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 گذارندمی میت همراه که ای نوشته     

 :آداب اموات و دعاهای متعلق به آن

 پیش از نوشتن بگويد شود، نزد جريده گذارده مى  اى که با میّت نسخه نوشته  شیخ فرموده:

حِي  ْْحِن الره ِ الره  ِبْسِم اَّلله

 اش هميشگى است، كه رحمتش بسيار و مهربانى  خدابه نام 

 

 ُ  َوْحََدُ الَشريَك َلُه  َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاال اَّلله

 باشد، جز خدا نيست يگانه است، براى او شريك نمى   دهم كه معبودى  گواهى مى

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه  دًا َعْبَُدُ َو َرُسوُلُه َصلهى اَّلله  َو َاْشَهُد َانه ُمَحمه

 (دهم كه محمّد بنده و رسول اوست، )درود خدا بر او و خاندانش و گواهى مى 

 

َة َحقُّ َو َانه الّناَر َحقُّ  َو َانه  نه ة   اْلجَ َ  آِتِ
  َو َانه الّساَعِة َحقُّ

 .و اين كه بهشت و آتش و قيامت حق است
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َعُث َمْن ِِف اْلُقُبوِر  الَرْيَب فیها َ ََيْ  َو َانه اَّلله
 .انگيزد  برمى  قيامت آمدنى است و شكّى در آن نيست، و خدا هركه در گورهاست

 

 آنگاه بنويسد:

حِي  ْْحِن الره ِ الره  ِبْسِم اَّلله

 اش هميشگى است، به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهربانى

 

َوَجله )فالن بن فالن ( ِ َعزه ْوَن ِف هَذا اْلِكتاِب َانه َاخاُُهْ ِِف اَّلله ُهوُد اْْلَُسمه  َشِهَد الشُّ

 در راه خداى عزّ و جلّ فالن بن فالننوشته بر اين كه برادرشان   گواهان نامبرده در اين گواهى دادند،

 

 بجاى فالن نام شخص ذکر شود

 

ُه َيْشَهُد  َاْشَهَدُُهْ   َواْسَتْوَدَعُهْم َوَاَقره ِعْنَدُُهْ َانه
 دهد آنان را گواه گرفت، و به آنان سپرد، و نزدشان اقرار كرد بر اينكه او گواهى مى 

 

ُ َوْحََدُ الَشريَك َلُه   َاْن ال ِالَه ِاال اَّلله
 است  شريك  معبودى جز خدا نيست، يگانه و بى
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ى  دًا َصله ُ َعَلْیِه َو آِلِه َعْبَُدُ َو َانه ُمَحمه  اَّلله
 و اينكه محمّد )درود خدا بر او و خاندانش( بنده و رسول اوست

 

الُم  ُ السه ُسِل َعَلهْْيِ یآِء َوالرُّ ْْنِ ََ ِ ااْل
میع ُه ُمِقرُّ ِبجَ  َو َرُسوُلُه َو َانه

 )درود بر ايشان( اقرار دارد  و اينكه او به همه انبيا و رسوالن

 

ِ َو ِاماُمُه َو َانه َعِلّی  ُتُه  ًا َوِِلُّ اَّلله َة ِمْن ُوْلَِدِ َاِئمه ِئمه ََ  َو َانه ااْل
 و اين كه على ولىّ خدا و امام اوست و ائمه از اوالدش امامان اويند كه

 

ُم اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُ  ََلُ ُد ْبُن لََعِ  َو َانه َاوه ُّ ْبُن اْلُحَسْيِ َو ُمَحمه  َو لََعِ
 ن، ]است،سپس[ حسين، و على بن الحسين، و محمّد بن على،حس  اول آنان

 

ٍد َو ُموََس ْبُن َجْعَفٍر  ُد ْبُن لََعِ  َو َجْعَفُر ْبُن ُمَحمه ُّ ْبُن ُموَس َو ُمَحمه  َو لََعِ
 و جعفر بن محمّد، و موسى بن جعفر، و على بن موسى، و محمّد بن على،

 

الُم  ُ السه ُة َعَلهْْيِ ٍد َو اْلَحَسُن ْبُن لََعِ َواْلقاِئُم اْلُحجه ُّ ْبُن َمَحمه  َو لََعِ
 (و على بن محمّد، و حسن بن على، و قائم حجّت )درود بر ايشان
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َة َحقُّ َوالّناَر َحقُّ  نه ة  الِرْيَب فیها َو َانه اْلجَ َ  َوالّساَعَة آِتِ
 و قيامت آمدنى است،شكّى در آن نيست،و اينكه بهشت و دوزخ حق است، 

 

َعُث َمْن ِِف اْلُقُبوِر  َ ََيْ دًا  َو َانه اَّلله   َو َانه ُمَحمه
 و اينكه محمّد  انگيزد، و خدا هركه را در قبورند برمى 

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه ]َعْبَُدُ َو َرُسوُلُه[  جآَء ِباْلحَق    َصلهى اَّلله
 (، بنده و رسول اوست، حق را آورددرود خدا بر او و خاندانش)

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ِ َصلهى اَّلله لیَفُة ِمْن َبْعِد َرُسوِل اَّلله ِ َواْلخَ  َو َانه َعِلّیًا َوِِلُّ اَّلله
 و على ولىّ خدا، و خليفه پس از رسول خدا )درود خدا بر او و خاندانش( است

 

يًا  ِتِه ُمَؤد  َلُفُه ِف ُامه ََ  َو ُمْسَتخْ ِه َتباَرَك َو َتعاِلاِل  ْمِر َرب 
 رساند كه فرمان پروردگارش را مى   او را در امّتش جانشين خود قرار داد درحالى 

 

 ِ ِ  َو َانه فاِطَمَة ِِبُْت َرُسوِل اَّلله  َو اِْبَْیَها اْلَحَسَن َواْلُحَسْيَ ِاْْبا َرُسوِل اَّلله
 دو پسر رسول خدا  و اينكه فاطمه دختر رسول خدا و دو فرزندش حسن و حسين
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ِة  ْْحَ دًا َو َجْعَفرًا َو ُموَس َوِسْبطاُه ]َو[ ِاماَما اَْلُدی َو قاِئدَا الره  َو َانه َعِلّیًا َو ُمَحمه
 جعفر، و موسى و دو فرزند زاده او، و دو پيشواى هدايت، و دو رهبران رحمتند.و اينكه على و محمّد و

 

الُم  َة َعَلهْْيُ السه دًا َو َعِلّیًا َو َحَسنًا َواْلُحجه ة  َوقاَدة   َو َعِلّیًا َو ُمَحمه   َاِئمه
  امامان و رهبران و على، و محمّد و على و حسن، و حجّت )درود بر ايشان( 

 

ِ َجله َو َعال ة  لََع ِعباِدِه  َو ُدعاة  ِاَِل اَّلله  َو ُحجه
 .به سوى خدا و حجّت بر بندگان اويند  كنندگان  و دعوت

 

 سپس بگويد:

 يا ُشُهوُد 

 !ای گواهان

 

براى من در اين نوشته،اين شهادت را نزد خودتان استوار  ايد، نام برده شده   اى فالن و اى فالن که

 تا مرا به آن کنار حوض کوثر مالقات کنید سپس گواهان بگويند:اى فالن بداريد،
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 َ هاَدُة َوااِل َوا نَْسَتْوِدُعَك اَّلله   خآُء َمْوُدوَعة  ْقراُر َو ااِل لشه

   و گواهى و اقرار و برادرى سپاريم، تو را به خدا مى 

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ِ َصلهى اَّلله  ِعْنَد َرُسوِل اَّلله
 سپرده است و و خاندانش( نزد رسول خدا)درود خدا بر او

 

ِ َو َبَراكُتُه  ُةاَّلله الُم َو َرْْحَ  َوَنْقَرُء َعَلْیَك السه
 .فرستيم سالم و رحمت و بركات خدا را  به تو مى 

 

و با جريده  و بايد به مهر شهود و میّت مهر شود، کنند،و آن را مهر  پس آن صحیفه را به هم پیچند،

و معطر و خوشبو  و اين صحیفه با نوك چوبى با کافور نوشته شود، راست میّت گذاشته شود،  طرف

 نباشد.

 

  

 


