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 بعض أدعية العمرة والحج 

 قبل الخروج من المنزل : 
 .." رِ فَ الس   قبلَ  كَ مِ ىْ ِل  وُ فُ مُ خْ تَ  ءٍ يْ شَ  رُ يْ ا خَ مَ يُ ر ".. فَ فَ ة السَ ن  صالة ركعتين سُ  -
 .." عَ جِ رْ يَ  ى  تّ حَ  ظٌ افِ حَ  اللِ  نَ مِ  وِ يْ مَ عَ  زالُ ا ال يَ ىَ أَ رَ قَ  نْ قراءة آية الكرسي "..مَ  -

  : دعاء السفر 
 والمالِ  ي الىلِ فِ  ةُ يفَ مِ ، والخَ رِ فَ ي السّ فِ  بُ احِ الصّ  أنتَ  م  يُ .. المّ  باللِ إالّ  ةَ وّ وال قُ  ولَ  حَ ، واَل  اللِ  مى  ا عَ نَ مْ ك  ، توَ  اللِ  مِ سْ بِ  -

نْ  م  .. الميُ دِ لَ الوَ وَ   نْ مِ ، وَ  يقِ الطرِ  رِّ شَ  نْ ، ومِ رِ فَ السّ  ءِ اثَ عَ وَ  نْ مِ  بكَ  وذُ عُ إّنا نَ  م  يُ ه.. المّ عدَ ا بُ ِو عنّ اطْ ذا وَ ـ  نا ىرَ فَ ينا سَ مَ عَ  ىوِّ
 لِ مَ العَ  نَ مِ وَ  ، ى  قوَ والتّ  ر  ذا البِ ـ  نا ىرِ فَ ي سَ فِ  كَ ألُ سْ ا نَ إنّ  م  .. الميُ دِ لَ والوَ  الِ المَ وَ  لِ ي الىْ فِ  مبِ قَ نْ المُ  وءِ سُ  نْ مِ ، وَ رِ ظَ نْ المَ  ةِ كآبَ 
 لَ يَ جْ يُ  أوْ  لَ يَ جْ نَ  ، أوْ  مَ أو ُنْظمَ  مَ َنْظمِ  ، أوْ  أو ُنَذلّ  َنِذل   ، أوْ  ُنَضلّ  أوْ  ل  َنضِ  أنْ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ إّنا نَ  م  يُ .. المّ ى  ضَ رْ ا تَ مَ 
 الكريم  كَ يِّ بِ نِ  دِ جِ سْ مَ  ةَ ارَ يَ زِ ، وَ  يمِ ظَ العَ  كَ تِ يْ بَ  ةَ ارَ ا زيَ نَ غْ مِّ بَ  م  يُ ا.. المّ نَ ميْ عَ 

 واألصحاب والجيران ألىلعند وداع ا : 
 ( تسأليم الدعاء لك بالقبول َس أنْ نْ : ال تَ  ممحوظة   ) مْ كُ الِ مَ أعْ  يمَ تاوَ خَ ، و  مْ كُ اتِ انَ أمَ ، و  مْ كُ ينَ دِ  اللَ  عُ دِ وْ تَ أسْ  -

 : عند الركوب 

  اللِ  بِ إالّ  ةَ وّ ال قُ وَ  لَ وْ ال حَ ، وَ  اللِ  مى  ا عَ منَ ك  وَ .. تَ رُ أكبَ  واللُ  اللِ  مِ سْ بِ  -
ن   ينَ نِ رِ قْ مُ  وُ ا لَ ن  كُ ا مَ ، وَ  ذاـ  ا ىلنَ  رَ خ  ي سَ الذِ  انَ حَ بْ سُ  -   بونَ مِ نقَ نا لمُ ربِّ  ى  ا إلَ ، وا 

 : أثناء الطريق 
  كثرة التمبية   ةَ ـكّ مَ  إلى   -     ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  ولِ سُ رَ  مى  عَ  المِ والسّ  الصالةِ  كثرةُ   ة ينَ دِ المَ  إلى   -

 : عند الوصول 
 وِ ا بِ مَ  رِّ شَ ، وَ  هِ رِّ شَ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ ، وأعُ  وِ مِ أىْ  رَ يْ خَ ، وَ  لِ زِ نْ ذا المَ ـ  ى رَ يْ خَ  كَ ألُ إني أسْ  م  الميُ  -

 : عند دخول مكة 
  ي مِ حْ شَ ي وَ مِ دَ ي وَ مِ حْ لَ  مْ حرِّ .. فَ كَ تُ مَ أَ  ةَ المَ و  كَ دُ بْ عَ  دَ بْ ، والعَ  كَ نُ أمْ  نَ ، والمْ  كَ دُ مَ بَ  دَ مَ ، والبَ  كَ مُ رَ حَ  مَ رَ ذا الحَ ـ  ى إنّ  م  الميُ  -

  كَ اتِ نّ جَ  يحَ سِ ي فَ نِ مْ خِ ، وأدْ  كَ ادَ بَ عِ  ثُ عَ بْ تَ  مَ وْ يَ  كَ ابِ ذَ عَ  نْ ي مِ نِّ أمِّ ، وِ ارِ النّ  مى  ي عَ رِ عْ وشَ    
 : عند دخول المسجد الحرام 

  كَ تِ مَ حْ رَ  ابَ وَ بْ ي أَ لِ  حْ تَ افْ ، وَ  يوبِ نُ ي ذُ لِ  ْر فِ اغْ  م  يُ .. المّ اللِ  مِ سْ بِ  -
  : عند رؤية الكعبة 

  يًفارِ شْ تَ  هُ رَ مَ تَ اعْ  وِ أَ  وُ ج  حَ  نْ مَ  دْ زِ ا ، وَ ر  بِ وَ  ةً ابَ يَ مَ ريًما وَ كْ تَ يًما وَ ظِ عْ تَ ا وَ ريفً شْ تَ  تَ يْ ذا البَ ـ  ى دْ زِ  م  .. الميُ رُ كبَ أ ، واللُ   اللُ إالّ  وَ ـ   إلاَل  -

    كَ يِ جْ وَ  إلى   رِ ظَ ي بالن  نِ مْ رِ كْ أَ ا فيَ نْ ي الدُ فِ  يمِ ظِ العَ  كَ تِ يْ بَ  ى  إلَ  رِ ظَ الن  ي بِ نِ تَ مْ رَ ا أكْ مَ كَ  م  ا.. الميُ ر  وبِ  ةً ابَ يَ مَ كريًما وَ تَ يًما وَ ظِ عْ تَ وَ    
 الدعاء(  ستجابُ + الدعاء )عند أول رؤية الكعبة يُ  للِ  كرُ والش   للِ  دُ مْ .. الحَ ةِ رَ في اآلخِ  ريمِ الكَ    

 وبداية كل شوط : عند استالم الحجر األسود ، 
  المُ والسّ  الةُ الصّ  ميوِ عَ  كَ يِّ بِ نَ  ةِ اًعا لُسن  بَ ، واتِّ  كَ دِ يْ عَ فاًء بِ وَ ، وَ  كَ ابِ تَ كِ يًقا بِ دِ صْ ، وتَ  كَ بِ  اانً إيمَ  م  .. الميُ رُ أكبَ  ، اللُ  اللِ  مِ سْ بِ  -

  ِيزاب :تحت الم 

 كَ مُ  ظِ إالّ  ل  ال ظِ  مَ وْ يَ  كَ شِ رْ عَ  لِّ ظِ ا بِ نَ م  ظِ أَ  م  يُ المّ  - 
ََ  ةً يئَ نِ ىَ  ةً بَ رْ شَ  ملسو هيلع هللا ىلص ى  فَ طَ صْ المُ  كَ بِ بيِ حَ  دِ يَ  نْ نا مِ قِ اسْ  الميم   -  ًدا ىا أبَ دَ عْ بَ  أُ مَ ظْ ال َن
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  ّواألسود : بين الركنين اليماني 
 ارُ َغف   ايَ  زيزُ عَ  ا، يَ ارَ رَ البْ  عَ مَ  ةَ نّ نا الجَ مْ خِ ، وأدْ ارِ النّ  نا عذابَ قِ ، وَ  ةً نَ سَ حَ  ةِ رَ ي اآلخِ فِ ، وَ  ةً نَ سَ ا حَ يَ نْ الد   يا فِ نَ نا آتِ رب   -

 : عند الُممَتَزم وباب الكعبة 
ْخَوانِ يا َربَّ الَبيِت ا - يَّاِتَنا ، َوا    َنا َوَأَخَواِتنا ، وكلِّ لَعِتيِق.. َأْعِتْق ِرَقاَبَنا ِمَن الناِر، َوِرقاَب آَباِئَنا َوُأمََّياِتَنا ، َوأْزَواِجَنا ، وُذرِّ
  ، نُت( أَمِتَك ، واقٌف تحَت باِبكْبُن )بنُت( َعْبِدَك واْبُن )بالّمُيمَّ إنِّي َعْبُدَك )َأَمُتَك( اٌل عَمينا يا ربَّ العاَلِميَن..لُو َفضَمْن   
 ِمَن الَجنَِّة.. آمين ُممَتِزٌم ِبأْعتَاِبَك ، ُمَتذلٌِّل َبيَن َيَدْيَك ، َأْرُجو َرْحَمَتَك ، َوأْخَشٰى َعَذاَبَك.. أْسأَُلَك الّدَرَجاِت الُعمىٰ   

  ِر إسماعيل : جْ عند الصالة في ح 
   نْ مِ  بكَ  وذُ عُ ، أَ  تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  كَ دِ عْ وَ وَ  كَ دِ يْ عَ  ى  مَ عَ  وأناْ  ،)َأَمُتك( كَ دُ بْ عَ  اْ أنَ ي وَ نِ تَ قْ مَ خَ  ، تَ  أنْ إالّ  ال إلوَ  ، يبِّ رَ  تَ أنْ  م  يُ المّ  -
 )سيد االستغفار(  تَ  أنْ إالّ  وبَ نُ الذُ  رُ فِ غْ ال يَ  وُ ، فإنّ  يلِ  ْر فِ ، فاغْ  ذنبيبِ  وأبوءُ  ، عميّ  كَ تِ مَ عُ بنِ  لكَ  وءُ ، أبُ  تُ نعْ ا صَ مَ  شرِّ    

  ُكثرة الدعاء  مٍ قَ وسَ  داءٍ  لِّ كُ  نْ اًء مِ فَ ًعا ، وشِ ًقا واسِ زْ ًعا ، ورِ ًما نافِ مْ عِ  كَ ألُ ي أسْ إنّ  م  الميُ  :زمزم ءرب ماعند ش + 

  َّيِ عْ عند االتجاه إلى الصفا لبداية الس : 
  اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَمْيِو َأنْ  َفَمْن َحج  الَبْيَت َأوِ  اللِ  ا والَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئرِ فَ " ِإن  اْلصَ و ولُ سُ ر و  اللُ  بوِ  أَ دَ ا بَ مَ بِ  أُ دَ أبْ  -
                  ِبِيما َوَمْن َتَطو َع َخْيًرا َفإن  الل َشاِكٌر َعِميم"  َيط و فَ    

 : عند الصفا والمروة 
 ا مَ  عمى   للِ  دُ مْ ، والحَ  انادَ ا ىَ مَ  عمى   رُ أكبَ  .. اللُ دُ مْ الحَ  ، وللِ رُ أكبَ  ، اللُ رُ أكبَ  ، اللُ رُ أكبَ  الكعبة( اللُ  ًيا إلى  جِ تّ )مُ  -
   اللُ إالّ  .. ال إلوَ يرٌ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  كلِّ  مى  عَ  وَ ىُ وَ  دُ مْ الحَ  لوُ وَ  كُ مْ المُ  ، لوُ  وُ لَ  ال شريكَ  هُ دَ وحْ  إال اللُ  النا.. ال إلوَ وْ أَ    
  لوُ  ينَ صِ مِ خْ ، مُ  اهُ  إي  إالّ  دُ بُ عْ ال نَ ، وَ   اللُ إالّ  .. ال إلوَ هُ دَ حْ وَ  ابَ زَ الحْ  مَ زَ ىَ ، وَ  هُ دَ بْ عَ  رَ صَ نَ ، وَ  هُ دَ عْ وَ  قَ دَ .. صَ هُ دَ وحْ    
  (ثم الدعاء بما شاء) ونَ رُ الكافِ   هَ رِ كَ  لوْ وَ  ينَ الدِّ    

  ِن :يْ رَ ن األخضَ َمييبين الم 
  مُ رَ الكْ  ز  العَ  تَ أنْ  كَ ، إنّ  مُ مَ عْ ا تَ عم   ْز اوَ جَ ، وتَ  مْ ر  كَ وتَ  فُ اعْ ، وَ  مْ حَ ارْ وَ  ْر فِ اغْ  ربِّ  -

 : عند تمام السعي 
   اءِ يَ بِ النْ  يأبِ  يمَ اىِ رَ نا إبْ دِ يّ سَ  مى  الًما عَ سَ الًة وَ صَ ، وَ  ينَ عِ مَ أجْ  وِ بِ حْ وصَ  وِ آلِ  مى  عَ وَ  دٍ م  حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ  مى  عَ  م  الميُ  لِّ وصَ  -    
  ينِ الدِّ  مِ وْ يَ  الًما إلى  وسِ  الةً صِ  يلَ اعِ مِ إسْ  أمِّ  رَ اجَ ىَ  ةِ حَ الِ الصّ  وِ جِ وْ زَ  مى  عَ ، وَ  ينَ مسَ رْ والمُ        

  ُمرة :عند تمام الع 
 ذا ـ  ى ن  أ مُ مَ عْ تَ  كَ إنّ  م  .. الميُ ورَ بُ تَ  لنْ  ةً ارَ جَ تِ وَ  ، وًراكُ شْ ًيا مَ عْ سَ ، وً  ةً ولَ بُ قْ مَ  ةً رَ مْ ا عُ يَ مْ عَ اجْ  م  .. الميُ للِ  كرُ ، والشّ  للِ  دُ مْ الحَ  -

  يمُ حِ الر   ابُ وّ التّ  تَ أنْ  كَ ا إن  نَ يْ مَ عَ  بْ تُ ، وَ  يمُ مِ العَ  يعُ مِ السّ  تَ أنْ  كَ ّنا إن  مِ  لْ ب  قَ فتَ  ، كَ ليْ ا  و  كَ نْ مِ    
  الوسطى فقط( :عند رمي الجمرات )الصغرى و 

 فوًرا غْ نًبا مَ ، وذَ  وًرارُ بْ ًجا مَ حَ  وُ مْ عَ اجْ  م  يُ المّ  ، نِ ـ  مَ حْ لمرّ  ةً اعَ طَ ، وَ  انِ طَ يْ ًما لمش  جْ .. رَ رُ بَ أكْ  واللُ  اللِ  مِ سْ بَ   -
 : عند آخر رؤية الكعبة 

   ى  إل رَ ظَ والن   ةَ نّ الجَ  وُ نْ عَ  ينِ ضْ وِّ عَ فَ  ي بوِ دِ يْ عَ  رَ آخِ  وُ تَ مْ عَ جَ  نْ ا  ، و  يمِ ظِ العَ  كَ تِ يْ بَ ي بِ دِ يْ عَ َر ذا آخِ ـ  ى لْ عَ ال تجْ  م  يُ المّ  -
  ينَ آمِ  م  .. الميُ يينَ مِّ عِ  ى  مَ ي أعْ فِ  ملسو هيلع هللا ىلص ى  فَ طَ صْ المُ  كَ يبِ بِ حَ  ةَ بَ حْ صُ وَ  ، يمِ رِ الكَ  كَ يِ جْ وَ    

     :ممحوظة: عند كل موضع ال تنَس 
 يًرا "غِ ي صَ ا رب يانِ مَ ا كَ ُيمَ َحمْ ارْ  بِّ ، رَ  َدي  الِ وَ لِ ي وَ ْر لِ فِ اغْ  بِّ رَ  " : الدعاء لموالدين 
  َعْل اجْ ، وَ  ينِ والدّ  قِّ َة الحَ مَ مِ ِمَك كَ ضْ فَ ْعِل بِ أَ ، وَ  مينَ مِ سْ المُ وَ  َم اَل اإلسْ  رِ صُ انْ  م  الميُ المسممين : "الدعاء لإلسالم و

  "  ينَ مِ مِ سْ الِد المُ َر بِ ائِ سَ ًنا وَ مًدا آمِ ذا بَ ـ  مَدنا ىبَ 

  
 ..ينَ مِ الَ العَ ُد هلِل ربِّ مْ .. والحَ َسمينَ رْ المُ  الٌم عمىٰ .. وسَ ونَ ِة عمَّا يِصفُ اَن ربَِّك ربِّ العزِّ حَ بْ سُ 

  مْ مِّ سَ وَ  وِ بِ حْ صَ و  وِ آلِ  مىٰ عَ وَ  د  مَّ حَ نا مُ دِ يِّ سَ  مىٰ عَ  مَّ يُ المّ  لَّ صَ وَ 


