
یذھب الحجاج والمعتمرین إلى مكة من جمیع بقاع األرض، وعند الوداع یجب قول دعاء الخروج من مكة حتى یرزقك هللا زیارتھا
مرة أخرى، یتمنى كل مسلم الذھاب إلیھا ویدعو معظمھم هللا ان یرزقھم شرف الموت في بیت هللا، أو رؤیتھ مرة أخرى، ومنھم من

یتمنى البقاء وعدم العودة إلى موطنھ فھي أحب البالد إلى هللا ورسولھ علیھ أفضل الصالة والسالم والمسلمین، ومن األدعیة التي
تقال عند الخروج من مكة:

آیبون تائبون عابدون لرب العالمین حامدون، صدق ربي وعده، ونصر عبده، وھزم األحزاب وحده.●
یا هللا كما كتبت لنا زیارة مسجدك ومتعتنا بالنظر إلى الكعبة متعنا یارب بالنظر إلى وجھك الكریم، وارزقنا رؤیة الرسول●

على الحوض یوم نلقاك، وشفعھ فینا، وارزقنا جواره في الجنة.
یا هللا زد الكعبة الشریفة بھاء وحسنا، وأدم أمانك وأمنك علیھا، واجعل ماء زمزم سقیا للموحدین إلى یوم نلقاك، یارب●

ارزقنا الحج مرات أخرى، واجعل بمكة خواتیم أعمالنا، وارزقنا كل ما فیھا من فضل وخیر، وتقبل منا السعي والطواف
والوقوف وبیض بھ وجوھنا.

یارب ارزقني زیارة بیتك الحرام أنا وجمیع المسلمین، واعنھم على مشقة الطریق.●

دعاء اللھم ال تجعل ھذا آخر عھدي ببیتك الحرام
إن أجمل لحظة ینتظرھا كل مسلم ھي لحظة وصولھ إلى بیت هللا الحرام في مكة المكرمة، وبعد أن یتم شعائر العمرة بھ علیھ أن
یتجھ إلى المسجد النبوي في المدینة المنورة حتي یكمل ما تبقى من شعائر، ولحظة وداع بیت هللا وأرض مكة یردد المسلم دعاء

الخروج من مكة، ویدعوا بكل حاجة یتمناھا فھي لحظة عظیمة، ومن تلك األدعیة:

یا رب ال تجعل ھذا الوداع األخیر بیني وبین بیتك وخیر بقاع أرضك، یا هللا وفقني للعمرة والحج العام القادم، أسألك یا هللا●
أن تكتب لي الخیر الكثیر بفضل ھذا العمل، ربي ھون علیا ھذا السفر، وأعدنا إلى المنزل سالمین معافین مقبولین.

یارب ارزقني حسن اإلیمان بك، وتصدیقا بكتابك، واتباع سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم.●
یارب أصلح لي دیني ودنیاي، واغفر لي ذنبي، واعني على طاعتك، واكتب لي زیارة ھذه األرض مرة أخرى.●
أسألك یا هللا أن تردني لزیارة بیتك الحرام، كما رددت یوسف إلى یعقوب بعد طول إنتظار.●

دعاء اكتمال الحج
كان سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بعد أن ینتھي من مناسك الحج یردد بعض األدعیة، وقد أتبع المسلمین سنة رسول هللا من بعده

وأصبحوا یدعون إلى هللا تعالى نفس األدعیة، ومنھا دعاء الخروج من مكة، ودعاء دخول المسجد النبوي الشریف، ودعاء إتمام
الحج، ومن األدعیة التي تقال بعد انتھاء الحج:

یارب تقبل طاعتي، وأجرني علیھا، وأجعلھا مغفرة لي عن ذنوبي وسھوات دربي وقلبي، أعد علي ھذه الطاعة وارزقني●
زیارة بیتك العتیق مرة أخرى یا أرحم الراحمین یا إلھ العالمین.

أحمدك یا ربي فأنت من اعانتنا ووفقنا فشاھدنا الطواف والسعي والصالة في الحرم، فیا رحمان یا رحیم بتلك العمرة اغفر●
لنا ذنوبنا، وارزقنا الخیر كلھ بعدھا، وأعوذ بك من النار وعذابھا.

یارب اجعل ھذا الحج مبرورا، وسعي مشكورا، واغفر ذنوبنا.●
یارب زدنا وال تنقصنا، وأكرمنا وال تھنا، وأعطنا وال تحرمنا، وأثرنا وال تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، یارب ال●

تكلني إلى نفسي طرفة عین أبدا، وال تنزع مني صالح ما أعطیتني، ربي اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في
عیني صغیرا، وفي أعین الناس كبیرا.

دعاء طواف اإلفاضة
بعد أن یفیض الحاج من جبل عرفات یبدأ في أداء الركن الثالث من أركان الحج وھو طواف اإلفاضة الذي یطوف فیھ المسلم حول
الكعبة سبعة مرات، وبعد كل شوط یدعو دعاء وبعد اإلنتھاء والرحیل من مكة یردد دعاء الخروج من مكة، وبعدھا یكمل مناسك

الحج وھذا الطواف یبدأ من شروق الشمس في یوم العید، ومن تلك األدعیة:



اللھم آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.●
ربي إني أسألك الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر إلى وجھك الكریم والشوق إلى لقائك من غیر ضراء●

وال مضرة وال فتنة مضلة، ربي إني أعوذ بك من عذاب یوم الدین.
یا هللا إنك عفو كریم تحب العفو فاعف عني وعن جمیع المسلمین.●
اللھم تقبل ھذا العمل، واجعلھ مغفرة لي، وبدایة حیاة صالحة یارب العالمین.●

كیف أودع مكة
لم یتمكن بعض األشخاص من زیارة بیت هللا مرة أخرى، فھو مشقة في السفر ال یتحملھا كبار السن، وتكلفة باھظة ال یتحملھا
الفقراء، لذلك عند الخروج من مكة یردد الناس دعاء الخروج من مكة، ومن األشیاء التي یمكنك فعلھا قبل الخروج من مكة:

صالة ركعتین في بیت هللا

أبسط شيء یفعلھ المسلم حین یودع بیت هللا أن یصلي ركعتین شكر � ألنھ جعل لھ نصیب في زیارة ھذا المكان المبارك.●

طواف الوداع

یطوف المسلم حول الكعبة طواف واجب ولیس ركن من أركان العمرة أو الحج، یودع بھ الكعبة الشریفة.●

الدعاء

یعتبر ھذا المكان من أھم األماكن التي یكون فیھا الدعاء مستجاب، فال یرد هللا دعاء داعي في بیتھ الحرام.●

االرتواء من ماء زمزم

یشرب المعتمر أو الحاج من ماء زمزم قبل مغادرة مكة، فھي أطھر میاه في األرض تطھر قلوب المسلمین.●

فضل الدعاء في مكة
یختلف الدعاء في مكة عن الدعاء في أي مكان آخر، فھي األرض التي تحمل أھم معالم الدین اإلسالمي، بیت هللا الحرام، ولكن هللا
موجود في كل مكان ویستجیب لكل منادي، وال یغفل عن خلقھ في كل مكان، وعلى المسلم أن یردد دعاء الخروج من مكة بعد أن

یدعو بكل ما یتمناه ویطلبھ من هللا، فمن فضل الدعاء بمكة:

اإلستجابة السریعة للدعاء

یستجیب هللا تعالى إلى دعاء اإلنسان الذي یرفع یده تجاه بیت هللا وھو یقف أمامھ مباشرة، فال یحزن هللا قلب عبد أتاه بكل●
ثقة ویقین وحسن ظن وطلب لطفھ ورحمتھ وھو مؤمن بقدرتھ على كل شيء.

األجر المضاعف على ذكر هللا

یجازي هللا اإلنسان بثواب كبیر عندما یذكره في أي مكان، ویضاعف األجر لمن یذكره في بیتھ الحرام.●

شفاعة رسول هللا

من یدعو إلى هللا تعالى ویقوم بالصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ قبل وبعد أن یطلب حاجتھ من هللا، كان●
رسول هللا شفیعا لھ في إجابة ھذا الدعاء من هللا.



یغیر الدعاء األقدار التي كتبت لإلنسان فال تبخل في الدعاء لنفسك بدعوات مستجابة وأنت في أرض مكة، وتأكد بأن لدیك شروط
استجابة الدعاء، وعندما تخرج من مكة ردد دعاء الخروج من مكة واطلب من هللا أن یكتب لك زیارتھا مرة أخرى، وادعو لكل

المسلمین.


