
یفضل المسلمون قول دعاء للمیت حینما ُیذكر أمامھم شخص توفاه هللا في وقت قریب أو منذ زمن بعید، وفي الحقیقة یبلى جسد
المتوفي ولكن تبقى روحھ في البرزخ تنظر یوم القیامة، ومن الجید عدم نسیان المیت في الصدقات فھو یحتاج لمن یخرجھا لھ كل

فترة، عالوة على ذلك ینتظر من یترحم علیھ باستمرار ویطلب لھ المغفرة من الرحمن جل في عاله.

دعاء للمیت

یعتبر الموت أقوى الحقائق التي یرفضھا العقل، فحینما یفارق شخص غالي على القلب الحیاة، ال یستطیع أھلھ وأحبابھ استیعاب ھذا
األمر سریعا، إنما یظلون فترة كبیرة یرونھ بینھم وقد یشعرون أنھ ما زال على قید الحیاة، على الرغم من أنھم قاموا بدفنھ ورأوه
وھو یدخل القبر وقد أغلق علیھ بشكل تام، ومن الجید طلب الرحمة والمغفرة زیادة علي قول دعاء للمیت متنوع كل یوم؛ كالتالي:

اللھم رب جمیع البشر ارحم من غادر الدنیا تاركا خلفھ األحبة یعانون من األلم، اللھم اجعل قبره منعما بالمغفرة، اللھم أبعد●
عنھ النار وقربھ من جنات النعیم.

اللھم یسر حساب من توفى ورحل فجأة، اللھم برحمتك وسع لھ في قبره، اللھم یا مالك الملك یا من تقول للشيء كن فیكون●
ثبت قدم فقیدي الغالي على الصراط، اللھم أمنھ في قبره.

اللھم كن مع فقید قلبي ونجھ من العذاب یوم تبعث العباد، اللھم اجعل الجنة موطنھ، اللھم أنعم علیھ برؤیتك یوم القیامة●
واجعل لھ نصیب من شفاعة نبیك محمد صلى هللا علیھ وسلم.

اللھم ارحم من مات وھو في مقتبل العمر، اللھم قھ فتنة القبر وأنعم علیھ من خیرات اآلخرة، اللھم احشره مع الصالحین،●
وأبعد عنھ جھنم ولھیبھا، اللھم ثقل بالحسنات میزانھ.

دعاء للمیت ذكر

وفاة االبن الشاب بشكل مفاجئ یضیف حالة من الحزن على اإلخوة واألبوین، وباألخص إن كان األخ الكبیر الذي یستند علیھ كل من
في المنزل، وفي الحقیقة یعد الذكر ھو القائم بأسرتھ سواء أكان زوج أو ابن، فھو من یعول األسرة ویحافظ علیھا ویحل جمیع

المشكالت التي تلحق بأي فرد من أفرادھا، عالوة على ذلك یرضي أمھ ویحنو على إخوتھ البنات، ومن الجید قول دعاء للمیت الذكر
حینما تحل تلك الفاجعة؛ كالتالي:

مات من كان السند لعائلتنا اللھم ارحم أخي الغالي، الذي أوجع قلوبنا برحیلھ، اللھم اجعل كل لحظة حزم مر بھا في میزان●
حسناتھ، اللھم اغفر لھ الخطایا والذنوب التي علقت بھ ولم یتب منھا.

اللھم ارحم من انتقل إلیك واغفر لھ مغفرة واسعة یا رحیم، اللھم اعفو عن سیئاتھ واجعلھ من المجبورین في الفردوس●
األعلى.

اللھم أظل أخي الحبیب في ظل عرشة یوم ال ظل إال ظلك، اللھم ارحمھ برحمتك التي وسعت كل شيء، اللھم اشملھ بفیض●
من لطفك، اللھم أسكنھ في حبل جوارك یوم تزل األقدام.

اللھم اغفر لفقید حیاتي واجعلھ ثابتا على قول ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا وقت السؤال، اللھم كافئھ بالجنة وأبعد عنھ●
جھنم واجعلھ خالدا في النعیم یا رحمن

دعاء للمیت مؤثر جدا قصیر

األعتیاد على الحیاة ھادئة تجعل العبد یشعر بالجزع حینما تنزل بھ مصیبة، وباألخص إن فقد أحد أحبتھ دون أن یكون مریض، وفي
الواقع یتوقع الكثیرون وفاة أي شخص أصیب بالسقم خاصة إن كان ھذا المرض یصعب عالجھ، أما الشخص الطبیعي الذي ال یوجد

لدیھ أي مشكالت یكون أمر وفاتھ مفاجيء، ویتعین على األحباب قول دعاء للمیت القریب في أي وقت من الیوم، وھو كالتالي:

اللھم اغفر خطایا فقیدنا، اللھم اجعل قبره منیرا مد بصره، اللھم أبدل ذنوبھ حسنات، اللھم استقبلھ في جنتك وأنت راض●
عنھ، اللھم اجمعني بھ في جنات الخلد في مقعد صدق عند ملیك مقتدر.

اللھم ارحم من ترك دار الباطل، اللھم اجعل من فقدنا في ظل رحمتك، اللھم امنحھ مغفرة من عندك، واجعل مثواه جنات●
الفردوس، اللھم برد علیھ قبره واجعلھ مملؤ بالنعیم.

اللھم ارحم الذي ذھب من الحیاة وتركنا نتألم من بعده، اللھم كافئھ بما أنت أھلھ، یارب لم نر من فقیدنا إال الخلق الحسن●
فكافئھ بحسن خلقھ وطیب ذكراه.



یارب ارحم من دفن في التراب وبلي جسده، اللھم امحو عنھ ذنوبھ وخطایاه وأدخلھ جناتك بعفوك یا رحمن، اللھم احشره●
مع الصدیقین والشھداء، اللھم اجعلھ ممن یدخل الجنة بدون حساب وال سابق عذاب.

دعاء للمیت أنثى

موت األنثى یجعل أبیھا وأخواتھا یحزنون كثیرا، فھي بمثابة مصباح ینیر البیت ویزید من بھجتھ، ویحزن جمیع من في العائلة إن
كانت الفتاة الوحیدة بین عدة إخوة ذكور، ألنھا بمثابة الحنان الذي یستمدون منھا قوتھم، فھي تساعد كل من یحتاج مساندة، ومن جھة

أخرى یعتمدون علیھا في تنفیذ معظم االحتیاجات الیومیة، ومن الجید قول دعاء للمیت إن كانت فتاة؛ كالتالي:

یارب إنھا أمي الحبیبة الغالیة، التي أعطتني عمرھا دون أن تمن أو تشعر باألسى، اللھم كن رفیقا لھا عند المرور على●
الصراط وارحمھا برحمتك یا جبار.

اللھم أكرم فقیدتنا بالثبات وبیض وجھا بین الخالئق یوم القیامة، اللھم بقدرتك وعزتك اجعل الجنة مستقر لھا، اللھم جنبھا●
النار ونجھا من العذاب، اللھم عوضھا عن كل لحظة ألم مرت بھا بفیضا من الرحمة والمغفرة.

یارب إن فقیدتنا عانت من األلم، اللھم عوضھا رحمة ومغفرة من عندك، اللھم طمئن قلبي علیھا، وارزقھا السعادة في●
جنات النعیم، اللھم اجمعنا بھا في علیین

اللھم ثقل میزان فقیدتنا بالخیر والحسنات، اللھم امحو من صحیفتھا كل سیئة ارتكبتھا، اللھم عوضھا عن كل لحظة قاسیة●
مرت بھا في الحیاة، اللھم اكتب لھا رحمة دائمة حتى تلقاك.

دعاء للمیت المریض

المرض من أكثر األمور القاسیة التي تجعل الفرد في حالة اضطراب دائم، حیث یشعر بالوجع الحاد في المنطقة المصاب فیھا بالداء،
عالوة على ذلك قد یصیبھ أحد األسقام التي تحتاج إلى صبر، ألنھ یطول عالجھا عالوة على ذلك یشعر الفرد بالعجز إن كان ال
یتمكن من القیام بشؤونھ الخاصة ویضطر أن یعتمد على غیره، وقد ال تطول مدة المرض ویموت الشخص، ویفضل قول دعاء

للمیت المریض ینفعھ یوم القیامة؛ كالتالي:

یارب إن األلم اعتصر جسد من أحب وھا قد رحل إلیك وتركنا نتألم، اللھم ارحم من فقدنا واجعل الجنة داره، اللھم كافئھ●
بالنعیم المقیم الذي ال یزول

اللھم اغفر لفقیدنا ونور قبره، اللھم ثبتھ عند السؤال، اللھم اجبره وبیض وجھ یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، اللھم اجعل●
المرض الذي لحق بھ قبل موتھ شفیعا لھ یوم القیامة.

اللھم ارحم من ثقل جسده بالمرض قبل موتھ، اللھم اجمعني بأغلى البشر في جنات عدن، اللھم أسعدني بلقائھم یوم القیامة،●
اللھم اسقني وإیاھم شربة ھنیئة ال نظمأ بعدھا أبدا.

اللھم ارحم من أتعب المرض قلبھ ورحل فجأة دون وداع، اللھم اجعلھ یغفو مرتاحا في قبره، وأغدق علیھ من الرحمة حتى●
ترضیھ یا قادر، اللھم اربط على قلبي وعلى كل أحبتھ.

دعاء للمیت بالجنة

یتمنى كل مسلم أن یختم هللا لھ بختام حسن، وأن یرزقھ جنات النعیم بعد موتھ، ومن الجید أن یھتم العبد بعمل مختلف الطاعات التي
تأخذ بیده وتجعلھ قریبا من هللا، والفرد الذي یبتعد عن هللا لن یجد األمور تتیسر في حیاتھ، بل یجد المشقة والحزن عالوة على ذلك

تكون العسرى مرافقة لھ في كل المواقف، لذا یتعین على الشخص الذي یرغب بلقاء ربھ المضي في كنف هللا حتى تكون خاتمتھ
حسنة، ویفضل قول دعاء للمیت المتوفي منذ فترة ونسیھ األحبة، كالتالي:

یارب اجعل حساب فقیدنا یسیرا، اللھم أبعد عمن فقدنا العذاب، اللھم وأدخلھ جنة ذات أفنان، اللھم اكتب لھ النجاة من●
الناروخفف حسابھ یوم الحساب یا قادر على كل شيء.

اللھم أعتق رقبة من أحب من النار، وزین صحیفة أعمالھ بالحسنات، اللھم نجھ من سوء المنقلب وضاعف لھ األجر●
والثواب على كل أعمالھ الجیدة، اللھم اكتبھ من المنعمین في جنات عدن.

اللھم اجعل صدیقي الغالي من الخالدین في جنات النعیم، اللھم أنر على قبره الرضى والرضوان، اللھم تغمده برحمتك.●
اللھم زین قبر فقیدي بفیضا من عفوك، اللھم طمئنھ برؤیة مقعده في الجنة، اللھم صبرنا على فراقھ، وأعنا على الدعاء لھ●

والتصدق عنھ.



دعاء للمیت مكتوب مستجاب

یستشعر بعض البشر اقتراب الموت منھ وأحیانا یكون شعوره حقیقي، فقد یتوفى الشخص بعد فترة قلیلة من الوقت الذي ذكر فیھ أنھ
سیموت، ومن الجید أن یعمل العبد لمثل ذلك الیوم، حیث یقوم بتزوید الطاعات ویسعى ألن یكون من األتقیاء، عالوة على ذلك یكثر
من العمل الصالح والتسبیح والذكر حتى یصبح میزان العبد مثقل بالحسنات، ومن الجید اإلكثار من قول دعاء للمیت الصدیق یخفف

عنھ في قبره؛ كالتالي:

اللھم عوضھ بدار خیر من داره وأھل خیر من أھلھ وصحبة أفضل من صحبتھ، اللھم ثبت قدمھ حینما یمر على الصراط،●
اللھم امحو الخطایا التي ثقلت بصحیفتھ وأبدلھ حسنات تدخلھ الجنة.

اللھم فالق الحب والنوى ومجرى السحاب األثقال، أنزل مغفرتك على من فقدنا، اللھم ارحم من انقطع عملھ من الدنیا اللھم●
اكتب لھ الثبات یوم اللقاء، اللھم كن معھ وال تكن علیھ.

اللھم انظر لمن فقدنا نظرة رضا، اللھم أنس وحشتھ ووسع مدخلھ، اللھم أنزل على قبر فقیدي ضیاء إلى یوم القیامة، اللھم●
أبدلھ خیرا مما فقد في الدنیا.

اللھم اجعل النور والضیاء یمألن قبر فقیدنا، اللھم أنزل علیھ الرحمات التي تؤنسھ في قبره، اللھم قھ فتنة القبر وعذاب●
النار وسوء العواقب.

دعاء لمیت في القبر

القبر ھو ذلك المكان الضیق المملوء بالتراب الذي یحتضن الغني والفقیر والكبیر والصغیر، وكل إنسان موجود في ھذا الكون یكون
لھ نصیب من تذوق كأس الموت، سواء دفن في المقابر أو في بطون األسماك، ویتعین على المسلم الذھاب إلى المقابر كل فترة، حتى

یفیق من غفلتھ ویتوب إلى ربھ، باإلضافة إلى ذلك علیھ قول دعاء للمیت في القبر وھو كالتالي:

اللھم أنزل على قبر من توفى نور من نورك ورحمة من رحمتك، اللھم اجعل قبر فقیدنا روضة من ریاض من الجنة، وال●
تجعلھ حفرة من حفر النیران، اللھم لطفك على كل من یسكن القبر.

اللھم ارحم جمیع موتى المسلمین، اللھم اصرف عنھم فتنة القبر، اللھم عوضھم عن ضمة القبر بالنعیم، اللھم أسعدھم في●
قبورھم، اللھم اغفر لھم واعفو عنھم.

یارب فقدت اإلنسان األغلى على قلبي، اللھم أظلھ في رحمتك، اللھم عوضھ عن المعاناة التي مر بھا في الدنیا بجنات عدن●
حتى یرضى.

اللھم ارحم من ترك الدنیا وذھب لآلخرة اللھم وسع مدخلھ وجازه باإلحسان والنعیم، اللھم أبعد عن قبره مالئكة العذاب،●
واجعل مالئكة الرحمة مناصرین لھ.

دعاء للمیت غالي

رحیل إنسان غالي من أشد األمور وأقساھا على النفس، ألن نسیان التعلق بھ والتخلي عنھ أمر لیس ھین، والحیاة تتطلب تعلم الصبر
على المصائب وتقبل فكرة أن كل شيء زائل ولن یبقى إال العزیز الجبار، ومن الجید تذكر كل األحباب الذین یسكنون القبور

بالرحمة، عالوة على طلب المغفرة لھم باستمرار، ویفضل أن یقول المسلم دعاء للمیت الغالي الذي ترك الدنیا وذكراه ما زالت
خالدة؛ كالتالي:

اللھم ارحم فقیدنا رحمة تسع الدنیا بما فیھا، اللھم اجعلھ آمنا في جنتك مطمئنا بقربك، اللھم افرش قبر من ذھب من حیاتنا●
بفراش الجنة، اللھم ال تطفئ لھ نور قبره.

یارب قد رحل من حیاتي أغلى إخوتي، اللھم أقم على قبره نورا، اللھم بشره بحسن إجابتك، اللھم قھ جفاف األرض عن●
جنبیھا، اللھم اصفح عنھ وكافئھ من فضلك وكرمك.

اللھم باعد بین فقیدنا وبین فتنة القبر، اللھم بشره بلقائك وارفع درجتھ في المھتدین، اللھم أفسح لھ قبره، اللھم أنت أھل●
الوفاء والحمد فاغفر لمن وراه التراب.

یا من یجیر الضعیف وینجي الغریق ویعفو عمن أذنب، اللھم أجر فقیدنا من النار وأخلف على أھلھ بالصبر والسلوان●
وحسن العاقبة.

دعاء للمیت في رمضان



شھر رمضان ینطوي على أیام تعتبر من أعظم أیام الدنیا، لذا یتعین على المسلم اإلكثار من فعل الطاعات التي تجعلھ یذھب إلى
الموت وھو یحمل الكثیر من الحسنات، ویستطیع العبد بذل الجھد بسھولة في العبادات وباألخص إن تمكن من السیطرة على النفس

ألن الشیطان یكون مصفد في تلك األیام، وفي الحقیقة یتعرض الكثیر من األشخاص للوفاة في تلك األیام، لذا یفضل حفظ دعاء للمیت
في رمضان وقولھ في ذلك الموقف؛ كالتالي:

یارب قد أقبل شھر رمضان ولنا في القبور أحبة یطلبون رحمتك، اللھم اغفر لمن كان یصوم رمضان معنا ویقبل على●
الطاعة بنفس صابرة راضیة، اللھم أخلف علیھ بجنات ذات أفنان.

یارب ال نعترض على قضائك فنحن راضون، ولكن أنت تعلم قدر حبنا لمن فقدنا، اللھم في ھذا الشھر المبارك أنزل برد●
لطفك ورحمتك على من فارقنا.

اللھم اجعل فقیدنا یرى منزلھ في الجنة، اللھم أكرمھ بسكینة من عندك تعینھ على الثبات عند السؤال، اللھم نقھ من الذنوب●
كما ینقى الثوب األبیض من الدنس.

یارب إن فقیدنا كان یشھد بأنك هللا الواحد األحد الفرد الصمد، اللھم اجعل قبره ممتلىء بالضیاء إلى یوم البعث، اللھم أنزلھ●
منزلة الشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا.

دعاء للمیت بالرحمة والمغفرة

یأتي الموت بغتة على البشر فقد یأخذ طفال أو شابا وقد ینھي حیاة عجوز مثقل بالمرض، ومھما طال عمر اإلنسان ستكون نھایتھ
واحدة وھي الموت الذي یقبل دون مقدمات، وتعتبر اللحظة التي یرحل فیھا المیت من أمام عیون األحبة لیدخل القبر، ھى أشد ألما

من بین كل لحظات الحیاة، وكأن قطعة من القلب ُبترت لتوضع بین طیات التراب، ویفضل قول دعاء للمیت بالرحمة والمغفرة لترفع
درجتھ؛ كالتالي:

یارب أتوسل إلیك أن ترحم فقیدنا وتغفر لھ وتطیب مدخلھ وتھبھ رحمة من عندك، یارب ال تعذبھ وأنت علیھ قادر، اللھم●
ارزقني رؤیتھ منعم في جنات عدن یوم القیامة.

اللھم یا معطي كل محتاج ویا غافر ذنوب المذنبین، أغدق على فقیدنا من الرحمات والمغفرة ما یجعلھ مطمئنا في قبره،●
یارب إن كان فقیدنا محسنا فزد في حسناتھ وإن كان مذنبا فاعفو عنھ.

اللھم اغفر وارحم فقیدنا وتجاوز عن ذنوبھ وخطایاه، اللھم أدخلھ الجنة بدون حساب أو سابقة عذاب، اللھم أنسھ بالقرآن●
واجعلھ ضیاء ونورا لھ في القبر.

اللھم ارحم من ارتدي الكفن وھو في عمر صغیر، اللھم جمل لھ القبر بعفوك ورضاك، اللھم ارحمنا إذا صرنا مثلھم،●
وصبرنا على فراقھم.

دعاء للمیت في أول لیلة

تعتبر أول لیلة من فقد شخص عزیز ھي األصعب، حیث یتذكر األحبة مختلف الذكریات التي كانت بینھم، عالوة على ذلك تأتي
علیھم لحظات ینسون فیھا أنھ توفي وینادون علیھ، وسرعان ما یتذكرون رحیلھ فیعتصر القلب وجعا من الفقد، ویبدأون في البكاء

دون أن یشعرون، ومن الجید اإلكثار من تردید دعاء للمیت في أول لیلة یدخل فیھا القبر؛ كالتالي:

اللھم في أول یوم لفقیدنا في القبر نسألك أن تشفع نبیك فیھ، اللھم احشره في زمرة المتقین، اللھم امنحھ درجة الصابرین،●
وارزقھ العوض الذي ینسیھ ھموم الدنیا، وارزقھ من النعیم ما یغنیھ.

اللھم في أول لیلة لفقیدنا في القبر نور مرقده، اللھم وعطر مشھده، اللھم أمنھ في مضجعھ، اللھم ارحم غربتھ وقھ شر فتنة●
الممات، واجعل لقائنا قریبا یا رحمن.

اللھم انقل فقیدنا من موطن الدود وضیق اللحود إلى جنات النعیم، اللھم أنعم على كل عبد یرجو رحمتك ویخشى عذابك●
وقھ الجحیم وأبدلھ بالنعیم.

اللھم اجعل لمن فقدنا نصیب في جنات الخلود، اللھم نور لھ آخرتھ واجعل قبره مليء بالنور إلى یوم یبعثون، اللھم اجمعني●
برفیقي الذي رحل عن الدنیا في ظل عرش الرحمن.

دعاء للمیت في الصباح



أصعب لحظة تمر على الفرد حینما یستیقظ صباحا على صراخ وعویل، وحینما یسأل عن السبب یجد أن أحد األحبة قد فارق الحیاة،
وبعد القلیل من الوقت سوف یؤخذ من البیت لكي یدفن في القبر، ویتعین على كل من فقد إنسان كان لھ سندا في الحیاة قول دعاء

للمیت في الصباح یتضمن تضرعات بالرحمة والمغفرة، وھو كالتالي:

أسألك یا هللا مع شروق صباح ھذا الیوم أن تغلق النار في وجھ من فقدنا وأن تفتح لھ أبواب الجنة وتقیھ من العذاب یا●
رحمن.

اللھم في ھذا الصباح أسألك أن تجبر من غطاه التراب بكل ما لذ وطاب في جنات الخلود، اللھم بشره بالجنة.●
اللھم العفو والثبات والجنة وخیر النعم لمن دفن في القبر وواراه التراب، اللھم أمنھ في قبره حتى یلقاك، اللھم اكتب لھ●

الخلد في النعیم المقیم.
یارب لقد ھجم الحزن على قلبي منذ أن توفیت أغلى الناس، اللھم في ھذا الصباح ارزقني الصبر الجمیل على فراقھا.●

فضل الدعاء للمیت

یمكن قول دعاء للمیت الغالي الذي رحل وترك األحباب خلفھ، وفي الواقع الدعاء للمتوفي لھ فضائل كثیرة؛ وھي كالتالي:

رفع درجتھ

یرفع الرحمن المیت درجة كلما تذكره أحد األحباب بدعوة جمیلة وباألخص إن كانت من األبناء، وقد كان الصالحین●
یكثرون من االستغفار والدعاء للوالدین الذین توفاھم هللا.

الثبات عند السؤال

یفضل أن یدعو المسلم ألخیھ الذي توفي بالثبات عند السؤال، ویعتبر ھذا الدعاء من أفضل األدعیة التي تقال من أجل●
المیت.

غفران الذنوب

یعتبر الدعاء للمیت بمثابة شفاعة لھ عند الخالق جل في عاله، ومن الجید أن یكثر الناس من الدعاء عقب الصالة على●
المتوفى.

الصبر على فراق المیت

یفضل قول دعاء للمیت الذي انتقل إلى جوار ربھ، وفي الحقیقة یستطیع العبد تصبیر نفسھ على ھذا الفراق بما یلي:

احتساب األجر

یفضل أن یحتسب العبد األجر عند هللا ویضع في قرارة نفسھ أن المتوفى ذھب لمكان أفضل من الدنیا.●

الرضا بالقضاء

یتعین على المسلم أن یستشعر الرضا بقضاء هللا ویحمد الخالق على ھذا البالء، ویعلم أن كل مصیبة تنزل بھ فیھا خیر لھ.●

دخول الجنة

المسلم الفطن ھو من یعلم أنھ یوفي الصابرون أجرھم بدون حساب، والصبر من أقوى الطرق إلى الجنة.●

اإلیمان بالقدر

یؤمن المسلم بالقدر سواء أكان خیرا أو شر، وعلیھ أن یرضى بكالھما ویعرف أنھ ال ھروب من القدر.●

االبتالء اختبار



یعتبر االبتالء بمثابة اختبار للعبد على صدق التوكل واإلیمان وقدرتھ على تحمل المصائب التي تنزل علیھ.●

ما ینتفع بھ المیت

یفضل قول دعاء للمیت یوم الجمعة وباألخص إن كان من ضمن األھل، وفي الحقیقة ینتفع المتوفي ببعض األعمال التي یقدمھا لھ
اآلخرون، وھي كالتالي:

قضاء الصوم

یفضل أن یصوم عن المتوفي ولیھ، أي یقضي عنھ ما فاتھ من صیام ولم یتمكن من تأدیتھ وھو على قید الحیاة، وقد قال●
النبي صلى هللا علیھ وسلم "من مات وعلیھ صیام صام عنھ ولیھ".

الصدقات

ینتفع المیت بالصدقات التي یرسلھا لھ اآلخرون، باإلضافة إلى ذلك تأتیھ الحسنات من الصدقات الجاریة التي فعلھا في●
حیاتھ.

صالح االبن

ینتفع األبوین بصالح األبناء بعد وفاتھ، فجمیع األعمال الصالحة التي یفعلھا یعود لھما أجر وثواب منھا، ألنھما أحسنا●
تربیتھ.

قضاء الدین

یفضل أن ُیقضي الدین مع المیت حینما یتوفى مباشرة، سواء قضاه الولي أو أي شخص آخر.●

العمرة

یمكن أن یقوم أي شخص محب للمتوفي بعمل عمرة، ووھب األجر والثواب لھ، باإلضافة إلى ذلك یمكن تالوة القرآن●
وجعل نیة األجر لھ.

حقیقة الموت

الموت ھو الحقیقة التي ال خالف علیھا بین البشر، فكل مخلوق جاء إلى الدنیا سوف یأخذ رزقھ فیھا ثم یرحل إلى اآلخرة عاجال أم
أجل، وفي الواقع الموت فاجعة شدیدة على القلب، فھو الھادم لجمیع اللذات التي اعتاد علیھا البشر، عالوة على ذلك ُیفني جمیع

األحالم وكل الطموحات التي كان یسعى إلیھا الفرد.

مراحل الموت

یفضل تردید دعاء للمیت الذي انتقل إلى ربھ، وفي حقیقة األمر ھناك مراحل عدیدة یمر بھا الفرد عندما یموت؛ وھي كالتالي:

سكرات الموت

تأتي سكرات الموت للجمیع، وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم" إن للموت سكرات"، حیث تضعف قوة الفرد ویتوقف●
نفسھ وینفصل الفكین باإلضافة إلى ذلك یبرد الجسم وتسترخي القدمین.

تبشیر المالئكة

یأتي ملك الموت للمسلم ومعھ عدد من المالئكة كي یقبضوا روحھ، فإن كان ذو عمل صالح یبشرونھ بالجنة، وقد قال●
تعالى: "إن الذین قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم

توعدون".



قبض الروح

یقوم ملك الموت بقبض الروح ویساعده في ذلك عدد من المالئكة، فإن كانت صالحة دفعھا لمالئكة الرحمة، وإن كان●
الشخص من العاصین دفعھا لمالئكة العذاب.

قال تعالى:" وھو القاھر فوق عباده ویرسل علیكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتھ رسلنا وھم ال یفرطون".●

صعود الروح

تصعد روح المؤمن متجھة إلى السماء مباشرة وتستقبلھا المالئكة، وُتكتب ھذه الروح في علیین، أما الكافر فتصبح رائحتھ●
نتنة ویطلق علیھ الروح الخبیثة وال تفتح لھ أبواب السماء، عالوة على ذلك یكتب في سجین.

یعتبر دعاء للمیت العزیز الغالي الذي رحل عن الحیاة وترك عائلة تتألم من فقده، الدعاء األشھر لدى العدید من األشخاص، ویفضل
التضرع � من أجل المتوفي حتى یرفع الخالق عنھ العذاب ویغدق علیھ بالنعیم الذي ال ینفذ، ومن األفضل إخراج الصدقات بنیة
وصول ثوابھا للمتوفى، كما یفضل زیارة المتوفى كل فترة ألنھ یشعر بمن ذھب إلیھ، باإلضافة إلى ذلك ینتظر من األحبة تذكره

وزیارتھ.


