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سبحان   ،ناوال نقول إال ما يرضي ربّ  ا على فراقك لمحزونون  وإنّـ  إن العين لتدمع وإن القـلب ليحزن
وكتب على مخلوقـاته الموت و الفناء و لم يشاركه أحد في خلده   ة و البقـاءد بدوام العزّ من تفرّ 

 نده بأجل مسمى  وكل شىء ع إن O ما أخذ وله ما أعطى... حتى المالئكة واألنبياء

  ا إليه راجعون..ا O وإنّـ وإنّـ 
  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية)  أخ المهندس كمال التركي  رحيلفـاجعة  الدعية المأثورة بمناسبة  ا  تم اصدار هذه(  

  -  دعواتكم له بالرحمة و المغفرة - 
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  ـنأدعيـــــــــــــــــــــــة للمتوفّييــــــــــــــــــــــ
  
  

  الموت في القرآن الكريم-1
 

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

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

َنا تـُْرَجُعوَن. ُكلُّ نـَْفٍس َذا  َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم Kِلشَّرِّ َواْخلَْريِ ِفتـْ [األنبياء:  ئَِقُة اْلَمْوِت َونـَبـْ
35[ 

ُ يـَتَـَوىفَّ اْألَنـُْفَس ِحَني َمْوUَِا َوالَِّيت َملْ متَُْت ِيف َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الَِّيت  َّYا
َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اْألُْخَرى إِ  َىل َأَجٍل ُمَس̂مى ِإنَّ ِيف َذِلَك َقَضى َعَليـْ

 ]42[الزمر:  َآلaٍَت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن. 

ْحلَقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه حتَِيُد ﴾وَ   Kِ 19[ق:  َجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت[  
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  آداب الدعاء-2
  

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

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

  ) 60(غافر/َجَهنََّم َداِخرِيَن "

***   ***   ***  
  يث شريف ).( حدليس شيء أكرم على هللا عزَّ وجلَّ من الّدعاء "

  من آداب الدعاء
حلالل" aَ أَيـَُّها الرُُّسل ُكُلوا ِمَن املَ  -  حلالل الرزق ا حلالل، وامللبس ا طعم ا

ِحلًا "   ) 51( املؤمنون/الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصا
الَّ طَيًِّبا َال يـَْقَبل ِإ َ تـََعاَىل طَيٌِّب  َّYايَها النَّاُس:  ِإنَّ ا ُّa.( حديث شريف ) 

 ليدين آخر الّدعاءKالوجه مسح  - 
  "َكاَن َرُسول اYَِّ ِإَذا َمدَّ يََدْيِه ِيف الدَُّعاِء َملْ يـَُردَُّمهَا َحىتَّ َميَْسَح ِ�َِما َوْجَهُه"

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

  َف الصََّلَواِت مستقبل للقبلة، ورافع يديه"اْلَمْكُتوبَِة، َخلْ 
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  يينالمتوفّ إلى   أدعية في المقـابر -3
  

  القبور   أدعية زيارة- 1.3
  

  ( حديث شريف )" زوروا القبور؛ فإ�ا تذكركم اآلخرة "

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

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

  

  ن آداب الزيارةم
اخلشوع والسكينة لالعتبار وتذكر املوت  واآلخرة، والدعاء لألموات Kملغفرة 

  والرمحة
النسان إىل الدنيا   الرتغيب يف زaرة القبور ألثرها على تلّني القلوب، فال يكن ا

  الدعاء للمّيت وقراءة ما تيسر من القرآن
  

  صالة الجنــــازة - 2.3
 

 ُشروُطهــــــــــا
حلكمية، وسرت يُ   شَرتط لَصالة اجلَنازَة الطّهارة يف الّثوب والبدن واملكان، وا

   العورة، واستقبال القبلة، والنّية
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  ـة للمتوفّييـــــــــــــــــــــــنأدعيــــــــــــــــــــــ
  

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

 النّيب، والّدعاء، والّسالم

  ِصفُتهــــــــــا  
ُتوّجه اجلَنازَة إىل الِقبلًة ويقف األمام ُمبحاذاUا، ومن الُسّنة أن يقف  - 

إن كانت املُتّوفاة امرأة،  املرأةحاذاة رأس الرَُّجل، أو ُمبحاذاة وسط مبُ 
  .ويقف الّناس من وراءه يف ثالثة صفوف إن أمكن

  يُكّرب اإلمام �وaً الّصالة على امليت، ويقرأ فيها ُسورة الّفاحتة، وسورًة ُأخرى.  - 

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

صلِّ على حممَّد وعلى آل حممَّد، كما صّليَت على إبراهيم وعلى آل  اللَّهمَّ 
Kِرك على حممَّد وعلى آل حممَّد، كما Kركَت  اللَّهمَّ إبراهيم؛ إنَّك محيٌد َجميد. 

  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك محيٌد جميد).
  

 و فيها للميت: مثّ يُكّرب الّتكبرية الثّالثة ويدع - 

حليّنا وميّتنا، وشاهِد� وغائِبنا، وصغري� وكبري�، وذَكرِ�  اللَّهمَّ  اغفر 
من أحييته منّا فأحِيِه على اإلسالم، ومن توفّيته منّا  اللَّهمَّ وأنثا�، 

ال ُتِضلـَّنا بعده. اللَّهمَّ فتوفّه على اإلميان،    ال حترمنا أجره، و
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 مثّ يُكّرب الّتكبرية الرّابعة، ويدعو فيها ببعض ما ورد من الّدعاء:  - 
ع ُمْدخَلُه،  اْغِفْر َلهُ  اللَّهمَّ  واْرَمحُْه وعاِفِه واعُف عْنُه وأكرْم نـُُزله، ووسِّ

واغسلُه Kملَاِء والثـَّْلِج والبَـَرِد، ونـَقِِّه من اخلطَاa َكَما نـَقَّْيَت الثَّوَب 
َنِس، وأَْبدلُه داراً خرياً من دارِه، وأهالً خرياً من أهله  األَبيَض من الدَّ

ُه اجلَنََّة وأِعْذه من َعَذاب امن َعَذاب وزوجاً خرياً من زوجِه وَأْدِخلْ 
  النَّاِر 

إنَّ ُفالَن بَن ُفالَن يف ِذمَِّتك، وحْبِل ِجواِرَك، َفِقِه من فتنِة القرب وعذاب  اللَّهمَّ 
، فاْغِفْر َلُه وارَمحُْه إنَّك أنَت الغفوُر الرَّحيُم.  حلقِّ   النَّار، وأنت أهُل الوفاِء وا

عبدك وابن أمتك احتاج إىل رمحتك، وأنت غين عن  عبدك وابن اللَّهمَّ 
 عذابه، إن كان حمسناً فزده يف حسناته وإن كان ُمسيئاً فتجاوز عنه.
 مثّ ُيسّلم اإلمام عن ميينه وِمشاله، وله أن ُيسّلم تسليمًة واحدًة عن ميينه

  

  إلى المقـابردخول  ال أدعية- 3.3
الحقونالسالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإ� إن شاء هللا    بكم 

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

ُكْم ما ُتوَعُدوَن َغًدا، “قال رسول هللا:  َ̄ السََّالُم عَلْيُكم َداَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني، َوَأ
ِحُقوَن،  الَ ُ، بُكْم  َّYإْن َشاَء ا ،   ”.، اْغِفْر َألْهِل بَِقيعِ لَّهمَّ الُمَؤجَُّلوَن، وإ�َّ
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  أدعيـــــــــــــــــــــــة للمتوفّييـــــــــــــــــــــــن
  

أهِل الدaِِّر ِمن املُؤِمنَني املُسِلمَني السَّالُم على “قال رسول هللا: 
ويرَحُم هللاُ املُستقِدمَني منَّا واملُستأِخريَن وإ�َّ إْن شاء هللاُ بكم 

  ”.الحقونَ 
السَّالُم عليكم داَر قوٍم مؤمنَني وإ�َّ إْن شاء هللاُ بكم “قال رسول هللا: 

  ”.الِحقونَ 
َل الُقُبوِر، يـَْغِفُر هللاُ لَنا َوَلُكْم، السَّالُم َعَلْيُكْم a أهْ “قال رسول هللا:  

  ”. أنـُْتْم َسَلفنا َوَخنُن Kألثَرِ 
السَّالُم َعَلْيُكْم أْهَل الدaِر ِمَن املْؤِمِنَني، وإ�َّ إْن شاَء هللا ِبُكم “قال رسول هللا: 

  ”.َلالِحُقوَن أسأُل هللا لََنا وَلُكُم العافَيةَ 
ُتْم لَنا فـََرٌط، السَّالُم عَ “قال رسول هللا:   َلْيُكْم دار قـَْوِم ُمْؤِمِنَني، أنـْ

الِحُقونَ   .”وإ�َّ ِبُكْم 
، اْغِفْر له َواْرَمحُْه، َواْعُف عْنه َوَعاِفِه، َوَأْكرِْم نـُُزَلُه، َوَوسِّْع ُمْدَخَلُه، اللَّهمَّ 

ى الثـَّْوُب األبـَْيُض ِمَن َواْغِسْلُه مبَاٍء َوثـَْلٍج َوبـََرٍد، َونَقِِّه ِمَن اخلَطَاaَ كما يـُنَـقَّ 
ًرا ِمن  ًرا ِمن َأْهِلِه، َوَزْوًجا َخيـْ ًرا ِمن َدارِِه، َوَأْهًال َخيـْ الدََّنِس، َوأَْبِدْلُه َدارًا َخيـْ

َنَة الَقْربِ َوَعَذاَب النَّارِ   ».َزْوِجِه، َوِقِه ِفتـْ
كبري� وذَكرِ� حليِّنا وميِِّتنا وشاهد� وغائِبنا وَصغري� وَ  اْغِفرْ  اللَّهمَّ 
َمْن أحييَته ِمنَّا فأحِيه عَلى اإلسالِم ومن تـََوفَّيَته ِمنَّا  اللَّهمَّ وأُنثا� 

ال ُتضلَّنا بعَده اللَّهمَّ فَتوفَُّه عَلى اإلمياِن    ».ال حترمنا أجَره و
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أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها لإلسالم، وأنت  اللَّهمَّ « 
 ». قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعالنيتها، جئنا شفعاء فاغفر له

دارًا خريًا من داره، وأهًال خريًا من أهله، وأدخله أبدله  اللَّهمَّ «
عامله مبا  اللَّهمَّ اجلّنة، وأعذه من عذاب القرب، ومن عذاب الّنار.

ال تعامله مبا هو أهله  ».أنت أهله، و
 ». آنسه يف وحدته، ويف وحشته، ويف غربته اللَّهمَّ 

 أعذه من عذاب القرب، وجفافِ األرض عن جنبيها. اللَّهمَّ «
إنّه يف ذّمتك  اللَّهمَّ امأل قربه Kلّرضا، والّنور، والفسحة، والّسرور.  اللَّهمَّ 

حلّق، فاغفر  وحبل جوارك، فِقِه فتنة القرب، وعذاب الّنار، وأنت أهل الوفاء وا
 ».له وارمحه، إّنك أنت الغفور الّرحيم

بو�ا، إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الّدنيا، وسعتها، وحم اللَّهمَّ « 
القيه  وأحّبائه فيها، إىل ظلمة القرب، وما هو 

الّ أنت، وأّن حمّمًدا عبدك ورسولك، وأنت  اللَّهمَّ  ال إله إ إنّه كان يشهد أّنك 
 ».أعلم به

ال  اللَّهمَّ «  إّ� نتوّسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترمحه و
 تعّذبه، وأن تثّبته عند الّسؤال

وأنت خري منزوٍل به، وأصبح فقريًا إىل رمحتك، وأنت غينٌّ إنّه نـََزل بك  اللَّهمَّ 
  عن عذابه
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حلسنات ميزانه، وثّبت  اللَّهمَّ «  K ميّن كتابه، ويّسر حسابه، وثّقل
على الّصراط أقدامه، وأسكنه يف أعلى اجلّنات، جبوار حبيبك 

 ومصطفاك صّلى هللا عليه وسّلم
اجعله يف بطن القرب مطمئن̂ا، وعند قيام األشهاد آمًنا، وجبود رضوانك  اللَّهمَّ 

 ».ًقاواثًقا، وإىل أعلى درجاتك ساب
 اجعل عن ميينه نورًا، حّىت تبعثه آمًنا مطمئ̂نا يف نوٍر من نورك اللَّهمَّ 

ال تعّذبه أبًدا اللَّهمَّ   انظر إليه نظرة رضا، فإّن من تنظُر إليه نظرة رًضا 
ال مباركا، وأنت خري املنزلني اللَّهمَّ   أنزله منز

حلني اللَّهمَّ    ، وحسن أولئك رفيقاأنزله منازل الصديقني، والشهداء، والصا
ال جتعله حفرة من حفر  اللَّهمَّ  اجعل قربه روضة من رaض اجلنة، و
  النار.

   افسح له يف قربه مد بصره، وافرش قربه من فراش اجلنة اللَّهمَّ 
 .أعذه من عذاب القرب، وجفاء األرض عن جنبيها اللَّهمَّ 

، وآته برمحتك األمن من آته برمحتك ورضاك، وقه فتنة القرب وعذابه اللَّهمَّ 
 عذابك حىت تبعثه إىل جنتك a أرحم الرامحني

 انقله من مواطن الدود، وضيق اللحود، إىل جنات اخللود اللَّهمَّ 
ال ختزه يوم يبعثون  اللَّهمَّ  ال «امحه حتت األرض، واسرته يوم العرض، و يوم 

ال من أتى هللا بقلب سليم ال بنون إ   .«ينفع مال و
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آمنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل  اللَّهمَّ 
 .ئنة، ولقنه حجتهنفسه آمنة مطم

إنه جاء ببابك،  اللَّهمَّ ». ويعفو عن كثري«اعف عنه، فإنك القائل  اللَّهمَّ 
 .وأ�خ جبنابك، فجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك

إن كان حمسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن  اللَّهمَّ 
ال سابقة عذابأدخله اجلنة من غري مناقشة حساب اللَّهمَّ سيئاته.   .، و

 عد الدفنوعند الدفن وبقبل الدفن  أدعية  - 4.3

 قبل الدفن  أدعية   -
a،  a جميب دعوة الداعي إذا دعاه ،a قريب ،K aسط اليدين Kلعطاa اللَّهمَّ 

a احد  ،a بديع السموات واألرض ،a رب a ارحم الرامحني ،حنان a منان
أعطيت به نبيك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عطاء ماله من a صمد أعطي (املتوىف) من خري ما 

  نفاد من مالك خزائن السموات واألرض.
عطاء ماله من نفاد عطاء أنت له ،عطاء عظيم من رب عظيم

  أهل عطاء يليق جبالل وجهك وعظيم سلطانك.
ال ريب فيه امجع (املتوىف) بنبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهمَّ    a جامع الناس إىل يوم 

  كما مجعت بني الروح واجلسد. 
� وألموات املسلمني وارمحهم برمحتك a أرحم الرامحني اللَّهمَّ    اغفر مل̄و
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زده يقينا وحبا يف لقائك، ومتع عينيه برؤية مالئكتك مستبشرين به  اللَّهمَّ "
 ."ومستبشرا �م

اغفر مليتنا، وارفع درجته يف املهديني، واخلفه يف عقبه يف  اللَّهمَّ "
ه ونور له الغابرين، واغفر لنا وله a رب العاملني، وأفسح له يف قرب 

 ."فيه
َنَة الَقْرب، َوَعَذاَب  اللَّهمَّ "  إنَّ ُفالَن اْبَن ُفالن يف ِذمَِّتَك وَحلَّ جبوارك، َفِقِه ِفتـْ

حلَْمدِ  فاغِفْر لُه َواْرَمحُْه، إنَك أَْنَت الَغُفور  اللَّهمَّ ، النَّاِر، َوأَْنَت َأْهُل الَوفاِء وا
 ."الرَّحيمُ 

وأكرم نزله، ووسع  محه، واعف عنه وعافه،! اغفرله وار اللَّهمَّ " 
ونقه من اخلطاa كما ينقى الثوب  مدخله، واغسله مباء وثلج وبرد،

 من داره، وأهال خريا من أهله، األبيض من الدنس، وأبدله دارا خريا
  وزوجا خريا من زوجه، وقه فتنة القرب وعذاب النار

سعده بلقائك، واجعل ما خرج يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأ اللَّهمَّ " 
أنت ربه وأنت خلقته، وأنت رزقته وأنت هديته  اللَّهمَّ إليه خريًا مما خرج منه 

لإلسالم، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعالنيته، جئنا شفعاء له 
  فاغفر له ذنبه.

ِحلَيَِّنا َوميِِّتنا، َوَصغري� وََكبريَِ�، وذََكِرَ� وَ   اللَّهمَّ   أُنـْثَاَ�، وَشاِهِد� اغفر 
  ."َوغائِبَنا
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 الدفن    أدعية عند -
ال ُيْشرُِكوَن YKَِِّ َما ِمْن رَجُ  ٍل ُمْسِلٍم َميُوُت فـَيَـُقوُم َعَلى َجَنازَتِِه َأْربـَُعوَن رَُجال 

ُ ِفيهِ  َّYال َشفََّعُهُم ا ًئا ِإ   ( حديث شريف ). "َشيـْ
  ( حديث شريف ).(إذا صلَّيتم على امليت فأخلصوا له الدعاء) 

  لثابت "ثـَبِّْتُه Kلقول ا اللَّهمَّ اغفر له،  اللَّهمَّ " 
  ( حديث شريف ). " استَـْغِفُروا َألِخيُكم، وَسُلوا َلُه التَّثبيَت، فإنَُّه اآلَن ُيسَأُل  "

 من كان على القرب، فليحث عليه ثالث مرات
حلثية األوىل K حلثية الثانية(منها خلقناكم )،  يقول ويف ، : (وفيها نعيدكم )ويف ا

  ( ومنها خنرجكم ¯رة أخرى ) الثالثة:
  
  وقول:  قوف عند رأس امليتالو 

)  aاذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: والدي / والديت ،.( 
ال شريك له، وأن دمحماً عبده ورسوله، وأن الساعة  ال هللا  ال إله إ شهادة أن 

ال ريب فيها،  آتية 
 وأن هللا يبعث من يف القبور، قل رضيت ÇK رKً وKإلسالم ديناً ومبحمد نبياً 

 كعبة قبلة وKلقرآن إماماً وKملسلمني إخوا�ً وKل
ال ال هو وهو رب العرش العظيم ريب   ”إله إ
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 الدعاء عند االحتضار وعند الموت  
 عند االحتضار :

ال هللا ال إله إ ُكم قـَْوَل :    ( حديث شريف )». "لقُِّنوا م̄و

الَّ هللا دخل اجلنة ال إَلَه إ  ( حديث شريف )». " من َكاَن آِخُر كالِمِه 
 الدعاء عند الموت  : 

أُجْرين يف ُمصيبيت واْخُلف ِيل خرياً ِمْنها،  همَّ اللَّ " إ�َّ Ç وإ�َّ إليه راِجُعوَن، 
َها" ال آَجَرُه هللا تـََعاىل يف ُمِصيبَِتِه وأخلَف لَهُ َخْرياً ِمنـْ   ( حديث شريف )إ

  
 الدفن    أدعية بعد -

ال  لهاغفر  اللَّهمَّ "  فإنه عبدك الذي كان بيننا منذ قليل، وصرب� على فراقه و
 ."ف وعفاجتزعنا فيه a من إذا قدر لط

اغفر واصفح عن ميتنا وKعد بينه وبني فتنة القرب واجعله  اللَّهمَّ 
ال أنت الغين عن التعذيب  ال إله إ روضة عليه مستبشرا بلقائك 
الغفور ملن ينيب aربنا وKرئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك يف 

غفرانك التام وعفوك عنه، وأن ترحيه من سوء ما قدم وتنجيه Èقل 
ز وتعفو بعفوك ورضاك اجلميل والسمح a من دعوتنا إىل ما أجن

 ."السمح والعفو وانت خري من اتصف �ما ولك املثل األعلى
   ."a هللا اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها"  
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إ� حنسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برمحتك ومّنك a   اللَّهمَّ "
 ."كرمي

ال نعرتض على قضائك  اللَّهمَّ a هللا أنت احمليي وأنت كذلك املميت، "   إ� 
 اللَّهمَّ على ميتنا ومن يسكنون قربه من قبله،  ونسألك أن جتعله نورا وضياءا

أره منزله جبنتك، وأكرمه حبسن الصحبة والعمل الصاحل الذي ارتضيته منه يف 
  حياته وسره وعلنه.

حلياة،    اللَّهمَّ a هللا إرحم عزيز�، وأكرمه مبوته كما أنعمت عليه يف ا
ا�م وأخلفهم عجل له Kخلريات يراها، وأهلم أهله الصرب على ما أص

  ."األكثر خريا واألفضل للقرب منك ومن ثوابك ورمحتك
صّل وسّلم وKرك على سّيد� حمّمد، وعلى آله وصحبه وسّلم إىل  اللَّهمَّ 
  يوم الّدين

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

ال تعامله مبا هو أهله.  اللَّهمَّ    عامله مبا أنت أهله، و
  اّنسه يف وحدته، ويف وحشته، ويف غربته.  اللَّهمَّ 

حلني، وحسن أولئك رفيقاً. اللَّهمَّ    أنزله منازل الصّديقني، والّشهداء، والّصا
إنّه جاء ببابك، وأ�خ جبنابك، َفجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود  اللَّهمَّ 

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

  بّشره بقولك "كلوا واشربوا هنيئاً مبا أسلفتم يف األaّم اخلالية".  اللَّهمَّ 
اجعله من اّلذين سعدوا يف اجلّنة، خالدين فيها ما دامت  اللَّهمَّ 

  الّسموات واألرض. 
حلًا، فاجعل له جنّ  اللَّهمَّ  تني ال نزّكيه عليك، ولكّنا حنسبه أنّه آمن وعمل صا

  ذوايت أفنان، حبّق قولك:  " وملن خاف مقام ربّه جّنتان ".
إنّه صرب على البالء فلم جيزع، فامنحه درجة الّصابرين،  اللَّهمَّ 

الذين يوّفون أجورهم بغري حساب، فإّنك القائل " إّمنا يوّىف 
  الّصابرون أجرهم بغري حساب ".

  راط يوم تزّل األقدام. لك، فثّبته على الصّ  مؤمناإنّه كان  اللَّهمَّ 
  لك، فأدخله اجلّنة من Kب الرaّن.  عابداإنّه كان  اللَّهمَّ 

صّل وسّلم وKرك على سّيد� حمّمد، وعلى اّله وصحبه وسّلم إىل يوم  اللَّهمَّ 
 الّدين

 أدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب ومن عذاب النار . اللَّهمَّ 
قه عذاب  اللَّهمَّ ت األرض ويوم العرض عليك ارمحه فوق األرض وحت اللَّهمَّ 

 يوم تبعث عبادك .
  نوراً من نورك عليه. أنزل  اللَّهمَّ 
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 نور له قربه وآنس وحشته ووسع مدخله.و ارحم غربته  اللَّهمَّ 
ال حفره من حفر النار . اللَّهمَّ   اجعل قربه روضه من رaض اجلنة 

 اغفر له وارمحه واعف عنه واكرم منزله . اللَّهمَّ 
رية خريا من ذريته أبدله دارا خري من داره وأهال خريا من أهله وذ اللَّهمَّ 

 وزوجا خريا من زوجه .
 انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود اىل جناتك جنات اخللود اللَّهمَّ 

ال أنت a حنان a منان a بديع السموات واألرض تغمد برمحتك  هال إله إ
   a أرحم الرامحني .

  

 يينمأثورة للمتوفّ دعية  أ-4
  

وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله،  اغفر له وارمحه واعف عنه اللَّهمَّ 
واغسله Kملاء والثلج والربد، ونقه من اخلطاa كما ينقى الثوب 

األبيض من الدنس، وأبدله داراً خرياً من داره وأهًال خرياً من أهله 
 ."وزوجاً خرياً من زوجه، وِقِه فتنة القرب وعذاب النار

الم لك من أصحاب احشره مع أصحاب اليمني، واجعل حتيته س اللَّهمَّ 
 .«كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األaم اخلالية«بشره بقولك  اللَّهمَّ اليمني. 

اجعله من الذين سعدوا يف اجلنة، خالدين فيها ما دامت  اللَّهمَّ 
  السماوات واألرض.
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قه عذابك  اللَّهمَّ ارمحه فوق األرض وحتت األرض ويوم العرض عليك  اللَّهمَّ 
  .يوم تبعث عبادك

 .وثبت قدمه يوم تزل فيه األقدام اللَّهمَّ 
ال يظمأ بعدها أبدااسق اللَّهمَّ    .ه من حوض نبيك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص شربة هنيئة مريئة 

 .ابين له بيتا ىف اجلنة واجعل ملتقا� به هناك اللَّهمَّ 
 .إن كان املتوىف غري أهال للوصول إىل رمحتك فرمحتك أهال لتسعه اللَّهمَّ 

 ذمتك وحبل ىفه إن اللَّهمَّ ارمحه واغفر له وأكرم منزله  اللَّهمَّ 
حلق  جوارك فقه من فتنة القرب وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وا

 .فاغفر له وارمحه إنك أنت الغفور الرحيم
 .نور له قربه وآنس وحشته ووسع مدخله اللَّهمَّ 

 .أنزل نورًا من نورك عليه اللَّهمَّ 
حلا، فاجعل له اللَّهمَّ  جنتني ذوايت  ال نزكيه عليك، لكنا حنسبه أنه آمن وعمل صا

شفع فيه نبينا ومصطفاك،  اللَّهمَّ ، »وملن خاف مقام ربه جنتان«أفنان، حبق قولك: 
ال يظمأ بعدها أبدا   .واحشره حتت لوائه، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة 

أبدله دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله وأدخله اجلنة  اللَّهمَّ 
  .النار وأعذه من عذاب القرب ومن عذاب

إذا وري الرتاب، وغلقت القبور واألبواب، وانفض األهل واألحباب،  هارمح اللَّهمَّ 
  ارمحنا إذا فارقنا النعيم، وانقطع النسيم، وقيل ما غرك بربك الكرمي. اللَّهمَّ 
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ال مال  اللَّهمَّ  ارمحنا إذا أقمنا للسؤال، وخاننا املقال، ومل ينفع جاه و
ال فضل الكبري املتعال. ريب إنه عبدك وابن عبدك  ال عيال، وليس إ و

Kلوحدانية، لرسولك Kلشهادة،  وابن أمتك مات وهو يشهد لك
  فأغفر له إنك انت الغفار.

ال وجهك،  اللَّهمَّ   ال Kقي إ ال ظلك، و ال ظل إ  اللَّهمَّ واظله حتت عرشك، يوم 
مين كتابه. وثبت قدمه يوم  اللَّهمَّ بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، 

حلني.  اللَّهمَّ تزل فيها األقدام،  والصديقني، والشهداء، اكتبه عندك من الصا
  اكتبه عندك من الصابرين، وجازه جزاء الصابرين. اللَّهمَّ واألبرار، 

K aسط اليدين Kلعطاa ،a قريب، a جميب دعوة الداع إذا  اللَّهمَّ  
دعاه، a حنان، a منان، a أرحم الرامحني. a بديع السموات 

، وارمحه واغفر من فضلك وخريكه واألرض، a أحد a صمد، اعطي
 .له a رب العاملني

أّمنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنًة  اللَّهمَّ 
 .مطمئّنةً 

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

سح له قربه، ونور له فيه، واجعل اغفر له وارفع درجته يف املهديني، واف اللَّهمَّ 
  قربه روضة من رaض اجلنة، واغفر لنا وله a أرحم الرامحني
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ال تعامله مبا هو أهله.  اللَّهمَّ  اجزه عن اإلحسان  اللَّهمَّ عامله مبا أنت أهله، و
 .إحسا�، وعن اإلساءة عفوا وغفرا�

إن رمحتك وسعت كل شيء، فارمحه رمحة تطمئن �ا نفسه،  اللَّهمَّ 
 .احشره مع املتقني إىل الرمحن وفدا اللَّهمَّ وتقر �ا عينه. 

 .اجزه عن اإلحسان إحساً�، وعن اإلساءة عفًوا وغفرا�ً  اللَّهمَّ 
 .افسح له يف قربه مّد بصره، وافرش قربه من فراش اجلّنة اللَّهمَّ .

 اللَّهمَّ آنس وحدته، وآنسه يف وحشته، وآنسه يف غربته،  اللَّهمَّ 
الً مبارًكا، وأنت خري املنزلني، وأنزله منازل الً منز الشهداء  أنزله منز

 .والصديقني، وحسن أولئك رفيًقا
  .احشره مع املّتقني إىل الّرمحن وفًدا اللَّهمَّ 

 .انقله من موطن الّدود، وضيق الّلحود، إىل جّنات اخللود اللَّهمَّ 
ال أجَره حترمنا ال اللَّهمَّ   َلهُ  وَسلوا ، ألخيُكم استغِفروا) [٢].(بعَده ُتضلَّنا و

  [٣].(ُيسَألُ  اآلنَ  فإنَّهُ  ، التَّثبيتَ 
 النَّارِ  وعذابِ  القربِ  فتنةِ  من َفِقهِ  ِجواِرك وحبلِ  ِذمَِّتك يفه إنَّ  اللَّهمَّ  

حلقِّ  الوفاءِ  أهلُ  وأنتَ     الرَّحيمُ  الغفورُ  أنتَ  إنَّكَ  وارمحهُ  َله فاغفر وا
 روحها، قبضت وأنت لإلسالم، هديتها وأنت خلقتها، وأنت ربه، أنت اللَّهمَّ 
  له فاغفر شفعاء جئنا وعالنيتها، بسرها علمأ وأنت

ال أهله، أنت مبا عامله  اللَّهمَّ    أهله هو مبا تعامله و
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  وغفرا�ً  عفواً  اإلساءة وعن إحسا�ً، اإلحسان عن اجزه اللَّهمَّ 
 وجبود آمناً، األشهاد قيام وعند مطمئنًّا، القرب بطن يف اجعله اللَّهمَّ 

  سابقاً  درجاتك أعلى وإىل واثقاً، رضوانك
  نورك من نورٍ  يف اً مطمئنّ  آمناً  تبعثه حّىت  نوراً، ميينه عن اجعل اللَّهمَّ 

 تعّذبه ال رضاً  نظرة إليه تنظُر من فإنّ  رضا، نظرة إليه انظر اللَّهمَّ 
  أبداً 

  "كثري عن ويعفو" القائل فإّنك عنه، اعف اللَّهمَّ 
 بعفوك، عليه َفُجد جبنابك، وأ�خ ببابك، جاء إنّه اللَّهمَّ  

  إحسانك وجود وإكرامك،
  وفداً  الّرمحن ىلإ املّتقني مع احشره اللَّهمَّ 

حلاً، وعمل آمن أنّه حنسبه ولكنّا عليك، نزّكيه ال اللَّهمَّ   فاجعل صا
  "جّنتان ربّه مقام خاف وملن" :قولك حبقّ  أفنان، ذوايت جّنتني له

 يده من واسقه لوائه، حتت واحشره ومصطفاك،  نبّينا فيه شّفع اللَّهمَّ 
  أبداً  بعدها يظمأ ال هنيئةً  شربةً  الّشريفة

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

  األقدام تزلّ  يوم الّصراط على فثّبته لك، ُمصلّ  كان إنّه اللَّهمَّ 
  

  2022 - اإلصدار الثالث عشر : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  23



  أدعيـــــــــــــــــــــــة للمتوفّييـــــــــــــــــــــــن
  

  الرaّن Kب من اجلّنة فأدخله لك، صائماً  كان إنّه اللَّهمَّ 
 الّنريان، من وارمحه القرآن، فيه عفشفّ  وسامعاً، ¯لياً  لكتابك كان إنّه اللَّهمَّ 
  تاله حرفٍ  وآخر مسعها، أو قرأها آية آخر إىل اجلّنة يف يرتقي رمحن a واجعله

 كرامًة، كلمة وبكلّ  حالوًة، القرآن يف حرفٍ  بكلّ  ارزقه اللَّهمَّ 
  جزاءً  ُجزءٍ  وبكل سالمًة، سورة وبكلّ  سعادًة، اّية وبكلّ 

 فإنّه  اجلّنة وأدخله مؤمناً، كان فإنّه له واغفر لماً،مس كان فإنّه ارمحه اللَّهمَّ 
  مرّتالً  لكتابك كان فإنّه وساحمه مصّدقاً، بنبّيك كان

حلنني األنني وكثر اجلبني، مّنا وعرق اليقني، أ¯� إذا ارمحنا اللَّهمَّ    وا
 لك يشهد وهو مات أمتك، وابن عبدك وابن عبدك إنّه اللَّهمَّ 

  الغّفار أنت إّنك له فاغفر Kلّشهادة، لكولرسو  Kلوحدانّية،
ال أجره، حترمنا ال اللَّهمَّ   جّنات يف معه وامجعنا وله، لنا واغفر بعده، تفتنّا و
  العاملني ربّ  a الّنعيم

  بقضائك وارضهم والّسلوان، الّصرب أهله على أنزل اللَّهمَّ 
حلياة يف الثّابت القول على ه ثبّت اللَّهمَّ    األشهاد يقوم ويوم اآلخرة، ويف الّدنيا، ا

 بِهِ  ثَقِّلْ  اللَّهمَّ  ُجمَاKً، وَشِفيعاً  ِلَواِلَديِْه، َوُذْخراً  فَـَرطَاً  اْجَعْلهُ   اللَّهمَّ 
ْحلِْقهُ  ُأُجوَرُمهَا، بهِ  وأْعِظمْ  َمَوازِيـْنَـُهَما،  َكَفالَةِ  ِيف  واْجَعْلهُ  الـُمْؤِمنَني، ِبَصاِلحِ  وأ

 َوأَْهالً  َدارِِه، ِمنْ  َخْرياً  َداراً  وأْبِدْلهُ  اجلَِحيِم، َعَذابَ  بَِرْمحَِتكَ  َوِقهِ  إِبـْرَاِهيَم، 
  Kإلْميَانِ  َسبَـَقنا َوَمنْ  َوأَفـْرَاِطنَا، ألْسالَِفَنا، اْغِفرْ  اللَّهمَّ  أَْهِلِه، ِمنْ  َخْرياً 
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  اجلّنة فراش من قربه وافرش بصره، مدّ  قربه يف له افسح اللَّهمَّ 
 وسّلم وصحبه آله وعلى حمّمد، سّيد� على وKرك وسّلم صلّ  اللَّهمَّ 

  ّدينال يوم إىل
ْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ  رَبـََّنا يـَُقوُلونَ  بـَْعِدِهمْ  ِمن َجاُءوا َوالَِّذينَ  :تعاىل هللا وقال  َوِإلِ
ميَانِ  َسبَـُقو�َ  الَِّذينَ    Kِْإلِ

 للعبدِ  الدَّرجةَ  َلريَفعُ  هللاَ  إنَّ : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
، a :فيقولُ  اجلنَِّة، يف الصَّاحلِ   Kستغفارِ  :فيقولُ  هذه؟ يل أىنَّ  ربِّ
   لكَ  ولِدكَ 

  أمجل اجلنة يف عيده اجعل اللَّهمَّ  قربه ووسع وحشته وآنس واغفرله ارمحه اللَّهمَّ  
الرض السماوات تسع رمحةً  ارمحه اللَّهمَّ   يف قربه اجعل اللَّهمَّ  وا

   .العاملني aرب مطمئًنا آمًنا جنتك يف واجعله ينقطع ال دائم نور
 ارمحه اللَّهمَّ  اجلّنة، فراش من قربه وافرش بصره، مدّ  قربه يف له افسح لَّهمَّ ال

ال  .قربه نور تطفئ و
a ه وتثبيتك إجابته حبسن ومستبشرا قربه، يف نور على أقمه قيومaإ 

  السؤال عند
  .جنتك واسكنه هارمح اللَّهمَّ  بقلوبنا ميت ومل Kلدنيا مات من ارحم اللَّهمَّ  

 ارمحه فقدت من أغلى هإن aرب فراقه علي عز من ارحم همَّ اللَّ 
  . العاملني aرب به وامجعين برمحتك
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 ومل روحي له واشتاقت يودعين أن دون الدنيا من رحل الذيه ارمح اللَّهمَّ 
   .الرامحني أرحم a وحدته وارحم الرتاب Èحضان �م من ارحم ريبّ  جتده

 . اسعدين كما الفردوس اجلنة يف واسعده الّرتاب حتت هارمح اللَّهمَّ 
  .ُيْسَألُ  اآلنَ  فَِإنَّهُ  التـَّْثِبيَت؛ َلهُ  ُلواَوسَ  َألِخيُكمْ  اْستَـْغِفُروا

 عفًوا اإلساءة وعن إحساً�، اإلحسان عن املوتى اجز اللَّهمَّ  
 .وغفرا�ً 

 واغسلهم مدخلهم، ووسع نزهلم، وأكرم عنهم، واعف وعافهم للموتى اغفر اللَّهمَّ  
 .الدنس من ضاألبي الثوب ينقى كما الذنوب من ونقهم والربد، والثلج Kملاء

 فقراء وأصبحوا به، منزولٍ  خري وأنت بك نـََزلوا املوتى إنّ  اللَّهمَّ  
 .معذا� عن غينٌّ  وأنت رمحتك، إىل

 .اجلّنة فراش من قبورهم وافرش بصرهم، مدّ  قبورهم يف للموتى افسح اللَّهمَّ 
 برمحتك وآته وعذابه، القرب فتنة وقهِ  ورضاك، برمحتك آته اللَّهمَّ  

 .الّرامحني أرحم a جّنتك إىل تبعثه حّىت  عذابك من األمن
ال العرض، يوم واسرته األرض، حتته امح اللَّهمَّ    ال يوم“ يبعثون يوم ختزه و

ال مالٌ  ينفع الّ  بنون و  .سليم بقلبٍ  هللا أتى من إ
 اللَّهمَّ  غربته، يف وآنسه وحشته، يف وآنسه وحدته، آنس اللَّهمَّ  

الً  أنزله الً  منز  الشهداء منازل وأنزله  املنزلني، خري وأنت مبارًكا، منز
  .رفيًقا أولئك وحسن والصديقني،
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 واجعل فيه، له ونور قربه، له وافسح املهديني، يف درجته وارفع له اغفر اللَّهمَّ 
  .الرامحني أرحم a وله لنا واغفر اجلنة، رaض من روضة قربه

ال اجلنة، رaض من روضة قبورهم اجعل اللَّهمَّ    النار حفر من حفرة جتعله و
 قربه وامًال  جنبيه، على األرض وجفاف لقرب،ا عذاب من اعذهم اللَّهمَّ   

 .والسرور والفسحة والنور، Kلرضا
 النار، وعذاب القرب، فتنة فقه جوارك، وحبل ذمتك يف عبدك إن اللَّهمَّ  

حلق، الوفاء أهل وأنت  .الرحيم الغفور أنت إنك وارمحهم، له فاغفر وا
ال حساب، مناقشة غري من اجلّنة ادخلهم اللَّهمَّ    .عذاب سابقة و

 .غربته ويف وحشته، ويف وحدته، يف آنسه اللَّهمَّ  
 من واعذه اجلنة وادخله اهله من خريا واهال داره من خريا دارا أبدله اللَّهمَّ 
   النار عذاب ومن القرب عذاب

ال أهله أنت مبا عامله اللَّهمَّ      أهله هي مبا تعامله و
الحسان عن اجزه اللَّهمَّ    دعاء .غفرا�ً  و عفواً  اإلساءة عن و إحسا� ا

   قصري جدا مؤثر للميت
ال فيه ظل ال يوم عرشك حتت واظله اللَّهمَّ  ال ظلك إ ال Kقي و   وجهك إ

 وثبت كتابه مين اللَّهمَّ  وجوه وتسود وجوه تبيض يوم وجهه بيض اللَّهمَّ 
حلني من عندك اكتبه اللَّهمَّ  .األقدام فيه تزل يوم قدمه  يقنيوالصد الصا

  واألبرار واألخيار والشهداء
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  .الصابرين جزاء وجازه الصابرين من عندك اكتبه اللَّهمَّ 
  وغفرا�ً  عفواً  اإلساءة وعن إحسا�ً، اإلحسان عن اجزه اللَّهمَّ  

 برمحتك وآته وعذابه، القرب فتنة وقه ورضاك، برمحتك آته اللَّهمَّ  
  الّرامحني أرحم a جّنتك إىل تبعثه حّىت  عذابك من اآلمن

الرض، حتت إمحه اللَّهمَّ   ال العرض، يوم واسرته ا  ال يوم“ يبعثون يوم زهخت و
ال مالٌ  ينفع الّ  بنون و   ”سليم بقلبٍ  هللا أتى من إ

حلسنات وثّقل حسابه، ويّسر كتابه، ميّن اللَّهمَّ   K ،وثّبت ميزانه 
 حبيبك جبوار اجلّنات، أعلى يف وأسكنه أقدامه، الّصراط على

  وسّلم عليه هللا صّلى ومصطفاك
 جواد كرمي عفو انك عنه واعف اجلنة رaض من روضة قربه اجعل اللَّهمَّ 
  واإلكرام اجلالل ذو a عنه فاعفو العفو حتب

 .مطمئًنا آمًنا تبعثه حىت نورا مشاله وعن ميينه عن اجعل اللَّهمَّ  
  Kجلنه املستبشرين الضاحكني من اجعله و ارمحه اللَّهمَّ 

 .الرامحني أرحم a برمحتك وارمحهم جنتك يف بي̄و و كنوزا له اجعل اللَّهمَّ  
� إرحم اللَّهمَّ    املسلمني وموتى م̄و

   .ظليل ظل يف إليك للراحلني اجعل اللَّهمَّ 
   .وبرادها والفردوس ونعيمها اجلنة اذقه اللَّهمَّ 
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 اللَّهمَّ  هفأجعل جوارك، وإىل زمتك، يف أصبحت أخي إن اللَّهمَّ 
  اجلنة أهل من بقدرتك

  القرب ظلمة ومن القرب عذاب من ارمحه اللَّهمَّ 
حلنني، إليه وهزين السنني، أمجل معه عشت إين اللَّهمَّ    من وما ا

  لريضنيِ  أحد سواك
حلني، عبادك من جتعله أن أسألك إين اللَّهمَّ   وعفوك برمحتك تُبشره وأن الصا

a ويف وحدته يف آنسه اللَّهمَّ  الدفن بعد للميت دعاء .األكرمني أكرم 
  غربته ويف وحشته،

المهم اجعل اللَّهمَّ  الم آخر الدنيا يف آ   اآل
 هلم ووسع اغفرهلم و جوارك إىل انتقلت اليت الطيبة ساألنف ارحم اللَّهمَّ 

    .بعدهم قلبنا اجرب و جبناتك �م وامجعنا بقبورهم
 اجلّنة، وأدخله أهله، من خرياً  وأهالً  داره، من خرياً  داراً  أبدله اللَّهمَّ 
  الّنار عذاب ومن القرب، عذاب من وأعذه

ال أهله، أنت مبا عامله اللَّهمَّ    أهله وه امب تعامله و
  وغفرا� عفوا اإلساءة وعن إحسا� اإلحسان عن اجزه اللَّهمَّ 

  سيئاته عن فتجاوز مسيئاَ  نكا وإن حسناته فزد حمسنا كان ان اللَّهمَّ 
 من واسقه لوائه، حتت واحشره ومصطفاك، نبّينا فيه شّفع اللَّهمَّ 

  أبداً  بعدها يظمأ ال هنيئةً  شربةً  الّشريفة يده
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 يده من واسقه لوائه، حتت واحشره ومصطفاك،  نبّينا فيه شفع اللَّهمَّ 
  أبداً  بعدها يظمأ ال هنيئةً  ربةً ش الّشريفة

 .جنبيها عن األرض وجفاف القرب، عذاب من أعذه اللَّهمَّ 
 الضيق من البائس منقذ و واملكروب، الغريق ومنجي املستجري جتري aمن

 .وسلوا�م اهله وتسلية ورمحته قربه يف جندته و إجارته نسألك واهلموم
 وادخله أهله، من خريًا وأهًال  داره، من خريًا دارًا  هأبدل اللَّهمَّ 
 .الّنار عذاب ومن القرب، عذاب من وأعذه اجلّنة،

   .سيئاته عن فتجاوز مسيًئا كان وإن حسناته، من فزد كان حمسًنا إن اللَّهمَّ 
 .اخللود جّنات إىل الّلحود، وضيق الّدود، مواطن من هانقل اللَّهمَّ 

ال ،اجلّنة رaض من روضةً ه قرب  اجعل اللَّهمَّ   .الّنار حفر من حفرةً  جتعله و
  .اجلّنة فراش من قربه وافرش بصره، مدّ  قربه يف افسح اللَّهمَّ 

 
  باركةم زمنةفي أ يينأدعية للمتوفّ -5

  

  بعد الدفن أدعية الليلة األولى – 1.5
ال الدعاءمل يعد بيننا و وحاً صعدت إليك و ارحم ر  اللَّهمَّ   .بينها إ

ال تعامله مبا هو أهله عامله مبا أنت اللَّهمَّ   .أهله و
  .وعن اإلساءة عفواً وغفرا� ،اجزه عن اإلحسان إحسا� اللَّهمَّ 
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 .وأهًال خرياً من أهله ،أبدله داراً خرياً من داره اللَّهمَّ 
التعذّ  ،أنظر إليه نظرة رضا اللَّهمَّ    .به أبداً فإن من تنظر إليه نظرة رضا 

إيل جنات اخللود، يف  ،انقله من مواطن الدود وضيق اللحود اللَّهمَّ 
د وماٍء مسكوب، وفاكهة  سدر خمضود وطلح منضود وظلٍّ ممدو 

ال ممنوعة ال مقطوعة و  .كثرية 
الرض اللَّهمَّ  ال ختزه يوم يبعثون  ،واسرته يوم العرض ،ارمحه حتت ا ال “و يوم 

ال من اتى هللا بقلب سليم ال بنون إ  ”ينفع مال و
حلسنات مي اللَّهمَّ  K زانة، وثبت علي ميّن كتابة، ويّسر حسابة، وثقل

 .ة يف أعلي اجلنات، يف جوار نبيك ومصطفاكسكنأالصراط أقدامة، و 
وعند قيام األشهاد آمنا وجبود رضوانك  ،اجعله يف بطن القرب مطمئناً  اللَّهمَّ 
 .وإىل أعلى علو درجاتك سابقا ،واثقا

اجعل عن ميينه نورا وعن مشاله نورا ومن أمامه نورا ومن فوقه  اللَّهمَّ 
 .نورك نورا، حىت تبعثه آمنا مطمئنا يف نور من

 .ونُقسم بك عليك، أن ترمحة وال تعذبة، وأن تُثبتة عند السؤال ،إ� نتوسل بك إليك اللَّهمَّ 
واخلفه يف عقبة الغابرين و اغفر لنا  ،ارفع درجته يف املهديني اللَّهمَّ 

 .و له a Çaرب العاملني
  .أسكنه فسيح اجلنان واغفر لنا وله a رمحن اللَّهمَّ 

  
  2022 - اإلصدار الثالث عشر : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  31



  أدعيـــــــــــــــــــــــة للمتوفّييـــــــــــــــــــــــن
  

  .احشره مع املتقني إيل الرمحن وافدا a أرحم الرامحنياللَّهمَّ 
 .واجعل حتيتة سالٌم لك من أصحاب اليمني ،مع أصحاب اليمني احشرة اللَّهمَّ 

 .مد بصرة، وافرش قربة من فراش اجلنة ،افسح له يف قربةاللَّهمَّ 
 .ومن عذاب النار ،أدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب اللَّهمَّ 

ال جتعلة حفرة من حفر النرياناللَّهمَّ   .اجعل قربة روضة من رaض اجلنة، و
فارمحه رمحة تطمئن �ا نفسة  ،إّن رمحتك وسعت كل شئ وهو شئ  اللَّهمَّ 

 .وتقر �ا عينة
ال شريك لك، وانت  اللَّهمَّ  ال أنت وحدك  ال اله إ إنه كان يشهد أن 

 .أعلم به فاغفر له وساحمة aرب
 .فثبتة علي الصراط يوم تزل األقدام ،لك مؤمناإنه كان  اللَّهمَّ 

ع فية القرآن ¯لياً وسامعًا، وأنت أعلم به فشفّ إنه كان لكتابك اللَّهمَّ 
وارمحة من النريان، واجعلة aرمحن يرتقي يف اجلنة إيل آخر آية قرأها 

 .أو مسعها، وإيل آخر حرف تالة
 .امأل قربة Kلرضا والنور والفسحة والسرور اللَّهمَّ 

إنه يف ذمتك وحبل جوارك، فقة فتنة القرب وعذاب النار،  اللَّهمَّ 
حلقو   الرحيم فاغفر له وارمحه إنك أنت الغفور ،أنت أهل الوفاء وا

الً ُمباركاً وأنت خري املنزلني اللَّهمَّ   .أنزلة منز
حلني وحسن أولئك رفيقا اللَّهمَّ    .أنزلة منازل الصديقني والشهداء والصا
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آنس وحدتة، وآمن وحشتة، وارحم غربتة، واحفظة من بني يدية ومن  اللَّهمَّ 
 .خلفة

اجعلة من الذين سعدوا يف اجلنة خالدين فيها ما دامت  اللَّهمَّ 
 .وات واألرضالسما

نا ومصطفاك، واحشرة حتت لوائة، واسقة من يدة الشريفة ع فيه نبيّ شفّ  اللَّهمَّ 
ال يظمأ بعدها أبدا  .شربًة هنيئة 

إرزقة بكل حرف من القرآن حالوة، وبكل كلمة كرامة،  اللَّهمَّ 
 .وبكل آية سعادة، وبكل جزٍء جزاء

ت غين عن عذابة، إن كان عبدك وابن أمتك، إحتاج إيل رمحتك وأن اللَّهمَّ 
 .ُحمسناً زد يف حسناتة، وإن كان ُمسيئاً فتجاوز عن سيئاتة

إنه صرب علي البالء فلم جيزع فامنحة درجة الصابرين الذين  اللَّهمَّ 
 الصابرون إمنا يوّيف “يوفون أجورهم بغري حساب، فانك القائل 

 .”أجرهم بغري حساب
القرب وعذابة، وآتة برمحتك األمن من رمحتك ورضاك وقة فتنة آتة  اللَّهمَّ 

 .عذابك، حيت تبعثة إيل جنتك a أرحم الرامحني
حليّ  اللَّهمَّ  تنا، وشاهد� وغائبنا، وصغري� وكبري�، وذكر� نا وميّ اغفر 
 .وأُنثا�

  .ة علي اإلميانمن أحييتة منا فأحية علي اإلميان، ومن توفيتة منا فتوفّ  اللَّهمَّ 
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ال تفتنا بعدة، واغفر لنا وله ولسائر املسلمني اللَّهمَّ   .ال حترمنا أجرة و
حلياة الدنيا ويف اآلخرة ويوم يقوم األشهاد  اللَّهمَّ   .ثبتنا علي القول الثابت يف ا

ال مال  اللَّهمَّ  ارمحنا إذا ُقمنا للسؤال وخاننا املقال، ومل ينفع جاٌة و
ال فضل الكبري ال عيال، وليس إ  و

  

 يوم الجمعة نييللمتوفّ   أدعية- 2.5
ؤملين قليب عند ترديد دعاء ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه وي اللَّهمَّ "

a واغفر له وامجعين به يف مستقر رمحتك يوم اجلمعه هرب ارمح امليت له". 
الوجع وأغث من  هة الرتاب واشفي من ا�كمن ضمّ  هارمح اللَّهمَّ "

 ."واهدي من غرت الدنيا ،أثقلة اهلم
� اللَّهمَّ اسألك أن ترحم من هم حتت الرتاب  اللَّهمَّ " وموتى  أرحم م̄و

ارمحنا اذا صر� اىل ماصاروا اليه حتت الرتاب  اللَّهمَّ  ،واغفر هلم املسلمني
 ."واجلنادل وحد�

ه وذنوبن هخطاaه واغفر له ارمح اللَّهمَّ  ،هارمح اللَّهمَّ  ،هارمح اللَّهمَّ  "
  ."هوجتاوز عن سيئات

 .نورا إىل يوم يبعثون أبعث هلم اللَّهمَّ  ،ارحم من غابوا غياK ابدa اللَّهمَّ  "
اجعل له   اللَّهمَّ والفردوس وبرادها،  ،اجلنة ونعيمهاه اذق  اللَّهمَّ 

  ."كنوزا وبي̄و يف جنتك وارمحه برمحتك a أرحم الرامحني
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أعطنا خري ما تعطي السائلني وامجع لنا صالح الدنيا والدين واغفر  اللَّهمَّ  "
حلزن وأزل عنا اهلم،  اللَّهمَّ  ،لنا ولوالدينا وجلميع املسلمنيتنا و مليّ  أذهب عنا ا

واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا  ،واطرد من نفوسنا القلق
 ."برمحتك a أرحم الرامحني

وأجعل قربه  ،أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقه اللَّهمَّ  "
 ."نورا وضياء إىل يوم يبعثون

� اللَّهمَّ  " وارزقهم الرضى  ،وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صربا ،ارحم م̄و
 ."نيرمحتك a أرحم الرامحب Kلقضاء

وبقدر سكون املقابر  ،�أنر قرب فقيد ة،نور صباح اجلمع بقدرريب "
أنزل الطمأنينة والسكون على روحه وبقدر حاجته إىل رمحتك 

 ."ارمحه
aرب يف  ب،أرحم من رحل عن هذه الدنيا ومل يبقى سوى ذكره الطيّ  اللَّهمَّ  "

 ."يوم اجلمعة
aرب كان حسن  ،لصافيهارمحه بقدر طيب قلبه ونيته ا اللَّهمَّ  "

aرب ارمحه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب واخلطاa  ة،اخللق والسري 
العلىوادخله اجلنّ   ."ه وارزقه الفردوس ا

إين اسألك يف آخر ساعة من يوم اجلمعة أن ترحم من فارق دaر�  اللَّهمَّ  "
  ."وأصبح القرب داره
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� اللَّهمَّ "  ."ومويت املسلمني وارمحهم بواسع رمحتك ،اغفر مل̄و
 .وارمحهم آنس وحشتهم ونور قبورهم وآغفر ذنو�م اللَّهمَّ " 

اجعل قبورهم خري مسكن تغفو به أعينهم حيت تقوم  اللَّهمَّ  "
 ."الساعة aعظيم

ت نسائم ذكرآهم على القلوب بعد ان يف يوم اجلمعة ارحم من هبّ  اللَّهمَّ "
توارت اجسادهم حتت الرتاب رمحكم هللا aمن رحلتم طويال وجعلكم خالدين 

 ."يف جناته
" a رمحتك أكرمه جبنة عرضها السماوات كل من أنتقل إىل   رب

يف يوم اجلمعة ارحم والدي  اللَّهمَّ خيري بني أبوا�ا الثمانية  ،واألرض
 ."ومجيع موتى املسلمني

� وموتى املسلمني ،اما زال يف قليب حي اتإرحم ميّ  اللَّهمَّ  "    ."وارحم م̄و
إىل جوارك  ارحم األنفس الطيبة اليت انتقلت ،يف يوم اجلمعة اللَّهمَّ "

واغفر هلم ووسع هلم قبورهم وامجعنا �م جبناتك واجرب قلوبنا 
 ."بعدهم

 .افسح له يف قربه مّد بصره، وافرش قربه من فراش اجلّنة اللَّهمَّ "
أبعث هلم  اللَّهمَّ يف يوم اجلمعة؛ ارحم من غابوا غياK أبدa؛  اللَّهمَّ "

 ."نورا إىل يوم يبعثون
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ه الرتاب واشفي من ا�كه الوجع وأغث يف يوم اجلمعة؛ ارحم من ضمّ  اللَّهمَّ "
 ."الدنيا هلم واهدي من غرتهمن أثقله ا

 وقل اجلنة من مكانه وأره ،اجلنة منه واسق اجلنة منه أطعم اللَّهمَّ 
 أرحم a واحسانك وجودك برمحتك ،ءتشا Kب أي من ادخل له

  .الرامحني
الرض السماوات تسع رمحةً  هارمح اللَّهمَّ   ال دائم نور يف قربه اجعل اللَّهمَّ  ،وا
   .العاملني aرب مطمئًنا آمًنا تكجن يف واجعله ،ينقطع

 لكنه جوارك إىل انتقل ُدعائي يف قليب يف ولكنه معي ليس هإن ريب
  .له اشتياقي بقدره أرمح اللَّهمَّ  ،حيايت تفاصيل كل يف موجود

 .أمجل اجلنة يف حياته واجعله ارمح اللَّهمَّ  
حلني، والّشهداء، الصّديقني، منازل هأنزل اللَّهمَّ   أولئك وحسن والّصا
 .رفيًقا

الّ  إله ال أّنك يشهد كان  هإنّ  اللَّهمَّ   وأنت ورسولك، عبدك حمّمًدا وأنّ  أنت، إ
 .به أعلم

ال هترمح أن عليك بك ونقسم إليك، بك نتوّسل إ�ّ  اللَّهمَّ   تعّذبه، و
 .الّسؤال عند تثّبته وأن

ال حساب، مناقشة غري من اجلّنة هأدخل اللَّهمَّ   .عذاب سابقة و
الً  هأنزل اللَّهمَّ    .املنزلني خري وأنت مبارًكا، منز
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 ُمْدَخَلُه، َووسِّعْ  نُزَله، َوَأكرِمْ  ، عْنهُ  واْعفُ  وعاِفِه، واْرْمحُه، ،له ْغِفرْ ا اللَّهمَّ 
 األبـَْيضَ  الثَّوب نـَقَّْيتَ  كما اخلَـطَاaَ، منَ  ونَقِّه ، واْلربَدِ  ، والثـَّْلجِ  Kِملاِء، واْغِسْلهُ 

ًرا وَزْوًجا أْهِلِه، منْ  َخيّـًرا َوَأْهًال   َدارِه ِمنْ  خريًا دارا وأَْبِدْلهُ  الدََّنس، منَ   منْ  َخيـْ
  .النَّار َعَذابِ  وِمنْ  الَقْربِ، َعَذابِ  منْ  َوَأِعْذه اجلنََّة، وأْدِخْله َزْوِجه،

� إرحم اللَّهمَّ    .املسلمني وموتى م̄و
  .وبرادها والفردوس ونعيمها اجلنة اذقه اللَّهمَّ 

  

  رمضان شهرفي   نييأدعية للمتوفّ - 3.5
 

 وأدخله مؤمناً، كان فإنّه له واغفر مسلماً، كان فإنّه هارمح اللَّهمَّ 
  مرّتالً  لكتابك كان فإنّه وساحمه مصّدقاً، بنبّيك كان فإنّه اجلّنة

 يده من واسقه لوائه، حتت واحشره ومصطفاك، نبّينا فيه شفع اللَّهمَّ  
   أبداً  بعدها يظمأ ال هنيئةً  شربةً  الّشريفة

 الدنيا روح من خرج أمتك، وابن عبدك نواب عبدك هذا إن اللَّهمَّ 
  القيه هو وما القرب ظلمة إىل فيها وأحبائه وسعتها،

 Kلوحدانية، لك يشهد وهو مات أمتك وابن عبدك وابن عبدك إنه اللَّهمَّ 
  الغفار انت إنك له فأغفر Kلشهادة، لرسولك
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 ووسع نزله، وأكرم وعافه، عنه واعف وارمحه، اغفرله اللَّهمَّ 
 الثوب ينقى كما اخلطاa من ونقه وبرد، وثلج مباء واغسله مدخله،
 من خريا وأهال داره، من خريا دارا وأبدله الدنس، من األبيض

  الّنار وعذاب القرب فتنة وقه زوجه، من خريا أهله،وزوجا
 خرج ما واجعل بلقائك، وأسعده بعده ما عليه وسهل أمره عليه يسر اللَّهمَّ 

ال صغرية أصغر عليه تصعب ال من a رحيمنا a منه خرج مما خريًا إليه  أكرب و
الحتضار بعد وفرحة القبض، عند أرمحه و املوت، سكرات عليه هون كبرية  ا

  بلقائك
 وحشته وآنس وحدته، يف آنسه اللَّهمَّ 

ال ترمحه، أن عليك، بك ونقسم إليك، بك نتوسل إ� اللَّهمَّ   وأن تعذبه، و
  السؤال عند تثبته

 Kب أي من أدخل له وقل ،اجلنة من واسقه اجلنة من أطعمه اللَّهمَّ  
  تشاء

ال ظل ال يوم عرشك حتت أظله اللَّهمَّ  ال Kقى ال و ظلك ا  اللَّهمَّ  ، وجهك ا
  وجوه وتسود الوجوه تبيض يوم وجهه بيض

  الّنار على وبشرته ودمه حلمه حرم اللَّهمَّ 
 النريان، من وارمحه القرآن، فيه فشفع وسامًعا، ¯لياً  لكتابك كان إنه اللَّهمَّ 
  .تاله حرف وآخر مسعها، أو قرأها آية آخر إىل اجلنة يف يرتقي aرمحن واجعله
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  منها خريًا لنا واخلف ، مصيبنت يف جر�أ اللَّهمَّ 
الً  أنزله اللَّهمَّ  غربته، يف وآنسه وحشته، يف وآنسه وحدته، آنس اللَّهمَّ   منز
الً   وحسن والصديقني، الشهداء منازل وأنزله املنزلني، خري وأنت مبارًكا، منز

  رفيقاً  أولئك
 وامالً  جنبيه، على األرض وجفاف القرب، عذاب من اعذه اللَّهمَّ 

  والسرور والفسحة والنور، Kلرضا قربه
 وأنت النار، وعذاب القرب، فتنة فقه جوارك، وحبل ذمتك يف عبدك إن اللَّهمَّ 

حلق، الوفاء أهل   الرحيم الغفور أنت إنك وارمحه، له فاغفر وا
 برمحتك وآته وعذابه، القرب فتنة وقه ورضاك، برمحتك آته اللَّهمَّ 
  الرامحني أرحم a جنتك إىل تبعثه حىت عذابك من األمن

 ال و فراقه على وصرب� قليل، منذ بيننا كان الذي عبدك فإنه له اغفر اللَّهمَّ 
  وعفا لطف قدر إذا من a فيه جتزعنا

a رئنا و ربناK، التام غفرانك يف فيك ظننا حسن إجابتك نرجو 
 و أجنز ما Èقل تنجيه و قدم ما سوء من ترحيه وأن عنه، وعفوك

 السماح إىل دعوتنا من a والسمح اجلميل ورضاك بعفوك وتعف
  األعلى املثل لك و �ما اتصف من خري وانت والعفو

 رأفتك و فضلك و عفوك حسن و رمحتك أبواب أفتح ربنا اللَّهمَّ  سبحانك
  .األجل عليه كتبت حني إليك أرد�ه الذي على
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  هلا �اية ال اليت رمحتكب قبلهأ و لك بدعائنا أكرمه اللَّهمَّ 
حلي راحم a  .لقائك عند وجهه بيض اللَّهمَّ   له واغفر امليت حمار  ورازقه ا
  aرحيم وثبته

a ه وتثبيتك إجابته حبسن ومستبشرا قربه، يف نور على أقمه قيومaإ 
  السؤال عند

 وتثبيتك عليه وثباتك عاقبتك حسن و ميتنا على وفضلك غفرانك اللَّهمَّ 
  قربه يف إaه

ال أهله، أنت مبا عامله اللَّهمَّ   عن اجزه اللَّهمَّ  .أهله هو مبا تعامله و
  وغفرا� عفوا اإلساءة وعن إحسا�، اإلحسان

 أهل وأنت النار، وعذاب القرب، فتنة فقه جوارك، وحبل ذمتك يف إنّه اللَّهمَّ 
حلق، الوفاء   الرحيم الغفور أنت إنك وارمحه، له فاغفر وا

 وحمبو�ا، وسعتها، الدنيا، من خرج عبدك، وابن عبدك إنه اللَّهمَّ 
  القيه هو وما القرب، مةظل إىل فيها، وأحبائه

  ظليل ظل يف إليك الراحلني إجعل اللَّهمَّ 
  مطمئًنا آمًنا تبعثه حىت نورا مشاله وعن ميينه عن اجعل اللَّهمَّ 

  Kجلنة املستبشرين الضاحكني من واجعله ارمحه اللَّهمَّ 
 أرحم a برمحتك وارمحه جنتك يف وبي̄و كنوزا له اجعل اللَّهمَّ 

  الرامحني
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 جواد كرمي عفوا انك عنه واعفو اجلنة رaض من روضة هقرب  اجعل اللَّهمَّ 
الكرام اجلالل ذو a عنه فأعفو العفو حتب   وا

 خري قبورهم وأجعل األكفان أجسادهم دتتوسّ  من أرحم اللَّهمَّ 
 إىل صر� إذا وارمحنا الساعة تقوم حىت أعينهم به تغفو مسكن

   .إليه ماصاروا
 واختفت بيننا أماكنهم وخلت، ذاكرتنا يف تنبض حياUم بقت من ارحم اللَّهمَّ 

  اجلمعة يوم يف األعلى الفردوس الطويل لقاء� وأجعل مسامعنا عن أصواUم
  .وبرادها والفردوس ونعيمها اجلنة هاذق اللَّهمَّ 

  الرامحني أرحم a برمحتك وارمحه جنتك يف وبي̄و كنوزا له اجعل اللَّهمَّ 
  املسلمني ومرضى مرضا� اشف اللَّهمَّ 

 وارزقهم …صربا أهليهم وعلى معليه وأفرغ فيه هم ما عنهم ارفع اللَّهمَّ  
 أرحم a برمحتك سقما يغادر ال شفاءا الشفاء وعاجل ، Kلقضاء الرضى

  الرامحني
 اللَّهمَّ  ◌ّ  قبورهم نّور aرب  فأحبه القبور يف ولنا رمضان سيأيت

   .مجيعاً  هلم واغفر ارمحهم
 كان وإن حسناته من فزد حمسناً   كان إن اسالك الكرمي الشهر هذا يف اللَّهمَّ 
  سّيئاته عن فتجاوز مسيئاً 
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 �م وامجعنا هلم واغفر معنا رمضان ينتظرون كانوا من ارحم اللَّهمَّ 
العلى الفردوس يف   اجلنة من ا

 اّلذين من املباركة الليلة هذه يف هاجعل اللَّهمَّ  .جناتك فسيح أسكنه اللَّهمَّ 
  واألرض الّسموات دامت ما فيها خالدين اجلّنة يف سعدوا

 وبكلّ  حالوةً  القرآن يف حرفٍ  بكلّ  اخلري رمضان يف قهارز  اللَّهمَّ 
  جزاءً  ُجزءٍ  وبكل سالمةً  سورة وبكلّ  سعادةً  اّية وبكلّ  كرامةً  كلمة

 يف هي واليوم به وتفرح معنا رمضان ترتقب كانت طاهره ارواحآ ارحم اللَّهمَّ 
  قبورها

 يف أمجل رمضانهُ  واجِعل، العام هذا معنا يِصوم ال من ارحم اللَّهمَّ 
  اجلنة

  قدومه قبل ُعمره وانتهى ،رمِضان رشه بقدوم يفرحُ  كان من ارحم اللَّهمَّ 
 يف هي واليوم به وتفرح رمضان ترتقب كانت أرواحا أرحم ريب 

 حوض من أسقهم اللَّهمَّ  األعلى Kلفردوس بشرهم اللَّهمَّ  قبورها
  أبدا بعدها اليظمئون شربة نبيك

 يده من واسقها لوائه، حتت واحشرها ومصطفاك، نبّينا فيها شفع اللَّهمَّ 
  أبداً  بعدها تظمأ ال هنيئةً  شربةً  ريفةالشّ 
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  عيادفي األ نييللمتوفّ   أدعية-4.5 
 

 افتقدهم املكان فقدهم العني فقدUم من ارحم العيد يوم يف اللَّهمَّ 
 اللَّهمَّ  يطاق ال وفراقهم يؤمل فقدهم من ارحم اللَّهمَّ  كثريا القلب
  aرب جنتك يف �م امجعنا

 قدومه قبل عمرهم وانتهى ،معنا العيد لقضاء يتشوقون كانوا من ارحم اللَّهمَّ 
  إليه ماصارو إىل صر� اذا وارمحنا وحشتهم وآنس قبورهم عليهم برد اللَّهمَّ 

ال ،ضالتعوّ  روحا ارحم اللَّهمَّ    العيد يوم يف اللَّهمَّ  جديد من تولد و
 قلوبنا أحباب أرحم اللَّهمَّ  السنني أمجل معهم عشنا من ارحم

 األعلى الفردوس واجعل قبورهم وأنر عنهم واعف ،رمحتك بواسع
  العاملني aرب النعيم جنات يف �م امجعنا اللَّهمَّ  هموقرار  دارهم

 ولنا العيد قرب .وفارقنا السابقة األعوام يف معنا العيد يقضي كان من ارحم اللَّهمَّ 
  ارمحهم اللَّهمَّ  إليهم الشوق فاض من ارحم aرب زينة للعيد كانوا القبور يف احباب

 ومتنينا بيننا Kألمس وكانت الدنيا فارقت طيبة نفوسا أرحم اللَّهمَّ 
 على وبرد هلم واغفر وحشتهم أنس اللَّهمَّ  سوa العيد جيمعنا أن

  النعيم جنات جناتك يف واجعلهم قبورهم
 وارمحين يل اغفر ريب اجلنة رaض من روضة قربه واجعل له واغفره ارمح اللَّهمَّ 
  . وارمحهما لوالدي واغفر
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 لدنك من لنا هب ريب والطمأنينة السكينة وارزقنا العيد بلغنا اللَّهمَّ 
  .أمجل اجلنة يف عيدهم واجعل معنا العيد يدرك مل من ارحمو  رمحة

ال رأت، عني ال ما فيها جبنه رهبشّ  اللَّهمَّ   الخطر مسعت أذن و  قلب على و
  بشر

 Kلرضا قربه امألو  اجلنة رaض من روضة هقرب  وأجعل أرمحه اللَّهمَّ 
   والسرور والفسحة والنور

 عند ثبتهو  جناتك فسيح واسكنه ،شي كل وسعت اليت برمحتك ارمحه اللَّهمَّ 
  السؤال

العلى الفردوس يف واجعله له واغفر ارمحه اللَّهمَّ    اجلنه من ا
 من مبسمه واسق له اغفر و ارمحه اللَّهمَّ  ونعيمها اجلنة برائحة ”هاسعد اللَّهمَّ 
   .اجلنة كوثر

 مسكنك اخللد جنان الينفذ نعيما له واكتب واغفرله ارمحه اللَّهمَّ 
  هللا àذن

   العمر كل الدعوات له وسخر منقطع هجتعل ال اللَّهمَّ 
 جنتك أعلى يف شبابه وعوض ه درجات وارفع واغفرله ارمحه اللَّهمَّ 
  aرب

 ىينقّ  كما واخلطاa الذنوب من هنقّ  اللَّهمَّ ، اغفرله اللَّهمَّ  ،هأرمح اللَّهمَّ 
   .برمحتك ارمحه اللَّهمَّ  املتقني مع احشره اللَّهمَّ ، الدنس من األبيض الثوب

  
  2022 - اإلصدار الثالث عشر : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  45



  أدعيـــــــــــــــــــــــة للمتوفّييـــــــــــــــــــــــن
  

 عرفةيوم  في   يينللمتوفّ   أدعية- 5.5
 .بسم هللا بسم هللا بسم هللا

حلمد Ç والصالة والسالم على رسول هللا  .ا
 )مرات 3(استغفر هللا وأتوب إليه 

ال تكلين إىل نفسي  a أرحم الرامحني برمحتك نستغيث أصلح يل شأين كله و
 )مرات 3(طرفة عني 

الً   .رضيت ÇK رKً، وKإلسالم ديًنا، وحبمد صل هللا عليه وسلم نبياً ورسو
 )مرات 3(رمي حتب العفو فاعف عنا إنك عفو ك اللَّهمَّ 

حلمد ال شريك له، له امللك وله ا ال هللا، وحده  وهو على كل شيء  ال إله إ
 .”قدير

�، واشفي مرضا�، وارزقنا اخلري كله  اللَّهمَّ  يف يوم عرفة ارحم م̄و
 .يف الدارين

 لَّهمَّ الهلم،  ارحم من ذهبوا واغفر ،بعدد تكبريات خلقك يف يوم عرفه اللَّهمَّ 
ال يغلق ابدا  .افتح هلم Kب Uب منه نسائم اجلنه 

� اللَّهمَّ  ال وقد غفرت مل̄و سرتت عوراتنا، و  ال تطوي يوم عرفه ا
ومنا، وشفيت مرضا� a وقبلت توبتنا وفرجت مهُ  ئاتنا،وحموت سيّ 

 .ارحم الرامحني
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الثرى واجعل  ارحم من صام يوم عرفه يف العام املاضي وهو اليوم حتت اللَّهمَّ 
 .الفردوس مقرا له وامجعنا به يف جنات النعيم

روضة  واجعل قربه ارحم من اشتقت اليه واعفو عنه واغفر له  اللَّهمَّ 
 .من رaض اجلنة

� ،بعدد تكبريات خلقك يف يوم عرفة اللَّهمَّ  يف  اللَّهمَّ  ،واغفر هلم ارحم م̄و
ال يغلق ابدا.كأننا يف  هذه األaم املباركه افتح هلم Kب Uب منه نسائم اجلنه 

� اللَّهمَّ وننا لندعوا هلم يف القبور ينتظر  يوم عرفة وكل من  .ارحم م̄و
واحفظ يل  واغفر له وامجعنا به يف جناتكه يف يوم عرفة ارمح اللَّهمَّ 

 .مجيع من احب وامحيهم من كل مكروه
واسكنهم جنات  هلم حبق يوم عرفة ارحم من اشتقت اليهم واغفر اللَّهمَّ 

العلي  الفردوس ا
رفعت األaدي  وعدد ما بعدد ما صلى عبادكه ارمح اللَّهمَّ 

 اللَّهمَّ لدعائك، aرب أسعده برائحه اجلنة ونعيمها 
 .امجعين به يف جنتك

 اللَّهمَّ  ا،مبتسم ريب جبنات اخللد اجعله ،فارقت الدنيا ومل تفارقناa ارواحا 
 .ومجيع موتى املسلمنيه ارمح

ال وقد غفرت ذنوب مجيع  اللَّهمَّ   ال جتعل مشس يوم عرفه تغيب إ
  .موتى املسلمني وأن جتعل مثواهم اجلنة
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النعيم واعف  وتى املسلمني واجعلهم يف جناتوارمحه ومه اغفر لـ اللَّهمَّ 
 .عنهم وعين، وارزقين الصحة والعافية ورضاك a أرحم الرامحني

ال مشس تشرق عليهم اللَّهمَّ  ال  ارحم من تساوت عندهم األوقات،  و
 .أنر قبورهم وأسقها ب فيض من جنتك اللَّهمَّ قمر يضيء عتمتهم، 

يوم عرفه هذا  ومل تبلغه ، األعوام السابقةإرحم من كان يصوم معنا يف اللَّهمَّ 
 .العام وأجعل قربه روضه من رaض اجلنة

 

  )شهدوا موت أعزّائهم  منل( ةـــق ادعيـــملح-6
حلبيب، وختّلى عّنا  اللَّهمَّ  ارمحنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا ا

  القريب والغريب، وارتفع الّنشيج والّنحيب.
حلسرات، وأطبقت ا اشتّدت الكُ ارمحنا إذ اللَّهمَّ  رKت، وتوالت ا

الّروعات، وفاضت العربات، وتكّشفت العورات، وتعطّلت القوى 
  والقدرات. 

لنا على األعنّاِق، وبلغِت الرتاِق، وقيل من راق، وظّن  اللَّهمَّ  ارمحنا إذا محُِ
  ساق. أنّه الفراق، والتفَِّت السَّاُق Kلسَّاِق، إليك a ربَّنا يومئٍذ امل

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

   يم، وقيل ما غّرك برّبك الكرمي.ارمحنا إذا فارقنا الّنعيم، وانقطع الّنس اللَّهمَّ 
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ال اللَّهمَّ   ارمحنا إذا ُقمنا للّسؤال، وخاننا املقال، ومل ينفعنا جاٌه، و
الّ فضل الكبري املتعاّل. ال عيال، وليس إ    مال، و

دك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك إنّه عبدك وابن عب اللَّهمَّ 
  Kلوحدانّية، ولرسولك Kلّشهادة، فاغفر له إّنك أنت الغّفار. 

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

ثبّته على القول  همَّ اللَّ  ،بقضائك ناالّصرب والّسلوان، وارض يناأنزل عل اللَّهمَّ 
حلياة الّدنيا، ويف اآلخرة، ويوم يقوم األشهاد.  الثّابت يف ا

***   ***   ***  
 " دعـــــــان إذا قريـــــــب"
  -  واالذكـــــار األدعيــــــة دليـــــــل"

  نفسانـــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر:  المكتبيــــة السلسلــةّ 
 العربية النفسية العلوم لمؤسسة اإللكتروني متجرال على"  الدليل"  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=47&controller=category&id_lang=3 

 العربية النفسية العلوم لشبكة ميالعل الموقع  على"  الدليل"  
www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/indexeBFaIniKarib.htm&current_c2=4 

 اعياالجتم التواصل مواقع  على"  الدليل"  
https://www.facebook.com/FaInniKarib 

 

 العربية النفسية العلوم شبكة
 النفس وطب بعلوم رقيا عربي تعاون نحو

 العلمي الموقع
http://www.arabpsynet.com/   
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