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اللهمَّ في يوم عرفة المبارك، اللهّم ال تجعل ألبي وأّمي ذنًبا إاّل غفرته، وال هّماً إاّل   •

فّرجته، وال حاجةً من حوائج الّدنيا هي رضاً لك، ولهما فيها صالٌح إال قضيتها،  

دعتك  اللهّم ال تجعل لهما حاجةً عند أحٍد غيرك، اللهّم استجب دعائي، اللهّم إّني استو 

أبنائي، اللهّم احفظهم بحفظك، واحمهم بحماك، اللهّم ارحمهم برحمتك، واجعلهم من  

الّذين يرفعون راية الحّق، ويحكمون في األرض بكلمتك الحّق، واجعلهم من 

الّصالحين األتقياء، اللهم يا رحمن يا رحيم يا قوّي يا متين، أسألك فعل الخيرات  

أن تغفر لي وترحمني، وأسألك حّبك وحّب من  وترك المنكرات وحّب المساكين، و 

أحّبك وحّب كل عمٍل يقود إلى حّبك، اللهم أسألك رضاك والجّنة، اللهم إّنا ندعوك  

وقد اصطفيتنا باإلسالم، ومننت علينا بنعمة اإليمان فال تحرمنا لذّة القرب منك وال  

وكّل عمٍل نستحّق به   لذّة الّشوق إليك، واجعلنا مّمن رضيت عنهم، الهم ارزقنا الجّنة

 .الجّنة

اِر َوَعذَاِب النَّاِر، َوفِْتَنِة القَْبِر "اللَُّهمَّ في يوم عرفة الُمبارك، أَُعوذُ بَك ِمن فِْتَنِة النَّ  •

َوَعذَاِب القَْبِر، َوِمْن َشِرّ فِْتَنِة الِغَنى، َوِمْن َشِرّ فِْتَنِة الفَْقِر، َوأَُعوذُ بَك ِمن َشِرّ فِْتَنِة  

اِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل َخَطاَياَي بَماِء الثَّْلجِ َواْلبََرِد، َوَنِقّ قَْلِب  ي ِمَن الَخَطاَيا، كما الَمِسيحِ الدَّجَّ

َنقَّْيَت الثَّْوَب األْبَيَض ِمَن الدَّنَِس، َوَباِعْد َبْيِني وبْيَن َخَطاَياَي، كما َباَعْدَت بْيَن الَمْشِرِق 

 َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ فإنِّي أَُعوذُ بَك ِمَن الَكَسِل، َواْلَهَرِم، َواْلَمأْثَِم، َواْلَمْغَرِم". 

العرش العظيم، أسألك أن تجعلني في يوم عرفه من عبادك المقربين  "اللهم يا رّب  •

الذين ال يملون من العبادة ومن التقرب إليك، برحمتك يا هادي المضلين اللّهم ال 

تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم وال تصرفنا عن بحر  

يوم الدين برحمتك يا أرحم  جودك خاسرين وال ضالين وال مضلّين، واغفر لنا إلى 

الراحمين اللهم ال تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، وال  

 تجعلني فيه غرضا للباليا واآلفاِت واشرح به صدري بأمانك يا أمان الخائفين". 

"اللّهم يا حّي يا قّيوم، في يوم عرفة بَك أستغيث، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو   •

أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها عصمة 

 معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر". 


