
خطوة خبطوة

مع حتيات وحدة العالقات العامة واالتصال



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

«And complete the Hajj and ‹Umrah for Allaah.» 
« Et accomplissez pour Allah le Hadj et la ‹Umra.»

 « Y completad la peregrinación y la ‘Umrah  por Al-lah»
 « Vollzieht die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt für Allâh».
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اليوم الثامن من ذي احلجة
• االغتسال والتطّيب قبل اإلحرام بالنسبة للُمحل )املتمتع(.

• اإلحرام باحلج قبل الزوال. 
•  ينوي اإلحرام باحلج ويقول: )لبيك حجًا( وإن كان خائفًا من عائق 

مينعه من إكمال حجه اشترط فقال: )وإن حبسني حابس فمحلي حيث 

حبسني( وإن لم يكن خائفًا لم يشترط. 

•  اخلروج إلى منى يوم التروية واملبيت بها ليلة التاسع وعدم اخلروج 
منها إال بعد طلوع الشمس وصالة خمس صلوات بها. 

•  اإلكثار من التلبية وصفتها أن يقول: )لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك 
لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك الشريك لك( إلى أن يرمي جمرة 

العقبة يوم النحر. 

•  قصر الصالة الرباعية اثنتني )الظهر والعصر والعشاء(.

يوم التاسع من ذي احلجة
•  السير إلى عرفة بعد طلوع الشمس. 

•  النزول بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك، وإال فال حرج ألن النزول 
بها سنة. 

• صالة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا ) جمع تقدمي (. 
• يستحب للحاج في هذا املوقف أن يجتهد في ذكر الله تعالى ودعائه 

والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء وإن لبـّى أو قرأ شيئًا من القرآن 

فحسن.
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•  الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. 
•  السير من عرفة إلى مزدلفة بعد مغيب الشمس بسكينة وخشوع. 

•  صالة املغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتني. 
•  املسارعة إلى النوم بعد الصالة وعدم االنشغال بشيء. 

•  املبيت مبزدلفة تلك الليلة وهو واجب، ويجوز للضعفاء من الرجال 
والنساء أن يدفعوا في آخر الليل بعد غياب القمر، وأما من ليس ضعيفًا 

وال تابعًا لضعيف فإنه يبقى مبزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول 

الله . 

•  صالة الفجر مبكرًا. ثم يقصد املشعر احلرام فيوحد الله ويكبره 
ويدعو مبا أحب حتى يسفر جدًا. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى املشعر 

احلرام دعا في مكانه.

اليوم العاشر من ذي احلجة
•  الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بسكينة وخشوع. 

•  يستحب اإلسراع عند املرور بوادي محسر إن تيسر ذلك. 
• االنشغال بالتلبية حتى يصل جمرة العقبة، فإذا وصلها قطع التلبية، 

وجعل منى عن ميينه والبيت عن يساره ورمي جمرة العقبة بسبع 

حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويكبر. 

•  ذبح الهدي، ويستحب أن يباشره احلاج إن تيسر 
•  حلق شعر الرأس أو التقصير، واحللق أفضل، واملرأة تقصر من كل 
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ظفيرة قدر ُأمنلة. 

•  بعد رمي جمرة العقبة واحللق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء 
حرم عليه باإلحرام إال النساء، ويسمى هذا التحلل األول. 

•  يسن له بعد هذا التحلل التنظف والتطيب والتوجه إلى مكه ليطوف 
طواف اإلفاضة، وبعده يحل له كل شيء حتى النساء. 

•  السعي بني الصفا واملروة للمتمتع واملفرد والقارن الذي لم يسع مع 
طواف القدوم. 

م النحر على الرمي أو الطواف عليهما أو احللق أجزأه ذلك  •  إن قدَّ
فيفعل احلاج األرفق.

احلادي عشر من ذي احلجة

• رمي اجلمرات الثالث بعد الزوال، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم 
الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

•  يسن له بعد الرمي أن يتنحى قلياًل ويستقبل القبلة ثم يدعو طوياًل 
رافعًا يديه، يفعل ذلك عند الصغرى والوسطى أما الكبرى فال يفعل ذلك 

عندها. 

 • املبيت مبنى وهو واجب. 
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الثاين عشر من ذي احلجة
•  رمي اجلمرات الثالث بعد الزوال، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم 

الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

•  يسن له بعد الرمي أن يتنحى لياًل ويستقبل القبلة ثم يدعو طوياًل 
رافعًا يديه، يفعل ذلك عند الصغرى والوسطى أما الكبرى فال يفعل ذلك 

عندها. 

• اخلروج من منى قبل غروب الشمس ذلك اليوم إن أراد التعّجل، وإال 
بات بها تلك الليلة وجوبًا.

الثالث عشر من ذي احلجة
•  على املتأّخر في منى أن يرمي اجلمرات الثالث، يبدأ بالصغرى 

ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل 

حصاة. 

•  يسن له بعد الرمي أن يتنحى قلياًل ويستقبل القبلة ثم يدعو طوياًل 
رافعًا يديه، يفعل ذلك عند الصغرى والوسطى أما الكبرى فال يفعل ذلك 

عندها، ثم ينفر بعدها من منى إلى مكة. 

•  إذا أراد احلاج أن يخرج من مكة فال يخرج حتى يطوف للوداع، 
وهو آخر أعمال احلج






