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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

МАҢЫЗДЫ ДАТАЛАР 

 

УМРА:  

Меккеге келген бойда  

 

ҚАЖЫЛЫҚ: 

8-ші зул-хижа – ихрам халіне кіру, Мина алқабына келіп түсу.  

9-шы зул-хижа – Арафатта тұру, Муздалифада түнеу. 

10-шы зул-хижа – Үлкен бағанаға (Жамрат әл-ақабаға) тас лақтыру, құрбан шалу, басты 

қыру, Қағбаның негізгі тауапын орындау.    

11-ші, 12-ші және13-ші зул-хижа – Мина алқабында болу, үш бағанаға (жамаратқа) тас 

лақтыру.  

 

УМРАНЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ: 

 

Ихрам халіне кіру үшін арнайы белгіленген орында (микат) ихрамға кіріңіз.  

 

Ихрамға кіру  
 

Ихрам халіне кірерде мына сӛздерді айтыңыз:  

 لبيك اللِن بعوزة

«Ләббайка Аллаһумма би-умра» 

(«Міне, мен Сенің алдыңда, уа, Аллаһ, умра орындап тұрмын»). 

 

Жүзіңізді Қыблаға қаратып, былай деп айтыңыз: 

 اللِن ُذٍ عوزة ال رياء فيِا ّال سوعت

«Аллаһумма һазиһи умра, лә рийа фиһа уа лә сум’а» 

(«Уа, Аллаһ, бұл умра, онда кӛзбояушылық пен атақ-данққа ұмтылу жоқ!») 

 

Тәлбия 
 

Содан соң кӛтеріңкі дауыспен тәлбия айтуды бастаңыз:  

 لك شريك ال والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللهم لبيك

«Ләббәйк Аллааһумма ләббәйка! Ләббәйка ләә шәрика ләка ләббәйка! Иннәл хамда уа 

ниъмата ләка уәл мулк, ләә шәриика ләка» 

(«Міне, мен Сенің алдыңдамын, уа, Аллаһ! Міне, мен Сенің алдыңдамын! Міне, мен 

Сенің алдыңдамын, әрі Сенің серігің жоқ! Міне, мен Сенің алдыңдамын! Ақиқатында, 

бүкіл мақтау Саған лайық, әрі бүкіл игілік пен билік Сенде!») 

 

Меккенің харам аумағына жетіп келісіңізбен, Меккенің үйлерін кӛрген бойда тәлбия 



айтуды тоқтату керек.  

 

Мешітке кіруде айтылатын дұға 
 

Әл-Харам Мешітіне оң аяқпен кіріп, мына дұғаны айтыңыз:   

 اللِن صل على هذود ّسلن اللِن افتخ لي أبْاب ردوتك

«Аллаһумма, салли ‘алә Мухаммадин уа саллим! Аллаһумма, ифтах ли абуаба 

рахматика!» 

(«Уа, Аллаһ, Мухаммадқа игілілігің мен сәлеміңді сыйлай гӛр! Уа, Аллаһ, мен үшін 

рахметіңнің есігін аша гӛр!») 

 

Қағбаны жеті рет айналу (тауап жасау) рәсімін бастаңыз  

 

Қара тасқа қарай жүріңіз. Егер Қара тасты сипауға мүмкіндік болмаса, оған жүзіңізді 

қаратыңыз да, оған қарай қолыңызды созып, тәкбір айтыңыз:  

 اهلل أكبز

«Аллаһу әкбар» 

(«Аллаһ Аса Ұлы!»)  

 

Қағбаны жеті рет айналуды (тауапты) Қара тастан бастаңыз. Қара тастан қара тасқа дейін 

жүру бір айналым болып саналады. Әрбір жаңа айналымды бастарда Қара тасқа қарай 

қолыңызды созып, тәкбір айтасыз. Қағбаның осы тауапын жасауда ер кісілер оның 

басынан аяғына дейін оң иығын жалаңаш етуге тиіс. Қара тастан Қара Тасқа дейінгі 

алғашқы үш айналымды ер кісілер жылдам жүріспен айналулары керек, ал қалған 

тӛртеуін әдеттегі жүріспен айналады. Мүмкіндік болса, әр айналымда Йемен бұрышына 

қол тигізіп ӛтіңіз. Йемен бұрышы мен Қара Тастың арасынан әрбір жүріп ӛткен кезде 

мына дұғаны айту керек: 

 ربٌا آتٌا في الدًيا دسٌت ّفي اآلخزة دسٌت ّقٌا عذاب الٌار

«Раббана, әтина фи дуния хасанатан уа фил-ахирати хасанатан уақина `азабан-

нар» 

(«Раббымыз! Бізге бұл дҥниеде де, Ақыретте де игілігіңді сыйла гөр әрі бізді От 

азабынан қорға!» («әл-Бақара» сүресі, 201-аят). 

 

Қағбаны тауап жасағаннан кейінгі намаз және Зәм-зәм суын ішу  
 

Қағбаны жеті рет айналып болған соң, ер кісі ӛзінің оң иығын жабады. Кейін Ибраһимнің 

тұрған орнына қарай жүріңіз де, былай деп айтыңыз: 

ُِيَن ُهَصّلًى  َّاَتِخُذّا ِهْي َهَقاِم ِإْبَزا

«Уат-тахизу мим мақами Ибраһима мусаллә» 

(«Ендеше, Ибраһимнің (тұрған) орнын намаз оқитын орын етіп ал» («әл-Бақара» 

сүресі, 125-аят). 



 

Мүмкіндік болса, Ибраһимнің орнының артында немесе әл-Харам Мешітінің кез-келген 

жерінде екі ракағат намаз оқыңыз. Алдыңызды ешкім кесіп ӛтпеу үшін, бӛгет (сутра) 

қоюды ұмытпаңыз. Бірінші ракағатта «әл-Фатиха» сүресінен кейін «әл-Кәфирун» сүресін 

оқыңыз, ал екінші ракағатта «әл-Фатиха» сүресінен кейін «әл-Ихлас» сүресін оқыңыз.  

 

Намазды аяқтап болған соң, Зәм-зам бұлағына барып, су ішіңіз және сол судан аздап 

басыңызға да құйыңыз.    

 

Қара тасқа қайта барып, оған қолыңызды созып, тәкбір айтыңыз.  

 

Әс-Сафа мен әл-Маруа төбелерінің арасын жҥріп өту рәсімі (сай) 
 

Әс-Сафа мен әл-Маруа тӛбелерінің арасынан жеті рет жүріп ӛту (сай) рәсімін орындау 

үшін әс-Сафаға қарай бет алыңыз. Сайды әс-Сафа тӛбесінің алдынан бастаңыз. Әс-

Сафаға жақындай келе, былай деп айтыңыз:  

ََْع  ََّهْي َتَّط َِِوا  ََْف ِب َِ َأْى َيَّط ِّ اْعَتَوَز َفال ُجٌَاَح َعَلْي َِ َفَوْي َدَّج اْلَبْيَت َأ ََّة ِهْي َشَعاِئِز الَل َّاْلَوْز ِإَى الَصَفا 
ََ َشاِكٌز َعِليٌن  َخْيزًا َفِإَى الَل

«Иннас-Сафа уәл-Маруа мин шә’аири-Лләһ, фәман хажжәл-бәйта әу иътәмәра фәлә 

жунаха аләйһи әй-й-йаттаууафа биһима, уа мән татаууаа хайран фә-инна Ллаһа 

Шәәкирун ‘Алим» 

 

(«Ақиқатында, әс-Сафа мен әл-Маруа – Аллаһтың рәсімдік белгілерінен. Кім 

Қағбаға қажылық, не умра жасаса, сол егер олардың арасын жҥріп өтсе, кҥнә 

жасамайды. Ал кім ерікті тҥрде игі амал істесе, онда Аллаһ – Қайырымды (әш-

Шәәкир), Білуші (әл-`Алим)» («әл-Бақара» сүресі, 158-аят)). 

 

Кейін былай деп айтыңыз:  

 ًبدأ بوا بدأ اهلل بَ

«Нәбда’у би-ма бәда’а Ллаһу биһ» 

«Біз Аллаһ бастағаннан бастаймыз». 

 

Әс-Сафа тӛбесіне шығып, жүзіңізді Қағбаға қаратып, былай деп айтыңыз:  

. اهلل أكبز اهلل أكبز اهلل أكبز 
ال إلَ إال اهلل ّددٍ ال شزيك لَ لَ الولك ّلَ الذود يذيي ّيويت 

  ُّْ على كل شيء قديز،
 ال إلَ إال اهلل ّددٍ ال شزيك لَ أًجز ّعدٍ ًّصز عبدٍ ُّزم األدزاب ّددٍ

 

«Аллаһу әкбар! Аллаһу әкбар! Аллаһу әкбар! Лә иләһа иллә Ллаһу уаһдаһу лә шәрика 

ләһу! Ләһул мулку уа ләһул хамду йухьйи уа йумиту уа һуа ‘алә кулли шәй’ин қадир! 

Лә иләһа иллә Ллаһу уахдаһу лә шәрика ләһу әнжаза уаъдаһу уа нәсара ‘абдаһу уа һаза 



мәл әһзаба уахдаһу» 

(«Аллаһ ұлы! Аллаһ ұлы!Аллаһ ұлы! Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ, 

(Ол) серігі жоқ Жалғыз! Билік пен мақтау-мадаққа Ол ғана лайық, Ол тірілтеді және 

ӛлтіреді, әрі Ол барлық нәрсеге құдіретті! Серігі жоқ Жалғыз Аллаһтан басқа 

құлшылыққа лайықты құдай жоқ! Ол уәдесін орындады, құлына кӛмектесті және жалғыз 

Ӛзі дұшпан тайпаларды талқандады!»).  

Осы сӛздерді үш рет қайталаңыз. Екінші және үшінші рет айтудың арасында қалаған 

дұғаларыңызды айтыңыз. Үшінші реттен кейін дұға айтылмайды.  

 

Кейін әс-Сафа тӛбесінен тӛмен түсіп, сай рәсімін бастап, әл-Маруа тӛбесіне қарай 

жүресіз. Әс-Сафадан әл-Маруаға дейін бару бір жүріп ӛту болып есептеледі. Әл-Маруа 

тӛбесінде тура әс-Сафа тӛбесінде істелген нәрселерді істеу керек, яғни Қағбаға жүз 

бұрасыз, тәкбірлер мен таухид куәлігін айтасыз да, Аллаһқа дұға етіп жалбарынасыз. 

(Кейін тағы да әс-Сафаға қарай жүресіз, әрі осы үлгімен екі тӛбе арасын жүріп ӛту санын 

жетіге жеткізесіз).    

 

Жасыл түсті белгіге жеткен кезде, ер кісілер екінші белгіге дейін жүгіріп ӛтулері қажет. 

Қалған арақашықтықты жай жүріспен ӛтесіз. Сай рәсімін жасау барысында Аллаһқа 

мына дұға арқылы жалбарынуға болады:   

 رب اغفز ّاردن إًك أًت األعز األكزم

«Рабби-ғфир уа-рхам, иннәка әнтәл-А’аззу-л-Әкрам» 

«Раббым, кешір және рақым ет, ақиқатында, Сен Ұлы әрі Жомартсың!» 

 

Мешіттен шықанда айтатын дұға  
 

Жетінші рет жүріп ӛтуді әл-Маруа тӛбесінде аяқтап болған соң, әл-Харам мешітінен сол 

аяқпен шығып, мына дұғаны айтыңыз: 

 اللِن صل على هذود ّسلن اللِن اًي أسألك هي فضلك

«Аллаһумма, салли ‘алә Мухаммадин уа саллим! Аллаһумма, инни асалюка мин 

фадлика!» 

(«Уа, Аллаһ, Мухаммадқа игілігің мен сәлеміңді сыйлай гӛр! Уа, Аллаһ, ақиқатында, мен 

Сенен игілігіңді тілеймін!») 

 

Басты қыру немесе шашты қысқарту  

 

Кейін ер кісі басындағы шашын біртегіс етіп қысқартады, немесе қырып тастайды, ал 

әйел кісі үш саусақ ұзындығындағы шашын қырқады.  

 

Ескертпе: Қажылыққа келгендер үшін умрадан соң шашын қысқартқандары жақсырақ, 

ӛйткені егер шаш қажылыққа дейін ӛспейтіндей болса, қажылықта тағы басты қыру 

(үшін шаш) керек болады. Қажылыққа емес, тек умраға келгендер үшін басты қырған 

жақсырақ.   

 



Ихрам халінен толық шығу 
 

Осымен умра аяқталады. Ер кісілер ихрам киімдерін шешеді. Ихрам халіндегі шектеулер 

түседі. Енді 8-зул-хижа күні басталатын қажылықты күту керек болады.  

 

ҚАЖЫЛЫҚ 
 

Зул-хижа айының 8-ші кҥні (әт-таруия күні) 
 

Ихрам халіне кіру  

 

Тұрып жатқан жеріңізде таң атқаннан кейін (фәжр) түске дейін (зухр) ихрам халіне 

кіріңіз. Қажылық жасауға ниет етіңіз де, мына сӛздерді айтыңыз:  

 ّجلبيك اللِن بخ

«Ләббайка Аллаһумма би-хажж» 

(«Міне, мен Сенің алдыңда, уа, Аллаһ, қажылықты орындап тұрмын»). 

 

Жүзіңізді Қыблаға қаратып, былай деп айтыңыз: 

  ال رياء فيِا ّال سوعتُذٍ دجتاللِن 

«Аллаһумма һазиһи хижа, лә рийа фиһа уа лә сум’а» 

(«Уа, Аллаһ, бұл қажылық, онда кӛзбояушылық пен атақ-данққа ұмтылу жоқ!») 

 

Содан соң кӛтеріңкі дауыспен тәлбия айтуды бастаңыз да, оны (10-шы зул-хижа күні) 

Үлкен бағанаға тас лақтырғаныңызға дейін үнемі қайталап айтып жүріңіз:  

 لك شريك ال والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللهم لبيك

«Ләббәйк Аллааһумма ләббәйка! Ләббәйка ләә шәрика ләка ләббәйка! Иннәл хамда уа 

ниъмата ләка уәл мулк, ләә шәриика ләка» 

(«Міне, мен Сенің алдыңдамын, уа, Аллаһ! Міне, мен Сенің алдыңдамын! Міне, мен 

Сенің алдыңдамын, Сенің серігің жоқ! Міне, мен Сенің алдыңдамын! Ақиқатында, бүкіл 

мақтау Саған лайық, әрі бүкіл игілік пен билік Сенде!») 

 

Мина алқабына қарай жылжу 
 

Кейін асықпастан Мина алқабына қарай аттаныңыз және сонда бесін (зухр), екінті (аср), 

ақшам (мағриб), құптан (иша) намаздарын қысқартып, бірақ қоспай оқыңыз. Минада 

түнеңіз.  

 

Зул-хижа айының 9-шы кҥні (Арафатта тұру) 
 

Таң (фәжр) намазын Мина алқабында оқыңыз да, күн шыққан соң Арафат алқабына 

қарай жүріңіз. Тәлбия мен тәкбірді («Аллаһу әкбар») үнемі айтыңыз.  

 



Арафат алқабына қарай жылжу 

 

Мүмкіндік болса, Арафатқа жақын орналасқан Намира деген жерде тоқтап, сол жерде 

түске дейін болыңыз. Кейін (Арафаттың алдындағы) Урана деген уадиге қарай жол 

алыңыз. Имамның құтпасын тыңдаңыз, сосын бесін намазының уақыты кіргенде, онымен 

бірге бесін (зухр) мен екінті (аср) намадарын қысқартып және қосып оқыңыз. Осы екі 

намаздың екеуіне бір азан мен екі иқамат айтылады. Осы екі намаздың арасында нәпіл 

(сүннет) намаздар оқылмайды.  

 

Арафатта тұру 

 

Кейін Арафатқа қарай бет алыңыз да, сол жерде күн батқанға дейін болыңыз. Мүмкіндік 

болса, әр-Рахма тауының етегінде жатқан үлкен тастардың қасында тоқтаңыз. Егер 

мұндай мүмкіндік болмаса, онда бүкіл Арафат алқабы (дұға етіп) тұратын орын болып 

табылады.  

 

Арафатта тұрған кезде жүзді Қыблаға қарату керек және екі қолды жоғары кӛтеріп, 

Аллаһқа дұға етіп жалбарыну және тәлбия айту керек.  

Сондай-ақ мына дұғаны айту да ерекше маңызды болып табылады:  

 

 ال إلَ إال اهلل ّددٍ ال شزيك لَ لَ الولك ّلَ الذود  ُّْ على كل شيء قديز
 

«Лә иләһа иллә Ллаһу уахдаһу лә шарика ләһу! Ләһул мулку уа ләһул хамду уа һууа 

‘алә кулли шәй’ин қадир!» 

Серігі жоқ Жалғыз Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ! Билік пен мақтау-

мадаққа Ол ғана лайық, Ол тірілтеді және ӛлтіреді, әрі Ол барлық нәрсеге құдіретті!») 

 

Арафаттан Муздалифаға жылжу  

 

Күн батқаннан кейін тыныштық сақтап, асықпастан Арафаттан Муздалифаға қарай 

жылжыңыз.  

 

Муздалифада тҥнеу  

 

Муздалифаға жеткен соң ақшам (мағриб) және құптан (иша) намаздарын қысқартып және 

қосып оқыңыз. Азан шақырылып, кейін иқамат айтылады да, үш ракағат ақшам (мағриб) 

намазы оқылады. Содан кейін иқамат шақырылып, құптан (иша) намазы екі ракағат етіп 

қысқартылып оқылады. Осы екі намаздың арасында қосымша намаздар оқылмайды. 

Кейін таңға дейін ұйықтап, дем алыңыз.  

 

Зул-хижа айының 10-шы кҥші (Құрбан айт күні) 
 

Таң (фәжр) намазын Муздалифада оның уақытының ең ерте бӛлігінде оқыңыз.   

 



Әл-Мәш’ар әл-Харамға қарай жҥру 
 

Кейін әл-Мәш’ар әл-Харамға (Муздалифада орналасқан тау) қарай жүріңіз, оған 

кӛтеріліп, жүзіңізді Қыблаға бұрыңыз. «Әл-хамду ли-Лләһ», - деп Аллаһты мақтап-

мадақтаңыз, «Аллаһу әкбар», - деп Оны ұлықтаңыз және «Лә иләһа иллә Ллаһ», - деп 

таухид калимасын айтыңыз. Жарық түскенге дейін Аллаһқа дұға етіп жалбарыныңыз. 

Егер әл-Мәш’ар әл-Харамға бару мүмкін болмаса, онда осыларды Муздалифаның кез-

келген жерінде істеуге болады.  

 

Мина алқабына қарай жылжу 

 

Кейін күн шыққанға дейін Муздалифадан Минаға қарай тыныштық сақтап жылжыңыз.   

 

Ҥлкен Жамратқа тас лақтыру 
 

Мина алқабына жеткен соң, онда Үлкен жамаратқа лақтыру үшін бұршақтан үлкендеу 

кӛлемдегі тастардан жеті тас жинап алыңыз. Тас лақтыру рәсімін мүмкіндігінше түске 

дейін орындап бітіріңіз. Егер мұндай мүмкіндік болмаса, онда бұны түн түскенге дейін 

орындауға болады.  

 

Мекке сіздің оң, ал Мәдина сол жағыңызда қалатындай етіп жүзіңізді Үлкен жамаратқа 

қаратыңыз.  

 

Үлкен жамаратқа тасты бір-бірден лақтырыңыз. Әр лақтырғанда «Аллаһу әкбар» («Аллаһ 

ұлы») деп айтыңыз.  

 

Ихрам халінен жартылай шығу  
 

Соңғы тасты лақтырып болып, тәлбия айтуды тоқтатыңыз. Минадағы тұрар орныңызға 

қайтып келіп, күнделікті киіп жүрген киіміңізді киіп, хош иістерді себіңіз. Үлкен 

жамаратқа тас лақтырып болғаннан кейін ихрамдағы кісіге қойылатын жыныстық 

қатынастардан басқа барлық шектеулер түседі.  

 

Құрбан шалу 
 

Егер сіз мал құрбан шалу туралы сертификат сатып алған болсаңыз, бұл рұқсат етіледі. 

Ал егер сертификат алмаған болсаңыз, онда мал сойылатын орынға барып, құрбан 

шалыңыз.   

 

Басты қыру 
 

Құрбан шалып болған соң ер кісі басын қырып тастайды немесе шашын бір тегіс 

қысқартады (бірақ басты қырған абзалырақ), ал әйел адам шашынан үш бармақ 

ұзындығында қысқартады.  



 

Қағбаны негізгі тауап жасау (тауаф әл-ифада) 

 

Кейін Қағбаны негізгі тауап жасау үшін Меккеге аттаныңыз. Ихрам киімін киюдің қажеті 

жоқ. Әл-Харам Мешітіне кіріп, умра кезінде істеген рәсімдердің барлығын, яғни Мешітке 

кірердегі дұғаны, Қағбаны жеті рет айналуды (тауап), тауаптан кейінгі екі ракағат 

намазды, Зәм-зам бұлағынан су ішуді, әс-Сафа мен әл-Маруа тӛбелерінің арасын жеті рет 

жүріп ӛтуді, Мешіттен шыққандағы дұғаны орындаңыз.   

Назар бұрыңыз: Бұл тауап басынан аяғына дейін жай жүріспен орындалады.  

 

Ихрам халінен толық шығу  
 

Әс-Сафа мен әл-Маруа тӛбелерінің арасын жүріп ӛту рәсімін орындап болған соң 

қажылық орындаушы ихрам халінен толық шығады. Ол ихрам халіндегі адамға 

қойылатын барлық шектеулерден босатылады.  

 

10-шы зул-хижа кҥні Қағбаны негізгі тауап жасауға ҥлгермеген адамдардың 

назарына  
 

Маңызыды! 10-шы зул-хижа күні күн батқанға дейін тас лақтырғанға дейінгі ихрам 

халіне қайта кіруі қажет! Ол ӛзінің күнделікті киімін шешіп, ихрам киімін киюі және 

Қағбаны негізгі тауап жасап болмайынша оны шешпеуі қажет! Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Егер сендер осы Үйді тауап жасап үлгермей 

кеш батып қалса, онда Қағбаны тауап жасап болғандарыңа дейін тас лақтыруға 

дейінгі ихрам халіне қайта кіресіңдер», - деген (Әбу Дауд «Сунан» (№ 1999), Ибн 

Хузейма «Сахих» (№ 2958), әл-Хаким «Мустадрак» (№ 1800), әл-Бәйһақи «әс-Сунан әл-

Кубра» (№ 9601). 

 

Мина алқабына қайту 

 

Қағбаны негігізгі тауап жасап болған соң Минадағы тұрғылықты орындарыңызға 

қайтыңыз.  

 

Зул-хижа айының 11-ші, 12-ші және 13-ші кҥндері (әт-ташриқ күндері) 

 

Минада болу 

 

Әт-ташриқтің үш күнінде Минадағы тұрақты орындарыңызда түнеңіздер.  

 

Ҥш жамаратқа тас лақтыру  
 

Бұл рәсімді орындау уақыты түстен кейін басталады да, түн кіргенге дейін жалғасады. 

Күнде үш жамаратқа тас лақтыру үшін бұршақ кӛлеміндей 21 тас жинаңыз.  

 



Тыныштық сақтап, тас лақтыру үшін бірінші жамаратқа жақындаңыз.  

Кіші жамаратқа жүзіңізді қаратыңыз, осы орайда Мекке сол жағыңызда, ал Мәдина оң 

жағыңызда болатындай етіп тұрыңыз.  

Кіші жамаратқа тастарды бір-бірден лақтырыңыз. Әр тасты лақтырған кезде: «Аллаһу 

әкбар», - деп айтыңыз (мағынасы: «Аллаһ ұлы»). 

Бірінші жамаратқа тас лақтырып болған соң, Қыблаға жүзді бұрып, екі қолды кӛтере 

жайып, қалаған дұғаңызды тілеңіз.  

Кейін тас лақтыру үшін тыныштық сақтап екінші жамаратқа барыңыз.  

Ортаншы жамаратқа жүзіңізді қаратып, Мекке сол жағыңызда, ал Мәдина оң жағыңызда 

болатындай етіп тұрыңыз.  

Ортаншы жамаратқа тастарды бір-бірден лақтырыңыз. Әр тасты лақтырған кезде: 

«Аллаһу әкбар», - деп айтыңыз (мағынасы: «Аллаһ ұлы»). 

Екінші жамаратқа тас лақтырып болған соң, Қыблаға жүзді бұрып, екі қолды кӛтере 

жайып, қалаған дұғаңызды тілеңіз.  

Кейін тас лақтыру үшін тыныштық сақтап үшінші жамаратқа барыңыз.  

Үлкен жамаратқа жүзіңізді қаратып, Мекке сол жағыңызда, ал Мәдина оң жағыңызда 

болатындай етіп тұрыңыз.  

Үлкен жамаратқа тастарды бір-бірден лақтырыңыз. Әр тасты лақтырған кезде: «Аллаһу 

әкбар», - деп айтыңыз (мағынасы: «Аллаһ ұлы»). 

Үшінші жамаратқа тас лақтырып болған соң, алғашқы екі жамараттағыдай дұға етпей, 

жүріп кете бересіз.  

 

Бұл рәсім әт-ташриқтің үш күнінің барлығында орындалады. Тас лақтыру рәсімдерін 

аяқтап болған соң, 13-ші зул-хижа күні Меккеге ораласыз.    

 

Қағбаны қоштасу тауап жасау 
Отаныңызға аттанар алдында Қағбаны қоштасу тауап жасау қажет. Ихрам киюдің қажеті 

жоқ. Әл-Харам Мешітіне кіріп, умра кезінде істеген рәсімдердің барлығын, яғни Мешітке 

кірердегі дұғаны, Қағбаны жеті рет айналуды (тауап), тауаптан кейінгі екі ракағат 

намазды, Зәм-зам бұлағынан су ішуді, Мешіттен шыққандағы дұғаны орындаңыз.   

Назар бұрыңыз: Бұл тауап басынан аяғына дейін жай жүріспен орындалады. Әс-Сафа мен 

әл-Маруа тӛбелерінің арасын жеті рет жүріп ӛту орындалмайды.  

 

Қағбаны қоштасу тауап жасаған соң қажы Меккеден үйіне аттанады.  

 

Аллаһ Тағала қажылығыңызды қабыл етсін! 

 

Кітапшаны өзіңізбен бірге алыңыз! Кітапшаны өзіңізбен бірге алыңыз! Кітапшаны 

өзіңізбен бірге алыңыз! 


