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 هذا بيان ما الذي يرتتب على الوقوع يف "ا وجب عليه الفديةًومن فعل حمظور":-رمحه اهللا-قوله 
ذا االسم. احملظورات، إذا وقع يف حمظور وجب عليه الفدية ا من ّألن اإلنسان يفتك الفدية مسيت   

ا من اإلمث،اإلمث ا من اإلمث، يفتدي   .  يفتك 
ً يعين إذا أخذ ثالث شعرات فصاعدا فإنه يقع يف "ًثالث شعرات فصاعدايف وهي ":-رمحه اهللا-قوله 

 بل احملظور هو حلق الرأس، وضابطه ما ،حمظور من حمظورات اإلحرام، والصواب أنه ال دليل على هذا
 من شعره ما يزيل عنه األذى لو  يعين إذا زال،اط به األذىُذهب إليه اإلمام مالك من أنه إذا أخذ ما مي

ُتحلقوا َوال﴿:  لقول اهللا تعاىل؛ه الفديةالذي جيب ب هذا القدر هو ،كان فيه قمل أو كان فيه أذى ِ ْ َ 
ْرءوسكم ُ َ ُ َّحتى ُ َيـبـلغ َ ُ ْ ُاْلهدي َ ْ ُمحله َ َّ ِ ْفمن َ َ َكان َ ْمنكم َ ُ ْ ًمريضا ِ ِ ًأذى ِِبه َْأو َ ْمن َ ِرأسه ِ ِ ٌَففدية َْ ْ يعين فيما إذا  ﴾َِ

ٌَففدية﴿أزاله مبا يندفع به األذى  ْ ْمن َِ ٍصيام ِ َ ٍَصدقة َْأو ِ َ ٍنسك َْأو َ ُ  . ]١٩٦: البقرة [﴾ُ
. " كل واحد مد طعاميفوفيما دون ذلك ": ، قال"ًوهي يف ثالث شعرات فصاعدا دم":-رمحه اهللا-قوله 

 اليدين من ء املد هو مل، فإنه يف كل واحد مد طعام،يعين إذا أخذ شعرة أو شعرتني أو ما أشبه ذلك
 فالصواب أنه إذا كان دون احللق الذي مياط به ، وال دليل على هذا،نطة أو الشعري أو من التمرِاحل

 . األذى ال جيب به شيء
لها بالذكر دون ما َ، وإمنا فص"وفدية تغطية الرأس ولبس املخيط وشم الطيب دم":-رمحه اهللا-قوله 

 .ذكر فيما دون الثالث شعرات ما الذي جيبتقدم؛ ألنه هناك 
 .ً إذا لبس قبعة أو عمامة أو غطى رأسه بإحرامه وهو حمرم متعمدا"وفدية تغطية الرأس":-رمحه اهللا-قوله 
 . سواء أن كان ذلك يف أعلى بدنه أو أسفل بدنه: أي،"ولبس املخيط" :-رمحه اهللا-قوله 
ا من حمظورات اإلحرام: أي"وشم الطيب دم" :-رمحه اهللا-قوله  ا دم؛ أل ، فهي ملحقة مبا  جيب 

ْفمن﴿:  وعال يف قولهذكره جل َ َكان َ ْمنكم َ ُ ْ ًمريضا ِ ِ ًأذى ِِبه َْأو َ ْمن َ ِرأسه ِ ِ ٌَففدية َْ ْ ْمن َِ ٍصيام ِ َ ٍَصدقة َْأو ِ َ  َْأو َ
ُنسك  ]. ١٩٦ :البقرة[ ﴾ُ
ْومن﴿ لقول اهللا تعاىل ؛"وفدية قتل الصيد فداه مبثله من النعم":-رمحه اهللا-قوله  َ ُقـتـله َ ََ ْمنكم َ ُ ْ ًمتـعمدا ِ ِّ َ َُ 
ٌفجزاء َ َ ُمثل َ ْ َقـتل َما ِ َمن ََ ِالنـعم ِ َ  .]٩٥ :املائدة[ ﴾َّ
 .اجلماع:  أي"وفدية الوطء":-رمحه اهللا-قوله 
 . وهي من اإلبل أو البقر،جيب به بدنة:  أي"بدنة" :-رمحه اهللا-قوله 

ذا أنه خيتلف عن سائر احملظَّ، وبني"ويفسد به احلج":-رمحه اهللا-قوله    .ورات 
 


