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1-IHRAM

Fă intenția, împlinește baia rituală, parfumează-te, 
îmbracă ihram-ul și împlinește două unități de 
rugăciune.

2-TALBIYAH 

Cel care împlinește Hajj Tamattu`, spune: „ Labbayk 
Allahumma bi `Umrah” (Sunt aici, Allah, pentru 
`Umrah). Cel care împlinște Hajj Qiran spune: „ Lab-
bayk Allahumma bi Hajjah wa `Umrah” (Sunt aici, 
Allah, pentru Hajj și ‘Umrah).Cel care împlinește Hajj 
Ifrad, spune: „Labbayk Allahumma Hajjan” (Sunt aici, 
Allah, pentru Hajj).

3-TAWAF

Imediat ce a intrat în Moscheea cea Sacră, pelerinul 
trebuie să împlinească tawaf, după care să se roage 
două unități de rugăciune. 

4-SA`I

Cei care împlinesc Hajj Tamattu` trebuie să facă sa’i 
pentru ‘Umrah, însă cei care împlinesc Hajj Ifrad sau 
Qiran, pot întârzia cu Sa’i. După aceasta, cel care 
împlinește Hajj Tamattu` își scurtează părul sau își 
rade tot părul de pe cap. Astfel își desăvârșește 
‘Umrah și iese complet din starea de Ihram. În a opta 
zi de Dhul-Hijjah, cel care împlinește Tamattu` intră 
în Ihram pentru Hajj, recită talbiyah și spune: „ Lab-
bayk Allahumma Hajjan!” (Sunt aici, Allah, pentru 
Hajj.)

5-CĂTRE MINA

Pelerinul pleacă la Mina și acolo se roagă Dhuhr, ̀ Asr, 
Maghrib, `Isha’ și Fajr.

6-CĂTRE ‘ARAFAT

La răsăritul celei de-a noua zile din Dhul-Hijjah, 
pelerinul se îndreaptă spre ‘Arafah, acolo 
petrecându-și timpul în dhikr (pomenire) și 
du`a’(rugă).

7-CĂTRE MUZDALIFAH

Când soarele apune, pelerinul merge la Muzdalifah 
unde stă și peste noapte.

8-ÎNAPOI LA MINA

Înainte ca soarele să răsară, pelerinul merge la Mina, 
unde lapidează Jamarat al-`Aqabah.

9-SACRIFICIUL

În a zecea zi din Dhul-Hijjah, pelerinul își sacri�că 
animalul, apoi își rade părul de pe cap sau și-l 
scurtează. În acest moment toate restricțiile i se 
ridică, cu excepția celei referitoare la relațiile sex-
uale.

10-ÎNAPOI LA MAKKAH

După aceea, pelerinul se întoarce la Makkah și 
împlinește tawaf și sa`i pentru Hajj. După tawaf și 
sa`i, pelerinul se întoarce la Mina și lapidează cele 
trei jamarat pe perioada acestor două zile. După 
aceasta el iese complet din Ihram.

11-TAWAF-UL DE ADIO

Înainte de plecare, pelerinul nu trebuie să iasă din 
Makkah până ce nu împlinește tawaf-ul de adio.

• Este puternic recomandat să se viziteze Moscheea 
Profetului din Madinah.

TIPURI DE HAJJ
1. Hajj Tamattu`: Împlinirea ‘Umrei și apoi a Hajj-ului.

2. Hajj Ifrad: Împlinirea doar a Hajj-ului.

3. Hajj Qiran: Împlinirea atât a ‘Umrei (micului pelerinaj), 
cât și a Hajj-ului (marelui pelerinaj)
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