
االنتقال من الحیاة الدنیا إلى اآلخرة یتطلب الكثیر من األعمال الصالحة التي تنفع المسلم بعد موتھ وتجعلھ یرتقي في جنات النعیم،
وفي الحقیقة یغفل الناس عن ھذه األمور أثناء العیش، وبصفة عامة تقول المرأة التي مات زوجھا دعاء لزوجي المتوفي.

یارب ال تجعل ھذا الیوم الطاھر المبارك یمر إال وقد غفرت لنا ذنوبنا، وذنوب موتانا ورحمتھم ورحمتنا، اللھم اكتب لكل●
من توفي ورحل عن الدنیا جنة الفردوس األعلى واعتقھ من النار یا رحمن.

اللھم ارحم زوجي الغالي واغفر لھ ویسر حسابھ، اللھم أنر قبره واجعلھ في روضة من ریاض الجنة، اللھم اجعل القرآن●
مؤنسا لھ واألعمال الصالحات عن یمینھ وعن یساره، اللھم ارزقھ الطمأنینة برؤیة الجنة وھو في قبره.

اللھم یا حي یا قیوم أقمھ على نور في قبره مستبشرا بحسن إجابتھ، اللھم امحو الذنوب والخطایا وأثقل صحیفتھ حسنات●
اللھم ثبتھ عند السؤال، اللھم أعذه من عذاب القبر وجفاف األرض عن جنبیھا وكن معھ یا رحمن.

دعاء للزوج المتوفى في ذكرى وفاتھ

تشعر المرأة بالحزن حینما یتوفى عنھا زوجھا وتصبح بدون زوج یعینھا على الحیاة، وفي الواقع تبدأ مرحلة تربیة األبناء بنفسھا
والسعي في الرزق علیھم، ومن جھة أخرى یبدأ األوالد في سؤالھا عن أبیھم إن كانوا صغارا ویدركون معنى الموت إن كانوا كبارا،

عالوة على ذلك یساندوھا في الحیاة، ومن الجید اإلكثار من الدعاء للمتوفي بما یلي:

اللھم ارحم من دخلوا تحت التراب وغلقت القبور علیھم، وانفض األھل واألحباب عنھم، فإذا الوحشة والوحدة وھول●
الحساب رفیقا لھم، اللھم ارحم من بقیت حیاتھم تنبض في ذاكرتنا، وكادت قلوبنا تنفطر شوقا لرؤیتھم.

اللھم اغفر لمن خلت أماكنھم بیننا واختفت أصواتھم عن مسامعنا، اللھم كن لھم مؤنسا في وحشة القبر واصرف عنھم●
العذاب وكن معھم على الصراط واجعل لقاءنا الطویل بھم الفردوس األعلى من الجنة.

اللھم إن رحیل زوجي ورفیق دربي كان یعني الوجع الذي لن أستطیع إیقافھ یوما، اللھم اكتب لھ مغفرة تامة من عندك،●
اللھم كن معھ في ظلمة القبر واجعل األعمال الصالحة رفیقھ لھ، اللھم عوضھ عن كل لحظة مرض عایشھا في الدنیا.

دعاء اللھم ارحم زوجي الغالي

الزواج عبارة عن مودة ورحمة تسكن بین الزوجین، وفي الحقیقة تصبح الحیاة مكروھة لدى الزوجة أو الزوج حینما یتوفى الشریك
فجأة حیث تصبح النفس زاھدة من الحیاة فترة طویلة ولكنھا أقدار هللا التي یجب أن یتقبلھا الجمیع فلكل إنسان أجل محدد وإذا استوفى

رزقھ یذھب إلى ربي سبحانھ وتعالى ومن أھم األدعیة التي تقال للمیت ما یلي:

اللھم ارحم زوجي الغالي بقدر وجعي علیھ، اللھم واغفر لھ وارحمھ رحمة واسعة من عندك، اللھم واجمعني بھ في جنتك،●
اللھم اجعل قبره منیرا برحمتك وعفوك.

اللھم اغفر لزوجي الغالي واسقھ من ید النبي صلى هللا علیھ وسلم شربة ھنیئة ال یظمأ بعدھا أبدا، اللھم اكتبھ من السعداء●
وال تكتبھ من األشقیاء.

اللھم ارحم زوجي الغالي الذي ترك الدنیا وبات وحیدا في قبره برحمتك الواسعة، اللھم اجعل قبره روضھ من ریاض●
الجنة وال تجعلھا حفرة من حفر النیران، اللھم آنس وحشتھ وآمن غربتھ.

دعاء لزوجتي المتوفي یوم الجمعة

یمر اإلنسان بمراحل كثیرة في حیاتھ حیث یكون طفال رضیعا یعتمد على اآلخرین ثم یكبر عاما بعد عام، ویمر بجمیع مراحل
التعلیم حتى یصل إلى مرحلة الشباب التي یحتاج فیھا إلى الزواج وتكوین أسرة، وفي الحقیقة یصبح األمر شاقا علیھ حینما یفقد

شریكھ، ومن الجید أن یدعو الزوج لشریكة حیاتھ التي رحلت عن الدنیا بما یلي:

اللھم اغفر لزوجتي الغالیة، اللھم احشرھا مع الصالحین واألنبیاء، اللھم ساندھا عند مرور الصراط، اللھم وابني لھم بیتا●
یلیق بھا في الجنة، اللھم اكتب لھا الثبات على قول ال إلھ إال هللا عند السؤال.

اللھم اعتق رقاب من رحلوا عنا من النار، اللھم نجي زوجتي الغالیة من عذابك یوم تبعث عبادك، اللھم واجعلھا من●
الخالدین في جنات النعیم، اللھم عاملھا بما أنت أھلھ وال تعاملھا بما ھي أھلھ وأعفو عنھا یا رحیم.

اللھم اغفر لمن رحلت وسبقتنا إلیك، اللھم ارحم ضعفھا وتجاوز عنھا، واجعل الجنة مستقرھا، اللھم اجعلھا في روضة من●
البستان في نعیم دائم ودار الخلد تحت ظل الرحمن.



دعاء لزوجتي المتوفیة

یشعر الزوج بالوحدة حینما تنتقل زوجتھ إلى رحمة هللا سبحانھ وتعالى، وباألخص إن كان لھا معزة وقدر كبیر لدیھ، وفي الواقع
الموت ھو الشيء الحقیقي الذي یفرق األحباب ویھدم اللذات ویجعل قلب اإلنسان ُیفطر، وبصفة عامة الشخص الذي یفارق لمدة من

الزمن ثم یعود یزول وجعھ في عودتھ، أما من یرحل عن الدنیا فلن یعود أبدا، ویفضل أن یدعو الزوج لزوجتھ المتوفیھ بما یلي:

اللھم ارحم من كانت تنتظر معنا لیالي رمضان بشوق وصارت اآلن في قبرھا بین التراب، لیس لھا أنیس إال أنت ولیس●
لھا رحیم إال أنت، اللھم اغفر لھا وارحمھا.

اللھم ارحم نفوًسا طیبة رحلت عنا من غیر حول منا وال قوة، اللھم أفسح لفقیدتنا في قبرھا مد بصرھا وافرش قبرھا من●
فراش الجنة یا غفار.

اللھم امنح جمیع موتى المسلمین قبوًرا باردة ونعیًما مترف، اللھم إني أستودعك من باتت في قبرھا وحیدة فاحفظھا وأغدق●
علیھا الرحمات وكن لھا معینا وقت الحساب.

أعمال تصل إلى المتوفى

ینقطع عمل اإلنسان عن الدنیا حینما یموت ویصبح بین طیات التراب، ومن الجید أن یھتم األحباب بتقدیم بعض األعمال الصالحة
التي ینال على أثرھا الثواب واألجر العظیم أبرزھا ما یلي:

الصدقة

یفضل أن یقوم األھل واألحباب بعمل صدقة جاریة للمیت تدوم ما دامت الدنیا، وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: "إذا●
مات ابن آدم انقطع عملھ إال من ثالث صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ".

كثرة الدعاء

یتعین على األقارب واألحباب وكل من كان عزیز على المیت أن یكثر من الدعاء لھ، وأن یطلب من هللا أن یغفر لھ●
ویرحمھ ویدخلھ الجنة.

عمل عمرة

تعتبر العمرة من أھم األعمال الصالحة التي یصل ثوابھا للمیت، ومن الجید أن یقوم األحباب یتذكره من خالل عملھا●
ووھب الثواب لھ، ویمكن أن یحج عنھ أحد المسلمین بعد موتھ.

صیام النذر

إن ذكر شخص متوفي نذر قبل موتھ ولم یتمكن من قضائھ، فیمكن ألحد األحباب الذین استمعوا لھذا النذر أن یقوموا●
بقضائھ عوضا عنھ.

دعاء لزوجي المتوفي الذي فارق الدنیا ولم یعد متواجدا فیھا وترك في قلوبنا غصة جعلتنا نشعر بالحزن، وفي الواقع ھناك الكثیر
من األعمال التي تصل إلى من رحل عن الدنیا أبرزھا الصدقة وقضاء الدین، باإلضافة إلى صیام النذر وتأدیة العمرة عن المتوفي،

ومن الجید أن یھتم األحباب بالدعاء لھ وكثرة الترحم علیھ ألنھ یحتاج إلى أن یتذكره أھل الدنیا، وباألخص أن عملھ انقطع.


