 Arabicعربي

مناسك الحج والعمرة باختصار
عند الوصول الى مكة

-

العمرة )طواف القدوم(

الثامن من ذي الحجة

-

لبس اإلحرام لمن طاف و
سعى و تحلل وھو الممتع

التاسع من ذي الحجة

-

العاشر من ذي الحجة

-

الحادي عشر ,الثاني
عشر لمن تعجل,
والثالث عشر من ذي
الحجة لمن تأخر

-

المكوث في منى لرمي
الجمرة الصغرى-
الوسطى-الكبرى

قبل الخروج من مكة
المكرمة

-

طواف الوداع

المكوث في منى حتى
صباح يوم عرفة
الوقوف في عرفة حتى
المغرب
المكوث في مزدلفة
رمي جمرة العقبة الكبرى
ذبح الھدي إن كان عليه
ھدي
الحلق او التقصير
طواف اإلفاضة

ليس ھناك دعاء محدد أثناء الطواف ,ادعي .
بما تيسر لك او اقرأ من القرآن الكريم ما
تيسرأثناء كل شوط وما بين الركن اليماني
والحجر االسود ردد:2
س َن ًة َو فِي اآلخ َِر ِة
} َر َّب َنا آتِ َنا فِي ال ُّد ْن َيا َح َ
اب ال َّنار{
س َن ًة َو قِ َنا َع َذ َ
َح َ
غط كتفك االيمن واذھب الى مقام ابراھيم ثم
ردد:3
ص ًلّى{
} َوا َّت ِخ ُذ ْوا مِنْ َّم َق ِام إِ ْب َرا ِھ ْي َم ُم َ
صلي ركعتين خلف مقام ابراھيم عليه السالم
إن تيسر لك ذلك وإال فصلي في أي مكان من
المسجد الحرام وھي سنة مؤكدة اقرأ في
الركعة االولي بعد الفاتحة سورة الكافرون
واقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة
االخالص وإن قرأت بغيرھما فال بأس في
ذلك.اشرب من ماء زمزم إن أمكن ثم اسكب
قليال منه على رأسك .ارجع الى الحجر
االسود وارفع يدك اليمنى للتكبير للمرة
األخيرة زيادة ال حاجة ال توقع الناس
بالحرجَّ .
ﷲُ أَ ْك َبر
بعد االنتھاء من الطواف اذھب الى منطقة
مسافة السعي ھي الصفا للسعي سبعة أشواط.
تقريبا  ٣٥٠متر لكل شوط.مسافة السعي
اإلجمالية ھي تقريبا  ٢٤٥٠متر.

ضلِك
اللَّ ُھ َّم إِ ِّني أَ ْسأَلُ َك مِنْ َف ْ

للرجال :يستحب حالقة شعر الرأس او
التخفيف بالتساوي من جميع الجھات.
للنساء :النقص من شعرھا قدر انملة وھو
ما يعادل عقدة.
يمكنك االن خلع االحرام وعليك االنتظار
الى صباح الثامن من ذي الحجة.
الثامن من ذي الحجة )يوم التروية(
4

ارتدي االحرام للحج
اعقد النية للحج كالتالي:
لَ َّب ْي َك اللَّ ُھ َّم ِب َح ّج

ولخشية عدم اكتمال الحج ردد:
اللَّ ُھ َّم َم ِحلِّ ْي َح ْي ُ
ث َح َب ْس َتنِي

استقبل القبلة قائما وردد:

س ْم َعة
اء فِ ْي َھا َوالَ ُ
اللَّ ُھ َّم َھ ِذ ِه َح َّج ٌة الَ ِر َي َ

ثم ردد تلبية الحج بصوت مرتفع

لَ َّب ْي َك اللَّ ُھ َّم لَ َّب ْيك ،لَ َّب ْي َك الَ َ
ش ِر ْي َك لَ َك لَ َّب ْيك،
إِنَّ ا ْل َح ْمدَ َو ال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ا ْل ُم ْل ُك الَ َ
ش ِر ْي َك لَك

إنو أوال في مكة ثم اخرج إلى منى بھدوء
من بعد الفجر إلى ما قبل الظھر.
المبيت في منى

صل الظھر والعصر والمغرب والعشاء
كل صالة في وقتھا من غير جمع مع
5
تقصير الصالة الرباعية الى ركعتين .
التاسع من ذي الحجة )يوم عرفة(

الوقوف في عرفة

صلي الفجر في منى ثم اخرج بعد شروق
الشمس الى عرفة.
يجوز لك االستمرار بالتلبية:
لَ َّب ْي َك اللَّ ُھ َّم لَ َّب ْيك ،لَ َّب ْي َك الَ َ
ش ِر ْي َك لَ َك لَ َّب ْيك،
إِنَّ ا ْل َح ْمدَ َو ال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ا ْل ُم ْل ُك الَ َ
ش ِر ْي َك لَك

الكعبة Å
Æمنى )المسافة  ۵كم(
منى Å
Æمزدلفة )المسافة  ٣كم(
 Æعرفة )المسافة  ٩كم( مزدلفةÅ
 Æمزدلفة )المسافة  ٧كم( الجمرات ponÅ

وردد عظمة الخالق:
َّ
ﷲُ أَ ْك َبر

يسن لك ان تنزل الى نمرة 6ان تيسر لك
عند االقتراب من الصفا ردد اآليه:
الكعبة Å
)المسافة  ٢٢كم(
 Æعرفة
ذلك والمكوث فيھا الى ما بعد الزوال
الص َفا َوا ْل َم ْر َو َة مِنْ َ
إ
}
ﷲ َف َمنْ
نَّ
ش َعآئ ِِر َّ ِ
َّ
العمرة )طواف القدوم(
ِ
)فترة ارتفاع الشمس من غير ظل(
َح َّج ا ْل َب ْي َ
اح َعلَ ْي ِه أَنْ
اع َت َم َر َفالَ ُج َن َ
ت أَ ِو ْ
اتجه إلى أقرب ميقات وأحرم من الميقات
واستمع للخطبة .في وقت الظھر صلي
ف
َي َّط َّو َ
وبمجرد إحرامك ردد:
ِب ِھ َما َو َمنْ َت َط َّو َع َخ ْيراً َفإِنَّ ََّ
شا ِك ٌر َعلِ ْيم{ الظھر والعصر جمعا وقصر باذان واحد
ﷲ َ
لَ َّب ْي َك اللَّ ُھ َّم بِ ُع ْم َرة
عند الصعود الى الصفا او المروة استقبل واقاماتان.ال تصل اي صالة بينھما وانت
ولخشية عدم اكتمال العمرة ردد:
الكعبة ثم كبر ثالثا وارفع يديك بالدعاء في نمرة وال تصلي اي صالة بعد
بسم ﷲ اللَّ ُھ َّم َم ِحلِّ ْي َح ْي ُ
ث َح َب ْس َتنِي
العصر.ثم اخرج بھدوء إلى داخل عرفة
التالي:
استقبل القبلة وقوفا وردد:
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
وقف فيھا الى وقت الغروب .الوقوف
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ﷲُ أك َبر ،ﷲُ أك َبر ،ﷲُ أك َبر
اء
اللَّ ُھ َّم اقبل مني َھ ِذ ِه ال ُع ْم َرةٌ التي الَ ِر َي َ
الَ إِلَ َه إِالَّ َّ
ﷲُ َو ْحدَ هُ الَ َ
ش ِر ْي َك لَه ،لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َو يكون على الحجار السفلية لجبل الرحمة
س ْم َعة
فِ ْي َھا َوالَ ُ
ت َو ھ َُو َعلَى ُكل ِّ َ
ثم بصوت مرتفع ردد التلبية بقدر ما تستطيع :لَ ُه ا ْل َح ْم ُد ُي ْح ِيي َو ُي ِم ْي ُ
ش ْي ٍء ان تيسر واال فان كل عرفة موقف.
َق ِد ْير؛ الَ إِلَ َه إِالَّ َّ
ﷲُ َو ْحدَ هُ الَ َ
ش ِر ْي َك َله ،أَ ْن َج َز استقبل القبلة وارفع يديك بالدعاء بالتالي:
لَ َّب ْي َك اللَّ ُھ َّم لَ َّب ْيك ،لَ َّب ْي َك الَ َ
ش ِر ْي َك لَ َك لَ َّب ْيك،
إِنَّ ا ْل َح ْمدَ َو ال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ا ْل ُم ْل ُك الَ َ
ش ِر ْي َك لَك

لحظة دخول الحرم الشريف بالقدم اليمنى
يتم ترديد:
ِّ
سلم،
صل ِّ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َ
بسم ﷲ اللَّ ُھ َّم َ
اب َر ْح َمتِك
اللَّ ُھ َّم ا ْف َت ْح لِي أَ ْب َو َ
اعقد النية للطواف بداية من الحجر
االسود – 1اإلضطباع للرجال فقط وھو.
اكشف عن كتفك االيمن بوضع االحرام
تحت ابطك االيمن .ارفع يدك اليمنى في

بداية كل شوط 2عند حدود الحجر االسود
ورددَّ :
ﷲُ أَ ْك َبر
ابدأ بالطواف من الحجر األسود سبعة أشواط
حول الكعبة ,يسن االسراع في المشي في
الثالث أشواط االولى فقط – للرجال فقط

اب َو ْحدَه
ص َر َع ْبدَ هُ َو ھ ََز َم األَ ْح َز َ
َو ْعدَ هُ َو َن َ

أثناء السعي ما بين الصفا والمروة او
العكس يمكنك الدعاء بالتالي:
َ
َر ِّب ْ
ار َحم ،إِ َّن َك أَ ْن َت األَ َع ُّز األ ْك َرم
اغف ِْر َو ْ
اكمل السعي من الصفا الى المروة
)الشوط االول( ثم من المروة الى الصفا
)الشوط الثاني( واستمر الى سبعة اشواط
تنتھي عند المروة.عند المرور تحت
منطقة الضوء األخضر قم باالسراع في
المشي الى حدود الضوء االخضر الثاني
– للرجال فقط وھذا الرمل.عند الخروج
من المسجد الحرام بالقدم اليسرى ردد
الدعاء:
سلِّم،
صل ِّ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َ
بسم ﷲ اللَّ ُھ َّم َ

ل َّب ْي َك اللَّ ُھ َّم لَ َّب ْيك ،لَ َّب ْي َك الَ َ
ش ِر ْي َك لَ َك لَ َّب ْيك،
إِنَّ ا ْل َح ْمدَ َو ال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ا ْل ُم ْل ُك الَ َ
ش ِر ْي َك لَك

يستحب دائما ترديد:

الَ إِلَ َه إِالَّ َّ
ﷲُ َو ْحدَ هُ الَ َ
ش ِر ْي َك لَه ،لَ ُه ا ْل ُم ْلك،
َو لَ ُه ا ْل َح ْمدَ ،و ھ َُو َعلَى ُكل ِّ َ
ش ْي ٍء َق ِد ْير

ھذا ھو أفضل دعاء في ھذا اليوم
الفضيل.اخرج إلى مزدلفة بعد الغروب.
أكثر من الدعاء و التضرع إلى ﷲ بالجنة
واستعذ با من النار.
المبيت في مزدلفة
صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا
باذان واحد واقاماتان .ال تصل اي صالة
بينھما وال بعد الوتر.اذھب إلى النوم حتى
الفجر وإن أحببت :فالمبيت في مزدلفة

في الركعة االولى وسورة االخالص في
يصح إلى ما بعد منتصف الليل عند
عند دخول المسجد الحرام بالقدم اليمنى
الركعة الثانية.بعد النافلة اشرب من ماء
الشافعة و الحنابلة و يصح بقدر الرحال
ردد:
عند المالكية و في ھذا تخفيف للمسلمين .زمزم واسكب قليال منه على رأسك ثم عد
ِّ
َ
َّ
سلم،
صل ِّ َعلى ُم َح َّم ٍد َو َ
بسم ﷲ الل ُھ َّم َ
العاشر من ذي الحجة )يوم النحر(
الى الحجر األسود وارفع يدك اليمنى
َ
ْ
َّ
َ
بالتكبير للمرة االخيرةَّ :
اب َر ْح َمتِك
الل ُھ َّم افت ْح لِي أ ْب َو َ
ﷲ ُ أَ ْك َبر
صلي الفجر في وقتھا مبكرا ثم قف مكانك
و استقبل القبلة وأكثر من ذكر ﷲ والتكبير بعد االنتھاء من الطواف اذھب الى منطقة ليس عليك لبس االحرام ,ابدأ كل شوط من
الحجر األسود مع رفع اليد اليمنى
الصفا للسعي سبعة أشواط وردد:
والدعاء بما تيسر.
َّ
َ
ْ
َّ
بالتكبير:ﷲ ُ أك َبر
ا ْل َح ْم ُد ِ َّ
الص َفا َوا ْل َم ْر َو َة مِنْ َ
ﷲ َف َمنْ
}إِنَّ
ش َعآئ ِِر ِ
َّ
َ
َ
اكمل طواف السبعة أشواط بمشي معتدل.
َّ
َح َّج ا ْل َب ْي َ
اح َعلَ ْي ِه أنْ
اع َت َم َر َفالَ ُج َن َ
ت أ ِو ْ
ﷲ ُ أَ ْك َبر
َّ
قم بترديد الدعاء التالي ما بين الركن
الَ إِلَ َه إِالَّ َّ
ف
َيط َّو َ
ﷲ
َّ
َ
َ
ﷲ َ
اليماني والحجر االسود في كل شوط:
شا ِك ٌر َعلِ ْيم{
ِب ِھ َما َو َمنْ َتط َّو َع َخ ْيراً فإِنَّ َ
ثم اتجه الى منى قبل طلوع الشمس مرددا
ً
َ
ْ
َ
َ
سنة َو فِي اآلخ َِر ِة
} َر َّبنا آتِنا فِي ال ُّدن َيا َح َ
عند الصعود الى الصفا او المروة استقبل
التلبية:
اب ال َّنار{
س َن ًة َو قِ َنا َع َذ َ
َح َ
الكعبة ثم كبر ثالثا وارفع يديك بالدعاء
َ
َ
َ
َ
لَ َّب ْي َك اللَّ ُھ َّم لَ َّب ْيك ،لَ َّب ْي َك ال ش ِر ْي َك ل َك ل َّب ْيك،
بعد االنتھاءاذھب الى خلف مقام ابراھيم
التالي:
إِنَّ ا ْل َح ْمدَ َو ال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ا ْل ُم ْل ُك الَ َ
ش ِر ْي َك لَك
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
وردد االيه:
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ﷲُ أك َبر ،ﷲُ أك َبر ،ﷲُ أك َبر
رمي الجمرات
p
الَ إِلَ َه إِالَّ َّ
ص ًلّى{
ﷲُ َو ْحدَ ُه الَ َ
} َوا َّت ِخ ُذ ْوا مِنْ َّم َق ِام إِ ْب َرا ِھ ْي َم ُم َ
ش ِر ْي َك لَه ،لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َو
التقط  7حصيات من مزدلفة ثم توجه الى
ت َو ھ َُو َعلَى ُكل ِّ َ
صل ركعتين )سنة الطواف( خلف مقام
لَ ُه ا ْل َح ْم ُد ُي ْح ِيي َو ُي ِم ْي ُ
ش ْي ٍء
ِ
جمرة العقبة الكبرى من بعد شروق
َق ِد ْير؛ الَ إِلَ َه إِالَّ َّ
ﷲُ َو ْحدَ هُ الَ َ
ش ِر ْي َك لَه ،أَ ْن َج َز إبراھيم ان تيسر لك واال في اي مكان
الشمس حتى الليل للرمي.واجه الجمرة /
اب َو ْحدَه داخل الحرم الشريف.عند خروجك من
ص َر َع ْبدَ هُ َو ھ ََز َم األَ ْح َز َ
َو ْعدَ هُ َو َن َ
و/منى على يمينك /و/مكة على شمالك ثم
أثناء السعي ما بين الصفا والمروة او
المسجد الحرام بالقدم اليسرى ردد:
ارمي كال من السبع حصيات على الجمرة
العكس يمكنك الدعاء بالتالي:
سلِّم،
صل ِّ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َ
بسم ﷲ اللَّ ُھ َّم َ
واحدة تلو االخرى مرددا مع كل رمية:
َر ِّب ْ
ضلِك
ار َحم ،إِ َّن َك أَ ْن َت األَ َع ُّز األَ ْك َرم
اللَّ ُھ َّم إِ ِّني أَ ْسأَلُ َك مِنْ َف ْ
اغف ِْر َو ْ
َّ
ﷲُ أَ ْك َبر
م ح ظ و ر ا ت ا إل ح ر ا م****888يم
اكمل السعي من الصفا الى المروة )الشوط
طواف الوداع

ذبح الھدي

االول( ثم من المروة الى الصفا )الشوط
إذا قمت بشراء تذكرة األضحية أو دم
الثاني( واستمر الى سبعة اشواط تنتھي
الشكر أو دم التمتع فال بأس وال شيء
عند المروة.عند المرور تحت منطقة
عليك ,غير ذلك توجه إلى مذبح األضاحي
الضوء األخضر قم باالسراع في المشي
أن في منى إلتمام األضحية وإذا شئت
الى حدود الضوء االخضر الثاني للرجال
تذبح بنفسك .خالل الذبح يجب ترديد:
فقط.عند الخروج من المسجد الحرام بالقدم
ﷲ َو َّ
ﷲ ُ أَ ْك َبر
بِ ْس ِم َّ ِ
اليسرى ردد الدعاء:
اللَّ ُھ َّم إِنَّ َھ َذا ِم ْن َك َو إليك اللَّ ُھ َّم َت َق َّبلْ ِم ِّني
س ِّلم،
صل ِّ َع َلى ُم َح َّم ٍد َو َ
بسم ﷲ ال َّل ُھ َّم َ
حالقة الرأس

ضلِك
اللَّ ُھ َّم إِ ِّني أَ ْسأَلُ َك مِنْ َف ْ
بعد التضحية يستحب حالقة الرأس
الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة )أيام التشريق(
للرجال أو التخفيف من الشعر بالتساوي
المبيت في منى لرمي الجمرات
من جميع الجھات بمقدار  ٢سم.
pon
للنساء :التخفيف من شعرھا قدر انملة
من فترة ما بعد الزوال الى حلول الليل قم
وھو ما يعادل عقدة اإلصبع ٢سم.
برمي الجمرات الثالث ٢١ ,حصى في
يمكنك االن خلع االحرام فقد تم لك التحلل
كل يوم.ابدأ بالجمرة الصغرى وتكون مكة
االول وتحل لك كل محظورات اإلحرام,
المكرمة على شمالك ومنى على يمينك
إال النساء فال تحل آال بعد طواف
ارمي كال من الحصى السبع تباعا مع
اإلفاضة.توجه الى مكة المكرمة لتأدية
التكبير عند كل رميةَّ :
ﷲ ُ أَ ْك َبر
طواف اإلفاضة.
بعد رمي الجمرة االولى استقبل القبلة
7
طواف اإلفاضة
لحظة دخولك المسجد الحرام بالقدم اليمنى وادع بما تيسر لك ,ثم اتجه الى الجمرة
الثانية )الوسطى( بھدوء وتكون مكة
ردد:
المكرمة على شمالك ومنى على يمينك
سلِّم،
صل ِّ َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َ
بسم ﷲ اللَّ ُھ َّم َ
ارمي كال من الحصى السبع تباعا مع
َ
اب َر ْح َمتِك
اللَّ ُھ َّم ا ْف َت ْح لِي أ ْب َو َ
َّ
َ
التكبير عند كل رمية:ﷲ ُ أ ْك َبر
ليس عليك لبس االحرام ,ابدأ كل شوط من
بعد رمي الجمرة الثانية استقبل القبلة وادع
الحجر األسود مع رفع اليد اليمنى
بما تيسر لك ,ثم اتجه الى الجمرة الثالثة
بالتكبيرَّ :
ﷲ ُ أَ ْك َبر
اكمل طواف السبعة أشواط بمشي معتدل .بھدوء وتكون مكة المكرمة على شمالك
ومنى على يمينك ارمي كال من الحصى
قم بترديد الدعاء التالي ما بين الركن
السبع تباعا مع التكبير عند كل رمية:
اليماني والحجر االسود في كل شوط:
َّ
ﷲ ُ أَ ْك َبر
س َن ًة َو فِي اآلخ َِر ِة
} َر َّب َنا آتِ َنا فِي ال ُّد ْن َيا َح َ
ال تدعو بعد رمي الجمرة الثالثة واالخيرة
َّ
اب النار{
س َن ًة َو قِ َنا َع َذ َ
َح َ
اذھب الى خلف مقام ابراھيم وردد اآليه :وال تقف عندھا.بعد اليوم الثالث واالخير
من رمي الجمرات وعند الثاني عشر من
ص ًلّى{
} َوا َّت ِخ ُذ ْوا مِنْ َّم َق ِام إِ ْب َرا ِھ ْي َم ُم َ
ذي الحجة غادر منى بھدوء وتوجه الى
صلي ركعتين نافلة خلف مقام ابراھيم ان
مكة المكرمة ألداء طواف الوداع.
تيسر لك واال في اي مكان داخل الحرم
الشريف.اقرأ بعد الفاتحة سورة الكافرون

بعد االحرام من الميقات يحرم عليك التالي:

إزالة شئ من الشعر او األظافر اال ما سقط منھا دون قصد او
•
ناسيا فال شئ عليك.
ال يجوز لك التطيب في بدنك او ثوبك وال بأس اذا بقي من أثر
•
الطيب في بدنك من ما قبل االحرام .اما ما بقي من أثر الطيب في ثوبك فال بد من
غسله.
يحرم عليك سواء كنت محرما او غير محرم التعرض للصيد البري
•
بالقتل او التنفير او المعاونة على ذلك داخل حدود الحرم.
ال يجوز لك سواء كنت محرما او غير محرم التقاط اللقطة من نقود
•
او ذھب او فضة او غيرھا في البلد الحرام اال لتعريفھا.
ال يجوز لك كمحرم خطبة النساء او عقد النكاح عليھن سواء لنفسك
•
او لغيرك ,وال الجماع والمباشرة بشھوة.
ال يجوز للمرأة المحرمة تغطية يديھا بالقفازات وال تستر وجھھا
•
بالنقاب او البرقع اال اذا كانت في حضرة رجال اجانب فيجب عليھا ستر وجھھا
بالخمار ونحوه.
ال يجوز لك كمحرم تغطية رأسك باالحرام وخالفه مما يلبس في
•
الرأس مثل الكوفية او الغترة والعمامة وغيره .ان غطى المحرم رأسه ناسيا او
جاھال يجب عليه ازالة الغطاء متى ما تذكر وال شئ عليه.
ال يجوز لك كمحرم لبس المخيط على الجسم كله او بعضه كالثوب
•
او القميص ,اال لمن لم يجد ازارا يجوز له لبس السراويل ومن لم يجد نعلين يجوز
له لبس الخفين وال حرج عليه.

مواقيت اإلحرام
يجب على كل من أراد الحج او العمرة أن يحرم من احد المواقيت كما حددھا
النبي صلي ﷲ عليه وسلم.
ذو الحليفة :ميقات أھل المدينة المنورة ومن جاء عن طريقھم ويسمى اليوم أبيار
علي .يبعد  ٤٥٠كم عن مكة المكرمة.
الجحفة :ميقات أھل الشام والمغرب ومصر ومن جاء عن طريقھم ويقع بالقرب
من رابغ .يبعد  ١٨٣كم عن مكة المكرمة.
قرن المنازل :ميقات اھل نجد ومن جاء عن طريقھم ويسمى اليوم بالسيل الكبير.
يبعد  ٧٥كم عن مكة المكرمة.
يلملم :ميقات أھل اليمن ومن جاء عن طريقھم .يبعد  ٩٢كم عن مكة المكرمة.
ذات عرق :ميقات أھل العراق ومن جاء عن طريقھم .يبعد  ٩٤كم عن مكة
المكرمة.
الواجب على كل من يمر باحد ھذه المواقيت ممن اراد الحج او العمرة ان يحرم
منھا ,وان تجاوزھا متعمدا يجب عليه العودة واالحرام منھا واال فعليه دم )ذبح شاه
في مكة وتوزيعھا على الفقراء(.
ميقات من سكن داخل المواقيت مثل جدة من بيوتھم.
وميقات أھل مكة من مكة.

مالحظات )الھوامش(

 .1يطوف البعض من داخل ِحجر إسماعيل معتقداً صحة طوافه والواقع أن
ال ِحجر من الكعبة فال بد من الطواف خارجه.
 .2استالم جميع أركان الكعبة وربما جدرانھا والتمسح بھا وبأستارھا وبابھا
خطأ  .وكل ذلك اليجوز ألنه من البدع التي ال اصل لھا في الشرع ولم يفعلھا
النبي صلي ﷲ عليه وسلم.
 .4من مكان اقامتك في الشقة او الفندق.
 .5اقصر الظھر والعصر والعشاء الى ركعتين لكل صالة ما عدا المغرب فھي
ثالث ركعات كما ھي .اتبع العشاء بالوتر.
صل فيه ان تيسر لك واال
 .6مكان قريب الى عرفة ,يوجد به مسجد اآلن
ِ
فاستمر بالدخول الى حدود عرفة.
 .7يجوز تأخير طواف اإلفاضة الى ما بعد أيام منى والنزول الى مكة بعد
االنتھاء من رمي الجمرات.
 .8يعفى من طواف الوداع الحائض والنفساء فيسقط عنھما وال شئ عليھما.
 .9التقط الحصى من منى )سبع حصيات اكبر قليال من حبة الحمص( .تحتاج
الى سبع حصيات فقط في اليوم العاشر و ٤٢حصوة بعد ذلك )اجمالي .(٤٩
ستحتاج الى  ٢١حصوة اضافية في حال مكثت الى اليوم الثالث عشر )اجمالي
.(٦٣
 .10يجوز لك القيام بطواف الوداع في اليوم الثاني عشر )على شرط مغادرة
منى قبل طلوع الشمس( ليس شرطا ً عند األحناف .سوف تخسر بذلك يوم رمي
الجمرات وھو مستحب وليس واجب.
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