SA'Y NEDİR ve NASIL YAPILIR (ÖZET) - www.HaciSabir.com
Say vazifesi ihramlıyken yapılır. Sa'y vazifesine başlayabilmek için sırasıyla önce İhrama girmeli, daha
sonra da Kabe-i Muazzamanın etrafında 1 kere Tavaf etmiş olmalısınız.(Yani 7 kere Kabe-i
Muazzamanın etrafında tur atmış olmanız gerekmekte.)
Ayrıntılı bilgi için www.hacisabir.com sitemizi ziyaret ediniz
Resim

ADIM
1-) Abdest Alınır

AÇIKLAMA
Sa'y vazifesini abdestliyken icra etmek gerekir. Abdesti
olmayan hacılar kafile başkanlarına söyleyip abdest için
müsade istemelidir. Kafile de abdeste gidip gelmelerini
beklemelidir.

2-) Sefa tepesinde Niyet Sefa tepesine gidip hac kafilemiz ile birlikte, bize
rehberlik eden hocamızın eşliğinde onun söylediklerini
Edilir :
tekrar ederek yapabiliriz veya "Allahümme inni üridü'lSa'ye, fe yessirha li ve tekabbelha minni." şeklinde
yapabiliriz veya en basit haliyle "Niyet ettim Allah rızası
için Say yapmaya" şeklinde bir niyet de kafidir.

3-) Sefa Tepesinde
toplu halde dua edilir.

Sefa ve Merve tepelerine her varışta yönümüzü Kabe-i
Muazzamaya dönerek dua edilir. Dua yine bize rehberlik
eden hoca efendinin önderliğinde yapılır. Herkesin
duyabileceği bir sesle duayı okur biz de amin deriz.

4-) Merve Tepesine
doğru yürümeye
başlanılır.

Sefa tepesinin hemen önündeki direğin etrafından
dönerek, Merve Tepesi istikametinde sağ yoldan
yürümeye başlanır. Yürüme esnasında bolbol dua ve
zikir ile meşgul olunur. Sefa ile Merve tepesi arasında
70 kadar Peygamberin Kabr-i Şerifinin olduğu hatırlanır.

5-) Hervele yapılır.

Yeşil yola gelindiğinde(Eski tabirle iki direk arası)
"Harvele" adını verdiğimiz küçük adımlarla ve yavaşça,
hafi bir koşu yapılır. Bu koşuyu sadece erkekler yapar.
Kadınlar koşmaz. Erkekler koşu esnasında Hacer
validemizin yaptığı gibi arada bir Kabe tarafına doğru
bakış atar. Yeşil yoldan geçerken şu dua okunur:
Rabbiğfir verham, va'fu tekerram, ve tecaaves
ammee ta'lemü , inneke ta'lemü maa laa na'lemü
inneke entel e-azzül ekram

5-) Merve Tepesine
ulaşılır.

Sefa ve Merve tepelerine her ulaşıldığında Bakara
suresinin 158'inci ayeti kerimesi okunur.
İnnes - Safee vel Mervete min şeaairillah. Femen
haccel Beyte evi-ı-temera felaa cünaaha alayhi en
yeddavvefe bihimee ve men tedavvea hayran Fe
innAllahe şeekirun aliim.

6-) Merve Tepesinde
toplu halde dua

3ncü adımda belirttiğimiz hac kafilemiz ile birlikte toplu
halde dua edilme burada da gererlidir. Hac kafilemiz ile
birlikte yönümüzü Kabe tarafına dönüp toplu halde dua
ederiz.

7-) Sefa Tepesine doğru Duadan sonra yine sağımızda kalan yoldan Merve
tepesine doğru yürünmeye başlanır. Sefa tepesinden
yürümeye başlanır.
Merve tepesine doğru gelirken ne yapıyorsak aynısını
Merve tepesinden Sefa tepesine geri dönerken de
yapacağız.

8-) Yedi adet Say
tamamlanır.

Bu anlattığımız usül üzerine Sefadan Merveye 4 gidiş,
Merveden de Sefaya 3 kez geri dönüş olmak üzere 7
adet aynı usul üzerine Sa'y tamamlanır.

9-) İhramdan çıkılır.

En son Sa'y bittikten sonra Merve tepesinde olacağız.
Kadınlar yanlarında getirdikleri küçük bir makas ile
saçların ucundan aşağı yukarı yarım parmak miktarı bir
saç keserek ihramdan çıkarlar. Erkekler ise saçlarının
4'de 1 lik bölümünden bir parça saç kesmeleri gerekir.
Bunun için berbere gidebilirler.

10-) Say namazı kılınır. Sa'y bittikten sonra 2 rekat namaz kılmak müstehaptır.
11-) Sadaka
dağıtılabilir

Dilerseniz, umreye niyet ettiğiniz andan itibaren "Belki
bilmeyerek veya farkında olmayarak bazı ihram
yasaklarını ihlal etmişimdir" diyerek, bu ihlalin karşılığı
olarak 5-10 riyal parayı, o civarda çalışan temizlikçilere
sadaka olarak dağıtabilirsiniz. Türk Lirası ile 5 TL bir
para yapar.

