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 صفة الحج -12

  وبيَّنه، وأمر به أصحابه رضي هللا عنهم.ملسو هيلع هللا ىلصصفة الحج الذي فعله النبي ، 

  أعمال الحج تبدأ من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وتنتهي بغروب

 شمس اليوم الثالث عشر منه.

 :ما يفعله الحاج قبل اليوم الثامن 

 يحرم المتمتع من الميقات قائالً: لبيك عمرة. -1

. ثم يسعى.. ثم يحلق رأسه وهو األفضل أو يقصر.. ثم يحل ثم يطوف.

 من إحرامه.. ثم يلبس ثيابه.

 يحرم القارن من الميقات قائالً: لبيك عمرة وحجاً. -2

ثم يطوف القادم من خارج مكة طواف القدوم.. ثم يسعى بين الصفا 

والمروة.. وال يحلق رأسه وال يحل.. بل يبقى على إحرامه إلى أن يرمي 

 مرة العقبة يوم النحر.ج

 يحرم المفرد من الميقات قائالً: لبيك حجاً. -3

ثم يطوف القادم من خارج مكة طواف القدوم.. ثم يسعى بين الصفا 

 والمروة، وال يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.

وطواف القدوم سنة للمفرد والقارن، ويجوز لهما تأخير السعي إلى ما 

 اإلفاضة بعد عرفة. بعد طواف

 وهذه أيام الحج وأعماله:

 الثامن من ذي الحجة يوم التروية: اليوم -1
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يسن للمحلين بمكة، وأهل مكة، االغتسال والتطيب، ثم اإلحرام بالحج 

ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم كل حاج من مكانه الذي هو فيه 

 في مكة أو منى أو غيرهما قائالً: لبيك حجاً.

 ا القارن أو المفرد فهو باق على إحرامه.وأم

 ثم يخرج كل من أراد الحج إلى منى قبل الزوال.

ً الظهر والعصر والمغرب  والسنة أن يصلي بها مع اإلمام محرما

والعشاء والفجر، قصراً بال جمع، فإن لم يتيسر صالها جماعة في مكانه 

 في منى.

ويبيت بها ليلة التاسع.. يصلي كل صالة في وقتها.. ويكثر من التلبية.. 

 ويصلي التهجد والوتر.. ويحفظ جوارحه من اآلثام.

يز  ْبن  ر  الَعْن َعْبد   -1 : الَ عٍ قَ فَـيْ عَز  َي هللا  َعنه  ق ْلت  : َسأْلت  أنََس ْبَن َمال ٍك َرض 

يأْخب رْ  ي   َعن  النَّ  تَـه  ب َشْيٍء َعقَلْ  نـ  ىأْيَن صَ ملسو هيلع هللا ىلص:  بـ  ْوَم يَ  عَْصرَ الالظُّْهَر وَ  لَـّ

؟ قَ  يَة  ْرو  نالَ التَـّ : فَأْيَن صَ ىً : ب م  ى، ق ْلت  ؟ قال: ب األْبَطح ، ال لَـّ عَْصَر يَْوَم النَّْفر 

َك.  .(1)متفق عليه ث مَّ قال: اْفعَْل َكَما يَْفعَل  أ َمَراؤ 

ثَةَ ْبن  َوْهٍب وَ  -2 َي هللا  َعنه  قَ الَعْن َحار  ي   َرض  َزاع  ى: صَ الَ خ  يُّ النَّ ب نَا  لَـّ ملسو هيلع هللا ىلص  بـ 

نَونَْحن  أْكثَر  مَ  ه ، ب م  .تَـيْ َرْكعَ  ىً ا ك نَّا قَطُّ َوآَمنـ   .(2)متفق عليه ن 

 اليوم التاسع يوم عرفة: -2

 السنة أن يصلي الحاج الفجر بمنى، ثم يجلس للذكر والدعاء.

فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة راكباً ملبياً 

                                                 

 (.1309ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1653أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .(696ومسلم برقم ) واللفظ له،(, 1656أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 ل بنمرة إلى الزوال إن تيسر. مكبراً، فينز

ونمرة مكان على حدود عرفة من جهة مكة، وليست من عرفة، وقد بني 

فيها اآلن مسجد اسمه مسجد نمرة، مقدمته في نمرة ومؤخرته داخل 

 عرفة.

 فإذا زالت الشمس رحل إلى أول عرفة.

ويسن إلمام المسلمين أن يخطب هناك، وهو اآلن داخل المسجد فيخطب 

 خطبة تناسب الحال. بالحجاج

رهم فيها بربهم.. ويقرر فيها التوحيد.. ويعلمهم مناسك حجهم..  يذك  

 ومهمات دينهم.

فإذا فرغ اإلمام من الخطبة أذن المؤذن لصالة الظهر ثم يقيم، ثم يصلي 

اإلمام بهم الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ركعتين ركعتين، يجمع بينهما 

ن، فإن لم يتيسر صلى الحاج جماعة مع جمع تقديم بأذان واحد وإقامتي

 زله بعرفة جمعاً وقصراً كما سبق.رفقته في من

 ثم يسن له بعد الصالة أن يتوجه إلى عرفات ليقف بها.

والوقوف بعرفة معناه وجود الحاج في عرفة في اليوم التاسع، سواء كان 

يصح قائماً أم جالساً أم راكباً، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ال 

 الحج بدونه.

ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع، إلى طلوع فجر 

 اليوم العاشر، فمن وقف بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة فقد صح حجه.

 والسنة أن يدخل عرفة بعد زوال الشمس، ويقف بها إلى غروب الشمس.
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س   َضر   َي هللا  َعْنـه  َعْن ع ْرَوةَ ْبن  م  فَة  الب ملسو هيلع هللا ىلص ٬ت  َرس وَل اتَـيْ أَ  :قَالَ  َرض  ْزدَل  م 

يَن َخَرَج إ   يإ  ! ٬يَا َرس وَل ا :فَق ْلت   ،الصَّالَة   لَـىح  ْن َجبَ  ن ـ  ئْت  م  َطي  ٍئ  لَـيْ ج 

لَ  يأَْكلَْلت  َراح  ي َوا تـ  ْن َحْبٍل إ الَّ َوقَْفت  عَ تَـرَ َما  ٬َوأَتْعَْبت  نَْفس   لَـْيـه  ْكت  م 

نْ  ل ـيْل فَـهَ  ٍ  م  ـدَ َمْن شَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرس ول  ا فَقَالَ  ؟َحج  ه  َوَوقََف َمعَنَا  ه  َصالَتَنَا َهذ 

ىحَ  ه  َوقََضى  تَـمَّ فَقَدْ أَ  اً ارنَـهَ الً أَْو لَـيْ نَْدفََع َوقَْد َوقََف بعََرفَةَ قَْبَل ذل َك  تَـّ َحجَّ

 .(1) أخرجه أبو داود والترمذي  .«تَفَثه  

 ة.وعرفة كلها موقف إال بطن عرن

 عند الجبل المسمى جبل عرفة. ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقف النبي 

فيسن للحاج أن يقف عنده، ويجعله بينه وبين القبلة، ويستقبل القبلة، 

ويجعل حبل المشاة بين يديه، وال يصعد الجبل، وال يرقى على 

 الصخرات، وال يقف بوادي عرنة وهو واد قبل عرفة.

 أي مكان من عرفة.فإن لم يتيسر للحاج الوقوف عند الجبل وقف في 

ويسن للحاج في يوم عرفة أن يقف للذكر والدعاء في مكان يخشع فيه 

قلبه.. ويستقبل القبلة.. ويرفع يديه بخشوع وتذلل سواء كان جالساً على 

األرض أو راكباً على راحلته.. ويذكر هللا ويدعوه.. ويسأله ويستغفره.. 

 ضله.ويلبي ويكبر ويهلل.. ويتذكر عظمة هذا اليوم وف

ويكثر من الدعاء بما ورد في القرآن والسنة.. ويكثر من االستغفار 

.. ملسو هيلع هللا ىلصوالتوبة.. ويكثر من الثناء على هللا عز وجل والصالة على النبي 

ويظهر االفتقار إلى هللا تعالى.. ويلح في الدعاء.. ويظل يذكر هللا ويدعوه 

 حتى يغيب قرص الشمس.

                                                 

 .وهذا لفظه(, 891برقم )وأخرجه الترمذي (, 1950برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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بعد غروب الشمس، ومن وقف ثم ينصرف الحاج من عرفة إلى مزدلفة 

 بعرفة نهاراً، ثم دفع قبل الغروب، فحجه صحيح، لكنه ترك األفضل.

َي هللا  َعْنـها َعائ َشة َعنْ  -1 ْن أْن : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬نَّ َرس وَل اأَ  َرض  ْن يَْوٍم أْكثََر م  َما م 

يي ْعت َق هللا   ْن يَْوم  َعَرفَةَ، َوإ   اً ه  َعْبدفـ  َن النَّار  م  ـم  ْدن و ث مَّ ي بَاه ي لَـيَ  ـه  نَّ م  ه   بـ 

؟فَـيَ َمالئ َكةَ، ال الء  : َما أَرادَ َهؤ   .(1)أخرجه مسلم . «ق ول 

دـم   َوَعنْ  -2 ي بَْكٍر الثَّقَف ـي   بن َحـمَّ نَسأَْلت  أَنَسَ  قَاَل: أَبـ  ْن م  يَان  م   ىً ، َونَْحن  َغاد 

يَ َعَرفَاٍت َعن  التَّلْ  لَـىإ   : َكْيَف ك  بـ  مْ نْ ة  ي   تَْصنَع وَن َمَع النَّ  تـ  ؟ قَاَل: َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص بـ 

يي لَ  لَ ال ب ـ  يم  َكب  ر  فاَلَ ي ْنَكر  عَ ال، َوي َكب  ر  لَـْيـه  الَ ي ْنَكر  عَ  ب ـ   .(2)متفق عليه .لَـْيـه  م 

 يبيت بها.ووفي ليلة العاشر: ينصرف إلى مزدلفة 

 ة إلى مزدلفة. فإذا غابت الشمس من يوم عرفة أفاض الحاج من عرف

ويسن للحاج أن ينصرف بسكينة ملبياً، وال يزاحم الناس بنفسه أو دابته، 

 وإذا وجد فجوة أسرع.

ً والعشاء ركعتين  فإذا وصل إلى مزدلفة أذن وصلى بها المغرب ثالثا

 جماعة، يجمع بينهما جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين.

 وتر.ويبيت تلك الليلة بمزدلفة، ويصلي التهجد وال

 ثم يصلي الفجر مع سنتها بغلس بعد دخول الوقت.

فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام، وهو اآلن مسجد مزدلفة، فيقف 

ً يديه للذكر والدعاء.. يحمد هللا ويهلل ويكبر  هناك مستقبالً القبلة رافعا

  يدعو قائماً أو قاعداً أو راكباً حتى يسفر جداً.ويلبي.. و

                                                 

 (.1348برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.1285ومسلم برقم )واللفظ له، (, 970أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 زدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس.ثم يدفع الحاج من م

وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام وقف في أي مكان من 

 مزدلفة، واستقبل القبلة ودعا حتى يسفر جداً.

ويجوز للضعفاء وذوي األعذار من الرجال والنساء ومن يرافقهم أن 

م يدفعوا من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، أو إذا مضى أكثر الليل، ث

 يرموا جمرة العقبة إذا وصلوا منى.

ير  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: س ئ َل أَساَمة  َوأنَا َجال ٌس: َكْيَف َكاَن َرس ول  االَ قَ  ع ْرَوةَ َعن  -1  ف ـييَس 

ة   ير  الَحجَّ يَن دَفََع؟ قال: َكاَن يَس  .الَودَاع  ح  متفق   عَنََق، فَإ ذَا َوَجدَ فَْجَوةً نَصَّ

 .(1)عليه

ي هللا  عَ َعبَّ  اْبن  َوَعْن  -2 ـمَ اٍس َرض  ه  ا: أْنـه  ي   دَفََع َمَع النَّ  نَـّ يَْوَم َعَرفَةَ، ملسو هيلع هللا ىلص  بـ 

َع النَّ  يُّ فََسم  يد اً َوَراَءه  َزْجرملسو هيلع هللا ىلص بـ  ً ، َوَضْرباً َشد  ً َوَصْوت ا ه   ا ، فَأَشاَر ب َسْوط  ل إلب ل 

ـمْ إ   هَ أ»، َوقال: لَـْيـه  ، عَ يُـّ ، فَإ نَّ لَـيْ ا النَّاس  ينَة   «.َس ب اإليَضاع  لَـيْ ب رَّ ال ك ْم ب السَّك 

 .(2)أخرجه البخاري

ـما َوَعْن ابن  ع َمرَ  -3 َي هللا  َعْنـه  ب  الَن بَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َع َرس ول  اَجـمَ : الَ قَ  َرض  َمْغر 

َشاء  ب  الوَ  ـمَ بَـيْ َس لَـيْ عٍ، َجـمْ ع  ىا َسْجدَةٌ، َوصَ نَـه  َب ثاَلَث َرَكعَاٍت، ال لَـّ َمْغر 

ىَوصَ  َشاال لَـّ .تَـيْ َء َرْكعَ ع   .(3)أخرجه مسلم ن 

َي هللا  َعْنـَها  َمْولَـى أْسَماءَ  ٬َعْبداَوَعْن  -4 هَ أ َعْن أْسَماءَ َرض  لَةَ لَـيْ ا نََزلَْت نَـّ

ْندَ َجـمْ  ، فَقَاَمْت ت صَ العٍ ع  فَة  ْزدَل  ، َهْل نَـيَّ ، فََصلَّْت َساَعةً، ث مَّ قالْت: يَا ب  ل  ـيم 

                                                 

 (.1280م )ومسلم برقواللفظ له، (, 1666أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1671برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.1288برقم ) سلممأخرجه ( 3)
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؟ ق لْ الَغاَب  : ال، فََصلَّْت َساَعةً، ث مَّ قالْت: َهْل َغاَب قََمر  ؟ ق ْلت: الت  قََمر 

ىْلنَا َوَمَضْينَا، حَ تَـحَ ل وا، فَارْ تَـح  نَعَْم، قالْت: فَارْ  َرةَ، ث مَّ الَجـمْ َرَمت   تَـّ

ْبَح  يَرَجعَْت فََصلَّت  الصُّ ال قَْد ا: يَا َهْنتَاه ، َما أ َرانَا إ  لَـهَ ا، فَق ْلت  ل ـهَ َمْنز   فـ 

.ملسو هيلع هللا ىلص  ٬، إ نَّ َرس وَل انَـيَّ َغلَّْسنَا، قالْت: يَا ب   َن ل لظُّع ن   .(1)متفق عليه أذ 

 يد، يوم الحج األكبر:يوم النحر، يوم الع اليوم العاشر -3

يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بسكينة، ويكثر في 

 طريقه من التلبية.

مزدلفة ومنى، أسرع قدر رمية حجر  فإذا بلغ محسراً، وهو واٍد بين

 سواء كان راكباً أو ماشياً.  

ويلتقط سبع حصيات من طريقه إلى الجمرات، أو من عند الجمرات، 

 وإن أخذها من مزدلفة جاز.

ويلبي ويكبر في طريقه، ويقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، فإذا وصل 

 لترتيب:إلى منى قام بأعمال يوم العيد وهي كما يلي على ا

رمي جمرة العقبة.. ثم النحر.. ثم الحلق أو التقصير.. ثم الطواف.. ثم 

 السعي. 

فإذا وصل إلى جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من جهة منى، وأولها 

ن جهة مكة، رماها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، يكبر مع كل م

حصاة، ويرفع يده اليمنى بالرمي، جاعالً مكة عن يساره، ومنى عن 

 يمينه عند الرمي، ثم ينصرف ويحل من إحرامه.

                                                 

 (.1291ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1679أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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وإذا رمى جمرة العقبة حلت له جميع محظورات اإلحرام إال النساء، إال 

 .من ساق الهدي فال يحل حتى ينحر هديه

والسنة في حصى الجمار أن تكون صغيرة بين الحمص والبندق، مثل 

 حصى الخذف.

وال يجوز الرمي بحصاة كبيرة، وال بغير الحصى كالخفاف والنعال 

 والمعادن ونحوها.

وال يجوز لمن يرمي الجمار أن يؤذي الناس، وال يزاحمهم عند الرمي 

 وغيره.

لوع الشمس، ويستمر وقت ويبدأ وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد من ط

 الرمي إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر.

فإن رمى قبل الفجر أو بعده صح وأجزأ، لكن األفضل الرمي بعد طلوع 

 الشمس من يوم النحر.

 والعمل الثاني من أعمال يوم العيد نحر الهدي.

 فيذبح المتمتع والقارن هديه.

م منه المساكين، ويسن أن يأكل من لحمه.. ويشرب من مرقه.. ويطع

 والهدي واجب على المتمتع والقارن، ومستحب للمفرد.

والعمل الثالث من أعمال يوم العيد الحلق أو التقصير، فيحلق الرجل 

رأسه وهو األفضل، أو يقصر من جميعه، أما المرأة فتقصر من شعر 

 رأسها قدر أنملة من أطرافه.

 بيت العتيق.والعمل الرابع من أعمال يوم العيد الطواف بال
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فإذا رمى الحاج جمرة العقبة، ونحر هديه، وحلق أو قصر، اغتسل، 

ولبس ثيابه، وتطيب، وأفاض إلى مكة ضحى، ليطوف بالبيت طواف 

اإلفاضة، وهو طواف الحج، وال رمل فيه، ثم يصلي بعده ركعتين خلف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمقام إبراهيم 

وقته  ويبدأ وقت طواف اإلفاضة بعد طلوع فجر يوم العيد، وأفضل

 ضحى يوم العيد.

ويجوز أن يطوف آخر الليل لمن وقف بعرفة، وتعجل من مزدلفة، 

 ويجوز أن يؤخره عن يوم العيد، لكنه خالف األفضل.

والعمل الخامس من أعمال يوم العيد السعي بين الصفا والمروة، فيسعى 

م الحاج بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، وإن كان مفرداً أو قارناً، ول

يسع مــــــــع طــــــــواف القدوم، طاف وسعــــى كالمتمتع، وإن سعى 

 فال سعي عليه بعد طواف اإلفاضة. -وهو األفضل-بعد طواف القدوم 

 ثم قد حل للحاج كل شيء مما حرم عليه حال اإلحرام حتى النساء.

ثم يرجع الحاج إلى منى، ويصلي بها الظهر إن تيسر، ويمكث الحاج في 

 قية يوم العيد، وأيام التشريق ولياليها.منى ب

ويصلي الصلوات الخمس مع الجماعة في أوقاتها قصراً بال جمع في 

 مسجد الخيف إن تيسر، وإال صلى جماعة في أي مكان من منى.

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )قال هللا تعالى:  -1

 .[199-198]البقرة: (  ڱک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ ڑ ڑ ک ک

ي هللا  عَ وَ  -2 ـمَ َعن  اْبن  َعبَّاٍس َرض  ي هللا  عَ ْنـه  ـمَ ا: أنَّ أَساَمةَ ْبَن َزْيٍد َرض  ا ْنـه 

ْدَف النَّ  ي   َكاَن ر  ْن َعَرفَةَ إ  ملسو هيلع هللا ىلص  بـ  ، ث مَّ أْردََف ال لَـىم  فَة  ْزدَل  َن الم  فَْضَل م 
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فَة  إ  ال ْزدَل  الىً نم   لَـىم  يُّ يََزل  النَّ  لَـمْ ا قال: ـمَ ه  ، قال: فَك  يي لَ ملسو هيلع هللا ىلص  بـ  ىحَ  ب ـ   تَـّ

.الَرةَ َجـمْ َرَمى   .(1) أخرجه البخاري  عَقَبَة 

ي ه َرْيـَرةَ وَ  -3 َي هللا  َعْنـه   َعْن أبـ  همَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرس ول  ا الَ : قَ الَ قَ  َرض  اْغف ْر  اللَـّ

ـحَ ل   يَن؟ قال: قَص   ْلـم  َول   ٬قَال وا: يَا َرس وَل ا«. ق ينَ ل   ْلـم  همَّ »ر  اْغف ْر  اللَـّ

ـحَ ل   يَن؟ قال: ْلـم  َول   ٬قَال وا: يَا َرس وَل ا«. ق ينَ ل   ْلـم  ر  همَّ »قَص   اْغف ْر  اللَـّ

ـحَ ل   يَن؟ قال: ْلـم  َول   ٬قَال وا: يَا َرس وَل ا«. ق ينَ ل   ْلـم  ر  ينَ ْلـم  َول  »قَص   ر  متفق  «.قَص  

 .(2)عليه

َي هللا  ٍد اْبن  َمْسع وَعْن وَ  -4 ه  أ َعْنـه   َرض  ك ْبَرى، َجعََل الَرة  الَجـمْ  لَـىى إ  تَـهَ انْ  نَـّ

نًى َعْن البَـيْ  ه ، َوم  ه  ييَـم  َت َعْن يََسار  ، َوَرَمى ب َسْبعٍ، َوقال: َهَكذَا َرَمى نـ 

لَْت عَ  ي أ ْنز   .(3)متفق عليه ملسو هيلع هللا ىلص.بَقََرة  الس وَرة   لَـْيـه  الَّذ 

ي هللاَعْن َعائ َشةَ وَ  -5 ي   َزْوج  النَّ  َعْنـَها َرض  ْت: ك ْنت  أَطي  ب  َرس وَل الَ ، قَ ملسو هيلع هللا ىلص بـ 

يَن ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ه  ح  حْ إلْحَرام  م ، وَ يـ  .البَـيْ قَْبَل أْن يَط وَف ب   ل  ـه  ل ـح  ر   .(4)متفق عليه ت 

 اليوم الحادي عشر: -4

 أيام التشريق ثالثة:

 لثالث عشر.اليوم الحادي عشر.. واليوم الثاني عشر.. واليوم ا

ق فيها، وتقطع، وتجفف  سميت بذلك ألن لحوم الهدي كانت ت شرَّ

 بالشمس، وهي أيام أكل وشرب وذكر هلل عز وجل.

                                                 

 (.1686برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 .واللفظ له(, 1302ومسلم برقم ) (,1728أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1296ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1748أخرجه البخاري برقم ) ،همتفق علي( 3)

 (.1189ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1539أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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ويجب على الحاج البقاء في منى أيام التشريق ولياليها، ورمي الجمرات 

 الثالث كل يوم بعد الزوال.

من أي كل يوم  ان حصاة، يلتقطهومقدار الحصى لكل يوم إحدى وعشرو

 مكان في منى.

ويسن أن يذهب إلى الجمرات ويرميها ماشياً إن تيسر، فيرمي في اليوم 

الحادي عشر بعد الزوال الجمرة األولى، وهي الصغرى التي تلي مسجد 

الخيف، ويرفع يده اليمنى مع كل حصاة، مستقبالً القبلة إن تيسر، 

 كل حصاة.ويرميها بسبع حصيات متعاقبات قائالً )هللا أكبر( مع 

فإذا فرغ تقدم قليالً عن يمينه، ووقف مستقبالً القبلة، رافعاً يديه، فيذكر 

 هللا ويدعوه طويالً بقدر سورة البقرة.

ثم يسير إلى الجمرة الوسطى، ويرميها بسبع حصيات كما سبق، ويرفع 

 يده اليمنى مع كل حصاة ويكبر.

لقبلة رافعاً يديه، ويدعو فإذا فرغ تقدم قليالً إلى األمام، ووقف مستقبالً ا

طويالً، لكن أقل من دعائه في األولى ثم يسير إلى جمرة العقبة، ويرميها 

كما سبق بسبع حصيات، جاعالً مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، وال 

يقف عندها للدعاء، وبذلك يكون قد رمى إحدى وعشرين حصاة عن 

 اليوم األول من أيام التشريق.

ويشتغل بالذكر والدعاء، وتالوة القرآن، واألمر ثم يرجع إلى رحله، 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وإطعام الطعام، وإفشاء السالم وغير ذلك 

 من األعمال الصالحة.
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 اليوم الثاني عشر: -5

إذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر فَعَل ما فَعَله في اليوم الحادي 

ال كما سبق، فإن أحب التعجل عشر، يرمي الجمار الثالث كلها بعد الزو

 في هذا اليوم فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس.

فإن غربت الشمس وهو مستقر في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم 

 الثالث عشر.

وإن أراد التأخر إلى اليوم الثالث عشر عاد إلى رحله، وبقي فيه، وهذا 

 في حجة الوداع. ملسو هيلع هللا ىلصهو األفضل؛ ألنه ف عل النبي 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )ال هللا تعالى: ق

 .[203]البقرة:(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 اليوم الثالث عشر: -6

يرمي الحاج في اليوم الثالث عشر الجمار الثالث بعد الزوال كما سبق، 

 وينتهي وقت الرمي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. 

ن يجمع رمي يومين في يوم واحد، ويجوز للمعذور أال يبيت في منى، وأ

وأن يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق، أو يرمي في الليل؛ ألن أيام 

 التشريق كلها وقت للرمي.

 وصفة الرمي إذا أخره:

يبدأ بالرمي عن اليوم األول من أيام التشريق، فيرمي الجمرات الثالث 

ي مرتباً مرتبة كما سبق بعد الزوال، ثم يرجع للجمرة الصغرى ويرم

 كما سبق عن اليوم الثاني عشر.. وهكذا يرمي عن اليوم الثالث عشر.
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 وبذلك يكون الحاج قد فرغ من أعمال الحج.

ثم بعد رمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال يخرج الحاج من منى، 

 والرمي ال ي قضى إذا فات وقته.

أن ينزل باألبطح إن تيسر، ويصلي به الظهر  إذا خرج ومن السنة

 والعصر، والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل.

ثم ينزل إلى مكة، ويطوف طواف الوداع إن كان من غير أهل مكة, 

 والحائض والنفساء ال طواف للوداع عليهما.

 فإذا طاف للوداع نفر إلى بلده.

ويسن للمسلم إذا فرغ من حجه أن يذكر هللا عز وجل الذي وفقه ألداء 

ا يسر له من أداء الفريضة، ويستغفره من الطاعة، ويحمده على م

 التقصير.

 .[200]البقرة:(   ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ)قال هللا تعالى: 

 :ما يقوله إذا رجع من الحج أو العمرة أو غيرها 

ا ـما ْبن  ع َمرَ  ٬َعْن َعْبد  َي هللا  َعْنـه  َن ملسو هيلع هللا ىلص ٬: َكاَن َرس ول  االَ قَ  َرض  ، إ ذَا قَفََل م 

ي وش  أو  ال يَّ ثَ  لَـىعَ  فَـىع ْمَرة ، إ ذَا أوْ الَحج   أو  الالسََّرايَا أو   ج  ٍة أْو فَْدفٍَد، َكبََّر نـ 

ً ثاَلث يكَ  لَـهَ ال إ  »، ث مَّ قال: ا ْلك  وَ ال لَـه   ،لَـه   إ ال هللا  َوْحدَه  ال َشر  د  الَحـمْ  لَـه  م 

يٌر، آي ب وَن تَائ ب وَن عَ  لَـىَوه َو عَ  د وَن، ك ل   َشْيٍء قَد  ب  نَا ل ـرَ اب د وَن َساج 

د وَن، َصدََق هللا  َوْعدَه ، َونََصَر َعْبدَه ، َوَهَزَم األْحَزاَب َوْحدَه   متفق  «.َحام 

 .(1)عليه

                                                 

 .واللفظ له(, 1344(, ومسلم برقم )1797أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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