اایمرشتقیںیمریملبقازلوالےکقلعتماالتخفاہقفء
وسال:اایمرشتقیںیمایکوکیئریملبقازلوالےکوجازاکاقلئےہ،اامماصبحرۃمحاہللہیلعیکاکیرواتیوتاسہلسلسںیمےہ۔انسےہہکخیش
دبعازعلزینبابزرۃمحاہللہیلعاےکساقلئےھت،ایکہیحیحصےہ؟(ازرضحتوصیفاطرہاصبح)

الحواب حامدا ومصليا ومسلما
(۱۱)۱اور۱۲ذیاہجحل
ذمابہ ارہعب ںیم دمتعم وقل یہی ےہ ہک اایم رشتقی ںیم (زجبء  ۱۳ذی اہجحل) ریم لبق ازلوال اجزئ ںیہن ےہ ،یہی رضحات ہیفنح ےک اہیں اظرہ
رواتیےہاوریہیاہمئارہعبےساصنوقنملےہ،وہمجراتماکیہیکلسمےہ،اوریہیحیحصواوحطےہ۔
دورساوقلہیےہہکاایمرشتقیںیمریملبقازلوالاجزئےہ۔ ہیوقلرضحت دبعاہللنبابعساوررضحتدبعاہللنبازلریبیکرطفوسنمب
ےہ ،نکیل رضحت دبع اہلل نب ابعسیک رطف تبسن لمتحم ےہ۔ اےکس العوہ اامم انب اطوس اور اامم اوب رفعج دمحم نب یلع اابلرق یک یہی راےئ ولعمم
وہیتےہاور ہیوقلاامماوبہفینحےسیھبرمویےہ۔انحہلبںیمےس العہمانبازلاوغیناوراکیامجتع یکیھبیہیراےئےہ۔رصعاحرضںیمخیش
ویفس ارقلاضوی  ،خیش یفطصم ازلراقء وریغہ اکی امجتع ےن وہستل اور ازداحم وک وحلمظ رےتھک وہےئ ایس وقل وک اایتخر ایک ےہ۔ اشہیعف ںیم ےس
العہماونسیاکالیمنیھبایسرطفےہ،اوریہیااممارحلنیماوبااعملیلاوجلینیاورااممرایعفیکرطفوسنمبےہ،نکیلدنبہوکاستبسنںیمرتدد
ےہ ،اامم ارحلنیم ےن اینپفینصت اہنۃیابلطملںیم ویہ وقل اایتخرایک ےہوجاشہیعف ےک اہیںاتخمر ےہاورریمدتمارک ےک ہلئسمںیم اامم ونوی
ےنوجالعہمرایعفاکالکملقنایکےہاسےسیھبیہیہتپاتلچےہہکٓاپاکیھبویہکلسمےہوجاشہیعفےکاہیںدمتعمےہ،واہللاملع،ابیقیسکامرہ
اشیعفہیقفےسولعممرکےنیکرضورتےہہکاستبسنےکہلسلسںیمرضحاتاشہیعفیکایکقیقحتےہ۔
رسیتاوقلہیےہہکارگالیملعیکوہجےسریملبقازلوالیکیئگوتووجباسطقےہ،ورہنںیہن۔ہیوقلاامماطعءارخلااسینیکرطفوسنمبےہ،
وگٓاپےسہییھبرصاۃحرمویےہہکزوالےسلبقریمہنیکاجےئ۔
وچاھتوقلہیےہہکرصف ۱۲ذیاہجحلوکاجزئےہارگ احیجاک ایسدنہکمرکمہمےلچاجےناکارادہوہ۔ہیوقل اامماوبہفینحرۃمحاہللہیلعےسرموی
ےہ اوریہیاظبرہااممرکعہماوراامماطوساکوقل ےہ۔ضعبرضحاتےناسوقلیکتبسناامم ااحسقنبراوہہییکرطفیکےہنکیلہیدرتس

ںیہن  ،ان ےس وت اصن رموی ےہ ہک ریم لبق ازلوال یک ااجزت رصف  ۱۳ذی اہجحل وک ےہ۔ اامم رکعہم اور اامم اطوس ےکالکم ںیم یھب اس ابتاک
اامتحل ےہ اےئلس ہک العہم انب اذنملر ےن وج ااکن الکم لقن ایک ےہ اس ںیم  ۱۲ای  ۱۳یک نییعت ںیہن ےہ ،واہلل املع۔رہب احل رضحات ہیفنح یک اکی
امجتعےناسوقلوکاایتخرایکےہےسیجالعہمریہظادلنیااخبلری(وتمیف۶۱۹ھ)،ہکمرکمہمےکاقیضویتفمالعہماوبااقبلءدمحمنبادمحنبدمحمنب
اایضلءایکمل (وتمیف۸۵۴ھ)،اورالعہمدمحماطرہنبدمحمدیعسلبنس(وتمیف۱۲۱۸ھای۱۲۱۶ھ) ،المیلعاقریاکالیمنیھبھچکایسرطفولعمموہات
ت
ےہوگاےکنالکمںیمرصتحیںیہنےہ،اوراوملوسہعالفقہیہاوکلیںیماسوقلوکاسزامہنںیمازداحمیکوہجےسنسحتسمرقاردایایگےہ۔
اس ہلسلس ںیم العہم داالم اوخن اجن (وتمیف ۱۳۲۰ھ) اک اکی راسہل انمکس الم یلع اقری ےک احہیش ںیم وبطمع ےہ سج ںیم وموصف ےناظرہ
رواتیےکالعوہامتماوقالوکاناقلبلمعرقاردے رکازداحمےکذعریکیھبرتددییکےہ۔ ہیاگلابتےہہکاےکنزامہنںیمازداحمٓاجےک
زامہنےکاقمہلبںیمتہبمکاھت،نکیلابوتوکحتمےنوہستلرکدیےہ،ذہلاضحمازداحمیکانبءرپوجازیکاجنگشئولعممںیہنوہیت۔
اہجںکتخیشدبعازعلزینبابزرۃمح اہللہیلعاکقلعتےہوتانیکراےئوہمجریکراےئ ینعیوقلاول ےکوماقفےہاسیجہکاےکناتفویںیماسیک
رصتحیوموجدےہ۔

(۱۳)۲ذیاہجحل
 ۱۳ذی اہجحلوک رضحتاامماوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع ےکزندکی ریملبق ازلوال ااسحتساناجزئ ےہ اور ہیاظرہ رواتیےہ  ،ہی وقل رضحتدبع اہلل نب
ابعس ےس یھب دنسبفیعض رمویےہ ،اور یہی اامم ااحسق نب راوہہی  ،اامم اطوس ،اامم رکعہماور ااممادمحیک اکی رواتی ےہ ،ضعبانحہلب ےن یھب
اس وک ااتخر ایک ےہ۔ نکیل اصنیبح ےکزندکی ہی اجزئ ںیہن ےہ ،اور یہی درگی ذمابہ الثہث ںیم دمتعم وقل ےہ ،اور یہی اوحط اور تنس ےک وماقف
ےہ۔

آاثر الصحابة وغريمه
روى ابن آيب شيبة يف املصنف ( )١٤٥٧٨عن ابن آيب مليكة قال :رمقت ابن عباس رماها عند الظهرية قبل آن تزول .وتبويب ابن آيب
شيبة بقوهل :يف امجلار مىت ترىم؟ يدل عىل آنه يعم آايم الترشيق وال خيتص بيوم النحر ،لنه بوب بعده لريم مجرة العقبة .لكن ليس يف
الثر ما يرصح به .والاحامتل الثالث ما ذكره مشاخينا احلنفية بأن ابن عباس يقول جبواز الريم قبل الزوال يف يوم النفر الثاين كام هو
مذهب آيب حنيفة .قال القدوري يف التجريد ( :)١٩٤٣/٤لنا ما رواه هشام بن عبد هللا يف نوادره بإس ناده عن ابن عباس ريض هللا
عنه قال :اإذا انفتح الهنار من آخر آايم الريم فارم .وحنوه يف املبسوط ( )٦٩/٤والهداية ( .)١٤٧/١وآثر ابن عباس رواه البهيقي بلفظ:
اإذا انتفح الهنار من يوم النفر الخر فقد حل الريم والصدر ،وقال :طلحة بن معرو امليك ضعيف .وآقره الزيلعي يف نصب الراية (.)٨٥/٣
بل قال احلافظ يف التقريب (ص  :)٢٨٣مرتوك من السابعة .وراجع اجلرح والتعديل ( )٤٧٨/٤والاكمل ( )١٧١/٥واملزيان ()٣٤٠/٢
وغريه من كتب الرتامج.
وروى ابن آيب شيبة ( )١٤٥٧٦عن ابن طاوس قال :ترىم امجلار اإذا طلعت الشمس.

وروى ابن آيب شيبة ( )١٤٥٨٢عن ابن جرجي قال :مسعت عطاء يقول :ال ترم امجلرة حىت تزول الشمس ،فعاودته يف ذكل ،فقال ذكل.
وروى الفاكهيي يف آخبار مكة ( )٢٧٨/٤عن معرو بن دينار قال :ذهبت آريم امجلار ،فسألت :هل رىم عبد هللا بن معر ريض هللا
عهنام؟ فقالوا :ال ،ولكن قد رىم آمري املؤمنني ،يعنون ابن الزبري ريض هللا عهنام .قال معرو :فانتظرت ابن معر ريض هللا عهنام .فلام زالت
الشمس خرج ،فأىت امجلرة الوىل فرماها ،مث تقدم آماهما قليال ،فوقف وقوفا طويال ،مث آىت الوسطى ،فرماها ،مث قام عن يسارها ،فوقف
وقوفا طويال ،مث آىت مجرة العقبة فرماها ،مث انرصف ومل يقف عندها.
وقال ابن املنذر يف ا إالرشاف ( :)٣٣٠/٣اختلفوا فمين رىم امجلار قبل زوال الشمس يف آايم الترشيق .فقالت طائفة :عليه االإعادة ،روينا
هذا القول عن ابن معر ،وبه قال احلسن البرصي وعطاء وماكل والثوري والشافعي وآمحد وإاحساق ويعقوب ومحمد بن احلسن .وقد روينا
عن عطاء آنه قال :اإن هجل جاهل فرىم قبل ذكل آجزاه .واكن طاؤس يقول :اإن شاء رىم من آول الهنار وينفر .قال عكرمة :اإن شاء
رىم آول الهنار ،ولكن ال ينفر حىت تزول الشمس .وقال اإحساق :اإذا رىم يف اليوم الول والثاين آعاد ،وآما اليوم الثالث فاإن رماها قبل
الزوال جيزيه .وقال :اإذا رىم بعد طلوع الشمس يوم النفر فال يشء عليه .قال آبو بكر :ال جيزيه آن يريم يف يشء من الايم غري يوم
النحر اإال بعد زوال الشمس ،انهتيى.
وقال ابن عبد الرب يف الاس تذاكر ( )٣٥٣/٤وتبعه ابن رشد يف بداية اجملهتد ( :)١١٩/٢وروي عن آيب جعفر محمد بن عيل آنه قال:
ريم امجلار من طلوع الشمس اإىل غروهبا ،انهتيى.

مذهب احلنفية
روى محمد بن احلسن يف املوطأ ( )٤٩٩عن ابن معر آنه اكن يقول :ال ترىم امجلار حىت تزول الشمس يف الايم الثالثة اليت بعد يوم
النحر .قال محمد :وهبذا نأخذ.
وقال احلامك الشهيد يف الاكيف املطبوع يف الصل ( :)٤٢٨/٢وإان رماها يوم الثاين قبل الزوال مل جيزه ،وكذكل اليوم الثالث .وآما اليوم
الرابع فاإنه جيزي رمهيا فيه قبل الزوال اس تحساان يف قول آيب حنيفة ،وقال آبو يوسف ومحمد :ال جيزيه وهو وما قبهل سواء ،انهتيى.
وقال الرسخيس يف املبسوط ( :)٦٨/٤وإان رماها يف اليوم الثاين من آايم النحر قبل الزوال مل جيزه .وقال :وكذكل يف اليوم الثالث من
يوم النحر ،وهو اليوم الثاين من آايم الترشيق .وروى احلسن عن آيب حنيفة رمحهام هللا تعاىل :اإن اكن من قصده آن يتعجل النفر الول
فال بأس بأن يريم يف اليوم الثالث قبل الزوال ،وإان رىم بعد الزوال فهو آفضل ،وإان مل يكن ذكل من قصده ال جيزئه الريم اإال بعد
الزوال ،لنه اإذا اكن من قصده التعجيل فرمبا يلحقه بعض احلرج يف تأخري الريم اإىل ما بعد الزوال بأن ال يصل اإىل مكة اإال بلليل ،فهو
حمتاج اإىل آن يريم قبل الزوال ليصل اإىل مكة بلهنار فريى موضع نزوهل فريخص هل يف ذكل ،والفضل ما هو العزمية ،وهو الريم بعد
الزوال .ويف ظاهر الرواية يقول :هذا اليوم نظري اليوم الثاين فاإن النيب صىل هللا عليه وسمل رىم فيه بعد الزوال فال جيزئه الريم فيه قبل
الزوال .وقال :وإان صرب اإىل اليوم الرابع جاز هل آن يريم امجلار فيه قبل الزوال اس تحساان يف قول آيب حنيفة رمحه هللا تعاىل ،وعىل قوهلام
ال جيزئه مبزنةل اليوم الثاين والثالث ،انهتيى.
وقال الاكساين يف البدائع ( :)١٣٧/٢وآما وقت الريم من اليوم الول والثاين من آايم الترشيق ،وهو اليوم الثاين والثالث من آايم الريم
فبعد الزوال حىت ال جيوز الريم فهيام قبل الزوال يف الرواية املشهورة عن آيب حنيفة .وروي عن آيب حنيفة آن الفضل آن يريم يف اليوم
الثاين والثالث بعد الزوال ،فاإن رىم قبهل جاز.

وقال ابن مازة يف احمليط الربهاين ( :)٤٢٩/٢وقت الريم ما بعد الزوال ،ولو رىم قبل الزوال ال جيزئه ،هكذا ذكر يف الصل واجملرد.
وذكر احلامك الشهيد يف املنتقى :قال محمد رمحه هللا :اكن آبو حنيفة يقول :آحب اإيل آن ال يريم يف اليوم الثاين والثالث حىت تزول الشمس،
وإان رىم قبل ذكل آجزآه ،فصار يف اليوم الثاين والثالث روايتان .وذكر يف اجملرد عن آيب حنيفة :لو آراد آن ينفر يف اليوم الثالث ،فهل آن
يريم قبل الزوال ،وإامنا ال جيوز الريم قبل الزوال ملن ال يريد النفر فيه .وروى ابن آيب ماكل عن آيب يوسف آنه ال يريم يف اليوم الثالث
قبل الزوال وإان آراد آن ينفر فيه ،وآما يف اليوم الرابع فال ريم فيه اإال بعد الزوال ،ولو رىم قبل الزوال آجزآه يف قول آيب حنيفة،
وعندهام ال جيوز اإال بعد الزوال ،انهتيى.
وقال املال عيل القاري يف رشح لباب املناسك (ص ( :)٣٣٤فصل يف وقت الريم يف اليومني) آي املتوسطني (وقت ريم امجلار الثالث
يف اليوم الثاين والثالث من آايم النحر بعد الزوال فال جيوز) آي الريم (قبهل) آي قبل الزوال فهيام (يف املشهور) آي عند امجلهور كصاحب
الهداية وقاضيخان والاكيف والبدائع وغريها (وقيل :جيوز الريم فهيام قبل الزوال) ملا روي عن آيب حنيفة آن الفضل آن يريم فهيام بعد
الزوال ،فاإن رىم قبهل جاز .حفمل املروي من فعهل صىل هللا عليه وسمل عىل اختيار الفضل كام ذكره صاحب املنتقى والاكيف والبدائع
وغريها ،وهو خالف ظاهر الرواية .ويف املسأةل رواية آخرى يه بيهنام جامعة ،لكهنا خمتصة بليوم الثاين من آايم الترشيق ملا يف املرغيناين:
وآما اليوم الثاين من آايم الترشيق فهو اكليوم الول من آايم الترشيق ،لكن لو آراد آن ينفر يف هذا اليوم هل آن يريم قبل الزوال ،وإان
رىم بعده فهو آفضل ،وإامنا ال جيوز قبل الزوال ملن ال يريد النفر ،كذا روى احلسن عن آيب حنيفة ،انهتيى .وجاء يف املوسوعة الفقهية
الكويتية ( :)١٥٨/٢٣وقد قوى بعض املتأخرين من احلنفية هذه الرواية توفيقا بني الرواايت عن آيب حنيفة .والخذ هبذا مناسب ملن
خيش الزحام ودعته اإليه احلاجة ،ال س امي يف زمننا ،انهتيى.
وقد آلف العالمة دامال آخون جان رساةل يف منع الريم قبل الزوال يف اليوم الثاين ،رسدها حسني بن محمد سعيد بن عبد الغين يف
حاشيته عىل مناسك القاري (ص  ،)٣٣٤مث نقل (ص  )٣٣٨عن ضياء البصار  -وهو رشح مناسك ادلر اخملتار  -للش يخ طاهر سنبل
آنه قال بعد ذكر جواز الريم قبل اجلواز عند آيب حنيفة يف رواية يف اليوم الثاين عرش اإذا آراد النفر :وعىل هذه الرواية معل الناس،
وفهيا رمحة من الزمحة .مث نقل (ص  )٣٣٩عن صاحب الظهريية آنه اختار هذا القول .مث قال :قال يف البحر العميق :وهذا اإمنا يتأىت عىل
رواية احلسن ،فهو اختيار مهنم لقول احلسن ،فهو قول خمتار يعمل به بال ريب ،وعليه معل الناس ،وبه جزم بعض الشافعية حىت زمع
االإس نوي آنه املذهب ،انهتيى.
ومل آجد هذا الالكم الخري يف املطبوع من البحر العميق ليب البقاء محمد بن آمحد بن محمد بن الضياء امليك احلنفي القايض مبكة املكرمة
املتوىف س نة ٨٥٤ه .وبلنس بة اإىل قول صاحب الظهريية تبعه ابن جنمي يف البحر الرائق ( ،)٣٧٤/٢قال :وما يف الفتاوى الظهريية من
آن اليوم الثاين من آايم الترشيق اكليوم الول ولو آراد آن ينفر يف هذا اليوم هل آن يريم قبل الزوال ،وإامنا ال جيوز قبل الزوال ملن ال يريد
النفر ،مفحمول عىل غري ظاهر الرواية ،فاإن ظاهر الرواية آنه ال يدخل وقته يف اليومني اإال بعد الزوال مطلقا ،انهتيى.

مذهب املالكية
قال ماكل :من رىم امجلار يف الايم الثالثة قبل زوال الشمس فليعد الريم ،وال ريم اإال بعد الزوال يف آايم الترشيق لكها .كذا يف املدونة
(.)٤٣٦/١

مذهب الشافعية
قال الشافعي يف الم ( :)٢٣٤/٢وال يريم امجلار يف يشء من آايم مىن غري يوم النحر اإال بعد الزوال ،ومن رماها قبل الزوال آعاد،
انهتيى .وقال النووي يف اجملموع ( :)٢٣٩/٨ال جيوز الريم يف هذه الايم اإال بعد زوال الشمس ،انهتيى .وحنوه يف االإيضاح (ص .)٣٦٥
وقال ابن جحر امليك يف حتفة احملتاج ( :)١٣٨/٤تقدمي ريم يوم عىل زواهل ،فاإنه ممتنع كام صوبه املصنف ،وجزم الرافعي جبوازه قبل الزوال
اكالإمام ضعيف ،وإان اعمتده االإس نوي وزمع آنه املعروف مذهبا ،انهتيى.
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :وترصحي اإمام احلرمني يف هناية املطلب ( )٣٢٣/٤بقوهل :آول وقت الريم يف لك يوم من آايم مىن
يدخل بزوال الشمس ،يدل عىل آنه مىش عىل ما هو املعمتد عند الشافعية ،وهللا آعمل .وهكذا آتردد يف حصة النس بة اإىل االإمام الرافعي،
ويبدو آن النس بة اإلهيام تتعلق مبسأةل ريم املتدارك ،قال النووي يف اجملموع ( :)٢٤٠/٨اإذا ترك شيئا من ريم يوم القر معدا آو سهوا
هل يتداركه يف اليوم الثاين آو الثالث آو ترك ريم اليوم الثاين آو ريم اليومني الاوليني هل يتدارك يف الثالث منه ،قوالن مشهوران
ذكرهام املصنف بدليلهام .الصحيح عند الحصاب يتدارك .والثاين نصه يف االإمالء ال يتدارك .فاإن قلنا :ال يتدارك يف بقية الايم فهل يتدارك
يف الليةل الواقعة بعده من ليايل الترشيق اإذا قلنا بلحص اإن وقته ال ميتد يف تكل الليةل ،فيه وهجان حاكهام املتويل وآخرون .وإان قلنا
بلتدارك فتدارك فهل هو آداء آم قضاء ،فيه قوالن آحصهام آداء كام يف حل آهل السقاية والرعاة .فاإن قلنا آداء جفمةل آايم مىن يف حمك
الوقت الواحد فلك يوم للقدر املأمور به وقت اختيار كوقات اختيار الصلوات وجيوز تقدمي ريم يوم التدارك عىل الزوال .ونقل اإمام
احلرمني آن عىل هذا القول ال ميتنع تقدمي ريم يوم اإىل يوم .قال الرافعي :لكن جيوز آن يقال اإن وقته يتسع من هجة الخر دون الول،
والجيوز التقدمي عىل الكم الرافعي وهو كام قال ،فالصواب اجلزم مبنع التقدمي ،وبه قطع امجلهور ترصحيا ومفهوما ،انهتيى .وبه جزم اإمام
احلرمني يف هناية املطلب ( ،)٣٢٣/٤وراجع آس ىن املطالب (.)٤٩٦/١

مذهب احلنابةل
قال اإحساق بن منصور الكوجس :مىت ترىم امجلار؟ قال آمحد :يف الايم الثالثة يريم بعد الزوال .قال اإحساق :كام قال ،فاإن رىم قبل الزوال
يف اليوم الول والثاين آعاد الريم .وآما اليوم الثالث فاإن رىم قبل الزوال آجزآه .كذا يف مسائل االإمام آمحد وإاحساق بن راهويه
(.)٢١٥٦/٥
وقال ابن قدامة يف املغين ( :)٣٩٩/٣وال يريم يف آايم الترشيق اإال بعد الزوال ،فاإن رىم قبل الزوال آعاد ،نص عليه .وروي ذكل عن
ابن معر ،وبه قال ماكل والثوري والشافعي وإاحساق وآحصاب الرآي .وروي عن احلسن وعطاء ،اإال آن اإحساق وآحصاب الرآي رخصوا
يف الريم يوم النفر قبل الزوال ،وال ينفر اإال بعد الزوال .وعن آمحد مثهل .ورخص عكرمة يف ذكل آيضا .وقال طاوس :يريم قبل الزوال
وينفر قبهل .انهتيى.
وقال املرداوي يف ا إالنصاف (( :)٤٥/٤ويريم امجلرات هبا يف آايم الترشيق بعد الزوال) هذا الصحيح من املذهب وعليه جامهري الحصاب
وقطع به كثري مهنم ونص عليه .قال ابن اجلوزي يف املذهب ومس بوك اذلهب :اإذا رىم يف اليومني الولني من آايم مىن قبل الزوال :مل
جيزه رواية واحدة .فأما يف اليوم الخري :فيجوز يف اإحدى الروايتني ،انهتيى .قال يف الفروع :وجوز ابن اجلوزي الريم قبل الزوال ،وقال
يف الواحض :وجيوز الريم بطلوع الشمس اإال اثلث يوم ،وآطلق يف منسكه آيضا آن هل الريم من آول يوم وآنه يريم يف اليوم الثالث

اكليومني قبهل مث ينفر .وعنه :جيوز ريم متعجل قبل الزوال وينفر بعده .ونقل ابن منصور :اإن رىم عند طلوعها متعجال مث نفر كنه مل ير
عليه دما ،وجزم به الزركيش ،انهتيى .وراجع الفروع (.)٥٩/٦
وقال احلافظ ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابةل ( :)٤٠٨/١ذكر ابن الزاغوين يف مناسكه آن ريم امجلار آايم مىن وريم مجرة العقبة يوم
النحر جيوز قبل الزوال وبعده ،والفضل بعده .ولهذا مل يوافقه عليه آحد فامي آعمل .وهو ضعيف خمالف للس نة يف ريم مجرة العقبة يوم
النحر ،انهتيى الكم ابن رجب .وهذا لن الس نة يوم النحر الريم قبل الزوال.

رآي الش يخ عبد العزيز بن بز
وقال الش يخ ابن بز يف فتاويه ( :)٣٠١/١٧آما يف الهنار فال يريم اإال بعد الزوال يف آايم الترشيق .وقال ( :)٣٧٢/١٧ال جيوز الرمج
قبل الزوال ،لن النيب صىل هللا عليه وسمل رىم بعد الزوال يف مجيع آايم الترشيق ،انهتيى.
حرره يوسف ش بري آمحد عفا هللا عنه
 ٢٧جامدى الثانية ١٤٣٩ه
تمتة :ومال املفيت محمد شفيع العامثين اإىل جواز الريم قبل الزوال يف اليوم الثاين عرش ،لكنه رجع عنه كام حاكه عنه املفيت رش يد آمحد
الدلاينوي يف آحسن الفتاوى (.)٥٣٣/٤

