
دليل احلج اإلحرام

يغتسل احلاج ويتطيب ويلبس ثياب اإلحرام ويصلي ركعتني.

التلبية

بعد التلبية, يقول املتمتع "لبيك اللهم بالعمرة" - يقول القارن 
ا". "لبيك اللهم باحلج والعمرة"  - يقول املفرد "لبيك اللهم حجًـ

الطواف

أول شيءٍ عند دخول البيت احلرام هو الطواف ثم صالة ركعتني.

السعي

- يسعى املتمتع للعمرة; يجوز تأجيل السعي للمفرد والقارن.

- ثم يحلق املتمتع أو يقصر وبذلك يكون قد أدى العمرة وحتلل 
من إحرامه, أما املفرد أو القارن فال يحلق أو يقصر أو يتحلل من 

إحرامه.  

- وفي الثامن من ذي احلجة يحرم املتمتع للحج قائالًـ لبيك اللهم 
حجا.

إلى منى 

يذهب احلاج إلى منى ويصلي الظهر والعصر واملغرب والعشاء 
والفجر فيها.

إلى عرفات 

مع طلوع شمس التاسع من ذي احلجة يتحرك احلاج إلى عرفات 
ليقضي فيها يومه في الذكر والدعاء. 

إلى املزدلفة 

عند غروب الشمس, يتحرك احلاج إلى املزدلفة ويقضي فيها 
ليلته. 

إلى منى

قبل طلوع الشمس, يذهب احلاج إلى منى لرمي جمرة العقبة. 

األضحية

في العاشر من ذي احلجة, على احلاج أن يذبح أضحيته ثم يحلق 
رأسه أو يقصر ويحل له كل شيء سوى اجلماع.

إلى مكة

- يعود احلاج إلى مكة ويؤدي الطواف والسعي للحج. 

- بعد الطواف والسعي يعود احلاج إلى منى وميكث فيها يومي 
احلادي عشر والثاني عشر من ذي احلجة, ويرمي اجلمرات 

الثالث, وبعدها يحل له كل شيء حرم عليه من قبل.

طواف الوداع

 إذا أراد احلاج اخلروج من مكة إلى بلده, لم يخرج حتى يطوف 
للوداع. 

زيارة املسجد النبوي

يستحب للحاج زيارة املسجد النبوي في املدينة املنورة.

أنواع احلج 
1-حج التمتع: العمرة ثم احلج وهو أفضلها.

2-حج اإلفراد: احلج فقط.
ا. 3-حج القران: العمرة واحلج معًـ
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