
 

 

 

 

 

 

 رسنتاستماحتضاکهبههنگاکارهای:
 .ن كرد تلقین (1

 .براي بیمار دعاي خیركنند (2
و رو به  بلله  كهردن    « ياسین»اما در مورد خواندن سوره  (3

 .بیمار، حديث صحیحي وجود ندارد

 وفاتبيمارپسازمسئوليتاطرافيان:
 .كنندايش را بلندند و برايش دعاي خیر چشم ه (1

 .تمام بدن میت را با پارچ  اي بپوشانند (2

جههت تسیهیو و   اطرافیهان   فهورا  بايهد   میت فوت پس از (3
 .دشو جنازه متعفن ، ملادانمايند  ابدام ويتكفین 

. میت را بايد در شهري ك  فوت كرده به  خهاس سهپرد    (4
 .ز نییتيجاديگر شهر ز شهري ب زيرا انتقال میت ا

  خواویاونشان وقتیخبرفوتکسییبیه

:میرسش،دوچيزبرآنهاواجبمیگردد
 .صلر و رضا بر بضا و بدر الهي(  1
ي ك  بر خويشاوندان واجب مهي رهردد،   میئولیت ديگر( 2

 (.)اِسْتِرْجَاعْ است
: اين دعا را  نیز بخواند و عالوه بر آن 

در برابهر ايهن   ! پروردرهارا  
 .فرمابب  من اجر بده و بهتر از آن را نصیلم   مصیلت

 آنچهبرخواواونشانميتحراماست:
 .نوح  خواني (1

 .زدن ب  سر و صورت و چاس كردن سین  (2

 .پريشان كردن آنها و كندن موها (3

 .للاس سیاه پوشیدن (4

 غسلدادنميت:
 .ت كرد، بلو از هر كاري بايد وي را غیو دادفووبتي كیي 

 :حداقل غسل میت
 .ت از روي جید میت زدوده شودنجاس( 1
 .آب جاري شودربر تمامي بدن يک با( 2
 

1 

 .خوشلو كردن كفن میتحب استو سفید بودن ( 4
 .رران بیمت كراهت دارد كفن ( 5

باشهد، به  ايهن     رد سه  تكه   كفهن مَه   ك   است  میتحب( 5

 .صورت ك  سراسر مرده را بپوشاند

 :است كفن زن پنج تك  میتحب( 6

 .بپوشاندپا را  تا بوزس از ناف تك  ي آنيک (الف

 .ر تا پاي مرده را بپوشاندپیراهني ك  س( ب

 .روسري بزرگ براي پوشاندن سر(  ج

 . بپوشاندرا  شك  سراسر جید تك  ي آنو دو ( د 

 نمازميت:
چههار   .نماز خواندن بر میت میهلمان، فهرك كفايه  اسهت    

 :تكلیر دارد و سجده و ركوع ندارد، و ب  اين صورت است
ت ي اسيك  فرك كفارا تنیت دارم نماز اين میّ)نیت  (1

 «اهلل أكلر» .(بخوانم
 «اهلل أكلر». سوره فاتح  را بخواند (2

صهلوات  ، افضهو صهلوات  ) .خواندن صلوات بهر پیهاملر   (3
: (ابراهیمهي اسهت  

   3333/بخاری
حدابو دعا اين است؛ براي مَهردد  :دعا براي میت (4

 براي زن 
 :شكو كامو دعا 

  
 و مهرد  مها،  بهزرگ  و كوچهک  ما، مرده ي و زنده ي! خدايا بار)

 ههر ! پروردرهارا  بیهامرز؛  و بهلخش  را مها  غايهب  و حاضر و ما زن
 و رهردان  زنهده  اسالم دين بر را او ،ررداندي زنده را ما از كس
 (بمیران ايمان بر ي،مي میران را ما از كدام هر

 

  :روش کامل غسل میت

 :اين روش ب  سنت نزديک تر است
 (یت دارم غیو اين میت را بجايي آورمغاسو بگويد ن)نیت  (1

 .و در صورت نیاز بیشتر غیو داده شود ، حدابو س  بار (2
غیههو را از سههمت راسههت و از اعضههاي وضههوي میههت   (3

 .شروع كنند

 (7ه  5ه 3).تعداد غیو ها فرد باشد ن  زوج (4
 . غیو دهند مرد را مردان، و میت زن را زنان میت (5

اي عهورتش   با پارچه   پس از درآوردن للاس هاي میت (6
 .را بپوشانند

 .میت را غیو دهد غیو دهنده نیز با پارچ  يا دستكش  (7

غیهو   براي نظافت بیشتر بها شهامپو، صهابون و ام هال آن     (8
 .داده شود

 .با آخرين آب غیلش، مقداري مواد خوشلو مخلوط رردد (9
 .دهندرییوهاي زن را باز كنند و خوب شیتشو  (11
 .شان  بزنند( مرد يازن )موهاي میت را   (11
 .موهاي زن را ب  س  بیمت تقییم كنند  (12
زن و شههوهر مههي تواننههد يكههديگر را غیههو دهنههد و      (13

 .هیچگون  مانعي وجود ندارد

 ،میت را كیي غیو دهد ك  احكام آن را بهتر مي داند  (14
 . باشد نزديكان وي از بهتر استو
 تكفينميت:

 . پس از غیو دادن میت، واجب است ك  او را كفن كنند
 .با يک پارچ  است میتوشاندن تمام بدن پ: کفنحداقل 

 :صورت استاین شکل کامل کفن به 
 . از مال میت تهی  شود الزم است كفن (1
بهتر است ك  كفن بزرگ و رشاد باشهد و تمهام بهدن     (2

 .میت را بپوشاند 
كفن بايد از جنیي باشد ك  پوشاندن آن در هنگام  (3

ز باشد، پس كفن در للاس ابريشمي يا يزنده بودن جا
 .ز نییتيرير جاح
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 مردگانحق و حقوق 
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سههپس نمههاز رههزار تكلیههر چهههارم را رفتهه  و بعههد از آن  (5
   :بگويد

 به  ) را مها  او از بعد و نكن محروم او اجر از را ما! خدايا
 !نكن ملتال( رمراهي و رناه

ر آخر م و سالم رفتن نماز ها ب  طرف راست و چپ د
 .سالم دهد

تهها نرمهه  ي را دسههت هها   اتهنگههام رفهتن تكلیههر : نكته  
 .بلند كنیدروش 
وباجماعیتميتشهاستکهنمازسنتموکَّ:نكتهمهم

ارهر نمهاز میهت بهدون جماعهت        :خوانشهشودبهسهصف
امها بخهاطر تهرس    . خوانده شهود فهرك، سهابي مهي رهردد     

: فرمايهد  امهام نهووي مهي   . اعت، مردم رناهكار مي شوندجم
اعههت مكهه  نمههاز میههت بهها ج اسههت آن اجمههاع میههلمانان بههر

 ( المجموع) .خوانده شود

 .، س  نفر باشدمیتحدابو تعداد شركت كنندران در نماز 
 . ك رت حضور نمازرزاران منفعتي براي میت است

 توييعوحملجنازه:
 :   لمانان آن اسههت كهه يكههي از حههح و حقههوب میههت بههر میهه 

و ايهن كهار اجهر و بهواب      جنازه اش را حمو و تشهی  كننهد  
 .زنانتنها براي مردان است ن  اللت  اين فضیلت . زيادي دارد

 حراماستتوييعجنازهاعمالیکهدر:
 . رري  كردن با صداي بلند (1
 .  يخوان نوح   (2
 ،سهرود  و،ه ه و بدتر از اين هها، تشهیی  جنهازه همهراه بها د       (3

 .باشد و دف زني موسیقي

حق این است که هنگام : امام نووي فرموده :نكته

ف و لَزیرا عمل سَ. اختیار شود سکوت تشییع جنازه

بنابراین نباید باا صاداي    .صحابه چنین بوده است

 .راگفت (ال إله اال اهلل)بلند ذکر

 

 پرداختنفوریبشهیهایميت:
بازماندران میت، بايد فورا براي پرداخت بدهي هاي میت 

حتي ارر تمام بروتش در اين راه . ت ورزنداز مالش ملادر
 . صرف شود



 (3415/الصحیحة اللاني اديثاألح سلیلة) 
بعد ( روزي) ك  پیاملر خدا: روايت است از سمره رضي اهلل عن 

كیهي اينجها حضهور دارد      آيا از فالن طايف : از نماز صلح فرمود
تكهرار   سؤالش راس  بار رسول اهلل( هم  سكوت اختیار نمودند)

مهن از آن  : سهرانجام مهردي رفهت   . د ولي كیي جواب نهداد نمو
كه  از طايفه     فالن شهخ  : فرمود هیتم سپس رسول اهللف  يطا

 . شماست بخاطر بدهي هايش از رفتن ب  بهشت من  شده است
 مستحباستانجامدادنمواردیکهبعشازدفن:
 تیلیت رفتن ب  باز ماندران مرده ب  اتفاب علماء تعزي  و (1

 .  تا س  روز میتحب است
  .دعاي خیر براي اموات (2

  .صدبات و خیرات (3

 .از میت ب  نیكي ياد كردن  (4
 .كاري نكنیم ك  ديگران پدر و مادر مان را لعنت كنند (5
 .عمو كردن ب  وصیت هاي میت (6

 .زيارت بلور (7

 
چ اار قاصاد از    قبل از  مد  مل  الماوت 

 رف  م   ید کاه خبار ما  دهناد هاا       
 مردنت ن دی  است:

( مر  خویشا  و ن دیکا 2     (موي سفید1  

 ( دید  قبر  شنایا 4       ( بیماري   3    
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 نوگرا ساتی برای نواندیشان
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