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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٧٠

فإِن مل جيد صام عرشة أيام، ثالثة أيام يف احلج -إن أمكنه-، 
فَِصَياُم  َيِۡد  َّۡم  ل َفَمن   ) تعاىل:  قال  أهله،  إىل  رجع  إذا  وسبعة 
ةٞ َكِملَةۗٞ َذٰلَِك  ّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَشَ يَّاٖا ِف ٱۡلَ

َ
ثََلَٰثةِ أ

 َ َّ ٱ َوٱتَُّقواْ  ٱۡلََراِمۚ  ٱلَۡمۡسِجِد  َحاِضِي  ۡهلُُهۥ 
َ
أ يَُكۡن  َّۡم  ل لَِمن 

َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب ١٩٦ ) [البقرة: ١٩٦]. َّ نَّ ٱ
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ثانًيا: فدية فعل المحظور
فدية لبس الَمِخيط، وتغطية الرأس، . ١

والطيب، وحلق الشعر، وتقليم 
اFظفار.

َريَّ فيها بني ثالثة أشياء:  وهذه خيُ
أ . صيام ثالثة أيام.

ب. إِطعام ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع من طعام 
أرز ونحوه.

ج - ذبح شاة.
َيۡبلَُغ   ٰ َحتَّ رُُءوَسُكۡم  َتۡلُِقواْ   َ َو  ) تعاىل:  قوله  والدليل 
ّمِن  ٗذى 

َ
أ بِهِۦٓ  ۡو 

َ
أ رِيًضا  مَّ ِمنُكم  َكَن  َفَمن  ۥۚ  َمِلَُّه ٱلَۡهۡدُي 

[١٩٦ [البقرة:   ( نُُسٖكۚ  ۡو 
َ
أ َصَدقٍَة  ۡو 

َ
أ ِصَياٍا  ّمِن  فَفِۡديَةٞ  ِسهِۦ 

ۡ
أ رَّ

ا،  متعمدً املذكورة  اخلمسة  املحظورات  من  ا  حمظورً فعل  فمن 
أو احتاج إِىل فعلها ففعلها، كام حصل لكعب  فإِنه يفدي، 

.وتسمى: فدية األذ
ومن فعل شيئًا من هذه املحظورات ناسيًا فال يشء عليه.

فدية المباشرة فيما دون الفرج، . ٢
والجماع في الحج بعد التحلل اFول.

وهذه كفدية األذ السابقة.

الفدية والهدي

أوال: الفدية
تعريف الفدية

أوًال: فدية ترك الواجب
ة، كمن ترك املبيت  رَ مْ من ترك واجبًا من واجبات احلج أو العُ

ة، أو احللق، وغري ذلك لزمته الفدية، وهي دم. لِفَ دَ زْ بمُ
والدم عبارة عن سبع بدنة (وهي الناقة أو اجلمل)، أو سبع 
بقرة، أو ثني من املعز(١) ، أو جذع من الضأن(٢) يذبح يف احلرم 

املكي، ويوزع بني فقرائه.
(١) الثني من املعز: ما أتم سنة.

(٢) اجلذع من الضأن: ما مىض عليه ستة أشهر فأكثر.

الفدية
ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب 

ترك واجب أو فعل محظور.

المحتويات
الفدية

تعريف الفدية

فدية ترك الواجب

فدية فعل المحظور

الهدي

تعريف الهدي

أنواع الهدي

مكان ذبح الهدي

وقت ذبح الهدي

٩
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٢٧١ فقه العبادات المصور

لبس المخيط

حلق الشعر

تغطية الشعر مبالصق

الفدية والهدي

تقليم األظافر

التطيب

فدية الجماع . ٣
في الحج قبل 

التحلل اFول.
مل  فإِن  بدنة(١)  ذبح  وهي 
جيد، فصيام ثالثة أيام يف احلج 
أهله،  إِىل  رجع  إِذا  وسبعة 
عليه  وجيب  حجه،  ويفسد 
العام  يف  ويقضيه  يكمله،  أن 

القادم.
فدية الجماع . ٤

في الُعْمَرة.
فاسدة،  وعمرته  شاة،  وهي 

وعليه قضاؤها.
فدية قتل . ٥

الصيد.
ثل،  مِ له  الصيد  كان  إِن 

ا  طعامً هبا  يشرتي  بدراهم  تقويمه  أو  املثل،  إِخراج  بني  فيخري 
يصوم  أو   ، يْن(٢)  دَّ مُ مسكني  كل  يطعم  ا،  أمدادً الطعام  ويقسم 

ا.  يْن يومً دَّ عن كل مُ
واملراد بالصيد الذي له مثل، أي: له ما يشاهبه بعض املشاهبة 

أو يقاربه، وليس املراد متام املامثلة؛ ألهنا غري ممكنة.
بل،  اإلِ من  واحد  فيها  جيب  فإِنه  نعامة  صاد  لو  ذلك:  مثال 
بل، أو يقومها بقيمتها، ويشرتي بالقيمة  ا من اإلِ ألن فيها شبهً
أو  منه،  ين  مدّ مسكني  كل  ويطعم   ، الربُ أو  األرز  من  ا  طعامً
بقرة،  ففيه  وحشيا  ا  محارً صاد  ولو  ا،  يومً ين  مدّ كل  عن  يصوم 
وهكذا. وإِن كان الصيد ال مثل له من هبيمة األنعام كاجلرادة 
ويطعمه  ا  طعامً بقيمته  يشرتي  أن  بني  خيري  فإِنه  والعصفور، 
قيمته  ر  دِّ قَ يُ والذي  ا.  يومً يْن  دَّ مُ كل  عن  يصوم  أو  للمساكني، 

اثنان من أهل اخلربة العدول.
ال يصح عقد النكاح يف احلج والعمرة وال فدية فيه.• 

(١) بدنة: ناقة.
ا تقريبًا. ان: نصف الصاع، يزن ١٠٢٠ جرامً (٢) املُدّ

من أحكام الَهْدي
من •  يوكل  أن  متمتعا  او  قارنًا  كان  إذا  للحاج  جيوز 

أمني  ثقة  الوكيل  كان  إذا  عنه  اهلدي  بذبح  يقوم 
واألفضل أن يقوم هبا احلاج بنفسه لفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

هي •  الفدية  ألن  األضحية؛  عن  الفدية  جتزئ  ال 
للتمتع، أما األضحية فهي سنة للحاج وغريه

ناقة (مجل)

اشه
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٧٢

ثانيا: الهدي
تعريف الهدي

أنواع الهدي
هدي التمتع والقران. ١

بع بدنة أو  ، وهو: شاة أو سُ جيب عىل املتمتع والقارن هديٌ
بع بقرة، فإِن مل جيد صام عرشة أيام: ثالثة يف احلج وسبعة إذا  سُ
أهل  من  يكن  مل  من  عىل  جيب  إنام  وهذا  أهله،  إىل  احلاج  رجع 
تعاىل: لقوله  صيام؛  وال  عليه  هدي  فال  منهم  كان  فإِن  مكة، 

ّجِ َفَما ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن  َ ٱۡلَ ِ ( َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إ
تِۡلَك  رََجۡعُتۡمۗ  إَِذا  وََسۡبَعٍة  ّجِ  ٱۡلَ ِف  يَّاٖا 

َ
أ ثََلَٰثةِ  فَِصَياُم  َيِۡد  َّۡم  ل

ٱلَۡمۡسِجِد  َحاِضِي  ۡهلُُهۥ 
َ
أ يَُكۡن  َّۡم  ل لَِمن  َذٰلَِك  َكِملَةۗٞ  ةٞ  َعَشَ

ٱۡلََراِمۚ ) [البقرة: ١٩٦].
هدي التطوع. ٢

هيديه  ما  أو  ا،  تطوعً املعتمر  أو  د  رِ املُفْ احلاج  هيديه  ما  وهو 
املحرم  غري  يبعثه  ما  أو  الواجب،  عىل  زيادة  ن  ارِ والقَ املتمتع 
 النَّبِي  دَ ا إىل اهللا تعاىل، وقد «أَهْ ا إىل مكة ليُذبح فيها تقربً هديً

». (رواه البخاري). ةٍ نَ دَ ةَ بَ ائَ ملسو هيلع هللا ىلص مِ
يأكل  أن  لصاحبها  جيوز  والقران:  والتمتع  التطوع  وهدي   
ب األكل من هدي التطوع؛ لفعله ملسو هيلع هللا ىلص، حيث  تَحَ منها، بل يُسْ
نْ  بَ مِ ِ رشَ تْ وَ ةٍ فَطُبِخَ عَ ةٍ بِبَضْ نَ دَ لِ بَ نْ كُ ولُ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص مِ سُ رَ رَ «أَمَ

ا». (رواه الرتمذي). قِهَ رَ مَ

الهدي
 ما ُيهَدى ِإلى الحرم من بهيمة اFنعام، 
تقرًبا ِإلى اc تعالى، أو يجب بسبب تمتع 

أو ِقَران أو إحصار.
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٢٧٣ فقه العبادات المصور

هدي ا>حصار. ٣
ا. ة أو مها معً رَ مْ اإلِحصار هو املنع عن إمتام احلج أو العُ

ه عدو عن دخول البيت، أو  ة فصدّ رَ مْ  فمن أحرم باحلج أو العُ
ا  أصابه حادث فلم يستطع الوصول إىل البيت، فإِنه يذبح هديً
ُتۡم  ۡحِصۡ

ُ
يف مكانه، ثم يتحلل من إحرامه؛ لقوله تعاىل: ( فَإِۡن أ

َفَما ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۖ ) [البقرة: ١٩٦]، وهدي اإلِحصار: شاة 
بع بقرة. بع بدنة أو سُ أو سُ

مكان ذبح الهدي
احلرم،  حدود  داخل  يذبح  والتطوع،  والقران  التمتع  هدي 

ويفرق عىل مساكينه، فإِن ذبحه خارج حدود احلرم مل جيزئه.
و هدي اإلِحصار ينحر يف املوضع الذي أُحرص فيه.

وقت ذبح الهدي
هدي التمتع والقران والتطوع• 

يبدأ وقته من بعد صالة العيد يوم النحر إىل غروب شمس 
آخر أيام الترشيق، وهو اليوم الثالث عرش.

هدي اِ>حصار• 
وقته عند اإلحصار.

الفدية والهدي
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