 ‐ 36436وﻗﺖ رﻣ اﻟﺠﻤﺎر
اﻟﺴﺆال

ﻣﺎ ﻫﻮ وﻗﺖ رﻣ اﻟﺠﻤﺎر ؟.

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ : ﺟﻤﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺟﻤﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ  :ﻫ أول اﻟﺠﻤﺮات رﻣﻴﺎً  ،وﺗُﺮﻣ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ .
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء أن ﻳﺮﻣﻮﻫﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ) آﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ (  ،ﻷن أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ أﺑ ﺑﺮ رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﻘﺐ ﻏﺮوب اﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﻓﺈذا ﻏﺎب دﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﺰدﻟﻔﺔ إﻟ ﻣﻨ ورﻣﺖ اﻟﺠﻤﺮة .
‐ آﺧﺮ وﻗﺖ رﻣ ﺟﻤﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ .
ﻳﻤﺘﺪ وﻗﺖ رﻣ ﺟﻤﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ إﻟ ﻏﺮوب ﺷﻤﺲ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ .
وﻻ ﺣﺮج ﻟﻤﻦ أﺧﺮه إﻟ آﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮاً ﻟﺸﺪة اﻟﺰﺣﺎم أو ﻛﺎن ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺮات  ،وﻟﻨﻪ ﻻ ﻳﺆﺧﺮه إﻟ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم
اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً  :اﻟﺮﻣ ﻓ أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ) ( 13 ، 12 ، 11
‐ اﺑﺘﺪاء اﻟﺮﻣ
ﻳﺒﺪأ اﻟﺮﻣ ﻓ أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ﻣﻦ زوال اﻟﺸﻤﺲ ) أي دﺧﻮل وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ ( .
‐ اﻧﺘﻬﺎؤه
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ﻳﻨﺘﻬ وﻗﺖ اﻟﺮﻣ إﻟ آﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ  ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺸﻘﺔ وزﺣﺎم وﻏﻴﺮه ﻓﻼ ﺑﺄس أن ﻳﺮﻣ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ إﻟ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ وﻻ ﻳﺤﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮه إﻟ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ .
وﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﺮﻣ ﻓ اﻟﻴﻮم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻧ ﻋﺸﺮ  ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال  ،ﻷن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺮم إﻻ
ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال  ،وﻗﺎل ﻟﻠﻨﺎس  " :ﺧﺬوا ﻋﻨ ﻣﻨﺎﺳﻢ " وﻛﻮن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺆﺧﺮ اﻟﺮﻣ ـ إﻟ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ـ ﻣﻊ أﻧﻪ
ﻓ ﺷﺪّة اﻟﺤﺮ  ،وﻳﺪع أول اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻊ أﻧﻪ أﺑﺮد وأﻳﺴﺮ  ،دﻟﻴﻞ ﻋﻠ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﺮﻣ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ  ،وﻳﺪل ﻟﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎً أن اﻟﺮﺳﻮل
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻳﺮﻣ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺗﺰول اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻠ اﻟﻈﻬﺮ  ،وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ أن ﻳﺮﻣ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال
وإﻻ ﻟﺎن اﻟﺮﻣ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال أﻓﻀﻞ  ،ﻷﺟﻞ أن ﻳﺼﻠ اﻟﺼﻼة ـ ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ ـ ﻓ أول وﻗﺘﻬﺎ  ،ﻷن اﻟﺼﻼة ﻓ أول وﻗﺘﻬﺎ أﻓﻀﻞ ،
واﻟﺤﺎﺻﻞ أن اﻷدﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠ أن اﻟﺮﻣ ﻓ أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال .
اﻧﻈﺮ ﻓﺘﺎوى أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم )ص . (560
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