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 تیبعد از دفن از نگاه مذاهب اربعه و وهاب تیم نیتلق

 *انیفرمان یمهد

 

 چکیده
در آن اتفاق  مسلمین جمهور  ی است که مسائلیکی از  ،تلقین میت بعد از دفن ۀمسئل

. داننـد یتلقین میت بعد از دفـن را بـدعت م ،بیشتر وهابیان ،اما در مقابل نظر دارند؛
تبیـین نشـده  یخوب هاز نظر مذاهب اربعه و وهابیت بـ مذکور ۀبا توجه به اینکه مسئل

بپـردازیم.  تلقین میت بعد از دفنرو به بررسی  لذا بر آن شدیم در نوشتار پیش   ؛است
ــور   ــل جمه ــای اه ــی  علم ــی حت ــافعی و حنبل ــالکی، ش ــی، م ــم از حنف ــنت اع س

تلقـین »: اند گفتهقیم  ابن ،حرانی و شاگرد وی ۀتیمی ابن متشددی مانند   های یتشخص
 ۀبرخی از پیروان ائم ،بر این اف ون. «سنت، مستحب و جای  است ،میت بعد از دفن

 هـا یوهاباکثـر  ،اما در مقابل ؛جای  و سنت است ،تلقین میت ،معتقدنددعوت نجد 
 گوینـد میچنین عملی بدعت است و  ،باز و دیگران معتقد هستند همچون البانی، بن

به و سلف به صحا ،سنت به اعتقاد اهل که یدرحال ؛اند ندادهسلف چنین کاری انجام 
مسلمانان به تلقین میت بعـد  ،لذا از زمان سلف تا به امروز ؛تلقین میت عمل کردند

 .کنند یماز دفن عمل 
 تیمیه، سنت، وهابیت، بدعت. سنت، ابن تلقین میت، اهل ها: دواژهیکل

  

                                              
 m.farmanian@chmail.irو مذاهب:  انیدانشگاه اد اریدانش *
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 مقدمه
اخـتالف  درخصوص حیات برزخی با دیگر مسلمین ها یبیشتر وهاب یکی از مسائلی که

 موردقبـولرا قبول دارند و آنچـه  1تلقین میت است. وهابیت تلقین محتضر ۀمسئل ،دارند
پس محـل نـ اع و اخـتالف بـا ایـن  2؛تلقین میت در قبر و بعد از دفن است ،آنها نیست

بلکه تلقین بعد از دفن  ؛در بحث تلقین، تلقین در حال احتضار نیست ها یوهابدسته از 
و جای  نیسـت؛ امـا  بوده که تلقین میت بعد از مرگ، بدعت ند. آنها بر این باورباشد یم

. جای  است ،معتقد هستند تلقین میت ،شنقیطی ازجمله: ،برخی دیگر از علمای وهابی
صـالح،  ملقن شـافعی، ابـن حجر عسقالنی، ابن ابن :ازجمله سنت همچنین ب رگان اهل

قـیم  ابـن ،حنبلی حرانـی و شـاگرد وی ۀتیمی حتی ابن حامد ی الی، سیوطی و، ابوقرطبی
تلقین میت از  ۀدربار که ییازآنجامستحب و جای  است.  ،اند که تلقین میت تصریح کرده

نوشـته نشـده اسـت تـا نقـا   یا مقالـهسنت کتاب یا  اهل ۀنظر وهابیت و مذاهب اربع
 ازجملـهتلقین میت بعـد از دفـن  ۀمسئلاز طرف دیگر و  شودتبیین  آنها اشتراک و افتراق

اخـتالف عمیقـی سـنت  اهـل ۀبا علمای مـذاهب اربعـمسائلی است که بیشتر وهابیت 
از دیـدگاه وهابیـت و  را تلقین میـت بعـد از دفـن ،لذا بر آن شدیم در این نوشتار ؛دارند

بـاز،  )البانی، بـنابیت اشتراک و افتراق بین وه ۀتا نقط کنیمتبیین  یخوب بهمذاهب اربعه 
 شدهسنت واضح  اهل ۀعلمای مذاهب اربع عثیمین، صالح فوزان و دیگران( و جمهور   بن

ائل اشتراک و افتراق خود علمای وهابی هم تبیین و دیدگاه وهابیـت در مسـ ۀو حتی نقط
 .شود بررسی و نقد ،سنت اختالفی با توجه به متون اهل

 مخالفین تلقین میت بعد از دفن
علمـا دربـاره  تر یحصـحنظـر »فتوا دادنـد:  فتاوی اللجنة ال ائمةدر کتاب  وهابی یانمفت

و هـر بـدعتی  بـودهتلقین بعد از مرگ این است که تلقین مشروع نیست؛ بلکـه بـدعت 
 در ادامه آوردند: 3«.ضاللت است

شافعی گفته باشد فالن چی   ینکهمذهب شافعی هم برای ما حجت نیست. ا
                                              

 دادن است. در حال جان که گویند محتضر به کسی می .1

 .340، ص8، جفتاوی اللجنة ال ائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءحمد بن عبدالرزاق الدویش، ا .2

 .338-339، ص8، جال ائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء فتاوی اللجنةحمد بن عبدالرزاق الدویش، ا .3
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که حکـم شـرعی هـم همـان اسـت، حجـت در  شود یدلیل نم ،جای  است
اثبات شرعی نیست؛ بلکه حجت، کتاب خدا و روایات صحیح است که به 

 .این دو حجت شرعی دارند ،اجماع امت
تلقین میت بعـد از دفـن جـای  »: گویند یمعثیمین و صالح فوزان  بن ،باز بن ی،البان 

ین کاری نکردند و اصلی بـرای آن و صحابه چن چون پیامبر ؛نیست و بدعت است
 :آورد یمباز در جای دیگر  بن 1«.نیست

بـه ایـن ) قـرار دادنـد و دفـن کردنـددر قبر  میت را ینکهبعد از ا ،تلقین میت
اصلی در  ،( بدعت است. این تلقین…صورت که بگویند: یا فالن بن فالن

و  باشـد یاخباری کـه در ایـن رابطـه اسـت، جعلـی م همۀ روایات ندارد و
صحیح نیست. این تلقـین را بعضـی از مـردم شـام بعـد از قـرن اول انجـام 

، دنباشـ یم گفتار و کردار مردم شام که مخالف سنت پیـامبر دادند. یم
 2.برای ما حجت نیست

 :گوید یمالبانی  
یعنی کسانی که مرگ برای آنها حاضر شده، ال اله  ؛را تلقین کنید یتانها مرده

 ای یدهکه داخل قبر گذاشته شده، برایش فا یا اما تلقین مرده ؛دناال الله بگوی
چون اجلش تمام شده، اگر صالح بوده که صـالح بـوده و اگـر بـدکار  ؛ندارد

چه  و و این تلقینی )چه حین دفن رود یبوده که بدکار است و داخل جهنم م
چـون مـرده حرکـت و  ؛نـدارد ای یده، برایش فااستبعد از دفن( که بدعت 

 3.سماعی ندارد

 موافقین تلقین میت بعد از دفن
سـنت  اهـل در مقابل این دسته از علمای وهابیت، برخـی از علمـای وهـابی و جمهـور  

کراهـت دارد نـه اینکـه بـدعت و  یتـاً نهامستحب یا جای  است یا  ،تلقین میت معتقدند،
 حرام باشد.

                                              
 ؛18-22، ص9ج ،موسوعة العالمة اإلمدام مجد د العصدر محمد  ناصدرال ین ،بوعبدالرحمن محمد ناصرالدیناالبانی،  .1

فتداوی ندور علدی عثیمین، محمد بن صالح،  بن ؛142-144، ص14، جفتاوی نور علی ال ربباز، عبدالع ی  بن عبدالله،  بن
 .8-9، صالرد علی فیصل مراد علي رضا فیما کتبه عن شأن األموات وأحوال مفوزان، صالح بن فوزان،  ؛2، ص9، ج ربال
 .315-316، ص13، جمجموع فتاوی ورسائلباز، عبدالع ی  بن عبدالله،  بن .2
، 9، جین األلبدانيموسدوعة العالمدة اإلمدام مجد د العصدر محمد  ناصدرال بوعبدالرحمن محمد ناصـرالدین، االبانی،  .3

 .19-21ص
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 علمای وهابی

بـه جـواز قائـل  ،خالف وهابیـتبر . ویوهابیت استشنقیطی یکی از علمای سلفیه و 
 :گوید یمقیم  بعد از کالم ابن اواست.  تلقین میت

قـیم  ابـن که یدرحال ؛دلیلی ندارند دانند، تلقین میت را بدعت میکسانی که 
هـا و  برای تلقین میت ارائه داده است که عمل مسلمانان در کل زمان یا ادله

 تلقین میت است.کل شهرها بدون هیچ انکاری دلیل بر مشروعیت 
به  شنود یمرا  کنندگان ییعتشهمچنین طبق حدیث صحیح، وقتی میت صدای کفش  

قـوی  یاستدالل ،قیم و این استدالل ابن شنود یمطریق اولی کالم خود صاحبان کفش را 
کنـار قبـرش  ها زندهمیت با بودن  ،طبق حدیث صحیح مسلم» آورد: یمدر ادامه  1.است
 تلقین میت ذکر خواهد شد. ۀالله این حدیث در ادلشاء ان 2«.گیرد یمانس 

 سنت علمای اهل

 ها یحنف. 1
 :نویسد یم یهمام حنف ابن

 بـر بنـا .کـه تلقـین بایـد انجـام گیـرد شود یگفته م ،بعد از دفن مرده در قبر
سنت و جماعـت نسـبت  سخن به اهل ینآنچه ما روایت کردیم و ا ،حقیقت

حکـم  ،کـار ه ایـناند نه ب خالف فرقه معت له و بعضی گفته ،داده شده است
 3د.شو یداده شود و نه از آن منع م

بدون شک که بعد از دفـن از تلقـین »: کند یمنقل  شرح المنیه از 4یعابدین حنف ابن
زیرا  ؛بلکه در آن نفع وجود دارد ؛زیرا تلقین بعد از دفن هیچ ضرری ندارد شود؛ ینممنع 

طحطاوی از محمد کرمانی  5«.که در آثار آمده است یطور به گیرد یمنس ا ،میت با ذکر
 آنچه»شده و او در پاسخ گفت:  سؤالکه از او درباره تلقین میت بعد از دفن  کند یمنقل 

آمـده  ق سدتانی. همچنین در کتـاب «مسلمانان نیک بدانند، ن د خداوند هم نیک است
بلکـه در آن نفـع  ؛در آن ضـرری نیسـت ینکهاچگونه تلقین میت انجام نشود با » :است

                                              
 .138، ص6، جأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآنمین، اشنقیطی، محمد .1
 .140، صهمان .2
 .104ص ،2، جفتح الق یرهمام، محمد بن عبدالواحد،  ابن .3
 احناف دارد.ای ن د  باشد و جایگاه ویهه ن د احناف می فتواعابدین یکی از کتب  ابن رد المحتارامروزه کتاب  .4

 .191ص ،2، جرد المحتار علی ال ر المختار، عابدین، محمدامین بن عمر ابن .5
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صحیح در بعضی از آثار در  که چنان ؛«گیرد یمچون میت به ذکر انس  ؛برای میت است
إذا دفنتموني یقیموا عند قبري قدر مـا ینحـر جـ ور »از عمرو بن عاص نقل شده:  مسلم

 1.«ویقسم لحمها حتی یستأنس بکم وینظر ماذا یراجع رسل ربي
 ، زبیدی حنفای ویحنف یقار یمال عل، یهمچون صرنباللاحناف  یاز علما یبسیا

 2.دیگران قائل به تلقین می  بعد از دفن هستند

 ها یمالک. 2
 :آورد یمالعباس احمد بن عمر قرطبی قرطبی از قول استادش ابو

ارشاد و راهنمایی کنـیم. وقتـی او را در قبـر  ،شایسته است که مرده را در قبر
مـا بایـد بـه او  .است که باید جواب سؤاالت را بدهـد، آن زمانی گذارند یم

 .ربی و االسالم دینی و محمد رسولییادآوری کنیم که شما باید بگویی الله 
و روایاتی در این بـاره آمـده اسـت. در  شود یدر قبر از او سؤال م ها یناز هم

را انجـام  قرطبه )یعنی در آندلس آن روز یا اسپانیای امروزی( همـین تلقـین
 3دادیم. یم

سنتی است که به ما رسیده و مسلمانان به آن عمل  ،تلقین مردگان»: گوید یمطبی قر 
ن میـت بعـد از دفـن مسـتحب تلقـی» کنـد: یمحامد نقـل از ابو یموافق مالک 4«.کردند
 خود گفته است: مسالکعربی در کتاب  . ابن«است

ین او را در آن لحظه، تلق، مستحب است که گذاشتیدوقتی میت را داخل قبر 
که صالح و اهل اخیـار بودنـد. علـت  ییآنها .کنید. این کار مردم مدینه بود

، مطابقت با این سـخن خداونـد دادند یمردم مدینه این کار را انجام م ینکها
ضَ   .بود سوره ذاریات 55 ۀآیدر  نق مق ْه ا مو َفعو اله َرى َتنه که ِِّ ََّ ال ره َفإق و پیوسـته ؛ َوَذکِّ
و بیشـترین زمـانی کـه بنـده  یرا تذکر برای مؤمنان سودمند اسـتز ؛ر دهتذک

و  گذارنـد ی)عبد( به یاد خداوند نیاز دارد، زمـانی اسـت کـه او را در قبـر م
 5کنند. یاز او سؤال م و آیند یمالئکه م

 کند: یمطالح مالکی نقل  ازهری مالکی از ابن 
                                              

 .560، صعلی مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح یحاشیة الطحطاو، احمد بن محمد، یطحطاو .1

مرقدا  بـن محمـد،  ی، علـیقار ؛211-212، صالفالح شرح متن نور اإلیضاح یمراقیشرنباللی حنفی، حسن بن عمار،  .2
 .102، ص1، جالجوهر  النیر زبیدی حنفی، ابوبکر بن علی،  ؛216، ص1، جالمفاتیح شرح مشسا  المصابیح

 .343، صالتذکر  بأحوا  الموتی وأمور اآلخر حمد، اقرطبی، محمد بن  .3

 .178، صهمان .4
 .52-53، ص3، جالتاج واإلکلیل لمختصر خلیلموافق مالکی، محمد بن یوسف،  .5
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و به آن عمـل کـردیم و  رکه ما اختیا است آن چی ی ،دفنتلقین میت بعد از 
ضعف این حدیث  یول ؛ما به روایتی روایت شدیم و این روایت قوی نیست

تحباب تلقـین و از کسانی که به اسـ شود یبا قواعد و عمل اهل شام جبران م
و قرطبـی و  المد خلصـاحب  ،حـاج ابـن د،کردن موافقت میت بعد از دفن

 1.ثعالبی و دیگران هستند

 ها یشافع. 3
 :نویسد یم ینوو

از  .از علما قائل به استحباب تلقین میت بعد از دفن هسـتند یجماعت زیاد
و ابوسـعد  علدیق تحسـین در  یقاضـ ،که قائل به استحباب شـدند یکسان
و شیخ و امام زاهد ابوالفتح نصر بن ابـراهیم بـن نصـر  تتمهدر کتاب  یمتول

 2باشند. یو دیگر علما م یو امام ابوالقاسم رافع یمقدس
 ها یشـافعاین نوع تلقین )تلقـین بعـد از دفـن( از دیـدگاه »: آورد یمدر جای دیگر  

کید کردند: قاضـی حسـین، متـولی و  ؛«مستحب است اما کسانی که بر استحباب آن تأ
شیخ نصر مقدسی و رافعی و دیگران بودند. قاضی حسین از مطلق اصحاب شافعی نقل 

تلقین انسان بـالغ، چیـ ی »: آورد یمصالح  ابن 3.است مستحب ،کرده که این نوع تلقین
و جماعتی از اصحاب خراسـانی مـا  کنم یماست که من آن را اختیار کردم و به آن عمل 

 4«.کنند یمو به آن عمل  اند کردههم این قضیه را نقل 
 یصـالح ینعالءالـد ،یملقن شـافع ابن ،یحجر عسقالن ابن ،یشافع یق وین یرافع

سنت هم قائل به اسـتحباب یـا جـواز  دیگر علمای اهلو  یحنف یقار یو مال عل یحنبل
 5.تلقین میت هستند

 ها یحنبل. 4
و او گفـت  سؤال شـدتلقین میت در قبرش  ۀکه از احمد دربار آورد یممقدسی  ۀقدام  ابن

                                              
 .284، ص1، جیزی  القیروان یعلی رسالة ابن أبی یالفواکه ال وانازهری مالکی، احمد بن یانم،  .1

 .162، صاألذکاربن شرف،  ی، یحیینوو .2

 .303ص ،5، جالمجموع شرح الم ّذب ،بن شرف ی، یحیینوو .3
 .261، صفتاوی ابن الصالحصالح، عثمان بن عبدالرحمن،  ابن .4
، یحجر عسـقالن ابن ؛454، ص2، جالعزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح السبیر، عبدالکریم بن محمد، یق وین یرافع .5

الب ر المنیر فدي تخدریا ملقن، عمر بن علی،  ابن ؛270، ص2، جتلخیص الحبیر في تخریا أحادیث الرافعي السبیراحمد، 
 .333، ص5، جاألحادیث واألثار الواقعة في الشرح السبیر
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مـریم  بکر بـن ابـی و ابومغیره از ابی دهندندیدم کسی ج  اهل شام چنین کاری را انجام 
خطـاب و قاضـی و ابو دادنـد یمروایت کرده که مشایخ آنها تلقین میت در قبر را انجـام 

این است کـه میـت  ،سنت»: نویسد یمیدمی حنبلی  1.گفتند تلقین میت مستحب است
اکثـر علمـا »: نویسند یممفلح حنبلی و عبدالقادر شیبانی  ابن 2«.بعد از دفن تلقین شود

 شـیخشلـح از مف ابـن ،در ادامـه 3«.از دفـن هسـتند قائل به استحباب تلقین میت بعـد
نـ د احمـد و بعضـی از اصـحاب مـا  ،تلقین میت بعد از دفن» کند: یمتیمیه( نقل  )ابن

 :نویسـد یمحنبلـی  ی. مرداو«است و شیخ ما همین را اختیار کرد و مکروه نیست ی جا
 4«.مستحب است ،اکثر اصحاب حنابله ن د ،تلقین میت بعد از دفن»

َناا اسه  َثرو که
َ
، َوأ ِو و اَحا صه

َ
اي، َوأ اضق َُ َتااَرهو اله : اخه اَر ه ق َبحه َمعق اله ي َمجه َثرو َقاَل فق که َ َه َتَحبَّ و ا

مه  هق ارق ، َوَغضه اضم، ِه ق َتمق َتَصرق ا خه ، َومو َ ضه ق َحاوق ، َواله َعاَ َتضه ق ، َوالرِّ بق عق َتله سه مو ي اله ِق ق فق َوَیَزَم 
 
ه
َد َرأ نه ُِّ و عق َل مو سو اله لق .َفَضجه  سق ق

دفـن تلقـین میـت بعـد از  خصـوصدر 5حرانـی از علمـای متشـدد حنبلـی ۀتیمی ابناز 
یا از صحابه وجـود دارد؟ اگـر  روایت صحیح از پیامبر ،آیا در این رابطه ،پرسیدند

؟ وی پاسـخ نـه، آیا این کار جـای  اسـت یـا اند ندادهروایتی نیست و صحابه آن را انجام 
از صحابه نقـل شـده اسـت. ایـن گـروه از صـحابه،  ای یفهطا: این نوع تلقین از دهد یم

باهلی  ۀامام ابی مثل   .که میت را بعد از دفن تلقین کنند دادند یمدستور به انجام این کار 
نقل شده که صحیح نیست و بسیاری  و واثلة بن احسقع و دیگران. روایتی از پیامبر

: این نوع اند علما گفتهدیگر از  بعضی حمد وبنابراین امام ا ؛اند ندادهاز صحابه هم انجام 
 ،انـد: ایـن نـوع تلقـین از اصحاب شافعی و احمـد گفته ای یفهطاتلقین اشکالی ندارد و 

                                              
 .272، ص1، جفقه اإلمام المبجل أحم  بن حنبل یف یالساف، هعبدالله بن قداممقدسی،  .1

 .198، صالمنور في راجح المحررحمد بن محمد، ایدمی حنبلی،  .2
، 3، جیکتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعدالء الد ین علدي بدن سدلیمان المدرداومفلح حنبلی، محمد بن مفلح،  ابن .3

اِلبشیبانی، عبدالقادر بن عمر،  ؛383-384ص  .231، ص1، جنَْیُل الَمآِرب بَشرح َدِلیُل الطَّ

 .548، ص2، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفبن سلیمان،  یحنبلی، عل یمرداو .4

یمیـه را ت ابـن ،مفلـح و دیگـران و ابن 491، ص4ج ،طبقات الحنابلهرجب در ذیل  که ب رگان حنابله همچون ابن ازآنجایی .5
حنابله آورده شده اسـت. همچـین مصـطفی حمـدو حنبلـی کـه  خصوص قیم در تیمیه و ابن لذا نظر ابن ؛ج و حنابله آوردند

تیمیه را جـ و علمـای حنبلـی  ابن ،نوشته استسادات الحنابله واختالف م م  سلفیة المعاصر  عنوان  ا وهابیت ب کتابی در رد  
رجب و ذهبـی در برخـی از  یه بر او زدند و حتی ابنتی بوده است که علمای مذاهب رد  داری شذوذات و تفردا کهمعرفی کرد 

، سدادات الحنابلده واخدتالف م مد  سدلفیة المعاصدر علیان حنبلی، مصـطفی حمـدو، )تیمیه مخالفت کردند.  مسائل با ابن
 (.118-120ص
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: آورد یمـدر ادامـه  1.اما گروهی از علمای مالکی گفتند: مکـروه اسـت ؛مستحب است
و دستور داده  دشو یم، از او سؤال و امتحان شود یمثابت شده کسی که در قبر گذاشته »

میـت  .گفته شده: تلقین برای مرده فایـده دارد سبب همین ه. ب«شده که برای او دعا کنید
 ثابـت شـده کـه پیـامبر صدحیح بخداریکه در روایت  طور همان شنود یمصدا را 

تیمیه در جای دیگر  . ابن«شنود یمخود را  های کننده ییعتشمرده صدای کفش »د: دنفرمو
 :آورد یم

اشـکالی  ،تلقین میت بعد از دفن نقل شده که در این حـدیث ۀباردر روایتی
اول مـردم شـام کـه  ۀاولـین )یعنـی طبقـ م  اما مردانی از اهل شاوجود دارد؛ 

و برای این قضیه روایت داشـتند.  کردند ی( به تلقین عمل مشوند یصحابه م
ن نـوع انـد کـه ایـ به همین دلیل اکثر اصحاب ما یعنی حنابله و دیگران گفته

تلقین جای  است. تلقین میت و کارهایی مثل این، از کـار هـایی اسـت کـه 
انجام داده است و به امتش هـم دسـتور داده کـه بعـد از دفـن و  پیامبر

 2.هنگام زیارت قبور و عبور از کنار قبر، این کارها را انجام دهند
است که تلقین میت بعد از  که بهترین قول این کند یمنظر خودش را بیان  یتاً نهاتیمیه  ابن 

 .جای  است ،دفن
 :نویسد یمقیم  ابن

چنـین  ،شـنیدند یسماع موتی تلقین میت است و اگر مـوتی نم ۀیکی از ادل
ست که مسـلمانان از قـدیم تـا ایـن اعملی  ،تلقین ینبود و ا فایده یعملی ب

ایشـان  ،تلقین میت سـؤال شـده ۀو از احمد دربار دهند یعصر آن را انجام م
 3.نیکو شمرده است و دلیل آن را عمل مسلمانان دانست

 :آورد یمدر ادامه 
 ولـی چـون ؛اسـت ضعیف و ثابت نشده ،تلقین میت ۀحدیث طبرانی دربار

ها به تلقین میت عمل کردند و کسی منکـر  مسلمانان در تمام شهرها و زمان
رق و ش آن نشده است، بر حجیت تلقین میت کافی است و امت پیامبر

امت از حیث عقل هستند و تلقین میـت  ینتر یرب را فرا گرفته است و کامل
اولین است برای آخرین  را نیکو شمردند و کسی منکر آن نشده است و سنت  

و آخرین باید در این سنت )تلقین میت( به اولین اقتدا کنند. اگر میت نسـب 
                                              

 .296، ص24، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن .1

 .179، ص2، جاقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیمحمد، اتیمیه،  ابن .2
 .13، صالروح في السالم علی أرواح األموات واألحیاء بال الئل من الستاب والسنة، جوزیه قیم ابن .3
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یت را قبیح و مستهجن تمام علما باید تلقین م ،به تلقین، سماع نداشته باشد
 .دانستد یم

 اشکال وهابیت بر تلقین میت
 :نویسد یمباز  بن

چون اصلی در دیـن نـدارد و صـحابه  ؛بدعت است ،تلقین میت بعد از دفن
تلقین میت وارد شده همه جعلی هسـتند و  بارۀانجام ندادند و اخباری که در

 1.برای ما حجیت ندارد کهاست  بعد از قرن اول ،از مردم شام یبعضتلقین 
هـم اشـاره  ...عثیمین و صالح فوزان و دیگر وهابیت همچون البانی و بن ،لبه این اشکا 

 ند.ا هکرد

 جواب اشکال اول
بدون اینکه دلیلـی  ،جعلی و موضوع هستند واردشدهاخبار  کند، یمباز فقط ادعا  بن اواًل:

جرح و تعدیل استشهاد بیاورد که آن  ۀمبار را بررسی سندی کند یا از ائارائه کند یا آن اخ
 اخبار جعلی هستند.

سنت  علمای اهل، در باب تلقین نقل کرده است خبری را که طبرانی از پیامبر :یاً ثان
 قائل هستند این حدیث حسن یا صالح است:

ي َل فق َماَمَة َوهو
و
ا أ َِ تو أَ ده ، َقاَل: َشجق يِّ دق َوه َه دق الل ق ا ِه ق َعبه ضدق  َذا  َع ه َسعق ااَل: إق َُ ، َف عق ازه النَّ

اَنَع  َه نصه َ
َم أ ا ق َوَسالَّ اللو اللا ق َصالَّ  اللا و َعَلضه َمَرَناا َرسو

َ
ي َکَما أ ِق لا 

َنعو ، َفاصه تُّ َنا مو
َ
أ

ااَل:  َُ َم َف ا ق َوَسالَّ اللو اللا ق َصالَّ  اللا و َعَلضه َمَرَنا َرسو
َ
َتاَنا، أ َمله ا ه »ِق َحاٌد مق

َ
َذا َمااَت أ إق

، َفَسلَّ  مه كو َلانق خه : َ اا إق اله ُو َض امَّ لق ، ثو هق رق سق َقبه
ه
مه َعَل  َرأ کو َحدو

َ
مه أ ُو َض ، َفله هق رق َراَب َعَل  َقبه مق التُّ تو  ه

ي  اَتلق ا و َ سه نَّ اَلَنَة، َفإق َ  فو ِه  ََ اَل : َ ا فو للو ُو مَّ َ  ، ثو ضبو جق َمعو و َواَل  و نَّ و َ سه اَلَنَة، َفإق َ  فو ِه  ََ اَل فو
اَل  : َ ا فو للو ُو مَّ َ  ًدا، ثو ا ه اَل َقاعق ، َوَلكق َماَ  اللا و َنا َرحق اده شق ره

َ
: أ اللو ُو ا و َ  نَّ اَلَناَة، َفإق اَ  فو ِه  ََ

 ََّ َ
، َوأ الَّ اللا و َلاَ  إق َه اَل إق َ

َضا َشاَجاَدَة أ نه َ  الدُّ َت َعَلضه ق مق ره َما َخَریه کو : اذه له ُو َض . َفله ََ و رو عو َتشه
اللا ق  ِق ضَت  َ  َرضق نَّ

َ
، َوأ للو و هو َوَرسو دو ًدا َعبه َحمَّ اا،  مو ضًّ اد، َنبق َحمَّ مو ِق ااَلمق دق ًناا، َو سه ق

اإله ِق اا، َو ًِّ َر
اقه  َطلق : انه اللو ُو  َ بق ق َو َضدق َصااحق ِق ا  مه جو نه ٌد مق ِو َواحق خو

ه
ضًرا َ أ َكًرا َوَنكق نه ََّ مو َماًما، َفإق َق إق م ره ُو اله ِق َو

ضَج  َو الل و َحجق ل ، َفَضكو َت و جَّ َ  حو ُِّ َد َم ه َقده لو نه دو عق عو ُه َنا َما َن َماِق وَنجو ٌل: َ اا «.  و دو اَل َریو َُ َف

                                              
، 13، جمجمدوع فتداوی ورسدائلهمـان،  ؛142-144، ص14، جفتاوی ندور علدی الد ربباز، عبدالع ی  بن عبدالله،  بن .1

 .315-316ص
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اَ   َ  َحلَّ ِه  ََ اَل اَ ، َ ا فو َل  َحلَّ  إق
بو و سو ؟ َقاَل: َفَضنه مَّ و

و
ُه أ

رق َه َلمه َ عه ، َفإق لَل الل ق  1.َرسو
مقدسـی  یاءالدینو ض «سند این روایت، صالح است»: آورد یم تلخیص الحبیرحجر در  ابن

 ی احکامش این روایت را تقویت کرده اسـت. عبـدالع سنت، در کتاب  از علمای ب رگ اهل
صـالح  ابـن 2.امامه نقل کرده و این روایـت شـواهدی هـم دارد این روایت را از شافعی از ابی

ایـن روایـت اسـنادش اسـتوار م. امامه روایت شـدی ابی توسطتلقین میت،  ۀدربار»: گوید یم
 :گوید یم ینوو 3«.شود یم برانجشواهد و عمل اهل شام در قدیم،  یلۀوس به لیو ؛نیست

ضعیف است؛ اما علما )محدثین و ییر محدثین( در  امامه( ابیاین روایت )
با و ضعف این روایت  کنند یاحادیث فضائل و ترییب و ترهیب، مسامحه م

جبـران  و وصـیت عمـر عـاص «واسألوا لـه التثبیـت»مثل روایت  شواهدی
یعنـی از  ؛شـد یاهل شام از زمان کسانی که به آنهـا اقتـدا م عملو  شود یم

خـود را تلقـین  یها و مرده کنند یزمان صحابه تا امروز به این روایت عمل م
 4کنند. یم

علمـا اتفـاق  که استدر جواز تلقین میت  یحدیث صریح» :نویسد یم یقار یمال عل 
 یشـواهد ۀیلوسـ ین حدیث بهبلکه ا شود؛ یدارند به آن حدیث در فضایل اعمال عمل م

 :نویسد یمقیم  بنا 5«.رسد یحد درجه حسن م و تا شدهتقویت 
ایشان نیکو شمرده است و دلیـل آن را  .شد تلقین میت سؤال ۀاز احمد دربار

تلقین میت ضـعیف و ثابـت  ۀحدیث طبرانی دربار .عمل مسلمانان دانست
هـا بـه تلقـین میـت  ولی چون مسلمانان در تمام شهرها و زمان ؛است نشده

 6.است یبه این حدیث کاف ، عملنشدهعمل کردند و کسی منکر آن 
امامه( هیچ مشکلی ندارد و حـافظ ابومنصـور  اسناد این حدیث )ابی»: آورد یمملقن  ابن

 ،شـواهد ۀدر ادامـ 7«.ذکـر کـرده اسـت جام  الد عاء الصدحیحدر کتاب این روایت را 
تلقـین میـت را »: کند یطالع نقل م . ازهری مالکی از ابنکند یامامه را ذکر م حدیث ابی

بـا  ولـی ؛و به حدیثی روایت شدیم کـه قـوی نیسـت شود یاختیار کردیم و به آن عمل م
                                              

 .249، ص8، جمعجم السبیر، سلیمان، یطبران .1
 .270، ص2، جتلخیص الحبیر في تخریا أحادیث الرافعي السبیرحجر،  ابن . عسقالنی2
 .261، صفتاوی ابن الصالحصالح، عثمان بن عبدالرحمن،  ابن .3

 .303ص ،5ج، المجموع شرح الم ّذببن شرف،  ی، یحیینوو .4
 .216ص ،1، جالمفاتیح شرح مشسا  المصابیح مرقا بن محمد،  ی، علیقار .5
 .13، صالروح في السالم علی أرواح األموات واألحیاء بال الئل من الستاب والسنة، ، جوزیهقیم ابن .6

 .333، ص5، جالب ر المنیر في تخریا األحادیث واألثار الواقعة في الشرح السبیرملقن، عمر بن علی،  ابن .7
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ضعیف باشد در فضایل  ینکهپس این حدیث ولو ا 1«.شود یقواعد و عمل شام تقویت م
 ۀو به درجـ باشد یبا توجه به اینکه این حدیث دارای شواهد م شود یاعمال به آن عمل م

باز تخصصـی در علـوم  بن ،کسی همچون که یدرحال ؛عمل است و قابل رسد یم حسن
وهابیـت  های انصافی یبو این از جعلیات و  داند یماین حدیث را جعلی  ،حدیث ندارد

خبر ضعیفی کـه  ،سنت است الحدیث اهل در مصطلحکه  یا قاعده طبق ؛باز( است )بن
حسن یا صـحیح و بلکـه مشـهور و  ۀبه مرحل نندتلقی به قبول کو  کرده امت به آن عمل

وکِا إذا تلُات اَماة الضاعضف ِاالُبلل : »نویسد یمسخاوی  که چنان رسد؛ یمحتی متواتر 
د به قبول شو یکه تلق یخبر ضعیف 2.« عمل ِ  عل  الصحضح، حت  إن   نزل منزلة المتالاتر...

والمرسال : »نویسـد یمعثیمین  بن متواتر است. ۀمن ل و به آن عمل شود صحیح و حتی به
م  أقسام الضعضف؛ ََ اللاسطة ِض  النبي صل  الل  علض  وسّلم وِض  م  رفع  مججالل إال فاي 

 ؛سـتحدیث مرسل از اقسام ضعیف ا 3.«الملاضع التالضة: ... الراِع: إذا تلُت  اَمة ِالُبلل
 .شود یمصحیح  ،ولی اگر امت تلقی به قبول کنند

 کـه چنان کردند؛ یممردم شام از همان قرن اول )زمان صحابه( به تلقین میت عمل  ثالثًا:
، یعنـی از زمـان شـد یمها اقتدا اهل شام از زمان کسانی که به آن عمل»: گوید یمنووی 

 4«.کننـد یمخـود را تلقـین  یهـا مردهو  کننـد یمصحابه تا امروز به این روایـت عمـل 
 :نویسد یمقیم  همچنین ابن

ها به تلقین میت عمل کردند و کسی منکـر  مسلمانان در تمام شهرها و زمان
شرق و  آن نشده است، بر حجیت تلقین میت کافی است و امت پیامبر

امت از حیث عقل هستند و تلقین میـت  ینتر یرب را فرا گرفته است و کامل
اولین است برای آخرین  ند و کسی منکر آن نشده است و سنت  را نیکو شمرد

 5.و آخرین باید در این سنت )تلقین میت( به اولین اقتدا کنند
ن بایـد بـه اولـین اولین است و آخری تلقین میت سنت   کند، یمقیم تصریح  در اینجا ابن 

بـاهلی و واثلـة بـن امامه  ابی ازجمله:گروهی از صحابه »: گوید یمتیمیه  اقتدا کنند. ابن
                                              

 .284، ص1، جالفواکه ال واني علی رسالة ابن أبي زی  القیروانيحمد بن یانم، اازهری مالکی،  .1
 .350، ص1، جفتح المغیث بشرح الفیة الح یث للعراقي، محمد بن عبدالرحمن، یسخاو .2

 .79، صشرح المنظومة البیقونیة في مصطلح الح یثعثیمین، محمد بن صالح،  بن .3

 .303ص ،5ج، الم ّذبالمجموع شرح بن شرف،  ی، یحیینوو .4
 .13، صالروح في السالم علی أرواح األموات واألحیاء بال الئل من الستاب والسنة، جوزیه قیم ابن .5
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مردانـی از اهـل »: آورد یمدر جای دیگر  1«.احسقع و دیگران به تلقین میت عمل کردند
و  کردنـد یم( بـه تلقـین عمـل شوند یماول مردم شام که صحابه  ۀ)یعنی طبق اولین شام  

اکثر اصحاب ما یعنی حنابلـه و دیگـران  ،. به همین دلیل«برای این قضیه روایت داشتند
هایی اسـت ن میت و کارهایی مثل این، از کارکه این نوع تلقین جای  است. تلقی اند گفته

بـور و کـه بعـد از دفـن و هنگـام زیـارت ق فرمـودهانجام داده و به امتش  که پیامبر
 ،کـه صـحابه کند یموهابیت ادعا  چطور 2.ها را انجام دهنداز کنار قبر، این کار گذشتن

در جهنم است.  یگذار بدعتهر  جایگاه لقین بدعت است وو ت کردند ینمچنین کاری 
باز و البانی و دیگران پایبند به سلف نیسـتند  بنوهابیت همچون  شدبا این بیان مشخ  

 و فقط ادعای تبعیت از سلف دارند!!!
مـردم  ،عالوه بر مـردم شـام که یدرحال ؛عمل مردم شام حجت نیست» گوید: یباز م بن رابعًا:

صـالح  ابن که چنان ؛«کردند یمدینه و خراسان و قرطبه از اول تا به حاال به تلقین میت عمل م
 آورد: یقیم م همچنین ابن 3.ندا هعربی مالکی به این نکته اشاره کرد و قرطبی و ابن

و  دادند یست که مسلمانان از قدیم تا این عصر آن را انجام ماعملی  ،تلقین
احمـد  ۀیلوسـ کـه علـت نیکوشـمردن تلقـین میـت به ندک یاز احمد نقل م

شـرق و یـرب را فـرا  عمل مسلمانان بوده است و امت پیـامبر سبب هب
و هیچ کـس  کردند یحال به تلقین میت عمل م گرفته است و همه از اول تابه

 4دانست. یآن را قبیح نم

 اشکال البانی )وهابیت( بر تلقین میت
 5.حرکت و سماعی ندارد ،چون مرده ؛ندارد ای یدهمیت برای مرده فا: تلقین کند یالبانی ادعا م

 جواب اشکال دوم
ایـن  ،اختصار جواب داده شود، تذکر داده شـود صورت بهقبل از اینکه  ذکر است شایان

                                              
 .296، ص24، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن .1

 .179، ص2، جاقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیمحمد، اتیمیه،  ابن .2
التذکر  بأحوا  الموتی وأمدور حمد، اقرطبی، محمد بن  ؛261، صفتاوی ابن الصالحصالح، عثمان بن عبدالرحمن،  ابن .3

 .52-53، ص3، جالتاج واإلکلیل لمختصر خلیلموافق مالکی، محمد بن یوسف،  ؛178-343، صاآلخر 
 .13، صالستاب والسنة الروح في السالم علی أرواح األموات واألحیاء بال الئل من، جوزیه قیم ابن .4

 .19-21، ص9، جموسوعة العالمة اإلمام مج د العصر محم  ناصر ال ین األلباني ،البانی، محمد ناصرالدین .5
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لذا جواب تفصیلی آن باید رجـوع بـه  ؛اشکال مبتنی بر اعتقاد به عدم سماع موتی است
 بحث سماع موتی شود.

چون اگر میت نسب به تلقـین،  ؛تلقین میت برای مرده فایده دارد»: گوید یمقیم  ناب اواًل:
 دانسـتند؛ یم مسـتهجنتمـام علمـا بایـد تلقـین میـت را قبـیح و  ،سماع نداشـته باشـد

همچنـین شـنقیطی  1«.مسلمانان به تلقین میت عمل کردنـد ها زماندر تمام  که یدرحال
بـه  شنود یمرا  کنندگان ییعتشطبق حدیث صحیح، وقتی میت صدای کفش »: نویسد یم

 2«.شنود یمطریق اولی کالم خود صاحبان کفش را 
البانی شنیدن را به بدن و جسم منو  کرده که جسم چون حرکت ندارد پـس سـماع  :یاً ثان

 این یعنی شنیدن منو  به جسـم شنود. یمهم  امیت صدای کفش پا ر که یدرحال ؛ندارد
 همین اشکال )عدم تحرک جسم و سماع( بلکه منو  به روح است و اال   ؛ظاهری نیست

چون جسم حرکتـی نـدارد تـا صـدای  ؛نسبت به شنیدن صدای کفش پا هم جاری است
شنیدن منو  به روح است نه جسـم و ایـن گـوش  شود یمپس معلوم  ؛پا را بشنودکفش 

ینکه تمـام ابـ ار فقـط همـین گـوش شنیدن است نه ا یاب ارهاظاهری در جسم یکی از 
 ظاهری باشد.

 از عمرو بن عاص آمده است: صحیح مسلمحدیث صحیحی در  ثالثًا:
وٌر  َحرو َیازو نه َر َما تو ي َقده رق َل َقبه لا َحله ضمو قق

َ
مَّ أ ا، ثو َراَب َشنًّ لا َعَليَّ التُّ نُّ ي َفشو لنق مو تو َذا َدَفنه َفإق

َجا، َحتَّ   مو َسمو َلحه ُه يَو و ِِّ َل َر سو ِق ق رو  
عو َرایق

و
َر َماَذا أ ظو نه

َ
، َوأ مه كو ِق َس  نق

ه
َتأ سه

َ
 3؛أ
قبـرم  سـپس کنـار ؛زیاد بری یـد کمن خا یرو پس بر ؛وقتی مرا دفن کردید

یـک شـتر را بکشـند و گوشـتش را تقسـیم کننـد، اگر که  یا اندازه بایستید به
بـر مـن بـه همـان انـدازه روی ق ،شود یو زمان صرف م کشد یچقدر طول م

سـؤال و  ۀد که من با شما انس بگیرم و ببینم نظر فرستادگان خدا دربارتیبایس
 جواب چه خواهد بود.

امامـه  سنت برای حدیث ابی عمرو عاص یکی از شواهدی است که علمای اهل این روایت  
 ؛گیـرد ینس ماُ  ،کنار قبرزندگان تصریح شده که میت با بودن  ،در این روایت 4.نقل کردند

                                              
 .13ص الروح في السالم علی أرواح األموات واألحیاء بال الئل من الستاب والسنة،، جوزیه قیم ابن .1

 .138، ص6، جالقرآن بالقرآنأضواء البیان في إیضاح مین، اشنقیطی، محمد .2

 .112، ص1، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .3
تلخیص الحبیر في تخریا ، احمد، حجر ی ابنعسقالن ؛303ص ،5ج، المجموع شرح الم ّذببن شرف،  ی، یحیینوو .4
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با دنیا  یو میت هیچ ارتباط شتهندا ای یدهتلقین میت هیچ فا کند یپس چگونه البانی ادعا م
کنـار قبـر  ها بعد از دفن میت، ، زندهسلف )عمرو عاص( وصیت کردند که یدرحال ؛ندارد

ها کنـار  زنـده میت با بودن   ،طبق حدیث صحیح مسلم» آورد: یوهابی م بایستند. شنقیطی  
بدون شـک بعـد از »: کند ینقل م المنیه شرحاز  یحنف عابدین   ابن 1«.یردگ ینس ماُ  ،قبرش

بلکـه در آن نفـع  ؛هیچ ضـرری نـدارد ،زیرا تلقین بعد از دفن شود؛ یدفن از تلقین منع نم
 2«.که در آثار آمده است یطور به گیرد؛ ینس ماُ  ،میت با ذکر و وجود دارد

 گیری نتیجه
 ،بیـان شـد اربعه و وهابیـتمطالبی که در باب تلقین میت از دیدگاه مذاهب  مجموع  از 

سنت )اعم از شافعیه و مالکیه و حنفیه  علمای اهل جمهور   که توان به این نتیجه رسید می
سنت و مسـتحب اسـت و حتـی  ،بعد از دفن ،تلقین میت که دارند نظر و حنابله( اتفاق

در  داننـد. یممیت بعد از دفن را جـای  و سـنت تلقین  ،علمای وهابی همچون شنقیطی
 یا ادلـه ،مسـئله. مخالفین در ایـن دانند یمتلقین میت را بدعت  ،بیشتر وهابیت ،مقابل

قـیم معتقـد  کـه ابـن تاجـایی .ندا هسنت پاسخ این ادله را داد ند که علمای اهلا هذکر کرد
به تلقین میت عمل کردنـد و کسـی منکـر آن  ها زمانو  شهرهامسلمانان در تمام  ،است

شـرق و یـرب را فـرا  نشده است، بر حجیت تلقین میت کافی است و امت پیامبر
امت از حیث عقل هستند و تلقین میت را نیکو شمردند و کسی  ینتر کاملگرفته است و 

ت( اولین است برای آخرین و آخرین باید در این سنت )تلقین میـ منکر آن نشده و سنت  
روایاتی در این زمینه است که برخی از صحابه به تلقین میت عمـل  و به اولین اقتدا کنند

ایـن روایـت را تلقـی بـه قبـول  ،ولی امت ؛روایت از نظر سند ضعیف است این .کردند
بعد از دفن عمل کردند  ،. همچنین سلف به تلقین میترسد یمصحت  ۀکردند و به مرتب

صـدای کفـش  ،وقتی که میت .لقین میت برای میت فایده داردو روایاتی آورده شده که ت
 .شنود یمبه طریق اولی تلقین را  شوند یمرا  کنندگان ییعتش

  
                                                                                                      

 .270، ص2، جأحادیث الرافعي السبیر
 .140، ص6ج، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآنمین، اشنقیطی، محمد .1
 .191ص ،2، جرد المحتار علی ال ر المختارعابدین، محمدامین بن عمر،  ابن .2
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 ا.ت الکتاب والسنة، بیروت: دارالکتب العلمیة، بی
علي بان  کتا  الفروع ومعه تصحیح الفروع لعالء الدین ،مفلح حنبلی، محمد بن مفلح ابن  8.

مؤسسة الرسالة، چاپ اول،  جا: بی : عبدالله بن عبدالمحسن الترکي،تحقیق سلیمان المرداوي،
 م.2003 ؛ق1424

یج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الکبیار، ،ملقن، عمر بن علی ابن  .9 البدر المنیر في تفر
ر الهجـر  للنشـر یاسـر بـن کمـال، ریـاض: دا ؛عبدالله بـن سـلیمان ؛تحقیق: مصطفی یبوالغیط

 ق.1425والتوزیع، چاپ اول، 
.10 تا. بیروت: دارالفکر، بی فتح ال دیر،همام، محمد بن عبدالواحد:  ابن 
تحقیق: ولید عبدالله المنیس، یصـل  المنور في راجح المحرر، ،دحمد بن محمایدمی حنبلی،   11.

النشر والتوزیع، چاپ الکتاب: یطروحة دکتورا  للمحقق، بیروت: دار البشائر اإلسالمیة للطباعة و
 م.2003 ق؛1424اول، 

یاد ال یرواناي، ،حمد بن یانماازهری مالکی،   .12 جـا: بی الفواکه الدواني علی رسالة ابن أباي ز
 ق.1415دارالفکر، 

یاد ال یرواناي، ،ازهری مالکی، احمد بن یانم  : جـا بی الفواکه الدواني علی رسالة ابن أباي ز 13.
 .ق1415دارالفکر، 

األلباني،  ینموسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصرالد ین،الدالبانی، محمد ناصر  14.
: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، صنعا: مرک  النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمیة تحقیق
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 ق.1431وتحقیق التراث والترجمة، چاپ اول، 
: جا سعد الشویعر، بی: محمد بن تحقیق فتاوی نور علی الدر ، ،باز، عبدالع ی  بن عبدالله بن  15.

 تا. بی نا، بی
تحقیق: فهد بن  شرح المنظومة البی ونیة في مصهلح الحدیث، ،عثیمین، محمد بن صالح بن  16.

 ق.1423الثریا للنشر، چاپ دوم، دار جا: بی ناصر بن إبراهیم السلیمان،
: یـقتحق العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الکبیار، ،، عبدالکریم بن محمدیق وین یرافع  17.

 ق.1417عادل یحمد عبد الموجود، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول،  ؛محمد عوض یعل
.18 ق.1322المطبعة الخیریة، چاپ اول،  جا: بی الجوهرة النیرة، ،زبیدی حنفی، ابوبکر بن علی 
تحقیـق: علـي  فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقاي،، محمد بن عبدالرحمن، یسخاو  19.

 ق.1424مکتبة السنة، چاپ اول، مصر: حسین علي، 
.20 : نعـیم زرزور،تحقیق مراقي الفالح شرح متن نور اإلیضاح، ،شرنباللی حنفی، حسن بن عمار 

 ق.1425العصریة، چاپ اول،  المکتبة جا: بی
بیـروت: دارالفکـر للطباعـة و أضواء البیان في الیضاح ال ارآن باال رآن،  ،شنقیطی، محمدامین  21.

 ق.1415النشر و التوزیع، 
اِلب، ،شیبانی، عبدالقادر بن عمر  : محمد ُسـلیمان عبداللـه تحقیق َنْیُل الَمآِر  بَشرح َدِلیُل الهَّ 22.

 .ق1403احشقر، کویت: مکتبة الفالح، چاپ اول، 
دار إحیـاء  جا: بی اإلنصاف في معرفة الراجح من الفالف، ،بن سلیمان یصالحی حنبلی، عل  23.

 تا. التراث العربي، چاپ دوم، بی
دار إحیـاء  جا: بی اإلنصاف في معرفة الراجح من الفالف، ،بن سلیمان یحنبلی، علصالحی   24.

 تا. التراث العربي، چاپ دوم، بی
تحقیـق: حمـدي بـن عبـد المجیـد السـلفي، قـاهره: مکتبـة  المعجم الکبیر، ،، سلیمانیطبران  25.

 تا. یتیمیة، چاپ دوم، ب ابن
دیطحطاو  .26 ي الفاالح شارح ناور اإلیضااح،حاشیة الهحهاوي علی مراقا ،، احمد بن محم 

 ق. 1418تحقیق: محمد عبد الع ی  الخالدي، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 
.27 حاشیة الهحهاوي علی مراقاي الفاالح شارح ناور اإلیضااح، ،، احمد بن محمدیطحطاو 

 ق.1418تحقیق: محمد عبد الع ی  الخالدي، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 
مؤسسة الشیخ محمد بن صالح بـن  جا: بی فتاوی نور علی الدر ، ،بن صالح عثیمین، محمد  28.

 ق.1427عثیمین الخیریة، چاپ اول، 
یج أحادیاث الرافعاي الکبیار، ،، احمدحجر ی ابنعسقالن  تحقیـق:  تلفیص الحبیر في تفار 29.

 ق.1416یبوعاصم حسن بن عباس بن قطب، مصر: مؤسسة قرطبة، چاپ اول، 
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، عمـان و سادا  الحنابله واختالفهم ماع سالفیة المعاصارة ،حمدوعلیان حنبلی، مصطفی   30.
 م.2014اردن: دارالنور المبین، چاپ اول، 

الرد علای فیصال ماراد علاي رضاا فیماا کتباه عان شاأن األماوا   ،فوزان، صالح بن فوزان  31.
 ق.1419باز، ریاض: دارالعاصمة، چاپ دوم،  : اإلمام عبدالع ی  بنتحقیق وأحوالهم،

بیروت: دارالفکـر، چـاپ اول،  مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ،بن محمد ی، علیقار  32.
 ق.1422

: صـادق بـن محمـد، تحقیـق التبکرة بأحوال الموتی وأمور اآلخرة، ،حمداقرطبی، محمد بن   33.
 ق.1425ریاض: مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع، چاپ اول، 

: تحقیـق المجموعة األولای، -ی اللجنة الدابمة فتاو ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء  34.
اإلدار  العامـة  -یحمد بن عبدالرزاق الـدویش، ریـاض: رئاسـة إدار  البحـوث العلمیـة واإلفتـاء 

 تا. للطبع، بی
بیـروت: المکتـب  الکافي في ف ه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، ،همقدسی، عبدالله بن قدام  35.

 تا. االسالمي، بی
دارالکتـب العلمیـة،  جـا: بی التاج واإلکلیل لمفتصر خلیل، ،د بن یوسفموافق مالکی، محم  36.

 ق.1416چاپ اول، 
تحقیق: عبدالقادر احرنؤو ، بیروت: دارالفکر للطباعـة والنشـر  األذکار، ،بن شرف ی، یحیینوو  37.

 ق.1414والتوزیع، 
.38 تا. بی ،دارالفکر جا: بی المجموع شرح المهّب ، ،بن شرف ی، یحیینوو 
تحقیق: محمد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت: دار إحیـاء التـراث  صحیح مسلم، ،مسلم نیشابوری،  39.

 تا. العربی، بی

 




