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 باب الفدية -9

 هي ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب فعل محظور أو الفدية :

 إحصار.

 :أقسام الدماء 

 تنقسم الدماء في الحج والعمرة إلى خمسة أقسام:

 دم التمتع والقران، ويجب على المتمتع والقارن. األول:

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ی )قال هللا تعالى: 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 .[196]البقرة:  (جئ جئ جئ جئ جئ

 دم الفدية عن فعل محظور لمن به أذى. الثاني:

 .[196]البقرة: ( ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) قال هللا تعالى:

 دم الجزاء في صید البر المأكول. الثالث:

(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )قال هللا تعالى:  -1

 .[96]المائدة:

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ) وقال هللا تعالى: -2

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ی 

 .[95]المائدة: (  جئجئ جئ جئ جئ جئ

دم الوطء الواجب على من وطئ امرأته قبل أن يحل من حجه أو  الرابع:

 عمرته.
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دم اإلحصار الذي يجب على من ُحبس عن إتمام النسك بسبب عدو  :الخامس

 أو مرض أو نحوهما.

 (  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)قال هللا تعالى: 

 .[196]البقرة:

 فدم التمتع والقران يأكل منه الحاج، ويهدي، ويطعم الفقراء.

 وال يأكل منها.والدماء األربعة األخیرة يذبحها، ويطعمها الفقراء، 

 فهذه هي الدماء الواجبة في الحج والعمرة.

واألصل براءة الذمة،  ،وكل ما سوى ذلك من الدماء فال يجب وال يسن

ولم يثبت بدلیل شرعي أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم في وجوب 

 الفدية، فمن ترك واجباً فهو آثم، وعلیه التوبة واالستغفار.

َم  تِـهِ َراِحلَ  لَـىِمي عَ يَـر  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  : َرأي ُت الن  ن ـهُ قالَ َرِضَي هللاُ عَ  َجابِر   َعن   يَو 

ِر، َويَقُوُل:  ، فَإِ »الن ح  ُخذُوا َمنَاِسَكُكم 
ال أُحجُّ بَع دَ  ل ِـيال أد ِري لَعَ  ن ِـيِلتَأ 

 .(1)أخرجه مسلم «.َهِذهِ  تِـيَحج  

 :حكمة مشروعية الفدية 

ها هي دماء كفارات شرعت جبراً دماء الجنايات، وهدي اإلحصار ونحو

ً للتقصیر في النسك، أو الحاصل بالتعدي على اإلحرام  للجناية، وتداركا

 أو الحرم.

ولیست مشروعیة الفدية للتخفیف من شأن المعصیة؛ بل لتكمیل ما نقص 

 من نسك الحج أو العمرة لمن وقع منه ذلك.

                                                 

 (.1297برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 :أقسام محظورات اإلحرام 

 ث الفدية إلى أربعة أقسام: تنقسم محظورات اإلحرام من حي

 ما ال فدية فیه: وهو الخطبة، وعقد النكاح، وقص الظفر. -1

 ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل األول، وفديته بدنة. -2

 ما فديته الجزاء بمثله أو بدله: وهو قتل الصید البري. -3

حلق والطیب ما فديته فدية أذى: وهو بقیة محظورات اإلحرام كال -4

 ونحوهما. 

 :مكان أداء الفدية 

 وقت الفدية إذا وجد سببها، ومكانها حیث وجد سببها.

 فإن كانت عن فعل محظور فتجب حین فِع له في الحل أوالحرم.

 وإن كانت عن  إحصار فتجب إذا حصل في الحل أو الحرم.

 وجزاء الصید في الحرم لمساكین الحرم، ويجزئ الصیام في كل مكان.

  ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) قال هللا تعالى:  -1

 .[196]البقرة:

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[95]المائدة: (  ۆئ ۆئ ۈئ

 :فدية فعل المحظور 

 هي ما يجب بسبب فعل أحد محظورات اإلحرام.

 :أقسام فدية فعل المحظور 
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 فدية فعل المحظور إلى ثالثة أقسام:تنقسم 

: فدية لبس المخیط، وحلق الشعر، وتغطیة الرأس، والطیب، وتسمى األول

 فدية األذى.

 فهذه يخیر فیها المسلم بین ثالثة أشیاء:

 صیام ثالثة أيام.. أو إطعام ستة مساكین.. أو ذبح شاة.

 ويجزئ الصیام في كل مكان.

 كة.أما اإلطعام والذبیحة فلفقراء م

ويكفي في إطعام ستة مساكین وجبة طعام لكل مسكین حسب العرف 

 والعادة،  أو نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها لكل مسكین.

 .[196]البقرة:  ( ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)قال هللا تعالى:  -1

َرةَ َرضَي هللاُ وَ  -2 هُ أ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َعن  َرُسوِل ا َعنهُ  َعن  َكع ِب ب ِن ُعج  لَعَل َك : »الَ قَ  نـ 

كَ  ِلق  َرأ َسَك، ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬، فَقال َرُسوُل ا٬قال: نَعَم  يَا َرُسوَل ا«. آذَاَك َهَوامُّ اح 

ِعم  ِست ةَ َمَساِكیَن، أِو ان ُسك  بَِشاة   ، أو  أط   .(1)متفق علیه «.َوُصم  ثاَلثَةَ أي ام 

 : فدية المباشرة والجماع قبل التحلل.الثاني

 لفدية ثالث حاالت:ولهذه ا

فدية المباشرة فیما دون الفرج قبل التحلل، وفدية الجماع في الحج بعد  -1

 التحلل األول كفدية األذى السابقة.

فدية الجماع في الحج قبل التحلل األول بدنة، ويفسد حجه، لكن علیه أن  -2

 يكمله، فإن لم يجد سقطت عنه.

                                                 

 (.1201ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1814أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 فدية الجماع في العمرة كفدية األذى على التخییر. -3

ً فال إثم علیه وال فدية، ونسكه  ً أو مكرها ومن جامع جاهالً أو ناسیا

 صحیح.

 : فدية قتل الصید البري المأكول.الثالث

 من قتل صيداً برياً متعمداً فله حالتان:

رج مثله، يذبحه : إن كان الصید له ِمث ل من النعم فهو مخیر: إما أن يخاألولى

م المثل بدراهم يشتري بها طعاماً، ويطعم  ويطعمه مساكین الحرم، أو يقو 

 كل مسكین نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوماً.

 والصید الذي له ِمث ل من النعم:

مثل النعامة فیها بدنة.. وحمار الوحش وبقرته والوعل واألي ِل فیه بقرة.. 

ل عنز.. وفي األرنب عناق.. وفي الضب وفي الضبع كبش.. وفي الغزا

 جدي.. وفي الیربوع جفرة.. وفي الحمامة شاة.. وهكذا.

 وما سوى ذلك يحكم به عدالن من ذوي الخبرة. 

م الثانية : إن كان الصید ال مثل له من بهیمة األنعام كالعصفور والجراد، فیقو 

ه المساكین الصید بدراهم، ثم يخیر بین أن يشتري بقیمته طعاماً ويطعم

 لكل مسكین نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوماً.

ر القیمة اثنان من أهل الخبرة العدول.  ويقد ِ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )قال هللا تعالى: 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ی 

 .[95]المائدة:(   جئجئ جئ جئ جئ جئ
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 ك في قتل الصيد:حكم من اشتر 

إذا اشترك جماعة في قتل صید فلیس علیهم إال جزاء واحد، فلیس في 

الصید إال مثله ال أمثاله، فالجزاء واإلطعام يشترك فیه كل من قتل 

 الصید، أما إذا اختاروا الصیام فعلى كل واحد منهم الصیام كله.

  :حكم قتل الصيد 

 ثم، وعلیه الجزاء.إذا قتل المحرم الصید البري المأكول فهو آ

 ومن قتل صیداً بعد صید فإثمه أعظم، وعلیه لكل مرة جزاء.

ومن قتل صیداً في الحرم فإثمه أعظم، وعلیه الجزاء سواء كان محرماً 

 أم غیر محرم.

 ومن قتل الصید ناسیاً أو جاهالً أو مكرهاً فال إثم علیه وال جزاء.

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )قال هللا تعالى: 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ی 

 .[95]المائدة:(   جئجئ جئ جئ جئ جئ

 :حكم من كرر المحظور 

من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة، إال الصید  -1

 فعلیه جزاؤه بحسب عدده.

2-  ً ، ولم يفد، فدى من كرر محظوراً من أجناس، بأن حلق رأسه، ومس طیبا

 لكل جنس مرة.

 

 :ما يجزئ في الفدية والهدي 
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يجب أن تكون الفدية أو الهدي أو األضحیة أو العقیقة من بهیمة األنعام..   -1

 وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً.. وأن تكون سلیمة من العیوب.

 وأفضلها أسمنها.. وأغالها ثمناً.. وأنفسها عند أهلها.

 اً في بهیمة األنعام: السن المعتبر شرع -2

من اإلبل ثني له خمس سنین فأكثر.. ومن البقر ثني له سنتان.. ومن 

 الضأن جذع له ستة أشهر فأكثر.. ومن المعز ثني له سنة فأكثر. 

يسن أن يذبح بنفسه، فإن لم يحسن الذبح وك ل غیره، وال يعطي الجزار  -3

 منها  أجرته.

بَعَة  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولُ : قَاَل قَالَ َي هللاُ َعن ـهُ َرِض بََراِء ب ِن َعاِزب  َعِن ال الَ  أَر 

ِزيَن فِـي األََضاِحي َراُء ال :يَـج  ُن البَـی ِ َمِريَضةُ الوَ  ،ُن َعَوُرَهاالبَـی ِ عَو 

َجاُء الوَ  ،َمَرُضَها . أخرجه أبو داود «الَ تُن ِقي تِـيَكِسیَرةُ ال  الوَ  ،ُن َظل عَُهاالبَـی ِ عَر 

 .(1)والنسائي

 :حكم صيد الحرم 

 يحرم على المحرم والحالل إذا كان داخل حدود الحرم ما يلي:

 صید الحیوان والطیر، وتنفیره، واإلعانة على صیده. -1

قطع الشجر والنبات إال ما زرعه وغرسه اآلدمي، وما دعت إلیه الحاجة  -2

كاإلذخر، ويجوز أخذ الثمرة والكمأة والفقع، وما انكسر من الشجر أو 

 يبس.

                                                 

 .وهذا لفظه(, 4370برقم )وأخرجه النسائي (, 2802برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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