
در  یاسـت و کسـ تیـوهابسلفیه و  ،یمذاهب اسالم ۀهم دییمورد تأ یبرزخ اتیح چکیده **زاده سیدمصطفی عبدالله *صورت موفق اعظم خوش سنت اهلدر قبر از نگاه سلفیه و  بررسی کیفیت حیات پیامبر  ۹۷-۱۱۷صفحــات:  ² ۰۹/۰۹/۱۳۹۸تاریــــخ تأییـــــد:  ² ۰۵/۰۵/۱۳۹۸تاریـخ دریـــافــت:  0۱۳۹۸ـاییز و زمسـتان  ² ۱۰ شـماره ²پژوهی، سـال 0ـنجم سـلفی پژوهشیدوفصلنامه علمی    در  ،یمذاهب اسالم گریبا د تیوهابسلفیه و  ۀشیوجود آن شک ندارد؛ اما تفاوت اند از  که کیفیـت حیـات پیـامبر ازآنجا .متفاوت است سنت اهلبا قرائت  قبر،در  پیامبر تیوضـع از و سـلفیه تیـوهاب قرائت است. در قبر و چگونگی حیات پیامبر تیفیک اند بـه  در قبرند و قائل وهابیت منکر حیات جسمانی پیامبرآید که بیشتر سلفیه و  می دسـت بـه نتیجه این ی،تحقیقات در قبر بپردازیم. طی به بررسی کیفیت حیات پیامبر نوشـتار ایـن درسنت، سلفیه و وهابیت خوب تبیین نشده است، بر آن شدیم  نظر اهل گـاهی همچـون زمـان جـواب  گرچهارتباطی به این بدن ندارد.  اینکه روح پیامبر قـیم  تیمیـه و ابن شود، برخی از آنهـا همچـون ابن دادن به سالم متصل به این بدن می کـه  بر قبر دارد؛ چنانگرچه در اعلی علیین است، اشراف  اعتقاد دارند روح پیامبر شنود. درمقابل، علمـای  صدای زائرانش را می خورشید بر زمین اشراف دارد و پیامبر سنت همچـون سـخاوی در ایـن مسـئله  خوردن و آشامیدن ندارد. برخی علمای اهلبا همین جسم دنیوی در قبر زنده است؛ ولی نیاز بـه  سنت معتقدند که پیامبر اهل برخی همچون سیوطی ادعای تواتر روایات حیـات جسـمانی  ادعای اجماع، و حتی در قبـر  ای برای حیات جسـمانی پیـامبر سنت ادله اند. علمای اهل کرده پیامبر سـنت اسـت و بـرخالف سـلفیه و  آورند. در این میان، شوکانی موافق علمای اهل می                                                سنت، وهابیت، احیا، جسمانی. ، قبر، سلفیه، اهلت پیامبرحیاها:  دواژهیکل در قبر است. وهابیت معتقد به حیات جسمانی پیامبر
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حیـات برزخـی دارد،  سنت در این نیست که پیامبر اختالفی بین وهابیت، سلفیه و اهل مقدمه ۹۸ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش5ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   با همین جسم دنیوی در قبر زنده اسـت یـا نـه؟  بلکه اختالف در این است که آیا پیامبر بـا ایـن  ند که پیامبرا قیم قائل تیمیه و ابن بهشت (اعلی) است و در قبر نیست. گرچه ابنحیات دنیوی ندارد، بلکه حیات برزخـی دارد و روحـش در  اند پیامبر شوکانی) که قائلاحتیاج نداشتن به غذا و آب و غیره) در قبر زنده است؛ برخالف سلفیه و وهابیت (غیر از همین جسم دنیـوی بـا انـدکی تفـاوت (مثـل  با اند به اینکه پیامبر سنت قائل عموم اهل اشراف و احاطه بر قبر دارد  جسم دنیوی در قبر زنده نیست، اعتقاد دارند که روح پیامبر سـنت  با عالم دنیا قطع نیسـت. علمـای اهل شنود و ارتباط پیامبر ها را می و صدای زنده محمدقاسـم و  األنبیـاء بحیـاة األزکیـاء أنبـاءو سـیوطی  وفاتهم بعد علیهم الله صلوات األنبیـاء حیـاةهای مستقلی نوشتند؛ مثًال بیهقی  دربارۀ حیات پیامبران در قبورشان کتاب توان به  برای مطالعۀ بیشتر می را نوشتند. نیبر خلد آزاد محمد سلیم و حیات آبنانوتوي  در قبر از نظر سـلفیه، وهابیـت و  اما دربارۀ کیفیت حیات پیامبر این کتب مراجعه کرد؛ در قبر ازجمله مسائلی است که وهابیت و سلفیه در آن  طرف دیگر مسئلۀ حیات پیامبرای نوشته نشده است تا نقاط اشـتراک و افتـراق تبیـین شـود و از  کتاب یا مقالهسنت  اهل مبتنـی بـر ایـن مسـئلۀ حیـات  ار قبر پیـامبرطلب شفاعت، استغفار و دعا و استغاثه کنسنت اختالف عمیقی دارند و بسیاری از مسائل همچـون سـماع مـوتی، توسـل،  با اهل را در قبر از دیدگاه  ، حیات پیامبرنوشتار این دررو بر آن شدیم  در قبر است. ازاین پیامبر خوبی تبیین کنیم تا نقطۀ اشتراک و افتراق وهابیت و سلفیه  سنت به سلفیه، وهابیت و اهل را اکمـل از  ایـانب اتیـو ح کنـد میو شـهدا را ذکـر  ایانب یبرزخ اتیح ،ییدر فتوا باز بن بعد از وفات پیامبر حیات کیفیت سنت نقد و بررسی قرار گیرد. در مسائل اختالفی با توجه به متون اهل وهابیت و سلفیهواضح، و حتی نقطۀ اشتراک و افتراق خود علمای وهابی و سلفی تبیـین شـود و دیـدگاه سنت  صالح فوزان و دیگران) و علمای اهل عثیمین، باز، بن قیم، البانی، بن تیمیه، ابن (ابن



امربیپ اتیح تیفیک یبررس  
 نسبت بـه حیـات صـالحین حیـات  شهداقائل است که حیات  او 1داند. میشهدا  اتیح ٩٩ ...هیدر قرب از نگاه سلف حیات  آورد: عثیمین می بن 2.دیگر است مؤمنانخاص است و حیات آنها باالتر از حیات  قی اسـت و حیـات ولی حیات برزخی آنهـا بـا رود؛ میدنیوی پیامبران با موتشان از بین  حیات دنیوی نیاز به خوردن و آشامیدن و خواب و غیـره نـدارد و اینکـه  برخالفبرزخی  از جسـم  حقیقتـاً  روح پیـامبرو مراد حیات دنیوی نیست  ،بعد موت حیات دارد پیامبر و فقط  دانیم نمیولی کیفیت آن حیات را ما  دارد؛جدا شده است و حیات برزخی  پیامبر : نویسد جای دیگری می در عثیمین بن 3.ین حیات مخالف حیات دنیوی استا دانیم می از حیـات دنیـوی آنهاسـت و بازگشـت روح بـه بـدن در  تر کاملحیات برزخی پیامبران  موجـب تحـرک بـدن و  اسـت و حقیقی کامل صورت بهبازگشت روح به بدن  که قیامت بـرخالف تا موجب تحـرک بـدن شـود؛ نیست و حقیقی کامل صورت بهحیات برزخی  بعـد از مـوتش زنـده اسـت و  : پیـامبرگویـد میکیفیت حیات برزخی  دربارۀالبانی  4شود. می و  دانـد میرا فقط خدا  رشباهتی به حیات دنیوی ندارد و حقیقت حیات برزخی پیامب حیات برزخی پیـامبر لیو ؛است ایشاناکمل از حیات دنیوی  حیات برزخی پیامبر احکام خودشان را دارنـد  هرکدامرزخی با حیات دنیوی جایز نیست و قیاس بین حیات ب ولی حقیقـت حیـات برزخـی را فقـط خداونـد  ؛و فقط اشتراک و شباهت در اسم دارند حیات  ،: مراد از حیاتی که برای انبیا ثابت استنویسد البانی در جای دیگر می 5داند. می آورد: اعتقاد به اینکه انبیا در  البانی می 6دارد.در قبرش زنده است و حیات دنیوی  پیامبر گوینـد میولی اهـل بـدعت  ؛ت باشدحیات دنیوی برای آنها ثاب اینکهنه  ؛برزخی است مـررت لیلـة که این روایت صحیح مسلم ( خوانند، صحیح است؛ چنان قبورشان نماز می واجب است  ) دال بر همین مطلب است و بر مسلمانأسري بي بموسی قائًما یصلي في قبره                                               
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شـود و  است و ما به آن علم نداریم و عالم غیـب بـر عـالم شـهادت (دنیـا) قیـاس نمیکه به آن ایمان داشته باشد؛ اما چگونگی قیام حضـرت موسـی در قبـرش از علـم غیـب  ۱۰۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش5ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   مثـل  انـد؛ قبورشـان زندهآنها در  کنیم. نمی: ما موت انبیا را درک نویسد میتویجری  1کنیم. شناخت این مسئله را به خداوند واگذار می و کیفیـت حیـات انبیـا و شـهدا را فقـط خداونـد  بینیم نمـیولی آنها را  اند؛ مالئکه زنده آورد: تجرد روح از  دامه میدر اتویجری  2.با حیات دنیوی فرق دارداین حیات و  داند می دارد و موقـع آمـدن  صورت جدایی کلی نیست، بلکه روح به بدن توجه و اشـراف بدن به دارای حیات برزخی است و خداوند انواع نعمـت و کرامـت بـه در قبرش زنده و  پیامبر کرده و آورده است: حیتصر یاله امبریپ یبرزخ اتیبه ح ییدر فتوا ت،یوهاب یلجنه فتاوا 3رفیق اعلی است، اشراف به بدن دارد و صعود و نزول روح به بدن خیلی سـریع اسـت.حتـی اگـر در  گـردد و روح پیـامبر نکیر و منکر و سالم کردن به مرده، روح به بدن برمی قیم  تیمیه، ابن در مقابل این علمای سلفی و وهابی، برخی علمای سلفی همچون ابن 4.مثل حیات دنیوی نیست داده است و حیات پیامبر پیامبر در قبر حیات برزخی اسـت و حیـات دنیـوی نیسـت؛  و شنقیطی معتقدند حیات پیامبر در قبـر  گوید: پیامبر ادامه شنقیطی می در 5.کیفیت حیات برزخی برای ما معلوم نیستولکن حیات برزخی مثل حیـات دنیـوی نیسـت و  ؛در قبرش اکمل از حیات شهداست : حیات پیـامبرگوید میشنقیطی که  و مؤمنان اشراف بر قبر دارد؛ چنان وح پیامبرولی ر همچنین شـنقیطی بـه  6فهمد. کند و معانی را می و بیدار است با اینکه خواب را درک میذهن مثل حیات انسان خوابیده است و انسان خوابیده در تصرفاتش مخالف انسان زنـده دهد و حیات برزخی برای تقریب بـه  جواب می شنود و سالم را می حیات برزخی دارد و اشـراف بـر  ،ین اسـتدر اعلی علی روح پیامبر اینکهبا  که کند میاستشهاد  قیم ابنکالم                                                
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 دهـد و  میو جواب سالم را  خواند میو در قبرش نماز  شود میبدن دارد و متصل به بدن  ١٠١ ...هیدر قرب از نگاه سلف ، روح به بدن دادن سالمموقع آورد:  تیمیه می ابن 1شأن ارواح غیر شأن بدن و جسم است. روح به بدن برگشـت داده  ه در حدیث آمده است و در مواقع دیگر همک چنان ؛گردد برمی بـه بـدن متصـل  ،ولـی هـر وقـت خـدا خواسـت ؛اند ود. ارواح مؤمنان در بهشتش می قـیم  ابن 2نزول ملک یا شـعاع خورشـید بـر زمـین اسـت. منزلۀ بهشوند و این اتصال  می کننـد  کننـد و خیـال می روح بر قبر اشراف دارد و بسیاری از مردم اشـتباه مینویسد:  می سـوی قبـر  علیین است و موقع سـالم بـه   در اعلی الله بلکه روح رسول ،شأن بدن استنیست در مکان دیگری باشد و این تصور از روح اشتباه محض است و شأن روح غیر از ممکـن  ،ی کـه مکـانی را اشـغال کنـدجنس روح از جنس اجسام معهوده است و زمـان رد آو در ادامه میوی  3شنود. دهد و کالمش را می می جوابسالم زائرش به گردد و  برمی یا اینکه روح به قبر متصل است و  استسریع  بسیارهم زدن،  که این انتقال مثل چشم به سنت نظری متفاوت با آنها در مسئلۀ حیـات  در مقابل سلفیه و وهابیت، علمای اهل ن است؛ ولی خود خورشید در آسمان.ه شعاع خورشید بر زمیک چنان ؛بر قبر اشراف دارد سنت است؛  ی شوکانی در این مسئله موافق جمهور علمای اهلدر قبر دارند؛ حت پیامبر انـد و  اند که انبیا بعد از وفاتشان زنده نویسد: جماعتی از علمای محقق قائل که می چنان کنـد:  وی در ادامه نظر خودش را بیان می 4شوند. با طاعات امت خودشان خوشحال می بـه نظـر نویسـد:  پس چگونه انبیا و مرسلین زنده نباشند؟ شوکانی در جـای دیگـری میحیات شهدا متعلق به جسمشان اسـت. اند و این  دربارۀ شهدا نص در قرآن آمده که زنده و  بود شهدا مجازي خواهد اتیح اند گفتهاز جمهور  ریغ گرید یکسان کنند و میاستفاده  یالهـهای  نعمتو از  شود می: روح آنان در قبر به آنان برگردانده گویند می یبرخ .دارند اخـتالف آن ریامـا در مـورد تفسـ اند؛ زنده قتاً یاست که شهدا حق نیا هیآ یمعن ،جمهور                                                یبـه معنـ دنیـبـراي گرو یلـیاست و دل )نظر جمهور(قول اول  ح،یاما صح اند؛ بهشت در هـا نعمتاز  وری بهـرهال مسـتحق است که آنان در حکم خداونـد متعـ نیا هیآ یمعن
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گردد. لذا  شوند، روحشان به آنها برمی پیامبران وقتی قبض روح می نویسد: قي میبیه 1.وجود ندارد مجازي ۱۰۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش5ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   کنـد:  منصـور عبـدالقاهر بغـدادی، شـیخ شـافعیه، نقـل میوی در ادامـه از ابو 3است.علم قطعی ثابت است؛ چون ادلۀ بسیاری بر آن داریم و احادیـث بـه حـد تـواتر رسـیده نویسد: زنده بودن انبیا در قبورشان نزد ما با  سیوطی می 2اند. مثل شهدا نزد خداوند زنده بعـد از وفـاتش زنـده اسـت و  اند که پیامبر متکلمان محقق از اصحاب ما بر این عقیده سـبکی شـافعی  4خوانـده اسـت. ایشان حضرت موسی را دید که داخل قبرش نمـاز می علمـا نویسـد:  کثیر می کنیم و از نظر عقلی هم مانعی برای حیات حقیقی نیست. ابن میکه بدن محتاج غذا و آب باشد و محتاج دیگـر صـفات اجسـام باشـد کـه مـا مشـاهده آیـد  آورد: از این حیات حقیقی پیـامبران الزم نمی وی در ادامه می 5م است.صفات اجسامستلزم این است که بدن و جسم زنده باشد و صفاتی که برای انبیا در شب معراج آمده، در قبر  شودیا بدون این روح؟ جماعتی از علمای ما بیان کردند نماز حضرت موسی میبر سر استمرار روح در بدن پیامبران و شهداست؛ اینکه بدن مثل دنیا با همین روح زنـده دد، بلکه بحـث گر آورد: بحثی نیست در اینکه روح به بدن موقع سؤال و جواب برمی می کـه در  طور همـان کروه است و درست نیست؛م پیامبر قبر صدا کناربلند کردن  اند گفته هبي ذ 6اند. زنده قبرشان در شهیبراي هم آن حضرت راینادرست بود؛ ز نشایا اتیزمان ح در لحدش (قبـرش) زنـده اسـت و همـین االن بـدنش بـوی مشـک  نویسد: پیامبر می با جسـم و روح بـوده و  سنت پیامبر است، بر این عقیده است که اسراء (معراج) پیامبرکند: مذهب اهل حق که قائل به  دسی حنبلی نقل میصالحی شامی از عبدالغنی مق 7دهد و حیات پیامبران شبیه حیات اصحاب کهف است. می ثابت شده اسـت،  باره به تواتر رسیده و وقتی معراج جسمانی پیامبر اخبار صحیح دراین                                               
 .۴۵۷ص ،۱، جالقدیر فتح . همو،1
 .۳۰۵ص، الحدیث وأصحاب السلف مذهب علی الرشاد لسبی إلی والهدایة االعتقادبیهقی،  حسین أحمدبن. 2
 .۱۷۸، ص۲ج ،للفتاوي الحاوي، بکر سیوطي أبي بن عبدالرحمن. 3
 .۱۸۰. همان، ص4
 .۴۰۹ـ۴۰۸ص ،السقام شفاءالدین سبکي،  تقي. 5
 .۳۶۸، ص۷ج، العظیم القرآن تفسیرکثیر دمشقي،  ابن. 6
 .١٦١ص ،٩، جالنبالء أعالم سیراحمد ذهبي،  محمدبن. 7



امربیپ اتیح تیفیک یبررس  
 ز انس از پیامبرشود؛ چون مسلم ا حیات جسمانی پیامبران در قبر هم ثابت می ١٠٣ ...هیدر قرب از نگاه سلف  روایـت خوانـده  کـه در قبـرش نمـاز می کرده است: شب معراج عبور کردم بر حضرت موسـی ُه الَمْوَتَتْیِن َأَبًدابراي توضیح کالم ابوبکر ( عمدةالقاريعیني حنفي در  1است. ) َال ُیِذیُقَك اللَّ ر قبـر اسـت و ایـن مراد از دو مرگ، مرگ در دنیا و مرگ د نویسد: می پیامبربعد از فوت  انـد؛ امـا سـایر مـردم در قبرشـان  مرگ در قبر برای غیرانبیاست و انبیـا در قبورشـان زنده نویسد: جماعتی  ضیاء حنفی بعد از ذکر ادلۀ جسمانی بودن حیات نبی می ابن 2اند. مرده صالح، نووی و  حبان، ابوطاهر حسین اردستانی، ابن از اهل علم مثل بیهقی، قشیری، ابن محمـد خلیـل احمـد  3تصریح کردند. الدین طبری به این حیات جسمانی پیامبر بمح در قبـرش زنـده اسـت و  آورد: نزد ما و مشایخ ما ثابت اسـت کـه پیـامبر می وريپسهان در قبـر تصـریح  پیـامبربه حیات جسـماني الله  علوی مالکی، شاه عبدالحق و شاه ولیقسطالنی، سمهودی، زرقانی مالکی، شیخ علی عزیزی شافعی، محمد خضر شنقیطی، ، الدین عالئــی شــافعی، ســخاوی همچــون صــالحســنت  علمــاي اهل زبســیاري ا 4حیاتش حیات دنیوی است، بدون اینکه تکلیفی داشته باشد. یوی پیامبران در قبورشان دالیل متعددی سنت برای اثبات حیات حقیقی و دن علمای اهل سنت بر حیات جسمانی پیامبر ادلۀ علمای اهل 5کردند و بر آن ادله آوردند. که ذکر شده ـ ادعای تـواتر احادیـث در ایـن مسـئله کـرده  اند و سیوطی ـ چنان برشمرده                                               حجر هیتمی و احمـد طحطـاوی ادعـای اجمـاع در ایـن مسـئله  است یا سخاوی و ابن

 .۳۶۰ص ،۱۲، جالعباد خیر سیرة في والرشاد الهدی سبلصالحي شامي، یوسف  . محمدبن1
 .۱۸۵، ص۱۶ج، البخاري صحیح شرح القاري عمدةعیني، . محمود 2
 .٣٣٦، صالشریف والقبر الشریفة والمدینة الحرام والمسجد المشرفة مکة تاریخ ،یحنف اءیض ابن. 3
 .۴۳(المهّند علي المفّند)، ص الدیوبندّیة السّنة أهل اءعلم عقائد ،سهانبوري دخلیل أحم. 4
؛ ۵۹۹، ص۳، جالمحمدّیـة بـالمنح اللدنّیـة المواهـبمحمـد قسـطالني،  احمدبن؛ ۱۷۱ص ،عیالشف بیالحب یعل الصالة یفـ عیالبـد القـولی، عبـدالرحمن سـخاو محمدبن؛ ۴۱، صالعالئي الحافظ رسائل مجموع ،یعالئ الدین . خلیل صالح5  .١٩٦ـ١٩٥ص ،والخوارق والکرامات التوسل منکري علي الرد في الصادق الفجـرصـدقي الزهـاوي، ؛ جمیل افندی ۱۸۴، صتصحح أن یجب مفاهیم ،یمالک یعلو؛ محمد ۹۳ص ،۱۳جی، البخار حیصـح ایـخبا کشـف یفـ یالدرار یالمعان ثرکو؛ محمد الخضر شنقیطی، ۱۴۱ص ،۲ج، النذیر البشیر حدیث في الصغیر الجـامع شـرح المنیـر السـراج ی،زیـشیخ علي عز؛ ۳۶۴ـ۳۶۳ص ،۷، جالمحمدیة بالمنح اللدنیة المواهب علی الزرقاني شـرح زرقـانی مـالکی، عبـدالباقي محمـدبن؛ ۱۸۱، ص۴ج ،المصـطفی دار بأخبـار الوفـاء وفـاءسمهودي، عبدالله  نب علی



لوی، اسامی بسیاری از علما (مثل عبدالحق ده نیبر خلدسلیم آزاد در کتاب  1اند. کرده ۱۰۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش5ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   آبـادی،  نجیبعبـدالهادي  قیـابوالعت، مجددي دیشاه احمد سعسلیمان بغدادی،  داودبن عبدالشـکور دیس، نورالحسـن بخـاري، کانـدهلوي سیـمحمد ادر، تهانوي یاشرف عل برای  2اند؛ برد که در این مسئله ادعای اجماع کرده ) را نام میسرفرازخان صفدررمذی و ت وَن  ُقُبوِرِهْم  ِفـي َأْحَیـاٌء  اَألْنِبَیـاُء روایـت کردنـد:  بزار و ابویعلی و دیگران از انس از پیـامبر :میک آوریم: نمونه چند دلیل می اُر، َیْعَلـی َأُبـوَرَواُه گویـد:  کـه هیثمـی می این روایت صحیح یا حسن است؛ چنان سند: 3.ُیَصلُّ زنـدگی شـهدا، کلمـۀ  مربـوط بـه های آیهمثل  ،در آن و است حیصر اریموضوع خود بس انیـدر ب ثیحـد نیـا نویسـد: می نیبـر خلـد درمحمد سـلیم آزاد  وجه استدالل: 5را صحیح دانسته است. البانی هم این روایت 4.ِثَقاٌت  َیْعَلی َأِبي َوِرَجاُل  َواْلَبزَّ جمـع » احیاء«سنت است و  اهل یکلمه مورد استناد اساس نیو همبه کار رفته » احیاء« در آن  ایـانب تخصـیص ،بود می عمومی برزخی زندگی مقصود اگر چون است؛ آنان به مخصوص و منحصر ای زندگی بیانگر این و اند شده ذکر پیامبران فقط آن در اول: :است روشن و برجسته جهت چند از حیات، بیـان در حـدیث ایـن ما نظر بهآورد:  وی در ادامه می 6ن است.به معنای زندگا» حی« که  شود میماست. از لفظ اول ثابت  مورد بحث اتیح ايیگو تنهایی به هرکداماست که  به کـار رفتـه» یصلون« و» قبور«و » أحیاء«و » أنبیاء« کلمۀچهار  ،ثیدر حد دوم: ؛دارند هم کافران بلکه و مؤمنانۀ هم بلکه، انبیا فقط نه را عام برزخی زندگی زیرا ؛رفـت می کار به »قبورهم في أحیاٌء  الناس« لیاز قب عباراتیآن،  بود و به جاي وجهبدون                                                
 .۷، صالوهابیة رد في الوهبیة المنحة ،ینقشبند؛ سیدسلیمان ۱۵۸، صالمحمود المقام صاحب علی والسالم الصالة في المنضـود الـدر ،یمیتحجر ه ابن؛ ۱۷۱ص، عیفالش بیالحب یعل الصالة یف عیالبد القولسخاوی،  عبدالرحمن محمدبن. 1
 .۷۲ـ۶۹، صسبز گنبد ریز در نیبر خلد آزاد، . محمد سلیم2
 .۱۴۷، ص۶ج ،یعلیأبي سندم أبویعلی موصلي،؛ احمد ۲۹۹، ص۱۳ج، البّزار مسندبّزار، . احمد 3
 .۲۱۱، ص۸ج ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمعبکر هیثمي،  ابي بن علي. 4
 .۱۸۷، ص۲ج ،وفوائدها فقهها من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة، البانی محمد ناصرالدین ؛۶۳۱، صالصـغیر الجـامع صـحیح أحادیـث ترتیب في المنیر السراج ی،البان سیوطی و محمد ناصرالدینعبدالرحمن . 5
 .۵۳، صسبز گنبد ریز در نیبر خلد آزاد، . محمد سلیم6



امربیپ اتیح تیفیک یبررس  
 دانستند. لذا نیاز به بیان زندگی روح نبوده است. قید قبـور هـم  ندارد و این را صحابه میاین زندگی مربوط به جسد مبارکشان خواهد بود؛ زیرا روح خود زنده است و مرگ و فنـا اند و  شود، آنها زنده کند. از لفظ دوم (احیاء) هم ثابت می با روح) مفهوم پیدا می (جسداست، نه اینکه فقط ارواح آنان مراد باشد؛ چون وصف نبوت فقط بر مجموع کامل انبیـا کشمیری گفته، منظـور از انبیـا مجمـوع اشـخاص (روح و جسـد)  که عالمه طور همان رایـاسـت؛ ز امبرانیـو کامـل (جسـد بـا روح) پ یقـیدر قبر مربوط به وجود حق یزندگ ١٠٥ ...هیدر قرب از نگاه سلف ي َقاِئٌم  َوُهَو  اْألَْحَمِر، اْلَکِثیِب  ِعْنَد  ِبي ُأْسِرَي  َلْیَلةَ  ُموَسی َعَلی َمَرْرُت روایت کرده است:  مسلم از انس از پیامبر :مو س 1اصل کار جسم است، نه روح. لذا جسم باید زنده باشد تا نماز بخوانند؛اجساد مبارک است. همچنین فعل نماز (یصلون) به انبیا نسبت داده شـده اسـت کـه در شود که این حیات در همین قبر است و آنچه در قبـر اسـت، همـان  اضافه شده تا روشن ، در کنـار شـدم میبرده  المقدس بیتکه به  یشب 2؛َقْبـِرهِ  ِفي ُیَصلِّ سی در قبـرش کند که حضرت مو تصریح می در این روایت، پیامبر وجه استدالل: خواند. میبود و نماز  ستادهیاموسی گذر کردم که  سرخ از تپۀ ایـن نمـاز گوید:  خوانده است. عبدالغنی مقدسی در استدالل به این روایت می نماز می چون در  ؛مخالف عقل و نقل است ،مخالف جسمانیت باشدکه و کسی  کند میداللت  بـر جسـمانیت و روایـت خواندن حضرت موسی از صـفات اجسـام (نـه ارواح) اسـت ریعت بـه معنـای قرائـت همـراه قیـام و رکـوع و ولی در ش ؛لغت نماز به معنای دعاست کند حضرت موسی بـا جسـمش  سنت) تصریح می پس این روایت (طبق مبانی اهل 3.معقول و منقول نیست ،لذا ایستادن و نشستن و قرائت ارواح .سجود است تواند منکر این مسئله شـود. شـاید کسـی  خوانده است. لذا وهابیت نمی در قبر نماز می                                                َأْفَضـَل  ِإنَّ روایت کردنـد:  اوس از پیامبر بن ماجه و دارمی از اوس سوم: روایتی که ابن که مقدسی گفته است. منتقل به حقیقت شرعیه شده است؛ چناند از صالة در این روایت دعاست. در پاسخ باید گفت نمـاز از معنـای لغـوی بگوید مرا

 .۵۴ـ۵۳. همان، ص1
 .۱۸۴۵، ص۴ج ،مسلم صحیحنیشابوری، . مسلم 2
 .۳۶۰ص ،۱۲، جالعباد خیر سیرة في والرشاد الهدی سبلیوسف صالحي شامي،  محمدبن. 3



اِمُکْم  ۱۰۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش;ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ْفَخُة، َوِفیِه  ،آَدُم  ُخِلَق  ِفیِه  اْلُجُمَعِة، َیْوُم  َأیَّ ْعَقُة، َوِفیِه  النَّ ـَالةِ  ِمَن  َعَليَّ َفَأْکِثُروا الصَّ ه ِإنَّ : َقاَل  ؟- َبِلیَت  َیْعِنـي - َأَرْمـَت  َوَقـْد  َعَلْیـَك  َصـَالُتَنا ُتْعَرُض  َکْیَف  الله َرُسوَل  َیا: َرُجٌل  َقاَل  َعَليَّ، َمْعُروَضةٌ  َصَالَتُکْم  َفـِإنَّ  ِفیـِه، الصَّ روزهاي شما  نیاز برتر یکی« 1؛اَألْنِبَیاِء  َأْجَسادَ  َتْأُکَل  َأْن  اَألْرِض  َعَلی َم َحرَّ  اللَّ چــون  د؛ییــدرود گو اریبســ . پــس در آن روز بــر مــنشــوند می دهیــدوم دم ۀاول و نفخــ ۀو در آن روز نفخ افتی وفات آدم خلق شد و در همان روز ،در آن روز .روز جمعه است چگونـه از وی پرسـیدند:  یکـی از اصـحاب پیـامبر .شـود میبر من عرضه  درودهایتان پاسـخ دادنـد:  پیـامبر ؟اید شـده ریزه ریزهشما  که درحالی؛ رسد میدرودهاي ما به شما  سـندش را  ماجـهابـن سـننکه البانی در پاورقی  سند این روایت صحیح است؛ چنان .»حرام ساخته است نیرا بر زم امبرانیخداوند متعال اجساد پ را  ثیحـد نیـا نویسند: وقتی پیـامبر می آزاد میسل مأل علی قاری و وجه استدالل: 2داند. حیح میص در زمان  هایشان سالمکردند که درود و  دركرا  قتیحق نیفرمود، آنان ا رادیا ارانشیبراي  و بـراي  رسد میکه متشکل از جسم و روح بود،  شانیا به وجود کامل تآن حضر اتیح اطـالق  لیـ. آنـان بـه دلفرسـتادند میدرود  شـانیبر ا کثرت زمان هم به در همان نیهم در  یاما چون تا آن موقع دانش ؛بردند یپ زین شانیپس از وفات ا امر نیبه وقوع ا ث،یحد سالم  مانند درود و ییزهای، چگونه چشود میك به خا لیو تبد یکه در قبر متالش یجسم که شدنداشکال  نیدر آن عالم نداشتند، دچار ا ایانب اتیخصوصًا ح حیات برزخي مورد پرسیدند: پس از مـوت چگونـه ایـن  اشکال از آن حضرت نی؟ براي رفع ارسد میبه آن  در جـواب،  رود؟ پیـامبر که جسدتان در قبر از بین می رسد؛ درحالی درودها به شما می در ادامـه  3رسـد. مثل زمان حیات دنیوی ایشان همچنان به جسم و روح مبـارک وی میابراین درودهـای آنـان ماند و بن آنان را مطمئن کرد که اجساد انبیا در قبرهایشان سالم می فقط که درود پس از موت این نیست است مقصود  حدیث این ظاهرآورد:  سلیم آزاد می                                                رسد؛ چون اگر در این صورت فقط به روح برسـد، دیگـر نیـاز نبـود پیـامبر می به روح
 .٩٨١ص ،٢ج، الدارمي سنندارمي، ؛ عبدالله ۳۴۵، ص۱ج، ماجهابن سننماجه قزوینی،  ابن. 1
 .۳۴۵، ص۱ج ،ماجهابن سننماجه قزوینی،  ابن. 2
 .۵۶، صسبز گنبـد ریـز در نیبـر خلد ؛ محمد سلیم آزاد،۱۰۱۷، ص۳ج، المصابیح مشکاة شرح المفاتیح مرقاةقاری،  محمد بن علي .3
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 فرمود: جسد چه خاک شود و چـه خـاک  ماند، بلکه می جساد سالم میپاسخ بدهد که ا ١٠٧ ...هیدر قرب از نگاه سلف ـِذي«چهار: روایتی را که ابویعلی موصلی از ابوهریره از پیامبر نقل کـرده اسـت:  رسد. کند؛ چون درودهای شما به روح من می نشود، فرقی نمی ـِلیَب، َفَلَیْکِسـَرنَّ  َعـْدًال، َوَحَکًمـا ُمْقِسـًطا ِإَماًمـا َیَم َمْر  ْبُن  ِعیَسی َلَیْنِزَلنَّ  ِبَیِدِه، اْلَقاِسِم  َأِبي َنْفُس  َوالَّ َیْقُتَلنَّ  الصَّ یَر، َو ْحَناَء، َوَلُیْذِهَبنَّ  اْلَبْیِن، َذاَت  َوَلُیْصِلَحنَّ  اْلِخْنِز ُد، ایَ : َفَقاَل  َقْبِري َعَلی َقاَم  َلـِئْن  ُثـمَّ  َأَحٌد، َیْقَبُلُه  َفَال  اْلَماَل  َوَلَیْعِرَضنَّ  الشَّ ُه  ُمَحمَّ ها را از  ها و دشمنی کینهو  کند می اصالحمردم را  و روابط کشد میرا  ری، خنزشکند میرا  بیاو صـل .دیآ یم عادل حتمًا فرود یو حاکم منصفیی شوایپ عنوان به میمر بن یسیکه ع اسـتقدرتش  قبضۀکه جانم در  یسوگند به ذات« 1؛»َألُِجیَبنَّ اگر بر قبرم  سپس. شود نمیآن  رايیپذ یکه کس کند میال پخش و به قدري م برد بین می ِحیِح  ِرَجـاُل  َوِرَجاُلُه  َیْعَلی، َأُبو َرَواهُ «گوید:  که هیثمی می سند این روایت صحیح است؛ چنان .»دهم می" حتمًا جوابش را ،محمد ا"ی دیحاضر شود و بگو و  فیتعر گونه ، هیچحضرت عیسی جواب دادن به نداي ثیدر حد وجه استدالل: 3دانند. را صحیح می یعلی، روایت ذیل مسند ابی حسین سلیمالبانی و  2.»الصَّ همچنین مجموع بدن و روح پیامبر به حضرت  نه مردگان. ،زندگان است یژگیصفت و و ن،یـو ا رسـاند میو ظـاهري اجابـت را  متعـارف مفهـوم قاً یمده که دقنیا یاضاف حیتوض خواهد داشت  یکنونحالت  بامتفاوت  یحالت فیقبر شر در پیامبر که در آن زماناست  امـدهین همچنـین دهد. فرمود: روح من جواب می می ّال پیامبردهد؛ وا عیسی جواب می در  پس وقتـی پیـامبر .است همان لحظه ایجواب دادن فقط مربوط به همان زمان  نیو ا ، حـاال هـم زنـده دهد میجواب و  شنود می راحضرت عیسی  نداي ها زندهمثل  آن زمان                                                .دهد می جواب و شنود میرا  رانئاست و سالم و درود زا

 .۴۶۲، ص۱۱ج، یعلیأبي مسندأبویعلی موصلي، احمد  .1
 .۲۱۱، ص۸ج ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمعهیثمي، بکر  ابی بن . علی2
أبـویعلی ؛ احمـد ۵۲۴، ص۶ج ،وفوائـدها فقههـا مـن وشـيء الصـحیحة األحادیـث سلسـلةناصرالدین الباني،  محمد. 3  .۴۶۲، ص۱۱ج ،یعلیأبي مسندموصلي، 



َك زمر ( ۳۰گویند: طبق آیۀ  باز می و بنالباني  اشکال اول اشکاالت وهابیت و سلفیه ۱۰۸ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ٌت  ِإنَّ ُهْم  َمیِّ ُتوَن  َوِإنَّ مثـل سـایر  پیـامبر )َمیِّ چـون اگـر  ؛است یآنها باق یبرزخ اتیح یول رود؛ می نیبا موتشان از ب امبرانیپ یویدن اتیـ: حگوینـد می عثیمـین بنو  یطیشنق 1مردم، مرده است، نه اینکه در قبر زنده باشد. را دفـن کردنـد؟ پـس روح  امبریـچرا صحابه (مثل ابـوبکر) پ ،باشد یویدن اتیمراد ح و داشـته باشـد و تنفس و ازدواج  دنیشامآبه خوردن و  ازین آید میالزم  ،ده باشدنجسم ز نیبـا همـ امبریـاگر پ: نویسد میالبانی  2.جدا شده است امبریاز جسم پ حقیقتاً  امبریپ کـه ابـوبکر و  جواب دادند به اینکه طبق این آیه واقعًا و حقیقتًا پیامبر مـرده اسـت؛ چنانسنت همچون سبکی و دیگـران همـین اشـکال را مطـرح کردنـد و  علمای اهل :اوالً  جواب 3مکلف شود. بالفاصـله پـس  پیامبران که براي حیصح ثیاست در احاد ییثناجسم در قبر، است اتیح تر گذشـت. پـس مسـئلۀ حتی سیوطی و دیگران ادعای تواتر این احادیث کردند که پیش 4باره وجود دارد؛ که روایاتی دراین بعد از مردن و دفن شدن دوباره زنده شده است؛ چنان مرده است و دفنش کردند؛ اما این موت استمرار نداشـته و پیـامبر دیگران گفتند پیامبر سـنت گفتنـد:  علمـای اهل است. داده شدهعودت  مبارکشان اجساداز دفن شدن آنان به  بعـد  است که پیامبرگویند خود ابوبکر هم قبول داشته  سنت می بعضی علمای اهل 5جایز نیست. در قبرش زنده است، ازدواج با همسران پیامبر بدین سبب که پیامبر                                                َنِبـيَّ َیا َأْنَت  ِبَأِبي«آمده، گفته است:  شود. لذا وقتی کنار بدن پیامبر از دفن دوباره زنده می
ــرالدین .1 ــد ناص ــانی، محم ــوعة الب ــة موس ــام العالم ــدد اإلم ــر مج ــد العص ــرالدین محم ــاني ناص  .۳۱۱ص ،۹ج، باز بن العزیز عبد العالمة فتاوی مجموعباز،  بنعبدالله  بن عبدالعزیز ؛۸۰۵ص ،۳، جاأللب
ــر فــي الشــنقیطي األمــین محمــد الشــیخ جهــود، طویــان صــالح نبعبــدالعزیز. 2 ؛ ۴۲۵ص ،۲، جالســلف عقیــدة تقری  .۶۴۳ص ،۴، جالمرام بلوغ بشرح واإلکرام الجالل ذي فتح صالح عثیمین، محمدبن
 .۵۹، صوأحکامه أنواعه التوسلالباني، ین . محمد ناصرالد3
 .۳۹۳، ص۲ج ،المحمدّیة بـالمنح اللدنّیـة المواهـبقسـطالني، محمـد  ؛ احمدبن۴۰۸ص ،فی زیـارة خیـر االنـام السقام شفاءسبکي، الدین  . تقی4
 .۳۶۴ص ،۷، جالمحمدیة بالمنح اللدنیة المواهب علی الزرقاني شرح زرقاني مالکي، عبدالباقي محمدبن. 5
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 ِه، ١٠٩ ...هیدر قرب از نگاه سلف ُه  َیْجَمُع  الَ  اللَّ ا َمْوَتَتْیِن، َعَلْیَك  اللَّ ِتي الَمْوَتةُ  َأمَّ َها َفَقْد  َعَلْیَك  ُکِتَبْت  الَّ پدرم فدای تـو، ای « 1؛»ُمتَّ است که هر انسـان دو  این ۀ مذکورمبناي اشار نویسد: سلیم آزاد می». افتی بر تو تحقق اینک همبر تو مقدر شده بود،  مرگی کهو  کند نمیدو موت بر تو جمع  ا. خداوندنبی خد داده  او براي پاسخ به سؤاالت فرشتگان قبر به جسدش عودت که روح دهد میرخ  یزمان بعـد از گـريیو د شود میبراي انتقال به عالم برزخ بر او واقع  ایدر دن یکیموت دارد که  جسد بـراي  و شود میسؤاالت قبر، روح دوباره از جسم جدا  افتنی انی. پس از پاشود می . گیرد میقرار  در برزخ امتیتا ق یارتباط روح یقبر فقط با نوع یخوش ایاحساس عذاب  و  محققان آورد: وی در ادامه می 2.انفصال روح از جسد در قبر همان موت دوم است نیا کـه  کـردسخن اظهار  نیبا ا ابوبکر اند: ابوبکر گفته معناي سخن نییدر تب ثیحد شّراح بدن نیاز به غذا و خوراک و غیره اند که این  سنت تصریح کرده ود علماي اهلخ ثانیًا: 3شود؛ نمیهرگز از وي جدا  گری، برعکس حالت عموم مردم، دگردد برمی شـانیروح مبـارك بـه ا یو در قبـر وقتـ ،بود و بـس ويیموت دن نیفقط هم پیامبر موت ها حتمًا نیاز به غذا و چیزهای دیگر  که قبًال بیان شده است ـ و اینکه آن بدن ندارد ـ چنان نویسد: کسی  خواندن پیامبران از باب لذت است، نه از باب تکلیف. صالحی شامی میهمچنـین نمـاز  4کند و مورد قبول اوست. اهد استدالل میهمین قاعدۀ قیاس غیب بر شسنت، قیاس غایب بر شاهد است و البانی در موضـعی بـه  داشته باشند، طبق مبانی اهل و غـذا بـه آب  ازیـن ایـزندگان دن اهل برزخ مانندپس  5گردد. اولی گشاد و باز می طریق به شـود و بـرای پیـامبر ز میاست؛ چون در روایات آمده است قبر برای مؤمن گشـاد و بـادر قبر مستلزم این است که ایشان در قبر محصور و زندانی  گمان نکند زنده بودن پیامبر در بهشـت کـه  ی. حتـیجسـمان اجـاتیبراي تلذذ خواهد بـود، نـه رفـع احت ارتزاقشان نیـو ا انـد ظـاهري و معنـوي مخصـوص آن عالم های رزقبه ندارند؛ هرچند که مرتزق                                                

 .۷۱، ص۲ج ،البخاري صحیحبخاری، . محمد 1
 .۱۱۶، صسبز گنبد ریز در نیبر خلد. محمد سلیم آزاد، 2
، ۱۲، جالمحمدیـة بـالمنح اللدنیـة المواهب علی الزرقاني شرحعبدالباقی زرقاني مالکي،  ؛ محمدبن۱۴، ص۸ج، البخاري صـحیح شـرح القـاري عمـدةعینـي، ؛ محمـود ۱۱۴، ص۳ج ،البخـاري صـحیح شرح الباري فتححجر عسقالنی،  ابن. 3  .۱۳۶ص
 .۴۲۷، ص۹ج، األلباني الدین ناصر محمد العصر مجدد اإلمام العالمة موسوعة ی،محمد ناصرالدین البان. 4
 .۳۶۵ص ،۱۲، جالعباد خیر سیرة في والرشاد الهدی سبل صالحي شامي،یوسف  . محمدبن5



بـه  ازیـجسـمش ن آنجـا یول ؛برده شد ها آسمانبه  ويیجسم دن نیبا همعیسی  حضرت اسـت.خـوردن فقـط بـراي تلـذذ  ،یابـد میتحقق  آنجادر  یانسان اتینوع ح ترین کامل ۱۱۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   در قبـر  پیـامبر اتیح  دربارۀ دیچرا با ،آید نمی شیسؤال پ نیا انیو بهشتعیسی  حضرت  دربـارۀ ی. پـس وقتـاسـت مند بهرهمتلذذ و ها  نعمتاز تمام  همه بااینغذا و آب ندارد و  سنت (قـائالن  قبل از اینکه وهابیت این اشکال را مطرح کند، خود علمای اهل :اوالً  جواب 2برگردد. به جسمندارد روح  ی معناّال و ؛سـتیزنـده ن امبریپقبل از اینکه روح به بدن برگردد، جسم  )أرد حتی »روحي إلي الله ردّ  اال« روحـي علي الله رد إال علي یسلم أحد من ما( ثیحد نیطبق ا گویند: باز می و بن یالبان اشکال دوم 1پیدا کند؟ مجال خطور یسؤال نیمبارك چن اند  هایی دادند که عبارت به حیات دنیوی و حقیقی) این اشکال را مطرح کردند و جواب : اند گفته هجمل دبنمحمو الدین و جمال قونوي ای همچون بیهقی و عالءالدین . عده۱ از: ؛ »روحـي إّلـي اللـه ردّ  وقد إال... «: است نیدارد و در اصل چن (قد) یعبارت محذوف نیا خداوند متعال روح مـرا  از دفن پسقبًال  اینکهمگر  کند، نمیبر من سالم  کس هیچیعنی  سـالم  بـه جـواب دادن ۀ(و هـر لحظـه آمـاد اتیدر ح دائمبه من برگردانده و پس از آن  جملـۀ حالیـه » رد اللـه«این است که جملۀ وف است، محذ» قد«. علت اینکه ما )رانئزا در » قـد«کلمـه  ردیـهرگاه در موضع حال قـرار گ یفعل ماضاست و طبق قاعدۀ عربی،  ) ُصُدوُرُهْم  َحِصَرْت  جاُؤُکْم  َأْو سورۀ نساء ( که قبل از فعل (حصرت) در آیۀ ؛ چناناست ریتقد ترین جواب همین جواب است و کسـی  نویسد: قوی سیوطی می 3تقدیر قرار دارد.» قد«                                               
 .۱۱۷، صسبز گنبد ریز در نیبر خلد. محمد سلیم آزاد، 1
؛ ۸۰۸ــ۸۰۷ص ،۳، جاأللبـاني الـدین ناصـر محمـد العصـر مجـدد اإلمـام العالمة موسوعة ی،محمد ناصرالدین البان. 2  .۹۶، صوالزیارة والعمرة الحج مسائل من لکثیر واإلیضاح تحقیقباز،  بنعبدالله  بن عبدالعزیز
 .۳۶۲، ص۱۲ج والرشاد، الهدی سـبل صـالحي شـامي،یوسـف  ؛ محمدبن۹۶، صوفـاتهم بعـد علـیهم الله صلوات األنبیاء حیاة ی،هقیب نیحس احمدبن. 3



امربیپ اتیح تیفیک یبررس  
 صـالحی  1کند، مگر اینکه در قواعد عربی مسلط و مـاهر باشـد. این جواب را درک نمی ١١١ ...هیدر قرب از نگاه سلف روح  اسـت: ارائـه کـرده ، توجیهی است کـه سـبکیهیتوج ترین معروفو  نیبهتر .٢ 2؛جواب همین توجیه است ترین قوی: گوید میشامی  گویـد:  سـخاوی می 3د معنـوی اسـت.پـس مـراد ر. دیخود جواب گو دهندۀ تا به سالم گرداند برمیعالم  نیفهم و توجهش را از آن عالم به ا ی، خداوند متعالکند میبر او سالم  یکس یاست و وقت یو مشغول امور مأل اعل او اتیجمال و تجل مشاهدۀشهود  مستغرق ا،یـاز عـالم دن تر کامـلو  شـتریب یبسـ محضر خداونـدعالم برزخ در در  پیامبرشریف  آورد این وجه جدًا قوی است؛ ولـی وی  سیوطی می 4بهترین توجیه، توجیه سبکی است. در بـرزخ افضـل و  گویـد: حـال پیـامبر قسـطالنی می 5وجه سوم را ترجیح داده اسـت. تر از حال مالئکه است. حضـرت عزرائیـل در زمـان واحـد هـزاران روح را قـبض  کامل مـا هـم  همان وقت قبض روح مشغول عبادت و تسبیح و تقدیس خداوند است. پیـامبرشـود و حضـرت عزرائیـل در  بض یک روح مانع از قبض ارواح دیگـران نمیکند و ق می خوانــد و مشـغول عبــادت خداونـد اســت و همیشـه نزدیــک خداونـد اســت؛  نمـاز می قـرار داده شـده، از  انیـبـراي عالم یچون آن حضـرت رحمتـکند:  نقل می یاحمد مدن نیحسدیس سلیم آزاد از 6دهد. کنندگان دارد و به آنها جواب می حال توجه به سالم درعین هم هسـت  تیمز نیا شانیدرود و سالم بر ا خوانندۀبر  یاله های رحمتمتعدد  ايیمزا تـا  فرمایـد میکم و متوجه آن خواننده  را شانیاز استغراق روح ا ای ذرهکه خداوند متعال  ها بر  . خود رد روح به بدن مستلزم استمرار روح در بدن است؛ چون در تمام زمان۳ 7؛ي دعا کندبراي و فرستند). پـس روح  درود می لحظه بر پیامبر به فرستند (لحظه سالم و صلوات می پیامبر                                               

 .۱۸۱، ص۲ج ،للفتاوي الحاويبکر سیوطي،  أبي بن عبدالرحمن. 1
 .۳۶۵، ص۱۲ج، العباد خیر سیرة في والرشاد الهدی سبلیوسف صالحي شامي،  محمدبن. 2
، البخـاري صـحیح شـرح الباري فتحسقالنی، حجر ع ابن؛ ۱۸۲ص، االنام ریخ ارةیز یف السقام شفاء، سبکی الدین تقي .3  .۳۶۳، ص۱۲ج، العباد خیر سیرة في والرشاد الهدی سبلصالحي شامي، یوسف  ؛ محمدبن۴۸۸ص ،۶ج
 .١٧٤ص، عیالشف بیالحب یعل الصالة یف عیالبد القول، سخاوی عبدالرحمن محمدبن. 4
 ۱۸۲، ص ۲ج  ،للفتاوي الحاويبکر سیوطي،  أبي بن عبدالرحمن. 5
 .۵۵۹، ص۳ج ،المحمدّیة بالمنح اللدنّیة المواهبمحّمد قسطالني،  احمدبن. 6
 .۶۰، صسبز گنبد ریز در نیبر خلد آزاد، . محمد سلیم7



و  7فتـاواحجر هیتمی در  و ابن 6یالهدسبلصالحی شامی در  و 5الوفاءوفاءسمهودي در  و 4عیالبـدقولی در و سخاو 3للفتاوي الحاويو سیوطی در  2یالبارفتححجر در  ابن 1مستمر باید در بدن باشد. پیامبر ۱۱۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   و شـوکانی در  9یکوثرالمعانو محمد خضر شنقیطی در  8المفاتیحمرقاةمالعلی قاری در  ) کردنـد عمـل ظـاهرش بـه وهابیـت که چنان( حدیث این ظاهر به عمل طبق: اً یثان اند. ند و به آن پرداخته های دیگری آورده ها، جواب عالوه بر این جواب 10الذاکرینتحفة نا( غافر ۱۱ آیۀ با مخالفت م،دو است؛ پیامبر به احترامی بی حداقل یا شود می پیامبر جسم خستگی و درد موجب روح مفارقـت و روح بازگشـت تکـرار این ،اول: است ارقر بدین کردند، مطرح شامی صالحی و جملـهمحمـودبن الـدین جمال و سیوطی که اشکاالتی اما .بردند به تأویل را روایت آن لذا. کردند مطرح را اشکاالت این سنت اهل علمای که آید می الزم ایراداتی و محذورات بَّ َنا َر اسـت، مخالفـت  زنـده قبـرش در پیامبر گویند می که متواتر احادیث با) حدیث ظاهر( وهابیت کالم این سوم، است؛ باطل متعدد های مرگ این و باشیم داشته متعدد های مرگ آید می الزم وهابیت کالم طبق که درحالی داریم؛ حیات دو و مرگ دو که شده تصریح آیه ایـن در چون آید؛ می الزم) اْثَنَتْیِن  َوَأْحَیْیَتَنا اْثَنَتْیِن  َأَمتَّ                                                .دهد جواببه آن  دیبا تیوهاب و است مترتب ثیحد ظـاهر بـه عمـل بـر اشـکاالت نیـا پس 11اند. زنده قبرشان در پیامبران آمده که متواتری اخبـار چـون است؛ مذکور مردود واّال حدیث برد؛ را به تأویل روایت این باید پس دارد.
 .۱۸۳ص ،۲، جللفتاوي الحاويبکر سیوطي،  أبي بن عبدالرحمن. 1
 .۴۸۸ص، ۶، جالبخاري صحیح شرح الباري فتححجر عسقالنی،  ابن. 2
 .۱۸۴ـ۱۸۱ص ،۲، جللفتاوي الحاويسیوطي،  بکر أبي بن عبدالرحمن. 3
 .۱۷۴ـ۱۷۳صسخاوی، القول البدیع فی الصالة علی الحبیب الشفیع،  عبدالرحمن محمدبن. 4
 .۱۸۱ص ،۴، جالمصطفی دار بأخبار الوفاء وفاءسمهودي،  عبدالله بن علي. 5
 .۳۶۴ـ۳۶۲ص ،۱۲، جالعباد خیر سیرة في والرشاد الهدی سبلیوسف صالحي شامي،  محّمدبن. 6
 .۹۱ص ،۲، جميتالهی حجر ابن فتاوی ،یمیتحجر ه ابن. 7
 .۲۴۴ص ،۲، جالمصابیح مشکاة شرح المفاتیح مرقاة، قاری محمد بن علي .8
 .۹۴ـ۹۳ص ،۱۳جی، البخار حیصح ایخبا کشف یف یالدرار یالمعان کوثر. محمد الخضر شنقیطی، 9
 .۴۶ص، المرسلین سید کالم من الحصین الحصن بعدة الذاکرین تحفةشوکانی،  علي محمدبن .10
 .۳۶۳، ص۱۲ج، العباد خیر سیرة في والرشـاد الهدی سبلصالحي شامي، یوسف  ؛ محمدبن۱۸۲، ص۲ج ،للفتاوي الحاويبکر سیوطي،  أبي بن عبدالرحمن. 11



امربیپ اتیح تیفیک یبررس  
 کیفیت حیات پیامبر باب در که مطالبی با توجه به مجموع نتیجه ١١٣ ...هیدر قرب از نگاه سلف سنت،  اهل دیدگاه از در برزخ اعتقـاد  تیـوهاباکثر سـلفیه و  رسید که نتیجه این به توان می ،دش بیان سلفیه و وهابیت در قبر حیات برزخـی  ن باورند که حیات پیامبربر ایقیم  تیمیه و ابن اما ابن ؛است نییعل  یدر اعل امبرانیمعتقدند ارواح پ آنهااست.  یویدن اتیاز ح ریغ امبریپ یبرزخ اتیو ح شـود می(مثل موقع جواب سالم) متصل به بدن  یو گاه دارد یبرزخ اتیح امبریدارند پ قـیم  ابن .و مؤمنـان اشـراف بـر قبـر دارد است و حیات دنیوی نیست؛ ولی روح پیـامبر جنس  کنند یم الیو خ کنند یاز مردم اشتباه م یاریروح بر قبر اشراف دارد و بس گوید  می در  سـتیممکـن ن ،درا اشغال کن یکه مکان یروح از جنس اجسام معهوده است و زمان از شأن بـدن  ریتصور از روح اشتباه محض است و شأن روح غ نیباشد و ا یگریمکان د و  گردد یقبر برم یسو است و موقع سالم به  نییعل  یدر اعل الله بلکه روح رسول ،است . آنهـا معتقدنـد در قبـر دارنـد امبریـپ اتیـح مسئلۀمتفاوت با آنها در  یظرن سنت اهل یعلما ت،یو وهاب هیسلفدر مقابل . شنود یو کالمش را م دهد یم جوابسالم زائرش  به سـنت اسـت کـه بـه روایـاتی  خوابیدن ندارد و در این مسئله شوکانی موافق علمـای اهلبا همین جسم دنیوی در قبر زنده است؛ اما این جسم نیاز به خوردن و آشامیدن و  پیامبر گوینـد پیـامبران در  کننـد و می استدالل می یصلُّونَ ُقبورِهم فی أَحیاء األَْنبِیاءهمچون  که ذکـر شـده ـ ادعـای تـواتر  اند. نیز سیوطی ـ چنان قبورشان با همین جسم دنیوی زنده حجـر هیثمـي و  سنت همچون ابن احادیث در این مسئله کرده است. برخی علمای اهل ل، سـلفیه و وهابیـت اشـکاالتی بـر سخاوی در این مسئله ادعای اجماع کردند. درمقاب سـنت در زمـان خودشـان بـه ایـن  سنت وارد کردند کـه علمـای اهل نظریۀ علمای اهل  اشکاالت پاسخ دادند.



قاسـم، مدینـة  محمدبن بن عبدالرحمن :تحقیـق ،مجموع الفتـاویعبدالحلیم،  تیمیه، احمدبن ابن .۱ منابع ۱۱۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ، الدر المنضود في الصالة والسالم علی صـاحب المقـام المحمـودحجر هیتمی، أحمد،  ابن .۳ ق.۱۳۷۹دارالمعرفة،  :بیروت ،فتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقالنی، احمد،  ابن .۲ ق.۱۴۱۶نبویة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف،  یفة  أحمد، ضیاء حنفی، محمدبن ابن .۵ تا. دارالنشر ـ دارالفکر، بی :بیروت، حجر الهیتمي فتاوی ابن مد،حجر هیتمی، اح ابن .۴ ق.۱۴۲۶دارالمنهاج،  :عني به: بوجمعة عبد القادر مکري و محمد شادي مصطفی عربش، جده یخ مکـة المشـرفة والمسـجد الحـرام والمدینـة الشـر تار یف چـاپ دوم، دار الکتـب العلمیـة،  :عالء إبـراهیم و أیمـن نصـر، بیـروت :تحقیق ،والقبر الشر الروح في الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالدالئل مـن بکر،  أبي قّیم جوزیة، محمدبن ابن .۶ ق.۱۴۲۴ دار طیبة جا:  بیمحمد سالمة،  بن سامي :تحقیق، تفسیر القرآن العظیمکثیر دمشقي، اسماعیل،  ابن .۷ تا. نا، بی بی :جا دارالکتب العلمیة، بی :بیروت، الکتاب والسنة دار إحیاء الکتـب  :جا محمد فؤاد عبدالباقي، بی :تحقیق ،ماجه سنن ابنی، محّمد، ماجۀ قزوین ابن .۸ ق.۱۴۲۰چاپ دوم، للنشر والتوزیع،  دارالمأمون للتـراث،  :حسین سلیم أسد، دمشق :تحقیق ،یعلی مسند أبيأبویعلی موصلي، أحمد،  .۹ تا. العربیة، بی ، موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصـرالدین األلبـانيالبانی، محمد ناصرالدین،  .۱۱ ق.۱۴۱۵مکتبة المعارف للنشر والتوزیع،  :ریـاض ،سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقههـا وفوائـدهاالبانی، محمد ناصرالدین،  .۱۰ ق.۱۴۰۴ مرکـز النعمـان للبحـوث والدراسـات  :سـالم آل نعمـان، صنعاءــ یمـن محمدبن بن شادي :تحقیق مکتبـة  :محمد عید العباسي، ریاض :تحقیق ،التوسل أنواعه وأحکامهصرالدین، الباني، محمد نا .۱۲ ق.۱۴۳۱اإلسالمیة وتحقیق التراث والترجمة،  دار طـوق النجـاة، جـا:  بیناصـر،  محمـد زهیربن :تحقیـق ،صـحیح البخـاريبخاری، محمد،  .۱۳ ق.۱۴۲۱المعارف للنشر والتوزیع،  ري عبـدالخالق سـعد و صـب بن الله و عادل محفوظ الرحمن زین :تحقیق ،مسند البّزاربّزار، احمد،  .۱۴ ق.۱۴۲۲  م.۱۹۸۸مکتبة العلوم والحکم،  :الشافعي، مدینة منورة



امربیپ اتیح تیفیک یبررس  
 سعد الشـویعر،  ها: الدکتور محمدبن جمع ،فتاوی نور علی الدربباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  بن .۱۵ ١١٥ ...هیدر قرب از نگاه سلف ارة وز ،تحقیق واإلیضاح لکثیر من مسائل الحج والعمـرة والزیـارةعبدالله،  بن باز، عبدالعزیز بن .۱۶ تا. ، بینا بی :جا بی چـاپ الشئون اإلسـالمیة واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد ـ وکالـة المطبوعـات والبحـث العلمـي،  أشرف علی جمعه و طبعه  ،باز مجموع فتاوی العالمة عبدالعزیز بنعبدالله،  باز، عبدالعزیزبن بن .۱۷ ق.۱۴۲۵ودوم،  بیست عطیـة  أحمدبن :تحقیـق ،األنبیاء صلوات الله علیهم بعد وفـاتهمحیاة حسین،  بیهقی، احمدبن .۱۸ تا. نا، بی بی :جا سعد الشویعر، بی محمدبن االعتقاد والهدایة إلی سبیل الرشاد علی مـذهب السـلف وأصـحاب حسین،  بیهقی، أحمدبن .۱۹ ق.۱۴۱۴مکتبة العلوم والحکم،  :الغامدي، مدینة منورة نـا،  بی :جـا نایف الشـحود، بی بن علي :تحقیق ،موسوعة فقه القلوبإبراهیم،  ، محمدبنتویجری .۲۰ ق.۱۴۰۱دار اآلفاق الجدیدة،  :أحمد عصام الکاتب، بیروت :تحقیق ،الحدیث من المحققین بإشراف الشیخ شعیب مجموعة  :تحقیق ،سیر أعالم النبالءاحمد،  ذهبي، محمدبن .۲۲ ق.۱۴۱۲دارالمغني للنشر والتوزیع،  :حسین سلیم أسد الداراني، المملکـة العربیـة السـعودیة :تحقیق ،سنن الدارميدارمي، عبدالله،  .۲۱ ق.۱۴۲۸ ، شرح الزرقاني علی المواهب اللدنیـة بـالمنح المحمدیـةعبدالباقي،  زرقانی مالکی، محمدبن .۲۳ ق.۱۴۰۵چاپ سوم، مؤسسة الرسالة،  :األرناؤوط، بیروت یارة خیر األنام صـلی اللـه علیـه وآلـهالدین،  سبکي، تقي .۲۴ ق.۱۴۱۷دارالکتب العلمیة،  حسـین  :حقیـقت ،شفاء السقام في ز ، دار :جـا ، بیالقول البدیع فی الصالة علـی الحبیـب الشـفیععبدالرحمن،  سخاوی، محمدبن .۲۵ ق.۱۴۲۹دارالکتب العلمیه،  :محمدعلی شکری، بیروت یر گنبد سبزسلیم آزاد، محمد،  .۲۶ تا. الریان للتراث، بی ین در ز دارالکتـب العلمیـة،  :بیـروت ،ء بأخبـار دار المصـطفیوفـاء الوفـاعبداللـه،  بن سمهودي، علي .۲۷ .تا بی ،نا بی :جا بی ،خلد بر اج المنیـر فـي ترتیـب أحادیـث صـحیح السر البانی،  سیوطي، عبدالرحمن و محمد ناصرالدین .۲۹ ق.۱۴۲۷سعود االسالمیة،  جامعة اإلمام محّمدبن :السّید طالب الرحمن، ریاض :تحقیـق ،(المهّند علي المفّنـد) عقائد علماء أهل السّنة الدیوبندّیةسهانبوري، خلیل أحمد،  .۲۸ ق.۱۴۱۹ به و علق علیه ،الجامع الصغیر چـاپ عصام موسی هادي، دارالصدیق ـ توزیع مؤسسة الریان،  :رتَّ



ین بعدة الحصن الحصین مـن کـالم سـید المرسـلینعلي،  شوکانی، محمدبن .۳۲ ق.۱۴۱۵مؤسسة الرسالة،  :بیـروت ،فی کشف خبایا صـحیح البخـاریکوثر المعانی الّدراری شنقیطی، محمد الخضر،  .۳۱ ق.۱۴۲۴دار الفکر للطباعة والنشر،  :بیروت ،الحاوي للفتاويبکر،  أبي بن سیوطي، عبدالرحمن .۳۰ ق.۱۴۳۰سوم،  ۱۱۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ، تحفة الذاکر دارالحـدیث،  :عصـام الـدین الصـبابطي، مصـر :تحقیـق ،األوطـارنیـل علي،  شوکاني، محمدبن .۳۴ ق.۱۴۱۴کثیر و دارالکلم الطیب،  دمشق و بیروت: دار ابن ،فتح القدیرشوکاني، محمد،  .۳۳ م.۱۹۸۴دارالقلم،  :بیروت الشـیخ عـادل أحمـد  :، تحقیـق وتعلیـقوأعالم نبوتـه وأفعالـه وأحوالـه فـي المبـدأ والمعـادسبل الهدی والرشاد فـي سـیرة خیـر العبـاد، وذکـر فضـائله یوسف،  صالحي شامي، محمدبن .۳۵ ق.۱۴۱۳ الفجر الصـادق فـي الـرد علـي منکـري التوسـل والکرامـات صدقي الزهاوي، جمیل افندي،  .۳۶ ق.۱۴۱۴رالکتب العلمیة، دا :عبدالموجود و الشیخ علي محمد معوض، بیروت وائل محمـد بکـر زهـران،  :تحقیق ،مجموع رسائل الحافظ العالئيالدین عالئی، خلیل،  صالح .۳۷ ق.۱۳۲۳مکتبة الحقیقة،  :استانبول، والخوارق یر عقیـدة السـلفصالح،  طویان، عبدالعزیزبن .۳۸ ق.۱۴۲۹، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر :قاهره ، جهود الشیخ محمد األمین الشنقیطي في تقر أعـده للشـاملة: أبوالولیـد  ،تعلیق الشیخ محمد العثیمین علی النونیـةصالح،  بن عثیمین، محمد .۳۹ ق.۱۴۱۹مکتبة العبیکان،  :ریاض دارالـوطن ـ دارالثریـا، الطبعـة األخیـرة،  :جـا إبراهیم السـلیمان، بی ناصـربن هدبنجمع و ترتیب: ف ،مجموع فتاوی ورسائل فضیلة الشیخ محمد بـن صـالح العثیمـینصالح،  عثیمین، محمدبن .۴۱ ق.۱۴۲۷محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بیومي، المکتبة اإلسالمیة للنشر والتوزیع،  بن صبحي :تحقیـق و تعلیـق ،فـتح ذي الجـالل واإلکـرام بشـرح بلـوغ المـرامصالح،  عثیمین، محمدبن .http://www.ahlalhdeeth.com. ۴۰تا،  بی نا، : بیجا المقتدي، بی ، السراج المنیر شرح الجامع الصـغیر فـي حـدیث البشـیر النـذیر أحمد، بن عزیزی، شیخ علي .۴۲ ق.۱۴۱۳ ا، جـ بـی ،اإلرشاد إلی صحیح االعتقاد والرد علی أهل الشرك واإللحـادفوزان،  بن فوزان، صالح .۴۵ تا. دار إحیاء التراث العربي، بی :بیروت ،عمدة القاري شرح صحیح البخاري محمود، عیني، .۴۴ تا. دار جوامع الکلم، بی :قاهره، مفاهیم یجب أن تصححعلوی مالکی، محمد،  .۴۳ تا. بی ،نا بی :جا بی
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