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اثبات ارتباط برزخیان با اهل دنیا
با رویکرد کالم نقلی

تاريخ دريافت51/2/51 :

تاريخ تأييد51/4/22 :

اکبر اسدعلیزاده*

انسانها پس از مرگ در قالب بدن مثالى يا جسم برزخىى اارد اىالم بىرز
ميشوند ا به حیات برزخي خويش ادامه ميدهند ا در بهشت ا جهنمِ برزخىي
از نعمتهاي الهي بهرهمند ا از نقمتهىاي آن متىللم مىيشىوند اىالم بىرز ا
مسئلة ارتباط برزخیان با اهل دنیا ا تلثیر ا تلثّر آنان بر يکديگر از مباحث بسىیار
دقیق ا چالشي آموزههاى اسالمى در فرجامشناسي است ،که نیاز به دقت ا تلمل
امیق دارد به همین جهت ،اين موضواات براي برخىي از رىراههىاي اسىالمي
ابهامبرانگیز شده است متکلمان ،با استفاده از متون ا مستندات اسالمى ،ارتبىاط
االم پس از مرگ را با جهان مادى تبیین کرده ا همگي به ايىن موضىوا اااىان
نمودهاند
اين نوشتار که با رايکرد ايجابى ا با راش توصیفى ى تحلیلى نگارش يافتىه
است از طريق ااکااى متون راايى در منابع شیعه ا اهىل تسىنن بىا دسىتهبنىدي
* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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مناسب براي اثبات ادااي يادشده تحىت انىاايني چىون امکىان ارتبىاط ،اقىوا
ارتباط ،ا آثار ا فوايد ارتباط اقدام نمىوده ا بىه اشىکا ت اارده در ايىن زمینىه
پاسخ داده است

واژگان کلیدی :االم برز  ،ارااح ،اهل برز  ،حیات برزخي ،اهابیىان ،سىماا
موتي ،برزخیان
مقدمه

االم برز حد فاصل میان دنیا ا آخرت است ،محلي که انسان پىس از مىرگ
به آنجا اارد ميشود راح انسان پس از جدا شدن از بدن دنیوي به جسم برزخي
تعلق ميریرد اآن بدن ،ررچه ماده ا جرم ندارد ،از نظر شىکل اىاهري بىا بىدن
دنیوي همانند است اين بدن همان بدن مثالى است که راح به آن منتقل ميشىود
ا تا قیامت در آن به زندري مخصوص ادامه ميدهد در ااقىع ،انسىان در بىرز
اصل جسمیت ا همة مسائل ا کما ت مربوط به آن ى مانند خىوردن ،آشىامیدن،
ديدن ،شنیدن ،صحبت کردن ى را دارا است ا در این حال ،از آثار اامال ،دااها،
احسانها ا صدقات اهل دنیا نیز بهره ميبىرد ا از حیىاتي بهتىر ا مناسىبتىر از
حیات دنیوي ،طبق املکرد دنیايي ا ملکات نفساني ،برخوردار خواهد بىود امىا
جسم ا ماده در برز معنا ا مفهوم ديگري مييابد به هر حال ،زندري انسان در
االم برز ا ارتباط آنان با اهل دنیا طبق متون اسىالمي از مسىلمات آمىوزههىاي
اسالمي است ،الي برخي از فرقههاي انحرافي ،مانند اهابیت تکفیىرى ،براسىا
تفکر مبتنى بر ادم ارتباط ا تلثیر ا تلثر اهىل دنیىا بىا برزخیىان ا فقىدان ادرا
اموات ،ارتباط آنان با دنیا را بىه طىور کلىي منق ىع ا تمىامشىده تلقىي نمىوده ا
اشکا ت ا شبهاتي را در اين باره م رح کردهاند ا بىه دنبىال آن ،مجمواىهاى از
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آموزههاى اصیل دينى نظیر توسل ،زيارت ،شفاات ،ازاداري ،احسانات ،خیىرات
به حکم شر ا کفر براي برخي از افراد مورد ترديد ا تلمّل ااقع شده اسىت در
اين نوشتار ،با استفاده از معارف ا مستندات نقلي ا کالمي فىريقین بىراي اثبىات
نظرية ارتباط ا تلثیر ا تلثر میان اهل دنیا ا برزخیان ا نقد نظريههىا ا اشىکا ت
طرف مقابل به طور مبسوط بحث ميشود
مفهومشناسی

برز  ،در لغت ،به معنىاي حايىل ،مىانع ا حىد فاصىل میىان دا چیىز اسىت
(جوهری ،7041 ،ج 074 :7؛ ابنمنظور ،7070 ،ج  )4 :3برز در الم کىالم بىه اىالم
پس از مرگ ا حد فاصل میان دنیا اآخرت اطالق ميرردد (علم الهدی ،7331 ،ج

71 :3؛ فیض کاشانی ،7371 ،ج 7404 :3؛ الهیجی )014 :7373 ،در قرآن کريم نیىز بىه
معناي حايل میان دا چیز (الرحمن74 :ــ34؛ فرقـا )13 ::ا فاصىلة میىان مىرگ ا
رستاخیز (مؤمنو )744 ::آمده است
برز در فلسفه به االمي رفته ميشود که حد ااسط میان مجردات ا ماديات،
اقل ا حس ،االم غیب ا االم شهادت است ا از آن به االم مثال ،خیال منفصل،
خیال متصل ،م لق ،مقید ا صور مثالیه ياد ميکنند (میرداماد ،الف 41 :7301؛ همو،
ب 03 :7301؛ صدرالدين شیرازی ،7074،ج  343 :7و ج 313 :7؛ سبزواری ،7033 ،ج :1
03ـ)03
طرح اشکاالت

چنانکه اشاره شد ،اهابیان ،هرچند در اصل ااتقاد به حیات برزخي بىا سىاير
مسلمانان اتفاق نظر دارند ،منکر ارتباط برزخیان با اهل دنیا ميباشند ا برخىي از
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آنها حتي حیات برزخي را هم مورد خدشه قرار دادهاند
اينان معتقدند که اسىتعانت ا توسىل بىر ارااح انبیىا ا االیىاى الهىى پىس از
افاتشان نه تنها جايز نیست بلکه از مظاهر بارز شر

است ،زيىرا بعىد از مىرگ

راب ة میت با دنیا ق ع ميشود ا هررونه الم ا قدرت از آنهىا سىلب مىيرىردد
براي نمونه ،در ايل به برخي از اشکا ت آنان اشاره نموده ،نقدش ميکنیم
ى ابنقیم میت راب هاش با اين جهان ق ع شده ا اا مالک سود ا زيان خويش
نیست ،چه رسد به اينکه براي ديگران کاري انجام دهد (آلشیخ)707 :7311 ،

ى ابنباز درخواست کمک از ارااح ا شکوه نمودن نزد آنها حتىي انبیىا جىايز
نیست ،زيرا راب ة میت با اين جهان ق ع شده است (بنباز ،بیتا :ج 077 :1ـ)073

هرچند بیشتر اهلسنت قايل به حیات برزخى براى امواتاند ،الى ايىن بىدان
معنا نیست که الم غیب مىدانند يا از امور اهل دنیا اطالا دارند بلکه اين امور با
مرگ از آنها منق ع ررديده است (هما ،:ج )071 :7

حتي پیامبر

از احوال اهل دنیىا ا آنهىه در آن حىادى مىىشىود اطالاىى

ندارد ،زيرا میت ارتباطش با دنیا ق ع مىرردد (هما ،:ج )101 :3

بررسی و نقد اشکاالت
براي نقد مناسب اشکا ت يادشده زم است موضوا را براسا

پىن محىور

زير مورد بررسي ا دقت ا نظر قرار بدهیم
 0آيا ارتباط میان اهل دنیا ا برزخیان ممکن است؟
 2ارر ارتباط امکان دارد ،آيا ااقع هم شده است؟
 3برفرض مثبت بودن پاسخ ،ارتباط میان آنان چگونه برقرار ميرردد؟
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 4اين ارتباط چه تلثیري براي اهل دنیا دارد؟ آيا اهل برز ميتوانند کىاري را
براي اهل دنیا انجام دهند ا ررهي از مشکالت آنان بگشايند؟
 5آيا برزخیان الم به احوا ت اهل دنیا دارند؟
 .1امکان ارتباط

االم برز مانند ديگر اوالم داراي احکام خاصي است که انسان براي ارتبىاط
با آن االم ا در شهودى آن بايد به صورتى تبدل يابد که بتواند چنىین ارفیتىى
را پیدا کند لذا ،ارتباط ا آراهي از احوال اموات در االم برز ا اطالا از ماهیت
ا حقايق آن به صورت کامل ا بهآساني براي هر کسي میسر نیسىت امىا برخىى
ميتوانند بر اثر تعلیم ا تعلم ا انجام يک سلسله اامال ا آداب ا سیر ا سىلو
اجما ً به ارفیت فهم ا ادرا اوالم با تر دست يابند
اينک ،با توجه به م الب يادشده ،براي اثبات امکان ارتباط برزخیان با اهل دنیا
ميتوان به بیان زير استد ل کرد
أ طبق نظر حکما ا متکلمان ا براسا

قاادة «كلّ ما قرع سمعك من الغرائب

فذره في بقعة اإلمكان» ،اصل در هر چیزي بر اجود ا امکان آن است مگىر اينکىه
دلیلي بر محال بودن اجودش اقامه شود (ر.ک .ابنسینا703 :7311 ،؛ همو0 :7337 ،؛
تفتازانی،7044 ،ج 1:73؛ صدرالدين شـیرازی ،7074 ،ج  300 :7سـبزواری ،7033 ،ج :3

 )341اما هیچ دلیلي براي نفي ارتباط میان برزخیان ا اهل دنیا از کسي اارد نشده
است
ب االم برز از تتمّة االم دنیا است ،چىون برخىي از خصوصىیّات کمىي ا
کیفي دنیا در آنجا نیز حاکم است ،چراکه جهان برز نیز همانند دنیا صبح ا شام
دارد ا تا زمان معیني امتداد دارد« :

» (غـافر )00 :و «

اثبات ارتباط برزخیان با اهل دنیا با رویکرد کالم نقلی

02

» (مريم)03 :؛ آن زمان معين شروع قيامت است ،چراکه
در قيامت شب و روزى وجود ندارد بلک «

» (االنسا::

.)73
و راح انسان بعد از پايان زندرى اين جهان در اجسام ل یفى قرار مىریرد ،که
چون از هر نظر شبیه جسم دنیوي است بىه آن «قالىب مثىالى» يىا «بىدن مثىالى»
مىرويند ان الصادقین

«إاا فارقت أرااح المؤمنین أجسىادهم أسىکنها ا

تعالى في مثل أجسادهم التي فارقوها فینعمهم في جنته» (مفید07 :7073 ،؛ مجلسی،
 ،7040ج .)74 :17

تحقق اين نفو

در آخرت به اجودى جسمانى ا محسىو

ا قابىل اشىارة

حسّى است ،به اين معنا که شخص موجود در آخرت با شخص موجود در اىالم
دنیا راحاً ا بدناً ااحد است ا بین آنها يگانگى موجود است لذا ،میان بدن مادى
ا دنیوى ا بدن مثالى اخراى تباين اجود ندارد ا هر دا بدن به لحااي از سىنخ
محسوسات ا از اجسام متقدرند ا تفاات آنها فقط در شدت ا ضعف ا نقص ا
کمال است ،به اين معنا که بدن دنیوى مستعد فساد ا اضمحالل ا بدن برزخي ا
اخراى ،با آنکه که محسو

ا متقدر است ،فناشدني ا داراى بقا ا ثبات اسىت

(ر.ک .آشتیانی)334-331 :7377 ،

همهنین ،براسا

آموزههاي ديني -که همة آنها به طور مستند در بحث بعدي

ارائه خواهد شد ى  ،اين حقیقت به اثبات رسیده است که برزخیان ،هماننىد اهىل
دنیا ،متناسب با زندرى برزخى مىخورند ا مىآشىامند ا بىه اامىال انسىانهىا ا
اقايع دنیا آراهي دارند ا کلمات آنان را ميشنوند ا با فرزندان ا خويشان ا اهل
ا ایال خود مالقات ميکنند ا داراى نیىراى ادراکىي ،شىنوايى ،بینىايى ا بیىاني
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ميباشند
با اين استد ل ،امکان ارتباط ثابت ميرردد ،چراکه خصوصیات يادشده از اين
دا االم خود نشان از امکان ارتباط است ،با اين توضیح که نیراي ادراکي ،بینايي
ا شنوايي ،ا آراهي برزخیان از اقايع ا حا ت اهىل دنیىا ،ا شىنیدن کلمىات ا
ديدن اامال انسانها خود مبین آن است که مسئلة امکان ارتباطْ يک اصل ثابت ا
اجتنابناپذير است
ج مسئلة خواب ا احضار ارااح 1از ديگر اموري هستند که نمايىانگر امکىان
ارتباط اهل دنیا با برزخیان است
حديث مشهوري از امسلمه نقل شده که رسول خىدا را در حىالي کىه سىر ا
صورت مبارکش خاکي بود در خواب ديده ،ارض ميکنىد «يىا رسىول ا ! چىه
شده است؟» ميفرمايد «ديراز شاهد شهادت حسینم بودم » (سیوطی)317 :7073 ،

مفضلبنموفق مىگوید :من مكرّر به زیارت قبر پدرم مىآمدم؛ روزى به دليل
كارى كه داشتم موفق نشدم كه به زیارت قبرش بروم .شب

هابار روز او را در

عالم رؤیا دیدم كه مىگفت« :اى فرزندم! چرا به زیارت من نيامدى؟» به او عرض
كردم« :هرگاه به زیارت تو مىآیم ،مىدانى؟» پدر گفت« :آرى ،به خدا سوگند ،از
هنگامىكه از خانه حركت مىكنى تا بر قبرم مىنشينى دائااً تو را نظاره مىكنم تا
 0امکان ارتباط با برزخیان از طريق المي ا تجربي ،مانند هیپنوتیسم ،نیز به اثبىات رسىیده
است حتي برخي در اين باره به تللیف کتاب پرداختهاند براي نمونه ،جمیز آنور فیندلي ،رئیس
اتحاديه راحي لندن ،کتابي به نام «تا کرانههاي االم اثیري» در اين باره نوشته است اين کتىاب
اخیراً در ايران به دست آقاي زيىن العابىدين کىاامي خلخىالي بىه فارسىي ترجمىه شىده ا در
انتشارات دنیاي کتاب تهران به چاپ رسیده ا ارائه شده است
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برگردى( ».ابنقیم)74 -77 :7440 ،

پس ،انسان ميتواند با ارااح ارتباط برقرار کند ا ارااح نیز ميتوانند بىا افىراد
صحبت کنند هر چند خودِ اين ارتباط در بیشتر ااقات براي اهل دنیىا محسىو
نیست ،الي آثار آن ميتواند محسو

باشد

د سیرهها ا سنتهاي مستمرة مسلمانان بر توسل به االیىاي الهىى ا المىا ا
شهدا ،ا طلب شفاات يا استمداد از آنان رويىاي ايىن حقیقىت اسىت کىه میىان
برزخیان ا اهل دنیا ارتباطي برقرار است
2و .3وقوع ارتباط و چگونگی آن

ارتباط نه تنها امکان دارد ،بلکه – چنانکه اشاره شىد  -طبىق اخبىار ا د يىل
نقلي ،ااقع شده است متکلمان بىراي اثبىات آن بىه د يىل نقلىي ايىل اسىتد ل
کىردهانىد (ر.ک .مفیـد43 :7073 ،ــ43؛ فـیض کاشـانی440 :7031 ،؛ طالقــانی:7077 ،
734ـ734و 770ـ771؛ شبر310 :7077 ،ـ 311؛ حسینی تهرانـی ،7033 ،ج 333-334 :3؛

ابنرجب حنبلی ،)74-74 :7030 ،که ما آنها را به دا دسته تقسیم کىرده ،از هرکىدام
فقط چند نمونه متذکر ميشويم
دستة اول .چگونگی ارتباط اهل دنیا با برزخیان:

أ ارتباط از طريق رفت ا شنود آيات ا رااياتي متعددي بیانگر اين است کىه
انبیا ا االیاي الهي مردران را مورد خ اب قرار داده ،ا سىخن خىود را بىه سىمع
آنان ميرساندند؛ جریار گفتگوی حضرت صالح و شعي

با قوم خودشار پس از

نزول عذاب الهی و از بين رفتن آنار مؤید این موضوع است« :لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسبالَةَ
رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ ال تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ» (اعراف14 :و )43و نيز از هاين قبيل
است آیه« ،وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا» (زخرف ،)01 :كه بيانگر پرسش
از ارواح انبيای گذشته است (طباطبايی :7071 ،ج .)710 :77
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و نيز از آیاتی كه سالم بر انبيای گذشته كبرده اسبت« :سَبالم عَلبى نُبوح فِبی
الْعالَاِينَ»« ،سَالم عَلبى إِبْبراهِيمَ»« ،سَبالم عَلبى مُوسبى وَ هبارُورَ»« ،سَبالم عَلبى
آلْیاسِينَ»« ،سَبالم عَلَبى الْاُرْسَبلِينَ» (صـافا 734،734 ،744 ،14 ::و  )777اسبتفاده
میشود كه هاة مردگار صدای زندهها را میشنوند.
در راايتي از پیامبر اکرم

ميخوانیم بعد از جنگ بىدر ،اقتىى کشىتههىاى

کفار را در چاه بدر ريختند ،آن حضرت

خ اب به آنها فرمود «همسايههىاى

بدى براى رسول خدا بوديد؛ اا را از خانىه ا کاشىانهاش بیىران کىرده ،از اطىن
آاارهاش ساختید؛ به اين کار نیز اکتفا نکرد ،دست به دست هم داديىد ا الیىه اا
لشکرکشى کرديد ا با اا جنگیديد پس ،آيىا آنهىه را خىدايتان ااىده داده بىود
صحیح يافتید؟» امر از سخن رفتن رسول خدا

با کشىتههىا تعجىب کىرد ا

رفت «اى رسىول خىدا! بىا جمىااتى کىه هىال

شىده ا ادرا ندارنىد سىخن

مىرويید؟!» حضرت

فرمود «االذي نفسي بیده ما انتم بلسمع لما أقول منهم؛

به خدا سورند ،شما به رفتههاي من شنواتر از آنان نیستید! همىانطىور کىه شىما
مي شنويد آنها هم ميشىنوند » (بخـاری ،7047 ،ج 43 :1؛ نسـایی ،7307 ،ج 744 :0؛
ابیيعلی ،7073 ،ج 13 :0؛ متقی هندی ،7044 ،ج )310 :74

بعد از آنکه حضرت امیرالمؤمنین

در جنىگ جمىل پیىراز شىد ،در میىان

کشتههاى اين جنگ مى رشت تا اينکه به جنازة کعببىنسىوره ى کىه در آن راز
قاضى بصره بود ى رسید خ اب به اا فرمود «اى کعب ،من اادة پراردرىارم را
حق يافتم؛ شما اادة خدايتان را حق يافتید؟» آنگاه ،چند قدمى جلو رفت تىا بىه
کشتة طلحه رسید ا با اا نیز همان سخن را رفت يکى از ياران امام ارض کىرد
«يا الى ،سىخن رفىتن بىا دا کشىتهاى کىه شىنوايى ندارنىد چىه سىودى دارد؟
«حضرت

فرمود «اى مرد ،به خدا سورند ،اين دا نفىر سىخن مىرا شىنیدند،

اثبات ارتباط برزخیان با اهل دنیا با رویکرد کالم نقلی

01

همانرونه که کشتگان جنگ بدر کالم رسول خدا

را شنیدند!» (طبرسی،7047 ،

ج 703 :7ـ700؛ مجلسی ،7040 ،ج )311 :0

در جريان مشابهي ،امام امیرالمؤمنین

 ،هنگىام مراجعىت از جنىگ صىفین،

اقتى به قبرستان پشت دراازة کوفه رسید ايستاد ا با اين کلمات با ارااح مردران
سخن رفت «اى ساکنان خانههىاى احشىتزا ا محلىههىاى خىالى ا رورهىاى
تاريک ،اى خفتگان در خا  ،اى غريبان ،اى تنهاشدران ،شما پیش از ما رفتیىد ا
ما در پى شما راانیم ا به شما خواهیم رسىید ،امىا خانىههايتىان ،ديگىران در آن
سکونت رزيدند ،ا اما زنانتان ،با ديگران ازدااج کردند ا اما اموال شما ،در میىان
ديگران تقسیم شد اين خبرى است که ما داريم حال ،شىما چىه خبىر داريىد؟!»
سپس ،به اصحاب خود را کرد ا فرمود «بدانیىد کىه ارىر اجىازة سىخن رفىتن
داشتند ،شما را خبر مىدادند که بهترين توشه تقوا است » (نهجالبالغه ،ح )734

حتی بعضی از روایات حكایت دارد كه برزخيار نه تنها گفتههای اهل دنيا را
میشنوند بلكه در مواردی به اذر اهلل پاسخ سالم آنها را هم میدهند:
نقل شده که پیامبر اکرم

هنگام بازرشت از احد بر سر قبر مصعببنامیر

ا يارانش ايستاد ا فرمود «أشهد أنکم أحیاء اند اللّه!» سپس ،به مسلمانان فرمود
«بر آنها سالم کنید که آنان جواب سالم شما را ميدهند » (ابـنسـعد ،7041 ،ج :3
737؛ ابونعیم ،7033 ،ج 747 :7؛ حاکم نیشابوری3 ،7071 ،ج)317 :

امام اميرالاؤمنين

میفرماید« :عربی كنار قبر پيامبر اكرم

آمد و عبرض

كرد« :ای رسول خدا! برایم استغفار كن .از داخل قبر سه بار صدا آمبد« :خداونبد
تو را آمرزید( ».متقی هندی ،7041 ،ج )140 :7

ابراهیمبنيسار ا ابنشیبان در حديث جدارانه مىرويند «در سىالى کىه حى
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انجام دادم به مدينه آمده ،سپس ،را به قبر رسول اکرم

کردم ا سالم رفىتم ا

از داخل حجره شنیدم که حضرت فرمود «ا الیىک السىالم» (مقريـزی ،7034 ،ج
070 :70؛ صالحى شامى ،7070 ،ج )311 :73

صراحت قرآن کريم به ادم سماا مىوتي برخىى از خىوارج ا اکثىر اهابیىانِ
امراز مانند هیئت الماي افتا ا استفتا ،با استد ل به آية «اما اَنتَ بِمُسمِعٍ مَن فِي
القُبورِ» (فاطر )33 :ا «إِنَّکَ

تُسْمِعُ الْمَوْتى اَ

تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّااء» (نمل74:؛ روم:

 ،)13معتقدند که اصل بر ادم سماا موتي است ،مگر در جايي که دلیىل خاصىي
اارد شده باشد ،مانند سماا کالم پیامبر توسط اهل قلیب از کفىار در راز بىدر ا
سخن رفتن اا با پیامبران در شب معراج ،که همىة اينهىا از معجىزات ا خىوارق
اادات است (دويش ،بیتا ،ج  773 :7و ج  )73 :4ارر میت را بخوانید ،صىدايتان را
نميشنوند ،زيرا آنان جماد ا امواتاند (ناصر سـعدی )070 :7034،بىدين ترتیىب،
اينان هم حیات برزخي ا هم هررونه ادرا ا ارتباط برزخیان را نفىي مىيکننىد،
زيرا ارر در قبر حیاتى در کار بود ،شنواندن اهل قبور امکانپذير بود ،در حالي که
طبق اين آيه شنواندن آنان ممکن نیست (تفتازانی ،7044 ،ج 770 :1؛ ر.ک .ابوسـري،،

 )33 :7037با اين بیان ،معلىوم مىيشىود کىه اهابیىت امىراز ،بىرخالف اسىالف
خودشان ،به طور صريح ،سماا موتي را منکرند
در پاسخ به شبهة فوق مواردي اکر ميشود
 0چنار كه مالحظه شد ،آیات و روایات فراوانی بر گفت و شنود اهل دنيا ببا
برزخيار داللت دارند.
 .2بزرگار سلفيت و وهابيت ،مانند ابنتيايه ،محادبنعببدالوهاب و اببنقبيم
جوزی بر سااع موتی اذعار دارند ابنتیمیه در اثبات موضوا استد ل ميکند که
در صحیح مسلم ثابت است که پیامبر

فرمود «ارر نمىيترسىیدم کىه از دفىن

اثبات ارتباط برزخیان با اهل دنیا با رویکرد کالم نقلی

08

همديگر امتناا کنید داا مىيکىردم تىا صىداي اىذاب شىدن مردرىان در قبىر را
ميشنیديد ،همانطور که من ميشنوم!» در صحیح بخاري ا صحیح مسىلم ثابىت
شده است که پیامبر با کشتگان مشرکان صحبت کرد راايات در ايىن بىاره زيىاد
است (ابنتیمیه ،7070 ،ج  313 :0و )347

محمدبنابدالوهاب براي اثبات سماا موتي بىه ايىن راايىت اسىتد ل کىرده
است پیامبر

فرمود «مرده شخصي را کىه اا را غسىل مىيدهىد ا کسىي کىه

بدنش را در قبر ميرذارد ميشناسد (بیتا ،ج )71 :7

ابنقیم معتقد است که مردران زيارت زندهها را در

ميکنند؛ سلف بىر ايىن

م لب اجماا نمودهاند ا راايات اين باب از آنها به تواتر رسیده است (ابـنقـیم،

73 :7440؛ همو ،7071 ،ج  )144 :3شاهد اين م لب آن است که از رازراران قديم
تا کنون ،مردم بر مردرانشان در قبر تلقین مىخوانند؛ ارر مردران صىداى آنىان را
نمىشنیدند ا از آن نفع نمىبردند ،اين تلقین ابث بود ا فايدهاى بىر آن مترتّىب
نمىشد (همو)74-77 :7440 ،

 .3آیه در مقام نفی اهليت سااع مفيد و مؤثر از كفاری است كه قلبشار مبرده
است و بيار حقيقت برای آنار پس از مرگشبار هااننبد حياتشبار هبيد سبودی
ندارد ،نه نفی اصل سااع اهل قبور .اگر هم نفی سااع است ،از اجساد آنهاسبت،
نه از ارواحشار« :و ذلك لعدم وصولهم بعد إلى درجة استعداد الحيبا العقليةبةف فلبم
يكن لهم سمع باطنية يسمع به الكالم المعنوي و الحبدي

الربةبانية» (فـیض کاشـانی،

 ،7371ج  ،)001 :7چناركه خدای متعال میفرماید :لَهُمْ قُلُوب ال یَفْقَهُورَ بِها وَ لَهُمْ
أَعْيُنٌ ال یُبْصِرُورَ بِها وَ لَهُمْ آذارٌ ال یَسْاَعُورَ بِها (اعراف .)714 :ابنتیمیه مي نويسد
«در قرآن چیزي که سماا موتي را نفي کند اجود نىدارد ،زيىرا در آيىة «إِنَّىکَ
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تُسْمِعُ الْمَوْتى» ،سمااي که براي صاحبش نفع برساند اراده شده است ،مانند کفار
صدا را ميشنوند الي اين شنیدنْ شنیدنِ قبول ا تبعیىت نیسىت پىس ،ايىن آيىه
م لق سماا را نفي نميکند ،بلکه سماا نافع را نفي ميکند » (ابنتیمیه،7070 ،ج :3

 313و  )347مگببر نببه ایببن اسببت كببه پيببامبر

فرمببود« :مببرده صببداى كفببش

تشييعكنندگار را مىشنود»( .ر.ک .هما ،:ج 347 :0؛ ابنقیم 33 :7440 ،و )04

 .4اهابیانِ معاصر مداياند که سماا کالم پیامبر توسط اهل قلیىب از کفىار ا
سخن رفتن آنحضرت با پیامبران در شب معراج از معجزات ا خىوارق اىادات
است!
معجزه امل خارقالعاده ا فوق طاقت بشرى است که در مقابل کفار ا همراه
با تحدّى (مبارزهطلبي ا معارضهطلبى) ميباشد ،يعنى ديگران را داوت کنىد کىه
مثل آن را بیاارند (ر.ک .جوينی77 :7034،؛ ايجى ،بیتا101 :؛ سیوطى ،7041،ج )3 :0

به ابارت ديگر ،مدّاى نبوت در معجزات مىبايد ديگران را بىه مقابلىه ا مبىارزه
داوت نمايد ا با انجام امرى خارقالعاده ا اثبات اجز ديگران ،ادااى خود را به
اثبات برساند ،مانند تحدى پیامبراکرم

در مورد قرآن ،آنجا که مىىفرمايىد «وَ

إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْ ٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَ ٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ»(بقره )33 :بنابراين ،هر کار خارقالعادهاي که ديگران از انجام
آن ااجزند الى در مقابل کفار به همىراه تحىدى ا مبىارزهطلبىى نباشىد ،معجىزه
شمرده نمىشود
جریار اهل قلي

و مانند آر نه برای تحدی ببود و نبه در مقاببل كفبار و نبه

خارقالعاده .صرف اینكه پيامبر فرمود آنار میشنوند یا با مبرده مبیتبوار ارتببا
داشت و صحبت كرد ،معجزهای حادث نایشود ،بلكه اصل هدفْ اثبات ادراک و

اثبات ارتباط برزخیان با اهل دنیا با رویکرد کالم نقلی

21

حيات برزخی مردهها برای مسلاانار بود .افزور بر این ،چناركه در ایبن نوشبتار
به تفصيل بيار شد ،این كار مختص به پيامبر نبوده است ،بلكه از برخی صبحابه و
دیگر مسلاانار نيز چنين موضوعی اتفاق افتاده است.
از مجموا م الب يادشده بهدست مىآيد که مسىئلة سىماا مىوتى بىه ااتقىاد
الماى فريقین ،براسا

ادلة نقلي ،مسلم است ا استناد منکران سماا به برخى از

آيات قرآن کامل نبوده ،حاکى از ادم تدبر در فهم آيات الهى است
ب .ارتباط از طريق شنیدار دامین موردي که ميتوان براي چگىونگي ارتبىاط
اهل دنیا با برزخیان م رح کرد بیان ارتباط آنان از راه شىنیداري اسىت؛ راايىات
زيادي د لت دارد بر اينکه صداي مرده را ميتوان از قبرشان شنید
پیامبر اکرم

فرمود «هر کسى به قبر برادر مؤمن خود بگذرد که در دنیىا اا

را مىشناخت ،پس به اا سالم کند ،میت از دران قبر اا را مىشناسىد ا جىواب
سالم اا را مىدهد » (ابنعبدبر ،7037 ،ج )771 :7

رازى پیامبراکرم

هنگام غراب همراه با ابوايوب انصىاري از کنىار قبىري

ابور ميکرد؛ صدايي از قبرستان شنیده شد؛ حضرت

فرمىود «يهود تعذب في

قبوره؛ ادهاى از يهوديان هستند که در قبرهايشىان اىذاب مىىشىوند » (بخـار،،
،7047ج 743 :7؛ بیتا7 ،ج707 :؛ نسایی ،7307 ،ج )743 :0

برخى از اصحاب پیامبر چادرى را در جايى نصب کردند که نمىدانستند راى
قبرى است ا شنیدند که صاحب قبر سورة ملک را از اال تا آخر خواند اقتي به
پیش پیامبر

آمدند ،موضوا را به اطىالا حضىرت رىزارش دادنىد حضىرت

فرمود «هي المانعة ،هي المنجية ،تنجيه من عذاب القبر؛ آن سىوره نجىاتدهنىده ا
ممانعتکنندة اا از اذاب قبر است » (ترمذ :7043 ،،ج )337 :1
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در برخي مواقع ،هنگام نماز ،از قبر رسول خدا

20
صداي ااان شنیده ميشىد

ا اقت نماز را به سبب همهمىهاى کىه از قبىر آنحضىرت بىه صىدا درمىيآمىد
مىشناختند (دارمی ،7304 ،ج )00 :7

ج .مالقا :و همصحبتی در برخي راايات تصريح شده که بعضي از افىراد بىا
اهل برز مالقات کرده ا همصحبت شدهاند پیامبر اکرم

در شب معىراج در

کنار تپة شنى سر رنگ به مالقات موسى رفت ا ديد که «هىو قىائم يصىلي فىي
قبىره» (شیبانی ،بیتا ،ج 707 :3و 307؛ قشیری ،بـیتـا ،ج 743 :1؛ نسـایی ،7307 ،ج :3
)371

بیهقى از سعیدبنمسیّب نقل مىکند ما با الىبنابىطالىب

اارد قبرسىتان

مدينه شديم حضرت خ اب به اهل قبرستان فرمود «سىالم ا رحمىت خىدا بىر
شما باد ،از خبرهاى خود بر ما مىرويید يا ما شما را خبر دهیم؟» صدايى از قبىر
بلند شد «ا الیکم السالم ا رحمة اللَّه ا برکاته يا امیرالمؤمنین»؛ خبر بده ما را از
آنهه اتفاق افتاد (ابنعساکر ،7071 ،ج 341 :31؛ سیوطی07 :7334 ،؛ مناوی ،7347 ،ج
071 :1؛ مرعشی ،7044 ،ج )031 :37

امیرالمومنین

خ اب به جمجمه پوسیده فرمود «من کيام ا تو کیسىتي؟»

جمجمه با زبان فصیح رفت «أمةا أنت فأمير المؤمنين وسيةد الوصيةين وإمام المتّقين،
وأمةا أنا فعبد اللَّه وابن أمة اللَّه كسرى أنوشيروان » (نوری000 :7077 ،؛ همو ،7047 ،ج
.)704 :77
دستة دوم .در بارة چگونگی ارتباط برزخیان با اهل دنیا

أ .مالقا :حضوری :راايات فراااني بر مالقىات حضىوري ارااح مردرىان بىا
فرزندان ا خويشان د لت دارد جالىب ايىن اسىت کىه در ايىن احاديىث ،اصىل
مالقات ،زمان مالقات ،میزان ا معیار آن نیز بیان شده است
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امام صادق

در اين باره ميفرمايد «إِنّ المؤْمن لیزُارُ أَهلهُ ،فیرى ما يُحىبُّ،

اَ يُسترُ انه ما يَکرهُ ،اَ إِنّ الکافر لیزار أَهله ،فیرى ما يَکرَهُ ،ا يُستَرُ انه ما يحىبّ؛
مؤمن خويشان خود را زيارت مىکند؛ خدااند در اين مالقات اامال نیک آنان را
به اا نشان مىدهد ااامال ناپسند آنها را از اى پوشیده مىدارد راح کافر هم به
زيارت فرزندان ا خويشان خود مىراد الى خدااند در اين مالقات آنهه را کىه
موجب شادى ا خوشحالى کافر است از اا پوشیده مىدارد ا اامالى که موجىب
نگرانى است به اا نشان مىدهد »(کلینی ،7041 ،ج 334 :3؛ فیض کاشـانی ،7044 ،ج
037 :31؛ مجلسی ،7040 ،ج 310 :0و ج )17:13

در راايت ديگر ميفرمايد «ما من مؤْمن و ال كافر إِلّا و هو يأْتي أَهلبهُ  ...فبِِذا
رَأَى أَهلهُ يعملُون بالصَّالحات حمد اللَّهَ على ذلبك و إِذا رأَى الكبافر أَهلبه يعملبون
بالصةالحات كانت عليه حسر ً؛ هر مؤمن ا کافرى که از دنیا مىراد خويشان خىود
را مالقات مىکند پس ،ارر مؤمن فرزندان خود را در امل صالح مشىاهده کنىد،
خوشحال مىشود ا شکر خدا مىکند الى ارر کافر خويشان ا فرزندان خىود در
حال امل صالح ببیند ،براى اا حسرت ا نگرانى است (هما):

از امام کاام

دربارة ديىدار مؤمنىان مرحىوم بىا خويشانشىان سىؤال شىد

حضىىرت فرمىىود «نعىىم ،يَسىىتلْانُ ربّىىه فیىلْان لىىه فیبْعىىث معىىه ملکَىىین؛ بلىىى ،از
پراردرارش إان مىطلبد ا اا به آن مؤمن اجىازه داده ،دا فرشىته نیىز همىراه اا
رسیل مىنمايد » (کلینی ،7041 ،ج )337 :3

از امام صادق

نقل شده که فرمود «ما من مؤْمن ا لَا کافرٍ إِلَّىا ا هىو يىلْتي

أَهله اند زاال الشَّمْس؛ هر مؤمن ا کافرى که از دنیا مىىراد خويشىان خىود را
هنگام غراب آفتاب مالقات مىکند (کلینی ،7041 ،ج  )334 :3ا در راايت ديگىر
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ميفرمايد «و منهم من يزور كلَّ جمعةٍ؛ برخي از آنان هر جمعه به ديىدن خىانواده
خود مي راند »(هما ):اين دا راايت اشاره به زمان خاص مالقات دارد
البته ،اين مالقات داراي حساب ا کتاب ا اصول خاصي اسىت ا بسىتگي بىه
منزلت ا جايگاه میت دارد بدين ترتیب ،ممکن اسىت بعضىى از ارااح هفتىهاي
يک بار ا برخى ماهي يک بار ،ا ادهاي ديگر سالي يک بىار اجىازة مالقىات بىا
خويشان را داشته باشند (هما:؛ مجلسی ،7040 ،ج  311 :0و ج )17:13

ب .هنگام زيار :قبور ابنقیّم جوزيه مىرويد «سلف بر ايىن م لىب اجمىاا
کردهاند ا به تواتر رسیده است که شخص مرده کسانى را که به زيارتش مىآينىد
مىشناسد ا از آمدنشان مسرار مىشود » (ابـنقـیم )4 :7440 ،اي از اايشىه نقىل
مىکند که رسول خدا

فرمود «هیچ مردي نیست کىه بىه زيىارت قبىر بىرادر

مؤمنش براد ادر نزد قبرش بنشیند ،إ استلنس اردّ الیىه حتّىى يقىوم » (همـا:؛

ابنحجر ،7344،ج 341 :3؛ ابنرجب )77 :7030 ،در روایت دیگری میخوانيم« :هيد
فردى نيست كه از كنار قبر برادر مؤمنش كه در دنيا او را میشناخته سالم كرده و
عبور كند ،إلّا عرفه وردّ عليه السالم؛ مگر اینكه آر مرده او را میشناسبد و پاسبخ
سالمش را مىدهد( ».ابنتیمیه ،7047 ،ج 03 :3؛ عینی ،7037 ،ج )04 :7

 .4تأثیر برزخیان بر اهل دنیا
ا .رفع مشکالت اهل دنیا به اذن خدا :سيرة مستار مسلاين و حتی اهل كتباب
و دیگرار این است كه روزها ،هفتهها ،ماهها و سالها پيوسته برای زيىارت قبىور
پیامبران ا االیاي الهي ،الما ،شهدا ،صالحان ا خويشان به ايىن مکىانهىا هجىوم
ميآارند ا پیوند اثیق معنوي میان اهل دنیا ا برزخیان را به نمايش ميرذارند ا
براي حلّ مشکالت دينى ا دنیوى خود از آنان کمک ميطلبند در طول تاريخ به
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تجربه ثابت شده است که کمک برزخیان بر اهل دنیا سرنوشتسىاز بىوده اسىت
چه بسیار انسانهاي معلول ،بیماران صعبالعالج ا دردمندان که بر اثر استغاثه به
االیاي الهي ا به ل ف ا اان خداانىد ،سىالمتي خىويش را بىهدسىت آاردنىد ا
حاجاتشان برآارده شده است اين موضوا از ااقعیتهاي موجود در اىالم دنیىا
است که هیچ انديشمند منصفي را ياراي انکار آن نیست ،بلکه هر انسان متتبىع ا
حقیقتجو به دار از هررونه تعصب جاهلي بر آن اااان دارند در حقیقت ،ايىن
اادهاي است که خود پیامبران ا االیاي الهي بىه زاّار دادهانىد رسىول خىدا
ميفرمايد «هركس كنار قبر من بایستد و بگوید« :يا محمّىد! «ألجیبنّىه» (ابـويعلى،
 ،7073ج  )003 :77ا نیز فرمود «من زار قبري اجبت له شفااتي»(ابیعاصم:7073 ،
377؛ دارالقطنی ،7071 ،ج 300 :3؛ بیهقی ،7074 ،ج .)044 :3

امام حسین

از پیامبر اکرم

سؤال کرد «اى پدر بزرروار! پاداش کسىي

که به زيارت شما ميآيد چیست؟» حضرت فرمود «اى پسرم! هر که زيارت کند
مرا ،در حال حیات يا بعد از موت ،يا زيارت کند پدر تو را ،يا زيارت کند بىرادر
تو را يا زيارت کند تو را ،كان حقّاً علَية أَن أَزُورَهُ يوم القيامةِ وَ أُخلصهُ من ذنوببه»
(ابنقولويه)04 :7071 ،

امام رضا

ميفرمايد «هرکس به زيارت قبر برادر مؤمنش بیايد ا دستش را

راي قبر اا بگذارد ا سورة قدر را هفت بىار بخوانىد ،أَمىن يىوم الفىزا األَکبىر»
(کلینی ،7041 ،ج )334 :3

طبرانى در جامع كبير از عثااربنحنيف نقل مىكند :مردى براى حباجتى نبزد
عثااربنعفار رفتوآمد مىكرد ،ولى خليفه هيد توجهى ببه نيباز او نداشبت .ببا
عثااربنحنيف مالقات كرد و از این موضوع به او شكایت كرد .عثااربنحنيبف
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به او گفت« :به خانه برو و وضو بگير .سپس ،به مسجد بيا و بعد دو ركعت ناباز
بگزار و بگو« :اللّهمة إنّي أسالك و أتوجه إليك بنبيةنا محمةد نبي الرحمة ،يبا محمةبد!
إنّي أتوجةه بك إلى ربةك أن تقضي حاجتي» .سپس ،حاجت خود را یبادآور شبو».
این مرد رفت و هاين كار را انجام داد .سپس ،به در خانبة خليفبه رفبت .درببار
بيرور آمد و دست او را گرفبت و نبزد خليفبه ببرد .خليفبه او را اكبرام كبرد و
خواسته اش را برآورده ساخت و گفت« :هرگاه حاجتى داشتى آر را یادآور شو».
سپس ،از نزد خليفه خارج شد و به نبزد اببنحنيبف رفبت و از او تشبكر كبرد.
ابنحنيف گفت« :به خدا قسم! من با او سخن نگفتهام ،ولى شاهد ببودم شبخص
نابينایى نزد رسول خدا آمد و از نابينایى خویش شكایت كبرد .پيبامبر

ببه او

فرمود« :اگر خواسته باشى ،دعا مىكنم یا اینكه صبر كبن ».او گفبت« :اى رسبول
خدا! براى من كاككار و عصاكشى نيست و بر من این نابينبایى بسبيار مشبقت
دارد ».رسول خدا

به او فرمود« :برو و وضو بگير و دو ركعت نااز بخبوار و

دعا كن به هاين دعا ».ابنحنيف گفت« :به خدا قسم! ما از هم جدا نشده بودیم و
گفتگوی ما طول كشيد تا اینكه آر مرد بر ما داخل گردید ،مثل اینكه هبيد نابينبا
نبوده است( .طبرانى ،7040 ،ج )37 :4

خ یب بغدادى در تاريخ خود از ابوالى خالل ،از بزرران حنابله ،نقل مىکند
«ما همّني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلّا سهّل ا تعالى لىي مىا
أحبّ؛ هیچ امر مهمى برايم پیش نیامد مگر آنکه چون مرقىد موسىىبىنجعفىر را
قصد کردم ا به اا متوسل شدم ،خدااند آنهه را مىخواستم برايم تسهیل نمىود »
(بغدادی ،7071 ،ج 733-733 :7؛ ابنجوزی ،7073 ،ج )74 :4

ابوحاتم محمدبنحبان تمیمى بستى (م  354ق) ،از رجالى نامدار اهىل سىنت،
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در شرح حال امام الىبنموسىالرضا

مىنويسد «مدت زمانی كبه در طبو

بودم ،هر وقت مشكلی برایم پيش میآمد ،به زیارت قبر علیبنموسبیالرضبا
میرفتم و در آنجا از خداوند مىخواستم مشكلم را بر طبرف كنبد .پبس ،دعبایم
مستجاب و سختىام برطرف مىشد .و هذا شیء جربته مراراً فوجدته كذلك؛ این
چيزى است كه بارها تجربه كرده و نتيجه گرفتهام( ».ابنحبـاب ،7343 ،ج -010 :7
)011

تفتازاني معتقد است که زيىارت قبىور ا کمىک خواسىتن از نفىو

پاکىان ا

صالحان اهل قبور موجىب نىزال برکىات ا خیىرات ا دار کىردن ناخوشىىهىا
مىرردد ،چرا که نفس پس از مىرگ بىا بىدن ا بىا خىاکى کىه در آن دفىن شىده
اابستگي دارد ا ارر زندهاى آن خا را زيارت کرده ا به سىوى مىرده را کنىد،
بین دا نفس مالقات ا افاضاتى به اجود مىآيد (تفتازانی ،7044 ،ج )3:03

عدم صدور درخواست دعا از میت از سوی سلف ابنتیمیه ميرويىد هرچنىد
پیامبران ا صالحان در قبر زندهاند ا قادرند براي زندههىا داىا کننىد ،کسىي حىق
ندارد از آنان طلب داا نمايد ،زيرا هیچيک از سلف اين کار را انجىام نىدادهانىد
(ابنتیمیه ،7070 ،ج334 :7ـ)337

اين سخن با توجه به تتبع رسترده ابنتیمیه در حديث سخني دار از حقیقىت
ا مضحک است ،چراکه در منابع معتبر ا پذيرفتة ابنتیمیه در خصوص توسىل ا
طلب داا در سیرة المي ا املي سلف فرااان است ،که براي اختصار به برخىي
از آنها اشاره ميشود
دارمى از أا بنابدا نقل مي کند قحط أهل المدينة قحطباً شبديداً فوبكوا
إلى عائوة فقالت :انظروا إلى قبر رسول اهلل فاجعلوا منه كو [كوي] إلى السماء حتّى

سال هشتم ،تابستان  ،5931شماره مسلسل 82

27

ال يكون بينه و بين السماء سقف ،ففعلوا مطرًا حتّى نبت العو وسمنت اإلبل حتّبى
تفتقت من الوحم فسمةي عامة الفتق؛ قح ى شديدى در مدينه پیش آمد رراهى از
مردم نزد اايشه رفته ا چارهجويى کردند اايشه رفت «برايد کنىار قبىر پیىامبر
سوراخى در سقف با ى قبر بکنید به طورى که آسمان از آنجا ديده شود ا منتظر
نتیجه باشید » رفتند ا آن سقف را سورا کردنىد ،بىه طىورى کىه آسىمان ديىده
مىشد؛ باران فرااانى باريدن ررفت ،به قدرى که بعد از مدّتى بیابانها سرسبز شد
ا شتران چاق ا فربه شدند (دارمی ،بیتا ،ج 03 :7ـ)00

ابنابیشبيبه و بخباری مبىگوینبد :در زمبار عابر ،مبردم گرفتبار قح بى و
خشكسالى شدند ،یكى از اصحاب پيامبر به قبر پيامبر متوسل شبد و گفبت« :یبا
رسولاللَّه استسق اهلل ألمّتك؛ فإنّهم قد هلكوا( ».غزالی :7044 ،ج 073 :1؛ بـیتـا:1 ،
)340

نواى شافعى ا اینى حنفى رفتهاند عقبةببنعبامر يکىى از خىوشصىداترين
قاريان بوده ا در فتح شام حضور داشته است براي رساندن خبر فتح به امىر راه
شام تا مدينه را هفت رازه پیمود ،اما هنگام بازرشىت ايىن راه را دا راز ا نىیم
پیمود ،بداائه اند قبر رسول ا ا تشفعه به في تقريب طريقه؛ چراکىه در مدينىه
بىه قبىر رسىىول خىدا رفتىىه ا بىراى کوتىىاهى راهىش پیىىامبر را شىفیع قىىرار داده
بود (نووی،بیتا ،ج )031 :7

نواى در مورد ديگر ميرويد از اتبى نقل شده که رفىت کنىار قبىر رسىول
خدا نشسته بودم که اارابى آمد ا رفت «السالم الیىک يىا رسىول ا ! در قىرآن
خواندهام که آمده است «الىو أنّهىم إاا المىوا أنفسىهم جىاءا

فاسىتغفراا ا

ااستغفر لهم الرسول لوجداا ا توّاباً رحیماً (نساء »)00 :اقد جئتک مستغفراً مىن
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انبي مستشفعاً بک إلى ربّي (نوو ،،بیتا ،ج)310 :7

با اينهمه دلیل ،چ ور ابنتیمیه چنین اداايي ميکند؟! معلوم ميشود که ابىن
تیمیه از احاديث اارده در منابع خودشان اطالا کافي نداشته است
 .3دعا و استغفار برای اهل دنیا :در اينباره ،راايات مختلفىي از متىون حىديثي
فريقین بهدست آمده است
براسا

سند صحیح ،نقل شده که پیامبر اکرم

فرمود «اامالتىان هىر راز

بر من ارضه مىشود ا هرچه از اامال خیر ببینم خدا را بر آن شکر کرده ا طلب
افزان مىکنم ،اإن رأيت شرّاً إستغفرت لکم » (ابنبابويه ،7040 ،ج 747 :7؛ ابنسعد،
 ،7140ج 740 :3؛ سیوطی)137 :7047 ،

در راايت ديگر ،آن حضرت

ميفرمايد «اامالتان به خويشان ا اقربايتىان

ارضه ميشود ،فإن کان خیراً استبشراا ،ا إن کان غیر الک ،قالوا اللّهىم تمىتهم
حتّى تهديهم کما هديتنا» (شیبانی ،بیتا ،ج 701 :3؛ ابنرجب71 :7030 ،؛ متقی هندی،
 ،7044ج )117 :71
 .5آگاهی برزخیان از احواالت اهل دنیا

چناركه در ابتدی بحث اشاره شد ،ابنباز مدعی شده است كه نه نتهبا امبوات
بلكه حتی پيامبر هم از احوال اهل دنيا و آنچبه در آر حبادث مبىشبود اطالعبى
ندارد (بنباز ،بیتا ،ج  071 :7و ج  .)101 :3در پاسخ اين اداا مىيرىويیم آنچبه از
آیات وروایات بهدست میآید این است :نه تنها پيامبر اكرم

بلكه انبيا و اوليای

الهی حتی دیگر اموات بر احواالت اهل دنيا علم دارند:
خداوند متعال خ اب به پيامبر اكرم

می فرماید :از رسوالنى كبه پبيش از

تو فرستادیم دربارة معبود یكتاى مهربار سؤال كن« :وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِبكَ
مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ» (زخرف .)01 :از ایبن آیبه اسبتفاده
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مى شود كه انبيا در عالم برزخ به احواالت اهل دنيا علم دارنبد؛ آنهبا سبؤالهبا و
سالمهای ما را مىشنوند و جواب مىدهند.
خدااند متعال خ اب به مردم مي فرمايد «هر چه ميتوانید از اامال خوب ا
بد انجام بدهید الي بدانید که شاهد داريد ا کساني هستند که اامال ا رفتار شما
را چه در دنیا ا چه پس از مرگ زير نظر دارند؛ در رأ

آنها خدا ا بعد پیامبران

ا مؤمناناند؛ «اَ قُلِ ااْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ اَمَلَکُمْ اَ رَسُولُهُ اَ الْمُؤْمِنُونَ» (توبه)741 :

پیامبر اکرم

1

فرمود «راز جمعه بسیار بر من دراد فرسىتید ،زيىرا صىلوات

شما بر من ارضه مىشود » اصحاب پرسیدند «چگونه صلوات ما بر شما ارضىه
مىشود ،در حالي که بدن شما پوسیده است؟» حضرت فرمود «إنّ ا حرّم الى
األرض أن تلکل أجساد األنبیاء» (ابنابیشیبه ،7044 ،ج 344 :3؛ ابنماجه ،بیتـا301 :؛
دارمی )304 :7304 ،ا «األنبیاء أحیاء في قبورهم»(ابويعلی ،7073 ،ج 701 :0؛ هیثمـی،

 ،7041ج  )377 :7و فرمود« :اعاال شاا -در عالم برزخ -بر من عرضه مبیشبود؛
هر چه از اعاال خير ببينم خدا را شكر میگویم و هر چه از اعاال شر ببينم برای
شاا از خداوند طل

بخشش میناایم( ».هیثمی ،7041 ،ج 30 :4؛ سیوطی ،بیتـا ،ج

377 :3؛ آلوسی ،7071 ،ج « )014 :1اگر بر سر قبر من بایستيد و بگویيد« :یا محاد!»
من جواب میدهم( ».ابیيعلی ،7040 ،ج 003 :77؛ هیثمی ،7041 ،ج 377 :7؛ عسقالنی،

 ،7074ج  171 :71و ج  )047 :77و فرمود« :الم من بعد از مررم همانند الىم مىن
در حال حیاتم است( ».متقی هندی ،7041 ،ج )141 :7

سُبکى مينويسد با اخبار صحیح ثابت شده که نبى ما زنىده اسىت؛ زنىده يىا

 0مراد از رؤيت در آيه فوق «الم» است (طوسي [شیخ] ،بيتا ،ج )295 5
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جاهل است يا االم با توجه به حکم قرآن کريم که مىفرمايد «ما ضلّ صىاحبکم
ا ما غوى» (نجم ،)3 :جهل بر پیامبر جايز نمىباشد ا ايشان پس از حیات دنیىوى
نیز االم ا داراى فهم است (سبکی ،بیتا :ج )077 :3

امام صادق
خدا

خ اب به مردم فرمود «چرا بىا انجىام اامىال بىدتان ،رسىول

را غمگین ا ناراحت ميکنید؟» مردى رفت «فدايت شوم ،ما چگونه اا

را انداهگین مىکنیم؟!» فرمود «أَ مَا تعلمون أَنّ أَعمالَكُم تُعرض علَيه فَِِذَا رَأَى فيها
معصيةَ اللَّه ساءَهُ» (مفید)740 :7073 ،

رسول اکرم

فرمود «أَامالَکم تُعرض اَلَيَّ کلّ يوم» (ابنبابويـه ،7040 ،ج :7

)747ا «إن أامالکم تعرض الى أقاربکم ا اشائرکم من األموات» (هیثمـی،7047 ،
ج  )337 :3ا « تفضحوا موتاکم بسیئات أامىالکم» (سبکی ،بیتـا :ج 370 :0؛ متقـی
هندی ،7041،ج )071 :71

حتي از برخي راايات استفاده ميشود کىه حیىات برزخىي از حیىات دنیىايي
با تراست ا ارااح در االم برز نه تنها حیىات دارنىد ،بلکىه الىم ا ادراکشىان
نسبت به اهل دنیا بیشتر ا کاملتر ميشىود ،چنىانکىه امیرالمىؤمنین
«النا

فرمىود

نیام إاا ماتوا انتبهوا» (احسایی ،7041،ج 13 :0؛ مجلسی ،7040 ،ج  770 :0و ج

 343 :7و ج )317 :4

يعني درجة حیات بعد از مردن کاملتر ا با تر است؛ همانطور که انسىان در
حال خواب از درجة در ا احسا

ضعیفى برخوردار است ا هنگام بیدارى آن

حیات کاملتر مىشود ،همهنین ،حالت حیات انسان در دنیىا نسىبت بىه حیىات
برزخى درجهاى ضعیفتر است ا با انتقال انسان به االم برز کاملتر مىرىردد
(مطهری ،7311 ،ج )177 :3
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نقل مىکند که فرمىود «مىرده صىداى کفىش

تشییعکنندران را مىشنود(».بخاری ،7047 ،ج « )007 :7حتي هنگامىکه زائر از خانة
خويش به قصد زيارت اي حرکت مىکنى تا بر قبر اا مىنشیند ،دائماً به زائرش
نظاره مىکند تا بررردد ،ما من میت يموت إ ا هو يعلم ما يکون في أهله بعده »
(ابنقیم)31 :7440 ،

تفتازانى از متکلمان بزرگ اهل سنت مينويسد طبق ااهر قوااد اسىالم ،هىر
انساني پس از مرگ نیز داراي ادرا بوده ،بر احوا ت اهل دنیا الم آراهى دارد،
بهايژه کسيکه در دنیا بین اى ا میت اابستگى بوده باشد (تفتـازانی ،7044 ،ج :3

 )03ابنطولون (م  953ق) ،از الماي برجسته اهل سنت ،کتاب خاصي را دربىارة
احوال برزخیان نوشته ا در آن با اسىتفاده از راايىات فىرااان بىه ارتبىاط ا الىم
آراهي اموات بر احوال زندران اااان نموده است (ر.ک .ابنطولو)7077 ،:
نتیجهگیری

از آنهه رفته شد ،ثابت ررديد که روح انسار پس از جدایی از بدر در قبالبی
شبيه قال

دنيوی يا جسم برزخى به حیات خود ادامه مىىدهىد؛ طبق رقرا و و

شواهد معتبر ،راب ة میان اين جهان ا جهان برز ق ع نشده است ،بلکه ارتبىاط
معنوي ا المي از طرف اهل دنیا ا ارتباط ا مشاهدة ااقعىي از طىرف برزخیىان
برقرار است طبق بیان ادلة نقلي ،مردهها ميتوانند به میزانىي کىه خداانىد اجىازه
ميدهد اهل دنیا را ببینند ا صداي آنها را بشنوند ا بر حا ت آنها الم پیدا کننىد
ا براي آنان داا کنند ا درخواستشان را اجابىت کننىد ا مشىکالت اهىل دنیىا را
برطرف سازند ،بهايژه انبيا و اوليای الهی كه از قدرت بيشتری بهرهمندند.
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کتابنامه
 قرآر كریم.

 نهج البالغه.
 آشتيانى ،سيد جاللالدين (1831ش) ،شرح بر زاد المسافر ،دفتر تبليغات اسالمى ،قم.
 آل شيخ ،عبدالرحمن ( .)1811فتح المجيد ،بيروت :داراحياء التراث العربى.

 آلوسي ،نعمانبنمحمود ( .)1041اآليات البينات في عبدم سبماع االمبوات علبي مبذه
الحنفية السادات ،تحقيق ناصرالدين الباني ،بيروت :المكت اإلسالمي.
 آمدى ،سيف الدين ( .)1048أبكار األفكار في أصول الدين ،تحقيق احمبد محمبد مهبدى،
قاهره دار الكت .
 ابن حبان ،ابو حاتم محمد ( )1838الثقات ،دائر المعارف الهندية ،حيدر آباد.
 ابنأبىالحديد (  .)1838شرح نهج البالغة ،قم :مكتبة آية اهلل المرعوي.
 ابن أبي شيبه ،عبداهلل بن محمد( ،)1043المصنف فبي األحاديب واآلربار ،تحقيبق :سبعيد
اللحام ،دارالفكر ،بيروت.
 ابن جوزي ،عبدالرحمن بن علي بن محمد( ،)1014المنبتظم فبي تباريخ األمبم والملبو ،
تحقيق :محمد و مصطفى عبد القادر عطا ،دارالكت العلمية  ،بيروت.
 ابن حبان ،محمد ( ،)1010صحيح ابن حبان ،تحقيق :شعي األرنبؤو ،،مؤسسبة الرسبالة،
بيروت .
 ابن حنبل ،احمد(بي تا) ،مسند ،دار الصادر ،بيروت.
 ابنرج

حنبلى( .)1040أهوااللقبور و أحوال أهلها إلى النوور ،تعليق دانى منير ،بيبروت:

المكتبة العصرية.
 ابن سعد ،ابو عبد اهلل محمد( ،)1041طبقات الكبري ،دار الفكر ،بيروت.
 ابن سينا ،حسين بن عبداهلل( ،)1881كنوز المعزمين ،حواشى و تصحيح :جالل الدين همايى،
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انجمن آرار ملى ،تهران.
 ابن سينا ،حسين بن عبداهلل(1811ش) ،االشارات و التنبيهات ،نور البالغة ،قم .
 ابن طولون ،محمد بن علي( ،)1011التحرير المرسخ في أحوال البرزخ ،تحقيق :عبيداهلل اب
عبد الرحمن ارري ،دار الصحابه ،مصر.
 ابن عبدالبر ،يوسف بن عبد اهلل ( ،)1041االستذكار ،تحقيق :سالم محمد عطا ،محمبد علبي
معوض ،دار الكت العلمية ،بيروت.
 ابن قولويه ،جعفر بن محمد ( ،)1011كامل الزيارات ،تحقيق :جواد قيبومي ،مؤسسبة نوبر
الفقاهة ،قم.
 ابنمنظور ،محمدبنمكرم ( .)1010لسان العرب ،بيروت :دار الصادر.
 ابوسريع ،زكيبنمحمد ( .)1043إرشاد العبباد إلبي بطبالن التوسبل و االسبتمداد،؟؟؟ :دار
الحضاره.
 ابويعلي موصلي ،احمدبنعلي( .)1014مسند ،تحقيق :حسين سليم اسد ،دموق :دارالمأمون
للتراث.
 احسائي ،ابنابيجمهور (1044ق) .عوالي الآللي ،قم :دارسيدالوهدا.
 احمد بن ابي عاصم( )1018السنة ،تحقيق :محمد ناصرالدين األلباني ،المكتب اإلسبالمي،
بيروت .
 اصفهاني ،ابونعيم احمد (  .)1048حليةاألولياء و طبقات األصفياء ،تحقيق مصطفي عبدالقادر
عطا ،بيروت :دارالكت العلميه.
 ايجى ،عبد الرحمن(بي تا) ،المواقف فى علم الكالم ،عالم الكت  ،بيروت.
 بخاري ،محمد اسماعيل ( .)1041صحيح البخاري ،بيروت :دار الفكر.
 بخاري ،محمد بن إسماعيل(بي تا) ،التاريخ الكبير ،تحقيبق :محمبود محمبد خليبل ،دائبر
المعارف العثمانية ،حيدر آباد.
 بغدادي ،خطي ( ،)1011تاريخ بغداد ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دارالكت العلميبة،
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 بنباز ،عبدالعزيزبنعبداهلل (بيتا) .مجموع فتاوي ،گردآوردي محمدبنسعد الوويعر ،بيجا.
 بيهقى ،ابوبكر ( .)1014دالئل النبو  ،تحقيق دكتر قلعجى ،بيروت دار الكت العلمية.
 بيهقي ،احمد بن حسين( ،)1014شع اإليمان ،تحقيق  :ابي هاجر محمد سعيد بن بسيوني،
دار الكت العلمية ،بيروت.
 ترمببزي سببلمي ،محمببد( ،)1048جببامع الصببحيح ،تحقيببق :عبببدالرحمن محمببد عثمببان،
دارالفكر،بيروت.
 تفتازاني ،مسعود بن عمربنعبداهلل ( .)1043شرح المقاصد ،تحقيق عبدالرحمان عميره ،قبم:
شريف رضي.
 جوزي ،ابنقيم( ،)1011زاد المعاد في هدي خير العباد ،بيروت :مؤسسة الرسالة.
 .)1331( الروح ،تعليق ابراهيم رمضان ،بيروت :دار الفكر العربي.
 جوهري ،اسماعيلبنحماد ( .)1041الصحاح تاج اللغة ،تحقيق احمدبنعبدالغفور عطباري،
بيروت :دارالعلم للمالييين.
 جويني ،عبد الملك ( .)1044الوامل في أصول الدين ،دار الكت العلمية ،بيروت.
 جوينى ،عبد الملك( .)1011اإلرشاد إلى قواطع األدلبة فبي أول االعتقباد ،تعليبق زكريبا
عميراث ،بيروت :دار الكت العلمية.
 جويني ،عبد الملك( ،)1044الوامل في أصول الدين ،دار الكت العلمية ،بيروت .
 حاكم نيوابوري ،محمةد ( .)1011المستدر على الصحيحين ،تحقيق مصطفى عببد القبادر
عطا ،بيروت ،دارالكت العلميةة.
 حراني ،احمد بن تيميه ( ،)1011مجموع الفتاوي ،تحقيق :عبدالرحمن بن محمد بن قاسبم،
مجمع الملك فهد ،الرياض.
 ببببببببببب ،)1043( ،الفتاوى الكبرى ،تحقيق  :محمد و مصطفي عببد القبادر عطبا ،دار
الكت العلمية ،بيروت.
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 حسينى تهرانى ،سيدمحمدحسين ( .)1048معادشناسى ،موهد :نور ملكوت قرآن.
 دارقطني ،ابوالحسن( )1011سنن الدار قطني ،تحقيق :مجدي ببن منصبور سبيد الوبوري،
دارالكت العلمية ،بيروت .
 دارمي ،عبداهللبنالرحمن( .)1803سنن الدارمي ،دموق :مطبعة االعتدال.
 ميرداماد ،محمد باقر ( .)1801جذوات و مواقيت ،تصحيح و تعليق علبي اوجببي ،تهبران:
ميراث مكتوب.
 ببببببببببب( ،ب  .)1801نبراس الضياء ،تصحيح و تعليبق حامبد نباجي اصبفهاني ،قبم:
هجرت و ميراث مكتوب.
 دويش ،احمد بن عبد الرزاق(بي تا) ،فتاوي اللجنة الدائمةللبحوث العلمية و اإلفتاء ،رياض.
 فخر الدين رازى ،محمدبنعمر ( .)1041المطال العالية مبن العلبم اإللهبي ،تحقيبق دكتبر
حجازى سقا ،بيروت :دار الكتاب العربي.
 ببببببببببب .)1044( ،تفسيركبير ،بيروت :داراحياء التراث العربي.
 سبزوارى ،هادي ( .)1044شرح المنظومه ،تعليق حسن حسنزاده آملى ،قم :ناب.
 سبكي ،عبد الوهاب بن علي(بي تا) ،طبقات الوافعية الكبرى ،تحقيق:محمود محمد طناحي
و عبد الفتاح محمد حلو ،دار إحياء الكت العربية .

 سعدي ،عبدالرحمن بن ناصر بن عبداهلل( ،)1044تيسير الكريم البرحمن فبي تفسبير كبالم
المنان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 سيوطى ،جاللالدين ( .)1041االتقان فى علوم القرآن ،بيروت :دار الكت العلمية.
 ببببببببببب .)1844( ،الخصائص الكبرى ،دار الكتاب العربي ،حيدرآباد .
 ببببببببببب .)1041( ،الجامع الصغير ،دارالفكر ،بيروت.
 ببببببببببب .)1018( ،شرح الصدوربورح حال الموتي و القبور ،بيروت :دار ابنكثير.
 شبر ،سيد عبداهلل( ،)1013حق اليقين في معرفة اصول الدين ،موسسه اعلمي،بيروت .
 شيباني ،احمدبنحنبل (بيتا) .مسند ،مصر :مؤسسه قرطبه.
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 ابن بابويه ،عليبن محمد [شيخ صدوق] ( .)1040من ال يحضره الفقيه ،جامعه مدرسين ،قم.
 شيخ مفيد ،محمد بن نعمان( ،)1018األمالي ،كنگره شيخ مفيد ،قم.
 ببببببببببب .)1018( ،المسائل السرويه [ضمن مصنفات] ،تحقيق صائ

عبدالحميد ،قبم:

كنگر شيخ مفيد.
 ببببببببببب .)1010( ،أوائل المقاالت ،بيروت :دار المفيد.
 صدر الدين شيرازي ،محمدبنابراهيم ( .)1014االسفاراألربعة ،بيروت :داراحياء التراث.
 صالحى شامى ،محمد بن يوسف ( ،)1010سبل الهبدى و الرشباد فبي سبير خيبر العبباد،
تحقيق :عادل احمد عبد الموجود و على محمد معوض ،دارالكت العلمية ،بيروت..
 طالقاني ،محمد نعيم( ،)1011منهج الرشاد في معرفة المعاد ،تحقيبق :رضبا استادي،آسبتان
قدس رضوي ،موهد .
 طباطبايي ،سيد محمد حسين( ،)1011الميزان في تفسيرالقرآن ،جامعه مدرسين ،قم .
 طبراني ،سليمان بن احمد بن ايوب( ،)1041المعجم الكبير ،تحقيق  :حمبدي عببد المجيبد
سلفي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 طبرسي ،فضل بن حسن( ،)1041مجمع البيان في تفسيرالقرآن ،ناصر خسرو ،تهران .
[ شيخ] طوسى ،محمدبنحسن (بيتا) .التبيان فى تفسير القرآن ،تحقيق احمبد قصبيرعاملى،
بيروت :دار احياء التراث العربى.
 عسقالني ،احمد بن علي بن حجر( ،)1834لسان الميزان ،مؤسسه اعلمي ،بيروت.
 ببببببببببب .)1014( ،فتح البارى شرح صحيح البخارى ،تحقيق :عبد العزيز ببن عبداللَّبه
بن باز ،محمد فؤاد عبد الباقى ،الطبعه االولى ،دار الكت  ،العلميه ،بيروت.

 ببببببببببب .)1013( ،المطال

العاليه بزوائبد المسبانيد الثمانيبه ،تحقيبق سبعدبنناصبر

عبدالعزيز ،السعودية :دارالعاصمه.
 علم الهدي ،سيدمرتضي( .)1841األمالي ،تحقيق سيدمحمد بدرالدين نعسباني حلببي ،قبم:
منوورات مرعوي.

سال هشتم ،تابستان  ،5931شماره مسلسل 82

37

 عينى ،بدرالدين( ،)1041عمد القارى فى شرح صحيح البخارى ،دارالفكبر ،بيبروت و دار
الكتاب العلمية.
 فيض كاشاني ،محسن ( .)1043الوافي ،اصفهان :كتابخانة امير المؤمنين

.

 ببببببببببب .)1431( ،علم اليقين في أصول الدين ،قم :بيدار.
 ببببببببببب .)1048 ( ،قر العيون في المعارف و الحكم ،قم :دار الكتاب اإلسالمي.
 ببببببببببب .)1041( ،الوافي في العقائد و األخالق و األحكام ،؟؟؟ دار اللوح المحفوظ.
 قرطبي ،محمدبناحمد ( .)1048التذكر في أحوال الموتى و أمور اآلخر  ،تعليبق دانبى آل
زهوى ،بيروت :المكتبة العصرية.
 قزويني ،محمد بن يزيد(بي تا) ،سنن ابن ماجة ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكبر،
بيروت.
 قويري نيواپوري ،مسلمبنحجاج (بيتا) ،صحيح مسلم ،تحقيبق محمبد فبؤاد عببدالباقي،
بيروت :دار احياء التراث العربي.
 كليني ،محمدبنيعقوب ( .)1041الكافي ،تهران :دار الكت االسالميه.
 الهيجى ،فياض ( .)1838گوهر مراد ،تهران :سايه.
 متقي هندي ،حسامالدين ( .)1041كنزالعمال في سنن األقوال واألفعبال ،بيبروت :موسسبه
الرساله.
 مجلسي ،محمدباقر ( .)1040مرآ العقول في شرح أخبارآل الرسبول ،تصبحيح سيدهاشبم
رسولي ،قم :دارالكت االسالميه.
 ببببببببببب .)1040( ،بحاراألنوارالجامعبة لدررأخباراألئمبة األطهبار ،بيبروت :مؤسسبة
الوفاء.
 مرعوى ،قاضى نور اهلل ( ،)1043إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،كتابخانه آيبة اهلل مرعوبي
نجفي ،قم.
 مطهري ،مرتضي( .)1811مجموعه آرار[،ج  ]4تهران ،اتوارات صدرا.
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 ببببببببببب1811( ،ش) ،مجموعه آرار ،تهران :صدرا.

 مقريزى ،تقى الدين أحمد بن على( ،)1044إمتاع األسماع بما للنبى من األحوال و األموال
و الحفد و المتاع( ،م  ،)301تحقيق :محمد عبد الحميد نميسى ،دارالكت العلمية ،بيروت.
 مناوي ،عبدالرؤف(1831و  ،)1011فيض القدير شرح الجامع الصغير ،تصحيح :أحمد عببد
السالم ،دارالفكر ،بيروت.
 نجدي ،محمدبنعببدالوهاب ( ،)1013كوبف الوببهات ،وزار الوبؤون اإلسبالمية و ، ...
المملكة العربية السعودية،
 نجدي ،محمدبنعبدالوهاب (بيتا) ،أحكام تمني الموت ،تحقيق عبدالرحمنبنمحمد سدحان
و عبداهللبن عبدالرحمن جبرين ،رياض :جامعة محمدبنسعود.
 نسائي ،عبدالرحمن احمدبنشعي ( .)1803سنن النسائي ،بيروت :دار الفكر.
 نوري طبرسي ،حسين( ،)1043مستدر الوسائل ،مؤسسه آل البيت ،قبم 1043 ،هجبرى
قمرى
 نوري طبرسي ،حسين( ،)1011نفس الرحمن في فضائل سبلمان ،تحقيبق :جبواد قيبومي،
مؤسسه آفاق.
 نووي ،يحيى بن شرف(بي تا) ،المجموع (شرح المهذب) ،دارالفكر ،بيروت.
 نووي ،يحيى بن شرف(بي تا) ،تهذي األسماء و اللغات ،منيريه ،قاهر .
 هيثمي ،عليبنابيبكر( .)1041مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،بيروت :دار الكت العربي.

