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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمه

باهللا من شرور  هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  ن احلمدإ، هللا رب العاملني مالك يوم الدين داحلم
ال ه إإل  أن ال شهدله وأ   هادي  من يضلله فالله و  لنا. من يهده اهللا فال مضلعماأنفسنا ومن سيئات أ

صحبه آله و ىرسول اهللا حممد وعل ىالصالة والسالم علو أن حممداً عبده ورسوله. شهدهللا وأا
   .نومن تبعهم بإحسان إلی يوم الدي أمجعني

  :أما بعد 

 مقاله حاضر جوابي راسخ در حق كساني است كه بدون آگاهي و فقط بنا به نظر و

دعت باال زده و براي هر عبادتي كه ساخته مل در آيات و  احاديث آستين باستنباط و بدون تأ

اي هم از جانب خود آورده و بدعتي به نام عبادت ساخته اند و نا آگاهانه دچار  اند بهانه

لغزش شده اند و  گروهي هم ساده انديش و مقلد را دنبال خود كرده اند كه آن مبدعان خود 

  سه گونه اند:

 .كنند ر آنها غلبه كرده و بدعت مييطان ب، شر علم كثير و استفاده از تشابهاتدر اث -1

 نا آگاهانه و فقط بخاطر ترغيب و تنبيه در عبادات بدعت ساخته اند. -2

، دشمنان دين براي آنها در لباس قرآن و حديث بدليل عدم علم كافي مسلمين -3

 عباداتي پديد آورده اند.

از بدايعي هستند كه  براي نمونه خواندن قرآن براي اموات و تلقين بر اموات و توسل و...

.كه تابحال از طرف بسياري از عالمان و المان بداليل فوق بوجود آوره اندبرخي از ع

 توسل اعجاز ديگر قرآن وحديث/ ،اي تحت عنوان نيز در مقاله ،متخصصان رد شده اند من

اي كه وجود دارد همانا شنيدن و  لكن شبهه توحيد حقيقيي و... آنها را مطرح نموده ام.

دانيم كه هر روايتي مقبول نيست چه بسا رواياتي موضوع و  و ما هم مي شنيدن اموات است.ن

  مجهول وجود دارند كه اثبات و رد  آنها فقط از طريق قرآن امكان دارد.

  توفيقالومن اهللا 
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  شبهه سالم و قدرت شنوايي اموات

وات قدرت شنوايي ندارند. گوييم يعني اينكه ام وقتي از عدم قدرت شنوايي اموات سخن مي

، برخي اين آيه كالم اهللا را بهانه كرده و آيات صريح در مقابل احاديث مشكوكبعد از بيان 

  مي فرمايد:) 56(احزاب: در آيه  :گويند كه مي

 ﴿¨βÎ) ©! $# …çµtG x6Í× ‾≈ n= tΒ uρ tβθ�= |Áãƒ ’ n?tã ÄcÉ<̈Ζ9 $# 4 $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θ�= |¹ Ïµø‹ n= tã (#θßϑ Ïk= y™uρ 

$̧ϑŠÎ= ó¡n@ ∩∈∉∪﴾   »او بر هم شما! مؤمنان اي فرستند، مي درود پيغمبر بر فرشتگانش و خداوند 

   . »بگوئيد سالم بايد كه چنان و بفرستيد درود

كنند  عرضه مي سالم �، بر نبي اكرم تحيات منان در نماز بخش تشهد والبته همه مؤ
(اللهم صل و در آخرش هم صلوات مي فرستند  )بركاته و(السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا

  كه اين خود مصداق اين آيه است. )آل حممد على حممد وعلى
  ؟ند پس چرا بر آنها سالم ميكنيمشنو اگر مردگان نمي

  را روشن كنيم: »سالم«ين سوال اول بايستي معناي واقعي براي جواب دادن به ا

  

  معني سالم از قرآن

﴿“Ï‰ ôγtƒ ÏµÎ/ ª! $# Ç∅tΒ yìt7©? $# … çµtΡ≡uθôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n=¡¡9 $# Ν ßγã_Ì� ÷‚ãƒuρ zÏiΒ ÏM≈ yϑè= —à9 $# †n< Î) Í‘θ–Ψ9$# 

ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ óΟ ÎγƒÏ‰ ôγtƒuρ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩⊇∉∪﴾  ]16: ةالمائد[.  

) آخرت و دنيا هراس و ترس از( امان و امن راههاي به را كساني) كتاب( آن با خداوند«

 از را آنان خود، فرمان و مشيت با و باشند، او خوشنودي جوياي كه كند مي يتهدا
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 به را ايشان و برد، مي) علم و ايمان( نور سوي به و آورد مي بيرون) جهل و كفر( تاريكيهاي

   . »شود مي رهنمود راست راه

 عيب ال .العيوب من مسلمةٌ، ، داراي سالمتي جان ومالأمن، محفوظ از خطر »السالمِ«
  .فيها

  . فيها عوار ال ،ٌ)مسلمة( :بابن عباس

  در آيات زير هم همين معنا بكار رفته:

﴿tΑ$s% … çµ‾Ρ Î) ãΑθà) tƒ $pκ ¨ΞÎ) ×οt�s) t/ āω ×Αθä9 sŒ ç�� ÏVè? uÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’ Å+ó¡s? ŷ ö� ptø: $# ×πyϑ ‾= |¡ãΒ āω sπu‹ Ï© $yγ‹ Ïù 4 
(#θä9$s% z≈ t↔ø9$# |M ÷∞ Å_ Èd,ysø9 $$Î/ 4 $yδθçtr2x‹ sù $tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθè= yèø+ tƒ ∩∠⊇∪﴾ 71 :ة[البقر[.   

πyϑ﴿: تعالى قوله تأويل في القول ‾= |¡ãΒ﴾  

 .»مسلمة فهي تسلم لِّمتس« :منه يقال. »السالمة« من »مفعلة« »مسلمة« معنى و: جعفر أبو

  .)كثير ابن تفسير(

  بدي و نگراني. باشد از هر گونه شر و و امنيت كامل مي همان سالمت سالميعني ريشه 

  ﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çFö/ u�ŸÑ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# (#θãΖ ¨Šu;tFsù Ÿωuρ (#θä9θà)s? ôyϑ Ï9 #’ s+ø9 r& ãΝà6øŠs9 Î) 

zΝ≈ n=¡¡9 $# |Mó¡s9 $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ šχθäótG ö;s? š⇓t� tã Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# y‰Ζ Ïèsù «! $# ÞΟ ÏΡ$tótΒ ×οt�ŠÏVŸ2 4 
š�Ï9≡x‹ x. Ν çGΨ à2 ÏiΒ ã≅ ö6s% �∅yϑ sù ª! $# öΝ à6ø‹ n= tã (# þθãΖ ¨� t7 tFsù 4 āχ Î) ©! $# šχ% x. $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? 

# Z��Î6yz ∩⊆∪﴾  94ء: (نسا(.  

 رفتيد مسافرت به خدا راه در) جهاد براي( كه هنگامي! ايد آورده ايمان كه كساني اي«

 سالم شما به كه كسي به و) كافر يا مسلمانند آيا. جنگيد مي كساني چه با كه( كنيد تحقيق

) او( دنياي مال جوياي و ،نيستي مؤمن تو :مگوئيد) است اسالم پذيرش نشانه سالم و( كرد

 فراواني غنائم خدا پيش در كه) بدانيد و گوئيد پاسخ و بپذيريد را آنان سالم بلكه. (باشيد

. )است فاني دنياي يمتغن و ثروت از بهتر بسي و است ديده تهيه شما براي را آن و( است

 انگيزه تنها شما جنگهاي و بوديد نهاده گردن را كفر و( بوديد چنين اين، از پيش شما
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 به( پس) كرد نصيبتان را اسالم نعمت و( نهاد منّت شما بر خداوند ولي) داشت غارتگري

  .»است باخبر كنيد مي آنچه از خداوند بيگمان. كنيد تحقيق) بزرگ نعمت اين شكرانه

السالم «اگر اندكي عربي را بدانيم عبارت ال با توجه به توضيحات باال معلوم است ح
باشد يعني سالمت و مصون  يك عبارت ساده نبوده و بلكه دعا مي »السالم عليكم و... عليك/

.كه اين هم براي زندگان مقبول است و هم براي مردگان (يد) از هر گونه بال و عذاب باش

  بسي نافع است چون

﴿šÏ% ©!$# uρ ρâ !% ỳ .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ö� Ï+ øî$# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρ šÏ% ©!$# $tΡθà) t7 y™ 

Ç≈ yϑƒM} $$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $uΖ Î/θè= è% yξÏî tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u !$oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρâ u‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪﴾  10(حشر(. 

 ما برادران و را ما! پروردگارا: گويند مي آيند، مي دنيا به انصار و مهاجرين از پس كه كساني «

 دلهايمان در مؤمنان به نسبت اي كينه و. بيامرز اند گرفته پيشي ما بر آوردن ايمان در كه را

   . »هستي فراواني رحمت و رأفت داراي تو! پروردگارا مده، جاي

كنند پس  د دعاي خير ميبراي گذشتگان خو :گويد كه بعد مياز ماندگان و  زندگان ما

نيز با زيارت قبور چنين مي  �ثر است زيرا پيامبر سالمت براي مرده و زنده بسيار مؤ دعاي

السلَام علَيكُم أَهلَ الديارِ من الْمؤمنِني « خوانند مي د. اول دعاي سالمتي را براي آنهاكردن
نيملسالْمو...«  

  :نيز تاكيد خداوند

  ﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θè= äzô‰ s? $�?θã‹ ç/ u� ö�xî öΝ à6Ï?θã‹ç/ 4_®Lym (#θÝ¡ÎΣ ù' tG ó¡n@ (#θßϑ Ïk= |¡è@uρ #’ n?tã 

$yγÎ= ÷δ r& 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 öΝä3ª= yès9 šχρã� ©.x‹ s? ∩⊄∠∪﴾  ائي ه اي مؤمنان ! وارد خانه«. )27: (نور

با زنگ زدن يا در كوبيدن و بعد از اجازه گرفتن ( نشويد كه متعلّق به شما نيست، مگر

) و سالم كردن بر ساكنان آن. اين كار براي شما بهتر است (از ورود بدون كارهائي جز اينها

اين دو چيز را به هنگام رفتن به منازل ديگران رعايت و آنها اجازه و سالم). اميد است شما (

  .»را) در مد نظر داشته باشيد
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كند در هنگام دخول به مكاني غير از مكان خود كه در آن اهلي باشند بعد  ميخداوند امر 

  اما چرا؟؟ از اجازه بايد سالم كنيد.

، امنيت، صلح و... .يعني وقتي بر اهل نگونه كه گفتيم، سالم يعني سالمتيجواب: زيرا هما

و مخفيانه كني منظور تو از سالم آشكار كردن خود براي آن اهل است  و دزدكي  سالم مي

زيرا معموال  .كني كه آنها در امنيت هستند شوي پس؛ با دادن سالم اعالم مي به آنها وارد نمي

اذيت كسي را داشته باشند ناگهان و  زار ود دستگيري فردي را دارند يا قصد آافرادي كه قص

  .شوند بدون سالم وارد مي

  : نور).61(يا آيه 

﴿# sŒÎ* sù Ο çFù= yzyŠ $Y?θã‹ ç/ (#θßϑ Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝä3Å¡à+Ρ r& Zπ̈ŠÏtrB ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# ZπŸ2t�≈ t7 ãΒ Zπt6ÍhŠsÛ﴾ »وقت هر 

 و فراوان، ثواب و خير از لبريز و( پربركت سالم كنيد، سالم همديگر بر شديد اي خانه داخل

 و( است مقرّر خدا فرمان به كه پاكي) درود و مردمان، دلهاي ميان موجود پيوند كننده تقويت

  »)گردد مي صميميت و صفا موجب

  خود دليل بر اثبات همين موضوع است: �نيز تأكيد زياد رسو ل اهللا 

 أَنَّ عمرٍو بنِ اللَّه عبد عن الْخيرِ أَبِي عن حبِيبٍ أَبِي بنِ يزِيد عن اللَّيثُ حدثَنا قَالَ قُتيبةُ حدثَنا
 ومن عرفْت من علَى السلَام وتقْرأُ الطَّعام تطْعم« :قَالَ ؟خير الْإِسلَامِ أَي � هاللَّ رسولَ سأَلَ رجلًا

لَم رِفعباب افشاء سالم)، (صحيح بخاري  »ت.  
پرسيد: اسالم چه   �روايت است كه: شخصي از نبي اكرم  باز عبداهللا بن عمر  «

اسالم كسي كه به آشنا و بيگانه سالم گويد و طعام «د: فرمو �كسي بهتر است؟ رسول خدا 

  »دهد

 إِلَّا الْجنةَ يدخلُ لَا أَنه بيان« :، بابكتاب ايمان /لم(صحيح مس »بينكُم السلَام أَفْشوا«
  .)6جزء -ابن شيبه احمد/ نسائي/ ابن ماجه/ (ابوداود/ )الْمؤمنونَ

سوره نور) سبب بركت و  /61ران، سالم دادن (طبق آيه پس، بعد از طعام دادن ديگ

  رحمت است كه آن براي هر كسي مرده يا زنده نيكو و خير رسان است.

* * *  
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  آيا مردگان بي جان مي شنوند؟

  

 ﴿ tΑ$s% ö≅ yδ ö/ ä3tΡθãèyϑ ó¡o„ øŒÎ) tβθãã ô‰ s? ∩∠⊄∪﴾ به را آنها كه هنگامي آيا: گفت«   .)72: (شعراء 

  ؟»شنوند مي را شما صداي ،خوانيد مي كمك

 ﴿ y7 ¨Ρ Î) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθyϑ ø9 $# Ÿωuρ ßìÏϑ ó¡è@ §Μ÷Á9 $# u!% tæ‘$!$# #sŒÎ) (# öθ©9 uρ tÌ� Î/ ô‰ãΒ ∩∇⊃∪﴾  80: (نمل(.  

 كران گوش به را) خود دعوت( نداي و بگرداني، شنوا را مرده تواني نمي تو گمان بي«

   . »گريزند مي) آن زا( و كنند مي پشت) حق به( كه وقتي برساني،

  ناشنوا فرقي دارد؟ نكته: آيا كسي كه از پشت او را صدا بزنند و نشنود با فرد كر و

  

  ؟با هم آمده اند »الصم« و »الموتي«چرا 

جواب: يك فرد كر (صم) اگر از جلو و مقابل او را صدا بزني چه بسا از روي حركات لب 

. چون اگر شنود و وراء فرياد بزني نمي پشت متوجه شده و پاسخ دهد اما اگر او را از

باشد ثانيا بخاطر نعمت چشم و عقل. اگر با  شنود اوال بخاطر نعمت گوش مي جانداري مي

گوش نشنود احتمال آن دارد كه با ديدن حركات لب متوجه شود. آيا مرده و بي جان كه  

ب دستور از سوي قل ،  موتور عقلش خاموش شده  بدونقد اين دو نعمت است و بغير از آنفا

  و مغز توانايي شنيدن را دارد؟؟

  مي فرمايد: )يونس /42(در آيه  بنابراين خداوند

 ﴿ Ν åκ÷] ÏΒ uρ ̈Β tβθãèÏϑ tG ó¡o„ y7ø‹ s9 Î) 4 |MΡr' sùr& ßìÏϑ ó¡è@ §Μ÷Á9 $# öθs9 uρ (#θçΡ% x. Ÿω šχθè= É) ÷ètƒ ∩⊆⊄∪﴾   

 گوش به را خود سخن نيتوا مي تو آيا دهند مي فرا تو سوي به گوش آنان، از گروهي« 

    »!نفهمند هرچند برساني كران
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توانند از روبرو بشنوند يعني سخنان را  بعبارت ديگر افراد كر و صم با ديدن و تعقل مي

  درك كنند.

  به ما مي شناساند. عقلنيز شنيدن را در گرو داشتن  �خداوند 

  ﴿$yϑ ‾Ρ Î) Ü=‹ÉftG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθãèyϑ ó¡o„ ¢ 4’ tAöθyϑ ø9 $# uρ ãΝåκ çZ yèö7 tƒ ª! $# §ΝèO Ïµø‹ s9 Î) tβθãèy_ö� ãƒ ∩⊂∉∪﴾   )أنعام :

 از پس و. انگيزد را برمي مردگان خداوند و شنوند مي كه پذيرند مي كساني تنها«. )36

  .»شوند مي برگردانده او سوي به شدن زنده

 وشنود  يه هم براي عاقالن اشارتي است كه يكي اجابت دعوت ميكند چون ميدر اين آ

 شنود. (آيه فوق) تا عاقل بفهمد كه مرده نمي يكي مرده است و با شنونده در كنار هم آمده

ناشنوايند  ديگري مردگانند و چون در اين آيه دو گروه آمده يكي لبيك گويانند و شنوايند و

  و مردگان تا برانگيختن شنوايي ندارند.

  ﴿ $tΒ uρ “ÈθtG ó¡o„ â !$u‹ ômF{$# Ÿωuρ ÝV≡uθøΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìÏϑ ó¡ç„ tΒ â !$t±o„ ( !$tΒ uρ |MΡ r& 8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ ̈Β ’ Îû 

Í‘θç7 à)ø9  را كس هر خداوند. باشند نمي مساوي هم زندگان و مردگان و« .)22: (فاطر  ﴾∪⊅⊅∩ #$

   . »گرداني شنوا را گورها در آرميده مردگان تواني نمي تو و گرداند، مي شنوا بخواهد
  د:مرده وزنده برابر نيستن

مسلماً در بسياري از چيزها مرده و زنده مساوي نيستند اما در اين آيه بعد از ذكر اين 

يعني در قبر رفتگان ناشنوايند مگر آنكه خداوند  موضوع از شنيدن و نشنيدن بحث شده است.

  آنها را شنوا سازد. �

ظه در آن لح �بعنوان معجزه رسول گرامي اش  �كه خداوند  مانند كفار جنگ بدر!

منت  دهد بلكه اين از بزرگي و هميشه آنرا انجام نمي اما خداوند آنان را شنوا ساخته بود.

  :دهد ليهم مانند جنگ بدر انجام مياوست كه در برخي موارد براي پيامبرانش سالم اهللا ع

 قَتادةَ عن عروبةَ أَبِي بن سعيد حدثَنا عبادةَ بن روح سمع محمد بن اللَّه عبد حدثَنِي – 3679
 من رجلًا وعشرِين بِأَربعة بدرٍ يوم أَمر � اللَّه نبِي أَنَّ طَلْحةَ أَبِي عن مالك بن أَنس لَنا ذَكَر :قَالَ

يدادنشٍ صيفُوا قُري فَقُذف طَوِي ناِء مرٍ أَطْودبِ بخيث بِثخكَانَ مإِذَا و رلَى ظَهمٍ عقَو أَقَام ةصربِالْع 
 أَصحابه واتبعه مشى ثُم رحلُها علَيها فَشد بِراحلَته أَمر الثَّالثَ الْيوم بِبدرٍ كَانَ فَلَما لَيالٍ ثَلَاثَ
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 وأَسماِء بِأَسمائهِم يناديهِم فَجعلَ الركي شفَة علَى قَام حتى حاجته بعضِل إِلَّا ينطَلق نرى ما :وقَالُوا
هِمائا آبفُلَانُ ي نب ا فُلَانيفُلَانُ و نب فُلَان! كُمرسأَي كُمأَن متأَطَع اللَّه ولَهسرا وفَإِن ا قَدندجا وم عاوند 

 أَرواح لَا أَجساد من تكَلِّم ما اللَّه رسولَ يا عمر :فَقَالَ :قَالَ حقا ربكُم وعد ما وجدتم فَهلْ حقا ربنا
 أَحياهم: قَتادةُ قَالَ »منهم ولُأَقُ لما بِأَسمع أَنتم ما بِيده محمد نفْس والَّذي :� اللَّه رسولُ فَقَالَ لَها
ى اللَّهتح مهعمأَس لَها قَوبِيخوا تريغصتةً ويمقنةً ورسحا ومدن(رواه البخاري). »و  

بيست و چهار نفر را روز بدر، دستور داد تا (جسد)   �مي گويد: نبي اكرم  �ابوطلحه «

  �از سران قريش را در يكي از چاه هاي كثيف و متعفن بدر بيندازند. و عادت رسول خدا 

بدين جهت،  اين بود كه هر گاه بر قومي پيروز مي شد، سه شب در ميدان جنگ مي ماند.

الش صحابه نيز بدنب روز سوم جنگ بدر، دستور داد تا شترش را جهاز كنند. سپس براه افتاد و

كرديم كه براي انجام كاري مي رود. ولي آنحضرت  گويند: ما فكر مي براه افتادند. آنها مي

به مسيرش ادامه داد تا اينكه كنار آن چاه ايستاد و هر يك از كشته شدگان را با نام و نام   �

از اي فالن بن فالن! و اي فالن بن فالن! آيا بهتر نبود كه «پدرش صدا مي زد و مي فرمود: 

كرديد؟ همانا ما به آنچه كه پروردگارمان وعده داده بود،  خدا و رسولش، اطاعت مي

  ؟»رسيديم. آيا شما هم به آنچه پرودگارتان وعده داده بود، رسيديد

گويي؟  گويد: عمر گفت: اي رسول خدا! با اجسادي كه روح ندارند، سخن مي راوي مي

حمد در دست اوست، شما سخنان مرا بهتر از سوگند به ذاتي كه جان م«فرمود:  �رسول اهللا

 �ميگويد: خداوند آنها را زنده ساخت تا كه فرموده هاي رسول اهللا  قتاده »آنان نمي شنويد

را بشنوند، و [اين زنده ساختن آنها] فقط بخاطر توبيخ و سرزنش و تذليل، حسرت و پشيمان 

  ساختن آنها بود.

  

  داستان حضرت عزير

  

﴿÷ρr& “É‹ ©9$% x. §� tΒ 4’ n?tã 7πtƒö� s% }‘Éδ uρ îπtƒÍρ% s{ 4’ n?tã $yγÏ©ρá� ãã tΑ$s% 4’ ‾Τ r& Ç‘ósãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª!$# y‰ ÷èt/ $yγÏ? öθtΒ ( 
çµs?$tΒ r' sù ª! $# sπsU($ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO … çµsVyèt/ ( tΑ$s% öΝ Ÿ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$s% àM ÷VÎ7s9 $�Β öθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ ( tΑ$s% ≅ t/ 
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|M ÷VÎ7©9 sπsU($ÏΒ 5Θ$tã ö�ÝàΡ $$sù 4’ n< Î) š�ÏΒ$yèsÛ š�Î/# u� Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ̈Ζ |¡tFtƒ ( ö�ÝàΡ $#uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$yϑ Ïm š�n= yèôfuΖ Ï9 uρ 

Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( ö� ÝàΡ$#uρ †n< Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $yδ ã” Å³⊥ çΡ §ΝèO $yδθÝ¡õ3tΡ $Vϑ óss9 4 $£ϑ n= sù š̈t7 s? … çµs9 

tΑ$s% ãΝn= ôã r& ¨βr& ©!$# 4’n?tã Èe≅ à2 &óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊄∈∪﴾ 259: (بقره(.  

 تپيده فرو ها خانه سقف كه حالي در كرد، گذر اي دهكده كنار از كه كسي همچون«

 فرسوده اجساد( اين خدا چگونه :گفت بود؛ ريخته فرو سقفها روي بر آنها ديوارهاي و بود

 سال صد را او خدا پس كند؟ مي زنده آنان مرگ از پس را )اينجا مردمان پاشيده هم از و

  :گفت ؟ اي كرده درنگ مدت چه :گف )او به( و گرداند اش زنده سپس و ميراند

 .اي كرده درنگ سال صد بلكه )نه(  :فرمود .روز يك از قسمتي يا روزي )شايد دانم، نمي(

 زمان اين گذشت با كه ببين و( كن نگاه )داشتي همراه كه( خود نوشيدني و خوردني به

 شده متالشي هم از چگونه كه( خود االغ به بنگر و .است نيافته تغيير )خدا اراده به طوالني

 (  .دهيم قرار مردمان براي )رستاخيز از گويائي( نشانه را تو تا )كرديم چنين ما .است

 بر سپس و دهيم مي پيوند بهم و داريم برمي را آنها چگونه كه بنگر استخوانها به ) اكنون

 كه دانم مي :گفت شد، آشكار او براي )حقائق اين( كه نگاميه .پوشانيم مي گوشت آنها

  .»است توانا چيزي هر بر خدا

تا زماني كه برانگيخته شد از چيزهايي كه در زمان مرگش  �سوال: آيا حضرت عزير 

كند چقدر در  از وي سوال مي �در حالي كه وقتي خداوند  روي داده بود اطالع داشت؟

àM﴿ خواب بوده اي، جواب داد: ÷VÎ7s9 $�Β öθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ ﴾ روز!!  يروزي يا چند  

حال برخي بنا به استدالل چند حديث كه  ،اين بزگوار مدت صد سال ندانست چه شده

  مرده از اوضاع زائر با خبر است. :احتمال موضوع بودن آنها هست مي گويند
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  از زنده خبر ندارد تا روز قيامت مرده

 ﴿ôtΒ uρ ‘≅ |Êr& £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# tΒ āω Ü=‹ ÉftG ó¡o„ ÿ… ã&s! 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# öΝ èδ uρ tã 

óΟ ÎγÍ←!% tæßŠ tβθè= Ï+≈ xî ∩∈∪﴾  5: (احقاف(.  

 كه كند پرستش و بخواند فرياد به را افرادي كه است كسي از تر گمراه كسي چه«

 نه( گويند؟ نمي پاسخش )كند پرستش و بخواند فرياد به را ايشان هم( قيامت روز تا )اگر(

 و پرستشگران از آنان اصالً و )شنوند نمي هم را سخنانش بلكه دهند، نمي را پاسخش تنها

    .»خبرند بي و غافل فريادخواهندگان به

  نكته:

  حروف (ما) و (من) چه فرقي دارند؟

  (كدام رنگ) »ون؟ما ل«؛ مانند، ي اشياء و غير انسان بكار مي رودكلمه استفهام (ما) برا

  (چه كسي رفت؟) »من ذهب؟«، ي تعريف انسان بكار ميرود؛ مانند(من) برا اما كلمه

در اين آيه هم وقتي از نداكنندگان و عابدين من دون اهللا بحث ميكند از (من) استفاده 

از  دون اهللا فقط بت و اشياء نيستند بلكه هر چيزي غير خدا باشد هم ،ميكند تا افراد متقي بداند

  (من) شامل دون اهللا است. هم از انسان (ما) و اشيا

tΒ āω Ü=‹ÉftG﴿ند كه كساني كه صدا زده مي شوند فهما خداوند به ما مي ó¡o„﴾  تا روز

  از زندگان خبري ندارند و غافل از زندگان هستند. و قيامت جواب نمي دهند.
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 حضرت عيسي و بي اطالعي از امتش تا زمان برانگيختن 

 ﴿øŒÎ) uρ tΑ$s% ª! $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ |MΡ r&u |M ù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB $# u’ ÍhΓ é&uρ È÷yγ≈ s9 Î) ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( 
tΑ$s% y7 oΨ≈ ysö6ß™ $tΒ ãβθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθè% r& $tΒ }§øŠs9 ’Í< @d,ysÎ/ 4 βÎ) àMΖä. …çµçFù= è% ô‰s) sù … çµtG ôϑ Î= tæ 4 ãΝ n= ÷ès? $tΒ 

’ Îû Å¤ø+ tΡ Iωuρ ÞΟ n= ôã r& $tΒ ’ Îû y7 Å¡ø+ tΡ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ‾= tã É>θã‹ äóø9    ).116: (مائده  ﴾∪∌⊆⊆∩ #$

 مردم به تو آيا !مريم پسر عيسي اي :گفت خداوند كه را گاه آن )ساز خاطرنشان( و«

 پرستش نيز را نفر دو ما و( بدانيد ديگر خداي دو هم را مادرم و من اهللا، جز كه اي گفته

 نسزد مرا .باشي انباز و شريك داراي كه دانم مي آن از منزّه را تو :گويد مي سيعي .)كنيد؟

 تو بيگمان باشم گفته را آن اگر .نيست من حق )و وظيفه كه بطلبم و( بگويم را چيزي كه

 چون( من ولي باخبري، هم من درون راز از )من گفتار ظاهر از عالوه( تو .آگاهي آن از

 نهانيهائي و رازها داننده تو زيرا .خبرم بي داري مي پنهان من بر نچهآ از )نيستم بيش انساني

  »)باخبري امور نواياي و خفايا از و(

از آنچه پس از مرگشان روي داده باخبر نيستند مانند  ‡تا روز حساب حتي انبياء

شود كه  در روز حساب سوال مي � از حضرت عيسي داستانهاي فوق كه در قرآن آمده.

دارد كه از آن بي  امتت فرمان دادي  تا تو و مادرت را پرستش كنند و او بيان مي آيا تو به

%tΒ ãβθä3tƒ þ’Í< ÷βr& tΑθè$﴿ خبر است r& $tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ysÎ/ ﴾  
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  بي خبري انبياء از اين دنيا در زمان مرگشان

 ﴿tΠöθtƒ ßìyϑ øgs† ª! $# Ÿ≅ ß™”�9 $# ãΑθà) uŠsù !# sŒ$tΒ óΟçG ö6Å_é& ( (#θä9$s% Ÿω zΟ ù= Ïã !$uΖ s9 ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ÞΟ≈ ‾= tã É>θã‹ äóø9 $# 

∩⊇⊃∪﴾ 109: (مائده(.  

 :گويد  مي بديشان و آورد مي گرد )خود پيشگاه در( را پيغمبران خداوند كه روزي آن«

 فرستاده آنان سوي به كه ملّتهائي آيا(  ؟ است شده داده پاسخي چه شما )دعوت( به

 راه يا ايمان راه اند؟ رفته راهي چه به و اند كرده بالاستق شما دعوت از چگونه ايد شده

 از عالوه( خود تو نيست دانشي و آگاهي گونه هيچ را ما :گويند مي .)اند؟ پيموده انكار

  .»آگاهي خفايا تمام از )ظواهر

 :شود نها گفته ميرا جمع ميكنند به آ ‡يه آمده كه در روز حساب وقتي انبياء در اين آ

θä9$s% Ÿω zΟ#)﴿: اما آنان مي گويند ،س از مرگشان از دين امتشان بازگو كنندتا از اوضاع پ ù= Ïã 

!$uΖ s9﴾ .هيچ علمي ندارند  
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 مرده حس و شعور ندارد

  ﴿ìN≡uθøΒ r& ç� ö� xî & !$uŠômr& ( $tΒ uρ šχρã� ãèô±o„ tβ$−ƒr& šχθèW yèö7 ãƒ ∩⊄⊇∪﴾  21: (نحل(.  

 تا ندارند شعوري و حس و هستند ها زنده خصوصيات و زندگان از غير كه مردگاني«

  .»شوند برانگيخته كه آن

و آن اين است كه اين آيه در مورد بت  ،اي ديگر دارند در اين مورد بت پرستان شبهه

  . جواب آن را در ذيل مفصل توضيح مي دهم:ءانبيا و ءهاي سنگي است نه درباره اوليا

  سوال:

 هدف از بعث و برانگيختن چيست؟

  ﴿$yϑ ‾Ρ Î) Ü=‹ ÉftG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθãè yϑ ó¡o„ ¢ 4’ tAöθyϑ ø9 $# uρ ãΝåκ çZ yèö7 tƒ ª!$# §Ν èO Ïµø‹ s9 Î) tβθãèy_ö� ãƒ ∩⊂∉∪﴾  انعام) :

36(.  

 تفكّر و تدبير روي از و( دارند شنوا گوش كه پذيرند مي )را تو دعوت( كساني تنها« 

 به را ايشان چون( انمردگ خداوند و )هستند نما زنده مردگان اينان اما .شنوند مي را سخنان

 شوند مي برگردانده او سوي به شدن زنده از پس و .انگيزد برمي )گورها از رستاخيز هنگام

    .»بينند مي را خود جزاي و سزا و گيرند مي قرار بازخواست مورد و(

  ، اما چرا؟برانگيختن به سوي او باز ميگرديمآمده كه بعد از  )36: انعام(در 

  ﴿tΠöθtƒ ãΝ ßγèW yèö6tƒ ª! $# $Yè‹ ÏΗ sd Ο ßγã∞ Îm7t⊥ ã‹ sù $yϑ Î/ (# þθè= Ïϑ tã 4 çµ9 |Áômr& ª!$# çνθÝ¡nΣ uρ 4 ª! $# uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« 

î‰‹Íκ y− ∩∉∪﴾ )6: مجادله(.   

 آگاه اند كرده كه كارهائي از را آنان و گرداند  مي زنده را همگان خدا روزي«

 كرده شمارش را آنها خداوند ولي ،اند كرده فراموش را آنها ايشان كه كارهائي .سازد مي

    .»است چيزي هر بر ناظر و حاضر خدا .)است گرفته آنان حساب به و( است
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حال با توجه به آيه محكم و صريح مجادله آشكار است كه هدف از برانگيختن رسيدگي 

  به حسابها مي باشد و ميزان كردن اعمال و تسويه حساب افعال.

هند تا مورد بازخواست ها عملي يا فعلي انجام مي د مگر بت ها حساب دارند؟ اما آيا بت

  ، چه شر باشد يا چه خير؟قرار گيرند

پس جواب چنين است كه اين روز براي آدم و انس است تا به اعمالشان رسيدگي شود نه 

  (بتهاي سنگي)!! براي بي جانها
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  شبهه عذاب قبر و ناشنوايي اموات

وارد  در خوابت آسيبي به تو خواب وحشتناكي ببيني و هبحال برايت پيش نيامده ك آيا تا

چه بسا بسياري از مردم از  ؟خداخواستي هر طور شده نجات يابي شده باشد در آن حال از

خوابهاي اضطراب آور ديده اند و زماني كه بيدار شده اند آرام گرفته و خوشحال از اينكه 

آيا  ،شنوند پس عذاب قبر معنا ندارد نمي اگر مردگان :برخي ميگويند خواب بوده نه واقعيت!

زد  در آن لحظه كه فرد خواب ديده در حال ديدين خواب بود اگر صد كس او را  صدا مي

اب عذاب سختي در حاليكه به كرات ما تجربه كرده ايم و ديده ايم كه در خو ؟مي شنيد

يلي هم خنديده ايم چون آنچه بيدار كرده اند و از رفتار ما خبر داده اند خ اديده ايم وقتي ما ر

ديگران كه ما را بيدار كرده اند  دهيم مثالً اصال در عالم بيداري انجام نمي ،ديگران ميگويند

پرسند اصال چيزي يادمان  ولي وقتي از ما مي »سوختم سوختم« :ما گفته ايم :گويند كه مي

  نيست.

آن مصيبت  ه ازري شدخواستيم كه هر طو در حالي كه در وقت ديدن خواب از خدا مي

  نجات يابيم.

يا بي عذاب بودن نيست بلكه انسان وقتي  نشانه نبودن و ،پس نشنيدن صداي ديگران

عذاب و مصيبتي كه در خواب مي بينيم  ميميرد از خصوصيات اين جهان خارج مي شود.

ذشت و گ شايد در يك ثانيه و يا كمتر و بيشتر باشد اما در عالم خواب گويا زمان اصال نمي

  مثل سالها و روزها و زمانها طوالني بودند.

بيند كه آتشي به  براي نمونه فردي مجروح شده و توان برخاستن ندارد و با چشمش مي

آيد پس يك لحظه برايش مانند سال طوالني ميگردد. اما خيلي تالش ميكند بلكه  سوي او مي

  بدنش از آن آتش دور گردد.

شود و در فكر نجات  صدا بزني چه بسا اصال متوجه نمي در آن لحظه اگر صد بار او را

 :گويد دادي با تعجب مي اگر هم بعد از نجاتش از او بپرسي چرا جواب نمي باشد. خود مي
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 و... بنابراين  شنيدن و نشنيدن  اموات ربطي به عذاب داشتن و اصال او را صدا نزده ايد

  نداشتن نيست.

  

 اثبات عذاب قبر از قرآن

  ﴿â‘$̈Ψ9 $# šχθàÊt� ÷èãƒ $pκ ö� n= tæ # xρß‰ äî $|‹ Ï±tã uρ ( tΠöθtƒuρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9 $# (# þθè= Åz÷Šr& tΑ# u šχ öθtã ö� Ïù £‰x©r& 

É>#x‹ yèø9   .)46: (غافر  ﴾∪∌⊇∩ #$

 عذاب اين. (شوند مي عرضه بدان آنان شامگاهان و بامدادان كه است دوزخ آتش آن و«  

) دهد مي دستور فرشتگان به خدا( شود مي برپا متقيا كه روزي اما و) است ايشان برزخ

   . »سازيد دچار عذاب شديدترين به را) او پيروان و( فرعون خاندان
استفاده نموده اند بهره مي  �حال براي تفسير آيه به تفاسير مشهور كه از روايات نبي 

  بريم:

 تفسير طبري: -1

 بن اهلذيل عن قيس، أيب عن فيان،س ثنا: قال الرمحن، عبد ثنا: قال بشار، بن حممد حدثنا
  .عرضها وذلك النار، على وتروح تغدو سود طري أجواف يف فرعون آل أرواح: قال شرحبيل،
 يف فرعون قوم أرواح أن بلغين: قال السدي، عن أسباط، ثنا: قال أمحد، ثنا: قال حممد، حدثنا

  . 1وعشيا غدوا النار على تعرض سود طري أجواف

  كه در عذاب برزخ آزار ميبينند. ين ارواح هستندبعبارت ديگر ا

  نكته:

وقتي يك پزشك بخواهد تيغي از بدن شخصي خارج كند بدنش را بي حس ميكند و 

يا اگر انگشتي قطع شود هر  فرد آنرا نگاه كرده بدون اينكه كمترين دردي احساس كند.

برعكس اگر به فردي  اما كاري با آن قطعه انگشت انجام بدهند آزاري به فرد نمي رسد.

                                           
  .395ه صفح /21جزء /46باب - 1



    

  ﴾19﴿     بررسي قدرت شنيدن اموات، در پرتو قرآن و روايات
  

 

 

درباره آزار مثال نيش زنبور بدهند اگر هيچ وقت زنبور وي را نيش نزده  خبري (حتي دروغ)

خواهد خود را از  باشد به محض اينكه زنبوري به او نزديك شود درد را احساس كرده و مي

 ،شود دست زنبور برهاند كه اين درد مافوق آزاري است كه از نيش زدن زنبور حاصل مي

آيد اما وقتي زنبور نيش  چون تا قبل از نيش زدن زنبور هر طور شده در صدد دفاع بر مي

زند بعد از مدت زماني خوب شده و تمام مي شود و ديگر دردي ندارد. بلكه فرار از آزار  مي

نيش زنبور حتي در خواب هم او را اذيت ميكند و فرد مصدوم دچار اضطراب و درد رواني 

  گردد. مي

رت ديگر چون پوست بدن بسوزد خيلي درد دارد اما بعد از سوختن كامل ديگر اگر بعبا

اگر بر بدنش آتش را نزديك كني  ،پوست را بكـَني دردي ندارد در همان حال همان فرد

  هوار راه مي اندازد تا از آزاري كه به او وارد نشده خالص شود. فرياد زده و داد و

شود نه اينكه داخل آتش گردند  اب بر آنها  عرضه ميآيه هم اشاره شده كه عذ در اين

وقتي بطور دائم به آن انداخته شوند چه بسا خيلي دشوار است هر روز تا  كه اين نوع عذاب تا

نزديك آتش بگردي اي بسوزي يا اي دور شوي!!!!! خداوند ما را از اين عذاب و عذاب نار 
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