
 الحج أعمال   

 أٌام منى
 اؽشص فٟ ٘زٖ األ٠بَ ػٍٝ : -
 : اٌطبػبد 
 إٌٛافً - فٟ أٚي ٚلزٙب - عّبػخ فٟ   صالحاٌ -

  ٍِؾٛظخ : ٠غٛص لصش اٌصالح اٌشثبػ١خ ثذْٚ عّغ ٠َٛ إٌؾش 
 ٚ أ٠بَ اٌزشش٠ك                    

                    أروبس اٌصجبػ ٚ اٌّغبء -  اٌزىج١ش اٌّم١ذ -  ثؼذ وً صالح ِزوشاٌ-

 )عجؾبْ هللا،اٌؾّذ هلل ،  روش ِؼظّٗ اٌّؼزبد عؼً اٌىالَ -            
 هللا ، ال ؽٛي ٚال لٛح إال ثبهلل ..إٌخ ( شبء  ِب               

 رؼ١ٍّب -  رالٚح -  ؽفظب   اٌمشآْ -

  ملسو هيلع هللا ىلصاٌصالح ػٍٝ إٌجٟ  -      اإلوضبس ِٓ اٌذػبء -
  اٌزصذق  )ٟثبٌّبي ٚ اٌطؼبَ )ِٕٝ ِٓ اٌؾشَ اٌّى 
 اٌذػٛح إٌٝ هللا   خذِخ اٌؾغ١ظ ٚ غّأٔزُٙثؾغٓ اٌخٍك( -  

 ( ..إٌخوظُ اٌغ١ع . -ؽفع اٌٍغبْ  -اإل٠ضبس                           
 ٍُاالعزّبع إٌٝ دسٚط اٌؼ  ثذْٚ اػزشاض أٚ عذي 
 لجً اٌز٘بة إٌٝ اٌّذ٠ٕخ  - اٌمشاءحِذ٠ٕزٗ ملسو هيلع هللا ىلص ػٓ سعٛي هللا ٚ 

 ..ػٓ اٌصؾبثخػٓ إٌّبعه ، ثؼذ اٌؼٛدح ِٓ اٌّذ٠ٕخ  -           

  ٚ ، َاٌزّزغ ثشؤ٠خ أعٕبطاٌزؼشف ػٍٝ ِٕٝ ع١شا ػٍٝ األلذا         
 ٚ  ششاء اٌٙذا٠ب  ٌجشش )ال رٕظ اٌذػبء ٌإلعالَ ٚ اٌّغ١ٍّٓ( ا

  

 

 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

                        

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوم عرفة
 (التاسع من ذي الحجةٌوم  )

 
  ا ِٓ اٌزٍج١ةخ ٚ اٌةذػبء ، خ أٚ ٠غ١ش إ١ٌٙب ِٓ ِٕٝ ، ِىضش  ذ شّظ ا١ٌَٛ اٌزبعغ ٠صجؼ اٌؾبط ثؼشفإرا غٍؼ - 

بِز١ٓ ٚ ػةذَ اٌفصةً ث١ّٕٙةب ٚ ٠صٍٟ ثٙب اٌظٙش ٚ اٌؼصش عّغ رمذ٠ُ ِغ لصش اٌصالر١ٓ ، ثأراْ ٚاؽةذ ٚ إلة
 ثٕٛافً

 لصشا ، ٚ ػشفخ وٍٙب ِٛلف عّؼب ٚ ٠جذأ ٚلذ اٌٛلٛف ثؼذ صٚاي اٌشّظ  ٚ ثؼذ صالح اٌظٙش ٚ اٌؼصش  -
     ٟ٠فؼٍٗ   ملسو هيلع هللا ىلصٍِؾٛظخ : صؼٛد عجً اٌشؽّخ ١ٌظ ثغٕخ ألْ إٌج ٌُ 
 ِغزمجال اٌمجٍخ سافؼب ٠ذ٠ٗ٠ّىش اٌؾبط فٟ ػشفخ ٚ ٠ىضش ِٓ اٌزوش ٚ اٌذػبء ٚ اٌزٍج١خ  -
 (   ٚ االعزغفبس  طشا ٚ ؽزٝ ٠مٜٛ اٌؾبط ػٍٝ اٌذػبءٚلف ِف ملسو هيلع هللا ىلص )٠ُىشٖ ص١بَ ٠َٛ ػشفخ ألْ إٌجٟ    
 ؽ١ش : إرا غشثذ اٌشّظ عبس ثغى١ٕخ ِٓ ػشفخ إٌٝ ِضدٌفخ -

 ٚ إلبِز١ٓ ٚ ٠مصش اٌؼشبء سوؼز١ٓ صٍٟ ثٙب اٌّغشة ٚ اٌؼشبء عّغ رأخ١ش ثأراْ ٚاؽذ . ٠                   
 عجغ ؽص١بد ٌشِٟ عّشح اٌؼمجخ ث٠ٍّٕٝزمػ  .                   

       : د ِٓ اٌّضدٌفخ أ٠عب أٚ ِٓ ِٕٝ ١ب٠ّىٓ اٌزمبغ ثم١خ اٌؾص ٍِؾٛظخ  
٠ج١ذ رٍه ا١ٌٍٍخ فةٟ اٌّضدٌفةخ )ٍِج١ةب ٚ داػ١ةب ( ٚ ٠غةٛص ٌٍعةؼفبء ٚ اٌّشظةٝ ٚ ِةشافم١ُٙ االٔصةشاف ِةٓ  -

صةُ ٠غة١ش ؽزةٝ اٌّشةؼش  اٌّضدٌفخ ثؼذ ِٕزصف ا١ًٌٍ )ِٓ اٌغٕخ أْ ٠ّىش فةٟ اٌّضدٌفةخ ؽزةٝ اٌفغةش
 (  ٘ٛ اٌعٛء اٌزٞ ٠غجك غٍٛع اٌشّظ ٚ ٠ىضش اٌذػبء ؽزٝ اإلعفبس ٚ"ِىبْ اٌّغغذ"اٌؾشاَ 

 اٌّضدٌفخ إِب إٌٝ ِٕٝ أٚ إٌىّىخ صُ ٠زبثغ اٌغ١ش ِٓ  -
 اؽشص فٟ ٘زا ا١ٌَٛ ػٍٝ :  -
 فٟ  -اٌطؼبَ أٚ اٌّبء  ػٕذ رٛص٠غ . خذِخ اٌؾغ١ظ خبصخ وجبس اٌغٓ ٚ إٌغبء ٚ األً٘ ٚ اٌشفمبء     

  غّأٔزُٙ ..إٌخ  -إٌَٛ اٌّغبػذح ػٍٝ  -إٌٝ دٚساد ا١ٌّبٖ  اٌز٘بة          
 ػٕذ اٌزؼت   -ثؼذ اٌصٍٛاد      . وضشح اٌزٍج١خ    
 ٟء ٚ ٘ٛ ػٍٝ وً ش، ، ٌٗ اٌٍّه ٚ ٌٗ اٌؾّذ  ٚؽذٖ ال شش٠ه ٌٗأفعٍٗ "ال إٌٗ إال هللا     . وضشح اٌذػبء    

 لذ٠ش"                                  
 ػٍٝ اٌشفمبء ، ٚ ػٍٝ اٌفمشاء إْ أِىٓ   ) ثبٌطؼبَ (  . أخز لغػ ِٓ إٌَٛ          . اٌصذلخ    
 اؽزس ِٓ : -

 . اٌفزٜٛ         . االػزشاض أٚ اٌغذي أٚ اٌشىٜٛ )رىف١ش رٔٛة(      . اٌخشٚط ػٓ اٌغّبػخ       
 ، ٚ  خٛفب ِٓ ؽذٚس   ١ّبٖإٌٝ دٚسح اٌ اٌز٘بة ٌزم١ًٍ اٌؾبعخ إٌٝ . اإلوضبس ِٓ اٌطؼبَ ٚ اٌششاة        

   اظطشاثبد ٘ع١ّخ          
 

 ةٌوم التروٌ
 (ةالثامن من ذي الحج)ٌوم 

 أْ :ػٍٝ اٌؾبط فٟ ٘زا ا١ٌَٛ 
         ٠ؾشَ ثبٌؾظ ِٓ ِغىٕٗ أٚ فٕذلٗ ثّىخ  -
  ٚ ٠غٓ أْ ٠غزغً ٚ ٠زط١ت ٚ ٠ٍجظ   
  اإلؽشاَ ٚ ٠جذأ فٟ اٌزٍج١خ صالس  ص١بة  
 ِشاد صُ ٠صٍٟ ػٍٝ إٌجٟ ٚ ٠ذػٛ   
 صُ ٠غٓ ٌٍؾبط أْ ٠خشط إٌٝ ِٕٝ  -
   فشائط )اٌظٙش خّظٚ ٠صٍٟ ف١ٙب   
  (  ٚ اٌفغشٚ اٌؼشبء ٚاٌؼصش ٚ اٌّغشة   
 اٌصالح اٌشثبػ١خ إٌٝ سوؼز١ٓ ثال  ٠مصش  
  عّغ   
 اٌخشٚط إٌٝ ػشفخ ِجبششح ٍؾبط٠غٛص ٌ -  
 ٍِألْ  "اٌزش٠ٚخ" ٠َٛ  ٛظخ : ُعّٟؾ 

 وبٔذ رزضٚد ف١ٗ ثبٌّبء  ثّب   إٌبط          
 ٚ ِٕٝ سؽٍزُٙ إٌٝ ػشفخ ٠ىفٟ          

 

 

 

 

 ٌام التشرٌقأ
 :أول أٌام التشرٌق          

 )ٌوم الحادي عشر من ذي الحجة(         
٠ٍزمػ اٌؾبط ِٓ ِىبٔٗ فٟ ِٕٝ إؽذٜ ٚ ػشش٠ٓ ؽصبح ٚ ٠شِٟ اٌغّشح األٌٚٝ ٚ ٟ٘ اٌصغشٜ  -

)فٟ  مجال اٌمجٍخاٌزٟ رٍٟ ِغغذ اٌخ١ف ثغجغ ؽص١بد ، ٠ىجش ِغ وً ؽصبح ، صُ ٠ذػٛ ِغز
ارغبٖ عّشح اٌؼمجخ(، صُ ٠شِٟ اٌٛعطٝ ثغجغ ؽص١بد ٚ ٠ىجش ِغ وً ؽصبح ، صُ ٠ذػٛ ِغزمجال 

 ٠ىجش ِغ وً ؽصبح ٚ ال ٠مف ػٕذ٘ب اٌمجٍخ صُ ٠شِٟ عّشح اٌؼمجخ ثغجغ ؽص١بد ٚ 
  ٚلذ اٌشِٟ: ِٓ اٌغٕخ اٌشِٟ ثؼذ اٌضٚاي ، ٚ ٌىٓ أعبص اٌؼٍّبء اٌشِٟ لجً اٌضٚاي ٚ غٛاي    -

  ا١ٌَٛ ر١غ١شا ػٍٝ إٌبط                   
 ٌام التشرٌق :أثانً و ثالث 

 )أٌام الثانً و الثالث عشر من ذي الحجة( :
 ضالس وّب فؼً فٟ ٠َٛ اٌؾبدٞ ػشش ٠شِٟ اٌغّشاد اٌ -
 إرا أساد اٌؾبط أْ ٠زؼغً فٟ ١ِٛ٠ٓ ، خشط ِٓ ِٕٝ لجً غشٚة شّظ ٠َٛ اٌضبٟٔ ػشش ،     -

  .ً ف١ج١ذ فٟ ِٕٝ ١ٌٍخ اٌضبٌش ػشش ٚ ٠شِٟ اٌغّشاد اٌضالس وّب عجك ٚ إْ ٌُ ٠زؼغ
  ْشَ َفال إِص ْٓ رَأَخَّ َِ َٚ  ِٗ َُ َػ١ٍَْ ِٓ َفال إِْص ١ْ َِ ْٛ ًَ فِٟ ٠َ ْٓ رََؼغَّ َّ َِْؼُذَٚدادٍ َف  ٍَ َٗ فِٟ أ٠ََّب ِٗ َٚاْرُوُشٚا اٌٍَّ  َُ َػ١ٍَْ

    َّ ٛا أَٔ ُّ َٚاْػٍَ  َٗ َٚارَُّمٛا اٌٍَّ ِٓ ارََّمٝ  َّ ٌِ َْ ِٗ رُْؾَشُشٚ ُْ إ١ٌَِْ   (304)اٌجمشح: ُى
  اٌشعٛع إٌٝ ثٍذٖ ، غبف غٛاف اٌٛداع ٚ ٠غؼٍٗ آخش  ثٙزا ٠ىْٛ اٌؾبط لذ أرُ ؽغٗ ، فإرا أساد -
 ٠فؼٍٗ ثّىخ لجً عفشٖ ِب   
 
 

 التكبٍر
 صٍغته :

، ال إٌةٗ إال هللا ، هللا أوجش هللا أوجش هللا اوجش       
هللا أوجش ٚ هلل اٌؾّذ ، هللا أوجش وج١ةشا ،  هللا أوجش

 ،ٚ اٌؾّذ هلل وض١شا ، ٚ عجؾبْ هللا ثىشح ٚ أص١ال
إال هللا ٚؽةةذٖ ، صةةذق ٚػةةذٖ ، ٚ ٔصةةش  ال إٌةةٗ
 ٚ أػض عٕذٖ ٚ ٘ضَ األؽضاة ٚؽذٖ ، ػجذٖ، 

ٚ ال ٔؼجذ إال إ٠بٖ ، ِخٍص١ٓ ٌٗ  ال إٌٗ إال هللا ،
 ػٍٝ اٌٍُٙ صً -ٌٛ وشٖ اٌىبفشْٚ اٌذ٠ٓ ٚ 

ع١ذٔب ِؾّذ ، ٚ ػٍٝ آي ع١ذٔب ِؾّذ ،       
ٚ ػٍٝ أصؾبة ع١ذٔب ِؾّذ ، ٚ ػٍٝ أٔصبس 

  ع١ذٔب ِؾّذ ، ٚ ػٍٝ أصٚاط ع١ذٔب ِؾّذ  ،    
 ٚ ػٍٝ رس٠خ ع١ذٔب ِؾّذ              

 ٚ عٍُ رغ١ٍّب وض١شا
 أنواعه : 
 :  التكبٍر المطلق -

 )اخزالف(:ٚلزٗ 
  . ِٓ دخٛي ١ٌٍزٟ ػ١ذٞ اٌفطش ٚ األظؾٝ 

 ػٕذ اٌغّٙٛس  إٌٝ صالح اٌؼ١ذ 

. ٠غزؾت فٟ اٌؼشش األٚائةً ِةٓ رٞ اٌؾغةخ 

   ػٕذ اٌؾٕبثٍخ 

 . ٠غزؾت فٟ اٌؼشش األٚائً ِٓ رٞ اٌؾغخ  

 ػٕذ اٌشبفؼ١خ ٠خ األٔؼبَ ػٕذ سؤ  

 :التكبٍر المقٍد  -
  خبص ثؼ١ذ األظؾٝ ، ثؼذ اٌصالح اٌّفشٚظخ ،  
  اعّبػخ أٚ ِٕفشد 
 ٚلزٗ : 

  ِٓ فغش ٠َٛ ػشفخ إٌٝ ثؼذ  ٌغ١ش اٌؾبط. 

 ٠بَ اٌزشش٠كأ ػصش صبٌش                    

 ِٓ ثؼذ ظٙش ٠َٛ إٌؾش إٌٝ  ٌٍؾبط. أِب  

 صبٌش أ٠بَ اٌزشش٠كػصش                     
 
  
  

 ٌوم النحر 
 ( ٌوم العاشر من ذي الحجة) 

 
  ٠صٍٟ اٌؾبط اٌفغش فٟ اٌّضدٌفخ ، ٚ ٠ىضش ِٓ اٌذػبء ٚ  -
 ١مَٛ ٌ إٌٝ ِىخ  ٚأإٌٝ ِٕٝ  إِب اٌزوش صُ ٠غ١ش  
 )سٔؾػ(*ٟ ثأػّبي ٠َٛ إٌؾش وبٌزبٌ  
 ٠شِٟ عّشح اٌؼمجخ ٚ ٟ٘ ألشة اٌغّشاد إٌٝ ِىخ ثغجغ  -
 ص١بد ِزؼبلجخ ٚ ٠ىجش ِغ وً ؽصبح ؽ  
 إْ وبْ ِزّزؼب أٚ لبسٔب ثؼذ غٍٛع اٌشّظ  ٠زثؼ اٌٙذٞ -
 فٟ ِٕٝ أٚ ِىخ أٚ فٟ عبئش اٌؾشَ   
ص١ش ، ٚ اٌّشأح رمصش م٠ؾٍك سأعٗ وٍٗ ٚ ٘ٛ أفعً ِٓ اٌز -

  **خ )ػمٍخ اإلصجغ( )اٌزؾًٍ األٚي(ِٓ وً ظف١شح ثمذس أٍّٔ
٠ٕضي اٌؾبط إٌٝ ِىخ ٚ ٠طٛف غٛاف اإلفبظخ ٚ ٘ٛ غٛاف  -

أٚ ٌُ اٌؾظ ، ٚ ٠غؼٝ ث١ٓ اٌصفب ٚ اٌّشٚح إْ وبْ ِزّزؼب 
٠غغ ِغ غٛاف اٌمذَٚ إْ وبْ لبسٔب أٚ ِفشدا ، ٚ ٠غٛص 

غٛاف اإلفبظخ إٌٝ أ٠بَ اٌزشش٠ك أٚ ثؼذ٘ب )اٌزؾًٍ  رأخ١ش
 األوجش(***

ب ١ٌٍزٟ اٌؾبدٞ ذ٘ب ٠شعغ اٌؾبط إٌٝ ِٕٝ ٚ ٠ج١ذ ثٙثؼ -
 ػشش ٚ اٌضبٟٔ ػشش

 ٠الؽع : -
*رأد٠خ أػّبي ٠َٛ إٌؾش ثٙزا اٌزشر١ت )سٔؾػ( عٕخ ، ٌزا 

٠َٛ  ملسو هيلع هللا ىلصفإْ رشن اٌزشر١ت ٠غٛص ٚ ال ٠ٛعت ش١ئب ٌمٌٛٗ 
 إٌؾش "افؼً ٚ ال ؽشط"

سِٟ  أػّبي  خصالصخ ِٓ أسثؼ  :اٌزؾًٍ األٚي)األصغش(**
ؼمجخ+إٌؾش+اٌؾٍك أٚ اٌزمص١ش ، ثٗ ٠زؾًٍ اٌؾبط عّشح اٌ

 ِٓ وً ِب وبْ ِؾظٛسا ػ١ٍٗ ثبإلؽشاَ إال اٌغّبع
٠زُ ثطٛاف اإلفبظخ ، ثٗ ***اٌزؾًٍ اٌضبٟٔ ) األوجش(

 إلؽشاَ ؽزٝ اٌغّبع بوبْ ِؾظٛسا ػ١ٍٗ ث ٠غٛص ٌٍؾبط وً ِب
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