
می و سـلف و حتـی برخـی از یکی از مسائلی که مورد تایید جمهور مـذاهب اسـال چکیده **زادهمصطفی عبداللهسید *ابوالحسن نواب دیس سنتاز نگاه سلفیه و اهل ها نفع بردن اموات از ثواب اعمال زنده   ۴۷-۶۸صفحـــات:  ² ۲۸/۰۴/۱۳۹۷تاریـــخ تأییــــــد:  ² ۲۱/۱۲/۱۳۹۶تاریـــخ دریـــافــت:  ۱۳۹۷ و زمسـتان:ـاییز  ² ۸ شماره ²، سال چهارم پژوهی دوفصلنامه علمی پژوهشی سلفی   امـا  ؛باشـدمـی هازندهمسئله نفع بردن اموات از ثواب اعمال  ،سلفیه و وهابیت است ) را قبول دارند که میـت از عمـل ...عنوان صدقه، دعا و استغفار ویت بهرای مقربانی بطبق ادعای خودشان در مواردی که نص وارد شده (مثل صـدقه بـرای میـت، ذبـح و گرچه ا ؛داننددگان را بدعت میو نماز برای مر قرائت قرآن ،هاوهابیبرخی از سلفیه و  از نظر  هانفع بردن اموات از ثواب تمام اعمال زندهجایی که از آن ؛برددیگران نفع می لذا بر آن شدیم در ایـن نوشـتار  ،سنت، سلفیه و وهابیت خوب تبیین نشده استاهل بـا تحقیقـات  بپـردازیم؛ هـاب تمـام اعمـال زنـدهنفع بردن امـوات از ثـوابه بررسی  نووی و سـیوطی اتفـاق  مانندسنت علمای اهل ،آیددست میهاین نتیجه ب ،شده انجام سنت و سلف و برخی از و نزد جمهور اهلبعد از دفن سنت است  قرآنقرائت  ،دارند هـا و وهابیـت سلفی برخی از ،اما در مقابل ؛رسدنماز و... به اموات می ،قرآنقرائت  مانندها عمال زندهثواب ا ،...)عثیمین وبناقیم، تیمیه، ابن(ابن مانند سلفیه و وهابیت چنین عملی بـدعت اسـت و اشـکاالتی  ،معتقد هستند ،باز و دیگرانبن البانی، مانند پاسـخ آن  ،سنت و برخی از سلفیه و وهابیـتآورند و علمای اهلمسئله میبر رد این   seyedmostafa61@yahoo.com؛ موسسه داراالعالم تیپژوه سطح چهار نقد وهاب دانش ** s.a.h.navvab@gmail.com؛ و مذاهب انیدانشگاه اد اریدانش *                                               ..سنتا، نفع بردن، سلفیه، وهابیت، اهلهاموات، ثواب، اعمال زنده :ها دواژهیکل قرائت شود. قرآنبرای او  ،دفن از وصیت کرده که بعد )،عمـرابـن (ماننـدسـلف  :گوینـدمـی کنند وای ذکر میادله دهند ومی اشکاالت را



هـای حتـی سـلفی و ها با دیگـر مسـلمینها و وهابیبرخی از سلفی یکی از مسائلی که مقدمه ۴۸ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش6ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   طور مطلق و جـواز یـا عـدم به هازندهدیگر اختالف دارند، نفع بردن میت از اعمال خیر  انتفـاع میـت از  ،هـا نیـزوهابی که ذکر است شایان باشد.جواز هدیه عمل به اموات می بلکه در مواردی که نـص وارد شـده  ،صورت مطلقنه به ولی ؛اعمال احیاء را قبول دارند کـه  را قبـول دارنـد ،قربانی، قضای روزه فوت شده میت و حج و عمره فوت شده میـت)عنوان صدقه، دعا و اسـتغفار، ذبـح و ی میت، ذبح و قربانی برای میت بهه برا(مثل صدق برد و هدیه ثواب آن عمل برای میت اشکال ندارد و جایز میت از آن عمل دیگران نفع می -به جواز این امـور فتـوا داده "اللجنة الدائمة"وی های وهابی در فتاچه مفتیچنان ؛است هـا صدقه برای مردگان و دعا برای آن ،گوید: به اجماع مسلمانانباز میهمچنین بن 1؛اند شـود و ایـن حج و عمره انجام مـی ،اداء دین ،روزه قضا ،ذبح و قربانی ،صدقه ،استغفار ،گویـد: بـرای امـوات دعـاباز در جای دیگر مـیبن 2.رسدبه نفع آنها است و به آنها می نصـی وارد  ،رسد و در این مسائل آنها ادعـا دارنـدنمی ... به مردگانونماز  ،قرآنقرائت  مانندها، ثواب اعمالی ها و وهابیاز نظر این دسته از سلفی 3؛امور برای اموات نفع دارد تیمیـه، ابـن نـدمانسنت و برخی از سلفیه و وهابیـت ی اهلعلما ،در مقابل ؛نشده است رسد و قرآن و نماز به مردگان میثواب قرائت  ،اعتقاد دارند ،عثیمین و دیگرانبناقیم، ابن ها به رسیدن ثواب اعمال زنده که دربارهجایی از آن ؛کنندای اقامه میهادل مسئلهبرای این  نقاط اشتراک  تا ،ای نوشته نشدهکتاب یا مقاله ،سنتموات از نظر سلفیه، وهابیت و اهلا هـا بـه امـوات از رسیدن ثواب اعمـال زنـده مسئله ،و افتراق تبیین گردد و از طرف دیگر هـا بـه رسیدن ثواب اعمـال زنـده ،لذا بر آن شدیم در این نوشتار ،اختالف عمیقی دارند ،هـای دیگـرو سـلفی سـنتوهابیت و سـلفیه بـا اهـلجمله مسائلی است که برخی از                                                 تـا نقطـه اشـتراک و ،خوبی تبیـین گـرددسنت بهلفیه، وهابیت و اهلاز دیدگاه ساموات 
 .۴۵و  ۶۵و  ۶۶، ص۹، جفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءدویش، أحمد بن عبدالرزاق،  .١
، فتـاوی نـور علـی الـدربن عبداللـه، باز، عبدالعزیز بـبن ؛۳۳۹، ص۴، جمجموع فتاویباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .٢  .۱۸۷، ص۱۷ج
 .۱۴۷و  ۱۹۲و  ۱۹۳، ص۱۴، جفتاوی نور علی الدرب باز، عبدالعزیز،بن .٣



عثیمین، صالح فوزان و بناباز، قیم، البانی، بنتیمیه، ابنافتراق بین وهابیت و سلفیه (ابن ٤٩ ...هیها از نگاه سلف نفع بردن اموات از ثواب اع6ل زنده   و حتـی نقطـه اشـتراک و افتـراق خـود  شده روشنسنت علمای اهلدیگران) و جمهور  با ( یدگاه وهابیت و سلفیه در مسائل اختالفیو د وهابی و سلفی هم تبیین گردیدهعلمای  تواند از برخی اعمال میت بعد از موت، نمی ،ها معتقد هستندوهابیها و برخی از سلفی رسیدن ثواب اعمال به اموات اقوال مخالفیِن  نقد و بررسی قرار گیرد.مورد  )،سنتتوجه به متون اهل در لجنـه دائمـی  یوهـاب یهـایمفتچه چنان ؛بر اموات حرام و بدعت است .)،نماز و.. ،قرآنمانند قرائت (رد و هدیه اعمال خیر نفعی بب شودمی خیر دیگران که به اموات هدیه بور را بـدعت خواندن بر ق قرآنو در پاسخ به سؤالی،  ین مطلب را بارها بیان نمودهفتوا، ا -ثواب آن به میت نمـی برای مرده جایز نیست و قرآناند که قرائت دانسته و تصریح کرده هدیه ثواب نماز به اموات (حتی والـدین) و  ،همچنین لجنه دائمی فتوا در فتوایی 1؛رسد چون اصـلی نـدارد و  ؛و نماز برای اموات مشروع نیست قرآنگوید: قرائت باز میبن 2.اندکرده قضای نماز میت را تحریم خواندن را بـرای میـت  قرآنقرائت  ،ثر اهل علماک :گوید باز در جایی دیگر می بن 3.بدعت است بـاره نقلـی از سـلف چـون در ایـن ؛نبودن است ولی افضل نزد من جایز ؛دانند جایز می کاری چنین  ،بدعت و ُمحِدث است. سلف امت نه در مسجد و نه در مقبره و نه در خانهو فاتحـه بـرای امـوات  قـرآنقرائـت  :کند صالح فوزان ادعا می 4نشده است. دیده صالح سالم  ،سلف صالح چنین کاری نکردند و از سلف :گوید همچنین، البانی می 5؛نکردند ه متقـدمینی (مثـل کـچنـان ؛روهـه اسـتنزد آنها بـدعت مک قرآنبر قبور آمده و قرائت  اگـر  :گویـد می البـانی، در ادامـه 6تصریح به کراهت کردند. ،ابوحنیفه، مالک و احمد) بـر  ،خوانـده شـود قرآنهنگام دفن بر قبرش  ،ه وصیت کردهعمر وارد شده ک بناثری از ا                                               
 .۴۳-۴۵، ص۹، جفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءدویش، أحمد بن عبدالرزاق،  .١
 .۶۲و  ۶۳و  ۶۵همان، ص .٢
 .۱۴۷و  ۱۹۲و  ۱۹۹، ص۱۴، جلدربفتاوی نور علی اباز، عبدالعزیز، بن .٣
 .۲۶۷، ص۱۴. همان، ج٤
 .۲۹۹، ص۱، جمجموع فتاوی فضیلة الشیخ صالح بن فوزان. فوزان، صالح بن فوزان، ٥
 .۴۶۷، ص۲، جموسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر الدین األلبانی. البانی، محمد ناصرالدین، ٦



نه اینکـه مطلقـًا بـر  ؛شود دفن حمل می هنگاِم  بر قرائِت  ،فرض که سندش صحیح باشد ۵۰ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش6ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ای سلفی و سنت و برخی از علم، علمای اهلعلمای وهابی و سلفی این کالِم  در مقابِل  اقوال موافقین رسیدن ثواب اعمال به اموات قرائت شود. قرآنسر قبر  قائـل  ،عثیمـین)بـناقیم، نعمان بن محمود آلوسی، شوکانی، تیمیه، ابنبنوهابی (مثل ا ه برخی ب در ادامه، ؛رسدبه اموات می هاو تمام خوبی قرآنثواب نماز و قرائت  که هستند ای از اصـحاب شـافعی و  فه و مالک و طائفـهحنی مذهب احمد و ابی :گوید تیمیه می ابن علمای سلفی و وهابی کنیم.از این اقوال اشاره می تیمیـه هـم  خـود ابن 1رسد. به میت می قرآنثواب صوم و نماز و قرائت  :گویند مالک می چـه نعمـان بـن محمـود چنان ؛کندیرد و برای آن ادله زیادی ذکر میپذ همین قول را می و  قرآنرائت ثواب صوم و نماز و ق که سنت و جماعت معتقدنداهل :گوید آلوسی هم می بن عمر چنین وصیتی کرد؛ چه عبدالله چنان ؛قرآن تالوت شودهنگام دفن بر سر قبرشان  ،جمـاعتی از سـلف وصـیت کردنـد :گویـد قیم می ابن 2رسد. ها به میت می تمام خوبی قـرآن نـزد قبـر قرائـت  :گفـت کرد و می انکار می ،که اثر به او نرسیدهاحمد هم تا زمانی بر سر قبر، هنگام دفن  قرآنبعدها از این نظریه برگشت و گفت قرائت ولی  ؛بدعت است گوید: آنچه که عثیمین میبنا 4.رسد میقرآن به میت است که ثواب صوم و نماز و قرائت مذهب احمد و جمهور سلف و قول بعضی از اصحاب ابوحنیفـه ایـن گوید:  قیم می ابن دانـد. شافعی هم قرائـت نـزد قبـر را جـایز می :گوید قیم در ادامه می ابن 3بدعت نیست. از قرائت و نماز و ذکر بـه اعم  ،ثواب تمام اعمال صالح که نزد من ترجیح دارد این است آورد که در ادامه می ؛که ثوابش برای خود مکلف است مگر اعمال واجب ؛رسدمیت می                                               
اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصـحاب تیمیه، أحمد، ابن ؛۳۶۶، ص۲۴، جویمجموع الفتاتیمیه حرانی، احمد،  . ابن١  .۲۶۲، ص۲، جالجحیم
 .۹۱، صاآلیات البینات فی عدم سماع األموات علی مذهب الحنفیة السادات. آلوسی، نعمان بن محمود، ٢
 .۱۰، صدالئل من الکتاب والسنةالروح في الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالبکر، یقّیم، محّمد بن أب. ابن٣
 .۱۱۷. همان، ص٤



ا بکند ثوابش این کار رولی سنت نیست و اگر کسی  ،هدیه این اعمال به میت جایز است ٥١ ...هیها از نگاه سلف نفع بردن اموات از ثواب اع6ل زنده   اندن روی قبـر بـه خو قرآنثواب  که داند و قائل استقرآن خواندن روی قبر را بدعت می ،عثیمـینبـناالبته  1؛دعا برای میت خوانده شود که لذا سنت این است ؛رسدبه میت می چـون کـار بـدعی  ؛سماع دارد قرآنلو اینکه میت نسبت به این تالوت و ؛رسدمرده نمی ز از طرف فرزند ثواب نما :آوردشوکانی می 2.شودبدعی ثواب مترتب نمی ست و در کارا جـایز  ،وصیت کنـد قرآنرسد و اگر میت قبل از مرگ به خواندن قرائت به پدر و مادر می بعد از  ،قبر در کنار قرآنرائت ق ،نویسد: نزد شافعی و اصحاب شافعینووی در اذکار می سنتعلمای اهل 3.چه در روایات آمده استچنان ؛رسدیاست و ثواب م نویسـد: سیوطی مـی 4.کنار قبر ختم شود نیکو است قرآنحتی اگر ؛ دفن مستحب است قرآن بر این هستند که ثواب قرائت  ،جمهور سلف و ائمه ثالثه (ابوحنیفه، مالک، احمد) در آورد که در ادامه سیوطی می 5؛مخالفت کرده است ،رسد و امام ما شافعیبه میت می ما (شـوافع) و غیـر اصـحاب مـا  ،بعد از دفن اصحاب ،کنار قبر قرآنمشروعیت قرائت  البتـه خـود سـیوطی  ؛ن جزم دارند و بر آن اتفاق دارندبه آ ،(احناف، مالکی ها، حنابله) َوَأن َلْیَس سوره نجم  ۳۹آیه  چون به استدالل شافعی به ؛نظر جمهور سلف را قبول دارد داللت دارد بـر  ،گوید: مجموع احادیث واردهدهد و میجواب می ،َما سعیلْإلْنَسان ِإالَّ  -همیشه جمع مـی ،عصری هر و مسلمانان دراصلی است  قرآناینکه برای ثواب قرائت  قدامـه ابـن 6.جمع کـرده اسـت ت زیادی، مستنداحنبلی در کتابی درباره هدیه به امواتکردند و این خودش داللت بر اجماع مسلمانان است و مقدسی قرآن قرائت میشدند و  گوید: دلیل ما می کندمیمسئله ذکر مقدسی بعد از اینکه کالم احمد و روایات را در این  این است که اجماع مسـلمانان بـر  عالوه بر روایات مذکور ،قرآنبر رسیدن ثواب قرائت                                                
 .۴۳-۴۴، ص۱۹۹، جزء فتاوی نور علی الدربعثیمین، محمد بن صالح، ابن .١
 .۳۰۷، ص۲، جمجموع فتاوی ورسائلعثیمین، محمد بن صالح، ابن .٢
 .۴۱۴۸و  ۴۱۵۱، ص۸، جالفتح الرباني، یشوکانی، محمد بن عل .٣
 .۲۸۹، صللنووي األذکارنووی، یحیی بن شرف،  .٤
 .۳۰۲، صشرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور، عبدالرحمن، یسیوط .٥
 .۳۰۲همان، ص .٦



-قرآن مـی شوند و قرائتمسمانان جمع می ،در هر عصری و در هر شهری که این است ۵۲ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   اکـرم از پیـامبر یدر روایتـ .دهنـدابش را به مردگان خودشان هدیه مـیکنند و ثو خداوند باالتر از این است که عقوبـت  بیند ومیت به گریه کردن اهلش عذاب می :آمده اکـرمبر تا زمان مـا بـر ایـن  ن پیامبر: عمل مسلمانان از زمان پیامبرگویده کاسانی هم میکچنان 1؛کنـدمحجـوب و محـروم  ،رسـیدن ثـواب از ولی مـرده را ؛معصیت را به مرده برساند دادند و روزه و نماز خواندند و صدقه میمی قرآن رفتند و برای امواتزیارت قبور می ،بود -شوکانی از نـووی نقـل مـی 2.ساندرفضل خداوند را می ،ثواب از خداوند یچون اعطا ؛دادند و منع عقلی در این عمل وجـود نـدارداموات هدیه میخواندند و ثوابش را به می دعـا  ،قـرآنقرائـت  راکـهچ ؛رسدقرآن به میت میکند: نووی قائل است که ثواب قرائت  -حق و احمد و دیگران روایت نقل مـیالمالعلی قاری از نووی و عبد 3.برای میت است گوید: قرائت کنـار قبـر جـایز اسـت و همام میابن 4.رسدقرآن به میت میکند که ثواب  -آورد مـیقرآن برای اموات را مـیعابدین وقتی روایات نماز و قرائت ابن 5.راهت نداردک آورد: ثواب نماز ینجیم مابن 6.حد تواتر رسیده استغیر برای میت به گوید: انتفاع عمِل  سنت و جماعت بـه نزد اهل ،و حج و صدقه و غیر اینها قرآنو روزه و دعا و ذکر و قرائت  حنفیه و حنابله) اتفاق دارنـد کـه  ،مالکیه ،سنت (اعم از شافعیهعلمای اهل بنابراین 7.رسدمیت می چه نووی و سیوطی ادعای اتفـاق چنان ؛سنت و مستحب است ،بعد از دفن قرآنقرائت  و نمـاز بـه امـوات را  قرآنهدیه ثواب قرائت  ،هاگرچه بعضی از شوافع و مالکی ؛کردند لک، احمد) و بسـیاری سنت (ابوحنیفه، مااهل یو ائمهولی جمهور سلف  ؛قبول ندارند ا به اموات جایز و ر و...قرآن و نماز هدیه ثواب اعمال اعم از قرائت  ،سنتاز علمای اهل                                                دانند.سنت می
 .۴۲۴، ص۲، جقدامةالمغني البنقدامة، عبدالله، ابن .١
 .۲۱۲، ص۲، جبدائع الصنائع في ترتیب الشرائعکاسانی، أبوبکر،  .٢
 .۱۱۳، ص۴، جنیل األوطار، ی، محّمد بن علیشوکان .٣
 .۱۲۲۸، ص۳، جمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیحبن محمد،  ی، علیقار .٤
 .١٤٢ص ،٢، جفتح القدیرهمام، محّمد بن عبدالواحد، ابن .٥
 .۵۶۹، ص۲، جرد المحتار علی الدر المختارعابدین، محّمد امین، ابن .٦
 .۶۳ص، ۳، جالبحر الرائق شرح کنز الدقائقالدین بن ابراهیم، نجیم، زینابن .٧



ْنَساِن ِإالَّ سوره نجم:  ۳۹آیه   دلیل اول ادله برخی از سلفیه و وهابیت بر بدعی بودن این اعمال ٥٣ ...هیها از نگاه سلف نفع بردن اموات از ثواب اع�ل زنده   ای جز سـعی  و اینکه برای انسان بهره ؛ َما َسَعیَوَأْن َلْیَس ِلْإلِ کنند کـه عمـل دیگـران الح فوزان به این آیه استدالل میالبانی و ص .و کوشش او نیست لـذا صـاله و تـالوت  ؛بردانسان فقط از اعمال خودش نفع می برای انسان نفعی ندارد و ل میـت بعـد از خورد که بعضی از اعمـا) برای میت، تخصیص می...صدقه و ،استغفار ،ه انجـام بعضـی از اعمـال (مثـل دعـامربـوط بـ ،این آیه با روایات و آیـات دیگـر اوال: دلیل اولجواب  1.برای میت بدعت است و نفعی برای میت ندارد قرآن رساند. وهابیت هم قبـول دیگران به میت نفع مییا اعمال  ؛رساندمرگش به میت نفع می رساند و عمومیت آیـه را تخصـیص یت و دیگران به میت نفع میعمال مبعضی از ا ،دارد آیه این نیست که عمـل دیگـران بـه انسـان نفـع گوید: معنای باز میچنانچه بن ؛زندمی ثوابش بـه آن  ،هدیه بدهد دیگری ساناما اگر کسی عملی را انجام بدهد و ثوابش را به ان ؛بردن فقط از سعی و تالش خودش نفع میبلکه معنای آیه این است که انسا ؛رساندنمی ولی نسبت  ؛خوردت هم قبول دارند که آیه تخصیص میپس خود وهابی 2؛رسدانسان می ز در ادامه به این نکته باچنانچه بن ؛باید توقف کنیم و نص نداریم ،قرآنبه نماز و تالوت  عبـارت هبـ ؛ودشـاب ادله دوم وهابیت داده مـیدر جو، کند و پاسخ این اشکالاشاره می تخصـیص ایـن عـام بـا  یعنـی در مصـادیِق  ؛نزاع با وهابیت، نزاع صغروی اسـت ،دیگر اخـتالف  هـاگرچه در حجیت عام بعد از تخصیص بـین اصـولی ؛بحث است ،وهابیت جواب علما به ایـن  5،شرح الصدوری در و سیوط 4مجموع الفتاویتیمیه در ابن ثانیا:  3.کندصدیق غماری به این نکته اشاره میالله عبد طور کههمان ؛است                                               
فوزان، صـالح  ؛۴۲، ص۹ج، موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر الدین األلبانيالبانی، محمد ناصرالدین،  .١  .۴و۱۲، صالرد علی فیصل مراد علي رضا فیما کتبه عن شأن األموات وأحوالهمبن فوزان، 
 .۴۰۰و  ۴۰۱ص ،۱۶، جبازمجموع فتاوی العالمة عبدالعزیز بن، عبدالعزیز، بازبن .٢
 .۷۱، صإتقان الصنعة في تحقیق معنی البدعةغماری، عبدالله بن صدیق،  .٣
 .۳۱۲، ص۲۴، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد، ابن .٤
 .۳۰۲، صشرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور، عبدالرحمن، یسیوط .٥



ُتُهْم ِبِإیَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم سوره طور  ۲۱این آیه به وسیله آیه الف:   ند از:اکنند که عبارتآیه را ذکر می ۵۴ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش�ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   یَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ ِذیَن آَمُنوا َواتَّ َوالَّ َتُهْم َوَما َأَلْتَناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشـيٍْء  یَّ عمـل دیگـران بـرای  ،دهـدسوره طور نشان می ۲۱پس آیه  ؛کندشان ملحق میبه پدران ،حالی پدران در بهشـتخاطر صالح و خوشهفرزندان مومنین که اهل ایمان هستند را ب ،چـون خداونـد در ایـن آیـه ؛نسـخ شـده اسـت ُذرِّ اسـت و بـرای  وسـیو حضرت موسـی راهیماین آیه مربوط به قوم حضرت ابراهیم ب:  1.دکنعباس نقل مین قول نسخ و این تفسیر را از ابنانسان نفع دارد. طبری ای هم سعی و نفـع دیگـران بـه  و رسدسعی و نفع خود انسان به انسان می ، همامت اسالم بـن انـس ایـن قـول، قـول ربیـع  چهچنان ند؛ستهر اکف ،مراد از انسان در این آیه ج: چه این قول، قول عکرمه است. چنان ؛رسدانسان می بسـیاری از  :گویـدرسـد. قرطبـی مـیسان مومن نفع دیگران هم به او مـیان پس ؛است ولـی از روی  ؛گـردد، نفع عمل هر کسی بـه خـودش برمـیداز روی عدل خداون د:  2.رسدکه اعمال صالح دیگران به میت می روایات بر همین قول سوم داللت دارد چه این قول، قول حسـین بـن چنان ؛رسدیفضل خداوند، ثواب عمل دیگران هم به او م یعنـی  ؛گوید: الم در اینجا برای ایجاب اسـتفضل است. قرطبی درباره قول چهارم می ولـی  ؛مگر آن چیزی که خودش سعی کـرده اسـت ،واجب و ملکیت نیست برای انسان -ای فرستاده شود، از باب فضل خداوند ثوابش را به آن شخص میاگر برای انسان صدقه بـرای  ،یعنی گناهی که انسـان انجـام داده ؛ذ: الم در لالنسان به معنی (علی) است  3.شوندکودکان از باب فضل خداوند وارد بهشت می طور کههمان ؛ساندر پس آیه مربـوط بـه گنـاه  ؛شودشود و گناه دیگران برای انسان نوشته نمیانسان نوشته می اعم از اینکه خود شخص انجام دهد  ؛شودیاعمال صالح برای انسان نوشته م اما ؛است طبـق بعضـی از  :گویـدش را به او هدیه بدهند. قرطبـی مـییا دیگران انجام دهند و ثواب                                                4.مراد این آیه فقط گناه باشد ،احتمال دارد ،روایات
 .۵۴۶، ص۲۲، ججامع البیان في تأویل القرآن، محّمد بن جریر، یطبر .١
 .۱۱۴، ص۱۷، جالجامع ألحکام القرآن، محّمد، یقرطب .٢
 همان. .٣
 .۱۱۵همان، ص .٤



وجوب نفع و ثواب از اعمالی که انسان آن را انجام  ،آنچه در این آیه اثبات شده ثالثا: ٥٥ ...هیها از نگاه سلف نفع بردن اموات از ثواب اع�ل زنده   وسیله این آیـه نفـی به ،رسدن به انسان نمیاما اینکه ثواب و نفع اعمال دیگرا ؛داده است تیمیـه وقتـی ابـن 1.اندتیمیه به این نکته اشاره کردهصالح و ابنچه ابنچنان ؛نشده است نویسد: نیازی به آن اقوال نیست و ظاهر آیه کند میعلما را راجع به این آیه ذکر می اقوال چون انسـان طبـق ایـن  ؛با بقیه نصوص ندارد نافاتیه تاویل نیست و محق است و نیاز ب اما  ؛بردنفع می ،مالک حق و کسب خودش است و هر چیزی را که انسان انجام داده ،آیه ق دیگران نیست و این آیه نفـی ح سعی دیگران، حق و ملک دیگران است و انسان مالِک  قـیم در کتـاب از عبارات ابن 2؛سود ببرد از حق و عمل دیگران نفع و ،کند که انساننمی -ها را رد میقیم مابقی جوابابنچون  ؛همین جواب را قبول دارد ،آیددست میهب الروح را  آنتیمیـه بی است که شیخ ما (استاد ما) ابـنجوا ،این جواب :گویدکند و در پایان می عدی (روایت)، همـین در جواب دلیل ب قیمابن همچنین ؛قبول کرده و ترجیح داده است خاطر نصـوص زیـادی (رسـیدن ثـواب هب :آوردین میعثیمبنا 3.کندجواب را مطرح می مگر اینکـه دیگـران  ؛ک سعی خودش است و مالک ثواب سعی دیگران نیستانسان مال ،خواهـد برسـاندآورد: این آیـه مـیعبدالله صدیق غماری می 4.چیزی را مستحق نیست ،مراد از این آیه این نیست که انسان از ثواب سعی دیگران ،دیگران به میت) که وارد شده ال ینتفـع إال « :لذا خداوند نفرموده اسـت ؛ثواب سعی خودشان را به انسان هدیه بدهند ْنَسـاُن «: فرمایـدکـه مـی نداهنقل کرد ز پیامبراز پیامبر روایتی ،مسلم و دیگران دلیل دوم 5».بما سعی ِإَذا َمـاَت اْإلِ َیٍة، َأْو ِعْلٍم ُیْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َیْدُعواْنَقَطَع َع  بـاز، البـانی، صـالح فـوزان و ای است که علمای وهابی (بناین حدیث یکی از ادله 6».َلُه  ْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثَالَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِر                                               
 .۳۱۲، ص۲۴، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد، ابن ؛۱۴۹، صالصالحفتاوی ابنصالح، عثمان بن عبدالرحمن، ابن .١
 .  ۳۱۲و  ۳۶۷، ص۲۴، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد، ابن .٢
 .۱۲۵-۱۲۹، صلروح في الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الکتاب والسنةابکر، یقّیم، محّمد بن أبابن .٣
 .۳۱۰- ۳۱۱، ص۲، جمجموع فتاوی ورسائلعثیمین، محمد بن صالح، ابن .٤
 .۷۲، صإتقان الصنعة في تحقیق معنی البدعةغماری، عبدالله بن صدیق،  .٥
 .۱۱۷، ص۳، جداودسنن أبیود سجستانی، سلیمان، ابودا ؛۱۲۵۵، ص۳، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .٦



حسـنات بـرای امـوات، اسـتدالل  گرو نماز و دی قرآنبرای بدعی بودن قرائت  ،دیگران) ۵۶ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   عبادات توفیقی است و باید اکتفا به نص شـود و طبـق ایـن  راکهچ ؛نص وارد شده است ،دتجاهایی (مثل حج و عمره، قضای روزه، ذبح و قربانی، دعا و استغفار) که در آن عبارسـاند، و دعـای فرزنـد صـالح) و مورد (صدقه جاریه، علم که نفع میمگر در این سه  ؛رسدخود انسان نمیشود و ثوابش بهکه عمل انسان بعد از مرگش قطع میکنند به اینمی دهد و با مرگ م میخود انسان در حال حیات انجا حدیث ناظر به اعمالی است که اوال: جواب دلیل دوم 1.چون اعمال انسان قطع شده است ؛رسـدتند و ثواب این اعمال بـه میـت نمـیمشروع نیس ...قرآن و نماز وقرائت  ،حدیث -همانند موارد سه گانه ؛که برای آن عمل استمرار باشدمگر در صورتی ؛گرددمنقطع می اما ثواب عمل دیگران نفی و قطـع  ؛شده است ع عمل خود انسان قط ،پس در این روایت ؛عمال دیگران به میت نفی نشده استاما نفع ا ؛ای که در این حدیث استثناء شده است -ابـن طور کههمان ؛ه بدهند قطع نشده استنتفاع عمل دیگران که به میت هدینشده و ا عثیمین در ادامه بنا 2.نداهعثیمین این جواب را بیان کردبناقیم و صالح و ابنتیمیه و ابن پیامبر ،خاطر همینهآورد که بمی بلکـه عمـل خـود  ؛»نقطع العمل لها«نفرمود:  پیامبر، و در عبادات از قیاس عبادات توفیقی است  ،دگویاینکه وهابیت می به در پاسخ ثانیا: قطع شده باشد. ،طور مطلق (و لو از دیگران)نه اینکه عمل به ،شخص قطع شده شود قیـاس اولویـت قیاسی که در اینجا استفاده می که اوال، گفت باید شوداستفاده نمی نیت قلبی اسـت بـه  رک وای که مجرد ت وقتی ثواب روزهوید: گقیم میابن کهچنان ؛است ود و چشم شن اولی ثواب قرائتی که عمل با لسان است و گوش می طریق رسد، به میت می                                               
فتـاوی نـور باز، عبدالعزیز، بن ؛۵۶، ص۹، جفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءدویش، أحمد بن عبدالرزاق،  .١ ، الهمالرد علی فیصل مراد علي رضا فیما کتبه عن شأن األموات وأحـوفوزان، صالح بن فوزان،  ؛۱۹۵، ص۱۴، جعلی الدرب  .۴۵، ص۹، جموسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر الدین األلبانيالبانی، محمد ناصرالدین،  ؛۴و  ۱۲ص
-ابـن ؛۱۲۹، صواح األمـوات واألحیـاء بالـدالئل مـن الکتـاب والسـنةالروح فی الکالم علی أربکر، قیم، محّمد بن أبی ابن ؛۱۴۹، صالصـالحفتـاوی ابـنصالح، عثمان بـن عبـدالرحمن، ابن ؛۳۱۲ص ،۲۴، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد، ابن .٢ مجمـوع فتـاوی عثیمین، محمد بن صـالح، ابن ؛۴۳-۴۴، ص۱۹۹، جزء فتاوی نور علی الدربصالح،  عثیمین، محمد بن  .۳۱۲، ص۲، جورسائل



قیاسی که در اینجا استفاده شده است قیاس جلـی (آشـکار)  1.رسد بیند، به میت می می ٥٧ ...هیها از نگاه سلف نفع بردن اموات از ثواب اع�ل زنده   و سـایر عبـادات  قـرآنعبادت است و هـیچ فرقـی بـین قرائـت  قرآنچون قرائت  ؛است لذا خالفـی در حجیـت قیـاس جلـی و عمـل بـه آن  ؛، حج و دعا) نیست(صدقه، روزه قـیم ابـن ثانیـا 2؛ه عبدالله بن صدیق غماری به این نکته اشاره کرده استکچنان ؛نیست گـاه  شود و شارع می عبادات بر دو قسم مالی و بدنی تقسیم می :گوید می خواهـد مـا را آ -بـه ،ولی اسمی از قرائت نیامـده ،در روایات اسمی از حج و روزه و صدقه آمده هم اگر 3رسـد. ثواب سایر عبادات بدنی هم به میت می ،همچنین، با رسیدن ثواب روزه به میت ؛رسـد ر عبادات مالی هم بـه میـت مییثواب سا ،کند که با رسیدن ثواب صدقه به میت پاسـخ  و پیـامبرپرسـیده و پیـامبر از ایـن مسـائل ز پیامبردلیل این است که سائل از پیامبر در واقع طبـق  4ه است؛ر از این امور را نفی و منع نکرداند و این امور را اذن داده و غی داده از سنت َترکیـه بـرای منـع قرائـت قـرآن قیم  گردد در اینجا ابنمعلوم می ،قیمابن این بیاِن  ه بعضـی کچنان ؛پس حرام و بدعت است ،بیان نکرده ه پیامبرکند که پیامبر استفاده نمی همچنین  ؛کنند از سنت َترکیه استفاده می ،)باز(مثل صالح فوزان و بن یان امروزیاز وهاب امـا  ؛مالک عبادت بـودن اعمـال اسـت ،عثیمنبناپس از نگاه  5؛حاال فرد هر چه باشد ؛روایات برای هدیه به میت اجازه داد شده است، جنس عبادات است و فرد مالک نیست) کـه در ...حج و روزه و دعـا و اسـتغفار وآورد: مراد از عباداتی (صدقه و عثیمین میبنا قـرآن و قرائـت عثیمین قائل به سـنت بـودن بناگرچه ا ؛مصداق هر چه باشد فرقی ندارد که نه این ،این امور جایز است :گویدیم )،قبال بیان شد طور که(همانبلکه  ؛نیست نماز در احادیـث  قـرآنائت وهابیت در مصداق اشکال کردند که قر ؛ ثانیابدعت و حرام باشد خواندن خودش دعا و استغفار و تضرع است و چه چیزی  قرآنکه در حالی ؛نیامده است قرطبی بـه ایـن جـواب ه کچنان ؛است که انسان را به خداوند نزدیک بکند قرآنباالتر از                                                
 .۱۲۲، صمن الکتاب والسنة الروح فی الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالدالئلبکر، قیم، محّمد بن أبی . ابن١
 .۷۷، صإتقان الصنعة في تحقیق معنی البدعةغماری، عبدالله بن صدیق،  .٢
 .۱۲۲، صالروح فی الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الکتاب والسنةبکر، قیم، محّمد بن أبی . ابن٣
 .۱۴۳. همان، ص٤
 .۳۰۶، ص۲، جسائلمجموع فتاوی ورعثیمین، محمد بن صالح، ابن .٥



بلکه بـه امـور معنـوی  ؛گرددایات فقط به امور مادی اطالق نمیدقه در لسان روپس ص 1؛رسدعی صدقه است و به میت میخواندن نو قرآنخود  :آورداشاره کرده و در ادامه می ۵۸ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   طـور همـان ؛رسدگردد و به میت میقرآن هم اطالق میتسبیح و قرائت  ،دعا ،مثل نماز ُیْصـِبُح َعَلـی ُکـلِّ «صدقه به امور معنوی هـم اطـالق شـده اسـت: ، صحیح مسلمدر  که ُیْجِزُئ ِمْن َذِلـَك َرْکَعَتـاِن ، َفُکلُّ َتْسِبیَحٍة َصَدَقٌة، َوُکلُّ َتْحِمیَدٍة َصـَدَقٌة، َوُکـلُّ َتْهِلیَلـٍة َصـَدَقٌة، َوُکـلُّ ُسَالَمی ِمْن َأَحِدُکْم َصَدَقةٌ  َیْرَکُعُهَمـا  َتْکِبیَرٍة َصَدَقٌة، َوَأْمٌر ِباْلَمْعُروِف َصَدَقٌة، َوَنْهيٌ َعِن اْلُمْنَکِر َصَدَقٌة َو َحی ٍر َصَدَقٌة، ُکلِّ َیْوٍم َصَدَقٌة، َفَلُه ِبُکلِّ َصَالٍة َصَدَقٌة، َوِصَیاٍم َصَدَقٌة، َوَحجٍّ َصَدَقٌة، َوَتْسِبیٍح َصَدَقٌة، َوَتْکِبیُیْصِبُح َعَلی ُکلِّ ُسَالَمی ِمْن َأَحِدُکْم ِفي «داود آمده است: همچنین در سنن ابی 2؛»ِمَن الضُّ گوینـد: عثیمـین مـیبـناقیم و تیمیه و ابندر مقابل ابن 4؛را ببرد قرآنو هم ثواب شنیدن  قـرآنبعید نیست میت ثواب قرائت  ،روی قبر قرآنگویند: با قرائت طبی و سیوطی میقر  نکته 3.»َوَتْحِمیٍد َصَدَقةٌ  دن ثـواب خاطر شـنیهولی ب ،شنود و این شنیدن حق استقرآن را میگرچه میت قرائت ا کسی از سلف چنین کاری (هدیه ثواب قرائت و  ،کنندالبانی و صالح فوزان استدالل می دلیل سوم 5.ده استچون عملش قطع ش ؛بردنمی                                                6.لذا انجام این امور بدعت و حرام است ؛انجام نداده است ،نماز به میت)
 .۲۸۸، صالتذکرة بأحوال الموتی وأمور اآلخرةقرطبی، محمد بن أحمد،  .١
 .۴۹۸، ص۱، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .٢
 .۲۷، ص۲، جداودسنن أبیابوداود سجستانی، سلیمان،  .٣
شـرح الصـدور بشـرح  ، عبـدالرحمن،یسیوط ؛۲۸۸، صالتذکرة بأحوال الموتی وأمور اآلخرةقرطبی، محمد بن أحمد،  .٤  .۳۰۴، صحال الموتی والقبور
، مجمـوع الفتـاویتیمیـه، احمـد، ابن ؛۲۶۲، ص۲، جاقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیمتیمیه، أحمد، ابن .٥ ، الروح فـی الکـالم علـی أرواح األمـوات واألحیـاء بالـدالئل مـن الکتـاب والسـنةبکر، قیم، محّمد بن أبی ابن ؛۳۱۷، ص۲۴ج  .۳۰۷، ص٢، جمجموع فتاوی ورسائلعثیمین، محمد بن صالح، ابن ؛۱۲ص
فوزان، صـالح  ؛۴۳، ص۹، جموسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر الدین األلبانيالبانی، محمد ناصرالدین،  .٦  .۲۹۹، ص۱، جمجموع فتاوی فضیلة الشیخ صالح بن فوزانبن فوزان، 



ثـواب  ،جمهور سلف معتقدنـد ،کنند قیم و سیوطی ادعا می در مقابل این ادعا، ابن اوال: جواب دلیل سوم ٥٩ ...هیها از نگاه سلف نفع بردن اموات از ثواب اع*ل زنده   کسـی کـه بگویـد سـلف چنـین  :گوید قیم می ه خود ابنکچرا 1؛رسد قرائت به میت می دانـد کـه سـلف چنـین کـاری  کردنـد، جاهـل بـه ایـن مطلـب اسـت و نمی کاری نمی فقط  سلف حریص بودند که اعمال خیر را کتمان و مخفی بکنند و ،همچنین 2؛کردند می -ه مقدسی حنبلی و کاسـانی حنفـی مـیمقداابن 3.گرفتندخداوند را شاهد بر اعمال می این است که اجماع  عالوه بر روایات مذکور ،قرآنگویند: دلیل ما بر رسیدن ثواب قرائت  شـوند و مانان جمـع مـیلمسـ ،در هر عصری و در هر شهری که مسلمانان بر این است ن دهنـد و منـع عقلـی در ایـهدیه می یشابش را به مردگان خوکنند و ثوقرآن میقرائت  همچنـین  4؛رساندفضل خداوند را می ،ثواب از خداوند یچون اعطا ؛عمل وجود ندارد کردنـد و بـه قـرآن مـیقرائت  ،مسلمانان که کنددر ترجمه بسیاری از ائمه نقل می ذهبی بـر قبـر  قـرآنگوید: چند خـتم در ترجمه خطیب می طور کههمان ؛دادندمیت هدیه می های معاصر  سلفی ،گرددمشخص می طبق این بیان 5.خطیب و دیگران، ختم شده است قـیم) تیمیه و ابـنحتی به کالم سلف خودشان (ابن ،باز و صالح فوزان)(مثل البانی و بن هنگام دفـن بـر سـر  ،وصیت کرده تاس عبدالله بن عمر که از صحابه و سلف ثانیا: .کنندرفتار می سـلف و سـلفیه نظر خالف ،ر عملولی د ؛بند نبودند و فقط ادعای سلفی دارند هم پای احمـد  .عبدالله بن عمر چنین وصیتی کرد و قرآن تالوت شودهنگام دفن بر سر قبرشان  ،جمـاعتی از سـلف وصـیت کردنـد :آوردقیم مـیه ابنکچنان ؛تالوت شود قرآنقبرش  قـرآن نـزد قبـر بـدعت قرائـت  :گفـت کرد و می که اثر به او نرسیده انکار میهم تا زمانی                                               
 .۳۰۲، صشرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور، عبدالرحمن، یسیوط ؛۱۱۷، صالروح فـي الکـالم علـی أرواح األمـوات واألحیـاء بالـدالئل مـن الکتـاب والسـنةکر، بیقّیم، محّمد بن أبابن .١
 .۱۴۳، صالروح فی الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الکتاب والسنةبکر، قیم، محّمد بن أبی . ابن٢
 .۱۴۳همان، ص .٣
، ۲، جقدامـةالمغني البن، عبدالله بن أحمد، هقدامابن ؛۲۱۲، ص۲، جبدائع الصنائع في ترتیب الشرائعکاسانی، أبوبکر،  .٤  .۴۲۴ص
صحیح شرح العقیدة الطحاویة أو المنهج الصحیح فـي فهـم عقیـدة أهـل السـنة والجماعـة مـع ، یسقاف، حسن بن عل .٥  .۱۱۳، ص١٩و ج ۲۸۶، ص۱۸، جسیر أعالم النبالء، ، محّمد بن احمدیذهب؛ ۵۰۲، صالتنقیح



بر سر قبر، هنگام دفن بدعت  قرآنولی بعدها از این نظریه برگشت و گفت قرائت  ؛است ۶۰ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   همچنـین  ؛دانـد م قرائت نزد قبر را جایز میشافعی ه :گوید قیم در ادامه می ابن 1نیست. کـه پـدرم  سـت روایـت کـردهطبرانی از عبدالرحمن بن عالء بن لجالج کـه از تـابعین ا این روایت را تصحیح کـرده و  مجموع الزوائدهیثمی در  2.شنیدم که چنین فرموده است ز پیـامبرسوره بقـره بخـوان و مـن از پیـامبرکنار سرم  ،منبعد از دفن  ،وصیت کرده است ُقوَن «گوید: می َبَراِنيُّ ِفي اْلَکِبیِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَّ بن معین هـم ایـن روایـت را یحیی  3».َرَواُه الطَّ همـین  ،ال شـده و ایشـاناز قرائت نزد قبر سو ،معین چون از یحیی بن ؛داندصحیح می ء بن لجالج از شـنیدن عال گرچه ممکن است مرادا 4؛داده است عنوان پاسخروایت را به ه ها آمدچون در بعضی از نقل باشد؛ه بن عمر عبدالل یشنیدن با واسطه، ز پیامبراز پیامبر توانـد از عین است و نمـیء بن لجالج از تابهمچنین عال 5شده است؛عمر نقل که از ابن عالء بن لجالج کـه  اینکه، ولی آنچه مهم است ؛مستقیم نقل روایت بکند پیامبرپیامبر َکاَنـِت «کنـد: ی کرده است. خالل از شعبی نقل مـیچنین وصیت بوده،از تابعین و سلف  ُت اْخَتَلُفوا ِإَلی َقْبِرِه َیْقَرُءوَن ِع  ْنَصاُر ِإَذا َماَت َلُهُم اْلَمیِّ -انصار سر قبر میـت مـی 6.»ْنَدُه اْلقرآناْألَ سـلف چنـین کـاری نکـرده  :گویداینکه صالح فوزان می ؛کردندقرآن میرفتند و قرائت  ن را جایز آ است از سلف که و احمد بن حنبل هم وصیتی کردهچنین  است از تابعین که و عالء بن لجالج و سلف هستند و انصار خودشان از صحابه عمرکه ابندر حالی ،است قـیم (کسـی کـه بگویـد سـلف چنـین کـاری مصداق کالم ابن ،گرددمعلوم می ،دانسته زان هستند. بـرای مطالعـه بیشـتر کردند، جاهل به این مطلب است) امثال صالح فو نمی ابـوبکر  د؛ چراکـهابوبکر خالل حنبلی رجوع کر اثر ،القراءة عند القبورتوان به کتاب می ِإَذا َماَت َأَحُدُکْم َفَال َتْحِبُسوُه، َوَأْسِرُعوا «روایت کرده است:  ز پیامبرطبرانی از پیامبر ثالثا: داشتند. قرآنقرائت  ،کند که آنها نزد قبرین و ائمه حدیث نقل میابه و تابعخالل از صح                                               
 .۱۰، صالروح فی الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الکتاب والسنةبکر، قیم، محّمد بن أبی . ابن١
 .۲۲۰، ص۱۹، جالمعجم الکبیر، سلیمان، یطبران .٢
 .۴۴، ص۳، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدبکر، یبن اب ی، علیهیثم .٣
 .۵۳۷-۵۳۸، ص۲۲، جتهذیب الکمال في أسماء الرجال، یوسف بن عبدالرحمن، یمز .٤
 همان. .٥
 .۸۹، صالقراءة عند القبورخالل حنبلی، أحمد بن محمد،  .٦



در ایـن  1.»اِتَمـِة اْلَبَقـَرِة ِفـي َقْبـِرهِ ِبِه ِإَلی َقْبِرِه، َوْلُیْقَرْأ ِعْنَد َرْأِسِه ِبَفاِتَحِة اْلِکَتاِب، َوِعْنَد ِرْجَلْیـِه ِبَخ  ٦١ ...هیها از نگاه سلف نفع بردن اموات از ثواب اع�ل زنده   پیامبر ،روایت قـرآن (اول و آخـر سـوره بعد از دفن، بـرای میـت  ،دهددستور می پیامبر، حجـر و ابن 2اذکاره نووی در کچنان ؛باشداین روایت حسن میسند  شود. بقره) خوانده فـتح ی در و حسـن صـنعان 4سـبل السـالمو امیر صـنعانی در  3فتح الباریعسقالنی در  کوثر و محمد خضر شنقیطی در  6داودشرح سنن ابیو محمود خطاب سبکی در  5الغفار این روایت را حسن  8صحیح شرح العقیدة الطحاویةو حسن سقاف شافعی در  7المعانی جـال سـأله علیـه أن ر«روایت کـرده اسـت:  ز پیامبردانستند. دارقطنی از پیامبر 9و مرفوع کیف لي ببرهما بعـد موتهمـا؛ بوان أبرهما حال حیاتهما ففقال: کان لي أ الصالة والسالم : إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صالتك وأن تصوم فقال صلی الله علیه وسلم پیامبر ،در این روایت 10.»لهما مع صومك کند کـه نمـاز بـرای میـت تصریح می پیامبر، روایت کردند:  ببرز پیامبرداود از پیامبحبان و ابیهمچنین احمد و نسائی و ابن ؛جایز است داود هـم حبـان تصـحیح کـرده و ابـیایـن روایـت را ابـن 11؛»اْقَرُءوا َعَلی َمْوَتاُکْم یس« داود یعنی روایت نزدش صـحیح سکوت ابی ،ه قبال بیان شدکچنان ؛تصحیح کرده است ولی بعضی اشکال کردند که این روایت  ؛پس این روایت از نظر سند ایرادی ندارد ؛است یعنـی  ؛مـوت هسـتند و برای کسانی است در حال احتضـار ،»وا َعَلی َمْوَتاُکْم یساْقَرءُ «                                               
 .۴۴۴، ص۱۲، جالمعجم الکبیر ، سلیمان،یطبران .١
 .۲۸۹، صاألذکار للنووينووی، یحیی بن شرف،  .٢
 .۱۸۴، ص۳، جلباريفتح احجر عسقالنی، احمد، ابن .٣
 .۴۹۰، ص۱، جسبل السالمامیر صنعانی، محمد بن إسماعیل،  .٤
 .۶۹۵، ص۲، جفتح الغفار الجامع ألحکام سنة نبینا المختاررباعی صنعانی، حسن بن أحمد،  .٥
 .۱۳، ص۹، جداودالمنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبيخطاب سبکی، محمود،  .٦
د،  .٧ َراِري في َکْشِف َخَبایا َصِحیْح الُبَخاري کوثَرشنقیطی، محمَّ  .۷، ص۱۲، جالَمَعاني الدَّ
صحیح شرح العقیدة الطحاویة أو المنهج الصحیح فـي فهـم عقیـدة أهـل السـنة والجماعـة مـع ، یسقاف، حسن بن عل .٨  .۵۰۱، صالتنقیح
 .گویندمینقل شود را روایت مرفوع (رفع الی النبی)  ز پیامبرروایتی که از پیامبر .٩
تبیین الحقائق شرح کنـز الـدقائق وحاشـیة ، ی، عثمان بن علیزیعل ؛۳۰۸، ص۲۴، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد، ابن .١٠ لِْبيِّ  ـد،  ؛۵۶۹، ص۲، جرد المحتار علـی الـدر المختـارعابدین، محّمد امین، ابن ؛۸۴، ص۲، جالشِّ کـوثَر شـنقیطی، محمَّ َراِري في َکْشِف َخَبایا َصِح   .۱۴۵، ص۵، جیْح الُبَخاريالَمَعاني الدَّ
حّبـان، ابـن ؛۳۹۴، ص۹، جالسنن الکبـرینسائی، أحمد بن شعیب،  ؛۴۱۷، ص۳۳، جمسند ، أحمد،یحنبل شیبانابن .١١  .١٩١ص ،٣، جداودسنن أبی ابوداود سجستانی، سلیمان، ؛۲۶۷، ص۷، جبلبانحبان بترتیب ابنصحیح ابنمحّمد، 



شـود: مرده هستند. در پاسخ گفته می نه کسانی که ؛شودقرآن (یس) میبرای آنها قرائت  ۶۲ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   مراد از این روایـت اند: هعبدالواحد مقدسی) گفترفعه و ابناوال بعضی از علما (مثل ابن شافعی و محـب  یا بعضی دیگر (مثل اصحاب ؛بعد از موت استنزد قبر و  قرآنقرائت  بـر حمـل  ،"مـوتی" ،ثانیـا 1؛شـودبعد از موت (نزد قبر) را شامل میحال احتضار و هم  ،کـه ایـن روایـتگویند میالحق و مناوی و احمد صدیق غماری) طبری و غزالی و عبد قرینـه صـارفه  ،در این روایـت ؛مگر اینکه قرینه صارفه باشد ؛معنای حقیقی مقدم است ،قیقـی و مجـازی باشـددایـر بـین معنـای ح ،که امرزمانی ؛ زیراشودمعنای حقیقی می کـه نه این ،مراد از موتاکم مرده است شود کهقی میلذا حمل بر معنای حقی ؛وجود ندارد هنگـام دفـن بـر قبـرش  ،عمر وارد شده که وصیت کرده اگر اثری از ابن :گوید می البانی اشکال مراد محتضر باشد. بـر قرائـت هنگـام دفـن حمـل  ،بر فرض که سـندش صـحیح باشـد ،خوانده شود قرآن چـون در  ؛نبودن اسـت ولی افضل نزد من جایز ؛دانند را برای میت جایز می قرآنقرائت  ،اکثـر اهـل علـم :گوید باز می بن 2؛قرائت شود قرآن ،نه اینکه مطلقًا بر سر قبر ؛شود می -نبگوید: این وصیت ادر جایی دیگر می او 3ی از سلف صالح نشده است.نقل ،بارهاین از بـاب  شـود نیـز،مـیاز بعضی از سلف نقـل  وقتی و همچنین بوده واز اجتهاد ا ،عمر ایات حسن یا صحیح رو )،ه بیان شدکچنان(نقل شده  ود پیامبرروایاتی از خود پیامبر اوال: جواب 4وارد نشده است. ز پیامبراد آنها است و چنین چیزی از پیامبراجته                                                هستند.
، العاقبة فـي ذکـر المـوتاشبیلی، عبدالحق،  ؛۳۰۴، صرح حال الموتی والقبورشرح الصدور بشالرحمن، د، عبیسیوط .١ المـداوي غماری، أحمد بـن صـدیق،  ؛۶۷، ص۲، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیرالدین محمد، مناوی، زین ؛۱۸۴ص یـاض دلیـل الفـالحین لطـرق ر، یصدیقی شافعی، محمد عل ؛۱۳۳-۱۳۴، ص۲، جلعلل الجامع الصغیر وشرحي المناوي  .۳۹۲، ص۶، جالصالحین
 .۴۶۷، ص۲، جموسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر الدین األلبانیالبانی، محمد ناصرالدین،  .٢
 .۲۶۷، ص۱۴، جفتاوی نور علی الدربباز، عبدالعزیز،  . بن٣
 .۲۰۵و ۲۵۰. همان، ص٤



سر یعنی دادند (از انصار هم چنین کاری انجام می جماعتی ،عمرعالوه بر ابن ثانیا: ٦٣ ...هیها از نگاه سلف نفع بردن اموات از ثواب اع�ل زنده   د: سـلف چنـین نویسبار مییک راکهچ ؛شوددیده میاز بتناقضاتی در کالم بن ثالثا: 1.کردندمیچنین کاری  ،بعضی از مهاجرین هم :آوردتیمیـه مـیبیان شد و حتی ابن طور کههمان ؛کردند)قرآن قرائت میرفتند و قبر می ایـن از اجتهـادات  :گویـددر جای دیگر می ،شودو وقتی از سلف آورده می هکاری نکرد عمر و دیگران کـار بـدعی انجـام نی سلفی چون ابنیع ؛عمر و دیگران) استسلف (ابن در  ،سـنت)اه اهـلکه (از دیدگحالیدر  ؛عمر) استدهند و این اهانت به سلف (ابنمی باشـد و عمر مـیپایبند است، ابن ت پیامبربین صحابه شدیدترین کسی که به سنت پیامبر غماری به ه عبدالله بن صدیق کچنان ؛باشدسنت، احمد بن حنبل میاهل یدر بین ائمه فقط ادعای سـلف  ،باز و صالح فوزان و البانی و دیگرانپس بن 2؛کنداین نکته اشاره می حتـی  ؛برای میت حـرام اسـت قرآنو سنت ارائه نشده که قرائت  قرآندلیلی از  رابعا: .کنندرفتار میدر عمل خالف سلف ولی  ،دارند دال بر حرمت آن فعل نیست  ،بر فرض که سلف چنین کاری نکرده باشند (سنت ترکیه) چـون  ؛شـودی میت، خودش فتـوای بـدعی شـمرده مـیبرا قرآنو فتوا به حرمت قرائت  هـا از دیـدگاه ن اموات از ثواب تمام اعمـال زنـدهمجموع مطالبی که در باب نفع برد در نتیجه رای این فتوا ارائه نشده است.دلیلی ب سنت (اعم علمای اهل ،توان به این نتیجه رسید می ،سنت، سلفیه و وهابیت بیان شداهل سـنت و  ،د از دفـنبعـ قـرآناتفاق دارند که قرائت  ،حنفیه و حنابله) ،مالکیه ،از شافعیه ه سیوطی ادعای اتفاق کرده و نـووی هـم ادعـای اتفـاق در بـین کچنان ؛مستحب است و  قـرآنها هدیه ثواب قرائت گرچه بعضی از شوافع و مالکیا ؛است علمای شوافع کرده لـک، احمـد) و سنت (ابوحنیفه، مااهل یولی جمهور سلف و ائمه ؛نماز را قبول ندارند عثیمـین و بناقیم، ابن تیمیه،ابن مانندسنت و حتی علمای سلفی اهل بسیاری از علمای -جایز و سنت می ،ا به امواتر ...قرآن و نماز وهدیه ثواب اعمال اعم از قرائت  ،دیگران                                               
 .۲۶۴، ص۲، جماقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیتیمیه، أحمد، ابن .١
 .۸۳، صإتقان الصنعة في تحقیق معنی البدعةغماری، عبدالله بن صدیق،  .٢



ولی نماز فرزند میت برای میت جایز است  ؛ایز نیستبرای میت ج ،نماز غیر فرزند میت که عثیمین بدعت است). شوکانی قائل استبنانزد  ،خواندن کنار قبر قرآنگرچه ادانند ( ۶۴ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   در  ؛وصـیت کنـد قرآنمگر اینکه میت به خواندن  ؛برای میت جایز نیست قرآنو قرائت  طـور مطلـق ) بـهازب البانی، صالح فوزان و بن( مانندها و وهابیت معاصر از سلفی یبرخ سـنت،ئمـه اهـلقول جمهور سـلف و ا ،در مقابل ؛قرآن جایز استقرائت  ،این صورت سـنت و که علمـای اهـلای ذکر کردند ادله ،مسئلهاعمال بدعی است. مخالفین در این و نماز و دیگر اعمال را برای میت قبول ندارند و این اعمال،  قرآنقرائت  ،(حتی بعد دفن) نویسد: کسی که بگوید سلف قیم میو حتی ابن پاسخ این ادله را دادند ،برخی از سلفیه دانـد کـه سـلف چنـین کـاری  کردند، جاهل به این مطلب است و نمی ن کاری نمیچنی  تالوت شود. قرآنهنگام دفن بر سر قبرش  ،وصیت کردهعمر و حتی ابن کردند می



یمقرآن .۱ منابع ٦٥ ...هیها از نگاه سلف نفع بردن اموات از ثواب اع*ل زنده   محمد بن سـعد تحقیق:  باز،موع فتاوی العالمة عبدالعزیز بنمج ،ن عبداللهالعزیز بباز، عبدبن .۲ .کر الدین األلبـاني، مة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر العال موسوعة ،الدینناصرالبانی، محمد  .۳ تا.ا، بینبی :جاالشویعر، بی الدراسات اإلسـالمیة  : مرکز النعمان للبحوث وبن محمد بن سالم آل نعمان، صنعا یمحقق: شاد محقق: دکتر صادق بن محمـد،  أحوال الموتی وأمور اآلخرة،التذکرة ب ،قرطبی، محمد بن أحمد .۴ ق.۱۴۳۱الترجمة، چاپ اول،  وتحقیق التراث و تحقیـق: عبدالمجیـد طعمـة  شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبـور، ،، عبدالرحمنیسیوط .۵ ق.۱۴۲۵ریاض: مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع، چاپ اول،  -: دکتر محمد بن سعدالشویعر، بیتحقیق تاوی نور علی الدرب،ف ،باز، عبدالعزیز بن عبداللهبن .۶ ق.۱۴۱۷المعرفة، چاپ اول، حلبي، لبنان: دار مجمـوع فتـاوی ورسـائل فضـیلة الشـیخ محمـد بـن صـالح  ،عثیمین، محمد بن صـالحابن .۷ تا.ا، بینبی :جا جمـع  المجموعـة األولـی، -فتـاوی اللجنـة الدائمـة  ،العلمیة واإلفتاءالدائمة للبحوث اللجنة  .۸ ق.۱۴۱۳ ارالثریـا،د -الـوطن دار ریـاض: ترتیب: فهد بـن ناصـر بـن إبـراهیم السـلیمان، جمع و العثیمین، اإلدارة العامة  -ء الرزاق الدویش، ریاض: رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاوترتیب: أحمد بن عبد صـنعاء: مکتبـة الجیـل  الفتح الرباني من فتـاوی اإلمـام الشـوکاني، ی،شوکانی، محمد بن عل .۹ تا.للطبع، بی حیـاء التـراث الباقی، بیـروت: دار إتحقیـق: محمـد فـؤاد عبـد صحیح مسلم، ،نیشابوری، مسلم .۱۰ تا.بی الجدید، الروح في الکالم علـی أرواح األمـوات واألحیـاء بالـدالئل مـن  ،بکری، محّمد بن أبهقّیم جوزیابن .۱۱ تا.العربی، بی عـادل مرشـد و  تحقیـق: شـعیب األرنـؤوط و مسند أحمد بـن حنبـل، ،حمدأ، یحنبل شیبانابن .۱۲ .تابیروت: دارالکتب العلمیة، بی الکتاب والسنة،  ق.۱۴۱۹العاصمة، چاپ دوم، باز، ریاض: دارام عبدالعزیز بناإلم تحقیق: الرد علی فیصل مراد علي رضا فیما کتبه عن شأن األموات وأحوالهم، ،فوزان، صالح بن فوزان .۱۳ ق.۱۴۲۱مؤسسة الرسالة، چاپ اّول، بیروت: دیگران، 
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