
 عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
  ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میںکیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 

کہ صرف عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور کیا یہ مردوں کے ساتھ نماز جنازہ 
 میں شریک ہوں تو جائز ہے؟

 
 ہ:عثمان فرام انگلینڈسائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 نہ ہوں تو عورتوں کا نماِز جنازہ پڑھنا بالکراہت جائز ہے کیونکہ موجود اگر مرد

ں جیساکہ ردالمحتارمی مکروہ نہیں ہے  کروانا کی جماعت جنازہ ا نماِز تنہا عورتوں ک

َهاْاْلِجَناَزةَِْْصََلةِْْفِيُْتْكَرهَُْْلَْْجَماَعَتُهنْ ْأَنْ َْواْعلَمْْ"ہے ۔ جان کہ فقط عورتوں "َفِريَضةْ ِِْلَن 

 کا نماز جنازہ کی جماعت کروانا مکروہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ فرض ہے۔

 (565ص 1)درمختار مع رد المحتار باب االمامۃ ج

ہ ۔جیسا کایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو  فرض ساقط ہوجاتا ہےبلکہ تنہا 

پڑھائی اور مردوں نے اس کی جنازہ  اگر عورت نے نماز  بہار شریعت میں ہے ۔

اقتدا کی تو لوٹائی نہ جائے کہ اگرچہ مردوں کی اقتدا صحیح نہ ہوئی مگر عورت 

 ۔کی نماز تو ہوگئی، وہی کافی ہے

 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ (826ص 4حصہ  1)بہار شریعت ج

  مطلقا   ادا کرنا نماز جنازہ  عورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہوکرمگر  

ُْحُضوُرُهنْ َْوُيْكَرهُْ جیسا کہ تنویر االبصار مع درمختار میں ہے۔ہے: مکروہ 

ْعورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہونا مطلقا  مکروہ ہے۔"اْلَجَماَعَةُمْطَلًقا

 (566ص 1)تنویر االبصارمع درمختارباب االمامۃ ج

َوَجلَّ  َوہللاُ َتَعاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُُہ اَْعلَم ُ َتَعاٰلی َعلَْیِہ َوٰالِٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ
ٰ
 َصلَّی ہللٰا

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 



WOMEN OFFERING THE FUNERAL PRAYER 
 والسالم علی رسول ہللاالحمدہلل والصلوۃ 

Question: 

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Can only women offer a janaza (funeral) prayer? Can 

they pray it along with men? 

Questioner: Uthman from England  

Answer: 

 ہللا الرحمن الرحیمبسم 
 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

Offering of the janaza prayer by women is permissible without any dislike, if men 

are not present. Offering the janaza prayer in congregation exclusively by women, 

is not makruh (disliked). 

It is stated in Radd al-muhtar: 

َهاْاْلِجَناَزةَِْْصََلةِْْفِيُْتْكَرهَُْْلَْْجَماَعَتُهنْ ْأَنْ َْواْعلَمْْ َفِريَضةْ ِِْلَن   

Translation: “Know! Offering the janaza prayer in congregation exclusively by 

women, is not makruh, as the janaza prayer is fard (obligatory).” [Durr al-mukhtar 

ma’ radd al-muhtar, vol. 1, pg. 565] 

The obligation is fulfilled even if one woman offers the janaza prayer alone. 

It is stated in Bahar-e Shari’at: “If a woman leads a janaza prayer and a man follows 

her, then the prayer is not to be repeated. Even though men following women is 

not correct, the woman’s prayer is valid, which is sufficient. [Bahar-e Shari’at, vol. 

1, part 4, pg. 826] 

Women joining men in a congregation of the funeral prayer is absolutely disliked. 

It is mentioned in Tanwir al-absar ma’ durr al-mukhtar: 

اْلَجَماَعَةُمْطلًَقاُْحُضوُرُهنْ َْوُيْكَرهُْ  

Translation: “Women joining men in a congregational prayer is absolutely disliked.” 

[Tanwir al-absar ma’ durr al-mukhtar, vol. 1, pg. 566]  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by the SeekersPath Team 


