بسم اهلل الرحمن الرحیم

مختصری از احکام احتضار ،غسل ،حنوط ،کفن و نماز و دفن
انا هلل و انا الیه راجعون

احکام احتضار
 .1در هنگام احتضاار به هر سساامانی واجب است که سحتضر را پا به قباه کنند؛ یعنی کفی پای وی به سمت قباه
باشد .و نیاز به اذن ولی سحتضر نیست.
 .2تاقین شهادتین و عقاید بر حق شیعه ،در حال احتضار سستحب است؛ تا دم سرگ.
 .3کراهت حضور حائض و جنب نزد سحتضر.

بعد از مرگ
 .1استحباب بستن چشم و دهان سیت.
 .2استحباب تعجیل در دفن سیت.
 .3غسال و حنو و کفن و نماز و دفن سیت سساامان (از جنین سقط شده چهار ساهه به باال) واجب است و اگر
عام داشته باشیم که درست انجام نشده است ،باید تا حد سمکن کارها را با درستی تکرار کرد.
 .4برای غسل و کفن و نماز و دفن سیت ،باید از ولی او اجازه بگیرند.

غسل
 .1واجب اسات سیت را ساه غسال بدهند :اول :به آبی که با سدر سخاو باشد .دوم :به آبی که با کافور سخاو
باشاد .سوم :با آب خالص .سخاو شدن نباید زیاد باشد که آب سضاف شود .در صورتی که فقط کمی سدر و
کافور باشد ،از همان استفاده شود و در صورت عدم دسترسی ،با سه غسل با آب سطاق انجام شود.
 .2غسال باید سسامان دوازده اساسی و عاقل باشد و آگاه به سسأله باشد.
 .3غسل باید با قصد قربت؛ یعنی برای انجام فرسان خداوند انجام شود.
 .4غسل غسال نا هم جنس ،باطل است؛ سگر این که سیت بیش از سه سال نداشته باشد یا زن و شوهر باشند؛ اسا
اگر غسال هم جنس پیدا نشد ،سحرم ،هر چند رضاعی باشد ،سی تواند غسل بدهد؛ اسا اگر سیت زن باشد ،باید
از روی لباس غسل دهند.
 .5نگاه به عورت سیت حرام اسات؛ ولی غسل باطل نمی شود (عورت پوشانده شود و غسل از زیر پوشش انجام
شود).

 .6پیش از غسل باید جای از بدن سیت که نجس است ،پاک شود.
 .7با غسل سیت ،دیگر نیازی به غسل حیض یا جنابت نیست.
 .8جایز نیست که برای غسل دادن سیت سزد بگیرند ،ولی سزد گرفتن برای کارهای سقدساتی غسل حرام نیست.
 .9اگر آب پیدا نشد ،یا سانعی برای غسل باشد ،باید به جای هر غسل ،سیت را یک تیمّم بدهند .اگر بشود با دست
خودش و اگر نشود ،با دست غسال( .برخی از سراجع سثل آقای سکارم قائل به غسل جبیره ای هم هستند).

احکام حنوط
 .1بعد از غسال واجب اسات سیت را حنو کنند ،یعنی به پیشاانی و کف دساتها و سر زانوها و سر دو انگشت
بزرگ پاهای او کافور بمالند .و سساتحب اسات به سر بینی سیت هم کافور بمالند ،و باید کافور ساییده و تازه
باشد .و اگر به واسطه کهنه بودن ،عطر او از بین رفته باشد ،کافی نیست.
 .2زدن عطر و سشک و  ...به سیت سکروه است.
 .3سساتحب اسات ،قدری تربت حضرت سید الشهدا عایه السالم با کافور سخاو کنند .ولی باید از آن کافور به
جاهایی که بیاحتراسی سیشاود ،نرسانند .و نیز باید تربت به قدری زیاد نباشد ،که وقتی با کافور سخاو شد
آن را کافور نگویند.
 .4اگر کافور برای غسل و حنو کافی نباشد ،غسل سقدم بدارند و اگر برای حنو همه اعضاء کافی نبود ،پیشانی
را سقدم بدارند.
 .5سستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه سیت بگذارند.

احکام کفن میت
 .1سیت را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری سیگویند ،کفن نمایند؛ لنگ باید از ناف تا زانو
باشد و اطراف بدن را بپوشاند .به احتیا واجب پیراهن باید از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند،
و درازای سرتاسری باید به قدری باشد که بستن دو سر آن سمکن باشد ،و پهنای آن باید به اندازهای باشد که
یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید.
 .2اگر کفن با پول سخمس نخریده است و سال بر آن گذشته است ،خمس آن داده شود.
 .3به احتیا واجب ،پارچه نازکِ بدن نما نباشاد .با پوست سردار یا کفن غصبی نباید سیت را کفن کرد و جز در
ناچاری ،کفن کردن با ابریشم خالص و پارچه زربفت یا پارچه پشم یا سوی حیوان حرام گوشت ،اشکال دارد.
 .4اگر کفن با نجاسات سیت یا نجاست دیگری نجس شود ،باید شست یا عوض کرد یا در صورت خراب نشدن
کفن ،قسمت نجس را برید.

مقدمات نماز میت
 .1نماز سیت واجب اساات و حتماً باید بعد از پایان غساال و حنو و کفن کردن او خوانده شااود .فراسوش ای و
ندانستن سساله هم عذر نیست.
 .2غسال ،وضو ،تیمم ،لباس پاک ،بدن پاک در نماز سیت شر نیست و حتی سی توان با لباس غصبی نماز سیت
خواند.
 .3نمازگزار باید رو به قباه باشااد و واجب اساات سیت را دقیقاً در جاو او با فاصاااه سعمول در نماز جماعت ،و
همساط با وی (کمی اختالف ساط اشاکال ندارد) به پشات بخوابانند ،به طوری که سار او به طرف راست
نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.
 .4بین سیت و نمازگزار باید پرده و دیوار یا چیزی سانند اینها نباشااد ولی اگر سیت در تابوت و سانند آن باشااد،
اشکال ندارد.
 .5نماز سیت را باید جز در ناچاری ،ایساتاده و با قصد قربت خواند .و باید سیت را سعین کند ،سثال نیت کند نماز
سیخوانم بر این سیت قربة الی اهلل.
 .6اگر با شارایط گفته شده نمازی بر سیت گزارده نشده است ،واجب است تا قبل از فروپاشی بدن ،بر سر قبر او
چنین نماز خواند.

واجبات نماز میت
بعد از نیت و گفتن تکبیر اول« :اشهد ان ال اله اال اهلل و ان سحمدا رسول اهلل»
بعد از تکبیر دوم« :الاهم صل عای سحمد و آل سحمد»
بعد از تکبیر سوم« :الاهم اغفر لامؤسنین و المؤسنات».
بعد از تکبیر چهارم اگر سیت سرد است« :الاهم اغفر لهذا المیت» و اگر زن است« :الاهم اغفر لهذه المیت»
سپس تکبیر پنجم را بگوید و تمام.

ذکر بهتر بعد از هر هللا اکبر
بعد از تکبیر اول« :اشاهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریک له و اشهد ان سحمدا عبده و رسوله ارساه بالحق بشیرا و
نذیرا بین یدی الساعة».

بعد از تکبیر دوم« :الاهم صاال عای سحمد و آل سحمد و بارک عای سحمد و آل سحمد و ارحم سحمدا و آل سحمد
کافضل سا صایت و بارکت و ترحمت و المرساین و الشهداء و الصدیقین و جمیع عباد اهلل الصالحین».
بعد از تکبیر ساوم« :الاهم اغفر لامؤسنین و المؤسنات و المساامین و المسامات االحیاء سنهم و االسوات تابع بیننا و
بینهم بالخیرات انک سجیب الدعوات انک عای کل شیء قدیر».
بعد از تکبیر چهارم؛ اگر سیت سرد است« :الاهم ان هذا (هذه) عبدک (استک) و ابن (ابنة) عبدک و ابن (ابنة) استک
نزل (ت) بک و انت خیر سنزول به الاهم انا ال نعام سنه (ها) اال خیرا و انت اعام به (ها) سنا الاهم ان کان (ت) سحسنا
(سحسنة) فزد فی احسانه (ها) و ان کان (ت) سسیئا (سسیئة) فتجاوز عنه (ها) و اغفر له (ها) الاهم اجعاه(ها) عندک
فی اعای عایین و اخاف عای اهاه (ها) فی الغابرین و ارحمه (ها) برحمتک یا ارحم الراحمین».
تکبیر پنجم .تمام.
 .7سأسوسین هم باید تکبیرها و دعاهای نماز را بخواند.

احکام دفن
 .1واجب اساات سیت را طوری در زسین دفن کنند که بوی او بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون
آورند؛ اگر درنده نباشد یا بوی بد آن کسی را نیازارد ،اقوی ،کفایت عنوان دفن است.
 .2اگر دفن در زسین سمکن نباشد ،دفن در بنا یا نهادن در تابوت کافی است.
 .3سیت را باید در قبر به پهاوی راست طوری بخوابانند که جاوی بدن او رو به قباه باشد.
 .4دفن سسامان در قبرستان کافر جایز نیست.

مستحبات دفن
 .1جنازه را در چند ذرعی قبر زسین بگذارند و تا سااه سرتبه کم کم نزدیک ببرند و در هر سرتبه زسین بگذارند و
بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند.
 .2تاقین سیت :بعد از آنکه سیت را در لحد گذاشتند گرههای کفن را باز کنند و صورت سیت را روی خاک بگذارند
و بالشای از خاک زیر سار او بسازند و پشت سیت خشت خام یا کاوخی بگذارند که سیت به پشت برنگردد و
پیش از آنکه لحد را بپوشاانند دست راست را به شانه راست سیت بزنند و دست چپ را به قوت بر شانه چپ
سیت بگذارند و دهان را نزد یک گوش او ببرند و به شادت حرکت دهند و ساه سرتبه بگویند« :اسمع افهم یا
فالنُ بنُ فالن» .پس از آن بگویند« :هل انت عای العهد الذی فارقتنا عایه سن شااهاد ان ال اله اال اهلل وحده ال
شریک له و ان سحمدا صای اهلل عایه و آله عبده و رسوله و سید النبیین و خاتم المرساین»

«و ان عایا اسیر المؤسنین و ساید الوصیین و اسام افترض اهلل طاعته عای العالمین و ان الحسن و الحسین و عای بن
الحسین و سحمد بن عای و جعفر بن سحمد و سوسی بن جعفر و عای بن سوسی و سحمد بن عای و عای بن سحمد و
الحساان بن عای و القائم الحجة المهدی صاااوات اهلل عایهم ائمةُ المؤسنین و حججُ اهلل عای الخاق اجمعین و ائمتُک
ائمةُ هدی بک ابرار»
یا فالن بن فالن.
«اذا اتاک الماکان المقربان رسولین سن عند اهلل تبارک و تعالی و ساالک عن ربک و عن نبیک و عن دینک و عن
کتابک و عن قباتک و عن ائمتک فال تخف و ال تحزن و قل فی جوابهما اهلل ربی و سحمد صای اهلل عایه و آله نبیی
و االساالم دینی و القرآن کتابی و الکعبة قباتی و اسیر المؤسنین عای بن ابی طالب اساسی و الحسن بن عای المجتبی
اساسی و الحس این بن عای الشااهید بکربال اساسی و عای زین العابدین اساسی و سحمد الباقر اساسی و جعفر الصااادق
اساسی و سوسای الکاظم اساسی و عای الرضاا اساسی و سحمد الجواد اساسی و عای الهادی اساسی و الحسن العسکری
اساسی و الحجة المنتظر اساسی هؤالء صااوات اهلل عایهم اجمعین ائمتی و سادتی و قادتی و شفعائی بهم اتولی و سن
اعدائهم اتبرا فی الدنیا و االخر »
ثم اعام یا فالن بن فالن« :ان اهلل تبارک و تعالی نعم الرب و ان سحمد صای اهلل عایه و آله نعم الرسول و ان عای بن
ابی طالب و اوالده المعصوسین االئمة االثنی عشر نعم االئمة»
«و ان سا جاء به سحمد صای اهلل عایه و آله حق و ان الموت حق و سؤال سنکر و نکیر فی القبر حق و البعث حق و
النشور حق و الصرا حق و المیزان حق و تطایر الکتب حق و ان الجنة حق و النار حق و ان الساعة آتیة ال ریب
فیها و ان اهلل یبعث سن فی القبور».
پس بگوید« :ا فهمت یا فالن»
پس از آن بگوید« :ثبتک اهلل بالقول الثابت و هداک اهلل الی صرا سستقیم عرف اهلل بینک و بین اولیائک فی سستقر
سن رحمته».
پس بگوید« :الاهم جاف االرض عن جنبیه و اصعد بروحه الیک و لقه سنک برهانا الاهم عفوک عفوک».
 .3سستحب است که غیر از خویشان سیت کسانی که حاضرند با پشت دستخاک بر قبر بریزند و بگویند« :انا هلل
و انا الیه راجعون».

 .4سساتحب اسات که روی قبر آب بپاشاند و بعد از پاشیدن آب کسانی که حاضرند ،دستها را بر قبر بگذارند و
انگشااتها را باز کرده در خاک فرو برند و هفت سرتبه سااوره سبارکه "انا انزلناه" بخوانند و برای سیت طاب
آسرزش کنند و این دعا را بخوانند« :الاهم جاف االرض عن جنبیه و اصاعد الیک روحه و لقه سنک رضوانا و
اسکن قبره سن رحمتک سا تغنیه به عن رحمة سن سواک».
 .5سساتحب است انسان در سرگ خویشان سخصوصا در سرگ فرزند صبر کند و هر وقت سیت را یاد سیکند "انا
هلل و انا الیه راجعون" بگوید .و برای سیت قرآن بخواند ،و سر قبر پدر و سادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر
را سحکم بسازد که زود خراب نشود.
 .6سسااتحب اساات در شااب اول قبر دو رکعت نماز لیاة الدفن برای سیت :در رکعت اول بعد از حمد ،یک سرتبه
آیةالکرسای و در رکعت دوم بعد از حمد ،ده سرتبه سااوره «قدر» بخوانند ،و بعد از ساالم نماز بگویند« :الاهم
صل عای سحمد و آل سحمد و ابعث ثوابها الی قبر فالن».
بر طبق فتوای اسام خمینی

