
 
 اختيارات الشيخ الفقيه/ حممد بن صالح العثيمني

 يف (كتاب املناسك) من الرشح املمتع
 

 العزيزي برهيم بن ماجد



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

من قوة االستدالل، وملا للشيخ وأقوله، وتقريراته، وترجيحاته  - رمحه اهللا–نظًرا ملا تتميز به اختيارات الشيخ ابن عثيمني 
هـ ، فقد استعنت باهللا وتوكلت عليه يف مجع ١٤٣٤من قبول وانتشار بني أهل العلم، ولقرب موسم احلج من هذا العام 

االختيارات والرتجيحات التي ذكرها يف كتابه املمتع [الرشح املمتع] من املجلد السابع والذى حوى [كتاب وتدوين 
 املناسك]

هـ قبل آدائي حلج تلك السنة، وكنت قد مجعت بعض اختيارات الباب،  ١٤٢٦وقد كانت قرآيت يف كتابه هذا سنة 
 يف السنةقعت عيني عليه من االختيارات والرتجيحات، وووفاتني كل ما  ودت النظر فيه بعدها بُسنيات، فجمعتعاف

 اختيار  ٧١يف   للتواصل االجتامعيري) الشهTwitterعىل موقع ( نرشهتاهـ ، ١٤٣٣ ةاملاضي

 - رمحه اهللا–ارات الشارح مع نظر ومراجعة لعب هـ ١٤٣٤ذي احلجة من سنة من فعاودت جرد الكتاب هذا الشهر 
  اختيار !! ١١٧فخرجت بـ 

ü  من منشورات مكتبة  الذياببن عبداهللا استفدُت كثريا يف مراجعتي األخرية من كتاب (توجيه الراغبني) لـ حممد
 وطبعتي ! - حفظه اهللا–الطبعة التي اعتمدها املؤلف بني عىل اختالف  الكوثر؛

  :ھذا الجمع# عملي في 

الشيخ املبثوثة يف كتابه، فنقلت ما رأيت أنه اختيارا له، وصيغ التعبري عن االختيارات مشتهرة نظرت يف عبارات  - 
 .بني الناس، ومع هذا فقد وضعُت ما رأيته معّربا عن صيغة الرتجيح أو االختيار بلون مغاير

دة كلمة أو مجلة بزيا–، وما أضفُته من عندي؛ لإلضاح حرصُت  أن تكون االختيارات مجيعها بنص عبارة الشيخ - 
، وقد أحذف بعض كالمه؛ لالختصار، بوضع ُنَقط ( ... ) لبيان أن يف بني معقوفتني [ ] وضعته - يقتضيها املقام

التي ُذكر  -هـ١٤٢٤من الطبعة األوىل –كل اختيار رقم الصفحة ذكرُت بعد ختامًا: الكالم اختصاًرا أو حذًفا، 
 فيها االختيار للرجوع إليها ملن أرد.

، قطًعا ملاللة القارئ، ولتأخذ به النفُس راحة ومتنّفًسا املبثوثة يف هذا املجلد ض من الفوائدفُت إىل اختياراته بعأض - 
 .، وميّزُت الفوائد بلون مغاير. وضعت (*) قبل كل فائدةيشّد هبا إىل متابعة القراءة

عتذر ابتداًءا عنه، وأرجو من اهللا املغفرة ثم من فاخلطأ ال ُيسلم منه، فإن وجد فإين أهذا جهدي، وعميل، وبضاعتي  وبعد،
 القارئ الكريم



  
  # االختیارات:

 ٦: ص"أهنا واجبةوالذي يظهر " [حكم العمرة] .١
 ١٤ص: ": أنه [أي: احلج] واجب عىل الفور الصحيح"[هل احلج واجب عىل الفور أم عىل الرتاخي؟]  .٢
 ١٤ص: "نة التاسعة، ومل يفرضه اهللا تعاىل قبل ذلك: أنه يف السفالصوابوأما فرض احلج "[متى ُفِرَض احلج؟] .٣

من كان من غري قريش فال يمكن أن يطوفوا بثياهبم بل يطوفون عراة، وكانت املرأة تطوف عارية وتضع "[يف اجلاهلية] *
 يدها عىل فرجها ! وتقول:

 ١٥ص:  "اليوم يبدو بعضه أو كّله *** وما بدا منه فال أحّله !

... وهذا ملزم بالواجبات ل يلزمه إمتام اإلحرام؟..اليلزمه اإلمتام؛ ألنه غري مكلف والإذا أحرم الصبي، فه" .٤
  ٢١ص: "األقرب للصوابهو القول 

هل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد، أم ال يصح؟ ... إذا قلنا بأن (ويل الصبي) حيمله، ف" .٥
 يف املسألة : الذي نراه

 الصبي نوى ّملا ألنه الصبي؛ وعن عنه يقع الطواف فإن وليه، ومحله فنوى ةالني يعقل الصبي كان إذاأنه  •
 بنفسه طاف كأن صار

 تطوف ثم أوالً، تطوف أن إما: لوليه فيقال بنيتن، طواف يقع أن يصح ال فإنه النية يعقل ال كان إذا أما •
 من يصح أنه نرى فالذي بنيتني طاف فإن عنك، بدًال  حيمله شخص إىل أمره َتكِل أن وإما بالصبي،
 ٢٣-٢٢ص:  "املحمول دون احلامل

 ٢٧ ص: "من ملن عليه دين يف ذمته احلج ال جيب إال باإلستطاعة، وال استطاعة"*

 يزيد ما يبيع أن يلزمه فهل منها، أصغر بآالت يقتات أن ُيمكن كبرية آالت] الصنعة صاحب: أي[ عنده كان لو" .٦
 حاجته؟ عىل
 كافية الصغرية اآلالت أن يظنّ  ربام وألنه أكثر، استثامرها ألن الكبرية؛ اآلالت بقيَ يُ  أن له أن عندي يتوّجه الذي
 التي املال أصول من تعترب الصانع وآالت عليه، رضر ذلك يف فيكون تكفي، ال آخر وقت يأيت ثم الوقت، هذا يف

 ٣٠:ص "القادم العام حيج العام، هذا حيج مل وإذا إليها، ُحيتاج



أنه اليلزمه أن يقيم من حيج عنه من مكانه،وله أن الراجح القول "من مكة أم من بلد املستنيب؟]  النائب هل حيج[ .٧
  ٣٤ص: "يقيم من حيج عنه من مكة؛ ألن السعي إىل مكة مقصود لغريه

  ٣٧ص: "أنه [أي: املْحَرم بالنسبة للمرأة] رشط لوجوب احلجأصح املذهب " .٨

 ٣٧ص: "؛ ألن املحرمية ال ختتص باحلج، ولكنّها تأثمحمرم، صّح حجها إذا حّجت املرأة بدون"*

  ٤٠- ٣٩ص:  "املوطوءة بشبهٍة وبنتها من حمارم الواطئ؛ ألنه وطئ وهو يظن أنه وطٌء حالل : أن أموالصحيح" .٩
  ٤١ص: "؛ برشط: أن يؤمن عليها... أنه يكون حمرًما للمسلمة الصحيح" ]هل يشرتط أن يكون املحَرم مسلًام؟[ .١٠

 "احلج عىل املرأة ال ُيشرتط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن حتج؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالقإذا وجب "*
 ٤٢ص:

رجل أغناه اهللا قبل احلج ثم مل حيج ومات وعنده مال، فعىل كالم املؤلف ُخيرج من تركته، ولكن ذهب ابن القيم " .١١
فإنه ال تربأ ذمته ولو ُأدي عنه بعد موته، وعىل هذا فال ُحيّج وهو أن كل من فرط يف واجبه مذهبا جيًدا  - رمحه اهللا- 

لكن كالمه هو الذي تقتضيه ، لكن اجلمهور عىل خالف كالم ابن القيم، - عز وجّل - عنه ويبقى مسؤوًال أما اهللا 
 ٤٣: ص "األدلة الرشعية

  ٤٥ص:": أن قرن الثعالب غري قرن املنازلالصحيح" .١٢
 ٌل مطل عىل عرفات] [يف احلاشية: قرن الثعالب، جب

 
 ]يِت اقِ وَ املَ  اُب [بَ 

أن حيج، أو ال يريد أن  يدإذا كان النسك فرًضا، وهو ال ير"] إذا مّر اإلنسان باملواقيت فهل يلزمه أن ُحيرم؟[ .١٣
: ُيلزمه اإلحرام من امليقات؛ ألن احلج والعمرة واجبان عىل الفور، وقد وصل اآلن فال جيوز أن فنقوليعتمر، 

د أن ُحيرم باحلج والعمرة، أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت هبذه املواقيت وال تريد احلج أو يؤخر وال ب
ة غيبتك عن مكة أم قرصت، حتى ولو بقيت عرش سنوات، وأتيت دمالعمرة، فليس عليك إحرام، سواء طالت 

القول الصحيح وهذا هو  ":  - رمحه اهللا- ثم قال " ...إىل مكة حلاجة وقد أديت الفريضة، فإنه ليس عليك إحرام
 ٥٣ص:  "الذي تدل عليه السنة



- ٥٤ ص: "الثانيةيقال ذو(الَقعدة) وذو(الِقعدة)، ويقال: ذو(اَحلجة) وذو(اِحلجة) واألفصح الفتح يف األوىل والكرس يف "*
٥٥ 

وال، وذو من أن أشهر احلج ثالثة، كام هو ظاهر القرآن: ش -ه اهللارمح–ما ذهب إليه اإلمام مالك  الصواب" .١٤
  ٥٦ص: "القعدة، وذو احلجة

أنه ال جيوز أن ُحيرم قبل امليقات الزماين، وأنه لو أحرم باحلج قبل دخول شهر شوال صار اإلحرام الصحيح " .١٥
 ٥٧ص:   "عمرًة ال حجاً 

 كلم حني ذاه ذكر وقد امليقات، حاذى إذا ُحيرم أن جيب أنه الطائرة، يف كان من مثل عىل - اهللا رمحه اإلسالم شيخ نّص " *
: قال واحد، يوم يف عرفة إىل فنذهب واحد، يوم يف مكة إىل املالئكة حتملنا: ويقولون الناس، عىل يكذبون الذين السحرة عن

 ٥٩: ص !!  "متاما الطائرة مثُل  وهذا منه، حيرمن وال امليقات فوق من هبم متر الشياطني أن حيث خيطؤون هؤالء
  

 ]امِ رَ ْح اإلِ  اُب [بَ 
ذهب شيخ اإلسالم "إلحرام (الغسل) فهل يتيمم عند عدم املاء، أو تعذر استعامله ملرض ونحوه؟] [من سنن ا .١٦

 يف التيمم ذكر -وجّل  عزّ -  اهللا ألن؛ال ُيتيمم هلافإنه  ابن تيمية: إىل أن الطهارة املستحبة إذا تعذر فيها استعامل املاء،
 قياس ال العبادات ألن احلدث؛ غري عليه ُيقاس فال دث،احل يف بالتيمم جاء إنام الرشع كان فإذا...احلدث طهارة
 فعل، استعامله وأمكنه املاء وجد إن: فنقول وعليه لإلحرام، تيمم أن -وسلم عليه اهللا صىل- النبي عن يرد ومل فيها،
 ٦٣ص:  "أقرب للصوابوهذا القول، هذا عىل تيمم فال يمكنه مل وإن
 ال: (قال - وسلم عليه اهللا صىل-  النبي ألن طيبه إذا لبسه جيوز ال: ءالعلام بعض قال"[لبس اإلحرام مطّيًبا]  .١٧

 ٦٥: ص "الصحيح هو وهذا املطّيب، الثوب نلبس أن فنهى ،]البخاري)[والورس وال الزعفران مّسه ثوبا تلبسوا
َق سألة: إذا كان املحرم سوف يتوضأ، وإذا طّيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لِص م" .١٨

يشء من الطيب بيديه، فهل نقول أعّد لنفسك خرقة تضعها يف يديك، إذا أردَت أن متسح رأسك حتى ال متّس 
 الطيب؟!

أن هذا مما ُيعفى عنه، فاملحرم مل يبتدئ الطيب، الذي يظهر يل عىل املذهب أن جيب عليه أن يغسل يديه...لكن 
 ٦٦ص:  "معه الرائحة، ال ترد به الرشيعة وهذا طيب مأمور به، واملشقة يف غسل يده غسًال تذهُب 

 ٦٧ص:  "ه جيبا للنفقة وغريها فهو جائزلو خاط املحرم اإلزار فهو جائز، ولو التف به التفافا فهو جائز، ولو وضع في"*



 ٦٩ص:  "الصحيحوهذا وهو  -صىل اهللا عليه وسلم- لإلحرام، فهذا مل يرد عن النبي   وأما صالة مستحبة" .١٩
يف هذه املسألة أن النطق هبذا القول كالنطق بقوله: اللهم إين أريد أن أصيل فيّرس الصحيح "] لنسكالنطق بنوع ا[ .٢٠

 ٧١ص:  "يل الصالة، أو أن أتوضأ فيّرس يل الوضوء، وهذا بدعة، فكذلك يف النسك ال تقل هذا
 سنة ملن مل خيف، وهذا سنة ملن كان خياف املانع من إمتام النسك، غري"] سنة مطلًقا األشرتاط عند اإلحرامهل [ .٢١

  ٧٢ص: "الصحيحالقول هو 
وفائدته أنه إذا وجد املانع حل من إحرامه جمانا...أي  أن له فائدة،والصواب ..."[فائدة االشرتاط يف اإلحرام]  .٢٢

  ٧٣ص: "بال هدي...
 ،- املانع خيشى كان إذا إال االشرتاط ُيسنّ  ال بأن القول عىل- املانع احتامل بدون شخٌص  اشرتط إذا: قائل قال إن" .٢٣

 االشرتاط؟ هذا ينفعه فهل
 :قولني عىل فاجلواب

 :...األول القول •
 عندي وهذا ينفع، فال متبوع غري املرشوع وغري مرشوع، غري اشرتاط ألنه ينفعه؛ ال: الثاين القول •

 ٧٥: ص "...أقرب
تمتع، أنه واجب عىل ا ذهب إليه شيخ اإلسالم من حيث وجوب ال: مالصحيح "[هل التمتع واجب مطلًقا؟]  .٢٤

  ٨٠ص: "الصحابة. وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب

  ٨٣ص: "التقصري أفضل من احللق [للمتمتع]"*

 ٩٢ص: "... أن هدي املتمتع ال بد أن يكون يف أيام الذبح يوم العيد، وثالثة أيام بعدهالصحيح" .٢٥
عليه - ن هيدي، ألن من هدي الرسول لإلنسان واألكمل لنسكه أاألحوط : نقول"] ي؟هدهل عىل القارن [ .٢٦

اإلهداء التطوعي فكيف بإهداء اختلف العلامء عىل وجوبه؟! وأكثر العلامء عىل الوجوب، وهو  -الصالة والسالم
 "فإن كان قد وجب أبرأت ذمتك، وإن مل يكن واجًبا، فقد تقربت إىل اهللا به، ال شك أوىل وأبرأ للذمة، وأحوط

 ٩٤ص: 
  ١٠١ص: "شرتط للطواف = الطهارة من احلدث األصغر، لعدم وجود نص صحيح رصيح: أنه ال يُ الصحيح" .٢٧
: أن بينهام فرقا عظيام؛ ألن احلمد مبني عىل املحبة والتعظيم، واملدح ال يستلزم الصحيح"[احلمد واملدح]  .٢٨

  ١٠٧ص: "ذلك...



م يف كتابه (بدايع الفوائد) بحثًا ميتفيًضا حول وقد ذكر ابن القي": بعد تبيينه للفرق بني احلمد واملدح - رمحه اهللا-ثم قال *
الفروق بني احلمد واملدح، وكلامت أخرى يف اللغة العربية ختفى عىل كثري من الناس، وبحث فيها بحثًا مسهًبا، قال: كان 

 إذا تكلم يف هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كام قيل: - ابن تيمية-شيخنا 

 ليك عني فإين عنك مشغوُل إ - تألق الربُق نجدًيا فقلُت له 

 ١٠٨ص: "مشغول بام هو أهم من البحث يف كلمة يف اللغة العربية، وأرسار اللغة العربية - رمحه اهللا- أي أن شيخ اإلسالم 

 ]امِ رَ اإلْح  اِت ورَ حمُض  اُب [بَ 
ور، فال نمنع األصل اِحلل فيام يأخذه اإلنسان من الشع"] عىل اُملحِرم أخذ يشء من شعر سائر بدنه؟ ُرمُ َحيْ هل [ .٢٩

 ...هو األقربإنساًنا يأخذ شيئا من شعوره إال بدليل، وهذا 
، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا كان هذا جيًداولو أن اإلنسان جتنّب األخذ من شعوره كشاربه وإبطه، وعانته؛ احتياًطا ل

 ١١٧- ١١٦ص:  "أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع لإلباحة، فهذا فيه نظر
القول فدية فيه إال إذا حلق ما يامط به األذى، هو  م والم وفيه الفدية، وحلق بعضه حمرّ حمرّ حلق مجيع الرأس " .٣٠

  ١٢٠ص: "الراجح
  ١٢٣ص: "أن [تغطية الرأس بـ] غري املالصق جائز، وليس فيه فديةهو الصحيح والذي ذهب إليه املؤلف " .٣١

 ١٢٥ص:  "عام للرجال والنساء تغطية الرأس خاص بالرجال، أما حلق الرأس، وتقليم األظافر، فهو"*

 وقتنا يف كام حمتاًجا يكن مل إذا اما احلاجة، عند إال اخلفني يلبس ال أنه يل يظهر الذي"[لبس اخلّفني للُمحِرم]  .٣٢
 ١٣٠:ص "يلبس فال احلارض،

 ١٨١٤: البخاري[- عنه اهللا ريض-  جعرة بن كعب حديث يف كام وفدى، فعله=  حمضورا لفعلاإلنسان إذا احتاج "*
 ١٣٧ص: "]١٢٠١: ومسلم

 ١٣٩ص:  "أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة ال ُيعد من الطيب املحرمالذي يظهر يل " .٣٣

 ١٤٤ص:  ]حلديث: (إنا مل نرّده عليك إال أنا ُحُرم) [البخاري "اُملحِرم إذا صيد الصيد من أجله، فالصيد عليه حرام"*

 : أنه حيّل للمحرم [األكل منه]الصحيح"] كون حالًال للُمحرم؟إذا صاد اُملِحّل صيًدا وأطعمه املحرم فهل ي[ .٣٤
 ١٤٩ص: "] ١١٩٦وحديث مسلم:  ١٨٢٢-١٨٢١[حلديث أيب قتادة يف البخاري: 



 ]٣٣و  ٣٢بني الفقرتني:  -  يتّضح ما مل–، ليتبني لك الفرق  )١٥١ – ١٤٩/ ٧الرشح املمتع: (انظر يف تنبيه: [

ريض - تزوج ميمون وهو حالل ال حرام، والدليل عىل هذا أن ميمون  - وسلم صىل اهللا عليه-: أن النبي الراجح" .٣٥
السفري  -ريض اهللا عنه- تزوجها وهو حالل، وأن أبا رافع  - صىل اهللا عليه وسلم-نفسها روت أن النبي  - اهللا عنها

ا فريجح ذلك، تزوجها وهو حالل، وعىل هذ - صىل اهللا عليه وسلم-أخرب أن النبي  - أي: الواسطة بينهام- بينهام 
 ١٥٢ص:  "ألن صاحب القصة، واملبارش للقصة أدرى هبا من غريه

 ١٥٥ص: "أنه [نكاح اُملحِرم] ال فدية فيه، بل فيه اإلثم وعدم الصحة للنكاحوالصحيح " .٣٦

 انك ولو فيه امليض يعني فسد قلنا وإذا منه، اخلروج يعني بطل قلنا إذا ألننا ؛) بطل: (نقول وال) فسد: (نقول نحن"* 
 ١٥٧:ص "بقضائه يؤمر وأسلم تاب لو حتى - باهللا والعياذ- الردة وهو واحد يشء إال احلج ُيبطل وال فاسًدا،

 فيها بل البدنة، فيها جتيب ال املبارشة أن الصحيح"[لو بارش الرجل زوجته قبل التحلل األول بشهوة ومل ُينزل]   .٣٧
 ١٦٣:ص "]أذى فدية[ املحضورات باقي يف ما

 ثياب من يعترب فهو جتّمل، والربقع خالهلا، من لتنظر العني بقدر فتحة وتفتح وجهها، فتغطي املرأة تعملهتس النقاب"*
 ١٦٤ :ص "أوىل باب من الربقع عن فنهُيها النقاب عن املحِرمة املرأة ُهنيت فإذا...للوجه اجلامل

 ]الِفْدَية[باب 
 أقسام حمضورات اإلحرام من حيث الفدية [بترصف]* 

 .ما ال فدية فيه، وهو عقد النكاح األول: •
 .، وهو اجلامع يف احلج قبل التحلل األول[ذبح بدنة] ما فديته مغّلظةالثاين:  •
 .ما فديته اجلزاء أو بدله، وهو قتل الصيدالثالث:  •
 .ما فديته فدية أذى، وهو بقية املحضوراتالرابع:  •

أو ذبح شاة ُتذبح وتوزع  ،أو متفرقة م ثالثة أيام متتابعةأو صيا لكل مسكني نصف صاع،فدية األذى: إطعام ستة مساكني *
 ١٦٧ص:  عىل الفقراء



 هو كان فإذا أصًال، الكفارة يف الواجب هو ألنه املثل؛=  يقّوم الذي أن: املذهب"] الصيد؟ جزاء يف يقّوم مالذي[ .٣٨
ا  مسكني كل وُيطعم طعاًما، هبا يشرتي بدراهم املثل قيمتهفُيقّومُ  فالواجب أصًال  الواجب xص:  "الراجح وهوُمد
١٧٢ 

 [صيام من مل جيد اهلدي]  .٣٩
 إىل أقرب لكان الترشيق، أيام يف] األُوْل [ الثالثة األيام ُتصام أن األفضل أن إىل ذاهٌب  ذهب لو" •

 ١٧٩ص:  "الصواب
 ،احلج يف صومها رضورة من تتابعها يكن مل ما ومتفرقة، متتابعة الثالثة األيام يصوم أن جيوز: نقول" •

 ١٨٠:ص "متتابعة تكون أن بد ال فهنا الترشيق، أيام يف صامها إال وذلك
 ال الصحيح فدية؟ تلزمه فهل عذر، لغري حجه انتهى حتى احلج يف التي األيام ثالثة صيام أّخر من" •

 ١٨٠: ص "الفدية تلزمه

 عنده ما أصًال  وهو الفدية، تلزمه يقولوا أن - اهللا رمحهم- الفقهاء ألمر وعجًبا"بعد النقطة السابقة:  - رمحه اهللا–*ثم قال 
 !! "حقه يف واجبًا الصيام صار اهلدي ُعِدمَ  ّملا أيًضا وهو فدية

  ١٨٦ص: "فيه فدية أذى يف احلج والعمرةالقول الصحيح واإلنزال عىل " .٤٠
هها... الفدية عىل ُمكرهة، والعىل من أكر" ]وهل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته؟ املكرهة فدية،  هل يلزم[ .٤١

  ١٨٧ص: "الظاهر[وهو] 
أن من ترك واجبًا فعليه دم احتياًطا واستصالًحا للناس؛ والذي يظهر يل "] من ترك واجبا من واجبات النسك[ .٤٢

 ١٨٩: ص "ألن كثري منهم قد يتساهل إذا مل يكن عليه يشء، فإن مل جيد فليس عليه يشء
  ١٩٢ص: "هم إال أن يكون غري مكلف، كالصغري...أن اإلنسان يبقى عىل إحرامه ولو رفضه، اللوالصحيح" .٤٣

 ١٩٣ص:  "احلج فال سائر العبادات إذا رفضها [العبد] خرج منها، أما"*

أن مجيعها [املحظورات] تسقط، وأنا املعذور بجهل أو نسيان أو إكراه ال يرتتب عىل فعله يشء والصحيح " .٤٤
  ٢٠٠ص: "إطالقا

 ]صيد احلرم[باب 
 ٢١٥ص:  "أن تقول: ثالث املسجدين يعني املساجد التي ُتشّد إليها الرحالالصواب "[املسجد األقىص]  .٤٥



 ٢١٥ص:  "أنه ليس بحرموالصحيح وادي وّج يف الطائف "[هل وادي وّج حرم؟]  .٤٦
ِرم غري[ حالل وهو األنسان به دخل إذا صيدأن الالصحيح " .٤٧  للحرم، صيًدا ليس ألنه حالل؛ فهو احلّل، من] ُحمْ

-  الزبري بن عبداهللا خالفة يف مكة قلب يف واألرانب الظباء ويشرتون يبيعون الناس كان وقد ملالكه، صيد هو بل
 بيعها حالٌل =  مكة يف وتباع احلل، من هبا ُيدَخل التي الصيود أن عىل يدل وهذا نكري، غري من ،- عنهام اهللا ريض

 ٢١٦: ص "أثم فيه وليس وأكلها، وذبحها ورشاؤها
 ٢١٧: ص "احلرم يف صيده جيوز البحري أن والصحيح"احلرم] [صيد احليوان البحري يف  .٤٨

: ص "مالكه إىل يضاف بل احلرم، إىل يضاف وال مالكه، ألنه بحرام، ليس فإنه احلبوب، من بذره أو اآلدمي ما غرسه"*
٢١٨ 

 يهاف ليس احلشائش أو األشجار هذه إن: العلامء بعض قال "] كالصيد جزاء حشيشه أو احلرم شجر قطع يف هل[ .٤٩
 .العلم أهل من ومجاعة املنذر، وابن مالك، مذهب وهو جزاء،
 منها، غينًا أو شجرةً  اإلنسان قطع فإذا...فيها اجلزاء وجوب عىل يدلُّ  صحيٌح  ذليل السنة يف ليس ألنه ؛احلق وهو
 ٢٢٠: ص "كثًريا وال قليًال  ال عليه جزاء ال ولكن يأثم، فإنه=  حشيًشا حّش  أو
  ٢٢٢ص:  "ة هلا حرم وأنه ال جيوز الصيد فيهأن املدينالصحيح " .٥٠
 صيد عىلأنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى احلاكم أن يعزر من تعدى الصواب "[هل يف صيد املدينة جزاء؟]  .٥١

  ٢٢٣ص: "فال بأس ماًال  تضمينَه أو سْلَبُه، بأخذ املدينة

 ]٢٢٥-٢٢٤: ص يف انظرها[ عليها تقف أن حيسن املدينة، وحرم مكة حرم بني فروق سبعة املؤلف ذكر*

 فيها يقوى بالد أي يف املجاورة: - اهللا رمحه-  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال"[أهيام أفضل للمجاورة مكة أم املدينة؟]  .٥٢
 .باملكان يتعلق مما باملراعاة أحق واإليامن والعلوم بالعبادات يتعلق ما ألن غريها؛ من أفضل وتقواه إيامنه
 ٢٢٦: ص "...الصواب هو - اهللا هرمح- الشيخ إليه ذهب وما

ةَ [باب   ]ُدُخوِل َمكَّ
 أهنم اليوم؛ الناس من كثريٍ  جهل من والعجب...منه ينتهي حني ويرتكه الطواف، يف رشع إذا إال االضطباع ُيفعل ال"*

 ٢٣١: ص "اجلهل من وهذا حيّلوا، أن إىل ويستمروا ُحيرموا أن حني من يضطبعون



 اهللا ونسأل ،نرى فيام مّرضته من أكثر منفعته" ]لبداية الطواف وهنايته ألسود واملوّضحةاملحاذية للحجر االعالمة [ .٥٣
 الناس ينتفع حتى يمّكنه أن - وتعاىل سبحانه- اهللا من نرجو ولكن ُيزال، أن يف قوية معارضة فهناك وإال يبقيه، أن
 ٢٣٤: ص "به
 عىل كالم املؤلف جيب أن حياذي احلجر"بدن؟] ب بكل الجاألسود عند االبتداء بالطواف وا [هل حماذاة احلجر .٥٤

ص:  "أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كاٍف واختاره شيخ اإلسالموالصواب بكل بدنه، 
٢٣٥ 

: ص "خطُوه يمّد  ال لكن يرسع، بحيث ونشاط، بقوة امليش هو الرَمل بل ،!!اجلّهال يفعله كام الكتفني هزّ  هو ليس الرَمل"*
٢٤٢ 

 كالصالة، الظن بغلبة يعمل أنه الصحيح"] ستة أهنا لديه وترّجح ستة، أم أشواط مخسة طاف هل شّك  رجٌل [ .٥٥
 ٢٤٩: ص "بالسابع ويأيت ستة، فيجعلها هذا وعىل

 ما الطواف تعيني يشرتط ال أنه الراجح"] جيزئ؟ فهل مثال للعمرة ينويه أن دون مطلًقا، الطواف رجٌل  نوى لو[ .٥٦
 ٢٥٢- ٢٥١: ص "أجزائها بجميع العبادة مجيع عىل تنسحُب  العبادة ةنيّ ]فـ.[..لنسكبا متلّبًسا دام
 ٢٦١: ص "مستقّلة عبادة هو بل صالًة، ليس بالبيت الطواف أن الصواب" .٥٧
أن املرأة إذا اضطرت إىل طواف اإلفاضة يف حال حيضها كان ذلك جائزا،لكن تتوقى ما ُخيشى منه الراجح " .٥٨

  ٢٦٢ص: "تنجس املسجد
ها األصغر، احلدث من الطهارة الطواف يف ُيشرتط ال أنه النفس إليه تطمئن ذيال" .٥٩  وأكمل أفضل شّك  بال لكنّ

 ٢٦٢:ص "-وسلم عليه اهللا صىل-  للنبي وأتبع

 من منتهاه عىل وضعوها العربات هذه ممر وضعوا الذين ألن ألجزأه؛ العربات ممر حد من سعيه يف اخترص اإلنسان أن لو"*
 ٢٧٣- ٢٧٢: ص "املسعى منتهى هو ]و[ لوالشام اجلنوب

 فيه هو الذي النسك ألن النية، له ُيشرتط ال أن الراجح القول أن سبق وقد الطواف، يف كالنية"] السعي يف النية[ .٦٠
 ٢٧٣: ص "السعي يف نقول وكذلك احلج، أو للعمرة أنه يعني

 وهذا رشط، الطواف يف املواالة أن كام ط،رش السعي يف املواالة أن أمحد مذهب يف الراجح"] السعي يف املواالة[ .٦١
 ...أصح القول



 ثم حاجته يقيض فخرج غائط، أو بول إىل احتاج أو ليتنفس، فخرج الزحام عليه اشتد اإلنسان أن ُفِرَض  لو لكن
 ٢٧٦- ٢٧٥: ص "حرج ال: نقول فهنا رجع،

مت صالة الفريضة فإنه يقطعه بنية :...أنه إذا أقيالقول الراجح"الطواف] لو أقيمت صالة الفريضة يف أثناء [ .٦٢
  ٢٧٧ص: "الرجوع إليه بعد الصالة

ال ُيشرتط [أن يبدأ شوطا جديدا] وأنه يبدأ من  هأنالراجح والقول "[الرجوع إىل الطواف بعد صالة الفريضة]  .٦٣
  ٢٧٧ص: "حيث وقف

 من استقبلت لو( - وسلم يهعل اهللا صىل-  النبي لقول التمتع؛ امتنع اهلديّ  ساق إذا] احلاج: أي[ أنه والصواب" .٦٤
. اإلفراد أو القرآن إال اهلدي سائق أمام فليس هذا وعىل ،)معكم وألحللت اهلدي سقت ما استدبرت ما أمري
ًعا يكون أن: السنة به تأت مل رابًعا نسًكا هذا صار متمّتع وهو حيل ال اهلدي معه كان إذا إنه: قلنا وإذا  حيل ال متمتّ
 ٢٧٩-٢٧٨: ص "!! له نظري ال وهذا واحلج العمرة بني

 ]ِصَفِة اَحلجِّ والُعْمَرةِ  اُب [بَ 
 واحلادي النحِر، يوم والعارش عرفِة، يوم والتاسعة الرتويِة، يوم فالثامن أسامء، هلا كلها عرش الثالث إىل الثامن اليوم من"*

، يوم عرش  ٢٨٢: ص "الثاين النفرِ  يوم عرش والثالث األول، النفرِ  يوم عرش والثاين القرِّ

 فإن فيه، نازل هو الذي مكانه من حيرم بل مكة من ُحيرم ال أنه والصواب"] الرتوية؟ يوم املتمتع ُحيرم أين من[ .٦٥
 ٢٨٣: ص "اخليام فمن اخليام يف كانوا وإن البيوت، فمن البيوت يف كانوا

احلرم، وأن ُحيرم من احلرم، أنه ال ينبغي أن خيرج من الراجح "] (غري املتمتع)؟ كان يف مكة أين ُحيرم َمن [من .٦٦
  ٢٨٤ص: "ولكن لو أحرم من احلل فال بأس

 القول هذا أن شّك  وال...فقط الزوال من يبدأ الوقوف وقت أن عىل العلامء مجهور"] بعرفة الوقوف وقت[ .٦٧
 ٢٩٨- ٢٩٧: ص "الزوال قبل ما يشمل... النهار بأن القول من أحوط

؛ ألن وقوفه صحيح"مى عليه حتى انرصف الناس وانرصفوا به] [من أغمي عليه قبل أن يصل لعرفة، وبقي مغ .٦٨
  ٢٩٩ص: "هو الراجحعقله باٍق مل يزل وهذا 

صىل يف الطريق إىل أّنه لو  ذهب اجلمهور:"[من صىل املغرب والعشاء يف الطريق بني عرفةومزدلفة]  .٦٩
  ٣٠٤ص: "الصحيح هوألجزأه...وهذا 

 ٣٠٦: ص "بدم ُجيرب اجبو أنه األقوال أحسن"] بمزدلفة املبيت حكم[ .٧٠



  ٣١٠ص:  ": أنه ال ُيلزم بدم؛ ألنه ترك هذا الواجب عجزا عنهالراجح"[من حبس عن الوصول إىل مزدلفة]  .٧١
 ٣١٨ص:  ": أن غسله بدعةالصحيح"[غسل حىص اجلمرات]  .٧٢
ص:  ":...إنام يأخذ احلىص كل يوم يف يومه من طريقه، وهو ذاهب إىل اجلمرةالصحيح"[مجع حىص اجلمرات]  .٧٣

٣١٨  
 ٣٢٣: ص "ُجمزئة هبا املرمي احلصاة أن الراجح القول"] قبل من ُرميت قد بحصاة رميت لو[ .٧٤
 ٣٢٩: ص "شعره مجيع من يقّرص  أن بّد  ال أنه وهو املؤلف، ذكره ما الصواب"] التقصري صفة[ .٧٥
 ٣٣٠ص: ": أنه جيوز عقد النكاح بعد التحلل األول ويصح [وهو اختيار شيخ األسالم]الصحيح" .٧٦
 ٣٣٢: ص "واحللق الرمي بعد إال حيّل  ال أنه يل يظهر الذي"] األول التحلل حيصل بامذا[ .٧٧
 ...هللا وعبادة نسك،] والتقصري احللق[ أنه الصواب"] تأخريه احلاج يستطيع متى وإىل والتقصري، احللق[ .٧٨

 ٣٣٥-٣٣٤: ص "ُنُسك ألنه احلجة؛ ذي شهر عن تأخريه جيوز ال أن يظهر والذي
 ذلك أن فالصحيح بعض عىل بعضها قّدم إن"] والسعي والطواف والنحر واحللق الرمي يف لتأخريوا التقديم[ .٧٩

 ٣٣٦: ص "عذر لغري أو والنسيان، كاجلهل لعذر كان سواء جائز،
 ٣٣٧: ص "اإلفاضة طواف عىل احلج سعي تقديم جواز والصحيح"] الطواف قبل السعي[ .٨٠
 "م، ال يف حق املفرد والقارن مطلقا، وال يف حق املتمتع كذلك:...أنه ال طواف للقدوالصواب"[طواف القدوم]  .٨١

 ٣٣٩ص: 
 ال كمرض عذر، هناك كان إن إال احلجة، ذي شهر عن تأخريه جيوز ال أنه ،الصواب"] اإلفاضة طواف تأخري[ .٨٢

 له حيل ال نهفإ عذر، لغري كان إذا أما...تطوف أن قبل َنِفَست امرأة أو حمموًال، وال ماشيًا ال الطواف معه يستطيع
 ٣٤١: ص "يؤّخره أن
  ٣٤٤ص:  ": أن املتمتع يلزمه سعي احلج، كام يلزمه سعي للعمرةالصحيح" .٨٣

: تعاىل قوله ذلك ومن .القرينة أو السياق اخلاص به املراد أن يعّني  والذي اخلاص، به يراد قد) كّل ( بلفظ كان لو العام"* 
رُ ( ا بأمرِ  يشءٍ  ُكلَّ  ُتدمِّ َ : تعاىل قال تدّمرها، مل واملساكن بل ال، اجلواب واألرض؟ السموات دّمرت فهل عاد، ريح: أي) رهبِّ
 ٣٤٦-٣٤٥: ص ")...مساكنُُهم إّال  ُيرى ال فأصبحوا(

 ٣٥٣ص:   "الزوال قبل الرمي ملنع القول نيعأ ،هو القول الراجحوهذا  "] هل يصح الرمي قبل الزوال[ .٨٤



ن اليتيرس الرمي يف النهار فله أن يرمي يف الليل، وإذا تيرس لكن مع : أنه إذا كانرى"[الرمي بعد غروب الشمس]  .٨٥
 صحيح دليل هناك ليس أنه...وما دام ويف الليل يكون أيرس له وأكثر طمأنينة، فإنه يرمي يف الليل األذى واملشقة،

 ٣٥٥ص: "ذلك عدم فاألصل الرمي، وقت آخر حيّدد رصيح
 أجل من مكة يف يبيت أن للعباس رّخص( كلمة ألن واجب، أنه الصحيحو"] يف ليايل أيام الترشيق بمنى املبيت[ .٨٦

 ٣٨٩/ وانظر:  ٣٥٩: ص "منه بد ال عزيمة الرخصة يقابل ما أن عىل يدّل  ،)سقايته
 ٣٦٢: ص "واجب الوداع طواف أن فالصواب"] الوداع طواف[ .٨٧

 ٣٦٤: ص "فقط والنفساء احلائض عن إال الوداع طواف يسقط ال"* 

 إذا بأدلة وقرره - اهللا رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ نرصه الذي وهو حمّرم، إنه"] القبور لزيارة الرحال شّد [ .٨٨
 ٣٧٥: ص "احلق هو إليه ذهب ما أن له تبني اإلنسان طالعها

 ملن ِخالًفا عامة أهنا والصحيح ،-وسلم عليه اهللا صىل- النبي عن صح كام حّجة تعدل"] رمضان يف العمرة[ .٨٩
 يف عمرةٌ : (هلا فقال احلّج  يف - وسلم عليه اهللا صىل- النبي عن ختّلفت التي املرأة يف ورد ديثاحل هذا إن: قال

 ٣٧٨: ص ")معي حّجة تعِدُل  رمضان
أنه ال ينبغي، لكن لو فعل فال أقول بالتحريم؛ ألن النبي  أميل"[لو جعل القارن عمرته لشخص، وحجه آلخر؟]  .٩٠

 ٣٧٩ص:  "جعلها نسكني
 ٣٨٤: ص "به إال احلُج  يتمُ  ال ركن أنه األقوال أصح"] احلج سعي[ .٩١
 ٣٨٦: ص "بركن وليس واجب، أنه وأصوهبا األقوال أعدل"] بمزدلفة الوقوف حكم[ .٩٢
 ٣٨٧: ص "واجب الغروب إىل بعرفة الوقوف أن الصحيح" .٩٣
 ريض-  بكر أيب بنت أسامء كانت...الليل آخر يف يكون إنام الدفع أن الصحيح القول"] مزدلفة من الدفع وقت[ .٩٤

 وصّلت منى يف مكاهنا إىل عادت ثم ورمت، منى إىل ذهبت ثم دفعت، غاب فإذا القمر غروب تنتظر - عنهام اهللا
 ٣٩٥: ص "الفجر

 ] واملعتمر للحاج الوداع طواف[ .٩٥
...إذ واملسافر املقيم عىل لوجب احلج واجبات من كان لو ألنه احلج؛ واجبات من ليس أنه والصحيح" •

 ٣٩٧: ص "بّد أن تكون واجبة ىل كل من حجأن واجبات احلج ال 
 ٣٩٨: ص "احلاج عىل واجب هو كام املعتمر عىل واجب] الوداع طواف[ أنه عندي والرجح" •



 السعي ألن...الوداع طواف عن جيزئه هذا فإن وخرج، وانرصفوقّرص  وسعى وطاف[للعمرة]  مكة َقِدمَ  أحًدا أن لو"* 
 ٤٠٠:ص "للطواف تابعٌ 

ليس هناك دليل عىل أن من َعِدَم الدم يف ترك الواجب جيب عليه أن يصوم عرشة أيام؛ "] يف احلجمن ترك واجًبا [ .٩٦
نرى ألن قياس ذلك عىل دم املتعة قياس مع الفارق؛ فدم املتعة شكران، وأما الدم لرتك الواجب فدم جربان، لذلك 

ووزعها عىل الفقراء بنفسك، أو وّكل من  ملن ترك واجًبا: اذبح فدية يف مكةنقول أن القياس غري صحيح، وحينئٍذ 
 ٤١٠ص:  "وهذا هو الذي نراه يف هذه املسألةتثق به من الوكالء، فإن كنت غري قادر فتوبتك جتزئ عن الصيام...

 ]الَفَواِت واِإلْحَصار[َباُب 
 إنه بل ذلكب أمر - وسلم عليه اهللا صىل-  النبي ألن التقصري؛ أو احللق جيب أنه الصحيح"] املحرص حيلق هل[ .٩٧

 ٤١٦: ص "احللق عدم يف الصحابة توانى ّملا غضب
 بعدو؛ حرص لو فكام عدو بغري حرص إذا أنه املسألة هذه يف والصحيح"] فقط؟ بالعدو خاص اإلحصار هل[ .٩٨

 ٤١٨: ص "بعدو احلرص تعاىل اهللا يقيّد ومل)...ُأْحِرصُتم فإن هللا والُعمرةَ  احلّج  وأمتّوا: (تعاىل اهللا قول لعموم
 ٤٢٠: ص "تطوًعا العمرة أو احلج كان إن بواجب ليس القضاء أن الصحيح"] املحرص قضاء حكم[ .٩٩

 والَعِقيَقِة] واألُْضِحَيِة، [َباُب اَهلِدي،
من القول بعدم الوجوب، لكن برشط القدرة، وأما العاجز أظهر القول بالوجوب "[حكم األضحية؟]  .١٠٠

التلزمه األضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الذي ليس عنده إالمؤنة أهله أواملدين، فإنه 
 ٤٢٣-٤٢٢ص: "األضحية

 به وردت ما غري عىل ألهنا...جتزئ ال أهنا: نقول أن ،أقرب الثاين"] العقيقة؟ يف البدنة ُجتزئ هل[ .١٠١
 ٤٢٩: ص "الرشيعة

  ٤٣١ص: ": أن العمياء ال جتزئالصواب"] التضحية بالعمياء[ .١٠٢
: أهنا جتزيء ولكن كلام كانت والصواب"باهلتامء (وهي التي سقطت ثناياها من أصلها)] [التضحية  .١٠٣

 ٤٣٢ص: "أكمل كانت أفضل
 ٤٣٣ص:  "...أهنا جتزئالقول الراجح"[التضحية باَجلّداء (وهي التي نشف رضعها)]  .١٠٤
ْلُق  أخذها من[ .١٠٥  حالة إىل تصل أن إال معتاد اليشء هذا ألن ببني؛ ليس أنه الظاهر"] بّني؟ مرُضها هل الطّ

 ٤٣٤: ص "البّني  املرض بذات تلحق فحينئذ موهتا، وُخيشى الوالدة تتعرس كأن خطرية،



 جتزئ لكنها مكروهة،"بالعضباء (وهي التي ذهب أكثر أذهنا أو قرهنا طوال أو عرضا)]  [التضحية .١٠٦
 ٤٣٤:ص "القول هو الصحيحوهذا 

 ٤٣٥ص: "ا ِخلَقة أو مقطوعا، جتزئذنب هل : أن البرتاء التي الالصحيح"] التضحية بالبرتاء[ .١٠٧

 :أقسام ثالثة إىل] األضحية يف[ العيوب نقّسم أن ينبغي"* 

 البّني  والعرجاء مرضها، البّني  واملريضة عورها، البّني  العوراء: أربع وهي: إجزائه عدم عىل السنة دلت ما: األوىل •
 ..منها أوىل أو مثلها كان ما عليها وُيقاس ائها،إجز عدم عىل منصوص فهذه تنقي، ال التي والعجفاء َضَلعها،

 لعدم احلارص احلديث لوجود الكراهة؛ عىل ُحيمل النهي هذا ولكن...اإلجزاء عدم دون عنه النهي ورد ما: الثاين •
 .أصناف بأربعة املجزئ

 وال هبا التضحية ُتكره وال له، أثر ال فهذا السالمة، كامل ُتنايف ولكنها عنها، النهي يرد مل عيوب: الثالث •
 ٤٤٠- ٤٣٩: ص "الرباءة واألصل...حترم
 وال الصيد، ويف الذبيحة يف رشط التسمية أن: الرابع القول"] والصيد الذبيحة عىل التسمية حكم[ .١٠٨

 ٤٤٦: ص "األدلة عليه تدل الذي وهو -اهللا رمحه-  تيمية ابن اإلسالم شيخ قول وهذا واجلهل، بالنسيان تسقط
ذا قطع الودجان حّلت الذبيحة وإن مل يقطع احللقوم واملريء؛ ألنه ال دليل عىل أنه إالقول الصحيح " .١٠٩

  ٤٤٨ص: "اشرتاط [ذلك]
 اختاره ما الصحيح"] ُيشرتط؟ ال أو بذنبها متصع أو بيدها أو برجلها] الذبيحة[ ترفس أن ُيشرتط هل[ .١١٠

 ٤٤٩: ص "ُيشرتط ال أنه املسألة هذه يف اإلسالم شيخ
 املسلم، ذبيحة يف رشًطا الدم إهنار كان إذا"] املسلمني؟ كذبح الكتاب أهل بحذ يكون أن يشرتط هل[ .١١١

: ص "احلق هو وهذا أوىل، باب من والنرصاين اليهودي ذبيحة يف رشًطا فكونه والنرصاين، اليهودي من خري وهو
٤٥٠ 

 ٤٦٠ص: ": أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثالثة أيام بعدهأصح األقوال"[أيام ذبح األضحية]  .١١٢
 يف ينبغي بام ذلك خيل أن إال ُيكره ال] الليل[ يف الذبح أن الصواب"[الذبح األضحية يف الليل]  .١١٣

 ٤٦٤: ص "الليل يف ذبًحا كونه من ال الناحية، هذه من فيكره األضحية
 فإن الوقت، فات إذا أنه املسألة هذه يف والصواب"] القضاء؟ عليه فهل األضحية ذبح وقت فات إذا[ .١١٤

 البهيمة، انفلتت أو جهل أو نسيان عن كان إذا وأما...به يؤمر وال ينفعه، ال القضاء فإن عمد عن تأخريه كان



 ألهنا يذبحها؛ احلال هذا ففهي البهيمة وجد ثم الوقت، عليه انفرط حتى الذبح فوات قبل وجودها يرجو وكان
 ٤٦٥-٤٦٤: ص "لعذر الوقت عن أخرها

 باب من فالشعر كامًال  باجللد ينتفع أن له كان إذا ألنه به؛ ينتفع أن جيوز"] األضحية بصوف اإلنتفاع[ .١١٥
 ٤٧٢: ص "الصحيح هو وهذا أوىل،

 :ييل كام تفصيل ففيه اهلدي وأما واجبة، غري أو بالنذر واجبة كانت سواء منها، يأكل األضحية"* 

 .لكفارةا موقع يقع ألنه منه؛ يأكل ال فإنه واجب ترك أو حمظور لفعل وجب ما: أوالً  •
 وأما السنة، بذلك جاءت كام منه، يأكل فإنه والقارن، املتمتع كهدي النعمة لشكر وجب ما: ثانيا •

 ٤٨٤-٤٨٣: ص "وهيدي ويتصّدق منه يأكل أنه إشكال فال التطّوع
 به جاءت ما فيها يعمل فإنه اليتيم مال يف األضحية بجواز قلنا متى أنه الصحيح"] اليتيم أضحية[ .١١٦

 ٤٨٤: ص "وُيتصدق وُهيدى، منها، كلفيؤ الرشيعة،
 املؤلف كالم من ُفِهمَ "] األضحية؟ نوى وقد العرش يف وظفره شعره من أخذ من عىل الفدية جتب هل[ .١١٧
 "...ظاهر اإلختالف ألن املحرم؛ عىل ُيقاس أن يصح وال ،كذلك وهو عليه فدية فال ذلك من شيًئا أخذ إذا أنه
 ٤٨٩: ص

 

  

يف كتابه [الرشح املمتع (كتاب املناسك)]،  - رمحه اهللا– عثيمني ترجيحات الشيخ حممد ابنمجعه من  هبذا تم ما أردت
 ) اختياًرا، واحلمدهللا١١٧(  - فيام يظهر يل–عددها و

  

 ومجعها أفقر خلق إىل اهللا وأغناهم به/ ماجد بن برهيم العزيزي

 هـ ٦/١٢/١٤٣٤


