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 أيام التشريقأيام التشريقأيام التشريقأيام التشريق


م�א�������� 
  

هي األيام الثالثة هي األيام الثالثة هي األيام الثالثة هي األيام الثالثة     أيام التشريقأيام التشريقأيام التشريقأيام التشريق
التي تتبع يوم النحر، وهي التي تتبع يوم النحر، وهي التي تتبع يوم النحر، وهي التي تتبع يوم النحر، وهي 
أيام الحادي عشر، والثاني أيام الحادي عشر، والثاني أيام الحادي عشر، والثاني أيام الحادي عشر، والثاني 

 من شهر ذي  من شهر ذي  من شهر ذي  من شهر ذي عشر، والثالث عشرعشر، والثالث عشرعشر، والثالث عشرعشر، والثالث عشر
الحجة، وسميت بأيام التشريق الحجة، وسميت بأيام التشريق الحجة، وسميت بأيام التشريق الحجة، وسميت بأيام التشريق 
ألن الناس كانوا يشرقون فيها ألن الناس كانوا يشرقون فيها ألن الناس كانوا يشرقون فيها ألن الناس كانوا يشرقون فيها 

لحوم األضاحي ويبرزونها لحوم األضاحي ويبرزونها لحوم األضاحي ويبرزونها لحوم األضاحي ويبرزونها 
صالة عيد صالة عيد صالة عيد صالة عيد     وقيل ألنوقيل ألنوقيل ألنوقيل ألن[[[[93939393]]]]للشمس،للشمس،للشمس،للشمس،
تقام بعد شروق الشمس تقام بعد شروق الشمس تقام بعد شروق الشمس تقام بعد شروق الشمس     األضحىاألضحىاألضحىاألضحى

وأن هذه األيام تتبع يوم وأن هذه األيام تتبع يوم وأن هذه األيام تتبع يوم وأن هذه األيام تتبع يوم 
العيد فسميت أيام العيد فسميت أيام العيد فسميت أيام العيد فسميت أيام 

وفي هذه األيام وفي هذه األيام وفي هذه األيام وفي هذه األيام [[[[93939393]]]]التشريق،التشريق،التشريق،التشريق،
يقوم الحجاج يقوم الحجاج يقوم الحجاج يقوم الحجاج 

الثالث الصغرى الثالث الصغرى الثالث الصغرى الثالث الصغرى     الجمراتالجمراتالجمراتالجمرات    برميبرميبرميبرمي
ى ى ى ى ثم الوسطى ثم الكبرى علثم الوسطى ثم الكبرى علثم الوسطى ثم الكبرى علثم الوسطى ثم الكبرى عل

اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر     [[[[94949494]]]]....الترتيبالترتيبالترتيبالترتيب
وهو أول أيام التشريق، فيه وهو أول أيام التشريق، فيه وهو أول أيام التشريق، فيه وهو أول أيام التشريق، فيه 

يقوم الحاج برمى الجمرات يقوم الحاج برمى الجمرات يقوم الحاج برمى الجمرات يقوم الحاج برمى الجمرات 
الثالث متعاقبة، بدء من وقت الثالث متعاقبة، بدء من وقت الثالث متعاقبة، بدء من وقت الثالث متعاقبة، بدء من وقت 

الزوال وحتى غروب الزوال وحتى غروب الزوال وحتى غروب الزوال وحتى غروب 
وفي كل مرة يرمي وفي كل مرة يرمي وفي كل مرة يرمي وفي كل مرة يرمي     [[[[95959595]]]]الشمس،الشمس،الشمس،الشمس،

الحاج سبع حصيات ويكبر مع الحاج سبع حصيات ويكبر مع الحاج سبع حصيات ويكبر مع الحاج سبع حصيات ويكبر مع 
، عدا ، عدا ، عدا ، عدا للدعاءللدعاءللدعاءللدعاء    كل حصاة، ثم يقفكل حصاة، ثم يقفكل حصاة، ثم يقفكل حصاة، ثم يقف

قبة الكبرى فينصرف قبة الكبرى فينصرف قبة الكبرى فينصرف قبة الكبرى فينصرف جمرة العجمرة العجمرة العجمرة الع
ويقضي ويقضي ويقضي ويقضي     [[[[96969696]]]]بعد الرمي مباشرة،بعد الرمي مباشرة،بعد الرمي مباشرة،بعد الرمي مباشرة،

الحاج ليلته في منى، وكذلك الحاج ليلته في منى، وكذلك الحاج ليلته في منى، وكذلك الحاج ليلته في منى، وكذلك 

 



الحال في ثاني وثالث أيام الحال في ثاني وثالث أيام الحال في ثاني وثالث أيام الحال في ثاني وثالث أيام 
بعد انتهاء الرمي بعد انتهاء الرمي بعد انتهاء الرمي بعد انتهاء الرمي . . . . التشريقالتشريقالتشريقالتشريق

ثاني أيام التشريق يجوز ثاني أيام التشريق يجوز ثاني أيام التشريق يجوز ثاني أيام التشريق يجوز 
لحجاج المتعجلين الخروج من لحجاج المتعجلين الخروج من لحجاج المتعجلين الخروج من لحجاج المتعجلين الخروج من لللل

منى قبل غروب الشمس والتوجه منى قبل غروب الشمس والتوجه منى قبل غروب الشمس والتوجه منى قبل غروب الشمس والتوجه 
إلى مكة، ويسمى ذلك بالنفر إلى مكة، ويسمى ذلك بالنفر إلى مكة، ويسمى ذلك بالنفر إلى مكة، ويسمى ذلك بالنفر 

أما من تأخر في الخروج أما من تأخر في الخروج أما من تأخر في الخروج أما من تأخر في الخروج     [[[[97979797]]]]األول،األول،األول،األول،
من منى؛ فعليه ان يقضي من منى؛ فعليه ان يقضي من منى؛ فعليه ان يقضي من منى؛ فعليه ان يقضي 

لته، ويرمي الجمرات في لته، ويرمي الجمرات في لته، ويرمي الجمرات في لته، ويرمي الجمرات في ليليليلي
ثالث أيام التشريق ويخرج ثالث أيام التشريق ويخرج ثالث أيام التشريق ويخرج ثالث أيام التشريق ويخرج 

بعد ذلك، ويسمى ذلك النفر بعد ذلك، ويسمى ذلك النفر بعد ذلك، ويسمى ذلك النفر بعد ذلك، ويسمى ذلك النفر 
    [[[[97979797]]]]....الثانيالثانيالثانيالثاني
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