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حديث حرب األمة وترمجان القرآن يف مشروعية الرمل، وهذا احلديث  -هللا  رمحه -ذكر اإلمام احلافظ 
ملا أتى مكة يف عمرة القضية  Uبني فيه رضي هللا عنه وأرضاه أن سبب مشروعية الرمل: أن النيب 

والسبب يف هذه  [ : إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم ُحى يثرب] قال املشركونبعد صلح احلديبية 
إليها أرضًا وبيئة وفيها الوباء الذي هو احلمى، وقال  Uاجلملة: أن املدينة كانت قبل إتيان النيب 

بعض العلماء من املتأخرين من مشائخنا: إهنا هي اليت تسمى اليوم باملالريا. كان هذا الوباء ال 
عليه الصالة  -إكرامه لنبيه بفضله ومنه وكرمه و  8يدخل أحد املدينة فيسلم منه، ولكن هللا 

وكان أبوبكر  -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -ملا هاجر إىل املدينة أصابت احلمى أصحابه  -والسالم
يغشى عليه وبالل يغشى عليه حىت كان يدخل عليهم وهم حينون إىل مكة وينشدون األشعار حنيناً 

عليه  -مكة من شدة احلمى قال  هلا، فلما دخل عليه الصالة والسالم عليهم ووجدهم حينون إىل
كما يف الصحيحني: ) اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا ملكة أو أشد ( و "أو" هنا   -الصالة والسالم 

مبعىن الواو، أي: كحبنا ملكة وأشد ) وصححها لنا وانقل محاها إىل اجلحفة ( فُنقلت احلمى من 
ىل اجلحفة وهي حبذاء رابغ وإال فقد كانت يف الذي ال يعجزه شيء، فانتقلت إ >املدينة بقدرة هللا 

املدينة أمراً شديداً حىت كان أهل اجلاهلية إذا أتوا من الشام وقصدوا املدينة فإهنم يفعلون أموراً منكرة 
 -بالشام وهم على ختوم اجلزيرة خوفًا من هذه احلمى، وكان الرجل منهم يصيح كما يصيح احلمار 

احلمى، كما أشار إىل ذلك بعض العلماء بقوله يف مسائل اجلاهلية  خوفًا من هذه -أكرمكم هللا 
 اليت اختلقوها:

وأصحابه  Uقال: قدم رسول هللا  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عباس  - 222] 
أن يرملوا  Uمكة، فقال املشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ُحى يثرب. فأمرهم النيب 

األشواط الثالثة وأن ميشوا ما بني الركنني، ومل مينعهم أن يرملوا األشواط كلها إال اإلبقاء 
 عليهم [.
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 واختلقوا التعشري أن يعشرا                  من النهيق حبذاء خيربا

فكانوا إذا أرادوا الرجوع من سفرة الشام ونزلوا خبيرب خافوا من محى املدينة فيصيح أحدهم  
يدفع عنهم محى املدينة، وهذا يدل على فظاعة األمر وشناعته  كما يصيح احلمار يعتقدون أن هذا

 Uطي بها وأزال عنها الوباء حىت ثبت يف الصحيح عن رسول هللا  -جل وعال  -وشدته، ولكن هللا 
بعد أن رفع الوباء عن هذا  -عليه الصالة والسالم  -أنه قال: ) اللهم صححها لنا ( وثبت عنه 

  -عليه الصالة والسالم  -صفها بأحسن األوصاف وأمجلها وأفضلها فقال البلد الطيب املبارك أنه و 
ملا قص قصة الدجال قال  -رضي هللا عنه وأرضاه  -كما يف الصحيح من حديث متيم الداري 

الدجال: إال مكة واملدينة فإن على كل نقب من أنقاب املدينة مالئكة حيرسوهنا. فُيصرف عنها 
القول ضرب عليه الصالة والسالم برجله على املنرب فقال: ) هذه طيبة الدجال، فلما بلغ متيم هذا 

 Uهذه طابة، هذه طيبة هذه طابة ( فكانوا يشمتون باملدينة ويشمتون بأهلها فلما أتى رسول هللا 
 Uهلذه العمرة اليت كانت بعد صلح احلديبية اتفاقًا بينه وبني أهل مكة أرادوا أن يشمتوا برسول هللا 

واحلرم فلما أرادوا دخول احلرم  Uوا بأصحابه فجلسوا حبذاء جبل قعيقعان وخلوا بني النيب وأن يشمت
أي:  [ إنه يقدم عليكم حممد وأصحابه وقد وهنتهم ُحى يثرب قال املشركون بعضهم لبعض:] 

 -يعنون وباء املدينة  -أهنم سيقدمون عليكم فانظروا إليهم كيف هم ضعاف هزاىل من شدة الوباء 
قبل دخوله  -عليه الصالة والسالم  -وكشف هللا له هذا األمر فقال  Uل الوحي على رسول هللا فنز 

للمسجد: ) رحم هللا امرءاً أراهم اليوم من نفسه جلداً ( وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلمني أن ال 
ن ال يضيعوا ميكنوا أعداء اإلسالم من السخرية هبم وأن ال ميكنوهم من الشماتة هبم، ولكن بشرط أ

حقوق هللا وأن ال ينتهكوا حمارم هللا خوفاً من كالم األعداء، بل الواجب عليهم أن يردوا الشماتة وأن 
، فالناس -جل وعال  -ميتنعوا من فتح األبواب املفضية إىل السخرية واالستهزاء يف حدود شرع هللا 

 ردها إىل درجة أنه يسقط األمور بني إفراط وتفريط فقسم إذا تكلم أعداء اإلسالم بشبهة بالغ يف
الواجبة ويبالغ يف بيان األشياء إىل درجة أنك تشعر أنه ال حيس بعظمة هذا الدين وال يستشعر أن 
هناك أمرًا أو هنيًا لرب العاملني، وقسم ثان ال يبايل باألعداء ولرمبا فُتحت بسببه شبهات على 
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واجب الوسط والعدل الذي كان عليه شرع هللا اإلسالم أو فُتحت بسببه ثغور على املسلمني فال
فيها األبواب ومنع املسلمني أن يلتفتوا فيها  8، فهناك أمور قفل هللا Uوكانت عليه سنة رسول هللا 

ألعدائهم كاجلبل يف مسائل العقيدة اليت يُقصد هبا التشويش ويقصد فيها إضاعة الوقت وإهلاء 
عنده شبهة يريد أن يلمز اإلسالم وليس قصده ملز اإلسالم املسلمني عن أمور دينهم، فقد يأيت من 

وإمنا قصده إشغال املسلمني هبذه الشبهات حىت ال يتعلموا أمور دينهم وحىت ال يشتغلوا بالرد عليهم 
فتضيع أوقاهتم وتضيع أعمارهم عما هو أفضل وأكمل ولرمبا عما هو أوجب وآكد. فاملقصود أن 

ومعه الصفوة  -عليه الصالة والسالم  -على هذا األمر فلما دخل  8أطلعه هللا  Uرسول هللا 
 -ما كان منه إال أن استلم احلجر مث اضطبع  -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -املباركة من أصحابه 

مث رمى  -صلوات هللا وسالمه عليه  -فوضع طرف الرداء حتت إبطه األمين  -عليه الصالة والسالم 
ورمل ورمل من بعده أصحابه، وكان  -عليه الصالة والسالم  -ر مث هرول بطرفيه فوق عاتقه األيس

يطوف مهرواًل هو وأصحابه فقال بعضهم لبعض: أهؤالء  Uاملشركون جبهة احلِّجر فرأوا رسول هللا 
 -الذين تزعمون أهنم قد وهنتهم احلمى؟! إهنم ينقزون نقز الظبا. وهذا يدل على اخلفة والقوة فرمل 

 -عليه الصالة والسالم  -وأراهم اجلََلد فكان إذا بلغ الركن اليماين مشى  -والسالم عليه الصالة 
 -عليه الصالة والسالم  -بني الركنني؛ ألنه متواٍر عنهم بالبيت فإذا طلع من عند احلجر طلع مهروالً 

لطواف حىت أمت ثالثة أشواط مث مشى األربعة األشواط، هذا الرمل سنة من سنن الطواف ويسن يف ا
األول بالنسبة للقادم من مكة فيشرع يف طواف العمرة ويشرع كذلك يف طواف القدوم يف احلج، 
واختلف هل إذا حج اإلنسان حجا  مفردًا مث مضى إىل عرفات مباشرة وأراد أن يطوف طواف 

عليه  -فهذا الرمل فعله  -رمحهم هللا  -اإلفاضة يف يوم العيد هل يشرع له الرمل؟ وجهان للعلماء 
يف عمرته وفعله يف حجة الوداع، وكان فعله هلذا السبب ولكن زال السبب وبقي  -الصالة والسالم 

صلوات هللا وسالمه عليه  -حافظ عليه ففعله يف مجيع عمره  Uالرمل سنة إىل يوم الدين؛ ألن النيب 
تصاَّ بتلك احلادثة، من بعد وفعله يف حجة الوداع، فدل على أنه ليس خمتصا  بتلك السنة وليس خم -

 -وهذا النوع من السنن يصفه العلماء بالسنن الباقية مع زوال أسباهبا، ولذلك قال عمر بن اخلطاب 
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: "فيم الرمالن وكشف املناكب وقد أط أ هللا لإلسالم؟ ولكن ال ندع شيئاً -رضي هللا عنه وأرضاه 
املشركني وقد حدث ذلك ولكن مع ". فدل على أن سبب الرمل إمنا هو إغاظة Uفعله رسول هللا 

هذا بقيت سنة إىل يوم القيامة، فالسنن احملفوظة إذا زالت أسباهبا تبقى يف بعض األحيان مع زوال 
ومنها أقضية الصحابة يف قتل الصيد عند  Uأسباهبا، ومن هذا بعض السنن اليت ُحفظت عن النيب 
: محى -عليه الصالة والسالم  -ضًا يف محاه طائفة من العلماء تبقى سنة إىل يوم القيامة، كذلك أي

مواضع وجعلها إلبل الصدقة وهذا يف زمانه، ومع ذلك بقيت سنة إىل  -عليه الصالة والسالم  -
يوم القيامة حممية إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها يف قول طائفة من العلماء، وكذلك يف السنن 

أمر  -رضي هللا عنه وأرضاه  -ين املهديني فهذا عثمان اليت أُمرنا باتباعها كسنة اخللفاء الراشد
باألذان الثاين الذي يكون قبل األذان األول يوم اجلمعة فهذا األذان فعله هذا اخلليفة الراشد وأمجع 

ومع ذلك  Wالصحابة كلهم الذين كانوا موجودين معه على مشروعيته وفعله، وقد أُمرنا باتباع سنته 
الناس ففعله لسبب واحتاج الناس أن ينبَّهوا ومع هذا أبقى أئمة اإلسالم ودواوين إمنا فعله عندما كثر 

العلم هذه السنة باقية حىت يف القرى الصغرية اليت قد ال حيتاج فيها إىل األذان الثاين، إمنا بقيت  ألهنا 
دواوين العلم و  -رمحهم هللا  -سنن باقية وإن زالت أسباهبا، ومن هنا مل يفت أحد من أئمة اإلسالم 

موجودة وكتبهم موجودة مل يفت أحد منهم أن األذان الثاين يشرع يف املدن الكبرية دون الصغرية أو 
أنه إذا زالت احلاجة أنه يُرجع إىل أذان واحد، وإمنا تبعوا السلف وتبعوا الصحابة وإمجاعهم فأبقوا هذا 

ار والدهور، فهذه سنن تبقى وإن زالت األمر سنة يف قرى اإلسالم واملسلمني عمومًا على مر األعص
 أسباهبا.

 -ويف هذا احلديث دليل على مشروعية الرمل، والرمل فيه وجهان للعلماء: اتفق العلماء 
على أنه اهلرولة فيسرع اإلنسان يف املشي ولكن دون اجلري وفوق املشي املعتاد، وهذا  -رمحهم هللا 

 السعي والرمل اختلف فيه على وجهني:
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األول: أنه يكون مع هز املنكب. والوجه الثاين: أنه اإلسراع يف املشي دون هز الوجه 
للمنكب. وظاهر قوهلم: إهنم ينقزون نقز الظبا! قد يشري إىل مشروعية اهلز. وقد قال بعض العلماء: 
إمنا املقصود اإلسراع والرمل ولكن ال يكون شديدًا وإمنا يكون ضربًا بني الشدة يف اإلسراع وبني 

 ملشي املعتاد.ا

يشرع هذا الرمل بإمجاع العلماء يف الطواف وهو مشروع للرجال دون النساء، فالنساء ال رمل 
: "ليس على النساء رمل". فال ترمل املرأة ال يف -رضي هللا عنهما  -عليهن، ولذلك قال ابن عمر 

مشيها يف هذين املوضعني الطواف بالبيت وال جتري بني الصفا واملروة فال تسعى، مبعىن: ال تشتد يف 
 فهو خاص بالرجال دون النساء.

األمر الثاين: قال بعض العلماء: الرمل مشروع لغري املكي فأما املكي فإنه ال يشرع له رمل؛ 
رمل عند قدومه للبيت وشرع الرمل لآلفاقي ومل يشرع للمكي ومن كان يف حكم أهل  Uألن النيب 

 مكة ممن هم دون حدود احلرم.

رمل وأن هذا الرمل وقع يف الثالثة األشواط األوىل،  Uي هللا عنه وأرضاه أن النيب بني  رض
 -، وقد بني عبدهللا بن عباس -رمحهم هللا  -ولذلك ال يشرع الرمل يف مجيع الطواف بإمجاع العلماء 

هللا رضي  -ما منعه أن يرمل األشواط كلها إال اإلبقاء على أصحابه  Uأن النيب  -رضي هللا عنهما 
صلوات هللا وسالمه عليه بأيب  -وهذا يدل على مساحة اإلسالم، ورمحته وشفقته  -عنهم وأرضاهم 

رحيمًا بأمته حيب اليسر هلم وال حيب العسر  -جل وعال  -بأمته فقد كان كما وصفه هللا  -وأمي 
 .-صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل يوم الدين  -


