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اليوم العاشر من ذي الحجة هو اليوم العاشر من ذي الحجة هو اليوم العاشر من ذي الحجة هو اليوم العاشر من ذي الحجة هو 
، بعد صالة ، بعد صالة ، بعد صالة ، بعد صالة عيد األضحىعيد األضحىعيد األضحىعيد األضحى    يوميوميوميوم

الفجر يخرج الحاج من مزدلفة الفجر يخرج الحاج من مزدلفة الفجر يخرج الحاج من مزدلفة الفجر يخرج الحاج من مزدلفة 
وذلك وذلك وذلك وذلك     منىمنىمنىمنى    متوجها إلى مشعرمتوجها إلى مشعرمتوجها إلى مشعرمتوجها إلى مشعر

، ، ، ، جمرة العقبة الكبرىجمرة العقبة الكبرىجمرة العقبة الكبرىجمرة العقبة الكبرى    لرميلرميلرميلرمي
وقت الرمي المحدد هو وقت الرمي المحدد هو وقت الرمي المحدد هو وقت الرمي المحدد هو 

يوم عيد األضحى إلى يوم عيد األضحى إلى يوم عيد األضحى إلى يوم عيد األضحى إلى     فجرفجرفجرفجر    منمنمنمن
ولكن ولكن ولكن ولكن     [[[[83838383]]]]فجر اليوم التالي،فجر اليوم التالي،فجر اليوم التالي،فجر اليوم التالي،

لسنة أن يكون الرمي ما بين لسنة أن يكون الرمي ما بين لسنة أن يكون الرمي ما بين لسنة أن يكون الرمي ما بين اااا
إلى الزوال، إلى الزوال، إلى الزوال، إلى الزوال،     الشمسالشمسالشمسالشمس    طلوعطلوعطلوعطلوع

ويجوز الرمي ويجوز الرمي ويجوز الرمي ويجوز الرمي 
إلى الفجر لكن إلى الفجر لكن إلى الفجر لكن إلى الفجر لكن     الغروبالغروبالغروبالغروب    بعدبعدبعدبعد

حاج حاج حاج حاج لعذر، عند وصول اللعذر، عند وصول اللعذر، عند وصول اللعذر، عند وصول ال
ويستحب له ويستحب له ويستحب له ويستحب له     [[[[84848484]]]]يقطع التلبيةيقطع التلبيةيقطع التلبيةيقطع التلبية

أن يجعل منى عن يمينه، أن يجعل منى عن يمينه، أن يجعل منى عن يمينه، أن يجعل منى عن يمينه، 
والكعبة عن يساره، وجمرة والكعبة عن يساره، وجمرة والكعبة عن يساره، وجمرة والكعبة عن يساره، وجمرة 

العقبة أمامه، أما الرمي من العقبة أمامه، أما الرمي من العقبة أمامه، أما الرمي من العقبة أمامه، أما الرمي من 
فوق الجسر فمن أي جهة فوق الجسر فمن أي جهة فوق الجسر فمن أي جهة فوق الجسر فمن أي جهة 

رمي الجمرة يتم بحيث رمي الجمرة يتم بحيث رمي الجمرة يتم بحيث رمي الجمرة يتم بحيث     [[[[84848484]]]]كانت،كانت،كانت،كانت،
تضرب الحصية في شاخص الجمرة تضرب الحصية في شاخص الجمرة تضرب الحصية في شاخص الجمرة تضرب الحصية في شاخص الجمرة 
أو تقع في الدائرة المحيطة أو تقع في الدائرة المحيطة أو تقع في الدائرة المحيطة أو تقع في الدائرة المحيطة 

به، ثم يقوم الحاج برمي به، ثم يقوم الحاج برمي به، ثم يقوم الحاج برمي به، ثم يقوم الحاج برمي 
الشاخص بسبع حصيات متعاقبات، الشاخص بسبع حصيات متعاقبات، الشاخص بسبع حصيات متعاقبات، الشاخص بسبع حصيات متعاقبات، 

ل حصاة، ويكبر ل حصاة، ويكبر ل حصاة، ويكبر ل حصاة، ويكبر يرفع يده مع كيرفع يده مع كيرفع يده مع كيرفع يده مع ك
بسم اهللا، واهللا أكبر، بسم اهللا، واهللا أكبر، بسم اهللا، واهللا أكبر، بسم اهللا، واهللا أكبر، """"قائال قائال قائال قائال 

 



رغما للشيطان وحزبه وإرضاء رغما للشيطان وحزبه وإرضاء رغما للشيطان وحزبه وإرضاء رغما للشيطان وحزبه وإرضاء 
    [[[[85858585]]]]."."."."للرحمنللرحمنللرحمنللرحمن

إذا فرغ الحاج من رمي جمرة إذا فرغ الحاج من رمي جمرة إذا فرغ الحاج من رمي جمرة إذا فرغ الحاج من رمي جمرة 
العقبة العقبة العقبة العقبة 

أأأأ    اإلبلاإلبلاإلبلاإلبل    وهيوهيوهيوهي    [[[[86868686]]]]،،،،الهديالهديالهديالهدي    بذبحبذبحبذبحبذبح    قامقامقامقام
، والنحر ، والنحر ، والنحر ، والنحر الغنمالغنمالغنمالغنم    أوأوأوأو    والبقروالبقروالبقروالبقر

واجب على الحاج المتمتع واجب على الحاج المتمتع واجب على الحاج المتمتع واجب على الحاج المتمتع 
ويستحب أن ويستحب أن ويستحب أن ويستحب أن     [[[[86868686]]]]والقارن فقط،والقارن فقط،والقارن فقط،والقارن فقط،

بسم بسم بسم بسم """"يقول عند ذبحه أو نحره يقول عند ذبحه أو نحره يقول عند ذبحه أو نحره يقول عند ذبحه أو نحره 
اهللا واهللا أكبر اللهم منك اهللا واهللا أكبر اللهم منك اهللا واهللا أكبر اللهم منك اهللا واهللا أكبر اللهم منك 

، ويسن ، ويسن ، ويسن ، ويسن """"ولك، اللهم تقبل منيولك، اللهم تقبل منيولك، اللهم تقبل منيولك، اللهم تقبل مني
ذبح الشاة على جنبها األيسر ذبح الشاة على جنبها األيسر ذبح الشاة على جنبها األيسر ذبح الشاة على جنبها األيسر 

وفي اتجاه القبلة، ويستحب وفي اتجاه القبلة، ويستحب وفي اتجاه القبلة، ويستحب وفي اتجاه القبلة، ويستحب 
للحاج أن يأكل منها ويتصدق للحاج أن يأكل منها ويتصدق للحاج أن يأكل منها ويتصدق للحاج أن يأكل منها ويتصدق 

ويمتد وقت الذبح ويمتد وقت الذبح ويمتد وقت الذبح ويمتد وقت الذبح     [[[[86868686]]]]منها أيضا،منها أيضا،منها أيضا،منها أيضا،
إلى غروب شمس اليوم الثالث إلى غروب شمس اليوم الثالث إلى غروب شمس اليوم الثالث إلى غروب شمس اليوم الثالث 

من أيام التشريق، ويجوز من أيام التشريق، ويجوز من أيام التشريق، ويجوز من أيام التشريق، ويجوز 
للحاج أن يذبح في منى أو في للحاج أن يذبح في منى أو في للحاج أن يذبح في منى أو في للحاج أن يذبح في منى أو في 

 : : : :وذلك لقول النبي محمدوذلك لقول النبي محمدوذلك لقول النبي محمدوذلك لقول النبي محمد    [[[[87878787]]]]مكة،مكة،مكة،مكة،
كل عرفة موقف وكل منى كل عرفة موقف وكل منى كل عرفة موقف وكل منى كل عرفة موقف وكل منى     »»»»

منحر وكل المزدلفة موقف منحر وكل المزدلفة موقف منحر وكل المزدلفة موقف منحر وكل المزدلفة موقف 
وكل فجاج مكة طريق وكل فجاج مكة طريق وكل فجاج مكة طريق وكل فجاج مكة طريق 

ثم إذا فرغ الحاج من ثم إذا فرغ الحاج من ثم إذا فرغ الحاج من ثم إذا فرغ الحاج من     [[[[88888888]]]]....««««ومنحرومنحرومنحرومنحر
ذبح الهدي لمن كان له هدي، ذبح الهدي لمن كان له هدي، ذبح الهدي لمن كان له هدي، ذبح الهدي لمن كان له هدي، 

هو هو هو هو     والحلقوالحلقوالحلقوالحلق    حلق رأسه أو قصره،حلق رأسه أو قصره،حلق رأسه أو قصره،حلق رأسه أو قصره،
ذلك ألن النبي ذلك ألن النبي ذلك ألن النبي ذلك ألن النبي     للرجالللرجالللرجالللرجال    األفضلاألفضلاألفضلاألفضل

حمة والمغفرة حمة والمغفرة حمة والمغفرة حمة والمغفرة محمد دعا بالرمحمد دعا بالرمحمد دعا بالرمحمد دعا بالر
للمحلقين ثالث مرات للمحلقين ثالث مرات للمحلقين ثالث مرات للمحلقين ثالث مرات 

وللمقصرين مرة واحدة، وللمقصرين مرة واحدة، وللمقصرين مرة واحدة، وللمقصرين مرة واحدة، 
فليس عليها إال فليس عليها إال فليس عليها إال فليس عليها إال     المرأةالمرأةالمرأةالمرأةأماأماأماأما

التقصير بأن تأخذ من كل قرن التقصير بأن تأخذ من كل قرن التقصير بأن تأخذ من كل قرن التقصير بأن تأخذ من كل قرن 
بعد رمي بعد رمي بعد رمي بعد رمي . . . . قدر األنملة أو أقلقدر األنملة أو أقلقدر األنملة أو أقلقدر األنملة أو أقل

 



جمرة العقبة والحلق أو جمرة العقبة والحلق أو جمرة العقبة والحلق أو جمرة العقبة والحلق أو 
التقصير يباح للمحرم كل شيء التقصير يباح للمحرم كل شيء التقصير يباح للمحرم كل شيء التقصير يباح للمحرم كل شيء 
حرم عليه باإلحرام إال النساء حرم عليه باإلحرام إال النساء حرم عليه باإلحرام إال النساء حرم عليه باإلحرام إال النساء 

ويسمى هذا التحلل ويسمى هذا التحلل ويسمى هذا التحلل ويسمى هذا التحلل 
فإذا تحلل الحاج فإذا تحلل الحاج فإذا تحلل الحاج فإذا تحلل الحاج     [[[[89898989]]]]األول،األول،األول،األول،

التحلل األول استحب له أن التحلل األول استحب له أن التحلل األول استحب له أن التحلل األول استحب له أن 
يتطيب ويستحب له أن يتنظف يتطيب ويستحب له أن يتنظف يتطيب ويستحب له أن يتنظف يتطيب ويستحب له أن يتنظف 

    [[[[89898989]]]]....ويلبس أحسن ثيابهويلبس أحسن ثيابهويلبس أحسن ثيابهويلبس أحسن ثيابه
حاج بعد األعمال حاج بعد األعمال حاج بعد األعمال حاج بعد األعمال يتوجه اليتوجه اليتوجه اليتوجه ال

ليطوف حول ليطوف حول ليطوف حول ليطوف حول     مكةمكةمكةمكة    السابقة إلىالسابقة إلىالسابقة إلىالسابقة إلى
الكعبة، ويسمى هذا الكعبة، ويسمى هذا الكعبة، ويسمى هذا الكعبة، ويسمى هذا 

، وهو ركن ، وهو ركن ، وهو ركن ، وهو ركن طواف اإلفاضةطواف اإلفاضةطواف اإلفاضةطواف اإلفاضة    الطوافالطوافالطوافالطواف
، وقد ذكر في ، وقد ذكر في ، وقد ذكر في ، وقد ذكر في أركان الحجأركان الحجأركان الحجأركان الحج    منمنمنمن

ثُمّ لْيقْضوا ثُمّ لْيقْضوا ثُمّ لْيقْضوا ثُمّ لْيقْضوا     ((((    ::::القرآن في اآليةالقرآن في اآليةالقرآن في اآليةالقرآن في اآلية
 مهوفُوا نُذُورلْيو متَفَثَه مهوفُوا نُذُورلْيو متَفَثَه مهوفُوا نُذُورلْيو متَفَثَه مهوفُوا نُذُورلْيو متَفَثَه

لْيولْيولْيولْيِتيِقوِت الْعيفُوا ِبالْبِّتيِقطَّوِت الْعيفُوا ِبالْبِّتيِقطَّوِت الْعيفُوا ِبالْبِّتيِقطَّوِت الْعيفُوا ِبالْبّطَّو    
ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين     [[[[90909090]]]]،،،،))))    

ويستحب أن ويستحب أن ويستحب أن ويستحب أن     مقام إبراهيممقام إبراهيممقام إبراهيممقام إبراهيم    خلفخلفخلفخلف
بعد بعد بعد بعد  . . . .ماء زمزمماء زمزمماء زمزمماء زمزم    يشرب منيشرب منيشرب منيشرب من

الطواف وصالة الركعتين يسعى الطواف وصالة الركعتين يسعى الطواف وصالة الركعتين يسعى الطواف وصالة الركعتين يسعى 
في في في في     الصفا والمروةالصفا والمروةالصفا والمروةالصفا والمروة    الحاج بينالحاج بينالحاج بينالحاج بين

الة إذا كان الحاج الة إذا كان الحاج الة إذا كان الحاج الة إذا كان الحاج حححح
وذلك ألن سعيه األول وذلك ألن سعيه األول وذلك ألن سعيه األول وذلك ألن سعيه األول     [[[[91919191]]]]متمتعا،متمتعا،متمتعا،متمتعا،

كان للعمرة أما هذا السعي كان للعمرة أما هذا السعي كان للعمرة أما هذا السعي كان للعمرة أما هذا السعي 
فللحج، أما الحاج القارن فللحج، أما الحاج القارن فللحج، أما الحاج القارن فللحج، أما الحاج القارن 

والمفرد فليس عليه إال سعي والمفرد فليس عليه إال سعي والمفرد فليس عليه إال سعي والمفرد فليس عليه إال سعي 
ان قد سعاه بعد ان قد سعاه بعد ان قد سعاه بعد ان قد سعاه بعد واحد، فإن كواحد، فإن كواحد، فإن كواحد، فإن ك

طواف القدوم كفاه ذلك عن طواف القدوم كفاه ذلك عن طواف القدوم كفاه ذلك عن طواف القدوم كفاه ذلك عن 
السعي بعد طواف اإلفاضة، وإال السعي بعد طواف اإلفاضة، وإال السعي بعد طواف اإلفاضة، وإال السعي بعد طواف اإلفاضة، وإال 

سعى بعد طواف سعى بعد طواف سعى بعد طواف سعى بعد طواف 
وبهذا يتحلل الحاج وبهذا يتحلل الحاج وبهذا يتحلل الحاج وبهذا يتحلل الحاج     [[[[91919191]]]]اإلفاضة،اإلفاضة،اإلفاضة،اإلفاضة،

ل ل ل ل التحلل الثاني، ويحل له كالتحلل الثاني، ويحل له كالتحلل الثاني، ويحل له كالتحلل الثاني، ويحل له ك

 



شيء حرم عليه باإلحرام حتى شيء حرم عليه باإلحرام حتى شيء حرم عليه باإلحرام حتى شيء حرم عليه باإلحرام حتى 
ثم يرجع الحاج بعد ثم يرجع الحاج بعد ثم يرجع الحاج بعد ثم يرجع الحاج بعد     [[[[92929292]]]]النساء،النساء،النساء،النساء،

ذلك إلى منى ليبيت بها أيام ذلك إلى منى ليبيت بها أيام ذلك إلى منى ليبيت بها أيام ذلك إلى منى ليبيت بها أيام 
    ....التشريقالتشريقالتشريقالتشريق
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