أحكام
الرمي يف أايم التشريق

إعداد
ناصر بن سعيد بن سيف السيف
غفر اهلل له ولوالديه ومجيع املسلمني
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بسم هللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستهديه ،ونعوذ به من شرور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال ااي له ،وأشهد أن ال إله اهلل وحده
الشريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،أما بعد
فإن مسائل احلج كثرية ومتنوعة وقد وقع اخلالف بني العلامء يف كثري منها ومن مسائل

احلج التي وقع فيها اخلالف مسألة وقت رمي اجلمرات يف أيام الترشيق ,وقد قسمت اذا البحث
إىل أربعة مباحث على النحو اآليت:
املبحث األول :مفهوم رمي اجلمرات.
املبحث الثاين :سبب مشروعية رمي اجلمرات.
املبحث الثالث :رمي مجرة العقبة وآيابه.
املبحث الرابع :رمي اجلمرات يف أيام التشريق وآيابه.
نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداي ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني.
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املبحث األول
مفهوم رمي اجلمرات لغة واصطالحا
الرمي يف اللغة:
القذف والدفع.
الرمي يف االصطالح:
يفع احلصى الصغار بُِق َّوةٍ إىل موضع الرمي ياخل حوض اجلمرة.
اجلمرات يف اللغة:

اجلمرة :احلصاة الصغرية ،ومجعها مجرات ،ومجار.
التجمر :واو
قال العالمة حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل( :اشتقاق اجلمرة :من
ّ
التجمع الجتماع
التجمع؛ الجتماع احلصى يف املوضع الذ يُرمى فيه أو ُُسِّيت اجلمرة من ّ
ّ
احلجاج عنداا يرموهنا ،والعلم عند اهلل تعاىل))2( .
()1

اجلمرة يف االصطالح:

جمتمع احلصى الذ حتت العموي الشاخص الذ يقع وسط احلوض يف اجلمرة الصغرى
والوسطى ،ويقع احلوض يف جهة مجرة العقبة الغربية اجلنوبية ،فإذا وقع احلصى ياخل احلوض
حتت العموي الشاخص أجزأَ عند العلماء ،واو املوضع الذ رمى فيه رسول اهلل  وقد أصبح
حوض اجلمرة الكربى :مجرة العقبة من مجيع اجلهات)3(.

( )1انظر :لسان العرب ،ابن منظور.
( )2انظر :أضواء البيان للشنقيطي.
( )3انظر :رمي اجلمرات ،سعيد بن واف القحطاين.
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املبحث الثاين
سبب مشروعية الرمي وحكمته
وريت أحايي ث ث ثثث ت ث ث ثثدل عل ث ث ثثى أن َّأول م ث ث ثثن رم ث ث ثثى اجلم ث ث ثثار إب ث ث ثراايم ا لي ث ث ثثل  ،فع ث ث ثثن اب ث ث ثثن

عبث ثثا رضث ثثي اهلل عنهمث ثثا ،يرفعث ثثه إىل الن ث ث  قث ثثال(( :ملا ااا أرا ااخ إب ا اراسيم لي ا ا هللا امل اس ا ا

ع اار ل ااه الشا اايطاع ع ااد ا اارة ال ب ااة ,رما اااه بس اابي ح ا اايات حا ا سا ااا يف األر  ,مث

ع اار ل ااه ع ااد اجلم اارة الثاني ااة رم اااه بس اابي ح اايات حا ا سا اا يف األر  ,مث ع اار ل ااه

ع ا ااد اجلم ا اارة الثالث ا ااة ,رم ا اااه بس ا اابي ح ا اايات حا ا ا س ا ااا يف األر )) ،ق ث ثال اب ث ثثن عب ث ثثا
( )
رضي اهلل عنهما( :الشيطان ترمجون ،وملة أبيكم إبراايم تتبعون) 4

املبحث الثالث
رمي رة ال بة وآدابه
إذا وص احلاج إىل مىن يوم ال حر األ ض أع ي م اآليت:
أوال :يقطع التلبية عند مجرة العقبة؛ حلديث عبد اهلل بن عبا رضي اهلل عنهما :أن أسامة كان
ريف الن  من عرفة إىل مزيلفة ،مث أريف الفضل من املزيلفة إىل مىن ،فكالمها قال:
5

( )
وُسِّيت مجرة العقبة؛ ألهنا يف عقبة مأ م
،
((مل يزل ال يب  يليب ح رمخ رة ال بة))
ُ
مىن ،وخلفها من ناحية الشام و ٍاي فيه بايع األنصار رسول اهلل  بيعة العقبة ،واي مالصقة

للجبل ،وجبانبها طريق مع اجلبل يسمى العقبة ،والعقبة :الطريق مع اجلبل ،وهلذا ُسيت
بالعقبة وأ يل طرف اجلبل املتصل جبمرة العقبة بعد فتوى مفيت البالي السعويية يف عصره
العالمة حممد بن إبراايم رمحه اهلل تعاىل ،بتاريخ 1375 /9 /1اث ،وأنشئت الطرقات

( )4رواه ابن خزمية وصححه األلباين يف صحيح الغرغيب والغرايب.
( )5متفق عليه.
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بني مجرة العقبة واجلبل ،كما او مشااد اآلن.

()6

اثنيا :يستحب له أن جيعل مىن عن ميينه ،والكعبة عن يساره ،ومجرة العقبة أمامه ،مث يرميها
بسبع حصيات متعاقبات ،يرفع يده مع كل حصاة ،ويكرب مع كل حصاة ،ويتأكد بأن
الرمي يقع يف احلوض ياخل املرمى؛ حلديث عبد اهلل بن مسعوي  ،فعن عبد الرمحن
حج مع عبد اهلل بن مسعوي  ،فرآه يرمي اجلمرة الكربى بسبع
بن يزيد( :أنه َّ
كرب مع كل حصاة ،فجعل البيت عن يساره ،ومىن عن ميينه ،مث قال( :اذا
حصيات يُ ِّ
()7

مقام الذ أنزلت عليه سورة البقرة).

حى يوم
اثلثا :وقت رمي مجرة العقبة ،اذه اجلمرة الوحيدة اليت يستحب للحاج أن يرميها ُ
ض ً
النحر ،وأما بقية األيام فال تُ َرمى اجلمار الثالث إال بعد الزوال فعن جابر  قال( :رمى
بعد فإذا الت الشمس) ،اذا لفظ مسلم ،ولفظ
رسول اهلل  يوم النحر
ضحى وأما ُ
ً
8

ضحى ،ورمى بعد ذلك بعد الزوال)) ( )،
البخار معلقاً( :رمى الن  يوم النحر
ً
ومجرة العقبة اي األخرية مما يلي مكة مث ينحر اديه ،أو يذحبه إن كان عليه اد .

راب ا :احللق أو التقصري ،واحللق أفضل إذا ا فرغ احلاج من ذبح اديه أو حنره ملن كان له اد

قصره ،واحللق أفضل للرجل؛ ألن الن  يعا بالرمحة واملغفرة للمحلقني ثالث
حلق رأسه أو َّ
مرات وللمقصرين مرة واحدة؛ حلديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما :أن رسول اهلل 

قال(( :رحم هللا احملل ن))  ،قالوا :واملقصرين يارسول اهلل ،قال((:رحم هللا احملل ن)) ،قالوا:
واملقصرين يارسول اهلل ،قال(( :رحم هللا احملل ن)) ،قالوا :واملقصرين يا رسول اهلل ؟ قال:
9

((وامل رين))( ) ،وأما املرأة فليس عليها إال التقصري تأخذ من كل قرن قدر األمنلة أو أقل.
وبعد رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يباح للمحرم كل شيء حرم عليه باإلحرام إال
( )6انظر :رمي اجلمرات ،سعيد بن واف القحطاين .
( )7رواه مسلم.
( )8متفق عليه.
( )9متفق عليه.
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سمى اذا التحلل األول.
النساء ،ويُ َّ

فإذا حتلل التحلل األول استحب له أن يتطيب؛ لقول عائشة رضي اهلل عنها( :كنت أطيب رسول اهلل
()10

 إلحرامه حني حيرم  ،وحلله قبل أن يطوف بالبيت).

سعي
ويستحب له أن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه مث يطوف طواف اإلفاضة ،ويسعى إن كان عليه ٌ
سعي ،فيبيت هبا ليلة احلاي عشر،
مث يرجع احلاج إىل مىن بعد طواف اإلفاضة والسعي ممن عليه ٌ
والثاين عشر ،والثالث عشر ،إن أراي التأخر.

( )10متفق عليه.
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املبحث الرابي
رمي اجلمرات يف أايم التشريق وآدابه
أوال :ذكر ال لماء شروطا ل حة الرمي ,م ها:
الشرط األول :أن يكون املرمي به حصى؛ لقول الرسول  ،وفعله.
الشرط الثاين :أن يكون الرمي مقصوياً بفعله ،فلو رمى يف اهلواء ال يقصد رمي اجلمرة فوقعت
احلصاة يف املرمى مل جيزه؛ ألنه مل يقصده ،ولو رمى إنساناً فوقعت احلصاة يف ثوبه
فنفضها فوصلت إىل املرمى مل جتزه ،فال بد من نية مطلق الرمي لقوله (( :إمنا

األعمال ابل يات)).

()11

الشرط الثالث :وقوع احلصى يف املرمى يف احلوض يف جمتمع احلصى.
الشرط الرابي :غلبة الظن أو العلم بوقوع احلصى يف املرمى.
الشرط اخلامس :تفريق الرميات ،فلو رمااا يفعة واحدة ال جتزئ ،وتعترب واحدة فقط.
الشرط السادس :ترتيب رمي اجلمرات ،فيبدأ بالصغرى ،مث الوسطى ،مث مجرة العقبة ،لفعل
الن  وقوله(( :لتأ ذوا عين م اسككم)).

()12

اثنيا  :الرمي أايم التشريق واجب من واجبات احلج ع د اسري ال لماء ,لألدلة اآلرية:
الدلي األول :حديث جابر  قال(( :رأيت الن  يرمي على راحلته يوم النحر ،ويقول:
((لتأ ذوا م اسككم؛ إين ال أدري ل لي ال أحج ب د حجيت سذه)).

()13

الدلي الثاين :رمي الن  يف أيام التشريق اجلمار الثالث بعد الزوال ،وقد قال (( :ذوا
( )11متفق عليه.
( )12انظر :رمي اجلمرات وما يتعلق به من أحكام ،شرف بن علي الشريف.
( )13رواه مسلم.
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عين م اسككم ل لِّي ال أراكم ب د عامي سذا)).

()14

الدلي الثالث :أمر اهلل تعاىل بذكره يف أيام التشريق ،فقال َ  :واذْ ُك ُروا هللا ِّيف أ ماَايم
ِّ
ودات َ َم ْن رَا َ ماج ِّيف يَا ْوَم ْ ِّ ِّ
مار َال إِّ ْمثَ َعلَْي ِّه لِّ َام ِّن
َم ْ ُد َ
ن َال إ ْمثَ َعلَْيه َوَم ْن ََتَ َ
َ
ارماا َ خ ،)15(فاحلجاج مأمورون بذكر اهلل يف مىن ،وليس يف مىن ذكر ينفري به
احلج إال ذكر اجلمار؛ حلديث عائشة رضي اهلل عنها ترفعه(( :إمنا ج الطواف

ابلبيت ,وبن ال فا واملروة ,ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا)).

()16

اثلثا :وقت الرمي أايم التشريق علخ ال حو اآليت:
 .1أول وقت الرمي أايم التشريق من ب د الزوال:
ومن رمى قبل الزوال فال يصح رميه ،بل رميه باطل ،وجتب عليه اإلعاية يف أيام
التشريق بعد الزوال ،فإن انتهت أيام التشريق ومل يعد ،فإنه جيب عليه يم ،جلرب اذا
النقص ،لأليلة اآلتية:
الدلي األول :رمى الن  بعد الزوال ،قال جابر (( :رمخ ال يب  يوم ال حر
ضحخ ,ورمخ ب د ذل
ُ

ب د الزوال)) ،واذا لفظ البخار  ،ولفظ

ضحخ ,وأما ب د ذل
مسلم(( :رمخ رسول هللا  اجلمرة يوم ال حر ُ
إذا زالت الشمس)).

()17

الدلي الثاين :حديث ابن عبا رضي اهلل عنهما ،قال( :كان رسول اهلل  يرمي
اجلمار إذا الت الشمس).

()18

( )14رواه البيهقي يف السنن الكربى.
( )15سورة البقرة ،آية .203
( )16رواه أبو ياوي والغرمذ وضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب ياوي.
( )17رواه البخار معلقا جمزوماً.
( )18رواه الغرمذ وصححه األلباين يف صحيح سنن الغرمذ .
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الدلي الثالث :حديث عائشة رضي اهلل عنها حني ذكرت أن الن  طاف طواف

ليايل أيام التشريق يرمي
اإلفاضة ،قالت( :مث رجع إىل مىن فمكث هبا َ
يكرب مع كل
اجلمرة إذا الت الشمس ،كل مجرة بسبع حصياتِّ ،
ويتضرع ،ويرمي الثالثة،
حصاة ،ويقف عند األوىل ،والثانية فيطيل القيام،
ّ
()19
وال يقف عنداا).

الدلي الرابي :حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ،فعن وبَثَرة قال( :سألت ابن عمر رضي

فأعدت عليه
اهلل عنهما ،مىت أرمي اجلمار؟ قال :إذا رمى إمامك فارمه،
ُ
()21
نتح َّني( )20فإذا الت الشمس رمينا).
املسألة ،قالُ :كنَّا َ

الدلي اخلامس :حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ،فعن نافع :أن عبد اهلل بن عمر
()22
كان يقول( :ال تُرمى اجلمار يف األيام الثالثة حىت تزول الشمس).
الدلي السادس :حديث عمر بن ا طاب  ،أنه قال( :ال تُرمى اجلمرة حىت مييل
()23
النهار).

الدلي السابي :حديث عائشة رضي اهلل عنها عن الن  أنه قال(( :من عم عمال
ليس عليه أمران هو رد))( ،)24واذا يدل على أن مجيع العبايات توقيفية ال
()25
يقبل منها إال ما كان مشروعاً.
الدلي الثامن :أن الرمي لو كان قبل الزوال يف أيام التشريق جائزاً ،لفعلثه النث ؛ فيثه
مثثن فعثثل العبثثاية يف أول وقتهثثا؛ وملثثا فيثثه مثثن تطويثثل الوقثثت حثثىت يتسثثع

( )19رواه أبو ياوي وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب ياوي.
نتحني :أ نطلب احلني :واو الوقت.
( )20كنا ّ
( )21رواه البخار .
( )22رواه اإلمام مالك يف املوطأ.
( )23رواه البيهقي يف السنن الكربى.
( )24متفق عليه.
( )25جمموع فتاوى ابن با .
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وقت الدعاء عند اجلمرة األوىل والوسطى؛ ألن ابن مسعوي  ذكثر عثن
()26
الن  أنه يعا مبقدار قراءة سورة البقرة.

الدلي التاسي :أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزاً؛ لباير إليه الرسول  ؛ملا فيه من التَّيسري
على أمته ،وقد كان  يأمر أمته بالتيسري ،فيقولِّ ((:
يسروا وال رُ ِّسروا))(،)27
وقد أخرب الصحابة رضي اهلل عنهم أن الن

ا تار أيسرمها ما مل يكن إمثا)).

()28

(( :ما ُ ِّري بن أمرين إال

الدلي ال اشر :عمل مجيع الصحابة بال استثناء يف حياة الن  وبعد مماته ،فكلهم
يرمون يف حجهم يف أيام التشريق بعد الزوال ،وقد حج مع الن  من
املدينة خلق كثري ،بلغ عديام كما ذكر العلماء( :مائة وثالثني
()29
ألفاً).
الدلي احلادي عشر :عن ابن جريج ،قال ُسعت عطاء يقول( :ال تُرمى اجلمرة حىت
تزول الشمس ،فعاويته يف ذلك فقال ذلك).

()30

الاادلي الثاااين عشار :كبثثار علمثثاء األمثثة يقولثثون بعثثدم جثوا الرمثثي قبثثل الثثزوال كاألئمثثة
األربعة أصثحاب املثذااب املتَّبعثة :اإلمثام مالثك ،والشثافعي ،وأمحثد ،وأبثو
رخثثص يف يثوم النفثثر فقثط قبثثل الثزوال ،ولكثثن ال
حنيفثة ،إال أن أبثثا حنيفثة َّ
ينفر إال بعد الثزوال(، )31قثال العالمثة حممثد بثن إبثراايم رمحثه اهلل تعثاىل ( :رمثي
اجلمرات الثالث أيام التشريق ال يصح قبل الزوال :بالكتاب والسثنة واإلمجثاع :أمثا

الر ُسا ُ
آَت ُكا ُام ما
الكتثثاب فقولثثه تعثثاىلَ  :وَمااا َ
اول َ ُُ ا ُذوهُ َوَمااا نَا َهااا ُك ْم َع ْااهُ

( )26انظر :الشرح املمتع البن عثيمني.
( )27متفق عليه.
( )28متفق عليه.
( )29فتح امللك املعبوي يف شرح سنن أيب ياوي.
( )30مصنف ابن أيب شيبة.
( )31انظر :املغين البن قدامة.
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َانْاتَا ُهوا ، )32(وأما السنة فرميه  بعثد الثزوال علثى وجثه االمتثثال والتفسثري

املفيثثد للوج ثثوب ،كمثثا يف ح ثثديث جثثابر ،وحثثديث ابثثن عمثثر ،وحثثديث اب ثثن
ثص
ثأمر معلثوم ،وقثد نُ َّ
عبا  ،وحديث عائشة رضي اهلل عنهم .وأمثا اإلمجثاع ف ٌ
عليه يف بعض كتب ا الف ،واإلمجاع ،وال يري عليه ما ذكره اثذا الرجثل عثن
طثاو  ،وعطثاء ،وغريمهثا ،فثإن اثذا ال يُعث ًد خالفثاً أبثداً ،وال يعتثرب خالفثاً عنثد
()33
ظ له من النظر بتاتاً ،بل او مصايم للنصوص).
العلماء؛ ألنه الح ّ
 .2آ ر وقت الرمي أايم التشريق:
ا تلف ال لماء يف هناية وقت الرمي ك يوم من أايم التشريق علخ ثالثة أقوال:
ال ول األول :آخر وقت رمي كل ٍ
يوم ينتهي بغروب مشس ذلك اليوم ،وما بعده قضاء ،وقد
نقل عن مالك.
ال ول الثاين :ينتهي رمي كل ٍ
يوم بطلوع فجر اليوم الذ بعده ،وقد نقل عن أيب حنيفة.
ال ول الثالث :هناية الرمي آخر أيام التشريق ،فهي كلها كاليوم الواحد ،فمن فاته الرمي قبل
أخراا كلّها
غروب مشس ذلك اليوم رماه يف اليوم الذ بعده بعد الزوال ،وإن ّ
إىل آخر ٍ
بوم رمااا بعد الزوال بالغرتيب ،وال شيء عليه ،إال أنه قد خالف
()34

السنة ،ونقل عن الشافعية ،واحلنابلة ،وأيب يوسف وحممد من احلنفية.

واأل ض يف رمي اجلمار أايم التشريق أع رُا ْرَمخ قب الغروب ،وكذلك مجرة العقبة من
رمااا قبل غروب يوم النحر فقد رمااا يف ٍ
وقت هلا ،وإن كان األفضل أن تُرمى مجرة العقبة
()35
ضحى لغري الضعفة.
( )32سورة احلشر ،آية .7
( )33انظر :جمموع الفتاوى.
( )34انظر :رمي اجلمرات وما يتعلق به من أحكام ،شرف بن علي الشريف.
( )35انظر :رمي اجلمرات ،سعيد بن واف القحطاين.
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وأما الرمي ب د غروب الشمس ليال د أجازه ب ض أس ال لم؛ ألن الن  وقَّت
ابتداء الرمي بعد الزوال يف أيام التشريق ومل يوقِّت انتهاءه ،وكذلك مجرة العقبة بعد طلوع الشمس

يوم النحر لألقوياء ،فاألحوط أن يرمي قبل الغروب حىت خيرج من ا الف ،ولكن لو اضطر إىل
ذلك ويعت احلاجة إليه فال بأ أن يرمي يف الليل عن اليوم الذ غابت مشسه إىل آخر الليل

قبل فجر اليوم الذ بعده ( , )36واستدل علخ جواز الرمي يف اللي عن اليوم الذي غابت مشسه

أبدلة ,م ها األدلة اآلرية:

الدلي األول :حديث ابن عبا رضي اهلل عنهما ،قال :كان رسول اهلل  يُسأل أيام مىن،

فيقول(( :ال حرج)) ،فسأله رجل فقال :حلقت قبل أن أذبح؟ قال(( :ال
أمسيت؟ قال(( :ال حرج)).
رميت بعدما
ُ
حرج)) ،فقال رجلُ :

()37

الدلي الثاين :حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما :أن الن (( :ر ماص للرعاء أع يرموا
ابللي )).

()38

الدلي الثالث :الرمي يف الليل جائز؛ ألنه فعل من أفعال احلج ،فجا فعله بالليل،
كالطواف ،والسعي ،والوقوف بعرفة.

()39

راب ا :صفة رمي اجلمرات أايم التشريق الثالثة:
جيب الرتريب يف رمي اجلمار أايم التشريق الثالثة علخ ال حو اآليت:
 .1يبدأ باجلمرة األوىل واي أبعد اجلمرات عن مكة واي اليت تلي مسجد ا يف ،فريميها بسبع
ويكرب على إثر كل حصاة ،وال بد أن
حصيات متعاقبات ،يرفع يده بالرمي مع كل حصاةِّ ،
يقع احلصى يف احلوض ،فإن مل يقع يف احلوض مل جي ِز .مث يتقدم حىت يُسهل يف مكان ال
( )36انظر :جمموع فتاوى العالمة البن با .
( )37رواه النسائي وصححه األلباين يف صحيح النسائي.
( )38رواه البيهقي وحسنه األلباين يف سلسلة األحاييث الصحيحة.
( )39انظر :رمي اجلمرات وما يتعلق به من أحكام ،شرف بن علي الشريف.
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يصيبه احلصى فيه وال يؤذ النا  ،فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويالً.
 .2يرمي اجلمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكرب مع كل حصاة ،مث يأخذ ذات الشمال ويتقدَّم
حىت يسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويالً يدعو ويرفع يديه.
يكرب مع كل حصاة ،مث ينصرف وال يقف
 .3مث يرمي مجرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ِّ
عنداا وال يدعو؛ حلديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما :أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا
ٍ
كرب على إثر كل حصاة ،مث يتقدم حىت يُسهل فيقوم مستقبل القبلة
بسبع
حصيات يُ ِّ
فيقوم طويالً ،ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويالً ،مث يرمي مجرة العقبة من بطن الواي  ،وال
يقف عنداا ،مث ينصرف فيقول :اكذا رأيت الن  يفعله)( )40مث يرمي اجلمرات يف
اليوم الثاين من أيام التشريق بعد الزوال كما رمااا يف األول متاماً .ويفعل عند األوىل
يتعجل رمى يف اليوم الثالث عشر
والثانية كما فعل يف اليوم األول من أيام التشريق وإذا مل َّ
كما رمى يف األول والثاين ،ويعمل عند األوىل والثانية كما عمل يف اليوم األول
()41
والثاين.
امسا :من عجز عن رمي اجلمرات أايم التشريق الثالثة:
كالكبري ،واملريض ،والصغري ،واملرأة احلامل وحنوام ،جا أن يُوِّكل من يرمي عنه؛ لقول اهلل تعاىل:
استَطَ ْتُ ْم  ،)42(واؤالء ال يستطيعون مزامحة النا عند اجلمرات ،و من الرمي
َ ارماا ُوا هللاَ َما ْ
يفوت ،وال يشرع قضاؤه فجا هلم أن يوكلوا خبالف غريه من املناسك.

()43

وأما األقوياء من الرجال والنساء فال جيو هلم التوكيل يف الرمي ،وجيو للوكيل أن يرمي عن
موقف و ٍ
نفسه مث عن من وَّكله كل مجرة من اجلمار الثالث يف ٍ
احد ،فريمي اجلمرة األوىل
( )40رواه البخار .
( )41انظر :رمي اجلمرات ،سعيد بن واف القحطاين.
( )42سورة التغابن ،آية .16
( )43انظر :جمموع فتاوى البن با .
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بسبع حصيات عن نفسه ،مث بسب ٍع عن من وَّكله ،واكذا الثانية والثالثة واكذا الص جيو
أن يرمي عنه وليًه على التفصيل السابق ،وقد ُرِو عن جابر  قوله( :حججنا مع
()45
رسول اهلل  ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)( ،)44واهلل أعلم.
ويشغرط يف الوكيل أن يكون حاجاً ذلك العام؛ َّ
ألن الرمي بعض أعمال احلج ،فال يصح
يصح رميه عن نفسه
إال ِم ْن ٍّ
حاج؛ ألنه لو رمى غري حاج فَثَرْميُهُ َعبَ ٌ
ث وال ينفعه ،وإذا مل ّ
يصح عن غريه ويشغرط أيضاً أن يرمي الوكيل عن نفسه أوالً ،مث عن من وَّكله ،كل
فال ّ
()46
مجرة من اجلمار الثالث يف موقف واحد على الصحيح.
سادسا  :من غربت عليه الشمس من اليوم الثاين عشر وسو مل خيرج من مىن:
فإنه يلزمه التأخر ويبيت يف مىن ،ويرمي اجلمار الثالث يف اليوم الثالث عشر بعد الزوال؛

ملا ثبت عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه كان يقول(( :من غربت له الشمس من
أوسط أايم التشريق وسو مبىن ال ي ما
فرع ح يرمي اجلمار من الغد))( ،)47لكن لو
غربت عليه الشمس مبىن يف اليوم الثاين عشر بغري اختياره ،مثل أن يكون قد ارحتل
()48
وركب ،ولكن تأخر بسبب حام السيارات فال يلزمه التأخر على الصحيح.

( )44رواه ابن ماجه وضعفه األلباين يف ضعيف ابن ماجه.
( )45انظر :جمموع فتاوى البن با  ،واملنهج ملريد العمرة واحلج البن عثيمني.
( )46انظر :رمي اجلمرات وما يتعلق به من أحكام ،شرف بن علي الشريف .
( )47أخرجه مالك يف املوطأ.
( )48انظر :جمموع فتاوى البن با
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ساب ا :من رمي اجلمرات يف اليوم الثاين عشر من أايم التشريق ب د الزوال:
تأخر فبات
تعجل وطاف طواف الوياع مث ذاب إىل باليه ،وإن شاء َّ
إن شاء احلاج َّ
مبىن ليلة الثالث عشر ،ورمى اجلمار بعد الزوال يف اليوم الثالث عشر ،واذا او األفضل؛
ِّ
ِّ
لقوله تعاىلَ َ  :من رَا َ ماج ِّيف يَا ْوَم ْ ِّ
مار َال إِّ ْمثَ َعلَْي ِّه لِّ َام ِّن
ن َالَ إ ْمثَ َعلَْيه َوَمن ََتَ َ
َ
يتعجل او ،بل بقي حىت
ارماا َ خ)49(؛ وألن الن  أ َِذ َن َّ
ورخص للنا بالتع ًج ِل ،ومل َّ
رمى اجلمرات الثالث بعد الزوال من اليوم الثالث عشر ،مث نزل باألبطح ،وصلى هبا
الظهر ،والعصر ،واملغرب ،والعشاء ،مث رقد رقدة ،مث هنض إىل مكة؛ ليطوف طواف
()50
الوياع.

انتهخ البحث
وآ ر دعواان احلمد هلل رب ال املن
وصلخ هللا وسلم وابرك علخ نبي ا حممد وعلخ آله وأصحابه أ ن
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( )49سورة البقرة ،آية .203

( )50رواه البخار .

15

