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أواًل

)الركن األول(
اإلحرام

٭ وهو نية 
الدخول في 

النسك.

ال شيء عليهاالغتسال والتنظف، والتطيب للرجال فقط قبل الدخول في النسك.يسن1

ال شيء عليهفي اإلحرام أن يلبس الرجل إزار ورداء أبيضني نظيفني أما النساء فتلبس ما شاءت من غير تبرج وال زينة.يسن2

يرجع للميقات أو عليه فديةاإلهالل بالنسك عند محاذاة امليقات وأن يقول : ) لبيك عمرة ( أو )اللهم لبيك عمرة (.يجب3

ال شيء عليهالدخول في النسك بعد صالة . فإن كان وقت فريضة وإال أتى بصالة مشروعة كسنة الوضوء.يسن4

ال شيء عليهاإلهالل بالنسك قبل محاذاة امليقات.يكره5

االشتراط ملن كان يخاف املانع من إمتام النسك من مرض وغيره ، وذلك بأن يقول : ) اللهم لبيك عمرة فإن حبسنى يشرع6
ال شيء عليه - انظر  رقم : 1حابس فمحلي حيث حبستني(  وال يشرع أن يشترط إذا لم يكن هناك سبب وال يخاف من عائق مينعه.

ال شيء عليهلبس اإلحرام في غير مسجد امليقات.يجوز7

ال شيء عليه - انظر ر قم : 2التلبية بعد الدخول في النسك ، ورفع الصوت بها للرجال.يسن8

ثانيًا

)الركن 
الثاني(

الطواف

٭  يطوف 7 
أشواط

ال شيء عليهاالغتسال عند دخول مكة.يسن1

ال يصح طوافهأن يكون على طهارة أثناء الطواف.يجب2

عند دخول املسجد احلرام تقدمي الرجل اليمنى ويقول: )بسم الله والصالة والسالم على رسول الله، اللهم افتح لي يسن3
ال شيء عليهأبواب رحمتك،أعوذبالله العظيم وبوجهه الكرمي وبسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم(.

ال شيء عليهاالستمرار في التلبية من اإلحرام إلى أن يشرع في الطواف.يسن4

اليجزئهالبدء عند الطواف من محاذاة )موازاة( احلجر األسود ، ويجعل الكعبة عن يساره.يجب5

في كل شوط من أشواط الطواف استالم احلجر األسود وتقبيله، أو استالم احلجر بيده ويقبلها، أو يشير إليه بيده يسن6
ال شيء عليهاليمنى وال يقبلها ، ويقول : ) الله أكبر ( كما يكبر في نهاية الشوط السابع.

ال شيء عليهأن يرمل في األشواط الثالثة األولى ) والرمل :  اإلسراع في املشي مع مقاربة اخلطى (. )ال ترمل املرأة(يسن7

االضطباع في أشواط الطواف فقط وال يصلي مضطبعاً ) و االضطباع : أن يجعل وسط ردائه حتت منكبه األمين يسن8
ال شيء عليهوطرفيه على عاتقه األيسر (.

ال شيء عليهاستالم الركن اليماني بيمينه إن تيسر واليقبله ، أو يتجاوزه إن لم يستطع دون إشارة وال تكبير.يسن9

ال شيء عليهأن يتوقف في الطواف ألداء صالة الفريضة، أو الراحة، أو االنتقال إلى دور آخر، وال يكون وقت الفاصل طوياًل.يجوز10

نَْيا َحَسنًَة َوِفي اآلَِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر{.يسن11 ال شيء عليهأن يقول بني الركن اليماني واحلجر األسود : }َربَّنَا آَِتنَا ِفي الدُّ

ال شيء عليهالدعاء في أشواط الطواف ولم يرد دعاء مخصص لكل شوط.يسن12

ثالثًا

)سنة(
الصالة 

خلف مقام 
إبراهيم، 

والشرب من 
ماء زمزم

ال شيء عليهتغطية الكتفني بعد الطواف ويتأكد ذلك عند الصالة ) بحيث يكون  الرداء على الكتفني (.يجوز1

ال شيء عليهأن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم بعد االنتهاء من الطواف.يسن2

ال شيء عليهأن يقرأ عند املقام قول الله تعالى : } َواتَِّخُذو ِمْن َمَقاِم  ِإبَْراِهيَم ُمَصلًّى {. يسن3

ال شيء عليهأن يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من املسجد احلرام.يجوز4

ال شيء عليهفي الركعة األولى قراءة سورة: }ُقْل يَا أَّيَها الَْكاِفُروَن{ وفي الركعة الثانية قراءة  سورة: }ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد{.يسن5

ال شيء عليهالشرب والتضلع من ماء زمزم والدعاء عند شربه )والتضلع : شدة االرتواء منه(.يسن6

ال شيء عليهللمعتمر أن يرجع للحجر األسود ويستلمه بيده بعد صالة ركعتي الطواف إن استطاع وإال فال يشير إليه.يسن7

رابعًا

)الركن 
الثالث(
السعي

٭  يسعى 7  
أشواط )ذهابه 
شوط وعودته 

شوط(

َفا َوامْلَْرَوةَ ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه {، ثم      يسن1 إذا دنا من الصفا عند بداية الشوط األول فقط أن يقرأ قوله تعالى : } ِإنَّ الصَّ
ال شيء عليهيقول : ) أبدأ مبا بدأ الله به(.

ال شيء عليهأن يصعد جبل الصفا واملروة ) ويجوز أن يقف عندهما من غير صعود (. يسن2

يسن3
أن يصعد على الصفا واملروة و يستقبل الكعبة و يرفع يديه و يقول هذا الدعاء ثالث مرات ويدعو بينهما : )احلمدلله 
، الله أكبر ، ال إله إال الله وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال الله وحده أجنز 

وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده( كما يقوله في آخر الشوط السابع.
ال شيء عليه

ال شيء عليهأن يسعى سعياً شديداً بني العلمني ) األخضرين (.   )خاص للرجال دون النساء(يسن4

ال شيء عليهالدعاء في أشواط السعي ولم يرد دعاء مخصص لكل شوط.يسن5

ال شيء عليهأن يتوقف في السعي ألداء صالة الفريضة، أو الراحة، أو االنتقال إلى دور آخر، وال يكون وقت الفاصل طوياًل.يجوز6

ال شيء عليهأن يسعى على طهارة ) والطهارة للسعي مستحبة وليست واجبة(.يسن7

خامسًا
)واجب(

الحلق أو 
التقصير

عليه فديةاحللق أو التقصير بعد الطواف والسعي الستكمال العمرة. )واملرأة تقصر من كل ظفيرة بقدر أمنلة(يجب1

احللق ) فقد دعا النبي # فقال : اللهم ارحم احمللقني، قالوا: واملقصرين  يا رسول الله قال : اللهم ارحم احمللقني، يسن2
ال شيء عليه إذا اختار التقصيركرر ذلك ثالثاً قالوا : واملقصرين يا رسول الله، قال: واملقصرين (.


