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  َدَعانِ  ِإذَا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  أُِجيبُ  قَرِيبٌ  يفـَإِنِّ  َعنِّي ِعبَـاِدي َسأََلكَ  وَِإذَا" 
  ]186: البقرة[ " َيْرُشُدونَ  َلَعلَُّهمْ  ِبي َوْلُيْؤِمُنوا ِلي فـَْلَيْسَتِجيُبوا
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سبحان   ،ناوال نقول إال ما يرضي ربّ  ا على فراقك لمحزونون  وإنّـ  إن العين لتدمع وإن القـلب ليحزن
ده  وكتب على مخلوقـاته الموت و الفناء و لم يشاركه أحد في خل ة و البقـاءد بدوام العزّ من تفرّ 

 وكل شىء عنده بأجل مسمى   إن _ ما أخذ وله ما أعطى... حتى المالئكة واألنبياء

  ا إليه راجعون..ا _ وإنّـ وإنّـ 
  د. جمال التركي )  يس مؤسسة العلوم النفسية العربيةرئوالد  بمناسبة اربعنية رحيل   الدعية المأثورةا  تم اصدار هذه(  

  -  بالرحمة و المغفرةله    اتكمعو د - 
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  في حياتهما الدعاء للوالدين
  
  

  القرآن والسنةالوالدين في  - 1.1
 

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر إِ َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ "  ُه َوِ*ْلَواِلَدْيِن ِإْحَساً& ِإمَّا يـَبـْ َّ,
َهْرُمهَا َوُقْل َهلَُما قـَْوًال َكرِميًا َواْخِفْض  َأَحُدُمهَا َأْو ِكَالُمهَا، َفَال تـَُقْل َهلَُما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ

  َما َكَما رَبـََّياِين َصِغريًاَهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة َوُقْل ربِّ اْرَمحْهُ 
(اإلسراء ربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَا ِيف نـُُفوِسُكْم ِإْن َتُكونُوا َصاِحلَِني فَِإنَُّه َكاَن ِلْألَوَّاِبَني َغُفورًا " 

24-25(  

  ***   ***   ***  
  )41 - إبراهيم ("رَبـََّنا اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْسابُ 

 ***   ***   ***  
  )28 -(نوح  وللمؤمنني واملؤمنات مؤمًنا بييتوملن دخل  ولوالديرب اغفر يل " 

***   ***   ***    
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ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِيف َعاَمْني أِن  َنا اْإلِ " َوصَّيـْ
  ) 14( لقمان اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك ِإَيلَّ اْلَمِصُري "

  ***   ***   ***  
ُهَما  " وِإْن َجاَهَداكَ  َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ

ُتْم  نـَْيا َمْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَ&َب ِإَيلَّ مثَُّ ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ ِيف الدُّ
  ) 15( لقمان تـَْعَمُلوَن 

  ***   ***   ***  
َواْعُبُدوا اmََّ َوال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئاً َوِ*ْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا&ً َوِبِذي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى " 

َواْلَمَساِكِني َواْجلَاِر ِذي اْلُقْرَىب َواْجلَاِر اْجلُُنِب َوالصَّاِحِب ِ*ْجلَْنِب َواْبِن السَِّبيِل 
 ََّm36( النساء، " ال حيُِبُّ َمْن َكاَن ُخمَْتاًال َفُخوراً َوَما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم ِإنَّ ا ( 

  ***   ***   ***  
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسناً "  وِإْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه "  َنا اْألِ َوَوصَّيـْ

ُتْم تـَْعَمُلوَن"ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَِبُّئُكْم ِمبَا كُ    )8العنكبوت، (نـْ
  ***   ***   ***  

  )14(سورة مرمي، " َوبـَرwا ِبَواِلَدْيِه َوَملْ َيُكن َجبَّارًا َعِصيwا "

***   ***   ***  
إذا مات اإلنساُن انقطع عنه عمُله إال من ثالثٍة:  إال من صدقٍة جاريٍة. أو “

  ديث شريف )( حعلٍم ينتفُع به. أو ولٍد صاٍحل يدعو له"
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***   ***   ***  
رَِغَم أنـُْفُه قيَل:  َمْن؟ , َرسوَل ِهللا، قاَل:" َمن أْدَرَك  " رَِغَم أنـُْفُه، مثَُّ رَِغَم أنـُْفُه، مثَُّ 

  ) ( حديث شريف». واِلَديِْه ِعْنَد الِكَربِ، أَحَدُمها، أْو ِكَلْيِهما، مثَُّ َملْ يَْدُخِل اجلَنَّةَ 

***   ***   ***  
" أَحيٌّ ، فقال له: جاء رَُجٌل إىل رسوِل ِهللا صلَّى ُهللا عليه وسلََّم، واستأَذنَه يف اجلهادِ 

   ( حديث شريف )": ففيهما فجاِهْد والداَك؟ قال:  نعْم، قال
***   ***   ***  

   انـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل
  الدكتور جمال التركي إعداد:

    2021صيـــف  - الثاني     االصـــدار
لَـــٍة المُّبَـارََكــٍة "أذكـــــــا ر الليـْ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib2.pdf 
 وم النفسية العربيةتحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العل

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3 
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  آداب الدعاء  – 2.1
  

 َدَعانِ  ِإَذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيبٌ  فَِإِينّ  َعينِّ  ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذا" 
ْلَيْسَتِجيُبوا   ]186: البقرة["  يـَْرُشُدونَ  َلَعلَُّهمْ  ِيب  ْليُـْؤِمُنواوَ  ِيل  فـَ

***   ***   ***  
ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن  اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ  َوقَاَل رَبُُّكم

  ) 60(غافر/َجَهنََّم َداِخرِيَن "

***   ***   ***  
  حديث شريف ).( وجلَّ من الّدعاء "ليس شيء أكرم على هللا عزَّ 

  من آداب الدعاء
طعم احلالل، وامللبس احلالل الرزق احلالل" َ, أَيـَُّها الرُُّسل ُكُلوا ِمَن املَ  - 

  ) 51( املؤمنون/"الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا 
َ تـََعاَىل طَيٌِّب َال يـَْقَبل ِإالَّ طَيِّ  َّmحديث شريف( ًبا,ُّ ايَها النَّاُس:  ِإنَّ ا .( 

 ليدين آخر الّدعاء*مسح الوجه  - 
  "َكاَن َرُسول اmَِّ ِإَذا َمدَّ يََدْيِه ِيف الدَُّعاِء َملْ يـَُردَُّمهَا َحىتَّ َميَْسَح ِ�َِما َوْجَهُه"

  للدعاء  مستحبةاألوقـات ال
يوم عرفة، شهر رمضان، يوم اجلمعة، وقت الّسحر، وِعْنَد ِإقَاَمِة 

  اْلَمْكُتوبَِة، َخْلَف الصََّلَواِت مستقبل للقبلة، ورافع يديه"  الصََّلَواتِ 
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  إلى المؤنث عند الدعاء لالم )  ( يحّول الدعاء للوالدين في الصحة  والمرض  – 3.1

اللَّهمَّ ال جتعل هلما ذنًبا إال غفرته، وال مها إال فرجته، وال حاجة من 
حوائج الدنيا هي لك رضا وهلما فيها صالح إال قضيته وال جتعل هلما حاجة 

  .اه لنا يف الدنياعند أحد غريك اللَّهمَّ وأقّر أعينهما مبا يتمني

اجعل أوقا�ما بذكرك معمورة،  وارزقهما عيشا قارًا، ورزقا  اللَّهمَّ  
  .دارًا، وعمال *رًا

اللَّهمَّ ارزقهما اجلنة وما يقر�ما إليها من قول أو عمل و*عد بينهما وبني 
 .النار وبني ما يقر�ما إليها من قول أو عمل

ربياين صغريًا، اللَّهمَّ اجعلهما كما   وارمحهما اللَّهمَّ اغفر لوالدي 
من الذاكرين لك، الشاكرين لك ،الطائعني لك، املنيبني لك، اللَّهمَّ 

  .تقبل توبتهما، وأجب دعو�ما

اللَّهمَّ اجعل أوسع رزقهما عند كرب سنهما وانقطاع عمرمها ونعوذ بك أن 
  .تردمها إىل أرذل العمر

واعصمهما فيما بقي  �مااللَّهمَّ اغفر هلما مجيع ما مضى من ذنو  
 من عمرمها، وارزقهما عمًال زاكًيا ترضى به عنهما، وتقبل توبتهما

   .وأجب دعو�ما
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أعّنا على اإلحسان إليهما يف كربمها وأقّر أعينهما مبا يتمنياه لنا يف  اللَّهمَّ 
  .الدنيا وأسعدمها بتقواك

 اللَّهمَّ إنك كرمي عفو حتب العفو فأعفو عن والدايَّ. 

من أسياد اجلنة واجعل احلوض مورًدا  سيدةاللَّهمَّ اجعل أيب / أمي سيًدا / 
له / هلا والرسول شافًعا له/ هلا واجعل ظلك ظالً له / هلا والسندس لباًسا له / 

  .هلا اللَّهمَّ آمني اللَّهمَّ آمني

اللَّهمَّ إن والدي قد أحسنا إيلَّ منذ يوم والديت، اللَّهمَّ ورضهم  
  .علي  وال تتوفّامها إال ومها راضيان عنا متام الرضى

بغي هلما علي، واجعلين , رب طائعا نما ياللَّهمَّ اعين على خدمتهما ك
  .هلما، وارزقين رضامها وأ عوذ بك من عقوقهما

اللَّهمَّ , *سط اليدين *لعطا,،ابسط على والداي من فضلك  
العظيم وجودك الواسع ما تشرح به صدرمها لعبادتك وطاعتك 

لنا  واألنس بك والعمل مبا يرضيك، اللَّهمَّ وأقّر أعينهما مبا يتمنياه
   .يف الدنيا

سيًدا من أسياد اجلنة واجعل احلوض مورًدا هلما والرسول  والداياللَّهمَّ اجعل 
    .شافًعا هلما واجعل ظلك ظالً له والسندس لباًسا له اللَّهمَّ آمني
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عيشًا قاراً، ورزقًا داراً، وعمًال *راً، اللَّهمَّ  والداياللَّهمَّ ارزق  
ارزقهما اجلنة وما يقر�ا إليه من قول أو عمل، و*عد بينهما وبني 

ول أو عمل، اللَّهمَّ اجعلهما من النار وبني ما يقر�ما إليها من ق
الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعني لك، اللَّهمَّ أسعدمها بتقواك. 

 .اللَّهمَّ واختم *حلسنات أعماهلما

على  أعّين  حىت يرضيا عنا فرتضى، اللَّهمَّ  والداي على بر اللَّهمَّ أعّين 
  .اإلحسان إليهما يف كربمها

افية حىت يهنئا *ملعيشة, واختم هلما الع أمي وأيب اللَّهمَّ ألبس 
  .*ملغفرة حىت ال تضرمها الذنوب

اللَّهمَّ اجعلهما يف ضمانك وأمانك وإحسانك وارزقهما عيشا قارا , ورزقا 
 .دارا , وعمال *را

ي , هللا من حزن يبكيهما ومن مرض ينزع اوالد امحياللَّهمَّ  
 .صحتهما ومن مهوم احلياه وأوجاعها

  .أن اكون ووالداي ممن مشلتهم الرمحة مث املغفرة مث العتق من النارك أسألاللَّهمَّ 

برمحتك  ، اللَّهمَّ اكفيهما كل هول دون اجلنة حىت تـُبَـلِّْغهما إ,ها 
  ., ارحم الرامحني

  
  2019 - صدار األول  اإل  : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  12



  نــــــــــــــــــــــاء للوالديــــــــــــــــــــــــالدع
  

مها إال ومها راضيان عنا متام الرضى، وأعّنا االلَّهمَّ رّضهما علينا، وال تتوفّ 
  على خدمتهما كما ينبغي هلما علينا.

  .هلما اطائع ا*رّ  اللَّهمَّ اجعلين 

  عوذ بك من عقوقهما.أو رضامها  اللَّهمَّ أرزقين

سالك أ ) إين( و*لوالدين إحسا& اللَّهمَّ , من قلت وقولك احلق 
  .مث رضا الوالدين ،رضاك

  .وجاوز عن والدينا األحياء منهم واألموات هماوأرمح ايأغفر لوالد اللَّهمَّ 

ومن أقّرب األبناء  ايالناس إىل والد من أحبّ  اللَّهمَّ أجعلن 
  .السؤال هلما واحلرص عليهما حبسن هلما، وأكرمين

ممن يعّقون  ل وال بزوجات وال بولد وال جتعلينعنهم ال مبا اللَّهمَّ ال تشغلين
  هجر.يعّق أو ممن يهجرون فيف

ووفق أزواجنا وأوالد& لّرب والدينا وارزق والدينا  اللَّهمَّ وفقين 
 .وأوالد& حب أزواجنا

ممن يرفع عليهم يداه أو يرفع   جتعلينرداً مجيال وال ايإىل والد اللَّهمَّ ردين
  عليهما صوته.  
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 ومن كان ماففرج مهه نمهموماً  ايني والداللَّهمَّ من كان ب 
 .مريَضا فرد له عافيته اومن كان منهم ماففك دينه نمديو&ً 

من أسعد السعداء. وال جتمع هلم بني حزن الدنيا  يااللَّهمَّ أجعل والد
 .وشقاء اآلخرة برمحتك , أرحم الرامحني

  .وإ,هم حسن اخلامتة وأرزقين رمحاك , هللا ،اللَّهمَّ رمحاك 

 رب العاملني بعد وفا�م ذخًرا هلما , . وأجعليناياللَّهمَّ ال حتزن بوالد
  .وصدقايت وصاليت يبصالح

يف الدنيا. وارزقهما عيًشا قارًا  تمناه يليأقّر أعينهما مبا  اللَّهمَّ  
 .  ورزقا دارًا وعمال *رًا

ينا حب أزواجنا اللَّهمَّ وفقنا ووّفق أزواجنا وأوالد& لّرب والدينا وارزق والد
  وأوالد&.

 اللَّهمَّ رّد& إىل والدينا رداً مجيالً. 

اجعل أوسع رزقهما عند كرب سنهما وانقطاع عمرمها، وأغفر هلما اللَّهمَّ 
مجيع ما مضى من ذنو�ا، وأعصمها فيما بقي من عمرمها، وأرزقهما عمالً 

ى برمها حىت زاكياً ترضى به عنهما، وأختم *حلسنات أعماهلما، وأعنّا عل
  يرضيا عنا فرتضى.
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اوز عن والدينا األحياء اللَّهمَّ أغفر لوالدينا وأرحم والدينا وجت 
 .منهم واألموات

اللَّهمَّ أجعلنا من أحب الناس إىل والدينا، وِمن أقّرب األبناء هلما، وأكرمنا 
  حبسن السؤال هلما واحلرص عليهما.

 وارزقنااللَّهمَّ ال تشغلنا عنهم ال مبال وال بزوجات وال ¯والد،  
 برهم يف حيا�م وبعد وفا�م. 

ا م عفو حتب العفو فعفو عن والداي، اللَّهمَّ تقبل توبتهاللَّهمَّ إنك كرمي
  .وأجب دعو�ما

مسك   اللَّهمَّ , ذا اجلالل واإلكرام , حي , قيوم ندعوك ±
األعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي / والديت 

  .بركاتك ورمحتك ورزقك من

تم هلما *ملغفرة حىت ال اللَّهمَّ ألبسهما العافية حىت �نأ *ملعيشة، وأخ
 ها الذنوب.تضرّ 

اكرين لك، الشاكرين لك، الطائعني لك، اللَّهمَّ أجعلهما من الذّ  
 اللَّهمَّ أسعدها بتقواك.

  .صغريااين وإرمحهمـآ كما ربيّ  يااللَّهمَّ اغفر لوالد
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اللَّهمَّ *رك هلما يف عمرمها بركة �نئهما �ا يف معيشتهما  
وتلبسهما �ما ثوب العافية يف قلبيهما وروحهما وعقلهما وجسدمها 

لهما وترحاهلما وذها�ما واغنهما من فضلك، وأعنهما يف ح
وإ,�ما، واطل يف عمرمها مع العافية يف صحتهما ودينهما واجعل 

 .إله إال هللا دمحم رسول هللا اللَّهمَّ آخر كالمهما من الدنيا ال

مسك األعظم الذي  اللَّهمَّ , ذا اجلالل واإلكرام , حي , قيوم ندعوك *
بركاتك ورمحتك ورزق، اللَّهمَّ  إذا دعيت به أجبت,أن تبسط على والداي من

  اكفيهما كل هول دون اجلنة حىت تـَُبلِّْغهما إ,ها .. برمحتك , ارحم الرامحني.

اللَّهمَّ ال جتعل هلما ذنبا إال غفرته , وال مها إال فرجته, وال حاجة من 
اللَّهمَّ واغفر هلما  حوائج الدنيا هي لك رضا وهلما فيها صالح إال قضيتها،

ا مضى من ذنو�ما , واعصمهما فيما بقي من عمرمها , وارزقهما مجيع م
  عمال زاكيا ترضى به عنهما .

اللَّهمَّ أغفر جلسد َمحََلَنا تسعة أشهر وهنًا على وهن وفّرقت  
عظامه وتشقق جلده فحرمناه الراحة والنوم وأمتنا من عافيته ما 

 يت. يكفي إلمراضه مث خرجنا منه بشق األنفس ريب *رك بوالد

  اللَّهمَّ اجعلهما من الذاكرين لك, الشاكرين لك ,الطائعني لك , املنيبني لك
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 .�ما، اللَّهمَّ ورضهم علينااللَّهمَّ تقبل توبتهما, وأجب دعوَ  

إال ومها راضيان عنا متام الرضى، للهم وأعّنا على  تتوفامهاال اللَّهمَّ 
 .خدمتهما كما يبغي هلما علينا

 

 

***   ***   ***  
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  الدعاء للوالدين بعد وفـاتهما
  
  

  ي القرآن الكريمالموت ف- 1.2

َقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اجلََْالِل َواْإلِْكَراِم.  َها فَاٍن * َويـَبـْ  26[الرمحن:  ُكلُّ َمْن َعَليـْ
،27[ 

 َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن قـَْبِلَك اْخلُْلَد َأفَِإْن ِمتَّ فـَُهُم اْخلَاِلُدوَن.  
 ]34األنبياء:  [

َنا تـُْرَجُعوَن. ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت    َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم ِ*لشَّرِّ َواْخلَْريِ ِفتـْ َونـَبـْ
 ]35[األنبياء:  

اmَُّ يـَتَـَوىفَّ اْألَنـُْفَس ِحَني َمْوِ�َا َوالَِّيت ملَْ متَُْت ِيف َمَناِمَها فـَُيْمِسُك  
 wَها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اْألُْخَرى ِإَىل َأَجٍل ُمَسم ى ِإنَّ ِيف الَِّيت َقَضى َعَليـْ

 ]42  الزمر:[. ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ َذِلَك َآلَ,ٍت 

  ]19[ق:  َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِ*ْحلَقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه حتَِيُد ﴾ 
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  صالة الجنــــازة - 2.2
 

 ُشروُطهــــــــــا
ُيشَرتط لَصالة اجلَنازَة الّطهارة يف الّثوب والبدن واملكان، واحلكمية، وسرت  

 العورة، واستقبال القبلة، والنّية 

 أرَكاُنهــــــــــا  
القيام للقادر عليه، والنّية، وأربع تكبريات، وقراءة الفاحتة، والّصالة على  

 النّيب، والّدعاء، والّسالم

  ِصفُتهــــــــــا  
ُتوّجه اجلَنازَة إىل الِقبلًة ويقف األمام ُمبحاذا�ا، ومن الُسّنة أن يقف  - 

ة امرأة، إن كانت املُتّوفا املرأةُمبحاذاة رأس الرَُّجل، أو ُمبحاذاة وسط 
  .ويقف الّناس من وراءه يف ثالثة صفوف إن أمكن

  يُكّرب اإلمام &و,ً الّصالة على امليت، ويقرأ فيها ُسورة الّفاحتة، وسورًة ُأخرى.  - 

  مث يُكّرب الّتكبرية الثّانية، وُيصّلي فيها على الّنيب صّلى هللا عليه وسّلم: - 

صّليَت على إبراهيم  اللَّهمَّ صلِّ على حممَّد وعلى آل حممَّد، كما
وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك محيٌد َجميد. اللَّهمَّ *ِرك على حممَّد وعلى آل 
  حممَّد، كما *ركَت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك محيٌد جميد).
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 مثّ يُكّرب الّتكبرية الثّالثة ويدعو فيها للميت:  - 

اللَّهمَّ اغفر حلّينا وميّتنا، وشاهِد& وغائِبنا، وصغري& وكبري&، 
لى اإلسالم، ومن توفّيته وذَكرِ& وأنثا&، اللَّهمَّ من أحييته مّنا فأحِيِه ع

  مّنا فتوفّه على اإلميان، اللَّهمَّ ال حترمنا أجره، وال ُتِضلـَّنا بعده.

 مثّ يُكّرب الّتكبرية الرّابعة، ويدعو فيها ببعض ما ورد من الّدعاء:  - 

ع  اللَّهمَّ اْغِفْر َلُه واْرَمحُْه وعاِفِه واعُف عْنُه وأكرْم نـُُزله، ووسِّ
*ملَاِء والثـَّْلِج والبَـَرِد، ونـَقِِّه من اخلطَا, َكَما نـَقَّْيَت  ُمْدخَلُه، واغسلهُ 

َنِس، وأَْبدلُه داراً خرياً من دارِه، وأهالً خرياً  الثَّوَب األَبيَض من الدَّ
من أهله وزوجاً خرياً من زوجِه وَأْدِخْلُه اجلَنََّة وأِعْذه من َعَذاب امن 

  َعَذاب النَّاِر 

َن بَن ُفالَن يف ِذمَِّتك، وحْبِل ِجواِرَك، َفِقِه من فتنِة اللَّهمَّ إنَّ ُفال
، فاْغِفْر َلُه وارَمحُْه إنَّك  القرب وعذاب النَّار، وأنت أهُل الوفاِء واحلقِّ

  أنَت الغفوُر الرَّحيُم. 

اللَّهمَّ عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إىل رمحتك، وأنت غين عن 
 حسناته وإن كان ُمسيئاً فتجاوز عنه. عذابه، إن كان حمسناً فزده يف

   مثّ ُيسّلم اإلمام عن ميينه وِمشاله، وله أن ُيسّلم تسليمًة واحدًة عن ميينه - 
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  ( يحّول  إلى المؤنث عند الدعاء لالم ) في المقبرةعند الموت و ء الدعا   - 3.2
  

 الدعاء عند االحتضار وعند الموت  
 عند االحتضار :

  ) ( حديث شريف». "لقُِّنوا موÆُكم قـَْوَل : ال إله إال هللا

 ) حديث شريف( ». إالَّ هللا دخل اجلنة" من َكاَن آِخُر كالِمِه ال إَلَه 

 الدعاء عند الموت  : 

" إ&َّ Ç وإ&َّ إليه راِجُعوَن، اللَّهمَّ أُجْرين يف ُمصيبيت واْخُلف ِيل خرياً ِمْنها، 
َها"   ( حديث شريف )إال آَجَرُه هللا تـََعاىل يف ُمِصيبَِتِه وأخلَف لَهُ َخْرياً ِمنـْ

  الدعاء عند دخول المقبرة
  سالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإ& إن شاء هللا بكم الحقونال

 يرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين، نسأل هللا لنا ولكم العافية، يغفر هللا لنا ولكم

 الدعاء قبل الدفن  
, جميب دعوة الداعي إذا  ،, قريب ،اللَّهمَّ , *سط اليدين *لعطا,

 ،, بديع السموات واألرض ، ارحم الرامحني, رب , ،, حنان , منان ،دعاه
, احد , صمد أعطي (املتوىف) من خري ما أعطيت به نبيك دمحم صلى هللا 

  عليه وسلم عطاء ماله من نفاد من مالك خزائن السموات واألرض.
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عطاء ماله من نفاد عطاء أنت له ،عطاء عظيم من رب عظيم
  أهل عطاء يليق جبالل وجهك وعظيم سلطانك.

صلى اللَّهمَّ , جامع الناس إىل يوم ال ريب فيه امجع (املتوىف) بنبينا دمحم 
  هللا عليه وسلم كما مجعت بني الروح واجلسد. 

اللَّهمَّ اغفر ملوÆ& وألموات املسلمني وارمحهم برمحتك , أرحم 
  الرامحني

  الدعاء أثناء الدفن

 َِّm*ِ َما ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم َميُوُت فـَيَـُقوُم َعَلى َجَنازَتِِه َأْربـَُعوَن رَُجال ال ُيْشرُِكوَن
ًئا ِإال  ُ ِفيهِ َشيـْ َّmحديث شريف( . "َشفََّعُهُم ا (  

  ). حديث شريف( (إذا صلَّيتم على امليت فأخلصوا له الدعاء) 

  " اللَّهمَّ اغفر له، اللَّهمَّ ثـَبِّْتُه *لقول الثابت "

  ). حديث شريف(  " استَـْغِفُروا َألِخيُكم، وَسُلوا َلُه التَّثبيَت، فإنَُّه اآلَن ُيسَأُل  "

 ى القرب، فليحث عليه ثالث مراتمن كان عل

ويف ، : (وفيها نعيدكم )ويف احلثية الثانية(منها خلقناكم )،  يقول *حلثية األوىل
   ( ومنها خنرجكم Æرة أخرى ) الثالثة:
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  وقول:  الوقوف عند رأس امليت
 ).، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: والدي / والديت,  (

شهادة أن ال إله إال هللا ال شريك له، وأن دمحماً عبده ورسوله، وأن الساعة 
 آتية ال ريب فيها،

 ن هللا يبعث من يف القبور، قل رضيت *Ç ر*ً و*إلسالم ديناً ومبحمد نبياً وأ

 و*لكعبة قبلة و*لقرآن إماماً و*ملسلمني إخوا&ً 

  ”إله إال هو وهو رب العرش العظيم ريب ال

  الدعاء بعد الدفن  
اللَّهمَّ صّل وسّلم و*رك على سّيد& حمّمد، وعلى آله وصحبه وسّلم إىل 

  ينيوم الدّ 

اللَّهمَّ أبدله داراً خرياً من داره، وأهًال خرياً من أهله، وأدخله 
  اجلّنة، وأعذه من عذاب القرب، ومن عذاب الّنار. 

  اللَّهمَّ عامله مبا أنت أهله، وال تعامله مبا هو أهله. 

  اللَّهمَّ اّنسه يف وحدته، ويف وحشته، ويف غربته. 

   لّشهداء، والّصاحلني، وحسن أولئك رفيقاً.اللَّهمَّ أنزله منازل الصّديقني، وا
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  وجفافِ األرض عن جنبيها.  أعذه من عذاب القرب، اللَّهمَّ 

  اللَّهمَّ امأل قربه *لّرضا، والّنور، والفسحة، والّسرور. 

اللَّهمَّ إنّه كان يشهد أّنك ال إله إّال أنت، وأّن حمّمداً عبدك 
  ورسولك، وأنت أعلم به. 

اللَّهمَّ إّ& نتوّسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترمحه وال تعّذبه، وأن 
  ؤال. تثّبته عند السّ 

اللَّهمَّ إنّه نـََزل بك وأنت خري منزوٍل به، وأصبح فقرياً إىل 
  رمحتك، وأنت غينٌّ عن عذابه. 

اللَّهمَّ آته برمحتك ورضاك، وقِه فتنة القرب وعذابه، وآته برمحتك األمن من 
  عذابك حّىت تبعثه إىل جّنتك , أرحم الّرامحني. 

ّلحود، إىل جّنات اللَّهمَّ انقله من مواطن الّدود، وضيق ال
  اخللود. 

اللَّهمَّ ميّن كتابه، ويّسر حسابه، وثّقل *حلسنات ميزانه، وثّبت على 
الّصراط أقدامه، وأسكنه يف أعلى اجلّنات، جبوار حبيبك ومصطفاك صّلى هللا 

 عليه وسّلم.

   اعف عنه، فإّنك القائل "ويعفو عن كثري". اللَّهمَّ 
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اللَّهمَّ إنّه جاء ببابك، وأ&خ جبنابك، َفجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود 
  إحسانك. 

وسعت كّل شيء، فارمحه رمحًة تطمئّن �ا اللَّهمَّ إّن رمحتك 
  نفسه، وتقّر �ا عينه. 

  اللَّهمَّ بّشره بقولك "كلوا واشربوا هنيئاً مبا أسلفتم يف األّ,م اخلالية". 

اللَّهمَّ اجعله من اّلذين سعدوا يف اجلّنة، خالدين فيها ما دامت 
  الّسموات واألرض. 

أنّه آمن وعمل صاحلاً، فاجعل له  اللَّهمَّ ال نزّكيه عليك، ولكنّا حنسبه
  جّنتني ذوايت أفنان، حبّق قولك:  " وملن خاف مقام ربّه جّنتان ".

اللَّهمَّ إنّه صرب على البالء فلم جيزع، فامنحه درجة الّصابرين، 
الذين يوّفون أجورهم بغري حساب، فإّنك القائل " إّمنا يوّىف 

  الّصابرون أجرهم بغري حساب ".

  نّه كان مصّل لك، فثّبته على الّصراط يوم تزّل األقدام. اللَّهمَّ إ

  اللَّهمَّ إنّه كان صائماً لك، فأدخله اجلّنة من *ب الرّ,ن. 

اللَّهمَّ ارمحنا إذا يئس مّنا الطّبيب، وبكى علينا احلبيب، وختّلى عنّا القريب 
   والغريب، وارتفع الّنشيج والّنحيب.

  
  2019 - اإلصدار األول    : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعي ةـــــــــــــــــسلسل  25



  نــــــــــــــــــــــاء للوالديــــــــــــــــــــــــالدع
  

ر*ت، وتوالت احلسرات، وأطبقت اللَّهمَّ ارمحنا إذا اشتّدت الكُ 
رات، وتعطّلت القوى الّروعات، وفاضت العربات، وتكّشفت العو 

  والقدرات. 

اللَّهمَّ ارمحنا إذا محُِلنا على األعنّاِق، وبلغِت الرتاِق، وقيل من راق، وظّن 
  أنّه الفراق، والتفَِّت السَّاُق *لسَّاِق، إليك , ربَّنا يومئٍذ املساق. 

اللَّهمَّ ارمحنا إذا ورينا الّرتاب، وغّلقت القبور واألبواب، وانفّض 
  األحباب. األهل و 

  اللَّهمَّ ارمحنا إذا فارقنا الّنعيم، وانقطع الّنسيم، وقيل ما غّرك برّبك الكرمي. 

 اللَّهمَّ ارمحنا إذا ُقمنا للّسؤال، وخاننا املقال، ومل ينفعنا جاٌه، وال
  مال، وال عيال، وليس إّال فضل الكبري املتعاّل. 

هو يشهد لك *لوحدانّية، اللَّهمَّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات و 
  ولرسولك *لّشهادة، فاغفر له إّنك أنت الغّفار. 

اللَّهمَّ ال حترمنا أجره، وال تفتّنا بعده، واغفر لنا وله، وامجعنا معه 
  يف جّنات الّنعيم , رّب العاملني. 

اللَّهمَّ ثّبته على القول ،بقضائك ناالّصرب والّسلوان، وارض ينااللَّهمَّ أنزل عل
   لثّابت يف احلياة الّدنيا، ويف اآلخرة، ويوم يقوم األشهاد.ا
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وسّلم و*رك على سّيد& حمّمد، وعلى اّله وصحبه  اللَّهمَّ صلّ 
 وسّلم إىل يوم الّدين

 اللَّهمَّ أدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب ومن عذاب النار .

 اللَّهمَّ ارمحه فوق األرض وحتت األرض ويوم العرض عليك اللَّهمَّ 
 قه عذاب يوم تبعث عبادك .

 اللَّهمَّ أنزل نوراً من نورك عليه.

 همَّ نور له قربه وآنس وحشته ووسع مدخله.اللَّ 

 اللَّهمَّ ارحم غربته وارحم شيبته .

 اللَّهمَّ اجعل قربه روضه من ر,ض اجلنة ال حفره من حفر النار .

 اللَّهمَّ اغفر له وارمحه واعف عنه واكرم منزله .

اللَّهمَّ أبدله دارا خري من داره وأهال خريا من أهله وذرية خريا 
 وزوجا خريا من زوجه . من ذريته

 اللَّهمَّ انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود اىل جناتك جنات اخللود

ال إله إال أنت , حنان , منان , بديع السموات واألرض تغمد 
  ( املتويف ) برمحتك , أرحم الرامحني .
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اللَّهمَّ إن والدي / والديت ىف ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القرب 
وعذاب النار وأنت أهل الوفاء واحلق فاغفر له وارمحه إنك أنت الغفور 

 اللَّهمَّ ارمحه واغفر له وأكرم منزلهالرحيم , 
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 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib4.pdf  

 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=465&controller=product&id_lang=3  
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  القبور والترحم على الوالدين زيارة – 4.2
  

  ( حديث شريف )" زوروا القبور؛ فإÓا تذكركم اآلخرة "
  

  الدعاء عند دخول المقبرة
  السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإ& إن شاء هللا بكم الحقون

يرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين، نسأل هللا لنا ولكم العافية، يغفر هللا 
  لنا ولكم

  

  من آداب الزيارة
اخلشوع والسكينة لالعتبار وتذكر املوت  واآلخرة، والدعاء لألموات *ملغفرة 

  والرمحة
  

  نياالرتغيب يف ز,رة القبور ألثرها على تلّني القلوب، فال يكن االنسان إىل الد
  الدعاء للمّيت وقراءة ما تيسر من القرآن
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  ( يحّول  إلى المؤنث عند الدعاء لالم ) عد الوفـاة  ب للوالدين أدعية  – 5.2

ْع ُمْدَخَلُه  اللَّهمَّ اْغِفْر َلُه، واْرْمحُه، وعاِفِه، واْعُف عْنُه، َوَأكرِْم نُزَلُه، َووسِّ
واْغِسْلُه ِ*ملاِء والثـَّْلِج واْلربَِد، ونـَقِّه مَن اخلَـطَاَ,، كما نـَقَّْيَت الثَّوب األبـَْيَض مَن 

س، َوأَْبِدْلُه دارا خرياً ِمْن َدارِه، َوَأْهًال َخّرياً مْن أْهِلِه، وَزْوجاً َخْرياً مْن الدَّنَ 
َنَة الَقْربِ َوَعَذاَب النَّارِ    ( دعاء الرسول ) َزْوِجِه، وأْدِخْله اجلنََّة، َوِقِه ِفتـْ

أسألك ريب ان �ب له يف قربه راحه تسع الكون وجتمعين به يف 
ابه  همَّ برد على قرب ميتا مل نكتفي من حبه وامجعنجنات النعيم. اللَّ 
  يف جنات النعيم. 

Ç نرجوك عفًوا كبريًا ورمحة ال نظري هلا وجود َمنٍّ ال  بعزتك وجاللك ,
  يصدر من سواك ترحم به أموات املؤمنني واملسلمني يف كل بقاع األرض، 

همَّ ان لك اللَّ ه والكوثر شراب هوالفردوس ثواب هجعل هللا الر,ن *ب
 .واهلنا واحبابنا منهم ه صفوة تدخلها اجلنَّه من غري حساب فاجعل

يرجى إال فضله هللا أكرب ليس كمثله شئ يف األرض وال  احلمد Ç الذي ال
 ةاللَّهمَّ إين أسألك يف صاليت ودعائي برك، يف السماء وهو السميع البصري 

 وتصلح �ا أمري وتغين �ا تطهر �ا قليب وتكشف �ا كريب وتغفر �ا ذنيب
فقري وتذهب �ا شري وتكشف �ا مهي وغمي وتشفي �ا سقمي وتقضي 
  .�ا ديين وجتلو �ا حزين وجتمع �ا مشلي وتبيض �ا وجهي , أرحم الرامحني
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ريب اجعل مقامه يف الفردوس األعلى عدد ما نبض قليب شوقًا 
للَّهمَّ ارحم من أغلق عينيه ورحل عنا اللَّهمَّ ال تطفىء نور قربه  هلا

  .واجعله أمجل مسكن تغفو به عينه

واستودعته لديك توكًال وافتقدته حسرة فأسعدين حبال ريب إن يل أب 
  .عبدك

مغفرتك وقد انقطع به العمل وال حول له، اللَّهمَّ ه ريب ال حترم
  .واغفر له وآنس وحشته هارحم قلة حيلته وأنر قبور 

ال حول له ،اللَّهمَّ ارحم قلة و مغفرتك وقد انقطع به العمل   هحترم ريب ال
 .له وانس وحشته حيلته وانر قبوره واغفر

 رحم هللا من كان يضحك ويبتسم بيننا مث ذهب ليلقی ربَّه، اللَّهمَّ 
  .إرحم من غابوا غيا*ً أبد, وابعث هلم نوراً إىل يوم يبعثون

علمناك إالهي واحد ال شريك لك، وعرفنا من صفاتك  العفو والرمحة 
وعفو كأطول  والغفران والكرم واإلحسان فاللَّهمَّ نسألك مغفرة مد البصر

مساحة خلقتها، ورمحة بعدد ما علمت ومل نعلم وما وسعه وأحاطه علمك 
وقدرك، اللَّهمَّ إنك أمرتنا بدعائك فإننا ندعوك أن جتعلنا ومن مات من 

  أمواتنا يف جنة نعيم، أمنني فيها مطمئنني.
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فاللَّهمَّ  أنت أرحم عليه منان وأحن عليه من أهله وأمه، فوكلناه 
 وأرجعناه إليك سألني فضلك وكرمك أن تنجيه من عذاب أليم.

 كم دعوة تقيهم &راً حارة وتسكنهم جنه اليف بطون القبور أجساد تسأل
 .يرون فيها مشسا وال زمهريرا , رّب ارحم من اتعبنا فراقهم

ال إله إال هللا امللك احلق املبني ال إله إال هللا العدل اليقني ال إله 
إال هللا ربنا ورب آ*ئنا األولني سبحانك إين كنت من الظاملني ال إله 

له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي شريك  إال هللا وحده ال
ميوت بيده اخلري وإليه املصري وهو على كل شي قدير ال إله إال  ال

  .بربويته سبحان هللا خصوصآ لعظمته هللا أقّرارآ

اللَّهمَّ انه  تعذبه اللَّهمَّ  نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك ان ترمحه وال
  اىل رمحتك وأنت غين عن عذابه. انـََزل بك وأنت خري منزول به واصبح فقري 

داراً خرياً من داره وأهًال خرياً من أهله, وأدخله  هاللَّهمَّ أبدل
 اجلنة وأعذه من عذاب القرب ومن عذاب النار .

اللَّهمَّ آِت ميّـَتنا برمحتك ورضاك وقه فتنة القرب وعذابه وآته برمحتك 
  نياألمن من عذابك حىت تبعثه إىل جنتك , أرحم الرامح
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اللَّهمَّ آت نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها 
  ., رّب العاملنيوموهلا 

اللَّهمَّ اجر& من النار وعذاب القرب واشِف مرضا& ومرضى املسلمني 
  وأرحم ايب وموÆ& وموتى املسلمني وأنصر اخواننا املسلمني يف كل مكان.

اللَّهمَّ اجزه عن اإلحسان إحسا&ً، وعن اإلساءة عفوًا وغفراً&. 
كان مسيئًا فتجاوز عن   اللَّهمَّ إن كان حمسنًا فزد من حسناته، وإن

  . سيّئاته. اللَّهمَّ أدخله اجلّنة من غري مناقشة حساب، وال سابقة عذاب

ه وقراره. اللَّهمَّ انظر أليب نظرة الرضا يف اللَّهمَّ اجعل الفردوس مستقرّ 
قربه، فإن من تنظر إليه نظرة الرضا ال تعذبه أبًدا، , رّب اسكنه فسيح 

له وابدله دارًا خريًا من داره واجعله  ارمحه واغفر جناتك وأمجعين به. , ربّ 
  يف منزلة االنبياء والصاحلني والشهداء.

اللَّهمَّ اجعل ذريته ذرية صاحلة تدعوا له خبري اىل يوم الدين 
  .واجعلها  ذريته سرتا بينه وبني &ر جهنم

  نورك اللَّهمَّ اجعل عن ميني أيب نُورًا حىت تبعثه آمًنا مطمئًنا يف نور من 

اجعل عن ميينه نورًا وعن مشاله نورًا ومن أمامه نورًا ومن  اللَّهمَّ 
  .نور من نورك يففوقه نورًا حىت تبعثه آمًنا مطمئًنا 
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اللَّهمَّ اجعل عن ميينه نوراً، حّىت تبعثه آمنًا مطمئنًّا يف نوٍر من نورك. اللَّهمَّ 
  .انظر إليه نظرة رضا، فإّن من تنظر إليه نظرة رضاً ال تعّذبه أبداً 

 مساكن اللَّهمَّ أجعل قرب والدي يف نور دائم ال ينقطع وأجعله يف
  جنتك آمن ُمطمئن , ارحم الرامحني.

اللَّهمَّ اجعل قرب والدي يفيض نورًا من نورك واجعل داخله نعيمًا يتقلب 
  فيه , واسع الكرم وأرُه مقعده فاجلنة وأرفع درجته يف عليني.

يف قربه أعظم نعيًما وأجزل عطاًء  عليهاللَّهمَّ اجعل كل يوم مير 
  .الثواب واألجر إىل يوم الدين من الذي يسبقه، وضاعف له

  واجعل لظلمته نورا ولذنوبه غفراً&.  Óايةإجعل له سعه يف قبوره ال يرى  هلا  اللَّهمَّ 

اللَّهمَّ اجعل مرضه كفارة جلميع ذنوبه. واجعل آخر عذابه 
  .عذاب الدنيا

يف جنة اخللد اليت وعد املتقون كانت جزاًء ومصريًا هلم ما   هاللَّهمَّ اجعل
  يشاءون وكان على ربك وعداً مسؤول

يف بطن القرب مطمئن وعند قيام االشهاد آمن  هاللَّهمَّ اجعل
قيام وعند  وجبود رضوانك واثق وإىل أعلى درجاتك سابق , كرمي 

  .األشهاد آمًنا وجبود رضوانك واثًقا وإىل أعلى علو درجاتك سابًقا
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اللَّهمَّ اجعله مع  املتقني، يف مقاٍم أمني، يف جناٍت وعيون، يلبسون من 
  نيسندٍس واستربق متقابلني، كذلك وزوجناهم حبوٍر ع

ر حسابه اللَّهمَّ اجعله من الذين أخذوا كتا�م بيمينهم ويسّ 
 ،اجعله داخل القرب مطمئناً  ،راط املستقيمت أقدامه علي الصّ وثبّ 

، تنا نظرة رضا اللَّهمَّ وانظر مليّ  ،واغفر هلم وأكرمه جبود رضوانك
اللَّهمَّ أمني , أكرم ، احشره مع الصاحلني ومع أصحاب اليمني 

 األكرمني .

اللَّهمَّ اجعله من الذين اذا احسنوا استبشروا ومن الذين سعدوا يف اجلنة 
  خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض.

اللَّهمَّ احشره مع أصحاب اليمني واجعل حتيته سالٌم لك من 
أصحاب اليمني اللَّهمَّ بشِّره بقولك ( كلوا واشربوا هنيئًا مبا أسلفتم 

  يف األ,م اخلالية) 

همَّ احشره مع املّتقني إىل الّرمحن وفدًا. اللَّهمَّ احشره مع أصحاب اللَّ 
   .اليمني، واجعل حتيّته سالٌم لك من أصحاب اليمني

اللَّهمَّ امحه حتت األرض، واسرته يوم العرض، وال ختزه يوم 
   ”.يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إّال من أتى هللا بقلٍب سليم“يبعثون 
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  اللَّهمَّ ادخله يف زمرة املؤمنني واجعله مع الصديقني وأفضل الشهداء.

اليك راضية مرضيه وادخله يف جنتك مع اللَّهمَّ ارجع نفسه 
  .عبادك الصاحلني

اللَّهمَّ ،  كرحم  من كانوا يضحكون ويبتسمون بيننا مث ذهبوا للقاءاللهم ا
هلم نورًا وادخلهم له و اللَّهمَّ ابعث ، من غابوا عنا غياً* أبد,ً  ه وارحم ارمح

  .جنتك

نت اللَّهمَّ ارحم من استوفيت اجله واخذته من بني اهله وا
&Æواغفر هلم وامجعنا �م جبنة  وحدك تعلم امل فقده اللَّهمَّ ارحم مو

  الفردوس.

اللَّهمَّ ارحم من اشتاقت النفس لُلقياهم وهم جبوار رمحتك، اللَّهمَّ اغفر 
ألرواح غابت ومل يغب ذكرها، اللَّهمَّ امجعنا مبن حنب يف جنتك , أرحم 

  الرامحني.

ا يف َودائِعك وبّرد َعلى قُبورهم وأعف اللَّهمَّ أرَحم َمن أصبُحو 
  .عنُهم واجعلُهم ُمكّرمني يف جَنانك

اللَّهمَّ ارحم من توّسدت أجسادهم األكفان واختلطت عظامهم *لرتاب، 
  .اللَّهمَّ اجعل قبورهم خري مسكٍن تغفو به أعينهم
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ارحم من توسدت أجسادُهم األكِفان، واختلطت عظامُهم  اللَّهمَّ 
  *لرتاّب، اللَّهمَّ اجعل قبورهم خريّ مسكن تغفو به أعينُهم حىت تُقوم الساعة

 ورحلوا اىل دار القرار، اللَّهمَ  ارحم من حالت بيننا وبينهم االقدار، اللَّهمَّ 
  له، وأنزل عليهم نوراً من نورك ينري عليه ظلمة القبور. اغفر

اللَّهمَّ ارحم من رحل عنا وفجعنا رحيله اللَّهمَّ انسُه يف قربه 
   .واجعله يف مساكن جنتك آمنا مطمئنا

رحيله اللَّهمَّ انسُه يف قربه واجعله يف  اللَّهمَّ ارحم من رحل عنا وفجعنا
  .مساكن جنتك آمنا مطمئنا , ربّ 

من رحلوا واجعلهم يف ظٍل ظليل ورمحٍة ونعيم  اللَّهمَّ ارحم
واجعل عن أمياÓم نوراً وعن مشائلهم نورًا حىت تبعثهم آمنني ُمطمئنني 

  , أرحم الرامحني ..

هل والدور فانك انت العزيز الغفور اللَّهمَّ ارحم من سكنوا القبور وفارقوا اال
  .اللَّهمَّ ارحم كل غال فقد&ه وانزل عليه ضياء يف قربه وسعه تؤنس وحشته

ارحم من فارقو& اىل القبور وانزل عليهم الضياء والنور،  اللَّهمَّ 
رب اجعل بطون االحلاد خري منازهلم وفسيح جنانك هي د,رهم 

  .وقرارهم
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اللَّهمَّ ارحم من فقداÓم وسالت دموع اعيننا عند فراقهم وبكت قلوبنا 
  يع موÆ& وموتى املسلمني. حز&ً عليهم اللَّهمَّ ارحم مج

  اللَّهمَّ ارحم واغفر اليب وأمجعنا به يف اجلنَّه , ارحم الرامحني. 

اللَّهمَّ ارحم والدي برمحتك اليت وسعت كل شيء، وافسح له يف قربه مّد 
   .بصره

رضًا حتل به عليه  ،اللَّهمَّ ارحم والدّي واغفر له وارض عنه
امتك وأمانك ومواطن عفوك جوامع رضوانك، وحتله به دار كر 

 وغفرانك.

تك , ارحم له وجتاوز عن خطا,ه وادخله جنّ  اللَّهمَّ ارحم والدي واغفر
  الرمحني. 

تقدم من  ما رب اللَّهمَّ أرحم والدي ونور عليه قربه وأغفر له ,
رب جّنه ألولئك  ذنبه وما ×خر وأمجعين به يف مستقر رمحتك. ,

لنا حيله اال الدُعاء هلم جّنه نراُهم  الذين حتت الثرى فما عادت
  رحيم. فيها ُمنعمني ُمرتفني ُسعداء ,

اللَّهمَّ ارحم وجوهًا بشوشة فقد&ها وصدورًا رحبة ضاقت بنا الُدنيا من 
  بعدها، اللَّهمَّ ارحم موÆ& وموتى املسلمني برمحتك اليت وسعت ُكل شيء.
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اللَّهمَّ ارمحنا إذا وورينا الّرتاب، وغّلقت القبور واألبواب، 
  وانفّض األهل واألحباب.

  كرمي. عين به جبناتك ,برمحتك وأمج ه اللَّهمَّ أرمح

قبورُهم روضة من ر,ض  واجعل وموتى املسلمني ه ارمح اللَّهمَّ 
اجلنة،  اللَّهمَّ آنس وحشتهم اللَّهمَّ جازهم *حلسنات إحسا&ً 

   و*لسيئات عفواً وغفرا&.

إذا وري الرتاب وغلقت من القبور األبواب وانفض األهل ه اللَّهمَّ ارمح
  .وهول احلساب ةوالوحدة واألحباب فإذا الوحش

اللَّهمَّ ارمحه حتت األرض واسرته يوم العرض وال ختزه يوم يبعثون 
  يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلٍب سليم.

اللَّهمَّ ارمحه حىت ال يبقى من الرمحة شيء وارض عنه حىت ال يبقى من 
  .الرضا شيء

�ا عينه وتفسح له يف  اللَّهمَّ ارمحه رمحًة تطمئن �ا نفسه وتقرّ 
  قربه.

اللَّهمَّ ارمحه فإنّه كان مسلمًا، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله اجلّنة فإنّه  
   .كان بنبّيك مصّدقاً، وساحمه فإنّه كان لكتابك مرّتالً 
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 ،اللَّهمَّ أرمحه فوق األرض وحتت األرض ويوم العرض عليك
 .دخلهع مُ ر قربه ووسّ اللَّهمَّ نوّ  ،قه عذابك يوم تبعث عبادك اللَّهمَّ 

محهم، وأغفر له ما قد أسلف اللَّهمَّ ارمحه يف عبادك الذين رمحتهم وتر 
م إليك ,   رحيم. وبعفوك �يء له حسن وصاحل الدعاء من أبر الناس وأقر�َّ

واحسن منزل واجعله مع الشهداء والصادقني اغفر  هاللَّهمَّ ارمح
له خطا,ه ولو كانت مثل زبد البحر ساحمه انك غفور رحيم أفسح 

من فراش اجلنة  له مكان قربه  وأجعله علي مد بصره وأجعل قربه
 اللَّهمَّ أمني , رب العاملني .

ارحم املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم ارمحه و  اللَّهمَّ 
واألموات.،  اللَّهمَّ أنس وحشتــــــهم وارحم غربتهم وجتـــاوز عنم سيــائــهم 

واخلطـــا, كمـــــا ينقـــى واقبـــل منهم، حسنــا�م، اللَّهمَّ نقهم من الذنـــــــوب 
   .الثــوب األبيـــض من الدنـــس برمحتــك , أرحــم الرامحيـــن

اللَّهمَّ  الدنيا ومل ميت يف قلوبنا،يف أرحم من مات ارمحه و اللَّهمَّ 
  .أرحم الرامحني أرحم موÆ& فهم أغلى من فقد& وأسكنهم جنتك ,

حىت تبعثه إىل  ،قِه فتنة القرب وعذابهاللَّهمَّ ارمحه وارض عنه وارضه عنك و 
  جنتك , أرحم الرامحني.
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ارمحه واغفر له خطا,ه وارفع درجاته وامجعين به عند Óر  اللَّهمَّ 
   مقتدر. , مليك وقصر يف جنٍة عندن ,

  اللَّهمَّ ارمحه واغفر له واجعل قربه روضه من ر,ض اجلنَّه وأمجعنا *جلنَّه.

اللَّهمَّ ارمحه واغفر له واكرمه  بلذة النظر لوجهك الكرمي وبلغه 
  شفاعة نبينا دمحم...

  وأكرم نزله وأجعل الفردوس داره وقراره. همَّ أرمحاللَّه

اللَّهمَّ ارمحه وانر قربه وافتَح له *ً* للجنه ال يُسد , رّب 
مسائك احلسَىن ان جتعل اجلنَّه دارُه ومقرهُ العاملني، اسالك رّيب  * .    

وكل من هّبت نسائم ِذكرُهم على قلوبنا بعد ان توارت  هاللَّهمَّ ارمح
  يننا. اجسادهم عن اع

أرحم تلك النفوس الطيبة اليت فارقتنا وأنت ارمحه، و  اللَّهمَّ 
  .وحدك تعلم أمل فقدها، اللَّهمَّ امجعنا به يف جناتك

اللَّهمَّ ارزقه بكّل حرٍف يف القرآن حالوًة، وبكّل كلمة كرامًة، وبكّل اّية 
   .سعادًة، وبكّل سورة سالمًة، وبكل ُجزٍء جزاءً 

ك واعطه حىت انك وشربَّه من حوض نبيّ زهور جنّ قطف  هارزق اللَّهمَّ 
   .وامجعين وا,ه يف ر,ض جنانك وادخلنا حتت رمحتك , رحيم ىيرض
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اللَّهمَّ استقبله عندك خال من الذنوب واخلطا, واستقبله مبحض ارادتك 
  .وعفوك وانت راض عنه غري غضبان عليه

رب ِاجعل اعماله ، استودعتك من *ت يف قربه وحيدًا  اللَّهمَّ 
  كرمي . لعني مطمئن برضاك وعفوك ,امؤنسه له وآجعله ينام قرير 

اسقه من حوض نبيك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص شربة هنيئة مريئة ال يظمأ بعدها ابدا  همَّ اللَّ 
  واظله حتت عرشك يوم ال ظل اال ظلك وال *قي اال وجهك. 

اللَّهمَّ أسكنه فسيح اجلنان واغفر له , رمحن وارمحه , رحيم 
  وجتاوز عّما تعلم , عليم.

نه اللَّهمَّ اضئ قبور موÆ& من نور اجلنة اللَّهمَّ اغفر وارحم واعُف وجتاوز عن
   .مجيع موÆ& واموات املسلمني برمحتك , رحيم وعن

اللَّهمَّ اطعمه من اجلنة واسقه من اجلنة واره مكانه من اجلنة وقل 
  .له أدخل من أي *ب تشاء

 لك وال *ٍق إال وجهكحتت ظل عرشك يوم ال ظل إال ظ  هاللَّهمَّ أظل
  طيب ثراه وأكرم مثواه وأجعل اجلنة مستقره ومأواه. اللَّهمَّ 

حتت ظل عرشك يوم ال ظل إال ظلك وال *ٍق إال  هأظل اللَّهمَّ 
   .جهكو 
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واغفر له حىت ال  أعذه من عذاب القرب وظلمة القرب ووحشة القرب. اللَّهمَ 
  .يبقى من املغفرة شيء

اللَّهمَّ اغفر أليب وارمحه مد شوقي مد بصري مد فقدي , رّب 
واجعله سّيد من اسّياد اجلنة  امجعين به يف جنتك. , رّب ارحم **

  وارحُه يف قربه راحة تّسع الكون , أرحم الرامحني.

اللَّهمَّ اْغِفْر حليِّنا ومِيِّتنا وشاهد& وغائِبنا وَصغري& وَكبري& وذَكرِ& وأُنثا& 
اإلمياِن اللَّهمَّ َمْن أحييَته ِمنَّا فأحِيه عَلى اإلسالِم ومن تـََوفَّيَته ِمنَّا فَتوفَُّه عَلى 

اللَّهمَّ ال حترمنا أجَره وال ُتضلَّنا بعَده). (استغِفروا ألخيُكم، وَسلوا َلُه التَّثبيَت، 
  .فإنَُّه اآلَن ُيسَألُ 

واغفر له  ،واغفر له مداد كلماتك ،قكلاللَّهمَّ اغفر له عدد خ
  .واغفر له رضا نفسك برمحتك , ارحم الرامحني ،زنة عرشك

واغفر لنا وله ,  ،هديني واخلفه يف عقبة يف الغابريناللَّهمَّ اغفر له يف امل
 .رب العاملني وأفسح له يف قربه ونور له فيه

اللَّهمَّ أغفر له مغفرة جامعه متحو �ا سالف أوزاره وسيئ إصراره 
رمحة تنري له �ا املضجع يف قبوره وتؤّمنه �ا يوم الفزع عند  وارمحه
  نشوره.
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الذين سبقو& واجعلهم بروحًا ورحيان واجعل  وإلخوانناله اللَّهمَّ اغفر 
 .من حتتها األÓارلقاء& �م يف جنات عدن جتري 

جلميع موتى املسلمني وارمحهم واعف عنهم له و اغفر  اللَّهمَّ 
واكرم نزهلم واغسلهم *ملاء والثلج وجازهم *إلحسان إحسا&ً 

 . و*لسيئات عفواً وغفرا&

وأرمحه وخفف عنه عذاب القرب وظلمته وأرحم غربته والدي اللَّهمَّ أغفر ل
عين عن عذابه ك عين لطيف أنّ  ،سيئاتهأنه من عبادك الصاحلني جتاوز عن 

  أسرته يوم العرض عليك اللَّهمَّ أمني , رب العاملني .

اللَّهمَّ اغفر لوالدي وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع 
رب التدع لوالدي  . ,اجلنةمدخله واجعل قربه روضه من ر,ض 

عليه من ذنبًا إال غفرته ريب امجعين به يف الفردوس االعلى وهب 
  كرمي.  نسائم جنتك ونعيمها ,

هلم واكرم نزهلم واجعلهم يف عليني مع الشهداء ..كانوا معنا  اللَّهمَّ اغفر
يوم عرفة واليوم ينتظرون أبسط الدعوات منا أعياد& و رمضان و ينتظرون 

  .اللَّهمَّ ارحم موÆ& وموتى املسلمني،ليسعدوا �ا يف قبورهم

واكتبه  ،تك وابواب رمحتك امجعنيب جنّ افتح له ابوا اللَّهمَّ 
   .يقني والشهداء واالخيار واالبرارعندك من الصاحلني والصدّ 
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اللَّهمَّ افسح له يف قربه مّد بصره، وافرش قربه من فراش اجلّنة. اللَّهمَّ إنّه 
يف ذّمتك وحبل جوارك، فِقِه فتنة القرب، وعذاب الّنار، وأنت أهل الوفاء 

   .واحلّق، فاغفر له وارمحه إّنك أنت الغفور الّرحيم

  .قربه من فراش اجلنة اللَّهمَّ أفسح له قربه ومد بصره وافرش

اللَّهمَّ إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبيت فإقبل توبيت وأرحم 
ضعف قويت وأغفر خطيئيت واقبل معذريت واجعل يل من كل خري نصيبآ وإىل  

   .كل خري سبيآل برمحتك , أرحم الرامحني

موÆ& واسقهم غيثًا ترتوي منه  ه و قبورامطر على قرب اللهم 
  غسل معه ذنو�م , رحيم ..أرواحهم وتُ 

اللَّهمَّ أّمنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنًة 
  مطمئّنًة، ولّقنه حّجته.

اللَّهمَّ إن رمحتك وسعت كل شيء فارمحه رمحة تطمئن �ا نفسه 
  وتقر �ا عينه.

وان كان  اللَّهمَّ ان كان غري اهال لوصول رمحتك فرمحتك اهال الن تسعه،
  .وان كان من املسيئني فتجاوز عن سيئاته ،من احملسنني فزد يف حسناته
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فتجاوز عنه  افزد يف حسناته وإن كا& مسيئ االلَّهمَّ إن كا& حمسن
, رب العاملني. اللَّهمَّ أدخلُه اجلنة من غري حساب وال سابقِة 

 عذاب.

َنَة الَقْرب، َوَعَذاَب النَّاِر،  اللَّهمَّ إنَّ والدي يف ِذمَِّتَك وَحلَّ جبوارك، َفِقِه ِفتـْ
  »احلَْمِد، اللَّهمَّ فاغِفْر لُه َواْرَمحُْه، إنَك أَْنَت الَغُفور الرَّحيمُ َوأَْنَت َأْهُل الَوفاِء و 

اللَّهمَّ إ& نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترمحه وال تعذبه 
 وأن تثبته عند السؤال.

اللَّهمَّ أنت اعلم بصاحل فعله فاجعله نورا له ومغفرة ومنجاة من عقاب، 
يا& إىل ما هو أفضل وأكثر راحة وسالما، وأر&  اللَّهمَّ أكرمه وأخرجه من دن

بشرى فضلك عليه وكرمك , لطيف , رحيم , واسع املغفرة والقدر , أكرم 
 األكرمني.

اللَّهمَّ أنت احلليم فال تعجل وأنت اجلواد فال تبخل وأنت العزيز 
فال تذل وأنت املنيع فال ترام وأنت اÜري فال تضام وانت على كل 

  . شي قدير

اللَّهمَّ أنت ربَّه، وأنت خلقته، وأنت هديته لإلسالم، وأنت قبضت روحه، 
  .وعالنيته، جئنا شفعاء فاغفر له وأنت أعلم بسره
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اللَّهمَّ انت غين وحنن الفقراء فانت غين وحنن الفقراء فانت غين 
  .من عذابه فارمحه

اللَّهمَّ أنر عليه قربه، وأوسع له يف مدخله واجعله راحة للساكنني من قبله، 
  أمه اهلاوية. اللَّهمَّ امجع مشله ¯حبائه يف جنات عدن وال تفرقه عنهم إىل

وقه من فتنة عذاب القرب  اللَّهمَّ أنر له يف قربه وانس وحشته
وارزقين لقاؤه يف فردوسك األعلى. , رّب بشرين ¯ن فقيدي ُمنعم 

اللَّهمَّ أسالك أن ترحم ضعفه ووحدته ووحشته وأن ة، بنعيم اجلن
  جتعل دعائي له أنيًسا له يف قربه.

والوقار اللَّهمَّ ارمحه واغفر له واجعله من  ينةالسكاللَّهمَّ انزل على والدي 
  كرمي. وامجعنا به , *جلنةرين املبشّ 

اللَّهمَّ أنزل علينا الّصرب والّسلوان، وارضنا بقضائك. اللَّهمَّ ثّبتنا 
على القول الثّابت يف احلياة الّدنيا، ويف اآلخرة، ويوم يقوم األشهاد. 

  والشهداء والصاحلني , رّب العاملني.اللَّهمَّ أنزله منازل الصّديقني 

موÆ& منازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة  ه واللَّهمَّ انزل
 كرمي .. االنبياء والفوز *جلنة والنجاة من النار ,

  
  

  2019 - األول  اإلصدار    : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  47



  نــــــــــــــــــــــاء للوالديــــــــــــــــــــــــالدع
  

اللَّهمَّ آنسه يف ، اللَّهمَّ انس وحشته وُكن معه واعُف عنه وامجعين به.
وحدته، ويف غربته. اللَّهمَّ أنزله منزًال مباركاً، وأنت خري املنزلني. اللَّهمَّ أنزله 

اللَّهمَّ انقله ، .هداء، والّصاحلني، وحُسن أولئك رفيقاً منازل الصّديقني، والشّ 
  من ضيق اللحود إىل جنات اخللود.

واجعله يف ،عنه  فأعفواللَّهمَّ إنك الرمحن الرحيم عفو كرمي 
رمحتك ووسع له يف قربه وأنس وحشته، واجعل له من حسن 

 فضلك رفيقا طيبا.

جتاوز عن سيئاته أبعد عنه اللَّهمَّ إنه  يف حبل جوارك اغفر له وساحمه و 
عذاب وفتنه القرب ثبته عند السؤال إ& نتوسل بك , هللا عليك  ونقسم بك 

نزل عليه غفرانك ورضاك , ت, هللا عليك أن تسامح وتغفر مليتنا وترمحه  و 
 رمحن , ودود , هللا .

اللَّهمَّ إنّه جاء ببابك، وأ&خ جبانبك، َفجد عليه بعفوك، 
اللَّهمَّ انه عبدك ابن عبدك حيتاج اىل ، د إحسانك.وإكرامك، وجو 

  .رمحتك وانت غين عن عذابه فارمحه

عبدك يف ِذمَِّتك وحبِل ِجواِرك َفِقِه من فتنِة القِرب وعذاِب النَّاِر  هاللَّهمَّ إنَّ 
  .وأنَت أهُل الوفاِء واحلقِّ فاغفر لَه وارمحُه إنََّك أنَت الغفوُر الرَّحيمُ 
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اللَّهمَّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الّدنيا، وسعتها، وحمبو�ا، 
اللَّهمَّ اغفر له وارمحه .لمة القرب، وما هو القيهوأحّبائه فيها، إىل ظ

وارزقه الفردوس االعلى من اجلنة، اللَّهمَّ انقله من ضيق الّلحود، إىل 
  جّنات اخللود. 

اللَّهمَّ إنه عبدك وأنت خلقــته وأنت قبضــت روحــه وهديتــــه لإلسالم 
ــا نشـــفع لــه فأ  .غفـــر لـــهوأنت أعلم بســــره وعالنيتـــه وجئن

وانت الغين يف غىن من عذابه  ،ه يف حاجة اىل رمحتكاللَّهمَّ انّ 
  .فارمحه

اللَّهمَّ إنه يف ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القرب وعذاب النار وأنت 
   .أهل الوفاء واحلق فاغفر له وارمحه إنك أنت الغفور الرحيم

 ن اليهحسوا هكرم، اللهم أاللَّهمَّ انه يف كفالتك ويف ضيافتك
  .وانت اهل اجلود والكرم

اللَّهمَّ إنّه كان لكتابك Æليا وسامعا، فشّفع فيه القرآن، وارمحه من الّنريان، 
مسعها، وآخر حرٍف تاله   .واجعله , رمحن يرتقي يف اجلّنة إىل آخر آية قرأها أو 

كان مصلًيا لك فثبته على الصراط يوم تزل األقدام،   هإن اللَّهمَّ 
   .إنه كان لك صائًما فأدخله اجلنة من *ب الر,ناللَّهمَّ 
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أنك ال إله إال أنت وأن دمحما عبدك ورسولك وأنت اللَّهمَّ إنه كان يشهد 
أعلم به. نـََزل بك وأنت خري منزل به، وأصبح فقريًا إىل رمحتك، وأنت غينٌّ 

  عن عذابه.

واسالك , ارحم  ،اللَّهمَّ اين اسالك الفردوس االعلى نزال له
راض  ر عند املوت بروح ورحيان وربّ شّ الرامحني ان يكون له ممن بُ 

  عنه.

همَّ أين أسألك مسألة البائس الفقري وأدعوك دعاء املفتقر الذليل ال اللَّ 
 ي , قيوم: ريب شقيا وكن يب رؤوفآ رحيما ,حجتعلين بدعائك 

اللَّهمَّ اين استودعتك من *ت يف قربه وحيدا ريب اجعل اعماله 
مؤنسة له واجعله ينام قرير العني مطمئن برضاك وعفوك , رّب 

ه. يف يومك الفضيل ريب ارحم ايب واغفر له وجتاوز ارحم ايب واغفر ل
  .عنه

. "كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األ,م اخلالية"اللَّهمَّ بّشره بقولك 
  .ض وجهه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوهوبيّ 

مسعت والموÆ& جبنّ ه و بِشر  اللَّهمَّ   ه فيها ما ال عني رأت، وال أذن 
قريه م وأغفر هلم ونّور وارمحهم  أرمحه خطر على قلب بَشر، اللَّهمَّ 

  قبورهم .و 
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خلري َمَوازِيـَْنُه، وأْعِظْم له ُأُجره، وأْحلِْقُه ِبَصاِلِح الـُمْؤِمنَني، اللَّهمَّ ثَقِّْل *ِ 
واْجَعْلُه ِيف َكَفاَلِة ِإبـَْراِهيَم، َوِقِه بَِرْمحَِتَك َعَذاَب اجلَِحيِم، وأْبِدْلُه َدارًا َخْريًا ِمْن 

   .َدارِِه، َوَأْهالً َخْرياً ِمْن َأْهِلهِ 

,من هو ارحم من عباده *نفسهم اللَّهمَّ حاسبه حسا* يسريا 
  .ارم حلمه ودمه وبشرته عن النّ وحرّ  ،ومن االم بولدها

ف علينا شوقنا ألحبتنا الراحلني اللَّهمَّ ارمحه واغفر له وآنسه يف اللَّهمَّ خفّ 
  .وحدته وغربته وحشته

ه برمحتك وبلل ربنا ورب من رحلوا جلوارك اعف عنه وتولّ  اللَّهمَّ 
   .غفران، اللَّهمَّ ماء اجلنة هلم وبرد اجلنة وبقاء اجلنةقربه *لرمحة وال

ع مرقده ب قرب والدي برمحتك وأنس وحشته يف قربه ووسّ اللَّهمَّ رطّ 
وامجعين به , رّب العاملني. , رّب  ،إال ظلك واجعله حتت ظلك يوم ال ظلّ 

له وامجعنا به يف جنتك ونور قربه وأكرم نزله ووسع مدخله  ارمحه  واغفر
, رّب اجرب كسر قلوبنا وأرزقنا الصرب. ريب بقدر ، أغسله *ملاء والثلج والربدو 

والطمأنينه على ة نور Óارك انر قرب والدي وبقدر سكون املقابر انزل السكين
  , رّب. ة روحه وبقدر حاجته إليك ارحم ضعفه وأسكنه اجلن

لقرب وأصلح سعة عفوك وجودك وَمنَّك، , مغيث أغثه من فتنة ا اللَّهمَّ 
  له يف ذريته وهيء له من ترضا دعاؤه وتستجيب له , أرحم األرمحني.
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نبينا ومصطفاك واحشره حتت لوائه واسقه من يده يه اللَّهمَّ شفع ف
  .الشريفة شربًة هنيئة ال يظمأ بعدها أبدا

طيب ثرا وأكرم مثواه وأجعل اجلنة مستقره ومأواه. , رب  اللَّهمَّ 
 إين افتقده كثريًا وأُحن له وأل,م مجعتين به أشتقت له وزاد شوقي له

أهله ,اللَّهمَّ أجزُهم عن و نت أهله وال تعاملهم مبا هاللَّهمَّ عاملُه مبا أ
 اإلحسان إحسا&ً وعن اإلساءِة عفواً وغفرا&ً .

اللَّهمَّ قر عني موÆ& بقربك واسعدهم جبوارك ومتع بصرهم يف 
 مقهو *لنظر إيل وجهك الكرمي، اللَّهمَّ ارمحهم واغفر هلم  اجلنَّه

   .محتهالسيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد ر 

منقطع وسخر له الدعوات كل العمر،اللَّهمَّ ارمحه ه اللَّهمَّ ال جتعل ذكر 
 ., رّب يف جنتك واغفر له وارفع درجاته وامجعنا به

اللَّهمَّ ال حترمين سعة رمحتك وسبوغ نعمتك ومشول عافيتك 
وجزيل عطائك وال متنع عين مواهبك لسوء ما عندي وال جتازين 

وجهك الكرمي عين برمحتك , أرحم بقبيح عملي وال تصرف 
  .الرامحني 
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وك وال ختيبين وأ& أرجوك اللَّهمَّ إين أسألك , اللَّهمَّ ال حترمين وأ& أدع
فارج اهلم , كاشف الغم , جميب دعوة املضطر , رمحن الدنيا , رحيم األخرة 

   .ارمحين برمحتك

ا حنسبه أنه آمن وعمل صاحلا فاجعل اللَّهمَّ ال نزكيه عليك ولكنّ 
  حبق قولك وملن خاف مقام ربَّه جنتان. ،تان ذواÆ أفنانله جنّ 

اللَّهمَّ ال هادي ملن أضللت وال معطي ملا منعت وال مانع ملا أعطيت وال 
  .*سطا ملا قبضت وال مقدم ملا أخرت وال مؤخر ملا قدمت

واجعل نسائم  ،اللَّهمَّ نور قرب والدي  بنورك الذي ال ينطفئ
  اجلنة �ب عليه برمحتك , ارحم الرامحني. 

من  اسقيه اللَّهمَّ ى االعل له يف فردوسكوارفع مقامه واجع ةاللَّهمَّ نور قرب 
  .نعيم جنتك اللَّهمَّ اغفر لذنوبه انك التواب الرحيم

اللَّهمَّ نور مراقد كل أمواتنا وطّيب مضاجعهم وآنس وحشتهم 
  .رحيم وقهم عذاب القرب واجعل اجلنَّه دارهم برمحتك ,

با ولظلمته هب ملضجعه طي ،هلا Óاية ىير  سعة يف قربه ال لهاللَّهمَّ هب 
وارزقه لذة النظر اىل  , ربّ  نورا ولذنوبه غفرا&ً وبرد قبوه واجعل اجلنة مسكنه

  .وجهك والشوق اىل لقاءك
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  وافسح له يف قربه مد بصره وافرش قربه من فراش اجلنة. اللَّهمَّ 

اللَّهمَّ , هللا صعدت عندك روح غالية  ولو يعد بوسعنا شيئا أال الدعاء  , 
هللا , غفار , رحيم , تواب اغفر مليتنا  وارمحه وانظر له بعني املغفرة والرمحة 

 .لكرم , أرحم الرامحني , رب العاملني وا

اللَّهمَّ , جامع الناس اىل يوم ال ريب فيه امجعه بنبينا دمحم صلى 
  .هللا عليه وسلم كما مجعت بني الروح واجلسد

اغفر له واجعله مما يشفع له الرسول يوم  ،اللَّهمَّ , ذو اجلالل واإلكرام
واجعله   ،صائمني أدخلة من *ب الر,ناللَّهمَّ أنه كان من الصاحلني ال، القيامة

 يرى مكانه يف جنة اخللد اللَّهمَّ أمني , رب العاملني .

موÆ&  ه وملك امللوك اسألك ان ترمح , ودود ,  غفور , اللَّهمَّ 
 .وتثبتهم عند السوأل وان جتعل قبورهم روضه من ر,ض اجلنَّه

من الصاحلني   ويف ضيافتك وه اللَّهمَّ , Ç , من لك اخلري كله إن والدي
كما ر*ين صغريا وأبعد عنه عذاب القرب  له وارمحهم أعفروكان من الذاكرين 

 أكرم نزله وأعفر له وأمجعين به , ارحم الرامحني , رب العاملني .،وعذاب النار

,  ،ويت املسلمنيملو  والدياغفر ل ،, من بيديك اخلري كله اللَّهمَّ 
  . رحيم , كرمي أعطيه بيتا خرياً من بيته وأهال ً  , ،غين عن عذا�م
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نزلته مع املهتدين والصادقني وأفسح خريًا من أهله  واجعل م
  . .ار , ودود , رب العاملنيقربة ونوره بنور من عندك , غفّ 

ار اللَّهمَّ , نور السماوات واألرض , عماد السماوات واألرض , جبّ 
ن السماوات واألرض , وارث السماوات واألرض , د,ّ  ،السماوات واألرض

السماوات واألرض , عامل السماوات  , مالك السماوات واألرض , عظيم
واألرض , قيوم السماوات واألرض , رمحن الدنيا ورحيم اآلخرة اللَّهمَّ إين 
أسألك أن لك احلمد ال إله إال أنت سبحانك بديع السماوات واألرض ذو 
اجلالل واإلكرام برمحتك , أرحم الرامحني بسم هللا أصبحنا وأمسينا أشهد أن 

 وأن دمحم رسول هللا وأن اجلنة حق والنار حق وأن الساعة آتيه ال إله إال هللا
 .الريب فيها وأن هللا يبعث من يف القبور 

 ه وعنان , رمحن , حنان اعف عن, منّ  ،اللَّهمَّ , واسع الغفران
موتنا ومويت املسلمني اكرم منزله يف قربه أغسله *ملاء والربد والثلج 

اخلطا, والذنوب وأجعل قربه روضة من  اغفر له ذنوبه نقى ثويه من
 ر,ض اجلنة اللَّهمَّ أمني , أرحم الرامحني .

وعامله بكرمك وإحسانك مبا انت أهلة له وال  هاللَّهمَّ , ودود اغفر ل
تعامله بذنوب أنك غين عن عذابه , رحيم , من وسعت رمحتك السموات 

ا فزد يف حسناته وإذا كان واألرض أكرم منزله وأجعله مباركا وإذا كان صاحلً 
   .مذنباً  فتجاوز عن سيئاته , اكرم األكرمني , هللا
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ر حسابه. اللَّهمَّ ثبت قدمه يوم تزل فيها ن كتابه  ويسّ اللَّهمَّ ميّ 
وثقل *حلسنات ميزانه وأسكنه يف أعلى اجلنات يف جوار  .األقدام

   .نبيك

ندعوك , إالهنا و*رينا أن ترحم وتعفو عنه, وتغفر اللَّهمَّ ذنبه وتلهم من بعده 
 .كرمفيهم , رّب العفو واجلود وال عاالصرب على املفارق، واجعله شافعا مشفّ 

واحد أحد فرد صمد ال إله إال أنت , هللا، نسألك من فضلك 
لعبدك الذي نستودعك إ,ه، ونرده إليك وديعتك اليت استودعتنا يف 
الدنيا فاغفر لنا تقصري& يف رعاية وديعتك، واعفو عنا وعنه فيما 

  فاتنا من حسن طاعتك.

يف ضيافتك شخص عزيز علينا كان صاحلا فتقبله جاء إنه , هللا , رحيم 
عندك وأغفر له أنك غين عن عذابه وأدخله اجلنة بغري حساب وال سابق 

وأجعل قربة روضه من  ،ووسع مدخل قربة  ،عذاب اللَّهمَّ أنس وحشة قربه
 , أرحم الرامحني , رب العاملني . ،, من بيديك اخلري كله اجلنة،ر,ض 

ور مجيع موÆ& وموتى ره وقب هللا أن جتعل قبـنسألك ,  , رّب 
غفر ُهللا لـ ارَواح اللهم ا املسلمني *ردة، رطـبة مباء ونسـيم اجلنَّه..

اللَّهمَّ نور قربهم ،  شتكتقُلوَب من الُفقد اعلى  وربطفنت، 
  .وارحم ملن &م حتت الُرتاّب اىل يوم يُبعثون
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اسألك بكل النعم اليت أغدقتها علينا أن ُترحم مجيع أموات   , رب
 .ميكر  املسلمني وجتعل قبورهم روضة من ر,ض اجلنة ,

رب أرمحه  وأغفر له وأجعل قربه روضة من ر,ض اجلنة  ,
  وامجعين به يف جنات النعيم مع األنبياء والشهداء والصديقني. 

له  , رّب ارمحه رمحة تغنيه �ا عن من سواك اللَّهمَّ يف هذا اليوم افسح 
 همأعذ اللَّهمَّ  ملوÆ& يف قبورهم ومد بصرهم وافرش قبورهم من فراش اجلنَّهو 

  من عذاب القرب وجفاف االرض عن جنبيها .

, رّب اطعم أيب من اجلنة واسقُه من اجلنة وأره مكانه يف اجلنة 
وُقل له ادخل من أي *ب تشاء , ارحم الرامحني. , رّب انِر قربه  

.Ç, من كل اجلهات وأمجعين به يف جنة الفردوس  

ة عرضها السماوات كل من انتقل إىل رمحتك جبنواكرم   أكرمه , ربّ 
  اللَّهمَّ ارحم موÆ& وموتى املسلمني..، واألرض

رين يف الدعاء لألموات فأنت الكرمي الذي ال ا مقصّ , رب إن كنّ 
  .ورضواً& وسرورًا اتنسى هب هلم نعيم

فأنت الكرمي الذي ال تنسى هب له  لهرين يف الدعاء , رب إن كنا مقصّ 
  .موÆ& وموتى املسلمنيوارحم  ارمحه اللَّهمَّ ، نعيم ورضوا&ً وسروراً 
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ملسلمني قبورهم وال جتعلها , رّب برد على أمواتنا ومن مات من ا
ذات حرارة أو اشتعاال، اللَّهمَّ من أساء منهم فاجزه وخفف عنه فإنه  
كان ال يعلم سوء العقاب، وإن كان حمسنا فأمد له اللَّهمَّ يف بيته 

 وقربه من عنان اجلنات واسقه من أÓار اجلنة إىل يوم يلقاك.

, ، ألخرتهرّب جنة , ، , رّب راحه تستوطن قلب والدي الذي فقدته
 .رحيم , رّب اغفر له برمحتك ,، رّب انر قربه ووسع مدخله

, رّب رمحاك ومغفرتك نرجوها عبًدا وأمة قد غادرو&، كانوا لنا 
رفقة وجوارًا، اللَّهمَّ فارفق �م وأحسن مدخلهم بكرمك وفضلك ال 

 بعدلك ال إله غال أنت سبحانك.

اللَّهمَّ اجعل ،له اللَّهمَّ ارمحه واغفر،نةر قرب أيب برائحة اجل, رّب عطّ 
  .الفردوس داراً ومقراً له

امطر عليه  ،ت فارق احلياه وذكراه تستوطن الفؤاد, رّب كل ميّ 
  رحيم ... واكتب له اجلنة , ،وآنس وحشته ،بفائض رمحتك

وهب ملضجعه طيباً  Óايةهلا  ىير  , رّب هب لضيق قبوره سعًة ال
  .رحيم , همَّ ادخله اجلنَّه واغفر لهنورا، اللَّ  ولظلمته
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ّفر سيئا�م، وعاملهم برمحتك ع على موÆ& قبورهم، ك, رّب وسّ 
 أهلاللَّهمَّ آنس وحشتهم واجعلهم من ، غفور , عفو وعفوك ,

  كرمي. جنات النعيم ,
له وأكرم نزله وأوسع مدخله  غفور , رحيم ارحم ايب واغفر , , ربّ 

  وأدخله اجلنَّه بغري حساب واألسبق عذاب.

ته وهيء له الز  , عظيم الشأن ارحم أمتك املستكينة، واغفر له
ضعيف  خلقته وأنت أعلم به منا،  بدع الدعاة الصاحلون، اللَّهمَّ إنه

 فاللَّهمَّ نرجو رمحتك له، وأن تقيه سوء املصري.

مسائك   , عفو الدنيا واآلخرة نرجو عفوك ورجائك، اللَّهمَّ نسألك ¯
وتغفر له وتفسح له جنات  والدياحلسىن وأعظم صفاتك العلى ¯ن تعفو عن 

  دن يتمتع فيها وتقر عينه حبسن العمل أنيًسا وونيًسا.ع

, مقلب القلوب نرجو الثبات له عند احلساب، ومغفرة وعفو بال 
عقاب، وواسع َمنِّ ال يدانيه أحد وال شيء، أنت الغين عن عذابه، 

فصربهم واغنه، وال تفزعه فيها يوم العرض عليك ه وأنت الرحيم ب
  وال تفرقه يوم الدين.

أمواتنا  ه ووجهك الذي أشرقت له الظلمات ان ترمح   نسألك بنورهللا ,
 اللَّهمَّ ابدهلم دارا خريا من دارهم واهال خريا من اهلهم وادخلهم اجلنة بال

  رحيم .. سابقة عذاب , وال حساب
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رحيم السماوات واألرض  ارحم عبدا قد أÆك ال حول له وال  ,
متأمال خريا، فإن كنت  رانكفعفوك وغقوة، كان مؤمنا بك راجيا 

نك العفو القدير وإن  تعلم صدق نوا,ه فاغفر اللَّهمَّ له واعفو عنه إ
  .كنت تعلم غري ذلك

  
***   ***   ***    

 

   انـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل
  الدكتور جمال التركي إعداد:

    2021صيـــف  -  الخامس  االصـــدار
  إلستغفــــار والتوبــــة أذكـــــــار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib5.pdf  

 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=470&controller=product&id_lang=3   
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 ( يحّول  إلى المؤنث عند الدعاء لالم )  يوم الجمعة  ين فيدعاء للوالدال  - 6.2
 

اللَّهمَّ أحشره مع أصحاب مع أصحاب اليمني، وأجعل حتيته سالم لك 
 من أصحاب اليمني.

اللَّهمَّ اجزه عن اإلحسان إحسا&ً، وإبداله عن اإلساءة عفواً 
  وغفرا&ً.

 وإن  كان مسيئاً فتجاوز عنه سيئاته.اللَّهمَّ إن كان حمسناً فزد من حسناته، 

 اللَّهمَّ أدخله اجلنة من غري حساب، وال سابق عذاب.

أنسه يف وحشته وغربته و   .اللَّهمَّ أمالء قربه *لنور والرضا والفسحة
  ووحدته، وأنزله منزالً مباركاً وأنت خري املنزلني.

ع اللَّهمَّ أغفر له وارمحه، وعافه وأعف عنه،وأكرم نزله، ووس
مدخله وأغسله *ملاء والثلج والربد، ونقه من اخلطا, كما نقيت 

الثوب األبيض من الدنس، وأبدله داراً خرياً من داره، وأهالً خري 
من أهله، وزوجاً خرياً من زوجه، وأدخله اجلنه، وأعذه من عذاب 

  القرب وعذاب النار.

نة وال جتعله حفرة ته عند السؤال وأجعل قربه روضة من ر,ض اجلاللَّهمَّ ثبّ 
  من حفر النار.
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وإن كان مسيئًا فتجاوز  اللَّهمَّ إن كان حمسنًا فزد يف حسناته،
ئاته، وأغفر له وأرمحه وأعفو عنه، وأغسله *ملاء والثلج عن سيّ 

والربد، وأجعل قربه نوراً، وأدخله الفردوس األعلى دون حساب وال 
  .ارمحنا إذا صر& إىل ما صار إليهاللهم سابق عذاب، 

اللَّهمَّ أمأل  بصره، وأفرش قربه من فراش اجلنة، دّ اللَّهمَّ أفسح له يف قربه مُ 
  قربه *لرضا والنور.

اللَّهمَّ أنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك خرج من الدنيا وسعتها 
لمة القرب وما هو القيه، اللَّهمَّ أنه كان يشهد لك *لوحدانية إىل ظُ 

ولرسولك *لرسالة،وأنت به أعلم، اللَّهمَّ إ& نقسم عليك أن ترمحه 
  وال تعذبه.

يقني ا أنت أهله، وال تعامله مبا هو أهله، وأنزله منازل الصدّ اللَّهمَّ عامله مب
  أولئك رفيقاً. نَ والصاحلني والشهداء وحسُ 

تك وحبل جوارك، فقه فتنة القرب وعذاب اللَّهمَّ إنه قد أصبح يف ذمّ 
  فاغفر له وأرمحه إنك أنت الغفور الرحيم. ،النار، وأنت أهل الوفاء واحلق

اإلحلاد من املطمئنني، وعند قيام األشهاد من اللَّهمَّ أجعله يف بطون 
جعل عن ميينه نورًا حىت تبعثه آمنًا يف نور من نورك، وانظر إليه ااآلمنني، و 

  نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا ال تعذبه أبداً.
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 ( يحّول  إلى المؤنث عند الدعاء لالم )العشر األواخر من رمضان  في  دعاءال  - 7.2

الّنسيم، وقيل ما غّرك  عنه ، وانقطعواالهل اللَّهمَّ ارمحه إذا فارق الّنعيم“ 
  ”.كرميبرّبك ال

  ”.وال *قي إال وجهك ،اللَّهمَّ أظله حتت ظلك يوم ال ظل إال ظلك“ 

  ”.ن كتابهاللَّهمَّ ميّ ،اللَّهمَّ بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه“

يقني والشهداء احلني والصدّ عندك من الصّ ه اللَّهمَّ اكتب“ 
اء ابرين وجازه جز واألخيار واألبرار، اللَّهمَّ اكتبه عندك من الصّ 

  ”.ابرينالصّ 

اللَّهمَّ أغفر له، وارمحه، وأعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله وغسله “ 
*ملاء والثلج والربد ونقه من اخلطا, كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، 

ئات إذا صر& إىل ما صاروا إليه وجازهم *حلسنات إحسا& و*لسيّ  وارمحنا
  ”.واحهم برمحتك , أرحم الرامحنيعفوا وغفرا& وأفتح أبواب السماء ألر 

اللَّهمَّ إ& نسألك له الدرجات العلى من اجلنة آمني، وادخله “ 
ونسالك له خالصا من النار ساملا آمني،وأدخله  اجلنة آمن،آمني

  ”.اجلنة آمن ,رب العاملني

  ”.اللَّهمَّ افسح له يف قربه مد بصره، وافرش قربه من فراش اجلنة“
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اللَّهمَّ أبدله دارا خريا من داره، وأهال خريا من أهله، وأدخله “ 
 ”.لقرب ومن عذاب الناراجلنة، وأعذه من عذاب ا

اللَّهمَّ إنه يف ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القرب، وعذاب النار، وأنت “ 
  ”.إنك أنت الغفور الرحيم أهل الوفاء واحلق، فاغفر له وارمحهم

اللَّهمَّ إ& نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترمحه وال “ 
  ”.تعذبه، وأن تثبته عند السؤال

برمحتك األمن  محتك ورضاك، وقه فتنة القرب وعذابه، وآتهاللَّهمَّ آته بر “
  ”.من عذابك حىت تبعثه إىل جنتك , أرحم الرامحني

ت ل *حلسنات ميزانه، وثبّ ر حسابه، وثقّ ن كتابه، ويسّ اللَّهمَّ ميّ “ 
ات جبوار حبيبك على الصراط أقدامه، وأسكنه يف أعلى اجلنّ 

  ”.ومصطفاك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

اللَّهمَّ شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره حتت لوائه، واسقه من يده “ 
  ”.الشريفة شربة هنيئة ال يظمأ  بعدها أبًدا

أدخله اجلنة بال حساب وال سابقة عذاب، اللَّهمَّ اجعله  اللَّهمَّ “
جبوار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف جناتك , رب العاملني، اللَّهمَّ اكتب له 

  ”.األعلى من اجلنة , رب العاملنيالفردوس 
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  ”.عامله مبا هو أهل لهاللَّهمَّ عاملة مبا انت أهل له وال ت“
اللَّهمَّ آنسه يف وحدته ويف وحشته ويف غربته، اللَّهمَّ أنزله “ 

  ” منزالً مباركا وأنت خري املنزلني
اللَّهمَّ اغفر له، وارمحه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالما “ 

  ”.على املرسلني، واحلمد Ç رب العاملني
***   ***   ***    

   انـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل
  الدكتور جمال التركي إعداد:

    2021صيـــف  -  السادس  االصـــدار
االنبيــــاء والصالحيــــن أذكـــــــار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib6.pdf  

 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=471&controller=product&id_lang=3 
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  ( يحّول  إلى المؤنث عند الدعاء لالم ) لصحابة والصالحينلبعض األدعية   - 8.2
  

  دعاء أبو بكر الصديق:
اللَّهمَّ عبدك أسلمه األهل, واآلل, والعشرية, والذنب العظيم,  - 

 وأنت الغفور الرحيم.
 

 دعاء عمر بن الخطاب :
عبدك فالن،  قد ختلى من الدنيا, وتركها ( أمسى )  أصبح  اللَّهمَّ  - 

ألهلها, وافتقر إليك, واستغنيت عنه, وكان يشهد أن ال إله إال 
اً عبدك ورسولك, فاغفر له وجتاوز عنه. اللَّهمَّ أسلمه أنت, وأن دمحم

 إليك األهل واملال والعشرية, وذنبه عظيم, فاغفر له.
 

 دعاء علي بن أبي طالب :
اللَّهمَّ اغفر ألحيائنا وأمواتنا, اللَّهمَّ اغفر له, اللَّهمَّ ارمحه, اللَّهمَّ  - 

همَّ ارفع درجته يف أرجعه إىل خري مما كان فيه, اللَّهمَّ عفوك, اللَّ 
املهديني, وأخلفه يف تركته يف الغابرين, وحنتسبه عندك , رب 

 العاملني, اللَّهمَّ وال حترمنا أجره, وال تفتنا بعده.
عبدك وولد عبدك نزل بك اليوم, وأنت خري منزول به, اللَّهمَّ إنه اللَّهمَّ  - 

   خرياً وأنت أعلم به. ال نعلم منه إالدخله, واغفر له ذنبه فإ&ّ ع له يف مُ وسّ 
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 دعاء عبد هللا بن مسعود
’ بدك, أنت خلقته, وأنت هديته لإلسالمعبدك وابن عهذا  اللَّهمَّ  - 

 وأنت قبضت روحه, وأنت أعلم بسريرته وعالنيته, جئنا شفعاء له,
اللَّهمَّ إ& نستجري حببل جوارك له, فإنك ذو وفاء, وذو رمحة, وإن   - 

 ه.ئاته, اللَّهمَّ نور له يف قربه, وأحلقه بنبيّ سيئاً فتجاوز عن سيّ كان مُ 
  

  دعاء عبد هللا بن عمر
عليه, واغفر له, وأورده حوض نبيك _صلى  لَّهمَّ *رك فيه, وصلّ ال - 

 .هللا عليه وسلم
  

 دعاء عبد هللا بن عباس
تك, يشهد أن ال إله إال أنت اللَّهمَّ عبدك, وابن عبدك, وابن أمَ  - 

دًا عبدك ورسولك, أصبح وحدك ال شريك لك, ويشهد أن حممّ 
إن كان زاكيًا فزكه, ًا عن عذابه, فقريًا إىل رمحتك, وأصبحت غنيّ 

 وإن كان خمطئاً فاغفر له, اللَّهمَّ ال حترمنا أجره, وال تضلنا بعده.
 

 دعاء عبد هللا بن سالم :
نا وميتنا, وصغري& وكبري&, وذكر& وأنثا&, حليّ له واغفر  اللَّهمَّ اغفر -

وشاهد& وغائبنا, اللَّهمَّ من توفيته منهم فتوفه على اإلميان, ومن 
  .منهم فأبقه على اإلسالمأبقيته 

  
  2019 - اإلصدار األول    : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  67



  نــــــــــــــــــــــاء للوالديــــــــــــــــــــــــالدع
  

 دعاء أبي موسى :
  وأعطه ما سألك, وزده من فضلك.اللَّهمَّ اغفر له كما استغفرك,  - 

  

   دعاء أبي الدرداء :
فالن بن ( ــ اللَّهمَّ اغفر ألحيائنا وأمواتنا املسلمني, اللَّهمَّ اغفر ل -

هديني, ذنبه, وأحلقه بنبيه _ملسو هيلع هللا ىلص_, اللَّهمَّ ارفع درجته يف املَ  ) فالن
واغفر لنا وله ني, وأخلفه يف عقبه يف الغابرين, واجعل كتابه يف عليّ 

  , رب العاملني, اللَّهمَّ ال حترمنا أجره, وال تضللنا بعده.
 

 دعاء أبي سعيد الخدري :
لنا له و ه, خلقته ورزقته وأحييته وكفيته, فاغفر نا وربّ اللَّهمَّ أنت ربّ  - 

 وال حترمنا أجره, وال تضللنا بعده .
 

 دعاء عبادة بن الصامت :
شرك بك وأنت أعلم به, إن كان  يُ اللَّهمَّ إن عبدك فال&ً كان ال - 

سيئاً فتجاوز عنه, اللَّهمَّ ال حترمنا حمسناً فزد يف إحسانه, وإن كان مُ 
  نا بعده .ضلّ أجره, وال تُ 

 

 دعاء زيد بن ثابت :
اللَّهمَّ عبدك وابن عبدك, أحييته ما شئت, وقبضته حيث شئت  -

  مسيئاً فتجاوز وتبعثه إذا شئت, اللَّهمَّ إن كان زاكياً فزكه, وإن كان
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لنا  له و اغفر عنه, اللَّهمَّ ال حترمنا أجره, وال تضلنا بعده, اللَّهمَّ 
وإلخواننا الذين سبقو& *إلميان, وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا 

  .ربنا إنك غفور رحيم
 

 دعاء أنس بن مالك :
عبدك نزل بك, فارأف به وارمحه, اللَّهمَّ جاف األرض عن اللهم انه  - 

ماء لروحه, وتقبل منه بقبول حسن, اللَّهمَّ جنبيه, وافتح أبواب السّ 
  كان حمسناً فضاعف له احلسنات, وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه.إن  

 

 دعاء حبيب بن مسلمة :
اللَّهمَّ اغفر هلذه النفس احلنيفة املسلمة, واجعلها من الذين Æبوا  - 

 واتبعوا سبيلك, وقها عذاب اجلحيم.
 

 دعاء عطاء بن أبي رباح :
واجعل اليوم خري  ا كان فيه,ه إىل خري ممّ دّ اللَّهمَّ اغفر له وارمحه, ورُ  -

  يوم جاء عليه, اللَّهمَّ ال حترمنا أجره, وال تفتنا بعده.
 

 دعاء الحسن البصري :
ملسو هيلع هللا ىلص_ وأفسح له يف قربه, ك ره, وأحلقه بنبياللَّهمَّ عّظم أجره ونوّ  - 

 اللَّهمَّ ال حترمنا أجره, وال تضلنا بعده.
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 ) لالب عند الدعاء    ذكر( يحّول  إلى الم ملحق:  أدعية الترحم على االم - 9.2

ارمحها وارحم أمة دمحم رمحة كافة  ،حيمهماور  ةنيا واآلخر اللَّهمَّ , رمحان الدّ 
  .تغنينا عن رمحة من سواك

اه على اإلسالم. ومن توفيته منا فتوفّ  فأحييهاللَّهمَّ من احييته منا 
  واعفر هلا على اإلميان. اللَّهمَّ ارحم والديت رمحة واسعة وتغمدها برمحتك

قها  ك. اللَّهمَّ ويوم العرض علي ،وحتت االرض ،اللَّهمَّ ارمحها فوق االرض
  .عذابك يوم تبعث عبادك

اللَّهمَّ انزل نورا من نورك عليها،و نور هلا قربه ووسع مدخلها 
  .وآنس وحشتها، اللَّهمَّ ارحم غربتها وارحم شيبتها

 ،ارحفرة من حفر النّ ، وال جتعله اللَّهمَّ اجعل قربها روضة من ر,ض اجلنة
  .زهلاواكرم ن ،واعف عنها ،وأغفر هلا وارمحها

ة خريا وذريّ ،واهال خريا من اهلها،اللَّهمَّ ابدهلا دارا خريا من دارها
ة بغري وادخلها اجلنّ  ،وزوجا خريا من زوجها ،تهامن ذريّ 
  .برمحتك , ارحم الرامحني،حساب

 ،نقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود اىل جناتك جنات اخللودأ اللَّهمَّ 
تغمدوالديت  ،ان , بديع السموات واالرض, منّ  ،انال اله اال انت , حنّ 

  .برمحتك , ارحم الرامحني
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مَّ ان كان  والديت غري اهال لوصول رمحتك فرمحتك اهال اللَّه
  .الن تسعها

وقل هلا  ،من اجلنة ارها مكاÓأاللَّهمَّ اطعمها من اجلنة واسقها من اجلنة و 
  .أدخل من أي *ب تشائني

فقها فتنة القرب  ،اللَّهمَّ ان  والديت يف ذمتك وحبل جوارك
ك انت هلا وارمحها انّ  وانت اهل الوفاء واحلق فاغفر ،اروعذاب النّ 

  .الغفور الرحيم

حتتاج اىل رمحتك وانت  ،متكأبنت عبدك بنت  ،متكأَ اللَّهمَّ ان  والدتي
  .غين عن عذا�ا فارمحها

  .والشوق اىل لقاءك الكرمي، وارزقها لذة النظر اىل وجهك اللَّهمَّ 

تك مع عبادك اللَّهمَّ ارجع نفسها اليك راضية مرضيه وادخلها يف جنّ 
  .صاحلنيال

اللَّهمَّ انت غين وحنن الفقراء فانت غين وحنن الفقراء فانت غين 
  .من عذا�ا فارمحها

وان كانت من ، من احملسنني فزد يف حسنا�ا والديتاللَّهمَّ ان كانت 
  .املسيئني فتجاوز عن سيئا�ا
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  .اللَّهمَّ اجعل ذريتها سرتا بينها وبني &ر جهنم

  .ذريتها ذرية صاحلة تدعوا هلا خبري اىل يوم الدين نااللَّهمَّ اجعل

واسالك الفردوس  ،لنعيماللَّهمَّ ادخلها جنتك وكرمك جنات ا
�ا واجعل ملتقا&  ،االعلى نزال هلا،  اللَّهمَّ وابين هلا بيتا يف اجلنة

  .هناك

  .ك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص شربة هنيئة مريئة ال تظمأ بعدها ابدااسقها من حوض نبيّ  اللَّهمَّ 

وال *قي اال  ،اللَّهمَّ واظلها حتت عرشك يوم ال ظل اال ظلك
اللَّهمَّ ،همَّ بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوهاللَّ ،وجهك

ن كتا�ا. اللَّهمَّ وثبت قدمها يوم تزل فيها االقدام. اللَّهمَّ اكتبها ميّ 
اللَّهمَّ ،عندك من الصاحلني والصديقني والشهداء واالخيار واالبرار

  اكتبها عندك من الصابرين وجازها جزاء الصابرين .

يف سرور فزد يف  والديت يف هذه الساعة ان كانت  اللَّهمَّ اين اسالك
ها من عذابك وان كانت  والديت يف عذاب فنجّ ،ومن نعيمك عليها ،سرورها

  .احلميد برمحتك , ارحم الرامحني وانت الغينّ 

  .اللَّهمَّ تقبل منها القليل وجتاوز عن التقصري

  .عذاب الدنيا واجعل آخر عذا�ا،اللَّهمَّ اجعل مرضها كفارة جلميع ذنو�ا
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وثقل  اواغفر خطيئته اوارفع درجته ،*لقول الثابت االلَّهمَّ ثبته
  .اموازينه

  .ومن االم بولدها ̄نفسهم,من هو ارحم من عباده  ،اللَّهمَّ حاسبها حسا* يسريا

(املتوفيه) يف كفالتك ويف ضيافتك فهل جزاء الضيف إناللَّهمَّ 
  .اال االكرام واالحسان وانت اهل اجلود والكرم

 ،عذا�ا عنوانت الغين يف غىن  ،اللَّهمَّ ان  والديت يف حاجة اىل رمحتك
  .فارمحها، اللَّهمَّ حرم حلمها ودمها وبشر�ا علي النار

واستقبلها  ،اللَّهمَّ استقبلها عندك خاليه من الذنوب واخلطا,
  .وانت راض عنها غري غضبان عليها ،مبحض ارادتك وعفوك

  .وابواب رمحتك امجعني ،اللَّهمَّ افتح هلا ابواب جنتك

نان , بديع السموات واالرض , اللَّهمَّ اين اسالك , حنان , م
  .ذا اجلالل واالكرام ان ت جعلها من الذين اذا احسنوا استبشروا

اللَّهمَّ اين اسالك , ارحم الرامحني ان تكون  والديت ممن بشرت عند 
  .املوت بروح ورحيان ورب راض غري غضبان

 , قريب , جميب دعوة الداع اذا ،, *سط اليدين *لعطا, اللَّهمَّ 
   , رب , ارحم الرامحني , بديع السموات ،ان , منان, حنّ  ،دعاه
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ك اعطي  والديت من خري ما اعطيت به نبيّ  ،, صمد ،د, اح
 ،واألرضعطاء ماله من نفاد من مالك خزائن السموات  ،دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ظيم. عطاء ماله من نفاد عطاء انت له اهل ع عطاء عظيما من ربّ 
  .عطاء يليق جبالل وجهك وعظيم سلطانك

ل الدهر ا ويقوهلا القائلون من اوّ عدد من قاهل ،وارمحها لوالديتاللَّهمَّ اغفر 
واضعاف ذلك  ،عدد من احصاه كتاب هللا واحاط به علمه ،اىل آخره

وكل ضعف يتضاعف من ذلك مضاعفة ابد االبد ومنتهى  ،اضعاف مضاعفه
  .العدد بال أمد ال حييط به اال علمه

بنبينا دمحم  والديتاللَّهمَّ , جامع الناس اىل يوم ال ريب فيه امجع 
 . كما مجعت بني الروح واجلسدملسو هيلع هللا ىلص

وارمحها حىت ال يبقى من  ،اللَّهمَّ اغفر هلا حىت ال يبقى من املغفرة شيء
  .وارض عنها حىت ال يبقى من الرضا شيء ،الرمحة شيء

اغفر هلا  عدد خاقك واغفر هلا مداد كلماتك واغفر هلا  اللَّهمَّ 
  .ك , ارحم الرامحنيزنة عرشك واغفر هلا رضا نفسك برمحت

ونقها من الذنوب واخلطا, كما ينقي  ،اللَّهمَّ اغسلها *ملاء والثلج والربد
  .الثوب االبيض من الدنس
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مسائكاللَّهمَّ اين اسالك  مسك  ،وصفاتك العليا ،احلسىن ¯ و*
وان جتعله خالصا  ،ان تتقبل دعاء& بقبول حسن ،الطاهر االعظم
  .لوجهك الكرمي

ا ومنكم الدعاء ويغفر ان يتقبل منّ  ،رب العرش العظيم ،اسال هللا العظيم
Æومو &Æه قادر على كل شيءوان حيسن خامتتنا انّ  ،كم وموتى املسلمنيملو.  

***   ***   ***    
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  الدكتور جمال التركي إعداد:

   2021صيـــف  -  السابع  االصـــدار
  )لى سورة النســـــاءمن سورة الفـاتحـــة ا ( 1الجـــزء - ةــــــقرآني أذكـــــــار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib7.pdf  

 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=474&controller=product&id_lang=3  
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