
 

 

 



 
 

    

Abstract 

Our Lord Noah, peace be upon him is the first messenger sent by God Almighty to the 

people of the earth and is one of the first determined peace be upon them sent by God 

to his people where they worship idols and deviated through the guidance and worship 

of God Almighty God sent him to invite them to reunification and renounce shirk, doing 

what he can for almost a thousand years, but to no avail Noah complained to God 

Almighty, God Almighty answered his call and drowned them all except Noah and those 

who believed with him 

His story is mentioned in thirty-six subjects of the Holy Qur'an, including several 

provisions in five Suras: 

1-Surat Hud 2- Surat Al-Anbiya 3-Surat Al-Shu'ara 4 - Surat Al-Mu'minun 5 - Surah 

Noah. 

What concerns us from the story of Noah, peace be upon him is to extract judgments 

from them according to the statements of the interpreters and jurists. 

 ملخص

يعد سيدنا نوح عليه السالم اول رسول بعثه اهلل سبحانه وتعاىل اىل اهل االرض وهو احد اويل العزم عليهم السالم ارسله 

عزوجل فأرسله اهلل ليدعوهم اىل التوحيد  اهلل اىل قومه حيث كانوا يعبدون االصنام ومنحرفني عن طريق اهلداية وعبادة اهلل

ونبذ الرشك فبذل مابوسعه قرابة الف سنة لكن دون جدوى ، فشكى نوح عليه السالم لربه عز وجل فأجاب اهلل تعاىل دعوته 

 واغرقهم مجيعًا إال نوحًا ومن آمن معه

 ة احكام يف مخس سور وهي : وقد ورد ذكره وقصته يف ست وثالثني موضوعًا من القرآن الكريم مشتملة عىل عد

 سورة نوح. -5سورة املؤمنون     -4سورة الشعراء    -3سورة االنبياء     -2سورة هود      -1

والذي هيمنا من قصة سيدنا نوح عليه السالم هو استخرا  االحكام  منها حسب اقوال املفرسين والفقهاء فقد حرصت  عىل 

قهية املستنبطة من قصة سيدنا نوح عليه السالم يف العبادات واالحوال الشخصية ان يكون موضوع بحثي هو " املسائل الف

 ومعاملة االخرين"



  

احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم وجعلنا من امة حممد عليه الصالة والسالم وبني احلالل واحلرام واوضح 

فضل من اجلهاد ونورًا ونجاة وخري الزاد معضالت االحكام ومدح املجاهدين يف سبيله من العباد وجعل الصالة ا

وصلة بني العبد وربه تعاىل يوم التناد والصالة التامة عىل رسولهإ املجتبى حممد سيد الورى وعىل آلة واصحابه نجوم 

 اهلدى.

فالقران الكريم كتاب الدعوة وتارخيها ويف تضاعيف الرسد التارخيي إلخبار االولني يزداد عرض الدعوة 

ستبني منهجها والقصص القرآين يدل عىل حقيقة الدين وحيدد حتديداً حاسامً الطريقة الوحيدة ملرضاة رب وضوحاً وي

العاملني كذلك يدل عىل طبائع الناس ووسائل عالجها وسن اهلل يف عقاهبا او معانتها ألن االنسان من مئة قرن خلت 

 تبدل جوهره.اىل مئة قرن يلدها املستقبل املنظور لن تتغري طبيعته ولن ي

وعلم الفقه كذلك من ارشف العلوم وأقرهبا اىل اهلل عز وجل حيتا  اليه اجلميع فهو املعني الذي حفظ ألمتنا 

 وجودها بني االمم ومن خالله يعرف فساد العبادة وصحتها وبه نميز بني احلالل واحلرام. 

اهل االرض وهو احد اويل العزم عليهم  يعد سيدنا نوح عليه السالم اول رسول بعثه اهلل سبحانه وتعاىل اىل

السالم ارسله اهلل اىل قومه حيث كانوا يعبدون االصنام ومنحرفني عن طريق اهلداية وعبادة اهلل عزوجل فأرسله اهلل 

ليدعوهم اىل التوحيد ونبذ الرشك فبذل مابوسعه قرابة الف سنة لكن دون جدوى، فشكى نوح عليه السالم لربه عز 

  تعاىل دعوته واغرقهم مجيعاً إال نوحًا ومن آمن معهوجل فأجاب اهلل

وقد ورد ذكره وقصته يف ست وثالثني موضوعًا من القرآن الكريم مشتملة عىل عدة احكام يف مخس سور 

 وهي: 

 سورة نوح. -5سورة املؤمنون   -4سورة الشعراء   -3سورة االنبياء   -2سورة هود    -1

عليه السالم هو استخرا  االحكام منها حسب اقوال املفرسين والفقهاء فقد  والذي هيمنا من قصة سيدنا نوح

حرصت  عىل ان يكون موضوع بحثي هو " املسائل الفقهية املستنبطة من قصة سيدنا نوح عليه السالم يف العبادات 

 واالحوال الشخصية ومعاملة االخرين" وجاءت خطة بحثي عىل النحو االيت مقدمة ومبحثني:

 االول: العبادات وفيه مخس  مطالب. املبحث

 املطلب االول: البسملة 



 
 

    

 املطلب الثاين: الصالة يف السفينة.

 املطلب الثالث: االستغفار للكافرين.

 املطلب الرابع: الدعاء عىل الكفار.

 املطلب اخلامس: صالة االستسقاء.

 املبحث الثاين: االحوال الشخصية ومعاملة االخرين وفيه ثالث مطالب.

 ملطلب االول: مرشوعية اجلدال.ا

 املطلب الثاين: اختالف الدين وأثره عىل النسب.

 املطلب الثالث: االستقراء وأثره عىل األحكام. 

ثم اخلامتة وثبت املصادر واملراجع ؛ هذا وأسال اهلل العظيم ان يفتح علينا من فتوح العارفني وأن يرزقنا الصدق 

 جيعل عميل خالصًا لوجهه الكريم. واالخالص يف االقوال واالفعال وان

 
 

  



  

 .(1)﴾ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ :قال اهلل 
هذا نصٌّ لذكر اهلل يف كل حال، وعىل كل أمر ذي بال، ودليل عىل استحباب بدء األعامل الصاحلة  التفسري:

قال: قال رسول اهلل  الذي رواه ابن ماجه وغريه، عن أيب هريرة  قول النبي  (3)وقد ذكر املفرسون .(2)بالبسملة

))  أ ْقط ع 
إ
ْكرإ اّللَّ

أ  فإيهإ بإذإ بْد  ي ب اٍل ال  ي 
لُّ أ ْمٍر ذإ  .(4): ))ك 

 .)البسملة(وبناًء عىل قول املفرسين فاحلكم املستنبط: 

فعال العباد ثالثة أقسام منها ما رشعت فيه "أ ،للبسملة مواطن استحباب، ووجوب، وحرمة آراء الفقهاء:

 :(5)البسملة ومنها ما ال ترشع فيه البسملة ومنها ما تكره فيه"

 .(6)مواطن استحباب ذكر البسملة: أ صل  حكمها يف غالب ذوات البال .1

                                                             
 [.14]هود: (1)

م، 2003 ،3لبنان ط ،بريوت ،هـ( دار الكتب العلمية543القايض حممد ابو عبدالله ابو بكر بن العريب الاملكي )ت: أحكام القرآن، (2)

 ( 4/279م، )1999، 1ط هـ( دار طيبة،774(، تفسري القران العظيم، ابو الفداء اسامعيل بن عمر بن بكر الدمشقي )ت3/17)

–هـ( دار احياء الرتاث العريب 606سري الكبري، بو عبدالله حممد بن عمر بن احلسن امللقب بفخر الدين الرازي)تمفاتيح الغيب، التف (3)

(، تفسري البيضاوي، انوار التنزيل وارسار التأويل، نارص الدين ابو سعيد عبدالله بن عمر بن حممد 1/175هـ، ) 1420، 3ط-بريوت

 (.1/25، )1بريوت ط–عريب هـ(دار احياء الرتاث ال685البيضاوي )ت:

(، وابن ماجه يف سننه، كتاب النكاح، باب خطبة النساء 8711( برقم )14/329) أخرجه أمحد يف مسنده، مسند أيب هريرة  (4)

(، قال ابن امللقن: 844( برقم: )1/428(، بلفظ: )ال يبدأ فيه باحلمد(، والدارقطني يف سننه، كتاب الصالة )1894( برقم: )1/610)

هذا احلديث حسن(.البدر املنري يف ختريج االحاديث واالثار الواقعة يف رشح الكبري، ابن امللقن رسا  الدين ابو حفص الدين ابو )

 (.7/528. )144، 132، 1هـ( دارالكتب العلمية،804حفص عمر بن عيل بن امحد الشافعي )ت:

هـ( دارالكتب العلمية 684هاب الدين امحد بن ادريس بن عبدالرمحن الاملكي )أنوار الربوق يف أنواء الفروق )مع اهلوامش؛ ابو العباس ش (5)

(1/132 ،144.) 

(، 4/174م، )1937القاهرة،–هـ(مطبعة احليل 683ينظر: االختيار لتعليل املختار، عبدالله بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي)ت: )6(

(، جممع األهنر رشح 1/164رضوري من علوم الدين(ملحمد ميارة الاملكي،)الدر الثمني واملورد املعني )رشح املرشد العني عىل ال

(، مغني 1/181م، )1998 هـ( دارالكتب العلمية،1078)ت: ملتقى االبحر، لعبد الرمحن بن حممد بن سلامن املدعو بشيخ زاده

م، 1994، 1هـ( دارالكتب العلمية،ط977ت:) املحتا  اىل معرفة معاين االلفاظ املنها ، شمس الدين، حممد بن امحد اخلطيب الرشبني

(1/159.) 



 
 

    

ند يندب قول بسم اهلل، ع، فيستحب بدء األعامل الصاحلة واملباحة وكل أمر ذي بال، بالبسملة وذكر اهلل

سٍل وتيمٍم و يف ابتداء أكل ورشاب وذكاة وركوب دابة -قبل الدخول -دخول اخلالء ، و يف الوضوء وترشع يف غ 

وسفينة ودخول ملنزل ومسجد، واخلرو  منهام، ولبس، وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منرًبا 

يٍْت وحلده، وكل ذلك جاءت السنة بالـحث عليه، والندب إل  . (1)يه، وهو رأي اجلمهوروتغميض م 

ْت، أو عند الذبح .2 ر 
 .(2)مواطن وجوب ذكر البسملة:  ب إذا ن ذإ

، وقراءهتا يف الصالة عىل رأي الشافعية، وإحدى روايتي اإلمام أمحد، (3)جيب ذكر اهلل، والتسمية عند الذبح

، قال: قال رسول هريرة  ، ومن أوضح حججهم حديث الدارقطني والبيهقي، عن أيب(4)وال تصح الصالة بدوهنا

: ))إذا قرأتم احلمد هلل، فاقرؤوا بسم اهلل الرمحن الرحيم، إهنا أم الكتاب والسبع املثاين، بسم اهلل الرمحن اهلل 

 .(5)الرحيم إحدى آياهتا((

 ، (6)إىل أن البسملة ليست آية مستقلة يف الفاحتة -يف رواية  -وذهب أبو حنيفة ومالك وأمحد  

                                                             
 (.1/159(، مغني املحتا  )1/181(، جممع األهنر )1/164الدر الثمني واملورد املعني ) (،4/174ينظر: االختيار لتعليل املختار) (1)

(، جممع 1/159ثمني واملورد املعني )(، الدر ال4/174(، االختيار لتعليل املختار )3/17ينظر: أحكام القرآن أبو بكر بن العريب ) )2(

(، املغني البن قدامة، ابو حممد موفق الدين عبدالله بن امحد بن حممد بن قدامة احلنبيل 4/279(، تفسري ابن كثري، )1/181األهنر )

 (.6/87املحىل باآلثار ) (،1/346م،)1998هـ( مكتبة القاهرة،620الشهري بأبن قدامة املقدو)ت:

(، أحكام 1/159(، الدر الثمني واملورد املعني )1/181جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ) (،4/174تيار لتعليل املختار )ينظر: االخ (3)

(، املحىل باآلثار، ألبو حممد بن سعيد األندليس الظاهري )ت: 4/279(، تفسري القرآن العظيم )3/17القرآن أبو بكر بن العريب )

 (.6/87هـ(دار الفكر، بريوت، )456

م، 200،1هـ( دار املنها ،ط558ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابو احلسني حييى بن ايب اخلري بن سامل العمراين الشافعي )ت: )4(

 (. 1/346(، املغني البن قدامة )2/182)

لبيهقي يف السنن الكربى، ابواب (، وا1190(، برقم )2/86أخرجه الدارقطني يف سننه، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة البسملة ) (5)

(، قال ابن امللقن: "وسائر رواة 2390( برقم )2/67صفة الصالة، باب الدليل عىل أن بسم اهلل الرمحن الرحيم آية تامة من الفاحتة، )

 (.3/559البدر املنري ) هذا احلديث من مجيع طرقه ثقات"

ة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حني )6( هـ( مؤسسة الكتب 773فة لعمر بن اسحاق اهلندي الفزنوي ابو حفص احلنفي )تالغرر

الذخرية للقرايف، ابو العباس شهاب الدين امحد بن ادريس بن عبدالرمحن الاملكي الشهري بالقرايف  (،41م، )ص: 1986، 1الثقافية ط

هـ(، دار ابن 1421مد بن صلح بن العثيمني )تالرشح املمتع عىل زاد املستقنع، حم (،2/176م،)1994، 1هـ(، بريوت،ط684)ت:

 (.3/57، )1اجلوزي، ط



  

قال  ، واإلمام مسلم يف الصحيح، عن أيب هريرة (1)حاديث، منها ما أخرجه اإلمام مالك يف املوطأاحتجوا بأ

: ))قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني، فنصفها يل ونصفها لعبدي، ولعبدي يقول قال اهلل  سمعت رسول 

 . (2)عبدي((يقول اهلل: محدين ﴾ پ پ پ پ﴿: اقرؤا يقول العبد: ما سأل، قال رسول اهلل 

 : أنه بدأ الفاحتة باحلمد هلل رب العاملني، ومل يذكر البسملة. وجه الداللة

يف البسملة والتعوذ الكراهة يف الفريضة دون  (3)وللاملكية يف البسملة، أربعة أقوال، وهي: الكراهة: املشهور

 .(4)النافلة

 .كالغمض والتعويذ يف حال الصالة  وكرهوا بسملة وااللتفات :(5)وقد جاء يف منظومة الكوكب الزهري

الوجوب: وعن ابن ، (7)عن ابن مسلمة ، الندب: مرويٌّ (6)واإلباحة: يف الفرض والنفل، وهو قول مالك  

 ، (8)نافع

                                                             
، رواية أيب مصعب الزهري 1ابو  بي، ط–االمارات  ،هـ(179لاملك بن انس بن مالك بن عامر االصبحي )ت:،موطأ مالك  (1)

 (.245(، برقم )1/94)

ركعة، وإنه إذا مل حيسن الفاحتة، وال أمكنه تعلمها قرأ أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل  )2(

 (.396( برقم )1/295ما تيرس له من غريها، )

وباالستقراء والتتبع تبيني يل  قال ابن فرحون: وقد اختلف املتأخرون يف رسمه فقيل: املشهور: ما قوي دليله، وقيل: ما كثر قائله، (3)

النظر عن رجحانه أو عدم رجحانه، وقد تبني يل ذلك من خالل بعض األمور منها: أنه أنه يقصد باملشهور: ما كثر قائله، بغض 

ينص عىل رجحان املشهور يف مقابل الشاذ، كام أنه ينص عىل رجحان الشاذ، أو يلمح إليه بدون ترصيح، ينظر: التنبيه عىل مبادئ 

 (.1/161، )1بريوت ط–هـ( دار ابن حزم 536قسم العبادات أبو الطاهر ابراهيم بن عبدالصمد التنوض: )ت:–التوجيه 

 (، الذخرية للقرايف1/164، )1ط،هـ(، دار الكتب العلمية بريوت79مالك بن انس بن مالك االصبحي)ت: ،ينظر: املدونة(4)

 خليل بن اسحاق بن موسى ضياء الدين اجلندي الاملكي ،(، التوضيح يف رشح خمترص الفرعي ألبن احلاجب2/176)

(، التوضيح يف 2/176(، الذخرية للقرايف )1/164(.ينظر: املدونة )8(، متن العشاموية )ص: 1/336، )1ط هـ(776)ت:

 (.8(، متن العشاموية )ص: 1/336رشح خمترص ابن احلاجب )

 (17الكوكب الزهري نظم خمترص األخرضي )ص:  (5)

 (.8(، متن العشاموية )ص: 1/336ترص ابن احلاجب )(، التوضيح يف رشح خم2/176(، الذخرية للقرايف )1/164ينظر: املدونة )(6)

 ينظر: املصادر نفسها. (7)

 ينظر: املصادر نفسها. (8)



 
 

    

وال بأس بالبسملة يف التطوع عند األربعة وليست البسملة آية من الفاحتة وال من غريها، سوى سورة النْمل، خالًفا 

 .(1)للشافعي

عند الاملكية حترم يف (2)اطن حرمة ذكر البسملة: حترم يف املحرمات، عند اجلمهور، وعىل األ هرمو .3

، ذهب اجلمهور إىل (4)التسمية ال ترشع يف األمر املحرم .(3)املحرمات، وتكره البسملة أول براءة، وقبل التشهد

ريض اهلل –عن ابن عمر  :يهقي وغريهحلديث الب .حرمة قراءهتا عىل اجلنب واحلائض والنرفساء بقصد الترالوة

 .(5)قال: ))ال يقرأ اجلنب وال احلائض شيئًا من القرآن(( ، عن رسول اهلل -عنهام

عاء أو الثرناء  :ويف أحد قويل الاملكيرة قية، أو بقصد الترعلرم أو الترعليم، ولو قصد الدر ذ أو الرر ال حيرم قراءة آيٍة للترعور

كً   .(6)ا، ومل يقصد القراءة، فال بأسأو افتتاح أمٍر تربر

                                                             
(، حاشية البجريمي عىل اخلطيب، 44هـ(،)ص: 741ينظر: القوانني الفقهية ، ابو القاسم حممد بن امحد بن عبدالله ابن جزي الكلبي)ت )1(

(  4/239) م،1996 ،1هـ( دار الكتب العلمية، ط1221حممد بن عمر املرصي الشامي): لسليامن بن،حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب

هـ(، دار الفكر 1310إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، أليب بكر املشهور بالبكري عثامن بن حممد الديامط الشامي، )ت:

 (.1/163، )1ط للطباعة،

 أي: عىل األرجح. (2)

هـ(،دار الكتاب 970رشح كنز الدقائق، لزين الدين بن ابراهيم بن حممد املعروف بإبن نجيم املرصي)ت: ينظر: البحر الرائق )3(

(، 1/32هـ(، دارالكتبة العلمية )422(، التلقني يف الفقه الاملكي، ابو حممد عبدالوهاب بن عيل الاملكي )ت:1/331، )2االسالمي،ط

هـ(، 595تهد وهناية املقتصد، ابو الوليد حممد بن امحد بن حممد بن رشيد القرطبي )ت(، بداية املج2/608التنبيه عىل مبادئ التوجيه)

(، الفروع وتصحيح الفروع لعالء الدين عيل بن سليامن 1/315(، الذخرية للقرايف )1/55م، )2004دار احلديث يف القاهرة،

 (.2/181م، )1،2003هـ(،ط763املرداوي، حممد بن مفلح أبو عبدالله شمس الدين املقدو )ت:

، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط798ينظر: التا  واإلكليل ملخترص خليل، حممد ابو يوسف بن أيب قاسم ابو عبدالله املواق الاملكي )ت: )4(

(، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل،شمس الدين ابو عبدالله حممد بن حممد بن عبدالرمحن املغريب الاملكي 1/384م، )1994

 (.1/11م، )1992، 3ـ( دارالفكر،طه954)ت:

قال حممد بن  (. وقال عنه: "418( برقم )1/144أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الطهارة، باب هني اجلنب عن قراءة القرآن ) )5(

وإسامعيل منكر إسامعيل البخاري فيام بلغني عنه: إنام روى هذا إسامعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة وال أعرفه من حديث غريه، 

 (.1/144احلديث، عند أهل احلجاز وأهل العراق ". السنن الكربى للبيهقي )

(، التا  واإلكليل ملخترص 1/315(، الذخرية للقرايف )1/55(، بداية املجتهد وهناية املقتصد )1/32ينظر: التلقني يف الفقه الاملكي ) (6)

 (.1/3الدسوقي ) (، الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية1/462خليل )



  

 

 . (1)﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ :قوله 

مل يذكر املفرسون يف هذه اآلية حكاًم فقهيًا، بيد أن فقهاء احلنفية استدلوا هبا عىل أن الصالة يف السفينة،  التفسري:

 .(2)كالصالة عىل األرض ما مل يستطع أو خيش الغرق

 يف حكم الصالة يف السفينة، عىل مذهبني: (3)اختلف الفقهاء آراء الفقهاء:

ذهب مجهور الفقهاء من: احلنفية، والاملكية، والشافعية، واحلنابلة، إىل جواز الصالة يف  املذهب األول:

 ، واستدل اصحاب هذا املذهب بأدلة كثرية منها:(4)السفينة

عن الصالة يف السفينة فقال كيف أصيل يف السفينة،  قال: سئل النبي : انه -ريض اهلل عنهام–رواية ابن عمر  .1

 .(5)قال: ))صلِّ فيها قائاًم إال أن ختاف الغرق((

                                                             
 [.42]هود: (1)

(، املحيط 2/2) م،1993-بريوت–هـ( دار املعرفة 483ملحمد بن امحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، )ت: ،ينظر: املبسوط (2)

يز البخاري الربهاين يف الفقه النعامين، فقه االمام ابو حنيفة ريض اهلل عنه، ابو املعايل برهان الدين حممود بن امحد بن عبد العز

 (.2/11م، )2004، 1لبنان، ط–دارالكتب العليمة بريوت  هـ(616احلنفي)ت:

 واختلفوا كذلك يف استقبال القبلة، والقيام يف السفينة، كام سأيت. (3)

-ية،بريوتهـ( دار الكنب العلم540(، حتفة الفقهاء، حممد بن امحد بن ابو بكر عالدء الدين السمرقندي )ت:1/104ينظر: املبسوط،) (4)

(، البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، ابو الوليد، حممد بن 1/210(، املدونة )1/156،)2لبنان، ط

(، األم للشافعي، ابو عبدالله حممد بن ادريس بن العباس بن عثامن 1/242، )2ط-هـ(،بريوت520امحد بن رشد القرطبي،)ت:

(، اإلقناع يف الفقه الشافعي، ابو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البغدادي 1/119بريوت، )–ار املعرفة هـ( د204القريش امللكي)ت:

(، الرشح الكبري عىل متن املقنع، لعبدالرمحن بن حممد بن قدامة املقدو احلنبيل 44هـ(، )ص: 450املعروف بالاموردي)ت:

الراجح من اخلالف عالء الدين ابو احلسن عيل بن سليامن املرداوي  (، اإلنصاف يف معرفة2/89هـ(، دارالكتاب العريب، )682)ت:

 (.2/311،)2هـ(، دار اجياء الرتاث العريب،ط885احلنبيل )ت:

باب صفة الصالة يف السفر واجلمع بني الصالتني من غري عذر وصفة الصالة يف السفينة  أخرجه الدارقطني يف سننه، كتاب الصالة، )5(

(، والبيهقي يف السنن الكربى، ابواب 1019(، برقم )1/409، واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة، )(1473( برقم )2/246)

(، واحلديث قال عنه الدارقطني )فيه 5489( برقم )3/221صالة املسافر، باب القيام يف الفريضة وإن كان يف السفينة مع القدرة )

صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم، ومل خيرجاه،وهو شاذ بمرة " ينظر: سنن حسني بن علوان وهو مرتوك( وقال احلاكم: "هذا حديث 

 (.1/409(، املستدرك عىل الصحيحني للحاكم )2/246الدارقطني )



 
 

    

أبن عمر عن الصالة يف السفينة، وهذا دليل عىل جواز الصالة فيها، أي: عىل  وجه الداللة: مل ينه  النبي 

 اخلشب وعىل سطح الامء.

إىل احلبشة قال: يا رسول اهلل كيف أصيل يف السفينة، قال:  ، لام بعثه الرسول رواية جعفر بن أيب طالب  .2

ئإل  أنس بن مالك (1)))صلِّ فيها قائاًم إال أن ختاف الغرق(( عن الصالة يف السفينة، فقال عبد اهلل بن أيب  ، وس 

دري، وجابر بن عبد اهلل يصيل عتبة موىل أنس، وهو معنا يف املجلس: ))سافرت مع أيب الدرداء، وأيب سعيد اخل

 .وجه الداللة: إن هذا فعل أصحاب النبي (2)بنا إماًما قائاًم يف السفينة، ونصيل خلفه قياًما، ولو شئنا خلرجنا((

 وعدم إنكارهم عىل بعض يدل داللة واضحة بجواز الصالة يف السفينة وعىل سطح النهر.

، وقد استدل اصحاب هذا (3)عدم اجلواز الصالة يف السفينة مذهب بعض فقهاء احلنابلة، وهو املذهب الثاين:

 املذهب بااليت: 

أن يصىل يف سبع مواطن: يف املزبلة،  ، قال: ))هنى رسول اهلل -ريض اهلل عنهام-ما روي عن ابن عمر .1

قارعة ، فحكم السفينة، حكم (4)واملجزرة، واملقربة، وقارعة الطريق، واحلامم، ومعاطن اإلبل، وفوق الكعبة((

 . (5)الطريق وأسطحتها كذلك

                                                             
 سبق خترجيه  (1)

ة، أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، أبواب صالة املسافر واجلمع يف السفر، باب القيام يف الفريضة وإن كان يف السفينة مع القدر (2)

 (.5492( برقم )3/221)

(، مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، ملصطفى بن سعد بن 1/492ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي ) (3)

 (.1/369م، )2،1994هـ( املكتب االسالمي،ط1243)ن: عبده السيوطي احلنبيل الدمشقي،

( والرتمذي يف 746(، برقم: )1/246د واجلامعات، باب املواضع التي تكره فيها الصالة، )أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب املساج (4)

حديث ابن عمر  (، قال الرتمذي: "347( و )346(، برقم: )1/452سننه، أبواب الصالة، باب ما جاء يف كراهية ما يصىل إليه وفيه، )

ظه "، وقال احلافظ ابن حجر: "ويف سند الرتمذي زيد بن حبرية وهو إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم يف زيد بن جبرية من قبل حف

ضعيف جًدا، ويف سند ابن ماجه عبد اهلل بن صالح وعبد اهلل بن عمر العمري املذكور يف سنده ضعيف أيًضا(. سنن الرتمذي 

هـ( دار الكتب 852لعسقالين )ت:( التلخيص احلبرييف ختريج احاديث الرافض الكبري، ألبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد ا1/452)

 (.1/532) 1العلمية،ط

(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي 1/349( املبدع يف رشح املقنع )1/480الرشح الكبري عىل متن املقنع ) (5)

(1/493.) 



  

ىلَّ عليه، وقيده هو ومن تابعه عدم صحة الصالة عىل  .2 ة معلرالً ذلك بان الامء ال ي ص  قول ابن عقيل: بعدم الصحر

 .(1)سطح النهر  ري فيه سفينة وقالوا فيه كالطريق

بنة يف السفينة ليسجد كذلك ما ورد "عن الثوري، عن عاصم، عن ابن سريين، أن مرسوًقا كان حيمل معه ل .3

 .(2)عليها"

إن الصالة هلا رشوط صحة ينبغي مراعاهتا عند أدائها، يف السفينة، وغريها، ومنها  حكم استقبال القبلة، فيها: •

 قال: ))كان رسول اهلل  رشط استقبال القبلة يف الفريضة دون النافلة رفًعا للمشقة واحلر ، وهذا ما رواه جابر 

 .(3)حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فأستقبل القبلة(( يصيلر عىل راحلته

فراكب السفينة له موضع قرار، وراكب الدابة ليس له  والصالة عىل السفينة ختتلف عن الصالة عىل الراحلة،

ڻ  ﴿: موضع قرار عىل األرض، فالسفينة كالبيت، فهو ال جيري هبا، بل هي  ري به، قال  ڱ ڱ ڱ ں ں 

ة حيث كان وجهه، وراكب ال(4)﴾ ة جيري هبا حتى يملك إيقافها متى شاء، وهلذا جازت الصالة عىل الدابر  .(5)دابر

ڱ ڱ  ﴿ :والفرق: هو أن سري السفينة مضاف إىل السفينة، ال إىل راكبها رشًعا وعرًفا، أما رشًعا؛ فلقوله 

إذا صار مضاًفا إىل السفينة، فاملكان ، وأمرا عرًفا؛ فألن الناس يقولون: سارت السفينة كذا مرحلة، و(6)﴾ڱ ں ں 

 .(7)يتحد يف حقِّ الراكب، وإن اختلف يف حقِّ السفينة

                                                             
ملنصور بن يونس بن ادريس ،ناع(، كشاف القناع عن متن اإلق1/492ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي ) (1)

 (.1/369(، مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى )1/295) ،هـ(دار الكتب العلمية105البهويت احلنبيل)ت:

 (.4559(، برقم: )2/582، )2هـ( بريوت،ط211ابو بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين )ت: ،املصنف (2)

 (.400( برقم )1/89باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، (3)

 [.42]هود: (4)

(، 1/109، )2هـ( بريوت،ط587ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ـ لعالء الدين، ابوبكربن مسعود بن امحد الكاساين احلنفي )ت (5)

 (.59، 11، 2/10املحيط الربهاين يف الفقه النعامين )

 [.42]هود: (6)

 (.59، 11، 2/10املحيط الربهاين يف الفقه النعامين ) (7)



 
 

    

ذهب اجلمهور إىل وجوب استقبال القبلة، والتحول معها إذا حتولت السفينة لإلستطاعة، والقدرة عىل وقد 

وكان يوسع ملن يف السفينة أن يصيل  ، وقال مالك: يدورون إىل القبلة كلام دارت السفينة عن القبلة إن قدروا،(1)ذلك

 .(2)حيثام كان وجهه

القيام ركن يف الصالة مع القدرة عليه إال يف النافلة فليس بركن، وقد ورد اخلالف يف قضية  حكم القيام فيها: •

 قيام الصالة يف السفينة، وللفقهاء فيه قوالن:

إال من عذر، وهو مذهب الاملكية، والشافعية، عدم جواز الصالة يف السفينة قعوًدا بل قياًما  القول األول:

 .(3)واحلنابلة، وأيب يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية

 ادلتهم: 

عن الصالة يف السفينة فقال كيف أصيل يف السفينة، قال: ))صلِّ فيها  : انه قال: سئل النبي رواية ابن عمر  .1

 .(4)قائاًم إال أن ختاف الغرق((

، عندما بعثه إىل احلبشة، قال: يا رسول اهلل كيف أصيل يف السفينة، قال: ))صلِّ ب وسؤال جعفر بن أيب طال .2

 .(5)فيها قائاًم إال أن ختاف الغرق((

 

                                                             
–(، درر احلكام رشح غرر األحكام، ملحمد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال 2/60ينظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين ) (1)

منح اجلليل رشح خمترص  (،1/226(، الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )1/131هـ( دار احياء القران )885خرسو)ت:

(، هناية املطلب يف دراية املذهب، لعبدامللك بن عبدالله بن يوسف 2/440(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )1/235خليل )

(، مسائل اإلمام أمحد، أليب عبدالله امحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين 2/74) 1هـ(ط478اجلويني امللقب بإمام احلرمني)ت:

 (.2/311(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )68،)ص: -اهلند –هـ( الدار العلمية 241)ت:

 (.1/210ينظر: املدونة ) (2)

(، األم 2/516(، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )1/210(، ينظر: املدونة )1/109بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ) (3)

(، مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه 44(، اإلقناع للاموردي )ص: 2/440مذهب اإلمام الشافعي )(، البيان يف 1/119للشافعي )

 (2/89(، الرشح الكبري عىل متن املقنع )3/45أيب الفضل صالح )

 سبق خترجيه  )4(

 سبق خترجيه  (5)



  

، إال الصاحبان أبو يوسف (1)جواز الصالة قاعًدا أو قائاًم وبدون عذر وهو مذهب أيب حنيفة القول الثاين:

 .(2)ذر كدوران الرأس واخلرو  من السفينةوحممد بن احلسن فإهنام ال جيوزان ذلك إال بع

 استدل اصحاب هذا القول بام يايت:

 .(4)يف السفينة قعوًدا، ولو شئنا خلرجنا اىل احلد(( ، قال: ))صىل بنا أنس (3)ما روي عن انس بن سريين .1

 .(5)ويف رواية أخرى قال: ))صلينا مع أنس بن مالك يف السفينة فأمنا فيها قعوًدا(( 

أبو حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم، أنه قال يف الصالة يف السفينة: "صلِّ قائاًم، تيمم القبلة، فإن مل تستطع ما رواه  .2

 .(6)فقاعًدا، تيمم القبلة"

"إن سري السفينة سبب لدوران الرأس غالبًا، والسبب يقوم مقام املسبب إذا كان يف الوقوف عىل املسبب حر ،  .3

مع وجود السبب يف غاية الندرة، فأحلقوا النادر بالعدم، وهلذا أقام أبو حنيفة أو كان املسبب بحال يكون عدمه 

                                                             
ابو جعفر امحد بن حممد  ،الف العلامء(، ينظر: خمترص اخت1/109(، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )2/3املبسوط للرسخيس ) (1)

 (.1/354، )2ط -بريوت–هـ(دار البشائر 322بن سالمة بن عبدامللك األزدي احلجري املعروف بالطحاوي )ت:

 (.1/354( ينظر: خمترص اختالف العلامء )1/109بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ) (2)

، سمي باسم أنس بن مالك وكني بكنيته، ويف بعض حديث محاد بن زيد أنه أخو حممد بن سريين، تابعي، برصي يكنى أبا محزة (3)

يكنى أبا موسى، وكان ثقة قليل احلديث، استعمله ابن الزبري عىل االبلرة، قال الواقدي: تويف بعد أخيه حممد بن سريين وقال )تويف 

املعروف بأبن سعد  د بن سعد بن منيع اهلاشميابو عبدالله حمم ،هـ(، ينظر: الطبقات الكربى106هـ(، وقيل: )تويف:110:حممد

( اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة 2/32(، التاريخ الكبري للبخاري)7/155، )1ط،بريوت–هـ( دارالكتب العلمية 230)ت

 (.1/67رجال صحيح مسلم ) (،1/88والسداد )

(، 4546( برقم )2/580هو يسوق دابته؟ وقرص الصالة )أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب الصالة، باب: هل يصيل الرجل و (4)

 صىل بنا أنس بن مالك يف السفينة قعودا عىل بساط، وقرص الصالة((.)بلفظ: 

صلينا مع أنس )(، بلفظ: 6167( برقم )4/281باب الصالة يف السفينة ) أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار، كتاب الصالة، (5)

 منا فيها قعودا((.بن مالك يف السفينة يؤ

 (.27( )ص: 131برقم: ) -بريوت–هـ( دارالكتب العلمية 182اآلثار أليب يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب االنصاري )ت:( )6



 
 

    

، لام أن عدم اخلرو  عند ذلك نادر وال عربة بالنادر، وههنا عدم دوران (1)املبارشة الفاحشة مقام خرو  املذي

ام لتعذر القيام عليها الرأس يف غاية الندرة فسقط اعتباره وصار كالراكب عىل الدابة وهي تسري أنه يسقط القي

 .(2)غالبًا، كذا هذا، واحلديث حممول عىل الندب دون الوجوب"

بعد عرض األقوال وأدلتها، ومناقشتها، فالذي أميل إليه، وأراه راجًحا هو رأي اجلمهور القائل  الرتجيح:

 بجواز الصالة يف السفينة، وذلك لألسباب اآلتية:

ا طويالً يف سفرهإ، ويدخل عليه وقت الصالة فال بد أن يدرك وقت األداء إن الراكب يف السفينة قد يستغرق وقتً  .1

: إن كان هناك مكان مهيرئًا للصالة، وان استطاع أن يدرك القبلة وهو األفضل وأن مل يستطع فعل قدرته، قال

 .(3)﴾ہ ہ ہ ھ     ﴿

إطار األدلة  ، والتيسري هنا يف(4)﴾ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓ ﴿الرشيعة السمحة وهي دين اليرس،  .2

 الرشعية، واآلراء املعتربة.

ويف مسألة القيام، أميل إىل رأي اجلمهور، فاألحاديث رصحية بالصالة يف السفينة قياًما إال من عذر، كاخلوف  .3

ل إىل أنس  ي ت أوَّ أهنم كانوا خيافون الغرق أو دوران الرأس أو السقوط، فبذلك كانوا قد صلوا  وغريه، ف 

 .(5)لفهم يتناسب مع ما ذكر من أدلة كثرية، تؤيد القيام إال من عذرجلوًسا ومن هذا ا

وهنا مناسبة لذكر مسألة الصالة يف الطائرة، فان الفقهاء املعارصين أضافوا هذه املسألة عىل وجه القياس اىل  .4

اإلمام  مسألة الصالة عىل السفينة؛ ألن السفينة  ري عىل سطح النهر، والطائرة  ري يف اهلواء، ونقل عن

يف املجموع، قوله: "فإن صىل يف رسير حيمله رجال، أو أرجوحة مشدودة باحلبال أو الزورق  النووي 

                                                             
قُّ ما يكون من النُّطْفة، وال يوجب الغسل عند خروجه، (1) : أر  أليب عبدالرمحن اخلليل بن امحد بن عمرو بن متيم ،ينظر: العني امل ْذي 

دائرة  هـ(224)ت: (، غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهلل اهلروي8/204) ،هـ( دار هالل170الفراهيدي )ت:

 (.2/264) ،حيدرآباد–املعارف العثامينة 

 (.1/110بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ) (2)

 [.16]التغابن:  (3)

 [.78]احلج:  (4)

سبق خترجيه، ينظر: الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، لزكريا بن حممد بن  قائاًم إال أن ختاف الغرق(صلِّ فيها ) اشارة حلديث: (5)

 (.1/292) ،هـ( املطبعة امليمنية926امحد بن زكريا االنصاري)ت:



  

، قاس النووي (1)اجلاري يف حق املقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان األصح الصحة كالسفينة"

لقول بجواز الصالة يف الطائرة، مع صالة املعلق باهلواء عىل الصالة يف السفينة، وقد أخذ املعارصون هذا ا

 . (2)استقبال القبلة، والقيام مع القدرة إال من عذر

 

 . (3)﴾  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿:قوله 
نداء، وأراد هبذا ال (4) ﴾حئ مئ ىئ يئ جب ﴿ بعد استواء السفينة عىل اجلودي نادى نوح ربه قائالً: التفسري:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿: (5)عن ذلك االستغفار البنه، ونفعه يف اآلخرة بعد اليأس من نجاته يف الدنيا، فنهاه اهلل 

  .(6)﴾ٿ 
ى نوح ابنه من أهله، وهذا يدلُّ عىل أن من  "إن االبن من األهل اساًم ولغًة، ومن أهل البيت، وقد سمر

 .(7)عىل ذلك" و يف عياله، فدل قول نوح أوىص ألهله دخل حتته ابنه، ومن تضمنه منزله وه

                                                             
ار (د676)مع تكملة السبكي واملطيعي( أليب زكريا حييى الدين حييى بن رشف النووي )ت: املجموع رشح املهذب (1)

 (.3/242)،الفكر

(، الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة 1/292،)3بريوت ط–هـ( دار الكتاب العريب 1420لسيد سابق )ت: ينظر: فقه السنة (2)

 (.2/1070، )4ط،م(دار الفكر2015الزحييل )

 [.45]هود:  (3)

الدعاء تعريض   مقاميف  ﴾ىب يب جت﴿   ،  ﴾حب خب مب ﴿، ﴾مئ ىئ يئ جب   ﴿اجلمل الثالثاالقتصار عىل هذه  (4)

باملطلوب؛ ألنه مل يذكره، وذلك رضب من رضوب التأدب والرتدد يف اإلقدام عىل املسؤول استغناء بعلم املسؤول كأنه يقول: 

 أسألك أم أترك.

 12/83) م،1984،تونس–لنرش –هـ( الدرا التونسية 1393ملحمد طاهر بن حممد بن عاشور التونس ) ،ينظر: التحرير والتنوير (5)

 (.2/222هـ( )478لعبد امللك عبدالله بن يوسف بن حممد اجلوين امللقب بأمام احلرمني )ت: ،(، التلخيص يف أصول الفقه85،

 [.46]هود:  (6)

بريوت –( دار الكتب العلمية 504أحكام القرآن لعيل بن حممد بن عيل ابو احلسن الطربي املعروف بالكيا اهلراو الشافعي )ت: (7)

، 1ط،هـ(دار احياء الرتاث العريب370(، ينظر: أحكام القرآن ألمحد بن عيل ابو بكر اجلصاص احلنفي)ت4/225) 2ط

 (.3/17) 3ط–هـ( بريوت 543(، أحكام القرآن للقايض حممد بن عبدالله ابو بكر العريب الاملكي)ت:3/212)



 
 

    

 العالقة النسبية لالبن ال تنقطع، وان كان عىل ملة أخرى.

 (.االستغفار للكافرينوبناًء عىل قول املفرسين فاحلكم املستنبط: )

 : االستغفار للكافرين

 ينقسم االستغفار للكافرين، عىل قسمني: •

ز احلنفية، والاملكية، والشافعية، اإلستغفار للكافر احلي يف حيات القسم األول: ه رجاء أن يؤمن فيغفر له، جور

 .(1)واحلنابلة الدعاء هلم باهلداية

 .(3)قال: ))اللهم اهدإ قومي فإهنم ال يعلمون(( ؛ ألنه (2)جيوز الدعاء هلم باهلداية والتوفيق لو كانوا أحياء

اجلمهور وحكى الاموردي يف احلاوي فيه وال جيوز السالم عىل الكفار وهذا املذهب الصحيح وبه قطع   

 .(4)وجهني أحدمها هذا، والثاين جيوز ابتداؤهم بالسالم لكن يقول السالم عليك وال يقل عليكم وهذا شاذ ضعيف

                                                             
أليب القاسم حممود بن عمرو بن امحد  ،جوه التأويلالكاشف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل يف و ،ينظر: تفسريالزخمرشي (1)

(، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين 2/658، )3بريوت ط–هـ( دار احياء الرتاث العريب 538الزخمرشي )ت:

(، البحر 14/266، )1ط-بريوت،هـ( دار الكتب العلمية342ألبو العالء حممود شكري بن عبدالله بن ايب الثناء االلوو )ت:

حلمد بن حممد بن اسامعيل  ،(، حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور االيضاح1/349الرائق رشح كنز الدقائق )

(، دقائق 3/130(، كشاف القناع عن متن اإلقناع )272)ص: ، مرص–هـ( املطبعة االمريية بوالق 1231الطحاوي احلنفي )ت:

 ،1هـ(عامل الكتب ط1051املنصور يونس البهويت احلنبيل )ت:  ،ف برشح منتهى االراداتأويل النهى لرشح املنتهى املعرو

 ،(، جمموع الفتاوى5/258(، املجموع رشح املهذب )2/493، 1/532(، هناية املحتا  وحاشية الشربامليس عليها )1/664)

(، فتح 4/246) ،السهودية –امللك فهد  هـ(، جممع728لتقي الدين ابو العباس امحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين،)ت:

 (.7/195بريوت، )،داراملعرفة،ألمحد بن عيل بحجر العسقالين ،رشح صحيح البخاري،الباري

(، حاشية الطحطاوي عىل مراقي 1/224(، ينظر: النهر الفائق رشح كنز الدقائق )1/349ينظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق ) (2)

هـ( دار 1252حممد امني بن عمر بن عبدالعزيز الدمشقي احلنفي)ت: ،ملختار وحاشية ابن عابدين(، الدر ا272الفالح )ص: 

 (.1/319(، درر احلكام رشح غرر األحكام )1/521) م2،1992ط-الفكر بريوت

 مرسل".(، وقال عنه بعد خترجيه: "1375( برقم )3/45وفصاحته، ) أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن، فصل يف بيان النبي  (3)

 (.4/604ينظر: املجموع رشح املهذب ) (4)



  

مل يزده عىل ذلك وال يبدؤه بالسالم؛ ألن فيه تعظياًم  ويردر السالم عىل الذمري وال يزده عىل قوله وعليك؛ ألنه 

 .(1)ه إليه حاجة فال بأس ببداءته، وال يدعو له باملغفرة ويدعو له باهلدىله فإن كان ل

وجيوز قول املسلم للذمري: أكرمك اهلل، وهداك اهلل، يعني باإلسالم، وجيوز قول املسلم للذمي: أطال اهلل 

وه؛ ألنه يشء فرغ بقاءك وأكثر مالك وولدك، قاصًدا بذلك كثرة اجلزية، لكن كره أمحد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونح

 .(2)منه

 القسم الثاين: اإلستغفار هلم بعد موهتم: 

فقال: إن االستغفار للكافر يقتيض كفر من فعله؛ ألنر فيه  (4)، بل بالغ بعضهم(3)اتفق الفقهاء عىل أنه حمظور

، (5)و من أهل النارال يغفر أن يرشك به، وأن من مات عىل كفره فه تكذيبًا للنصوص الواردة التي تدلر عىل أن اهلل 

 .(6)﴾  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿: وهذا ما نص عليه يف قوله 

                                                             
هـ( املطبعة الكربى االمريية 743لعثامن بن عيل بن حمجن الباعري الزليعي)ت،ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشبيل (1)

ار وحاشية ابن عابدين (، الدر املخت8/232(، البحر الرائق رشح كنز الدقائق )1/76(، درر احلكام )6/30، )1ط–بوالق –

(1/523.) 

 (.1/664(، دقائق أويل النهى لرشح املنتهى )3/130كشاف القناع عن متن اإلقناع ) (2)

(، 1/120بريوت )–هـ( عامل الكتب 803ليوسف بن موسى بن حممد املطيل احلنفي )ت:،املعترص من املخترص من مشكل اآلثار )3(

هـ(، دار 1126امحد بن غانم بن شهاب الدين االزهري الاملكي)ت: ،د القريواينالفواكه الدواين عىل رساىل أبن ايب زي

ألمحدل بن حممد بن عيل االنصاري ابو العباس ،(، كفاية النبيه يف رشح التنبيه5/144(، املجموع رشح املهذب )2/291)،الفكر

يف رشح املنها ، كامل الدين حممد بن  (، النجم الوها 5/175) 1ط،هـ( دار الكتب العلمية710املعروف بإبن الرفعة )ت:

(، مغني املحتا  اىل معرفة الفاظ املنها ، شمس الدين حممد بن 3/86، )1هـ( ط808موسى بن عيسى ابو البقاء الشافعي )ت:

 (، املغني البن3/14(، هناية املحتا  إىل رشح املنها  )2/42)1هـ(، دار الكتب العلمية، ط977امحد اخلطيب الرشبيني )ت:

(، اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، مجال الدين ابو حممد عيل بن أيب حييى زكريا 12/141(، املحىل باآلثار،)2/417قدامة )

 (.1/333، )2ط -دمشق–هـ( سوريا 686بن مسعود األنصاري )ت:

 (،.12/85 ن قاله القرايف، ينظر: التحرير والتنوير ) (4)

(، حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح 1/224(، النهر الفائق رشح كنز الدقائق )1/349الدقائق ) البحر الرائق رشح كنز: ينظر(5)

 (.272)ص: 

 [.113]التوبة:  (6)



 
 

    

هم، ولو كان الشفيع  أعظم  الشفعاء جاًها،  يقول شيخ اإلسالم: "االستغفار هلم مع موهتم عىل الكفر ال ينفع 

ەئ ﴿عنه:  كام قال ثم اخلليل إبراهيم، وقد دعا اخلليل إبراهيم  ألبيه واستغفر له  فال شفيع أعظم  من حممد 

أن يستغفر  أليب طالب اقتداًء بإبراهيم، وأراد بعض  ، وقد أراد (1)﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: املسلمني أن يستغفر  لبعض أقاربه، فأنزل اهلل 

ْذر  إبراهيم فقال:  ،(2) ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ چ ﴿وقد ذكر اهلل  ع 

 . (4(، )3)﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 

 :، وقوله (5)﴾  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿:قوله 

 .(6)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿

، هو دعاؤه عىل قومه بالعذاب، ويؤكده ما ورد من آيات حكاية عنه، تارة عىل اإلمجال نداء نوح  التفسري:

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: ، وتارة عىل التفصيل وهو قوله (7)﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿: وهو قوله

 .(10)، حتمل املعنى نفسه(9)من القرآن وقد تكرر عرض هذا النداء بسوٍر خمتلفةٍ ، (8)﴾ۆئ ۈئ 

                                                             
 [.41]إبراهيم:  )1(

 [.113]التوبة:  )2(

 [. 114]التوبة:  )3(

 (.6/642(، جمموع الفتاوى )1/5قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ) (4)

 [.67]األنبياء:  (5)

 [.26]نوح: )6(

 [.10]القمر:  (7)

 [.26]نوح:  (8)

 [.75]الصافات: ﴾ىئ  ىئ  ی  ی   ی﴿[، 26]املؤمنون:  ﴾ې  ى   ى    ائ  ائ  ﴿:اشارة إىل قوله  (9)

هـ( 775ابو حفص رسا  الدين عمر بن عيل بن عادل احلنبيل )ت: ،(، اللباب يف علوم الكتاب22/162ينظر: تفسري الرازي ) (10)

 (.13/549، )1لبنان،ط-بريوت



  

ېئ ﴿ :إليه ، فبعد ما يئس منهم وتفاقم أمرهم، أوحى اهلل ذكر أهل التفسري أن ذلك النداء كان بأمر اهلل 

 ﴿، (2)فلم يستثنإ أحًدا من الكفاردعا ، عند ذلك، (1)﴾حئ مئ ىئ يئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 .(3)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
 )الدعاء عىل الكفار(.وبناًء عىل قول املفرسين، فاحلكم املستنبط: 

 :صنفانقبل أن اذكر أقوال الفقهاء يف هذه املسألة، البد من اإلشارة اىل أن الكفار  آراء الفقهاء:

 .(4)منني، ويصدون عن الدينالذين حياربون املؤ .1

الذين مل ينتهكوا حرمة الدين، ومل يقاتلوا املؤمنني، ويرجى تألفهم ودخوهلم يف اإلسالم، وهم أهل الذمة  .2

 .(5)واملستأمنون واملعاهدون

 فام هو حكم الدعاء عليهم؟ وهل جيوز الدعاء عىل الصنفني مجيًعا؟ أو عىل احلربيني منهم؟

 للدعاء عىل الكفار عامة ومانع له:  اختلف الفقهاء بني جموز

                                                             
 [. 36]هود: (1)

ويف هذا االبتعاد عن املكذوب من اإلرسائيليات، التي فيها ما يصفه باجلزع، واحلرسة بعد اجلزع، وهذا ما ال يليق بأهل الصالح  (2)

نصور الامتردي ينظر: تفسري الامتريدي )تأويالت اهل السنة( حممد بن حممد بن حممود ابو م ،فضالً عن نبي من أويل العزم

ألبو الفداء اسكاعيل بن عمر ،(، تفسري االقرآن الكريم22/162(، تفسري الرازي )9/446، )1ط،لبنان-هـ(، بريوت333)ت:

(، البحر املحيط يف التفسري، أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل 9/30) 1،1999هـ(، دار طيبة للنرش، ط774بن كثري الدمشقي،)

 (.319، 4/276(.، تفسري ابن كثري )10/32( )هـ745بن حبان األندليس)ت:

 [.26]نوح: )3(

(، حترير 1883م، )ص: 1971هـ( د.ط، 483ملحمد بن امحد بن ايب سهل شمس األئمة الرسخيس)ت: ،ينظر: رشح السري الكبري (4)

(، ختريج 246،)ص: 3ط،هـ(733ابو عبداللة حممد بن ابراهيم بن سعد اهلل الكناين الشافعي ) ،األحكام يف تدبري أهل اإلسالم 

هـ(، دار 789عىل ماكان يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من احلرف الضائع والعمالت الرشعية )ت: الدالالت السمعية

 (221،)ص:2ط -بريوت–الغرب االسالمي 

 ينظر: املصادر نفسها. (5)



 
 

    

ز بعض الفقهاء الدعاء عىل الكفار مطلًقا: مستداًل بقوله  ، (1)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ :فجور
عن قوم  من احلنابلة يف اإلنصاف: "املرشوع الدعاء بعدم الكافرين وإبادهتم، كام أخرب اهلل  (2)فقد ذكر املرداوي

 . "(3)نوح 

، فاشتكى أبو بكر، واشتكى (4)، قالت: قدمنا املدينة وهي وبيئة-ريض اهلل عنها-ني عائشةوثبت عن أم املؤمن

، اللهمر صححها، بالل، فلام رأى رسول اهلل  ، شكوى أصحابه، قال: ))اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة، أو أشدر

َّاها إىل اجلحفة اجلحفة ألهنا كانت يومئذ دار رشك، وقال  ، وخص أهل(6)(((5)وبارك لنا يف صاعها ومدها، وانقل مح 

                                                             
 [.26]نوح: (1)

لدمشقي الصاحلي احلنبيل، الشيخ اإلمام العالمة أقىض القضاة، مفتى الفرق الفقيه عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي ا )2(

األصويل النحوي الفريض املحدث املقرئ، وتفقه "بابن يوسف"، والشيخ تقى الدين بن قندس، والشيخ عبد الرمحن وغريهم، 

املدرسة الضيائية مشاركة، وناب يف وأخذ الفرائض عن الشيخ حممد السبكي وغريه، واشتغل وحصل وبرع وأفتى ودرس يف 

هـ(، 885القضاء، وصنف فمن تصانيفه: )اإلنصاف تصحيح املقنع و تصحيح الفروع، وكتاب التنقيح يف تصحيح املقنع(، )تويف: 

 (.4/292(، األعالم للزركيل )1/99ينظر: اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحد )

(، الرسا  املنري يف 19/401(، ينظر: اللباب يف علوم الكتاب )2/566خلالف للمرداوي )اإلنصاف يف معرفة الراجح من ا (3)

 هـ(،977)ت: حممد بن امحد اخلطيب الرشبني الشافعي ،اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، شمس الدين

 ،هـ( دار الفكر1127الفداء )ت:أبو  ،لويت(روح البيانـ اسامعيل، حقي بن مصطفى احلنفي اخل4/396مرص) مطبعة بوالق،

، هـ1414، 1ط–بريوت –هـ( دار ابن كثري 1250حممد بن عيل بن حممد بن عبدالله الشوكاين اليمني) ،(، فتح القدير10/186)

(5/362.) 

سيام للغرباء الذين ليسوا  يعني ذات وباء وهو املوت الذريع هذا أصله ويطلق أيًضا عىل األرض الومخة التي تكثر هبا األمراض ال (4)

 (.9/150مستوطنيها، رشح النووي عىل مسلم )

لْ  (5) وف، ذكر اْبن اْلك  ْعر  ع م 
: يشء من الثريد يف اإلناء، ليس بمآلن، يقول: أتانا بقصعة ما فيها إال جحفة، واجلحفة: م وضإ ة  بإير اجل ْحف 

اد من يثرب فنز وا بني عبيل وهم أخوة ع  ْم سيل فاجتحفهم فسميت أ ن العامليق أخرج  ه  اء  ا مهيعة ف ج  ان  اْسمه  ك  ة و  لوا اجْلْحف 

ة، وهي من املواقيت املكانية لإلحرام باحلج والعمرة، ينظر: اجليم ) ابو بكر حممد بن احلسن بن دريد  ،( مجهرة اللغة1/128اجْلْحف 

 (.1/439م، )1987، 1بريوت،ط–هـ( دار العلم ملالسن 321)ت:،األزدي

(، ومسلم يف 1889(، برقم )3/23أن تعرى املدينة )  رجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، باب كراهية النبيأخ )6(

 (.1376(، برقم )2/1003صحيحه، كتاب احلج، باب الرتغيب يف سكن املدينة، )



  

اخلطايب: وكان أهل اجلحفة إذ ذاك هيوًدا، فيه دليل الدعاء عىل الكفار باألمراض واألسقام واهلالك، وفيه الدعاء 

ة وطيب بالدهم والربكة فيها، وكشف الرض والشدائد عنهم  . (1)للمسلمني بالصحر

العريب: "فأما الدعاء عىل كافر معني مل تعلم خامتته فال يدعى عليه؛ ألن قال أبو بكر ابن   الدعاء عىل كافر معني:

الدعاء عىل عتبة وشيبة لعلمه  مآله عندنا جمهول، وربام كان عند اهلل معلوم اخلامتة للسعادة، وإنام خص النبي 

الدعاء عىل عامتهم، هو ، فتخصيص الدعاء عىل معنٍي والتعميم يف (3)، وما كشف له من الغطاء عن حاهلم"(2)بمآهلم

 .(4)املؤيدين بالوحي -عليهم السالم-من خصائص األنبياء واملرسلني

يلعن فالًنا، وفالًنا، فهذا قد روي أنه  "الدعاء عىل معينني كام كان النبي  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

 .(6)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿: بقوله  (5)منسوخ

، "ال يكون ذلك إال وقد أذن اهلل له (7)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :اهلل  قال اإلمام مالك يف قول

 .(8)يف الدعاء عليهم"

                                                             
هـ( دار احياء الرتاث 855لفتياين العيني )ابو حممد حممود بن امحد بن موسى بن حسني ا ،ينظر: عمدة القاري رشح صحيح البخاري (1)

(، طرح التثريب يف رشح التقريب ألبو الفضل زين الدين 9/150(، رشح النووي عىل مسلم )10/251بريوت، ) ،العريب

 (.2/292هـ(، دار الفكر العريب، )806عبدالرحيم بن احلسني بن عبدالرمحن العراقي،)ت

( 24(، ينظر:)ص:4069(، برقم )5/99اري، كتاب املغازي، باب ليس لك من األمر يشء، )إشارًة اىل احلديث الذي رواه البخ (2)

 من البحث.

ألبو العباس شهاب الدين أمحد بن ادريس بن عبدالرمحن  ،(، الفروق أنوار الفروق4/312ينظر: أحكام القرآن البن العريب ) (3)

 (.4/180) وت،بري–دار الكتب العلمية  هـ(684الاملكي الشهر بالقرايف)ن:

 (.5/312املوافقات ) (4)

 (.8/335جمموع الفتاوى ) (5)

 [.128] آل عمران: )6(

 [.26]نوح: (7)

هـ( 520ألبو الوليد حممد بن امحد بن رشد القرطبي، )ت: ،والرشح والتوجية والتعليل ملسائل املستخرجة ،ينظر: البيان والتحصيل )8(

 (.17/576)م، 2،1988ط–بريوت  ،دار الغرب االسالمي



 
 

    

وقد ورد يف حديث الشفاعة، عند الرتمذي: ))... فيأتون نوًحا، فيقول: إين دعوت عىل أهل األرض دعوة 

 .(1)فأهلكوا، ولكن اذهبوا إىل إبراهيم...((

ا يف الدعاء، أي: أبيح له الدعاء، فدعا مالك يتبني أن نوًحا  وإذا مجعنا بني احلديث، و قول اإلمام ً ، كان خمرير

 .(2)عليهم مجيًعا

لكنر اإلمام مالك عنى بقوله: أن الدعاء عىل عامة الكفار ال جيوز، وهو من خصوصيات األنبياء، والبد أن 

ته؛  عىل أشخاص معينني من خصوصياته، ، وكذلك دعاء النبي يكون بوحٍي من اهلل  وهو أيًضا من دالئل نبور

من الدعاء عليهم، وقد تتبعت  فالذين دعا عليهم، وأراد اهلل هلم اهلالك هلكوا، ومن أراد اهلل  هلم النجاة هنى نبيه 

 مسألة القنوت يف الصالة؛ لتعلقها بمسألة الدعاء عىل الكفار، واإلختالف املشهور فيها، وخصوًصا صالة الفجر:

حلنفية يف صالة الوتر فقط، اال اذا نزلت باملسلمني نازلة، فالقنوت مرشوع يف الصلوات فالقنوت عندهم ا

 . (3)اجلهرية

فقال الاملكية: يندب القنوت رًسا بصالة الصبح  وذهب الاملكية، والشافعية إىل مرشوعية القنوت يف الصبح:

 .(4)فقط دون سائر الصلوات قبل الركوع، عقب القراءة بال تكبري قبله

 .(5)وقال الشافعية: ي سنر القنوت يف اإلعتدال من الركعة الثانية بالصبح، ومل يقيدوه بالنازلة

                                                             
(، وقال عنه: "هذا حديث 3148(، برقم )5/159أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة بني إرسائيل ) (1)

 حسن".

 (.8/336ينظر: جمموع الفتاوى ) (2)

(، 1/97) ،3بريوت ط–لكتب هـ( عامل ا189ينظر: احلجة عىل أهل املدينة، ابو عبدالله حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )ت:  (3)

(، بدائع الصنائع يف 1/68،= =)2ط–هـ(، بريوت 461ألبو احلسن عيل بن احلسني بن حممد السغدي )ت: ،النتف يف الفتاوى

(، النهر الفائق رشح 1/273، )2ط،هـ( دار الكتب العلمية587لعالء الدين ابو بكر بن مسعود بن امحد الكاساين )ت: ،ترتيب 

 (.1/292كنز الدقائق )

 (.1/248( الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )1/185(، الفواكه الدواين )33ينظر: خمترص خليل )ص:  (4)

(، هناية املطلب يف دراية املذهب، عبدامللك بن عبدالله بن يوسف اجلويني امللقب بإمام 3/492ينظر: املجموع رشح املهذب ) (5)

حممد بن أمحد اخلطيب  ،شمس الدين ،اىل معرفة الفاظ املنها  (، مغني املحتا 333)ص:  1ط ،نها هـ( دار امل478)ت: ،احلرمني

 (.1/368، )1ط ،هـ( دار الكتب العلمية977الرشبيني الشافعي )ت: 



  

واحلنابلة: ال يسن القنوت يف صالة فرض، فإن نزل باملسلمني نازلة فلإلمام القنوت يف صالة الصبح بعد 

نت إال إذا دعا لقوم أو دعا عىل : ))كان ال يق، أن النبي لام روى عن أنس (1)الركوع، اقتداء برسول اهلل 

 . (2)قوم((

قنت شهًرا يدعو عىل أحياء  : ))أن رسول اهلل واخلالف يف هذه املسألة مبني عىل أمور، منها ما رواه أنس 

 .(3)من أحياء العرب، ثم تركه((

نسًخا، قالوا: فكان  وهذا احلديث استدل به الفريقان، عىل مذهبيهام، فاحلنفية واحلنابلة، اعتربوا ترك القنوت 

 .(4)منسوًخا، إذ الرتك دليل النسخ

واستدل الاملكية، والشافعية، بـقوله: ))ثم تركه((، أي: ثم ترك الدعاء عىل املعتدين، بيد أنه مل يرتك القنوت يف 

نت يف يق قال: ))ما زال رسول اهلل  ، وفهمهم هذا مبني عىل أدلة أخرى، منها ما رواه أنس بن مالك (5)الفجر

 .(6)الفجر حتى فارق الدنيا((

: ))ثم تركه((، ترك القنوت أو الدعاء فاملقصود أن الدعاء عىل الكافرين وسواء أكان الرتك يف قول أنس

 مؤقت يرتبط بنازلة؟ وهذه النازلة غالبًا ما تكون احلرب.

كوع من الركعة اآلخرة من إذا رفع رأسه من الر ويؤيد ذلك ما رواه سامل، عن أبيه، أنه سمع رسول اهلل 

 اهلل فأنزل  (7)الفجر يقول: ))اللهم العن فالًنا وفالًنا وفالًنا، بعد ما يقول: سمع اهلل ملن محده، ربنا ولك احلمد((

                                                             
ابو حممد موفق  ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد(، 2/114(، املغني البن قدامة )59مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين )ص:  (1)

 (.1/263) 1ط ،هـ( دار الكتب العلمية620الدين عبدالله بن امحد بن حممد بن قدامة املقدس )ت:

 (.620) ( برقم1/314صحيح ابن خزيمة ) (2)

(، ومسلم يف صحيحه، كتاب 3170( برقم )4/100أخرجه البخاري، كتاب اجلزية، باب دعاء االمام عىل من نكث العهد ) (3)

 (.677(، برقم: )1/469ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت يف مجيع الصلوات، ) املساجد

  (.1/114(، درر احلكام رشح غرر األحكام )1/263ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد ) (4)

 (.3/505(، املجموع رشح املهذب )2/230ينظر: الذخرية للقرايف ) (5)

(. قال اهليثمي: "رواه أمحد والبزار بنحوه، ورجاله موثقون". جممع 12657(، برقم: )20/59مسند أمحد، مسند أنس بن مالك ) (6)

م، 1994مرص  ،هـ( مكتبة القدس807ابو احلسن نور الدين عيل بن ايب بكر بن سليامن اهليثم )ت:  ،الزوائد ومنبع الفوائد

(2/139.) 

 (.4069( برقم )5/99مر يشء، )باب ليس لك من األ ،أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي (7)



 
 

    

، وقد جاء هذا يف كتب أسباب النزول (1)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿ قوله:

بئر معونة السبعني من األنصار، الذين قتلوا يف غداة  يف قصة أصحاب وقد ثبت يف الصحيحني عن أنس .(2)أيًضا

عىل الذين قتلوهم، يدعو عليهم ويلعنهم، قال أنس: ونزل فيهم قرآٌن قرأناه  حتى  واحدة: ))وقنت رسول اهلل 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿، ثم قال: (3)رفع: )أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فريض عنا وأرضانا(

فاملرشوع من الدعاء عىل الكفار، هو الدعاء عىل املحاربني املقاتلني، وهذا مذهب  .(5)((4)﴾  ۅ ۉ ۉ

 اجلمهور من احلنفية، والاملكية، والشافعية، واحلنابلة كام مبني يف آرائهم اآلتية:

أنه مل يقنت قط إال شهًرا واحًدا حارب حيًا من املرشكني فقنت يدعو  بلغنا عن رسول اهلل احلنفية: رأي 

 .(6)همعلي

ہ ﴿ :: "أن الدعاء للمرشكني ناسخ للدعاء عىل املرشكني ودليله قوله (7)وحكى ابن بطال رأي الاملكية:

، قال: واألكثر عىل أن ال نسخ وأن الدعاء عىل املرشكني جائز، وإنام النهي عن ذلك يف حق من ﴾ہ ہ ھ ھ

أن اجلواز حيث يكون يف الدعاء ما يقتيض زجرهم عن ي رجى تألرفهم ودخوهلم يف اإلسالم، وحيتمل يف التوفيق بينهام 

 .(8)متادهيم عىل الكفر واملنع حيث يقع الدعاء عليهم باهلالك عىل كفرهم"

                                                             
 [.128] آل عمران: )1(

 (.48(، الصحيح املسند من أسباب النزول )ص: 121ينظر: أسباب النزول )ص:  (2)

 (.2/165تفسري ابن كثري ) (3)

 [.171]آل عمران:  (4)

ح مسلم، كتاب املساجد ( وصحي2801( برقم )4/18صحيح البخاري كتاب اجلهاد والسري، باب من ينكب يف سبيل اهلل ) (5)

 (.677( برقم )1/468ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني نازلة )

(، اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليىل، ابو 1/104(، ينظر: احلجة عىل أهل املدينة )1/290األصل املعروف باملبسوط للشيباين ) (6)

 (.112)ص:  1هـ( جلنة احياء املعارف النعامنية اهلند، ط182ن حبيب االنصاري )ت:يوسف يعقوب بن ابراهيم ب

من أهل قرطبة، فقيه مالكي، ينقل عنه ابن حجر كثرًيا يف  ،عامل باحلديث ،ويعرف باللجام ،عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطال (7)

(، 5/96يف االندلس يامنيون، ينظر: األعالم للرزكيل )هـ(، وبنو بطال 449)فتح الباري( من كتابه )رشح البخاري(، )تويف: 

 (.3/283شذرات الذهب)

 (.23/20(، عمدة القاري رشح صحيح البخاري )11/196ينظر: فتح الباري البن حجر ) (8)



  

عىل من حتزب  واختار ذلك الفقيه أبو بكر ابن العريب، بقوله: "دعا نوح عىل الكافرين أمجعني، ودعا النبي 

 . (1) يف الدعاء عىل الكفار يف اجلملة"عىل املؤمنني، وألبر عليهم، وكان هذا أصالً

 -زاد عليها–يف رشحه للرسالة كيفية القنوت، وزاد عىل أدعية القنوت الواردة  (2)وذكر ابن ناجي التنوخي

 .(3)الدعاء عىل الكفار، والدعاء للمسلمني

راد واخلوف؛ ويرشع القنوت أي: يسن يف سائر املكتوبات للنازلة، كالوباء والقحط واجل رأي الشافعية:

أقام شهًرا يدعو عليهم، ثم ترك الدعاء عىل أولئك الكفار ولعنتهم فقط ال ترك  ألحاديث بئر معونة، فإن النبي 

 .(4)مجيع القنوت أو ترك القنوت يف غري الصبح

الصائل ويف هناية املحتا ، أن من أهم الوسائل، لدفع الصائل هو الدعاء عليه: " وينبغي أن يعلم أنه جيوز دفع 

، وقد (5)بالدعاء عليه، بكف رشه عن املصول عليه، وإن كان هبالكه حيث غلب عىل الظن أنه ال يندفع إال باهلالك"

 يكون هذا الصائل مسلاًم متعدًيا، فاملرشك أوىل بالدعاء عليه.

                                                             
 (.1/474(، ينظر: تفسري ابن كثري )4/312أحكام القرآن البن العريب ) (1)

مام الفقيه احلافظ للمذهب، القايض، املؤلف العارف باألحكام أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنو (2) خي القريواين: اإلإ

والنوازل، توىل القضاء بجهات كثرية من إفريقية، أخذ عن أئمة منهم ابن عرفة والربزيل واأليب والزعبي وغريهم، له رشح عىل 

ل عليه هـ(، ينظر: شجرة  838ا يف املذهب، )تويف بالقريوان سنة الرسالة ورشحان عىل املدونة كبري وصغري وغري ذلك وتآليفه معوَّ

(، 1/352)1ط ،بريوت، لبنان–هـ( دارالكتب العلمية 360حممد بن حممد بن عمر بن عيل )ت: ،النور الزكية يف طبقات الاملكية 

 (. 5/179األعالم للزركيل )

يك ونخنع لك ونخلع ونرتك من يكفرك اللهم إياك نعبد...( الدعاءان مها: )اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عل (3)

(، رشح ابن ناجي 2/144و)اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا رش ما قضيت...(، ينظر: الذخرية للقرايف )

لفواكه الدواين (،ا1/149) 1ط ،بريوت–هـ(دار الكتب العلمية 837ألبن أيب زيد القريواين)ت: ،التنوخي عىل متن الرسالة

(1/186 .) 

 (.2/143(، النجم الوها  يف رشح املنها  )3/505ينظر: املجموع رشح املهذب ) (4)

(، حاشية البجريمي عىل اخلطيب،املسامة حتفة 5/168(، حاشية اجلمل عىل رشح املنهج )8/27)هناية املحتا  إىل رشح املنها  )5(

 (.4/223لبنان، )–هـ( دار الفكر 1221بن عمر الشافعي )ت:السليامن بن حممد  ،احلبيب عىل رشح اخلطيب



 
 

    

ر النبي  رأي احلنابلة:  ال بعد املغرب، الظهر والعرص، حتى ما صالها إ عندما اشتد القتال يوم اخلندق فأخر

: ))مأل اهلل عليهم بيوهتم وقبورهم ناًرا، كام شغلونا عن صالة الوسطى حتى غابت وهذا عذر رشعي، فقال 

 .(1)الشمس((

وفيه من الفوائد: جواز الدعاء عىل الكفار باهلالك والدمار، ودخول النار، ألهنم أهلها، والسيام إذا شغلوا 

 .(2)املسلمني وحاربوهم

 اخلالصة:

بعد عرض األقوال وأدلتها، أخلص بنتيجة، وهي أن الفقهاء وإن تباينت أقواهلم يف هذه املسألة، اال أهنم مل 

 خيرجوا عن األمور اآلتية: 

 .(3)ال جيوز الدعاء عىل شخص بأن حيرمه اهلل اهلداية أو يميته عىل الكفر .1

هذا ما ذكره الفقهاء يف عطاس الذمي، إذا  الدعاء باهلداية للمحارب جائز، وهو مرشوع يف حق املسامل، و يؤيد .2

، قال: ، عن أيب موسى (4)عطس ومحد اهلل فال يقال له: يرمحك اهلل، وإنام يقال له: هيديك اهلل ويصلح بالك

، (5)يرجون أن يقول هلم: يرمحكم اهلل، فيقول: ))هيديكم اهلل ويصلح بالكم(( كان اليهود يتعاطسون عند النبي 

                                                             
(، ومسلم يف صحيحه، كتاب 4111( برقم: )5/110أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة اخلندق، ) (1)

 (.627( برقم )1/437املساجد ومواضع الصالة، باب الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العرص، )

(، 3/9هـ( دار الرتاث )737ابو عبدالله حممد بن حممد بن حممد العبدري الاملكي الشهر بأبن احلا  )ت: ،ينظر: املدخل البن احلا   (2)

هـ( صنفه وأعتنى به وخر  احاديثه د.سعيد 600اإلفهام يف رشح عمدة األحكام، لشيخ االسالم عبدالغني املقدو )ت:

 (.157)ص:  ،القحطاين

 (.23/20(، عمدة القاري رشح صحيح البخاري )11/196ح الباري البن حجر )ينظر: فت (3)

لعالء الدين عيل بن سليامن  ،(، الفروع وتصحيح الفروع4/632(، املجموع رشح املهذب )17/141ينظر: البيان والتحصيل ) (4)

 (.10/337م، )2003، 1هـ(،مؤسسة الرسالة،ط763املرداوي الصاحلي احلنبيل)ت:

"هذا حديث حسن  :(، وقال عنه2739(، برقم)4/379لرتمذي، أبواب األدب، باب ما جاء كيف يشمت العاطس، )سنن ا (5)

 صحيح".



  

اء للكافر باألمور الدنيوية لسبب  اهر، كتأليفه وترغيبه لإلسالم، وال يدعى له بظهر الغيب لعدم فال بأس بالدع

 .(1)حتقق املقتىض ملصلحة ذلك

يرشع الدعاء عىل الكافر املحارب أو املؤذي وهو قول اجلمهور، وهو جائز يف حق غري املحارب، عند بعض  .3

 .(2)الفقهاء

يدعو: ))اللهم اشدد وطأتك عىل مرض واجعلها  لعيش عليهم، كام كان النبي جيوز الدعاء عىل الكفار بتضييق ا .4

 .(3)عليهم سنني كسني يوسف((

فلكل حالٍة حكمها، ففي احلال التي يشتد فيها عداء الكفار للمسلمني وأذيتهم هلم، فاملرشوع يف هذه احلال 

 .(4)م أو تأليفهم فاملرشوع هو الدعاء هلم باهلدايةالدعاء عليهم، ويف احلال التي يقل فيها عداؤهم، أو ي رجى إيامهن

  

                                                             
وقد بوب البخاري باب الدعاء عىل املرشكني باهلزيمة والزلزلة، وغري ذلك من األحاديث واآلثار التي تدل بمجملها عىل مرشوعية  (1)

عند اليأس من هدايتهم، أو استمرار إيذائهم للمؤمنني، و هذا هو احلال الذي وصل إليه نوح  الدعاء عىل الكافرين باملوت واهلالك

 ( ؛ 2934( برقم )4/43مع قومه، ينظر: صحيح البخاري كتاب اجلهاد والسري، باب الدعاء عىل املرشكني باهلزيمة والزلزلة)

 (.1794( برقم )3/1418ني واملنافقني )من أذى املرشك ومسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب ما لقي النبي 

ون )صالًة قنت بعد الركوع فكان من دعائه:  قال: صىل بنا رسول اهلل  عن أنس  (2) اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين حيادر

باب  ،رسلك ويصدون عن سبيلك وألق بينهم العداوة والبغضاء((، أخرجه احلارث يف زوائد مسند احلارث، كتاب الصالة

(، يقول اإلمام النووي: "إنام اقترص عىل أهل الكتاب ألهنم الذين كانوا يقاتلون املسلمني"، ويف هذا دليل 180( برقم)1/290)

واضح أن من أهم أسباب جواز الدعاء عليهم أهنم يقاتلون املسلمني. ينظر: بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، باب القنوت، 

 (.21/154(، ينظر: جمموع الفتاوى )3/498رشح املهذب ) (، املجموع180( برقم )1/290)

(، ومسلم 2932( برقم )4/44أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب الدعاء عىل املرشكني باهلزيمة والزلزلة، ) (3)

( برقم 1/466ني نازلة، )يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلم

(675.) 

 (.21/443(، عمدة القاري رشح صحيح البخاري )4/312ينظر: أحكام القرآن البن العريب )( )4



 
 

    

ڀ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿:قوله  پ پ پ پ 

 .(1)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
 تستحب قراءة هذه السورة يف صالة االستسقاء؛ وهذا مروي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  التفسري:

 .(2)قي فلم يزد عىل االستغفار وقراءة اآليات يف االستغفار ومنها هذه اآليةأنه صعد املنرب ليستس

قال مقاتل: "إن قوم نوح لام كذبوه زماًنا طويالً حبس اهلل عنهم املطر، وأعقم أرحام نسائهم أربعني سنة، 

بناًء عىل قول و، (3)فرجعوا فيه إىل نوح، فقال نوح: استغفروا ربكم من الرشك حتى يفتح عليكم أبواب نعمه"

 املفرسين فاحلكم املستنبط: )االستسقاء(.

 اختلف الفقهاء يف حكم صالة االستسقاء عىل قولني: آراء الفقهاء:

 .(4) : اخلرو  إىل االستسقاء والصالة مجاعة سنة عند اجلمهورالقول األول

يه الدعاء، وأراد بقوله ال صالة يف : ما نقل عن أيب حنيفة أنه قال: "ال صالة يف االستسقاء، وإنام فالقول الثاين

االستسقاء الصالة بجامعة أي ال صالة فيه بجامعة، ما روي عن أيب يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن االستسقاء 

هل فيه صالة أو دعاء مؤقت أو خطبة؟ فقال: أما الصالة بجامعة فال، ولكن الدعاء واالستغفار، وإن صلروا وحداًنا 

نحًوا من صالة العيد يبدأ  ذا مذهب أيب حنيفة، وقال حممد: يصيلر اإلمام أو نائبه يف االستسقاءفال بأس به، وه

 .(6)"(5)أنه:))صىل يف االستسقاء(( بالصالة قبل اخلطبة وال يكرب فيها كام يكرب يف العيدين فقد بلغنا عن رسول اهلل 

                                                             
 [.10،11،12]نوح:  (1)

 (.8/246تفسري ابن كثري ) (2)

 (.30/651تفسري الرازي ) (3)

 (.1/225بداية املجتهد وهناية املقتصد ) (4)

خر   إن رسول اهلل )(، بلفظ: 558( برقم )1/695، أبواب السفر، باب ما جاء يف صالة االستسقاء، )أخرجه الرتمذي يف سننه (5)

متبذال متواضعا مترضعا، حتى أتى املصىل، فلم خيطب خطبتكم هذه، ولكن مل يزل يف الدعاء والترضع والتكبري، وصىل ركعتني 

 ح".كام كان يصيل يف العيد((. وقال عنه: " هذا حديث حسن صحي

 (.1/282(، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )1/449ينظر: األصل املعروف باملبسوط للشيباين ) (6)



  

 بعضها مل يذكر فيها صالة، ومن أشهر ما استسقى وصىل، ويف : ما ورد يف بعض اآلثار أنه حجة اجلمهور

يستسقي، فتوجه إىل  ، قال: ))خر  النبي ورد يف أنه صىل، وبه أخذ اجلمهور حديث عباد بن متيم عن عمه 

 .(1)القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صىل ركعتني جهر فيهام بالقراءة((

، فبيمنا النبي خيطب عىل عهد النبي  (2)، قال: ))أصابت الناس سنةعن أنس بن مالك حجة أيب حنيفة: 

يف يوم مجعة قام أعرايب، فقال يا رسول اهلل: هلك الامل وجاع العيال، فادع اهلل لنا، فرفع يديه وما نرى يف السامء 

، فو الذي نفيس بيده، ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال اجلبال، ثم مل ينزل عن منربه حتى رأيت املطر (3)قزعة

، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد وبعد الغد، والذي يليه، حتى اجلمعة األخرى، وقام ذلك  حليته يتحادر عىل

فقال: يا رسول اهلل، هتدم البناء وغرق الامل، فادع اهلل لنا، فرفع يديه فقال: "اللهم حوالينا  -أو قال: غريه  -األعرايب 

، وسال الوادي قناة شهًرا، (4)فرجت، وصارت املدينة مثل اجلوبةوال علينا "فام يشري بيده إىل ناحية من السحاب إال ان

 .(5)ومل جيئ أحد من ناحية إال حدث باجلود((

"فصعد عمر عىل املنرب فاستسقى فلم يزد عىل  وما رواه الشعبي، أنه قال: أصاب الناس قحط يف عهد عمر

لتي هبا يستنزل املطر، ثم قرأ اآليات يف االستغفار حتى نزل، فقالوا له: لقد طلبت الغيث بمفاتيح السامء ا

 .(6)االستغفار"

 وجه الداللة: مل يذكر يف األثرين صالة، وكل ما ذكر هو الدعاء.

                                                             
 (.1024( برقم )2/31أخرجه البخاري يف صحيحه، أبواب االستسقاء، باب الدعاء يف االستسقاء قائاًم، ) (1)

نة: اجلدب، ينظر: الكنز اللغوي يف اللسن العريب )ص:  (2)  (.3/206شف املشكل من حديث الصحيحني )(، ك81السر

ة  الظل، ينظر: العني (3) قيق  ٌة وهي ر  ع  حاب، الواحدة  ق ز  طع  السَّ
: قإ ع  ز  ابو عبدالله اخلليل بن امحد بن عمرو بن متيم  ،قزع: الق 

 (.3/110(، اجليم )1/132هـ( دار مكتبة هالل، )170الفراهيدي)ت:

لواسعة، وكل منفتق بال بناء جوبة، أي: حتى صار الغيم والسحاب حميًطا بآفاق املدينة، واجلوبة: اجلوبة: هي احلفرة املستديرة ا (4)

الفرجة يف السحاب ويف اجلبال، وانجابت السحابة: انكشفت، الفجوة ومعناه تقطع السحاب عن= =املدينة وصار مستديًرا حوهلا 

 (.1/286(، لسان العرب )6/194وهي خالية من السحاب، ينظر: رشح النووي عىل مسلم )

(، ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة 933(، برقم )2/12أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب االستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة ) (5)

 (.897(، برقم )2/614االستسقاء، باب الدعاء يف االستسقاء )

 (6423رقم )( ب3/490كتاب صالة االستسقاء ) أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، (6)



 
 

    

اجلمهور بأن صالة االستسقاء مجاعة بعد عرض األقوال وأدلتها، فالذي أميل إليه، وأراه راجًحا قول :الرتجيح

 سنة لام يأيت:

، قال: رصح بوجود صالة خمصوصة لإلستسقاء، عن عباد بن متيم عن عمه  احلديث الذي استدل به اجلمهور .1

 .(1)يستسقي، فتوجه إىل القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صىل ركعتني جهر فيهام بالقراءة(( ))خر  النبي 

 احلديث الذي استدل به أبو حنيفة، ال يوجد فيه ذكر للصالة، وانام هو دعاء، وقد ذكر السيوطي أن هذا من .2

 ، وهذا ال يعني عدم وجود صالة استسقاء.(2)خصائص رسول اهلل 

 ال يرى بأًسا بصالة الفرادى، واخلالف يف اخلرو  لصالة االستسقاء مجاعة.  إن أبا حنيفة  .3

 

 

  

                                                             
 (.30سبق خترجيه، ينظر: )ص: (1)

 (.2/275ينظر: اخلصائص الكربى ) (2)



  

 :وقوله   ،(1)﴾ ڻ ڻ ۀڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: قوله    

 .(2)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿
، كان قد أكثر يف اجلدال معهم، وهذا اجلدال ما كان إال يف إثبات إن هذه اآليات تدل عىل أنه  التفسري:

التوحيد والنبوة واملعاد، وفيها الداللة عىل أن اجلدال يف تقرير الدالئل، وإزالة الشبهات حرفة األنبياء، وعىل أن 

، ويف هذه اآلية داللٌة عىل إثبات املنا رة واملجادلة وإقامة (3)ليد واجلهل واإلرصار عىل الباطل حرفة الكفارالتق

، (5)، أي: من حجة(4)﴾ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿: احلجة، ويف القرآن والسنة من هذا كثري ملن تأمله، كقوله 

 مرشوعية اجلدل(.بناًء عىل قول املفرسين فاحلكم املستنبط: )

ه  إذا فتلته واحلبل  جمدوٌل و جديٌل، ومنه  اللغوي واإلصطالحي:املعنى  اجلدل: مصدر جدلت  احلبل  أجدل 

 .(6)مقابلة احلجة باحلجة، واملجادلة: املنا رة واملخاصمة

، (7)﴾ے ے ۓ ۓ﴿ :لقد وردت آيات، وأحاديث كثرية، تأمر باجلدال، كقوله  حكم اجلدل:

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: ى، وتذم اجلدال، كقوله فيها أمر واضح باجلدال، وأخرى تنه

                                                             
 [.32]هود:  )1(

 [.116]الشعراء:  )2(

 (.6/244(، روح املعاين )17/341ينظر: تفسري الرازي ) (3)

 [.68]يونس:  (4)

 (.3/286تفسري القرطبي ) (5)

 ،بريوت–هـ(دار صادر 711بن عيل ابو الفضل االنصاري الرويفعي)ت:(، لسان العرب حممد بن مكرم 1/448مجهرة اللغة ) (6)

(، 53)ص: ،هـ( مكتبة السنة488(، تفسري غريب ما يف الصحيحني أليب عبدالله بن فتوح االزدي احلميدي )ت11/105، )3ط

هـ( املكتبة 606م اجلزري )تالنهاية يف غريب احلديث واألثر ملجد الدين ابو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكري

 (.1/247) م1979-بريوت،العلمية

 [.125]النحل:  (7)



 
 

    

، وقد يضطرب الفهم عند (2)﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿: ، وقوله (1)﴾

 البعض، ويتصور أن يف ذلك تعارًضا يف النصوص، بني أمر، وهني.

ى عنه بال وأثنى عليه، هو غري الذي هن ال يتعارض، وال خيتلف، بيد أن اجلدال الذي أمر به  أن كالم اهلل 

 .(3)شك، فاجلدال املنهي عنه هو املذموم، واجلدال املأمور به هو املحمود

حممود، ومذموم، ويمكن استقراء هذين القسمني، من كالم   فعىل هذا االساس ينقسم اجلدل اىل قسمني:

  .(4)اجلمهور من احلنفية، والاملكية، والشافعية، واحلنابلة

ن إ هار احلق واجب، والسكوت حرام، إذ الساكت عن احلق شيطان أخرس، إ :: اجلدل املحمودالقسم األول

 . (5)رشيطة أن يفيض إىل ذلك بطريق صحيح

فاجلدل املحمود هو ما يوافق الرشع ويؤازره، ويؤيد احلق وينرصه، أو يدفع الباطل، وحييده، بحجٍة واضحة، 

عن احلق، أو قد يكون فرض كفاية بأن يكون وأسلوب حكيم، وقد يكون فرض عني إذا تعني عىل شخص ما الدفاع 

: يف األمة من يدافع عن احلق باألسلوب السليم؛ ألنه أمٌر بمعروٍف وهني عن منكر، واألصل يف ذلك قوله 

                                                             
 [.56]الكهف:  (1)

 [.4]غافر:  (2)

 -بريوت ،هـ( دار االفاق456ابو حممد عيل بن امحد بن سعيد بن حزم االندليس )ت ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام (3)

هـ( مؤسسة الرسالة بريوت 513يل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي )تابو الوفاء ع (، الواضح يف أصول الفقه1/19،23)

 (.1/47) ،1ط–

 1هـ(،دار الكتب العلمية ط730ينظر: كشف األرسار رشح أصول البزدوي عبد العزيز بن امحد بن حممد عالء الدين البخاري)ت (4)

(، قواطع 283هـ()ص: 741مد عبدالله الكلبي )تابو القاسم حممد بن امحد بن حم (، القوانني الفقهية236، 232، 3/231)

( قواعد 2/9، )1هـ(بريوت،ط489األدلة يف األصول ابو مضفر منصور بن حممد بن عبداجلبار بن امحد املروزي السمعاين )ت

ةالكليات هـ( مكتب660األحكام يف مصالح األنام ابو حممد عزالدين عبدالعزيزبن عبدالسالم بن ايب القاسم السليمي الدمشقي )

 (.7/3697(، التحبري رشح التحرير )1/141مرص )-االزهرية 

–هـ(دار الكتب العلمية 730عبدالعزيز بن امحد بن حممد عالء الدين البخاري)ت: ،ينظر: كشف األرسار رشح أصول البزدوي (5)

 .7/697، 1ط ،(، التقرير والتحبريعىل حترير الكامل بن اهلامم236، 232، 3/231، )1ط



  

واملجادلة باحلق ، (1)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿

 .(2)من سنن األنبياء عليهم الصالة والسالم مع األمم عند الدعوة

ڄ ﴿، قومه ورده عليهم يف عبادة األوثان كام يف سورة األنبياء: ف القرآن الكريم جمادلة إبراهيم وقد وص

ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: ، إىل قوله (3)﴾ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  

 لقومه يف سور أخرى. ، وقد وردت جمادلته (4)﴾ۉ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: يف قوله  وهنا يف قصة نوح 

 .(6)﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ ه،  إىل قول(5)﴾ ۀ
السؤال واجلواب واملجادلة يف  مع فرعون إىل غري ذلك، فهو كله تعليم من اهلل  وكذلك جمادلة موسى

 الدين؛ ألنه ال يظهر الفرق بني احلق والباطل إال بظهور حجة احلق ودحض حجة الباطل.

ې ې ې ې ى ى ائ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿ أهل الكتاب وباهلهم بعد احلجة، وجادل رسول اهلل 

 .(7)﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
 . (9)، إىل غري ذلك الكثري، الكثري(8)يوم السقيفة وتنا روا حتى توصلوا إىل احلق و ادل أصحاب رسول اهلل 

                                                             
 [.104]آل عمران:  (1)

(، التقرير والتحبريابو عبدالله شمس الدين حممد بن حممج 236، 232، 3/231ينظر: كشف األرسار رشح أصول البزدوي ) (2)

 (.2/298(، الفواكه الدواين )3/254م، )1996 –هـ( دار الفكر 879املعروف بأبن أمري صباح احلنفي )

 [.62]األنبياء:  (3)

 [.70]األنبياء:  (4)

 [.32]هود:  )5(

 [.35]هود:  (6)

 [.61]آل عمران:  (7)

(، 5/7لو كنت متخذا خليال(( )): إشارة للحديث الذي أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: أصحاب النبي، باب قول النبي  (8)

 (.3668برقم: )

 (.112) 1ط،مؤسسة الرسالة (2014للدكتور عبدالكريم زيدان)ت: ،ينظر: املستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (9)



 
 

    

اجلدل املذموم هو اجلدال بالباطل، أو هو الذي يوصل إليه، أو كان القصد منه  :: اجلدل املذمومالقسم الثاين •

 عىل املخالف والغلبة عليه، فهذا مذموم رشًعا، وإذا قلب الباطل حًقا، أو احلق باطالً، تأكدت حرمته، وقد التعايل

 .(1)يكون اجلدل مكروًها إذا كان القصد منه جمرد الظهور والغلبة يف اخلصومة

وروح وقد وردت النصوص التي تبني هذا القسم، والنهي عنه، فقد يكون النهي عن اجلدال، لتعارضه 

 . (2)﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿العبادات، كاحلج: 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ :أو أن تكون نتيجته االزدراء باملؤمنني، فرتك اجلدال، أوىل كقوله 

بأن تنذر الصوم لئال ترشع مع من اهتمها يف الكالم، وهنا  ، أمرها اهلل (3)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .(4)لسفيه واجب، ومن أذل الناس سفيه مل جيد مسافًهايتبني كراهة جمادلة السفهاء، وأن السكوت عن ا

: ))أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ، قال: قال رسول اهلل أخر  أبو داود يف سننه بسند حسن، عن أيب أمامة 

ملن ترك املراء وإن كان حمقا، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت يف أعىل اجلنة ملن حسن 

 .(6)واملقصود باملراء يف هذا احلديث، هو اجلدال الذي نفعه قليل، و هييج العداوة بني اإلخوان  .(5)ه((خلق

 اخلالصة:

 اجلدال قسامن: .1

قسم حممود وهو ما يوافق الرشيعة، ويؤيد احلق، أو يدفع الباطل، باألدلة الناصعة، و يصل إىل ذلك  .أ

جوب؛ إلقامة احلجة عىل أهل اإلحلاد والبدع من بأسلوب صحيح حكيم، وحكمه عىل من يملك آلته الو

                                                             
 (.7/3697(، التحبري رشح التحرير )7/189ينظر: الفروع وتصحيح الفروع ) (1)

 [.197]البقرة:  (2)

 [.26]مريم:  (3)

( دار الكتب 911(، معرتك األقران يف إعجاز القرآن،لعبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي )ت:21/527ينظر: تفسري الرازي ) (4)

 (.3/61(، )2/569، )1ط،العلمية

ب و داود بإإسناد  (، قال النووي: "4800(، برقم: )4/253) اخرجه ابو داود يف سننه، كتاب االدب، باب يف حسن اخللق (5) رواه أ 

 (.216صحيح". رياض الصاحلني )ص: 

 ،هـ( مرص1031ناوي )ت:ا  العارفني بم عيل املتالرؤوف بن  ينظر: فيض القدير رشح اجلامع الصغري لزين الدين حممد عبد (6)

 (.5/5)1ط



  

قال: ))جاهدوا املرشكني  ، أن النبي اجلهاد يف سبيل اهلل، أخر  أبو داود بسند صحيح، عن أنس 

ة والربهان ال بالشغب  باللسان بتبيان ، وإنام يكون اجلهاد(1)بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم(( احلق باحلجر

 :أن جياهد الكفار بالقرآن، قال  نام بالقرآن؛ وهلذا أمر الرسول واهلذيان والسب والشتم، وإ

 .(2) ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

قسم آخر مذموم، وهو جدال بالباطل، وللباطل، أو جدال ملجرد اإليقاع باملخالف، وهذا ال يفيض  .ب

 إىل نفع، بل يوغر الصدور، ويزرع العداوة والبغضاء.

 كه أوىل؛ ألنه يتحول من جدال حممود، إىل مذموم، وقد أمر اهلل إذا مل حيقق اجلدال اهلدف املقصود منه، فرت .2

ة، فأعرْض عنهم، وقد ترك (3)﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: رسوله  ، فإذا أقمت احلجر

 أباه، وأ مرْت مريم بالسكوت وعدم الكالم مع اجلاهلني. إبراهيم 

ن اإلنسان قصده، من املنا رة، واملجادلة وأن يكون قص .3 سِّ ده إ هار احلق طلبًا لام عند اهلل، فإن وجد ال بد أن حي 

ك  املنا رة خرٌي له، وليتق السباب، فإنه يضع القدر،  ْ يف نفسه ابتعاًدا عن الغرض الصحيح، فليجاهدها، وإال ف رت 

  .(4)ويكسب الوزر

                                                             
(، وأبو داود يف سننه، كتاب اجلهاد، باب كراهية ترك 12246( برقم )19/272) أخرجه أمحد يف مسنده، مسند أنس بن مالك  (1)

(، واحلاكم يف 3096( برقم )6/7(، والنسائي يف سننه، كتاب اجلهاد، باب وجوب اجلهاد )3/10( )2504الغزو، برقم: )

هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه" وقال الذهبي:  (، قال احلاكم:"2427( برقم )2/91ك، كتاب اجلهاد، )املستدر

 (.2/91وهبامشه التلخيص للذهبي ) ،عىل رشط مسلم" ينظر: املستدرك عىل الصحيحني "

 [.52]الفرقان:  (2)

 [.199]األعراف:  (3)

 (. 7/3697التحبري رشح التحرير )(، 7/189ينظر: الفروع وتصحيح الفروع ) (4)



 
 

    

ٻ ٻ    ٻ ٱ حت    ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿:قوله 

 .(1)﴾ٻ پپ پ    پ ڀ ڀڀ ڀ  ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ى نوحالتفسري: ابنه من أهله، وهذا يدلُّ عىل أن  "إن االبن من األهل اساًم ولغًة، ومن أهل البيت، وقد سمر

 عىل قول بناءً ، (2)عىل ذلك" من أوىص ألهله دخل حتته ابنه، ومن تضمنه منزله وهو يف عياله، فدل قول نوح 

 املفرسين فاحلكم املستنبط هو: )اختالف الدين وأثره عىل النسب(.

 آراء الفقهاء:

ي يف كتاب األم باب املواريث: يف قول اّللَّ 
افإعإ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿ :ذكر اإلمام الشَّ

، (4)﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: ، وقوله (3)﴾ہ ہ 
 .(5)، ابنه، وابنه كافروه كافر، ونسب إىل نوح إىل أبيه، وأب فقال: نسب إبراهيم

فلو أن رجالً أمر ابنه أن ينتسب إىل غريه، أو ينتفي من نسبه، واتفقا عىل ذلك مل تنقطع أبوته عنه بام أثبت اهلل 

 (6) لكل واحد منهام عىل صاحبه. 

ين، ومل يقطع بينهم األنساب، فدلَّ ذلك عىل أن: ا فميَّزهم اّللَّ  ألنساب ليست من الدين يف يشء، بالدِّ

 وعىل ذلك ترتتب آثار منها:األنساب ثابتة ال تــزول، والدين يــدخلون فيه أو يــخرجون منه، 

                                                             
 [.46، 45]هود:  (1)

 (.3/17(، أحكام القرآن البن العريب )3/212(، ينظر: أحكام القرآن اجلصاص )4/225أحكام القرآن للكيا اهلراو ) (2)

 [.42]هود: (3)

 [.74]األنعام:  (4)

ين، ألسامعيل بن حييى بن اسامعيل ابو ابراهيم املزين (، خمترص املز4/81(، األم للشافعي )2/163أحكام القرآن للشافعي ) )5(

احلاوي الكبري، يف فقه الشافعي ألبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي املعروف  (،8/431هـ( بريوت، )264)ت:

 (.18/86، )1لبنان،ط-هـ(450بالاموردي)ت:

 (.4/81األم للشافعي ) )6(



  

م من مرياث ابنه املسلم، لكنه  .1 ر  يكون سببًا يف توريث إشقائه املسلمني، من  -األب الكافر–أن األب الكافر حي 

اختالف الدين أحد موانع التوارث، لبناء التوارث عىل النرصة، فال يرث تركة ابنه، والولد الكافر كذلك، فإنر 

، ولو أسلم الكافر قبل قسمة (1)الكافر املسلم اتفاًقا، إال أن أمحد يرى توريث الكافر بالوالء من عتيقه املسلم

 .(2)الرتكة ورث عند أمحد ترغيبًا له يف اإلسالم، وال يرث املسلم كافًرا، عند اجلمهور

قوق األخرى، باقية، وثابتة وإن اختلف الدين بني الوالد، وولده، كالرب واإلحسان إليهام، واإلنفاق عليهام، احل .2

ڳ ڳ ڳ ﴿ :، لام ورد من عموم األدلة، منها قوله (3)، والدعاء هلاموطاعتهام إالر يف معصية اهلل 

عارشمها معارشة مجيلة وليس من ، وحسن املصاحبة أن يطعمهام إذا جاعا ويكسومها إذا عريا، وي(4)﴾ڳ 

ا املسلامن فأوىل،  املعروف أن يعيش بنعمة اهلل  ويرتكهام يموتان جوًعا، هذا يف حق الوالدين الكافرين، وأمر

واإلنفاق عليهام عند احلاجة من أعرف املعروف، وهو قول اجلمهور من احلنفية، والاملكية، والشافعية، 

: "يكون الرب بالقول اللني الدال عىل حمبتهام بأن يقول هلام ما ، وزاد الاملكية عىل(5)واحلنابلة  ذلك بـوصفهم الربر

للكنيسة وحيملهام هلا،  -ولو كافًرا-ينفعهام يف أمر دينهام ودنيامها بدون رفع صوت عليهام ويقود األعمى منهام 

 .(6)يطيع الوالدين يف املباح واملكروه"ويعطيهام ما ينفقانه يف أعيادمها، ال ما ينفقانه يف الكنيسة، أو للقسيس، و

                                                             
(، اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبدالله امحد بن حممد بن حنبل الشيباين حمفوظ بن امحد 2/113ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد ) (1)

 (.635،)ص: 1ط–مؤسسة غراس  ،ابو اخلطاب

بن حممد بني عبدالله ابن مفلح ابو املفلح ابو ،(، املبدع يف رشح املقنع، ابراهيم4/81(، األم للشافعي )2/576ينظر: املدونة ) (2)

 (.8/279م، )1997، 1ط-هـ( بريوت884اسحاق )ت:

 .من البحث ( الدعاء هلام باهلداية إن كانا عىل غري ملة اإلسالم، مع عامة الدعاء للوالدين املسلمني، ينظر: )ص: (3)

 [.15]لقامن:  (4)

اين يف الفقه النعامين (، املحيط الربه2/292(، اهلداية يف رشح بداية املبتدي )4/30ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ) (5)

(، البيان يف مذهب اإلمام 14/127(، احلاوي الكبري)2/289(، الفواكه الدواين )153(، الرسالة للقريواين )ص: 5/389)

(، دقائق 7/165(، املبدع يف رشح املقنع )8/536(، املغني البن قدامة )19/204(، املجموع رشح املهذب )3/25الشافعي)

 (.3/391تهى )أويل النهى لرشح املن

الصادق الاملكي  ،املعروف بحاشية احلاوي عىل رشح الصغري ألبو العباس امحد بن حممد اخللوين بلغة السالك ألقرب املسالك (6)

 (.4/740)،هـ( دار املعارف1241)ت:



 
 

    

 .(1)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی   ﴿  :قوله 
ف  نوح  التفسري: ر  اًرا و قد  لقد ع  أن قومه أصبحوا مصدر إضالل العباد، وأهنم ال يلدون إالر فاجًرا كفر

وأما االستقراء فهو ، (2)﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿ :راء، أما النص فقوله عرف ذلك بالنص واالستق

أنه لبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاًما، فعرف طباعهم وجرهبم، وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه ويقول: احذر 

: هذا مثل قوله ، و(3)هذا فإنه كذاب، وإن أيب أوصاين بمثل هذه الوصية، فيموت الكبري وينشأ الصغري عىل ذلك

 استقرأ حال قومه، فحاهلم يدل عىل ذلك. ، خمرًبا أن موسى(4)﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ﴿

 بناًء عىل قول املفرسين فاحلكم املستنبط: )االستقراء(.

 االستقراء لغة: مأخوذ من لفظني: املعنى اللغوي واإلصطالحي:

ئ، استإقراًء، فهو األول: من القرو، ومعناه: القصد والتتبع، كاالقرتاء واالستق ْستْقرإ راء؛ يقال: اْستقرأ  ي 

 : ء  أ استقرأت األشياء تتبعت أفرادها؛ ملعرفة أحواهلا، وخواصها، استقرأ األْمر  أو اليشَّ ْستقر  ئ، واملفعول م 
ْستقرإ م 

ه صه، درسه بعناية وتتبرعه ملعرفة خواصر  .(5)استقراه، تفحر

 . (6)ًنا، أي: ضممت بعضه إىل بعض، )والسني والتاء( فيه للطلبالثاين: من القراءة؛ يقال: قرأت اليشء قرآ

ح أمور جزئية لنحكم بحكمها عىل أمر يشمل تلك اجلزئيات" اصطالحاً:  .(7)قال الغزايل: "تصفُّ

                                                             
 [.26]نوح: )1(

 [.36]هود:  (2)

 (.9/29(، تفسري القرطبي )30/659ينظر: تفسري الرازي ) )3(

 [.88]يونس:  (4)

 (.3/1789(، معجم اللغة العربية املعارصة )1324القاموس املحيط )ص:  (5)

 .(1/128(، لسان العرب )249خمتار الصحاح )ص:  (6)

فه األصوليون تعريفات متقاربة، ينظر: املستصفى )ص:  (7) (، روضة النا ر وجنة املنا ر، يف اصول الفقه عىل مذهب االمام 41عرر

(، رشح 1/95، )2ط،هـ(مؤسسة الريان للطباعة620مد موفق الدين عبدالله بن امحد بن قدامة احلنبيل)ت:امحد بن حنبل ابو حم

م 1983، 1ط،هـ(دار الكتب العلمية816(، التعريفات عيل بن حممد بن عيل الزين اجلرجاين )ت:448تنقيح الفصول )ص: 

 (.18)ص: 



  

وبالنظر يف التعريفني يتبني أنر التعريف اللغوي أعم من التعريف االصطالحي؛ حيث إن التتبع بمعناه اللغوي 

 ياء كلها، أما التتبع بمعناه االصطالحي فهو خاص بتتبع األحكام فقط.عام يف األش

 بناءاً عىل ماتقدم ينقسم االستقراء اىل قسمني:

 . (1)االستقراء التام، وهو: إثبات احلكم يف جزئي لثبوته يف الكيل القسم األول:

ئ ْت كل الصلوات فريض د أهنا ال مثاله: كل صالة البد وأن تكون مع الطهارة؛ إذ أستقرإ ة كانت، أو نافلة فوجإ

 .(3). وهو املنطقي املستعمل يف العقليات(2)تكون إال مع الطهارة

 .(4)االستقراء الناقص، أو االستقراء املظنون وهو: إثبات احلكم يف كيل لثبوته يف بعض جزئياته القسم الثاين: 

 يته عىل قولني:، فقد اختلف الفقهاء يف حج(5)واالستقراء الناقص هو حمل النزاع 

 .(8)، وقد ن سب لبعض احلنابلة(7)، والشافعية(6): أنه حجة، عند اجلمهور من الاملكيةالقول األول

                                                             
م، 1995-دارالكتب العلمية بريوت ،بن عبدالكايف بن حامد بن حييى السبكي لتقي الدين ابو احلسن عيل اإلهبا  يف رشح املنها  (1)

، 1ط،هـ( دار الكتب794(، البحر املحيط يف أصول الفقه، ابو عبدالله بدر الدين حممد بن عبدالله الزركش )ت:3/173)

عبدالله الزركيش الشافعي  لتا  الدين السبكي ابو عبدالله بدر الدين حممد بن ،(، تشنيف املسامع بجمع اجلوامع8/6)

 (.3/416) 1ط،هـ( املكتبة املكية794)ت:

 (. 8/6(، البحر املحيط يف أصول الفقه )8/3788ينظر: التحبري رشح التحرير ) (2)

 (.8/6(، البحر املحيط يف أصول الفقه )8/3788ينظر: التحبري رشح التحرير )(3)

ملحمد الطاهر بن حممد بن  ،(، مقاصد الرشيعة اإلسالمية3/417اجلوامع ) (، تشنيف املسامع بجمع6/161املحصول للرازي ) (4)

 (.2/244م )2004 -قطر–هـ(وزارة االوقاف 1393عاشور التونيس )ت:

 (.8/3789(، التحبري رشح التحرير )8/6(، البحر املحيط يف أصول الفقه )3/173ينظر: اإلهبا  يف رشح املنها  ) (5)

هـ( 790ابراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشهري بالشاطبي)ت:،(، املوافقات للشاطبي448ول )ص ينظر: رشح تنقيح الفص (6)

 (.4/58م،)1997، 1ط،دار ابن عفان

 (.1/237(، حاشية اجلمل عىل رشح املنهج )8/6(، البحر املحيط يف أصول الفقه )41ينظر: املستصفى )ص:  (7)

 (.8/3789ينظر: التحبري رشح التحرير ) (8)



 
 

    

ا احلنفية، واحلنابلة، فهم يعملون به، وإن مل يرصحوا به، وذلك من خالل الفروع الفقهية املنترشة يف كتبهم،  أمر

يف مسألة أكثر احلمل، برسد حوادث عن نساء كن حيضن حيًضا،  كإستدالهلم عىل أقل احليض، وأكثره، وكذلك قوهلم

 .(1)وحيملن محالً متفاوتني

ح بأن (3)من الشافعية (2): أنه ليس حجة، وهذا القول ينسب للرازيالقول الثاين ، ولكن الرازي مل يرصِّ

ف  األ هر أن هذا القدر ال  : "وهل يفيد الظن أم ال؟االستقراءاالستقراء الناقص ليس حجة؛ حيث قال بعد أن عرَّ

 .(5)، ثم بتقدير حصول الظن: وجب احلكم بكونه حجة"(4)يفيد إال بدليل منفصل

وقوله هذا يوافق اجلمهور يف أن االستقراء الناقص متى ما أفاد الظن فهو حجة، لكنره خالفهم يف كيفية إفادة 

ل عىل ذلك، فهو يقول بحجية االستقراء الناقص؛ هذا االستقراء للظن، إذ يرى أنه ال يفيد الظن إال بدليل آخر يد

 ألنه يفيد الظن، لكن كيف أفاد الظن؛ هذا هو ما خالف فيه.

قال الزركيش: "اقتىض كالمه أن اخلالف إنام هو يف أنه هل يفيد الظن أم ال؟ ال يف أن الظن املستفاد منه هل 

 .  (6)يكون حجة أم ال؟"

 

                                                             
(، النتف يف الفتاوى 1/332هـ(، )189حممد بن فرقد الشيباين )ت: ،ينظر: األصل املعروف باملبسوط للشيباين، ابو عبدالله (1)

(، حتفة الفقهاء 1/132، )2ط-عامن–هـ( مؤسسة الرسالة 461للسغدي، ابو احلسن عيل بن احلسني بن حممد السغدي،)ت:

 (.17(، خمترص اخلرقى )ص: 33د السجستاين )ص: (، مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داو1/33)

أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، له مصنفات مشهورة منها: (2)

وته يوما مشهوًدا، ينظر: )تفسري الرازي(، )املحصول(، تويف يوم عيد النرحر من سنة ستر وست مائة هبراة ودفن هبا، وكان يوم م

 (.241الدر الثمني يف أسامء املصنفني )ص: 

 (.6/161ينظر: املحصول للرازي ) (3)

ذكر الزركيش أن الدليل املنفصل هو اإلمجاع املؤيد لالستقراء، ويف نظري أن حتديد الدليل املنفصل باإلمجاع غري مسلَّم؛ ألن الرازي  (4)

منفصل من إمجاع، أو غريه، ولو أراد اإلمجاع بذاته خلصه بالذكر ينظر: البحر املحيط يف أصول أطلق يف عبارته؛ ليشمل كل دليل 

 (.8/7الفقه )

 (.6/161املحصول للرازي ) (5)

 (.3/417(، تشنيف املسامع )3/174(، ينظر: اإلهبا  )8 -8/7البحر املحيط يف اصول الفقه) (6)



  

 الرتجيح:

ة؛ ألنه بعد عرض األقوال وأدلتها ، فالذي أميل إليه، وأراه راجًحا قول اجلمهور بأن االستقراء الناقص حجر

يفيد غلبة الظن، وقد احتجر به األئمة األربعة، وتابعوهم، خصوًصا بام يتعلق باحليض، وسنره ومدته، أكثره، وأقله، 

ح به بعضهم، يثبت (1)ومدة احلمل، ومدة النفاس، وغريها من املسائل الفقهية املبنية عىل االستقراء ، وإن مل يرصر

 ذلك استقراًء من مصادرهم.

زيادة عىل أن اإلمام الرازي مع نسبة القول إليه بعدم حجية االستقراء، االر إنه يقول بحجيته، رشيطة حصول 

 .(2)الظن، وال يكون ذلك إال بدليل منفصل

  

                                                             
، )ص: 1ط -هـ(مؤسسة الرسالة بريوت505حممد بن حممد الغزايل الطوو،)ت: ابو حامد ،ينظر: املستصفى يف علم االصول (1)

هـ( 790(، املوافقات ـ املوافقات أبراهيم بن موسى بن حممد اللحي الشهر بالشاطي)ت:448(، رشح تنقيح الفصول )ص 41

(، حاشية اجلمل عىل رشح 8/3789(، التحبري رشح التحرير )8/6(، البحر املحيط يف أصول الفقه )4/58) 1ط،دار ابن عفان

 (.1/237املنهج )

 (.6/161( ينظر: املحصول للرازي )2)



 
 

    

لمية هلذا البحث املتواضع فأمحده أوالً عىل توفيقه يل ثم أصيل بعد ان يرس اهلل تعاىل يل مجع ما امكن من الامدة الع

عىل احلبيب الطبيب سيدنا حممد وعىل آله وصحبة امجعني، وبعد هذه اجلوله مع اهم املسائل الفقهية املستنبطة من 

 قصة سيدنا نوح عليه السالم البد لنا من إختنام ما بدأناه بأهم النتائج فنلخصها بااليت:

وثالثني موضع مبثوته يف ثنايا مخس سور، وتضمنت هذه  36سيدنا نوح عليه السالم وقصته يف ورد ذكر  .1

 القصة الكثري من العظات والدروس.

عدم إنحصار آيات األحكام بعدد معني كام هو شائع يف كتب علوم القرآن ولكن القرآن الكريم كله حمالً  .2

 إلستنباط ألحكام وخيتلف بإختالف االذهان.

املسائل الفقهية ال بد ان يكون موافقًا لالصول والضوابط التي وضعها أهل العلم لئال يتكلف يف  استنباط .3

 حتمل القصة ماال حتتمل.

ان الفقهاء )رمحهم اهلل( اهتموا كثرياً بداللة قصص القرآن عىل االحكام فتوافرت كتب التفسري وكتب  .4

 الفقهاء عىل اليشء الكثري منها.

له امهية بالغة يف الرتجيح بني اآلراء الفقهية باإلضافة اىل تنقية التفاسري  ا دخلها  البحث يف قصص القرآن .5

 من الروايات الغري صحيحة.

 
  



  

 بعد القرآن الكريم

 هـ((، تقي الدين أبو احلسن785اإلهبا  يف رشح املنها  ))منها  الوصول إيل علم األصول للقايض البيضاوي املتويف سنه  .1

عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن حامد بن حييي السبكي وولده تا  الدين أبو نرص عبد الوهاب، دار الكتب العلمية 

 .م 1995 - هـ1416 بريوت،–

هـ(، حتقيق: أبو الوفا، دار 182اآلثار، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )املتوىف:  .2

 .بريوت –الكتب العلمية 

ردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  -أحكام القرآن للشافعي  .3 ْو جإ مجع البيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخل رْس 

 القاهرة، –هـ(، كتب هوامشه: عبد الغني عبد اخلالق، قدم له: حممد زاهد الكوثري، مكتبة اخلانجي 458)املتوىف: 

 .م 1994 - هـ 1414 ،(2/ط)

عضو  -هـ(، حتقيق: حممد صادق القمحاوي 370قرآن، أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف: أحكام ال .4

، طبعة أخرى حتقيق: عبد السالم هـ1405 بريوت –جلنة مراجعة املصاحف باألزهر الرشيف، دار إحياء الرتاث العريب 

 .م1994/هـ1415 ،(1/ط) لبنان، –حممد عيل شاهني، دار الكتب العلمية بريوت 

هـ(، 631اإلحكام يف أصول األحكام، أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي اآلمدي )املتوىف:  .5

 لبنان. -دمشق -حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت

نيفة وابن أيب ليىل، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن  .6 هـ(، 182سعد بن حبتة األنصاري )املتوىف: اختالف أيب ح 

 (.1عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا األفغاين، جلنة إحياء املعارف النعامنية، اهلند،)ط/

هـ(، 683االختيار لتعليل املختار، عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي )املتوىف:  .7

 القاهرة، –: الشيخ حممود أبو دقيقة )من علامء احلنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(، مطبعة احللبي عليها تعليقات

 .م 1937 - هـ 1356

هـ(، حتقيق: أبو الوفا األفغاين، 189األصل املعروف باملبسوط، أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتوىف:  .8

 .كراتيش –ية إدارة القرآن والعلوم اإلسالم

إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني )هو حاشية عىل فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين(، أبو بكر )املشهور  .9

(، 1هـ(، دار الفكر للطباعة والنرش والتوريع، )ط/1310بالبكري( عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي )املتوىف: 

 م. 1997 -هـ  1418



 
 

    

هـ(، دار العلم للماليني، 1396خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي )املتوىف: األعالم،  .10

 م. 2002( أيار/مايو 15)ط/

 -رمحه اهلل  -اإلفهام يف رشح عمدة األحكام )رشح عىل متن عمدة األحكام لشيخ اإلسالم اإلمام عبد الغني املقدو  .11

هـ(، حققه واعتنى به وخر  أحاديثه: د. سعيد بن عيل 1420بن عبد اهلل بن باز )املتوىف:  هـ(، عبد العزيز600)املتوىف:

 بن وهف القحطاين، توزيع مؤسسة اجلرييس.

اإلقناع يف الفقه الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري بالاموردي )املتوىف:  .12

 هـ(.450

بد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش األم، الشافعي أبو ع .13

 .م1990/هـ1410 بريوت، –هـ(، دار املعرفة 204املكي )املتوىف: 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل  .14

 (.2هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، )ط/885توىف: )امل

هـ(، 685أنوار التنزيل وأرسار التأويل، نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي )املتوىف:  .15

 .هـ 1418 ،(1/ط) بريوت، –حتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشيل، دار إحياء الرتاث العريب 

هـ(، ويف آخره: 970نز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي )املتوىف: البحر الرائق رشح ك .16

هـ(، وباحلاشية: منحة اخلالق البن  1138تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري )ت بعد 

 (.2عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، )ط/

هـ(، 745تفسري، أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس )املتوىف: البحر املحيط يف ال .17

 هـ. 1420 بريوت، –حتقيق: صدقي حممد مجيل، دار الفكر 

ىف: بداية املجتهد و هناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد )املتو .18

 م.1975هـ/1395(، 4هـ(، مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، )ط/595

بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد )املتوىف:  .19

 .م 2004 - هـ1425 القاهرة، –هـ(، دار احلديث 595

هـ(، دار الكتب 587رتيب الرشائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي )املتوىف: بدائع الصنائع يف ت .20

 م.1986 -هـ 1406(، 2العلمية، )ط/



  

البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكبري، ابن امللقن رسا  الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد  .21

هـ(، حتقبق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليامن ويارس بن كامل، دار اهلجرة للنرش 804املتوىف: الشافعي املرصي )

 م.2004-هـ1425(، 1السعودية، )ط/-الرياض -والتوزيع 

بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )الرشح الصغري هو رشح الشيخ الدردير  .22

الإٍك(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي الاملكي )املتوىف: لكتابه املسمى أ امإ م  م  بإ اإْلإ ْذه   
إ
قرب املسالك مل

 هـ(، دار املعارف.1241

هـ(، حتقيق: 558البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي )املتوىف:  .23

 . م 2000 -هـ 1421 ،(1/ط) جدة، –مد النوري، دار املنها  قاسم حم

البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي )املتوىف:  .24

 .م 1988 - هـ 1408 ،(2/ط) لبنان، –هـ(، حتقيق: د حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 520

التا  واإلكليل ملخترص خليل، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل املواق الاملكي  .25

 م.1994-هـ1416(، 1هـ(، دار الكتب العلمية، )ط/897)املتوىف: 

، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الد .26 لْبإيِّ ين الزيلعي احلنفي )املتوىف: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

ْلبإيُّ )املتوىف:  743 هـ(،  1021هـ(، احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ

 هـ.1313(، 1بوالق، القاهرة، )ط/ -املطبعة الكربى األمريية 

ب اخترصه زكريا األنصاري من منها  الطالبني التجريد لنفع العبيد حاشية البجريمي عىل رشح املنهج )منهج الطال .27

ير املرصي الشافعي )املتوىف: 
مإ رْي  هـ(، 1221للنووي ثم رشحه يف رشح منهج الطالب(، سليامن بن حممد بن عمر الب ج 

 م.1950 -هـ 1369مطبعة احللبي، 

ي الدمشقي الصاحلي احلنبيل التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداو .28

السعودية/الرياض،  -هـ(، حتقيق: د.عبد الرمحن اجلربين، د.عوض القرين، د.أمحد الرساح، مكتبة الرشد 885)املتوىف:

 م.2000 -هـ 1421(، 1)ط/

الشافعي، بدر  حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، أبو عبد اهلل، حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الكناين احلموي .29

هـ(،املحقق: قدم له: الشيخ عبد اهلل بن زيد آل حممود، حتقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد املنعم 733الدين )املتوىف: 

 م.1988-هـ 408(، 3قطر/الدوحة، )ط/ -أمحد، دار الثقافة بتفويض من رئاسة املحاكم الرشعية بقطر 

، حممد الطاهر بن حممد بن حممد «وير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيدحترير املعنى السديد وتن»التحرير والتنوير  .30

 .هـ 1984 تونس، –هـ(، الدار التونسية للنرش 1393الطاهر بن عاشور التونيس )املتوىف: 



 
 

    

ير املرصي الشاف .31
مإ رْي  عي حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب )حاشية البجريمي عىل اخلطيب(، سليامن بن حممد بن عمر الب ج 

هـ 1417(، 1بريوت/لبنان، )ط/ -م، طبعة أخرى دار الكتب العلمية 1995 -هـ 1415هـ(، دار الفكر، 1221)املتوىف: 

 م.1996-

هـ(، دار الكتب العلمية، 540حتفة الفقهاء، حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي )املتوىف: نحو  .32

 .م 1994 - هـ 1414 ،(2/ط) لبنان، –بريوت 

ختريج الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد رسول اهلل من احلرف والصنائع والعامالت الرشعية، عيل بن حممد بن أمحد  .33

هـ(،املحقق: د. إحسان عباس، النارش: دار 789بن موسى ابن مسعود، أبو احلسن ابن ذي الوزارتني، اخلزاعي )املتوىف: 

 .هـ 1419 ،2: ط بريوت، –الغرب اإلسالمي 

تشنيف املسامع بجمع اجلوامع لتا  الدين السبكي، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش الشافعي  .34

د عبد اهلل ربيع، املدرسان بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية  -هـ(، دراسة وحتقيق: د سيد عبد العزيز 794)املتوىف: 

 م. 1998 -هـ  1418(، 1توزيع املكتبة املكية،)ط/ -لبحث العلمي وإحياء الرتاث بجامعة األزهر، مكتبة قرطبة ل

هـ(، حتقيق: سامي 774تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي )املتوىف: .35

 م. 1999 -هـ 1420(، 1بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، )ط/

يدي تفسري غري .36 ب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم، حممد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن محيد األزدي امليورقي احل مإ

 مرص، –القاهرة  -هـ(، حتقيق: الدكتورة: زبيدة حممد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة 488أبو عبد اهلل بن أيب نرص )املتوىف: 

 .م1995 – 1415 ،(1/ط)

و عبد اهلل، شمس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري حا  ويقال له ابن املوقت احلنفي التقرير والتحبري، أب .37

 -هـ 1403(، 2م، طبعة أخرى دار الكتب العلمية، )ط/1996 -هـ 1417هـ(، دار الفكر بريوت، 879)املتوىف: 

 م.1983

بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أبو الفضل أمحد .38

 م.1989 -هـ1419(، 1هـ(، دار الكتب العلمية، )ط/852

التلخيص يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام  .39

 . بريوت –نبايل وبشري أمحد العمري، دار البشائر اإلسالمية هـ(، حتقيق: عبد اهلل جومل ال478احلرمني )املتوىف: 

هـ(، حتقيق: ايب 422التلقني يف الفقة الاملكي، أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي الاملكي )املتوىف:  .40

 أويس حممد بو خبزة احلسني التطواين، دار الكتب العلمية.



  

العبادات، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي املهدوي )املتوىف: بعد  قسم -التنبيه عىل مبادئ التوجيه  .41

 .م2007 - هـ 1428 ،(1/ط)لبنان، –هـ(، حتقيق: الدكتور حممد بلحسان، دار ابن حزم، بريوت 536

لكي املرصي التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي الام .42

هـ 1429(، 1هـ(، حتقيق: د. أمحد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، )ط/776)املتوىف: 

 م.2008 -

هـ(، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني 321مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:  .43

 .م1987 ،(1/ط) بريوت، –

حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح، أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحطاوي احلنفي، )املتوىف:  .44

 هـ.1318هـ(، املطبعة الكربى األمريية ببوالق، مرص، 1231

ب البرصي احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبي .45

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب  -هـ(، حتقيق: الشيخ عيل حممد معو450البغدادي، الشهري بالاموردي )املتوىف: 

 م.1999-هـ1419 ،(1/ط) لبنان، –العلمية، بريوت

مهدي حسن الكيالين هـ(، حتقيق: 189احلجة عىل أهل املدينة، أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتوىف:  .46

 .هـ1403 ،(3/ط) بريوت، –القادري، عامل الكتب 

 الدر الثمني واملورد املعني )رشح املرشد املعني عىل الرضوري من علوم الدين(، حممد ميارة الاملكي .47

هـ(، دار 885خرسو )املتوىف:  -أو منال أو املوىل  -درر احلكام رشح غرر األحكام، حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال  .48

 إحياء الكتب العربية.

دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  .49

 م.1993 -هـ 1414(، 1هـ(، عامل الكتب، )ط/1051البهوتى احلنبىل )املتوىف: 

هـ(، حتقيق: جزء 684الرمحن الاملكي الشهري بالقرايف )املتوىف:  الذخرية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد .50

 -: حممد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي12 -9، 7، 5 - 3: سعيد أعراب، جزء 6، 2: حممد حجي، جزء 13، 8، 1

 م. 1994(، 1بريوت، )ط/

هـ(، 1252ين الدمشقي احلنفي )املتوىف: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابد .51

 م.1992 -هـ 1412(، 2بريوت، )ط/-دار الفكر



 
 

    

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهلل بن حممد بن أيب الثناء األلوو  .52

 –قيق: عيل عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية ، طبعة أخرى حتبريوت –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 1342)املتوىف: 

 .هـ 1415 ،(1/ط) بريوت،

روضة النا ر وجنة املنا ر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن  .53

ان 620)املتوىف:  حممد بن قدامة اجلامعييل املقدو ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقدو هـ(، مؤسسة الرير

 م.2002-هـ1423( 2للطباعة والنرش والتوزيع، )ط/

الرسا  املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني  .54

 .هـ 1285 القاهرة، –هـ(، مطبعة بوالق )األمريية( 977الشافعي )املتوىف: 

هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط 273أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )املتوىف:  -وماجة اسم أبيه يزيد  -سنن ابن ماجه  .55

د كامل قره بليل  -عادل مرشد  - بد اللرطيف حرز اهلل، دار الرسالة العاملية، )ط/ -حممَّ م، طبعة 2009 -هـ  1430(، 1ع 

 فيصل عيسى البايب احللبي. -دار إحياء الكتب العربية  أخرى حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،

سنن الدارقطني، أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي الدارقطني  .56

هـ(، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد 385)املتوىف:

 .م2004-هـ1424 ،(1/ط) لبنان، –برهوم، مؤسسة الرسالة، بريوت

ردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  .57 ْوجإ هـ(، 458السنن الصغري للبيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخل رْس 

 م.1989 -ـ ه1410(، 1حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتيش ـ باكستان، )ط/

ردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  .58 ْوجإ هـ(، حتقيق: 458السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخل رْس 

 .م 2003 - هـ 1424 ،(3/ط) لبنات، –حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 

هـ(، علق عليه: عبد 1360عمر بن عيل ابن سامل خملوف )املتوىف: شجرة النور الزكية يف طبقات الاملكية، حممد بن حممد بن  .59

 م. 2003 -هـ  1424(، 1املجيد خيايل، دار الكتب العلمية، لبنان، )ط/

رشح ابن ناجي التنوخي عىل متن الرسالة البن أيب زيد القريواين، قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القريواين )املتوىف:  .60

 .م 2007 - هـ 1428 ،(1/ط) لبنان، –فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت  هـ(، أعتنى به: أمحد837

هـ(، الرشكة الرشقية لإلعالنات، 483رشح السري الكبري، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف:  .61

 م.1971ط/بدون طبعة، 

ن قدامة املقدو اجلامعييل احلنبيل، أبو الفر ، شمس الدين الرشح الكبري عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد ب .62

 هـ(، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع.682)املتوىف: 



  

 1422(، 1هـ(، دار ابن اجلوزي، )ط/1421الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، حممد بن صالح بن حممد العثيمني )املتوىف:  .63

 هـ. 1428 -

ملقصود بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب املسانيد(، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم طرح التثريب يف رشح التقريب )ا .64

هـ(، أكمله ابنه: أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني 806بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )املتوىف: 

وصورهتا  -هـ(، الطبعة املرصية القديمة 826ملتوىف: الكردي الرازياين ثم املرصي، أبو زرعة ويل الدين، ابن العراقي )ا

 دور عدة منها )دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب، ودار الفكر العريب(.

عمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين  .65

 .بريوت –(، دار إحياء الرتاث العريب هـ855العينى )املتوىف: 

الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة، عمر بن إسحق بن أمحد اهلندي الغزنوي، رسا  الدين، أبو حفص  .66

 هـ. 1986-1406(، 1هـ(، مؤسسة الكتب الثقافية، )ط/773احلنفي )املتوىف: 

بيد القاسم بن سالرم بن عبد .67 هـ(، حتقيق: د.حممد عبد املعيد خان، 224اهلل اهلروي البغدادي )املتوىف: غريب احلديث، أبو ع 

 م.1964-هـ1384(، 1الدكن، )ط/ -مطبعة دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد

، 1379بريوت،  -فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة  .68

ابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه رقم كتبه وأبو

 تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

 -هـ(، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 1250فتح القدير، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )املتوىف:  .69

 هـ. 1414 -( 1، بريوت،)ط/دمشق

الفروق أنوار الربوق يف أنواء الفروق )مع اهلوامش(، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الاملكي  .70

م، طبعة أخرى عامل 1998 -هـ 1418هـ(، حتقيق: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، 684الشهري بالقرايف )املتوىف: 

 الكتب.

ْقه  اإل .71
ةالفإ عيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهمر النَّظريَّات الفقهيَّة وحتقيق األحاديث النَّبويَّ ة الرشَّ امل لألدلر ت ه  )الشَّ  سالميُّ وأدلَّ

ر )املتوىف: 
ييْلإ ح  ْهب ة بن مصطفى الزُّ م(، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمير وأصوله بجامعة دمشق 2015وخترجيها(، أ. د. و 

يَّة الرشَّ  - ة  -يعة، دار الفكر كلر حة( 4/ط) دمشق، –سوريَّ لة املنقَّ  لام عرشة الثانية الطبعة وهي) سبقها لام بالنِّسبة املعدَّ

 (.مصورة طبعات من تقدمها

 م.1977-هـ1397(، 3)ط/ لبنان، –هـ(، دار الكتاب العريب، بريوت1420فقه السنة، سيد سابق )ت:  .72



 
 

    

زيد القريواين، أمحد بن غانم )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب  .73

 م.1995 -هـ 1415هـ(، دار الفكر، 1126األزهري الاملكي )املتوىف: 

فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تا  العارفني بن عيل بن زين العابدين احلدادي  .74

 1356 ،(1/ط) مرص، –هـ(، املكتبة التجارية الكربى 1031اوي القاهري )املتوىف: ثم املن

هـ(، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف 817القاموس املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف:  .75

وو، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش   ،(8/ط) لبنان، –والتوزيع، بريوت مؤسسة الرسالة، بإرشاف: حممد نعيم العرقس 

 .م 2005 - هـ 1426

قواطع األدلة يف األصول، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي ثم  .76

ن، هـ(، حتقيق: حممد حسن حممد حسن اسامعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنا489الشافعي )املتوىف: 

 م.1999هـ/1418(، 1)ط/

قواعد األحكام يف مصالح األنام، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي  .77

هـ(، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية 660الدمشقي، امللقب بسلطان العلامء )املتوىف: 

 .م 1991 - هـ 1414 ،(القاهرة - القرى أم ودار بريوت، - العلمية الكتب دار: مثل عدة دور وصورهتا) القاهرة، –

 هـ(. 741القوانني الفقهية، أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن جزي الكلبي الغرناطي )املتوىف: .78

حممد بن قدامة اجلامعييل املقدو ثم الدمشقي احلنبيل،  الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن .79

 م. 1994 -هـ  1414(، 1هـ(، دار الكتب العلمية، )ط/620الشهري بابن قدامة املقدو )املتوىف: 

هـ(، حتقيق: د مه،دي 170كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي )املتوىف:  .80

 ي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.املخزوم

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي، حممد بن مفلح بن حممد بن مفر ، أبو عبد اهلل،  .81

ؤسسة هـ(، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، م763شمس الدين املقدو الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل )املتوىف: 

 م.  2003 -هـ  1424(، 1الرسالة، )ط/

كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل )املتوىف:  .82

 هـ(، دار الكتب العلمية.1051

الزخمرشي جار اهلل  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، .83

 –، طبعة أخرى دار الكتاب العريب املهدي الرزاق عبد: حتقيق بريوت، –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 538)املتوىف: 

 .هـ 1407 ،(3/ط) بريوت،



  

هـ(، 730كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري )املتوىف:  .84

 .م1997/هـ1418 ،(1/ط) بريوت،–قيق: عبد اهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية حت

كفاية النبيه يف رشح التنبيه، أمحد بن حممد بن عيل األنصاري، أبو العباس، نجم الدين، املعروف بابن الرفعة )املتوىف:  .85

 م.2009(، 1هـ(، حتقيق: جمدي حممد رسور باسلوم، دار الكتب العلمية، )ط/710

اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، مجال الدين أبو حممد عيل بن أيب حييى زكريا بن مسعود األنصاري اخلزرجي املنبجي  .86

لبنان/بريوت،  -سوريا/دمشق  -الدار الشامية  -هـ(، حتقيق: د. حممد فضل عبد العزيز املراد، دار القلم 686)املتوىف: 

 م.1994 -هـ 1414(، 2)ط/

هـ(، حتقيق: 775يف علوم الكتاب، أبو حفص رسا  الدين عمر بن عيل بن عادل احلنبيل الدمشقي النعامين )املتوىف: اللباب  .87

-هـ  1419(، 1بريوت/لبنان، )ط/ -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية 

 م.1998

هـ(، 711ال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: لسان العرب، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مج .88

 .هـ 1414 -( 3/ط) بريوت، –دار صادر 

هـ(، دار 884املبدع يف رشح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )املتوىف:  .89

، طبعة أخرى دار عامل الكتب، الرياض، م 1997 - هـ 1418 ،(1/ط) لبنان، –الكتب العلمية، بريوت 

 م.2003هـ/1423

 - هـ1414 بريوت، –هـ(، دار املعرفة 483املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف:  .90

 .م1993

هـ(، 1078)املتوىف:  جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل املدعو بشيخي زاده، .91

م، طبعة أخرى 1998 -هـ 1419حتقيق خرح آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور، دار الكتب العلمية، لبنان/بريوت، 

 دار إحياء الرتاث العريب.

ام هـ(، حتقيق: حس807جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي )املتوىف:  .92

 م. 1994هـ،  1414الدين القدو، مكتبة القدو، القاهرة، 

هـ(، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد 728جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف:  .93

 م.1995هـ/1416ودية، بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السع

املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي(، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف:  .94

 هـ(، دار الفكر.676



 
 

    

هـ(، 543املحصول يف أصول الفقه، القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبييل الاملكي )املتوىف:  .95

 م.1999 -هـ1420 ،(1/ط) عامن، –سعيد فودة، دار البيارق  -يق: حسني عيل اليدري حتق

املحصول، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  .96

 م. 1997 -هـ  1418(، 3هـ(، حتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة، )ط/606)املتوىف: 

 –هـ(، دار الفكر 456املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري )املتوىف:  .97

 .بريوت

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة ريض اهلل عنه، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز  .98

ة  البخاري احلنفي )املتوىف: بن ع از   –هـ(، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت 616مر بن م 

 .م 2004 - هـ 1424 ،(1/ط) لبنان،

هـ(، حتقيق: يوسف 666خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف:  .99

 .م1999/هـ1420 ،(5/ط) صيدا، –الدار النموذجية، بريوت  -مد، املكتبة العرصية الشيخ حم

خمترص اختالف العلامء، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املرصي املعروف  .100

 . هـ 1417 ،(2/ط) بريوت، –هـ(، حتقيق: د. عبد اهلل نذير أمحد، دار البشائر اإلسالمية 321بالطحاوي )املتوىف: 

هـ(، دار 264خمترص املزين )مطبوع ملحقا باألم للشافعي(، إسامعيل بن حييى بن إسامعيل، أبو إبراهيم املزين )املتوىف:  .101

 .م1990/هـ1410 بريوت، –املعرفة 

 هـ(، دار الرتاث.737وىف: املدخل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاو الاملكي الشهري بابن احلا  )املت .102

 -هـ 1415(، 1هـ(، دار الكتب العلمية، )ط/179املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  .103

 م.1994

هـ(، حتقيق: حممد بن سليامن األشقر، 505املستصفى يف علم األصول، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوو )املتوىف:  .104

م، طبعة أخرى حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، دار 1997هـ/1417(، 1الة، بريوت، لبنان، )ط/مؤسسة الرس

 م.1993 -هـ 1413(، 1الكتب العلمية، )ط/

(، 1م(، مؤسسة الرسالة نارشون، )ط/2014املستفاد من قصص القران للدعوى والدعاة، د.عبد الكريم زيدان )املتويف:  .105

 م.2013-هـ 1434

 م.1999هـ، 1420(، 2ام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، )ط/مسند اإلم .106

هـ(، حتقيق: حبيب الرمحن 211املصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعاين )املتوىف:  .107

 .هـ1403( 2/ط) بريوت، –اهلند، يطلب من: املكتب اإلسالمي  -األعظمي، املجلس العلمي



  

مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي احلنبيل  .108

 م.1994 -هـ 1415(، 2هـ(، املكتب اإلسالمي، )ط/1243)املتوىف: 

ى )إعجاز القرآن ومعرتك األقران(، عبد الر .109 محن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي معرتك األقران يف إعجاز القرآن، وي سمَّ

 .م1988-هـ1408 األوىل ،(1/ط) لبنان، –بريوت -هـ(، دار الكتب العلمية 911)املتوىف:

املعترص من املخترص من مشكل اآلثار، يوسف بن موسى بن حممد، أبو املحاسن مجال الدين امل ل طي احلنفي )املتوىف:  .110

 .بريوت –هـ(، عامل الكتب 803

هـ( بمساعدة فريق عمل، عامل الكتب، 1424غة العربية املعارصة، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: معجم الل .111

 م. 2008 -هـ  1429(، 1)ط/

هـ(، 977مغني املحتا  إىل معرفة معاين ألفاظ املنها ، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي )املتوىف:  .112

 م.1994 -هـ 1415، (1دار الكتب العلمية، )ط/

املغني البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقدو ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري  .113

 م.1968-هـ 1388هـ(، مكتبة القاهرة، 620بابن قدامة املقدو )املتوىف: 

ر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي مفاتيح الغيب، التفسري الكبري، أبو عبد اهلل حممد بن عم .114

 .هـ1420 ،(3/ط) بريوت، –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب606خطيب الري )املتوىف:

هـ(، حتقيق: حممد 1393مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس )املتوىف: .115

 م. 2004-هـ1425جة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، احلبيب ابن اخلو

 –هـ(، دار الفكر 1299منح اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل الاملكي )املتوىف:  .116

 .م1989/هـ1409 بريوت،

هـ(، حتقيق: أبو عبيدة مشهور 790وىف: املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )املت .117

 م.1997هـ/1417(، 1بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان، )ط/

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف  .118

عيني الاملكي )املتوىف:   م.1992 -هـ 1412(، 3هـ(، دار الفكر، )ط/954باحلطاب الرُّ

هـ(، حتقيق: بشار عواد معروف، 179موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  .119

هـ، طبعة أخرى حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان 1412حممود خليل، مؤسسة الرسالة، 

 م. 2004هـ 1425(، 1)ط/ لألعامل اخلريية أبو  بي اإلمارات،



 
 

    

ْغدي، حنفي )املتوىف:  .120 هـ(، حتقيق: املحامي الدكتور صالح 461النتف يف الفتاوى، أبو احلسن عيل بن احلسني بن حممد السُّ

 .م1984 –هـ 1404(، 2عامن األردن/بريوت لبنان، )ط/ -الدين الناهي، دار الفرقان/مؤسسة الرسالة 

مإريي أبو البقاء الشافعي )املتوىف: النجم الوها  يف رشح املنها ، كام .121 ل الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الدَّ

 م.2004 -هـ 1425(، 1هـ(، دار املنها  )جدة(، حتقيق: جلنة علمية، )ط/808

، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف:  .122 هناية السول رشح منها  الوصول، عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي الشافعير

 م.1999 -هـ1420(، 1لبنان، )ط/-بريوت-هـ(، دار الكتب العلمية 772

هـ(، 1004هناية املحتا  إىل رشح املنها ، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل )املتوىف:  .123

للرميل، بعده  "نها هناية املحتا  إىل رشح امل"م، بأعىل الصفحة: كتاب 1984هـ/1404 -دار الفكر، بريوت، ط أخرية 

هـ(، بعده )مفصوال بفاصل(: 1087)مفصوال بفاصل(: حاشية أيب الضياء نور الدين بن عيل الشربامليس األقهري )

 هـ(.1096حاشية أمحد بن عبد الرزاق املعروف باملغريب الرشيدي )

أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام هناية املطلب يف دراية املذهب، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني،  .124

يب، دار املنها ، )ط/478احلرمني )املتوىف:   م.2007-هـ1428(، 1هـ(، حتقيق: أ. د/عبد العظيم حممود الدر

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين  .125

بريوت،  -حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية  -هـ(، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 606ألثري )املتوىف: اجلزري ابن ا

 م.1979 -هـ 1399

هـ(، حتقيق: أمحد عزو عناية، دار 1005النهر الفائق رشح كنز الدقائق، رسا  الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم احلنفي )ت  .126

 م.2002 -هـ 1422(، 1الكتب العلمية، )ط/

اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين،  .127

 م 2004هـ/ 1425(، 1ماهر ياسني الفحل، مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، )ط/ -حتقيق: عبد اللطيف مهيم 

هـ(، 593عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين )املتوىف:  اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن .128

 .لبنان –بريوت  -حتقيق: طالل يوسف، دار احياء الرتاث العريب 

ولإ الفإقه، أبو الوفاء، عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الظفري، )املتوىف:  .129 ح يف أص 
اضإ هـ(، حتقيق: الدكتور 513الو 

بد اهلل بد امل حسن الرتكي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ع   - هـ 1420 ،(1/ط) لبنان، – بن ع 

 م.1999

  


