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 به نام خدا

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمه

مني مالك يوم الدين، إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ـاحلمد هللا رب العال

رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا. من هيده اهللا فال  باهللا من ونستغفره ونعوذ 

إله إال اهللا وأشهد أن حممداً   له وأشهد أن ال   هادي له ومن يضلله فال   مضل

الصالة والسالم عىل رسول اهللا حممد وعىل آله وصحبه عبده ورسوله. و

 . أمجعني ومن تبعهم بإحسان إلی يوم الدين
 أما بعد: 

گاه یراسخ در حق کسان یمقاله حاضر جواب و فقط بنا به نظر  یاست که بدون آ

 یهر عبادت ین بدعت باال زده و برایث آستیات و  احادیو استنباط و بدون تأمل در آ

اند و نا  به نام عبادت ساخته یهم از جانب خود آورده و بدعت یا بهانه اند که ساخته

گاهانه دچار لغزش شده اند  ش و مقلد را دنبال خود کردهیهم ساده اند یاند و  گروه آ

 اند: که آن مبدعان خود سه گونه

 کنند. در اثر علم کثیر و استفاده از تشابهات، شیطان بر آنها غلبه کرده و بدعت می -۱
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گاهانه و فقط بخاطر ترغ -۲  اند. ه در عبادات بدعت ساختهیب و تنبینا آ

آنها در لباس قرآن و  ین براین، دشمنان دیمسلم یل عدم علم کافیبدل -۳

 .اند د آوردهیپد یث عباداتیحد

 یعین بر اموات و توسل و... از بدایاموات و تلق ینمونه خواندن قرآن برا یبرا

از  یاری.که تابحال از طرف بساند ل فوق بوجود آورهیاز عالمان بدال یهستند که برخ

گر قرآن ین، اعجاز دتحت عنوا یا ز در مقالهیمن، ن اند عالمان و متخصصان رد شده

که وجود  یا و... آنها را مطرح نموده ام. لکن شبهه ییقید حقیث/ توسل توحیحد و

مقبول  یتیم که هر روایدان یدن اموات است. و ما هم میدن و نشنیدارد همانا شن

موضوع و مجهول وجود دارند که اثبات و رد  آنها فقط از  یاتیست چه بسا رواین

 دارد.ق قرآن امکان یطر

 قیومن الله التوف



 
 

 

 

 

 

 شبهه سالم و قدرت شنوایی اموات

نکه اموات قدرت یا یعنیم ییگو یاموات سخن م ییاز عدم قدرت شنوا یوقت

ه ین آیا یث مشکوك، برخیح در مقابل احادیات صریان آیندارند. بعد از ب ییشنوا

 د:یفرما ی) م۵۶ه (احزاب: یند که: در آیگو یمکالم الله را بهانه کرده و 

َ ٱ إِنَّ ﴿  ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َصلُّوا

ْ  هِ َعلَيۡ   .]۵۶األحزاب: [ ﴾٥٦ لِيًما�َسۡ  وََسّلُِموا

شما هم بر او درود  فرستند، ای مؤمنان! خداوند و فرشتگانش بر پیغمبر درود می«

  . »بفرستید و چنان که باید سالم بگوئید

سالم عرضه  البته همه مؤمنان در نماز بخش تشهد و تحیات، بر نبی اکرم 

) و در آخرش هم صلوات السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاتهکنند ( می

 این آیه است.) که این خود مصداق اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممدفرستند ( می

 م؟یکن یشنوند پس چرا بر آنها سالم م یاگر مردگان نم

 م:یرا روشن کن» سالم«ن سوال اول بایستی معنای واقعی یجواب دادن به ا یبرا

 معنی سالم از قرآن

ُ ٱ بِهِ  ِديَ�هۡ ﴿ َ�ٰ ٱ ُسبَُل  ۥنَهُ َ�ٰ رِۡض  �ََّبعَ ٱ َمنِ  �َّ لَُ�ٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمَوُ�خۡ  مِ لسَّ  ِت لظُّ
سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديِهمۡ َو�َهۡ  ۦنِهِ �ِإِذۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�   .]۱۶المائدة: [ ﴾١٦ َتقِي�ٖ مُّ
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خداوند با آن (کتاب) کسانی را به راههای امن و امان (از ترس و هراس دنیا و «

کند که جویای خوشنودی او باشند، و با مشیت و فرمان خود،  آخرت) هدایت می

آورد و به سوی نور (ایمان و علم)  و جهل) بیرون میآنان را از تاریکیهای (کفر 

  . »شود برد، و ایشان را به راه راست رهنمود می می

الِم «  من الع، أمن، محفوظ از خطر، دارای سالمتی جان ومال» السَّ
ٌ
وب. یمسلمة

 ها.یب فیال ع

)، ال َعَواَر فبابن عباس
ٌ
 ها. ی: (مسلمة

 ن معنا بکار رفته:یر هم همیات زیدر آ

َها َ�ُقوُل  ۥإِنَّهُ  قَاَل ﴿ ٞ  إِ�َّ  ٱ تُثِ�ُ  َذلُولٞ  �َّ  َ�َقَرة
َ
 َث رۡ �َۡ ٱ ِ� �َسۡ  َوَ�  َض �ۡ�

ۚ  ِشَيةَ  �َّ  ُمَسلََّمةٞ  ْ  �ِيَها ِ  َت ِجئۡ  نَ �لۡ ٱ قَالُوا � �َۡ ٱب ْ  َوَما فََذَ�ُوَها ّقِ  َ�ُدوا
 . ]۷۱[البقرة:  ﴾٧١ َعلُونَ َ�فۡ 

 ﴾ُمَسلََّمةٞ ﴿ل قوله تعالی: یتأو یالقول ف

سلِّمت تسلم «یقال منه: ». السالمة«من » مفعلة» «مسلمة«أبو جعفر: و معنی 

 (تفسیر ابن کثیر).». فهي مسلمة

و  یباشد از هر گونه شر و بد یت کامل میشه سالم همان سالمت و امنیر یعنی

 .ینگران

َهاَ�ٰٓ ﴿   ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ �ۡ  إِذَا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ َ�َ َّ�  ْ ْ  َوَ�  َ�َتبَيَُّنوا  َ�ُقولُوا

لۡ  لَِمنۡ 
َ
َ�ٰ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ � ِ َيوٰ �َۡ ٱ َعَرَض  َتُغونَ تَبۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  َت لَسۡ  مَ لسَّ �ۡ ٱ ة  يَا�ُّ
ِ ٱ فَعِندَ  ٞۚ  َمَغانِمُ  �َّ ُ ٱ َ�َمنَّ  ُل َ�بۡ  ّمِن ُكنُتم لَِك َكَ�ٰ  َكثَِ�ة  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

ْۚ َ�َتبَيَُّنوٓ  َ ٱ إِنَّ  ا  .]۹۴النساء: [ ﴾٩٤ �َخبِ�ٗ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َ�نَ  �َّ

اید! هنگامی که (برای جهاد) در راه خدا به مسافرت  ای کسانی که ایمان آورده«

جنگید. آیا مسلمانند یا کافر) و به کسی که  رفتید تحقیق کنید (که با چه کسانی می
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گوئید: تو مؤمن نیستی، و به شما سالم کرد (و سالم نشانه پذیرش اسالم است) م

جویای مال دنیای (او) باشید. (بلکه سالم آنان را بپذیرید و پاسخ گوئید و بدانید) 

که در پیش خدا غنائم فراوانی است (و آن را برای شما تهیه دیده است و بسی بهتر 

از ثروت و غنیمت دنیای فانی است). شما پیش از این، چنین بودید (و کفر را 

های شما تنها انگیزه غارتگری داشت) ولی خداوند بر  ه بودید و جنگگردن نهاد

شما مّنت نهاد (و نعمت اسالم را نصیبتان کرد) پس (به شکرانه این نعمت بزرگ) 

 .»کنید باخبر است تحقیق کنید. بیگمان خداوند از آنچه می
م عبارت یرا بدان یعرب یحات باال معلوم است اگر اندکیحال با توجه به توض

باشد  یك عبارت ساده نبوده و بلکه دعا می »السالم عليك/ السالم عليكم و...«

زندگان  ین هم براید) از هر گونه بال و عذاب.که ایسالمت و مصون باش ( یعنی

 نافع است چون یمردگان بس یمقبول است و هم برا

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا رۡ فِ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� َّ� 
ِ  َسَبُقونَا ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  إِنََّك  َر�ََّنا
  .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف 

گویند: پروردگارا! ما را و  آیند، می کسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا می «

ای نسبت به مؤمنان  اند بیامرز. و کینه برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته

  . »هایمان جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی در دل

کنند  یر میخ یگذشتگان خود دعا ید که: برایگو یاز ماندگان و  زندگان مابعد م

ارت یز با زین امبر یرا پیار مؤثر است زیزنده بسمرده و  یسالمت برا یپس دعا

َالُم َعلَيُْ�ْم «خوانند  یآنها م یرا برا یسالمت یکردند. اول دعا ین میقبور چن السَّ
يَاِر ِمْن الُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْسِلِمَ�... ْهَل ادلِّ

َ
 .»أ
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 د خداوند:یز تاکین

َهاَ�ٰٓ ﴿   ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمنُوا ٰ  ُ�يُوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يُوتًا ُخلُوا  �َسۡ  َح�َّ

ۡ
ْ تَأ  �ُِسوا

 ْ ٰٓ  َو�َُسلُِّموا هۡ  َ�َ
َ
ۚ أ ٰ  لَِها ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�  .]۲۷النور: [ ﴾٢٧ تََذكَّ

ق به شما نیست، مگر بعد از اجازه  ای مؤمنان ! وارد خانه«
ّ
هائی نشوید که متعل

در کوبیدن و کارهائی جز اینها) و سالم کردن بر ساکنان آن. گرفتن (با زنگ زدن یا 

این کار برای شما بهتر است (از ورود بدون اجازه و سالم). امید است شما (این دو 

 .»چیز را به هنگام رفتن به منازل دیگران رعایت و آنها را) در مد نظر داشته باشید
 یاز مکان خود که در آن اهلر یغ یکند در هنگام دخول به مکان یخداوند امر م

 د. اما چرا؟؟ید سالم کنیباشند بعد از اجازه با

 یعنیت، صلح و... .ی، امنیسالمت یعنیم، سالم یرا همانگونه که گفتیجواب: ز

آن اهل است  و  یمنظور تو از سالم آشکار کردن خود برا یکن یبر اهل سالم م یوقت

که آنها در  یکن یبا دادن سالم اعالم م پس؛ یشو یانه به آنها وارد نمیو مخف یدزدک

ا قصد آزار و یرا دارند  یفرد یریکه قصد دستگ یرا معموال افرادیت هستند. زیامن

 شوند. یرا داشته باشند ناگهان و بدون سالم وارد م یت کسیاذ

 : نور).۶۱ه (یا آی

ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَدَخلۡ  فَإَِذا﴿ ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ

 . ]۶۱النور: [ ﴾َطّيَِبةٗ 
ای شدید بر همدیگر سالم کنید، سالم پربرکت (و لبریز از  هر وقت داخل خانه«

های مردمان، و درود)  کننده پیوند موجود میان دل خیر و ثواب فراوان، و تقویت

 .»گردد) صمیمیت میپاکی که به فرمان خدا مقّرر است (و موجب صفا و 
کین  ن موضوع است:یل بر اثبات همیخود دل اد رسو ل الله ید زیز تأ

» ِ�َْ
ْ
يِب اخل

َ
يِب َحِبيٍب َ�ْن أ

َ
َ�نَا اللَّيُْث َ�ْن يَِز�َد بِْن أ َ�نَا ُ�تَيْبَُة قَاَل َحدَّ َحدَّ

 ِ َل رَُسوَل ا�َّ
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
ِ بِْن َ�ْمٍرو أ ؟ قَاَل:  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِْسَالِم َخْ�ٌ

ْ
يُّ اإل

َ
أ
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َالَم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َ�ْعرِْف «  السَّ
ُ
َعاَم َوَ�ْقَرأ ، یح بخاریصح[ »ُ�ْطِعُم الطَّ

  روایت است که: شخصی از نبی اکرم  باز عبدالله بن عمر  « .]باب افشاء سالم

سالم کسی که به آشنا و بیگانه ا«فرمود:  پرسید: اسالم چه کسی بهتر است؟ رسول خدا 

 .»سالم گوید و طعام دهد

َالَم بَيْنَُ�مْ « فُْشوا السَّ
َ
 «[صحیح مسلم: کتاب ایمان، باب:  »أ

َ
نَُّه ال

َ
َ�يَاِن �

 الُْمْؤِمنُونَ 
َّ

َنََّة إِال
ْ
 ].۶جزء -[ابوداود/ ابن ماجه/ نسائی/ احمد/ ابن شیبه »يَْدُخُل اجل

/ سوره نور) سبب برکت ۶۱سالم دادن (طبق آیه  پس، بعد از طعام دادن دیگران،

 و رحمت است که آن برای هر کسی مرده یا زنده نیکو و خیر رسان است.

 شنوند؟ می آیا مردگان بی جان

 .]۷۲الشعراء: [ ﴾٧٢ ُعونَ تَدۡ  إِذۡ  َمُعونَُ�مۡ �َسۡ  َهۡل  قَاَل ﴿ 

 ؟»شنوند می خوانید، صدای شما را گفت: آیا هنگامی که آنها را به کمك می«  

ْ ُمۡدبِرِ�َن ِمُع ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوَ� �ُسۡ إِنََّك َ� �ُسۡ ﴿  َ�َٓء إِذَا َولَّۡوا مَّ ٱ�ُّ  ﴾٨٠ِمُع ٱلصُّ
 .]۸۰النمل: [

توانی مرده را شنوا بگردانی، و ندای (دعوت خود) را به گوش  گمان تو نمی بی«

  . »یزندگر کنند و (از آن) می کران برسانی، وقتی که (به حق) پشت می

 دارد؟ یکه از پشت او را صدا بزنند و نشنود با فرد کر و ناشنوا فرق یا کسینکته: آ

 ؟اند با هم آمده »الصم« و »الموتی«چرا 

 یچه بسا از رو یفرد کر (صم) اگر از جلو و مقابل او را صدا بزن کیجواب: 

 یاد بزنیحرکات لب متوجه شده و پاسخ دهد اما اگر او را از پشت و وراء فر
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ا بخاطر یباشد ثان یشنود اوال بخاطر نعمت گوش م یم یشنود. چون اگر جاندار ینم

دن حرکات لب ینعمت چشم و عقل. اگر با گوش نشنود احتمال آن دارد که با د

ر از آن،  موتور ین دو نعمت است و بغیجان که  فاقد ا یا مرده و بیمتوجه شود. آ

 دن را دارد؟؟یشن ییقلب و مغز توانا یوعقلش خاموش شده  بدون دستور از س

 د:یفرما یونس) می/ ۴۲ه (ین خداوند در آیبنابرا

ن ُهمَوِمنۡ ﴿  نَت  َكۚ إَِ�ۡ  َتِمُعونَ �َسۡ  مَّ
َ
فَأ

َ
مَّ ٱ ِمعُ �ُسۡ  أ ْ  َولَوۡ  لصُّ  َ�  َ�نُوا

 .]۴۲یونس: [ ﴾٤٢قِلُونَ َ�عۡ 

سخن خود را به  توانی دهند آیا تو می گروهی از آنان، گوش به سوی تو فرا می« 

 .  »گوش کران برسانی هرچند نفهمند!

 یعنیتوانند از روبرو بشنوند  یدن و تعقل میگر افراد کر و صم با دیبعبارت د

 سخنان را درك کنند.

 شناساند. یبه ما م عقلدن را در گرو داشتن یز شنین خداوند 

ِينَ ٱ َتِجيُب �َسۡ  إِ�ََّما﴿   ۡ ٱوَ  َمُعوَنۘ �َسۡ  �َّ ُ ٱ َعُثُهمُ َ�بۡ  َ�ٰ َموۡ ل  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  �َّ
  .]۳۶األنعام: [ ﴾٣٦َجُعونَ يُرۡ 

شنوند و خداوند مردگان را برمی انگیزد. و پس از  پذیرند که می تنها کسانی می«

 .»شوند شدن به سوی او برگردانده می زنده

کند چون یاجابت دعوت م یکیاست که  یعاقالن اشارت یه هم براین آیدر ا

ه فوق) تا عاقل بفهمد که یمرده است و با شنونده در کنار هم آمده (آ یکیشنود و  یم

 یگریند و دیانند و شنوایك گویلب یکیه دو گروه آمده ین آیشنود. چون در ا یمرده نم

 ندارند. ییختن شنوایند و مردگان تا برانگیمردگانند و ناشنوا

 ٱ َتوِي�َسۡ  َوَما﴿  
َ
ٓ حۡ ۡ�  ٱ َوَ�  ءُ َيا

َ
ٰ مۡ ۡ� َ ٱ إِنَّ  ُتۚ َ� ٓ  َمن ِمعُ �ُسۡ  �َّ ۖ �ََشا ٓ  ُء نَت  َوَما

َ
 أ

ن ِمعٖ بُِمسۡ    .]۲۲فاطر: [ ﴾٢٢ ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  مَّ
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باشند. خداوند هر کس را بخواهد شنوا  و مردگان و زندگان هم مساوی نمی«

  . »توانی مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی گرداند، و تو نمی می

 ستند:یبرابر نمرده وزنده 

 در بس
ً
ه بعد از ذکر ین آیستند اما در این یزها مرده و زنده مساویاز چ یاریمسلما

ند مگر یدر قبر رفتگان ناشنوا یعنیدن بحث شده است. یدن و نشنین موضوع از شنیا

 آنها را شنوا سازد. آنکه خداوند 

در آن   اش یبعنوان معجزه رسول گرام مانند کفار جنگ بدر! که خداوند 

ن از یدهد بلکه ا یشه آنرا انجام نمیلحظه آنان را شنوا ساخته بود. اما خداوند هم

هم مانند جنگ یامبرانش سالم الله علیپ یموارد برا یو منت اوست که در برخ یبزرگ

 دهد: یبدر انجام م

ثَِ� « – ۳۶۷۹ ِ  َ�بْدُ  َحدَّ دٍ  ْ�نُ  ا�َّ َ�نَا ُ�بَاَدةَ  ْ�نَ  َرْوحَ  َسِمعَ  ُ�َمَّ  َسِعيدُ  َحدَّ
يِب  ْ�نُ 

َ
�َُس  نَلَا َذَكرَ  قَاَل: َ�تَاَدةَ  َ�نْ  َعُروَ�ةَ  أ

َ
يِب  َ�نْ  َمالٍِك  ْ�نُ  أ

َ
نَّ  أ

َ
 نيَِبَّ  َطلَْحَة أ

 ِ َمرَ   ا�َّ
َ
ْرَ�َعةٍ  بَْدرٍ  يَْومَ  أ

َ
�نَ  بِأ  يِف  َ�ُقِذفُوا قَُر�ٍْش  َصنَاِديدِ  ِمنْ  رَُجًال  وَِعرْشِ

ْطَواءِ  ِمنْ  َطوِيٍّ 
َ
قَامَ  قَْومٍ  ىلَعَ  َظَهرَ  إَِذا َوَ�نَ  ُ�ِْبٍث  َخِبيٍث  بَْدرٍ  أ

َ
َعرَْصةِ  أ

ْ
 ثََالَث  بِال

ا يَلَالٍ  َْومَ  بِبَْدرٍ  اَكنَ  فَلَمَّ َمرَ  اثلَّاِلَث  ايلْ
َ
 َمىَش  ُ�مَّ  رَْحلَُها َعلَيَْها فَُشدَّ  بَِراِحلَِتهِ  أ

ْصَحابُهُ  َوا�َّبََعهُ 
َ
  ُق َ�نَْطلِ  نَُرى َما َوقَالُوا: أ

َّ
 َشَفةِ  ىلَعَ  قَامَ  َحىتَّ  َحاَجِتهِ  بِلَْعِض  إِال

 ِّ�ِ ْسَمائِِهمْ  ُ�نَاِديِهمْ  فََجَعَل  الرَّ
َ
ْسَماءِ  بِأ

َ
 ْ�نَ  فَُالنُ  َوَ�ا فَُالنٍ  ْ�نَ  فَُالنُ  يَا آبَائِِهمْ  َوأ

ُ�مْ  فَُالٍن! �رَُسُّ
َ
نَُّ�مْ  أ

َ
َطْعتُمْ  �

َ
َ  أ ُ  ا�َّ

َ
ا َر�ُّنَا وََعَدنَا َما وََجْدنَا قَدْ  فَإِنَّا َورَُسوهل  َحقًّ

ا َر�ُُّ�مْ  وََعدَ  َما وََجْدُ�مْ  َ�َهْل  ِ  رَُسوَل  يَا ُ�َمرُ  َ�َقاَل: قَاَل: َحقًّ  ِمنْ  تَُ�لِّمُ  َما ا�َّ
ْجَسادٍ 

َ
  أ

َ
ْرَواحَ  ال

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  لََها أ ي : ا�َّ ِ

َّ
دٍ  َ�ْفُس  َواذل ْ�تُمْ  َما �ِيَِدهِ  ُ�َمَّ

َ
 أ

ْسَمعَ 
َ
قُوُل  لَِما بِأ

َ
ْحيَاُهمْ َ�تَاَدُة:  قَاَل » ِمنُْهمْ  أ

َ
ُ  أ ْسَمَعُهمْ  َحىتَّ  ا�َّ

َ
ُ  أ

َ
 تَْو�ِيًخا قَْوهل

ةً  َونَِقيَمةً  َوتَْصِغً�ا گوید: نبی  می ابوطلحه « .]رواه البخاری[ »َونََدًما وََحرْسَ
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روز بدر، دستور داد تا (جسد) بیست و چهار نفر را از سران قریش را در یکی از   اکرم 

این بود که هر گاه بر قومی   چاه های کثیف و متعفن بدر بیندازند. و عادت رسول خدا 

بدین جهت، روز سوم جنگ بدر، دستور  ماند. شد، سه شب در میدان جنگ می پیروز می

صحابه نیز بدنبالش براه افتادند. آنها  پس براه افتاد وداد تا شترش را جهاز کنند. س

به مسیرش   رود. ولی آنحضرت  کردیم که برای انجام کاری می گویند: ما فکر می می

ادامه داد تا اینکه کنار آن چاه ایستاد و هر یك از کشته شدگان را با نام و نام پدرش صدا 

الن بن فالن! آیا بهتر نبود که از خدا و ای فالن بن فالن! و ای ف«فرمود:  زد و می می

کردید؟ همانا ما به آنچه که پروردگارمان وعده داده بود، رسیدیم. آیا  رسولش، اطاعت می

 ؟»شما هم به آنچه پرودگارتان وعده داده بود، رسیدید

که روح ندارند، سخن  یرسول خدا! با اجساد ید: عمر گفت: ایگو یم یراو

که جان محمد در دست اوست،  یسوگند به ذات«فرمود:   ؟ رسول اللهییگو یم

قتاده میگوید: خداوند آنها را زنده ساخت » دیشنو یشما سخنان مرا بهتر از آنان نم

را بشنوند، و [این زنده ساختن آنها] فقط بخاطر  تا که فرموده های رسول الله 

 توبیخ و سرزنش و تذلیل، حسرت و پشیمان ساختن آنها بود.

 ان حضرت عزیرداست

وۡ ﴿
َ
ِيٱكَ  أ ٰ  َمرَّ  �َّ ٰ  َخاوَِ�ةٌ  َوِ�َ  َ�ةٖ قَرۡ  َ�َ ٰ  قَاَل  ُعُروِشَها َ�َ َّ�

َ
ِ َ�ٰ  ۦيُۡ�ِ  �  ِذه

ُ ٱ ۖ َموۡ  دَ َ�عۡ  �َّ َماتَهُ  تَِها
َ
ُ ٱ فَأ  قَاَل  َتۖ َ�ِثۡ  َ�مۡ  قَاَل  ۥۖ َ�َعَثهُ  ُ�مَّ  َ��ٖ  مِاْئَةَ  �َّ

وۡ  ًمايَوۡ  ُت َ�ِثۡ 
َ
ِثۡ  بَل قَاَل  �ٖ� يَوۡ  َض َ�عۡ  أ  َطَعامَِك  إَِ�ٰ  نُظرۡ ٱفَ  َ��ٖ  ِماْئَةَ  َت �َّ

ابَِك   إَِ�  نُظرۡ ٱوَ  ّلِلنَّاِس�  َءايَةٗ  َعلََك َوِ�َجۡ  ِ�َارِكَ  إَِ�ٰ  نُظرۡ ٱوَ  يَتََسنَّۡهۖ  لَمۡ  َوَ�َ
ۚ مٗ �َۡ  ُسوَهانَ�ۡ  ُ�مَّ  نُنِ�َُها َف َكيۡ  عَِظامِ لۡ ٱ ا ا َ  فَلَمَّ عۡ  قَاَل  ۥَ�ُ  تَبَ�َّ

َ
نَّ  لَمُ أ

َ
 أ

َ ٱ َّ�  ٰ  .]۲۵۹البقرة: [ ﴾٢٥٩ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
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ها فرو تپیده  ای گذر کرد، در حالی که سقف خانه همچون کسی که از کنار دهکده«

بود و دیوارهای آنها بر روی سقفها فرو ریخته بود؛ گفت: چگونه خدا این (اجساد 

کند؟ پس خدا او را  پس از مرگ آنان زنده می فرسوده و از هم پاشیده مردمان اینجا) را

ت درنگ کرده صد سال میراند و سپس زنده
ّ

؟  ای اش گرداند و (به او) گف: چه مد

دانم، شاید) روزی یا قسمتی از یك روز. فرمود:  (نه) بلکه صد سال  گفت:  (نمی

ن که با ای. به خوردنی و نوشیدنی خود (که همراه داشتی) نگاه کن (و ببی درنگ کرده

گذشت این زمان طوالنی به اراده خدا) تغییر نیافته است. و بنگر به االغ خود (که 

چگونه از هم متالشی شده است. ما چنین کردیم) تا تو را نشانه (گویائی از 

رستاخیز) برای مردمان قرار دهیم.  ( اکنون ) به استخوانها بنگر که چگونه آنها را 

پوشانیم. هنگامی که (این  دهیم و سپس بر آنها گوشت می داریم و بهم پیوند می برمی

 .»دانم که خدا بر هر چیزی توانا است حقائق) برای او آشکار شد، گفت: می
که در زمان  ییزهایخته شد از چیکه برانگ یتا زمان ر یا حضرت عزیسوال: آ

سوال  یاز و خداوند  یکه وقت یداده بود اطالع داشت؟ در حال یمرگش رو

وۡ  ًمايَوۡ  ُت َ�ِثۡ ﴿، جواب داد: یکند چقدر در خواب بوده ا یم
َ
 یروز ﴾�ٖ يَوۡ  َض َ�عۡ  أ

 .ا چندی روز!!ی

این بزگوار مدت صد سال ندانست چه شده، حال برخی بنا به استدالل چند حدیث 

 گویند: مرده از اوضاع زائر با خبر است. که احتمال موضوع بودن آنها هست می

 از زنده خبر ندارد تا روز قیامت مرده

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
ن أ ْ يَدۡ  ِممَّ ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعوا  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۥٓ َ�ُ  َتِجيُب �َسۡ  �َّ  َمن �َّ

ٰ  �ِِهمۡ ُدَ�ٓ  َعن َوُهمۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ  .]۵األحقاف: [ ﴾٥ فِلُونَ َ�

کند که تر از کسی است که افرادی را به فریاد بخواند و پرستش  چه کسی گمراه«

(اگر) تا روز قیامت (هم ایشان را به فریاد بخواند و پرستش کند) پاسخش 



 13 بررسی قدرت شنیدن اموات در پرتو قرآن و روایات

 

شنوند) و  دهند، بلکه سخنانش را هم نمی گویند؟ (نه تنها پاسخش را نمی نمی

 آنان از پرستشگران و به فریادخواهندگان غافل و بی
ً
  . »خبرند اصال

 نکته:

 حروف (ما) و (من) چه فرقی دارند؟

 »ما لون؟«رود؛ مانند،  یر انسان بکار میاء و غیاش یام (ما) براکلمه استفه
 (کدام رنگ)

 ی(چه کس »من ذهب؟«رود؛ مانند، یف انسان بکار میتعر یاما کلمه (من) برا

 .رفت؟)

کند از (من) ین من دون الله بحث میاز نداکنندگان و عابد یه هم وقتین آیدر ا

 یزیستند بلکه هر چیاء نیبداند، دون الله فقط بت و اش یکند تا افراد متقیاستفاده م

 ا (ما) و هم از انسان (من) شامل دون الله است.یر خدا باشد هم از اشیغ

تا  ﴾َتِجيُب �َسۡ  �َّ  َمن﴿شوند  یکه صدا زده م یفهماند که کسان یخداوند به ما م

 ندارند و غافل از زندگان هستند. یدهند. و از زندگان خبر یامت جواب نمیروز ق

 حضرت عیسی و بی اطالعی از امتش تا زمان برانگیختن 

ُ ٱ قَاَل  �ذۡ ﴿  نَت  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ�ٰ  �َّ
َ
ُِذوِ� ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َّ�  َ ِ�ّ

ُ
 َوأ

 ٰ ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن َهۡ�ِ إَِ� نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَاَل  �َّ
َ
قُوَل  أ

َ
 ِ�  َس لَيۡ  َما أ

 � عۡ  َوَ�ٓ  ِ� َ�فۡ  ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ  َ�َقدۡ  ۥُتهُ قُلۡ  ُكنُت  إِن ِ�َّقٍ
َ
 ِ�  َما لَمُ أ

نَت  إِنََّك  ِسَكۚ َ�فۡ 
َ
ٰ  أ  .]۱۱۶المائدة: [ ﴾١١٦ ُغيُوِب لۡ ٱ مُ َع�َّ

و (خاطرنشان ساز) آن گاه را که خداوند گفت: ای عیسی پسر مریم! آیا تو به «
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ای که جز الله، من و مادرم را هم دو خدای دیگر بدانید (و ما دو نفر را  گفتهمردم 

دانم که دارای شریك و  گوید: تو را منّزه از آن می نیز پرستش کنید؟). عیسی می

انباز باشی. مرا نسزد که چیزی را بگویم (و بطلبم که وظیفه و) حق من نیست. اگر 

گ اهی. تو (عالوه از ظاهر گفتار من) از راز درون آن را گفته باشم بیگمان تو از آن آ

داری  من هم باخبری، ولی من (چون انسانی بیش نیستم) از آنچه بر من پنهان می

 .»خبرم. زیرا تو داننده رازها و نهانیهائی (و از خفایا و نوایای امور باخبری) بی

ستند یداده باخبر ن یاز آنچه پس از مرگشان رو ‡اءیانب یتا روز حساب حت

در روز حساب سوال   یسیفوق که در قرآن آمده. از حضرت ع یمانند داستانها

ان یتا تو و مادرت را پرستش کنند و او ب  یا تو به امتت فرمان دادیشود که آ یم

نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  َما﴿خبر است  یدارد که از آن ب یم
َ
قُوَل  أ

َ
 .﴾ِ�َقٍّ  ِ�  َس لَيۡ  َما أ

 دنیا در زمان مرگشانبی خبري انبیاء از این 

ُ ٱ َمعُ َ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿  ٓ  َ�يَُقوُل  لرُُّسَل ٱ �َّ ِجبۡ  َماَذا
ُ
ْ  ُتۡمۖ أ ٓۖ  مَ ِعلۡ  َ�  قَالُوا نَت  إِنََّك  َ�َا

َ
 أ

 ٰ  .]۱۰۹المائدة: [ ﴾١٠٩ ُغُيوِب لۡ ٱ مُ َع�َّ
آورد و بدیشان  آن روزی که خداوند پیغمبران را (در پیشگاه خود) گرد می«

ت شما چه پاسخی داده شده است گوید: به (دعوت)  می
ّ
هائی که به سوی  ؟  (آیا مل

اند؟  اند و به چه راهی رفته اید چگونه از دعوت شما استقبال کرده آنان فرستاده شده

گاهی و دانشی نیست  اند؟). می راه ایمان یا راه انکار پیموده گویند: ما را هیچ گونه آ

گا  .»هیتو خود (عالوه از ظواهر) از تمام خفایا آ

کنند به آنها گفته یرا جمع م ‡اء یانب یه آمده که در روز حساب وقتین آیدر ا

 ند:یگو ین امتشان بازگو کنند، اما آنان میتا از اوضاع پس از مرگشان از د :شود یم

﴿ ْ ٓ  مَ ِعلۡ  َ�  قَالُوا  ندارند. یچ علمیه ﴾َ�َا
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 مرده حس و شعور ندارد

مۡ ﴿  
َ
ٰ أ حۡ  َ�ۡ�ُ  ٌت َ�

َ
ٓ أ يَّانَ  ُعُرونَ �َشۡ  َوَما ءٖ� َيا

َ
 .]۲۱النحل: [ ﴾٢١ َعُثونَ ُ�بۡ  �

مردگانی که غیر از زندگان و خصوصیات زنده ها هستند و حس و شعوری ندارند «

 .»تا آن که برانگیخته شوند
ای دیگر دارند، و آن این است که این آیه در مورد بت  در این مورد بت پرستان شبهه

 دهم: اولیاء و انبیاء. جواب آن را در ذیل مفصل توضیح میهای سنگی است نه درباره 

 سوال:

 هدف از بعث و برانگیختن چیست؟

ِينَ ٱ َتِجيُب �َسۡ  إِ�ََّما﴿   ۡ ٱوَ  َمُعوَنۘ �َسۡ  �َّ ُ ٱ َعُثُهمُ َ�بۡ  َ�ٰ َموۡ ل  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  �َّ
 .]۳۶األنعام: [ ﴾٣٦َجُعونَ يُرۡ 

ر پذیرند که  تنها کسانی (دعوت تو را) می« 
ّ
گوش شنوا دارند (و از روی تدبیر و تفک

نما هستند) و خداوند مردگان (چون ایشان  شنوند. اّما اینان مردگان زنده سخنان را می

شدن به سوی او برگردانده  انگیزد. و پس از زنده را به هنگام رستاخیز از گورها) برمی

  . »بینند ا میگیرند و سزا و جزای خود ر شوند (و مورد بازخواست قرار می می

 م، اما چرا؟یگردیاو باز م یختن به سوی) آمده که بعد از برانگ۳۶در (انعام: 

ُ ٱ َعُثُهمُ َ�بۡ  مَ يَوۡ ﴿   ْۚ َعِملُوٓ  بَِما َ�ُينَّبُِئُهم اَ�ِيعٗ  �َّ حۡ  ا
َ
ٰ أ ُ ٱ هُ َصٮ َّ�  ۚ ُ ٱوَ  َو�َُسوهُ َّ�  ٰ َ�َ 

  .]٦المجادلة: [ ﴾٦ َشهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ 

گاه می گرداند و آنان را از کارهائی که کرده  همگان را زنده می روزی خدا« سازد.  اند آ

اند، ولی خداوند آنها را شمارش کرده است (و  کارهائی که ایشان آنها را فراموش کرده

  . »به حساب آنان گرفته است). خدا حاضر و ناظر بر هر چیزی است
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ختن یاست که هدف از برانگح مجادله آشکار یه محکم و صریحال با توجه به آ

 ه حساب افعال.یزان کردن اعمال و تسویباشد و م یبه حسابها م یدگیرس

دهند تا مورد  یانجام م یا فعلی یها عمل ها حساب دارند؟ مگر بت ا بتیاما آ

 ر؟یا چه خیرند، چه شر باشد یبازخواست قرار گ

 یدگیعمالشان رسآدم و انس است تا به ا ین روز براین است که ایپس جواب چن

 .)!!یسنگ یجانها (بتها یب یشود نه برا

 شبهه عذاب قبر و ناشنوایی اموات

آیا تا بحال برایت پیش نیامده که خواب وحشتناکی ببینی و در خوابت آسیبی به تو 

وارد شده باشد در آن حال از خداخواستی هر طور شده نجات یابی؟ چه بسا بسیاری 

آرام گرفته و  اند و زمانی که بیدار شده اند اضطراب آور دیدههای  از مردم از خواب

شنوند پس  گویند: اگر مردگان نمی خوشحال از اینکه خواب بوده نه واقعیت! برخی می

عذاب قبر معنا ندارد، آیا در آن لحظه که فرد خواب دیده در حال دیدین خواب بود اگر 

ه کرات ما تجربه کرده ایم و دیده ایم شنید؟ در حالیکه ب زد می صد کس او را  صدا می

 اند و از رفتار ما خبر داده اند ایم وقتی ما را بیدار کرده دهکه در خواب عذاب سختی دی

خیلی هم خندیده ایم چون آنچه دیگران میگویند، اصال در عالم بیداری انجام 

 دیگران که ما را بیدار کرده نمی
ً
سوختم «ایم: گویند که: ما گفته  می اند دهیم مثال

 پرسند اصال چیزی یادمان نیست. ولی وقتی از ما می »سوختم

شده از آن  یم که هر طوریخواست یدن خواب از خدا میکه در وقت د یدر حال

 م.یابیبت نجات یمص

ست بلکه انسان یعذاب بودن ن یا بیگران، نشانه نبودن و ید یدن صدایپس نشن

که در  یبتیشود. عذاب و مص یم ن جهان خارجیات ایرد از خصوصیمیم یوقت
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ا یشتر باشد اما در عالم خواب گویا کمتر و بیه و یك ثانید در یم شاینیب یخواب م

 بودند. یگذشت و مثل سالها و روزها و زمانها طوالن یزمان اصال نم

ند که یب یمجروح شده و توان برخاستن ندارد و با چشمش م ینمونه فرد یبرا

 یلیگردد. اما خیم یش مانند سال طوالنیك لحظه برایپس  دیآ یاو م یبه سو یآتش

 کند بلکه بدنش از آن آتش دور گردد.یتالش م

شود و در فکر  یچه بسا اصال متوجه نم یدر آن لحظه اگر صد بار او را صدا بزن

با  یداد یچرا جواب نم یباشد. اگر هم بعد از نجاتش از او بپرس ینجات خود م

دن  اموات یدن و نشنین  شنید و... بنابرایاو را صدا نزده اد: اصال یگو یتعجب م

 ست.یبه عذاب داشتن و نداشتن ن یربط

 اثبات عذاب قبر از قرآن

ۚ وََعِشيّٗ  �ُغُدوّٗ  َهاَعلَيۡ  َرُضونَ ُ�عۡ  �َّارُ ٱ﴿   اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  ا دۡ  لسَّ
َ
ْ ِخلُوٓ أ  َءاَل  ا

َشدَّ  نَ َعوۡ فِرۡ 
َ
 .]۴۶غافر: [ ﴾٤٦ َعَذاِب لۡ ٱ أ

 این. (شوند می عرضه بدان آنان شامگاهان و بامدادان که است دوزخ آتش آن و«  

 فرشتگان به خدا( شود می برپا قیامت که روزی اّما و) است ایشان برزخ عذاب

 .»سازید دچار عذاب شدیدترین به را) او پیروان و( فرعون خاندان) دهد می دستور
بهره  اند استفاده نموده حال برای تفسیر آیه به تفاسیر مشهور که از روایات نبی   

 بریم: می

 :یر طبریتفس -۱

 أيب عن سفيان، ثنا: قال الرمحن، عبد ثنا: قال �شار، بن �مد حدثنا«
 سود ط� أجواف يف فرعون آل أرواح: قال رشحبيل، بن اهلذيل عن قيس،
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 ثنا: قال أمحد، ثنا: قال �مد، حدثنا .عرضها وذلك انلار، ىلع وتروح تغدو
 سود ط� أجواف يف فرعون قوم أرواح أن بلغ�: قال السدّي، عن أسباط،
  .١»وعشيًّا غدّوا انلار ىلع تعرض

 نند.یب ین ارواح هستند که در عذاب برزخ آزار میگر ایبعبارت د

 نکته:

حس  یخارج کند بدنش را ب یاز بدن شخص یغیبخواهد ت کك پزشی یوقت

 یا اگر انگشتیاحساس کند.  ین دردینکه کمتریکند و فرد آنرا نگاه کرده بدون ایم

رسد. اما  یبه فرد نم یبا آن قطعه انگشت انجام بدهند آزار یقطع شود هر کار

چ یش زنبور بدهند اگر هیدروغ) درباره آزار مثال ن ی(حت یخبر یبرعکس اگر به فرد

ك شود درد را یبه او نزد ینکه زنبوریش نزده باشد به محض ایرا ن یوقت زنبور و

 ین درد مافوق آزاریخواهد خود را از دست زنبور برهاند که ا یاحساس کرده و م

ش زدن زنبور هر طور یشود، چون تا قبل از ن یش زدن زنبور حاصل میاست که از ن

خوب  یزند بعد از مدت زمان یش میزنبور ن ید اما وقتیآ یشده در صدد دفاع بر م

در خواب  یش زنبور حتیندارد. بلکه فرار از آزار ن یگر دردیشود و د یشده و تمام م

 گردد. یم یکند و فرد مصدوم دچار اضطراب و درد روان یت میهم او را اذ

بعبارت دیگر چون پوست بدن بسوزد خیلی درد دارد اما بعد از سوختن کامل دیگر 

نی دردی ندارد در همان حال همان فرد، اگر بر بدنش آتش را نزدیك اگر پوست را بکَـ

 اندازد تا از آزاری که به او وارد نشده خالص شود. کنی فریاد زده و داد و هوار راه می

نکه داخل آتش یشود نه ا یه هم اشاره شده که عذاب بر آنها  عرضه مین آیدر ا

دشوار  یلیه آن انداخته شوند چه بسا خبطور دائم ب ین نوع عذاب تا وقتیگردند که ا

                                           
 .۳۹۵/ صفحه ۲۱/ جزء۴۶باب - ١
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!!!!! خداوند ما را از یدور شو یا ای یبسوز یا یك آتش بگردیاست هر روز تا نزد

 ن عذاب و عذاب نار بدور دارد.یا

 .۱۴۶/ صفحه ۷/ جزء۴۱تفسیر ابن کثیر/ باب  -1
 .۴۲۱/ صفحه  ۹/ جزء ۴۱تفسیرالبحرالمحیط/ باب  -2
 .۲۹۴صفحه /  ۵/ جزء  ۴۱زاد المسیر/ باب  -3
 .۱۳۰/ صفحه  ۵/ جزء  ۲۷تفسیر البیضاوی/ باب  -4
 .۳۹/  ۴/ جزء  ۴۱النکت والعیون/ بابا  -5
 .۸/ صفحه ۹/ جزء  ۴۶الدرالمنثور/ باب  -6
 .۳۳۵/ صفحه  ۵/جزء  ۴۱تفسیرالخازن/ باب  -7
 .۳۴۶/ صفحه  ۳/ جزء  ۴۱تفسیر الثعالبی/ باب  -8
 .۱۸۷/ صفحه  ۳/ جزء  ۴۴تفسیرمقاتل/ باب  -9

 .۳۶۳/ صفحه  ۱/ جزء  ۱۶۹البحرالمدید / باب  -10
 .۴۹۲/  ۱/ جزء  ۴۵تنویر المقباس/ باب  -11
 .۳۷۰۷/ صفحه  ۱/ جزء  ۳۶الوسیط لسید طنطاو/ باب  -12
 .۴۵۵/ ۳/ جزء  ۴۱ایسرالتفاسیرللجزائری/ باب  -13
 .۲۲۸/  ۶معانی القرآن/ جزء  -14
 .۱۳۶/ ۶تفسیر القرآن.../ أرواحهم فی صدر طیر سود/ جزء -۱۵

 .یگر از تفاسیر .... از حوصله بحث خارج استبسیاری د -۱۶

 افت.یقت را یتوان حق ین میقیبه  یق کنیر فوق تحقیاگر در تمام تفاس

 وصلی اهللا علی رسوله حممد وآله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلی يوم الدين.
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