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 چکیده
نظر دارند که اختالف غایب میت نماز حکم درباره اسالمی مذاهب

ر پیامب برآمده از عوامل مختلفی، همچون تفسیر روایات ناظر به نماز

 استناد که به حاضر است. در پژوهش جسد نجاشی بر گرامی اسالم

هستیم  شده بر آن انجام تحلیلیـ  توصیفی روش با و ایکتابخانه منابع

های واکاوی کنیم. یافته اسالمی فقه در غیابی میت نماز فقهی تا مبانی

با وجود اختالف در  فقهی دهد که مذاهباین پژوهش نشان می

 ناظر به اعتبار روایات و غایب میت نماز مصادیق میت غایب، بر جواز

 مازن نوع تأکید دارند. گروهی از فقها این پیامبر بر جسد نجاشی نماز

 اما د؛دارن ایبرجسته ویژگی اند کهدانسته جایز مردگانی درباره تنها را

 دگانشغرق تر دانسته، مفقودان،گسترده را غایب میت نیز دامنه برخی

شهرهای بزرگ  در غایب میت نماز گیرد. همچنین دربارههم دربرمی را

 گونه که فقهایآن. وجود دارد گوناگونی هایدیدگاه نیز کبیر( )بالد

 میت بر اند، نمازتصریح کرده سنت، اهل مذاهب از برخی  و امامیه

در مورد عمل پیامبر نسبت نجاشی  «صالة»زیرا واژه  نیست؛ غایب جایز

زد ن نجاشی شدن جسدکه احتمال حاضر قابل تفسیر است. ضمن این

  پیامبر و اقامه نماز بر وی وجود دارد. 

نماز، نماز میت، نماز میت غایب، فقه مذاهب واژگان کلیدی: 

 .اسالمی

 

  
Abstract 
 

Islamic schools of thought have contradicting 

opinions about the in-absentia funeral prayer, 

which is due to several reasons resulting from 
various factors such as the Holy Prophet’s in-

absentia funeral prayer for Najāshī. In the present 

study, which is conducted by relying on the library 
resources and using descriptive analytic 

methodology, we attempt to analyze the 

jurisprudential principles of in-absentia funeral 
prayer for the deceased. The findings of the 

research show that different schools of thoughts 

have various understandings for the instances of 

in-absentia funeral prayer. However, all of them 

allow this prayer as per the validity of the hadith 

regarding the Prophet’s in-absentia funeral prayer 
for Najāshī. Some of the jurists believe that such 

kind of prayer is permissible only for the deceased 

with outstanding characteristics. Others believe in 
wider range for the in-absentia deceased and 

consider it to include the missing and the drowned 

bodies. Besides, there are different views about 
the in-absentia funeral prayer in large cities 

(bilād-i kabīra). As the Shi’a jurists and some 

Sunni school of thoughts have clearly declared, in-
absentia funeral prayer is not permissible because 

the term ṣalāt (prayer) is interpretable concerning 

the Prophet’s performing in-absentia prayer for 
Najāshī. Meanwhile, there is also the possibility 

that the dead body of Najāshī could have been 

transferred to the presence of the Prophet who 

then performed funeral prayer on his dead body. 
 

Keywords: prayer, funeral prayer, in-absentia 
funeral prayer, jurisprudence of the Islamic 

schools of thought. 
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 .طرح مسأله1     

کار هجری با به9در منابع اسالمی تصریح شده که پیامبر)ص( در هنگام وفات نجاشی در سال      

به صلال  بر نجاشلی تاصلیه نهاده اسلخ و اادشلان و صبابه بر نجاشی نها  « صلّواا»ی بردن واژه

آیا پیامبر)ص( »هایی شده، ا  جهّه ( ههین امر و عّل دیگر ماجب پرسشکردند)برای او دعا اااندند 

ر که پیامبر)ص( باند یا برای ایشان دعا و طّب مغفرت نهاده اند؟ ، بر فرض ایناااندهبر نجاشلی نها 

تاان بر اماات غایب مشلللابه نیم نها  اااند؟ برای ا  مباهب نجلاشلللی نها  ااانده باشلللند، آیا می

اند، ا  ههین رو در فقه عناان را به دیگر افراد نیم تعهیم دادهرا نهلا  دانتللل له و بله دنیّی آنآنیفقه

مارد تاجه قرار گرف ه اسخ. لبا اشاره به دیدگاه فقهای امامیه و نیم مباهب اهل سنخ و « صال  الغایب»

 رسد.نظر میها ضروری بهدنیل آن

که پژوهش متلل قّی درباره نها  میخ غیابی ا  دیدگاه  در اصللاص پیشللینه تبقیی باید گفخ   

صللال  »صلارت پراکنده در بب  مباهب فقهی اسلالمی وجاد ندارد، در برای ا   منابع فقهی شللیعه به

ویژه آن دس ه ا  مباهب فقهی ایشان که اارد؛ اما در فقه اهل سلنخ ، بههایی به چشلم میبب « میخ

 ا  مبهد ناصر الدین آلبانی و« احکام الجنائم»د، عناوین مت قّی، مانند دانننها  میخ غیابی را جایم می

ا  انااع « صللال  الغایب»اارد. در ک اب ا  حتللام الدین ماسللی جفانه به چشللم می« صللال  الغائب»

سلل ن به میان آمده اسللخ؛ اما ک اب مبکار، بین دیدگاه « نها  میخ غایب» نها های میخ، ا  جهّه 

هّه ، ا  جسنخ و امامیه بررسی تطبیقی انجام نداده و به نها  میخ در شرایط اضطراریاهلمباهب فقهی 

ههچنین به دیدگاه فقهی اباضیه و  یدیه در این  کرونا و نیم به مصلادیی میخ غایب اشاره ننهاده اسخ،

، اسخ هللل تبّیّی انجام شد ای نکرده اسخ؛ لبا هدف ا  پژوهش حاضر که با روش تاصیفیباره اشاره

که: آیا نها  پیامبر)ص( بر نجاشی هایی، مانند اینبه پرسش« صال  الغایب»آن اسلخ که ضهن تاضیح 

تاان نها  میخِ غایب اااند؟ و دلیل بر شلرعیخ نها  بر میخ غایب اسخ؟ و آیا بر مردگان کرونایی می

جاا  و عدم جاا  نها  نیم مصلللادیی میخ غایب کدامند؟ ههچنین دنیل اا الف مباهب فقهی درباره 

 گاید.پاسخ غیابی چیتخ؟ و مانند اینها
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 . مفهوم صالة الغائب2      

ا  جهّه شرایط نها  میخ آن اسخ که جنا ه میخ در جّا امام جهاعخ و نها گماران به سهخ       

(. 1/418ق، 4141ابن عابدین،  ؛8/411ق، 4141اشلل هاردی، قبّه و روی  مین قرار داشلل ه باشللد )

، متلّهانی اسلخ که در شهری دیگر وفات یاف ه باشد «الهیخ الغائب عن البّد»منظار ا  میخ غایب یا

 (.414/ 1تا، )شباد، بی

را افمایش می دهد؛  یرا هر فردی که در غیر ا  شللهر « میخ غایب»تعریف ممبار مصللادیی      

حال هر میخِ غایبی واجد شرایط نها  میخ شاد، با این نها گمار وفات یاف ه باشد، میخ غایب تّقی می

که نآغیابی نیتلخ، بّکه مالال  باید شهری که فرد متّهان در آن وفات یاف ه اسخ، ا  بالد کفر باشد، یا 

که آن فرد ا  لباظ عّم یا مال یا باشد که بر او نها  ن اانده باشند، یا آن متّهان در جایی وفات یاف ه

)صدیقی عظیم آبادی ، شاد صارت بر وی نها  غایب ااانده مید، در اینوجهه برجت ه و شااص باش

در یک طرف بالد کبیره وفات  (. برای ا  فقهلای اسلللالمی بر این باورند که اگر فردی1/ 9ق، 4141

ق، 4111)شباد، که بر وی نها  میخ ب اانند ، متلّهانان دیگر سلهخ آن شلهرها، مجا  هتل ند یابد

میخ »که طعهه درنده شلده یا در دریا غرق شلده اسخ را مصداق  یگر نیم متلّهانی(. برای د1/131

اند دانت ه« میخ غایب»(. برای نیم مردگان کرونایی را 3/493ق، 4131)شنقیطی ، دانتل ه اند «غایب

 یابد. شهال بیش ری می« میخ غایب»صارت عناان . در این(4221، 38، ش1212)عبد اهلل هادی، 

آن اسللخ که جنا ه میخ روبروی امام جهاعخ و نها گماران و به « صللال  الغایب»منظار ا         

ای دیگر یا شهر و سر مین دیگری قرار داش ه باشد، یا سهخ قبّه نباشد، بّکه مالال  جنا ه میخ در نقطه

 جنا ه ممبار فاصّه دارندکه ا  در عین حال تاسط گروهی ،که جنا ه میخ مفقاد شده یا ا  بین برودآن

را « رو به قبّه نبادن جنا ه»(. برای 41/ 4ق، 4141بینند بر آن نها  میخ ب اانند )عفانه ، را نهیآن و

دانند و بر این باورند که تنها در صللارتی که میخ در سللهخ قبّه دایل نهی« صللال  الغایب»در تعریف 

 باشد، نها  غیابی بر وی صبیح اسخ. 
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د  ن اانده باشن« نها  میخ» جاا  نها  میخ غایب را مشروط به آن بدانیم که بر میخ غایب  اگر     

نها  میخ »شرط صدق « عدم اقامه نها  میخ»صارت در این(، 1/ 9ق، 4141)صدیقی عظیم آبادی ، 

 اااهد باد، اااه میخ غایب در شهری که وفات یاف ه اسخ مدفان شده باشد، اااه جنا ه وی« غایب

یخ که دیگران بر مرا به  شلهر دیگری من قل کرده باشند؛ اما اگر نها  میخ غایب مشروط به آن نباشد 

 ن ااهد باد.« نها  میخ»، شرط صدق عناان «عدم اقامه نها  میخ»غایب نها  ن اانده باشند، 

که بر  ایگانه، نها گماران رو به قبّه ایت اده و نیخ کرده و بهدر فرض صبخ نها  میخ غیابی     

ااانند، اااه آن میخ در جهخ قبّه جنا ه حاضلر، نها  میخ ااانده می شاد،  بر میخ غایب نها  می

 (.381/ 1ق، 4388باشد، اااه در جهخ قبّه نباشد ) ابن قدامه، 

 . شرایط نماز میت 3    

ا  آن شرایط چگانگی اند، برای مباهب فقهی اسلالمی درباره نها  میخ شرایطی را بیان نهاده     

دهند، که به شکل  یر مارد بررسی اا الف درباره صلبخ و عدم صلبخ نها  میخ غایب را نشان می

 گیرند:قرار می

 . شرایط نها  میخ ا  دیدگاه امامیه4.3   

 (4/48تا، متّهان بادن میخ )عالمه حّی، تبریر، بی -4

 میخ به پشخ بر روی  مین ااابانده شاد. -1

 هخ راسخ نها گمار و پای میخ به سهخ چپ نها گمار باشد.سر میخ به س  -3

 نها گمار پشخ میخ و ماا ی با میخ باشد.   -1

 بین جنا ه میخ و نها گمار حائّی، چان دیاار و مانند آن نباشد.  -1

 که وقاف در نمد جنا ه صدق نکند. ایگانهبین جنا ه میخ و نها گمار فاصّه  یادی نباشد به -1

 صارت  یاد بانتر ا  یکدیگر نباشند.جنا ه میخ و نها گمار به   -1

 (.418/ 1ق، 4141اش هاردی، میخ سهخ قبّه باشد )  -8

 نها گمار در حال اقامه نها  میخ ایت اده باشد.   -9
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 ای که رافع ابهام باشد.گانهتعیین میخ به -42

 (.48ق،  4121قصد قربخ )راوندی،  -44

 (. 4/311ق، 4134میخ )یمدی ،  مباح بادن مکان برگماری نها  -41

 ای که شکل نها  ا  بین نرود.گانهرعایخ ماانت بین تکبیرها و دعاهای نها  میخ به -43

 اس قرار نها گمار: یعنی نها گمار در حرکخ و مضطرب )ناآرام( نباشد. -41

 نها  پس ا  غتل دادن و کفن کردن و حناط میخ ااانده شاد. -41

گرچه با سللنی یا اشللخ پاشللیده باشللد )یمدی ، عارت ویهنگام نها اااندن بر میخ،  -41

 (.4/311ق ، 4134

 (.4/341ق ، 4134نها گمار باید مؤمن باشد )یمدی،  -41

 (.4/311ق ، 4134نها  پیش ا  دفن میخ اقامه شاد ) یمدی،  -48

 (.418-8/411ق، 4141اذن ولی میخ برای برگماری نها  بر وی )اش هاردی،  -49

ه گرچ-نها  حاضلر باشلد؛ لبا صبیح نیتخ که برای میخ غایب جنا ه میخ باید در هنگام  -12

نها  میخ ااانده شللاد. مباهب فقهی درباره این شللرط  -جنا ه وی در شللهر حاضللر باشللد

 اند. های م فاوتی درباره نها  میخ غایب بیان کردهنظر دارند و دیدگاهاا الف

 نخ. شرایط نها  میخ ا  دیدگاه مباهب فقهی اهل س1.3        

ا  نگاه مباهب فقهی اهل سنخ،  نها  میخ، ههانند دیگر نها ها باید شرایطی، ههچان طهارت        

رو به قبّه بادن و نیخ را دارا باشللد، عالوه بر ماارد ممبار  ،حقیقی بدن، لباس و مکان و سلل ر عارت

 اند، ا  جهّه:حنفیه ماارد دیگری را نیم شرط دانت ه

 میخ متّهان باشد. -1

 .دن و کفن میخ ا  نجاسخ حکهی و حقیقی طاهر باشدب  -2

 میخ در جّا نها گماران قرار داش ه باشد. -3
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 میخ یا بیش ر بدن وی یا نصف بدن میخ ههراه با سر وی حاضر باشد. -4

 میخ روی  مین یا جّا و نمدیک نها گماران قرار داش ه باشد.  -5

 عارت میخ پاشیده باشد. -6

 امام جهاعخ بالغ باشد. -7

که میخ یک نفر اسخ، امام جهاعخ باید ماا ی جمئی ا  اجماء میخ باشد؛ اما اگر در فرضی  -8

اماات م عدد باشند، امام جهاعخ آنها را در یک صف قرار داده و نمد می ی که افضل ا  بقیه 

(. ن م به ذکر 1/111ق، 4118، شباد، 1/111ق،4141ایت د )ابن عابدین، اماات اسخ می

ماا ی بادن امام جهاعخ با اماات م عدد را شللرط دانتلل ه اسخ )ابن  اسلخ که ابن عابدین

 (.1/111ق، 4141عابدین، 

با تاجه به شرط لموم حضار جنا ه میخ در جّا امام، ا  نگاه حنابّه ن م نیتخ که میخ مقابل      

قرار نداش ن که سهخ راسخ یا چپ امام ا  میخ منبرف نشاد، با این حال  ایگانهامام جهاعخ باشد به

اند: انبراف (. برای ا  فقها گف ه1/419ق، 4148کراهخ دارد ) بهاتی، میخ در جّا امام به گانه ممبار

(؛ لبا اگر انبراف 1/1191ق،4113امام جهاعخ به سهخ راسخ یا چپ میخ نباید  یاد باشد )عاایشه، 

د امام پنهان شاد، یا جنا ه در مکانی ای باشد که جنا ه ا  دیگانهامام به سلهخ چپ یا راسخ جنا ه به

 (.819/ 4م، 4914مرتفع یا چاهی قرار داده شده باشد، صبیح ن ااهد باد )سیاطی رحییانی ، 

حنابّه ههانند حنفیه، متلللّهان بادن ، طهارت، سللل ر عارت میخ و حضلللار وی را در جّا      

مار باید مکّف باشد و ا  نجاسخ اج ناب این باورند که نها گاند. ههچنین بر نها گماران شلرط دانتل ه

/ 1م ، 4914)سیاطی رحییانی، کند و رو به قبّه باده و عارت وی پاشیده باشد و برای نها  نیخ کند 

1191.) 

 .نماز بر میت غایب از نگاه فقه امامیه4     

 بیح نیتلللخامامیه ههانند مالکیه و حنفیه بر این باورند که نها  بر میخ غایب به هیچ وجه صللل  

(. عالمه حّی گف ه اسخ: در 1/111ق، 4388باشد )کاشف الغطاء، و بدعخ می (4/19ق، 4114)مغنیه، 
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ا، ت)عالمه حّی، بینظر ههه عّهای ما حضلار میخ شرط می باشد؛ لبا نها  بر میخ غایب جایم نیتخ 

4 /11.) 

که: جنا ه باید جّا نها گمار باده، نها گمار ماا ی آن  املامیه درباره نها  میخ بر این باورند      

؛ لبا نها  بر میخ غایب را (18تا، و بین جنا ه و نها گمار فاصّه فاحش نباشد )کاشف الغطاء ، بی باشد

که بین او و نها گمار حائل وجاد دارد، صبیح  ههچنین ا  نگاه ایشان نها  بر مرده ای دانند.صبیح نهی

یا پاشش قرار داش ه باشد نها  بر وی  نیتلخ. با این حال اگر جنا ه در تابات یا مانند آن مالل پارچه

باشد )عالمه . ههچنین ا  نگاه امامیه، حضار جنا ه شرط می(18تا، اشلکالی ندارد ) کاشلف الغطاء، بی

 (.4/11تا، حّی، بی

 . عدم جواز نماز بر میت غایب و دالیل آن144     

ا  نگاه فقهای امامیه نها  بر میخ غایب جایم نیتللخ، اااه آن میخ در شللهری غیر ا  شللهر     

(. دنیل چندی 41/111ق، 4391)عّای گرگانی ،  نها گمار باشد، اااه در شهر نها گمار، غایب باشد

 گیرند:که در ادامه مارد اشاره و بررسی قرار می بر عدم جاا  نها  بر میخ غایب دنلخ دارند،

(، جنا ه میخ باید 1/113ق، 4111)کّینی ،« الّهمو هبا الهتلللجوی قدامنا»( بلا تاجله به جهّه 4  

(. بدیهی اسخ که در نها  میخ غایب، شرط حضار 111/ 9ق، 4148حاضر و جّا امام باشد )اایی، 

تاجه به شرط رو به قبّه بادن نها گمار، در بتیاری ا  ماارد ، در  جنا ه وجاد ندارد، ا  سای دیگر با

 شاد.نها  میخ غایب این شرط رعایخ نهی

( اگر چنین نها ی تاسللط پیامبر)ص( و اصللباب ایشللان وقاع اارجی یاف ه باد، مشللهار و 1    

اهیم دید، ماجرای که اا(. چنان11/ 4تا، ؛ عالمه حّی، بی12و 19/ 4ق، 4114شد )مغنیه، م ااتر می

 اند.که قائالن جاا  نها  بر میخ غایب به آن اس ناد نهاده اند، را پاسخ گف هنها  پیامبر)ص( بر نجاشی 

(: با تاجه به 11/ 4تا، ؛ عالمه حّی، بی 4/12ق، 4114(  لموم رو بله قبّه بادن میخ )مغنیه، 3   

در هنگامی که نجاشی در حبشه وفات یافخ، اسلخ؛  یرا  این دلیل نها  بر نجاشلی فاقد چنین شلرطی
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ق، 4141طار قطع حبشه در جهخ مکه قرار ندارد )اش هاردی ، پیامبر)ص( در مدینه بادند. ا  سایی به

( و 482/ 4تا، اند )سللیاری حّی، بی(، و پیامبر)ص( برای نجاشللی دعا یا طّب مغفرت کرده418/ 8

ه ای دیگر تاجیگانهرا بهمبر)ص( نها  بر نجاشلللی باشلللد، آنکه کار پیااند و بر فرض ایننها  ن اانده

 کنند.می

(: با 12/ 4ق، 4114( شلرط بادن حضار نها گمار بر جنا ه میخ در هنگام نها  میخ )مغنیه، 1   

 باشد، ا  این رو چنین نها ی صبیح نیتخ.تاجه به این دلیل، نها  بر میخ غایب فاقد چنین شرطی می

های باد، باید در شللهرهای گاناگان برای پیامبر)ص( و شلل صللیخمبار جایم می( اگر نها  م1  

صارت اگر بر ایشان نها  غایب ااانده شده باد، مشروعیخ  شد؛ در ایبرجتل ه و صالح نیم اقامه می

 (.11/ 4تا، شد )عالمه حّی ، بیآن مشهار و م ااتر می

ش، 4314اند )حّی سیاری، را بیان نفرماده ( پیامبر)ص( با قال و فعل اایش چنین نها ی1     

448.) 

 (.1/444ق، 4149عامّی ، ( اجهاع بر عدم جاا  چنین نها ی )1

که به جاا  نها  بر ترین دلیل مباهب فقهی اهل سنخ تاجیه نها  پیامبر)ص( بر نجاشلی: مهم( 8   

اند؛  یرا متّم روایخ کرده که در آن اسخ که پیامبر)ص( بر نجاشی نها  ااانده میخ غایب باور دارند،

ههانا برادری ا  «. إنو أاا  لکم قد مات فقاماا فصّواا عّیه»هنگام وفات نجاشلی پیامبر)ص( فرمادند: 

ت یم ب شها وفات یاف ه برایمید و بر او نها  ب اانید، پس ا  فرماده پیامبر)ص( ما برااس یم و دو صف

 (.11/ 1تا، ) متّم نیشاباری ، بی

 وُفِّیَ أَصْبَهَةُ رَجُلٌ» ُآن آمده اسخ: حدیالی شبیه این حدی  ذکر شده که در در منابع شیعی نیم     

 (.11/ 4ق، 4129)راوندی،  «صَالِحٌ مِنَ الْبَبَشَةِ فَقُامُاا فَصَُّّاا عََّیْهِ فَصََّّى عََّیْهِ فَکَانَ کَبَلِک

 النَّجَاشِیِّ بِنَعْیِ جَبْرَئِیلُ أَتَاهُ لَهَّا )ص( الَّّهِ رَسُالَ إِنَّ»اند: در حدی  دیگری امام رضا)ع( فرماده     

بَهَةَ أَاَاکُمْ إِنَّ قَالَ وَ عََّیْهِ حَمِینٍ بُکَاءَ بَکَى مُ هُاَ وَ أَصلْ یِّ اسلْ  صََّّى وَ الْجَبَّانَةِ إِلَى اَرَجَ ثُمَّ مَاتَ النَّجَاشلِ

بْعا  کَبَّرَ وَ عََّیْهِ ة هُاَ وَ جِنَا َتَهُ رَأَى حَ َّى مُرْتَفِعٍ کُلَّ لَهُ الَّّهُ فَ َفَضَ سلللَ )ابن بابایه قهی، « بِالْبَبَشلللَ
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. هنگلامی کله جبرئیل جنا ه نجاشلللی را آورد، پیامبر)ص( گریه غهناکی نهادند و (1/312ش،4311

  رونبی( شهر اارج در  مکانى) جبانة به گاهوفات یاف ه اسخ آن )نجاشی(« أصبهه»فرمادند: برادرتان 

 پیامبر)ص( پتلخ براى را  مین هاىبّندى ههه اداوند و گفخ تکبیر هفخ و اااند نها  او بر  و رفخ

 .دید به چشم باد حبشه در که را نجاشى جنا ه تا فرماد و ههاار

عناان حتن کالصبیح تعبیر نهاده و گف ه با این حال روایخ ممبار مجّتلی ا  روایخ ممبار به     

گاه اشاره نهاده که درباره این روایخ دو اشکال وجاد دارد که عبارتند ا : ماقاف یا مضلهر اسلخ، آن

مشللهار بر  که پس ا  دفن میخ نها  اااندن بر وی مهناع اسللخ، تصللریحکه: با وجاد آنن تللخ این

 که: مشهار وکه پیامبر)ص( پیش ا  دفن نجاشلی بر نجاشی نها  ااانده چه تاجیهی دارد؟ دوم ایناین

ه صارت کاند که پیامبر)ص( ههانند دیگر اماات بر نجاشللی نها  ااانده، به اینروایات تصلریح نهاده

 ( بر وی نها  ااانده اسخ. گاه پیامبر)صجبرئیل جنا ه نجاشی را برای پیامبر)ص( حاضر نهاده، آن

مهکن اسخ نها  پیامبر)ص( بر نجاشی پس ا  دفن وی  -(4): در پاسلخ اشلکال ن تلخ گف ه اند

راوی گهان کرده که نها  بر قبر میخ ا  این روی جایم نیتللخ که پس ا  دفن میخ،  -(1) باده اسللخ.

دانت ه که نجاشی پرسش کرده و نهی، ا  ههین روی ا  نها  پیامبر)ص( بر شادجنا ه وی مشلاهده نهی

هدف راوی ا  پرسش درباره نها  پیامبر)ص( بر -(3)جنا ه نجاشی برای پیامبر)ص( حاضر شده اسخ. 

نجاشی، نها  صبابه بر نجاشی باده اسخ؛  یرا بر االف پیامبر)ص( صبابه در هنگام نها ، نجاشی را 

 (.311/ 1ق، 4121کردند )مجّتی ، مشاهده نهی

 ، ا  جهّه:باشدروایخ ممبار ا  جهات چندی قابل نقد می      

در آن ا  امام باقر)ع( نقل ( بلا روایلخ دیگری معارض اسلللخ که مبهد بن متلللّم یا  راره 4    

پس »آن حضرت پرسش شدها  «. باشدصال  پس ا  دفن میخ دعا می»اند: که حضرت فرمادهاند کرده

ایر، پیامبر)ص( برای نجاشی دعا کرده »اند: اند؟ حضلرت فرمادهن اانده پیامبر)ص( بر نجاشلی نها 
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که منظار ا  صالت بر (. تناقض ممبار در فرضی م صار اسخ 4/183ش، 4311)طاسلی شلیخ، « اند

 ، نه دعا.نجاشی نها  باشد

/ 1ق، 4121)مجّتی ،  «حتن کالصبیح»با وجاد تعبیر مجّتی ا  روایخ ممبار به عناان ( 1     

سّتّه سند آن، ضعیف بن قاسم اس رابادی و یاسف بن مبهد دردلیل وجاد مبهد (. این روایخ به311

باشد؛  یرا ابن غضایری مبهد بن قاسم اس رابادی را فردی کباب و دروغگا و یاسف بن مبهد بن می

 (.98تا،  دانت ه اسخ )ابن غضایری، بی  یاد را فردی مجهال

 ههه  یرا اداوند دهد؛هنگام وفات نجاشلی نشان میممبار اعجا  پیامبر)ص( را در روایخ( 3     

 شمبه چ باد حبشه در که را نجاشى جنا ه تا فرماد پیامبر)ص( پتخ و ههاار براى را  مین هاىبّندى

 (.122/ 4ق، 4121اایش دید )شاش ری، 

که پیامبر)ص( در خ یاد شلده تصریح دارد بر اینبر فرض صلبخ سلند روایخ ممبار، روای( 1     

 که هفخ بار تکبیر برای میخ جایم نیتخ، بّکه برای میخ، حال آناندنها  نجاشلی هفخ بار تکبیر گف ه

 (.122/ 4ق ، 4121شاد )شاش ری، مؤمن پنج بار و برای میخ منافی چهار بار تکبیر باید گف ه

 انداند، بّکه برای ایشلللان دعا یا طّب مغفرت فرمادهپیلامبر)ص( بر نجاشلللی نها  ن اانده( 1    

 ( .183/ 4ش، 4311)طاسی شیخ، 

به نجاشللی مبدود باده و پیامبر)ص( به  ،«میخ غایب»مهکن اسللخ نها  بر نجاشللی به عناان ( 1

ابل تتری به دیگر اماات غایب نیتخ. اند، ا  این رو قاعجا  جنا ه نجاشی را دیده و بر او نها  ااانده

، ا  جهّه روایخ شلیخ صدوق به نقل ا  امام ای ا  روایاتگانه که گبشلخ این پاسلخ نیم درپارهههان

 ( مارد تصریح قرار گرف ه اسخ.1/312ش، 4311)ابن بابایه قهی، رضا)ع( 

 . نماز بر میت غایب از نگاه فقه اهل سنت5     

 فیه درباره نماز بر میت غایب:. دیدگاه حن145     

حنفیه به دنیل چندی به عدم جاا  نها  بر میخ غایب باور دارند، که در ادامه مارد اشلللاره و      

 گیرند:بررسی قرار می
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 شرط بادن حضار جنا ه در جّا نها گمار.( 4  

ا   ه اسللخ: گف(. حصللفکی1/111ق، 4141رو به قبّه بادن میخ )ابن عابدین،  رعایخ شللرط( 1 

حاضر و قرار داش ه باشند و  ها در جّای نها گمارکه جنا ه یا جنا ه آن اسخجهّه شرایط نها  جنا ه

 (.1/111ق، 4141رو نها  بر میخ غایب صبیح نیتخ )حصفکی، در جهخ قبّه باشند، ا  این

( تاجیه نها  پیامبر)ص( بر نجاشی: ا  نگاه حنفیه نها  پیامبر)ص( بر نجاشی به دو شیاه تاجیه 3   

که عبارتند ا : الف( جنا ه نجاشی برای پیامبر)ص( حاضر شده و پیامبر)ص( بر جنا ه حاضر  شاد،می

رای ، مشکّی بامبر)ص(اند، با این حال عدم حضلار جنا ه نجاشی برای اق دا کنندگان به پینها  ااانده

نها  به شکل ممبار به نجاشی اا صاص دارد و مبدود اسخ )ابن کند. ب( صبخ نها  ممبار ایجاد نهی

 تاان آن را به دیگر اماات غایب تتری داد.(؛ لبا نهی111/ 1ق، 4141عابدین، 

 . دیدگاه مالکیه درباره نماز بر میت غایب245     

ق، 4113حنفیه هم عقیده هت ند )عاایشه، مالکیه در اصاص عدم جاا  نها  بر میخ غایب با      

(. برای ا  مالکیه نها  بر میخ غایب را حرام و برای ا  481/ 4ق، 4121سللراتللی،  و 1191/ 1

میخ غایب (. دنیل مالکیه بر مهناع بادن نها  بر 31ق، 4141اند )عفانه، را مکروه دانتلل هایشللان آن

 عبارتند ا :

دلیل حضللار جنا ه نجاشللی برای پیامبر)ص( نها  بر میخ ( نها  پیامبر)ص( بر نجاشللی به4     

 حاضر باده اسخ، گرچه متّهانانی که مأمام پیامبر)ص( در آن نها  بادند، نجاشی را ندیدند.

 مشابه نیتخ. ( نها  پیامبر)ص( بر نجاشی به نجاشی مبدود اسخ و قابل تتری به ماارد1 

که متلّهانان بیش رین رغبخ را برای نها  بر جنا ه غایب پیامبر)ص( داش ند؛ اما ( با وجاد آن3   

اند )شللنقیطی ، یک ا  متللّهانان بر آن حضللرت نها  ن ااندهپس ا  مدفان شللدن پیامبر)ص( هیچ

 (.493/ 3ق، 4131

 :. دیدگاه حنابله درباره نماز بر میت غایب345     
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 (481/ 4ق، 4121سراتی،  و 1191/ 1ق، 4113)عاایشله،  االف حنفیه و مالکیهحنابّه بر     

حضار جنا ه را شرط ندانت ه و ا  ههین رو نها  بر میخ غایب را با نیخ و به مدت یک ماه در ماارد 

 اند: یر صبیح دانت ه

 -3در جهخ قبّه نیتخ.میخ  -1بین جنا ه و نها گماران که ر ا  متلافخ قصلر نها  نیتللخ. -4

. برای ا  حنابّه متافخ قصر (1/141ق، 4118اسیر و مانند آنها )شباد،  -1میخ غرق شلده اسخ. 

 (. 1/381ق، 4388اند )ابن قدامه، بین میخ و نها گماران را در نها  میخ شرط ندانت ه

سخ که در حال آن ا« حضار میخ در جّا نها گمار»با تاجه به آنچه گبشلخ منظار ا  شرط      

اقامه نها  میخ، میخ حهل نشلللاد و نیم پیش ا  دفن میخ، نها  ا  پشلللخ ماانع، ههچان دیاار اقامه 

 (.1/141ق، 4118نگردد، ههچنین در حال اااندن نها ، میخ در تابات سرپاشیده نباشد )شباد ، 

ال مشللهار دارند: اول( باره عّها دو قابن تیهیه درباره نها  بر میخ غایب گف ه اسللخ: در این     

جاا  نها  بر میخ غایب: شافعی و احهد بن حنبل در مشهارترین روایاتِ منقال ا  او، بیش ر حنابّه به 

این دیلدگاه باور دارند. دوم( عدم جاا  نها  بر میخ غایب: اباحنیفه، مالک، احهد بن حنبل در روایخ 

جبان جاا  نها  بر میخ غایب، در مبهب احهد بن دیگری و ابن ابا ماسی به این دیدگاه باور دارند. ر

 (.1/131ق، 4111حنبل نقل شده اسخ )شباد، 

مر اند که ولی ابرای ا  فقهای معاصر حنبّی نها  بر میخ غایب را در صارتی مشروع دانت ه       

نجاشللی متللّهانان به آن امر کند، ایشللان این شللرط را ا  امر پیامبر)ص( به متللّهانان برای نها  بر 

اند، با این حال آنها نها  میخ غیابی را برای مردگان ااصی، ههچان امام عادل، عّها، صّبا گرف هن یجه

طی ، دانند )شنقیاند و کتی بر آنها نها  ن اانده اسخ، مجا  میو افرادی که در سر مین کفر وفات یاف ه

 (.18/11تا، بی

تاان گفخ که: عهده دلیل حنابّه بر جاا  نها  میخ غایب، نها ی براسللاس آنچه گبشللخ، می     

ی اند که بر نجاشاند، ا  این گبشل ه متّهانان را نیم امر فرمادهاسلخ که پیامبر)ص( بر نجاشلی ااانده

آید که فضللیّخ نها  ب اانند، ا  نها  پیامبر)ص( بر نجاشللی و دسلل ار ایشللان به اقامه آن نها  بر می
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نجاشلی و فات ایشان در بالد کفر باع  شده که پیامبر)ص( بر ایشان نها  ب اانند لبا اااندن نها  بر 

ه اند کهر میخ غایبی جایم نیتلخ، با این حال ایشلان در دو فرض نها  بر میخ غایب را جایم دانتل ه

خ غایب در فرضی که حاکم اسالمی نها  بر می -(1نها  میخ بر متلّهانان ااص . ) -(4عبارتند ا : )

 به آن دس ار دهد.

 . دیدگاه شافعیه درباره نها  بر میخ غایب1.1     

شلافعیه ههانند حنابّه حضار میخ در هنگام نها  را شرط ندانت ه و ا  ههین رو نها  بر میخ      

قبر میخ پرسلش شده وی  و بر ا  امام شلافعی در باره نها  بر میخ غایبح ی دانند؛غایب را جایم می

 (.1/111، 4121دانم )شافعی، را مت بب میآنگف ه اسخ: 

ین اند، ا  ههشلافعیه و مالکیه بر االف حنفیه، قرار داشل ن میخ بر روی  مین را شرط ندانت ه    

اند شاد را جایم شهردهای که بر پشلخ حیاان یا روی دسلخ یا دوش مردم حهل میروی نها  بر مرده

 (.1/141ق، 4118اد، شب)

 دالیل شافعیه درباره جواز نماز بر میت غایب  عبارتند از:     

عِینَ إِلَیْهِمْ أُنْمِلَ ما وَ إِلَیْکُمْ أُنْمِلَ ما وَ بِالَّّهِ یُؤْمِنُ لَهَنْ الْکِ ابِ أَهْلِ مِنْ إِنَّ وَ»آیه  -4  ن لَِّّهِ ااشللِ

رِیعُ الَّّهَ إِنَّ رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أُولئِکَ قَِّیال  ثَهَنا  الَّّهِ بِآیاتِ یَشللْ َرُونَ )آل « الْبِتللاب سللَ

 یهآ که این مع قدند ق اده و عباس ابن و[ مالک بن] انس و الّوه عبد بن جابر. (498عهران/ 

 به را ابرش رو  ههان جبرئیل درگبشخ، نجاشلی و  مانی که شلده نا ل نجاشلى درباره

 در که شللها ا  برادرى به بیایید: فرماد یاران به( ص)الّوه رسللال و رسللانید( ص)پیغهبر

( ص)هبرپیغ پس. فرماد: نجاشى کیتخ؟ او پرسیدند. بگماریم نها  اسخ مرده دیگر سر مین

 ار نجاشى جنا ه و گردید نهایان او بر حبشله سلر مین مدینه ا  و رفخ بقیع گارسل ان به

: ندگف  منافقین. نهاد آمر ش طّب نجاشى براى و کشلید بر تکبیر چهار و فرماد مشلاهده

 نها  دنیتلل ن کیشهم و ندیده را او هرگم که نصللرانى حبشللى کافر یک بر که ببینید را این
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(. شافعی ا  این 11ش، 4383شلد )واحدی نیشلاباری،  نا ل آنان جااب در آیه .اااندمى

(. ا  سایی 484/ 4تا، گرف ه اسخ )سیاری حّی، بیآیه جاا  نها  بر میخ غایب را ن یجه 

ااطر اسللالم به ماجب روای ی هنگامی که نجاشللی در حبشلله وفات یافخ، پیامبر)ص( به

 (.489/ 1تا، اند )ابی داود، بیحقیقی نجاشی بر وی نها  ااانده

بین آمناا الیهاد و اللناس عداو  لّبین ا ل جدن اشدو»در تاجیه برداشخ ممبار گف ه شده که آیه       

هر آینه دشللهن ترین  (.81)مائده/ « اشللرکاا و ل جدن اقربهم ماد  لّبین آمناا، البین قالاا انا نصللارى

مردم را نتلبخ به متلّهانان، یهاد و مشلرکان اااهى یافخ و با مببخ ترین مردم نتبخ به متّهانان 

اصباب وی نا ل شده اسخ. ا  سایی بر ؛ درباره نجاشلی و گایند ما نصلرانى هتل یمکه آنان هتل ند

اساس شأن نمولی منافقان به نها  اااندن پیامبر)ص( بر نجاشی ایراد گرف ند و به پیامبر)ص( گف ند آیا 

و ان من اهل الک اب لهن یؤ من بالّوه و ما انمل الیکم »ااانی؟ در ن یجه آیه بر مرد نصرانی کافر نها  می

نیشلل رون بایات الّوه ثهنا قّیال اولئک لهم اجرهم عند ربوهم انو الّوه سللریع  و ما انمل الیهم ااشللعین لّوه

و ههانا ا  اهل ک اب کتانى هت ند که به ادا و آنچه بر شها نا ل شده و  (499)آل عهران/  «البتاب

ا به اند، در حالى که در برابر ادا فروتن هت ند و آیات ادا رآنچه بر اادشلان نا ل شده، ایهان آورده

فروشلند. اینان پاداشلشلان نمد پروردگارشلان اسللخ ههانا اداوند  ود حتاب کننده بهاى اندکى نهى

 ، نا ل شد.  «اسخ

تاان گفخ که گرچه شأن نمول آیه ممبار درباره نها  پیامبر)ص( بر نجاشی در رد این دلیل می     

ا و اس غفار برای نجاشی، حضار اسلخ، نها  آن حضرت بر نجاشی با اشکالی، ههچان تفتیر آن به دع

 جنا ه نجاشی و تبقی نها  بر میخ حاضر و مانند آن دلیل شرعیخ نها  بر میخ غایب نیتخ.

انی با مردگ قیاس نها  اااندن بر قبر مردگانی که پیش ا  دفن بر ایشان نها  ااانده نشده  -1

ای بر او نها  ااانده هکه هرگاه مرد که در اصل غایب هت ند. بر اساس این دلیل گف ه شده

اااندند، ا  سایی میخ مدفان در قبر، غایب نشده باد، پیامبر)ص( بر قبر وی نها  میخ می
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در هنگامی که میخ در اصللل غایب باشللد نیم باید نها  بر وی جایم باشللد )ناوی ،  اسللخ،

 (.119-1/111تا، بی

یخ مدفان در قبر صللادق نیتللخ؛  یرا بر م« میخ غایب»در نقد این دلیل باید گفخ که تعریف      

در نها  بر قبر میخ حضلار بر قبر میخ ضلروری اسلخ. ا  سای دیگر اس فاده ا  قیاس مت نبط العّة 

 برای حکم شرعی جایم نیتخ.

روایلات دربلاره نها  پیامبر)ص( بر نجاشلللی: روایات  یادی ا  طرق اصلللباب م  ّف   -3

یره ، عهران بن حصین، حبیفة بن اسید، عبد اهلل پیامبر)ص(، ههچان جابر بن عبد اهلل، اباهر

ها به نها  اااندن پیامبر)ص( بر که در آن بن عبلاس، عبلد اهلل بن عهر و غیره نقلل شلللده

 تاان به ماارد  یر اشاره نهاد:نجاشی تصریح شده اسخ، ا  جهّه آن روایات می

قل کرده که پیامبر)ص( بر نجاشی نها  ( ب اری به سند ااد ا  عطاء و او ا  جابر بن عبد اهلل ن4    

 (.88/ 1ق، 4124، )ب اریکه من در صف دوم یا سام بادم اااند در حالی

امرو  مرد »( روایلخ دیگری ا  ب لاری بله ههان سلللند که در آن آمده: پیامبر)ص( فرماد: 1    

فخ:  جابر گ«. فصللّواا عّیه»صللالبی ا  حبشلله وفات یاف ه اسللخ، پس بشلل ابید و بر او نها  ب اانید 

، یکه ما در صللف بادیم بر نجاشللی نها  اااند ) ب اربنابراین ما صللف بتلل یم و پیامبر)ص( در حالی

 (.88/ 1ق، 4124

( روایلخ دیگری ا  ب لاری بله نقل ا  اباهریره که در آن آمده اسلللخ: پیامبر)ص( ا  مر  3     

گاه جّا ایت اد و متّهانان در پشخ سر ایشان صف بت ند؛ پیامبر)ص( چهار بار نجاشلی ابر داد ، آن

 (.88/ 1ق، 4124تکبیر گف ند  )ب اری ، 

رسللال ادا)ص( ابر »ی به نقل ا  اباهریره که در آن آمده اسللخ: (  روایخ دیگری ا  ب ار1    

 «مر  نجاشی را به ما داد و فرماد: امرو  صاحب حبشه وفات یافخ، برای برادرتان طّب آمر ش کنید

 (. 92/ 1ق، 4124)ب اری ، 
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ه بگانه که گبشللخ پیامبر)ص( در آن این روایخ به نها  بر نجاشللی تصللریح ندارد، بّکه ههان     

اند؛ لبا با روایات شللیعه که در آنها صللّا  به معنای دعا و طّب مغفرت برای نجاشللی تاصللیه فرماده

 (، هه اانی دارد.183/ 4ش، 4311اس غفار تفتیر شده اسخ )طاسی شیخ، 

پیامبر)ص( در مصللّی »( روایخ دیگری ا  ب اری به نقل ا  اباهریره که در آن آمده اسللخ: 1    

 .1/92ق، 4124)ب اری، « ف نهاد و چهار بار برای نجاشی تکبیر گفخمتّهانان را به ص

ل رسللا»روایخ متللّم ا  عبد اهلل بن  بیر به نقل ا  جابر بن عبد اهلل که در آن آمده اسللخ: ( 1     

ادا)ص( فرماد: برادری ا  شها وفات یاف ه اسخ، پس برایمید و بر او نها  ب اانید؛ پس ما برااس یم 

 (.11/ 3تا، )متّم، بی« یمو دو صف بت 

پیامبر)ص( فرماد: برادر شلها نجاشی وفات »روایخ عهران بن حصلین که در آن آمده اسلخ: ( 1 

گانه که برای میخ صللف بتلل ه ، پس برایمید و بر او نها  ب اانید. ما برااسلل یم و ههانیاف ه اسللخ

)نتللایی ،  «شللادنها  ااانده می گانه که بر میخشللاد، صللف بتلل یم و بر او نها  اااندیم، ههانمی

(. روایات دیگری به ههین مضامین در منابع حدیالی و غیر حدیالی اهل سنخ نقل شده 4/114ق، 4144

؛ ابی داود طیالتلللی، 1/11ق، 4144؛ نتلللائی، 113/ 1تا، ؛ ترمبی، بی4/194تلا، )ابن ملاجله، بی

تکبیر پیامبر)ص( درباره نجاشلللی  هلا بله نها  یا( کله در آن1/411ق، 4143؛ ذهبی،  323ق،4149

 تصریح شده اسخ. 

؛ 1/31ق، 4111اند )ابن االیهة ،ک ب تاری ی به صلّا  پیامبر)ص( بر نجاشللی تصللریح نهاده      

رجب سال نهم هجری در »ههچنین بشار عداد معروف گف ه اسخ: (421/ 4م، 4931ابانعیم اصلفهانی، 

)ذهبی ، « نها  اااندنداصللبهة )نام نجاشللی( بر  در متللیر حرکخ به سللای تبا  رسللال ادا )ص(

 (.149/ 4م، 1223

در نقد دلیل روایات باید گفخ که نها  پیامبر)ص( بر نجاشلللی با تاجه به تاجیهات  یر ماجه      

حال اند، با اینرسللد، هر چند که برای ا آن تاجیهات تاسللط فقهای اهل سللنخ بیان شللدهنظر نهیبه

 تاانند ماجب ادشه در دلیل روایات باشند:ی میمجهاع آنها به ااب
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تاان ا  آن جاا  نها  بر میخ باشد و نهینها  پیامبر)ص( بر نجاشی ا  ماارد ااص میاول لللل    

شللی ی غایبی جم نجاغایب را برای عهام مردم ن یجه گرفخ. با تاجه به این تاجیه پیامبر)ص( بر مرده

پیامبر)ص( افراد  یادی ا  اصباب ایشان در غیبخ وفات یاف ند؛ اما  اند، ا  سایی در عصرنها  ن اانده

آن حضلرت بر ایشلان نها  ن ااند، ههچنین متّهانان مکه، طائف ، یهن و جم آنها نها  بر میخ غایب 

اند، در شلهرهای دورتر نیم متّهانان بر ابابکر و عهر و غیر آن دو نها  ن اانده اند )ابن تیهیه، ن اانده

 (.1/134ق، 4111؛ شباد، 4/411، ق4131

اند که وی در سر مینی وفات یاف ه باد که پیامبر)ص( ا  آن روی بر نجاشی نها  اااندهدوم ل      

رو نها  پیامبر)ص( بر نجاشی در عاض نها ی اسخ که متّهانان شد، ا  ایندر آن متّهانی یافخ نهی

(. نجاشللی در بین قام کافر 493/ 3ق، 4131، )شللنقیطیااانند در حال حضللار میخ بر آن میخ می

کس بر وی نها  ن اانده اسللخ، ا  ههین رو نها  غایب بر نجاشللی جایم نصللاری وفات یاف ه؛  لبا هیچ

 (.1/134ق، 4111؛ شباد، 411/ 4ق، 4131)ابن تیهیه، اسخ 

اسالم  مرگی برایسام للل به دلیل فضیّخ و ام یا  نجاشی و نیم به دلیل آن که مر  وی بالی ب     

اند، لبا نها  بر نجاشی به دیگر اش اص تتری شده،  پیامبر)ص( بر وی نها  غایب اااندهمبتاب می

یابد؛  یرا نجاشی سر مین اادش را وقف متّهانانی کرد که در حبشه بادند. گرچه برای، نجاشی نهی

ط تبقی را شر که مشاهده پیامبر)ص( ا  صبابهاند؛  اما بر اساس تعریفی را صبابه پیامبر)ص( ندانت ه

شاد؛  یرا وی در  مان حیات پیامبر)ص( به داند، نجاشی ا  صبابه پیامبر)ص( مبتاب میصبابه نهی

 (.3/493ق، 4131)شنقیطی،  اندایشان ایهان آورده

الی با  فقهای اهل سنخ بر این باورند که اگر نجاشی به معنای کتی باشد که وفات وی برای      

، نها  باشدصارت دیگر افرادی که وفات ایشان بالی عظیم برای اسالم میعظیم بر اسالم اسخ، در این

گانه افراد هت ند ) شنقیطی ، اااندن بر ایشان صبیح اسخ، عالهان ، والیان، مجاهدان و... ا  جهّه این

 (.81/ 1ق ، 4131
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اند که پیامبر)ص( ایشان نها  غایب ااانده چهارم للل صبابه پیامبر)ص( بر نجاشی ا  آن روی     

را به آن امر فرماده اسللخ؛ لبا اگر ولی امر متللّهانان به ایشللان دسلل ار دهد که بر مرده غایبی نها  

، اااندن نها  میخ غایب بر آن مرده مشللروع اااهد باد و اگر ولی امر متللّهانان ا  ایشللان ب اانند

ق 4131ند، نها  بر آن مرده صلللبیح ن ااهد باد ) شلللنقیطی ، ب ااهلد که بر مرده غایبی نها  ن اان

،1/81.) 

را مشاهده نهاده ای که پیامبر)ص( آنگانهپنجم ل روح نجاشی برای پیامبر)ص( حاضر شده به     

 (.1/318تا، اند )نهری قرطبی، بیو بر او نها  ااانده

رت ههانند مشاهده بیخ الهقدس آن حضششم للل جنا ه نجاشی برای پیامبر)ص( حاضر شده و     

این امر در باره  اند.اند و قریش ا  پیامبر)ص( ویژگی آن جنا ه را پرسللش کردهرا مشللاهده فرمادهآن

جعفر طیار نیم رخ داده؛  یرا در هنگام وفات جعفر، جبرئیل بر پیامبر)ص( وارد شللده و روح یا جنا ه 

تا، ی)نهری قرطبی، بن گف ه: برایم و بر وی نها  ب اان کرده و به ایشاحاضر  جعفر را برای آن حضرت

ای که نجاشی گانههای  مین برای پیامبر)ص( ههاار شده به(. در برای روایات آمده که بّندی318/ 1

؛ 4/91ق، 4121اند. ناوی ابر ممبار را ت یّی دانتلل ه اسللخ )آلبانی اشللقادری، را مشللاهده فرماده

 (.111/ 1تا، ناوی، بی

ی که در روای پیامبر)ص( بر نجاشی نها  ن اانده بّکه برای وی دعا فرماده اسخ، چنانهف م ل      

 «اسل غفروا خایکم»آمده پیامبر )ص( پس ا  حاضلر شلدن جنا ه نجاشلی به صلبابه فرماده اند که: 

 ( برای برادرتان طّب آمر ش کنید.  4/419ق، 4141ابن امام،  ؛111/ 1ق، 4124)ب اری، 

نها  پیامبر)ص( بر افرادی جم نجاشلی: بر اسلاس این دلیل، نها  غایب پیامبر)ص( به نها   -1

شاد؛  یرا بر اساس روایات  یادی ، ش صیخ هایی ا  صبابه ایشان بر نجاشی مبدود نهی

های دور ا  رسلللال ادا )ص( وفات یاف ه بادند، پیامبر)ص( بر ایشلللان نها  که در مکان

ا   اند؛که پیامبر)ص( در هنگام وفات یا دفن آن صلبابه حضار نداش هاند، در حالیااانده

 ید بن حارثه؛ -(1معاویة بن معاویه لیالی یا ممنی؛  ) -(4جهّه آن صلللبابه عبارتند ا :  )
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اسخ. برای ا   روایاتی وارد شده طالب. درباره نها  غیابی بر افراد ممبارجعفر بن ابی-(3)

اند و برای ا  آنها ا  طریی یا حتلن ا  پیامبر)ص( ثابخ شدهآن روایات به طریی صلبیح 

 (. 9/ 4ق،4141اند، لبا قابل اس ناد نیت ند )عفانه، ضعیف نقل شده

در نقد این دلیل باید گفخ که گبشلل ه ا  ضللعف این روایات، نها  پیامبر)ص( بر نجاشللی، به      

  سایی مهکن اسخ پیامبر)ص( بر افراد انجاشلی مبدود اسلخ و قابل تتلری به دیگر ماارد نیتلخ، 

که ههانند نجاشی جنا ه ایشان برای پیامبر)ص( حاضر شده و پیامبر)ص( مبکار دعا کرده باشند، یا آن

 بر میخ حاضر نها  ااانده اند، لبا دیگر متّهانان مجا  نیت ند که بر میخ غایب نها  ب اانند.

 . تقسیم بندی دیگر فقه اهل سنت درباره نماز بر میت غایب 545    

 های  یر در بینبندی درباره جاا  و عدم جاا  نها  بر میخ غایب، دیدگاهبر اساس یک تقتیم     

 اارند که عبارتند ا :مباهب فقهی اهل سنخ به چشم می

 (1/144تا، دو قالش )ناوی ، بیدر یکی ا  جاا  اااندن نها  بر میخ غایب مطّقا : شافعی   (4

باره ادعای ( به این دیدگاه گرایش دارند. ابن حمم در این1/381ق،4388و حنابّه )ابن قدامه، 

، تا)ابن حمم ، بی« این اجهاعی اسخ که تعدی ا  آن جایم نیتخ»اجهاع نهاده و گف ه اسلخ: 

1/419.) 

مالکیه به این دیدگاه گرایش دارند )طیار و علدم جاا  ااانلدن نها  بر میخ غایب: حنفیه و  (1

 (.4/188ق،4131دیگران، 

که بر میخ غایب نها  ااانده شلده باشلد یا ااانده نشده باشد: بر اساس این تفصلیل بین آن (3

شلاد و اگر بر وی نها  ، اگر بر میخ غایب نها  ن اانده باشلند، بر وی نها  ااانده میدیدگاه

که ا  لباظ عّم یا مال یا وجهه شللاد، مگر آنیب بر وی ااانده نهیااانده باشللند، نها  غا

شاد. ابا داود سجت انی صارت بر وی نها  غایب ااانده میبرجت ه و شااص باشد، در این
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ق، 4121( و آلبانی )41/411ق، 4143ابن عالیهین ) (،9/1ق، 4141)صللدیقی عظیم آبادی ، 

 ش دارند.( و برای دیگر به این دیدگاه گرای91

جاا  نها  اااندن بر میخ غایب در فرضلی که برای متّهانان مفید باده اسخ: بر اساس این  (1

شاد که برای متّهانان سادمند باده اسخ، دیدگاه در صلارتی بر میخ غایب نها  ااانده می

که میخ، عالهی باشلد که مردم ا  عّم وی ساد برند. یا میخ، تاجری باشد که مردم ا  مالل آن

ها. ّم وی ساد برند. یا مجاهدی باشد که جهاد وی ماجب نفع مردم باشد و ماارد مانند اینع

عّخ جاا  اااندن نها  غایب در ماارد یاد شلده آن اسخ که کارهای وی را سااس گایند و 

های مالب ی که آن میخ دارا باده تشلللایی ویژگینلام نیک وی را  نده نگه دارند و دیگران به 

 (.4/188ق، 4131و دیگران ،  شاند )طیار

که در جهخ قبّه باشللد: بر اسللاس این قال تنها در (  جاا  نها  بر میخ غایب در صللارتی1    

صارتی نها  بر میخ غایب جایم اسخ که جنا ه اش در جهخ قبّه باشد؛ اگر میخ در جهخ قبّه نباشد، 

ان، باشد )ابن حبن به این دیدگاه مینها  غایب اااندن بر او صلبیح نیتلخ. ابن حبان تهیهی ا  قائال

 (.311/ 1ق، 4141

( جاا  نها  بر میخ غایب در فرضلی که به وی ابر داشلل ه شللاد که مرگش نمدیک اسخ 1       

 (.1/318تا، )نهری قرطبی ، بی

 . نها  غایب در بالد کبیره ا  نگاه فقه اهل سنخ1.1     

نها  میخ »شللهرهای بغداد، ارطام ، کالله و حاج یاسللف ا  بالد کبیره هتلل ند. درباره اقامه     

ه آیا کباشد؛ لبا درباره اینگانه شهرها یا نااحی آنها وفات یابد، اا الف میبر کتلی که در این« غایب

، نها  میخ غایب که در شللرق بغداد وفات یاف ه اسللخ تاانند بر متللّهانیمی متللّهانان غرب بغداد

 ب اانند؟ دو قال وجاد دارد:

 جاا  چنین نها ی  -4     
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عدم جاا  چنین نها ی. بیشل ر عّها، ههچان اصباب اباحنیفه، مالک، شافعی و احهد بن   -1    

اند که فردی که در یک طرف چنین شهرهایی وفات حنبل با وجاد کبیره بادن یک شلهر، جایم ندانت ه

/ 1ق، 4111که در جهخ دیگر آن قرار دارند، بر وی نها  ب اانند )شللباد، گر آن شللهریاف ه، افراد دی

131.) 

 که عبارتند ا : شاند،قائالن دیدگاه جاا  به چند دس ه تقتیم می     

کبیره جایم گروهی ا  اصللباب احهد بن حنبل و شللافعی، چنین نها ی را برای بالد اول لللل      

 ند که جنا ه میخ در کدام قتهخ چنین شهرهایی باشد.کاند؛ فرقی نهیدانت ه

 اند که شرط جاا  چنین نها ی آن اسخمبققان ا  اصباب احهد بن حنبل و شافعی گف هدوم ل      

 که میخ در یکی ا  دو طرف بّد کبیر وفات یاف ه باشد. 

ر نها  غایب اااندن ب گف ه اند اگر متّهانی در یک طرف شهر وفات یاف ه باشد،برایسام للل      

که در عصر اباحامد و ابا عبد اهلل بن حامد وی جایم اسلخ، اااه آن شلهر کبیره باشلد یا نباشد، چنان

ای در سلللهخ دیگر بغداد بر او نها  فردی در یک طرف بغداد وفات یاف ه و اباعبد اهلل بن حامد و عده

 (.131/ 1ق ، 4111اند )شباد، ااانده

 میت غایب از دیدگاه فقه زیدیه. نماز بر 6     

 ، اشاره«هل تجا  الصلّا  عّی الهیخ الغایب عن البّد؟»  یدیه در ذیل پرسلشلی تبخ عناان     

داند، که باره دو مبهب وجاد دارد: مبهب ن تخ که نها  بر میخ غایب را جایم نهیاند که در ایننهاده

.  یدیه به دیدگاه ن تخ، یعنی عدم جاا  نها  بر باشنددیدگاه امامان ع رت هادی، قاسلم و ناصلر می

 (.141/ 1تا، )مؤیود باهلل ، بیاند را رأی ع رت و دیگران دانت همیخ غایب باور داش ه و آن

 اند: یدیه درباره عدم جاا  نها  بر میخ غایب به دنیل  یر اس ناد نهاده     

ر ، جهّه ممبا«یصّوی أحدٌ عّی ماتاکم ما دمخ فیکمن»اند: ( کالم پیامبر)ص( که در آن فرماده4    

 کند و بر میخ غایب صادق نیتخ.درباره میخ حاضر صدق می
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( نها  به میخ تعّی دارد؛ لبا جم کتانی که بر جنا ه او حضار دارند، مجا  به اااندن آن نیت ند 1  

 (.141/ 1تا، ، بی)مؤیود باهلل

حال به وقاع نها  پیامبر)ص( ، با اینبر میخ غایب باور دارند  یلدیه گرچه به عدم جاا  نها      

، راند که نها  ممبابر نجاشللی که در مکه نباده اسللخ، تصللریح نهاده و در تاجیه نها  بر نجاشللی گف ه

؛ لبا دیگران مجا  به انجام آن نیتلل ند؛ ا  ههانند دیگر اصللائص النبی به  پیامبر)ص( اا صللاص دارد

را به دیگر اماات تاان آنکه نها  ممبار به نجاشلی اا صلاص داش ه باشد و نهی سلخا سلایی مهکن

 (.1/141تا ، غایب  سرایخ داد ) مؤیود باهلل ، بی

 . نماز بر میت غایت از نگاه اباضیه7     

ه ّمانده ااارج هت ند که در برای نقاط ا  جهاباضیه ا  پیروان عبد اهلل اباض، تنها گروه باقی      

هد که احباشد، چناندیدگاه فقهی ایشان درباره نها  بر میخ غایب حایم اههیخ میعهان پیروانی دارند. 

آیا نها  بر میخ غایب شرعیخ دارد؟ بر »بن حهد اّیّی مف ی اعظم اباضیه در عهان در پاسخ پرسش 

خ دارد که بر میطار کّی مشروع اسخ و یا شرعیخ آن به فرضی اا صاص فرض مشلروع بادن آیا به

 ،نها  بر میخ غایب ا  سای پیامبر)ص( شرعیخ یاف ه اسخ»گف ه اسخ: « غایب، نها  ن اانده باشلند؟

« آن حضللرت بر نجاشللی نها  ااانده و به اصللباب اایش دسلل ار داده که بر نجاشللی نها  ب اانند

نجاشی بیان شده تصریح  هایی که برای رد نها  بر(  وی پس ا  رد تاجیه و تأویل31، 1241)اّیّی، 

 یرا نها  بر میخ ماجب شللفاعخ اسللخ بنابراین مانعی برای  ؛نهاده که عدول ا  این نها  جایم نیتللخ

 (.31، 1241جاا  چنین نها ی وجاد ندارد )اّیّی ، 

در نقد دیدگاه اباضلیه باید گفخ که اون : نها  بر میخ باید بر اساس ضاابط شرعی باشد؛ لبا با      

در « صّا »کند. ثانیا:  کّهه را تأیید نهیبه عدم حضلار جنا ه میخ، چنین نها ی دلیل شرعی آن تاجه

، تااند به شفاعخ میخ کهک کندروایات مرباط به نها  پیامبر)ص( بر نجاشی به معنای دعا اسخ که می

یگر سخ و به دا  سای دیگر بر فرض که کّهه ممبار به معنای نها  باشد، ااص پیامبر)ص( و نجاشی ا

 یابد.ماارد تتری نهی
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 . شرط حضور جنازه در اقامه نماز میت8     

در نها  میخ، « لموم و عدم لموم حضار میخ»تاان گفخ که شرط ا  مجهاع آنچه گبشخ، می      

رو قائالن به عدم جاا  ماجب اا الف در جاا  و عدم جاا  نها  بر میخ غایب شللده اسللخ، ا  ههین

 ،(1/111ق، 4141)حصفکی،حنفیه  ،(181/ 1ق،4118،یخ غایب، ههچان امامیه )بروجردینها  بر م

( بر حضللار جنا ه در هنگام 1/141تا، و  یدیه )مؤیود باهلل ، بی( 1/1191ق، 4113)عاایشلله، مالکیه 

اند. اما برعکس مباهب شهار آوردهرا ا  شرایط صبخ نها  میخ بهبرگماری نها  میخ تأکید نهاده و آن

و  ( 131/ 1ق، 4111اند، ههچان حنابّه و شافعیه )شباد، فقهی که نها  بر میخ غایب را جایم دانت ه

اند، حال باید دید که آیا حضار جنا ه در حضلار جنا ه را ن م ندانت ه( 31، 1 124، ّیّی)ااباضلیه 

دیدگاه مباهب برای پاسخ به این پرسش باید شرط ممبار ا  هنگام نها  میخ ضلروری و ن م اسلخ؟ 

 گیرد. طار جداگانه مارد بررسی قرارفقهی م  ّف اسالمی به

 .شرط حضور جنازه در فقه امامیه148     

ه ک ،کنندا  نگاه امامیه دنیل چندی شرط بادن حضار جنا ه در هنگام نها  بر جنا ه تأیید می     

 ا  جهّه آنها عبارتند ا :

که در صدق شاد صادق نیتخ، یا آنبر آنچه که بر میخ غایب ااانده می« نها  میخ»عناان ( 4   

 تردید اسخ.آن شک و 

ای که بر مشلروع نبادن نها  میخ دنلخ دارند عام باده و شامل نها  بر میخ غایب نیم ادله( 1    

 شاند.می

ویژه در مارد اند، بهطار متللل هر نها  بر میخ غایب را تر  نهادهمتلللّهانان پیشلللین به( 3     

را اند، اگر چنین نها ی جایم باد، آناندهبمرگانی، چان پیامبر)ص( و مانند ایشان،  نها  میخ غایب ن ا

 کردند.تر  نهی
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با عّم به حضار جنا ه « به پشلخ ااابانده شلدن جنا ه» ، « رو به قبّه بادن جنا ه»( شلروط 1

 (.    18تا، ؛ کاشف الغطاء ، بی 12/ 41تا، قابل تبقی هت ند )نجفی، بی

که ، چنان(111/ 9ق، 4148ارند )اایی، برای ا  نصاص بر شرطیخ حضار جنا ه تصریح د( 1   

قُدَّامَنَا عَبْدُ َ وَ ابْنُ عَبْدِ َ وَ قَدْ قَبَضْخَ رُوحَهُ  الَّّهُمَّ إِنَّ هَبَا الْهُتَجَّى»در آما ش نها  میخ آمده اسلخ: 

» و عبارت« قدامنا»بدیهی اسخ که کّهه (. 113/ 1ق، 4111)کّینی ،  «إِلَیْکَ وَ قَدِ احْ َاجَ إِلَى رَحْهَ ِکَ

 بر شرطیخ حضار جنا ه در هنگام اقامه نها  میخ تصریح دارند.« هبا الهتجی

دلیل فراهم نبادن گایند، بهبر فرض مطّی بادن روایلاتی کله ا  لموم نها  میخ سللل ن می( 1     

قدمات تاان ا  آنها شلللرعیخ نها  بر میخ غایب را ن یجه گرفخ؛  یرا ا  جهّه ممقلدمات حکهخ، نهی

که در اینجا قدر م یقن وجاد دارد؛  یرا قدر م یقن ادله نها  حکهلخ نبادن قدر م یقن اسلللخ، حال آن

 باشد.میخ، فرض حضار جنا ه می

در فرض شللک در لموم اااندن نها  بر میخ غایب، اصلللل برائخ بر عدم لموم آن دنلخ ( 1     

 اااهد داشخ.

گایند، گبش ه ا  ضعف سند )ابن غضایری، بر نجاشی س ن می ( روایاتی که ا  اقامه نها  میخ8    

( ا  حی  دنلخ نیم قابل ادشللله هتللل ند؛  یرا با روایاتی که کار پیامبر)ص( را دعا تعبیر 98تلا، بی

بر فرض که صللال  در روایخ ممبار به معنای نها  باشللد، با تاجه به حضللار  اند، تعارض دارند،نهاده

 مبر)ص( نها  بر میخ غایب تبقی نیاف ه اسخ. جنا ه نجاشی برای پیا

تصریح به وقاع هفخ تکبیر در نها  نجاشی، با روایاتی که پنج بار تکبیر را برای میخ مؤمن ( 9    

 (.4/122ق، 4121شاش ری، اند، تعارض دارد )شرط دانت ه

 .شرط حضار جنا ه در فقه اهل سنخ1.8     

 ها  میخ ا  نگاه اهل سنخ ماارد  یر حایم اههیخ هت ند:درباره شرط حضار جنا ه در ن     



 

 اسالمی مذاهب فقه در غیابی میت نماز مشروعیت مبانی واکاوی / 041

 

نشانگر لموم حضار جنا ه اسخ؛  یرا جنا ه سبب صّا  « الجنا  »به « صّا »( اضلافه کّهه 4     

که تالوت آیه سجده دار سبب سجده اسخ اسلخ، ا  سایی حکم ههااره با سبب آن مرتبط اسخ، چنان

 (.111/ 4ق، 4111؛ صدر الدین، 1/124ق، 4111)ابا الهعالی ب اری حنفی، 

آن اسلخ که صلبخ نها  میخ در فرض حضار جنا ه م یقن تاقیفی بادن عبادات نشلانگر( 1     

که درباره (. با تاجه به آن31ق، 4141میخ دنلخ کند )عفانه، کله دلیّی بر جاا  نهلا اسلللخ، مگر آن

نشده، باید به قدر م یقن نها  غایب، یعنی  ، ههچان اّفای راشدین نها  میخ غایب اااندهاشل اصلی

ق ،  4141عفانه، غایبانی که در هنگام فات برای ایشللان نها  میخ ااانده نشللده اسللخ، بتللنده نهاد )

 (؛ لبا حضار جنا ه برای صبخ نها  میخ شرط نیتخ.31

 انانی که دراند و متللّه( اا الف در باره نها  بر افرادی که یک طرف شللهر کبیر وفات یاف ه3    

نیم ا  شرطیخ و  (1/131ق، 4111)شباد، ااانند طرف دیگر آن شلهر قرار دارند، بر ایشلان نها  می

 عدم شرطیخ حضار میخ ناشی شده اسخ.

( فعل پیامبر)ص( درباره نجاشلی ماجب اا الف شده؛  یرا قائالن به بطالن نها  بر میخ غایب، 1 

با مااردی ههچان دعا بادن کار پیامبر)ص( ، اصلائص النبی بادن کار ممبار ، حضلار جنا ه نجاشی 

ر بر میخ غایب باند، اما قائالن جاا  نها  برای پیلامبر)ص( و مانند آن، کار پیامبر)ص( را تاجیه نهاده

اند؛ لبا روایخ ممبار را به ماارد مشللابه تتللری دادهنها  بادن تأکید نهاده و ح ی برای ا  ایشللان آن

 برای شرطیخ و عدم شرطیخ حضار میخ مارد اس ناد قرار گرف ه اسخ.

 

 

 . شرط حضور جنازه در فقه اباضیه:348     
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ر عدم را دلیل ب عخ، کار پیامبر)ص( درباره نجاشیدلیل نقش نها  میخ در تبقی شفااباضیه به      

(إ لبا ا  نگاه ایشللان تبقی شللفاعخ و نها  31، 1241)اّیّی ، اند شللرطیخ حضللار میخ دانتلل ه

 تاان نها  میخ اااند.آن اسخ که در مارد دیگر اماات غایب نیم میپیامبر)ص( بر نجاشی دلیل بر

چنان که گبشلخ دلیل ممبار االی ا  اشلکال نیتخ؛  یرا اون : نها  بر میخ غایب، به دنیّی،      

و مانند آن فاقد ضللاابط شللرعی اسللخ. ثانیا : کار پیامبر)ص( در مارد « عدم حضللار جنا ه»ههچان 

ا  در روایات مرباط به نه« صللّا »نجاشللی بر عدم شللرطیخ حضللار جنا ه دنلخ ندارد؛  یرا کّهه 

تااند به شللفاعخ میخ کهک کند  ا  سللای دیگر بر پیامبر)ص( بر نجاشللی به معنای دعا اسللخ که می

دلیل حضار جنا ه نجاشی پیامبر)ص( بر میخ حاضر نها  فرض که کّهه ممبار به معنای نها  باشلد، به

تتللری اند، ا  طرفی نها  غایب مبکار ااص پیامبر)ص( و نجاشللی اسللخ و به دیگر ماارد ااانده

 یابد.نهی

 . شرط حضار جنا ه در فقه  یدیه:1.8     

که حضللار میخ را شللرط ، آن اسللخ اندکه  یدیه نها  بر میخ غایب را جایم ندانتلل هدلیل آن     

نیصّوی أحدٌ عّی ماتاکم  »ا  سای دیگر به روایخ(. 1/124ق، 4111)ابا الهعالی ب اری، اند دانتل ه

 ( اس ناد نهاده اند. روایخ ممبار در منابع حدیالی ذکر نشده اسخ.1/141تا،باهلل، بی)مؤیود « مادمخ فیکم

 . نها  بر میخ در حال اضطرار9     

در شللرایط »ا  جهّه ماضللاعات مهم درباره نها  بر میخ پاسللخ به این پرسللش اسللخ که       

پاسللخ فقهای «  نه اسللخ؟اضللطراری، ههچان شللیاع بیهاری وبا، کرونا نها  بر مردگان کرونایی چگا

 مباهب اسالمی به شکل  یر مارد اشاره قرار می گیرد: 

 

 

 فقه امامیه: (1
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های واگیر، ههچان وبا و طاعان، نها  میخ و ا  نگلاه فقه امامیه با وجاد لموم فرار ا  بیهاری      

با (. 4/182ق،4134دیگر تجهیمات مرباط به مردگان هر چند به اقل مهکن باید انجام شللاد ) یمدی، 

که نها  یامیه واجب با نها  میخ حال در مااردی اااندن نها  میخ بر قبر او مهکن اسللخ، مالل آناین

صارت تأایر نها  میخ به پس ا  دفن وی در این تماحم پیدا کند و ا  تأایر در دفن میخ ترسیده شاد،

  میخ تر  شده باشد، ن م اسخ . ههچنین در فرضی نها(323/ 1ق، 4149باشلد )عامّی ، مهکن می

. در مااردی که نها  میخ ا  روی عصللیان یا (444/ 4تا، که بر قبر میخ نها  ب اانند )سللبمواری، بی

حال فراماشلی یا عبرهای دیگر تر  شده اسخ اااندن نها  میخ بر قبر میخ امکان پبیر اسخ، با این

ه بادن، حضلللار بر قبر و... رعایخ شلللاد )آمّی، بلاید در نها  ممبار باید. شلللرایطی چان رو به قبّ

تاان ن یجه گرفخ که ا  باب لموم تقدیم اهم بر مهم، در حال (. ا  ماارد یاد شللده می1/391ش، 4382

 اضطرار تأایر نها  میخ به پس ا  دفن وی مهکن اسخ.

خ؟ خ صبیح اسآیا نها  بر می ی که داال ماشین اس»آیخ اهلل مکارم شیرا ی در پاسخ پرسش      

)مکارم « رددر صارت ضرورت مانعی ندا»اند: گف ه« در شلرایط اضطراری، مانند کرونا حکم چیتخ؟

. پاسلخ ممبار نشلانگر آن اسخ که در شرایط اضطراری، ههچان کرونا در makarem.ir)    شلیرا ی، 

 نیتخ.اااندن نها  میخ رعایخ برای ا  شروط ضروری 

 فقه اهل سنت: (2

تاان نها  که گبشلخ، اهل سلنخ در شلرایط اضطرار ههچان کرونا، بر این باورند که میچنان     

با رعایخ نکات ایهنی جتلد میخ در فاصّه  -فهای چندی به جای آورد، ا  جهّه: المیخ را با روش

وی نها  میخ بر  -پس ا  دفن میخ بر قبر وی نها  ب اانند. ج -دور ا  نها گماران قرار داده شاد. ب

 (4221م،  1212غایب ب اانند )عبد اهلل هادی، 

 گیرینتیجه

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&mid=267472
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پیامبر)ص( بر نجاشی اتفاق دارند؛ اما دنیل « عهل صّا »ههه مباهب فقهی اسالمی درباره  -4

چندی ماجب اا الف ایشلان درباره نها  بر میخ غایب شلده اسخ؛ اا الف ممبار معّال 

ای ا  روایات منقال ا  امامیه و اهل سلللنخ، در پاره -(4عاامل چندی اسلللخ، ا  جهّه: )

برای ا  فقهای امامیه و اهل سنخ  -(1یا اس غفار تفتیر شده اسخ. )به معنای دعا « صال »

با اسل ناد به روایاتی بر این باورند که روح یا جتم نجاشی برای پیامبر)ص( حاضر شده و 

برای نها  -(3در ن یجله پیلامبر)ص( بر میخ حاضلللر نها  ااانده اند نه بر میخ غایب. )

را به ماارد دیگر قابل تعهیم ود دانتللل ه و آنپیلامبر)ص( بر نجاشلللی را به ایشلللان مبد

هایی که ا  لباظ را به ش صیخاند، اما برای به دنیّی، ههچان معنای نجاشی آنندانتل ه

برای ا  شللرایط نها   -( 1اند. )عّهی، ماقعیخ اج هاعی و... شلااص هتلل ند، تعهیم داده

نها گمار بادن جنا ه میخ نیم  میخ، ههچان رو به قبّه بادن میخ، حضار جنا ه میخ، جّا

رو های گاناگانی یافخ شلللاند، ا  ههینباع  شلللده که درباره نها  بر میخ غایب دیدگاه

اند، بر این باورند که تنها در برای ا  فقهای اهل سنخ که نها  بر میخ غایب را جایم دانت ه

برای ا  فقهای که میخ در جهخ قبّه می باشللد، نها  اااندن بر وی جایم اسللخ. صللارتی

اهلل سلللنلخ نیم بر این باورند که برای اااندن نها  بر میخ غایب ، تنها ن م اسلللخ که 

 نها گماران رو به قبّه باشند.

دنیلل دیگر، ههچان وقاع یلا علدم وقاع الارجی چنین نهلا ی در  مان پیامبر)ص( و  -1

یخ غایب را ماجب متّهانان پس ا  ایشان نیم اا الف درباره جاا  و عدم جاا  نها  بر م

 اند.شده

تاان ا  دنیّی، ههچان دامنه بیش ری یابد، این امر را می« میخ غایب »مرور  مان باع  شلده که 

جاا  نها  میخ غایب بر مردگان یک سلهخ بالد کبیره تاسط متّهانان دیگر سهخ این بالد، ههچنین 

 اند، و مانند آنه برای به آن تصریح نهادهجاا  اقامه نها  میخ غایب در منمل،  بر مردگان کرونایی، ک

 ن یجه گرفخ.
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 قرآن کریم

، بیروت: الهک بة 1احکام الجنائم، چق(، 4121) آلبانی اشلقادری، اباعبد الرحهن ناصر الدین -4

 انسالمیة.

 ، تهران: نشر مؤلف.4ش(، مصباح الهدی، چ4382آمّی، مبهد تقی ) -1

سلللالح الهؤمن فی الدعاء و البکر، بی چا، بیروت و ق(، 4141ابن املام، مبهلد بن مبهلد ) -3

 دمشی: دار ابن کالیر.

 ، قم: جامعه مدرسین.4ش(، ال صال ، چ4311ابن بابایه ، مبهد بن عّی ) -1

 ق(، جامع الهتائل، مکه: دار عالم الفاائد.4131ابن تیهیه، احهد بن عبد العظیم ) -1

 تا(، الهبّی، بیروت: دار الفکر لّطباعة و النشر.عّی بن احهد )بیابن حمم اندلتی،  -1

 ، بیروت: مؤستة الرسالة .1ق(، صبیح ابن حبان، چ4141ابن حبان تهیهی، حیان بن احهد ) -1

 ال اریخ الکبیر، قاهره: الفاروق البدی  لّطباعة و النشر.ق(، 4111ابن االیهة، ابا بکر احهد ) -8

حاشللیة رد اله  ار، بیروت: دار الفکر لّطباعة و النشللر و ق(، 4141ابن عابدین، مبهد امین ) -9

 ال ا یع.

-رسائل العالیهین، بی جا: دار الاطنمجهاع ف اوی وق(، 4143عالیهین، مبهد بن صالح )ابن -42

 دار الالریا.

 رجال ابن غضایری، قم: بی نا . -تا(، ک اب الضعفاءابن غضایری، ابا البتن احهد )بی -44

 ق(. الهغنی، بیروت: دار الک اب العربی .4388عبد اهلل بن قدامه )ابن قدامه،  -41

 تا(، سنن ابن ماجه، بیروت: دار الفکر .ابن ماجه قموینی، مبهد بن یمید )بی -43

 نا.م(، ذکر اابار اصبهان، لیدن: بی4931ابا نعیم اصفهانی، احهد بن عبد اهلل ) -41

 بی داود، بیروت:دار الک اب العربی.تا(، سنن اابی داود سجت انی، سّیهان بن اشع  )بی -41

 ق(، متند اباداود الطیالتی، مصر: دار هجر .4149ابا داود طیالتی، سّیهان بن داود ) -41

 ، بیروت:الفقه النعهانیق(، الهبیط البرهانی فی4111اباالهعالی برهان الدین، مبهاد ب اری ) -41

 دار الک ب العّهیة .

 ، تهران: دار انسا  لّطباعة و النشر.4العرو ، چق(، مدار  4141اش هاردی، عّی پناه ) -48
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ق(، صبیح الب اری، بیروت: دار الفکر لّطباعة و النشر و 4124ب اری، مبهد بن اسهاعیل ) -49

 ال ا یع.

 جا: بی نا.ق(، نهایة ال قریر، تقریر مبهد فاضل لنکرانی، بی4118بروجردی، حتین ) -12

 جا: دار الک ب العّهیة.عن م ن انقناع،  بی ق(، کشاف القناع4148البهاتی، منصاربن یانس ) -14

 تا(، سنن ال رمبی، بیروت: دار احیاء ال راث العربی.ترمبی، مبهد بن عیتی )بی -11

دار الفکر لّطباعة و النشللر و ق(، الدر اله  ار، بیروت: 4141حصللفکی، مبهد عالء الدین ) -13

 ال ا یع.

 م(، ف اوی الشلللیخ احهد بن حهد ال ّیّی فی احکام الجنائم،1241احهلد بن حهد ) ،اّیّی -11

 الجهعیة العهانیة لّک اب و اندباء .جا: بی

، قم: مؤسللتلله احیاء آثار امام 4ق(، ماسللاعة انمام ال ایی، چ4148اایی، ابا القاسللم ) -11

 ال ایی.

 بیروت: مؤستة الرسالة.، 9ق(، سیر اعالم النبالء، چ4143ذهبی، شهس الدین مبهد ) -11

 جا: دار الغرب انسالمی.م(، تاریخ انسالم، بی1223)  _____________ -11

 ق(، دعاات الراوندی، قم، مؤسته آل البیخ)ع(.4121راوندی، قطب الدین ) -18

 ق(، ال راج و الجرایح، قم: ماسته امام مهدی عج.4129)  ________ -19

 ، اصفهان: ان شارات مهدی.4، چتا(، کفایة انحکامسبمواری، مبهد باقر )بی -32

، بیروت: دار الهعرفة لّطباعة و النشر و 3ق(، الهبتلاط، چ4121سلراتلی، شلهس الدین ) -34

 ال ا یع .

 نا.، قم:  بی4تا(، کنم العرفان فی فقه القرآن، چسیاری حّی، مقداد بن عبد اهلل )بی -31

 انسالمی. م(، مطالب اولی النهی، دمشی: الهک ب4914سیاطی رحییانی، مصطفی ) -33

 ق(، ک اب انم، بیروت:  دار الفکر لّطباعة و النشر.4121شافعی، مبهد بن ادریس ) -31

 نا.جا : بیق(، ماساعة فقه العبادات، بی4118شباد، عّی بن نایف ) -31

 جا: بی نا.ق(، ماساعة الدین النصیبة، بی4111)  __________ -31

 ا: بی نا.جتا(، ال الصة فی احکام الشهید، بی)بی  --------- -31
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، ماری انیا: 4ق(، لاامع الدرر فی ه ک اسل ار اله  صر، چ4131مبهد بن مبهد )شلنقیطی،  -38

 دار الرضاان.

 ، تهران: ک ابفروشی صدوق.4ق(، النجعة فی شرح الّهعة ، چ4121شاش ری، مبهد تقی ) -39

د الرش ق(، ال نبیه عّی مشکالت الهدایه، مدینه مناره: مک بة4111صدر الدین، عّی بن عّی ) -12

 ناشرون.

، 1ق(، عان الهعباد فی شللرح سنن ابی داود، چ4141صلدیقی عظیم آبادی، مبهد اشلرف ) -14

 بیروت: دار الک ب العّهیة.

 الک ب انسالمیة .، تهران: دار 1تهبیب انحکام، چش(، 4311طاسی، مبهد بن حتن ) -11

ق(، 4131ابراهیم ) طیار، عبد اهلل بن مبهد و مطّی؛ عبد اهلل بن مبهد و ماسلللی ، مبهد بن -13

 الفقه الهیتر فی ضاء الک اب و التنة، ریاض:  مدار الاطن لّنشر.

 ، قم:  دف ر ان شارات اسالمی.4ق( ، مف اح الکرامة، چ4149عامّی ، سید جااد ) -11

انجرائات انح را یة لّبد من ان شللار عدوی فیروس م(، 1212عبد اهلل هادی، شللهد احهد ) -11

 .4218-911سات انسالمیة و العربیة، کارونا، مجّة کّیة الدرا

، قم:  مؤسللتللة النشللر 4تبکر  الفقهاء، ط قدیم ، چتا(، عالمه حّی، حتللن بن یاسللف )بی -11

 انسالمی .

 ، مشهد: مؤسته آل البیخ )ع( .4تا(، تبریر انحکام، چ)بی   ___________ -11

الطاهر ، ک اب ش(، الهناظر الناضلللر  فی احکام الع ر  4391عّای گرگلانی، مبهلد عّی ) -18

 الصّا ، قم: نشر فقیه اهل بیخ)ع(.

 ق(، صال  الغایب، قدس: بی نا.4141عفانه، حتام الدین) -19

ق(، الهاساعة الفقهیة، عهان و بیروت: الهک بة انسالمیة و 4113عاایشله، حتین بن عاده ) -12

 دار حمم.

، نجف اشرف: 4چ ق(، النار التاطع فی الفقه النافع،4384کاشف الغطاء، عّی بن مبهد رضا ) -14

 مطبعة انداب.

 تا(، اسس ال قای لنیل جنة الهأوی، بی چا، بی جا: مؤسته کاشف الغطاء.)بی  ______ -11

 ، قم: دار البدی  لّطباعة و النشر. 4، چ الکافی ق(،4119کّینی، مبهد بن یعقاب ) -13
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ه آیخ اهلل ق(، مالذ انایار فی فهم تهبیب انابار، قم: ک اب ان4121مجّتلللی، مبهد باقر ) -11

 مرعشی.

 تا(، صبیح متّم، بیروت: دار الفکر.متّم نیشاباری، ابی البتین )بی -11

دار ال یار الجدید ، بیروت: 42ق(، الفقه عّی الهباهب ال هتلللة، چ4114مغنیه، مبهد جااد ) -11

 دار الجااد.

 نا. ا: بیجتا(، انن صار عّی عّهاء انمصار، بیمؤیود باهلل ، یبیی بن حهم  بن ابراهیم )بی -11

ش(، پایگاه اطالع رسانی دف ر حضرت آیخ اهلل مکارم شیرا ی 4124مکارم شیرا ی، ناصر) -18

 8/3/4124، (makarem.ir)اقامه نها  در شرایط اضطرار بر می ی که داال ماشین اسخ، 

 .12ساعخ 

، بیروت: دار احیاء 1تا(، جااهر الکالم فی شلرح شرایع انسالم، چن )بینجفی ، مبهد حتل -19

 ال راث العربی.

 ق(، التنن الکبری، بیروت: دار الک ب العّهیة.4144نتائی، احهد ) -12

 تا(، الهجهاع، بیروت: دار الفکر .ناوی،  کریا مبی الدین )بی -14

جا: أ من الهعانی و انسللانید، بیتا(، ال ههید لها فی الهاطنهری قرطبی، ابا عهر یاسللف )بی -11

 مؤستة القرطبة.

ش(، اسللباب النمول، ترجهه عّیرضللا قراگا لا، 4383واحدی نیشللاباری، عّی بن احهد ) -13

 تهران:  نشر نی.

 نا.جا: بیق(، العرو  الاثقی مع تعّیقات الهن ظری، بی4134یمدی، مبهد کاظم طباطبایی ) -11

 

 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&mid=267472

