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   طريقة نماز جنازه
  .لطفاً اين رساله را مكمل بخوانيد إن شاء اهللا عز وجل فوائدش را خواهد ديد

  فضيلت درود شريف

 صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم، محبوب رحمن نالطان نبيس سردار دو جهان،
من درود مي فرستد، اهللا تعالي برايش يك  كه يكبار بر كسي: ارشاد مي فرمايند

  .)1(كوه احد مي باشدبا قيراط برابر  قيراط اجر مي نويسد، و
 3�4�	 ��� 	-��5!  �
�7 ��� 8�9 %	 ���5  

جنازه اولياءدر شركت  بركت  

 ،شركت كرد �$: 	% �98 ����حضرت سيدنا سرّي سقطي  ةشخصي در جناز
را در خواب زيارت كرد،  �$: 	% �98 ����درهمان شب حضرت سري سقطي 

اهللا  :دند؟ جواب داشما چه كرد با جلّ و عزّما فعل اهللا بك؟ يعني اهللا  :پرسيد
آن  بودند مغفرت فرمود، ودهرا كه در جنازه ام شركت نم من و كساني وجلّعزّ

شما شريك بوده نماز جنازه خوانده بودم، آن  ةمن هم در جناز :مرد عرض كرد
آن ديده نشد، بعد خوب  ولي اهللا يك فهرستي برداشت مگر نام آن شخص در

  .)2(نگاه كردند در حاشيه نامش را يافتند

  

                                                 

)1 (;<)=	 #+ >-?-�	 3@A< + �& ;��B)�	 �CD ;E	F��	 �4� GH�  ).153(، شمارة حديث39، ص1ج +
)2( I-�	 J0� #+ �4K0 #+ A4L M �& ;�����	 N�O...;QR 293ص.  
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  مغفرت مريدان
  :خواب ديد، پرسيد را در  �����$: 	% �98قاسم بن منَبه حضرت بشر حافي 

ST& %	 U�/ اهللا تعالي : مله كرد؟ جواب دادشما چگونه معا با عزوجليعني اهللا  +
را كه درجنازه ات شركت كرده بودند  آنهاي ترا و! اي بشر :را بخشيد و فرمودم

يارب محبت كنندگان مرا هم مغفرت فرما، بحر ! هم بخشيدم، من عرض كردم كه
را كه با تو محبت دارند تا  آنهاي :العزت به جوش آمد و فرمود رحمت رب

  .)1(قيامت بخشيدم
ذكر خير آنها  دوستي با اولياء اهللا باعث سعادت و! برادران عزيز اسالمي

صحبت آنها باعث بركت در هر دو جهان، زيارت قبور آنها  ،باعث نزول رحمت
  .است ريدي آنها باعث نجات آخرتدرمان امراض معصيت و م

  الحمد هللا مارا با اولياي كرام عقيدت و با ولي كامل حضرت بشر حافي
���� 8  .آن بزرگان مارا مغفرت فرمايد ةمحبت است، اهللا تعالي به صدق �$: 	% �9

  كفن دزد
يك زن يك كفن دزد شريك بود، در قبرستان رفته قبر آن  ةدر نماز جناز

زد قبر را باز نمود، ناگهان از زن صدا زن را شناسائي كرد، در هنگام شب آن د
: بشنو كفنِ يك زن مغفوره را دزدي مي كنديك مرد مغفور ! سبحان اهللا! بلند شد

من شركت كرده اند، مغفرت نموده  ةكه در جناز را بهمراه كسانيخداي عزوجل م
بر قبر خاك انداخت  را هم مغفرت فرموده اند، اين سخن را شنيد فوراً حتي شما

  .)2(صميم قلب تائب گرديد و از

                                                 

)1(  ;�����	 N�O+ A4L M �&�9-�	 V0� #+ �4K0 #...289 إلخ، ص.   
)2 ( �4K0 #+ A4L M �& �����	 N�O�9-�	 V0� #+...;QR 208 ص.   
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  مغفرت جنازه دهندگان
را جالله  بندگان نيك خدا جلّ ةشركت در جناز! برادران عزيز اسالمي

دي بود، پس بايد در جنازه برادران مسلمان حتي كه باعث سعادتمن! ديديد
نيك مردان خدا باعث  ةالمقدور شركت نمائيد بعضي اوقات شركت در جناز

كند ممكن  كه مغفرت يك مرده مي وقتي رحمنخداي  ،مغفرت ما خواهد شد
هم مغفرت فرمايد، چنانچه از حضرت عبد اهللا ابن  را آن ةاست حاملين جناز

 صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم مدينهروايت است كه سلطان  رضي اهللا تعالي عنهماعباس 
كه تمام  مؤمن را بعد از مرگش قبل از همه اين جزا داده مي شود: فرمودند

  .)1(شركاي جنازه اش مغفرت گرديده اند

  اولين تحفه در قبر

است  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّممغفرت نشان حضرت سرور كائنات  فرمانِ
 كه برايش عرض مياي لين تحفه مؤمن وقتي كه در قبر گذاشته مي شود او كه

  .)2(ندست كه تمام شركت كنندگان جنازه اش مغفرت شده اا گردد اين

  يك جنتي ةجناز

است كه  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمفرمان عافيت نشان حضرت مصطفي 
كه  فرمايدوفات مي گردد، اهللا عزوجل را حياء مي  ص بهشتيكه يك شخ زماني

را كه آنها را همراهي كرده اند و كساني را كه نماز جنازه  حاملين جنازه وكساني
  .)3(رمايدرا اداء كرده اند مغفرت نف

                                                 

)1 (;:�4X�	 U@0 #+ Y+ #+ ��� ����	 M �& ;(Z[	 3�O 9258(، شمارة حديث7، ص7ج.(  
)2 (\��	 ]�� ����	 M ^&	��	 U�_�	 ;Y-�	 �CD ;`���	 a�HD; 42255(،شمارة حديث246، ص15ج.(   
)3( b ;G�c	 �& ;�4Kc	 d�e�/fg ;168; 1115(شمارة حديث.(  
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  ثواب همراهي كنندگان جنازه
يا اهللا : دندكردربارگاه خداوندي عرض  ���� 	���-� �	����حضرت سيدنا داؤد 

كه محض رضاي تو جنازه اي را همراهي كرد جزايش چه خواهد بود؟  كسي
جنازه اش را همراهي  كه آن شخص مي ميرد فرشتگان روزي: دنداهللا تعالي فرمو

  .)1(رت آنها را مي كنممي كنند و من مغف

  كوه احد ةثواب به انداز
مي گويد، سركار مدينه، قرار قلب وسينه  رضي اهللا تعالي عنهحضرت ابو هريره 

نيت تقاضاي ايمان و به ( كه كسي: ارشاد فرمودند صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم
ماز از خانه اش بيرون رفته و جنازه اي را همراهي نموده و ن )حصول ثواب

 جنازه خوانده و تا هنگام دفن كردن حاضر بوده باشد برايش دو قيراط ثواب مي
اگر شخصي فقط نماز جنازه  كوه احد مي باشد و ةرسد، هر قيراط به انداز

خوانده و در تدفين شركت نكرده به خانه اش برگشت برايش يك قيراط ثواب 
  .)2(رسد مي

  نماز جنازه باعث عبرت است
ي فرمايند، حضرت ارشاد م رضي اهللا تعالي عنهغفاري و ذر حضرت سيدنا اب

 صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمشاه بني آدم و رسول محتشم  ،منور مجس ،عالم دو تاجدار
زيارت قبرها را بكنيد تا كه بياد آخرت باشيد، ومرده را غسل : مارا دستور دادند

بخوانيد را و نماز جنازه ست ا دهيد كه دست زدن به جسم مرده نصيحت بزرگي

                                                 

)1 (;�FHh	 M �ij��	 ]*+ �& ;�����	 N�O 97ص .  
)2 (;�FHh	 ��� ����	 Uk/ �& ;ajHh	 �CD ;���+ l�m5 945(، شمارة حديث 471ص.(  
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گيرد  قرار مي رب ةزيرا كه انسان غمگين زير ساي ؛كندغمگين شما را  اينكه تا
  .)1(كار نيكو انجام ميدهد و

  فضيلت غسل دادن ميت
 كرّم اهللا وجهه الكريمخدا از حضرت موالئي كائنات، سيدنا علي المرتضي شيرِ

  رحمت عالميان ،انشهنشاه كون و مك ،روايت است كه سلطان دوجهان
ت را غسل داد، كفن پوشيد، كه مي كسي: ارشاد فرمودند صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّم

خوشبو زد، جنازه اش را برداشت، برآن نماز خواند و اگر نقص وعيبي را ديد و 
د شده كه تازه از مادر توّل را پوشيد، از گناهانش چنان پاك گرديد مثل اين آن

  .)2(باشد

 ه را مي بينيد بگوئيد جناز

را بعد از وفات در خواب  رضي اهللا تعالي عنه شخصي حضرت مالك بن انس
: ؟ گفتندشما چه سلوك فرمود يعني اهللا عزوجل با + /� U	ST& % :ديد پرسيد

شنيده بودم كه  )رضي اهللا تعالي عنه( كه از سيدنا عثمان غنياي به نسبت يك كلمه 
)4omp��n :فرمود هنگام ديدن جنازه اي مي q�	omr�] s�	 A�J p[o<n�nY-  يعني پاك است

 لهذا من هم هر وقت جنازه اي را مي ؛كه زنده است هرگز نمي ميرد آن ذاتي
ديدم، همين جمله را مي گفتم، به نسبت گفتن همين كلمات خداوند مرا مغفرت 

  .)3(فرمود

                                                 

)1 (<a�	 �& ;ajHh	 �CD ;�Dm�� t��C��	;%	 Uu M # شمارة 711، ص1ج ،
  ).1435(حديث

)2 (;\��	 U�v M >'+ �& ;ajHh	 �CD ;�'+ #&	 #H� شمارة 201، ص2ج ،
  ). 1462(حديث

)3 (;wj*�	 Y'H+ �& ;Y-�	 �D, �CD ;�-���	 >�!R �x�+ 266، ص5ج. 
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  نماز جنازه فرض كفايه است
غائب  ةكه حاضر بود بخواند از ذم ت يعني كسينماز جنازه فرض كفايه اس

، )1(گردد هگار مياهر كس مطلع گرديد و شركت نكرد گن ورنهگردد،  ساقط مي
، يك شخص هم اگر بخواند فرض اداء گرديد، )2(براي آن جماعت شرط نيست

  .)3(كفر است هم انكار كردن فرضيت آن

  در نماز جنازه دو ركن و سه سنت است
   :ستا نازه ايندو ركن نماز ج

  .قيام )2( چهار بار اهللا اكبر گفتن )1(
  :قرار است سه سنت مؤكده از اين

  .               )4(دعاي ميت) 3(درود شريف ) 2(ثناء ) 1( 

  )حنفي(نماز جنازه  ةطريق
نيت كردم كه اداء سازم چهار تكبير نماز  مقتدي بدين ترتيب نيت كند،

 صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمدرود مي گويم برمحمد جنازه، ثناء مي گويم خداي را، 
اكنون امام و مقتدي دست تا  ،)5(ت، اقتدا كردم به امام حاضرودعا براي اين مي

گوش ها باال برده اهللا اكبر مي گويند و دست ها را زير ناف حسب معمول بسته 
n��4omoLoT ���	nB"�o�o9o�y8را تا   o'z�ot  از آن خوانده بعدo�o'sU p{oH|>ot o�p[ �Ry�o� pv��n�ot مي 

                                                 

  .153، ص2فتاوي تاتارخانيه، ج) 1(
  .162، ص1فتاوي عالمگيري ج) 2(
  .154، ص2فتاوي تاتارخانيه، ج) 3(
   .124، ص3درمختار معه ردالمحتار، ج) 4(
   .153، ص2فتاوي تاتارخانيه، ج) 5(
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كه دست ها بلند شود تكبير اهللا اكبر گفته مي شود بعد  خوانند و بعد بدون اين
كه دست  درود ابراهيمي خوانده مي شود، بعد تكبير سوم اهللا اكبر گفته بدون اين

واز بلند مي به آ امام تكبيرها را بروند، ودعاي ميت خوانده مي شود، ها باال
گويد و مقتدي آهسته مي گويد و باقي تمام دعا و اذكار آهسته خوانده مي 

  .)1(شوند بعد از دعا دست ها باز شده و هر دو طرف سالم داده مي شود

  زن بالغ و مرد ةدعاي جناز

y���	nB"� qv	 _��  �omr��oHo� o+r�� C �oH 
o�oO @ �oLo� pv j�4oHo� o5 }����oL 
o�pD�4����oLo� p,pD��oLo� ~0�Lp� �oL 
y���	nB"� o+�# p0�!o���oCn�  +"Hp/ p.�!�� � 
o�p��	 ���p��� o�o+�# o9o-s/�� �oCn� 
 +"Hp/ oCo-s/n� o�p���	 ��<o� (.  

الهي مغفرت بفرما هر زنده و هر   
را و هر حاضر و هر غائب  ما ةمرد

بزرگ مارا  مارا وهر كوچك و هر
الهي كسي  وهر زن مارا، و هر مرد

را كه از ما زنده مي گذاري پس 
را بر اسالم وهر  ردان اوزنده گ

گرداني از ما  كسي را كه فوت مي
  .پس بميران او را با ايمان

  

 

  

  دعاي پسر نابالغ

�'	 "�nBy���	o�q�n� p� �oHp/ o� ��� 
o��'	o�q�n� p�oH p0�'o� �	�~, ��K �	�
o��'	o�q�n� p�oHoO  / ��o�n+o*s_ ��  

الهي اين پسر را براي ما سبب   
را براي ما  خوشي بگردان و او

خوب بگردان،  ةسبب اجر وذخير
را براي ما سفارش كننده  او و

                                                 

)1 (J�)m� :�O  . 584ص ،!
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  .گردان و شفاعت اورا منظور بفرما

  دعاي دختر نابالغ

�'	 "�nBy���	o�q�oB p� �oHp/ o� ��� 
o��'	o�q�oB p�oH p0�'o� �	�~, ��K �	�
o��'	o�q�oB p�oHoO  /�:o� o�n+o*s_�:o�   

الهي اين دختر را براي ما سبب   
شادماني بگردان و اورا براي سبب 

ذخيره آخرت بگردان و او  اجر و
را براي ما سفارش كننده بگردان و 

  .)1(شفاعتش را قبول بفرما

  خواندن جنازه باكفشها
كفش ها براي اداي نماز جنازه ايستاده مي شوند كه در  بعضي اشخاص با

چنين حالت بايد كفش ها و زمين كه برآن ايستاده هر دو پاك باشند، واگر بر 
ست كه ا احتياط بهتر اين ،)2(روي كفش ها ايستاده بود بايد كفش ها پاك باشند

 ا زير پااي تميزي رايستاده نماز نخواند، اگر پارچه  باكفش ها و يا بركفش ها
  .ها بياندازد اشكالي ندارد

  غائبانه ةنماز جناز
غائبانه هرگز  ةلهذا نماز جناز ؛پيش روي الزمي است ت درحاضر بودن مي

  . )4(ت بايستدمي ةست كه امام مقابل سينا مستحب اين ،)3(نمي شود

  نماز چند جنازه باهم ةطريق

                                                 

)1 (l�&��	 �i*+164، ص1، فتاوي عالمگيري، ج146، ص   
)2 (;J�)m� :�O  .582ص !
  .123، ص3درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
  . 583فالح معه حاشية طحطاوي، صمراقي ال) 4(
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آن  يتوان خواند، درنماز چند جنازه را باهم در يك مكان و زمان مشترك م
كه امام مقابل سينة همه قرار  اخيتاري است كه تمام آنها را عقب وجلو طوري

كه سر يكي نزد پاهاي ديگر راست گذاشته  گيرد گذاشت و يا قطار طوري
  .)1(شود

  در جنازه چند صف است؟
جنازه سه صف ايستاده شود كه در حديث شريف آمده  ست كه درا بهتر اين

اگر تمام هفت  ،)2(ه اش با سه صف خوانده شد مغفرت آن مي شودكه جناز كسي
نفر باشند يكي امام شود و سه نفر در صف اول، دو نفر در صف دوم و يك نفر در 

  .)4(، در جنازه صف آخري از تمام صف ها افضل تر است)3(صف سوم قرار گيرد

؟در جنازه گرفته نشده چه بايد كردل اگر جماعت مكم  
ميتواند تكبير ) ي كسي كه بعضي تكبيرها از او فوت شده باشنديعن(مسبوق 

هاي از دست داده شده را بعد از سالم دادن امام بخواند، اگر انديشه اين بود كه 
اگر دعا را بخواند ممكن قبل از آن ميت را بردارند پس خواندن دعا الزم نيست 

بعد از تكبير چهارم  ، اگر شخصي)5(را انجام دهد كافي خواهد بود فقط تكبيرها
كه امام سالم نداده نماز را بگيرد بعد سه بار اهللا اكبر گفته سالم  رسيد تا وقتي

  .)6(دهد

                                                 

  157، ص4حصه  بهار شريعت،) 1(
)2 (;\��	 ��� ����	 M `-X<+ �& ;ajHh	 �CD ;JA+�9 ^+  )1026(، شمارة حديث 314، ص2ج '
)3 ( :�Hv]���C�	541، ص    
  .   131، ص3درمختار معه رد المحتار، ج) 4(
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  جنازه ديوانه يا كسي كه خود كشي كرده باشد
جنون  همان حالت در يا قبل از بلوغ ديوانه شد و بود اگر مادر زادي ديوانه

كه خود كشي  كسي ،)1(نده مي شودفوت گرديد، دعاي نابالغ درجنازه اش خوا
  .)2(كرد نماز جنازه برآن خوانده مي شود

  احكام نو زاد مرده
از بدنش بيرون  ةد بيشتر حصزاد مسلمان زنده بدنيا آمد يعني هنگام توّل نو
ود و نماز جنازه برآن خوانده را بايد غسل وكفن نم رد آنمبعد زنده بوده  آمده و
براي آن غسل و  پيچيده دفن نمائيد، ةيك پارچ داخلآنرا غسل داده  ورنه شود،

مقدار اكثر در  ت و برآن نماز هم خوانده نمي شود،سنت الزم نيس ةكفن بطريق
 نو زاد بيرون بود و آواز داد اما قبل از نوزاد از سر شروع تا سينه است، اگر سرِ

قدار اكثر معلوم شدن سينه فوت شد نماز برآن خوانده نمي شود، از طرف پاها م
تا كمر مي باشد، بچه زنده و يا مرده بدنيا آمد برآن نام بايد گذاشت كه در روز 

  .)3(قيامت زنده مي شود

  ثواب بدوش گرفتن جنازه

                                                 

)1 (J�)m)�	 :�O  .  587، ص!
  .108ص ،3ج ،در مختار) 2(
  .152ص 3در مختار، رد المحتار ج) 3(



 243

آمده كه كسي جنازه را تا چهل قدم بدوش گرفته ببرد چهل گناه  در حديث
 ةر پايو نيز در حديث شريف است كه اگر هر چا، )1(كبيره اش بخشيده مي شود

  .)2(كند تابوت را بدوش گرفته باشد، اهللا عزوجل حتمي مغفرت او را مي

  شانه دادن برتابوت ةطريق
 ةست كه چهار پايا سنت اين ،جنازه را بر شانه بدوش برداشتن عبادت است

، سنت )3( تابوت را يكي بعد ديگري بر شانه گرفت و هر بار ده ده قدم برود
ت سرِ جنازه، بعد سمت راست قسمسمت راست  ةت كه اول پايكامل اين اس

پاها را، بعد طرف چپ سر را وبعد طرف چپ پاها را گرفته ده ده قدم برود، 
كنند كه  هنگام تشييع جنازه اعالن مي بعضي ها در، )4( چهل قدم تكميل مي شود

داريد ده ده قدم  دو دو قدم برداريد، بايد بگويند هر پايه را كه برشانه بر مي
  .دببري

  بچه ةبرداشتن جناز ةطريق
يكي بردستها بردارد و ببرد اشكالي ندارد واگر  كوچك را اگر ةبچ ةجناز

 زنان را در جنازه شركت كردن ،)5(ز استيبعد ديگري بردستها بردارد هم جا
  .)6(ز وممنوع استيناجا )بچه باشد يا بزرگ(

 مسائل برگشتن بعد از جنازه

                                                 

)1 (���[	 M �  ). 5920(، شمارة حديث260، ص4، ج	�(�	
)2 (��H�	 ��@-h	139، ص1، ج .  
  . 150، ص2تاتارخانيه، ج) 3(
�Jمراقي الفالح معه ) 4()m)�	 :�O  .604ص !
  .335، ص2البحر الرائق ج) 5(
  .162، ص3درمختار معه ردالمحتار، ج) 6(



 244

نگردد وبعد  برآن بر نيد بدون نماز خواندشخصي كه همراه باجنازه بود با
از نماز جنازه از اولياي ميت اجازه گرفته مي تواند برگردد وبعد از دفن 

  .)1(احتياجي به اجازه گرفتن نيست

  

  زنش را بدوش گيرد؟ ةتواند جناز آيا شوهر مي
را گذاشته مي  هم او شوهر جنازه زنش را بدوش گرفته مي تواند، در قبر

ورتش را هم مي تواند نگاه كند، مگر او را غسل و بدنش را لمس كرده تواند، ص
  .)3(زن شوهرش را غسل داده مي تواند ،)2(نمي تواند

  كافر ةجناز
 امام اهل خود ثواب دانستن كفر است، تد را بركافر و مر ةشركت در جناز

 اگر بدين عقيده: مي فرمايد �$: 	% �98 ����سنت حضرت احمد رضا خان 
آن كافر اليق شركت است، آن شخص كافر مي شود،  ةشركت مي كند كه جناز

كافري را  ةدر حديث آمده است كه اگر جناز. واگر اين اعتقاد نباشد حرام است
پيش پيش  ديديد كنار برويد كه شيطان شعله هاي آتش را در دست گرفته در

ن بيهوده نشده م آن مرده با مسرّت قدم مي زند كه در مورد اين شخص محنت
  .)4(است

  نكاح باطل شد

                                                 

  .165، ص1عالمگيري، ج) 1(
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مرتد يا كافري شركت كردن حرام قطعي  ةبراي طمع دنيوي در نماز جناز
مرتد و يا كافر را ثواب دانسته و در حق آن  ةاست واز نظر ديني نماز جناز

چنين شخص  ،دعاي مغفرت خواستن، خود كافر و نكاح اسالمي باطل مي شود
    .)1(نكاح كندبايد تجديد اسالم و تجديد 

  
   :ارشاد مي فرمايد 84اهللا تبارك و تعالي در سورة توبه آيت
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ميت آنها نماز  هيچ يكي از وبر  

و بر قبر آن ايستاده  وانيدخن

شك ايشان در حالت  نشويد، بي

انكار كردن از خدا و رسولش در 

  .فسق وكفر مردند
  

صدر االفاضل حضرت عالمه موالنا سيد نعيم الدين مراد آباديد محم  
���� 8فوق ثابت مي شود  ةكريم ةاز آي: تحت اين آيت كريمه مي فرمايد �$: 	% �9

 قبر كافر براي دفن و بر ز نيست ويكافر در هر صورت جا بركه نماز جنازه 
     .)2(زيارت ايستادن شرعاً ممنوع است

  عيادت كفار را نكنيد

                                                 

   173، ص9ملخص از فتاوي رضويه، ج) 1(
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 ةروايت است كه سردار مك رضي اهللا تعالي عنهمااز حضرت جابر بن عبد اهللا 
اگر : ارشاد فرمودند كه صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّممنوره  ةمكرمه، تاجدار مدين

   .)1(اگر مرد به جنازه اش شركت نكنيد كافر مريض شد به عيادتش نرويد و
  

                                                 

  ). 92( ، شمارة حديث70، ص1سنن ابن ماجه، كتاب المقدمه، باب في القدر، ج) 1(


