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االحرام بالعمرة في أشھر الحج وھي شوال وذو القعدة والعشر األول من ذي الحجة ويقول لبيك 
عمرة متمتعاً بھا الي الحج ويتحلل من من عمرته بطواف وسعي وتقصير ويحل له كل شيء 

من محضورات االحرام . 
وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من مكانه ويخرج الي المشاعر ويتم الحج وعليه 
ھدى شـاة أو سبع بقرة فإن لم يجد فعلية صيام ثالثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الي أھله .

 . ً االحرام بالعمرة والحج جميعاً فيقول لبيك عمرة وحجا
فإذا وصل الي مكة يطوف طواف القدوم ويسعى للحج والعمرة سعياً واحداً 
ويبقى علي احرامه ال يتحلل ثم يخرج الي المشاعر في اليوم الثامن من ذي 
الحجة ويتم بقية النسك المكون من نسكين عمرة وحج إال أنه ال يسعى بعد 
طواف القدوم وعلى القارن ھدي شـاة أو سٌبع بدنة أو سٌبع بقرة فإن لم يجد 

فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الي اھلة .

3. االفراد 
حج فقط

ليس عليه ھدي

ً  واذا وصل مكة المكرمة يطوف  االحرام بالحج وحده , فإذا وصل الي الميقات يقول لبيك حجا
للقدوم ويسعى للحج ويبقى على احرامه إلي أن يكمل النسك وليس علي المفرد ھدى ألنه لم 

يجمع بين العمرة والحج.

وافضل األنساك التمتـع لمن لم يسق الھـدي ..
وھـو النسك الذي أمر به النبي صلى هللا عليه وسلم اصحابه ..

 
تبدأ أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ..

ية التر بي م الم ھ

الثامن من ذي الحجـة  طـواف الُعمرة                                              7 اشــواط 
قبل الظھر  

● عندما يصل المعتمر الي مكة المكرمة يستحب له أن يغتسل فور وصوله ثم يذھب بعد ذلك الي المسجد الحرام حيث 
وعند دخوله الي .. وھو المسمى بيوم التروية ..بيت هللا العتيق ليؤدي مناسك العمرة وإذا ذھب الي المسجد  الحرام دون أن يغتسل فال حرج عليه

وفي ھذا اليوم يحرم الحاج المتمتع بالحج ضحى فيفعل قبل احرامه 
بالحج ما فعله قبل احرامة بالعمرة من الغسل والطيب والصالة ثم 

يحرم من مكانه الذي نزل فيه محل اقامته ..
أما القارن والمفرد فھما ال يزاالن علي احرامھم..

ويخرج المتمتع والقارن والمفرد جميعاً الي منى قبل الظھر 
ويصلون الظھر والعصر والمغرب والعشاء كل صالة في وقتھا 
بدون جمع مع قصر الصالة الرباعية الي ركعتين ويبيتون ليلة 
التاسع من ذي الحجة في منى ويصلون الفجر فيھا , ومن كان 

ة ال ا ة ال ل ق ف الً ا

صالة الظھر 
والعصر 

والمغرب والعشاء

ي و و ي رج ي ن ون م ر ي وإ ر ي يؤ يق ي
المسجد الحرام يقدم رجلة اليمنى قائالً 

أعوذ با العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم .. اللھم افتح لي ابواب رحمتك 
وكذا يشرع ھذا الدعاء عند دخول سائر المساجد 

● ثم يتجه المعتمر الي الكعبة المشرفة ليشرع في الطواف ومن السنة اإلضطباع للرجال في طواف العمرة وطواف 
القدوم فقط . وصفته أن يكشف عن كتفة األيمن جاعالً وسط ردائه تحت ابطه األيمن وطرفية علي كتفة األيسر .

● ثم يشرع المعتمر في الطواف سبعة أشواط , مبتدءاً بالحجر االسود , فإذا تسنى له الوصول الي الحجر األسود قبله 
إن استطاع , دون ان يؤذي الناس بالمزاحمة والمدافعة والبالمشاتمة والمضاربة , فإن ذلك خطأ , لما فيه من أذية 

المسلمين , ويكفى أن يشير الي الحجر األسود من بعيد قائالً ( هللا اكبر) دون أن يتوقف عند مروره من أمام الحجر 
وال يجوز له أن يزاحم األخرين أو يؤذيھم .

● ثم يستمر المعتمر في األشواط السبعة. ويتجنب ايذاء الناس بالمدافعة ورفع الصوت ونحو ذلك .

المبيت بمنى

نازال في منى قبل يوم التروية احرم يوم التروية من منى ضحى ..

والسنة أن يبيت الحاج في منى مساء يوم التروية ( ليلة التاسع ) ..
حتى إذا صلى فجر التاسع من ذى الحجة انتظر حتى تطلع الشمس 
فيسير الي عرفات بھدوء وسكينة ملبياً وذاكراً هللا تعالي بما شاء 
من الذكر وقراءة القرآن واإلكثار من التلبية والتھليل والتكبير 

والحمد والشكر  رب العالمين ..

● فإذا وصل المعتمر الي الركن اليماني , استلمه بيده إن تيسر له ذلك , واليقبله أو يتمسح به كما يفعل بعض الناس 
مخالفين بذلك سنة النبي صلي هللا عليه وسلم ,وإن لم يتيسر له استالم الركن اليماني فعليه أن يستمر في 
طوافه دون أن يشير اليه أو يكبرومن السنة أن يقول أثناء الطواف بين الركن اليماني والحجر األسود

ْنَيا َحَسَنًة َو فِي اآلِخَرِة َحَسَنًة َو قَِنا َعَذاَب النَّار} َنا آِتَنا فِي الدُّ  {َربَّ
● وھكذا يكمل المعتمر طوافة بھذه الصفة سبعة اشواط , مبتدئاً بالحجر األسود مع كل شوط و منتھياً اليه . 

ويسن الرمل وھو اإلسـراع في المشي مع تقارب الخطى في األشواط الثالثة األولي من طواف 
القدوم وطواف العمرة فقط ..

من طلوع الشمس 

حتى غروبھا 

  تغطية الكتف االيمن .

 صالة ركعتين خلف مقام ابراھيم عليه السالم إن تيسر له ذلك وإال فليصل في أي مكان من المسجد الحرام   
   وھي سنة مؤكدة يقرأ في الركعة االولي بعد الفاتحة 

                            سورة الكافرون  ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة االخالص 
                                           وإن قرأ بغيرھما فال بأس في ذلك

التـاسع من ذي الحجــة 
 

الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ال يصح الحج إال به قال صلي هللا عليه 
وسلم  :  الحــج عــرفة     رواه ابوداود والترمذي 

ويوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس 
فيه تتوافد جموع الحجيج الي صعيد عرفات يقف المسلمون في ھذا اليوم 

العظيم في عرفات من زوال الشمس ( أذان الظھر ) الي الغروب وفيه يباھي 
هللا بھم مالئكته . وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي هللا عنھا أن النبي صلي 
.. ما من يوم اكثر من أن يعتق االه فيه عبداً من النار من  هللا عليه وسلم قال مالحظات أثناء الطواف

وعندما ينتھى من الطواف عليه أن يفعل ما يلي ..

عرفــة

ومن السنة أن ينزل الحاج قبل الزوال بنمرة .. إن تيسر له له ذلك . فإذا 
صلٮالظھر والعصر دخل الي حدود عرفة وبقى فيھا الي الغروب .. وھناك 

الكثير من العالمات واللوحات االرشادية التي تبين ذلك .. وعرفة كلھا موقف .
وليحرص الحاج في ھذا اليوم العظيم علي استغالل وقته بالتلبية والذكر , 
الي ويتجه , وتعالي سبحانه والحمد والشكر والتھليل االستغفار من واالكثار

 
وجل عز هللا به بدأ بما يبدأ الصفا من أقترب فإذا أشواط سبعة للسعي الصفا إلي المعتمر يخرج الطواف من اإلنتھاء بعد ●

صالة الظھر 
والعصر 

 ً قصراً وجمعا

7 اشــواط سعـى الُعمرة                                             

 ● استالم 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 هللا عليه وسلم .

 ● مزاحمة النساء للرجال اثناء الطواف , خاصة عند الحجر األسود وعند مقام ابراھيم عليه السالم .

ن ر ن ي ق ي ن ن ر يوم ن م و ي
يوم عرفة , وأنه ليدنو عز وجل ثم يباھي بكم المالئكة فيقول سبحانه وتعالي ما 

أراد ھـؤالء ؟؟    نسأل هللا من فضله واحسانه ...

و   
● يطوف البعض من داخل الحجر معتقداً صحة طوافه والواقع أن الحجر من الكعبة فال بد من الطواف خارجه

عند غروب الشمس

↓

المزدلــفـة

ي  ج  ي , وي ب و ر و   يل و ھ ر و ن  ر  و
هللا عز وجل خاشعاًُ◌ متضرعاً , مجتھداً بالدعاء لنفسة وأھلة واوالده وإخوانه 

المسلمين.
 فإذا دخل وقت الظھر خطب االمام في الناس خطبة تذكير ووعظ وارشاد , ثم 
يصلى بالحجاج الظھر والعصر جمعاً وقصراً باذان واحد وإقامتين كما فعل 

 . ً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , وال يصلى قبلھما و البينھما و البعدھما شيئا
وعلى الحجاج في ھذا اليوم المبارك أن يتجنبوا الوقوع في األخطاء التي تضيع 

عليھم األجـر والثواب في ھذا اليوم العظيم والموقف الكريم

ز وجل ن  يب ب ب ب   رب  إ  و  ب  ي  ي   ر إ رج  و ي ن  ھ  إل ب   
َ َشاِكٌر  َع َخْيراً َفإِنَّ هللاَّ َف ِبِھَما َوَمْن َتَطوَّ وَّ ِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت أَِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح َعَلْيِه أَْن َيطَّ َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعآِئِر هللاَّ قائالً {إِنَّ الصَّ

َعلِْيم} 
● ثم يصعد الصفا ويقف عليه مستقبالً الكعبة ويحمد هللا تعالي ويكبره ثالثاً ويدعو ويكثر من الدعاء رافعاً يديه قائالً 

                                     ال إله إال هللا وحده ال شريك له . له الملك وله الحمد . وھو على كل شي قدير 
                                     ال إله إال هللا وحده أنجز وعده . ونصر عبده وھزم األحزاب وحده.

● ويكرر ھذا الذكر ثالثا ويدعو بين ذلك بما شاء وإن اقتصر علي أقل من ذلك فال حرج .. وال يرفع يديه إال إذا كان
داعياً , وال يشير بھما عند الكبير .

● ثم ينزل الي الصفا متجھاً الي المروة ماشياً يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه واھله وللمسلمين , فإذا بلغ العلم االخضر( 
ركض ركضاً شديداً وذلك للرجال دون النساء ) إلي أن يبلغ العلم الثاني فيمشي كعادته حتى يصل إلي المروة.

● عندما يصل الي المروة يستقبل الكعبة ويقول ما قاله من الذكر عند صعود الصفا . دون قراءة اآلية ويدعو بما يشاء ثم ينزل 
أن الي كالمعتاد مشياً يكمل ثم الثاني العلم الي يصل حتى ويركض االخضر العلم الي يصل حتى ويمشي

و ر

 يجوز للمراة الحائض والنفساء أداء السعي دون الطواف ألن المسعى ليس من المسجد الحرام

 ومن األخطاء الشائعة إسراع النساء أثناء السعي بين العلمين األخضرين..

ن ي  ي   ل  م ي ي  م  ي  ل  ى ي ض  ر وير ال م  ي  ل  ى ي ي  وي
يرقى الصفا وھكذا يكمل سعيه علي ھذه الصفة سبعة اشواط فيكون ذھابه من الصفا الي المروة شوط ورجوعه من 

المروة الي الصفا شوطاً آخر . وال حرج عليه إن كان مرھقاً أو ألم به عارض صحى أن يسعى راكباً العربة ..
بعد اتمام السعي يحلق المعتمر أو يقصر شعر رأسه والحلق أفضل , والبـد من تعميم جميع الرأس في التقصير والمرأة 

تقصر من شعرھا قدر أنملة  وھو ما يعادل رأس االصبع .. وبذلك تنتھي أعمال الٌعمرة .. 
ومن ثم يحل للمعتمر كل شي ٌحرم عليه باإلحرام .

ومن االخطاء الشائعة في يوم عرفة 

● االنصراف من عرفة قبل غروب الشمس وھذا غير جائز ألنه مخالف لفعل النبي صلي هللا عليه وسلم 

●  التزاحم والتدافع من اجل الصعود الي جبل عرفة والوصول الي قمته والتمسح به والصالة فيه وھذا من 
البدع التي ال اصل لھا في الشرع . اضافة لما يترتب عليع من أضرار صحية وبدنية .

● ومن األخطاء الشائعة استقبال جبل عرفة في الدعاء . والسنة ھي استقبال القبلة عند الدعاء

● النزول خارج حدود عرفة وبقائھم في اماكن نزولھم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون الي مزدلفة   
ومن فعل ھذا فال حج له .  

مالحظات أثناء السعي



بعد الغروب 

الي المزدلفة 

 

تسير قوافل الحجيج علي بركة هللا صوب المشعر الحرام - المزدلفة - ليصلو بھا المغرب 
والعشاءجمعاً وقصراً بأذان واحد واقامتين فور وصولھم , وليبيتوا ليلتھم ھناك ملبين ذاكرين 

شاكرين هللا على فضله واحسانه أن كتب لھم شھود وقفة عرفات ..
ويقع بعض الحجاج عند وصولھم الي مزدلفة في أخطاء ينبغي التنبيه عليھا ومنھا ..

طواف اإلفاضة المزدلـــفة

بعد أن يرمى الحاج جمرة العقبة صباح العيد ينزل إلي مكة ليطوف سبعة أشواط طواف اإلفاضة 
ويسعى بعدھا سبعة أشواط إن كان متمتعاً , أو إذا لم يكن قد سعى من قبل مع طواف القدوم لمن 
كان قارناً أو مفرداً , ويجوز تأخير طواف اإلفاضة إلي ما بعد أيام منى والنزول إلي مكة بعد 

الفراغ من رمي الجمرات . 

.طواف اإلفاضة ركن من أركان الحج اليتم الحج اال بهبعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة

صالة المغرب والعشاء

جمعاً وقصراً 

المبيت بمزدلفة
صالة الفجر 
ذكر ودعاء

◄ االنصراف اللتقاط الحصى قبل صالتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً .    
      ◄ االعتقاد بان حصى الجمار البد أن تلتقط من مزدلفة ..                            

 ◄ غسل حصى الجمار ألن ذلك لم ينقل فعله عن النبي صلى هللا عليه وسلم .

 والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتھم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بھا الفجر ورخص للنساء 
والضعفاء واألطفال ومن يقوم بتولي شؤونھم االنصراف إلي منى بعد منتصف الليل ..

فإذا صلى الحاج الفجر , يستحب له ان يقف عند المشعر الحرام وھو جبل في مزدلفة أو في أى 
مكان بمزدلفة , ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر هللا والتكبير والدعاء بما تيسر له , ثم ينصرف قبل 
طلوع الشمس واثناء سيره إلي منى يلتقط حصيات الرمى ( سبع حصيات اكبر من حبة الحمص 
إل هللا بركة عل سيره يتابع ثم ومن من من ياخذه والباق الكبرى العقبة جمرة لرم قليالً)

أيــام التشـريق 
 

● بعد طواف اإلفاضة في يوم النحر يعود الحاج إلي منى للمبيت بھا ليالي أيام 
التشريق الثالثة.

أو للمبيت ليلتين لمن أراد التعجل عمالً بقوله تعالي ( واذكروا هللا فى أيام  ●

وعندما ينتھى الحاج من الرمى والحلق وطواف اإلفاضة يباح له كل محظورات اإلحـرام ... حتى 
النســاء

الحجة ذي من عشر الحادي ليلة دخول مع تبدأ

ليلة الحادي عشر

التقاط الحصي

الي منى

ومن ثم يتابع سيره على بركة هللا إلي , لرمي جمرة العقبة الكبرى والباقي ياخذه من منى قليال)
منى ملبياً خاشعاً مكثراً من ذكر هللا . 

صفة التلبية .. لبيك اللھم لبيك .. لبيك ال شريك لك لبيك 
  .. إن الحمد والنعمة لك والملك .. ال شريك لك 

التوجه الي 
ة ق ال اة ال

م ) ي
معدودات فمن تعجل فى يومين فال إثم عليه لمن اتقى واتقوا هللا واعلموا أنكم 

اليه تحشرون )  
والواجب علي الحاج ...

● رمي الجمرات الثالث بعد الزوال من األيام التي سيقضيھا فى منى
● التكبير مع كل حصاة .

● اإلكثار من الذكر والدعاء.

● اإللتزام بالھدوء والسكينة .
● يتجنب المزاحمة والمشاجرة . العاشر من ذي الحجة

وھو يوم النحر واول أيام عيد األاضحى المبارك

ليلة الثاني عشر

ليلة الثالث عشر

يتوقف عن التلبية

يرمي جمرة العقبة

يكبر العيد

رمي الجمرات جمرة العقبة

● من السنة أن يقف الحاج بعد رمي الجمرة الصغري والوسطي مستقبالً القبلة رافعاً يديه يدعو 
بما شاء. أما الجمرة الكبري وھي جمرة العقبة فال يقف عندھا واليدعو بعدھا.

● ومن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثالثة في اليوم الثاني عشر بعد 
الزوال . ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس . وأما إذا غربت الشمس وھو باق في منى 

فيلزمه البقاء للمبيت بھا ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر 
 ما لم يكن قد تھيأ للتعجل فيمضى و ال يلزمه المبيت بمنى 

يستقبل المسلمون في مشارق األرض ومغاربھا والحجاج علي صعيد منى بوجه خاص يوم عيد 
األضحى المبارك , فرحين مستبشرين بما أنعم هللا عليھم , ناحرين ھديھم وأضاحيھم تقرباً الي 

هللا سبحانه وتعالي ويبدأ الحاج في التكبير للعيد بعد رمى جمرة العقبة قائالً :- 
هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر ال اله إال هللا . هللا اكبر هللا اكبر و الحمد .

وھناك الكثير من األخطاء تصدر من بعض الحجاج عند رمي الجمرات ومنھا ..

فھم يرمونھا بغيظ مصحوباً بسب لھذه الشياطين , اعتقاد البعض أنھم يرمون الشياطين ◄

يذبح الھدي

ق ا لق

م , م
..وما شرع رمى الجمرات إال إلقامة ذكر هللا .

◄  رمي الجمرات بحصى كبيرة او باألحذية أو األخشاب وھذا غلو في الدين نھى عنه 
المصطفى صلي هللا عليه وسلم .

◄ التزاحم والتقاتل عند الجمرا ت من أجل الرمي وھو خطأ جسيم , والواجب علي الحاج 
الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أو لم 

تصبه 

◄ رمي الحصي جميعاً دفعة واحدة , وفي ھذه الحالة ال تحسب له إال حصاة واحدة والمشروع 
ا كل ك ال ال ل ا ال

طواف الوداع 

بعد الخروج من منى يتجه الحجاج إلي مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق , بعد أن تنتھي 
وفود الحجيج من أداء مناسكھم باركانھا وواجباتھا , ليكن طواف الوداع آخـر العھد ببيت هللا 

الحرام .. 
امتثاالً ألمره صلي هللا عليه وسلم الذي قال 

ال ينفرن أحدكم حتى يكون آخـر عھده بالبيت .          متفق عليه 
وطواف الوداع ھو آخـر واجبات الحج التي يجب على الحاج أن يؤديه قبيل سفر مباشرًة عائداً 

ل إل يحلق او يقصر

عل أبيار اليو ويسم طريقھ عن جاء ومن المدينة أھل ميقات

محظورات االحـرام 
بعد اإلحرام من الميقات يحرم علي المعتمر ما يلي ..

● إزالة شيء من الشعر أو األظفار لكن إن سقط شىء منھا دون قصد أو أخذ شيئاً من
 شعره أو قلم أظفاره ناسياً أو جاھالً الحكم فال شىء عليه .

● ال يجوز للمحرم التطيب في البدن أو الثوب و ال بأس بما بقى من اثر الطيب الذي مسه قبل 
له غ ن فالبد به ث ف ا أ بدنه ف ه ا ا

مواقيت اإلحــرام 
حدد النبي صلي هللا عليه وسلم مواقيت لإلحرام يجب علي كل من أراد الحج او العمرة أن يحرم من أحدھا 

. رمي الحصي واحدة تلو الخرى ، والتكبير مع كل حصاة
فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر , فقد تم له التحلل األول.  وتحل له كل محظورات 

اإلحـرام .. إال النســاء

إلي بلدة
وال يعفى من طواف الوداع إال الحائض والنفساء فيسقط عنھما وال شىء عليھما 

  وھذه المواقيت ھي

ميقات أھل اليمن ومن جاء عن طريقھم ويحرم الناس حالياً من السعدية
92كم عن مكة المكرمة

ق ع ذات

ميقات أھل المدينة ومن جاء عن طريقھم ويسمى اليوم أبيار علي
أما في ثوبه فالبد من غسله .ذو الحليفة  450 كم عن مكة المكرمة , احرامه في بدنه

● يحرم علي المسلم محرماً كان أو غير محرم ذكراً كان او انثي التعرض للصيد البري بالقتل 
أو التنفير والمعاونة علي ذلك داخل حدود الحرم

● ال يجوز للمسلم محرما كان أو غير محرم التقاط اللقظة من نقود وذھب وفضة وغيرھا في 
البلد الحرام إال لتعريفھا .

يلملم 

ة ك ال كة ن ك 94 ق ط ن ا ن اق ال أھل قات

ميقات أھل الشام والمغرب ومصر ومن جاء علي طريقھم ويقع بالقرب من رابغ الجحفـــة
والناس يحرمون اليوم من رابغ - 183 كم مكة المكرمة

ميقات أھل نجد ومن جاء عن طريقھم ويسمى اليوم السيل الكبير قرن المنازل
● ال يجوز للمحرم خطبة النساء وعقد النكاح عليھن سواًء لنفسه أو لغيره , والجماع ومباشرتھن  75كم عن مكة المكرمة

بشھوة لحيث عثمان رضي هللا عنه أن النبي صلي هللا عليه وسلم قال ( الينكح الُمحرم وال يُنــكح 
وال يخطب )             رواه مسلم

ذات عـرق

 
● فالواجب علي كل من مر علي ھذه المواقيت ممن أراد الحج او العمرة ان يحرم منھا .. ومن تجاوزھا متعمداً 

دون أن يحرم لزمه الرجوع إليھا واإلحرام منھا واإل فعليه دم ( شاة يذبحھا في مكة ويوزعھا علي فقرائھا )
● واھل مكة - وكذا من كان فيھا من غير أھلھا - يحرمون منھا للحج أما للعمرة فيحرمون من الحل خارج حدود 
الحرم مثل التنعيم .. وأما من كانت مساكنھم دون المواقيت كسكان جدة ومستورة وبدر وبحرة وأم السلم والشرائع 

.. فھؤالء يحرمون من بييوتھم أو من حيث طرأت عليھم نية الحج  . 
قال صلي هللا عليه وسلم ( ھن لھن ولمن أتى عليھن من غير أھلھن ممن أراد الحج والعمرة )

94 كم عن مكة المكرمة - ميقات أھل العراق ومن جـاء عن طريقھم 

● ال يجوز للمحرم تغطية الرأس باإلحـرام وخالفه مما يلصق على الرأس مثل الكوفية, الشماغ, 
الغترة والعمامة. وإن غطى المحرم راسه ناسياً أو جاھالً الحكم , وجب عليه إزالة الغطاء متى 

تذكر أو علم بالحكم والشيء عليه.

● ال يجوز للمحرم لبس المخيط على الجسم كله أو بعضة كالثوب والقميص والبرانس والسراويل 
ولبس الخفين , إال إذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل ومن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين 

وال حرج في ذلك .

● ال يجوز للمرأة وقت االحرام لبس القفازين في يديھا والتستر وجھھا بالنقاب أو البرقع فإذا كانت 
بحضرة رجال أجانب فيجب عليھا عند ذلك ستر وجھھا بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمه.




