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ِمْن َأْھِلِھا ، َوَأْدِخْلُھا اْلَجن�َة ، َوِقِھا  ِفْتَنَة اْلَقْبِر َوَعَذاَب الن�اِر
*******

أللھّم أبدلھا دارًا خيرًا من دارھا ، وأھًال خيرًا من أھلھا ، وأدخلھا الجنّة ،
وأعذھا من عذاب القبر، ومن عذاب النّار .

اللھّم عاملھا بما أنت أھله ، وال تعاملھا بما ھى أھله .
اللھّم اجزھا عن اإلحسان إحسانًا ، وعن اإلساءة عفوًا وغفرانًا .

اللھّم إن كانت محسنة فزد من حسناتھا ، وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيّئاتھا .
اللھّم أدخلھا الجنّة من غير مناقشة حساب ، وال سابقة عذاب.

اللھّم اّنسھا في وحدتھا ، وفي وحشتھا، وفي غربتھا .
اللھّم أنزلھا منزًال مباركًا ، وأنت خير المنزلين .

اللھّم أنزلھا منازل الصّديقين ، والّشھداء ، والّصالحين ، وحسن أولئك رفيقًا .
اللھّم اجعل قبرھا روضًة من رياض الجنّة ، وال تجعله حفرًة من حفر النّار.

اللھّم افسح لھا في قبرھا مّد بصرھا ، وافرش قبرھا من فراش الجنّة .
اللھّم أعذھا من عذاب القبر ، وجفاف ِاألرض عن جنبيھا .
اللھّم امأل قبرھا بالّرضا ، والنّور ، والفسحة ، والّسرور .

اللھّم إنّھا في ذّمتك وحبل جوارك ، فِقِھا فتنة القبر ، وعذاب النّار ، وأنت أھل
الوفاء والحّق ، فاغفر لھا وارحمھا ، إنّك أنت الغفور الّرحيم .

اللھّم إنّھا أمتك و بنت أمتك ، خرجت من الّدنيا، وسعتھا ، ومحبوبھا ، وأحبّائھا
فيھا ، إلى ظلمة القبر ، وما ھو القيھا .

اللھّم إنّھا كانت تشھد أنّك ال إله إّال أنت ، وأّن محّمدًا عبدك ورسولك ، وأنت
أعلم بھا .

اللھّم إنّا نتوّسل بك إليك ، ونقسم بك عليك أن ترحمھا وال تعّذبھا ، وأن تثبّتھا
عند الّسؤال .

 اللھّم إنّھا َنَزلت بك وأنت خير منزوٍل به ، وأصبحت فقيرة إلى رحمتك ، وأنت
غني� عن عذابھا .

اللھّم آتھا برحمتك ورضاك ، وقِھا  فتنة القبر وعذابه ، وآتھا برحمتك األمن من
عذابه حتّى تبعثھا إلى جنّتك يا أرحم الّراحمين .

اللھّم انقلھا من مواطن الّدود ، وضيق اللّحود ، إلى جنّات الخلود .
اللھّم احمھا تحت األرض ، واسترھا يوم العرض ، وال تخزھا يوم يبعثون "يوم

ال ينفع ماٌل وال بنون إّال من أتى هللا بقلٍب سليم" .



اللھّم يّمن كتابھا، ويّسر حسابھا، وثّقل بالحسنات ميزانھا ، وثبّت على الّصراط
أقدامھا، وأسكنھا في أعلى الجنّات ، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى هللا عليه

وسلّم .
اللھّم أّمنھا من فزع يوم القيامة ، ومن ھول يوم القيامة ، واجعل نفسھا آمنًة

مطمئنًّة ، ولّقنھا حّجتھا .
 اللھّم اجعلھا في بطن القبر مطمئنّة ً، وعند قيام األشھاد آمنة ، وبجود رضوانك

واثقة ، وإلى أعلى درجاتك سابقة . اللھم اجعل عن يمينھا نورًا ، حتّى تبعثھا
آمنة مطمئنّة في نوٍر من نورك .

اللھّم انظر إليھا نظرة رضا ، فإّن من تنظر إليه نظرة رضًا ال تعّذبه أبدًا .
 اللھّم أسكنھا فسيح الجنان ، واغفر له يا رحمن ، وارحمھا يا رحيم، وتجاوز

عّما تعلم يا عليم .
اللھّم اعف عنھا، فإنّك القائل "ويعفو عن كثير" .

 اللھّم إنّھا جاءت ببابك، وأناخت بجنابك ، َفجد عليھا بعفوك ، وإكرامك ، وجود
إحسانك .

اللھّم إّن رحمتك وسعت كّل شيء، فارحمھا رحمًة تطمئّن بھا نفسھا ، وتقّر بھا
عينھا .

اللھّم احشرھا مع المتّقين إلى الّرحمن وفدًا .
اللھّم احشرھا مع أصحاب اليمين ، واجعل تحيّتھا سالٌم لك من أصحاب اليمين

.
اللھّم بّشرھا بقولك "كلوا واشربوا ھنيئًا بما أسلفتم في األيّام الخالية" . اللھّم
اجعلھا من الّذين سعدوا في الجنّة ،خالدين فيھا ما دامت الّسموات واألرض .
اللھّم ال نزّكيھا عليك ، ولكنّا نحسبھا أنّھا آمنت وعملت صالحًا ، فاجعل لھا

جنّتين ذواتي أفنان ، بحّق قولك : "ولمن خاف مقام ربّه جنّتان" .
اللھّم شّفع فيھا نبيّنا ومصطفاك ، واحشرھا تحت لوائه ، واسقھا من يده

الّشريفة شربًة ھنيئًة ال تظمأ بعدھا أبدًا .
اللھّم إنّھا صبرت على البالء فلم تجزع ، فامنحھا درجة الّصابرين ، الذين

يوّفون أجورھم بغير حساب ، فإنّك القائل " إنّما يوّفى الّصابرون أجرھم بغير
حساب ".

اللھّم إنّھا كان مصلّية لك ، فثبّتھا على الّصراط يوم تزّل األقدام .
 

اللھّم إنّھا كانت صائمة لك ، فأدخلھا الجنّة من باب الريّان .
اللھّم إنّھا كانت لكتابك تالية وسامعة ، فشّفع فيھا القرآن ، وارحمھا من النّيران

، واجعلھا يا رحمن ترتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأتھا أو سمعتھا، وآخر



حرٍف تالته أو سمعته .
اللھّم ارزقھا بكّل حرٍف في القرآن حالوًة ، وبكّل كلمة كرامًة ، وبكّل اّية سعادًة

، وبكّل سورة سالمًة ، وبكل ُجزٍء جزاًء .
اللھّم ارحمھا فإنّھا كانت مسلمة ً، واغفر لھا فإنّھا كانت مؤمنة ، وأدخلھا الجنّة

فإنّھا كانت بنبيّك مصّدقة ، وسامحھا  فإنّھا كانت لكتابك مرتّلة .
 

اللھّم ال تحرمنا أجرھا، وال تفتنّا بعدھا، واغفر لنا ولھا ، واجمعنا معھا في
جنّات النّعيم يا رّب العالمين .

اللھّم صّل وسلّم وبارك على سيّدنا محّمد ، وعلى اّله وصحبه وسلّم إلى يوم
الّدين .


