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 . إذا كان يعين إذا جاء يوم الرتوية"إذا كان يوم الرتويةف":-رمحه اهللا-قوله 
ا يوم عرفة" :-رمحه اهللا-قوله  ، " مث يدفع بعد غروب الشمس،أحرم باحلج، مث صعد إىل عرفة فوقف 

 ، كلهم يشدد فيه، من يرخص فيهَأرمل :  اإلمام أمحدقال ،وهذا الوقوف واجب يف قول عامة العلماء
 . يعين النفرة واخلروج من عرفة قبل غروب الشمس

 حصى ذ بل يأخ،هذا ليس بسديدو"  منهامث يأيت املزدلفة، ويأخذ حصى اجلمار":-رمحه اهللا-قوله 
 .اجلمار من حيث تيسر له

 وهو اجلبل الذي وقف عليه النيب صلى اهللا ، يصبح يف املشعر: أي"مث يصبح مبشعر":-رمحه اهللا-قوله 
 النيب صلى اهللا عليه قال إن يسر له ذلك، وإال فقد ،اآلن هو موضع املسجد يف مزدلفة و،عليه وسلم

 . »فِقْوَم هاُّكل ٌعْمَوج هناها ُوقفت«: وسلم
 يرميها ،يدفع إىل مىن ويرمي اجلمار، واملقصود باجلمار مجرة العقبة:  أي"ويرمي اجلمار":-رمحه اهللا-قوله 

 .بسبع مجار
 . واألفضل احلالق"وحيلق أو يقصر":-رمحه اهللا-قوله 
 ومل يذكر النحر رمحه اهللا؛ ألنه ليس يف حق مجيع احلاج، وأما إذا "مث يفيض إىل مكة" :-رمحه اهللا-قوله 

ي فالسنة أن يبدأ برمي اجلمار مث بعد ذلك ينحر هديه، مث حيلق رأسه، مث بعد ذلك ْكان عنده هد
 . ميضي إىل مكة

 مث يرجع إىل مىن ويرمي ،ي احلجمث يفيض إىل مكة فيطوف طواف احلج ويسعى سع":-رمحه اهللا-قوله 
 . أيام التشريق"بقية األيام

، وذلك أن من احلرم أو من مكة " مث خيرج،مث يرجع بعدها إىل مكة فيطوف للوداع" :-رمحه اهللا-قوله 
 هِعهد رِآخ يكون حتى ٌأحد َّنَرِنفَي ال«:  لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم؛الوداع يكون عند االنصراف

 . »ِبالبيت
، وهذا ال صلة " رضي اهللا عنهماهْويزور بعده قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وصاحبي":-رمحه اهللا-قوله 

له بأعمال احلج، ويذكره بعض الفقهاء ألنه يف الزمن السابق كان ال يتيسر ألحد أن يأيت إىل مسجد 
قصدها  والزيارة ي، وإال ال عالقة له بأنساك احلج اهللا عليه وسلم إال يف سفر احلج،رسول اهللا صلى
: كما يف حديث أيب سعيد وأيب هريرة  فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال؛ ال للقرب،اإلنسان للمسجد

 إال هذه ٍا إىل اهللا بقصد بقعة معينةًدُّشد الرحال تعبُال ت: أي» َاجدَسَم ِالثةَث إلى إال ُحالِّالر ُّدَشُت ال«
 .»ىَصْقَاأل والمسجد هذا ديِسجَوم رامَالح دِجْسَالم«املساجد الثالثة، وهي 


