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 چکیده

لـذا درخواسـت هـر هونـه  .موت در نگاه وهابیت به عنوان پایان عمل ذکر شده است
حتی اهـر میـت،  ،اعم از دعاکردن یا اجابت حوائج از میت منتفی دانسته شده ،عمل

باشد. آنان برای مستندکردن مـدعای خـود  برترین مخلوقات عالم، پیامبر اعظم
اند که از جمله پرتکرارترین آنها، روایت نبوی مبنی بر انقطاع عمل بعـد  های آورد ادله

که بیانگر قطع هر هونـه عمـل بعـد از مـوت  ،اما این تفسیر از روایت .از موت است
در قبـور، روایـات رد انبیا از قبیل روایات صالة  ،وهابیت شده نزد پذیرفتهبا ادله  است

شود. حل روایت بـه ایـن اسـت کـه  قض میروایات عرض اعمال نو سالم و صالة، 
جر بر عمل است نه اینکه بعد از موت هـی  اشود  آنچه بعد از موت از انسان قطع می

موت نیز حی اسـت و حـی بـه از چراکه میت بعد  ؛شود عملی از شخص صادر نمی
 اما بر این اعمال اجری نخواهد بود. ،حیات، قطعًا عمل نیز خواهد داشت یاقتضا

بـر اجابـت، انقطـاع عمـل، عـرض اعمـال، رد  نداشتن ، قدرتوهابیت ها: کلیدواژه
 سالم، اجر عمل.
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 همقدم
ن در طول تاریخ موجب ایجاد مباحث اعتقادی متنـوع او صالح خدا یتعامل با اولیا

ها و مذاهب مختلف کالمی شده است. مباحثی از قبیل توسل، طلب  تشکیل هروههاه و 
قبور و مباحث دیگری که همگی حول  فر برای آن و بناء برشفاعت، استغاثه، زیارت و س

الهی و تعامل با ایشان قابل جمع است، امواج و افکار متنوعی را در طول  یموضوع اولیا
دارد. بعضـی از  وا مـی یتاریخ ایجاد کرده که محدوده تنوع این افکار انسان را به شـگفت

کما اینکه حضرت مسیح را اله پنداشتند  ،دالهی را تا حد الوهیت باال بردن یایشان، اولیا
و برخی نیز ایشان را با عصای چوبی خود قیاس کردند و عصای خود را به ایشان ترجیح 

 1دادند.
در این میان، وهابیت، به واسطه سوارشدن بر امواج این افکـار توانسـت موجودیـت 

ه با شرک و اعتالی ای خشک و خشن با حربه مبارز چهرهترسیم خویش را تثبیت کند و با 
د و بنای خـویش کرن و تصاحب مال و اموال ایشان اناکلمه توحید شروع به تکفیر مسلم

 ن بنیان نهاد.انارا بر خون مسلم
ن بـود و بـرای اثبـات ایـن انایملک مسلمشرک بهترین اتهام برای تصاحب ما عنوان

عزیـز  امبرسـنت پیـ و کـریم  قـرآناز  .عنوان به هـر وسـیله ممکـن دسـت یازیـده شـد
هرفته تا اقوال سلف امت و ائمه مذاهب و بزرهان دین؛ از برهـان هرفتـه تـا   اسالم

تا به هر طریق ممکن، شرک و خروج از اسالم  ؛استفاده از قیاس و سد ذرایع و استحسان
 را ثابت کنند.

بـر  اللـهغیر یعنـوان دعـاتطبیق  ،نانابر عملکرد مسلم اللهغیرانطباق عنوان عبادت 
الهـی بـا  ین و اولیـااناپرست با مسلم ن بتامقایسه عمل مشرک ،ناواست از صالحدرخ

                                              
ربما أنهم قالوا ذلک بحضرته فیرضی به حتی أن بعض أتباعه کان یقول عصای هذه خیر من محمد ألنها ینتفـع بهـا فـی » .1

الدرر السنیة فی  ،زینی دحالن، أحمد بن السید ؛«قتل الحیة ونحوها ومحمد قد مات ولم یبق فیه نفع أصال وإنما هو طارش
 .31، صالفجر الصادق ،صدقی زهاوی، جمیل ؛334، صالرد علی الوهابیة



 

 

نفی قدرت بر عمل ایشان بعد از مـوت  2،نفی سماع از ایشان بعیدًا و حتی قریباً  1،اصنام
 ،هـم در ربوبیـت هـم در الوهیـت و ،لی است که برای اثبـات شـرکیو ... از جمله دال

 است.  عناوین نیز به هر مستمسکی تمسک شده و برای هر یک از ایناستفاده شده 
، موضوع نفـی قـدرت بـر شدهبررسی  موارد مذکوراز میان  ،اما آنچه در این تحقیق

این قسمت از بحث در رتبه آخرین مباحثی است کـه  ،عمل بعد از موت است. در واقع
خ حیـات الهـی در بـرز یبعد از اینکه ثابت شد اولیا ،. به عبارت دیگرشود میارزیابی 

رسـد کـه  نوبت به این بحث می ،و سماع از بعید نیز دارند هستندند و قادر به سماع دار
فـرض  ،بنـابراین .آنچه از ایشان درخواست شده نیز دارند یا خیر دادن آیا قدرت بر انجام

حیات و سماع به نحو مطلق باید قبل از بحث انجام شده باشد و در این مقالـه بـه نحـو 
 ر نظر هرفته شده و به اثبات آن پرداخته نشده است.اصل موضوعی د

ای تمسـک  به ادله «اموات بر اجابت درخواست نداشتن قدرت»وهابیت برای اثبات 
است که به زعـم وهابیـت  ترین ادله ایشان روایتی از پیامبر اکرم اند که از مهم کرده

بیت بر حدیث مذکور و موضوع این مقاله بیان استدالل وها داللت بر انقطاع عمل دارد.
 . استبررسی سندی و داللی روایت 

 عبارات وهابیت در استفاده از روایت پیامبر
عبدالوهاب هرفتـه تـا  از مؤسس آن، ابن ،روایت مذکور در مکتوبات بزرهان وهابیت

بودن طلب  شرک»در مکتوبات خود برای اثبات عبدالوهاب  ابن .شود دیده می ،نامعاصر
طلب الحوائج من المـوتی، واسسـتثا ب م ـا والتوإـه ملـی اا وهـ ا  صـ  » ورد:آ می «از اموات

شرک العالا، ألن المیت قد انقطع عمله، وهو س یملک لنفسه نفعاً وس ضراً، فضاًل لمن اسـتثا  

                                              
عثیمـین،  ابن ؛«وذلک ألن هذا المیت میت جماد، وقد نعی الله سبحانه وتعالی علی المشرکین الذین یـدعون األصـنام» .1

 .37، ص37، جفتاوی نور علی الدرب ،محمد

 ،3ج ،فتااوی اللجناة الداة اةهیئـت کبـار العلمـاء،  ؛«صل فی األموات أنهم ال یسمعون نداء من ناداهم من النـاساأل» .2
 .332ص



 

 

در خواست از اموات، استغاثه و توجه به ایشان اصل شرک در عالم اسـت. زیـرا » 1؛«مـه
مالک بر نفس خویش برای جلب نفـع یـا دفـع ضـرری  عمل میت قطع شده است و او

از ایـن  بارهـانیز  عثیمین ابن؛ «چه رسد به اینکه برای مستغیث نفعی داشته باشد ،نیست
 : روایت برای نفی قدرت اموات بر اجابت استفاده کرده است

لکن علی فرض  ن ا یسمعون فـنن ا س ینفعـون ریـرها، ممعنـی  ن ـا س یـدعون اللـه 

ــه، وس ــه، وس یمکــن ا المــفاعب ل ــا ااا ألن اسنســان م ا مــات انقطــع  ل ــه ل یســتثفرون الل

  2؛عمله، حتی النبی علیه الصالة والسالم عندما مات انقطع عمله
توانند به دیگران نفعی برسانند به  بر فرض که ایشان قادر بر سماع باشند باز هم نمی

نـد ... زیـرا کنیا شفاعت یا طلب مغفرت را بخوانند  خدا نداین معنا که ایشان قادر نیست
زمـانی کـه از دنیـا  حتی پیـامبر ،انسان از دنیا برود، عملش قطع خواهد شدوقتی 

 برود عملش قطع خواهد شود.
وریـره  والنبـی» :از این روایت بهره برده است بارهاباز نیز در مکتوبات خود  بن

س مدعاء وس مثیر  لک، المیـت م ا مـات من األموات س یملکون التصرف معد الموت، ممفاعب و 

در کتـاب  3.«انقطع عمله مس من  ال : صدقب إاریب،  و علا ینتفع مه،  و ولد صـال  یـدعو لـه
نیز استفاده از این روایت  است،د وهابیت یکه موضع رسمی عقا ،للفتوی ةالداة  ةاللجن

 :مشهود است
دعاها، وس یتکلمون مـع األحیـاء  األص  فی األموات  ن ا ااا س یستجیبون دعاء من

: من البمر ولو کانوا  نبیـاء، مـ  انقطـع عمل ـا ممـوت ال لقـول ااا وقـول رسـول اللـه

م ا مات امن آدم انقطع عمله مس من  ـال : صـدقب إاریـب، وولـد صـال  یـدعو لـه وعلـا »

 4.«ینتفع مه

                                              
 ..231، ج، صدعاوی ال ناوةین لدعوة الشیخ مح د بن عبدالوهابعبداللطیف، عبدالعزیز،  آل. 1
 .  عثیمین ابنشیخ ، الموقع الرسمی لفضیلة اللقاء الباب ال فتوحمحمد،  ،عثیمین  ابن .2

http://binothaimeen.net/site/index(3723) 

 .347، ص2، جفتاوی نور علی الدرب ،بن باز، عبد العزیز بن عبد الله .3

 .332ص ،3ج ،فتاوی اللجنة الداة ةهیئت کبار العلماء،  .4



 

 

 نحوه استدالل به روایت
هونه عملی از میت منتفی شـده اسـت. هر  ،که از متن روایت نیز مشهود است چنان

 کندخواهد در حقش دعا  کسی که از میت طلب شفاعت دارد در واقع از او می ،بنابراین
 1و دعا عمل است و عمل از میت به واسطه موت، قطع شده است.

 ،در واقـع ،د و از او طلب حاجت دارندنکن طور کسانی که به میت استغاثه می همین
م ا قال: یا سیدی فالن : »کنند که بعد از موت منتفی خواهد بود میاز او درخواست عمل 

ااا انصـرنی  و اشـم مریضــی، هـ ا س یجـوزل ألن المیــت انقطـع عملـه معــد موتـه مس مـن  ــال : 

 2.«صدقب إاریب  و علا ینتفع مه  و ولد صال  یدعو له

 بررسی سندی حدیث
 سانن 4،ترمذی سنن 3،مسلم صحیحاز جمله  ،این روایت در منابع معتبر اهل سنت

البته عالوه بر منابع اهل  نیست. پذیر از جهت سندی خدشه ،بنابراین .آمده است 5نسائی
نیـز آمـده  7الفصااه  نها و  6بحاراالنواراز جمله  ،سنت در منابع مذهب اهل بیت

آن دربـاره مشترکات بین دو مذهب اسـت و از حیـث سـند بحثـی  ءجز ،است. بنابراین
 هد داشت.وجود نخوا

                                              
ألحد بعـد المـوت، کمـا قـال  ^بیفإن مثل هذه الحال ال یمکن أن تکون لتعذر دعاء الن ^أما اآلن وبعد موت النبی . »1

والدعاء بال شـک « إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له»: ^النبی
 .123، ص2، جمج وع فتاوی ورساةل ،محمد بن صالحعثیمین  ابن؛ «لتی تنقطع بالموتامن األعمال 

 .226، ص2، جفتاوی نور علی الدرب ،للهباز، عبد العزیز بن عبد ا بن .2

 .3200، ص1، ج^ال سند الصحیح ال ختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الل  ،مسلم بن حّجاج نیشابوری، .3

 .01، ص1، جسنن الترمذی ،ترمذی، محّمد بن عیسی .4

 .203، ص7، جالسنن الصغری، احمد بن شعیب ،نسائی .5

 .22، ص2، جبحار األنوار ،تقیمجلسی، محمد باقر بن محمد  .6
 .244، صنه  الفصاهة ،پاینده، ابوالقاسم .7



 

 

 بررسی داللی حدیث
را دو بیان نقضی و حلی  ،روایت دارنددرباره که وهابیت  ،در مقام بررسی استداللی

 کنیم: میمطرح 

 بیان نقضی: ادله دال بر صدور عمل از اولیای الهی بعد از موت
عمـل  همعتقدند میت بعد از مـوت قـادر بـ ،به استناد روایت مذکور ،وهابی بزرهان

، داللـت بـر صـدور عمـل از روایات صحیح این اعتقاد در حالی است که .نخواهد بود
این که در واقع نقض  ،از این روایات یالهی بعد از موتشان دارد. در ادامه به بعض یاولیا

 کنیم. است، اشاره می اعتقاد

 «صالة انبیا در قبور»الف. روایات 

شود روایـاتی  حسوب میم «انقطاع عمل بعد از موت»از مواردی که نقض بر قانون 
 2ساننی در یو نسـا 1صاحیحمسـلم در  کنـد. در قبـور می صالة انبیا است که داللت بر

ـوَل اللـهِ » :اند آورده : َمـَرْرتو  -َقـاَل:  ََتیـتو  َعْن  َنَِس ْمِن َمالِـک،  َن  َرسو ا م  -َوِفـی ِرَوایـِب َهـد 

وَسی لَیَلَب  وْسرِی ِمی ِعْنَد الْکِثیِب اأْلَ  َو َقاِئای یَصل یی ِفی َقْبرِهِ َعَلی مو  3.«ْحَمِر، َوهو
چراکه ظاهر بلکه نص روایت داللـت  ؛نیاز از توضیح و تبیین نقض است روایت بی

در  انسـفانه وهابیـأاما مت در قبر یعنی عمل بعد از موت. ةکند و صال در قبر می ةبر صال
کـه شعارشـان  ،لم خـودمواجهه با روایاتی که موافق با مذاقشـان نیسـت از مبنـای مسـ

ی و ییعنـی ظـاهرهرااند،  د و برای پایبندی به آن هزینه تجسیم را پرداختهشو محسوب می
عثیمین از این واقعه که در  . ابنندا و روایت را به تأویل برده  اند ، دست کشیدهنکردن تأویل

                                              
 .3420، ص2، جال سند الصحیح ،نیشابوری، مسلم بن حّجاج .1
کـه همگـی بـه  آمـدهآورده که در ذیل آن هفت روایت  «... ذکر صالة نبی الله موسی علیه السالم» در سنن بابی با عنوان .2

 .230، ص1ج، سنن ،نسائی، احمد بن شعیب ؛حکم به صحت کرده است تار هفت مضمون است و البانی در ه
 البته در روایات اهل بیت این موضوع وارد نشده است. .3



 

 

که در آن  یهای آن را با خواب 1کرده، «رؤیا»د تعبیر به شمشاهده  معراج پیامبر اکرم
میت  طوری که نماز آن هوید همان می ند وک میشود قیاس  میتی مشغول به نماز دیده می
 :هونه است واندن حضرت موسی در قبر نیز همینخداللت بر عمل او ندارد نماز

لموسی ف ی  یضاً من الرؤیا التی س نعلا کیفیت ـا، رآه یصـلی  () ما رؤیب النبی

ب  لـک، ونحـن ا ن نمـاهد فـی رؤیـا المنـام معـت األمـوات فـی قبـره لکـن س نـدری کیفیـ

وها یتطوعون لله عز وإ ، رمما تماهد  مـاک  و  اـاک  و  حـداً مـن  قارمـک فـی المنـام 

یصلی وهو میت، ف  ه المسائ   مور ریبیب س یحکا ل ا محکا األحیاءا
2 

ه معراج در تصریح کرده است ک ،تیمیه حرانی ابن ،االسالم وهابیت خدر حالی که شی
در  3«.إن الذی علیه جماهیر السلف والخلف أنه کان یقظـة: »بیداری اتفاق افتاده است

چـه رسـد بـه  ،ی را شاید مدعیان تأویل نیز قبول نداشـته باشـندیهرا این نوع تأویل ،واقع
 مدعیان اخذ به ظاهر.

ه برای اثبات موضوع انقطاع عمل بعـد از مـوت دسـت بـه توجیـ عثیمین ابنهرچند 
ساقط کـرده امـا بایـد  را از داللت بر عمل بعد از موتروایت زده و به زعم خود روایت 

هفت او حتی با توجیه مذکور موفق به نفی داللت روایت بر عمل بعد از مـوت نشـده و 
چراکه روایت زمانی از داللت بـر عمـل بعـد از مـوت سـاقط ؛ نقض مذکور وارد است

خواننـد. امـا اینکـه  در قبـور نمـاز نمی انبیای و هفته شود حضرت موس فقطشود که  می
خوانند اما کیفیت آن برای ما مشخص نیست، داللت بر نفی عمل بعـد  بگوییم نماز می

خواندن )ولو بال کیف( ثابت شود اصل عمـل زیرا همین که اصل نماز .کند از موت نمی
هویـد  ه میچند نحوه عمل مشخص نباشد. زیرا کسی کـهر ،شود بعد از موت ثابت می

تواند شـفاعت کنـد مـدعی نیسـت کـه کیفیـت شـفاعت  بعد از موت هم می نبی
                                              

دانسـته در حالـت بیـداری را  معـراج پیـامبر ،نیز از اعضـای آن بـود عثیمین ابنکه  ،حالی که هیئت کبار العلماء در .1
الـدویش، أحمـد بـن  ؛«یقظان، کما جاءت بذلک األدلة الشرعیة ^نهما ورسول اللهاإلسراء والمعراج حصل کل م» است:

 .162، ص1)هیئت کبار العلماء(، ج فتاوی اللجنة الداة ة للبحوث العل یة واإلفتاء ،عبد الرزاق

 ، مکتبـة الشـیخ محمـد بـن صـالح العثیمــین،.قه. 3237، دروس وفتـاوی الحـرم المـدنی لعــام محمـد ،عثیمـین  ابـن .2
http://www.madrasato-mohammed.com 

 .323ص، ال ساةل واألجوبة ،، احمدتیمیه ابن .3
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آیـد و کفـن از تـن  از قبر بیرون می مدعی نیست که نبیو  ،داند را نیز می نبی
و دست به دعا به سمت آسـمان بلنـد شود  میو وارد مسجد کند  خارج کرده و تطهیر می

بـر  صـرفًا قائـل بـه قـدرت نبـی اکـرم بلکه ،کند و در حق شخص دعا می کند می
و وهابیـت ایـن اسـت کـه  عثیمین ابنسفانه کانه در ذهن أشفاعت است نه بیشتر. اما مت

شود عمل بعد از موت هم ممکن است یعنی میت در همان قبر شروع بـه  وقتی هفته می
الة صـ دربـاره عثیمین ابنکند. شاهد بر این ادعا کیفیت توضیح  رکوع و سجده و دعا می

در  کند که انگار نبی اکرم ترسیم میای  به هونهدر قبر است. او عمل بعد از موت را 
کنـد و رکـوع و سـجود و دعـا  همان فضای قبر و زیر خاک مجددًا حیات دنیوی پیدا می

 دارد:
الصــحامب  إمعــوا علــی  نــه میــت، ورســلوه وکفنــوه ودفنــوه، وهــ  یمکــن  ن یجمــع 

حـی!!! سـبحان اللـه! هـ ا س یمکـن، وس المجـانین یفعلـون الصحامب علی دفن نبی ا وهو 

ه ا، م اً: هو میت مال شـک ااا ول ـ ا س یحتـای فی ـا المیـت ملـی هـواء، وس ملـی مـاء، وس 

 ملی طعام، وس ریر  لک، ف ـ ا هـو الجـوا  علـی هـلسء الـ ین یقولـون: من الرسـول

نیا التی یمکـن اسنسـان فی ـا حی فی قبره، نحن نقول: نعا هو حی، لکن لیس کحیاة الد

 1 ن یعم ، و ن یطیع و ن یرکع ویسجد ملی آارها
بـه صـورت  «عمـل بعـد از مـوت»از  عثیمـین ابنعبارات مذکور بیـانگر برداشـت 

ن به شفاعت بعد از موت قائل به این در حالی که قائال ،ی استیجسمانی با کیفیت دنیا
در حالـت  ،ازی بـه رد نـدارد. بنـابرایننحوه عمل نیستند و این بسیار واضح اسـت و نیـ

 داند موضع نزاع چیست. نمی عثیمین ابنبینانه باید هفت  خوش

 «رد سالم»ب. روایات 
شـود برهردانـدن سـالم  الهـی صـادر می یاز جمله اعمالی که بعد از موت از اولیـا

و از حقـوق مسـلمان بـر  شـدهکیـد أتبـر آن رد سالم عملی است که در روایات  است.
مان شمرده شده است. بخاری، مسـلم و ابـوداوود در کتـب خـود بـه ایـن مطلـب مسل

                                              
 همان. .1



 

 

ـوَل الل ـهِ »: انـد تصـریح کرده ، َقـاَل: َسـِمْعتو َرسو َریـَرَة َرِضـی الل ـهو َعْنـهو : َحــ     َن   ََمـا هو ـولو یقو

ـاَلمِ  : َرد  الس  ْسِلِا َاْمسی ْسِلِا َعَلی المو عملـی واجـب  بزرهـان حنبلـی نیـز رد سـالم را 1.«المو
و ی ِفی اْمِتَداِء(»اند:  دانسته اَلِم )َوَمْندو ( الس  َسل یِا )َواِإبی ِفی َرد ی  2.«مْماَلِغ الْمو

بنا بر روایت انقطاع عمل، این عمل واجب نیز باید مانند سایر اعمـال  ،القاعده علی
عـد اما روایات صحیح دال بر این است که حضرت رسـول ب ،از میت برداشته شده باشد

کـه بـه تصـحیح البـانی نیـز ، ساننابوداوود در  دهند. از موت نیز این عمل را انجام می
وِحـی » اند: آورده مسنداحمد در و ، رسیده  یَسل یاو َعَلـی، ِمس  َرد  اللـهو َعـز  َوَإـ   ِملَـی رو

َما ِمْن  ََحدم

ـاَلمَ   خـدا بعـد از مـوت یاولیـا است که اهرپرسش حال جای این  3.«َحت ی  َرود  َعَلیـِه الس 
 ؟هستند ،آن هم بر اهل دنیا )نه اهل برزخ( ،ند چگونه قادر بر رد سالما منقطع از عمل

عالوه بر اینکه نقض بر ادعای انقطـاع عمـل بعـد از مـوت  «رد سالم»البته موضوع 
الهـی،  ی، ارتباط مستقیم با موضوع شفاعت نیز دارد. زیرا طلب شـفاعت از اولیـااست

 و سالم و رد سالم نیز در واقـع نـوعی دعـا 4لب دعای ایشان نزد پروردهار استهمان ط
 5،«دهد در حـق او دعـا کـرده بـه سـالمت زمانی که انسان به دیگری سالم می». ستا

سالم یعنـی دعـا بـه سـالمتی از هـر افـت. » نیز معترف است به اینکه وهابیتکه  چنان
یعنی او را دعا کرده کـه خداونـد از هـر زمانی که به شخصی بگویی السالم علیک، این 

کـه از  چنـان ،آفت حفظش کند و او را از مریضی و جنـون و شـر نـاس سـالم نگـه دارد
                                              

، 2، جصاحیح مسال  ،نیشـابوری، مسـلم بـن حّجـاج ؛63، ص2، جصاحیح بخااری ،بخـاری، محّمـد بـن اسـماعیل .1
 .146، ص2، جسنن أبی داود ،ن بن اشعثابوداود سجستانی، سلیما ؛3642ص

 .314، ص3، جمطالب أولی النهی فی شرح غایة ال نتهیمصطفی بن سعد،  .2

مسند اإلمام أه د  ،حنبل شیبانی، احمد بن محّمد ابن ؛234، 2، جسنن أبی داود ،ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث .3
 .یان شد()تصحیحات روایت در مطالب قبل ب 266، ص37، جبن هنبل

 ؛و غیر ایشان( همان طلب دعا از ایشـان اسـت ؛ شفاعت به او )پیامبر«واالستشفاع به وبغیره هو طلب الدعاء منه» .4
اشفع لـی » :اند ن وهابیت نیز به این موضوع تصریح کردهامعاصر ؛33، ص3، جمج وعة الرساةل وال ساةل ،، احمدتیمیه ابن

التحقیا  واإلیاااح لیریار مان مسااةل الحا  والع ارة  ،باز، عبد العزیز بن ؛«... لله لیإلی ربی فی کذا وکذا، بمعنی: ادع ا
 .30، صوالزیارة

، 2، جروح البیاا  ،خلوتی حنفی، إسماعیل حقـی ؛«فانه إذا قال اإلنسان لغیره السالم علیک فقد دعا فی حقه بالسالمة» .5
 .203ص



 

 

معاصی و امراض قلوب مصون باشد و از آتش در امان بماند. سالم لفظ عامی است بـه 
وقتـی سـالم نـوعی از دعـا  1.«معنای دعا برای مسلمان به سالمت و دفع هر هونه افـت

و شفاعت بعد است سالم نوعی شفاعت  ،بنابراین 2،«دعا نیز نوعی از شفاعت»باشد و 
 .اند منکر آن شده اناز موت از اعمالی است که وهابی

کـه طبـق روایـات  ،کنـد رد سالم می بعد از موت خدااهر معتقد باشیم رسول 
ا نـوعی عمـل و دع 3ستا و اهر معتقد باشیم سالم نوعی از دعا ،باید معتقد بود صحیح

عمـل خواهنـد  بهبعد از موتشان نیز قادر  خداباید معتقد باشیم رسول  ،بنابراین 4،است
از دانند و معتقدند بعد  ما نتیجه را مردود میا اند، پذیرفتهایشان را بود. تمام این معتقدات 

 ؛ممکـن نیسـت دعا )که در واقع همان شفاعت اسـت( بـرای رسـول خـدا ،موت
که البته منطقی نخواهد بود. ماننـد کسـی  5؛از موت منقطع خواهد بودکه عمل بعد چرا

رد کند که در  ،که قهری خواهد بود، اما نتیجه را ،را نیز بپذیرد ارا قبول کند و کبر اکه صغر
 واقع بر علمیت و منطق خویش رد زده است.

 «رد صالة»ج. روایات 
پیـامبر عزیـز  ،شـود ب میکه از تکالیف واجـب در دنیـا محسـو ،عالوه بر رد سالم

ــالم ــد اس ــده فرموده نبرهردان ــز وع ــراد را نی ــالة و درود اف ــد ص ــالة و درود ؛ ان ص
، »: نه بر اهل برزخ بلکه بر اهل دنیا به کسی که بگوید پیامبر ـدم َحم  ا  َص  ی َعَلـی مو الل  و

                                              
ا قلت لشخص: السالم علیک فهذا یعنی أنک تدعو له بأن الله یسلمه مـن السالم بمعنی الدعاء بالسالمة من کل آفة، فإذ» .1

، یسلمه من شر الناس، یسلمه من المعاصی وأمراض القلوب، یسلمه من النـار فهـو من الجنون کل آفة: یسلمه من المرض
 .144، ص2، جینشرح ریاض الصالح ،عثیمین، محمد  ابن ؛«لفظ عام معناه الدعاء للمسلم علیه بالسالمة من کل آفة

مج وع فتااوی  ،عثیمین، محمد  ابن ؛«فإن الدعاء نوع من الشفاعة کما ثبت ذلک فی الحدیث الصحیح عن النبی» .2
 .124، ص2، جورساةل

 .144، ص2، جشرح ریاض الصالحین ،عثیمین، محمد  ابن ؛«السالم بمعنی الدعاء بالسالمة من کل آفة» .3

مج وع فتااوی  ،عثیمین، محمد  ابن ؛«کما ثبت ذلک فی الحدیث الصحیح عن النبی فإن الدعاء نوع من الشفاعة» .4
 .124، ص2، جورساةل

... والدعاء بال شک  ألحد بعد الموت، ^فإن مثل هذه الحال ال یمکن أن تکون لتعذر دعاء النبی ^وبعد موت النبی» .5
 .123، ص2ج ،همان ؛«لتی تنقطع بالموتامن األعمال 



 

 

، کَما َصل یَت َعَلی آِل ِمْمَراِهیَا، ِمن ک َحمِ  دم َحم  ، َوَعَلی َوَعَلی آِل مو دم َحم  ا  َمارِک َعَلی مو یدی َمِجیدی الل  و

، کَمـا َمارَکـَت َعَلـی آِل ِمْمـَراِهیَا، ِمن ـک َحِمیـدی َمِجیـدی  دم َحم  بـه سـند  معجا طبرانـی در  1.«آِل مو
ِبــی»: آورده اســت 2صــحیح ، َوَصــل یتو َعَلیــِه، َوَقــاَل الن  : َمــْن َصــل ی َعَلــی َمَلَثْتِنــی َصــاَلتوهو

ــَناتم َو  ــرو َحَس ــک َعْم ــَوی َ لِ ــهو ِس ــْت لَ ــرت می 3.«کِتَب ــخص حض ــر ش ــز ب ــن نی ــد م  فرماین
 فرستم.  فرستنده درود میدرود

فرستادن بعد از موت چگونه با مبنای انقطاع عمل بعد از موت قابل درود»اینکه حال 
  است که وهابیت باید پاسخ آن را بدهند.پرسشی  «؟جمع است

بلکه دلیل  ،نقض نیستفقط موضوع رد صالة  ،م هذشتکه در بحث سال طور همان
چراکـه صـالة نیـز  ؛وقوعی بر موضوع شفاعت پیامبر بعد از موت برای اهل دنیـا اسـت

رد صالة یعنـی شـفاعت بـرای  ،و دعا برای غیر شفاعت است. بنابراین 4ستا نوعی دعا
نیز انجـام  فرستنده و این عمل با توجه به روایات، بعد از موت پیامبرص درودشخ
 هیرد. می

 «و استغفار برای مذنبین عرض اعمال بر نبی»د. روایت 

محسلو    «انقطاع عمل  بدلا از ملو    »که نقض بر مبنای  ،از جمله موارد دیگر

   :بدا از مو  ایشان است شود روایت عرض اعمال بر نبی اکرم می
ـولو الل ـهِ   ووَن َونوَحـد ی و لَکـْا، َوَوَفـاِتی َایـری : َحیـاِتی َایـری لَکـْا توَحـد ی َقاَل: َوَقاَل َرسو

ــَه َعَلیــِه، َوَمــا َر َیــتو ِمــَن َشــر   لَکــْا توْعــَرضو َعَلــی  َْعَمــالوکْا، َفَمــا َر َیــتو ِمــَن َایــرم َحِمــْدتو الل 

 5؛اْسَتْثَفْرتو الل َه لَکاْ 
                                              

اَلُة َعَلیک؟ َقاَل: ِقیَل: » .1 اَلُم َعَلیک َفَقْد َعَرْفَناُه، َفکیَف الصَّ ا السَّ ِه، َأمَّ ، َوَعَلـی آِل »یا َرُسوَل اللَّ ـد، ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ ُقوُلوا: اللَّ
د،   .2636، ح324، 7، جصحیح بخاری ،بخاری، محّمد بن اسماعیل؛ «ُمَحمَّ

مـن صـلی : ^، قال: قال رسـول اللـهـ  رضی الله عنهـ   بأس به من حدیث أنسوأخرج الطبرانی فی األوسط بإسناد ال» .2
 .272، ص1، جمرعاة ال فاتیح شرح مشیاة ال صابیح ،أبو الحسن مبارکفوری، عبید الله بن محمد ؛«علی بلغتنی صالته

 .3722، ح364، ص2، جال عج  األوسط ،طبرانی، سلیمان بن أحمد .3

 ؛204، ص32، ججامع البیا  فی تأویل القرآ  ،طبری، محّمد بن جریر ؛«َلُهْم(، بمعنی: إن دعاءک)ِإنَّ َصالَتک َسکٌن » .4
، َأَفادَ » ی ُفاَلٌن َعَلی ُفاَلن، َعاِء، َفِإَذا ُقْلَنا َصلَّ َغِة ِعَباَرٌة َعِن الدُّ اَلَة ِفی َأْصِل اللُّ َعاءَ اَل َشک َأنَّ الصَّ فخر الـدین رازی، محّمـد ؛ « الدُّ

 .317، ص37، جمفاتیح الغیب ،ربن عم

 .144، ص0(، جمسند البزار) البحر الزخار ،أبو بکر البزار، أحمد بن عمرو .5



 

 

کنیـد  فرمودند: حیات من برای شما خیر است؛ با من صحبت می رسول خدا
کنم و وفات من نیز برای شما خیر است؛ اعمال شما بر من  با شما صحبت میو من نیز 

کنم و در قبال اعمـال بـدتان  شود، در قبال اعمال خوب شما، خدا را شکر می عرضه می
 کنم. از خدا برایتان طلب آمرزش می

 بحث سندی
اما محمد الغماری ادله صحت حـدیث  1هرچند البانی حکم به ضعف حدیث کرده

 نهایة االماال فای صاحة و شارح هادی  عارض االع االکتاب مستقلی با عنوان  را در
ای که غماری به آن استناد  از جمله ادله .و صحت حدیث را ثابت کرده است ،آوری جمع

 3،خصاةص الیبریسیوطی در  2،مج ع الزواةدتوان به کالم حافظ هیثمی در  کرده، می
قـاری در و  5،شرح بخااریقسطالنی در  4،الترریب طرحپسرش در الدین العراقی و  زین

مـا حکـا مـه هـلس صـحی  س ربـار علیـه، سن » نویسـد: اشاره کرد. او در ادامه می 6شرح شفا

 7.«رإال السند کل ا  قات علی شرط الصحی 
سـند  االغاثا  بادلاة االساتغاث عالوه بر کتاب غماری، حسن سـقاف نیـز در کتـاب 

 8،فتح الباریحجر عسقالنی در  ابن ی همچون کالمو ادله دیگرکرده تصحیح را حدیث 
                                              

 .360، ح 242، ص2، جسلسلة األهادی  الاعیفة وال وضوعة وأثرها السیئ فی األمة ،البانی، ناصر الدین .1

ِحیِح » .2  .22، ص3، جج ع الزواةد ومنبع الفواةدم ،هیثمی، علی بن ابی بکر؛ «َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ار ِبَسَند َصِحیح من َحِدیث اْبن َمْسُعود مثله. »3  .234، ص2، جالخصاةص الیبری ،سیوطی، جالل الدین؛ «َوأخرج اْلَبزَّ

اُر ِفی ُمْسَنِدِه ِبِإْسَناد، َجید، َعْن اْبِن َمْسُعود، » .4 طارح الترریاب فای شارح  ،ل زیـن الـدینعراقی، أبو الفض؛ «َوَرَوی َأُبو َبکر، اْلَبزَّ
 .236، ص1، جالتقریب

؛ «وفی حدیث ابن مسعود عند البزار، بإسناد جید، رفعه: حیاتی خیر لکم، ووفاتی خیـر لکـم، تعـرض علـی أعمـالکم» .5
 .224، ص2، جإرشاد الساری لشرح صحیح البخاری ،قسطالنی، احمد بن محّمد

مسنده والبزار بإسناد صحیح: )حیاتی خیـر لکـم( وهـو ظـاهر )ومـوتی لکـم( قـال  فیما رواه الحارث بن أبی أسامة فی» .6
َبُهْم َوَأْنَت ِفیِهْم حیا ومیتا انتهی وغرابته ال تخفی فاألظهر أن یقـال ألنـه قـال تعـرض ُه ِلیَعذِّ علـی  الدلجی بشهادة َوما کاَن اللَّ

   .20، ص3، جشرح الشفا ،قاری، علی؛ «أعمالکم

 .7، صنهایة االمال فی صحة و شرح هدی  عرض االع ال ،لله بن محمد بن الصدیقغماری، عبد ا .7

ـِة » :بلکه مضمون کالم او دال بر عقیده به صحت روایت است ،کند حجر تصریح به صحت نمی البته ابن .8 َوَلْو کاُنوا ِمْن ُأمَّ
َجاَبِة َلَعَرَف َحاَلُهْم ِبکْوِن َأْعَماِلِهْم ُتْعَرُض َعَلی ، فتح الباری شرح صحیح البخااری ،حجر عسقالنی، احمد بن علی ابن ؛«هِ اإْلِ

 .140، ص33ج



 

 

ضـمیمه کـرده  هـا یبه عنوان شـاهد بـر صـحت، بـه قبل ... راو  1فیض القدیرمناوی در 
و در ادامه مدعی است دلیل البانی بر تضعیف حدیث، نـه ضـعف سـند، بلکـه  2؛است

به سند مسلط بر علم رجال باشد و را که  و هر کس 3؛ستا مخالفت حدیث با مشرب او
 ان،جالـب اینکـه امـام سـلفی 4حدیث اعتراضی داشته باشد بـه منـاظره طلبیـده اسـت.

 5نیز به صحت عرض اعمال اعتراف کرده است. ،تیمیه ابن

 بحث داللی
تر از دو دسته روایات قبل )رد سالم  اما داللت حدیث بر موضوع بحث، بسیار روشن

یح دارد به اینکه بعد از موت در این روایت تصر که حضرتچرا ؛و رد صالة( است
و  ؛«َوَمـا َر َیـتو ِمـَن َشـر  اْسـَتْثَفْرتو الل ـَه لَکـاْ » :کنـد برای هناهکاران امت خود اسـتغفار می

تر از موضوع  بودن آن روشنست و وجه دعاا ش که نوعی دعاایاستغفار یعنی طلب بخش
. ر خواهـد بـودت بـودن آن نیـز روشـن صالة است و به همین صورت وجـه عمـلسالم و 
 و اثبات استغفار با وجود اعتراف به رد سالم و صاله بعد از موت نبی اکرم ،بنابراین

تـوان  چگونـه می اسـتنـوعی دعـا  هـابودن اینکه این ایشان برای هنهکاران امت و مسلم

                                              
 :کنـد اشـاره می طلـببعد از موت به ایـن م ^مناوی نیز تصریح به صحت ندارد اما در مقام شمردن خصوصیات پیامبر .1
عبـد  منـاوی قـاهری،؛ «الکبائر )... وإن رأیت( فیها )شرا استغفرت لکم( أی طلبت لکم مغفرة الصغائر وتخفیف عقوبات»

   .243، ص1، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،الرؤوف
والحـافظ  .1 ؛والحافظ ابن التـین .2 ؛الحافظ النووی .3فمما قدمناه بان أن الذین صححوا الحدیث من أهل الحدیث: » .2

لک عمن تقدم ذکرهم فـی الجمـع بینـه والحافظ ابن حجر العسقالنی کما نقل ذ .0 ؛والحافظ القاضی عیاض .2 ؛القرطبی
وولـده الحـافظ ولـی الـدین  .6 ؛والحافظ زین الدین العراقی إمام زمانه .7 ؛(140/ 33وبین حدیث الشفاعة کما فی الفتح )

وکـذا المحـدث المنـاوی  .34 ؛والحافظ الهیثمی کما فی مجمع الزوائد .3 ؛واإلمام الحافظ السیوطی .4 ؛العراقی أبو زرعة
وکذا موالنا محدث العصـر المحقـق سـیدی عبـد  .32 ؛وکذا الحافظ المحدث السید أحمد الغماری .33 ؛القدیر فی فیض

 .31، صاإلغاثة بأدلة االستغاثة ،سقاف، حسن بن علی؛ «الله بن الصدیق. وهؤالء األئمة النقاد بال شک وال ریب

 همان. ؛«فته لمشربه فقطوال أشک أن األلبانی ضعف الحدیث ال لضعف سنده وإنما لمخال» .3

ومن کان مؤهال للمناقشة فی علم الرجال واعترض علی ما قررناه مما تبعنا فیه أهل الشأن فلیناظرنا ولیباحثنا فی ذلـک، » .4
 .32ص ،همان ؛«مع أنی لم أر إلی اآلن أحدا من أهل العلم المعتبرین ضعف حدیث )عرض األعمال(

 .  332، ص2، ججامع ال ساةل ،، احمدتیمیه ابن ؛«ُتْعَرُض علیه، وهو حق وأما عرُض األعماِل علیه فإنها» .5



 

 

 فنن مث  ه ه الحال س یمکن  ن تکون لتع ر دعاء النبی ومعد موت النبی» هفت:

 1.«، ااا والدعاء مال شک من األعمال التی تنقطع مالموتألحد معد الموت

 بیان حلی: موت موجب انقطاع اجر عمل است نه خود عمل
موت را موجب انقطاع عمل دانست و عمده دلیل بـر ایـن  وهابیت ،که هذشت چنان

وَل اللهِ »: است مدعا استناد به روایت نبوی َریَرَة،  َن  َرسو َ ا َمـاَت َقاَل: ِم  َعْن  َِمی هو

،  َْو ِعْلـام یْنَتَفـعو ِمـِه،  َوْ  : ِمس  ِمـْن َصـَدَقبم َإاِریـبم نَْسانو انَْقطَـَع َعْنـهو َعَملوـهو ِمس  ِمـْن  َاَل َـبم َولَـدم َصـالِ م  اْْلِ

و لَهو  اسـتغفار بـرای »و  «رد صالة»، «رد سالم»، «الة در قبرص»همچون  سائلیم 2.«یْدعو
بـین  ،شد که البته محدود به این تعداد نیست. در نگـاه اولبه عنوان نقض ذکر  «مذنبین

اما باید هفت حل این تعارض نیازی  ،رسد این روایت و موارد مذکور تعارض به نظر می
شـود کـه  بلکه با دقت در مدلول روایت مشـخص می ،به رجوع به باب مرجحات ندارد
شـود اجـر و  ن منقطـع میآنچه به واسطه موت از انسـا ،تعارضی در کار نیست. در واقع

 ،شد نه اینکه اصـل عمـل منقطـع شـود ثوابی است که به واسطه انجام اعمال کسب می
بلکه عمل الزمه حیات است و وقتی حیات بعد از موت ثابت شد عمل نیز بالتبع وجود 

مـثاًل ثـواب و عقـابی نوشـته نخواهـد شـد.  ،اما دیگر برای ایـن اعمـال ،خواهد داشت
امـا احـدی از ائمـه »در حیات مقتضـی اجـر و ثـواب اسـت  کریم  آنقرسپردن به  هوش

برد در حالی که میت بدون شـک بـه  کریم اجر می  اند میت بر سماع قرآن مذاهب نگفته
لکن این ادراک مسـتلزم  ،کند کریم را استماع می  استناد نصوص و اتفاق اهل سنت قرآن

قطع شده اجر و ثواب عمل است نه  آنچه به واسطه موت ،بنابراین 3.«اجر و ثواب نیست
کنند اما برای ایـن عمـل اجـری  رد سالم می هوییم پیامبر اکرم اصل عمل. لذا می

                                              
 .123، ص2ج ،همان .1

 .3200، ص1، ج^ال سند الصحیح ال ختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الل  ،نیشابوری، مسلم بن حّجاج .2

ستماع الذی یؤَجر علیه من األعمال، والمیـت ولم یقل أحٌد من أئمة الدین أن المیت یؤَجر علی استماِعه للقرآن ... واال» .3
یسمع بال ریب، کما ثبَت ذلک بالنصوِص واتفاِق أهل السنة ... لکن اإلدراک ال یسـتلزم أن یکـون ممـا یـؤَجر علیـه ویَثـاُب 

 .313، ص1، ججامع ال ساةل ،، احمدتیمیه ابن ؛«علیه



 

 

بـرای  ؛د اما بـرای ایـن عمـل اجـری نخواهـد داشـتنکن رد صالة می ؛نخواهند داشت
 کنند اما برای این عمل اجری نخواهند داشت. هنهکاران امت استغفار می

در ادامه روایت ذکر شده است. وجـه  ردی است که به عنوان استثناموا هاشاهد بر این
و ولد صالحی که برای میت دعا )صدقه جاریه، علم مورد انتفاع  امشترک سه مورد مستثن

 ،به مناسـبت حکـم و موضـوع ،بنابراین .( همگی در وصول ثواب آنها به میت استکند
این است کـه بعضـی از اعمـال، مقصود  ،بنابراین» :آنچه مقطوع شده ثواب عمل است

 1.«آثارش تا بعد از موت نیز باقی است و اجرش منقطع نخواهد بود

این جمع ممکن است به ذهن خطور کند این است که اهـر  در خصوصای که  شبهه
 ،کننـد الهی برای اعمال بعد از موت اجـری دریافـت نمی ییا سایر اولیا نبی اکرم

رد سالم یا اسـتغفار و شـفاعت بـرای  همچون یلاعما دادن ای برای انجام بنابراین انگیزه
یست و از پذیرفتنی نو این موضوع  ؛ن نخواهند داشت و کانه عملی لغو خواهد بودامؤمن

 دور است.ه حکمت الهی ب
به این شبهه به صورت نقضی، اعمال مالئکه الهی است که آنها نیـز بـه نـص  پاسخ

اما برای این عمـل و سـایر اعمـال خـود  ،کنند ین طلب مغفرت مابرای مؤمن کریم  قرآن
ی: کننـد اجری دریافت نمی ََ ة ی   َ َُ َنیِاَ یا

َ
َِلیإ ِم َ یِأیاضم وَ یِْلَة م  َ ِو ةَفرم َم یَوس م ِ

ُْ َِ ةِری ةُحو ََ یِحَودم ََ یس  ُ َََلِئکة َواْلم
ی    ِ ََ یالةة  ِ ةةَ َرو  ةةُحو ی 2؛الم ََ یس َلةة   َم یَ  ةة م ََ یَو ََ َم َشةة ةةََ یالم وَ یِ َةةِیََ یاَلةةِیََ یْومِدو   َ ِو ةةَفرم َم ةةََ یِ ةةِ یَوس و  َِ یَوَمم م ِ

ُْ َِ ةةِری ََ یِحَودم
َا و  ََ   .3آ

و  رحمـت الهـی، خداونـد مجـرای یاجمـال ایـن اسـت کـه اولیـا له بهئو حل مس
و اراده خداوند است که به واسطه ایشـان بـر  4«ندا ی و پناه خلقیهماشتگان برای پذیرا»

                                              
 ؛"إال من ثالث"لموت فال ینقطع أجرها بتکرر ذلک. ولذا قال: وإنما المقصود أن بعض األعمال تستمر آثارها حتی بعد ا» .1

 .31، ص3، جتحقی  اآلمال فی ا ینفع ال یت من األع ال ،علوی مالکی، محمد بن السید

 .0آیه : (22) شوریسوره  .2
 .6آیه : (24) غافرسوره . 3

یاَفَة َو َمْأُموٌر ِباإْلِ  (َفِإنَّک )پیامبر» .4 ، 33، جبحار األناوار ،محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، ؛«َجاَرةکِریٌم ُتِحُب الضِّ
 .232ص



 

 

شـد  خالف اعمالی که در دنیا انجـام میه ب ؛شانشود نه اراده شخص ای خلق جاری می
که اراده و اختیار و انتخاب شخص هم در عمل مـدخلیت داشـت. لـذا موضـوع ثـواب 

 بحث نیست. حلم عمل و انگیزه برای آن بعد از حیات دنیا تخصصاً 
در واقع انگیزه اصلی، محبتی است که خداوند و اولیاء الهـی نسـبت بـه مخلوقـات 

دهند و برای  ر این محبت در قیامت نیز هنهکاران را مورد شفاعت قرار میدارند و به خاط
 کنند. نیز اجری مطالبه نمی« عمل بعد از موت»این 

 نتیجه 
 ،بـر اجابـت ،موتاز بعد  خدا یاولیا نداشتن بر قدرت تمسک به روایت نبوی

 ؛اسـتد، باطـل نـبه غرض اثبات شرک کسانی که از ایشان استغاثه یا طلب حاجت دار
را  انبیـاکه اهر میت بعد از موت قدرت بر عمـل نداشـته باشـد نبایـد صـالة در قبـر چرا

اینکه نباید معتقد بود که پیامبر عزیز اسالم بعد از موت جواب سالم کسی کما ،پذیرفت
 طور صالة و درورد بر حضرت و همین ؛هرداند برمی ،دهد که به ایشان سالم میرا 

اهد داشت. کما اینکه نباید معتقد بـود کـه اعمـال بـر ایشـان از طرف ایشان جوابی نخو
بـا ادلـه  هاکنند. اما تمام این هناه امت خویش استغفار می برایشود و حضرت  عرضه می

صحیح در منابع معتبر اهل سنت موجود است و در واقع نقض بر مبنـای انقطـاع عمـل 
 .استنواع عمل نوعی از ا هاچراکه تمامی این ؛دشو بعد از موت محسوب می

ی که در ادامه روایـت آمـده یسه استثنابه قرینه  ،اما مراد از انقطاع عمل بعد از موت
بعد از موت دیگر ثوابی برای انسان نوشـته  و ،اجر عمل است که در دنیا وجود دارد ،بود

و ولدی که  ،صدقه جاریه، علمی که موجب انتفاع مردم شود چیز:مگر در سه  ،شود نمی
 لدین خود دعا کند.برای وا
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