
 ادعية الطواف والسعي بين الصفا والمروة

 :نقدّم في اآلتي بعضا من أفضل األدعية للطواف والسعي بين الصفا والمروة، وهي في اآلتي

ادعية الطواف والسعي بين 

 الصـفا والمـروة 

اللهّم لبيت أمرك وأطعتك فيه وجئتك زائًرا على بيتك الحرام، اللهّم  •

أسألك أن تغفر لي ذنوبي كلّها، وأن تجعل هّمي اآلخرة والنّجاة فيها  

، اللهّم اجعل الدّنيا في عيني بال قيمة يا رحمن الدّنيا يا رّب العالمين

 .ورحيم اآلخرة

بارك لي حّجتي وعمرتي، واقبلهما منّي يا رّب العالمين، اللهّم اللهّم  •

تقبّلهما واجعل جزائي فيهم الجنة أدخلها دون حساٍب أو سابقة 

 .، اللهم اجزني بما وعدت به عبادك المطيعين، آمينعذابٍ 

اللهّم أسألك في هذا المقام وأنا بين يديك أن تحسن خاتمتي، وأن  •

،  هللا، اللهّم خذني إليك في مثل موضعي هذاتجعل آخر قولي ال إله إالّ 

 .واكتب لي أن أرى وجهك الكريم يوم الدّين، ال إله إاّل أنت، آمين

اللهّم يا ودود يا ودود يا مبدئ يا معيد يا فعّاٌل لما تريد، أسألك أن  •

، اللهّم تجعل هذه الّدنيا آخر هّمي، وأسألك أن تجعل اآلخرة غايتي

 .واآلخرة، وآتني فيهما الّسعادة والّرضا، آميناغفر لي في الدّنيا 

 دعاء الصفا والمروة مكتوب

لم تخّصص الّشريعة اإلسالميّة العظيمة أدعية معيّنة يجب على المسلم الدّعاء بها عندما يسعى بين الّصفا 

 :والمروة، ولكن سنذكر في اآلتي بعض األدعية الحسنة وهي

واألرض ومن فيهما، أسألك بأسمائك الحسنى أن تقيني الهّم والغّم اللهّم رّب النّاس ورّب السماوات  •

 .والكربات، وأسألك أن تنير بنورك الّظلمات، وأن تهدي قلبي إلى السبيل الحّق، آمين

اللهّم يا حّي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلّه وأصلح شأن األمة اإلسالميّة جمعاء، اللهّم  •

 .، وثبّتنا يا رّب العالمين، اللهّم اجعل راية الحّق تخفق في جميع أصقاع األرضألهمنا الحّق والّصواب

اللهّم إنّي أعوذ بك من علٍم ال ينفع ومن قلٍب ال يخشع، ومن عين ال تدمع من خشيتك يا ذا القّوة المتين،   •

 .اللهّم اجعلني يا رّب مقيم الّصالة ومن ذريّتي، إنّك أنت سميع الدّعاء

 


