دعاء وقفة عرفة
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الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على رسولنا محمد و آله و صحبه أجمعين.
وال إله إال هللا وحده ال شريك له  ,له الملك و له الحمد يحيي ويميت و هو علي كل شيء قدير.
اللهم يارب العظم
يا من خلقنا وخلق كل شيء من العدم
وأحاطنا علما ً بوجوده وحبه ورحمته ال َجم .
ويا الهنا يا رحيم يا رحمان
و يا من وسع برحمته البشرية والوجود واألكوان.
ويا موالنا يا من بيده وحده ملك السماوات واألرض وما بينهما
ووحده مليك أفئدتنا وسريرتنا و نوايانا وهمومنا وآمالنا وغاياتنا.
و يا ربنا العظيم الذي دعانا الى بيته
و ضمنا الى جموع الكرام من ضيفه.
ويا موالنا يا من أكرمنا بالوقوف في أكرم مكان في أكرم زمان
في عرفات الذي اليرد فيه الدعوات ويكفر فيه السيئات
اللهم لك الحمد والشكر والثناء كما ينبغي لجاللك
بلسان عاجز عما يليق بعظيم سلطانك
ويا اله العالمين صل وسلم على جميع انبيائك والمرسلين
وخاصة آدم و اسماعيل وابراهيم
وعلى محمد المصطفى الذى ارسلته إماما وقدوة ورحمة للعالمين
وجعلته شاهدا وبشيرا ونذيرا
وتاجا على رؤوسنا وسراجا منيرا
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اللهم إنا سمعنا نداء خليلك ابراهيم
ِ
َ
ِ
مجيبين دعوة رسلك ابراهيم واسماعيل ومحمد األمين
فتقبل منا ما نوينا وتقبل مناسكنا و حجنا وعمرتنا وسائر طاعاتنا يا أكرم األكرمين ويا أرحم الراحمين.
اللهم ارزقنا صداقة كصداقة الخليل ابراهيم
واستسالما كاستسالم الذبيح اسماعيل
وصفاء كصفاء أمنا هاجر
اللهم ها نحن في مكة المكرمة التي مسها أحب أنبيائك بأنفاسه وخطا على أرضها بأقدامه وشاع في أرجائها صدى صوته
فال تجعلنا من المفارقين ألمته وال لملة ابراهيم الخليل جده.
اللهم إنا أتيناك مجددين العهد إذ أجبناك ببلى
هاجرين كل ما علق بنا من الدنيا
أتيناك ملبين ومحرمين
أتيناك خائفين ضارعين
وكما أشار اليه نبينا (ص) أتيناك ميتين وما نحن بميتين
أتيناك نرجو نجاة أرواحنا فال تردنا يا الهنا خائبين
اللهم منذ أن فارقنا أهلنا وديارنا التجأنا اليك ملبين
وها نحن نكرر تلبيتنا مرة أخرى ونحن واقفين
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك
اللهم أتيناك من مشارق األرض ومغاربها وشمالها وجنوبها مؤمنين موحدين معترفين جميعا بفرارنا منك لكنا عدنا اليك
وأتينا عتبة رحمتك نرجو وصالك والفوز بقربك وحبك فاقبلنا في رحابك
اللهم انا دعوناك حين وصلنا حرمك ورأينا الكعبة المشرفة فتقبل دعاءنا
واستلمنا الحجر األسود مكبرين
وتشرفنا بمخالطة عبادك المؤمنين
فال تفرق بيننا وبين الصالحين والصادقين و الطيبين
اللهم طفنا ببيتك مستقبلينه بقلوبنا
وجعلنا رضاك محور حياتنا
وعهدنا في كل لحظة من طوافنا أن نعيش باسمك و نحيى ألجلك أبدا

فاجعلنا من الموفون بعهدهم والمحافظون بوعدهم .
اللهم في كل شوط من طوافنا عاهدناك بقولنا  ( :اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك) فتقبل
عهدنا
وطفنا ببيتك مسبحين مهللين ذاكرين مرددين  ( :سبحان هللا والحمد هلل وال اله اال هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة اال باهلل
العظيم ) فاشهد ذكرنا
ورجوناك عند الركن اليماني داعيا ( :ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب
العالمين ) فتقبل رجاءنا
اللهم صلينا ببيتك الحرام وفي مقام ابراهيم وتعبدنا بتالوة كتابك الكريم وسبحنا وهللنا وذكرنا ودعونا فتقبل يا رب
وعند شربنا من ماء زمزم الذي وهبته اكراما ألمنا هاجرمكافئة لسعيها الكريم سألناك علما نافعا وعمال صالحا وتجارة لن
تبور وشفاء من كل داء وسقم فتقبل يا رب
وكبرنا لك بوجد بين الصفا والمروة اللذان جعلتهما من شعائرك مرددين ( :هللا أكبر هللا أكبر ال اله اال هللا وهللا أكبرهللا أكبرو
هلل الحمد ) فاجعل اللهم ذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا
اللهم ان رسولك قد أخبرنا بأن الحج عرفة وأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة
ونحن في يومنا هذا على صعيد عرفات مع الماليين من إخواننا المؤمنين من أجناس وألوان والسنة وبلدان مختلفة على قلب
واحد وعقيدة وغاية واحدة وأملنا الوحيد هو هذا الصعيد الذي تاب هللا فيها على أبينا وأمنا
أتيناك حامدين عابدين شاهدين يوم الدين
أتيناك مجرمين تائبين نادمين
أتينا لنحيى بعرفات
أتينا لمقامك ووقفنا بديوانك نواصينا بيدك
بسطنا اليك أيدينا فاستجب دعاءنا وبارك اللهم وقفتنا
ٌۜ
ِۙ
ان فَليَست َ۪جيبوا ۪لي َوليؤ ِمنوا
اللهم إنك قد أمرتنا في كتابك قائال َ (:واِ َذا َساَلَ َ
اع اِ َذا َد َع ِ
ك ِعبَ ۪ادي ع َ۪ني فَا ِ ۪ني قَ ۪ريب ا ۪جيب دَع َوةَ ال َّد ِ
۪بي لَ َعلَّهم يَرشدون) فها نحن نتضرع اليك في عرفات مخلصين فال تجعلنا من المحرومين
ي الَّ ۪ذينَ اَس َرفوا ع َٰلٰٓى اَنف ِس ِهم ال تَقنَطوا ِمن َرح َم ِة ٰ ٌۜ
هللاِ) فعاملنا يا ربنا برحمتك وبشرنا وال تجعلنا
وقد أمرتنا قائال (:قل يَا ِعبَا ِد َ
من القانطين
اللهم إنا نسألك في هذا المكان المبارك مما سألك منه أنبيائك المرسلين وأوليائك وأصفيائك من عبادك الصالحين
و بما سألك به وأحببت أن يسألك به نبينا محمد (ص) فاعطنا سؤلنا بلطفك وكرمك
(ربَّنَا ظَلَمنَا أَنف َسنَا َوإِن لَّم تَغفِر لنَاَ
وندعوك بدعاء آدم وحواء عليهما السالم الذي به عفوت عنهما بعد هبوطهما من الجنة َ
َوتَر َحمنَا لَنَكون ََّن ِمنَ ال َخا ِس ِرين)
ً
ً
َ
َ
تَ
زَ
اركا َوان خَير المن ِز ۪لينَ )
ونناجيك بما ناجاك به نوح عليه السالم يوم الطوفان ( َربِّ ان ِزل ۪ني من ال مبَ َ
اجنَا َوذرِّ يَّاتِنَا ق َّرةَ اَعي ٍن
ونتضرع اليك مثل األمة القانتة الحنيفة أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم ( َربَّـنَا هَب لَنَا ِمن اَز َو ِ
َواج َعلنَا لِلمتَّ ۪قينَ اِ َماماً)
َ
َ
وندعوك بدعاء تمثال الصبر أيوب ونشرك صوتنا بصوته (رب إَنِّي َم َّسنِ َي الضُّ رُّ َوأنتَ أر َحم الرَّا ِح ِمينَ )
فنجنا من كل شر ومكروه وعافنا من كل األمراض مثله عليه السالم
َ
َ
ِّ
َّ
َ
َ
ونشتكي إليك مثل يعقوب عليه السالم الذي فقد بصره أسفا على يوسف الذي قال (إِن َما أشكو بَثي َوحزنِي إِلى هللاِ َوأعلم ِمنَ
هللاِ َما الَ تَعلَمونَ ) ففرج عنا مانحن فيه من غم هم وكدر يا رب العالمين
َ
اللهم إنا ندعوك بدعوة يوسف عليه السالم تمثال العفة والجمال (ت ََوفَّنِي مسلِ ًما َوأل ِحقنِي بِالصَّالِ ِحينَ )
وندعوك بدعاء موسى عليه السالم الذي بات في حرج أمام الباطل ( َربِّ بِ َٰٓما اَن َعمتَ َعلَ َّي فَلَن اَكونَ ظَ ۪هيراً لِلمج ِر ۪مينَ )
وندعوك بدعاء سليمان عليه السالم الذي استعمل ما آتيته من ملك دون بطر ولو على نملة ( َربِّ أَو ِزعنِي أَن أَشك َر نِع َمتكََ
الَّتِي أَن َعمتَ َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ
ك الصَّالِ ِحينَ )
ضاه َوأَد ِخلنِي بِ َرح َمتِكَ فِي ِعبَا ِد َ
صالِحً ا تَر َ
ي َوأَن أَع َم َل َ
ك إِنِّي كنت ِمنَ
وندعوك بالدعاء الذي كان وسيلة لخروج يونس عليه السالم من الظلمات الى النور( ال إِلَهَ إال أَنتَ سب َحانَ َ
الظَّالِ ِمينَ )
ك
آخ ِرنَا َوآيَةً ِّمن َ
نزل َعلَينَا َمآئِ َدةً ِّمنَ ال َّس َماء تَكون لَنَا ِعيداً ألَولِنَا َو ِ
ونتضرع اليك مثل كلمتك عيسى عليه السالم (اللَّه َّم َربَّنَا أَ ِ
َّازقِينَ )
َوارزقنَا َوأَنتَ خَير الر ِ
ۚ
اخذ ٰٓنَا اِن ن َ۪سي ٰٓنَا اَو اَخطَأنَا َربَّنَا َوال تَح ِمل َعلَي ٰٓنَا اِصرً ا
وندعوك بالدعوات التي عاد بها الرسول (ص) من المعراج ( َربَّنَا ال ت َؤ ِ
ٰ
َ
َ
َ
َ
َ
َك َما َح َملتَه َعلَى الَّ ۪ذينَ ِمن قَبلِنَا َربَّنَا َوال ت َح ِّملنَا َما ال طَاقَةَ لَنَا بِ ۪ه َواعف َعنَّا َواغفِر لنَا َوار َحمنَا انتَ َمولينَا فانصرنَا َعلى القو ِم
ال َكافِ ۪رين)
اللهم إ ن هذا المكان المبارك استضاف يوما من األيام خاتم النبيين وإمام المرسلين (ص) وهو يلقي على أصحابه خطبة
الوداع وقد اقتفينا أثره (ص) وجئنا الى هنا فاهدنا صراط نبينا واجعلنا أهال ألن نكون من أمته يا ربنا
وإنه قبل أربعة عشر قرنا خطب فينا أمرا بأن نؤد األمانات إلى أهلها وقد جئنا بأمانات كثيرة وحقوق كثيرة وبدرمن ألسنتنا
وأيدينا أذى كثيرا ونحن اليوم معترفون بكل ما عملنا فنجنا مما نحن فيه واغفر لنا وارحمنا

اللهم إن النبي الحبيب األديب أمرنا في مثل هذا اليوم أيضا بأمر يتردد في آذاننا الى اليوم وهو أال نظلم وال نتظالم لكنا لم
نمتثل بما أمرنا به فظلمنا أنفسنا وظلمنا إخواننا ولم ننصرهم على من ظلمهم ولم نسأل عن أحوالهم ولم يسل دمع عيننا مع
دمع عينهم
فاليوم نمد اليك أيدينا راجين أن تسامحنا وتؤاخي بيننا وبين إخواننا وتجعلنا جسدا واحدا وقلبا واحدا ونسألك أن ترزقنا
الشعور في أعماق قلوبنا بآالمهم وتعيننا على مساندتهم في أفراحهم وأحزانهم
اللهم كما وقفنا أمامك صفا واحدا وحاذينا مناكبنا متآخين
فاجعلنا هكذا دوما امام كل مصيبة وهم وغم يصيبنا متعاونين
اللهم حولنا بحال إخواننا المسلمين واجعل أفراحهم أفراحا لنا ,ىالمهم آالما لنا وهمومهم هموما لنا
واجعلنا من الذين يمسحون دمع العين وال يبكونه ويشفون الجرح وال يؤذونه
اللهم إن المردة والفراعنة والطواغيت قد عاثو فسادا في األرض على مرئى من العين دون هوان وال مباالة ألي رادع
يردعهم وال قوة يمنعهم وال محاسب يحاسبهم فالدماء تسيل واألطفال يذبحون وييتمون واألمهات يثكلون والرجال يغلبون
والنساء مهضومون والشباب منهوبون ونحن في خجل وقهر مما يفعلون فيا رب احفظ ديارنا وديار جميع المسلمين مما
أحاط بها من ظلمات بحق أيدينا المبسوطة اليك في عرفات
واحفظنا من الذين يوقدون نار الحرب والدمار ويورثون األلم والصَّغار
ويستضعفون البشر ويطؤون عليهم بغية البطر
ويسفكون الدماء ويسكبون الدمع بالسالح والقوة والقمع
واحفظنا من الشعوبية والتفرقة التي لطخت الدنيا بالدم وحولتها الى جهنم
واحفظنا من االستعمار الذي خلف وراءه الجوع والدمار
واحفظنا من رواد البغي والطغي ومجاوزة الحد واالستكبار
اللهم إنا نسألك أن توقف الدم المسفوك والدمع المذروف وان تبلغنا أعيادا هنيئة لسنين مديدة في جميع البلدان بحرمة القرآن
ونبي آخر الزمان وبحرمة الداعين لك في عرفة بعرفان
اللهم اكتب النجاة إلخواننا المعرضين أللم الجوع و القحط و الفقر والتعذيب والضغط و الحرمان في جميع بلدان اإلسالم في
شتى بقاع العالم
اللهم احقن دماءهم واكفف دموعهم واختم آالمهم وال ترهم الظلم أبدا
وامنح البشرية جميعا الطمأنينة والسالمة والهناء
اللهم اجعلنا مفتاح خير ومغالق شر لطمأنينة البشرية وسالمتهم
واجعلنا رعاة لحقوق الفقراء و المحرومين والمغدورين والمستضعفين والمظلومين
واجعلنا من المهتمين بهمومهم والمشاركين آلالمهم والمداوين لجروحهم
اللهم اجعلنا ممن يعطون حق ذلك الذكر الحكيم ويتحزب للكتاب العظيم ويقف بجانب القران الكريم
اللهم اجعلنا ممن يعاضد النبي عليه أتم الصالة والتسليم
اللهم اجعلنا ممن يعلي و يشيع الحق والحقيقة والعدالة واألخالق والفضيلة والحب والمودة
اللهم إنا لم نقم كما ينبغي بما جاء به الرسول (ص) للبشرية من الرحمة والشفقة والرقة واللطافة فاعف عنا يا رب
اللهم كل عمل شرعنا فيه بدأناه باسمك وافتتحناه بصفاتك فقلنا بسم هللا الرحمن الرحيم
لكنا لم نستأنف أعمالنا بالرحمة والشفقة وعدمناهما فيما بيننا وصرنا فظا غليظين فاعف عنا يا رب
اللهم ما رأينا منك اال كرما ولطفا ولكنا لم نقابلك بمثل ما رأينا منك فاعف عنا يا رب
اللهم قدعمنا البخل واألنانية ولم نأخذ على أيد السفهاء الذين جعلوا الطمع والجشع واألنانية والقومية والشدة والقتل والسفح
تيجان رؤوسهم فاعف عنا يا رب
اللهم انا لم نقتد برسولك المصطفى(ص) بحق وهو الذي ذهب نفسه علينا حسرات وصد بصدره عنا النار والظلمات فاعف
عنا يا رب
اللهم إنا لم نعرف قدره وقيمته ولم نكن له خير ورثة وال خير أمة فاعف عنا يا رب
اللهم ارزق امتنا الصحوة والنهضة والقيام
فنحن المسؤلون إن كان هناك من يعتقد أن دين رحمتك دين ارهاب وظالم
ونحن الذين لم نمتثل بالوحي الشفيق المانع لهتك كرامة اآلنسان ولو باللسان فاعف عنا يا رب
اللهم اكرمنا في يومنا هذا بصحوة اسالمية
وإقامة األمر بالمعروف والنهي عن المنكربحيوية
اللهم اجعلنا شهداء للقرآن الكريم وحملة شجعانا لمنظوم القيم اإلنسانية والدين الحنيف الذي محوره الشفقة ومجمله التفكر
وارزقنا تبليغ المجتمع الحاضر سنة المصطفى (ص) الذي يدعو إلى الرحمة والعدالة والحكمة واألخالق والتدبر
وأعنا على كتم أفواه المقلين من شأن الدين المبين والسنة المحمدية والقيم اإلنسانية
اللهم اجعل حالنا قدوة ألولي الضمائر الصامدين
وأخالقنا دليال للتائهين والحائرين والمتخبطين
ومواقفنا دعما لقلوب الخائفين

اللهم زدنا بعطف منك مثل عطف المصطفى (ص) يوم عودته من الطائف إذ قال (اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون)
اللهم لم نكن مدركين فاعف عنا يا أرحم الراحمين
اللهم صارت حياتنا في الدنيا الذي جعلتنا خليفة فيه ال يطاق بظلمنا
وتحول دار االمتحان ومأوى االنسان الى مكان يئن فيه الماليين دون عمل شريف وال أسرة شريفة وال هوية أبية وال أمن و
ال اعتبار وال أمل فالمدد لجميع البشر يا رب العالمين
اللهم صار االختالف والفرقة والنفرة والشدة والصراع والحرب من األمور الطبيعية
ووقعنا في األنانية وانغمسنا في األمور الدنيوية وابتعدنا من البشرية ونسينا أنفسنا وظلمناها و استوحشناها وبخسناها
اللهم هذه ذنوبنا قد اعترفنا بها وهذه تضرعاتنا فارحمنا برحمة عامة
اللهم صنعنا أسلحة سلبت من الناس حق العيش
وأوقدنا حروبا منشأها الطمع والطيش
و مارسنا مذابح تحت عنوان الحرية
فيا ربنا خلص البشرية من هذه الخطية
اللهم أتيناك اليوم ومعنا أطفالنا األبرياء أولو القلوب النقية مثل أزهار الربيع الزكية
لم يمسهم بعد طين الدنية وال الهموم الدنيوية
ولم يدنسهم بعد تطرف وال بغض وال حقد والحسد
فاغفر لنا وارحمنا ونقنا من ذنوبنا يا رب يا صمد
اللهم نتقدم اليك اليوم بنواح األطفال األبرياء
فهب لنا حياة ينامون فيها دون قلق وال بكاء
وال يموتون جوعا بسبب الطامعين الجشعين
وال يحرمون من ام شفيقة وال أب حنين
اللهم وأتيناك بربيع الشباب
فهب لنا جيال يلقى الطمأنينة والنشوة في عبادة رب األرباب
جيال يقتدي بالحسن والحسين اللذان وصفهما الرسول (ص) بالروح والريحان وسيادة شباب الجنان
اللهم عليك بمن يريد بهم االوقوع في الملذات
واحفظ أوالدنا وبناتنا من شباك الشهوات الزائفة عديمة النفع والفائدة من الحسن واإلنصاف خالية
اللهم و أتيناك اليوم بعجائزنا أسراك على أرضك قد اعوج ظهرهم راكعين لك
واستبرؤوا من الحرص والحقد والحسد ونسوا هموم الدنيا
ندعوك بصبرهم الصامت وأنفاسهم المتقطعة وآهاتهم وأنينهم وتضرعاتهم فاغفر لنا
اللهم أتيناك بنسائنا اللواتي حملن الرحمة التي أفرغتها الى الدنيا
اللواتي يتجلى بهن اسمك يا رحيم يا رحمن
اللواتي ما يطأن من مكان اال جعلنه جنة من الجنان
اللواتي يبعثن في النفوس السرور بنظرة أو ابتسام
فاغفر لنا بحق من شرفتهن باألمومة يا رحيم يا رحمن
اللهم اغفر لنا بحق مريم العذراء التي تحملت آالم الوضع لنجاة البشرية
وبحق آسية التي ذاقت صنوف التعذيب من فرعون
وبحق أمنا هاجر التي لهثت لتنقذ ابنها الظمآن
وبحق خديجة التي هدأت النبي (ص) لما عاد من حراء مهتزا كطير مكسور الجناح
وبحق فاطمة الزهراء ام الشهداء التي رافقت غيث الرحمة بصمت وصبر
اللهم ارزقنا قوة الصمود على أمراض آخر الزمان
واشفنا من الحرص والكبر واألنانية والطمع والغطرسة
وأعنا على عبوديتك وال تكلنا الى أنفسنا وال الى أحد سواك وامأل فؤادنا بحبك
اللهم اليك نشكو غفلتنا و جحودنا و جشعنا وعصياننا وتجاوزنا حدنا
فنجنا من هذه األمراض النفسية جميعها واجعلنا أهال لعبوديتك
اللهم ال تباعدنا من شريعة اإلسالم والقرآن والسنة
واجعل القرآن الكريم غذاء قلوبنا وشفاء أرواحنا و نور قبورنا ودواء همومنا وغمومنا
واجعل نبينا نور عيوننا وسرور نفوسنا وصالتنا عليه دائما
واجعل سيرته وسنته لنا مرشدا
واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه لواء الحمد
وارزقنا شفاعته والشرب من حوضه حوض الكوثر
ومتعنا بالنظر الى جماله و لذة مناجاته والفوز بجواره

اللهم اجعل حجنا مبرورا بحق النبي (ص) القائل (الحج المبرور ايس له جزاء اال الجنة)
اللهم قد أدركنا اليوم عرفة فلك الحمد فبحق هذا اليوم وحق اآليات البينات و المعاني الظاهرات في هذا اليوم أدخلنا في
زمرة العارفين المغفورين يا رب العالمين
اللهم ارزقنا باإلحرام االحترام وبالميقات تقلد سيف الوقت وبالطواف الحب وبالسعي ماء الحياة
وارزقنا في عرفة العرفان وفي المشعر الحرام الشعور ياإليمان وفي منى الحب وبأضاحينا التقرب إليك وفي الجمرات
التخلص من كل ملذات أنفسنا
اللهم ارزقنا بكل جمرة رميناها النجاة من األنانية والعصبية والكبر والغرور والحقد والحرص والحسد والفتنة والفساد
وأبدلنا بها التواضع واإليثار والحب والجود والسعي في الخير
اللهم اكتب لنا بطواف الزيارة أن نبلغ رضاك ورحمتك
اللهم إن رسولك بشرنا قائال (:ان من الذنوب ذنوبا ال يكفرها اال الوقوف بعرفة) فتقبل بلطفك وكرمك دعواتنا يا رب
اللهم ال تدع لنا قبل أن نفيض من عرفات ذنبا اال غفرته وال عيبا اال سترته وال هما أو غما اال فرجته وال دينا اال أديته وال
مريضا اال شافيته وال حاجة اال قضيتها
اللهم ارزقنا عمال طيبا و كسبا حالال مباركا
وارزقنا أسرة سعيدة مطمئنة هنيئة
اللهم هب لنا ذرية طيبة طائعة هلل ولرسوله بارا بالوالدين خادما للناس جميعا
اللهم اجعلنا ذرية الئقة بآباءنا وأمهاتنا وارزقنا رضاهم يا رب العالمين
واعط كل من له حق علينا الخير والرحمة
واجعل أوالدنا طائعين وألوطانهم ومواطنيهم نافعين واكتب لهم معنا الحج والعمرة والسعي والطواف يا رب يا معين
اللهم نور قلوبهم بنور اإليمان
وارزقهم عمرا هنيئا سعيدا مطمئنا ملؤه الصحة والبركة واحفظهم من كل شر وضرر
اللهم يا أنيس المستوحشين ومالذ الغرباء تكفل األيتام والمحرومين وال تدعهم محزونين مائلي الرقاب دون عون أومعين
واجعلنا من في العطف واإلحسان مسرعين متنافسين
اللهم إنا نعوذك بك من العجز والكسل والجبن والبخل وسوء الخلق ومن عذاب القبر و فتنة المحيى والممات
و نعوذك بك من دين ال يقضى و غم ال يحتمل وألم ال يطاق
ونعوذك بك من قلب ال يخشع وعين ال تدمع ونفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها
و نعوذك بك من ظلم الظالمين وحيلة الخائنين وحسد الحاسدين
و نعوذك بك من سوء ما يهواه أنفسنا السعي وراء شرورها ومن شرالشيطان و شرماخلقت
اللهم احشرنا في زمرة من غفرت لهم في عرفات واجعل لنا نصيبا من رحمتك
اللهم آتنا إيمانا يزينه حسن الخلق وعمال منجيا ورحمة ومغفرة تهدي بها قلوبنا
يا أمل من ال أمل له أذهب عجزنا وارفع شعثنا واشف مرضانا قبل أن نفيض من عرفات
يا رب المشعر الحرام أعطنا مما أعطيته عبادك الصالحين
يا رب البيت الحرام نسألك أن تكمل نقصنا وتنقذنا من الضالل وتدخلنا الجنة برحمتك وتعيننا على أنفسنا األمارة بالسوء
اللهم أنقذ إخواننا المسلمين من أنياب الظلم قبل أن نفيض من عرفات
اللهم إنا نأمل أن تزيل الغشاوة عن أعيننا وتبيض وجوهنا وتزيل الدنس من أيدينا وأفئدتنا
اللهم يا من تكفل برزقنا نسألك منه الحالل الطيب السهل المبارك و التصدق به
اللهم عوض عما فقدناه بخير منه
وزدنا علما و ذريتنا
وثبت قلوبنا على دينك
ونجنا من النار
وارزقنا وارزق آباءنا بعد الموت حياة األبرار
اللهم تقبل منا ما عجزنا عن التعبير عنه من مقاصد وأسرار
فإنك أعلم منا بحوائجنا فاقضها لنا بفضلك وكرمك يا ربنا
يا مجيب المضطرين و أملنا وقت الشدة ومفرج المكروبين
اللهم ال تجعلنا غافلين عن اليتامى المائلين رقابهم و الباكين والعن األمهات التي دفنت فلذات أكبادها من الموت و الجوع
اللهم ال تحرمنا من رحمتك فإنك عفو كريم فاعف عنا يا كريم
اللهم احشرنا في زمرة المغفورين لهم في بلدة جئناها آملين
واحشر في أقرب زمان إخواننا الذين لم يستطيعوا أن يحجوا في هذا العام في زمرة المدعووين
اللهم ال تؤجل رؤية الكعبة لمن أعد لك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا
اللهم إن عيون وأفئدة إخواننا الذين تخلفوا عنا تهوي إلى عرفات قائلين ربنا استضفنا وبضيوفك اجمعنا
اللهم اكرم الذين عكفو في بيوتهم يأمنون معنا على طلبنا منك حجا مبرورا
اللهم ألحق دعواتهم بدعوات المؤمنين في عرفات

اللهم ال تضلنا عن طريقك حتى يوم نلقاك
اللهم تقبل دعاء كل من أمن لدعائنا
اللهم اجعل وقفتنا لنا يوم القيامة شفيعا
اللهم ارض بعضنا عن بعضنا
اللهم اشهد بعضنا على عبادة وحج وسعي ودعاء ووقفة بعضنا
اللهم شفع فينا سيدنا واجعل أمته لنا دليال
اللهم اجعل الختمات الشريفات التي قرأناها هنا والصلوات المحمدية والتلبيات والتكبيرات قرينا لنا يوم القيامة
اللهم كما قسمت لنا المجيء الى األماكن المباركة فاكتب ألوالدنا و لجميع من تمنى أيضا المجيء إلى هنا
اللهم اقسم لهم من هذه الضيافة كما قسمت لنا
اللهم كما سقيتنا من زمزم فاسقنا من حوض الكوثر والمرور من الصراط بيسر ولين وأعطنا كتابنا من اليمين وأدخلنا الجنة
مع أحبتنا أجمعين
واجعل ما واجهناه من مشقة وصعوبة أثناء حجنا كفارة لذنوبنا
اللهم آمن واحفظ أوطاننا و أوطان المسلمين من كل مصيبة وشر وخطر وال تحرمنا من لطفك وعنايتك وبركتك
اللهم وفق الى الخير كل من يسعى ألجل دينك وأمة نبيك
اللهم اجعل التوفيق والظفر دائما حليف من يلقي بنفسه في الخطر من أجل أماننا
اللهم كما جمعت بين المسلمين القادمين من كل أنحاء العالم على صعيد عرفات على مختلف ألسنتهم وجنسياتهم وألوانهم
وعاداتهم لكن على عقيدة واحدة ونية واحدة وعاطفة واحدة وفكر واحد فاجمع و ألف بين أفئدتنا وبين مودتك يا رب العالمين
اللهم جنبنا الفرقة ووحد قوتنا المادية والمعنوية وقو تعاوننا واجمعنا في جنانك يا رب العالمين
اللهم بجاه األفئدة الوالهة بحبك واأللسنة الالهجة بذكرك والدموع الذارفة من هيبتك والقامات الراكعة لعظمتك أحسن عاقبتنا
في األمور كلها واجعل دنيانا وآخرتنا عامرة وصحتنا دائما وأخالقنا صالحا وال تسلط علينا ظالما
اللهم ال تشغلنا بهم وال غم كتبته علينا وال ترنا مكروها ال يطاق وال تواقعنا ضائقة وال تكلنا الى أحد سواك
اللهم اختم أنفاسنا بكمال اإليمان واحفظ إيماننا من لمزات الشيطان واحفظنا من سكرات الموت ومن عذاب القبر
اللهم بيض وجوهنا يوم الدين و اجعلنا من ورثة جنات النعيم
اللهم تقبل منا بأحسن القبول ما قدمناه لك في عرفات من قراة كتابك الكريم والختم الشريف والذكر المنيف والطواف
والتسبيح والسعي والدعاء والوعظ والنصائح والصلوات النبوية
وبلغ وأوصل مثل ثواب ما عبدناك به هدية واصلة الى روح نبينا أوال ثم إلى أرواح جميع األنبياء والمرسلين عليهم أتم
الصالة والتسليم وإلى أرواح اآلل واألزواج الطاهرين والطاههرات وإلى أرواح الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين
والشهداء عليهم رضوان هللا تعالى أجمعين وإلى أرواح كل من انتقل الى جوارك من الغزاة والمؤمنين والمؤمنات
وإلى أرواح السابقين المؤمنين لكل من تابع هذا الدعاء قائال آمين آمين
اللهم تغمد برحمتك كل من خرج من دياره ملبيا لك قاصدا لبيتك ولكن وافاه األجل
اللهم اكتب لهم عندك حجا كامل العمل
ووفقنا إالى إتمام ما تبقى من مناسك حجنا دون غم وال كدر وبلغنا أوطاننا سالمين غانمين يا رب العالمين
اللهم وفق كل العاملين في خدمة الحجيج واجعلهم من الساعين إلى الخير
اللهم أعز كل من وقف على هذا الصعيد اليوم وسابقا وومستقبال وكل من أمن على هذا الدعاء من أماكن بعيدة
اللهم أسعد أرواح من سبقنا باإليمان وأعل قدرهم ونور بنور القرآن قبورهم واجعل الجنة مثواهم
اللهم إن يومنا هذا نقطة بداية بين السابق والمستقبل فاجعله ميالدا لحياتنا
اللهم انفعنا بحجنا مدى الحياة
اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا
اللهم اكتب لنا الفوز ببشارة المصطفى
ونقنا من كل الذنوب والخطايا
وارزقنا العودة إلى أوطاننا أصفياء كما ولدنا أمهاتنا
وارزقنا بعد عودتنا الى ديارنا حياة ال نعود فيها إلى ما سبق من خطايانا و نحيا دون إنحراف أو مساندة للمنكرات وال تفرق
وال بغي على أي حق وال كسر ألي قلب وال وقوع في مصيدة الشيطان أو النفس أو الهوى أو الخوض في الملذات و
الشهوات و ارزقنا حبا وإخالصا يوافق رضاك
وارزقنا المحافظة على قلوبنا الذي طهرت في عرفات والمحافظة على ماكتسبناه من صفات مدى الحياة
اللهم ارزقنا العيش على وفق رضاك وأدمنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واحفظنا وأبعدنا عن المعاصي والمحرمات
و سارعنا في الخيرات
اللهم ارزق أبداننا الصحة والعافية
وأعنا على خدمة األمة المحمدية
وارزقنا حياة خيرة طويلة
واقبض أرواحنا عند آجالنا وألسنتنا رطبة بذكرك ونواصينا ساجدة لك وعلى حال فيه مرضاة لك

ويسر لنا تسليم أرواحنا مرددين كلمة التوحيد أشهد أن ال إله اال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قادمين اليك بقلب سليم
مليء باإليمان واحشرنا في زمرة من شرفتهم وبشرتهم بالجنان واستجب دعواتنا يا رحمن
بحرمة يوم عرفة
وبحرمة صعيد عرفة
وبحرمة القرآن الكريم
وبحرمة رسولك المجتبى
وبحرمة حرمك الشريف
وبحرمة الكعبة المشرفة
وبحرمة المروة والصفا
وبحرمة الحج والعمرة
وبحرمة عشر ذي الحجة
وبحرمة عيد األضحى
وبحرمة أسمائك الحسنى
والصالة والسالم عليك يا رسول هللا
والصالة والسالم عليك با حبيب هللا
والصالة والسالم عليك يا سيد األولين واآلخرين

آمـــين و سالم علي المرسلين و الحمد هلل رب العالمين

