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 23 ................................................................................................................................. ممنوعه موارد در کفن انحصار

 23 ...............................................................................................................................................................کفن نهیهز
 23 ................................................................................................................................................. واجب مقدار متیق

 20 ........................................................................... میت یایوصا به عمل و ونید اداء و کفن نهیهز نیب امر دَوَران
 20 ................................................................................................... ثلث از یا مال اصل از کفن مستحب مقدار تهیه
 20 ...................................................................................................................... نهیهز به تیم تیوص صورت در
 20 ............................................................................................................................. تیم تیوص عدم صورت در

 20 ............................................................................... (ناشزه - موقت - رمدخولهیغ – رهیصغ) زوجه تکفین نهیهز
 22 .................................................................................................................. شوهر از نهیهز وجوب سقوط موارد

 22 .................................................................................................................. نیتکف یبرا یمال نبود در نیتکف حکم
 22 ............................................................................................................. زکات از استفاده و مسلمانان بر وجوب
 22 ...................................................................................................... خاص طور به شاوندانیخو بر نهیهز وجوب

 22 ............................................................................................................................................ کفن مستحبات و آداب
 22 ................................................................................................................. زن و مرد نیب مشترک مستحبات: الف
 22 ........................................................................................................................................................ پیچ ران. 0

 22 .............................................................................................................................................. چیپ ران اندازه
 22 .................................................................................................................................. پیچ ران بستن کیفیت

 22 ......................................................................................................................................................... کمربند. 1
 22 ............................................................................................................... تیم نیسر دو نیب پنبه دادن قرار. 3
 22 ....................................................................................................... تیم یپاها نیب پنبه یمقدار دادن قرار. 0
 22 ............................................................................................. یمانی برد از اضافه، یا لفافه با تیم پوشاندن. 2
 22 ............................................................................................................................. کفن پارچه بودن مرغوب. 2
 22 ................................................................................................. .شبهه بدون و پاک مال اب کفن پارچه تهیه. 2
 22 ...................................................................................................................... پنبه جنس از کفن پارچه تهیه. 8
 22 ............................................................................................................ حبره در مگر کفن پارچه بودن دیسف. 2
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 22 ................................................................................................. تیم نماز ای احرام ی پارچه از کفن بودن.  01
 22 .......................................................................... .بدوزند را آن کفن یها رشته از دارد دوختن به ازین اگر.  00
 22 ...................................................................................................... کفن به رهیذر و کافور یمقدار دنیپاش. 01
 22 ................................................ ائمه مقدس حیضر و نیحس امام تربت و زمزم ای فرات آب به کفن تبرک. 03
 22 .............................................................. .جریدتین بر و کفن قطعات تمامی حاشیه بر ذیل عبارت نوشتن. 00
 22 ......................................................................................... کبیر و ریصغ جوشن دعای و قرآن تمام نوشتن. 02

 22 ............................................................. کفن یجا همه بر متبرکه اسماء ریسا و ادعیه و قرآن نوشتن حکم
 22 ..................................................................................................................... حرمت هتک و نجاست از مراد

 28 ......................................................................................................................................اهیس رنگ با نوشتن
 28 ....................................................................................................................... کفن بر ذیل بیت دو نوشتن. 02
 28 ...................................................................................................................... الذهب سلسلة حدیث نوشتن. 02
 28 .................................................................................. آنان امامت به اقرار و ائمه اسماء و شهادتین نوشتن. 08

 28 ................................................................................................................... کفن یرو بر کردن امضاء حکم
 28 ................................................................................... باشد داشته طهارت کند یم کفن را تیم که یکس. 02
 22 ............................................................................................ موت از قبل کافور و سدر و کفن کردن آماده. 11
 22 ........................................................................................................ نیتکف حال در تیم کردن قبله به رو. 10

 22 ........................................................................................................................... :مردان اختصاصی مستحبات: ب
 22 ............................................................................................................................................ مردان برای عمامه

 22 ............................................................................................................................ :بانوان اختصاصی مستحبات: ج
 22 ........................................................................................................................................... یروسر ای مقنعه. 0
 22 ....................................................................................................................................................... بند نهیس. 1
 22 ............................................................................................................................... ضیح یمجرا کردن پر. 3

 22 ..................................................................................................................................................... نیتکف مکروهات
 22 ....................................................................................................................................... آهن با کفن دنیبر. 0
 22 ..................................................................................................................... کفن کردن دار دکمه ای نیآست. 1
 22 ........................................................................................................ دهان آب با کفن نخهای نمودن خیس. 3
 22 ........................................................................................... خوشبو اءیاش بخار ای دود با کفن نمودن خوشبو. 0
 81 ............................................................................................................................................ کفن بودن اهیس. 2
 81 ....................................................................................................................... نوشتن کفن بر اهیس مرکب با. 2
 81 .......................................................................... .باشد مخلوط صورت به چند هر کفن بودن کتان جنس از. 2
 81 ...................................................................................................... شمیابر یکم مقدار با کفن بودن مخلوط. 8
 81 .......................................................................................................... کفن دیخر در سختگیری و زدن چانه. 2

 81 ........................................................................................................ .الحنک تحت بدون عمامه دادن قرار. 01
 81 ................................................................................................................... کفن بودن فینظ ریغ و فیکث. 00
 81 ....................................................................................................................................... کفن شدن دوخته. 01
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 80 ............................................................................................................................ عییتش و نیدتیجر حنوط،: پنجم فصل
 80 ....................................................................................................................................................................... حَنوط
 80 ............................................................................................................................................................حنوط حکم

 80 ............................................................................................................ تیم دادن ممیت صورت در حنوط حکم
 80 .......................................................................................... بوده عده در که یخانم تیم به تنسب حنوط حکم
 80 ............................................................................................................................................. مُحرم حنوط حکم
 80 .............................................................................................. شده فوت اعتکاف حال در که یتیم حنوط حکم

 80 ............................................................................................................................................................حنوط زمان
 81 ......................................................................................................................................................... حنوط تیفیک

 81 ............................................................................................................................ میت از شده جدا قطعه حنوط
 81 ........................................................................................................................................ حنوط در کافور مقدار

 81 ................................................................................................................................................. :واجب مقدار
 81 ............................................................................................................................................. :مستحب مقدار

 83 ................................................................................................................................................. کافور نیگزیجا
 83 ............................................................................................ حنوط ای غسل یبرا کافور مصرف نیب امر دوران

 83 .....................................................................................................هفتگانه یاعضا مقدار به کافور نبودن یکاف
 83 .............................................................................................................................................. حنوط صحت شرائط

 83 ................................................................................................................... .شود انجام ممیت ای غسل از بعد. 0
 83 .......................................................................................................................................... .باشد پاک کافور. 1
 83 .......................................................................................................................................... .باشد مباح کافور. 3
 83 ......................................................................................................................................... .باشد دیجد کافور. 0
 80 ....................................................................................................................................... .باشد دهییسا کافور. 2

 80 ............................................................................................................................. حنوط در قربت قصد اشتراط
 80 .................................................................................................................................................... حنوط مستحبات

 80 ............................................................................................................. الشهداء دیس تربت با کردن مخلوط. 0
 80 ........................................................................................................................................... دست با دنییسا. 1
 80 ............................................................................................................ تیم نهیس بر اضافه کافور دادن قرار. 3
 80 ....................................................................... تیم یپا کف و دست کف ،نهیس گلو، یگود مفاصل، مسح. 0

 80 .................................................................................................................................................... حنوط مکروهات
 82 .................................................................................................................................................................. نیدتیجر

 82 ................................................................................................................................................ نیدتیجر از مقصود
 82 ....................................................................................................................................................... نیدتیجر حکم

 82 ............................................................................................................................................. نیدتیجر اتیخصوص
 82 ...................................................................................................................................... جریدتین گذاشتن کیفیت

 82 ........................................................................................................................................ دهیجر کی شدن دایپ
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 82 ....................................................................................................................................... جریدتین کردن فراموش
 82 ............................................................................................................................................................. جنازه عییتش

 82 .................................................................................................................. جنازه تشییع باب در میت اولیاء وظیفه
 82 ......................................................................................بانوان حضور کراهت و عییتش در مردان حضور استحباب

 82 .....................................................................................................................................................جنازه تشییع دّح
 82 .............................................................................................................................................. جنازه عییتش لتیفض

 82 .................................................................................................................................................. جنازه عییتش آداب
 88 ..................................................................................................................................... جنازه تشییع در مکروهات

 21 .................................................................................................................................................... تیم نماز: ششم فصل
 21 ......................................................................................................................................................... میت نماز حکم
 21 .............................................................................................................................................. اعدامی میت بر نماز
 21 .......................................................................................................................................... سنت اهل میت بر نماز
 21 ................................................................................................................................................... کافر میت بر نماز
 21 ................................................................................................................ کافر و سلمانم بین مشتبه میت بر نماز
 21 ........................................................................................................................................... مسلمان اطفال بر نماز

 21 ................................................................................................................................... باالتر و ساله شش طفل
 20 .......................................................................................................................................... سال شش ریز طفل
 20 .................................................................................................................... است آمده ایدن به مرده که ینوزاد
 20 ........................................................................................................................................ الزنا ولد طفل بر نماز

 20 .............................................................................................. است متعذر دفنش و کفن و غسل که یتیم بر نماز
 20 ................................................................................................................................ ختهیآو دار به شخص بر نماز
 21 ......................................................................................................................................................... غریق بر نماز
 21 ...................................................................................................................................................... تیم نماز شرائط

 21 ............................................................................................................................. تیم نماز صحت طیشرا ستیل
 20 ............................................................................................................. تیم نماز شرائط با مرتبط احکام از یبرخ

 20 ................................................................................................. دفن از قبل و کفن و غسل از بعد خواندن نماز
 20 .......................................... تیم نماز در...(  و خنده تکلم، اباحه، طهارت،) هیومی ینمازها طیشرا تیرعا لزوم
 20 .................................................................................................................................... تیم نماز در هیگر حکم

 20 ............................................................................................................................... میت نماز خواندن عربی به
 22 ................................................................................................................................... تیم نماز در قبله تیرعا

 22 ................................................................................................................................. تیم نماز خواندن ستادهیا
 22 .............................................................................................................. امیق از عاجز شده خوانده نماز حکم
 22 .................................................................................................................................. تیم نماز خواندن نشسته

 22 .................................................................................................................................................. تیم نماز وقت
 22 .................................................................................................................... (جواز موارد در) قبر بر نماز طیشرا
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 22 ........................................................................ تیم نماز و غسل هنگام تیم به هشد جدا یاعضا الحاق لزوم
 22 ................................................................................................................................ تیم نماز در گزار نماز طیشرا

 22 ................................................................................................................................................... نمازگزار ایمان
 22 .................................................................................................................................... تیم یول از اذن داشتن

 22 ............................................................ نیمع شخص توسط تیم نماز به تیوص صورت در ولی اذن اعتبار
 22 ............................................................................................................................................ ولیّ اذن سقوط
 22 ......................................................................................................................................... ولیّ اذن از غفلت

 22 .............................................................................................................................. نابالغ توسط تیم نماز حکم
 22 ....................................................................................................................مرد میت بر زن خواندن نماز حکم

 22 ...................................................................................................................................................... تیم نماز تیفیک
 22 ........................................................................................................................................... تیم نماز واجب مقدار

 28 ............................................................................................................ راتیتکب یسهو کردن کم ای ادیز حکم
 28 ................................................................................ تیّم نماز در دوّم و اوّل ریتکب ذکر یسهو ییجابجا حکم

 28 .......................................................................................................................... میت نماز یمستحب هیادع و اذکار
 22 .............................................................................................تیم با نماز در مونث و مذکر غیص مطابقت حکم
 22 ........................................................................................ یامام دوازده ریغ تیم در چهارم ریتکب از بعد یدعا
 22 ..................................................................................................... الحال مجهول در مچهار ریتکب از بعد یدعا
 22 .................................................................................................................. اطفال در چهارم ریتکب از بعد یدعا
 22 ................................................................................................................................................ تیم نماز در قنوت
 22 .................................................................................................................. میت نماز در گرید اجزاء و اقامه و اذان
 011 ....................................................................................................................................... راتیتکب تعداد در شک

 011 ...................................................................................................................................... تیم نماز احکام از یبرخ
 011 ........................................................................................................................ تیم نماز خواندن جماعت احکام

 011 ......................................................................................................................... جماعت به میت نماز خواندن
 011 ......................................................................................................... تیم نماز در جماعت نماز شرائط اعتبار

 011 ........................................................................................................................ تیم نماز جماعتِ امام شرائط
 010 .................................................................................................................................. تیم نماز در زن امامت
 010 ........................................................................................................ میت جماعت نماز در زن ایستادن محل
 010 .............................................................................................................. مأموم از تیم نماز اجزاء سقوط عدم

 010 ............................................................................................................... میت نماز در جماعت امام بر سبقت
 010 ................................................................................................................... میت جماعت نماز به رسیدن دیر
 011 ....................................................................................................................................... تیم کی بر نماز تکرار
 011 ....................................................................................................................................... تکرار فرض در تین

 011 ................................................................................................................................. دفن از بعد میت نماز تکرار
 011 ............................................................................................................... تیم نماز به نسبت افراد یبرخ تیاولو
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 013 .................................................................................................................. تیم نماز صحت ای و انجام در شک
 013 ............................................................................................................................. تیم قبر بر نماز وجوب موارد
 013 ................................................................................................................................................... تیم نماز زمان
 010 ............................................................................................................................ تیم ازنم یبرا  مکان نیبهتر

 010 ..........................................................................................................................متعدد یها جنازه بر نماز احکام
 010 ................................................................................................................................. یکیتشر ای مستقل نماز

 010 ...................................................................................................... متعدد یها جنازه بر نماز یدعاها تیفیک
 010 ....................................................................................................... متعدد یها جنازه بر خواندن نماز تیفیک
 012 ...................................................................................................................................................... تیّم نماز آداب

 012 ...................................................................................................................................... آن احکام و دفن: هفتم فصل
 012 ............................................................................................................................................................. دفن حکم

 012 ............................................................................ بدن به تیم از شده جدا...  و مو و دندان پوست، الحاق حکم
 012 ........................................................................................................................................................... دفن شرائط
 012 ............................................................................................................................................. دفن در قربت قصد

 012 ......................................................................................................................................... نیزم در کردن پنهان
 012 ................................................................................................ درندگان و واناتیح توسط جنازه بیآس خوف
 012 ....................................................................................................... رفته ایدن از یکشت در که یا جنازه حکم

 012 ......................................................................................................................................... تیم بودن قبله به ور
 012 ..............................................................................................................................قبر در تیم نهادن تیفیک
 018 ........................................................................................................... تیم یاعضا کردن قبله به رو تیفیک

 018 ..................................................................................................... دارد مسلمان نیجن که یا کافره زن دفن
 018 .................................................................................................................... دفن هنگام در قبله بودن مشتبه

 018 ................................................................................................................................................. دفن در یول اذن
 012 .................................................................................................................................... عمومی قبرستان در دفن

 012 ............................................................................................. المدت لیطو وقف و قبرستان یبرا یابد وقف
 012 ..................................................................................................................................... دفن ممنوع یمکانها

 012 .......................................................................................... است تیم حرمت هتک سبب که ییها مکان
 012 ............................................................................................... بالعکس و مسلمانان قبرستان در کافر دفن
 012 ........................................................................................................................ یغصب نیزم در تیم دفن
 001 ........................................................................................................ وقفی مدارس و مساجد در تیم دفن
 001 ........................................................................................................................... دیگری قبر در تیم دفن
 001 ................................................................................................... تابوت در او دادن قرار ای تیم بر بنا ساخت

 000 ................................................................................................................................................... طبقاتی قبور
 000 ..................................................................................................................................................... قبر تیملک
 000 ......................................................................................................................................... تیم شبانه دفن حکم
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 000 .............................................................................................................................................. دفن احکام از یبرخ
 000 ................................................................................................................................................ تیم دفن مخارج
 001 ............................................................................................................ دفن از بعد میت بدن اجزای شدن ظاهر

 001 ................................................................................................................................. سردخانه در تیم ینگهدار
 001 ................................................................................................................................ اجساد کردن ییایموم حکم

 001 ......................................................................................................................................................... تیم انتقال
 001 .................................................................................................................................................... دفن از قبل
 001 ..................................................................................................................................................... دفن از بعد
 003 ..................................................................................................................................... مادر و نیجن دفن احکام

 003 ............................................................................................................................... مادر رحم در نیجن مردن
 003 .......................................................................................................................................... نیجن دفن تیفیک

 003 ................................................................................................................................ الکل در جنین نگهدارى
 003 ................................................................................... نیجن و مادر فوت صورت در نیجن کردن خارج حکم

 000 ................................................................................................ مادر رحم از مرده نیجن آوردن رونیب تیفیک
 000 .......................................................................................................... رحم در زنده نیجن وجود با مادر مردنِ

 000 ........................................................................................................................... ندارد کفن که یتیم دفن حکم
 002 .................................................................................................................................. دفن مکروهات و ستحباتم

 002 ........................................................................................................................................ دفن از قبل مستحبات
 002 ........................................................................................................................................ دفن هنگام مستحبات

 002 ........................................................................................................... ... و نکنند قبر وارد کبارهی را میت -0
 002 .................................................................................................................. خانم تیم یبرا پارچه گرفتن -1
 002 .......................................................................................................... ... و مَحرم با زن تیم دفن یتصد -3
 002 ....................................................................................................... .کنند قبر وارد مدارا و رفق با را تیم -0
 002 ................................................................. سر طرف از کار نیا شروع و کنند باز را کفن یها قبرگره در -2
 002 ....................................................................................................... ... و خاک یرو تیم صورت گذاردن -2
 002 ............................................................................................ ... و صورت مقابل دالشهدایس تربت گذاردن -2
 002 ............................................................................................... ... و تیم دهان در قیعق نینگ دادن قرار -8
 002 .................................................................................................. ... و سنگ و خشت با قبر کردن محکم -2

 002 .......................................................................................... ... و باشد برهنه سر و طهارت با کننده دفن -01
 002 ................................................................................................. تیم یپاها سمت از کننده دفن خروج -00
 002 ............................................................................... ... و زندیبر قبر در را خاک دست پشت با رارحامیغ -01
 002 ............................................................................................................. :جمله از وارده یدعاها واندنخ -03
 002 .................................................................. .باشد بلندتر ن،یزم از باز ای بسته انگشت چهار مقدار به قبر -00
 002 ........................................................................................................ ... قبر کردن مسطح و گوش چهار -02
 002 ................................................................................................................................. قبر بر آب دنیپاش -02
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 002 ............................................................................. قبور اهل ارتیز در گرید امیا در آب دنیپاش استحباب
 002 ............................................................................................... کردن دعا و خاک بر انگشتان دادن قرار -02

 008 ...................................................................................... گرید امیا در قبر سنگ بر انگشت گذاشتن حکم
 008 ............................................................................................................................................ تیم نیتلق -08

 008 ............................................................................................................. :است مستحب مورد سه در تلقین
 008 ......................................................................................................................................... تیم نیتلق متن

 002 .................................................................................................... ... ههم رفتن از بعد حقه عقائد نیتلق -02
 002 ............................................................................................ دهند قرار یا نشانه و عالمت تیم قبر بر -11
 002 ............................................................................................... تیم سر نزد یسنگ بر تیم اسم نوشتن -10

 002 ............................................................................................... قبر سنگ یرو بر زن عکس یحکّاک حکم
 002 .................................................................................... (امام حضرت) .شوند دفن هم کینزد شان،یخو -11

 002 ......................................................................................................................................... دفن از بعد مستحبات
 002 .......................................................................................... سلّم و آله و علیه اهلل صلّی پیامبر رحلت یادآوری
 002 ................................................................................................ دفن از بعد و قبل دیده مصیبت دادن تسلیت
 011 ............................................................................. میت خوبی به مؤمنین از نفر پنجاه یا چهل دادن شهادت

 011 ................................................................................................................................................ مؤمن بر گریه
 011 .......................................................................... روز سه تا تیسلت جهت مردم آمدن یبرا تیم اهل جلوس

 011 .............................................................................................................................................. بتیمص بر صبر
 011 ......................................................................................................................................................... استرجاع

 011 ........................................................................................................................................ مؤمنین قبور زیارت
 011 .................................................................................................................................. الدفن لیله نماز خواندن

 011 ....................................................................................................... .کنند دفن هم به کینزد را شاوندانیخو
 011 ................................................................................................................................ .کنند محکم را قبر یبنا

 011 ................................................................................................................................................... دفن مکروهات
 011 ................................................................................................................................ قبر کی در تیم دو دفن

 011 ...................................................................................................................... ... ساج با قبر کف ردنک فرش
 011 .......................................................................................................................... ... فرزند قبر داخل پدر رفتن
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 احتضار، تجهیز آمادگی برای موت، :فصل اول

 آمادگی برای موت

 امور واجب قبل از مرگالف( 

 توبه-1

 حکم توبه

 گناه چیست؟ حکم توبه از

ت اهلل مکارم و )حضرت امام، آی .و یک واجب فوری است واجب تر از تمام واجبات، توبه از معاصی است -
 1(0آیت اهلل سیستانی

 حقیقت توبه

 توبه چیست؟ حقیقت

)حضرت امام،  باشد. از گناهان گذشته  می باشد و این یک امر قلبی می کاملحقیقت توبه پشیمانی  -
 0(3آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم

 تحقق توبه

 دارد؟ یطوتوبه شر تحقق آیا

کافی نیست بلکه با وجود  «غفر اهللتاس» و صرف گفتن 2باشد شرط توبه تصمیم جدی بر ترک آنها می -
نیست هر چند احتیاط مستحب در گفتن استغفر اهلل  «غفر اهللتاس»به گفتن  نیازیپشیمانی قلبی 

 2 (2حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) است.

 مراتب توبه

 مرتبه کامل توبه چیست؟

باشد  که اداء حقوق اهلل و حقوق الناسی  میر المومنین علیه السالم میهمان روایت ا مرتبه کامل توبه -
لم طاعت را به نفس أکردن گوشتی که از راه حرام روییده است و  ذوبو  است که ضایع کرده است

 8(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) برده است. به مقداری که از گناه لذت می بچشاند

                                                           
 ، توبه از معاصی است، بخاطر در امان ماندن از ضرر اخروی.. آیت اهلل سیستانی: عقال واجب تر از تمام واجبات0

 ، فصل فی احکام االموات، ابتدای مطلب.0. العروة الوثقی، ج1
عواقب  تش از قبیل تدبر در. آیت اهلل مکارم: حقیقت توبه پشیمانی کامل از گناهان گذشته  می باشد و این یک امر قلبی میباشد و داخل و تحت اختیار از طریق مقدما3

 معصیت و ضررهای آن و آثار دنیوی و اخروی آن می باشد.

 ، فصل فی احکام االموات، ابتدای مطلب.0. عروة الوثقی، ج0
ح ترتب است در اصال. آیت اهلل سیستانی: و همچنین در صورتی که ممکن باشد آنچه که فاسد کرده است را اصالح نماید همان گونه که در عزم بر ترک گناه اثر م 2

 آنچه فاسد کرده نیز اثر مترتب است... .

 ، فصل فی احکام االموات، ابتدای مطلب.0. عروة الوثقی، ج2

 ، فصل فی احکام االموات، ابتدای مطلب.0. عروة الوثقی، ج2

 ، فصل فی احکام االموات، ابتدای مطلب، حاشیه آیت اهلل مکارم.0. عروة الوثقی، ج8
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 وصیت -2
 در که را اماناتی و کند ادا را خدا و مردم واجب حقوق باید بیند می خود در را مرگ های نشانه که کسی -

 به باشد، داشته وصیت به عمل به اطمینان که صورتی در یا و نماید رد ها آن صاحبان به است او نزد
 که واجباتی به باید باشد داشته مالی قدرت که صورتی در همچنین و. نماید وصیت ها آن کردن رد
 مانند و ـ نیست بردار نیابت غالباً حج البته ـ حج و روزه و نماز مانند نیستند بردار نیابت حیات حال در
 آگاه را او است مخیّر است واجب میّت ولیّ بر که روزه و نماز مانند اموری در و. کند وصیت ها، آن

 0.کند وصیت یا ساخته

 1سنامه وصیت به صورت مفصل ذکر شده است.در در نکته:

 نصب قیم -3
 نیست، واجب صغیرش های بچه برای قیّم نصب ،(بیند می خود در را مرگ های نشانه که کسی) او بر -

 امین منصوب، باید کرد نصب اگر پس ،شوند تباه قیّم نبود صورت در حقوقشان و ها آن که آن مگر
 3)حضرت امام( .باشد امین باید کند می تعیین واجب حقوق ادای برای هک را کسی همچنین و باشد،

 مرگقبل از  و مکروه امور مستحبب( 

 امور مستحب

 :4.آماده نمودن قبر و داخل شدن در قبر و قرائت قرآن1

آماده نمودن قبر برای خودش چه در حال مریضی و چه در حال سالم بودن و بهتر است به قبرش  -
 (حضرت امام، آیت اهلل سیستانی) و قرآن قرائت کند.داخل شود 

 مکارم(آیت اهلل  ) معلوم نیست.مخصوصا به عنوان یک حکم عام،  قبراستحباب آماده نمودن  -

 :6، قرار دادن آن در خانه و تکرار نظر به آن 5.آماده نمودن کفن2

باشد هر موقع  به آن نظر اگر انسان کفنش را آماده نموده »می فرماید: , صدر روایتی رسول خدا  -
 (حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی)« بیفکند مأجور خواهد بود.

نمازهاى واجب یا مستحب یا قرائت قرآن روى آن و یا نوشتن آیات قرآن بر آن  وخواندنخریدن کفن  -
 )امام خامنه ای(. اشکال ندارد

  :7زیاد به یاد مرگ بودن. 3

 است. مستحبودن، زیاد به یاد مرگ ب -

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00232&mid=121320سایت آیت اهلل مکارم:  ام اموات.. تحریرالوسیله، اول بحث احک 0

 .1210و  1211. توضیح المسائل مراجع، م 1

 .0، ماموات . تحریرالوسیله، احکام 3

 02، فصل فی الدفن، مکروهات الدفن، م0. عروة الوثقی، ج0

 .ن در حال سالمتی، کفن و سدر و کافور خود را تهیه کندانسا است عبارت رساله مراجع: مستحبّ - 2

 .280، توضیح المسائل مراجع، م122، م012، ص0؛ منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، ج11، فصل فی الدفن، مکروهات الدفن، م0عروة الوثقی، ج؛ 131اجوبه، س  .2

 فصل فی حکم کراهة الموت.موات، الاحکام االطهارة، ، 0عروة الوثقی، جال  -2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41939&mid=252351
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 امور مکروه
 1چه اموری قبل از مرگ مکروه است؟

 مرگ پنداشتن. دور 2 . آرزوهای بلند.1

 حکم کراهت از مرگ
 2کراهت داشتن از مرگ چه حکمی دارد؟

مستحب است وقتی نشانه های مرگ آشکار شد، لقای الهی  یست؛ البتهت داشتن از مرگ حرام نکراه  -
 (ت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیحضر) .را دوست داشته باشد

 حکم آرزوی مرگ
 3آرزوی  مرگ چه حکمی دارد؟

آرزوی مرگ کراهت دارد هر چند انسان در شدت و سختی باشد و سزاوار است در این حالت این دعا   -
در هنگام و  «اللهمّ احینی ما کانت الحیاة خیراً لی و توفّنی اذا کانت الوفاة خیراً لی»خوانده شود: 

 (حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیظهور عالئم مرگ، حبّ لقاء اهلل مستحب است. )

کار شایسته ای نیست، با صبر و توکل و امید به خدای مهربان و  ولیطلب مرگ هرچند حرام نیست   -

)امام خامنه  .د، ان شاء اهلل مشکالت برطرف می گرددعا به درگاه او و توسل به ائمه معصومین 
 ای(

 حکم مخفی نمودن مرگ انسان از فرزندان و سایر خویشاوندان
 4؟ه حکمی داردمخفی نمودن مرگ انسان از فرزندان و سایر خویشاوندان چ

حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل ) مکروه است مگر رجحانی در مخفی نمودنِ مرگ باشد. -
 (سیستانی

 محتضرمسائل مربوط به 

 5محتضر تعریف
  به چه کسی محتضر می گویند؟

)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  گویند. محتضر می باشدکسی که در حال جان دادن به  -
  مکارم(

                                                           
 فصل فی حکم کراهة الموت.موات، الاحکام االطهارة، ، 0عروة الوثقی، جال - 0
 فصل فی حکم کراهة الموت.،  الطهارة،0عروة الوثقی، جال -1
 .  822101فصل فی حکم کراهة الموت؛ استفتاء سایت ادمین، شماره استفتاء:،  الطهارة،0عروة الوثقی، جال -3
 .00مکروهات الدفن، م فصل فی ،  الطهارة ،0عروة الوثقی، جال -0

 .233، مسئله 0. توضیح المسائل مراجع، جلد2

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=857042
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 رو به قبله نمودن

 مسئله حکم

 بر دیگران

 1آیا رو به قبله کردن محتضر بر اطرافیان واجب است؟

 (، آیت اهلل مکارممواجب است او را رو به قبله کنند. )حضرت اما -

 که طوری به بخوابانند، قبله سمت به و پشت به احتضار حال در را مسلمان شخص که است شایسته -
 باشد قادر که صورتی در محتضر برخود را عمل این فقهاء از بسیاری. باشد قبله جانب به او پای کف

 مام خامنه ای()ا .نشود ترک آن انجام در احتیاط و اند دانسته واجب دیگران، بر و

 امکان رو به قبله کنند. )آیت اهلل سیستانی( صورتبنابر احتیاط واجب در  -

  2بر خود محتضر

 ( مکارمآیت اهلل  ،امامحضرت ). استواجب نیز بر خود محتضر،  -

شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به طوری که   -
از فقهاء این عمل را برخود محتضر در صورتی که قادر باشد  بسیاریب قبله باشد. کف پای او به جان

 )امام خامنه ای( .و بر دیگران، واجب دانسته اند و احتیاط در انجام آن ترک نشود

 که است آن مستحب احتیاط هرچند نیست واجب محتضر خودِ بر احتضار حال در شدن قبله به رو -
 (سیستانیآیت اهلل ) .نماید قبله به رو را شخود امکان، صورت در محتضر

 3محتضر رو به قبله نمودنو مراحل  کیفیت 

بخوابانند که کف پاها رو به قبله باشد که اگر بنشیند صورتش رو به قبله پشت گونه ای به به  او را :1مرحله 

کیفیت رو به قبله باشد  باشد. )و احتیاط واجب آن است مادامی که از محل احتضار، نقل داده نشده به همان
 (2: احتیاط واجبمکارمآیت اهلل  و سیستانیآیت اهلل  ؛امام خامنه ای: احتیاط مسستحب ؛)حضرت امام: فتوا 0...(

بنابر احتیاط واجب، آن مقدار که ممکن  :چنانچه خواباندن او به این صورت کامالً ممکن نیست :2مرحله 

 مکارم( . )آیت اهللاست به این دستور عمل کنند

 :به هیچ قسم ممکن نباشدبه پشت، چنانچه خواباندن او  :3مرحله 

 .او را رو به قبله بنشانند الف(
؛ آیت احتیاطاً و رجاءً)حضرت امام:  .در صورت عدم امکان او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ بخوابانندب( 

 (اهلل مکارم: بنابراحتیاط واجب؛ آیت اهلل سیستانی: رجاءً
                                                           

 سایت آیت اهلل مکارم: .222 ، توضیح المسائل جامع، مسأله123. امام خامنه ای، اجوبةاالستفتائات، س233. توضیح المسائل مراجع، م 0
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00232&mid=121302 

 .222توضیح المسائل جامع،  ؛222و  222، م0؛ رساله جامع، ج123، فصل فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر، االول؛ اجوبة االستفتائات، س 0العروه الوثقی، ج .1
، فصل فی ما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر، 0عروة الوثقی، ج؛ 233،  م0، توضیح المسائل مراجع، ج122، م22، ص0یت اهلل سیستانی، ج. منهاج الصالحین، آ3

العروة ؛ 11، درس 0و رساله آموزشی، ج  123اجوبة االستفتائات، س؛ 233،  م0؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، فصل فی احکام االموات، مسئلة 0األول؛ تحریرالوسیلة، ج
؛ توضیح 222؛ رساله جامع آیة اهلل سیستانی، م 1، فصل فی احکام االموات، م 0، فصل فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر،  االول؛ تحریر الوسیلة، ج0الوثقی، ج

 .218، توضیح المسائل مکارم، م233المسائل امام، م 
 آمده است.. قسمت داخل پرانتز در تحریر الوسیله  0
 . آیت اهلل مکارم: وجوبه محل تامل، و لکن الیترک االحتیاط. 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41939&mid=252345
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 1:رادی که رو به قبله کردن آنان الزم استاف
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( )زن و مرد بزرگ و کوچک( می باشد. شامل همه مسلمین -

)آیت اهلل  کوچک( می باشد. یابزرگ  ،مردباشد یا زن شیعیان دوازده امامی خواه ) شامل همه مومنین -
 ( سیستانی

 2مدت رو به قبله بودن محتضر
حضرت ) از محل احتضار حرکتش نداده اند به احتیاط واجب رو به قبله بودن شرط است.تا زمانی که  -

 امام(

 ولی تا زمانی که غسل میت تمام نشده است، مستحب استحاالتی که میت روی زمین است نه مطلقا،  -
 .ندبخوابان خوانند،می نماز او بر که حالتی مثل را او که است آن بهتر شد تمام غسلش آنکه از بعد

 سیستانی(آیت اهلل )

 رو قبله بودن میت تا بعد از موت کافی است و البته حین غسل مستحب است. )آیت اهلل مکارم( -

 برای رو به قبله کردن محتضر اذن ولی
 3آیا برای رو به قبله نمودن محتضر اذن ولی شرط است؟

 امام(حضرت اذن ولی شرط است. ) احتیاط مستحب به -

بدانند خودِ محتضر راضی است و محتضر، از کسانی که  ، مگرولی شرط است اذن واجب،به احتیاط  -
الزم نیست برای این کار، از ولیّ او که در این مورد، قاصر هستند مثل بچّه نابالغ یا مجنون، نباشد، 

 سیستانی(آیت اهلل ) اجازه بگیرند.

 دلیلی بر وجوب اذن ولی نداریم. )آیت اهلل مکارم( -

 4تضارمستحبات حالت اح

 تلقین شهادتین به محتضر-1

 اقرار به امامت دوازده امام و سائر اعتقادات حقه -2
تا زمان  مستحب است که اقرار به امامت دوازده امام و سائر اعتقادات حقه بطوری که محتضر بفهمد و -

 موت تکرار کنند.

                                                           
 .222، م 0؛ رساله جامع آیة اهلل سیستانی، ج 233( توضیح المسائل مراجع مسئله  0
؛ آیت اهلل 230، م0توضیح المسائل مراجع، ج ؛1موات، مال، احکام  ا0، فصل فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر، االول؛ تحریر الوسیلة، ج0العروة الوثقی، ج .1

 .228، م 0سیستانی، رساله جامع، ج 
، رساله جامع آیت اهلل سیستانی، 122، م22، ص0، فصل فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر، االول؛ منهاج الصالحین للسیستانی، ج0. العروة الوثقی، ج3

 222مسئله
فی المستحبات بعد الموت و هی امور؛ ، فصل 0العروة الوثقی، ج ؛الثانی و الثالث و الرابع و الخامسیتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر،  ، فصل فیما0العروة الوثقی، ج. 0

 .122، م22، ص0سیستانی، جلل الصالحین ، منهاج3موات، مال، احکام  ا0، ج ةتحریر الوسیل؛ 238توضیح المسائل مراجع، م



26 

 

 قرائت دعای عدیله -3

 و برخی دعاهای دیگر کلمات فرجتلقین  -4
ال اله اال اهلل الحلیم الکریم ال اله اال اهلل العلی العظیم سبحان اهلل رب السموات » عبارتند از:کلمات فرج  -

 0«. السبع و رب االرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد هلل رب العالمین

 سایر دعاهای مورد سفارش عبارتند از: -

 مَعاصیک، مِنْ الکَثیرَ لِیَاغْفِرْ اللّهُمَّ»: بفهمد که کنند تلقین محتضر به طوری را دعا این است مستحب -
 عَنِّی اعْفُ وَ الیَسیرَ مِنِّی إقْبَلْ الکَثیرِ، عَنِ یَعْفُوْ وَ الیَسیرَ یَقْبَلُ مَنْ یا طاعَتِک، مِنْ الیَسیرَ مِنِّی وَاقْبَلْ
 1«رَحیمٌ فَاِنَّکَ ارْحَمْنی اللّهُمَّ الغَفُورُ، العَفُوُّ اَنْتَ إنَّکَ الکَثیرَ،

 قرائت قرآن -5
 مطلق قرائت قرآن. .0
 تا زودتر محتضر راحت شود. صافات و سخواندن سوره های ی .1
 .حزابا خواندن سوره .3
 «.هم فیها خالدون»تا  خواندن آیة الکرسی .0
 «.ان ربکم اهلل الذی خلق السماوات واالرض» 3سخره ه یآیخواندن  .2
 .تا آخر سوره« هلل ما فی السماوات واالرض» از  قرهآخر سوره ب ی سه آیه خواندن .2

 .محل نمازشانتقال بستر او به  -6
در صورتی که جان کندنش دشوار باشد انتقال بستر او به جایی که همواره در آنجا نماز می خوانده  -

 (یحضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستان) شرطی که مستلزم اذیت او نباشد.ه بمنتقل شود 

 .آورده شودبجا استحباب  برخی از موارد فوق ثابت نیست لذا رجاءً  :0نکته ای از آیت اهلل مکارم -

 5مکروهات حالت احتضار

  :مس بدن محتضر در حال جان کندن -1
 2 مس بدن محتضر در حال جان کندن چون باعث اذیت او می شود. -

                                                           
 : آمده است 0، کتاب الصلوة، احکام قنوت، مسئله0ج در عروة الوثقی، جلدت فرامنظور از کلم. 0

و األفضل کلمات (مکارم الشیرازی: ال بقصد الخصوصیّة، فإنّ ثبوت أسناد جمیعها غیر معلوم) -صلوات اللّه علیهم- األولى أن یقرأ األدعیة الواردة عن األئمّة :0مسألة 
العرش العظیم، لیم الکریم، ال إله إلّا اللّه العلیّ العظیم، سبحان اللّه ربّ السماوات السبع و ربّ األرضین السبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ ال إله إلّا اللّه الح»الفرج و هی: 

الخمینی: األولى ترکه، أو إتیانه بقصد  االمام) ، کما یجوز أن یزید«و ما فوقهنّ و ما تحتهنّ« »و ما بینهنّ»و یجوز أن یزید بعد قوله: « و الحمد للّه ربّ العالمین
ء اللّهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا إنّک على کلّ شی»، و األحسن أن یقول بعد کلمات الفرج: «و سالم على المرسلین« »العرش العظیم»بعد قوله: (القرآنیّة

 .221م جامع، المسائل توضیح «.قدیر

 .221. توضیح المسائل جامع، م 1

 .سوره اعراف 20آیة.  3

 و الخامس. ، فصل فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر و هی امور،  الثانی0عروة الوثقی، جال -0
مسائل ، ، توضیح ال122، م0سیستانی، جالصالحین للمنهاج  ، فصل فی المکروهات؛فصل فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر و هی امور، 0عروة الوثقی، جال -2

 ( بعضی از مکروهات فوق در تحریر الوسیله و و منهاج الصالحین آیت اهلل سیستانی نیز قید شده استتنها ) ؛3موات،  مال، احکام  ا0، تحریر الوسیله، ج201، م0مراجع، ج

 بل األحوط استحباباً ترکه. آیت اهلل سیستانی، منهاج،  2
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 : سنگین کردن شکم محتضر -2
 .اشتن وسیله آهنی و یا غیر آنسنگین کردن شکم محتضر با گذ -

  :تنها گذاشتن محتضر-3
 .جَوْفِهِ فِی بِهِ یَعْبَثُ الشَّیْطَانَ فَإِنَّ وَحْدَهُ مَیِّتَکَ تَدَعَنَّ لَا السالم علیه الصَّادِقُ قَالَ -

 حاضر شدن شخص جنب و حائض بر بالین محتضر-4

 قبرستان به حائض یا جنب فرد ورودحکم 

 دارد؟ اشکالی قبرستان به جنب یا حائض زن رفتن آیا

 جنب اشخاص برای و دارند شرعی عذر که زمانی در کار این و است جایز زنان برای قبور اهل زیارت -
 که است شب در قبرستان به رفتن است شده وارد زمینه این در که کراهتی تنها و ندارد کراهتی

 0)آیت اهلل مکارم( .شود می افراد همه شامل

 اضافی و زائد نزد محتضرصحبت های -5

 گریه نزد محتضر-6

 : نزد محتضر حاضر شدن عاملین موت -7
  .حاضر شدن عاملین موت از قبیل آمبوالنس و غسّال و قبرکَن نزد محتضر -

 حضور زنها به تنهایی نزد محتضر -8
اهلل مکارم، حضرت امام، آیت ) حضور زنها به تنهایی نزد محتضر چون امکان فریاد زدن آنان وجود دارد. -

 (آیت اهلل سیستانی

 نزد حائض و جُنُب حضور و او شکم روى سنگین چیزى گذاشتن محتضر، گذاشتن تنها آیت اهلل مکارم:

 1.اند شمرده مکروهات از را، او نزد ها زن گذاشتن تنها و زدن حرف کردن، گریه همچنین و او

 حائض و جنب بودن و او شکم روی ینسنگ چیز گذاشتن و محتضر گذاشتن تنها :آیت اهلل سیستانی

نسبت به امور و  3.است مکروه او، نزد زنان گذاشتن تنها و کردن گریه و زیاد زدن حرف همچنین و او نزد
 ...«أنّه)رضوان اهلل تعالى علیهم( ذکر العلماء  و: »در منهاج می فرماینددیگر 

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11414&mid=121254. سایت آیت هللا مکارم:  1
 سایت معظم له: فصل فی حکم کراهة الموت.  الطهارة،،0عروة الوثقی، جال -1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&mid=121321&catid=00232 
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https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41949&mid=252579
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=252350&catid=41939
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 1مستحبات بعد از موت

 ادن دهان اومیت و بر هم نهچشمهای  رهم نهادنب-1

 بستن دو فک او -2

 به پهلویش یتکشیدن دو دست م -3

 کشیدن پاهای محتضر. -4

 .پوشاندن میت با لباسی -5

 روشن نمودن چراغ در کنار محتضر اگر در شب فوت نموده. -6

 اعالم کردن به مومنین تا بر جنازه او حاضر شوند. -7

  عجله کردن در تجهیز میت ) غسل و کفن و دفن( -8
عجله کردن در تجهیز میت یعنی اگر در روز مرده انتظار آمدن شب را نداشته باشند و اگر در شب مرده  -

مگر اینکه شک در مردن او داشته باشند که منتظر بمانند تا یقین به  انتظار آمدن روز را نداشته باشند
لوی چپ او را موت او حاصل شود و زنی که حامله است ولی بچه او زنده است تا زمانی که په

 (حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی. ) و بدوزند 1بشکافند تا بچه او را خارج کنند

 3 موارد باال رجاءً می باشد. :نکته ای از آیت اهلل مکارم

 زتجهیمسائل مربوط به 

 4اموات حکم کلی تجهیز
و با انجام بعضی از بقیه مکلفین تجهیز میت از واجبات کفائی است که بر جمیع مکلفین واجب است  -

 (حضرت امام، آیت اهلل مکارم) ساقط می شود و اگر هیچکس آن را انجام ندهد همه گناهکارند.

 یا دهد انجام خود یا را کارها این باید میت ولی است، واجب او شرعی ولی بر ابتدا در میت تجهیز -
 ()آیت اهلل سیستانی ..نماید آنها انجام مأمور را دیگری

 من مؤتجهیز غیر 
 5 آیا تجهیز میت شامل میت مسلمان غیر دوازده امامی هم می شود؟

                                                           
جا انجام دهد. تحریر الوسیله ، مکارم : این موارد را به قصد ر200، م0، فصل فی المستحبات بعد الموت و هی امور، ، توضیح المسائل مراجع، ج0عروة الوثقی، ج -0

 ، 122, م83, ص1،  منهاج خوئی و وحید, ج122، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج23، احکام الواضحه، احکام محتضر، ص3، احکام  اموات،  م0چهارجلدی ، ج

 مکان باشد.آیت اهلل مکارم در حاشیه همین مسئله می فرمایند این کار با دست اهل خبره و پزشکان ماهر در صورت ا 1

، مکارم : این موارد را به قصد رجا انجام دهد. تحریر الوسیله 200، م0، مبحث محتضر مستحبات بعد از مرگ، ، توضیح المسائل مراجع، ج0عروة الوثقی، ج -3
 ،  122، م22، ص0،  منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، ج3، احکام  اموات،  م0چهارجلدی ، ج

، 22، ص0، منهاج سیستانی، ج3احکام اموات غسل میت م 0، احکام اموات، فصل فی ان وجوب تجهیز المیت کفائی، ،تحریر الوسیله چهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج -0
 .222توضیح المسائل جامع، م 201، م0، ، توضیح المسائل مراجع، ج121م

امام خامنه ای، جزوه ارسالی ، 3احکام اموات غسل میت م 0حریر الوسیله چهارجلدی ج، احکام اموات، فصل فی ان وجوب تجهیز المیت کفائی، ت0عروة الوثقی، ج -2
 .201، م0، ، توضیح المسائل مراجع، ج121، م22، ص0منهاج سیستانی، ج، 00، م0011دی ماه 
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 ،آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی امام خامنه ای،) شامل میت مسلمان غیر دوازده امامی هم می شود. -
  (حضرت امام: احتیاط واجب

 1علم به بطالن تجهیز یا شک در آن
ولی اگر  ا نماز یا دفن میّت را باطل انجام داده اند باید دوباره انجام دهدی اگر کسی بداند غسل یا کفن -

حضرت امام، ) .دگمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که درست بوده یا نه، الزم نیست اقدام نمای
 (1، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی

 قصد قربت در تجهیز میتاعتبار 
   3ست؟آیا در تجهیز میت قصد قربت شرط ا

  :دو قسم است
 غسل -0 :باشد عاقل و بالغ باید دهنده انجام شخص که مواردی که مشروط به قصد قربت استالف( 
 .نماز میت -1 میت
مشروط به قصد قربت نیست و شخص انجام دهنده ولو بالغ نباشد و صبی و یا مجنون مواردی که ب( 

 تکفین -3 میت. حنوط -1 .به قبله کردن محتضررو  -0: باشد  می تواند انجام دهد و کفایت می کند
 (حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) .تدفین میت -0 .میت

 اذن ولیّ در تجهیز میّت

 اعتبار اذن ولیّ در تجهیز میّت
 4آیا در تجهیز میت اذن ولی شرط است؟

 (مام، آیت اهلل مکارمحضرت ا) غیر ولیّ باید از ولیّ اجازه بگیرد. ،بله در تجهیز میّت -

تجهیز میت اعمّ از غسل میت، کفن، حنوط، نماز و دفن میت واجب است با اجازه ولیّ شرعی میت  -
در مواردی که قصد قربت معتبر نیست مثل کفن، حنوط و دفن چنانچه فردی بدون  وانجام شود 

شود و الزم نیست دوباره یاجازه ولیّ، آن موارد را مطابق با دستور شرعی انجام دهد از ولیّ ساقط م
انجام شود. امّا در مواردی که قصد قربت معتبر است مثل غسل و نماز میت چنانچه فردی بدون 

 (سیستانی)آیت اهلل ست. اجازه ولیّ آنها را انجام دهد کافی نی

 ذنمقصود از ا
 5مقصود از اجازه چیست؟

 آیت اهلل مکارم:حضرت امام، می باشد.) اجازه شامل اجازه صریح ولیّ و اذن فحوی و شاهد حال قطعی -
 (شامل ظنی که مورد اعتنای عقال باشد نیز می شود.

                                                           
 202، م0، توضیح المسائل مراجع، ج -0

یم صحیح بجا آورده یا باطل، باید بگوییم صحیح بوده، اما اگر یقین داریم باطل انجام داده است هر گاه کسی اقدام به غسل یا کفن و نماز و دفن میّت کرده و ندان.  1
 مکارم(آیت اهلل  .)یمباید دوباره انجام ده

 2، احکام اموات، تجهیز میت، م0عروة الوثقی، ج -3

؛ 121، م22، ص0، منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، ج3سل میت ماحکام اموات غ 0، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0، مبحث تجهیز میت، م0عروة الوثقی، ج -0
 222رساله جامع، آیت اهلل سیستانی، مسئله

 .222توضیح المسائل جامع، م 3احکام اموات غسل میت م 0، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0، مبحث تجهیز میت، م0عروة الوثقی، ج -2
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 از که آن مثل باشد صریح غیر است ممکن باشد، صریح طور به تواندمی که همانطور ولیّ اجازه -
 ناطمینا یا یقین دیگر جای از اگر نیز و است داده اجازه که شود معلوم ولیّ، عمل یا حرف مضمون

آیت اهلل ) .باشدمی کافی هست، افرادی یا فرد توسط میت تجهیز به راضی ولیّ، که شود پیدا
 (سیستانی

 ؟شرط صحت یا وجوب اجازه ولیّ
 1شرط صحت عمل می باشد یا شرط وجوب؟ ،ایا اجازه

  (مکارمآیت اهلل  ،حضرت امام) اجازه شرط صحت عمل است. -

 میت شرعی ولیّ اجازه با است واجب میت دفن و نماز ،حنوط کفن، میت، غسل از اعمّ میت تجهیز -
 بدون فردی چنانچه دفن و حنوط کفن، مثل نیست معتبر قربت قصد که مواردی در و شود انجام
 دوباره نیست الزم و شودمی ساقط ولیّ از دهد انجام شرعی دستور با مطابق را موارد آن ولیّ، اجازه
 بدون فردی چنانچه میت نماز و غسل مثل است معتبر قربت قصد که مواردی در امّا. شود انجام
 (سیستانی اهلل آیت. )نیست کافی دهد انجام را آنها ولیّ اجازه

 مقصود از ولی
 2مقصود از ولی چه کسی است؟

بنابراین شوهر نسبت به زن، پدر و مادر و اوالد در طبقه اول، اجداد  برد، کسی است که از میّت ارث می -
 خواهران در طبقه دوم، عمو و عمه و خاله و دایی در طبقه سوم ولی شمرده می شوند. و برادران و

 مکارم(آیت اهلل  ،حضرت امام)

 میت ولی آمد خواهد ارث طبقات در که ترتیبی به وارث، مورد، این غیر در و اوست شوهر زن، ولیّ -
 با) پسر و مادر اول طبق در اگر مثالً که معنا این به. هستند مقدّم زنان بر مردان طبقه، هر در و است
 نداشته شرایط دارای پسرِ اگر اما است پسر با والیت هستند،( شودمی ذکر بعداً که شرایطی وجود
 و فامیل از کدام هیچ میت چنانچه و رسدنمی بعد طبقه به نوبت و است میت ولی مادر، باشد،

 اینکه مثل نباشد دارا را والیت شرعی تصالحی است موجود هم کسی اگر یا نباشند موجود بستگانش
 مؤمنین یا شرع حاکم برای شرعی والیت برسد، عادل مؤمنین یا شرع حاکم به نوبت و باشد دیوانه
 .شودمی محسوب شرعی ولی بدون میتی چنین و نیست ثابت میت تجهیز مورد در عادل

 اشکال اش،دایی بر او عموی و رادرشب بر او جدّ و پسرش بر میّت پدرِ بودن مقدّم در است ذکر شایان
 بر است، منسوب میت به مادر طرف از هم و پدر طرف از هم که برادری بودن مقدّم همچنین. است

 که که برادری بودن مقدم و باشدمی منسوب وی به مادر طرف از از تنها یا پدر طرف از تنها که برادری
 محلّ نیز است، منسوب وی به مادر طرف از تنها که ادریبر بر باشد،می منسوب وی به پدر طرف از تنها

 (آیت اهلل سیستانی) .نشود ترک احتیاط مقتضای مراعات مواردی چنین در پس است، اشکال

                                                           
 222م جامع، المسائل توضیح ورقی، پا0، مبحث تجهیز میت، م0عروة الوثقی، ج -0

توضیح  121، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج 0احکام اموات غسل میت م 0، مبحث تجهیز میت، مراتب اولیاء،  تحریر الوسیله چهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج  -1
 .  228 المسائل جامع، مسأله
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 اولیاءاذن از مراتب 

 مرتبه اول: زوج

 1در اذن گرفتن برای تجهیز یک خانم، اولویت اذن با کیست؟

ولی بنا بر احتیاط مستحب در ازدواج  ،ست چه دائم و چه موقتا یزوج نسبت به زوجه از بقیه اقارب اول -
آیت اهلل مکارم، آیت اهلل امام خامنه ای، حضرت امام، ) موقت از مرتبه بعدی اذن گرفته شود.

 (سیستانی

 طبقات ارث مرتبه بعد: مطابق

 2بعد از شوهر چه افرادی در اذن دادن مقدم هستند؟

دران و اوالد میت هستند مقدم بر طبقه دوم که برادران و اجداد  می اول ارث، که پ هطبق بعد از شوهر: -
دوم مقدم بر طبقه سوم که عموها و دائی ها هستند، می باشند سپس ضامن جریره و  هباشند و طبق

 )حضرت امام( سپس حاکم شرع والیت دارد.

که برادران و اجداد می  اول ارث، که پدران و اوالد میت هستند مقدم بر طبقه دوم هطبق بعد از شوهر: -
دوم مقدم بر طبقه سوم که عموها و دائی ها هستند، می باشند سپس ضامن جریره   هباشند و طبق
 )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( والیت دارد.

 بر اناث ذکورحکم اولویت 

  3اگر نوبت گرفتن اذن به طبقات ارث رسید آیا ذکور بر اناث مقدمند؟

، آیت اهلل 0حضرت امام) .آن طبقه هستند برند مقدّم بر زنهاىدهایى که از میّت ارث مىمردر هر طبقه  -
 سیستانی(

 دلیلی بر اولویت برند به ترتیبى که در ارث بیان شده والیت بر میّت دارند وکسانى که از میّت ارث مى -
اط این است که از هر دو زن باشند، احتیهم مرد و هم طبقه وارث در یک نداریم لذا اگر  ذکور بر اناث
  (مکارم)آیت اهلل  اجازه بگیرند.

 والیت پدر، تقدیم والیت برادر ابوینی، تقدیم عمو بر داییم یتقد

 5آیا در والیت بر میت، پدر بر پسر مقدم است؟

در طبقه اول پدر بر مادر مقدم است و پدر و پسران میت نیز که در یک طبقه هستند، پدر بر فرزندان  -
دم است و جد بر برادران میت مقدم است و در طبقه دوم دوم نیز برادر پدر و مادری بر میت مق

برادری که از یکی ابوین باشد و نیز برادر ابی بر برادر امی مقدم است از طبقه سوم عمو بر دائی مقدم 
 است .)حضرت امام(

                                                           
،احکام 121، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج0احکام اموات غسل میت م 0یر الوسیله چهارجلدی ج، تحر 0عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت، م -0

 11رساله آموزشی درس  123، م20الواضحه، احکام غسل میت، ص

 1عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت، م 1

 .1ولیاء، مالب امرات الطهارة، فصل فی احکام االموات، فصل فی ،0عروة الوثقی، ج. ال 3

 ال ینبغی ترک االحتیاط فی االستئذان عنهنّ أیضاً  و أمّا فی نفس الطبقات فتقدُّم الرجال علی النساء ال یخلو من وجه،لکن. عبارت حضرت امام در تحریر:  0
 ک شود. )حضرت امام(در هر یک از طبقات، مردان بر زنان، مقدم اند هرچند سزاوار نیست، احتیاطِ اذن گرفتن از زنان، تر

 .228رساله جامع، آیت اهلل سیستانی، مسئله ؛ 1عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت، م. 2



32 

 

بودن پدر میّت بر پسرش، و و در مقدّم  ه استوارث، ولىّ میت است به ترتیبى که در طبقات ارث آمد -
جدّ او بر برادرش، و برادر پدر و مادریش بر برادر پدرى یا مادریش فقط، و برادر پدرى او بر برادر 

ش اشکال است پس در چنین موارد باید مقتضاى احتیاط رعایت شود و ا مادریش، و عموى او بر دائی
 (سیستانیاهلل ) آیت اگر ولىّ متعدد بود، اذن یکى از آنها کافى است.

دلیلی بر اولویت برند به ترتیبى که در ارث بیان شده والیت بر میّت دارند و  کسانى که از میّت ارث مى -
. زن باشند، احتیاط این است که از هر دو اجازه بگیرندهم مرد و هم طبقه وارث نداریم لذا اگر در یک 

  )آیت اهلل مکارم(

 ؟پسر مقدم است یامیت  مادر اذن از

 1ند؟ا اگر میت دارای مادر و پسر باشد کدامیک در والیت مقدم

ترک از هر دو  گرفتن و احتیاط در اذن دارای اشکال استتقدم والیت مادر میت بر اوالد میت  -
 امام(حضرت .)نشود

 سیستانی(آیت اهلل ) والیت اوالد مقدم است. -

 .)رکند و باید از هر دو اجازه گرفته شودو با هم مشت مادر و اوالد میت در یک رتبه از والیت می باشند -
 مکارم(آیت اهلل 

 اولیاءغائب، مجنون یا غیر بالغ بودن 

اگر در مرتبه ای که باید از آن مرتبه اذن گرفته شود فقط غیر بالغ یا مجنون یا بالغِ غائب باشد  وظیفه 

 2چیست؟

جنون احتیاط جمع بین اذن از حاکم نسبت به قاصر و غائب باید از حاکم اذن گرفته شود اما نسبت به م -
 امام(حضرت ) و اذن از مرتبه بعدی است.

 مکارم(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل ) والیت  به طبقه بعدی انتقال پیدا میکند. -

 والیت مسن ترهاتقدم 

 3آیا احتمال دارد افرادی که مسن تر هستند والیت انها مقدم باشد؟

 امام(حضرت ) مقدم بودن شخص مسن تر مشکل است. -

آیت اهلل ) این اذن یک نفر کافی و نیاز به اذن جمیع نیست.الیت برای هر کدام مستقل است بنابرو -
 سیستانی(

 مکارم(آیت اهلل مقدم نیستند. )  -

 اذن یک ولی در تجهیز فایتک
 4اجازه گرفت؟ایشان از یک نفر از اولیاء اذن گرفته شد کفایت می کند یا باید از همه  آیا اگر

  )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( ر این صورت همه مشترکند و باید از همه آنها اذن گرفته شود.د -

                                                           
 123، م20، پاورقی، احکام الواضحه، احکام غسل میت، ص0حاشیه عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت، م -0
 .120، م22، ص0منهاج سیستانی، ج؛ 2ولیاء  میت، مالمراتب ا فصل فیعروة الوثقی، احکام اموات، ؛ ال3غسل میت م ،امواتاحکام ، 0ج ،تحریر الوسیله -1
 2حاشیه عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت، م -3

 .222 سألهتوضیح المسائل جامع، م .2م میت،  االولیاء مراتب فی فصل اموات، احکام الوثقی، العروة.  0
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 آنان از یکی از گرفتن اجازه دارد، برادر چند یا پسر چند میت اینکه مثل باشد یکی از بیش میت ولیّ اگر -
)آیت  .شود فتهگر اجازه اولیاء همه از که است آن مستحب احتیاط هرچند است کافی میت تجهیز در

 اهلل سیستانی(

 وصیت به تجهیز توسط غیر ولی
 اگر میت به شخص معینی غیر از ولیّ وصیت نموده باشد آیا باز هم اذن ولی شرط است؟

 0امام(حضرت ) احتیاط واجب آن است که هم از ولی اذن بگیرند و هم از آن شخص. -

 1مکارم( آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل) ی نیست و اذن وصی کفایت می کند.نیاز به اذن ول -

 میّت ولی از شخص آن نیست الزم بخواند نماز او بر معیّنی شخص که باشد کرده وصیّت میّت اگر نکته:

 شخص او، شرعی ولی که باشد کرده وصیّت میّت چنانچه امّا. است بهتر کار این هرچند بگیرد اجازه
 اجازه میّت ولی از شخص آن است الزم و شودنمی ساقط ولی اجازه نماید، دعوت میت نماز برای را معیّنی
 3)آیت اهلل سیستانی( .بگیرد

 حکم قبول وصیت به تجهیز و رد آن

 4آیا قبول وصیت در تجهیز واجب است؟ اگر قبول کرد می تواند آن را رد کند؟

 از پس را دهکنن وصیت فردِ شخصاً خودش فرد، آن که کند وصیت ولی از غیر معیّنی فرد به انسان اگر -
 واجب قبول شخص، آن بر کند، دفن را او یا بخواند نماز بدنش بر یا نماید کفن یا دهد غسل فوت،
 .ندارد ولی اجازه به نیاز و نماید عمل آن به باید کرد قبول اگر ولی نیست

 امور این والیت که کند وصیت دفن و نماز و کفن و غسل به نسبت ولی، از غیر معیّنی شخص به فرد اگر
 را میت تجهیز بتواند شخص آن که طوری باشد میت تجهیز امر سرپرست و دار عهده او و باشد او با

 را وصیت شخص آن که است آن واجب احتیاط نماید، منصوب کار این برای را کسی یا داده انجام خودش
 وصیت بودنِ ندهز حال در شخص آن اینکه مگر کند قبول باشد نداشته العاده فوق سختی که وقتی تا

 وصیت دیگری به بتواند فرد و باشد رسیده کننده وصیت به هم ردّ خبرِ و باشد کرده ردّ را وصیت کننده،
 )آیت اهلل سیستانی( .نیست واجب او بر قبول صورت، این در که کند

 موارد سقوط اذن ولی
 5در چه مواردی اذن ولی ساقط است؟

 : باشدمى کفایی واجب مکلّفین بقیه بر میت تجهیز و است ساقط ولیّ اجازه زیر موارد در
 .ورزد امتناع دیگر فرد کردن مأمور با یا شخصاً میت تجهیز به مربوط کارهای انجام از شرعی ولیّ. الف
 میت برای شرعی ولیّ هم بعد مراتب در و نباشد ممکن او به دسترسی که ایگونه به گردد غایب ولیّ،. ب

 .نباشد
 .نباشد میت برای شرعی ولیّ هم بعد مراتب در و شود انهدیو ولیّ،. ج

                                                           
 202، ذیل توضیح المسائل مراجع، م2احکام اموات غسل میت م 0، تحریر الوسیله چهارجلدی ج2عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت، م .0

 123، م22، ص0، پاورقی، منهاج سیستانی، ج2عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت، م .1

 .202ئل جامع، م. توضیح المسا 3

 .223و  221 . توضیح المسائل جامع، مسأله 0

،منهاج الصالحین، آیت اهلل  0عروة الوثقی، احکام اموات، فصل فی ان وجوب تجهیز المیت کفائی حاشیه عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت،م ال .2
 .220مو   228ی، مسئله، رساله جامع، آیت اهلل سیستان121، م22، ص0سیستانی، ج
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 باشد. نداشته شرعی ولیّ میّت،. د

 سابق رجوع ولیّ از اذن

 رجوع در اثناء عمل

 1تواند  در اثناء عمل از اذن سابقش برگردد؟ آیا  ولیّ می

امه عمل را بله می تواند حتی در اثناء عمل از اذن سابقش برگردد که در این صورت مأذون حقّ اد -
ندارد، همچنین است در صورت انتقال والیت به غیر، مثل اینکه ولیّ غیر بالغ بوده و بالغ شود یا 
غائب بوده و حاضر شود یا مجنون شود یا بمیرد، ولیّ جدید می تواند مانع انجام عمل شخصی که از 

 (انیحضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیست) ولیّ سابق اذن گرفته شود.

 رجوع بعد از اتمام عمل

اگر بعد از اذن ولیّ، و تمام شدن عمل توسط مأذون والیت به شخص دیگری منتقل شود آیا عمل  -
 تجهیز باید اعاده شود؟

 1(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیخیر الزم نیست.) -

 مدعی والیت یا اذنحکم قبول قول 
یا اذن از طرف ولیّ را داشته باشد،  قبول می  و وصایت از میت یا میتآیا قول شخصی که ادعای والیت بر 

 3شود؟

ادعایی نماید که در این صورت بیّنه الزم  ر اینکه شخصی دیگر بر خالفشقولش قبول می شود مگ -
 امام(حضرت ) است و در صورت نداشتن بیّنه باید احتیاط کرد.

رف اوست یا این که دو نفر عادل به گفتة او شهادت چنانچه به حرف او اطمینان دارند یا میّت در تص -
 (سیستانیآیت اهلل مکارم، آیت اهلل ) دهند باید حرف او را قبول کرد.

 در تجهیز ولی جانب از اجبار
 4حکم غسل و نماز  میّت در صورتی که با اجبار از جانب ولی یا مأذون از ولی انجام شود چیست؟

 (حضرت امام) انجام گرفته صحیح است. اعمالاذن ولی، ه و ب اگر با قصد قربت -

 اگر مامور از طرف ولی شده باشد، اعمال انجام گرفته صحیح است. )آیت اهلل سیستانی( -

قصد قربت با وجود اجبار نمی سازد مگر اینکه به گمانِ خود فرد انجام فعل بدون قصد قربت امکان  -
 مکارم(آیت اهلل ) نداشته باشد.

 هزینه های تجهیز

 تامین هزینه محل
 کیفیت هزینه های تجهیز میت را بیان کنید.

                                                           
 8عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت، م -0

 2عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت، م -1

 208، م0، ، توضیح المسائل مراجع، ج01عروة الوثقی، احکام اموات، مبحث مراتب اولیاء  میت، مال .3
 00مبحث مراتب اولیاء  میت، معروة الوثقی، احکام اموات، ال .0
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سیستانی: همچنین مقدار مستحبات متعارف کفن(، آیت اهلل ) زینه های تجهیز میت از قبیل کفندر ه -
سدر، کافور، قیمت زمینی که در آن دفن می شود، آجری که قبر را با آن می چینند، اجرت حمالهایی 

جرت قبرکن، پولی که حکومت به عنوان عوارض برای دفن در زمینهای که جنازه را حمل می کنند، ا
بی صاحب می گیرد، در همه این موارد مقدار متعارف از اصل مال میت برداشته می شود و نسبت به 

حضرت ) زائد از آن مقدار احتیاط کنند البته نباید آنقدر هم کم خرج کنند که هتک حرمت میت شود.
 0(نیامام، آیت اهلل سیستا

فقط مقدار واجب از کفن از اصل مال پرداخت می شود و سایر امور تجهیز از سهم کبار از ورثه با اجازه  -
 1مکارم(آیت اهلل ) آنها اخذ می شود.

 غیر از کفن تجهیز زوجهموارد وجوب 
 آیا تجهیز سایر موارد غیر از کفن بر زوج واجب است؟

 3(امام حضرت) واجب نیست هر چند موافق احتیاط است. -

 0(مکارمآیت اهلل  ،سیستانیآیت اهلل ) ه احتیاط واجب به عهده زوج است.ب -

 هزینه تکفین زوجه در فصل چهارم اشاره می شود. نکته:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، منهاج 121، م013، ص0، منهاج سیستانی، ج 0، احکام اموات، تکفین میت، م0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج02، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -0

 220، توضیح المسائل نوری، م121، م20، ص1خوئی و وحید، ج

 ، پا ورقی02تکفین میت، م ، احکام اموات،0عروة الوثقی، ج -1

  02، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -3

 ، 123، م013، ص0، پاورقی، منهاج سیستانی، ج02، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -0
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 غسل میت :فصل دوم

 حکم غسل میت

 میت مسلمان
 حکم غسل میت چیست؟

اهلل آیت  ،آیت اهلل سیستانی حضرت امام،) غسل میت مسلمان بر هر مسلمانی واجب کفایی است. -
 0(مکارم

 مسلمین اطفال
 2حکم غسل دادن  اوالد مسلمانان  چست؟

 (حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) غسل داده شود. اطفال مسلمین حتی ولد الزنا باید -

 مخالف میّت کیفیت غسل
 میت سنّی را به چه روشی باید غسل دهند؟

 3)حضرت امام( را هم به روش اهل سنت غسل دهند و هم به روش شیعه. احتیاط این است که او -

 0مکارم(آیت اهلل ). او را به روش شیعه غسل دهند -

او را به روش شیعه غسل دهند اما اگر غیر دوازده امامی به روش خودشان میت را غسل دهد از دوازده  -
 2سیستانی(اهلل  آیت) مگر اینکه دوازده امامی ولی میت باشد.، امامی ساقط است

 کافر میت
 6آیا غسل دادن کافر جائز است؟

تغسیل و تکفین و تدفین کافر اعم از کتابی و مشرک و حربی و غالی و ناصبی و خارجی و مرتد فطری  -
آیت اهلل حضرت امام، ) و ملی اگر بدون توبه بمیرد و اطفال کفار و ولد الزنای از کفار جایز نیست.

 (رمآیت اهلل مکا ،سیستانی

 اطفال کفار

 کفار  چست؟ طفالحکم غسل دادن  ا

 2(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی نیست.) غسل اطفال کفار جائز -

 غسل مجنون
 حکم غسل مجنون چگونه است؟

                                                           
  181و 121، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج3و م0از م احکام اموات غسل میت قبل 0، احکام اموات، تغسیل میت، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج -0

 222، توضیح المسائل مراجع، م0احکام اموات غسل میت قبل از م 0، احکام اموات، تغسیل میت، تحریر الوسیلهچهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج -1

 0اموات غسل میت قبل از ماحکام  0، احکام اموات، تغسیل میت، پاورقی، تحریر الوسیلهچهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج -3

 ، احکام اموات، تغسیل میت، پاورقی0عروة الوثقی، ج -0

 ، احکام اموات، تغسیل میت، پاورقی0عروة الوثقی، ج -2

 222، توضیح المسائل مراجع، م0احکام اموات غسل میت قبل از م 0, احکام اموات, تغسیل میت, تحریر الوسیله چهارجلدی ج0عروه الوثقی, ج -2

 222توضیح المسائل مراجع، م  -2
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کم مسلمان ح به این که پدر و یا مادر او و یا یکی از آن دو مسلمان باشند، متصف به اسالم بشود اگر -
 0(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی ) باشد. غسل او واجب می را دارد و

 غسل جنین
 آیا غسل میت جنین واجب است؟

 جنین چهار ماهه و بزرگتر
 1(مکارمآیت اهلل  ،سیستانیآیت اهلل  ،، امام خامنه ایواجب است. )حضرت امام -

 جنین کمتر از چهار ماه
 3غسل میت دارد؟ آیا جنینی که چهار ماهش تمام نشده

 (، امام خامنه ای)حضرت امام باید در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند. -

اگر ساختمان بدنش تمام شده باید بنا بر احتیاط واجب او را غسل دهند و در غیر این صورت باید بنا بر  -
 )آیت اهلل سیستانی( احتیاط واجب در پارچه ای بپیچند و بدون غسل، دفن کنند.

آیت اهلل  ) ..کنند دفن غسل بدون و بپیچند اىپارچه در واجب بنابراحتیاط باشد چهارماه از کمتر گرا -
 0مکارم(

 بند ناف

 حکم بند ناف بچه از نظر نجاست، غسل، کفن و...چیست؟

 2اى پیچانده و دفن شود. )حضرت امام ره(غسل الزم نیست بلکه بنابر احتیاط واجب در پارچه -

 2ان مستحب است. )آیت اهلل سیستانی(پاک است و دفن  -

 2پاک نیست و غسل ندارد اما می توانید آن را دفن کنید. )آیت اهلل مکارم( -

 

 موارد سقوط غسل میّت

 شهید. 1

 تعریف شهید
 مقصود از شهید چه کسی است؟

                                                           
 ،  222، احکام اموات، تغسیل میت، توضیح المسائل مراجع، م0عروة الوثقی، ج -0

توضیح المسائل ، 228، توضیح المسائل مراجع، م 0احکام اموات غسل میت قبل از م 0، احکام اموات، تغسیل میت، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج -1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00200&mid=121320#سایت آیت اهلل مکارم:  13اله آموزشی درسرس.222جامع، م

 ، 228، توضیح المسائل مراجع، م 0احکام اموات غسل میت قبل از م 0چهارجلدی ج، احکام اموات، تغسیل میت، تحریر الوسیله 0( عروة الوثقی، ج  3
 228، احکام اموات، تغسیل میت، پاورقی، ذیل توضیح المسائل مراجع، م0عروة الوثقی، ج -0

 هست( القطعة المنفصله من المیت )در حکم آن قطعه جدا شده از زنده نیز 1تحریر الوسیله، باب طهارت، غسل میت،م .  2

 1211010032  222223استفتاء خصوصی با کد استفتاء .  2

 2212181111استفتاء خصوصی با کد رهگیری: .  2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41941&mid=252374
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ده در میدان جنگ کشته ش کسی است که در رکاب امام علیه السالم یا نایب خاص امام به جهاد رفته و -
کسی که در رکاب امام معصوم یا نایب خاص او کشته نشده بلکه در راه دفاع از بیضه  باشدو نیز

 0ی(سیستانآیت اهلل  ،امام)حضرت اسالم در میدان جنگ کشته شده. 

 1)امام خامنه ای( منظور از شهید کسی است که در میدان جنگ به شهادت رسیده باشد. -

 3مکارم(آیت اهلل ) ان جنگ در راه خدا به شهادت رسیده باشد.منظور از شهید کسی است که در مید -

 حکم غسل شهید
 فرق است؟ شهید  بین زن و مرد و بزرگ و کوچک و... آیا  در

خیر هر کسی در راه حفظ اسالم کشته شده باشد مرد باشد یا زن مجنون باشد یا کودک با آهن آالت  -
 0سل دادن هیچ کدامشان الزم نیست.کشته باشد یا غیر آن, عمدی باشد یا خطائی،  غ

 شرط سقوط غسل

 5شرط سقوط غسل میت از شهید چیست؟

گرم جنگ و در میدان نبرد یا بیرون میدان قبل از آنکه مسلمانان او را زنده درک شرطش آنکه در گرما -
و برسند کنند، جان تسلیم نماید. اما اگر بعد از جنگ در میدان نبرد در حالتى که هنوز رمقى دارد به ا

بنابر احتیاط واجب در صورتى که در بیرون میدان نبرد، جان تسلیم کند باید او را غسل داده و کفن 
نمایند، و در صورتى که در بیرون میدان نبرد جان تسلیم کند ظاهرا غسل و کفن او واجب است 

 (حضرت امام .)

ند جان داده باشد و اال در شرطش این است در معرکه جنگ باشد و زمانی که مسلمین به او رسید -
 (سیستانی ) آیت اهلل معرکه جنگ به او برسند در حالی که رمقی دارد باید او را غسل دهند.

 کشته شدن در معرکه برای غیر جنگیدن

رود اگر به فیض شهادت برسد غسل و کفن رسانى تدارکات یا تبلیغات به جبهه مىکسى که براى کمک

 خواهد یا نه؟مى

 2)مراجع ( عرکه کشته شد حکم سایر شهداء را دارد.اگر در م -

 کشته شدن توسط اشرار

 اشرارکنند، گاهى با برادران سپاه پاسداران انقالب اسالمى که در محورهاى شهرهاى مرزى رفت و آمد مى

آیا غسل یا تیمم این شهداى عزیز واجب است یا این  ،گرددمنجر به شهادت آنان مىشوند که مواجه مى

 شود؟آنجا میدان جنگ محسوب مى که

                                                           
، 0، ، منهاج سیستانی، ج 0، احکام اموات، غسل میت، م0، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت, تحریرالوسیله چهارجلدی، ج0عروة الوثقی، ج -0

 ، 181،م011ص

 ، 21ص 0، رساله آموزشی ج102وبة االستفتائات، ساج -1
 ، 022س  20ص3، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، استفتائات ج0( عروة الوثقی، ج  3

 ، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت0عروة الوثقی، ج -0

، 0، منهاج سیستانی، ج0احکام اموات غسل میت م 0یت, تحریر الوسیله چهارجلدی ج، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل م0عروة الوثقی، ج2
 ، 181،م011ص

، احکام 0، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت, تحریرالوسیله چهارجلدی، ج0، و اقتباس از مسئله عروة الوثقی، ج022و111، س0استفتائات امام، ج -2
 ، 181،م011، ص0سیستانی، ج ، منهاج 0اموات، غسل میت، م
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اگر آن محورها و منطقه مزبور میدان جنگ بین گروه حق و گروه باطل و یاغى باشد، افرادى که از   -
 0)امام خامنه ای( .رسند، حکم شهید را دارندگروه حق در آنجا به شهادت مى

 جنگ معرکه در که ىکس یعنى خاص؛ معناى به شهید یکى است، قسم دو بر شهید اسالم دین نظر از -
 آن بر جنگ صدق انتظامى نیروى از نفر 3 یا 1 با مثالً اشرار از نفر 3 یا 1 درگیرى البتّه شود کشته
 معرکه مصداق این دهد رخ کوچکى جنگ و شوند درگیر هم با توجه قابل گروه دو اگر ولى شود نمى

 یا بمب اصابت خاطر به کسى راگ و ندارد فرقى دوم و اوّل خط جنگ، معرکه در حتى و است جنگ،
 مى معرکه وصدق کند مى کفایت باشد جنگ محدوده در که همین شد کشته سر پشت در آن امثال
 را خود جان الهی وظیفه انجام راه در طریقی هر به که کسانی همه یعنى عام معناى به شهید اما. کند

 را آن امثال و کفن و غسل زومل عدم مثل شهید خاص احکام شهادت نوع این که دهند می دست از
 1)آیت اهلل مکارم( .دارند را شهید اجر و شود مى حساب شهید چه اگر ندارد

 کشته شدن در میدان مین

 اى بر اثر انفجار مین کشته شود، آیا احکام شهید را دارد؟اگر در زمان حاضر، شخصى در منطقه

است که در میدان جنگ کشته سقوطِ تکلیف غسل و کفن شهید از احکام اختصاصى شهیدى  -
 3)امام خامنه ای(.شود

 کشته شدن در بمباران

 رسد غسل دادنش الزم است یا خیر؟کسى که بر اثر بمباران شهرها توسط دشمن به شهادت مى

 0امام(حضرت گرچه اجر شهید دارد ولى غسل و کفن او ساقط نیست.) -

 اطالق شهید کرده بر آنها ی که روایاتواردم

د در معرکه جنگ کشته نمی شوند ولی طبق روایات شهید بر آنها اطالق می شود مثل غریق یا بعضی افرا

 کسی که در راه دفاع از اهل و مالش کشته می شود آیا بر اینگونه افراد حکم شهید بار می شود؟

 2د ولی حکم شهید را ندارند.خیر اینگونه افراد ثواب شهید به آنها داده می شو -

 کفن شهید

 فن شهید هم ساقط است؟آیا ک

و اگر دارای لباس است بیرون آوردن  2تکفینش واجب است برهنه است اگر شهید دو حالت دارد: -
آیت سیستانی،  آیت اهللامام، حضرت ) جائز نیست. نیز کفن کردن بر روی لباسلباسش جایز نیست و 

 2مکارم(اهلل 

                                                           
 102اجوبة االستفتائات، س0

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=11&catid=11411 
 102اجوبة االستفتائات، س. 3

 112، س0جاستفتائات امام،  -0
 022، س3، استفتائات مکارم، ج2، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -2

 2، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -2

 0، احکام اموات، غسل میت، م0له چهارجلدی، ج، پاورقی، تحریرالوسی2، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -2

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=41941
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 شک در شهادت
 شده و معلوم نیست شهید است یا غیر شهید، چیست؟ حکم غسل و کفن میتی که در معرکه جنگ پیدا

اگر نشانه قتل مثل مجروحیت نداشته باشد غسل و کفن کردنش واجب و اگر چنین نشانه ای داشته  -
 0مکارم(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل امام، حضرت ). باشد حکم شهید را دارد

 . نبود غسل دهنده ی مماثل میت2
 2تابی پیدا نشود وظیفه چیست؟ککافر اگر هیچ مماثلی حتی 

در این صورت غسل ساقط است و میت را با جامه اش دفن کنند و اگر خواستند کفنش کنند بنا بر  -
 احتیاط با حوله یا پارچه ای بدنش را خشک نموده آن گاه او را کفن نمایند.)حضرت امام(

 سیستانی(آیت اهلل ) در این صورت غسل ساقط است. -

 3)آیت اهلل مکارم( .دهد غسل را او لباس روی از مسلمان مرد -

 واجب القتل )غسل کسی که قصاص یا سنگسار شده(. 3

 واجب القتل غسل 
 4کسی که به عنوان قصاص یا سنگسار کشته می شود حکم غسلش چیست؟

 که صورت بدین شود، می ساقط است، شده واجب قتلش قصاص یا شدن سنگسار با که کسی غسل -
 مانند سپس نماید میّت غسل که کند می امر وی به امام عام یا و خاص نایب یا السالم هعلی امام

 و .شود می دفن غسل بدون او، بر نماز از بعد و شود می کشته آن از پس و شده حنوط و کفن میّت،
 احتیاط اگرچه کند غسل نیّت ،(شود جاری او بر قصاص یا حد باید که کسی) مأمور خود باید ظاهراً

 )حضرت امام( .نماید نیّت هم( وی نایب یاالسالم علیه امام) آمر که است آن( مستحب)

 توضیحاتی با او حنوطِ و کفن و غسل بکشند، قصاص یا( سنگسار) رجم به را او است واجب که کسی -
 اجراء از پس و شودمی انجام خودش توسط حکم اجراء از قبل است آمده ترمفصل هایکتاب در که

 (سیستانی)آیت اهلل . شودمی دفن و شده خوانده نماز او بر حکم

امام یا نایب خاص یا نایب عام او به آن شخص دستور میدهد که اغسال سه گانه میت ) غسلی با آب  -
 (مکارمآیت اهلل  )را خودش انجام دهد. خالص و بعد با آب سدر و بعد با آب کافور غسل نماید(

 دستورغسل بدون 

 اگر بدون دستور امام یا نائب امام غسل را انجام دهد حکمش چیست؟

 (مکارمآیت اهلل حضرت امام ، )غسلش کافی است و احتیاط در اعاده غسل می باشد. -

                                                           
 8، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -0
، 0منهاج سیستانی، ج 01، احکام اموات، غسل میت، م0، پاورقی، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، م0عروة الوثقی، ج  -1

 128، م22ص

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00200&mid=121323. سایت آیت اهلل مکارم:  3
 در عروه ایشان هم نظر با مشهور هستند لکن استفتائات مقدم گردید.

، احکام اموات، غسل 0، تحریرالوسیله چهارجلدی، ج183م  0، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، سیستانی، منهاج الصالحین ج0عروة الوثقی، ج (  0
 .281توضیح المسائل جامع، م ، 0میت، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41941&mid=252393
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 محدث شدن قبل از قتل

 در صورتی که قبل از قتل و بعد از غسل از او حدثی سر زند آیا غسلش باطل است؟

 0(حضرت امام، آیت اهلل مکارم) نیست.خیر نیازی به اعاده غسل  -

 کیفیت سقوط غسل

 حکم سقوط غسل در این دو مورد رخصت است یا عزیمت؟

 1عزیمت است یعنی نباید غسل اش بدهند. -

 واجب القتل کفن
 3کسی که به عنوان قصاص یا سنگسار کشته می شود حکم کفنش چیست؟

  (سیستانی، آیت اهلل حضرت امام) مانند اموات قبل از قتل تمام قطعات کفن را بپوشد. -

 خون روی کفن

 آیا شستن خونی که بر کفنش مانده باشد الزم است؟

 0(حضرت امام، آیت اهلل مکارم) خیر الزم نیست. -

 واجب القتل حنوط
 5کسی که به عنوان قصاص یا سنگسار کشته می شود حکم حنوطش چیست؟

  اموات قبل از قتل او را حنوط می کنند.سایر مانند  -

 مسلمان محکوم به اعدامتجهیز 
 چیست؟ حکم تجهیز مسلمانى که به اعدام محکوم می شود

مسلمانى که حکم اعدام درباره او اجرا گردیده است، حکم سایر مسلمانان را دارد و همه احکام و آداب   -
 2)امام خامنه ای( .اسالمى میّت در مورد او هم جارى است

 تیمم میتجواز موارد . در 4

 یا عدم امکان استفاده آب عدم دسترسی به در صورت وظیفه
 7در صورت نبود آب برای غسل میت وظیفه چیست؟

 بدهند ترتیب مراعات با غسل سه از بدل تیمّم سه را او باید نباشد موجود میّت دادن غسل برای آب اگر -
 و. نیست الزم اقوی بنابر هاگرچ بدهند؛ غسل سه هر از بدل دیگر تیمّم یک( مستحب) احتیاط بنابر و

                                                           
 احکام اموات غسل میت ، احدهما 0هارجلدی ج، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت ، تحریر الوسیله چ0عروة الوثقی، ج -0

 2، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -1

 ، 0، احکام اموات، غسل میت، م0، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، سیستانی، تحریرالوسیله چهارجلدی، ج0( عروة الوثقی، ج  3
 احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت ، ، 0عروة الوثقی، ج -0

، احکام اموات، غسل 0، تحریرالوسیله چهارجلدی، ج183م  0، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، سیستانی، منهاج الصالحین ج0( عروة الوثقی، ج  2
 ،0میت، م

 121اجوبة االستفتائات، س -2
، 128، م28، ص0، منهاج سیستانی، ج3،احکام اموات، کیفیت غسل میت،  م0،تحریرالوسیله چهارجلدی ، ج2، کیفیت غسل میت، م، احکام اموات0عروة الوثقی، ج-2

 10322 مهرps://www.leader.ir/fa/content/htt11020/www.leader.ir 2 1.سایت رهبری،  212و  212توضیح المسائل جامع؛ م، 228ذیل توضیح المسائل مراجع، م
  (ماه مهر) جدید استفتائات

https://www.leader.ir/fa/content/22161/www.leader.ir
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 غسل اثر در که باشد آن بیم که طوری به داشت آبله یا و سوخته یا مجروح میّت اگر همچنین
 (، امام خامنه ای. )حضرت امامبدهند تیمّم را او باید گردد متالشی پوستش

 اینکه مثل باشد؛ داشته شرعی مانع آب از استفاده یا نشود پیدا آب که داد تیمّم را میت توانمی هنگامی -
 آن بیشتر توضیح که گردد میت استخوان یا پوست یا گوشت شدن کنده و بدن شدن متالشی موجب

 .است آمده ترمفصل هایکتاب در
 کافی شرعی وظیفه انجام قصد به میت دادن تیمّم بار یک است میت دادن تیمّم وظیفه که مواردی در

 از یکی در و گانهسه هایغسل از بدل بدهند، تیمّم سه را میت که تاس آن مستحب احتیاط هرچند است
 سیستانی( آیت اهلل) .نمایند الذّمّه فی ما نیّت تیمّم، سه

 خاطر به یا و داد غسل را آن توان نمى که باشد طورى میت بدن یا نشود، پیدا میّت غسل برای آب اگر -
 که ترتیب این به بدهند، تیمّم یک غسل هر عوض را میت باید نشود، ممکن غسل دیگری مانع هر

 دست پشت و صورت به و زند مى زمین بر را خود دست و گیرد مى قرار میت روبروى دهنده تیمّم
 )آیت اهلل مکارم( .کشد مى میت هاى

 به مقدار سه غسل کم بودن آب وظیفه شرعی در صورت

 آب به مقدار یک غسل

 یک غسل کفایت می کند وظیفه چیست؟اگر آب به قدری کم است که برای 

 0:الف: سدر و کافور دارد

در این صورت آب را در غسل اول یعنی غسل با سدر مصرف می کند و یک تیمم بدل از غسل با   -
 (حضرت امامکافور و یک تیمم هم بدل از غسل با آب خالص می دهد)

بعد از آن بنا بر احتیاط واجب در این صورت آب را در غسل اول یعنی غسل با سدر مصرف می کند و  -
 سیستانی(آیت اهلل یک تیمم نیز انجام دهد)

در این صورت آب را در غسل اول یعنی غسل با سدر مصرف می کند و بنا براحتیاط واجب مقداری  -
کافور که صدق هر دو نماید داخل کنند و بعد از آن بنا بر احتیاط واجب یک تیمم نیز انجام دهد. 

 (ممکار)آیت اهلل 

 1 ب : فقط سدر دارد:

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( حکم این قسم همان حکم قسم اول است.  -

 3 ج: فقط کافور دارد:

دو تیمم دهند، و احتمال بعید  ،باید آب را در غسل اول مصرف نموده، و او را عوض غسل دوم و سوم -
وض غسل اول و سوم، او را دو تیمم دهند. و اینست که آب را براى غسل دوم مصرف نموده و ع

احتیاط مستحب آنست که ابتداء او را بدل از غسل اول تیمم دهند سپس با آب کافور به قصد وظیفة 
واقعى که مردد است بین آنکه بدل از غسل با آب سدر باشد یا آنکه خود غسل دوم، او را غسل دهند، 

                                                           
 122، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج0احکام اموات، کیفیت غسل میت، م 0، تحریر الوسیله چهارجلدی ج2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -0

 122، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج0احکام اموات، کیفیت غسل میت، م 0، تحریر الوسیله چهارجلدی ج2موات، کیفیت غسل میت، م، احکام ا0عروة الوثقی، ج -1

، 22، ص0، منهاج سیستانی، ج0احکام اموات، کیفیت غسل میت، م 0، پاورقی،  تحریر الوسیله چهارجلدی ج2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -3
 ،0احکام اموات غسل میت  کیفیت غسل میت م 0، تحریر الوسیله چهارجلدی ج122م
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سل با آب کافور و دوّمى بدل از غسل با آب خالص، و پس از آن او را دو تیمم، یکى بدل از غ
 (حضرت امام )بدهند.

ابتدا بدل از غسل با آب سدر تیمم می دهد سپس آب را در غسل دوم مصرف می کند و آنگاه بجای  -
 مکارم(آیت اهلل )  غسل سوم تیمم می دهد.

آن بنا بر احتیاط واجب  در این صورت آب را در غسل دوم یعنی غسل با کافور مصرف می کند و بعد از -
 سیستانی(آیت اهلل ). یک تیمم نیز انجام دهد

 0 :را ندارد کافورو سدر هیچیک از د: 

حضرت )باید آب را به مصرف غسل اوّل )با آب سدر( رسانیده و دو تیمم براى دو غسل آخرى بدهند.  -
 (امام

 (سیستانی) آیت اهلل  د.میت را با آب غسل بدهند و بعد به احتیاط واجب یک تیمم  انجام ده -

 آیت اهلل) بجای هر یک از غسل با سدر و کافور تیمم می کند و آب را در غسل سوم مصرف می کند. -
 1مکارم(

 آب به مقدار دو غسل

 اگر آبی که در اختیار دارد فقط به مقدار دو بار غسل دادن کفایت می کند وظیفه چیست؟

وده برای غسل سوم تیممش می دهند و تفاوتی ندارد در این صورت آب را در دو غسل اول مصرف نم -
 3)حضرت امام( که سدر و کافور موجود باشد یا خیر.

 از بدن میت بند نیامدن خونحکم 
 کیفیت جواز صورت در داد؟ غسل ای جبیره صورت به را میت ریزی، خون و جراحت صورت در توان می آیا

 چگونه آن کیفیت داد؟ ای جبیره تیمم را آن شود می آیا نباشد ممکن ای جبیره غسل اگر است؟ چگونه

 است؟

 اگر و بیاید؛ بند آن خونریزی تا کنند رها را میت باید بنابراین نیست؛ واجب فوری صورت به میت غسل -
 را میت گچ، شستشوی از بعد و بیاورند، بند را خون گچ، مانند مواردی با شود،نمی قطع خونریزی

 0ه ای()امام خامن .دهندمی غسل
توان عوض هر توان جلوى خون را گرفت، آیا مىآید و نمىبر اثر تصادف از سر و صورت شخصى خون مى

 5سه غسل، او را تیمّم داد؟

 مکارم(آیت اهلل ) توانند او را بجاى هر غسل یک تیمّم دهند.آرى مى -
 است درست کار این آیا بیاید بند خون آن تا ریزند می گچ زخم نیاید بند خون وآن بیاید خون میت از اگر

 6کرد؟ باید چه نیست درست واگر

                                                           
 ، 122، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0، عروة الوثقی، ج0احکام اموات، کیفیت غسل میت، م 0تحریر الوسیله چهارجلدی ج -0

 ، پاورقی2ت غسل میت م، احکام اموات غسل میت  کیفی0عروه الوثقی، ج -1

 0احکام اموات، کیفیت غسل میت، م 0تحریر الوسیله چهارجلدی ج -3
 .10س (ماه مهر) جدید استفتائات 10322 مهرhttps://www.leader.ir/fa/content/11020/www.leader.ir 2 1سایت رهبری،  .  1

 001، س1استفتائات مکارم، ج -2
 .5سوال /https://www.sistani.org/persian/qa/0495. سایت سیستانی،  6

https://www.leader.ir/fa/content/22161/www.leader.ir
https://www.sistani.org/persian/qa/0987/
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 مستلزم اینکه بدون کنند صبر است ممکن اگر پس نیست میت غسل در جبیره مشروعیت بر دلیل -
 انجام برای است کافی کوتاه مدتی برای چند هر شود قطع خون اینکه با – شود میت بدن تغییر
 )آیت اهلل سیستانی( .داد تیمم را او باید إلّا و است واجب غسل

 کیفیت تیمم میت
 میّت را چگونه باید تیمم دهند؟

تیمم میت مانند تیمم انسان زنده است که برای آن یک بار دست زدن بر ما یصحّ التیمم کفایت می * 
.)حضرت امام، آیت اهلل مکارم: احتیاط واجب( دو بار دست زدن استآیت اهلل ) کند هر چند احتیاط مستحب

 0(ارممک
تیمم در صورت امکان باید به دست میت باشد هر چند احتیاط مستحب آن است که هم به دست انسان  *

 1امام(حضرت ) زنده و هم به دست خودِ میت باشد.

در صورت امکان تیمم دیگری با ب واجب است تیمم به دست انسان زنده باشد و بنا بر احتیاط مستح -
 3( سیستانی، آیت اهلل مکارمآیت اهلل) دست میت هم انجام دهند.

 دیگری شرایط و نکات شد، ذکر تیمّم فصل در انسان خود تیمّم در که شرایطی بر عالوه میت تیمّم در *
 از باشد، پذیر امکان میت دادن تیمّم باشد، داشته قربت قصد و نیّت دهنده تیمّم که این مثل دارد وجود نیز
 انجام میت شرعی ولی بااجازه تیمّم باشند، مأیوس و امید نا میت دندا غسل بر توانایی یا آب نمودن پیدا
 ترمفصل هایکتاب در شرایط این از یک هر توضیح و باشد دهنده غسل شرایط دارای دهنده تیمّم و شود
 0)آیت اهلل سیستانی( .است آمده

 برطرف شدن عذر بعد از تیمم
عذر برطرف شود آیا نیاز به اعاده غسل هست یا  در صورتی که بخاطر عذری میت را تیمم دهند و سپس

 خیر؟

 الف:  قبل از دفن میت باشد.

در صورتی که با آب خالص غسل داده باشند بنا بر احتیاط واگر او را تیمم داده باشند بنا بر فتوی او را  -
 2امام( حضرتغسل دهند.)

 2سیستانی(آیت اهلل مکارم، آیت اهلل بنا بر احتیاط اعاده کنند.)  -

 ب: بعد از دفن میت باشد.

 2()حضرت امام، آیت اهلل مکارم .اگر بصورت اتفاقی میت از قبر خارج شد بنا بر احتیاط او را غسل دهند
 و در غیر این صورت:

 0امام(حضرت ) تکلیفی وجود ندارد. -

                                                           
 3غسل میت  کیفیت غسل میت ماحکام اموات  0، پاورقی، تحریر الوسیلهچهارجلدی ج0، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -0

 3احکام اموات، کیفیت غسل میت، م 0، پاورقی، تحریر الوسیله چهارجلدی ج00، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -1

 222، توضیح المسائل مراجع، م122، م28، ص0، منهاج سیستانی، ج00، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -3

 .218توضیح المسائل جامع، م . 0

 2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0، پاورقی، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج 2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -2

 121، م28، ص0، پاورقی، منهاج سیستانی، ج 2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -2

 ، 2احکام اموات، کیفیت غسل میت، م ،0عروة الوثقی، ج -2
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 1سیستانی(آیت اهلل ) نبش قبر جائز نیست و غسل ساقط است. -

  بیماری خوف تصور در دستکش با میّت تیمّم جواز
 می بیماری انتقال سبب او به زدن دست بهداشت، کارشناسان نظر از و نباشد تغسیل قابل جنازه چنانچه

 داد؟ تیمّم دستکش با توان می آیا شود

 3)آیت اهلل مکارم( .دهد تیمم را جنازه و نموده دست در دستکش تواند می اید، نوشته آنچه به توجه با -

 و سقوط تجهیزحکم بیماری های مسری 

 استفتائاتی از مراجع راجع به تجهیز اموات کرونایی

 امام خامنه ای:

 دارد، سریعی سرایت متخصصان، نظر طبق که ویروس کرونا واگیردار بیماری اثر بر شخصی اگر: سؤال

 چیست؟ وظیفه میتی چنین نماز و کفن غسل، خصوص در کند فوت

 با بنابراین شود؛ نمی میت به مربوط واجب احکام سقوط موجب بیماری، این به ابتالی مجرد: جواب -
 حداقل باید – هزینه صرف با چند هر – ایمنی تجهیزات از استفاده و بهداشتی نکات کامل مراعات
 ترتیبی، غسل امکان عدم صورت در .گیرد انجام دفن و میت نماز کفن، حنوط، غسل، مورد در واجب

 به را میت میت، دست با غسل، امکان عدم صورت در و دشو داده غسل ارتماسی، صورت به باید
 کنند حنوط و داده تیمم خالص، آب با غسل و کافور و آب با غسل سدر، و آب با غسل از بدل ترتیب،

 0)امام خامنه ای( .نمایند دفن و کرده کفن - لباس روی از چند هر - و
 دفاتر میرود دنیا از کرونا بیماری علت هب فردی که زمانی نروژ کشور بالخصوص اروپایی های کشور در

 امکان که میدهند قرار خاصی محفظه در را جنازه ، خاص موارد در بیماری قرنطینه قوانین براساس اموات

 خاک را اموات کفن و غسل بدون میتوان آیا. ندارد وجود هستند مسلمان که امواتی برای کفن و غسل

 کرد؟ سپاری

 میت بر صورت همان به ندارد، وجود واجب امور انجام برای جسد به ترسیدس امکان وجه هیچ به اگر -
 نماز او قبر بر دفن از بعد ندارد وجود دفن از قبل نماز خواندن امکان اگر و شود دفن و خوانده نماز

 2)امام خامنه ای( .شود خوانده

 آیت اهلل سیستانی:

 :دهید پاسخ کرونا ویروس متوفیان درباره زیر استفتاءات به لطفاً

 داده غُسل اموات سایر همانند است واجب آیا کند، فوت کرونا ویروس به ابتال سبب به مسلمانی اگر ـ1

 هایکیسه درون را میّت بلکه ندهند، هم را تیمم اجازه مسئول مقامات اگر و کند؟می کفایت او تیمم یا شود،

 ندهند، را کیسه کردن باز اجازه کسی به دفن از قبل و دهند قرار محافظ شیمیائی مواد با همراه مخصوص

 کرد؟ باید کار چه صورت این در

                                                                                                                                                                                     
 2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0تحریر الوسیله چهارجلدی، ج -0

 121، م28، ص0منهاج سیستانی، ج -1
 main.aspx?typeinfo=https://makarem.ir11&lid=0&catid=11411&mid=121349/. سایت آیت هللا مکارم:  3
 ای خامنه امام ادمین سایت سازی همسان . واحد 0

 :011 پژوهشی جلسه نظر سازی، همسان واحد ای، خامنه امام ادمین . سایت 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41941&mid=252398
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 آن برای جایگزینی آیا نباشد، ممکن او بدن از گانههفت هایقسمت به کافور مالیدن با میّت حنوط اگر ـ2

 دارد؟ وجود

 کیسه کردن باز جازها او تکفین برای مقامات اگر و است؟ واجب گانهسه هایپارچه با میّت تکفین آیا ـ3

 کرد؟ باید کار چه ندهند را مخصوص

 میّتِ بستگان آیا شود،می سوزانده کرونا ویروس متوفیان اجساد اسالمی غیر کشورهای از بعضی در ـ4

 جسد سوزاندن از مانع دارند وظیفه ـ امکان صورت در ـ یا بدهند را کاری چنین اجازه توانندمی مسلمان

 شوند؟ میّت

 دارد؟ حکمی چه خاک زیر تابوت دفن و تابوت درون میّت دادن قرار ـ5

 مانعی شهر عمومی هایقبرستان در کرونا ویروس شدگان فوت دفن که گویندمی متخصص افراد ـ6

 ویروس این زیرا نیست؛ آن مانند و عمیق مکان در میّت دفن ازجمله ویژه، تدابیر اتخاذ به نیازی و ندارد،

 است ممکن مبتال شخص مرگ از پس و دارد، نیاز زنده هایسلول به خود بقای ادامه برای معمول طور به

 به بنابراین شود؛می تلف درنتیجه و ندارد میّت جسد از خروج برای راهی ولی بماند باقی ساعت چند تا

 و ست،ا کافی میّت دفن و انتقال هنگام به ماسک و دستکش از استفاده مانند پزشکی هایاحتیاط کارگیری

 .ندارد وجود دیگران به ویروس انتقال بابت نگرانی جای دفن از بعد

 در هرچند ـ شهر عمومی هایقبرستان در کرونا ویروس شدگان فوت دفن از ممانعت شرایطی چنین در

 دارد؟ حکمی چه او بستگان خواسته و میّت وصیت برخالف ـ قبرستان از ایگوشه

 توسط او دادن تیمم اگر نیست، ممکن ویروس انتقال از ترس سبب به میّت دادن غُسل که مواردی در ـ0
 هم تیمم اگر و دهند؛ انجام را کار همین باید باشد، میسّر ـ دستکش از استفاده با هرچند ـ زنده انسان
 .کنند دفن تیمم و غُسل بدون را میّت کنند، ممانعت آن از ربط ذی مقامات یا نباشد میسّر

 .ندارد جایگزینی و شودمی ساقط حنوط یشرایط چنین در ـ1
 با میّت تکفین اگر و باشد، کیسه روی از هرچند کنند کفن مخصوص پارچه سه با را میّت است واجب ـ3

 را بدن تمام که( سرتاسری) ازار مانند کنند کفن را او است میسّر که مقداری به نبود، میسّر آنها تمام
 .پوشاندمی

 ممانعت کار این از دارند وظیفه افراد سایر و او بستگان و نیست، جایز مسلمان میّتِ جسد سوزاندن ـ0
 .ورزند اصرار مقدس شرع موازین طبق میّت دفن به نسبت و کنند

 بخوابانند تابوت درون قبله به رو و راست پهلوی به را میّت امکان صورت در ولی است، جایز کار این ـ2
 .کنندمی ندف خاک در را او که زمانی همانند

 ربط ذی مقامات و نیست، جایز شهر عمومی هایقبرستان در میّت دفن از ممانعت استفتاء فرض در ـ2
 0)آیت اهلل سیستانی( .العالم واهلل. کنند فراهم را امر این تسهیل موظفند

 آیت اهلل مکارم:

 دارد؟ عادی ادافر با خاصی تفاوت هست کرونا مبتالبه که کسی دادن غسل و نمازخواندن طریقه

 و غسل قبیل از مراسمى است الزم باشد، جدی خطر متخصّص و متعهّد پزشکان ازنظر درصورتیکه -
 روى از هرچند کردن کفن و دادن تیمّم اگر و گردد؛ حذف میشود آلودگى سبب که آن مانند

                                                           
 /ttps://www.sistani.org/persian/archive/h16105. سایت آیت هللا سیستانی:  1

https://www.sistani.org/persian/archive/26407/
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 ساده و سریع نماز به باید میکند، خطر ایجاد آنهم اگر و شود؛ انجام باید نکند، ایجاد اشکالى پالستیک
 0)آیت اهلل مکارم( .گردد قناعت

 کیفیت غسل میت

 غسل میت به روش ترتیبی
 2چگونه میت را باید غسل دهند؟

 اگر و خالص آب با آن از بعد و کافور آب با سپس سدر، آب با اول: شود داده غسل سه میّت است واجب -
 که را آنچه که این به شود، حاصل ترتیب که وینح به برگردد باید دهد انجام ترتیب این خالف بر

 مانند گانه سه های غسل این از کدام هر کیفیت و. آورد جا به دوباره گیرد انجام مؤخر بایست می
داده  غسل چپ طرف آن از پس و راست طرف سپس گردن و سر ابتدا این بر بنا است، جنابت غسل

 می شود. )حضرت امام(

 را میّت است، ممکن ترتیبی غسل تا که است آن واجب احتیاط و است جنابت غسل لمث میّت غسل -
 راست طرف است الزم ولی نیست الزم مواالت رعایت میت ترتیبی غسل در و ندهند ارتماسی غسل
 . )آیت اهلل سیستانی(بشویند چپ طرف از پیش را میّت بدن

 غسل است ممکن ترتیبى غسل تا که است آن مستحب احتیاط و است جنابت غسل مثل میّت غسل -
 فرو آب در ترتیب به را بدن قسمت سه از یک هر ترتیبى غسل در است جایز ولى ندهند، ارتماسى

 )آیت اهلل مکارم( .برند

 ترتیب غسلها
 ترتیب غسل های سه گانه میّت چگونه باید باشد؟

ید دوباره با رعایت ترتیب غسل و اگر بر خالف این ترتیب عمل کنند با ترتیب رعایت گرددواجب است  -
 3دهند.

 مقدار آب
 4آیا برای آب غسل میت حد معینی تعریف شده است؟

مالک مقداری است که وافی به واجبات یا واجبات با مستحبات باشد البته در بعضی روایات آمده  ،خیر -
امام، رت )حض پیامبر را غسل دهند. که پیامبر به علی علیه السالم وصیت کرد که به شش مَشک

 (مکارمآیت اهلل 

 2سیستانی(آیت اهلل )  بهتر است آب غسل هفت مَشک باشد. -

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?&typeinfo=11&lid=0&mid=166625&catid=11410سایت آیت هللا مکارم:  1
، 22، ص0،  منهاج سیستانی، ج0،احکام اموات، کیفیت غسل میت، قبل از م0تحریرالوسیله چهارجلدی ، ج؛ موات، کیفیت غسل میت، احکام ا0عروة الوثقی، ج . 1
 . سایت آیت اهلل مکارم:222توضیح المسائل جامع، م 222، توضیح المسائل مراجع، م  121م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00200&mid=121380 
، قبل 22، ص0، منهاج سیستانی، ج0،احکام اموات، کیفیت غسل میت، قبل از م0، احکام اموات، کیفیت غسل میت ، تحریرالوسیله چهارجلدی ، ج0عروة الوثقی، ج -3

 ، 221ئل مراجع، م، توضیح المسا121از م

 0، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -0

 ، پاورقی0، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -2

https://makarem.ir/main.aspx?&typeinfo=21&lid=0&mid=266657&catid=41940
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41941&mid=252381
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 مقصود از آب خالص
 1مقصود از آب خالص چیست؟

مقصود این است که خالص بودن بر آن صدق کند بنا بر این اگر مقدار کمی سدر یا کافور در آب باشد  -
 (سیستانیآیت اهلل مکارم،  ، آیت اهللامام رت)حض که منافات با خالص بودن آب نباشد اشکال ندارد.

 مقدار سدر و کافور
 2در غسلی که با آب سدر و کافور میت را غسل می دهند مقدار سدر و کافور چقدر باید باشد؟

مقداری باشد که عرفاً صدق کند که این آب با سدر و این آب با کافور مخلوط است و این قدر زیاد هم  -
 د  و این قدر هم کم نباشد که مخلوط بودن با سدر و کافور صدق نکند.نباشد که آب مضاف گرد

 (مراجع اکثر)

اى کم نباشد که اى باشد که آب را مضاف کند، ولى باید به اندازهمانعى ندارد سدر و کافور به اندازه -
را بگویند سدر و کافور با آب مخلوط نشده است و در صورتى که مضاف شود بهتر این است که میّت 

 (مکارمآیت اهلل ) اول با آن بشویند و بعد آب روى بدن او بریزند تا به صورت مطلق در آید.

 کم بودن سدر و کافوروظیفه مکلفین در صورت 
 3اگر سدر و کافور به قدر کافی نباشد چه باید کرد؟

 (کارمحضرت امام، آیت اهلل م) احتیاط واجب آن است که همان مقدار کم را با آب مخلوط کنند. -

 سیستانی(آیت اهلل ) احتیاط مستحب آن است که همان مقدار کم را با آب مخلوط کنند. -

 یا عدم جواز استفاده از آن سدر و کافور نبود
 4اگر سدر یا کافور نداشته باشند یا استعمال آنها جایز نباشد  وظیفه چیست؟

ز نباشد مثل آن که غصبى باشد، باید  به اگر سدر و کافور یا یکى از اینها پیدا نشود یا استعمال آن جای -
 (مکارم، آیت اهلل امام)حضرت جاى هر کدام که ممکن نیست میّت را با آب خالص غسل بدهند.

اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود، یا استعمال آن جایز نباشد مثل آنکه غصبی باشد، بنابر  -
یست، میّت را با آب خالص به قصد بدلیّت از غسلی احتیاط واجب، باید به جای هر کدام که ممکن ن

که ممکن نیست غسل بدهند و عالوه بر انجام سه غسل مذکور، بنابر احتیاط واجب میّت را یک بار 
 (سیستانی)آیت اهلل  تیمّم هم بدهند.

 حرمت استفاده از کافور در غسل میت مُحرِم 
 دوم غسل در ولی شود، می داده غسل سه نیست، راماح در که کسی مانند باشد احرام حال در میّت اگر -

 و. باشد مرده سعی از بعد حج در و تقصیر، از بعد عمره در که آن مگر شود؛ مخلوط آب با کافور نباید

                                                           
 ، 122، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج1، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -0

، توضیح المسائل 122، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج0، تحریر الوسیله احکام اموات، کیفیت غسل میت، م1، م، احکام اموات، کیفیت غسل میت0عروة الوثقی، ج -1
 220مرجع(  مسئله  02مراجع)

 ، 200، توضیح المسائل سیستانی، م221مرجع( مسئله 02توضیح المسائل مراجع) -3

، 220، توضیح المسائل مراجع، م1،احکام اموات، کیفیت غسل میت،  م0له چهارجلدی ، ج،  تحریرالوسی2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج-0
 122، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج222مسئله  0توضیح المسائل جامع ج



49 

 

 مرده سعی از بعد حج در و تقصیر، از بعد عمره در که آن مگر کنند حنوط کافور با را او نباید همچنین
 0امام( )حضرت .باشد

 غسل خالص آب با باید آن جای به و دهند غسل کافور آب با را او نباید بمیرد، احرام حال در کسی اگر -
 در آنکه یا باشد، نموده تمام را سعی و نمازش و طواف و بوده تمتّع حج احرام در اینکه مگر بدهند
 غسل کافور آب با باید صورت، دو این در که باشد، داده انجام را حلق و بوده إفراد یا قِران حج احرام
 1)آیت اهلل سیستانی( .دهند

 شدن حالل از قبل و طواف کردن تمام از پیش هرگاه است بسته احرام عمره یا حج براى که کسى -
 3)آیت اهلل مکارم( .دهند غسل معمولى آب با را او کافور آب جاى به باید برود دنیا از او، بر خوش بوى

 نابت یا حیض به گردن میتغسل ج واجب بودنحکم 
 در صورتی که غسل جنابت یا حیض به گردن میت باشد وظیفه چیست؟

 0غسل جنابت یا حیض می کند. انجام غسل جنابت یا حیض الزم نیست و غسل میت کفایت از -

 حکم غسل ارتماسی میت
 5آیا میت را می شود به صورت ارتماسی غسل دهند؟

 مرتبه یک ها آن از یک هر برای که طوری به غسل، سه این در ارتماسی غسل( واجب) احتیاط بنابر -
 بردن فرو غسل، سه این در گانه سه اعضای از عضوی هر شستن در ولی کند، نمی کفایت برند، فرو
 امام خامنه ای(حضرت امام، ) .است جایز ترتیب مراعات با( قلیل غیر) زیاد آب در عضو آن

 را میّت است، ممکن ترتیبی غسل تا که است آن واجب احتیاط و است نابتج غسل مثل میّت غسل  -
 ()آیت اهلل سیستانی .ندهند ارتماسی غسل

غسل ارتماسی کفایت می کند و بنا بر احتیاط مستحب تا غسل ترتیبی ممکن است میت را غسل  -
 2مکارم(آیت اهلل ) ارتماسی ندهند.

 مکانیزه دستگاه با اموات تغسیل حکم
 7دارد؟ حکمی چه مکانیزه دستگاه با مواتا غسل

                                                           
 .2. تحریرالوسیله، احکام اموات، م 1
 .500. توضیح المسائل جامع، م 1
 . سایت آیت هللا مکارم: 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11411&mid=121350 
لواضحه، احکام ، احکام ا2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج1، احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل ، م0عروة الوثقی، ج -0

 222، توضیح المسائل مراجع، م181،م011، ص0، ، منهاج سیستانی، ج 123اموات، غسل میت، م

، 22، ص0،  منهاج سیستانی، ج0،احکام اموات، کیفیت غسل میت، قبل از م0تحریرالوسیله چهارجلدی ، ج ، احکام اموات، کیفیت غسل میت،0عروة الوثقی، ج -2
 222راجع، م، توضیح المسائل م 121م

 238، احکام اموات، کیفیت غسل میت، پاورقی، توضیح المسائل مکارم، م0عروة الوثقی، ج -2
-https://www.tabnak.ir/fa/news/912911/%D4%96%D9%B9%D9%B1.امام خامنه ای، استفتاء خصوصی:  5

D%4%92%D9%B1%D9%A5%D9%AC%D9%B4-
D%9%AF%D9%B1%D9%A9%D9%A5%D9%B1%D4%95D%-9%BA%D9%B3%D4%91-
D%9%A5%D4%92%D4%99%D9%A5%D9%D%-AA9%A9%D9%A5-
D%9%AF%D9%B3%D9%AA%DA%AF%D9%A5%D4%95-
D%4%92%DA%A4%D9%A5%D4%96%DB%9C%D9%B1%D4%95 

 .6س /sistani.org/persian/qa/https://www.0495سایت آیت هللا سیستانی:  

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11411&mid=121395سایت آیت هللا مکارم: 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41941&mid=252370
https://www.tabnak.ir/fa/news/845841/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87
https://www.tabnak.ir/fa/news/845841/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87
https://www.tabnak.ir/fa/news/845841/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87
https://www.tabnak.ir/fa/news/845841/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87
https://www.tabnak.ir/fa/news/845841/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87
https://www.tabnak.ir/fa/news/845841/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87
https://www.sistani.org/persian/qa/0987/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41941&mid=252387
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)امام  .شود انجام قربت قصد با انسانی نظر زیر است الزم آنچه تمام اینکه بر مشروط ندارد اشکالی -
 خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 بدنجدا شده از ات قطع طریقه غسل و دیگر امور واجب

 از میت جدا شده

 1ا شده از میت، چیست؟قطعه ای جد تجهیزحکم 

ط واجب در پارچه پیچیده ودفن شود و ن استخوان وجود ندارد به احتیاآ قطعه جدا شده از میت اگر در -
دفن شود   پیچیده وای ن نیست باید غسل داده شود و در پارچه آ اگر استخوان هم دارد ولی سینه در

و اگر انچه باقی است مشتمل بر  دفن شود چنانچه فقط استخوان تنها باشد غسل واجب نیست و و
دفن  سینه است یا فقط سینه یا بعض سینه که محل قلب است وجود دارد باید غسل کفن نماز و

در کفن جایز است به پیراهن و  ؛دارد حنوط هم الزم استد و اگر بعض محل سجده وجو انجام شود
 ()حضرت امام .م الزم استسرتاسری اکتفا شود مگر انکه محل لنگ ولو بعض آن باشد که لنگ ه

نچه از میت باقی مانده صدق بدن میت کند مثل جایی که سر میت یا دو دست یا پای او چه همه اگر آ -
نه در ان قفسه سی استخوانهای میت بدون گوشت باقی باشد ویا معظم یا بعض ان قطع شده یا همه 

نچه باقی اگر آ فن انجام شود وک و –ی است اگر اعضای حنوط باق –دارد باید غسل و حنوط د وجو
مانده صدق بدن میت نمی کند چنانچه آنچه باقی مانده قسمت فوقانی بدن است که سینه یا به 

 ی شود وبا پیراهن و سرتاسری کفن مواجب است و غسل  موازات آن از پشت وجود دارد نماز و
ن وجود دارد به احتیاط آ است لنگ نیز می شود و اگر بعضباقی قسمتی که لنگ بسته می شود اگر 

 واجب حنوط نیز انجام شود چنانچه واجب لنگ شود و اگر بعض مواضع سجده وجود دارد به احتیاط
اگر  واجب احکام ذکر شده جاری می شود تمام استخونهای این قسمت یا معظم آن باشد به احتیاط

از استخونهای او  یال بعضآن وجود ندارد مث انچه از میت باقی مانده قسمت فوقانی بدن میت در
 (اهلل سیستانی )آیت .از استخوانهای سینه باشد هیچ کدام از احکام واجب نیست ییافت شود ولو بعض

نیست به احتیاط واجب در  آن استخوان وجود ندارد و مقدار مبانه کم قطعه جدا شده از میت اگر در -
ن نیست به احتیاط واجب غسل داده آ اگر استخوان دارد ولی سینه در دفن شود و پارچه پیچیده و

نچه باقی مانده مشتمل اگر آ همچنین اگر استخوان تنها باشد و دفن شود شود و در پارچه پیچیده و
اگر بعض سینه که  دفن انجام شود و نماز و ،کفن ،باید غسلتنها است بر سینه است یا فقط سینه 

است و اگر )مستحب(  1موافق احتیاطاین امور  انجاممشتمل بر قلب است یا استخوان تنهای ان باشد 
دارد حنوط هم الزم است در کفن جایز است به پیراهن و سرتاسری اکتفا شود مگر د محل حنوط وجو

 اهلل مکارم( )آیت آن باشد که لنگ هم الزم است. ی ازانکه محل لنگ ولو بعض

                                                           
کتاب الطهاره موارد سقوط غسل   0, ایه اهلل مکارم  العروه الوثقی ج312م  0ایه اهلل سیستانی منهاج الصالحین ج 1تحریر الوسیله  ج ا کتاب الطهاره غسل میت م   0

  01میت م 

 اى کیسه رد را استخوان باید: باشد؟پاسخ می چه تکلیف او غسل برای بماند، باقی او از سینه استخوان تکّه یک فقط و بیفتد اسیدی مایع در ای جنازه اگر: . پرسش 1
 حاالت گونه این در البته. ندارد نماز بود دیگرى استخوان هر اگر امّا خواند نماز آن بر باید باشد سینه استخوان اگر و پیچید کفن جاى به اى پارچه در سپس و داد قرار

  مکارم اهلل ایه. است ساقط غسل
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=2&mid=121322 
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 از زندهجدا شده 
 1غسلهای سه گانه میت را دارد؟اگر قطعه ای از بدن انسان زنده جدا شود آیا 

واجب غسل  اگر استخوان دارد احتیاطاگر استخوان ندارد به احتیاط واجب در پارچه پیچیده ودفن شود و -
موجود است احتیاط واجب حنوط شود.  اگر محل سجده دفن شود و ه پیچیده ودر پارچ داده شده و

 حضرت امام()

و فقط دفن می شود مگر  ندارد و کفن  غسله جدا می شود اعضایی مانند پا یا انگشتان که از از زند -
 )ایه اهلل سیستانی( .آنکه خیلی کوچک باشد که دفن آن هم واجب نیست

 پارچه در و دهند می شستشو را آن امکان صورت در باشد، پا یا دست از قسمتی مانند که صورتی در -
 ()ایه اهلل مکارم .کنند می دفن و پیچند می ای

 میتاسکلت حکم 
 حکمش چیست؟و می دانیم غسل داده نشده است اگر از میت فقط اسکلت استخوانی او باقی مانده باشد 

 1(آیت اهلل مکارم )حضرت امام،باید غسلهای سه گانه او را انجام دهند. -

اگر تمام استخوانها یا معظم آنها یافت شود به شرط آنکه در ضمنش استخوانهای سینه باشد اعمال  -
 . )آیت اهلل سیستانی(انجام شود

 لغسصحت شرائط 
 3شرائط غسل چیست؟

 قصد قربت. -0
 پاک بودن آب. -1
 0پاک بودن اعضا. )توضیحاتی دارد که خواهد امد( -3
  2.هستند مانع از رسیدن آب به بدنکه  برطرف نمودن چیزهای -0

 بنابر است رسیده تمیّ بدن اعضای تمام به غسل آب که کند اطمینان یا یقین دهنده غسل فرد باید -
 یا غسل از قبل باید الک رنگ، چسب، مثل است آب رسیدن از مانعی میّت بدن اعضای در اگر این
 .گردد برطرف عضو آن دادنِ غسل بین در

مباح بودن آب و ظرف آب و وسیله ای که با آن آب می ریزند و نیز مباح بودن محل جریان آب و  -2
 2()حضرت امام میت در آن قرار دارد و نیز مباح بودن سدر و کافور. محل غسل و تخت و فضایی که جسد

مباح بودن آب و سدر و کافور کافی است مباح بودن  مکارم( آیت اهلل) حکم فوق بنا بر احتیاط است. -
 2سیستانی(آیت اهلل ) بقیه موارد بنا بر احتیاط مستحب است.

                                                           
 . و سایت آیت اهلل مکارم:182[ ایه اهلل سیستانی استفتات نجف س1کتاب الطهاره غسل میت م0حضرت امام  تحریر الوسیله ج  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00200&mid=121321 
 03م، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، 0عروة الوثقی، ج -1

 .283، توضیح المسائل جامع، 120، م22، ص0، احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل، منهاج سیستانی، ج0عروة الوثقی، ج -3

احکام اموات غسل میت، کیفیت غسل میت ، منهاج سیستانی،  0، احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل ، پاورقی، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج -0
 118س االستفتائات، اجوبة ،، ابتدای فصل دوم در غسل0ج

 .228توضیح المسائل جامع، م ، احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل 0عروة الوثقی، ج -2

 ، احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل0عروة الوثقی، ج -2

  120، فصل دوم در غسل، م22،  ص0منهاج سیستانی، ج  -2
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 آیت اهلل سیستانی:
 : که این ملهج از است شرایطی دارای میت غسل

  شود، انجام اخالص و قربت قصد با -0
  نباشد، زخم چرک مثل است متنفر آن از انسان آنچه به آلوده واجب احتیاط بربنا و پاک غسل آب -1
  نباشد، غصبی کافور و سدر غسل، آب -3
  نباشد، آب رسیدن از مانعی غسل اعضاء در -0
  ،شود برطرف میت بدن اعضاء از نجاست عین -2
  نشود، میت بدن شدن متالشی موجب دادن غسل -2
  باشد، میت شرعی ولی اجازه با غسل -2
 0.باشد شودمی ذکر بعداً که شرایطی دارای دهنده غسل -8

 نیّت غسل
 آیا قصد قربت در غسل میت معتبر است؟

 1(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) در غسل میت قصد قربت واجب است. -
 آیا هر کدام از سه غسل میت نیت مستقل الزم دارد یا یک نیت برای هر سه کافی است؟

ی با توجه به اینکه نیت همان داعی بر انجام عمل است اگر همان یک نیت تا آخر ادامه داشته باشد کاف -
 3مکارم(آیت اهلل ، ماماحضرت ) است و تجدید نیت نیاز نیست.

 0سیستانی(آیت اهلل ) است که برای هر کدام یک نیت کند. یک نیت کافی است ولی احتیاط این -

 حکم مزد گرفتن غاسل و قصد قربت
 اگر غسال برای غسل واجب میت پول بگیرد آیا شرعا صحیح است و غسل محقق می شود؟

حضرت امام، ) اجرت در برابر غسل دادن میت جایز نیست اما در برابر مقدمات غیر واجب جایز است. -
 2(ارمآیت اهلل مک

 را میّت مزد، گرفتن برای کسی اگر و است حرام الزم، احتیاط بنابر میّت، دادن غسل برای گرفتن زدم -
 گرفتن مزد ولی است، باطل غسل آن باشد، نداشته سازگاری قربت قصد با که طوری دهد غسل
 2)آیت اهلل سیستانی( .نیست حرام غسل، مقدّماتی کارهای برای

 بمقدمات غیر واج مصادیق
 مقصود از مقدمات غیر واجب  که اجرت گرفتن در مقابل آنها جائز است چیست؟

                                                           
 .693امع، م. توضیح المسائل ج 1
 222، احکام اموات، تغسیل میت، نیّت، توضیح المسائل مراجع، م0عروة الوثقی، ج -1

  222، احکام اموات، تغسیل میت، نیّت، توضیح المسائل مراجع، م0حاشیه عروة الوثقی، ج -3
 ، احکام اموات، تغسیل میت، نیّت0حاشیه عروة الوثقی، ج -0
، ) امام در پاورقی عروه احتیاط 2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج2، تغسیل میت، شرائط غسل، م، احکام اموات0عروة الوثقی، ج -2

 222، توضیح المسائل مراجع، م102واجب دارند.(، استفتائات امام، س

 .280. توضیح المسائل جامع، م 2



53 

 

. نرم کردن انگشتان و مفاصل و از حالت پیچیدگی در آوردن -0 برخی از مقدمات غیر واجب عبارتند از: -
شستشو دادن سرِمیت با کف سدر یا کف  -3 شستن دستهای میت تا نصف ذراع قبل از غسل -1

 0عورتین با سدر یا اشنان و سپس خشک کردن آن )حضرت امام( شستشوی -0 خطمی

 بودن جهل یا فراموشی نسبت به غصبی
از روی جهل یا  غصبی باشد و غسل دهنده اردی که در مسئله قبل بیان شددر صورتی که یکی از مو

 فراموشی میت را غسل داده آیا نیاز به اعاده غسل هست؟

 1خیر نیاز به اعاده نیست. -

 قبل از غسل میت دن بدنپاک بو
 3آیا پاک بودن بدن قبل از غسل شرط است؟

ابتدا بدن میت از نجاست تطهیر می شود و می توان هر عضوی را قبل از غسل تطهیر نمود اما احتیاط  -
آیت اهلل  ،امامحضرت ) مستحب این است که همه بدن میت را قبل از شروع در غسل آب بکشند.

 (سیستانی

 (آیت اهلل مکارم اجب قبل از شروع در غسل، ازاله نجاست از تمام بدن میت شرط است.)بنا بر احتیاط و -

 نجس شدن بدن میت در حال غسل یا بعد از غسل
اگر در بین غسل یا بعد از غسل بدن میت بواسطه خروج نجاست از بدن میت یا نجاست خارجی نجس 

 شود آیا اعاده غسل واجب است؟

نجاستی از بدن میت بنا بر احتیاط مستحب در صورتی که در اثناء غسل اعاده غسل واجب نیست ولی  -
آیت اهلل سیستانی، حضرت امام، ) خارج شود غسل اعاده شود مخصوصاً در بین غسل با آب خالص.

 0(آیت اهلل مکارم
 برطرف نمودن نجاست از بدن میت واجب است؟ آیا در فرض فوق

، آیت اهلل امام حضرتاین حکم بنا بر احتیاط واجب است.) در صورتی که میت را در قبر گذاشته باشند -
 2سیستانی(

بله واجب است نجاست را برطرف کنند حتی بعد از گذاردن میت در قبر مگر اینکه این عمل دشوار  -
 2(آیت اهلل مکارم) باشد یا سبب هتک حرمت میت شود.

 خونریزی بدن میت
ه است و جسد او خونریزى دارد، آیا باید منتظر ماند تا شخصى بر اثر تصادف یا سقوط از ارتفاع فوت کرد

خون، خود به خود یا با وسائل پزشکى بند بیاید یا این که با وجود خونریزى جایز است اقدام به دفن او 

 نمایند؟

                                                           
 2یت غسل میت، م، احکام اموات، کیف0تحریر الوسیله چهارجلدی، ج -0

 ، احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل، شرط پنجم0عروة الوثقی، ج -1

، قبل 22، ص0منهاج سیستانی، ج؛ 0احکام اموات، کیفیت غسل میت، قبل از م ،0، پاورقی، تحریرالوسیله، ج0، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، جال -3
 121از م

 01احکام اموات غسل میت  کیفیت غسل میت م 0، تحریر الوسیله چهارجلدی ج8کام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل ، م، اح0عروة الوثقی، ج -0

 01، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0، پاورقی، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج8، احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل ، م0عروة الوثقی، ج -2

 01، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0، پاورقی، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج8اموات، تغسیل میت، شرائط غسل ، م ، احکام0عروة الوثقی، ج -2
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تطهیر بدن میّت قبل از غسل در صورت امکان واجب است، و اگر انتظار براى توقف خونریزى یا منع  -
 0واجب است.)امام خامنه ای( آن ممکن باشد،

اند و مقدارى از اعضایش هنگام غسل میّتى که خون زخم او را با پالستیک و یا چیز دیگرى قطع کرده

 شود، آیا غسل تنها کافى است؟ یا باید عالوه بر غسل تیمّم هم دهند؟شسته نمى

 1مکارم(آیت اهلل ) .فقط او را غسل دهند -

 آن غسل می دهند پاک بودن تختی که میت را روی
 آیا آب کشیدن تختی که میت را روی آن غسل میدهند بعد از هر غسل شرط است؟

هر  خیر شرط نیست ولی احتیاط مستحب آن است که برای غسل دادن میت بعدی آن را آب بکشند -
چند در هنگام غسل، تختی که میت را روی آن غسل می دهند و پارچه ای که روی عورت میت می 

 3(آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی، .)حضرت امام، از باب تبعیت پاک می شوداندازند 

 حصول طهارت بعد از اتمام سه غسل
کند پاک است یا بعد از غسل سدر و کافور و قبل از غسل با آب خالص، قطراتى که از بدن میّت ترشح مى

 نجس؟

 0عظام( شود. )مراجعگانه میت تمام نشود میّت پاک نمىتا اغسال سه  -

 میّت تنقیه حکم
 دارد؟ حکمی چه کار این شود تمیز او شکم داخل تا کنند مى تنقیه را میّت کشور، مناطق از بعضى در

 کار این توانمى کفن نجاست از جلوگیرى براى شودمى نجس کفن دارند یقین که باشد موردى در اگر -
 2)آیت اهلل مکارم( .نیست جایز واالّ کرد را

 غسل جبیره ای میت در اعضا و حکم جود مانع و
 6آیا در صورت وجود مانع در اعضای میت می توان او را غسل میت جبیره ای داد؟

 2اگر قابل برداشتن نیست غسل داده شود و بعد از غسل احتیاطاً تیمم هم داده شود. )امام خامنه ای( -

ر صورت امکان، باید آن را برطرف از رسیدن آب به ظاهر پوست وجود دارد، د یاگر در بدن میّت، مانع -
دارد که قابل  یااست و مشقّت فوق العاده یحرج یانمود و اگر برطرف کردن آن غیر ممکن است 

 دهندو واجب است میّت را تیمّم ب یستمیّت ثابت ن یبرا یمشروعیّت غسل جبیره ا یست،تحمّل ن
را غسل هم بدهند خصوصاً اگر مانع  یّتم یاطاًاحت یمّممستحب است که عالوه بر ت یاطهر چند احت

                                                           
 118اجوبة االستفتائات، س -0

 001، س1استفتائات مکارم، ج -1

 101، استفتائات امام، س00ات، کیفیت غسل میت، م، احکام امو0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج2، احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل ، م0عروة الوثقی، ج -3

 ،101مرجع( مسئله 02، اقتباس از توضیح المسائل مراجع )82، س0استفتائات مکارم، ج -0
 n.aspx?typeinfo=https://makarem.ir/mai11&lid=0&catid=11411&mid=121101. سایت آیت هللا مکارم:  2

تاریخ استفتاء:     482286سایت ادمین وضعیت: پاسخ داده شده   شماره استفتاء:   421امام  خامنه ای سایت پرسشهای متدول س   6

سایت واهلل مکارم  322م 1جزوه ؛ ایه اهلل سیستانی رساله توضیح المسائل جامع ج 15شماره  1322/18/84

,322http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=8&catid=41241&mid=252326 
   

 : در صورتی که میت از ناخن مصنوعی استفاده کرده باشد و امکان کندن آن مقدور نیست تکلیف غسل چیست؟22س.  7

 جلسات استفتائات سایت ادمین ود.ج( اگر قابل برداشتن نیست غسل داده شود و بعد از غسل احتیاطاً تیمم هم داده ش

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41941&mid=252404
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ذکر است آنچه گفته شد در  یانباشد شا یجزئ یستکه امکان برطرف کردن آن ن یّتموجود در بدن م
و غسل  ادند یمّمت یننباشد و گرنه واجب است ب یّتم یمّمت یاست که مانع مذکور در اعضا یصورت

بنابر احتیاط واجب در صورت امکان  ت،یّفرض در هنگام غسل دادن م ینو در ا یندجمع نما یّتم
 یه) ا بعد از خشک نمودن آن، مسح نمایند. یّتغسل جبیره، بر مانع موجود در بدن م یاهمانند وضو 

 ( یستانیاهلل س

توان آن را داخل اما اگر مثالً کل بدن سوخته است مى یمدانمى یزرا براى آنها جا یرهجب یّتما غسل م -
البته اگر  یم،موارد ندار گونهینبر لزوم غسل در ا یلىولى دل یمبده یرهسل جبقرار داده و غ یکپالست

مقدم است ولى در هر  یممسالم باشد ت یممموارد اعضاى ت گونهینکرد و اگر در ا یاطاحت یدبشود با
 (اهلل مکارم آیهحال نماز دارد. )

  میّت غسلاتمام  از بعد مانع رؤیت
 غسل سه باید که این یا کند می کفایت مانع محل شستن شود دیده نعیما میّت غسل اتمام از بعد اگر

 شود؟ تجدید

 .کند تکرار را سوّم و دوّم غسل باید ولی است کافی اوّل غسل برای آن محل شستن مانع، زوال از بعد -
 0)آیت اهلل مکارم(

 حکم غسل از روی لباس
 ؟انجام دهندروی لباس  را ازغسل میت  جایز است آیا

 1(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم)حضرت امام،  .است بلکه افضل استجایز  -

 اشتراط سرد شدن بدن میت برای صحت غسل؟
 آیا برای غسل میت سرد شدن بدن  میت شرط است؟

آیت اهلل ) او را غسل داد ولی احتیاط مستحبدر حال گرم بودن بدنش هم می توان  ؛خیر شرط نیست -
حضرت امام، آیت اهلل مکارم، است که غسل بعد از سرد شدن بدنش باشد.) مکارم: احتیاط واجب( این

 3(آیت اهلل سیستانی

 حین غسل نظر به عورت میتحکم 
 4؟حین غسل میت جایز استآیا نظر به عورت 

)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  .ت لکن غسل صحیح استنظر به عورت میت حرام اس -
 2مکارم(

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11411&mid=121394. سایت آیت هللا مکارم:  1
 0شرائط غسل، م، احکام اموات، تغسیل میت، 0عروة الوثقی، ج -1
 122، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج3، احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل، م0عروة الوثقی، ج -3

 223، توضیح المسائل مراجع، م0، احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل، م0عروة الوثقی، ج -0

سایت آیت اهلل مکارم:  الثانی.، اعتبار المماثله، احکام اموات، تغسیل میت، 0عروة الوثقی، ج -2
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00200&mid=121322 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41941&mid=252389
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41941&mid=252379
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 اسلشرائط غ
جز در )مماثلت  -2 دانستن مسائل غسل -2 عقل -0 بلوغ -3 ایمان) دوازده امامی( -1 سالما -0

 0(مواردی که استثاء شده است.

 اسالم -1
 1تا جایی که مسلمان مماثل برای غسل دادن موجود است کافر نمی تواند غسل دهد. -

 ایمان) دوازده امامی( -2
 آیا دوازده امامی بودن غسل دهنده شرط است؟

 3(، امام خامنه ایحضرت امام) ایمان شرط است. -

 0سیستانی(آیت اهلل ) بنا بر احتیاط ایمان شرط است. -

 2مکارم(آیت اهلل ). لکن احتیاط مستحب است ایمان شرط نیست  -

 غسل دادن توسط مخالف
 در چه صورت و با چه کیفیتی غسل دادن مسلمان مؤمن توسط مخالف جائز است؟

به غسل کردن خودش قبل از  ومن او را امر می کند ولی احتیاجخالف باشد ماگر مماثل منحصر در م -
غسل دادن میت نیست و الزم نیست به آب و بدن میت دست نزند یا میت را در آب کر یا جاری 

 2غسل دهد. )مشهور(

 2مکارم(آیت اهلل  غسل میت مؤمن توسط مخالف حتی در حال اختیار هم جائز است.) -

 توسط مخالف عد از غسلپیدا شدن مماثل ب
 توسط مخالف ، مماثل پیدا شد نیاز به اعاده غسل می باشد  یا خیر؟ اگر بعد از غسل دادن میت

 8امام(حضرت ) بنا بر احتیاط اعاده کند. -

 2سیستانی( آیت اهلل مکارم،آیت اهلل ) اعاده الزم نیست. -

 بلوغ -3
 آیا غسل میت توسط کودک ممیز جائز است؟

ن است غسل دهنده بالغ باشد بنابراین غسل دادن کودک ممیّز کافی نیست هرچند احتیاط واجب آ -
 01مکارم(آیت اهلل امام، حضرت )  عبادت او را صحیح بدانیم.

                                                           
 222توضیح المسائل مراجع، م، 122،م22، ص0، ، منهاج سیستانی، ج2، احکام اموات، تغسیل میت، م0عروة الوثقی، ج -0
 پاورقی ،2م مماثلت، اعتبار میت، تغسیل اموات، احکام ،0ج الوثقی، . عروة 1

 13، رساله آموزشی درس 01احکام اموات غسل میت م 0، پاورقی، تحریر الوسیلهچهارجلدی ج2، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، م0عروة الوثقی، ج -3

 122، م22، ص0جمنهاج سیستانی،  -0

 ، پاورقی2، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، م0عروة الوثقی، ج -2

 122، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج00احکام اموات غسل میت م 0تحریر الوسیلهچهارجلدی ج2
 3، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، م0حاشیه عروة الوثقی، ج -2

 ، پاورقی3م اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، م، احکا0عروة الوثقی، ج -8

 122، م22، ص0، پاورقی، منهاج سیستانی، ج3، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، م0عروة الوثقی، ج  -2
 ،03ت، غسل میت، م، احکام اموا0چهارجلدی، ج ، پاورقی، تحریر الوسیله2، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، م0عروة الوثقی، ج -01
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 0باید بالغ باشد. )امام خامنه ای( -

 1سیستانی(آیت اهلل ) انجام غسل میت بطور صحیح توسط بچه ممیز کفایت می کند. -

 عقل -4

 لدانستن مسائل غس -5

 مماثلت -6
 آیا در غسل دادن میت مماثلت شرط است؟

مماثلت در غسل بین میت و غسل دهنده از جهت مذکر و مونث بودن شرط است پس مرد نمی  ،بله -
امام حضرت امام، تواند زن را غسل دهد و زن هم نمی تواند مرد را غسل دهد مگر در موارد استثناء .)

 3(سیستانی آیت اهلل مکارم، آیت اهللخامنه ای، 

 از مماثلت بیان موارد استثناء

 الف: غسل طفل

 آیا در غسل دادن طفل  مماثلت شرط است؟

مکارم: کمتر از سه سال داشته باشد(  آیت اهلل )  در صورتی که طفل بیشتر از سه سال نداشته باشد -
 0(حضرت امام، آیت اهلل مکارم) مماثلت شرط نیست.

 2سیستانی(اهلل  آیت). ممیز بودن طفل است ،معیار -

 2احتیاط مستحب این است که در صورت نبودن مماثل غیر مماثل طفل را غسل دهد. نکته:
 7آیا باید از روی لباس غسل بدهند؟ اگر غیر مماثل طفل را غسل میدهد

 جایز است بدون لباس هم غسل بدهند. -

 غسل همسرب: 

 8آیا هر یک از زوجین می توانند یکدیگر را غسل دهند؟

 غسل باشد، داشته وجود جنس هم اگرچه ـ برهنه طور به حتی ـ را همدیگر توانند می شوهر و زن -
 زن بین فرقی و. است مکروه اگرچه کند، نگاه دیگری عورت به است جایز یک هر برای حتی دهند،
 در اگرچه نیست، طالق عدّة پایان از قبل شده داده رجعی طالق که زنی و موقت دائم، امه، حرّه،

 )حضرت امام( .هست اشکالی( رجعیه مطلقة موقت،) آخر دوتای

                                                           
 13. رساله آموزشی، درس  0

 200توضیح المسائل سیستانی ، م -1
، توضیح 112، اجوبة االستفتائات، س2احکام اموات غسل میت م 0، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج -3

 ، ، 222المسائل مراجع، م

 221، توضیح المسائل مراجع، م2، احکام اموات، غسل میت، م0، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج -0

 ، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، پاورقی ، 0عروة الوثقی، ج -2

 ، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت،0( عروة الوثقی، ج  2

 ، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت،0روة الوثقی، ج( ع  2
توضیح  222، توضیح المسائل مراجع، م2احکام اموات غسل میت م 0، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج -8

 .221، 220المسائل جامع، م
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 داشته وجود باشد میت با جنس هم که فردی هرچند بدهند میت غسل را یکدیگر توانندمی شوهر و زن -
 در همسر بدن به نگاه و لمس و شوندنمی نامحرم هم به شرعی شوهر و زن مرگ، و فوت با و باشد
 به شوهر یا زن کردن نگاه همچنین ندارد و مانعی لذّت قصد و شهوت دونب شده فوت که حالی

 )آیت اهلل سیستانی( .دارد کراهت هرچند است جایز غسل هنگام در هم عورت

 نبودن صورت در که است این مستحب احتیاط دهند غسل را یکدیگر توانند می زوجین از یک هر بله -
 . )آیت اهلل مکارم(دهد غسل همسر مماثل

 سل دادن زوجه موقتغ
 آیا مرد می تواند زوجه موقت خود را غسل دهد؟

 0)حضرت امام( براحتیاط اشکال دارد.بنا -

 1(آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی، ) بله می تواند. -

 محارم غسل ج: 

 غسل دادن محرم غیر مماثل
 آیا محارم میتوانند یکدیگر را غسل بدهند؟

)حضرت امام،  مگر اینکه مماثل وجود نداشته باشد. ، او را غسل ندهندیبنابر احتیاط واجب محارمِ متوفّ -
 3آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 حین غسل مَحْرم میتپوشش 
 4در موردی که مجاز هستند محارم غسل دهند آیا باید از روی لباس باشد؟

لباس باشد، هر چند این  در هنگام غسل دادنِ متوفّی توسّط محارمش، الزم نیست غسل دادن، از زیر -
 (مکارمآیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  ،امام )حضرت امر بهتر بوده و مطابق با احتیاط مستحب است.

 لکن عورت در محرم غیر همسر باید نگاه نشود. نکته:

 نبود مماثلد: 

 در صورت نبود مماثل غسل توسط چه کسی باید انجام شود؟  

ن می توانند محارم خود را غسل دهند البته باید عورت میت پوشیده در صورت نبودن مماثل، مرد یا ز -
 2مکارم(آیت اهلل امام ، حضرت باشد. )

مرد یا زن می توانند بنا بر احتیاط در صورت نبودن مماثل، محارم خود را غسل دهند که بهتر است از  -
 2سیستانی(آیت اهلل  زیر لباس باشد البته باید عورتش را پوشانده باشد.)

                                                           
 2، احکام اموات، غسل میت، م0سیل میت، اعتبار مماثلت، پاورقی ، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج، احکام اموات، تغ0عروة الوثقی، ج -0

 ، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت0عروة الوثقی، ج -1

، احکام اموات، تغسیل میت، 0الوثقی، ج، عروة 122مسئله 0، سیستانی، منهاج الصالحین ج2م ( امام خمینی)ره( تحریر الوسیله احکام اموات القول فی غسل المیت  3
 اعتبار مماثلت، پاورقی

، احکام اموات، تغسیل 0، مکارم، عروة الوثقی، ج122مسئله 0، سیستانی، منهاج الصالحین ج2م ( امام خمینی)ره( تحریر الوسیله احکام اموات القول فی غسل المیت  0
 میت، اعتبار مماثلت، پاورقی،

 230، مکارم، م8، احکام اموات، غسل میت، م0احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، تحریر الوسیله چهارجلدی ج، 0عروة الوثقی، ج -2

 122، م22، ص0، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، منهاج سیستانی، ج0عروة الوثقی، ج -2
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 میت خنثیحکم غسل 
 1غسل دادن خنثی توسط چه کسی باید انجام شود ؟

 سنش کمتر از سه سال است:

 ه مرد و چه زن، جائز است.اگر سنش کمتر از سه سال است غسل دادنش توسط هر کسی چ -

 سنش سه سال است:

حضرت اگر سنش بیشتر از سه سال نباشد غسل دادنش توسط هر کسی چه مرد و چه زن، جائز است. ) -
 امام، آیت اهلل سیستانی(

 سنش بیش از سه سال است:

: باید از زیر لباس هم مرد و هم زن اگر محرمی ندارد و اگر محرمی دارد: همان محرم او را غسل دهد -
 1(مام، آیت اهلل سیستانیحضرت ااو را غسل دهند. )

 او تواند مى مرد و زن از یک هر نباشد محرمى اگر و دهند غسل را او محارم است الزم خُنثی، مورد در -
 3. )آیت اهلل مکارم(کنند مى احتیاط به عمل نماز در و دهد غسل را

 بین مذکر و مونث بهتغسل قطعه مش
 4اگر قطعه جدا شده از میت مشتبه بین مذکر و مؤنث باشد حکم چیست؟

 ()حضرت امامبنا براحتیاط هم مذکر او را غسل دهد و هم مؤنث. -

 سیستانی(آیت اهلل  دهد و هم مؤنث.) هم مذکر او را غسل -

آیت اهلل  ) در این صورت حکم تخییر است یعنی هم می تواند مذکر او را غسل دهد و هم مؤنث. -
 مکارم(

 مستحبات غسل میت
 آداب غسل را نام ببرید.

 2سل آداب ذیل ذکر شده است.برای غ -

 :مکان بلند نهادن میت بر. 1
مخصوصی است که از درخت خاصی در هند گرفته شده اگر این نهادن میت برمکان بلند) بهتر تخت  -

 نشد هر تختی و اگر تخت ممکن نشد هر مکان بلند(

 . باالتر قرار دادن سر میت:2
 شایسته است محل سرِ میت باالتر از محل پای میت باشد. -

                                                           
 182حکام الواضحه، احکام اموات، غسل میت، م، ا0، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، م0عروة الوثقی، ج -0

، 0، ، منهاج سیستانی، ج01، احکام اموات، غسل میت، م0، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0، احکام اموات، تغسیل میت، اعتبار مماثلت، م0عروة الوثقی، ج -1
 122،م22ص

 . سایت معظم له: 3
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00200&mid=121010 

 00، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -0

 ، 183،م011، ص0احکام اموات، آداب غسل میت، منهاج سیستانی، ج ،0، احکام اموات، تغسیل میت، آداب غسل،  تحریر الوسیله چهارجلدی، ج0عروة الوثقی، ج -2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41941&mid=252401
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 رو به قبله بودن میت در حال غسل. 3
 0است که رو به قبله باشد. مستحب -

 پیراهن میت از طرف پاها. بیرون آوردن 4
بیرون آوردن پیراهن میت از طرف پاها هر چند مستلزم پاره کردن آن باشد البته در صورت پاره کردن)  -

 امام: بنا بر احتیاط( اجازه از ورثه شرط است و بهتر این است که آن را ساتر عورت قرار دهند.

 . غسل دادن میت در زیر سایه5
 د مثل زیر سقف یا خیمه و زیر سقف بهتر از زیرخیمه است.غسل دادن میت زیر سایه باش -

 درست نمودن گودال برای غساله آب غسل.. 6
 درست نمودن گودال برای غساله آب غسل. -

 . برهنه بودن میت7
 میت برهنه باشد هر چند پر واضح است که عورت میت باید پوشیده باشد. -

 (مکارم آیت اهلل ). شدمماثل با ،افضل غسل از روی لباس است هر چند غاسل -

 . پوشاندن عورت میت8
 .پوشاندن عورت میت هر چند کسی به آن نظر نکند یا نظر کردنش حالل باشد -

 . نرم کردن انگشتان و مفاصل میت2
 در صورت امکان  نرم کردن انگشتان و مفاصل میت با مدارا. -

 قبل از هر غسل سه مرتبه شستن دستهای میت تا نصف ذراع. 18
به شستن دستهای میت تا نصف ذراع قبل از هر یک از غسل های سه گانه و بهتر است مرتبه سه مرت -

 اول با آب سدر و مرتبه دوم با آب کافور و مرتبه سوم با آب خالص  انجام شود.

 شستن سرِمیت با کف سدر یا خطمی. 11
 شستن سرِمیت با کف سدر یا خطمی بطوری که وارد گوش یا بینی اش نشود. -

 سه مرتبه شستن عورت میت. 12
سه مرتبه شستن عورت میت بدون لمس با سدر یا اشنان قبل از غسل های سه گانه و بهترآن است  -

 که ) امام، بنا بر احتیاط واجب( غاسل به دست چپش پارچه ای بپیچد و فرج میت را شستشو دهد.

 . دست بر شکم میت کشیدن در دو غسل اول13
ت کشیدن در دو غسل اول مگر اینکه میت زنی حامله باشد و فرزندش در بطور مالیم دست بر شکم می -

 شکم فوت کرده باشد.

                                                           
 01، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0، احکام اموات، تغسیل میت، آداب غسل، الثانی، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج0عروة الوثقی، ج -0



61 

 

 . شروع کردن غسل از طرفِ راستِ سر14
 در هر یک از غسلهای سه گانه از طرفِ راستِ سر شروع کند. -

 . ایستادن غاسل در سمت راست میت15
 غاسل در جانب راست میت بایستد. -

 از غسل های سه گانه برای غاسل قبلا تا مرفق . سه مرتبه شستن دسته16
 غاسل در هر یک از غسلهای سه گانه دستهایش را تا مرفق یا بازو سه مرتبه بشوید. -

 . مسح کردن بدن میت17
 هنگام غسل بدن میت را مسح کند مگر اینکه ترس جدا شدن چیزی از اجزای بدن میت باشد. -

 . مقدار آب غسل، شش مشک باشد18
 یت شش مشک باشد.آب غسل م -

 . وضو دادن میت قبل از هریک از دو غسل اول12
 مکارم، قبل از غسل اول( وضو داده شود.آیت اهلل میت قبل از هر یک از دو غسل اول)  -

 . سه مرتبه شستن هر عضو28
سه مرتبه شستن هر عضو در هر غسل که مجموعاً بیست و هفت بار می شود)سه بار سر و گردن سه  -

 ست و سه بار طرف چپ که نه بار می شود(.بار طرف را

 . شستن پاها تا زانو برای غاسلی که عهده دار تکفین است21
 اگر غاسل عهده دار تکفین میت است پاها را تا زانو بشوید. -

 . مشغول بودن غاسل به ذکر خدا22
عفوَک  ربّ›› غاسل در هنگام غسل مشغول ذکر خدا و استغفار باشد و بهتر تکرار این ذکر است -

اللهم هذا بدن عبدک المؤمن و قد اخرجت روحه من بدنک و فرّقت بینهما »یا بگوید ‹‹ عفوَک
 «.فعفوَک عفوَک

 . ظاهر نکردن عیوب میت23
 اگر عیبی در بدنش ببیند آن را ظاهر نکند. -

 . خشک کردن بدن میت پس از غسل24
 خشک کردن بدن میت با پارچه ای نظیف بعد از اتمام غسل. -

 رت در غسل میتمباش
 حکم مباشرت در غسل میت چیست؟
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مباشرت غسل میت مستحب است و در روایتی این مضمون آمده که هر کسی مباشر در غسل میتی  -
، آیت اهلل حضرت امام) باشد گناهانش پاک می شود همانند روزی که از مادر متولد شده است.

 0(سیستانی، آیت اهلل مکارم

 وضو دادن میت
 میت الزم است؟ آیا وضو دادن

 1مستحب مؤکد بلکه مطابق احتیاط است و سزاوار است که وضو مقدم بر غسل باشد.)حضرت امام( -

 3(آیت اهلل مکارممستحب است و بهتر این است که وضو دادن میت قبل از غسل دادن او باشد.) -

 مکروهات غسل میت
 4را نام ببرید. میت مکروهات غسل

 :ذیل بیان شده است مکروهاتی به شرح میت برای غسل

 نشاندن میت در حال غسل -1

 اسل میت را بین دو پایش قرار دهدغ -2

 تراشیدن سر یا عانه میت -3

 کندن موی زیر بغل -4

 کوتاه کردن سبیل -5

 کوتاه کردن ناخن -6

 شانه زدن موهای میت -7

 تمیز نمودن زیر ناخن -8
 رک زیر ناخن را برطرف کند.اگر ناخن بیش از حد متعارف بلند باشد باید چ     

 غسل دادن میت با آب گرم -2

 غساله غسل را در بیت الخال ریختن -18

 مسح شکم میت در صورت حامله بودن -11
 

 

 

 

                                                           
 02، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج -0

 03، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0ی، جتحریر الوسیله چهارجلد -1

 3، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -3

 108، س3جامع المسائل، ج؛ 183،م011، ص0، احکام اموات، تغسیل میت، مکروهات غسل، منهاج سیستانی، ج0عروة الوثقی، ج -0
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 مس میتغسل : فصل سوم

 غسل مس میت وجوبحکم 

 حکم مس میت
 1غسل مس میت بر انسان واجب می شود.؟ صورتیدر چه 

نداده اند مس شود غسل مس میت بر  را غسلشسه ده و هنوز اگر انسانی که مرده و بدنش سرد ش -
 شود. انسان واجب می

 مس قبل از سرد شدن
 2شود؟ قبل از سرد شدن مس شود غسل واجب میبدن میت اگر 

 قبل از سرد شدن اگر مس شود غسل واجب نمی شود. -

 معنی سرد شدن بدن

 3منظور از سرد شدن بدن چیست؟

باشد پس اگر قسمتی از بدن سرد شده و قسمتی هنوز سرد نشده  سرد شدن تمام بدن می ،منظور -
 غسل مس میت واجب نمی شود هر چند قسمت سرد شده را مس نماید.

 مس در حال اضطرار یا خواب
 4اگر مس در حال اضطرار یا خواب اتفاق افتد، آیا غسل مس میت واجب می شود؟

یا اضطرار باشد یا در حال خواب یا بیداری باشد فرقی بین انواع مس نمی باشد اگر مس در حال اختیار  -
 غس مس میت واجب می شود.

 کننده صغیر یا مجنون بودن مس
 5اگر مس کننده صغیر یا مجنون باشد آیا غسل مس میت واجب می شود؟

اگر مس کننده کبیر باشد یا صغیر، عاقل باشد یا مجنون، در هر صورت غسل مس میت واجب می  -
 شود.

 صغیر سلزمان انجام غ

 6اگر صغیر قبل از بلوغش غسل مس میت بکند غسلش صحیح می باشد؟

 . مشروط بر اینکه بچه ممیز باشد غسل مس میت صغیر قبل از بلوغش صحیح میباشد -

 غسل مجنون قبل از افاقه صحیح نیست. نکته:

                                                           
 ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت0( عروة الوثقی، ج  0

 ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت0( عروة الوثقی، ج  1

 ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت0( عروة الوثقی، ج  3

 ، 2، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت م 0( عروة الوثقی، ج  0
 ، 2، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت م 0( عروة الوثقی، ج  2

 ، 2، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت م 0( عروة الوثقی، ج  2
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 مس در اثناء اغسال
 1؟اگر در اثناء غسلها میت را مس نماید آیا غسل مس میت واجب میشود

 اگر قبل از اتمام غسل سوم میت را مس نماید غسل مس میت واجب میشود. -

 غسلش داده اندخالص مس میتی که فقط با آب 
اگر بخاطر نبودن سدر و کافور میت را با آب خالص غسل دادن اگر بعد از غسل سوم او را مس نماید آیا 

 2غسل مس میت واجب می شود؟

 غسل مس میت واجب نمی شود. -

 قبل از غسل بوده یا بعد از غسل، مس اینکه شک در
 3اگر شک کند که مس قبل از غسل بوده یا بعد از غسل میت بوده، آیا غسل واجب می شود؟

 (، سیستانیحضرت امام)غسل واجب است. -

 اگر تاریخ مس را می داند ولی تاریخ غسل را نمی داند باید غسل نماید و اال غسل واجب نمی باشد. -
 (رممکا)آیت اهلل 

 اندمس میتی که تیممش داده
اگر بخاطر عذری میت را بجای غسل تیمم داده باشند اگر او را بعد از تیمم مس نمایند آیا غسل مس میت 

 4واجب می شود؟

 حضرت امام()غسل مس میت واجب نمی باشد.  -

  (سیستانی)آیت اهلل باید غسل مس میت انجام دهد.  -

 است. )آیت اهلل مکارم( بنابر احتیاط واجب غسل مس میت الزم -

 فرق بین انواع میت
 5آیا در مس میت بین میت مسلمان و کافر یا صغیر و کبیر فرقی می باشد؟

 فرقی بین مسلمان و کافر و صغیر و کبیر نمی باشد. -

 حکم هر یکمیت و مس مختلف  موارد

 مس بچه سقط شده
 6آیا مس بچه سقط شده غسل مس میت دارد؟

 ر ماه یا بیشتر از چهار ماه را مس نماید غسل مس میت واجب می شود.اگر بچه سقط شده چها -
 (، آیت اهلل سیستانی: ایشان تعبیر دارای روح را دارند، آیت اهلل مکارمحضرت امام)

                                                           
 ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت0( عروة الوثقی، ج  0

 ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت0( عروة الوثقی، ج  1

 ، 3م  الواجبه فصل فی غسل مس المیت ،  امام خمینین تحریر الوسیله فصل فی االغسال3، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت م 0( عروة الوثقی، ج  3
 ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت0( عروة الوثقی، ج  0

 ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت،0( عروة الوثقی، ج  2

 ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت،0( عروة الوثقی، ج  2
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 دهی که جنین سقط کرغسل مادر

 1سقط شود مادر جنین باید غسل مس میت انجام دهد؟ ماه 4باالی  اگر جنین

 امام( حضرت) باید غسل نماید. -

 (، آیت اهلل مکارمسیستانی)آیت اهلل به احتیاط واجب غسل نماید.  -

 مس با ناخن
 2اگر با ناخن میت را مس نماید غسل مس میت واجب می شود؟

 غسل مس میت واجب می شود. -

 میت مس ناخن
 3اگر ناخن میت را مس نماید غسل مس میت واجب میشود؟

 غسل مس میت واجب می شود. -

 مس با مو
 4مو میت را مس نماید غسل مس میت واجب می شود؟ اگر با

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( غسل واجب نمی شود. -

 بنابر احتیاط واجب غسل دارد. )آیت اهلل مکارم( -

 مس موی میت
 5اگر موی میت را مس نماید آیا غسل مس میت واجب می شود؟

 (، آیت اهلل سیستانیحضرت امام)غسل واجب نمی شود. -

 حتیاط واجب غسل دارد. )آیت اهلل مکارم(بنابر ا -

 میت مس استخوان
گوشت، که از میت جدا شده است )و می دانیم غسل میت آنها انجام  بدون های استخوان در صورت مس

 حکم چیست؟ نشده است(

م )حضرت اما 6کرد. غسل باید اند، نداده غسل را آن و باشد شده جدا مرده از که دندانی و استخوان مس برای -

 7خمینی ره، امام خامنه ای(

و  باشد شده جدا مرده از مطلقا )چه اندنداده غسل را آن و شده جدا بدن از استخوان و دندانی که مسّ برای -

 8)آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .نیست واجب غسل زنده( از چه

                                                           
 121توضیح المسائل آیت اهلل مکارم م ،8المیت، م، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ 0( عروة الوثقی، ج  0
 ،0، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت م0( عروة الوثقی، ج 1

 ،0، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت م0( عروة الوثقی، ج  3

 .028، توضیح المسائل مکارم م200. توضیح المسائل جامع، م213توضیح المسائل مراجع م(   0

 .028م مکارم المسائل توضیح ،200م جامع، المسائل توضیح. 213م مراجع المسائل حتوضی(   2

 .نیست واجب غسل ندارد، گوشت و شده جدا زنده از که دندانی و استخوان مس برای . ولی 2

 0322118110: تفتاءاس تاریخ    208313: استفتاء شماره رهبری ادمین و سایت 122، اجوبة االستفتائات، س212المسائل م  . توضیح 2

 .213. آیت اهلل مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م221. آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله  8
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 مس باطن میت
یت جدا شده است نیز موجب غسل می آیا مس اعضای داخلی جسد، مثل قلب و امثال آن که از بدن م

 شود؟

 1در فرض سوال غسل واجب است. )امام خمینی ره، امام خامنه ای( -

است و  واجب میت مس غسل کند، مسّ را قطعات آن بیشتر یا همه کسی، و باشد شده قطعه قطعه میّتی، اگر -

 2(سیستانی اهلل آیت. )اال واجب نیست

 3ندارد. )آیت اهلل مکارم شیرازی( غسل امثال، و مغز و عروق و بقل مانند شده، جدا گوشتى مس قسمتهاى -

 میت از مس قطعه جدا شده
حکم مس اعضای جدا شده از میت حین تشریح )در فرضی که جسد غسل داده نشده باشد( چیست؟ آیا 

 غسل مس میت واجب است؟

 ره، امام خمینی امام. )است غسل موجب آن مسّ شود، عضوی جدا اند نداده غسلش که ای مرده اگر از بدن -

 4(ای خامنه

است و  واجب میت مس غسل کند، مسّ را قطعات آن بیشتر یا همه کسی، و باشد شده قطعه قطعه میّتی، اگر -

 5(سیستانی اهلل آیت)إال واجب نیست. 

 6اگر آن عضو دارای استخوان باشد غسل دارد و اال غسل واجب نیست. )آیت اهلل مکارم( -

 شده از زندهمس قطعه جدا 
 کند مس را بیمار حادثه دیده از بدن شده جدا عضو دستکش بدون سختی شرایط در بیمار یا پزشک اگر

 شود؟ می واجب او بر میت مس غسل آیا

 را آن پیش از غسل آن عضو( انسان )و شود جدا است استخوان دارای که قسمتی زنده انسان یک بدن از اگر -
 نمی غسل موجب آن مس ندارد استخوان که صورتی در ولی نماید تمی مس الزم است غسل نماید مس

 7(مکارم اهلل امام، آیتحضرت . )هست نجس البته شود،

 8)امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( .ندارد غسل است، شده جدا زنده شخص بدن از که عضوی به زدن دست -

 مس عضو جدا شده توسط صاحب عضو
 2خودش را مس نماید بر او غسل واجب می شود؟ یجدا شده ، عضو اگر صاحب عضو

                                                           
 .122. اجوبةاالستفتائات، س0. تحریر الوسیلة، فصل فی غسل مس میت، م 0

 220 . توضیح المسائل مراجع مسأله 1

 .1021. توضیح المسائل، م  3

 (013 استفتا،) فتاوی ، امام خامنه ای، راهنمای218 م مراجع ذیل المسائل و توضیح 0م ،22ص المیّت، مس غسل فی فصل ،0ج له،. تحریرالوسی 0

 220 مسأله مراجع المسائل . توضیح 2

 .213م مکارم، المسائل . توضیح 2

 قطعه اند نداده غسلش که ای مرده یا و زنده بدن از گاه . هر218 م ذیل مراجع المسائل و توضیح 0و  0م ،22ص المیّت، مس غسل فی فصل ،0ج . تحریرالوسیله، 2
 غسل باشد نداشته استخوان اگر اما نماید میت مس غسل باید نماید مس را آن کس هر( انگشت یک حتی یا و دست یک مثال) شود جدا است استخوان دارای که ای

 .213م المسائل، توضیح شیرازی، مکارم ناصر .نیست واجب غسل است شده جدا زنده یا مرده از که دندان یا تنها استخوان مس برای همچنین نیست، واجب

 220 مسأله مراجع المسائل (، توضیح013 استفتا،). راهنمای فتاوی  8

 ، 2، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت م 0( عروة الوثقی، ج  2
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 فرقی نمی کند که مس کننده صاحب عضو باشد یا شخص دیگر. -

 مسّ نمودن شهید
 میت هست؟مس آیا مسّ نمودن شهید موجب وجوب غسل 

 0(حضرت امام، آیت اهلل مکارم) .برای مس نمودن شهید، غسل مس میت، واجب نمی شودخیر  -

 (سیستانی)آیت اهلل میت به احتیاط واجب واجب می باشد.  در مس نمودن شهید غسل مس -

 کسی که قصاص شدهمسّ نمودن 
 آیا مسّ نمودن کسی که قصاص شده موجب وجوب غسل میت هست؟

حضرت امام، آیت اهلل ) عمل شود غسل مس میت واجب نیست. هطبق دستوری که گفته شد اگر -
 1(مکارم، آیت اهلل سیستانی

 مسلمینمقابر  یاستخوانهامس 
 3اگر استخوانهای که در مقابر مسلمین می باشد را مس نماید غسل واجب می شود؟

 غسل واجب نمی شود. -

 مس جسد مشکوک الغسل
اگر دانشجو نسبت به جسد و یا استخوانی نداند که آیا غسل میتش داده شده است یا خیر، تکلیفش بعد از 

 مس بدون دستکش چیست؟

 4ل میت حکم میت غسل نداده را دارد که مس آن موجب غسل می شود. در صورت شک در اصل انجام غس -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  00د سقوط غسل میت، م، احکام اموات، تغسیل میت، موار0عروة الوثقی، ج-0

  00، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، م0عروة الوثقی، ج-1

 ، 3، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت م 0( عروة الوثقی، ج  3

 .22، ص02. استفتائات جامعة الزهراء، مجموعه 3. عروةالوثقی، فصل فی غسل مس میت، م 0
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 تکفین :فصل چهارم

 حکم تکفین میت
 حکم کفن نمودن میت چیست؟

 0واجب کفائی است چه مرد باشد یا زن باشد یا خنثی، صغیر باشد یا کبیر. -

 کفن طعاتق
 2 قسمتهای مختلف کفن میت را بیان کنید.

 ن سه قطعه است.مقدار واجب کف -

 لنگ. 1
. )حضرت امام، آیت و بهتر این است که از سینه تا روی پا باشد ه بین ناف تا زانو را می پوشاندکلنگ   -

 اهلل مکارم(

 . )امام خامنه ای(شودمى پیچیده او پاى و کمر به که لنگ -

 سینه از که است آن بهتر و بپوشاند را بدن اطراف تمام زانو، تا ناف از باید واجب، احتیاط بنابر که لنگ -
 )آیت اهلل سیستانی( .بپوشاند را پا قدم روی تا

 پیراهن. 2
 روی تا که است آن بهتر و بپوشاند را بدن تمام پا، ساق نصف تا شانه سر از باید واجب، احتیاط بنابر -

 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(گیرد فرا نیز را پا قدم

 . )امام خامنه ای(پوشاندمى پشت و جلو از را پا ساق تا شانه سر از -

 . )آیت اهلل مکارم(بپوشاند را بدن اطراف تمام ساق، نصف تا شانه سر از باید -

 سرتاسری. 3
تمام بدن را می پوشاند و باید مقداری از بلندی قامت میت بیشتر باشد و پهنای آن نیز به حدی باشد   -

 (حضرت امام) بدن بطور کامل پوشیده شود.که یک طرف آن بر روی طرف دیگر قرار گیرد تا 

 قدرىبه آن پهناى و باشد میسّر آن سر دو بستن که طورىبه بپوشاند را پا پایین تا سر باالى از باید -
 )امام خامنه ای( .شود گذاشته هم روى آن طرف دو که باشد

 به طول در که است آن بواج احتیاط و بپوشاند را بدن تمام که باشد ایاندازه به باید که سرتاسری -
 روی آن طرف یک که باشد ایاندازه به عرض در و باشد ممکن آن سر دو بستن که باشد قدری
 )آیت اهلل سیستانی( .بیاید دیگر طرف

 که باشد اىاندازه به آن پهناى و شود ممکن آن سر دو بستن که باشد بقدرى باید واجب احتیاط بنابر -
 )آیت اهلل مکارم( .گیرد رقرا دیگر طرف روى آن طرف یک

                                                           
 احکام اموات کفن میت 0اموات، تکفین میت، تحریر الوسیلهچهارجلدی ج ، احکام0عروة الوثقی، ج -0

، 0011جزوه ارسالی دی ماه احکام اموات کفن  میت،  0تحریر الوسیله چهارجلدی ج؛ 220 و 221م المسائل، توضیح، احکام اموات، تکفین میت ، 0عروة الوثقی، ج -1
سایت آیت اهلل مکارم:  ،201توضیح المسائل جامع، م ، ابتدای تکفین میت،010، ص0منهاج سیستانی، ج؛ 03م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00201&mid=121012 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41942&mid=252406
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 یک تکه بودن هر یک از قطعات
آیا می توان به هر قطعه پارچه ای اضافه کرد تا به مقدار کفن واجب برسد )مثال سرتاسری یک متر کم 

 دارد و به آن پارچه ای دیگر اضافه شود(؟

 مثالً را آن خواهندمی که ایپارچه اگر براینبنا. باشد تکه یک باید کفن واجب قطعات از یک هر -
 بپوشاند را میّت بدن هم با که آن، کنار در دیگر پارچه گذاشتن است، کوچک دهند قرار سرتاسری

 عرفاً که ای گونه به نمایند متّصل یکدیگر به آن، مانند و دوختن با را پارچه دو آنکه مگر نیست کافی
)آیت اهلل  .است کافی صورت، این در که بپوشاند، را میّت بدن تمام و شود محسوب قطعه یک

 0سیستانی(

 به مقدار واجب تعذّر کفن
 اگر کفن به مقدار واجب فراهم نشود وظیفه چیست؟

در این صورت به مقدار کمتر اکتفا می شود و هر چه فراگیرتر باشد همان را انتخاب می کنند بنابر این  -
اسری قرار دهند و اگر به این مقدار هم کفایت نکند پیراهن و اگر اگر فقط یک قطعه باشد آن را سرت

به این مقدار هم کفایت نکرد به مقدار ستر عورت قُبُالً و دُبُراً و اگر به این مقدار هم کفایت نکرد و 
حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت فقط برای یکی از این دو کافی باشد ستر عورت قُبُالً مقدّم است.)

 1(سیستانیاهلل 

 کیفیت تکفین
 داده قرار لنگ و پیراهن روی بر سرتاسری پارچه پایان، در و آن باالی پیراهن، سپس لنگ؛ نخست، -

 3.شودمی

 قصد قربت در تکفین
 آیا در تکفین قصد قربت معتبر است؟

 0اشد.خیر قصد قربت معتبر نیست ولی احتیاط مستحب است که با قصد قربت ب -

 نیکفتمماثلت در 
 در کفن میت مماثلت و همجنس بودن شرط است؟ آیا

 2)امام خامنه ای( خیر شرط نیست. -

 حکم کفن کردن میت روی پالستیک
 کرده پالستیک داخل را میّت بدن اگر بنابراین. نیست الزم میّت بدن با کفنی پارچه مستقیم تماس -

 2ی()آیت اهلل سیستان .ندارد اشکال خود، خودی به کار این نمایند، کفن سپس

                                                           
 .201. توضیح المسائل جامع، م 0

 ، 182، م011، ص0، احکام اموات، حنوط میت، منهاج سیستانی، ج0کام اموات، تکفین میت ، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج، اح0عروة الوثقی، ج -1

 .    022ص ،0ج الکالم، جواهر محمدحسن، جواهری، . نجفی 3

 180، م011، ص0، ،منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -0
 112ئات، ساجوبة االستفتا -2

 .203جامع، م المسائل . توضیح 2
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 اگر امّا کنند کفن شده ذکر صورت به را جنازه است واجب و کندنمى کفن از کفایتپالستیکی  کیسه -
 ترک در احتیاط البته است، صحیح و ندارد مانعى کنند کفن آن روى بعد و دهند قرار کیسه در اوّل
 .کنند کفن بعد و دهند قرار کیسه در را میّت اوّل شود الزم که باشد عذرى اینکه مگر است کار این

 0)آیت اهلل مکارم(

 وصیت به کفن با لباس مخصوص
 کند که در لباس خاصى مثل لباس عروسی دفن شود آیا این وصیّت جایز است؟ اگر کسی وصیّت 

گانه باشد و لباس خیلى گران قیمت هاى سه اگر شرایط کفن در آن لباس موجود باشد یا اضافه بر کفن -
 1مکارم(آیت اهلل  سراف محسوب شود جایز است.)اى که انباشد به گونه

 کیفیت تکفین میت مُحرم
 و سر پوشاندن و شود کفن دیگران مثل باید بمیرد اگر بسته، احرام عمره یا حج برای که کسی -

 3)آیت اهلل سیستانی( .ندارد اشکال صورتش

 شرائط کفن
 کفن میت چه شرائطی را باید دارا باشد؟

 مقدار ضخامت پارچه کفن
 4مقدار ضخامت پارچه کفن چه مقدار باید باشد؟

)حضرت امام،  که ضخامت پارچه کفن به مقداری باشد که به تنهایی بدن نما نباشد. احتیاط آن است -
 (آیت اهلل مکارم

 از پا قدم تا سر از میّت بدن و نبوده نما بدن که باشد طوری هم با کفن پارچه سه مجموع است واجب -
 قدری به تنهایی به کفن پارچه سه از یک هر که است آن مستحب احتیاط بلکه باشدن نمایان آنها زیر

 سیستانی(آیت اهلل ) .باشد پیدا آن زیر از میّت بدن که نباشد نازک

 5پاک باشد. -1
 6آیا نجاست معفوّعنه در نماز، در کفن میت هم معفوّ است؟

 سیستانی(حضرت امام، آیت اهلل ) ز نیست.ست معفو عنه در نماز جائکفن کردن با پارچه نجس حتی نجا -

 ()آیت اهلل مکارم .کفن کردن با پارچه نجس حتی نجاست معفو عنه در نماز بنا بر احتیاط جائز نیست -

 نجس شدن کفن 

 قبل از نهادن در قبر

 حکم کفنی که قبل از نهادن در قبر نجس شود چیست؟

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11411&mid=121115. سایت آیت هللا مکارم:  1
 20، س0استفتائات مکارم، ج .1

 .212 یح المسائل جامع، مسأله. توض 3

 .200 مسأله، توضیح المسائل جامع، 228، توضیح المسائل مراجع، م1، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج .0

 0میت م احکام اموات تکفین 0، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج. 2

 ، 182، م011، ص0، منهاج سیستانی، ج0احکام اموات تکفین میت م 0، پاورقی، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0ام اموات، تکفین میت، م، احک0عروة الوثقی، ج .2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41942&mid=252417


72 

 

است که ضرری برای کفن نداشته باشد( و اگر  واجب است کفن را بشویند یا قیچی کنند )بریدن زمانی -
 0این امکان نداشت باید در صورت امکان آن را عوض کنند.

 قبر در نهادن از بعد

 حکم کفنی که بعد از نهادن در قبر نجس شود چیست؟

باید کفن را بشویند یا آن قسمت بریده شود ولی بریدن بهتر است و در صورتی که خارج نمودن میت و  -
ن میت، مستلزم هتک او شود بریدن واجب می شودو اگر شستن یا بریدن امکان نداشت در شستن کف

 1)حضرت امام( صورت امکان آن را عوض کنند.

باید کفن را بشویند یا قیچی کنند )بریدن زمانی است که ضرری برای کفن نداشته باشد( و اگر این  -
 3(اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی آیتامکان نداشت باید در صورت امکان آن را عوض کنند.)

 تعیّن شستن یا بریدن کفن و حکم ناممکن بودن هر دو

 در چه صورت شستن قسمت نجس کفن میت متعین است؟

 0اگر بریدن کفن مستلزم برهنه ماندن قسمتی از بدن میت باشد شستن متعین می شود. -
 در چه صورت بریدن قسمت نجس کفن میت متعین است؟

 2شستن کفن مستلزم بیرون آوردن میت از قبر و هتک باشد بریدن متعین می شود. در صورتی که  -
 در صورتی که شستن و بریدن هر دو غیرممکن باشد حکم چیست؟

در این صورت اگر پارچه پاک دیگری در دسترس باشد واجب است کفن را عوض کنند بشرطی که  -
 2عوض کردن باعث بی احترامی میت نشود.

 7مباح باشد. -2
 و نیست جایز نشود، پیدا هم دیگری شیء یا پارچه هرچند آن، مانند و غصبی پارچه با کردن کفن -

 را او هرچند آورند بیرون تنش از را آن باید نباشد راضی آن، صاحب و باشد غصبی میّت، کفن چنانچه
 .است آمده دیگر هایدرکتاب آن تفصیل که موارد بعضی در مگر باشند کرده دفن

 .نباشد شمابری -3

  ابریشم خالص
 جائز است؟ خالصآیا تکفین با ابریشم 

آیت اهلل و  حضرت امامحتی اگر میت زن یا طفل باشد.)کفن میت نباید از ابریشم خالص باشد  -
 0(احتیاط واجببه : آیت اهلل مکارمسیستانی، 

                                                           
 ستفتائات،اال اجوبة 281، توضیح المسائل مراجع، م3، احکام اموات، تکفین میت، م0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج2، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج .0

 132س

 ، 3احکام اموات تکفینمیت م 0، پاورقی، تحریر الوسیلهچهارجلدی ج2، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -1

 182، م013، ص0، منهاج سیستانی، ج2، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -3

 3میت م احکام اموات تکفین 0تحریر الوسیلهچهارجلدی ج0

 3احکام اموات تکفینمیت م 0، پاورقی، تحریر الوسیلهچهارجلدی ج2، احکام اموات، تکفین میت، م0وة الوثقی، جعر -2

 .212، توضیح المسائل جامع، م3، احکام اموات تکفین میت، م0تحریر الوسیله چهارجلدی، ج -2

توضیح  ،182، م011، ص0منهاج سیستانی، ج،  1احکام اموات تکفین میت م 0, تحریر الوسیله چهارجلدی ج3، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -2
 .211المسائل جامع، 
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  ابریشم مخلوط
 آیا تکفین با ابریشم مخلوط جائز است؟

آیت اهلل و  حضرت امام) ار غیر ابریشمِ کفن بیشتر از مقدار ابریشم باشد.جائز است به شرطی که مقد -
 1(: احتیاط واجبآیت اهلل مکارم ،سیستانی

 .طالباف نباشد بنا بر احتیاط -4
 3(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی). باف نباشد طال بنا براحتیاط  -

 .از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد -5

 حیوان حرام گوشتاجزای 
بنا بر ، از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد بنا بر این کفن کردن با پوست مردار یا مو یا کرک مردار -

 0سیستانی(آیت اهلل مکارم، آیت اهلل امام ، حضرت  ) جائز نیست. طاحتیا

 انحصار کفن در موارد ممنوعه
 آیا شرائط فوق در حال اضطرار هم جاری  است؟

. ن مخصوص حالت اختیار است بجز غصبی نبودن که در حال اضطرار نیز شرط استهمه احکام کف -
 2(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی)

 هزینه کفن

 قیمت مقدار واجب
با توجه به اینکه تهیه مقدار واجب کفن و امثال آن قیمتهای مختلفی دارد)گران ارزان و متوسط( با چه نوع 

 6قیمتی تهیه شود؟

 امام(حضرت ). باید شأن میت رعایت شود -

 در با معمول، حدود در کفن، مستحب مقدار بلکه شود،می برداشته میّت مال اصل از کفن واجب مقدار -
 که است آن مستحب احتیاط هرچند برداشت، او مال اصل از توانمی هم را میّت شأن گرفتن نظر

 مخارج سایر حکم و برندارند است مجنون یا نشده الغب که وارثی سهم از را کفن واجبِ مقدار از بیشتر
 قبر مکان قیمت قبر، حفر و میت نقل و حمل اجرت غسل، آب کافور، و سدر مثل میت دفن و تجهیز

 (سیستانی اهلل آیت. ) برداشت میت مال اصل از را آن توانمی که است کفن مانند( قبر جا)

 مکارم(آیت اهلل ). جائز است طبق متعارف عمل شود -

                                                                                                                                                                                     
، ، توضیح 182، م011، ص0، ، منهاج سیستانی، ج0احکام اموات تکفینمیت م 0, تحریر الوسیله چهارجلدی ج 0، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج-0

 281المسائل مراجع، م

 188، م011، ص0، منهاج سیستانی، ج2، احکام اموات، تکفین میت، م0ثقی، جعروة الو -1

 281، توضیح المسائل مراجع، م182، م011، ص0، پاورقی، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -3
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اگر بخواهند به قیمت باالتر بخرند نیاز به اجازه ورثه دارد مگر اینکه اقلّ قیمت باعث هتک حرمت میت  نکته:

نیاز به اجازه ورثه ندارد ، همچنین اگر اکتفا به واجبات بدون مستحبات باعث هتک حرمت میت باشد  شود که
 0(آیت اهلل مکارمحضرت امام، ) مستحبات نیز از اصل ترکه پرداخت می شود.

 و عمل به وصایای میت ن امر بین هزینه کفن و اداء دیوندَوَرا
 در دَوَران بین هزینه کفن و اداء دیون میت و عمل به وصایای او کدام مقدم است؟

در دَوَران امر بین موارد فوق، ابتدا مخارج کفن و دفن او را برمی دارند و سپس قرضهایش را ادا می  -
حضرت امام، آیت آن به وصایایش عمل می کنند و در نهایت ارث را تقسیم می کنند.) کنند و بعد از

 1(اهلل مکارم

 کفن از اصل مال یا از ثلثمقدار مستحب تهیه 
 3آیا مقدار مستحب کفن از اصل مال محسوب می شود یا از ثلث؟

 در صورت وصیت میت به هزینه
 (مام، آیت اهلل مکارم)حضرت ا .در صورت وصیت میت از ثلث حساب می شود -

 ثلث باشد کرده وصیّت یا بردارند، او مال ثلث از را کفن مستحب مقدار که باشد کرده وصیت کسی اگر -
 آن از مقداری مصرف فقط یا باشد، نکرده معیّن را آن مصرف ولی برسانند، او خود مصرف به را مال

 او مال ثلث از باشد، معمول مقدار از بیش چندهر را کفن مستحب مقدار توانندمی باشد، کرده معیّن را
 .بردارند

 میت وصیتعدم  صورت در
 اهلل آیت امام، حضرت. )نباشد صغیر مال از واجب بر زائد مقدار است این احتیاط وصیت عدم صورت در -

 (مکارم

 نباید د،بردارن مال اصل از بخواهند و بردارند او مال ثلث از را وی کفن که باشد نکرده وصیّت میّت اگر -
 از میّت، شأن گرفتن نظر در با معمول، حدود در کفن، مستحب مقدار ضمیمه به واجب مقدار از زیادتر
 همچنین. برداشت را اضافی مقدار آنان سهم از عاقل بالغِ ورثه اجازه با توانمی اما بردارند مال اصل
 آن زیادی نباید بپردازند، میت دفن مثل تجهیز مخارج سایر برای معمول قیمت از بیشتر بخواهند اگر
 دفن اگر اساس، این بر. برداشت آنان سهم از عاقل بالغِ ورثه اجازه با شودمی و بردارند مال اصل از را
 پرداخت به نیاز دیگر، جاهای در و باشد مجّانی است، میت شأن مناسب که هایی مکان از بعضی در

 بخواهند ورثه اگر فرض، این در و باشدمی مقدّم است مجّانی که مکانی در دفن باشد، داشته مال
 دارند بر مال اصل از را مبلغ آن توانندنمی نمایند، دفن است مال پرداخت به نیاز که مکانی در را میت
 )آیت اهلل سیستانی( .برداشت آنان سهم از عاقل بالغِ ورثه اجازه با توانمی ولی

 ناشزه( -موقت  - غیرمدخوله –)صغیره  زوجهتکفین هزینه 
 1کفن میت زوجه وظیفه چه کسی است؟

                                                           
 ، پاورقی11، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -0

 0ت، م، احکام اموات، تکفین می0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج02، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -1

 .202و  202، توضیح المسائل جامع، م  121، م013، ص0، احکام اموات، تکفین میت ، پاورقی، منهاج سیستانی، ج0عروة الوثقی، ج -3
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بر عهده شوهر است مطلقا حتی اگر خودِ زن ثروتمند بوده باشد و تفاوتی ندارد کبیره باشد یا صغیره،  -
 نیست منقطعه زوجه شامل واجب بنابراحتیاط و دیوانه باشد یا عاقل، مدخوله باشد یا غیر مدخوله

 (حضرت امام). باشد کوتاه خیلی اگرمدت مخصوصاً

 و بوده غنی یا باشد نشده دخول او با یا باشد دیوانه یا صغیره زن هرچند است شوهر عهده بر زن کفن -
 از و بوده نافرمان و ناشزه یا بوده موقّت عقد زن اگر است همچنین و باشد داشته مال خود از

 طالق شود،می گفته قطال احکام در که شرحی به را زن اگر و است کردهنمی اطاعت شوهرش
 بالغ شوهر چنانچه و بدهد را او کفن باید شوهرش بمیرد، عدّه شدن تمام از پیش و بدهند رجعی
 )آیت اهلل سیستانی( .بدهد را همسرش کفن او، مال از باید شوهر ولیِّ باشد دیوانه یا نباشد

 صغیره، یا باشد کبیره ندارد تیتفاو و باشد بوده ثروتمند زن خودِ اگر حتی مطلقا است شوهر عهده بر -
بنا براحتیاط واجب شامل زوجه منقطعه و ناشزه  ؛ ومدخوله غیر یا باشد مدخوله عاقل، یا باشد دیوانه

 مکارم(آیت اهلل نمی شود.) 

 از شوهرهزینه موارد سقوط وجوب 

 فرد و دنباش شوهر فوت از بعد یا همزمان زن فوت که است شرط شوهر بر زن کفن بودنِ واجب در -
 بنابراین. باشد نداشته العاده فوق سختی زوج بر کفن دادن و باشد نداده را زوجه کفن مجاناً دیگری

 او بر امور این انجام و کند آزاد گرو از را مالش یا بگیرد قرض شود مجبور دادن کفن برای شوهر اگر
 و بکند را کار این است واجب باشد، نداشته - نیست تحمّل قابل معموالً که - ایالعاده فوق سختی

 شوهر عهده از کفن شود، عمل او وصیت به و شود تهیه کفن خودش مال از نموده وصیت زن اگر
 1)آیت اهلل سیستانی( .شودمی برداشته

 حکم تکفین در نبود مالی برای تکفین

 وجوب بر مسلمانان و استفاده از زکات
 بر احتیاط، بنابر بلکه شود، دفن برهنه نیست جایز باشد، نداشته کفن تهیه برای مالی میّت، اگر -

)آیت اهلل  .نمایند حساب مال زکات از را آن هزینه است جایز و کنند کفن را او است واجب مسلمانان
 3 سیستانی(

 وجوب هزینه بر خویشاوندان به طور خاص
 آنان بر زندگی حال رد او مخارج که باشد کسانی از هرچند نیست، واجب او خویشاوندان بر میّت کفن -

 0)آیت اهلل سیستانی( .باشد واجب

                                                                                                                                                                                     
توضیح  120، م013، ص0، منهاج سیستانی، ج2، احکام اموات، تکفین میت، م0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج8، احکام اموات، تکفین میت، م0عروة الوثقی، ج -0
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 1آداب و مستحبات کفن

 مشترک بین مرد و زنمستحبات الف: 

 ران پیچ .1

 اندازه ران پیچ

 سه و نیم ذراع باشد.  بهتر است عرضش یک وجب یا بیشتر باشد و طول آن به اندازه -

 کیفیت بستن ران پیچ

زنند و بندند و در طرف جلو گره میانند کمربند دور کمر میّت میشکافند و مابتداء سر پارچه را می -0
کنند و از آورند و از زیر کمربند قسمت جلوی میت ردّ میپارچه را از عقب از میان دو پای میّت بیرون می

پیچند تا به زانو برسد به طوریکه چیزی از دوران نمایان نباشد. سمت چپ میت محکم بر رانهای او می
برند. و عمل بعضی ناآگاهان که پارچه را بر هر یک از ر پارچه را از زیر پا در جانب راست فرو میسپس س

 پیچند اشتباه است.دوران جدا جدا می
طرف راست لفافه را بر قسمت چپ بدن میت و طرف چپ لفافه را بر قسمت راست بدن میت قرار   -1

 دادن.

 کمربند . 2
 پارچه وسط میتپارچه ای که محکم شود بواسطه آن  -

 پنبه بین دو سرین میت . قرار دادن3
 پنبه بین دو سرین میت قبل از پیچیدن لفافه بطوری که عورتین میت را بپوشاند. قرار دادن -

 . قرار دادن مقداری پنبه بین پاهای میت4
ادن قرار دادن مقداری پنبه یا شبه پنبه بین پاهای میت بطوری که عورتین او را بپوشاند و قرار د -

مقداری حنوط بر روی پنبه و پُر کردن مجرای غائط و سوراخ بینی و شبیه این موارد، با مقداری پنبه 
 در صورت ترس از بیرون آمدن غائط یا خون از بینی و همچنین است نسبت به قُبُل زن.

 . پوشاندن میت با لفافه ای اضافه، از برد یمانی5
 مانی و لفّافه سومی هم مخصوصاً برای بانوان مستحب است.پوشاندن لفافه دیگری بر میت با بُرد ی -

 . مرغوب بودن پارچه کفن6
مرغوب بودن پارچه کفن زیرا اموات در روز قیامت به کفن هایشان مباهات می کنندو با آن کفن  -

 محشور خواهند شد.

                                                           
 ، احکام اموات، تکفین میت، مستحبات و آداب کفن0، احکام اموات، تکفین میت ، مستحبات میت، ، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج0عروة الوثقی، ج -0
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 تهیه پارچه کفن با مال پاک و بدون شبهه.. 7

 تهیه پارچه کفن از جنس پنبه . 8

 مگر در حبره فید بودن پارچه کفنس. 2
 مگر حبره) نوعی بُرد یمانی( که مستحب است سرخ رنگ باشد. سفید بودن پارچه کفن -

 از پارچه ی احرام یا نماز میت کفنبودن  . 18
 .است از پارچه ای باشد که میت با آن احرام بسته یا در آن نماز خواندهکفن   -

 های کفن آن را بدوزند.اگر نیاز به دوختن دارد از رشته  . 11

 به کفن پاشیدن مقداری کافور و ذریره. 12
) ذریره دانه ای شبیه دانه گندم  و  پاشیدن مقداری کافور و ذریره به هر یک از قطعه های کفن  -

 خوشبو است(.

  . تبرک کفن به آب فرات یا زمزم و تربت امام حسین و ضریح مقدس ائمه13
زم و سپس متبرّک نمودن به تربت قبرامام حسین علیه السالم و شستن کفن با آب فرات یا آب زم -

 مالیدن پارچه به ضریح مقدس آن امام یا به سایر ضریح های ائمه علیهم السالم. 

 نوشتن عبارت ذیل بر حاشیه تمامی قطعات کفن و بر جریدتین.. 14
حمداً صلی اهلل علیه و آله رسول انّ فالن بن فالن یشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریک له و انّ م»  -

اهلل و انّ علیاً و الحسن و الحسین و علیّاً و محمداً و جعفراً و موسی و علیاً و محمداً و علیاً و الحسن و 
الحجة القائم اولیاء اهلل و اوصیاء رسول اهلل و ائمتی و سادتی و قادتی و انّ البعث و الثواب و العقاب 

 «حق

 کبیرصغیر و و دعای جوشن نوشتن تمام قرآن . 15
نوشتن تمام قرآن و دعای جوشن صغیر و جوشن کبیر،) مستحب است دعای جوشن کبیر را با کافور یا  -

 مشک در جامی بنویسند سپس بشویند و به کفن بپاشند(.

 کفنهمه جای بر و سایر اسماء متبرکه ادعیه قرآن و نوشتن حکم 

 عورتین،  جایز است؟ آیا نوشتن ادعیه بر همه جای کفن حتی محل

 0احتیاط این است که در مواضعی که از نجاست و آلودگی محفوظ می ماند نوشته شود.)حضرت امام( -

 مراد از نجاست و هتک حرمت

هاى کفن در جایى نوشته دعاى جوشن صغیر و کبیر و قرآن کریم بر جمیع قطعه»با توجه به فرمایش فقها

منظور از نجاست و قذرات، « قذرات باشد، و هتک حرمت نشود. شود که مأمون از آلودگى به نجاست و

 چیست؟ 

                                                           
 ، احکام اموات، تکفین میت، مستحبات و آداب کفن0ر الوسیله چهارجلدی، جتحری -0
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شود ضمناً پوسیدن بدن میّت سبب بدن دفع مى منظور از نجاست چیزهایى است که از قسمت پایین -
شود زیرا پس از غسل، بدن پاک خواهد بود. مگر این که خونى در زمان پوسیدن نجس شدن آن نمى

 0مکارم(آیت اهلل هم محرز نیست. ) در بدن بوده باشد، که آن

 نوشتن با رنگ سیاه

 آیا نوشتن دعاها و قران کریم به رنگ سیاه جائز است؟

 1مکارم(آیت اهلل  اگر با آب زعفران و مانند آن بنویسید، بعید نیست اولویّت داشته باشد.) -

 نوشتن دو بیت ذیل بر کفن. 16
 والقلب السلیم من الحسنات   –وفدتُ علی الکریم بغیر زاد ›› -

 ‹‹ اذا کان الوفود علی الکریم  –و حمل الزاد اقبح کلّ شیء   -

 نوشتن حدیث سلسلة الذهب. 17
)قال الرضا علیه السالم: سمعت ابی موسی بن جعفر علیه السالم یقول سمعت ابی جعفر بن محمد علیه  -

الحسین علیه السالم السالم یقول سمعت ابی محمد بن علی علیه السالم یقول سمعت ابی علی بن 
یقول سمعت ابی الحسین بن علی علیه السالم یقول سمعت ابی امیر المؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه 
السالم یقول سمعت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم یقول سمعت جبرئیل یقول سمعت اهلل عزّ 

 ما بشروطها و انا من شروطها(وجلّ یقول ال اله الّا اهلل حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ا

 و اسماء ائمه و اقرار به امامت آنان نوشتن شهادتین. 18
و اسماء ائمه و اقرار به امامت آنها بر نگینِ عقیق، بلکه هر چیزی که امید به نفع آن  نوشتن شهادتین -

 ام حسین دارد بدون قصد ورود بر کفن بنویسد و بهتر این است که ادعیه مذکور را با تربت قبر ام

بنویسد و جائز هم هست با گِل   بنویسد یا در مداد قسمتی از تربت را قرار دهد یا با تربت سایر ائمه
مکارم: امید آن است که همه این نوشتنی ها موجب تخفیف آیت اهلل و آب یا با انگشت بنویسد. )

 عذاب شود لکن نجات در ایمان و عمل صالح است.( 

 کفن یرو بر کردن حکم امضاء

 ؟ است خرافات جزو یا است مشروع کفن روی بر کردن امضاء آیا

 و است موثر او برای کسی پاکی درباره مومن چهل شهادت که آمده روایات بعضی در و. ندارد مانعی -
 3)آیت اهلل مکارم( .شده گرفته جا همین از نیز کفن روی بر نفر چهل کردن امضا

 ت داشته باشد. کسی که میت را کفن می کند طهار12
کسی که میت را کفن می کند طهارت از حدث داشته باشد و مستحب است دستهایش را تا بازو سه  -

 مرتبه و پاهایش را تا زانو بشوید و بهتر این است که هر جایی از بدنش که نجس شده آب بکشد.

 د.  غسل مسّ میت نمای ،،  قبل از کفن کردنمیت بر عهده اش استمس همین طور اگر غسل  -

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00201&mid=121008 020، س3استفتائات مکارم، ج -0

 020، س3ستفتائات مکارم، جا -1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00201&mid=121000: سایت آیت اهلل مکارم 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41942&mid=252418
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41942&mid=252414
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 . آماده کردن کفن و سدر و کافور قبل از موت28
هر کسی کفن و سدر و کافور مورد نیازش را قبل از موت آماده نماید زیرا در حدیث آمده هر کسی  -

 کفنش را آماده کند از غافلین نخواهد بود و هر زمانی به آن نظر کند برایش حسنه نوشته می شود.

 تکفین. رو به قبله کردن میت در حال 21
 میت را در حال تکفین همانند حالت احتضار یا همانند حالت نماز رو به قبله نمایند. -

 اختصاصی مردان: مستحباتب: 

 عمامه برای مردان 
ای باشد که دور سر میت بپیچند و دو طرف آنرا از زیر گردن میت ردّ نمایند و بهتر است به اندازهعمامه  -

 0اندازند. )حالت ضربدری( . ف چپ را طرف راست سینهطرف راست را به طرف چپ سینه و طر

 2اختصاصی بانوان: مستحبات: ج

 . مقنعه یا روسری1
از نظر طول و عرض مقدار مسمّی که سر و موها است و  بجای عمامهکه  مقنعه یا روسری برای زنان -

 .ستا را بپوشاند کافی

 . سینه بند2
 رند و دو طرف آنرا به پشت ببندند. برای زنان که روی پستانهای زن بگذا سینه بند -

 . پر کردن مجرای حیض3
 پُر کردن مجرای حیض با مقداری پنبه در صورت ترس از بیرون آمدن خون قبل از پیچیدن لفافه. -

 3نیکفتمکروهات 

 بریدن کفن با آهن. 1

 آستین یا دکمه دار کردن کفن .2

 خیس نمودن نخهای کفن با آب دهان. 3

 ن با دود یا بخار اشیاء خوشبوخوشبو نمودن کف .4
 خوشبو نمودن کفن با دود یا بخار اشیاء خوشبو, اما خوشبو نمودن با کافور مستحب است. -

                                                           
، احکام اموات، تکفین میت، مستحبات و آداب کفن، منهاج سیستانی، 0کفن، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج، احکام اموات، تکفین میت، مستحبات 0عروة الوثقی، ج -0
 122، بعد ازم010، ص0ج
 ، احکام اموات، تکفین میت، مستحبات و آداب کفن، منهاج سیستانی،0، احکام اموات، تکفین میت، مستحبات کفن، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج0عروة الوثقی، ج -1
 122، بعد ازم010، ص0ج
 ، 122، بعد ازم010، ص0، احکام اموات، تکفین میت، مکروهات کفن، منهاج سیستانی، ج0عروة الوثقی، ج -3
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 سیاه بودن کفن .5

 با مرکب سیاه بر کفن نوشتن .6

 از جنس کتان بودن کفن هر چند به صورت مخلوط باشد. .7

 مخلوط بودن کفن با مقدار کمی ابریشم .8
 فن با مقدار کمی ابریشم ولی اگر مقدار ابریشم بیشتر باشد جائز نیست.مخلوط بودن ک -

 چانه زدن و سختگیری در خرید کفن .2

 قرار دادن عمامه بدون تحت الحنک. .18

 کثیف و غیر نظیف بودن کفن .11

 دوخته شدن کفن .12
 بلکه مستحب است هر قطعه از کفن دارای یک وصله بدون دوختن باشد. -
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 ، جریدتین و تشییعحنوطفصل پنجم: 

 نوطحَ
شود که بدن یا کفن میت را بدان معطر کنند، لیکن در کلمات فقها تنها حنوط در لغت به هر مادّه خوش بویی گفته می

 0شود.درباره کافور به کار رفته که به مواضعی از بدن میت مالیده می

 حکم حنوط
 آیا حنوط واجب است؟

 1جب است و تفاوتی ندارد میت کبیر باشد یا صغیر، مرد باشد یا زن.بله حنوط وا -

 حکم حنوط در صورت تیمم دادن میت
و وظیفه تیمّم باشد حَنُوط واجب است، یا حَنُوط اختصاص به صورت  غسل ممکن نباشد آیا در صورتی که

 غسل دارد؟

 3مکارم(آیت اهلل  ) در این صورت نیز باید حَنُوط انجام شود. -

 حنوط نسبت به میت خانمی که در عده بوده  حکم
 حکم حنوط نسبت به کسانی که استعمال بوی خوش برای آنها در حال حیات حرام است، چیست؟

 0حنوط واجب است.تکف نسبت به زنی که در عده است و یا شخص مع -

 5مُحرم حنوط حکم
 است مگر در دو مورد: از دنیا رفته باشد، حنوط ساقط حج نسبت به مُحرِمی که در حال احرام

 (حضرت امام، آیت اهلل مکارم) در صورتی که مرگ بعد از سعی واقع شده باشد.  -

 :صورت دو در مگر نیست جایز او کردن حنوط بمیرد اگر است، بسته احرام عمره یا حج برای که کسی -
 حج احرام در آنکه -1 باشد، نموده تمام را سعی و نمازش و طواف و بوده تمتّع حج احرام در اینکه -0

 سیستانی(آیت اهلل ) .باشد داده انجام را حلق و بوده إفراد یا قِران

 حکم حنوط میتی که در حال اعتکاف فوت شده
 2حنوط ایشان واجب است. )آیت اهلل سیستانی( -

 زمان حنوط
  آیا حنوط باید بعد از کفن کردن باشد؟

                                                           
 .    128ص ،2ج العرب، . لسان 0

 ، حنوط میت، 012، ص0انی، ج، منهاج سیستحکام اموات، تکفین میت، حنوط میت، ا0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج0، تکفین، حنوط، م0عروة الوثقی، ج -1

 021، س3استفتائات مکارم، ج .3

منهاج  2احکام اموات غسل میت  کیفیت غسل میت م 0، تحریر الوسیلهچهارجلدی ج3و مکروهات غسل، م 2، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج .0
 180، م011، ص0سیستانی، ج

 2، احکام اموات غسل میت،  کیفیت غسل میت، م0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج3و مکروهات غسل، م 2غسل میت، م ، احکام اموات، کیفیت0عروة الوثقی، ج -2
 .232و  211توضیح المسائل جامع، م

 .232. توضیح المسائل جامع، م 2
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ایز است ولی بهتر این است که قبل از تکفین چه بعد از کفن یا قبل از کفن یا در اثناء هر سه ج -
 0حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(باشد.)

 1مکارم(آیت اهلل  احتیاط در این است که بعد از تکفین نباشد.) -

 کیفیت حنوط
 کیفیت حنوط چگونه است؟

بمالند و  پیشانی دو دست دو زانو و دو انگشت شست پا() واجب است کافور را به مساجد هفتگانه -
امام( که به نوک بینی و زیر بغلها و گودی سینه و مفاصل استخوانها و کف حضرت ) ستحب استم

امام: بنا بر احتیاط مستحب( از حضرت ) بوی بدن او نیز بمالند و باید دو پا و هر جایی از نقاط بد
 3(کارمآیت اهلل م ،سیستانیحضرت امام، آیت اهلل ) پیشانی شروع کنند و در بقیه مواضع مخیرند.

 حنوط قطعه جدا شده از میت
 قطعه جدا شده از میت چگونه باید حنوط شود؟

حضرت امام، آیت اهلل )در صورتی از مواضع حنوط جایی مانده باشد همان موضع باید حنوط شود. -
 0(مکارم

 2سیستانی(آیت اهلل )  حکم فوق بنا بر احتیاط است. -

 مقدار کافور در حنوط
 مواضع حنوط قرار دهند؟ چه مقدار کافور باید در

 مقدار واجب:

 2مسمای کافور کافی است. -

 مقدار مستحب:

مصرف شود و اگر این مقدار فراهم نشد  2سیزده درهم و ثلث درهم که برابر با هفت مثقال صیرفی -
چهار مثقال شرعی و اگر آن هم فراهم نشد چهار درهم و اگر آن هم فراهم نشد یک مثقال شرعی 

 8امام(حضرت و اگر آن هم فراهم نشد یک درهم کفایت می کند.)  (اهلل مکارم حضرت امام و آیت)

 0سیستانی(آیت اهلل  افضل هفت مثقال صیرفی است.) -

                                                           
اموات، تکفین میت، حنوط میت، احکام الواضحه، احکام ، احکام 0، احکام اموات، تکفین میت، فصل فی الحنوط ، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج0عروة الوثقی، ج -0

 128، م012، ص0، منهاج سیستانی، ج301اموات، مبحث حنوط، م

 ، احکام اموات، تکفین میت، فصل فی الحنوط ، پاورقی0عروة الوثقی، ج -1

 ، احکام اموات، حنوط میت0جلدی، ج، تحریر الوسیله چهار00، احکام اموات، تکفین میت، مستحبات کفن و حنوط م0عروة الوثقی، ج -3

 01، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -0

 ، پاورقی01، احکام اموات، تغسیل میت، موارد سقوط غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -2

 ، حنوط میت012، ص0، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، حنوط میت ، م0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج3، احکام اموات، تکفین میت، حنوط، م0عروة الوثقی، ج -2

 و صیرفی مثقال شرعی، مثقال از عبارتند هاآن مهمترین که دارد وجود مثقال انواع. است مرسوم اسالمی کشورهای در که باشد می رایج یکاهای از یکی . مثقال 2
 با. است گرم 01218 برابر و( نخود 10)شرعی مثقال چهارسوم صیرفی مثقال هر و گرم 31022( نخود 08) رابرب شرعی مثقال هر اسالمی فقه علم در. معمولی مثقال
 شانزدهمیک معادل نیز معمولی مثقال هر. است جو 21 برابر صیرفی مثقال هر و گندم 21 برابر شرعی مثقال هر بنابراین است، گندم چهارسوم جو هر که این به توجه
 ارزشکم کاالهای برای کار این البته که کنند ساده را محاسبات تا گیرندمی نظر در نیز گرم 2 یا گرم 012 معادل را مثقال برخی البته. است گرم 012822 اب برابر و سیر

 .اندگرفته نظر در گرم 0112 معادل را مثقال یک نیز منابع برخی در. شودمی انجام

 0م اموات، حنوط میت، م، احکا0تحریر الوسیله چهارجلدی، ج  -8
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 جایگزین کافور
 2آیا چیز دیگری جایگزین می شود؟ کافوردر صورت عدم وجود 

میت با ذریره نمی شود. بله خوشبو نمودن  و هیچ گیاه خوشبوی دیگری جایگزینوجوب حنوط ساقط  -
جائز است ولی ذریره حنوط محسوب نمی شود و خوشبو نمودن میت با مشک و عنبر و... هر چند با 

مکارم: احتیاط واجب( در ترک آن آیت اهلل ) کافور مخلوط شود مکروه است بلکه احتیاط مستحب
 (حضرت امام، آیت اهلل مکارم) است.

 دوران امر بین مصرف کافور برای غسل یا حنوط
 در صورتی که کافور به قدری کم است که فقط برای  غسل یا حنوط کافی است حکم چیست؟

 3امام: بنا بر احتیاط واجب( کافور را برای غسل مصرف کرد.حضرت ) در این صورت باید -

 کافی نبودن کافور به مقدار اعضای هفتگانه
 4در صورتی که کافور به قدری کم است که یا باید به پیشانی بمالند یا به سایر مواضع، حکم چیست؟

 (حضرت امام) احتیاط واجب، حنوط بر پیشانی مقدم است.بنابر در این صورت -

 حنوط اصل نباشد، کافى عضو هفت تمامی حنوط برای ولی بیاید زیاد میت غسل از کافور چنانچه -
)آیت اهلل  .گردد مقدّم جاها سایر حنوط بر پیشانی حنوط که است آن مستحب تیاطاح ولی است واجب

 سیستانی(

 (آیت اهلل مکارم) حنوط بر پیشانی مقدم است. در این صورت -

 حنوطصحت شرائط 
 حنوط باید دارای چه شرائطی باشد؟

 2رایط حنوط به شرح ذیل است.ش -

 انجام شود.. بعد از غسل یا تیمم 1
 این قبل از آن جائز نیست.غسل یا تیمم باشد بنابر نکه بعد ازای -

 کافور پاک باشد. .2

 کافور مباح باشد. .3
 2امام(حضرت ) اشتراط مباح بودن غیر معلوم است. -

 جدید باشد.کافور  .4
 یعنی به علت ماندگی بوی آن از بین نرفته باشد. جدید باشد -

                                                                                                                                                                                     
 ، حنوط میت012، ص0منهاج سیستانی، ج -0

 ، احکام اموات، تکفین میت، حنوط میت0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج0، احکام اموات، تکفین میت ، حنوط، م0عروة الوثقی، ج -1

 .232، توضیح المسائل جامع، م 01، احکام اموات، تکفین میت، حنوط، م0عروة الوثقی، ج-3

 .232م جامع، المسائل ، توضیح 01، احکام اموات، تکفین میت، حنوط، م0عروة الوثقی، ج-0

 122و128، م012، ص0، مبحث حنوط، منهاج سیستانی، ج022، ص0، احکام اموات، تکفین میت، فصل فی الحنوط،  تحریر الوسیله چهارجلدی ، ج0عروة الوثقی، ج-2

 ن میت، فصل فی الحنوط، پاورقی، احکام اموات، تکفی0عروة الوثقی، ج-2
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 ساییده باشد.کافور  .5
 مکارم: احتیاط واجب()آیت اهلل  ساییده شده باشد. -

 قصد قربت در حنوطاشتراط 
 آیا در حنوط قصد قربت شرط است؟

 0(حضرت امام) خیر شرط نیست پس صبیّ ممیّز هم می تواند میت را حنوط کند. -

 1مکارم(آیت اهلل ). حنوط کردن توسط صبی ممیز اشکال دارد -

 مستحبات حنوط
 چه اموری در حنوط مستحب است؟

 ربت سید الشهداء. مخلوط کردن با ت1
در حنوط مستحب است کافور را با مقداری تربت سیدالشهدا مخلوط کنند و در این صورت بر مواضعی  -

 3ظیر دو شست پا قرار ندهند.که منافی با احترام تربت است ن

 . ساییدن با دست2
 مکارم، حضرت امام، آیت اهللامام: استحبابش ثابت نیست)حضرت ساییدن کافور با دست نه با هاون ) -

 0(.آیت اهلل سیستانی

 . قرار دادن کافور اضافه بر سینه میت3
 2را بر سینه میت قرار دهند.در صورت اضافه بودن کافور، آن  -

 سینه، کف دست و کف پای میت گودی گلو،. مسح مفاصل، 4
 2سیستانی(آیت اهلل ). )گودی گلو( و سینه و کف دست و کف پاها مسح نمودن مفاصل میت و لبّة -

 مکروهات حنوط
 7چه اموری در حنوط مکروه  است؟

 قرار دادن کافور در چشم و بینی و گوشِ میت.. 0
 سیستانی(آیت اهلل ) قرار دادن کافور بر صورت میت.. 1
 (آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانیحضرت امام، ) قرار دادن کافور بر جسد میت.. 3

                                                           
 1، احکام اموات، تکفین میت، حنوط، م0عروة الوثقی، ج -0

 ، پاورقی1، احکام اموات، تکفین میت، حنوط، م0عروة الوثقی، ج -1

 1، م، احکام اموات، تکفین میت، حنوط میت0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج2، احکام اموات، تکفین میت، حنوط، م0عروة الوثقی، ج-3

 ، مبحث حنوط میت012، ص0، منهاج سیستانی، ج2، احکام اموات، تکفین میت، حنوط، م0عروة الوثقی، ج-0

 2، احکام اموات، تکفین میت ، حنوط، م0عروة الوثقی، ج -2

 ، مبحث حنوط میت012، ص0منهاج سیستانی، ج -2

 311، حنوط میت، م012، ص0سیستانی، ج ، منهاج8وم 2، احکام اموات، تکفین میت، حنوط، م0عروة الوثقی، ج -2
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 جریدتین

 مقصود از جریدتین
 ین چیست؟مقصود از جریدت

 0.گذاشتن دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت است -

 حکم جریدتین
 حکم جریدتین چیست؟

از مستحبات موکد نزد شیعه است که همراه میت گذاشته می شود و تفاوتی ندارد میت صغیر باشد  -
و در  امام : همراه صغیر رجاءً گذاشته می شود( یا کبیر، مرد باشد یا زن، خوب باشد یا بد،حضرت )

حدیث آمده که جریده برای مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکار مفید است و تا زمانی که رطوبت دارد 
 1حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(عذاب قبر را از میت برمی دارد.)

 خصوصیات جریدتین
 3اشد و چوب خشک کافی نیست.باید از چوب تر ب -0
 خرما باشد. اگر نشد: بهتر است جریده از درخت -1

و اگر انار  در خت بید نشد از انار باشد الف: از درخت سدر باشدو اگر سدر هم نشد از درخت بید باشد و اگر
 0(حضرت امام) نیز نشد از هر درختی که فراهم شد بگذارند.

هر درختی که  ب: از درخت سدریا انار باشدو اگر این دو نشد از درخت بید باشد و اگر در خت بید نشد از
 2سیستانی(آیت اهلل ) فراهم شد بگذارند.

 2مکارم(آیت اهلل  ترتیب فوق بنا بر احتیاط است.) -
بهتر است اندازه جریده حد اقل به اندازه یک وجب و حد اکثر به اندازه یک ذراع باشد و هر چه ضخیم تر  -3

 2(حضرت امامباشد بهتر است.)

 8مکارم( آیت اهلل ) حکم فوق رجاءً انجام شود. -
امامت صلّى اهلل علیه و آله و پیامبر رسالت و خدا به یکتایى میت شهادت او و پدر و نام  میتنام نوشتن  -0

 2.یکایک ائمّه علیهم السّالم، بر جریدتین، مستحب است

 کیفیت گذاشتن جریدتین
 جریدتین را چگونه بر میت قرار می دهند؟

                                                           
 ، احکام اموات، مبحث جریدتین، احکام الواضحه، احکام اموات، مبحث جریدتین0تحریر الوسیله چهار جلدی، جلد -0

 ، مبحث جریدتین012ص، 0، احکام اموات، مبحث جریدتین، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، جریدتین، تحریر الوسیله چهار جلدی، جلد0عروة الوثقی، ج -1

 ، احکام اموات، مبحث جریدتین0، تحریر الوسیله چهار جلدی، جلد0، احکام اموات، جریدتین، م0عروة الوثقی، ج -3

 ، احکام اموات، مبحث جریدتین0، تحریر الوسیله چهار جلدی، جلد0، احکام اموات، جریدتین، م0عروة الوثقی، ج -0

 ث جریدتین، مبح012، ص0منهاج سیستانی، ج -2

 ، پاورقی0، احکام اموات، جریدتین، م0عروة الوثقی، ج -2

 ، احکام اموات، مبحث جریدتین0، تحریر الوسیله چهار جلدی، جلد 3، احکام اموات، جریدتین، م0عروة الوثقی، ج-2

 ، پاورقی3، احکام اموات، جریدتین، م0عروة الوثقی، ج -8

 2تین، م، احکام اموات، جرید0عروة الوثقی، ج -2

http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
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از روی ترقوه به سمت  هتر این است که یکی از دو چوب را به صورت عمودی در طرف راست میتب -
پایین نهاده دنباله اش به طرف پهلوی میت تا هر جا رسید قرار گیرد بطوری که به پوست بدن 

میت به همین نحو مذکور در سمت چپ او بگذارند  بچسبد. و جریده دیگر را بین پیراهن و سرتاسری
جریدتین را به هر صورتی با میت در قبر قرار دهند به استحباب عمل شده. و در  ر عین حالو د

 0را بر روی قبر قرار دهند.صورت فراموشی آن 

 پیدا شدن یک جریده
 اگر تنها یک دانه جریره وجود داشته باشد حکم چیست؟

 1نب راست میت قرار می دهند.آن را در جا -

 فراموش کردن جریدتین
 ی که جریدتین با میت فراموش شود حکم چیست؟در صورت

 ،امامحضرت ست که یکی را در موضع سرِ میت و دیگری را در موضع پای میت قرار دهند.)ا بهتر آن -
 3سیستانی(آیت اهلل 

 0(آیت اهلل مکارمورت جریدتین را روی قبر گذارند.)در این ص -

 تشییع جنازه
 را کردن شرکت مرده دفن مراسم در رفتن، کسی دنبال اعود بقصد رفتن، بدرقه معنای به لغت در تشییع
 .گذارندمی قبر در را میّت که زمانی تا میّت جنازه دنبال رفتن و شدن خارج فقهی اصطالح در .گویند

 وظیفه اولیاء میت در باب تشییع جنازه
 بعد از فوت میت وظیفه اولیاء میت در این باب چیست؟

جاءً بجا آورده شود( اولیاء میت، مؤمنین را از موت میت با خبر کنند تا مکارم: رآیت اهلل ) مستحب است -
بر جنازه حاضر شوند و برای میت دعا و استغفار نمایند و برای مؤمنین هم زود حاضر شدن بر جنازه 

اگر مؤمن هم به ولیمه دعوت شده و هم به حضور بر جنازه، ›› مستحب است و در حدیثی آمده 
مقدم بدارد زیرا ولیمه انسان را به یاد دنیا می اندازد اما حضور بر جنازه به یاد  حضور بر جنازه را

 2(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) ‹‹آخرت.

 و کراهت حضور بانوان استحباب حضور مردان در تشییع
 و است شده نقل زیادی روایات آن فضیلت در و است مستحب متوفّی جنازه تشییع در مردان شرکت -

 ذکر جنازه تشییع مکروهات و مستحبات عنوان به را اموری نیز علیهم تعالی اهلل رضوان فقهاء

                                                           
، مبحث 012، ص0، احکام اموات، مبحث جریدتین ، منهاج سیستانی، ج0، تحریر الوسیله چهار جلدی، جلد2، م0، احکام اموات، جریدتین، م0عروة الوثقی، ج -0

 جریدتین

 2، احکام اموات، جریدتین، م0عروة الوثقی، ج -1

 310، مبحث جریدتین، م012، ص0منهاج سیستانی، ج ، پاورقی ، 2، احکام اموات، جریدتین، م0عروة الوثقی، ج  -3

 310، مبحث جریدتین، م012، ص0، منهاج سیستانی، ج2، احکام اموات، جریدتین، م0عروة الوثقی، ج -0

 ، مبحث تشییع جنازه، 000، ص0، احکام اموات، فصل فی التشییع، منهاج سیستانی، ج0عروة الوثقی، ج -2
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)آیت اهلل  .است شده ذکر مفصل هایکتاب در و باشدمی مطلوب رجاءً آنها رعایت که اندنموده
 0سیستانی(

 1 هر چند میت زن باشد. مکروه است شرکت زنان در تشییع جنازه

 )حضرت امام( ان جوان مکروه است.برای زن -

)آیت اهلل  .باشد توجهی قابل فایده دارای که این مگر نکند، شرکت جنازه تشییع زنان در که است بهتر -
 مکارم(

 حدّ تشییع جنازه
 شرکت در تشییع جنازه را تا چه زمانی ادامه دهد؟

 3که تا زمان دفن ادامه دهد.ت حد معینی ندارد و حداقل تا زمان اقامه نماز بر میت، و بهتر این اس -

 فضیلت تشییع جنازه
 فضیلت تشییع جنازه چه مقدار است؟

 بسیار عظیم است بطوری که در بعضی از اخبار آمده:
 0آمرزش تشییع کنندگان اوست. اولین تحفه برای مؤمن در قبر آمرزش خودش و -0
حسنه  و برگشتن برمی دارد صد هزار هر کس جنازه ای را تشییع کند در برابر هر گامی که در رفتن  -1

درجه به او می دهند و اگر  صد هزارسیئه از نامه عمل او محو می کنند و  صد هزاربرایش می نویسند و 
فرشته او را مشایعت می کنند در حالی که همه آنها برای او طلب   صد هزاربر آن جنازه نماز بخواند 

شود خداوند صد میلیون ملک بر او موکل می کند که تا روزی  مغفرت می کنند و اگر در دفن او نیز حاضر
 2شود برایش طلب مغفرت کنند.که از قبرش مبعوث می 

کسی که بر میتی نماز بخواند جبرئیل با هفتاد میلیون ملک بر او نماز خواهد خواند و همه گناهان -3
بر قبرش بپاشند هنگام برگشتن  گذشته اش آمرزیده می شود و اگر همچنان بایستد تا دفنش کنند و خاک

در برابر هر قدم از جایی که تشییع کرده تا به منزلش برسد قیراطی اجر دارد و قیراط به سنگینی کوه احد 
 2ا در میزان او می اندازند.است که آن ر

 آداب تشییع جنازه
 آداب تشییع جنازه را نام ببرید.

ا هلل و انّا الیه راجعون، اهلل اکبر، هذا ما وعدنا اهلل و رسوله انّ››هنگامی که نظرش بر جنازه افتاد بگوید:  -0
 ‹‹و صدق اهلل و رسوله. اللهمّ زدنا ایماناً و تسلیماً، الحمد هلل الذی تعزّز بالقدرة و قهر العباد بالموت.

                                                           
 .220. توضیح المسائل جامع،  0

 اموات، احکام ،0ج چهارجلدی، تحریرالوسیله التشییع، فی فصل اموات، احکام ،0ج الوثقی، عروة ، احکام اموات، مبحث تشییع جنازه0تحریرالوسیله چهارجلدی، ج -1
سایت آیت اهلل مکارم:  جنازه تشییع مبحث ،000ص ،0ج سیستانی، منهاج جنازه، تشییع مبحث

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00221&mid=121212 

 ، احکام اموات، فصل فی التشییع0عروة الوثقی، ج -3

 شییع جنازه، مبحث ت000، ص0، احکام اموات، فصل فی التشییع، منهاج سیستانی، ج0عروة الوثقی، ج -0
 ، احکام اموات، مبحث تشییع جنازه0، احکام اموات، فصل فی التشییع ، تحریرالوسیله چهارجلدی، ج0عروة الوثقی، ج -2
 ، احکام اموات، مبحث تشییع جنازه0، احکام اموات، فصل فی التشییع ، تحریرالوسیله چهارجلدی، ج0عروة الوثقی، ج -2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41950&mid=252606
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غفر بسم اهلل و باهلل و صلی اهلل علی محمد و آل محمد اللهم ا»هنگام به دوش گرفتن جنازه بگوید  -1
 «للمؤمنین و المؤمنات.

با پای پیاده تشییع کند و سوار شدن مکروه است مگر در صورت عذر و در حال برگشت سوار شدن  -3
 مکروه نیست.

جنازه را بر روی دوش خود حمل کند نه بر باالی حیوان و امثال آن مگر عذری نظیر دوری راه در  -0
 محروم می ماند.بین باشد زیرا از فضیلت حمل جنازه بر دوش، 

با حالت خشوع و تفکر باشد و فکر کند این خود اوست که از دنیا رفته و بر باالی دوش حمل می شود  -2
 و دارد التماس می کند مرا برگردانید و خدای متعال خواهش او را پذیرفته و او را برگردانده است.

طرف جنازه است و جلوتر حرکت  عقب جنازه یا دو طرف آن حرکت کند و عقب جنازه بهتر از دو -2
 کردن مکروه است مخصوصاً در تشییع جنازه غیر مؤمن.

 بر روی جنازه پارچه غیر زینتی بیفکنند )مثل آنچه اآلن مرسوم است که پارچه سیاه می افکنند( -2
 حمل کنندگان جنازه حد اقل چهار نفر باشند. -8
هتر است از سمت راست جلو تابوت شروع نموده و آن چهار طرف جنازه را به تناوب به دوش بگیرد و ب -2

را به دوش راست بگیرد و سپس سمت راست عقب را به دوش راست بگیرد و نوبت سوم سمت چپ آخر 
 تابوت را به دوش چپ حمل کند و در نوبت چهارم سمت چپ جلو را به دوش چپ حمل کند.

د یا اگر پوشیده غیر معمولی بپوشد که با صاحب مصیبت با پای برهنه باشد و عبای خود را نپوش -01
مند که حالت داغ دیدگان تناسب داشته باشد و خالصه وضعی به خود بگیرد که همه تشییع کنندگان بفه

 0او صاحب مصیبت است.

 2تشییع جنازهدر مکروهات 
 چه چیزهایی در تشییع جنازه مکروه می باشد؟

 خندیدن و لهو و لعب. -0
غیر صاحب مصیبت، )توضیح اینکه مستحب است صاحب مصیبت طوری عبا بپوشد  برداشتن عبا برای -1

 اما این کار برای غیر صاحب مصیبت مکروه است.(  که در بین تشییع کنندگان مشخص باشد
 سخن گفتن به غیر از ذکر و دعا و استغفار، حتی طبق روایتی سالم کردن بر تشییع کننده ممنوع شده. -3
 شییع جنازه هر چند میت زن باشد.شرکت زنان در ت -0

 3)حضرت امام( برای زنان جوان مکروه است. -
 سرعت در راه رفتن و مخصوصاً دویدن بطوری که با  مدارا نمودن با میت منافات داشته باشد. -2
 زدنِ دست بر ران یا سائر اعضای بدن. -2

                                                           
، مبحث تشییع 000، ص0، احکام اموات، مبحث تشییع جنازه ، منهاج سیستانی، ج0، فصل فی التشییع ، تحریرالوسیله چهارجلدی، ج، احکام اموات0عروة الوثقی، ج -0

 جنازه

تشییع  ، مبحث000، ص0، احکام اموات، مبحث تشییع جنازه، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، فصل فی التشییع، تحریرالوسیله چهارجلدی، ج0عروة الوثقی، ج -1
 جنازه

 ، احکام اموات، مبحث تشییع جنازه0تحریرالوسیله چهارجلدی، ج -3
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مبنی بر اینکه برای میت درخواست شخص مصیبت دیده یا غیر مصیبت دیده از تشییع کنندگان  -2
استغفار کنید یا برای میت ترحم کنید یا بایستید) زیرا این باعث می شود تشییع کننده از یاد مرگ و توجه 

 به خدا در آن لحظه غافل شود.(
همراه داشتن آتش و امثال آن در تشییع جنازه مگر در شب، و همراه داشتن چراغ در شب مکروه نمی  -8

 باشد.
دن کسی که نشسته است هنگام مرور جنازه، مگر اینکه میت کافر باشد که بلند شدن مکروه بلند ش -2

 0نیست تا میت کافر بر مسلمان نشسته علوّ نداشته باشد. .)حضرت امام(
 ز شرکت در تشییع جنازه منع کنند.بنا بر قولی کافر و منافق و فاسق را ا -01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مبحث تشییع جنازه 021ص 0، احکام اموات، فصل فی التشییع، تحریر الوسیله چهار جلدی ج0عروة الوثقی، ج - 0
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 نماز میتفصل ششم: 

 حکم نماز میت
 حکم نماز میت چیست؟

بر مکلفین واجب کفایی است که بر هر میت مسلمان چه عادل چه فاسق و چه شهید و حتی کسی که  -
 0ودکشی کرده، نماز بخوانند.خ

 نماز بر میت اعدامی
ن به آیا بر میت مسلمانی که طبق حکم دادگاه اعدام شده مانند قاچاقچیان موادّ مخدّر، محاربین، زناکارا

 عنف، و مانند آنها، نماز میّت خوانده شود؟

 1مکارم(آیت اهلل  بله بر هر میّت مسلمانى باید نماز میّت خوانده شود.) -

 هل سنتنماز بر میت ا
 آیا نماز بر میت مسلمان سنی هم واجب است؟

 3بله واجب است. -

 نماز بر میت کافر
 حکم نماز خواندن بر میت کافر چیست؟

افر به تمام اقسامش جایز نیست، و همچنین نماز بر مرتد فطری یا ملی که بدون توبه نماز خواندن بر ک -
 0رفته باشند نیز جایز نیست.از دنیا 

 مسلمان و کافر ننماز بر میت مشتبه بی
 ی که در دار االسالم پیدا شود چیست؟حکم نماز بر میت مشتبه

 2اندن نماز بر او واجب است.در حکم مسلمان است خو -
 ماز بر میت مشتبهی  که در دار الکفر پیدا شود چیست؟حکم ن

اگر مسلمانانی در آنجا باشند و احتمال داده شود که این میت از آنها باشد حکم به مسلمان بودن بودن  -
آیت اهلل مکارم، آیت اهلل امام، حضرت است.)بنا بر احتیاط واجب  او می شود و نماز خواندن بر او

 2سیستانی(

 ل مسلماننماز بر اطفا

 طفل شش ساله و باالتر
 نماز خواندن بر اطفال از چند سالگی واجب است؟

                                                           
، مبحث نماز میت، استفتائات مکارم، 012، ص0ز میت، منهاج سیستانی، ج،  مبحث نما0، احکام اموات، نماز بر میت، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -0
 023، س3ج

 020، س3استفتائات مکارم، ج -1

 ،  مبحث نماز میت0، احکام اموات، نماز بر میت، تحریر تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -3

 ،  مبحث نماز میت0هار جلدی، ج، احکام اموات، نماز میت،  تحریر الوسیله چ0عروة الوثقی، ج-0

 ، مبحث نماز میت012، ص0،  مبحث نماز میت، ، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، نماز میت ، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -2

 ، مبحث نماز میت012، ص0منهاج سیستانی، ج،  مبحث نماز میت، 0، احکام اموات، نماز میت،  پاورقی، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -2
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 0نماز بر میت از شش سالگی کامل واجب است. )حضرت امام، امام خامنه ای( -

 شده تمام او قمری سال شش و است اسالم به محکوم که ایبچّه یا مسلمان، میّت بر خواندن نماز -
 نشده تمام او قمری سال شش که ایبچّه بر خواندن نماز واجب، طاحتیا بنابر است و واجب باشد،
 نماز امّا و ندارد مانعی رجاءً او بر نماز خواندن فهمیده،نمی اگر و است الزم فهمیده،می را نماز ولی

 1سیستانی(آیت اهلل . )نیست مستحب آمده، دنیا به مرده که ایبچّه بر خواندن

 باشد نداشته سال شش از کمتر اگر نابالغ بچّه بر و بخوانند نماز بالغ و مسلمان میّت هر بر است واجب -
 3)آیت اهلل مکارم( .بخوانند نماز که است آن واجب احتیاط نیز

 طفل زیر شش سال
 حکم نماز خواندن بر طفلی که به سن شش سال نرسیده چیست؟

تیاط( رجاءً بجا آورده شود اشکال سیستانی: بنا بر احآیت اهلل استحباب نماز خواندن محل تامل است و) -
 0 مکارم(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل امام، حضرت ندارد. )

 نوزادی که مرده به دنیا آمده است
 حکم نماز خواندن  بر  نوزاد ی که مرده به دنیا آمده باشد چیست؟

 2دنیا آمده مستحب نمی باشد.نماز بر میتی که مرده به  -

 نماز بر طفل ولد الزنا
 نماز خواندن بر  طفل مسلمانی که ولد الزنا باشد چیست؟ حکم

 2)حضرت امام( نماز بر آنها واجب است. -

 نماز بر میتی که غسل و کفن و دفنش متعذر است
 آیا نماز از میتی که غسل و کفن و دفن او متعذر است، ساقط است؟

ه نه غسل دادن او ممکن در این صورت نماز ساقط نمی شود پس بر میتی که در بیابان پیدا شده ک -
 2و به حال خود واگذار گردد.است نه کفن کردن و نه دفن کردن، واجب است نماز خوانده شود 

 نماز بر شخص به دار آویخته
 حکم نماز میت بر شخص دار آویخته چیست؟

ه روز و بعد اگر به حکم شرع به دار آویخته شده تا قبل از سه روز نباید بر او نماز بخوانند بلکه بعد از س -
از پایین آوردن بر او نماز بخوانند و اگر به دار آویختنش به حکم شرع نباشد حکم همین است ولی 

                                                           
 .10. رساله اموزشی، درس 220. توضیح المسائل مراجع م 0

 200و  .201 توضیح المسائئل جامع، مسأله -1

 221توضیح المسائل آیت اهلل مکارم م -3

 ، مبحث نماز میت، 012، ص0منهاج سیستانی، ج ،  مبحث نماز میت،0، احکام اموات، نماز میت، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -0

 ،  مبحث نماز میت0، احکام اموات، نماز میت، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -2

 ،  مبحث نماز میت0تحریر الوسیله چهار جلدی، ج -2

 حث نماز میت ) کل ما یتعذر من الواجبات یسقط، و کل ما یمکن یثبت(،  مب0،  تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج-2
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باید فوراً او را پایین بیاورند و بر او نماز بخوانند و اگر پایین آوردنش ممکن نباشد در همان حال با 
 0(آیت اهلل مکارمی، آیت اهلل سیستانحضرت امام، رعایت شرائط بر او نماز بخوانند.)

 نماز بر غریق
 حکم نماز بر کسى در دریا یا رودخانه غرق می شود و جسد او هم پیدا نمی شود چیست؟ 

 1مکارم(آیت اهلل  ) چنین کسى نماز ندارد تا جسدش پیدا شود. -

 شرائط نماز میت

 لیست شرایط صحت نماز میت 
 3ئط نماز میت را بیان کنید.شرا

 قصد قربت -0
 ین میت یعنی در نیت معین کند که به چه کسی نماز می خواند.تعی -1

 قربةً» میّت این بر خوانممی نماز: کند نیّت مثالً کند معیّن را میّت اجمالی طور به هرچند نیّت، موقع در -
 بر خوانممی نماز نماید قصد مأموم شود،می برگزار جماعت به میت نماز که صورتی در یا «اهلل إلی

 0)آیت اهلل سیستانی( .است نموده قصد را آن جماعت امام که میتی
 رو به قبله بودن نمازگزار -3

 ایستاده بودن نمازگزار. -0

 نماز بتواند که نباشد کسی اگر ولی بخواند ایستاده را میت نماز باید خواندمی نماز میّت بر که کسی -
 2آیت اهلل سیستانی() .خواند نماز او بر نشسته شودمی بخواند، ایستاده را میّت

نمازگزار پشت سر میت و محاذی با میت باشد نه اینکه در یکی از دو طرف باشد مگر در صفهای طوالنی  -2
 جماعت.

مباح بودن مکان نمازگزار، اما اگر میت در مکان غصبی باشد و نمازگزار در مکان مباح ، نماز صحیح  -2
 2آیت اهلل مکارم( )صاحب عروه، است.

 2سیستانی(آیت اهلل امام، حضرت یعنی مباح بودن مکان نمازگزار معتبر نیست. )این شرط  -
 مواالت بین تکبیرات و ادعیه -2

 قدر آن که ایگونه به گردد رعایت میت نماز دعاهای و تکبیرات بین خواندن، هم سر پشت و مواالت -
 8)آیت اهلل سیستانی( .برود بین از نماز صورت که نیاندازد فاصله میت نماز دعاهای و تکبیرات بین

 استقرار یعنی آرامش در نماز. -8

                                                           
 02، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -0

 011، س0استفتائات مکارم، ج -1

، 0اموات، شرائط نماز میت، ، منهاج سیستانی، ج ، احکام0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج02، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت، و م0عروه الوثقی، ج -3
 313، نماز میت، م012ص

 .201. توضیح المسائل جامع، م 0

 .201. توضیح المسائل جامع، م 2

 0، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  و م0عروه الوثقی، ج -2

 0، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت، و م0عروه الوثقی، ج -2

 .201. توضیح المسائل جامع، م 8
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 ناسازگار نمازمیت در ایستادن صدق با که زیادی اضطراب نمازگزار که معنا این به شود رعایت استقرار -
 معتبر یومیه نمازهای قیام در که بدن آرامش و استقرار واجب، احتیاط بنابر بلکه باشد؛ نداشته است،

 0)آیت اهلل سیستانی( .شود رعایت میت نماز در است الزم باشد،می
 میت نزد نمازگزار حاضر باشد پس نماز بر میتی که غائب است صحیح نیست. -2

میت جلو نمازگزار به پشت خوابیده باشد ولی برای مامومینی که دو طرف صف باشند که میت نمی  -01
 وی میت ایستاده اند کافی است.تواند روبروی آنها باشد اتصال مردم به کسانی که روبر

 نیست صحیح میت نماز باشد نمازگزار سر پشت میت اگر پس باشد، رو پیش از نمازگزار مقابل میت -
 مأمومین مورد در مگر نیست صحیح میت نماز باشد نمازگزار طرف دو از یکی در میت اگر همچنین

 کسانی نماز صورت این در که شود طوالنی هاصف و گردد برگزار جماعت به میت نماز که وقتی در
 به باشند شده چیده هم کنار و بوده جنازه چند اگر همچنین. ندارد اشکال نیستند، میّت مقابل که

 بخواند، میت نماز یک آنها تمام برای بخواهد فرد و است شده ذکر ترمفصل هایکتاب در که ایگونه
 1)آیت اهلل سیستانی( .ندارد کالاش ندارند قرار او مقابل هاجنازه از بعضی اینکه

 سرِ میت در سمت راست و پای او در سمت چپ نمازگزار باشد. -00
بین میت و نمازگزار حائل از قبیل پرده و دیوار نباشد ولی داخل تابوت بودن میت، اشکال ندارد چون  -01

 عرفاً صدق می کند که نماز بر میت است.
نباشد بلکه این فاصله طوری باشد که عرفاً صدق کند نماز گزار بین میت و نمازگزار زیاد فاصله  -03

 باالی سر میت ایستاده البته صفوف آخر جماعت بواسطه اتصال مشکلی ندارند.

 جماعت در ولی نکند، میت نزد در ایستادن صدق که نباشد دور میّت از اندازهایی به باید نمازگزار -
 و بوده جنازه چند اگر همچنین ندارد اشکال مأمومی ردو باشند، متّصل یکدیگر به هاصف چنانچه

 از بعضی از او بودن دور بخواند، میت نماز یک آنها تمام برای بخواهد فرد و باشند شده چیده هم کنار
 3)آیت اهلل سیستانی( .ندارد اشکال هاجنازه

باشد اما پست و بلندی محل ایستادن نمازگزار زیاد پست و بلندتر نسبت به محل قرار گرفتن میت ن -00
 مختصر مانعی ندارد.

نماز میت بعد از غسل و کفن و حنوط میت باشد مگر غسل و کفن از او ساقط باشد مثل شهید یا -02
 امکان نداشته باشد.

 در صورت تعذر کفن، عورت میت هر چند بوسیله سنگ یا شیء دیگر پوشیده باشد.-02
 آن تا بعد از دفن جائز نیست.نماز میت قبل از دفن باشد و تأخیر  -02
 اذن ولیّ. -08

 0سیستانی(آیت اهلل ) بعضی از این شرائط بنا بر احتیاط است.نکته: 

                                                           
 .201. توضیح المسائل جامع، م 0

 .201. توضیح المسائل جامع، م 1

 .201. توضیح المسائل جامع، م 3

 313، نماز میت، م012، ص0منهاج سیستانی، ج -0
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 شرائط نماز میتمرتبط با احکام برخی از 

 نماز خواندن بعد از غسل و کفن و قبل از دفن
 آیا می شود نماز  میت را قبل از غسل و کفن خواند؟

دن هم مجزی نیست و تفاوتی ندارد عمداً باشد یا سهواًو یا جهالً مگر اینکه خیر حتی در اثناء کفن کر -
غسل یا کفن یا هر دو متعذر باشد که در این صورت اگر مستور العوره باشد بر او نماز خوانده می شود 

ودو و اگر مستور العوره نباشد به کیفیتی که در خارج قبر بر او نماز خوانده می شود در قبر نهاده می ش
یت دفن در قبر عورتش با خاک پوشیده می شود و بر او نماز خوانده می شود سپس بعد از نماز به کیف

 0دفن می شود.
 بعد از دفن خواند؟ آیا می شود نماز  میت را

 1قبل از دفن باشد. خیر، نماز باید -
قبر او جائز نیست و  و در صورتی که غسل و کفن انجام شده و قبل از خواندن نماز او را دفن کنند، نبش

 3که نماز بر او الزم نیست. باید با رعایت شرائط بر قبر او نماز بخوانند مگر اینکه جسد متالشی شده باشد

 لزوم رعایت شرایط نمازهای یومیه )طهارت، اباحه، تکلم، خنده و ...( در نماز میت
 باشد معتبر است؟آیا در نماز میت طهارت و دیگر شرائطی که در دیگر نمازها شرط می 

خیر در نماز میت طهارت و مباح بودن لباس و ستر عورت شرط نیست هر چند احتیاط مستحب آن است 
 0عتبر در نماز رعایت شود.که جمیع شرائط م

سیستانی: آیت اهلل همچنین نسبت به ترک موانع از قبیل تکلّم و قهقهه و التفات از قبله، احتیاط ) -
 2(حضرت امام ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی )احتیاط واجب( رعایت شود.

 الزم است از چیزهایی که صورت نماز را به هم می زند اجتناب شود. نکته:

 میت نماز در حکم گریه
 میکند؟ باطل را نماز میت نماز در گریه آیا

 2)آیت اهلل مکارم( .نداریم آن شدن باطل بر دلیلی -

 به عربی خواندن نماز میت
 ز میت را باید به عربی خواند یا به فارسی هم می شود؟آیا نما

، آیت اهلل حضرت امامواجبات باید به عربی خوانده شود ولی مستحبات را می شود به فارسی خواند.) -
 2(سیستانی

                                                           
  3، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -0

 2، احکام اموات، شرائط نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج2، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -1

 2، احکام اموات، شرائط نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج02، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -3
،  احکام الواضحه، احکام 0، احکام اموات، شرائط نماز میت، م0یر الوسیله چهار جلدی، ج، تحر0، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -0

 310، نماز میت، م018، ص0، منهاج سیستانی، ج302اموات، نماز میت، م

توضیح  310، نماز میت، م018، ص0ج، منهاج سیستانی، 0108010، تحریر الوسیله چهار جلدی 0، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -2
 .201المسائل جامع، م

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11624&mid=123251سایت آیت هللا مکارم:  6
 3اموات، نماز میت، کیفیت نماز میت،  م، احکام 0عروة الوثقی، ج -2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44659&mid=253572
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 مکارم(آیت اهلل ) اشکال دارد.مستحبات فارسی خواندن  -

 رعایت قبله در نماز میت
 قبله ممکن نباشد یا مشتبه باشد وظیفه چیست؟ در حال نماز بر میت استقبال به اگر

اگر به هیچ وجه رو به قبله بودن ممکن نیست قبله ساقط می شود و اگر جهت قبله مشتبه باشد در  -
آیت اهلل امام،  حضرتصورتی که راه برای تحصیل علم به قبله وجود دارد باید آن را تحصیل کنند )

م، به طرفی نماز بخوانند که احتمال قبله بودنش قوی سیستانی: و در صورت عدم امکان تحصیل عل
: نماز بر یک مکارمآیت اهلل تر است( و درصورت عدم امکان باید به هر چهار طرف نماز بخوانند )

حضرت امام، آیت اهلل ) مگر خوف فاسد شدن جسد باشد که مخیر است. جهت کفایت می کند(
 0(مکارم، آیت اهلل سیستانی

 نماز میتایستاده خواندن 
 اگر ایستاده خواندن نماز برمیت ممکن نباشد حکم چیست؟

اگر نمازگزار نتواند نماز میت را ایستاده بخواند جائز است نشسته بخواند اما با وجود کسی که قادر بر  -
حضرت امام، آیت اهلل ) ایستادن باشد نماز خواندن شخص عاجز از قیام بصورت نشسته اشکال دارد.

 1(مکارم

 ماز خوانده شده عاجز از قیامحکم ن

اگر شخص عاجز از قیام بخاطر اعتقاد به عدم وجود متمکن از قیام نماز میت را نشسته خواند و بعد معلوم 

 شد متمکن از قیام وجود داشته یا از اول متمکن وجود نداشته و بعد پیدا شود آیا اعاده نماز الزم است؟

 3(هلل مکارمحضرت امام، آیت ابله اعاده الزم است.) -

 نشسته خواندن نماز میت
 دائر شود بین نماز در حال قیام ماشیاً با نماز نشسته، کدامیک مقدم است؟ اگر امر

و الّا بنا بر احتیاط واجب )سیستانی:  .در این صورت اگر خوف فساد میت باشد نماز نشسته مقدم است -
 0(سیستانیحضرت امام، آیت اهلل احتیاط مستحب( نماز را جمع بخواند.)

 2مکارم(آیت اهلل  ) نماز نشسته کفایت می کند. -
اگر کسی که ایستاده بر میت نماز می خواند در بین نماز به علت عجز از قیام, نماز را بصور نشسته ادامه 

 دهد کفایت می کند؟

 2را بصورت ایستاده اعاده نماید.کفایت نمی کند و باید نماز  -
ت  در حال نماز به حالت خوابیده نبوده  آیا  نمازی که بر او خوانده شده اگر بعد از نماز مشخص شود که می

 کفایت می کند؟

                                                           
 1، احکام اموات، شرائط نماز میت، م0تحریر الوسیله چهار جلدی ، ج  3، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،م0عروه الوثقی، ج-0

 3، احکام اموات، شرائط نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی ، ج00و  1، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -1

  01، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -3

 ، پاورقی1، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -0

 ، پاورقی1، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -2

 01، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0، جعروه الوثقی -2
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مکارم: بنا بر احتیاط( او را بصورت خوابیده قرار دهند و سپس بر او نماز آیت اهلل خیر واجب است) -
 0(حضرت امام، آیت اهلل مکارمبخوانند.)

 وقت نماز میت
 چه زمانی باید بر میت نماز خواند؟

حضرت امام، آیت اهلل ) بعد از غسل و کفن نمودن میت و قبل از دفن، نماز بر او خوانده می شود. -
 1(مکارم

 (در موارد جوازنماز بر قبر ) شرایط
 آیا در نماز بر قبر رعایت شرائط نماز بر میت الزم است؟

 3ن و غیره باید مراعات شود.بله شرائط نماز بر میت از قبیل رو به قبله بود -

 میت نماز و غسل هنگام میت به شده جدا اعضای الحاق زومل
 باشد؟ بدن همراه باید نماز و غسل هنگام در آیا باشد قطع میت عضو چند یا یک اگر

 0)آیت اهلل مکارم( .باشد همراه آن با دارد امکان که صورتی در -

 شرایط نماز گزار در نماز میت

 نمازگزار ایمان
 افر بر میت شیعه جائز است؟آیا نماز خواندن مخالف یا ک

 2(حضرت امام) خیر نماز خواندن مخالف جائز نیست چه رسد به کافر. -

 2مکارم(آیت اهلل ) حکم فوق بنا بر احتیاط است. -
 آیا نماز خواندن مخالف  بر میت مخالف جائز است؟

 بدن بر امامی وازدهد غیر اگر ولی. باشد امامی دوازده شیعه مشهور بنابر خواندمی نماز میّت بر که کسی -
 بخواند دوباره را آن امامی دوازده شیعه نیست الزم باشد، خوانده نماز است امامی دوازده غیر که میتی
 2)آیت اهلل سیستانی( .باشد میت ولیِّ آنکه مگر

 میت ولیاز اذن داشتن 
 آیا برای بجا آوردن نماز میت اذن ولی شرط است؟

 8(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) از ولیّ اجازه بگیرد. دبله در تجهیز میّت، غیر ولیّ بای -

 اعتبار اذن ولی در صورت وصیت به نماز میت توسط شخص معین

 اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند آیا اذن ولیّ معتبر است؟

                                                           
 2، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -0
 222، توضیح المسائل نوری، م0،  مبحث نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج 2، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -1
 2، شرائط نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی ج02احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م ،0عروه الوثقی، ج - 3
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11411&mid=121161. سایت آیت هللا مکارم:  1
 1،  مبحث نماز میت، م0،  تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0، احکام اموات، نماز میت، م0عروة الوثقی، ج -2

 ،  پاورقی0، احکام اموات، نماز میت، م0عروة الوثقی، ج -2

 .201. توضیح المسائل جامع، م 2

 121، م22، ص0، منهاج سیستانی، ج3،  مبحث نماز میت، م0ر جلدی، ج، تحریر الوسیله چها0، مبحث تجهیز میت، م0عروة الوثقی، ج -8

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41944&mid=252462
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 صیت نافذ و واجب العمل باشد در نتیجهاحتیاط به سبب وصیت اذن ولیّ ساقط نمی شود هر چند وبنابر -
 0امام(حضرت ) یاط وصی نیز از او اجازه بگیرد.احتیاط ولیّ اذن بدهد و بنا بر احتبنابر

 1مکارم(آیت اهلل سیستانی، یت اهلل آ) به سبب وصیت اذن ولیّ ساقط می شود. -

 سقوط اذن ولیّ

 ست؟چنانچه جهت خواندن نماز میت اذن ولیّ ممکن نباشد حکمش چی

 3امام(حضرت ). اگر میسور نیست،اذن ولى ساقط است -

 غفلت از اذن ولیّ

 چنانچه جهت خواندن نمازمیت از اذن ولیّ غفلت شود، حکمش چیست؟

 0امام(حضرت ) در صورت غفلت بنا بر احتیاط نماز را اعاده کنند. -

 حکم نماز میت توسط نابالغ
 ت؟آیا نماز صبی ممیز از نماز مکلفین بالغ مجزی هس

آیت اهلل امام، حضرت ) احتیاط مجزی از مکلفین بالغ نیست.نماز صبی ممیز جائز هست ولی بنابر -
 2مکارم(

 نماز صبی کفایت می کند. )آیت اهلل سیستانی( -

 نماز خواندن زن بر میت مردحکم 
 آیا نماز خواندن زن بر میت مرد جایز است؟ 

از بخواند و می تواند هم به مرد اذن بدهد تا نماز بله حتی با وجود مرد، زن می تواند بر میت مرد نم -
 2را بخواند.میت 

 2امام(حضرت در صورت وجود مرد احتیاط مستحب آن است که مرد را مقدم بدارند.) نکته:

 کیفیت نماز میت

 مقدار واجب نماز میت
 نماز میت چگونه خوانده می شود؟

 :پنج تکبیر دارد
 ن ال اله اال اهلل و اشهد انّ محمداً رسول اهلل(بعد از تکبیر اول: شهادتین) اشهد ا

 بعد از تکبیر دوم: اللهمّ صلّ علی محمد و آل محمد
 بعد از تکبیر سوم: اللهمّ اغفر للمومنین و المومنات

 .«المَیِّتَةِ لِهذِهِ اغْفِرْ اللّهُمَّ: »بگوید است زن اگر وبعد از تکبیر چهارم: اللهمّ اغفر لهذا المیت 

                                                           
 3،  مبحث نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج01، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -0

 ، پاورقی01، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -1

 1، س0استفتائات امام، ج -3
 1، س0م، جاستفتائات اما -0
 1،  مبحث نماز میت، م0،  تحریر الوسیله چهار جلدی، ج1، احکام اموات، نماز میت، م0عروة الوثقی، ج-2

 303، نماز میت، م001، ص0، منهاج سیستانی، ج1،  مبحث نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج2، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -2

 1،  مبحث نماز میت، م0، پاورقی،  تحریر الوسیله چهار جلدی، ج2، احکام اموات، نماز میت،  م0، جعروة الوثقی -2
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آیت  ،سیستانی آیت اهللحضرت امام، .)نیست واجب دعاء یا ذکر آن از پس و یر پنجم را بگویدسپس تکب
 0(اهلل مکارم

 حکم زیاد یا کم کردن سهوی تکبیرات
 حکم کسی که عمداً یا سهواً کمتر از پنج تکبیر بگوید چیست؟

کمتر از پنج تکبیر جایز  اگر تکبیرات را کمتر بگوید نماز باطل و اعاده واجب است و تنها در دو صورت -
 1میت منافق باشد. -1ت تقیه به جه -0است: 

 دارد؟ حکمی چه شود گفته تکبیر بار پنج از بیش سهوی، طور به میّت نماز در چنانچه

 3)آیت اهلل مکارم( .شود نمی باطل نماز -

 میّت نماز در دوّم و اوّل تکبیر ذکر سهوی جابجایی حکم
 اوّل، تکبیر در االاهلل اله ال أن أشهد جای به و شود عوض سهوا دوّم و اوّل تکبیر ذکر میّت نماز در اگر

 دارد؟ حکمی چه شود خوانده صلوات

 0)آیت اهلل مکارم( .نماید اعاده را نماز -

 نماز میتاذکار و ادعیه مستحبی 
 مستحبات نماز میت را بیان کنید.

 مستحب است بعد از تکبیر اول بگوید:

ا اهلل وحده ال شریک له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حیّا قیّوما دائما أبدا لم یتّخذ أشهد أن ال إله إلّ» -
صاحبة و ال ولدا، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، أرسله بالهدی و دین الحقّ لیظهره على الدّین کلّه 

 «و لو کره المشرکون
 مستحب است بعد از تکبیر دوم بگوید:

مّد و آل محمّد و بارک على محمّد و آل محمّد، و ارحم محمّدا و آل محمّد أفضل اللّهمّ صلّ على مح» -
ما صلّیت و بارکت و ترحّمت على إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید، و صلّ على جمیع األنبیاء و 

 «المرسلین
 مستحب است بعد از تکبیر سوم بگوید:

و المسلمات األحیاء منهم و األموات، تابع اللّهمّ بیننا و  اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین» -
 «ء قدیربینهم بالخیرات، إنّک على کلّ شی
 مستحب است بعد از تکبیر چهارم بگوید:

اللّهمّ إنّ هذا المسجّى قدّامنا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک، نزل بک و أنت » :بگوید در میت مرد

روحه إلیک و قد احتاج الى رحمتک و أنت غنیّ عن عذابه اللّهمّ إنّا ال  خیر منزول به، اللّهمّ إنّک قبضت
نعلم منه إلّا خیرا و أنت أعلم به منّا، اللّهمّ إن کان محسنا فزد فی إحسانه، و إن کان مسیئا فتجاوز عن 

یبغضه، اللّهمّ ألحقه  سیّئاته، و اغفر لنا و له، اللّهمّ احشره مع من یتولّاه و یحبّه، و أبعده ممّن یتبرّأ منه و

                                                           
 .208 توضیح المسائل جامع، مسأله ، کیفیت  نماز میت0، احکام اموات، نماز میت، کیفیت نماز میت،  تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -0

 002، س1، استفتائات مکارم، ج0ات، نماز میت، کیفیت نماز میت، م، احکام امو0عروة الوثقی، ج -1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11411&mid=121161. سایت آیت هللا مکارم:  3
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11411&mid=121163 مکارم: . سایت آیت هللا 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41944&mid=252464
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41944&mid=252463
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بنبیّک و عرّف بینه و بینه، و ارحمنا إذا توفّیتنا یا إله العالمین، اللّهمّ اکتبه عندک فی أعلى علیّین، و اخلف 
على عقبه فی الغابرین، و اجعله من رفقاء محمّد و آله الطّاهرین، و ارحمه و إیّانا برحمتک یا أرحم 

 «کالرّاحمین، اللّهمّ عفوک عفوک عفو

 بِکَ نَزَلَتْ اَمَتِکَ وَابْنَةُ عَبْدِکَ وَابَنَةُ اَمَتُکَ قُدّامَنا الْمُسَجّاةَ هذِهِ إِنَّ اللّهُمَّ: »بگوید است زن میّت اگر

 فی فَزِدْ مُحْسِنَةً کانَتْ إنْ اللّهُمَّ مِنّا، بِها اَعْلَمُ وَاَنْتَ خَیْراً إلّا مِنْها نَعْلَمُ ال إِنّا اللّهُمَّ بِهِ، مَنْزُولٍ خَیْرُ وَاَنْتَ
 عَلی اخْلُفْ و عِلِّیّینَ اَعْلی فی عِنْدَکَ اجْعَلْها اللّهُمَّ لَها، وَاغْفِرْ سَیئاتِها عَنْ فَتَجاوَزْ مُسیئَةً کانَتْ وَاِنْ إحْسانِها

  .«الرّاحِمینَ اَرْحَمَ یا بِرَحْمَتِکَ وَارْحَمْها الْغابِرینَ فِی اَهْلِها
 .و نماز تمام می شودم را بگوید پنجسپس تکبیر 

 حکم مطابقت صیغ مذکر و مونث در نماز با میت
 حکم مذکر و مونث آوردن ضمائر چگونه باید باشد؟

استعمال ضمائر هم بصورت مذکر جایز است و هم بصورت مونث اگر مذکر آورده شود به اعتبار میت یا  -
ازه می باشد  لذا در صورت شک در مذکر و مونث شخص و اگر مونث آورده شود به اعتبار  جثّه یا جن

 0(آیت اهلل مکارم آیت اهلل سیستانی، حضرت امام،) بودن میت مسئله آسان است.

 دعای بعد از تکبیر چهارم در میت غیر دوازده امامی
وا اللهم اغفر للذین تاب») یعنی دوازده امامی نباشد( بعد از تکبیر چهارم بگوید:  اگر میت مستضعف است -

هم عذاب الجحیم ربنا و أدخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من آبائهم و و اتبعوا سبیلک و قِ
 1 .أزواجهم و ذریاتهم إنک أنت العزیز الحکیم

 دعای بعد از تکبیر چهارم در مجهول الحال

 3.عنه اللهم إن کان یحب الخیر و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز :و إن کان مجهول الحال یقول -

 دعای بعد از تکبیر چهارم در اطفال
 0.نا سلفا و فرطا و أجرابعد از تکبیر چهارم بگوید: اللهم اجعله ألبویه و ل و اگر میت طفل است، -

 قنوت در نماز میت
ربّنا آتنا فی الدنیا حسنة ً و فی اآلخرة حسنة  و قنا عذاب ›› بهتر است بعد از فارغ شدن از نماز بگوید -

 النار.

 در نماز میتدیگر  ءان و اقامه و اجزااذ
 ؟است اذان و اقامه  در نماز میت معتبر آیا

 2خیر در نماز میت اذان و اقامه وارد نشده است. -

                                                           
 سایت آیت اهلل مکارم: 0، احکام اموات، کیفیت  نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج2، احکام اموات، نماز میت، کیفیت نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج-0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00200&mid=121022 

 ، احکام اموات، کیفیت  نماز میت0کیفیت نماز میت، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج، احکام اموات، نماز میت،  0عروة الوثقی، ج -1

 ، احکام اموات، کیفیت  نماز میت0، احکام اموات، نماز میت،  کیفیت نماز میت، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -3

 ، احکام اموات، کیفیت  نماز میت0ر الوسیله چهار جلدی، ج، احکام اموات، نماز میت،  کیفیت نماز میت، تحری0عروة الوثقی، ج -0

 ، احکام اموات، کیفیت  نماز میت0، الوسیله چهار جلدی، ج0، احکام اموات، نماز میت، کیفیت نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41944&mid=252455
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آیا اجزایی که در سایر نمازها واجب است از قبیل قرائت و رکوع و سجده و تشهد در نماز میت هم وارد 

 شده است؟

قنوت و تشهد و سالم در نماز میت وارد نشده است و اگر به  خیر، قرائت فاتحه و رکوع و سجود و -
 0جام دهد، بدعت و حرام است.عنوان تشریع ان

 شک در تعداد تکبیرات
 و ادعیه چگونه است؟ حکم شک در تعداد تکبیرات

احتیاط واجب آنست که در شک در ادعیه هم به وظیفه اقل عمل کند و هم به وظیفه اکثر مثالً اگر  -
ن تکبیر دوم است یا سوم هم صلوات را بگوید و هم برای مومنین دعا کند.)حضرت امام، شک کند ای

 1مکارم(آیت اهلل 

 3سیستانی(آیت اهلل ) در شک در ادعیه باید به وظیفه اقل عمل کند. -

 برخی از احکام نماز میت

 احکام جماعت خواندن نماز میت

 خواندن نماز میت به جماعت
 رط است؟آیا جماعت در نماز میت ش

 0عت در نماز میت مستحب است.جما -

 در نماز میت شرائط نماز جماعتاعتبار 
آیا در نماز  بر میت بصورت جماعت  شرائط نماز جماعت از قبیل نبود حائل، اتصال صفوف  و ... معتبر  

 است؟

صله که در صدق عرفی جماعت دخیل است شرط است مثل اینکه بسیار زیاد از هم فاشرائط مواردی از  -
 2سیستانی(آیت اهلل  حضرت امام،) .نداشته باشند

 رعایت شرایط الزم است. )آیت اهلل مکارم( -

 نماز میت شرائط امام جماعتِ
 آیا در نماز  بر میت بصورت جماعت  شرائط امام جماعت از قبیل بلوغ و عدالت و ... معتبر  است؟

 آن، مانند و عدالت قبیل از است معتبر اعت،جم امام در که شرایطی تمام که است آن مستحب احتیاط -
 2امام، امام خامنه ای(حضرت ) .باشد معتبر هم میّت نماز امام در

                                                           
 0، احکام اموات، نماز میت، کیفیت نماز میت، م0عروة الوثقی، ج -0

 1، احکام اموات، کیفیت  نماز میت، م0، پاورقی، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج2م اموات، نماز میت، کیفیت نماز میت،  م، احکا0عروة الوثقی، ج -1

 ، پاورقی2، احکام اموات، نماز میت، کیفیت نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -3

 301، نماز میت، م012، ص0، منهاج سیستانی، ج0،  مبحث نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج2، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -0

 301، نماز میت، م012، ص0، منهاج سیستانی، ج -2

 108، اجوبة االستفتائات، س0،  مبحث نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج00، احکام اموات، نماز میت، م0عروة الوثقی، ج -2
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 زاده حالل عقل، بلوغ، مثل امامت شرایط تمام دارای باید میت نماز جماعت امام واجب احتیاط بنابر -
 با مطابق چند هر باشد عادل نیست الزم ولی باشد موارد این غیر و بودن امامی دوازده شیعه بودن،

 0سیستانی( آیت اهلل ) .است مستحب احتیاط

رعایت شرایط امام جماعت در نماز میت نیز الزم است لکن در ولد الزنا نبودن احتیاط است. )آیت اهلل  -
 مکارم(

 در نماز میت امامت زن
 آیا در نماز میت، زن می تواند برای زنان امام جماعت شود؟

ست ولی احتیاط در آن است که در صف زنها بایستد و مقدّم بر آنها نباشد، اما در جماعت غیر بله جائز ا -
است یا چپ زنان بهتر این است که امام مقدم و مأموم پشت سر امام باشد و حتی وقوف در جانب ر

 1امام مکروه است.

 محل ایستادن زن در نماز جماعت میت
 تدا کند کجا بایستد؟در نماز میت اگر بخواهد زن به مرد اق

در مستحب است پشت سر امام باشد و با وجود مأمومین مرد پشت سر مردان باشد و اگر حائض باشد  -
 3یک صف بصورت تک بایستد.

 نماز میت از مأموم عدم سقوط اجزاء
 هایی از نماز  از مأمومین ساقط است؟ در  نماز میت بصورت جماعت  چه قسمت

 حداقل هم را آن دعاهای و تکبیرها باید باشد مأموم هرچند خواند،می ماعتج به را میّت نماز که کسی -
 جماعت به که را یومیه نمازهای سوره و حمد حکم شده ذکر دعاهای و بخواند آن واجب مقدار به

 0.ندارد خواند،می را سوره و حمد جماعت امام تنها آن در و شودمی برگزار

 سبقت بر امام جماعت در نماز میت
 حکم سبقت بر امام جماعت در نماز میت چیست؟

اگر مأموم تکبیر اول را زودتر از امام بگوید، می تواند بصورت فرادا ادامه دهد و می تواند نماز را قطع   -
و اگر تکبیرات بعدی را زودتر از امام بگوید می تواند نیت فرادا  و مجدد نماز را به جماعت بخواند کند

و در این فرض اخیر اگر  کند تا امام تکبیر را بگوید و با امام همراه شود نماید و می تواند صبر
آیت اهلل حضرت امام، .)تقدیمش سهوی بوده است احتیاط در اعاده تکبیر مذکور بعد از امام است

 2(: این اعاده تکبیر دلیل نداردآیت اهلل مکارمسیستانی، 

 میت جماعت دیر رسیدن به نماز
 لی به نماز بر میت می رسد که امام چندین تکبیر را گفته چیست؟وظیفه کسی که در حا

                                                           
 301، نماز میت، م012، ص0، منهاج سیستانی، ج0102011، تحریر چهارجلدی 00وات، نماز میت، م، احکام ام0عروة الوثقی، ج -0

 302، نماز میت، م001، ص0و ، منهاج سیستانی، ج 00، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -1

 02، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -3

 300، نماز میت، م001، ص0، منهاج سیستانی، ج0،  مبحث نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج01نماز میت،  م ، احکام اموات،0عروة الوثقی، ج -0

 02، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -2
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می تواند داخل نماز شود و تکبیرات امام را متابعت کند، مثالً وقتی میرسد که امام در تکبیر دوم است  -
تکبیر اول خود را بگوید و پس از آن شهادتین و وقتی امام تکبیر سوم را می گوید او تکبیر دوم را می 

س از آن صلوات می فرستد و وقتی امام از نماز فارغ شد بقیه تکبیرهای خود را می گوید و گوید و پ
و اگر مردم به او مهلت  (می خواند.0سیستانی: بنا بر احتیاط مستحبآیت اهلل دعاهای مربوط به آن را )

می تواند) ندادند که نمازش را تمام کند: به گفتن بقیه تکبیرات پشت سر هم بدون دعا اکتفا کند و
حضرت امام، سیستانی: رجاءً( پشت سر جنازه با رعایت قبله و سایر شرائط، نماز را تمام کند.)آیت اهلل 

 1(آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی

 تکرار نماز بر یک میت
 3آیا تکرار نماز بر یک میت جائز است؟

حضرت ) ائل و مناقب باشد.مگر میت شخصی شریف و دارای فض تکرار نماز بر یک میت مکروه است -
 (امام

 این ولی بخوانند نماز مرتبه چند میّت بر است مکروه علیهم تعالی اهلل رضوان فقهاء از بعضی نظر به -
 تقوا و علم اهل میّت اگر و بخوانند نماز مرتبه چند میت بر است جایز بنابراین نیست ثابت مطلب
 (نیآیت اهلل سیستا) .نیست مکروه اشکال بدون باشد،

 است، اشکال محلّ بخواند مرتبه چند نفر یک اگر بلکه بخوانند، نماز مرتبه چند میت بر است مکروه -
 مکارم(آیت اهلل ) .نیست مکروه باشد تقوا و فضل و علم اهل میت اگر ولى

 نیت در فرض تکرار
 در صورتی که اشخاص متعدد نماز میت بخوانند چگونه باید نیت کنند ؟

میکند و قصد وجوب یا استحباب الزم نیست ولی تا زمانی که کسی از نماز خواندن قصد قربت کفایت  -
فارغ نشده هر یک می توانند قصد وجوب کنند ولی اگر یکی از نماز فارغ شد و تکلیف وجوب کفایی 

 0(، آیت اهلل مکارمحضرت امام) انجام شد دیگران باید نیت استحباب نمایند.

 تکرار نماز میت بعد از دفن
 آیا نماز بر قبر میتی که قبل از دفن بر او نماز خوانده شده جائز است؟

آیت امام، حضرت ) برای کسی جائز است که نماز بر میت را نخوانده است.تا قبل از گذشت یک روز  -
 2مکارم(اهلل 

 2سیستانی(آیت اهلل ) رجاءً می تواند بجا آورد.مطابق مبنا:  -

 یتاولویت برخی افراد نسبت به نماز م
 چه کسانی به نماز میت نسبت به سایر مردم اولی هستند؟

                                                           
 300، نماز میت، م012، ص0، منهاج سیستانی، ج -0

 0، احکام اموات، شرائط نماز میت، م0وسیله چهار جلدی، ج، تحریر ال11، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -1

، منهاج سیستانی،  2، احکام اموات، شرائط نماز میت، م0،پاورقی ، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج02، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -3
 .223المسائل جامع، م توضیح 312، نماز میت، م22، ص 312، نماز میت، م012، ص0ج

 2،  مبحث نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج2، احکام اموات، نماز میت،  م0عروة الوثقی، ج -0

 ، پاورقی08، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -2
 ورقی، پا08، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -2
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هر چند نماز بر میت واجب کفایی است که بر همه مردم واجب است ولی خویشاوندان میت که از میت  -
ارث می برند اولویت دارند پس اگر چنین کسی خواست خودش بر جنازه میتش نماز بخواند یا 

 0 )حضرت امام(. یز نیست مزاحم او شوند مگر با اذن اوشخصی را برای این کار معین نماید جا

 نماز میت و یا صحت شک در انجام
 اگر شک شود در اینکه نماز میت خوانده شده یا نه حکم چیست؟

 1.نماز خوانده شودباید  -
 اگر  شک در صحت نماز میت  دارد حکم چیست؟

حمل بر صحت می شود هر چند  اگر علم به خواندن نماز میت را دارد و شک در صحت نماز دارد -
 3ز را باطل انجام داده است.نمازگزار فاسق باشد مگر اینکه بداند که نما

 نماز بر قبر میتموارد وجوب 
 در چه صورت بر قبر میت نماز خوانده می شود؟

 .اگر عمداً بر میت نماز خوانده نشده باشد -0
 .اگر نماز بر میت فراموش شده باشد -1
 .بر میت نماز خوانده نشده باشد به خاطر عذر -3
 0(حضرت امام) بعد از دفن معلوم شود نمازی که خوانده شده باطل بوده است. -0

 شود معلوم دفن از بعد یا کنند، دفن نماز بدون عذری جهت به یا فراموشی روی از یا عمداً را میّت اگر -
 کنند نبش را قبرش او بر خواندن مازن برای نیست جایز است، بوده باطل شده، خوانده او بر که نمازی

 گفته میّت نماز برای که هاییشرط با رجاءً نپاشیده هم از او جسد وقتی تا که است واجب احتیاط ولی
 2سیستانی(آیت اهلل ) .بخوانند نماز قبرش بر شد،

یست و اگر در اگر بعد از دفن معلوم شود که میت هنگام نماز مقلوب بوده بنا بر احتیاط نبش قبر جائز ن -
 همان روز دفن شده بر قبر نماز بخوانند و بعد از یک روز یا بیشتر بنا بر احتیاط بر قبر نماز بخوانند.)

 2مکارم(آیت اهلل 

این در صورتی است که بدن میت متالشی نشده باشد اما اگربدن میت متالشی شده باشد بطوریکه  نکته:

 2.ط می شودمیت بر او صدق نکند نماز بر قبر میت ساق

 زمان نماز میت
 تر است؟ بجا آوردن نماز میت در چه زمانی از شبانه روز مناسب

                                                           
 3، احکام اموات، مبحث نماز میت، م0تحریر چهارجلدی ، ج0

، نماز 018، ص0، ، منهاج سیستانی، ج2، شرائط نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی ، ج03، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -1
 312میت، م

، نماز 018، ص0، ، منهاج سیستانی، ج2، شرائط نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی ، ج03، شرائط نماز میت،  م، احکام اموات، نماز میت0عروه الوثقی، ج -3
 312میت، م

 108، استفتائات امام، س2، شرائط نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی ج02و 2، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -0

 .202توضیح المسائل جامع، م -2
 ، پاورقی02، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -2
 108، استفتائات امام، س2، شرائط نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی ج02و 2، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0عروه الوثقی، ج -2
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 0ندن نماز نافله مکروه است.در هر زمانی می توان بجا آورد حتی در زمانی که خوا -

 نماز میتبرای  مکان بهترین 
 .دشون می جمع آنجا نماز برای معموالً مردم که کند انتخاب نماز برای را موضعی

 1 .الحرام مسجد مگر دارد کراهت مساجد در میت نماز زیرا مساجد، در میت نماز برگزاری عدم

 نماز بر جنازه های متعدداحکام 

 نماز مستقل یا تشریکی
 آیا برای جنازه های متعدد خواندن یک نماز کفایت می کند؟

ساد یکی از آنها در اثر تأخیر نماز به شرطی که بیم ف بهتر این است که به هر کدام جداگانه نماز بخوانند -
در بین نباشد و الّا واجب است یا بصورت تشریک بر هر دو یک نماز بخوانند یا نماز بر جنازه ای که 

 3ارد را مقدم بدارند.خوف فساد وجود د

 کیفیت دعاهای نماز بر جنازه های متعدد
 می شود؟ در صورتی که جنازه ها متعدد باشند چگونه دعا بر آنها خوانده

اگر سه یا بیشتر از سه جنازه باشد عبارت را به صیغه جمع و اگر دو نفر باشند به صیغه تثنیه و اگر همه  -
مرد باشند به صیغه مذکر و اگر همه زن باشند به صیغه مونث ادا می کنند و اگر هم مرد و هم زن 

 0)حضرت امام( ه.باشند دو وجه جایز است مذکر به اعتبار میت و مونث به اعتبار جناز

 نماز خواندن بر جنازه های متعددکیفیت 
 نماز خوانده می شود؟به صورت تشریکی اگر جنازه ها متعدد باشد چگونه بر آنها 

 قرار داده می شود. گزارازه ها به دو صورت در مقابل نمازدر این صورت جن 

ر مرد یا پسرِ شش سال به بعد با جنازه جمیع جنازه ها مقابل نمازگزار باشد و اگر جنازه ها مشتمل ب الف:

زن باشد میت مرد یا پسر را نزدیکتر به نمازگزار قرار دهند و اگر در صفات مساوی باشند آن را که فضیلت 
امام: این مقام، مقام قرعه حضرت دارد نزدیک قرار دهد و اگر در هر جهت مساوی باشند قرعه بیندازد )

حضرت امام، ) رعایت ترتیب ذکر شده فوق، بهتر است و واجب نیست. زدن نیست(هرچند باید توجه داشت
 2(آیت اهلل مکارم

جمیع جنازه ها را در یک صف قرار دهد بطوری که سرِ هر یک مقابل لگن دیگری شبیه پله قرار داده  ب:

یت کند شود و نمازگزار وسط صف بایستد و بعد از تکبیر چهارم ضمیر تثنیه و جمع و مذکر و مونث را رعا

                                                           
 02حکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م، ا0عروه الوثقی، ج -0

، 0، احکام اموات، نماز میت، آداب نماز میت، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، نماز میت، آداب نماز میت ، تحریر الوسیله چهار جلدی ،ج0عروه الوثقی، ج -1
 302و318، نماز میت، م012ص

، احکام الواضحه، احکام 2، احکام اموات، شرائط نماز میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج11شرائط نماز میت،  م، احکام اموات، نماز میت، 0عروه الوثقی، ج -3
 310اموات، نماز میت، م

 2، احکام اموات، نماز میت، شرائط نماز میت،  م0تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0

 ، پاورقی0، م، احکام اموات، نماز میت، آداب نماز میت 0عروه الوثقی، ج-2
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آیت اهلل مکارم، آیت و میتواند به اعتبار لفظ میت،ضمیر را مذکر بیاورد و به اعتبار لفظ جنازه، مونث بیاورد )
 0(اهلل سیستانی

 1امام(حضرت ) بنا بر احتیاط روش دوم ترک شود. -

 آداب نماز میّت
 چه چیزهایی در نماز میت مستحب است؟

 حث آن گذشت.طهارت یعنی وضو یا غسل یا تیمم که ب -0
امام یا کسی که تنها بر میت نماز می خواند در نماز بر میت مرد و بلکه مطلق مذکر، وسط بدن میت  -1

بایستد و در نماز بر میت زن بلکه مطلق مونث، روبروی سینه او بایستد و در نماز بر میت خنثی نمازگزار 
 مخیر است.

واندن با داشتن کفش کراهت دارد اما داشتن چکمه یا نمازگزار با پای برهنه نماز بخواند و نماز خ -3
 جوراب مانعی ندارد.

 بلند کردن دستها هنگام گفتن تکبیرها.-0
 طوری نزدیک به جنازه باشد که اگر نسیم باد بوزد لباس نمازگزار به جنازه برخورد نماید. -2
 تکبیرها و ادعیه نماز را امام بلند و مأموم آهسته بخواند. -2
 عی را برای نماز انتخاب کند که مردم معموالً برای نماز آنجا جمع می شوند.موض -2
 نماز میت در مساجد کراهت دارد مگر مسجد الحرام. عدم برگزاری نماز میت در مساجد، زیرا -8
 با جماعت بخواند. -2

 مأموم پشت سر امام بایستد حتی اگر یک نفر باشد. -01
 دعا کند. نمازگزار برای میت و مومنین -00
 «.الصاله»قبل از نماز سه مرتبه بگوید-01
 3د به تنهایی در صف بایستد.اگر زنی حائض بخواهد نماز میت را به جماعت بخوان -03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 312، نماز میت، م012، ص0، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، نماز میت، آداب نماز میت ، م0عروه الوثقی، ج-0

 ، پاورقی0، احکام اموات، نماز میت، آداب نماز میت ، م0عروه الوثقی، ج-1

، 0، احکام اموات، نماز میت، آداب نماز میت، منهاج سیستانی، ج0چهار جلدی ،ج ، احکام اموات، نماز میت، آداب نماز میت ، تحریر الوسیله0عروه الوثقی، ج -3
 302و318، نماز میت، م012ص
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 و احکام آندفن فصل هفتم: 

 حکم دفن
 دفن یعنی چه؟

 من و مردم ازعبارت از این است که میت را در زمین پنهان سازند بطوری که جسدش از درندگان ای -
 0بوی جسدش در امان باشند .

 حکم دفن چیست؟

 1(حضرت امام، آیت اهلل مکارم) دفن مسلمان واجب کفائی است.  -

. تجهیز میت از جمله دفن بر ولیّ میت واجب است هر چند با انجام دادن دیگران از ولیّ ساقط می شود -
 3سیستانی(آیت اهلل )

 به بدن میت دا شده ازجو ...  پوست، دندان و موالحاق حکم 
 4چیست؟ دندان و ناخن میت که از بدن میت جدا شده حکم پوست، مو،

مکارم،: بنا بر احتیاط( آن را در کفنش نهاده و دفن کنند حتی دندانی که در حال زنده آیت اهلل باید)  -
حضرت امام، .) بودن افتاده مستحب است آن را نگه دارد تا بعد از فوت در کفنش گذاشته و دفن کنند.

 (آیت اهلل مکارم

 دفن از قبل و دندان یا ناخن یا مو یا پوست یا گوشت مثل باشد شده جدا چیزی میّت بدن از گاه هر -
 در اگر حکم است همچنین و نمایند دفن او با و بگذارند میت کفن در را آن است واجب شود پیدا

 آن متوجّه دفن از قبل تا یا نگامه همان در و شود جدا جزئی یا قطعه میت بدن از غسل هنگام
 از شده جدا جزء یا قطعه اگر ولی نمایند دفن او با و بگذارند میت کفن در را آن است واجب گردند،

 میت قبر در را آن بخواهند اگر یا نمایند دفن جدا جایی در را آن باید شود پیدا دفن از بعد میت بدن
 در دفن وجوب است ذکر شایان نباشد، قبر نبش وجبم که باشد ایگونه به است الزم دهند قرار

. )آیت اهلل باشدمی الزم احتیاط بنابر شده پیدا میت دفن از بعد که دندانی یا ناخن یا مو مورد
 سیستانی(

 2د.باشمی مستحب آن، دفن شود، جدا وی بدن از است، زنده که فردی دندان یا ناخن اگر نکته:

 شرائط دفن
 ا بیان کنید.شرائط دفن میت ر

 قصد قربت در دفن
 آیا قصد قربت در دفن شرط است؟

 0.ائط دفن شود اشکالی نداردخیر قصد قربت معتبر نیست بنا بر این اگر توسط صبی با رعایت شر -
                                                           

 ، احکام اموات، دفن میت0، احکام اموات، دفن میت،تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروه الوثقی، ج -0

، 0، احکام اموات، دفن میت، منهاج سیستانی، ج0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج02، م، احکام اموات، دفن میت و آخر مبحث مکروهات دفن میت0عروه الوثقی، ج -1
 ، مبحث دفن میت000ص

 ، احکام اموات، وجوب تجهیز میت ، پاورقی 0عروه الوثقی، ج -3

 .221، توضیح المسائل جامع، مداب غسل میتاحکام اموات، آ 0، تحریر الوسیله چهارجلدی ج0، احکام اموات، تغسیل میت، مکروهات غسل ، م0عروة الوثقی، ج -0
 .551. توضیح المسائل جامع، م 2
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 پنهان کردن در زمین 
 قبر چه مقدار باید گود شود؟

یت در زمین کفایت می با حفظ میت از درنده و ایمن بودن از بوی عفونت میت، صرف مخفی کردن م -
 آنست که گودالی با شرائط مذکور کنده شود و میت در آن  دفن شود. کند هرچند احتیاط مستحب

 1(، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیحضرت امام)

 خوف آسیب جنازه توسط حیوانات و درندگان
 ود حکم چیست؟اگر خوف این باشد که میت از قبر توسط حیوانات و درندگان بیرون آورده ش

در این صورت واجب است قبر را مستحکم بسازند تا از بیرون آوردن توسط حیوانات محفوظ باشد و  -
 3ته می شود باید رعایت شود.همین مسئله در مورد میتی که به دریا انداخ

 حکم جنازه ای که در کشتی از دنیا رفته
 حکم جنازه ای که در کشتی از دنیا رفته  چیست؟

مکان صبر کنند تا میت را بدون عسر و حرج در زمین دفن کنند و در صورت عدم امکان در در صورت ا -
همان کشتی غسل و کفن و حنوطش را انجام می دهند و بر جنازه اش نماز می خوانند و آنگاه او را 
 در محفظه ای قرار داده درب آن را محکم می بندند و به دریا می افکنند و این امر بنا بر احتیاط
مستحب رو به قبله باشد و یا چیز سنگین به پایش بسته به دریا می اندازند ولی بنا بر احتیاط 

حضرت ) مکارم: احتیاط واجب( تا روش اول ممکن است همان روش را انجام دهند.آیت اهلل مستحب)
 0(امام ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی

ن جسد و مُثله کردن آن توسط دشمن میت، باید در صورت خوف از نبش قبر و بیرون آورد نکته: -

 2(حضرت امام ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیجنازه را به کیفیتی که گفته شد در دریا بیندازند.) 

 رو به قبله بودن میت

 کیفیت نهادن میت در قبر
 میت را چگونه در قبر قرار دهند؟

طوریکه سر میت سمت راست کسی واقع شود که رو به میت را باید به پهلوی راست در قبر قرار دهند ب -
 2اقع گردد.قبله ایستاده و پاهایش سمت چپ او و

 کیفیت دفن میتی که سر در بدن ندارد چگونه است؟

 0.ندارد و مانند آنها  دفن می شود تفاوتی با اموات دیگر -

                                                                                                                                                                                     
 0، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -0

 ، مبحث دفن میت000، ص0، احکام اموات، دفن میت، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، دفن میت ، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروه الوثقی، ج -1

 203، توضیح المسائل مراجع، م2، احکام اموات، دفن میت، م0ثقی، جعروه الو-3

، مبحث دفن میت، 001، ص0، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج1، احکام اموات، دفن میت ، م0عروه الوثقی، ج -0
 202توضیح المسائل مراجع، م

، مبحث دفن میت، 001، ص0، منهاج سیستانی، ج 0، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج1وات، دفن میت ، م، احکام ام0عروه الوثقی، ج -2
 202توضیح المسائل مراجع، م

، مبحث دفن میت، 001، ص0ج ، منهاج سیستانی،1، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0، احکام اموات، دفن میت ، م0عروه الوثقی، ج -2
 202توضیح المسائل مراجع، م



118 

 

 کیفیت رو به قبله کردن اعضای میت
 که تنها بعضی از اجزایش باقی مانده جاری است؟ آیا حکم رو به قبله بودن نسبت به میتی

 ستانی: بنا بر احتیاط( شرط است.سیآیت اهلل ) در صورتی که تنها سرِ میت باقی مانده باشد رعایت قبله -
 1(حضرت امام ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی)

نی: بنا بر احتیاط( شرط تاسیسآیت اهلل در صورتی که تنها سینه میت باقی مانده باشد رعایت قبله)  -
 3(حضرت امام ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) است.

 نسبت به سایر اجزای میت:

 0(ستانیسیآیت اهلل امام، حضرت ) رعایت قبله تا حد امکان بنا بر احتیاط شرط است.  -

 2(مکارمآیت اهلل ) رعایت قبله بنا بر احتیاط مستحب است. -

 مسلمان دارددفن زن کافره ای که جنین 

 به قبر در را زن باید باشد، مسلمان بچّه پدر چنانچه باشد، مرده او شکم در بچّه و بمیرد کافره زنِ اگر -
 احتیاط بنابر است همچنین و باشد قبله طرف به بچّه روی که بخوابانند قبله به پشت چپ پهلوی

 2)آیت اهلل سیستانی( .باشد نشده داخل بدنش در روح هنوز اوست شکم در که ایبچّه اگر مستحب،

 مشتبه بودن قبله در هنگام دفن
 اگر جهت قبله برای مکلف در هنگام دفن مشتبه باشد حکم چیست؟

در صورتی که علمِ به جهت قبله ممکن باشد هر چند با تأخیر انداختن دفن میت باید صبر کنند تا او را  -
حال میت یا دست اندرکاران تجهیز او نداشته  رو به قبله دفن کنند البته بشرطی که تأخیر، ضرری به

بنا بر احتیاط واجب( به هر طرفی که احتمال قبله بودنش بیشتر است : امامحضرت باشد و گر نه )
 2ه طرف قبله ساقط می شود.دفن کنند و در صورت تساوی احتماالت تکلیف دفن ب

 در دفن اذن ولی
 آیا در دفن، اذن ولی شرط است؟

 ن میت هم اذن ولی شرط است.ه در نماز بر میت و غیر آن اذن ولی شرط است در دفبله همانطور ک -
 8)مشهور(

شرط بودن اذن ولیّ تکلیفی است نه وضعی یعنی اگر بدون اذن ولی دفن کنند گناهکار می باشند اما  -
 2سیستانی(آیت اهلل ) دفن صحیح است.

                                                                                                                                                                                     
 1، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0، احکام اموات، دفن میت ، م0عروه الوثقی، ج -0
 1، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0، احکام اموات، دفن میت ، م0عروه الوثقی، ج -1
 1، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0، احکام اموات، دفن میت ، م0عروه الوثقی، ج -3
 ، پاورقی0، احکام اموات، دفن میت ، م0عروه الوثقی، ج -0
 ، پاورقی0، احکام اموات، دفن میت ، م0عروه الوثقی، ج -2
 .561. توضیح المسائل جامع، م 6
 ، مبحث دفن میت001، ص0، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج8احکام اموات، دفن میت، م، 0عروه الوثقی، ج -2
 2، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -8

  ، پاورقی2، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -2
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 دفن در قبرستان عمومی
که ملک خاص کسى نیست و وقف هم نشده است، آیا جایز است اهالى گورستانى در روستایى وجود دارد 

این روستا از دفن اموات شهر یا روستاهاى دیگر یا میتى که وصیت کرده در آن قبرستان دفن شود، 

 جلوگیرى کنند؟

توانند از دفن اگر قبرستان عمومى مزبور ملک خاص کسى یا وقف خاص اهالى آن روستا نباشد، نمى  -
گران در آن قبرستان جلوگیرى کنند و اگر شخصى وصیت کرده است در آن دفن شود، اموات دی

 0)امام خامنه ای( .واجب است طبق وصیت عمل شود

 وقف ابدی برای قبرستان و وقف طویل المدت
طویل المدّت هم « اىکرایه»هاى آیا جائز است زمین قبرستان وقف ابدى براى قبرستان باشد، یا در زمین

 ن به تدفین اموات مسلمانها پرداخت؟توامى

اى باشد که آثار آخرین میّت دفن شده به کلّى محو گردد، یا این که مالک در صورتى که مدّت به اندازه -
 1مکارم(آیت اهلل  بعد از پایان مدّت، ملزم به تصرّفاتى شود که سبب نبش قبور نشود، مانعى ندارد.)

 مکانهای ممنوع دفن

 هتک حرمت میت است مکان هایی که سبب

 در چه جاهایی نباید میت را دفن کرد؟

ک در هر جایی که دفن میت سبب هتک حرمت او شود از قبیل محلی که آشغال می ریزند یا نزدی -
 3توالت،   دفن جائز نیست.

 دفن کافر در قبرستان مسلمانان و بالعکس

 0.نیست جایز ،مسلمانان قبرستان در کافر دفن و کفّار قبرستان در مسلمان دفن -

 دفن میت در زمین غصبی

 مصادیق زمین غصبی که دفن میت در آن جائز نیست را بیان کنید.
 عین زمین غصبی باشد. -0
حضرت امام ، آیت اهلل مکارم، آیت  زمین برای غیر دفن اموات وقف شده باشد مثل مساجد و مدارس.) -1

 2(اهلل سیستانی
 :ز نیستر دو مورد ذیل دفن میت جائهمچنین د

 منافع زمین غصبی باشد مثل اینکه زمین در اجاره کسی باشد که راضی نباشد میت در آن دفن شود. -0
زمینی باشد که حق دیگران به آن تعلق گرفته باشد مثل اینکه زمین به گرو داده شده باشد که بدون  -1

 0امام(حضرت ) اذن گروگیرنده نمی شود میت را در آنجا دفن کرد.

                                                           
 130اجوبة االستفتائات، س -0

 028، س3ت مکارم، جاستفتائا -1

 210، توضیح المسائل مراجع، م00، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -3

 .222. توضیح المسائل جامع، م 0

میت،  ، مبحث دفن001، ص0، منهاج سیستانی، ج8، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج01، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -2
 211، توضیح المسائل مراجع، م302م
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 ت در مساجد و مدارس وقفیدفن می

 آیا دفن میت در مسجد وقفی جائز است؟

 جائز نیست حتی در صورتی که ضرر به حال مسلمانان و مزاحمت برای نمازگزاران نداشته باشد. -
 1حضرت امام()

 در شده، وقف کردن دفن غیر برای که دینی مدارس یا حسینیه یا مسجد مثل که زمینی در میت دفن -
 یا ضرر موجب اگر بلکه نیست جایز باشد، وقف جهت مزاحم یا وقف به ضرر موجب که صورتی

 برای را جایی وقف، از قبل اول، از اینکه مگر باشدنمی جایز واجب احتیاط بنابر نباشد، هم مزاحمت
 سیستانی( آیت اهلل) .کنند استثناء وقف از و بگیرند نظر در دفن

دن چنین حقّى را براى خود یا دیگرى قائل شده باشد. جایز نیست مگر این که واقف در حال وقف کر -
 مکارم(آیت اهلل )

 دفن میت در قبر دیگری

 آیا جائز است میت را در قبر دیگری دفنش کنند؟
 قبل از پوسیدن و از بین رفتن بدن میت قبلی:

 3جائز نیست.)اجماع( -
 بعد از پوسیده شدن و از بین رفتن بدن میت:

 0امام(حضرت ) م نبش قبر نشود.جائز است بشرطی که مستلز -

 تصرف در ملک غیر نشود.نبش یا متوقف بر امر حرامی مثل  جائز است بشرطی که قبر باز شده باشد و -
 2سیستانی(آیت اهلل  )

بنا در صورت استلزام نبش که حکم حرمت جاری است و اگر نبش و تصرف در ملک غیر نباشد باز هم  -
 2مکارم(آیت اهلل ) بر احتیاط جائز نیست.

 ساخت بنا بر میت یا قرار دادن او در تابوت
 آیا جایز است که میت را روی زمین نهاده و بنایی بر او بسازند  یا در تابوت قرار دهند تا پنهان شود؟

خیر ساختن بنا بر میت یا قرار دادن او در تابوت هر چند تابوت سنگی یا آهنی هم باشد جایز نیست  -
 2نداشته باشد.و وجود امکان دفن ا مگر اینکه

اگر انتقال جنازه به محلی که کندنش ممکن باشد بدون اینکه آسیبی به میت برسد و متعفن نشود  نکته:

 8حضرت امام() شد باید این کار را انجام دهند.ممکن با

                                                                                                                                                                                     
 8، احکام اموات، دفن میت، م0تحریر الوسیله چهار جلدی، ج -0
استفتائات . 223 مسألهتوضیح المسائل جامع،  8، احکام اموات، دفن میت، م0، پاورقی تحریر الوسیله چهار جلدی، ج01، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج  -1

 281، توضیح المسائل مکارم، م008س، 1مکارم، ج
 120، اجوبة االستفتائات، س311، مبحث دفن میت، م001، ص0، منهاج سیستانی، ج 01، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -3
 8م، احکام اموات، دفن میت، 0، پاورقی ، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج01، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -0
 311، مبحث دفن میت، م001، ص0، پاورقی، منهاج سیستانی، ج01، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -2
 ، پاورقی01، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -2
 200المسائل مراجع، م، احکام اموات، دفن میت، توضیح 0، احکام اموات، دفن میت ، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج0عروه الوثقی، ج -2
 1 مبحث دفن اموات01082تحریر الوسیله چهار جلدی 8
 ، احکام اموات، دفن میت0عروه الوثقی، ج -8
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 قبور طبقاتی
 حکم شرعى قبورچند طبقه چیست؟ 

به شرطى که این کار سبب نبش قبر و هتک جایز است که قبور مسلمانان در چندین طبقه ساخته شود،  -
 0)امام خامنه ای( .حرمت مسلمان نشود

 قبر لکیتم
 شود؟آیا قبر به منزله ملک شخصى محسوب مى

ولى اگر زمین را خریدارى کند، یا زمین مباح بوده و  شودهاى موقوفه و مباح، قبر ملک نمىدر زمین  -
 1مکارم(آیت اهلل  )شود.قصد تملّک و حیازت نموده است، مالک مى

 چینى قبرستان براى دفن خانوادگى چه حکمى دارد؟سنگ

توان به اندازة متعارف از آن قبرستان چینى قبرستان اشکال دارد؛ هر موقع کسى مرحوم شد، مىسنگ -
 3مکارم(آیت اهلل براى او استفاده کرد. )

 شبانه میت دفنحکم 
 است؟ آیا دفن میّت در شب جائز

 0)امام خامنه ای( .شب اشکال ندارددفن میّت در  -

 انجام روز در دفن ضرورت، موارد غیر در است بهتر ولی است نیامده منابع در کراهت بر دلیلی چند هر -
 2)آیت اهلل مکارم( .شود

 برخی از احکام دفن

 مخارج دفن میت
 مخارج دفن میت از کجا باید تأمین شود؟

محکم کردن قبر الزم است و یا مالیاتی که حاکم می  تمام مخارج دفن حتی مخارج مصالحی که برای -
گیرد تا اجازه دفن میت را بدهد ویا مخارج به دریا انداختن از قبیل تهیه سنگ یا آهنی که بدن میت 
به وسیله آن سنگین می شود و یا تهیه محفظه که میت را در آن می گذارند همه از اصل مالی که از 

 2د.جا مانده برداشته می شومیت ب
اگر میت مالى برای تجهیز خودش نداشته باشد ویکى از ورثه به تنهایى و از مال خودش این مخارج را 

تواند، آیا تواند به منظور وصول سهم سایر ورثه به آنها مراجعه کند؟ و اگر مىمتحمّل شود، آیا این فرد مى

 ن ارث؟این مخارج بایستى بطور مساوى از کلّ ورثه وصول شود یا طبق قانو

تواند به سایر ورثه رجوع کند، مگر این که با توافق آنها این کار را کرده باشد، و در در چنین فرضى نمى -
 2مکارم(آیت اهلل  این صورت باید طبق توافق عمل شود.)

                                                           
 101اجوبة االستفتائات، س0

 122، س3، جامع المسائل، ج013، س1استفتائات مکارم، ج -1

 022، س3استفتائات مکارم، ج -3

 132اجوبة االستفتائات، س -0
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11412&mid=166060 مکارم: . سایت آیت هللا 2
 208، توضیح المسائل مراجع، م3فن میت، م، احکام اموات، د0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج2، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -2
 012، س1استفتائات مکارم، ج -2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41945&mid=266060
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 ظاهر شدن اجزای بدن میت بعد از دفن
او از بین رفته  واستخوان ظاهر گذرد و مقبره اى که  مدت طوالنی  از دفن آن مىحکم دفن استخوان مرده

 ها نجس هستند؟شده چیست؟ آیا استخوان

استخوان میّت مسلمانى که غسل داده شده است، نجس نیست ولى دفن مجدّد آن زیر خاک واجب   -
 0)امام خامنه ای(.است

 نگهداری میت در سردخانه
 داشته را آن اقتضای رتیضرو آنکه بدون طوالنی مدّت برای آن مانند و خانه سرد در میت گذاشتن -

 1)آیت اهلل سیستانی( .شود ترک کار این واجب احتیاط بنابر و دارد اشکال باشد

 اجساد کردن مومیایی حکم
 نگهدارى الکل شیشه در یا مومیایى صورت به قبر، در دفن جاى به را خود مورّث جسد توانند می وراث آیا

 رد؟دا مجازات جواز، عدم صورت در کار این نماید؟

 3)آیت اهلل مکارم( .نماید ایجاب ضرورتی که صورتی در مگر است تعزیر مشمول و نیست جایز کار این -

 انتقال میت 

 قبل از دفن
 حکم نقل دادن جنازه میت از محل فوت قبل از دفن چیست؟

 آیت اهللامام، حضرت ) اگر موجب فساد جنازه باشد احتیاط در ترک انتقال به مشاهد مشرفه است. -0
 0سیستانی(

 2مکارم(آیت اهلل ). در فرض فوق، انتقال به مشاهد مشرفه جایز نیست -
 2سیستانی(آیت اهلل ) حضرت امام،  نقل دادن جنازه به غیر مشاهد مشرفه مکروه است.  -1

ولی اگردوری مسافت و تأخیر دفن یا گرمی هوا و عوامل دیگر باعث دگرگونی وضعیت میت و فاسد شدن 
آیت اهلل سیستانی: بنا بر احتیاط( جایز نیست.) حضرت امام، آیت اهلل ک حرمت او شود)بدن او و هت

 2(، آیت اهلل مکارمسیستانی

 دفن از بعد
 حکم نقل دادن جنازه  بعد از دفن چیست؟

نقل جنازه میت  بعد از دفن به این صورت که از قبر بیرون آورده شود یا زلزله و سیل آن را بیرون  -0
 8اشد اشکال ندارد بشرطی که مستلزم نبش قبر نباشد.)اجماع(انداخته ب

                                                           
 121و122و112اجوبة االستفتائات، س -0

 .  222 . توضیح المسائل، مسأله 1
 rem.ir/main.aspx?typeinfo=https://maka11&lid=0&catid=11412&mid=121215. سایت آیت هللا مکارم:  3
 0، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، احکام اموات، مکروهات دفن، پاورقی، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -0

 332بحث دفن، م، احکام اموات، مکروهات دفن، پاورقی، احکام الواضحه، احکام اموات، م0عروة الوثقی، ج -2

 313، نماز میت، م000، ص0، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0تحریرالوسیله چهار جلدی، ج -2
 313، نماز میت، م000، ص0، منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0تحریرالوسیله چهار جلدی، ج -2
 310، نماز میت، م000، ص0کروهات دفن، منهاج سیستانی، ج، احکام اموات، م0عروة الوثقی، ج -8

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41945&mid=252527
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نقل جنازه میت اگر مستلزم نبش قبر باشد به غیر مشاهد مشرفه جایز نیست و به مشاهد مشرفه   -1
 0محل تأمل و اشکال است.) حضرت امام(

انتقال یابد جایز امانت گذاردن جنازه و تأخیر انداختن دفن به امید اینکه بعداً به مشاهد مشرفه   -3
آیت )حضرت امام،  سیستانی: محل اشکال است( و واجب است به نحو متعارف دفن کنند.آیت اهلل نیست)

 1مکارم(آیت اهلل سیستانی، اهلل 

 احکام دفن جنین و مادر

 مردن جنین در رحم مادر
 حکم جنینی که در رحم مادر فوت نموده چیست؟

جانی برای مادر داشته باشد واجب است به هر وسیله ممکن او را اگر باقی ماندن او در رحم مادر خطر  -
 3بیرون آورند و او را دفن نمایند.)اجماع(

 کیفیت دفن جنین
 جنین را چگونه باید دفن کنند؟

سیستانی: یا خلقتش کامل شده باشد( باید به نحو آیت اهلل جنینی را که چهار ماهش کامل شده )  -
مکارم: بنا آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل اگر چهار ماهش کامل نشده باید)متعارف کفن و دفن کنند. اما 

حضرت امام ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل  بر احتیاط واجب( او را در پاچه ای پیچیده و دفن کنند.)
 0(سیستانی

 نگهدارى جنین در الکل
قب مانده باشد و چه مال آیا نگهدارى جنین ساقط شده، چه از حیث جسمى سالم یا ناقص الخلقه و یا ع

 خود شخص باشد و یا آن را از صاحبش گرفته باشد، به عنوان کلکسیون در شیشه الکل جایز است؟

هرگاه جنین به صورت انسان کاملى درآمده باشد باید او را غسل داد و کفن کرد و دفن نمود و   -
حله نرسیده باشد، مانعى ندارد. اید جایز نیست، امّا اگر به این مرنگهدارى آن به صورتى که نوشته

 2مکارم(آیت اهلل )

 حکم خارج کردن جنین در صورت فوت مادر و جنین
 حکم خارج نمودن جنین در صورتی که مادر و جنین هر دو فوت نموده باشند چیست؟

اگر جنین با مرگ مادرش فوت کند، و یا فوت مادر پیش از دمیده شدن روح در جنین باشد، خارج  -
 2)امام خامنه ای(.از شکم مادر واجب نیست، بلکه جایز هم نیستکردن آن 

                                                           
 0، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0تحریرالوسیله چهار جلدی، ج -0
، 3، استفتائات مکارم، ج312، نماز میت، م312، نماز میت، م002، ص0، منهاج سیستانی، ج 0، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0تحریرالوسیله چهار جلدی، ج -1

 028س
 212، توضیح المسائل مراجع، م2، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج02، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -3
، 331، نماز میت، م002، ص0، منهاج سیستانی، ج0احکام اموات غسل میت قبل از م 0، احکام اموات، تغسیل میت، تحریر الوسیلهچهارجلدی ج0عروة الوثقی، ج -0

 228توضیح المسائل مراجع، م

 010، س1استفتائات مکارم، ج -2

 132اجوبة االستفتائات، س2



114 

 

اى را که چهار ماهش کامل شده از شکم مادر بیرون آورده و مجدداً آن را پس از فوت خانم حامله ای، بچّه

آیا الزم است مجدّداً بچّه از شکم مادر خارج و به طور  داخل شکم متوفّى گذاشته و آن را بخیه نموده اند

 گردد؟گانه غسل داده شود و کفن و دفن شود، یا به همان کیفیّت همراه مادر دفن مىجدا

 0مکارم(آیت اهلل  شود.)به همان کیفیّت در شکم مادر دفن مى  -

 بیرون آوردن جنین مرده از رحم مادر کیفیت
 بیرون آوردن جنین مرده  از رحم به چه روشی باید باشد؟

 1با مادر نزدیک تر باشد و لو به اینکه او را قطعه قطعه کنند.) اجماع(به هر روشی که به رفق و مدارا  -
 بیرون آوردن جنین از رحم توسط چه کسی باید انجام پذیرد؟

این کار توسط زنها باشد یا شوهر زن و اگر ممکن نشد محارم او و اگر آن هم متعذر بود نوبت به  -
 3(حضرت امام، آیت اهلل مکارمنامحرم می رسد.) 

صورت امکان شوهر بر سایر زنها مقدم است هر چند زن می تواند به کسی مراجعه کند که بحال او در  -
 0سیستانی(آیت اهلل  مناسبتر است.)

 مردنِ مادر با وجود جنین زنده در رحم
 حکم مردن زن حامله در حالی که جنین زنده در رحم اوست چیست؟

شکم مادرباشد و به این منظور پهلوی چپ مادر را  واجب است بچه را بیرون آورند هر چند با شکافتن -
امام: بنا بر احتیاط( بشکافند و بعد از بیرون آوردن بچه، موضع شکاف خورده مادر را می  حضرت )

 2(حضرت امام ، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیدوزند و او را دفن می کنند.) 

است که فرقی بین پهلوی چپ و سایر مواضع بدن نباشد و گرنه شکافتن پهلوی چپ در صورتی  نکته:

 2امام(حضرت موضعی شکافته می شود که بچه سالم بیرون آورده شود.)

آیت اهلل  شکافتن پهلوی چپ در صورتی است که دخالت در حیات داشته باشد و اال خصوصیتی ندارد.) -
 2سیستانی(

آیت اهلل تر باشد و اال خصوصیتی ندارد.) شکافتن پهلوی چپ در صورتی است که مصلحتش بیش -
 8مکارم(

 حکم دفن میتی که کفن ندارد
 حکم دفن میتی که کفن ندارد چیست؟

                                                           
 021، س3استفتائات مکارم، ج -0

، توضیح 318میت، م ، نماز002، ص0، منهاج سیستانی، ج2، تحریر الوسیله چهار جلدی، احکام اموات، دفن میت، م02، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -1
 212المسائل مراجع، م

 212، توضیح المسائل مراجع، م2، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج02، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -3
 ، پاورقی02، احکام اموات، دفن میت، م0عروه الوثقی، ج -0
، نماز میت، 002، ص0، منهاج سیستانی، ج2، احکام اموات، دفن میت، م0، تحریر الوسیله چهار جلدی، ج02فی الدفن، م ، احکام اموات، فصل0عروه الوثقی، ج -2
 212، توضیح المسائل مراجع، م132، اجوبة االستفتائات، س318، نماز میت، م318م
 2، احکام اموات، دفن میت، م0ار جلدی، ج، پاورقی،  تحریر الوسیله چه02، احکام اموات، فصل فی الدفن، م0عروه الوثقی، ج -2
 318، نماز میت، م002، ص0، پاورقی، منهاج سیستانی، ج02، احکام اموات، فصل فی الدفن، م0عروه الوثقی، ج -2
 ، پاورقی02، احکام اموات، فصل فی الدفن، م0عروه الوثقی، ج -8
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الف: در صورتی که قبل از گذاشتنش در قبر، ممکن باشد با چیزی او را بپوشانند باید این کار را انجام 
 دهند و آنگاه بر او نماز بخوانند.

 مکارم(آیت اهلل  سپس عورتش را بپوشانند.)او را در قبر بگذارند و  -
در صورتی که پوشاندن او ممکن نباشد قبر او را بکَنند و او را در لحد به پشت بخوابانند و عورتش را با ب: 

خشت یا سنگ یا خاک بپوشانند و نماز را بر او بخوانند و بعد از نماز روی او را به طرف قبله نموده قبرش را پر 
 کنند.

 دفنو مکروهات ت مستحبا

 مستحبات قبل از دفن
 اموری که قبل از دفن مستحب است را بیان کنید.

 گودی قبربه اندازه قد انسان یا تا ترقوه باشد و بیشتر از آن احتماالً مکروه می باشد.-0
 مباشرت در حفر قبر مؤمن.-1
دری که بدن میت در آن ساختن لحد برای قبریعنی در زمین سخت زیر دیوار طرف قبله قبر را به ق-3

جای گیرد خالی کنند ومیت  را زیر لحد بخوابانند و عمق آن هم بقدری باشد که نشاندن میت در آن 
ممکن باشد و در زمین سست در کف قبر حفره ای وسط قبرشبیه نهر بکَنند به مقداری که بدن میت را 

 فرا گیرد آنگاه روی آن را بپوشانند.
که نزدیک باشد مگر اینکه در قبرستان دور مزیتی باشد مثل اینکه مقبره  در قبرستانی دفن کنند-0

 0زائرین آنجا بیشتر باشند. صلحاء آنجا باشد یا

 مستحبات هنگام دفن
 اموری که هنگام دفن مستحب است را بیان کنید.

 و ... نکنند قبر وارد یکباره را میت -1

اع جلوتر از قبر بر زمین نهاده لحظه ای صبر کنند آنگاه میت را یکباره وارد قبر نکنند بلکه دو یا سه ذر
اندک اندک او را نزدیک قبر آورند تا او خود را برای سئوال قبر آماده سازد چون برای قبر اهوال عظیمی 
است سپس اگر میت مرد است، او را در طرف پای قبر قرار دهند آنگاه او را به آرامی داخل قبر می گذارند 

 زن است او را در طرف قبله قبر قرار دهند، آنگاه او را به پهنا داخل قبر می گذارند.و  اگر میت 

 گرفتن پارچه برای میت خانم -2

 اگر میت زن است هنگام گذاشتن میت در قبر، پارچه ای روی قبر بگیرند.

 تصدی دفن میت زن با مَحرم و ... -3
ردن گره های کفن او شوهرش یا یکی از محرم اگر میت زن است مباشر در گذاشتن او در قبر و باز ک

های او باشد و اگر شوهر یا کسی از محارمش نیست شخصی از خویشاوندان و اگر هیچ خویشاوندی ندارد 
 بیگانگان این کار را انجام دهند و اگر میت مرد است مباشر در گذاشتن او در قبر بیگانگان باشند.

                                                           
، احکام اموات، مستحبات و مکروهات دفن میت، احکام الواضحه، احکام 0الوسیله چهار جلدی، ج ، فصل فی الدفن، ابتدای مستحبات دفن، تحریر0عروة الوثقی، ج -0

 218، ، توضیح المسائل مراجع، م310، مبحث دفن میت، م001، ص0، منهاج سیستانی، ج331اموات، مبحث دفن، م
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 نند.میت را با رفق و مدارا وارد قبر ک -4

 این کار از طرف سر شروع در قبرگره های کفن را باز کنند و  -5

 گذاردن صورت میت روی خاک و ... -6

کفن را از صورت او باز نموده، گونه صورتش را روی خاک بگذارند، همچنین از خاک بالشی برایش درست 
 یفتد.کنند و خشت یا کلوخی در پشتش بگذارند تا تکیه گاه بدنش باشد و به پشت ن

 گذاردن تربت سیدالشهدا مقابل صورت و ... -7
مقداری از تربت امام حسین علیه السالم در مقابل صورتش قرار دهند بطوری که بعد از پاشیدن جسد 

 نجاست به آن نرسد.

 قرار دادن نگین عقیق در دهان میت و ... -8

بّی، محمد نبیّی، علیّ و الحسن و الحسین ال اله اال اهلل ر» در دهانِ میت نگین عقیق که بر آن نوشته شده
 قرار دهند.« و ... ، ائمتی

 محکم کردن قبر با خشت و سنگ و ... -2
قبر او را با خشت یا سنگ بپوشانند تا خاک قبر روی او نریزد و بهتر آنست که از طرف سر شروع کنند و 

 د بهتر است.اگر بعد از نهادن سنگ، گِل درست نموده روی آن بریزند تا محکم شو

 دفن کننده با طهارت و سر برهنه باشد و ... -18

کسی که میت را در قبر می گذارد با طهارت و سربرهنه باشد و نیز دگمه های لباس خود را باز کند 
همچنین عمامه را از سر برداشته، رداء وکفش خود را در بیاورد مگر ضرورت اقتضا کند که اینها را انجام 

 ندهد.

 دفن کننده از سمت پاهای میت خروج -11

 ...غیرارحام با پشت دست خاک را در قبر بریزند و  -12
 «.انّا هلل و انّا الیه راجعون»در این حالت بگویند 

 خواندن دعاهای وارده از جمله: -13
الی  بسم اهلل و باهلل و علی مله رسول اهلل اللهم الی رحمتک ال» دعای هنگام بیرون آوردن میت از تابوت: 

 «عذابک اللهم افسح له فی قبره و لقّنه فی حجّته و ثبّته بالقول الثابت و قنا و ایّاه عذاب القبر
اللهم اجعله روضة من ریاض الجنه و ال تجعله حفرة من حفر » دعای هنگام روبرو شدن میت با قبر: 

 «النار
متک نزل بک و انت خیر اللهم عبدُک و ابنُ عبدک و ابن ا» دعای هنگام گذاشتن میت در قبر:

 «منزول به
 «اللهم جاف االرض عن جنبیه و صاعد عمله و لقّه منک رضواناً» دعای بعد از نهادن میت در قبر:

سپس سوره های فاتحه « بسم اهلل و باهلل و علی ملة رسول اهلل» دعای هنگام گذاشتن میت  در لحد:
و همچنین « اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»و بگوید: الکتاب و معوذتین و توحید و آیه الکرسی را بخواند 
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اللهم صِل وحدته و آنِس وحشته و آمِن روعته و اسکنه من رحمتک رحمهً تغنیه بها عن رحمه » بگوید: 
 «مَن سواک فانّما رحمتک للظالمین
ین و اخلف علی عقبه انا هلل و انا الیه راجعون اللهم ارفع درجته فی علّیّ» دعای هنگام بیرون آمدن از قبر: 

 «فی القابرین و عندک نحتسبه یا ربّ العالمین
انا هلل و انا الیه راجعون اللهم جاف االرض عن جنبیه و اصعد الیک » دعای هنگام ریختن خاک بر قبر: 

» و نیز بگوید: « بروحه و لقّه منک رضواناً و اسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمه من سواک
 «و تصدیقاً ببعثک هذا ما وعدنا اهلل و رسوله و صدق اهلل و رسوله اللهم زدنا ایماناً و تسلیماً ایماناً بک

 قبر به مقدار چهار انگشت بسته یا باز از زمین، بلندتر باشد. -14

 چهار گوش و مسطح کردن قبر ... -15
کروه است آن را برجسته قبر را چهارگوش و مسطّح درست کنند بطوری که زاویه های آن قائمه باشد و م

 بسازند و بلکه احتیاط در ترک آن است.

 پاشیدن آب بر قبر -16
پاشیدن آب روی قبر و بهتر آنست که رو به به قبله بایستد و شروع آن از طرف سر میت به سمت پای 

 میت باشد و سپس دور زده و تا سمت سر میت آب بپاشد سپس آب اضافی را وسط قبر بریزد.

 اشیدن آب در ایام دیگر در زیارت اهل قبوراستحباب پ

 بعید نیست پاشیدن آب تا چهل روز یا چهل ماه استحباب داشته باشد. نکته:

)امام خامنه  .پاشیدن آب بر قبر در روز دفن مستحب است و بعد از آن نیز به قصد رجاء اشکال ندارد -
 0ای(

 1ارم(مکآیت اهلل  ) پاشیدن آب بر قبر تا چهل روز مستحب است. -

 قرار دادن انگشتان بر خاک و دعا کردن -17
حاضرین بعد از اینکه آب بر قبر پاشیدند دست را با انگشتان باز روی قبر قرار داده بطوریکه اثر آن روی 
قبر باقی بماند و بهتر است که رو قبله و در طرف سرِ میت باشند و استحباب این عمل برای کسی که بر 

و برای میت هاشمی بهتر این است که انگشتان را طوری بگذارد تا اثر  تر استمیت نماز نخوانده بیش
بسم اهلل ختمتک من الشیطان ان » انگشتان بیشتر شود و مستحب است هنگام وضع دست بگوید: 

و همچنین مستحب است هفت مرتبه سوره مبارکه قدر را رو به قبله بخواند و برای میت «  یدخلک
اللّهمّ جاف األرض عن جنبیه، و أصعد إلیک روحه، و لقّه منک رضوانا، و »گوید: استغفار کند و سپس ب

اللّهمّ ارحم غربته و صل وحدته، و »و یا بگوید: « أسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک
آنس وحشته، و آمن روعته، و أفض علیه من رحمتک و أسکن إلیه من برد عفوک و سعة غفرانک و 

 «.ما یستغنی بها عن رحمة من سواک و احشره مع من کان یتولّاه رحمتک

                                                           
 132اجوبة االستفتائات، س -0

 022، س3استفتائات مکارم، ج -1
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 در ایام دیگر قبر سنگ بر انگشت گذاشتن حکم

 دارد؟ استحباب قبر سنگ روی بر دست انگشت گذاشتن آیا

 شده وارد کار این روایات در کنند می دفن را میّت که بار نخستین در فقط نداریم، استحباب بر دلیلی -
 0 مکارم()آیت اهلل .است

 تلقین میت -18

 :تلقین در سه مورد مستحب است

بعد از دفن و رجوع حاضرین و بعضی گفته اند بعد از  -3بعد از گذاشتن در قبر  -1در حال احتضار  -0
 تکفین هم تلقین مستحب است و همچنین مستحب است در حال تلقین رو به قبله باشد.

 متن تلقین میت

لحد و قبل از بستن لحد، عقاید حقه یعنی اصول دین و مذهب را تلقین دهند به بعد از قرار دادن میت در 
این صورت که  دست راستش را بر شانه راست میت بزند و با دست چپ، شانه چپ میت را محکم بگیرد 

اهلل ربک و محمد نبیک و االسالم دینک )سه مرتبه(  یا فالن ابن فالن اسمع افهم»و بگوید: 

و « أفَهِمت یا فالن) تا آخر ائمه اسم ببرد(  و علیّ امامک و الحسین امامک و القرآن کتابک

ثبّتک اهلل بالقول الثابت هداک اهلل الی صراط » این تلقین را سه مرتبه تکرار کند. سپس بگوید: 

مستقیم، عرّف اهلل بینک و بین اولیائک فی مستقرّ من رحمته. اللهمّ جاف االرض عن 

اسمع افهم » و یا بگوید: « الیک و لقّه منک برهاناً الهمّ عفوک عفوک جنبیه و اصعد برحه

هل انت علی سه مرتبه بگوید در حالی که اسم میت و اسم پدرش را بگوید( ) یا فالن ابن فالن

العهد الذی فارقتنا علیه من شهاده ان ال اله اال اهلل وحده ال شریک له و انّ محمداً عبده 

ین و خاتم المرسلین و انّ علیّاً امیر المؤمنین و سید الوصیّین و امام و رسوله و سید النبیّ

افترض اهلل طاعته علی العالمین و انّ الحسن و الحسین و علیّ بن الحسین و محمد بن 

علیّ و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمد بن علیّ و علیّ بن 

ه المهدی صلوات اهلل علیهم ائمه المؤمنین و محمد و الحسن بن علیّ و القائم الحجّ

حجج اهلل علی الخلق اجمعین و ائمتک ائمه هدی بک ابرار، یا فالن بن فالن اذا اتاک 

الملکان المقربان رسولین من عند اهلل تبارک و تعالی و سأالک عن ربک و عن نبیک و 

و قل فی عن دینک و عن کتابک و عن قبلتک و عن ائمتک فال تخف و ال تحزن 

جوابهما: اهلل ربّی و محمد نبیّی  و االسالم دینی و القرآن کتابی و الکعبه قبلتی و امیر 

المؤمنین علیِ بن ابیطالب امامی و الحسن بن علیّ المجتبی امامی و الحسین بن علیّ 

الشهید بکربالء امامی و علیّ زین العابدین امامی و محمد الباقر امامی و جعفر الصادق 

ی و موسی الکاظم امامی و علیّ الرضا امامی و محمد الجواد امامی و علیّ الهادی امام

امامی و الحسن العسکریّ امامی و الحجه المنتظر امامی هؤالء صلوات اهلل علیهم 

اجمعین ائمتی و سادتی و قادتی و شفعائی بهم اتولّی و من اعدائهم اتبرّءُ فی الدنیا و 
                                                           

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11412&mid=121212کارم: . سایت آیت هللا م 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41945&mid=252525
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بن فالن انّ اهلل تبارک و تعالی نعم الرّب و انّ محمداً صلّی اهلل اآلخره. ثمّ اعلم یا فالن 

علیه و آله نعم الرسول و انّ علیّ بن ابیطالب و اوالده المعصومین االئمه االثنی عشر نعم 

االئمه و انّ ما جاء به محمد حقّ و انّ الموت حقّ و سؤال منکر و نکیر فی القبر حقّ و 

اط حقّ و المیزان حقّ و تطایر الکتب حقّ و انّ الجنه حقّ و البعث و النشور حقّ و الصر

سپس بگوید: « النار حقّ و انّ الساعه آتیه ال ریب فیها و انّ اهلل یبعث من فی القبور

ثبّتک اهلل بالقول الثابت و هداک اهلل الی صراط مستقیم، »آنگاه بگوید « أفهمت یا فالن»

اللهمّ جاف االرض عن »و بگوید: « قرّ من رحمتهعرّف اهلل بینک و بین اولیائک فی مست

بهتر آنست که هم به زبان  «..جنبیه و اصعد بروحه الیک ولقّه منک برهاناً، اللهمّ عفوک عفوک

 عربی و هم به زبان میّت باشد.

 تلقین عقائد حقه بعد از رفتن همه ... -12
برگشتن تشییع کنندگان کنار قبر ولی میت یا کسی که از ولی اذن گرفته است بعد از دفن میت و  -

بنشیند وعقائد حقه یعنی اصول دین و مذهب را با صدای بلند به میت تلقین کند. و سزاوار است که 
تلقین کننده دهانش را نزد سرِ میت قرار دهد و دو کف دست را بر قبر بگذارد.و این تلقین سبب رفع 

 سوال نکیر و منکر می شود.

 و نشانه ای قرار دهندمیت عالمت  بر قبر -28

 نوشتن اسم میت بر سنگی نزد سر میت -21
 اسم میت را بر قبر یا بر لوح یا بر سنگ بنویسند و نزد سرِ میت نصب کنند. -

 قبر سنگ روی بر زن عکس حکّاکی حکم

 دارد؟ حکمی چه قیمت گران قبرهای سنگ استعمال یا قبر سنگ روی بر زن عکس حکّاکی

 0)آیت اهلل مکارم( .نیست مناسب کدام هیچ -

 )حضرت امام( .شوند دفن هم نزدیک خویشان، -22

 مستحبات بعد از دفن
 مستحبات بعد از دفن را بیان کنید.

 سلّم و آله و علیه اهلل صلّی پیامبر رحلت یادآوری
 ، خودش را تسلیت دهد.و آله و سلّم صاحب مصیبت با یادآوری رحلت پیامبر صلّی اهلل علیه

 دفن از بعد و قبل دیده مصیبت دادن تسلیت
 تسلیت دادن مصیبت دیده قبل و بعد از دفن. و تسلیت دادن بعد از دفن بهتر است.

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11414&mid=121241. سایت آیت هللا مکارم:  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41949&mid=252594
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 میت خوبی به مؤمنین از نفر پنجاه یا چهل دادن شهادت

اللهمّ انا ال نعلم منه الّا » شهادت دادن چهل یا پنجاه نفر از مؤمنین به خوبی میت به اینکه بگویند:

 .« انت اعلم به منّاخیراً و 

 گریه بر مؤمن

 ی آمدن مردم جهت تسلیت تا سه روزجلوس اهل میت برا

و در این مدت خوردن غذا نزد خانواده میت مکروه  برای خانواده میت به مدت سه روز، فرستادن طعام
 است. 

 صبر بر مصیبت
 مرگ فرزندان.صبر نمودن بر مصیبت و اقتدای به انبیاء و اوصیاء و صلحاء مخصوصاً در 

 استرجاع
 را تکرار نماید.« انّا للّه و انّا الیه راجعون»هر زمانی که از مصیبت یادش آمد آیه شریفه 

 مؤمنین قبور زیارت
السالم علیکم یا اهل الدیارمن المؤمنین رحم اهلل »زیارت قبور مؤمنین و سالم نمودن بر آنها به اینگونه: 

و قرائت قرآن و طلب رحمت و مغفرت برای « ا انشاء اهلل بکم الحقونالمتقدمین منکم و المتأخرین و ان
 اموات.

 1خواندن نماز لیله الدفن

 خویشاوندان را نزدیک به هم دفن کنند. 

 بنای قبر را محکم کنند.

 مکروهات دفن
 .مکروهات دفن را بیان کنید

 دفن دو میت در یک قبر

 ... فرش کردن کف قبر با ساج

مانند آن مثل آجر و سنگ ، مگر آنکه زمین قبر خیس باشد، اما فرش نمودن روی )نوعی درخت( و که 
 با حصیر و رو انداز و آجر و شبه آن اشکال ندارد. قبر

 ...رفتن پدر داخل قبر فرزند 

زیرا بیم آنست که بی تاب شود و اجرش ضایع گردد همچنین  سایر ارحام در صورت خوف از بی تاب 
 قبر زوجه و محرم در قبر محارمش .شدن مگر رفتن زوج در 

                                                           
 توضیح آن مفصل خواهد آمد. -0
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 میت را یکباره وارد قبر نمودن

 رحِم خاک را بر قبر رحِم بریزد 

 زیرا باعث قساوت قلب می شود.

 پوشاندن قبر با خاک دیگر

 غیر از خاک قبر زیرا این باعث سنگینی بر میت می شود.

 گچکاری یا گِلکاری نمودن باطن قبر

 قبر( بدون ضرورت و در صورت ضرورت با خاک خود قبر باشد. مکارم: و بلکه ظاهرآیت اهلل )

 مگر ...تجدید بنای قبر بعد از خراب شدن 

 مگر آنکه قبر متعلق به یکی از انبیاء یا اوصیاء یا صلحاء یا علما باشد.

 ت برجسته و احتیاط در ترک آن استساختن قبر بصور

 مگر ...ساختن بنا بر روی قبر 

به یکی از انبیاء یا اوصیاء یا صلحاء یا علما بوده باشد ولی دفن نمودن زیر بنا یا مگر آنکه قبر متعلق  -
 سقف مکروه نیست.

 مگر ...مقبره را مسجد قرار دادن 

 مگر آنکه قبر متعلق به یکی از انبیاء یا اوصیاء یا صلحاء یا علما بوده باشد.

 مکارم(اهلل  آیت مقصود از مسجد قرار دادن قبر سجده نمودن بر قبر است.) -

 ...بر قبور مگر  ایستادن

 آنکه قبر متعلق به یکی از انبیاء یا ائمه بوده باشد.مگر 

 بزرگ درست کردن قبر

 دفن نمودن در خانه

 نشستن روی قبر

 حدث)بول و غائط( کردن در قبرستان

 ... نجس نمودن قبور و کثیف نمودن
 شود.نبطوری که موجب هتک حرمت میت  
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 انخندیدن در قبرست

 تکیه دادن بر قبر

 راه رفتن بدون ضرورت بین قبرها

 شت باز قبر را از زمین بلند کردنبیش از چهار انگ

 ...نقل دادن جنازه از شهری که فوت نموده به شهری دیگر 

به غیر مشاهد مشرفه و اماکن مقدس مثل مکه و نجف و کربال و سائر قبور ائمه زیرا دفن نمودن میت در 
علما و صلحا نیز جائز و سؤال نکیر و منکر را دفع می کند.بلکه نقل دادن جنازه به مقبره های نجف عذاب قبر 

 0است.

 نبش قبر

 از نبش قبر مراد
 مقصود از نبش قبر چیست؟

: باید توجه 1مکارمآیت اهلل این است که کاری کند که جسد بعد از آنکه دفن و مستور شده بیرون بیفتد)
مورد ذیل نبش قبر محسوب  پوشیده در کفن نیز نبش قبر است.( پس چهار داشت که نمایان شدن جسد

 :نمی شود
اگر قبر را بکند و مقداری از خاک آن را بیرون بریزد بدون اینکه جسد میت هویدا شود نبش قبر  الف:

 3نیست.)مشهور(
رت امام، آیت اهلل حضب: میت در سردابی باشد و درِ آن را باز نمایند تا میت دیگری را جایگزین کنند.)

 0(مکارم

 2سیستانی(آیت اهلل  اگر بر بودن میت در سرداب، دفن صدق کند باز نمودن در اشکال دارد.) -
 2(حضرت امامخارج نمودن میتی که در روی زمین نهاده شده و بنایی روی جنازه ساخته شده باشد.) ج:

 2مکارم(آیت اهلل  در این مورد و مورد بعدی ممکن است نبش قبر و هتک حساب شود.) -
 8(حضرت امام، آیت اهلل مکارمد: خارج نمودن میتی که در تابوت قرار گرفته باشد.)

                                                           
، مبحث 003، ص0، احکام اموات، مستحبات و مکروهات دفن میت منهاج سیستانی، ج0، احکام اموات، مکروهات دفن، الوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -0

 313وم 311میت، م دفن

 023، س3استفتائات مکارم، ج -1

 3، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-3
 2عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-0
 312، نماز میت، م002، ص0سیستانی، ج ، پاورقی، منهاج2عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-2
 3، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-2
 ، پاورقی2عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-2
 3، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0سیله چهار جلدی، ج، پاورقی، تحریرالو2عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-8
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 تصویربرداری از داخل قبر
اگر آگاهى از داخل قبر و تصویر بردارى تلویزیونى از آنچه در آن است، بدون کندن و خاکبردارى، ممکن 

 یر؟کند یا خباشد، آیا بر این عمل نبش قبر صدق مى

بر تصویربردارى از بدن میتى که در قبر دفن شده است بدون کندن و نبش قبر و آشکار شدن جنازه،   -
 0)امام خامنه ای(. کندعنوان نبش قبر صدق نمى

 حکم نبش قبر
 حکم نبش قبر چیست؟

آنها نبش قبر شهداء و صلحاء و علماء و اوالد ائمه علیهم السالم)مکارم: و هر کسی که شأن و قبور  -0
مورد توجه دیگران است( جائز نیست هر چند جسد آنها از بین رفته باشد خصوصاً اگر قبر آنها بصورت 

احتیاط بربنا باز هم اگر بصورت مزار در نیامده باشد و 1(حضرت امام ، آیت اهلل مکارم مزاری درآمده باشد.)
 3امام(حضرت ) جائز نیست.

ن( حرام است حتی نبش قبر طفل یا مجنون  مگر یقین به از نبش قبر مؤمن)امام، سیستانی: مسلما -1
بین رفتن و خاک شدن میت داشته باشیم  و اگر استخوانی مانده باشد در صورتی که محکم باشد در جواز 
نبش قبر اشکال استو در صورتی که استخوان طوری باشد که با یک حرکت به خاک تبدیل می شود نبش 

 0(، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی)حضرت امامقبر جائز است. 

 2مکارم(آیت اهلل  اگر صورت استخوانی مانده باشد احتیاط شود.) -

اذیت شدن  -3 هتک حرمت میت -1فساد جسد  -0: جائز نیست ذیلشرائط  نبش قبر به طور کلی در نکته:

 2امام(حضرت ). اذیت شدن زنده ها از تجهیز دوباره میت -0 زنده ها از بوی میت

 موارد جواز نبش قبر
 در چه مواردی نبش قبر جائز است؟

 به برخی از مواردی که در عروه آمده است اشاره می شود و دیگر تفصیالت مراجعه شود:

 میت در زمین غصبی دفن شده باشد  -1
ا و تفاوتی ندارد عدواناً در آنجا دفن شده باشد ی امام: چه عین مکان غصبی باشد یا منافع آن(حضرت )

حضرت امام ، آیت اهلل  جهالً یا نسیاناً که در این صورت اگر مالک راضی نباشد نبش قبر واجب است.)
 2(مکارم، آیت اهلل سیستانی

                                                           
 128اجوبة االستفتائات، س -0
 3، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج-1
 ، پاورقی2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج-3
، نماز 000، ص0، منهاج سیستانی، ج1، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، پاورقی، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2وثقی، احکام اموات، مکروهات دفن، معروة ال -0

 312میت، م

 ، پاورقی2عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن، م -2

، احکام اموات، کیفیت 0، تحریرالوسیله چهارجلدی ، ج2احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل، م، پاورقی و 2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج2
 100، استفتائات امام، س 8غسل میت، م

نماز میت، ، 000، ص0، منهاج سیستانی، ج3، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج2
 312م
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آیت  اگر مفسده نبش قبر بیش از مفسده تصرف در مال غیر بدون اذن باشد نبش قبر واجب نیست.) -
 0مکارم(اهلل 

 . میت با کفن یا مال غصبی دفن شده باشد -2

  1(حضرت امام ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) -

  موارد عدم وجوب نبش

 الف: اگر نبش قبر حرجی باشد بر غیر غاصب واجب نیست.

 ب: در صورتی که نبش قبر محذور داشته باشد جائز نیست.
نا بر ج: در صورتی که نبش قبر موجب هتک حرمت باشد بنا بر احتیاط برای غیر غاصب جائز نیست و ب

 3سیستانی(آیت اهلل ) احتیاط غاصب رضایت مالک را هر چند به بذل مال بیشترجلب نماید.

 میت با مال خودش که بعد فوت به وارث منتقل شده، دفن شده باشد. -3

 0(، آیت اهلل مکارم: ایشان در تحریر تامل دارندحضرت امام)  -

 .. میتی که بدون غسل یا کفن یا حنوط دفن شده یا -4

آیت با غسل باطل دفن شده یا کفنش بر وجه غیر شرعی بوده بشرطی که نبش، موجب هتک حرمت ) ...
حضرت امام ، آیت اهلل مکارم،  است.) سیستانی: یا اضرار به بدن میت( میت نشود نبش قبر او جائزاهلل 

 2(آیت اهلل سیستانی
 2نی(سیستاآیت اهلل  نبش قبر او واجب است به شرطی که حرجی نباشد.)

 جائی که اثبات حقی از حقوق متوقف بر مشاهده جسد باشد.  -5

 2(ت امام، آیت اهلل مکارمرحض). باشد جسد مشاهده بر متوقف حقوق از حقی اثبات که جائی -

 8سیستانی(آیت اهلل  اطالق حکم محل اشکال است.) -

 نبش قبر بخاطر دفن نمودن بعض اجزای جدا شده از میت  -6

ه سبب پیدا شدن که اجزای جدا شده از میت طوری دفن شود ک مستحب آن است هرچند احتیاط...  -
 2مکارم(آیت اهلل صاحب عروه و جسد میت نباشد. )

احتیاط واجب)سیستانی: فتوا( این است که اجزای جدا شده از میت طوری دفن شود که سبب پیدا شدن  -
 0سیستانی( آیت اهللامام، حضرت جسد میت نباشد.)

                                                           
 ، االول، پاورقی2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج0
، احکام اموات، دفن میت، 0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج 2و احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل، م 2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج1

 ، 312از میت، م، نم000، ص0، منهاج سیستانی، ج3خاتمه، م
 312، نماز میت، م000، ص0، االول، پاورقی، منهاج سیستانی، ج2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج3
 2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج0
، احکام اموات، دفن میت، 0تحریرالوسیله چهار جلدی، ج، 2و احکام اموات، تغسیل میت، شرائط غسل، م 2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج2

 21، س0، استفتائات مکارم، ج122و312، نماز میت، م000، ص0،  منهاج سیستانی، ج3خاتمه، م
 312و 122،م011، ص0، منهاج سیستانی، ج2
 3وات، دفن میت، خاتمه، م، احکام ام0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج -2
 ، پاورقی2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج -8
 2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج -2
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 حلی دفن شده باشد که موجب هتک حرمت او باشدمیت در م -7

مثل اینکه میت را در محل فاضالب یا مزبله یا قبرستان کفار دفن کرده باشند یا همراه مسلمان   -
 1(حضرت امام ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) کافری دفن شده باشد.

 نبش قبر برای نقل جنازه  -8

 ز مشاهد مشرفه که سه صورت دارد:به یکی ا جنازه نقل برای قبر نبش
احتیاط واجب ترک که  الف: میت وصیت کرده باشد که جنازه او را بعد از دفن مثالً به کربال نقل دهند

 3سیستانی(آیت اهلل امام، حضرت انتقال است .)

 0مکارم(آیت اهلل  احتیاط ترک انتقال است.) -
هند و بازماندگان از روی عمد یا فراموشی یا ندانستن ب: میت وصیت کرده که قبل از دفن به آن جا انتقال د

سیستانی: آیت اهلل امام، حضرت در این صورت نبش قبر جائز ) ت برخالف وصیت او عمل کرده باشندوصی
بلکه واجب( است بشرطی که بدن فاسد نشده باشد و حمل به محل جدید و دفن در آنجا موجب هتک حرمت 

 2(اهلل سیستانیحضرت امام ، آیت میت نشود. )

 2مکارم(آیت اهلل  احتیاط ترک انتقال است.) -
امام: بنا بر احتیاط( جائز نیست. حضرت ج: میت وصیتی به نقل نکرده باشدکه در این صورت هم نبش قبر)

 2(حضرت امام)

 8مکارم(آیت اهلل  احتیاط ترک انتقال است.) -

 2بدون اذن ولی دفن شده باشد. -2
حضرت که دفن در مکانی دیگر برای ولیّ غرض عقالئی داشته باشد.)در صورتی نبش جائز است  -

 01امام(

 00سیستانی(آیت اهلل مکارم، آیت اهلل  در این صورت نبش قبر جائز نیست.) -

 ... جائی که ترس آن باشد که درنده ای میت را طعمه خود کند -18

 01 یا سیل به او آسیب رساند یا دشمن او را از قبر بیرون آورد.  -
                                                                                                                                                                                     

 ، پاورقی2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج -0
، 000، ص0، منهاج سیستانی، ج3، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0وسیله چهار جلدی، ج، الخامس، تحریرال2، احکام اموات، فصل فی الدفن، م0عروة الوثقی، ج -1

 22، س0، اسفتائات مکارم، ج112، س0، استفتائات امام، ج312نماز میت، م

، منهاج 3ام اموات، دفن میت، خاتمه، م، احک0، السادس و الثانی عشر،  پاورقی، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -3
 310، نماز میت، م000، ص0سیستانی، ج

 002، س1، السادسو الثانی عشر، پاورقی، استفتائات مکارم، ج2، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -0

 3، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0ج، السادس، تحریرالوسیله چهار جلدی، 2، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -2

 002، س1، السادسو الثانی عشر، پاورقی، استفتائات مکارم، ج2، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -2

 3، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، السادس،تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -2

 002، س1، السادسو الثانی عشر، پاورقی، استفتائات مکارم، ج2، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -8

 ، الثامن2، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -2

 ، الثامن، پاورقی2، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -01

 ، الثامن، پاورقی2ات، مکروهات دفن، م، احکام امو0عزوة الوثقی، ج -00

، 0، منهاج سیستانی، ج3، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، الحادی عشر، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -01
 312، نماز میت، م000ص
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 1امر راجح مهمی هردر صورت ضرورت یا  -11

 یقین به از بین رفتن آثار میت و جواز نبش
 نبش قبر تا چند وقت پس از دفن حرام است؟

براى نبش قبر زمان خاصّى مطرح نیست زیرا بدن اشخاص و همچنین زمینها متفاوت است تنها در   -
آیت اهلل  ) دن حاصل شده باشد.توان نبش کرد که یقین به از بین رفتن تمام آثار بصورتى مى

 1مکارم(

 دفن میت بدون نمازحکم 
 اگر میت بدون نماز  یا با نماز باطل دفن شده باشد آیا نبش قبر جائز است؟

 3بر قبر او خوانده می شود.جائز نیست و نماز  -

 0سیستانی(آیت اهلل  ) نماز بر قبر رجاءً خوانده میشود.جایز نیست و  -

 عدم رعایت قبلهحکم 
 اگر میت بدون رعایت قبله دفن شده باشد آیا نبش قبر جائز است؟

 2که بدون غسل و کفن دفن شده است.حکم این مسئله مانند میتی است  -

 انتقال جنازه بدون نبش قبر
اى که نبش قبر نشود مثالً قبر قالبگیری شود و جسد به همراه مقبره منتقل گردد  آیا انتقال جنازه به گونه

 جایز است؟

توان آن را به محل دیگرى منتقل نمود، ولى در صورتى که هتک و توهین از نظر مردم الزم نیاید مى -
 2مکارم(آیت اهلل  بهتر آن است که محل آن را تغییر ندهند.)

 تخریب و تبدیل قبرستان
 ها جایز است؟ هاى اطراف قبرستان براى توسعه کوچهآیا تخریب مقبره

ها باشدو همچنین تغییر و آنها جایز نیست، حتى اگر براى تعریض کوچه تخریب قبور مومنین و نبش  -
 2)امام خامنه ای(.تبدیل قبرستان مسلمانان که براى دفن اموات مسلمین وقف شده، جایز نیست

توان از آن براى کارهاى عام المنفعه مانند مسجد، مدرسه و چنانچه قبرستان کاملًا متروکه باشد مى -
 8مکارم(آیت اهلل  ه کرد.)امثال آن استفاد

 موارد جواز محو آثار قبور
 در چه مواردی محو آثار قبور جائز است؟

                                                           
 022، س3، استفتائات مکارم، ج312، نماز میت، م000، ص0منهاج سیستانی، ج ، العاشر،2، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -0

 020، س3و ج 22، س0استفتائات مکارم، ج -1

 3و دفن میت، خاتمه، م 8، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0، تحریر الوسیله چهارجلدی، ج2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج -3
 ، پاورقی2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج -0
 2، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج -2
 023، س3و ج 22، س0استفتائات مکارم، ج -2

 121و122اجوبة االستفتائات، س -2
 020، س3استفتائات مکارم، ج -8



127 

 

مکارم:و آیت اهلل در صورتی که مکلف یقین کرده باشد جسد به کلی از بین رفته باشد مگر قبور علما و) -
ائز نیست هاى برجستة جامعه( صلحا و اوالد ائمه که در هیچ صورتی تخریب قبور آنها جشخصیّت

مخصوصاً در صورتی که میت در قبرستان وقفی که مورد نیاز مسلمانان است دفن شده باشد.) 
 0(حضرت امام، آیت اهلل مکارم

 در محل دیگر او دفنحکم خروج میت از قبر و 
 اگر میت به نحوی از قبر خارج شده باشد حکم دفن او در قبر دیگر چیست؟

از قبر خارج کرده باشند یا به سبب زلزله و سیل و امثال آن از قبر  اگر میت را بدون مجوز یا با مجوز -
 1خارج شده باشد واجب نیست در محل اول دفن شود بلکه دفن او در محل دیگر جائز است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 020و 021، س3، استفتائات مکارم، ج0، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0جلدی، ج ، تحریرالوسیله چهار8، احکام اموات، مکروهات دفن، م0عزوة الوثقی، ج -0

 2و 0، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج03، فصل فی الدفن، مکروهات دفن، م0عروة الوثقی، ج -1
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 مسائل مربوط به بازماندگان و تعزیه داریفصل هشتم: 

 حکم پوشیدن لباس مشکی در مصائب

 مشکیحکم کراهت لباس 
 1؟ است مکروه مشکی رنگ با لباس پوشیدن آیا

 علیهم) طهارت و عصمت خاندان عزاداری ایام در مشکی لباس پوشیدن بلکه نیست، ثابت آن کراهت -
)امام خامنه  .است الهی ثواب ترتب موجب اندوه و حزن اظهار و الهی شعائر تعظیم منظور به( السالم

 ای(

 )آیت اهلل سیستانی( .است ای پسندیده و شایسته کارعصومین و در عزای م نیست ثابت آن کراهت -

 مشکی کفش و عبا و عمامه روایات در چنانکه نیست؛ مکروه جا همه و همیشه مشکی رنگ پوشیدن -
 عزاداری ایام مورد در یا کند صدق تواند می هم زنان کفش و چادر و مقنعه مورد در و شده استثناء
 شعائر تعظیم زیرا ندارد، کراهتى( ع)حسین امام عزاى برای کیمش لباس پوشیدن و ندارد کراهت

 )آیت اهلل مکارم( .است الهی

 اقوام و علماء فوت در مشکی لباس پوشیدن حکم
 دارد؟ حکمی چه اقوام و علماء وفات در مشکی لباس پوشیدن

 1)آیت اهلل مکارم( .است مستحب موارد از بعضی در و ندارد مانعی -

 بر میت و نوحه سراییگریه 
 3آیا گریه بر میت جائز است؟

البته احتیاط واجب است که صدا را  است، مستحب غم شدت وقت در گاهی بلکه جایز میّت بر گریه -
 خوانی نوحه همچنین و. باشد پروردگار غضب موجب که بگوید چیزی نباید بلند نکنند و بنابر فتوا

 بلکه است، جایز نباشد دیگری حرام و دروغ بر مشتمل که صورتی در شعر، غیر و شعر با میّت، برای
 (آیت اهلل مکارم ،)حضرت امام .نباشد هم مرگ و نفرین بر مشتمل باید( واجب) احتیاط بنابر

 در که است آن مستحب احتیاط لکن است مستحب( امامی دوازده شیعه) مؤمن میت عزای در گریستن -
 تا نثر، به یا شعر به میّت بر کردن نوحه است جایزو همچنین  نندنک بلند زیاد را صدا میّت، بر گریه
)آیت  .0نباشد ثُبُور و ویل شامل واجب احتیاط بنابر و نباشد دیگری حرام و دروغ دربردارنده که وقتی

 اهلل سیستانی(

                                                           
. سایت آیت هللا 1343/04/10، 143121 شماره سوال  رتمعاش و پوشش نگاه،  جامع سامانه سواالت. سایت ادمین امام خامنه ای  1

. و 11سوال  /https://www.sistani.org/persian/qa/01016سیستانی: 

/persian/qa/search/https://www.sistani.org11532/ سایت آیت هللا مکارم: 1س  ،

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&mid=119112-&catid=1 

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=11&catid=15512&pageindex=19&mid=311153 
 arem.ir/main.aspx?typeinfo=https://mak11&lid=0&catid=11420&mid=121604. سایت آیت هللا مکارم:  1
؛ توضیح المسائل 232توضیح المسائل مراجع،  1، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن ، م -3

 .223 مسألهآیت اهلل مکارم   المسائل توضیح. 223جامع، م
 هالکت به دعا و خویش نفرین شامل که جمالتی سایر و بکشد مرا خدا بمیرم الهی شوم نابود شوم هالک وای شدم، نابود شدم هالک وای: بگوید اینکه . مثل 0

 .باشد خویش

https://www.sistani.org/persian/qa/01016/
https://www.sistani.org/persian/qa/search/12735/
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=44&lid=0&mid=418415&catid=-2
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=42&catid=27745&pageindex=28&mid=322173
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41950&mid=252609
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 نیز مونس و دوست بر گریه حتی ،رحم غیر چه و باشد رحممیت  چه است مستحب مؤمن بر گریهنکته: 
 .است جائز گمراه

 آیا جائز است برای نوحه سرایی اجرت بگیرد؟

 0در ابتدا شرط اجرت نکند. به شرطی که نوحه سرایی به باطل نباشد جائز است ولی بهتر این است که -

-  

 برای مصیبت دیده امور حرام
 چه چیزهایی در زمان مصیبت جائز نیست؟

 { } فتوا یا احتیاط1موارد ذیل جایز نیست.)مشهور(

 لطمه زدن -1
 3سیستانی(آیت اهلل ). است جایز زدن صورت و سر به -

 4بدن خراشیدن-2

 5چیدن مو-3
 وکندن مو(...  :امامحضرت ) -

 سیستانی(آیت اهلل  ) بریدن مو و چاک زدن جامه بنا بر احتیاط است. بدن و خراشیدن حکم در -

 فریاد بیش از حد اعتدال  -4
 2سیستانی(آیت اهلل ). جائز است -

 چاک زدن در مرگ غیر پدر و برادر جامه -5
 2 جایز است. اما در مرگ پدر و برادر 

 که است آن مستحب احتیاط و نیست جایز واجب، احتیاط بنابر برادر، و پدر غیر مرگ در یقه کردن پاره -
 )آیت اهلل سیستانی( .نکند پاره یقه هم آنان مصیبت در

 دار کفارهامور 
 اعث وجوب کفاره می شود؟چه مواردری در زمان مصیبت ب

 زنی که در مصیبت موی خود را بچیند -1

 8)مشهور( باید کفاره افطار روزه ماه رمضان را  بدهد. ... -

 0مکارم(آیت اهلل  ،سیستانی اهلل آیت در این مورد و موارد بعدی بنا بر احتیاط واجب است.) کفاره -

                                                           
 1عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-0
 1، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0لوسیله چهار جلدی، ج، تحریرا3عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-1
 .222توضیح المسائل جامع، م ، پاورقی3عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-3
 230راجع، م، توضیح المسائل م1، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج3عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م -0

 ،1، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، پاورقی، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج3عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-2
 ، پاورقی3عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-2
 .228، توضیح المسائل جامع، م3عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-2
 1، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2و0وة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن، معر -8
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 زنی که موی خود را بکَند -2

کفاره حنث  (: بنا بر احتیاط مستحبیسیستانآیت اهلل  –: بنا بر احتیاط واجب مکارمآیت اهلل )... باید  -
حضرت امام ، قسم )یعنی اطعام ده فقیر یا پوشاندن آنها و اگر قادر بر اینها نبود سه روز روزه( بدهد )

 1(آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی

 در صورتی که خون بیاید  -3

 3سیستانی(آیت اهلل  ) ست.بنا بر احتیاط کفاره واجب ا  -

 0امام(حضرت اگر خون بیایدکفاره اش بنا بر فتوی و اگر خون نیاید بنا بر احتیاط است.) -

 اگر مردی در مصیبت همسر یا فرزندش گریبان چاک بزند -4

 2(حضرت امام ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی) بایدکفاره حنث قسم بدهد....   -

 عزاتسلیت دادن به صاحبان 

 دادن یکیفیت تسلّو فضیلت 
 و چه اجر و ثوابی دارد؟ به صاحبان مصیبت تسلیت دهند؟ چگونه افراد

 است ها آن غم کردن سبک و مصیبت صاحبان دادن تسلیت و عزا در شدن شریک مؤکد مستحبات از -
 سرعت به و دنیا تمصیب ذکر مانند نماید، می اندوه تقلیل و داشته حال این با مناسبت آنچه ذکر به

 که روایاتی نقل مانند و است نزدیک ها اجل و شوند می فانی ها انسان همة که این و آن، بودن گذرا
 دست از فرزند که کسی برای مخصوصاً فرموده، مهیا دیده مصیبت برای خداوند که را اجری مورد در

 با شده سقط بچة که این حتی شود، می فتهپذیر والدینش دربارة او شفاعت که این به است؛ داده
 مادرم و پدر که آن مگر شوم نمی بهشت داخل: گوید می و ایستد می بهشت در بر غضب حالت
 تسلی) وتعزیت. دهد تذکر را ها این مانند و کند، می بهشت وارد را دو آن متعال خداوند و شوند داخل
 اجر دارای و باشد دفن از بعد که است آن افضل گرچه است؛ جایز آن از قبل و دفن از بعد( دادن

 کسی اگر و داده دست از پدر صغیر فرزند و داده دست از فرزند مادر به تعزیت خصوصاً است، عظیم
 دیده مصیبت اجر از که آن بدون است، دیده مصیبت اجر مانند اجرش دهد، تسلی را ای دیده مصیبت
 را او متعال خداوند که آن مگر دهد نمی تسلی مصیبتی بر را خود برادر مؤمنی چهی» و شود کاسته

 پروردگار ای: »گفت هایش مناجات از یکی در موسی حضرت و «پوشاند می کرامت های لباس از
 خود سایة زیر در را او: فرمود خداوند چیست؟ دهد تسلی  را داده دست از فرزند مادر که کسی اجر

 گریه از را یتیمی که کسی درستی به» و «نیست من سایة جز ای سایه که روزی دهم می رارق

 نمی یتیم سر روی( نوازش) دست ای بنده هیچ» و.« شود می واجب او برای بهشت کند ساکت

 حسنه او برای است، گذشته او دست زیر از که مویی هر عدد به عزّوجلّ خداوند که آن مگر کشد

 .شده وارد روایات در که دیگری های ثواب و.« نویسد می
                                                                                                                                                                                     

 ، پاورقی2و0عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-0
  232، توضیح المسائل مراجع، م1خاتمه، م، احکام اموات، دفن میت، 0، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2و0عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-1
 ، پاورقی2و0عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-3
 1، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0، پاورقی، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج2و0عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-0
 232، توضیح المسائل مراجع، م1، احکام اموات، دفن میت، خاتمه، م0تحریرالوسیله چهار جلدی، ج ،2و0عروة الوثقی، احکام اموات، مکروهات دفن،  م-2
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 می کفایت ببیند را او عزا صاحب که طوری به شود، حاضر مصیبت صاحب نزد که همین دادن تسلی در
 میّت بستگان نشستن و. دهد می تسکین را او غم حرارت و داده تسلی را او خاطر حضور، همین زیرا کند،

 مکروه کار این اقوی بنابر و است جایز بگویند تسلیت ها آن به دیگران که آن برای( آنان تنگرف مجلس)
 مدت، این در ها آن برای فرستادن غذا که چنان نشود، بیشتر روز سه از که است آن بهتر ولی نیست،

 0 .است مستحب باشد روز سه از کمتر مجلسشان اگرچه روز، سه تا بلکه

 ی زمان تسلیتمنتها
 چه زمانی تسلیت دادن مستحب است؟ تا

تسلیت دادن از جهت زمانی حد معینی ندارد البته اگر تسلیت دادن باعث تجدید حزن و اندوه صاحب  -
 1د تسلیت دادن مستحب نیست.مصیبت  شو

 صاحب مصیبت تا چه زمانی برای تعزیت بنشیند؟

روز مشخص نموده اند و بعضی آن را دو یا سه  نشستن صاحب مصیبت حد معینی ندارد هر چند بعضی  -
 3.رآن و دعا باشد مستحب استاز یک روز را مکروه شمرده اند اما اگر به قصد قرائت ق بیشتر

 اطعام عزاداران
 حکم اطعام عزاداران چیست؟

اگر اطعام از اموال ورثه بزرگسال و با رضایت آنها باشد، جایز است. ولى اگر این کار موجب بروز  -
شود از آن اجتناب شود و اگر انفاق از اموال میّت صورت بگیرد، مشکالت و ضررهاى مالى مى

طور کلّى در این گونه امور باید از اسراف و زیاده روى که موجب بستگى به نحوه وصیت او دارد و به
 0)امام خامنه ای( .شود پرهیز گرددتضییع نعم الهى مى

 دّ محدود و معقول، و به دور از هر گونه اسراف و تحمیل، مانعى ندارد.خیرات و مبرّات براى اموات در ح -
 2مکارم(آیت اهلل )

 خالف کارهای و اسراف از است الزم و شود برگزار ساده فاتحه مجلس و عزاداری مراسم است مناسب -
 2)آیت اهلل سیستانی( .گردد پرهیز آن در شرع

 ست یا برگزارى مراسم عزادارى و فاتحه؟ صرف نمودن پول عزاداری در امور خیریّه بهتر ا

 2مکارم(آیت اهلل هاى اضافى را صرف کارهاى خیر کنند. )اى بگیرند، و هزینهبهتر است مجلس ساده -

 بهترین عمل برای اموات
 توانم براى شادى روح ایشان انجام دهم چیست؟بهترین عملى که مى

                                                           
 ، احکام اموات، دفن میت، ختام، مورد اول 0، فصل فی الدفن، مستحبات دفن، الثامن و العشرون، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -0

 حبات دفن، الثامن و العشرون ، فصل فی الدفن، مست0عروة الوثقی، ج -1

 1 مبحث خاتمه01112عروة الوثقی، احکام اموات، مستحبات دفن ، تحریر الوسیله چهار جلدی  -3
 102اجوبة االستفتائات، س0

 022، س3استفتائات مکارم، ج -2
 .590. توضیح المسائل جامع،  6
 022، س3استفتائات مکارم، ج -2
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ا بپردازید، و اگر واجباتى از او فوت شده قضا کنید، و تا اگر دیونى به مردم دارد قبل از هر چیز دین او ر  -
آیت اهلل  توانید براى او صدقات و خیرات دهید؛ یعنى به مردم نیازمند به نیّت پدرتان کمک کنید.)مى

 0مکارم(

 نماز لیلة الدفن
فَارْحَمُوا  -مَیِّتِ سَاعَةٌ أَشَدُّ مِنْ أَوَّلِ لَیْلَةٍعَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَأْتِی عَلَى الْ -

وَ قُلْ  -یَقْرَأُ فِی الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ مَرَّةً -فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَلْیُصَلِّ أَحَدُکُمْ رَکْعَتَیْنِ -مَوْتَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ
وَ یَقُولُ  -یُسَلِّمُ وَ مَرَّاتٍ عَشْرَ التَّکاثُرُ اکُمُوَ أَلْه -ةِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ مَرَّةًوَ فِی الثَّانِیَ -مَرَّتَیْنِ أَحَدٌ هُهُوَ اللّ

فَیَبْعَثُ اللَّهُ  -وَ ابْعَثْ ثَوَابَهُمَا إِلَى قَبْرِ ذَلِکَ الْمَیِّتِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ -اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
وَ یُوَسَّعُ فِی قَبْرِهِ مِنَ الضِّیقِ إِلَى یَوْمِ یُنْفَخُ  -مَعَ کُلِّ مَلَکٍ ثَوْبٌ وَ حُلَّةٌ -اعَتِهِ أَلْفَ مَلَکٍ إِلَى قَبْرِهِمِنْ سَ

رَجَةً. رسول خدا وَ تُرْفَعُ لَهُ أَرْبَعُونَ دَ -وَ یُعْطَى الْمُصَلِّی بِعَدَدِ مَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ حَسَنَاتٍ -فِی الصُّورِ
)ص( فرمود: هیچ ساعتی برای میت سخت تر از ساعت شب اول دفن نیست پس به اموات خود 

 1رکعت نماز برایش بخوانید. ترحم کنید و برای آنها صدقه دهید و اگر نتوانستید دو
 آیا خواندن نماز وحشت برای میت بهتر است یا صدقه دادن؟

 3چند خواندن نماز تنها نیز کفایت می کند. بهتر جمع نمودن بین هر دو است هر -

 کیفیت نماز
 شود؟نماز وحشت چگونه خوانده می

 شود. نماز وحشت دو رکعت است و به دو گونه خوانده می -

 :طریقه اول

در رکعت اول یک مرتبه سورة حمد و آیة الکرسى و در رکعت دوم یک مرتبه سورة حمد و ده مرتبه  -
اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد و : » گویدو نمازگزار بعد از نماز مى شودىسورة انا انزلناه خوانده م

 «.برد(ابعث ثوابها الى قبر فالن )بجای فالن نام میت را می

 :طریقه دوم

در رکعت اول یک مرتبه سورة حمد و دو مرتبه سورة توحید و در رکعت دوم یک مرتبه سورة حمد و ده  -
اللّهمّ صل على »گوید : شود و نمازگزار بعد از سالم نماز میخوانده می مرتبه سورة الهیکم التّکاثر

امام ،  حضرت) «برد(محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فالن بن فالن )نام میت و پدرش را می
 .0مکارم(آیت اهلل سیستانی ، آیت اهلل 

                                                           
 028https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 10&lid=1&catid=00221&mid=121210، س3استفتائات مکارم، ج -0

 88ج  -العالمة المجلسی  -مورد دوم، بحار األنوار  ، احکام اموات، دفن میت، ختام،0، احکام اموات، مستحبات دفن ، تحریرالوسیله چهار جلدی، ج0عروة الوثقی، ج -1
 .82به نقل از  فالح السائل ص 102الصفحة  -
 ، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن،0عروة الوثقی، ج -3
قی ، فصل فی المستحبّات قبل الدفن و و آیات عظام امام خمینی ، سیستانی و مکارم )حواشی عروة الوث 2، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن، م0عروة الوثقی، ج -0

، احکام اموات، دفن میت، ختام، مورد 0، خاتمة فی بعض الصلوات المستحبة( . تحریرالوسیله چهار جلدی، ج 0حینه و بعده( و آیت اهلل سیستانی )منهاج الصالحین ، ج
 دوم

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41950&mid=252604
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41950&mid=252604


133 

 

 زمان نماز 
 شود؟نماز وحشت چه زمانی خوانده می

 رد. دو نظر وجود دا
حضرت امام، وقت نماز وحشت تمام شب اول دفن است اگر چه خواندن نماز در اول شب بهتر است. ) -0

 0(آیت اهلل مکارم
باشد. وقت نماز به طریقه اول مانند قول مشهور است و وقت نماز به طریقه دوم شب اول فوت می - 1
 (1سیستانیآیت اهلل )

 مغرب و عشاء یا بین آن دو خواند؟ آیا نماز وحشت را می توان قبل از نماز

 3شاء خوانده شود.بله مانعی ندارد هر چند بهتراست که نماز وحشت بال فاصله بعد از نماز مغرب و ع -
 در صورت به تأخیر افتادن دفن میت آیا نماز وحشت هم به تأخیر می افتد؟

 0بله نماز وحشت تا لیلة الدفن به تأخیر می افتد. -

 الجسد مفقود میّت برای حشتو نماز خواندن زمان
 شود؟ خوانده زمانی چه او وحشت نماز گردد مفقود غریق، شخص جسد اگر

 2)آیت اهلل مکارم( .بخوانید را نماز خواستید که زمان هر -

 آیة الکرسی در نماز وحشت
 آیة الکرسى که در نماز وحشت وارد است ، تا کجا باید تالوت شود؟ 

 2(حضرت امام، آیت اهلل سیستانیخوانده شود. )« هم فیها خالدون»بنابر احتیاط آیة الکرسى تا  -

، آیت اهلل شبیری مکارمآیت اهلل آیه اول کافی است هر چند بهتر است که دو آیه بعد را نیز بخواند. ) -
 2 (زنجانی

 تعداد بجا آوردن نماز وحشت
 تواند برای یک میت چند نماز وحشت بخواند؟ آیا یک نفر می

حضرت امام ، آیت اهلل مکارم، آیت است یک نفر چند نماز بقصد اهداء ثواب به میت بخواند. )بله ، جایز  -
 8(اهلل سیستانی

 نماز برای میت مستحب است؟ 48آیا تعداد خاصی نماز وحشت مثل 

                                                           
، خاتمة فی  0مستحبّات قبل الدفن و حینه و بعدهو آیت اهلل سیستانی )منهاج الصالحین ، ج، و فصل فی ال2، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن، م0عروة الوثقی، ج -0

 ، احکام اموات، دفن میت، ختام، مورد دوم0( .تحریرالوسیله چهار جلدی، ج222بعض الصلوات المستحبة، م

 222ین ، خاتمة فی بعض الصلوات المستحبة. ممنهاج الصالح -حاشیه عروة الوثقی ، فصل فی المستحبّات قبل الدفن و حینه و بعده  -1
 و فصل فی المستحبّات قبل الدفن و حینه و بعده.  2، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن، م0عروة الوثقی، ج -3

 2، احکام اموات، مستحبات دفن و نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن، م0عروة الوثقی، ج -0
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11416&mid=121232. سایت آیت هللا مکارم:  2
، خاتمة فی بعض الصلوات  0صالحین سیستانی، ج، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن و فصل فی المستحبّات قبل الدفن و حینه و بعده، منهاج ال0عروة الوثقی، ج -2

 المستحبة

 نمایند.سایت معظم له ، الزم به ذکر است ایشان در حاشیه بر عروه نظر مشور را بیان می -2

fo=https://makarem.ir/main.aspx?typein10&lid=1&catid=00202&mid=121232 

، خاتمة فی  0، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن و فصل فی المستحبّات قبل الدفن و حینه و بعده، و آیت اهلل سیستانی )منهاج الصالحین ، ج0عروة الوثقی، ج -8
 بعض الصلوات المستحبة( 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41946&mid=252535
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41946&mid=252539


134 

 

؛ امام  حضرتنماز بهتر است. ) 01الف( انجام یک نماز وحشت توسط یک نفر کافی است هرچند انجام  -
 0مکارم(آیت اهلل تانی ، سیس آیت اهلل

 چند نفر نیت به وحشت نماز یک
 ؟توان یک نماز وحشت را به نیت چند نفر خواندآیا می

 1.صد اهداء ثواب خوانده شودق به -

 اجیر شدن برای نماز وحشت
 توان اجیر شد؟ آیا برای نماز وحشت می

زار هم عمل را به نیت تبرع و بهتر است اجرت را بعنوان احسان و عطیه به نمازگزار بدهند و نمازگ -
 3(حضرت اماممجاناً بخواند. )

بنابر احتیاط مستحب اجرت به صورت اباحه مشروط به نمازگزار داده شود یعنی نمازگزار با شرط  -
 0سیستانی(آیت اهلل خواندن نماز ، اجازه تصرف در اجرت را دارد. )

به نظر ایشان بذل مال به نمازگزار بنحو هدیه  2مکارم(آیت اهلل توان اجیر شد. )بنابر احتیاط واجب نمی -
 و احسان باشد و نمازگزار هم تبرعاً نماز را بخواند.

 اشتباه در نماز وحشت
اگر نمازگزار آیة الکرسى یا سوره قدر یا مقدارى از آن را فراموش کند یا سوره قدر را کمتر از ده بار 

 بخواند ، کفایت از نماز وحشت می کند ؟ 

 2کند.خص نماز را اعاده ش خیر ، -

 توسط اجیر فراموشی نماز وحشت
 ، تکلیف اجرت اخذ شده چیست؟ش کند یا مطابق دستور انجام ندهداگر اجیر نماز وحشت را فرامو

 :شناسد دو صورت داردکننده را نمیشناسد ، باید اجرت را برگرداند و اگر اجیراگر اجیرکننده را می
 برای تصرف در اجرت نداشته باشد در این صورت دو نظر وجود دارد.علم به رضایت اجیرکننده  -0

 2مکارم( ، آیت اهللامام حضرتالف: مقدار اجاره را از طرف صاحبش صدقه بدهد. )
 8(شود. )سیستانیمالک بر آن بار میب: آن مال حکم مجهول المالک را دارد و احکام مجهول ال

 :ته باشدعلم به رضایت ، برای تصرف در مال داش -1
تواند در وقت دیگر نماز وحشت را بدون قصد ورود بخواند و ثواب نماز را به میت هدیه کند. الف: می

 0مکارم( ، آیت اهللامام حضرت)

                                                           
 نه و بعده. پاورقیعروة الوثقی ، فصل فی المستحبّات قبل الدفن و حی -0

 . 1، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن، م0عروة الوثقی، ج -1
 ، احکام اموات، دفن میت، ختام، مورد دوم0تحریرالوسیله چهار جلدی، ج -3

 ، خاتمة فی بعض الصلوات المستحبة( 0آیت اهلل سیستانی )منهاج الصالحین ، ج  -0

 ماز لیله الدفن، پاورقی.  ، نمازهای مستحبی، ن0عروة الوثقی، ج -2

، خاتمة فی بعض الصلوات  0، و فصل فی المستحبّات قبل الدفن و حینه و بعده، منهاج الصالحین ، ج3، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن، م0عروة الوثقی، ج -2
 222المستحبة، م

 حبّات قبل الدفن و حینه و بعده.و فصل فی المست 0، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن، م0عروة الوثقی، ج -2

 222، خاتمة فی بعض الصلوات المستحبة، م 0منهاج الصالحین ، ج -8
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آیت تواند نماز را خوانده و ثواب آن را به میت هدیه کند و یا عمل دیگری را برای او انجام دهد. )ب: می
 1سیستانی(اهلل 

 نماز وحشتوصیت نسبت به 
آیا باید چهل نماز را بوسیله « براى من چهل نماز وحشت بجا آورید» اش نوشته شخصى در وصیت نامه

 چهل نفر بجا آورند؟

 3انده شود مگر با اذن باشد.، باید چهل نماز بوسیله چهل نفر خوبله -

 روز آن اموات برای وحشت نماز شب هر خواندن
 بگوییم؟ چه نماز آخر در میت اسم جای به دارد گرامکانقبرخواند؟ا نمازاوّل هرشب آیامیشود

 و ندارد اشکال باشد اند شده دفن روز آن که کسانی برای آن ثواب که باشد این نیتش که صورتی در -
 باید اصل در زیرا) دارد اشکال ورود قصد به عمل اینالیوم؛ البته  هذا فی مات من ارواح الی بگوید
 به رسیدن امید به یعنی) رجاء قصد به عمل این ولی ،(شود خوانده الدفن ةلیل نماز یک میّت هر برای
 0. )آیت اهلل مکارم(ندارد مانعی( ثواب

 خود برای وحشت نماز خواندن حکم
 دارد؟ حکمی چه خود برای حیات زمان در وحشت نماز خواندن

 برکاتشان از و ندبخوا تواند می کس هر که است زیادی مستحب نمازهای ولی نیست جایز عمل این -
 2)آیت اهلل مکارم( .شود مند بهره

 زیارت اهل قبور

 زمان زیارت اموات

 بهترین زمانها برای زیارت اهل قبور
 زیارت قبور مؤمنین در چه زمانی بیشتر توصیه شده است؟

روز دوشنبه و روز پنجشنبه مخصوصاً عصر پنجشنبه وصبح روز شنبه برای مردان و زنان بشرط صبر و  -
 ع و فزع نکردن زنان.جز

 رفتن به قبرستان در شب
 حکم زیارت اهل قبور در شب چیست؟

 2امام(حضرت ) جائز است. رفتن به قبرستان در شب برای زیارت شهدا -

رفتن به قبرستان در شب مکروه است البته اگر کسى با این اعتقاد که شبانه به قبرستان رفتن عامل  -
 0اشکال ندارد.)امام خامنه ای( نه به قبرستان برودشبا مؤثرى در تربیت اسالمى او است

                                                                                                                                                                                     
 و فصل فی المستحبّات قبل الدفن و حینه و بعده. 0، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن، م0عروة الوثقی، ج -0
 222الواضحة ، خاتمة فی بعض الصلوات المندوبة. م، خاتمة فی بعض الصلوات المستحبة.األحکام  0منهاج الصالحین ، ج .1

 ، نمازهای مستحبی، نماز لیله الدفن. 0عروة الوثقی، ج .3
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11416&mid=165165. سایت آیت هللا مکارم:  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11416&mid=121230 
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11416&mid=121231. سایت آیت هللا مکارم:  2
 118، س0استفتائات امام، ج .2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41946&mid=267467
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41946&mid=252530
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=41946&mid=252531
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 1مکروه است. )آیت اهلل مکارم( -

 شب در بزرگان و علما قبور زیارت

 نیز بزرگان و علما قبر زیارت به رفتن شب آیا دارد، کراهت قبرستان به رفتن شب که این به توجه با

 دارد؟ کراهت

 جای( ره) مجلسی مرحوم قبر مانند اگر اما است ثابت حکم همان باشد بوده قبرستان داخل در اگر -
 3شود. )آیت اهلل مکارم( نمی آن شامل حکم آن کند نمی قبرستان صدق و است مستقلی

 کیفیت زیارت اموات
 4زائر چگونه باید قبر میت را زیارت نماید؟

 مستحب است موارد ذیل را انجام دهد.
 دستش را بر قبر بگذارد. -0
 ه باشد البته ایستادن هم جائز است.نشسته و رو به قبل-1
 خواندن هفت مرتبه سوره مبارکه قدر.-3

 و بخواند «أنزلناه إنا» سوره مرتبه هفت و گذارد قبر بر را خود دست است قبله به رو که حالی در فرد -
 که دیگری موارد و نماید قرائت را ملک و یس سوره اینکه و بخواند را توحید سوره مرتبه یازده اینکه

 )آیت اهلل سیستانی( .است شده ذکر ترمفصل هایکتاب در
 خواندن هر کدام از سوره های مبارکه حمد، معوذتین و آیة الکرسی سه مرتبه-0
 خواندن سوره مبارکه یس.-2
بسم اهلل الرحمن الرحیم السالم علی اهل ال اله اال اهلل، من اهل ال اله اال اهلل، یا »گفتن این جمالت: -2

اله اال اهلل، کیف وجدتم قول ال اله اال اهلل من ال اله اال اهلل، یا اهل ال اله اال اهلل، بحقّ ال اله اال  اهل ال
 «اهلل اغفر لمن قال: ال اله اال اهلل، و احشرنا فی زمرة من قال: ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل علیّ ولی اهلل

 نزد قبر والدین طلب حاجت نماید.-2
 هنگام مرگ فرزند.« انّا هلل و انّا الیه راجعون»ایش و استرجاعحمد و ست -8

 قبور روی بر رفتن راه حکم
 دارد؟ حکمی چه اموات قبور روی بر رفتن راه

 2)آیت اهلل مکارم( .نروند راه مؤمنان قبر روی که است این بهتر ولی نیست حرام کار این -

                                                                                                                                                                                     
 132اجوبة االستفتائات، س. 0
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11414&mid=121242. سایت آیت هللا مکارم:  1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11414id=&m121290. سایت آیت هللا مکارم:  3
 از مستحبات. 32الدفن، مورد  مستحبات . العروه الوثقی، فی 0
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=0&catid=11414&mid=121292. سایت آیت هللا مکارم:  2
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