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 باللغة العربيةملخص 
 الدليميكريم زحلف جزاع د. 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين 
 –وبعد.. فهذا ملخص للبحث الموسوم )أحكام التهجير في العبادات  ..الطاهرين واصحابه اجمعين

حية الرريعة دراسة فقهية مقارنة(، فقد انعقد إجماع السابقين والالحقين من المسلمين على صال
االسالمية لكل زمان ومكان، وأنها خاتمة للررائع التي أنزلها اهلل تعالى، ووجوب التحاكم بها وإليها، 
وإن دراسة أحكامها هو من باب تبليغ العلم والعمل به، لذا كان من أهداف البحث ونتائجه أمور 

والتي تتطلب دراستها دراسة بيان الحوادث المستجدة التي طرأت في الوقت الحاضر  (1) :أهمها
بين البحث من خالل طياته أن  (2) .شرعية، ومنها ما طرأ على المهجرين، والسيما في العبادات

الخالف في الفروع الفقهية دليل النضج العلمي لدى المسلمين ودليل صالح الرريعة االسالمية 
نه ال ألما لم يقطر أو يذوب؛ توصل الباحث إلى عدم جواز الوضوء بالثلج  (3) .لكل زمان ومكان

يهدف البحث الى بيان الحكم الررعي في  (4) .يحصل المقصود اال بسيالن الماء على العضو
أن له قصر الصالة الرباعية وإن طال الترقب سنين، ما لم ينو  صالة المهجر، وقد توصل البحث إلى

يهدف البحث الى بيان الحكم  (5) .االقامة المطلقة أو االستيطان، مع بيان أن االفضلية االتمام
الررعي للخطبة بغير العربية، وقد توصل الى أن كونها باللغة العربية أمر مستحب، ال واجب؛ الن 
المقصود من الخطبة حصول الوعظ والنفع والفائدة، غير أنه حرٌي بالخطيب أن يجعل جزءا من 

بيان الحكم الررعي المتعلق بصيام  يهدف البحث الى (6) .خطبته بالعربية ليعّم الوعظ والنفع
المهجَّر، وتوصل الباحث إن حكمه حكم المقيم، فعليه الصوم وال يجوز له االفطار إلى إن عجز عن 

يهدف البحث الى بيان الحكم الررعي في استحقاق  (7) .ذلك، وذلك لطول مكثه في مهجره
وصل البحث الى جواز ذلك؛ لعدم بعض المهّجرين للزكاة على اعتبارهم من أبناء السبيل، وقد ت

يهدف البحث الى بيان  (8) .استطاعتهم الحصول على أموالهم في بلدهم، فهم فقراء حكًما
الحكم الررعي المتعلق بوجوب الحج، وقد توصل البحث إلى أنه ال يجب ذلك على بعض 

وأموالهم وال  المهّجرين، فله حكم َمن ال يستطيع ملك الزاد والراحلة؛ فهم بعيدون عن دارهم
 .يستطيعون الوصول اليها؛ ألن االستطاعة هي القدرة المعتبرة في جميع العبادات
 وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

 والحمد هلل رب العالمين
 أحكام ، تهجير ، عبادات: المفتاحيةالكلمات 
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The Terms of Expulsions «Chapter of Worshipping» 
Dr. Kareem Z Jaza' Al-Dulaimi 

Summary  
Praise be to Allah and peace and blessings be upon the seal of the 
prophets and messengers Muhammad, The God of the good and 
virtuous companions and his companions. After this research summary 
is marked (the provisions of displacement in worship - doctrinal 
comparative study), it was unanimous in the former and subsequent 
Muslims on the validity of Islamic law every time and place, and it is 
the conclusion of the canons handed down by God, and the necessity of 
referring them and to them, and study its provisions is Report from the 
door of science and the work done, so it was the research objectives 
and results of the most important things: (1) Statement incidents that 
have occurred at the present time and that require study examined the 
legitimacy of the statement, some of which occurred in the displaced, 
especially in worship. (2) Between research through with it that the 
dispute in the branches of jurisprudence scientific maturity among 
Muslims guide and guide Salah Islamic law every time and place. (3) 
The researcher inadmissibility ablution ice unless dripping or melting; 
because he does not get the meaning, but gonorrhea water on the 
member. (4) The research aims to release the ruling on the prayer of 
the Diaspora, and research found out that his palace prayer Quartet 
though long years of anticipation, unless Leno absolute residence or 
settlement, with the statement that preference completion. (5) The 
research aims to release the legitimate government of speech other 
than Arabic, has concluded that being in Arabic is desirable, not a 
duty; because the meaning of the sermon for preaching and benefit and 
interest, but it behooves His stay that makes part of his speech in 
Arabic to prevail preaching benefit. (6) Find a statement aimed at the 
Islamic ruling on fasting Diaspora, the researcher found that the 
wisdom of the rule resident, he is not fasting, he may breakfast to the 
deficit for that, because the length of Mkth the displaced. (7) The 
research aims to release the ruling on the eligibility of some displaced 
Zakat on account of wayfarers, the research found that the passport; 
for they cannot get their money in their own country, they are poor 
judgment. (8) The research aims to release the legal provision on the 
necessity of Hajj, and researcher concluded that it should not be that 
some of the displaced, he may rule who cannot be king of the intake 
and late; they are far from their house and their money and they cannot 
reach it; because the possible is considered the ability of all worship. 
Keywords: Provisions, displacement, worship 
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 املقدمة

والصالة  ،لم يعلم ما اإلنسانعلم  ،وعلم بالقلم ،فحكم الحمد هلل الذي عز  
 :وبعد.. له وصحبه ذوي الفهم.آوعلى  ،جوامع الكلم أوتيوالسالم على من 

من المعلوم بالضرورة  لكل مكان وزمان اإلسالميةلشريعة صالحية ا ن  فإ
اجماع السابقين والالحقين من المسلمين، وهي تعتمد وقد انعقد عليها  ،من الدِّين

على أن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة التي نسخ اهلل تعالى بها ما قبلها من 
الشرائع، وأوجب الحكم بها والتحاكم اليها، إلى أن يرث اهلل األرض وَمن عليها، 

فال وم اآلخر، من آمن منهم باهلل واليوتوجه الخطاب بها الى أهل االرض كافة، 
بد إًذا أن تكون من الصالحية أن تلبي حاجات البشرية في مختلف أعاصرها 

 وأمصارها، وتحقق مصالحها في كل زمان ومكان.
هو من باب تبليغ العلم  أحكامهاودراسة فإن  بيان كمال الشريعة اإلسالمية، 

والتصدي لمثل هذه االحكام عبادة  والقربات، فضل العباداتمن أوهو  ،والعمل به
بذل جهده ونظره في تعلم  إذاالن العالم والمجتهد  ،اإلنسانيؤجر عليها  ،هلل 

حينئٍذ يظهر حكم اهلل تعالى لعباده،  إنهف ،ما هو حكمهاأو  ،حكم هذه الحادثة
 فيفعل ما فعله أفضل خلق اهلل تعالى من األنبياء والرسل.

من الحوادث المستجدة التي طرأت في الوقت الحاضر والتي  ن  إف ومن هذا
ال سيما في باب  ،رينيتطلب دراستها من الناحية الشرعية هو ما طرأ على المهج  

دراسة فقهية  -التهجير في العبادات، لهذا جاء البحث بعنوان )أحكام العبادات
أما المقدمة ، وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وستة مباحث وخاتمة، (مقارنة

فقد بينت فيها كمال الشريعة االسالمية، ومعالجتها للحوادث المستجدة التي طرأت 
 سابقا وفي الوقت الحاضر، أما المباحث فكانت كاآلتي:
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 .بالثلجوضوء الالمبحث األول: حكم 
 .صالة المسافرالمبحث الثاني: حكم 

 .العربيةاللغة خطبة الجمعة بغير المبحث الثالث: 
 .السفرفي م و صالرابع: حكم ال المبحث

 .للزكاةين المهجر بعض استحقاق المبحث الخامس: 
 .وجوب الحج على المهجر المبحث السادس:

ألهم النتائج التي توصلت إليها من خالل بحثي ثم أما الخاتمة فكانت 
 ذكرت بعد ذلك قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث.

فقهًا مقارنًا وكان منهجي في كتابة هذا البحث االبتداء بعرض المسألة 
والتعريف بجانب منها إن كان ضروريا، مبينا ما تشتمل عليه المسألة من أقوال، 

 ودليل قوله، مبينا الرأي الراجح منها مستندا على قوة الدليل. لهئقاالقول و ثم أذكر 
اقة المصادر والمراجع كاملة ومن منهجي في هذا البحث أني لم أذكر بط

 في الهامش واكتفيت بذكرها في نهاية البحث؛ ابتعادا عن التكرار واالطالة.
هذا ما استطعت الوصول إليه، فما كان من صواب فمن اهلل تعالى، أخيًرا و 

  .التوفيق واإلعانةتعالى اهلل وما كان غير ذلك فأستغفر اهلل منه، سائل 
 هلل رب العالمينخر دعوانا ان الحمد وآ

 أجمعينله وصحبه آم على سيدنا محمد وعلى وسل  اهلل  ىوصل
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 : بحث األولامل
 حكم الوضوء بالثلج

 ان كثير أالى راء الفقهاء في هذه المسألة ال بد ان نشير آقبل البدء في بيان 
وهذه المنطقة ذات طبيعة  ،شمال العراق «كردستان»من المهجرين يسكنون في 

ولربما صادف سقوط  ،ويتساقط فيها الثلوج كثيرا ،مناخية صعبة في فصل الشتاء
لتيمم فكان لزاما علينا ان لوعدم وجود التراب الطاهر  ،المياه قل ةهذه الثلوج مع 

 راء الفقهاء في هذه المسألة فنقول:آنبين 
زالة النجاسات ا  الحدث و  رفعنه يجوز أال خالف بين الفقهاء رحمهم اهلل 

 ڃلقوله تعالى:  ؛(1)كماء المطر والبئر والنهر وذوب الثلج ،بالماء المطلق

هل ن يذوب أنهم اختلفوا في الثلج قبل أال إ ،(2)چ چ چ چ ڃ ڃ
 اقوال. ةال؟ على ثالث أويصح الوضوء به 

مام إلوبه قال ا ،يذوب أو: ال يجوز الوضوء بالثلج ما لم يقطر ولألالقول ا
، (2)والدارمي، (2)االصطخريو واإلمامية،  ،والحنابلة ،والمالكية ،حنيفة بوأ
 .(2)من الشافعية، (2)الماورديو 

                                                           

 .1/12ينظر البيان للعمراني:  (1)
 .11ية آلنفال: األسورة ا (2)
توفي  : أبو الحسن القاضي علي بن سعيد البغدادي، معتزلي الكالم، شافعي الفقه،االصطخري (2)

 .1/221هـ. ينظر تاريخ بغداد: 202سنة 
 :هـ. ينظر228: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي الشافعي، توفي سنة الدارمي (2)

 .222-1/222طبقات الشافعية البن شهبة: 
هـ. 220: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، توفي ببغداد سنة الماوردي (2)

 .1/121طبقات الفقهاء: :ينظر
، ومن ال يحضره الفقيه: 1/182، والمغني: 1/290، وشرح التلقين: 1/2ينظر: بدائع الصنائع: (2)

 .2/212، والمجموع: 1/21، والحاوي الكبير: 1/21
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 :المعقولبواستدلوا 
 ؛ثم يسيل الماء عليها ،بالماء شبه الدهن أعضاءهان للمتوضئ ان يبل  .1

 .(1)الن الماء يتجافى عن االعضاء في الشتاء
وهذا اليوجد في  ،بطبعه على العضو المغسولقل الطهارة جري الماء أ .2

 .(2)انهالثلج قبل ذوب
 الماءا يصل الى العضو بكل يكون مسحً  األعضاءالثلج على  إمراران  .3

 ،أجزأه بحصول المسح كالرأسفان كان المستحق في العضو المسح 
الغسل ان يجري الماء  الن حد   ؛هيجزئوان كان المستحق الغسل لم 

 .(2)وهذا مسح وليس بغسل ،بطبعه
 .(2)ليس من الصعيد ألنه ؛ال يجوز التيمم به .4

غسول ميجوز التطهير بالثلج وان لم يتقاطر ويجزئ في ال :القول الثاني
 .(2)وبه قال االمام ابو يوسف واالوزاعي رحمهم اهلل ،والممسوح

 :واستدلوا بما يأتي
ما كم بأمر فأتوا منه مرت  أ إذا): قال ن النبي أ بي هريرة أحديث  .1

 . (2)استطعتم(
 

                                                           

 .1/11ينظر: البحر الرائق:  (1)
 .1/12 ، البيان للعمراني:1/12ينظر: بلغة السالك:  (2)
 .1/21كبير: الحاوي ال :ينظر (2)
 .1/290شرح التلقين:  :ينظر (2)
 .1/21 ، والحاوي الكبير:1/11 البحر الرائق: :ينظر (2)
 .، باب االقتداء بسنن رسول اهلل 2/2228صحيح البخاري:  (2)
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 وجه الداللة:
وهذا ال يقدر على  ،ف يعبد اهلل بحسب استطاعتهن المكل  أالحديث على  دل  

 .(1)فوجب ان يستعمل الماء المقدور عليه ،استعمال الماء اال كذلك
والن الدلك ليس  ،لم يسل أوال س ،المحل ان التطهير يجزئ بمجرد بلِّ  .2

 .(2)اي مجرد امرار الثلج على العضو يجزئ ،بل مندوب همن مفهوم
 أو ،سال على العضو لشدة حر إذايجوز الوضوء بالثلج : القول الثالث

 .(2)وبه قال جمهور الشافعية وهو الصحيح عندهم ،رخاوة الثلج أولحرارة الجسم 
 :يـواستدلوا بما يأت

 .(2)چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ :عموم قوله تعالى .1
حصل من خاللهما جريان  ةالرخاو  أوان ذوبان الثلج بفعل الحرارة  .2

 .(2)الماء على العضو وهو المقصود
 :الراجح رأيال
 ،صحاب القول االولأهو ما ذهب اليه عندي رجح أميل إليه ويتالذي و 

نه ال يحصل المقصود أل ؛يذوب أوالقائل بعدم جواز الوضوء بالثلج ما لم يقطر 
مسمى  أواال بسيالن الماء على العضو ثم ان الثلج بعيد عن مسمى التراب 

ن لم يجد ما يتيمم به مما تصاعد على وجه االرض مَ  ن  فإوبناء على هذا  الماء،
 من جميع اجزائها فان حكمه كحكم العادم للماء والمتيمم به. واهلل اعلم

                                                           

 .1/209كشاف القناع:  :ينظر (1)
 .1/21 ، الحاوي الكبير:1/11 البحر الرائق: :ينظر (2)
 .2/212، والمجموع:  1/21 الحاوي الكبير: :ينظر (2)
 .11ية آلنفال: األسورة ا (2)
 .2/212 :، والمجموع1/21ينظر: الحاوي الكبير  (2)
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 : الثاني بحثامل
 املسافرحكم صالة 

قصر  «اكالمهجر والمبعد قسرً »ه درج تحت حكمنيشرع للمسافر ومن ي
وبذلك قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية  ،الصالة الرباعية الى ركعتين

 ی ی ی :لقوله تعالى (1)حنابلة واإلمامية والزيدية والظاهريةوالشافعية وال

 مث جث يت ىت متخت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 .(2)يث ىث
القصر ما لم ينو االقامة في البلد  ن للمسافر حق  أالعلم الى أهل وذهب 

)أجمع أهل  :فقال ،االجماع على ذلكالترمذي وحكى  ،التي سافر اليها مدة معينة
ن أتى عليه سنون( ن أاال  ،(2)العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، وا 

ثالثة نواهما صار في حكم المقيم على  إذاالفقهاء اختلفوا في تقدير المدة التي 
 قوال:أ

نوى المسافر االقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا  إذا: القول االول
ن نوى اقل وا   ،ن نوى تلك المدة لزمه االتمامإف ،ويمتنع عليه القصر ،يصير مقيما

 .(2)رحمهم اهلل وبه قال ابو حنيفة وسفيان الثوري ،من ذلك قصر
 :المعقولواستدلوا ب

                                                           

، شرائع االسالم: 2/188، المغني: 1/122، بداية المجتهد: 1/91( ينظر: بدائع الصنائع: 1)
 .2/182، المحلى باآلثار: 1/182، السيل الجرار: 1/102

 .101 يةآلسورة النساء: ا (2)
 .181-1/180، بداية المجتهد: 2/221سنن الترمذي: ( 2)
 .2/22، العناية شرح الهداية: 1/92 ينظر: بدائع الصنائع: (2)
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والمسافر ال يجد ب د ا من المقام  ،وبالشهور باأليامالن التقدير انما يكون  .1
رنا أدنى مدة االقامة ة أو لطلب الرفقة فقد  احفي المنازل أياما لالستر 

 .(1)بالشهور وذلك نصف شهر
نه يعيد ما سقط من الصوم أل ؛الن مدة االقامة في معنى مدة الطهر .2

دنى مدة االقامة في معنى الطهر بخمسة عشر أفكما يتقدر  ،والصالة
بثالثة ايام السفر ادنى مدة  ولهذا قدرنا ،دنى مدة االقامةأيوما فكذلك 

 .(2)دنى مدة الحيضأاعتبارا ب
 والتقدير بمدة الطهر مأثور بما روى مجاهد عن ابن عباس وابن عمر 

ا فيها خمسة عشرة يومً تقيم ن أنت مسافر وفي عزمك أدخلت بلدة و  إذاقاال: انهما 
وهذا باب ال يوصل اليه  ،عن فأقصرضن كنت ال تدري متى تا  و  ،الصالة فأكمل

نهما قااله أفالظاهر  ،من جملة المقادير وال يظن بها التكلم جزافا ألنه ؛باالجتهاد
سماعا عن رسول اهلل 

(2). 
وبه  .صالته يام بموضع أتم  أربعة أقامة إنوى المسافر  إذا: القول الثاني

 .(2)قال المالكية والشافعية
 واستدلوا بما يأتي:

ال يقيم ): قال رسول اهلل  :قال بي عالء الحضرمي أحديث  .1
 .(2)المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثالثا(

                                                           

 .1/92، بدائع الصنائع : 1/222ينظر: المبسوط للسرخسي:  (1)
 .1/222ينظر: المبسوط للسرخسي:  (2)
 2/22 :ينظر: العناية شرح الهداية (2)
 .2/222، والبيان للعمراني: 1/912، وشرح التلقين: 1/180المجتهد: ينظر: بداية  (2)
 .، باب جواز االقامة بمكة للمهاجر فيها 2/982صحيح مسلم:  (2)
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 وجه الداللة:
فلما صارت دار  ،ن المهاجرين حرمت عليهم االقامة بمكة بعد فتحهاإ

وكانوا ال يدخلونها  ،اسالم تحرج المسلمون من االقامة فيها ليكونوا على هجرتهم
على انها في حكم  دل   ،في اقامة الثالثة فلما اذن لهم النبي  ،اال لقضاء نسك

 .(1)السفر وما زاد عليها في حكم االقامة
قيم والعازم والم ،باح القصر بشرط الضرب في االرضأن اهلل تعالى ألو  .2

 .(2)رضألقامة غير ضارب في اإلعلى ا
 .كثر من عشرين صالة أتمأ أوربعة ايام أنوى اكثر من  إذا: القول الثالث

 .(2)للمالكية ينقولهو أحد الو  ،وبه قال الحنابلة
ْبَح َراِبَعٍة َمَضْت ِمْن ِذي  َفَقِدَم الن ِبي  )قال:  بحديث جابر  واستدلوا ص 

ةِ   .(2)...(الِحج 
 وجه الداللة:

 (2)في الحديث داللة على أن  من زاد على أربعة أيام فإنه مقيم يتم.
، كأن المطلقة: للمسافر قصر الصالة ما دام لم ينو االقامة القول الرابع

. وبه ينتظر حاجة معينة، أو يترقب السفر، فله القصر ولو طال الترق ب سنين
 .(2)من الحنابلة ابن تيميةو واإلمامية والزيدية، قال الحنفية 

                                                           

 .2/222البيان للعمراني:  :ينظر (1)
 .2/222، والحاوي الكبير: 1/208ينظر: االشراف على نكت مسائل الخالف:  (2)
 .1/912، وشرح التلقين: 1/212كشاف القناع:  :ينظر (2)
 كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، َباب  َنْهِي الن ِبيِّ (، 2222)برقم  9/112صحيح البخاري: ( 2)

 َعَلى الت ْحِريِم ِإال َما ت ْعَرف  ِإَباَحت ه ، َوَكَذِلَك َأْمر ه .
 .2/182المسالك في شرح موطأ مالك:  :( ينظر2)
، شرائع االسالم: 1/102، اللباب في شرح الكتاب: 1/222ينظر: المبسوط للسرخسي:  (2)

 .2/221وطار: أل، نيل ا1/291، سبل السالم: 1/292، من ال يحضره الفقيه: 1/102
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 ي:ـبما يأت واواستدل
بتبوك عشريَن يومًا يقص ر  أقاَم رسول  اهلل أنه قال: ) حديث جابر  .1

 .(1)(الصالةَ 
 وجه الداللة:

قصر مدة إقامته، وال  في الحديث داللة على أن األصل السفر؛ ألنه 
 (2)دليل على التمام فيما بعد تلك المدة.

عمر رضي اهلل عنهما: )أقام بأذربيجان ستة أشهر بما أثر عن ابن  .2
 .(2)يقصر الصالة(

 وجه الداللة:
داللة على أن المسافر يقصر مهما طالت مدة اإلقامة ما دام لم في األثر 

 .(2)ينِو االقامة في ذلك البلد واتخاذه وطنًا له
 

                                                           

باب ِذْكر (، 2222)برقم  2/229، صحيح ابن حبان: (12129)برقم  22/22( مسند أحمد: 1)
َباَحِة ِلْلم َساِفِر ِإذَ  ْن َأَتى اإْلِ َر َصالَته  َواِ  ا َأَقاَم ِفي َمْنِزٍل َأْو َمِديَنٍة َوَلْم َيْنِو ِإَقاَمَة َأْرَبٍع ِبَها َأْن َيْقص 

باب إذا أقام  -كتاب الصالة  (1222)برقم  2/222َعَلْيِه ب ْرَهٌة ِمَن الد ْهِر، سنن أبي داود: 
ر    نده، قال شعيب األرناؤوط: إسناده صحيح.قال أبو داود: غير  معمر ال ي س ،بأرض العدو يقص 

 .2/221نيل األوطار:  :( ينظر2)
باب الرجل يخرج وقت الصالة، وروى البيهقي (، 2229)برقم  2/222( مصنف عبد الرزاق: 2)

: إسناد صحيح على شرط الشيخين. (2222)برقم  2/212نحوه في السنن الكبرى:  ، َقاَل الن َوِوي 
 .2/182، وينظر نصب الراية: 2/222للنووي: خالصة االحكام 

 .292-2/292زاد المعاد في هدي خير العباد:  :( ينظر2)
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 (1)أقاموا برام هرمز أن أصحاب النبي  حديث أنس بن مالك  .1
 .(2)تسعة أشهر يقصرون الصالة

 وجه الداللة:
في االثر داللة على ان الصحابة الكرام لم يعزموا على االقامة مدة 
معلومة، لكنهم مكثوا أيامًا وشهورًا وهم على عزم الخروج، ولهذا لم يكونوا مقيمين 

 .(2)في هذه الحالة
يوما  مكة قريبا من عشرينأقاموا بعد فتح  وأصحابه  الن النبي  .2

وكان النبي  ،وأقاموا بمكة عشرة ايام يفطرون رمضان، يقصرون الصالة
  (2)يامأربعة أيعلم انه يحتاج الى ان يقيم بها اكثر من. 

ن  .2 ألنه ال يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم في االقامة والرحيل مقيما وا 
 .(2)طالت المدة
 الرأي الراجح:

ن له القصر وان أوالقائل  القول الرابعمن هذه االقوال هو أميل إليه الذي و 
 وذلك لفعل النبي  ،االستيطان أوما لم ينو االقامة المطلقة  ،الترقب سنين لطا

اثناء غزوهم واسفارهم،  في غزوة تبوك وفتح مكة، وفعل عدد من الصحابة 
                                                           

( رام هرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان شرقي االهواز في بالد فارس. ينظر معجم البلدان: 1)
2/12. 

مع مكثا، قال باب من قال يقصر ابدا ما لم يج( 2280)برقم  2/218سنن البيهقي الكبرى:  (2)
سناد صحيح اال ان فيه عكرمة بن عمار وهو مختلف في االحتجاج به، إالنووي: رواه البيهقي ب

 .2/220وقد روى له مسلم في صحيح. المجموع: 
 .1/222المبسوط للسرخسي:  :( ينظر2)
 .2/228الشرح الممتع على زاد المستقنع:  :ينظر (2)
 .1/291سبل السالم:  :( ينظر2)
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فهو كمن اقام مدة قصيرة ال يدري متى  ،إلجماع العلماءنقل الترمذي يعضد ذلك 
المبعد قسرا اليوم  أوفالمهجر  ،تنتهي ومثل من يقيم للعالج وال يدري متى ينتهي

وهذا من زمانا طويال. بقي هو كالمتردد الذي لم يعزم على اقامة فانه يقصر ولو 
ال فمذهب كثير من أهل العلم أن  قبيل باب الجواز ال على سبيل االفضلية، وا 

 واهلل اعلم. ،(1)التمام أفضل في هذه الحالةا
 : بحث الثالثامل

 خطبة اجلمعة بغري اللغة العربية
في غيرها من الدول  أومن الصعوبات التي تواجه المهجرين في كردستان 

التي ال تتكلم باللغة العربية هي حضور المصلين العرب من المهجرين الى 
والتي يكون في الغالب فيها ان الخطيب يخطب بلغة قومه  ،مساجد تلك المناطق

 .وغيرهامقدمة الخطبة يسيرا من كالمه كاال 
 ن رأي الفقهاء في ذلك:ابيي أتوفيما ي

. إال انهم (2)اتفق الفقهاء على ان األولى ان تكون الخطبة باللغة العربية
 :اختلفوا في اشتراط اللغة على ثالثة اقوال

كان  إذااال  ،يشترط ان تكون باللغة العربية للقادر عليها: القول االول
وبه قال الشافعية في  ،فانه يخطب بلغتهم ،السامعون جميعا ال يعرفون العربية

 .(2)، واإلمامية في قولوبعض الحنابلة ،الوجه الصحيح عندهم

                                                           

، كشاف القناع: 2/222، البيان العمراني: 1/912، شرح التلقين: 1/92ينظر: بدائع الصنائع: ( 1)
1/212. 

 .2/222 :ينظر: المجموع (2)
 .10/92، الحدائق الناظرة: 2/22، وكشاف القناع: 222-2/221ينظر: المجموع:  (2)
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كان السامعون ال يعرفون العربية  إذاد الشافعية جواز ان يخطب بلغتهم: وقي  
 (1)حتى يتعلموا اللغة العربية. :يأ ،بمدة التعلم

 :عقولمالواستدلوا ب
فكذلك  ،فكما انها ال تجزي بغير العربية ،القياس على قراءة القران .1

 .(2)خطبة الجمعة
 ،: ان لفظ القران دليل النبوة وعالقة الرسالة وال يحصل بالعجميةوأجيب

والن  ، والخطبة المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد اهلل والصالة على رسوله
 .(2)والخطبة يجزئ فيها المعنى ،القران االعتبار فيه باللفظ والنظم دون المعنى

 .(2)ن المقصود بالخطبة الوعظ والتذكير وذلك يحصل بغير العربيةإ .2
 (2)ألن مقصود الخطبة ال يتم بدون فهم معانيها. .2

ولو كان السامعون ال  ،يشترط ان تكون بالعربية للقادر عليها: القول الثاني
 .(2)وبه قال المالكية والمشهور عند احمد ،يعرفون العربية

 :يـواستدلوا بما يأت
)صلوا كما : قال ن رسول اهلل أ  حديث مالك بن الحويرث .1

 .(2)صلي(أرأيتموني 

                                                           

 .2/222المجموع:  :ينظر (1)
 .2/22 ، وكشاف القناع:2/129 ينظر: المجموع: (2)
 .2/112الفروع:  :ينظر (2)
 .2/22كشاف القناع:  :ينظر (2)
 .10/92الحدائق الناظرة:  :( ينظر2)
 .2/290، واالنصاف: 1/202ينظر: الفواكه الدواني:  (2)
 .1/122صحيح البخاري:  (2)
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 وجه الداللة:
وكان يخطب بالعربية فيجب ان نفعل  ،كما صلىامر بالصالة  ن النبي إ

 كما فعل.
 (1)جيب: بان الخطبة ليست من الصالة.أو 
 .(2)ان السلف والخلف كانوا يخطبون بالعربية فيجب اتباعهم في ذلك .2
 .(2)كالتشهد وتكبيرة االحرام ،ان الخطبة ذكر مفروض فشرط فيه العربية .2

 ،التشهد وتكبيرة االحرامبين الخطبة وبين هناك فرق واضح بأن  واجيب:
 ،بل المقصود حصول الوعظ باي لفظ كان ،حيث لم ترد الخطبة بلفظ مخصوص

 ، فإن ألفاظها محدودة معلومة.بخالف التشهد وتكبيرة االحرام
: يستحب ان تكون الخطبة باللغة العربية وال يشترط ويمكن القول الثالث

ووجه عند ، وبه قال ابو حنيفة ،للخطيب ان يخطب بلغة قومه دون العربية
 .(2)الشافعية

 بالمعقول:واستدلوا 
 ن فعل النبي وا  ، ن المقصود هو الوعظ وهو حاصل بكل اللغاتإ

 .(2)الندبوالسلف دال  على 
 
 

                                                           

 .1/282مغني المحتاج:  :ينظر (1)
 المصدر نفسه. :ينظر (2)
 .2/222المجموع:  :ينظر (2)
 .2/22، وروضة الطالبين: 1/222ينظر: رد المحتار:  (2)
 .2/222المجموع:  :ينظر (2)
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 الرأي الراجح:
كون أصحاب القول الثالث من استحباب هو ما ذهب اليه أميل إليه الذي 

والن  ذلك،لعدم ورود دليل صريح يوجب ، ال الوجوب باللغة العربية الخطبة
وذلك ال يكون اال بلغة  ،المقصود من الخطبة هو حصول الوعظ والنفع والفائدة

خطبة اشتراط ما يدل على  ثم انه لم يثبت في حديث عن النبي  ،الحضور
 ؛يخطب بالعربية بالجمعة وغيرها وانما كان  ،الجمعة ان تكون باللغة العربية

لكنه ارسل  ،فوعظهم وارشدهم وذكرهم بلغتهم التي يفهمونها ،ولغة قومه نها لغتهأل
الى الملوك وعظماء االمم كتبا بالعربية وهو يعلم انهم سيترجمونها الى لغتهم 

وغيرها من العراق حرى بالخطباء في كردستان ألومع هذا فا ،ليعرفوا ما فيها
من خطبهم يوم الجمعة بالعربية  جزءاالدول التي ال تنطق بالعربية ان يجعلوا 

 واهلل اعلم. .ليحصل الوعظ للجميع
 الرابع:  املبحث

 حكم الصوم يف السفر
 ،زل وكل ما يملكـوترك المنخوف ر حاله حال المسافر من حيث الالمهج  

وراءه قسرا وظلما بال  تركباالضطهاد والحسرة على ما  هاحساسإلى ذلك ضف أ
 .حق  

 والمبعد المهج ربين حكم صوم المسافر الذي يندرج تحته أن أردت ألذا 
الصوم في هل واحدة، وهي:  ، وقد اقتصرت في هذا المبحث على مسألةقسرا

 .السفر افضل ام الفطر؟
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على اربعة اقوال
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حنيفة  وبه قال االمام ابو ،: الصوم افضل لمن قوي عليهالقول االول
 .(1)ومالك والشافعي

 :يـواستدلوا بما يأت
 .(2)ہ ہ ہ ہ ۀ :قوله تعالى .1

 وجه الداللة:
 .(2)فيه داللة على ان الصوم يعم المسافر والمقيم ولم يفرق بينهما

 .(2)گ ک ک ک :قوله تعالى .2
 وجه الداللة:

الن من ، و ا النه أشد حرمةفيه داللة على ان الصوم في رمضان اكثر أجرً 
 .(2)وال كفارة على من أفطر في قضاء رمضان ،افطر في رمضان عليه الكفارة

إني رجل  :فقال يا رسول اهلل سأل النبي  (2)حمزة األسلمي حديث .3
صم إن شئت وأفطر إن ) :قال ؟أسرد الصوم أفأصوم في السفر

 .(2)(شئت

                                                           

 :، والسيل الجرار2/220 ، والمجموع:2/201، ومواهب الجليل: 2/92ينظر: بدائع الصنائع:  (1)
1/282. 

 .182ية آلسورة البقرة: ا (2)
 .2/91المبسوط للسرخسي:  :ينظر (2)
 .182ية آلسورة البقرة: ا (2)
 .2/201مواهب الجليل:  :ينظر (2)
( هو حمزة ابن عمرو ابن عويمر األسلمي أبو صالح أو أبو محمد المدني صحابي جليل مات 2)

 .180وله إحدى وسبعون وقيل ثمانون سنة. تقريب التهذيب:  ،هـ21سنة 
 باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. -كتاب الصيام  2/289صحيح مسلم:  (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4072&idto=4081&bk_no=55&ID=813#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4072&idto=4081&bk_no=55&ID=813#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4072&idto=4081&bk_no=55&ID=813#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4072&idto=4081&bk_no=55&ID=813#docu
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 وجه الداللة:
وفيه بيان جواز  ،هذا نص في اثبات الخيار للمسافر بين الصوم واالفطار

 (1)صوم الفرض للمسافر
َقاَل: َيا َرس وَل الل ِه َأِجد  ِبي ق و ًة َعَلى  أيضا  سلميِّ األَ َحْمَزَة وعن  .4

َناٌح؟، َفَقاَل َرس ول  الل ِه  َياِم ِفي الس َفِر، َفَهْل َعَلي  ج  ِهَي ر ْخَصٌة ): الصِّ
وَم ،  َناَح َفالِمَن اهلِل، َفَمْن َأَخَذ ِبَها َفَحَسٌن ، َوَمْن َأَحب  َأْن َيص   ج 

 (2)(َعَلْيهِ 
 وجه الداللة:

يدل الحديث الشريف على التخيير للصائم في رمضان ان شاء ان يصوم 
 .(2)وهو امر مجمع عليه من جماعة فقهاء االمصار ،وان شاء ان يفطر

في بعض اسفاره  )خرجنا مع النبي قال:   (2)بي الدرداءأحديث  .5
سه من شدة الحر، وما فينا رأفي يوم حار، حتى يضع الرجل يده على 

 .(2)وابن رواحة( صائم اال ما كان من النبي 
 وجه الداللة:

 .(2)في الحديث الشريف دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر

                                                           

 .2/29عون المعبود:  :ينظر (1)
 باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. -كتاب الصيام  2/290صحيح مسلم:  (2)
 .22/122التمهيد:  :ينظر (2)
( ابو الدرداء: عويمر بن عامر بن زيد الخزرجي االنصاري، من أفاضل الصحابة وفقهائهم، مات 2)

 .2/282بن حبان: ، الثقات ال2/92هـ. ينظر: اسد الغابة: 21بدمشق سنة 
 باب اذا صام أياما من رمضان ثم سافر.( 1922)برقم  2/22صحيح البخاري:  (2)
 .2/20احكام االحكام البن دقيق العيد:  :ينظر (2)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2522
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فلم يعب  نسافر مع النبي  كنا) :قال  أنس بن مالكحديث  .6
 .(1)(المفطر وال المفطر على الصائمعلى  الصائم

 وجه الداللة:
من حيث انه جعل الصوم  ،فيه داللة على جواز صوم رمضان في السفر 

 .(2)في السفر بَعرض كونه يعاب على عدمه وذلك انما هو الصوم الواجب
 (2)كان االداء فيه افضلفالن رمضان افضل الوقتين  .7

واالمامية وبه قال االمام احمد  ،: الفطر في السفر افضلالقول الثاني
ووجه للشافعية حكاه  ،من المالكية (2)الملك بن الماجشون والظاهرية وعبدوالزيدية 
 (2).(2)الطبري

 :واستدلوا بما يأتي
 .(2)ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ :قوله تعالى .1

 :وجه الداللة

                                                           

 22/ 2بعضهم بعضا في الصوم واالفطار  صحيح البخاري: باب لم يعب اصحاب النبي  (1)
 .1922برقم 

 .2/20ينظر احكام االحكام : (2)
 .1/222ينظر تبيين الحقائق:  (2)
( ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اهلل ابن أبي الماجشون، مولى بني تميم، مفتي 2)

 .2/122وفيات األعيان:  :هـ. ينظر212أهل المدينة، توفي سنة 
سنان، أحد ( الطبري: القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اهلل بن طاهر بن عمر الطبري من أصل 2)

 .1/222طبقات الشافعية البن شهبة:  :هـ. ينظر220الفقهاء، توفي سنة 
، المحلى باآلثار: 1/282، السيل الجرار: 1/122، شرائع االسالم: 2/122ينظر: المغني:  (2)

 .2/220، المجموع: 2/220، التبصرة للخمي: 2/202
 .182ية آلسورة البقرة: ا (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3561&idto=3562&bk_no=52&ID=1232#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3561&idto=3562&bk_no=52&ID=1232#docu
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 .(1)فطر والصوم في أيام أخرفي وجوب ال ظاهرةفي الحديث داللة 
 (2)محمول على من يتضرر بالصوم ذلك : بأنوأجيب

في سفر فرأى  كان رسول اهلل  :قال  بن عبد اهلل جابرحديث  .2
ليس من البر  زحاما ورجال قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال

 (2)الصوم في السفر
 وجه الداللة:
 .(2)صومه لم يجزئهبر االثم واذا كان اثما ان مقابلة الب

 .(2)انما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم نه أ: بوأجيب
َمك َة ِفي  َخَرَج َعاَم اْلَفْتِح ِإَلى  َأن  َرس وَل اهللِ   جابرحديث  .3

، ث م  َدَعا ِبَقَدٍح ِمْن  َرَمَضاَن، َفَصاَم َحت ى َبَلَغ ك َراَع اْلَغِميِم َفَصاَم الن اس 
َفِقيَل َله  َبْعَد َذِلَك: ِإن   ،َماٍء َفَرَفَعه  َحت ى َنَظَر الن اس  ِإَلْيِه، ث م  َشِربَ 

 (2)ع َصاة  أ وَلِئَك اْلع َصاة  أ وَلِئَك الْ  :َبْعَض الن اِس َقْد َصاَم، َفَقالَ 

                                                           

 .2/200نيل االوطار:  :ينظر (1)
 .2/182فتح الباري:  :ينظر (2)
ِلَمْن ظ لَِّل َعَلْيِه َواْشَتد  الَحر  َلْيَس ِمَن  َباب  َقْوِل الن ِبيِّ ( 1922)برقم  2/22صحيح البخاري:  (2)

ْوم  ِفي الس َفِر، صحيح مسلم:  باب جواز الصوم والفطر في شهر (، 92)برقم  2/282الِبرِّ الص 
غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن األفضل لمن أطاقه بال  رمضان للمسافر في

 ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر.
 .2/200نيل االوطار:  :ينظر (2)
 .2/222المجموع:  :ينظر (2)
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير ( 90)برقم  2/282صحيح مسلم:  (2)

مرحلتين فأكثر، وأن األفضل لمن أطاقه بال ضرر أن يصوم، ولمن يشق معصية إذا كان سفره 
 عليه أن يفطر.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3559&idto=3560&bk_no=52&ID=1231#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3559&idto=3560&bk_no=52&ID=1231#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3559&idto=3560&bk_no=52&ID=1231#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3559&idto=3560&bk_no=52&ID=1231#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3559&idto=3560&bk_no=52&ID=1231#docu
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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 وجه الداللة:
ثم وصفه بعد ذلك  ،بمرأى من الناس يدل الحديث الشريف ان فطره 

 .(1)فضلية الفطر عن الصوم في السفرأللصائمين بالعصاة يشعر ب
 .(2)نه عزم عليهم فخالفوهأل ؛واجيب: بانه انما نسبهم الى العصيان

واليه (. الفطر أويرى ان ايسر االمرين أفضلهما )الصوم  :القول الثالث
رحمهم اهلل  (2)مجاهد وعمر بن عبدالعزيز وقتادة وهو اختيار ابن المنذرذهب 
 .تعالى

 واستدلوا بما يأتي:
و َمَع َرس وِل اهلِل  ك ن ا): ، َقالَ  دريِّ خَأِبي َسِعيٍد الحديث  .1 ِفي  َنْغز 

 ، اِئم  َوِمن ا اْلم ْفِطر  اِئم  َعَلى اْلم ْفِطِر، َفالَرَمَضاَن، َفِمن ا الص   َوال َيِجد  الص 
اِئِم، َيَرْوَن َأن  َمْن َوَجَد ق و ًة َفَصاَم َفِإن   َذِلَك َحَسٌن، اْلم ْفِطر  َعَلى الص 

 .(2)(َوَيَرْوَن َأن  َمْن َوَجَد َضْعًفا َفَأْفَطَر، َفِإن  َذِلَك َحَسنٌ 
 وجه الداللة:

وهو ارفع من  ،بالرخصة لألخذة الفطر فأثبت يفضلأفي الحديث داللة على 
 .(2)رفع الجناح

                                                           

 .2/222نيل االوطار:  :ينظر (1)
 .2/200المصدر نفسه:  :ينظر (2)
 .2/222، نيل االوطار: 2/219ينظر : المجموع:  (2)
في غير  باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر( 92)برقم  2/282صحيح مسلم:  (2)

معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن األفضل لمن أطاقه بال ضرر أن يصوم، ولمن يشق 
 عليه أن يفطر.

 .2/228نيل االوطار:  :ينظر (2)

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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ى َنَهٍر ِمَن َعلَ  أتى رسول اهلل  قال:  الخدري سعيد أبي حديث .2
الس َماِء َوالن اس  ِصَياٌم، ِفي َيْوٍم َصاِئٍف م َشاًة، َوَنِبي  اهلِل َعَلى َبْغَلٍة َله ، 
" َقاَل: َفَأَبْوا، َقاَل: "ِإنِّي َلْست  ِمْثَلك ْم، ِإنِّي  َفَقاَل: "اْشَرب وا َأي َها الن اس 

َفِخَذه ، َفَنَزَل، َفَشِرَب  َفثََنى َرس ول  اهلِل  َأْيَسر ك ْم، ِإنِّي َراِكٌب" َفَأَبْوا. َقاَل:
، َوَما َكاَن ي ِريد  َأْن َيْشَرَب.  (1)َوَشِرَب الن اس 

 وجه الداللة:
امتناعه  ل وقد عل   ،في الحديث داللة على جواز الصوم في حال السير

بوجود مره لهم بالفطر أكما علل  ،كون الصيام كان ميسرا لهب عن الفطر اوالً 
نما، المشقة لديهم إلزالة ترددهم عن الفطر  ؛خالف ما يناسب حاله فأفطر مثلهم وا 

 .(2)وذلك من قبيل رأفته ورحمته بأمته  ،الذي كان يناسب حالهم
لم تصحبه آفة كالرياء والسمعة  إذاالصوم في السفر أولى  :القول الرابع

 .رحمه اهلل تعالى (2)يـوغيرها وهو اختيار االمام الشوكان
 واستدلوا بما يأتي:

ا ا الصائم ومن  في السفر فمن   كنا مع النبي  :قال  أنسحديث  .1
زال في يوم حار أكثرنا ظال صاحب الكساء ـزلنا منـفن :قال ،المفطر

ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا 

                                                           

رنؤوط: )إسناده صحيح على أل، قال الشيخ شعيب ا(11222)برقم  18/18مسند االمام احمد:  (1)
بي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أ

َريري: وهو سعيد بن إياس قبل  رجال مسلم، وعبد الوارث بن سعيد والد عبدالصمد سمع من الج 
 االختالط(.

 .2/22حكام: ألحكام اإ :ينظر (2)
 .2/222نيل االوطار:  :ينظر (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=47&ID=533&idfrom=1321&idto=1394&bookid=47&startno=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=47&ID=533&idfrom=1321&idto=1394&bookid=47&startno=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=47&ID=533&idfrom=1321&idto=1394&bookid=47&startno=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=47&ID=533&idfrom=1321&idto=1394&bookid=47&startno=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=47&ID=533&idfrom=1321&idto=1394&bookid=47&startno=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=47&ID=533&idfrom=1321&idto=1394&bookid=47&startno=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3184&idto=3188&bk_no=53&ID=485#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3184&idto=3188&bk_no=53&ID=485#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3184&idto=3188&bk_no=53&ID=485#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3184&idto=3188&bk_no=53&ID=485#docu
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ذهب المفطرون اليوم  األبنية وسقوا الركاب فقال رسول اهلل 
 .(1)باألجر
 وجه الداللة:
وفضيلة االفطار لمن يخدم  ،على جواز الصوم في السفرفيه دليل 

 (2)اصحابه
ْم ِفي الس َفِر َفِإن ه ْم ِإَذا  .2 عن م َجاِهٍد َقاَل: َقاَل َعْبد  اهلِل ْبن  ع َمَر: )ال َتص 

َذا َعِمل وا َعَمال َقال وا: اْكف ل وا  اِئِم، َواِ  َأَكل وا َطَعاًما، َقال وا: اْرَفع وا ِللص 
اِئَم َفَيْذَهب وا ِبَأْجِرَك(  .(2)الص 

 الرأي الراجح
الصوم ن إالقائل: و  ول،صحاب القول األاليه أهو ما ذهب الذي أميل إليه 

في السفر أفضل لمن قوي عليه، وذلك لقوة االدلة التي استدلوا بها، ثم إن الصوم 
في رمضان أكثر أجرًا ألنه أشد حرمة، أضف الى ذلك أن المسافر في السفر 
العادي اذا افطر في سفره عليه القضاء او الكفارة اذا اقام او عاد من سفره، أما 

، فإذا أفطر فإنه في هذه الحالة حتما سيكون فإن سفره طويل فهو كالمقيمالمهجر 
 .في مهجره، فال فائدة في إفطاره، واهلل أعلم قضاؤه

 
 

                                                           

رمضان للمسافر في  باب جواز الصوم والفطر في شهر( 100)برقم  2/288صحيح مسلم:  (1)
غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن األفضل لمن أطاقه بال ضرر أن يصوم، ولمن 

 يشق عليه أن يفطر.
 .1/122خالصة االحكام:  (2)
 .2/182فتح الباري: ، (102)برقم  88الحديث موقوف. ينظر: الصيام للفريابي:  (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3184&idto=3188&bk_no=53&ID=485#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3184&idto=3188&bk_no=53&ID=485#docu
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 : املبحث اخلامس
 للزكاة يناملهجربعض ستحقاق ا
 معليه ينطبقهل ف مالهو مأو  منهاوطأعن  ينبعيدوالا قسرً بعض المهجرين 

وصف ابن السبيل الذي هو من االصناف الثمانية المستحقة للزكاة في قوله 
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻ ڻ ڻ ۀ: تعالى

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

 .(1)ۆ
إنه البد من تعريف ففي هذه المسألة بيان أقوال الفقهاء في وقبل الشروع 

 بابن السبيل الوارد ذكر ه في اآلية.
ن عر ف الفقهاء من الحنفية  ابن السبيل: بأنه الغريب المنقطع عن ماله وا 

عه متأخريهم ليشمل المقيم الذي ال يستطيع الوصول ووس   ،كان غنيا في وطنه
 .(2)لماله

ن قسرا عن ديارهم ين والمبعديالمهجر بعض يلحق بأبناء السبيل على هذا و 
 ،وعدم القدرة من الوصول اليه ،بجامع االنقطاع عن المال، موالهمأوالتي بها 

ن كان في بلده ،ويلحق به كل من هو غائب عن ماله الن الحاجة هي  ؛وا 
 .ألنه فقير يدًا وان كان غنيا ظاهرا ؛وقد وجدت ،المعتبرة

فقد اختلف الفقهاء  ،وعلى اعتبار ان المهجر مقيم في بلد الهجرة ولو مؤقتا
 ة بهذا االعتبار على ثالثة اقوال.السبيل واستحقاقه للزكا أبناءمن  هفي عد  

                                                           

 .20ية آلسورة التوبة: ا (1)
 .2/222، رد المحتار: 2/22بدائع الصنائع: ينظر:  (2)
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فال يعطى من الزكاة بهذا االعتبار  ،نه ليس من ابناء السبيلإ :القول االول
 .(1)وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة ،مطلقا

 :عقولمالواستدلوا ب
كما يقال:  ،السبيل هو الطريق وابن السبيل المالزم للطريق الكائن فيها .1

 .(2)ولد الليل للذي يكثر الخروج فيه
ولو  ،دون من هو في وطنه ،انه ال يفهم من ابن السبيل اال الغريب .2

 .(2)بلغت به الحاجة كل مبلغ فوجب حمله على المتعارف عليه
وليس لهم مال فيصدق عليهم وصف الفقر دون غيرهم  ،أنهم مقيمون .3

 .(2)التي يستحقون بموجبها الزكاة األصنافمن 
ويمكن القول بأن المهجر اليوم ليس له طريق مؤمنة يسلكه وهو غريب في 

 الموطن الذي يسكنه، أضف إلى ذلك عدم امتالك المال لمعظمهم.
للسفر من  منشئاكان  إذاان المقيم يكون من ابناء السبيل  :القول الثاني

 .(2)وبه قال الشافعية ،لكنه ال يجد المال الذي يعينه على السفر ،بلده
بجامع احتياج كل منهما  ،زتامجال: بقياس المنشئ للسفر على واستدلوا
 .(2)ألهبة السفر

                                                           

 .2/222، االنصاف للمرداوي: 2/222، مواهب الجليل: 2/22ع: ئينظر: بدائع الصنا (1)
 .2/222الشرح الكبير مع االنصاف:  :ينظر (2)
 .1/222شراف على نكت مسائل الخالف: إلا :ينظر (2)
 .299 :قرمصرف الزكاة وتطبيقاته المعاصرة، عمر االش :ينظر (2)
 .2/92 األم: :ينظر (2)
 .2/120تحفة المحتاج:  :ينظر (2)
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الن ابن السبيل انما أعطي إليصاله الى  ؛واجيب: بأنه قياس مع الفارق
أقل من فحاجته  بخالف المنشئ للسفر من وطنه الى بلد اخر ،بلده وماله واهله

 حاجة المنقطع عن بلده وماله.
لم يستطيع الحصول  إذاان المقيم يكون من ابناء السبيل : القول الثالث
 .(1)، واإلماميةوهو قول متأخري الحنفية ،ولو لم ينشئ سفرا ،على ماله في بلده

 ،فقير يدا وان كان مقيما ألنهبان الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت  واستدلوا
 .(2)لحق بالمسافر المنقطع عن مالهأف

لحاقه بابن السبيل إلحاقه بالفقير ان تحققت حاجته أولى من إن أواجيب: ب
 وصف السفر واالنقطاع عن االهل والمال.ب

 الرأي الراجح:
هج ر ن المبأالقائل و أصحاب القول الثالث ذهب اليه  هو ماأميل إليه والذي 

 ،عدم استطاعته الحصول على ماله في بلدهعند بناء السبيل أمن يكون المقيم 
رين من ، وينطبق على ذلك المهج  فهو فقير حكما لعجزه عن التصرف في ماله

 ي عطعون من الزكاة بوصفهم أبناء السبيل.أبناء العراق وفلسطين وسوريا، فإنهم 
 واهلل اعلم.
 
 
 
 

                                                           

 .2-2/2، من ال يحضره الفقيه: 2/222ينظر: رد المحتار:  (1)
 .2/222رد المحتار:  :ينظر (2)
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 : بحث السادسامل
 املهجروجوب احلج على 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھمن شروط الحج: االستطاعة، لقوله تعالى: 

)يا رسول ولحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رجاًل قال:  (1)ڭ ڭ ڭ
 .(2)اهلل ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة(

عدين أو المرحلين قسرا تحته من المبن المهجر أو من يندرج أولكي نبين 
 ذكر:نالحج، فريضة  ألداءعن ديارهم، هو مستطيع 

ملك الزاد والراحلة، للذهاب ي: هذهبوا إلى ان االستطاعة  :أوال: الحنفية
والمجيء، وملك نفقة من تلزمه نفقته من العيال كالزوج والولد الصغير؛ ألن ملك 

نما فسر النبي الزاد والراحلة من اسباب االمكان  االستطاعة  ألداء الحج، وا 
 .(2)بـ)الزاد والراحلة( لكونهما من االسباب الموصلة الى الحج

ذهب المالكية إلى أنه ال يشترط في االستطاعة القدرة على  :ثانيا: المالكية
تكفف الناس وسؤالهم، بل الزاد لمن كان لديه صنعة يكتسب منها، أو لمن عادته 

اعتبروا يجب على المكلف المشي منفردا أو مع جماعة، ومعنى هذا أن المالكية 
أن االستطاعة تحقق بالقدرة على الوصول من غير اشتراط للزاد والراحلة، فاإلمام 

 .(2)مالك حمل الزاد والراحلة على من ال يستطيع المشي

                                                           

 .92ية آل( سورة آل عمران: ا 1)
، سنن الترمذي: ( 2892)برقم  2/122( سنن ابن ماجه: 2) برقم 2/122َباب  َما ي وِجب  اْلَحج 

قال الترمذي: )حديث حسن والعمل عليه  ،باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة(، 812)
 عند أهل العلم(.

، شرائع 1/229، منار السبيل: 2/120، وبدائع الصنائع: 2/122( ينظر: المبسوط للسرخسي: 2)
 .1/122االسالم: 

 .2/82ظر: شرح مختصر خليل: ( ين2)
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االستطاعة ألداء فريضة الحج  ذهب الشافعية إلى أن :ثالثا: الرافعية
استطاعة مباشرة، واستطاعة بإنابة الغير، والمقصود باالستطاعة  نوعان:

ياباذهابا المباشرة: القدرة البدنية والمالية، ومن شروطها وجود مؤنة السفر  مع  وا 
وواجدا للمال الذي يبلغه الى وجود الراحلة وأمن الطريق فمن كان مستطيعا ببدنه 

 (1)فحينئذ تكون االستطاعة متحققة فيهالحج 
وأما االستطاعة بإنابة الغير، ويقال لها استطاعة بالمال فقط، وهي إنما 

 .(2)(2)تكون في ميت ومعضوب
ذهب الظاهرية الى ان المقصود باالستطاعة ألداء فريضة  :ا: الظاهريةرابعً 

، هو صحة الجسم وتوفر المال، وهو التكسب من عمل أو تجارة ما يبلغ به الحج
 .(2)وأهلهالحج، ويرجع الى موضع عيشه 

 :الرأي الراجح
هو ما ذهب اليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أميل إليه والذي 

كان من من ف، وبذلك من أن المقصود باالستطاعة هي الزاد والراحلةاإلمامية و 
، االوصول اليه ونيستطيعال و واموالهم ديارهم واوطانهم عن  البعيدينين هجر الم
أنه ال يستطيع الحج؛ ألن االستطاعة هي القدرة المعتبرة في جميع  باب أولىمن ف

هذا حال الغالبية العظمى من المهجرين اال أن هناك من المهجرين و ، العبادات
حتى لو كان مهجرًا فهو مستطيع الحج داء فريضة أعلى  يةالمال ةالقدر من لديه 

 . واهلل أعلم.مقيم

                                                           

 .2/10، وروضة الطالبين: 2/112( ينظر: األم: 1)
( المعضوب: الضعيف الذي ال حراك له، والميؤوس من قدرته على الحج بنفسه. ينظر: النهاية 2)

 .1/22، دقائق المنهاج: «َعَضبَ »مادة  2/221في غريب الحديث واألثر: 
 .2/219إعانة الطالبين:  :( ينظر2)
 .2/22المحلى:  :( ينظر2)



 
 

 
210 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

 
 

 اخلامتة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خاتم األنبياء 

 والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد..
 ، وهي كاآلتي:أهم النتائج التي توصلت إليها جزو أذا في نهاية بحثي هف
ان الخالف في الفروع الفقهية دليل النضج العلمي لدى المسلمين ودليل  .1

 .صالح الشريعة االسالمية لكل زمان ومكان
نه أليذوب؛  أوتوصل الباحث بعدم جواز الوضوء بالثلج ما لم يقطر  .2

 وبناء على هذا فإن  ال يحصل المقصود اال بسيالن الماء على العضو، 
حكمه كحكم  َمن لم يجد ما يتيمم به مما تصاعد على وجه االرض فان  

 .العادم للماء والمتيمم به
الترقب سنين، ما لم ينو  لوان طاالصالة الرباعية قصر  جرهلمل .2

، هو كالمتردد الذي لم يعزم على اقامةف ،االستيطان أواالقامة المطلقة 
 .من خالف الفقهاء ولكن اإلتمام أفضل خروًجا

، الن أمر مستحب باللغة العربية هاكونجواز الخطبة بغير العربية، و  .2
المقصود من الخطبة حصول الوعظ والنفع والفائدة، وذلك ال يكون اال 

ه تمن خطبجزءا  يجعلن أب يبالخط يٌ حر أنه غير بلغة الحضور، 
 للجميع.والنفع العربية ليحصل الوعظ ب

قسرا عن داره حكم المقيم، وذلك لطول مكثه في والمبعد المهج ر أخذ ي .2
مهجره، فعليه الصيام ألنه إن أفطر سيكون القضاء في مهجره وال فائدة 
من افطاره لتراكم القضاء عليه، ثم إن هذا المهجر أحوج ما يكون الى 
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أوقات االجابة وخاصة عند التقرب الى اهلل تعالى من خالل استغالل 
 .ذنوب وتفريج الكروبفطره لتكفير ال

؛ لعدم الزكاة مفي جواز أخذه ابن السبيلحكم  ينالمهج ر بعض يأخذ  .2
 محكما لعجزه اءفقر  م، فهمفي بلده مالهو مأالحصول على  ماستطاعته

 .مه في دارهو الذي ترك معن التصرف في ماله
 فهمحكم من ال يستطيع ملك الزاد والراحلة،  ينر المهج  بعض يأخذ  .2

الوصول اليه؛ ألن  ونوال يستطيع مالهو مأو  معن داره ونبعيد
االستطاعة هي القدرة المعتبرة في جميع العبادات، وليس ذلك إال 

فتقر وجوبها ملك الزاد المال؛ ألن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة فا
 والراحلة.
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 واملراجع املصادر
 القرآن الكريم 
العيد، مطبعة  ، ابن دقيقإحكام األحكام شرح عمدة االحكام .1

 السنة المحمدية.
، أبو الحسن علي بن أبي الكرم أسد الغابة في معرفة الصحابة .2

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، 
 -هـ1209بيروت،  ،هـ(، دار الفكر220 عز الدين ابن األثير )ت

 م.1989
الوهاب بن ، أبو محمد عبد اإلشراف على نكت مسائل الخالف .2

هـ(، المحقق: الحبيب بن طاهر، 222 علي البغدادي المالكي )ت
 م.1999-هـ1220، 1طدار ابن حزم، 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح  .2
ر بالبكري يأبو بكر الشه المعين بررح قرة العين بمهمات الدين(
ـ(، دار الفكر ه1210 تعثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )

 م.1992-هـ1218، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
هـ(، دار 202، أبو عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي )ت األم .2

 هـ.1292، 2بيروت، ط ،المعرفة
، عالء الدين أبو الحسن اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف .2

  علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت
 دار إحياء التراث العربي، بيروت.هـ(، 882
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، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق .2
، 2هـ(، دار المعرفة، ط920المعروف بابن نجيم المصري )ت 

 بيروت.
، أبو الوليد محمد بن أحمد بن بداية المجتهد ونهاية المقتصد .8

 .بيروت ،هـ(، دار الفكر292محمد بن رشد القرطبي )ت 
، عالء الدين الكاساني الحنفي بدائع الصنائع في ترتيب الررائع .9

 م.1982، 2هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط282  )ت
البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الررح  .10

، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الكبير
مصطفى أبو الغيط  هـ(، المحقق:802الشافعي المصري )ت 

السعودية، ، الرياض ،، دار الهجرة للنشر والتوزيع1وآخرون، ط
 م.2002-هـ1222

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على  .11
الررح الصغير )الررح الصغير هو شرح الريخ الدردير لكتابه 

َماِم َماِلك   أحمد  ، أبو العباسالمسمى أقرب المسالك ِلَمْذَهِب اإْلِ
هـ(، دار 1221بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )ت 

 المعارف.
هـ(، دار 228 ، يحيى بن أبي الخير سالم العمراني )تالبيان .12

 م.2002، 2المنهاج، جدة، ط
محم د بن محم د بن عبد الرز اق  تاج العروس من جواهر القاموس، .12

هـ(، 1202الحسيني أبو الفيض الملق ب بمرتضى الز بيدي )ت 
 المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
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، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي التبصرة .12
هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب،  228)ت 

 م.2011-هـ1222، 1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط
، عثمان بن علي الرِّْلِبيِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  .12

 ،هـ(، دار المكتب االسالمي222 فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت
 هـ.1212، 1القاهرة، ط

، عمر بن علي بن أحمد الواوياشي االندلسي )ت تحفة المحتاج .12
 هـ.1202، 1هـ(، دار حراء، مكة المكرمة ط922

سف بن ، أبو عمر يو التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .12
هـ(، المغرب، 222 عبد اهلل بن محمد بن عبد البر القرطبي )ت

 م.1922
، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ الدارمي الثقات .18

هـ(، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 222الب ستي )ت 
 م.1922-هـ1292، 1الهند، ط

ماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب الالحاوي الكبير .19
 م.1999، 1لبنان، ط ،هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت220)ت 

، المحدث الشيخ يوسف الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة .20
هـ(، تحقيق: محمد تقي االيرواني، 1182 آل عصفور البحراني )ت
 م.1982، 2دار االضواء، بيروت، ط

زيز بن فيصل بن عبد الع خالصة االحكام شرح عمدة االحكام، .21
-هـ1212، 2هـ(، ط1222 فيصل ابن حمد المبارك النجدي )ت

 م.1992
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، أبو زكريا خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم .22
هـ(، المحقق: حققه 222محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 

 ،لبنان ،وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة
 م.1992-هـ1218، 1بيروت، ط

، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت قائق المنهاجد .22
 بيروت. –هـ(، تحقيق: إياد أحمد الغوج، دار ابن حزم 222

، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر رد المحتار على الدر المختار .22
، 2بيروت، ط، هـ(، دار الفكر1222الدمشقي الحنفي )ت 

 م.1992-هـ1212
، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ينروضة الطالبين وعمدة المفت .22

، 2هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط222شرف النووي )ت 
 م.2002

، شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت زاد المعاد في هدي خير العباد .22
مكتبة المنار اإلسالمية،  ،هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت221

 .م1992-هـ1212، 22الكويت، ط
إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، ، محمد بن سبل السالم .22

الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه 
 هـ(، دار الحديث.1182باألمير )ت 

، احمد بن الحسين بن علي ابو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى .28
 م.1992هـ(، دار الباز، مكة المكرمة، 222 )ت

هـ(، 229 عيسى الترمذي )تمحمد بن عيسى أبو  سنن الترمذي: .29
 دار احياء التراث العربي، بيروت.
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 احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي )ت سنن النسائي، .20
 م.1991، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط202

، محمد بن علي السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار .21
، 2بيروت، ط ،هـ(، دار الكتب العلمية1220الشوكاني )ت 

 هـ.1202
 ، المحقق الحلي )تشرائع االسالم في مسائل الحالل والحرام .22

 هـ.1209، 2قم، ط ،هـ(، تحقيق السيد الشيرازي، مطبعة امير222
أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر الت ِميمي المالكي  شرح التلقين، .22

 .1هـ(، دار الغرب اإِلسالمي، ط222)ت 
بن صالح بن العثيمين  ، محمدالررح الممتع على زاد المستقنع .22

 هـ. 1222، 1هـ(، دار ابن الجوزي، ط1221 )ت
 : سيدي خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت.شرح مختصر خليل .22
 : محمد بن حبان بن التميمي البستي )تصحيح ابن حبان .22

 هـ.1212، 2هـ(، مؤسسة الرسالة، ط222
صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  .22

محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  ،وسننه وأيامه هلل رسول ا
 هـ.1202، 2هـ(، دار ابن كثير، اليمامة، ط222 )ت

صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  .28
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  ،العدل إلى رسول اهلل 

 .يروتب ،هـ(، دار إحياء التراث العربي221 النيسابوري )ت
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أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الم ْسَتفاض الِفْرياِبي  الصيام، .29
بومباي،  ،هـ(، المحقق: عبد الوكيل الندوي، الدار السلفية201)ت 
 هـ.1212، 1ط

، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي طبقات الرافعية .20
هـ(، 821 الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )ت

، 1بيروت، ط ،حافظ عبد العليم خان، عالم الكتبالمحقق: د. ال
 هـ.1202

، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت طبقات الفقهاء .21
هـ(، المحقق: 211هـ(، هذبه : محمد بن مكرم ابن منظور )ت 222

 م.1920، 1لبنان، ط ،إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت
أكمل الدين الرومي : محمد بن محمود، العناية شرح الهداية .22

 هـ(، دار الفكر.282 البابرتي )ت
: محمد أشرف بن أمير بن عون المعبود شرح سنن ابي داوود .22

 ،هـ(، دار الكتب العلمية1229ت علي شرف الحق، العظيم آبادي )
 بيروت.

: أحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري .22
 بيروت.  –هـ( دار المعرفة 822 العسقالني )ت

دار الكتب العلمية،  ،(هـ222: محمد بن مفلح المقدسي )ت الفروع .22
 هـ.1218، 1بيروت، ط

 أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي الدواني المالكي )ت الفواكه: .22
 هـ.1212هـ(، دار الفكر، بيروت، 1122
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، شمس الدين الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .22
 مان بن َقاْيماز الذهبي )تأبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عث

هـ(، المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار 228
-هـ1212، 1مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط ،القبلة للثقافة اإلسالمية

 م.1992
منصور بن يونس بن إدريس البهوتى، دار الفكر،  كراف القناع: .28

 هـ.1202بيروت، 
ب بن حمادة الغنيمي : عبد الغني بن طالاللباب في شرح الكتاب .29

 هـ(، المكتبة العلمية، بيروت.1298الحنفي )ت 
هـ(، دار 290 : شمس الدين السرخسي )تالمبسوط للسرخسي .20

 المعرفة، بيروت.
هـ(، دار الفكر، 222: محيي الدين بن شرف النووي )ت المجموع .21

 م.1992، 1بيروت، ط
: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ثارآلالمحلى با .22

 هـ(، دار االفاق الجديدة، بيروت.222)ت
، القاضي محمد بن عبد اهلل أبو المساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك .22

هـ(، قرأه وعل ق 222بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي )ت 
عليه: محمد بن الحسين الس ليماني وعائشة بنت الحسين الس ليماني، 

-هـ1228، 1الَغرب اإلسالمي، طقد م له: يوسف الَقَرَضاوي، َدار 
 م.2002

 : ابو عبد اهلل احمد بن حنبل الشيباني )تمسند االمام احمد .22
 هـ(، مؤسسة قرطبة، مصر.221
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 : أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني )تمصنف عبدالرزاق .22
 هـ.1202، 2هـ(، المكتب االسالمي، بيروت، ط211

قوت بن عبد اهلل الرومي ، شهاب الدين أبو عبد اهلل يامعجم البلدان .22
 م.1992، 2هـ(، دار صادر، بيروت، ط222 تالحموي )

 : محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت.مغني المحتاج .22
 أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت المغني: .28

 هـ.1202، 1هـ(، دار الفكر، بيروت، ط220
بن الحسين بن ، ابو جعفر محمد بن علي من ال يحضره الفقير .29

هـ(، تصحيح الشيخ حسين االعلمي، مؤسسة 281 بابويه القمي )ت
 م.1982-هـ1202، 1ط ،لبنان-، بيروتاالعلمي للمطبوعات، 

هـ(، 1222 : إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان )تمنار السبيل .20
 مكتبة المعارف، الرياض.

دار هـ(، 922 : محمد بن عبد الرحمن المغربي، )تمواهب الجليل .21
 هـ.1298، 2الفكر، بيروت، ط

نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج  .22
جمال الدين أبو محمد عبداهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي  الزيلعي،

هـ(، قدم للكتاب: محمد يوسف الَبن وري، صححه ووضع 222 ت)
ج، ثم الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الح

أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، مؤسسة 
 ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،لبنان، بيروت ،الريان للطباعة والنشر

 .م1992-هـ1218، 1السعودية، ط ،جدة
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، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني نيل األوطار .22
ابطي، دار الحديث، هـ(، تحقيق: عصام الدين الصب1220)ت 

 م.1992-هـ1212، 1مصر، ط
 
 

 

 

 

 
 


