بسم اهلل الرمحن الرحيم
ٍّ فرَجاً ومن كل ضيقٍ خمرجاً وجعل مع العسر يسراً
احلمد هلل الذي جعل لنا من كل هم
والصالة والسالم على املبعوث رمحةً للعاملني  -القائل  ( :إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا
معسِّرين ) – صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين ومن اهتدى بهداه إىل
يوم الدين  ,أمَّا بعد :
فإنَّ شريعة اإلسالم شريعةٌ مسحةٌ خاليةٌ من اآلصار واألغالل اليت كانت علىى مىن لبلنىا
لال اهلل تعاىل يف وصف نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم  { :الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَ كْتُوباً ِِندادَمُ د يِاي التَّاودَِا ِ واإلجنيا يَاأْمُرُمُ د بِاًلْعَعدرُو ِ وَيَنداَاًمُ د َِانِ
الْعُندكَرِ وَيُحِ ُّ لَاُ ُ الطَّيِّبًَتِ وَيُحَرِّمُ َِلَايداِ ُ الََْبًَِِا َ وَيَعَاعُ َِانداُ د رِهدارَمُ د وَالْاأَاْ لَ الَّتِاي اًَنَا د
َِلَا ايداِ د يًَلَّ ااذِينَ مَ نُا ااوا بِ ااهِ وََِ ااصَُِّوهُ وَنَََّا ارُوهُ وَاَّبَعُا ااوا النا ااوَِ الَّ ااذِي مُنْ ااصِلَ مَعَا اهُ مُولَ ِ اا َ مُ اا ُ
الْعُفْلِحُاونَ}(ألعراف , )157:ومىا خيِّىر رسىول اهلل صىلى اهلل عليىه وسىلم بىني أمىرين إ
اختار أيسرهما مامل يكن إمثى ًا أو لطيعىة ر ىم  ,وكىان عليىه الصىالة والسىالم يوصى
ب اليسر وينهى عن العسر ويأمر بالرفق وينهى عن العنف .
وكان ر يماً بأمَّته غاية الرمحة ريصاً عليهم غاية احلرص  ,كما لال سبحانه وتعاىل
عنه  ( :لَقَدد جًَءَاُ د َِسُولٌ مِند مَنْفُسِكُ د َِصِيصٌ َِلَيدهِ مًَ َِنِتُّ د حَرِيصٌ َِلَيدكُ د بًِلْعُؤدمِنِنيَ َِؤُو ٌ
َِحِي ٌ) (التوبة , )128:ولد ظهر ش ء عظيم من رصه على الرفق بأمَّته صلى اهلل عليه
وسلم يف جة الوداع – يث كثر يف كالمه صىلى اهلل عليىه وسىلم ( :افعىل و

ىر )

تى لال أ د الصحابة رض اهلل تعاىل عنهم  (:ما سُئِل عن ش ءٍ لُدِّمَ و أُخِرَ إ لال :
افعل و

ر ) – وهذا من متام الرفق باألمَّة _ .

وملّا كانت مسألة الرم لبل الزوال من املسائل اليت صل فيها نىزاع بىني أهىل العلىم يف
القديم واحلديث أ ببت املشاركة يف هذا املقال املختصر سائالً املوىل اهلدى والسداد.
فألول مستعيناً باهلل تعاىل- :

إن املتأمل يف هدى النيب ص لى اهلل عليه وسلم يف احلى يىرى انتءىاء احلىر يف كىث مىن
املسائل ويرى رفقه صلى اهلل عليه وسلم باألمَّة ,فمن ذلك:


إذنه عليه الصالة والسالم لرعاة اإلبل جبمع رم يومني  -يرمون يف أ دهما -

وإذنه هلىم بعىدم املبيىت -ولولىه عليىه الصىالة والسىالم ( :الراعى يرعىى بالنهىار ويرمى
بالليل).


ومنها إذنه لعمه العباس رض اهلل عنىه بى ا املبيىت يف منىى والىذها ملكىة مىن

أجل سقايته كما ثبت يف الصحيحني.


ومنها أنه ما سُئل عن ش ءٍ لُدِّم و أُخِّر إ لال (:افعل و

ولال  :حنرت لبل أن أرم لال  :ارمِ و

ر ) ,فسأله سىائل

ر  ,متءق عليه .

وسأله آخر فقال :لقت لبل أن أذبح  ,لال  :اذبح و

ر  ,متءق عليه .

وسأله سائل فقال :رميت بعد ما أمسيت ,لال :ارمِ و

ر  ,رواه البخاري .

وسأله سائل فقال :أفضتُ لبل أن أرم  ,لال:
وسأله سائل فقال :سعيت لبل أن أطوف ,لال:

ر .
ر  ,رواه أبو داود.

تى لال الراوي :فما سئل عن ش ءٍ لُدِّمَ و أُخِّرَ إ لال  :افعل و

ر  ,متءق عليه .

وأمّا ا ستد ل بقوله عليه الصالة والسالم  ( :لتأخذوا عين مناسككم ) فال يدل على
املنع من الرم لبل الزوال فكم من فعل ولول صل من النيب صلى اهلل عليىه وسىلم يف
احل وهو عن د مجهور أهل العلم سنَّةٌ وليس بواجب  ,فالتلبية والغسىل وركعتىا الطىواف
واألذكىىار الىىيت ءظىىت عنىىه عليىىه الصىىالة والسىىالم بىىني الىىركنني وعلىىى الصىىءا واملىىروة
واملبيت مبنىى ليلىة عرفىة إىل غى ذلىك كلىها سىنن يف ىق احلىا مىع لولىه { خىذوا عىين
مناسككم } .
وأمّا رميه عليه الصالة والس الم للجمرات بعد الزوال فال يشك أ د بأنه السنة واألفضل
– ولكن هل نهى عليه الصالة والسالم عن الرم لبل الزوال أو أمر به بعد الزوال ؟.
اجلىىوا  :أنىىه فعىىل عليىىه الصىىالة والسىىالم ومل يىىأمر ومل ين ىهَ  ,ومىىن املتقىىرر عنىىد علمىىاء
األصول أن الءعل اجملرد يدل على الوجو وإمنا يدل على ا ستحبا .
فإن لال لائل أن الرم لبل الزوال من يوم النءر داعٍ إىل الرم يوم احلىادي عشىر وإنهىاء
احل فيقال  :هذا ليس بالزمٍ ألن من رمى يوم احلادي عشر وأنهى عمله يف هذا اليوم آلثم

بنص القرآن  ,لال تعاىل  ( :وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِ أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِ يَوْمَيْنِ فَال إِثْمَ
ش ىرُونَ)
ح َ
ك ى ْم ِإ َل ْي ى ِه ُت ْ
الل ى َه وَا ْعَل ُمىىوا أ ََّن ُ
َات ُقىىوا َّ
َخ َر َفىىال ِإ ْث ى َم َعَل ْي ى ِه ِل َم ى ِن َّات َقىىى و َّ
َعَل ْي ى ِه َو َم ى ْن َت ىأ َّ
(البقرة , )203:فدلت اآلية على إثم من تعجل لبل اليومني.
أما من رمى يف اليوم الذي أذن اهلل تعاىل يف التعجل فيه فليس بآثم وبهىذا أفتىى مجاعىة
من السلف  ,لىال البخىاري يف صىحيحه  :ىدّثنا أبىو نعىيم ىدّثنا مسىعر عىن وبىرة لىال :
سىىألت ابىىن عمىىر رض ى اهلل عنهمىىا متىىى أرم ى اجلمىىار؟ لىىال  :إذا رمىىى إمامىىك فارمِىىه ,
فأعدت عليه املسألة لال :كنّا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا .
لال احلافظ يف الءتح  { :وفيه دليل على أن السنَّة أن يرم اجلمىار يف غى يىوم األضىحى
بعد الزوال وبهِ لال اجلمهور وخالف فيه عطاءُ وطاووس فقا  :جيىوز لبىل الىزوال مطلقىاً
ورخَّص احلنءيَّةُ يف الرم يوم النَّءر لبل ا لزوال  ,ولال إسحاقُ  :إن رمى لبل الزوال أعاد
إ يف اليوم الثالث {يعين يوم النَّءر} فيُجزِئُهُ} أ.هى .
لال الءاكه - :
 - 2664دَّثنا حممد بن أب عمر لال :ثنا سءيان عن عمرو بن دينار لال ( :ذهبت أرم
اجلمار  ,فسألت :هل رمى عبد اهلل بن عمر – رضى اهلل عنهمىا  -فقىالوا :و ولكىن
لد رمى أم املؤمنني – يعنون ابن الىزب رضى اهلل عنهمىا – لىال عمىرو :فىانتظرت ابىن
عمر – رض اهلل عنهما  , -فلما زالت الشمس خر فأتى اجلمرة األوىل فرماها  ,ثم
تقدم أمامها لليالً  ,فولف ولوفاً طويالً  ,ثم أتى الوسطى فرماها  ,ثم لام عن يسارها
فول ف ولوفاً طويالً  ,ثم أتى مجرة العقبة فرماها ثم انصرف ومل يقف عندها ))  .أخبار
مكة  ,للءاكه ( .)299/4
فهذا أم املؤمنني عبد اهلل بن الزب ملا ول مكة واحلجاز كىان يرمى لبىل الىزوال
ومن معه من املسلمني ومل ينكر عليه أ د من الصحابة  ,أمّا ابن عمر رض اهلل عنهما
شك أنىه يىيَّن ويىرَّى الىزوال ورمىى بعىده ألنىه كىان ريصى ًا علىى املتابعىة تىى يف
فال َّ
السنن .
ولو كان َر ْم ُ ابن الزب خط ًأ ملا سكت عليه ابىن عمىر ولىد عىرف عنىه رضى اهلل عنىه
بالشدَّة يف إنكار املنكر ,وابن الزب رض اهلل عنه ختشى سطوته تىى يقىول لائىل
خ ش ى ابىىن عمىىر مىىن اإلنكىىار عليىىه  ,وابىىن الىىزب رض ى اهلل عنىىه مىىن صىىغار الصىىحابة

وأجالئهم وعلمائهم ولد تقدم يف رواية البخاري أن ابن عمر لال للسائل ( :ارم كما يرم
أمراؤا ) فدلَّ ذلك على جواز الرم لبل الزوال من اليوم الثان عشر.
فإذا كان النيب صلى اهلل عليىه وسىلم لىد أ ذن يف تىأخ الواجىب أو تقد ىه ك خيصىه
لرعاة اإلبل يف الرم يف أ د اليومني مراعاةً أل واهلم.
وأذن ب ا الواجب بالكليَّة ألجل السقاية على لول من يوجب املبيت أيام التشريق كمىا
صىىل للعبىىاس بىىن عبىىد املطلىىب رضىى اهلل عنىىه  ,أ يىىؤذن هلىىؤ ء الضىىعءاء واملسىىنِّني
والقادمني من مشارق األرض ومغاربها ألداء فريضةٍ عظيمةٍ بتقديم الرم لبل الزوال من
يوم النءر ءظاٍ ألروا هم ودمائهم اليت ه أعظم عند اهلل من زوال الدنيا كما يف لوله
صلى اهلل عليه وسلم ( :لزوال الدنيا أهون عند اهلل من لتل رجلٍ مسلم )رواه أهل السنن.
فإن ليل :ليؤخروا ال رم إىل الليل فإذا خفَّ الز ام رموا  ,ليل :إن غربت عليهم الشمس
وهم يف منى لزمهم املبيت مبنى والرم من الغد ولزمهم التأخر كما لال ابن عمر وغ ه
من الصحابة رضوان اهلل عليهم  ,فاحلا املتعجِّل حمصور بني الزوال وغرو الشمس و
شك أنه ولت ضيِّق يتسع لعموم املتعجلني  ,والقول بىالرم لبىل الىزوال مىن يىوم النءىر
ىل الرمى
أوىل من تأخ الرم إىل الليل مع التعجُّل  ,فإذا انىتء النهىار مىن يىوم النءىر َّ
والصَدَر كما روي عن ابن عباس رض اهلل عنهما .
واهلل تعاىل أعلم ,وصلى اهلل على نبينا ورسولنا حممد وعلى آله وصحبه.
كتبه /أبو طارق
سعيد بن هليل العمر
يف 1425/2/2هى

