
 pdf مكتوبدعاء يوم عرفة  
)خرُي الدُّعاِء دعاُء   أنَّ أفضل الدعاِء دعاءُ يوم عرفة، قال:  - عليه وسلمصلى هللا-ثبت عن النيب  

ُ وحَدُه ال شريَك لَهُ، لَهُ امللُك يوِم عرفَة، وخرُي ما قلُت َأان والنَّبيُّوَن من قبلي:   ال إلََه إالَّ اَّللَّ
اليوم املبارك من الدعاء،  فينبغي للمسلم أن يكثر يف هذا (، ولَهُ احلمُد َوهَو على كلِّ َشيٍء قدير  

فيدعو هللا تعاىل ابملأثور عن النيب صلى هللا عليه وسلم، ويستحب أن يدعو لنفسه وألهله، ولقضاء 
 .حوائجه، وللمسلمني األحياء منهم، واألموات

 و قد ردت عن التابعني والصاحلني عدة أدعية يف يوم عرفة، ومنها

ة ويف اآلخرة َحَسَنًة وِقَنا َعَذاِب النَّاِر، اللَُّهمَّ إين ظََلْمُت نَ ْفِسي اللَُّهمَّ آتِنا يف الدُّنْيا َحَسنَ  •
ظُلماً كثرياً، وإنَّهُ ال يغِفُر الذُّنُوَب إالَّ أْنَت فاْغِفر ِل مغفرًة ِمْن ِعْنِدَك َوارمحين إنََّك أنَت 

 هبا شأين يف الدَّارْيِن، وارمْحين الغُفوُر الرَِّحيُم، اللَُّهمَّ اغفر ِل مغفرًة ِمْن ِعندَك ُتْصلحُ 
رمحًة منَك أسعد هِبَا يف الدَّارِْيِن، وُتْب عليَّ توبة نصوحاً ال أنكثُ َها أبَدًا، وألزْميِن سبيَل 
وأْغنين  الطَّاعة  ِعزِّ  إىل  املعصية  ُذلِّ  من  انْ ُقْليِن  اللَُّهمَّ  أبَدًا،  َها  َعن ْ أزيُع  االْستقامِة ال 

َك وبطاعِتَك عن معصيَتك وبفْضِلَك عمَّن سواَك، َونَ وِّر قَ ْلِب َوقَْْبِي  حبالِلَك َعْن حرامِ 
وأِعْذين ِمَن الشَّر ُكلِه واْْجْع ِل اخلرَي ُكلَّهُ أستوِدُعَك ِديين وأمانِِت وقلِب وبَدين َوَخواتِيَم  

 .َعَمِلي وْجيَع ما أَنعمَت به عليَّ وعَلى ْجيِع أحبائي واملسلمنَي أْجعنيَ 
منا يوم نلقاكال •  .لهمِّ اجعل خري أعمالنا أواخرها، وخري أعمالنا خواتيمها، وخري أّيِّ
وأَلِِّف بني قلوهبم، وأصلح   • اللهمِّ اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، 

من  وأخرجهم  السالم،  ُسبل  واهِدهم  وعدوِّهم،  على عدوِّك  وانصرهم  بَينهم،  ذات 
الظلمات إىل النور، وابرك هلم يف أمساعهم، وأبصارهم، وقوِّاهتم، وجنِّبهم الفواحش ما  

 .ظهر منها وما َبطَن



ابلرسالة،  اللهم   • ولنبيِّك  ابلوحدانية،  لك  شهدوا  الذين  املسلمني  موتى  جلميع  اغفر 
نُ ُزهلم،   وأكرم  عنهم،  واعُف  وعافهم،  وارمحهم،  هلم،  اغفر  اللهم  ذلك،  على  وماتوا 
ووسِّع ُمدخَلهم، واغسلهم ابملاء والثلج والَْبَد، ونَ قِّهم من الذنوب واخلطاّي كما يُنقِّى 

 .الثوب األبيض من الدََّنس
 .اللهمِّ اجعلنا ممِّن تُباهي هبم مالئكتك إنِّك على كلِّ شيء قدير  •
 ."اللَُّهمَّ الَ ََتَْعْلهُ آِخَر اْلَعهِد ِمْنك" •
اللَُّهمَّ اْجَعْل َسرِيَرِت َخرْيًا ِمْن َعاَلنَِيِِت َواْجَعْل َعاَلنَِيِِت َصاحِلًَة ِإينِّ َأْسأَُلَك ِمْن َصاِلِح َما  " •

 ."َن اْلَماِل َواأْلَْهِل َواْلَوَلد َغرْيِ الضَّالِّ َواَل اْلُمِضلِّ تُ ْؤِت النَّاَس مِ 
اللهم إن كنت مل تقبل حجِّي وتعِب وَنَصِب فال حترمين أجر املصيبة على ترِكَك القبول  " •

 ."مينِّ 
 اِبْلَعْفِو َعينِّ ِمْنك،  إهلَِي َمْن َأْوىَل اِبلزََّلِل َوالت َّْقِصرِي ِمينِّ َوَقْد َخَلْقتيِن َضِعيًفا، َوَمْن َأْوىَل " •

بِِعْلِمك   ُتك  َوَعَصي ْ َلك،  َواْلِمنَّةُ  ِبِِْذِنك  َأطَْعُتك  ُمُِيط ،  ِِب  َوأَْمُرك  َساِبق ،  يف  َوِعْلُمك 
، َأْن   َواحْلُجَّةُ َلك، فََأْسأَُلك ِبُوُجوِب ُحجَِّتك َوانِْقطَاِع ُحجَِِّت، َوبَِفْقِري إلَْيك َوِغَناك َعينِّ

َقَضْيت َعَليَّ، اللَُّهمَّ    تَ ْغِفرَ  ُأِسْئ، َحَّتَّ  َومَلْ  َأْعطَْيتيِن،  ُأْحِسْن َحَّتَّ  مَلْ  َوتَ ْرمَحَيِن، إهلَِي  ِل 
ُ، َومَلْ َأْعِصك يف أَبْ َغِض   َأطَْعُتك بِِنْعَمِتك يف َأَحبِّ اأْلَْشَياِء إلَْيك، َشَهاَدِة َأْن اَل إلَهَ إالَّ اَّللَّ

ُهَمااأْلَْشَياِء إلَْيك،  نَ   ."الشِّْرِك ِبك، فَاْغِفْر ِل َما بَ ي ْ
ِلنَي َعَلْيك، ُتَشاهِ " • ُدُهْم  اللَُّهمَّ أَْنَت أُْنُس اْلُمْؤِنِسنَي أِلَْولَِياِئك، َوأَقْ َرهُبُْم اِبْلِكَفايَِة ِمْن اْلُمتَ وَكِِّ

، يف َضَمائِرِِهْم، َوَتطَِّلُع َعَلى َسَرائِرِِهْم، َوِسرِِّي اللَُّهمَّ َلك   ، َوَأاَن إلَْيك َمْلُهوف  َمْكُشوف 
إَذا َأْوَحَشْتيِن اْلُغْربَةُ آَنَسيِن ِذْكُرك، َوِإَذا َأَصمَّْت َعَليَّ اهْلُُموُم جَلَْأت إلَْيك، اْسِتَجارًَة ِبك، 

 ."ِعْلًما ِبَِنَّ َأزِمََّة اأْلُُموِر بَِيِدك، َوَمْصَدرََها َعْن َقَضاِئك



يِن ِمْن َضَناَي، َوَبصَّْرتيِن ِمْن َعَماَي، َوأَنْ َقْذتيِن ِمْن َجْهِلي َوَجَفاَي، َأْسأَُلك اللَُّهمَّ َقْد آَويْت" •
َما يَِتمُّ بِِه فَ ْوِزي، َوَما أَُؤمُِّل يف َعاِجِل ُدنْ َياَي َوِدييِنِّ، َوَمْأُموِل َأَجِلي َوَمَعاِدي، ُثَّ َما اَل  

َواَل َأاَنلُ   إْحَصاَءُه َوِذْكَرُه، إالَّ بِتَ ْوِفيِقك َوِإهْلَاِمك، َأْن َهيَّْجت قَ ْلِب أَبْ ُلُغ َأَداَء ُشْكرِِه، 
اْلَقاِسَي، َعَلى الشُُّخوِص إىَل َحَرِمك، َوقَ وَّْيت َأرَْكاين الضَِّعيَفَة لِزَِّيرَِة َعِتيِق بَ ْيِتك، َونَ َقْلت  

ْشَهاِدي َمَواِقَف َحَرِمك، اْقِتَداًء ِبُسنَّ  ِة َخِليِلَك، َواْحِتَذاًء َعَلى ِمثَاِل َرُسوِلك، بََدين، ِلِِ
ُ َعَلْيِهمْ   ."َواتَِِّباًعا آِلََثِر ِخريَِتك َوأَنِْبَياِئك َوَأْصِفَياِئك، َصلَّى اَّللَّ

اأْلَنِْبَياِء  " • َمَواِقِف  يف  السَّاَلُم  -َوَأْدُعوك  َوَمَساِجِد  -عَلْيِهْم  السَُّعَداِء،  َوَمَناِسِك   ،
ُمَؤدًِّّي، الشَُّهَداءِ  ُنُسِكِه  َولَِقَضاِء  اَنئًِيا،  َوطَِنِه  َوَعْن  رَاِجًيا،  ِلَرمْحَِتك  َأََتك  ِمْن  ُدَعاَء   ،

ِبِه َولَِفَراِئِضك قَاِضًيا، َوِلِكَتاِبك ََتلًِيا، َوِلَربِِّه َعزَّ َوَجلَّ َداِعًيا ُمَلبًِِّيا، َولَِقْلِبِه َشاِكًيا، َوِلَذنْ 
َوحِلَظِّهِ  َْجَّْت    َخاِشًيا،  َمْن  ُدَعاَء  َعاِلًما،  َوِبُْرِمِه  ظَاِلًما،  َولِنَ ْفِسِه  ُمْغِلًقا،  َوِلَرْهِنِه  ُُمِْطًئا، 

َمْن  ُدَعاَء  ُمدَّتُهُ،  َوانْ َقطََعْت  فَاقَ تُهُ،  َواْشَتدَّْت  ُمهُ،  َأّيَّ َوَتَصرََّمْت  ُذنُوبُهُ،  وََكثُ َرْت  ُعُيوبُهُ، 
ا، َواَل لَِعْيِبِه َغرْيُك ُمْصِلًحا، َواَل ِلَضْعِفِه َغرْيُك ُمَقوًِِّّي، َواَل ِلَكْسرِِه  لَْيَس ِلَذنِْبِه ِسَواك َغاِفرً 

 ."َغرْيُك َجاِبًرا، َواَل ِلَمْأُموِل َخرْيٍ َغرْيُك ُمْعِطًيا، َواَل ِلَما يَ َتَخوََّف ِمْن َحرِِّ اَنرِِه َغرْيُك ُمْعِتًقا
 َحَراٍم، يف يَ ْوٍم َحَراٍم يف َشْهٍر َحَراٍم، يف ِقَياٍم ِمْن َخرْيِ اأْلَاَنِم،  اللَُّهمَّ َوَقْد َأْصَبْحت يف بَ َلدٍ " •

َواَل  َلَدْيك،  َأْخَيَب الرَّاِجنَي  َواَل  ِعْنَدك،  اْلُمْذنِِبنَي  َأْشَقى َخْلِقك  ََتَْعَليِن  َأْن اَل  َأْسأَْلك 
َقِلِبنَي ِمْن ِباَلِدك، اللَُّهمَّ َوَقْد َكاَن  َأْحَرَم اآْلِمِلنَي ِلَرمْحَِتك، الزَّائِرِيَن لِبَ ْيِتك ، َواَل َأْخَسَر اْلُمن ْ

َقْد   َما  َوِمْن َمظَاِلِمي  َقْد َعِلْمت،  َما  نَ ْفِسي  تَ ْوبِيِقي  َوِمْن  َقْد َعَرْفت،  َما  تَ ْقِصريِي  ِمْن 
، َوَهمِّ َقْد فَ رَّْجت، َوُدَعاٍء َأْحَصْيت، َفَكْم ِمْن َكْرٍب ِمْنهُ َقْد ََنَّْيت، َوِمْن َغمِّ َقْد َجلَّْيت

َقْد اْسَتَجْبت، َوِشدٍَّة َقْد أَزَْلت، َورََخاٍء َقْد أَنَ ْلت، ِمْنك الن َّْعَماُء، َوُحْسُن اْلَقَضاِء، َوِمينِّ  
 ."اجْلََفاُء، َوطُوُل ااِلْسِتْقَصاِء، َوالت َّْقِصرُي َعْن َأَداِء ُشْكِرك، َلك الن َّْعَماُء َّي َُمُْمودُ 


