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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 اهلل صمى والنبي ،" العقبة مرةج رمى حتى ممبيا يزل فمم" الفضل لحديث ؛ يمبي فإنو مزدلفة من الحاج دفع إذا
 ، مباشرة الجمرات إلى تصل التي ، الجبمين بين التي الوسطى الطريق من منى إلى ذىب ، وسمم آلو وعمى عميو

 .  العقبة جمرة رمي أحكام في المؤلف وسيشرع

نما ، الحصى ىذه رمي موضع ىي والجمرة ، الصغار الحصى من األصل في مأخوذة:  الجمار  جمرة سميت وا 
 .  ىذا غير أقوال وثمة ، الجمار لمعنى األشير االشتقاق ىذا ، ليذا

 إذا يجزئ إنما ، الشاخص ىذا رمي   يقصد ال ولذا ، اآلن الموجود الشاخص وليست ، الحصى َمجمع:  الجمرة
 .  اآلن الحوض عميو الذي الجمار مرمى في الحصاة وقعت

 :  الجمار رمي من الحكمة

 خذوا) وقال  الجمار رمى فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كفعل والفعل ، وجل عز هلل التعبد :األولى الحكمة
 ( . مناسككم عني

 المناسك إبراىيم أتى لما أنو"  مرفوعا عباس ابن روى فقد ، والسالم الصالة عميو إبراىيم بأبينا االقتداء:  وقيل
 عند الشيطان لو عرض ثم ، األرض في ساخ حتى ياتحص بسبع فرماه ، العقبة جمرة عند الشيطان لو عرض
 بسبع فرماه ، الثالثة الجمرة عند لو عرض ثم ، األرض في ساخ حتى حصيات بسبع فرماه ، الثانية الجمرة

 إبراىيم أبيكم وممة ، ترجمون الشيطانَ :  عنيما اهلل رضي عباس ابن قال ، األرض في ساخ حتى ، حصيات
ذا ، عميو اهلل رحمة األلباني وصححو ، والبييقي والحاكم خزيمة ابن أخرجو الحديث وىذا ،" تتبعون  صح وا 
  وسمم عميو اهلل صمى ونبينا إلبراىيم اتباعا ذلك بعد أصبحت ثم ، الشيطان لرمي كانت أنيا ، األصل فيذا الحديث

. 

 اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي عائشة عن ، حديث فيو جاء وقد ، اهلل ذكر إلقامة الجمار رمي شرع:  وقيل
 أخرجو[ وجل عز اهلل ذكر إلقامة الجمار ورمي والمروة الصفا وبين بالبيت الطواف جعل إنما] قال وسمم عميو
 ، فيو الضعفاء من مجموعة حجر ابن وذكر ، العمم أىل من طائفة ضعفو بإسناد والنسائي داود وأبو أحمد اإلمام

ن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت ال فيو،  األلباني وضعفو  فإن ، العمم أىل عند صحيحا معناه كان وا 
 .  ويكبرونو تعالى اهلل يذكرون الجمرة رمو ا إذا الحجاج

ـ َسبعونَ  وعَدُده ـ اْلَحَصا وَأَخذَ :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 .  الحصى أخذ مكان في اهلل رحميم العمم أىل اختمف وقد ، لحصىا أخذ مكان اهلل رحمو المؤلف يحدد لم

 :  الحصى أخذ مكان
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 من طائفة إليو وذىب ، إلييا الطريق من أو ، منى من أو ، مزدلفة من ، شاء حيث من يأخذىا:  األول القول
 ابن اإلسالم شيخ رأي ووى ، قدامة ابن وصححو ، والحنابمة والمالكية ، المنذر وابن عطاء رأي فيو ، العمم أىل
 .  إلييا الطريق من أم ، منى من أم ، مزدلفة من أخذىا ، سواء حد عمى الجميع يرون ، اهلل رحمة عمييم تيمية

 :أدلتيم
 .  جاز أخذ حيث فمن ، الحصى أخذ موضع تحديد في صحيح نص يرد لم:  األول ليلدال

ذا ، كان موضع أي من بالحصى الرمي إجزاء في ، مييمع اهلل رحمة العمم أىل بين خالف ال:  الثاني ليلدال  وا 
 .  موضع أي من األخذ جاز كذلك كان

 ومجاىد القاسم رأي وىو ، جبير بن وسعيد عمر ابن فعل وىو ، مزدلفة من الحصى أخذ يسن:  الثاني القول
سحق ومكحول  . عمييم اهلل رحمة الشافعية مذىب وىو ، وا 
  :أدلتيم

 ويقول ، جبير بن سعيد وكذا ، مزدلفة من الحصى يأخذ كان ، عنيما اهلل رضي عمر ابن أن:  ولاأل الدليل
 .  والتابعين الصحابة يعني ،" جمع من الحصى يتزدون كانوا"

 ، مزدلفة من الحصى يمقط أن لو ينبغي لذا ، بشيء عنو يتشاغل أال فينبغي ، منى تحية الرمي أن:  نيالثا ليلدال
 .  الجمرة رمي إلى مباشرة بادر منى إلى وصل فإذا

 .  اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، الطريق من الحصى يأخذ:  الثالث القول

 وىو ، العقبة جمرة غداة لو قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث:  دليميم
 فقبضين ، الخذف حصى من حصيات سبع لو فمقطت :قال ،[ حصى لي القط] وسمم عميو اهلل صمى ناقتو عمى
 في الغمو قبمكم كان من أىمك فإنما ، الدين في والغمو إياكم] :قال ثم[  فارموا ىؤالء أمثالَ ] :لو قيو  ، كفو في

 ، عمييم اهلل رحمة حبان وابن خزيمة ابن وصححو ، حبان وابن خزيمة وابن ماجو ابنو  أحمد اإلمام أخرجو[ الدين
 .  وسمم عميو اهلل صمى فعل كما الطريق من  الحصى يمقط أن فالسنة

 :  الراجح

ن ، بأس فال مزدلفة من لقطو إن ، واسع ىذا في األمر أن ن ، بأس فال منى من لقطو وا   إلى الطريق من لقطو وا 
 ىذا،  وايصم   أن قبل الحصى لقط في يشرعون مزدلفة في نزلوا إذا ، المسممين عوام يفعمو ما لكن ، بأس فال منى
 من انتييتم إذا ثم ، بالصالة ابدؤوا:  ليم يقال ، الحجاج عند الشائعة األخطاء من ىو بل ، السنة من ليس

 ال حتى ، حصيات السبع ، فقط العقبة جمرة حصى والقطوا فاذىبوا فرصة وجدتم فإذا ، ونومكم وعشائكم صالتكم
 من يحتاج قد األخيرة األزمنة وفي ، مباشرة الجمرة رمي عن منى إلى وصل إذا يتشاغل أو ، الطريق في يتشاغل
 ، إسمنت عميو يكون وأحيانا ، مسفمتا الطريق يكون ، أحيانا حصى الطريق في يجد ال النو ؛ مزدلفة في لقطيا
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 إلى يصل وربما ، عميو يصعب غالبا فإنو ، النحر يوم في التي العقبة جمرة في خاصة ، عميو حصى يجد فال
 .  الجمرة بيا يرمي حصاة يجد لم وىو مىالمر 

سبعونَ  وَعدُدىا:  قال  . 

 الثالث لقط عمى دليل وال ، الثالثة التشريق أيام في الثالث لمجمار وستون وثالث ، النحر يوم العقبة لجمرة سبع
 ألنو ، منى في إال لو يمقط لم ، وسمم عميو اهلل ىصم النبي فعل من الظاىر بل ، مزدلفة في قبل   حصاة والستين

 حصاة سبعين لقط أنو يذكر ولم ، حصيات سبع لو ولقط ، حصيات سبع لو يمقط بأن عباس ابن أمر قد كان إذا
نما ، جممة السبعين يمقط لم أنو عمى دل ،  . يومو في يوم كل يمقط كان وا 

واْلُبْنُدقِ  الِحمِّصِ  نَ بي:  قال ثم  . 

 معربة فارسية كممة وىي ، ح م ص:  نقول ، بالضم ليجتنا وفي ، كسرىا أو الميم وفتح ، الحاء بكسر( : الحمص)
 .  معروف حب وىو ،

 جاء وقد ، الباقالء حبة بقدر:  يقول وبعضيم ، وعرضا طوال أنممة من أقل:  تقديرىا في اهلل رحميم العمماء يقول
 إن قميل بعد وسيأتي - جابر حديث وفي ، عباس ابن حديث في جاء كما ، الخذف حصى مثل أنيا الحديث في
 الزبير وابن عباس وابن ، وجابر ، عمر ابن رأي فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور بو قال وىذا - اهلل شاء

 مالك اإلمام قال ، والحنابمة والشافعية فيةالحن مذىب وىو ، جبير وابن وعطاء وطاوس ، أجمعين عنيم اهلل رضي
 رحمو مالك اإلمام قول من أولى" أولى السنة واتباع" اهلل رحمو النووي قال"  إلي أعجب ذلك من أكبر " اهلل رحمو
  . اهلل

 بسبع فرماىا ، الشجرة عند التي الجمرة أتى حتى" :قال جابر حديث الخذف حصى بقدر أنيا عمى الدليل
 قال وليذا ،" الخذف حصى من حصيات سبع لو فمقطت" الحديث في وجاء ،" الخذف حصى مثل   حصيات
 " . العمم أىل اختاره الذي وىو" اهلل رحمو الترمذي

 .  وعرضا طوال األنممة من أقل أنيا تقدم وقد ، الغنم ةبعر  بقدر أنيا عنيما اهلل رضي عمر ابن عن جاء

 :  جدا والكبيرة الصغيرة الحصى

 ،" الحجرية لوجود - المذىب من - المشيور عمى أجزأه كبير بحجر ورمى خالف فإن" اهلل رحمو الزركشي قال
 رواية أي" يجزئو ال وعنو" اهلل رحمو الزركشي وقال ، بأس فال كبير بحجر رمى لو أن ، اهلل رحمو شيخنا واختاره

:  اهلل رحمو شيخنا قال" الصغير الحصى في القوالنو " قال ثم ، يجزئو ال كبير بحجر رمى إذا أنو المذىب في
 مثل كبيرا أو ، مثال الشعير حبة مثل جدا صغيرا يكون ال لكن ، كبير بحجر أو صغير بحجر يرمي أن يجزئ
 . الجمرة رمى قد أنو عميو يصدق ألنو ، ذلك من أكبر أو ذلك من أصغر لكن ، التفاحة

َحَصَيات   بَسْبعِ  َرماىا ـ الَعقبةِ  َجمرةِ  إلى ُمَحسِّر   وادي من وىي ـ ِمًنى إلى َوَصلَ  فإذا:  قال  . 
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 عمى تخرج والتي ، الجبمين بين التي الوسطى الطريق سمك ، وسمم عميو اهلل صمى لنبيا( : منى إلى وصل إذا)
 يسمك أن يستحب أنو عمى دليل وفيو ، الطريق ىذا يسمك أن لو يستحب:  العمماء قال ، مباشرة الكبرى الجمرة
 .  مباشرة العبادة يؤدي حتى ، الجمرة إلى طريق أقرب

 فييا ذبح وقد ، كبيرة أعداد فييا يذبح أنو وذلك ،( يراق) الدماء من فييا يمنى ما لكثرة االسم بيذا سميت:  منى
 .  عميم بو اهلل ما واألضاحي اليدايا من

الَعقبةِ  َجمرةِ  إلى ُمَحسِّر   وادي من وىي:  قال  . 

 أليس:  قائل قال فإن ، منى في داخل غير وكالىما ، العقبة جمرة إلى منو ، قبل عنو الكالم تقدم محسر وادي
 كانت إذا أنيا عندىم لكن ، بمى ؟ يدخل ال وانتياؤىا ، يدخل الغاية وابتداء ، لمغاية ابتداء" من" أن دائما نذكر
 ونص ، النياية في وال البداية في ال ، الطرفين في الحد يدخل ال ، كذا إلى كذا من ، المحدود غير الحد فإن لمحد
 .  الغرب إلى الشرق من حدىا ىذا ، والحنابمة والشافعية عطاء عميو

 من يكون منى إلى يتجو جبل سفح فكل ، ىمن إلى تتجو التي الكبيرة الجبال سفوح الجنوب إلى الشمال من وحدىا
 كبير المشعر أن عمى يدلك وىذا ، آخرىا إلى الممتدة ، شمالو وعن الخيف مسجد يمين عن التي الجبال ، منى
 .  اآلن األعداد من فيو ما أضعاف أضعاف يستوعب أن ويمكن ، جدا

ت  َحَصَيا بَسْبعِ  َرماىا:  قال  . 

 عندنا ، مكة جية من جمرة آخر التي ىي العقبة وجمرة ، العقبة جمرة يرمي فإنو النحر يوم في منى الحاج قدم إذا
 .  منى خارج وىي ، العقبة جمرة وىي ، الكبرى ثم ، الوسطى ثم ، الخيف مسجد تمي والتي الصغرى

 (. عقبة) جبل في األصل في كانت ألنيا ؛ العقبة جمرة وسميت

 ، العقبة جمرة ىي ، واحدة جمرة إال النحر يوم في يرمي ال الحاج أن عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل أجمع دوق
 .  وغيرىم رشد وابن المنذر ابن ذلك عمى اإلجماع نقل وقد

 :  الجمار رمي حكم

 واجبات من واجب رالجما وسائر العقبة جمرة رمي أن إلى ، إجماعا وحكي العمم أىل عامة ذىب:  األول القول
 .  الحج أركان من ركنا ليس ، ذلك يعدو ال ، الحج

 حجة في وقف ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أن ، العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن:  األول الدليل
 ءفجا ، حرج وال انحر:  قال ، أنحر أن قبل حمقت أشعر لم ] :فقال رجل فجاء ، يسألونو لمناس بمنى الوداع

 واألمر( ارم) قال،  ومسمم البخاري أخرجو[  حرج وال ارم:  فقال ، أرمي أن قبل فنحرت أشعر لم:  وقال آخر
 .  واجب الجمار وسائر العقبة جمرة رمي أن عمى يدل ما ، لموجوب

 ،( اسككممن عني خذوا) :وقال ، الجمار وسائر العقبة جمرة رمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثاني الدليل
 .  الوجوب عمى فدل
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 .  لموجوب واألمر [فارموا ىؤالء بمثل] وسمم عميو اهلل صمى قولو:  الثالث الدليل

 .  اهلل رحمو الكاساني نقمو ، العقبة جمرة رمي وجوب عمى انعقد قد اإلجماع أن ذكروا ، اإلجماع:  الرابع الدليل

 ، الجمار وسائر العقبة جمرة ركنية يرون أنيم ، المالكية من الماجشون ابن وعن الزىري عن نقل:  الثاني القول
 عن المنقول الكالم ضعف بعضيم إن حتى ، العمم أىل عامة عميو ما خالف ىذا لكن ، السابقة باألدلة ويستدلون
 لم الجمار رمي ترك فمو ، الماجشون وابن الزىري قول عمى وبناء ، لإلجماع مخالف شاذ أنو ورأى ، الزىري

ذا ، بو اإلتيان من بد ال الركن ألن ، حجو حيص  الوقوف فاتو من مثل فيو ويفعل ، الحج يصح لم وقتو فات وا 
 .  العمم أىل عامة عميو ما والراجح ، ضعيف أنو شك ال القول ىذا لكن ، بعرفة

حصيات   بسْبعِ :  قال  . 

 ىذا وأن ، حصيات بسبع رمى قد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن في ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف ال
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم وشيخ والقرطبي رشد ابن فيو اإلجماع نقل ، االكمل ىو

 :  الرمي شروط

 ىذا في يذكرىا يموبعض ، التشريق أيام الجمار رمي في يذكرىا بعضيم ، الجمار لرمي شروطا العمماء ذكر
 .  كالمو خالل في الشروط من مجموعة ذكر قد ، اهلل رحمو المؤلف ألن ىنا نقدميا ونحن ، الموضع

 .  النية -1

 ، النية وجود لعدم ، يجزئو لم المرمى في فوقع ىكذا حجرا رمى أنو فمو ، النية مطمقا الجمار رمي لصحة يشترط
نما ، بالنيات األعمال إنما) وسمم عميو اهلل صمى قال ، بنية إال عبادة تصح وال  ( . نوى ما امرئ لكل وا 

 .  حصيات بسبع يكون أن -2

 ، سبعا رمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ رواية في والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ىذا إلى وذىب
 منيا شيئا يرم لم كمن كان حصيات سبع من واحدة حصاةً  نقص لو أنو إلى ، رواية في والحنابمة المالكية ذىبو 
 .  كاممة بالسبع يأتي أن يشترط ألنو ، كاممة الجمرة عن يكون والدم ، لتركيا دم وعميو ، تركيا تعمد لو وكذا ،

 مذىب وىذا ، خمس عن ينقص وال ، ست تجزئ رواية وفي ، الخمس إجزاء إلى رواية في الحنابمة وذىب
 .  ذلك عن النقص يجوز وال وست سخم تجزئ أنو ، كذلك الشافعية

 أال فيرون الحنابمة وأما ، مدان فعميو حصاتين ترك ومن ، مد فعميو واحدة حصاة ترك من أن إلى الشافعية وذىب
 .  اهلل رحمو أحمد اإلمام عن ، طعام من قبضة عميو أن يرون الروايات بعض وفي ، عميو شيء

ن ، عميو شيء فال نسيانا نحصاتي أو حصاة ترك إذا:  يقولون الحنابمة  وفي ، بشيء تصدق متعمدا تركيا وا 
 .  طعام من بقبضة تصدق:  بعضيا
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ن ، شيء عميو يترتب لم األقل ترك إن:  تفصيل إلى الحنفية وذىب  بر من صاع بنصف تصدق األكثر ترك وا 
 شيء فال األقل ترك إن ، تصدق األكثر ترك إن - واألقل األكثر ، السابقة قاعدتيم عندىم - غيره من بصاع أو

 .  عميو

سحق مجاىد إلييا ذىب الرواية ىذا ، ست أو بخمس يجزئ الحنابمة قول  أسانيدىا وفي تروى بآثار واستدلوا ، وا 
 أدري ما" :عنيما اهلل رضي عباس ابن وقال" سبع أو بست رميت أبالي ما" قال أنو عمر ابن عن روي ، ضعف

 :قال ، حصاة ترك رجل عن سئل أنو طاوس عن ونقل" بسبع أو بست ، مموس عميو اهلل صمى النبي رمى ىل
 قال  ،" سعد قول يسمع لم الرحمن عبد أبا إن:  فقال ، لمجاىد ذلك فذكرت:  الراوي قال ، لقمة أو بتمرة يتصدق"

 فمم ، عبسب:  يقول وبعضنا ، بست رميت:  يقول بعضنا وسمم عميو اهلل صمى النبي مع الحجة من رجعنا" :سعد
 . وسعد مجاىد بين انقطاع بسبب ضعيف لكنو،  والبييقي النسائي أخرجو" بعض عمى بعضنا ذلك يعب

 ( .حصيات: ) قولو -3
 . بالحصى الرمي يكون أن

 :   الرمي في الحصى نوع

 ، ذلك وغير ، خامور  مرمر وأ ، أحمر أم أسود أم أبيض الحصى كان سواء ، الحصى أنواع لكل شامل الرمي
 المالكية مذىب وىو ، بغيره الرمي يجزئ وال ، بالحصى الرمي يكون أن يشترطون ، العمم أىل جميور قول وىذا

 غير يتناول فال ، الخذف حصى بمثل بالرمي وأمر ، بالحجر رمى الرسول أن :ودليميم ، والحنابمة والشافعية
 ابن قال ، فال ال وما ، بو الرمي صح حجر أنو عميو دقص ما كل ، الحصى أنواع جميع ويتناول ، الحصى
 دون باألبيض الرمي يجوز:  قيل لو أي ،" بو غيره إلحاق وال ، دليل بغير تخصيصو يجوز فال" : اهلل رحمو قدامة
ن ، حجرا يسمى الكل ؟ التخصيص ىذا عمى الدليل ىو ما ، ال:  يقال ، األسود  أو الحديد بو سألحق:  قيل وا 
 .  حصى أو حجرا يسمى ال ألنو ، بالدليل ائت:  يقال ، الفضة أو الذىب أو الصفر أو اسالنح

 بعضيم توسع بل ،، والمدر بالطين ، األرض جنس من ىو ما بكل الرمي جواز إلى الحنفية ذىب:  الثاني القول
 .  جنسيا من فيو األرض من مأخوذ والفضة الذىب ، ذلك وغير واأللماس والفضة بالذىب حتى:  فقال

 .  األرض من مأخوذ منيا كال أن بجامع ، الحجر عمى األرض أجزاء سائر قياس:  األول ليلدال

 .  دليل إلى يحتاج قياس بأنو:  ونوقش

 الحصى يناوليا رجل ومعيا ، الجمار ترمي كانت ، عنيا اهلل رضي الحسين بنت س كينة أن يروى:  الثاني ليلدال
 ، غيره وذكره ، إسناد بدون المغني في اهلل رحمو قدامة ابن ذكره" بو فرمت اتمياخ فأخذت ، حصاة فسقطت ،

 األثر ىذا:  فيقال ، األسانيد ىذه مثل عمى يؤمن ال وىو ، بإسناده" األغاني" في األصفياني إلى ينسبو وبعضيم
 أمثال) :وقال ، حجرب رمى ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، عنيا اهلل رضي الحسين بنت سكينة عن يثبت لم

 .  بدليل إال بو غيره يمحق وال ، حجر أنو عميو صدق ما بكل فيرمي ،( فارموا ىؤالء
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 .  رميا يكون أن -4

 أن بد ال بل ، يجزئ ال:  قالوا ، آخر شيء أي أو( نبيطة) أو مقالع أو بقوس رماىا فإن ،" رماىا" قولو من يؤخذ
 أو ، حذفا حذفيا أو ، وضعا وضعيا فإن ، دليل ال لكن ، باليمنى تكون أن عمى ينص وبعضيم ، بيده يرمييا

 ىذه ألن ؛ العمم أىل عامة قول ىذا ، رميا يرمييا أن بد ال بل ، يجزئو لم برجمو دحرجيا أو ، دحرجة دحرجيا
 .  يرم   لم وىو ، الرمي بو والمأمور ، الرمي حقيقة عمييا تصدق ال األشياء

 .  ووقت في الرمي يكون أن -5

 .  اهلل شاء إن المؤلف كالم في بيانو سيأتي وىذا

 .  التعاقب -6

 واحدة مرة السبع رمى فإن ، رميو يصح لم واحدة جممة رماىا فمو ، األخرى تمو الواحدة يرمي" متعاقبات" قولو من
 وذىب ، األخرى موت واحدة ستا يرمي ، ستا يرمي أن بد فال ، فييا الرمي يصح ال الباقية والست ، واحدة اعتبرت

 وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو
ذا ،" حصاة كل مع يكبر ، حصيات بسبع رمى" جابر حديث في كما ، ىكذا رماىا  لزم حصاة كل مع يكبر كان وا 
 عني خذوا) قال وقد ، الصفة بيذه إال حصاة كل مع يكبر أن كنيم ال ، األخرى تمو واحدة يرمي أن منو

 ( . مناسككم

 سبع رمى قد أنو عميو يصدق بأنو لو يستدل وربما ، أجزأتو واحدة مرة رماىا إذا أنو إلى ، اهلل رحمو عطاء وذىب
 .  صحيحا رميو فيكون ، التعاقب ىي ، الرمي صفات من صفة فقد وقد ، حصيات

 واألمر ، واجبا الفعل ىذا فيكون ، المطمق ألمر بيانا وقع ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل بأن يجاب أن ويمكن
 .  المطمق األمر ليذا بيانا منو وقع الفعل وىذا ،( فارموا ىؤالء بمثل) ىو

 " . ستا ويكبر يرجع فإنو واحدة معيا كبر ثم سبعا رمى إذا" :يقول اهلل رحمو عطاء كان

 :  الراجح

 لم سويا رماىا فإن ، األخرى تمو واحدة ، متعاقبات تكون أن بد ال أن ، العمم أىل عميو الذي ، األول لقولا ىو
 .  رميو يصح

 .  بو رمي قد الحصى يكون أال -7

 :  قولين عمى خالف وفييا ، حينئذ الرمي يصح لم بو رمي قد الحصى كان فإن

 ، عطاء رأي وىو ، والحنابمة ، قول في المالكية إليو وذىب ، بو رمي قد بحصى الرمي يجزئ ال:  األول القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة

 يفقد ألنو ، أخرى طيارة في يستعمل ال فإنو ، الواجبة الطيارة في المستعمل الماء عمى القياس:  األول ليلدال
 .  الطيورية وصف
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 أن الراجح أن وعرفنا ، المسألة في الخالف وتقدم ، فييا مختمف مسألة عمى قياس القياس ىذا بأن:  ونوقش
 .  الثالثة أوصافو أحد تغير نجاسة فيو وقعت إذا إال ، الطيورية وصف يسمبو ال االستعمال

 .  الحصى فمثمو ، أخرى مرة يعتق لم أعتق إذا فإنو ، كفارة في أعتق إذا العبد عمى القياس:  الثاني ليلدال

 ، ويذىب يأتي الوصف ىذا ، يزول وصف الرق أو العبودية ألن ؛ الفارق عم قياس ، غريب قياس القياس وىذا
 مرة يعتق أن يمكن ال العبد أعتق فإذا ، حجر ىو ، الحجرية وصف عنو ينفك أن يمكن ال فإنو ، الحجر بخالف
 أخرى رةم رقيقا الرقيق يعود أن يمكن:  يقال ثم ، حجرا يبقى مرة عشرين بو ض رب فمو ، الحجر بخالف ، أخرى

 .  أخرى مرة رقيقا يعود فإنو ، فس بي ، أخرى مرة قوتموا ثم ، أىمو إلى فر ثم ، كافر وىو أعتق لو ،

 . غرائبَ  أدلتيا تأتي الضعيفة األقوال ، واحد بحجر كميم الحجاج يرمي أن ألمكن بيذا قيل لو أنو:  الثالث ليلدال

 مذىب وىو ، قول في والمالكية الحنفية إليو وذىب ، بو مير  قد يكون أال الحجر في يشترط ال:  الثاني القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة شيخنا واختاره ، حزم ابن رأي وىو ، عمييم اهلل رحمة الشافعية

 .  دليل إلى يحتاج فالتحريم ، المنع في نص ورود عدم:  األول الدليل

 في جاءت التي النصوص عموم في ويدخل ، ىالحص لفظ في يدخل بو رمي الذي الحجر أن:  الثاني الدليل
ذا ، الرمي اسم عميو ويصدق ، بالحصى الرمي  لم الحصى مسمى في ويدخل ، الرمي اسم عميو يصدق كان وا 
 .  بين بدليل إال إخراجو يجز

 علف من عمى أوجب أحدا أعمم ال" :المنذر ابن قال حتى ، ذلك من المنع السمف عن يرد لم أنو:  الثالث الدليل
 " . إعادة ذلك

  :  الراجح

 .  بو رمي قد بحجر الرمي يجوز أنو ، الثاني القول ىو

 .  الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى بين الترتيب -8

 الكبرى فرمى خالف فمو ، الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى يرمي ، التشريق أيام جمار في الترتيب يراعي أن بد ال
 ثم الكبرى ثم الصغرى رمى أنو ولو ، الكبرى ثم بالوسطى ويأتي ، صغرىال عن أجزأه الصغرى ثم الوسطى ثم

 والشافعية المالكية إليو وذىب ، الترتيب يشترطون ، الكبرى ثم بالوسطى يأتي ثم ، الصغرى في أجزأه الوسطى
 أنو وسمم عميو اهلل صمى عنو ويروى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل ىو ىذا ألن ؛ الحنفية وبعض والحنابمة

 نسك تقديم عمى حمل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن صح فإن( حرج فال نسك يدي بين نسك قدم من) قال
 االستدالل ، النص في جاء ما خالف فيو ، اآلخر البعض عمى نسك بعض قدم ىنا لكن ، آخر نسك عمى

 .  يصح فال النص من أخص
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 اشتراط عدم إلى،  عمييم اهلل رحمة حزم ابن واختيار والحسن عطاء رأي وىو،  الحنفية ذىب:  يالثان القول
 ، الوسطى مثل الكبرى ثم الصغرى رمى أو ، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، جمرة قبل جمرة رأى فمو ، الترتيب

 .  سنة الترتيب وأن،  بينيا الترتيب يشترط ال ، بأس فال

 رواية يروى وىذا ،( حرج فال نسك يدي بين نسكا قدم من) وسمم عميو اهلل صمى النبي عن روي ما:  األول الدليل
 .  فال آخر نسك بعض عمى نسك بعض تقديم أما ، نسك عمى نسك تقديم عمى محمول وىذا ،

 يشترط فال ، لبعض تابعا بعضيا وليس ، واحد وقت في ، متفرقة أمكنة في متكررة اكأنس أنيا:  الثاني ليلدال
 .  بينيا الترتيب
 ، كالسعي الترتيب فيو فاشترط ، متكرر نسك الجمار رمي أن ، األول القول أصحاب ذكره بتعميل منقوض وىذا

 الصفا ثم والمروة ، المروة ثم بالصفا يبدأ أن الترتيب فيو فاشترط ،، ثالثة ،، اثنان ،، واحد ، متكرر نسك السعي
 .  الترتيب فيو اشترط ذلك ومع متكرر نسك فالسعي ، يصح لم الصفا ثم بالمروة بدأ فمو ،،،

 :  الراجح
 اإلنسان يجرؤ ال مرتب غير الجمار رمى قد شخص جاء لو ، الجزم اإلنسان يستطيع وال ، الجميور إليو ذىب ما
 العمم وطالب والفقيو والعالم ، مرتبا إال ترم ال:  لإلنسان يقال أن صلاأل نعم ، باطل مكفع:  يقول أن الفعل بعد

 رمي شروط من شرط وأنو ، منو بد ال ىذا أن ويذكر ، األمر ىذا لمناس يبين ، الحج ومفتي الحممة ومفتي
 عميو اهلل صمى النبي عن نص عندنا ليس ، تعميالت إال عندنا ما ، الحظتم لو ، يبطمو ال وقع إذا لكن ، الجمار
 عدم األصل لكن ، قرائن بو احتفت إذا إال ، الوجوب عمى يدل ال الفعل ومجرد ، فعمو مجرد سوى ، وسمم

 .  الوجوب
 .  الشاخص إصابة يشترط وال ، الحوض في الحصى تقع أن -9

 فإن ، الحوض في الحصى عتق أن المشترط بل ، إصابتو تشترط ال ، عمودا قديما كان اآلن المعترض الشاخص
 ، تجزئ لم الحوض دون وقعت لو ، الحوض في تقع أن ، فيو خالف ال وىذا ، أجزأه منو وخرج الحوض في وقع
 فاعل فعل بدون فيو دخمت ثم منو خارجا وقعت ولو ، أجزأت وخرجت الحوض في فوقعت رماىا لو" شيخنا قال

 " .  تأجزأ وخرجت الشاخص في فوقعت رماىا فإن ، أجزأت
 :  الحصى عدد في الشك

:  نقول ، خمسا ام أربعا رميت ، أدري ال:  قال فمو ، ذمتو في الرمي بقاء األصل ألن ، يجزئو ال:  المذىب
 .  مشغولة تزال ال الذمة أن واألصل ، الذمة براءة عدم األصل
 .  ظنو غالب عمى يبني أنو:  شيخنا واختيار ، الشافعية مذىب ىي رواية في الحنابمة وذىب
 :  الحوض في وقوعيا في الشك

 .  ؟ ال أو الحوض في وقعت ىل شك لو
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 .  الحوض في وقوعيا من يتيقن حتى عميو الرمي بقاء األصل ألن ، تجزئو ال:  المذىب
 ، عميو اهلل رحمة عثيمين ابن اختيار وىو ، رواية في والحنابمة الشافعية مذىب وىو ، ذلك يجزئو:  الثاني القول

 .  الظن غمبة عمى مبناىا العبادة وألن ، دليل الظاىر ألن ، ظنو غالب عمى يبني أنو ، العمم أىل محققي وبعض
 :  الجمار حمى غسل
 :  قولين عمى فييا مختمف المسألة ىذه

 ماماإل قال ، رواية في والحنابمة المالكية مذىب وىو ، والثوري عطاء إليو ذىب ، غسميا يشرع ال:  األول القول
 األحاديث من شيء في ي عمم ال" المنذر ابن وقال " فعمو وسمم عميو اهلل صمى النبي أن يبمغنا لم" اهلل رحمو أحمد
 .  إليو لسبقونا خيرا كان ولو" لغسميا معنى وال ، بغسميا أمر أو ، غسميا وسمم عميو اهلل صمى النبي أن

 إلى رواية في والحنابمة والشافعية ، وطاوس ، محمد بن قاسموال ، عمرو بن اهلل عبد ذىب:  الثاني القول
 فإن ، ثبوت إلى يحتاج وىذا ، السنة يتحرى كان عمر وابن ، عمر ابن عن منقول ىو:  وقالوا ، غسميا استحباب

 الصحابة وفعل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل مقابل في اجتيادا كان ، عنو اهلل رضي عمر ابن عن ثبت
 .  الحصى غسل وسمم عميو اهلل صمى النبي عن وال عنيم يثبت لم ، وعمي وعثمان وعمر بكر كأبي ، ىموكبار 

 :  الراجح
 .  غسمو في فائدة وال معنى ال إذ ، الحصى يغسل ال أنو
ِإِبِطو بياُض  ُيَرى حتى َيَده َيْرَفعُ :  قال  . 
 ال فإنو قريب من يرمي كان إذا أما ، بعد من يرمي كان إذا إليو يحتاج وىذا ، الرمي عمى أعون ألنو:  قالوا

 يد رفع بدون حاصل وىو ، الرمي المقصود ألن ، الرمي مسمى في يدخل بما يرمي بل ، يده يرفع أن إلى يحتاج
 . 
َحصاة   كلِّ  مع وُيَكبِّرُ :  قال ثم  . 
 .." قال ، عنو اهلل رضي جابر حديث في ثبت كما ، حصاة كل مع يكبر كان ، وسمم عميو اهلل صمى لنبيا ألن
 ذىب ، العمم أىل عامة وعميو"  حصاة كل مع يكبر ، حصيات بسبع فرماىا ، الشجرة عند التي الجمرة أتى حتى
 .  صحيح ورمي فإن تركو لو ، بواجب وليس مستحب عندىم وىو ، األربعة األئمة إليو
بغيرِىا الرميُ  ُيْجِزئُ  وال:  قال  . 
 ذىب أو بحديد رمى لو ، الحصى بغير يجزئ ال ، تقدم ما منطوق عن سيتكمم المؤلف ، السابع لمشرط بيان ىذا
 .  يجزئ لم خزف أو ، مدر أو طين أو فضة أو
ثانًيا بيا وال:  يقول  . 
 .  الدليل لعدم إجزاؤه الراجح وأن ، ضعيف قول وىو ، بو ر مي قد يكون أال الحصى في يشترط أنو تقدم ىذا
َيِقفُ  وال:  قال ثم  . 
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 النبي عن يثبت لم ألنو ؛ األخرى الثالثة األيام في أم النحر يوم في ذلك كان سواء ، العقبة جمرة عند يقف ال
 ثم العقبة جمرة رمى ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، توقيف إلى تحتاج والعبادة ، وقف أنو وسمم عميو اهلل صمى

 ،عندىا يقف وال،  الوادي بطن من العقبة جمرة رمىي ثم" عنو اهلل رضي أنو عمر ابن حديث في جاء ، انصرف
 في يدعو يكن لم ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي" يفعل وسمم عميو اهلل مىص النبي رأيت ىكذا:  لو قفي نصرفي ثم
 .   أيضا عباس ابن عن منقول وىو ، الموقف ىذا
 :  الوقوف عدم عمة
 . عمة تكفي وىذه،  يفعل لم وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن قالوا
ذا ، ضيق المكان ألن ؛ قفي ال فإنو عقبة في كانت إذا ، واد بطن في جبل في عقبة في ألنيا :قيلو   كان وا 

 .  يرمون من عمى فسيضيق ضيقا
 انتيى قد يكون منيا االنتياء بمجرد العقبة وجمرة ، خارجيا ال العبادة جوف في يكون إنما الدعاء أن:  العمل ومن
 الثانية رمى فإذا ، بعد تنتو لم العبادة ألن ، بعدىا يدعو فإنو األولى رمى إذا ، األولى رمي بخالف ، العبادة من
 مرة يذكر ، السعي مثل ، انتيت قد العبادة ألن ، انصرف الثالثة رمى فإذا ، بعد تنتو لم العبادة ألن ؛ بعدىا دعا
 .  عقبو يدعو فال شيء، آخر ىو الذكر الن ؛ ينصرف ثم ثالثة يذكر ثم ، يدعو ثم ثانية يذكر ثم ، يدعو ثم

 :  ماشيا أو راكبا الرمي
 عنو يروى األخرى األيام وفي ، بعيره عمى رمى النحر يوم العقبة جمرة في ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي
 :  أقوال ؟ ماشيا يرمي أم راكبا يرمي ىل ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل اختمف ىنا ، بماشيا رمى أنو

 ، عطاء رأي وىو ، عمر ابن عن قولمن وىو ، ماشيا سواىا وما ، راكبا العقبة جمرة رمي يستحب:  األول القول
ليو ليو ، والشافعية المالكية ذىب وا   .  قدامة ابن مال وا 
 :أدلتيم
 النحر يوم راحمتو عمى يرمي وسمم عميو اهلل صمى النبي رأيت" :قال أنو ، عنو اهلل رضي جابر عن:  األول الدليل

 .  اهلل رحمو مسمم أخرجو" [ ىذه حجتي دبع أحج ال لعمي أدري ال فإني ، مناسككم عني لتأخذوا] ويقول ،
 بعد سائرىا يأتي ال وكان ، النحر يوم دابتو عمى العقبة جمرة يرمي عمر ابن كان" :قال ، نافع أثر:  الثاني الدليل
 أخرجو" وراجعا ذاىبا ، ماشيا إال يأتيا ال ،كان وسمم عميو اهلل صمى النبي أن وزعم ، وراجعا ذاىبا ، ماشيا إال ذلك

 .  اهلل رحمو أحمد اإلمام
 وعدم ، بيا االبتداء فيسن ، شيء بأي عنو يتشاغل أال فينبغي ، منى تحية العقبة جمرة رمي أن:  الثالث الدليل

 عمى وىو يبادر بل ، فييا التأخير إلى ىذا ألدى ، الراحمة عن والنزول إلييا المشي سن ولو ، عندىا الوقوف
 .  ماشيا يأتييا فإنو واىاس ما وأما ، فيرمييا ، راحمتو
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 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ الصحيح عمى الحنابمة إليو وذىب ، أفضل ماشيا الرمي أن:  الثاني القول
 .  ماشيا التشريق جمار رمى
 صمى النبي ألن ؛ حزم ابن واختيار ، الحنابمة وبعض الحنفية مذىب وىذا ، أفضل راكبا الرمي أن:  لثالثا القول

 .  راكبا النحر يوم رمى ، وسمم عميو هللا
 :  الراجح
 رماىا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ راكبا أو ماشيا يرمييا:  يقال أن واألقرب ، ىناك وأدلة ىنا أدلة ترى

ذا ، وراكبا ماشيا  ، اماشي فرمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عمى األيسر ىو ىذا كان وربما ، فعمو األيسر رأى وا 
 .  أخرى حال في راكبا ورمى
َقْبَميا التمبيةَ  وَيْقَطعُ :  قال  . 
 وابن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور قول وىذا ، قطع فييا شرع إذا ، العقبة جمرة رمى إذا يقطعيا أنو عرفنا
 ينتيي حتى ويمبي ويكبر يرمي ، الجمرة رمي من ينتيي تىح التمبية يقطع ال أنو يرون ، وطائفة حزم وابن خزيمة

 أنو والراجح ، ضعيفة أنيا يرى من العمم أىل من ، الرمي أثناء التمبية زيادة مسألة إلى يعود وىذا ، جمرة آخر مع
 واحد نص وىذا" العقبة جمرة رمى حتى يمبي يزل فمم" الفضل لحديث ، العقبة جمرة رمي في شرع إذا التمبية يقطع
 .  أعمم واهلل ، المسألة في

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


