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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى والسالم والصالة ، العالمين رب هلل الحمد

َنْفًل  والَعْبدِ  الصبي   من وِفْعُمهما:  اهلل رحمه المؤلف قال  . 

 .  الفدية منو يمزم وما ، اإلحرام محظورات مسألة ىذه

ما مميزا يكون أن إما الصبي  عميو فدية ال أنو الشافعية عند فاألصح مميز غير كان فإن ، مميز غير يكون أن وا 
ن ، وغيره المميز بين يفرقوا لم الحنابمة وأما ، الفدية عميو أن أخرى رواية وعندىم ،  حين كالميم ظاىر كان وا 

 من محظورا يعمل وكيف ، الكالم أطمقوا لكنيم ، المميز غير بيا المراد أن المحظورات بعض عن تكمموا
 .  أظفاره يقمم أو ، رأسو يغطي كأن ؟ مميز غير وىو اإلحرام محظورات

 وأنو ، شيخنا واختاره ، المرداوي وصوبو ، المالكية مذىب ىو كما ، معين سن لو وليس ، مميزا لصبيا كان إذا
 كان إذا ، الغالب ىو وىذا ، سنين بسبع فيحدونو الجميور أما ، مميز فيو الجواب ورد الخطاب عقل ما متى
 الصبي إحرام أن يرون ألنيم ؛ المميز غير عمى فدية ال أولى باب ومن ، عميو فدية ال أنو يرون فالحنفية مميزا
 . التكميف أىل من ليس ألنو ؛ شاء متى رفضو يمكنو وأنو ، الزم غير

 عمده يختمف ما أما ، وسيوه عمده يختمف ال وما ، وسيوه عمده يختمف بينما المحظور في يفرقون الحنابمة
 عمدىا يختمف فيذه ، الرأس وتغطية ، المبسو  كالطيب ، االستمتاع مثل ، فيو إتالف ال ما بو فيقصدون ، وسيوه
 ما وىو ، سيوه عن عمده يختمف ال شيء وعندىم ، عميو شيء فال تعمد غير من المحرم فعميا إذا ، سيوىا عن

 فال ، إتالفا يتضمن ىذا أن فيرون ، والجماع ، الشعر من واألخذ ، الظفر قممو ،  الصيد:  مثل ، إتالفا يتضمن
 .  وغيره دالعم بين فيو يفرق

 الحنفية:  إذن ، عميو فدية ال أنو:  األصح خالف قول وعندىم ، عميو الفدية وجوب القولين فأصح الشافعية أما
 المحظور فعل تضمن إذا ، التفصيل:  الحنابمة ، األصح في الفدية عميو:  والشافعية ، عميو فدية ال أنو يرون
ن ، الفدية فعميو إتالفا  وما ، عمده عن سيوه يختمف ما بين يفرقون ألنيم ؛ عميو فدية فال فاإتال يتضمن ال كان وا 

 .  عمده عن سيوه يختمف ال

 :  الفدية إيجاب أدلة

 .  والخطأ العمد فيو يستوي اإلتالف أن -

 .  مطمقا عميو فدية فال مكرىا أو مخطئا أو ناسيا محظورا فعل إذا المحرم أن والراجح ، مرجوح القول وىذا

 :  الولي أو الصبي مال في يةالفد ىل

 والمالكية الحنفية مذىب عمى إال يتأتى ال وىذا ، خالف بال مالو في فالفدية الولي إذن بغير الصبي أحرم إذا أما
 ، قوليم عمى يتأتى فال الولي إذن الصبي إحرام لصحة يشترطون الذين ، والحنابمة الشافعية مذىب عمى أما ،
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ذا  ، ىو عميو تكون الفدية أن فيرون اإلحرام بإتمام ذلك بعد وليو لو نوأذ أحرم أنو قدر لو لكن  فعل سبب كان وا 
 ؛ اإلحرام محظورات من محظورا بو فعل أو ، رأسو الولي غطى لو مثمما ، الولي عمى فالفدية ، الولي المحظور

 .  الولي بأمر غيره مال الصبي أتمف لو كما ، السبب ىو ألنو

 عمى العمماء اختمف الحالة ىذه في - الصبي مال يتولى من كل ىو والولي - الولي بإذن يالصب أحرم إذا أما
 :  قولين

 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، قول في والشافعية المالكية إليو ذىب ، الولي مال في الفدية تكون:  األول القول

 .  اإلحرام في ويدخل يحرم أن في لو حاجة ال الصبي ، إليو بالصبي حاجة غير عن ذلك كمفو ألنو :دليمهم

 الذي ىو ألنو ؛ الحنابمة عند رواية وىو ، قول في الشافعية إليو وذىب ، الصبي مال من الفدية:  الثاني القول
 .  المحظور فعل

 :  الصبي حج نفقة

 في فالنفقة ، الولي إذن بغير الصبي أحرم إن ، السابق التفصيل المذىب في ؟ الصبي أو الولي عمى النفقة ىل
ن ، الصبي مال  .  الولي مال في تكون النفقة فإن ، الولي بإذن أحرم وا 

ِلِمْثِمه صاِلَحْينِ  وراحمةً  زاًدا وَوَجدَ  الركوبُ  َأْمَكَنه َمن والقادرُ :  المؤلف قال  . 

 والدليل ، وبدنو بمالو المستطيع:  بالقادر المراد أن فناوعر  ، قادرا اإلنسان يكون أن لمحج الخامس الشرط أن تقدم
 الركوب أمكنو من القادر" قال ، القدرة ضابط المؤلف سيبين اآلن ، {سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَهِ}  تعالى قولو عمييا
 ، يتصور أن يمكنف ، الماضي الزمن في الركوب في أما ، القدرة ضابط ىو ىذا" لمثمو صالحين وراحمة زادا ووجد
 ال فيذا ، يمشي أن يستطيع وال ، الرواحل عمى الركوب يستطيع ال ، الخمقة ضعيف أي ، الخمقة ِضنو إنسان
 الناس بعض ألن ؛ الطائرة يركب أن يستطيع ال شخص كان لو فيما يتصور الحاضر الزمن وفي ، الركوب يمكنو

 . الركوب يستطيع ال فيذا ، يتقيأ أو ، نفسية بحالة يصاب أو ، عميو يغمى الطائرة ركب لو

 .  وغيرىما وشراب طعام من بو يتزود ما( : زادا يجد وأن)

 والقطارات والسيارات الطائرات الحاضر الزمن وفي ، سابقا كالدواب ، يركبيا راحمة( : لمثمو صالحين وراحمة زادا)
 أو ، األشياء ىذه قيمة لديو كانت سواء ، قادرا نوكا ، الحج لزمو لمثمو صالحين وراحمة زادا وجد إذا ، ونحوىا ،

 .  الحال ىذه في الحج عميو فيجب ، األشياء ىذه لركوب يدفعيا أن يستطيع التي األجرة عنده كانت

 :  القدرة ضابط

 :  قولين عمى اهلل رحميم الفقياء فيو اختمف

 ، السمف من طائفة إليو وذىب ، والراحمة الزاد ةقيم أو ، والراحمة الزاد : واإلستطاعة القدرة ضابط:  األول القول
سحق جبير بن وسعيد ، ومجاىد والحسن عباس وابن عمر ابن رأي فيو ليو ، وا   وىو ، والشافعية الحنفية ذىب وا 

 " . العمم أىل عند عميو والعمل" اهلل رحمو الترمذي قال حتى ، الحنابمة عند المذىب
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 :  أدلتهم

 بالزاد االستطاعة وسمم عميو اهلل صمى النبي وفسر ، {سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَهِ} لىتعا قولو:  األول الدليل
 حديث من جاء فقد ، عنيم اهلل رضي الصحابة من سبعة عن ، طرق سبع من التفسير ىذا جاء وقد ، والراحمة

 من إسناد كل ، ضعيفة لطرقا وىذه ، عمرو بن اهلل وعبد مسعود وابن وعائشة وجابر وأنس عباس وابن عمر ابن
 .  الصحة درجة إلى تصل بمجموعيا:  قالوا لكن ، ضعيف أسانيدىا

 والراحمة الزاد بأنيا االستطاعة تفسير ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت لم:  فقالوا العمم أىل بعض ناقش وقد
 الزاد بأنو ذلك في وسمم عميو اهلل صمى الرسول عن رويت التي األخبار فأما" :اهلل رحمو الطبري قال حتى ،

 " . الدين في بمثميا االحتجاج يجوز ال ، نظر أسانيدىا في أخبار فإنيا ، والراحمة

 الزاد حديث أن ، أعمم واهلل لي يظير والذي" :قال ، الشنقيطي منيم ، النووي كالم العمم أىل بعض وناقش
 والشافعية الحنفية ، الثالثة المذاىب أصحاب أن نرى ولذا" جاالحتجا درجة عن يقل وال ، ثابت المذكور والراحمة
 ىو والراحمة الزاد أن ورأوا ، التفسير بيذا أخذوا أنيم ، الترمذي قال كما العمم أىل عند العمل عميو وما ، والحنابمة
 .  اآلية في جاءت التي االستطاعة تفسير

 المجاىد فإن ، كالجياد والراحمة الزاد لوجوبيا فاشترط ، يدةبع مسافة بقطع تتعمق عبادة الحج أن:  الثاني الدليل
 .  طويمة مراحل سيقطع ألنو ؛ وراحمة زاد إلى يحتاج اهلل سبيل في

 السفر مشقة عن زائدة مشقة بال المقدسة والمشاعر مكة إلى الوصول إمكان باالستطاعة المراد أن:  الثاني القول
 جرير ابن اختيار وىو ، عطاء عن مروي وىو ، المالكية إليو وذىب ، مالوال النفس عمى األمن مع ، المعتادة
 قادرا كان إذا - جده وليس والده - تيمية ابن السالم عبد بن الحميم عبد ، اإلسالم شيخ والد واختاره ، الطبري
 كان إذا ماوأ ، المشي عمى ويقدر القصر مسافة دون كان إذا الحنابمة قول وىو ، بصنعة ويتكسب المشي عمى
ذا ، والراحمة الزاد فيشترطون القصر مسافة فوق  كان لو حتى ، والراحمة الزاد لو فيشترطون يمشي أن يستطع لم وا 
 .  القصر مسافة دون

 :  أدلتهم

 التي واألحاديث ،( سبيال إليو استطاع من البيت حج الناس عمى وهلل) األول القول أصحاب دليل:  األول الدليل
 ، بقيد مقيد غير مطمقا اآلية في جاء والسبيل ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي عن تثبت ال اآلية فسرت
 ويستطيع ، المشي عمى قادرا كان إذا قدميو عمى يمشي أن الطرق ومن ، مكة إلى يوصل طريق كل فيعم

 أو عدو أو عجز من نعما ثمة كان إذا أما ، السفر مشقة عن زائدة ، عظيمة مشقة غير من مكة إلى الوصول
 .  مستطيعا يعتبر فال ، ضعف

،  والشنقيطي الشوكاني ذكر كما،  لالحتجاج صالحة األقل عمى األحاديث بأن:  األول القول أصحاب ناقشو
 مع خاصة ، أصال لمحديث أن يعمم رآىا من ، متعددة طرق من أحاديث سبعة ىي ، العمم أىل عامة بيا وأخذ
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 إلى ، عنيم اهلل رضي الصحابة عيد من ، بو وعمموا ، عميو وتواطؤوا ، التفسير بيذا أخذوا فقد ، العمم أىل عمل
 .  والراحمة بالزاد االستطاعة يفسرون فإنيم ، اليوم

 االستطاعة أن الغالب ، باألغمب ىو فييا التفسير فإن ، األحاديث صحت لو:  الثاني القول أصحاب عمييم رد
 .  وراحمة زاد بغير السفر استطاع من عمى الحج يجب أن يمنع ال لكن ، والراحمة بالزاد تكون

 فقد ، {عَمِيقٍ فَجٍّ كُلِّ مِهْ يَأْتِنيَ ضَامِرٍ كُلِّ وَعَلَي رِجَالًا يَأْتُوكَ بِالْحَجِّ النَّاسِ فِي وَأَذِّنْ} تعالى قولو:  الثاني الدليل
 استطاع من الحج وجوب عمى فدل ، الراكب عمى جلالرا قدم بل ، والراكب الراجل بين وجل عز اهلل سوى

 .  زائدة مشقة غير من والمشاعر مكة إلى الوصول

 إلى يصل أن ويستطيع ، مكة ومن الحرم من قريبا كان من أما ، قسمين عمى الناس:  االستدالل مناقشة
لى المشاعر  والراحمة الزاد حقو في ستطاعةاال فإن بعيدا كان من وأما ، الحج عميو فيجب ، زائدة مشقة بال مكة وا 

:  قالوا ، ىذا اهلل رحميم الحنابمة فيم ولذا ، والمشاعر مكة إلى يصل أن يستطع لم وراحمة زاد معو يكن لم إذا ،
ذا ، وراحمة زاد إلى احتاج قصر مسافة فوق كانوا إذا  يجب فإنو ، يمشي أن ويستطيع ، القصر مسافة دون كان وا 

 .  وراحمة زاد لو رطيشت وال ، الحج عميو

 :  الراجح

 يستطيع بحيث ، مكة من قريبا كان من لكن ، والراحمة بالزاد تفسر االستطاعة أن الغالب:  يقال أن يمكن
 السفر مشقة عن زائدة مشقة غير من ، أقدامو عمى مناسكو يؤدي وأن ، المقدسة والمشاعر مكة إلى الوصول
 والمشاعر مكة إلى الوصول يستطيعون ال الناس أن الغالب لكن ، مستطيعا ويكون ، حينئذ الحج لزمو ، المعتادة

 زاد بال يحج أن أما ، بدونيا يستطيع فقد الراحمة أما ، أحد لكل ضرورة فيو الزاد أما ، والراحمة الزاد طريق عن إال
 نزل {التَّقْوَى الزَّادِ خَيْرَ فَإِنَّ وَتَزَوَّدُوا} تعالى قولو إن يقال ، شيء في الدين من فميس ويسأليم الناس ويتكفف ،

 المتوكل ، المتوكمين ولستم المتواكمون أنتم:  ليم فقيل ، المتوكمون نحن:  ويقولون ، اليمن من يأتون كانوا قوم في
 .  معو زاده فيأخذ ، السبب يفعل من ىو

 يمزمو لم عادة لمثمو يصمحان ال كانا فإنا ، عادة لمثمو صالحين والراحمة الزاد يكون أن بد ال( : لمثمو صالحين)
 .  نفسو ييين أن عن منيي والمؤمن ، ومعرة غضاضة عميو يكون ألنو ؛ الحج

 بأن السبيل تقييد يأت لم ، اآلية لظاىر ؛ لمثمو صالحين يكونا أن طيشتر  ال أنو إلى األصحاب بعض وذىب
نما ، لمثمو صالحا يكون  اإلنسان ، الحج ترك إلى يفضي ولئال:  قالوا ، بنص إال تقيد فال ، مطمقة اآلية جاءت وا 
 فإذا ، الحج في لمثمو صالحا زادا اإلنسان يجد ال األحوال من كثير في ؟ سيحج فمتى لمثمو وراحمة زادا يجد لم إذا
 في نعم ، غالبا الحج في ىذا يجد ال المطعومات من وطاب لذ ما يأكل ممن ، وأثريائيم الناس أغنياء من كان

 يجد ال قد المشاعر وفي ، يناسبو طعاما يجد ال اإلنسان أن الغالب في لكن ، ىذا يحصل أن يمكن األخير لزمنا
 .  دليل إلى يحتاج لمثمو صالحين يكونا أن يشترط بأنو فالقول ، حالو يناسب مركوبا
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 :  الراجح

 .  حينئذ الحج عميو يجب وفإن ، مثمو وراحمة زاد من أقل كانا ولو صالحين وراحمة زادا وجد إذا أنو

الواجباتِ  قضاءِ  بعدَ :  قال ثم  . 

 قادرا مستطيعا يكون ال أي ، الواجبات قضاء بعد:  قال ، أشياء بعد إال وراحمة زادا وجد إذا الحج عميو يجب ال
 ، آلدمي أو ، وجل عز هلل كالدين ، بذلو نساناإل عمى يجب ما كل:  بالواجبات والمراد ، الواجبات قضاء بعد إال

 كفارة عميو كان لو ، عميك الذي الدين توفي حتى تحج ال:  لو قيل دين اإلنسان عمى كان إذا ، والنذور والكفارات
ما الكفارة يؤدي أن فإما ،  إلى يحتاج والنذر ، نذر عميو إنسان ، حج ثم ، أوال الكفارة أد:  لو يقال ، يحج أن وا 
 لم مؤجال أو حاال الدين ىذا كان سواء ، دين اإلنسان عمى كان فإن ، حج ثم ، أوال النذر أوف:  يقال ، الم

 ولقول ، الحج عمى مقدمة الذمة وبراءة ، بالدين مشغولة ذمتو ألن ؛ آلدمي أو هلل كان وسواء ، الحج عميو يجب
 .  ظمم اإلنسان ذمة في الذي ألداءا تأخير:  أي ،[ ظمم الغني مطل] وسمم عميو اهلل صمى النبي

 من مبمغا أطمبك وأنا ، الحج تريد أنت:  فقال ، الدين لو من أذن فمو ، يأذن ال أو الدائن يأذن أن بين فرق وال
 .  ىذا يكف لم ، فاذىب ، المال

 فسيبقى حج اإذ اإلنسان ىذا كان إذا لكن ، الحج عميو يجب ال أنو األصل ، تفصيل ففيو مؤجال الدين كان إذا
ذا ، يحج فإنو يؤديو مال معو الحج بعد  ، يؤديو مال معو يبق لم حج إذا كان إن أما ، عميو ما سدد األجل حل وا 
 أجرة ويأخذ ، يحج المدين أن قدر ولو ، ذمتك وأبرئ ، لمدائن معك الذي المال ىذا ابذل بل ، تحج ال:  لو قيل
 إما ، الحممة ىذه في معنا تشتغل:  لو فيقولون ، حممة مع جيخر  ، الناس كبعض ، الحج في يعممو عمل من

ما ، ثقافيا مشرفا  مقابل المال من مبمغا ونعطيك ، الحج أعمال من ذلك غير أو ، سائقا أو ، خدمات مسؤول   وا 
 المث ، يحج أن فمو ، األجرة من أقل الدين كان فإن ، ينظر ؟ ىنا الحج عميو يجب فيل ، مدين وىو ، العمل ىذا
 لو ويحصل فيحج ، لاير آالف سبعة أو ، لاير آالف ستة سنعطيك:  قالوا ، دينا لاير آالف خمسة عميو كان لو: 

 .  الحج عميو يجب فال األجرة من أكثر الدين كان إن أما ، ذمتو في الذي دينو سيقضي وأنو ، سيحج أنو ، خيران

 فأريدك ، مدين أنك بما حسابي عمى تحج أن أريد أنا:  شخص لو قال ، بالحج شخص لو تبرع لو:  أخرى مسألة
 بقي لو كان إذا ": اهلل رحمو شيخنا قال ، تفصيل فيو ؟ يحج فيل ، مجانا عني تحج أو ، مجانا معي تحج أن

ذا ، الحج من خير فبقاؤه أجرة وحصل لعمل  الحج حقو في يتساوى فينا بقي إذا شيء عمى يحصل ال كان وا 
 .  "وعدمو

 .  أبدا الحج عميو بجي لم مدينا دام ما أنو يعمم أن وينبغي

 سأعطيك ، كاممة الحج نفقة وىذه ، تحج لم أنت:  وقال ، شخص جاء لو ؟ لو غيره ببذل الحج عميو يجب ىل
 ال أنو إلى الحنابمة وأكثر والمالكية الحنفية ذىب ؟ الحج عميو يجب فيل ، مدين غير أم مدينا كان سواء ، إياىا

 ماال لو بذل أم ، والزاد المركوب لو بذل وسواء ، أجنبيا أم قريبا الباذل كان سواء ، لو غيره ببذل ستطيعام يصير
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 فإن ، عميو تحصل التي ولممنة ، ثمن من بو تممك ما ممك أو ، ممكيا فالمراد ، والراحمة الزاد لحديث وذلك ،
 من أعظم الشريفة الرفيعة النفوس ذوي عمى المنةو  ، منة عميو يكون المال من مبمغا شخص أعطاه إذا اإلنسان
  .  عميو يجب فال ، ما بعطاء إنسان عميو يمن أن من لو خير يموت أن ، لو بالنسبة وىوان ذل ىذا ، الموت

 الحج أمكنو ألنو ؛ يمزمو فإنو ، الحج من بو يتمكن ما ولده لو بذل إذا أنو إلى ، اهلل رحمو الشافعي اإلمام ذىب
 الحنفية ، الجميور:  فنقول نعبر أن ويمكن ، وغيره الولد بين فيفرق ، يمحقو ضرر وال ، تمزمو منة غير من

 اهلل صمى والنبي ، ضرر وال عميو منة ال ألنو ؛  الحنابمة أكثر مذىب وىو ، الولد يستثنون والشافعية والمالكية
ن.  كسبكم من أكمتم ما أطيب إن] يقول وسمم عميو  إال الخمسة أخرجو الحديث وىذا ، [كسبكم من أوالدكم وا 

 من الوالد فأخذ ، ماجو وابن أحمد اإلمام أخرجو[ ألبيك ومالك أنت] لمرجل وسمم عميو اهلل صمى ويقول ، النسائي
 ألنو ؛ منو أخذه في ولده عمى لموالد المنة ، منو المأخوذ وليس ، المنة لو الذي ىو ىنا اآلخذ ، منة فيو ليس ولده

 .  منو بأخذه أكرمو

 اإلسالم شيخ قال وليذا ، لو غيره ببذل مستطيعا يصبح ال اإلنسان وأن ، فرق أال تفيد النصوص ظواىر لكن
 بصنعة كتحصيمو ، ممكو عمى القدرة ال ، ممكو المعتبر فإنما ، المال فييا اعتبر عبادة وكل" مفيدة عبارة اهلل رحمو

 فييا يعتبر عبادة كل ، الباب أغمق اإلسالم شيخ ،" مال بيت أو ، صدقة من أخذ أو ، مسألة أو ىبة قبول أو
 .  غير ال ، المال ممك فييا فالمعتبر المال

الشرعيةِ  والنَفَقاتِ :  اهلل رحمه قال  . 

 في تجب التي الواجبات من يىانت فإذا ، أوالده وعمى عميو ، الشرعية النفقات لو تتوفر أن بعد إال اإلنسان يحج ال
:  ىي والنفقة ، الحج عميو يجب فإنو ، يعود حتى ، يمون ومن وألوالده لو الشرعية النفقات جميع ووفى ، ذمتو
 .  سبق ما وتوابع ومسكنا وكسوة وشرابا طعاما يمونو من كفاية

 حاجة ال ما فإن ، فييا لو حاجة ال أو ، إسراف فييا يكون فال ، الشريعة تبيحيا التي أي( : الشرعية) قولو
 .  شرعية نفقة يكون فال ، سرفا يكون فإنو ، حاجتو عمى زاد وما ، شرعية نفقة يعتبر ال ، إليو لإلنسان

 وعمى نفسك عمى وأنفق ، اجمس:  لو نقول ، يحج أن وبين ، وعيالو نفسو عمى ينفق أن بين األمر دار إذا:  إذن
 :  ذلك عمى الدليل ، بو تحج ماال لك اهلل يسر ما متى والحج ، أوالدك

 فإن ، عميها فتصدق بنفسك ابدأ] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي جابر حديث :األول الدليل
 .  عميو اهلل رحمة األلباني وصححو ، النسائي أخرجو[ فألهمك شيء فضل

 [ . قوَته يممك منع يحبس أن إثما بالمرء كفى] مسمم وحديث :الثاني الدليل

 باب من الحج عمى مقدمة النفقة فكانت ، الحج عمى مقدم والدين ، الدين عمى مقدمة النفقة وألن :الثالث الدليل
 .  أعمم واهلل ، أولى

 . أجمعين وصحبه آله وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


