
 االتخف اہقفءےک قلعتم  ریم لبق ازلوال اایم رشتقی ںیم 

انس ےہ ہک خیش  وت اس ہلسلس ںیم ےہ۔اامم اصبح رۃمح اہلل ہیلع یک اکی رواتی اک اقلئ ےہ، ےک وجاز اایم رشتقی ںیم ایک وکیئ ریم لبق ازلوال  وسال: 

 وصیف اطرہ اصبح(از رضحت ےہ؟ )دبع ازعلزی نب ابز رۃمح اہلل ہیلع اےکس اقلئ ےھت، ایک ہی حیحص 

 الحواب حامدا ومصليا ومسلما

 ذی اہجحل ۱۲اور  ۱۱( ۱) 

ریم لبق ازلوال اجزئ ںیہن ےہ، یہی رضحات ہیفنح ےک اہیں اظرہ  ذی اہجحل(  ۱۳زجبء ) ل یہی ےہ ہک اایم رشتقی ںیمابہ ارہعب ںیم دمتعم وقذم   

 ۔ اور یہی حیحص واوحط ےہ ، ، وہمجر اتم اک یہی کلسم ےہاور یہی اہمئ ارہعب ےس اصن وقنمل ےہ رواتی ےہ

دبع اہلل نب ازلریب یک رطف وسنمب رضحت دبع اہلل نب ابعس اور رضحت دورسا وقل ہی ےہ ہک اایم رشتقی ںیم ریم لبق ازلوال اجزئ ےہ۔  ہی وقل    

ےئ ولعمم یک یہی رااور اامم  اوب رفعج دمحم نب یلع اابلرق انب اطوس اامم ۔ اےکس العوہ لمتحم ےہدبع اہلل نب ابعس یک رطف تبسن رضحت ےہ، نکیل 

رصع احرض ںیم خیش ۔ےئ ےہیک یھب یہی را اور اکی امجتع  العہم انب ازلاوغین ۔انحہلب ںیم ےس  ےس یھب رموی ےہ اامم اوبہفینحہی وقل اور   وہیت ےہ

اشہیعف ںیم ےس  ۔ وک اایتخر ایک ےہایس وقل وہستل اور ازداحم وک وحلمظ رےتھک وہےئ  ےن ویفس ارقلاضوی ، خیش یفطصم ازلراقء وریغہ اکی امجتع 

ےہ، نکیل دنبہ وک اس تبسن ںیم رتدد  العہم اونسی اک الیمن یھب ایس رطف ےہ، اور یہی اامم ارحلنیم اوب  ااعملیل اوجلینی اور اامم رایعف  یک رطف وسنمب

اامم ونوی ےہ، اامم ارحلنیم ےن اینپ فینصت اہنۃی ابلطمل ںیم ویہ وقل اایتخر ایک ےہ وج اشہیعف ےک اہیں اتخمر ےہ اور ریم دتمارک ےک ہلئسم ںیم 

ےہ وج اشہیعف ےک اہیں دمتعم ےہ، واہلل املع، ابیق یسک امرہ ےن وج العہم رایعف اک الکم لقن ایک ےہ اس ےس یھب یہی ہتپ اتلچ ےہ ہک ٓاپ اک یھب ویہ کلسم 

 ایک قیقحت ےہ۔ رضحات اشہیعف یک ہلسلس ںیم تبسن ےک ولعمم رکےن یک رضورت ےہ ہک  اس  ےس اشیعف ہیقف

اطعء ارخلااسین یک رطف وسنمب ےہ، اامم ہی وقل رسیتا وقل ہی ےہ ہک ارگ ال یملع یک وہج ےس ریم لبق ازلوال یک یئگ وت ووجب اسطق ےہ ، ورہن ںیہن۔ 

 وگ ٓاپ ےس  ہی یھب رصاۃح رموی ےہ ہک زوال ےس لبق ریم ہن یک اجےئ۔ 

اامم اوب ہفینح رۃمح اہلل ہیلع ےس رموی  ۔ہی وقل ایس دن ہکم رکمہم ےلچ اجےن اک ارادہ وہاک احیج  ارگ  ذی اہجحل وک اجزئ ےہ ۱۲وچاھت وقل ہی ےہ ہک رصف 

درتس رطف یک ےہ نکیل ہی  ااحسق نب راوہہی یک اامم  ضعب رضحات ےن اس وق ل یک تبسن یہی اظبرہ اامم رکعہم اور اامم اطوس اک وقل  ےہ۔ےہ  اور 



اک ابت  ےکالکم ںیم یھب اسرکعہم  اور اامم اطوس اامم ۔ وک ےہذی اہجحل  ۱۳ ریم لبق ازلوال یک ااجزت رصف ےس وت اصن رموی ےہ ہک  ان ںیہن ،  

رہب احل رضحات ہیفنح یک اکی ، واہلل املع۔یک نییعت ںیہن ےہ ۱۳ای  ۱۲اامتحل ےہ اےئلس ہک العہم انب اذنملر ےن وج ااکن الکم لقن ایک ےہ اس ںیم 

ھ (  ،  ہکم رکمہم ےک اقیض ویتفم  العہم اوب ااقبلء دمحم نب ادمح نب دمحم نب ۶۱۹العہم ریہظ ادلنی ااخبلری )وتمیف  امجتع ےن اس وقل وک اایتخر ایک ےہ ےسیج

ی اک الیمن یھب ھچک ایس رطف ولعمم وہات الم یلع اقر،  ھ(  ۱۲۱۶ھ ای ۱۲۱۸ھ( ، اور العہم دمحم اطرہ نب دمحم دیعس لبنس )وتمیف ۸۵۴اایضلء ایکمل  )وتمیف 

 ی   اور اوملوسہعوگ اےکن الکم ںیم رصتحی ںیہن ےہ،   ےہ
قہ
لف

   ہا

ت

 
 ۔ازداحم یک وہج ےس نسحتسم رقار دای ایگ ےہاس زامہن ںیم ںیم اس وقل وک  اوکلی

اقری ےک احہیش ںیم وبطمع ےہ سج ںیم وموصف ےن اظرہ اک اکی راسہل انمکس الم یلع ھ( ۱۳۲۰)وتمیف   اس ہلسلس ںیم العہم داالم اوخن اجن 

ہی اگل ابت ےہ ہک اےکن زامہن ںیم ازداحم ٓاج ےک  رک ازداحم ےک ذعر یک یھب رتددی یک ےہ۔  دے رواتی ےک العوہ امتم اوقال وک اناقلب لمع رقار

 ۔ ضحم ازداحم یک انبء رپ وجاز یک اجنگشئ ولعمم ںیہن وہیت، نکیل اب وت وکحتم ےن وہستل رکدی ےہ ، ذہلا اقمہلب ںیم تہب مک اھتزامہن ےک 

ےک وماقف ےہ اسیج ہک اےکن اتفوی ںیم اس  یک ینعی وقل اول  اہجں کت خیش دبع ازعلزی نب ابز رۃمح  اہلل ہیلع اک قلعت ےہ وت ان یک راےئ وہمجر یک راےئ 

 رصتحی وموجد ےہ۔

 ذی اہجحل ۱۳( ۲)

،   ہی وقل رضحت دبع اہلل نب اور ہی اظرہ رواتی ےہ  رۃمح اہلل ہیلع ےک زندکی ریم لبق ازلوال ااسحتسان اجزئ ےہ ہفینح ذی اہجحل وک رضحت اامم اوب ۱۳

یھب  رکعہم اور اامم ادمح یک اکی رواتی ےہ، ضعب انحہلب ےن اامم اطوس، اامم ااحسق نب راوہہی ، اامم ابعس ےس یھب دنسب فیعض رموی ےہ،  اور یہی 

اور تنس ےک وماقف یہی اوحط ، اور ، اور یہی درگی ذمابہ الثہث ںیم دمتعم وقل ےہنکیل اصنیبح ےک زندکی ہی اجزئ ںیہن ےہاس وک ااتخر ایک ےہ۔ 

 ۔ےہ

 آ اثر الصحابة وغريمه

. وتبويب ابن آ يب عن ابن آ يب مليكة قال: رمقت ابن عباس رماها عند الظهرية قبل آ ن تزول (١٤٥٧٨روى ابن آ يب شيبة يف املصنف )

امجلار مىت ترىم؟ يدل عىل آ نه يعم آ ايم الترشيق وال خيتص بيوم النحر، ل نه بوب بعده لريم مجرة العقبة. لكن ليس يف يف  بقوهل: شيبة

كام هو  واز الريم قبل الزوال يف يوم النفر الثاينيقول جب أ ن ابن عباسب احلنفية ناه مشاخي ذكر والاحامتل الثالث ما . رصح بهال ثر ما ي

س ناده عن ابن عباس ريض هللا (: ٤/١٩٤٣قال القدوري يف التجريد ) مذهب آ يب حنيفة. لنا ما رواه هشام بن عبد هللا يف نوادره بإ

ذا انفتح الهنار من آ خر آ ايم الريم . وآ ثر ابن عباس رواه البهيقي بلفظ: (١/١٤٧( والهداية )٤/٦٩ملبسوط )وحنوه يف افارم.  عنه قال: اإ

ذا انتفح الهنار من يوم النفر ال خر فقد حل الريم  (. ٣/٨٥الزيلعي يف نصب الراية ) . وآ قرهطلحة بن معرو امليك ضعيف ، وقال:والصدراإ

 (٢/٣٤٠املزيان )و ( ٥/١٧١والاكمل )( ٤/٤٧٨اجلرح والتعديل ). وراجع مرتوك من السابعة(: ٢٨٣قال احلافظ يف التقريب )ص بل 

 . وغريه من كتب الرتامج

ذا طلعت الشمس( ١٤٥٧٦وروى ابن آ يب شيبة )  . عن ابن طاوس قال: ترىم امجلار اإ



 .فقال ذكل ،ذكلعن ابن جرجي قال: مسعت عطاء يقول: ال ترم امجلرة حىت تزول الشمس، فعاودته يف ( ١٤٥٨٢ى ابن آ يب شيبة )ورو 

هل رىم عبد هللا بن معر ريض هللا  :عن معرو بن دينار قال: ذهبت آ ريم امجلار، فسأ لت( ٤/٢٧٨وروى الفاكهيي يف آ خبار مكة )

لت فلام زا. قال معرو: فانتظرت ابن معر ريض هللا عهنام .يعنون ابن الزبري ريض هللا عهنام ،عهنام؟ فقالوا: ال، ولكن قد رىم آ مري املؤمنني

الشمس خرج، فأ ىت امجلرة ال وىل فرماها، مث تقدم آ ماهما قليال، فوقف وقوفا طويال، مث آ ىت الوسطى، فرماها، مث قام عن يسارها، فوقف 

 .وقوفا طويال، مث آ ىت مجرة العقبة فرماها، مث انرصف ومل يقف عندها

فقالت طائفة: عليه االإعادة، روينا  .وال الشمس يف آ ايم الترشيقاختلفوا فمين رىم امجلار قبل ز (: ٣/٣٣٠قال ابن املنذر يف االإرشاف )و 

حساق ويعقوب ومحمد بن احلسن. وقد روينا  هذا القول عن ابن معر، وبه قال احلسن البرصي وعطاء وماكل والثوري والشافعي وآ محد واإ

ن هجل جاهل فرىم قبل ذكل آ جزاه. ن واكن طاؤس يقول:  عن عطاء آ نه قال: اإ ن شاء قال عكر  شاء رىم من آ ول الهنار وينفر.اإ مة: اإ

ن رماها قبل  رىم آ ول الهنار، ولكن ال ينفر حىت تزول الشمس. ذا رىم يف اليوم ال ول والثاين آ عاد، وآ ما اليوم الثالث فاإ حساق: اإ وقال اإ

ذا رىم بعد طلوع الشمس يوم النفر فال يشء عليه. .الزوال جيزيه وم قال آ بو بكر: ال جيزيه آ ن يريم يف يشء من ال ايم غري ي وقال: اإ

ال بعد زوال الشمس  ، انهتيى. النحر اإ

 :وروي عن آ يب جعفر محمد بن عيل آ نه قال: (٢/١١٩وتبعه ابن رشد يف بداية اجملهتد ) (٤/٣٥٣وقال ابن عبد الرب يف الاس تذاكر )

ىل غروهبا  ، انهتيى. ريم امجلار من طلوع الشمس اإ

 مذهب احلنفية

عن ابن معر آ نه اكن يقول: ال ترىم امجلار حىت تزول الشمس يف ال ايم الثالثة اليت بعد يوم ( ٤٩٩روى محمد بن احلسن يف املوطأ  )

 . قال محمد: وهبذا نأ خذ .النحر

ن رماها يوم الثاين قبل الزوال(: ٢/٤٢٨يف ال صل )احلامك الشهيد يف الاكيف املطبوع وقال  وآ ما اليوم  .وكذكل اليوم الثالث ،مل جيزه واإ

نه  ، انهتيى. ال جيزيه وهو وما قبهل سواء :وقال آ بو يوسف ومحمد ،جيزي رمهيا فيه قبل الزوال اس تحساان يف قول آ يب حنيفة الرابع فاإ

ن رماها يف اليوم الثاين من آ ايم النحر قبل الزوال مل جيزه(: ٤/٦٨وقال الرسخيس يف املبسوط ) وكذكل يف اليوم الثالث من . وقال: واإ

ن اكن من قصده آ ن يتعجل النفر ال ول  :وروى احلسن عن آ يب حنيفة رمحهام هللا تعاىل .لثاين من آ ايم الترشيقيوم النحر، وهو اليوم ا اإ

ال بعد  ن مل يكن ذكل من قصده ال جيزئه الريم اإ ن رىم بعد الزوال فهو آ فضل، واإ فال بأ س بأ ن يريم يف اليوم الثالث قبل الزوال، واإ

ذا اكن من قصده التعج  ،الزوال ال بلليلل نه اإ ىل مكة اإ ىل ما بعد الزوال بأ ن ال يصل اإ فهو  ،يل فرمبا يلحقه بعض احلرج يف تأ خري الريم اإ

ىل مكة بلهنار فريى موضع نزوهل فريخص هل يف ذكل، وال فضل ما هو العزمية، وهو الريم بعد  ىل آ ن يريم قبل الزوال ليصل اإ حمتاج اإ

ن النيب صىل هللا عليه وسمل رىم فيه بعد الزوال فال جيزئه الريم فيه قبل هذا اليوم نظ :ويف ظاهر الرواية يقول .الزوال ري اليوم الثاين فاإ

ىل اليوم الرابع جاز هل آ ن يريم امجلار فيه قبل الزوال اس تحساان يف قول آ يب حنيفة رمحه هللا تعاىل، وعىل قوهلام وقال:  الزوال. ن صرب اإ واإ

 انهتيى.  ،ال جيزئه مبزنةل اليوم الثاين والثالث

وآ ما وقت الريم من اليوم ال ول والثاين من آ ايم الترشيق، وهو اليوم الثاين والثالث من آ ايم الريم (: ٢/١٣٧وقال الاكساين يف البدائع )

اليوم  وروي عن آ يب حنيفة آ ن ال فضل آ ن يريم يف فبعد الزوال حىت ال جيوز الريم فهيام قبل الزوال يف الرواية املشهورة عن آ يب حنيفة.

ن رىم قبهل جاز  . الثاين والثالث بعد الزوال، فاإ



 .هكذا ذكر يف ال صل واجملرد ،ولو رىم قبل الزوال ال جيزئه ،وقت الريم ما بعد الزوال(: ٢/٤٢٩وقال ابن مازة يف احمليط الربهاين )

يل آ ن ال يريم يف اليوم الثاين والثالث حىت تزول الشمس،  قال محمد رمحه هللا: اكن آ بو :وذكر احلامك الشهيد يف املنتقى حنيفة يقول: آ حب اإ

ن رىم قبل ذكل آ جزآ ه، فصار يف اليوم الثاين والثالث روايتان. لو آ راد آ ن ينفر يف اليوم الثالث، فهل آ ن  :وذكر يف اجملرد عن آ يب حنيفة واإ

منا ال  وروى ابن آ يب ماكل عن آ يب يوسف آ نه ال يريم يف اليوم الثالث  .جيوز الريم قبل الزوال ملن ال يريد النفر فيهيريم قبل الزوال، واإ

ال بعد الزوال، ولو رىم قبل الزوال آ جزآ ه يف قول آ يب حنيفة،  ن آ راد آ ن ينفر فيه، وآ ما يف اليوم الرابع فال ريم فيه اإ قبل الزوال واإ

ال بعد الزو  ، انهتيى. الوعندهام ال جيوز اإ

(: )فصل يف وقت الريم يف اليومني( آ ي املتوسطني )وقت ريم امجلار الثالث ٣٣٤وقال املال عيل القاري يف رشح لباب املناسك )ص 

ب احيف اليوم الثاين والثالث من آ ايم النحر بعد الزوال فال جيوز( آ ي الريم )قبهل( آ ي قبل الزوال فهيام )يف املشهور( آ ي عند امجلهور كص

 الهداية وقاضيخان والاكيف والبدائع وغريها )وقيل: جيوز الريم فهيام قبل الزوال( ملا روي عن آ يب حنيفة آ ن ال فضل آ ن يريم فهيام بعد

ن رىم قبهل جاز. حفمل املروي من فعهل صىل هللا عليه وسمل عىل اختيار ال فضل كام ذكره صاحب املنتقى والاكيف والبدائع  الزوال، فاإ

 ، وهو خالف ظاهر الرواية. ويف املسأ ةل رواية آ خرى يه بيهنام جامعة، لكهنا خمتصة بليوم الثاين من آ ايم الترشيق ملا يف املرغيناين:وغريها

ن وآ ما اليوم الثاين من آ ايم الترشيق فهو اكليوم ال ول من آ ايم الترشيق، لكن لو آ راد آ ن ينفر يف هذا اليوم هل آ ن يريم قبل الزوال، و  اإ

منا ال جيوز قبل الزوال ملن ال يريد النفر، كذا روى احلسن عن آ يب حنيفة، انهتيى. وجاء يف املوسوعة الفقهية رىم  بعده فهو آ فضل، واإ

وال خذ هبذا مناسب ملن  وقد قوى بعض املتأ خرين من احلنفية هذه الرواية توفيقا بني الرواايت عن آ يب حنيفة.(: ٢٣/١٥٨الكويتية )

ليه احلاجة، ال س امي يف زمنناخيش الزحام ودعت  ، انهتيى. ه اإ

وقد آ لف العالمة دامال آ خون جان رساةل يف منع الريم قبل الزوال يف اليوم الثاين، رسدها حسني بن محمد سعيد بن عبد الغين يف 

ش يخ طاهر سنبل لل  -وهو رشح مناسك ادلر اخملتار  -( عن ضياء ال بصار ٣٣٨(، مث نقل )ص ٣٣٤حاشيته عىل مناسك القاري )ص 

ذا آ راد النفر: وعىل هذه الرواية معل الناس،  آ نه قال بعد ذكر جواز الريم قبل اجلواز عند آ يب حنيفة يف رواية يف اليوم الثاين عرش اإ

منا يتأ  ٣٣٩وفهيا رمحة من الزمحة. مث نقل )ص  ىت عىل ( عن صاحب الظهريية آ نه اختار هذا القول. مث قال: قال يف البحر العميق: وهذا اإ

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 آ نه املذهب، انهتيى. 

حلنفي القايض مبكة املكرمة ومل آ جد هذا الالكم ال خري يف املطبوع من البحر العميق ل يب البقاء محمد بن آ محد بن محمد بن الضياء امليك ا

ىل قول صاحب الظهريية تبعه ابن جنمي يف البحر الرائق )٨٥٤املتوىف س نة  وما يف الفتاوى الظهريية من قال:  ،(٢/٣٧٤ه. وبلنس بة اإ

منا ال جيو  آ ن اليوم الثاين من آ ايم الترشيق اكليوم ال ول ز قبل الزوال ملن ال يريد ولو آ راد آ ن ينفر يف هذا اليوم هل آ ن يريم قبل الزوال، واإ

ال بعد الزوال مطلقا ،مفحمول عىل غري ظاهر الرواية ،النفر ن ظاهر الرواية آ نه ال يدخل وقته يف اليومني اإ  ، انهتيى. فاإ

 مذهب املالكية

ال بعد الزوال يف آ ايم ، الريم فليعد الشمس زوال قبل الثالثة ال ايم يف امجلار رىم من: ماكل قال . كذا يف املدونة الترشيق لكهاوال ريم اإ

(١/٤٣٦ .) 

 



 شافعيةمذهب ال 

ال بعد الزوال(: ٢/٢٣٤قال الشافعي يف ال م ) ، ومن رماها قبل الزوال آ عاد ،وال يريم امجلار يف يشء من آ ايم مىن غري يوم النحر اإ

ال بعد (: ٨/٢٣٩وقال النووي يف اجملموع )انهتيى.  يضاح )ص ، انهتيى. زوال الشمسال جيوز الريم يف هذه ال ايم اإ (. ٣٦٥وحنوه يف االإ

نه ممتنع كام صوبه املصنف(: ٤/١٣٨وقال ابن جحر امليك يف حتفة احملتاج ) الرافعي جبوازه قبل الزوال  وجزم   ،تقدمي ريم يوم عىل زواهل، فاإ

ن مام ضعيف، واإ  ، انهتيى. اعمتده االإس نوي وزمع آ نه املعروف مذهبا اكالإ

مام احلرمني يف هناية املطلب )  مىن آ ايم من يوم لك يف الريم وقت آ ول( بقوهل: ٤/٣٢٣قال العبد الضعيف عفا هللا عنه: وترصحي اإ

ىل االإمام الرافعي،  آ نه مىش عىل ما هو املعمتد عند الشافعية، وهللا آ عمل. دل عىل، يالشمس بزوال يدخل وهكذا آ تردد يف حصة النس بة اإ

لهيام تتعلق مبسأ ةلويبدو آ ن النس ب ذا ترك شيئا من ريم يوم القر معدا آ و سهوا  (: ٨/٢٤٠، قال النووي يف اجملموع ) ريم املتداركة اإ اإ

قوالن مشهوران  ،الاوليني هل يتدارك يف الثالث منه هل يتداركه يف اليوم الثاين آ و الثالث آ و ترك ريم اليوم الثاين آ و ريم اليومني

ن قلنا .والثاين نصه يف االإمالء ال يتدارك .الصحيح عند ال حصاب يتدارك. ذكرهام املصنف بدليلهام ال يتدارك يف بقية ال ايم فهل يتدارك  :فاإ

ن وقته ال ميتد يف تكل الليةل ذا قلنا بل حص اإ ن قلنا  .فيه وهجان حاكهام املتويل وآ خرون ،يف الليةل الواقعة بعده من ليايل الترشيق اإ واإ

ن قلنا آ داء جفمةل آ ايم مىن يف حمك . فيه قوالن آ حصهام آ داء كام يف حل آ هل السقاية والرعاة ،بلتدارك فتدارك فهل هو آ داء آ م قضاء فاإ

مام . يوم التدارك عىل الزوالالوقت الواحد فلك يوم للقدر املأ مور به وقت اختيار ك وقات اختيار الصلوات وجيوز تقدمي ريم  ونقل اإ

ىل يوم ن وقته يتسع من هجة ال خر دون ال   :قال الرافعي. احلرمني آ ن عىل هذا القول ال ميتنع تقدمي ريم يوم اإ  ،وللكن جيوز آ ن يقال اإ

مام مفهوماوبه قطع امجلهور ترصحيا و  ،فالصواب اجلزم مبنع التقدمي ،والجيوز التقدمي عىل الكم الرافعي وهو كام قال ، انهتيى. وبه جزم اإ

 (. ١/٤٩٦(، وراجع آ س ىن املطالب )٤/٣٢٣احلرمني يف هناية املطلب )

 نابةلمذهب احل 

حساق بن منصور الكوجس ن. يريم بعد الزوال : يف ال ايم الثالثةآ محد قال : مىت ترىم امجلار؟قال اإ حساق: كام قال، فاإ رىم قبل الزوال  قال اإ

ن رىم قبل الزوال آ جزآ ه.. والثاين آ عاد الريميف اليوم ال ول  حساق بن راهويه  وآ ما اليوم الثالث فاإ مام آ محد واإ كذا يف مسائل االإ

(٥/٢١٥٦ .) 

ن رىم قبل الزوال آ عاد(: ٣/٣٩٩وقال ابن قدامة يف املغين ) ال بعد الزوال، فاإ نص عليه. وروي ذكل عن  ،وال يريم يف آ ايم الترشيق اإ

حساق وآ حصاب الرآ ي. وروي عن احلسن وعطاءوبه قال م ،ابن معر حساق وآ حصاب الرآ ي رخصوا  ،اكل والثوري والشافعي واإ ال آ ن اإ اإ

ال بعد الزوال. وعن آ محد مثهل. ورخص عكرمة يف ذكل آ يضا. وقال طاوس: يريم قبل الزوال  يف الريم يوم النفر قبل الزوال، وال ينفر اإ

 انهتيى.  وينفر قبهل.

 ال حصاب جامهري وعليه املذهب من الصحيح هذا( الزوال بعد الترشيق آ ايم يف هبا امجلرات ويريم)(: ٤/٤٥نصاف )وقال املرداوي يف االإ 

ذا: اذلهب ومس بوك املذهب يف اجلوزي ابن قال .عليه ونص مهنم كثري به وقطع  مل: الزوال قبل مىن آ ايم من ال ولني اليومني يف رىم اإ

حدى يف فيجوز: ال خري اليوم يف فأ ما .واحدة رواية جيزه  وقال ،الزوال قبل الريم اجلوزي ابن وجوز: الفروع يف قال .انهتيى ،الروايتني اإ

ال الشمس بطلوع الريم وجيوز: الواحض يف  الثالث اليوم يف يريم وآ نه يوم آ ول من الريم هل آ ن آ يضا منسكه يف وآ طلق ،يوم اثلث اإ



ن: منصور ابن ونقل .بعده وينفر الزوال قبل متعجل ريم جيوز: وعنه .ينفر مث قبهل اكليومني  ير مل ك نه نفر مث متعجال طلوعها عند رىم اإ

 (. ٦/٥٩وراجع الفروع ) ، انهتيى.الزركيش به وجزم ،دما عليه

ذكر ابن الزاغوين يف مناسكه آ ن ريم امجلار آ ايم مىن وريم مجرة العقبة يوم (: ١/٤٠٨وقال احلافظ ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابةل )

يم مجرة العقبة يوم رالنحر جيوز قبل الزوال وبعده، وال فضل بعده. ولهذا مل يوافقه عليه آ حد فامي آ عمل. وهو ضعيف خمالف للس نة يف 

   الزوال. الكم ابن رجب. وهذا ل ن الس نة يوم النحر الريم قبل  ، انهتيىالنحر

 رآ ي الش يخ عبد العزيز بن بز

ال بعد الزوال يف آ ايم الترشيق(: ١٧/٣٠١وقال الش يخ ابن بز يف فتاويه ) ال جيوز الرمج (: ١٧/٣٧٢. وقال )آ ما يف الهنار فال يريم اإ

 ، انهتيى. ل ن النيب صىل هللا عليه وسمل رىم بعد الزوال يف مجيع آ ايم الترشيق ،قبل الزوال

 حرره يوسف ش بري آ محد عفا هللا عنه

 ه١٤٣٩جامدى الثانية  ٢٧

ىل جواز الريم قبل الزوال يف اليوم الثاين عرش، لكنه رجع عنه كام حاكه عنه املفيت رش يد آ محد  ومال املفيت تمتة: محمد شفيع العامثين اإ

 (. ٤/٥٣٣الدلاينوي يف آ حسن الفتاوى )


