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 حنوط و نماز میت     

 :آداب اموات و ادعیه متعلق به آن

اش اين است فرموده: اين نماز بر همه مسلمانان كه  عالّمه مجلسى و زاد المعاد آنچه را كه خالصه 

شود. و  آگاه به فوت شخصى شوند واجب است، و اگر يك نفر از آنان بخواند، از ديگران ساقط مى 

بین علما واجب است، و اشهر  نماز بر مرده شیعه اثنى عشرى كه بالغ باشد بدون خالف در  خواندن

تمام شده خواندن نماز واجب است، و ظاهرا به قصد قربت   اقوى آن است كه بر طفلى كه شش سالش

اند و  دانسته   توان اكتفا كرد. و كمتر از شش ماهه را اگر زنده متولّد شده باشد بعضى مستحبّ مى 

ردم به نماز میّت بنابر مشهور وارث اوست، بعضى بدعت، و احوط نماز نخواندن است. و سزاوارترين م

و شوهر به همسر خود اولى است، و واجب است نمازگزار رو به قبله بايستد، و سر جنازه به جانب 

كه میّت را به پشت خوابانده باشند، و در اين نماز طهارت از حدث شرط   راست او باشد، درحالى

ين نماز را بخوانند، و مستحبّ است با وضو باشد، و توانند ا وضو مى  نیست، و جنب و حائض، و بى 

اگر آب نباشد، يا مانعى داشته باشد، يا وقت تنگ باشد، مستحبّ است تیمم نمايد. و ظاهر بعضى 

احاديث است كه بدون عذر نیز تیمم مستحبّ است و بنابر مشهور مستحبّ است امام جماعت برابر 

بايستد، و مستحبّ است كفش را از پا بیرون كند. و واجب میان بدن مرد میّت، و روبروى سینه زن 

نماز كنند. و پنج تكبیر بگويند، و مستحبّ است، در هر تكبیر دست ها را تا برابر گوش باال   است نیّت

 ببرند، و مشهور آن است كه پس از تكبیر اول بگويد: 

ُ َو َاْشَهُد َانه ُم  ِ َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاال اَّلله دًا َرُسوُل اَّلله   َحمه
 گواهى دهم كه نيست معبودى جز خدا و گواهى دهم كه محمّد رسول خدا است

 

 :و پس از تكبیر دوم بگويد
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ٍد  ٍد َو آِل ُمَحمه   َالّلُهمه َصلِّ لََع ُمَحمه
 خدايا درود فرست بر محمّد و آل محمّد

 

 :و بعد از تكبیر سوم بگويد

 

 ُمْؤِمننَي َواْْلُْؤِمناِت َالّلُهمه اْغِفْر لِلْ 
 خدايا بيامرز مردان و زنان با ايمان را

 :و بعد از تكبیر چهارم بگويد

 

ِت    َالّلُهمه اْغِفْر ِِلَذا اْْلَیِّ
 خدايا بيامرز اين مرده را

بهتر آن است كه  به اين صورت نماز تمام و مجزى است. و بنابر نظر مشهور، و تكبیر پنجم را بگويند،

 ت بگويد:پس از نی

 

ُ َوْحََدُ الَشريَك َلُه  ُ َاْكََبُ َاْشَهُد َاْن ال ِالَه اَّلله  َاَّلله

شريك است  دهم كه معبودى جز خدا نيست،يگانه و بى خدا بزرگتر است. و گواهى مى   
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دًا َعْبَُدُ َو َرُسوُلُه َاْرَسَلُه   َو َاْشَهُد َانه ُمَحمه

ده اوستدهم كه محمّد بنده و فرستا و گواهى مى   

 

 ِباْلَحقِّ بَشريًا َو َنذيرًا َبنْيَ َيَدِى الّساَعِة 
دهنده پيشاپيش قيامت فرستاده دهنده و بيم  كه او را به حق، مژده   

 

 سپس بگويد:

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمَحمه ُ َاْكََبُ َالّلُهمه َصلِّ لََع ُمحَمه  اَّلله

 درود فرست،تر است. خدايا بر محمّد و خاندان محمّد  خدا بزرك

 

ٍد  دًا َو آَل ُمَحمه ٍد َواْرَحْم ُمَحمه ٍد َو آِل ُمحَمه  َو باِرْك لََع ُمَحمه

 و بر محمّد و خاندان محمّد بركت ده،و محمّد و خاندان محمّد را رحم كن

 

َت لََع ِاْْبهمَي َو آِل ِاْْبهمَي  ْ ْیَت َو باَرْكَت َو َتَرَّحه ْفَضِل ما َصله  ََكَ

 درود و بركت و رحمتى كه بر ابراهيم و خاندان ابراهيم نمودى، همانند برتر
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َك ََّحیٌد َمجیٌد   ِانه

 تو ستوده و بزرگوارى،  به درستى كه

 

 ااَل 
ِ

یآِء َواْْلُْرَسلنَي َو َصلِّ لََع ََجیع  ْْنِ
 و بر همه پيامبران و فرستادگان درود فرست

 

 سپس بگويد:

 

ُ َاْكََبُ   َاَّلله

 خدا بزرگتر است

 

 ْ ْحیآِء ِمْْنُ ََ ُمْؤِمننَي َواْْلُْؤِمناِت َواْْلُْسِلمنَي َواْْلُْسِلماِت ااْل  َالّلُهمه اْغِفْر لِلْ

 خدايا مردان و زنان مومن و مسلمان چه زنده و چه مرده از آنان را بيامرز

 

رْياِت َوااَل  ْ ِباْلخَ َننا َو َبْیَْنُ  ْمواِت تاِبْع ََبْ

 پيوند ميان ما و آنها را به خيرات  
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َعواِت  َك ُمجیُب الده  ِانه

 یبه درستی كه تو اجابت كننده دعاهاي 

 

َك لََع ُكلِّ َشْیٍئ َقديٌر   ِانه
 به درستی كه تو بر هر چيزی توانايی 

 

 سپس بگويد:

ُ َاْكََبُ   اَّلله

 تر است. خدا بزرك

 

 ْبِدَك َواْبُن َاَمِتَك َنَزَل ِبَك َالّلُهمه ِانه هذا َعْبُدَك َواْبُن َع 

 خدايا اين بنده تو، و فرزند بنده تو، و فرزند كنيز توست نزد تو فرود آمده 

 

 َو َاْنَت َخرْيُ َمْنُزوٍل ِبِه َالّلُهمه ِاّنا ال َنْعََلُ ِمْنُه ِااّل َخرْيًا 

  آيند، و تو بهترين كسى هستى كه نزد او فرود مى  
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 ِبِه ِمّنا َالّلُهمه ِاْن َكَن ُمْحِسنًا َفِزْد ىف ِاْحساِنِه  َو َاْنَت َاْعََلُ 

 دانيم، و خدايا ما از او جز خوبى نمى 

 

یئًاَفَتجاَوْز َعْنُه َواْغِفِر َلُه   َو ِاْن َكَن ُمسه

 تو از ما درگذر، و او را بيامرز 

 

ّینَي   َالّلُهمه اْجَعْلُه ِعْنَدَك ىف َاْعال ِعلِّ

 الترين جايگاه قرارش دهو نزد خود در با

 

ِتَك  ُه ِبَرَّْحَ  َواْخُلْف لََع َاْهِلِه ىِف اْلغاِبريَن َواْرََّحْ
 ات در ميان زندگان جانشين او باش به مهربانى   و بر خاندانش

 

 يا َاْرَحَم الّراَِّحنَي 

 ترين مهربانان اى مهربان

 

 سپس بگويد:
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ُ َاْكََبُ   اَّلله
  تر است خدا بزرگ

 

 گويد:  ود، و اگر میّت زن باشد مىش  و فارغ مى

 

ُة َعْبِدَك و اْنَنُة َاَمِتَك َنَزَلْت ِبَك   َالّلُهمه ِانه هِذِه َاَمُتَك َواْْبَ

 خدايا اين كنيز تو و دختر بنده تو، و دختر كنيز توست، بر تو فرود آمده،

 

 ِااّل َخرْيًا َو َاْنَت َخرْيُ َمْنزُوٍل ِبِه َالّلُهمه ِاّنا ال َنْعََلُ ِمْنها 

 آيند،خدايا ما از او جز خوبى خبر نداريم، و تو بهترين كسى هستى كه بر او فرود مى 

 

 َو َاْنَت َاْعََلُ ِِباِمّنا

 و تو از ما به او داناترى،

 

 َالّلُهمه ِاْن َكَنْت ُمْحِسَنًة َفِزْد ىف ِاْحساِِنا

 اش بيفزا  خدايا اگر نيكوكار است بر نيكى
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 َكَنْت ُمسیئًة َفَتجاَوْز َعْنها َواْغِفْر َِلاَو ِاْن 

 و اگر بدكار است از او درگذر، و او را بيامرز،

 

ینّيَ   َالّلُهمه اْجَعْلها ِعْنَدَك ىف َاْعال ِعلِّ

 و نزد خود در باالترين جايگاه ها قرارش ده

 

 َواْخُلْف لََع َاْهِلها ىِف اْلغاِبريَن 

 انشين او باش،و بر خاندانش در ميان زندگان ج

 

ِتَك  ها ِبَرَّْحَ  يا َاْرَحَم الّراَِّحنَي  َواْرََّحْ

 ترين مهربانان. اى مهربان و به مهربانيت به او رحم كن،

 

 و اگر میّت مستضعف باشد بگويد:

َبُعوا َسبیَلَك َوِقِهْم َعذاَب اْلَجحمِي  ذيَن تاُُبا َواته   َالّلُهمه اْغِفْر لِله
 آنانكه توبه كردند و پيروى از راه تو نمودند و نگاهشان دار از عذاب دوزخ خدايا بيامرز
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 :و اگر میّت طفل نابالغ باشد بگويد

ْيِه َو َلنا َسَلفًا َو َفَرطًا َو َاْجرًا َالّلُهمه اْجَعْلُه اَل   َُبَ
 خدايا قرار ده او را براى پدر و مادرش و براى ما گذشته و ذخيره و مزدى


