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 چکیده

شکده هکه بکا مکر ،  لینابله، انسان از دو ُبعد جسد و روح تشک و ح تینگاه وهاب در
. دهکد یخکدد ادامکه مک اتیکو روح او در عالم قبر بکه ح ردیپذ یم انیپا اتیگرچه ح

اسکت، سکلال  یاز اسکرار الهک یسکر   ن هیبر ا یروح مبن یاجمال انیپس از ب تیوهاب
 ثیبا اسکتناد بکه حکد نی. آنان همچناند هندانست زیآن را جا تیفیو ه قتیهردن از حق

سکماع  نفکی بکر عکالوه ﴾اْلُقُبکدرِ  ِفي َمْن  ِبُمْسِمع   َأْنَت  َوَما﴿مانند  یاتیانقطاع عمل و آ
گدنکه ارتبکاز زنکدگان بکا مردگکان و  شکده و هر زیکمطلق انتفاع ن یمعتقد به نف ،یمدت

 هیهدگدنه عمل و  هر ادنسد انجام د کیاساس از  نیاند؛ بر هم بالع س را ان ار هرده
تدسکل و اسکتثا ه بکه روح  گکرید یاند و از سد بدعت شمرده تیهردن آن را به روح م

 اند.  هرده یرا شرک اهبر معرف یاله یایو اول روح رسدل خدا یحت تیم
جسکم  ایرا  قتشیآن، حق نییاست هه حنابله با پرداختن به مسئله روح و تب یدر حال نیا

 ن کهیاند. آنان عالوه بکر ا هرده یبدون اجزا معرفجدهر مجرد و  ای یجسم ندران ای فیلط
زنکدگان و مردگکان  انیکطرفکه م بکه ارتبکاز دو داننکد، ینمک تیم یعمل برا انیمر  را پا

زنکدگان  یاعتقاد دارند هه مردگان صکدا حیصح اتیبه روا تمسکبا  نیمعتقدند. همچن
رو نکه  نیکاز ا برند، ید مسد فرستند یم شانیهه برا یو از اعمال شندند، یرا در عالم قبر م

 یبل که بع ک ز؛یرا جا یاله یایمانند تدسل و استثا ه به ارواح بزرگان و اول یتنها اعمال
 اند.  بر شمرده شانیقبر ا ارتیحج و ز اباز آنان آنها را مستحب و از مدارد آد

 .انتفاع مردگان انقطاع عمل، ،یروح، سماع مدت قتیحنابله، حق ت،ی: وهابها دواژهیکل
                                                 

مسکئدل   سکندهی.)ندیمکذاهب اسالم یقکیمطالعکات تطب یرشکته هکالم مقکارن مرهکز ت   ک چهکار پژوه سکطح دانش* 
mahdavi1396@gmail.com 

 afzl1442@gmail.com .و دانشگاه استاد حدزه ***
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 همقدم
اند هه در اصدل و فروع پیکرو  گرچه محمد بن عبدالدهاب و وهابیان امروزی مدعی بدده

؛ ابکن محمکد النجکدی، 107تا ، ص اند، )ابن عبدالدهاب، )بی مذهب احمد بن حنبل
  با این حال میان ایکن دو گکروه 120م، ص2017؛ علیان الحنبلی، 57، ص1تا ، ج )بی

 خدرد. هایی به چشم می شناسی، اختالف انسان های م تلف، به ویژه در حدزه
شناسکی، مسکئله روح  گذار میکان آنکان در حکدزه انسان ی ی از اختالفات مهم و تأ یر

است. شناخت صحیح مبانی مرتبط با روح، در مشروعیت ب شیدن به مدضدعاتی مانند 
سه ایکن تدسل، شفاعت و استثا ه نقش قابل تدجهی دارد؛ بر همین اساس بررسی و مقای

های مهمکی دربکاره حقیکت  تداند پاس گدی پرسش مسئله از نگاه وهابیت و حنابله، می
انسان باشد هه عالوه بر باز هردن گره بسیاری از شبهات در زمینه تدحید و شرک، مبتکدع 

 هند.  بددن وهابیت را نسبت به سلف خدد؛ به ویژه احمد بن حنبل،  ابت می
 د از: ان های این مقاله عبارت پرسش

 آیا انسان حقیقت  ابتی غیر از این بدن مادی و متثیر دارد؟ 
اگر دارای حقیقتی  ابت است، آیا این حقیقت، مانند جسد او جسمانی اسکت یکا از 

 مجردات است؟ 
پذیرد یا زندگی او در عالمی دیگر ادامه خداهد  آیا این حقیقت با مر  انسان پایان می

 داشت؟ 
ها ارتباز داشت، پس از مر  هکم  در هه در دنیا با سایر انسانط آیا این حقیقت همان

 ارتباز دارد؟ 
 طرفه؟ طرفه است یا دو این ارتباز یک

میان آ ار عربی، ا ری هه به صدرت خاص به مسئله روح و مقایسه آن میان وهابیت و 
ی العقل و رسالة فحنابله پرداخته باشد وجدد ندارد. اما بین هتب این دو گروه آ اری مانند 

ندشکته ابکن قکیم و  الروح فی الکالم علی ارواح االمواا  و االییوا ندشته ابن تیمیه و  الروح
البحوار الاارورف فوی علوام ندشته ابن رجب حنبلی و  اهاال القبار و ایاال اهلها الی النشار

د خدرد و میان آ ار فارسی مقاالتی مانن ندشته عالمه سفارینی حنبلی، به چشم می اآلررف
شناسی وهابیت  و نقد و بررسی مبانی انسان خصوصیات روح بعد از مرگ از نگاه سلفیه
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تحلیلی بر یقیقو  اناواا ار رهروآر ت وا  و زاده و  ندشته م طفی عبدالله )حقیقت روح(
 وجدد دارد هه در تبیین مدضدع این ندشتار تأ یرگذار خداهد بدد.  روا ا 

 حقیقت و ابعاد هستی انسان
های م تلفی در مدرد حقیقت انسکان مطکرح اسکت هکه از  ان و مذاهب، دیدگاهمیان ادی

  121ش، ص1382هایی مانند نفی حقیقت  ابت انسکان، )تریکک،  میان آنها به روی رد
  جدهر جسمانی مادی، )ف ر رازی، 326ق، ص1413َعَرض جسمانی، )عالمه حلی، 

  569صش، 1383  جسککم لطیککف، )فیککاض الهیجککی، 36و35، ص7ق، ج1407
  نفککس و بککدن مجمدعککاط )ارسککطد، 58ش، ص1382حافظککه یککا خککاطرات، )اهبککری، 

  98، ص9ق، ج1981  و نفککس تنهککا )صککدرالدین شککیرازی، 79و77ش، ص1349
  .91ش، ص1396تدان اشاره هرد )عارفی،  می

تدان اقدالی را هه در مدرد حقیقت انسان مطرح اسکت در دو  بنابراین به طدر هلی می
ُبعدی بکددن انسکان اسکت؛ گروهکی بکا ان کار روح و  هرد: نظریه اول تکنظریه خالصه 

منح ر دانستن حقیقت انسان در همین ُبعد جسمانی بر این باورند هه زندگی انسان بکا 
پذیرد. نظریه دوم دوُبعدی بددن انسان و ترهیب او از روح و بدن است هه  مردن پایان می

 یابد. مر ، در قالب روح ادامه میمشهدر آنان معتقدند زندگی انسان پس از 
وهابیت و حنابله مانند سایر مذاهب اسالمی انسان را متش ل از دو بعد هه گاهی از 
آن تعبیر به روح و بدن مادی و گاهی به جسد و نفس و گاهی به صدرت ظاهر و صدرت 

 . آنکان روایکت مشکهدر 159ق، ص1398داننکد )المقدسکی،  هننکد، می باطن تعبیر می
؛ حککاهم 353، ص20 تککا ، ج )طبرانککی، )بی« نبیککا وآدم بککین الککروح والجسککد هنککت»

داننکد   ، هه ت ریح بر همین مدعاست، صکحیح می665، ص2ق، ج1411نیشابدری، 
؛ 471، ص4ق، ج1422؛ همد، 54تا ، ص ؛ همد، )بی480، ص2تا ، ج )البانی، )بی

آیکاتی ماننکد   و ذیل 188، ص1ق، ج1410؛ خالل، 133، ص3ق، ج1432ابن مبرد، 
  بر این مطلب ت ریح دارند؛ ماننکد هکالم 72 :ص؛ 29 :حجر) >َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي<

روح، م لدق خداونکد اسکت هکه در هکر »گدید:  ابن عثیمین هه در تفسیر همین آیه می
  و ذیکل آیکه 4، ص4تا ، ج )ابن عثیمین، )بی« انسانی به عین و بدنش تعلق گرفته است
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َيَم َوُروٌح ِمْنُه َكِلَمُتُه < ْلَقاَها ِإَلى َمْر
َ
خداونکد ح کرت عیسکی را »ندیسد:    می171 :نساء) <أ

، 9ق، ج1407)ابن عثیمکین، «. همانند سایر فرزندان آدم از جسد و روح قرار داده است
)ابکن «. انسان در دنیا مرهب از جسد و روح اسکت»گدید:  بن جبرین نیز میاا  357ص

عالمان حنبلی نیز بر همین دو بعد هستی انسان ت کریح ذا ل  44ق، ص1416جبرین، 
هرده و معتقدند پس از آن ه خداوند آدم را خلق هرد، از روح خددش در آن دمید و انسان 

؛ 44، ص2ق، ج1402را متش ل از دو بعد جسمانی و روحکانی قکرار داد. )سکفارینی، 
  377، ص12ق، ج1419ابن عادل، 

و حنابله هدام یک از ایکن دو ُبعکد انسکان حقیقکت هسکتی اما این ه در نگاه وهابیت 
هند  اوست، باید گفت: از آنجا هه این روح و نفس آدمی است هه امدر جسم را تدبیر می

ی )دریافت هامل ، مالئ ه، روح را قبض می شدد و از  هند و بدن متالشی می و هنگام تدف 
، 9ق، ج1407)ابکن عثیمکین، شکدد،  رود و اح ام بعد از مکر  بکر روح بکار می بین می

 یماننکد اهثکر مکذاهب اسکالم  اصالت با روح است؛ امکا وهابیکت و حنابلکه 357ص
دهنکد؛ )ابکن تیمیکه،  روح و بدن هر دو بکا هکم حقیقکت انسکان را تشک یل می معتقدند

بر همین اساس ابن قیم پس از بیان اقکدال در مکدرد حقیقکت انسکان،   36ق، ص1408
اند عبارت است از بکدن و  عقال در مدرد حقیقت انسان پذیرفتهآنچه جمهدر »گدید:  می

  .178تا ، ص )ابن قیم، )بی« روح باهم

 شناسی واژه روح مفهوم
طدر هکه اهکل لثکت  اصل و ریشه این واژه به معنای جریان امر لطیف است؛ ولی همکان

؛ 99ق، ص1412؛ راغکککب، 454، ص2ق، ج1404انکککد )ابکککن فکککارس،  اشکککاره هرده
 ، این لثت با این معنا در سه م داق به هکار رفتکه 257، ص4ق، ج1402م طفدی، 

 است: 
 شدد و به وسیله آن بدن انسان زنکده اسکت )فراهیکدی،  به معنای نفس به هار برده می

ق، 1376؛ جککدهری، 196، ص3ق، ج1414؛ ابککن عبککاد، 291، ص3ق، ج1410
آن هلمه ارواح    هه در این صدرت باید به ضم راء خدانده شدد و جمع367، ص1ج

ق، 1414)زبیکدی، «. شکدد در فارسی به آن جان گفته می»ندیسد: است. زبیدی می
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  در غالب مدارد هلمه روح در آیات و روایات بکر همکین معنکا داللکت 57، ص4ج
  271، ص2تا ، ج دارد. )ابن ا یر جزری، )بی

 ا لفک  ریکح شدد هه در این صدرت بک به معنای هدا، باد و بدی خدش به هار برده می
  244، ص2تا ، ج ؛ فیدمی، )بی455، ص2ق، ج1414آید. )ابن منظدر،  می

 شدد هه در این صدرت به فتح راء باید اسکتعمال  به معنای راحتی و رحمت به هار برده می
  2665، ص4ق، ج1420؛ حمیری، 367، ص1ق، ج1376شدد. )جدهری، 

آن ه قدر مشترک معکانی ایکن  ماند: ی ی دو ن ته در مدرد معنای لثدی روح باقی می
طدر هه م طفدی معانی روح را از م کادیق  است؛ همان« جریان»هلمه و مشتقات آن 

داند. ن ته دوم این ه بین این معانی، معنایی هه مرتبط  جریان لطیف و آ ار ظهدر روح می
 با بحث ماست، معنای اول است. 

عابیر م تلفی است. بع ی اما در مدرد تعریف اصطالحی آن بین مذاهب اسالمی ت
ق، 1426دانند هه آمی ته با اجسام محسکدس اسکت )ماتریکدی،  آن را جسم لطیفی می

داننکد هکه حیکات و هالهکت بکدن جسکمانی    و بع ی آن را عن ری می105، ص7ج
  و بع ی دیگر آن را شیء لطیف ربانی و 151ق، ص1416وابسته به آن است )جدینی، 

  یکا جسکم لطیفکی هکه در بکدن 469، ص1ق، ج1409زانی، عن ری از عالم باال )تفتا
ق، 1364؛ شهرسکتانی، 301، ص3ق، ج1417داننکد )ایجکی،  انسان جاری است، می

 ؛ ل ن در 464و379ق، ص1405؛ طدسی، 229ق، ص1400؛ اشعری، 69، ص1ج
هکه جکدهر  -ای از ح یمان و محققان از مت لمان نیز روح را همکان نفکس این میان عده

ش، 1383هنند )فیاض الهیجی،  معرفی می -ر جسم و غیر قائم به بدن استمجرد و غی
  .569ص

اما وقتی به دیدگاه اصحاب حدیث و بزرگان سلفیه؛ هکه اعتقادشکان مکالک و میکزان 
وهابیت است، مراجعه هنیم، میان آ ار بزرگانی مانند احمد بن حنبل، ب کاری، مسکلم، 

آمکده اسکت، « روح»یات و روایاتی هکه در مکدرد ابن خزیمه و دیگران با اهتفا هردن به آ
هید بر این ه فقط خداوند نسبت به  تعریفی برای آن ارائه نشده است و بع ی از آنان با تأ
روح و احدال آن عالم است، معتقدند نباید در مدرد هیفیکت و ماهیکت روح سکلال هکرد 

، 1ق، ج1423؛ ابکن بطکال، 265تکا ، ص ؛ همد، )بی44و43ق، ص1412)ابن قتیبه، 
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؛ 208ق، ص1425؛ ابن جکدزی، 212، ص2ق، ج1417؛ بیهقی، 341و ص204ص
 . ابن تیمیکه در مکدرد حقیقکت 311ق، ص1404؛ همد، 534، ص2ق، ج1422همد، 

 گدید:  روح می
مذهب صحابه و تابعین و سایر سلف امت و ائمه اهل سنت ایکن اسکت هکه روح، »

ست و این روح است هکه مکدرد نعمکت و عین و حقیقتی قائم به نفس بدده و از بدن جدا
، 17ق، ج1426)ابکن تیمیکه، « گیرد. روح نه بدن است و نه جزئکی از آن عذاب قرار می

  .341ص
 ندیسد:  ابن قیم با جسمانی خداندن حقیقت روح می

روح جسمی است هه از حیث ماهیت با این جسم محسدس م الف اسکت؛ زیکرا »
و متحرک است هه در جدهر اع ای بدن نفدذ  روح جسمی ندرانی، علدی، خفیف، زنده

طدر هه آب در گل، و روغن در زیتدن، و آتش در  شدد؛ همان هند و در آنها جاری می می
 « هند. زغال نفدذ می

او در ادامه معتقد است هه هتاب، سنت، اجماع صکحابه و ادلکه عقلکی و فطکری بکر 
یش از ابکن تیمیکه نیکز افکرادی پ  .178تا ، ص همین حقیقت داللت دارد )ابن قیم، )بی

؛ 24، ص10ق، ج1423و قرطبی )قرطبکی،   151ق، ص1416)جدینی،  مانند جدینی
 اند.   همین تعریف را از روح ارائه هرده367، ص1ق، ج1425همد، 

هید دارند: ی ی جسمانی بددن روح تأعالمان وهابی درباره حقیقت روح بر دو ن ته 
به دلیل عدم ورود آن در آیات و روایکات و هکالم  و دیگری س دت درباره حقیقت روح؛

  روح را 29)حجکر:  َوَنَفْختُت ِفيتِه ِمتْن ُروِحتيذیل آیه سلف. بع ی مانند شدهانی، یا 
هنکد  داند هه خداوند به وسیله آن حیات و زنکدگی را در بکدن خلکق می جسم لطیفی می

ُلونَ یا ذیل آیه   158و157، ص3ق، ج1414)شدهانی، 
َ
َيْسأ وِح َو   85)اسکراء:  َك َعِن الرُّ

نظریکه مطکرح، و بحکث از آن  118گدید در مکدرد روح  پس از آن ه به نقل از بع ی می
 ندیسد: فایده است، می بی

گکاه » خداوند علم نسبت به روح را بکه خکددش اخت کاص داده و انبیکائش را از آن آ
نداده است؛ تا چه رسد به  نساخته و حتی به آنان اجازه سلال و بحث از حقیقت آن را نیز

  .158و157، ص3ق، ج1414)شدهانی، « اند هایی هه به پیامبرانشان اقتدا هرده امت
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بع ی مانند ابن عثیمین و صالح فدزان معتقدند هه روح همان چیزی است هه بکدن 
به واسطه آن حیات دارد و علما در ماهیتش اختالف دارند و صحیح آن است هه بگدییم 

تکدان مکاهیتش را تعریکف هکرد  یبی است هه هسی بر آن احاطه ندارد و نمیروح امر عج
 . صکالح 158، ص1تکا ، ج ؛ ابکن فکدزان، )بی443-441ق، ص1426)ابن عثیمکین، 

ی از اسرار الهی است و با استناد به آیه  هید دارد هه روح، سر  ْمتِر فدزان تأ
َ
وُح ِمتْن أ ُقِل الترُّ

ي چ یک از بندگان الهی بکر آن اطکالع نکدارد. امکا ابکن   معتقد است هی85)اسراء:  َربِّ
 ندیسد:  عثیمین پس از آوردن بع ی از اقدال و رد آنها، می

ما به آنچه در هتاب و سنت در مدرد اوصاف روح آمده است ایمان داریم. در سنت »
شدد و این یعنی روح جسم است؛ زیرا تنها جسم است   ابت شده است هه روح دیده می

إن الکروح إذا »شدد و دلیل بر این مطلب این روایت نبدی است هه فرمددند:  می هه دیده
شکدد نگکاه  پس انسان هنگام مکر  بکه روحکی هکه از او خکارج می»؛ «قبض تبعه الب ر

شکدد )ابکن عثیمکین،  و این داللت دارد بر این ه روح جسکم اسکت و دیکده می« هند می
  .443-441ق، ص1426

صالح بن عبکدالعزیز،  مانند محمدد آلدسی، شیخ -ن وهابیاما بع ی دیگر از عالما
اند  اند یا همان تعریف ابن قیم را پذیرفته یا تعریفی برای روح ارائه ن رده -بن باز و البانی

ق، 1425؛ آلدسککی، 122، ص1تککا ، ج ؛ همککد، )بی109، ص9ق، ج1431)البککانی، 
ن آن داخل قلب جسمانی اند هه م ا  . بع ی نیز روح را جسم لطیفی دانسته92و91ص

تکا ،  شدد )تدیجیری، )بی ها، به نقاز م تلف بدن پ ش می انسان است و به وسیله ر 
  .1، ص5ج

بنابراین عالمان وهابی در تبیین و تعریکف حقیقکت روح یکا آن را از اسکرار خداونکد 
داننکد یکا حقیقکتش را جسکمی لطیکف و نکدرانی  فایکده می دانسته، لذا بحکث از آن را بی

 دانند هه قابل دیده شدن است. یم
شکدد: بع کی ماننکد  اما میان عالمان حنبلی دو دیدگاه در مدرد حقیت روح دیده می

عالمه سفارینی همان دیدگاه ابن قیم مبنی بر این ه روح جسمی لطیف و ندرانی است را 
  و بع ی مانند ابکن جکدزی و ابکن عکادل 29، ص2ق، ج1402اند )سفارینی،  پذیرفته

اند. ابن عادل پس از بیان این سلال  ی معتقد به جدهر مجرد و بدون اجزا بددن روححنبل
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هه آیا حقیقت روح جسم مدجدد داخل در بدن است یکا عکرض قکائم بکه جسکم اسکت، 
 گدید:  می

خداوند جداب داده است به این ه روح مدجددی مثکایر بکا ایکن اجسکام و اعکراض »
هکه  اند. درحالی زاج اخالز و عناصر حادث شکدهاست؛ زیرا این اجسام و اعراض از امت

، 12ق، ج1419)ابن عادل، « طدر نیست، بل ه روح، جدهر بسیط مجرد است روح این
  .374ص

 حیات روح پس از مرگ
های مهم در مدرد حقیقت انسکان، حیکات داشکتن او پکس از مکر   ی ی دیگر از پرسش

هه مربکدز  -دارد: طبق نظریه اول است. در مدرد این مسئله به طدر هلی دو نظریه وجدد
به بع ی از فقهای اندلسی، مثل عبداالعلی بکن وهکب، سکهیلی و ابکدب ر بکن العربکی 

هه مربدز به  -  اما طبق نظریه دوم125ق، ص1426میرد. )ابن رجب،  روح می -است
میرد و برای بقا خلق  روح پس از مر  نمی -حنابله، وهابیت و به طدر هلی سلفیان است

 262-270، ص4ج ،ق1426 ه،یکمیابن ت ؛378، صق1425 ،یابن جدزاست ) شده
ق، 1415 ،یآلدسک ؛128، صق1426ابکن رجکب،  ؛34، صتکا  )بی م،یابن ق ؛292و 
 ،یالبککان ؛172ص ،ق1401 ،یآلدسکک ؛22، ص3، جتککا  )بی خ،یآل الشکک ؛151، ص8ج

چهارم ایکن خدد، ذیل مسئله  الروحرو ابن قیم در هتاب   ؛ ازاین135، ص9ج ،ق1431
میرد یا مردن م تص به بکدن  هند هه آیا روح نیز با فرا رسیدن مر  می سلال را مطرح می

گدیکد ارواح  پردازد و قکدلی را هکه می است و روح دارای بقاست! سپس به بیان اقدال می
هند و معتقد است احادیثی هکه در مکدرد عکذاب شکدن و  اند تأیید می برای بقا خلق شده

هند هه خداوند نیز در این باره  واح نقل شده است بر همین قدل داللت میمتنعم شدن ار
ِهْم ُيْرَزُقوَن. َفتِرِحيَن فرمدده است:  بِّ ْحَياٌء ِعْنَد َر

َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
ِه أ ِذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَّ َوََل َتْحَسَبنَّ الَّ

َيْسَتْبِشُروَن  ُه ِمْن َفْضِلِه َو ٌَ َعَلتْيِهْم َوََل ُهتْم  ِبَما آَتاُهُم اللَّ َلَّ َفتْو
َ
ِذيَن َلتْم َيْلَحُقتوا ِبِهتْم ِمتْن َفْلِفِهتْم أ ِبالَّ

  .169و168عمران:  )آل َيْحَزُنوَن 
ضمن این ه ابن تیمیه، شدهانی، آلدسی و دیگران معتقدند ارواح شهدا و ملمنکان در 

گر ح در روح میکت و اند. از روایات دیگری هه بیان قبدرشان ح در دارند یا در بهشت
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تدان دریافت هه روح پکس از  احداالتش به هنگام ت فین، تثسیل و خاهسپاری است می
 . بنکابراین وهابیکت و 73ق، ص1429)ابکن تیمیکه،  1مر  دارای بقاست و حیکات دارد

اند و ابن رجب معتقد اسکت هکرهس  حنابله معتقد به باقی بددن حیات روح پس از مر 
  و 127و126، صق1426ابکن رجکب، باشد اهل بکدعت اسکت ) قائل به مردن ارواح

گدید مذهب صحابه، تابعین و سایر سلف امت و ائمه امت بر این است  صالح فدزان می
فکدزان، ) 2شکدد هه روح پس از مفارقت از بدن، باقی است و عکذاب یکا نعمکت داده می

  .38، ص11ج ،تا  )بی

 آثار حیات روح پس از مرگ
از مردم در اشتباهند هه  یاریدارد و بساشراف تقد است هه روح بر قبر مع یحنبل میابن ق

را اشثال ب ند ام ان  یم ان ی هههنند جنس روح از اجسام معهدده است و زمان ف ر می
از شکأن بکدن اسکت و روح رسکدل  ریکشکأن روح غ رایز ؛باشد یگریندارد هه در م ان د

گردد و جداب  می بر بر رسدل خدااست هه هنگام سالم هردن  نییعل یلدر اع خدا
  اما بیشتر عالمان 5ص ،تا  )بی م،یابن ق) شندد. یدهد و هالمش را م سالم زائرش را می

مانند بن باز، البانی و صالح فدزان ک معتقدند هه میت نسبت به بستگانش هکیچ  -وهابی
؛ 789، ص3ج ،ق1431 ،یالبکان ؛152و151، ص14، جق1412بن باز، علمی ندارد )ا

 . بر این اساس با نگکاهی جکامع بکه اقکدال م تلکف در ایکن 11و8، صق1419فدزان، 
 تدان ت در هرد: مسئله، سه صدرت را می

 تدانند در قالب اعمال، نفعی به روح میت برسانند. طرفه: فقط زندگان می ارتباز یک 

 ت بکه تدانند نفعی به روح میت برسانند و هم روح میک طرفه: هم زندگان می ارتباز دو
 مردگان.

 رسد و نه از روح میت نفعکی  گدنه ارتباز: نه از زندگان نفعی به روح میت می نفی هر
 به زندگان.

                                                 
هه ابن تیمیه معتقد به مدرد قبدل بددن این حدیث نزد جمیکع « نعالهم حین یدلدن عنه و مدبرین یسمع قرع». مانند حدیث 1

 علماست. 
مذهب ال حابة والتابعین لهم بإحسان وسائر سلف األمة وأئمة السنة: أن الروح عین قائمة بنفسها، تفارق البدن، وتکنعم، . 2

 .وتعذب، لیست هي البدن، وال جزء من أجزائه
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مانند سماع مدتی، رسیدن  داب بع کی از اعمکال  -هه با بررسی بع ی از م ادیق
در هتکب وهابیکت و  -زندگان به روح میت، جداز زیارت، جداز تدسل به روح میت و...

دان به پاسخ این پرسش رسید و ضمن آن اختالف بکین وهابیکت و حنابلکه را ت حنابله می
تر است؛ زیرا هر دیدگاهی هه انت اب  مشاهده هرد. بنابراین باید دید هدام دیدگاه صحیح

 شدد تأ یر مستقیمی در شناخت حقیقت انسان خداهد داشت.

 شنیدن مردگان
و حنابلکه از آن دفکاع هکرده و آن را رغم این ه بزرگکان سکلفیه  در مسئله سماع مدتی علی

اند. البکانی پکس از آن که  اند، بع ی از عالمان وهابی به صراحت آن را نفی هرده پذیرفته
داند هه فقط خداوند از آن اطالع دارد،  مسئله سماع مدتی را از امدر غیبی عالم برزخ می

پکذیر  ط بکا نکص ام انمعتقد است ورود به مسئله سماع مدتی )چه ا باتاط و چه نفیاط  فقک
است و با قیاس و نظرات ش  ی جایز نیست پیرامدنش بحث شدد. او در ادامه به بیکان 

پردازد و به صراحت سماع مدتی را  ادله من ران سماع مدتی و نقد ادله قائالن به جداز می
ابکن  ؛323، ص16، جتا  )بیهمد،  ؛119-69، ص9ج ،ق1431 ،یالبانهند ) ان ار می

  .30، صق1425 ،یاآللدس
گیکرد و سکماعی  آلدسی و البانی معتقدند در سالم به میت، میت م اطب قکرار نمی

افتد، بل ه سالم دادن، دعا در حق میت است. اما وقتی از بکن بکاز  برای میت اتفاق نمی
آیند علم دارنکد، در جکداب  شدد هه آیا امدات به زندگانی هه برای زیارتشان می سلال می

بکر  میت به زائرش از ادله شرعیه  ابت نیست، ل ن سنت رسدل خدا علم»گدید:  می
این است هه به زیارت امدات و قبدرشان بروند و در حقشان دعا هننکد و بکر آنکان سکالم 

رو وقتکی از گکروه علمکی  ایکن  ؛ از152و151، ص14، جق1412 بکن بکاز،)ا1«بفرستند
آمده اسکت میکت  ما  السیوییالحاوی للفتاوی لالشدد هه در هتاب  وهابیت استفتا می

شناسکد، آیکا چنکین چیکزی  روند را می شندد و هسانی هه به زیارتش می هالم مردم را می
اصکل ایکن اسکت هکه مردگکان هکالم زنکدگان را »گدینکد:  حسن اسکت؟ در جکداب می

تَك شندند، مگر مداردی هه در مدردش ن ی باشد؛ زیرا خداوند در قرآن با آیات  نمی َفِإنَّ
                                                 

ج: لیس في هذا ما یکدل  ؟س: هل یعلم األمدات بزیارة األحیاء؟ وأین مقر األرواح: لة في علم األمدات بزیارة األحیاءمسأ. 1
 یزوروهم، یزوروا القبدر ویدعدا لهم، ویسلمدا علیهم علی علمهم من األدلة الشرعیة، ل ن سنة أن
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ْنَت ِبُمْسِمٍع َمتْن ِفتي اْلُقُبتورِ و  ْسِمُع اْلَمْوَتىََل تُ 
َ
 1«پیکامبرش را خطکاب هکرده اسکت َوَما أ

  .82، ص9، جتا بي ش،یالدو)
بع ی دیگر از عالمان وهابی، مانند شکنقیطی، اصکل سکماع و شکنیدن را بکه دلیکل 

عایشه به آیکه  اند و حتی استدالل در این زمینه است پذیرفته روایاتی هه از رسدل خدا
َك ََل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى داننکد؛ ولکی  بر ان کار سکماع مکدتی را اشکتباهی از جانکب او می َفِإنَّ

شندد اما انتفاعی  معتقدند مق دد از عدم سماع در آیه، عدم انتفاع است؛ یعنی میت می
هید می از شنیدن نمی و ش ی در هند هه اصل، سماع است  برد. او در ادامه بر این ن ته تأ

ای   . بنابراین در بین وهابیکت عکده129-127، ص6، جق1415 ،یطیشنق) 2آن نیست
اند و گروهی دیگر اصل  دانند و به طریق اولی معتقد به عدم انتفاع اصل را عدم سماع می

 دانند؛ ل ن سماعی هه در آن انتفاعی در هار نیست. سماع را  ابت می
حنبل، بربهاری، ابن تیمیه، ابن قیم، ابن رجب، مانند احمد بن  -اهثر عالمان حنبلی

بکه سکماع مکدتی و  -مرعی ال رمکی، الشکیخ البهکدتی و... ابن مفلح، ابن هبیکره، شکیخ
 -مانند قاضکی ابکدیعلی و ابکن جکدزی -همچنین انتفاع معتقدند و تعداد اندهی از آنان

 من ر سماع مدتی هستند.
در نفی سماع مدتی تعدادی از علما » ندیسد: عالمه سفارینی به نقل از ابن رجب می

خدرد  اند هه میان آنان، از اصحاب حنابله، قاضی ابدیعلی به چشم می مدافق هالم عایشه
ل ن خدد عالمه در ادامه قدل به سماع «. هه همین نفی سماع مدتی را ترجیح داده است

تَك ََل ُتْستِم ی از آیکات پذیرد و معتقد است اگر نف مدتی را می ْنتَت و  ُع اْلَمتْوَتىَفِإنَّ
َ
َوَمتا أ

 ،ینیسفارشدد مق دد، نفی انتفاع است نه نفی سماع ) استفاده می ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبور
  .290و289، ص1، جق1430

هنکد هکه آنکان  پس از آن ه از احمکد و بربهکاری نقکل می الفروعابن مفلح در هتاب 

                                                 
؛ لقدل الله سبحانه ی اطب نبیکه صکلی اللکه علیکه وسکلم: األصل عدم سماع األمدات هالم األحیاء، إال ما ورد فیه النص. 1
َك اَل ُتْسِمُع اْلَمْدَتی  َوَما َأْنَت ِبُمْسِمع  َمْن ِفي اْلُقُبدرِ وقدله سبحانه:  َفِإنَّ
َم . 2 َك اَل ُتْسِمُع اْلَمْدَتی ُخُ دُص السَّ َماِع اْلَمْنِفيِّ ِفي َقْدِلِه: ِإنَّ ِذي َیْنَتِفکُع َصکاِحُبُه ِبکِه، َوَأنَّ َهکَذا َوَلِ نَّ اْلُمَراَد ِبالسَّ اِع اْلُمْعَتاِد الَّ

َباع   ْدَت، َلِ ْن اَل َیْسَمُعدَن َسَماَع َقُبدل  ِبِفْقه  َواتِّ اُر َیْسَمُعدَن ال َّ اِر، َواْلُ فَّ ُه َعْنَها  -َوَأنَّ َقْدَل َعاِئَشَة ... َمَثٌل ُضِرَب ِلْلُ فَّ  -َرِضَي اللَّ
َك اَل ُتْسِمُع اْلَمْدَتی، َوَما َجاَء ِبَمْعَناَوَمْن تَ  ُهْم اَل َیْسَمُعدَن، اْسِتْداَلالط ِبَقْدِلِه َتَعاَلی: ِإنَّ کُه ِبَعَها: ِإنَّ َها ِمَن اآلَْیاِت َغَلٌط ِمْنَها َرِضکَي اللَّ

ْن َتِبَعَها.  .. .َعْنَها، َوِممَّ
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 ، مطلبکی را 415، ص3، جق1424فلکح، ابن مشناسد ) معتقدند میت زائر قبرش را می
هند هه حاهی از اعتقاد ابکن جکدزی بکه نفکی  ابن جدزی نقل می السر المصوناز هتاب 

آید این است هه میت  آنچه از قرآن و نظر به دست می»گدید:  سماع مدتی است؛ زیرا می
ی را او در ادامه جداب این هکالم ابکن جکدز«. هند شندد و نه احساس می نه چیزی را می

 ندیسد:  دهد و می می
این ه در روایت بریدة آمده است هه زائرین قبدر بر اهل مقابر سالم هنند، به معنای »

این است هه واجب است انسان ایمان به این داشته باشد هکه مردگکان، سکالم زنکدگان را 
اهکل  زائران قبدر را به سالم بکر شندند و اگر غیر از این بدد، هیچ زمان رسدل خدا  می

 .)همان « هرد قبدر امر نمی
میت در عالم قبکر »گدید:  به صراحت می غایة المنتهیمرعی ال رمی در هتاب  شیخ

  .286، ص1ج ،ق1428 ،یال رمک« )شناسکد شندد و زائکرش را می ها را می تمام حرف

هند هالم زائر قبر، سالم باشد یکا  فرقی نمی»ندیسد:  سپس رحیبانی در شرح هالم او می
 . 934، ص1ق، ج1415 ،یبانی)الرح« سالم غیر

تر از هر چیزی در این مدضدع هکالم ابکن تیمیکه و ابکن قکیم اسکت هکه بکا  قابل تدجه
 گدید:  صراحت به سماع مدتی معتقدند. ابن تیمیه می

روایات فراوانی بیانگر این است هه میت به احکدال اهکل قبکر و اصکحابش در دنیکا »
هند  بیند و درک می دهند می د و آنچه را نزدش انجام میشد واقف است و بر او عرضه می

 «.شدد شدد و اگر فعل قبیحی باشد ناراحت می و چنانچه فعل حسنی باشد خدشحال می
تر از این هالم ابن تیمیه، این روایت است هه خدد او در ادامه همین هالمکش  عجیب

عایشکه خکددش را  روایت شده اسکت هکه پکس از دفکن عمکر،»گدید:  هند و می بیان می
اینجا محل دفن پدرم و شدهرم است، اما عمر)هه در هنار آنان و »گفت:  پدشاند و می می

 1«بینکد ؛ یعنی او معتقد بدد هه عمر او را می«در خانه عایشه دفن شده بدد  اجنبی است
  .446ص ،ق1397همد،  ؛97، ص1ج ،ق1418 ه،یمیابن ت)

                                                 
صحابه في الدنیا، وأن ذلك یعرض علیه، وأنه یری ویکدري بمکا یفعکل وقد استفاضت األخبار بمعرفة المیت بحال أهله وأ. 1

هانکت »عنده، ویسر بما هان حسنا ویتألم بما هان قبیحا. وروي عن عائشة رضي الله عنها بعد أن دفن عمر رضي اللکه عنکه: 
 تعني أنه یراها.« هان أبي وزوجي، فأما عمر فأجنبي»تستتر وتقدل: 
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پردازد این سلال است: آیا امدات  ی هه به آن میا اولین مسئله الروحابن قیم در هتاب 
گاه می شدند یا خیر؟ او در جداب به نقل از ابکن عبکدالبر  از زیارت زندگان و سالم آنان آ

 ندیسد:  می
هکیچ مسکلمانی از هنکار قبکر » ابت اسکت هکه ایشکان فرمددنکد:  از رسدل خدا»

دهکد مگکر آن که  ر او سکالم نمیهند و بک شناخته، عبدر نمی برادرش، هه در دنیا او را می
 «.دهد گرداند و جداب سالمش را می خداوند روحش را به او برمی

ابن قیم در ادامه احادیث متعدد دیگری مانند جریکان جنکب بکدر و صکحبت هکردن 
هنندگان تدسط میت،  با هشته شدگان این جنب، شنیدن صدای پای تشییع رسدل خدا

هند و در مدرد  را نقل می« السالم علی م دار قدم ملمنین»امر به سالم بر اهل قبدر با لف  
شکندند و هکم  این خطاب، بکرای هسکانی اسکت هکه هکم می»گدید:  این روایت آخر می

طدر نباشکد، بایکد گفکت ایکن خطکاب بکه منزلکه خطکاب قکرار دادن  فهمند و اگر این می
 «. معدومین و جمادات است

دات با زندگان، در بکین سکلف اجمکاعی اسکت او در آخر با بیان این ه قدل ارتباز ام
تمام سلف بر این قدل اجماع دارند و آ ار سکلف بکر ایکن مطلکب هکه میکت »گدید:  می

  .5تا ، ص )ابن قیم، )بی« شدد، تداتر دارد فهمد و خدشحال می زیارت زنده را می
و  بنابراین از نگاه عالمان حنبلی مسئله شکنیدن مردگکان، عکالوه بکر روایکات فکراوان

هند، اجماع سلف و اقدال بسیاری از علما نیز بر  صحیحی هه وجدد دارد و آن را تأیید می
هید دارد.  همین امر تأ

 انتفاع ارواح از اعمال زندگان
سلال دیگری هه پس از  بدت سماع مدتی، در شناخت حقیقکت روح تأ یرگکذار اسکت، 

هننکد، نفعکی  ایشکان هدیکه میانتفاع ارواح است هه آیا ارواح از اعمکالی هکه زنکدگان بر
  برند یا خیر؟ می

ن َلْيَس لْْلْنَستان ِإَلَّ َمتا ست ىوهابیت با استناد به آیاتی مانند 
َ
َوََل   و 32)نجکم:  َوأ

ِإذا َماَت الَ ْبتد اْنَقعتع عملته ِإَلَّ »  و روایاتی مانند 39)صافات:  ُتْجزوَن ِإَلَّ َما ُكْنُتم َتْ َمُلوَن 
و علم يْنَتفع ِبِه من َثََلث َصَد 

َ
و ولد َصالح َيْدُعو َلُه أ

َ
َية َعَلْيِه أ و ادله دیگر، معتقدند غیکر « َقة َجاِر
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رسکد )ابکن  گدنکه نفعکی از زنکدگان بکه میکت نمی از مداردی هکه در روایکت آمکده، هیچ
پس از مر ، هکیچ »گدید:   . البانی ذیل همین روایت می296تا ، ص عبدالدهاب، )بی

، م2015 ،یالبکان) 1«ای برسکاند تداند بکه میکت فایکده عمل صالحش نمیهس به غیر از 
ن َلْيَس لْْلْنَسان ِإَلَّ َما س ى  . او همچنین ذیل آیه 384، ص5ج

َ
معتقد است این آیکه  َوأ

ت  کیص « أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمت وتصدقت عنه نف ه ذلك»به واسطه روایت 
رسد،  ز صدم و صدقه پدر و مادر نیز نفعی به ولد میت میخدرد؛ ل ن این ه بگدییم ا می

  .471، ص4، جق1422 ،دلیلی برای ت  یص وجدد ندارد )همد
البانی در جای دیگر با وجدد این ه از ابن تیمیه جداز تبرعی روزه گرفتن برای میت را 

ن دانم؛ زیرا با آیه  من این قدل را درست نمی»گدید:  هند، و می نقل می
َ
َلْيَس لْْلْنَستان  َوأ

وقتکی میکت از دنیکا »گدیکد:  و در جای دیگر به صکراحت می« منافات دارد ِإَلَّ َما س ى
  .119-69، ص9ق، ج1431)همد،  2«شدد رفت به طدر هلی ارتباطش با دنیا قطع می

شدد هه پس از داخل هردن میکت در قبکر آیکا نسکبت بکه  از بن باز نیز وقتی سلال می
گاه است، در جکداب می نچه انجام میاش و آ خانداده خیکر، میکت نمکی »گدیکد:  دهند آ

ْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبورِ فهمد؛ زیرا طبق آیه قرآن 
َ
 بن باز،« )شدد ، عملش قطع میَوَما أ

گدید:   . او در جداب سلال از ح م خداندن فاتحه بر میت، می149، ص14، جق1412
لی وجکدد نکدارد و خدانکدن فاتحکه و غیکر آن بکر میکت برای خداندن فاتحه بر میت اص»

  .271، ص14همان، ج) 3«مشروع نیست؛ زیرا عمل او به واسطه مر  قطع شده است
ابن عثیمین نیز فتدایی نزدیک به همین م مدن دارد و قرائت فاتحه نزد قبر را بکدعت 

  .404ص ق،1424 ؛ همد،392ق، ص1424 ،شمارد )ابن عثیمین می
د. لکذا محمکد بکن یحیکی به انتفاع میت از اعمال زندگاننکبیت، حنابله برخالف وها

شدد عملی را مانند نماز، صکدقه و غیکر  گدید از احمد بن حنبل سلال هردم هه آیا می می
آن انجام داد و ن ف  دابش را برای پدر و مادر در نظر گرفت؟ احمد در جکداب گفکت: 

شکدد، اعکم از صکدقه و غیکر آن، بکه میکت هرگدنه عملی هه انجام شدد و به میت هدیه »

                                                 
، إال عمله ال الإذا مات المیت ما أحد ی. 1  .ستطیع أن یفیده إطالقاط
 .المیت إذا مات انقطعت عالقته بالدنیا بال لیة. 2
 .  لیس للقراءة علی المیت أصل، فال یشرع أن یقرأ علی المیت ال الفاتحة وال غیرها، المیت انقطع عمله بالمدت. 3
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در ادامه خدد احمد به خداندن آیت ال رسی برای میت سفارش هرد و گفکت: «. رسد می
از  یخالکد الربکاز و جمعک« )اللهتم إن فضتله لهتل المقتابر »در آخر این جملکه را بگکد: 

  .152، ص7ج ،ق1430پژوهشگران، 
ف و قکدل بع کی از اصکحاب مذهب احمکد و جمهکدر سکل»گدید:  ابن قیم نیز می

تا ،  )ابن قیم، )بی« رسد ابدحنیفه این است هه  داب روزه، نماز و قرائت قرآن به میت می
ای هکه خکانداده میکت و   . ابن رجب معتقد است استثفار، دعا، ترحم یا صدقه117ص

  .424، ص2، جق1424ابن رجب، ) 1رساند فرستند به او نفع می دیگران برای میت می
هند: عبکادات مکالی و  یمیه در رابطه با این مسئله اعمال را به دو دسته تقسیم میابن ت

 گدید:  عبادات بدنی سپس می
در مدرد عبادت مالی، مانند صدقه و عتق، هه اگر زندگان انجام دهند آیا  دابش بکه »

طدر  رسد؛ همان رسد یا نه، بین اهل سنت اختالفی در این نیست هه  دابش می میت می
رسد. اما در مدرد عبادات   داب دعا، استثفار، نماز میت و دعا در هنار قبرش به او می هه

بدنی ک مانند روزه، نماز و خداندن قرآن ک قدل درست، بنا بر روایاتی هه در صکحیحین از 
تُه »نقل شده، مانند روایت  رسدل خدا ٌَ َعْنتُه َوِليُّ ٌٌ َصتا  ،یب کار« )َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصتَيا

  این است هکه  کدابش 155، ص3، جق1334 ابن الحجاج، ؛690، ص2ج ق،1407
 رسد. می

او سپس در ادامه این قدل را به عندان مذهب احمد بن حنبل، ابدحنیفه و گروهکی از 
  .366، ص24ج ،ق1426 ه،یمیابن تهند ) اصحاب مالک و شافعی معرفی می

  :دیگد می میاست هه ابن ق نین ته قابل تدجه ا
ل ن صالح فدزان ادعا  .رسد یم تیهدر سلف معتقدند  داب خداندن قرآن به مجم»

است هه سلف نکه در  یامدات بدعت و امر محد  یهند هه خداندن قرآن و فاتحه برا می
، 1، جق1424فککدزان، ) انککد ن رده یهککار نیمسککجد و نککه در مقبککره و نککه در خانککه چنکک

  .299ص

                                                 
 ودعائهم وترحمهم، أو صدقتهم عنهوال ینتفع المیت بعد مدته بأهله وال غیرهم، إال باالستثفار له . 1
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 انتفاع زندگان از ارواح بزرگان
اه وهابیت، مر  پایان عمل نیست. آنان عالوه بر این ه روایت انقطکاع عمکل را بکر در نگ

هنند، بکر ا بکات عکدم انتفکاع  ا بات عدم انتفاع مردگان از زندگان به عندان دلیل ذهر می
زندگان از روح عظیم بع ی از امدات در قالب تدسل، استثا ه و اعمال دیگر نیز استفاده 

همکد،  ؛95ص ،ق1425ابن باز، دانند ) را منتفی، بل ه مشرهانه میهنند و نه تنها آن  می
 . بر همین اساس محمد بن عبدالدهاب در ا بات شرک بکددن طلکب 102، صق1413

 ندیسد:  نفع از امدات می
درخداست از امدات، استثا ه و تدجه به ایشان اصل شرک در عالم است؛ زیرا عمل »

خدیش برای جلب نفع یا دفع ضکرری نیسکت؛ میت قطع شده است و او مالک بر نفس 
، ق1412 ف،یآل عبکداللط) 1«چه رسکد بکه این که بکرای مسکتثیث نفعکی داشکته باشکد

  .213ص
ابن عثیمین نیز در مدارد متعددی از همین روایت بر نفی قدرت امدات برای اجابکت 

 گدید:  دعای زندگان استفاده هرده است، مانند این هالم او هه می
تدانند نفعی برسکانند؛ بکه ایکن  امدات قادر بر سماع باشند، باز هم نمی بر فرض هه»

معنا هه آنان قادر نیستند خدا را ب دانند یا طلب مثفرت و شفاعت هنند...؛ زیکرا انسکان 
زمانی هکه از دنیکا بکرود  شدد؛ حتی رسدل خدا میرد، عملش منقطع می زمانی هه می

  نیمیابن عث خیالش لةیلف  یقع الرسم، المدنیمیابن عث) 2«شدد! عملش قطع می
، ق1434 ن،یمیابن عثداند ) او در جای دیگر طلب حاجت از میت را شرک اهبر می

هند  گیری از همین روایت انداع ت رفات را برای میت نفی می  . بن باز با بهره2، ص4ج
 و دیگر امدات هیچ گدنه ت رفی از قبیکل شکفاعت، دعکا و رسدل خدا»ندیسد:  و می

بکن ) 3«شکدد غیر آن بعد از مر  ندارند؛ زیرا زمانی هه میت از دنیا برود عملش قطع می

                                                 
. طلب الحدائج من المدتی و االستثا ة بهم و التدجه الیهم و هذا اصکل شکرک العکالم ألن المیکت قکد انقطکع عملکه و هکد 1

 الیملک لنفسه نفعا و ال ضرا ف ال لمن استثاث به. 
له له و ال یسکتثفرون اللکه لکه و ال یم کنهم . ل ن علی فرض أنهم یسمعدن فإنهم ال ینفعدن غیرهم بمعنی أنهم ال یدعدن ال2

 الشفاعة لهم... ألن االنسان اذا مات انقطع عمله حتی النبی علیه ال الة و السالم عندما مات انقطع عمله.

. و النبی و غیره من االمدات ال یمل دن الت رف بعد المدت بشفاعة و ال بکدعاء و ال بثیکر ذلکک، المیکت اذا مکات انقطکع 3
 عمله. 
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  .106، ص2، جق1413باز، 
این در حالی است هه عالمان حنبلی معتقدند روح عظیِم بع کی از بزرگکان، ماننکد 

ُهتْم ِإْذ َ  اند؛ برای نمدنه حنابله ذیل آیه  ، قادر بر ت رف رسدل خدا نَّ
َ
نُفَستُهْم َوَلْو أ

َ
َلُمتوا أ

در هنکار قبکر اوسکت،   روایت اعرابی را، هه حاهی از تدسلش به رسدل خدا َجاُءوَك 
اش مدرد مثفکرت الهکی قکرار گکرفتن آن شک ص اعرابکی تدسکط  هنند هه نتیجه نقل می

، ق1424 ،یمقدسکک؛ 490 ، صق1415 ،یابککن جککدزشککد )  شککفاعت رسککدل خککدا
 از ارتباطش با روح عظیم رسدل خدا انتفاع برد. . به عبارت دیگر رجل اعرابی 20 ص

فقهای حنبلی در مباحث مربدز به مناسک حج ی کی از آداب آن را رفکتن هنکار قبکر 
ابکن  ؛274، ص9، جق1415 ،یمقدسکهنند ) و تدسل به ایشان ذهر می  رسدل خدا

، ق1424ابکن جکامع،  ؛1018، صق1402 ،یالبهکدت ؛236، ص3، جق1418مفلح، 
، در هتاب حکج آن، المغنیابن قدامه در هتاب مهم فقهی حنابله، یعنی   .613، ص1ج

آورد و در آنجکا پکس از بیکان اسکتحباب  مکی ف لی را با عندان زیارت قبر رسدل خدا
خدرد هه در هنار  پردازد. میان ادله، جریان رجل اعرابی به چشم می زیارت به ادله آن می

ابن قدامکة، د شفاعت ایشان قرار گرفت )پس از تدسل به ح رت مدر قبر رسدل خدا
  .478، ص3ج ،ق1405

درخداست از امدات و استثا ه به آنان در نگکاه عالمکان حنبلکی شکرک نیسکت؛ تنهکا 
 م،یابکن قک ) 1خداندند ای مانند قاضی ابدیعلی در نهایت آن را فعل خطا و اشتباه می عده

هردنکد؛ ماننکد  عمکل می ای دیگر آن را جکایز و طبکق آن   و عده842، ص4، جق1416
 ،یذهبهند ) نقل می عمل ابن مقرئ حنبلی و ح ایتی هه در باب تدسل به رسدل خدا

یا مانند عمل صرصری هکه در مکدارد متعکددی بکا اسکتثا ه و   401، ص16، جق1405
هکرد  ، به ویژه در جریان جنب مثدل، از ایشکان طلکب یکاری میتدسل به رسدل خدا

 . بر اساس همین مبناسکت هکه بع کی از حنابلکه، 379، صم2017)علیان الحنبلی، 
الدین جزری، در رد اعتقاد ابن تیمیکه مبنکی بکر عکدم جکداز  مانند طدفی و عالمه شمس

                                                 
سئل القاضي عن مسائل عدیدة وردت علیه من م ة وهان منها ما تقدل في قدل اإلنسکان إذا عثکر محمکد أو علکي فقکال إن . 1

ة فهد م طیء ألن الثدث من الله تعالی فقال وهما میتان فال ی ح الثدث منهما وألنه یجب تقدیم اللکه علکی  اثق د االست
 .غیره
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 ،ق1426 ،یالطکدف یصرصکرهننکد ) ای را بکر جکداز ایکن عمکل بیکان می استثا ه، ادلکه
درد شکعری هکه هننده از ابن عثیمکین در مک تر از همه این ه وقتی سلال  . جالب479ص

منسدب به عالمه سفارینی حنبلی است و محتدایش تدسل و استثا ه به رسدل خداسکت 
هند، ابن عثیمین در جداب پس از آن ه صدور چنین شعری را از سفارینی بعید  سلال می

وقتکی «. شاید این شعر را هسی دیگر سروده و او فقکط نقکل هکرده»گدید:  شمرد، می می
ابکن عثیمکین در « خیر! این شعر از خدد عالمکه اسکت»گدید:  یسلال هننده در جداب م

گدید: این شرک در ربدبیت و الدهیت است و به تعبیری به عالمه نسبت شرک  جداب می
  .17ص ،تا  )بی ن،یمیابن عث) 1دهد می

شناسکی انسکان معتقدنکد روح  بنابراین وهابیت گرچه مانند حنابلکه در بحکث هستی
و این روح پس از مر  نیز دارای حیات است، ل ن معتقدنکد آدمی حقیقت انسان است 

گیری با زندگان را ندارد؛ و اگر هم داشته باشد، نکه  حتی در حد شنیدن هم قدرت ارتباز
گیری  تداند نفعی برساند؛ در مقابل حنابله روح را قادر بر ارتباز نفعی برایش دارد و نه می

اع ببرد و هم اگر از ارواح بزر ، مانند روح رسدل تداند انتف دانند هه هم می با زندگان می
 تداند نفع برساند.  باشد، می خدا

 نتیجه 
از بررسی و مقایسه دیدگاه وهابیت و حنابله در مسئله روح و پیامکدهای آن، اختالفکات 

شدد هه آ ار عملی آن را در اعمال م لفان و فتاوای مجتهدان هر  گیری مشاهده می چشم
ان مشاهده هرد. گرچه هر دو گروه، همانند سایر مذاهب اسکالمی، انسکان تد دو گروه می

داننککد، ولککی عالمککان وهککابی بککر اسککاس مبنککای  را متشکک ل از دو ُبعککد جسککد و روح می
هید بر این ه فقط خداوند  ظاهرگرایی و علی رغم هاربرد واژه روح در آیات و روایات، با تأ

تقدند روح از اسرار خداوند است و نباید در از حقیقت روح و احدال آن عالم است یا مع
دانند هکه قابکل  مدرد هیفیت و ماهیت روح سلال هرد یا در نهایت آن را جسم لطیفی می

دیده شدن است. اما عالمان حنبلی با پرداختن به حقیقت روح، یا آن را جسمی لطیف و 
                                                 

یا سیدي یا رسدل الله خذ بیدي ... إني أتیت بال علم وال : «غذاء األلباب»ي في هتابه وسألته رحمه الله عن قدل السفارین. 1
ا استثرب صدوره من السفاریني وقال لعله نقله عن غیره فقلت: بل صدرت منکه  عمل؟ الجداب: استن ر رحمه الله ذلك جدط

 .فقال: هذا شرك في الربدبیة واأللدهیة
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 اند یا جدهر مجرد و بدون اجزا.  ندرانی تعریف هرده
روه در اعتقاد به حیات روح پس از مر  اجماع دارند، ولکی در آ کار و گرچه هر دو گ

مانند شنیدن مردگان، ارتباز و نفع رساندن زندگان بکه مردگکان، تدسکل و  -پیامدهای آن
اختالف دارند. اهثر عالمان وهابی با نفی  -استثا ه به ارواح اولیای الهی و انتفاع از آنان

فاع را مردود دانسته و اعمالی مانند تدسکل و اسکتثا ه بکه سماع مدتی هرگدنه ارتباز و انت
خداننکد و معتقدنککد ارواح مردگکان پکس از مککر   ارواح اولیکای الهکی را شککرک اهبکر می

گدنه ت رفی از قبیل شفاعت، دعا و غیر آن ندارند؛ زیرا با مر  او عملش نیکز قطکع  هیچ
 شدد؛ گرچه رسدل خدا باشد. می

تنها معتقدند مردگکان  اع مدتی و انتفاع اعتقاد دارند. آنان نهمشهدر حنابله نیز به سم 
برند، بل ه بر این باورند هه روح عظیم بع ی از مردگان، مانند  از اعمال زندگان نفع می

را  اند و اعمالی مانند تدسل و استثا ه بکه رسکدل خکدا ، قادر به ت رفرسدل خدا
 دانند.  جایز می
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عطکا و عکادل  زیق هشکام عبکدالعزیکحقت، بودائ  الفاائود ، ق1416محمد بن ابکدب ر ) م،یابن ق .39
 . چاپ اولالباز،  یچاپ اول، م ه، م تبة نزار م طف ،یالعدو دیعبدالحم

، بیروت، دار ال تب العلمیة، الروح فی الکالم علی ارواح االماا  و االییا ، تا  )بی کککککککککک .41
 چاپ اول. 

 ، دمشق، دار الندادر، چاپ اول.التخر ج الصغیر و التحبیر الکبیر،  ق1432) د، یدسفابن مبر .41

 ، بی جا، بی نا.الدرر الانیة فی االجابة النجد ة، تا  )بی ابن محمد النجدی، عبدالرحمن .42

، بیروت، دار ال تب العلمیکة، چکاپ المبدع فی شرح المقن ،  ق1418) ابن مفلح، برهان الدین .43
 اول. 

، محقق عبدالله بکن عبدالمحسکن الفروع و تصحیح الفروع،  ق1424) لح، شمس الدینابن مف .44 
 الترهی، بیروت، ملسسة الرسالة، چاپ اول. 

، محقق: جمال الدین میردامکادی، بیکروت، لااا العرب،  ق1414) ابن منظدر، محمد بن م رم .45 
 دار ال ادر، چاپ اول. 

، اهول الاونة ال  : توأو ید والماتر  ریفاوت ، ق1426محمد بن محمد ) ،یدیابد من در ماتر .46 
 .چاپ اول ة،ی، دار ال تب العلمروتیباسلدم، ب یمحقق مجد

، ترجمه علیمراد داودی، تهران، انتشارات دانشکگاه تهکران، چکاپ  رباره نفس،  ق1349) ارسطد .47
 اول.

ح ی کحت، نیو اروتالف المصول نییمقواال  االسوالم ، ق1400) لیبن اسماع یعل ،یاشعر .48
 . چاپ سدم ز،یدار فرانز شتافیسبادن آلمان،  تر،یهلمدت ر
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 ، قم، بدستان هتاب.جاو انری،  ش1382) اهبری، رضا .49

دار  روت،یکب رة،یکق عبکدالرحمن عمیکحقت، الماااقو  ، ق1417عبدالرحمن بن احمکد ) ،یجیا .51
 .چاپ اول ل،یالج

جکا،  ، بیالماوائلاتحاف الاائل بما فی الطحاو ة من ، تا  )بی آل الشیخ، صالح بن عبدالعزیز .51
 نا. بی

 عوواوی المنوواوئین لوودعاف الشووین محموود بوون ،  ق1412) آل عبککد اللطیککف، عبککدالعزیز .52
 ، ریاض، دار الدطن، چاپ اول.عبدالاهاب

، تحقیکق علکی روح المعانی فی تفاویر القورتا العظویم،  ق1415) آلدسی، محمدد بن عبدالله .53
 ول. عبدالباری عطیة، بیروت، دار ال تب العلمیة، چاپ ا

ق یکحقت، عودم سوماع االمواا  یفو نوا یالب ا  واآل  ق ،1425) نعمان بکن محمکدد ،یآلدس .54 
 . چاپ اولم تبة المعارف، ی، ریاض، محمدناصر البان

، تحقیق ناصرالدین البکانی، بکی اآل ا  البینا  فی عدم سماع االماا ق ،  1399) کککککککککک .55
 جا، چاپ دوم. 

 ، قاهره، مطبعة المدنی، چاپ اول. فی محاکمة االیمد ن جال  العینین،  ق1401) کککککککککک .56

، سلالة االیا  ا الصحیحة و شی  مون فقههوا و فاائودها،  ق1422) البانی، محمد ناصر .57
 ریاض، م تبة المعارف، چاپ اول. 

، محقق شادی بن محمکد، صکنعاء، جام  تراث العالمة االلبانی فی الفق ،  م2015) کککککککککک .58
 چاپ اول. مرهز النعمان، 

 ، بیروت، الم تب االسالمی، چاپ اول. صحیح الجام  الصغیر و ر ا ات ، تا  کککککککککک )بی .59

 ، عمان، الم تبة االسالمیة، چاپ اول. صحیح الایرف النبا ة، تا  کککککککککک )بی .61

 ، بی نا، بی جا.ریالجامع ال ث حیصح یعل ریالتند حیم اب ،تا  کککککککککک )بی .61
، تحقیق شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، ماساعة ا لبانی فی العقیدف،  ق1431کککککککککک ) .62

 صنعاء، مرهز النعمان، چاپ اول. 

، تحقیق م طفی دیب البثکا، بیکروت، دار ابکن صحیح البخاری،  ق1407) ب اری، ابد عبدالله .63
 هثیر، چاپ سدم.

، تحقیق هکالل م کیلحی، کشاف القناع عن متن االقناع،  ق1402) البهدتی، من در بن یدنس .64 
 بیروت، دار الف ر، چاپ اول. 

، تحقیق عبدالرحمن عمیرة، بیروت، دار و الصفا  االسما ،  ق1417) بیهقی، احمد بن حسین .65 
 الجیل، چاپ اول.

، ترجمکه رضکا ب شکایش، تهکران، پژوهشک ده انااا ار   دگاه متفکر،  ش1382) تریک، راجر .66 



 

 

دوفصلنامه 
ب کالم

مذاه
ی، 

سال
 

دو 
، م

ش
امره 

2 ،
پاییز و زمستان 

1400
 

ذ30

 تعلیم و تربیت، چاپ اول.

چاپ ، یالرض فیقم، شر، علم الکالم یشرح المقاصد ف ، ق1409مسعدد بن عمر ) ،یتفتازان .67
 .اول

 نا. جا، بی بی ،ماساعة فق  القلابتا ،  تدیجری، محمد، )بی .68

، بیکروت، دار الصحاح: تاج اللغوة و صوحاح العربیوة،  ق1376) جدهری، اسماعیل بن حماد .69
 العلم للمالیین، چاپ اول. 

دار ال تکب  روت،یکب، دأول اإلعتقا یقااط  ا  لة ف یاإلرشا  إل ، ق1416عبدالملک ) ،ینیجد .71
 . چاپ اول العلمیة،

، تحقیق م طفی عبدالقادر الماتدرک علی الصحیحین،  ق1411) حاهم نیشابدری، ابدعبدالله .71
 عطا، بیروت، دار ال تب العلمیة، چاپ اول.

، بیروت، دار االضداء، ائدکش  الفاائد فی شرح قااعد العق،  ق1413) حلی، حسن بن یدسف .72
 چاپ اول. 

، بیروت، دار شمس العلام و  وا  کالم العرب من الکلام ، ق1420) حمیری، نشدان بن سعی .73
 الف ر المعاصر، چاپ اول. 

، قکاهرة، العقیدف -الجام  لعلام االمام ایمد،  ق1430) خالد الرباز و جمعی از پژوهشگران .74
 دار الفالح، چاپ اول.

 ، تحقیق عطیة الزهرانی، ریاض، دار الرایة، چاپ اول.الانة،  ق1410) خالل، ابدب ر .75

، ریاض، رئاسة ادارة البحدث العلمیة فتاوی اللجنة الدائمة، تا  )بی الدویش، احمد بن عبدالرزاق .76
 و االفتاء، چاپ اول.

 روت،یک، بدیابدسکع نی، محقکق محکب الکداعوالم النوبال  ریس ، ق1405) نیشمس الد ،یذهب .77
 . چاپ سدم الرسالة،ملسسة 

، تحقیق صکفدان عکدنان، بیکروت، دار مفر ا  الفاظ القرتا،  ق1412) راغب، حسین بن محمد .78
 القلم، چاپ اول.

، بیکروت، مطالل اولی النهی فی شرح یا وة المنتهوی،  ق1415) الرحیبانی، م طفی بن سعد .79
 الم تب االسالمی، چاپ اول.

، بیکروت، دار الف کر، س من جوااهر القواماستاج العرو ،  ق1414) زبیدی، محمد بن محمکد .81
 چاپ اول.

، تحقیکق عبکدالعزیز البحار الاارورف فوی علوام اآلرورف،  ق1430) سفارینی، محمد بن احمد .81
 محمد بن احمد، دار العاصمة، ریاض، دار العاصمة، چاپ اول. 

م تبتهکا،  ، دمشق، مدسسة ال افقین ولاام  االناار البهیة،  ق1402) سفارینی، محمد بن احمد .82
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 چاپ دوم. 

 ، دار الف ر، چاپ اول.أضاا  البیاا في إ ضاح القرتا بالقرتا،  ق1415) شنقیطی، محمد امین .83

 . چاپ سدم شریف الرضی، ، قم،الملل و النحل ، ق1364) میمحمد بن عبدال ر ،یشهرستان .84
  بیروت، دار ال لم الطیب، چاپ اول.، فتح القد ر،  ق1414) شدهانی، محمد بن علی .85

، بیروت، دار احیکاء الحکمة المتعالیة فی ا سفار ا ربعة،  ق1981) شیرازی، محمد بن ابراهیم .86
 التراث، چاپ اول.

محمد  قیحقت ،ةیالمبایا االصال یال ةیاالشارا  االله ، ق1426) مانیسل ،یالطدف یصرصر .87
 . چاپ اول ة،یدار ال تب العلم روت،ی، بلیحسن اسماع

، تحقیق حمدی بن عبدالمجید السلفی، قاهره، المعجم الکبیر، تا  )بی دطبرانی، سلیمان بن احم .88
 م تبة ابن تیمیه، چاپ دوم.

 ، بیروت، دار االضداء، چاپ دوم.تلخیص المحصل،  ق1405) طدسی، خداجه ن یرالدین .89

، «تحلیلکی بکر حقیقکت انسکان از رهگکذر آیکات و روایکات»ق ، 1396عارفی، محمد اسکحاق ) .91
 ، شماره شانزدهم.هشی کتاب قیمفصلنام  علمی پژو 

، الاا ف الحنابلة و ارتالفهم م  الالفیة المعاصرف،  م2017) علیان الحنبلی، م طفی حمدو .91
 اردن، دار الندر، چاپ اول.

احمد حجازی السکقا، بیکروت،  ، تحقیقالمطالل العالیة،  ق1407) ف ر رازی، محمد بن عمر .92
 دار ال تب العربی، چاپ اول.

 ، قم، نشر هجرت، چاپ دوم. العین،  ق1410) ل بن احمدفراهیدی، خلی .93

، الرد علی فی ل مراد علی رضا فیما هتبه عن شکأن األمکدات و احکدالهم،  ق1419) فدزان، صالح .94
 ریاض، دار العاصمة، چاپ دوم. 

 نا.  جا، بی ، بیکتل العقیدف، تا  کککککککککک )بی .95

، تحقیق حمدد بن عبداللکه الح بن فاراامجماع فتاوی فضیلة الشین ص،  ق1424کککککککککک ) .96
 المطر، ریاض، دار ابن خزیمة، چاپ اول. 

 .چاپ اول تهران، نشر سایه، ،گاهر مرا  ، ش1383مال عبدالرزاق ) ،یجیاله اضیف .97
، قکم، المصوباح المنیور فوی یر ول الشورح الکبیور للرافعوی، تا  )بی فیدمی، احمد بن محمد .98

 منشدرات دار الرضی، چاپ اول.

 ، تهران، دار ال تب االسالمیة، چاپ ششم.قاماس قرتا،  ق1412) ی، سید علی اهبرقرش .99

ق: هشکام سکمیر الب کاری، ، تحقیکالجام  الیکام القورتا،  ق1423) قرطبی، محمد بن احمد .111
  ریاض، دار عالم ال تب، چاپ اول.

 کادق بکن الکدهتدر ال ، تحقیکقالتآکرف بأیاال المواتی و أموار اآلرورف،  ق1425کککککککککک ) .111



 

 

دوفصلنامه 
ب کالم

مذاه
ی، 

سال
 

دو 
، م

ش
امره 

2 ،
پاییز و زمستان 

1400
 

ذ32

 محمد، ریاض، م تبة دار المنهاج، چاپ اول. 

، تحقیکق یاسکر یا ة المنتهی فی جم  اإلقناع و المنتهی،  ق1428) ال رمی، مرعی بن یدسف .112
 ابراهیم المزروعی، هدیت، مدسسة غراس، چاپ اول.

 ، تهران، چاپ اول.التحقیق فی کلما  القرتا الکر م،  ق1402) م طفدی، حسن .113
، تحقیق عمرو عبدالمنعم سلیم، ال یاء، طنطا، ذکر المصافحة،  ق1424) لدینمقدسی، ضیاء ا .114

 مرهز ال تاب للترجمة و النشر، چاپ اول.

، تحقیکق عبداللکه بکن عبدالمحسکن الشرح الکبیر علی المقن ،  ق1415) مقدسی، عبدالرحمن .115
 الترهی، قاهره، هجر للطباعة و النشر، چاپ اول. 

، دمشکق، م تبکة دار البیکان، چکاپ مختصر منهاج القاصد ن ، ق1398المقدسی، نجم الدین ) .116
 اول.

 


