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 چکيده
در  قیمفقط ابن اند؛برای روح ارائه نکردهتعریف خاصی  حالتا به هاها و وهابیسلفی

ها و  همچنین همه سـلفی داند؛میجسم نورانی  را روح و هارائه کرد یتعریف این مورد
منین و شـهدا در بهشـت وروح بعد از مر  زنده است و ارواح م که وهابیت معتقدند

متصل کـردن  اراده خدا در بامنافاتی  ،بودن ارواح در بهشت . آنها معتقدند کههستند
اکثـر  تواند ایـن کـار را انجـام دهـد.ندارد و او هر وقت بخواهد میبدن  اب این ارواح

 شنود و نسـبت بـه زائـرش درک و علـم دارد و گویند که میت سالم را میها می سلفی
مثل  هاشود که دارای درک است؛ اما بع ی از وهابی سالم بر کسی خطاب می اساسا

رسیدن رواب قرائت قرآن همچنین نسبت به ؛شنودسالم را نمی مرده :گویند البانی می
رواب قرائت قرآن به میت  :گویند قیم میتیمیه و ابنبه میت، اکثر سلف حتی خود ابن

رواب  :گویند عثیمین و البانی میبنادر مقابل بع ی از وهابیت معاصر مثل  .رسد می
 .رسد و این عمل، عمل بدعی است قرائت به مرده نمی

 .عثیمین، البانیبناقیم، تیمیه، ابنروح، مر ، سلفیه، وهابیت، ابن :ها دواژهیکل

                                              
 تیاهل الب ةعالم لمدرسموسسه داراإل لیقم و فارغ التحص هیسطح سه حوزه علم *

seyedmostafa61@yahoo.com 
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 مقدمه
خـود در پیکـر انسـان «  روح»که خداوند متعال با وحی بر پیامبرانش از دمیدن از زمانی

شناسـی مطـرح  های پر رمز و راز در حوزه انسـان عنوان یکی از واژه خبر داد، واژه روح به
فیلسوفان، متکلمان، عارفان، اهـل حـدیث، سـلفیه و وهابیـت در بیـان  ،آن زا  شد. پس

له روح، ایـن واقعیـت روشـن أبا اندکی تأمل درباره مس .حقیقت آن نظراتی ابراز داشتند
 طبیعی و از موضوعات بسیار مهم کـه مـورد و جمله مسائل بسیار پیچیده شود که از می

ــه ــه و نظری ــان توج ــفه و متکلم ــأله  پردازی فالس ــه، مس ــت قرارگرفت ــلفیه و وهابی و س
با تفحص در نوشته و منابع موجـود،  .بعد از مر  است« خصوصیات و احواالت روح»

بینیم کـه در  خوریم و می زیادی در مورد تعریف و ماهیت و احواالت روح برمی یبه آرا
ابیـت در هـا و وهتا آنجا که اکثر سـلفی ؛ت ارب آرا و تشت اقوال وجود دارد ،این مورد

ذکر مصادیق لغویین فقط به مانندغالبان به ناتوانی خود اعتراف کرده و  ،این مطلب یارائه
که یکی از مبانی توسل، استغاره به ارواح اولیای الهـی در یناند. با توجه به ا آن اکتفا کرده

عالم برزخ، مسأله سماع موتی است و خود مسأله سـماع مـوتی مبتنـی بـر بحـث روح 
هـا و از مـر  از دیـدگاه سـلفی پـسروح  موضـوع ذا در این نوشتار سعی شدهل ؛است

   اشتراک و افتراق مشخص گردد.ابررسی قرار بگیرد و نق وهابیت مورد

 تعريف روح در لغت
اسـت کـه در سـه  ـ جریان امر لطیفـ معنای واحدی واژه روح در اصل )ریشه( خود به

فـارس در چه بع ـی از اهـل لغـت )مثـل ابـننچنا ؛رفته است کار مرتبه یا سه نمود به
ایـن  6.نداهو مرحوم مصطفوی( به این نکته اشاره کرد مفرداتع، راغب درمعجمعمییئحس

 اند از: سه معنای عمده عبارت
-به شود ومی جمع آن ارواح که (راء ضممعنای نفس: روح )بهبه« ح-و-ر». ریشه 1

در فارسی بـه  :گوید زبیدی می 1.نده استوسیله آن نفس، بدن ز معنای نفس است که به
                                              

مفحرداتعراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  ؛050، ص8 ، جمعجمعمییئحسعاللغةالحسین، احمد بن فارس بن زکریا، ابو .1
 .853، ص0 ، جتییحقعفيعکلمیتعالیرآنعالكر مالمصطفوی، حسن،  ؛775، صألفیظعالیرآن

، المیحطعفيعاللغحة ،عباد، اسماعیلبنا ؛کیفیعالكفیة ،عباد، صاحببنا ؛851، ص7 ، جالعحنفراهیدی، خلیل بن احمد،  .2
 .773ص ،1 ، جاللغةعهعصییحعالعربحةعتیجع–الصییحعجوهری، اسماعیل بن حماد،  ،157، ص7 ج
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 1.غالبا روح در آیات و احادیث بر این معنی داللت دارد 6.گویند می "جان"آن 
ح( بـه ایـن معـانی  -و -معنای هوا، باد و بوی خوش: ماده )ربه« ح-و-ر». ریشه 8

 9.شود صورت لفظ ریح استعمال می به
( راء فتحواژه روح )به ،کتب لغت معنای راحتی و رحمت: دربه« ح-و-ر». ریشه 7

 4.معنای راحتی و رحمت آمده استمعموال به
صـرفا  ،احمد، جـوهری و دیگـران بن خلیل مانندپژوهانی  لغت ،رسد نظر میآنچه به

ذکر معانی و مصادیق ایـن مـاده پرداختـه و در مقـام تعیـین معنـای اصـلی ایـن بـاب به
برای کلمه روح و دیگـر کلمـات وابسـته بـه آن اند. اگر بخواهیم یک معنای اصلی  نبوده

-اسـت و ریـح بـه«  ریح»با توجه به اینکه اصل همه این کلمات  ،رسد نظر میبیابیم، به

قـدر مشـترک معـانی ایـن کلمـه و مشـتقات آن  ،باید بگـوییم 2،"نسیم هواست"معنای 
ای چـه آقـچنـان ؛یابـد است. روح نیز حاصل یک امری است که جریـان مـی«  جریان»

 6.داند مصطفوی معانی روح را از مصادیق جریان لطیف و آرار ظهور روح می

 نکته
آنچه مربو  به بحث ما است و در این نوشتار مـورد کنکـاش  ،در بین این معانی لغوی 

که حقیقت روح انسـانی  ،معنای اول )آنچه موجب زنده شدن بدن( است ،گیرد قرار می
 چیست؟

                                              
 .53، ص0، جالعرهسعمنعجواهرعالییموسعیجت بن محمد،زبیدی، محمد  .1

د،  ؛831، ص8 ، جالنهی ةعفيعغر بعالی  ثعهعاألثراریر، جزری، ابن .2 د بن محمع تحیجعالعحرهسعمحنعجحواهرعزبیدی، محمع
 .175، ص7 ، جقیموسعقرآنقرشی، سید علی اکبر،  ؛52، ص0 ، جالییموس

المیحطعفحيعاسماعیل،  ،عبادبنا ،کیفیعالكفیةصاحب، عباد، ابن ؛858، ص7، جکتیبعالعحنفراهیدی، خلیل بن احمد،  .3
اصـفهانی، حسـین  ؛ راغب050، ص8 ، جمعجمعمییئحسعاللغةابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا،  ؛157، ص7 ، جاللغة

فیـومی، احمـد بـن ؛ 055، ص8 ، جلسینعالعحربمنظور، محمد بن مکرم، ابن ؛735ص، مفرداتعألفیظعالیرآنبن محمد، 
 .800ص، 8 ، جالمصبیحعالمنحرعفيعغر بعالشرحعالكبحرعللرافعيحمد مقری، م

اصـفهانی، حسـین بـن راغـب  ؛773، ص1، جاللغحةعهعصحییحعالعربححةعتحیجع–الصییحعجوهری، اسماعیل بن حماد،  .4
، 0، جشحمسعالعلحومعهعدهاءعکحالمعالعحربعمحنعالكلحومحمیری، نشوان بن سعید،  ؛775، صمفرداتعألفیظعالیرآنمحمد، 

منظـور، محمـد بـن ابـن ؛831، ص8 ، جالنهی ةعفيعغر بعالیح  ثعهعاألثحراریر، مبارك بن محمد، جزری، ابن ؛8775ص
 .757، ص8 ، جمجمععالبیر نطریحی، فخرالدین،  ؛055، ص8 ، جلسینعالعربعمکرم،

مفحرداتعسین بن محمد، اصفهانی، ح ؛ راغب050، ص8 ، جمعجمعمییئحسعاللغةابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا،  .5
 .853، ص0 ، جالتییحقعفيعکلمیتعالیرآنعالكر م: مصطفوی، حسن، 775، صألفیظعالیرآن

 .853، ص0 ، جالتییحقعفيعکلمیتعالیرآنعالكر ممصطفوی، حسن،  .6
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 بيتتعريف روح نزد سلفيه و وها
تعـاریف علمـای  سسستیمیه و شاگردان او، در این نوشتار ابتدا تعریف روح از نگاه ابن

 شود. بعد از محمد بن عبدالوهاب تا معاصرین بررسی می

 تيميه و شاگردان اوتعريف روح نزد ابن
گویـد:  حقیقـت روح می  درباره ،که سخنانش میزانی برای تفکرات سلفی است هتیمیابن

عـین و  ،ه و تابعین و سایر سلف امت و ائمه سنت چنـین اسـت کـه روحمذهب صحاب
روح بـدن  .شـود حقیقتی قائم به نفس بوده و از بدن جداست و نعمت یا عذاب داده می

گوید: روح جسمی اسـت قیم در تعریف روح میابن 6.نیست و جزئی از بدن هم نیست
جسم نورانی، علوی )از که از حیث ماهیت با این جسم محسوس مخالف است و روح 

کند و در آن اع ا  عالم باال(، خفیف، زنده و متحرکی است که در جوهر اع ا نفوذ می
 1.شـود چه آب در گل و روغن در زیتون و آتش در فحم جاری میچنان ؛شود جاری می

این قول صحیح اسـت و مـابقی اقـوال مـردود اسـت و کتـاب،  :نویسد وی در ادامه می
 د.نبه، ادله عقل و فطرت بر این تعریف داللت دارسنت، اجماع صحا

نـد. در تعریـف اهرجب حنبلی تعریفی برای روح نکردکثیر و ابن، ابنیعبدالهادابن
چه سـلف حقیقـت روح را چنان ؛نداهقیم منهج سلف را دنبال نکردتیمیه و ابنروح، ابن

که آن دو )با در حالی ؛نداهکردکردند و تعریفی از روح ارائه نبه خداوند متعال واگذار می
وسیله آن دو یکـی ه. تعریف روح بکردندتعریفی برای روح  ،اینکه ادعای سلف داشتند(

گرچـه  ؛همیشه پایبند به منهج سلف نبودنـد هادهد که آناز مصادیقی است که نشان می
ماننـد علما)تعریف اصطالحی که گردد بهتعریف آن دو از روح بر می ،ذکر استالزم به
 و دیگران( از روح کردند. 4، قرطبی9جوینی

                                              
 .705-701ص ،13، جمجموععالفتیهیتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن .1

م جوزیابن .2 د بن أبهقیع -135، صالرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسحنةبکر، ی، محمع
132. 

 151ص، االرشیدعالیعقوااععاالدل عفیعاصولعاالقتییدجوینی، عبد الملک،  .9

 .80ص، 15، جالجیمععالحكیمعالیرآن. قرطبی، محمد بن احمد،  4
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 تعريف روح نزد علمای بعد از محمد بن عبدالوهاب تا معاصرين
پذیرد که روح جسم کالم قرطبی را ظاهرا می ،سوره حجر 85. شوکانی ابتدا در ذیل آیه 1

حیـات و زنـدگی را در بـدن خلـق  ،وسـیله آن جسـم لطیـف لطیفی است که خداوند به
گویـد: روح از امـوری اسـت کـه خداونـد  سوره اسـراء می 25اما در ذیل آیه  6؛کند می

گاه نساخته و از امر خداونـد اسـت هیچ  ،ایـن آیـه .یک از بندگان حتی پیامبران را بر آن آ
کند و درباره اقوال  منع می را از این کار کسانی را که دنبال حقیقت و ماهیت روح هستند

 1.: هیچ فایده و نفعی ندارندگویدراجع به ماهیت روح می
وسیله آن حیات  روح چیزی است که بدن به :گویند مین و صالح فوزان مییعثبنا. 8

روح امـر  بگـوییم دارد؛ و در ماهیت روح علما اختالف دارند و صحیح ایـن اسـت کـه
-بـنا 9.تواند ماهیت آن را تعریف بکنـد عجیبی است که کسی بر آن احاطه ندارد و نمی

داریـم و   صفات روح که در آیات و روایات آمـده ایمـان ما به :گوید در ادامه می عثیمین
فقـط جسـم دیـده  راکـهچ ؛جسم باشد که کندشود و دیدن روح اقت ا می روح دیده می

 ؛دانـیماز قبیل جنس ایـن اجسـام نیسـت و کیفیـت آن جسـم را نمـی روح اما ؛شودمی
زند )چـون  قیم( میبع ی از علما )ظاهرا ابن به یتعری  ،عثیمین در ادامهبناهمچنین 

که مـا بـه ایـن تعریـف جـزم  ،قیم در تعریف روح گفت: جسم نورانی لطیف است(ابن
شود و ماده آن از جنس مـاده دیده می که چون جزم داریم که روح جسمی است ؛نداریم

 اجسام نیست. 
مـاده ایـن اجسـام  عثیمین معتقد است که روح جسم است و ماده آن غیر ازبناپس 

طبق ایـن مبنـا  ؛شود جسم استچون دیده می و نه اینکه روح جسم نورانی باشد ؛است
عثیمـین بایـد بسـذیرد کـه بـنا ،)دیدن دال بر جسم( و از باب )العله تعمم و تخصـص(

اما ماده آن غیر از  ؛باید جسم باشد و شود خداوند در قیامت طبق عقیده اهل سنت دیده
 ست.  ماده اجسام ا

تعریفـی  ،بـاز و البـانیبـن ،شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ، لوسیآ. محمود 7
                                              

 .157-153، ص7، جفت عالی  ر، یشوکانی، محمد بن عل .1

 .758، ص7همان، ج .2

 ؛001–007، صال رةعالماحةعفيعقیح عأهحلعالفرقحةعالمرضححةع-شرحعالعیح ةعالسفیر نحةععثیمین، محمد بن صالح، بنا .3
 .152، ص1، جمجموععفتیهیعالشحخعصیل عالفوزانفوزان، صالح بن فوزان، 
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قیم را قبول ند و البانی و نعمان بن محمود آلوسی همان تعریف ابناهبرای روح ارائه نکرد
کند که جمهور اهل سـنت  جماعه نقل میچه در کتاب دیگر خودش از ابنچنان 6؛دارند

از حیـث ماهیـت و صـفت، مخـالف اجسـام  وسم لطیفی است روح ج که قائل هستند
آتش در زغال و روغـن  کهطوری ؛کند است و متصرف در بدن است و حلول در بدن می

 1.در زیتون حلول کرده است
بع ی بر منهج و روش سلف بودند و تعریفی برای روح  ،های معاصردر بین وهابی

یـف کردنـد و معمـوال تعریـف آنهـا از روح روح را تعرهم  9بع ی دیگر ؛نداهارائه نداد
 قیم است.همان تعریف ابن

 بودن آن بعد از مرگ  بقای روح و زنده
شده   چراکه روح برای بقا خلق ؛میرد گویند: با مر ، روح نمیعلمای سلفی و وهابی می

روح بعـد از  کـه دارد بـر آن کنند که داللـت آنها به آیات و احادیثی استدالل می 4.است
در ایـن صـورت اگـر بگـوییم روح  بینـد؛ یا عـذاب مـی و خوشی ایی از بدن نعمتجد
که خداوند متعال خبر داده است  درصورتی ؛آید انقطاع نعمت و عذاب الزم می ،میرد می

سـوره  135و  175چه در آیات چنان ؛شود که روح زنده است و نعمت یا عذاب داده می
ِههْم ُيْرَزُقهوَن َواَل َتْحَسَبنَّ الَّ  آمده:عمران  آل بِّ ْحَيهاء ِعنهَد َو

َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
ِه أ  ِذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل الل 

ْن َخْلِفِهْم  ِذيَن َلْم َيْلَحُقوْا ِبِهم مِّ َيْسَتْبِشُروَن ِبالَّ ُه ِمن َفْضِلِه َو  .2...َفِرِحيَن ِبَما آَتاُهُم الل 
                                              

، آلوسـی ؛155، ص5، جالح  نعاأللبحینيعموسوقةعالعالمةعاإلمیمعمج دعالعصرعمیمح عنیصحرناصرالدین، محمد البانی،  .1
 .51-58، صاآل یتعالبحنیتعفيعق معسمیععاألمواتعقلیعمذهبعالینفحةعالسیدات ،نعمان بن محمود

 .188، ص1، جمصیبح عالتنو رعقلیعصیح عالجیمععالصغحرعلأللبینيالبانی، محمد ناصرالدین،  .2

 .1، ص5، جموسوقةعفی عالیلوب ،محمد ی،تویجر .3

تیمیـه، احمـد بـن ابـن ؛732، صصحح عالخحیارالـدین، جوزی، جمـالابن ؛78، صاللطیئفالدین، وزی، جمالجابن .4
م جوزیابن ؛858، ص0ج ،878-835، ص0، جمجموععالفتیهیعبدالحلیم،  د بن أبهقیع الحرهحعفحيعالكحالمعبکـر، ی، محمع

أهحوالعالیبحورعهأححوالعالرحمن بن أحمد، ، عبدرجبابن ؛70، صقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة
، 2، جرهحعالمعحینيعفحيعتفسححرعالیحرآنعالعظححمعهالسحبععالمثحیني، محمود بن عبداللـه، آلوسی ؛182، صأهلهیعإلیعالنشور

، نعمـان بـن آلوسـی ؛88، ص7، جإتییفعالسیئلعبمیعفيعالطییه ةعمحنعمسحیئلآل الشیخ، صالح بن عبدالعزیز،  ؛151ص
موسوقةعالعالمحةعاإلمحیمعمجح دعالعصحرعالبانی، محمد ناصرالدین،  ؛138، صالعحنحنعفيعمییکمةعاألحم  نعجالءمحمود، 

 .175، ص5، جمیم عنیصرعال  نعاأللبیني

م جوزیابن .5 د بن أبهقیع  ؛70، صالرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمحنعالكتحیبعهالسحنةبکر، ی، محمع
 .151، ص2، جرهحعالمعینيعفيعتفسحرعالیرآنعالعظحمعهالسبععالمثینيعبدالله، ، محمود بن آلوسی
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در ادامــه  آنهــا 6.بهشــت هســتند ارواح شــهدا در :گوینــد تیمیــه و شــوکانی میابــن 
منین در بهشت هستند. آلوسی وکه ارواح م ندگویند: ائمه و جمهور اهل سنت معتقد می

ارواح  معتقدنـد کـههـا ن حزم از اهل حدیث حکایت کـرده کـه آابن :نویسد در ادامه می
دیثی عبدالبر ترجیح داد و استدالل به احـامنین در قبورشان هستند و همین قول را ابنوم

 1.کننـد )مثل حدیث زیارت مردگان که آمده است: السالم علیکم دار قـوم مـؤمنین( می
نه اینکـه همیشـه در  ؛گوید: ارواح گاهی اوقات در قبر هستند قیم در نقد این قول میابن

مالـک گفـت ارواح هرجـا بخواهنـد  کـهچنان ؛قبر باشند و مفارقت با قبر نداشته باشند
 4.پذیردقیم را میهم همین قول ابن نیز آلوسی 9.روند می

روح بعد از مر  زنده است و محل اسـتقرار ارواح مـؤمنین در  ند کههمه آنها معتقد
این قول منافات ندارد که هر وقت خـدا بخواهـد ارواح متصـل بـه بـدن  و بهشت است

این قـول  :گوید رجب میکه ابنتا جایی ؛اتصال اختالف است گرچه در مصداِق  ؛شوند
مـذهب سـلف  :گویـد همچنین صـالح فـوزان می 2؛ردن ارواح، قول اهل بدعت استم

یـا  ،امت و ائمه امت بر این است که روح بعد از مفارقت از بـدن بـاقی اسـت و عـذاب
 6.شود نعمت داده می

 اطالع ارواح و ارتباط ارواح با زائران قبورشان
آرار بـه  در دهد و ائرش را میسلف اجماع دارند که مرده جواب سالم ز :گوید قیم میابن

 پیامبر طورهمان ؛دهد شناسد و به او بشارت می تواتر رسیده که میت زائرش را می
سـالم شـما  ،دهیـد وقتـی بـر اهـل قبـور سـالم می ند کهبرای امت خودش تشریع کرد

او قوم ُمؤمنين) ؛ یعنی بگویید:صورت مخاطب باشد به ََ اَلم َعَلْيُكم  -هاین خطاب ب ؛(السَّ
                                              

الفحت عالربحینيعمحنعفتحیهیع، یشوکانی، محمد بن عل ؛778، ص80، جمجموععالفتیهیتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن .1
 .705، ص8، جاإلمیمعالشوکیني

، نعمـان بـن آلوسـی ؛157، ص2، جالعظحمعهالسحبععالمثحینيرهحعالمعینيعفيعتفسحرعالیرآنع، محمود بن عبدالله، آلوسی .2
م جوزیابن ؛32، صاآل یتعالبحنیتعفيعق معسمیععاألمواتعقلیعمذهبعالینفحةعالسیداتمحمود،  د بن أبـهقیع بکـر، ی، محمع

 .58، صالرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة
د ابن .3 م جوزیة، محمع  .58ص ،الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة بکر،یبن أبقیع
 .157، ص2، جرهحعالمعینيعفيعتفسحرعالیرآنعالعظحمعهالسبععالمثیني، محمود بن عبدالله، آلوسی .4
 .183، صأهوالعالیبورعهأحوالعأهلهیعإلیعالنشوررجب، عبدالرحمن بن أحمد، ابن .5

 .55ص ،11ج، کتبعالعیح ة ،زان، صالح بن فوزانفو .6
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منزلـه  ایـن خطـاب به ،اگـر میـت نشـنود گرنهو .کند شنود و تعقل می کسی است که می
الجملـه  میت فی :گوید تیمیه هم میابن 6.آید خطاب معدوم و جماد است و لغو الزم می

به اموات سالم کنیـد و ایـن  که امر فرمود شنود و در صحیحین آمده که پیامبر می
تیمیـه ابـن سـسس ؛ود و نسبت بـه زائـرش علـم داردشن می که سالم دادن بر کسی است

گویـد:  در ادامـه میاو  1.دهد کند که میت جواب سالم را می چند حدیث میاستدالل به
گردد و در مواقع دیگر  روح به بدن برمی ،در حدیث آمده طور کههمان ،موقع سالم دادن

ولـی هـر وقـت  ؛ستندشود. ارواح مؤمنین در بهشت ه روح به بدن برگشت داده می ،هم
منزله شـعاع   یا به ،منزله نزول ملک  شوند و این اتصال به خدا خواست متصل به بدن می

 9.رونـد ی بخواهند مییهر جا ،ارواح معتقد است کهمالک هم  .خورشید بر زمین است
 پیـامبر که شده این است گوید: آنچه از ادله شرعی برای من ظاهر عثیمین میبنا

 ؛دنشـنو شـود می اهل قبور وقتی بر آنهـا سـالم داده میکه  طورهمان ؛شنود سالم را می
حدیثی  البرعبددر این رابطه ابن .گیرند مخاطب قرار می "کاف"اهل قبور با ضمیر  راکهچ

 4ه است.ذکر کردآن را  الرهحقیم در کتاب نرا صحیح دانسته و اب
میـت جـواب سـالم  که کند میاستدالل  الرهحقیم به احادیث متعددی در کتاب ابن

 از پیامبر نیز البرعبدابن .شود شناسد و با او مأنوس می دهد و او را می زائرش را می
ْنَيا َفيسلم َعَلْيِه ِإالَّ وَ اللهه َعَلْيهِه »: کندنقل می ِخيه َكاَن يعرفُه ِفي الدك

َ
َما من ُمسلم يمر علی قبر أ

اَلم ی يرَ َعَلْيِه السَّ فرمودنـد:  پیـامبر بیان داشته، شده کهشه نقل یو از عا ،«ووحه َحتَّ
ی يقهوم» يْجلس ِعْنده ِإالَّ استأنس ِبِه ووَ َعَلْيِه َحتَّ ِخيه َو

َ
جالـب اینکـه  2«.َما من وجل يجوو قبر أ

اعمال نزدیکان و برادران خـودش را  ،ند که میتاهرجب ذکر کردقیم و ابنتیمیه و ابنابن
. کنند به احادیث زیادی استدالل می آنها .شود به اموات عرضه می داند و اعمال احیا می

تعهر  »گویـد:  کـه می است ایوبعبدالله بن مبارک از ابی حدیِث  یکی از آن احادیث،

                                              
م جوزیابن .1 د بن أبهقیع  .5، صالرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنةکر، بی، محمع

 .777-770و  771، ص80، جمجموععالفتیهیتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن .2

 .775، ص80همان، ج .3

 .70، ص153، جزء ،عفتیهیعنورعقلیعال رب، محمد بن صالحعثیمینبنا .4

م جوزیابن .5 د بن أبهقیع  .5، صالرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنةبکر، ی، محمع
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ُهمَّ َواجع  ْوا سوءا َقاُلوا اللَّ
َ
ْوا حسنا فرحوا َواْسَتْبَشُروا َوِإن َوأ

َ
عمال اأْلَْحَياء علی اْلَمْوَتی َفِإلا َوأ

َ
 6؛«ِبِه أ

شده است اعمـال احیـا بـر امـوات  گوید: در احادیث زیادی رابتهمچنین شوکانی می
 1.ن است که اموات ادراک داشته باشندآاش  شود و الزمه عرضه می

میت نسـبت بـه  که معتقدندباز و البانی و صالح فوزان های معاصر مثل بن اما سلفی
 9.بستگانش هیچ علمی ندارد

زائـرش را بشناسـد و  ،مـزور کـه گوینـد اصال زائر را زمانی زائر می :گوید قیم میابن
زیارتی است  ،جمیع امت زیارت نزد بداند چه کسی به زیارت او آمده است و معقول از

زیارتی بین این دو صورت  ،اگر مزور زائرش را نشناسد گرنهو ؛که مزور زائرش را بشناسد
پـس  ؛دانـد معقـول نیسـت دارد و نمیهمچنین سالم بر کسی که شعور ن ؛نگرفته است

 4.کند شود و تعقل می شنود و مخاطب می سالم و خطاب و ندا برای کسی است که می
کننـد و خیـال  اشراف بر قبر دارد و بسیاری از مردم اشتباه می ،گوید: روح قیم میابن

که مکـانی را اشـغال بکنـد زمانی ؛جنس روح از جنس اجسام معهوده است که کنند می
ممکن نیست در مکان دیگری باشد و این تصور از روح اشتباه است و شأن روح غیـر از 

سـوی  علیین است و موقع سـالم به در اعلی الله بلکه روح رسول ؛شأن بدن است
در ادامـه ذکـر او  2.شنود دهد و کالمش را می گردد و جواب سالم زائرش را می قبر برمی

یـا اینکـه روح  ؛گیـرد زدن، خیلی سریع صـورت می هماین انتقال مثل چشم به :کندمی
شعاع خورشید بر زمین اسـت ولـی  کهطوری؛ بهمتصل به قبر است و اشراف بر قبر دارد

خـاطر مالـک و ائمـه دیگـر بـه که کندهمچنین نقل می ؛خورشید در آسمان است خودِ 
 روند. هند میبخوا که ارواح هر مکانی :گویند سرعت انتقال ارواح از عرش به زمین می

                                              
م جوزیابن ؛771، ص80، جمجموععالفتیهیتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن .1 د بن أبهقیع لحرهحعفحيعالكحالمعابکر، ی، محمع

أهحوالعالیبحورعهأححوالعالرحمن بـن أحمـد، رجب، عبدابن ؛3، صقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة
 .55، صأهلهیعإلیعالنشور

 .787، ص8، جالفت عالربینيعمنعفتیهیعاإلمیمعالشوکیني، یشوکانی، محمد بن عل .2

موسوقةعالعالمةعاإلمحیمعالبانی، محمد ناصرالدین،  ؛105، ص10، جیعنورعقلیعال ربفتیهباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .3
الردعقلیعفحصلعمرادعقليعرضیعفحمحیعکتبح عفوزان، صالح بن فوزان،  ؛325، ص7ج ،مج دعالعصرعمیم عنیصرعال  نعاأللبیني

 .2و 11، صقنعشأنعاألمواتعهأحوالهم
م جوزیابن .4 د بن أبهقیع  .2، صفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنةالرهحعبکر، ی، محمع

 .151-158همان، ص .5
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 رسيدن ثواب قرائت قرآن، نماز و روزه به ميت
سـر قبرشـان قـرآن  ،هنگـام دفـن کـه جماعتی از سلف وصیت کردند :گوید قیم میابن

که ارر به او نرسیده و احمد هم تا زمانی هعبدالله بن عمر چنین وصیتی کرد .تالوت شود
ولـی بعـدها از ایـن نظریـه  ؛تقرائت قرآن نزد قبر بـدعت اسـ :گفت کرد و می انکار می

آورد  قیم در ادامـه مـیابن 6.برگشت و گفت قرائت قرآن بر قبر، هنگام دفن بدعت نیست
اقهرأوا »حـدیث  ذیل قیم درگرچه خود ابن ؛داند که شافعی هم قرائت نزد قبر را جایز می

چون رواب یا  ؛ودش گوید: با قرائت کنار قبر روابی به میت داده نمی می «}يس{ِعْند َمْوَتاُكم
شـده   از میـت قطـع کهاست  ییک نوع عمل  به قرائت است یا به گوش دادن است و این

آورد کـه  عمل را بـرای کسـانی مـی انقطاِع  استدالِل  ی،دیگر یقیم در جااما ابن 1؛است
رـواب نمـاز و  که است معتقدقیم ؛ اما خود ابن9رسد رواب قرائت به میت نمی معتقدند،
 رسد. ئت قرآن به میت میروزه و قرا

 امـا ؛از بع ی نقل است که رواب قرائت برای قاری است :گوید قرطبی در تذکره می
َوِإَلا ُقهِریَء اْلُقهْرآُن َفاْسهَتِمُعوْا َلهُه  :در آیه قرآن آمـده ؛ چراکهرواب استماع برای میت است

ُكْم ُتْرَحُموَن  نِصُتوْا َلَعلَّ
َ
کند کـه بعیـد نیسـت هـم رـواب  ینظر خودش را بیان م سسس 4؛َوأ

قرائت قرآن مثل صـدقه  ،قرائت و هم رواب استماع برای میت باشد و اگر هم میت نشنود
وسـیله  قرآن دعا و استغفار و ت ـرع اسـت و به راکهچ ؛و دعا و استغفار برای میت است

یـک  ،شـنود که مرده صدای قرائت قـرآن را می پس همین 2؛شوند قرآن متقرب به خدا می
 نوع ارتباطی بین میت و زائرش است.

 اشکال

مگـر صـدقه جاریـه و علمـی کـه  ،گویند: عمل انسان منقطع اسـت بع ی از علما می
 وسیله آن نفع ببرد و فرزند صالحی که در حق او دعا کند.  به

                                              
 .15همان، ص .1

 .11و  18همان، ص .2

 .113همان، ص .3

 .850سوره اعراف، آیه  .4

 .822، صالتذکرةعبأحوالعالموتیعهأمورعاآلخرةالدین محمد، قرطبی، شمس .5
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 جواب

 .دهد که اوال قرائت هم دعا و استغفار برای میت است قرطبی به این ایراد هم جواب می 
بع ـی  طور کـه؛ همانصدقه به میت است ،منینوقرائت از طرف فرزند و رفیق و مرانیا 

بلکـه قرائـت قـرآن و دعـا هـم صـدقه  ؛صدقه فقط مختص به مال نیست :دنکن نقل می
ما جاء في قراءُ القرآن عند القبر »نام جالب اینکه قرطبی در تذکره بابی به 6.شود شمرده می

و  دارد« الميت ثواب ما يقرأ ويدعی ويستغفر له ويتصهدق عليهه حالة الدفن وبعده وأنه يصل إلی
رسد و کالم بزرگانی  کند که رواب قرائت به میت می به احادیثی استدالل می ،در این باب

 1.کند را در این رابطه نقل می
گوید: مذهب احمد و جمهور سلف و قول بع ی از اصـحاب ابوحنیفـه  قیم میابن

مشهور از مذهب شـافعی  .رسد نماز و قرائت قرآن به میت می این است که رواب صوم و
گویـد:  تیمیـه میهمچنین ابن 9؛رسد و مالک این است که رواب این اعمال به میت نمی

گویند: رواب صوم و نماز و  ای از اصحاب مالک و شافعی میحنیفه و طائفهاحمد و ابی
نعمـان بـن  .پـذیرد ن قـول را میتیمیه هـم همـیو خود ابن 4رسد قرائت قرآن به میت می
رـواب روزه و  که اهل سنت و جماعت بر این عقیده هستند :گوید محمود آلوسی هم می

 2.رسد ها، به میت می نماز و قرائت قرآن و تمام خوبی
رواب صدقه، روزه و حج بـه  بر رسیدنآورد که داللت  قیم احادیثی را میدر ادامه ابن

دهد که این حـدیث  جواب حدیث انقطاع عمل انسان را می قیمواقع ابن در 6دارد؛میت 
ای که مجرد ترک و نیت قلبی است  گوید: وقتی رواب روزه همچنین می ؛چند استثنا دارد

شـنود و  اولی رواب قرائتی که عمل با لسـان اسـت و گـوش می طریق به ،رسد به میت می
عبادات بر دو قسـم مـالی و  :گوید در ادامه می او 7خواهد رسید؛بیند، به میت  چشم می
گاه بکند که بـا رسـیدن رـواب صـدقه بـه  شوند و شارع می م مییبدنی تقس خواهد ما را آ

                                              
 .835-822همان، ص .1

 .830همان، ص .2

م جوزیابن .3 د بن أبهقیع  .113، صالرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنةبکر، ی، محمع

 .777ص 80، جمجموععالفتیهیتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن .4

 .51، صسیداتاآل یتعالبحنیتعفيعق معسمیععاألمواتعقلیعمذهبعالینفحةعال، نعمان بن محمود، آلوسی .5

م جوزیابن .6 د بن أبهقیع  .115-181، صالرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة بکر،ی، محمع

 .188همان، ص .7
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همچنین با رسـیدن رـواب روزه بـه  ؛رسد رواب سایر عبادات مالی هم به میت می ،میت
اسمی از  ،همچنین اگر در روایات 6؛رسد رواب سایر عبادات بدنی هم به میت می ،میت

سـائل از  آن اسـت کـهخـاطر بـه ،ولی اسمی از قرائت نیامده ،روزه و صدقه آمدهحج و 
ایـن  از غیر ه، امااین امور اذن داد به این امور سؤال کرده و پیامبر در پیامبر

بع ـی از وهـابیون  ماننـد قیمجالب اینکه در اینجا ابن 1ه است.امور را نفی و منع نکرد
از سـنت ترکیـه  کـه عثیمین که کالمشان خواهـد آمـد(بناامروزی )مثل صالح فوزان و 

سنت ترکیه یکـی  ؛کند نمی استفاده برای منع قرائت قرآن از سنت ترکیه ، اندکرده استفاده
ابعادش تحلیل و بررسی  دارد تا ایاز مسائل بسیار مهمی است که نیاز به مقاله جداگانه

اما رـواب عمـل  ؛شده است  ن قطعدر این روایت عمل خود انسا :گوید قیم میشود. ابن
 9.قطع نشده است ،دیگران نفی و قطع نشده و انتفاع عمل دیگران که به میت هدیه بدهند

رـواب قرائـت بـه میـت  ،جمهور سـلف معتقدنـد :کند قیم ادعا میجالب اینکه ابن
کند که قرائت قرآن و فاتحه برای اموات بدعت و امـر  ولی صالح فوزان ادعا می ؛رسد می

-هسلف امت نه در مسجد و نه در مقبره و نه در خانه چنین کاری نکرد که محدری است
سالم بـر  ،ند و از سلفاهسلف صالح چنین کاری نکرد :گوید همچنین البانی می 4؛ندا

متقدمینی )مثل ابوحنیفه،  همانند ؛قبور آمده و قرائت قرآن نزد آنها بدعت مکروهه است
اگـر ارـری از  :گویـد البانی در ادامـه می 2.نداهکراهت کردتصریح به  که مالک و احمد(

برفـر  کـه  ،شده که وصیت کرده هنگام دفن بر قبرش قرآن خوانـده شـود عمر واردابن
نه اینکه مطلقا بر سر قبر قرآن  ؛شود حمل بر قرائت هنگام دفن می ،سندش صحیح باشد

قرآن بـرای میـت بـدعت اسـت و قرائت  :گویند باز هم میعثیمین و بنبناخوانده شود. 
اکثر اهـل  :گوید باز درجایی دیگر میبن 6.وارد نشده است چنین چیزی از پیامبر

 ؛عـدم جـواز اسـت ،ولی اف ل نـزد مـن ؛دانند قرائت قرآن را برای میت جایز می ،علم
                                              

 .188همان، ص .1

 .107همان، ص .2

 .185همان، ص .3

 .855ص ،1، جمجموععفتیهیعفاحلةعالشحخعصیل عبنعفوزانفوزان، صالح بن فوزان،  .4

 .073، ص8، جموسوقةعالعالمةعاإلمیمعمج دعالعصرعمیم عنیصرعال  نعاأللبینيالبانی، محمد ناصرالدین،  .5

فتحیهیعنحورعباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن ؛5و  08، ص153، جزء فتیهیعنورعقلیعال ربعثیمین، محمد بن صالح، بنا .6
 .855، ص10، جقلیعال رب
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 6.در این رابطه نقلی از سلف صالح نشده است راکهچ
قیم و دیگـران مشـخص ابن ،تیمیهابن ،با تفحص در کالم قرطبی ،آنچه مسلم است

 :گویـد جالـب اینکـه البـانی می .نـداهاتفاقا سلف امت به این کار پایبنـد بـود ،گردد می
-تیمیه و ابنکه ابن درحالی ؛مذهب احمد و ابوحنیفه و سلف صالح بر عدم قرائت است

قرائت بـه مذهب احمد و ابوحنیفه و جمهور سلف بر این است که رواب  :گویند قیم می
کسـی  :گویـد می نیـز قـیماین ادعای البانی جای تامل دارد. خود ابن لذا ؛رسد میت می

داند که سلف چنـین  جاهل به این امر است و نمی ،کردند بگوید سلف چنین کاری نمی
 1.کردند کاری می

 شنيدن مردگان
آنهـا را  رفـت و به زیـارت قبـور می شده که پیامبر گوید: به تواتر رابت شوکانی می

إن  -السالم عليكم أهل َاو قوم مؤمنين، وإنا بكم»فرمود:  داد و می مثل احیا خطاب قرار می
 9«.الحقون، نسأل الله ولكم العافية -شاء الله

گیرد و علم بـه زائـرش  در مقابل این قول که در سالم به میت، میت مخاطب قرار می
در اینجـا میـت مخاطـب  :گویند می بع ی مثل نعمان بن محمود آلوسی و البانی ،دارد

دعا در حق میـت  ،گیرد و این سالم دادن گیرد و سماعی برای میت صورت نمی قرار نمی
علم میت نسبت به زائرش از ادله شرعیه رابت نیست و اخبار  :گوید باز هم میبن 4.است

 2؛دولی سنت بر این است که بر میت سالم بدهن ؛صحیحی وارد نشده که میت علم دارد
سلف بـر آن هسـتند کـه  :آورد قیم میبعد از نقل کالم ابن مجموععفتیهیباز در گرچه بن

آلوسـی بـرای کالمـش  6.شنوند که خدا بخواهد باقی هستند و میارواح اموات تا زمانی
رحمت برای میـت  ،تعبدی است و این سالم یامر ،آورد که این سالم دادن استدالل می

                                              
 .873، ص10، جفتیهیعنورعقلیعال ربعبدالله،  باز، عبدالعزیز بنبن .1

م جوزیابن .2 د بن أبهقیع  .107، صالرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنةبکر، ی، محمع

 .788، ص8، جالفت عالربینيعمنعفتیهیعاإلمیمعالشوکیني، یشوکانی، محمد بن عل .3

البانی، محمـد  ؛51، صآل یتعالبحنیتعفيعق معسمیععاألمواتعقلیعمذهبعالینفحةعالسیداتا، نعمان بن محمود، آلوسی .4
 .53ص ،5، جموسوقةعالعالمةعاإلمیمعمج دعالعصرعمیم عنیصرعال  نعاأللبینيناصرالدین، 

 .158-157، ص10، جفتیهیعنورعقلیعال ربباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .5

 .711، ص7، جبیزالعز زعبن مجموععفتیهیعالعالمةعقبه، باز، عبدالعزیز بن عبداللبن .6
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دهیم و چنین کاری در لغت عربـی شـایع  مخاطب قرار می یلهبه منز است و ما میت را
 است.

گیرد کـه نیـاز بـه مقالـه یـا  قرار می یتحت بحث سماع موت یو البان یاین قول آلوس
 راکـهچ ؛دلیل اول )تعبدی( مـردود اسـت ،گوییم ؛ اما اجماال میداردای  کتاب جداگانه

میـت  کـه ون فر  ایـن اسـتچ ؛کند شارع مقدس حکیم است و به امر لغوی امر نمی
 چنین کـاری پس عقال ؛یماهبر جمادات سالم داد که شنود و مثل این است سالم را نمی

قیم را قبال ذکر کردیم؛ اما در جواب چه در این رابطه قول ابنچنان ؛بر شارع جایز نیست
 ،بلـه ،گـوییم منزله مخاطب است و در زبان عربی معهود اسـت( می دلیل دوم )میت به

کـه  نـه این ؛سالم دادن حتی بر مخاطب زنده هم رحمت و دعا در حق مخاطـب اسـت
اَلم َعَلهْيُكم همچنین از ظاهر این جمله ) ؛سالم فقط در حق میت رحمت و دعا باشد السَّ

او قوم ُمؤمنين  نـه اینکـه بـه ؛گیـرد خود مخاطـب قـرار می ،شود که میتاستفاده می ،(ََ
اصل این است که کـالم بـر  راکهچ ؛دلیل داردویل نیاز بهمخاطب باشد و این تأ یمنزله 

کسـی مخاطـب  وقتی چه معهود در لغت عربی این است کهچنان ؛ظاهرش حمل شود
 دارای تعقل و درک است. ،گیرد سالم قرار می

ند کـه میـت دمعتق ،عثیمین و دیگران(بناقیم، شوکانی، تیمیه، ابنها )ابن اکثر سلفی
شـود  بر کسی خطاب می نیز سالم .نسبت به زائرش درک و علم دارد شنود و سالم را می

ها مثـل البـانی و نعمـان بـن محمـود آلوسـی  که دارای درک است؛ اما بع ی از سلفی
واقـع دعـا در حـق میـت  سماعی نسبت به سالم ندارد و این سـالم در ،میت :گویند می

قـیم و قرطبـی و یـه و ابـنتیمرسیدن رواب قرائت به میت، ابـنهمچنین نسبت به ؛است
ولـی  ؛رسـد رواب قرائت قرآن به میـت می :گویند نعمان بن محمود آلوسی و دیگران می

رواب قرائت  :گویند می بازعثیمین و البانی و صالح فوزان و بنبناهای معاصر مثل  سلفی
 رسد و این عمل، عمل بدعی است.  به مرده نمی

و در  هبه کالم سلف خودشان پایبند نبـودهای معاصر حتی  سلفی ،آنچه مسلم است
علـت ایـن تغییـر و مصـادیق  ؛ در واقـعشـده ها یک تغییر و دگرگونی ایجاد تفکر سلفی

 جـدا جهـتنیاز به مقالـه یـا کتـابی  ،های معاصر با سلف خودشان اختالف بین سلفی
 د.داربررسی  و تحلیل
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 نتيجه
ر  از دیدگاه سلفیه و وهابیت مطالبی که در بحث خصوصیات روح بعد از م مجموِع  در

آید این اسـت  دست میها به آنچه از کالم سلفی که توان به این نتیجه رسید می ،بیان شد
نـد و علـم آن را واگـذار بـه خداونـد اهتعریفی برای روح ارائه نکرد ،که سلفیه و وهابیت

قیم اسـت بنهمان تعریف ا اند،هاگر هم بع ی از وهابیت تعریفی داشت کنند.میمتعال 
روح جسم نورانی، علوی )از عالم باال(، خفیف، زنده و متحرکی است که در  :که گفت

روح بعد از مر  زنـده  معتقدند،ها  کند. رابت شده که همه سلفی جوهر اع اء نفوذ می
 ؛این قـول مـردن ارواح، قـول اهـل بـدعت اسـت :گوید رجب میکه ابنتا جایی ؛است

منین در بهشـت اسـت و ایـن قـول ومحل استقرار ارواح م :دگوینها می همچنین سلفی
ارواح متصل به بدن شـوند. اکثـر  ،ندارد که هر وقت خدا بخواهد ی با این موضوعمنافات

عثیمـین بـناتیمیه و شاگردانش و حتی بع ی از وهابیت معاصر مثـل ها مثل ابن سلفی
علم دارد و سالم بر کسـی  شنود و نسبت به زائرش درک و سالم را می ،معتقدند که میت

 ،میـت :گویند شود که دارای درک است؛ اما بع ی از وهابیت مثل البانی می خطاب می
همچنـین  ؛واقـع دعـا در حـق میـت اسـت سماعی نسبت به سالم ندارد و این سالم در

قـیم و تیمیـه و ابـنرسیدن رواب قرائت قرآن به میت، اکثر سلف حتی خود ابـننسبت به
در مقابـل  .رسـد رواب قرائت قرآن بـه میـت می :گویند های معاصر می فیبع ی از سل

رـواب  :گویند باز میصالح فوزان و بن ،البانی ،عثیمینبنابع ی از وهابیت معاصر مثل 
 رسد و این عمل، عمل بدعی است. قرائت به مرده نمی
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