدت التفسدیر بالمدأروا،حکمت بن بشیر،  .2۳

 ق.1121، الطبعة االولیوالتوزیع والطباعة، 

دار الکتبب بیبروت: تحقیبق: محمبد علبی شباهین، لباب التأویل فی معانی التن یل، رازن، علی،  .23

 ق.1115العلمیة، الطبعة األولی، 

دار الفکبر المعاصبر، دمشبق: ، التفسدیر المنیدر فدی العقیددة والشدریعة والمدنهجزحیلی، وهبه،  .11

 ق.111۳الطبعة الثانیة، 

 ق.1122دار الفکر، الطبعة األولی، دمشق: ، التفسیر الومیط، بببببببببببب  .11

الطبعبة دار الکتباب العرببی،  :بیبروت الکشاب عدت حقدائق ادوامل التن یدل،زمخشری، محمود،  .12

 ق.111۱، الثالثة

 ش.11۳۱تهران: نشر مشعر،  ،ااهنمای حقیق ، سبحانی، جعفر .11

لبدین، ، تحقیبق: حکبیم معبراج اةفی تردید الوهابید ةاالووأل االابعسرهندی، محمد حون جان،  .11

 ق.1111، ةالحقیق ةمکتب :استانبول

 ق.1111مکتبة اإلمام النووی، الطبعة األولی،  :، عماناإلاارة بأدلة االمتغارةسقاف، حون،  .15

، تحقیق: یاسر بن ابراهیم و غنیم ببن عبباس ببن غنبیم، تفسیر القرآن السمعانیسمعانی، منصور،  .11

 ق.111۳، یولالطبعة اال الوون،  دارریاض: 



 

 

18 

سال 
پنجم

 ،
پاییز 
 

1394
، شماره 

19
 

 دار الفکر.بیروت: ، الدا المن،وا فی التفسیر بالمأرواد الرحمن، سیووی، عب .1۱

 ق.1115دار الفکر،  :بیروت ،اضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآنشنقیطی، محمد األمین،  .1۳

« محمبد صببحی»، تحقیق: أبو مصبعب الفتح الربانی مت فتاوی اإلما  الشوکانیشوکانی، محمد،  .13

 تا. جیل الجدید، بیمکتبة الصنعاء: بن حون حالق، 

محمد سرور فاروقی، محلبه  :، ترجمهر ائت السنت شرح تامع ترم،یصفدر، محمد سرفراز ران،  .11

 .تا فاروقیه، بی ةمکتب :جنگی پیشاور

الطبعببة دفتبر انتشببارات اسبالمی، قببم: ، المید ان فددی تفسدیر القدرآنوباوببایی، محمبد حوببین،  .11

 ق.111۱ ،الخاموة

بیبروت: ، تحقیبق: أحمبد محمبد شباکر، البیدان فدی تأویدل القدرآنتدامع وبری، محّمد بن جریر،  .12

 ق.1121، الطبعة االولیمؤسوة الرسالة، 

 .دار النهضة، الطبعة األولی :، قاهرةالتفسیر الومیط للقرآن الکریمونطاوی، محمد،  .11

محمد بن یعقبوب فیروزآببادی، تحقیق: ، عبا   تنویر المقبا  مت تفسیر ابتعبد الله بن عباس،  .11

 تا. بیدار الکتب العلمیة، روت: بی

الطبعبة الثانیبة، ، ةالکتبب العلمیب داربیبروت: ، مفداهیم یجدب ان تصدححعلوی المبالکی، محمبد،  .15

 ق.1111

مکتببة الرشبد، ریباض: ، تحقیبق: رالبد ببن ءببراهیم مصبری، شرح منت ابی داودعینی، محمود،  .11

 ق.1121الطبعة األولی، 

تحقیق: بوام عبد الوهباب  عانی امماء الله الحسدنی،المقصد األمنی فی شرح مغزالی، محمد،  .1۱

 ق.111۱الجفان والجابی، الطبعة األولی،  :الجابی، قبرص

 ق.1121، الطبعة الثالثةدار ءحیاء التراث العربی،  :، بیروتمفاتیح الغیبفخر الدین رازی، محّمد،  .1۳

 ق.1122 لطبعة االولی،ادار الفکر، بیروت: ، مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیحقاری، علی،  .13

دار  :ءببراهیم أوفبیش، قباهرة تحقیبق: أحمبد البردونبی و الجامع ألحکا  القدرآن،قروبی، محّمد،  .51

 ق.11۳1الطبعة الثانیة، الکتب المصریة، 

الهیئبة المصبریة العامبة مصبر: تحقیق: ءبراهیم البوبیونی،  تفسیر القشیری،قشیری، عبدالکریم،  .51

 تا. للکتاب، الطبعة الثالثة، بی

دار الکتبب بیبروت: تحقیبق: دکتبر هنبد شبلبی،  تفسیر یحیی بت مال ،قیروانی، یحیی بن سالم،  .52

 ق.1125، الطبعة االولیالعلمیة، 

تحقیق: محمد بدر عالم المیرتهبی،  فیل الباای علی وحیح البخاای،کشمیری، محمد انورشاه،  .51

 ق.1121دار الکتب العلمیة، الطبعة األولی، بیروت: 

آوری: احمد الدویش، ریاض: اداره بحبوث علمبی و  ، جمعدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءاللجنة ال .51

 تا. افتاء، بی
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المجلبس األعلبی للشبئون مصبر:  المنتخدب فدی تفسدیر القدرآن الکدریم،لجنة من علمباء األزهبر،  .55

 ق.1111اإلسالمیة، وبع مؤسوة األهرام، الطبعة الثامنة عشر، 

المکتبة التجاریة الکبری، الطبعة األولی،  :مصر الجامع الصغیر، فیل القدیر شرحمناوی، محمد،  .51

1151. 

،نخبة مبن أسبات ة التفوبیر،  .5۱ مجمبع الملبک فهبد لطباعبة المصبحف : الوبعودیة التفسدیر المیسدر 

 ق.1111الشریف، الطبعة الثانیة، مزیدة ومنقحة، 

الکلبم الطیبب، الطبعبة دار بیبروت: تحقیق: یوسف علی بدیوی،  ،تفسیر النسفینوفی، عبد الله،  .5۳

 ق.1113األولی، 

دار ءحیباء  :تحقیبق: محمبد فبؤاد عببد البباقی، بیبروت وحیح مسلم،نیشابوری، مولم بن حّجاج،  .53

 تا. التراث العربی، بی

 :تحقیق: صفوان عدنان داوودی، دمشق، بیبروت الوتی  فی تفسیر الکتاب الع ی ،واحدی، علی،  .11

 ق.1115، الولیالطبعة ادار القلم، الدار الشامیة، 

دار وبوق  :بیبروت تفسیر حدائق الروح والریحان فی اوابی علدو  القدرآن،هرری، محمد األمین،  .11

 ق.1121النجاة، الطبعة األولی، 

 




