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 اتیآ تی  با محور 
 *پرور        حسن سعادت  

 **انیفرمان یمهد

 

 چکیده
قیم در   ابنتیمیه و   ابنهمچون  ،برخالف دیدگاه جمهور اهل سنت و بزرگانی از سلفیه

 مسـئلهمنکـر  و اساسـاً  ای ندارنـد عقیدهاثبات شنوایی اموات، سلفیون معاصر چنین 
آنـان بـر اند. دلیل اصـلی   در غیر موارد منصوص صحیح روایی شده« سماع الموتی»

ََ اَل ُتْسهِمُع اْلَمهْوَتٰی توجه به ظواهر برخی آیات، ازجمله آیات:  این اعتقاد، ِإنَّ
 و 6

 ِن ِفي اْلُقُبور نَت ِبُمْسِمٍع مَّ
َ
َوَما أ

در را تأثیر بیشترین « البانیناصرالدین »که  است 1
 است.این رویکرد داشته 

شـنوایی بـه ناار اختیـ مبتنـی بـر ،اموات از این آیات نبودن تبیین البانی در اثبات شنوا
در تشبیه کفار به اموات بوده و این در حالی است که از دیدگاه جمهور شبه  وجهعنوان 

نـه اسـت،  انبیـادعـوت از آنان نبردن  بهره ،در چنین تشبیهیشبه  وجهاهل سنت، 
 .شنوا نبودنمطلق 

؛ القبـور یو ما أنت بمسمع من ف ؛یال تسمع الموت ات؛یآ ؛یسماع موت :ها دواژهیکل
  .یالبان

                                              
 (.mahmodparvar60@yahoo.com. )یارشد مذاهب اسالم یکارشناس *

 .و مذاهب انیدانشگاه اد اریدانش **

 .25. سوره نمل، آیه 1
 .88. سوره فاطر، آیه 2
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 مقدمه
ه میان عالمان اهل سنت بوده است. پیشینکهن از مسائل اختالفی  ،شنوایی اموات     مسئله

بـا کشـتگان جنـگ بـدر  پیـامبراکرمگفتن  سخنچنین اختالفی به برداشت عایشه از 
 نبـودن بـه شـنوامعتقد  ،از علمای اهل سنت با پذیرش رأی عایشه گروهی 6.گردد    بازمی

 3.اعتقاد دارندو جمهور اهل سنت به شنوایی مطلق اموات  2  اند شده مردگان
ـت    از شـکلپیش تا  مسئله،اختالف در این  بیشـتر بـر محـور  ،گیـری جریـان وهابی 

ـت و  4متفرع بر آن بود؛ روایات معارض و برخی آرای فقهِی  اما با روی کـار آمـدن وهابی 
ویژه در دوران معاصـر و پـس از نگـارش    هتبیین دیدگاه آنان در مباحث توحید و شرک، ب

نات فی عدم سماع األمواتکتاب ه مقدم اسـتدالل بـه  5توسط ناصرالدین البانی أآلیات البی 
بـه  1اعتقاد و عمل و بیـان حـال مشـرکین بـود، نکوهشظواهر برخی آیات که مربوط به 

 مطر  گردید. نبودن اموات عنوان اصلی در شنوا
یـا  فتنپـذیر   بینیم کـه مسـئله مـی ،معاصر دوران از پیش سلفی تفکرات ، دربنابراین

 ،کـه در دوران معاصـر  ؛ درحـالیاسـت عمدتا بر محور روایات بـودهن ذیرفتن این امر، 
 چنین امری بیشتر بر پایه استفاده از ظواهر برخی آیات قرآن استوار است. 

ازجملـه  ،هـا انسانه می در نفی سماع موتی برای ه چنین رویکرده که نتیججا  آن از
 بودنلغو ،رویکرد نتیجه ایندر حیات برزخی آنان یکسان بوده،  ،و اولیای صالحین انبیا

 .توسل به معنای درخواست دعا و طلب شفاعت از اولیای الهی در این مقطع خواهد بود
سلفیون  در این مقاله به تبیین دیدگاه سلفیون معاصر و رد  دیدگاه آنان با استفاده از دیدگاه

 پردازیم. شاخ  اهل سنت و جماعت میهای   و چهره
جـواز ه بـه منزلـالزاما  ،سماع موتیمسئله است که اعتقاد به جا این  این درمهم    نکته

                                              
 .32، ص8، جصحیح البخاری. بخاری، محمد بن إسماعیل، 1
 .25، صاهوال القبورعبدالرحمن،  رجب، . ابن2

ر، أحمد، 3 َصیِّ  .757، صاألحادْیُث الُمْشِکلَة. ق،

م و عدم شکستن آن. همچون مسئله قسم 4 ت. ،خوردن بر عدم تکل   با سخن گفتن با می 

 نگاشته است.  ق1732به سال را این مقدمه ألبانی . 5
 روم،سوره ؛ 21و  25آیات  نمل،سوره ؛ 13و17آیات  فاطر،سوره ؛ 13-88آیات  نحل،سوره ؛ 135آیه  اعراف،سوره . 6

 .57و  58آیات 
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ه  با وگو  گفت نبودن لغو ، فقطو اثبات شنوایی اموات نیستتوسل به ذات از دیدگاه سلفی 
ه تفسـیر غلـط از آمـوزسـبب او بـه پیروان ه و یمتی  ابن ؛ اما از دیدگاهکند آنان را ثابت می

از   درخواست اموری که از دیدگاه آنان کسی جز خدا قادر بـر انجـام آن نیسـت، ،توحید
  است. شمرده شدهبارزترین مصادیق شرک 

ماع موتی»شناسی   مفهوم  «س 
و  باشـد می« َسِمَع ـ َیسَمع»به فتح )س( به معنای شنیدن، در لغت مصدر فعل« َسماع»

َسـمع لفـالن أو »اسـت.  6«َسْمعًا و ِسْمعًا و َسماعًا و َسماعًة و َسماِعیةً »مصادر دیگر آن 
، به معنای توجـه کامـل بـرای شـنیدن سـخن «إلیه أو إلی حدیثه سمعا و ِسمًعا و سماعا

 1گوینده است.
ت»و « َمْیت»و به معنای مرگ است و « حیات»در مقابل « موت»همچنین واژه  « میِّ

تون َموتی و َأموات،»باشد که جمع آن نیز  و به معنای مرده میهر د ون و َمیِّ باشد.  می« َمیت،
 9 کار رفتـه؛ بر حسب انواع حیات، در معانی مختلفی به« موت»در اطالقات قرآن کریم 

 فقط در دو معنا به کار رفته است:« موتی»اما واژه 
 آنهـا بر غالباً  و اند رفته دنیا از و داده دست از را خود جان که کسانی یعنی مردگان. 1

جسـم انسـان  ،مرگ هنگام و است حیات مقابل در موت چون شود؛ می اطالق «جسد»
  4.شود به عالم دیگری منتقل می رو  و گردد جانی می  بی تبدیل به جسد

 بــر مهــر کــه انــد؛ کســانی بهره بی عقــله قــو از و گمــراه کــه اند کســانی مردگــان. 8
َک : امیدی به هدایت آنها نیست و دهخور شان های دل همَّ  ُتْسهِمُع  َواَل  اْلَمْوَتی ُتْسِمُع  اَل  ِإَنّ  الصُّ

عاَء  ْوا ِإذا الدُّ یَن  َولَّ ماً  5؛ُمْدِبِر  و برسـانی، مردگـان گـوش بـه را سـخنت تـوانی نمی تو مسل 
 !فراخوانی ،کنند می پشت و گردانند برمی روی که هنگامی را کران توانی نمی

                                              
 .178، ص2، جلعربلسان امنظور، محمد بن مکرم،  . ابن1

  .333، ص1، جالمعجم الوسیط، و دیگران. مصطفی، إبراهیم 2
 .321. همان، ص3
 .55 ، آیهرومسوره . 4
 .58، ، آیهرومسوره ؛ 25 آیه نمل، سوره .5
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ل: شنوایی امو گفتار   علمای اهل سنت از دیدگاهت ااو 
بزرگان اهل سنت از سلف تا خلف، سه دیدگاه عمده پیرامون ایـن  های گفتهبا نگاهی به 

 شود: می دیده مسئله

 دیدگاه اول: پذیرش شنوایی اموات

و  4بدرالـدین عینـی 9رجب حنبلی، ابن 1که طبری،  چنان 6سنت و جماعت، جمهور اهل 
اند. لذا آنان ضمن تمسـ  بـه نصـوص  اند، قائل به شنوایی اموات بوده کرده نقل 5البانی
عدم سماع را تأویل نمـوده  کننده  بیان بیانگر شنوایی اموات، ظواهر برخی از آیاِت  روایِی 

معتقـدان بـه ایـن از  1.هستنددر روایات با کیفیت گفته شده  ،و معتقد به شنوایی اموات
 61قـیم، ابن 66،هتیمیـ ابن 61نـووی، 3قاضـی عیـاض، 8حزم، ابن 7توان از طبری، میدیدگاه 

تـوان از  و از معاصران سلفی نیز می 61شْنِقیطی 65آلوسی، 64رجب حنبلی، ابن 69کثیر، ابن
 عثیمین نام برد.بن محمد بن صالح 

عثیمین درباره سماع موتی دیدگاهی ایجابی است؛ زیرا وی سماع موتی را  دیدگاه ابن
پذیرفته و در آنچه غیرمنصوص است نیز برخالف منکران توقف  ،در آنچه منصوص بوده

                                              
َصیر، أحمد بن عبدالعزیز، 1  .75، صاألحادیُث الُمْشکلَةُ . ق،
 .513، ص8، جتهذیب اآلثار. طبری، محمد بن جریر، 2

 .25، صاهوال القبوررجب، عبدالرحمن بن أحمد،  ن. اب3
 .858، ص2، جعمدة القاری. عینی، محمود بن أحمد، 4
نات. ألبانی، محمد ناصرالدین، 5  .73، مقدمه کتاب، صاآلیات البی 

ر نظر ؛ بلکه این امر دنیستالزمه پذیرش شنوایی اموات، شنیدن از هر جایی  ،که از دیدگاه اهل سنت داشت. باید توجه 6
 یاله ی، چنین اشرافی در صورت اثبات، درباره انبیا و اولیاآری .مثبتین فقط در قبرستان و کنار قبر و در هر زمانی است

 صادق خواهد بود.
 .33، صاهوال القبوررجب، عبدالرحمن بن أحمد،  . ابن7

 .57، ص3، جالفصل فی الملل واألهواء والنحلحزم أندلسی، علی بن أحمد،  . ابن8

 .355، ص2، جِإکَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم. قاضی عیاض، عیاض بن موسی، 9

 .857، ص13، جالمنهاج شرح صحیح مسلم. نووی، یحیی بن شرف، 10

 .832و  837، ص3، جمجموع الفتاوی، أحمد، هتیمی . ابن11
 .2و  5، صالروحبکر،   ، محمد بن ابیجوزی قیم . ابن12

 .783، ص7، جتفسیر القرآن العظیمماعیل بن عمر، کثیر دمشقی، إس . ابن13

 .21، صاهوال القبوررجب، عبدالرحمن بن أحمد،  . ابن14

 .53، ص11، جروح المعانیلوسی، محمود بن عبدالله، آ. 15

 .183، ص7، جاضواء البیان. شنقیطی، محمد األمین، 16
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سـبب کـه بـه  استبازگشت رو  به بدن پذیرفتن  ،دلیل وی بر سماع موتی 1کرده است.
ت  ،امر اینتحقق   2.را بدهدپاسخ سالم زائر تواند   میمی 
گفتـه  ایاِت رو  در این گروه قرار گرفته و شنوایی اموات در حیطهکه  این تیمیه نیز با  ابن

 نویسد:  اما با این حال در برخی فتاوای خویش می 9،شده را پذیرفته
شنوند     ؛ بلکه اموات گاهی میباشدامری دائمی  ،الزم نیست شنوایی مردگان

گونـه  شنوند؛ همچنان که در مورد زنـدگان نیـز ایـن مانعی نمی   و گاهی به واسطه
  4د.شنون    مانعی نمیه واسطه بوده که گاهی ب

 شنوایی امواتنپذیرفتن دیدگاه دوم: 

اند. این گروه     شنوایی اموات شدهنابه معتقد گروه دیگری از علمای اهل سنت و جماعت 
به عنوان اصـل تمسـ  نمـوده و تنهـا برخـی از مـوارد منصـوص  ،به عموم ظواهر آیات

ص بـوده و کنندگان که مربوط به مقطعی خا   همچون شنیدن صدای پای تشییع را صحیح
تـوان از قاضـی     مـیدیدگاه به این معتقدین از  5.اند کردهاستثنا  ،باشد    قابل توجیه نیز نمی

 3،هــ(785قدامـه)م  ابن 8،هـ(521سهیلی)م 7،هـ(577مازری)م 1،هـ(352ابویعلی)م
 .نام برد 61هـ(1385لبانی)مأ 66 و هـ(1855شوکانی)م 61،هـ(271الهمام )م    ابن

 به توقفده عقیدیدگاه سوم: 

توقف  مسئله، در این ب ذیرندرا دیدگاه یکی از دو اند  نتوانستهبرخی عالمان اهل سنت که 
  13.است آنان عبدالَبر  از جمله  ابن. اند کرده

                                              
 .723، ص5، جالشرح الممتع علی زاد المستقنععثیمین، محمد بن صالح،  . ابن1

 .همان. 2
 . 832، ص3، جمجموع الفتاویأحمد،   ،هتیمی . ابن3
 .773، ص83، جهمان. 4

نات فی عدم سماع االموات ألبانی، محمد ناصرالدین، . 5  .71ـ78، ص(مقدمه کتاب)اآلیات البی 
 .25، صاهوال القبوررجب، عبدالرحمن بن أحمد،  . ابن6
 .777، ص7، جبفوائد مسلم الُمْعلم. مازری مالکی، محمد بن علی، 7

یة البن. سهیلی، عبدالرحمن بن عبدالله، 8  .155، ص5، جهشام الروض األنف في شرح السیرة النبو

 .353، ص3، جالمغنیقدامة، عبدالله بن أحمد،  . ابن9

 .135، ص5، جفتح القدیرالهمام حنفی، محمد بن عبدالواحد،  . ابن10

 .133، ص3، جرالقدی  فتحمحمد بن علی،   . شوکانی،11

 .71، مقدمة، صاآلیات البینات. ألبانی، محمد ناصرالدین، 12
، . ابن13  .835، ص85، جالتمهیدیوسف بن عبدالله،   عبدالبر 
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م: نقد و بررسی استدالل به آیات:  َّگفتار دو    ك  ِإن  
 

ْسَِّمع   ال ی ت  َّْوت  م 
ْ
نَّت  و  ال

 
َّا َ م  و 

ب  
 

ق
ْ
ن ِفي ال ْسِمٍع مَّ  ورِ ِبم 

منکرین شنوایی آیات، تمس  به ظواهر برخی از آیـات قـرآن کـریم در ه ترین ادل از مهم
با سیاقی واحد آمده کـه  ،نفی شنوایی اموات است. این آیات در سه موضع از قرآن کریم

 پردازیم:    ما به بررسی آنها می

ل منکرین: استدالل به آیه    ك  ِإن   دلیل او 
 

ْسِمع   ال ْوت   ت  م 
ْ
  یال

 فرماید:  شنوایی اموات مینا بارهقرآن کریم در
 یَن هْوا ُمهْدِبِر َعاَء ِإَذا َولَّ همَّ الهدُّ ََ اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتٰی َواَل ُتْسِمُع الصُّ نهَت   ِإنَّ

َ
َوَمها أ

ْسِلُمو ِبَ اِوي اْلُعْميِ َعن َضََلَلِتِ ْم  ِمُن ِبآَیاِتَنا َفُ م مُّ ْْ ـه 6؛َن ِإن ُتْسِمُع ِإالَّ َمن ُی  تـو البت 
 (بگرداننـد پشـت چـون) کـرانگوش  به را ندا این و گردانی، نمی شنوا را مردگان

 جـز تـو. نیستی شان گمراهی از[  بازگرداننده و] کوران راهبر و ،بشنوانی توانی نمی
 .بشنوانی توانی نمی مسلمانند، و اند آورده ایمان ما های نشانه به که را کسانی
 ََ مَّ  ُتْسِمُع  ال َو   اْلَمْوتی ِمُع ُتْس  ال َفِإنَّ عاَء  الصُّ ْوا ِإذا الدُّ یَن  َولَّ ْنهَت  مها َو  ُمهْدِبِر

َ
 أ

ِمُن  َمهْن  ِإالَّ  ُتْسهِمُع  ِإْن  َضهَلَلِتِ ْم  َعهْن  اْلُعْميِ ِب اوِ  ْْ  در و 1؛ُمْسهِلُموَن  َفُ هْم  ِبآیاِتنها ُیه
 پشـت که گاه  آن) نکرا به را دعوت این و گردانی، نمی شنوا را مردگان تو حقیقت،

 تو. آوری نمی راه به شان گمراهی از را کوران تو و ،بشنوانی توانی نمی (گردانند می
 .ندا تسلیم خود و آورند می ایمان ما آیات به که شنوانی می را کسانی تنها

در ایـن « وجـه شـبه»جـا کـه  انـد و از آن    تشبیه شـده« اموات»به « کفار»در این آیات 
ه»در « وجه شبه»بوده و « دم سماعع»استعاره،  ه»نیز همواره اقوای از « به  مشب  است، « مشب 

 3نتیجه این خواهد بود که شنوا نبودن اموات، به مراتب بیش از ناشنوایی کفار باشد. 

ك   نقد و بررسی استدالل به آیه   ِإن  
 

ْسِمع   ال ی ت  ْوت  م 
ْ
 ال

 الف( پاسخ اجمالی 
معنای حقیقی آن نیست؛ بلکه در این مورد و  4«فی القبورمن »و« اموات». مراد از 1

 امکـاننیـز در شـبه  وجهمعنای مجازی آن یعنی کفار بـوده و  ،مراد از این لفظ ،ر آنینظا
                                              

 .21و  25، آیهنملسوره . 1

 .57و  58، آیهرومسوره . 2
 .73ص ،(مقدمه کتاب)  اآلیات البینات. ألبانی، محمد ناصرالدین، 3

 .13-87، آیهفاطرسوره . 4
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 سماع و شنوایی است؛ نه مطلق سماع و شنوایی.
 و اراده بـا کـه  این نیست؛ نه مردگان و کفار شنواندن قادر به مستقل طور به . پیامبر8

تم  باشد.را نداشته  کار اینتوان  نیز خداوند شی 
ای است که  اجساد نهفته در دل خاک نیست؛ بلکه ارتباط با اروا  زنده مخاطب،. 7

 برند.    با اجساد برزخی در عالم برزخ به سر می
 ب( پاسخ تفصیلی

اند. این گروه در جمـع میـان  به شنوایی اموات بوده معتقدجمهور اهل سنت و جماعت  
شنوایی اموات بوده و بین ظواهر برخی از آیات قرآن که این مسئله روایی که ن  در ه ادل  

، ظواهر آیات را تأویل نموده و وجه جمعـی میـان آیـات و روایـت بیـان کردهامر را نفی 
 که این وجوه عبارتند از:  اند کرده

 پاسخ اول: آیه بیانگر نفی سماع سودمند است
ن قـرائسـبب را بـه « مـن فـی القبـور»و « موتی»آیات، این ن مفسرین اهل سنت در تبیی

و « مـوتی»موجود در کالم وحی، حمل بر معنای مجازی آن نموده و معتقدنـد مـراد از 
 1،هـــ(837قتیبــة)م    کــه ابــن   باشــد؛ چنــان کفــار می ،در ایــن آیــات« مــن فــی القبــور»

 5،هــ(572)مزمخشری 4،هـ(323سمعانی)م 3،هـ(722خطابی)م 2 ،هـ(715طبری)م
 9،هــ(258حجـر)م  ابن 8،هـ(333کثیر)م  ابن7،هـ(725بیراوی)م 6،هـ(731قرطبی)م

و دیگـران بـدین  12هـ(1381عثیمین)م  ابن 11،هـ(1737)میشْنِقیط 10،هـ(311سیوطی)م

                                              
 .887، صتلویل مختلف الحدیث، عبدالله بن مسلم، هقتیب . ابن1

 .117، ص85ج  ،جامع البیان في تلویل القرآنمحمد بن جریر،   . طبری،2
 .737، ص1، جغریب الحدیث. خطابی، حمد بن محمد، 3

 .118، ص3، جتفسیر السمعانی. سمعانی، منصور بن محمد، 4

 .727، ص7ج  ،عن حقائق غوامض التنزیل الکشاف . زمخشری، محمود بن عمرو، 5

 .878، ص17، جالجامع الحکام القرآن  محمد بن أحمد،  . قرطبی،6

 .173، ص3، جأنوار التنزیل وأسرار التلویل. بیراوی شیرازی، عبدالله بن عمر، 7

 .815، ص7، جتفسیر القرآن العظیمکثیر، إسماعیل بن عمر،  . ابن8

 .873، ص8، جفتح الباریعلی،  عسقالنی، أحمد بنحجر  ابن. 9

 .811، ص8، جالحاوی للفتاوی، الدین جالل. سیوطی، 10

 .183، ص7، جاضواءالبیان. شنقیطی، محمد األمین، 11

 .725، ص5، جالشرح الممتع علی زاد المستقنععثیمین، محمد بن صالح،  . ابن12
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 .اند کردهامر تصریح 
« کفـار»یعنـی  ،بـر معنـای مجـازی آن« من فی القبور»و « اموات»در تعلیل حمل 

 ده که عبارتند از:شگفته لی یدال
در این آیات، خداوند متعال مردم را در الف( تقابل میان سماع منفی و سماع م بت: 

 پذیرش هدایت و ن ذیرفتن آن به چهار گروه تقسیم کرده است: 
اند:  کنند؛ هرچند در ظاهر زنده گروه اول: گروه مردگان که هیچ حقیقتی را درک نمی

 َک  .َتیاْلَمْو  ُتْسِمُع  اَل  ِإَنّ
همَّ گروه دوم: گروه ناشنوایان که آمادگی شنیدن سخن حـق را ندارنـد:  َواَل ُتْسهِمُع الصُّ

َعاَء   .الدُّ
نهَت ِبَ هاِوي اْلُعْمهيِ َعهن حـق محرومنـد: ه گروه سوم: گروهی که از دیدن چهـر

َ
َوَمها أ

 .َضََلَلِتِ ْم 
 1و چشمانی بینا دارند:هایی شنوا  هایی دانا، گوش گروه چهارم: مؤمنان راستین که دل

 َِّمُن  َمْن  ِإال ْْ  .ُمْسِلُموَن  َفُ ْم  ِبآیاِتنا ُی
، قرآن برای فهم بیشتر مخاطبین، از روش تشبیه معقول به محسوس اسـتفاده بنابراین

حق، به مردگان و ناشنوایان تشبیه نموده تا حقیقت حال آنان ن ذیرفتن کرده و کافران را در 
قابــل، قــرآن شــنیدن را صــرفًا مخصــوص مؤمنــان دانســته و بیشــتر روشــن گــردد. در م

 تـوانی نمـی مسلمانند، و اند آورده ایمان ما های نشانه به که را کسانی جز تو»فرماید:  می
 «. بشنوانی

 باشد،رو  از بدن جدا شدن  مرگ،یم: اگر مراد از یگو با توجه به این نکات میاکنون 
َک : فرماید میین قسمت از آیه که بود که در تقابل ا    آن چنین ه الزم   ،اْلَمهْوَتی ُتْسِمُع  اَل  ِإَنّ

ِإن ُتْسهِمُع ِإالَّ َمهن : فرماید که قرآن می  درحالی  ؛«ِإْن ُتْسِمُع ِإالَّ َمْن َلْم َیُمْت »: فرمود میچنین 
ِمُن ِبآَیاِتَنا ْْ « مـوتی» بنابراین چنین تقابلی نشانگر این واقعیت است که مراد خداوند از ُی

 کوران تو و»فرماید:  که در مورد کوردالن می  در این آیات، کفار و مشرکان بوده؛ همچنان
 1«.آوری نمی راه به شان گمراهی از را

                                              
 .555، ص17، جتفسیر نمونه. مکارم شیرازی، ناصر، 1
 .185، ص7، جاضواءالبیاناألمین،  محمد  . شنقیطی،2
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« مـوتی»دومـین قرینـه در حمـل ب( موتی در فرهنگ قرآن به معنتای کّفتار استت: 
کـه مـراد  شود لوم میمعاستقراء آیات قرآن است. با نگاهی به آیات قرآن کریم « کفار»بر
برخـی از  .باشد می« کفار»در مواردی که سخن پیرامون هدایت انسان است، « موتی»از

 این آیات عبارتند از:
َوَمن
َ
ْحَيْيَناُ  َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َیْمِشي ِبِه ِفي أ

َ
َثُلهُه ِفهي  َكاَن َمْيًتا َفْ هاِس َكَمهن مَّ النَّ
ِِ َلْيَس ِبَخاِرٍج مِّ  ُلَما

 گردانیدیم اش زنده و بود[  دل] مرده که کسی آیا 6؛... ْنَ االظُّ
 کسـی چـون بـرود، راه مـردم میان در آن، پرتو در تا آوردیم پدید نوری او برای و

 نیستد! بیرون آمدنی آن از هاست و  تاریکی در گرفتار گویی که است
ما ِذیَن  َیْسَتِجيُب  ِإنَّ هُ  َعُثُ ُم َیْب   اْلَمْوتی َو  َیْسَمُعوَن  الَّ  تنهـا 1؛ُیْرَجُعهون ِإَلْيهِه  ُثمَّ  اللَّ

ـا] و دارنـد، شـنوا گوش که کنند می اجابت[ را تو دعوت] کسانی  را مردگـان[ ام 
  9شوند. می بازگردانیده او سوی به س س انگیخت؛ خواهد[ بر قیامت در] خداوند

کفـار و گرفتن نبا توجه بـه تـأثیراست:  ج( آیا  در مقام تساّلی خاطر پیامبراکرم
ی خـاطر آن ، آناننیاوردن حررت از ایمان  آن اندوه خدای متعال ایـن آیـات را در تسـال 

هـدایت، همچـون حـال  فتن ذیرنحررت نازل فرمود که بیان فرماید حال این کفار در 
بهره   هدایت بیپذیرش از  ،هر شقاوت بر قلب او خوردمردگان در قبور است و کسی که م، 

 فرماید: در آیاتی می که  است؛ چنان
 ُه  َنْعَلُم  َقْد ََ  ِإنَّ ِذي َلَيْحُلُن ؛َیُقوُلهوَن... الَّ

4
 را تـو ،گوینـد مـی آنچـه کـه دانـیم می یقین  به 

 . ...کند می غمگین سخت
 ََ ََ  باِخَع  َفَلَعلَّ ِمُنوا َلْم  ِإْن  آثاِرِهْم   َعلی َنْفَس ْْ َسفاً  اْلَحِدیِث  ِب َذا ُی

َ
ه بـ خـواهی مـی گویی 5؛أ

 نیاورند.  ایمان گفتار این به اگر ،کنی هالك اندوه و غم از را خود آنان اعمال خاطر
کفـار اسـت کـه نیـاوردن آن حرـرت از ایمـان  اندوه بیانگر هکه هم یو آیات دیگر

بسیاری از  این آیات را بر ایشان نازل فرمود. ،خدای متعال در مقام تسلیت به آن حررت
را « من فی القبور»و « اموات»که  آن ، عالوه برهآیاین تبیین مفسران و شارحان حدیث در 

                                              
 .188 ، آیهانعامسوره . 1
 .77 ، آیهانعامسوره . 2

 .185، ص7، جاضواءالبیانمحمد األمین،   . شنقیطی،3

 .77، آیهانعامسوره . 4

 .7، آیهکهفسوره . 5
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در ایـن تشـبیه را در شبه  وجهاند،  کردهحمل « دل مرده کفار»بر معنای مجازی آن، یعنی 
اند کفار از آن جهت به مردگان نهفته  مندی و سودمندی هدایت دانسته و گفته فقدان بهره

دهند و دعوت و انـذار  پاسخ مثبت نمی پیامبراند که آنان به دعوت  در قبر تشبیه شده
مسـتلزم  ،در حق امـوات  شنواییاین . بدیهی است که نفی کند سودی را متوجه آنان نمی

چنـان  6؛شنوایی نافع از آنها سلب شده اسـتتنها نفی شنوایی مطلق نخواهد بود؛ بلکه 
 7حجـر قسـطالنی، بنا 1رجـب حنبلـی، ابن 5قـیم، ابن 4،هتیمی ابن 9بطال، ابن 1که طبری،

از معاصـران، دکتـر  و 61شـْنِقیطی 66،امیـر صـنعانی 61مناوی، 3مالعلی قاری، 8سیوطی،
 اند. آن تصریح یا اشاره کرده بهدیگر برخی و 69زحیلی هوهب

 پاسخ دوم: آیه در مقام نفی شنواندن استقاللی است
ه مرحلـ ننخسـتی حقیقـی، مـرده در .اسـت هدایت آیه، و شنواندن در ِاسماع از مقصود
 ِاسـماع مجـازی )کـافر( نیـز، فـرد در و نـدارد وجـود اسـت، شـنیدن همان که هدایت

 آنان، گوشه پرد به صوتی امواج رسیدن یامعن به َسماع وجود و ندارد وجود بخش  نتیجه
 .نیستند هدایت قابل آنان ،نتیجهدر  و شده فرض عدم حکمدر  بودن، نتیجه  بی اثر بر

 به نماها)کفار(،  مرده هدایت نفی مانند حقیقی، مردگان ِاسماع ،بنابراین در این آیات
د دوم گروهه دربار هدایت و نخست گروهه دربار ِاسماع بلکه  شده؛ نفی مطلق صورت  مقی 

ا ؛نیست کار دو این برقادر  الهی اذن بدون پیامبر نتیجه در .است اذن الهی  پرتو در ام 
 .قادر خواهد بود

                                              
 .832، ص3، جمجموع الفتاوی، أحمد، هتیمی ابن .1

 .513، ص8، جتهذیب اآلثار. طبری، محمد بن جریر، 2
 .777، ص7، جشرح صحیح البخاریبطال، علی بن خلف،  . ابن3

 .773، ص83، جمجموع الفتاوی، أحمد، هتیمی . ابن4

 .325، ص1، جمدارج السالکین بین منازل إیاک نعبد و إیاک نستعینبکر،   قیم جوزی، محمد بن ابی . ابن5

 .21، صاهوال القبوررجب، عبدالرحمن بن أحمد،  . ابن6

  .378، ص8، جإرشاد الساری لشرح صحیح البخارینی، أحمد بن محمد، . قسطال7

 .818، ص8، الحاوی للفتاوی، جالدین جالل. سیوطی، 8
 .8553، ص7، جمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح. قاری، علی بن )سلطان( محمد، 9

 .175، ص5، جالقدیر شرح الجامع الصغیر  فیض. مناوی، محمد عبدالرؤوف، 10

ِغیِر محمد بن إسماعیل،   میر صنعانی،. ا11 یُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ نو  .722، ص2، جالتَّ

 .185، ص7، جاضواء البیان. شنقیطی، محمد األمین، 12

 .115، ص81، جالتفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهجبن مصطفی،  هحیلی، وهب. ز13
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ـد هدایت 6آیات بعدی، در صریحکه  نای از :سخن دیگر به  سـلب پیـامبر از مقی 
ت توان می هدایت، مطلق نه شده،  ،آورد؛ زیرا حکم یکی دسته ب نیز را ِاسماع نفی کیفی 

 و مردگـان ِاسـماع کـه باشد این آیه هدف آید. بنابراین هرگاه دست می هاز تبیین دیگری ب
 اصوالً  و نیست ساخته پیامبر از الهی( اذن به نه و مستقل طور به )نه مطلقاً  نماها  مرده

 خواهـد ثابـت طـرف مـدعای صورت این قادر بر این امر نیست، درگونه   هیچ به ایشان
نفی هدایت و  ،آنه نفی هدایت و سماع مستقل است که الزم ،آیه که هدف  درحالی  شد؛

 سماع مأذون نخواهد بود.
 هرگـز. اسـت آیـه هـدف از غفلـتبه سبب  ،ارتباط نبود در آیه به استدالل ،بنابراین

 ایـن هـدف سماع نیست؛ بلکـههدایت و اِ  بهقادر  گاه هیچ پیامبر  که نیست این آیه هدف
ت بدونو  مستقالً  که است   2.دندار توانایی کار این بر خدا خواست و مشی 

 پاسخ سّوم: حقیقت شنوایی برای روح است، نه جسم
آیـات و  میـانتعـارض ظـاهری بتـوان تا  کردیات ارائه توان از این آ تفسیر دیگری که می

 عنـود مشـرکان کـه نیست از این بیش این آیاتمنظور است که  این کرد،روایات را دفع 
ـت که استدر قبر ه نهفت اجساد همچون آنان َمَثل قابل هدایت نبوده و  و ِاسـماع از قابلی 

 ندارنـد،رو  چـون  اد داخـل قبـورخواهد بود که اجس این نتیجه پس. اند    تفهیم بی بهره
ا باید خارج می فهم و درك قلمرو همچون سایر جمادات، از  کـه داشـت توجه باشند؛ ام 

 خـاك دل در نهفتـه اجسـاد (اولیای الهـی ویژه )به با اموات گفتن سخندر  خطاب طرف
بـه تصـریح قـرآن در سـرایی دیگـر حیـات  که ای است    زنده و پاک اروا  بلکه 3؛نیست

 دور تفهـیم قلمرو از ،خاک دل در شده  پنهان اجساد و بنابراین اگر مردگان .ودان دارندجا
 اند    زنده دیگر جهان در ،قرآن ن  به که آنان نفوس و اروا  که نیست آن بر ، دلیلهستند

 که  قابل ِاسماع نباشند؛ چنان، دارندارتباط شان نیز  های مادی با بدن ،بر اساس نصوص و
 1،(ق533جـوزی)م  ابـن 5،(ق517عقیـل بغـدادی)م  ابـن 4،(ق357اندلسـی)م حزم  ابن

                                              
 .57 سوره روم، آیه. 1
 .132-128، صز نظر قرآناصالت روح ا. سبحانی، جعفر، 2
 .873، ص7، جفتح الباریعسقالنی، أحمد بن علی، حجر  ابن. 3
 .57، ص3، جالفصل فی الملل واألهواء والنحلحزم أندلسی، علی بن أحمد،  . ابن4
 .21، صاهوال القبوررجب، عبدالرحمن بن أحمد،  . ابن5
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 (و نـه جسـم)معتقد به سماع رو   3(ق1835وآلوسی)م 2،(ق357الدین سبکی)م  تقی
 اند.    شده

م منکرین ن ِفي اْلُقُبورِ ستدالل به آیه  : ادلیل دو  نَت ِبُمْسِمٍع مَّ
َ
 َوَما أ

هَه  ِإنَّ فرماید:  ات میاموبودن شنوا نا بارهقرآن کریم در  ْنهَت  مها َو  َیشهاُء  َمهْن  ُیْسهِمُع  اللَّ
َ
 أ

؛اْلُقُبور ِفي َمْن  ِبُمْسِمٍع 
 به را خود سخن توانی نمی تو و شنواند می ،خواهد را که هر خدا 4

 بشنوانی.  ،اند خفته گور در که مردگانی
ایـن میـان در  .گذشـته اسـته همچون دو آی ،استدالل به این آیه وپاسخ به آنروش 

 آن چنین است:ه که خالص دارددیگری بیان  أضواءالبیاندر  یشْنِقیط
کفـار « موتی»مراد از  ،در مورد این آیه دو تفسیر موجود است. در تفسیر اول

با این قید که مراد از نفـی  است؛مردگان ظاهری « موتی»و در تفسیر دوم مراد از 
تیمیـه   ابـن نظر...  آن سود بردبب ه سشنوایی، شنوایی متعارفی است که شنونده ب

 را «مـن فـی القبـور»در تفسیر این آیات به صورت دوم بوده؛ یعنـی وی مـراد از 
؛ ولی مراد از نفی شنوایی را نفی شنوایی مفیـد فایـده کردهمردگان ظاهری تفسیر 

 5است. کردهبیان 
 شبه در پاسخ اول   اشکال البانی به وجه
ناتأآلیاالبانی در مقدمه کتاب    که بر اساس اثبات ناشنوا بودن اموات نگاشته شده، ت البی 

ار»در این آیات، « موتی»که مراد از   در تفسیر آیات باال ضمن پذیرفتن این است، بـا « کف 
ار به امـوات مخالفـت    تفسیر بسیاری از بزرگان اهل سنت در بیان وجه شبه، در تشبیه کف 

 نویسد:  از این آیات می کرده و در تبیین استفاده شنوانبودن
 درخواهد یافت کـه ،شکی نیست که هر کس در دو آیه و سیاق آنها تدبر کند

حجر بیان کرده و علمای تفسیر بـر   بن همان چیزی است که حافظ ،معنای آیات
خالفی میان آنها در تفسیر ایـن آیـات  ،دانم که میجا  آن اند و تا طبق آن نظر داده

ا با این حال« تیمو»نیست )که مراد از  چنین امـری مـانع از آن  ،کفار است(؛ ام 
نخواهد بود که با این دو آیه بر شنوانبودن امـوات اسـتدالل کنـیم؛ زیـرا مردگـان 

                                                                                                      
 .132، ص1، جینکشف المشکل من حدیث الصحیحجوزی، عبدالرحمن بن علی،  . ابن1
 .775، صِشفاُء الَسقام فی زیارِة َخیر األنام. سبکی، علی بن عبدالکافی، 2

 .53، ص11، جروح المعانی. آلوسی، محمود بن عبدالله، 3
 .13ـ  87، آیه فاطرسوره . 4

 .182، ص7، جاضواء البیان. شنقیطی، محمد األمین، 5
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شنوند و این در بین مخاطبان معـروف اسـت، خداونـد متعـال  چون حقیقتًا نمی
ار زنده را در شنوانبودن یانگر شـنوانبودن به آنها تشبیه کرده که چنین تشبیهی ب ،کف 

خواهد بود؛ همچنان که وقتی شـجاعت زیـد را َمَثـل « به مشبه »مردگان در قبور 
گویند زید همچون شـیر اسـت و ایـن  کنند و می او را با شیر مقایسه می ،زنند می

 ،تشبیه داللت بر آن دارد که شیر در شجاعت اقوی از زید است. لذا در این آیات
ار به مردگان تشبیه شد کند؛ بلکه هـر  اند که این شنوانبودن اموات را نفی نمی هکف 

اقوا بودن فقدان  دستخوش تغییر نشده، از چنین تشبیهی  اش قریحهزبانی که  عرب
اش شنوانبودن  کند و وقتی امر بدین منوال بود، نتیجه شنوایی اموات را استفاده می

ای جز ایـن  چاره ،اند و چون مخالفان ما متوجه این نکته شده ،اموات خواهد بود
اند که بگویند مراد از نفی شنوایی در آیات، نفی شنوایی مفید فایده است،  نداشته

کردن تشبیه در آیـه اسـت؛ زیـرا در چنـین  که چنین مطلبی نزد من، قلب و وارونه
ه»تشبیهی  ه به»در جای « مشب  چنین قیدی )فقدان شـنوایی زیرا قرار گرفته؛ « مشب 

ـار حقیقتـًا می مفید فایده( بر ار صادق بوده است؛ زیـرا کف  ـا از آن  کف  شـنوند، ام 
است. بنابراین، چگونه جـایز اسـت این امری آشکار که   چنان ؛گیرند ای نمی بهره
ار  (اموات)ه به مشب   ه)را همچون کف  ـا  دانسـتد شـنواآنـان را قـرار داد و  (مشب  ام 

، امری شنوایی امواتمطلق ان فقدو  برند بدین شکل که آنان نفعی از شنوایی نمی
البتـه ممکـن اسـت  بنابراین چنین قیدی باطل اسـت.، استآشکار و قابل دیدن 

نـ  قـاطعی بـر کـه  این چنین قیدی را پذیرفت و بدان معتقد شد؛ مشـروط بـه
شنوایی مطلق اموات وجود داشته باشد، که در این صورت بـین آیـات و روایـات 

ا سخن  جمع می ـه ؛کـه چنـین نصـی وجـود نـدارداسـت  اینشود؛ ام   بلکـه ادل 
 1خالف آن قائم است.بر

را به مشاهده این امر شنوایی مطلق اموات است و او بداهت نامفروض البانی  پاسخ:
سـماع و عـدم آن را امـری ه که وی در ابتدای بحث، مسئل  محسوس بازگردانده؛ درحالی

ه آن نیست. لذا باید در این مسئله کس جز خدا عالم ب   غیبی از امور برزخ دانسته که هیچ
بر این اساس، البانی در ابتـدای بحـث ایـن مسـئله را از امـور غیبـی  2تابع نصوص بود.

دیـدگاه  رد  کـه در   ؛ درحـالیکـرد توان با رأی و قیاس آن را تبیین و تفسـیر دانسته که نمی
آنـان را  تفسیر ،محسوسه مشاهد مالکبسیاری از بزرگان اهل سنت و جماعت، وی با 

                                              
ناتالب مقدمة اآلیات ، محمد ناصرالدین، ألبانی. 1   .73، صی 

واعلم أن کون الموتی یسمعون أو ال یسمعون إنما هو أمر غیبی من أمور البرزخ التی ال یعلمها إال الله عز وجل فال . »2
مقدمة اآلیات ألبانی، محمد ناصرالدین، . )«نفیا إنما یوقف فیه مع الن  إثباتا و یجوز الخوض فیه باألقیسة واآلراء و

نات   (.73، صالبی 
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کـه  ،شـنوایی مطلـق آنـان اسـتنا ،استدیدن اموات قابل  بارهنفی کرد و گفت آنچه در
 چنین امری بیانگر تعارض در گفتار اوست.

و سـخن وی را  کردهسماع موتی را بیان ه لبانی نظر نعمان آلوسی در مسئلدر ادامه، أ
1پذیرش سماع موتی در مـوارد منصـوص اسـت. ،تأیید نموده که قول حق

چنـین ه الزمـ 
 الجمله و در ابتدای زمان دفن خواهد بود.  هرچند فی ،گفتاری، پذیرش شنوایی اموات

که البانی مالک خویش در شـنوانبودن امـوات را، جا  آن ، ازآنچه گفته شدبا توجه به 
است کـه وی بـر  ایناز البانی پرسش  2کرده،شنوایی مطلق اموات بیان نا بودِن  محسوس

ت را ثابت ه بودن فقر د چگونه محسوساساس مبنای خو ؛ زیرا خـود کردهابتدایی دفن می 
لبـانی بـه مخالفـان خـود کـه أهمچنـین  به شنوایی اموات در این مقطع معترف اسـت.

تیمیه وحتـی از معاصـرین سـلفی  بسیاری از بزرگان اهل سنت و جماعت، از جمله ابن
کـه آنـان در بیـان  کنـد می اشـکال ،دهنـد را تشـکیل می 9عثیمـین  ابن خویش، همچون

اند و این در حالی است که این افراد که بیشتر  اشتباه کرده و تشبیه را وارونه کردهشبه  وجه
و اگر وی دقت   بیش از البانی غیرعرب آشنا بوده ،اند، به اسرار زبان عربی آنان عرب بوده

را نفـی سـماع به شـ وجهقرائن موجود، اصـل ه که این افراد، به واسط یافت درمی داشت،
ت با اقوا ،امر ایناند و  مفید قرار داده هیچ منافاتی نداشـته  ،بودن فقدان سماع مفید در می 

نیز نخواهد بود؛ زیرا بدیهی است که امکان هدایت شده  گفتهکردن تشبیه  و موجب وارونه
در حیـات  ،کـه چنـین امـری در مـورد امـوات  درحالی ؛وجود داشته کفار در حیات دنیا

خروی مطلق  منتفی است. اً ا،
با توجه به لحاظ مختار  ،مطر  البانی، بطالن اصل تشبیهشبه  وجهنکته دیگر در بیان 

بـه  ند،زیرا چگونه کفاری که هیچ نقصی در قوای شـنوایی ظـاهری نداشـت ؛لبانی استأ
را  لبانی در پایان گفتار خویش دیدگاه جمهورألذا  د!اند  مردگان فاقد این حس تشبیه شده

ا از ؛در صورت ارائه نصی صحیح پذیرفته کـه پـذیرش چنـین امـری بـا مبـانی جا  آن ام 
توجیـه  یـا خالف مبانی پذیرش حدیث، این روایـات را رد  بر ش ناسازگار بوده،ا اعتقادی

                                              
ألبانی، محمد ناصرالدین، . )«الموتی یسمعون فی الجملة فیقتصر علی القول بسماع ما ورد السمع بسماعه الحق أن  و. »1 

نات مقدمة اآلیات   (.78، صالبی 

 .73. همان، ص2 

 (.8، ص3، جفتاوی نور علی الدربعثیمین، محمد بن صالح،   ابن«. )فالمراد أن  ال تسمع الموتی إسماع إدراک ینفعهم». 3 
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و دیگران روایات صحیح در باب  2قیم  ابن و 1تیمیه  ابن است. این در حالی است که کرده
تنهـا روایـت تشـریع  ،کالم البـانی و در رد  اند   یچ توجیهی پذیرفتهسماع موتی را بدون ه

سالم به اهل قبور که هم صحیح و هم صریح و هم مطلق و مخـت  بـه زمـانی خـاص 
 9کافی است. ،نبوده

  نتیجه
ََ اَل ُتْسهِمُع اْلَمهْوَتٰی  ازجمله بسیاری از سلفیه آیات: ،از دیدگاه جمهور اهل سنت ه  و ِإنَّ

ن
َ
ن ِفي اْلُقُبورِ َوَما أ ؛ زیرا این آیات در نداردشنوایی مطلق اموات ناداللتی بر  َت ِبُمْسِمٍع مَّ

که کافران از دعوت بـه هـدایت جا  آن و از استکفار  ازمقام بیان نفی اثربخشی هدایت 
به حـال مردگـان در قبـور تشـبیه  ،کالم وحی ازآنان در عدم انتفاع  ، حاِل روی گرداندند

سیاق آیات ارتباطی با توسل بـه اولیـای الهـی نداشـته و تخصصـا  ،نابراینشده است. ب
 توسل به اولیای الهی از مفاد این آیات خارج است.

 

                                              
 .777، ص83، جمجموع الفتاویحمد، ا، هتیمی . ابن1 
 .5ص  ،الروحبکر،   قیم جوزی، محمد بن ابی . ابن2 
ْهِلَها،  773، ص8، جصحیح مسلم. نیسابوری، مسلم بن الحجاج، 3 

َ
َعاِء أِل وِر َوالد  ب، وِل اْلق، خ،  .333، َباب، َما یَقال، ِعْنَد د،
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 خرـر: ، تحقیـقالمتو  ذکر في العاقبةق(، 521م ) اللهعبد بن الرحمنعبدالخراط اشبیلی،   ابن .5
 ق.1357 األقصی، چاپ اول،دار خرر، کوییت: مکتبة محمد

، بطال  البن البخاری صحیح شرح ،(ق333م ) الملكعبد بن خلف علی بن الحسنابو بطال،  ابن .7
 .ق1387 چاپ دوم، الرشد، مکتبة: ریاض إبراهیم،  ابن یاسر تمیم: ابوتحقیق

یارة القبور واالستنجاد بالمقبور، (ق382م ) أحمد تیمیه،  ابن .3  تا. بی دارطیبة،، ریاض: ز
مدینـه  قاسـم، نبـ محمد بن الرحمن: عبدتحقیق ،الفتاوی مجموع ،(ق382م ) أحمد تیمیه،  ابن .2

 .ق1317 الشریف، المصحف لطباعة فهد الملك منوره: مجمع

، بیـروت: التفستیر علتم فتي المسیر زاد، (ق533م ) محمد علی بن بن الرحمنعبد جوزی،  ابن .3
 ق.1388 العربی، چاپ اول، دارالکتاب

ــوزی،  ابن .15 ــد ج ــن الرحمنعب ــن ب ــی ب ــد عل  حتتدیث متتن المشتتکل کشتتف، (ق533م ) محم
 تا. بی الوطن،دارالبواب، ریاض:  علی حسین: قیق، تحالصحیحین

 فـؤاد تحقیق: محمد ،البخاري صحیح شرح الباري فتح ،(ق258م) حجر عسقالنی، أحمد  ابن .11
بـاز بیـروت:  بـن اللـهعبد بن العزیز: عبدالعالمة تعلیقات علیه الخطیب،الدین   محب الباقي وعبد
 .ق1733 المعرفة،دار

، قـاهره: والنحل وااهواء الملل في الفصل ،(ق357م )أحمد  بن علی حزم أندلسی قرطبي،  ابن .18
 تا. بی الخانجي، مکتبة

 صـابر عـاطف تحقیـق: ،القبتور أهتوال ،(ق335م )أحمـد،  بـن الرحمنعبدرجب بغدادی،   ابن .17
 .ق1387 چاپ اول، الجدید، الغد: دارمصر شاهین،

مملکـة العربیـة  ،المستتقنع ادز  علی الممتع الشرح ق(،1381م )صالح  بن عثیمین، محمد ابن  .13
 .ق1382-1388 چاپ اول، الجوزي،  ابن دار: السعودیة
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 تا. جا، مکتبة الشاملة، بی ، بیالدرب علی نور فتاویق(، 1381م )صالح  بن عثیمین، محمد ابن .15

 .تا ، بیمکتبة الشاملةجا،  بی، فتاوی نور علی الدربعثیمین، محمد بن صالح،   ابن .17

 ، بیـروت: المکتـبالحتدیث مختلتف تلویتلق(، 837م )مسـلم  بن اللهعبد قتیبه دینوری،  ابن .13
 ق.1313دار اإلشراق، چاپ دوم،  االسالمي،

القـاهرة،  ، قـاهره: مکتبـةقدامتة  البن المغنتيق(، 785م ) أحمـد بـن اللهعبد مقدسی، قدامه  ابن .12
 ق.1722

االرواح ااموا  وااحیاء الروح فی الکالم علی  ق(،351م )بکر   أبی بن محمد قیم جوزی،  ابن  .13
 ق. 1735 العلمیة، الکتبداربیروت:  ،بالدالئل من الکتاب والّسنة واآلثار و أقوال العلماء

یم القرآن تفسیرق(، 351م ) بکر  أبی بن محمد قیم جوزی،  ابن  .85  الهـالل، ومکتبة ، بیروت: دارالکر
 ق.1315چاپ اول،

 وإیتاك نعبتد إیتاك منتازل بین السالکین مدارج ،ق(351م ) بکر  أبی بن محمد قیم جوزی،  ابن  .81
 چـاپ سـوم، العربـي، الکتـابدار :بیـروت البغـدادي، باللـه المعتصـم محمد: تحقیق ،نستعین

 .ق1317

 محمـد سامی بـن: تحقیق ،العظیم القرآن تفسیر ق(،333م ) عمر بن کثیر دمشقی، إسماعیل  ابن .88
 .ق1385 چاپ دوم، والتوزیع، للنشر طیبة: دارریاض سالمة،

 ناصـر بـن زهیـر محمـد: ، تحقیـقصتحیح البختاریق(، 857م ) إسماعیل بن بخاری، محمد .87
 ق.1388 النجاة، چاپ اول، طوق دار: الناصر، بیروت

 محمـد: تحقیـق ،التلویتل وأسترار التنزیل أنوار ق(،725م ) عمر بن اللهعبد بیراوی شیرازی،  .83
 ق.1312 چاپ اول، عربي،ال التراث إحیاء دار: بیروت المرعشلی، الرحمنعبد

یبق(،  722م ) محمد بن خطابی، حمد  .85 غربـاوي،  إبـراهیم الکریم: عبـد، تحقیـقالحدیث غر
 .ق1358 الفکر،: داردمشق

یعة العقیتدة في المنیر التفسیر مصطفی، بن وهبة زحیلی،  .87  الفکـر: داردمشـق ،والمتنهج والشتر
 .ق1312، چاپ دوم المعاصر،

: ، بیـروتالتنزیتل غتوام  حقتائ  عتن الکشتافق(، 572م )جارالله  زمخشری، ابوالقاسم  .83
 ق.1353 العربی، چاپ سوم، الکتابدار

 تا. بی ،صادق امام ، قم: مؤسسهاصالت روح از نظر قرآنسبحانی، جعفر،  .82

یارِة خیِرأانام، ق(357الدین )م   سْبکی، تقی  .83  ق.1313جا، چاپ چهارم،  بی، ِشفاُء الَسقام في ِز
 عباس بن و غنیم إبراهیم بن یاسر: تحقیق ،القرآن تفسیر ق(،323م ) محمد بن منصور  سمعانی،  .75

 .ق1312 چاپ اول، الوطن،دارریاض:  غنیم، بن
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، هشتام  البن النبویة  السیرة شرح في اانف الروضق(، 521م) اللهعبد بن الرحمنعبد سهیلی،  .71
 ق.1381 چاپ اول، ،العربي التراث دار إحیاء: السالمی، بیروت السالمعبد عمر: تحقیق

الفکـر بیـروت: دار  ،الحتاوي للفتتاوي، ق(311)م  بکر  أبی بن الرحمنعبد الدین  سیوطی، جالل  .78
 تا. بیللطباعة والنشر، 

الفکـر، : دار، بیـروتالقتدیر فتتح، (ق271م ) الواحـدعبد بن محمدالدین   کمال سیواسی حنفی، .77
 تا. بی

: بیـروت  ،اء البیان في إیضاح القرآن بالقرآنأضو ، ق(1737محمد أمین بن محمد )م  ی،شنقیط  .73
 .ق1315، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع

چـاپ  الطیـب، الکلـمدار کثیر،  ابن دار: ، دمشقالقدیر فتح ق(1855م )علی  بن محمد شوکانی،  .75
 ق.1313 اول،

 چـاپ اول، یـع،والتوز والنشر الصابونی للطباعةدار، قاهره: التفاسیر صفوةعلی،  صابونی، محمد  .77
 .ق1313

تِغیر ،ق(1128)م  محمد بن إسـماعیل،صنعانی،   .73 نتویُر َشتُرُح الَجتاِمع الصَّ : مکتبـة ، ریـاضالتَّ
 .ق1378، چاپ اولدارالسالم، 

 متن الله  رستول عتن ال ابتت وتفصیل اآلثار تهذیبق(، 715م ) جریر بن محمد طبری آملی،  .72
 تا. بی المدني، عةشاکر، قاهره: مطب محمد محمود: ، تحقیقااخبار

 محمـد أحمـد: تحقیق ،القرآن تلویل في البیان جامع ق(،715م ) جریر بن محمد طبری آملی،  .73
 ق.1385 چاپ اول، الرسالة، بیروت: مؤسسة شاکر،

عـالم ، قـاهره: معجتم اللغتة العربیتة المعاصترة ،ق(1383أحمد مختـار )م عبدالحمید عمر،   .35
 ق.1383، چاپ اول الکتب،

 دار: ، بیروتالبخاري صحیح شرح القاري عمدةق(، 255م ) أحمد بن ی، محمودغیتابی حنف  .31
 تا.  بی العربي، التراث إحیاء

 ِعَیاض ِللَقاِضی ُمُسِلِم  َصِحیح َشُرُح ق(، 533م ) عیاض بن موسی   بن الفرلابو قاضی عیاض،  .38
ی  للطباعـة الوفاء: دارِإْسَماِعیل، مصر ییْحیَ  الدکتور: ، تحقیقُمُسِلم بَفَواِئِد  الُمُعِلِم  ِإکَماُل  الُمَسمَّ

 .ق1313 چاپ اول، والتوزیع، والنشر

 متن الموطل في لما التمهیدق(، 377م )البرعبد بن محمد بن اللهعبد بن یوسف قرطبی، ابوعمر .37
 مؤسسة: البکری، قاهره الکبیرعبد محمد و العلوی أحمد بن مصطفی: ، تحقیقوااسانید المعاني

 تا القرطبه، بی
 البردونی و إبـراهیم أحمد: تحقیق ،القرآن احکام الجامع ق(،731م ) أحمد بن قرطبی، محمد  .33
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 .ق1723 چاپ دوم، المصریة، الکتبدار :قاهره أطفیش،
مصـر:  ،البختاري صتحیح لشترح الستاري إرشتاد ،(ق387م ) قسطالنی، احمد بـن محمـد، .35

 .ق1787 چاپ هفتم، األمیریة، الکبری المطبعة

ر، أح  .37 َصیِّ ْقِرن بن العزیزعبد بن مدق، یم القترآِن  تفستیر فتي التواردةُ  الُمُشِکَلةُ  ااحادُیُث  ،م،  الکتر
 چـاپ اول، والتوزیـع، الجـوزی للنشـر  ابـن دار: السـعودیة العربیـة ، المملکـة(َوِدراَستةٌ  َعُرٌض )

 .ق1375

الشاذلی  محمد الشیخ فریلة: ، تحقیقمسلم بفوائد الُمُعلم ق(،577م )علی  بن محمد مازری،  .33
سة: النیفر، تونس سة للکتاب الوطنیة المؤس  راسات والتحقیق للترجمة الوطنیة بالجزائر، المؤس   والد 

  م.1322 الحکمة، چاپ دوم،  بیت

غة مجمع ، تحقیق:الوسی  المعجممصطفی، ابراهیم و دیگران،  .32 الـدعوة،،  دارالعربیة، قـاهره:  الل 
 تا. بی

 ش.1733، تهران: دارالکتب االسالمیة، نهتفسیر نمو مکارم شیرازی، ناصر،   .33

: مصـر ،الصتغیر الجتامع شترح القدیر  فی  ق(،1571م )القاهری  عبدالرؤوف مناوی، محمد  .55
 .ق1757 چاپ اول، الکبری، التجاریة المکتبة

، الحجتاج بتن مستلم صتحیح شرح المنهاجق(، 737م ) شرف بن یحییالدین   محیی نووی،  .51
 ق.1738 چاپ دوم، لعربي،ا التراث إحیاء دار: بیروت

 مشتکاة شترح المفتاتیح مرقتاة ق(،1513م ) محمـد( سـلطان) علی بنالدین   نور هروی قاری، .58
 .ق1388 چاپ اول، الفکر،: داربیروت ،المصابیح

 
 


