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 ۀو عرض ایاز عالم دن امبریاطالع ارواح و پ یبررس
  تیاعمال به آنها از نگاه وهاب

  *انیفرمان یمهد

   

  چکیده
مالقـات و  ،هابیت و علمای اهل سنت در این نیست که ارواح امـواتبین و اختالف

 ۀشـامـا تفـاوت اندی ؛آن شـک نـدارد ها دارند و کسی در اصلارتباطی با ارواح زنده

از عالم دنیا  با دیگر مذاهب اسالمی، در اطالع ارواح و پیامبر یانوهاب برخی از

 هازندهاعمال  ۀعرض که درخصوِص ییازآنجا باشد؛یمبه آنها  هازندهاعمال  ۀو عرض

تبیـین  ،و اطالع آنها از عالم دنیا از نظر اهل سنت و وهابیـت به ارواح و پیامبر

دقیقی صورت نپذیرفته است بر آن شدیم در این نوشـتار بـه بررسـی اطـالع ارواح و 

 ،شـدهبـا تحقیقـات انجام بپـردازیم.اعمال به آنهـا  ۀاز عالم دنیا و عرض پیامبر

از عـالم دنیـا و  منکر اطـالع ارواح و روح پیـامبر ان،بیشتر وهابی شد مشخص

 ،اعمال به آنها هستند و در مقابل علمای اهل سـنت و حتـی برخـی همچـون ۀعرض

اعمـال  ۀبا عـالم دنیـا و عرضـ قائل به ارتباط ارواح و پیامبر ،قیمابن و تیمیهابن

ودن خبر صحیحی در این مسئله بـر ایـن با استناد به نب مخالفین به آنها شدند. هازنده

 ،ولی علمای اهـل سـنت بـه روایـاتی باورند که ارواح از عالم دنیا بی اطالع هستند؛

و خویشـاوندان، اسـتدالل کردنـد کـه  اعمال به پیـامبر ۀهمچون روایات عرض

و از اعمـال  شـوندیمخبر ها بـازنـدهو کسانی که از دنیا رفتند از اعمـال  پیامبر

 .شوندیموشحال خ ،نیک

ــدواژه ــامبر: هاکلی ــا، پی ــالم دنی ــالع ارواح، ع ــاط ــال ۀ، عرض ــت، اعم ، وهابی

  .سنت  اهل

   

                                              
 و مذاهب. انیاد اردانشگاهیدانش *
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  مقدمه
و کنکـاش قـرار گرفتـه  موردبحـثسوی عالمان اهل سنت همواره ازیکی از مسائلی که 

بوده  اعمال بر مردگان و پیامبر ۀو عرضاطالع ارواح از احوال زندگان  ۀمسئل ،است

در  شـده و پیـامبر سـؤالاز ایشان  در زمان پیامبر مسئلهکه این یایجتا ؛است

و اگر آن اعمال خیر باشد  شودیمروایات متعددی فرمودند که اعمال امتش بر او عرضه 

. اختالفی بین وهابیت و علمـای اهـل آوردیم یجابهو حمد خداوند را  شده خوشحال

بلکـه  ؛ها دارنـدارتباطی بـا ارواح زنـده مالقات و ،سنت در این نیست که ارواح اموات

عرضـه  به ارواح مردگـان و پیـامبر هازندهمحل اختالف در این است که آیا اعمال 

یا از باب تعبد  دهدیمو جواب سالم او را  شناسدیمزائرش را  ،یا نه؟ و آیا میت شودیم

 ،قیم، قائل هسـتندنتیمیه و ابحتی ابن ،. علمای اهل سنتشودیمبه مردگان سالم داده 

. با توجه شوندیمو اگر کار نیکی باشد خوشحال  شودیمعرضه  به اموات هازندهاعمال 

حتـی  ،یکی از مسائل اختالفی بـین وهابیـت و علمـای اهـل سـنت مسئلهاین  ینکهابه 

مسئله یافت نشده که به و از طرف دیگر مقاله یا کتابی در این  باشدیمقیم تیمیه و ابنابن

لـذا بـر آن شـدیم در ایـن نوشـتار اطـالع ارواح و  ؛طـرفین پرداختـه شـود ۀبررسی ادلـ

تـا  کنـیمبا دقت تبیـین  را اعمال به آنها از نگاه وهابیت ۀاز عالم دنیا و عرض پیامبر

 شـتهقیم، واضح گابن و تیمیهابنحتی  ،اشتراک و افتراق بین وهابیت و علمای اهل سنت

  .شود و نقد بررسی ،با توجه به متون اهل سنت مسئلهو دیدگاه وهابیت در این 

  ارتباط ارواح مردگان با ارواح زنده
ق، قرطبـی م ٥٩٧جـوزی م ابنهمچـون ( ،اختالفی بین وهابیت و علمای اهـل سـنت

مالقات و  ،در این نیست که ارواح اموات ٢)ق و دیگران٧٧٤م  ١کثیر شافعی، ابنق٦٧١

عمـان بـن محمـود آلوسـی، البـانی، شـوکانی، ن کهچنان ؛دها دارنارتباطی با ارواح زنده

  ٣مالقات دارند. زندگان ارواح اموات با ارواح ،باز قائل هستندعثیمین و بنبن
                                              

 .١٠١ -١٠٢، ص٧، جتفسیر القرآن العظیمسماعیل بن عمر، اکثیر، ابن .١

الـروح فـی الکـالم علـی أرواح األمـوات ، هجوزیـ ،قـیمابن ؛٤٥٢- ٤٥٣، ص٥، ج مجمـوع الفتـاویتیمیه، احمد، ابن .٢

 .٢١ -٢٢، صواألحیاء بالدالئل من الکتاب والسنة

وإذا کان ممکنا فال مانع من عقل، وال من شرع أن یلتقي روح بعض األموات مع روح بعض األحیاء، فیجري بیـنهم مـن . «٣

ــاء ــاوی اإلمــام الشــوکانی، ج(؛ »الخطــاب مــا یجــري بــین األحی ــانی مــن فت ، ٢شــوکانی، محمــد بــن علــی، الفــتح الرب
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ها بـا ارواح عباس روایت نموده که ارواح زندهاز ابن به نقل زاد المسیرجوزی در ابن

شناسـند و از همـدیگر کننـد و همـدیگر را میاموات در خواب همدیگر را مالقـات می

گوید قیم میابن ١.گرداندها را به اجسامشان بازمیکنند بعد خداوند ارواح زندهسؤال می

آن بیشتر از آن است که  ۀها) و ادلح اموات با ارواح زندهشواهد این مسئله (مالقات اروا

مسـئله شاهد بر این  ینترعادلخداوند متعال و حس و واقعیت  ینکهامگر  ؛شمرده شود

ِتـي لـم زمر  ۀسور ٤٢ ۀقیم در ادامه ابتدا آیابن ٢.هستند ْنفس ِحـین َموتَهـا َوالَّ
َ ْ
الله یتوفی األ

ْخَری ِإَلی أجـل ُمَسـّمی ِإن ِفـي َذِلـك 
ُ ْ
ُیْرسل األ ِتي قضی َعَلْیَها اْلَمْوت َو تمت ِفي منامها َفیمسك الَّ

و ابن ابی حاتم در ذیل تفسیر این آیه  عباسبعد کالم ابن ،آوردرا می آلَیات لقوم یتفکرون

  شناسند.کنند و همدیگر را میآورد که ارواح زندها و اموات همدیگر را مالقات میرا می

  :گویندقیم و شوکانی میابن
دلیل  ،ها با مردگان مالقات کنندارواح زنده ،کندیکه اقتضا م یایکی از ادله

یسـت و ارواح مـرده و زنـده بـا عقلی است که اشکالی در آن دلیـل عقلـی ن

دانـد مـرده بـه او خبـر کننـد و چیـزی را کـه زنـده نمیهمدیگر مالقات می

کند؛ حتی مالی را که مرده در جـایی دهد و از گذشته و آینده آگاهش میمی

ینـی بـر گـردنش دهد و اگـر دِ دفن کرده و غیر او خبر ندارند به او اطالع می

قیم اسامی صحابه و تابعین و اتبـاع پس، ابنس ؛دهدباشد به زنده اطالع می

  ٣ها ارتباط برقرار کردند.کند که در خواب با مردهتابعینی را ذکر می

تیمیه تمایل نداشـتند بـه بسیاری از کسانی که به ابن«گوید: قیم در جای دیگری میابن 

تیمیه د و ابنمن خبر دادند که وی را بعد از مرگ در خواب دیدند و مسائلی از او پرسیدن

دیدار ارواح مـرده  ۀپس کسی منکر مسئل »صحیح بود. تیمیههای ابنجواب داد و جواب
                                                                                                       

، ینات فی عدم سماع األموات علی مذهب الحنفیـة السـاداتاآلیات الب؛ آلوسی، نعمان بن محمود، ٦٢٠- ٦٢٩- ٦٣٠ص

[قال اآللوسي في اآلیات البینات ضمن مسائل ذکرها حول الروح]: الثانیة [أي المسألة الثانیة]: هل تتالقـی أرواح «؛ )٩١ص

لعصـر محمـد موسـوعة العالمـة اإلمـام مجـدد ا ،ناصـرالدین ،البـانی، محمـد( ؛»األحیاء وأرواح األموات؟ وجوابها: نعـم

وهناك قضایا تذکر لنا تتالقی فیها أرواح األحیاء واألموات ویتحـدث األمـوات بشـيء « )؛١٤٢ص ،٩ج ،ناصرالدین األلبانی

أمـا المرائـي فکثیـرة، المرائـي رؤیـا « )؛٢ص ،٢٤، جفتاوی نور علی الدرب، عثیمین، محمد بن صالح(بن ؛»یکون حقیقة

قي األرواح واستبشارهم بـروح المـؤمن، إذا کـان المؤمنـون یستبشـرون بـروح المـؤمن، المؤمنین، فإن المرائي کثیرة في تال

 ؛»والکفار کذلك، یسوؤهم ما یحصل لهم من أرواح أخری یذهب بهم إلـی النـار، هـذه المرائـي کثیـرة فـي تالقـي األرواح

  .)١٥٤، ص١٤، جفتاوی نور علی الدربباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن(

  .٢٠، ص٤، جزاد المسیر في علم التفسیربوالفرج عبدالرحمن، االدین مالجوزی، جابن .١

  .٢٠، صالروح في الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الکتاب والسنة، هجوزی ،قیمابن .٢

  .٦٣٢، ص٢، جالفتح الربانی من فتاوی اإلمام الشوکانی؛ شوکانی، محمد بن علی، ٢١ -٢٢صهمان، . ٣
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: گویدیمباز بن ١ارواح و احکام و شأنش، جاهل باشد. دربارۀمگر اینکه  ؛و زنده نیست

خبرهـایی (مثـل  هازنـدهدیدن ارواح مردگان زیاد اتفاق افتاده است و ارواح مردگان بـه 

  ٢.افراد) دادند که کسی خبر نداشته است بدهی به

یـدیممحمود آلوسی حنفـی   ٣.مالقـات دارنـد زنـدگان: ارواح امـوات بـا ارواح گو

مگر اینکه رؤیا را  ؛کسی منکر این مسئله نیست ،گویددر ادامه می روح المعانیصاحب 

نـین، یم. همچشود که خواب را خیـاالت بـدانخیاالت بپندارد و توجهی به این قول نمی

ها، از زمـان صـحابه بینند و در تمام زمان، اموات را در خواب میگوید احیاشوکانی می

قـیم و ابن تـذکرهدیدند و چنین رؤیتی را قرطبی در ، اموات را در خواب میتاکنون، احیا

پس با این بیان معلـوم  ٤اند.ذکر کرده شرح الصدورو سیوطی در  در بسیاری از تألیفاتش

در خواب باشد) قطع نشـده  ینکهالو ها (وزندهاط با اموات و ارتباط اموات با که ارتب شد

  علمای وهابیت و سلفیه به این ارتباط اذعان دارند. کهچنان

ها اعمـال زنـده ۀاز عالم دنیا و زائران قبورشان و عرضـ اطالع ارواح و پیامبر
  به آنها

، بـازبن همچـون، هـایوهاباز  ییکی از مسائلی که درخصوص حیـات برزخـی بعضـ

اطالع ارواح از عالم دنیا و  با دیگر مذاهب اختالف دارند، البانی، صالح فوزان و دیگران

  .باشدیمخودشان  به اموات و شناختن زائرین هازندهاعمال  ۀعرض

  اقوال مخالفین

خصـوص انی و صـالح فـوزان معتقدنـد میـت درباز، البـبن ،برخی از وهابیت همچون

نیسـت و امـوات شـناختی بـا  هاوزندهعلمی ندارد و ارتباطی بین اموات  بستگانش هیچ

دادن موقع سـالم« :گویندوسی و البانی مینعمان بن محمود آل ٥زائرین خودشان ندارند.
                                              

  .٣٤، صالروح فی الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الکتاب والسنة ،هجوزی ،قیم. ابن١

  .١٥٤، ص١٤، جفتاوی نور علی الدربباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .٢

  .١٥٥، ص٨و ج ٤٥٠، ص٧، جروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانیآلوسی، محمود بن عبدالله،  .٣

  .٦٣٢، ص٢، جالفتح الربانی من فتاوی اإلمام الشوکانیوکانی، محمد بن علی، . ش٤

موسـوعة العالمـة ناصـرالدین،  ،؛ البـانی، محمـد١٤٩، ص١٤، جفتاوی نور علی الـدربباز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن٥

لی فیصل مراد علی رضا فیمـا الرد ع؛ فوزان، صالح بن فوزان، ٧٨٩، ص٣، جاإلمام مجدد العصر محمد ناصرالدین األلبانی

 .٨ -١١، صکتبه عن شأن األموات و أحوالهم



 

 

رس
بر

 ی
و پ

ح 
روا

ع ا
طال

ا
ی

مرب
ا

 
دن

 
عا

ز 
ا

...و ای  

١١  

گیـرد و ایـن گیـرد و سـماعی بـرای میـت صـورت نمیبه میت، میت مخاطب قرار نمی

 ۀعلم میت به زائـرش از ادلـ« :گویدباز هم میبن ١»دعا در حق میت است. ،دادنسالم

ولـی سـنت بـر ایـن  ؛ثابت نیست و اخبار صحیحی وارد نشده که میت علم دارد ۀشرعی

  ٢».است که بر میت سالم بدهند

  اقوال موافقین

لمـای اهـل سـنت قائـل هسـتند: میـت همچـون (شـوکانی) و ع ،برخی از غیر مقلدین

 ،و امـوات شـودیمامـوات عرضـه  بـه هازنـدهخصوص بستگانش علم دارد و اعمال در

کـه  شـودیم. بعضی از اقـوال علمـا از بـاب نمونـه ذکـر شناسندیمزائرین خودشان را 

  از: اندعبارت

اعمـال احیـا بـر امـوات  ،شـده اسـتاری ثابت در احادیث بسی« :گویدشوکانی می

جـای شـوکانی در  ٣»اش این است که اموات ادراک داشته باشند.الزمه و شودعرضه می

شـنقیطی  ٤.: مطلق ادراک مثل علم و سماع برای تمام مردگان ثابت استگویدیمدیگر 

 ؛علیین اسـتدر اعلـی روح پیـامبر ینکهابا « گوید:میقیم کالم ابن ا استشهاد بهب

و جـواب  خوانـدیمو در قبـرش نمـاز  شـودیمولی اشراف بر بدن دارد و متصل به بدن 

  ٥».بدن و جسم است یر شأنغ ،ارواح شأنو  دهدیمسالم را 

بـه امـوات  هازنـدهعبدالحق اشبیلی و قرطبی و سیوطی هم قائل هستند کـه اعمـال 

علم میـت بـه زائـرش  ۀحتی سیوطی دربار ٦.و استدالل به روایاتی کردند شودیمعرضه 

َیاَرة اْلُقُبور َوعلم اْلَمْوَتی بزوارهم ورؤیتهم َلُهـمبابی دارد به نام ( دکتـر وهبـه زحیلـی  ٧.)َباب ِز
                                              

آلوسـی، (؛ »فتبین لك من کالم الفقهاء المشهورین أن المیت ال ینوي بالسالم وال یخاطب وأن القصد بسـالمه الـدعاء. «١

 ،لبـانی، محمـد؛ ا٩١، صاآلیـات البینـات فـی عـدم سـماع األمـوات علـی مـذهب الحنفیـة السـاداتنعمان بن محمود، 

  ).٩٧ص ٩، جموسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصرالدین األلبانیناصرالدین، 

 .١٥٢-١٥٣، ص١٤ج فتاوی نور علی الدرب،باز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن٢

  .٦٢٣، ص٢ج الفتح الربانی من فتاوی اإلمام الشوکانی،. شوکانی، محمد بن علی، ٣

  .٢٩٥، ص٣، جنیل األوطار، ی، محمد بن علیشوکان .٤

 .٤٢٦، ص٢، ججهود الشیخ محمد األمین الشنقیطي في تقریر عقیدة السلف: طویان، عبدالعزیز ین صالح، نک .٥

التـذکرة حمـد، امحمد بـن  ،الدینقرطبی، شمس ؛٢١١ -٢٢٠، صالعاقبة في ذکر الموتاشبیلی، عبدالحق بن الخراط،  .٦

، شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبوربکر، یبابن  ،، عبدالرحمنیسیوط ؛٢٢٩ -٢٣٣، صبأحوال الموتی وأمور اآلخرة

  .٢٠١ - ٢٠٢ص

  .٢٠١، صشرح الصدور بشرح حال الموتی والقبوربکر، یبا، عبدالرحمن بن یسیوط .٧
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شناخت میت به احـوال اهـل و  بارۀزیادی در : آثارکندیمعقیده اهل سنت را چنین نقل 

و در آثار آمده است  شودیماصحابش در دنیا رسیده است و احوال زندگان بر آنها عرضه 

 ،پس به هر آنچه نیک اسـت ؛خبر استبا ،دهدبیند و به آنچه نزدش رخ میکه میت می

رجب قیم و ابنابن ١.شودشود و به هر آنچه بد است ناراحت میخوشحال میخرسند و 

بـه  داند و اعمـال احیـاان خودش را میاعمال نزدیکان و برادر ،میت« :گویندحنبلی می

حدیث عبداللـه  کنند، مثِل آنها به احادیث بسیاری استدالل می »شود.اموات عرضه می

ید: ایوب که میبن مبارک از ابی ْوا حسـنا فرحـوا «گو
َ
ْحیاء علی اْلَمْوَتی َفِإذا َرأ

َ ْ
عمال األ

َ
تعرض أ

ُهمَّ َراجع ِبِه  ْوا سوءا َقاُلوا اللَّ
َ
حجر هیتمی و محمود خطـاب سـبکی ابن ٢».َواْسَتْبَشُروا َو ِإن َرأ

و بـه احـادیثی در ایـن بـاب اسـتدالل  شـودیمعمل زنده بر مرده عرضـه «: نویسندیم

یـدیمخطاب سبکی در ادامه و محمود  ٣کنندیم ایـن احادیـث همـدیگر را تقویـت  گو

  ٤»کند.یم

شـناخت میـت بـه اهـل و احـوال اهـل و  بـارۀ: آثـاری زیـادی درگویدیمتیمیه ابن

گـردد و در آثـار آمـده اصحابش در دنیا رسیده است و همانا این احوال بر او عرضـه می

پـس بـه هـر  ؛خبر اسـتبـادهد بیند و به آنچه نزدش رخ میاست که همچنین میت می

 ،شـود و بـه هـر آنچـه بـد اسـتپـذیرد خرسـند میآنچه نیک است و کنارش انجام می

پس از باال به پایین نزول ارواح صورت  ؛شوندشود و ارواح مردگان جمع میناراحت می

های بعضی از : انسان در قبرش، با صحبتآوردیمدر جای دیگر  ٥.پذیرد نه بالعکسمی

و بـرای  کشـدن و با شنیدن کالمشان درد میکشد و با دیدن بعضی از آناذاب میمردم ع

معاصی انجـام شـود پـس  ،همین قاضی ابو یعلی فتوا داده به اینکه: اگر در کنار مردگان

در جای دیگر  ٦.آمده است کشند چنانکه آثاری در این بارهدرد و ألم می به خاطرشآنان 

                                              
ُتهُ زحیلی، َوْهَبة بن مصطفی،  .١

َّ
ُه اإلسالميُّ وأدل

ْ
ریعة، الِفق

َّ
ة الش یَّ

ّ
  .١٥٦٨، ص٢، جکل

رجـب، ؛ ابن٧، صالـروح فـی الکـالم علـی أرواح األمـوات واألحیـاء بالـدالئل مـن الکتـاب والسـنة ،هجوزیـ ،قیم. ابن٢

  .٩٠، صأهوال القبور و أحوال أهلها إلی النشور حمد،اعبدالرحمن بن 

الـدین خطـاب سـبکی، محمـود محمـد،  ؛٢٩، ص٢، جالفتـاوی الفقهیـة الکبـریحمد بن محمـد، احجر هیتمی، ابن .٣

  .٢٣١، ص٧، جالص أو إرشاد الخلق إلی دین الحقالخ

  .٢٣١، ص٧، جالدین الخالص أو إرشاد الخلق إلی دین الحقخطاب سبکی، محمود محمد،  .٤

  .٣٦٢، ص٥، جالفتاوی الکبریتیمیه، احمد، ابن .٥

  .٣٧٤، ص٢٤، جمجموع الفتاوی همان، .٦
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از اصحاب احمد و غیر اصـحاب احمـد) از احمـد نقـل  گروهی از علما (اعم آوردیم

مورد اذیـت و  شود،یمسبب گناهی که کنار قبرش و آثاری را ذکر کردند که میت به هکرد

  ١گردد.یمن کنار قبر متنعم آو از شنیدن ذکر و قر گیردیمدرد قرار 

  :گویدقیم میابن
آثـار بـه تـواتر  دهـد وسلف اجماع دارند که مرده جواب سالم زائرش را می

 کــهچنان ؛دهــدشناسـد و بــه او بشــارت میرسـیده کــه میــت زائــرش را می

برای امت خودش تشریع کـرد کـه وقتـی بـر اهـل قبـور سـالم  پیامبر

ـَالم َعَلـیکم َدار قـوم «صـورت مخاطـب باشـد: دهید سـالم شـما بهمی السَّ
 کند؛ و شنود و تعقل میو این خطاب به کسی است که می» ُمـؤمنین

ّ
 اگر اال

خطـاب معـدوم و جمـاد اسـت و لغـو الزم  ۀمنزلمیت نشنود این خطاب به

  ٢آید.می

کند. میت جواب سالم زائـرش استدالل می الروحقیم به احادیث متعددی در کتاب ابن 

 عبـدالبر از پیـامبرابن کـهچنان ؛شـودبا او مأنوس می شناسد ودهد و او را میرا می

ْنیا َفیسلم َعَلیِه ِإالَّ رد اللـه َعَلیـِه َما من ُم «: کندنقل می ِخیه کاَن یعرفُه ِفی الدُّ
َ
سلم یمر علی قبر أ

َالم ی یرد َعَلیِه السَّ َمـا «فرمودند:  گوید پیامبر؛ و از عایشه نقل است که می»روحه َحتَّ

ی یقوم ِخیه َو یْجلس ِعْنده ِإالَّ استأنس ِبِه ورد َعَلیِه َحتَّ
َ
  ٣».من رجل یزور قبر أ

  :گویدقیم میابن
 زائر را زمانی زائر می

ً
گویند که مـزور زائـرش را بشناسـد و بدانـد چـه اصال

کسی به زیارت او آمده است و معقول از جمیع امت، زیارتی مـدنظر اسـت 

  که مزور زائرش را بشناسد
ّ

 اگر مزور زائرش را نشناسد زیارتی بـین ایـن و اال

بـر کسـی کـه شـعور نـدارد و  دو صورت نگرفتـه اسـت. همچنـین، سـالم

پس سالم و خطاب و نـدا بـرای کسـی اسـت کـه  ؛معقول نیست ،داندنمی

  ٤کند.شود و تعقل میشنود و مخاطب میمی

کنند کنند و خیال میقیم، روح بر قبر اشراف دارد و بسیاری از مردم اشتباه میبه نظر ابن 

ممکـن  ،را اشـغال کنـد جنس روح از جنس اجسام معهوده است و زمـانی کـه مکـانی

                                              
  .٢٦٣ص ،٢ج، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، همان .١

 .٥، صالروح فی الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الکتاب والسنة، هجوزی ،قیم. ابن٢

  همان.. ٣

  .٨، صهمان. ٤
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و این تصور از روح اشتباه محض است و شأن روح غیر از  نیست در مکان دیگری باشد

قبر  یسوبهعلیین است و موقع سالم در اعلی اللهبلکه روح رسول ؛شأن بدن است

آورد کـه در ادامه مـی ١شنود.دهد و کالمش را میگردد و جواب سالم زائرش را میبرمی

بـر یـا اینکـه روح بـه ق گیـردهم زدن، خیلی سریع صـورت می مثل چشم به ،لاین انتقا

ولـی خـود  ؛چنانچه شعاع خورشید بـر زمـین اسـت ؛متصل است و بر قبر اشراف دارد

دلیل سرعت انتقال ارواح از گوید مالک و دیگر ائمه بهین، میخورشید در آسمان. همچن

  ٢.روندمیعرش به زمین معتقدند ارواح هر جایی بخواهند 

  برخی از وهابیت ۀادل
همچون شوکانی قائل به سماع موتی و در مقابل بعضی  ین،مقلد یرغبرخی از وهابیت و 

(عـدم علـم میـت بـه  مسئلهآنها در این  ۀلذا عمده ادل ؛دیگر، منکر سماع موتی هستند

وط به وهابیت که مرب ۀاما برخی از ادل ؛عدم سماع موتی است ۀها) همان ادلزندهاحوال 

  از: اندعبارتکه  شودیماین بحث است ذکر 

  بودن سالمدلیل اول: تعبدی

) و روح المعانیصاحب  ،فرزند محمود آلوسی ،اآلیات البینات(صاحب  ،نعمان آلوسی

یعنی خداونـد چنـین  ؛تعبدی است ،دادن به میتآورند که این سالمالبانی استدالل می

و دعا برای میت است و  رحمت ،و این سالم شودیملذا به آن عمل  ؛دستوری داده است

  ٣.دهیم و چنین کاری در لغت عربی شایع استمخاطب قرار می ۀمنزلبه ما میت را

  جواب دلیل اول

 
ً
حکیم است و به امور لغو  ،چون شارع مقدس ؛دلیل اول (تعبدی) مردود است :اوال

این است که بر جمادات  ثلشنود و مسالم را نمی ،کند. فرض این است که میتامر نمی

 بر شارع جایز نیستپس چن ؛سالم دهیم
ً
در این خصـوص قـول  کهچنان ؛ین کاری عقال

                                              
 .١٠١ -١٠٢. همان، ص١

 همان. .٢

لوسـی، آ(؛ »فتبین لك من کالم الفقهاء المشهورین أن المیت ال ینوي بالسالم وال یخاطب وأن القصد بسـالمه الـدعاء« .٣

 ،؛ البـانی، محمـد٩١، صاآلیـات البینـات فـی عـدم سـماع األمـوات علـی مـذهب الحنفیـة السـاداتنعمان بن محمود، 

 ).٩٧ص ٩، جموسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصرالدین األلبانیناصرالدین، 
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 ذکر شده است.ابن
ً
  قیم قبال

 ثان
ً
مخاطـب اسـت و در زبـان عربـی معهـود  ۀمنزلـبهدر جواب دلیل دوم (میت  :یا

حق مخاطب دادن حتی بر مخاطب زنده هم رحمت و دعا در گوییم بله سالماست) می

رحمت و دعا در حق آنها باشـد. همچنـین، از ظـاهر  ،است نه اینکه سالم فقط بر میت

َالم َعَلیکم َدار قوم ُمؤمنین«این جمله  خود مخاطـب قـرار  ،شود که میتاستفاده می» السَّ

مخاطب باشد و این تأویل نیاز به دلیـل دارد. چـون اصـل ایـن  ۀمنزلبهگیرد نه اینکه می

معهود در لغت عربی این است که کسـی  کهم بر ظاهرش حمل شود. چناناست که کال

  گیرد دارای تعقل و درک است.که مخاطب سالم قرار می

  دلیل دوم: نبودن خبر صحیح

ثابـت نیسـت و اخبـار صـحیحی وارد  ۀعیشر ۀگوید علم میت به زائرش از ادلمیباز بن

  ١.میت سالم بدهند ولی سنت بر این است که بر ؛نشده که میت علم دارد

  جواب دلیل دوم: وجود روایات در اثبات علم میت

میت نسبت به زائـرش علـم دارد و اعمـال امـت بـر  ینکهاروایات زیادی داللت دارد بر 

  :شودیماز این روایت اشاره  به چند نمونه. شودیمو اموات عرضه  پیامبر

َحـٍد َمـرَّ «کرده است: نقل  عباس روایتی از پیامبرابن عبدالبر از ابن یک:
َ
َما ِمْن أ

ـَالَم  َم َعَلْیِه ِإالَّ َعَرَفُه َوَردَّ َعَلْیِه السَّ ْنَیا َفَسلَّ ِخیِه اْلُمْؤِمِن َکاَن َیْعِرُفُه ِفي الدُّ
َ
هـیچ مسـلمانی  ٢؛ِبَقْبِر أ

اخته، عبور کنـد و بـر او سـالم شننیست که از کنار قبر برادر مؤمنش که در دنیا او را می

پـس ایـن روایـت و  »دهد.شناسد و جواب سالمش را میمگر اینکه مرده او را می ؛کند

  .شناسدیممرده زائرش را  کندیمروایات دیگر تصریح 

و قرطبـی  ٣األحکام الشرعیة الصغریالحق اشبیلی در عبد ،بسیاری از علما همچون

 ٥سفار في األسفارالمغني عن حمل األدر  عراقی الدینینز و ٤التذکرة بأحوال الموتیدر 

                                              
 .١٥٢ -١٥٣، ص١٤ج فتاوی نور علی الدرب،باز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن١

 .١٨٥، ص ١، ج االستذکارعبدالبر، یوسف،  ابن .٢

 .٣٤٥، ص١، ج»الصحیحة«األحکام الشرعیة الصغری اشبیلی، عبدالحق بن الخراط،  .٣

  .٤١٠، صالتذکرة بأحوال الموتی وأمور اآلخرةحمد، االدین محمد بن قرطبی، شمس .٤

  .١٨٧٤، صألسفارالمغني عن حمل األسفار في االدین عراقی، عبدالرحیم بن الحسین، زین .٥
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و  ٣کثیـر در تفسـیرشو ابن ٢الروح قیم درو ابن ١اقتضاء الصراط المستقیمتیمیه در و ابن

وفـاء و سـمهودی در  ٥شـرح الصـدورو سیوطی در  ٤الصارم المنکيدر  یابن عبدالهاد

مرقـاة و مـال علـی قـاری  ٨فـیض القـدیرو مناوی در  ٧التنویرو امیر صنعانی در  ٦الوفاء

حاشـیة و طحطـاوی در  ١٠شرح الزرقاني علی المواهـب اللدنیـة و زرقانی در ٩تیحالمفا

قاسـمی در  ینالـدجمالو  ١٢نیل األوطـارو شوکانی در  ١١الطحطاوي علی مراقي الفالح

 ١٥أضـواء البیـانو شنقیطی در  ١٤فیض الباریو انور شاه کشمیری در  ١٣ویلأمحاسن الت

آنهـا قـرار گرفتـه  یرشموردپذلحق اشبیلی این روایت را صحیح دانستند یا تصحیح عبدا

 یدابوسـعاست که از ابوهریره و عایشه و  ١٧و شواهد ١٦است. این حدیث دارای متابعات

  ١٨.خدری و ابو درداء هم نقل شده است

ُعِرَضـْت َعَلـيَّ «روایت کردند:  روایتی را که مسلم و احمد از ابوذر از پیامبر دو:

ِتي َحَسُنَها َو  مَّ
ُ
ْعَماُل أ

َ
یـِق، َوَوَجـْدُت ِفـي أ ِر َذی ُیَماُط َعِن الطَّ

َ ْ
ْعَماِلَها األ

َ
ُئَها، َفَوَجْدُت ِفي َمَحاِسِن أ َسیِّ

                                              
 .١٧٨، ص٢، جاقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیمحمد، اتیمیه، ابن .١

 .٥، صالروح في الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الکتاب والسنة، هجوزی ،قّیمابن .٢

 .٣٢٥، ص٦، جتفسیر القرآن العظیم، اسماعیل، یکثیر دمشقابن .٣

 .٢٢٤، صالصارم المنکي في الرد علی السبکي، محمد، یادابن عبداله .٤

 .٢٠٢، صشرح الصدور بشرح حال الموتی والقبوربکر، یبا، عبدالرحمن بن یسیوط .٥

  .١٧٨، ص٤، جوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیبن عبدالله،  ی، علیسمهود .٦

ْرُح الَجاِمع السماعیل، اامیر صنعانی، محمد بن  .٧
َ

نویُر ش ِغیِر التَّ  .٤٨٤، ص٩، جصَّ

  .٤٨٧، ص٥، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیرالدین محمد، مناوی، زین .٨

 .١٢٥٩، ص٤، جمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیحبن محمد،  ی، علیقار .٩

 .٢٠٣، ص١٢، جشرح الزرقاني علی المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، یزرقانی مالکی، محمد بن عبدالباق .١٠

 .٦٢١، صحاشیة الطحطاوي علی مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح، احمد بن محمد، یطاوطح .١١

  .٢٩٥، ص٣، جنیل األوطار، ی، محمد بن علیشوکان .١٢

 .٢١، ص٨، جمحاسن التأویلالدین، قاسمی، محمد جمال .١٣

 .٤٢، ص٣، جفیض الباري علی صحیح البخاريکشمیری، محمد انور شاه،  .١٤

  .١٤١، ص٦، جأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، میناشنقیطی، محمد .١٥

 ،حـدیث متـابع. ٧٥ص ،نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل األثـرحجر عسقالنی، احمد بن علی، ابن .١٦

  حدیثی است که عین الفاظ حدیث دیگر نقل شده باشد ولو اینکه صحابی ناقل آن فرق کرده باشد.

ابی ناقـل ایـن حـدیث دوم ححدیثی است که معنای حدیث دیگر را نقل کرده باشد و لو اینکه ص ،حدیث شاهد .همان .١٧

 همان صحابی ناقل حدیث اول باشد.

  .٤٢، صایصال ثواب به ارواح امواتنعمانی، محمد ظهیرالدین،  .١٨



 

 

رس
بر

 ی
و پ

ح 
روا

ع ا
طال

ا
ی

مرب
ا

 
دن

 
عا

ز 
ا

...و ای  

١٧  

َخاَعَة َتُکوُن ِفي اْلَمْسِجِد، َال ُتـْدَفُن  ْعَماِلَها النُّ
َ
و بد امتم به مـن عرضـه  کاعمال نی ١».َمَساِوي أ

ی از سر راه که موجب آزار مردم یافتم و دیدم برداشتن چیز ،و در کارهای نیک امت شده

و از اعمال بد امت، انداختن خلط سینه در مسجد و نپوشاندن آن یافتم و دیـدم.  شودیم

این روایت نه مشکل داللی و نه مشکل سندی ندارد چون در صحیح مسلم آمده اسـت. 

اعـم از  شـودیمتصریح دارد که اعمال امت بر او عرضـه  همچنین در اینجا پیامبر

اعمال امت خودش (مثل  ینترکوچکدر دنیا باشد یا نباشد و حتی از  پیامبر نکهیا

اعمـال را خبـر دارد  ینترکوچـک انداختن در مسجد) خبر دارد. وقتی پیامبرخلط

شیبانی و محمد قاسم بـه ایـن  ،ذهلی کهچنان ؛را به طریق اولی خبر دارد تربزرگاعمال 

  ٢.نکته اشاره کردند

َحَیاِتي َخْیـٌر «نقل کرده است:  پیامبرالله بن مسعود از از عبد اربّز  که یروایت سه:

ْیُت ِمَن َخْیـٍر َح 
َ
ْعَماُلُکْم، َفَما َرأ

َ
ُث َلُکْم، َوَوَفاِتي َخْیٌر َلُکْم ُتْعَرُض َعَليَّ أ ُثوَن َوُنَحدِّ ـَه َلُکْم ُتَحدِّ ِمـْدُت اللَّ

ْیُت ِمَن َشرٍّ اْسَتْغَفْر 
َ
َه َلُکْم َعَلْیِه، َوَما َرأ حیات من برای شما خیر است؛ با من صـحبت  ٣؛ُت اللَّ

و وفات من نیز برای شـما خیـر اسـت؛ اعمـال  کنمیمو من نیز با شما صحبت  کنیدیم

و در قبـال  کنمیمـ، در قبال اعمال خوب شما، خـدا را شـکر شودیمشما بر من عرضه 

ر این روایت تصریح شـده کـه پس د ».کنمیماعمال بدتان از خدا برایتان طلب آمرزش 

  .شودیمعرضه  بر پیامبر هازندهاعمال 

طـرح عراقـی در  الـدینینزو  ٤مجمـع الزوائـدبسیاری از علما همچون هیثمـی در 

 و ١خصــائص کبــریطی در و ســیو ٦فــتح البــاري در یحجــر عســقالنو ابن ٥التثریــب

                                              
  .٤٤٧، ص٣٥، جحمد بن حنبلامسند حمد، ا، یحنبل شیبانابن ؛٣٩٠، ص١، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .١

وإذا کتـب هـذا القلیـل وُعـِرض، فإنـه « ؛١٨١، ص٢، جاإلفصاح عن معـاني الصـحاحذهلی شیبانی، یحیی بن محمد،  .٢

منـار القـاري شـرح مختصـر صـحیح حمزة محمد قاسم، (؛ »یکتب الکبیر ویعرض باألولی، ففیه تنبیه باألدنی علی األعلی

  ).٣٣، ص٢، جالبخاري

  .٣٠٨، ص٥، جرمسند البّزابّزار، احمد،  .٣

). .٢٤، ص٩، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدبکر، یبن اب ی، علیهیثم .٤
ِ

ِحیح  الصَّ
ُ

ُه ِرَجال
ُ
اُر، َوِرَجال َبزَّ

ْ
  (َرَواُه ال

(المقصـود بالتقریـب:  طرح التثریب فـي شـرح التقریـب ،الدین عراقی، عبدالرحیم بن الحسین و ابن عراقی، احمدزین .٥

  .٢٩٧ص ،٣ب المسانید)، جتقریب األسانید وترتی

حجـر تصـریح بـه صـحت البتـه ابن .٣٨٥، ص١١، جفتح البـاری شـرح صـحیح البخـاریحجر عسقالنی، احمد، ابن .٦

ْعَمـاِلِهْم «بلکه مضمون کالم او دال بر عقیده به صحت روایت است:  ؛کندنمی
َ
ُهْم ِبکْوِن أ

َ
 َحال

َ
َعَرف

َ
َجاَبِة ل ِ

ْ
ِة اإل مَّ

ُ
ْو کاُنوا ِمْن أ

َ
 َول

یهِ 
َ
 َعل

ُ
ْعَرض

ُ
 ».ت
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 ٤شرح الشفادر  یقار یلو مال ع ٣إرشاد الساريقسطالنی در و  ٢وفاء الوفاءدر  یسمهود

شـرح و زرقـانی در  ٦کوثر المعانیو محمد خضر شنقیطی در  ٥فیض القدیرمناوی در و 

نهایة االمال فی صحة و و عبدالله بن صدیق غماری در  ٧الزرقاني علی موطأ اإلمام مالك

ایـن  ٩اإلغاثـة بأدلـة االسـتغاثةو حسن سقاف شـافعی در  ٨شرح حدیث عرض االعمال

ما حکم به هـؤال صـحیح ال غبـار «: آوردیمتصحیح کردند. غماری در ادامه روایت را 

ها بر این حـدیث قات علی شرط الصحیح؛ حکمی که اینعلیه، الن رجال السند کلهم ث

برای اینکه همۀ رجال سند، ثقه و بر  .کالی در آن وجود نداردصحیح است و اش اندکرده

ایـن روایـت را  ،: اهـل حـدیثیـدگویمهمچنین حسن سقاف  ».شرط صحیح هستند

را نام مـی بـرد کـه ایـن حـدیث را تصـحیح کردنـد و  ١٠تصحیح کردند و علمای زیادی

نقاد و تصـحیح آنهـا نـزد هـر عـاقلی مقـدم  ۀ: بدون شک این محدثین از ائمنویسدیم

در ادامه حسن سقاف مدعی است دلیل البانی بر تضعیف حدیث، نـه ضـعف  ١١.است

یث با مشرب او است و هر کسی را کـه مسـلط بـر علـم رجـال سند، بلکه مخالفت حد

  ١٢.باشد و به سند حدیث اعتراضی داشته باشد به مناظره و مباحثه طلبیده است

                                                                                                       
 .٤٩١، ص٢، جالخصائص الکبری ،، عبدالرحمنیسیوط .١

  .١٨٠ص ،٤، جوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیبن عبدالله،  ی، علیسمهود .٢

  .٤٤٠ص ،٢، جإرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، احمد بن محمد، یقسطالن .٣

  .٤٥، ص١، جشرح الشفا، بن محمد یعلقاری،  .٤

  .٤٠١، ص٣، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیرالدین محمد، زینمناوی،  .٥

ِضر،  .٦
َ

د الخ اريشنقیطی، محمَّ
َ

َبایا َصِحیْح الُبخ
َ

ِف خ
ْ

َراِري في َکش ر الَمَعاني الدَّ
َ
  .٦٦، ص١٢، جکوث

  .٥١، ص١، جشرح الزرقاني علی موطأ اإلمام مالك، یزرقانی مالکی، محمد بن عبدالباق .٧

  .٦، صنهایة االمال فی صحة و شرح حدیث عرض االعمالبن الصدیق، غماری، عبدالله  .٨

  .١٢، صاإلغاثة بأدلة االستغاثةسقاف، حسن بن علی،  .٩

. والحـافظ ٣. والحافظ ابن التین؛ ٢. الحافظ النووی؛ ١فمما قدمناه بان أن الذین صححوا الحدیث من أهل الحدیث: « .١٠

حجر العسقالنی کما نقل ذلک عمن تقدم ذکـرهم فـی الجمـع بینـه لحافظ ابن. وا٥. والحافظ القاضی عیاض؛ ٤القرطبی؛ 

الـدین . وولـده الحـافظ ولی٧الدین العراقی إمـام زمانـه؛ . والحافظ زین٦)؛ ٣٨٥ /١١وبین حدیث الشفاعة کما فی الفتح (

. وکـذا المحـدث المنـاوی ١٠د؛ . والحافظ الهیثمی کما فی مجمع الزوائـ٩. واإلمام الحافظ السیوطی؛ ٨العراقی أبو زرعة؛ 

. وکذا موالنا محدث العصر المحقق سیدی عبداللـه ١٢. وکذا الحافظ المحدث السید أحمد الغماری؛ ١١فی فیض القدیر؛ 

 ».بن الصدیق. وهؤالء األئمة النقاد بال شک وال ریب مقدم تصحیحهم عند کل عاقل

  .١٣، صاإلغاثة بأدلة االستغاثةسقاف، حسن بن علی،  .١١

  .١٣ -١٤، صهمان .١٢
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  اشکال البانی بر این حدیث
رواد  یبـابـن  یزبـن عبـدالعز یـدعبدالمج ،: یکـی از روات ایـن حـدیثنویسدیالبانی م

حبان و دیگـران جـرحش دارد یا نه و ابن که در حفظش بحث است که سوء حفظ باشدیم

عراقی در  الدینینکه ز آوردیهمچنین البانی در ادامه م ١.کردند. پس روایت ضعیف است

غزالی ایـن راوی را تضـعیف کـرده اسـت و کـالم پسـرش  الدینتخریج إحیاء علومکتاب 

  ناده جید.صحیح نیست که گفته است: إس ،طرح التثریب في شرح التقریب(ابوزرعه) در 

  جواب اشکال

 
ً
 ،داودابـی ،معـینابن ،احمـد یلۀوسـبه) یزعبـدالعزبـن  یدعبدالمجاین راوی ( :اوال

 ،و سـنن اربعـه اسـت و احمـد صـحیح مسـلمنسائی و دیگران توثیق شـده و از رجـال 

ذکر ذهبی هم در کتاب  ٢.حمیدی و دیگران بدون واسطه از او روایت نقل کردند ،شافعی

  ٤داند.یمحجر هم او را ثقه ابن ٣.او را توثیق کرده استفیه وهو موثق  أسماء من تکلم

بخـاری از قواعد جرح و تعدیل راویان حدیث، این است که راویان صحیحین ( ییک

) ثقه هستند و نیاز به بررسی ندارند. پس اگر در طریق روایتی قرار بگیرند ثقـه و و مسلم

مفضل دقیق العید از ابنعسقالنی از ابن حجرابن کهچنان ؛موجب صحت روایت هستند

جرح و تعدیل عبور کرده تخریج شده است از پل  ،کسی که در صحیحین«: کندیمنقل 

کسـی کـه شـیخین  ینکـهامفضل را تقریـر کـرده اسـت بـه دقیق این قول ابناست و ابن

علما  اتفاقبه(بخاری و مسلم) بر تخریجش اتفاق کردند عدالت آن راویان برای شیخین 

به طریق مالزمت ثابت است چون علما اتفاق دارند روایاتی که شیخین تخـریج کردنـد 

 ٥».اندشـدهاین است که راویان صحیحین هم عادل و توثیـق  اشالزمهصحیح هستند و 

: اتفـاق علمـا بـر تعـدیل راویـان صـحیحین از بـاب لـزوم و گویدیم نزههحجر در ابن

ایـن دو  ۀحدیث بـر تسـمی ۀ: جمهور ائمگویدیم فتح حجر درابن ٦.مالزمه، قائم است

                                              
 .٤٠٤، ص٢، جسلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمةناصرالدین،  ،، محمدیالبان .١

  .٢٧٢ -٢٧٤ -٢٧٦، ص١٨، جتهذیب الکمال في أسماء الرجال، یوسف بن عبدالرحمن، یمز .٢

  .١٢٤، صذکر أسماء من تکلم فیه وهو موثق، محمد بن احمد، یذهب .٣

  .٣٦١، ص٩، با تحقیق عبدالفتاح ابوغده، جلسان المیزانحجر عسقالنی، احمد، بنا .٤

  .٤٥٧، ص١٣، جفتح الباري شرح صحیح البخاري، همان .٥

  .٦٤، صنزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل األثر، همان .٦
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جمهور بر تعدیل راویان صـحیحین  اتفاق ۀمنزلبهکتاب به صحیحین، اتفاق دارند و این 

تیمیـه بـه ایـن قاعـده ابن کهچنان کند؛یمهمچنین احمد فقط از ثقه نقل روایت  ١است.

علماء الحدیث وهم نوعان منهم مـن  إنما العالمون بالجرح والتعدیل هم«: گویدیماذعان دارد و 

لم یرو إال عن ثقة عنده کمالك و شعبة و یحیی ین سعید و عبدالرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل و 

  ٣.احمد هم بدون واسطه از او نقل روایت کرده است ٢».کذلك البخاري و أمثاله

 ثان
ً
 ؛اسـتحبان ذکـر شـده جـرح مجمـل دار قطنی و ابنحاتم و که از ابو یجرح :یا

جرح، باید جرح مفسر باشد تا مقدم بر تعدیل باشد و در اینجا جرح مـبهم و  کهیدرحال

حدیث زمـانی کـه مجمـل باشـد  ۀطعن از ائم گوید:یمی دبزدو کهچنان ؛مجمل است

 گفته شود:  ؛نیست موردقبول
ً
ْو ُفَالٌن َمْتـُروُك اْلَحـ«مثال

َ
ْو ُمْنَکٌر أ

َ
ْو هَذا اْلَحِدیُث َغْیُر َثاِبٍت أ

َ
ِدیِث أ

ْو َلـْیَس ِبَعـْدٍل 
َ
ْو َمْجـُروٌح أ

َ
یـدیمبعـد در ادامـه  ٤».َذاِهُب اْلَحِدیِث أ فقهـا و  ۀمـذهب همـ گو

ح ابن حبان استناد کـرده در پاسـخ گفتـه البانی به ج ینکهااما  ؛محدثین همین قول است

ی ذهبـ کـهچنان کنـدیمسختگیر و متشدد اسـت و مبالغـه  ،حبان در جرح: ابنشودیم

حبـان راوی نبا ٥؛حبان ربما قصب الثقة حتی کأنه ال یدري ما یخرج مـن رأسـهابن«: گویدیم

. در شـودیماز سرش چه چیزی خـارج  داندینمکه جایی(بریدن) تا کندیمثقه را قطعه 

  ٦».فإن ابن حبان صاحب تشنیع وشغب: آوردیمجای دیگر 

 
ً
لـذا  ٧؛حفظش متکلم فیه اسـت سبببهکه این راوی اعتراف کرده  یخود البان :ثالثا

و با شواهد و متابعـات  شودیمحفظش مشکل داشته باشد روایتش حسن لذاته که  یراو

همـین  سـبببهنه اینکـه روایـت آن راوی ضـعیف باشـد. شـاید  گرددیمصحیح لغیره 

 ٨دانـد.یمقـرار گرفتـه را حسـن  یـدعبدالمجدر ذیل روایتی را کـه  یحمدفؤاد عبدالباقم

                                              
 .٣٨٤، ص١، جفتح الباري شرح صحیح البخاري همان، .١

  .٧٧، ص١، جلخیص کتاب االستغاثةت ،حمداتیمیه، ابن .٢

 .٣٨١ص ،٦، جتهذیب التهذیبحجر عسقالنی، احمد، ابن .٣

  .٦٨، ص٣، جکشف األسرار شرح أصول البزدويحمد، ا، عبدالعزیز بن یالدین البخارعالء .٤

  .٢٧٤ص ،١، جمیزان االعتدال فی نقد الرجالذهبی، محمد،  .٥

  .٢٩٠، ص١، جهمان .٦

(لتفـرد  .٤٠٤، ص٢، جسلسـلة األحادیـث الضـعیفة والموضـوعة وأثرهـا السـیئ فـي األمـةرالدین، ناص ،، محمدیالبان .٧

 ).عبدالمجید بن عبدالعزیز بها، السیما وهو متکلم فیه من قبل حفظه

 .٣٤٨، ص١، جماجهسنن ابنماجه قزوینی، محمد، ابن. ٨
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عبدالمجیـد ضـعیف  سبببهنین از تناقضات البانی این است این روایت مذکور را همچ

در جای دیگر حدیثی را که همین راوی (عبدالمجید) قـرار گرفتـه را  کهیدرحال داند؛یم

شاید کسی بگوید این روایت ترمذی نزد البانی صحیح است چون در  ١داند.یمصحیح 

: صحیح لغیره نـه گفتیمالبانی باید  شودیمته آمده است. در پاسخ گف مسلمو  بخاری

مطلق بگوید: صحیح چون سند نزد البانی ضعیف است و حدیث، صحیح  طوربهاینکه 

که گفت: دلیـل البـانی بـر  باشدیملذاته نیست. پس کالم حسن سقاف شافعی صحیح 

  کهچنان ؛تضعیف حدیث، نه ضعف سند، بلکه مخالفت حدیث با مشرب او است
ً
 قـبال

  بیان شده است.

 
ً
 الـدینتخریج إحیـاء علومعراقی در کتاب  الدینینز کندیماینکه البانی ادعا  :رابعا

این راوی را تضعیف کرده است و کالم پسرش صحیح نیست عبدالله بن صدیق غماری 

را در اوایل عمـرش  الدینتخریج إحیاء علومکتاب  ،عراقی الدینینز: گویدیمدر پاسخ 

 ؛علمـش (در حـدیث و قواعــد) وسـعت نداشـته اســت ۀنوشـته و دایــرسـالگی  ٢٠در 

 ؛) در اواخر عمرش نوشـته اسـتطرح التثریب في شرح التقریباین کتاب ( کهیدرحال

عراقـی  الدینینزلذا نقل قول  ؛که نتوانسته تمام کند و پسرش تکمیل کرده استتاجایی

 طرح التثریـبچون کتاب  ؛ستا الدینتخریج احیاء علوممقدم بر کتاب  ،در این کتاب

عراقـی در علـوم  الـدینینزبعد از آن کتاب و اواخر عمرش نوشته است و وسعت علـم 

با دیگـر  الدینتخریج إحیاء علومکردن کتاب با مقایسه کهچنان ؛حدیث بیشتر بوده است

  ٢شودد.یمکتبش این فرق مشخص 

رانی از ابو ایـوب انصـاری از داود از جابر و طبیکه احمد از انس و اب یروایت: چهار

ْهِل اآلِْخَرِة، َفِإْن َکاَن «کردند:  نقل پیامبر
َ
ِبُکْم، َوَعَشاِئِرُکْم ِمْن أ َقاِر

َ
ْعَماَلُکْم ُتْعَرُض َعَلی أ

َ
ِإنَّ أ

(طایفـه) شـما از اهـل  ۀانا اعمال شما بر نزدیکـان و قبیلـهم ٣؛َخْیًرا َفِرُحوا َواْسَتْبَشُروا ...

و احسـاس  شـوندیمخیـری باشـد خوشـحال  پـس اگـر کـار شـود؛یمآخرت، عرضه 

  ».کنندیمخوشحالی 
                                              

  .٣١٩، ص٤، جسنن الترمذي ،ترمذی، محمد بن عیسی. ١

 .٦، صنهایة االمال فی صحة و شرح حدیث عرض االعمالله بن الصدیق، غماری، عبدال .٢

، مسـند أبـي داود الطیالسـيطیالسی، سلیمان بن داود،  ؛١١٤، ص٢٠، جمسند أحمد بن حنبلحمد، ا، یحنبل شیبانابن .٣

 .٥٣، ص١، جالمعجم األوسططبرانی، سلیمان،  ؛٣٤٠، ص٣ج
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بـه امـوات عرضـه  هازنـدهکـه اعمـال  کننـدیمتصریح  پیامبر ،در این روایت

البانی این روایت را ابتدا  ،. امام وهابیوناستو سند این روایت صحیح یا حسن  شودیم

االحادیـث  ةسلسـلعـد در کتـاب ب و تضـعیف ة،االحادیـث الضـعیف ةسلسـلدر کتاب 

نوشـتند کـه ابتـدا  تراجعـات البـانی که در کتابچنان ١؛تصحیح کرده است ة،الصحیح

همچنـین عصـام موسـی  ٢.این روایت را ضعیف دانسته بعد تصحیح کرده است ،البانی

حسن شـمرده  ،ةالصحیح االحادیث ةسلسل: شیخ ما (البانی) این روایت را در گویدیم

صـحیح  ،لذا یـا ایـن روایـت ؛ایات دارای متابعات و شواهد زیادی استاین رو ٣.است

این روایت  ،الدین الخالصمحمود خطاب سبکی در  چنانکه ؛لغیره است یا حسن است

  ٤.را تصحیح کرده است

میـت نسـبت بـه زائـرش علـم و درک و  ینکهاکه داللت دارد بر  یاادلهیکی از  پنج:

قالت کنت أدخل بیتي الذي دفن «کند: مینقل  یشهعااز روایتی است که احمد  ،شعور دارد

الله صلی الله علیه وسلم، وأبي فأضع ثوبي، وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفـن عمـر فیه رسول

ام هر زمـانی کـه وارد خانـه ٥؛معهم فوالله ما دخلته إال وأنا مشدودة علي ثیابي، حیاء من عمر

کـه داشـتم؛ چرادفن بودنـد پوشـش از سـر بـر میو پدرم در آن  شدم که پیامبرمی

ولی زمانی که عمر در همین مکان دفن شد، بـه خـدا  ؛صاحبان قبر پدر و شوهرم بودند

سند ایـن  »پوشاندم.خود را کامل می ل حیامگر اینکه به دلی ؛شدمقسم داخل خانه نمی

  کهچنان ؛روایت هم صحیح است
ً
اسـت از نظـر بیان شده است. همین نشان از این  قبال

  د.درک و شعور دار آیند،یم) میت نسبت به زائرش و کسانی کنار قبرش یشهعا( ،سلف

  گیرینتیجه
اعمال بـه  ۀعرض از عالم دنیا و درمجموع مطالبی که در باب اطالع ارواح و پیامبر

مالقـات و  ،توان به این نتیجـه رسـید کـه ارواح امـواتآنها از نگاه وهابیت بیان شد می
                                              

 .٦٠٤، ص٦، جیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة األحادناصرالدین،  ،، محمدیالبان .١

  .٣(تراجع العالمة األلباني فیما نص علیه تصحیحا وتضعیفا) ص ،تراجعات األلبانيبوالحسن الشیخ، ا .٢

، ١، جالسـراج المنیـر فـي ترتیـب أحادیـث صـحیح الجـامع الصـغیرناصرالدین،  ،البانی، محمد ؛، عبدالرحمنیسیوط .٣

 .٣٠٠و  ٢٤ص

  .٢٨١، ص٧، جالدین الخالص أو إرشاد الخلق إلی دین الحقب سبکی، محمود، خطا .٤

 .٤٤١، ص٤٢، جمسند أحمد بن حنبلحمد، ا، یحنبل شیبانابن .٥
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 یاختالفـ ،مسـئلهاهل سنت در ایـن  یوهابیت با علماها دارند و اطی با ارواح زندهارتب

بـه  هازنـدهاعمـال طالع ندارنـد و اکثر وهابیت اعتقاد دارند ارواح از عالم دنیا اندارند. 

خودشـان  و مردگان شـناختی نسـبت بـه زائـرین شودینمعرضه  اموات و به پیامبر

ئـل هسـتند قا یشـوکانقـیم و تیمیـه و ابنابن یسنت و حتاهل  یدر مقابل علما ندارند.

دهـد و جواب سـالم زائـرش را می و پیامبر شودیمبه مردگان عرضه  هازندهاعمال 

ِإنَّ «اعمـال  ۀهمچـون روایـات عرضـ یبه روایاتاهل سنت  یعلماشنود. کالمش را می

ِبُکْم، َو  َقاِر
َ
ْعَماَلُکْم ُتْعَرُض َعَلی أ

َ
ْهِل اآلَعَشاِئِرُکْم أ

َ
در مقابل وهابیت  کنندیماستدالل » ِخَرةِ  ِمْن أ

ثابت نیست و اخبار صحیحی وارد نشده  ۀشرعی ۀعلم میت به زائرش از ادل کنندیمادعا 

روایات صحیحی در این باب وارد شده که میت نسبت به  کهیدرحال ؛که میت علم دارد

ی از این روایات را تصحیح کـرده حتی البانی برخ ،زائرش علم دارد و علمای اهل سنت

  است.
   



  

 

ی
صلنامه سلف

دوف
ی، سال 

پژوه
هفتم

ر 
، ش

ه 
١٤
، 

ستان 
پاییز و زم

١٤٠٠
  

٢٤ 

  منابع
یمآقر    .ن کر

تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علـي معـوض، بیـروت: دار  االستذکار،ابن عبدالبر، یوسف:  

  ق.١٤٢١الکتب العلمیة، چاپ اول، 

تحقیـق: عقیـل بـن محمـد الصارم المنکي في الـرد علـی السـبکي، ، محمد، یابن عبدالهاد 

  ق.١٤٢٤یروت: مؤسسة الریان، چاپ اول، المقطري الیماني، ب

: مدینـه تحقیق: محمد علي عجـال، تلخیص کتاب االستغاثة، ،حمد بن عبدالحلیماتیمیه، ابن 

  ق.١٤١٧مکتبة الغرباء األثریة، چاپ اول، 

 اقتضـاء الصـراط المسـتقیم لمخالفـة أصـحاب الجحـیم، بن عبدالحلیم، حمداتیمیه، ابن 

  ق.١٤١٩عقل، بیروت: دار عالم الکتب، چاپ هفتم، تحقیق: ناصر عبد الکریم ال

مصـطفی  ؛: محمـد عبـدالقادر عطـاتحقیـق الفتاوی الکبری، ،تیمیه، احمد بن عبـدالحلیمابن 

  ق.١٤٠٨دار الکتب العلمیة، چاپ اول،  جا:بی عبدالقادر عطا،

سـم، : عبدالرحمن بـن محمـد بـن قاتحقیق مجموع الفتاوی، ،تیمیه، احمد بن عبدالحلیمابن 

  ق.١٤١٦چا، مدینه: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، بی

: عبـدالرزاق تحقیـق زاد المسیر في علم التفسیر، ،الدین أبوالفرج عبدالرحمنجوزی، جمالابن 

  ق.١٤٢٢المهدي، بیروت: دار الکتاب العربي، چاپ اول، 

ر فـي مصـطلح أهـل نزهة النظر في توضیح نخبـة الفکـ ،حجر عسقالنی، احمد بن علیابن 

  ق.١٤٢١: نورالدین عتر، دمشق: مطبعة الصباح، چاپ سوم، تحقیق األثر،

مطبعـة دائـرة المعـارف النظامیـة،  هنـد: ،تهذیب التهذیب، بن علی حجر عسقالنی، احمدابن 

  ق.١٣٢٦چاپ اول، 

بیروت: دار المعرفـة،  فتح الباري شرح صحیح البخاري، بن علی، حجر عسقالنی، احمدابن 

  ق.١٣٧٩چا، بی

دار  جـا:بی : عبـدالفتاح أبـو غـدة،تحقیـق، لسـان المیـزان، بن علی حجر عسقالنی، احمدابن 

  م. ٢٠٠٢البشائر اإلسالمیة، چاپ اول، 

حجر الهیتمـي، : تلمیذ ابنتحقیق الفتاوی الفقهیة الکبری، ،حمد بن محمداحجر هیتمی، ابن 

  تا.المکتبة اإلسالمیة، بی جا:بی ،الشیخ عبدالقادر بن أحمد بن علي الفاکهي المکي

تحقیـق: شـعیب األرنـؤوط وعـادل مرشـد و  مسند أحمد بن حنبـل، ،حمدا، یحنبل شیبانابن 

  ق.١٤٢١دیگران، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 

تحقیـق: عـاطف  أهوال القبور وأحوال أهلها إلـی النشـور، ،حمدارجب، عبدالرحمن بن ابن 

  ق.١٤٢٦جدید، المنصورة، چاپ اول، صابر شاهین، مصر: دار الغد ال
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الروح في الکالم علی أرواح األموات واألحیـاء بالـدالئل  ،بکریبا، محمد بن هقیم جوزیابن 

  .تا، بیروت: دار الکتب العلمیة، بیمن الکتاب والسنة

دار  جـا:بی تحقیق: سامي بن محمد سـالمة، تفسیر القرآن العظیم، ،، اسماعیلیکثیر دمشقابن 

  ق.١٤٢٠للنشر والتوزیع، چاپ دوم، طیبة 

دار إحیـاء  جـا:بی تحقیـق: محمـدفؤاد عبـدالباقي، ماجـه،سـنن ابن ،ماجه قزوینی، محمدابن 

  تا.الکتب العربیة، بی

(تراجـع العالمـة األلبـاني فیمـا نـص علیـه تصـحیحا  تراجعـات األلبـاني ،بوالحسن الشـیخا 

  تا.ا، بیچوتضعیفا)، ریاض: طبع بعنایة دار المعارف، بی

: أم محمـد تحقیـق ،»الصـحیحة«األحکام الشرعیة الصـغری  ،اشبیلی، عبدالحق بن الخراط 

بنت أحمد الهلیس، أشرف علیه وراجعه وقدم له: خالد بن علي بن محمد العنبري، قاهره: مکتبة 

  ق.١٤١٣تیمیة، جده: مکتبة العلم، چاپ اول، ابن

: خضـر محمـد خضـر، کویـت: تحقیق ر الموت،العاقبة في ذک ،اشبیلی، عبدالحق بن الخراط 

  ق.١٤٠٦مکتبة دار األقصی، چاپ اول، 

ـِغیِر، ،سماعیلاامیر صنعانی، محمد بن   ـْرُح الَجـاِمع الصَّ
َ

نویُر ش ـد إسـحاق تحقیـق التَّ : محمَّ

د إبراهیم، ریاض: مکتبة دار السالم، چاپ اول،    ق.١٤٣٢محمَّ

: تحقیـق فسیر القرآن العظیم والسبع المثـاني،روح المعاني في ت ،، محمود بن عبداللهیآلوس 

  ق.١٤١٥علي عبد الباري عطیة، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 

اآلیات البینات فی عدم سماع األمـوات علـی مـذهب الحنفیـة آلوسی، نعمان بن محمود،  

  تا.چاپ چهارم، بی :: محمد ناصرالدین ألباني، المکتب اإلسالمي، بیروتتحقیق، السادات

ریـاض: سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها،  ،ناصرالدین ،البانی، محمد 

  ق.١٤١٥مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، چاپ اول، 

 سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمـة، ،ناصرالدین ،، محمدیالبان 

  ق.١٤١٢ریاض: دار المعارف، چاپ اول، 

موسـوعة العالمـة اإلمـام مجـدد العصـر محمـد ناصـر الـدین  ،ناصرالدین ،دالبانی، محم 

: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، یمن: مرکز النعمان للبحوث والدراسـات تحقیقاأللباني، 

  ق.١٤٣١اإلسالمیة وتحقیق التراث والترجمة، چاپ اول، 

دل بن سعد وصبري عبد الخالق الله، وعاتحقیق: محفوظ الرحمن زین مسند البّزار،بّزار، احمد:  

  م.١٩٨٨الشافعي، مدینه: مکتبة العلوم والحکم، چاپ اول، 

 :جا: محمد بن سعد الشویعر، بیتحقیق فتاوی نور علی الدرب، ،باز، عبدالعزیز بن عبداللهبن 

  تا.چا، بیبی
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ح مؤسسة الشیخ محمد بـن صـالجا: بی فتاوی نور علی الدرب، ،عثیمین، محمد بن صالحبن 

  ق.١٤٢٧بن عثیمین الخیریة، چاپ اول، 

تحقیـق: بشـار عـواد معـروف، بیـروت: دار الغـرب  سنن الترمذي، ی،، محمد بن عیسیترمذ 

  م.١٩٩٨اإلسالمي، 

) ٢، ١أحمـد محمـد شـاکر (جــ  تحقیـق وتعلیـق: سنن الترمـذي، ،ترمذی، محمد بن عیسی 

)، ٥، ٤األزهـر الشـریف (جــ ) وإبراهیم عطوة عوض المدرس في ٣ومحمدفؤاد عبدالباقي (جـ

  ق.١٣٩٥مصر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي، چاپ دوم، 

: الشـیخ عبـدالقادر تحقیـقمنار القاري شرح مختصر صحیح البخاري، حمزة، محمد قاسم:  

األرناؤوط، عني بتصحیحه ونشره: بشیر محمد عیون، دمشق: مکتبـة دار البیـان، طـائف: مکتبـة 

  .ق١٤١٠المؤید، 

: أمین تحقیق، الدین الخالص أو إرشاد الخلق إلی دین الحق ،خطاب سبکی، محمود محمد 

  م.١٩٧٧ ؛ق١٣٩٧المکتبة المحمودیة السبکیة، چاپ چهارم، جا: بیمحمود خطاب، 

تحقیق: محمد شکور بن محمود  ذکر أسماء من تکلم فیه وهو موثق، ،، محمد بن احمدیذهب 

  ق.١٤٠٦ء: مکتبة المنار، چاپ اول، الحاجي أمریر المیادیني، زرقا

تحقیق: بجاوی علی محّمد، بیـروت:  میزان االعتدال فی نقد الرجال، بن احمد، ذهبی، محمد 

  ق.١٣٨٢دار المعرفة للطباعة والنشر، چاپ اول، 

 : فؤاد عبدالمنعم أحمد،تحقیق اإلفصاح عن معاني الصحاح، ،ذهلی شیبانی، یحیی بن محمد 

  ق.١٤١٧دار الوطن،  جا:بی

ـة زحیلی، َوْهَبة بن مصطفی أستاذ ورئیس قسـم الفقـه اإلسـالمّي وأصـوله بجامعـة دمشـق:   یَّ
ّ
کل

ُتهُ 
َّ
ُه اإلسالميُّ وأدل

ْ
یعة، الِفق ر

َّ
ـات  الش ظریَّ ـة وأهـّم النَّ ة واآلراء المذهبیَّ ـرعیَّ

َّ
ـة الش

ّ
ـامل لألدل

َّ
(الش

ة وتخریجها)، دمشق:  بویَّ ة وتحقیق األحادیث النَّ   تا.دار الفکر، چاپ چهارم، بیالفقهیَّ

 شرح الزرقاني علی المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، ی،زرقانی مالکی، محمد بن عبدالباق 

  ق.١٤١٧دار الکتب العلمیة، چاپ اول،  جا:بی

تحقیـق: طـه  شرح الزرقاني علی موطـأ اإلمـام مالـك، ی،زرقانی مالکی، محمد بن عبـدالباق 

  ق.١٤٢٤تبة الثقافة الدینیة، چاپ اول، عبدالرءوف سعد، قاهره: مک

فـي تخـریج  المغني عن حمل األسفار في األسفار، ،الدین عراقی، عبدالرحیم بن الحسینزین 

ما في اإلحیاء من األخبار (مطبوع بهامش إحیاء علوم الدین)، بیروت: دار ابن حـزم، چـاپ اول، 

  ق.١٤٢٦

یـبطـرح الت ،الدین عراقی، عبـدالرحیم بـن الحسـینزین  یـب فـي شـرح التقر (المقصـود  ثر

بالتقریب: تقریب األسانید وترتیب المسانید)، أکمله ابنـه: أحمـد بـن عبـدالرحیم بـن الحسـین 
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 ؛الـدین، ابـن العراقـي، الطبعـة المصـریة القدیمـةالکردي الرازیاني ثم المصري، أبو زرعـة ولي

یخ العربي، ودار الفکـر العربـي، دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التار ،وصورتها دور عدة منها

  تا.چا، بیبی

عمـان: مکتبـة اإلمـام النـووي، چـاپ اول، اإلغاثـة بأدلـة االسـتغاثة،  ی،سقاف، حسن بن عل 

  ق.١٤١٠

بیـروت: دار الکتـب العلمیـة،  وفاء الوفاء بأخبار دار المصـطفی، ،بن عبدالله ی، علیسمهود 

  ق.١٤١٩چاپ اول، 

  تا.چا، بیبیروت: دار الکتب العلمیة، بی کبری،الخصائص ال ،، عبدالرحمنیسیوط 

تحقیق: عبدالمجیـد طعمـة  شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور، ،، عبدالرحمنیسیوط 

  ق.١٤١٧حلبي، لبنان: دار المعرفة، چاپ اول، 

السراج المنیر في ترتیب أحادیـث صـحیح  ،ناصرالدین ،البانی، محمد ؛، عبدالرحمنیسیوط 

توزیع مؤسسة الریان، چـاپ  ،دار الصدیق جا:بی : عصام موسی هادي،تحقیق الجامع الصغیر،

  ق.١٤٣٠سوم، 

ِضر 
َ

ـاري ،شنقیطی، محمد الخ
َ

َبایا َصِحیْح الُبخ
َ

ِف خ
ْ

ش
َ
َراِري في ک

َّ
ر الَمَعاني الد

َ
، بیـروت: کوث

  ق.١٤١٥مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 

بیـروت: دار الفکـر للطباعـة و آن، أضواء البیان في إیضاح القرآن بـالقر  ،شنقیطی، محمدامین 

  ق.١٤١٥چا، النشر و التوزیع، بی

بومصـعب ا: تحقیـق الفتح الرباني مـن فتـاوی اإلمـام الشـوکاني، ی،شوکانی، محمد بن عل 

  تا.چا، بیبن حسن حالق، صنعاء: مکتبة الجیل الجدید، بی» محمد صبحي«

الصـبابطي، مصـر: دار الحـدیث، الدین تحقیق: عصـامنیل األوطار،  ی،، محمد بن علیشوکان 

  ق.١٤١٣چاپ اول، 

الله بن محمـد وعبدالمحسـن بـن تحقیق: طارق بن عوض المعجم األوسط، ،طبرانی، سلیمان 

  تا.چا، بیإبراهیم الحسیني، قاهره: دار الحرمین، بی

 حاشیة الطحطاوي علی مراقـي الفـالح شـرح نـور اإلیضـاح، ،، احمد بن محمدیطحطاو 

  ق.١٤١٨د العزیز الخالدي، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، تحقیق: محمد عب

یـر عقیـدة  ،ن صالحبطویان، عبدالعزیز   جهـود الشـیخ محمـد األمـین الشـنقیطي فـي تقر

  ق.١٤١٩، ریاض: مکتبة العبیکان، چاپ اول، السلف

کـي، تحقیق: محّمد بن عبدالمحسن التر مسند أبي داود الطیالسي، ،طیالسی، سلیمان بن داود 

  ق.١٤١٩مصر: دار هجر، چاپ اول، 

دار  جـا:بی کشف األسرار شـرح أصـول البـزدوي، ،حمدا، عبدالعزیز بن یالدین البخارعالء 
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  تا.چا، بیالکتاب اإلسالمي، بی

 جـا:بی نهایة االمال فی صحة و شرح حدیث عرض االعمـال، ،غماری، عبدالله بن الصدیق 

  ق.١٤٢٧چا، مکتبه القاهره، بی

  ق.١٤٢١بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول،  شرح الشفا، ،بن محمد یعل قاری، 

بیروت: دار الفکر، چـاپ اول،  مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ،بن محمد ی، علیقار 

  ق.١٤٢٢

: محمد باسل عیون السـود، بیـروت: دار تحقیق محاسن التأویل، ،الدینقاسمی، محمد جمال 

  ق.١٤١٨، الکتب العلمیه، چاپ اول

: دکتـر صـادق بـن تحقیـق التذکرة بأحوال المـوتی وأمـور اآلخـرة، ،حمداقرطبی، محمد بن  

  ق.١٤٢٥محمد، ریاض: مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع، چاپ اول، 

مصـر: المطبعـة الکبـری  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ،، احمد بن محمدیقسطالن 

  ق.١٣٢٣األمیریة، چاپ هفتم، 

تحقیـق: محمـد بـدر عـالم  فیض الباري علی صحیح البخـاري، ،، محمد انور شاهکشمیری 

  ق.١٤٢٦المیرتهي، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 

تحقیق: بشار عواد معـروف،  تهذیب الکمال في أسماء الرجال، ،، یوسف بن عبدالرحمنیمز 

  ق.١٤٠٠بیروت: مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 

مصر: المکتبة التجاریة الکبری،  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ،الدین محمدمناوی، زین 

  ق.١٣٥٦چاپ اول، 

  ش.١٣٩٢ نا،: بیجابی ایصال ثواب به ارواح اموات، ،نعمانی، محمد ظهیرالدین 

تحقیـق: محمـدفؤاد عبـدالباقی، بیـروت: دار إحیـاء التـراث  صحیح مسلم، ،نیشابوری، مسلم 

  تا.العربی، بی

الدین القدسـي، قـاهره: تحقیق: حسـام مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ،بکریاب بن ی، علیهیثم 

  ق.١٤١٤چا، مکتبة القدسي، بی

  


