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 هیوبندی د دگاهیاز د یمسئله سماع موت  یربرس 

*

 چکیده
اختال  در سماع موتی اگرچـه از صـدر اسـالم وجـود داشـته اسـت، امـا اکثـر علمـای 

اند و در میان احنـا  نیـز بسـیاری قا ـل بـه سـماع  مذاهب، سماع موتی را قبول داشته
روایـت ن سـماع بـه برخـی از آیـات قـرآن و امخالفـ اند. برخی نیز آن را نپذیرفته اند. بوده

... تمسـک  قـرع نعـال و ،ن به روایاتی از قبیل قلیب بـدراند و موافقا عایشه استناد کرده
، هرچنـد انـد اغلب علمای دیوبندیه قا ل به سـماع بوده ،در میان دیوبندیه نیز .اند جسته

بـرخال   ،خـی نیـزو بر  ،ممکن است در محدوده سماع با یکدیگر اختال  داشته باشند
آنها اند که برخی دیگر از علمای دیوبند با  به عدم سماع معتقد شده ،دیدگاه بزرگان خود

و بـر  اند آنها را از دایره دیوبند خارج دانستهای  عدهطوری که حتی ه ب اند، کردهمخالفت 
 اند. آنها اطالق وهابی کرده

 ر، عایشه.دیه، اسماع، قلیب بدنسماع موتی، دیوب ها: کلیدواژه
  

                                                
 و کارشناسی ارشد مرکز تخصصی شیعه شناسی. البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهل *

Mostafa1303@yahoo.com 
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 مقدمه
اخـتال   حـلله سماع موتی، هرچند از جمله مسا لی است کـه از صـدر اسـالم مئمس

که علمایی که  طوریه ب ،گذار درآمدت ثیر  ای لهئمستیمیه به صورت  بوده است اما بعد از ابن
ز بعد ا ایو اولی یاانب ازاند مسا ل دیگر از قبیل توسل و طلب شفاعت  سماع موتی را پذیرفته

اند این قبیـل مسـا ل را نیـز  هایی که سماع موتی را نپذیرفتهآنو  اند تر پذیرفته موت را راحت
گوینـد توسـل  و می نندک مین تشبیه اگونه اعمال را به عمل مشرک این ، آناندانند جایز نمی

 ها ن از بتاهمانند درخواست مشرک شنوند نمیبه اموات و درخواست شفاعت از امواتی که 
 ست.ا

در جهـان در بین احنا  و ثیرگذار  کی از مکاتب فکری تی 1،از آنجا که مکتب دیوبندیه
ایـن  در .رسـد سـماع مـوتی ضـروری بـه نظـر می لهئدیدگاه آنها در مس تبیین ،اسالم است

بررسی کنـیم نها آاز دیدگاه را له ئا مراجعه به کتب علمای دیوبند این مسایم ب کوشیدهمقاله 
یـا قا ـل بـه تفصـیل  ،کنند آن را نفی می مطلقا   پذیرند یا می سماع موتی را ا  مطلق آنهاکه آیا 

 .هستند

 تاریخچه بحث سماع موتی
ن به سـماع مـوتی سردمدار قا ال .اختال  بوده است حلسماع موتی از صدر اسالم م

روایـت شـده،  صحاحا خارییبا توجه به روایت قلیب بدر که در  است. آنهاعمر   بن  عبدالله
سـخن بـا کشـتگان بـدر   اکـرمدر این روایت پیامبر  .اند  ل به شنیدن مردگان شدهقا

ها  بن خطا  که پرسید مگر مرده و آنها را خطا  قرار داد و در پاسخ به اعتراض عمر گفت

                                                
از نظـر  ،مذهب که از نظر فقهی حنفیشود  اطالق میقاره  قاره هند و غیر شبه ای از علمای حنفی در شبه . دیوبندیه به طا فه1

.  اند و از لحاظ طریقتی بین همه طرق و سالسل صوفیه جمع کرده هستند، از جهت سلوک صوفی  ،اعتقادی اشعری ماتریدی
الله دهلوی تمایـل دارنـد و در اصـول پیـرو محمدقاسـم نـانوتوی  ولی تفکرات شیخ احمد سرهندی و شاهبه نیز از جهت فکری 

در نـود مـایلی شـمال  ،به مدرسه دیوبند، واقـع در شـهر دیوبنـد نند. آنهاک میو در فروع از رشید احمد گنگوهی پیروی هستند 
 ند؛اختسـ 2827محـرم  25ی در هگنگـو و رشید احمـدکه محمدقاسم نانوتوی  ای ؛ مدرسهمنتسب هستند ،شرقی دهلی هند

د،  ب، محم   .1، صخ  ندخسلبدطالب،  ؛ الرحمن، سید38ص منهجرً اعلمرءالخ  نداعقادةا طی 
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ن به عدم سماع مـوتی سردمدار قا ال 1«.شما از آنها شنواتر نیستید»مود: فرشنوند  هم می
عمر دربـاره   بن  است که هنگامی که روایت عبدالله  اکرمر جنا  عایشه همسر پیامب

ن، از جمله قرآناز  یو آن را مخالف آیاتکرد قلیب بدر را شنید با این روایت مخالفت  نَلع كع ََّ ِإ فع
ن تع عوب ناْلب ِمعد دسب وِرنو  2نت ُد قد ننِِفنالب نمَّ

ٍ
ِمع نِِبدسب َتع

ع
کنأ مع  ع

بعد  یفتحالب ریاحجر عسقالنی در  ابن 4دانست. 3
به تحقیـ  کـه جمهـور در »: گوید میاز بیان حدیث قلیب و نقل کالم عایشه در مقابل آن 

 .اند عمر را پذیرفته  بن  اند و روایت عبدالله سماع موتی( با عایشه مخالفت کرده) مسئلهاین 
 5«.وجود دارد مواف  است مسئلههای دیگری که در این  این روایت با روایت زیرا

و  6حکم  بن  مروان چونهم و نیز کسانی ن میان برخی از صحابه و تابعینهرچند در ای
نیز قا ل به عدم سماع شدند، اما اکثر علمـا در طـول تـاریخ قـول  7ه.ق.( 223-72) قتاده

 که برخی از علمـای اند، چنان و آن را قول صحی  دانسته اند هعمر را ترجی  داد  بن  عبدالله
حجـر  همچـون ابـن صحاحا خارییه شارحان اند، از جمل دهبزرگ بر این مطلب تصری  کر 

 حتــی .در تفســیرش 10کثیــر و ابــن 9عماادةالبقاارییو عینــی در  8فااتحالب اارییعســقالنی در 
 برگشـته اسـت: عـدم سـماع مـوتی بـارهخود در  که عایشه از این نظر کند نقل می حجر ابن

                                                
 .33،  23 ، با 1، جمیلم صحاحبن حجاج،  . نیشابوری، مسلم1

 .58آیه  (:75) سوره روم. 2
 .88 یهآ (:75) سوره فاطر. 3
 .33، ص5، جصحاحا خریییل، محمد ابن اسماعبخاری، . 4

 .781، ص7ج فتحالب رییاشةحاصحاحالب خریی ، احمد بن علی . ابن حجر عسقالنی،5
 .575، ص1، جلبمیتدی اعلیالبصحاحانمحمد بن عبدالله، حاکم نیشابوری، . 6

 .37، ص5ج صحاحا خریی  محمد ابن اسماعیل،. بخاری، 7
 .875، ص اعلیالبصحاحانلبمیتدیاامحمد بن عبدالله،. حاکم نیشابوری، 8
 .858، ص2، جعمدةالبقرییاشةحالب خرییاحمد،   بن . عینی، محمود9

 کثیر، اسماعیل بـن عمـر،  ة؛ ابن. والصحی  عند العلماء روایة عبدالله عمر لما لها من الشواهد علی صحتها من وجوه کثیر 10
 .812، ص7، جتفیاةال ناکثاة
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  لکونُرا لرل تشرُث یکأنُا  جعت عه االنکا  لما نبت عیث،ا سه  وایر  ،رءالا الارراب»
 1.«القا 

 ،هـا اکثـر مالکیاختالفـی اسـت، امـا  ای مسـئلهسـماع مـوتی  مسـئلهچه خالصه اگر 
هـا قا ـل بـه سـماع مـوتی و برخـی دیگـر  ها و همچنین برخی از حنفی و حنبلی، ها شافعی

 2.منکر سماع هستند

 سماع موتی از دیدگاه دیوبندیه
قبـول  علمـای دیوبنـدمهمـی اسـت کـه از مسـا ل  مسئله حیات برزخی و سماع مـوتی

تعـدادی از  .انـد کرده به آن استناد می برای اثبات توسل به اروا  انبیا و اولیا آنهااند.  داشته
برزخـی  ویـژهحیـات  نـوعیو  3اند های متعددی نوشته دیوبندیه در اثبات این مطلب، کتا 

ماع موتی ادعای اجمـاع و س مسئلهای در  عده ،طور که گذشت همان .ندا برای پیامبر قا ل
 مسـئلهمعتقـد اسـت  ةجدخادتصادخقرتادر تقریظ خود بر  و محمد سرفرازخانداشتند تواتر 

قبـور از جملـه مسـا لی بـود کـه  نـزد و سـماع صـلوات و سـالم  اکـرمحیات پیـامبر 
 2731ر  و از شمال تـا جنـو  تـا سـال غگونه اختالفی بین فرق اسالمی از شرق تا  هیچ
 4.یافتآن و غیر  لمدللالبفتر یو  فتر یایشادخهتوان از کتا   این مطلب را می. نبود ه.ق.

                                                
روایاتی که از صحابه نزد عایشه ثابت شد؛ چون خودش ه دلیل مردگان بود، برگشت، باش که انکار شنیدن  . عایشه از نظریه1

 .751، ص3، جفتحالب رییاشةحاصحاحالب خریی، احمد ابن علی، یحجر عسقالن  ابن ؛در آن قضایا حاضر نبود
 .731-732. همان، ص2

خلیل احمـد  اثر لی تهانوی؛ المهند علی المفندع  اشر  اثرمحمدقاسم نانوتوی؛ نشر الطیب فی ذکر الحبیب  اثر . آ  حیات3
عالمه خالد محمـود؛ البصـا ر لمنکـری عقا ـد  اثر عبدالشکور ترمذی؛ مقام حیاتاثر  سهارنپوری؛ عقا د اهل السنة والجماعة

لنبـی صـلی سرفرازخان صـفدر؛ حیـات ا محمد موالنا اثرالصدور  ینموالنا عاش  االهی؛ تسکاثر  علماء الدیوبند مع حیاة النبی
 35در این کتـا  نـام  ؛موالنا نورالله رشیدی اثرآور قا دین امت  االنبیا الکرام  یاتموالنا الله یارخان؛ حاثر  الله علیه و سلم

محمدباقر اثر  ،«ندای غیرالله از دیدگاه علمای دیوبندیه» شده است؛ که در رد مماتیت نوشتهآمده است کتا  از علمای دیوبند 
 .252-33، ص2717، 27ش ،1،  سةلجامناةدر:  نسب، حیدری

شـیخ عبـد  : یـدات جدیـده، تحقیـ  ، با تعقرئداعلمرءاأهلالبیّنسالبدخ  ندخسا)لبمهّنداعلیالبمفّند(سهارنپوری، خلیل أحمد،  .4
 .258الشکور، ص
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ه امـوات یهمچون بق  پیامبرت معتقدند یه و وهابیوبندیاما در مقابل تعدادی از د
ا یـچ اطالعـی از عـالم دنیشنود و ه ه اموات ندارد، نمییای نسبت به بق ژه یات ویاست و ح

 صـفدر سـرفرازخانهرچنـد  انـد. ه بـه ممـاتی معرو یـوبندین دین عده در بیا .کند دا نمییپ
. رسد این سخن دقی  نباشـد داند، اما به نظر می می ه.ق. 2731پیدایش این تفکر را سال 

( ه.ق. 2778ی اوالـی )متوفـ میـان  علـی  قبل از این تاریخ نیز شخصیتی مثـل حسـین زیرا
حیات  ،بعد از فوت ،وبند، برای نبیبوده است که برخال  نظر بزرگان و اکثریت علمای دی

محوریـت توحیـد در  ای بـروش تفسیری خاصـ او با اتخاذ 1د.وبرزخی و سماع موتی قا ل نب
ن و عـادات و اعمـال آنـان اناو آن را بـر حیـات مسـلم آیـات و نصـوص را شـر  داد، قرآن

طبـ  گفتـه کـه  پیش رفـتای  رویکرد به گونه با اینوالی  میان  علی  حسین .داد میتطبی  
ایـن روش او را  2.علی الهوری در منطقه پنجا  بـه او لقـب وهـابی داده شـد احمدجنا  

دطاهرخان  الله غالماز جمله  ش،شاگردان یعنـی  ،خـان اللـه پیری و شـاگرد غالم پنج و محم 
 و خان الله غالم لبقةآناج لهة همچون آنان آثار مالحظه 3.ادامه دادند ،جاجروی  عبدالونی
 .کند می روشن را علی حسین اندیشه از آنان ت ثیرپذیری میزان جاجروی لبت حادامیریا

 دیوبنـدی مذهب حنفی یعلما با برخی ،ج لهةالبقةآنیعنی  ،شخان در تفسیر  الله غالم
تفکر در مقابل این با . وی دانستآلود  آنان را شرککارهای برخی از و  کردمقابله  بریلوی و

عبدالشـکور کتـا    شیخ به نامکه یکی از علمای دیوبند  ه طوری، بآمدجمهور دیوبندیه در 
کـه یـادآور شـد در کتـابش  نوشت وخان  الله را در رد  غالم هدلخسالبحاةلنافیاج لهةالبقةآن

 4.د دیوبندیان خارج شده استیخان با این عقیده از عقا الله مغال
از  (ه.ق. 2153ی امتوفـ) القرآن ملقـب بـه شـیخ ،پیری پنج محمدطاهر راهمین روش 

 ،تیمیـه بـا مطالعـه کتـب ابـننیـز در پـیش گرفـت. وی ه پاکسـتان، علمای معاصر دیوبندیـ
علمای دیوبندیه با او  اماعلمای دیوبندیه رفت، عبدالوها  به مقابله با  و محمد بنقیم  ابن

                                                
 .157، ص5ج لبیل م افتر لیامن ععمر سربازی،  . محمد0
 .5ص، مقّدمهاج لهةالبقةآن ،بخاری، سجاد. 2
 .25، صأحینالبمقص لافیات حادالبمی  لا سیدزاده، عبد الواحد .3
د،   بن  شمس الدین ،افوانی. 4  .331، ص8، ججه لاعلمرءالبحنفاسافیاإ طرلاعقرئدالبق  یخسمحم 
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رج او از مکتب دیوبندیه خاکه متحد شدند و معتقد شدند  شو همگی در برابر  کردندمقابله 
 1شده و به وهابیت پیوسته است.

 شوند: به دو دسته تقسیم می ،شنوند یا خیر علمای دیوبندیه در اینکه آیا مردگان می

 قائالن به سماع قول اول:
محمـد  نـوه محمد طیب، قاری  2.قا ل به سماع موتی هستنداکثریت علمای دیوبندیه 

عهده ه یریت دارالعلوم دیوبند را بنانوتوی و از علمای بزرگ دیوبند که شصت سال مد قاسم
دربـاره  نگاشـته،عقایـد و شـیوه عملـی علمـای دیوبنـد بـه راجع داشته است، در کتابی که 

سماع موتی معتقد است علمای دیوبند اصـل سـماع مـوتی را طبـ  شـرایط فقهـی  مسئله
 3کنند. و انکار نمی اند پذیرفته

 سماع عموم اموات
دانند، هرچنـد در  ع موتی را برای عموم اموات جایز میبسیاری از علمای دیوبندیه سما

صاحاحادر شر  خود بـر  انورشاه کشمیری .محدوده سماع با یکدیگر اختالفاتی هم دارند
پرداخته و قا ل به تواتر اخبار راجع بـه سـماع مـوتی بحث سماع موتی ل به یفصت به  خریی
وی برای اثبـات مـدعای  4ست.است این اخبار برای هر کسی مفید علم امعتقد  یو  است.

سا سره أحرث یمری  » د:نمایفر میکند که حضرت  استناد می  پیامبرخود به این روایت 
هـیچ مسـلمانی » ؛«بقبی أخ ک المءسه نان یعییک یی الثن ا یلرلل عل رک اال عییرک و    عل رک

او سـالم شـناخته، عبـور کنـد و بـر  نیست که از کنار قبر برادر مؤمنش که در دنیـا او را می

                                                
د،   بن  شمس الدین ،. افوانی1  .325، ص8، جسفیال طرلاعقرئدالبق  یخاسجه لاعلمرءالبحنفامحم 

 .151-157، ص5، جلبیل ماافتر لیامن عر، عم محمد ،سربازی. 2

 .228، صمحمد درکانی ین الد نجم :ترجمه لندخشهالخنیا اشا راعملیاعلمریالخ  ند ، محمد طیب  ی،قار . 3
 .18، ص7، جفاضالب رییاعلیاصحاحالب خرییمحمد، . انورشاه کشمیری، 4
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لذا کشـمیری سـماع   1«.دهد شناسد و جوا  سالمش را می کند، مگر اینکه مرده او را می
 داند. موتی را برای همه اموات جایز می

لب صرئةابمنکةیالبت سالا اهاکتا   ت لیفبا  ،از دیگر علمای دیوبندیه ،حمدالله داجوی
و نقـدها و اشـکاالت  ی رفـتپیر  پنج محمدطاهر یلاکتربالب صرئةابلمت سلانا رهلالبمقر ة

 کـرد.مستندات او بر اثبات عـدم سـماع مناقشـه در و  پاسخ گفترا درباره سماع موتی وی 
مختلـف  ادلـهدانـد و بـرای اثبـات مـدعای خـود بـه  سماع موتی را امری ثابـت می نیز وی

، وجـود کنـدبـر نفـی سـماع مـوتی داللـت که ، یقو  یدلیل و معتقد استا .کند تمسک می
به روایاتی  یو  است.نه از کتا  و نه از سنت، بلکه سنت صحی  دال بر ثبوت سماع  ندارد،

محمـود ماننـد  ،دیگر علمای دیوبندیه 2کند که دال بر سماع عموم اموات است. استناد می
سـماع  5عثمـانی و محمـد شـفعیع 4شـبیر احمـد عثمـانی 3،الهند( معرو  به شیخ) الحسن

و در محدوده  اند یعنی اصل آن را پذیرفته .اند موات پذیرفتهالجمله برای عموم ا موتی را فی
 آن اختال  دارند.

 الله سماع اولیاء
به طری  اولی، قا ل ه آن دسته از علمایی که قا ل به سماع برای عموم اموات بودند، ب

نیـز  ،دارالعلـوم دیوبنـد مؤسـس ،یمحمدقاسـم نـانوتو  .الله هستند سماع موتی برای اولیاء
از ه برخـی بـدر پاسـخ  و ردالله اعتقـاد دا بلکه به سماع اولیاءد، نک نمیتی را انکار سماع مو

د تـا دروازه شـرک نـطـور کامـل انکـار که دادند سماع موتی را بـ میپیشنهاد که به او مردم 
اقتضای نصوص شرعی، اعتقاد به سماع موتی است و اگر بخواهیم  گفت می دشومسدود 

                                                
، 7، جفاضالب رییاشةحاصاحاحا خارییمحمد، ، انورشاه کشمیری؛ 225، ص2، جلالستذکرینمری قرطبی، ابن عاصم، . 1

 .725، صرزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذیسرفرازخان،  ؛ صفدر، محمد18ص
 .235-271، صلب صرئةابمنکةیالبت سل. داجوی، حمدالله، 2

 .72-75، ص7، جتفیاةاکر لیمحمود،  ،. حسن3
 .33ص ،7، جتفیاةاعثمرنی، همو؛ 731، ص8، جفتحالبملهمشبیر احمد،  ،. عثمانی4
 .873-875، ص25، جمیریاالبقةآن یع،شف عثمانی دیوبندی، محمد. 8
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نایـن آیـه کـه در شـود  میکنیم این کار مصداق شیوه یهود  بنا بر مصلحت آن را انکار َلع  ع
ن ونع مد لع ْب نتع ب َُتد

ع
نأ ن ع حعقَّ نالب واب مد نتعکَد کِطِلن ع ُع نِبکلب حعقَّ نالب واب سد ُِ

لب تع
 2.اند مذمت شده 0

 سماع انبیا و پیامبر اکرم 
ی اختالفات 1.ها هیچ اختالفی وجود ندارد بین دیوبندی درباره سماع پیامبر اکرم 

ن اال قـا ال اسـت و مربوط به غیر انبیـاسماع موتی وجود دارد بین مدافعان و مخالفان که 
از بزرگـان  یتهـانو   یعلـ  اشر  4هستند. به عدم سماع، نیز قا ل به سماع نبی اکرم 

نکیـر  پرسیدن مربوط به سؤالاحادیث  رانیز معتقد است مطل  ادراک برای میت  دیوبندیه
با اختالفی که بـین  ،ها نیز ده است اما درک شنیدنیکر ع اهل ح  ثابت اجمانیز و  و منکر

زیرا اختال  در روایـات  .روایات وارد شده استرخی در ب ،اهل ح  در این زمینه وجود دارد
نیـز   اکـرمشـنیدن رسـول  بـارهدر  5سماع موتی و توجیه این روایات، معـرو  اسـت.

شود اتفـاق  خوانده می  رسولکه حضرت درودی که باالی روضه مبار درباره گوید  می
 ،همچنـین 6.دهـد شـنود و پاسـخ می که حضرت رسول بالواسطه آن را مینظر وجود دارد 

شـنود و  می کننـد میالم ایشان سکه از نزدیک به را نی انامعتقد است حضرت سالم مسلم
 7د.نرسان ال که میمکنند  میکه از راه دور سالم را هم کسانی سالم 

                                                
 .«کتمان نکنید دانید یو ح  را به باطل در نیامیزید و حقیقت را با آنکه خود م»؛ 15 یهآ(: 8) . سوره بقره1

 .27، صقرسمانرن ت یامحمداساةیالیا ندگیاحضةتالمرمام النر. گیالنی، سید مناظر احسن، 2
رازلئنالبیانناشاةحاجارمعا؛ صفدر، محمدسـرفراز خـان، 858، کتا  العقا د، صسفتر یالبةشادخوهی، رشید احمد، گنگ .3

 .725ص تةمذی 
 .725، صرزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذی. صفدر، محمدسرفراز خان، 4

 .35، 7، ج ارنالبقةآنعلی،  تهانوی، اشر . 5
 .227-228، ص5ج ،لمدللالبفتر ی، همو. 6
 .852، صعقادتهرا اخفهرلبدخ  ندخساتیةاطالب، سید  ،الرحمن. 7
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است معتقد  1لبمهنداعلیالبمفنددر مقدمه خود بر کتا   یوبند ین دیهر حسمظ یقاض
 شود و نمیخاک و دیوار مانع سماع  .شنوند و سالم زوار را میهستند در قبورشان زنده  انبیا

رسـول نیـز معتقـد اسـت الهـی میرتهـی  محمـد عاشـ  2امت بر این عقیده اجمـاع دارنـد.
کننـد  که از داخل مسجد بـر او سـالم میرا ی در قبرش زنده است و سالم کسان خدا
 3باشد. آهستهشنود، هر چند صدای او  می

 محدوده سماع
سـماع پذیرنـد و  را فقط از نزدیک می علمای دیوبندیه، سماع موتی برای پیامبر 

، زیرا معتقدند . موتی از راه دور را قبول ندارند ه در سماع مـوتی، سـماع شداحادیث وارداوال 
درست اسـت کـه دیوبندیـه اعتقـاد بـه حیـات ثانیا   4.گوید نه سماع از دور را را می دیکزاز ن

بـودن برزخی دارند اما اعتقادی به حضور پیامبر در هر مکان و ناظر به تمام کون و حوادث 
ترین علم را دارد امـا  کامل چندهر  پیامبر .دانند زیرا این اوصا  را وصف الوهیت می .ندارند

 5.ندارد لم محیط بر عالمعمثل خداوند، 
کـه در  جاهـایی یعنـی در ،الجملـه سـماع مـوتی را فیاز علمای دیوبندیه،  یعده دیگر 

از جملـه: پذیرنـد،  و غیـر آن را نمیرنـد اآیات و روایات و نصوص شرعی وارد شـده قبـول د
محمود  .عثمانی محمدتقیو  ،عثمانی محمد شفیع، شبیر احمد عثمانی، محمود الحسن

بـه را سماع مـوتی  معتقدند شبیر احمد عثمانیو شاگردش  ،کابلی صاحب تفسیر الحسن،

                                                
مشاهیر علمـای قـدیم و جدیـد  ییدبه ت  که خلیل احمد سهارانپوری ، اثردیوبند یای است از عقاید علما . این کتا  مجموعه1

 دیوبند رسیده است.

 مظهـر :، مقدمـهةصادخقرتاجدخادلبمهنداعلیالبمفنداخینیاعقرخداعلمریالهلاسنتالخ  نداماعات. سهارانپوری، خلیل احمد، 2
 .212حسین صاحب، ص

، عقرئادهر ااخفهارلبدخ  ندخاهاتیةاسـید طالـب،  ،، بـه نقـل از: الـرحمن857، صتذکةةالبخلالعاش ،  محمد ،الهی میرتهی. 3
 .855ص

 .727، صرزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذیسرفراز خان،  صفدر، محمد. 4

 .273ص ، امنهجراةعلمرءالخ  نداعقادمحمد، ، طیب. 5
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 جاهـادیگـر در پـذیریم امـا  شـود می )آیات و احادیـث( ثابـت می آن مقداری که از نصوص
 1با قیا  تحت سماع بیاوریم. یمتوان نمی

د شفعیع عثمانی   چون گوید می کند نیز با نقل احادیثی که سماع موتی را ثابت میمحم 
آیات قرآن تصری  دارند که شنوانیدن مردگـان در اختیـار مـا نیسـت، بلکـه کسـی کـه خـدا 

بـه د، بایـد شـوکه از احادیث صحی  شنیدن ثابـت  جاهاییشنواند، لذا در  بخواهد به او می
 .هـر دو احتمـال وجـود دارد ،جـایی کـه ثابـت نیسـتدر عقیـده داشـت و مردگـان شنیدن 
 2اثبات قطعی است و نه نفی قطعی. نه مجالی برای ،بنابراین

 ادله قائالن به سماع
قا ـل بـه تـواتر اخبـار ن به سماع موتی اخبار و روایات است که برخـی عمده دلیل قا ال
محمـد  3.این اخبار برای هر کسی مفید علـم اسـت و معتقدند هستندراجع به سماع موتی 

 4.به سماع موتی است اقتضای نصوص شرعی، اعتقادنیز معتقد است  نانوتوی قاسم

 مستندات قائالن به سماع موتی
 :، از جملهکنند ن به سماع موتی به ادله مختلفی استناد میقا ال

بعد از پایان جنگ بدر و دفن شهدای مسلمانان پیـامبر دسـتور  ؛قلیب بدرروایت . 2
 تحضـر ن را در چاهی بریزند. وقتی اجساد آنـان در چـاه قـرار گرفـت، اداد کشتگان مشرک

پرودگار  ! آیا آنچه راامیةای اباجهل، عتبه، شیبه، »یک به نام صدا زد و فرمود:  آنان را یک
شما وعده داده بود، ح  و پابرجا یافتید؟ من آنچه پروردگارم وعده داده بود حـ  و حقیقـت 

انــد، صــدا  آیــا کســانی را کــه مرده»گروهــی از مســلمانان گفتنــد:  ،ایــن موقــع در .«یــافتم

                                                
، تفیااةاعثمارنی، همـو؛ 731، ص8، جفتحالبملهمشبیر احمد،  ،؛ عثمانی72-75، ص7، جتفیاةاکر لیمحمود،  ،. حسن1
 .33ص 7ج
 .873-875، ص25، جمیریاالبقةآن یع،شف . عثمانی دیوبندی، محمد2

 .18، ص7، جفاضالب رییاعلیاصحاحالب خرییمحمد، کشمیری، انورشاه . 1
 .27، صقرسمانرن ت یامحمداساةیالیا ندگیاحضةتالمرمام النرر احسن، . گیالنی، سید مناظ4
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والُی نفلی ب رثا سرا أنرتل بأسرما لمرا أ رو  سریُل و لکریُل »پیامبر فرمـود:  «.زنید؟ می
قسم به کسی که جانم در دسـت او اسـت! شـما شـنواتر از آنهـا بـه » ؛«الیقث ون أن یة بوا

 1«.توانند پاسخ دهند گویم نیستید، اما آنها نمی آنچه می
العبث اذا وضرا یری  إن» :اسـت شده نقل مالک  بن انس که از ؛قرع نعال. روایت 2

 گذاشـته قبـر در مـرده کـه هنگـامی»؛ « بیا و تولی عیک أصرابک و إنک ل لما  ری  نعرالُل
 2«.شنود می را کنندگانش تشییع پای صدای گردند او برمی کنندگان تشییع و شود می

از  ،اسـتاد مظـاهرالعلوم سـهارانپور ،جنا  حمداللـه داجـوی ؛. روایت حمل جنازه3
کند کـه یکـی از آنهـا  برای اثبات سماع موتی به ادله مختلفی استناد می ،همدار  دیوبندی

کنـد:  می روایـت  پیـامبرگونه از  ابو سعید خدری اینکه  ،استروایت صحی  بخاری 
ننـد، اگـر ک هـای خـود حمـل مـی را روی دوش  گاه جنـازه گذاشـته شـود و مـردان آن هر»
گویـد: وای  ار باشـد، میکعمل و بد برید و اگر بدمرا زودتر به جلو بگوید:  ار باشد، میکو کنی

ها آن  شنوند و اگر انسان برید، جز انسان تمام موجودات این صدا را می جا میکبر من، مرا 
 1«.ندشو می بیهوشرا بشنوند 

سا سه أحث یمری  بقبری أخ رک المرءسه » د:مایفر می  پیامبر ؛. روایت رد سالم4
هیچ مسلمانی نیست کـه از کنـار قبـر » ؛«اال عییک و    عل کنان یعییک یی الثن ا یللل عل ک 

شناخته عبور کند و بر او سالم کند، مگر اینکه مرده او را  برادر مؤمنش که در دنیا او را می
 4«.دهد شناسد و جوا  سالمش را می می

                                                
رازلئنالبیانناشاةحاجارمعاسـرفرازخان،  صفدر، محمد؛ 33،   23، با  1، جصحاحامیلمحجاج،   . نیشابوری، مسلم بن1

 .731، صتةمذی
، ینناشةحاجرمعاتةمذیرزلئنالبسرفرازخان،  صفدر، محمد؛ 112، ص2ج صحاحا خریی محمد ابن اسماعیل، بخاری، . 2

 .731ص
لب صارئةابمنکاةیاداجوی، حمدالله، ؛ ، کتا  جنا ز با  قدمونی25، ص8، جصحاحا خرییمحمد بن اسماعیل، . بخاری، 3

 .272، صلبت سل
، 7، جفاضالب رییاشةحاصاحاحا خاریی محمد، انورشاه کشمیری،؛ 225، ص2، جلالستذکرینمری قرطبی، ابن عاصم، . 4

 .725، صرزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذیسرفرازخان،  ؛ صفدر، محمد18ص
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 دو چیـزاین روایت  گوید از یاین روایت و پذیرش آن مبیان از بعد محمد شفیع عثمانی 
گویـد، آن  میسالم و  ودر  میوقتی کسی سر قبر برادر مسلمانش  : اول اینکهشود بت میثا

در آن تعـالی  صـورت کـه اللـه بـدیندهد،  شنود و به او جوا  سالم می مرده سالم او را می
م دو ؛تواننـد بشـنوند د کـه مردگـان میشو ثابت میپس  .گرداند میزمان رو  او را به دنیا بر

شـنواند و اگـر  واهـد میبه اختیار خود ما نیسـت، بلکـه هـر گـاه خـدا بخ اینکه شنیدن آنها
 1شنواند. نخواهد نمی

 قول دوم: قائالن به عدم سماع
قا ـل بـه عـدم سـماع مـوتی هسـتند، از ند، ا که اندکاز علمای دیوبندیه دیگری  دسته

ــه ــی : جمل ــرحمنمفت ــین، عزیزال ــی  حس ــان  عل ــاگرد می ــی و ش ــه ش غالمانوال و خان  الل
 .صاحب بخاری گجراتی الله شاه سید عطاءجاجروی و  ، عبدالونیپیری پنج محمدطاهر

سـماع  بارهگوید در  گرچه ابتدا می ،فتر یاللیلبیل مالخ  نددر کتا  ، عزیزالرحمنمفتی 
دوران صحابه هـم بـاقی اسـت و بسـیاری از ا مـه بـه  از موتی اختال  بوده و این اختال 

شـود کـه از آن عـدم سـماع  کتـب حنفـی مسـا لی دیـده می در لـیو  انـد سماع مـوتی قا ل
امـا در جـای دیگـر معتقـد  2،دشوار استباره لذا گفتن قول قاطع در این  .شود استنباط می

سـلب  زیرا .شود می ثابتو نصوص دیگر عدم سماع موتی  «انک التلما الموتی»است از 
 3ز احنا  چنین است.ن ااو معتقد است قول محقق ؛شنیدن استنمستلزم توان شنیدن 

منین ؤاحنا  سماع مـوتی را قبـول ندارنـد و مـذهب ام المـ گوید میدر جایی دیگر نیز 
لـذا )هنگـام زیـارت قبـور آنهـا(  .عایشه نیز چنین است و آیات قرآنی نیز بر آن داللـت دارد

از خداونـد بـرای آنهـا طلـب موفـرت بایـد نباید به آنها گفته شود که شما دعـا کنیـد، بلکـه 
در با  زیارت قبور معتقـد اسـت طریقـه مشـروع زیـارت قبـور ایـن  وی ،با این حال 4کنیم.

                                                
 .873-875، ص25، جمیریاالبقةآن، یعشف محمد ،عثمانی دیوبندی. 1
 775، ص5، جللیلبیل مالخ  ندایفتر ل. عزیز الرحمن، 2
 .283،  712. همان، ص1

 .755. همان، ص4
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ج و َنرره  َلکرل » است که موقع زیارت گفته شود ٌا ل َلیا َسرَل وِ ج أنت  ب  الم  عَل کل یا أ،َل الق  اللَّ
ون یغفیاللک لیا و لکل ک   ِبکل الِحق  ا إن شاَا الل  ج و إن  ٌا اگـر کـه:  این است پرسشحال  1.«َخَل

 ای دارد؟ آیا کار لووی نیست؟ دادن به آنها چه فایده سالم ،شنوند اموات نمی
خان  اللـه والی و شـاگردش غالم میان  علی  حسینن به عدم سماع موتی، از دیگر قا ال

و شـاگرد او  علـی حسـین همـام، موالنـا  عالمه ابنسربازی معتقد است  محمد عمر .است
جا لهةادر کتـا  خان  الله غالمخود  2.اند نفی سماع موتی قا ل شده خان به الله موالنا غالم

ــد  یم لبقااةآن ــهگوی ــا ن ــا شــنوند نمیالهــی کــالم بنــدگان را  یتنهــا انبی در  بلکــه اروا  انبی
و حیاتشـان در  اسـتد و موت آنان به نحـو حقیقـی نهایشان بعد از موتشان وجود ندار  بدن

 3.و ناسوتینه دنیوی  استقبور به نحو حیات برزخی 
کتـا   تـ لیفبـا  ،اسـتوالـی  میـان  علـی  حسینکه شاگرد  ،نیز پیری محمد طاهر پنج

های قاطع بـه مقابلـه  ل واض  و حجتیمدعی است با دال  لب صرئةابلمت سلانا رهلالبمقر ة
و معتقـد  ؛ه استکردن به سماع مناقشه همه ادله قا الدر و  رفتهن به سماع موتی با قا ال

 4.کند عدم سماع اموات می ه همگی داللت برشدروایات وارداست آیات و 
 .ن سـماع مـوتی اسـتنیـز یکـی از منکـرا 5صاحب بخاری گجراتـی الله شاه سید عطاء

هـیچ  بـین علمـا در کنـار قبورشـان دربـاره سـماع انبیـاگویـد  یصـفدر م محمد سرفرازخان
                                                

 .753ص ،. همان1
 .157، ص5، جلبیل ماافتر لیامن ععمر،  محمد ،. سربازی2
 .283، ص2، جج لهةالبقةآنخان،  الله غالم . 1

 .215، صلب صرئةابلمت سلانا رهلالبمقر ةمحمدطاهر،  ،پیری . پنج4

کند کـه تـا حـدودی دیـدگاه او را دربـاره سـماع مـوتی  الله یلمه در کتا  خود حکایتی از بخاری گجراتی نقل می . جنا  امان5
مشوول سخنرانی بودند )و این زمانی بود کـه  ،خطیب پاکستان ،عطاءالله بخاریروزی شاه  که کند او نقل می .دهد نشان می

بحث شنیدن و نشنیدن مردگان در پاکستان اوج گرفته بود( که یکی از قا الن به سماع موتی بلند شد و کاغذی را کـه حـاوی 
رانی خـود ادامـه داد، ولـی ناگهـان مـذکور بـه سـخن پرسشایشان بدون توجه به  .بود به او تحویل داد بارهدر این  پرسشیک 

دهی؟ من تا وقتی که  جنا  موالنا! چرا جوا  مرا نمی»کردن سخنرانی با صدای بلند فریاد زد:  بلند شد و با قطعکننده  پرسش
کنم ولـی از شـنوانیدن و  سال است که سـخنرانی مـی 25من : »گفت پاسخایشان در  .«جوابم را ندهی هرگز نخواهم نشست

شـنوند و زا ـران خـود را  پرسـید کـه آیـا آنهـا می ام و شـما از حـال مردگـان می ها عاجز شده ضوعات سخنرانی به زندهتفهیم مو
 .213، صسنتاامیرئلامهمالعتقرلیا افقهیال الخدگررالهل ،الله ؛ یلمه، امان«شناسند؟ می
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 بـاقی علمـابـا شـده و   رسـولاولین کسی که منکر سماع حضـرت ، اختالفی نیست
معتقـد  اسـت کـه« سید عطاءالله شاه صاحب بخـاری گجراتـی»جنا   ،اختال  پیدا کرده

رو  مبارک آن  دهد و شنود و نه جوا  می نه صالة و سالم را می در کنار قبورشانشد نبی 
بـر عـدم را اصـل نیـز  عثمانی محمدتقی 1.گونه تعلقی ندارد جسد اطهرش هیچ هحضرت ب

صـورت ه در احادیث صحی  داریم کـه بـ هایی نمونهمعتقد است اما  ،گذارد میسماع میت 
های  ه نمونـهلـذا بـ .افـراد وارد شـده اسـتبرخی ها و  مانرخی زالعاده این سماع در ب خارق

 2کنیم. شده در نصوص اکتفا میذکر 

 ادله قائالن به عدم سماع
اد به آیات قرآن استن عزیزالرحمن،ن به عدم سماع موتی، مانند مفتی عمده دلیل قا ال

ن تع عوب ناْلب ِمعد دسب نت نَلع كع ََّ ِإ فع
اوِرنو  1 ُد قد اننِِفنالب نمَّ

ٍ
ِمع نِِبدسب َتع

ع
کنأ مع  ع

و همچنـین روایـت عایشـه اسـت کـه  4
مسـتلزم  سـلب تـوان شـنیدنزیـرا  .شـود عـدم سـماع مـوتی ظـاهر می آنهااز معتقد است 

 5 .شنیدن استن
ادی بایـد بـه ادلـه قطعـی و یقینـی پیری معتقد اسـت در مسـا ل اعتقـ محمدطاهر پنج

اقوال ضعیف و . 2اند:  سماع اموات به سه دسته ادله استناد کردهبه ن ناد کرد اما قا التاس
استناد به روایاتی کـه اکثـر آنهـا مخـالف . 7 7؛صحی روایاتی از کتب غیر . 8 6؛آرای سخیف

ـک  8.قرآن و سنت صحی  است آیـات قـرآن از آیـات، بـه دلیـل اینکـه بـه لـذا وی بـا تمس 

                                                
 .732همان، ص. 1

 .288، ص7، جتکملسافتحالبملهماشةحاصحاحامیلم، یمحمدتق ،عثمانی. 2

 .58آیه  (:75) سوره روم. 3
 .88 یهآ (:75) سوره فاطر. 4
 ..283،  712، ص5، جلبیل مالخ  نداللیایفتر ل. عزیز الرحمن، 5
 .12، صلب صرئةابلمت سلانا رهلالبمقر ة ،محمدطاهر پیری، پنج. 6
 .251. همان، ص7
 .228. همان، ص8
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یات به شمار مـی روایـات  ،رود قطعیات هستند و روایات دال  بر سماع از اخبار آحاد، و از ظن 
و معتقـد اسـت  1شـود زند و برای آنها هیچ اعتباری قا ل نمی دال بر سماع میت را کنار می

 2.کند عدم سماع اموات می ه همگی داللت برشدآیات و روایات وارد

 ن به عدم سماعپاسخ به ادله قائال
اند و به اشکاالت آنها  دهکر ن به عدم سماع مناقشه ادله قا الدر ن به سماع موتی قا ال

های طـرفین  و پاسـخ مقاله به دنبـال بیـان همـه اشـکاالتاین گرچه ما در  .اند پاسخ گفته
 جانـب از کشـمیری انورشـاه .کنیم از آنهـا اشـاره مـینمونـه اختصار بـه چنـد  نیستیم اما به

 :کند می را ذکر قول چند آیات بارهدر  سنت اهل لمایع
 آنچه از آن ولی است اسماع شده نفی آیات در آنچه .اسماع و سماع بین است فرق .2
 امـوات شـنیدن و سـماع آیـات ایـن در است )پس سماعاست  ما مطلو  و کنیم یم بحث

 .است( نشده نفی
نا گوید می قرآن آیه اینکه .8 ِمعد دسب ََّکنَلنت نِإ تع عاوب  هـدایت و نـدا مردگان ماننـد کفـار یعنی ْلب

 وقـت حیـات گذشـت با که است حیات زمان در نفع زیرا رساند. آنها نمی به هیچ نفعی شما
کانـدهلوی  ادریـس محمـدسماع؛  نفی نه است انتفاع نفی غرض پس .شده است تمام آن

ن دفرمایـ می خداونـد کـه اسـتقـرآن  دیگـر آیـه مثل این آیه گوید نیز می نَلع اٌّب ْد نفع افع مب عنمد ٌب ا نبد اٌّ  صد
ن ونع ِقلد ْب یع

ِ ین آیه این مثل یا 3 َع ْب د نِبکْلب د َلع مب
ع
نأ وع نهد ن ع نیعشکءد نب ِ ینمع ب ناهللنَیع نلِکنَّ ن ع تع بب ُع حب

ع
نأ نب ِ ینمع ب نَلَتع ََّکع  .4ِإ

 انجـام را کاری که کسی و است عمل فقدان معنای به استماع و سمع و سماع عدم .7
صـادق  مخبـر بـرزخ عـالم در آنـیم اثبات صدد در ما که سماعی. است دهنشنی گوییندهد 

                                                
 .215. همان، ص1

 همان.. 2

 .232 آیه (:8) بقره . سوره3

کسی را که دوست داری هدایت کنی، ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت  هر توانی ی؛ تو نم57آیه  (:82) . سوره قصص4
گاه یافتگان یت، و او از هداکند یم  .825، صلبمصر اح مشکرة علی لبص اح لبتیلاقادریس،  محمد ،کاندهلوی؛ است تر آ
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ـا داریم ایمان آن به ما و است داده خبر بدان  نفـی دارد مـا عـاَلم بـه نسـبت شـاید قـرآن ام 
 .کند سماع می
که ممکن است مراد از میـت و آن اینافزاید  هم میرا  یدیگر  نکتهعلی تهانوی  اشر 

 1آید که رو  میت نشنود. شنود و از این الزم نمی میدر آیه، جسم میت باشد که ن
در پاسخ به کسـانی کـه بـرای عـدم سـماع مـوتی بـه حـدیث عایشـه  محمدسرفرازخان

شک عایشه قا ل به  بی. 2 :گوید میتوانند بگذرند،  کنند و از این حدیث هم نمی استناد می
ســخن  ؛«یلرما الم ررت»فرمایـد:  می  پیـامبر، امــا از آن طـر  هسـماع مـوتی نبـود

بـا عایشـه مخالفـت  جمهـور علمـا. 8 عایشـه را؟کـالم یـا  بپـذیریمرا   رسولحضرت 
عایشـه . 7 چـرا مـا همـراه جمهـور نباشـیم؟ 2؛« ث خالفُا الةمُرو  یری ذلرک» :اند کرده

عایشـه در  .1؛ لـذا بـرایش یـک اجـر اسـت .زنـد مجتهده بود و از مجتهد هم خطا سـر می
 وقتـیبـه رضـاعت شدن  ا لمانند ق ،د که خال  جمهور استمختلفی تفرداتی دار  جاهای

 3. و... در سفرخواندن نماز  کاملا شیر زنی را بنوشد، یمرد بالغ 
دانســتند،  ربـاره اعتبــار احادیــث ســماع هــم کــه برخــی آنهــا را خبــر احــاد و ظنــی مید

کنـد، است هر کـس بـه ایـن اخبـار توجـه معتقد داند و  اخبار سماع را متواتر می کشمیری
 4شود. علم و یقین حاصل می شبرای

 قطعـی بـین تضـاد و تعـارض در گوینـد کسانی کـه می بهخ پاس در سرفرازخان محمد
 و تعـارض اینجـا در لکـن»گویـد:  می، دارد رجی تـ ، قطعـیاخبـار() ظنی با آیات قرآن()

 نـه اینجـا در اسـت، کـه شرط محمول و موضوع وحدت تناق  در زیرا .نیست تناقضی

اکنَلن اسـت شـنواندن ذات موضـوع قـرآن در محمول، چون نه و است یکی موضوع ََّ ِإ
ن اِمعد دسب  متعـدی فعل و افعال با  «تسمع ال» قرآن در .است میت موضوع حدیث در اما ت

                                                
 .35ص، 7، ج ارنالبقةآنعلی،  . تهانوی، اشر 1

 .825، ص21، جعمدةالبقرییمحمود ابن احمد، ؛ عینی، 871، ص7، جفتحالب رییحجر عسقالنی، احمد بن علی،   . ابن2
 .727، صرزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذیسرفرازخان،  . صفدر، محمد3
 .18، ص7، جفاضالب رییاعلیاصحاحالب خرییمحمد، . انورشاه کشمیری، 4
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 حـده علـی فعـل دو هـر متعدی و الزم فعل و است الزم فعل یسمع حدیث در ولی است

 1.است
خبـار را از بـا  معجـزه و از اختصاصـات نبـی و کاندهلوی در پاسخ به کسانی که این ا

 اینجـا در یدلیلـ لیو  خواهد میدلیل  پیامبر به پیداکردن اختصاص. 2گوید:  میدانند،  می
اصاحاح در کـه «إنک ل لما  ی  نعرالُل اذا انارییوا» روایت با سخن این. 8؛ نیست موجود
 2دارد. ، منافاتآمده میلم

 نتیجه

و  علمـا اختالفی است اما اغلـب ای مسئله انانمسلم سماع موتی گرچه در بین مسئله
 مسـئلهبـودن ایـن  اتفاقی و اجماعینیز به  . برخی از علمادارند قبول را آن بزرگان دیوبندیه

 از برخی میان این دراند، هرچند در محدوده سماع با یکدیگر اختال  دارند،  دهکر تصری  

 اند شده موتی سماع عدم به قا ل مطلقا  ، خود بزرگان دیدگاه برخال  نیز دیوبندیه علمای

 ازرا  دسـته ایـن آنهـا از برخـیو حتی  شده دیوبند علمای دیگر برخیاعتراض  سبب که

 .دانند میدانسته و در دایره وهابیت  خارج دیوبند دایره
  

                                                
 .727، صلبینناشةحاجرمعاتةمذیرزلئناسرفرازخان،  . صفدر، محمد1
 .825، صلبمصر اح مشکرة علی لبص اح لبتیلاقادریس،  محمد ،. کاندهلوی2
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