
 

 

دال  اتیآ ریدر تفس تیوااب هگاهید یبررس
 «یسماع منت»بر 

 *یاکب  یمرتض

 **یبدیم یمال موس یعل

 ***انیفرمان یمهد

 چکیده
عکالم  یکانم یعکالم« برزخ»در  ی،انسان بعد از مفارقت روح از هالبد و بدن جسمان

بکه دسکت  یکاتو روا یاتهه از آ هاییطبق گزارشدهد. یات میحادامه و آخرت  یادن
اسکت هکه قادرنکد هلمکات و  یادر عالم برزخ به گدنکه مردگان یاتح یتوضعآمده 

اصکل  هکه یکان،وهاب یکانم ایکنرا در عالم قبکر و بکرزخ بشکندند. در  یادن اصدات اهل
 ،سکتا یو محمد بن عبد الدهاب نجکد یحران یمیهابن ت یشهاند تف رشان برگرفته از

 یو با برداشت نادرست از برخک یا ندارنداهل دنا ب یارتباط امدات هیچگدنه :معتقدند
َك َلُتْسِمُع اْلَمْوَتىمانند  یات،آ ْنَت  ما َو  و  17)نمل: انَّ

َ
 رِ اْلُقُبتو ِفتي َمتْن  ِبُمْسِمٍع  أ

هه در هتکاب و  ی رالیدال در مقابل اصل را بر عدم سماع امدات گذاشته و  22)فاطر:
و  نکدنهمکیبه معجزه و خکالف واقکع حمکل  وجدد داردبر سماع مردگان  یسنت مبن

ابن تیمیه و برخی دیگر از گیرند، در حالی هه خدد گاهی هم به سند روایات ایراد می
 .اندبزرگانشان این روایات را صحیح دانسته

این مقاله به صدرت تدصیفی و تحلیلی ادله وهابیت را نقد و بررسی هرده است. برین 
روی، پس از بیان و تدصیف به تحلیل و نقد آنها پرداخته و مطالبی را از سلف صالح 

هابیت خالف برداشت سلف است و آنان هند برداشت وبیان هرده است هه ا بات می
 اند.سماع مدتی را پذیرفته

 سلف، هفار ،یسماع مدت ت،یوهابها:  کلید واژه
                                                 

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

morteza.por.c.akbari@gmail.com   

 Meybodi60@gmail.comدانشگاه تهران.  یسالممعارف ا یمدرس یدهتر یدانشجد** 

 m.farmanian@chmail.ir. یو مذاهب اسالم انیدانشگاه اد یمذاهب اسالمە دانش د اریدانش ***
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 مقدمه
است هه در زمان  یآنان از جمله مسائل یصدا یدنو شن یااطالع امدات از احدال اهل دن

گکذار یرأ ت یبعد به نحکد یهادر نسل یدگاهاختالف د ینصحابه با اختالف همراه بدد و ا
 یاریبس دانند.را  ابت می سماع امدات یگرد یبرخ آن شدند، اگرچه من ر یبرخ هه بدد

معتقد به سکماع امکدات  ،و آ ار سلف یاتروا یات،وجدد آ ه سبباهل سنت ب یاز علما
سکماع وهابیت بروز بیشتری پیدا هکرد، آنکان من کر اختالفات بعد از ظهدر  ین. اهستند

 دند.شامدات در عالم قبر 
َك َلُتْسِمُع اْلَمتْوَتىادله قرآنی وهابیت، از جمله آیات شریفه دارد  یسع مقاله نیا  انَّ

ْنَت  ماو 
َ
را، هه از منظر وهابیت دال بر عدم سماع امدات اسکت،  رِ اْلُقُبتو ِفي َمْن  ِبُمْسِمٍع  أ

 نقد و بررسی هند.
ز جمله هتاب پاسکخ هایی صدرت گرفته است؛ ادر رابطه با مدضدع حاضر، پژوهش

به شبهات وهابیت پیرامدن سماع مدتی، از حسن سکعادت پکرور )مدسسکه داراالعکالم، 
 شکهیدر اند یالهک یایکو اسکتثا ه بکه اول یو نقد سماع مکدت نییتب» نامهش ، پایان1397

« های سلفی ناصر االبکانینقد و بررسی دیدگاه»نامه ، پایانزادهدسفی نایم ، از«تیوهاب
  یبررس»نامه الدین ن رتی؛ پایاناز همال

پکدر یاهبکر یمرت کاز « آن یامکدهایو پ هیکدبندیو د تیکاز منظکر وهاب یسماع مدت
 میو ابکن قک هیکمیابن ت دگاهید سهیمقا ؛یو سماع مدت یبرزخ اتیح»ی، مقاله هدچک عل

و  یسماع مکدت»، مقاله انیدیام دیام و انیاخد یمحمد عل ، از«تیوهاب دگاهیبا د یجدز
پاسکخ بکه شکبهات » ی، مقالکهم لحاز صادق « یاله یایابطه آن با تدسل به ارواح اولر

سکماع » ی و مقالکهزمانمحمد حسن  ونژاد یفاطم از مجید« یدر باب سماع مدت یالبان
 ی.عبدالمل از پیام « با بزرگان خدد انیوهاب دگاهیو تقابل د یمدت

شتر وهابیت در ا بات عدم سکماع ای را هه مستند بیاین پژوهش هدشیده است دو آیه
آوری ادله، نقد و بررسی و سپس ا بات هند هه ایکن مدتی است به طدر خاص و با جمع

 تداند دلیلی بر عدم سماع مدتی باشد.دو آیه نمی
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 در لغت و اصطالح« سماع موتی»
از نظر بع ی از صاحبان معاجم، واژه سمع در قرآن به معنای شنیدن چیزی با گکدش از 

  213، ص2ق، ج1171ابن فارس، سان یا هر چیزی است هه صاحب گدش باشد، )ان
رود؛ ماننکد اما گاهی برای معانی دیگری همچدن فهمیدن و قبدل هردن نیز بکه هکار مکی

َسِمْ َنا َو َعَصْيَنا :یعنی فهمیدیم و سرپیچی هردیم و همچنین عبارت شریفه 13)نساء  
 َك ََل َعاءى َو ََل ُتْسِمُع اْلَمْوتَ ِإنَّ مَّ الدُّ َل تفهمهم، لكونهم كالموتى في » ى:أ  17نمل:) ُتْسِمُع الصُّ

ای پیامبر، تکد  یعنی:  «.افتقادهم بسوء ف لهم القّوة ال اقلة التي هي الحياة المختّصة باإلنسانّية
 تدانی به آنها س ن خدد را بفهمانی؛ زیرا مانند مردگان قده عاقله را، هه حیات خاص نمی

  123ق، ص1112راغب اصفهانی، اند. ) انسانی است، از دست داده
ال تقدر أن تدفق ال فکار  :أي»به معنای قبدل هردن نیز آمده است: « سماع»همچنین 

طریحکی، تدانی هفار را مدفق به قبدل حق هنکی. ) ؛ یعنی ای پیامبر، تد نمی«لقبدل الحق
معنای قبدل و عمل به آنچه شنیده به « ُتسِمُع »و در جای دیگر   317، ص1ج ،ق1113

  132، ص1ق، ج1113آمده است. )ابن منظدر، 
است و چدن حیات انداع متعددی « حیات»در لثت عرب در مقابل « مدت»اما واژه 

  همچنان 97، ص2دارد، در مقابل هر یک، مدت متناسب با آن وجدد دارد؛ )همان، ج
ُيْحِيتي گیکرد؛ ماننکد گیاه است، قرار مکی هه در مقابل قده  نامیه و رشدی هه در حیدان و

گیکرد،   و همچنین در مقابل عقل هه جهکل اسکت قکرار مکی37)روم: اْلَْرَ  َبْ َد َمْوِتَها
َك َلُتْسِمُع اْلَمْوَتىمانند    92، ص2ش، ج1333ابن منظدر،   )17نمل:) ِإنَّ

آیکات بکر همکان معنکای اما استعمال قرآنی این واژه در آیات متفاوت است. غالباط در 
شدد؛ یعنی هسانی هه جان خکدد را از اصلی و لثدی و در معنای حقیقی آن استعمال می

اند؛ چدن مدت در مقابل حیکات اسکت و هنگکام مکر ، جسکد  دست داده و از دنیا رفته
 دهد. میرد و روح در عالم برزخ به زندگی ادامه می می

هکای به معنای انسکان« مدتی»برخی آیات اما این واژه استعمال مجازی هم دارد. در 
بهره باشند به هار رفته است؛ مثل هافرانی هکه مهکر بکر  گمراه و هسانی هه از قده عقل بی

َك ََل تُ هایشان خدرده و دیگر هدایت ن داهند شد؛ همچدن  دل ْسِمُع اْلَمتْوَتى َو ََلُتْستِمُع ِإنَّ
َعاء مَّ الدُّ   711، صق1112 راغب اصفهانی،  )17:نمل ) الصُّ
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شنیدن اروح بعکد از مکدت ک با تدجه به مطالبی هه گذشت ک « سماع مدتی»بنابراین، 
دنیایی است؛ یعنی مردگان بعد از انتقال از عالم دنیا قادر باشند هلمات و اصدات اهکل 
دنیا را در عالم قبر و برزخ بشندند هه محل بحث این مقاله اسکت. بکا تدجکه بکه معنکای 

شکان همکین انکد ک مکراد، از نظر وهابیت ک به آن گدنه هه خدد اشاره هکرده«سماع مدتی»
  21، صق1399آلدسی، شنیدن مردگان است. )

 سماع موتی نزد وهابیت
رود دیگر ارتباطی بکین او بکا عکالم دنیکا نیسکت و هسی هه از دنیا می :وهابیت معتقدند

ها را هتداند صدای زندحتی نمیو   21)همان، ص تداند از احدال دنیا با اطالع شددنمی
و  22، ص222)عثیمکین، جکزء1اسکت یغیب از امدرسماع مدتی  :آنان معتقدند. بشندد

 امکدر غیبکیخداوند متعکال از  غیر ازهسی  و  islamweb.netدر:  ،21، ص227جزء
هه در هتکاب و سکنت صکحیح از آن  پذیرندرا می وقتی سماع مدتیتنها  آنان .خبر ندارد
در   727، ص3ق، ج1131 ،یالبکان ؛21ق، ص1399 ،ی)آلدسک 2.شده باشد خبر داده

بکا هکه   1، ص4، جتکا بیالبکانی، ) انکدت گذاشکتهامکداواقع آنان اصل را بر عدم سماع 
لجنة الدائمة للبحکدث ال» .مشهدد است شانچنین دیدگاهی در فتاوای شانمراجعه به آ ار

در ایکن بکاره چنکین  ،اسکت انعلمکی وهابیک یهاترین نهادهه از مهم ،«االفتاء و ةیالعلم
 گدید: می

 :دعائهم، كمتا قتال ت تالى َل الصل ان الموات عموما َليسم ون نداء اَلحياء من بنى آد  و
 ِْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبور

َ
َل فى السنه الصحيحة ما  الكتاب و ييثبت فلم و  22فاطر:) َو ما أ

 3. حتى يكون ذلت  فصوصتية لته... ،و نداء من البشرأل دعاء يسمع ك ن النبى أيدل على 
  alifta.net :در ،311، ص1و االفتاء، ج ةی)اللجنة الدائمة للبحدث العلم

                                                 
الحکق  تعتبر من الثیب الذي الیجدز ال دض فیه إال عند وجدد الدلیل ال کریح مکن ال تکاب أو صکحیح السکنة... و. »...4

 .« یسمع ف  الجملة هالم الح ... الذي ال مراء فیه أن المیت
إنمکا  اآلراء و فالیجکدز ال کدض فیکه باألقیسکة و ک عزوجلک إنما هد أمر غیب  من أمدر البرزخ الت  ال یعلمها إال الله . »...2

 .« یدقف فیه مع النص إ باتا ونفیا...

 :فرمایکدمی 22خداوند در سدره فاطر آیه  همچنان هه ؛شندندها و دعای آنها را نمیهاصل این است هه امدات صدای زند .1
-نیامده است هه امکدات مکی و این مطلب در قرآن و سنت صحیح رسدل خدا «ینها چیزی بشنداهتدانی به مردتد نمی»

 .ها را بشندندهزند یصدای دعا و ندابعد از رحلتشان  هه پیامبر اهرم هندتدانند بشندند و حتی داللت نمی
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 :اندگفتهو در جایی دیگر 
مردگان را آنها خطاب را هه  ییهاهتدانند صدای زنداصل در امدات این است هه نمی

 میکت، هرچنکد آن گان تدانایی سک ن گفکتن ندارنکد. مردپاسخ دهندتا بشندند  هنند،می
  317، ص2همان، ج. )شددبل ه عمل آنها با مرگشان قطع می ،باشد پیامبر اهرم

 یا ردها با مردگان باشد، ارتباز زنده ا بات هننده ههرا ن دصی  انوهابی ،به طدر هلی
 پذیرند.گاهی هم آن را به عندان معجزه می خاصبر حالت یا حمل  و هنندمی

انکد گدنه هه قبل از این بیان شد، وهابیان اصل را بر عدم سماع امدات گذاشکتههمان
اند، و برای ا بات آن به بع ی از آیات و روایات تمسک جسته  1، صق1399آلدسی، )

 :شددمی در این تحقیق ذهرآنها  قرآنی هه در ادامه ادله

 ان در خصوص عدم سماع موتیل وهابیيدال 

تداند مستندی سماع امدات نمی زبر این باورند هه قدل اهثریت مسلمانان بر جدا ناوهابی
)اهثریکت بکر حقانیکت alifta.net) ، در:317، ص2، جازبکن بکا. )ده باشکدیبر این عق

داننکد و آن را بکدون هند  آنان با تدجه به این ه ظداهر ن دص را حجت مکینمی لتالد
لی وجدد دارد هه ظهدر آنهکا حکاهی از یمعتقدند دال پذیرند،میویل و تفسیری أدنه تگهر

هه بر سماع امدات داللت دارد  را ی از ادلهع ب ،دیگر سدیاز  .عدم سماع امدات است
ن آیا داللت  و هنندیا رد می و دانند و آن ادله را یا تأویلاند میخارج از اصلی هه ساخته

، 222جککزء، عثیمکین ؛111ص، ق1123البکانی، داننکد. )مکی یرا مکدارد خکاص دیگکر
 بکهت امکدابر این باورند هه برای ا بات عکدم سکماع آنان islamweb.net) ، در:22ص

البانی، اند )مدعای خدد تمسک جستها بات  برایآیات و روایات و برخی از اقدال سلف 
آنان  قرآنی لیبه عمده دال ،هه در ذیل  737، ص3، جق1131، ؛ همد111، صق1123

 .شدداشاره می
رود. در این میکان، مدعای آنان به شمار میا بات عمده دالیل وهابیان در  قرآن آیات

-شدد. معکروفهنند هه م رر در آ ارشان مشاهده میبه دو دلیل بیش از همه استناد می

 ترین آنها آیات ذیل است:
فه و آیکه شکریاست سدره مبارهه روم  22 هه دقیقا همانند آیهسدره مبارهه نمل  17آیه 

 فرماید:خداوند متعال میسدره مبارهه فاطر  22



 

 

دوفصلنامه 
ب کالم

مذاه
ی، 

سال
 

اول، 
ش

امره 
2 ،

پاییز و زمستان 
8931

 

91 

 َك ْنَت  ماو  اْلَمْوَتى َلُتْسِمُع  انَّ
َ
 اْلُقُبورِ  ِفي َمْن  ِبُمْسِمٍع  أ

 َك تمَّ  َو ََلُتْسِمُع  اْلَمْوَتى ََلُتْسِمُع  انَّ َعاَء  الصُّ تْوا ِإَذا التدُّ يَن  َولَّ   ؛22؛ روم:17)نمکل:؛ ُمتْدِبِر
هه  یبرسان یجماعت  نه دعدتت را به ،یها برسان دل حرفت را به مرده یتدان یالبته تد نه م»

 «.اند زده و به حق پشت هرده یخددشان را به هر
 ْمواُت  َلَ  َو  اْلَْحياُء  َيْسَتِوي ما َو َه  ِإنَّ  اْلَ ْنَت  ما َو  َيشاُء  َمْن  ُيْسِمُع  اللَّ

َ
 اْلُقُبتورِ  ِفتي َمْن  ِبُمْسِمٍع  أ

 قشکانیهکه ال ییهکان. خدا بکه گکدش آستندین یدالن مساو ن و مردهدال زنده»  22)فاطر:
هه در گدر جهل  یبرسان ییحرفت را به آنها یتدان ی. تد نمرساند یبداند، حرف حق را م

  .«رندیاس
بکه  هفکار را در هکر دو آیکه ز مفسران اهل سنت و بع ی از علمای وهابیتبسیاری ا

ایمان در هفار وجدد ندارد خداونکد آنهکا را بکه چدن روح  :اندگفتهتشبیه هرده و  «مدتی»
، 2، جق1122 تیمککی،؛ 317، ص3، جق1123بل کی، ) منزلکه میکت قککرار داده اسکت

، 1، جق1171زجککاج، ؛ 113، ص27ج ؛192ص ،19، جق1127طبککری،  ؛231ص
، 7، جق1122 علبی،  ؛13211، ش2921، ص9، ج ق1119حاتم، ابی؛ ابن 197ص
، 1، جق1132سکعدی، ؛ 12، ص1، جق1121 ی،جکابر بکن مدسک جزایری، ؛222ص
ایتیککدبی  ؛191، ص1ج ،1123شککنقیطی، ؛ 272، ص7، جق1111قاسککمی، ؛ 21ص
و   311، ص3، جق1112واحکدی،  ؛،هتاب الجنائز221، ص11، جق1133دی، لالد

شکنقیطی، ) تفسیر هرد.است مفارقت هرده  انرا به امداتی هه روح از بدنش هاشدد آننمی
  127-121، ص3ج، ق1112

تداند مطلب دیگری است و آن این ه هسی نمی طبق نظر وهابیان ظاهر آیه بیانگراما 
، 17، باب2ج ،تا بیفدزان،  ) س نی بگدید. با آنها و صدایش را به گدش مردگان برساند

بر این باورند هه ظاهر آیات را نباید به تأویل برد. بنا بکر ظکاهر ایکن آیکات،  آنها  33ص
هکا را تدانکد صکدای زنکدهرود دیگر با این عالم ارتباطی ندارد و نمکییا میهسی هه از دن

، 3، جتکا بیالبانی،  ؛21، صق1399آلدسی، .)ها انجام دهدهو یا هاری برای زند بشندد
  727ص

 بنا هستندهفار  ،«امدات»مراد از  به این ه اگر هسی قایل شدد :اندگفتهدر جای دیگر 
هه  ،به در مشبهٌ  است،هه نشنیدن  ،ع تشبیه است و باید وجه شبهند کاین ی ،ویلأاین ت بر
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اسکت و  «شکجاعت»در این مثال وجه شبه  .«زیٌد اسٌد »مانند  ؛تر باشدقدی ،میت است
نشکنیدن در میتکی  هه گیریمپس نتیجه می .تر استقدی اسدوجه شبه در  و به مشبهٌ  اسد

شکندایی امکدات ناهکه  ،مفروض ما ،داللتر است و با این استهه روح در بدن ندارد قدی
  727، ص3، جبی تاالبانی،  ؛21، صق1399آلدسی، ) شدد.ا بات می است،

تَك البانی با چنین تفسیری برای عدم سماع امدات با تدجه به ایکن دو آیکه شکریفه:  ِإنَّ
َعاَء  ََلُتْسِمُع اْلَمْوَتى َو  تمَّ التدُّ ْنتو   17نمکل: ) ََلُتْسِمُع الصُّ

َ
 َت ِبُمْستِمٍع َمتْن ِفتي اْلُقُبتورِ متا أ

، 1تا ج بی ،ی)البان 1.شندندها را نمیمعتقد شده است هه امدات صدای زنده  22)فاطر:
  1ص

همچنکان  اسکت؛ امدات عدم سماع ْل اصبا تفسیری هه بیان شد معتقد است: باز بن
جنه افتکای فتدای ل  451،ص41، جتا بیبن باز، ا.)مش ص است این دو آیهظاهر از  هه

تدانند صدای در ذیل این آیه اظهار داشته است هه امدات نمی -وهابیان هم ک هه گفته شد
  alifta.net، 311، ص1، جاالفتاء و ةیلجنة الدائمة للبحدث العلم)ال ها را بشندند.زنده

 ديدگاه موافقان سماع موتی در بین علمای وهابی
َك َلُتْسِم درباره آیه ابن عثیمین  قلبش مکرده و قابکل  گدید: یعنی هسی ههمی ُع اْلَمْوتىِإنَّ

 یمعقدل نیسکت هسکی نکزد قبکرو   312ص ،2ق، ج1121)عثیمین،  2،هدایت نیست
عثیمکین، ) فایکده اسکت،ایکن هکار بکی ؛ایمان بیاورید و تقدا پیشه هنید :بایستد و بگدید

بکاب   ،تکا بی) ،نیمکی)عث 3.شندندها را میامدات صدای زندهوگرنه   321، صق1133
تکا   )بی؛ همکد، 177، هتاب جنکائز، ص2تا ک ج ؛ همد، بی177، هتاب الجنازه، ص39

 یمکا را مک یصکدا رسدل خکدا ارتیهنگام ز ایسدال: آ ارت؛یالجنائز، ز یالف فتد
 شندد؟ 

                                                 
ا؛» .4  َو ﴿ الیحس بش ء؛ هما قال تعکالی: فهد الیسمع و ،ألنَّ المیت إذا مات انقطعت عالقته بهذه الحیاة الدنیا لیس صحیحط

َك اَلُتْسِمُع اْلَمْدَتی َو ﴿، ﴾َما َأْنَت ِبُمْسِمع  َمْن ِف  اْلُقُبدرِ  َعاءَ  ِإنَّ مَّ الد  إن  :فإذن فاألمدات الیسکمعدن، ف یکف یقکال ﴾اَلُتْسِمُع ال  
ُب َیْدَم الِقَیاَمکةِ یُ »هذا المعنی مع م الفته للحدیث:  م أللمهم؟!یتأل   ذا ب ی أو ناح أهله علیه هد یحس بب ائهم والمیت إ  «عذَّ

 .«الیحس المیت الیسمع و ف  السنة الت  تدل أن   فهد ُی اِلف ن دص أخری ف  ال تاب و

لجکداب: الظکاهر الثکان ،... إذا قلکت ألهکل المقبکرة: ا أهل القبدر هل هم ی اطبدن م اطبة الحجر أو م اطبة السامع؟. 2
َك اَلُتْسِمُع اْلَمْدَتی﴿أنهم یسمعدن. وأما قدل الله تعالی: « السالم علی م دار قدم ملمنین»  .مدتی القلدب :أي ﴾ِإنَّ

ک﴿أنهم یسمعدن. وأما قدل الله تعکالی:  «السالم علی م دار قدم ملمنین»إذا قلت ألهل المقبرة: ». 1  ﴾َك الُتْسکِمُع اْلَمکْدَتیِإنَّ
 «مدتی القلدب. :أي
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ْنَت  َوَما شریفه محمدد آلدسی در تفسیر روح المعانی ذیل آیه
َ
 اْلُقُبورِ  ِفي َمْن  ِبُمْسِمٍع  أ

ق، 1112)آلدسک ،  1شکندند.هکا را مکیه: حق این است هه امدات صدای زندندیسدمی
  27، ص11ج

، 3ق، ج1112 ،یطی)شکنق 2.هسکتندمکدتی هفکار از هکه مکراد  داردشنقیطی بیان می
  122ص

در تفسکیر ایکن آیکه  ، هه ش  کیت مقبکدل وهابیکت اسکت،هثیردر جای دیگر، ابن
 ) .داردای نهفار فایده س ن گفتن باولی ...، شندندمی ها راندیسد: امدات صدای زندهمی

  291، ص3، جق1127ابن هثیر دمشق ، 

 ات سماع موتیبررسی آي

نقدهایی بر ادله وهابیان ک هه در این آیات بیان شد ک وارد است هه در ادامکه آنهکا را ذهکر 
 هنیم:می

تقد به عدم سماع امکدات گدنه هه گفته شد، وهابیان با استناد به ظاهر آیات، معهمان
تَك إِ  در آیه شریفه ُتْسِمُع اند، و حال آن ه ظاهر آیه بر خالف مدعای آنان است: شده  نَّ

ْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبتورِ در آیه شریفه  ُمْسِمٍع و  اْلَمْوَتى ُتْسِمُع ََل 
َ
بکر هیکأت بکاب  ما أ

ال آن ه مدضدع مناقشه ما با وهابیکان بکر افعال، به معنای فهماندن و شنداندن است، و ح
از  یگروهکک«. )فهمانککدن و شککنداندن»سککماع بککه معنککای شککنیدن اسککت، نککه بککه معنککای 

؛ 212و  211، ص13ش، ج1311 ،ی؛ قرطبکککک937، ص1ش، ج1391سککککندگان،یند
 ؛و له جداب آخر و هد»؛ 11ق، ص1123؛ ابن رجب، 192، ص19ق، ج1122 ،یطبر

، و 12، ص3ق، ج1123هشکمیری،  ؛«ماع دون السکماع...أن المنف  ف  اآلیة هد اإلس
  313ص ،تا ؛ صفدر، بی31، ص2ج

َم دارد هه آیه مزبدر مانند این آیه شریفه است: ابن رجب هم بیان می َنا ِلَجَهتنَّ
ْ
َوَلَقْد َذَرأ

ْنِس َلُهْم ُقُلوٌب َلَيْفَقُهوَن ِبَها َو  َكِثيرًا ِمَن اْلِجنِّ َو  ْعُيٌن  اْلِ
َ
َلُهتْم آَذاٌن َلَيْستَمُ وَن  َلُيْبِصُروَن ِبَهتا َو  َلُهْم أ

ولِئَك ُهُم اْلغاِفُلوَن 
ُ
َضلُّ أ

َ
ْن اِ  َبْل ُهْم أ ولِئَك َكاْلَ

ُ
به یقین، گروه بسکیاری ؛ )  179اعراف:) ِبَها أ

یکی دارنکد هکه بکا آن )اندیشکه  هاعقل)ها آنها دل .میهاز جن و انس را برای دوزخ آفرید
                                                 

 .«والحق أن المدتی یسمعدن ف  الجملة.... »4
 .«المراد بالمدتی هنا االشقیاء.... »...2
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هکه بکا آن  دارند هاییبینند و گدش هه با آن نمیدارند فهمند و چشمانی  نمی هنند و  نمی
بکا  زیرااینکان همکان غافالننکد) نکد.تربل ه گمکراه ،پایانندآنها همچدن چهار .شندند نمی

  .گدنه ام انات هدایت، باز هم گمراهند داشتن همه
ا از هفکار نفکی ابن رجب معتقد است هه در این آیه خداوند، گدش و چشم و عقکل ر

برداری صحیح و مثمر  مر است هه هفار از هرده و نفی اینجا به معنای عدم انتفاع و بهره
انکد. اند؛ از این نعمت الهی درست استفاده ن کردهبهرهاستفاده صحیح و هدف غایی بی

شنیدن نیست، بل ه فهمانکدن اسکت و « سماع»پس در این آیه هم، مانند آیه قبل مراد از 
، ق1117مجاهکد دیکن،  ؛11، صق1123ابکن رجکب، ندن غایت شنیدن است. )فهما
  17ص

ذي َيْنِ ُق ِبما َلَيْسَمُع ِإَلَّ ُدعاًء َو ِنداًء ُصمٌّ ُبْكٌم همچنین آیه شریفه  ذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَّ َمَثُل الَّ
اسکت  یمثل حال هس ،نید یحاِل تد در دعدت سران ب» ؛ 171بقره:) ُعْميٌ َفُهْم َلَيْ ِقُلوَن 

هار  عقلشان را به ن،یهم یهر و الل و هدرند و برا نهای! احرف زدن با او بی فایده استهه 
انکد، خداونکد در این آیه هم، چدن هفار از پذیرش حرف حق سکر بکاز زده .«اندازند ینم

و الل و های هکر شنیدن و حرف زدن و بینایی را از آنها نفی هرده و هفار را به منزله انسان
مجاهکد دیکن، شکندند. )بیننکد و هکم مکیهدر پنداشته است، با این ه در واقع، هکم مکی

  11، صق1117
عالوه بر این، سیاق آیات هم ملید تفسیری است هه ارائه شده، با تدجه به این آیکه و 

َك َلُتْسِمُع اْلَمْوتىفرماید: آیه بعد، هه خداوند متعال می ت  ِإنَّ تْوا َو َلُتْسِمُع الصُّ عاَء ِإذا َولَّ مَّ التدُّ
ْنَت ِبهتاِدي اْلُ ْمتيِ َعتْن َضتَلَلِتِهْم ِإْن ُتْستِمُع ِإَلَّ َمتْن ُيتْمِمُن ِب ياِتنتا َفُهتْم ُمْستِلُموَن  ُمْدِبريَن َو 

َ
 ما أ

 نکه دعدتکت را بکه ،یها برسکان دل حرفت را به مرده یتدان یالبته تد نه م»  11و 17نمل:)
 یرا از گمراهک یو نه جماعت، اند زده و به حق پشت هرده یبه هرهه خددشان را  یجماعت 

 یبل که حرفکت را بکه گکدش فقکط هسکان .انکد زده یهه خددشان را به هکدر ینجات ده
 «.اند میتسکل قکتیما را دارند و در برابکر حق یها هیآ رشیپذ یهه آمادگ یبرسان یتدان یم

انی هه روح از بدن آنها جدا شده هفار هستند، نه هس« امدات»د هه مراد از شدیروشن م
در مقابکل  ِإَلَّ َمْن ُيْمِمُن ِب ياِتنتا َفُهتْم ُمْستِلُموَن دارد: ای هه خداوند بیان میاست، با قرینه
ی بینند. از این شندند و هم مشندند و نابیناست، ملمنانی هستند هه هم میهسی هه نمی
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در ابتکدای آیکه فهمیکدن  موتىو  تسمعروشن می شدد هه مراد از قسمت آیه هامال 
هنند و در مقابل آنها ملمنان هستند هه مطالکب را هفار است هه مطالب حق را قبدل نمی

 اند.هنند و ایمان آوردهقبدل می
 با تدجه به این دو آیه، خداوند مردم را به چهار گروه تقسیم هرده است:

 ه باشند: هنند، اگرچه زندگروهی هه هیچ حقیقتی را درک نمیَك َلُتْسِمُع اْلَمْوتي  ؛ِإنَّ

 هنند: گروهی هه ناشندا هستند و حرف حق را قبدل نمیعاء مَّ الدُّ  ؛َو َلُتْسِمُع الصُّ

 ؛﴾َو ما َأْنَت ِبهاِدي اْلُعْمِ  َعْن َضالَلِتِهْم ﴿اند: گروهی هه از دیدن چهره حق محروم 

 هکای شکندایی انکایی دارنکد و گکدشهای دآخرین گروه، ملمنان واقعی هستند هه دل
ِإَلَّ َمتْن ُيتْمِمُن ِب ياِتنتا اند: های بینایی دارند و بر خالف سه گروه گذشتهدارند و چشم

 َفُهْم ُمْسِلُموَن 
وُر َو  َو اْلَبصيُر   َو ما َيْسَتِوي اْلَْعمىشریفه  همچنین با تدجه به سیاق آیه ُلماُت َو ََل النُّ َو ََل الظُّ

ْنَت ِبُم ََل ا
َ
َه ُيْسِمُع َمْن َيشاُء َو ما أ ْمواُت ِإنَّ اللَّ لُّ َو ََل اْلَحُروُر َو ما َيْسَتِوي اْلَْحياُء َو ََل اْلَ ْسِمٍع َمْن لظِّ

ْنَت ِإَلَّ َنذيٌر 
َ
نکه  و اسکت ی ی قتیحق یناینه هدردل با ب»  ؛23تا19فاطر:) ِفي اْلُقُبوِر ِإْن أ

 وند. خداستندین یهم مساو با دالن دالن و مرده زنده یدار نیر دبا ند ینید یب یها ی یتار
 ییحرفت را به آنهکا یتدان ی. تد نمرساند یبداند حرف حق را م قشانیهه ال انبه گدش آن

 شدد هه مراد ازمش ص می .«و بس یا تد هشداردهنده .رندیهه در گدر جهل اس یبرسان
ْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبو

َ
 هفار هستند هه گدش شندا ندارند. رِ ما أ

، 27ق، ج1127،ی)طبکر1هنکد.طبری در ذیل تفسیر این آیه همین مطلب را بیان می
  129تا  127ص

                                                 
 امبریکاست هکه گکدش بکه حکرف پ یهس «ریب »و مراد از  ،ن رد یاریرا  اهرم  امبریاست هه پ یهس «یاعم». مراد از 4

ل   ﴿است و مق دد از مانیا «ندر»هفر است و مراد از  «ظلمات»مراد از آورد و  مانیهرد و ا اهرم   هیسکا ایک بهشکت ﴾الظِّ
ْحیاءُ  َیْسَتِدي ما َو ﴿ دراست و  دیخدرش ای نار ﴾اْلَحُروُر ﴿است و مق دد از 

َ
ْمداُت  الَ  َو  اأْل

َ
 ندسته انیهس اءیمق دد از اح ...﴾اأْل

، تکا آنان مکرده اسکت غلبه هفر بر ه سببب انهه قلبش هستند یهس «امدات»مراد از و  اندآورده مانیا امبرشیهه به خداوند و پ
هکا را مثکال نیکاتمکام د و نکده صیحق را از راه باطکل تشک  تدانندید و نمنخداوند ف ر هن یبه امر و نه تدانندیهه نم ییجا

مطلکب  نیکا دأییکو در ت دهیکست و هفکر ورزهه هافر ا یهس یمن است و برالدارد و م مانیهه ا یهس یهرده برا انیب خداوند
انکذار و  یبکرا مفرسکتادی را تد ما ؛﴾ْنَت ِإالَّ َنذیرأَ  ِإْن  ﴿: دیفرمایدر ادامه م فهیشر هی. آ هند...یم انیاز ابن عباس ب تیچند روا

ا انجام بکده و قلکب ر ثتیخدرده است و تد فقط تبل یمهر گمراه شانیهالهفار بر د نیو ا ،گرید زینه چ ،حق یدعدت به سد
 رسدل الله. ای ،نه به دست تد ،هفار به دست خداوند است نیا
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 فهم سلف از آيات سماع موتی
تَك هند بر این که مکراد از امکدات در آیکات شکریفه ی ی دیگر از قراینی هه داللت می إنَّ

نْ و  َلُتْسِمُع الَمْوَتى
َ
 اسکت هکه سکلف یفهمکهفکار اسکت،  َت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبتورِ َما أ

؛ 9ق، ص1137 ،یجکی؛ دم12ص ،تکا بی م،ی؛ سکل33ق، ص1112 ،ی)شکدهان1صالح
 .داشتند اتیآ نی  از ا221ص ،2ج ق،1127باز، ابن؛ 9ص ،تا بی دان،یس

َك َلُتْستِمُع الَمتْوَتى ق  در تفسیرش ذیل آیه277یحیی بن سالم )م قکدل قتکاده را  إنَّ
تُه، َفاْلَكتاِفُر َلَيْستَمُع اْلُهتَدى َو »هند: بیان می همچنکین «. ...َلَيْفَهُمتُه  َقاَل: َهَذا َمَثتٌل َضتَرَبُه اللَّ

َه ِبُكْفِرِهْم.»گدید:  می ِذيَن َيْلَقْوَن اللَّ َوَهَذا َستْمُع اْلَقُبتوِل،  َفُهْم ُمْسِلُموَن  ...َقاَل َيْحَيى: َيْ ِني: الَّ
ُذَناُه َو فَ 

ُ
ا اْلَكاِفُر َفَتْسَمُع أ مَّ

َ
هه مراد از امدات هفکار هسکتند و هسکانی هکه قکدل « َلَيْقَبُلُه َقْلُبُه  أ

شندند مسکلمان هسکتند، ولکی هفکار صکدا را بکه وسکیله گکدش خداوند و رسدلش را می
و  231، ص 2، جق1122تیمکی، ) هنکد.شکندند، ولکی قلکب و عقکل او قبکدل نمکی می
  333ص

َك َلُتْسِمُع اْلَمْوتدر تفسیرش ذیل آیه شریفه طبری   آورد:حدیثی از قتاده می ىِإنَّ
َك َلُتْسِمُع  عن َقتادة قوله: ضتربه اللته للكتافر، فكمتا َليستمع الميتت  ٌل َث هذا َم  الَمْوَتى إنَّ

يَن  َوَلُتْسِمُع  ؛الدعاء كذلك َليسمع الكافر ْوا ُمْدِبِر عاَء إَذا َولَّ مَّ الدُّ  يقتول: لتو أن أصتمَّ ولتٌى  الصُّ
 .َلينتفع بما يسمع ه لم يسمع، كذلك الكافر َليسمع، وثم ناديَت  ،مدبرا

هه خداوند این مثال را برای هفار هستند؛ همچنان َلتسمع المتوتىگدید مراد از می
هفار زده است. همانگدنه هه برای امدات فایده ندارد برای هفار هم بی فایده است و هیچ 

  117، ص27ج ،ق1127طبری، برند.)ای از آن نمی بهره
ق  و دیگر مفسران سلف نیز در تفسیرشان ذیل آیه شکریفه 127مقاتل بن سلیمان )م

َك َلُتْسِمُع الَمْوَتى  دارند:اینچنین بیان می إنَّ
َك ) لميتت كمتا َليستمع ا .فشبه كفار مكة بتالموات ،َلُتْسِمُع اْلَمْوتى في النداء ،يا محمد (ِإنَّ

 ؛النداء كذلك َلتسمع الكفار النداء
تدانی به میت تدانی چیزی به هفار بفهمانی. همچنان هه نمی، تد نمیای پیامبر 

و  317، ص3، جق1123بل کی،  ) .تدانی مطلبی را بفهمانیبفهمانی، به هفار هم نمی
                                                 

 زیستند و فهم آنها مقدم بر فهم خلف است.شدد هه در سه قرن اول میمی گفتهبه هسانی  «سلف». 4
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 ؛192، ص19ج ،ق1127طبری،؛ 333و ص 231، ص2، جق1122تیمی،  ؛119ص
، 9، جق1119حکککاتم، ابکککی؛ ابکککن 197، ص1ج ،ق1171زجکککاج،  ؛113ص ،27ج

ککک؛ 13211، ش2921ص تکککا، ذیکککل بککک  طبرانکککی،؛ 271، ص2، جق1179اس، نحَّ
اس، ؛ نمل14:آیه   119، ص3، جق1121نحَّ

ْنَت ِبُمْستِمٍع َمتْن ِفتي اْلُقُبتورِ همچنین در تفسیر آیه شریفه 
َ
مقاتکل بکن سکلیمان  َوَما أ

« امکدات»اند: مکراد از ق  از علمای سلف بیان هرده277مق  و یح  بن سالم )127)م
، 3، جق1123بل کی، ) 1شکندند.هننکد و نمکیهفار هستند هه حرف حق را قبکدل نمکی

و  232، ص2، جق1122 ،تیمککی ؛313و  232، ص2، جق1122 ،تیمککی ؛223ص
  231، ص1ج ،ق1171زجاج،  ؛313ص

ْنتَت ذیل آیکه شکریفه  حاتم در تفسیرش،همچنین طبری در تفسیرش و ابن ابی
َ
َوَمتا أ

شندند و هند هه مراد از آن هفار هستند هه حرف حق را نمیبیان می ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبورِ 
 هند:حدیثی از قتاده بیان می

َه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َو  :عن قتادة ْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبورِ  ِإنَّ اللَّ
َ
 َليسمع، وكذلك الكافر  َما أ

شکندند نفعکی هنند و از آنچه میشندند و درک نمیهمچنین هفار نمی»؛ َلينتفع بما يسمع
، 17ق، ج1119 حککاتم،ی؛ ابککن ابکک129، ص27ق، ج1119 ،ی)طبککر 2«.برنککدنمککی

  17972، ح3179ص
ق ؛ از مفسران و بزرگان دوران سلف هم در هتاب تأویکل م تلکف 273ابن قتیبه )م

 د:هنالحدیث بیان می
                                                 

ْحیاُء الملمنین َو ». 4
َ
ْمداُت یعن  َوما َیْسَتِدي اأْل

َ
األعمکی  األحیاء، فهد مثل المکلمن. و در والن الظل و الب یر و ال فار و :اَل اأْل

َه ُیْسِمُع اإلیمکان َمکْن َیشکاُء َو  :األمدات، فهد مثل ال افر،  م قال جل وعز الحرور و الظلمات و و  ،مکا َأْنکَت یکا محمکد ِإنَّ اللَّ
اإلیمان فلم یسمعدا، بکاألمدات أهکل  به ال افر من األحیاء حین دعدا إلیش   -وعز   جل   -وذلك أن الله ،ِبُمْسِمع  َمْن ِف  اْلُقُبدرِ 

، 3، جق1123بل کی، ، )﴾ِإْن َأْنَت ِإالَّ َنکِذیٌر ﴿ :یجیبده إلی اإلیمان حین لم  م قال للنب  .القبدر الذین الیسمعدن الدعاء
ْمَداِت الَیْسکَمُعدَن ِمْنکَك اْلُهکَد »  223ص

َ
اَر، ُهْم ِبَمْنِزَلِة األ کِذیَن ِفک  اْلُقُبکدِر َوَما َأْنَت ِبُمْسِمع  اْلُ فَّ ، َهَمکا َأنَّ الَّ ی َسکْمَع َقُبکدل 

 :قدلکه دلیکل ذلکك األمکدات ال کافروَن، و األحیاء هم الملمندن، و»  ؛313 و 232، ص2، جق1122 ،تیمی) ،«الَیْسَمُعدَن 
  231، ص1ج ،ق1171زجاج، ) ،«﴾َأْمَداٌت َغیُر أحیاء  ﴿
بیکان  لله فیهدیهم به إلی سبیل الرشاد، ف ذلك الیقدر أن ینفع بمداعر اللکه ویقدر أن یسمع من ف  القبدر هتاب اهما ال. »2

قکال:  نکا  .هما حد نا بشکر؛ واضح حججه فهم هتابه وتنزیله و حججه من هان میت القلب من أحیاء عباده، عن معرفة الله و
َه ُیْسِمُع َمْن َیَشاُء َو ﴿یزید، قال:  نا سعید، عن قتادة  الینتفع بمکا  هذلك ال افر الیسمع، و ﴾ْنَت ِبُمْسِمع  َمْن ِف  اْلُقُبدرِ َما أَ  ِإنَّ اللَّ

 .«یسمع
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َك َلُتْسِمُع اْلَمتْوتدر آیه شریفه  موتىمراد از  ُجهکال اسکت و خداونکد آنهکا را  ىِإنَّ
َمتا  َو شدد؛ مانند هند؛ همچنان هه در آیات گدناگدن این ندع تشبیه دیده میهدایت نمی

. در آیکه ملمن« ب یر»هافر است، و مراد از « اعمی»هه مراد از  اْلَبِصيُر  َيْسَتِوي اْلَْعَمى َو 
ُلَماُت َو  َو فرماید: دیگر خداوند می تور َل الظُّ هفر است و مراد از « ظلمات»مراد از  َل النُّ

ْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفتي اْلُقُبتورِ  َو ایمان. فراز « ندر»
َ
تَك َلُتْستِمُع در آیکه شکریفه یعنکی  َما أ نَّ

َ
أ

ُهْم َمْوَتى ِفي اْلُق  ؛اْلُجَهََلَء  نَّ
َ
ِذيَن َكأ تدانی به جاهالن مطالب حق را بفهمانی؛ تد نمی»؛ ُبورِ الَّ

، چندین مثال دیگر از آیکات «آنان مانند هسانی هستند هه در قبرند و قابل هدایت نیستند
ق، 1119 به،ی)ابن قت 1هند هه تشبیه در قرآن در آیات گدناگدن مدجدد است.قرآن بیان می

  229، ص1ج
بدد هه اینجا تشبیه هفار به امدات است و وجه شبه  ی ی از اش االتی هه گفته شد این

تر باشد؛ وجه شبه در اینجا ناشندایی است؛ پس ناشندایی در امدات باید در مشبٌه به قدی
 تر است.قدی

فایده بددن سک ن در جداب باید گفت وجه شبه در اینجا عدم سماع نیست، بل ه بی
 گفتن است.

اند هه این سدره در م ه نازل شده و م اطب هن ت ریح هردامفسر هه ذهر است قابل
، 2ق، ج1122 ،یمکی؛ ت317و 171و 292، ص3ق، ج1123 ،ی)بل ک2هستندآن هفار 

و  111، ص7ق، ج1122 ،ی؛  علبکک177، ص1ق، ج1171؛ زجککاج، 313و 232ص
؛ 1، ص11ش، ج1331قرطبکک ،  ؛297، ص1ق، ج1391؛ ابککن قتیبککة دینککدري، 291

؛ سید قطب 273، ص3ق، ج1127هثیر دمشق ،  ؛ ابن11، ص11ق، ج1112آلدس ، 
این مطلب مدید آن است هه   17ق، ص1117 ن،ید مجاهد؛ 2723، ص2ق، ج1112

 خطاب در این آیه، هفار هستند نه مردگان.
                                                 

اَل،. » 4 ُه َأَراَد بالمدتی َهُهَنا اْلُجهَّ نَّ
َ
، َواَلَتْقکِدُر َعَلکی ِإْسکَماِع َمکْن ...أِل ُه َتَعاَلی َجکاِهالط َك اَلَتْقِدُر َعَلی ِإْفَهاِم َمْن َجَعَلُه اللَّ ُیِریُد: ِإنَّ

ُه َتَعاَلی َأَصمَّ َعِن اْلُهَدی. َو َج  ُه َقاَل:  ؛ِف  َصْدِر َهِذِه اآلَْیاِت َدِلیٌل َعَلی َما َنُقدُل  َعَلُه اللَّ نَّ
َ
ْعَمی َو ﴿أِل

َ
ُیِریکُد  ﴾اْلَبِ کیُر  َوَما َیْسَتِدي اأْل

ْعَمی: اْلَ اِفَر، َو 
َ
ُلَماُت َو  َو ﴿ِباْلَبِ یِر: اْلُمْلِمَن.  ِباأْل درال ا ال الظ  ُلَماِت: اْلُ ْفَر، َو  ﴾لن  یَمکاَن.  َیْعِن  ِبالظ  دِر: اإْلِ کل  َوال  َو ﴿ِبکالن  ال الظِّ

َة، َو  ﴾اْلَحُرور : اْلَجنَّ لِّ اَر. َیْعِن  ِبالظِّ ْمکَداُت  َو ﴿ ِباْلَحُروِر: النَّ
َ
ْحَیکاُء َوال اأْل

َ
ْحَیکاِء: اْلُعَقکاَلَء، َو  ﴾َما َیْسَتِدي اأْل

َ
ْمَداِت: ِبکا َیْعِنک  ِباأْل

َ
أْل

َه ُیْسِمُع َمْن َیَشاُء َو ﴿اْلُجَهاَلَء. ُ مَّ َقاَل:  ُهْم َمکْدَتی  ﴾َما َأْنَت ِبُمْسِمع  َمْن ِف  اْلُقُبدرِ  ِإنَّ اللَّ ِذیَن َهکَأنَّ َك اَلُتْسِمُع اْلُجَهاَلَء، الَّ َیْعِن : َأنَّ
 «ِمْثُل َهَذا َهِثیٌر ِف  اْلُقْرآِن. ِف  اْلُقُبدِر. َو 

 «.به هفار م ة باألمداتم یة...فش  ». 2
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 نتیجه
تَك وهابیت قایل به عدم سماع مدتی هستند و برای ا بات ادله خدد بکه آیکات   َلُتْستِمُع  انَّ

ْنَت  ماو  اْلَمْوَتى
َ
اند. در پاسخ به وهابیان گفته شد استدالل هرده اْلُقُبتورِ  ِفي َمْن  ِبُمْسِمٍع  أ

هه با تدجه به فهم سلف و نظر بزرگان و علمای اهل سنت، این آیات عدم سماع مدتی را 
ر وهابیت از این دو آیه برای ا بات عدم سماع مدتی اسکتفاده هند، اگرا بات نمی چه م ر 

، خطاب این آیات در هند. در جداب بهمی باره هفکار اسکت، نکه وهابیت بیان شد هه اوالط
، بحث در به معنای شنیدن است، و حکال آن که ایکن « سماع»باره امدات و مردگان.  انیاط

به معنای فهماندن و شنداندن است، و وهابیت هالط مدضدع و محل « اسماع»باره آیات در
 اند.بحث را خلط هرده
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