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 أدعية الطواف من القرآن الكري 
نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر". ]سورة البق"  .[ 201رة، آية: رَب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

 
نَي". ]سورة املؤمنون، آية: "  .[ 109رَب ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرََحَْنا َوَأنَت َخْْيُ الرَّاَِحِ

 
* رَب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمن ُذرِّيَّتَِنا أُمًَّة مُّْسِلَمةً لََّك َوَأرََِن َمَناِسَكَنا  رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنَت السَِّميُع الَْعِليمُ "

 .[128-127َوُتْب َعلَيْ َنا ِإنََّك َأنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيُم". ]سورة البقرة، آية: 

 
 .[ 10نَك َرَحًَة َوَهيِّئ لَنا ِمن َأمرَن َرَشًدا". ]سورة الكهف، آية: رَبَّنا آتِنا ِمن َلدُ "

 
ب ََّنا َوََل َُتَمِّْلَنا َما ِذيَن ِمن قَ ْبِلَنا رَ رَب ََّنا ََل تُ َؤاِخْذََن ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأََن رَب ََّنا َوََل ََتِْمْل َعلَيْ َنا ِإْصًرا َكَما ََحَْلَتُه َعَلى الَّ "

". ]سورة البقرة، آية:  ََل طَاقََة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرََحَْنا َأنَت َمْوََلََن فَانُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 
286]. 

 

 أدعية الطواف من السنة النبوية 
 َل َشرِيَك لَك لَب َّْيَك، إنَّ احلَْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك، َواْلُمْلَك َل َشرِيَك لَك". ]رواه مسلم،  لَب َّْيَك اللَُّهمَّ، لَب َّْيَك، لَب َّْيكَ "

 ، صحيح[1218ِف صحيح مسلم، عن جابر بن عبدهللا،الصفحة أو الرقم: 

 
ُ َوْحَدُه َل َشرِيَك له، له املُ " ُ َوْحَدُه، َأْْنََز  َل إلََه إَلَّ اَّللَّ ْلُك َولَُه احلَْمُد َوهو عَلى ُكلِّ شيٍء قَِديٌر، َل إلَهَ إَلَّ اَّللَّ

َوْعَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم األْحَزاَب َوْحَدُه". ]رواه مسلم، ِف صحيح مسلم، عن جابر بن عبدهللا،الصفحة أو  
 ، صحيح[1218الرقم: 



 
". ]رواه الرتمذي، ِف سنن الرتمذي، عن عائشة أم املؤمنني،الصفحة " اللَّهمَّ إنَّك عُفوٌّ َتُِبُّ العْفَو، فاْعُف عّنِّ

 ، حسن صحيح[3513أو الرقم: 

 
مل أعلُم، وأعوُذ بك من الشرِِّ كلِّه عاجِله  اللهمَّ إّنِِّ أسأُلك من اخلِْي كلِّه عاجِله وآجِله ما عِلمُت منه وما "

وآجِله ما عِلمُت منه وما مل أعلُم. اللهمَّ إّنِِّ أسأُلك من خِْي ما سأَلك به عبُدك ونبيُّك، وأعوُذ بك من شرِِّ ما 
 وما قرَّب عاذ به عبُدك ونبيُّك. اللهمَّ إّنِِّ أسأُلك اجلنَة وما قرَّب إليها من قوٍل أو عمٍل، وأعوُذ بك من النارِ 

إليها من قوٍل أو عمٍل، وأسأُلك أْن جتعَل كلَّ قضاٍء قضيَته يل خْيًا". ]رواه األلباّن، ِف صحيح اجلامع، عن  
 ، صحيح[1276عائشة أم املؤمنني،الصفحة أو الرقم: 

 
ُ وحَدُه َل شريَك لَُه لَُه املْل " ُك ولَُه احلمُد حييي ومييُت َوهَو على كلِّ شيٍء قديٌر". ]رواه األلباّن، َل إلََه إَلَّ اَّللَّ

 ، صحيح[2961ِف صحيح النسائي، عن جابر بن عبدهللا،الصفحة أو الرقم: 

 
ُد أْنَت َربُّ السََّمَواِت واألْرِض وَمن ِفيِهنَّ، وَلَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا لَك احلَْمُد أْنَت قَ يُِّم السََّمَواِت واألْرِض، وَلَك احلَمْ "

قُّ، واجلَنَُّة  احلَْمُد أْنَت نُوُر السََّمَواِت واألْرِض وَمن ِفيِهنَّ، أْنَت احلَقُّ، وقَ ْوُلَك احلَقُّ، وَوْعُدَك احلَقُّ، ولَِقاُؤَك احلَ 
اَعُة َحقٌّ، اللَُّهمَّ ل َك أْسَلْمُت، وِبَك آَمْنُت، وَعلَْيَك تَ وَكَّْلُت، وإلَْيَك َخاَصْمُت، وِبَك َحقٌّ، والنَّاُر َحقٌّ، والسَّ

، َل إلََه إَلَّ أْنتَ  ْرُت، وَأْسَرْرُت وَأْعلَْنُت، وما أْنَت أْعَلُم به ِمّنِّ ْمُت وما أخَّ ". ]رواه  َحاَكْمُت، فَاْغِفْر يل ما قَدَّ
اري، عن عبدهللا بن عباس  ، صحيح[7442،الصفحة أو الرقم: البخاري، ِف صحيح البخ

 
اللَّهمَّ اهِدّن فيمن هديت، وعاِفّن فيمن عافيَت، وتولَّّن فيمن تولَّيَت، وابِرك يل فيما أعطيَت، وقّن شرَّ ما  "

يَت، تبارَكَت ربَّنا وتعاليَت". قضيَت، إنََّك تقضي وَل يقضى علْيَك، وإنَُّه َل يذلُّ من واليَت، وَل يعزُّ من عاد
 ، صحيح[1425]رواه األلباّن، ِف صحيح أيب داود، عن احلسن بن علي بن أيب طالب،الصفحة أو الرقم: 

 



َقى، َوالَْعَفاَف َواْلِغََن". ]رواه مسلم، ِف صحيح م" سلم، عن عبدهللا بن  اللَُّهمَّ إّنِِّ َأْسأَُلَك اهلَُدى َوالت ُّ
 ، صحيح[ 2721مسعود،الصفحة أو الرقم: 

 
، اللَُّهمَّ إّنِِّ أُعوُذ بَك ِمن َعذاِب النَّارِ " وِفتْ َنِة النَّاِر، وِفتْ َنِة  اللَُّهمَّ إّنِِّ أُعوذُ بَك ِمَن الَكَسِل واهلََرِم، واملَْغَرِم واملَْأَثَِ

اِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل َخطاايَي  الَقْْبِ وَعذاِب الَقْْبِ، وَشرِِّ ِفتْ َنِة الِغََن، وَشرِِّ ِفتْ َنِة الَفْقِر، وِمْن َشرِِّ ِفتْ َنِة  املَِسيِح الدَّجَّ
َنِس، وابِعْد بَ ْيِّن وبنْيَ   َخطاايَي كما  مباِء الث َّْلِج والَْبَِد، وَنقِّ قَ ْلِب ِمَن اخلَطااي كما يُ نَ قَّى الث َّْوُب األبْ َيُض ِمَن الدَّ

لبخاري، عن عائشة أم املؤمنني،الصفحة أو الرقم: ابَعْدَت بنْيَ املَْشِرِق واملَْغِرِب". ]رواه البخاري، ِف صحيح ا
 ، صحيح[ 6375

 
، اللَُّهمَّ اْغِفْر يل ِجدِِّ " ي َوَهْزيل، َوَخطَِئي اللَُّهمَّ اْغِفْر يل َخِطيَئيت َوَجْهِلي، وإْسَراِف ِف َأْمِري، َوما َأْنَت َأْعَلُم به ِمّنِّ

ْرُت، َوما َأْسَرْرُت َوما َأْعلَْنُت، َوما َأْنَت َأْعَلُم ب َوَعْمِدي، وَ  ْمُت َوما َأخَّ ه  ُكلُّ ذلَك ِعنِدي، اللَُّهمَّ اْغِفْر يل ما َقدَّ
ُر، َوَأْنَت عَلى ُكلِّ شيٍء قَِديٌر". ]رواه مسلم، ِف صحيح مسلم، عن ايب موسى   ، َأْنَت املَُقدُِّم َوأَْنَت املَُؤخِّ ِمّنِّ

 ، صحيح[2719،الصفحة أو الرقم: األشعري

 
للَّهمَّ  اللَّهمَّ إّنِِّ أسأُلَك العافيَة ِف الدُّنيا واْلخرِة اللَّهمَّ إّنِِّ أسأُلَك العفَو والعافيَة ِف ديّن ودنياَي وَأهلي ومايل ا "

يديَّ ومن َخلفي وعن مييّن وعن ِِشايل ومن َفوقي وأعوُذ  اسرُت َعْورايت وآِمن َروعايت اللَّهمَّ احَفظّن من بنِي 
، إسناده  111بعظمِتَك أن ُأغتاَل من ََتيت". ]رواه النووي، ِف األذكار، عن عبدهللا بن عمر،الصفحة أو الرقم: 

 صحيح[ 

 
ااًب لك مِ " ارًا لك رهَّ ارًا لك ذَكَّ طواًعا لك ُُمبًِتا إليك َأوَّاًها ُمنيًبا ربِّ تقبَّْل تَ ْوبيت واغِسْل  ربِّ اجعْلّن لك َشكَّ

ْد لساّن واهِد قلِب واسُلْل َسخيمَة صْدري". ]رواه الرتمذي، ِف سنن  َحوَبيت وَأِجْب َدْعويت وثَ بِّْت ُحجَّيت وَسدِّ
 ، حسن صحيح[3551الرتمذي، عن عبدهللا بن عباس،الصفحة أو الرقم: 

 



بَك ِمن َشرِِّ ما اللَُّهمَّ أْنَت َريبِّ َل إلََه إَلَّ أْنَت، َخلَْقَتِّن وأَن َعْبُدَك، وأَن عَلى َعْهِدَك وَوْعِدَك ما اْسَتطَْعُت، أُعوُذ "
، وَأبُوُء لَك بَذْنِب فاْغِفْر يل، فإنَّه َل نُوَب إَلَّ أْنَت". ]رواه البخاري، ِف  َصنَ ْعُت، أبُوُء لَك بِنْعَمِتَك َعَليَّ يَ ْغِفُر الذُّ

 ، صحيح[6306صحيح البخاري، عن شداد بن أوس،الصفحة أو الرقم: 
 


