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   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ١ 

   

احلمد هللا الذي أنعم على املسلمني نعما ال تعد وحتصى، والصالة والسالم علـى املبعـوث                
  .رمحة للورى، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أوىل النهى

  :أما بعد

        ع هلم طرق عبادته، فبعضها عبادات مالية، وبعضها        فإن من أعظم نعم اهللا على عباده أن نو
ألمرين، واحلج أحد هذه العبادات اليت جتمع بني التعبد باملال، عبادات بدنية، ومنها ما جيمع ا    

والتعبد بالبدن، وفيه تتجلى مظاهر الوحدانية هللا رب العاملني بطرائق خمتلفة، كما تتجلى فيه              
عظمةُ هذه امللة، ملة اإلسالم، وارتباطها التارخيي العقدي بامللل السابقة، فال غرو أن يكون              

ال غرو أن جيعل اهللا فعله من أعظم القربات اليت ينـال ـا أعظـم     أحد أركان اإلسالم، و   
من حج هللا فلم يرفث ومل يفـسق   (( : يقول> قال مسعت النيب    طهريرة   احلسنات، فعن أيب  

ولدته أمهرجع كيوم  ((
العمرة إىل العمرة كفارة ملـا   (( :قال >أن رسول اهللا  طعنه و ،)١ (

  .)٢( )) اء إال اجلنة واحلج املربور ليس له جز،بينهما

 بغريه من أركـان     موقد اعتىن علماء اإلسالم من فقهاء وحمدثني ذا الركن العظيم كعنايته          
 األعالم يف العناية مبناسك هذا الركن       ئكلونيه، وما هذا البحث إال مشاركة أل      اإلسالم ومبا 

 ـــــــــــــــــ

 .املربور احلج فضل باب احلج، كتاب ،١٤٤٩: ، برقم٢/٥٥٣ البخاري رواه)  ١(

، ٢/٩٨٣، ومسلم  وفَضِلها الْعمرِة وجوِب باب كتاب احلج، باب ،١٦٨٣: ، برقم٢/٦٢٩ البخاري رواه)  ٢(
 . ج والعمرة ويوم عرفة،كتاب احلج، باب فضل احل١٣٤٩: برقم



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٢ 

   لى رمي اجلمرات من األدوار      العظيم، حيث يتناول حكمـ ، بعد تكليـفٍ   الع ن األسـتاذ   م
  .- حفظه اهللا – بن عثمان اهلليل صاحل: الدكتور

  . جميب إنه مسيع. وأن يوفقين ملا حيب ويرضى،أسأل اهللا أن يتقبل مين

  :أمهية املوضوع •

مع ازدياد أعداد املسلمني، وازدياد إقباهلم على تعاليم دينهم يزداد عدد حجـاج بيـت اهللا                
سك هذا الركن العظيم يعتريه شيء من الصعوبة ورمبا  احلرام، األمر الذي جيعل أداء بعض منا      

  . أداء هذه املناسك البد أن يتم يف مكان واحد يف وقت واحداملشقة، ذلك أنَّ

  :وتتضح أمهيةُ املوضوع زيادةً على ما سبق إيراده مبا يلي

أنَّ الواجب على أهل العلم بيان ما للناس فيه سعة من أمر مناسكهم، حىت ال يصيبهم                 .١
ج ومشقة أثناء أداء هذا الركن العظيم على وجه اخلصوص، أو أداء غريه من الـشعائر   حر

، ومـا يف    )١ (()  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  (: على وجه العموم، كل ذلك عمالً بقوله تعاىل       
 .معناها من آيات وأحاديث

فر مـن  أنَّ على أهل العلم أن ينبهوا الناس على ما ليس فيه سعة بل هو أمر حتم ال م                 .٢
فعله، وليس هذا مما ينايف يسر الشريعة ورفعها احلرج عن األمة، فإن من طلق امرأته ثالث                

، ...مرات، بانت منه، وهو أمر بالغ الصعوبة عليه، وقد يترتب عليه مفاسد على األوالد             
ومع ذلك فال جيرؤ أحد على القول بنسخ هذا احلكم أو إبطاله أو القول خبالفه طلبا لرفع                 

 ـــــــــــــــــ

 .٧٨:احلج)  ١(



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٣ 

ـ املش  ما عِلم حكمه من الكتاب أو السنة، وما يلحق بذلك كإمجاِع األمة، وحنو              (( قة، ف
سر اإلسالم وبعده عن احلرجذلك، فال جيوز خمالفته استدالالً بنصوص ي ((

)١(.  

  حصول املشقة واحلرج    -بعلمنا القاصر – يظهر لنا    يتقال يف كثري من األحكام ال     ومثل هذا ي 
  .فيها

 حصل بسببها مشقة عظيمة ال ختفـى علـى   يتات من املسائل الاجلمرأنَّ مسألة رمي     .٣
 ينفع،  أحد، فكان االشتغال ببحث فروعها من االشتغال مبا يهم املسلمني، ومن االشتغال مبا            

  . حدثت فيها تلك املشقة العظيمةيتال سيما يف هذه األيام ال

    .العلىألدوار من افلذا أحببت أن أحبثها وأقلب النظر فيها من ناحية حكم الرمي 

  . السداد والصواب يف النية والقول، والعلم والعمل، إنه مسيع جميبفأسأل اهللا

  :الدراسات السابقة •

 من قبل، كمسألٍة من خـالل  نها املسألة حمل البحثِ   ٍة، وم بحثت مسائل رمي اجلمرات بعام    
  :نوعني من الدراسات

١.  فقهية املعروفة  مسائله املصنفات ال  حثت كمسألة من مسائل احلج، الذي تناولت        فقد ب
 املذاهب وازنُب الفقهية، أو مصنفات عامة ت     خمتصة مبذهب من املذاه    سواء كانت مصنفات  

  .الفقهية، أو مصنفات تعتمد أسلوب فقه احلديث

 ـــــــــــــــــ

حتذير  - ١٣٤٥: ( ، مسألة٦٧صلد الثالث، اجلزء السادس، ا ،حممد بن إبراهيم الشيخ ورسائل فتاوى)  ١(
 حممد بن صاحب السماحة مفيت عام الديار السعودية فضيلة الشيخ ل،الناسك مما أحدثه ابن حممود يف املناسك

  ).إبراهيم



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٤ 

 ية الشاملة، فال داعي إلطالـة     فقد ذكرت املسألة حمل البحِث كثري من تلك املصنفات الفقه         
 ثَبـت ملصنفات الفقهية، واليت سريد بعضها يف حواشي البحـث، ويف           البحث بذكر هذه ا   

  .املراجع

 مع مـسائل  ةٌ هلارسا يف رمي اجلمرات، أو د  أخر وقد أشارت إىل املسألة حمل البحث أحباثٌ       .٢
  :معدودة من مسائل املناسك، ومن أبرز هذه الدراسات املستقلة اليت اطلعت عليها ما يلي

 ،))وما يتعلق به من أحكام دراسة مقارنة يف الفقه اإلسـالمي           مراترمي اجل  (( :حبثٌ بعنوان 
بع يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة عام        شرف بن علي الشريف، وقد طُ     : من إعداد الدكتور  

  .هـ١٤١٠

وكذلك أُفردت حبوثٌ مفردة يف مسائل خمتلفة من مسائل رمي اجلمرات، كوقت الرمـِي،              
... لرمي قبل الزوال، وحمل الرمي، وتوسعة أحواض اجلمـرات ا: ومن أشهر مسائلِه املبحوثةِ 

  .وغريها

هذا وعلى الرغم من كثرة املصنفات يف املناسك قدمياً وحديثاً، وكذلك األحباث املختـصة              
 يف   مستفيضاً سـوى هيئـة كبـار العلمـاء         ا، إال أين مل أقف على من حبث املسألة حبثاً         

  . ))امة طابق على شارع اجلمراتإق ((: ، وقد عنون هلا بـ)١(أحباثها

 الفقهـاء مـن     ، فقد نقل كالم   )١(  يف الفتاوى والرسائل   /وكذلك الشيخ حممد بن إبراهيم      
         دائرة املرمى ( : نون للمسألة بـاملذاهب األربعة يف جواِز رمي مجرة العقبة من فوقها، وقد ع

  ).ر، الكتابة عليه ال توسع، وال يغري الشاخص، الرمي من فوقه، التخفيف من اجلدا

 ـــــــــــــــــ

 .٢٧٥لد الثالث، البحث اخلامس، صة كبار العلماء، اأحباث هيئ)  ١(



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٥ 

يكون البحـثُ  لُ أن ، آمحبٍث وتقريٍر حباجٍة إىل مزيِد - وكعادة بين البشِر –إال أنَّ البحثني  
حكم رمي اجلمـرات    ((: ، ولن أتناول يف البحث سوى املسألة حمل البحث        مستدركاً لذلك 

  .؛ إذ االنشغال بغري املقصوِد إعراض عن املقصود))العلىمن األدوار 

  .ه القلم نوع حتريٍر، ومزيد حتقيٍق يف املسألِة، واهللا من  وراء القصديف ما سيجرولعل 

• البحثتقسيمات :  

  : التالية يف عرض املسألةتقسيماتاعتمدت ال

  . ومتهيد، وثالثة مباحٍث، وخامتةوتتكون من مقدمة،

منـهجي  حث، و الدارسات السابقة، وخطة الب   أمهية املوضوع، و  : وقد ذكرت فيها   :املقدمة
  .فيه

  :التمهيد

  : وقد ضمنته أربعة مباحث

  .تصوير النازلة: املبحث األول

  .بيان نوع النازلة: املبحث الثاين

  ـــــــــــــــــ
 
  ) .١١٨٩: ( ، مسألة١٥١صلد الثالث، اجلزء اخلامس، ا ،حممد بن إبراهيم الشيخ ورسائل فتاوى:  ينظر)١(



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٦ 

  .سبب حدوث النازلة: املبحث الثالث

  .العلىالتأصيل للرمي من األدوار : املبحث الرابع
  :العلى األدوار من اجلمرات رمي حكم: فصل

  :وقد ضمنته مبحثني

  :املسألِة يف األقوال وذكر الرتاع، حمل حترير: األول املبحث

  :وحتته مطلبان

  .املسألة يف الرتاع حمل حترير: األول املطلب

  .املسألة يف األقوال ذكر :الثاين املطلب

  .ومناقشتها األدلة ذكر: الثاين املبحث

  :الب مط ثالثةوحتته

  .لىالع األدوار من اجلمرات رمي جواز أدلة: األول املطلب

  .العلى األدوار من اجلمرات رمي جواز بعدم القول أدلة :الثاين املطلب

  .الترجيح:  الثالثاملبحث

  . وفيها أهم نتائج البحث:اخلامتة

 : البحثمنهج •

  :يتلخص منهج البحث الذي سرت عليه يف هذا البحث فيما يأيت



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٧ 

 . األصيلة يف البحثاملراجعاالعتماد على  .١

 .دة العلمية املتعلقة باملسألةاحلرص على استقراء املا .٢

حترير حمل الرتاع يف املسألة، وما خالطها من مسائل، مع ذكر أقوال أهل العلم فيهـا،             .٣
 وما ميكن أن يستدلَّ هلم به، وما يرد على األدلة من مناقشات، مث              ،وذكر أدلة كلّ قول   

 .الترجيح

 .بيان أرقام اآلي، وعزوها إىل سورها يف احلاشية .٤

 .ديث واآلثار من مصادرها من كتب السنةختريج األحا .٥

، ))...((ميزت بني النقل بالنص والنقل باملعىن، فوضعت للنقل بالنص عالمة تنـصيص       .٦
، وإذا كان النقل باملعىن فال أضـع        )) ينظر   ((اسم الكتاب بدون كلمة      وأذكر يف احلاشية  

 .))ر  ينظ((: عالمة تنصيص، وأذكر يف احلاشية اسم الكتاب مسبوقاً بقويل

٧.  توضعتاً للمراجعثَب.  

ل وال   ذلك والقادر عليه، وال حو      للعلم النافع والعمل الصاحل، إنه ويلُّ      ين يوفق واهللا أسأل أن  
  .، وهو حسبنا ونعم الوكيلزيز احلكيمقوة إال باهللا الع

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يـوم                
  .الدين

  الباحث

  هـ١٤٢٨ / ١٠ /١٩ليلة الثالثاء 



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٨ 

 املبحث األول
  تصوير النازلة

  تنقُّـٍل؛  القيام مبنسِك احلج بعيداً عن تعقيدات العصر احلديث، من كثرِة عدٍد، ومشاق           كان
وجعل الصالة فيه تعادل مئـة  ، وألن اهللا سبحانه وتعاىل جعل البيت احلرام مثابة للناس وأمناً 

 أعداد احلجاج تزيد عاماً من املساجد، وجعل أفئدة الناس وي إليه، فإنَّ  ألف صالة يف غريه     
بعد عام، وذلك يعرب عن تلبية دعوة اهللا تبارك وتعاىل ألداء فريضة احلج، وإمتام الدين، ويزيد            
االزدحام يف مناطق املشاعر، خاصة عند منطقة رمي اجلمرات بوادي مىن، واليت تتعلق ـا               

  .ن بصدِد تناوهلا، واليت تقع عند اية وادي مىن من ناحية الشمال الغريبالنازلة اليت حن

  تزايد عدد احلجاج، وشدة الزحام، ممـا أدى إىل           – وفقها اهللا    –وملَّا رأِت الدولة    
إيذاء احلجاج، وعرقلِة سريهم، ومسامهةً يف توفري أكرب قدٍر ممكٍن من الراحـة للحجـيج،               

  :  اليت نصها)١( /مار الثالِث، بعد موافقِة الشيِخ حممد بن إبراهيمأمرت بإنشاء دوٍر ثاٍن للج

    من حممد بن إبراهيم إىل حضرة معايل وزير احلج واألوقاف سلمه اهللا ((

  :وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 ـــــــــــــــــ
 عبد بن حممد ادد الشيخ بن حسن بن الرمحن عبد بن اللطيف عبد بن إبراهيم بن حممد العالمة الشيخ هو)  ١(

 واإلفتاء للتدريس جلس وقته، يف السعودية للديار اًمفتي، كان )هـ١٣٨٩ -هـ ١٣١١. ( رمحهم اهللاهاب،الو
 ١٣ يف قاسم بنا مجعها مةقي وفتاوى رسائل لهو حيصون، ال خالئق به انتفع حىت الزمان، من قرن نصف قرابة
 .جزًءا
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  ٩ 

ـ هـ حول إنـشاء دور      ١١/٤/١٣٨٢ يف   ١ / ١٦٦٧فقد اطلعنا على خطابكم رقم       ان ث
طلعنا على صورة اخلرائط واملواصفات الـيت       ا وإقامة مظالت حوهلا، كما      لثالث،للجمار ا 

  .وضعت هلذا املشروع

تيان على الغرض املقصود، واخللـو مـن أي     اإلونفيدكم أننا ال نرى مانعا من ذلك بشرط         
  .)١( )) وفق اهللا اجلميع، وجعل هذا العمل نافعا، والسالم عليكم. حمذور شرعي

هـ حبيث يستطيع احلاج رمي اجلمرات من       ١٣٩٥مرات الثالث عام    فأنشئ جسر يعلو اجل   
فوق اجلسر بسهولة، وذلك عن طريق فتحاٍت تطل مباشرة على كل مجرة، حبيث يكـون               
هناك مستويان لرمي اجلمرات، أرضي وعلوي، وقد خفف كثرياً من الزحام، ونفع اهللا بـه               

 اجلمرات بعد ذلك قد زاد؛ نظـراً   يف حينه ويف أعوام تلت، إال أن الضغط على أماكن رمي          
، حيث  )٢(الزدياد عدد احلجاج وعدم تقيد بعض احلجاج بنظام احلركة املصمم عليها اجلسر           

ال يلتزمون باملداخل واملخارج هلذا اجلسر، مما يؤدي إىل ازدحـام واختناقـات يف منـاطق            
  .فتحات اجلسر

 ـــــــــــــــــ
 ). ١١٩٠: ( ، مسألة١٥٥صجلزء اخلامس، لد الثالث، اا ،حممد بن إبراهيم الشيخ ورسائل فتاوى)  ١(
 مجرة بني املنطقة يف احلجاج حلركة امليدانية املالحظة خالل من احلج ألحباث احلرمني خادم ملعهد دراسةٌري شت)  ٢(

 رمي جسر على احلركة اجتاه يعكسون احلجاج عدد من%  ١٣ نسبته ما أن الوسطي واجلمرة الكربى العقبة
  .الوسطى اجلمرة عند خاصة ، املشاكل عضلب يؤدي مما اجلمرات،

 مقترح: حبث: بواسطة. ٥١ ص ، هـ ١٤٠٧ ، الرياض – املواصالت وزارة ، احلج يف النقل ندوة وقائع: ينظر
: ، من إعداد )اجلمرات منطقة دراسات(  اجلمرات رمي منطقة يف احلرجة األوقات يف االزدحام لتخفيف

 احلرمني خادم معهد، والذي يشرف عليه احلج ألحباث اخلامس العلمي تقىلمل، مقدمة لاملطري ناصر بن عامر.د
 .احلج ألحباث الشريفني
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  ١٠ 

هـ بتوسيع  ١٤١٥عام    / لعزيزفقامت حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد ا         
وتعديل اجلسر، حبيث مت توسعة املستوى العلوي للجسر من اجلانبني، وعمل خمارج جديدة،             

  .وانتهى العمل يف العام نفسِه

مثَّ إنه ومع ازدياد عدد احلجاج، ومع عدم التزام بعضهم بنظام احلركـة املـصممة عليهـا                 
صابات على مدار العديد من األعـوام فقامـت   اجلسر، مما أدى إىل العديد من الوفيات واإل   

 هـ مبشروع ضخم يطَور فيه موقع اجلسر ليكون         ١٤٢٦اململكة مشكورةً بعد حادثِة عام      
 حاج يف اليوم، وما إن      ٤,٠٠٠,٠٠٠عبارة عن أربعة طوابق، بكامل خدماا، وختدم قرابة         

 ٤,٢، بتكلفة جتاوزت     عامل ٥٠٠٠انتهت املناسك، حىت بدأت الشركات تعمل فيه بطاقة         
  .)١(مليار ريال

 عـام   - كما تبني آنفـاً      - أول ما طُرح     العلىوقد طُرح حكم رمي اجلمرات من األدوار        
 فأفىت مبا    /هـ بعد خطاب وزير احلج واألوقاف حينها إىل الشيخ حممد بن إبراهيم             ١٣٨٢

  .)٢(سبق ذكره

هل العلم يف املسألِة،    أل اًكالم، ونقل    بيان احلكم بإسهاب   /مث أعاد الشيخ حممد بن إبراهيم       
  .)٣(هـ١٣٨٣يف خطاٍب له إىل أمري منطقة مكة املكرمة عام 

 هـ، بناًء على ١٣٩٣بل هيئة كبار العلماء عام مث بعد ذلك أُعيد طرح املوضوِع وحبثه من قِ  
لدعوة خطاب أمري منطقة مكة املكرمة، الوارد إىل رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء وا            

 ـــــــــــــــــ
 .٤ :الصفحة) هـ١٦/١٢/١٤٢٦: (املوافق االثنني، ليوم ،)١٤٣٨٧: (عدد ،عكاظ صحيفة: نظري)  ١(
  ).١١٩٠: ( سألة، م١٥٥صلد الثالث، اجلزء اخلامس، ا ،حممد بن إبراهيم الشيخ ورسائل فتاوى: ينظر)  ٢(
  ).١١٨٩: ( ، مسألة١٥١صلد الثالث، اجلزء اخلامس، ا ،حممد بن إبراهيم الشيخ ورسائل فتاوى: ينظر)  ٣(
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  ١١ 

واإلرشاد عن طريق وزارة العدل، والذي يطلب فيه إبداء الوجهة الشرعية، وبيان احلكـم              
 من بناء طابق على شارع اجلمرات، ورفع شاخص اجلمـرات،  ياالعلفيما اقترحته جلنة احلج    

ورفع جدار حوض كل مجرة إىل منسوب ميكن معه رمي حصى اجلمار من أعلى الطـابق                 
إقامة طـابق   : ( أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء حبثها      ومن أسفله بسهولة، ف   
  .)٢( )١١( ، كما أصدرت هيئة كبار العلماء القرار )١()على شارع اجلمرات 

 ـــــــــــــــــ
 .٢٧٥أحباث هيئة كبار العلماء، الد الثالث، البحث اخلامس، ص: ينظر)  ١(
  .٢٨٧املرجع السابق، ص: ينظر)  ٢(
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  ١٢ 

 املبحث الثاين
  نوع النازلة

ميكن تقسيم النوازل إىل أقساٍم عدٍة، باعتباراٍت متنوعٍة، وباإلمكان ترتيل تلك التقـسيمات             
  .نوازِل و الوقائع واملستجداتعلى مجيع ال

 نوع هذه النازلة بالنظر إىل هاتيك االعتبارات، ومن اهللا وحـده            بحِثملوسأتناول يف هذا ا   
  .العون والطول

  :بالنظر إىل املوضوع: أوالً

  :تنقسم النوازلُ إىل قسمني

 .وهي ما كان من قبيل األحكام الشرعية العملية: نوازل فقهية .١
 العبادات، ويف املعـامالت، ويف األنكحـة، ويف اجلنايـات           وينقسم إىل نوازل يف   

 .واحلدود والقضاء واألطعمة
 . مثل النوازل العقدية، والنوازل اللغوية، والنوازل التربوية، وغريها:نوازل غري فقهية .٢

بالنظر إىل االعتبار السابِق جند أنَّ نازلتنا من قبيل النوازل الفقهية؛ إذ أا من فـروِع رمـي          
مرات، الذي هو أحد فروِض احلج، واحلج واملناسك من أبواب العبادات يف كتب الفقه،              اجل

 .فتكونُ بذلك نازلةٌ من نوازِل العبادات، من كتاِب احلِج

  :بالنظر إىل كثرة وقوعها، وسعة انتشارها: ثانياً
  :وتنقسم النوازلُ ذا االعتبار إىل أقساٍم ثالثة

 .التعامل باألوراق النقدية: ، مثلوِع فيهانوازل ال يسلم أحد من الوق .١
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  ١٣ 

 .الصالة يف الطائرة: ، مثلنوازل يعظم وقوعها .٢
  .إعادة من تلف عضوه يف حد: ، مثلنوازل يقل وقوعها .٣

 . حاج من الوقوع فيهانَّ النازلةَ حمل البحِث ال يسلموذا االعتبار جند أ

  :بالنظِر إىل الذكورة واألنوثة: ثالثاً

  :لنوازلُ ذا االعتبار إىل ثالثة أ قساموتنقسم ا

 .نوازل خاصة باملرأة .١
 .نوازل خاصة بالرجل .٢
 .نوازل عامة .٣

 ال خيتص جبنٍس دونَ آخر، بل هو عام للرجاِل والنـساء،            العلىورمي اجلمرات من األدوار     
 .فهي من النوازل العامِة

  :بالنظر إىل اإلفراد والتركيب: رابعاً

  : االعتبار إىل قسمنيوتنقسم النوازلُ ذا

 .نوازل مفردة .١
 .نوازل مركبة .٢

 . نوازل العباداِت أن تكونَ مفردة من النوازل املفردة؛ إذ الغالب يفالعلىوالرمي من األدواِر 

  :بالنظر إىل جدا: خامساً

  :وتنقسم النوازلُ ذا االعتبار إىل قسمني
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  ١٤ 

 .نابيبأطفال األ:  وهي اليت مل يسبق وقوعها، مثل:نوازل حمضة .١
 وهي اليت سبق وقوعها، لكنها تطورت من جهة أسباا والواقع احمليط       :نوازل نسبية  .٢

بيوع : ا، وجتددت يف بعض هيئاا وأحواهلا، حىت صارت كأا نازلة جديدة، مثل           
 .التقسيط، والزواج بنية الطالق

، لكنها  - يأيت كما   – ا قد حدثت سابقاً   إ من النوازل النسبيِة؛ إذ      العلىوالرمي من األدوار    
جتددت من جهة الواقع احمليط ا، كما أا جتددت من ناحية هيئتها؛ إذ قد سبق وقوعها من       
فوِق اجلبِل، والواقع اآلن يف الرمي أنه من فوق اجلسر، كما أنه قد استحدثت أدوار أُخـر                 

زيادةً على ما سبق. 
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  ١٥ 

الثاملبحث الث  
  سبب حدوث النازلة

عتبارها من النوازل، وقد عدد املؤلفون يف      تؤدي إىل ا  ها، و نتج ت  عدةٌ للنوازل أسباب  
 من   وميكن إحلاق بعض النوازل بأكثر      فلكلُ نازلة سبب،   ،)١(النوازل عدداً من تلك األسباب    

  .هو من الوج بسبٍب من األسباب، لوجٍها إحلاقهىقد ير سبٍب كنازلتنا هذِه، إال أن الباحثَ

ـ       ذِه ه زع نازلتنا ناتفي  أقوى من   )) املصاحل الطارئة  ((:  أكثر من سبٍب إال أنَّ إحلاقها ب
  .وجهة نظري

لبيان احلكم  واملصاحل الطارئة قد تطرأ فتستوجب من اتهدين جتدد النظر يف النازلة            
لألمة، كالزحام يف احلج والعمرة، وكثرة أعداد احلجاج والعمار يف األعوام املتأخرة، مما نشأ              

مضار كثرية من ذهاب أنفٍس وغري ذلك، فكان ال بد من النظر يف نوازل احلج والعمرِة                عنه  
  .حتقيقاً ملقصد الشارع يف مراعاة مصاحل العباد

، فسبب حدوثها هو اعتبـار املـصلحة        العلىالرمي من األدوار    : ومن تلك النوازل  
ـ    )٢(ونفيه عن احلجاج  الطارئة، ورفع احلرج     اة للمـصلحة، ودرءاً    ، والتوسعة عليهم، مراع

  .للمفسدِة

 ـــــــــــــــــ
 .١/٣٢فقه النوازل : ينظر)  ١(
 .٩٩ – ٦١رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية : ينظر)  ٢(
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  ١٦ 

 املبحث الرابع
  العلىالتأصيل للرمي من األدوار 

ـ   ،)) العلىالرمي من األدوار     ((قد سبق ذكر نوع النازلة       ن  وذكرنا أا بالنظر إىل ِجـدا م
 جتددت من ناحية هيئتها؛ إذ      ا، لكنه -يأيت كما   –دثت سابقاً   حالنوازل النسبيِة؛ إذ أا قد      

ـ ق وقوعها من فوِق اجلبِل، والواقع اآلن يف الرمي أنه من فوق اجلسر، ولذا فت              قد سب  فكي 
 مما ميكن أن يفيد يف      ئاً، وإليك شي   اجلبلِ النازلة، وهي رمي اجلمرة من فوق      على تلك    نازلتنا

  :تأصيل املسألة

  :اإلمجاع: أوالً

مجاع على ذلك مجع من     وقد نقل اإل  : فقد أمجع أهل العلم على جواز رمي اجلمرة من فوقها         
  .- عند حكم النازلة يأيت كما -أهل العلم 

  .ولذا فتلحق مسألتنا باإلمجاع

  :األصل يف العبادات التوقيف: ثانياً

 العقول ال تستقل بإدراك املشروع على وجـه          ألنه من املتقرر عند أهل السنة واجلماعة أنَّ       
  .تبالتفصيل؛ ولذا احتيج إىل إرسال الرسل وإنزال الك

فباب العبادات باب ضيق موقوف على ثبوت الدليل فقط ال على األهـواء والعقـول، أو                
االستحسان القبيح، وال على التحسني والتقبيح، وإمنا مبناها على الدليل الشرعي الصحيح،            
وأهلُ السنة بتقرير ذلك فإم يقفلون باب البدعة ويسدونه سدا حمكماً، فما ظهرت البدع              

  .ة عن هذا األصل العظيمإال بالغفل
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  ١٧ 

 هـذا  نَّأشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها، أي   أن العبادة قد تكون م    : ومن فروِع هذا األصل   
الوصف اجلديد حيتاج إىل دليل جديد، وال يكتفى فيه مبجرد األدلة املثبتة ألصله، فاألدلة اليت             

 دليل يثبـت    تثبت أصـل العبادة شـيء، وفعلها على وصٍف معني شيء آخر، فالبد من           
هذا الوصف بعينه؛ ألن أصل العبادة توقيفي وكذلك كيفيتها وشروطها توقيفية، ففرق بني             

  .أدلة مشروعية الشيء وأدلة إيقاعها على صفٍة معينة

 وصف هلا فيجب فيه ما جيب لإلثباِت أصل    العلىورمي اجلمراِت عبادةٌ، ورميها من األدوار       
  .العبادِة

  :مل يعلم له خمالففعلُ صحايب : اًثالث

 ، ومل يعرف له خمالف من الـصحابةِ )١( مجرة العقبة من فوقها طفقد رمى عمر بن اخلطاب    
  . اجلواب عنها يف ثنايا البحثيأيت له  ط اهللا بن مسعود ، ودعوى خمالفة عبدش

 ما  عند متأخري احلنابلة، وهوعلى التحقيق / وفعل الصحايب حجةٌ وهو مذهب اإلمام أمحد      
  .)٢( شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم به زمج

  :مراعاة الضرورة واحلاجة: اًرابع

  .فالضرورة أشد باعثاً أو دافعاً لتجاوز القواعد القياسية العامة من احلاجة

  .ما يترتب على عدم مراعاا خطر أو ضرر شديد حمقق كاملوت جوعاً: فالضرورة

 ـــــــــــــــــ
 . خترجيهيأيت)  ١(
 .٤٣٧أصول مذهب اإلمام أمحد ص: ينظر)  ٢(
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  ١٨ 

لى تركها مشقة وحرج أو عسر وصـعوبة، وقـد عـرف            فهي ما يترتب ع   : وأما احلاجة 
هي بلوغه حداً إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب،          : الزركشي والسيوطي الضرورة فقاال   

  .)١(كاملضطر لألكل و اللبس، حبيث لو بقي جائعاً أو عرياناً ملات أو تلف منه عضو

نه، فليطلب يف مظا مقارب أو مشابهوللمالكية واحلنابلة تعريف.  

وتطبيقات الضرورة أو احلاجة من النوازل والفتاوى كثرية، منها النازلة اليت حنن بـصددها              
الـضرورات تبـيح     ((: ، وقاعـدا املقـررة    العلىوهي جواز رمي اجلمرات من األدوار       

  .)٢( ))احملظورات

  :دفع املفاسد ودرء املضار: اًخامس

ار واملفاسد بالواجبات، وعلـى منـع       حرصت الشريعة على ضرورة جتنب احملرمات واملض      
دعوين ما  ((: >املنهيات قبل حتقيق املأمورات؛ ألن ضرر املفسدة كالوباء واحلريق، قال النيب        

تركتكم إمنا أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا يتكم عن شـيء               
))فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

 )٣(.  

)) درء املفاسد أوىل من جلب املنافع ((:  تقوللقاعدة الشرعيةوا
  .أو من جلب املصاحل ،)٤( 

 ـــــــــــــــــ
 .٢/٣١٩ املنثور: ينظر  )١(
 .٢١: جملة األحكام العدلية)  ٢(

. > كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا ،٦٨٥٨ :، رقم٦/٢٦٥٨ يرواه البخار)  ٣(
 . مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن إمساعيل حديثمن

 .٣٠: جملة األحكام العدلية)  ٤(
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  ١٩ 

صوصه ال شـك يف     غري معتادة، ومل يرد فيه نص خب      فما ترتب على اعتباره مفسدة ومضرة       
  .إمهاله وعدم اعتباره؛ مراعاة للمقاصد العامة للشريعة

  :)١(رعاية املصلحة: سادساً
ا احملافظـة   أب: وميكن تعريفها : ويف الشرع . رةجلب املنفعة، أو دفع املض    : املصلحة يف اللغة  

وهو أنْ حيفـظ علـيهم دينـهم،        : على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من اخللق مخسة       
ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمـسة فهـو              

فعها مصلحة، كما ذكـر اإلمـام       مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ود        
  .الغزايل

هي الوصـف   : املصاحل املرسلة اليت هي أصل من أصول التشريع اإلسالمي        : وبعبارة أخرى 
، فهـي   )٢(الذي يكون يف ترتيب احلكم عليه جلب منفعٍة للناس أو درء مفـسدٍة عنـهم              

  الئم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن مل يشهد هلا دليلٌ        األوصاف اليت ت من الشرع    معني 
  . ا جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس أو اإللغاء، وحيصل من ربط احلكمباالعتبار

 ، واحلاجيـات  ،وهـي الـضروريات   : واملصاحل أنواع ثالثة متفاوتة الدرجة حبسب أمهيتها      
  .والتحسينات

 يرد فيه نص  ملالعلىوال شك أنَّ مسألتنا تندرج يف باب املصاِحل املرسلة، فالرمي من األدوار           
  تعـاىل  خبصوصه، وال شك أن يف اعتباره جلباً ملصلحة العباِد، ودفعاً للمفسدِة عنهم، واهللا            

  .أعلم

 ـــــــــــــــــ
 .املصاحل املرسلة لدى احلنابلة: ، فصل٤٧١أصول مذهب اإلمام أمحد ص: ينظر)  ١(
 .٤٥٩أصول مذهب اإلمام أمحد ص)  ٢(
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  ٢٠ 

  :)١("اهلواء ملك لصاحب القرار: "قاعدة: سابعاً
  .الفراغ أو الفضاء الذي يعلو على عنان السماء: ومعىن اهلواء

  .هو األرض اليت يقر ويثبت عليها ويقيم: والقرار

ها الذي يعلوها إىل السماء، وال جيـوز        ءملكاً صحيحاً فإنه ميلك معها هوا     فمن ملك أرضاً    
ألحد أن يعلو على بنيانه إال بإذنه؛ ألنه جيوز بيع اهلواء الذي يعلو فوق ما أقيم على األرض                  

  .)٢(على خالٍف

 حكم القرار مىت    فإن كان اهلواء يتبع القرار يف امللكية، فكذلك يف رمي اجلمرات فإنَّ للهواء            
  .ما وقعت اجلمار يف حمل الرمي

 ـــــــــــــــــ
 .ستأيت يف أدلة جواز الرمي)  ١(
 .١٢/١١٠، وموسوعة القواعد الفقهية ٤/٤٥ هوامشه مع الفروق: ينظر)  ٢(



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٢١ 

الُعلىحكم رمي الجمرات من األدوار   

 وما سواها من النوازل مرتبط بسلوك       العلىإن التوصل إىل حكم رمي اجلمرات من األدوار         
  :)١(واليت تتكون من املدارك التاليةمدارك احلكم على النوازل اجلادة يف 

  .له، وقد سبق تناوالتصور: األول

  .، وهو ما سنتناوله يف هذا املبحثالتكييف: الثاين

  .التطبيق: الثالث

 جند أنه ميكن خترجيها على مسألة رمي        العلىعند النظر يف مسألة رمي اجلمرات من األدوار         و
  .- وقد سبق – اجلمرة من فوقها

 ـــــــــــــــــ
  . وما بعدها١/٣٨فقه النوازل : ينظر: لالستزادة)  ١(
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  ٢٢ 

 املبحث األول
  حترير حمل الرتاع، وذكر األقوال يف املسألِة

  املطلب األول

  يف املسألة ير حمل الرتاعحتر
  . القبلة، وال جيبلُاستقباليني أمجع الفقهاء على أنَّ األفضل يف رمي اجلمرتني األو .١

 أن تكون  من بطن الوادي، و     يف رمي مجرة العقبة أن يكون       إىل السنة  ذهب اجلماهري  .٢
 يأيتو - )٢(، واحلق كما قالوا؛ إذ السنة صرحية به       )١(مىن عن ميينه والبيت عن يساره       

-.  

 .)٣(يف استقبال البيت أو جعله عن يساره خالف بني أهل العلم ليس هذا حمل حبثه .٣

  .أما رمي مجرِة العقبة من فوقها فهي حملُّ البحث

  :ومتتاز مجرة العقبة عن اجلمرتني األخريني بأموٍر أربعٍة

  . اختصاصها بيوم النحر:أوالً

  . أنه ال يوقف عندها للدعاء:ثانياً

 ـــــــــــــــــ
 .٣/٥٣٠ العمدة شرح، و٨/١٤٣ اموع: ينظر)  ١(
 .٣/٥٣٢شرح العمدة : ينظر)  ٢(
 .١/٥٣٩ الزركشي شرح، و٨/١٣٦ اموع: ينظر)  ٣(
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  .رمى ضحىأنها ت :ثالثاً

  .)١( أا ترمى من أسفلها استحباباً:رابعاً

فهي ما سنتناوله من خالل هذا      : وأما رميها من فوقها، ورمي اجلمرتني األخريني من فوقهما        
  .ومن اهللا وحده العون والطول. البحث

  املطلب الثاين

  ذكر األقوال يف املسألة
على مسألة رمي اجلمرة من فوقها،       العلى األدوار   رمي اجلمرات من  ا  نجسبق وأنْ خر  : أوالً

 مـع طـول     –، ومل أجد    - بيانه   يأيت كما   –وهي مسألة قد حكي اإلمجاع على جوازها        
، حيث زعم أنَّ رمي اجلمرات      )٢( اإلجزاء سوى بعض املبتدعِة      م قائالً بعدِ  –البحث والتتبع   

  " !.غري جمزئ على األحوط ":العلىمن األدوار 

 ـــــــــــــــــ
  .٣/٥٨٠ الباري فتح: ينظر)  ١(
ِة موقعه على الشبكة ، بواسط)١٠٠: (لنجاة، أليب القاسم اخلوئي، باب احلج والعمرة، فتوى رقمصراط ا: ينظر)  ٢(

  .العنكبوتية
وقد نقلت اإلمجاع على جواز الرمي من فوق اجلمرة مع الوقوِف على املخالِف؛ ألنَّ املخالف من أهل البدع، ومل 

 يف به يعتد من أوصاف( حثابم يف وغريهم األصوليني من العلم أهل تكلم أقف على خمالٍف سواه، وقد
 سواء ،مطلقاً فاسق بقول اإلمجاع يف يعتد ال أنه واألصوليني الفقهاء من العلم أهل معظم عليه والذي. )اإلمجاع
 االعتقاد جهة من للفسق العلم أهل من واحد غري لمثَّ وقد. األفعال جهة من أو االعتقاد جهة من فاسقاً كان

 كان سواٌء مطلقاً الفاسق بقول يعتد ال: " ٤/١٥٦٠ التحرير شرح التحبري كتاب يف / رداويامل قال ،بالرفض
 عندنا اإلمجاع": القطان ابن وقال "،"...وغريمها واالعتزال كالرفض فاالعتقاد. األفعال أو االعتقاد جهة من

 البحر، و٣/١٢٨ والتحبري قريرالت يف نقله ،"فيه له مدخل فال األهواء أهل من كان من فأما العلم أهل إمجاع
 ،االستدالل أصول يف السنة ألهل ملخالفتهم ؛خبالفهم يعتد ال أنه - والعلم عند اهللا - هراوالظ. ٣/٥١٥ احمليط

 

  ٢٣ 
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  ٢٤ 

  : رمي اجلمرة من فوقها جوازأو م منه عدم إجزاءهيف ما ورد يف كالِم بعض الفقهاء :ياًثان

، فقد جاء عنه ما يفهم منه جواز رمي مجرة          / اختلفت الرواية عن اإلمام مالك    فقد   .١
  !.العقبة، وجاء عنه ما يفيد تراجعه عن جوازه

فرميها من   ((:  قوله / بن القاسم ، ونقل عنه ا   )١( ))ال بأس أن يرميها من فوقها      ((: فقد قال 
ورميها من أسفلها، فإن مل يصل لزحام فال بأس أن يرميهـا   ((:، وقال)٢( )) أسفلها أحب إيلَّ 

 ، بل نقلَ  )٤( )) وإن رماها من فوقها أجزأه      ((: ، وقوله )٣( )) من فوقها، وقد فعله عمر لزحام     
 بـأنَّ : ره، وفس )٥(لعقبة من حيث تيسر    أنه كان يرمي مجرة ا     /  عن القاسم بن حممد    /اإلمام  
  .)٦( من أسفلها من حيث تيسر من أسفلها:معناه

  ـــــــــــــــــ
 

 يعدون ال الشيعة أن تقدم ":٢/٣٦٤اإلاج  يف قال ،حجة يعدونه وال باإلمجاع يعتدون ال أم ذلك ومن
 الفقه أصول يف الزحيلي ةوهب. د.، وقد خالف يف هذا أ"حجة األمة من ناتهدي اتفاق هو الذي اإلمجاع

 أما ،بالفروع يتعلق فيما كله وهذا ،!الشيعة جمتهدي دون السنة بأهل ينعقد ال اإلمجاع ، فذهب إىل أن٤٤َّص
 .أعلم  تعاىلواهللا. م عربة فال العقائد

  .١٠/٨٧عمدة القاري )  ١(
 . ٢/٤٢١املدونة الكربى ، و١٠/٨٧عمدة القاري )  ٢(
 .٣/١٢٦مواهب اجلليل )  ٣(
 .٤/٣٥١ االستذكار ، و٢/٤٢١املدونة الكربى )  ٤(
  .٢/٤٢١املدونة الكربى )  ٥(
 :قال، ٤/٣٥١االستذكار الرب إىل أوسع من ذلك كما يف   ابن عبدأبو عمر، وذهب ٢/٤٢١املرجع السابق )  ٦(

ومثلها مقولة ابن بطال . " كل ذلك واسع،ا أو من أعالها أو وسطها من أسفله،يعين من حيث تيسر من العقبة"
 . ١٠/٨٧ عمدة القارينقلها العيين يف 
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، بـل زاد  )١( )) ال يرميها إالَّ من أسفلها ((: رجوعه عن ذلك، فقال    / اإلمام مالٍك    مث نقلَ عن  
  .)٢( )) فإن فعل فليستغفر اهللا  ...((: يف مواهب اجلليل

 أنَّ مراده يف ذلك هو عدم التساهل يف رمي اجلمرة من            – والعلم عند اهللا     –والذي يظهر يل    
 ترك خمالفة ما ورد عن الـنيب        : إذْ أنَّ القاعدة يف مذهب املالكية      ؛>فوقها، وترك سنة النيب     

 أنه مل يرد عـدم       على  ومما يدلُ  ،- أفاده ابن احلاج يف مدخلِه       –  ولو خالفه يف صورته    ،>
  : أمراناإلجزاء

الكية مل يقل بعدِم جواِز رمِي مجرة العقبِة من فوقها، حىت من نقلَ عن          أنَّ أحداً من امل     - أ
 . قوله/ اإلمام مالك

وهذا مما يدلُ على أنه مل يرد        ستغفار،مر باال بل اكتفى باأل  رمي،  فليعد ال : مل يقُل  أنه  - ب
  . واهللا تعاىل أعلم.عدم اإلجزاء

١.   م ونسبة القول بعد   ،فهم من كالم بعض الشافعية    أما ما ي    اإلجزاء إليهم، فال يصح - 
 يف حتفة   )٣( /  أعلم، كما فهم البعض من قول ابن حجر اهليتمي          تعاىل  واهللا – يأيتكما  

 )) وجيب رميها من بطن الوادي، وال جيوز من أعلى اجلبل خلفها      ((: احملتاج شرح املنهاج  
 مث رأيت يف  (( :لالبهية شرح البهجة الوردية قا    ، وما نقله عنه زكريا األنصاري يف الغرر         
 أسفل اجلبل   -مجرة العقبة   :  أي -وهي  : ( )٤(شرح العباب البن حجٍر بعد قول العباب      

 ـــــــــــــــــ
  .١٠/٨٧عمدة القاري )  ١(
 .٣/١٢٦ مواهب اجلليل)  ٢(
 صاحب حتفة احملتاج شرح املنهاج ،شهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي املكي الفقيه الشافعي املعروف: هو)  ٣(

 .الزواجر، وغريمهاللنووي، و
لقاضي صفي الدين أيب السرور أمحد بن عمر لعظم نصوص الشافعي واألصحاب، العباب احمليط مب: املراد به هو)  ٤(
 

  ٢٥ 
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  ٢٦ 

فعِلم من أن   : ( ما نصه ) املسمى بالعقبة، فوق الطريق اجلادة عن ميني الذاهب إىل مكة           
ما يفعله كثري من جهالء احلجاج من رميهم من أعالها باطلٌ؛ ألا ليس هلا إال مرمـى                 

  .)١(  )) )احد وهو ما بأسفلها على اجلادِة دون ما عداه من سائر اجلوانب و

اقتصر عليه الشارح    ((:  يف حاشيته على التحفة معلقاً على كالم ابن حجر         فقد قال الشرواين  
أمـا إذا   .  إىل خلفها  :أي) من أعالها   : ( قوله:  بافضل، وقال الكردي يف حاشيته     يف شرح 

.  خالفاً ملا فُِهم من هذه العبارة وحنوها عدم اإلجزاء         ،مى فإنه يكفي  رمى من أعالها إىل املر    
اتفقوا على أنه مـن     : ( فقد صرح باإلجزاء يف اإليعاب، وقال القسطالين يف شرح البخاري         

 أو  حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن ميينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها                
ونقل النووي يف شرح مسلم اإلمجاع على       . انتهى حبروفه . )ل  وسطها واالختالف يف األفض   

اجلواز، وصرح باحلكم الذي ذكرته ابن األثري يف شرح مسند الـشافعي، والزركـشي يف               
 )) اخلادم، وغريمها، فال ينبغي التوقف فيه، وقد أشبعت الكالم على ذلك يف بعض الفتـاوى     

)٢(.  

  ـــــــــــــــــ
 

 روضة الطالبني ((شبه ي الكتاب، و )هـ٩٣٠ت(  ،بن حممد املذحجي املرادي اليمين الشافعي الشهري باملزجد
 أن يستوعب فروع هدات من كتب أخرى يف املذهب، حاول مؤلفكتلخيص هلا مع زياهو  و،لإلمام النووي)) 

  .املذهب
يف ستة جملدات، وهي طبعة جتارية، دمشق، ويقع – دار الفكر : محدي الدمرداش، نشر: بتحقيقوالكتاب مطبوع 

  . يف بعض اجلامعات السودانية واليمنية كرسائل علمية على نسخ كثريةققِّ أنه ح:يقالو
 .يزال خمطوطاً  ال فإنهوحسب علمي.  مؤلفه مل يكمله لكن،بن حجر اهليتمي العاب شرح العباب، اإلي: شرحه هوو
 .٢/٣٢٨الغرر البهية شرح البهجة الوردية )  ١(
 .٤/١١٧ الشرواين حواشي)  ٢(
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  ٢٧ 

رح البهجة الوردية بعد أنْ نقل كالم ابن حجر يف           وقال زكريا األنصاري يف الغرر البهية ش      
، وافق غريه، وإال كان بعيـد الوجـه جـداً           )١( )يف  ( مبعىن  ) من  ( فإن كانت    ((: التحفة

)) فلرياجع وليحرر
 )٢(.  

ال جيوز الرمي مـن أعلـى       : ، أي )) وال جيوز من أعلى اجلبل خلفها     : " واملراد بقول التحفة  
  .)٣(موضع وقوف الرامني على العادةاجلبل يف خلفها، الذي هو 

وال  ((:  قوله/  عن الشافعياوردي، فقد نقل امل)٤(وال منافاةَ بني ذلك وبني قوِل أئمة املذهب  
ميكنه غري ذلك ألا على أكمة فال يتمكن من رميها إال كذلك، فإن رمى اجلمرة من فوقها                 

أنه جاء من فوقها ورمـى إىل  : ما يظهر؛ ألنَّ معناه في)٥( ))ومل يرمها من بطن الوادي أجزأه  
وروينا أن عمـر     (( :/ وهذا ظاهر يوافقه ما قاله ابن املنذر      . أسفلها، ال أنه رماها من ورائها     

)) خاف الزحام فرماها من فوقها ط
  . أعلم تعاىلواهللا. )٦( 

 فوقها، كما    من ىرمت من بطن الوادي، وال      ىرمتال    أنه اجلمرة  / نقل عن اإلمام أمحد    :ثالثاً
 ي اجلمرة من بطن الوادي، وال يرم      يال يرم  (( أنه   / نقله القاضي عن حرب عن اإلمام أمحد      

، )٨( ))يعين ال يرميها عرضاً من بطن الـوادي        ((: ، قال القاضي معلقاً   )٧( ))من فوق اجلمرة    

 ـــــــــــــــــ
)١  (٩/١٤٧لسان العرب ، و١/١٠٨مشارق األنوار : ينظر وهو أحد معانيها،: قلت. 
 .٢/٣٢٨البهجة الوردية الغرر البهية شرح )  ٢(
 .٢/٣٢٨الغرر البهية شرح البهجة الوردية : ينظر)  ٣(
 .٢/٣٢٨الغرر البهية شرح البهجة الوردية : فقد نقل زكريا األنصاري عن الرملي قوله باإلجزاء، ينظر)  ٤(
 .٤/١٨٤احلاوي الكبري )  ٥(
 .٨/١٤٣اموع )  ٦(
 .٣/٥٣٠ العمدة شرح)  ٧(
  . ٣/٥٣٠ق املرجع الساب)  ٨(
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  ٢٨ 

ذا رمى فيه سقط    إمنا مل يستبطن الوادي ألنه أمر أن يرمى إليه ال فيه، فإ            ((: / وقال ابن عقيل  
  .)١( ))ي لى ما عاله وسقط بعض ماحية بالرموقوفه ع

  .)٢( )) على املذهب منشأه الغلط يف نقل الروايةوهذا غلطٌ ": معلقاً/  شيخ اإلسالمقالفقد 

  :ورمبأوأجاب عنه 

١.  وهو جواز الرمي وإجزاؤه،أنَّ القاضي يف موضع آخر قد حكى املذهب .  

 )٣(وأنهنها روايةَ حرٍب كان فيها غلط،       ت يف يِد القاضي ونقل م     أنَّ النسخة اليت كان     .٢
  . قدمي من أصح األصولٍنتقَن أصل مقد نقل روايةَ حرب م

 وأتبعهم هلا، وقد جـاءت األحاديـث        > أعلم الناس بسنة النيب      /  أنَّ اإلمام أمحد    .٣
 عـن الـسنة     وغريه، وال معدل   ط  من بطن الوادي، كحديث جابر     >صرحيةً برمي النيب    
  .)٤(الصحيحة الصرحية

 ـــــــــــــــــ
 .٣/٥٣٠املرجع السابق )  ١(
  .٣/٥٣١املرجع السابق )  ٢(
  .شيخ اإلسالم: أي)  ٣(
 .٥٣٢ – ٣/٥٣١املرجع السابق : ينظر)  ٤(
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  ٢٩ 

 املبحث الثاين
  ذكر األدلة ومناقشتها

  املطلب األول

  العلىز رمي اجلمرات من األدوار أدلة جوا
لىستدل على جواز رمي اجلمرات من األدوار يباألدلة التاليةالع :  

  :الدليل األول

 فوقهـا،    على جواز رمي اجلمرات من     – رمحهم اهللا تعاىل     –فقد أمجع أهل العلم     : اإلمجاع
  : مجاعةٌ منهموقد نقل اإلمجاع على ذلك

وقد أمجعوا على أنه من حيث رماها جاز سـواء           ((: / ، قال  يف الفتح  /ابن حجر     .١
 ))...هااستقبلها أو جعلها عن ميينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسط

 )١(. 

وقد أمجعوا أنه إن رماها من فوق الوادي أو          ((: /يف االستذكار، قال     /ابن عبدالرب     .٢
)) أسفله أو ما فوقه أو أمامه فقد جزى عنه

 )٢(. 

وأمجعوا على أن الرمي  ((: يف اموع / قال  ويف اموع،،)٣(النووي يف شرح مسلم .٣
)) ىجيزئه على أي حال رماه إذا وقع يف املرم

 )١(. 

 ـــــــــــــــــ
  .٣/٥٨٢فتح الباري )  ١(
 .٤/٣٥١ االستذكار)  ٢(
 .٩/٤٢ مسلم صحيح على النووي شرح)  ٣(
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  ٣٠ 

وأمجعوا على أنه من حيث رماها       (( : يف تعليقه على سنن ابن ماجه، قال       /السيوطي   .٤
جاز سواء استقبلها أو جعلها عن ميينه أو عن يساره أو رماها من فوقها أو أسـفلها أو                  

.  اإلمجاع يف املذهب   د، ويظهر من سياِق كالمه أنه يري      )٢( ))...وقف يف وسطها ورماها   
 . أعلمواهللا تعاىل

  .)٣(يف السبل / الصنعاينو .٥

  .)٤(والعمل عند أهل العلم على أنه جيوز أن يرميها من فوقها، ومىت فعل ذلك أجزأه

 والْعملُ على هذا ِعند أَهِل الِْعلِْم، يختارونَ أَنْ يرِمي الرجلُ من         ((: / قال أبو عيسى الترمذي   
 يكَبر مع كل حصاٍة، وقد رخص بعض أَهِل الِْعلِْم إن مل يمِكنه             بطِْن الْواِدي ِبسبِع حصياتٍ   

  .)٥( )) أَنْ يرِمي من بطِْن الْواِدي رمى من حيثُ قَدر عليه وِإنْ مل يكُن يف بطِْن الْواِدي

  :الدليل الثاين

، ومل ينكر عليه    )٦( الزحام رمى مجرة العقبة من فوقها خشية     حيث  : ط  عمر بن اخلطاب   فعل
  .ش أحد من الصحابة

  ـــــــــــــــــ
 
 .٨/١٤٣ اموع)  ١(
  .١/٢١٨ ماجه ابن سنن شرح)  ٢(
 .٢/٢١٠ السالم سبل: ينظر)  ٣(
 ".والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: "، لكنه قال٣/٢١٨ املغين: ينظر)  ٤(
 .٣/٢٤٥ الترمذي سنن)  ٥(
، ويف فوقها من يرميها أن فيها رخص من :، باب١٣٤١٥: ، برقم٣/١٩٩ صنف يف املشيبة أيب ابن أخرجه)  ٦(

وقد استدل به . ٣/٥٨٠ فتحإسناده احلافظ ابن حجر يف الإسناده احلجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وقد ضعف 
 .٣/٢١٨ املغينمجع من الفقهاء كابن قدامة يف 
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  ٣١ 

حججت مع :  فقد جاء عن عمرو بن ميمون قال   . خالفه طبأنه قد ورد عنه     : يعترض عليهِ و
عمر سنتني، إحدامها يف السنة اليت أصيب فيها، كل ذلك يليب حىت يرمي مجرة العقبة مـن                 

  .)١(بطن الوادي

اض، فيحمل على فعلِني له، فهو قد رمى من فـوق   بأنه ال اعتر:لى هذا االعتراض وجياب ع 
  .اجلبل حني خاف الزحام، ورمى من بطن الوادي يف وقٍت آخر

واألصل يف رمي اجلمرِة أن ترمى من فوقها، كما دلَّت على ذلك األخبار عن رسـول اهللا                 
< عمر باع السنة دليلٌ على اجلوازعنه من فوِق اجلبل مع حرصِه على ط، ورميات .   

  :الدليل الثالث

  .، وغريه)٢( ورد عن عدٍد من التابعني، كاحلسن رمي اجلمرة من فوقها قدأنَّ

  :الدليل الرابع

))  لصاحب القرار  اهلواء ملك  ((أنَّ  : أن القاعدة 
 )٣( .    له، فمن رمى    فما فوق بطن الوادي تبع 

وادي، وذا يكون   من أعلى الطابق الذي بين على الوادي فهو يف حكم من رمى من بطن ال              
         متام السنة ال تكون إال بتطبيق الرمـي         قد أتى بفضيلة الرمي من اجلهة اليت رمى منها، لكن 

  . > كما فعله النيب
 ـــــــــــــــــ

 فتح، وقد صحح إسناده احلافظ ابن حجر يف ال١٣٤١٠: ، برقم٣/١٩٨ صنف يف املشيبة أيب ابنأخرجه )  ١(
٣/٥٨٠. 

، وفيه راٍو فوقها من يرميها أن فيها رخص من :، باب١٣٤١٧: ، برقم٣/١٩٩ صنف يف املشيبة أيب ابن أخرجه)  ٢(
 .مبهم

موسوعة القواعد : تنظر: ، ولالستزادة١/٢١٩ الزركشي شرح، و٤/٤٧٦ العمدة شرح، و٤/٣١٥ املغين: ينظر)  ٣(
 .١٢/١١٠الفقهية 
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  ٣٢ 

ولو بين على مجيع موضع الرمي منارة عالية         ((:  يف حاشيته على حتفة احملتاج     / قال الشرواين 
          هلا سطح فهل جيزىء الرمي فوقها أو ال؟؛ ألنه ال يفيه نظر، وجـزم     ، رمياً على األرض   عد 

خـوم  وظاهر أنه لو هبط املرمى إىل ت      :  فقاال ،كرالشبلي وابن اجلمال باإلجزاء يف مجيع ما ذُ       
ين عليه دكَّة أو منـارة      ه لو ب   نظري الطواف، وأن   ؛أو عال إىل السماء ورمى فيه أجزأ      األرض،  

 أو ألقيت على أرضه وسـترته بـال         عالية أو سطح أو فرشت فيه أو بعضه أحجار وأثبتت         
  .)١( )) إثبات كفى الرمي عليها

  :امس الدليل اخل

 من حديث ابـن  - يأيت كما -رموا اجلمرة من أعالها  شأنَّ خلقاً كثرياً يف زمن الصحابة  
  .)٢(ومل يأمروهم باإلعادة، وال أعلنوا بالنداء بذلك يف الناس طمسعود 

  :ادسسالدليل ال

ة اختياره حصى احلذف؛ فإنه يتوقع األذى        من بطن الوادي هي ذاا علَّ      > أن علةَ رمي النيب   
إذا رموا من أعالها ملن أسفلها؛ فإنه ال خيلو من مرور الناس فيصيبهم، خبالف الرمي مـن                 

  .)٣(أسفل مع املارين من فوقها

  يناملطلب الثا

  :العلىأدلة القول بعدم جواز رمي اجلمرات من األدوار 

 ـــــــــــــــــ
  .٤/١٣٤ الشرواين حواشي)  ١(
  .٢/٤٨٥ القدير فتح شرح: ينظر)  ٢(
  .٥/٥٦٦ املفاتيح مرقاة، و٢/٤٨٥ القدير فتح شرح، و٢/٥١٣ عابدين ابن حاشية: ينظر)  ٣(
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  ٣٣ 

  :وىل األدليلال

     ِزيداِدي، قال     )١( ط أنَّ عبد اللَّهِ  : ما روى عبد الرمحن بن يطِْن الْوى من بما  :  فقلت : ريا أَب
والَِّذي لَا ِإلَه غَيره هذا مقَام الذي أُنِزلَت عليه   : عبد الرمحن ِإنَّ ناسا يرمونها من فَوِقها؟ فقال       

  .)٢( >سورةُ الْبقَرِة 

  :قش من وجهنيونو

 ما خيالفه، فقد روى عنه عبد الـرمحن  ط أنه قد جاء عن عبد اللَِّه بن مسعوٍد: الوجه األول 
 ِزيدةَ علـى               :بن يـرملَ الْجعجةَ وبلَ الْكَعقْبتاسو اِديالْو طَنبتِة اسقَبةَ الْعرما أتى جه لَمأن 

    ِن، ثُمماِجِبِه الْأَيقال        ح اٍة، ثُمصمع كل ح ركَباٍت ييصِع حبى ِبسمالَِّذي لَـا      : رمن ها هنا و
  .)٣(ِإلَه غَيره رمى الذي أُنِزلَت عليه سورةُ الْبقَرِة

أنَّ هذا اخلرب   و ،)٤( /  هذا احلديث شاذٌ كما ذهب إىل ذلك احلافظ ابن حجر           بأنَّ :أجيبو
  .)٥(ال يقاوم األول

 ـــــــــــــــــ
 .عبداهللا بن مسعود: هو)  ١(
 مسلم، والْواِدي بطِْن من الِْجماِر رمِي باب، كتاب احلج، ١٦٦٠: ، برقم٢/٦٢٢ البخاري رواه. متفق عليه)  ٢(

 ويكَبر يساِرِه عن مكَّةُ وتكُونُ لْواِديا بطِْن من الْعقَبِة جمرِة رمِي باب، كتاب احلج، ١٢٩٦: ، برقم٢/٩٤٢
 .حصاٍة كل مع

حديث : "، وقال الترمذيالِْجمار ترمى كَيف جاء ما باب، كتاب احلج، ٩٠١: ، برقم٣/٢٤٥ الترمذي رواه)  ٣(
 ترمي نأَي من باب ، كتاب املناسك،٣٠٣٠: ، برقم٢/١٠٠٨ ماجه ابن، و"ابن مسعود حديث حسن صحيح

 ".اختلط وقد املسعودي إسناده يف شاذ  وهذا: "٣/٥٨٢ قال احلافظ ابن حجر يف الفتح. الْعقَبِة جمرةُ
 .٣/٥٨٢ الباري فتح: ينظر)  ٤(
 .٣/١٢٢٣هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك : ينظر)  ٥(
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  ٣٤ 

 عنـد اجلمهـور    اجلمع بأنه أمكن اجلمع بينهما، فال يصار إىل الترجيح مع إمكانِ     :قشوون
 إشارة إىل هيئة الوقوف للرمي، وقوله       )) هذا مقَام  (( :، فقوله يف احلديث األول    خالفاً للحنفية 

ى يف   قد رم  ط فيكون ابن مسعود    إشارة إىل بطن الوادي،    )) من ها هنا   ((: يف احلديث الثاين  
 بعض السنة، وفاته كماهلا؛ إمـا جلمـاح         خراآليف   يف أحدمها كمال السنة، و     عامني وافق 

  .  أو غري ذلك،الراحلة، أو كثرة الزحام

 على الفضيلة يف الرمي من جهة بطن الوادي عند الـسعة،             منه  حثٌّ  هذا   بأنَّ  :الوجه الثاين 
 فقـد   - ولو يف السعة     - الوادي   فإذا رماها احلاج يف احلوض من فوق طابق أقيم على بطن          

 والذي استنكر ، وهو راكب راحلته>ه رمى من اجلهة اليت رمى منها النيب     فإن ،أتى بالفضيلةِ 
         وأما عند الـضيق وشـدة       ، يف سعةٍ  إمنا هو رمي مجرة العقبة يف احلوض من اخللف والناس 

ء كـان يف مكـان    سوا،الزحام فللحاج أن يرمي يف احلوض ولو من غري جهة بطن الوادي     
  .)١( لبطن الوادي أو أعلى منهمساٍو

  : الثايندليلال
، ويف إباحة الرمـي مـن   )٢(أنَّ األصل يف العبادات التوقيف، ومنها أفعال احلج فهي توقيفية    

  .وقد أمر بالتزام فعله يف املناسك ،> خمالفة لفعِل النيب العلىاألدوار 

  : وجياب عنه من وجهني

 ـــــــــــــــــ
 .٢٧٦اخلامس، صأحباث هيئة كبار العلماء، الد الثالث، البحث : ينظر)  ١(

)٢  (ا توقيفية من قول ابن مسعوٍد: قلتهذا : "ط يؤخذ أ  قَامالذي م ِزلَتةُ عليه أُنورِة سقَرفالظاهر أنه أراد "الْب ،
 أنزلت الذي مقام هذا :قال فكأنه ،-يف سورة البقرة :  أي– فيها مذكور احلج أفعال أنَّ كثرياً من :أن يقول

، ١٠/٨٧ القاري  عمدة:ينظر.  أعلم تعاىلواهللا. توقيفية احلج أفعال أن على بذلك نبهاًم ،سكاملنا أحكام عليه
 .٩/٢٩ مسلم على النووي شرحو
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  ٣٥ 

 ،)١(- كمـا سـبق      – جلمرة العقبة من بطن الوادي معللٌ         > رمي النيب أنَّ  : الوجه األول 
فالرامي يكون يف بطن الوادي فرميه هلا من بطن الوادي أيسر له، وأما رميها من فوقها سابقاً      

، والقصد منه إيصال اجلمرات حمللِّ الرمي فمىت ما وصلت )٢(فهو شاق حلزونة املوضع وضيقه
 أو الِْبناِء أَمام واِقفًا الراِمي كَوِن بني جزاءاإل يف فَرق ولَا ((:  املالكي أجزأه قال أمحد النفراوي   

هتحأو ت لْفَهنأل ؛خ دالُ الْقَصاِت إيصيصاِء أسفل إىل الْح((:  احلنفي ، قال السرخسي  )٣( )) الِْبن 
 موضـع  كله املوضع ذلك حول ما ولكن ،الوادي بطن من يرميها أن األفضل أنَّ نابي وقد
  .)٤()) فجاز موضعه يف النسك أقام فقد العقبة فوق من رماها فإذا ،الرمي

 وتقتـضيه؛  العلـى  أنَّ مساحة الشريعة توجب القول بإباحة الرمي من األدوار         :الوجه الثاين 
السيما يف هذه السنني اليت تزايد فيها عدد احلجاج إىل حد يوقع يف احلرج، بل تزهق فيـه                  

ألرواح، ففي القول جبوازه دفع للحرج، وحفظ للنفوس، وتيسري ألداء النسك على حجاج             ا
  .بيت اهللا احلرام

، وقد جاء مـن     - كما سبق    – العلىكما أنَّ اإلمجاع منعقد على جواز الرمي من األدوار          
علـم  وهم أ  ،>  بسنة النيب  اًمن أشد الناس التزام    شفعل صحايب ال خمالف له، والصحابةُ       

  .الناس، وأفقه األمة

  : الثالثدليلال

 ـــــــــــــــــ
 .الدليل اخلامس من أدلة اجلواز: ينظر)  ١(
 .١/٦٨٢ العدوي حاشية: ينظر)  ٢(
  .١/٣٦٢ الدواين الفواكه)  ٣(
 .٤/٦٦ للسرخسي املبسوط)  ٤(



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٣٦ 

 مناخ  مىن ، لَا ((: ، قال ؟يا رسولَ اللَِّه أال نبِني لك بيتا يِظلُّك ِبِمنى        : قُلْنا:  قالت ك  عاِئشةَ أنَّ
قبمن س ((

 )١(.  

ز البناء يف  ما يظله، ويف ذلك داللة على أنه ال جيو      مل يأذن ببناءِ   > أنَّ النيب : وجه االستدالل 
  .مىن

 بأن هذا البناء مبىن ليس من جنس البناء مبىن للتملك أو االرتفاق اخلاص، بل هـو                 :قشانيو
  .من املرافق العامة اليت تسهل أداء نسك الرمي مع الراحة وسالمة النفوس

 ـــــــــــــــــ
 حسن  حِديثٌ:"، وقالسبق من مناخ ِمنى أَنَّ جاء ما باب، كتاب احلج،  ٨٨١: ، برقم٣/٢٢٨ ذيالترمرواه )  ١(

ِحيحبرقم٢/١٠٠ الدارمي، كتاب املناسك، باب الرتول مبىن، و٣٠٠٧: ، برقم ٢/١٠٠٠ ، وابن ماجه "ص ، :
 .ِبِمنى الْبنياِن كَراِهيِة اب، كتاب املناسك، ب١٩٣٧



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٣٧ 

  الثالث املبحث

الترجيح  
قول الراجح  ، وأنَّ ال  وجه له ال   اجلبِل   القول بعدم إجزاء الرمي من فوقِ     يتبني لنا أنَّ    : مما سبق 

  .األدلة؛ لقوة  اجلبل وإجزاؤههو جواز الرمي من فوق

  تعـاىل  واهللا.  جمزئ  منها  وأنَّ الرمي  ،العلىهو جواز الرمي من األدوار       :وبناء عليه فالراجح  
  .أعلم



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٣٨ 

 اخلامتة
  :أهم نتائج البحث

  :وبعد هذا العرض هلذه املسألة، خنلص ذه النتائج

 من النوازل العلى البحث أن مسألة رمي اجلمرات من األدوار تبني من خالل .١
 .النسبية؛ وذلك ألا قد وقعت من قبلُ، واجتهد فيها أهل العلم

 .أنَّ النازلة من نوازل العبادات .٢

 .أا من النوازل العامة للرجال والنساء  .٣

 .أا من النوازل املفردة ال املركبة؛ وذلك ألا من نوازل العبادات .٤

هو اعتبار املصلحة الطارئة، وهي إثبات التوسعِة ونفي احلرج، : نَّ سبب حدوثهاأ .٥
 .احلجاجمراعاة ملصاحل 

 .بينت عدداً من األصول اليت ترجع إليها املسألة .٦

ذكرت إمجاع الفقهاء على أنَّ األفضل يف رمي اجلمرتني األوليني استقبال القبلة، وال  .٧
جيب.  

 السنة يف رمي مجرة العقبة أن يكون من بطن الوادي، أنَّ: ذكرت مذهب اجلماهري .٨
وأن تكون مىن عن ميينه والبيت عن يساره، وأنَّ السنة صرحية به، وأنَّ املسألة حمل 

  .خالٍف بني أهل العلم

 .نقلت إمجاع أهل العلم على أنَّ رمي مجرِة العقبة من فوقها جائز جمزئ .٩

  .على رمي مجرة العقبة من فوقها العلىخرجت مسألة الرمي من األدوار  .١٠



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٣٩ 

  . وفضلهلشيطان، وما كان من صواب فبتوفيق اهللافما كان من خطأ فمن نفسي ومن ا

  . وآخراً أوالًمدمت البحث، وهللا احل



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٤٠ 

املراجع ثَبت  
 .القرآن الكرمي -١
هليئـة كبـار    األمانـة العامـة     : أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، الـد الثالـث، إعـداد             -٢

  . الرياض- دار القاسم للنشر: هـ، نشر١٤٢١ العلماء باململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل
علـي بـن عبـد الكـايف        : اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي، تـأليف             -٣

  . بريوت–كتب العلمية دار ال: هـ، نشر١٤٠٤مجاعة من العلماء، الطبعة األوىل : السبكي، حتقيق
أبو عمر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرب النمـري         : االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، تأليف      -٤

دار الكتـب العلميـة     : م، نـشر  ٢٠٠٠حممد علي معـوض، الطبعـة األوىل        -سامل حممد عطا  : القرطيب، حتقيق 
 . بريوت–

دار الفكـر للطباعـة     : هــ، نـشر   ١٤٠٦طبعـة األوىل    وهبة الزحيلي، ال  . د: أصول الفقه اإلسالمي، تأليف    -٥
  . دمشق–

 -هــ   ١٤١٩عبد اهللا بن عبـد احملـسن التركـي، الطبعـة الرابعـة              . د: أصول مذهب اإلمام أمحد، تأليف     -٦
  . بريوت–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع : م، نشر١٩٩٨

ضـبط  :  بـن عبـد اهللا الزركـشي، حتقيـق         بدر الدين حممد بن ـادر     : البحر احمليط يف أصول الفقه، تأليف      -٧
: م، نـشر  ٢٠٠٠ -هــ   ١٤٢١حممد حممـد تـامر، الطبعـة األوىل         . د: نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه    

  . بريوت- لبنان –دار الكتب العلمية 
عالء الدين أيب احلسن علـي بـن سـليمان املـرداوي احلنبلـي،      : التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، تأليف   -٨

 -هــ   ١٤٢١أمحـد الـسراح، الطبعـة األوىل        . عـوض القـرين، د    .  عبد الـرمحن اجلـربين، د      .د: حتقيق
  . الرياض- السعودية -مكتبة الرشد : م، نشر٢٠٠٠

دار : م، دار النـشر ١٩٩٦ -هــ  ١٤١٧ابـن أمـري احلـاج،    : التقرير والتحرير يف علم األصـول، تـأليف       -٩
  . بريوت–الفكر 

مـصطفى  . د: اهللا البخـاري اجلعفـي، حتقيـق       بن إمساعيل أبو عبـد    حممد  : اجلامع الصحيح املختصر، تأليف    -١٠
  . بريوت– اليمامة -دار ابن كثري : م، نشر١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ديب البغا، الطبعة الثالثة 

أمحـد حممـد   : حممد بن عيسى أبو عيسى الترمـذي الـسلمي، حتقيـق    : اجلامع الصحيح سنن الترمذي، تأليف     -١١
  . بريوت–اث العريب دار إحياء التر: شاكر وآخرون، نشر

: علـي الـصعيدي العـدوي املـالكي، حتقيـق         : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربـاين، تـأليف          -١٢
  . بريوت–دار الفكر : هـ، نشر١٤١٢يوسف الشيخ حممد البقاعي، 

م، ٢٠٠٠ -هــ  ١٤٢١ابـن عابـدين،   : حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبـصار، تـأليف            -١٣
  . بريوت–دار الفكر للطباعة والنشر : شردار الن



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٤١ 

علـي بـن حممـد بـن حبيـب          : احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، تأليف            -١٤
 الطبعـة  الشيخ عـادل أمحـد عبـد املوجـود،        -الشيخ علي حممد معوض     : املاوردي البصري الشافعي، حتقيق   

  . لبنان– بريوت -لعلمية دار الكتب ا: م، نشر١٩٩٩-هـ ١٤١٩األوىل 
دار الفكـر   : عبـد احلميـد الـشرواين، دار النـشر        : حواشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج، تأليف        -١٥

  . بريوت–
يعقـوب بـن عبـد الوهـاب أباحـسني، الطبعـة الثانيـة              . د: رفع احلرج يف الشريعة اإلسـالمية، تـأليف        -١٦

  .دار النشر الدويل: هـ، نشر١٤١٦
شـرف بـن علـي    . د: ، تـأليف ) وما يتعلق به من أحكام دراسة مقارنة يف الفقـه اإلسـالمي            رمي اجلمرات  -١٧

  .جامعة أم القرى مبكة املكرمة: هـ، نشر١٤١٠الشريف، 
حممـد  : حممد بن إمساعيل الـصنعاين األمـري، حتقيـق        : سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام، تأليف         -١٨

  . بريوت–دار إحياء التراث العريب : هـ، نشر١٣٧٩ عبد العزيز اخلويل، الطبعة الرابعة
دار : حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، نـشر         : حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين، حتقيـق        : سنن ابن ماجه، تأليف    -١٩

  . بريوت–الفكر 
فـواز أمحـد زمـريل وخالـد        : عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو حممـد الـدارمي، حتقيـق           : سنن الدارمي، تأليف   -٢٠

  . بريوت–دار الكتاب العريب : هـ، نشر١٤٠٧لمي، الطبعة األوىل السبع الع
مشـس الـدين أيب عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا الزركـشي                 : شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، تأليف      -٢١

 -هــ   ١٤٢٣عبد املـنعم خليـل إبـراهيم، الطبعـة األوىل           : قدم له ووضع حواشيه   : املصري احلنبلي، حتقيق  
  . بريوت- لبنان - العلمية دار الكتب: م، نشر٢٠٠٢

سـعود صـاحل   . د: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبـو العبـاس، حتقيـق            : شرح العمدة يف الفقه، تأليف     -٢٢
  . الرياض–مكتبة العبيكان : هـ، نشر١٤١٣العطيشان، الطبعة األوىل 

ـ ، الـدهلوي  احلـسن  فخر عبدالغين، السيوطي،: ، تأليفشرح سنن ابن ماجه   -٢٣  – خانـة  كتـب  يقـدمي : شرن
  .١: األجزاء عدد، كراتشي

دار الفكـر  : كمال الدين حممد بن عبد الواحد الـسيواسي، الطبعـة الثانيـة، نـشر           : شرح فتح القدير، تأليف    -٢٤
  . بريوت–

أبو زكريا حيـىي بـن شـرف بـن مـري النـووي، الطبعـة الثانيـة                  : صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف     -٢٥
  . بريوت–يب دار إحياء التراث العر: هـ، نشر١٣٩٢

  .١٤٣٨٧: صحيفة عكاظ، عدد -٢٦
دار إحيـاء التـراث   : بدر الدين حممود بن أمحـد العـيين، نـشر    : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف      -٢٧

  . بريوت–العريب 
: الغرر البهية شرح البهجة الوردية، زكريا بن حممـد بـن زكريـا األنـصاري الـشافعي، د ط، د ت، نـشر                      -٢٨

  .الطبعة امليمنية
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  ٤٢ 

رسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الـشيخ، الـد الثالـث، مجـع وترتيـب                    فتاوى و  -٢٩
  . هـ١٣٩٩حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، الطبعة األوىل : وحتقيق

أمحد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقالين الـشافعي،               : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف      -٣٠
  . بريوت– دار املعرفة :حمب الدين اخلطيب، نشر: حتقيق

أبو العبـاس أمحـد بـن إدريـس الـصنهاجي      : ، تأليف)مع اهلوامش (الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق     -٣١
دار الكتـب العلميـة     : م،   دار النـشر     ١٩٩٨ -هــ   ١٤١٨خليل املنصور، الطبعـة األوىل      : القرايف، حتقيق 

  . بريوت–
دار ابـن  : م، نـشر ٢٠٠٦هــ  ١٤٢٧ين، الطبعـة الثانيـة   حممد بـن حـسني اجليـزا     : فقه النوازل، تأليف   -٣٢

  . الدمام– السعودية –اجلوزي للنشر والتوزيع 
أمحد بـن غنـيم بـن سـامل النفـراوي املـالكي،             : الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، تأليف         -٣٣

  . بريوت–دار الفكر : هـ، نشر١٤١٥
 –دار صـادر  :  األفريقـي املـصري، الطبعـة األوىل، نـشر    حممد بن مكرم بن منظـور     : لسان العرب، تأليف   -٣٤

  .بريوت
  . بريوت–دار املعرفة : مشس الدين السرخسي، نشر: املبسوط، تأليف -٣٥
  .كارخانه جتارت كتب: جنيب هواويين، نشر: مجعية الة، حتقيق: جملة األحكام العدلية، تأليف -٣٦
  .وت بري–دار الفكر : م، نشر١٩٩٧النووي، : اموع، تأليف -٣٧
  . بريوت–دار صادر : مالك بن أنس، نشر: املدونة الكربى، تأليف -٣٨
مجـال عيتـاين،    : علي بـن سـلطان حممـد القـاري، حتقيـق          : مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، تأليف      -٣٩

  .بريوت– لبنان –دار الكتب العلمية : م، نشر٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 
القاضي أيب الفضل عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض اليحـصيب          : مشارق األنوار على صحاح اآلثار، تأليف      -٤٠

  .املكتبة العتيقة ودار التراث: السبيت املالكي، نشر
عبد اهللا بـن أمحـد بـن قدامـة املقدسـي أبـو حممـد،                : املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، تأليف         -٤١

  . بريوت–دار الفكر : هـ، نشر١٤٠٥الطبعة األوىل 
، )دراسـات منطقـة اجلمـرات    ( دحام يف األوقات احلرجة يف منطقـة رمـي اجلمـرات     مقترح لتخفيف االز   -٤٢

 .عامر ابن ناصر املطري، حبث مقدم للملتقى العلمي اخلامس ألحباث احلج.د: إعداد
 فـائق  تيـسري . د: حتقيـق  اهللا، عبـد  أبـو  الزركـشي  اهللا عبـد  بن ادر بن حممد: تأليف القواعد، يف املنثور -٤٣

  .الكويت – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: نشر هـ، ١٤٠٥ الثانية بعة الط،حممود أمحد
حممد بن عبـد الـرمحن املغـريب أبـو عبـد اهللا، الطبعـة الثانيـة          : مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، تأليف      -٤٤

  . بريوت–دار الفكر : هـ، نشر١٣٩٨
 -هــ  ١٤٢٤طبعـة األوىل  حممـد صـدقي بـن أمحـد البورنـو، ال     . د: موسوعة القواعد الفقهية، تـأليف     -٤٥

  . بريوت–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع : م، نشر٢٠٠٣



   من األدوار العلى اجلمراترميحكم 

 

  ٤٣ 

عبد العزيـز بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن مجاعـة               : هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك، تأليف        -٤٦
ر ابـن   دا: هــ، نـشر   ١٤٢٢صاحل بن ناصر بن صاحل اخلـزمي، الطبعـة األوىل           . د: الكناين الشافعي، حتقيق  
 . الدمام– السعودية –اجلوزي للنشر والتوزيع 
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