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إّن السعي بين الصفا والمروة يكون سبعة أشواط والمستحب للمسلم أن يدعو في كّل شوٍط فيها بدعاٍء منفصل، 

وعليه أن يعلم أنه ال يوجد تحديد ألّي دعاٍء يدعو به، بل بإمكانه أن يدعو بما شاء مّما يلهمه هللا من خير الدّعاء،  

 :ادعية الصفا والمروةوفيما يأتي نقدّم 

هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر كبيًرا، والحمد هلل بكرةً وأصيًًل، سبحان هللا العظيم   :دعاء الشوط األول •

وبحمده، ال إال إال هللا وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده، ال شيء قبله وال شيء بعده  

ر لي وارحمني وتجاوز عنّي، اللهم اغفر ما تعلم وما ال بيده الخير وهو على كّل شيٍء قدير، اللهم اغف

نعلم، اللهم وأنت عًّلم الغيوب، رّب نجني من النار، واجعلني من عبادك الصالحين، وال إله إال هللا وال  

 .نعبد إال إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

لمين الذي لم يتّخذ صاحبةً وال ولدًا، ولم يكن هللا أكبر هللا أكبر، الحمد هلل رّب العا :دعاء الشوط الثاني •

له كفًوا أحدًا، ولم يكن له شريٌك في الملك، اللهم يا رحمن يا رحيم أنت الذي قلت في كتابك ادعوني 

أستجب لكم، وها نحن نرفع أيدينا ندعوك ونتوسل إليك ونسالك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 

للهم ال تخزنا يوم العرض عليك، اللهم عليك توكلّنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا  وتوفّنا مع األبرار، ا

 .اغفر وارحم واعفن عنّا وتجاوز عن سيّئاتنا، ال إال إال أنت
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 :نقدّم أجمل أدعية السعي بين الصفا والمروة فيما يأتي  pdf في تتمة ادعية الصفا والمروة

هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر، اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا كّل أمرنا، اللهم نسألك  :ء الشوط الثالثدعا •

الخير كلّه عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كلّه عاجله وآجله، اللهم أستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك يا 

ى دينك، وال تزغ قلوبنا إذ هديتنا، اللهم آتنا رحمن يا رحيم، اللهم زدنا علًما وعمًًل، اللهم ثبّت قلوبنا عل

من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدًا، اللهم نسألك العفو والعافية، ونعوذ برضاك من سخطك  

 .وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم ال نحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

أشهد أن محّمدًا رسول هللا الصادق الوعد  ال إله إال هللا الملك الحق المبين، و :دعاء الشوط الرابع •

األمين، اللهم ثبّت اإلسًلم في قلوبنا كما هديتنا إليه، اللهم اجعل في قلبي نوًرا واشرح صدري ويّسر 

أمري، أعوذ بك يا ربّي من شر وساوس صدري وشتات أمري وأعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب 

النهار ومن شر ما يكون في الليل، سبحانك اللهم ما عبدتك النار، اللهم أعوذ بك من شّر ما يكون في 

 .حّق عبادتك فاغفر لي وارحمني

اللهم نسألك أن تحبب اإليمان إلى قلوبنا وكّره الكفر والفسوق والعصيان إلينا،  :دعاء الشوط الخامس •

وى واهدنا بالهدى، اللهم  اللهم اجعلنا من المهتدين المهديين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ونقّنا بالتق

اجعل لنا في قلوبنا نوًرا، وفي لساننا نوًرا وفي أنفسنا نوًرا، وعن يميننا نوًرا وعن شمالنا نوًرا، اللهم 

 .اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا
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 :أدعية أشواط السعي بين الصفا والمروة

ياربّنا لك الحمد كما ينبغي لجًلل وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد أفضل   :دعاء الشوط السادس •

نا مّما نقول، اللهم أسألك أن تكتب لي الجنة وتعيذني من النار، اللهم اهدنا بنورك، واغننا بفضلك، واجعل

في كنفك ونعمك وعطاك وإحسانك، اللهم أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، 

اللهم وأنت الّظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم أعوذ بك من الكفر والفسق 

 .هاوأعوذ بك من الكسل وعذاب القبر، اللهم آت نفوسنا تقواها وزّكها أنت خير من زّكا

اللهم إني اسألك يا كريم يا حليم، يا رّب العرش العظيم ان تختم بالخيرات أعمالنا،  :دعاء الشوط السابع •

وأن تختم لنا بالّصالحات في آجالنا، اللهم اكتب لنا تحقيق آمالنا، اللهم وفّقنا لبلوغ رضاك، اللهم يا منجي 

ه ملكوت كّل شيء، اللهم يا من رزق كّل شيء الهالكين، ويا شاهدًا على مناجاة المناجين، يا من بيد



ارزقنا من خير كّل شيء، اللهم توفّني مسلًما واجعلني في حياتي صالًحا، رّب وأتمم لي عملي كلّه  

 .بالخير، أنت القادر على كّل شيء 

 


