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 مقدمه

احلمد هللا مالك امللك، املنزه عن اجلور، واملتكرب عن الظلم، املنفرد بالبقاء، 

السامع لكل شكو والكاشف لكل بلو والصالة والسالم عىل من بُعث 

وداعياً إىل اهللا بإذنه ورساجاً بالدالئل الواضحة واحلجج القاطعة، بشرياً ونذيراً 

 وبعد: .منرياً وعىل آله وصحبه أمجعني
سماع اموات  ی مسأله ی اھل دین درباره از چندی است میان برخی

ھا و مجادالتی در جریان است که بنده  (شنیدن مردگان یا عدم آن) بحث
بعد از اطالع از محتوای این مجادالت متوجه شدم که این مسأله از تمام 

بعاد آن نه برای مؤیدان سماع اموات و نه منکران آن روشن نبوده است و ا
اند،  دو طرف در برخی جوانب محق و از برخی جوانب این بحث غافل بوده

و از دالیلی که دو  ندحقیر مراجعه کرد ی بندهبرخی برادران نیز به این 
دم که طرف مطرح کرده بودند اظھار سردرگمی نمودند. از این رو بر آن ش

مختصر و مفیدی (بإذن الله) در این باره بنویسم و این مسأله را با  ی رساله
  بالله التوفیق. بررسی جوانب آن روشن و واضح نمایم و
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 اقسام سماع موتی
تقسیم سماع اموات به سماع کلی و سماع جزئی و اتفاق علماء در حکم 

 شان در قسم دوم: قسم اول و اختالف
ای که توجه مرا به خود جلب کرد این بود که دو  مسألهترین  اولین و مھم
بندی فوق و فرق آراء علماء در این دو قسم غافل ھستند و  طرف از تقسیم

 ھم شرح موضوع: این

 توان تصور نمود: سماع اموات را به دو صورت می
 کلیصورت اول: سماع 

باشد، این است که انسان  که تصوری خرافی و شرکی می صورت اول:
شنود و ھرکس در  صداھای دور و نزدیک را می مان کند که مرده تمامگ

شنود و یا  ای از زمین سخنی بگوید یا ندایی سر دھد مرده آن را می ھرگوشه
سخن  زمان شان ھم اینکه اگر افراد زیادی در کنار قبر او جمع شوند و ھمه

یکی به بگویند و ھریک به زبان خود؛ یکی به تالشی و دیگری به ترکی و 
کردی و دیگری به عربی یا انگلیسی یا روسی و فرانسوی و... حرفی بزند و 
موضوع سخن ھریک با دیگری نیز فرق داشته باشد این مرده ھمه را 

 !فھمد!! د و مینک میھا درک  سخنان را به تمامی زبان ی و ھمه شنود می
اند و  علمای اسالم بر بطالن این تصور و عدم چنین سماعی متفق القول

ھیچ عالمی بلکه ھیچ مسلمانی که بویی از دین و توحید برده باشد و بلکه 
گوید  و نمی است مند باشد نگفته ای از نعمت عقل بھره ھیچ عاقلی که ذره

علما و عقال و  ی ھمهکه مرده چنین قدرت شنوایی مطلق و کلی دارد و 
است  أل جاھلی و خرافی مخالفند. زیرا تنھا الله ی مسلمین با چنین عقیده

که عالم به تمامی احوال و سمیع تمامی اصوات و دانای تمامی لغات علی 
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کسی در این صفت و یا  باشد و ھیچ رغم تنوع حاجات اصحاب اصوات می
 تواند باشد: دیگر صفاتش شبیه و شریک و مثل و مانند او نیست و نمی

﴿ ُ َحُدۢ كُ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
َ
 .»باشد و کسی ھمتا و ھمگون او نمی«. ﴾٤ُفًوا أ

َ إِنَّ ﴿ ِميعُ ُهَو  ٱ�َّ  .»تنھا خدا شنوا و بینا است«. ﴾٢٠ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ

ءۖٞ َوُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ ھیچ چیزی ھمانند خدا « :﴾١١ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
آسمان و زمین نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزھای 

ماند، و نه چیزی از چیزھای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو  می
 .»ماند) و او شنوا و بینا است می

شنوای مطلق و سمیع کل، تنھا اوست و غیر او چه زنده و چه مرده 
وقتی  ج سماع کلی و مطلق ندارند. حتی اشرف مخلوقات حضرت محمد

زمان با ایشان سخن  زنده ھم بود (چه برسد بعد از موت) اگر دو کس ھم
و اصحاب نزد ایشان به  زمان سخن ھردو نبود گفتند قادر به درک ھم می

ھا یا صدھا  که ده است گفتند و ھرگز چنین اتفاقی نیفتاده نوبت سخن می
د که ایشان زمان سخن بگویند و گمان کنن تن از مردم یا اصحابش با او ھم

کند!!! و وقتی در مدینه بود صدای  و درک می شنود میسخن ھمگان را یکجا 
شنید و یا وقتی در مکه یا در سفر بود صدای اصحابش را  مردم مکه را نمی

چیدند و علیه  ای علیه ایشان می شنید و اگر کسانی توطئه در مدینه نمی
لله تعالی بر او وحی شد، مگر اینکه ا گفتند خبردار نمی ایشان سخن می

 کرد. می
 ی دربارهخوانیم که وقتی خداوند روز قیامت از پیامبران  در قرآن می

اطالعی  پرسد آنان اظھار بی شان می شان بعد از فوت پیامبران رفتار امت
 کنند: می
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ُ ۞يَۡوَم َ�َۡمُع ﴿ نَت  ٱلرُُّسَل  ٱ�َّ
َ
ۖ إِنََّك أ ٓ ْ َ� ِعۡلَم َ�َا ِجۡبُتۡمۖ قَالُوا

ُ
ٓ أ َ�َيُقوُل َماَذا

ُٰم   .]١٠٩[المائدة:  ﴾١٠٩ٱۡلُغُيوِب َع�َّ
آن روزی (را خاطرنشان ساز) که خداوند پیغمبران را (در پیشگاه خود) گرد «

گوید: به (دعوت) شما چه پاسخی داده شده است؟  آورد و بدیشان می می
گاھی و دانشی نیست تنھا تو ھستی که از تمام خفایا  ا را ھیچگویند: م می گونه آ

گاه  .»یھست آ
کند که ایشان در روز قیامت از  نقل می ÷ و چند آیه بعد از زبان عیسی

 کند: اطالعی می رفتار امتش بعد از خود اظھار بی

نَت ﴿
َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ  ٱلرَّ�ِيَب َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

ءٖ َشهِيدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَت َ�َ

َ
 .]١١٧[المائدة:  ﴾١١٧َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع (اطاعت و عصیان) ایشان «
ای (و  میراندی، تنھا تو مراقب و ناظر ایشان بوده اطالع داشتم و ھنگامی که مرا

 .»ای) و تو بر ھرچیزی مطلع ھستی یدهیاعمال و افکارشان را پا
اند  و در حدیث صحیحی که امام بخاری و مسلم و دیگران روایت کرده

يِت َ�يُؤَْخُذ بِِهْم َذاَت ال«خوانیم که:  می مَّ
ُ
َال َو�ِنَُّه ُ�َاُء بِرَِجاٍل ِمْن أ

َ
َماِل، أ شِّ

قُوُل َكَما 
َ
ْحَدثُوا َ�ْعَدَك، فَأ

َ
َصيَْحايِب، َ�يَُقاُل: إِنََّك َال تَْدرِي َما أ

ُ
قُوُل: يَا رَبِّ أ

َ
فَأ

الُِح: ۡيتَِ� ُكنَت ﴿ قَاَل الَعبُْد الصَّ ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ
نَت 

َ
  ٱلرَّ�ِيَب أ

َ
ءٖ َشِهيدٌ َعلَۡيِهۡمۚ َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�يَُقاُل: إِنَّ  ]١١٧[المائدة:  ﴾١١٧نَت َ�َ
ْ�َقابِِهْم ُمنُْذ فَاَرْ�تَُهمْ 

َ
يَن ىلَعَ أ  1.»َهُؤالَِء لَْم يََزالُوا ُمْرتَدِّ

د، نشو شوند که به سمت چپ برده می ھان! مردانی از امتم آورده می«
شود: تو  ھا یارانم ھستند!، در جوابم گفته می گویم: خداوندا! این من می

                                           
 .٤٦٢٥بخاری:  - ١
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اند، در آن ھنگام ھمانند آن بنده صالح  دانی بعد از تو چه کرده نمی

ۡيتَِ� ﴿گویم:  می )÷ (عیسی ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ
نَت 

َ
ءٖ َشهِيدٌ َعلَيۡ  ٱلرَّ�ِيَب ُكنَت أ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَت َ�َ
َ
من تا آن زمان که «. ﴾١١٧ِهۡمۚ َوأ

و ھنگامی که  داشتم در میان آنان بودم از وضع (اطاعت و عصیان) ایشان اطالع
ای (و اعمال و افکارشان را  مرا میراندی، تنھا تو مراقب و ناظر ایشان بوده

شود: اینان بعد از اینکه تو  می، گفته »ای) و تو بر ھر چیزی مطلع ھستی پائیده
 .١»از آنان جدا شدی مرتد شدند

بینیم که  این مطلب را می ،در این حدیث به وضوح و به روشنی آفتاب
داند که بعد از فوت او چه اتفاقی افتاده است چرا که به ایشان  پیامبر نمی

ْحَدثُوا َ�ْعَدكَ «شود:  گفته می
َ
دانی بعد از تو چه  میتو ن«، »إِنََّك َال تَْدرِي َما أ

از احواالت امتش بعد از  ج کند که آن حضرت و این ثابت می» اند کرده
 شنود. شان را می بیند و نه صدای شان خبر ندارد و نه امتش را می فوت

گاھی پیامبر از امور دنیا بعد از  این دلیل صحیح و صریحی دال بر عدم آ
حدیث ضعیفی در مقابل آن آمیز و یا  استدالل جدل باشد و ھیچ فوت می

کند که  یارای ایستادن ندارد!، ھمچنین خداوند متعال در قرآن بیان می
 صالحان بعد از مرگ، ترس و غم و اندوھی ندارند:

آ إِن َ�َن مَِن ﴿ مَّ
َ
�ِ�َ فَأ  .]٨٩-٨٨[الواقعة:  ﴾َوَرۡ�َحاٞن وََجنَُّت نَعِي�ٖ  فََرۡوحٞ  ٨٨ٱلُۡمَقرَّ

پیشگامان مقرب باشد. ھمین که ُمرد،  ی محتضر) از زمرهو اما اگر (شخص «
 .»ھای خوشبو و بھشت پرنعمت است بھره او راحت و آسایش و گل

                                           
منظور از اینان کسانی ھستند که بعد از فوت آن حضرت و در زمان خالفت صدیق،  -١

 با آنان جنگیدند. ج وفادار رسول الله ی ر صحابهیو سا س مرتد شدند و ابوبکر
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ِينَ إِنَّ ﴿ ْ َر�َُّنا  ٱ�َّ ُ قَالُوا ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ ُل َعلَۡيِهُم  ٱۡسَتَ�ُٰموا �َّ َ�َافُواْ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ تَتََ�َّ
َ
�

و ُ�ِۡ�
َ
ِ َوَ� َ�َۡزنُواْ َو�  .]٣٠[فصلت:  ﴾٣٠ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ اْ ب

و سپس پابرجا و ماندگار  ما تنھا الله است ویند: پروردگارِ گ کسانی که می«
آیند (و  مانند (در ھنگام آخرین لحظات زندگی) فرشتگان به پیش ایشان می می

دھند) که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بھشتی  بدانان مژده می
 .»شد که (توسط پیغمبران) به شما (مؤمنان) وعده داده می

ی زندگان دنیا را بشنوند و از حال باید پرسید که اگر این اموات صدا
شان خبردار شوند آیا راحتی و آسایش خواھند داشت؟ اگر مثًال  احوال

خود بعد از مرگش خبردار باشد چگونه  ی شخص متوفی از مشکالت خانواده
تواند بدون غم و اندوه باشد؟! یا مثًال اگر ھمسر متوفی با شخص دیگری  می

ھمسر  ی آمیز و عاشقانه ھای محبتازدواج کند و آن مرده صدای گفتگو
 کند؟!! ود چه حالی پیدا مینیدش بشاش را با شوھر جد قبلی

کنم اثبات عدم شنوایی مردگان برای شخص عاقل، بیشتر از این  فکر نمی
، گنجایش توضیح محدود {صفحات}این ورقاتنیاز به توضیح داشته باشد و 

 !است بیش از این ندارد و عاقالن را یک اشارت بس

*** 

 صورت دوم: سماع جزیی
ی و شنوایی اندک دارد و مثًال سالم یآیا مرده سماع جز اینکه صورت دوم:
شنود یا نه؟ اگر کسی نزد قبر قرآن بخواند آیا مرده داخل قبر  زائر قبر را می

میان علما اختالف وجود دارد و  ییشنود یا نه؟ در این نوع سماع جز می
و برخی این نوع سماع را نیز از  اند ای به وقوع این سماع معتقد بوده عده

 دانند. مرده منتفی می
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کنند ھمانطور که اعتقاد به سماع کلی  برخی برادران موحد گمان می
ی نیز ھمین حکم را دارد و یاموات خرافه و شرک است اعتقاد به سماع جز

ی نیز یعلما بر عدم سماع کلی اجماع دارند بر عدم سماع جز ھمانطور که
اجماع دارند و این تصوری اشتباه است. اگر کسی منکر سماع کلی باشد اما 

ی معتقد باشد نباید به شرک و ضاللت منسوب گردد چون یبه سماع جز
ای فقھی و فرعی و اختالفی است نه  لهأی برخالف سماع کلی، مسیسماع جز

اصولی و اجماعی و علما دراین باره دو رأی دارند و ھریک دالیلی عقیدتی و 
 دھند. ارائه می

برخی از دینداران ھستند که وقتی در کتب برخی علماء مطالب مربوط  
کنند که این علماء سماع کلی و  خوانند گمان می ی را مییبه تأیید سماع جز

خطا و غلط است. اگر مطلق مردگان را نیز قبول دارند!!! و این تصوری بس 
زید از عمرو بپرسد که آیا حسن شنوا است و او در جواب بگوید: بله، آیا زید 
باید گمان کند که منظور عمرو از شنوا بودن حسن این است که جناب 

شنود؟؟!!! آیا  زمین که باشند را می ی حسن تمام صداھای مردم در ھرگوشه
بله! باز  :در جواب خواھی گفتمحترم! آیا شنوا ھستی؟  ی تو ای خواننده

در جواب  ؟شنوی آیا صدای مردمی که کیلومترھا از تو دورند را می :پرسم می
گویی من شنوا ھستم منظورت این  خواھی گفت: نه. پس وقتی که تو می

شنوی (اگر  است که مانند یک انسان معمولی تا چند متر اطرافت را می
مانعی دیگر نباشد) نه اینکه خواب نباشی یا حواست پرت نباشد و یا 

 !شنوی! ای و در ھرشرایطی می ھرصدایی را در ھرفاصله
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ی یاند منظورشان سماع جز علمایی ھم که سماع اموات را تأیید کرده
ای که یک انسان زنده صداھای چند متر اطرافش را  است به ھمان اندازه

 .١شنود و بلکه بسیار کمتر و محدودتر از آن می
پردازیم که: دالیل  بندی حال به این مطلب می این تقسیمبعد از شرح 

 ؟آن کدامست اموات چیست و نظر صحیح ییجزسماع  ی لهأطرفین در مس

*** 

                                           
وجه  ی اموات ھستند به ھیچیالبته علمایی که معتقد به سماع جز مھم: تذکر -١

دانند و منظورشان از تأیید سماع  طلبی از اموات را جایز نمی شفاعت طلبی یا حاجت
اموات، تالش برای اثبات جواز شفاعت خواھی و حاجت خواھی از اموات نیست بر 

ی یسماع جز ی ه به بھانهای در عصور متأخر ک خالف جھال و یا عالم نمایان خرافی
طلبی و  اموات و یا حتی به خیال واھی سماع مطلق اموات، در پی توجیه شفاعت

خواھی از مردگان ھستند. باید دانست که بر اساس دالیل قطعی و محکم  حاجت
خواھی از مردگان کامًال  خواھی و حاجت کتاب و سنت و اجماع سلف امت، شفاعت

علمای اسالم بر این اجماع دارند و در شرک بودن مردود و باطل و شرک است و 
گونه اختالفی میان علمای اسالم وجود ندارد. جالب  خواھی از اموات، ھیچ حاجت

  ورزان و سوء اینجاست که الله تعالی در قرآن حکیم راه را بر خرافاتیان و غرض

إِن تَۡدُعوُهۡم َ� ﴿فرماید:  و با بیانی بلیغ و واضح و صریح میاست  جویان بسته استفاده
ْ ٱ�َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  ھا را به فریاد  اگر آن: «]١٤[فاطر:  ﴾لَُ�ۡمۖ  ۡسَتَجابُوا

ی به شما را یی پاسخگویشنوند و اگر ھم بشنوند، توانا بخوانید، صدای شما را نمی
شنوند باز سودی  ثابت شد که مردگان می بله! ای خرافاتیان! اگر فرضاً ». ندندار

قرآن: اگر ھم بشنوند توانایی اجابت را ندارند! پس ی  فرمودهبرایتان ندارد چون به 
ھا  چه بشنوند و چه نشنوند فرقی ندارد: شفاعت خواستن و حاجت خواستن از آن

 سود است. باطل و مردود و بی
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 ١دالیل منکرین سماع اموات

توان بر سماع  برخی دالیلی را که در بحث سماع کلی ذکر شد می ھرچند
اموات در اثبات عدم ھا، منکرین سماع  ی نیز تعمیم داد اما عالوه بر آنیجز

 دھند: دیگری نیز ارائه می ی شنوایی اموات ادله

ن ِ� ﴿: دلیل اول نَت بُِمۡسِمٖع مَّ
َ
 ﴾...ٱلَۡمۡوَ�ٰ إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ﴿، ﴾٢٢ٱلُۡقُبورِ َوَمآ أ

ن ِ� ﴿الف:  نَت بُِمۡسِمٖع مَّ
َ
ٓ أ توانی  و تو نمی«. ]٢٢[فاطر:  ﴾٢٢ٱۡلُقبُورِ َوَما

 .»در گورھا را شنوا گردانیمردگان آرمیده 

مَّ َوَ� �ُۡسِمُع  ٱلَۡمۡوَ�ٰ إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ﴿باء:  َ�ٓءَ  ٱلصُّ ْ ُمۡدبِرِ�نَ  ٱ�ُّ  ﴾٨٠إَِذا َولَّۡوا
مردگان را شنوا بگردانی و ندای (دعوت خود) توانی  گمان تو نمی بی«. ]٨٠[النمل: 

 .»گریزند کنند و (از آن) می میرا به گوش کران برسانی، وقتی که (به حق) پشت 
اند که این دو آیه مجاز ھستند و  معتقدین به سماع اموات، در جواب گفته

ن ِ� «و » : مردگانٱلَۡمۡوَ�ٰ « مقصود از مردگان » : مردگان در قبورٱۡلُقبُورِ مَّ
حقیقی گورستان نیستند بلکه منظور کفار زنده ھستند که به مردگان 

و تو «تیجه آیات مذکور را باید چنین ترجمه کرد: الف: اند و در ن تشبیه شده
توانی (پند و اندرز آسمانی را به دل دلمردگان فرو بری، ھمانگونه که  نمی
گمان تو  و بی«: ]٢٢[فاطر:  »توانی) مردگان آرمیده در گورھا را شنوا گردانی نمی
 .]٨٠نمل: [. »دالن (زنده نما) را شنوا بگردانی توانی مرده نمی

                                           

اآليات البينات يف عدم سامع األموات « لبانی بر کتابدر این قسمت از مقدمه عالمه ا -١

بسیار  - فرزند عالمه آلوسی؛ مفسر شھیر - تألیف عالمه آلوسی» عند احلنفية السادات
 ام. اقتباس کرده
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گوییم: ھرکس در این دو آیه تدبر کند و سیاق آن دو  ھا می در جواب آن
شان درست است و  را بررسی کنید تردیدی نخواھد داشت که این سخن

اما با این وجود باز این مطلب مانع  ،اند مفسرین نیز ھمینطور تفسیر کرده
ًا چون از آنجایی که مردگان گورستان حقیقت ؛استدالل منکرین سماع نیست

شنوند و این حقیقت نزد مخاطبان قرآن معروف بوده است الله تعالی  نمی
کفار زنده را در عدم شنیدن ندای حق بدانان تشبیه کرده است. بنابراین 

 شنوند. یعنی مردگان در قبور نمی» مشبه به«دھد که  این تشبیه می
 گویی کنی و می ھمانطور که وقتی زید را در شجاعت به شیر تشبیه می

زید مثل شیر است این تشبیه داللت بر آن دارد که خود شیر شجاع است 
بلکه شجاعتش از زید ھم بیشتر است و برای ھمین زید به آن تشبیه شده 

ھرچند در این مثال منظور و مقصود کالم، سخن گفتن از خود شیر  .است
 ی طور این دو آیه ھرچند درباره گوید. ھمین زید سخن می ی نیست و درباره

کند، اما  ھا را به مردگان قبرستان تشبیه می گوید و آن کفار زنده سخن می
شنوند و ھرشخص عاقلی از تشبیه کفار  این نافی آن نیست که مردگان نمی

فھمد  می شنوند به مردگان در قبور، این مطلب را زنده که ندای حق را نمی
 .ھا ھستند ھا نیز ناشنوا و بلکه ناشنواتر از آن که این

شنوند و در  گیریم که مردگان نمی بنابراین از این توضیحات نتیجه می
ناشنوایی مردگان  ١کفار به ی آیات مذکور ناشنوایی قلوب مرده و مھرخورده

 تشبیه شده است.

                                           
شنود و  بدیھی است که گوش سرکفار زنده، اصوات را و من جمله صدای قرآن را می -١

ھا نفی شده است. در  این شنوایی از آنان نفی نشده است بلکه شنوایی قلوب آن
کند و این قلب  د و ادراک میوشن میدیدگاه قرآن این قلب است که ندای حق را 

بصیرت  ی ، به عنوان مثال دربارهکند است که حق را دیده و بدان معرفت حاصل می

ْ ِ� ﴿گوید:  شدن آن قرآن می قلب و کور فَلَۡم �َِسُ�وا
َ
�ِض ٱأ

َ
َ�َتُكوَن لَُهۡم قُلُوٞب  ۡ�
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اند که  ای نداشته اند چاره وقتی مخالفان این استدالل را مالحظه کرده
قبور نفی شده است اما قیدی به اقرار کنند که در این آیه سماع مردگان در 

اند که  است! و گفته» سماع مفید«اند که منظور  اند و گفته آن اضافه کرده
بلکه سماع  است آیات مذکور مطلقًا سماع را از کفار و مردگان نفی نکرده

آنان:  ی مفید و نافع را از آن دو نفی نموده است، به عبارت دیگر به گفته
برند و موجب  د، اما فایده و نفعی از آن نمیشون کفار ندای حق را می

شنوند اما فایده و  شود و مردگان در قبور نیز اصوات را می شان نمی ھدایت
 !برند نفعی نمی

َوَ� ﴿گوید:  آیه می ی اما این قید قابل پذیرش نیست، چرا که در ادامه
مَّ �ُۡسِمُع  َ�ٓءَ  ٱلصُّ ْ ُمۡدبِرِ�نَ  ٱ�ُّ کران  توانی صدا را به گوش و نمی«: ﴾٨٠إِذَا َولَّۡوا

بینیم که الله تعالی کفار  ، می»روند گردانند و می برسانی، ھنگامی که روی برمی
را به کران نیز تشبیه نموده است آیا اینجا نیز معنی تشبیه این است که 

برند؟!، یا اینکه معنایش این است  شنوند، اما از آن فایده و نفعی نمی کران می
 شوند؟ طلقا نمیکه کران م

و به بن  است و نیز این قید، مؤیدین سماع اموات را گرفتار تناقض کرده
 - که ضعیف ھستند - ھا با استناد به احادیثی کشاند، چرا که آن بست می

                                                                                           

ۡو َءاَذاٞن �َۡسَمُعوَن بَِهاۖ فَإِ�ََّها َ� َ�ۡعَ� 
َ
بَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡعقِلُوَن بَِهآ أ

َ
 لَِّ� ٱ ۡلُقلُوُب ٱَوَ�ِٰ�ن َ�ۡعَ�  ۡ�

ُدورِ ٱِ�  اند تا (از دیدن آثار  آیا در زمین به سیر و سفر نپرداخته: «]٤٦[الحج:  ﴾٤٦لصُّ
ه ھم رسانند که ی بیھا ھای ستمگران) دل ھای کاخ ویرانه ی گذشتگان و مشاھده

ھا  ن چشمھا بشنوند؟ چرا که ای ی داشته باشند که بدانیھا و گوش ھا فھم کنند بدان
ھا ھستند که نابینا  ھای درون سینه که این دلو بل گردند نیستند که کور می

، ناشنوایی و کری قلوب کفار به ﴾ٱلَۡمۡوَ�ٰ إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ﴿ ی بنابراین در آیه». شوند می
 ناشنوایی مردگان تشبیه شده است.
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د و جواب سالم وش میمعتقدند که مرده از سالم شخص زائر قبر خوشحال 
کنند مرده برایشان  میترند گمان  و کسانی که خرافاتی -دھد او را ھم می
ھا با  و این یعنی فایده بردن از سماع در حالی که آن - کند!! دعا ھم می

اند  فایده بردن مرده از سماعش را منکر شده» مفید و نافع«اضافه کردن قید 
 !و این تناقضی عجیب است!

ثور نیز قول منکرین سماع اموات تأیید شده است، مفسر در تفاسیر مأ
هذا مثل «گوید:  ) در تفسیر این آیه می٢٢٤-٣١٠یر طبری (شھیر ابن جر

معناه: فإنك ال تقدر أن تفهم هؤالء املرشكني، الذين قد ختم اهللا عىل أسامعهم، 

فسلبهم فهم ما يُتىل عليهم من مواعظ تنزيله، كام ال تقدر أن تفهم املوتى الذين قد 

مَّ َوَ� �ُۡسِمُع ﴿ا. وقوله: سلبهم اهللا أسامعهم، بأن جتعل هلم أسامعً  َ�ٓءَ  ٱلصُّ  ﴾ٱ�ُّ

الدعاء، إذا هم ولوا  - يقول: وكام ال تقدر أن تُسمع الصمّ الذين قد سلبوا السمع

عنك مدبرين، كذلك ال تقدر أن توفق هوالء الذين قد سلبهم اهللا فهم آيات 

 .»كتابه، لسامع ذلك وفهمه
این مشرکین را توانی  این مثالی است که معنایش چنین است: تو نمی«

حی که از یو فھم نصا است شان مھر زده بفھمانی، مشرکینی که الله بر گوش
شود را از آنان سلب کرده است ھمانگونه که  ھا تالوت می قرآن بر آن

است  ھا سلب کرده شان را از آن توانی مردگانی را که الله تعالی شنوایی نمی

َوَ� �ُۡسِمُع ﴿باری تعالی  ی دهو این فرمو ھا را شنوا گردانی بفھمانی و آن
مَّ  َ�ٓءَ  ٱلصُّ یعنی: و ھمانطور  »کران برسانی توانی صدا را به گوش و نمی«، ﴾ٱ�ُّ

 - اند بشنوانی توانی صدا را به کرانی که از شنوایی محروم شده که نمی
توانی اینانی  به ھمین ترتیب نمی - روند گردانند و می ھنگامی که روی برمی
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قادر به شنیدن  است ه تعالی فھم آیات کتابش را از آنان سلب نمودهرا که الل
 ».و فھم آن گردانی

کند که  سپس ایشان با اسناد صحیحی از قتاده (مفسر تابعی) روایت می

هذا مثل رضبه اهللا للكافر، فكام ال يسمع امليت الدعاء، كذلك ال «او گفته است: 

مَّ َوَ� �ُۡسِمُع ﴿يسمع الكافر،  َ�ٓءَ  ٱلصُّ ْ ُمۡدبِرِ�نَ  ٱ�ُّ يقول: لو أن  ﴾٨٠إِذَا َولَّۡوا

 .»أصمَّ وىل مدبرا ثم ناديته مل يسمع، كذلك الكافر ال يسمع، وال ينتفع بام يسمع
کافر زده است، ھمانطور که  ی این مثالی است که الله تعالی درباره«

َ�ٓءَ  مَّ ٱلصُّ َوَ� �ُۡسِمُع ﴿شنود،  شنود، کافر نیز نمی مرده ندا را نمی إَِذا َولَّۡواْ  ٱ�ُّ
یعنی: اگر یک ناشنوا و کر پشت کرده و برود و سپس او را صدا  ﴾٨٠ُمۡدبِرِ�نَ 

 ».برد شنود و از آنچه شنیده نفع نمی شنود ھمینطور کافر نیز نمی کنی نمی
و دیگر صحابه از آیات  س و عمر ل و فھم و برداشت سیده عائشه

 مذکور نیز ھمینگونه بوده است و در ادامه این نکته را شرح خواھیم داد.

 ﴾...إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم ﴿: دلیل دوم

ِينَ وَ ﴿الله تعالی:  ی این فرموده َما َ�ۡملُِكوَن مِن  ۦتَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  ٱ�َّ
ْ َما إِن تَۡدُعوهُ  ١٣قِۡطِم�ٍ  ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا ْ ۡم َ� �َۡسَمُعوا لَُ�ۡمۖ  ٱۡسَتَجابُوا
كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبِئَُك ِمۡثُل َخبِ�ٖ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ َوَ�ۡوَم   .]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
ید) حتی مالکیت و ینما خوانید (و پرستش می و بجز او کسانی که به فریاد می«

ھا را (برای حل مشکالت و رفع  را ندارند. اگر آنی ینازک خرما ی پوستهحاکمیت 
و (به فرض) اگر  شنوند بخوانید، صدای شما را نمی ھای خود) به فریاد گرفتاری

ی به شما را ندارند و (گذشته از این) در روز قیامت یی پاسخگویھم بشنوند، توانا
گاه، د و ھیچکنن ورزی شما را رد می انبازگری و شرک تو  کسی ھمچون (خداوند) آ

 .»سازد را باخبر نمی



 شنیدن یا نشنیدن مردگان    ١٤

 - به جز الله - ھا را این آیه صراحتًا شنوایی را از کسانی که مشرکین آن
خواندند نفی نموده است و این معبودان مشرکین عبارتند از  به فریاد می

ھا را  اولیاء و صالحین و بندگان مقربی که مشرکین تمثال و مجسمه آن
ھا را نه به خاطر ذات  ھا و بت د تا نماد آنان باشد و این مجسمهساختن می

پرستیدند.  ھا نماد آنان بودند می خودشان بلکه به نیت ارواحی که این بت
 فرماید: نوح می ی ھمانطور که در سوره

ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث ﴿ ْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ َوَ�ُعوَق  َوقَالُوا
�  .]٢٣[نوح:  ﴾٢٣َو�َۡ�ٗ
اند: معبودھای خود را وامگذارید، و َوّد، ُسواع، یعوق، و َنسر را رھا  به آنان گفته«

 .»نسازید
در تفسیر مأثور از ابن عباس و دیگر سلف نقل است که اینان (َوّد، ُسواع، 

وقتی مردند ھای مردانی صالح از قوم نوح بودند که  َیغوث، یعوق، و َنسر) نام
شان القا نمود که در محل عبادت آن صالحان عابد و زاھد  شیطان به قوم

اول این  ی شان را به یادگار بگذارند و در وھله آنان و مجسمه ی نقاشی چھره
پرستیدند اما با گذشت زمان و فراموش شدن علم در  ھا را نمی تمثال
 ب عباس ری از ابن. این مطلب را امام بخاھای بعدی پرستیده شدند نسل

 ١اند. و دیگر محدثین روایت نموده

                                           

نَا «در صحیح بخاری:  ٤٥٣٩حدیث شماره  -١ ْخرَبَ
َ
َ�نَا إِبَْراِهيُم �ُْن ُموىَس، أ ِهَشاٌم، َعِن َحدَّ

ْوثَاُن الَّيِت اَكنَْت يِف 
َ
ُ َ�نُْهَما، َصارَِت األ ابِْن ُجَر�ٍْج، َوقَاَل َ�َطاٌء: َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

ا ُسَواٌع اَكنَْت لُِهَذيٍْل،  مَّ
َ
ٍب بَِدْوَمِة اجلَنَْدِل، َوأ

ْ
ا وَدٌّ اَكنَْت ِللَك مَّ

َ
ا قَْوِم نُوٍح يِف الَعَرِب َ�ْعُد أ مَّ

َ
َوأ

مَّ 
َ
ا َ�ُعوُق فاََكنَْت لَِهْمَداَن، َوأ مَّ

َ
َوِْف، ِعنَْد َسبَإٍ، َوأ

ْ
ا َ�ُغوُث فَاَكنَْت لُِمَراٍد، ُ�مَّ بِلَِ� ُ�َطيٍْف بِاجل

وْ 
َ
ا َهلَُكوا أ ْسَماُء رَِجاٍل َصاحِلَِ� ِمْن قَْوِم نُوٍح، فَلَمَّ

َ
ىَح �رَْسٌ فَاَكنَْت حِلِْمَ�َ ِآلِل ِذي الالَكَِع، أ
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فَرََءۡ�تُُم ﴿چنین امام بخاری از ابن عباس در تفسیر ھم
َ
َٰت أ  ﴾١٩ٱلُۡعزَّىٰ وَ  ٱل�َّ

، چنین »بینید (و اینگونه معتقدید) که الت و عزی ... آیا چنین می«: ]١٩[النجم: 

ُت «اند:  کند که ایشان گفته روایت می : الت »رَُجًال يَلُتُّ َسِو�َق احلَاجِّ اَكَن الالَّ
 1کرد. نام مردی بود که برای حاجیان حلوا تھیه می

ری بوده است که حجاج بیت الله را اطعام یعنی الت نام انسان خیّ 
سازند تا نماد و  و بعد از مرگش مردم تمثالی را از او می ٢کرده است می

 د و در برخی روایات نیز آمدهپرستن یادگار او باشد و کم کم آن تمثال را می
 که بعد از مرگ او بر قبرش اعتکاف کردند و آن را پرستیدند. است

ِينَ وَ ﴿فرماید:  ھمچنین این آیه که می ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
أ

ِ َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ إَِ�   .]٣[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  ٱ�َّ
گیرند (و بدانان تقرب  جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را برمی کسانی که«

کنیم مگر بدان خاطر که ما  گویند:) ما آنان را پرستش نمی جویند، می و توسل می
 .»را به خداوند نزدیک گردانند

اند و  پرستیده دھد که مشرکین صالحان را می این آیه صراحتًا نشان می
بین خود و خدا قرار داده بودند و  ی واسطهھا را وسیله و  برای ھمین آن

ٓ إَِ� ﴿گفتند:  می ِ َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا ما آنان را پرستش «: ﴾ُزلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ
و با این توھم که  »کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند نمی

                                                                                           

ْسمَ 
َ
وَها بِأ نَْصابًا وََسمُّ

َ
 َ�َالِِسِهُم الَّيِت اَكنُوا َ�ِْلُسوَن أ

َ
ِن انِْصبُوا إِىل

َ
 قَْوِمِهْم، أ

َ
يَْطاُن إِىل ائِِهْم، الشَّ

ُم ُعِبَدْت 
ْ
َخ الِعل وئَلَِك َوتَنَسَّ

ُ
 .»َ�َفَعلُوا، فَلَْم ُ�ْعبَْد، َحىتَّ إَِذا َهلََك أ

 .٤٨٥٩صحیح بخاری:  - ١
عرب رواج داشته و یادگار شریعت ابراھیم و میان نیز در  ج ج قبل از پیامبر اسالمح -٢

 که در واقع پدر عرب است، بوده است. ÷ اسماعیل
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کنند و توانایی حاجت  میشان  شنوند و نزد خدا شفاعت ھا ندایشان را می آن
خواندند و اال ھیچ عاقلی  روایی و مشکل گشایی دارند به فریادشان می

ای که از  مجسمه جان و گوید که این بت بی سنگ و چوب نمی ی درباره
 !کند! ام مرا به خدا نزدیک می سنگ و چوب ساخته

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿فرماید:  یا این آیه که می
ُ
ِينَ أ  ٱلۡوَِسيلَةَ َتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم يَۡدُعوَن يَبۡ  ٱ�َّ
ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ 

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن  ۥٓۚ َو�ََخافُوَن َعَذابَهُ  ۥ�

 .]٥٧[اإلسراء:  ﴾٥٧َ�ُۡذوٗر�
دانند) آنان که از  شان می ھای خوانند (و خداگونه آن کسانی را که به فریاد می«

ھمه مقربترند (به درگاه یزدان، ھمچون عیسی و ُعَزیر و فرشتگان) برای تقرب به 
خدا جویند (که طاعات و عبادات است) و به رحمت  پروردگارشان وسیله می

پروردگارت (چنان شدید است که)  امیدوار و از عذاب او ھراسناکند. چرا که عذاب
 .»باید از آن خویشتن را دور و برحذر داشت

گوید  و می است بینیم که این آیه معبودان مشرکین را توصیف کرده می
جویند و به رحمت او امیدوار و از  شان می که این معبودان خود به خدای

در حال توصیف عذاب او ترسانند. آیا خداوند حکیم در این آیه با این عبارت 
بتان سنگی و چوبی است؟! کال و حاشا! مگر بت سنگی و چوبی به خدا 

شک  جوید و به رحمتش امیدوار و از عذابش ترسان است؟! بی تقرب می
اند (و به خاطر محدودیت این رساله از نقل  ھمانطور که تمام مفسران گفته

کند  ا توصیف میھا معذورم) این آیه آن دسته از معبودان مشرکین ر قول آن
اند، ھمانند  که دارای روح بوده و صالح و عابد و مقرب درگاه الھی بوده

ود مشرکین عرب عیسی و مریم که معبود نصرانیان است و یا مالئکه که معب
که معبود یھودیان بوده و یا جنیان که معبود برخی از عرب  اند و یا عزیر بوده

و یغوث و یعوق و نسر که معبود  بوده است و یا صالحانی چون ود و سواع
 و سپس معبود عرب شدند. ندقوم نوح بود



 ١٧  شنیدن یا نشنیدن مردگان

 ی بنابراین ھمانطور که علمای بسیاری من جمله فخر رازی در تفسیر آیه
اند امکان ندارد ھیچ عاقلی با دست خود بتی را  اسراء گفته ٥٧ ی زمر و آیه ٣

ی که خود بتراشد و سپس بگوید این بت خالق یا معبود من است در حال
» ھم«داند که وجود خودش از وجود آن بت اسبق است و ضمائری چون  می

و  نه غیر عقالء نه جماداتی چون بت برای عقالء است» نعبدھم«در کلمه 
ھای  نه بر بت است معبودان گفته شده ی صفاتی که در این آیات درباره

ئکه صدق جان سنگی و چوبی بلکه بر انبیاء و صالحان و اولیاء و مال بی
 اند. تردید اینان معبودان مشرکین بوده کند و بی می

گردیم که  فاطر برمی ١٤ ی بعد از این توضیح به استدالل از آیه

ْ ُدَ�َٓءُ�مۡ ﴿فرماید:  می ھا را (برای حل  اگر آن«. ﴾إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا
. »شنوند را نمیھای خود) به فریاد بخوانید، صدای شما  مشکالت و رفع گرفتاری

 شود (که ھای صالح ھم می پس این آیه شامل معبودانی چون انبیاء و انسان
ھا را  اند) و شنوایی آن ھا را به پرستش گرفته شان، جاھالن آن بعد از فوت

صراحتًا نفی نموده است. پایان این آیه مؤید دیگری بر این سخن است که 
ح و انبیاء شده است چرا که در ھای صال نفی سماع از معبودانی چون انسان

كُِ�مۡ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ َوَ�ۡوَم ﴿ فرماید: پایان آیه می در روز قیامت «: ﴾يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
. این معبودانی که روز قیامت »کنند ورزی شما را رد می انبازگری و شرک
کنند  شان اعتراض می شان به خاطر پرستش و به عابدان اند برانگیخته شده

 .جان ھای بی مالئکه و دیگر صالحان و مقربان ھستند نه بتانبیاء و 
مائده این مطلب  ١١٦سبأ و  ٤١و  ٤٠فرقان و  ١٧ھمانطور که در آیات 

 شان) بیان شده است. (اعتراض مالئکه و انبیاء به عابدان
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ْ ُدَ�َٓءُ�مۡ ﴿ ی پس طبق آیه ھا را به  اگر آن«: ﴾إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا
شان،  ھای صالح بعد از فوت انسان ،»شنوند وانید، صدای شما را نمیفریاد بخ

 شنوند. نمی

 حدیث چاه بدر : دلیل سوم
این حدیث روایات متعددی دارد که برخی مختصر و برخی 

 کنیم: ھستند و اینجا به دو روایت اکتفا می (طوالنی)مطول

 ب از ابن عمر :روایت اول

انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ قَِليِب بَْدٍر َ�َقاَل: َوَ�َف «گوید:  ایشان می
ا« قُوُل «ُ�مَّ قَاَل: » َهْل وََجْدُ�ْم َما وََعَد َر�ُُّ�ْم َحقًّ

َ
ُهُم اآلَن �َْسَمُعوَن َما أ ، »إِ�َّ

َما قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ُهُم اآلَن «وََسلََّم: فَُذِكَر ِلَعا�َِشَة، َ�َقالَْت: إِ�َّ إِ�َّ
قُوُل لَُهْم ُهَو احلَقُّ 

َ
ِي ُكنُْت أ

َّ
نَّ اذل

َ
ْت » يَلَْعلَُموَن أ

َ
إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ﴿ ُ�مَّ قََرأ

ْت اآليَة ]٨٠[النمل:  ﴾ٱلَۡمۡوَ�ٰ 
َ
 1.»َحىتَّ قََرأ

آیا آنچه را که پروردگارتان «بر کناره چاه بدر ایستاد و فرمود:  ج پیامبر«
ھا اآلن آنچه را که  آن«سپس فرمود: » اید؟ داد را حق یافته به شما وعده می

بازگو شد، ایشان گفتند:  ل ، این قصه برای عائشه»شنوند گویم می می
ھا اآلن  آناند که:  فقط اینطور فرموده» اند بلکه اینگونه نگفته« ج پیامبر

گویم حق است، سپس این آیه را تالوت  ھا می دانند که آنچه را که به آن می

توانی مردگان را شنوا  گمان تو نمی بی ،﴾ٱلَۡمۡوَ�ٰ إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ﴿کردند: 
 ».بگردانی
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 س روایت دوم: از ابی طلحه

ٍد، َسِمَع َرْوَح ْ�َن « ِ ْ�ُن ُ�َمَّ ثَِ� َ�بُْد ا�َّ يِب َحدَّ
َ
َ�نَا َسِعيُد ْ�ُن أ ُ�بَاَدَة، َحدَّ

 ِ نَّ نيَِبَّ ا�َّ
َ
يِب َطلَْحَة، أ

َ
�َُس ْ�ُن َمالٍِك، َ�ْن أ

َ
َعُروَ�َة، َ�ْن َ�تَاَدَة، قَاَل: َذَكَر نَلَا أ

�َن رَُجًال ِمْن َصنَاِديِد قُ  ْرَ�َعٍة وَِعرْشِ
َ
َمَر يَْوَم بَْدٍر بِأ

َ
َر�ٍْش، َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

قَاَم 
َ
ْطَواِء بَْدٍر َخِبيٍث ُ�ِْبٍث، َوَ�َن إَِذا َظَهَر ىلَعَ قَْوٍم أ

َ
َ�ُقِذفُوا يِف َطوِيٍّ ِمْن أ

َمَر بَِراِحلَِتِه فَُشدَّ َعلَيَْها 
َ
ا اَكَن بِبَْدٍر ايلَْوَم اثلَّاِلَث أ بِالَعرَْصِة ثََالَث يَلَاٍل، فَلَمَّ

بَ   بِلَْعِض َحاَجِتِه، رَْحلَُها، ُ�مَّ َمىَش َوا�َّ
َّ

ْصَحابُُه، َوقَالُوا: َما نَُرى َ�نَْطِلُق ِإال
َ
َعُه أ

ْسَماِء آبَائِِهْم: 
َ
ْسَمائِِهْم َوأ

َ
ِ�ِّ، فََجَعَل ُ�نَاِديِهْم بِأ يَا فَُالُن «َحىتَّ قَاَم ىلَعَ َشَفِة الرَّ

نَُّ�مْ 
َ
ُ�ْم � �رَُسُّ

َ
ُ، فَإِنَّا قَْد  ْ�َن فَُالٍن، َوَ�ا فَُالُن ْ�َن فَُالٍن، أ

َ
َ َورَُسوهل َطْعتُُم ا�َّ

َ
أ

ا؟ ا، َ�َهْل وََجْدُ�ْم َما وََعَد َر�ُُّ�ْم َحقًّ قَاَل: َ�َقاَل » وََجْدنَا َما وََعَدنَا َر�ُّنَا َحقًّ
ِ َص  ْرَواَح لََها؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْجَساٍد َال أ

َ
، َما تَُ�لُِّم ِمْن أ ِ �َّ ُ�َمُر: يَا رَُسوَل ا�َّ

قُوُل ِمنُْهمْ «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
ْسَمَع لَِما أ

َ
ْ�تُْم بِأ

َ
ٍد �ِيَِدهِ، َما أ ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
، »َواذل

ةً  ُ تَْو�ِيًخا َوتَْصِغً�ا َونَِقيَمًة وََحرْسَ
َ

ْسَمَعُهْم، قَْوهل
َ
ُ َحىتَّ أ ْحيَاُهُم ا�َّ

َ
قَاَل َ�تَاَدُة: أ

  1.»َونََدًما

در روز جنگ بدر دستور دادند که اجساد بیست و چھار تن از  ج پیامبر«
ھای کثیف بدر انداخته شود و ایشان عادت  بزرگان قریش در یکی از چاه

کرد،  شد سه روز در آن حوالی اتراق می داشت که وقتی بر قومی پیروز می
روز سوم بعد از جنگ ایشان دستور داد شترشان را بیاورند و بارش را رویش 

شان رفتند و باھم  ت و سپس به راه افتاد و اصحابش نیز به دنبالگذاش
گفتند که حتمًا کاری دارد، تا اینکه بر سرچاه بدر ایستاد و آن اجساد را با 

                                           
 .٣٦٧٩صحیح بخاری؛ حدیث شماره  - ١



 شنیدن یا نشنیدن مردگان    ٢٠

شان و نام پدرانشان ندا داد و فرمود ای فالن بن فالن و ای فالن بن  نام
را که  چها آنکردید؟ م فالن، آیا بھتر نبود که از الله و رسولش اطاعت می

خدایمان به ما وعده داده بود حق دیدیم آیا شما ھم آنچه را که خدایتان 
گفت: ای رسول خدا!  س تان داده بود حق یافتید؟، در این ھنگام عمر وعده

جان ھستند؟  گویی که روح ندارند و بی سخن میچطور با اجسادی 
ت اوست در سوگند به کسی که جان محمد در دس«فرمودند:  ج الله رسول

قتاده (راوی این حدیث  ».گویم شما از آنان شنواتر نیستید مورد آنچه که می
ھا را زنده کرد تا سخن پیامبر را  الله تعالی آن«گوید:  می» در طبقه تابعین

شان  و حسرت و ندامتی برایبدانان بشنواند تا توبیخ و سرزنش و تحقیر 
 ».باشد

 باشد: ل میوجه استدالل از این حدیث به دو شک
سماع اموات چاه بدر  ج بینیم که آن حضرت در روایت اول می وجه اول:

ر یھا در سا اند، مفھوم این قید این است که آن مقید کرده» اآلن«را با کلمه 
شنوند. بنابراین این قید اشاره به این دارد که اصل در مردگان  اوقات نمی

را به مردگان چاه  ج دای پیامبرشنوند، اما الله تعالی ن اینست که آنان نمی
 بود. ج ای برای پیامبر بدر در آن وقت شنواند و این خرق عادت و معجزه

 المحرر الوجیز فير تفسیرش به نام ) د٥٤٢ابن عطیه اندلسی (متوفای 
 ی رسد قصه به نظر می«گوید:  نمل می ٨٠در تفسیر آیه  تفسیر الکتاب العزیز

بوده است به طوریکه الله تعالی به آن  ج بدر خرق عادتی برای محمد
نگفته  ج مردگان ادراکی داد تا سخن ایشان را بشنوند و اگر رسول الله

اند این ندای ایشان و خطاب قرار دادن آن  ھا سخنش را شنیده بودند که آن
کردن دل  اجساد را به معنای توبیخ سائر کفاری که زنده مانده بودند و خنک

 ».مدانستی مؤمنین، می
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و دیگر صحابه را مبنی بر  س تفکر حضرت عمر ج پیامبر وجه دوم:
شنوند را منکر نشدند، برخی از صحابه به این تفکر و  اینکه مردگان نمی

شان بود اشارتًا و برخی به آن صراحتًا اشاره کردند و  تصوری که در ذھن
 ھم توضیح مطلب: این

 عدم سماع اموات لۀأی اصحاب به مسضمن ۀاشار
مردگان چاه قبر را مورد خطاب قرار داد برخی از اصحاب  ج قتی پیامبرو

، این »گویند که روح ندارند؟ چطور با اجسادی سخن می«چنین گفتند: 
» قالوا«سخن در روایتی از حضرت عمر و در روایت دیگری از انس با لفظ 

یعنی به جمعی از اصحاب نسبت داده شده است. اگر این  است ذکر شده
را نیاموخته  - شنوند که مردگان نمی - این علم ج ب قبًال از پیامبراصحا

ھا عجله کرده باشند و  گفتند و بر فرض ھم که آن بودند چنین سخنی نمی
تبلیغ رسالت بر  ی بدون علم اظھار نظر کرده باشند در آن صورت وظیفه

کرد که برایشان بیان کند که این اعتقادشان خطاست و  واجب می ج پیامبر
ای در شریعت ندارد، اما در ھیچ یک از روایات چنین بیان و  اصل و ریشه

شما «شان فرمود این بود که:  ایم و نھایت چیزی که در جواب توضیحی ندیده
ر که این عبارت ھمانطو». گویم از آنان شنواتر نیستید در مورد آنچه که می

به  - مردگان ی ای عامی و قانونی کلی درباره بینید تقریر و تأسیس قاعده می
باشد و بلکه فقط مربوط و  نمی - شان باشد طوری که مخالف اعتقاد سابق

ھا نیز مطلق و  آن ی باشد و حتی درباره مخصوص به مردگان چاه بدر می
که  است روایت ابن عمر ذکر شده عمومی و ھمیشگی نیست چرا که در

، اآلن نه ھمیشه و شرح این نکته قبًال »شنوند ھا اآلن می آن«پیامبر فرمود: 
ھا مخصوص آن لحظه بود و فقط آنچه را که  گذشت. بنابراین شنوایی آن

ای خاص  بدانان گفت شنیدند نه چیزی دیگر، در نتیجه این حادثه ج پیامبر
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ست و به ھیچ وجه و ھیچ عمومیتی در آن نی است و در موردی خاص بوده
سخنانی که به آنان  ی ھا ھمیشه و تا ابد و ھمه بر این داللت ندارد که آن

مبنی بر شنیده شدن  ج پیامبر ی شنوند!! و نیز این فرموده گفته شود را می
شود و  سخن ایشان توسط آن مردگان به ھیچ وجه شامل دیگر مردگان نمی

نگرد کامًال واضح است و در انصاف ب ی این مطلب برای ھرکس که به دیده
 شود. ادامه وضوح آن بیشتر ھم می

 تصریح اصحاب به عدم سماع اموات
 ی ھای این حدیث که امام احمد در مسندش به شماره در یکی از روایت

 و با شروط امام مسلم مطابق است - است با سندی که صحیح بوده ١٣٥٥١
صراحتًا بیان شده ، عدم سماع اموات توسط اصحاب است روایت کرده -

 است:
عمر صدای ایشان را شنید و گفت: «... گوید:  راوی حدیث می س انس

شنوند؟  کنی؟ آیا می ای رسول الله! آیا بعد از گذشت سه روز آنان را صدا می

توانی مردگان را  گمان تو نمی بی«، ﴾ٱلَۡمۡوَ�ٰ إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ﴿گوید:  الله تعالی می
پیامبر فرمودند: قسم به کسی که جانم در دست اوست شما ، »شنوا بگردانی

د جواب نتوان ھا نمی ھا شنواتر نیستید، اما آن گویم از آن در مورد آنچه که می
 ».دھند...

مذکور علت اصلی  ی کند که آیه صراحتًا عنوان می س در اینجا عمر
اند  کردهھا از این آیه چنین برداشت  سؤال کردن ایشان از پیامبر است و آن

شنوند و برای ھمین از اقدام  ر مردگان نمییکه مردگان چاه بدر نیز مانند سا
 شان را با ایشان در میان نھادند. پیامبر تعجب نمودند و صراحتًا این برداشت

شان  و در رأس - برداشت صحابه ج شود که پیامبر بنابراین معلوم می
طور عموم شامل  ن آیه بهمذکور مبنی بر اینکه ای ی را از آیه - س عمر
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شان تأیید نمودند چرا  شود را با سکوت مردگان چاه بدر و دیگر مردگان می
ھا را از آیه منکر نشد و بدانان نگفت که: شما  که ایشان فھم و برداشت آن

اید و این آیه سماع اموات را نفی  کنید و آیه را اشتباه فھمیده اشتباه می
شان از آیه سکوت کردند که به  فھم و برداشتکند، بلکه نسبت به این  نمی

مردگان چاه  ی ھا درباره معنای تأیید آن و اقرار بدان است، اما امری را که آن
ھا سخنش را  دانستند را برایشان توضیح داد و بیان نمود که آن بدر نمی

 - ی از آیه است ویاند و این امری مخصوص آنان و استثنا حقیقتا شنیده
محسوب  ج آن حضرت ی معجزه – قبًال توضیح داده شد ھمانطور که

 شود. می
مذکور  ی از آیه ل شهیالمؤمنین عا الزم به تذکر است که استدالل ام

بنابراین وقتی روشن شد که  .از آن آیه است س کامًال شبیه استدالل عمر
 ی اند دیگر جایی برای تخطئه برداشت عمر را از آیه تأیید کرده ج پیامبر

 ل شهیاز آن آیه وجود ندارد و تنھا اشتباھی که عا ل شهیبرداشت عا
کرده است این است که علت خطاب مردگان توسط پیامبر و معجزه بودن آن 
و استثناء بودن آن از آیه برایشان روشن نبود و بدین خاطر عنوان نمودند 

اند  نستهدا که ابن عمر در روایت این واقعه دچار توھم شده است، ایشان نمی
ھا نیز ھمانند  اند و آن که غیر از ابن عمر دیگر اصحاب نیز این واقعه را دیده

کنند و از  ابن عمر شنیده شدن خطاب پیامبر از جانب مردگان را روایت می
این رو روایت ابن عمر را رد کردند و اال اگر روایت دیگر اصحاب را 

کردند. از  واقعه اقرار میی بودن آن یشنیدند به معجزه بودن و استثنا می
عاقل پوشیده نیست که رد کردن روایت توسط حضرت  ی خواننده

المؤمنین از این مطلب دارد  ، خود نشان از اطمینان قطعی امل شهیعا
 نمل بر عدم سماع اموات داللت دارد. ی سوره ٩١ ی که آیه
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 ی سوره ٨٠ ی مذکور و آیه ی شود که حادثه بنابراین توضیحات ثابت می
باشد و این مطلب در استدالل  نمل دلیل صریح بر عدم سماع اموات می

و نیز استدالل حضرت  ج از این آیه و اقرار پیامبر س حضرت عمر
ز یشود پس دیگر برای احدی جا مذکور مالحظه می ی از آیه ل شهیعا

و استدالل  - نیست که به اقوال مخالفینی که قائل به سماع اموات ھستند
توجھی  - برند ل میامذکور را برای اثبات عدم سماع اموات زیرسؤ ی به آیه

مبین آن بوده  ج کند چرا که سخن آنان مخالف قرآنی است که رسول الله
 است.

بر عدم سماع اموات اجماع  ج یم که اصحاب رسول اللهیاگر نگو نکته:
میان ای اختالفی  لهأاند حداقل باید به این معترف باشیم که این مس داشته

سماع اموات را  ل شهیالمؤمنین عا و کسانی چون ام است ھا بوده آن
پرستی  اند. از این نکته به جھالت صوفی مسلکان مرده کرده مطلقًا رد می

(ھمچون محمد بن علوی مالکی در کتاب مفاھیم یجیب أن تصحح!) پی 
 طلبی و یا شفاعت ی لهأکنند که مس بریم که با کمال وقاحت ادعا می می

خواھی از مردگان مورد اتفاق گذشتگان امت و تمام مسلمین  حتی حاجت
کنند.  شان توھین می ھای شاخدار به شعور پیروان بوده است!! و با این دروغ

مگر نه اینست که وقتی کسی شنیدن مرده را قبول نداشته باشد الجرم ندا 
نخواھد  ھا را ھم قبول از آنخواھی  طلبی یا حاجت ھا و شفاعت دادن آن

حاجت به او و درخواست شفاعت از  ی چون مرده که نشنود از عرضه ؛داشت
له ھرچند از بحث این رساله خارج بود، اما ذکر آن را أاین مس !او چه سود؟!

زده باشم به برخی پیروان مشایخ صوفی مسلک تا  الزم دانستم تا تلنگری
 !نباشند!بلکه تکانی خورند و مانند مرده در دست مرده شور 
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ئَِ�ٌة َسيَّاِح�َ «: دلیل چهارم
َ

ِ َمال مَ  إِنَّ ِ�َّ
َ

ال مَّيِت السَّ
ُ
ُغوِ� ِمْن أ

ِّ
ْرِض ُ�َبل

َ
 »يِف األ

ِ َمَالئَِ�ٌة َسيَّاِح�َ « :ج پیامبر ی فرموده رِْض ُ�بَلُِّغوِ� ِمْن  إِنَّ ِ�َّ
َ
يِف األ

َالمَ  يِت السَّ مَّ
ُ
الله تعالی ): «٢٨٥٣. (حدیث صحیح، السلسلة الصحیحة: »أ

 ».رسانند فرشتگانی گردشگر در زمین دارد که سالم امتم را به من می
سالم  ج وجه استدالل: این حدیث صراحتًا داللت دارد که پیامبر

شنید نیازی  شان را می شنود چرا که اگر خود سالم مسلمین به ایشان را نمی
متن حدیث واضح است  نداشت که کسی دیگر به او برساند و این استدالل از

شنود پس به طریق اولی دیگر سخنان را نیز  پس وقتی ایشان سالم را نمی
 شنوند. تر مردگان دیگر نیز سالم را نمی شنود و در نتیجه به طریق اولی نمی

این حدیث مطلق است و شامل کسی که نزد قبر ایشان نیز سالم بدھد 
دارد که میان سالم نزد شود و ھیچ دلیل صحیح و صریحی وجود ن نیز می

 ل شده باشد.یقبر ایشان و سالم در جاھای دیگر فرق قا

 ها ن به سماع اموات و جواب به آنلییاستدالالت قا

که مرده مانند  است که قبًال گفتم ھیچ عالم معتبری نگفته ھمانطور
ی فقط تبلکه برخی بنابر استدالال ،شنود زنده و یا بیشتر از زنده و مطلقا می

 لند و این استدالالت عبارتند از:یی و محدود برای مرده قایسماع جزبه 

 اول: حدیث چاه بدر
و این » شنوند ھا اآلن صدای مرا می آن«پیامبر که  ی ھا به این فرموده آن 

استدالل » شنوید ھا نمی مرا بھتر از آن ی شما گفته«شان که  فرموده
 اند. گویند که پیامبر سماع اموات را تأیید کرده کنند و می می
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جواب: با توضیحاتی که قبًال داده شد مشخص شد این حادثه فقط خاص 
مردگان چاه بدر و در یک لحظه خاص بوده است و ثابت شد که این حدیث 

بیان شد که سماع آنان خرق عادت دلیلی برای منکرین سماع اموات است و 
 باشد. بوده است و نیازی به تکرار آن توضیحات نمی ج و معجزه رسول الله

وا«حدیث دوم: 
ُ
ف يَْسَمُع َخْفَق نَِعالِِهْم إَِذا انرَْصَ

َ
رْبِهِ، إِنَُّه ل

َ
َميَِّت إَِذا ُوِضَع يِف �

ْ
 »إِنَّ ال

هِ، إِنَُّه لَيَْسَمُع َخْفَق نَِعالِِهْم إَِذا إِنَّ الَْميَِّت إَِذا وُِضَع يِف َ�رْبِ «این حدیث 
فُوا گردند  مرده صدای نعلین مردم را وقتی بعد از دفنش باز می«، »انرَْصَ

 1».شنود می

 «: است و در روایتی دیگر چنین آمده
َّ

إِنَّ الَعبَْد إَِذا وُِضَع يِف َ�رْبِهِ َوتََو�
ْصَحابُُه، َو�ِنَُّه لَيَْسَمعُ 

َ
تَاُه َملاََكنِ  َ�نُْه أ

َ
وقتی انسان در : «»...قَْرَع نَِعالِِهْم، أ

کنند و در آن حال که او صدای  شود و یارانش او را ترک می قبرش نھاده می
 2».آیند... شنود، دو فرشته به نزدش می ھا را می نعلین آن

جواب: ھمانطور که از متن حدیث پیداست این شنوایی مخصوص وقتی 
شود و دو فرشته نکیر و منکر برای سؤال از  بر نھاده میاست که مرده در ق

آیند و ھیچگونه عمومیتی در آن نیست و موردی خاص و  او به سراغش می
مرده  ی ھست حتی در ھمین حالت خاص نیز، شنوایییمحدود و استثنا

گیرد نه به تمام صداھای اطراف قبر یعنی  فقط به یک امر خاص تعلق می
شنود، نه مثًال صدای سخن گفتن  کنندگان را می یعفقط صدای نعلین تشی

 !ھا و نه صدای دیگری آن

                                           
 .٥١١٦مسلم: حدیث شماره  - ١
 .١٢٨٥بخاری: حدیث شماره  - ٢
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باید از معتقدین به سماع اموات پرسید که اگر بنابر ادعای شما مرده 
فقط به  ج شنود چرا رسول الله تمامی صداھای اطراف قبر را در ھرزمان می

ازگشت این مورد خاص (شنیدن صدای برخورد نعلین به زمین در ھنگام ب
این  ،ایشان مردم) اشاره کرده است؟ باید گفت که اگر در ذھن اصحاِب 

، ایشان این سماع خاص »شنود مرده نمی«م نبود که: حقیقت مستقر و مسلّ 
نمودند. اگر عکس این را فرض کنیم و تصور کنیم که اصحاب  را عنوان نمی

در آن  ،شنود معتقد بودند که مرده تمام صداھا را می ج طبق تعالیم پیامبر
شنود امری  در این مورد که مرده صدای نعلین را می ج صورت تذکر پیامبر

 !بود و کال و حاشا از ایشان معنی می عبث و بی
فرض کنید شما مشغول سخن گفتن با کسی ھستید و حاضرین در 

شنوند، اگر در این حین مخاطب به شما تذکر  مجلس تمام سخنانتان را می
معنی  شما را شنیدند این کاری بی ی اص ھم فالن جملهدھد که سایر اشخ

شنوند نه  ھا تمام سخنان مرا می خواھد بود!!! و شما به او خواھید گفت: آن
جمله مرا!!! اما اگر شما با شخصی در گوشی پچ پچ کنید و شخصی  فقط این

تان  ود و در میان سخنانندیگر که نزدیکی شماست سخنان شما را نش
ای بلند شود آن وقت مخاطب حق دارد به شما تذکر دھد که  لحظهصدایتان 

 فالنی این جمله شما را شنید.
شنود و اصحاب نیز  شود که چون مرده نمی پس با این توضیح معلوم می

خبر بودند که مرده بنا بر  ی بییاما از این مورد استثنا ،دانستند این را می
پیامبر  ،شنود شان می بازگشت کنندگان را ھنگام حکمتی صدای نعلین دفن

بیان پیامبر روشن است که مرده  این استثناء را تذکر داد و از ھمین نوِع 
ام بازگشت از قبر را دیگر صداھا را و مثًال صدای سخن گفتن مردم ھنگ

شنود به طور  خواست بگوید که مرده می می ج ال اگر پیامبرشنود و إ نمی
ھیچگاه پیامبر چنین چیزی  اام». شنود مرده می«فرمود:  واضح و صریح می
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إِنََّك َ� ﴿فرماید:  اند و بلکه قرآن عکس آن را صراحتًا و مطلقًا می را نگفته
 .﴾ٱلَۡمۡوَ�ٰ �ُۡسِمُع 

و نیز الزم به ذکر است که عالم مردگان و جھان بعد از مرگ امری غیبی 
آن چیزی  ی توان درباره است و با خیال و ظن و گمان و نظر و قیاس نمی

بلکه باید فقط به اخبار وحی اکتفاء نمود و بدان ایمان آورد و بر وحی  ،گفت
پس  .توان افزود امور غیب، با قیاس و یا استقراء چیزی نمی ی الھی درباره

در پرتو  ج ای غیبی است و وقتی رسول الله لهأسماع اموات مس ی لهأمس
دھد که مرده یک سماع خاص دارد یعنی صدای نعلین  وحی الھی خبر می

ر یتوان سا شنود نمی کنندگان در ھنگام بازگشت از گورستان را می تشییع
شنود پس دیگر  اصوات را نیز بدان قیاس نمود و گفت چون این صدا را می
ناقص، خاصیت صداھا را نیز ھمانند آن خواھد شنید! و یا از روی استقراء 

یک جزء را بر کل تعمیم داد و ادعا کرد که چون صدای نعلین میت است 
 !پس تمامی صداھا مسموع اویند

بنابراین ھرچند که مرده در این حالت خاص (بعد از دفن و بازگشت 
مردم) نوعی شنوایی محدود و مخصوص (شنیدن صدای نعلین) دارد، اما 

بلکه  ،شنوند د و ادعا کرد که مردگان کًال مینباید این را اصل و قاعده قرار دا
ھمانطور که در بسیاری از  ،کلی قرار داد ی ی از قاعدهیباید این را استثنا

رسند و در عین حال برخی  علوم و مباحث علمی قواعدی کلی به اثبات می
ی  ی نیز دارند و ھمانطور که در اصول فقه نیز مبحث قاعدهیاستثنائات جز

 از اکثر یا خاص از عام مقرر گردیده است. استثناِء اقل

 دادن به مردگان در قبور سوم: جواز و استحباب سالم
شنید  گویند اگر مرده سالم را نمی ھا چنین است که می استدالل آن

سالم دادن به او درست نبود و محال و غیرمنطقی است که به کسی که 
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به امتش  ج رسول الله هبینیم ک شنود سالم داده شود! ولی می سالم را نمی

ْهَل «روند بگویند:  آموخته است که وقتی به زیارت قبور می
َ
َالُم َعلَيُْ�ْم أ السَّ

 َ ُل ا�َّ
َ
ِحُقوَن، �َْسأ

َ
ُ بُِ�ْم ال يَاِر ِمَن الُْمْؤِمنَِ� َوالُْمْسِلِمَ�، َو�ِنَّا إِْن َشاَء ا�َّ ادلِّ

َعاِ�يَةَ 
ْ
ای مؤمنان و مسلمانان این دیار، ما  سالم بر شما« ؛»نَلَا َولَُ�ُم ال

شاءالله به شما ملحق خواھیم شد، از الله برای خود و شما عافیت را  إن
 ».خواستاریم

مؤیدین سماع اموات این سالم و خطاب و سخن گفتن که در   به گفته
فھمد و اال  شنود و می دھد که می برای کسی معنا می ،بینیم دعای مذکور می

 !فھمد سالم دھیم؟!! شنود و نمی خواھد که به کسی که نمی ما می چطور پیامبر از
شنود سالم داده  نمیاین تنھا موردی نیست که به کسی که جواب: 

ھا به کسانی که  کنیم که در آن ل به مواردی اشاره میشود، در ذی می
 گیرند: شود و مورد خطاب قرار می شنوند سالم داده می نمی

سالم داده  ج واجب است که در نماز و در تشھد به پیامبر مورد اول:
شود و نماز بدون این سالم باطل است و این کار را اصحاب آن حضرت در 

شان پشت سر  دادند و در نمازھای زمانی که ایشان زنده بود نیز انجام می
شان، در مسجدشان و یا در مساجد  ھای شان و در خانه ایشان یا در غیاب

دادند، آیا ھیچ عاقلی  ر شھر ایشان یا مناطق دیگر به ایشان سالم میدیگر، د
شنیده  شان می ھا را در حیات این سالم ج تواند ادعا کند که آن حضرت می

شنیده است. حال که ایشان  ھا را نمی است؟!، مسلمًا نه! ایشان این سالم
که نزد  شنید آیا بعد از وفاتش وقتی در قید حیات بود این سالم را نمی

ھمانطور که قبًال توضیح  - شنود؟ به خصوص اینکه پروردگارش است می
رسانند  اند که سالم بعد از وفاتش را به ایشان می ایشان خود فرموده - دادیم

 نه اینکه خود بشنود.
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مان وقتی مقتدی ھستیم در پایان نماز با  ما در نماز جماعت مورد دوم:
مان سالم به فرشتگان و امام جماعت و  دھیم و نیت صدای آھسته سالم می

ر مقتدیان است و این در حالی است که اینان این سالم را چون آھسته یسا
 !شنوند شود نمی گفته می

 ÷ خوانیم که ابراھیم می ٩٢و  ٩١صافات آیات  ی در سوره مورد سوم:

ُ�لُونَ ﴿جان و ناشنوا فرمود:  ھای بی خطاب به بت
ْ
َ� تَأ

َ
َ� َما لَُ�ْم  .�

خورید؟ شما را چه شده  و گفت: آیا (از غذاھای رنگارنگ) نمی« ؛﴾تَنِطُقونَ 
 ».زنید؟ است که حرف نمی

شنوند نامعقول و عبث  ھایی که نمی آیا این سخن گفتن ابراھیم با بت
 !شنوند؟ ھا می است؟! و یا اینکه بت

ل ای مؤیدین سماع اموات! آیا به یکی از این دو اعتقاد مھلک (نامعقو
دھید یا اینکه از استدالالت  بودن کار ابراھیم یا شنوابودن بتان) تن می

 !کشید؟ تان دست می باطل
ھالل ماه  ج کند که وقتی پیامبر روایت می ب ابن عمر مورد چھارم:

الََمِة «کرد:  دید چنین دعا می را می ْهِللُْه َعلَيْنَا بِايلُْمِن َواِإليَماِن َوالسَّ
َ
اللَُّهمَّ أ

 1.»إلِْسَالِم، َر�ِّ َوَر�َُّك اهللاَوا
گوید:  بینیم که در پایان دعا ماه را مورد خطاب قرار داده و می می

گوید در  اینجا پیامبر با ماه سخن می». خدای من و خدای تو الله است«
و در حدیث دیگری ابن عمر روایت  !شنود جان است و نمی حالی که بی

رُْض «فرمود:  خورد می وقتی در سفر به شب برمی ج کند که پیامبر می
َ
يَا أ

ِك َورَشِّ َما ِ�يِك، َورَشِّ َما ُخِلَق ِ�يِك، َوِمْن  ِ ِمْن رَشِّ ُعوُذ بِا�َّ
َ
، أ ُ َر�ِّ َوَر�ُِّك ا�َّ

                                           
 .١٨١٦ السلسلة الصحیحة: - ١
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عَ 
ْ
َيَِّة َوال

ْ
ْسوََد، َوِمِن احل

َ
َسٍد َوأ

َ
ِ ِمْن أ ُعوُذ بِا�َّ

َ
ْقَرِب، َوِمْن رَشِّ َما يَِدبُّ َعلَيِْك، َوأ

 َ
َ

، َوِمْن َوادِلٍ َوَما َودل ِ�ََ  .١»َساِ�ِن ابلْ
گوید:  بینیم که در ابتدای دعا، زمین را خطاب قرار داده و به او می می

ای زمین خدای من و خدای تو الله است. و این در حالیست که زمین 
 !شنوایی ندارد

شنود، پس  ده نمیحتمًا برای خواننده محترم سؤال خواھد بود که اگر مر
دھیم و ھدف از این سالمی که مخاطب آن را  چرا به او سالم می

 گوییم: شنود چیست؟ در جواب می نمی
ھستیم حتی اگر حکمت  ج اوًال: ما مأمور به اتباع از رسول الله

شان را ندانیم و در شریعت موارد بسیاری (ھمچون تعداد رکعات  فرمایشات
شان  باشند و حکمت تند که اموری تعبدی مینماز و مناسک حج و ...) ھس

ست که در برابر خدایش چون و چرا ا برای ما معلوم نیست و بنده واقعی آن
 نکند.

ثانیًا: سالم دعا است و درخواست رحمت برای فرد مقابل است و در دعا 
کنیم دعایمان را بشنود بلکه شنیدن  الزم نیست که فردی که برایش دعا می

بَادِ «گوییم:  افی است! مثًال در تشھد میخداوند مجیب ک ىلَ عِ عَ يْنَا وَ لَ مُ عَ الَ السَّ

نيـاللَّ  احلِِ به تمام بندگان صالح ». سالم بر ما و بر بندگان صالح خدا«، »هِ الصَّ
فرستیم و در واقع این دعایی است برای تمام بندگان صالح  سالم و درود می

اوند که در ھرگوشه دنیا خداوند و لزومی ندارد که بندگان صالح خد
 !اند این سالم و دعایمان را بشنوند پراکنده

                                           

فرد مجھولی وجود دارد و  ...»يا ارض ر� «گوید در سند این حدیث  عالمه آلبانی می -١
 بنابراین حدیث ضعیف است.



 شنیدن یا نشنیدن مردگان    ٣٢

شنود در  یم که علت خطاب قرار دادن کسی که نمییتوانیم بگو ثالثًا: می
 است.» استحضار قلبی«دعای زیارت قبور یا سالم به پیامبر در تشھد، 

طوری که  استحضار قلبی یعنی: تصور شخص مورد نظر در ذھن به
گوییم با روح و قوت بیشتری گفته شود. توضیح  او می ی درباره سخنی که

شخصی سخنی بگوییم اگر او را در ذھن  ی خواھیم درباره اینکه وقتی می
و او را مورد خطاب قرار دھیم آن سخن بیشتر از دل بر خواھد  نیمتصور ک

مثًال کسی که در  .آمد و دارای روح و حیات و نیروی زیادتری خواھد بود
و با  است شود او را خطاب قرار داده بت است و برای مادرش دلتنگ میغر

گوید: ای مادر! ای عزیزتر از جانم! کجایی که  گوید و مثًال می او سخن می
داند  دستت را ببوسم و سر در آغوشت نھم! و... در حالی که خود شخص می

نین شنود، اما برای ابراز احساسات چ که مادرش این سخنان او را نمی
و با خطاب قرار دادن او، از ته دل با او سخن  است روشی را در پیش گرفته

 ی گوید و این برای او بسیار آرامش بخشتر از آن خواھند بود که به صیغه می
او سخن گفته و بگوید: دلم برای مادرم تنگ شده  ی ب دربارهیشخص غا

ش بگیرم! ... یا توانستم در کنارش باشم و او را در آغو است و ای کاش می
وطنش را خطاب  ،کسی که در غربت برای وطن و زادگاھش دلتنگ است

داند وطن شیئ  گوید در حالی که خود می د و با آن سخن میھد میقرار 
وطن!  گوید: ای جان است و شنیدن و ادراک ندارد، ولی با این حال می بی

یر روزگاری را چشمانم! ای تمام امید و آرزویم! یادش بخ ی ای خاکت سرمه
استحضار «نھادم و...!!! و ھر کسی این نوع روش  ھایت می که قدم بر شانه

جان یا ناشنوا را تجربه نموده است و در  و خطاب قرار دادن اشیاء بی» قلبی
ھرزبانی این روش کاربرد دارد و شاعران در اشعارشان بسیاری چیزھا از 

نسیم و باد و بلبل و... را خطاب ھا و دریاھا و  ھا و کوه قبیل درختان و گل
 گویند. ھا سخن می گویند و با آن ھا سالم می د و بدانھند میقرار 
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به خاطر ھمین استحضار قلبی است که مسلمان در نمازش پیامبرش را 
شنود تا با این شھود  داند ایشان نمی دھد با اینکه می مورد خطاب قرار می

شان محبت و شوق  راردادناب ققلبی و تصور ذھنی از ایشان و خط
در قلبش به جوش آید و طوری به ایشان سالم دھد که انگار  ج الله رسول

گوید: سالم  گوید و می در محضر ایشان است و از نزدیک با ایشان سخن می
تر و نیرومندتر است از  دارتر و زنده تو ای پیامبر! و این روش بسیار روح بر

در حقیقت حکمت از این  !سالم بر پیامبر بادب بگوید: یغا ی اینکه به صیغه
خطاب متأثر شدن خود شخص نمازگزار و برانگیختن احساسات و ایمان و 

داند فرشتگان این سالم  باشد به خصوص اینکه می محبت او به پیامبرش می
 و صلواتش را به ایشان خواھند رساند.

. از آنجایی استحضار قلبی مطرح است ی لهأدر دعای زیارت قبور نیز مس
یادآوری مرگ و  ج رسول الله ی که ھدف و حکمت از زیارت قبور به فرموده

استحضار قلبی مردگان و سخن گفتن فرضی و ذھنی  .باشد قبر و آخرت می
و او را بیشتر به فضای مرگ و دنیای  است ر مؤثرتر بودهیبا آنان در نفس زا

قبور و سالم دادن به کند. منظور از دعای زیارت  بعد از مرگ نزدیک می
مرده، در واقع دعا کردن و طلب رحمت کردن برای مردگان است و 

کنیم آن را بشنود  ھمانطور که گفتیم الزم نیست کسی که برای او دعا می
دی که از یبلکه شنیدن خدایش کافی است، اما با خطاب قرار دادن او فوا

 شود بدست خواھد آمد. استحضار قلبی حاصل می
شود: در  تر می دعای زیارت قبور توجه کنیم مطلب واضح ی ادامهاگر به 

شاءالله به شما  ما ان«، »حقونإنا إن شاء اهللا بكم ال« :گوییم دعا می ی ادامه

أنتم لنا فرط «که  است ی چنین آمدهیو در لفظ نسا» ملحق خواھیم شد

 ».ھستیمشما از ما پیشرو ھستید و ما دنباله روی شما «، »ونحن لكم تبع
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و و منکر و عذاب و نعیم  آخرت و نکیر و نکته اینجاست که مرده که دنیا
اید و ما نیز به شما  شما رفته«بیند چه نیاز به تذکر این مطلب دارد که  را می

 ؟!، مرده بھتر از تمام زندگان این حقیقت را درک کرده»ملحق خواھیم شد
ن سخن با او برای و نیازی به گفتن و تذکر کسی ندارد پس ای است

چیست؟! واضح است که این سخن نه برای فھماندن مرده و یادآوری مرگ 
 بلکه برای یادآوری مرگ توسط خود گوینده است. ؛به اوست

یادآوری مرگ به «مؤیدین سماع اموات چه توجیھی برای این خطاب و 
بیھوده توانند ارائه دھند؟! این خطاب قرار دادن کاری عبث و  می»!! مرده

است مگر اینکه بگوییم منظور استحضار قلبی است تا با این خطاب، گوینده 
گوید بیشتر متأثر و متذکر شود و  طور فرضی و ذھنی با مرده سخن می که به

د و در فضایی ذھنی قرار ایحال و ھوای جھان بعد از مرگ را اندکی حس نم
 مرگ صیقل یابد. و قلبش با یاد بدگیرد به طوری که ایمانش افزایش یا

ُب «حدیث  چهارم: ِ إِنَّ الَميَِّت ُ�َعذَّ ْيهِ ب
َ
ْهلِِه َعل

َ
 »ُباَكءِ أ

ُب «این حدیث   ْهِلِه َعلَيْهِ بِ إِنَّ الَميَِّت ُ�َعذَّ
َ
 ی مرده به خاطر گریه«، »باَُكِء أ

 بخاری و مسلم.». بیند اش بر او عذاب می خانواده
اش را  خانواده ی صدای گریهگویند طبق این حدیث مرده  مخالفین می

 !شود شنود و ناراحت می می
برای جواب به این شبھه سست و لرزان کافی است شرح امام نووی بر 

 بخوانیم:» المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج«این حدیث را در کتاب 
 گوید: در شرح این حدیث می / امام نووی

ا« َحَ هِ األْ ذِ ءُ يفِ هَ لَامَ عُ تَلَفَ الْ اخْ ى وَ بْكَ ىصَّ بِأَنْ يُ نْ وَ ىلَ مَ ورُ عَ هُ ُمْ َا اجلْ هلَ تَأَوَّ دِيثِ فَ

َنَّ  مْ ألِ هِ حِ نَوْ يْهِ وَ لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ بُ بِبُكَ ذَّ ا يُعَ ذَ يَّتُهُ فَهَ صِ تْ وَ ذَ نُفِّ تِهِ فَ وْ دَ مَ نَاحَ بَعْ يُ يْهِ وَ لَ هُ عَ



 ٣٥  شنیدن یا نشنیدن مردگان

ى عَ  نْ بَكَ ا مَ أَمَّ الُوا فَ يْهِ قَ وبٌ إِلَ نْسُ مَ بَبِهِ وَ نْهُ فَالَ بِسَ يَّةٍ مِ صِ ِ وَ ريْ نْ غَ وا مِ نَاحُ لُهُ وَ يْهِ أَهْ لَ

عَ  لِ اللَّ يُ وْ بُ لِقَ اىلَ ـذَّ ۡخَرىٰ ﴿ :هِ تَعَ
ُ
انَ  ]١٦٤[األنعام:  ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ كَ الُوا وَ قَ

بْدِ  عَ ةَ بْنِ الْ فَ لُ طَرَ وْ نْهُ قَ مِ لِكَ وَ يَّةُ بِذَ صِ بِ الْوَ رَ عَ ةِ الْ ادَ نْ عَ  :مِ

ــــهُ  لُ ــــا أَهْ نَ ــــامَ أَ ينِي بِ عِ ــــانْ ــــتُّ فَ ا مِ  إِذَ
 

ـــدِ   بَ عْ نَـــةَ مَ ـــا ابْ ـــبَ يَ َيْ َّ اجلْ ـــيلَ ي عَ ـــقِّ شُ  وَ
 

وَ ( ةٌ هُ ائِفَ الَتْ طَ قَ ُمْ وَ ا هلَ تَادً عْ انَ مُ ا كَ ىلَ مَ ْالً عَ ا محَ طْلَقً يثُ مُ َدِ جَ احلْ رَ الُوا فَخَ (قَ

اءِ  بُكَ ىصَ بِالْ نْ أَوْ ىلَ مَ ولٌ عَ ْمُ َلَ حمَ ِامَ أَوْ أمهْ ىصَ هبِ نْ أَوْ امَ فَمَ كِهِ ْ ْ يُوصِ بِرتَ حِ أَوْ ملَ النَّوْ وَ

 ْ ىصَّ بِرتَ نْ وَ ا مَ أَمَّ امَ فَ كِهِ ْ يَّةِ بِرتَ صِ الِ الْوَ َ يطِهِ بِإِمهْ رِ ِامَ لِتَفْ بُ هبِ ذَّ امَ يُعَ كِهِ ْ يَّةَ بِرتَ صِ امَ الْوَ كِهِ

هُ  نْعَ لَ ِامَ إِذْ الَ صُ بُ هبِ ذَّ لِ إِجيَابُ فَالَ يُعَ وْ قَ ا الْ ذَ لُ هَ اصِ حَ نْهُ وَ يطَ مِ رِ الَ تَفْ امَ وَ فِيهِ

انُوا  ُمْ كَ ادِيثِ أَهنَّ َحَ نَى األْ عْ ةٌ مَ الَتْ طَائِفَ قَ ِامَ وَ بَ هبِ ذِّ امَ عُ لَهُ َ نْ أَمهْ مَ امَ وَ كِهِ ْ يَّةِ بِرتَ صِ الْوَ

ئِلِ  امَ يدِ شَ دِ بُونَهُ بِتَعْ نْدُ يَ ىلَ املَْيِّتِ وَ ونَ عَ نُوحُ ئِلُ يَ امَ تِلْكَ الشَّ مْ وَ هِ مِ عْ نِهِ يفِ زَ َاسِ حمَ هِ وَ

عِ يُ  ْ بَائِحُ يفِ الرشَّ َ  بُ ذَّ عَ قَ انِ  دَ يِّ ؤَ ا مُ يَ  ونَ ولُ قُ وا يَ انُ  كَ امَ ا كَ هبِ دَ لْ تِّمَ الْوِ ؤَ مُ انِ وَ وَ النِّسْ

نَهُ شَ  وْ رَ َّا يَ لِكَ ممِ وَ ذَ نَحْ انِ وَ دَ َخْ قَ األْ رِّ فَ مُ انِ وَ رَ مْ بَ الْعُ َرِّ خمُ امٌ وَ رَ وَ حَ هُ ا وَ رً فَخْ ةً وَ اعَ جَ

ةٌ  ائِفَ الَتْ طَ قَ ا وَ عً ْ بَ  :رشَ ا ذَهَ ذَ إِىلَ هَ ُمْ وَ قُّ هلَ رِ يَ لِهِ وَ اءَ أَهْ هِ بُكَ عِ امَ بُ بِسَ ذَّ نَاهُ أَنَّهُ يُعَ عْ مَ

يَاضٌ  ايضِ عِ الَ الْقَ قَ هُ وَ ُ ريْ غَ يُّ وَ ِ يرٍ الطَّربَ رِ دُ بْنُ جَ َمَّ وَ  :حمُ َقْ ىلَ األْ وَ أَوْ هُ وا وَ تَجُّ احْ الِ وَ

ىلَّ اللَّ  يثٍ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَ دِ قَالَ ـبِحَ ا وَ ىلَ أَبِيهَ اءِ عَ بُكَ نِ الْ أَةً عَ رَ رَ امْ جَ لَّمَ زَ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ

بَادَ اللَّ  يَا عِ ِبُهُ فَ حيْ وَ هُ صُ َ لَ ربَ تَعْ ى اسْ ا بَكَ مْ إِذَ كُ دَ مْ ـإِنَّ أَحَ انَكُ وَ بُوا إِخْ ذِّ عَ الَتْ هِ الَ تُ قَ وَ

َ اللَّ  يضِ ةُ رَ ائِشَ اـعَ نْهَ نُوبِ  :هُ عَ ابِ الذُّ حَ نْ أَصْ هُ مِ َ ريْ افِرَ أَوْ غَ يثِ أَنَّ الْكَ َدِ نَى احلْ عْ مَ

ا  الِ مَ وَ َقْ هِ األْ ذِ نْ هَ يحُ مِ حِ الصَّ مْ وَ ائِهِ بِهِ الَ بِبُكَ نْ يْهِ بِذَ لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ الِ بُكَ بُ يفِ حَ ذَّ يُعَ

نِ  نَاهُ عَ مْ دَّ ىلَ أَنَّ الْ قَ مْ عَ بِهِ اهِ ذَ فِ مَ تِالَ ىلَ اخْ لُّهمْ عَ وا كُ َعُ أَمجْ ورِ وَ هُ ُمْ اءِ ـاجلْ بُكَ ادَ بِالْ رَ مُ

تٍ وَ  وْ اءُ بِصَ بُكَ نَا الْ َ  الَ  ةٍ احَ يَ نِ هُ ِ عَ الْ  عَ مْ دَ  دَ رَّ جمُ  .»...نيْ
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اند، جمھور  معنای این احادیث اختالف ورزیده ی علما درباره«ترجمه: 
اند که ھرکس وصیت کند که برایش  را چنین تأویل کردهعلماء این حدیث 

خوانی شود و وصیتش اجرا شود چنین  بعد از مرگش گریه و زاری و نوحه
چون این  ،شود اش بر او عذاب داده می خانواده ی شخصی به خاطر گریه

اند کسی که  گریه به خاطر او و منسوب به اوست، این دسته از علماء گفته
خوانی کنند  ن اینکه او وصیت نموده باشد بر او گریه و نوحهاش بدو خانواده

ٞ وِۡزَر ﴿ فرماید: چون الله تعالی می ،شود عذاب داده نمی َوَ� تَزُِر َوازَِرة
ۡخَرىٰۚ 

ُ
اند  . این دسته گفته»کشد کسی گناه دیگری را بر دوش نمی و ھیچ«: ﴾أ

شعر از َطَرَفَة که عادت عرب بوده است که چنین وصیتی کنند و این بیت 
 گوید: ھا است که می این وصیت ی بِن الَعبِد از جمله

ــــه ــــا أهل ــــام أن ــــانعيني ب ــــت ف  إذا م
 

 معبـــد اجليـــب يـــا ابنـــةوشـــقي عـــيل  
 

یعنی: وقتی من مردم مرا آنچنان که شایسته آنم توصیف کن و به خاطر 
 !کن ای دختر معبدمن گریبان پاره 

جه به این عادت عرب جاھلی، ایراد اند که این حدیث با تو این علما گفته
 .»ه استشد

کسی است که  ی اند که این حدیث درباره ای دیگر از علماء گفته و دسته
ھا وصیت نکرده باشد و ھرکس که  به گریه و نوحه وصیت کند و یا به ترک آن

به گریه و نوحه وصیت نموده باشد و یا به ترک آن دو وصیت نکرده باشد به 
خاطر کوتاھی و اھمال در وصیت به ترک آن دو، عذاب داده خواھد شد ولی 

شود چرا که او  ده نمیھا وصیت نموده باشد عذاب دا کسی که به ترک آن
ی قول، این است  مسبب آن نبوده است و کوتاھی ھم نکرده است و خالصه

که وصیت کردن به ترک گریه و نوحه واجب است و ھرکس در این کوتاھی 
ای  بازماندگان عذاب داده خواھد شد و دسته ی کند به خاطر گریه و نوحه
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در دوران جاھلیت مردم اند که معنی این احادیث این است که  دیگر گفته
که در نظرشان خوب بود را در  یخواندند و خصوصیات برای میت نوحه می

کردند در حالی که این خصوصیات و صفات در شریعت  وصف او بیان می
شود مثًال در  زشت و قبیح است و به خاطر این صفات شخص عذاب داده می

دکان و ویران کننده دار زنان و یتیم کننده کو گفتد ای طرف وصف مرده می
ھا و جدایی افکن میان دوستان و ھمانند این صفات مذموم که در  آبادانی
ھا نشان شجاعت و افتخار بود در حالی که شرعًا حرام ھستند و  نظر آن

 ی دن گریهیشن اند که معنای حدیث این است که مرده با ای گفته دسته
حمد بن جریر طبری و شود و م و محزون می لتنگاش ناراحت و د خانواده

که این بھترین اقوال  است غیر او ھمین نظر را دارند و قاضی عیاض گفته
اند  است و این دسته برای تقویت نظرشان به این حدیث نیز استدالل کرده

زنی را از گریه برای پدرش نھی نمود و فرمود وقتی یکی از  ج که: پیامبر
تان را  ی بندگان خدا! برادرانریزد پس ا اشک می دوستشکند  شما گریه می
اند که معنی حدیث این است  گفته ل شهیام المؤمنین عا». عذاب ندھید

اش بر او عذاب  خانواده ی کاران در حین گریه که شخص کافر و یا دیگر گناه
قول صحیح از این اقوال ھمان است که  ١شان، شود نه به خاطر گریه داده می

البته تمامی علماء علی رغم نظرات  از جمھور علماء نقل نمودیم و
این حدیث، اجماع دارند که منظور از گریه در این  ی شان درباره مختلف

 ».جا گریه ھمراه ناله و نوحه است و نه ریزش اشک... این

                                           

معتقد بود که راوی این حدیث دچار توھم شده است  ل یعنی حضرت عائشه -١

ۡخَرىٰۚ ﴿چون بنابر آیه 
ُ
توان پذیرفت مرده به خاطر  أخری نمی ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

گریه دیگران مجازات شود از این رو معتقد بود که پیامبر چنین نگفته و بلکه فرموده 
کنند، او عذاب داده  کار بر او گریه می است در ھمان زمان که بستگان مرده کافر یا گنه

 ه نه سببیت را.زمانی را بیان نمود شود به عبارت دیگر در نظر ایشان، پیامبر ھم می
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بینیم ھمانطور که امام نووی گفته است منظور از حدیث این است  می
گریه و نوحه کنند  که در صورتی که شخص وصیت کند بعد از مرگ برایش

عذاب داده خواھد شد و این قول جمھور علما است و حدیث داللت بر سماع 
اند که  ای قلیلی حدیث را حمل بر سماع گریه کرده کند و عده اموات نمی

مخالف قول جمھور و نیز مخالف دالیلی است که عدم و قول ضعیفی است 
 کند. سماع اموات را اثبات می

 دیگر استدالل به احادیث
به غیر از این چھار مورد، مؤیدین سماع اموات به احادیث دیگری نیز 

اعتبار ھستند و به عنوان نمونه  شان ضعیف و بی کنند که ھمگی استدالل می
تری  احادیث، ضعف کم ی شان که از بقیه یکی از این احادیث مورد استدالل

 کنیم: دارد را بررسی می

ما مْن عبٍد يمرُّ «: فرمود ج که رسول روایت است س حدیث: از ابوھریره
نيا فسلََّم عليِه إال عرفُه وردَّ عليهِ   ؛»السالمَ  بقرِب رجٍل اكن يعرفُُه يف ادلُّ

 ختهشنا ای نیست که از کنار قبر شخصی که او را در دنیا می ھیچ بنده«
و جواب  سدشناببگذرد و بر او سالم کند مگر اینکه آن مرده او را  است

 ».دھد سالمش را می
) در کتاب (العلل ٥٩٧این حدیث ضعیف است: ابن جوزی (متوفی 

و ». ستاین حدیث صحیح نی«گوید:  األحادیث الواھیة) می المتناھیة في
این حدیث را  ٤٤٩٣ ی شماره ةحادیث الضعیفعالمه البانی در سلسلة األ

 .١ضعیف دانسته است
                                           

این حدیث را عبدالرحمن بن زید بن أسلم از پدرش و او از عطاء بن یسار و او از  -١
و گوید: این حدیث ضعیف است  وزی میابوھریره مرفوعٌا روایت کرده است؛ ابن ج

(که راوی حدیث است) اجماع » عبدالرحمن بن زید بن أسلم«محدثین بر تضعیف 
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بینیم که این حدیث بیشتر  باز می پوشی کنیم اگر از ضعف حدیث چشم
شان  اشد منکر باورھایاز اینکه مؤید باورھای معتقدین به سماع اموات ب

چون این حدیث سماع اموات را ھر چه بیشتر محدود و مشروط  است!! چرا؟
این قیود این است که طبق این حدیث مرده  ی جمله ازو مقید کرده است، 

کند که او را در دنیا قبل از مرگ  میشنود و درک  سالم آن کسی را می

بنابراین معتقدین به سماع اموات  .»كان يعرفه يف الدنيا« :شناخته است می
عصرشان  کنند نباید به کسانی که ھم طبق ھمین حدیثی که بدان استناد می

یعنی طبق این حدیث اگر شخص معتقد به سماع  !اند سالم کنند نبوده
سالم دھد آن  است، کرده اموات به شخصی که دویست سال پیش زندگی می

دھد!! مثًال اگر معتقد به سماع اموات  د و جواب نمیوشن میمرده سالم را ن
ایشان و ای ندارد  و به او سالم دھد فایده ودربنزد قبر عبدالقادر گیالنی 

شناسد و حدیث  چون او را نمی ؛جوابی نخواھند داد نخواھند شنید و
گوید سماع و جواب برای آن دو کسی است که ھمدیگر را در دنیا  می
 اند. شناخته می

                                                                                           
که ضعیف جدًا »: نقل قول با اختصار«گوید  سند می ی ند. عالمه ابانی دربارهردا

باشد و علت متروک بودن عبدالرحمن بن زید است، ذھبی نیز این حدیث را  می
 تضعیف کرده است.

این حدیث از طریق دیگری از ابوھریره روایت شده است که عالوه بر موقوف بودنش 
 باشد. ضعیف و منقطع نیز می

من جمله «ی از روایت ابن عباس دارد که برخی و نیز این حدیث شاھد دیگر
و  است بانی آن را نقد کردهلاند که عالمه ا به اشتباه آن را صحیح دانسته» تیمیه ابن

علت ضعف این اسناد را بیان نموده است و نقد حافظ ابن رجب حنبلی را نیز نقل 
رق این حدیث اسناد و ط ی مند به تحقیق بیشتر درباره نموده است. اگر کسی عالقه

مراجعه  ٤٤٩٣تألیف عالمه البانی حدیث شماره » السلسة الصحیحة«باشد به کتاب 
 کند تا توضیحات مربوطه را مشاھد نماید.
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) نه اینکه از ھر يمر بقربگوید که از کنار قبر بگذرد ( ھمچنین حدیث می
ای است که باید کسانی که  ی دنیا او را خطاب قرار دھد و این نکته گوشه

سماع اموات سوء استفاده کنند بدان توجه داشته  ی لهأخواھند از مس می
 باشند.

شود و در این  ثابت نمی» سالم«و نیز از این حدیث سماعی جز سماع 
 دن دیگر سخنان زائر به میان نیامده است.یحدیث حرفی از شن

خوش را کنم این نکات و قیودی که در حدیث باشد برخی  گمان می
کنند که گوش خود را از شنیدن آن فرو بندند و چشم از  نیاید و سعی

محترم چنین حالتی از آنان مشاھده نمود  ی دیدنش باز دارند و اگر خواننده
خواھند تابع قرآن و حدیث  ھا بدنبال حق نیستند و نمی یقین کند که آن

خود ھستند و آیات و احادیث را فقط تا  ی باشند بلکه به دنبال اثبات عقیده
و مؤید عقایدشان باشد و اگر قسمتی  اشدشان ب پسندند که به نفع ایی میج

فقط  ،شان شان باشد و قسمتی دیگر منکر عقیده از یک حدیث مؤید عقیده
 !شان باشد کنند که به نفع آن قسمتی را برجسته می

***  
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 گیری نتیجه
 شد که: با این توضیحات روشن

خرافی و مشرکانه و کامًال مردود  اوًال: سماع کلی و مطلق اموات، تصّوری
 است.

باشد و نظر صحیح از  ای اختالفی میان علماء می لهأی مسیثانیًا: سماع جز
 باشد. منکرین سماع اموات می آِن 

ی برای ییک شنوایی خاص و استثنا ج ثالثًا: در سنت صحیح رسول الله
ع ین تشیھم عبارت است از: شنیدن صدای نعلی تمام مردگان ثابت است و آن

کنندگان ھنگام بازگشت از قبرستان و نیز یک شنوایی خاص و استثنائی در 
 بوده است. ج رسول الله ی چاه بدر که معجزه ی حادثه

ی مذکور، یرابعًا: با دالیل قرآن و سنت ثابت شد که غیر از دو مورد استثنا
ی نیز یمردگان از ھیچ نوع شنوایی دیگری برخوردار نیستند و سماع جز

 باشد. تصّوری خطا و مردود می

غُ الْ  بَالَ يْنَا إِالَّ الْ لَ ا عَ مَ بِنيُ ـوَ  مُ



 

 

 مناجات

اللهم يا من يملك حوائج السائلني و يعلم ضامئر الصامتني! يا من ليس معه 

سمع  يشغله يؤتى وال حاجب يرشى! يا من الرب يدعى ويا من ليس له وزير 

صوات ويا من ال يغلطه املسائل وال ختتلف عليه سمع وال يشتبه عليه األ عن

اللغات! اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم، اللهم علمنا ما 

وأرنا الباطل ينفعنا وانفعنا بام علمتنا وزدنا علام وأرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه 

ئنا وال جتعلنا مع اكان احلق أعد باطال وارزقنا اجتنابه واجعلنا مع احلق ولو

ستمعون القول يكان مع أمهاتنا و آبائنا و سادتنا و كربائنا واجعلنا ممن  الباطل ولو

واجعلنا هداة مهتدين وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني، آمني  ،فيتبعون أحسنه

 .يا أرحم الرامحني

 هم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك و نتوب إليكوسبحانك اللّ 
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