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 .  أجمعيف وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمـ اهلل وصمى ، العالميف رب هلل الحمد

 الِفدية باب

 في األسير افتكاؾ في يعطى ما:  والفْدي والفداء والفدية ، فداه أعطى:  والمراد ، فديةً  فديو فداه مصدر:  الفدية
شعار إشارة( : الفدية باب) قولو وفي ، ىمكة مف اإلنقاذ أو الحرب  يحتاج ىمكة في وقع كأنو المحظور فاعؿ أف وا 
 .  الفدية ىذه فعمو مقابؿ في الشارع جعؿ لذيا المحظور، شأف لعظـ ؛ الفدية بدفع ، منيا إنقاذه إلى

 :  لمفدية بالنسبة المحظورات أقسام

 .  فيو فدية ال ما:  األوؿ القسـ
 . فيو فدية ال لكف ، العمـ أىؿ أقواؿ مف الراجح عمى اإلحراـ محظورات مف محظور النكاح عقد ، النكاح عقد وىو

 .  مغمظة فديتو ما:  الثاني القسـ

 .  سبقت تفاصيؿ   عمى تقدـ كما بدنة فديتو وىذا ، األوؿ التحمؿ قبؿ الجماع وىو

  .  بدلو أو الجزاء فديتو ما:  الثالث القسـ

 .  الصيد قتؿ وىو

 .  أذى فدية فديتو ما:  الرابع القسـ

 .  اإلحراـ محظورات بقية في وىذا

َرأس   َتغطيةِ  أو وتقميم   ْمق  حَ  بفديةِ  ُيَخيَّرُ :  المؤلف قال  . 

 : التخيير في الفدية أقسام

 .  التخيير عمى الفدية يوجب ما:  األوؿ القسـ

 :  نوعاف وىو

 . األذى فدية:  األوؿ النوع

 بيف التخيير عمى الفدية وفييا ، والطيب ، المخيط ولبس ، الرأس وتغطية ، والتقميـ ، الحمؽ:  لفدية شاممة وىي 
 .  اهلل رحمو المؤلؼ وسيذكرىا ، عنو اهلل رضي عجرة بف كعب حديث في جاءت التي أشياء الثالثة

 .  الصيد فدية:  الثاني النوع

 :  نوعاف وىي ، أيضا التخيير عمى الصيد وفدية

 .  النعـ مف مثؿ لو ما -أ

 .  النعـ مف لو مثؿ ال ما -ب

 .  الترتيب عمى الفدية يوجب ما:  الثاني القسـ
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 :  أنواع ثالثة وىي

 ، جبراف دـ ال شكراف دـ الدـ أف وتقدـ( شكراف ال جبراف دـ والقراف المتعة دـ أف باعتبار) القرافو  المتعة دـ -1
 .  الفقياء قوؿ عمى نمضي لكف

 .  المحصر دـ -2

 .  والعمرة الحج في الجماع -3

 .  تخيير وال ترتيب فيو يرد لـ ما:  الثالث القسـ

 .  بعرفة الوقوؼ فوات دـ:  وىو

بفدية يخير:  اهلل رحمه قال  .. 

 األجناس ىذه فاعؿ فيخير ، التخيير عمى الفدية يوجب ما وىو ، تخيير فييا التي الفدية أنواع مف األوؿ النوع ىذا
 ثالثة بيف خير المحظورات ىذه فعؿ مف ، والطيب ، التغطية مع المخيط ولبس ، والقمـ ، الحمؽ:  وىي ، األربعة
 عمى ويوزعيا شاة يذبح أف وبيف ، صاع نصؼ مسكيف لكؿ ، مساكيف ستة إطعاـ أو ، أياـ ثالثة صياـ:  أشياء
 . المحظور فعؿ موضع في أو ، مكة في الفقراء

 : ذلؾ عمى ودؿ

  { .َُسُكٍ أَوْ صَدَقَتٍ أَوْ صَُِاوٍ يٍِْ فَفِدََْتٌ هِزَأْسِ يٍِْ أَذًي بِهِ أَوْ يَسَِضًا يِنْكُىْ كَاٌَ فًٍََْ} تعالى قولو 

 .  عمييا ودؿ

 والقمؿ ، وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ إلى حممت: " قاؿ ، عنو اهلل رضي عجرة بف كعب حديث عمييا ودؿ
 ثالثة فصم] : قاؿ ، ال:  تمقف [؟ شاة تجد ، أرى ما بك يبمغ الوجعَ  ُأرى كنت ما] فقاؿ ، وجيي عمى يتناثر

 أي   بيف يخير ، التخيير عمى ىنا والفدية ، عميو متفؽ" [صاع نصف مسكين لكل ، مساكين ستة أطعم أو ، أيام
 .  الصـو أو اإلطعاـ أو الذبح ، منيا

 يأت لـ ألنو ؛ الحمؽ فدية عمى الفقياء فقاسيا ، التخيير عمى الفدية فييا التي ، النوع ىذا مف المحظورات بقية أما
نما ، الرأس تغطية في وال ، الطيب في وال ، المبس في وال ، التقميـ في نص يأت لـ ، نص فييا  بجامع قاسوىا وا 
 .  صحيحة غير العمة ىذه أف وعرفنا ، كؿ في الترفو

 آثـ أنو يروف نعـ ، القياس ثبوت يروف ال ألنيـ ؛ الحمؽ سوى فيما تجب ال الفدية أف إلى:  الظاىرية ذىب ولذا
 يقروف ما لكف ، األظفار قمـ:  مثؿ ، محظور أنو يروف ال ما ىناؾ ألف( بيا يقروف التي) المحظورات فعؿ اإذ

 .  بفعمو عميو فدية ال لكف ، بالفعؿ يأثـ المحـر أف يروف فإنيـ محظور بأنو

ثالثةِ  ِصيامِ  بينَ  وِطيب   رأس   َتغطيةِ  أو وتقميم   َحْمق   بفديةِ  ُيَخيَّرُ : قال ،  لكل   َمساكيَن، ِستَّةِ  إطعامِ  أو أيَّام 
 .  شاة   َذْبحُ  أو َشعير   أو َتْمر   صاعِ  ِنْصفُ  أو ُبر   ُمد   ِمسكين  

 .  أيضا المبس فييا يدخؿ..(  رأس وتغطية وتقميـ حمؽ) قولو
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 ( : أيام ثالثة صيام بين)
 فعؿ الذي المكاف في أو ، مكة في يصوميا ، يؤخرىا أف ولو ، مباشرة رالمحظو  فعؿ بعد أياـ الثالثة ىذه يصـو

 .  مقيدة غير مطمقة جاءت ألنيا ، فيو المحظور

 عز الرب تكمـ ولما ، مقيد غير مطمقا جاء الحديث ؟ متفرقا كاف لو حتى يجوز أـ التتابع الصياـ في يشترط وىؿ
 . وبالرجوع بالحج التقييد أتى {زَجَعْتُىْ إِذَا وَسَبْعَتٍ انْحَجِّ فٍِ أَََّاوٍ ثَهَاثَتِ فَصَُِاوُ} قاؿ المتعة دـ بدؿ في وجؿ

 ( : شعير أو تمر صاع نصف أو ، بر مد مسكين لكل مساكين ستة إطعام أو)
 نصؼ أو ، بر مد مسكيف لكؿ ، مساكيف ستة إطعاـ األذى فدية خصاؿ مف الثانية الخصمة:  يقوؿ المؤلؼ
 .  المسائؿ مف مجموعة تحتو وىذا ، تمروال الشعير مف صاع

 ، والتمر ، البر:  وىي ، فقط ذكرىا التي أصناؼ الثالثة مف يكوف اإلطعاـ أف ، اهلل رحمو المؤلؼ كالـ ظاىر
 أنيا المذىب وظاىر ، الراجح عمى الناس يطعـ ما كؿ مف الفدية تكوف بؿ ، مراد غير الظاىر وىذا ، والشعير
 ، والزبيب ، والبر ، والشعير ، التمر:  أشياء فييا تجزئ ، فييا جاز الفطر صدقة في ازج فما ، الفطر كصدقة

 .  اليميف وكفارة كالفطر ، ذلؾ فيو أجزأ التمر فيو أجزأ موضع كؿ ألف ؛ فييا تجزئ أشياء أربعة ىذه

 يخرج وأنو ، اإلجزاء عميو اهلل رحمة تيمية ابف اإلسالـ شيخ واختار ، الخبز يجزئ ال أنو المذىب مف الصحيح
 .  وغيره لحـ مف ُأُدـ معو يكوف أف طعاما أخرج إذا ينبغي:  قالوا لكف ، عراقييف رطميف

 أف بد ال( تمميكيـ مف بد ال فإنو ، الفدية في إال ، فيو الفقراء إطعاـ يجوز إطعاـ فيو ما كؿ) قاعدة شيخنا ذكر
ـ   الفقيرُ  يعطى  كفارة وفي ، بإطعاميـ بأس ال أنو الفقياء مف طائفة يرى اليميف ةكفار  ففي ، مطبوخا ال نيئا الطعا
 ألف ؛ تمميكا الطعاـ الفقير يممؾ أف بد ال:  يقولوف الباب ىذا في لكف ، كذلؾ الصياـ كفارة وفي ، كذلؾ الظيار
 ( . صاع نصؼ مسكيف لكؿ) قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي

 ..( :  صاع نصف أو بر مد مسكين لكل)
 غيره مف صاعا يساوي البر مف الصاع ونصؼ ، صاع نصؼ وغيره ، مد فالبر ، وغيره البر بيف يفرقوف مذىبال
 ( . طعاـ مف صاعا) عمييا منصوصا لكونيا ، الفطر صدقة في إال مطرد التفريؽ وىذا ،

 كاف سواء ، مطمقا ، صاع نصؼ ىنا الواجب أف إلى ، والشافعية رواية في والحنابمة المالكية ذىب:  الثاني القوؿ
  .  غيره مف أـ البر مف

 ، صاع نصف مسكين لكل ، مساكين ستة أطعم] عجرة بف لكعب قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف:  الدليؿ
 لـ أنو داـ فما ، اإلطالؽ عمى حمؿ مطمقا جاء فمما ، مطمقا جاء وبعضيا [تمر من صاع نصف:  بعضها وفي
 ستة بين فرقا أطعم أو] قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف لفظ وفي ، بر مد فأطعـ البر مف كاف إذا بما يقيد

نما ، عميو ينص لـ البر ، والقياس التنبيو بطريؽ البر في يثبت والحكـ:  قالوا ،[ مساكين  عف فيو الحكـ ثبت وا 
 .  يخالفو وال أصمو يماثؿ والفرع ، والقياس التنبيو طريؽ
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 خالؼ وىو،  صاع والشعير التمر ومف،  البر مف صاع نصؼ:  والثوري الحنفية عف ويروى:  الثالث القوؿ
 . النص

 :  الراجح

 .  غيره مف أـ البر مف كاف سواء ، صاع نصؼ أخرج يطعـ أف أراد إذا أنو

شاة   َذبحِ  َأو:  قال  . 

 وستأتي ، بقرة وسبع ، بدنة سبع وتشمؿ ، والذكر األنثى ، والمعز الضأف ، عميو تطمؽ ما كؿ تشمؿ الشاة
 .  اهلل شاء إف بعد شروطيا

صيد   َوِبَجزاءِ :  اهلل رحمه قال  . 

 .  الصيد جزاء وىي ، تخيير فييا التي الفدية أنواع مف الثاني النوع ىذا

 .  اعباإلجم المحـر عمى الفدية فيو الصيد وجزاء

 :  األدلة

ْدَ تَقْتُهُىا نَا آَيَنُىا انَّرٍََِ أََُّهَا ََا} وتعالى تبارؾ اهلل قوؿ:  األوؿ الدليؿ  قَتَمَ يَا يِثْمُ فَجَزَاءٌ يُتَعًَِّدًا يِنْكُىْ قَتَهَهُ وَيٍَْ حُسُوٌ وَأََْتُىْ انصَُّ

 .  الصيد في الجزاء وجؿ عز الرب فأوجب {اننَّعَىِ يٍَِ

 :  نوعاف والصيد

 .  مثؿ لو صيد -أ

 .  لو مثؿ ال صيد -ب

 .  مثؿ لو الذي الصيد:  األوؿ النوع

 :  أمور بيف يخير فإنو المحـر صاده إذا

 .  مكة في الفقراء عمى ويفرقو ، ويذبحو ، المثؿ يشتري أف -1

 .  دام مسكيف كؿ ويطعـ ، طعاما بقيمتو يشتري -2

 .  يوما مد كؿ عف يصـو -3

 .  لو مثؿ ال الذي الصيد:  الثاني النوع

 :  أمريف بيف مخير فيو صاده إذا

 .  الطعاـ ىذا مف مدا مسكيف كؿ ، الفقراء ويطعـ طعاما الصيد بقيمة يشتري أف -1

 .  كامال يوما مد كؿ عف يصـو -2

 .  الترتيب ال التخيير سبيؿ عمى الصيد فجزاء

 :  مثال
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 فتذبحيا بشاة تأتي أف ، بالخيار أنت:  يقاؿ ، بشاة عنيـ اهلل رضي الصحابة فييا حكـ وقد ، حمامة صاد لو
 طعاما باأللؼ وتشتري ، لاير بألؼ فتأتي ، لاير ألؼ الشاة قيمة أف ولنفرض ، الشاة تقـو أو ، الفقراء عمى وتوزعيا

 أمداد أربعة ؟ مد مف الصاع في كـ ، صاع مائة ؟ صاع مف األلؼ في كـ ، رياالت بعشرة الصاع أف ولنقدر ،
 ، يوما مد كؿ عف ، يـو 411 يصـو أو ، بر مد مسكيف لكؿ ، مسكيف 411 فيطعـ ، مد 411=  4×  111 ،

 عف يبحث يذىب أف بدؿ ، الفقراء عمى ويوزعيا الشاة يذبح أف ؟ لو األيسر ىو ما ؟ الحاؿ ىذه في سيصنع ماذا
 ، صياميا مف ينتيي حتى سنيف إلى يحتاج ، يـو أربعمائة يصـو أو ، بر مد فقير كؿ يعطي حتى فقير أربعمائة

 المترتبة الفدية لعظـ عظيـ اإلحراـ حاؿ في الصيد ، بالسيؿ ليس األمر أف عمى يدؿ مما ، حمامة مقابؿ في وىو
 .  الجزاء وعظـ عميو

 :  ؟ ترتيب أو تخيير الصيد جزاء

 تبارؾ اهلل ألف ؛ الجميور ، والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو ، التخيير عمى ذىبالم في الصيد جزاء
{ صَُِايًا ذَنِكَ لُعَدْ أَوْ يَسَاكِنيَ طَعَاوُ كَفَّازَةٌ أَوْ انْكَعْبَتِ بَانِغَ هَدًَْا يِنْكُىْ عَدْلٍ ذَوَا بِهِ ََحْكُىُ اننَّعَىِ يٍَِ قَتَمَ يَا يِثْمُ فَجَزَاءٌ} يقوؿ وتعالى

 .  صياـ أو إطعاـ أو ذبح ، بالتخيير فجاءت

 .  والثوري عباس ابف رأي وىو ، رواية في الحنابمة إليو وذىب ، الترتيب عمى أنيا إلى العمـ أىؿ بعض وذىب

 فعؿ بسبب ألنو ، الترتيب عمى ىنا اءالجز  فيكوف ، المتعة دـ مف آكد وىذا ، الترتيب عمى المتعة دـ أف:  التعميؿ
 .  محظور

 .  بالترتيب جاء قد والنص ، النص مقابؿ في قياس ىذا:  يقاؿ

 أمريف بيف مخير ىو إنما يقولوف ، الصيد جزاء كفارة في طعاـ ال أنو إلى رواية في الحنابمة ذىب:  الثالث القوؿ
 كؿ عف يصـو ثـ ، مد مف بو يأتي كـ ويعرؼ ، المثؿ يقـو أو ، الفقراء عمى ويوزعو ، ويذبحو بالمثؿ يأتي أف: 
 .  وزفر والنخعي والحسف عباس ابف كذلؾ إليو وذىب ، فال الطعاـ إخراج أما ، يوما مد

 بالمثؿ يأتي أف ، الصياـ إلى الوصوؿ طريقة بو وليعرؼ ، الصياـ بو لُيعدؿ اآلية في بو تيأُ  الطعاـ أف:  التعميؿ
 ، طعاـ بمد القيمة ستأتي كـ ينظر المثؿ قيمة عرؼ فإذا ، المثؿ قيمة يعرؼ فإنو المثؿ ذبح يرد لـ فإف ، ويذبحو

نما ، ويوزعو الطعاـ يشتري أف أجؿ مف ال  مد بألؼ تأتي القيمة كانت فإذا ، يصـو يوما كـ يعرؼ أف أجؿ مف وا 
 . الكفارة في يخرج ال فإنو الطعاـ وأما ، ـوي مائة يصـو فإنو ، مد بمائة أتت إذا ، يـو ألؼ يصـو فإنو ،

 ال والطعاـ ،( مساكيف طعاـ كفارة أو) يقوؿ وجؿ عز اهلل ، النص مقابؿ في وأنو ، ضعيؼ أنو شؾ ال القوؿ وىذا
 الطعاـ فإف ، الكفارات كسائر خصاليا فتكوف ، الطعاـ فييا ذكر كفارة وألنو ، لمفقراء يدفع كاف إذا إال كفارة يسمى

 .  الكفارة خصاؿ مف فيو اآلية ىذه في ذكر أنو داـ وما ، الكفارة تمؾ خصاؿ مف خصمة كاف كفارة في ذكر اإذ

ـ كان إن ـ ِمْثل   بينَ  َصْيد   وِبَجزاءِ :  قال . 
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 المماثمة المراد أو ؟ والصورة الخمؽ في المماثمة بالمماثمة المراد ىؿ ؟ الشيء مثؿ نعرؼ كيؼ ؟ بالمثؿ المراد ما
 اإلنساف صاد فإذا ، والصورة الخمقة في المماثمة المؤلؼ مراد" مثؿ بيف صيد وبجزاء" قاؿ لما المؤلؼ ؟ القيمة في

 ويوزع ويذبح ، األنعاـ بييمة مف يشتري ، فيخرجو ، وصورتو خمقتو في الصيد ىذا يماثؿ ما إلى ُينظر صيدا
 .  مكة في الفقراء عمى

  :  لجزائه الصيد مماثمة

 .  قوليف عمى خالؼ فييا المسألة وىذه

 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، والصورة الخمقة في معتبرة المماثمة أف:  األوؿ القوؿ

 أف فيموا ، عنيـ اهلل رضي الكراـ والصحابة:  قالوا ، {اننَّعَىِ يٍَِ قَتَمَ يَا يِثْمُ فَجَزَاءٌ} تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
 قد بؿ ، عباس وابف وزيد عمر وابف وعمي وعثماف عمر فيميا كما ، والصورة الخمقة في المماثمة ىي المماثمة

 .  إليو المصير فوجب الصحابة مف إجماعا قبمو قدامة وابف تيمية ابف اإلسالـ شيخ عده

 ما ، الحمامة وقيمة الشاة قيمة بيف جدا كبير فرؽ ةوثم ، بالشاة الحمامة في حكموا الصحابة أف:  الثاني الدليؿ
 قاؿ فإف ، والصورة الخمقة في المماثمة بيا المراد إنما ، القيمة في المماثمة ليست المقصودة المماثمة أف عمى يدؿ
 ، الشاة مثؿ ، عبا الماء تُعب الحمامة ، الماء ع ب ناحية مف بينيما تشابو ثمة ؟ الشاة الحمامة تشبو كيؼ:  قائؿ

 مرة ترجع ثـ وتنتظر حمقيا في الماء تدخؿ ثـ بمنقارىا تأخذ فإنيا ، والعصافير الدجاج ، األخرى الطيور بخالؼ
 .  الشاة تفعؿ كما الماء في رأسيا تضع فإنيا الحمامة أما ، أخرى

 إما ، القيمة بيا تختمؼ تيال تمؼالمُ  صورة العتبروا ، القيمة سبيؿ عمى المماثمة كانت لو:  قالوا : الثالث الدليؿ
 ىو ىؿ ؟ سميف ىو ىؿ ، المتمؼ صفة عف سألوا ما ، أبدا المتمؼ عف السؤاؿ عنيـ ينقؿ ولـ ، إخبار أو برؤية

 .  األنعاـ بييمة وبيف الصيد بيف الخمقة في التشابو إلى نظروا إنما ؟ أنثى أو ذكر ىو ىؿ ؟ ضعيؼ

 في المماثمة األصؿ لكف ، المثؿ في صرفيا ويجوز ، القيمة في المماثمة ىي المعتبرة المماثمة أف:  الثاني القوؿ
 .  اهلل رحميـ الحنفية إليو وذىب ، القيمة
 : أدلتيـ

 .  بمثمي ليس المثؿ حد في ليس الصيد أف:  األوؿ ليؿدال

 .  بنفسو ىذا ؼيعر  أحد كؿ ألف ؛ حكميف إلى احتجنا لما الصورة في المماثمة المعتبر كاف لو:  الثاني ليؿدال

نساف ، ِخبرة إلى تحتاج األنعاـ بييمة وبيف الصيد بيف المماثمة فإف ، يعرؼ أحد كؿ ليس بأنو:  والمناقشة  خبير وا 
 بييمة مف النوع بيذا الصيد فيمحؽ بينيما تشابيا يجد حتى ، األنعاـ بييمة وصفات ، الصيد صفات يعرؼ ،

 عنده كاف مف يعرفو إنما ؟ عبا الماء تعب الشاة أف كما عبا الماء تعب الحمامة أف يعرؼ الناس مف مف ، األنعاـ
 .  ونظر خبرة

 :  الراجح
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 ابف ذلؾ ذكر كما ، إجماعا عده مف العمـ أىؿ ومف ، العمـ أىؿ جماىير قوؿ وىو ، أعمـ واهلل األوؿ القوؿ ىو
 .  عمييـ اهلل رحمة اإلسالـ وشيخ قدامة

طعاًما ِبها يشتري بدراهمَ  تقويِمهِ  أوْ :  قال  . 

 ؟" تقويمو أو ،، مثؿ بيف بجزاء ويخير" قاؿ ألنو ؟ المثؿ عمى أو الصيد عمى الضمير يعود ىؿ( : تقويمو)
 يفيد ؟ المثؿ أو الصيد الواجب ىؿ ، الواجب ىو ما ، المثؿ ىو مذكور وأقرب ، مذكور أقرب عمى يعود الضمير

 بقيمة الشراء ثـ ، المثؿ تقويـ أو ، المثؿ إخراج بيف يخير فإنو صيدا صاد مف أف ، عميو اهلل رحمة المؤلؼ كالـ
 .  غيره مف صاع نصؼ أو ، بر مد مسكيف كؿ يطعـ ، طعاما المثؿ

 .  ؟ المثؿ أو لمصيد التقويـ

 :  مثال

 ويشتري ، المؤلؼ رأي عمى الشاة يقـو أو ، الفقراء ويطعميا يذبحيا ، شاة يخرج فإنو حمامة صاد لو:  قمنا نحف
 .  الفقراء عمى يوزعو طعاما الشاة بقيمة

 يقـو أو ، الفقراء عمى ويوزعيا ، ويذبحيا معزاة يشتري ، ِمعزاة عميو الواجب فإف غزالة صاد لو:  آخر مثاؿ
ذا ، الفقراء عمى فيوزعيا طعاما بقيمتيا ويشتري المعزاة  ، شاة أخرج حمامة صاد إذا فإنو ، لمصيد التقييـ:  قيؿ وا 

 تقييمو يكوف أف يمكف الصائد:  يقوؿ قد ، الفقراء عمى فيوزعو ، طعاما الحمامة بقيمة ويشتري ، الحمامة يقـو أو
 ستكوف ، المعز مف أغمى فالغزالة ، غزالة صاد لو:  فمثال ، أغمى األشياء بعض في يكوف قد ، ال ؟ أحسف
 كما ، الصيد مف أغمى المثؿ يكوف قد األحياف بعض في ، لاير ثمانمائة أو بألؼ تكوف عزاةوالم ، ثالثة أو بألفيف
 .  الحمامة مف أغمى فالشاة ، والشاة الحمامة في

 :  ؟ يقّوم الذي ما

 :  قوليف عمى يقـو الذي في اهلل رحميـ العمماء اختمؼ

 .  الصيد يقـو وال المثؿ يقـو أنو ، والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، المثؿ ىو يقـو الذي أف:  األوؿ القوؿ

 ، األصؿ وليس المثؿ يقـو ، اآلدمي ماؿ مف كالمثؿ قيمتو وجبت قـو إذا المثؿ فيو وجب متمؼ كؿ أف:  دليميـ
 فإذا ، المثؿ الشخص ليذا وجب ، لشخص مثميا .. إذا اإلنساف ألف ؛ المثؿ قيمة المتمؼ الماؿ صاحب ويأخذ
 .  المثؿ قيمة فيأخذ ، المثؿ لو والواجب ، لو الواجب يقـو فإنو قـو

 .  رواية في والحنابمة المالكية إليو وذىب ، الصيد ىو يقـو الذي أف:  الثاني القوؿ
 : أدلتيـ

 . لو مثؿ ال كالذي ، المتمؼ قـو اإلتالؼ ألجؿ وجب إذا التقويـ أف:  دليميـ

 الذي ألف ، التقويـ إلى صرنا إذا ىذا ، المثؿ ىو تقويمو يجب الذي ؿب ، صحيح غير اهلل رحميـ إليو ذىبوا وما
 .  المثؿ قبؿ القيمة إلى يصار وال ، القيمة إلى صير المثؿ يوجد لـ فإف ، المثؿ ىو أوال يطمب
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 :  الراجح

 وليس ، المثؿ يقـو الذي فإف المثؿ ىو الواجب كاف فإذا ، المثؿ ىو الواجب ألف ، أعمـ واهلل القوؿ ىذا ىو
 .( الصيد) األصؿ

 :  التقويم في الحاكم

 في يحكموف عنيـ اهلل رضي الصحابة كاف وقد ، يحكـ مف ىـ ىؤالء{ ىْيِنكُ عَدْلٍ ذَوَا} قولو في وجؿ عز اهلل ذكره
 أشياء وىناؾ ، الصحابة فييا حكـ أشياء وىناؾ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي فييا حكـ أشياء ىناؾ ، األشياء ىذه
 .  عدؿ ذوي إلى ترد

طعاماً  ِبهِ  َيشتري:  قال  . 

 أتصدؽ أف أريد:  قاؿ لو ، طعاما المثؿ بقيمة يشتري ، الطعاـ بقيمة يتصدؽ ال أنو المؤلؼ الـك مف يظير
 وجؿ عز اهلل فأوجب ،( مساكيف طعاـ كفارةٌ  أو) قاؿ تعالى اهلل ألف ، الفقراء تطعـ إنما ، ال:  لو يقاؿ ، بالقيمة
 .  المذىب مف الصحيح وىذا ، الطعاـ

 .  القيمة إخراج يجوز أنو إلى رواية في الحنابمة وذىب

 :  الراجح

 ذكر قد تعالى اهلل ألف ؛ بالماؿ الصدقة إلى العدوؿ يجوز وال ، باإلطعاـ أمر وجؿ عز اهلل ألف ، األوؿ القوؿ ىو
 مف بد وال ، والصياـ والطعاـ المثؿ ذبح ذكر ، بالقيمة الصدقة منيا وليس ، بينيا وخير ، أشياء ثالثة اآلية في

 يخرج أنو والراجح ، اليميف كفارة وفي الفطرة في يخرج الذي ىو يخرج الذي والطعاـ ، الطعاـ ىذا قراءالف تمميؾ
 وىذا ، آخر نوع أي أو ، زبيب أو شعير أو تمر أو ببر يقيد ولـ( مساكيف طعاـ) قاؿ تعالى اهلل ألف ، طعاـ كؿ

 .  الطعاـ اسـ عميو صدؽ ما كؿ إخراج يجوز أنو ، اهلل رحمو شيخنا اختيار

ُمداً  مسكين   كلَّ  ُيْطِعمُ :  قال  . 

 .  غيره مف صاع نصؼ أو بر مد ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ جميور رأي ىو وىذا ، بر مد مسكيف كؿ يطعـ

 عميو اهلل صمى بيالن ، األذى فدية عمى قياسا ، شيء كؿ مف صاع نصؼ الواجب أف إلى والثوري الحنفية وذىب
 فيطعـ ، مثميا وىذه:  قالوا ، صاع نصؼ مسكيف لكؿ ، مساكيف ستة يطعـ أف عجرة بف كعب أمر ، وسمـ
 المثاؿ في ذكرنا ألف ، لمصائد أحسف أنو شؾ ال وىذا ، البر غير مف أو البر مف ، شيء كؿ مف صاع نصؼ
 .  أربعمائة ـيصو  أف بدؿ يـو مائتي سيصـو ، 211 عندنا فسيكوف ، مد 411

يْوماً  ُمد   ُكل   َعن َيُصومُ  َأوْ :  قال ثم  . 

 يريد ال كاف إذا ، لاير 1111 قيمتيا الشاة ، شاة أخرج حمامة قتؿ أنو لو ، الحمامة في قبؿُ  المثاؿ ضربنا نحف
 مائة سيشتري ، رياالت 11 بػ الصاع أف ولنفرض ، لاير 1111 قيمتيا ، الشاة يقـو فإنو ، وذبحيا الشاة إخراج
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 ونصؼ بر مف مدا يطعـ ىؿ ، السابؽ الخالؼ عمى ينبني كمو وىذا ، أمداد أربعة فييا صاع المائة ، صاع
 .  أعمـ واهلل األقرب ىو الثاني ؟ شيء كؿ مف صاع نصؼ يطعـ أو ؟ غيره مف صاع

 .  صيام  و  إطعام   بينَ  لهُ  ِمثلَ  ال َوِبما:  المؤلف قال

 .  عندىـ حاؿ كؿ عمى يوما مد كؿ عف يصـو ذلؾ بعد ثـ ،( طعاما بيا يشتري بدراىـ تقويمو أو)

 :  صاع نصؼ عف أو مد عف الصياـ

 :  قوليف عمى فييا مختمؼ المسألة ىذه

 .  والحنابمة والشافعية والمالكية عطاء رأي وىذا ، يوما مد كؿ عف يصـو:  األوؿ القوؿ

 أو الكفارة ىذه فقاسوا ، الظيار ككفارة ، مدا يعدؿ فييا اليـو فكاف ، واإلطعاـ الصياـ دخميا كفارة اأني:  دليميـ
 .  الظيار كفارة عمى الصيد في الجزاء

 الحسفو  عباس ابف إليو وذىب ، يوما مديف كؿ عف أي ، يوما صاع نصؼ كؿ عف يصـو:  الثاني القوؿ
 .  رواية في والحنابمة فيةوالحن المنذر وابف والثوري ، والنخعي

 ىذا عمى وبناء ، غيره مف صاع نصؼ أو بر مد عف اليـو أف إلى رواية في الحنابمة ذىب:  الثالث القوؿ
 صاع نصؼ عف سيصـو يصـو أف أراد لو ألنو ، غيره أو أرزا أو تمرا أو شعيرا سيشتري ، برا يشتري لف فالصائد

 .  اهلل رحمو أحمد اإلماـ عف منصوصة الروايةو  ، يـو عف فالمد البر عف وأما ، يوما

طعاـ ، المسكيف إطعاـ مقابؿ في الصـو أف:  دليميـ  وجؿ عز اهلل ، غيره مف صاع نصؼ أو بر مد المسكيف وا 
طعاـ ، ىنا فكذا ، المسكيف إطعاـ مقابمة في الظيار كفارة في اليـو جعؿ  ، وغيره البر في يختمؼ المسكيف وا 
 .  غيره أو بر ، يـو مقابؿ مد فكؿ المذىب أما ، صاع بنصؼ يطعـ البر وغير ، بمد كيفالمس ُيطعـ فالبر

 في ، تختمؼ الفدية أف عندىـ األصؿ ألف ، فصؿ ألنو ؛ جدا قوية رواية اهلل رحمو مدأح اإلماـ عف الروايةىذه و 
 ، شيء كؿ مف صاع نصؼ فالمخر ج ، غيره يساوي البر إف:  قيؿ إذا وأما ، صاع نصؼ غيره وفي ، مد البر
 نصؼ مقابؿ في ، يـو 211 إلى 411 مف الحمامة في األياـ تنزؿ وبيذا ، اليـو مقابؿ في الصاع نصؼ يجعؿ
 .  صاع

 وِصيام   إطعام   بينَ  له ِمْثلَ  ال وبما يوًما، ُمد   كل   عن يصومُ  أو:  قال ثم  . 

 ما وكؿ ، والعصافير ، الجراد:  مثؿ لو مثؿ ال الذي الصيد ، الصيد أنواع مف الثاني النوع ىذا( : لو مثؿ ال بما)
 فإف ، الجراد ومثؿ ، لو مثؿ ال فإنو ، عنيما اهلل رضي عباس ابف ذكر كما ، الخمقة في الحمامة مف أقؿ ىو

 فأقره ، ديناريف أو بدرىميف فيو فحكـ ، التابعيف أو الصحابة أحد قتمو ، بالقيمة فيو حكـ قد عنو اهلل رضي عمر
 .  ىذا عمى عمر

اْلَهديُ  فَيجبُ  وِقران   َعة  ُمتْ  دمُ  وأمَّا:  قال  . 
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 في دـ القارف عمى يجب ىؿ:  وعرفنا ، عنيا الكالـ تقدـ ، الدـ ىذا شروط وتقدـ ، دـ فييا يجب المتعة أف تقدـ
 تبارؾ اهلل فإف ، المتمتع عمى قياسا ، دـ فييا أف العمـ أىؿ عامة ، قوليف عمى خالؼ فييا المسألة ؟ القراف
 يجب القراف فكذا ، دـ فيو يجب التمتع كاف فإذا( اليدي مف استيسر فما الحج إلى بالعمرة تعتم فمف) يقوؿ وتعالى

 ألنو ، دـ القارف عمى ليس أنو إلى طاوس عف ونقؿ داود وذىب ، السفريف أحد بترؾ متمتع القارف ألف ، دـ فيو
 القراف في الدـ وجوب عف المشيش ابف سألو لما اهلل رحمو دأحم واإلماـ ، فيو الدـ وجوب عمى التنصيص يأت لـ
 لف الظاىرية أف جدا وطبيعي ، خاص نص فيو ليس ، المتعة دـ عمى مقيس القراف دـ" قياسا قاسوه إنما" قاؿ

 .  القياس صحة يروف ال ألنيـ ؛ باليدي فيو يحكموا

 وتعالى تبارؾ اهلل فإف القرآف ليوافؽ ،" وقراف متعة يىد وأما" قاؿ لو ، أحسف لكاف القرآف بمفظ عبر المؤلؼ أف لو
  { .انْهَدٌِْ يٍَِ اسْتَُْسَسَ فًََا} قاؿ

 .  اهلل شاء إف القادـ والدرس الدرس ىذا في نذكرىا ، الحج في المسائؿ أىـ مف مسائؿ ىنا

 :  الهدي شروط

 :  األضحية باب في سيأتي كما األضحية شروط مثؿ ىي

 .  شرعا عتبرةالم السف بموغ -1

 أن إال ، مسنة إال تذبحوا ال] قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، عنو اهلل رضي جابر حديث فييا جاء وقد
 والسف ، شرعا المعتبرة السف اليدي يبمغ أف بد ال ، مسمـ اإلماـ أخرجو [الضأن من جذعة فتذبحوا عميكم تعسر
 األنعاـ بييمة مف يكوف أف بد وال ، لإلبؿ سنيف وخمس ، لمبقر افوسنت ، لممعز وسنة ، لمضأف أشير ستة المعتبر

 .  قيمتو أو ثمنو كاف ميما غيرىا مف يجزئ وال ،

 صمى النبي أف ، عازب بف البراء حديث في جاءت التي ، اإلجزاء مف المانعة العيوب مف سالما يكوف أف -2
 والعرجاء ، مرضها البين والمريضة ، عورها البين العوراء:  تجوز ال الضحايا من أربع] قاؿ وسمـ عميو اهلل

 .  صحيح بإسناد الخمسة أخرجو [تنقي ال التي والعجفاء ، ظَمعها البين

 .  الذبح زمف في يكوف أف -3

 :  العمـ أىؿ فيو اختمؼ وقد

 . والحنابمة والمالكية الحنفية إليو وذىب ، بعده ويوماف النحر يـو الذبح زمف أف:  األوؿ القوؿ

 ، ـعني اهلل رضي عمر وابف عباس وابف عمي رأي وىذا ، بعده أياـ وثالثة النحر يـو الذبح أياـ أف:  الثاني القوؿ
 .  والشافعية واألوزاعي المنذر وابف وعطاء والحسف

 ،[ ذبح التشريق أيام كل] ؿقا وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، عنو اهلل رضي مطعـ بف جبير حديث:  دليميـ
 .  الزاد عمى تعميقو في األرناؤوط وصححو حباف وابف أحمد اإلماـ أخرجو

 :  الراجح
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 .  عمييـ اهلل رحمة عثيميف ابف شيخنا اختيار وىو ، أعمـ واهلل األخير القوؿ ىو

 :  النحر يوم قبل الهدي ذبح

 عمييـ اهلل رحمة الشافعية مذىب وىو عطاء إليو وذىب ، النحر يـو عمى اليدي ذىب تقديـ يجوز:  األوؿ القوؿ
 : أدلتيـ. 

 متمتع أنو عميو يصدؽ وىذا {انْهَدٌِْ يٍَِ اسْتَُْسَسَ فًََا انْحَجِّ إِنًَ بِانْعًُْسَةِ تًََتَّعَ فًٍََْ} تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
 .  الثامف اليـو ىديو يذبح ، النحر يـو قبؿ الذبح لو فيجوز

 حيف وذلؾ ، اليدية في منا النفر فيجتمع   ، نيدي أف أحممنا إذا فأمرنا" عنو اهلل رضي جابر حديث:  الثاني الدليؿ
 ، العمرة إلى الحج بفسخ وسمـ عميو اهلل صمى النبي فأمرىـ،  مسمـ اإلماـ أخرجو" حجيـ مف يحموا أف أمرىـ
 .  ىذا عمى يدؿ ربما ظاىره في الحديث ، النحر يـو قبؿ اليدي ذبح فيجوز ، ىدييـ يذبحوا أف ذلؾ حيف وأمرىـ

 الذبح زمف ال ، األمر وزمف لوقت الحديث في اإلشارة أف" يحموا أف أمرىـ حيف وذلؾ" قولو بأف:  االستدالؿ نوقش
 ، يفسخوا وأف يحموا أف أمرىـ ، واحد زمف فيو واالشتراؾ باليدي األمر وزمف بالفسخ األمر زمف أف:  والمعنى ،

:  وقاؿ ، جميعا باألمريف أمرىـ أو الوقت نفس في يذبحوا أف أمرىـ فيؿ ، اليدي في ويشتركوا ييدوا أف ىـوأمر 
 وزمف الذبح زمف أف المراد ؟ والبدنة البقرة في بينكـ الواحدة اليدية في واشتركوا ىديا واذبحوا ، اآلف حجكـ افسخوا
 .  التروية يـو في الحجة ذي مف الثامف يـو في ويذبحوف يفسخوف أنيـ المعنى وليس ، واحدا كاف بالفسخ األمر

 .  بو الوجوب يتعمؽ أف فوجب ، بالحج اإلحراـ بوجود توجد إنما الدـ شرائط إف:  وقالوا

 بعد أياـ ثالثة أو يوماف إنيما:  قيؿ سواء ، بعده التي األياـ وفي النحر يـو في إال الذبح يجوز ال:  الثاني القوؿ
ليو،  النحر يـو قبؿ الذبح يجوز ال الميـ ، النحر يـو  .  والحنابمة المالكية ذىب وا 

 :  تيـأدل

 فال ، هديي وقمدت ، رأسي لبدت إني] قاؿ ؟ تحؿ ال لماذا:  سئؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف:  األوؿ الدليؿ
 .  أصحابو مع وحؿ لؾذ قبؿ ولذبح ، ىذا قاؿ لما جائزا النحر يـو قبؿ الذبح كاف ولو ،[ أنحر حتى أحل

 عنيـ اهلل رضي أصحابو وفعؿ ، النحر يـو في إال يذبح لـ فإنو ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي فعؿ:  الثاني الدليؿ
 .  النحر يـو قبؿ ذبح أنو صحابي عف ينقؿ ولـ ،

 في تذبح ةاألضحي فإف ، النحر يـو قبؿ ذبحيا يجوز ال واألضحية ، األضحية عمى القياس:  الثالث الدليؿ
 يـو وىو الذبح زماف في يكوف أف بد ال الذبح أف ىذا ومعنى ، أبدا ذلؾ عمى تقديميا يجوز ال ، النحر يـو ضحى
 .  الراجح القوؿ عمى بعده أياـ وثالثة ، النحر

 :  الراجح

 .  وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف الثابتة الواضحة لألدلة ، النحر يـو قبؿ الذبح يجوز ال أنو

 .  الحـرو  منى في ( الذبح) النحر مكاف في النحر يكوف أف -4
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[ ومنحر طريق مكة فجاج وكل ، منحر منى وكل ، موقف عرفة كل] وسمـ عميو اهلل صمى النبي قوؿ عميو دؿ
 عف ، مسمـ في حديث وىناؾ ، واأللباني مفمح وابف الزيمعي وصححو ، ماجو وابف داود وأبو أحمد اإلماـ أخرجو
 [ . رحالكم في فانحروا ، منحر كمها ومنى ههنا نحرت] قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، عنو اهلل رضي جابر

 . األنعاـ بييمة مف يكوف وأف ، النحر مكاف وفي النحر زمف في يكوف أف فيشترط

وقران   متعة   دمُ  وَأما:  قال  . 

 ، شكراف دـ ال جبراف دـ وأنيا ، الفدية باب في ذكرىا ولذا ، الفدية أنواع مف والقراف عةالمت دـ بأف يشعر ىذا
 شكراف دـ أنو عمى والدليؿ ، جبراف دـ وليس ، شكراف دـ والقراف المتعة دـ إف:  وقمنا ، ىذا عف تكممنا ونحف
 دـ وأما ، مفردا يحج ، ييدي وال يتمتع أال وبيف وييدي يتمتع أف بيف بالخيار اإلنساف أف ، جبراف دـ وليس

 عمى يوزعيا ذبيحة ويذبح الواجب يترؾ أو ، دما ويريؽ المحظور يفعؿ أف بيف بالخيار اإلنساف فميس الجبراف
 أف وبيف ، أذى بفدية ويأتي المحظور يفعؿ أف بيف بالخيار اإلنساف أف ظف فمف ، بالخيار ىو ليس ، الفقراء
 ، الفدية وبيف ، والقراف المتعة دـ بيف فرقا ثمة أف عمى يدؿ وىذا ، صحيح غير فيذا دما ويريؽ الواجب يترؾ
خراج المحظور فعؿ بيف بالخيار المكمؼ ليس فالفدية  وييدي يتمتع أف بيف بالخيار فاإلنساف المتعة أما ، الفدية وا 

 .  أصال يتمتع أال وبيف ،

 منو يؤكؿ ال الجبراف ودـ ، ىدييـ مف أكموا والصحابة مـوس عميو اهلل صمى النبي أف شكراف دـ أنو عمى يدؿ ومما
 .  ويأكمونو لمفقراء يدفعو الذي الدـ ىذا مف يأكؿ ال واجب بترؾ دـ اإلنساف عمى وجب إذا ،

أيام   ثالثةِ  فصيامُ  عدَمهُ  فإنْ :  اهلل رحمه قال  . 

 :  صورتيف في ييأت والعدـ ، والقراف المتعة دـ أي

 .  إبال وال غنما وال بقرا ال ، األنعاـ بييمة مف شيئا يجد ال ، يذبحو ىديا األسواؽ في يجد أال:  األولى الصورة

 ولذا ، لمماؿ عادـ أنو عميو يصدؽ فيذا ، بو يشتري لو ماؿ ال لكنو ، موجودا اليدي يكوف أف:  الثانية الصورة
 اليدي عدـ مف أي( يجد لـ فمف) ، {زَجَعْتُىْ إِذَا وَسَبْعَتٍ انْحَجِّ فٍِ أَََّاوٍ ثَهَاثَتِ فَصَُِاوُ ََجِدْ نَىْ فًٍََْ} وتعالى تبارؾ اهلل قاؿ
 .  الصياـ إلى فينتقؿ ، الماؿ النعداـ شراء يستطيع ال لكنو موجودا كاف أو ، وجوده لعدـ كاف سواء ،

 :  مسائؿ تحتيا المسألة وىذه

 . الصياـ إلى االنتقاؿ يحيف متى اليدي وجوب وقت معرفة مف نستفيد

 :  الهدي وجوب في المعتبر الوقت

 :  العمـ أىؿ بيف خالؼ فيو

 فإذا ، رواية في والحنابمة والشافعية الحنفية إليو وذىب ، بالحج اإلحراـ ىو اليدي وجوب وقت أف:  األوؿ القوؿ
ف ، واجدا اعتبر مادية قدرة عنده وكاف بالحج أحـر  .  لمصياـ فينتقؿ ، لميدي عادما اعتبر قدرة عنده تكف ـل وا 

 :  األدلة
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 متمتع أنو عميو يصدؽ وىذا( اليدي مف استيسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمف) تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
ف ، واجدا المحظة ىذه في كاف فإف ، الحج إلى بالعمرة  .  الصياـ إلى فينتقؿ يجد لـ وا 

َاوَ أَتًُِّىا ثُىَّ} وتعالى تبارؾ اهلل قاؿ كما ، فيو يكفي أولو فوجود غاية جعؿ ما أف:  الثاني الدليؿ  ،{ انهَُّْمِ إِنًَ انصُِّ
 .  الميؿ أوؿ دخؿ إذا ؟ أفطر الميؿ أوؿ دخؿ إذا أـ ؟ كمو الميؿ يصـو أف يمـز ىؿ

 .  رواية في والحنابمة كيةالمال إليو وذىب ، بعرفة الوقوؼ ىو اليدي وجوب وقت أف:  الثاني القوؿ

 حتى حجو يكتمؿ لـ اآلف إلى لكنو ، بالحج بالعمرة تمتع ، فيو الحج يكتمؿ لـ الوقوؼ قبؿ ما أف:  األوؿ الدليؿ
 حجا حج أف عميو يصدؽ وال( عرفة الحج) يقوؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي ألف ؛ كامال تمتعا متمتعا يصبح
 .  بعرفة الوقوؼ عمى مرتب ليديا فوجوب ، بعرفة يقؼ حتى حقيقيا

 أو ، يصد ، عرفة إلى يصؿ أف اإلنساف يستطيع ما ، لمفوات يتعرض قد عرفة قبؿ الحج أف:  الثاني الدليؿ
 .  الحج فيفوتو ، يحصر

 .  اهلل رحميـ الحنابمة إليو وذىب ، النحر يـو الفجر بطموع الوجوب وقت أف:  الثالث القوؿ

 .  وجوبو وقت فكاف ، ذبحو وقت أنو:  دليميـ

 .  العقبة جمرة برمي إال يجب ال:  اهلل رحمو عطاء قاؿ :الرابع ؿو الق

 وذلؾ ، رواية في الحنابمة إليو وذىب ، بالعمرة اإلحراـ ىو اليدي وجوب وقت:  بعضيـ وقاؿ : الخامس القوؿ
 .  عميو التمتع نية لصدؽ

 ، النحر يـو الفجر بطموع بأنو وقوؿ ، عرفة يف بالوقوؼ وقوؿ ، بالحج باإلحراـ بأنو قوؿ:  أقواؿ خمسة ىذه
 .  بالعمرة باإلحراـ وقوؿ ، العقبة جمرة برمي وقوؿ

 :  الراجح

 الحج يفوتو أف يمكف ذلؾ قبؿ ألنو ، قويا قوال يعتبر النحر يـو الفجر بطموع إنو الحنابمة وقوؿ ، محتممة المسالة
ف ، ذبحو ىدي عنده كاف فإف ، بالوجو  وقت ىو النحر يـو ألف ، عرفة قبؿ  ، واجد غير كاف عنده يكف لـ وا 

 .  لمصياـ فينتقؿ
 

 :  مسائؿ تحتيا المسألة وىذه
 . الصياـ إلى االنتقاؿ يحيف متى اليدي وجوب وقت معرفة مف نستفيد

 :  نوعيف عمى فالصياـ ، أىمو إلى رجع إذا وسبعة ، الحج في أياـ ثالثة يصـو فإنو لميدي واجد غير كاف إذا
 .  أياـ ثالثة الصياـ -1
 .  أياـ سبعة الصياـ -2

 عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ بيف خالؼ ففيو جوازىا وقت أما ، استحباب ووقت جواز وقت ، وقتاف لو:  األوؿ النوع
 :  قوليف عمى
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 .  والحنابمة يةالحنف إليو وذىب ، يصـو أف لو يجوز بالعمرة يحـر حيف مف أنو:  األوؿ القوؿ
 :  تيـأدل

ذا( اليدي مف استيسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمف) تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ  في شرع قد كاف بالعمرة أحـر وا 
ذا ، العبادة سبب ووجد التمتع  .  الحوؿ عمى الزكاة كتقديـ وقتيا عمى تقديميا جاز العبادة سبب وجد وا 
ذا ، [القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخمت] وسمـ عميو اهلل ىصم النبي قوؿ:  الثاني الدليؿ  وىي فييا شرع وا 
 .  حاج أنو عميو صدؽ ، الحج في داخمة
 ، الحج كإحراـ بعده الصـو فجاز ، التمتع إحرامي أحد بالعمرة اإلحراـ أف ، قوي بتعميؿ عمموا:  الثالث الدليؿ
 . الحج إحراـ عمى العمرة إحراـ يقيسوف

 المالكية إليو وذىب( بالعمرة يبدأ حيف مف األوؿ) بالحج يحـر حيف مف يبدأ الجواز وقت أف:  الثاني ؿالقو 
 .  المنذر وابف إسحؽ وعف عمر ابف عف منقوؿ وىو ، جميعا عمييـ اهلل رحمة حـز ابف اختيار وىو والشافعية

 :  تيـأدل
 في شرع إذا ، الحج أفعاؿ في يكوف الصياـ أف:  معناه ،( الحج في أياـ ثالثة فصياـ) تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
 .  الحج أياـ في يصـو أف أجؿ مف التروية يـو قبؿ ويحـر سيتقدـ أنو ىذا يعني ، صاـ الحج
 .  الحج أفعاؿ في بو المراد وليس ، الحج أشير وفي الحج زمف في:  بو المراد( الحج في) تعالى قولو بأف:  نوقش
 عرفة إلى بالحج اإلحراـ بيف ما الحج في أياـ ثالثة صياـ" تقوؿ ، عنيا اهلل رضي عائشة عف أثر:  الثاني الدليؿ

 .  وصححو المحمى في اهلل رحمو حـز ابف أخرجو ،" التشريؽ أياـ في صاـ يصـ لـ فإف ،
 .  قوليـ ىعم بالحج اإلحراـ بعد إال ذبحو يجوز ال واليدي ، اليدي ذبح عف بدؿ الصـو أف:  الثالث الدليؿ
 ذبحو يجوز ال اليدي ألف ؛ يصح ال قياس اليدي عمى فقياسو ، النحر يـو إال ذبحو يجوز ال اليدي بأف:  يناقش

 .  بعده التي األياـ وفي النحر يـو في إال
 :  الراجح

 وجوب توق إف:  قميؿ قبؿ نقؿ ألـ:  قائؿ قاؿ فإف ، بالعمرة اإلحراـ حيف:  أياـ الثالثة صياـ وقت جواز أف
 اإلنساف:  يقاؿ أف فالجواب ،، بعرفة الوقوؼ بعد:  المالكية قوؿ وعمى ، النحر يـو مف الفجر طموع ىو اليدي
 مف بالصياـ فيبدأ ، ماال يجد لف أنو يعرؼ وىو ، لو ماؿ ال معدما فقيرا يكوف ، ماال يجد لف أنو نفسو مف يعرؼ
 .  أعمـ واهلل ، بالعمرة يبدأ حيف

 . أجمعين وصحبه آله وعمى محمد نبينا عمى سممو  اهلل وصمى


