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وقوف در عرفات از ظهر روز نهم ذی الحّجه تا غروب

شرط اول: نیت. یعنی از زمانی که می خواهد به احرام عمره تمتع محرم شود، قصد 
انجام حج تمتع را داشته باشد. در غیر این صورت حج او صحیح نیست.

شرط دوم: مجموع عمره و حج، در ماه های حج واقع شود.

شرط سوم: حج و عمره، هر دو در یک سال واقع شوند.

شرط چهارم: مجموع عمره و حج برای یک شخص و توسط یک شخص باشد. بنابراین 
اگر فردی دو نفر را اجیر کند که یکی از آن دو از طرف میّت حج تمتع بجا آورد و 

دیگری عمره تمتع، مجزی نیست.

حج تمتع بر کسی واجب می شود که استطاعت داشته باشد یعنی از لحاظ مالی، تمکن ثبت نام ورفتن 
وانجام مناسک حج را داشته باشد و در برگشت هم در تهیه مخارج عیال خود به زحمت نیفتد و از نظر 
جسمی بتواند اعمال حج را به جا آورد. همچنین در فامیل و اقوام و یا همسایه های محل زندگی اش تا 
40 خانواده در اطراف خود فقیر و نیازمندی نداشته باشد اگر نه آن فقیر واجب تر از حج واجب است 

. اگر کسی این شرایط را داشت حج بر او واجب می شود و باید حتما حج تمتع را به جا آورد.

حلق یا تقصیر به معنی تراشیدن سر یا کوتاه کردن مو یا ناخن

انداختن هفت سنگریزه به جمره عقبه در روز عید قربان 

بیتوته در منا در لیالی تشریق )شب های یازدهم و دوازدهم و در بعضی صورت ها شب سیزدهم(

به جا آوردن واجبات ایام تشریق )شب های یازدهم و دوازدهم و در بعضی صورت ها شب سیزدهم(

احرام از یکی از مواقیت
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تقصیر )کوتاه نمودن مقداری از مو یا ناخن(

سعی بین صفا و مروه
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