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 دعاء ختم القرآن الكريم
 تـأليف الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرزاق آل محمود

 هـ 1336المتوفى سنة 
 
 

 تقديم الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود
 
 
 

 ويليه بحث
  

وصول ثواب قراءة القرآن أقوال الفقهاء والعلماء وأدلتهم على 
 لألموات

 
 من إعداد: د. أحمد محمود آل محمود

 جامعة البحرين –لية اآلداب ك
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم
 لفضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود

 

 وصول ثواب قراءة القرآن للميت
 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه وأزواجه  
 وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 
حكم وصول ثواب قراءة القرآن الكريم من الحي  فلقد اختلف الفقهاء في 

 إلى الميت وذلك من القرن الثاني الهجري وهو من القرون المفضلة.
 

والسبب األساسي في هذا االختالف أن الفقهاء لم يجدوا نصاً محكماً من  

وآله وصحبه وسلم، إذ الحكم يمنع من   كتاب أو أمر أو نهي من رسول هللا
 وجود الخالف .

 
في حكم القضايا  نوعند عدم وجود النص المحكم فإن الفقهاء يلجأ و 

في النصوص غير المحكمة إن وجدت أو  دالتي تعرض لهم أو عليهم إلى اجتها
إلى األجتهاد بالبحث عن إجماع أو قياس وغير ذلك من األصول الكلية 

هللا من المعتمدة لدى المجتهد أو المذهب أو تطبيق قاعدة شرعية أو فهم يؤتيه 
 يشاء من الفقهاء .

 
ويخضع اجتهاد كل فقيه إلى منهج له أو للمذهب الذي يتبعه أو يترجح  

لديه وفق قواعد تترجح له في تقرير األدلة اإلجمالية وترتيبها وكيفية إعمالها 
وفق ضوابط عقلية الغوية معروفة لدى كل مجتهد أو  ةأوفهم األدلة التفصيلي

 مذهب .
 

فقيه أو مذهب قد يترجح غيره عند غيره ، وال لوم  وما يترجح لدى 
عليهم في ذلك فإن هللا تعالى قد جعل نصوص القرآن والسنة على ما هي عليه 
ليفتح أبواب الفكر والنظر والتدبر ألبناء األمة اإلسالمية من الفقهاء والعلماء , 

ةً َواِحَدةً َوال}  ْن َرِحَم  مَ إاِل} (1){  يََزالُوَن ُمْختَِلِفينَ َولَْو َشاَء َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّ
, أن يختبرهم ويبتليهم بهذا االختالف كما قال سبحانه   (2){َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهمْ 

فيرى احترام بعضهم لبعض وأعذار   (3){ ِليَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكمْ  }وتعالى: 
 عز وجل االختالف فيه فيبقوا فيه من حكم أراد هللا ابعضهم لبعض فيما اختلفو

روح اإلسالم جامعة لهم تتألف قلوبهم ويتراحمون فيما بينهم ويحفظوا وحدة 
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األمة سعيا لتحقيق العزة هلل ولرسوله للمؤمنين كما فعل ألصحابه والتابعون 
ومن تبعهم بإحسان ، أم يرى سعادة بعضهم لبعض أو تناكر بعضهم لبعض 

ً وتحقير ً ، وتشنيع بعضهم على بعض  ولعن بعضهم بعضا بعضهم بعضا
وتأليب الناس بعضهم على بعض ، فيمزقوا وحدتهم ويشتتوا شملهم ويفرقوا 
صفهم ويضعفوا األمة اإلسالمية ويذهبوا بعزتها ليس انتصاراً هلل عز وجل 
الذي ابتالهم بذلك فيما يظنون وإنما انتصاراً وتزكية للنفس أو للشيخ أو 

أو للطائفة أو للجماعة أو للمجموعة أو لتحصيل الحظوظ للمذهب أو للفرقة 
الدنيوية من كثرة اإلتباع وحب الرئاسة والحصول على األموال ؟ فيدخلون 
بذلك من حيث يعلمون أو ال يعلمون في زمرة من ذمهم هللا تعالى بقوله 

َّبِعُوَن َما تَ  } سبحانه : ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَت َشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء الِْفتْنَِة َواْبتِغَاَء فَأَمَّ
ُ  تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِال ){ ّللاَّ

ويبتعدون من حيث يعلمون أو ال يعلمون عن  (1
اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا  }: زمرة من مدحهم هللا تعالى بقوله سبحانه َوالرَّ

مع أنه قد جاءت النصوص المحكمة لتبين أن   (2){ ْنِد َرب ِنَابِِه ُكلٌّ ِمْن عِ 

)إذا حكم :  المصيب له أجران وأن المخطئ له أجر واحد بقول الرسول
 ( .3الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ( )

 
للمجتهد إذا اختلف مع مجتهد غيره في حكم  زومن المعلوم أنه ال يجو 

ضية ليست محكمة وليس عليها دليل قاطع أن يجعل من نفسه مدعياً بأنه على ق
الصواب وأن غيره على الخطأ ويجعل من نفسه حكماً فيجمع لنفسه بين صفة 
المدعي وصفة القاضي علي حد قول الشاعر ) فيك الخصام وأنت الخصم 

فيه حيث  والحكم ( مع أن هللا تعالى قد جعل الحكم لنفسه فيما اختلف الناس
ويقول عز   (4){ َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمْن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى ّللاَِّ }  يقول سبحانه :

ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُونَ } وجل :  ويقول سبحانه:   (5){ ّللاَّ
ابِئِيَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن أَْشَركُوا إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َها}  ُدوا َوالصَّ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيدٌ  َ يَْفِصُل بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّ ّللاَّ  .(6){إِنَّ ّللاَّ
 

أريد من هذه المقدمة أن أدعو الفقهاء وأتباعهم ومحبيهم إلى وضع  
يضعوا أنفسهم موضع هللا عز وجل فيما جعله له األمور في مواضعها فال 

فينازعوه في اختصاصه وأن يجعلوا غايتهم وحدة األمة وجمع علمها وتوحيد 
على ذلك في كل  اصفها ، ويؤلفوا قلوب المسلمين بعضهم لبعض ويحافظو

وقت ، وفي هذا الزمن نحن إلى ذلك أحوج حيث تكالبت علينا األمم وعجز 
لمستشار والناصح وضعف الصديق والمساند ولم يبق إال القائد ، واستكان ا
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َ ال يُغَي ُِر َما  } رحمة الرحمان وفضل من المنان عند تغيير ما بالنفوس: إِنَّ ّللاَّ
 .(1){ بِقَْوٍم َحتَّى يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهمْ 

 
ثم أعود إلى اصل الموضوع وهو حكم وصول ثواب قراءة القرآن  

فأخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، معاذ هللا ،  ابين الفقهاء فيما اختلفو للميت ال ألحكم
 وإنما فيما وصلوا إليه وقالوا به للحكم في هذه الواقعة .

 
ففريق منهم جعل أصله للوصول إلى حكم هذه المسألة القياس ، على ما  

اتفق عليه المسلمون من وصول ثواب الحج والصوم وأموال الزكاة الواجبة 
الميت ومن وصل ثواب الدعاء والصدقة غير الواجبة إذا قام بها غير  على

 الميت من ورثته أو من عامة المسلمين .
 

وفريق منهم اجتهد وجعل األصل الذي يعتمد عليه في مثل هذه الوقائع  

والصحابة والتابعين ، ولذلك لم ير   عدم االعتداد بما لم يفعله رسول هللا
آن الكريم إلى الميت ، واستند إلى فهم له من قوله وصول ثواب قراءة القر

 آله وصحبه وسلم :  ومن قوله  (2){ َوأَْن لَْيَس ِلإِلْنَساِن إاِل َما َسعَى} تعالى: 
)إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد 

 . (3) صالح يدعو له(
 

الفريق اآلخر ، لكن أكثر فقهاء ولكل من الفريقين رؤيته في أدلة  
المذاهب المنتشرة بين أهل السنة يرون وصول ثواب قراءة القرآن الكريم من 
الحي للميت إذا نوى ذلك خاصة إذا كانت النية قد سبقت القراءة إذ النيات 

 المعتبرة إنما تكون عند ابتداء العمل .
 
ماع لقراءة القران لكن من المهم أن يبين طالب العلم للناس حكم االجت  

الكريم كما يفعله بعض الناس في بعض البالد اإلسالمية في أول يوم من وفاة 
الميت أو في اليوم الثالث أوفي األيام الثالثة أو في غيرها ، فليس هو بواجب 

تاركه ،  بيثاب فاعله وال يعاق بيثاب فاعله ويعاقب تاركه ، وليس هو بمستح
 إهداء ثوابه إلى الميت بصورة منفردة أو بصورةوأن قراءة القرآن الكريم و

جماعية فيقرأ كل فرد جزءاً من القرآن إنما هو مباح فال إثم عليه وهو مثاب 
على قراءته للقرآن ، ومن لم يفعله فال إثم عليه ولم يصدر عنه تفريط في 

 شيء .
 

من كما ينبغي لطالب العلم أن يبينوا للناس أن العادات المتبعة في كثير  
بالد اإلسالم من االجتماع على قراءة القران الكريم ليست من متطلبات الدين 
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كإقامة السرادقات والوالئم حتى ال يتكلفوا ما ال يطيقون وال يسرفوا فيما 
 يستطيعون فعله .

 
كما ينبغي لطالب العلم أن يوجهوا من يقوم بإطعام الطعام بجعل نية هذا  

 اإلطعام للميت حتى ينتفع به
 

 وهللا تعالى أعلم وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
 

 هـ1427جمادى اآلخرة  13اسطنبول :  
 م2006يوليـــــو   8        

 
 
 

 عبداللطيف محمود آل محمود       
 البحرين –الحد        
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 مقدمة

 

ومدن  عليندا بانتبدان لنبيدده  الحمدد   الدذي هددانا لمسدام وانيمدان،
الهادي إلى الحق وسدبل الرضدوان، وأرشددنا لشدريعته وإتبدان حكمده كمدا 
جاء به القرآن، وأزلفنا بذكره، ووفقندا لشدكره، وأتحفندا بدالتفكر فدي آ  ده 
الحسان، وأشهد أن   إله إ  هللا وحده   شريك له الخالق الرازق الكدريم 

نددا محمدددا عبددده ورسددوله المصددطفى مددن المنددان، وأشددهد أن سدديدنا ومو 
ونعمدده بددالقرب وفضددله بددالعفو وال فددران،  الددذي خصصدده بالحددب ،عدددنان

صدددلى هللا تعدددالى وسدددلم عليددده وعلدددى آلددده وأزواجددده وذريتددده وأصدددحابه 
 وتابعيهم على ممر الدهور وألزمان.

 
 أما بعد 

 
فإن مما اطلعت عليه من تآليف سيدي العم الشيخ محمد بن الشديخ 

رزاق آل محمود ) دعاء ختم القرآن ( الذي اتبعه دعاء النبي صدلى عبد ال
هللا عليه وسلم الذي أخرجه انمام ابن مردويه عن أبي هريدرة رضدي هللا 
عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وما روى عدن أبدي جعفدر رضدي هللا 
عنه عن علي بن الحسين رضي هللا عنهما أنه يدذكر عدن النبدي صدلى هللا 

 وسلم هذا الدعاء إذا ختم القرآن.عليه 
 

وهددا هددو بددين يددديك أخددي المسددلم نفعنددا هللا بدده والمسددلمين أجمعددين 
 وغفر لمؤلفه ورحمه وأسكنه فسح جناته إنه سميع مجيب.

 
 عبد الحميد بن الشيخ عبد العزيز آل محمود

 م1973 هـ 1392المتوفى:
 البحرينمملكة  –الحد 
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مددددن هددددذه والكددددريم مسددددتجاب د خددددتم القددددرآن عددددورد أن الدددددعاء ب

 الروايات: 
 

إذا أشف ى  رضي هللا عنهع ْن ثابٍت البنانّي،، قال : كان  أنُس بُن مالٍك 
دُع أهل دهُ فيختُِمدهُ  ، فيجم  تِْم القرآٍن بالليِل، بقَّى منهُ شدي ا  حتَّدى يصدبِح  عل ى خ 

ع ُهم  . ((1م 

 
مجاهٍد، قدال : بُِعدث  وعن سعيُد بُن الربيعِ، ث ن ا شعبةُ عِن الحكِم، ع ْن 

، وإنَّدهُ بل  ن دا أنَّ الددعاء   ، قدال : إنمدا دعونداك  أنَّدا أردندا أْن نخدتِم  القدرآن  إليَّ
تِْم القرآِن، قال : فدع ْوا بدعواتٍ   . ((2يُستجاُب ِعْند  خ 

 
هُ وأهدل   ل د  ع  و  م  ، ج  ت م  القرآن  وعن ثابٌت البنانّي، قال : كان  أنٌس إذا خ 

 . ((3ا لُهمبيتِِه فدع  

 

وروى أبو منصور المظفر بن الحسين األرجاني في فضدا ل القدرآن  
وأبو بكر بن الضحاك في الشما ل كاهما من طريدق أبدي ذر الهدروي مدن 
رواية داود بن قيس معضا: ) كان رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم يقدول 

 ،ورحمدة واجعله لي إمامدا وهددى ،عند ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن
وارزقندي تاوتده آنداء  ،وعلمني منه ما جهلت ،اللهم ذكرني منه ما نسيت

 أبددو رواه ((4واجعلدده لددي حجددة يددا رب العددالمين(. ،الليددل وأطددراف النهددار
 بددن بكددر وأبددو القددرآن فضددا ل فددي األرجدداني الحسددين بددن المظفددر منصددور
 دداو روايدة مدن الهدروي ذر أبدي طريدق مدن كاهمدا الشدما ل في الضحاك

 .معضا قيس بن
 

وروى انمددام النددووي بأسانددـيد صددحيحة، عددن الددـحكم بددن عتددـيبة 
التابعي انمام الـجلـيدـل قدال : أرسدل إلدـيَّ مدـجاهد وع ْبدد ة بدن أبدـي لبدـابة، 
فقا : إنا أرسلنا إلـيك ألنا أردنا أن نـختـم القرآن، والدعاء يستدـجاب عندد 

ة: أنده كدان يقدال: إن الرحمدة ختـم القدرآن. وفدـي بعدو رواياتده الصدحيح
 . ((5تنزل عند خاتـمة القرآن
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 دعاء ختم القرآن

وعن أبي جعفر رضدي هللا عنده قدال: كدان علدي بدن الحسدين رضدي 
هللا عنهمددا يددذكر عدددن النبددي صدددلى هللا عليدده وسددلم أنددده إذا خددتم القدددرآن 

 ( حمد هللا بمحامده ثم يقول:(1الكريم
  

 يمبسم هللا الرحمن الرح
} ّبِ اْلع ال ِمين  ِ ر  ْمُد َّللَّ }اْلح 

2)). 
 

النُّور  ثْدمَّ  اِت و  لُم  ع ل  الظُّ ج  األ ْرو  و  اِت و  او  ل ق  السَّم  ِ الَِّذي خ  ْمُد َّللَّ }اْلح 
} بِِّهْم ي ْعِدلُون  الَِّذين  ك ف ُرواْ بِر 

3)). 
 
إ     إلده إ  هللا وكددذب العددادلون بددا  وضددلوا ضددا  بعيدددا،   إلدده 

هللا وكددذب المشددركون بددا  مددن العددرب والمجددوس واليهددود والنصددارى 
والصاب ين ومن دعا   ولدا أو صاحبة أو ندا أو شبيها أو مدثا أو سدميا 

 .أو عد ، فأنت ربنا أعظم ممن تتخذ شريكا فيما خلقت
 
والحمد   الذي لم يتخذ صاحبة و  ولدا، ولدم يكدن لده شدريك فدي  

له ولي من الدذل وكبدره تكبيدرا، هللا أكبدر كبيدرا والحمدد    الملك ولم يكن
 .كثيرا وسبحان هللا بكرة وأصيا

 
ا * ق يِّمدا    ج  ل ْم ي ْجع ل لَّهُ ِعو  ل  ع ل ى ع ْبِدِه اْلِكت اب  و  ِ الَِّذي أ ْنز  ْمُد َّلِلَّ }اْلح 

در  اْلُمدْؤمِ  يُب ّشِ ن لَُّدْنهُ و  اِت أ نَّ لِّيُْنِذر  ب أْسا  ش ِديدا  ّمِ داِلح  لُدون  الصَّ نِين  الَّدِذين  ي ْعم 
دا  ل ددا  * مَّ ُ و  دذ  وَّ يُْندِذر  الَّدِذين  ق دالُواْ اتَّخ  اِكثِين  فِيِه أ ب دا * و  س نا  * مَّ ل ُهْم أ ْجرا  ح 

اِهِهْم إِن ي   ة  ت ْخُرُج ِمدْن أ ْفدو  ِلم  ْت ك  قُولُدون  إِ َّ ل ُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم و    آلب ا ِِهْم ك بُر 
 .((4ك ِذبا {

 

                                                

 2020،ح:5/93البيهقي:  –شعب انيمان  - 1
أخرج انمام ابن مردويه عن أبدي هريدرة رضدي هللا عنده قدال: كدان النبدي   تعالى قال:وذكر المؤلف رحمه هللا

. وردت هذه العبارة في النسخة األصلية، لني لم أجدها في كتدب صلى هللا عليه وسلم إذا ختم القرآن دعا قا ما
 الحديث، ولذلك جعلتها في الهامش.

 1الفاتحة / - 2
 1األنعام / - 3
 .5-1الكهف م - 4
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ْمُد فِي }  ل هُ اْلح  ا فِي األ ْرِو و  م  اِت و  او  ا فِي السَّم  ِ الَِّذي ل هُ م  ْمُد َّلِلَّ اْلح 
بِيرُ  ِكيُم اْلخ  ُهو  اْلح  ِة و  دا * اآلِخر  م  دا و  دا ي ْخدُرُج ِمْنه  م  ا ي ِلُج فِي األ ْرِو و  ي ْعل ُم م 

م   اِء و  ِحيُم اْل  فُوُر(ي ْنِزُل ِمن  السَّم  ُهو  الرَّ ا و   .( 1(ا ي ْعُرُج فِيه 
  
ا  ِك ددِة ُرُسددا  أُْوِلددي    اِعددِل اْلم  األ ْرِو ج  اِت و  او  ِ ف دداِطِر السَّددم  ْمددُد َّللَّ }اْلح 

ل دى ُكدّلِ ش دْيٍء  ا ي ش آُء إِنَّ وَّ  ع  ْلِق م  ُرب ان  ي ِزيُد فِي اْلخ  ثُا ث  و  ثْن ى و  ٍة مَّ أ ْجنِح 
دا يُْمِسدْك ف دا  ُمْرِسدل  ق   م  دا و  ٍة ف ا  ُمْمِسك  ل ه  ْحم  ُ ِللنَّاِس ِمن رَّ ا ي ْفت حِ وَّ ِديٌر* مَّ

ِكيُم{ ُهو  اْلع ِزيُز اْلح   .((2ل هُ ِمن ب ْعِدِه و 
 
ددا  }  ْيددٌر أ مَّ ُ خ  آَّللَّ ل ددى ِعب دداِدِه الَّددِذين  اْصددط ف ى ء  ِ وس ددا ٌم ع  ْمددُد َّلِلَّ قُددِل اْلح 

{يُشْ   .((3ِرُكون 
 
فالحمددد   بددل  ،بددل هللا خيددر وأبقددى وأحكددم وأكددرم ممددا يشددركون 

أكثدددرهم   يعلمدددون، صددددق هللا وبل دددت رسدددله ونحدددن علدددى ذلدددك ممدددن 
 الشاهدين.
 
اللهم صل على جميع الما كة والمرسلين وارحدم عبدادك المدؤمين  

ك لندا وبار ،واختم لنا بخير وافتح لنا بخير ،من أهل السماوات واألرضين
وانفعنا باآليات والذكر الحكيم، ربنا تقبدل مندا إندك أندت  ،في القرآن العظيم

 (.(4السميع العليم
 

 عليدده وسددلم بددالنور الحمددد   الددذي ابتعددث سدديدنا محمدددا صددلى هللا
الرسددل ودروس مددن  الشددفاء، علددى حددين فتددرة مددنولرحمددة اوالصددفاء، و
لنا به أبواب الهدى، وعصدمنا ه باآليات والد  ل البينات ففتح الملل، وأمد  

وإلددى ثلددج  ،وأخرجنددا بدده إلددى النددور مددن الظلمددات ،بدده مددن مددوارد الددردى
اليقين من الشبهات، وشدرفه فدي الددنيا بأشدرف الرسدا ت، وفدي األخدرى 

لددواء البددأرفع الدددرجات فلدده فيهددا المقددام المحمددود، والحددوو المددورود، و
ة والقربددى والوسدديلة، لالمعقددود، والفخددر المشددهود، ولدده الزلفددى والفضددي

والسبق إلى الجنان، والشدفاعة ألهدل النيدران والحمدد   الدذي جعلندا مدن 
أمته، ومستجيبي دعوته، صدلى هللا عليده أفضدل الصداة وأزكاهدا وخصده 

 بأفضل التحيات وأنماها، إنه ذو المن الكريم، والفضل العظيم.
 

                                                
 2-1سـبأ: - 1
 2-1فاطر/ - 2
 59النمل /  - 3
. ومددا جدداء بعددد ذلددك مددن  2082ح:  2/369. وشددعب انيمددان:8/693إلددى هنددا ورد فددي الدددر المنثددور:  - 4

 الدعاء فزيادة من المؤلف الشيخ محمد بن عبد الرزاق آل محمود رحمه هللا تعالى.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 11 

رشددديد، إخدددواني تددددبروا القدددرآن المجيدددد، فقدددد دلكدددم علدددى األمدددر ال
واحضددروا قلددوبكم لفهددم الوعددد الوعيددد، و زمددوا طاعددة ربكددم فهددذا شددأن 
بِّك  ل ش ِديٌد *  العبيد، واحذروا غضبه فكم قصم من جبار عنيد، }إِنَّ ب ْطش  ر 
ا  ِجيُد* ف عَّاٌل لِّم  ُدوُد * ذُو اْلع ْرِش اْلم  ُهو  اْل  فُوُر اْلو  يُِعيُد * و  إِنَّهُ ُهو  يُْبِدىُء و 

(، قمدره وشمسده، (2ن أنذره يومه وأمسده وحادثده بدال يرم(، فيا (1يد{يُرِ 
ا رمسده، نواستلب منه ولده وأخوه وعرسه، وهدو يسدعى إلدى الخطدإ وقدد

ُب إِل ْيدِه ِمدْن  ن ْحدُن أ ْقدر  ْسدِوُس بِدِه ن ْفُسدهُ و  دا تُو  ن ْعل دُم م  ل ْقن دا اِننس دان  و  ل ق دْد خ  }و 
ِريِد{ ْبِل اْلو   (.(3ح 

 
  واعددظ كددالموت ولكددن أيددن المتعظددون   وهددو طالددب لكددم إخددواني 

وأنتم عنه غافلون، أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون   فوهللا  بد من ورود 
كأس المنون، فإلى متدى أندت مقديم علدى غفلتدك وجهلدك   إلدى متدى ت تدر 
بمالك وأهلك   إلى متى تؤثر الدنيا الدنية وهي تسعى في قتلك   إلى متى 

بمددن كددان مددن قبلددك   إلددى متددى   يددؤثر فيددك كثيددر عتابددك  تنسددى لحاقددك
 ذلك  تيقظ يا غافل فكم لعب الهوى بمثلك.عو

 
اللهم كن لنا إذا أودعنا األلحاد، وجفاندا األهدل والعدواد وتخلدت عندا 

تددك يددا مأهددل الصددفاء والددوداد، ولددم يبددق إ  عفددوك يددا كددريم يددا جددواد، برح
 أرحم الراحمين.

 
ه عيوبنددا، واشددرح بدده بددريم قلوبنددا، واسددتر اللهددم نددور بكتابددك الكدد

يده مدن اآليدات، وكفدر فبه أمورنا، اللهم انفعنا بما صدرفت  صدورنا ويسر
به علينا السكرات عند الممات، اللهم أخلص  نعنا بتاوته السي ات، وهو

به سدرا رنا، واشدف بده مرضدانا، وارحدم بده موتاندا  وأصلحبه ضما رنا، 
 .واغسل به دنس خطايانا

 
وجعلتده نجدداة  ،ندك سددميته مباركدا فارزقنددا بده مددن كدل بركددةإللهدم ا 

ة وبدعة، هفنجنا به من كل هلكة، وجعلته عصمة فاعصمنا به من كل شب
عدز جدارك وجددل  كفدي غرفدات جناتد كواجعلندا فدي حدرزك وأماندك وجدوار

 ثناؤك و  إله غيرك.
 
نداه، اللهم فبلغ ثواب ما قرأنه وهللناه، وبركة ندور مدا تلونداه ورتل 

هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة مشمولة بدالقبول والرضدوان، والعفدو 
الشامل وا متنان، والخيدرات الحسدان، نقددمها ونهدديها إلدى حضدرة سديد 

                                                
 .12-6البروج /   - 1
 ء، قال في تاج العروس : غارت الشمس ت ور غيارا بالكسر غابت.: الفنا)بكسر ال ين( ال ير  - 2
 .16ق/  - 3
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الكونين ونور الخافقين وقرة عين الثقلين الدذي رفعتده بدانعزاز والتكدريم 
حبه صدلى هللا عليده وعلدى آلده وصدسديدنا محمدد لة قاب قوسدين، نزإلى م

وسلم ومن تبعهم بإحسان مدن الثقلدين، ثدم إلدى أرواح آبا ده وإخوانده مدن 
األنبيددداء والمرسدددلين، وآلددده وصدددحابته والتدددابعين، واأل مدددة المجتهددددين 

 .ومقلديهم في الدين من العلماء العاملين واألولياء والصالحين
 
أرواح آبا نددددا وأمهاتنددددا وأجدددددادنا وجددددداتنا وإخواننددددا إلددددى )) ثددددم  
ا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخا تندا وجيرانندا وأصددقا نا وذوي وأخواتن

 (. 1(الحقوق علينا ومن أوصانا بدعاء الخير ومن أوصيناه((
 
( مدن كاندت هدذه القدراءة ألجلهدم، واجتمعندا هاهندا (2ثم إلدى أرواح 

لسببهم وأندت أعلدم بهدم مندا وبأسدما هم، الندازلين بفنا دك المحتداجين إلدى 
، الدارجين إلى رحمتك، والمتثبتين بدذيل جدودك ولطفدك رحمتك ورضوانك

المؤمنين صاحبا وقريبدا،  حبيبا وبعدوكرمك، هللا كن لنا ولهم بعد الحبيب 
 وكن اللهم لنا ولهم سامعا ومجيبا.

 
اللهدددم آندددس وحشدددتهم وارحدددم غدددربتهم، وندددور محلدددتهم، ونفدددس 

مدن ريداو كربتهم، وقهم عذاب القبر وفتنته، واجعل هللا قبدورهم روضدة 
 .الجنة و  تجعلها حفرة من حفر النيران

 
ن كانوا مسدي ين إفي إحسانهم و ماللهم إن كانوا محسنين فزد الله 

  .فتجاوز عنهم إله العالمين
 
اللهم اجعل ثوابا مثل ثواب هذه القدراءة علدى قبدورهم نداز ، وفدي  

أعلدى صحفهم ثابتا مقبو ، وت مدهم بالرحمة والرضدوان وأسدكنا وإيداهم 
فراديس الجنان مع الذين أنعمت عليهم من األنبياء والمرسدلين والما كدة 

 رب العالمين. والصالحين مو ناوالشهداء والعلماء واألولياء 
 

اللهدددم اجعدددل اجتماعندددا بالرحمددددة، وافتراقندددا بدددالم فرة والعصددددمة 
 .وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشاد والحكمة

 
ا خيددر زاد، اللهددم إنددا نبددات نعمددك فددا وارزقنددا التقددوى فإنهدد ماللهدد 

 تجعلنا حصا د نقمك.
 

                                                
 زيادة اقتضاها الحال.. - 1
 يراعي القارئ كون الميت فردا أو جماعة ذكرا كان أو أنثى.  - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

اللهم إنا نعوذ من الذل إ  لك، ومن الفقر إ  إليك، ومن الخدوف إ  
منك، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدا مة في الدين والدنيا واآلخدرة، 
ونسألك عافيدة كافيدة، ونسدألك تمدام العافيدة، ونعدوذ بدك مدن سدوء الدباء 

 .جهد القضاء، ودرك الشقاء وشماتة األعداء وموت الفجاءةو
 
اللهددم اخصددص ببركددة دعا نددا الوالدددين والمولددودين ومعلمينددا فددي  

 الحاضرين وال ا بين. والمسلمين منالدين، ومحبينا 
 

ومددا سددألناك مددن خيددر فأعطنددا ومددا لددم نسددألك فابتددد نا، ومددا  ماللهدد
ل ندددا برحمتدددك يدددا أرحدددم قصدددرت عنددده آمالندددا وأعمالندددا مدددن الخيدددرات فب

 .الراحمين
دنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلدى آلده يوصل اللهم على س 

وأصددحابه األكددرمين، وأزواجدده أمهددات المددؤمنين، وسددلم تسددليما إلددى يددوم 
الدددين.  سددبحان ربددك رب العددزة عمددا يصددفون، وسددام علددى المرسددلين 

 لمين، آمين  آمين  آمين.اوالحمد   رب الع
 

******* 
 ويليه البحث حول وصول ثواب قراءة القرآن الكريم لألموات
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 بحث حول

 أقوال الفقهاء والعلماء وأدلتهم على 
 األموات وصول ثواب قراءة القرآن إلى

 
 جمع وتحقيق 

 د . أحمد محمود آل محمود 
 جامعة البحرين -كلية اآلداب 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 ماء وأدلتهم علىأقوال الفقهاء والعل
 األموات وصول ثواب قراءة القرآن إلى

 
الحمددد   رب العدددالمين والصددداة والسدددام علدددى سددديدنا محمدددد وعلدددى آلددده 
الطيبين الطاهرين، وأصحابه ال ر الميامين المرضي عنهم إلى يوم الددين، فرضدي 
 هللا عنهم بما قدموا أنفسهم وأمدوالهم ودمداءهم رخيصدة فدي سدبيل نصدرة انسدام
ونصرة رسول انسام محمد عليه أفضل الصداة وأزكدى السدام، ورضدوا عنده أن 

 هداهم ووفقهم لذلك إنه الكريم المنان.
 

أن أبدددين نخوانندددا المسددلمين موقدددف علمددداء األمدددة  بحددثال ارأيددت فدددي هدددذ
وفقها هددا مددن وصددول ثددواب قددراءة القددرآن إلددى الميددت الددذي تقددرأ ألجلدده الختمددات 

لثالث، أو في أي وقت عند زيارة الموتى في المقابر حتى يفعلها المعتادة في اليوم ا
مدن غيدر تحدرج  لألمدواتمن يحب وهو مقتنع بوصدول قراءتده إن شداء هللا تعدالى 

، فإنمددا نسددتلهم أمددور ديننددا مددن كتدداب ربنددا قدددم عليهددامددن منكددر يفعلدده أو بدعددة ي
ه نص، أما ما لدم سبحانه وتعالى، ومن سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم فيما ورد في

يرد فيه نص فنقتفي أيضا سنة المصطفى صدلى هللا عليده وسدلم التدي أقرهدا، بأنندا 
سنة نبيه عليه الصاة والسام اجتهدنا، حيث في إذا لم نجد نصا في كتاب هللا و  

بعددو مددن و هددم أقددر وكددذلك  ،صددحابته الكددرام علددى بعددو اجتهدداداتهمبعددو أقددر 
 جتهدوا و  يترددوا رضي هللا عنهم.بعو الو يات في حياته أن ي

 
ومصداق ذلك حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حينمدا بعدث معداذا إلدى 

فانن  :قاال ،أقضي بكتاب هللا :قال ؟كيف تقضي إذا عرض لك قضاء): له قالف ناليم

قال: فنن لام تجاد  ،صلى هللا عليه وسلم لم تجد في كتاب هللا؟ قال: فبسنة رسول هللا

 .وال في كتاب هللا؟ قال: أجتهد رأيي وال آلو صلى هللا عليه وسلم ة رسول هللافي سن

صدره، وقاال: المماد ا الاوف وفاو رساول  صلى هللا عليه وسلم فضرب رسول هللا

 .(1)(رسول هللا لما يرضي رسول هللا
 
بصددحة  معدداذا رضددي هللا عندده أقددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددد 

وبهذا الفهم أخذا الخلفاء الراشدون األربعة ثم األ مة  .يس فيه نصا جتهاد فيما ل
األربعة ثم من تبعهم من علماء األمة إلدى يومندا هدذا. وتوقدف أقدوام عدن ا جتهداد 
فتوقفوا عند النصدوص الكريمدة التدي بدين أيدديهم مدن الكتداب والسدنة، وجعلدوا مدا 

 حدث بعد ذلك كله من البدن.
ليهم آراءهدم، فنرجدوهم أن   يحجدروا علدى فقهداء و  شك أننا   نحجر ع 

هدم و  يبددعوا متبعديهم بإحسدان إن شداء هللا ءوعلمداء المسدلمين اجتهداداتهم وآرا
 تعالى.

                                                

 .6/2508صحيح البخاري:  - 1
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وأدلتهم في مسألة وصول ثواب قراءة  العلماءالفقهاء وآراء 
 القرآن إلى الميت

 

ء فدي هدذه وها أنا ذا أعرو بين أيددي القدراء الكدرام آراء العلمداء والفقهدا
الفريق   إلى فريقين، للميت القرآن في وصول ثواب المسألة فأقول: اختلف العلماء

، وكثيدر (3)وأحمدد (2)ومالدك (1)) أبو حنيفةجمهور السلف واأل مة الثاثة األول: 
 قالوا بوصول ثواب قراءة القرآن للمتوفى.من فقهاء الشافعية( 

 
الذي قال بدأن انمدام  (4)نا الشافعيإمامالفريق الثاني: ما نقله الم ني عن  

كثيدرا مدن فقهداء الشدافعية  إ  أنالشافعي يرى عدم وصول ثواب القدراءة للميدت، 
 .خالفوه وقالوا بوصول ثواب القراءة للميت

  
فلنستعرو أو  أقوال الفقهاء من المذاهب األربعة لنرى رأيهم وأدلتهم من 

 وفى، أقول وبا  التوفيق: الكتاب والسنة في وصول ثواب القراءة للمت

 السادة الحنفية 

مذهب أهدل السدنة «: الهداية»وفـي  قال صاحب الوقاية من فقهاء الحنفية:
والـجماعة أن اننسان له أن يجعل ثواب عمله ل يره: صاة. أو صوما ، أو صدقة، 

 بعدد ئالدـمختار: أن يقدول القدارو أو غيرها. يعنـي قدراءة قدرآن، وأذكدار، وأدعيدة.
  .(5)فراغه: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلـى فان

 السادة المالكية

وقال الدسوقي من المالكية: وذكر ابن فرحون أن جواز انجارة على قراءة 
ألجله كالميت، ثم استدل علدى أن  ئالقرآن لمن قروصول ثواب القرآن مبني على 

 . (6)الراجح وصول ذلك له بكام ابن أبي زيد وغيره

 ي الشافعيةرأ

ودعا  القراءة للميتثواب  إذا نوى ومن كتب الشافعية في الفقه ما نصه:
في شرح مسلم واألذكار وجها أن ثواب  نمام النوويوحكى ا، (7)حصل له ثوابها

واختاره جماعة من األصحاب منهم  ،القراءة يصل إلى الميت كمذهب األ مة الثاثة
وابن أبي  ،وصاحب الذخا ر ،ي الدموابن أب ،والمحب الطبري ،ابن الصاح

                                                
حيح أنه ولد سدنة ثمدانين الص ،انمام األعظم أبو حنيفة النعمان  بن ثابت بن كاوس بن هرمز بن مرزبان - 1

 .1/26وأجمعوا على أنه مات سنة خمسين وما ة، طبقات الحنفية: ،ثاث وستين :وقيل ،إحدى وستين :وقيل
ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة ومات  ،أبو عبد هللا   مالك بن أنس  بن مالك األصبحي رضي هللا عنه - 2

 1/53طبقات الفقهاء :  وله أربع وثمانون سنة. ،سنة تسع وسبعين وما ة
حمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسدد الشديباني أبدو عبدد هللا المدروزي انمدام الشدهير صداحب المسدند أ - 3

ولد بب داد في ربيع األول سنة أربع وستين وما ة، مات بب داد يوم الجمعدة  ثنتدي عشدرة  ،والزهد وغير ذلك
 .193-1/191ن.طبقات الحفاظ : خلت من ربيع األول سنة إحدى وأربعين وما تي

هـ، ومات سنة أربع وما تين، 150الشافعي القرشي، سكن مصر، ولد سنة  محمد بن إدريس، أبو عبد هللا - 4
 .73، ترجمة 1/42سمع مالك بن انس، حجازي. التاريخ الكبير: 

 .. 2/654ر المختار:. حاشية رد المحتار على الد2/83. تبيين الحقا ق: 1/183الهداية شرح البداية:  - 5
 .3/470، وبل ة السالك: 4/22حاشية الدسوقي:  - 6
 .،5/191،روضة الطالبين : 7/75حواشي الشرواني:  - 7
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، (1)هللا حسن عندوما رآه المسلمون حسنا فهو  وعليه عمل الناس ،عصرون
  يصل ثوابها إلى الميت ( ضعيف  )قوله وفي كتاب إعانة الطالبين ما نصه:

 . (2)) وقوله وقال بعو أصحابنا يصل ( معتمد
 

بعو القرآن إذا قصد بده أن  با ستنباطالذي دل عليه الخبر : وقال السبكي
نفدع  ئإذ ثبت أن الفاتحة لمدا قصدد بهدا القدار ،نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه

 .(3)وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى نفعته،الملدوغ 
    
، ولكي يصل الثواب ومعلوم أن الميت   يلحقه ثواب القراءةوقال النووي:  

أن يعقدب القدراءة بالددعاء للميدت ألن الددعاء  :أحددهما :إلى الميت فإن له طريقين
 .والدعاء بعد القراءة أقرب إجابة وأكثر بركة ،يلحقه

 
إن نوى القارىء بقراءته أن  :ذكر الشيخ عبد الكريم السالوسي أنه :والثاني      

أي للميدت  –وإن قرأ ثم جعل ما حصل من األجر له ، يكون ثوابها للميت لم يلحقه
 . (4)دعاء بحصول ذلك األجر للميت فينفع الميت افهذ -

 رأي الحنابلة

و  تكدره القدراءة علدى القبدر      قال البهوتي مدن الحنابلدة فدي كشداف القندان: 
و  تكدره القدراءة علدى القبدر فدي .،وقال ابن مفلدح: (5)و   في المقبرة بل تستحب

 .(7)،،وهذا عام  في كتب الفقه الحنبلي(6)أصح الروايتين

 رأي ابن تيمية 

أي -)وأما ا ست جار لنفس القراءة  -قال شيخ انسام ابن تيمية رحمه هللا:
وانهداء فا يصح ذلدك .. فدا يجدوز إيقاعهدا إ  علدى وجده التقدرب  -قراءة القرآن

وإذا فعلت بعروو لم يكن فيها أجر با تفاق ألن هللا إنمدا يقبدل مدن تعالى، إلى هللا 
  (.8)ه وجههالعمل ما أريد ب

 
فهذا شيخ انسام ابن تيمية يرى عدم صدحة القدراءة با سدت جار فقدط، و  

ومفهددوم كامده وصدول ثددواب القدراءة للقددرآن  يمندع القدراءة علددى المدوتى تطوعدا.
 للميت تطوعا  فقط أي من غير أجرة.

 رأي ابن القيم 

اؤها له تطوعا  وقال العامة ابن القيم رحمه هللا : ) وأما قراءة القرآن وإهد
 .ب ير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج

                                                
 .3/70م ني المحتاج :  - 1
 ..3/221إعانة الطالبين : - 2
 .3/221إعانة الطالبين :  - 3
 .5/191روضة الطالبين: - 4
5 - 2/147. 
 2/281المبدن:  - 6
 . 225-2/224، المغني :  2/558. - 7
 24/315فتاوى أبن تيمية: - 8
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و  يمكن نقله عن واحد منهم مدع  فإن قيل هذا لم يكن معروفا  في السلف، 
شدة حرصهم على الخير و  أرشدهم النبي صلى هللا عليه وسلم إليه، وقد أرشدهم 

ن ثددواب القددراءة يصددل إلددى الدددعاء وا سددت فار والصدددقة والحددج والصدديام فلددو كددا
 ولكانوا يفعلونه.  إليهألرشدهم 
 

فالجواب أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا  بوصول ثواب الحج والصديام 
مدا هددذه الخاصددية التددي منعدت وصددول ثددواب القددرآن  :والددعاء وا سددت فار قيددل لدده

لم واقتضت وصول ثواب هذه األعمال، وهل هذا إ  تفريق بين المتماثات وأن من 
يعترف بوصدول تلدك األشدياء إلدى الميدت فهدو محجدوج بالكتداب والسدنة وانجمدان 

 وقواعد الشرن. 
 

وأمدا السددبب الدذي ألجلدده لددم يظهدر ذلددك فددي السدلف فهددو أنهددم لدم يكددن لهددم 
و  كدانوا يعرفدون ذلدك ألبتدة، و  كدانوا المدوتى، أوقات على من يقرأ ويهدي إلدى 

و  كدان أحدددهم يشدهد مددن  ،علده النداس اليددوميقصددون القبدر للقددراءة عندده كمددا يف
حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفان الميت بل و  ثواب هذه الصدقة 

 والصوم.
  

القا ل لدو كلفدت أن تفعدل عدن واحدد مدن السدلف أنده قدال اللهدم  ثم يقال لهذا
 ثواب هذا الصوم لفان لعجزت فإن القوم كدانوا أحدرص شديء علدى كتمدان أعمدال

 البر فلم يكونوا يشهدون على هللا بإيصال ثوابها إلى أمواتهم.
  

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرشدهم إلدى الصدوم والصددقة  :فإن قيل
هو صلى هللا عليه وسدلم لدم يبتدد هم بدذلك بدل خدرج ذلدك  :والحج دون القراءة قيل

هدذا سدأله عدن منه مخرج الجواب لهم فهذا سأله عدن الحدج عدن ميتده فدأذن لده، و
ولم يمنعهم مما سدوى ذلدك  الصيام عنه فأذن له وهذا سأله عن الصدقة فأذن له ،

وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب 
  . (1)..(مهما عمل وقربة   !! القراءة والذكر

 

 النتيجة : 

صددول ثددواب قددراءة ناحددظ ممددا تقدددم اتفدداق فقهدداء المددذاهب األربعددة علددى و 
القرآن للميت، وكذلك ابن تيمية وتلميذه ابدن القديم رحمهدم هللا تعدالى، سدواء تمدت 
القراءة من الولد أو من غيره، سدواء كاندت تطوعدا عندد الدبعو أو باسدت جار مدن 

 يقرأ للمتوفى أسوة بالعبادات األخرى.
 

 أدلة الفريقين
 

 ن للميت أدلة الجمهور القا لين بوصول ثواب قراءة القرآ
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استدل جمهور الفقهاء والسلف القا لون بوصول ثواب القراءة للميت بآيات 
من كتداب هللا سدبحانه وتعدالى وأحاديدث صدحيحة عامدة وخاصدة تددل علدى وصدول 

 ثواب عمل اآلخرين إلى الميت ومنها:

 األدلة من القرآن الكريم: 
ِللْ  :}ل هللا تعالىوقأو  :  اْست ْ ِفْر ِلذ ْنبِك  و  اْلُمْؤِمن اِت و    (.1){ُمْؤِمنِين  و 

فقد أفادت هذه اآلية الكريمة أن هللا جل جالده قدد أمدر نبيده صدلى هللا عليده 
وسلم با ست فار للمؤمنين والمؤمنات، وهذا فيه د لة واضحة على انتفاعهم بهذا 

 ا ست فار.
 

 تعالى أمدر محمددا  دلت اآلية على أنه قال انمام الرازي في تفسيره لآلية الكريمة: 

  الَّدِذين  }بأن يست فر لكدل المدؤمنين والمؤمندات وقدد بيندا فدي تفسدير قولده تعدالى

  أن صدداحب الكبيددرة مددؤمن وإذا كددان كددذلك ثبددت أن محمدددا   (2{)يُْؤِمنُددون  بِاْل  ْيددبِ 
است فر لهم وإذا كان كذلك ثبدت أن هللا تعدالى قدد غفدر لهدم وإ  لكدان هللا تعدالى قدد 

وهو غير   ق با   وانيذاءفيصير ذلك محو التحقير  ،الدعاء ليرد دعاءهأمره ب

فدل على أن هللا تعالى لما أمر محمدا  با ست فار لكل العصاة ،  تعالى و  بمحمد

 (.3)وذلك إنما يتم لو غفر لهم ،فقد استجاب دعاءه

  
دداُءوا ِمددْن ب ْعددِدِهمْ  :}هللا تعددالى ثانيددا : قددول الَّددِذين  ج  بَّن ددا اْغِفددْر ل ن ددا  و  ي قُولُددون  ر 

اِن {) انِن ا الَِّذين  س ب قُون ا بِاأِليم  ِنْخو  و 
4.) 

 
وقد أفادت اآلية الثانية مشروعية الدعاء من أحياء المسلين ألمواتهم، قدال 
انمددام الددرازي: واعلددم أن هددذه اآليددات قددد اسددتوعبت جميددع المددؤمنين ألنهددم إمددا 

بعدهم وبين أن من شدأن مدن جداء مدن  الذين جاءوا منالمهاجرون أو األنصار أو 
بعددد المهدداجرين واألنصددار أن يددذكر السددابقين وهددم المهدداجرون واألنصددار بالدددعاء 

 (.5) والرحمة
 

ودعا النبي صلى هللا عليه وسلم ألبي سلمة حين مدات وللميدت الدذي صدلي 
 (.6)لكل ميت صلي عليهدعا و ،عليه في حديث عوف بن مالك

 

 ن السنة النبويةاألدلة م
 

                                                
 (19)محمد: من اآلية - 1
 ( 3:)البقرة  - 2
  3/58التفسير الكبير:  - 3
 (10)الحشر: من اآلية - 4
 .29/251التفسير الكبير: - 5
 . 2/224الم ني :  - 6
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صدحيحة عامدة وخاصدة تددل وأما األدلة من السنة الشريفة فأحاديث كثيدرة 
 منها:على وصول ثواب عمل اآلخرين إلى الميت 

 

 أو  : صدقة التطون عن الميت
: هللا عليده وسدلم فقدال النبي صلىأن رجا أتى رضي هللا عنها عن عا شة ف

 ،ولددم تدوص وأظنهددا لدو تكلمددت تصدددقت نفسدها (1)يدا رسددول هللا إن أمدي افتلتددت )
  (.2()نعم :قال   إن تصدقت عنها أفلها أجر
 

فقدد أفدداد الحدديث الشددريف أن مدن تصدددق عدن ميتدده وفدي ثوابدده فدإن ثددواب 
 الصدقة تصل إلى هذا الميت.

 

 ثانيا : الحج الواجب عن الميت
يددا رسددول هللا إن  :)جدداءت امددرأة إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددت

 ،ريضدة هللا فدي الحدج أدركدت أبدي شديخا كبيدرا   يسدتطيع أن يثبدت علدى الراحلددةف
 :قدال ،نعدم :قالدت  أرأيدت لدو كدان علدى أبيدك ديدن أكندت قاضديته :قدال  أفأحج عنه

 .(3)(فدين هللا أحق أن يقضى
 

وقد دل الحديث الشريف على جواز قضاء الدين عن الميت سواء كان ماديا 
يستطع المسلم أداءها ألي عذر. وبهذا يخفف الحساب عن  أو من العبادات التي لم

 الميت فيما بقي في ذمته من ديون الناس أو من العبادات.
 

 ثالثا: صيام رمضان عن الميت
 (نعم :إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال :)وقال للذي سأله

(4.)  
 
ألن  غيددره، بعمددل  هددذه أحاديددث صددحاح وفيهددا د لددة علددى انتفددان الميددتف

الصوم والحج والدعاء وا ست فار عبادات بدنية وقدد أوصدل هللا نفعهدا إلدى الميدت 
 .فكذلك ما سواها

 

 رابعا: عموم الخيرات عن الميت
وروى عمددرو بددن شددعيب عددن أبيدده عددن جددده أن رسددول هللا صددلى هللا عليدده 

عنه أو  لو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم :)وسلم قال لعمرو بن العاص
  (.5)(حججتم عنه بل ه ذلك

 
وهذا عام في حج التطون وغيره وألنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه 

 .كالصدقة والصيام والحج الواجب

                                                
 .توفاها هللا  - 1
 .1/467البخاري : صحيح ، 2/696رواه مسلم :  - 2
 .2/656البخاري /  صحيح - 3
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 خامسا: الصاة للميت 
يدا  :قطني أن رجا قال روى الدارومنها: وصول ثواب الصاة عن الميت، 

  حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهمارسول هللا إنه كان لي أبوان أبرهما في حال 
وأن تصدوم  ،إن مدن البدر أن تصدلي لهمدا مدع صداتك :)فقال صلى هللا عليده وسدلم

 (.1()لهما مع صيامك
 

 سادسا: أداء النذر عن الميت:
ومن األعمال التي يصل ثوابها للميت، أداء النذر الذي في ذمته إذا لم يوف 

يدا رسدول هللا  :خاري ومسلم أن امدرأة قالدتالب عندابن عباس  به حال حياته، فعن
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكدان  :)فقال ،إن أمي ماتت وعليها صوم نذر

 (.2()فصومي :نعم قال :قالت  دي ذلك عنهاؤي
 

وعدددن عا شددددة رضدددي هللا عنهددددا قالدددت: قددددال رسدددول هللا صددددلى هللا عليدددده 
 (.3) (من مات وعليه صيام صام عنه وليه :)وسلم

 

 سابعا: األضحية عن األحياء واألموات
عن أبي رافع مولى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال:  الهيتمي وأخرج

) كان رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا ضدحى اشدترى كبشدين سدمينين أقدرنين 
أملحين فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو فدي مصداه فذبحده ثدم قدال: اللهدم هدذا 

شددهد لددك بالتوحيددد وشددهد لددي بددالباغ( ولمددا ذبددح الثدداني عددن أمتددي جميعددا مددن 
قال:) اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهلده 
منهما، قال: فلبثنا سنين ليس أحد من بني هاشم يضحي، قدد كفاندا هللا برسدول هللا 

  والبدزار حسدن،، وغيرهما وإسدناد أحمدد (4)صلى هللا عليه وسلم ال رم والمؤونة(
  (.5)وفيه إشارة إلى أن اننسان ينفعه عمل غيره

 
ياحظ في هذا الحديث واألحاديث األخرى أن أضدحية النبدي صدلى هللا عليده 
وسلم عن أمته وعن آل بيته ليست من عملهم ومع ذلك جعل النبي صلى هللا عليه 

الصددقة وبدين وسلم ثواب ذلك إلديهم، فمدا الفدرق بدين األضدحية والحدج والصديام و
 قراءة القرآن الكريم . 

 
فهذه أدلة صحيحة على أن عمل غير الميت يصل ثوابده إليده، فكدل مدا ذكدر 
من الحج والصيام والصاة والصدقة والنذر ليست من أعمال الميدت إنمدا هدي مدن 
أعمددال اآلخددرين ومددع ذلددك يصددل ثوابهددا إلددى الميددت بمقتضددى صددريح األحاديددث 

المدانع مدن وصدول ثدواب قدراءة القدرآن للميدت وهدو مدن واألخبار الصدحيحة، فمدا 
 أعمال اآلخرين. 

                                                
 .3/119عمدة القارئ - 1
 .2/8الجمع بين الصحيحين:  - 2
 .  2/803مسلم : ،  2/690متفق عليه صحيح البخاري  - 3
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كما أنه لم يرد نهي عدن فعدل ذلدك ولدو ورد نهدي لكدان للمدانعين حجدة فيمدا 

 ذهبوا إليه.
 

 أدلة أخرى:
 

 ثامنا: قراءة سورة يسين على الموتى 
قدرأوا علدى موتداكم ا :)بقدراءة يدس مدن الولدد وغيدره لحدديثواستدل أيضدا 

. ومدن قدال أنده خداص للمحتضدر وهدو شدامل للميدت بدل هدو الحقيقدة فيده(، 1)(يس
الذي قاربته الموفاة فليس كذلك، ألته مادام يحتضر   يقال له ميت، إنما الميت من 
خرجت روحه من جسده. فهدذا الخبدر فيده د لدة واضدحة علدى صدحة جدواز قدراءة 

ا يحتمدل مدا ذهبدوا إليده كمد سورة يس بعد وفاة اننسان واللفظ يحتمل هذا المعنى،
 واقتصاره على المحتضر تحكم.  لكن الل ة ترجح أن المراد بعد الوفاة،

 
 تاسعا: الدعاء من الولد لوالده 

( لده أو ولد صالح يددعو : )بالدعاء من الولد وغيره لحديثاستدلوا أيضا و
فدعاء الولد لديس مدن عمدل الميدت ومدع ذلدك فدإن هللا سدبحانه  . سبق تخريجه.(2)

 وتعالى يرفع درجاته أو يخفف عنه بسبب دعاء الولد له.
 

 عاشرا: ا ست فار للميت 
(، فا سدت فار 3()له التثبيت ألخيكم وسلوا است فروا)حديث كذلك يستدل بو 

وغيددره مددن  جميددع مددا يفعلدده الولددد لوالديددهمددن اآلخددرين لدديس مددن عمددل الميددت، ف
 يصل ثوابها إلى الميت. من أعمال البر المسلمين
 

 حادي عشر: زيارة المقابر والقراءة لهم 
 :أخرج أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في فوا ده عدن أبدي هريدرة قدالو

من دخدل المقدابر ثدم قدرأ فاتحدة الكتداب وقدل  :)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إندي جعلددت ثدواب مددا قدرأت مددن كامدك ألهددل  :هدو هللا أحددد وألهداكم التكدداثر ثدم قددال

 .(4()بر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى هللا تعالىالمقا
 

ولدو  ،فمجموعها يددل علدى أن لدذلك أصدا ضعافاوهذه األحاديث وإن كانت 
لم يكن لها أصل كما يرى بعو شراح الحديث، فإن النصوص الصحيحة دالة على 

ي يمنددع أن الميدت يصدل إليده ثدواب عبدادات أخدرى، وقدراءة القدرآن عبدادة فمدا الدذ
  وصول ثواب عبادة دون عبادة أخرى .

 

                                                
 .7/269صحيح ابن حبان :  - 1
 . 3/1255صحيح مسلم:  - 2
 . 4/56. سنن البيهقي الكبرى : 3/215سنن أبي داود:  - 3
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 الدليل العقلي
 

بالقياس على الددعاء والصددقة ثواب القراءة أيضا على وصول  واستدلوا  
والصوم والحج والعتق فإنه   فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة 

ءة القدرآن قرآن، فمدا الفدرق بدين هدذه جميعدا وبدين قدرا أو وقف أو دعاء أو قراءة
إنمدا هدي مدن عمدل الميدت  الكريم وإهداء ثوابه إلدى الميدت وكلهدا ليسدت مدن عمدل

 .غيره  
 

عبدادة  وقد نبه النبي صلى هللا عليه وسدلم بوصدول ثدواب الصدوم الدذي هدو
  يطلدع عليده إ  هللا، وتقدوم بالقلدب التدي نيدة التدرك وال مجدردأساسها يقدوم علدى 

ونيددة فددي تسددمعه األذان وعمددل باللسددان ساسددها عبددادة أفقددراءة القددرآن التددي هددي 
 طريق األولى.فوصول ثوابه يكون ب القلب،

 

 وصول ثواب العقوبة
ن أالحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم  قد صحوقال ابن قدامة الحنبلي: 
ى أكدرم مدن أن يوصدل عقوبدة المعصدية إلد (، وهللا1)الميت يعدذب ببكداء أهلده عليده

من العبدادات األخدرى  وألن الموصل لثواب ما سلموه ،وبةعنه المث الميت ويحجب
  من القراءة للقرآن الكريم. قادر على إيصال ثواب ما منعوه

 
 ،  حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به فإنما دل على انقطان عملدهكما أنه 
ى عدم وصول الثواب إلى الميت بقراءة القرآن ألن القدرآن الكدريم فا د لة فيه عل

 .(2ا عبادة من العبادات المشروعة)أيض
 
 

 األدلة من اآلثار
 

بمدا أخدرج أبدو محمدد السدمرقندي فدي واستدلوا أيضا بما روي مدن اآلثدار  
من مر على المقابر وقرأ قل هو هللا  قوله: فضا ل قل هو هللا أحد عن علي مرفوعا

 (.3)من األجر بعدد األموات يأحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره لألموات أعط
 
القبر وقد روي عن أحمد أنه  عندو  بأس بالقراءة  ابن قدامة الحنبلي: قال

 انخداص،إذا دخلتم المقابر اقرؤوا آية الكرسي وثاث مرار قدل هدو هللا أحدد  :قال
 عندالقراءة  :أنه قالرواية أخرى وروي عنه  .اللهم إن فضله ألهل المقابر ل:ثم ق

  .(4)القبر بدعة
 

                                                
 .927، ح: 2/863 مسلم:صحيح  - 1
 .2/225 :الم ني - 2
 -رحمدده هللا  –، وزعددم األلبدداني وحددده 3/275. وتحفددة األحددوذي:42596ح:  15/1018كنددز العمددال : - 3
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أمددا  ،لهددا وجعددل ثوابهددا للميددت المسددلم نفعدده ذلددك إن شدداء هللاقربددة فع أيو
الدعاء وا ست فار والصدقة وأداء الواجبات فا أعلم فيه خافا إذا كانت الواجبات 

 . (1)مما يدخله النيابة
 

الميدت أو أهددي إليده ثوابده كدان الثددوب  عنددالقدرآن ئ وقدال بعضدهم إذا قدر
   .(2)جى له الرحمةلقار ه ويكون الميت كأنه حاضرها وتر

  
 

 انمام أحمد يتراجع عن فتواه :
إن  :لددده وقدددال ،القبددر عنددددجماعددة أن أحمدددد نهدددى ضددريرا أن يقدددرأ وروى 

يا أبا عبد هللا ما تقول  :له محمد بن قدامة الجوهري فقال ،القبر بدعة عندالقراءة 
أ عندده فأخبرني مبشر عن أبيه أنده أوصدى إذا دفدن يقدر :قال. ثقة :قال  في مبشر

أحمد بن حنبدل  :قال ،سمعت ابن عمر يوصي بذلك :وقال ،بفاتحة البقرة وخاتمتها
  (.3)فارجع فقل للرجل يقرأ

 
وقال الخال حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البزار شيخنا الثقة المأمون  

 . قال رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور
 

ه لو كانت قراءة القرآن وإهداء ثوابها لألمدوات ويستفاد من هذه الرواية أن
بدعة لما صلى انمام أحمد خلف ضرير ألنه مبتددن بقراءتده للقدرآن علدى القبدور، 

 .(4)وما كان انمام أحمد يصلي خلف مبتدن
 

حتى  ،قال أحمد : الميت يصل إليه كل شئ من الخير للنصوص الواردة فيه 
 . (5)م جاز ووصل إليه الثوابلو أهداها للنبى صلى هللا عليه وسل

      
قدال  قدال:وعن عبد الرحمن بن العاء بن اللجداج عدن أبيده عندد الطبراندي 

فددإذا وضددعتني فددي لحدددي فقددل بسددم هللا  ،لدي اللجدداج: يددا بنددي إذا أنددا مددت فألحددني
ثدم اقدرأ عندد رأسدي بفاتحدة البقدرة  ،وعلى ملة رسول هللا ثم شن علي التراب شدنا

 (.6)ي سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول ذلكوخاتمتها فإن
 

فلقد تظافرت نصوص كتدب هللا سدبحانه وتعدالى وسدنة نبيده صدلى هللا عليده 
وسددلم وآثددار السددلف الصددالح ، وكددذلك الدددليل العقلددي علددى وصددول ثددواب جميددع 
ا العبادات المشروعة لمن وهب له ثوابها بدون تفرقة بين عبادة وأخرى، وهللا أع

 وأعلم.
  

                                                
 . 2/224الم ني :  - 1
 .2/225الم ني :  - 2
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 أدلة القا لين بعدم وصول ثواب قراءة القرآن الكريم إلى األموات
 

 الدليل األول من كتاب هللا تعالى
 

أ ْن  بقول هللا تعالى:}استدل القا لون بعدم وصول ثواب القراءة إلى الميت  و 
ا س ع ى{)  (.1ل ْيس  ِلِمْنس اِن إِ  م 

  
اء وا ست فار   يفعل عدن الميدت و  ما عدا الواجب والصدقة والدعفقالوا 
 إليه.يصل ثوابه 

 
 :بأوجه اآليةعن  لجمهور القا لون بوصول ثواب قراءة القرآن وأجاب ا
 
داٍن  :}إنها منسوخة بقوله تعالى :أحدها  يَّدتُُهْم بِِإيم  اتَّب ع تُْهْم ذُّرِ نُوا و  الَِّذين  آم  و 

ا أ   م  يَّت ُهْم و  ْقن ا بِِهْم ذُّرِ ِهيٌن{)أ ْلح  ا ك س ب  ر  ِلِهْم ِمْن ش ْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ بِم  ل تْن اهُْم ِمْن ع م 
2،) 

 اآلباء.خل األبناء الجنة بصاح فإن هللا سبحانه وتعالى أد
 

، خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما الصاة والسدام ذه اآليةه أن :الثاني
فأمدا هدذه  ذا السدياق.فدي شدأنهم، وجداءت هدذه اآليدة فدي هد األن الحديث كان وارد

 .قاله عكرمة ،لها ياألمة فلها ما سعت وما سع
 

 ،لهي فأما المؤمن فله ما سعى وسع ،أن المراد باننسان هنا الكافر :الثالث
 .قاله الربيع بن أنس

 
، أي أن العدل يقتضي ليس لمنسان إ  ما سعى من طريق العدل : وأنالرابع      

 أما مدن بداب الفضدل فجدا ز أن يزيدده هللا مدا شداءو ، أنه ليس لمنسان إ  ما سعى
     .قاله الحسين بن فضل من فضله،

   
إ  مددا  اننسددانبمعنددى علددى أي لدديس علددى  اننسددانأن الددام فددي  :الخددامس

 .سعى
 

 الدليل الثاني من السنة 
 

إذا مات ابدن  :)قول النبي صلى هللا عليه وسلماستدل الشافعي من السنة بو
أو ولدد  ،أو علدم ينتفدع بده مدن بعدده ،صددقة جاريدة :عملده إ  مدن ثداث آدم انقطع

، ذكددره صدداحب وألن نفعدده   يتعدددى فاعلدده فددا يتعدددى ثوابدده( 3)(صددالح يدددعوا لدده
 (.4الم ني)
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 الجواب على هذا ا ستد ل : 
دل علدى انقطدان عملده يدفإنمدا  ه  حجة له فيدويرد على هذا ا ستد ل بأنه 

على أنه   يصله ثواب عمل غيره سدواء كدان ابندا أو فا د لة فيه بانتهاء حياته، 
 (.1أبا أو أما أو صديقا أو غيره)

 الدليل الثالث: 
وهو دليل عقلي فإنه لم يثبت في هذا الفعدل ندص مدن كتداب أو سدنة بجدواز 

 ذلك ومشروعيته، أو أثر صحيح بأن الصحابة فعلوه.
 
أي ابدن القديم رحمده هللا تعدالى، والجواب أو : قد ورد فدي معدرو بيدان ر 

بانضافة إلى أن هذا العمل لم يرد فيه نهي حتى يعلم عدم جوازه، وما لم يدرد فيده 
نهي ينظر فيه إلى أصل المشروعية، فهل قراءة القرآن مشروعة أم     فإذا كانت 
قددراءة القددرآن الكددريم مشددروعة أساسددا فددا شددك أن لهددا ثددواب وأجددر، وإذا فعلهددا 

وأهدى ثوابها ل يره من األموات فإنه متبرن بما ثبت له من األجر إلى ذلك المسلم 
المتددوفى، وبالتددالي فوصددول الثددواب هددذا مقطددون بوصددوله إن شدداء هللا تعددالى كمددا 

 يصل ثواب العبادات األخرى فا فرق بين عبادة وأخرى.
 

من ثانيا : أنه ليس بالضرورة أن ما لم يفعله الرسول صلى هللا عليه وسلم 
الخيددرات   يجددوز للمسددلمين فعلهددا، كمددا أندده لدديس بالضددرورة أن مددا تركدده عليدده 
الصاة  والسام يجب تركه. إنما الدذي يجدب فعلده مدا أمدر بده هللا سدبحانه وتعدالى 
وما أمر به صلى هللا عليه وسلم على جهة انلزام، ، وما يجدب تركده هدو مدا نهدى 

ه الصاة السام على جهة التحريم، وأما عنه هللا سبحانه وتعالى وما نهى عنه علي
ما تركه فداخل تحت دا رة العفو وا ختيار للمسلمين ما لم يعارو نصا مدن كتداب 

 هللا رسدول هللا تعالى أو من سنة نبيه عليه الصاة والسام، والدليل على ذلك قول
 افدد فددرا و لكددم فددرو و تعتدددوها فددا حدددودا حددد هللا إن):  وسددلم عليدده هللا صدلى

 ولكدن ربكدم من نسيان غير من أشياء وترك ،تنتهكوها فا أشياء حرم و تضيعوها
 (. 2( )فيها تبحثوا و  فأقبلوا لكم منه رحمة

 
فيسدتفاد مدن هدذا الحدديث أن هنداك أمدورا سدكت عنهدا الشدارن الحكديم، فددا 
تدددخل فددي األمددور المحرمددة المنهددي عنهددا، كمددا   تدددخل فددي األمددور الواجبددة أو 

تحبة، إنما هي داخلدة تحدت األمدور المباحدة، واألمدور المباحدة منهدا مدا يثداب المس
على فعلها إذا كان فيها نفع للناس، ومنها ما   ثواب على فعلها و  عقاب كاألكدل 
والشرب والمابس ونحوها، ومنها ما هو محرم فعلها كوسا ل اللهو الحديثة التي 

 تصد عن ذكر هللا تعالى وعن الصاة.
 
لثا: إن الترك من النبي صلى هللا عليه وسلم   يعد دليل شرعي على نهي ثا

أو تحريم، حتى يجب على الناس ترك ما ترك فعله، فا يدخل تحدت دا درة التحدريم 
أو الكراهية، إنما هو عفو، ثم ينظر فيه من جهة هل لده أصدل فدي الشدرن أم لديس 

لقدول هللا جدل جالده::} مدا له أصل أو مثدل أو شدبيه ونحدو ذلدك للحدديث السدابق و
 آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{ وهللا أعلم.
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فمما تقدم يتبين لنا أن رأي الجمهور القا لين بوصدول ثدواب قدراءة القدرآن 
الكريم للموتى هو األقوى وأنه يصل إن شاء هللا تعالى كما يصل إليده ثدواب جميدع 

وندذور وطاعدات وصددقات وبددون فدرق بدين العبادات، وأفعال الخيدر  مدن عبدادات 
عبادة وأخرى لقوة أدلتهم النقلية والعقلية ، وهللا أعلم وصلى هللا على سيدنا محمد 
وعلى آله صحبه وسلم عدد معلومات هللا ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفدل 

لهدم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم هللا ، اللهم آمدين وال نعن ذكره ال افلو
 آمين اللهم آمين. 
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 الخاتمة

 وبهذا تتبين لنا أمور:
اتفاق جماهير فقهاء المسلمين على وصول ثواب قراءة القرآن الكريم  .1

 للموتى وهو الراجح.
أن مددن كددان عليدده ديددن مددن صدداة أو صدديام أو حددج أو زكدداة أو نددذر  .2

 فيجوز لوليه أن يقضي عنه ذلك.
ان مددن ورثتدده أو مددن وصددول ثددواب الصدددقة إلددى المتددوفى سددواء كدد .3

 غيرهم.
وجددوب قضدداء الددديون عددن المددوتى ولددو لددم يكددن مددن ميراثدده، أو مددن  .4

 ورثته.
 جواز الصاة من األحياء عن آبا هم وأمهاتهم تطوعا. .5
جواز قراءة بعو القدرآن علدى المدوتى بعدد مدوتهم مباشدرة، كمدا فدي  .6

 قراءة سورة يس.
 جواز ا ست فار للميت من إخوانه المسلمين. .7
عندد زيدارة  فاتحة الكتاب وقل هو هللا أحد وألهاكم التكاثر اءةرقجواز  .8

من مر على المقابر وقرأ قدل هدو المقابر وإهداء ثوابها للموتى. وأنه 
مدن األجدر  يهللا أحد إحدى عشدرة مدرة ثدم وهدب أجدره لألمدوات أعطد

 .بعدد األموات
ث إذا دخلتم المقابر اقرؤوا آية الكرسدي وثدا :روي عن أحمد أنه قال .9

 انخاص.مرار قل هو هللا أحد 
جددواز ذبددح األضدداحي عددن األحيدداء والميتددين مددن المسددلمين ووصددول  .10

ثواب ذلك إليهم ولو من غير توصية منهم، لفعل النبي صلى هللا عليه 
 وسلم ذلك. 

  فرق في نقدل الثدواب بدين أن يكدون عدن حدج أو صددقة أو وقدف أو  .11
 قرآن. دعاء أو قراءة

شديء مدن القدرآن الكدريم أن يقدرأ عندده  ه أنندفأوصى عند إذا يصح  .12
يفعل له ذلك، ومن أوصى أو لم يوص أن يقرأ له ختمات يوم ثالثه أن 

 يفعل.
 جواز الصاة خلف من يقرأ القرآن على القبور. .13
وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شداء المسلم قربة فعلها  أيو .14

 .هللا
الواجبددددات إذا كانددددت  الدددددعاء وا سددددت فار والصدددددقة وأداءوصددددول  .15

 .الواجبات مما يدخله النيابة
ى الميدت أكرم من أن يوصدل عقوبدة المعصدية إلد تبارك وتعالى أن هللا .16

 بقراءة القرآن الكريم. عنه المثوبة ويحجب
 وهللا تعالى أعلى وأعلم. 

 د. أحمد مممود آل مممود

 كلية اآلداب جامعة البمرين

ربيع /26في
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