
 قبل الزوال بين المجيزين والمانعين  الجمار رمي

 دراسة مقارنة
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين وعلى      

 آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين .
 

 وبعد :     
فخالل عمل الفقير في إفتاء الحجيج وإرشاااااااادالم دان   بد في دل عام من أن تواجهنا      

فيحتدم الخال  بين العلماء وبين طلبة العلم بل , لزوال الرمي قبل ا  مشااااااادلة ا ختال  في
وبين أصاااااااحاب حمالو الحج والحجيج فزاو يجيز وزاو يمنص وقد وصاااااااال الحال في بع  

 إلى التشنيص والتبديص حيان األ
والزا مقال موجز حول الزه المسألة دتبته بين يدي حج السنة الماضية وأحببو أن يدون بين 

 فأقول وباهلل التوفيق : الرمي قبل الزوال له حا و : يدي موسم حج الزا العام
 
  

 الحالة األولى 
 
 

 الرمي قبل الزوال في يوم العيد :
  خال  فيااه بين أالاال العلم حيااو أجمعوا على جواز الرمي يوم العيااد قباال الزوال بال  اوالااز

 أجمعوا على أن زلو الو األفضل لفعل النبي صلى هللا عليه وسلم 
 
  

 لثانيةوالحالة ا
 

 
 الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر :
 وقد اختل  أالل العلم في زلو على قولين :

 
 القول األول :

 :أن زلو   يجوز و  يجزئ وعلى من رمى قبل الزوال أن يرمي بعده 
( بل حداه الماوردي إجماعا حيو قال : )   يجوز  [1]والزا الو مزالب جمهور العلماء ) 

 ( .  [2]تقديم رمي يوم على زواله إجماعا ( )
الزا اإلجماع   يصااااااس دما ساااااايأتي , بل الزا القول الو ما عليه الجماالير والو ما عليه لدن و

 ( [6]وحنابلة )  ( [5]( وشافعية ) [4]( ومالدية ) [3]المزاالب األربعة : من حنفية )
  

 ثاني :القول ال
 أن الرمي قبل الزوال جائز ومجزئ :
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( والو مزالب ابن  [8]( ورواية عن أبي يوسااااااا  )  [7]أبي حنيفة ) اإلمام والو رواية عن 
( وطاااوو) ) [12]( وعطاااء )  [11]( وعدرمااة ) [10]وابن الزبير )   ( [9]عبااا) ) 

 ( [15]( ومحمد الباقر ) [14]( وابن طاوو) ) [13]
والو وجه في مزالب الشاااااافعية قال به بع  الشاااااافعية ديمام الحرمين والرافعي واإلسااااانوي 

 ( [17]( بل عده الشرواني مقابل األصس في المزالب )  [16])
 (  [19]( وابن الزاغوني ) [18]والو قول لبع  الحنابلة دابن الجوزي )

فة من المعاصااااااارين ومنهم : الشاااااااي  عبد هللا بن زيد آل محمود ) أفتىو (   [20]به طائ
 ( [22]مصطفى الزرقا )   ( والشي  [21])   والددتور يوس  القرضاوي

ووقو بدء الجواز عند أدثر القائلين بجوازه قبل الزوال الو من طلوع الشااااااام) , ومنهم من 
 قال بجوازه من طلوع الفجر دالحنفية ومن قال بالجواز من الشافعية.

 
  

 األدلة 
 

 : الجمهور أو  أدلة
دليلهم األحاديو الدثيرة التي فيها أن النبي صاااااالى هللا عليه وساااااالم رمى بعد الزوال وقد قال 

 ( [23]صلى هللا عليه وسلم ) خزوا عني مناسددم ( )
رمى دما زدرنا وقال صاااالى هللا عليه وساااالم   هللا عليه وساااالم قال النووي : دليلنا أنه صاااالى

 ( [24]لتأخزوا عني مناسددم ( )
 رمى بعد الزوال :  ومن األحاديو التي فيها أنه صلى هللا عليه وسلم

 ( [25]  بد هللا عند مسلم)حديو جابر بن ع       -
 (  [26]  الترمزي وابن ماجه )  وحديو ابن عبا) عند       -
 (  [27]وحديو عائشة عند أبي داود )        -
 (  [28]وحديو ابن عمر عند البخاري )        -

  
 ثانيا : أدلة اآلخرين : لهم أدلة منها :

ع يوم العيد رمي جمرة واحدة ومص زلو ترمى قبل وقيا) األولى: فين المشااااااار     -1
من باب أولى ترمى قبل فوالمشااااروع في بقية األيام رمي الجمار الثالو , الزوال 

 الزوال ألنه ينبغي توسيص وقو الرمي فيها   تضييقه.
   
قيا) اليوم الحادي والثاني والثالو عشاااااار على يوم العيد بجامص أن الدل أيام نحر     -2

 ق.وتشري
  
قاة وزوي الحاجاو ساااااقيا) جواز الرمي قبل الزوال بجواز الرمي ليال للرعاة وال     -3

بجامص الحاجة في دٍل , والحاجة في الزه األيام أشد للزحام الشديد الزي قد يؤدي 
 إلى إزالاق األنف) دما   يخفى.

  
تأخير الرمي إلى اليو     -4 تأخير حيو يجوز  قديم الرمي على ال يا) ت تالي وإلى ق م ال

, وأجيب عن األقيسة السابقة بأن األصل في الزا الباب التوقي      آخر التشريق
(  [29]  القيا) قال الداساااااااني : ) والزا باب   يعر  بالقيا) بل بالتوقي  ( )

) مص الفارق فين يوم العيد فيه أعمال دثيرة بخال  أيام التشريق القيومص زلو فا
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دما أن القيا) إنما يدون عند عدم النص أما مص وجود النص فهو فاسااد ا عتبار 
 دما الو معلوم.

 
حديو ابن عبا) قال : ) دان رسااااول هللا صاااالى هللا عليه وساااالم يسااااأل أيام منى      -5

(   [30]  رميو بعدما أمساااايو قال   حرج ( )فيقول   حرج فسااااأله رجل فقال 
فاادل على أن وقااو رمي الجمااار مبني على العفو والمسااااااااامحااة ورفص الحرج , 

 وأجيب بأن زلو في الرمي في المساء   في الرمي قبل الزوال.
  
حديو وبرة بن عبد الرحمن السااالمي قال : ساااألو بن عمر رضاااي هللا عنهما متى      -6

دنا   أرمي الجمار ؟ قال : إزا رمى إمامو فارمه , فأعدو عليه المسااااااألة , قال :
( وأجيب بأنه اجتهاد من ابن عمر   [31]  )  نتحين فيزا زالو الشااااااام) رمينا

 .رضي هللا عنهمرضي هللا عنه دما اجتهد في زلو ابن عبا) وابن الزبير 
    
أن في زلو مصالحة للحجيج فهو من المصاالس المطلقة والمرسالة في الشارع فيلحق            -7

 يالنص فه بالمصاااالس المعتبرة , وأجيب بأن المصااالحة المطلقة المرسااالة إزا خالفو
 من المصالس الملغاة   المعتبرة.

  
  

 وأجيب عن أدلة الجمهور
 

 
بأن فعل النبي صاااالى هللا عليه وساااالم إنما يدل على األفضاااالية   الوجوب دما الو      -1

 معلوم , وأجيب بأن الفعل النا مقرون بقوله ) لتأخزوا عني مناسددم (.
 
يلزمه أن يقول بمنص تأخير   من اساااااتدل على المنص بفعله صااااالى هللا عليه وسااااالم     -2

 عليه وسلم طا  يوم العيد وقد طوا  اإلفاضة عن يوم العيد ألن النبي صلى هللا
قال ) لتأخزوا عني مناساااااااددم ( , وأجيب بأنه قد قام الدليل على جواز تأخير 

قالو   رضاااااي هللا عنها  طوا  اإلفاضاااااة عن يوم العيد , دما في حديو عائشاااااة
صلى   فزدرو زلو لرسول هللا  حاضو صفية بنو ُحيي بعدما أفاضو , قالو :  :

قال : أحابستنا الي ؟ قلو : يا رسول هللا إنها قد أفاضو وطافو ف  هللا عليه وسلم
فلتنفر إزا ( دما أن اإلجماع قائم على   بالبيو ثم حاضااااااو بعد اإلفاضااااااة , قال :

 واإلجماع حجة قاطعة.جواز تأخير اإلفاضة عن يوم العيد 
  

دترو الوقو  الرمي قبل الزوال   يدل المنص فهو   أن ترو النبي صلى هللا عليه وسلم -3
بعرفة بعد العشااااااااء إلي طلوع الفجر مص أنه وقو للوقو  , وأجيب بأن الدليل قد دل 
على أن ما بعد العشااااااااء إلى الفجر وقو للوقو  دما في حديو عروة بن مضااااااار) 
مرفوعا ) من شهد صالتنا الزه ووق  معنا حتى ندفص , وقد وق  قبل زلو بعرفة ليالً 

 ( [32]  ى تفثه ( )أو نهاراً , فقد تم حجة وقض
 

  
 الحالة الثالثة
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 :  الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر يوم النفر األول

 وقد اختل  في زلو أالل العلم على أقوال :
 القول األول :

 أن زلو   يجوز و  يجزئ 
دما   والو مزالب جمهور العلماء وعليه المزاالب األربعة من حنفية ومالدية وشافعية وحنابلة

 تقدم النقل عنهم في الحالة األولى. 
  

 والقول الثاني :
 أن زلو جائز ومجزئ :

 , والناو أيضاااا  والو قول من سااابق زدرالم ممن يقولون بجواز زلو في اليوم الحادي عشااار
 (  [33]  رواية عن اإلمام أحمد بجواز الرمي والنفر في الزا اليوم قبل الزوال )

  
 والقول الثالو :

 يجوز بشرط أن ينفر في نف) اليوم بعد الزوال :
   ( [35]  ( والو قول إسحاق وعدرمة )  [34]والو رواية عن اإلمام أحمد )

واألدلة في الزه المساألة الي األدلة نفساها في المساألة الساابقة ودليل رواية أحمد الو الحاجة 
 للنفر في زلو اليوم دون اليوم السابق. 

 
  

 الحالة الرابعة
 
 

 الرمي قبل الزوال في اليوم الثالو عشر يوم النفر الثاني :
 قوال :وقد اختل  أالل العلم في زلو على أ

   يجوز و  يجزئ :  القول األول : أن زلو
(والو قول أبي يوساااااا   [38]( والحنابلة ) [37](والشااااااافعية )  [36]والو مزالب المالدية )

 ( [39]  ومحمد بن الحسن والو المعتمد في مزالب الحنفية )
  

 أن زلو جائز ومجزئ : والقول الثاني :
الو قول من سااابق زدرالم ممن يقولون بالجواز في اليوم الحادي عشااار والثاني عشااار , لدن 

( بخال  األياام   [40]يشااااااااار إلى أن ل ماام أبي حنيفاة الناا قو  واحادا فقط والو الجواز )
 السابقة فهي رواية فقط

  
 :والقول الثالو : أن زلو جائز لدن   ينفر إ  بعد الزوال 
 ( [41]والو رواية عن اإلمام أحمد والو قول إسحاق وعدرمة )
ودليل أبي حنيفة الو أنه , الساااابقة  ئلواألدلة في الزه المساااألة الي األدلة نفساااها في المساااا

ل عندما جاز إساااااااقاط مبيو ليلة الزا اليوم ورميه تخفيفا فيجوز الرمي والنفر فيه قبل الزوا
 ( [42]دزلو تخفيفا )

  
 تتمة :
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مزالب الشااافعية أن أيام التشااريق داليوم الواحد في الرمي فيجوز تدارو رمي اليوم األول في 
وإزا رمى على سبيل التدارو جاز له اليوم الثاني ورمي اليوم األول والثاني في اليوم الثالو , 

( ) ويجوز تقديم رمي يوم التدارو على  [43]الرمي قبل الزوال قال النووي في المجموع ) 
 الزوال ( االـ 

  
 ا :رحو الزه المسألة في عدة مؤلفاو فمنهوقد طُ 
 رمي الجمراو وما يتعلق به من أحدام للددتور شر  بن علي الشري        -
 بحو اللجنة الدائمة المنشور في مجلة البحوو اإلسالمية , العدد الخام)      -
 رسالة الشي  عبد هللا بن زيد آل محمود ضمن مجموع رسائله      -
 رد ا الشي  محمد بن إبرااليم آل الشي  ضمن مجموع رسائله      -
ا وزميلنا ونلدن أحسااااان وأشااااامل من تطرق لهزه المساااااألة فيما وقفو عليه الو أخ     -

شي    علي محمد وني) في رسالته تحقيق المقال في رمي الجمار قبل الزو ال وقد ال
 في مقالي الزا دثيرا. منهااستفدو 

  
  

 وعلى العموم
 

فالمساااألة مما يساااوا فيه الخال  فال يندر فيها على المخال  خصاااوصاااا إزا دعو إلى األخز 
بقوله الحاجة والمشاااااااقة , فمن دان أالال لالجتهاد والترجيس فليأخز بما ترجس عنده ومن لم 

مزالبه وإن لم يدن له مزالب فليساااأل من يثق بدينه فين دان له مزالب فليأخز ب  يدن أالال لزلو
 وعلمه ويأخز بفتواه دما قال تعالى ) فاسألوا أالل الزدر إن دنتم   تعلمون ( 

 
الو األخز بمزالب الجمهور , وإزا تحرى الحاج الوقو المناساااااااب فلن يجد قطعا لدن األحوط 

 الزحام إن شاء هللا. 
إرشاااداو الجهاو المختصااة , دما ننصااس الجهاو  دما ننصااس الحجيج بتنميم أنفسااهم واتباع

وما من شاااااأنه تساااااهيل الرمي والمناساااااو على المختصاااااة با التمام بتطوير منى والجمراو 
وقد سااااامعنا عن مشااااااريص طوابق الجمراو وقطاراو األنفاق ساااااهل هللا تنفيزالا , الحجيج , 

 ووفق هللا الجميص لما يحبه ويرضاه.
  

 رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد هلل 
 
  

 دتبه: عضو )المجل) العلمي( بالمنارة 
 الشي : عبد الفتاح بن صالس قديش اليافعي 
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   161إرشاد الساري   [8]
   175/  3  ونصب الراية 319 /3  مصن  ابن أبي شيبة   [9]

  298/  4  أخبار مدة للفادهي   [10]  
  194/  4للماوردي   الحاوي  [11]

: ) وقال عطاء : رمي الجمار بعد الزوال ,  524لدن في القرى لقاصاااااااد أم القرى    [12]
 3/319  للجاالل , وروى ابن أبي شاااايبةفين رمى قبل الزوال بجهالة أجزأه ( اه فهو عنده 

: عن ابن جريج , قال سمعو عطاء يقول : )   ترمي الجمرة حتى تزول الشم) , فعاودته 
األخير حتى ننسااابه إليه الو بالمنص و  نعلم أي أقواله منه في زلو , فقال زلو ( اه فهزا قول 

الب تتبعوا المتعار  من , والنا تمهر ميزة المزاالب األربعة حيو إن األصااااااحاب في دل مز
أقوال اإلمام وعلموا المتأخر من المتقدم بخال  غير األربعة حيو لي) لهم أصحاب يهتمون 

 بزلو 
   678/  3  فتس الباري   [13]
    319/  3مصن  ابن أبي شيبة /    [14]
  352/  3  وبداية المجتهد 215/  13ا ستزدار ألبن عبد البر    [15]
    138/  4  حتاجتحفة الم   [16]
  138/  4  حاشية الشرواني على تحفة المحتاج  [17]
  45/  4واإلنصا  للمرداوي   382/  3بن مفلس الفروع     [18]
  45/  4  واإلنصا  للمردودي  182/  1زيل طبقاو الحنابلة  بن رجب    [19]
   11/  1و  186/  3  مجموع رسائل الشي  عبد هللا آل محمود   [20]
 / . 3 , ودتاب فتاوى معاصرة / ج  / 92ـ راجص مائة سؤال عن الحج والعمرة /  [21]
  196  ـ فتاوى الشي  مصطفى الزرقا  [22]
 2/943  صحيس مسلم  [23]
  41/  9  شرح النووي على مسلم   [24]
   677/  3صحيس مسلم   [25]
 2/1014  وسنن ابن ماجه   3/243  سنن الترمزي   [26]
  2/201سنن أبي داود    [27]
  677/  3  البخاري مص الفتس   [28]

   324/  2  بدائص الصنائص [29] 
 دون ) أيام منى (  2/615والو في البخاري 2/438  سائي في الدبرىرواه الن   [30]
 مص الفتس 677/  3  رواه البخاري   [31]
  3/238  رواه الترمزي   [32]
  45/  4واإلنصا  للمرداوي  519/ 3 بن مفلس   الفروع   [33]
  382/  3الفروع  بن مفلس    [34]
  328/  5 بن قدامة   المغني   [35]
 2/275حاشية الدسوقي على شرح الدردير   [36]
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   211/  7  المجموع للنووي   [37]
   328 /5المغني  بن قدامة   [38]
   149/  1الهداية للمرغناني  [39]
  499/  2العناية على الهداية للبابرتي    [40]
 279/ 3  رح الزردشي على الخرقيوش 328/  5المغني  بن قدامة    [41]
 4/69المبسوط للسرخسي   149/  1  الهداية للميرغيناني   [42]

 8/170  المجموع  [43]
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