
 میبسم اهلل الرحمن الرح

 ار، غسل، حنوط، کفن و نماز و دفناحکام احتض از یمختصر

 ه راجعونیانا هلل  و انا ال

 احکام احتضار 

قباه  به سمت یو یپا یکف یعنیواجب است که سحتضر را پا به قباه کنند؛  یدر هنگام احتضاار به هر سساامان .1

 ست.یسحتضر ن یاز به اذن ولیو ن باشد.

 عه، در حال احتضار سستحب است؛ تا دم سرگ.ید بر  حق شین و عقایشهادتن یتاق .2

 کراهت حضور حائض و جنب نزد سحتضر. .3

 بعد از مرگ

 ت.یاستحباب بستن چشم و دهان س .1

 ت.یل در دفن سیاستحباب تعج .2

واجب است و اگر  ن سقط شده چهار ساهه به باال(ی)از جن ت سساامانیغسال و حنو  و کفن و نماز و دفن س .3

 تکرار کرد. ید تا حد سمکن کارها را با درستیم که درست انجام نشده است، بایعام داشته باش

 .رندیبگ اجازه او یول از دیبا ت،یس دفن و نماز و فنک و غسل یبرا .4

 غسل

 سخاو  افورک با هک یآب به: دوم .باشد سخاو  سدر با هک یآب به: اول: بدهند غسال ساه را تیس اسات واجب .1

و  سدر یکه فقط کم یاد باشد که آب سضاف شود. در صورتید زیسخاو  شدن نبا .خالص آب با: سوم. باشاد

 ، با سه غسل با آب سطاق انجام شود.یکافور باشد، از همان استفاده شود و در صورت عدم دسترس

 آگاه به سسأله باشد. و باشد عاقل و یاساس دوازده سسامان دیبا غسال .2

 .انجام شود خداوند فرسان انجام یبرا یعنی؛ قربت قصدبا  دیباغسل  .3

ا زن و شوهر باشند؛ اسا یش از سه سال نداشته باشد یت بین که سیغسل غسال نا هم جنس، باطل است؛ سگر ا .4

 دیت زن باشد، بایتواند غسل بدهد؛ اسا اگر س یباشد، س یدا نشد، سحرم، هر چند رضاعیاگر غسال هم جنس پ

 لباس غسل دهند. یاز رو

ر پوشش انجام یشود )عورت پوشانده شود و غسل از ز یغسل باطل نم یاسات؛ ول حرامت یس عورت به نگاه .5

 شود(.



 ت که نجس است، پاک شود.یاز بدن س ید جایش از غسل بایپ .6

 ست.یا جنابت نیض یبه غسل ح یازیگر نیت، دیبا غسل س .7

 .تسین حرام غسل یسقدسات یارهاک یبرا گرفتن سزد یول رند،یبگ سزد تیس دادن غسل یبرا هک ستین زیجا .8

ست اگر بشود با د .بدهند مّمیت یکت را یس غسل، هر یبه جا دیبا باشد، غسل یبرا یسانع ای د،نش دایپ آب اگر .9

 )برخی از سراجع سثل آقای سکارم قائل به غسل جبیره ای هم هستند.( خودش و اگر نشود، با دست غسال.

 احکام حنوط

 انگشت دو سر و زانوها سر و دساتها فک و یشاانیپ به یعنی نند،ک حنو  را تیس اسات واجب غسال از بعد .1

 تازه و هدییسا افورک دیبا و بمالند، افورک هم تیس ینیب سر به اسات سساتحب و. بمالند افورک او یپاها بزرگ

 .ستین یافک باشد، رفته نیب از او عطر بودن، هنهک واسطه به اگر و. باشد

 ت سکروه است.یزدن عطر و سشک و ... به س .2

 به ورافک آن از دیبا یول. نندک سخاو  افورک با السالمیه عا الشهدا دیس ضرتتربت ح یقدر اسات، سساتحب .3

 شد خاو س افورک با یوقت هک نباشد، ادیز یقدر به تربت دیبا زین و. نرسانند شاود،یس یاحتراسیب هک ییجاها

 .ندینگو افورک را آن

 یشانینبود، پ یحنو  همه اعضاء کاف ینباشد، غسل سقدم بدارند و اگر برا یغسل و حنو  کاف یاگر کافور برا .4

 را سقدم بدارند.

 .بگذارند تیس همراه قبر در تازه و تر چوب دو است سستحب .5

 تیم فنک امکحا

ا زانو د از ناف تیباند؛ لنگ ینما فنک ند،یگویس یسرتاسر و راهنیپ و لنگ را آنها هک پارچه سه با دیبا ت رایس .1

 پوشاند،ب را بدن تمام پا ساق نصف تا شانه سر از دیبا راهنیپ واجب ا یباشد و اطراف بدن را بپوشاند. به احت

 هک شدبا یااندازه به دیبا آن یپهنا و باشد، نکسم آن سر دو بستن هک باشد یقدربه  دیبا یسرتاسر یدرازا و

 .دیایب گرید طرف یرو آن طرف یک

 اگر کفن با پول سخمس نخریده است و سال بر آن گذشته است، خمس آن داده شود. .2

ز در ج کفن کرد وت را ید سینبا یا کفن غصبی با پوست سردار ب، پارچه نازکِ بدن نما نباشاد.به احتیا  واج .3

 د.اشکال دار وان حرام گوشت،یح یا سویا پارچه پشم ی شم خالص و پارچه زربفتی، کفن کردن با ابریناچار

ا در صورت خراب نشدن یا عوض کرد ید شست ینجس شود، با یگریا نجاست دیت یاگر کفن با نجاسات س .4

 د.یکفن، قسمت نجس را بر



 تینماز ممقدمات 

و  یفراسوشاا. شااود خوانده او ردنک فنک و حنو  و غساال انیپا از بعد دیبا واجب اساات و حتماً تیس نماز .1

 ست.یندانستن سساله هم عذر ن

ت یس نماز یتوان با لباس غصب یس یست و حتیت شر  نیمم، لباس پاک، بدن پاک در نماز سیغسال، وضو، ت .2

 خواند.

با فاصاااه سعمول در نماز جماعت، و  اوقاً در جاو یدق را تیس اساات واجب و باشااد قباه به رو دیبانمازگزار  .3

 راست طرف به او سار هک یطور به بخوابانند، پشات به اختالف ساط  اشاکال ندارد( ی)کم یهمساط  با و

 .باشد نمازگزار چپ طرفه ب او یپا و نمازگزار

 اشااد،ب آن سانند و تابوت در تیس اگر یول نباشااد نهایا سانند یزیچ ای وارید و پرده دیبا نمازگزار و تیس نیب .4

 .ندارد الکاش

 نماز دنک تین سثال ند،ک نیسع را تیسد یبا و. خواند قربت قصد با و ساتادهیا ،یجز در ناچار دیبا را تیس نماز .5

 .اهلل یال قربة تیس نیا بر خوانمیس

بر او بدن، بر سر ق یت گزارده نشده است، واجب است تا قبل از فروپاشیبر س یط گفته شده نمازیاگر با شارا .6

 ن نماز خواند.یچن

 تیواجبات نماز م

 «اهلل رسول سحمدا ان و اهلل اال اله ال ان اشهد»: اول ریبکت گفتن و تین از بعد

 «سحمد آل و سحمد یعا صل الاهم»: دوم ریبکت از بعد

 «.المؤسنات و نیلامؤسن اغفر الاهم»: سوم ریبکت از بعد

 «تیالم لهذه اغفر الاهم»: است زن اگر و «تیالم لهذا اغفر الاهم»: است سرد تیس اگر چهارم ریبکت از بعد

 و تمام. دیبگو را پنجم ریبکتسپس 

 ذکر بهتر بعد از هر هللا اکبر

 و رایبش بالحق ارساه رسوله و عبده سحمدا ان اشهد و له یکشر ال وحده اهلل اال اله ال ان اشاهد»ر اول: یبعد از تکب

 «.الساعة یدی نیب راینذ



 سحمد آل و سحمدا ارحم و سحمد آل و سحمد یعا کبار و سحمد آل و سحمد یعا صاال الاهم»: دوم ریبکت از بعد

 .«نیالصالح اهلل عباد عیجم و نیقیالصد و الشهداء و نیالمرسا و ترحمت و تکبار و تیصا سا افضلک

 و ننایب تابع االسوات و سنهم اءیاالح المسامات و نیالمساام و المؤسنات و نیلامؤسن اغفر الاهم»: ساوم ریبکت از بعد

 «.ریقد ءیش لک یعا کان الدعوات بیسج کان راتیبالخ نهمیب

 کاست (ابنة) ابن و کعبد ابن )ابنة( و  ک )استک(عبد )هذه( هذا ان الاهم»: است سرد تیس اگر چهارم؛ ریبکت از بعد

 سحسنا )ت( انک ان الاهم سنا )ها( به اعام انت و رایخ اال )ها( سنه نعام ال انا الاهم به سنزول ریانت خ و کب )ت( نزل

 کعند )ها(اجعاه الاهم )ها( له اغفر و )ها( عنه فتجاوز )سسیئة( ئایسس )ت( انک ان و )ها( احسانه یف فزد )سحسنة(

 «.نیالراحم ارحم ای کبرحمت )ها( ارحمه و نیالغابر یف )ها( اهاه یعا اخاف و نییعا یاعا یف

 ر پنجم. تمام.یتکب

 .بخواند را نماز یدعاها و رهایبکت دیبا ن همیسأسوس .7

 احکام دفن

 ونریب را بدنش نتوانند هم درندگان و دیاین رونیب او یبو هک نندک دفن نیزس در یطور را تیس اساات واجب .1

 ت عنوان دفن است.ی، کفایازارد، اقویرا ن یبد آن کس یا بویآورند؛ اگر درنده نباشد 

 است. یا نهادن در تابوت کافین سمکن نباشد، دفن در بنا یاگر دفن در زس .2

 .باشد قباه به رو او بدن یجاو هک بخوابانند یطور راست یپهاو به قبر در دیبا را تیس .3

 ست.یز نیدفن سسامان در قبرستان کافر جا .4

 مستحبات دفن

 و دبگذارن نیزس سرتبه هر در و ببرند یکنزد مک مک سرتبه سااه تا و بگذارند نیزس قبر یذرع چند در را جنازه .1

 .نندک قبر وارد چهارم نوبت در و بردارند

 گذارندب کخا یرو را تیس صورت و نندک باز را فنک یهاگره گذاشتند لحد در را تیس هکآن از بعدت: ین سیتاق .2

 و رددبرنگ پشت به تیس هک بگذارند یاوخک ای خامیت خشت س پشت و بسازند او سار ریز کخا از یبالشا و

 چپ هشان بر قوت به را چپ دست و بزنند تیس راست شانه به را راست دست بپوشاانند را لحد هکآن از شیپ

 ای افهم اسمع»: ندیبگو سرتبه ساه و دهند تکحر شادت به و ببرند او گوش یک نزد را دهان و بگذارند تیس

 ال وحده اهلل اال اله ال ان شااهاد  سن هیعا فارقتنا یالذ العهد یعا انت هل»: ندیبگو آن از پس. «فالن بنُ فالنُ

 «نیالمرسا خاتم و نییالنب دیس و رسوله و عبده آله و هیعا اهلل یصا سحمدا ان و له یکشر



 بن یاع و نیالحس و الحسن ان و نیالعالم یعا طاعته اهلل افترض اسام و نییالوص دیسا و نیالمؤسن ریاس ایعا ان و»

 و سحمد بن یعا و یعا بن سحمد و یسوس بن یعا و جعفر بن یسوس و سحمد بن جعفر و یعا بن سحمد و نیالحس

 کائمتُ و نیاجمع الخاق یعا اهلل حججُ و نیالمؤسن ائمةُ همیعا اهلل صاااوات یالمهد الحجة القائم و یعا بن الحساان

 «ابرار کب یهد ائمةُ

 .فالن بن فالن ای

 نع و کنید عن و یکنب عن و کرب عن کساال و یتعال و کتبار اهلل عند سن نیرسول المقربان انکالما کاتا اذا»

 یینب آله و هیعا اهلل یصا سحمد و یرب اهلل جوابهما یف قل و تحزن ال و تخف فال کائمت عن و کقبات عن و کتابک

 یالمجتب یعا بن الحسن و یاساس طالب یاب بن یعا نیالمؤسن ریاس و یقبات عبةکال و یتابک القرآن و ینید االساالم و

 الصااادق جعفر و یاساس الباقر سحمد و یاساس نیالعابد نیز یعا و یاساس ربالکب دیالشااه یعا بن نیالحساا و یاساس

 یرکالعس الحسن و یاساس یالهاد یعا و یاساس الجواد سحمد و یاساس الرضاا یعا و یاساس اظمکال یسوسا و یاساس

 سن و یاتول بهم یشفعائ و یقادت و یسادت و یائمت نیاجمع همیعا اهلل صااوات هؤالء یاساس المنتظر الحجة و یاساس

 «االخر  و ایالدن یف اتبرا اعدائهم

 بن یاع ان و الرسول نعم آله و هیعا اهلل یصا سحمد ان و الرب نعم یتعال و کتبار اهلل ان»: فالن بن فالن ای اعام ثم

 «االئمة نعم عشر یاالثن االئمة نیالمعصوس اوالده و طالب یاب

 و البعث حق و حق القبر یف رکین و رکسن سؤال و حق الموت ان و حق آله و هیعا اهلل یصا سحمد به جاء سا ان و»

 بیر ال ةیآت الساعة ان و حق النار و حق الجنة ان و حق تبکال ریتطا و حق زانیالم و حق الصرا  و حق النشور

 «.القبور یف سن بعثی اهلل ان و هایف

 «فالن ای فهمت ا»: دیبگو پس

 سستقر یف کائیاول نیب و کنیب اهلل عرف میسستق صرا  یال اهلل کهدا و الثابت بالقول اهلل کثبت»: دیبگو آن از پس

 «.رحمته سن

 «.کعفو کعفو الاهم برهانا کسن لقه و یکال بروحه اصعد و هیجنب عن االرض جاف الاهم»: دیبگو پس

 هلل انا»: ندیبگو و زندیبر قبر بر کخادست پشت با حاضرند هک یسانک تیس شانیخو از ریغ سستحب است که .3

 «.راجعون هیال انا و



 و ذارندبگ قبر بر را دستها حاضرند، هک یسانک آب دنیپاش از بعد و بپاشاند آب قبر یروسساتحب اسات که  .4

 طاب تیس یبرا و بخوانند "انزلناه انا" هکسبار سااوره سرتبه هفت و برند فرو کخا در ردهک باز را انگشااتها

 و رضوانا کسن لقه و روحه یکال اصاعد و هیجنب عن االرض جاف الاهم»: بخوانند را دعا نیا و نندک آسرزش

 .«کسوا سن رحمة عن به هیتغن سا کرحمت سن قبره نکاس

 انا" ندکیس ادی را تیس وقت هر و ندک صبر فرزند سرگ در سخصوصا شانیخو سرگ در انسان است سساتحب .5

 رقب و بخواهد حاجت خداوند از سادر و پدر قبر سر و بخواند، قرآن تیس یبرا و. دیبگو "راجعون هیال انا و هلل

 .نشود خراب زود هک بسازد مکسح را

 سرتبه یک حمد، از بعد اول عتکر ر: دتیس یبرا اة الدفنیل نماز عتکر دو قبر اول شااب در اساات سسااتحب .6

 الاهم»: ندیبگو نماز ساالم از بعد و بخوانند، «قدر» سااوره سرتبه ده حمد، از بعد دوم عتکر در و یرساکالةیآ

 .«فالن قبر یال ثوابها ابعث و سحمد آل و سحمد یعا صل

 بر طبق فتوای اسام خمینی


