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 چکیده

ستموت در نگاه  ست هر گونه عمل .وهابیت به عنوان پایان عمل ذکر شده ا اعم از دعاکردن یا اجابت حوائج از  ،لذا درخوا
باشد. آنان برای مستندکردن مدعای خود  حتی اگر میت، برترین مخلوقات عالم، پیامبر اعظم ،میت منتفی دانسته شده

ستاند که از جمله پرتکرارترین آنها، روایت نای آوردهادله سیر از روایت .بوی مبنی بر انقطاع عمل بعد از موت ا  ،اما این تف
در قبور، روایات رد انبیا از قبیل روایات صالة  ،وهابیت شده نزدپذیرفتهبا ادله  استکه بیانگر قطع هر گونه عمل بعد از موت 

جر اشود از موت از انسان قطع می شود. حل روایت به این است که آنچه بعدروایات عرض اعمال نقض میو سالم و صالة، 
صادر نمی شخص  ست نه اینکه بعد از موت هیچ عملی از  ست و حی به از چراکه میت بعد  ؛شودبر عمل ا موت نیز حی ا

 اما بر این اعمال اجری نخواهد بود. ،حیات، قطعًا عمل نیز خواهد داشت یاقتضا
 بر اجابت، انقطاع عمل، عرض اعمال، رد سالم، اجر عمل. نداشتن، قدرتوهابیت ها:کلیدواژه
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 همقدم
ها و مذاهب تشااکیل گروهگاه ن در طول تاریخ موجب ایجاد مباحث اعتقادی متنوع و او صااال  خدا یتعامل با اولیا

قبور و مباحث  مختلف کالمی شده است. مباحثی از قبیل توسل، طلب شفاعت، استغاثه، زیارت و سفر برای آن و بناء بر
الهی و تعامل با ایشااان قابل جمع اساات، امواا و افکار متنوعی را در طول تاریخ  یدیگری که همگی حول موضااوع اولیا

شگفت سان را به  شان، اولیاوا می یایجاد کرده که م دوده تنوع این افکار ان ضی از ای الهی را تا حد الوهیت باال  یدارد. بع
ح را اله پنداشتند و برخی نیز ایشان را با عصای چوبی خود قیاس کردند و عصای خود را به کما اینکه حضرت مسی ،بردند

 1ایشان ترجیح دادند.
ترساایم در این میان، وهابیت، به واسااطه سااوارشاادن بر امواا این افکار توانساات موجودیت خویش را تثبیت کند و با 

شرک و اعتالی کلمچهره شن با حربه مبارزه با  شک و خ سلمای خ شروع به تکفیر م صاحب مال و اموال اناه توحید  ن و ت
 ن بنیان نهاد.اناد و بنای خویش را بر خون مسلمکرایشان 

ن بود و برای اثبات این عنوان به هر وسیله ممکن دست یازیده انایملک مسلمشرک بهترین اتهام برای تصاحب ما عنوان
سالم سنت پیامبر و کریم قرآناز  .شد سلف امت و ائمه مذاهب و بزرگان دین؛ از برهان گرفته   عزیز ا گرفته تا اقوال 

 تا به هر طریق ممکن، شرک و خروا از اسالم را ثابت کنند. ؛تا استفاده از قیاس و سد ذرایع و است سان
ست از صال  اللهغیر یعنوان دعاتطبیق  ،نانابر عملکرد مسلم اللهغیرانطباق عنوان عبادت  مقایسه عمل  ،نابر درخوا

نفی قدرت بر عمل ایشان  3،نفی سماع از ایشان بعیدًا و حتی قریباً  2،الهی با اصنام ین و اولیااناپرست با مسلمن بتامشرک
و برای هر یک استفاده شده  ،هم در ربوبیت هم در الوهیت و ،لی است که برای اثبات شرکیبعد از موت و ... از جمله دال

 است. ر مستمسکی تمسک شدهاز این عناوین نیز به ه
این  ،، موضوع نفی قدرت بر عمل بعد از موت است. در واقعشدهبررسی  موارد مذکوراز میان  ،اما آنچه در این ت قیق

ست که ارزیابی  سمت از ب ث در رتبه آخرین مباحثی ا شد اولیا ،. به عبارت دیگرشودمیق الهی در  یبعد از اینکه ثابت 
سماع داربرزخ حیات  ستندند و قادر به  سماع از بعید نیز دارند ه  دادنرسد که آیا قدرت بر انجامنوبت به این ب ث می ،و 

شده نیز دارند یا خیر ست  شان درخوا شده  ،بنابراین .آنچه از ای سماع به ن و مطلق باید قبل از ب ث انجام  فرض حیات و 
 ه شده و به اثبات آن پرداخته نشده است.باشد و در این مقاله به ن و اصل موضوعی در نظر گرفت

شتنقدرت»وهابیت برای اثبات  ست ندا سک کردهبه ادله «اموات بر اجابت درخوا شان اند که از مهمای تم ترین ادله ای
ست که به زعم وهابیت داللت بر انقطاع عمل دارد. روایتی از پیامبر اکرم ستدالل وهابیت  ا ضوع این مقاله بیان ا مو

 . استث مذکور و بررسی سندی و داللی روایت بر حدی

 عبارات وهابیت در استفاده از روایت پیامبر
یت هاب بات بزرگان و مذکور در مکتو یت  عاصااراز مؤسااآ آن، ابن ،روا تا م ته  هاب گرف بدالو  .شااوددیده می ،ناع

طلب الحوائج من الموتی، واالســــت ا   » آورد:می «بودن طلب از امواتشاارک»در مکتوبات خود برای اثبات عبدالوهاب ابن

بهم والتوجه إلیهم. وهذا أصـــر شـــال الألالم، ین المیت طد امله، عمله، وهو ال نمله لنفســـه مفألا، وال ًـــاا،، فاـــ ، لمن اســـت ا  

                                              
قد مات ولم یبق فیه  ربما أنهم قالوا ذلک ب ضاارته فیرضاای به حتی أن بعض أتباعه کان یقول عصااای هذه خیر من م مد ننها ینتفع بها فی قتل ال یة ون وها وم مد» .1

 .13، صالفجر الصادق ،صدقی زهاوی، جمیل ؛110، صالدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة ،دزینی دحالن، أحمد بن السی ؛«نفع أصال وإنما هو طارش
 .16، ص16، افتاوی نور علی الدرب ،عثیمین، م مدابن ؛«وذلک نن هذا المیت میت جماد، وقد نعی الله سب انه وتعالی علی المشرکین الذین یدعون انصنام» .2
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ست و او » 4؛«به شده ا ست. زیرا عمل میت قطع  شرک در عالم ا صل  شان ا ستغاثه و توجه به ای ست از اموات، ا در خوا
؛ «چه رسااد به اینکه برای مسااتغیث نفعی داشااته باشااد ،بر نفآ خویش برای جلب نفع یا دفع ضاارری نیسااتمالک 

 : از این روایت برای نفی قدرت اموات بر اجابت استفاده کرده است بارهانیز  عثیمینابن

اون الله له، وال نمکنهم لکن علی فاض أمهم نســــــمألون ف مهم ال ننفألون  یاهم، بمألنی أمهم ال ندعون الله له، وال نســــــت ف

  5؛الشفاع  لهم ... ین االمسان إذا مات امله، عمله، حتی النبی علیه الص ة والس م عندما مات امله، عمله
شند باز هم نمی سماع با شان قادر بر  ستبر فرض که ای شان قادر نی سانند به این معنا که ای را  خدا ندتوانند به دیگران نفعی بر

شفاعت مغفرت  بخوانند یا طلب شدوقتی ند ... زیرا کنیا  سان از دنیا برود، عملش قطع خواهد  زمانی که  حتی پیامبر ،ان
 از دنیا برود عملش قطع خواهد شود.

ست بارهاباز نیز در مکتوبات خود بن و یاه من ایموات ال نملکون التصـــاع بألد  والنبی» :از این روایت بهره برده ا

الموت، بشـــفاع  وال بدعاال وال ب یا ذله، المیت إذا مات امله، عمله إال من    : صـــدط  جارن ، أو علم ننتف، به، أو ولد صـــال  

 :هود استنیز استفاده از این روایت مش است،د وهابیت یکه موضع رسمی عقا ،للفتوی ةالدائم ةاللجندر کتاب  6.«ندعو له
ایصــــر فی ایموات أمهم ... ال نســــتایبون دعاال من دعاهم، وال نتکلمون م، ایحیاال من البشــــا ولو ،اموا أمبیاال، بر امله، 

إذا مات ابن آدم امله، عمله إال من    : صدط  جارن ، وولد صال  ندعو له : »عملهم بموتهم؛ للول ... وطول رسول الله

 7.«وعلم ننتف، به

 استدالل به روایتنحوه 
ستچنان شهود ا ست. بنابراین ،که از متن روایت نیز م شده ا سی که از میت طلب  ،هر گونه عملی از میت منتفی  ک

 8و دعا عمل است و عمل از میت به واسطه موت، قطع شده است. کندخواهد در حقش دعا شفاعت دارد در واقع از او می
ستغاثه میهمین سانی که به میت ا ست عمل می ،در واقع ،د و از او طلب حاجت دارندنکنطور ک کنند که از او درخوا

إذا طال: نا ســیدف ف ن ... امصــامی أو اشــی ماناــی، هذا ال ناوز؛ ین المیت امله، عمله بألد »: بعد از موت منتفی خواهد بود

 9.«موته إال من    : صدط  جارن  أو علم ننتف، به أو ولد صال  ندعو له

 ندی حدیثبررسی س
از  ،بنابراین .آمده است 12نسائی سنن 11،ترمذی سنن 10،مسلم صحیحاز جمله  ،این روایت در منابع معتبر اهل سنت

شه سندی خد ست. پذیرجهت  سنت در منابع مذهب اهل بیت نی و  13بحاراالنواراز جمله  ،البته عالوه بر منابع اهل 
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آن وجود نخواهد درباره مشترکات بین دو مذهب است و از حیث سند ب ثی  ءجز ،نیز آمده است. بنابراین 14الفصاحهنهج
 داشت.

 بررسی داللی حدیث
 کنیم:میرا مطرح دو بیان نقضی و حلی  ،روایت دارنددرباره که وهابیت  ،در مقام بررسی استداللی

 بیان نقضی: ادله دال بر صدور عمل از اولیای الهی بعد از موت
این اعتقاد در حالی است  .عمل نخواهد بود همعتقدند میت بعد از موت قادر ب ،ناد روایت مذکوربه است ،وهابی بزرگان

که در  ،از این روایات یالهی بعد از موتشااان دارد. در ادامه به بعضاا ی، داللت بر صاادور عمل از اولیاروایات صاا یح که
 کنیم.است، اشاره می اعتقاداین واقع نقض 

 «ا در قبورصالة انبی»الف. روایات 

سوب می «انقطاع عمل بعد از موت»از مواردی که نقض بر قانون  ست که داللت برم  در  صالة انبیا شود روایاتی ا
َوِفی ِرَوانِ   -َطاَل: أََتیُت  َعْن أَمَِس ْبِن َمالِه، أَنَّ َرُسوَل اللهِ » :اندآورده 16سننی در یو نسا 15صحیحمسلم در  کند.قبور می

اٍب: َمَاْرُت   17.«َعَلی ُموَسی لَیَلَ  أُْساِف ِبی ِعْنَد الْکِثیِب اْیَْحَمِا، َوُهَو َطاِئٌم نَصلِّی ِفی َطْباِهِ  -َهدَّ
ستروایت بی ضیح و تبیین نقض ا صال ؛نیاز از تو صالدر قبر می ةچراکه ظاهر بلکه نص روایت داللت بر  در  ةکند و 

که  ،در مواجهه با روایاتی که موافق با مذاقشان نیست از مبنای مسلم خود انسفانه وهابیأاما مت قبر یعنی عمل بعد از موت.
، دساات نکردنی و تأویلییعنی ظاهرگرااند، د و برای پایبندی به آن هزینه تجساایم را پرداختهشااوشااعارشااان م سااوب می

شیده شاهده  عثیمین از این واقعه که در معراا پیامبر اکرم. ابننداهو روایت را به تأویل برد اندک  «رؤیا»د تعبیر به شم
 طوری که نماز آنگوید همانمی ند وکمیشااود قیاس که در آن میتی مشااغول به نماز دیده می یهایآن را با خواب 18کرده،

 :گونه استواندن حضرت موسی در قبر نیز همینخمیت داللت بر عمل او ندارد نماز
لموســـــی فهی أناـــــا، من الاؤنا التی ال مأللم ،یفیتها، رآه نصـــــلی فی طباه لکن ال مدرف ،یفی  ذله،  ()أما رؤن  النبی

ومحن اآلن مشــاهد فی رؤنا المنام بألا ایموات وهم نتهوعون لله عز وجر، ربما تشــاهد أبال أو أأال أو أحدا، من أطاربه فی 

 19لمسائر أمور  یبی  ال نحکم لها بحکم ایحیاال.المنام نصلی وهو میت، فهذه ا

شی سالم وهابیتخدر حالی که  ست ،تیمیه حرانیابن ،اال ست که معراا در بیداری اتفاق افتاده ا صریح کرده ا إن »: ت
سلف والخلف أنه کان یقظة شاید مدعیان تأویل نیز قبول یگرااین نوع تأویل ،در واقع 20«.الذی علیه جماهیر ال شته ی را  ندا

 چه رسد به مدعیان اخذ به ظاهر. ،باشند
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 http://www.madrasato-mohammed.com، مکتبة الشیخ م مد بن صالح العثیمین، .قه. 1416، دروس وفتاوی ال رم المدنی لعام م مد ،عثیمین ابن .19
 .121ص، المسائ  واألجوبة ،، احمدتیمیهابن .20

http://www.madrasato-mohammed.com/


را از برای اثبات موضااوع انقطاع عمل بعد از موت دساات به توجیه روایت زده و به زعم خود روایت  عثیمینابنهرچند 
ساااقک کرده اما باید گفت او حتی با توجیه مذکور موفق به نفی داللت روایت بر عمل بعد از  داللت بر عمل بعد از موت

گفته شود  فقکشود که چراکه روایت زمانی از داللت بر عمل بعد از موت ساقک می؛ وت نشده و نقض مذکور وارد استم
سی و  ضرت مو ست، خوانند. اما اینکه بگوییم نماز میدر قبور نماز نمی انبیاح شخص نی خوانند اما کیفیت آن برای ما م

خواندن )ولو بال کیف( ثابت شااود اصاال عمل بعد از که اصاال نماز زیرا همین .کندداللت بر نفی عمل بعد از موت نمی
تواند شفاعت بعد از موت هم می گوید نبیچند ن وه عمل مشخص نباشد. زیرا کسی که میهر ،شودموت ثابت می

 آید و کفن از تناز قبر بیرون می مدعی نیست که نبیو  ،داندرا نیز می کند مدعی نیست که کیفیت شفاعت نبی
و در حق شااخص دعا  کندمیو دساات به دعا به ساامت آساامان بلند شااود میو وارد مسااجد کند خارا کرده و تطهیر می

و وهابیت  عثیمینابنسفانه کانه در ذهن أبر شفاعت است نه بیشتر. اما مت بلکه صرفًا قائل به قدرت نبی اکرم ،کندمی
ست که وقتی گفته می سجده و دعا شود عمل بعد از موت هم ماین ا شروع به رکوع و  ست یعنی میت در همان قبر  مکن ا

ضیح می شاهد بر این ادعا کیفیت تو ست. او عمل بعد از موت را  درباره عثیمینابنکند.  سیم ای به گونهصالة در قبر ا تر
سااجود و دعا  کند و رکوع ودر همان فضااای قبر و زیر خاک مجددًا حیات دنیوی پیدا می کند که انگار نبی اکرممی

 دارد:
الصحاب  أجمألوا علی أمه میت، و سلوه و،فنوه ودفنوه، وهر نمکن أن نام، الصحاب  علی دفن مبیهم وهو حی؟!! سبحان 

الله! هذا ال نمکن، وال الماامین نفأللون هذا، إذا،: هو میت ب  شــــــه ... ولهذا ال نحتا  فیها المیت إلی هواال، وال إلی ماال، وال 

حی فی طباه، محن ملول: مألم هو حی،    یا ذله، فهذا هو الاواب علی هؤالال الذین نلولون: إن الاســــــولإلی طألام، وال

 21لکن لیس ،حیاة الدمیا التی نمکن االمسان فیها أن نألمر، وأن نهی، وأن یا،، ونساد إلی آأاه.
در حالی  ،ی استیبه صورت جسمانی با کیفیت دنیا «عمل بعد از موت»از  عثیمینابنعبارات مذکور بیانگر برداشت 

ست و نیازی به رد ندارد. بنابراینکه قائال ضح ا سیار وا ستند و این ب شفاعت بعد از موت قائل به این ن وه عمل نی در  ،ن به 
 داند موضع نزاع چیست.نمی عثیمینابنبینانه باید گفت حالت خوش

 «رد سالم»ب. روایات 
رد سااالم عملی اساات که در  شااود برگرداندن سااالم اساات.الهی صااادر می یبعد از موت از اولیا از جمله اعمالی که

و از حقوق مسلمان بر مسلمان شمرده شده است. بخاری، مسلم و ابوداوود در کتب خود به این  شدهکید أتبر آن روایات 
صریح کرده ی اللَُّه َعْنُه، طَ »: اندمطلب ت وَل اللَّهِ أَنَّ أََبا ُهَایَاَة َرًــِ ِمأْلُت َرســُ ِلِم َأْمٌس: َردُّ  اَل: ســَ ِلِم َعَلی الُمســْ نُلوُل: َحقُّ الُمســْ

َ مِ  َ ِم )َوَمْنُدوٌب ِفی »اند: بزرگان حنبلی نیز رد سااالم را عملی واجب دانسااته 22.«الســـــَّ ( الســـــَّ لِِّم )َواِجٌب ِفی َردِّ إْبَ ِغ الُْمســـــَ

 23.«اْبِتَدااِل(
اما  ،بنا بر روایت انقطاع عمل، این عمل واجب نیز باید مانند سااایر اعمال از میت برداشااته شااده باشااد ،القاعدهعلی

سول بعد از موت نیز این عمل را انجام می ضرت ر ست که ح ص یح دال بر این ا که به ، سننابوداوود در  دهند.روایات 
لُِّم َعَلی، ِإالَّ َردَّ اللُه َعزَّ َوَجرَّ ِإلَی ُروِحی َحتَّی أَُردَّ َعَلیِه َما ِمنْ » اند:آورده مساانداحمد در و ، تصاا یح البانی نیز رساایده  أََحٍد نســـَ

                                              
 همان. .21

سنن  ،ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث ؛1704، ص4، اصحیح مسلم ،نیشابوری، مسلم بن حّجاا ؛71، ص2، اصحیح بخاری ،بخاری، م ّمد بن اسماعیل .22
 .307، ص4، اأبی داود

 .938، ص1، امطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهیمصطفی بن سعد،  .23



َ مَ  سش حال جای این  24.«الســَّ ست که اگر اولیاپر سالمامنقطع از عمل خدا بعد از موت یا آن هم  ،ند چگونه قادر بر رد 
 ؟هستند ،بر اهل دنیا )نه اهل برزخ(

، ارتباط مسااتقیم با موضااوع اسااتعالوه بر اینکه نقض بر ادعای انقطاع عمل بعد از موت  «مرد سااال»البته موضااوع 
شفاعت از اولیا ست یشفاعت نیز دارد. زیرا طلب  سالم نیز  25الهی، همان طلب دعای ایشان نزد پروردگار ا سالم و رد  و 

نیز  وهابیتکه چنان 26،«دعا کرده به سالمتدهد در حق او زمانی که انسان به دیگری سالم می». ستا در واقع نوعی دعا
ست به اینکه شخصی بگویی السالم علیک، این یعنی او را » معترف ا سالمتی از هر افت. زمانی که به  سالم یعنی دعا به 

که از معاصاای و چنان ،دعا کرده که خداوند از هر آفت حفظش کند و او را از مریضاای و جنون و شاار ناس سااالم نگه دارد
قلوب مصون باشد و از آتش در امان بماند. سالم لفظ عامی است به معنای دعا برای مسلمان به سالمت و دفع هر  امراض

و شفاعت است سالم نوعی شفاعت  ،بنابراین 28،«دعا نیز نوعی از شفاعت»وقتی سالم نوعی از دعا باشد و  27.«گونه افت
 .اندشدهمنکر آن  انبعد از موت از اعمالی است که وهابی

سول  شیم ر سالم می بعد از موت خدااگر معتقد با ص یح ،کندرد  و اگر معتقد  ،باید معتقد بود که طبق روایات 
بعد از موتشان نیز قادر  خداباید معتقد باشیم رسول  ،بنابراین 30،و دعا نوعی عمل است 29ستا باشیم سالم نوعی از دعا

دعا )که  ،موتاز دانند و معتقدند بعد ما نتیجه را مردود میا اند،پذیرفتهایشااان را عمل خواهند بود. تمام این معتقدات  به
که البته  31؛که عمل بعد از موت منقطع خواهد بودچرا ؛ممکن نیست در واقع همان شفاعت است( برای رسول خدا

رد کند که در  ،که قهری خواهد بود، ااما نتیجه ر ،را نیز بپذیرد ارا قبول کند و کبر امنطقی نخواهد بود. مانند کساای که صااغر
 واقع بر علمیت و منطق خویش رد زده است.

 «رد صالة»ج. روایات 
سالم سوب می ،عالوه بر رد  سالم ،شودکه از تکالیف واجب در دنیا م  صالة و درود  نبرگرداند پیامبر عزیز ا

سی که بگوید صالة و درود پیامبر؛ اندافراد را نیز وعده فرموده رِّ َعلَی »: نه بر اهل برزخ بلکه بر اهل دنیا به ک اللَُّهمَّ صــَ

لَّیَت َعَلی آِل ِإْبَااِهیَم، ِإمَّه َحِمیٌد َمِایٌد اللَُّهمَّ َبارِل َعَلی ُمَحمَّ  ٍد، ،َما صــَ ٍد، َوَعَلی آِل ُمَحمَّ ٍد، ،َما َبارَ،َت َعلَی ُمَحمَّ ٍد، َوَعَلی آِل ُمَحمَّ

                                              
شعث .24 سلیمان بن ا ستانی،  سج شیبانی، احمد بن م ّمدابن ؛218، 2، اسنن أبی داود ،ابوداود  سند اإلمام أحمد بن حنب  ،حنبل  ص ی  477، ص16، ام ات )ت

 .روایت در مطالب قبل بیان شد(
، مجموعة الرسائ  والمسائ  ،، احمدتیمیهابن ؛و غیر ایشان( همان طلب دعا از ایشان است ؛ شفاعت به او )پیامبر«واالستشفاع به وبغیره هو طلب الدعاء منه» .25
صر ؛11، ص1ا صریح کردهامعا شفع لی إلی ربی فی» :اندن وهابیت نیز به این موضوع ت ضاح لکثیر  ،باز، عبد العزیزبن ؛«... کذا وکذا، بمعنی: ادع الله لی ا التحقیق واإلی

 .95، صمن مسائ  الحج والعمرة والزیارة

 .251، ص2، اروح البیان ،خلوتی حنفی، إسماعیل حقی ؛«فانه إذا قال اإلنسان لغیره السالم علیک فقد دعا فی حقه بالسالمة» .26

سالم بمعنی الدعاء » .27 سلمه من المرضال سلمه من کل آفة: ی سالم علیک فهذا یعنی أنک تدعو له بأن الله ی شخص: ال سالمة من کل آفة، فإذا قلت ل ، من الجنون بال
سالمة من کل آفة سلم علیه بال سلمه من النار فهو لفظ عام معناه الدعاء للم صی وأمراض القلوب، ی سلمه من المعا شر الناس، ی سلمه من  شرح  ،، م مدعثیمین ابن ؛«ی

 .380، ص4، اریاض الصالحین
 .348، ص2، امجموع فتاوی ورسائ  ،عثیمین، م مد ابن ؛«فإن الدعاء نوع من الشفاعة کما ثبت ذلک فی ال دیث الص یح عن النبی» .28
 .380، ص4، اشرح ریاض الصالحین ،عثیمین، م مد ابن ؛«السالم بمعنی الدعاء بالسالمة من کل آفة» .29
 .348، ص2، امجموع فتاوی ورسائ  ،عثیمین، م مد ابن ؛«فإن الدعاء نوع من الشفاعة کما ثبت ذلک فی ال دیث الص یح عن النبی» .30
، 2ا ،همان ؛«لتی تنقطع بالموتا... والدعاء بال شک من انعمال  نحد بعد الموت، ^فإن مثل هذه ال ال ال یمکن أن تکون لتعذر دعاء النبی ^وبعد موت النبی» .31
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ص یح معجمطبرانی در  32.«اِهیَم، ِإمَّه َحِمیٌد َمِایدٌ آِل ِإْباَ  سند  ست 33به  لَّی َعَلی َبَلَ ْتِنی َوَطاَل النَِّبی»: آورده ا : َمْن صــَ

َناٍت  ُا َحســَ َوف َذلِه َعشــْ لَّیُت َعَلیِه، وَ،ِتَبْت لَُه ســِ َ ُتُه، َوصــَ ضرت می 34.«صــَ شخصح ستنده درود درود فرمایند من نیز بر  فر
 م. فرستمی

ستدرود»اینکه حال  شی  «؟فرستادن بعد از موت چگونه با مبنای انقطاع عمل بعد از موت قابل جمع ا ست که پرس ا
  وهابیت باید پاسخ آن را بدهند.

بلکه دلیل وقوعی بر موضوع شفاعت پیامبر  ،نقض نیستفقک موضوع رد صالة  ،که در ب ث سالم گذشت طورهمان
رد صالة یعنی  ،و دعا برای غیر شفاعت است. بنابراین 35ستا چراکه صالة نیز نوعی دعا ؛بعد از موت برای اهل دنیا است

 گیرد.نیز انجام می فرستنده و این عمل با توجه به روایات، بعد از موت پیامبرص درودشفاعت برای شخ

 «و استغفار برای مذنبین عمال بر نبیعرض ا»د. روایت 

شود روایت عرض اعمال بر نبی   محسوب می  «انقطاع عمل بعد از موت»که نقض بر مبنای  ،از جمله موارد دیگر

  :بعد از موت ایشان است اکرم
هِ  وُل اللَّ ُ  لَکْم، َوَوَفاِتیَطاَل: َوَطاَل َرســــــُ َأیٌا لَکْم ُتأْلَاُض َعَلی أَْعَمالُکْم، َفَما َرأَنُت ِمَن  : َحیاِتی َأیٌا لَکْم ُتَحدِّ ُوَن َومَُحدِّ

 36؛َأیٍا َحِمْدُت اللََّه َعَلیِه، َوَما َرأَنُت ِمَن َشاٍّ اْسَتْ َفْاُت اللََّه لَکمْ 
کنم و وفات کنید و من نیز با شما ص بت میفرمودند: حیات من برای شما خیر است؛ با من ص بت می رسول خدا

کنم و در قبال اعمال شود، در قبال اعمال خوب شما، خدا را شکر میای شما خیر است؛ اعمال شما بر من عرضه میمن نیز بر
 کنم.بدتان از خدا برایتان طلب آمرزش می

 بحث سندی
نهایة اما م مد الغماری ادله ص ت حدیث را در کتاب مستقلی با عنوان  37هرچند البانی حکم به ضعف حدیث کرده

ای که از جمله ادله .و صاا ت حدیث را ثابت کرده اساات ،آوریجمع فی صااحة و شاارح حدیض عرض االعمالاالمال 
ستناد کرده، می صائص الکبریسیوطی در  38،مجمع الزوائدتوان به کالم حافظ هیثمی در غماری به آن ا الدین زین 39،خ

                                              
اَلُة َعَلیک؟ َقاَل: » .32 اَلُم َعَلیک َفَقْد َعَرْفَناُه، َفکیَف الصَّ ا السَّ ِه، َأمَّ ٍد »ِقیَل: یا َرُسوَل اللَّ ٍد، َوَعَلی آِل ُمَ مَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَ مَّ صحیح  ،بخاری، م ّمد بن اسماعیل؛ «ُقوُلوا: اللَّ

 .4797، ح120، 6، ابخاری

أبو ال سن مبارکفوری،  ؛«من صلی علی بلغتنی صالته: ^، قال: قال رسول اللهااا  رضی الله عنهااا  الطبرانی فی انوسک بإسناد ال بأس به من حدیث أنآ وأخرا» .33
 .262، ص3، امرعاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ،عبید الله بن م مد

 .1642، ح178، ص2، االمعجم األوسط ،طبرانی، سلیمان بن أحمد .34

َسکٌن َلُهْم(، بمعنی: إن دعاءک)» .35 َغِة ِعَباَرٌة َعِن » ؛458، ص14، اجامع البیان فی تأوی  القرآن ،طبری، م ّمد بن جریر ؛«ِإنَّ َصالَتک  ْصِل اللُّ اَلَة ِفی َأ اَل َشک َأنَّ الصَّ
َعاءَ  ی ُفاَلٌن َعَلی ُفاَلٍن، َأَفاَد الدُّ َعاِء، َفِإَذا ُقْلَنا َصلَّ  .136، ص16، امفاتیح الغیب ،فخر الدین رازی، م ّمد بن عمر؛ «الدُّ

 .308، ص5(، امسند البزار) البحر الزخار ،أبو بکر البزار، أحمد بن عمرو .36

 .975، ح 404، ص2، اسلسلة األحادیض الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی األمة ،البانی، ناصر الدین .37

38. «  ِ  .24، ص9، امجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،هیثمی، علی بن ابی بکر؛ «یِح َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ار ِبَسَند َصِ یح من َحِدیث اْبن َمْسُعود مثله. »39  .418، ص2، االخصائص الکبری ،سیوطی، جالل الدین؛ «َوأخرا اْلَبزَّ



اشاااره کرد. او در ادامه  42شاارح شاافاقاری در و  41،شاارح بخاریقسااطالنی در  40،التثریب طرحپساارش در العراقی و 
 43.«ما حکم به هؤال صحی  ال  بار علیه، الن رجال السند ،لهم  لات علی شاط الصحی » نویسد:می

سقاف نیز در کتاب  سن  ستغاثهعالوه بر کتاب غماری، ح ص یح را سند حدیث  االغاثه بادلة اال و ادله دیگری کرده ت
سقالنیابن همچون کالم ص ت، به قبل ... راو  45فیض القدیرمناوی در  44،فتح الباریدر  حجر ع شاهد بر   هایبه عنوان 

ست سند، بلکه مخالفت حدیث با  46؛ضمیمه کرده ا ضعف  ضعیف حدیث، نه  ست دلیل البانی بر ت و در ادامه مدعی ا
شرب او شته را که  و هر کآ 47؛ستا م ضی دا سند حدیث اعترا شد و به  سلک بر علم رجال با شد به مناظره طلبیده م با

 49نیز به ص ت عرض اعمال اعتراف کرده است. ،تیمیهابن ان،جالب اینکه امام سلفی 48است.

 بحث داللی
که چرا ؛تر از دو دسااته روایات قبل )رد سااالم و رد صااالة( اسااتاما داللت حدیث بر موضااوع ب ث، بساایار روشاان

ضرت صریح دارد به اینکه بعد از مو ح ستغفار میدر این روایت ت َوَما َرأَنُت ِمَن » :کندت برای گناهکاران امت خود ا

تر از موضوع سالم و بودن آن روشنست و وجه دعاا ش که نوعی دعاایو استغفار یعنی طلب بخش ؛«َشاٍّ اْسَتْ َفْاُت اللََّه لَکمْ 
وجود اعتراف به رد سالم و صاله بعد با  ،بنابراین. تر خواهد بودبودن آن نیز روشنصالة است و به همین صورت وجه عمل

توان چگونه می استنوعی دعا  هابودن اینکه اینایشان برای گنهکاران امت و مسلم و اثبات استغفار از موت نبی اکرم
یحد بألد الموت، ... والدعاال ب   ف ن مثر هذه الحال ال نمکن أن تکون لتألذر دعاال النبی وبألد موت النبی» گفت:

 50.«شه من ایعمال التی تنله، بالموت

                                              
اُر ِفی ُمْسَنِدِه ِبِإْسَناٍد َجیٍد َعْن ابْ » .40  .297، ص3، اطرح التثریب فی شرح التقریب ،عراقی، أبو الفضل زین الدین؛ «ِن َمْسُعودٍ َوَرَوی َأُبو َبکٍر اْلَبزَّ
سناد جید، رفعه: حیاتی خیر لکم، ووفاتی خیر لکم، تعرض علی أعمالکم» .41 سعود عند البزار، بإ سطالنی، احمد بن م ّمد؛ «وفی حدیث ابن م شرح  ،ق ساری ل إرشاد ال

 .440، ص2، اصحیح البخاری
َبُهْم َوَأْنَت ِفیِهْم حیا فیما رواه ال ارث بن أبی أسامة فی مسنده والبزار بإسناد ص یح: )حیاتی خیر لکم( وهو ظاهر )وموتی لکم( قال الدلجی بشهادة َوما کاَن » .42 ُه ِلیَعذِّ اللَّ

  .45، ص1، االشفاشرح  ،قاری، علی؛ «ومیتا انتهی وغرابته ال تخفی فانظهر أن یقال ننه قال تعرض علی أعمالکم
 .6، صنهایة االمال فی صحة و شرح حدیض عرض االعمال ،غماری، عبد الله بن م مد بن الصدیق .43
ص ت نمیالبته ابن .44 صریح به  ست ،کندحجر ت ص ت روایت ا ضمون کالم او دال بر عقیده به  َجاَبِة َلَعَرَف َحاَلُهْم » :بلکه م ِة اإْلِ ِبکْوِن َأْعَماِلِهْم ُتْعَرُض َوَلْو کاُنوا ِمْن ُأمَّ

 .385، ص11، افتح الباری شرح صحیح البخاری ،حجر عسقالنی، احمد بن علیابن ؛«َعَلیهِ 

صیات پیامبر .45 صو شمردن خ ص ت ندارد اما در مقام  صریح به  شاره می طلببعد از موت به این م ^مناوی نیز ت ستغفرت لکم( أی )... » :کندا شرا ا وإن رأیت( فیها )
   .401، ص3، افیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،عبد الرؤوف مناوی قاهری،؛ «طلبت لکم مغفرة الصغائر وتخفیف عقوبات الکبائر

 .5 ؛وال افظ القاضاای عیاض .4 ؛وال افظ القرطبی .3 ؛وال افظ ابن التین .2 ؛ال افظ النووی .1فمما قدمناه بان أن الذین صاا  وا ال دیث من أهل ال دیث: » .46
شفاعة کما فی الفتح ) سقالنی کما نقل ذلک عمن تقدم ذکرهم فی الجمع بینه وبین حدیث ال  ؛وال افظ زین الدین العراقی إمام زمانه .6 ؛(385 /11وال افظ ابن حجر الع

سیوطی .8 ؛وولده ال افظ ولی الدین العراقی أبو زرعة .7  .11 ؛وکذا الم دث المناوی فی فیض القدیر .10 ؛وائدوال افظ الهیثمی کما فی مجمع الز .9 ؛واإلمام ال افظ ال
سقاف، حسن ؛ «وکذا موالنا م دث العصر الم قق سیدی عبد الله بن الصدیق. وهؤالء انئمة النقاد بال شک وال ریب .12 ؛وکذا ال افظ الم دث السید أحمد الغماری

 .13، صاإلغاثة بأدلة االستغاثة ،بن علی

 همان. ؛«ضعف ال دیث ال لضعف سنده وإنما لمخالفته لمشربه فقک وال أشک أن انلبانی» .47

ی اآلن أحدا من أهل العلم ومن کان مؤهال للمناقشااة فی علم الرجال واعترض علی ما قررناه مما تبعنا فیه أهل الشااأن فلیناظرنا ولیباحثنا فی ذلک، مع أنی لم أر إل» .48
 .14ص ،همان ؛«المعتبرین ضعف حدیث )عرض انعمال(

 . 192، ص4، اجامع المسائ  ،، احمدتیمیهابن ؛«وأما عرُض انعماِل علیه فإنها ُتْعَرُض علیه، وهو حق» .49

 .349، ص2ا ،همان .50



 بیان حلی: موت موجب انقطاع اجر عمل است نه خود عمل
 موت را موجب انقطاع عمل دانساات و عمده دلیل بر این مدعا اسااتناد به روایت نبوی وهابیت ،که گذشااتچنان

مَْساُن امَْلهََ، َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن  ََ  ٍَ : ِإالَّ ِمْن َصَدَطٍ  َجاِرنٍ ، أَْو ِعْلٍم ن اللهِ َعْن أَِبی ُهَایَاَة، أَنَّ َرُسوَل »: است ْنَتَفُ، َطاَل: إَِذا َماَت اْْلِ

َصالٍِ  نْدُعو لَهُ  سالم»، «الة در قبرص»همچون  سائلیم 51.«ِبِه، أَْو َولٍَد  صالة»، «رد  ستغفار برای مذنبین»و  «رد  به عنوان  «ا
اما  ،رسدبین این روایت و موارد مذکور تعارض به نظر می ،نقض ذکر شد که البته م دود به این تعداد نیست. در نگاه اول

شااود که بلکه با دقت در مدلول روایت مشااخص می ،باید گفت حل این تعارض نیازی به رجوع به باب مرج ات ندارد
شود اجر و ثوابی است که به واسطه انجام اعمال واسطه موت از انسان منقطع می آنچه به ،تعارضی در کار نیست. در واقع

بلکه عمل الزمه حیات است و وقتی حیات بعد از موت ثابت شد عمل نیز  ،شد نه اینکه اصل عمل منقطع شودکسب می
در  کریم قرآنسپردن به گوش مثالً ثواب و عقابی نوشته نخواهد شد.  ،اما دیگر برای این اعمال ،بالتبع وجود خواهد داشت

برد در حالی که کریم اجر می اند میت بر سااماع قرآناما احدی از ائمه مذاهب نگفته»حیات مقتضاای اجر و ثواب اساات 
سنت قرآن صوص و اتفاق اهل  ستناد ن شک به ا ستماع می میت بدون  ستلزم اجر و ثواب  ،کندکریم را ا لکن این ادراک م

رد  گوییم پیامبر اکرمآنچه به واسطه موت قطع شده اجر و ثواب عمل است نه اصل عمل. لذا می ،بنابراین 52.«نیست
شتسالم می صالة می ؛کنند اما برای این عمل اجری نخواهند دا شتنکنرد  برای  ؛د اما برای این عمل اجری نخواهد دا

 کنند اما برای این عمل اجری نخواهند داشت.گنهکاران امت استغفار می

ستثنا هاشاهد بر این ست که به عنوان ا ستثن مواردی ا سه مورد م شترک  ست. وجه م شده ا صدقه  ادر ادامه روایت ذکر  (
به  ،بنابراین .( همگی در وصااول ثواب آنها به میت اسااتو ولد صااال ی که برای میت دعا کندجاریه، علم مورد انتفاع 

سبت حکم و موضوع ست ،منا شده ثواب عمل ا ضی از اعمال، آثارش تا  ،بنابراین» :آنچه مقطوع  ست که بع صود این ا مق
 53.«بعد از موت نیز باقی است و اجرش منقطع نخواهد بود

الهی  ییا سایر اولیا این جمع ممکن است به ذهن خطور کند این است که اگر نبی اکرم در خصوصای که شبهه
ستغفار و  همچون یلاعما دادنای برای انجامگیزهبنابراین ان ،کنندبرای اعمال بعد از موت اجری دریافت نمی سالم یا ا رد 

دور ه یست و از حکمت الهی بپذیرفتنی نو این موضوع  ؛ن نخواهند داشت و کانه عملی لغو خواهد بوداشفاعت برای مؤمن
 است.

ن طلب مغفرت ابرای مؤمن کریم قرآنبه این شبهه به صورت نقضی، اعمال مالئکه الهی است که آنها نیز به نص  پاسخ
ِض : کننداما برای این عمل و سااایر اعمال خود اجری دریافت نمی ،کنندمی رم

َ ِفُروَن ِْلَنم ِِف اْلم َتغم سم م َوی
ِ

ِد َرهِّبِّ ُحوَن ِبَحمم َسبِّ َََلِئکُة ی َواْلم
ِحُی  َغُفوُر الرَّ َ ُهَو الم ََل ِإنَّ اَّللَّ

َ
َش  54؛أ َعرم ِذیَن یحمِمُلوَن الم ِفُروَن ِِلَِّذیَن آَمُنواالَّ َتغم ِمُنوَن ِبِه َویسم م َویؤم

ِ
ِد َرهِّبِّ ُحوَن ِبَحمم َلُه یَسبِّ   .55َوَمنم َحوم

 56«ندای و پناه خلقیگماشتگان برای پذیرا»و  رحمت الهی، خداوند مجرای یاجمال این است که اولیاله بهئو حل مس
خالف اعمالی که در دنیا انجام ه ب ؛شود نه اراده شخص ایشانو اراده خداوند است که به واسطه ایشان بر خلق جاری می

                                              
 .1255، ص3، ا^المسند الصحیح المختصر بنق  العدل عن العدل إلی رسول الله ،نیشابوری، مسلم بن حّجاا .51

المیت یؤَجر علی اسااتماِعه للقرآن ... واالسااتماع الذی یؤَجر علیه من انعمال، والمیت یساامع بال ریب، کما ثبَت ذلک بالنصااوِص ولم یقل أحٌد من أئمة الدین أن » .52
 .131، ص3، اجامع المسائ  ،، احمدتیمیهابن ؛«واتفاِق أهل السنة ... لکن اإلدراک ال یستلزم أن یکون مما یؤَجر علیه ویَثاُب علیه

تحقیق  ،علوی مالکی، م مد بن السااید ؛"إال من ثالث"د أن بعض انعمال تسااتمر آثارها حتی بعد الموت فال ینقطع أجرها بتکرر ذلک. ولذا قال: وإنما المقصااو» .53
 .13، ص1، ااآلمال فیما ینفع المیت من األعمال

 .5آیه : (42) شوریسوره  .54
 .7آیه : (40) غافرسوره . 55

َجاَرة (َفِإنَّک )پیامبر» .56 یاَفَة َو َمْأُموٌر ِباإْلِ  .212، ص99، ابحار األنوار ،م مد باقر بن م مد تقی مجلسی، ؛«کِریٌم ُتِ ُب الضِّ



ضوع ثواب عمل و انگیزه برای آن بعد از می شت. لذا مو شخص هم در عمل مدخلیت دا شد که اراده و اختیار و انتخاب 
 ب ث نیست.  لم حیات دنیا تخصصاً 

ه اصلی، م بتی است که خداوند و اولیاء الهی نسبت به مخلوقات دارند و به خاطر این م بت در قیامت در واقع انگیز
 کنند.نیز اجری مطالبه نمی« عمل بعد از موت»دهند و برای این نیز گنهکاران را مورد شفاعت قرار می

 نتیجه 
سک به روایت نبوی شتنبر قدرت تم سانی که از  ،ابتبر اج ،موتاز بعد  خدا یاولیا ندا شرک ک به غرض اثبات 

که اگر میت بعد از موت قدرت بر عمل نداشته باشد نباید صالة در چرا ؛د، باطل استنایشان استغاثه یا طلب حاجت دار
سی کما ،را پذیرفت انبیاقبر  سالم ک سالم بعد از موت جواب  سالم را اینکه نباید معتقد بود که پیامبر عزیز ا شان  که به ای
شت. کما اینکه نباید  طور صالة و درورد بر حضرتو همین ؛گرداندبرمی ،هددمی از طرف ایشان جوابی نخواهد دا

با ادله  هاکنند. اما تمام اینگناه امت خویش اسااتغفار می برایشااود و حضاارت معتقد بود که اعمال بر ایشااان عرضااه می
 ؛دشااوبر مبنای انقطاع عمل بعد از موت م سااوب میصاا یح در منابع معتبر اهل ساانت موجود اساات و در واقع نقض 

 .استنوعی از انواع عمل  هاچراکه تمامی این
اجر عمل است که در دنیا وجود  ،ی که در ادامه روایت آمده بودیسه استثنابه قرینه  ،اما مراد از انقطاع عمل بعد از موت

شته نمی و ،دارد سان نو سه  ،شودبعد از موت دیگر ثوابی برای ان صدقه جاریه، علمی که موجب انتفاع مردم  چیز:مگر در 
 و ولدی که برای والدین خود دعا کند. ،شود
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