
 

 

 طریقہ  آسان کا اس اور اقسام کی حج
 ٰ ٰلوۃُ  اَْلَحْمُدِّٰلل  للاٰ  َرُسولٰ  َعٰلی َوالسَََّلمُ  َوالصَّ

 میں بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانٰ  و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 کردیں؟ بیان طریقہ مختصر اور  آسان کا اس اور ہیں کونسی کون اقسام کی حج کہ
 (انگلینڈ) شیفلیڈ کبیر:سائل

    ﷽ 
 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَ  اْجعَلْ   اَلللُھمَّ  الَوھَّاب الَمٰلکٰ  بَٰعونٰ  اَْلَجَوابُ 

 ۔ ہے ذیل درج تفصیل کی جن ہیں قسمیں تین کی حج
کا اٰحرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے مگرعمرہ  حج اور عمرہ اس میں:حجٰ   قٰران:1
کرنے کے بعد قاٰرن حلق یا تقصیرنہیں کرواسکتابلکہ بدستور ٰاحرام میں رہے گا۔ 
 ‘‘قصر’’یا‘‘َحْلق’’دسویں یاگیارہویں یا بارہویں ذُوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد 
 سب سے افضل ہے کرواکے اٰحرام کھول دے۔یہ
اس حج میں عمرہ اداکرنے کے بعدَحْلق یا قْصرکرواکے اٰحرام کھول : حجٰ   تَمتُّع:2
دیا جاتا ہے اورپھر آٹھ ذُوالحجہ یااس سے قبل حج کا اٰحرام باندھا جاتا ہے۔ دور کے 
 ممالک سے آنے والے لوگ عموما   تََمتُّع ہی کیا کرتے ہیں ۔
شامل نہیں ہے۔ اس میں ٰصْرف حج کا اٰحرامباندھا ‘‘عمرہ’’اس حج میں :حجِ   اِفراد:3
جاتاہے۔ اور اہل مکہ ٰمیقات اور ُحُدوٰدحرم کے درمیان میں رہنے والے 
ََ  اہلیانٰ  جد ہ شریف)باٰشندے حجٰ   اٰفرادکرتے ہیں۔دوسرے ُملک سے آنے والے  (َمثََلَ
کر سکتے ہیں۔عموما   حج تمتع کیا جاتا ہے لہذا اس کا طریقہ درج ذیل  بھی اٰفراد 
 ہے۔

 طریقہ مختصر  کا عمرہ اور ہے جاتا کیا عمرہ پہلے میں حج اس: طریقہ کا تمتع حج
 ۔ ہے یہ
 ایرپورٹ پھر کرلیں غسل کر کاٹ بال کے وزیرناف بغل اور  ناخن:طریقہ کا عمرہ
 احرام کے عمرہ پھر رہیں پہنے لباس اپنا  عورتیں اور لیں باندھ احرام میں جہاز یا
 بار اورتین ہے الزمی پڑھنا تلبیہ بار ایک کہ پڑھیں تلبیہ پھر اور کرلیں نیت کی
 : تلبیہ افضل۔ پڑھنا

 "لَبَّْیكَ  اللَُّھمَّ  لَبَّْیَك، لَبَّْیكَ  الَ  َشٰریكَ  لَكَ  لَبَّْیَك، إٰنَّ  الَحْمدَ  َوالن ْٰعَمةَ  لَكَ  َوالُمْلَك، الَ  َشٰریكَ  لَكَ   "
 مروہ صفاو(2)  طواف(1)  ہیں ضروری کرنا کام تین کےلیے کرنے مکمل عمرہ اب
 تقصیر یا حلق(3)  سعی کی
 اپنا حضرات مرد اور آئیے  قریب کے اسود حجرے لیے کے کرنے طواف:طواف:1
 کے گھر تیرے میں!  للا اے کہ کیجئے نیت کی طواف اور کرلیں ننگا کندھا سیدھا
 کا آپ کیونکہ اب آجائیں سامنے بالکل کے حجراسود اب ہوں۔ کرتا نیت کی طواف
 اور اٹھائیے تک کانوں ہتھیلیاں دونوں  تو ہے سامنے بالکل کے اسود حجرے منہ
 پڑھیں۔

ٰ  بْٰسمٰ " ٰ  َواْلَحْمدُ  ّللاَّ ََلۃُ  ِّٰلَّ  "ّللاَّٰ  َرُسولٰ  َعلَى َوالسَََّلمُ  َوالصَّ



 

 

 کعبہ کہ مڑجائیں طرح اس پر ہاتھ سیدھے فورا   پھر کیجئے استَلم کا اسود راورحج
 حضرات مرد اور کردیجئے شروع ۔طواف رہے طرف کی ہاتھ الٹے کے آپ شریف
 کندھے رکھتے قدم چھوٹے چھوٹے جلد جلد یعنی کریں رمل میں پھیروں تین پہلے
 کی پہلے لیے کے ھیرےپ گا۔دوسرے ہوجائے پھیرا ایک تک اسود چلیں۔حجرٰ  ہَلکر
 تیسراپھیرا طرح طرح اسی اور کریں شروع  پھیرا دوسرا اور کریں استَلم طرح
 پھیروں ساتوں  مگر کریں طواف سے چال درمیانی حضرات مرد پھر ۔ کریں مکمل
 کریں استَلم بار آٹھویں بعد کے کرنے مکمل پھیرے رہے۔سات ہی ننگا کندھا میں
 واجب نفل دو میں الحرم مسجد ہوتو نہ وقت مکروہ گرا ۔اب لیں ڈھانپ کندھا ۔اب
 کھڑے  کرکے منہ طرف کی قبلہ پھر اور مانگیں دعا پر ملتزم پھر کریں ادا الطواف
 پئیں۔ شریف زم زم کھڑے

 نویں کا اسود حجرٰ  طرح کی ہی پہلے لیے کے سعی اور ہے کرنی سعی اب: سعی:2
 کے صفا اور آجائیں پر(Basement)  خانہ تہ مروہ صفااور اور  کریں استَلم بار
 کردیں شروع سعی پھر اور  ہے مستحب کہ کریں نیت کی سعی اور دعا آکر قریب
 مکمل پھیرا ایک پر آنے مروہ اور دوڑیں درمیان کے میلوں سبز حضرات ۔مرد
 اگَل اور مانگیں دعا  طرح کی ہی پہلے ہوکر کھڑے رو قبلہ پر گا۔مروہ ہوجائے
 یا حلق بعد کے کریں۔سعی مکمل پھیرے سات طرح اسی اور ںکردی شروع پھیرا
 ایک کے انگلی ازکم کم ہربال میں بالوں کے سر چوتھائی میں تقصیر کروایں تقصیر
 ۔اب کروائیں ہی تقصیر صرف ۔عورتیں ہے ضروری جانا کٹ برابر کے پورے
 کریں۔اس ظارانت کا ذوالحجہ ۔آٹھ دیں اتار چادریں کی احرام اب ہوگیااور پورا عمرہ
 کرے۔ طواف نفلی زیادہ سے زیادہ میں پیریڈ درمیانی

ذُوالحجہ کو احرام باندھ کر حج کی نیت کرے اورپھر تلبیہ 8:حج کا مختصر طریقہ
 پڑھے ۔
حج کی ،نی ت کے بعدکم از کم ایک بارتَْلبٰیَہْ  کہنا الزمی ہے اورتین بار کہنا :لَبَّْیک
 :افضل، تَْلبٰیَہ یہ ہے
 "لَبَّْیكَ  اللَُّھمَّ  لَبَّْیَك، لَبَّْیكَ  الَ  َشٰریكَ  لَكَ  لَبَّْیَك، إٰنَّ  الَحْمدَ  َوالن ْٰعَمةَ  لَكَ  َوالُمْلَك، الَ  َشٰریكَ  لَكَ   "

 کو حاجی پہلے سے جانے میں منی کو ذُوالحجہ 8 :جانا میں الحرام،ٰمنیٰ  ذُوالحجۃ 8
 اسے پھر ۔ورنہ کرلے بھی وسعی رمل کا حج میں طواف نفلی ایک وہ کہ چاہیے
 ۔ ہوگا کرنا سعی و رمل کا حج میں الزیارۃ طواف

ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر نو ذُوالحجہ کی فجر تک پانچ نمازیں آپ  8
َصلَّی للاُ   شریف میں ادا کرنی ہیں کیونکہ للا َعزَّ  َوَجلَّ  کے پیارےمحبوب ِمنی   کو
ی،َعَرفات  تَعَاٰلی َعلَْیہٰ  وٰاٰلہ   َوَسلَّمَ  نے ایسا ہی کیا ہے۔میرا مشورہ یہ ہے کہ ِمن 
وغیرہ کا سفراگر ہو سکے تو پیدل ہی طے کریں کہ جب تک مک ہ شریف  ،ُمْزَدِلفہ
 پلٹیں گے ہر ہر قدم پر سات سات کروڑنیکیاں ملیں گی۔



 

 

 ادا میں وقت ُمْستََحب کونماٰزفجر ذُوالحجہ 9:روانگی کو عرفات الحرام ذُوالحجۃ 9
 شریف عرفات ِِ توجانب  آئے نکل سورج جب  کیجئے انتظار کا نکلنے رجکرکےسو
 چلئے۔

وقوف عرفات حج کا پہَل رکن ہے۔ جب آپ عرفات پہنچیں تو ظہر :وقوف عرفات 
میں وقتٰ  ظہر میں ظہر و عصر  تک ذکرودرود میں مشغول رہیے ۔َعَرفات شریف
مَل کر پڑھی جاتی ہے مگر اس کی بعض شرائط ہیں ۔ لہذا آپ اپنے اپنے خیموں 
میں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز با جماعت ادا 
یہ بھی  کیجئے۔اور ظہر سے لے کر مغرب تک عرفات میں ہی رہنا ہے اور 
رہے کہ حاجی کو نمازٰ  مغرب میدانٰ  َعَرفات میں نہیں پڑھنی بلکہ عشاء کے  یاد
 وقت میں ،ُمزدَ  ِلفہمیں مغرب و عشاء مَل کر پڑھنی ہے۔

 سے َعَرفات تو جائے ہو یقین کا آفتاب غروبٰ  جب:روانگی کو ُمْزَدٰلفَہ
 جاری تکرار کی لَبَّْیک اور ٰذکرودرود میں راستے چلیے، طرف کی ُمْزَدِلفَہ جانبٰ 
 :پڑھیے کر مَل وعشا مغرب تو جائیں پہنچ مزدلفہ ۔جب رہے

آپ کو ایک ہی اذان اور ایک ہی اٰقامت سے  :مغرب وعشاء مَل کر پڑھنے کا طریقہ
دونوں نمازیں ادا کرنی ہیں لٰہذا اذان واٰقامت کے بعد پہلے مغرب کے تین فرض ادا 
ََ  عشا ء کے فرض پڑھئے ،پھر مغرب کی ُسنَّتیں  کر لیجئے ،سَلم پھیرتے ہی فوراَ

  ،اس کے بعد عشاء کی ُسنَّتیں اور وتر ادا کیجیے ۔
کَّدہ سنَّتٰ  گزارنا رات میںِلفہ ُمْزدَ  :ِلفہ ُمْزدَ  ُوقُوفِ   واجب ُوقُوف کا اس مگر ہے مؤَ
 کے اس ہے تک آفتاب طلوعٰ  کر لے سے صادق صبحٰ  وقت کا ِلفہ ُمْزدَ  ُوقُوفِ ہے۔
 جس کہ ہے گیا،ظاہر ہو وقوف تو لیا گزار میں ِلفہ ُمْزدَ  بھی لمحہ ایک اگر درمیان
 ہو صحیح وقوف کا اس کی ادا فجر نماز میں ُمْزَدٰلفہ اندر کے وقت کے فجر نے
 10 آج اور ہوجائیے روانہ طرف کی منی بعد کے کرنے ادا فجر میں مزدلفہ گیا۔لہذا
 ہوجاتے روانہ طرف کی منی ہی پہلے سے فجر لوگ کچھ! ۔یادرکھیں ہے ذوالحجہ
 نہیں شروع ہی وقت کا مزدلفہ وقوفٰ  تو ابھی کیونکہ کریں نہ پیروی کی ان لہذا ہیں
 ہوا۔
ی سے شریف ِلفہ ُمْزدَ  آپ جب:َرمی کام پہَل کا ذُوالحجہ10  تو جائیں پہنچ شریف ِمن 
 ۔آج ہے مارنا کنکریاں کو‘‘ شیطان بڑے’’ یعنی اْلعَقَبَہ َجْمَرۃُ   کام پہَل کا آج میں منی
’’ کی ذُوالحجہ دس ہیں۔ مارنی کنکریاں کو( شیطان بڑے یعنی)ایک اسی ٰصْرف

 سے فجر کی دسویں ہے،لیکن تک فجر کی لیکرگیارہویں سے فجر وقت کا‘‘ َرمی
 ُعذر کسی ہے۔اگر مکروہ تک صادق صبحٰ  سے آفتاب غروبٰ  اور تک آفتاب طلوع
 ۔ نہیں توکراہت کی رمی میں رات نے کسی سبب کے
 کے مارنے ں کنکریا کو شیطان بڑے کو ذُوالحجہ دسویں: قربانی کامدوسرا
 ہے واجب پر ُمتََمتٰ ع اور قاِرن میں شکرانے کے حج قربانی ۔یہ کیجئے بعدقربانی
 ہوں۔ نہ کیوں ہی فقیر وہ چاہے



 

 

 تقصیر یا حلق آٌپ تو  جائے کردی قربانی سے طرف کی آپ جب : حلق تیسراکام
 سب(1) ہے۔ واجب رکھنا قائم ترتیب میں کاموں تینوں ان کو حاجی رہے کروائیے۔یاد
 یا َحْلق(3)’’قربانی’’بعد کے اس(2)مارنا کنکریاں یعنی‘‘  َرمی ’’پہلے سے
 ۔ ہے سکتا کروا قَْصر یا َحْلق بعد کے َرمی یہ لٰہذا نہیں واجب قربانی پرُمْفِردقَْصر۔

حلق یا تقصیر کرنے کے بعد احرام اتار دیں اور نارمل کپڑوں میں طواف الزیارہ 
 کی طرف چلیں ۔ کرنے کے لیے کعبہ شریف 

 ذُوالحجہ دسویں زیارت طوافِ ہے، رکن دوسرا کا حج یارت ز طوافِ :زیارت طوافٰ 
 بارہویں اور گیارہویں تو کرسکے نہیں کو دسویں طواف یہ ۔اگر ہے افضل لینا کر کو
 الٰزما   پہلے پہلے سے ہونے غروب سورج کا مگربارہویں ہیں سکتے کر بھی کو

 غروب سورج کا بارہویں پہلے سے کرنے پھیرے چار کے زیارت طوافٰ  ۔کرلیجئے
 کے آگیااوربارہویں یانفاس کوحیض اگرعورت ہاں:*گا جائے ہو واجب دم تو گیا ہو
 نہیں۔ واٰجب پرَدم اس پر ہونے تاخیر سے وجہ اس کرلے تواب ہوئی پاک بعد
 میں منی ۔رات آجائیے طرف کی شریف پھرمنی  تو کرلیں الزیارہ طواف جب

 ۔ گزارئیے
ۃ12 اور11   شیطانوں بعدتینوں کے ُظہر کو ذُواْلحجہ بارہ اور گیارہ:َرمی کی ذُوالٰحجَّ
یہیں۔پہلے مارنی کنکریاں کو ی َجْمَرۃُ  شیطانپھر چھوٹا یعنیَجْمَرۃُاْْلُول   یعنیاْلُوْسط 

 شیطان۔ بڑا یعنیاْلعَقَبَہ َجْمَرۃُ  شیطاناورآٰخرمیں درمیانہ
 شروع ہی آتے نماٰزُظہرکاوقت یعنی آفتاب زوالٰ  وقت کا رمی کی ذوالحجہ12  اور11 

 ہے تک صاٰدق صبحٰ  سے آفتاب زوالٰ  وقت کا رمی کی دن دونوں یعنی ہے۔ ہوجاتا
 سے ہی صبح لوگ بعض۔ہے مکروہ کرنا رمی دبع کے آفتاب غروبٰ  عذر ۔مگربَٰل
 ۔ نہیں ہی ہوتی َرمی سے کرنے طرح اٰس اور ہے َغلَط یہ ہیں دیتے کر شروع رمی
 اگر دن اسی اور لی کر رمی نے کسی اگر پہلے سے زوال کو بارہویں یا گیارہویں
 گیا۔ ہو واٰجب کیاتودم نہ اعادہ

 کر چھوڑ حدود کی منی پہلے سے آفتاب غروب بعد کے رمی کی ذوالحجہ12  
 صاٰدق صبحٰ  کی تیرہویں میں ُحُدودہی کی شریف ٰمٰنی آجائیے۔اگر واپس میں ہوٹلوں
 ہو واجب بھی رمی کی ذوالحجہ13  اب تو  ہوگیا شروع وقت کا فجر یعنی گئی ہو
 ۔گیا ہو واجب َدم تو گئے چلے بغیر کیے اگرَرمی گئی۔

طوافِ   ُرخصت کا ارادہ ہو توآفاقی حاجی پر جب مکہ سے:طوافٰ  ُرخصت
 UKواجب ہے۔ نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے۔میقات سے باہر مثَل    رخصت

 وغیرہ سے آنے واالآفاقی حاجی کہَلتا ہے۔
کریں  جتنی باربھیعمرہ:کر سکتے ہیں مگر باوضو مستحب ہے سعی بے وضو 
ہرباراحرام سے باہرہونے کے لیے حلق یا قصر واٰجب ہے ۔ اگر سرُمنڈا ہوا ہو تب 
 بھی اُس پراُسترا پھراناواٰجب ہے۔
َوَجلَّ  َوللاُ  تَعَاٰلی اَْعلَمُ  َوَرُسْولُہُ  اَْعلَم ُ  تَعَاٰلی َعلَْیہٰ  َوٰاٰلہ   َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّللال
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TYPES OF HAJJ & AN EASY TO UNDERSTAND METHOD 

  للا رسول علی والسَلم والصلوۃ ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Which types of Hajj are there and please can you 

mention a short & easy method for them? 

Questioner: Kabeer from Sheffield, England 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن للا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمٰلکٰ  بٰعَونٰ  الجواب

 

There are 3 types of Hajj of which their details are mentioned below: 

1. Hajj Qirān: The Ihrām of both ‘Umrah as well as Hajj is worn at the same time, 

however such a person [known as a Qārin] can not have Halq [shaving the hair] 

nor Taqsīr [trimming 1/4 of the hair] done after performing ‘Umrah, rather, he will 

remain as he is; in Ihrām. Having done Halq or Taqsīr on the 10th, 11th or 12th 

of Dhū al-Hijjah after performing Qurbānī, he is to open his Ihrām; this is the best 

type of Hajj. 

2. Hajj Tamattu’: In this type of Hajj, after performing ‘Umrah, having done Halq or 

Taqsīr, one opens their Ihrām. Then the Ihrām of Hajj is tied on the 8th of Dhū 

al-Hijjah or before this; usually those who are travelling from afar perform 

Tamattu’. 

3. Hajj Ifrād: ‘Umrah is not included in this type of Hajj; only the Ihrām of Hajj is 

worn in this. The residents of Makkah and those who live between Mīqāt and the 

boundaries of Haram Sharīf (for example, the people of Jiddah Sharīf) perform 

Hajj Ifrād; those who come from other countries may also perform Ifrād. 

Usually Hajj Tamattu’ is performed, thus its method is being mentioned below: 

The method of Hajj Tamattu’ 

‘Umrah is done first in this type of Hajj and a short method of ‘Umrah is as follows: 

The method of ‘Umrah 

Having cut one’s nails and removed the hair under the arms and navel, perform 

Ghusl, then tie the Ihrām in the airport or plane, but women should keep their 



 

 

clothing on. Next one should make the intention of Ihrām and then recite the 

Talbiyah; reciting it once is essential and thrice is better. 

Talbiyah 

 لَب ْیكَ  الل  ُهم   لَب ْیَك، لَب ْیكَ  ْلَ  َشِریكَ  لَكَ  لَب ْیَك، إِن   الَحْمدَ  َوالن ِْعَمةَ  لَكَ  َوالُمْلَك، ْلَ  َشِریكَ  لَكَ 
 

Now there are 3 acts to perform in order to complete ‘Umrah: 

1. Tawāf [circumambulate] 

2. The Sa’ī [endeavour i.e. walking] between Safā and Marwah 

3. Halq or Taqsīr 

 

1. Tawāf 

To perform Tawāf, go close to al-Hajar al-Aswad; the males should uncover their 

right shoulder, make intention of Tawāf that, “O Allāh, I make intention of doing 

Tawāf of Your House.” Now one should face al-Hajar al-Aswad because one’s face 

will be right in front of al-Hajar al-Aswad, so one is to raise the palms of one’s 

hands to the ears [with them facing al-Hajar al-Aswad] and recite, 

ََلۃُ  لِِل ِ  َواْلَحْمدُ  ّللا ِ  بِْسمِ   ّللا ِ  َرُسولِ  َعلَى َوالس ََلمُ  َوالص 
 

Now one should do Istilām of [i.e. kiss] al-Hajar al-Aswad, then turn towards the 

right such that the Holy Ka’bah is on one’s left side. Start Tawāf; the males are to 

perform Raml during the first 3 rounds i.e. walking briskly with small steps whilst 

moving the shoulders; one round will be complete at al-Hajar al-Aswad. One 

should do Istilām in the 2nd round just like the 1st and start the 2nd round, and 

then complete the 3rd round in the same manner. Then the males should walk at 

a medium pace but their shoulder must remain uncovered during the 7 rounds. 

After completing the 7 rounds, perform Istilām for the 8th time. Now one should 

cover the shoulder, and if it is not makrūh time, perform 2 rak’āt nafl wājib salāh of 

Tawāf in al-Masjid al-Haram, then perform du’ā’ at Multazam [the section between 

al-Hajar al-Aswad and the sacred door of the Holy Ka’bah]. Then one should stand 

facing the Holy Ka’bah and drink the blessed Zamzam water standing. 

 

2. Sa’ī 



 

 

Now one needs to perform Sa’ī and for this, one needs to do Istilām of al-Hajar al-

Aswad for the 9th time; just like before, and come to the basement of Safā and 

Marwah. Then coming close to Safā, make du’ā’ and intention of Sa’ī as it is 

Mustahabb; then start Sa’ī. The males will complete 1 round of running between 

the green marks arriving at Marwāh, then facing the Qiblah at Marwah, supplicate 

just like before and then start the next round; likewise complete 7 rounds as so. 

After Sa’ī, one should perform Halq or Taqsīr; in Taqsīr it is necessary to cut 1/4 

of the hair on the head equal to a finger digit in length as a minimum; women 

should only have Taqsīr done. Now ‘Umrah is complete. One is to remove the 

shawl of Ihrām, wait until the 8th of Dhū al-Hijjah; during this period one should 

perform as many Nafl Tawāfs as possible. 

A brief method of Hajj 

Tying the Ihrām on the 8th of Dhū al-Hijjah, one should make the intention of Hajj 

and then recite the Talbiyah. 

Labbayk [Talbiyah] 

After the intention of Hajj, reciting Talbiyah at least once is essential and thrice is 

better; the Talbiyah is, 

 لَب ْیكَ  الل ُهم   لَب ْیَك، لَب ْیكَ  ْلَ  َشِریكَ  لَكَ  لَب ْیَك، إِن   الَحْمدَ  َوالن ِْعَمةَ  لَكَ  َوالُمْلَك، ْلَ  َشِریكَ  لَكَ 
 

Going to Minā on the 8th of Dhū al-Hijjah 

Before going to Minā on the 8th of Dhū al-Hijjah, Hājjīs should ensure that they 

also perform Raml and Sa’ī of Hajj in a Nafl Tawāf, otherwise one will have to 

perform Raml and Sa’ī of Hajj in Tawāf al-Ziyārah. 

One is to perform the 5 daily prayers in Minā Sharīf from the Zuhr of the 8th of Dhū 

al-Hijjah until the Fajr of the 9th of Dhū al-Hijjah because the Beloved Prophet of 

Allāh ملسو هيلع هللا ىلص did so. My advice is that, if it is possible, walk during the travel to Minā, 

‘Arafāt, Muzdalifah, etc. as one will receive 70 million virtues until one returns to 

Makkah Sharīf. 

 

The departure to ‘Arafāt on the 9th of Dhū al-Hijjah al-Harām 

Having prayed the salāh of Fajr in the Mustahabb time, wait until the sun has come 

out; when it rises then one should go towards ‘Arafāt Sharīf. 

Wuqūf ‘Arafāt 



 

 

Wuqūf ‘Arafāt is the 1st pillar of Hajj; when one arrives at ‘Arafāt, one should 

remain busy reciting Durūd until Zuhr. In ‘Arafāt Sharīf, Zuhr and ‘Asr are prayed 

together within the stipulated time of Zuhr, but it has some conditions. Thus one 

should read Zuhr within the time of Zuhr and ‘Asr within the time of ‘Asr [both] with 

Jamā’ah inside one’s tent. One is to remain in ‘Arafāt from Zuhr until Maghrib and 

one should also bare in mind that Hājjīs are not to pray Maghrib salāh in the plains 

of ‘Arafāt, rather, they are to pray Maghrib and ‘Ishā’ within the stipulated time of 

‘Ishā’ in Muzdalifah. 

The departure to Muzdalifah 

When one is certain the sun has set, then one should set off from ‘Arafāt towards 

Muzdalifah; one should continue to constantly recite Durūd and Labbayk during 

the journey. When one reaches Muzadalifah, so one should pray Maghrib and 

‘Ishā’ together. 

The method of praying Maghrib and ‘Ishā’ together 

One needs to pray both salāhs with just one adhān and one iqāmah only, thus 

after adhān and iqāmah, one should first read the 3 fard of Maghrib, then after 

performing salām, immediately pray the fard of ‘Ishā’, then the sunnah of Maghrib, 

then the sunnah of ‘Ishā’ and then Witr. 

Wuqūf Muzadalifah 

It is Sunnah Mua’kkadah to spend the night in Muzdalifah, but its wuqūf [i.e. 

stopping there] is wājib. The time for Wuqūf Muzadalifah is from Subh Sādiq [i.e. 

true dawn - start of Fajr] until sunrise [end of Fajr], if one spent even a moment 

during this time period in Muzdalifah, then wuqūf has been fulfilled. It’s clear that 

whosoever prayed their Fajr in Muzdalifah within the stipulated time of Fajr, his 

wuqūf will be correct. Therefore, after praying Fajr in Muzadalifah, one should 

depart towards Minā and this day is the 10th of Dhū al-Hijjah. Remember! Some 

people depart towards Minā before Fajr, thus one should not follow them because 

the time of Wuqūf Muzdalifah hasn’t even started yet. 

The 1st action of the 10th of Dhū al-Hijjah: Ramī 

When you reach Minā Sharīf from Muzadalifah Sharīf, so the first act to perform 

on this day is Jamrah al-‘Aqabah, meaning throwing stones at the “big Satan” - on 

this day, one is to throw stones at only this one (meaning, the “big Satan”). The 

time for the Ramī of the 10th of Dhū al-Hijjah is from Fajr until the Fajr of the 11th 

of Dhū al-Hijjah. However it is makrūh from the [start of] Fajr of the 10th of Dhū al-



 

 

Hijjah until sunrise and from sunset to Subh Sādiq. If someone performed Ramī at 

night due to a certain [legally valid] excuse, then there is no karāhah [dislike]. 

The 2nd action: Qurbānī 

After pelting stones at the “big Satan” on the 10th of Dhū al-Hijjah, one should 

perform Qurbānī. This Qurbānī, in gratitude of Hajj, is wājib on a Qārin [person 

doing Hajj Qirān] and Mutamatti’ [person doing Hajj Tamattu’], even if he is a faqīr 

[poor person]. 

The 3rd action: Halq 

When one’s Qurbānī has been performed, then one should have Halq or Taqsīr 

done. One should bare in mind that it is wājib for a Hājjī to perform these in order. 

1. First is “Ramī”, meaning the throwing of the stones 

2. After this is Qurbānī 

3. Then Halq or Qasr 

Qurbānī is not wājib upon a Mufrid [one doing Hajj Ifrād], therefore such a person 

can have Halq or Taqsīr done after Ramī. 

After having Halq or Taqsīr performed, one is to remove the Ihrām, wear normal 

clothes and go to the Holy Ka’bah to perform Tawāf al-Ziyārah. 

Tawāf al-Ziyārah 

Tawāf al-Ziyāraj is the 2nd pillar of Hajj; performing Tawāf al-Ziyārah on the 10th 

of Dhū al-Hijjah is better; if one can not perform this Tawāf on the 10th, so one can 

also do so on the 11th or 12th, but it must be done before the sunset of the 12th. 

If the sun has set on the 12th before performing 4 rounds of Tawāf Ziyārah, then 

Dam will become wājib. However, if a woman’s Hayd or Nifās [menses or postnatal 

bleeding] starts and she becomes pure after the 12th, then there is no Dam wājib 

upon her due to this delay. 

When one has performed Tawāf al-Ziyārah, then one should go towards Minā 

Sharīf; spend the night there. 

The Ramī of the 11th and 12th of Dhū al-Hijjah 

One is to pelt stones at the 3 Satans after Zuhr on the 11th and 12th of Dhū al-

Hijjah. First is Jamrah al-Ūlā, meaning the small Satan, next is Jamrah al-Wustā, 

meaning the middle Satan, and finally is Jamrah al-‘Aqabah, meaning the big 

Satan. 



 

 

The time for the Ramī of the 11th and 12th of Dhū al-Hijjah starts as soon as the 

time for the end of Zawwāl, meaning the [start] time of Zuhr, comes - meaning the 

time of Ramī for both days is from the end of Zawwāl [meaning the start of Zuhr] 

until Subh Sādiq [start of Fajr]. However, it is makrūh to perform Ramī after sunset 

without a [legally valid] reason. Some people start performing Ramī from Subh 

Sādiq; this is wrong and Ramī is not even fulfilled by doing this. If someone did do 

Ramī before Zawwāl on the 11th or 12th and did not repeat it by going back on the 

same day, then Dam will be wājib. 

Having left the boundaries of Minā after the Ramī of the 12th of Dhū al-Hijjah before 

sunset, return to one’s hotel. If the Subh Sādiq of the 13th has entered whilst in 

the boundaries of Minā itself, meaning Fajr time has started, then the Ramī of the 

13th of Dhū al-Hijjah will also be wājib; if one goes without performing Ramī, then 

Dam will be wājib. 

Tawāf al-Rukhsah 

When one intends to leave Makkah Sharīf, then Tawāf al-Rukhsah is wājib for a 

Āfāqī Hājjī; not doing so results in Dam becoming wājib. A person who comes from 

outside of Mīqāt, for example, UK, etc. is known as an Āfāqī Hājjī. 

One may perform Sa’ī without Wudhū, however it is Mustahabb to do it in the state 

of Wudhū. Each time one performs ‘Umrah, Halq or Taqsīr is wājib in order to come 

out of the state of Ihrām. Even if one’s head is already bald, it is still wājib to get 

razored again. 

 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ للا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


