 ‐ 153470ﺷﻚ ﻓ اﻟﺮﻣ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻫﻞ رﻣ ﺳﺖ ﺣﺼﻴﺎت أو ﺳﺒﻊ؟
اﻟﺴﺆال

ﻓ اﻟﺤﺞ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺣﺠﺠﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴ ، ورﻣﻴﺖ اﻟﺠﻤﺮة اﻷﺧﻴﺮة آﺧﺮ اﻟﺮﻣ ﻋﻦ ﻧﻔﺴ أوﻻ ﺛﻢ ﻋﻦ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﺘ ﻟﻠﺰﺣﺎم ،
وﺷﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻣ ﻫﻞ رﻣﻴﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺖ أو ﺳﺒﻊ ﺣﺼﻴﺎت  ،وﻫ ﻓ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ اﻵن  ،وﻻ ﻳﻤﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺤﺠﺔ  ،وأﻧﺎ ﻻ ﻳﻤﻨﻨ
إﻋﺎدة اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻷن ﻫﺬه آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻟ ﻓ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،وﻫﺬه أول ﺣﺠﺔ ﻟﻬﺎ وﻟ ، ﻓﻤﺎذا أﻓﻌﻞ؟ ﻫﻞ أﻓﺪي ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﻋﻠﻤﻬﺎ أم ﻻ
؟ ﻷن إﺧﺒﺎري ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻵن ﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻳﺴﺒﺐ ﻟ اﻹﺣﺮاج اﻟﺸﺪﻳﺪ  ،وإذا ﻓﺪﻳﺖ ﻓﻌﻠ ﻣﻦ أوزع اﻟﻔﺪﻳﺔ؟ وﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟ
اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ؟ وﻛﻢ اﻟﻤﻘﺪار ﻟ إذا ﻳﺠﻮز؟ وﻣﺎذا أﻓﺪي  :ﺑﻘﺮة ،أم ﻏﻨﻤﺔ ،أم ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ؟ أﻓﻴﺪوﻧ ﺑﺴﺮﻋﺔ رﺟﺎء ﻷن ﺳﻔﺮي ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪاً
ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ.

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓ اﻟﺮﻣ ، ﻫﻞ رﻣ ﺳﺖ ﺣﺼﻴﺎت أو ﺳﺒﻊ ﺣﺼﻴﺎت  ،ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻷﻗﻞ  ،وزاد ﺣﺼﺎة  ،ﻟﻴﺄﺗ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة ﺑﻴﻘﻴﻦ .
ﻫﺬا إذا ﻛﺎن اﻟﺸﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺒﺎدة  ،ﻓﺈن وﻗﻊ اﻟﺸﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻣ واﻧﺼﺮاﻓﻪ  ،ﻓﻼ أﺛﺮ ﻟﺬﻟﻚ ؛ ﻷن اﻟﺸﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺒﺎدة ﻻ ﻳﺆﺛﺮ .
وﻋﻠﻴﻪ  :ﻓﺈن ﻛﺎن ﺷﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺼﺮاف ﻣﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﻣ ، ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻚ ﺷء .
وإن ﻛﺎن اﻟﺸﻚ وﻗﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﻣ أو ﻓ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺼﺮاﻓﻚ  ،ﻓﺎن ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺮﻣ ﺣﺼﺎة  ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ  ،ﻓﺎﻷﺣﻮط أن ﺗﺨﺮج
ﻣﺪاً ﻣﻦ ﻃﻌﺎم  ،ﻳﻌﻄ ﻟﻔﻘﻴﺮ أو ﻣﺴﻴﻦ ﻓ ﻣﺔ  ،واﻟﻤﺪ  :رﺑﻊ اﻟﺼﺎع  ،وﻳﺴﺎوي  750ﺟﺮاﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ،ﻣﻦ اﻷرز أو ﻧﺤﻮه  ،وﻟﻮ
أﻋﻄﻴﺘﻪ وﺟﺒﺔ ﻃﻌﺎم ﻛﻔ . وﻟﻚ أن ﺗﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﻋﻨﻚ ﻓ ﻣﺔ .
واﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻚ  ،وﻻ ﻳﻀﺮ ﺣﺞ ﻣﻮﻛﻠﺘﻚ  .وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓ اﻟﺸﺮع ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺐ
ﻓ ﺗﺮك ﺣﺼﺎة  ،وإﻧﻤﺎ ﻫﺬا اﺟﺘﻬﺎد ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء  ،وورد ﻋﻦ أﺣﻤﺪ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ أﻧﻪ ﻻ ﺷء ﻓ اﻟﺤﺼﺎة واﻟﺤﺼﺎﺗﻴﻦ  .وﻳﻨﻈﺮ
اﻟﻤﻐﻨ.(257 /3) 
وروى اﺑﻦ أﺑ ﺷﻴﺒﺔ ﻓ" اﻟﻤﺼﻨﻒ" ) : (280 /4ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﻧﻪ ﻗﺎل  :ﻣﺎ أﺑﺎﻟ رﻣﻴﺖ اﻟﺠﻤﺎر ﺑﺴﺖ أو ﺑﺴﺒﻊ  ,وﻋﻦ ﻃﺎوس
ﻓﻴﻤﻦ رﻣ ﺳﺘﺎً ﻗﺎل  :ﻳﺘﺼﺪق ﺑﺸء  .وﻋﻦ اﺑﻦ أﺑ ﻧﺠﻴﺢ ﻗﺎل  :ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷء .
ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي رﺣﻤﻪ اﻟﻪ  " :ﻓﺮع ﻓ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺮك ﺣﺼﺎة أو ﺣﺼﺎﺗﻴﻦ  :ﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ أن اﻷﺻﺢ ﻓ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ أن ﻓ ﺣﺼﺎة ﻣﺪّا ,
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وﻓ ﺣﺼﺎﺗﻴﻦ ﻣﺪﻳﻦ  ,وﻓ ﺛﻼث دﻣﺎً  ,وﺑﻪ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺛﻮر  ,ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر  :وﻗﺎل أﺣﻤﺪ وإﺳﺤﺎق  :ﻻ ﺷء ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﺣﺼﺎة  ,وﻗﺎل
ﻣﺠﺎﻫﺪ  :ﻻ ﺷء ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﺣﺼﺎة وﻻ ﺣﺼﺎﺗﻴﻦ  ,وﻗﺎل ﻋﻄﺎء  :ﻣﻦ رﻣ ﺳﺘﺎً ﻳﻄﻌﻢ ﺗﻤﺮة أو ﻟﻘﻤﺔ  .وﻗﺎل اﻟﺤﻢ وﺣﻤﺎد واﻷوزاﻋ
وﻣﺎﻟﻚ واﻟﻤﺎﺟﺸﻮن  :ﻋﻠﻴﻪ دم ﻓ اﻟﺤﺼﺎة اﻟﻮاﺣﺪة  ،وﻗﺎل ﻋﻄﺎء ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺮك ﺣﺼﺎة  :إن ﻛﺎن ﻣﻮﺳﺮاً أراق دﻣﺎً  ,وإﻻ ﻓﻠﻴﺼﻢ ﺛﻼﺛﺔ
أﻳﺎم " اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "اﻟﻤﺠﻤﻮع" ).(270 /8
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺴﻴﺮ  ،واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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