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بعد ذكره حملظورات اإلحرام؛ ألن هللا  ] باب الفدية [هذا الباب  -رمحه هللا  -ذكر املصنف 
، وبعد ذكره -كما تقدم بيانه   -جعل لإلحرام حرمة ميتنع املسلم فيها عن مجلة من األشياء  ,

واألحاديث اليت وردت يف حترمي أو بيان ما يلبسه احملرم تبينت بذلك  Uرمحه هللا هلدي رسول هللا 
به أمور األحكام املتعلقة باحملظورات، ناسب أن يذكر بعض الفدية؛ ألن املسلم واحملرم قد تنتا

من رمحته ولطفه وتيسريه على عباده  ,وظروف يضطر فيها إىل الوقوع يف بعض احملظورات، وهللا 
جعل هلم فكاكًا من تبعة هذه احملظورات إذا وقعوا فيها، ولذلك مسيت الفدية فدية؛ ألهنا من الفداء 

يف حمظورات اإلحرام  وهو الشيء الذي يُدفع لقاء استخالص األسري من األسر، كأن املسلم ملا وقع
أشبه حبال األسري، وهللا تعاىل فك أسره وشرع له أن خُيرج هذه الفدية، وهذه الفدية اجتمع فيها دليل 

تفصيل  Uوأوجبها وفرضها على عباده يف كتابه مث بني النيب  ,الكتاب والسنة، فبينها هللا 
 -رمحهم هللا  -ا يعترب العلماء أحكامها ببيان القدر الواجب يف الصيام والصدقة والنسك، وهبذ

من بيان السنة للقرآن، فالقرآن جُيمل أموراً يبينها  -رضي هللا عنه وأرضاه  -حديث كعب بن عجرة 
قواًل أو فعاًل أو مها معاً، فبني عليه الصالة والسالم الفدية هنا بالقول كما بني  Uرسول هللا 

فسألته عن  Wعن عبدهللا بن معقل قال: جلست إىل كعب بن عجرة  - 232] 
لت إىل رسول هللا  والقمل تتناثر  Uالفدية؟ فقال: نزلت يف  خاصة، وهي لكم عامة، ُحم

على وجهي، فقال: ) ما كنت أمرى الوجع بلغ بك ما أرى ( أو: ) ما كنت أمرى اجلهد 
) فصم ثالثة أيام، أو أطعم ستة  بلغ بك ما رأى! أجتد شاة؟ ( فقلت: ال. قال:

 مساكني، لكل مسكني نصف صاع (.

أن يطعم فرقًا بني ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثالثة  Uويف رواية: فأمره رسول هللا 
 أيام [.
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ألحكام التفصيلية املتعلقة مبناسك احلج وحنوها من اجملمالت األخر بالفعل كما يف الصلوات وبعض ا
 .8وأمجلها كتاب هللا  Uاألمور اليت بينتها سنة رسول هللا 

 Uأي: يف هذا املوضع سأذكر لك ما ورد عن رسول هللا  ] باب الفدية [يقول رمحه هللا: 
ط وحنوها من فيما ينبغي على من وقع يف حمظور احللق ويلحق باحللق غريه كالطيب ولبس املخي

 احملظورات اليت تلزم فيها الفدية. 

رمحه هللا  -وهو عبدهللا بن معقل بن مقرن املزين  ] عن عبدهللا بن معقل [يقول رمحه هللا: 
ومات كما ذكر  Uكان من أجالء التابعني، روى عن مجلة من أصحاب رسول هللا   -برمحته الواسعة 

واجلهاد ومل ميت شهيدًا وإمنا تويف بأنقرة رمحه هللا برمحته  اإلمام البخاري يف تارخيه: مات يف الغزو
 .Uالواسعة، وذلك سنة مثان ومثانني من هجرة النيب 

يف هذه اجلملة دليل  ] جلست إىل كعب بن عجرة فسألته عن الفدية [يقول رمحه هللا: 
ستفاد ، وانظر كيف اUعلى فضل هذا التابعي اجلليل حيث حرص على جمالسة أصحاب النيب 

اليت تناقلتها األمة جياًل بعد جيل عرفت هبا  Uوأفاد األمة هبذا احلديث وهذه السنة عن رسول هللا 
أحكام هديها وحجها وعمرهتا، فهذا فضل عظيم حازه هذا التابعي اجلليل حينما جلس مع 

الس ، وهكذا فإن اجللوس مع العلماء واجللوس مع الفضالء خري وبركة للجUأصحاب رسول هللا 
إذا عظم شعائر هللا وحرص على االستفادة من اجللوس معهم، وانظر إىل عقل هذا التابعي وفضله 
ونبله حينما جلس مع هذا الصحايب فسأله، وهذا هو املنبغي على اجلاهل إذا جلس مع من هو 
 أعلم منه بل حىت العامل لو جلس مع من هو أعلم منه وأمكن أن يستفيد من علمه وفضله ونبله،

فهذا دليل على علو شأن السائل، ولذلك قالوا يف احلكمة: ال ينبل الرجل حىت يأخذ عمن فوقه 
 Uإذا جلسوا مع أصحاب رسول هللا  -رمحهم هللا  -وعمن دونه وعمن هو مثله، فكان التابعون 

؛ ألن الدين كان أكرب مههم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم Uسألوهم، سألوهم عن سنة رسول هللا 
عن الفدية، وهذا يدل على أن العلم طريقه السؤال،  -رمحه هللا برمحته الواسعة  -ؤهلم، فسأل وس
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  ڀ  ڀ ڀ ژوحقٌّ على املسؤول إذا سئل أن جييب إذا كان عنده علم، ولذلك قال تعاىل: 

 -ومن ُرزق اللسان السؤول والقلب العقول ُرزق العلم كما قال ابن عباس   ژ ٺ ٺ              ٺ ڀ
سأل  -رمحه هللا  -: "إنه كان يل لسان سؤول وقلب عقول". فهذا التابعي اجلليل -رضي هللا عنهما 

 Wعن الفدية، حيتمل أن يكون السؤال عن آية الفدية، ولذلك أجاب كعب  Uصاحب رسول هللا 
فيحتمل أن يكون السؤال عن آية الفدية، وحيتمل أن  [ خاصة وهي لكم عامةنزلت يف   ]فقال: 

نزلت يف  ]يف قوله:  Wيكون السؤال عن أحكام الفدية، ولكن ظاهر جواب كعب بن عجرة 
أنه فهم من هذا التابعي أنه يسأله عن آية الفدية، ويف هذا دليل على أنه إذا علم اإلنسان  [ خاصة

فضل غريه يف أمر من األمور أن خيصه بالسؤال، ولذلك كأن عبدهللا بن معقل بلغه أن كعب بن 
وسأله عنها، ولذلك كان جواب  Uعجرة نزلت فيه آية الفدية فقصده من بني أصحاب رسول هللا 

خاصة، وكان نزوهلا عام  Wأي: نزلت آية الفدية يف شأنه  [ نزلت يف  خاصة] : W كعب
احلديبية وهي من اآليات السفرية، فالقرآن فيه السفري واحلضري، فاآليات السفرية هي اليت نزلت 

فيه  [ نزلت يف خاصة وهي لكم عامة] : Wيف أسفاره ومنها هذه اآلية. وقوله  Uعلى رسول هللا 
بعموم ألفاظها، فإذا ورد اللفظ باحلكم  Uى أن العربة يف آيات الكتاب وأحاديث رسول هللا دليل عل

بصيغة عامة فإنه حُيمل على العموم ولو كان سبب ورود هذه  Uالشرعي يف كتاب هللا وسنة النيب 
القاعدة  -رمحهم هللا  -وأئمة األصول  -رمحهم هللا  -اآلية واحلديث خاصا ، ومن هنا قرر العلماء 

املشهورة: "العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب"، فأي لفظ يف كتاب هللا عام ورد على سبب 
 خاص فإنه يبقى على عمومه وال يؤثر فيه السبب اخلاص، إال يف أمور وأحوال مقيدة.

من أمثلة العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب: أنه لو  [ وهي لكم عامة] قوله رمحه هللا: 
بلفظ عام فإننا نعمم، ومن أمثلة ذلك: حديث أيب  Uسؤال عن حال خاص وأجاب النيب ورد 

رضي هللا عنه  -يف السنن عند أيب داود والنسائي عن رجل من بين مدجل ويقال له: عبدهللا  Wهريرة 
فقال: يا رسول هللا، إنا نركب البحر ومعنا القليل من املاء فإن  Uأنه سأل رسول هللا  -وأرضاه 
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: ) هو الطهور ماؤه احلل ميتته ( دل على أن ماء Uتوضأنا به عطشنا أفنتوضأ مباء البحر؟ قال 
البحر ماء طهور سواء كان اإلنسان جيد غريه مضطرا  إىل استعماله أو غري مضطر، مع أن السؤال 

كن جاء على صيغة خاصة وحالة خاصة وهي حالة احلاجة واالضطرار "ومعنا القليل من املاء" ول
قال باحلكم عموماً، ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما ثبت يف احلديث الصحيح عن ميمونة  Uرسول هللا 

مر على شاة ميتة فقال عليه الصالة والسالم: ) هال انتفعتم  U: أن النيب -رضي هللا عنها  -
دبغ فقد طُهر (  بإهاهبا؟ ( فقالوا: يا رسول هللا، إهنا ميتة! فقال عليه الصالة والسالم: ) أميا إهاب

وقع يف حالة خاصة فقال:  Uويف لفظ: ) إذا دبغ اإلهاب فقد طهر ( هذا احلديث من رسول هللا 
) هال انتفعتم بإهاهبا؟ ( فخص ميتة معينة، فقالوا: يا رسول هللا، إهنا ميتة! فقال عليه الصالة 

فهذا يدل على أن طهارة والسالم: ) أميا ( و"أي" من صيغ العموم ) أميا إهاب دبغ فقد طهر ( 
اجللد بالدبغ يف كل مأكول حلم مات حتف نفسه أنه يعترب تطهريًا لذلك اجللد ويبيح استعماله 

 واالنتفاع به.

بني هذا الصحايب  [ Uنزلت يف خاصة وهي لكم عامة، ُحلت إىل رسول هللا  ]: Wقال 
أهنم  Uضل أصحاب رسول هللا قصة نزول اآلية وهذا من سعة ف -رضي هللا عنه وأرضاه  -اجلليل 

رمبا سئلوا عن احلكم وعن احلادثة فاقتصوها كاملة، ولذلك عظم النفع لألمة وعظمت الفائدة للناس 
 .-رضي هللا عنهم وأرضاهم  -الصفوة األبرار  Uهبذه األخبار اليت بينها أصحاب رسول هللا 

بعض الروايات: أن النيب يف  [ والقمل يتناثر على وجهي Uُحلت إىل رسول هللا ] قال: 
U  :ُحلت] مر عليه وهو ينفخ حتت قدر له والقمل يتناثر على وجهه، والرواية اليت معنا قال فيها 
وفيه دليل على مشروعية على خدمة اإلنسان ألخيه خاصة يف حال حاجته فيحمله إن كان  [

يف حديث السالمى أن من أعظم الصدقات محل  Uمريضاً ويعينه إن كان حمتاجاً، ولذلك بني النيب 
الرجل ملتاع الرجل على دابته وإعانته يف ذلك حتمله عليها أو تعينه، فهذا من الصدقة ومن شأن 

أي: محله غريه من  Wاملسلمني بعضهم مع بعض أن يرتامحوا وأن يعني بعضهم بعضاً. مُحل 
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كأحسن ما أنت راٍء من مودة   Uهللا ، وقد كان أصحاب رسول -رضوان هللا عليهم  -أصحابه 

فهذه الرمحة   ژ ڀ ڀ ژيف كتابه  8ورمحة وحرص وعطف وشفقة، فكانوا كما وصف هللا 
والقمل  ]أي من شدة ما أجد  [ Uُحلت إىل رسول هللا  ]من أمثلتها ما ورد يف هذا احلديث: 

"القمل" هو احلشرة املعروفة وهي تكون يف شعر اإلنسان وتضر به وتؤذيه؛ ألنه  [ يتناثر على وجهي
 قد ميتص الدم ويؤذي اإلنسان كثرياً.

فيه دليل على أن احملرم ال يقتل القمل كما قال  [ والقمل يتناثر على وجهي] : Wقال 
لدواب كالبعري إذا كان واختلفوا يف ا -رمحهم هللا  -طائفة من العلماء، ورخص فيه بعض أهل العلم 

عليه ما يؤذيه هل جيوز أن تُقتل أو ال جيوز قتلها، فاختار طائفة من العلماء عدم القتل وأُثر عن حرب 
أنه قال لبعض أصحابه: "قر د البعري"  -رضي هللا عنهما  -األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس 

ذلك أن يقتل ما عليه من هذا النوع من  والقراد نوع من احلشرات اليت تؤذي البعري، قصد من
احلشرات، فعجب السائل فقال له: "احنر البعري" فلما حنر قال له: "كم قتلت من القراد؟" وهذا يدل 

 على أنه يرخص يف مسألة قتل مثل هذه احلشرات واهلوام.

 [ (لغ بك اجلهد ما أرى ما كنت أمرى أن يب : )Uفقال  ]قال رضي هللا عنه وأرضاه: 
واليت تدل على عظيم شأنه عليه الصالة والسالم وحفظه  Uوقفة مع هذه الكلمة من رسول هللا 

. كانوا يف صلح احلديبية يقاربون األلف واخلمسمئة صحايب -رضي هللا عنهم  -ألحوال أصحابه 
كأيب   Uومع ذلك يقول عليه الصالة والسالم مع أن كعباً مل يكن قريباً كثرياً من أصحاب رسول هللا 

وهذا يدل على أنه   ت أرى أن يبلغ بك اجلهد ما أرى ( [) ما كن] بكر وعمر ومع ذلك يقول: 
كان يتفقد أصحابه، وكذلك كان بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه حىت كان إذا سار اجليش سار 

عني من يريد يف آخر القوم يعينهم عليه الصالة والسالم ويسري مسري ضعيفهم، يتفقد احملتاج منهم وي
 املعونة صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل يوم الدين.
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يعين الكلفة  ] ) ما كنت أرى أن يبلغ بك اجلهد ( [أي أظن  ] ) ما كنت أرى ( [
فهذه الرؤية الثانية رؤية بصرية، أي: ما كنت أظن أن يصل بك احلال يف  ] ) ما أرى ( [واملشقة 

     ] فقال: ة ما أراه بعيين من تناثر القمل وتساقطه من على رأسك. التعب والعناء واجلهد واملشق
هذه  ] ) أجتد شاة؟ ( [يف رواية: أمره باحللق فقال له: ) احلق رأسك (. فقوله:  ) أجتد شاة؟ ( [

هي أول خصلة من خصال الفدية وهي ذبح الشاة، وهذه الشاة وقعت يف لفظ احلديث معنا مطلقة 
ورد يف النصوص الشرعية بالسن املعني والصفات املعينة فلذلك ال جيزئ من الشياه ولكنها مقيدة مبا 

بالفدية إال ما كان مسنا  من املعز أو جذعًا من الضأن، فهذا هو السن املعترب يف الدماء الواجبة، 
ن سواء كانت واجبة يف حج أو عمرة أو غريها فإنه يتقيد هبذا السن فال يذبح من املاعز ما هو دو 

السنة، وال يذبح من الضأن ما كان دون الستة األشهر؛ ألن الغالب أن اجلزع من الضأن ما أوىف 
، وهذا خيتلف باختالف املرعى، -يعين جاوز الستة األشهر  -ستة أشهر أو جاوز إىل أكثر احلول 

رها وال وكذلك أيضًا يشرتط يف هذه الشاة أن تكون سليمة من العيوب فال جتزئ العوراء البني عو 
العرجاء البني ضلعها وال الكسرية اليت ال تنقي وهي اليت ال مخ فيها وال العمياء فيجب أن تكون 

مقيدًا مبا ورد يف الشاة املعتربة شرعًا كما  ] ) أجتد شاة؟ ( [ساملة من العيوب. فاإلطالق يف قوله: 
 جتوز يف الضحايا: املريضة قال: )) أربع ال Uأن النيب  Wيف احلديث الصحيح عن الرباء بن عازب 

البني مرضها، والعوراء البني عورها، والعرجاء البني عرجها، والكسرية اليت ال تنقي (( فهذا يدل على 
فيه  ] ) أجتد شاة؟ ( [أنه ال جيزئ من الشياه ما كان معيباً. وكذلك يف قوله عليه الصالة والسالم: 

رة والوجدان، ومن جيد الشاة إما أن يكون واجدًا هلا دليل على أن التكليف بذبح الشاة حمله القد
بامللكية مالكًا للشاة، وإما أن يكون مالكًا لقيمتها، فيجب عليه أن يذبح الشاة عينًا إذا تعينت، 

كما   -وختيريًا إذا خريه الشرع، والشاة هنا خمري بينها وبني إطعام ستة مساكني وصيام ثالثة أيام 
 .-سيأيت 
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أمره بذبح  Uيف بعض الروايات: أن النيب  ] ) أجتد شاة؟ ( [الة والسالم: قال عليه الص
الشاة أواًل مث نزلت آية الفدية، فعلى الرواية اليت ابتدأ فيها عليه الصالة والسالم باألمر بذبح الشاة 

هنا أخذ منها مجهور العلماء دلياًل على أن األصل يف احملظورات واإلخالل بالواجبات هو الدم، ومن 
تفرعت املسألة: أن من ترك واجبًا من واجبات احلج فعليه أن يهريق دماً، وهذا قول مجاهري العلماء 

: أن ترك واجبات احلج على تفصيل عندهم فيها أهنا جترب بالدم، وهي -رمحهم هللا  -وأئمة السلف 
ت عليها كلمة العلماء وانعقد -رضي هللا عنهما  -فتوى حرب األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس 

وفتاويهم ولذلك مل خيالف فيها إال من شذ، فاألصل أن الواجب جُيرب، فمن هنا قال عليه الصالة 
قالوا: إنه أصل يف وجوب الدم على ترك الواجب، ويروى يف ذلك  ] ) أجتد شاة؟ ( [والسالم: 

حديث ابن عباس: ) من ترك شيئًا من نسكه فليهرق دمًا (  وهو Uحديث مرفوع إىل رسول هللا 
وليس مبرفوع إىل  -رضي هللا عنهما  -وهذا احلديث الصحيح: أنه موقوف على عبدهللا بن عباس 

هو تفصيل وبيان  ] ) أو أطعم ستة مساكني ( [. فقال عليه الصالة والسالم: Uرسول هللا 

  ژ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ  وئ ژ؛ ألن هللا قال: 8لإلطعام الذي ورد جمماًل يف كتاب هللا 
عدد الذين يتصدق عليهم، ومل يبني القدر الذي  8فالصدقة وقعت جمملة يف القرآن مل يبني هللا 

كما   ] ) أطعم فرقاً بني ستة مساكني ( [يعطوه من الطعام، فبني عليه الصالة والسالم ذلك فقال: 
] ) أطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف يف الرواية اليت أشار إليها املصنف، ويف الرواية األخرى: 

فيه دليل على أن هذه اخلصلة من خصال الفدية وهي اإلطعام وهذا اإلطعام قدره نصف  صاع ( [
أن القدر صاع لكل مسكني خالفاً ملن قال مبا دون ذلك أو فوق ذلك، فالسنة واضحة الداللة على 

 الواجب إطعامه يف الفدية هو نصف صاع. 

فعمم عليه الصالة والسالم يف الطعام فيصح أن  ] ) أطعم ( [قال:  Uثانياً: أن النيب 
خيرجه مترًا أو برا  أو شعريًا أو زبيبًا أو غري ذلك كما تقدم معنا يف صاع الفطرة. قال عليه الصالة 

واملسكني  ] ) أطعم فرقًا بني ستة مساكني ( [ق: ثالثة آصع والفر  ] ) أطعم فرقًا ( [والسالم: 
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فوق الفقري فحاله أحسن من حال الفقري على أصح الوجهني عند العلماء؛ ألن هللا تعاىل يقول: 

فبني هبذا أن املسكني جيد ولكن الفقري قد يبلغ   ژ           ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گژ
اً، كما قال عليه الصالة والسالم: ) هل تنتظرون إال فقراً به الفقر إىل اإلدقاع الذي ال جيد معه شيئ

     منسيًا أو غىن ( ويف رواية: ) مدقعًا ( فالفقر أشد من املسكنة، فلما قال عليه الصالة والسالم:
نبه باألعلى على من دونه، فإذا ُصرفت للمسكني فمن باب  ] ) أطعم فرقًا بني ستة مساكني ( [

 ] ) أطعم ستة مساكني ( [: Uأوىل للفقري الذي ال جيد شيئاً، واملسكني جيد بعض الكفاية. قال 
مل  Uفيه إطالق حيث إن رسول هللا  مساكني ( [) أطعم ستة ] و  ] ) أجتد شاة؟ ( [يف قوله: 

مكان معني فدل على أن الفدية يصح إخراجها يف أي موضع، يلزمه أن يطعم مبكة أو يطعم يف 
مل يدخلوا عام احلديبية إىل مكة فهذا يدل على أن  -رضوان هللا عليهم  -ومن املعلوم أن الصحابة 

إطعام كعب كان خارج مكة وخارج احلرم، ولذلك ال يُلزم يف إطعام الفدية أن يكون ملساكني احلرم 

 ۆئ ۆئ ژخر اليت ُخص الطعام فيها بأهل احلرم كإطعام حلم اهلدي خالفًا لبقية الواجبات األ

 . ژ ۈئ ۆئ ۆئ ژعند من يقول بلزومه ملساكني احلرم، ومثل جزاء الصيد   ژ ۈئ

مذهب مجاهري العلماء من احلنفية  مساكني ( [) أطعم ستة ] وقوله عليه الصالة والسالم: 
واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية وأهل احلديث على أن اإلطعام يكون لستة مساكني، وخالف 

فقاال: يطعم عشرة مساكني، والصحيح ما  -رمحهما هللا  -يف هذه املسألة احلسن البصري وعكرمة 
ة وبني أن لكل واحد منهم نصف صاع، نص على الست Uذهب إليه اجلماهري وذلك ألن النيب 

 فدل على أنه ال يلزم ما زاد على الستة.

عند بعض  العلماء هذا اإلطعام يكون على وجهني: إن وجد  ] ) أطعم ستة مساكني ( [
الستة مساكني دفع إليهم الطعام وال إشكال، وإن مل جيد الستة بأن وجد مسكينًا أو مسكينني 

مث أطعهما يف اليوم الثاين مث أطعهما يف اليوم الثالث فهذا يف حكم اإلطعام فأطعمهما يف اليوم األول 
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لستة مساكني. وقال بعض العلماء: ال بد وأن ينوع وال ينحصر وعلى هذا فال بد أن يكون لستة 
 مساكني، واألول له وجهه خاصة إذا تعذر عليه وجدان املسكني.

] ) أو  أيام ( [ ستة مساكني أو صم ثالثة ) أطعم فرقًا بني] قال عليه الصالة والسالم: 
فيه إطالق حيث بني عليه الصالة  ] ) صم ثالثة أيام ( [أو للتخيري، وقوله:  صم ثالثة أيام ( [

 -والسالم أن الواجب أن يصوم ثالثة أيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة، ولذلك قال مجهور العلماء 
ثة األيام متفرقة وال بأس عليه وال حرج يف ذلك. وقال بعض : يصح أن يصوم هذه الثال-رمحهم هللا 

 العلماء بلزوم التتابع فيها، والذي يظهر: أن التتابع ليس بشرط على ظاهر هذه الرواية اليت معنا.

أمر عليه الصالة والسالم كعب بن عجرة أن حيلق رأسه كما يف الرواية األوىل، وأن يطعم أو 
 يل على مسائل:يصوم أو يذبح، ويف هذا دل

املسألة األوىل: أن األصل يقتضي عدم جواز حلق شعر الرأس، وقد دل على هذا احلكم دليل 

على  -رمحهم هللا  -وأمجع العلماء   ژ ې ۉ   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ژالكتاب يف قوله تعاىل: 
أنه ال جيوز للمحرم أن حيلق شعر رأسه، ويف حكم شعر الرأس: الشعر يف بقية البدن فال جيوز له أن 
حيلق شعر اإلبط وال العانة وال غريمها من الشعر يف سائر البدن، كما أن احللق حمرم على احملرم كذلك 

ك أيضًا يف حكم احللق والقص النتف فال جيوز له أن القص فال جيوز له أن يقص من شعره، كذل
ينتف إبطيه، وال ينتف الشعر من سائر البدن، والشرع ينبه بالنظري على نظريه، كذلك أيضًا ال جيوز 
له إتالف الشعر باحلرق كأن حيرق الشعر فجميع هذا كله حمظور على من تلبس بنسك احلج أو 

باإلتالف على هذه الوجوه اليت ذكرناها، ويستوي أن حيلق  العمرة، فال جيوز له أن يتعرض للشعر
بعض الرأس أو كل الرأس، إال أن عند العلماء تفصياًل فمن أهل العلم من قال: ال فدية إال إذا حلق  
كل الرأس، وال فدية على بعض الرأس كاملة، فإذا حلق نصف رأسه أو حلق بعض الرأس كما لو 

الة يأخذ قدرًا يسريًا من الطعام حفنة من طعام ويتصدق هبا، هذا احتاج للحجامة فإنه يف هذه احل
عند من يقول: إن الفدية خاصة حبلق الرأس كله. ومن أهل العلم من قال: العربة بأكثر الرأس. 
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ومنهم من قال بالربع قياسًا على مسح الرأس، ومنهم من قال: إذا حلق ثالث شعرات فأكثر لزمته 

فإنه يصدق باجلمع على   ژ  ۅ ۋ ۋ ژإلطالق واللفظ للشعر الفدية، وهذا من حيث ا
الثالثة فأكثر، ولذلك إذا أتلف ثالث شعرات فأكثر فالقول بلزوم الفدية فيه احتياط وصيانة، فإن  
كان ما دون ذلك فإنه يتصدق باليسري من الطعام، ويف حكم حلق الرأس الطيب ولبس املخيط 

حمظورات كلها تشارك احللق يف لزوم الفدية، فلو تطيب لزمته  وتقليم األظافر وتغطية الرأس فهذه
الفدية، ولو غطى رأسه لزمته الفدية، ولو لبس املخيط كأن يلبس ثوبًا لزمته الفدية، ولو تطيب لزمته 

رضي هللا  -الفدية، لكن بالنسبة حلديث كعب بن عجرة وقع احلكم فيه مع وجود العذر، فكعب 
ًا بوجود املرض ومع ذلك ألزمه الشرع بالفدية، وهذا هو ظاهر القرآن يف كان معذور   -عنه وأرضاه 

فبني أن لزوم   ژ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى       ې ې ژقوله تعاىل: 
الفدية مرتب على وجود اإلخالل مع وجود العذر، ومن هنا قال العلماء: إذا حلق رأسه ناسيًا أو 
عاملًا متعمدًا أو خمطئًا لزمته الفدية، ملاذا؟ ألنه ال ميكنه أن يتدارك، لكن لو غطى رأسه ناسيًا مث 

وتقليم األظفار يبقى األثر والنتف  تذكر وأزال فال يبقى أثر لإلخالل، لكن حلق الرأس يبقى األثر
يبقى األثر فهذه وحنوها من احملظورات اليت يبقى فيها األثر فإنه تلزم فيها الفدية، ويستوي فيها العمد 
واخلطأ واجلهل والعلم والنسيان، فتلزم الفدية من باب احلكم الوضعي، أي أن الشرع جعل وجود 

ذور فيه أو غري معذور موجبًا للفدية، ولذلك مل يرخص هللا اإلزالة أيا  كانت تلك اإلزالة لسبب مع
، وإمنا أجاز له أن يرتكب احملظور فالرخصة يف ارتكاب Wمع وجود العذر واملرض واألذى لكعب 

احملظور لوجود العذر وعليه الضمان، وقال بعض العلماء: بأنه إذا كان ناسيًا وحلق رأسه فال شيء 
واستدلوا بقوله عليه الصالة  -رمحهما هللا  -راهويه وابن املنذر عليه كما هو مذهب إسحاق بن 

والسالم: ) رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( واجلواب: أن العفو هنا عن اإلمث وال 
يسقط الضمان كما لو قتل خطًأ فإنه يعفى عنه يف اإلمث ولكن تلزمه الدية، فهذا من باب احلكم 

 ې ې ژضمان حق هللا كما يضمن حق املخلوق إذا أخطأ ونسي. وقوله تعاىل: الوضعي فيلزمه 
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املؤاخذة هنا باإلمث، فدل على أن الساقط هو اإلمث وهذا ال يسقط   ژ ائ ائ ى   ى ې
الضمان من باب احلكم الوضعي كما هو معلوم يف األصول، وبناء على هذا فلو وقع اإلخالل يف 
حمظور من احملظورات لوجود عذر النسيان إن ترتب عليه بقاء األثر كما يف اإلتالفات وجبت الفدية، 

لبقاء كالطيب يغسله واملخيط يزيله إن تذكر فال شيء عليه حلديث صفوان بن وإن مل يرتتب عليه ا
 Uيف قصة الرجل الذي اعتمر من اجلعرانة وأتى رسول هللا  Wيعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية 

وكان عليه جبة عليها  -وهو فيها فقال: يا رسول هللا، ما ترى يف رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ 
فقال عليه الصالة والسالم: ) انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب ( ومل يلزمه  -وق أثر خل

بالفدية، فدل على أنه من جنس ما ال ضمان فيه إن وقع باخلطأ والنسيان ويف حكمه اجلهل عند 
 من يقول إن اجلهل عذر يف األحكام.

 -احللق، فقال بعض العلماء بالفدية بعد أمره ب Uيف هذا احلديث وقع اإللزام من رسول هللا 
 : إن حلق رأسه أو حلق شيئاً من بدنه مل خيل من حالتني:-رمحهم هللا 

 احلالة األوىل: أن حيلق مرة واحدة فال إشكال.

واحلالة الثانية: أن يتكرر منه احملظور كما لو حلق أكثر من مرة، أو حلق أكثر من موضع 
دي لكل حلق ولكل مرة؟ والذي اختاره مجع من فهل تلزمه فدية واحدة أو جيب عليه أن يفت

العلماء: أنه إذا حلق وكرر احللق ومل يفتد عن األول فإنه تلزمه فدية واحدة، فلو حلق حلجامة يف 
رأسه فحلق آخر رأسه مث احتاج فحلق رأسه كله لزمته فدية واحدة وال تلزمه فديتان ما دام أنه مل 

م حينئذ بالتداخل على املسألة املعروفة بالتداخل عند العلماء يكفر ومل يفتد عن احللق األول، وحيك
 يف الضمانات.

وتيسري على عباده، ولو تصور املسلم أن احملرم إذا آذاه  8يف هذا احلديث رمحة من هللا 
القمل أو كان به مرض واحتاج إىل احللق أنه ال حيلق ماذا يصيبه وكيف يكون حاله؟ وهذا من أمت ما 
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ألن املسلم إذا مرض أو أصابه األذى يف رأسه شوش فكره وأقلقه وأزعجه، فال يتفرغ يكون حكمة؛ 
قلبه لعبادة وال يتفرغ لذكر، وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، وفيه دليل على 

أذن لكعب بن عجرة  Uتعاطي األسباب يف دفع الضرر واألسقام والعلل عن األجساد، فإن النيب 
يف إتالف شعره وحلق رأسه إلزالة الضرر املوجود يف الرأس من تكاثر القمل فيه، فهذا يدل على 
مشروعية األخذ باألسباب ومشروعية دفع الضرر عن األبدان، وأن لبدن اإلنسان على اإلنسان حقا  

: Uولذلك قال رسول الرمحة فيا هلا من شريعة تامة كاملة حفظت احلقوق حىت لألجساد واألرواح، 
) إن لنفسك عليك حقا  ولزورك عليك حقا  وألهلك عليك حقا  فأعط كل ذي حق حقه ( فما 

 ےے  ھ ھ       ھ ھ ژأعظمها من شريعة جاءت حبفظ احلقوق حىت لإلنسان مع نفسه 

واحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا   ژ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ  ۓ
 .هللا


