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 املقدمة: 

الحمد هلل الذي خلق املوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 

، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ً
عمال

  وسلم... أما بعد
 
سيصحبنا إلى  ن  معنا وم   فماذا سنأخذ

  !قبرنا؟
 
األبناء، األهل،  األموال، !؟ نابل ماذا أخذ من مات قبل

 !األمالك؟ الذهب، السيارات، الزروع، البيوت، األصحاب،

وسنأخذ  ،إنما أخذوا معهم ،الجواب بالتأكيد: كال وألف كال!!

 أو مترين من القماش األبيض!! وما قدمنا من  :نحن
ً
مترا

فليس بغريب عن الجميع  أما دارنا ومسكننا هناك، عمل

حفرة في األرض شديدة الضيق والظلمة يحفرها لنا أهلونا 

نا بأيديهم بعد أن يغسلونا ويكفنونا ثم نوينزلوننا بها ويدفنو 

 .هيلون التراب علينا ويتركونناي  

بأيدينا  يوجد هناك وقت للتوبة واالستغفار إخواني وأخواتي:

 
ً
من رياض الجنة تفوح  نستطيع أن نجعل حفرتنا تلك روضة

  ،منها رائحة املسك
ً
  واسعة

ً
هل فكرنا في القبر  ،منيرة

، منا وأعددنا للقبر والحساب واآلخرة؟!فماذا قد  ؟! والحساب

فعلى املسلم اإلكثار من األعمال الصالحة ألنه ال يدري متى 

 فليبادر ب، يفاجئه املوت
ً
 العمل الصالح الذي يزداد به رفعة
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 عند هللا تعالى، ومن املعلوم أن كل واحد منا ال يعلم 
ً
وثوابا

ی  ی  چ متى يموت وال يعلم أين يموت كما قال هللا تعالى:

  [.34: لقمان] چجئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب    حب  خب  مب

فرص العمر ، فإذا كان األمر كذلك فإن العاقل ينتهز الفرص

 .في طاعة هللا عز وجل قبل أن يأتيه املوت ولم يتب ولم يعمل

اللهم أحسن خاتمتنا وآمن روعتنا وأرحم ضعفنا ونور ظلمة 

   .…قبورنا وآنس وحشتنا
 

 في كتابي  ر  يا قا   
ً
عدي      ئا  ب 

ً
مار  جانيا ْن ث   ُجهــدي م 

يه لي في ظالم        إلــى ُدعــــاء   افتقار   ي  ب       حديل   ُتهد 

 لوجهِه الكريم، نو 
ً
سأل  هللا  تعالى أن ينفع  به، ويجعله  خالصا

 أجر  م
 

 .ن قرأه  وأعان  على طبعِه ونشرهِ ويضاعف

 

   

 الخطيب جبر عليوي  عبد هللا جبر الشيخ 

abdallahjber@yahoo.com   

 

mailto:abdallahjber@yahoo.com
mailto:abdallahjber@yahoo.com
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 والثواب؟ماذا يصل للميت من األعمال 

نبأ املوت عظيم ومصاب الناس به في ذويهم جسيم،  إن  

 ما فيهم هذا الباعث الج   ك  ر  وربما ح  
ً
لل أن يعملوا شيئا

مليتهم، ونرجو أن نحول األحزان إلى أعماٍل صالحٍة ينتفع بها 

وإليكم األعمال التي نرجو أن ينتفع بها امليت وقد ، امليت

 وردت في الكتاب والسنة:

 فيه من أعمال  من املتفق عليه: أن  
ً
امليت ينتفع بما كان سببا

مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة  البر في حياته، ملا رواه

 النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ]إذا مات   رض ي هللا عنه أن  

  آدم انقطع   ابن  
 
ه إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم عمل

نتفع اشتمل هذا الحديث وقد . به، أو ولد صالح يدعو له[ ي 

على ترهيب وترغيب، فأما الترهيب فهو التخويف من انقطاع 

العمل، فابن آدم في هذه الدنيا يسير إلى هللا تعالى، فإذا خرج 

من هذه الدنيا تبعه ثالثة أشياء، أهله وماله وعمله، فيرجع 

 
 
  ه  اثنان مال

 
 ويبقى ع   ه  وأهل

 
أي  .جاء في الصحيحين ، كماه  مل

، يبقى م
ً
 أو سيئا

ً
 عه عملهيبقى معه عمله سواء كان صالحا

فإذا كانت املعاص ي كثيرة، وأعماله  .الذي عمله في الدنيا
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الصالحة قليلة، فإنه ال يستطيع أن يتخلص من هذه 

املعاص ي ال بالندم وال بالفدية وال بغير ذلك، فعلى اإلنسان 

عمل الصالح لتكون موازينه أن يحرص على التزود من ال

هللا تعالى فتح لنا  وأما الترغيب فألن   .ثقيلة باألعمال الصالحة

 
ً
 جعلها تجري بالحسنات حتى من بعد وفاتنا وموتنا، أعماال

أحدها  :وهذه األشياء التي تبقى بعد موت اإلنسان ثالثة

عطى للمحتاج :والصدقة ،الصدقة الجارية من املال  هي ما ي 

راد به الثواب واألجر، وهي تختلف عن الهدية فإنها ي  أو غيره 

 
 
عطى لغرض ت

 
عطى للمحبة والصداقة، وكذلك الهبة فإنها ت

هي التي يستمر ثوابها ف الجاريةالصدقة أما  .نفع الشخص

  أي غير منقطعة كالوقف بعد موت اإلنسان،
ً
 ، ألن  مثال

الصدقة على قسمين منقطعة وغير منقطعة، فأنت إذا 

 فأكله أعطيت  
ً
 فانتفع به فهذه الصدقة  ،الفقير طعاما

ً
أو ماال

انقطعت بانتهاء ذاتها وعينها، وأما الصدقة الجارية فهي أن 

 
ً
وهذه هي صورة  ،تحبس أصل الش يء ويبقى نفعه مستمرا

الصدقات الجارية وأمثلتها كثيرة، منها: بناء  وأنواع ،الوقف
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ة املصاحف ، وحفر اآلبار، وطباع، وغرس األشجاراملساجد

والش يء  .(1)والكتب النافعة وتوزيعها، ونشر العلم النافع(

واملراد بالنفع هنا النفع ، نتفع بهالثاني هو العلم الذي ي  

 
 
والعلم الدنيوي يدخل فيه الطب  خروي والدنيوي،األ

والهندسة والصناعات واملهن والحرف ونحو ذلك، فهذه 

العلوم الشرعية يشملها عموم الحديث، ولكن أفضلها هي 

وهي مما يتعلق بالكتاب والسنة من علوم التفسير والحديث 

والعلم الشرعي الذي  .والفقه والعقيدة والتوحيد ونحوها

نتفع به تدخل فيه صورتان  هما: العلم الذي يأخذه احدإي 

، والثانية: عن طريق كتابة العلم، وتصنيف  عنه تالميذه 

فها اإل
 
نسان وتبقى بعده سنين املؤلفات النافعة التي يخل

طويلة، وقد تمكث مئات السنين، فإنه كلما انتفع من هذه 

، وإن مض ى على موته مئات ااملؤلفات منتفع وصل إليه ثوابه

نتفع به هو ي   العلم الذي أن   :وقد ذكر بعض العلماء .السنين

 الولد يموت والصدقة الجارية أفضل هذه الثالثة أشياء، ألن  

                                                 

-122361 –رقم الفتوى  –عن موقع اإلسالم سؤال وجواب الشيخ محمد صالح املنجد  (1)

 .بتصرف
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،تنتهي، ولكن 
ً
روى ابن ماجة: أنه صلى  العلم يبقى ولو قرونا

مما يلحق املؤمن من عمله  )إن   :وسلم قال هللا عليه

 
 
 عل

ً
  ه  م  وحسناته بعد موته، علما

 
 ه  ر  ونش

 
 ت

ً
 صالحا

ً
 ركه  ، أو ولدا

 ور  
ً
 أو مصحفا

 
 البن السبيل بناه ،ه  ث

ً
 بناه، أو بيتا

ً
أو ، أو مسجدا

 أجراه
ً
 أخرجها من، نهرا

ً
ماله في صحته وحياته،  أو صدقة

  تلحقه من بعد موته(.

النبي  وروى مسلم عن جرير بن عبد هللا رض ي هللا عنه أن  

 ن  في اإلسالم س   ن  من س   ) :صلى هللا عليه وسلم قال
ً
  ة

ً
 حسنة

فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 

 ن  في اإلسالم س   ن  ومن س  ش يء أجورهم 
ً
  ة

ً
، عليه وزرهاف سيئة

عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم  ووزر من

ألنه  عمله اإلنسان إذا مات فإنه ينقطع ومعروف أن    (.( ءش ي

والعمل إنما يكون في الحياة إال من هذه األمور الثالثة ، مات

ألنه هو السبب فيها الصدقة الجارية وهي الخير املستمر مثل 

سلم 
 
وقف امل وقف عقاره على بستانه على الفقراء أو ي  أن ي 

الفقراء واملساكين ما داموا ينتفعون  الفقراء واملساكين فإن  

ب له وهو  بهذا العطاء أو ينتفعون بثمرِ  كت  هذا البستان فإنه ي 

  .هو السبب في إيجاده هنو أجر حاصل بعد موته لك
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م  الناس ويدلهم
 
ل ع  نتفع به بأن ي  على  والثاني العلم الذي ي 

الخير وعلى فعل املعروف فإذا علم الناس وانتفعوا بعلمه 

بعد موته فإن  له أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم 

كفاعل الخير وهذا دليل على بركة  الدال على الخير ش يء ألن  

)وهذا أعمها وأشملها  .(1)(العلم وفائدته في الدنيا واآلخرة

 
ً
يننتفع املسلمون به  وأنفعها أن يترك اإلنسان وراءه علما

فتأليف  ،بعده بالتعليم الشفوي أو بالكتابة سواء ورث من

الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه املعلومات مادام 

علم جاٍر مستمر مادام الناس ينتفعون بهذا 
 
 فأجر امل

ً
مستمرا

) ه 
 
ث   .(2)العلم الذي ور 

نتفع به، ألن   الصدقة  )وأفضل هذه الثالثة: العلم الذي ي 

الجارية تفنى، والولد الصالح يموت، والعلم النافع يبقى، وإذا 

شئت أن تعتبر فاعتبر بالعلماء الذين ماتوا قبل مئات السنين 

كتبهم بين أيدي الناس اليوم ينتفعون بها، فكأنهم  تجد أن  

 على طلب العلم الشرعي 
ً
م، ولهذا نحث شبابنا دائما ه  ون  ِس 

ر 
د  ي 

  .(3)(أنفسهم وغيرهم في حياتهم، وبعد موتهم الذي ينفعون به
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ن وأما الثالث وهو الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته فأِل

ِلد  و )، الولد من كسب اإلنسان : كلُّ ما و 
ً
غة

 
د  ل

 
ل ق  ، الو 

 
طل وي 

نثى واملثنى والجمع
 
طه،  ،على الذكر واأل ه  د الر جل: ر 

 
ل وو 

يته ،وأوالده   (1)(وذر 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چوجاء في تفسير قوله تعالى 

ولد: معنى ). [ 11: النساء] چڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ڭ 

 ك
ً
 كان أو أي ذكرا

ً
(2)(أكثران أو أنثى، واحدا

  

واملقصود بالولد الصالح الولد املؤمن، وقيل املقصود به أن )

فاملسلم الذي يؤدي الفرائض  ،يتصف باالستقامة وااللتزام

 عت  ويجتنب الكبائر ي  
ً
 صالحا

ً
، يصل ثواب دعائه ألبويه بر ولدا

غيره ينفعه، هو حث الولد  دعاء   وفائدة تقييده بالولد مع أن  

إن  كل عمل صالح يعمله  :على الصالح والدعاء ألبويه، وقيل

لهما كما أنه إذا ترك  الولد يلحق ثوابه ألبويه ولو لم يدع  

له من انتفع بها أو  لو لم يدع  صدقة جارية يلحقه ثوابها و 

                                                 
(1)

 .املعاني الجامعمعجم  
(2)

يسر.، وتفسير الطبري، و تفسير الجاللين 
 
 التفسير امل
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استفاد منها، واملقصود بالدعاء أن يسأل هللا تعالى لهما 

جيرهما من عذاب القبر وعذاب النار، الرحمة واملغفرة، وأن ي  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   چ  وما أشبه ذلك كما قال تعالى:

  .(1)[24: اإلسراء] چۋ  

  ،نثىاأل ذكر أو الولد يشمل الوقال بعض العلماء: )
ً
يعنى ابنا

  أو
ً
اء وأبن ،شمل ابنك من صلبك وابنتك من صلبكي ،بنتا

وانظر كيف قال الرسول صلى  ،أبنائك وأبناء بناتك إلى آخره

له(( ولم يقل ولد صالح  هللا وعليه وسلم ))ولد صالح يدعو 

صلي له  ،م عنهو يص أو ،أو يتصدق عنه ،أو يقرأ له القرآن ،ي 

 ،بل قال: ولد صالح يدعو له ،صالحةهذه كلها أعمال  مع أن  

الدعاء ألبيه وأمه وجده وجدته أفضل  وفي هذا دليل على أن  

، وأفضل من الصيام لهم، والعجيب أن  من الصالة لهم

ق عن أبيه أو صام عنه  العوام يظنون أن  اإلنسان إذا تصد 

 من القرآن ألبيه أو ما
ً
 حزبا

 
أشبه ذلك يرون أنه أفضل  أو قرأ

ِلم  الدعاء، وهذا غير صحيح، ألن  من  ه  من تدبر النصوص ع 

 . (2)أن  الدعاء أفضل(
                                                 

 بتصرف – 51983 – الفتوى -عن موقع إسالم ويب  (1)
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إذن هذا عمل ال ينقطع ويجري لألب في قبره، أن يكون عنده )

من  ولد صالح يدعو له، بل حتى إذا دخل الجنة يستفيد

رفع به درجته  
 
فعن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال:  ،ذلك وت

درجته فع الرجل لتر   عليه وسلم: )إن   قال رسول هللا صلى هللا

ى لي هذا؟ في  
 
قال: باستغفار ولدك لك(. في الجنة فيقول: أن

نه األلباني. فليحرص رواه  املسلم على تربية  ابن ماجة وحس 

إسالمية صالحة، حتى يكسب أجورهم ويضمن  أوالده تربية

الولد ينتفع بصالح أبيه في الدنيا، وقد  وهذا كما أن   .دعاءهم

    ۅ ۅ ۉ  ٴۇ ۋ ۋ   ۈ ۈچ : قال تعالى

فحفظ   [.82: الكهف] چى ې ې ې   ۉ ې

 بصالح األب، وكذلك فإن  
 
الرجل الصالح  هللا  تعالى الذرية

حفظ في ذريته، وبركته تشمل أوالده من بنين وبنات،  ي 

فاملنفعة متبادلة بين األصول والفروع، يستفيد هؤالء من 

في الحديث النبوي )أو و .صالح هؤالء، وأولئك من صالحهم

غير الصالح ال يهتم بنفسه فال يهتم  ألن   ولد صالح يدعو له(

ربي   أن ي 
ً
بأبيه أو أمه وفيه إشارة إلى أنه من املهم جدا

 
ً
 صالحة

ً
حتى ينفعوه في حياته وبعد  اإلنسان أوالده تربية

الدعاء لألب أو لغيره من األقارب  إشارة إلى أن   وفيِه ، مماته
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أفضل من أن يقوم اإلنسان بعبادة يتعبد هلل تعالى بها 

لم يقل أو  النبي عليه الصالة والسالم يجعل ثوابها لهم ألن  و 

صلي له أو يصوم له أو يتصدق له ،ولد صالح فيكون دعاء  ،ي 

صلي أو   أو ي 
 
بح  أو يقرأ س  اإلنسان لوالديه أفضل من أن ي 

واإلنسان محتاج إلى العمل ، يتصدق ويجعل ثواب ذلك لهم

وليدع  لوالديه بما الصالح فليجعل العمل الصالح لنفسه 

في الحديث )أو ولد  صلى هللا عليه وسلم ويكون قوله ،يحب

 على أن  
ً
الولد الصالح الذي هو بضعة  صالح يدعو له( مبنيا

)أو ولد  :صلى هللا عليه وسلم منه كأنه هو نفسه ولهذا قال

 .  صالح يدعو له( فجعل دعاء الولد ألبيه من عمل األب

 الحديث على أنه ال يجوز إهداءبعض بهذا الوقد استدل 

 قال وسلمصلى هللا عليه  يالنب القرب لألموات قالوا ألن  

 االستدالل نظر ألن   هذاولكن في  إال من ثالث( عمله )انقطع

 ولم يقل ،)انقطع عمله( :قالوسلم  النبي صلى هللا عليه

  العمل انقطع له فلو أن  
ً
من الناس غير االبن أهدى  أحدا

ذلك ينفعه أي لو أنك  إلى أحد من املسلمين فإن   ثواب قربة

حججت عن شخص ليس من آبائك وأمهاتك نفعه ذلك 



 هـد موتــع المسلم بعـا ينفـم

(13) 
 

وكذلك لو اعتمرت عنه أو تصدقت عنه فإنه ينفعه على 

  .(1)(القول الراجح

)والعبادات قسمان مالية  قال االمام ابن القيم رحمه هللا:

وصول وبدنية، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على 

سائر العبادات املالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 

سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج املركب من 

 ،املالية والبدنية، فاألنواع الثالثة ثابتة بالنص واالعتبار

هد   ى للميت ما كان أنفع في نفسه، والصدقة وأفضل ما ي 

وافقت حاجة  اأفضل من الصيام عنه، وأفضل الصدقة م

عن سعد بن ومنها وكانت دائمة مستمرة، عليه ن املتصدق مِ 

: يا ت 
 
ل
 
  ؟أفضل   دقِة الص   رسول  هللِا أيُّ  عبادة رض ي هللا عنه ق

ي  املاِء( صحيح إبن حبان. ) :وسلمفقال صلى هللا عليه  ق  س 

هذا في موضع يقل فيه املاء ويكثر فيه العطش، من  وأفضل

وإال فسقي املاء على األنهار ال يكون أفضل من إطعام الجائع 

وإطعام الطعام عند الحاجة، وكذلك الدعاء واالستغفار له 

إذا كان بصدق من الداعي وإخالص وتضرع، فهو في موضعه 
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(14) 
 

هدى إلى امليت الصدقة  أفضل من الصدقة عنه. فأفضل ما ي 

  .(1)ه(االستغفار والدعاء له والحج عنو 

العبادات املالية يصل ثوابها جميع  وقد اتفق العلماء على أن  

كالحج  ،كما اتفقوا على أن  بعض العبادات البدنيةإلى امليت، 

قال النووي  .يصل ثوابها أيًضا إلى امليتوالدعاء واالستغفار 

ت   رحمه هللا: ِ
ي 
  
ع  امل

 
ف ن 

 
 ت

 
ة

 
ق د  وا  )الص  ع  م  ج 

 
ا أ

 
ذ

 
ك ا، و  ه  اب  و 

 
ه  ث

 
ِصل ي  و 

ِة ِفي  اِرد  و 
 
وِص ال ص  يِن ِبالنُّ ِ

اِء الد  ض 
 
ق اِء و  ع  وِل الدُّ ص  ى و 

 
ل ع 

ِميِع( ج 
 
)فال نزاع بين علماء  :وقال ابن تيمية رحمه هللا .(2)ال

السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات املالية، كالصدقة 

غير بسعيه نفعه هللا بذلك، كما ينفعه والعتق، فإذا تبرع له ال

والصدقة عنه، وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من  ،بدعائه له

كل مسلم، سواء كان من أقاربه أو غيرهم كما ينتفع بصالة 

(3)املصلين عليه ودعائهم له عند قبره(
وقال ابن أبي العز . 

 ِمن   الحنفي رحمه هللا:
ون  ِفع  ت 

 
ن ات  ي  و  م 

  
ن  األ

 
ِة أ ن  ل  السُّ ه 

 
ق  أ

 
ف )ات 
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(15) 
 

ِن  ي  ر  م 
 
اِء ِبأ ي  ح 

  
ِي األ ع  اِتِه  :س  ي  ت  ِفي ح  ِ

ي 
  
ِه امل ي 

 
ب  ِإل ب  س 

 
ا ت ا: م  م  ه  د  ح 

 
 ،أ

ه(
 
هم  ل ار 

 
ف

 
ِتغ اس  ِلِمين  و  س 

  
اء  امل ع  اِني: د 

 
الث  (1).و 

 

  ما ينفعه من كسب غيره:

ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره فبيانها فيما أما ما 

الصالة عليه )صالة الجنازة( والدعاء واالستغفار له:  :يلي

جمع عليه، لقوله تعالى  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وهذا م 

ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

بأنهم يدعون فوصف هللا تعالى هؤالء األخيار  [.10 :الحشر]

 ألنفسهم وإلخوانهم الذين سبقوهم باإليمان وهذا يشمل

ما:  ،إخوانهم األحياء واألموات ه  ن  ه  ع 
 
ي  الل ض ِ اٍس ر  ب  وعن ابِن ع 

ٍل  ج  ا ِمن  ر  : ))م  م  يقول 
 
ل ِه وس  ي 

 
ل ه  ع 

 
ى الل

 
ل ت  النبي  ص  ِمع  س 

 
ون 

 
ِرك

 
ش  ي 

 
 ال

ً
ال  ر ج 

ون  ع  ب  ر 
 
ِتِه أ از  ن  ى ج 

 
ل وم  ع  ق  ي 

 
، ف وت  م  ِلٍم ي  س  م 

ه  ِفيِه((. ر 
 
م  الل ه  ع  ف 

 
 ش

 
ًئا، ِإال ي 

 
ِه ش

 
ما »وفي رواية:  .مسِلم  واه  ِبالل

 من املسلمين يبلغون مائة كلهم 
 
صلي عليه أمة

 
من ميت ت

                                                 

 664/ص2شرح الطحاوية ج (1)
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(16) 
 

عوا فيه ف 
 

ِبي « يشفعون له إال ش
 
ن  أ ع  رواهما مسلم، وغيره. و 

م  
 
ل س  ِه و  ي 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل ِه ص 

 
ول  الل س  ن  ر 

 
، أ ه  ن  ه  ع 

 
ي  الل ض ِ  ر 

 
ة ر  ي  ر  ه 

 ، ي  اش ِ ج  م  الن  ه 
 
ى ل ع 

 
ات  ن ِذي م 

 
ِم ال و  ِة، ِفي الي 

 
ش ب  اِحب  الح  ص 

 : ال 
 
ق م  »ِفيِه، و 

 
ِخيك

 
وا أِل ِفر 

 
غ ت  ويدل  .مالبخاري ومسل هروا .(اس 

انتفاع امليت بالدعاء واالستغفار: األدعية التي  على- أيًضا-

ة في صالة الجنازة، والدعاء له بعد  ن   ،الدفنوردت بها السُّ

ه   حيث بين النبي، بورهموالدعاء لهم عند زيارة ق
 
ى الل

 
ل ص 

م  
 
ل ِه وس  ي 

 
ل ومنها قوله ، امليت ينتفع بدعاء املصلين له أن   ع 

دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب »صلى هللا عليه وسلم: 

قال  ،بخيرمستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا ألخيه 

وقول الرسول  .رواه مسلم« امللك املوكل به: آمين، ولك بمثل

على امليت فأخلصوا له  ]إذا صليتم :صلى هللا عليه وسلم

 من دعاء  رواه أبو داود الدعاء[
 
ِفظ وحسنه األلباني. وح 

. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]اللهم اغفر لحينا وميتنا[

 رواه الترمذي.

ومقصود الصالة على ): القيم رحمه هللا ابناإلمام قال 

وال زال السلف والخلف يدعون  .(1)(الدعاء للميتالجنازة هو 
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(17) 
 

، أحدلألموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من 

 ،بن مالكإِ ما جاء من الصيغ وأجمعها حديث عوف  وأفضل

قال: قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  رض ي هللا عنه

اللهم اغفر له، »من دعائه وهو يقول:  جنازة، فحفظت  

 
 
 ز  وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم ن

 
 د  ه، ووسع م  ل

 
له، خ

نق  د، ونق  ر  واغسله باملاء والثلج والب   ى ِه من الخطايا كما ي 

 
ً
 من داره، وأهال

ً
 خيرا

ً
الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا

 من زوجه، وأدخله ال
ً
 خيرا

ً
 من أهله، وزوجا

ً
جنة، وأعذه خيرا

قال الراوي: حتى تمنيت «. من عذاب القبر، ومن عذاب النار

 .. رواه مسلم(أن أكون أنا ذلك امليت

النبي صلى هللا عليه  ولحديث ابن عمر رض ي هللا عنهما: أن  

هللا، وعلى سنة  بسم»وسلم كان إذا وضع امليت في القبر قال: 

أخرجه أبو داود  «هللاوفي رواية وعلى ملة رسول ، رسول هللا

ولحديث عثمان بن عفان رض ي هللا عنه  وصححه األلباني.

قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت 

استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت ) وقف على قبره فقال:



 هـد موتــع المسلم بعـا ينفـم

(18) 
 

س    فإنه اآلن ي 
 
ولقوله صلى هللا عليه وسلم . رواه أبو داود (لأ

م على أهل الديار من املؤمنين السال »إذا زار املقابر: 

ويرحم هللا املستقدمين منا واملستأخرين، وإنا إن  ،واملسلمين

 على أن  وقد أجمع العلماء  رواه مسلم.« شاء هللا بكم الحقون 

 الدعاء لألموات ينفعهم ويصل ثوابه إليهم.

 

  هل يجوز الصالة عن امليت؟

ال يجوز الصالة وأما الصالة عنه فقد قال أكثر العلماء: أنه 

سقط عن العبد في حياته بحاٍل 
 
م ت

 
ت، فإن الصالة ل ِ

عن املي 

.
ً
، وال نافلة

ً
ى عنه ال فريضة

 
صل  من األحوال، فال يجوز أن ي 

 

 
 
 عن والده املتوف

 
ي الفوائت  

 
 ؟ىهل يجوز لإلبن أن ُيصل

ها حق  هللا )  فرض  عيٍن ال تقبل النيابة وال الوكالة، ألن 
 
الصالة

كل عبد، وليس هناك عذر لتركها أبًدا، فهي  على سبحانه

ى من قيام أو قعود أو ؤد 
 
وفي الحرب،  لِم اضطجاع، في الِس   ت

مكنة بحركات ة وسيلة م  ألنها صلة بين  ،الجسم والعقل وبأي 

للعاقل أن يستغني  عنها، وال يقبل هللا  العبد وربه، ال يمكن



 هـد موتــع المسلم بعـا ينفـم

(19) 
 

ن يقوم بها بدل  العبد، فالشحنة وح م  ة ال يمكن أن الرُّ ي 

لة ن حصل عليها إلى غيره أبًدا، فالص  مقطوعة.  تنتقل مم 

ى،
 
ي الفوائت  عن املتوف ِ

 
صل  ولهذا ال يجوز لالبن وال لغيره أن ي 

 چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  چ لقول هللا تعالى: 

"إذا مات  وسلم: وقول النبي صلى هللا عليه  [.39 - ]النجم

ه
 
ع  إال م ابن  آدم  انقطع عمل

 
نتف ن ثالٍث صدقة جارية أو ِعلم ي 

دعو له د  صالح  ي 
 
ل و  و 

 
األصل في  رواه مسلم، وألن   "ِبه أ

ها الشخص بنفسه إال ي  ِ
ة أن  يؤد    الفروض العيني 

 
 ى  ثِن ما است

ها عنه غيره لورود ي  ه يمكن أن يؤد 
 
 كالصوم والزكاة والحج، فإن

صلي أحد  عن (1)(النص الصريح في ذلك . فاألصل أن ال ي 

صلي وأجمعوا( :هللاأحٍد، قال القرطبي رحمه  أحد  عن  أنه ال ي 

املحضة فال  من العبادات البدنيةالصالة  وذلك ألن   .(2)(أحد

صلي نافلة ثم ت  
 
 هب ثوابهاتدخلها النيابة، وإن كان املراد أن ت

وجمهور العلماء  للميت، فهذا أجازه جماعة من أهل العلم.
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(20) 
 

ن  قضاء الصالة على أن   ت ممنوع، وهناك م  ِ
املفروضة عن املي 

 حال يصلكن  ذلك بعض االدلة علىويذكر  يقول بجواز ذلك،

عيفة، ): رحمه هللا ذلك، قال النووي وكل هذه األقوال ض 

، ثم ساق دليل  ودليلهم القياس ج  عاء والصدقة والح  على الدُّ

ن يمنعون الصالة عن  تم    .(1)(املي 

فقول الجمهور هو الصحيح بعدم جواز قضاء الصالة عن )

ن الناس  امليت وهو املختار للفتوى، وال يصحُّ غيره حتى ال يتهاو 

 ،بمنزلة الرأس من الجسد بهذه الفريضة التي هي من اإلسالم

ب ت أي الصالة النافلة التي يه  ِ
ثوابها له فال  أما الصالة للمي 

.(2)(جاء النص عليها كالعبادات األخرى ماِنع منها، وقد 
  

لم يكن  هذا ومعوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: )

 وصاموا وحجوا أو قرأوا 
ً
من عادة السلف إذا صلوا تطوعا

ثواب ذلك ملوتاهم املسلمين، بل كان  القرآن، أن يهدوا

العبادة ألنفسهم مع الدعاء والصدقة للميت،  عادتهم فعل

                                                 

 .يشرح مسلم للنوو  (1)
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(21) 
 

لوا طريق فال ينبغي بد   السلف، فإنه أفضل وأكمل للناس أن ي 

به  ولهذا فاألفضل واألكمل أن يقتصر املسلم على ما وردت ،

السنة كالدعاء للميت والصدقة، والصيام عنه إذا كان عليه 

وكذلك الحج عنه إذا كان عليه حج واجب،  صوم واجب،

الصالة على عدم قضاء  واألدلة على ذلك كثيرة فرأي الجمهور 

قبل النيابة
 
 وال  املفروضة عن امليت، أساسه أنها ال ت

ً
استقالال

ًعا، وما ِقيل من أن   ب 
 
ي ت ِ

 
ركعتين  الذي يحجُّ عن امليت سيصل

ي عنه  ِ
 
صل عنه للطواف عند مقام إبراهيم، فلماذا ال ي 

ألن صالة ركعتي الطواف سنة  ،فهو مردود، الصلوات األخرى 

ة، ة الال فريضة، وتابعة للفريض
 
وال تجوز النيابة فيها  مستقل

مات
 
  . (1)(في الحياة وال بعد امل

 

 املسارعة في قضاء الدين عنه:

 ، نذر، وصيام، وغيرهدين، من قضاء ما عليه من 
 
ة م 

 
ل ن  س  ع 

ِتي  
 
م  أ

 
ل س  ِه و  ي 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل ِبي  ص  ن  الن 

 
، أ ه  ن  ه  ع 

 
ي  الل ض ِ ِع ر  و 

 
ك
 
ِن األ ب 

 : ال 
 
ق

 
ا، ف ه  ي 

 
ل ي  ع  ِ

 
ل ص  ٍة ِلي  از  ن  ٍن؟»ِبج  ي  ِه ِمن  د  ي 

 
ل ل  ع  ، «ه 

 
وا: ال

 
ال

 
، ق
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(22) 
 

ال  
 
ق

 
ر ى، ف

 
خ

 
ٍة أ از  ن  ِتي  ِبج 

 
م  أ

 
ِه، ث ي 

 
ل ى ع 

 
ل ص 

 
ِه ِمن  : »ف ي 

 
ل ل  ع  ه 

ٍن؟ ي  : «د  ال 
 
، ق م  ع 

 
وا: ن

 
ال

 
م  »، ق

 
اِحِبك ى ص 

 
ل وا ع 

ُّ
ل و «ص  ب 

 
: أ ال 

 
، ق

ِه( رواه البخاري  ي 
 
ل ى ع 

 
ل ص 

 
ِه، ف

 
ول  الل س  ا ر  ه  ي  ن  ي  ي  د 

 
ل  ع 

 
ة اد  ت 

 
 .ق

ستفتى سعد بن قال: ا، وعن ابن عباس رض ي هللا عنهما

صلى هللا عليه وسلم في نذر  رسول هللا عبادة رض ي هللا عنه

ِه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال:  ِ
م 
 
« اقضه عنها»كان على أ

من مات وعليه »وقال صلى هللا عليه وسلم: . متفق عليه

ولقوله صلى هللا عليه  متفق عليه.« صيام، صام عنه وليه

قض   نِ ي  املؤمن معلقة بد   نفس  »وسلم:  رواه « ى عنهه حتى ي 

حسن. قال اإلمام الشوكاني حديث  :وقالأحمد والترمذي 

 على هذا الحديث: )رحمه 
ً
علقا فيه الحث للورثة على هللا م 

تقضاء دين  علقة بدينه حتى امليت واإلخبار لهم بأن  نفسه م 

، وأما  قض ى منه  دينه  قيد بمن له مال ي  قض ى عنه، وهذا م  ي 

 على القضاء فقد ورد في األحا من ال
ً
ديث مال له ومات عازما

  .(1)تعالى يقض ي عنه(يدل على أن  هللا  ما

عن أبي هريرة رض ي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

ريد أداءها أدى هللا عنه أخذ )من قال:  ، ومنأموال الناس ي 

ريد إتالفها أتلفه هللا عليه( شيخ  قال رواه البخاري. أخذها ي 
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األحاديث الصحيحة فهذه ): رحمه هللااإلسالم إبن تيمية 

ه ذلك  صام عن امليت ما نذر، وأنه شب  صريحة في أن ي 

بقضاء الدين، والدين يصح قضاؤه من كل أحد، فدل على 

فعل ذلك من كل أحد ، ال يختص ذلك أنه يجوز أن ي 

صام عنه النذر ي  اإلمام إبن القيم رحمه هللا: ) وقال .(1)(بالولد

عباس وأصحابه، وهذا دون الفرض األصلي، وهذا قول ابن 

فرض الصيام جاٍر مجرى الصالة، فكما ال  الصحيح، ألن  

صلي أحد   عن أحد، فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام  ي 

له كما يقض ي في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي 

  .(2)(دينه وهذا محض الفقه

وال فأول عمل فإذا مات املسلم وعليه ديون وكان له أم)

جهيزه وتكفينه والصالة عليه ودفنه، ومن يقوم به ورثته  هو ت

 ،أوص ىثم تسديد ديونه، وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد 

وبعد ذلك يوزع باقي املال على ورثته، وأما إذا لم يكن له 

ستحب للورثة أن ي    في 
ً
سددوا ديونه أموال وقد ترك ديونا

 إذا كان امليت وهذا من باب البر والوفاء للميت وخ ،عنه
ً
اصة
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 هو أحد الوالدين
ً
الورثة، ولكنه على  ، وليس ذلك واجبا

 .(1)(مندوب إليه

 :إهداء ثواب قراءة القرآن للميت

اختلف العلماء في إهداء الحي لقراءة القرآن للميت، وهل 

 على ثالثة أقوال، كاآلتي: ؟وينفعهيصل إليه ذلك 

القرآن من الحي للميت جائز، ويصل إليه وينفعه.  إهداء-1

وبه قال الحنفية، وبعض أصحاب مالك، والكثيرون من 

)واملعروف  املشهور عن أحمد.أصحاب الشافعي، وهو 

واملشهور في مذهب اإلمام أبي حنيفة واإلمام أحمد هو القول 

قال اإلمام أحمد   .(2)بوصول ثواب قراءة القرآن إلى امليت(

أن  امليت يصل إليه كل ش يء من الخير، ) :حنبل رحمه هللابن 

مصر  املسلمين يجتمعون في كل للنصوص الواردة فيه، وألن  

 و  أويقر 
ً
. وقال (3)(ن ويهدون ملوتاهم من غير نكير فكان إجماعا

م   ابن ه  سِبيح 
 
ت هِلِه و 

 
 أ

 
ة ِت ِقراء  ِ

ي 
 
ِصل  إلى  امل تيمية رحمه هللا: )ي 
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م ه  كِبير 
 
ت ل   و  ص  ِت، و  ِ

ي 
 
وه  إلى امل هد 

 
ساِئر  ِذكِرهم هللِ تعالى إذا أ و 

 وبه قال  .(1)إليِه(
ً
حققين، منهم شيخ أيضا

 
جمع  من العلماء امل

اإلسالم إبن تيمية واإلمام إبن القيم، والعالمة إبن أبي العز 

هم( –رحمهم هللا  –والشيخ إبن عثيمين  الحنفي،  .(2)وغير 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها الطحاوية:  جاء في شرح العقيدة

 
ً
، كما يصل ثواب بغير أجرة، فهذا يصل إليه له تطوعا

  .(3)(الصوم والحج

يجوز إهداء القرآن للميت، وذلك ال يصل إليه، وال  ال -2

االمام مالك، وهو املشهور عن االمام ينفعه. وبه قال 

 اإلمامقال  .، وهو قول األكثر من أصحاب أحمدالشافعي

النووي رحمه هللا: )وأما قراءة القرآن فاملشهور من مذهب 

 . (4)يصل ثوابها إلى امليت( الشافعي أنه ال

ثواب االستماع للميت، ولكن ال يصح منه ذلك.  حصول -3

 وهو قول  عند املالكية، وقول عند الحنابلة.
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ِرئ  بعضهم: إذا  وقال-4
 
هدي ثوابه إلى امليت، كان القرآن   ق

 
 وأ

 يصل إلى امليت ش يء. الثواب لقارئه وال

وهكذا فقد اختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن من 

الحي وإهداء ثوابها إلى امليت فمنهم من قال يصل الثواب 

 .(1)وكل  له أدلته الشرعية لال يصقال ومنهم من 

قال به أكثر أهل  ،وصول ثواب قراءة القرآن للميتبالقول و 

والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى امليت، يشترطون  .العلم

 على 
ً
. فإن أخذ القارئ أجرا

ً
أال يأخذ القارئ على قراءته أجرا

عطي واآلخذ وال
 
م  على امل ر  ثواب له على قراءته، ملا  قراءته ح 

 رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن بن شبل: أن  

وا القرآن، واعملوا به أ)اقر  النبي صلى هللا عليه وسلم قال:

 
 
 وا به وال تستكثروا به(.وال تجفوا عنه وال تغفلوا فيه، وال تأكل

-قراءة القرآن االختيار أن يقول القارئ بعد فراغه من و 

 الكريم لعظيم األجر كاملة للقرآنأن تكون ختمة  واألفضل

ثواب ما قرأته إلى  )اللهم أوصل مثل بعدها: يقول - والثواب

                                                 
بحث منشور على موقع  – بن علي دبيس علي بن عبد الرحمن –إهداء ثواب قراءة القرآن للميت  (1)
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( فإذا لم ينتفع بها امليت ولم يصله ثوابها على ن فالنفالن ب

يصل سينتفع بها الحي  رأي من قال أن  ثواب قراءة القرآن ال

 .(1)(وله أجر وثواب قراءته

 حكم قراءة القرآن في املقبرة إليصال الثواب الى األموات؟ 

قراءة القرآن الكريم على القبور غير مشروعة ولم ترد عن 

هللا عليه وسلم، وال عن أصحابه، وإذا كانت لم النبي صلى 

وسلم وال عن أصحابه، فإنه ال  ترد عن النبي صلى هللا عليه

صلى هللا عليه  ينبغي لنا نحن أن نفعل مالم يفعله الرسول 

وسلم، والواجب على املسلمين أن يقتدوا بمن سلف من 

الصحابة والتابعين لهم بإحسان حتى يكونوا على الخير 

  .والخير كله في اتباعهم، والشر في مخالفتهم ى،والهد

ليس لقراءة القرآن على امليت أو على القبر أصل صحيح، و )

 البدع، شروع، وال أصل له في السنة بل منبل ذلك غير م

، ولم ترد عن النبي صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه

والواجب على املسلمين أن يقتدوا بمن سلف من الصحابة، 

وقد  والتابعين لهم بإحسان حتى يكونوا على الخير والهدى
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املقبرة ليست محل صالة، وال  أن   دلت األدلة الشرعية على

 
 
يارة وز  ،عليهم ٍم حُّ ر  محل قراءة، ولكنها محل دعاء لألموات، وت

صلى هللا عليه  وهكذا أمر النبي ،لهم لذكر اآلخرة وذكر املوت

تذكركم اآلخرة(، وكان صلى هللا )زوروا القبور فإنها  وسلم:

)السالم  عليه وسلم يقول إلصحابه ويعلمهم إذا زاروا القبور:

عليكم أهل الديار من املؤمنين واملسلمين وإنا إن شاء هللا 

بكم الحقون نسأل هللا لنا ولكم العافية(، ولم يأمرهم بأن 

 
ً
يقول:  الصالة والسالم هعلي ، وكان إذا زارهايقرأوا قرآنا

لسالم عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء هللا بكم الحقون )ا

 مؤجلون، اللهم اغفر لهذه البقية
ً
 ،وغيرها من األدعية، ( غدا

 على أن  ومما 
ً
قراءة القرآن غير مشروعة عند القبر  يدل أيضا

اِبر  ِإن   قوله صلى هللا عليه وسلم:
 
ق م  م 

 
ك

 
وت ي  وا ب 

 
ل ع  ج 

 
 ت

 
)ال

ان  
 
ط ي 

 
ِة(. رواه الش ر 

 
ق ب 

 
 ال

 
ة ور   ِفيِه س 

 
أ ر  ق 

 
ِذي ت

 
ِت ال ي  ب 

 
ِفر  ِمن  ال ن  ي 

 للقراءة  مسلم. ففيه إشارة إلى أن  
ً
القبور ليست موضعا

 
ً
 .(1)(شرعا
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به، فيقف اإلنسان وأما الدعاء للميت عند قبره فال بأس )

 عند القبر ويدعو له بما يتيسر مثل أن يقول: اللهم اغفر له،

ارحمه، اللهم أدخله الجنة، اللهم افسح له في قبره، اللهم 

 . (1)(وما أشبه ذلك

ءة آيات قرآنية وقد وردت أحاديث ضعيفة باستحباب قرا

عن إبن عمر رض ي هللا ضعيف، ، وورد أثر معينة في املقابر

 على قبره 
 
قرأ وقت الدفن بفواتح سورة عنهما أنه أوص ى أن ي 

 عنه: هذا األثر ضعيف الااللباني  ( قالالبقرة وخواتيمها

والصحيح أن  قراءة القرآن عند املقابر ) .(2)إليهيصح سنده 

بدعة، وذلك ألنها عبادة، واألصل في العبادات التوقيف 

ليس منه فهو رد، وقد  لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما

عنه أنه  كرهها أكثر السلف، ونص أحمد في إحدى الروايات

  .(3)(بدعة
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والذي  وأما الحديث النبوي: )اقرؤوا )يس( على موتاكم()

فه أهل العلم، رواه أبو داود وابن  حبان وأحمد، فقد ضع 

رحمه هللا: هذا حديث ضعيف اإلسناد،  قال الدارقطني

وقال عنه:  في األذكار  النووي رحمه هللا ضعفهو  .مجهول املتن

فه. ضعيف إسناده . في إرواء الغليل األلباني رحمه هللا وضع 

ه حديث ضعيف. أكثر أهل العلم لم يعملوا به ألن   ولهذا فإن  

 لعمل به فاستحب قراءة يس عند رأسوذهب بعضهم إلى ا

حتضر - املحتضر
 
أو حضرته الوفاة  هو من حضره املوت وامل

قال ابن أبي زيد املالكي: ورخص بعضهم  .- قبل خروج الروح

حتضر بسورة )يس(، ثم قال: ولم يكن في القراءة عند رأس 
 
امل

 به لضعف  ذلك عند االمام مالك رحمه هللا
ً
 معموال

ً
أمرا

أما قراءة القرآن في املقبرة . الحديث أو لعدم بلوغه إليه

فالراجح عند أهل العلم كراهتها، وال مانع من القراءة في أي 

  .(1)(مكان وإهداء ثوابها للميت
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 وإهداء ثوابها إلى امليت؟حكم قراءة سورة الفاتحة 

ت، فمنهم من  ِ
اختلف أهل العلم في إهداء قراءة القرآن للمي 

ة في ، )من منعهأجازه ومنهم  وليس لسورة الفاتحة خصوصي 

ِق املجيزون وال املانعون بين الفاتحة فلم ي   ،هذا الحكم
فر 

ثواب قراءة القرآن يصل إلى  ن  إفمن أجاز قال:  وغيرها،

 امليت، سواء سورة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن

 ئِ وقد س   .(1)(الكريم
 
اللجنة الدائمة لإلفتاء ما نصه: هل  ت  ل

يجوز قراءة الفاتحة أو ش يء من القرآن للميت عند زيارة 

 قبره، وهل ينفعه ذلك؟

يزور ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان ) فأجابت:

مها أصحابه، وتعلموها منه القبور،
 
 ويدعو لألموات بأدعية عل

 ، من ذلك: )السالم عليكم أهل الديار من املؤمنين واملسلمين

، وإنا إن شاء هللا بكم الحقون، نسأل هللا لنا ولكم العافية( 

أو )السالم عليكم يا أهل القبور، يغفر هللا لنا ولكم، أنتم 

و غيرها من االدعية ولم يثبت عنه أ ،سلفنا ونحن باألثر(

منه  صلى هللا عليه وسلم أنه قرأ سورة من القرآن أو آياٍت 

 
ً
لألموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعا
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 باألمة، وأداًء 
ً
 في الثواب، ورحمة

ً
لفعله، وبينه ألصحابه؛ رغبة

د  ج   تعالى بقوله: )هللا لواجب البالغ، فإنه كما وصفه 
 
ق

 
م  ل

 
ك اء 

م  
 
ك ي 

 
ل ِريص  ع  م  ح  ِنتُّ ا ع  ِه م  ي 

 
ل ِزيز  ع  م  ع 

 
ِسك نف 

 
ول  ِمن  أ س  ر 

) ِحيم   ر 
 

وف ء  ِمِنين  ر 
 
ؤ
  
  . [128: التوبة] ِبامل

وملا لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، 

وقد عرف ذلك أصحابه رض ي هللا عنهم فاقتفوا أثره، 

والدعاء لألموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم واكتفوا بالعبرة 

 لألموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة، 
ً
أنهم قرأوا قرآنا

وقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )من أحدث في 

 .(1)(عليه متفق أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(

ذين )
 
وتخصيص الفاتحة بذلك ال أصل له، واملعروف أن  ال

يستحبون قراءة الفاتحة على روح امليت من العامة أو من 

صون  ذلك ببعض األحوال واملناسبات، مثل قراءتها  غيرهم يخُّ

املبتدع، أو عند العزاء، وهذا كله  عند دفنه، أو عند اإلحداد

ت ويقر  ِ
 على مي 

ً
 حدادا

ً
ذين يقفون قياما

 
ون أمن البدع، كال

  .(2)(الفاتحة
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 هل يجوز أخذ األجرة على قراءة القرآن على روح األموات؟ 

بعض الناس يستأجرون من يقرأ القرآن ليهدي ثوابه الى 

 من املال على ذلك فهل يجوز 
ً
 أو مبلغا

ً
ميتهم ويعطونه أجرا

 ذلك؟

ائ   ائچ: لقرآن من أفضل األعمال قال تعالىتالوة ا

ەئ  ەئ      وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 . [29: فاطر ] چىئ  ىئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  

ا من كتاب
ً
هللا فله  وقال صلى هللا عليه وسلم: )من قرأ حرف

حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول الم حرف، ولكن 

والم حرف، وميم حرف( رواه الترمذي وصححه  ألف حرف،

  األلباني.

صالح وعبادة عظيمة، مع التدبر والتفكر  فتالوة القرآن عمل

فإنه ال ينبغي لقارئ ) بما فيه من األحكام بآياته، والعمل

 على مجرد القراءة، ألن  
ً
العلماء  القرآن الكريم أن يأخذ أجرا

  قد اختلفوا في أخذ األجرة على التعليم مع أن  
ً
 فيه بذال

  ،للجهد
ً
للوقت، ومع ذلك فقد منعته طائفة من  وتفريغا

حرف عشر حسنات، فال  السلف. وقارئ القرآن يأخذ بكل

 ض  ر  ينبغي له أن يبتغي بقراءته ع  
ً
 من الدنيا، نعم إذا كان ا



 هـد موتــع المسلم بعـا ينفـم

(34) 
 

الشخص ذا حاجة ماسة وكان املال الذي يأخذه على القرآن 

  من املال العام،
ً
  وكان نفع قراءته نفعا

ً
بحيث يستفيد  عاما

أن يكون أخذه من  من اإلنصات له خلق كثير، فغير بعيد

 .(1)(الىالضوابط مما أباحه هللا تعهذا الوجه بهذه 

اإلباحة يستدلون بقول النبي صلى هللا عليه  والذين يرون)

 كتاب هللا أحق ما أخذتم عليه إن  )وسلم: 
ً
أخرجه (. أجرا

 البخاري ومسلم. فيرون جواز أخذ األجرة على ذلك،

 ويستدلون بجواز أخذ األجرة على قراءته في الرُّ 
 
ى، ملا ثبت في ق

 أن   ،رض ي هللا عنه حديث أبي سعيد الخدري  الصحيحين من

 من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ً
خرجوا في  نفرا

سرية فنزلوا على حي من العرب فتضيفوهم فلم يضيفوهم، 

دغ سيدهم، فقالوا: هل عندكم ش يء مما جاء به 
 
فل

صاحبكم؟ فقام إليهم شاب منا، فقال: أما إنه ملعنا ولكننا 

  فونا، فوهللافناكم فلم تضي ِ تضي  
 
فجعلوا ، قيه إال بأجرر  ال ن

 من الغنم، فقام إليه فجعل يقرأ بسورة
ً
 له قطيعا

ويجمع بصاقه وينفث عليه، فقام الرجل كأنما  ،()الفاتحة
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الغنم فاستاقوه وهم في  قطيعمن نشط من عقال، فأعطوه 

عليه  حاجة إليه، فقال: دعوه حتى نسأل رسول هللا صلى هللا

 ال صلى هللا عليه وسلم:وسلم فلما أتوه سألوه، فق

(، وفي روايةاقتسم)
ً
عليه  قال صلى هللا وه واجعلوا لي سهما

دريك أنها رقيةوسلم ٍة : )وما ي  ي 
 
ق ل  ِبر 

 
ك
 
ن  أ

  
ِري مل م  ع 

 
ل
 
ل  ف

 
؟ ك

( رواه البخاري ومسلم.  ٍ
ق  ِة ح  ي 

 
ق ت  ِبر 

 
ل
 
ك
 
د  أ

 
ق

 
فهذا أخذ ِباِطٍل ل

 . (1)( ازأجرة على كتاب هللا فدل هذا على الجو 

  يجوز لك)وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء: 
ً
أن تأخذ أجرا

 على تعليم القرآن
ً
ج  رجال ، فإن  النبي صلى هللا عليه وسلم زو 

 
ً
معه  من القرآن، وكان ذلك صداقها،  بتعليمِه إياها ما امرأة

 الص
 
 على شفاء مريٍض كافرٍ وأخذ

ً
بسبب رقيتِه إياه  حابي أجرة

بفاتحِة الكتاب، وقال في ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم: )إن  

 كتاب  هللا( أخرجه البخاري  أحق ما
ً
أخذتم عليِه أجرا

وإنما املحظور: أخذ األجرة على نفس تالوة القرآن،   .ومسلم

  .(2)وسؤال الناس بقراءته(

                                                 

 عن موقعهمن فتاوى الشيخ محمد  (1)
ً
 الحسن الددو الشنقيطي نقال

 15/90 –فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  (2)



 هـد موتــع المسلم بعـا ينفـم

(36) 
 

 (تالوة القرآن،يجوز أخذ األجرة على  من العلماء من قال: الو 

ب ر  تالوة القرآن قربة وعبادة، وأخذ األجرة على الق   ألن  

وقراءة القرآن على أرواح األموات ال دليل  والعبادات ال يجوز،

 قراءة
 
تخذ

 
 ،القرآن حرفة يتكسب بها عليها، فال يجوز أن ت

عند هللا  ألنه إذا قرأ القرآن ألجل األجرة فإنه ليس له أجر

ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  چ لى: تعالى، قال تعا

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  

  .[16، 15 :هود] چڳ        ڳ  

الدنيا بالعبادة  ريد عمل الدنيا بعمل اآلخرة، ويريدوالذي ي  

ويجب عليه وعيد عظيم وعمله باطل، فال يجوز مثل هذا، 

ومع األسف فقد  من يفعل ذلك التوبة إلى هللا تعالى، على

تخذت تالوة القرآن حرفة
 
يتكسب بها كثير من املقرئين في  أ

نه على القبور، أو ويقر  ونه في املآتم،أعصرنا الحاضر، يقر 

مطامع  نه على األموات، نظير أجور يتقاضونها أوأو ويقر 



 هـد موتــع المسلم بعـا ينفـم

(37) 
 

يحل، فقراءة يحصلون عليها، وهذا عمل باطل، ومكسب ال 

تجوز ألنه ال دليل عليها  لألموات في مقابل أجرة ال القرآن

والذي ننصح به إخواننا املسلمين . للمال بالباطل وأكل  

األمور، وأن يطلبوا  وحملة القرآن أن يبتعدوا عن مثل هذه

 الرزق من الوجوه املباحة واملكاسب الطيبة، وأن يتخذوا

 لهم ويتلو 
ً
نية خالصة هلل سبحانه وتعالى، ه بنكتاب هللا دليال

 وال شك أن   .(1)(من ذلك طمًعا من مطامع الدنيا يريدون ال 

)فإن  اإلنسان إذا لم تدعه  الحاجة  ،األخذ أفضل عدم

 على قراءة وتعليم 
ً
 يأخذ عوضا

 
الضرورية فاألولى له أال

وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال  ،القرآن

من قبيل األجرة، واألولى ملن  املسلمين، من قبيل اإلعانة، ال

 في مقابل قراءة  أغناه هللا تعالى أن يتعفف وال
ً
يأخذ شيئا

     .(2)القرآن وتعليمه(
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 هـد موتــع المسلم بعـا ينفـم

(38) 
 

 :الصدقة عن امليت

سواء وقد أجمع  العلماء على أنها تنفع امليت ويصله ثوابها 

كانت من ولد أو غيره، ملا رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي 

 قال للنبي صلى هللا عليه  هريرة رض ي هللا عنه: أن  
ً
 :وسلمرجال

ر عنه أن أتصدق  إن   كف   ولم يوِص، فهل ي 
ً
أبي مات وترك ماال

وعن سعد بن عبادة  .(نعم)عنه؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: 

أمي  أمه ماتت. فقال: يا رسول هللا: إن   أن   رض ي هللا عنه

: فأي الصدقة  لت 
 
ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم". ق

ابن حبان في و أفضل؟ قال: "سقي املاء". رواه أحمد والنسائي 

 قال لرسول  أن  »وعن عائشة رض ي هللا عنها: . صحيحه
ً
رجال

 ماتت-أمي افتلتت نفسها أي  ه وسلم: إن  هللا صلى هللا علي

 
ً
خذت نفسها فلتة

 
 وأ

ً
  ولم- فجأة

 
وأظنها لو تكلمت  وِص ت

 ،نعمتصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: 

قال االمام ابن كثير   رواه البخاري ومسلم.« فتصدق عنها

ا  رحمه هللا: وِلِهم  ص  ى و 
 
ل ع  ع  م  ج  اك  م 

 
ذ

 
 ف

 
ة

 
ق د  الص  اء  و  ع  ا الدُّ م 

 
أ
 
)ف

وص  ِمن   ص  ن  م  ا( و  ِهم  ي 
 
ل ارِِع ع 

 
     .(1)الش
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(39) 
 

ه   وقال ابن تيمية رحمه هللا: ِإن 
 
ِت ف ِ

ي 
  
ِن امل  ع 

 
ة

 
ق د  ا الص  م 

 
)أ

ه  ا ع 
 
ف ن  ِلك  ي 

 
ذ

 
ك ، و  ِلِمين  س 

  
اِق امل

 
ف ِ

 
ا ِبات ِفع  ِبه  ت 

 
ن ه  ي  ن  جُّ ع  ح 

 
ل

 
 
ة ِحي  ض 

  
األ اٍع  و   ِنز 

 
ه  ِبال

 
ار  ل

 
ف

 
ِتغ ااِلس  اء  و  ع  الدُّ ه  و  ن  ق  ع  ِعت 

 
ال ه  و  ن  ع 

ِة( ِئم 
  
ن  األ ي  هي ما نص عليها  أفضل الصدقات الجارية:و ) .(1)ب 

النبي صلى هللا عليه وسلم مما يجري على اإلنسان أجره بعد 

 
ً
فعن أنس رض ي . مماته، ويقاس عليها ما هو مثلها أو أكثر نفعا

هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )سبع  

، أو 
ً
م علما

 
ن عل هن وهو في قبره بعد موته: م  يجري للعبد أجر 

، أو 
ً
، أو بنى مسجدا

ً
، أو غرس نخال

ً
، أو حفر بئرا

ً
أجرى نهرا

 يستغفر له بعد موته(
ً
، أو ترك ولدا

ً
ث مصحفا حديث:  ور 

نه األلباني في "صحيح الترغي فبناء املساجد ونشر . بحس 

العلم الشرعي عن طريق توزيع املصاحف أو الكتب أو 

وإعطائهم االموال التي  األشرطة أو النفقة على طلبة العلم

إيصال املاء و ، يحتاجون اليها ومساعدتهم في طباعة الكتب

إلى املحتاج إليه عن طريق حفر بئر أو استخراجه وإيصاله 
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(40) 
 

 أو أن ينشر العلم باآلالت، ومن لم يستطع أن 
ً
يبني مسجدا

بمفرده فليساهم في ذلك بما يستطيع. ونوص ي أنفسنا 

 أن يبادر كل واحد منا بالعمل الصالح قبل 
ً
واملسلمين جميعا

وليحرص على ما يتعدى نفعه لآلخرين ويبقى بعد  موته،

وبه يتحقق الوعد بجريان أجور تلك الطاعات بعد  ،موته

  .(1)(موته

 :عن امليتالحج والعمرة 

عن ابن عباس ومسلم ملا رواه البخاري  الحج والعمرة عنه:

امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى هللا  رض ي هللا عنهما: أن  

أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى  عليه وسلم فقالت: إن  

جي ح  نعم، قال صلى هللا عليه وسلم: )فماتت أفأحج عنها؟ 

ه عنها؟ قالت ن أكنت قاضيت  ي  عنها، أرأيت لو كان على أمك د  

رسول هللا. فقال صلى هللا عليه وسلم فاقضوا فاهلل  نعم يا

وعن  .دين هللا أحق بالقضاء( أحق بالقضاء، وفي رواية: فان  

أمي  امرأة قالت: يا رسول هللا: إن   أن  »بريدة رض ي هللا عنه 
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« ماتت ولم تحج، أفيجزي أو يقض ي أن أحج عنها؟، قال: نعم

ا أنها وفي رواية  مسلم. رواه ه  ي 
 
ل ان  ع 

 
ه  ك ول  هللِا، ِإن  س  ا ر  : ي  ت 

 
ال

 
ق

 : ال 
 
ا؟ ق ه  ن  وم  ع  ص 

 
أ
 
ف
 
ٍر، أ ه 

 
م  ش و  ا»ص  ه  ن  وِمي ع  م  « ص 

 
ا ل ه  : ِإن  ت 

 
ال

 
ق

 : ال 
 
ا؟ ق ه  ن  جُّ ع  ح 

 
أ
 
ف
 
، أ

ُّ
ط

 
ج  ق ح 

 
ا»ت ه  ن  ي ع  ِ

ج   ( رواه البخاري ح 

ا. مسلمو  ب  ِن ع  ِن اب  ع  ، و 
ً
ا أيضا م  ه  ن  ه  ع 

 
ي  الل ض ِ  ِمن  أن  ٍس ر 

 
ة
 
أ ر  ام 

م   ع 
 
ث
 
ِتيِه، صلى هللا عليه وسلم، تجاءت الى رسول هللا  خ ف  ت  س 

، ف ِ
ج  ح 

 
اِدِه ِفي ال ى ِعب 

 
ل  هللِا ع 

 
ة ِريض 

 
ول  هللِا، ِإن  ف س  ا ر  : ي  ت 

 
ال

 
ق

ن  ي  
 
ِطيع  أ ت  س   ي 

 
ِبيًرا ال

 
ا ك

ً
خ ي 

 
ِبي ش

 
ت  أ

 
ك ر  د 

 
ِة، أ

 
اِحل ى الر 

 
ل ت  ع  ب 

 
ث

 : ال 
 
؟ ق ه  ن  جُّ ع  ح 

 
أ
 
ف

 
م  »أ ع 

 
اِع «ن د  و 

 
ِة ال ج  ِلك  ِفي ح 

 
ذ ( رواه ، و 

  البخاري ومسلم.

:ويدل لجواز الحج والعمرة عن الغير 
ً
ابن حبان  هما روا أيضا

النبي صلى هللا  عن ابن عباس رض ي هللا عنهما أن   هوصحح

 
ً
لبيك عن شبرمة! قال: من  يقول: عليه وسلم سمع رجال

شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك؟ 

حسن حديث  : حج عن نفسك ثم عن شبرمة(.قال: ال، قال

إبن تيمية رحمه  قال ،ءوالحج والعمرة في ذلك سوا .صحيح

ففي هذه األحاديث الصحيحة أنه أمر بحج الفرض عن ): هللا



 هـد موتــع المسلم بعـا ينفـم
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املأمور تارة يكون  يام، وأن  امليت، وبحج النذر، كما أمر بالص

ه النبي صلى هللا عليه وسلم ذلك  ، وشب 
ً
، وتارة يكون أخا

ً
ولدا

بالدين يكون على امليت، والدين يصح قضاؤه من كل أحد، 

  .(1)ليس فيهم إال إختالف شاذ( وأما الحج فيجزي عند عامتهم

يحج عنه،  وقال اإلمام ابن القيم رحمه هللا: )مرد هذا أنه ال

 بالتأخير، فال وال
ً
داء ينفعه أ يزكي عنه إال إذا كان معذورا

  .(2)فيها حتى مات( غيره لفرائض هللا التي فر ط

وعن الحي العاجز عن أداء  فيجوز الحج واالعتمار عن امليت،)

 رج  العمرة بنفسه لكبر أو مرض ال ي  
 
وفاعل ذلك  ،هى برؤ

ملن يقوم وال حرج في دفع مال  محسن مأجور إن شاء هللا.

  بذلك،
 
ظ به الخير والصالح ومعرفة  نُّ لكن ينبغي اختيار من ي 

ِ األحكام، على أن يقوم الوكيل بأداء ما و  
 
فيه بنفسه، أو  ل  ك

 آخر، ألن  
ً
خبر موكله بأنه سيوكل شخصا موكله قد يرض ى  ي 

 . (3)(بإنابته في ذلك، لثقته به
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 ليحج عن أبيك املتوفى)
ً
 أو أمك فإذا أردت أن تعطي شخصا

، فعليك أن تختار من الناس من تثق به في علمه وفي دينه؛ 

 من الناس عندهم جهل عظيم في أحكام  وذلك ألن  
ً
كثيرا

كانوا هم في الحج، فال يؤدون الحج على ما ينبغي، وإن 

هذا هو الواجب عليهم، وهم  أنفسهم أمناء، لكنهم يظنون أن  

، ومثل هؤالء ال ينبغي أن ي  
ً
 ع  يخطئون كثيرا

 
وا إنابة في الحج ط

لقصور علمهم، ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس 

في مناسك  لديه أمانة فتجده ال يهتم بما يقوله أو يفعله

الحج، لضعف أمانته ودينه، ومثل هذا أيضا ال ينبغي أن 

و   عطى، أو أن ي  نيب ي  ل  إليه أداء الحج، فعلى من أراد أن ي 
 
ك

 
ً
 وأمانة

ً
 في الحج عنه أن يختار أفضل من يجده علما

ً
 شخصا

ِلب منه على الوجه األكمل
 
ؤدي ما ط   .(1)(، حتى ي 

ليحرص املسلم على إبراء ذمته من الواجبات كالحج ف

والصيام قبل موته، فقد ال يتيسر له من يؤديها عنه، فيأثم 

 إن كان 
ً
حرم أجرها إن كان معذورا  .غير معذور، وي 
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توريث املصاحف، وبناء املساجد والبيوت البن السبيل، 

 : وإجراء األنهار

مما يلحق املؤمن من عمله  إن  »لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 تركه، 
ً
 صالحا

ً
مه ونشره أو ولدا

 
 عل

ً
وحسناته بعد موته، علما

 بناه إلبن السبيل، أو 
ً
 بناه، أو بيتا

ً
ثه، أو مسجدا  ور 

ً
أو مصحفا

 
ً
 أجراه، أو صدقة

ً
أخرجها من ماله في صحته وحياته،  نهرا

أخرجه ابن ماجه وغيره، وحسنه « وتلحقه من بعد موته

)أجمع املسلمون على  :رحمه هللا قال اإلمام النووي .األلباني

باع وال  صحة وقف املساجد والسقايات، وأن   الوقف ال ي 

و   وهب وال ي  ث، وإنما يتبع فيه شروط الواقف، وفيه ر  ي 

  .(1)(فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية

هذه األعمال يجري على املؤمن ثوابها ): رحمه هللا قال املناوي 

   .(2)(موته، فإذا مات انقطع عمله إال منها من بعد

دىو  لقوله صلى هللا  إذا سن  امليت سنة حسنة، أو دعا إلى ه 

ن  في اإلسالم سنة حسنة فله »عليه وسلم:  ، أجرهامن س 

بعده من غير أن ينقص من أجورهم من من عمل بها  وأجر 

هذا الحديث ): رحمه هللا النووي قال .أخرجه مسلم« ءش ي
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صريح في الحث على استحباب سن األمور الحسنة، وتحريم 

سن األمور السيئة، وسواء كان ذلك تعليم علم، أو عبادة، أو 

من بها  عمل»آداب أو غير ذلك، وقوله صلى هللا عليه وسلم: 

، معناه أنه سنها سواء كان العمل بها في حياته أو بعد «بعده

   .(1)(موته

على املصحف  فالن بن فالنهل يجوز كتابة: على روح 

اد ر  املوقوف للمسجد أو عند التبرع بش يء للمسجد مثل ب  

 ماء أو ساعة حائط أو غير ذلك؟

إيقاف املصاحف أو التبرع ببراد املاء أو ساعة الحائط وغيرها 

املساجد أمر حسن، سواء كان للشخص الحي  من املواد إلى

وأما عن كتابة إليه.  نفسه أو عن ميت يريد وصول ثواب ذلك

 عبارة )وقف على روح فالن أو الفاتحة على روح فالن بن

فالن( فإنها ال تنبغي، وذلك حتى يكون العمل بعيدا عن 

ال مانع من كتابة عبارة )الدعاء ملن هذا  أسباب الرياء، ولكن

ثوابه أو على روحه( ونحو ذلك، من غير ذكر  الش يء في

  .(2)(األسماء
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ِئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن ذلك  وقد س 

حف وجعل الصدقة عن املتوفى وإيقاف املصا): فأجابت

أن  أن يتقبلها منك، ويجوز  طيب، ونرجو هللا عمل-ثوابها له 

الناس  ألجل إشعارتكتب على املصاحف كلمة )وقف هلل( 

الوقف، أما كتابة بوقفيتها حتى ال يتصرفوا فيها بما يتنافى مع 

 .(1)(فتركها أولى االسم

 

 
 
  ع:ْر والز   ُس رْ الغ

رسول هللا صلى  قال، قال رض ي هللا عنهك عن أنس بن مال

 »هللا عليه وسلم: 
ً
، أو يزرع زرعا

ً
ما من مسلم يغرس غرسا

 ، أو إنسان  فيأكل منه طير  
 
« إال كان له به صدقة ، أو بهيمة

ما من »هللا عليه وسلم: وقال صلى . أخر جه البخاري ومسلم

ِرق  ِكل منه له صدقة، وما س 
 
 إال كان ما أ

ً
مسلم يغرس غرسا

منه له صدقة، وما أكل  السبع  منه فهو له صدقة، وما أكلت 

رواه « أحد إال كان له صدقة ، وال يرزؤهالطير  فهو له صدقة

 قال النووي ،أي ينقصه ويأخذ منه «يرزؤه وال»ومعنى  مسلم.

 في األحاديث فضيلة الغرس، وفضيلة الزرع، وأن  ): رحمه هللا

أجر فاعلي ذلك مستمر مادام الغرس والزرع، وما تولد منه 
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حجر رحمه هللا:  ابنوقال الحافظ  .(1)(إلى يوم القيامة

 
ً
رع  مأكوال ِمرُّ مادام  الغرس  أو الز  ت  س  اه  أن  أجر  ذلك  ي  ض  ت  ق  م   )و 

ه  أو  ، ولو مات  زاِرع  ِرِه(منه  ي 
 
ه  إلى غ

 
ك

 
، ولو انتقل  ِمل ه   .(2)غارس 

نتفع بثمره أو ظله فيه  فغرس الشجر وغيره من النبات الذي ي 

خير كثير وأجر عظيم، في الدنيا واآلخرة، وهو صدقة جارية 

 ملن غرسه يلحق ثوابها صاحبها بعد موته.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 213/  10 –شرح مسلم للنووي  (1)

 فضل الزرع والغرس –املجلد الخامس  –صحيح البخاري فتح الباري شرح  (2)



 هـد موتــع المسلم بعـا ينفـم

(48) 
 

 الخاتمــــــــة:

الدعاء والصدقة وأحسن امليت بحاجة إلى إخواني وأخواتي: 

فعل مع امليت الدعاء، الدعاء له في ظهر الغيب، الدعاء  ما ي 

يغفر له، وأن  أن له، تعالى هللا  أن نسأل له والترحم عليه، و 

يتغمده بالرحمة، وأن يعفو عنه، وأن يرفع درجاته في الجنة، 

والصدقة كذلك، الصدقة  .ونحوها من الدعاء الطيب

البس وغير هذا من أنواع املال، كل هذا بالنقود بالطعام بامل

كل هذا  ينفع امليت، وهكذا الحج عنه وهكذا العمرة عنه،

دار بقضائها من ينفع امليت، وإن كان عليه ديون وجب البِ 

 ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال 
 

ع  ألوليائه من ِر  ش

وفوا عنه، فالوفاء عنه من أعظم  ذريته وقرابته أن ي 

ور من املسلمين  عو  علينا أن ند. الصدقات عليه ألهل  القب 

واملسلمات ألنهم انقطعوا عن هذه الدنيا وينتظرون 

واملؤمنين  اللهم اغفر للمسلمين واملسلمات، دعواتنا....

اللهم اغفر لجميع موتى  ،األحياء منهم واألموات واملؤمنات،

لرسالة، املسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك با

وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف 

 
 
 ز  عنهم، وأكرم ن

 
واغسلهم باملاء والثلج  هم، ووسع مدخلهم،ل
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نق   هم  د، ونق ِ ر  والب   األبيض  ى الثوب  من الذنوب والخطايا كما ي 

انا في جناتك جنات النعيم مع  من الدنس، واجعل ملتق 

اللهم وانقلهم  األحبة نبينا محمد صلى هللا عليه وآله وصحبه

من ضيق اللحود و مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود 

اللهم ال تحرمنا أجرهم و ال تفتنا بعدهم اللهم اغفر لنا و 

اللهم .ت التراب وحدناارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تح

ارحمنا إذا غسلونا وكفنونا وعلى األعناق حملونا وتحت 

قت من القبور األبواب و انفض 
 
ل
 
التراب دفنونا وارحمنا إذا غ

األهل  و األحباب فإذا الوحشة و الوحدة و هول الحساب. 

ما غرك  وقيلانقطع النسيم للهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم و ا

ولم خاننا املقال م ارحمنا إذا قمنا للسؤال و لهبربك الكريم. ال

س ي  عيال. وال زرع   وال مال  وال جاه   ينفع
 
اللهم ارحمنا إذا ن

نا و  نا م  اسم  نا سرِ د  و حي رسم  فلم يزرنا زائر  ولم يذكرنا  ،قبر 

 كإال فيلنا ال أمل و  ،ال ناصرمن قوٍة و غيرك ذاكر  فما لنا 

اليقين وعرق منا  إذا أتانااللهم ارحمنا  الرحيم الغافر.وأنت  

لهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب كثر منا األنين. الالجبين و 

البعيد والقريب وارتفع النشيج  وتخلى عنابكى علينا الحبيب و 

وتوالت اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات  النحيب.و 

تكشفت برات و عات وفاضت الع  و الر   وزادت الحسرات
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القدرات. اللهم ارحمنا إذا بردت و  القوى  وتعطلتالعورات 

نان وزاغ البصر القدمان وارتخت . اللهم اليدان وضعف الج 

وقيل: قي ارحمنا إذا التفت الساق بالساق وبلغت الروح الترا

 واجعل اللهم .الى ربك يومئذ املساق راق وظن أنه الفراق من

فيها ضيق لنا أفسح منازلنا و  ر بعد فراق الدنيا خير  هذه القبو 

رنا فوق األرض وتحت األرِض . مالحدنا
 
هم است

 
العرِض  ويومالل

نا بين يديك
 
قوف اللهم ارحمنا إذا فارقنا  .عليك وأحِسن و 

األهل واملال والدار والولد اللهم ارحمنا إذا صرنا في قبورنا 

 
ً
ماء  مورا هم ارحمنا يوم  تمور  الس 

 
وحدنا. وآنس وحشتنا ... الل

 برحمتك يا أرحم الراحمين وتسير  
ً
 . آمين مالله ....الجبال  سيرا

ولكل  ثوابه وعلى روحه نسألكم الدعاء ملن هذا العمل فيو 

 .وقرأه  وأعان  على طبعِه ونشرهِ  من كتبه

دخله واغفر ذنبه وآنس وحشته ونور  زله ووسع م 
 
اللهم أكرم ن

 
ً
 خيرا

ً
 من داره وأهال

ً
 خيرا

ً
من أهله ظلمة قبره وأبدله دارا

  هِ واجزِ 
ً
 وغفرانا

ً
 وعن اإلساءة عفوا

ً
عن اإلحسان إحسانا

وعامله بلطفك وامتنانك وعفوك وغفرانك وأنزل إلى قبره 

غفور اللهم ارحم ضعفه  رحيم ويا النور والفسحة والسرور يا

 من رياض 
ً
وفقره إليك ووقوفه بين يديك واجعل قبره روضة
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عند السؤال وعلى تجعله حفرة من النار وثبته  الجنة وال

الصراط وأدخله الجنة مع األبرار، وألهم أهله وأوالده 

وإخوانه وأحبابه وذويه الصبر على فقده واجعل ذلك في 

ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم واجمعهم به في جناتك 

جنات النعيم مع األحبة نبينا محمد صلى هللا عليه وآله 

رحمتك يا أرحم وصحبه وجميع أموات وشهداء املسلمين، ب

  . اللهم آمين الراحمين

 

 

 الخطيب عليوي جبر عبد هللا جبر الشيخ 

abdallahjber@yahoo.com   

  

mailto:abdallahjber@yahoo.com
mailto:abdallahjber@yahoo.com
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 املصادر واملراجع: 

 القرآن الكريم

 كتب الحديث النبوي الشريف

 ابن قيم الجوزية  –كتاب الروح 

 الجوزية إبن قيمكتاب تهذيب السنن _ 

 الجوزية _ إبن قيمفي هدي خير العباد  زاد املعادكتاب 

غنيكتاب 
 
 يس ابن قدامة املقد – امل

 الدمشقي االمام ابن كثير –القرآن العظيم  تفسير

 محمد بن أحمد القرطبي –تفسير القرطبي الجامع ألحكام القرآن 

 محمد بن جرير الطبري  –جامع البيان في تأويل آي القرآن  –تفسير الطبري 

ي وجالل الدين السيوطي لإلمام-تفسير الجاللين  ِ
 
 جالل الدين املحل

يسر للقرآن 
 
 عبد الرحمن بن ناصر السعدي –الكريم التفسير امل

 أحمد بن علي بن حجر العسقالني  –فتح الباري شرح صحيح البخاري 

 بن عبد هللا الشوكاني  محمد بن علي بن محمد –نيل األوطار 

 ابن تيمية  -مجموع الفتاوى 

 صحيح مسلم بشرح االمام النووي 

 الحنبلي منصور بن يونس البهويت -كشاف القناع عن منت اإلقناع 

 بن عبد الرؤوف املناوي  محمد -شرح الجامع الصغير  كتاب فيض القدير 

علي بن علي بن محمد بن أبي العز  -كتاب حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 

  الدمشقي الحنفي

 عثيمين.كتاب شرح أحاديث رياض الصالحين للشيخ ابن 

 كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد األمين الشنقيطي 

 .قاموس ومعجم املعاني الجامع

 محمد ناصر الدين األلباني الشيخ-السلسلة الضعيفة 

 علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي –الطحاوية العقيدة شرح 

  .فتاوى إسالمية

  .فتاوى نور على الدرب
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  .فتاوى الشيخ ابن باز رحمه هللا

 رحمه هللاابن عثيمين  فتاوى الشيخ

 .ابن عثيمين رحمه هللا -املفتوح  لقاء الباب

 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 فتاوى دار اإلفتاء املصرية 

 املنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان

 فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 

 فتاوى الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

 فتاوى د. حسام الدين موس ى عفانة

 الشيخ محمد صالح املنجد –موقع االسالم سؤال وجواب 

 موقع أون إسالم للفتوى 

  بن علي دبيس علي بن عبد الرحمن –قراءة القرآن للميت إهداء ثواب 

  .منتدى أبناء حجازة –م أمواتنا بين االحسان إليهم ونسيانه

 منتدى املجلس العلمي  –محمد طه شعبان  –حكم إهداء ثواب العبادات 

 عيد بن سالم بن محمد بن قناوي  –عون الصبور في حكم قراءة القرآن على القبور 
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 2015( لسنة 1452اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد برقم )

 هُ ولَ ... وربُّنا محُموُد  مَّ الكالمُ تَ 

  كارُم والُعال والُجودُ المَ 
ما ... وآلِه على النَّبِيِّ ثم الصالة 

 وأْوَرَق عودُ أخضَر زرٌع 
 


