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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢ 

 
، أمحده سبحانه وأشكره وأثين عليه اخلري كله،يقول احلق وهو يهدي السبيل احلمد هللا 

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وصفيه ،وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
، عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم صلى اهللا ، وخليله

:أما بعد   
وحث عباده على  ، العزيز هاالهتداء بكتاب يف -سبحانه وتعاىل -ب الباريرغّفقد 

وإن من أهم املهمات وأوىل ما تعمر به األوقات ، والعمل مبا فيه  ، اإلقبال على تالوته
والسيما ما تضمنه من ، وة وتدبراً وتعلماً وتعليماًاالشتغال بكتاب اهللا حفظاً وتال

  .األحكام اليت يف األخذ ا سعادة العباد يف الدارين

وملا لكتاب اهللا من أمهية وقدر عظيم حيدو باملسلم إىل العناية بنصوصه ودراستها 
  :ملاجستري بعنوانا لرسالة يرغبت أن يكون موضوع

 

§  
ن آوداللة القر، وخمتلف فيها،متفق عليها :ملا كانت املسائل الفقهية منقسمة قسمني 

  :الكرمي على احلكم الفقهي يف كل من هذين النوعني ال ختلو من حالني أيضاً

آية أو كم املسألة يف ح مستقال بنفسه يف الداللة على أن يكون دليل الكتاب :األوىل 
  .وإن وجد للمسألة أدلة أخرى تدل عليها من السنة أو اإلمجاع أو العقل  ،أكثر 

  .من األدلة إلثبات حكم املسألة إال بغريه دليل الكتاب  ال تتضح داللةأ :الثانية

كما هو واضح من –ن الكرمي آوألن البحث مقصور على العناية بأوجه داللة القر
أو املنضم ، نه سينصب على حترير القول يف أدلة الكتاب املستقلة بنفسهاإف - عنوانه

يف بيان حكم املسألة املتفق عليها  - دون غريه من األدلة -إليها غريها من الكتاب أيضا
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣ 
وسواء  ،ر هذا الوجه من االستدالل الفقهاء أم املفسرون كَذَأسواء  ، أو املختلف فيها

  .سألة أم فيها أدلة أخرى كان االستدالل الوحيد يف املأ

§  
وهذا الربط ،  - كتاب اهللا عز وجل-أن فيه ربطاً للفقه مبصدره الرئيس - ١
ياملكلف يقيناً باألحكام الشرعية مىت أدرك أنه ممتثل ألمر رب العاملني ال غريه كسب. 

٢ - ربِهذه الدراسة توتؤكد  ،سعة الكتاب احلكيم يف اشتماله على أنواع العلوم  ز
نه مصدر أل ؛ واالغتراف من ينبوعه، مسيس احلاجة إىل تدبره والنهل منه

  .ومرجع أصول العلوم، الفالح والرشاد

ومنها ما ذكره الفقهاء يف ،هتم به املفسرون يف تفاسريهماأن من الدالالت ما  - ٣
ومجع هذه الدالالت من مظاا املختلفة جليل النفع عظيم اخلدمة  ، كتبهم

  .للمسائل الفقهية 

االستدالل على (  :أن هذا املوضوع يعترب حلقة مكملة لسلسلة مشروع  - ٤
  )املسائل الفقهية من القرآن الكرمي

§  
 :مثلا ومجع الكالم فيها من مظا ، كتاب العزيزالي آإبراز أوجه الداللة من  - ١

ومن الكتب غري  ، والتفاسري املعتنية بآيات األحكام كتفسري القرطيب كتب الفقه
أحكام القرآن (و، )أحكام القرآن إلمساعيل بن إسحاق القاضي(:املشتهرة كـ 

وغريها مما ، )اإلكليل للسيوطي (و، ) فرسالأحكام القرآن البن (و، )للقشريي
  .فيه عناية  ذا األمر

                        ساعد ذلك الباحث على تصور مناط احلكم  ،الدالالت بتوسع وإذا مجعت 
ليكون حكمه يف  ؛ دمه يف التحرير والتأمل والترجيحاألمر الذي خي ،تصوراً دقيقاً

  .أساس قوي ومتني على اًبنياملسألة م
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤ 
هية وطرق استنباطهم لألحكام الفق ،كتاب العزيزالمعرفة منهج الفقهاء يف فهم  - ٢

ستنباط من مصادر التشريع والدربة السليمة على اال ،مما يساعد على بناء امللكة ،منه 
 .األخرى

 .كما أن معرفة هذه املناهج والطرق يبصر بأسباب اخلالف بني الفقهاء 

تنمية قدرة الباحث التحليلية واالستنباطية والتأملية واليت ترقى مبعرفته  - ٣
كعلم ، مطلعاً على صنوف جليلة من العلوم  وجعله باحثاً مشولياً، ومداركه

 .اللغة واألصول واملقاصد والقواعد
منهج واضح لالستدالل بالكتاب يتمكن من اطلع عليه من االستدالل ضبط   - ٤

 .ويف هذا نفع عظيم جليل إن يسر اهللا متامه، للنوازل والقضايا املعاصرة
§  

يف حني وقفت ، هذا البحث  موضوعبعد التتبع واالستقراء مل أجد ما يتعلق  بصميم 
  :ايت صلةوعلى دراستني علميتني ذ

  ).ن الكرميآمنهج االستنباط من القر(:كتاب مطبوع بعنوان  :األوىل منهما 

  ).فهد بن مبارك الوهيب(:ملؤلفه

ن وعلومه بكلية آالقر األصل رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف قسم يف وهو
  .أصول الدين يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

يف حني أن هذا البحث  ،ن آالباحث فيها بتأصيل منهج االستنباط من القر وقد عين
  .بيان اجلوانب التطبيقيةسيعىن ب

–فقد اختص تأصيل الباحث ، خر فإن التأصيل يف الدراستني خمتلف آ ومن جانب
كاالستنباطات اللغوية واألصولية ، بأنواع خمتلفة من االستنباطات - وفقه اهللا

ومل يعنت بتحقيق القول فيه ، معقباً إياها بأمثلة توضح طريقة االستنباط، واإلعجازية
  .وأثره
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٥ 
ويدعمه بأمثلة فقهية مفصالً يف  ،أما هذا البحث فإنه خيدم االستدالل الفقهي فقط 

  .القول فيهاوحمققاً ، طرق داللتها ومستندها

أثر القواعد األصولية اللغوية يف استنباط (:كتاب مطبوع بعنوان  :الدراسة الثانية
أستاذ الفقه املقارن والتفسري يف ، )الدكتور عبدالكرمي حامدي(ملؤلفه  )نآأحكام القر

من وهو  ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية يف جامعة باتنة يف اجلزائر 
  .هـ ١٤٢٩صدر عام ،ابن حزم  مطبوعات دار

 ،وتأثريها يف االستنباط  -فقط-بدراسة القواعد األصولية اللغوية  وهذا الكتاب عين
  .ن يف الداللة على األحكامآة إىل كامل أساليب القرهومل تكن دراسته موج

اط من ومل يعن باستقراء االستنب، مث إن مقصوده إيراد مناذج على كل قاعدة فحسب
  .هذا البحث كرمي كما هدف إليهن الآالقر

  .ومن هنا يظهر فرق كبري بني هاتني الدراستني واملوضوع املقصود بالدراسة هنا

  :وهي ، هذا وهناك رسائل تضاف إىل ما تقدم

–االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف أبواب الطهارة  - ١
وقد انتهت الباحثة  - رسالة دكتوراه –ال بنت إبراهيم أبا حسني  :للدارسة

 .من إعدادها
 :للدارسة–االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف أبواب الصالة  - ٢

 .رسالة ماجستري –ضحى آل زعري 
االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف الزكاة والصيام  - ٣

 .رسالة دكتوراه –مىن بنت عبدالعزيز املبارك  :للدارسة -واملناسك
االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي من كتاب البيع حىت اية  - ٤

وقد - رسالة دكتوراه –أمساء بنت علي احلطاب  :للدارسة -كتاب احلجر
 .انتهت الباحثة من إعدادها
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٦ 
الوكالة إىل باب  االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي من باب - ٥

وقد انتهت  -رسالة ماجستري –حنان بنت حممد الغامدي  :للدارسة –اجلعالة 
 .الباحثة من إعدادها

االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي من أول باب اللقطة إىل آخر  - ٦
وقد  -رسالة دكتوراه- أمساء بنت حممد آل طالب: للدارسة -كتاب العتق

 .ن إعدادهاانتهت الباحثة م
 -االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف النكاح والطالق - ٧

 .رسالة دكتوراه-دليل بنت عبداهللا الرشيد  :دارسةلل
االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي من أول كتاب اللعان إىل  - ٨

رسالة  - إميان بنت عبدالعزيز املبارك :  دارسةلل - اية كتاب النفقات
  .دكتوراه

االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف كتايب اإليالء والظهار  - ٩
وقد انتهى الباحث من -رسالة ماجستري-إبراهيم جيلي زبري  : دارسلل

 .إعدادها
 :للدارس -لقرآن الكرمي يف العقوباتاالستدالل على املسائل الفقهية من ا -١٠

وقد انتهى الباحث من -رسالة دكتوراه- عبداهللا بن عبدالعزيز التميمي 
 .إعدادها

كما أا قيد اإلعداد عدا رسالة ال  ، لكنها يف أبواب فقهية غري أبواب هذا البحث
ورسالة إبراهيم جيلي  ، حنان الغامديرسالة و ، أمساء احلطابرسالة و ، أبا حسني

  . ورسالة عبداهللا التميمي ، زبري

  .سلسلة يف مشروع علمي يؤمل تكامله يف القسموهي مع موضوع حبثي متثل 

§  
  :اآليتيتجلى منهج الكتابة يف هذا البحث يف  
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٧ 
 

حبيث  ، أدرس املسائل الفقهية املستدل عليها من القرآن الكرمي وفقاً للضابط املذكور
  :تتناول دراسة كل مسألة العناصر التالية

  .ليتضح املقصود من دراستها ؛ ألة املراد حبثها قبل بيان حكمهاأصور املس - ١

أذكر حكمها املتفق عليه ،إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق بني أهل العلم  - ٢
  .وأوثق االتفاق من مظانه املعتربة، بدليله من الكتاب الكرمي مع توجيهه

٣ - يأيت مابع فيها إذا كانت املسألة من مسائل االختالف أت: 
إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف ، أحرر حمل اخلالف يف املسألة  -  أ

 .وبعضها حمل اتفاق
 ،مع بيان من قال ا من أهل العلم ، أذكر األقوال غري الشاذة يف املسألة-ب

 .مبتدءاً بالقول الراجح 
وقد أذكر املذهب  ،أقتصر على املذاهب الفقهية األربعة املعتربة  -ج

وإذا مل أقف يف ، عض الصحابة والتابعني مىت اشتهرتوآراء ب، الظاهري
  .املسألة على مذهب معني أسلك ا مسلك التخريج

اً وجه الداللة ينبعد عرض األقوال يف املسألة أتبعها بأدلتها من الكتاب الكرمي مب - ٤
  .منها

  : ثالث نقاط أساسيةيف  بأدلة الكتاباالستدالل  أحلل - ٥
اللغة أم من املفاهيم األصولية  من سواء أكان ،الدليل بيان مستند داللة   -  أ

  .وحنوها) واالقتران، والشرط، والعدد ،واملخالفة  ،املوافقة (كمفهوم 
فيه قوة مستند الدليل وأدرس  ،حتقيق القول يف االستدالل ذا الدليل   - ب

وأبرز املناقشات واالعتراضات ،وصحة الترتيب عليه، ومرتلته،املستدل به
 .وتوجيهها واجلواب عنها، ة عليه مىت وجدتالوارد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨ 
وترجيح األقوى منها يف الداللة  ، متييز االستدالل بكل آية قوة وضعفاً  - ت

  .مع بيان سبب الترجيح وفق قواعده ، على املراد
 

والتخريج  والتوثيق التحرير يف األصيلة واملراجع املصادر أمهات على االعتماد - ١
 .واجلمع
 .االستطراد وجتنب البحث موضوع على التركيز - ٢
 .ترقيم اآليات وبيان سورها - ٣
إن -وأبني ما ذكره أهل الشأن يف درجتها، البحث يف الواردة األحاديث ختريج - ٤

 يف أو الصحيحني يف احلديث كان فإن -مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها
 واجلزء ، والباب ، املؤلف عقده الذي الكتاب اسم مبيناً بذلك اكتفيت أحدمها

 .وجد احلديث إن ورقم ، والصفحة
 .عليها واحلكم األصلية مصادرها من اآلثار ختريج - ٥
 .التعريف باملصطلحات وشرح الغريب - ٦
 .الترقيم وعالمات واإلمالء العربية اللغة بقواعد العناية - ٧
   واضحة فكرة يعطي للرسالة ملخص عن عبارة خامتة وضع - ٨

 .والتوصيات فيها النتائج إبراز أهم مع تتضمنه عما
 .املشهورين غري ألعالمل الترمجة - ٩
 :وهي عليها املتعارف الفنية بالفهارس البحث إتباع -١٠
  .اآليات فهرس −
  األحاديث فهرس −
 .اآلثار فهرس-

  .األعالم فهرس −
 .فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة-

 .واملراجع املصادر فهرس −
  املوضوعات فهرس −
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٩ 


 

  :تقسيمات البحث

  .وفهارس، وخامتة ، وفصلني  ، اشتمل البحث على مقدمة 

والدراسات  ، وأهدافه ، وسبب اختياره ، حتتوي على أمهية املوضوع :املقدمة
  .وتقسيماته ، ومنهج البحث، السابقة

االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة  :الفصل األول
  :والذكاة والصيد  وفيه ثالثة مباحث

 ، االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة :املبحث األول
  :وفيه تسعة عشر مطلباً

  .األصل يف األطعمة :املطلب األول

  .أكل النجاسات :املطلب الثاين

  .أكل ما فيه مضرة من السموم وحنوها :املطلب الثالث

   .أكل اخلرتير :املطلب الرابع

   .أكل الضبع :املطلب اخلامس

   .أكل ابن آوى :املطلب السادس
   .أكل ما استطابته العرب :املطلب السابع
   .أكل ما استخبثته العرب :املطلب الثامن
  .أكل احلية :املطلب التاسع
   .أكل الفيل :املطلب العاشر

   .أكل يمة األنعام :املطلب احلادي عشر
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٠ 
   .أكل اخليل :ملطلب الثاين عشرا

   .أكل حيوان البحر :املطلب الثالث عشر
   .أكل كلب املاء :املطلب الرابع عشر
   .أكل امليتة يف حالة االختيار :املطلب اخلامس عشر
   .االضطرارأكل امليتة يف حالة  :املطلب السادس عشر
   .األكل من احملرمات عند االضطرار يف السفر :املطلب السابع عشر
   .األكل من احملرمات عند االضطرار يف احلضر :املطلب الثامن عشر
  .أكل امليتة من املضطر يف سفر املعصية :املطلب التاسع عشر

   
 ، االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب الذكاة :املبحث الثاين

  :عشر مطلباً مخسةوفيه 

   .إباحة احليوان املقدور عليه من الصيد بالذكاة :املطلب األول

  .من يمة األنعام بالذكاة عليه إباحة احليوان املقدور :املطلب الثاين

   .أكل السمك الطافئ :املطلب الثالث

   .ذبائح أهل الكتاب :الرابعاملطلب 

   .اوسي بيحةذ :املطلب اخلامس

  .حنر اإلبل وذبح ما سواها :املطلب السادس

   .ذبح اإلبل وحنر ما سواها :املطلب السابع
   .ما مات حتف أنفه :املطلب الثامن
   .ترك التسمية يف الذبح عمداً :املطلب التاسع
   .سهواًترك التسمية يف الذبح  :املطلب العاشر

   .وذكر اسم غري اهللاأ ، ذبيحة الكتايب إذا ترك التسمية عمداً :املطلب احلادي عشر
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١١ 
   .إذا ذحبها اليهودي البقر والغنمأكل شحم  :املطلب الثاين عشر
   .أكل ما ذحبه الكتايب لعيده :املطلب الثالث عشر
  .أكل ما ذحبه الكتايب ليتقرب به إىل شيء يعظمه :املطلب الرابع عشر

  . ذبح احليوان املأكول بواسطة الصعق الكهربائي :اخلامس عشراملطلب 
  

 ، االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب الصيد :املبحث الثالث
  :مطلباً عشر ةوفيه ثالث

  .األصل يف الصيد :املطلب األول

   .صيد املسلم بكلب اوسي :املطلب الثاين

   .رماه يف اهلواء فوقع على األرض فمات ما :املطلب الثالث

   .ما قتل بالبندق :املطلب الرابع

 . ما قتل باحلجر الذي ال حد له :املطلب اخلامس

   .اعتبار شرط التعليم يف اجلارحة :املطلب السادس

  .صيد كل ما يقبل التعليم وميكن االصطياد به من سباع البهائم :املطلب السابع

 .كلب الصيد من الصيدأكل  :املطلب الثامن

  .أكل اجلارح املعلم من الصيد :املطلب التاسع

  .إرسال الكلب إىل صيد فأصاب غريه :املطلب العاشر

   .إرسال اجلارح إىل صيد فأصاب غريه :املطلب احلادي عشر

  .التسمية عند إرسال السهم:املطلب الثاين عشر

   .التسمية عند إرسال اجلارح :املطلب الثالث عشر
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٢ 
االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األميان  :الفصل الثاين

  :وفيه مبحثان ، رووالنذ

 ، االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األميان :املبحث األول
   :اًوفيه عشرون مطلب

  .اليمني من الكافر :األولاملطلب 
  .املباحةاليمني  :يناملطلب الثا
  .اليمني املكروهة :ثالثاملطلب ال
   .اليمني احملرمة :لرابعاملطلب ا

  .حلُّ اليمني إذا كانت على فعل واجب أو ترك حمرم :امساملطلب اخل

   .احللف بالعهد :دساملطلب السا

  .احللف بعهد اهللا وكفالته :سابعاملطلب ال

  .احللف بأمانة اهللا :ثامناملطلب ال

   .القسم بصفات اهللا :تاسعاملطلب ال
  . لعمر اهللا  :احلكم إذا قال :شرالعااملطلب 
  .احللف بالقرآن أو حبق القرآن أو بكالم اهللا :عشر ادياملطلب احل
  :وفيه ثالث مسائل ، صيغ اليمني املختلف فيها:عشر ثايناملطلب ال

  .القسم باهللا احللف باهللا أو الشهادة باهللا أو :صيغ اليمني بلفظ :املسألة األوىل
   .أويل باهللا أو آليت باهللا :صيغ اليمني بلفظ :املسألة الثانية
  .أقسمت أو آليت أو شهدت :صيغ اليمني بلفظ :املسألة الثالثة
  .الكفارة يف لغو اليمني :عشر لثالثاملطلب ا
   .الكفارة إذا سبقت اليمني على لسانه من غري قصد هلا :عشر رابعاملطلب ال
  .الكفارة على الناسي إذا حنث يف الطالق :امس عشراملطلب اخل
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٣ 
   .الكفارة على الناسي إذا حنث يف العتاق :لسادس عشراملطلب ا
  .تكرار احللف :سابع عشراملطلب ال

 .احلكم إذا حرم أمته أو شيئاً من احلالل :ثامن عشراملطلب ال

  :وفيه مخس مسائل ، كفارة اليمني  :التاسع عشراملطلب 
   .مشروعية كفارة اليمني :املسألة األوىل
  .اعتبار الكسوة من أصناف الكفارة :املسألة الثانية

   .وقت التكفري :املسألة الثالثة
  .إجزاء الصيام يف الكفارة عن العبد :املسألة الرابعة

  .حكم من نصفه حر يف الكفارة :املسألة اخلامسة

  :وعشرون مسألة ثالثوفيه  ، احلنث يف اليمني :املطلب العشرون
   .باع بيعاً فاسداًف لو حلف أن ال يبيع :املسألة األوىل
  .اللحم فأكل اإلليةلو حلف أن ال يأكل  :املسألة الثانية

   .اللحم فأكل حلماً حمرماًلو حلف أن ال يأكل  :املسألة الثالثة
  .فأكل من مثر الشجر لو حلف على ترك الفاكهة :املسألة الرابعة

   .فأكل مما يصطبغ به ، على ترك األدم  لو حلف :اخلامسة املسألة
  .فأكل ما يسمى طعاماً ، ال يأكل طعاماًأن حلف لو  :املسألة السادسة

  . فلبس لؤلؤاً، ال يلبس حلية ن أ لو حلف :املسألة السابعة
  .فلبس حلية ذهب ، ال يلبس حلياًن أ لو حلف :ثامنةاملسألة ال

    .فلبس حلية فضة ، ال يلبس حلياًن أ لفلو ح :تاسعةاملسألة ال
  .فلبس جوهراً ، ال يلبس حلياًن أ لو حلف :عاشرةاملسألة ال

   .فدخل داراً مملوكة له ، دار فالن لو حلف أن ال يدخل :ادية عشرةاملسألة احل
  .فدخل داراً مسكونة بأجرة ، دار فالن لو حلف أن ال يدخل :عشرةلثانية املسألة ا

  .فدخل داراً مسكونة بعارية ، دار فالن لو حلف أن ال يدخل :عشرة لثةالثااملسألة 

  .فدخل داراً مسكونة بغصب ، دار فالن لو حلف أن ال يدخل :عشرة رابعةاملسألة ال

   .حلف على ترك الكالم حيناً من الزمنلو  :عشرة امسةاملسألة اخل
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٤ 
  .من الزمن حلف على ترك الكالم حقباًلو  :عشرة لسادسةاملسألة ا

   .وله مال زكوي، ال مال له ن ألو حلف  :عشرة بعةاملسألة السا
  .وله دين على الناس، مال له ن ال ألو حلف  :عشرة ثامنةاملسألة ال

   .حلف على ترك اللحم فأكل السمكلو  :عشرة تاسعةاملسألة ال
  .حلف على ترك الكالم فذكر اهللا تعاىللو  :العشروناملسألة 

حلف على الضرب مبائة سوط فجمعها يف ضربة لو  :احلادية والعشروناملسألة 
  .واحدة

   .ال يطعم شيئاً فأكلهن حلف ألو  :والعشرون لثانيةاملسألة ا
  .ال يطعم شيئاً فشربهن أ لو حلف :والعشرون ثالثةاملسألة ال

 ، نذراالستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب ال :املبحث الثاين 
   .:مطالب أربعةوفيه 

  .نذر الصدقة مبعني من ماله :املطلب األول

  .نذر الصدقة مبقدر  من ماله :يناملطلب الثا

   .الوفاء بنذر الطاعة :ثالثاملطلب ال
  .التتابع يف صيام األيام املنذورة :رابعاملطلب ال

  .اخلامتة
  :الفهارس وحتتوي على

  .فهرس اآليات §
  .فهرس األحاديث §
  .اآلثار فهرس §
 .فهرس األعالم §

  .فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة §
  .فهرس املصادر واملراجع §
  .فهرس املوضوعات §
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٥ 
وأشكره على ما يسر يل من سلوك طريق  - سبحانه وتعاىل –ويف اخلتام أمحد اهللا 

  .وأعان على إمتام هذا البحث فله احلمد أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً ، طلب العلم
 يف هذا املقام إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل هلذه اجلامعة العريقة جامعة اإلماموال يسعين 

 ، مث أثين بالشكر على هذه الكلية امليمونة كلية الشريعة ، حممد بن سعود اإلسالمية
وهيأت الفرصة  ، اليت أتاحت يل مواصلة الطريق يف الطلب ، وأخص قسم الفقه فيها

  .اليت بني أيديكمإلخراج هذا البحث ذه احللة 
حيىي  :الدكتور رسالة صاحب الفضيلةال هكما أخص بالشكر اجلزيل املشرف على هذ

الذي كان وراء  -حفظه اهللا –بالكلية بن علي العمري األستاذ املساعد بقسم الفقها
  .فجزاه اهللا عين خري اجلزاء ، اجلهود املبذولة يف هذا البحث

لوالدي الكرميني على ماقدماه يل من نصح وتوجيه كما أتقدم بالشكر والدعاء العاطر 
  .فأسأل اهللا أن ميد يف أعمارمها على طاعته ، ودعاء

 ، كما أتقدم بالشكر والدعاء لزوجي على ما وفرت وهيأت من جو مناسب للبحث
  .فجزاها اهللا خري اجلزاء

  .وأخرياً أتقدم بالشكر لكل من أفادين مبعلومة أو مرجع أو غريمها 
هللا  واحلمد ، على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وسلم وصلى اهللا ، أعلم واهللا

  . رب العاملني
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١٦ 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧ 
 

§  
وأما الفعل  ، فللطلبفأما التاء والسني ) استدلّ( االستدالل مصدر الفعل السداسي 

 :دللت ذا الطريق داللة أي :يقال ، )١(مبعىن هدى) دلّ( فهو الثالثي املضعف 
  .)٢(عرفته

لولة لُّواملصدر فيه دلف يف ضبط الدال ، وكذا داللة ، ودليس فيها  :فقيل ، لكن اخت
  .)٤(أعلىولكن الفتح ، الكسر والفتح :بل جيوز فيها وجهان :وقيل ، )٣(الكسرإال 

 ، فطالب اهلداية هو املستدل ، ومع دخول السني والتاء يكون املعىن طلب اهلداية
  .واهلادي هو الدليل أو الدالّ

 ، واألمارة هي الدليل ، إبانة الشيء بأمارة تتعلمها :أحدمها :والدال والالم أصالن
  . )٥(ربتدلدل الشيء إذا اضط :اضطراب ومنه :واألصل الثاين .وهو املقصود هنا

§  

  :منها ؛ لالستدالل يف عرف األصوليني إطالقات

أنه يطلق ويراد به طلب الدليل الشرعي للتوصل بالنظر الصحيح فيه إىل احلكم 
 العقل معارفوسواٌء أكان طلبه من قبل  ؛ سواٌء أكان الدليل نصاً أم غريه ؛ الشرعي

                                                             

القاموس احمليط ) دلل(مادة ) ١١/٢٤٨(لسان العرب ) دلل(مادة ) ٩/٢٧٠(احملكم واحمليط األعظم : ينظر )١(
 ).  دل(مادة ) ١/١٠٠٠(

) ٢٨/٤٩٨(تاج العروس ) دلل(مادة ) ١١/٢٤٩(لسان العرب  )دل(مادة ) ١٤/٤٨(ذيب اللغة : ينظر )٢(
 .)دلل(مادة 

 )دلل(مادة ) ٢٨/٤٩٨(تاج العروس ) دلل( مادة) ٩/٢٧١(احملكم واحمليط األعظم  :ينظر )٣(
) ٢٨/٤٩٩(تاج العروس  )دلل(مادة ) ١١/٢٤٩(لسان العرب  )دل(مادة ) ١٤/٤٨(ذيب اللغة  :ينظر )٤(

 .)دلل(مادة 
 ).دل(مادة  )٢/٢٥٩(مقاييس اللغة : ينظر )٥(
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١٨ 
  .)١(يعلم إنسان قبل من مأ ونتائجه

االستصحاب  :مثل ، ويطلق مراداً به الدليل الذي ليس نصاً وال إمجاعاً وال قياساً
  .)٢(وشرع من قبلنا واملصاحل املرسلة

  .)٣(ويطلق ويراد به القياس فقط

ما يكون اإلحلاق فيه بنفي الفارق الذي يفيد  :وهو ؛ ويطلق مراداً به تنقيح املناط
  .)٤(القطع

 ، ألن املراد هنا ليس الدليل ذاته  ؛ شك أن املقصود به هنا هو اإلطالق األولوال 
  .وإمنا املراد طلب الدليل واستعمال النظر الصحيح فيه

  :فقد اختلفت فيه العبارات -حبسب اإلطالق املراد–وأما تعريف الدليل 

 .)٥(هو طلب الداللة والنظر فيها للوصول إىل العلم باملدلول :فقيل

  .)٦(تقرير الدليل إلثبات املدلول :أو

  :ويعترض عليه

ال بذات  ، ألن احلد يكون تفسرياً مبا هو أوضح ؛ هذا من باب التعريف ال احلد بأن 
  .)٧(اللفظ احملدود أو تصريفاته

                                                             

معجم مصطلحات ) ١/٣٩(اإلحكام البن حزم ) ١/١٣٢(العدة ) ٢/٦٤٨(الردود والنقود : ينظر  )١(
 ).٢٤-٢٣ص(معجم مصطلح األصول ) ٥٥ص(أصول الفقه 

) ٥٥ص( معجم مصطلحات أصول الفقه)  ٣/٥٥١(شرح العضد ) ٢/٦٤٨(الردود والنقود  :ينظر  )٢(
 .)٢٣ص(معجم مصطلح األصول 

 ).٧/١٣(البحر احمليط ) ٢/٦٩٢(املعتمد : ينظر  )٣(
 .)٥٥ص(معجم مصطلحات أصول الفقه : ينظر  )٤(
 ). ٤/٩(الفصول يف األصول : ينظر  )٥(
 . )٤٨ص(التوقيف على مهمات التعاريف ) ١٧ص(التعريفات : ينظر  )٦(
رسالة مقدمة  -لعبداهللا التميمي  االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف العقوبات: ينظر  )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩ 
  .)١(هو ترتيب علوم يتوصل به إىل علم آخر :وقيل

  :ويعترض عليه

 كما أنه خيرج بعض صور ، ملفهوم االستدالل ليشمل الشرعي غريه اًتوسيع بأن فيه
فإن النص على احلكم يف آية أو حديث ال حيتاج إىل ترتيب  ؛ كالنص االستدالل

  .)٢(بل هو يؤخذ مباشرة وصراحة من لفظ اخلطاب الشرعي ، علوم

بناء حكم شرعي على معىن كلّي من " :أحسن ما قيل يف حد االستدالل أنه لعل منو
  .)٣("غري نظر إىل الدليل التفصيلي

 :واملراد باملعىن الكلي ، فإن حقيقة االستدالل هي بناء احلكم الشرعي وإنشاؤه
أم  ، سواء أكانت هذه األصول نصاً ، القواعد الكلية املستنبطة من األصول اجلزئية

  .)٤( أم قياس علة ، إمجاعاً

  .وهو من تصريفات احملدود) الدليل(على هذا احلد وجود لفظ ولكن يؤخذ 

أن بناء احلكم الشرعي جاء " من غري نظر إىل الدليل التفصيلي" :ولعل القصد من قول
ولذا ال يكون البناء مستنداً إىل الدليل   ؛ وفقاً للمعىن الكلي للدليل التفصيلي

  .هذا الدليلوإمنا إىل املعىن الكلي املستنبط من  ، التفصيلي

فإن وجوب الصالة حكم  ، وميكن التمثيل على ذلك باالستدالل على وجوب الصالة

                                                                                                                                                                       

هـ ١٤٣٣-١٤٣٢سعود اإلسالمية عام  لنيل درجة الدكتوراه يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن
 ).٢٥ص(

 ).٢/٥٥٢(املعتمد : ينظر  )١(

 ).٢٥ص(االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف العقوبات لعبداهللا التميمي : ينظر  )٢(
( عمر بن علي بن حممد أبو طالب يف حتقيقه جلزء من كتاب اإلحكام لآلمدي : هذا احلد وضعه الباحث  )٣(

يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية لنيل درجة املاجستري  ) من بداية أقسام القياس إىل اية الكتاب
 .)٢حاشية رقم  ١/٤٢٧( :ينظر. هـ١٤٢٥جبامعة أم القرى عام 

 .رجع السابقامل: ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠ 
وليس على اآليات  ؛ اآليات واألحاديث الواردة يف ذلك  )١(شرعي بين على نص

  .واألحاديث ذاا

  .مث إن بقاء هذه العبارة بصورا  قد يفهم منه أنه ال اعتبار للنص الشرعي

فإنه يكتفى به   ، هو القواعد الكلية املستنبطة من األصول اجلزئية :الكلي وما دام املعىن
  .)٢("بناء حكم شرعي على معىن كلي" :فيقال ، عند احلد

  .يفيد أن االستدالل هو فعل البناء واإلنشاء من قبل املستدلّ) بناء( :فمعىن

  .كالعقلي واللغوي وحنومها ؛ خرج به غري الشرعي) حكم شرعي(

)واملراد به القواعد الكلية املستنبطة من األصول اجلزئية) على معىن كلي.  

كما يف مسألة تقدمي النص على العقل  ، وخيرج به القواعد املبنية على أصول إمجالية
فإنه حكم شرعي لكن قاعدته مستنبطة من األصول اإلمجالية وليس على  ، والقياس

  .)٣(أصل جزئي

   

                                                             

  .املراد قسيم الظاهر وامل  )١(
 ).٢٦ص(االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف العقوبات لعبداهللا التميمي  :ينظر  )٢(
  . )٢٧ص(االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف العقوبات لعبداهللا التميمي  :ينظر  )٣(
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٢١ 

 

 

 

  االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي  :املبحث األول

  .يف باب األطعمة

  االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي  :املبحث الثاين

  .يف باب الذكاة

  االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي  :املبحث الثالث

  .يف باب الصيد
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٢٢ 
  

  

  

  االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي  :املبحث األول

  :وفيه تسعة عشر مطلباً ، )١( يف باب األطعمة

   

                                                             

 ، طعمه مر أو حلو :يقال ،مايؤديه الذوق :وطعم بالفتح ، من طعم يطعم طعماً :يف اللغة األطعمة)١(
والطعام إذا أطلقه أهل ، وهي اسم جامع لكل مايؤكل :ومجع طعم طعام ، طعمه دذاق فوج :وبالضم

مادة    )١٢/٣٦٣(لسان العرب) طعم(مادة ) ٢/٩١٦(مجهرة اللغة  :ينظر.احلجاز عنوا به الرب خاصة
  .)طعم(مادة ) ٣٣/١٤(العروس تاج ) طعم(

ما غلب :"وعند املالكية ".اسم ملا يؤكل: "والشافعية عند احلنفيةوهو  مجع طعام:واألطعمة يف االصطالح
  ". كل مايؤكل" :وعند احلنابلة"..اختاذه ألكل اآلدمي أو إلصالحه أو شربه

املنري يف غريب الشرح الكبري املصباح ) ٢٥٠ص(شرح حدود ابن عرفة )  ٢٩٠ص(املغرب يف ترتيب املعرب 
  .)٤٦٣ص(املطلع على ألفاظ املقنع ) ٢/٣٧٢(

من تعريف  وأرجح أعمهو التعريف املختار؛  ألنه فاتفق احلنفية والشافعية واحلنابلة يف التعريف وتعريفهم 
  .املالكية
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٢٣ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

  ؟)١(التحرمي واألطعمة اإلباحة أهل األصل يف 

v عرض املسألة:  
  .على أن األصل يف األطعمة اإلباحة  )٢(الفقهاءاتفق 

                                                             

  :حاالت ثالث هلا األعيانأن  :حترير حمل الرتاع  )١(
  .القاتلة السامة األعشاب كلك:البتة فيها نفع وال حمض ضرر فيها يكون أن ماإ_ ١
  .أصال فيها ضرر وال حمض نفع فيها يكون أن ماإو_ ٢
 له مساويا أو فيها نفع وال وحده الضرر فيها كان نإف ، جهة من وضرر جهة من نفع فيها يكون أن ماإو_ ٣
 أو معه ضرر ال خالصا نفعها كان نإو ، ) ضرار وال ضرر ال( :-صلى اهللا عليه وسلم -لقوله ؛  حرام يفه

  :أقوال ثالثةفيه خالف على فوقع  خفيف ضرر معه
¾   ¿  M  :تعاىل بقوله واستدل -رمحه اهللا  –ابن قدامة  إليه مييل يالذ وهو باحةاإل على أا :ولاأل
À      Å  Ä  Ã  Â  ÁL  ال ذإ ، مبباح إال مينت وال مجيعا رضاأل يف مبا خلقه على امنت تعاىل نهإف 

   .حمرم يف منة
 ملك يف التصرف منع األصل بأن :هلذا واستدل ، باحةاإل دليل يرد حىت التحرمي على ذلك أن :الثاين املذهب

 هذا ونوقش ، ذنهإ بعد الإ فيها التصرف جيوز فال ، وعال جل هللا ملك شياءاأل ومجيع ، ذنهإ بغري الغري
 يقبح وأنه ، ملكه يف بالتصرف يتضرر من حق يف عادة يقبح مناإ الغري ملك يف التصرف منع بأن :االستدالل

 ضرر يلحقه ال وعال جل واهللا ناره بضوء واالنتفاع نسانإ حائط بظل كاالستظالل فيه ضرر مماال املنع عادة
  .ملكه يف بالتصرف خملوقاته انتفاع من

بأن التوقف ال موجب له لعدم  :ونوقش هذا  ، فيه للحكم مبني دليل يرد حىت عنه التوقف :الثالث املذهب
  .لقوة دليل القول األول وضعف دليل القول الثاين ؛ تكافؤ األدلة

 .٢٤ص :يف أصول الفقه مذكرة:ينظر. القول األول رجحان -والعلم عند اهللا -والذي يظهر 

 ،)٦/١٨٨(القناع كشاف ) ٢٧/١٩٥(لشرح الكبري ا )٣/٢٧١(روضة الطالبني )٤/٥٠٠(البيان  :ينظر  )٢(
حيث قال ) ٢/٥٦٨(وأما مذهب احلنفية  قد يستفاد من كالم مؤلف جممع األر يف شرح ملتقى األحبر 

،  ومذهب املالكية قد "اإلباحة الفروج سوى كلها األشياء يف األصل أن واعلم: " يف كتاب األشربة
اب الصيد يف تعليقه على قوله حيث قال يف كت) ١/٤١٧(يستفاد من كالم مؤلف املقدمات املمهدات  
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٢٤ 
v االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة:  

  .)١( M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L   :قوله تعاىل :الدليل األول

 الشرع ورد ما إال اإلباحة األشياء يف األصل أن على ذه اآلية استدل :وجه الداللة
  .)٢(بتحرميه

  )٣( M  Z   Y  X  W  V  UL  :قوله تعاىل لدليل الثاينا

 الطبع ويستلذه النفس تستطيبه ما كل يف األصل أن على دالة اآلية :وجه الداللة
  .)٤(احلل

  )٥(Mg  f  e  dh  l  k  j  i  L   :قوله تعاىل :لدليل الثالثا

بظاهر هذه اآلية يف إباحة مجيع املستلذات إال ما خصه أنه احتج :وجه الداللة
  .)٧)(٦(الدليل

v مستند الداللة يف األدلة السابقة: 
                                                                                                                                                                       

Mg  f  e : تعاىل   dh  l  k  j   i L مل ما وكل ، الرزق من احلالل فالطيبات 
 .الطيبات من فهو سنة وال كتاب يف حترميه يأت

 .)٢٩(من آية  :البقرةسورة  )١(
 ).١/٢٧(اإلكليل يف استنباط الترتيل :ينظر )٢(
 ).١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٣(
 ).٥/٧٧(روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين :ينظر )٤(

 .)٤(من آية  :املائدةسورة  )٥(

 ).٣/٣٠٨ (أحكام القرآن للجصاص :ينظر )٦(
إذ لو كان معىن الطيبات احلالل لكان ، املأكوالت من يستطاب ما :املراد بالطيبات يف اآليتني السابقتني )٧(

أحكام القرآن للكيا  .الشريعة صاحب ببيان يليق ال وهو ، بيان زيادة غري من عنه سألوا عما لعبارةل إعادةفيه 
 كان أحل ما هو الطيب معىن كان فلو: " وقال شيخ اإلسالم يف كالمه على اآلية السابقة )٣/٢٢(اهلراسي 

  .)١٧/١٧٨(جمموع الفتاوى  "باألعيان قائم وصف واخلبيث الطيب أن فعلم. فيه فائدةال مالكال
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٢٥ 
األصل يف  :بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب املذاهب استندوا  يف قوهلم 

 .يف اآليات السابقة )١(إىل داللة العموماألطعمة اإلباحة 

v  الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف االستدالل بالقرآن:  
استدالل أصحاب املذاهب بداللة العموم يف اآليات السابقة استدالل قوي حيث مل 

  .يرد ما خيصص داللة العام

   

                                                             

كشف األسرار : ينظر .واحد وضع حبسب له يصلح ما جلميع املستغرق اللفظ: املراد بداللة العموم  )١(
 .)٢/٤٥٧(شرح خمتصر الروضة ) ١/٣٣(
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٢٦ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

  جيوز أكلها؟أو الهل جيوز أكل النجاسات 

v عرض املسألة: 

على حترمي أكل  )٤(واحلنابلة )٣(والشافعية )٢(واملالكية )١(اتفق مذهب احلنفية 
.النجاسات 

v االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .)٥(M  Z   Y  XL  :قوله تعاىل
 فوجب خبائث والنجاسات ، اخلبائث كل حترمي قتضيأن هذه اآلية ت :وجه الداللة

  .)١( بتحرميها القول

                                                             

 لفساد تثبت األكل حرمة" : وجاء فيه) ١/٣٢(تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الشليب  :ينظر )١(
 كالضفدع طبعا للخبث أو ، للغذاء أبيح إمنا األصل يف األكل ألن ؛ واخلنفساء والتراب كالذباب الغذاء

 M  Z   Y  XL  :تعاىل بقوله أشري وإليه ، الشرع ورود قبل الناس يستخبثه مما والسلحفاة
 وأما ،فظاهر االحترام أما ، النجاسة إال منتف والكل ،اآلدمي يف كما ولالحترام ،اخلرتير يف كما وللنجاسة

. "النجاسة إال يبق فلم مأكولة كانت التحرمي قبل فألا الطبيعي اخلبث وأما ، قوي غذاء فألنه الغذاء فساد
 إال وجلده حلمه طهر حلمه يؤكل ال ما ذبح وإذا"  :وجاء فيه) ٣/٢٣٠(الباب يف شرح الكتاب  :وينظر
فهذا يدل على حترمي أكل  ."وإهانته عينه لنجاسة واخلرتير ، وحرمته لكرامته اآلدمي :واخلرتير اآلدمي

 .واهللا أعلم ، وبقية النجاسات يف حترمي األكل كاخلرتير  ، النجاسات عندهم
حاشية ) ٣/٢٣١( مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل) ١/٥٧( إرشاد السالك إىل أقرب املسالك:ينظر )٢(

 .)٢/١١٧(الدسوقي على الشرح الكبري 
 ).٩/٢( للنووي اموع  )٤٥٥ -١/٤٤٩(املهذب للشريازي :ينظر )٣(
 .)٢٧/١٩٦(الشرح الكبري ) ١/٥٥٩(الكايف البن قدامة  :ينظر )٤(
 ).١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٧ 

   )٢(M  $  #  "  !L  :قوله تعاىل

 حيكمون كانوا أهل اجلاهلية ألن ؛ بالذكر املذكورات يف اآلية خص :الداللةوجه 
 على مستقرة كانت آخرها إىل أوهلا من الشريعة أن فثبت ،بالتحليل األشياء تلك على
 النجاسات سائر ويف اخلمر يف الكالم بقي احلصر هذا وعلى ، احلكم هذا

 علة النجاسة أنومنه نعلم  ، رجس ابأ اخلمر وصف قد سبحانه فاهللا واملستقذرات
 .)٣(أكله حيرم فإنه جنس وكل ، األكل لتحرمي
v مستند الداللة يف األدلة السابقة: 

أن  -واهللا أعلم - بعد النظر والتأمل يف اآليتني السابقتني ووجه داللتهما يظهر 
املأخوذة من  )٤(استندوا يف الداللة على حترمي أكل النجاسات إىل داللة العام العلماء

 .داللة اآليات العامة

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
استدالل قوي حيث مل يرد ما  تنيالسابق بداللة العموم يف اآليتني العلماءاستدالل 

  .خيصص داللة العام

  

  

  

 

                                                                                                                                                                       

 ).١٣/١٦٩(تفسري الرازي : ينظر )١(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة  )٢(
 ).١٨١- ٣/١٨٠(تفسري السمعاين  :ينظر )٣(

 .)٢/٤٥٧(شرح خمتصر الروضة ) ١/٣٣(كشف األسرار : ينظر )٤(
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٢٨ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل جيوز أكلها وتناوهلا  ، أكل السموم وحنوها من األشياء الضارة والقاتلة

v عرض املسألة: 

وممن نقل  ، )١( فيه مضرة من السموم وحنوها اتفق الفقهاء على حترمي أكل ما
واتفقوا أن السموم  " :يف مراتب اإلمجاع فقال )٢(ابن حزم على ذلك االتفاق

واتفقوا أن  " :يف اإلقناع يف مسائل اإلمجاع فقال )٤(القطانوابن .)٣( " القتالة حرام
  )٥( "السموم القاتلة حرام

v االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .)٦(Mx      w  v  u t L  :قوله تعاىل                                 

                                                             

فيمكن أن يؤخذ  ، وعللوا التحرمي بأنه من ذوات السموم ، حرم احلنفية أكل بعض احليوانات كالزنبور )١(
) ١١/٥٨٨(البناية شرح اهلداية  :ينظر. من هذا مذهب احلنفية يف حترمي أكل مافيه مضرة من السموم وحنوها

اخلالصة الفقهية ) ٢/١٨٧(بلغة السالك ألقرب املسالك ، ) ٦/٣٠٤(على الدر املختار البن عابدين  رد احملتار
) ١/٥٥٩(الكايف ) ٣/٢٨١(روضة الطالبني ) ١٨/٢١٣(اية املطلب ) ١/٢٨٦(على مذهب السادة املالكية 

 .)٦/٩٥(احمللى باآلثار )  ٨/٣(املبدع 
 أهل مذهب إىل فانتقل ، املذهب شافعي كان، حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبوهو  : ابن حزم )٢(

 .هـ٤٥٦ سنة تويف،  والنحل األهواء و امللل يف الفصل و، األحكام صولاإلحكام أل: ومن كتبه ، الظاهر
  .)١٨/١٨٤(سري أعالم النبالء ) ٣/٣٢٨(وفيات األعيان البن خلكان  :ينظر

 ).٢٤٥( ص) ٣(
 :املعروف ، املالكي ، احلمريي إبراهيم بن حيىي بن امللك عبد بن حممد بن علي احلسن أبوهو :ابن القطان) ٤(

 :ينظر . هـ٦٢٨ سنة يف تويف اإلقناع يف مسائل اإلمجاع،  والوهم واإليهام، : ،  ومن كتبه نالقطا بابن
  ٤٩٨: طبقات احلفاظ للسيوطي ص) ٢٢/٣٠٦(سري أعالم النبالء  )٤/١٣٤(تذكرة احلفاظ للذهيب 

)١/٣٢٦() ٥(.  
 ).١٩٥(من آية  :البقرةسورة  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٩ 
        باليد إلقاء كل عموم يقتضي النهي سياق يف تلقوا فعل وقوعأن   :وجه الداللة

ومنه أكل  ، حمرما عنه منهيا فيكون ،عمد عن اهلالك يف تسبب كل أي للتهلكة
  .)١(السموم  الضارة وحنوها

v السابق دليلمستند الداللة يف ال: 
 العلماءيظهر واهللا أعلم أن  ، بعد النظر والتأمل يف اآلية السابقة ووجه داللتها

استندوا يف الداللة على حترمي أكل ما فيه مضرة من السموم وحنوها إىل داللة 
 .العامة ةاملأخوذة من داللة اآلي )٢(العام

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
السابقة استدالل قوي حيث مل يرد ما  ةبداللة العموم يف اآلي العلماءاستدالل 

وكذا كالم صديق حسن ، ويؤيده وجه الداللة من اآلية ، عامخيصص داللة ال
واحلق أن االعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص (( :على اآلية حيث قال)٣(القنوجي
  .)٤()) فكل ما يصدق عليه أنه لكة يف الدين أو الدنيا فهو داخل يف هذا، السبب 

   

                                                             

  ). ٢/٢١٥(التحرير والتنوير البن عاشور  :ينظر) ١(
 ).٢/٤٥٧(شرح خمتصر الروضة ) ١/٣٣(كشف األسرار  :ينظر ) ٢(

، الطيب أبو القنوجي،  البخاري احلسيين اهللا لُطْف ابن علي بن حسن بن خان صديق مدهو حم: القنوجي )٣(
 سنة تويففتح البيان يف مقاصد القرآن،  عون الباري، : ،  ومن كتبهاددين  اإلسالمية النهضة رجال من

مشاهري علماء جند وغريهم لعبدالرمحن بن عبد اللطيف ) ٦/١٦٧(األعالم للزركلي : ينظر .هـ١٣٠٧
)١/٢٧٤ .( 
  ).١/٣٩٢(فتح البيان  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠ 
  

v ذه املسألة يقصد: 

  .جيوز؟أو الهل جيوز أكل اخلرتير 

v عرض املسألة: 

وممن نقل اإلمجاع على هذه املسألة ابن  ، على حترمي أكل اخلرتير )١( أمجع العلماء
واخلرتير حمرم بالكتاب  ، وأمجع أهل العلم على حترمي اخلرتير " :فقال )٢(املنذر

 ، واتفقوا أن اخلرتير " :وابن حزم يف مراتب اإلمجاع فقال )٣( " والسنة واتفاق األمة
حرام حلمه وشحمه وعصبه وخمه وغضروفه ودماغه  ، ذكره وأنثاه صغريه وكبريه

واخلرتير حمرم بالنصوص الشرعية كما  )٤( "  حرام كل ذلك ، وحشوته وجلده
ألن له   ؛ اخل يف عموم أدلة حترمي كل ذي نابود، واإلمجاع كما سبق ، سيأيت

  .فتحرميه إذاً بالنص واإلمجاع والعموم ، ناباً يفرس به

v االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  )٥(M  b  a  `  _  ^   ]  \L   :قوله تعاىل

  )١(M  &  %  $  #  "  !L  :قوله تعاىل
                                                             

التاج ) ٣/١٩(بداية اتهد ) ١١/٦٠٢(البناية شرح اهلداية ) ٥/١٣(االختيار لتعليل املختار :ينظر )١(
الشرح الكبري ) ١/٥٥٨(الكايف البن قدامة ) ٤/٥٠٠(البيان ) ١/٤٤٩(املهذب  )٤/٣٤٧(واإلكليل 

 .)٦/٥٥(احمللى  )٢٧/١٩٩(
: من علماء الشافعية،  ومن كتبه ، الفقيه النيسابوري املنذر بن إبراهيم بن حممد بكر أبو هو:ابن املنذر )٢(

طبقات الشافعية الكربى : ينظر .هـ٣١٨ سنة ، تويف اإلمجاع وكتاب،  العلماء اختالف يف اإلشراف
 .)١/٩٨(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ١/٢١٦(طبقات الشافعيني البن كثري ) ٣/١٠٢(للسبكي 

  .)١٧٧(اإلمجاع ) ٣(
  .)٢٤٣( ص) ٤(
 ).١٧٣ (من آية :البقرةسورة  )٥(
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٣١ 
 على يتنياآل هذه يف نص -عز وجل –أن اهللا  :وجه الداللة من اآليتني السابقتني

 واللحم ، ترتيله من عقلت ما مثل ومعناه تأويله من عقلت واألمة ، اخلرتير حلم حترمي
 ألنه ؛ بالذكر اللحم خص وإمنا ، أجزائه مجيع املراد فإن ،بالذكر خمصوصا كان وإن

  .)٢( منه يبتغى وما منفعته أعظم

v مستند الداللة يف األدلة السابقة: 
أن من استدل ما   -واهللا أعلم-بعد النظر والتأمل يف اآليتني السابقتني يظهر 

  .)٣(على حترمي أكل اخلرتير استند يف استدالله إىل داللة املنطوق
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

االستدالل على حترمي أكل حلم اخلرتير بداللة املنطوق يف اآليتني السابقتني استدالل 
وقد اتفق عليها  ، إن داللة املنطوق تعترب من أقوى الدالالت حيث، قوي 

  .اجلمهور واحلنفية وإن  اختلفت تسميام هلا

  
  
  
  
  
  

 
                                                                                                                                                                       

 ).٣(من آية :املائدةسورة ) ١(
  .)١/١١٩(التأويل  وأسرار الترتيل أنوار) ١/١٥١(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر) ٢(
 ، وهي عند اجلمهور تسمى بداللة املنطوق ، النطق حمل يف اللفظ عليه دل ما :املراد بداللة املنطوق هي) ٣(

 منه الذي املقصود املعىن على اللفظ داللة :ا ويقصدون ، العبارة داللة أو ، النص عبارةوعند احلنفية تسمى 
  .)٤/١٧٢٢(املهذب يف علم أصول الفقه املقارن للنملة )  ٢/٣٦(إرشاد الفحول للشوكاين  :ينظر.له سيق
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٣٢ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

  يكون كغريه من سائر السباع؟ وهل جيوز أكل الضبع أ    

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :الضبع على ثالثة أقوالاختلف العلماء يف حكم أكل 

   :القول األول    

 ، )٣(وهو مذهب الشافعية ،  )٢(وهو رواية عند املالكية، أن الضبع حالل األكل
   .)٥(والظاهرية ، )٤(واحلنابلة

  :القول الثاين   

 دورواية عن )١(ورواية عند املالكية، )٦(وهو مذهب احلنفية ، أن الضبع حمرم األكل 
  .  )٢(حلنابلةا

                                                             

)١( الضْا،  حيوان معروف وهو سبع كالذئب إال إذا  :عببفتح الضاد املعجمة،  وضم الباء املوحدة،  وسكو
جرى كأنه أعرج؛  فلذا مسي الضبع بالعرجاء،  واليقال ضبعة لألنثى؛  ألن الذكر ضبعان،  واألنثى 

تلقح يف حال ضبعانة،  والضبع حتيض كاألرنب،  ومن عجيب أمرها أا تكون سنة ذكراً،  وسنة أنثى ف
الذكورة،  وتلد يف حال األنوثة،  وهي مغرمة بلحوم بين آدم،  ومىت رأت إنساناً نائماً حفرت حتت 

الصحاح  ، )ضبع(مادة ) ٧٤٠ص(القاموس احمليط :نظري. رأسه،  وأخذت حبلقه فتقتله وتشرب دمه
 .)٢/١١٢(حياة احليوان الكربى للدمريي ،  )ضبع(مادة  )٣/١٢٤٧(للجوهري 

 ). ٣/٣١(شرح خمتصر خليل للخرشي ) ٣/٢٠( بداية اتهد : ينظر )٢(
 ). ٤/٥٠٢(البيان ) ١/٤٤٩(املهذب : ينظر )٣(
 ). ٦/١٩٠(كشاف القناع )  ٢٧/٢٠٠(الشرح الكبري : ينظر )٤(

 ). ٦/٦٥(احمللى : ينظر )٥(
 ). ٥/٣٩(بدائع الصنائع ) ١١/٢٢٥(املبسوط :ينظر )٦(
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٣٣ 
   :القول الثالث   

  .)٣(وهو املشهور من مذهب املالكية ، أن أكل الضبع مكروه كراهة ترتيه

 :سبب اخلالف يف املسألة ♦

   ، السباع حلوم حترمييف حيسن قبل ذكر أدلة األقوال أن أبني سبب اختالف العلماء 

 معارضة األربع ذوات من السباع حلوم حترمي يف اختالفهم وسبب " :)٤(قال ابن رشد

M  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :قوله ظاهر أن وذلك ، لآلثار الكتاب

  s  rL)أيب حديث وظاهر ، حالل اآلية هذه يف املذكور عدا ما أن )٥ 
 ذي كل أكل عن((: - وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول ى :قال أنه اخلشين ثعلبة
 من املعىن هذا يف رواه فما مالك وأما .حمرمة السباع أن -  )٦()) السباع من ناب

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن وهو ، املعارضة يف أبني هو هريرة أيب طريق
 قد األول احلديث أن وذلك ،  )٧()) حرام السباع من ناب ذي كل أكل((  :قال

 حديث وأما ، الكراهية على فيه املذكور النهي حيمل بأن اآلية وبني بينه اجلمع ميكن
                                                                                                                                                                       

 ). ٣/٣١(شرح خمتصر خليل للخرشي ) ٣/٢٠(بداية اتهد  :ينظر )١(

 ). ٢٧/٢٢١(اإلنصاف مع الشرح الكبري واملقنع :ينظر )٢(
 ).  ٣/٣١(شرح خمتصر خليل للخرشي ) ٢/١١٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري :ينظر )٣(

من  ، قرطبة أهل من باحلفيد الشهري رشد بن أمحد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد هو: ابن رشد  )٤(
هـ ٥٩٥تويف سنة  ، وخمتصر املستصفى يف األصول، بداية اتهد يف الفقه :من كتبه ، أئمة املالكية

  ).٥/٣١٨(األعالم للزركلي ) ٢٨٤(الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون  :ينظر
 .)١٤٥(آية من  :األنعامسورة   )٥(
) ٧/٩٦(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الذبائح والصيد،  باب أكل كل ذي ناب من السباع   )٦(

،  ومسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب إذا غاب عنه ) ٥٥٣٠(برقم 
 ).١٩٣٢(برقم ) ٣/١٥٣٣(الصيد مث وجده 

برقم )  ٢/٢٠١(أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب الضحايا،  باب حترمي أكل كل ذي ناب من السباع   )٧(
 .وأصله يف الصحيحني) ٢١٧٥(
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٣٤ 
 رأى من عند لآلية ناسخ أنه يعتقد أن إال اآلية وبني بينه اجلمع ميكن فليس هريرة أيب
 ثعلبة أيب حديث بني مجع فمن ، املتواترة بالسنة ينسخ القرآن وأن ، نسخ الزيادة أن

 هريرة أيب حديث أن رأى ومن ، الكراهية على السباع حلوم حديث محل واآلية
 والثعلب الضبع أن اعتقد ومن. السباع حلوم حرم اآلية يف ما على زيادة يتضمن
 روى ملا فمصريا العادية ذلك من خصص ومن ، السباع لفظ بعموم فاستدالال حمرمان

 ، نعم :قال آكلها؟ الضبع عن اهللا عبد بن جابر سألت((  :قال عمار بن الرمحن عبد
 عليه اهللا صلى - رسول من ذلك مسعت فأنت :قلت ، نعم :قال هي؟ أصيد :قلت

  . )٢() ١()) نعم :قال ؟-  وسلم

v  بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاستدالل أصحاب األقوال: 

  :استدالل أصحاب القول األول

  :من القرآن الكرمي مبا يأيت أن الضبع حالل األكلاستدل من ذهب إىل 

  :الدليل األول

Mu    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i     v   :قوله تعاىل

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w L)٣( 
واقتضت عند قوم  ، أن اآلية اقتضت أن احملرمات هي املذكورات فيها :وجه الداللة

  .)٤(ألن دليل خطاا أقوى أدلة اخلطاب ؛ حتليل ما عداها وهم اجلمهور

  :الدليل الثاين
                                                             

وقال ) ١٧٩١(برقم  )٤/٢٥٢( أخرجه الترمذي يف سننه يف أبواب األطعمة،  باب ما جاء يف أكل الضبع )١(
 .صحيح): ٨/١٤٥(رواء الغليل ،  وقال عنه األلباين يف إ صحيح حسن حديث هذا: عنه

 .)٣/٢١(بداية اتهد  )٢(

 ).١٤٥(من آية  :األنعامسورة  )٣(

 .)٢/٢٨(أحكام القرآن البن الفرس :ينظر )٤(
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٣٥ 

  .)١( M    W  V  UL   :قوله تعاىل

 الطبع ويستلذه النفس تستطيبه ما كل يف األصل أن على دالة اآلية :الداللةوجه 
  .)٢(اآليةضبع من الطيبات فيدخل يف عموم وال، احلل

  :استدالل أصحاب القول الثاين

M   X :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي  أن الضبع حمرم األكلاستدل من ذهب إىل 

  Z   YL )٣(.  

، والبالدة األذى إىل القصد من فيه ما باعتبار مستخبثأن الضبع  :وجه الداللة
  .)٤(فيدخل يف عموم اآلية

  :استدالل أصحاب القول الثالث

قوله ب من القرآن الكرمي كراهة ترتيهية أن الضبع مكروه األكلاستدل من ذهب إىل 

M  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :تعاىل

~  }  |   {  z  y  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  L)٥( . 

 نفي كان وملا - ومنها الضبع -األشياء هذه حترمي عدم على دلت اآلية :وجه الداللة
  .)٦(للكراهة احتيط عيناً اجلواز يقتضي ال التحرمي

                                                             

 ).١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )١(
 ).٤/٥٠٣(البيان للعمراين ) ٥/٧٧(روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي :ينظر )٢(
 ).١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٣(
 ).١١/٢٢٥(املبسوط  :ينظر )٤(
 ).١٤٥(من آية  :األنعامسورة  )٥(
 .)٣/٣١(شرح خمتصر خليل للخرشي : ينظر )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦ 
v   الداللة يف أدلة األقوالمستند: 

  :استدلوا بدليلني من القرآن ومها  بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول

M  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :قوله تعاىل :أوالً

  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v

¦  L)١(.  
  .)٢( M    W  V  UL  :قوله تعاىل  :ثانياً

  :يلي وهم استندوا يف استدالهلم اتني اآليتني على ما

  .)٣(دليل اخلطاباستندوا يف اآلية األوىل على  :أوالً

  .ن الضبع عندهم من الطيباتإحيث  ، استندوا يف اآلية الثانية على داللة العموم :ثانياً

  :بدليل من القرآن وهو وأصحاب القول الثاين استدلوا 

  .)٤( M   Z   Y  XL :قوله تعاىل

  :وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على ما يلي

ن الضبع إحيث  ، استندوا يف استدالهلم باآلية السابقة على داللة العموم يف اآلية
  .عندهم من اخلبائث

                                                             

 ).١٤٥(من آية  :األنعامسورة  )١(
 ).١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٢(
املستصفى  :ينظر. عداه عما احلكم نفي على بالذكر الشيء بتخصيص االستدالل :املراد بدليل اخلطاب )٣(

وقواطع ) ١/٢٧٠(يف شرح تنقيح الفصول للقرايف  وينظر اخلالف يف دليل اخلطاب ، ٢٦٥:للغزايل ص
 ) .١/٢٣٨(األدلة للسمعاين 

 )١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٧ 
   :وأصحاب القول الثالث استدلوا بدليل من القرآن وهو

M   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i   :قوله تعاىل

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  L)١(.  
  :وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على ما يلي

  .استندوا يف استدالهلم باآلية السابقة على دليل اخلطاب

ولكن خالفوهم يف أخذ  ، فهم وافقوا أصحاب القول األول يف الدليل ومستند الدليل
إن ماعدا املذكور يف اآلية حالل  :فأصحاب القول األول قالوا ، احلكم من الدليل
 يقتضي ال يف اآلية التحرمي نفين إ :وأصحاب هذا القول قالوا ، األكل ومنه الضبع

  .للكراهة احتيطف عيناً عما سواه اجلواز

v  حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة. 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً أصحاب األقوالاستدالل 
 :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

M  o  n  m  l   k  j  i  :استدالهلم باآلية األوىل وهي قوله تعاىل ♦

  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  L)٢(.  

                                                             

 ).١٤٥(من آية  :األنعامسورة  )١(
 ).١٤٥(من آية  :األنعامسورة  )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٨ 
وهو أن ماعدا املذكور يف  ، وأخذهم بدليل اخلطاب فيها ، على حل أكل الضبع 

فاستنادهم إىل دليل  ، اآلية هو على احلل واإلباحة كما سبق بيانه يف املطلب األول
 .اخلطاب استناد صحيح

ومن مث ال داللة لكم يف  ، ال يقول بدليل اخلطاب -رمحه اهللا- إن أبا حنيفة  :وإن قيل
  . هذه اآلية على حل أكل الضبع

 صيد الضبع((  :جلابر قلت :قال عمار أيب ابن عنا جاء مب :فيمكن أن جياب عن هذا
 اهللا رسول أقاله :له قلت :قال ،  نعم :قال آكلها؟ :قلت :قال ،  نعم :قال ؟هي

  .)١()) نعم :قال وسلم؟ عليه اهللا صلى

حيث أباح النيب  ، أن هذا حديث صحيح صريح يف إباحة أكل الضبع :وجه الداللة
  .أكله -صلى اهللا عليه وسلم-

 -  جابر حديث عن واجلواب" :واعترض احلنفية على االستدالل ذا احلديث فقالوا

M   X :وتعاىل سبحانه بقوله نسخ مث االبتداء يف قال أنه -  عنه تعاىل اهللا رضي

  Z   YL )٣()٢(.   

  :وميكن أن جياب عن هذا 

وهنا ميكن اجلمع  ، )٤(بأنه ال يصار إىل القول بالنسخ إال إذا عدم اجلمع بني الدليلني
 يتعارض وال، وحديث جابر على اخلصوص ، بني الدليلني بأن حتمل اآلية على العموم

                                                             

 ) ١: (حاشية ٣٤:سبق خترجيه يف ص )١(
 ).١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٢(
 ).١١/٥٨١(البناية شرح اهلداية  )٣(
 ).٢/٥٦٠(شرح خمتصر الروضة : ينظر )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩ 
فيكون حديث  ، )١(به عمومه فيخصص ، العام على يقضي اخلاص ألن؛  وخاص عام

  .جابر خيصص الضبع من اخلبائث واهللا أعلم

 مبشهور ليس روي ما -رضي اهللا عنه-وأورد احلنفية إيراداً آخر على حديث جابر
   :أنه -وسلم عليه اهللا صلى -النيب نع جاء  ويريدون به ما - أوىل باملشهور فالعمل

 رواه وما حمرم روينا ما أن على -)٢())السباع من ناب ذي كل أكل عن ى ((
  .)٣(ًاحتياطا املبيح على يقضي واحملرم حملل

  :وميكن أن جياب عن هذا  

فيخصص  ، وحديث جابر خاص ، بأن احلديث املشهور الذي ذكرمتوه حديث عام
  .العموم الوارد يف احلديث العام

بأنه ليس فيها متعلق وحجة ملن احتج ا على  :اآلية السابقةب ونوقش االستدالل
ى (( :وحديث ، ألن سورة األنعام اليت وردت فيها هذه اآلية مكية ؛ إباحة الضبع

  .)٤( يف املدينة)) عن كل ذي ناب من السباع
  :املناقشةوميكن أن جياب عن هذه 

وحديث جابر  ، حديث عام ))ى عن كل ذي ناب من السباع ((:حديثبأن 
  .فيخصص العموم الوارد يف احلديث العام ، خاص
 )٥( M  W  V  UL  :وهي قوله تعاىل استدالهلم باآلية الثانية ♦

االستدالل  حيث إن ، واستنادهم فيها على العموم الوارد فيها ، على حل أكل الضبع
والسنة  ، على عمومه حيث ال خمصص له استدالل باقٍ، الضبع من الطيبات على أن

                                                             

 ).١/٥٣٤(أضواء البيان للشنقيطي : ينظر )١(
 ) ٦(حاشية  ٣٣:سبق خترجيه ص )٢(
 ).٥/٣٩(بدائع الصنائع : ينظر )٣(

 ).٤/٣٥٦(واإلكليل ملختصر خليل التاج : ينظر )٤(
 .)١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٠ 
 عالضب يأكلون الناس زال ما " : - رمحه اهللا –وأيضاً قال الشافعي  ، جاءت مؤيدة له 

ولو مل يكن الضبع من الطيبات ملا أكل يف مكة من  ، )١("واملروة الصفا بني ويبيعونه
 .غري نكري

 
  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

على العموم ودخول  )٢( M   Z   Y  XL :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
 .فيكون من اخلبائث ، الضبع فيها

   :من وجهني يناقش استدالهلم ذه اآليةيمكن أن ف

 .)٣( M W  V  UL :وهو قوله تعاىل ، أا معارضة بعموم آخر  :أوالً
- أما اآلية اليت أوردوها فقد خصصها حديث جابر ، وهذه اآلية عامة ال خمصص هلا

  .السابق الذكر -رضي اهللا عنه

ألصحابه يف أكل  - صلى اهللا عله وسلم–هل من املعقول أن يأذن رسول اهللا  :ثانياً

M   Y  X  W  V  U  :كيف وقد قال اهللا عنه ، اخلبيث

  ZL )٤(.  

سبق اجلواب عنه  -رضي اهللا عنه–وما قيل عن هذه اآلية أا ناسخة حلديث جابر 
  .يف الكالم يف أدلة القول األول

                                                             

  ).٩/٩(اموع للنووي  )١(
 ).١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٢(
 .)١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٣(
 .)١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١ 
  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالثالتحقيق يف  :ثالثاً

M  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  |   {  z  y  x  w   v  u    t  ¢     ¡  �  ~  }

¦  ¥  ¤  £  L)ومحلوا احلكم على  ، واستنادهم فيها على دليل اخلطاب.)١
 .ماعدا املذكور على الكراهة الترتيهية

  :من وجهني يناقش استدالهلم ذه اآليةفيمكن أن 
 -صلى اهللا عليه وسلم–كيف وقد ورد عن النيب  ، أن هذا اجتهاد مقابل للنص :أوالً

  .الضبعحل أكل 
والقول  ، سبق أن قررنا يف املطلب األول أن األصل يف األطعمة احلل كما :ثانياً

   .بالكراهة بغري دليل خيالف هذا األصل
v   وعليه يظهر 

M  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :صحة االستدالل بقول اهللا تعاىل

     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s

 ¥  ¤  £  ¢ ¦  L)٢( وقوله تعاىل:  M  W  V  UL )٣(   
 ، األقوال األخرى أدلة مناقشةألنه أمكن لقوة أدلتهم و ؛ على جواز أكل الضبع

  :ويعضده
v أن األصل يف األطعمة اإلباحة واحلل.  

 
  

                                                             

 .)١٤٥(من آية  :األنعامسورة  )١(
 .)١٤٥(من آية  :األنعامسورة  )٢(
 ).١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

  .يكون كغريه من سائر السباع؟ وهل جيوز أكل ابن آوى أ

v عرض اخلالف يف املسألة:  

  :اختلف العلماء يف حكم أكل ابن آوى على ثالثة أقوال 

  :القول األول

 ، )٣(واألصح عند الشافعية، )٢(وهو مذهب احلنفية ، أن ابن آوى حمرم األكل 
  .)٤(ومذهب احلنابلة

  :القول الثاين

  . )٥(وهو ظاهر مذهب مالك ، أن ابن آوى مكروه األكل 

  :القول الثالث

  .)٦(وهو وجه عند الشافعية ، أن ابن آوى حالل األكل 

                                                             

 املخالب طويل وهو اً، بدن وأضعف جرماً أصغر أنه إال الذئاب جنس من ألنهخبيث؛   سبع :ابن آوى )١(
 خوفها من أشد منه الدجاج وخوف، وغريها الطيور من يصيد مما ويأكل ، غريه على يعدو واألظفار

 :نظري. كثريا عددا كانت وإن تساقطت اجلدار أو الشجرة على وهي حتتها مر إذا ألنه؛  الثعلب من
 ).١/١٥٦(حياة احليوان الكربى ) ٢/٧١(ذيب اللغة لألزهري 

 ).١١/٥٨٤(البناية يف شرح اهلداية ) ٥/٣٩(بدائع الصنائع  :ينظر )٢(
 ).٦/١٥٠(مغين احملتاج ) ٣/٢٧٢(روضة الطالبني :ينظر )٣(
 ).٦/١٩٠(القناع كشاف ) ٩/٤٠٨(املغين البن قدامة :ينظر )٤(

 .)٤/٩٩(الذخرية ) ٤/٣٥٦(التاج واإلكليل ملختصر خليل  :ينظر )٥(
 ).١٥/١٣٩(احلاوي ) ١/٤٥١(املهذب :ينظر )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣ 
v بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة استدالل أصحاب األقوال: 

  استدالل أصحاب القول األول
M  :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي  أن ابن آوى حمرم األكلاستدل من ذهب إىل 

  Z   Y  XL )١(.  

وهو ، من السباع آوى ابنو ، اخلبائث كل حترمي قتضيأن هذه اآلية ت :وجه الداللة 
  .)٢(اآلية عموم يف فيدخل ، كريهة ورائحته ، مستخبث غري مستطاب

  :استدالل أصحاب القول الثاين

قوله بميكن أن يستدل ملن ذهب إىل أن ابن آوى مكروه األكل من القرآن الكرمي 

M l   k  j  i   x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m :تعاىل

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  L)٣( 

 -اليت مل يكن هلا ذكر يف اآلية األشياء هذه حترمي عدم على دلت اآلية :وجه الداللة
  .)٤(للكراهة احتيط عيناً اجلواز يقتضي ال التحرمي نفي كان وملا - ابن آوىومنها 

  :القول الثالث استدالل أصحاب

  .مل أجد دليالً من القرآن ملن ذهب إىل أن ابن آوى حالل األكل

  

                                                             

 .)١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )١(
 ).٩/٤٠٩(املغين البن قدامة ) ١٣/١٦٩(تفسري الرازي :ينظر )٢(
 .)١٤٥(من آية  :األنعامسورة  )٣(
ابن آوى  :السباع ومنها يف عند املالكية ومناط الكراهة )٣/٣١(شرح خمتصر خليل للخرشي  :ينظر )٤(

 ).٣/٢٣٥(مواهب اجلليل : ينظر. واهللا أعلم ، ولعل هذا هو السبب يف االحتياط للكراهة ، االفتراس
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٤ 
v  الداللة يف أدلة األقوالمستند: 

  :أن أصحاب القول األول  استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر 

  .)١( M  Z   Y  XL  :قوله تعاىل

ن ابن آوى عندهم إحيث  ، العمومذه اآلية على داللة وهم استندوا يف استدالهلم 
فتبقى  ، واستنادهم لداللة العموم مل يرد خمصص هلا ، ألنه سبع خبيث ؛ من اخلبائث

  .على عمومها واهللا أعلم

   :استدلوا بدليل من القرآن وهو وأصحاب القول الثاين

M   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :قوله تعاىل

   {  z  y  x  w¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |  L)٢(.  
  :وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على ما يلي

يف  عما ذكر التحرمي نفين إ :وقالوا ، استندوا يف اآلية السابقة على دليل اخلطاب
  .للكراهة احتيطف ،عيناً ما سواهفي اجلوازالقول ب يقتضي ال اآلية

  .من القرآن دليالً أجد هلموأصحاب القول الثالث مل 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة. 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً أصحاب القولنياستدالل 
 :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً
                                                             

 .)١٥٧( من آية :األعرافسورة  )١(
 .)١٤٥(من آية  :األنعامسورة  )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٥ 

على العموم ودخول  )١( M   Z   Y  XL :تعاىلاستدالهلم بقوله  ♦
خيصص هذه ومل يرد ما ، فيكون من اخلبائث  ، ألنه سبع خبيث ؛ ابن آوى فيها

  .واهللا أعلم ، على عمومهافتبقى اآلية  ، منهااآلية وخيرج ابن آوى 

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

M  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :تعاىلاستدالهلم بقوله  ♦

  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t

¦  ¥  ¤  £  L)ومحلوا احلكم على  ، واستنادهم فيها على دليل اخلطاب.)٢
 .ماعدا املذكور على الكراهة الترتيهية

  :يناقش استدالهلم ذه اآليةفيمكن أن 
وداللة املنطوق  ، استند إىل داللة العموم وهي داللة منطوقأن من ذهب إىل التحرمي ب

  .أقوى من داللة املفهوم اليت استند عليها أصحاب هذا القول

v وعليه يظهر: 
على حترمي  )٣( M   Z   Y  XL :صحة االستدالل بقول اهللا تعاىل 

 دليل مناقشة أمكن ألنهو ، وعدم وجود خمصص ، لقوة الدليل العام ؛ أكل ابن آوى
  . واهللا أعلم ، خراآل قولال
  
  

                                                             

 .)١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )١(
 ).١٤٥(من آية  :األنعامسورة  )٢(
 ).١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٦ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

مما مل يرد فيه نص على اإلباحة  ، حكم أكل ما استطابه العرب من أنواع املأكوالت
  .أو التحرمي

v  حترير حمل الرتاع: 

 .)٢(على جواز أكل ما استطابته العرب ابلةواحلن ةوالشافعي ةاتفق احلنفي - ١

إىل أن  ةلابواحلن ةفذهب احلنفي ، يف حتديد املراد بالعرب ابلةاحلن و ةاحلنفي تفقا - ٢
فاملراد بالعرب عندهم  ةوأما الشافعي ، أهل احلجاز من أهل األمصار :املراد م

 .اليسار والغىن دون غريهم وأهل الريف والقرى وذو :هم

  

                                                             

،  ما ذهب إليه احلنفية:القول األول :وقع خالف يف املراد بالعرب املأخوذ بقوهلم يف االستطابة على قولني )١(
 ، ألم نزل عليهم الكتاب ؛ أن املراد العرب الذي تعترب استطابتهم هم أهل احلجاز من أهل األمصار :واحلنابلة

ألم  ؛ ومل يعترب أهل البوادي ، فرجع يف مطلق ألفاظهما إىل عرفهم دون غريهم ، وخوطبوا به وبالسنة
اليعرفه أهل احلجاز رد إىل أقرب  وماوجد يف أمصار املسلمني مما ، للضرورة وااعة يأكلون ماوجدوا

أن املراد بالعرب  : ما ذهب إليه الشافعية:القول الثاين. فإن مل يشبه شيئاً منها فهو مباح ، مايشبهه يف احلجاز
وإن وقع  ، هم أهل الريف والقرى وذوي اليسار والغىن دون األجالف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة

 ،فإن وجد يف بالد العجم مااليعرفه العرب نظر إىل مايشبهه ، خباثه قدم قول األكثرخالف يف استطابته واست
. الحيل ، حيل :وإن مل يكن له شبيه مبا حيل وحيرم فوجهان ، وإن كان حراماً حرم ، فإن كان حالالً حل

) ٦/٣٠٥( اراملخت الدر على احملتار رد) ٥/٢٩٥(تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الشليب  :ينظر
 .)٨/٦(املبدع ) ٩/٤٠٦(املغين )  ٤/٥٠٧(البيان ) ٩/٢٥(اموع 

و ذا افترق ، فقد فسر الطيبات بأا احمللالت -رمحه اهللا–وأما اإلمام مالك  ، املراجع السابقة :ينظر) ٢(
وإن  ،ما استطابه العرب الثالثة الذين يرون أن الطيبات هيتفسريه للطيبات عن تفسري أصحاب املذاهب 

ولكين  ، واألئمة الثالثة -رمحه اهللا-وليس هذا جمال البحث يف اخلالف بني مالك ، اختلفوا يف املراد بالعرب
 .)٧/٣٠٠( اجلامع ألحكام القرآن :ينظر. أشرت إليه ليعلم
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٧ 
v عرض املسألة: 

مع  ، على جواز أكل ما استطابته العرب ، )٣(واحلنابلة ، )٢(والشافعية ، )١(اتفق احلنفية
  .اختالفهم يف حتديد املراد بالعرب كما سبق ذكره آنفاً

v  بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة االستدالل:  

  )٤( M  Z   Y  X  W  V  UL :قوله تعاىل  :الدليل األول

 ما إىل ، حترميها وال حتليلها على ينص مل اليت املآكل حل يف املرجع أن :وجه الداللة
  .)٥( رفاهيتها حال يف العرب استطابته

  )٦(Mg  f  e  dh  l  k  j  i  L :قوله تعاىل الدليل الثاين

 عن سألوا الذين العرب وهم ، هلا اآلكلني عند الطيبات تكون وإمنا :وجه الداللة
   .)٧(األحكام فيهم ونزلت ، هذا

v  مستند الداللة يف األدلة السابقة: 

 تهاستطاب ممااستندوا يف إباحة األكل بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب املذاهب 
وهي تدل على أن استطابة العرب معتربة فيما مل يرد فيه  ، إىل األدلة السابقة العرب

                                                             

 .)٦/٣٠٥( احملتار رد )٥/٢٩٥(تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الشليب  :ينظر )١(

   .)٤/٥٠٧(البيان ) ٩/٢٥(اموع  :ينظر )٢(
 .)٨/٦(املبدع ) ٩/٤٠٦(املغين البن قدامة  :ينظر) ٣(
 .)١٥٧(من آية  :األعرافسورة  )٤(
قوله أي ب -ا  احتج وكذا" :رمحه اهللا - قال ابن كثري) ٣/٤٨٨(تفسري القرآن العظيم البن كثري  :ينظر )٥(

M Y  X  :تعاىل   W  V  U  ZL  حل يف املرجع أن إىل العلماء من ذهب من 
 ".رفاهيتها حال يف العرب استطابته ما إىل ، حترميها وال حتليلها على ينص مل اليت املآكل

 .)٤(من آية :املائدة سورة )٦(

 .)٢/٢٧١(األم للشافعي  :ينظر) ٧(
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٤٨ 
كيف وقد نزل القرآن بلغتهم  ، وهذا استناد إىل أهل اللغة ، نص بالتحرمي أو التحليل 

وتفسري الطيبات فيها مبا  ، وكذا استناد إىل داللة املنطوق يف اآليتني ، وخوطبوا به
  .تستطيبه العرب

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
 : -وهي أكل ما استطابه العرب - مناقشة هلذه املسألةجاء يف تفسري التحرير والتنوير 

 ، العام التشريع يناسب ال ما بعض دون األمة بعض عوائد حتكيم يف التحكم من وفيه" 
 يكون أن جرم فال الطيب بوصف األطعمة إباحة ناط قد اهللا أن :يل يظهر والذي
 مناف وال مستقذر وال ضار غري يكون أن وهو ، الطعام ذات إىل فيه منظورا ذلك
 عند مقبوال يكون وأن ، الدين حيرمه الن أ األوصاف هذه اجتماع وأمارة ، للدين
 النظر بقطع ، مستقذر غري طعاما البشر يعده ما كل من ، البشر من املعتدلني مجهور

  .)١("املنحرفات الطبائع وعن ، واملألوفات العوائد عن

 يستطيبه ما بالطيبات املراد " :مباجاء يف اموعالكالم السابق  أن جياب عن وميكن
 الناس طبقات إىل ذلك يف يرجع وال أصحابنا قال ، تستخبثه ما وباخلبائث ، العرب
 يف األحكام اختالف إىل يؤدي ألنه ؛ خبثونهتيس أو يستطيبونه ما على قوم كل ويرتل
 العرب اعتبار فيجب :قالوا ، الشرع قواعد خيالف وذلك واضطراا واحلرام احلالل

 جيل وهم أوال املخاطبون ألم ؛ واستخباثهم باستطيام يؤخذ بأن األمم أوىل فهم
 فيضيقوا التنعم من املتولدة العفافة وال املستقذرات على االماك فيهم يغلب ال معتدل
  .)٢("الناس على املطاعم

إباحة قوة ما استند إليه أصحاب املذاهب الثالثة من  - والعلم عند اهللا-والذي يظهر 
وهي ، وكذا استنادهم إىل داللة املنطوق ، إىل أهل اللغة  ، أكل ما استطابته العرب

  .                                                           أقوى الدالالت

                                                             

  ).٦/١١٣(التحرير والتنوير  )١(
)٩/٢٦( )٢ .( 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٩ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

مما مل يرد فيه نص على اإلباحة  ، حكم أكل ما استخبثته العرب من أنواع املأكوالت
  .أو التحرمي

v  حترير حمل الرتاع: 

 .على حترمي أكل ما استخبثته العرب ابلةواحلن ةوالشافعي ةاتفق احلنفي - ١

إىل أن  ابلةواحلن ةفذهب احلنفي ، يف حتديد املراد بالعرب  احلنفية و احلنابلة تفقا - ٢
فاملراد بالعرب عندهم  ةوأما الشافعي ، أهل احلجاز من أهل األمصار :املراد م

 .اليسار والغىن دون غريهم وأهل الريف والقرى وذو :هم

v عرض املسألة: 

مع  ، على حترمي أكل ما استخبثته العرب ، )٤(واحلنابلة ، )٣(والشافعية ، )٢(اتفق احلنفية
  .اختالفهم يف حتديد املراد بالعرب كما سبق ذكره آنفاً

v بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة االستدالل:  

  M 8 7    Z   Y  XL )٥(.  

                                                             

 .املطلب السابق ملعرفة املراد بالعرب املأخوذ بقوهلم يف االستخباث :ينظر ) ١(
 .)٦/٣٠٥( احملتار رد) ٥/٢٩٥(تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الشليب  :ينظر )٢(
   .)٤/٥٠٧(البيان ) ٩/٢٥( اموع :ينظر )٣(
 .)٨/٦(املبدع ) ٩/٤٠٦(املغين  :ينظر )٤(

 ).١٥٧ (من آية :األعراف سورة )٥(
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٥٠ 
يشتد أن كل ما استخبثه الطبع العريب السليم الذي مل دلت اآلية على  :وجه الداللة

  .)١( ألنه يصدق عليه اسم اخلبيث يف لغة العرب اليت نزل ا القرآن ؛ جوعه أنه الجيوز

v مستند الداللة يف الدليل السابق: 

استندوا يف حترمي األكل إىل استخباث بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب املذاهب 
وهي تدل على أن استخباث العرب معترب فيما مل يرد  ، الدليل السابق علىالعرب هلا 

كيف وقد نزل القرآن  ، وهذا استناد إىل أهل اللغة ، فيه نص بالتحرمي أو التحليل 
وتفسري اخلبائث  فيها  ، ناد إىل داللة املنطوق يف اآليةوكذا است ، بلغتهم وخوطبوا به
  .مبا تستخبثه العرب

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
 العرب كانت ما اعتباره يف الشافعي قول وأما " :هذه املسألة فقال )٢(ناقش اجلصاص

 ي أن :أحدها :وجوه من له معىن فال اخلبائث من فهو كذلك كان ما وأن تستقذره
 خملب وذي ، السباع من ناب ذي كل أكل عن -وسلم وآله عليه اهللا صلى- النيب
 ما منه خيرج وال منه ليس ما فيه يزيد أن جائز وغري ، مجيعه بتحرمي قاض ، الطري من
 وإمنا الشافعي ذكره ما - وسلم وآله عليه اهللا صلى-  النيب يعترب ومل ، العموم تناوله قد

 االعتراض جيوز فال ، للتحرمي علما الطري من خملب وذا السباع من ابن ذا كونه جعل
  .الداللة به تثبت مل مبا عليه

 خيتص مل عليهم اخلبائث بتحرمي للناس تعاىل اهللا خطاب أن :أخرى جهة ومن 
 يف داخلون التكليف أهل من منهم كان من كلهم الناس بل العجم دون بالعرب
 مقتضى عن خارج عليه دليل ال قول غريهم دون العرب يستقذره ما فاعتبار اخلطاب

                                                             

 ). ٤/٢١١(العذب النمري : ينظر )١(

من  ،  له لقب وهو باجلصاص املعروف الشان الكبري اإلمام الرازي بكر أبو علي بن أمحد : هو اجلصاص )٢(
 :نظري .هـ٣٧٠ سنة تويف ، الطحاوي خمتصر وشرح ، القرآن أحكام املصنفات من وله،   أئمة احلنفية

تاج التراجم يف طبقات احلنفية لقاسم بن ) ١/٨٥(احلنفية لعبدالقادر القرشي اجلواهر املضية يف طبقات 
 ).١/٩٦(قطلوبغا 
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٥١ 
 أو ، مجيعهم هونيستقذر العرب كانت ما يعترب أن من خيلو فليس ذلك ومع ، اآلية

 والعقارب احليات يستقذر يكن مل العرب مجيع فإن اجلميع اعترب كان فإن ، بعضهم
 هذه أكل تستطيب األعراب عامة بل ،ذكر ما وسائر والفأر والذئاب األسد وال

 كان ما أراد وإن ، هونيستقذر العرب مجيع كان ما املراد يكون أن جيوز فال ، األشياء
 جلميع كان إذا اخلطاب أن أحدمها :وجهني من فاسد فهو يستقذره العرب بعض

 املستقذر البعض صار ملا أنه والثاين ، بعض عن بعضهم اعتبار جيوز فكيف العرب
 مجيع من منتقض قول فهذا يستطيبه الذي البعض من باالعتبار أوىل كان كذلك
  .)١("وجوهه

  .)٢(لسابقةا سألةوقد سبقت اإلجابة عن الكالم السابق يف امل

إرجاع قوة ما استند إليه أصحاب املذاهب الثالثة يف  - والعلم عند اهللا-والذي يظهر 
، وكذا استنادهم إىل داللة املنطوق ، إىل أهل اللغة  ، حترمي أكل ما استخبثه العرب

  .وهي أقوى الدالالت

   

                                                             

 .)٤/١٩١(أحكام القرآن للجصاص ) ١(

 .٤٨:يف ص) ٩/٢٦(يف اموع  -رمحه اهللا-قد سبق اإلشارة إىل كالم النووي  )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٥٢ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

  .جيوز؟أو الهل جيوز أكل احلية 

v املسألة اخلالف يف عرض: 

  :اختلف العلماء يف حكم أكل احلية على ثالثة أقوال

   :القول األول

  .)٥(الظاهرية، و)٤(احلنابلة، و)٣(والشافعية،  )٢(وهو مذهب احلنفية،أن احلية حمرمة األكل

   :القول الثاين

مذهب وهو  ، ذكيت يف موضع ذكااإذا ، أن احلية مباحة األكل ملن احتاج إليها
   )٧(ليلى أيب ابن قول وهو، )٦(مالك

                                                             

 املربد قاله. أنثى حية وهذا ، ذكر حية هذا :قلت التمييز أردت فإن ، واألنثى الذكر على يطلق اسم:احلية )١(
 :العرب بعض عن روي قد أنه على ودجاجة كبطة. جنس من واحد ألنه اهلاء دخلته وإمنا ، الكامل يف

 خالويه ابن وذكر، حيوي احلية إىل والنسبة ذكر حية وفالن ، أنثى على ذكرا أي حية على حيا رأيت
 ).١/٣٨٧(حياة احليوان الكربى  )٢/٣١٠(  املخصص :ينظر. اسم مائيت هلا

 ).٥/١٤(االختيار لتعليل املختار ) ٥/٣٦(بدائع الصنائع  :ينظر  )٢(
 ). ٦/١٤٦(مغين احملتاج ) ٤/٥٠٥(البيان  :ينظر )٣(
 . )٢٧/٢٠٨(الشرح الكبري ) ٩/٤٠٦(املغين  :ينظر )٤(

 ).٦/٧٣(احمللى  :ينظر )٥(
 ).٣/٢٣٠(مواهب اجلليل ) ١/٥٤٢(املدونة  :ينظر )٦(

 أصحاب من ثقة تابعي ليلى أيب بنواي، األنصار عيسى أبو ليلى أيب بن الرمحن عبدهو  :ابن أيب ليلى )٧(
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ٦/١٦٦(الطبقات الكربى البن سعد : نظري.هـ٨٣ سنة ، وتويفعلي

)١١/٤٥٥ .( 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٥٣ 
  .)٢)(١(واألوزاعي

   :القول الثالث

ورواية عند  ، )٤(يف غري املدونة )٣(وهي رواية عن ابن القاسم ،  أن احلية مباحة األكل
  .)٥(احلنابلة

v يف هذه املسألة استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي: 

  :استدالل أصحاب القول األول

M  X  :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي  أن احلية حمرمة األكلاستدل من ذهب إىل 

  Z   YL )٦(.  

  .)٧(فتكون حراماً هلذه اآلية ،احلياتالطبع العريب السليم يستخبث أن  :وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

                                                             

 مأمونا ثقة كان ، الشام أهل إمام األوزاعي حيمد بن عمرو بن الرمحن عبد عمرو أبوهو  :األوزاعي  )١(
الطبقات الكربى : نظري .هـ١٥٧ سنة وتويف،  حجة والفقه والعلم احلديث كثري خريا فاضال صدوقا

  .)٣٥/١٤٧(تاريخ دمشق ) ١/٧٦(طبقات الفقهاء للشريازي ) ٧/٣٣٩(
 ).٧/١٢٠(اجلامع ألحكام القرآن  :ينظر )٢(
،  من أئمة املالكية،  وهو من رواة املدونة عن جنادة بن خالد بن القاسم بن الرمحن عبدهو : ابن القاسم )٣(

ترتيب املدارك وتقريب  :نظري .هـ١٩١ سنةتويف  ، همن أثبت مالك عن املوطأ أحد يرو وملمالك ، 
  .)١/٥٠(االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء ) ٣/٢٤٤(املسالك 

 ).٣/٢٧(للخرشي  شرح خمتصر خليل :ينظر )٤(
 ).١٠/٣٦٥(اإلنصاف للمرداوي  :ينظر )٥(
 .)١٥٧(من آية  :األعراف سورة )٦(
 ). ٤/٢١١(العذب النمري للشنقيطي  :ينظر )٧(
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٥٤ 
ذكيت يف موضع إذا ، أن احلية مباحة األكل ملن احتاج إليهااستدل من ذهب إىل 

M  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :قوله تعاىلب من القرآن الكرمي  ذكاا

     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  ¢

¦  ¥  ¤  £  L)١(.  

  .)٢(ومن ذلك احلية ، اآلية هذه بظاهر مباح فهو حترميه يبني مل ماأن  :وجه الداللة

   :استدالل أصحاب القول الثالث

ولكن قد يستدل هلم  ، مل أجد دليالً من القرآن ملن ذهب إىل أن احلية مباحة األكل
  .بدليل القول الثاين

v  من القرآن الكرميمستند الداللة يف أدلة األقوال:  

  :أصحاب القول األول  استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن 

  .)٣( M  Z   Y  XL  :قوله تعاىل 

عندهم من  ن احليةإحيث  ، على داللة العموموهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية 
فتبقى على عمومها واهللا  ، واستنادهم لداللة العموم مل يرد خمصص هلا ، اخلبائث

  .أعلم

   :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

M   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :قوله تعاىل
                                                             

 ).١٤٥(من آية  :األنعام سورة )١(
 ).٧/١٢٠(اجلامع ألحكام القرآن  :ينظر )٢(
 ).١٥٧ (من آية  :األعراف سورة )٣(
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٥٥ 
¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  L)١(.  

وهي أن ماعدا ماذكر يف  ، استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطابوهم استندوا يف 
  .ومن ذلك احلية ، اآلية فهو باق على اإلباحة

  .وأصحاب القول الثالث ميكن أن يستدل هلم بدليل القول الثاين

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة. 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً أصحاب القولنياستدالل 
 :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

على العموم ودخول  )٢( M   Z   Y  XL :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
 ، منها خيصص هذه اآلية وخيرج احليةومل يرد ما ، كون من اخلبائث تف ، فيها احلية

  .واهللا أعلم ، عمومها علىفتبقى اآلية 

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

M  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t

¦  ¥  ¤  £  L)ذكر وأن ماعدا ما  ، دليل اخلطابىل إواستنادهم فيها .)٣
 .ومن ذلك احلية ، يف اآلية فهو باق على اإلباحة

                                                             

 .)١٤٥ (من آية :األنعام سورة )١(
 ).١٥٧ (من آية  :األعراف سورة )٢(
 .)١٤٥ (من آية  :األنعام سورة )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٥٦ 
  :فيمكن أن يناقش هذا مبايأيت

بل ورد من  ، وكوا باقية على اإلباحة ، عدم التسليم على عموم اآلية للحية :أوالً
 :-صلى اهللا عليه وسلم-وهو قوله، السنة ما خيصص إباحة احلية وينقلها إىل التحرمي

 ، األبقع والغراب ، العقور والكلب ، احلية:واحلرم احلل يف يقتلن فواسق مخس ((
وهذه داللة منطوق وما ورد يف اآلية داللة مفهوم،  وداللة  ،)١())والفأرة ، واحلدأة

  .املنطوق مقدمة على داللة املفهوم

أفليس  ، على فرض التسليم أن احلية باقية على اإلباحة فلماذا قيدت باحلاجة :ثانياً
  .األوىل أن تكون اإلباحة مطلقة؟

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالث التحقيق يف :ثالثاً

M  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :بقوله تعاىل استدل هلم ♦

}  |   {  z  y  x  w   v  u    t    ¢     ¡  �  ~

¦  ¥  ¤  £  L)وأن ماعدا ما ذكر  ، دليل اخلطاب ىل إفيها  واالستناد.)٢
 .ومن ذلك احلية ، يف اآلية فهو باق على اإلباحة

  :فيمكن أن يناقش هذا مبا يأيت

بل ورد من السنة  ، وكوا باقية على اإلباحة ، بعدم التسليم على عموم اآلية للحية
 (( :-صلى اهللا عليه وسلم-وهو قوله، ما خيصص إباحة احلية وينقلها إىل التحرمي

                                                             

  ،  ) ٢٨٨٢(برقم ) ٥/٢٠٨(أخرجه النسائي يف سننه يف كتاب مناسك احلج ،  باب قتل احلية يف احلرم  )١(
مسنده  ،  وأمحد يف) ٣٠٨٧(برقم ) ٢/١٠٣١(وابن ماجه يف سننه يف كتاب املناسك ، باب ما يقتل احملرم 

 ).٥/٢٠٨(،  وصححه األلباين يف تذييله على سنن النسائي ) ٢٤٦٦١(برقم ) ٤١/٢٠١(
 .١٤٥ :األنعام سورة )٢(
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٥٧ 
 ، األبقع والغراب ، العقور والكلب ، احلية:واحلرم احلل يف يقتلن فواسق مخس

، وهذه داللة منطوق وما ورد يف اآلية داللة مفهوم،  وداللة )١())والفأرة ، واحلدأة
  .على داللة املفهوماملنطوق مقدمة 

v وعليه يظهر: 
على حترمي  )٢( M   Z   Y  XL :صحة االستدالل بقول اهللا تعاىل 

 أدلة مناقشةألنه أمكن و  ؛ وعدم وجود خمصص ، لقوة الدليل العام ؛ احليةأكل 
  .األقوال األخرى

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

                                                             

 ).١: (حاشية ٥٦: سبق خترجيه يف ص )١(
 ).١٥٧ (من آية  :األعراف سورة )٢(
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٥٨ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

  .جيوز؟أو الهل جيوز أكل حيوان الفيل 

v املسألة اخلالف يف عرض: 

  :كل الفيل على ثالثة أقوالاختلف العلماء يف حكم أ

   :القول األول

ومذهب  ، )٢(ورواية عند املالكية ، )١(وهو مذهب احلنفية ، حترمي أكل الفيل
  .)٦)(٥(وذهب إليه احلسن ، )٤(ومذهب احلنابلة ، )٣(الشافعية

   :الثاينالقول 

   ، )٨(ومذهب الظاهرية ، )٧(وهو رواية عند املالكية ، إباحة أكل الفيل

  
                                                             

 ). ١١/٥٨٣(البناية شرح اهلداية ) ٥/٢٩٥(تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الشليب  :ينظر )١(
 ).٢/١١٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ) ١/٤٣٦(الكايف  :ينظر  )٢(
 ).١/٥٢٤(كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ) ٣/٢٧١(روضة الطالبني  :ينظر )٣(

 ).٨/٥(املبدع ) ٩/٤٠٩(املغين  :ينظر )٤(
 بالبصرة مات،  من أئمة التابعني،  األنصار موىل ،  البصري احلسن أيب بن احلسنهو  :احلسن البصري )٥(

سري السلف الصاحلني لقوام السنة األصبهاين ) ١/٨٧(طبقات الفقهاء للشريازي  :نظري .هـ١١٠ سنة
)١/٧٢٧(. 

 ).٩/٤٠٩(املغين ) ٩/١٧(اموع ) ٤/٥٣٤(مصنف عبدالرزاق  :ينظر )٦(

 ذكرو )٢/٤٦٢(منح اجلليل شرح خمتصر خليل  )٢/١١٧(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  :ينظر )٧(
 .اإلباحة التوضيح يف وصحح والتحرمي باإلباحة قولني احلاجب ابن فيه عن 

 ).٦/٧٢(احمللى : ينظر  )٨(
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٥٩ 
  .)٢)(١(وذهب إليه الشعيب

   :القول الثالث

  .)٣(وهو رواية يف مذهب احلنابلة ، كراهة أكل الفيل

v استدالل األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

M  X  :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي  أن الفيل حمرم األكلاستدل من ذهب إىل 

  Z   YL )٤(.  

  .)٥(السابقة احملرمة اآلية عموم يف فيدخل ، مستخبث أن الفيل :وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  :من القرآن الكرمي مبا يأيت أن الفيل مباح األكلاستدل من ذهب إىل 

M  i   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  :قوله تعاىل :أوالً

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  L)٦(.  

                                                             

 سنة ومات،  من أئمة التابعني، عمرو وأبكنيته و،  الشعيب عبد بن شراحيل بن عامرهو : الشعيب  )١(
 .)١/٨١(طبقات الفقهاء ) ٦/٢٥٩(الطبقات الكربى :ينظر .هـ١٠٤

 ).٩/٤٠٩(املغين ) ٩/١٧(اموع ) ٤/٥٣٤(مصنف عبدالرزاق : ينظر )٢(

 ).١٠/٣٥٦(اإلنصاف : ينظر )٣(
 ).١٥٧ (من آية  :األعراف سورة )٤(
 ). ٩/٤٠٩(املغين ) ١١/٥٨٣(البناية شرح اهلداية :ينظر )٥(
 .)١٤٥ (من آية :األنعام سورة )٦(
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٦٠ 
وقد حصر اهللا  ، اآلية هذه بظاهر مباح فهو حترميه يبني مل ماأن  :وجه الداللة

  .)١(الفيلومن ذلك  ، احملرمات يف األربعة املذكورة فيفهم منه إباحة ماعداها

  .)٢( M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L  :تعاىل قوله ثانياً

 الشرع ورد ما إال اإلباحة األشياء يف األصل أن على ا استدل :وجه الداللة
  .ومن ذلك الفيل ، )٣(بتحرميه

  .)٤(M  /  .  -  ,    +  *L   :قوله تعاىل :ثالثاً

 ، احملرموقد فصل اهللا لنا ، بتحرميه نص جاء ما إال حالل شيء كل :وجه الداللة
  .)٥(حالل فهو حترمي نص فيه يأت ومل، والفيل مل يفصل حترميه

 :استدالل أصحاب القول الثالث

  .مل أجد دليالً من القرآن ملن ذهب إىل أن الفيل مكروه األكل

v مستند الداللة يف أدلة األقوال من القرآن الكرمي:  

  :بدليل من القرآن وهوأصحاب القول األول  استدلوا بعد العرض السابق يظهر أن 

  .)٦( M  Z   Y  XL  :قوله تعاىل 

                                                             

 ).٧/١٢٠(اجلامع ألحكام القرآن  :نظري )١(
 .)٢٩ (من آية :البقرة سورة )٢(
 ).١/٢٧(اإلكليل يف استنباط الترتيل للسيوطي :ينظر )٣(
 .)١١٩ (من آية :األنعام سورة )٤(
 .)٦/٧٣(احمللى : ينظر )٥(
 ).١٥٧ (من آية  :األعراف سورة )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٦١ 
عندهم من  ن الفيلإحيث  ، على داللة العموموهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية 

فتبقى على عمومها واهللا  ، واستنادهم لداللة العموم مل يرد خمصص هلا ، اخلبائث
  .أعلم

   :وهيأصحاب القول الثاين استدلوا بأدلة من القرآن و

M  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :قوله تعاىل أوالً

  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v

¦  L)١(.  
أن ماعدا ما ذكر يف اآلية  وهو ، استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطاباستندوا يف و

  .ومن ذلك الفيل ، فهو باق على اإلباحة

  .)٢( M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L  :تعاىل قوله :ثانياً

وأن مما خلقه اهللا لنا لالنتفاع  ، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .والفيل من مجلة ذلك فيكون مباح األكل ، واألكل مجيع ما يف األرض

  .)٣(M  /  .  -  ,    +  *L  :قوله تعاىل :ثالثاً

فهو  ،وهو أن مامل يفصل حترميه ، استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطابواستندوا يف 
  .من املباح

  .وأصحاب القول الثالث مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

                                                             

 .)١٤٥(من آية  :األنعام سورة )١(
 .)٢٩ (من آية  :البقرة سورة )٢(
 ).١١٩ (من آية  :األنعام سورة )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٦٢ 
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة. 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً أصحاب القولنياستدالل 
 :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

على العموم ودخول  )١( M   Z   Y  XL :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
 ، منها خيصص هذه اآلية وخيرج الفيلومل يرد ما ، فيكون من اخلبائث  ، فيها الفيل

  .واهللا أعلم ، عمومها علىفتبقى اآلية 

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

M  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t

¦  ¥  ¤  £  L)ماذكر وأن ماعدا  ، دليل اخلطاب ىل إواستنادهم فيها  .)٢
 .لفيلومن ذلك ا ، يف اآلية فهو باق على اإلباحة

  :فيمكن أن يناقش مبايأيت

وقد ورد يف السنة  ، أم استندوا يف استدالهلم باآلية بداللة مفهوم وهو دليل اخلطاب
 أنروي وهو ما  - وداللة املنطوق أقوى من داللة املفهوم -داللة منطوق حترم الفيل

                                                             

 ).١٥٧ (من آية :األعراف سورة )١(
 .)١٤٥ (من آية  :األنعام سورة )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٦٣ 
 )١())السباع من ناب ذي كل أكل عن ى (( :- وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول

  .)٢(فيدخل يف عموم احلديث ، والفيل من أعظم السباع ناباً

  .)٣( M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

وأن مماخلقه اهللا لنا لالنتفاع  ، واستنادهم يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .والفيل من مجلة ذلك فيكون مباح األكل ، واألكل مجيع ما يف األرض

  :فيمكن أن يناقش مبايأيت

رج الفيل منها وهو ما خيأنه ورد من السنة ما خيصص داللة العموم الواردة يف اآلية و
 من ناب ذي كل أكل عن ى (( :- وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أنروي 
  .فيدخل يف عموم احلديث ، والفيل من أعظم السباع ناباً )٤())السباع

  .)٥(M  /  .  -  ,    +  *L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

وهو أن مامل يفصل حترميه فهو  ، يف استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطاب واستنادهم
  .من املباح

  :فيمكن أن يناقش مبايأيت

وقد ورد يف السنة  ، استدالهلم باآلية بداللة مفهوم وهو دليل اخلطابأم استندوا يف 
 أنروي وهو ما  - وداللة املنطوق أقوى من داللة املفهوم -داللة منطوق حترم الفيل

                                                             

 )٦(حاشية  ٣٣:سبق خترجيه ص )١(
 ).٩/٤٠٩(املغين ) ١١/٥٨٣(شرح اهلداية  البناية: ينظر )٢(
 .)٢٩ (من آية :البقرة سورة )٣(
 )٦(حاشية  ٣٣:سبق خترجيه ص )٤(
 ).١١٩ (من آية :األنعام سورة )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٦٤ 
 )١())السباع من ناب ذي كل أكل عن ى (( :- وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول

وهذا احلديث قد فصل  ، فيدخل يف عموم احلديث ، والفيل من أعظم السباع ناباً
  .احلكم يف أكل الفيل

v وعليه يظهر: 
على حترمي  )٢( M   Z   Y  XL :صحة االستدالل بقول اهللا تعاىل 

 دليل مناقشةألنه أمكن و ، وعدم وجود خمصص ، لقوة الدليل العام ؛ الفيلأكل 
  .القول اآلخر

   

                                                             

  )٦(حاشية  ٣٣:سبق خترجيه ص )١(
 .)١٥٧ (من آية :األعراف سورة )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٦٥ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

  .جيوز؟أو ال )١(هل جيوز أكل اإلبل والبقر والغنم

v عرض املسألة: 

وممن نقل اإلمجاع  ، على جواز أكل يمة األنعام من إبل وبقر وغنم )٢(العلماء  أمجع
 وأمجعوا على إباحة حلوم األنعام بالكتاب والسنة" :هذه املسألة ابن املنذر فقال يف

واتفقوا أن اإلبل غري اجلاللة " :وكذا ابن حزم يف مراتب اإلمجاع قال.)٣("واإلمجاع
  .)٤("حالل أكلها... واتفقوا أن البقر والغنم ... حالل أكلها

v االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .)٥(M  c    b  a  `L  :قوله تعاىل

  .)٦(ا واالنتفاع األنعام يمة أكل نال اهللا أحلأن   :وجه الداللة

v  الدليل السابقمستند الداللة يف: 

                                                             

- ٣. اإلبل والبقر والغنم -٢. األنعام كل-١: اختلف العلماء يف املراد ببهيمة األنعام على ثالثة أقوال )١(
) ٢/١٢(الظباء والبقر واحلمر الوحشيان،  وقد ذكر هذه األقوال الثالثة ابن العريب يف أحكام القرآن 

 .واختار القول الثاين
منح اجلليل شرح ) ١/٤٢٣(املقدمات املمهدات ) ١١/٢٢٠(املبسوط ) ٥/٣٧(بدائع الصنائع :ينظر )٢(

مراتب  )٨/٨(املبدع ) ١/٥٥٦(الكايف ) ٤/٥٠١(البيان ) ١/٤٤٩(املهذب ) ٢/٤٥٢(خمتصر خليل 
 ).٢٤٣-٢٤٢(اإلمجاع 

 . ٧٨: اإلمجاع ص  )٣(
 ).٢٤٣-٢٤٢( مراتب اإلمجاع   )٤(
 ).١( من آية:املائدة سورة  )٥(
 ).٦/١٠٣(تفسري القرآن احلكيم لرشيد رضا :ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٦٦ 
بعد النظر والتأمل يف اآلية السابقة يظهر واهللا أعلم  أن من استدل ا على حل أكل 

  .يمة األنعام استند يف استدالله إىل داللة املنطوق

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
يف اآلية السابقة استدالل  )١(على حل أكل يمة األنعام بداللة املنطوقاالستدالل 

وقد اتفق عليها اجلمهور  ، إن داللة املنطوق تعترب من أقوى الدالالت حيث، قوي
  .واهللا أعلم ، واحلنفية وإن  اختلفت تسميام هلا

   

                                                             

 ).٤/١٧٢٢(املهذب يف علم أصول الفقه املقارن للنملة )  ٢/٣٦(إرشاد الفحول للشوكاين  :ينظر  )١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٦٧ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

  .؟أو الهل جيوز األكل من حلوم اخليل 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف أهل العلم يف حكم أكل اخليل على ثالثة أقوال

  :األولالقول  

ورواية يف ، )٣()٢(وحممد بن احلسن )١(و هو مذهب أيب يوسف ، جيوز أكل حلم اخليل
  .)٧(والظاهرية )٦(واحلنابلة )٥(وهو مذهب الشافعية، )٤(مذهب املالكية

  :لثاينالقول ا

  .)٩(ومالك يف املشهور عنه، )٨( و هو مذهب أيب حنيفة ، حيرم أكل حلم اخليل

                                                             

من أئمة احلنفية وأشهر  ، األنصاري سعد بن خنيس بن حبيب بن إبراهيم بن يعقوبهو : أبو يوسف  )١(
تاج التراجم ) ٢/٢٢٠(اجلواهر املضية  :ينظر .هـ١٨٢ سنةتويف ، -رمحه اهللا-تالميذ اإلمام أيب حنيفة

)٢/١٢٣(. 
 .)٥/١٤(االختيار لتعليل املختار ) ٥/٣٨(بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 صاحب اإلمام ، شيبان لبين موىل ، الشيباين اهللا عبد أبو فرقد بن احلسن بن حممدهو  :حممد بن احلسن ) ٣(
طبقات  :ينظر. السري الصغري ، احلجة على أهل املدينة: ومن كتبه ،  هـ١٨٧ سنة مات ، أيب حنيفة اإلمام

 .)٢/٤٤(اجلواهر املضية  ١٣٥:الفقهاء ص
 .)١/٩٤(حاشية العدوي على شرح خمتصر خليل للخرشي ) ١/٢١٨(جواهر اإلكليل :ينظر )٤(

 ).٦/١٤٧(مغين احملتاج ) ١٥/١٤٢(احلاوي  :ينظر )٥(

 ).١٠/٣٦٣(اإلنصاف ) ٩/٤١١(املغين :ينظر )٦(

 .)٦/٧٨(احمللى البن حزم :ينظر )٧(

  .)٥/١٤(االختيار لتعليل املختار ) ٥/٣٨(بدائع الصنائع  :ينظر) ٨(

  .)٢/١١٧(حاشية الدسوقي ) ١/٣٦٥(بداية اتهد :ينظر )٩(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٦٨ 
  :القول الثالث

مالك  ورواية عن، )١(و هو ظاهر الرواية عن أيب حنيفة ، كراهة أكل حلوم اخليل
  .)٢(صححها بعض املالكية

 :يف املسألة سبب اخلالف ♦

 دليل فمعارضة اخليل يف اختالفهم سبب وأما"  :)٣(اتهدقال ابن رشد يف بداية 
M  4  3   2  1 :يعين قوله تعاىل-اآلية هذه يف اخلطاب

5 L )له واحلمار البغل على الفرس قياس ومعارضة  ،)٥(جابر حلديث  -)٤ ، 
 بدليل وال بقياس يعارض أن ينبغي فال ،جابر حديث يف نص اخليل حلم إباحة لكن
  ". بخطا

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
  :استدالل أصحاب القول األول

  :استدل من يرى جواز أكل حلم اخليل من القرآن الكرمي مبا يأيت

  :استدلوا بعموم النصوص الدالة على اإلباحة ومنها

  .)٦(M  Z   Y  X  W  V  UL  :قوله تعاىل :أوالً

                                                             

 -قيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته"  :وجاء فيه) ٦/٣٠٥(الدر املختار ) ٥/٣٩(بدائع الصنائع  :ينظر )١(
 ".  وعليه الفتوى ، قبل موته بثالثة أيام  -أي أكل حلم اخليل

  .)٤/٣٥٦(التاج واإلكليل ) ١/٤٣٦(الكايف يف فقه أهل املدينة :ينظر) ٢(

)١/٣٦٥( ) ٣(. 

   .)٨(من آية  :النحل سورة  )٤(

 احلمر حلوم عن خيرب يومى  ( – وسلم عليه اهللا صلى -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-ما روى جابر ) ٥(
 .وسيأيت خترجيه) اخليل حلوم يف وأذن ، األهلية

 ).١٥٧ (من آية :األعراف سورة )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٦٩ 
  .)١(حيوان طاهر مستطاب فيحلأن اخليل  :وجه الداللة

M  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :قوله تعاىل :ثانياً

  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v

¦§    ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L )٢(.  
ومل يرد دليل خيصص  ، فيدخل فيها اخليل دخوالً أولياً ، أن اآلية عامة  :وجه الداللة
  .بل قد وردت أدلة من السنة تدل على حل أكل حلم اخليل ، هذا العموم

 

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  :استدل من ذهب إىل حترمي أكل حلم اخليل من القرآن الكرمي مبا يأيت

  :الدليل األول

  . )٣( M5  4  3   2  1 L :قوله تعاىل 

  :وهي ، مذهبهم من أوجه متعددة وقد دلت هذه اآلية الكرمية على

  :الوجه األول

 ومنفعة ،األنعام يف ذكره ما بعد األكل يذكر ومل والزينة للركوب خلقها علل أنه
 املنة مواضع يف يذكر أن باحلكيم يليق وال ،النعمة لبيان سيقت واآلية ،أقوى األكل

  .)٤(أعالمها ويترك النعمتني أدىن

                                                             

  .)٢٧/٢١٦(الشرح الكبري :ينظر )١(
 .)١٤٥(آية  :األنعام سورة )٢(

   .)٨(من آية  :النحل سورة  )٣(

 .)٢/٢٠٤(تفسري النسفي : ينظر )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٧٠ 
  :الوجه الثاين

   ، السماء من املرتل املاء منافع ا متصال الشريفة اآلية هذه بعد فيما ذكرأن اهللا 

 على بالبحر املتعلقة واملنافع ، والنجوم والقمر والشمس والنهار بالليل املتعلقة واملنافع
 خلق وتعاىل سبحانه أنه اآلية هذه يف وذكر ، كفاية بيان ال شفاء بيان املبالغة سبيل
 يذكر ومل والزينة الركوب منفعة ذكرف، والزينة للركوب واحلمري والبغال اخليل

 ولو ،ذكرناه ما سوى أخرى منفعة فيها ليس أنه فدل ،األكل منفعة وتعاىل سبحانه
 املنافع ذكر عند نذكرها ال أن حيتمل مل ذكرنا ما سوى أخرى منفعة هناك كان

  .)١(واالستقصاء املبالغة سبيل على ا املتعلقة

   :الوجه الثالث

 ناالقر دليل الذكر يف ناوالقر ، األنعام دون الذكر يف واحلمري البغال إىل اخليل ضم أنه
  .)٢( احلكم يف

  :الدليل الثاين

  .)٣( M  Z   Y  X  W  V  UL  :تعاىلوله ق

  :وجه الداللة

 تستخبثه بل ،تستطيبه ال السليمة الطباع ألن ؛ خبيث هو بل بطيب ليس اخليل حلم
 يف يرغبون وإمنا ،أكله عن طبعه فروين ويستخبثه إال بطبعه ترك أحدا جتد ال حىت

                                                             

 ).٥/٣٨(بدائع الصنائع :ينظر )١(
 .املرجع السابق) ٢(
 ). ١٥٧ (من آية :األعراف سورة )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٧١ 
 بإحالل جاء إمنا الشرع أن تبني وبه ، عليه جمبوال كان فيما طبعه من غري الإ ركوبه

 الطبع يف املستخبث جيعل مل وهلذا ، مستخبث هو مبا ال الطبع يف مستطابو ه ما
  .)١(غايته الطيب يف بلغ مستطاب هو ما جعل وإمنا ، رياليس غذاء

  :استدالل أصحاب القول الثالث
  .مل أجد ملن ذهب إىل كراهة أكل حلوم اخليل دليالً من القرآن الكرمي

  

v مستند الداللة يف أدلة األقوال:   

بأدلة العموم الدالة على  أن أصحاب القول األول استدلوابعد العرض السابق يظهر 
  :اإلباحة من مثل

  .)٢( M  Z   Y  X  W  V  UL  :قوله تعاىل

M   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :وقوله تعاىل

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w§  

  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L )٣(.  
  .بل قد جاءت السنة مؤيدة هلا ، وهذه األدلة تبقى على عمومها حيث ال خمصص هلا

  

                                                             

 .)٥/٣٨(بدائع الصنائع  :ينظر) ١(
 ).١٥٧(من آية  :األعراف سورة )٢(
 ).١٤٥ (آية  :األنعام سورة )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٧٢ 
  :استدلوا بدليلني من القرآن ومها ثاينأصحاب القول ال و

  )١( M5  4  3   2  1 L :قوله تعاىل :أوالً

  .)٢( M  Z   Y  X  W  V  UL  :قوله تعاىل :ثانياً
  :يلي وهم استندوا يف استدالهلم اتني اآليتني على ما

  .استندوا على داللة اللغة يف أن التعليل بالالم مما يفيد احلصر :أوالً
  .وأبو حنيفة اليقول به ، دليل اخلطاب :ثانياً
  .وهي ضعيفة عند اجلمهور ، داللة االقتران :ثالثاً
  .وقد وجد هلا خمصص من السنة ، بالعموم يف اآلية الثانية :رابعاً

  .من القرآن مل أجد هلم دليالًوأصحاب القول الثالث 
v يق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةحتق: 

حبسب وجه الداللة  ،  بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاًقولنياستدالل كل من ال
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  :الدالة على اإلباحة من مثلاستدالهلم بأدلة العموم 
  .)٣( M  Z   Y  X  W  V  UL :قوله تعاىل

M   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i :وقوله تعاىل

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w§  

  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L )٤(.  
  .بل قد جاءت السنة مؤيدة هلا ، خمصص هلافهذه األدلة باقية  على عمومها حيث ال 

  

                                                             

   ).٨(من آية  :النحل سورة  )١(
 ).١٥٧ (من آية  :األعراف سورة )٢(
 ).١٥٧(من آية  :األعراف سورة )٣(
 ).١٤٥ (آية  :األنعام سورة )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٧٣ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً
ومن مث تدل على حصر منفعة اخليل  ، استدالهلم بكون الالم تدل على التعليل ♦

 .يف الركوب والزينة دون األكل
 :عن هذا أجيبو

 ويدل ، أصالً غريه منه يقصد ال أن غالباً منه يقصد مبا الفعل تعليل من يلزم البأنه 
 عام حرمت األهلية احلمر أن على واحملدثني املفسرين وعامة ،مكية اآلية أن عليه
  .)١(خيرب
من دليل  أخذاًًوهو أن أكل حلوم اخليل حمرم  ، استدالهلم بدليل اخلطاب يف اآلية ♦

فماعدا هاتني املنفعتني ال  )٢( M 5  4 L :يف قوله تعاىل اخلطاب
 .جتوز ومنها األكل
  :وجياب عن هذا

  .)٣(وهو ال يقول بدليل خطاا ، أن أبا حنيفة تعلق ذه اآلية ب
اخليل مع  -سبحانه وتعاىل- حيث قرن اهللا :استدالهلم بداللة االقتران يف اآلية ♦

 .فيكون اخليل حمرم األكل ، األكل ومها حمرما ، البغال واحلمري
  :عن هذا من وجهني أجيبو

  .)٥(وهي ضعيفة عند اجلمهور ، )٤(أم استدلوا بداللة االقتران :أوالً
 حلوم حترمي على لدلت عليه دلت لو إذ ،اخليل حترمي على فيها دليل ال اآلية :ثانياً

 ؟يربخ عام احلمر حلوم حترمي جتديد إىل كانت حاجة وأي ، مكية والسورة ، احلمر
  .)١(اخليل حتليل األخبار يف ثبت وقد

                                                             

 .)٣/٢٢٠(تفسري البيضاوي  :ينظر) ١(
   ).٨(من آية :النحل سورة  )٢(
 .)٢٧/٢١٦(الشرح الكبري  :ينظر )٣(
 ، وفاعل فعل أو ، وخرب مبتدأ منهما كل تامتني مجلتني بني الواو حرف يدخل أن :املراد بداللة االقتران) ٤(

 على دليل يدل ومل ، العلة يف بينهما مشاركة وال ، اجلميع يف عمومال أو اجلميع يف الوجوب يقتضي بلفظ
 ).٢/١٩٧(إرشاد الفحول  )٨/١٠٩(البحر احمليط  :ينظر.بينهما التسوية

 ).٢/١٩٧(إرشاد الفحول ) ٨/١٠٩(البحر احمليط  :ينظر )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٧٤ 

M   Y  X  W  V  U  :استدالهلم بالعموم يف قوله تعاىل ♦
  ZL)الطباع ألن ؛ خبيث هو بل بطيب ليس اخليل حلمعلى أن  )٢ 

 فروين ويستخبثه إال بطبعه ترك أحدا جتد ال حىت تستخبثه بل تستطيبه ال السليمة
 ، عليه جمبوال كان فيما طبعه طبعه غري من الإ ركوبه يف يرغبون وإمنا أكله عن طبعه
 مستخبث هو مبا ال الطبع يف مستطاب هو ما بإحالل جاء إمنا الشرع أن تبني وبه

 يف بلغ مستطاب هو ما جعل وإمنا رياليس غذاء الطبع يف املستخبث جيعل مل وهلذا
  .)٣(غايته الطيب

  :وجهنيمن ميكن أن جياب عنه 
 ليس ، مستطاب طاهر حيوانبل هو  ، حيوان خبيثال نسلم أن اخليل  :الوجه األول

  )٤(.األنعام كبهيمة ، فيحل ، خملب وال ناب بذي
صلى اهللا عليه  –فكيف حيله رسول اهللا  ، وإن سلمنا أنه حيوان خبيث :الوجه الثاين

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول ى( :-رضي اهللا عنه -جابر قوليف مثل ، ألمته - وسلم
- أمساء ولوق ،  )٥()اخليل حلوم يف وأذن ، األهلية احلمر حلوم عن خيرب يوم -  وسلم

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عهد على فرسا حنرنا( :-رضي اهللا عنها
أحرص الناس على أمته  -صلى اهللا عليه وسلم –والنيب .  )٦()باملدينة وحنن ، فأكلناه

  .الطيب احلاللإال هلا  اليتحرىو

                                                                                                                                                                       

 .)١٠/٧٦( اجلامع ألحكام القرآن :ينظر )١(
 ).١٥٧ (من آية :األعراف سورة )٢(
 .)٥/٣٨(بدائع الصنائع  :ينظر )٣(
 .)٩/٤١٢(املغين ) ٤(
) ٥٥٢٠(برقم ) ٧/٩٥(أخرجه البخاري يف صحيحه،  كتاب الذبائح والصيد،  باب حلوم اخليل ) ٥(
 باب يف أكل حلوم اخليل ، أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصيد والذبائح وما يذبح من احليوانو
 .)١٩٤١(برقم ) ٣/١٥٤١(
) ٥٥١٩( برقم  )٧/٩٥( باب حلوم اخليل ، أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الذبائح والصيد) ٦(

 باب يف أكل حلوم اخليل ، وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الصيد والذبائح وما يذبح من احليوان
 ).١٩٤٢(برقم  )٣/١٥٤١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٧٥ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالث :ثالثاً

  .من القرآن الكرمي مل أجد هلم دليالً

v وعليه يظهر: 

M  X  W  V  U  :صحة االستدالل باألدلة العامة من مثل قوله تعاىل
  Z   YL )تعاىلوقوله .)١:  M  q  p  o  n  m  l   k  j  i

  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �§    ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

  ³  ²L )ومناقشة أدلة األقوال  ، لقوة أدلتهم؛ على جواز أكل حلوم اخليل.)٢
  .األخرى

   

                                                             

 .)١٥٧(من آية  :األعراف سورة )١(
  ).١٤٥(آية  :األنعام سورة )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٧٦ 
 

v  ذه املسألةيقصد: 

جيوز أكل بعضها وحيرم  وهل جيوز أكل احليوانات اليت تعيش يف البحر مجيعها أ
 بعضها؟

v املسألة اخلالف يف عرض: 

   :العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوالاختلف 

   :ول األولالق

واألصح عند  ، )١(وهو مذهب املالكية ، أن مجيع حيوان البحر حالل األكل
  .)٤(ومذهب الظاهرية ، )٣(واملذهب عند احلنابلة ، )٢(الشافعية

   :القول الثاين

ووجه عند  ، )٥(وهو مذهب احلنفية ، أن مجيع حيوان البحر حمرم األكل إال السمك
  .)٦(الشافعية

   :القول الثالث

                                                             

 ، مسه ال املاء خرتير مالك كرهو) ٣/٢٣(بداية اتهد ) ١/٤٣٧(الكايف يف فقه أهل املدينة  :ينظر )١(
  .املاء كلب وكذلك

 ).١/٣٢٢(الطالبني وعمدة املفتني منهاج ) ١٥/٦٠(احلاوي :ينظر )٢(
 .واستثىن احلنابلة من احلل الضفدع واحلية والتمساح) ١/٥٥٨(الكايف ) ٢٧/٢٢٦(الشرح الكبري :ينظر )٣(
 ).٦/٦٠(احمللى :ينظر )٤(

 ).١١/٦٠٤(البناية شرح اهلداية ) ٥/٣٥(بدائع الصنائع :ينظر )٥(
 ).٤/٥١٠(البيان ) ١٥/٦٠(احلاوي :ينظر )٦(
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٧٧ 
 ، حيل نظريه يف الرب وماعداه من حيوان البحر فيحل منه ما ، حيل أكل السمك

وقال به  ، )١(وهذا وجه عند الشافعية ، وماالحيل نظريه يف الرب فيحرم نظريه يف البحر
  . )٣)(٢(من احلنابلة أبو علي النجاد

v  استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  استدالل أصحاب القول األول

  استدل من ذهب إىل أن مجيع حيوان البحر حالل األكل من القرآن الكرمي 

)M(  '  &  %     $  #  "  !  L)٤  :قوله تعاىلب 
وهذا التحليل للحالل  ، أحل اهللا تعاىل ذه اآلية مجيع صيد البحر :وجه الداللة

  .)٥(واحملرم

  :استدالل أصحاب القول الثاين

إال السمك من القرآن الكرمي  حيوان البحر حمرم األكلاستدل من ذهب إىل أن مجيع 
  :يأيتمبا

  :الدليل األول

  .)٦( M  &  %  $  #  "  !L  :قوله تعاىل

                                                             

 ).٤/٥١٠(البيان ) ١٥/٦١(احلاوي   :ينظر )١(

، وفروعه الدين أصول يف إماما معظما فقيها كان، النجاد علي أبو اهللا عبد بن احلسنيهو  :أبوعلي النجاد )٢(
 .)١٢/٤٧(الوايف بالوفيات ) ٢/١٤٠(طبقات احلنابلة  :نظري . هـ٦٠٣من فقهاء مذهب احلنابلة،  تويف يف 

 .)١/٣٢٢(املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد 
 ).١٠/٣٦٦(اإلنصاف ) ٨/١١(املبدع :ينظر )٣(
 ).٩٦(من آية  :املائدة سورة )٤(
 ).٢/٥١٧(أحكام القرآن البن الفرس :ينظر )٥(
 .)٣(من آية :املائدة سورة  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٧٨ 
  .)١(من غري تفريق بني الربي والبحري منه ، أن اهللا حرم اخلرتير عموماً :وجه الداللة

  :الدليل الثاين

  .)٢( M   Z   Y  XL :قوله تعاىل

وما سوى السمك  ، حرم يف هذه اآلية اخلبائث – وجل عز - اهللاأن  :وجه الداللة
، من حيوان البحر كالسرطان واحلية والضفدع وحنوها مما يعيش يف البحر من اخلبائث

  . )٣(فتكون حمرمة لذلك

  :استدالل أصحاب القول الثالث

فيحل منه ماحيل  ،وماعداه من حيوان البحر ، ن ذهب إىل حل أكل السمكمل مل أجد
  .من القرآن دليالً الحيل نظريه يف الرب فيحرم نظريه يف البحر وما، نظريه يف الرب

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

   :وهو أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآنبعد العرض السابق يظهر 

  .)M  &  %     $  #  "  !(  '  L)٤ :قوله تعاىل                        

ن احلل يف اآلية يشمل إحيث  ، ذه اآلية على داللة العموماستدالهلم يف  واستندوا 
  .مجيع حيوان البحر

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليلني من القرآن الكرمي ومها

  .)١( M  &  %  $  #  "  !L   :قوله تعاىل

                                                             

 ).٥/٣٥(بدائع الصنائع : ينظر )١(
 ).١٥٧ (من آية  :األعراف سورة )٢(
 ).٥/٣٥(بدائع الصنائع : ينظر )٣(
 .)٩٦ (من آية  :املائدة سورة )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٧٩ 

  .)٢( M   Z   Y  XL :وقوله تعاىل

حيث عمموا حكم حترمي اخلرتير  ، استدالهلم باآلية األوىل على العمومواستندوا يف 
  .الربي على اخلرتير البحري

حيث أدخلوا ماعدا السمك يف  ، واستندوا أيضاً يف استدالهلم باآلية الثانية على العموم
  .اخلبائث

  .من القرآن مل أجد هلم دليالًوأصحاب القول الثالث 

v  بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف االستدالل: 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً قولنياستدالل أصحاب ال
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

M(  '  &  %     $  #  "  ! L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
وهي أن  ، وأخذهم بداللة العموم يف هذه اآلية ، مجيع حيوان البحرعلى حل  )٣(

 .احلل يشمل السمك وغريه من حيوان البحر

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .)٤(M  &  %  $  #  "  !L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
وأخذهم بداللة العموم  ، بينهماعلى حترمي اخلرتير الربي والبحري من غري تفريق 

  .من اآلية
   :هذا من وجهني يناقشوميكن أن 

                                                                                                                                                                       

 .)٣ (من آية  :املائدة سورة  )١(
 .)١٥٧ (من آية  :األعراف سورة )٢(
 ).٩٦ (من آية  :املائدة سورة )٣(
 .)٣ (من آية  :املائدة سورة  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨٠ 
صلى اهللا -أن داللة العموم يف اآلية خمصصة مبا جاء يف السنة من قوله :الوجه األول

   )١())احلل ميتته هو الطهور ماؤه(( :ملا سئل عن البحر -عليه وسلم
  .مما يدل على حل مجيع حيوان البحر

لعموم األدلة  ، الربي دون البحري ،أن املقصود باخلرتير يف اآلية السابقة :الوجه الثاين
  .الدالة على حل مجيع حيوان البحر

على أن ما سوى .)٢( M   Z   Y  XL :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
 ،مما يعيش يف البحرمن حيوان البحر كالسرطان واحلية والضفدع وحنوها السمك 

 .فيكون داخالً يف عموم هذه اآلية ، من اخلبائث

  :هذا من وجهنينوقش و

-فيما عدا السمك -بعدم التسليم مبا ذكروه من أن احليوانات البحرية :الوجه األول
وجمرد التسمية للحيوان البحري بالسرطان أو احلية ال يوجب التشابه يف  ، خبيثة
أو  ، حل رد التسمية ،احلرام باسم شيء حالل إذا مسي هأنوإال للزم منه  ، احلكم
سرد التسمية ،احلالل باسم شيء حمرم يم ٣(حرم(  .  

صلى - بأن استدالهلم بالعموم يف اآلية خيصصه ما ورد يف السنة من قوله :الوجه الثاين   
مما يدل على . )٤())ميتتههو الطهور ماؤه احلل (( :البحر ماء ملا سئل عن -اهللا عليه وسلم

  .حل مجيع حيوان البحر

  
                                                             

، والترمذي يف )٨٣(برقم ) ١/٢١(أخرجه أبو داود يف سننه،  كتاب الطهارة،  باب الوضوء مباء البحر   )١(
هذا : وقال عنه) ٦٩(برقم ) ١/١٠٠(سننه يف أبواب الطهارة، باب ماجاء يف ماء البحر أنه طهور 

، )٥٩(برقم ) ١/٥٠(حديث حسن صحيح،  والنسائي يف سننه يف كتاب الطهارة، باب ماء البحر 
،  )٣٨٦(رقم ) ١/١٣٦(وابن ماجه يف سننه يف كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء مباء البحر

 ).١/٤٢(و يف إرواء الغليل ) ١/٨٦٤(وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 
 .)١٥٧(من آية  :األعراف سورة )٢(
 ).٦/٦١(احمللى : ينظر  )٣(
 . ١: حاشية ٨٠:سبق خترجيه يف ص )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨١ 
v وعليه يظهر 

على حل مجيع  )١(M %     $  #  "  ! L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  :ويعضده ، القول اآلخر أدلة ومناقشة ، لقوة دليلهم ؛ حيوان البحر

v أن األصل يف األطعمة اإلباحة واحلل. 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .)٩٦(من آية  :املائدة سورة )١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨٢ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

  جيوز؟أو الهل جيوز أكل كلب املاء 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف حكم أكل كلب املاء على ثالثة أقوال

  :القول األول

 ، )٣(واألصح عند الشافعية، )٢(وهو مذهب املالكية ، أن كلب املاء مباح األكل
  .  )٦(وهو قول الليث ، )٥(والظاهرية ، )٤(احلنابلةمذهب و

  

  :القول الثاين

                                                             

يف رتبة الضواري،   -من فصيلة ابن عرس-لبون من فصيلة السراعيب حيوان هو :املراد بكلب املاء  )١(
جسمه جياوز يف طوله متراً واحداً، وقوائمه قصرية ذات صفاق يستخدمها يف السباحة،  وذيله ورأسه 
عريضان مسطحان وعيناه صغريتان، وأذناه قصريتان،  غذاؤه السرطان، واحليات، والضفادع، 

 يلطخويقال له القندس وهو  جتارية عالية،  وبعض أنواعه يرىب ويستأنس، والديدان،  فراؤه ذو قيمة 
. وخيرج بطنه ميزق مث ، ويأكلها أمعاءه فيقطع جوفه يدخل مث ، طينا التمساح فيحسبه ، بالطني بدنه
احليوان يف تراثنا :ينظر. التمساح غائلة من أمن ، املاء كلب شحم معه كان من أن خواصه ومن :قال
 ).٢/٤٢٣(حياة احليوان الكربى ، ٩٧:احلقيقة واألسطورة لعزيز العلي العزي صبني 

 ).٢/٤٦٢(منح اجلليل ) ١/٢١٨(جواهر اإلكليل ) ٣/٢٩٩(البيان والتحصيل  :ينظر  )٢(

 ).٤/٥١٠(البيان ) ١٥/٦٠(احلاوي ) ٩/٣٢(اموع  :ينظر  )٣(
 ).٣/٤١١(النهى لشرح املنتهى دقائق أويل ) ٨/١١(املبدع ) ٩/٤٢٥(املغين : ينظر  )٤(
 ).٦/٦٠(احمللى  :ينظر  )٥(

 :نظري .هـ١٦٥ سنة ومات ، صحيحه احلديث كثري ، احلارث أبا ويكىن سعد بن الليثهو  :الليث  )٦(
 .)٧/٢٤٦(التاريخ الكبري للبخاري ) ٧/٥١٧(الطبقات الكربى البن سعد 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨٣ 
 ، )٢(من احلنابلة علي النجاد وأيب ، )١(وهو مذهب احلنفية، أن كلب املاء حمرم األكل

  .)٣(وبعض الشافعية

  :القول الثالث

  .)٤(وقال به بعض املالكية ، أن كلب املاء مكروه كراهة ترتيهية

v  استدالل األقوال بالقرآن يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

  :استدل من ذهب إىل أن كلب املاء مباح األكل من القرآن الكرمي مبا يأيت

  .)٥(M %     $  #  "  ! L  :قوله تعاىل :الدليل األول

  .فيدخل فيه كلب املاء، )٦(أحل اهللا تعاىل ذه اآلية مجيع صيد البحر :وجه الداللة

!  "  #  $  %  &  '  )  (   M  :قوله تعاىل الدليل الثاين
  1  0  /         .  -  ,+  *L)٧(.   

وهذا  ، أن ما يستخرج من البحر يؤكل -سبحانه وتعاىل-بني الباري :وجه الداللة
  .)٨(فيكون حالالً ، عام فيشمل كلب املاء

  :استدالل أصحاب القول الثاين
                                                             

 ).٢/٥١٤(جممع األر ) ٤/٣٥٣(بداية املبتدي اهلداية يف شرح ) ٥/٣٥(بدائع الصنائع : ينظر )١(

 ).٨/١١(املبدع ) ٩/٤٢٥(املغين : ينظر )٢(
 ).٤/٥١٠(البيان ) ١٥/٦١(احلاوي  :ينظر )٣(
 ).٢/٤٦٢(منح اجلليل ) ٤/٩٨(الذخرية  :ينظر )٤(
 .)٩٦ (من آية  :املائدة سورة )٥(
 ).٢/٥١٧(أحكام القرآن البن الفرس :ينظر )٦(
 .)١٢(من آية  :فاطر سورة  )٧(
 .١٨٥: ص. أحكام سباع البهائم يف املعامالت واألطعمة واللباس والطب حلسن دائلة :ينظر  )٨(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨٤ 

 M :قوله تعاىلباستدل من ذهب إىل أن كلب املاء حمرم األكل من القرآن الكرمي 
  Z   Y  XL )١(.  

  . فيكون كلب املاء خبيثاً فال حيل أكله ، )٢(أن ما سوى السمك خبيث :وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثالث

   .كراهة ترتيهيةمل أجد دليالً من القرآن ملن ذهب إىل أن كلب املاء مكروه األكل 

v  من القرآن الكرمي قولنيمستند الداللة يف أدلة ال: 

أصحاب القول األول استدلو بدليلني من القرآن بعد العرض السابق يظهر أن 
  :ومها

  .)٣(M %     $  #  "  ! L  :قوله تعاىل :أوالً 

يف اآلية ن احلل إحيث  ، وهم استندوا يف استدالهلم باآلية السابقة على داللة العموم
  .ومنها كلب املاء ، يشمل مجيع حيوان البحر

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  M  :قوله تعاىل :ثانياً
  1  0  /         .  -  ,+L)٤(.  

أن ما يستخرج  :وبياا ، وهم استندوا يف استدالهلم باآلية السابقة على داللة العموم
  .فيكون حالالً ، وهذا عام فيشمل كلب املاء ، من البحر يؤكل

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

                                                             

 ).١٥٧(من آية  :األعراف سورة )١(
 ).١١/٦٠٦(البناية شرح اهلداية :ينظر  )٢(
 .)٩٦( من آية  :املائدة سورة )٣(
 .)١٢ (من آية  :فاطر سورة  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨٥ 

  .)١( M   Z   Y  XL :قوله تعاىل

ن كلب املاء عندهم إحيث  ، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .من اخلبائث فيحرم

  .من القرآن مل أجد هلم دليالًوأصحاب القول الثالث 

v االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة حتقيق القول يف. 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً قولنياستدالل أصحاب ال
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

حل مجيع على  )٢(M %     $  #  "  ! L  :قوله تعاىلاستدالهلم ب ♦
وهذه اآلية باقية على  ، ويدخل يف هذا العموم أكل كلب املاء ، حيوان البحر

 .فيبقى على احلل واجلواز ، ومل يرد ما خيصص وخيرج كلب املاء منها ، عمومها

!  "  #  $  %  &  '  )  M  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
  1  0  /         .  -  ,+  *   )L)على حل أكل مجيع ما.)٣ 

ومل يرد ما خيصص وخيرج كلب  ، ويدخل يف عموم احلل كلب املاء ، يف البحر
 .فيبقى على احلل واجلواز ، املاء منها

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .)٤( M   Z   Y  XL :تعاىل استدالهلم بقوله ♦

                                                             

 .)١٥٧(من آية  :األعراف سورة )١(
 .)٩٦ (من آية  :املائدة سورة )٢(
 .)١٢ (من آية  :فاطر سورة )٣(
 .)١٥٧ (من آية  :األعراف سورة )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨٦ 
ن كلب املاء عندهم من إحيث  ، العمومواستنادهم يف استدالهلم ذه اآلية على داللة 

  .اخلبائث فيحرم

  :هذا من وجهني ونوقش

  .)١(أنه ال داللة يف هذا اآلية على حرمة كلب املاء :الوجه األول

            اهللا صلى - أن استدالهلم بالعموم يف اآلية خيصصه ما ورد يف السنة من قوله :الوجه الثاين
مما يدل على حل . )٢())هو الطهور ماؤه احلل ميتته(( :ملا سئل عن البحر -عليه وسلم

  .مجيع حيوان البحر

v وعليه يظهر: 

    )٣(M %     $  #  "  ! L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +,  -  M  :وقوله تعاىل
  1  0  /         .L)ومناقشة ، لقوة دليلهم ؛ على حل أكل كلب املاء  )٤ 

  :ويعضده ، األقوال األخرى أدلة

v أن األصل يف األطعمة اإلباحة واحلل. 

  

                                                             

  .١٨٦: ص. أحكام سباع البهائم يف املعامالت واألطعمة واللباس والطب حلسن دائلة :ينظر  )١(
 ١: حاشية ٨٠:سبق خترجيه يف ص  )٢(
  .)٩٦ (من آية  :املائدة سورة )٣(
 .)١٢(من آية  :فاطر سورة  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨٧ 
)١( 

v  ذه املسألة يقصد: 

غريها من األطعمة اليت أحلها الشرع  مع وجودهل جيوز أكل امليتة يف حالة االختيار 
  .جيوز أكلها؟أو ال ، املطهر

v   املسألةعرض: 

 ذلكوممن نقل اإلمجاع على  ، على حترمي أكل امليتة يف حالة االختيار)٢( أمجع العلماء
 )٤())عليهما اتمع والسنة بالكتاب حمرمة امليتة(( :حيث قال )٣(الرب ابن عبد

  )٢())االختيار حال امليتة حترمي على العلماء أمجع(( :حيث قال )١(وابن قدامة 

                                                             

 حتف مات ما :الشرع عرف يف بامليتة واملراد ، وأصلها من كلمة موت ، الذكاة تلحقه مل ما :امليتة ) ١(
 مل أو اإلحرام حال يف أو للصنم ذبح فما ،املفعول يف أو ، الفاعل يف إما مشروعة غري هيئة على قتل أو أنفه
خمتار  :نظري. نص فيه ما للحل ذلك من ويستثىن ،احلل يفيد ال يؤكل ال ما ذبح وكذا ،ميتة احللقوم منه يقطع

املصباح املنري يف غريب الشرح   )م و ت(مادة  )٥/١٠٣(تاج العروس   )م و ت(مادة ) ١/٣٠١(الصحاح 
  .)٢/٥٨٣(الكبري 

) ٩/٤٨٦(العناية شرح اهلداية ) ٥/٢٩٧(تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ) ٥/٤٠(بدائع الصنائع :ينظر )٢(
الفواكه الدواين على رسالة أيب زيد القريواين ) ٣/١٧(بداية اتهد ) ١/٤٣٩( يف فقه أهل املدينة الكايف

الشرح الكبري ) ١/٥٥٩(الكايف ) ٦/٩٤(مغين احملتاج ) ١٨/٢١٨(اية املطلب ) ١/٤٥٧(املهذب ) ٢/٢٨٥(
 .)٦/٥٥(احمللى  )٨/٣(املبدع ) ٢٧/٢٣٧(
ومن ،  ، من كبار فقهاء املالكية ، النمري الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسفهو   :الرب عبد ابن ) ٣(

 فيما األمصار علماء ملذاهب االستذكار وكتاب،  واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد كتاب :كتبه
ترتيب  :ينظر .هـ٤٦٣ سنة مات ، الصحابة ألمساء االستيعاب وكتاب، واآلثار الرأي معاين من املوطأ تضمنه

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن ) ٨/١٢٧(املدارك وتقريب املسالك للقاضي عياض 
 ). ١/٣٥٧(فرحون 

 .)٩/٥٣(التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨٨ 
v  االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  )٣(M  b  a  `  _  ^   ]  \L : قوله تعاىل

  )٤(M  &  %  $  #  "  !L   :قوله تعاىل

M   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i   :قوله تعاىل

  §¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w

  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L)٥(.  

وهذا يشمل  ، أن فيها التصريح بتحرمي امليتة :وجه الداللة من اآليات السابقة
   )٦(.أكلها

v  مستند الداللة يف األدلة السابقة: 

ا على حترمي أن من استدل  يظهر واهللا أعلم يات السابقة بعد النظر والتأمل يف اآل
  .)٧(نصلاستند يف استدالله إىل داللة ا امليتة يف حالة االختيار قدأكل 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                                                                                                                                       

 :كتبه ومن ، املقدسي اهللا عبد بن نصر بن مقدام بن قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبدهو  :ابن قدامة ) ١(
املقصد األرشد ) ٣/٢٨١(ذيل طبقات احلنابلة  :ينظر .هـ٦٢٠ سنة تويفوغريها،  الفقه يف الكايفو،  املغين

)٢/١٥.( 
 .)٩/٤١٥(املغين  ) ٢(
 .)١٧٣(من آية  :البقرة سورة )٣(
 ).٣(من آية : املائدة سورة )٤(

 ).١٤٥ (آية  :األنعام سورة )٥(
 ).١/١١٩(تفسري البيضاوي : ينظر  )٦(
: معامل أصول الفقه ص" ما الحيتمل إال معىن واحداً، أو مايفيد بنفسه من غري احتمال" : داللة النص  )٧(

٣٨٤. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٨٩ 
يات السابقة يف اآل نصلبداللة ا امليتة يف حالة االختياراالستدالل على حترمي أكل 

   .واهللا أعلم، مل يرد خمصص إذ ، استدالل قوي
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٩٠ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؛ ووصل مرحلة االضطرار أن يأكل من امليتة ، هل جيوز ملن أشرف على اهلالك
  ؟أو اللتنجية نفسه من اهلالك 

v  ٢(حترير حمل الرتاع(: 

  .أمجع العلماء على جواز أكل امليتة يف حالة االضطرار- ١

  .أقوالثالثة  على امليتة ألكل املبيحة الضرورة حد يف علماءال اختلف - ٢

  .أقوال ثالثة على امليتة من تناوله للمضطر يباح ما مقدار يف علماءال اختلف - ٣

v  عرض املسألة: 

وممن نقل اإلمجاع على هذه ، أكل امليتة يف حالة االضطرار على جواز )٣(العلماء أمجع
وابن حزم  )٤( " إباحة امليتة عند الضرورة وأمجعوا على " :املسألة ابن املنذر حيث قال

 نفسه على خشي ملن حالل اخلرتير وحلم والدم امليتة أن على واتفقوا":حيث قال
                                                             

 محل مبعىن :واالضطرار ، وأصلها كلمة ضرر ، أمر إليه اضطره وقد،  الشيء إىل االحتياج :االضطرار  )١(
 ، داخل بسبب واضطرار، لينقاد يهدد أو يضرب كمن ، خارج بسبب اضطرار :ضربان يكره ما على اإلنسان

 لسان العرب:نظري M  n    m  l       k      j  iL  :ومنه ميتة أكل إىل فاضطر جوعه اشتد كمن
 .)١/١٣٦(الكليات للكفوي ) ضرر(مادة ) ٤٨٣-٤/٤٨٢(
والذي عليه مدار البحث هو األمر األول،  أما الثاين ) ٣٨٦-٣٩/٣٨٣(الكويتية املوسوعة الفقهية :ينظر )٢(

والثالث لو تطرقت هلما هنا لطال البحث،  وليسا مها املراد،  ولكن ذكرما يف حترير حمل الرتاع 
 .للتوضيح والبيان

ح ملتقى األحبر جممع األر يف شر) ٢/١٠٦(االختيار لتعليل املختار ) ٢٤/٤٨(املبسوط : ينظر  )٣(
) ٤/٣٥٣(التاج واإلكليل ) ٣/٣٢٦(البيان والتحصيل ) ١/٤٣٩(الكايف يف فقه أهل املدينة ) ٢/٥٢٥(

الشرح الكبري  )٩/٤١٥(املغين ) ٦/١٥٩(مغين احملتاج ) ١٨/٢١٨(اية املطلب ) ١٥/١٦٣(احلاوي 
 ).٧/٢٠٤(احمللى  )٦/٦٧٧(شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي  )٢٧/٢٣٧(

  . ٧٨:اإلمجاع ص  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٩١ 
 ال سفراً مسافراً وال طريق قاطع يكن ومل شيئا أمسه يف يأكل ومل اجلوع من اهلالك

  .)١( "له حيل
v  االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .)٢(Mq     p  o  n    m  l       k      j  ir     v  u   t  sL :قوله تعاىل

M     b  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  X  W :وقوله تعاىل
L)٣(، وقوله تعاىل: M    ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L)٤(.   

ومنها  -احملرمات مجيع أكل االضطرار حالة يف اهللا أباح :وجه الداللة من اآليات 
  .)٥(احملرم استباحة يف شرطا املباح عدم فصار ،  املباحات مجيع عن لعجزه -امليتة
v مستند الداللة يف األدلة السابقة: 

 إباحةا على أن من استدل  يظهر واهللا أعلم يات السابقة بعد النظر والتأمل يف اآل
  .استند يف استدالله إىل داللة املنطوق امليتة يف حالة االضطرار قدأكل 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

السابقة يات بداللة املنطوق يف اآل امليتة يف حالة االضطرارأكل  إباحةاالستدالل على 
وقد اتفق عليها  ، حيث إن داللة املنطوق تعترب من أقوى الدالالت، استدالل قوي

  .واهللا أعلم ، اجلمهور واحلنفية وإن  اختلفت تسميام هلا

   

                                                             

 . ٢٤٦:مراتب اإلمجاع ص  )١(
 ).١٧٣ (من آية  :البقرة سورة  )٢(
 .)٣ (من آية :املائدة سورة )٣(
 ).١٤٥(من آية   :األنعام سورة )٤(
 ).٢/٢٣٢(اجلامع ألحكام القرآن : ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٩٢ 

)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

فهل جيوز له أن  ، ومل جيد إال أكالً حمرماً ، واضطر إىل األكل ، مسافراًهل من كان 
  ؟أو اليأكل من هذا األكل 

v  املسألة اخلالف يف عرض: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

الصحيح من مذهب هو و ، إباحة األكل من احملرمات عند االضطرار يف السفر 
   .)٢(احلنابلة

   :القول الثاين

فإذا مل خيف  ، إباحة األكل من احملرمات عند االضطرار يف السفر إذا خاف على نفسه
 .)٣(وهو رواية عند احلنابلة ، فال يأكل

v  استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
                                                             

إال مذهب احلنابلة،  أما  - فيما بلغه علمي -مل يذكر هذه املسألة بعينها من املذاهب األربعة:تنويه  )١(
املذاهب األخرى احلنفية واملالكية والشافعية والظاهرية فيذكرون مسألة األكل من احملرمات عند 

. إلباحةاالضطرار عموماً،  وال يفصلون بني حال السفر واحلضر،  وهم يوافقون القول األول يف ا
البناية شرح اهلداية ) ٩/٢٣٩(العناية شرح اهلداية ) ٣/٢٧٣(اهلداية يف شرح بداية املبتدي :ينظر

إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالك ) ١/٤٣٩(الكايف يف فقه أهل املدينة  )١١/٥٠(
مغين احملتاج  )٣/٢٨٢(روضة الطالبني ) ٤/٥١١(البيان   )٤/٣٥٣(التاج واإلكليل ) ١/٥٧(
 ).٧/٢٠٤(احمللى  )٦/١٥٩(

 ).٦/١٩٥(كشاف القناع ) ١٠/٣٦٩(اإلنصاف ) ٩/٤١٦(املغين : ينظر )٢(
 ).١٠/٣٦٩(اإلنصاف : ينظر  )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٩٣ 
  :استدالل أصحاب القول األول

 :الدليل األول

   M       k      j  iq     p  o  n    m  lr  v  u   t  s :قوله تعاىل
L)١(.  

 :الدليل الثاين

   .)٢(M    ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L   :قوله تعاىل
 عن عجزلل ؛احملرمات مجيع أكل االضطرار حالة يف اهللا أباح :وجه الداللة من اآليتني

  .)٣(احملرم استباحة يف شرطا املباح عدم فصار ،  املباحات مجيع
  :استدالل أصحاب القول الثاين

  . ولكن قد يستدل هلم بأدلة القول األول ، مل أجد ملن ذهب إىل القول الثاين دليالً
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

استدلوا بدليلني  أصحاب القول األولأن  بعد النظر والتأمل يف اآليات السابقة يظهر
  :من القرآن ومها

   M    j  i  q     p  o  n    m  l       kr  v  u   t  s   :قوله تعاىل
L)٤(.  

  .)٥(M    ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L  :وقوله تعاىل

                                                             

 .)١٧٣(من آية  :البقرة سورة  )١(
 .)١٤٥(من آية  :األنعام سورة )٢(
 ).٢/٢٣٢(اجلامع ألحكام القرآن : ينظر  )٣(
 .)١٧٣(آية من  :البقرة سورة  )٤(
 .)١٤٥(من آية  :األنعام سورة )٥(
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٩٤ 
ن اآلية مشلت إحيث ، وهم استندوا يف استدالهلم باآليتني السابقتني على داللة العموم

فتبقى على  ، ومل يرد خمصص ، إباحة األكل من احملرمات عند االضطرار يف السفر
   .واهللا أعلم ، عمومها

  :وأصحاب القول الثاين قد يستدل هلم بأدلة القول األول وهي
   Mq     p  o  n    m  l       k      j  ir  v  u   t  s  :قوله تعاىل

L)١(.  

  .)٢(M    ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L  :قوله تعاىلو
ن اآلية مشلت إحيث ، السابقتني على داللة العموموهم استندوا يف استدالهلم باآليتني 

فتبقى على  ، ومل يرد خمصص ، إباحة األكل من احملرمات عند االضطرار يف السفر
فإذا مل يكن اخلوف فال  ، ولكنهم قيدوا إباحة األكل باخلوف من اهلالك ، عمومها

   .أكل
v  حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً
Mq     p  o  n    m  l       k      j  ir     t  s :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

   v  uL)تعاىلوقوله .)٣  M  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

    ²  ±L)ن اآلية مشلت إباحة األكل من إحيث ، على العموم .)٤
واهللا  ، فتبقى على عمومها ، ومل يرد خمصص ، احملرمات عند االضطرار يف السفر

  .أعلم
                                                             

  .)١٧٣ (من آية  :البقرة سورة  )١(
 .)١٤٥(من آية  :األنعام سورة )٢(
 .)١٧٣ (من آية  :البقرة سورة  )٣(
 .)١٤٥(من آية  :األنعام سورة )٤(
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٩٥ 
  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً
Mq     p  o  n    m  l       k      j  ir     t  s :بقوله تعاىل هلم استدل ♦

   v  uL)وقوله تعاىل.)١  M  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

    ²  ±L)ن اآلية مشلت إباحة األكل من إحيث ، على العموم .)٢
 ، فتبقى على عمومها ، ومل يرد خمصص ، احملرمات عند االضطرار يف السفر

   .فإذا مل يكن اخلوف فال أكل ، ولكنهم قيدوا إباحة األكل باخلوف من اهلالك
   :وميكن أن جياب عن هذا

ن إحيث  ، تقييد خيالفه ظاهر اآلية ، بأن تقييدهم إباحة األكل حبالة اخلوف يف السفر
فاملضطر هو  ، د خيالف ويناقض حالة االضطراريوأيضاً هذا التقي ، اآلية جاءت عامة

  .الذي خيشى من اهلالك
v  وعليه يظهر: 

Mq     p  o  n    m  l       k      j  ir     t  s :بقوله تعاىلصحة االستدالل 
   v  uL)وقوله تعاىل.)٣:  M  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

    ²L)لقوة الدليل ؛  إباحة األكل من احملرمات عند االضطرار يف السفرعلى  .)٤
 .والرد عليه مناقشة القول اآلخروألنه أمكن  ، وعدم وجود خمصص ، العام

  

  

                                                             

 ).١٧٣(من آية  :البقرة سورة  )١(
 .)١٤٥(من آية  :األنعام سورة )٢(
 .)١٧٣(من آية  :البقرة سورة  )٣(
 .)١٤٥(من آية  :األنعام سورة )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٩٦ 


)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

فهل جيوز له  ، ومل جيد إال أكالً حمرماً ، واضطر إىل األكل ، هل من كان يف احلضر
  ؟أو الأن يأكل من هذا األكل 

v  عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني 

   :القول األول

الصحيح من مذهب هو و ، إباحة األكل من احملرمات عند االضطرار يف احلضر
  .)٢(احلنابلة

   :القول الثاين

 .)٣(وهو رواية عند احلنابلة ، حرمة األكل من احملرمات عند االضطرار يف احلضر

v  أصحاب القولني بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة استدالل: 

                                                             

إال مذهب احلنابلة،  أما  - فيما بلغه علمي -مل يذكر هذه املسألة بعينها من املذاهب األربعة:تنويه  )١(
املذاهب األخرى احلنفية واملالكية والشافعية والظاهرية فيذكرون مسألة األكل من احملرمات عند 

. إلباحةاالضطرار عموماً،  وال يفصلون بني حال السفر واحلضر،  وهم يوافقون القول األول يف ا
البناية شرح اهلداية ) ٩/٢٣٩(العناية شرح اهلداية ) ٣/٢٧٣(اهلداية يف شرح بداية املبتدي :ينظر

إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالك ) ١/٤٣٩(الكايف يف فقه أهل املدينة  )١١/٥٠(
مغين احملتاج  )٣/٢٨٢(روضة الطالبني ) ٤/٥١١(البيان   )٤/٣٥٣(التاج واإلكليل ) ١/٥٧(
 ).٧/٢٠٤(احمللى  )٦/١٥٩(

  ).٦/١٩٥(كشاف القناع ) ١٠/٣٦٩(اإلنصاف ) ٩/٤١٦(املغين :ينظر )٢(
 ).١٠/٣٦٩(اإلنصاف ) ٩/٤١٦(املغين :ينظر )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٩٧ 
  :استدالل أصحاب القول األول

 :الدليل األول

  .)١(Mq     p  o  n    m  l       k      j  ir     v  u   t  sL  :قوله تعاىل

 :الدليل الثاين

   .)٢(M    ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L   :قوله تعاىل
 عن عجزلل ؛احملرمات مجيع أكل االضطرار حالة يف اهللا أباح :وجه الداللة من اآليتني

  .)٣(احملرم استباحة يف شرطا املباح عدم فصار ،  املباحات مجيع
  :استدالل أصحاب القول الثاين

من  دليالً حرمة األكل من احملرمات عند االضطرار يف احلضرمل أجد ملن ذهب إىل 
   .القرآن
v  األقوالمستند الداللة يف أدلة: 

استدلوا بدليلني  أصحاب القول األولأن  بعد النظر والتأمل يف اآليات السابقة يظهر
  :من القرآن ومها

  .)٤(Mq     p  o  n    m  l       k      j  ir     v  u   t  sL  :قوله تعاىل

  .)٥(M    ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L   :وقوله تعاىل

                                                             

 .)١٧٣(من آية  :البقرة سورة  )١(
 .)١٤٥ (من آية  :األنعام سورة )٢(
 ).٢/٢٣٢(اجلامع ألحكام القرآن  :ينظر  )٣(
 .)١٧٣(من آية  :البقرة سورة  )٤(
 .)١٤٥ (من آية  :األنعام سورة )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٩٨ 
ن اآلية مشلت إحيث ، استدالهلم باآليتني السابقتني على داللة العموموهم استندوا يف 

فتبقى على  ، ومل يرد خمصص ، إباحة األكل من احملرمات عند االضطرار يف احلضر
   .واهللا أعلم ، عمومها

  .من القرآن مل أجد هلم دليالًوأصحاب القول الثاين 
v  املسألةحتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه: 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً
Mq     p  o  n    m  l       k      j  ir     t  s :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

   v  uL)وقوله تعاىل.)١  M  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

    ²  ±L)ن اآلية مشلت إباحة األكل من إحيث ، على العموم .)٢
واهللا  ، فتبقى على عمومها ، ومل يرد خمصص ، ضراحملرمات عند االضطرار يف احل

  .أعلم
  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .من القرآن مل أجد هلم دليالًأصحاب هذا القول 
v وعليه يظهر: 

M  n    m  l       k      j  iq     p  or     t  s :بقوله تعاىلصحة االستدالل 
   v  uL)وقوله تعاىل.)٣:  M  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

    ²L)لقوة الدليل ؛ ضرإباحة األكل من احملرمات عند االضطرار يف احلعلى  .)٤
  .وعدم وجود خمصص ، العام

                                                             

  .)١٧٣(من آية  :البقرة سورة  )١(
 .)١٤٥ (من آية  :األنعام سورة )٢(
 .)١٧٣(من آية  :البقرة سورة  )٣(
 .)١٤٥ (من آية  :األنعام سورة )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٩٩ 


)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

  ؟أو ال ، العاصي بسفره إذا اضطر إىل حمرم هل له األكل من احملرم

v  عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :ولالقول األ

وهو  ، ال جيوز للعاصي بسفره أن يأكل من امليتة يف حالة االضطرار إال أن يتوب
  . )٥(و الظاهرية ، )٤(و احلنابلة ، )٣(و الشافعية ، )٢(مذهب املالكية

   :القول الثاين

، )٦(وهو مذهب احلنفية ، جيوز للعاصي بسفره أن يأكل من امليتة يف حالة االضطرار
  .)٢(ورواية عند احلنابلة ، )١(ووجه عند الشافعية ، )٧(ورواية عن مالك

                                                             

 .أكل املضطر من امليتة يف سفر املعصية: لعل العنوان األوضح هلذا املطلب  )١(
  ).٣/٢٩(بداية اتهد ) ١/٤٣٩(الكايف  :ينظر )٢(
 ).١/٣٨٨(روضة الطالبني ) ٤/٣٤٥(اموع  :ينظر )٣(

 ).١٠/٣٧١(اإلنصاف ) ٩/٤١٦(املغين  :ينظر )٤(
 ).٦/١٠٧(احمللى  :ينظر )٥(

 ). ١/١٥٦(أحكام القرآن للجصاص ) ٣/٣٦(البناية شرح اهلداية  :ينظر )٦(
أن هذه الرواية ) ٢/٢٣٣(وقد ذكر القرطيب يف تفسريه ) ٣/١٤٠(املنتقى يف شرح املوطأ للباجي  :ينظر )٧(

 مذهبه من فاملشهور ، ذلك يف مالك عن الروايات واختلفت : "هي املشهور من مذهب مالك فقال
والذي يف  "والفطر القصر له جيوز وال املعصية سفر يف األكل له جيوز أنه :املنتقى يف الباجي ذكره فيما
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٠٠ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :أصحاب القول األولاستدالل 

استدل من ذهب إىل أن العاصي بسفره  ليس له أن يأكل من امليتة يف حالة االضطرار 
  :من القرآن الكرمي مبا يأيت إال أن يتوب

  :الدليل األول

\  [   ^  _  `  M  f    e  d  c  b  a  :قوله تعاىل

gh  q     p  o  n    m  l       k      j  ir    w  v  u   t  sL )٣(.  

حرم هذه األشياء املذكورة يف اآلية على  -سبحانه وتعاىل –أن اهللا  :وجه الداللة
والعاصي غري  ، مث أباحها للمضطر الذي يكون موصوفاً بأنه غري باغ وال عاد ، الكل

 ، بل العاصي بسفره متعد بسفره فال يصدق عليه كونه غري عاد ، موصوف ذه الصفة
  . )٤(فوجب بقاؤه حتت التحرمي يف بداية اآلية

  :الدليل الثاين

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  M  :قوله تعاىل

  7  6  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,
                                                                                                                                                                       

 فيه يترخص أن له جيوز الذي فهو املباح السفر فأما :"املنتقى خالف ذلك ونص عبارته يف املنتقى مايلي
 القصر وبني بينه ففرق ذلك له جيوز ال أنه مالك مذهب من فاملشهور احملرم السفر وأما امليتة بأكل

 ". املعصية سفر يف والفطر
  ).١/٣٨٨(روضة الطالبني ) ٤/٣٤٥(اموع  :ينظر  )١(
 ).١٠/٣٧١(اإلنصاف ) ٢/١١٤(املبدع : ينظر  )٢(
 .)١٧٣(آية  :البقرةسورة   )٣(
 .٤٧٥:أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية  للطريقي ص :ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٠١ 

<   ;  :  9  8=  ?  >@ L إىل قوله تعاىل: M    W

]  \  [  Z   Y  X^     c  b  a  `  _L)١(.  

 ، حرم األشياء املذكورة يف اآلية على اجلميع -سبحانه وتعاىل-اهللا أن  :وجه الداللة
والعاصي  ، -أي غري مائل للحرام –مث أباحها للمضطر الذي يكون غري متجانف إلمث 

  . )٢(وفعله فال حيل له أكل احملرم بنص اآلية ، بسفره قد مال للحرام

  :استدالل أصحاب القول الثاين

من استدل من ذهب إىل أن العاصي بسفره له أن يأكل من امليتة يف حالة االضطرار 
  :القرآن الكرمي مبا يأيت

   :الدليل األول

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +    ,  -  .  M   :قوله تعاىل

  >  =  <  ;:    9  8      7          6  5  43  2  1  0  /

   A  @  ?L )٣(.  

والعاصي بسفره ، أن اهللا تعاىل استثىن مما حرم علينا ما اضطررنا إليه:الداللةوجه 
  .)٤(فله األكل من احملرم ،داخل يف مسمى االضطرار

  :الثاينالدليل 

                                                             

 .)٣(آية  :املائدة سورة  )١(
 ).٦/٦٣(اجلامع ألحكام القرآن  :ينظر  )٢(
 .)١١٩ (آية  :األنعام سورة  )٣(
 ). ١/١٥٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٠٢ 

  .)١( M   yx      w  v  u tL   :قوله تعاىل

  :الدليل الثالث

  . )٢(MK  J  IL     R  Q  P         O  N  ML  :قوله تعاىل

 وإلقاء النفس قتل يف سعي األكل من االمتناعأن  :الداللة من اآليتني السابقتنيوجه 
  .)٣(حيرم أن فوجب ، التهلكة يف النفس

v  مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليلني من القرآن ومها بعد العرض السابق

Ma  `  _  ^   ]  \      e  d  c  b  :قوله تعاىل :أوالً

g  fh  q     p  o  n    m  l       k      j  ir    w  v  u   t  sL )٤(.  

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  M  :قوله تعاىل :ثانياً

  7  6  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,

<   ;  :  9  8=  ?  >@ L إىل قوله تعاىل: M    W

]  \  [  Z   Y  X^     c  b  a  `  _L)٥(.  

                                                             

 ).١٩٥(من آية   :البقرة سورة  )١(
   .)٢٩ (آية  :النساء سورة )٢(
 ).٥/٢٠٢(تفسري الرازي : ينظر )٣(
 .)١٧٣(آية  :البقرة سورة  )٤(
 ).٣(آية  :املائدة سورة  )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٠٣ 
وهي أن املضطر إذا  ، املنطوقداللة وهم استندوا يف استدالهلم باآليتني السابقتني على 

والعاصي  ، فيجوز له األكل من امليتة ، للحرام وال مائالً، ياًوال عاد ياًمل يكن باغ
بل خيرج منها بداللة دليل  ، فال يدخل يف منطوق اآليتني ، بسفره باغٍ ومائل للحرام 

  .اخلطاب

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بثالثة أدلة من القرآن الكرمي وهي

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +    ,  M   :قوله تعاىل  :أوالً

  <  ;:    9  8      7          6  5  43  2  1  0  /  .  -

   A  @  ?  >  =L )١(.  

  .)٢( M   yx      w  v  u tL  :قوله تعاىل ثانياً

  .)٣(MK  J  IL     R  Q  P         O  N  ML   :قوله تعاىل  :ثالثاً

ن العاصي إحيث  ، وهم استندوا يف استدالهلم باآليات السابقة على داللة العموم
فيدخل يف عموم النهي ، فيجوز له األكل من امليتة ،بسفره يدخل يف مسمى االضطرار

  .وقتل نفسه باالمتناع عن األكل ،هلكةتنفسه للعن إلقاء 

v   القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةحتقيق: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

                                                             

 ).١١٩(آية  :األنعام سورة  )١(
 ).١٩٥ (من آية  :البقرة سورة  )٢(
   .)٢٩(آية  :النساء سورة )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٠٤ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

\  [   ^  _  `  M  b  a  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

g  f    e  d  ch  q     p  o  n    m  l       k      j  ir     t  s

  w  v  uL )على حترمي أكل امليتة للعاصي بسفره إذا مل يتب .)١ ، 
 ، ياًوال عاد ياًوهو أن املضطر إذا مل يكن باغ ، فيها نطوقوأخذهم بدليل امل

 ، فال يدخل يف عموم اآلية ، والعاصي بسفره باغٍ ، فيجوز له األكل من امليتة
  .وداللة املنطوق من أقوى الدالالت

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M :استدالهلم بقوله تعاىل  ♦

  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

<   ;  :  9  8  7  6=  ?  >@ L  تعاىلإىل قوله: 

M  ]  \  [  Z   Y  X  W^     c  b  a  `  _

L)نطوقوأخذهم بدليل امل ،  على حترمي أكل امليتة للعاصي بسفره إذا مل يتب.)٢ 
 ، فيجوز له األكل من امليتة ، للحرام وهي أن املضطر إذا مل يكن مائالً ،  فيها

 .الدالالتوداللة املنطوق من أقوى  ، والعاصي بسفره مائل للحرام

  :مبا يلي ونوقش الدليالن السابقان

                                                             

 .)١٧٣(آية  :البقرة سورة  )١(
 ).٣(آية  :املائدة سورة  )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٠٥ 

 ، والعصاة املطيعني من للجميع اإلباحة يوجب )١(M3  2  1  0 L  قولهأن 

]      M :تعاىل   وقوله ، )٢( M          n    m  l       kL :األخرى اآلية يف وقوله

]  \^    L)واحتمل ،األكل يف والعدوان البغي به يريد أن حمتمال كان ملا )٣ 
 بل ،باالحتمال األخرى اآلية عموم ختصيص لنا جيز مل ،غريه أو اإلمام على البغي

  .)٤(ختصيص غري من العموم معىن يواطئ ما على محله الواجب

  :واجلواب عنه

 إذا إال يصدق ال عاد وال باغ غري :قوله أن بينا ألنا وذلك ؛ضعيف الكالم هذا أن
 ، ضمنا بالسفر العدوان نفي فيه فيدخل ، األمور كل يف والعدوان البغي عنه انتفى
  .التعيني على يدل اللفظ :نقول وال

 مث ، األصل خالف على فكان ، ضرورة غري من ختصيص فهو باألكل ختصيصه وأما 
  :وجوه األكل إىل صرفه جيوز ال أنه على يدل الذي

 وصف يكون وأن بد فال ، االضطرار من حال عاد وال باغ غري :قوله أن :أحدها 
 عاد وال باغ غري بكونه املراد كان فلو ،عاد وال باغ غري كونه بقاء مع باقيا االضطرار

 ال األكل حال ألن ؛معه االضطرار وصف يبقى أن الستحال ،األكل يف كذلك كونه
  .االضطرار وصف ىيبق

                                                             

 ).١١٩ (من آية  :األنعام سورة  )١(
 .)١٧٣ (من آية  :البقرة سورة  )٢(
 .)٣ (من آية  :املائدة سورة  )٣(
 ).١/١٥٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٠٦ 
 يكن مل كذلك كان وما ، والدم امليتة تناول عن بطبعه ينفر اإلنسان أن :وثانيها 

 عن الكالم خيرج األكل يف التعدي إىل الشرط هذا فصرف عنه النهي إىل حاجة هناك
   .الفائدة

 وهذه ، العدوان ماهية ونفي البغي ماهية نفي يفيد عاد وال باغ غري كونه أن :وثالثها
 ،املاهية هذه أفراد أحد األكل يف والعدوان ،أفرادها مجيع انتفاء عند تنتفي إمنا املاهية

 العدوان نفي يقتضي العدوان نفي اًفإذ ،أفرادها من آخر فرد السفر يف العدوان كذاو
 .)١(جائز غري باألكل ختصيصه فكان اجلهات هذه مجيع من

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  M  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  8      7          6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,    +

   A  @  ?  >  =  <  ;:    9L )٢(.  

  .)٣( M   yx      w  v  u tL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

MK  J  IL     R  Q  P         O  N  M  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

L)وهم استندوا يف استدالهلم باآليات ، امليتة للعاصي بسفره على إباحة األكل من.)٤
 ،العاصي بسفره يدخل يف مسمى االضطرار حيث إن،السابقة على داللة العموم

                                                             

 ).٥/٢٠٢(تفسري الرازي  :ينظر  )١(
 .)١١٩(آية   :األنعام سورة  )٢(
 ).١٩٥ (من آية  :البقرة سورة  )٣(
   .)٢٩ (من آية  :النساء سورة )٤(
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١٠٧ 
هلكة وقتل نفسه تفيدخل يف عموم النهي عن إلقاء نفسه لل، فيجوز له األكل من امليتة

 .باالمتناع عن األكل

  :هذا نوقشو

خصصتها األدلة الدالة على عدم جواز أكل املضطر العاصي ، بأن اآليات السابقة عامة
  .)١(واخلاص مقدم على العام ، بسفره من احملرم

v  وعليه يظهر: 

\  [   ^  _  `  M  b  a   :صحة االستدالل بقوله تعاىل

g  f    e  d  ch  q     p  o  n    m  l       k      j  ir    u   t  s

  w  vL )وقوله تعاىل.)٢:  M  '  &  %  $  #  "  !

  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *      )  (

<   ;  :  9  8  7  6  5=  ?  >@ L  إىل قوله

_  `  M  ]  \  [  Z   Y  X  W^    b  a :تعاىل

   cL)ومناقشة  ، لقوة أدلتهم؛ على حترمي أكل امليتة للعاصي بسفره إذا مل يتب.)٣
  :ويعضده ، القول اآلخردليل 

                                                             

 ).٥/٢٠٣(تفسري الرازي  :ينظر  )١(
 .)١٧٣ (آية  :البقرة سورة  )٢(
 ).٣ (آية  :املائدة سورة  )٣(
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١٠٨ 
 املباحة األسفار على والعون التخفيف على األكل عند االضطرار رخصة تعني أن

 ال أن إىل سبيل وله ،املعاصي على ا يستعني أن له يباح فال ،إليها اإلنسان حلاجة
  .)١(توبته بعد امليتة حلم يتناول مث يتوب بأن وذلك ،نفسه يقتل

   

                                                             

  ).٣/١٤١(املنتقى شرح املوطأ :ينظر  )١(
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١٠٩ 
  

  

  االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي  :املبحث الثاين

  :وفيه مخسة عشر مطلباً ، )١(يف باب الذكاة
                                                             

الذبح : إمتام الشيء ،  ومن ذلك الذكاة يف السن والفهم، وهو متام السن، والتذكية :الذكاة يف اللغة )١(
  .والنحر
الذال والكاف واحلرف املعتل أصل واحد مطرد منقاس يدل على حدة يف الشيء ونفاذ،  : "قال ابن فارس

: ابن ذكاء؛  ألنه من ضوئها،  ومن الباب: ألا تذكو كما تذكو النار،  والصبحذكاء؛ : للشمس: يقال
مادة ) ٢/٣٥٧(مقاييس اللغة ) ذكا(مادة ) ١٠/١٨٤(ذيب اللغة : ينظر.."ذكيت الذبيحة أذكيها

  ). ذكو(مادة ) ٣٨/٩٤(تاج العروس ) ذكا(مادة ) ١٤/٢٨٨(لسان العرب )  ذكا(
 يناكح مميز قطع" :وعند املالكية". الذبح وهو قطع األوداج": احلنفية املراد افعند : والذكاة يف االصطالح

قطع حلقوم ومريء املقدور عليه : "وعند الشافعية". التمام قبل رفع بال املقدم من والودجني احللقوم متام
ذبح أو حنر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش يف " :وعند احلنابلة".وجرح غريه يف أي حمل كان

  ". الرب ال جراد وحنوه بقطع حلقوم ومريء أو عقر إذا تعذر
فلم يتعرض للحيوان املذكى،  ومل  وأما تعريف املالكية. تعريف للذبح وليس للتذكية: فتعريف احلنفية: وعليه

ن املذكى،  ومل يقتصر على حيوان الرب فلم يتعرض للحيوا: وتعريف الشافعية. يذكر مكان الذبح
  .مل يذكر مكان الذبح والنحر: وتعريف احلنابلة. ممايوهم دخول حيوان البحر

هي ذبح يف احللق أو حنر يف اللبة من مسلم أو كتايب حليوان مقدور عليه مباح : "ف املختار للذكاةوالتعري
  ". د الودجني، أو عقر إذا تعذرأكله يعيش يف الرب ال جراد وحنوه بقطع حلقوم ومريء وأح

) ٥/١٥٢(الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ) ٣/٢٠٧(مواهب اجلليل ) ١١/٥٢٤(البناية شرح اهلداية 
  ).٧٠-٥٧ص(أحكام الذبائح واللحوم املستوردة يف الشريعة اإلسالمية ) ٦/٢٠٣(كشاف القناع 
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١١٠ 


 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل البد من تذكيته إلباحته  ، إذا طرد اإلنسان صيداً وقدر عليه

v عرض املسألة: 

وممن نقل اإلمجاع  ، على إباحة احليوان املقدور عليه من الصيد بالذكاة)١( العلماء أمجع
 :ضربني على فهو احليوان فأما ((:حيث قال-رمحه اهللا-)٢(على هذه املسألة ابن هبرية

 إال يستباح ال منه أكله أبيح ما أن على أمجعوا فإم :الربي فأما .وحبري بري
))بالذكاة

 :وهي نعاماأل من عليه ردقَ ما نأ واتفقوا (( :فقال -رمحه اهللا-حزموابن ، )٣(
 من حلمه يؤكل ما كل ويف ، الصيد من عليه قدر وما، واملاعز بلواإل والبقر الضأن
)) أكله حيل ال أنه ، لبة أو صدر يف ، قفا أو حلق من ذبح بغري فقتل ،الرب دواب

)٤( 
v املسألةستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه اال: 

                                                             

) ١/٢٧٦(درر احلكام شرح غرر األحكام ) ٩/٤٨٦(العناية شرح اهلداية ) ٥/٤٠(بدائع الصنائع  :ينظر  )١(
أسىن املطالب ) ١٥/٢٦(احلاوي ) ٢/١٥٣(بلغة السالك ألقرب املسالك ) ٢/٢٠٢(بداية اتهد 

احمللى  )٦/٢٠٣(كشاف القناع ) ٨/٢١(املبدع )  ٩/٣٩٥(املغين  )٦/٩٤(مغين احملتاج ) ١/٥٥٢(
)٦/١٢٢.( 

 صدر العادل العالمة العامل الوزير يالبغداد مث يالدور الشيباين هبرية بن حممد بن حيىيهو  :ابن هبرية  )٢(
 عن اإلفصاح كتاب :وله من املصنفات ،  هـ٥٦٠ سنةوتويف احلنبلي،  املظفر أبو الدين عون الوزراء
ذيل طبقات احلنابلة   :نظري.النحوواملقتصد يف ، الصحيحني شرح وهو جملدات عدة ىف الصحاح معاين

 .)٨/١٧٥(األعالم للزركلي ) ٣/١٠٥(املقصد األرشد ) ٢/١٠٧(
 ).٢/٣٤٨(اختالف األئمة العلماء   )٣(
 . ٢٤١: مراتب اإلمجاع ص  )٤(
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!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  M : قوله تعاىل
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,L )١(.  

 من تقدم ما مجيع من شرعاً املذبوح استثىن-سبحانه وتعاىل-أن اهللا :وجه الداللة
 ، موته سبب انعقد مما عليه عوده ميكن ما أي ، واخلرتير ، والدم ، امليتة غري احملرمات
  .)٢(مستقرة حياة وفيه بذكاة تداركه فأمكن

 باب من غريها فكذلك ، املوت سبب أصاا اليت هذه حلل الذكاة اهللا اشترط فإذا
 فاليت ، بذكاة إال حتل ال املوت بسبب أصيبت اليت هذه كانت إذا :نقول ألنا ؛ أوىل
 بسبب أصيبت اليت هذه يف الذكاة عن يعف مل إذا ألنه ؛ أوىل باب من تصب مل

  .)٣(بذكاة إال حيل ال وحينئذ ، أوىل باب من سواها فيما عنها يعفى الن فأ ، املوت

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 
بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب املذاهب األربعة والظاهرية استندوا يف إباحة 

حيث صرحت  ، اآليةاحليوان املقدور عليه من الصيد بالذكاة إىل داللة املنطوق يف 
 .اآلية بوجوب الذكاة حلل األكل

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
استدالل أصحاب املذاهب األربعة والظاهرية بداللة املنطوق يف اآلية السابقة استدالل 

 .حيث مل يرد ما يضعف هذا االستدالل ، قوي

  

                                                             

 .)٣(من آية  :املائدة سورة  )١(
 ).٦/٨٠(التفسري املنري لوهبة الزحيلي  :ينظر  )٢(
 ).١٥/٥٤(الشرح املمتع البن عثيمني  :ينظر  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١١٢ 


 

v ذه املسألة يقصد: 

هل البد من تذكيتها  ، إذا أراد اإلنسان أن يأكل من يمة األنعام وهو قادر عليها
 ال؟ وإلباحتها أ

v عرض املسألة: 

وممن نقل  ، بالذكاة على إباحة احليوان املقدور عليه من يمة األنعام)١(العلماء  أمجع
 على فهو احليوان فأما (( :حيث قال-رمحه اهللا-اإلمجاع يف هذه املسألة ابن هبرية

 إال يستباح ال منه أكله أبيح ما أن على أمجعوا فإم :الربي فأما.وحبري بري :ضربني
))بالذكاة

 :وهي نعاماأل من عليه ردقَ ما نأ واتفقوا (( :فقال -رمحه اهللا-وابن حزم، )٢(
 من حلمه يؤكل ما كل ويف ، الصيد من عليه قدر وما، واملاعز بلواإل والبقر الضأن
)) أكله حيل ال أنه ، لبة أو صدر يف ، قفا أو حلق من ذبح بغري فقتل ،الرب دواب

)٣( 
v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاال: 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  M : قوله تعاىل
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,L )٤(.  

                                                             

بداية اتهد ) ١/٢٧٦(درر احلكام ) ٩/٤٨٦(العناية شرح اهلداية ) ٥/٤٠(بدائع الصنائع  :ينظر  )١(
مغين ) ١/٥٥٢(أسىن املطالب ) ١٥/٢٦(احلاوي ) ٢/١٥٣(بلغة السالك ألقرب املسالك ) ٢/٢٠٢(

 ).٦/١٢٢(احمللى  )٦/٢٠٣(كشاف القناع ) ٨/٢١(املبدع )  ٩/٣٩٥(املغين  )٦/٩٤(احملتاج 
 ).٢/٣٤٨(اختالف األئمة العلماء   )٢(
 . ٢٤١: مراتب اإلمجاع ص  )٣(
 .)٣(من آية  :املائدة سورة  )٤(
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١١٣ 
 الوجوه مجيع على هلم إحالهلا يقتضي األنعام يمة لكم أحلت قوله أن :وجه الداللة

 افترسها أو نطيحة أو ، متردية أو ، موقوذة أو ، ميتة كانت إن أا تعاىل اهللا فبني
  .)١( حمرمة فهي تعاىل اهللا اسم غري على ذحبت أو ، السبع

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 
بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب املذاهب األربعة والظاهرية استندوا يف إباحة 

حيث  ، احليوان املقدور عليه من يمة األنعام بالذكاة إىل داللة املنطوق يف اآلية
 .صرحت اآلية بوجوب الذكاة حلل األكل

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
استدالل أصحاب املذاهب األربعة والظاهرية بداللة املنطوق يف اآلية السابقة استدالل 

 .حيث مل يرد ما يضعف هذا االستدالل ، قوي

  

  

 

 

 

 

 

 
                                                             

 ).١١/٢٧٨(تفسري الرازي  :ينظر  )١(
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١١٤ 
 )١( 

v ذه املسألة يقصد: 

عال على سطح  مث ، سبب بال أنفه حتف املاء يف تماهل جيوز أكل السمك الذي  
 .؟أو ال املاء

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )٥(واحلنابلة ، )٤(والشافعية، )٣(وهو مذهب املالكية ، )٢(إباحة أكل السمك الطافئ
  .  )٦(والظاهرية

   
                                                             

 على يدل وهو ، صحيح أصل املعتل واحلرف والفاء الطاء :الطفو يف اللغة :املراد بالسمك الطافئ ) ١(
  . يرسب ومل عاله إذا ، وطفوا طفوا يطفو املاء فوق الشيء طفا :قوهلم ذلك من. الشيء يعلو اخلفيف الشيء

) ٣/٤١٤(مقاييس اللغة  :ينظر.وجهه فوق يعلو مث املاء يف ميوت الذي :واملراد بالسمك الطافئ يف االصطالح
  .)٢/٣٧٤(الشرح الكبري املصباح املنري يف غريب ) ١/٢٩٢(املغرب يف ترتيب املعرب 

وحيسن أن يقيد جواز أكل السمك الطافئ وغريه من احليوانات اليت ال تعيش إال يف البحر بقيد تفرضه   )٢(
فتكون يف هذه  ، وهو أال تكون السمكة الطافية وحنوها قد بدت عليها آثار الفساد والننت ، قواعد الشريعة

M    Y  X :وتدخل يف عموم قوله تعاىل ، خاصة إذا خيف الضرر من أكلها ، احلالة من اخلبائث
  ZL  ، تكون فسدت  ألن السمكة اليت طفت فوق املاء قد ؛ وهذا املناسب أيضاً من الناحية الطبية
أحكام األطعمة يف  :ينظر. إذ اليدري مىت كان موا ، ملضي زمن على موا كاف لفسادها ؛ وتفسخت

 . ٦٢٣ :أحكام البحر يف الفقه اإلسالمي ص ،  ٢٩٢ :الشريعة اإلسالمية ص

 .)٣/٢٦(شرح خمتصر خليل للخرشي ) ٤/٩٨(الذخرية ) ١/٤٣٧(الكايف  :ينظر ) ٣(

 .) ٦/١٤٥(مغين احملتاج ) ٩/٣٣(اموع ) ١٥/٦٤(احلاوي  :ينظر ) ٤(

 .)١٠/٣٨٤(اإلنصاف ) ٦/٦٤٧(شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ) ٩/٣٩٤(املغين  :ينظر  )٥(

 .)٦/٦٠(احمللى  :ينظر ) ٦(
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١١٥ 
  :القول الثاين

   .)٢(ورواية عن اإلمام أمحد، )١(وهو مذهب احلنفية ، حترمي أكل السمك الطافئ

 :سبب اخلالف يف املسألة ♦

M   :يف قوله تعاىل الضمري عودهو اختالفهم  يف  سبب اخلالف بني اجلمهور واحلنفية 
(  '  &  %     $  #  "  ! L  )أو البحر على هل يعود )٣ 

وهو ماذهب إليه  ، الطايف هو طعامه :قال البحر على أعاده فمن ، نفسه الصيد على
وهو  ، البحر صيد من فقط أحل الذي هو :قال الصيد على أعاده ومن ، اجلمهور

  )٤(.ماذهب إليه احلنفية

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

!  M  :قوله تعاىلباستدل من ذهب إىل إباحة السمك الطافئ من القرآن الكرمي 
(  '  &  %     $  #  " L )٥(.  

 الرب يف مثله أكل سواء البحر حيوان كل إباحة على اآلية بعموم ستدلاُ :وجه الداللة
البحر فدلت اآلية بعمومها على إباحة ميتة ، )٦(ميتاً أو حياً منه أخذ سواء يؤكل مل أو

  . )٧( مطلقاً

                                                             

 .)١١/٦٠٩(البناية شرح اهلداية ) ٥/٣٥(بدائع الصنائع ) ١١/٢٤٧(املبسوط  :ينظر  )١(

 .)١٠/٣٨٤(اإلنصاف ) ٨/٢٢(املبدع  :ينظر ) ٢(

 .)٩٦(من آية  :املائدة سورة )٣(
 .)١/٨٤(بداية اتهد  :ينظر )٤(
 .)٩٦(من آية  :املائدة سورة ) ٥(
  .)١/١١٥(اإلكليل يف استنباط الترتيل  :ينظر ) ٦(
 )١/٤٩(أضواء البيان  :ينظر  )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١١٦ 
   :استدالل أصحاب القول الثاين

!  M   :قوله تعاىلباستدل من ذهب إىل حترمي السمك الطافئ من القرآن الكرمي 
  #  "L)١(.  

من غري  فصل وتفريق بني  ، أن اآلية نص فيها على حترمي امليتة مطلقاً :وجه الداللة
  .)٢(ميتة احليوان الربي والبحري

v يف أدلة األقوال مستند الداللة: 

  :أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن 

   .)M(  '  &  %     $  #  "  ! L )٣   :قوله تعاىل 

السمك الطافئ من  حيث إن ، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .حيوان البحر وطعامه وقد ورد حله يف اآلية

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  .)٤(M  #  "  !L  :قوله تعاىل

السمك الطافئ من  حيث إن ، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
 . امليتة فيدخل يف التحرمي الذي نصت عليه اآلية

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

 ).٣(من آية  :املائدة سورة  )١(
 .)٥/٣٥(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
 .)٩٦( من آية  :املائدة سورة  )٣(
 ).٣(آية  من :املائدة سورة  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١١٧ 
حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً

  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي القول األولاستدالل أصحاب التحقيق يف  :أوالً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M(  '  &  %     $  #  "  !L 
وقد ورد  ،السمك الطافئ من حيوان البحر وطعامه حيث إن ، على العموم )١(

 ، واستنادهم لداللة العموم مل يرد هلا خمصص فتبقى على عمومها، حله يف اآلية
  .واهللا أعلم

 قوله من املراد ألن ؛ اآلية السابقة يف كم ل حجة البأنه  :ونوقش هذا االستدالل

 ليس ألنه ؛  حالل وذلك فمات الشط إىل البحر قذفه ما M  %L  :تعاىل
 مات وهذا ، حادث وسبب آفة غري من املاء يف مات ملا اسم الطايف إمنا ، بطاف
اليت تبيح ميتة األحاديث  من واملراد ، طافياً يكون فال البحر قذف وهو حادث بسبب
  .)٢(الطايف غري البحر

ومامل  ، بأن اآلية عامة تشمل مجيع طعام البحر ماطفا منه :وأجيب عن هذه املناقشة
وختصيص اآلية مبا لفظه البحر فقط  ، ومامل يقذفه ، وما قذفه البحر إىل الشط ، يطف

  .   )٣(فال يصح ،ختصيص بال خمصص

  :بالقرآن الكرمي القول الثايناستدالل أصحاب التحقيق يف  :ثانياً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  #  "  !L)٤(.  

                                                             

 .)٩٦ (من آية  :املائدة سورة  )١(
 ).٥/٣٦(بدائع الصنائع  ينظر )٢(

 .٢٩٠:أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية ص ينظر )٣(
 ).٣ (من آية  :املائدة سورة  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١١٨ 
السمك الطافئ من امليتة فيدخل يف التحرمي الذي نصت عليه  حيث إن ، على العموم

  .اآلية

((  :يف البحر  -صلى اهللا عليه وسلم–بأنه خمصوص بقول النيب  :ونوقش هذا الدليل
   .)١())هو الطهور ماؤه احلل ميتته 

v وعليه يظهر: 

!  "  #  $     %  &  '  M :بقوله تعاىلصحة االستدالل 
(L )وعدم وجود  ، لقوة الدليل العام ؛ على إباحة أكل السمك الطافئ )٢
  .القول اآلخر دليل ومناقشة ، خمصص

   

                                                             

  . ١: حاشية ٨٠:سبق خترجيه يف ص  )١(
 .٩٦ :املائدة سورة  )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١١٩ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الجيوز األكل منها  ، هل إذا ذبح الكتايب الذبيحة

v عرض املسألة: 

وممن نقل اإلمجاع على هذه املسألة ابن  ، على حل ذبائح أهل الكتاب)٢(العلماء  أمجع
 إذا حالل لنا الكتاب أهل ذبائح أن على وأمجعوا(( :حيث قال -رمحه اهللا –املنذر 
 ذبائح أن على أمجعوا(( :حيث قال -رمحه اهللا- وابن هبرية )٣()) عليها اهللا اسم ذكروا

  .)٤())ا معتد مباحة العقالء الكتاب أهل

v بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة االستدالل: 

  )٥( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل

                                                             

هو املتدين بدين أهل الكتاب سواء كان أبواه كتابيني أو أحدمها أو  :املراد بالكتايب الذي حتل ذبيحته ) ١(
 مرتب ومناكحتهم ذبائحهم وحل" :وقد قال ابن القيم .ألن العربة بدين الشخص البنسبه ؛ كانا غري كاتبيني

 اهللا فإن، ....، بعده أو املبعث قبل الدين يف دخلوا هل آبائهم عن يكشف فال ، أنسام على ال أديام على
: ينظر".حلها يف ذلك يشرط ومل وأطعمتهم ذبائحهم لنا وأباح ، ذلك يشرط ومل باجلزية أقرهم سبحانه

 ).١/١٨٨(أحكام أهل الذمة  ،  ١٠٥-١٠٣:األطعمة وأحكام الصيد والذبائح ص
) ١/٤٣٨(الكايف ) ٥/١٠(االختيار لتعليل املختار ) ٥/٤٥(بدائع الصنائع ) ٢٤/٢٧(املبسوط  :ينظر ) ٢(

احلاوي ) ٢/٢٥٤(األم ) ١/٥٨٧(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين ) ٢/٢١٢(بداية اتهد 
  ).٦/١٤٣(احمللى  )٨/٢٣(املبدع ) ٥/١٧٥(شرح الزركشي ) ٩/٣٩٠(املغين ) ٩/٧٩(اموع ) ١٥/٢٤(
 . ٢٥ :اإلمجاع ص )٣(
 .)٢/٣٤٨(اختالف األئمة العلماء ) ٤(
 .)٥ (من آية  :املائدة سورة  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٢٠ 
 عند بالذبائح خاص هنا وهو، والذبائح منه ،أن الطعام اسم ملا يؤكل :وجه الداللة

 ، أن ذبائحهم داخلة حتت عموم اآلية وقد اتفق على،  بالتأويل العلم أهل من كثري
  .)١(فال خالف يف أا حالل لنا

v مستند الداللة يف الدليل السابق: 
يف إباحة ذبائح أهل الكتاب على داللة  استندوا  العلماءبعد العرض السابق يظهر أن 

 .العموم

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
حيث مل يرد ما  ، يف اآلية السابقة استدالل قوي بداللة العموم العلماء استدالل

 .يضعف هذا االستدالل

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ). ٢/٣٤٥( أحكام القرآن البن الفرس ) ٦/٧٦(اجلامع ألحكام القرآن : ينظر  )١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٢١ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الجيوز األكل منها  ، هل إذا ذبح اوسي الذبيحة

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

   :القول األول

 ، )٤(والشافعية، )٣(واملالكية، )٢(ذبيحة اوسي وهو مذهب احلنفيةأكل حترمي 
  .)٥(واحلنابلة

  :القول الثاين

 .)٨)(٧(وأيب ثور، )٦(إباحة أكل ذبيحة اوسي وهو مذهب الظاهرية 

                                                             

ذيب اللغة  :نظري.حنلة وهي :اوسية إىل منسوب :وسيوا ،معرب وهو وسيجم مجع :املراد باوس ) ١(
 ).١/٢٦٤( املطلع على أبواب املقنع ) ١٠/٣١٧(
 ).٨/١٩١(البحر الرائق ) ٩/٤٨٨(فتح القدير ) ١٢/١٨(املبسوط  :ينظر ) ٢(
  .)٤/١٢٢(الذخرية ) ١/٤٢٩(الكايف ) ١/١٠٧(التلقني  :ينظر ) ٣(
  .)٦/٩٥(مغين احملتاج ) ٣/٢٣٧(روضة الطالبني ) ١٥/٢٤(احلاوي الكبري  :ينظر ) ٤(
 .)٦/٢٠٥(كشاف القناع ) ٦/٦٤٤(شرح الزركشي ) ٩/٣٩٢(املغين  :ينظر ) ٥(
 .)٦/١٤٣(احمللى  :ينظر ) ٦(
تفقه  ، العراق مفيت ، اتهد ، احلجة ، احلافظ ، اإلمامالبغدادي،  الكليب خالد بن إبراهيمهو  :أبو ثور  )٧(

 ، احلديث إىل الرأي عن ورجع هإلي فاختلف بغداد الشافعي قدم حىت العراق أهل قول إىل وذهب بالرأي أوالً
طبقات الشافعية ) ١/٩٨(طبقات الشافعيني ) ٢/٧٤(طبقات الشافعية الكربى  :ينظر .هـ٢٤٠ سنة تويف

  ).١/٥٥(البن قاضي شهبة 
 .)٩/٣٩٢(املغين :ينظر )٨(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٢٢ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :األولاستدالل أصحاب القول 

M  :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي  حترمي أكل ذبيحة اوسياستدل من ذهب إىل 
  µ   ´  ³  ²  ±  °L )١(  

 ال وألم ، من مثل اوس الكفار من غريهم طعام حترمي اآليةيفهم من  :وجه الداللة
  .)٢(األوثان كأهل ذبائحهم حتل فلم ، هلم كتاب

   :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل يستدل من ذهب إىل إباحة أكل ذبيحة اوسي بدليل من القرآن

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن 

  .)٣( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :قوله تعاىل

ه يفهم من اآلية حيث إن ، املخالفةوهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على مفهوم 
  .واهللا أعلم ، أن طعام غري أهل الكتاب ومنهم اوس ليس حالالً 

 من القرآن الكرمي مل أجد هلم دليالًوأصحاب القول الثاين 

                                                             

 ).٥ (من آية  :املائدةسورة   )١(
واحلنفية مل يستدلوا ذا الدليل، وإمنا استدلوا بأدلة من ) ٩/٣٩٣(املغين ) ٤/١٧٠(الذخرية  :نظري  )٢(

 .السنة،فهم ال يعملون مبفهوم املخالفة
 ).٥ (من آية  :املائدةسورة   )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٢٣ 
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

u  دالهلم بقوله تعاىلاست:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L )١( 

وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على مفهوم  ، أكل ذبيحة اوسيعلى حترمي 
  .وهو حترمي طعام من ليس من أهل الكتاب ، املخالفة

 (( :عن اوس -صلى اهللا عليه وسلم - بقوله:ذه اآليةاالستدالل ناقش يوميكن أن  
  .)٢())سنوا م سنة أهل الكتاب

أمر أن يسن باوس سنة أهل  - صلى اهللا عليه وسلم–أن الرسول  :وجه الداللة
وهذا  ، وهذا يقتضي أن يسن م ذلك يف كل شيء ومنه أكل الذبائح ، الكتاب

  .وداللة املنطوق تقدم على داللة املفهوم ، واآلية مفهوم ، احلديث منطوق

  :جياب عن هذه املناقشة بأمرينميكن أن و

غري  (( :-صلى اهللا عليه وسلم- وهي قوله ، بأن تكملة احلديث ترد هذه املناقشة :أوالً
فاحلديث صريح يف عدم األكل من ذبائح  )٣()) آكلي ذبائحهم وال ناكحي نسائهم

  .)١(اوس

                                                             

 ).٥ (من آية  :املائدةسورة   )١(
  ) ٧٤٢(أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب الزكاة،  باب ماجاء يف جزية أهل الكتاب واوس، برقم  )٢(

وابن أيب شيبة ) ١٠٠٢٥(وعبدالرزاق يف مصنفه يف كتاب أهل الكتاب،  باب أخذ اجلزية من اوس،  برقم 
،  وضعفه ) ١٠٧٦٥(يف مصنفه يف كتاب الزكاة، باب يف اوس يؤخذ منهم شيء من اجلزية برقم 

   .)١٢٤٨(األلباين يف إرواء الغليل يف كتاب اجلهاد،  باب عقد الذمة،  برقم 
 لرجل تكون واليهودية النصرانية اجلارية يف أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب النكاح، باب  )٣(

بالغرابة،  وحكم عليه ) ٣/١٧٠(وحكم عليه الزيلعي يف نصب الراية ) ١٦٣٢٥(برقم  ؟أو ال يطؤها
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١٢٤ 
  .بضعف احلديث السابق كما ذُكر يف خترجيه:ثانياً

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل يستدل أصحاب هذا القول بدليل من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

على حترمي  )٢( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
وهي من الدالالت القوية ، أكل ذبيحة اوسي الستنادهم على داللة مفهوم املخالفة

 .واإلجابة عما ميكن االعتراض به على دليل  القول األول ، عند اجلمهور

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                       

باإلرسال،  وحكم عليه األلباين يف غاية املرام يف ختريج أحاديث ) ٣/٣٧٥(ابن حجر يف التلخيص احلبري 
 .بعدم الصحة) ١/٤٥(احلالل واحلرام 

  .١١٨: أحكام الذبائح واللحوم املستوردة يف الشريعة اإلسالمية لعبداهللا الطريقي ص  )١(
  .)٥ (آية من :املائدةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٢٥ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو ال حيل أكلها بذلك ، وذحبنا ما سواها من يمة األنعام ، اإلبل هل إذا حنرنا

v عرض املسألة: 

وممن نقل ، وذبح ماسواها من يمة األنعام ، على استحباب حنر اإلبل، )١(لفقهاءا اتفق
 حنر لسنةن اأ على واتفقوا(( :حيث قال - رمحه اهللا-االتفاق على هذه املسألة ابن هبرية

))  عداها ما وذبح اإلبل
 يف الذكاة أن على واتفقوا(( :-رمحه اهللا-وقال ابن رشد ،  )٢(

 ، النحر اإلبل سنة من وأن ، الذبح والطري الغنم سنة من وأن ، وذبح حنر األنعام يمة
)) والنحر الذبح فيها جيوز البقر وأن

 بني خالف ال(( :- رمحه اهللا-وقال ابن قدامة ،  )٣(
)) سواها ما وذبح ، اإلبل حنر املستحب أن يف ، العلم أهل

)٤(.     

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاال: 

   . )٥( M   ]     \  [  ZL  :قوله تعاىل

  .)٦(اإلبل يف يكون النحرأن  :وجه الداللة

  . )١(My  x  w  v  u   t L   :قوله تعاىل
                                                             

إرشاد ) ٢/٢٠٧(بداية اتهد ) ٥/١١(االختيار ) ٥/٤١(بدائع الصنائع ) ١١/٢٢٩(املبسوط  :ينظر  )١(
املغين ) ٩/٨٣(اموع ) ٤/٥٣٠(البيان ) ١٥/٨٩(احلاوي ) ٣/٢٢٠(مواهب اجلليل ) ١/٥٦(السالك 

 ).٦/٢٠٦(كشاف القناع ) ٣/٤١٩(دقائق أويل النهى ) ٩/٣٩٧(
 ).٢/٣٥٢(اختالف األئمة العلماء   )٢(
 ).٢/٢٠٧(بداية اتهد   )٣(
 ).٩/٣٩٧(املغين   )٤(
 ).٢(آية  :الكوثرسورة   )٥(
 :واحلسن ، وعكرمة ،  وجماهد ، وعطاء ، عباس ابن قال") ٣/٦٢٩(أحكام القرآن البن الفرس  : ينظر  )٦(

 ).٨/٥٠٣(تفسري ابن كثري  :ينظر .."البدن حنر بذلك يعين
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٢٦ 
وشرع من قبلنا  ، )٢( البقر الذبحيف هذه اآلية دليل على أن السنة يف  :وجه الداللة

  .)٣(ينسخه شرع لنا ما مل يرد  يف شرعنا ما

  .)٤(M  <  ;  :  9L  :قوله تعاىل

 -إمساعيل به يدُف الذي الكبش هنا به وأراد ، يذبح ملا اسم الذبحأن  :وجه الداللة
  .)٦(فثبت بذلك أن الذبح سنة يف الغنم ، )٥( -عليه الصالة والسالم

v  الداللة يف أدلة األقوالمستند: 
من  اوذبح ماسواه ، إباحة حنر اإلبلاستندوا يف  الفقهاء بعد العرض السابق يظهر أن 

 ، حيث صرحت اآليات بالنحر يف اإلبل ، إىل داللة املنطوق يف اآليات يمة األنعام
 .والذبح يف البقر والغنم

v  املسألةحتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه: 
حيث مل يرد ما  ، السابقة استدالل قوي بداللة املنطوق يف اآليات الفقهاءاستدالل 

 .يضعف هذا االستدالل

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 .)٦٧(من آية  :البقرةسورة   )١(
 ).١/٧٠(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر  )٢(
 .١٩٢: مذكرة يف أصول الفقه ص :ينظر  )٣(
 .)١٠٧ (آية :الصافاتسورة   )٤(
 ).٢/١٩٦(التسهيل لعلوم الترتيل  :ينظر  )٥(
 ).٣/٢٢٨(مشكالا مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل : ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٢٧ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو ال حيل أكلها بذلك ، وحنرنا ما سواها من يمة األنعام ، هل إذا ذحبنا اإلبل

v  يف املسألةعرض اخلالف: 

  :قولنياختلف العلماء يف هذه املسألة على 

  :القول األول

أو نحر مايذبح حل  ، فإن  ذُبح ماينحر ، وذبح ماسواها ، استحباب حنر اإلبل
  .)٤(الظاهريةو، )٣( واحلنابلة ، )٢(والشافعية ، )١(وهو مذهب احلنفية ، املذبوح

  :القول الثاين

وجيوز يف  ، وال النحر يف الغنم إال يف حالة الضرورة ، أنه ال جيوز الذبح يف اإلبل 
   .)٦()٥(وهو مذهب املالكية ، البقر الذبح والنحر

                                                             

وقيده احلنفية بالكراهة،  مع  )٥/١١(االختيار ) ٥/٤١(بدائع الصنائع ) ١١/٢٢٩(املبسوط  :ينظر ) ١(
 .جواز األكل

 .)٩/٨٣(اموع ) ٤/٥٣٠(البيان ) ١٥/٨٩(احلاوي  :ينظر ) ٢(
 .)٦/٢٠٦(كشاف القناع ) ٣/٤١٩(دقائق أويل النهى ) ٩/٣٩٧(املغين  :ينظر ) ٣(

وافق الظاهرية اجلمهور فيما إذا ذُبح ماينحر،  أو حنر مايذبح فإنه حيل،  ولكن ) ٦/١٣١(احمللى  :ينظر )٤(
فارقوهم يف أن كل ماجاز حنره جاز ذحبه والعكس،  وأما اجلمهور فاستحبوا حنر ماينحر،  وذبح مايذبح، 

 .ولوفُعل العكس حلل املذبوح
  ).٣/١٥(شرح خمتصر خليل للخرشي ) ٢/٢٠٧(هد بداية ات) ١/٤٢٧(الكايف  :ينظر ) ٥(
 :واختلفوا فيما عدا الضرورة ، وحنر مايذبح يف حالة الضرورة ، اتفق املالكية على جواز ذبح ماينحر ) ٦(
 :أشهب وقال. املدونة يف ما ظاهر وهو ، متعمدا أو ساهيا كان يؤكل ال :املواز ابن كتاب يف مالك الفق

 ابن وقال. أكله يكره :وقيل. العتبية يف سلمة أيب بن العزيز عبد قول ظاهر وهو ، متعمدا أو ساهيا كان يؤكل
 ).١/٤٢٩(املقدمات املمهدات  :ينظر.تؤكل مل الشاة حنرت وإن ، أكل البعري ذبح إن :بكري
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١٢٨ 
 :سبب اخلالف يف املسألة ♦

 فقوله :العموم فأما :للعموم الفعل معارضة اختالفهم سبب" :رمحه اهللا- قال ابن رشد
 وأما. )١()) فكل عليه اهللا اسم وذكر الدم أر ما((  :-  والسالم الصالة عليه -

 وذبح والبقر اإلبل حنر - وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول أن(( ثبت فإنه :الفعل
  .)٣( ")٢())الغنم

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 :استدالل أصحاب القول األول

أو  ، فإن  ذُبح ماينحر ، وذبح ماسواها ، استحباب حنر اإلبلإىل استدل من ذهب 

  .)٤(M  5  4    3L  :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي  نحر مايذبح حل املذبوح

  .)٥(والحنراً من ذبح ، ومل خيص ذحباً من حنر ، أنه عمم الذكاة:وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

                                                             

باب ما أر الدم من القصب واملروة واحلديد  ، كتاب الذبائح والصيد ، أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
 جواز باب، كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من احليوان ، و مسلم يف صحيحه ، )٥٥٠٣(برقم ) ٧/٩٢(

 ).١٩٦٨( برقم ) ٣/١٥٥٨( العظام وسائر ، والظفر ، السن إال ، الدم أر ما بكل الذبح

برقم ) ٢/٨٨٦( -صلى اهللا عليه وسلم-باب حجة النيب ، كتاب احلج ، حنر اإلبل ثبت يف صحيح مسلم ) ٢(
 غري من نسائه عن البقر الرجل ذبح باب، كتاب احلج، ثبت يف صحيح البخاري وحنر البقر  ، )١٢١٨(

 البقرة وإجزاء اهلدي يف االشتراك باب، كتاب احلج، وصحيح مسلم ) ١٧٠٩( برقم ) ٢/١٧١( نأمره
كتاب  ، وذبح الغنم ثبت يف صحيح البخاري) ١٣١٩(برقم ) ٢/٩٥٦( سبعة عن منهما كل والبدنة
ويف صحيح ) ٥٥٥٤(برقم ) ٧/١٠٠(عليه وسلم بكبشني أقرنني -صلى اهللا-باب يف أضحية النيب ، األضاحي

باب استحباب األضحية وذحبها مباشرة بالتوكيل  ، كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من احليوان ، مسلم
  .)١٩٦٦(برقم ) ٣/١٥٥٦( ري والتسمية والتكب

 ).٢/٢٠٧(بداية اتهد  ) ٣(

 .)٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٤(

 .)٦/١٣٢(احمللى ) ١٥/٩٠(احلاوي   :ينظر ) ٥(
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١٢٩ 
وال النحر يف الغنم إال يف حالة  ، أنه ال جيوز الذبح يف اإلبلإىل استدل من ذهب 

M  u   t  :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي  وجيوز يف البقر الذبح والنحر ، الضرورة
y  x  w  v L)١( .  

 عرب ملا ولكن ، والنحر بالذبح تذكوا:أي تذحبوا :قوله من املقصود أن :وجه الداللة
  .)٢( يكفيكم ال فإنه ؛ تنحروا ال يظهر فيما املراد وليس، رجحانه أفاد الذبح بصيغة

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :بدليل من القرآن وهوأصحاب القول األول استدلوا بعد العرض السابق يظهر أن 

  .)٣(M  5  4    3L  :قوله تعاىل

اآلية  حيث إن ، لعموم يف اآليةداللة ا السابقة على ةوهم استندوا يف استدالهلم باآلي
وهو حاصل  ، ار الدمإو ، ألن املراد قطع العروق؛ تشمل ما ذُكي بالنحر أو الذبح

  .يف األمرين مجيعاً

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  . )٤(My  x  w  v  u   t L  :قوله تعاىل

للوجوب يف على دليل االستحباب الصارف وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية 
 اهللا صلى اهللا رسول أمر((:أا قالت - رضي اهللا عنها- عائشة عنوهو ما جاء ، اآلية
، »حيل أن واملروة الصفا بني وسعى طاف إذا هدي معه يكن مل من وسلم عليه

                                                             

 .)٦٧(من آية :البقرةسورة  ) ١(

 .وهذا الدليل خاص يف التخيري بني الذبح والنحر يف البقر) ٣/١٥(شرح خمتصر خليل للخرشي : ينظر  )٢(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة   )٣(
 ).٦٧(من آية  :البقرةسورة   )٤(
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١٣٠ 
 صلى اهللا رسول حنر :قال هذا؟ ما :فقلت ، بقر بلحم النحر يوم علينا فدخل :قالت
))أزواجه عن وسلم عليه اهللا

 )١(. 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً

  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  5  4    3L)٢(. 

والذكاة حتصل ، اآلية بينت أن حل يمة األنعام بالذكاة حيث إن ، على العموم
بل جاء يف السنة مايدل على العموم الوارد  ، وال خمصص هلذه اآلية ، بالنحر وبالذبح

)) فكل عليه اهللا اسم وذكر الدم أر ما(( :- وسلم صلى اهللا عليه-يف اآلية وهو قوله
)٣( .  

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  My  x  w  v  u   t L)٤( .  

واستنادهم على دليل االستحباب الصارف من ، على استحباب الذبح والنحر يف البقر
  .جيوز ذحبها وحنرها حيث، فهم وافقوا اجلمهور يف حكم البقر ، الوجوب

 ، فهو حتكم بالدليل ، وحنر الغنم بالضرورة ، وأما تقييد حكم اجلواز يف ذبح اإلبل
   .وعمومات األدلة تدل على خالف قوهلم

                                                             

) ٢/١٧١( نأمره غري من نسائه عن البقر الرجل ذبح بابأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج،   )١(
 والبدنة البقرة وإجزاء اهلدي يف االشتراك بابوأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، ) ١٧٠٩( برقم 
 ).١٣١٩(برقم ) ٢/٩٥٦( سبعة عن منهما كل

 ).٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٢(

 . ١: حاشية ١٢٨: سبق خترجيه يف ص ) ٣(

 ).٦٧(من آية  :البقرةسورة  ) ٤(
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١٣١ 
v وعليه يظهر: 

وذبح  ، على استحباب حنر اإلبل )١(M  5  4    3L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
 ، لقوة الدليل العام ؛  أو نحر ما يذبح حل املذبوح ، فإن  ذُبح ما ينحر ، ماسواها

وما ورد من ختصيص  ، القول اآلخر دليل مناقشةألنه أمكن و ، وعدم وجود خمصص
وهذا ال يدل على  ، غاية مايفيد االستحباب واألوىل ،وغريها بالذبح ، اإلبل بالنحر

  .)٢(وهي إار الدم ، حترمي مامل تقع ذكاته على الصفة الشرعية

   

                                                             

  ).٣(من آية  :املائدةسورة  ) ١(

 .١٢٦: األطعمة وأحكام الصيد والذبائح ص: ينظر  )٢(
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١٣٢ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟ أو الهل يصح أكله  ، ذكاة شرعيةاحليوان املأكول اللحم إذا فارقته احلياة بدون 

v عرض املسألة: 

وممن نقل  ، على حترمي أكل ما مات حتف أنفه ما مل تدرك ذكاته)٢( العلماء  أمجع
 اتمع والسنة بالكتاب حمرمة امليتة ":اإلمجاع على هذه املسألة ابن عبدالرب حيث قال

واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه "  :حيث قال- رمحه اهللا-وابن حزم )٣("عليهما
أنه اليؤكل إذا كان  ، قبل زهوق نفسه ، ومل تدرك ذكاته يف شيء من ذلك ، بالبت

 . )٤("من غري صيد املاء

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاال: 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  M : قوله تعاىل
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,L)٥(  

                                                             

؛ األنف وخص ، حرق وال غرق وال ضرب وال قتل غري من فراشه علىأي  :املراد مبا مات حتف أنفه) ١(
 أنفه من روحه خترج املريض أن يتخيلون كانوا ألم أو ، نفسه بتتابع أنفه من خترج روحه أن أراد ألنه

 :ينظر.سبب بغري مات إذا حيوان كل يف عم مث اآلدمي يف هذا قيل ، حتوف :ومجعه، جراحته من واجلريح
) ١/١٠٢(املغرب  ) حتف(مادة  )١/٧٩٨(القاموس احمليط  )ت فح (مادة  ، ) ١/٦٦( خمتار الصحاح
 .)١/١٢٠(املصباح املنري 

املقدمات املمهدات ) ٤/١٨٤(املدخل البن احلاج ) ٥/٤٠(بدائع الصنائع ) ٩/٤٨٦(فتح القدير  : ينظر ) ٢(
 .)٦/٥٥(احمللى  )٨/٢٩(املبدع ) ٩/٤٠٤(املغين  )٦/٩٤(مغين احملتاج ) ٤/٥٢٦(البيان ) ١/٤٢٣(
 .)٩/٥٣( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) ٣(
 .٢٤٢ :مراتب اإلمجاع ص ) ٤(
 ).٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٣٣ 
 ما كل باإلباحة منه واستثىن، اآليةر يف كذُ ما كل حرمأن اهللا  تعاىل :وجه الداللة 

  .)١(ذكينا
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

السابقة يظهر واهللا أعلم  أن من استدل ا على حترمي أكل  يةبعد النظر والتأمل يف اآل
  .نطوقملقد استند يف استدالله إىل داللة ا ما مات حتف أنفه

وهو يعترب من املخصصات  ، وأيضاً استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على االستثناء
 ، التحرمي فيهاوخصصت حكم ، فالذكاة يف اآلية ترجع إىل مجيع املذكور ،  ، املتصلة

  . )٣()٢(وهي سبب حلل املذكور قبلها مما حتله الذكاة

 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

 ).٣/٣٣٦(فتح البيان  )١/١١٩(تفسري البيضاوي ) ٦/٥٥(احمللى : ينظر  )١(
 ).٣/٣١٩(شرح الكوكب املنري ) ٤/٤٢٤(البحر احمليط يف أصول الفقه : ينظر  )٢(
ميكن عوده إليه مما  استثناء متصل وهو راجع على ما ، ذهب مجهور العلماء إىل أن االستثناء يف اآلية  )٣(

,    M :وذلك إمنا يعود على قوله ، فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة ، انعقد سبب موته

  2   1  0  /  .  -L  ، املرجو يف تعمل الذكاة أن على بإمجاعهموا احتج وقد 
عليكم  حرمت :وعلى هذا يكون املعىن ، متصل فهو فيها تأثري له االستثناء أن على يدل فهذا :قال منها
 ، والوقذ ، اخلنق من هذه املذكورات ماتت إن  ، والنطيحة وما أكل السبع واملتردية املوقوذة قة وناملنخ

:  ينظر.حالالً حينئذ فتكون،  موا قبل فتدركوها،  ذكاا تدركوا أن إال،  السبع وفرس والنطح ، الترديو
فتح البيان ) ٣/٢٢(تفسري ابن كثري ) ٢/٢٠٣(بداية اتهد ) ٨/٦٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

)٣/٣٣٦( . 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٣٤ 
يف اآليات السابقة  نطوقبداللة امل ما مات حتف أنفهحترمي أكل االستدالل على 

  . مل يرد خمصص حيث، استدالل قوي

الذكاة سبب حلل  إن حيث، استدالل صحيح ، اآلية واستدالهلم بداللة االستثناء يف
  .واهللا أعلم. املذكور يف اآلية مما حتله الذكاة
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٣٥ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حتل ذبيحته  ، هل إذا ترك الذابح التسمية يف الذبح متعمداً

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :يف هذه املسألة على قولني اختلف العلماء

  :القول األول

 ، )٢(واملالكية، )١(وهو مذهب احلنفية ، التسمية عمداً الذابح حترمي أكل الذبيحة إذا ترك
  .)٤(والظاهرية، )٣(واحلنابلة

  :القول الثاين

وبعض  ، )٥(وهو مذهب الشافعية ، التسمية عمداً الذابح جواز أكل الذبيحة إذا ترك
  .)٧(ورواية عن اإلمام أمحد ، )٦(املالكية

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

                                                             

 .)٨/١٩١(البحر الرائق ) ٩/٤٨٩(العناية ) ٥/١٠(االختيار  :ينظر ) ١(
 .)١/٤٢٨(الكايف ) ١/١٠٦(التلقني ) ١/٥٣٢(املدونة   :ينظر ) ٢(
 .)٦/٢٠٩(كشاف القناع ) ٨/٣١(املبدع ) ٩/٣٨٨(املغين  :ينظر ) ٣(
 .)٦/٨٧(احمللى  :ينظر ) ٤(
وقيد الشافعية اجلواز مع ) ٦/١٠٥(مغين احملتاج ) ٣/٢٠٥(روضة الطالبني ) ٤/٤٥١(البيان  :ينظر ) ٥(

 .الكراهة
 .)٣/٢٨١(البيان والتحصيل ) ١/٤٢٨( الكايف :ينظر ) ٦(
 .)١٠/٤٠١(اإلنصاف ) ٨/٣١(املبدع  :ينظر ) ٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٣٦ 
من القرآن مبا  التسمية عمداً الذابح حترمي أكل الذبيحة إذا تركاستدل من ذهب إىل 

  :يلي

  )١( MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PL  :قوله تعاىل:الدليل األول

   :وجه الداللة من اآلية على وجهني

ى اهللا سبحانه عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه بعد أن أمر باألكل  :الوجه األول
ألن ؛ وفيه دليل على حترمي أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه ، مما ذكر اسم اهللا عليه 
  .)٢(مطلق النهي للتحرمي

M  X:تعاىل بقوله ، فسقاً عليه اهللا اسم يذكر مل ما كل مسى أنه :الوجه الثاين
YL ٣(احملرم بارتكاب إال فسق وال(.  

M  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì :قوله تعاىل :الدليل الثاين
ÕL)٤(   

أن دليل اخلطاب يف اآلية دل على النهي عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا  :وجه الداللة
  .)٥(عليه

  :استدالل أصحاب القول الثاين

من القرآن مبا  التسمية عمداً الذابح جواز أكل الذبيحة إذا تركاستدل من  ذهب إىل 
  :يلي

                                                             

  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ١(
 .)٤/٢٣٠(فتح البيان ) ٤/١٧١(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر)  ٢(
 .)٩/٣٨٨(املغين ) ٥/٤٦(بدائع الصنائع  :ينظر ) ٣(
  ).١١٨(من آية  :األنعامسورة )  ٤(
 .)٣/١٦(أحكام القرآن البن الفرس  :ينظر ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٣٧ 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M :قوله تعاىل :الدليل األول
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

L)١(.  

مما يدل على  ، ومل يذكر التسمية، أباح املُذكى - سبحانه وتعاىل - أن اهللا:وجه الداللة
   .)٢(جواز ترك التسمية على الذبيحة عمداً

  .)٣( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل الثاين

 يسمون ال وهم ، الكتاب أهل ذبائح أباح -تعاىلسبحانه و – اهللا أن :وجه الداللة
  .)٤(وجيوز تركها تعمداً ، واجبة غري التسمية أن على فدل ، غالبا
v  الداللة يف أدلة األقوالمستند: 

من القرآن  نيأصحاب القول األول استدلوا بدليلبعد العرض السابق يظهر أن 
  :اومه

  )٥( MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P L :قوله تعاىل:الدليل األول

  :وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على ما يلي

يف اآلية تدل ) ما(إن  حيث، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم :أوالً
وداللة  ، فشملت اآلية النهي عن أكل كل ما مل يذكر اسم اهللا عليه ، )٦(على العموم

                                                             

  .)٣(من آية  :املائدةسورة )  ١(
  .)٦/١٠٥(مغين احملتاج  :ينظر ) ٢(
 ).٥(آية  :املائدةسورة  ) ٣(
 .)٤/٢٨٧(التجريد لنفع العبيد ) ٦/١٠٥(مغين احملتاج  :ينظر ) ٤(
  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ٥(
 . ٣٨٦ :مذكرة يف أصول الفقه ص ٢٣ :أصول الشاشي ص :ينظر ) ٦(
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١٣٨ 
 ، باقية على عمومها ، العموم على حترمي أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عمداً

  .ومل يدخلها التخصيص

فاآلية  ، )١(استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على أن مطلق النهي يقتضي التحرمي :ثانياً
ومنه ما تركت التسمية عليه ، ورد فيها النهي عن أكل كل ما مل يذكر اسم اهللا عليه

  .عمداً

M  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì :قوله تعاىل :الدليل الثاين
ÕL)٢(.   

  :يف استدالهلم ذه اآلية على مايليوهم استندوا 

أمر -سبحانه وتعاىل-إن اهللا حيث، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطاب
مما يفهم النهي والتحرمي عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا  ، باألكل مما ذكر اسم اهللا عليه

  .ويدخل فيه ما تركت التسمية عليه عمداً ، عليه

  :الثاين استدلوا بدليلني من القرآن ومهاوأصحاب القول 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M :قوله تعاىل :الدليل األول
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

L)٣(.  

  :وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على ما يلي

                                                             

 .)٢/٦٦(اإلاج يف شرح املنهاج  )١/٢٩٥(كشف األسرار  :ينظر  )١(
  ).١١٨(من آية  :األنعامسورة )  ٢(
  ).٣(آية  :املائدةسورة )  ٣(
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١٣٩ 
 -سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم

مما يدل على جواز تركها تعمداً  ، ومل يذكر التسمية ، أباح كل ما ذُكي مما يؤكل
  .على الذبيحة

  )١( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل الثاين

  :وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على ما يلي

 -سبحانه وتعاىل–إن اهللا  حيث، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
واملسلمون يشملهم هذا احلكم ، وهم ال يسمون غالباً ، أباح ذبائح أهل الكتاب

 . مما يدل على جواز ترك التسمية عمداً على الذبيحة ، ويعمهم

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
حبسب وجه الداللة  ، ت قوة وضعفاًاستدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاو

  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

u استدالهلم بقوله تعاىل: MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PL )٢(  

والعموم مل يرد عليه خمصص  ، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العمومو
  .فيبقى على عمومه

ومل خيالف ، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على أن مطلق النهي يقتضي التحرميوكذا 
  .أحد يف أن مطلق النهي للتحرمي

  :ونوقش االستدالل باآلية مبا يلي

                                                             

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ٢(
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١٤٠ 

 عليه ذكر ما M  W  V    U    T    S  R  Q  PL :تعاىل اهللا قولب املراد  أن

 M  +   *      )  (  'L  :تعاىل قوله بدليل لألصنام ذبح ما يعين :اهللا اسم غري
 هي فسقاً فيها يكون اليت واحلالة M Y  XL :قال فإنه عليه دل اآلية وسياق

 من أن على قام واإلمجاع M¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡§  L  :تعاىل اهللا لغري اإلهالل
  .)١( بفسق ليس عليها يسم مل مسلم ذبيحة أكل

  :وأجيب عن هذا االعتراض

 ، وغريهم املسلمني من اجلميع على عائد M Y  XL :تعاىل قوله ظاهرأن 
 على التسمية إجياب يف اآلية حكم بقاء مانع غري بعضهم خصوص على الداللة وقيام
 هو لوجوا اعتقاده مع عامداً التسمية ترك من :نقول فإنا وأيضاً ، الذبيحة يف املسلم
 حلقته فقد شرطها من ذلك ألن ؛ االعتقاد مع سبيله هذا ما أكل من وكذلك ، فاسق
 فإنه؛ املسلمني دون الشرك أهل ذبائح أو امليتة يف ذلك أن اعتقد من وأما ، الفسق مسة
  .)٢(بالتأويل اآلية حكم عند لزواله فاسقا يكون ال

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì         Ô
ÕL)٣(.   

-إن اهللا حيث، -غري احلنفية -و استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطاب
مما يفهم النهي والتحرمي عن أكل  ، أمر باألكل مما ذكر اسم اهللا عليه-سبحانه وتعاىل

ومل يوجد  ، ويدخل فيه ما تركت التسمية عليه عمداً ، ما مل يذكر اسم اهللا عليه
  .ماينقض ويعارض هذا االستدالل فيبقى على وجهه

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً
                                                             

 .)٤/٢٨٧(التجريد ) ٨/١١٩(اية احملتاج  :ينظر) ١(
  .)٤/١٧٣(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر )٢(
  ).١١٨(من آية :األنعامسورة )  ٣(
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١٤١ 

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M      )  (  '  &  %  $  #  "  !
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

L)١(.  

  .وهي خمصصة بأدلة القول األول ، داللة العمومواستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على 

ال جمرد  ، أي بشروط الذكاة M  5  4    3L  :وأيضاً فإن املراد بقوله تعاىل
 ، ال تصح الذكاة عندهم بالعظم والسن -أي الشافعية - أم :ويدل لذلك، التذكية

    .)٢(بأي شيء ذكيتم :أي M  5  4    3L  :ومل يقولوا بعموم قوله تعاىل

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L )٣(  

 -سبحانه وتعاىل–إن اهللا  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
، واملسلمون يشملهم هذا احلكم ، وهم ال يسمون غالباً ، أباح ذبائح أهل الكتاب

  .وداللة العموم خمصصة بأدلة القول األول
فقد اليذكر  ، فإن عدم ذكر اشتراط التسمية ال يدل على عدم االشتراط :وأيضاً

  .  )٤(وهي أدلة القول األول ، ويذكر يف املوضع اآلخر ، االشتراط يف موضع

v وعليه يظهر: 

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P :صحة االستدالل بقوله تعاىل

L )٥(.  
                                                             

  .)٣(من آية  :املائدةسورة )  ١(
 .٢٢٤ :أحكام الذبائح واللحوم املستوردة ص) ٨/١٢٠(اية احملتاج   :ينظر ) ٢(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
 .٢٢٤ :أحكام الذبائح واللحوم املستوردة ص :ينظر ) ٤(
  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٤٢ 

حترمي على  )١(M   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì          Õ  ÔL :وقوله تعاىل
وألن النهي يقتضي  ، لقوة الدليل العام ؛ التسمية عمداً الذابح أكل الذبيحة إذا ترك

  .اآلخر قولوألنه أمكن مناقشة أدلة ال ، التحرمي

   

                                                             

   ).١١٨(من آية  :األنعامسورة )  ١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٤٣ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حتل ذبيحته  ، اًسهوهل إذا ترك الذابح التسمية يف الذبح 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )١(وهو مذهب احلنفية ، جيوز أكل الذبيحة إذا تركت التسمية عليها سهواً
  .)٤(واحلنابلة ، )٣(والشافعية ، )٢(واملالكية

  :القول الثاين

ورواية  ، )٥(وهو مذهب الظاهرية ، تركت التسمية عليها سهواًحيرم أكل الذبيحة إذا 
 .)٦(عن اإلمام أمحد

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

                                                             

  .)٩/٤٨٩(العناية  )٥/٢٨٨(تبيني احلقائق  )٥/١٠(االختيار  :ينظر  )١(
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين ) ٣/٢٨٢(البيان والتحصيل  )١/٤٢٨(الكايف : ينظر  )٢(

)١/٥٧٥.( 
 .)٦/١٠٥(مغين احملتاج ) ٣/٢٠٥(روضة الطالبني ) ٤/٤٥١(البيان : ينظر  )٣(
 .)٦/٢٠٩(كشاف القناع ) ٨/٣١(املبدع ) ٩/٣٨٨(املغين  :ينظر  )٤(

 .)٦/٨٧(احمللى  :ينظر  )٥(
 .)١٠/٤٠١(اإلنصاف ) ٢٧/٣٢٢( الشرح الكبري :ينظر  )٦(
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١٤٤ 
استدل من ذهب إىل جواز أكل الذبيحة إذا تركت التسمية عليها سهواً من القرآن مبا 

  :يلي

  )١( MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P L  :قوله تعاىل  :الدليل األول

 عليه نسيت مما األكلألن  ؛ الناسي دون للعامد خطابأن اآلية  :وجه الداللة

 صفةفالفسق ليس  ،  M Y  XL:تعاىل قوله عليه ويدل،  بفسق ليس التسمية
    .)٢(لتسميةبا مكلف غري نسيانه حال يف الناسي وألن؛  للناسي
  )٣(M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L  :قوله تعاىل :الثاين الدليل

  . )٤(أن ترك التسمية على الذبيحة سهواً يدخل يف عموم اآلية :وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

من القرآن مبا   أكل الذبيحة إذا تركت التسمية عليها سهواًميراستدل من ذهب إىل حت
  :يلي

  )٥( M  R  Q  PY  X  W  V    U    T    S L  :قوله تعاىل

يشمل مامل يذكر اسم اهللا عليه متعمداً  ، أن النهي يف اآلية عام :وجه الداللة
 . )٦(وناسياً

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

                                                             

  ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ١(
  .)٨/٣١(املبدع ) ٤/١٧٣(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر ) ٢(
 ).٢٨٦(من آية :البقرةسورة  ) ٣(
 .)٤/٢٣٢(فتح البيان  :ينظر ) ٤(
  ).١٢١(آية  :األنعامسورة )  ٥(
  .)٦/٨٧(احمللى  :ينظر ) ٦(
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١٤٥ 
أصحاب القول األول استدلوا بدليلني من القرآن بعد العرض السابق يظهر أن 

  :ومها

  )١( MQ  P  Y  X  W  V    U    T    S  RL :قوله تعاىل :الدليل األول

وأيضاً ، مع ختصيص اآلية حبالة العمد ، بظاهر اآلية واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية
  .والفسق اليوصف به الناسي ، وصف األكل ممامل يذكر اسم اهللا عليه بأنه فسق

  .)٢(M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

وال خمصص هلا فتبقى على  ، يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العمومواستندوا 
  .عمومها

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  )٣( MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P L  :قوله تعاىل

إن النهي فيها يشمل مامل  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .يذكر اسم اهللا عليه عامداً وناسياً

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً

  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي األولاستدالل أصحاب القول التحقيق يف  :أوالً

                                                             

  ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ١(
 .)٢٨٦(من آية  :البقرةسورة  ) ٢(
  )١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ٣(
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١٤٦ 

u استدالهلم بقوله تعاىل:  MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P 

L )١(  

، وإخراج حالة النسيان منها ، مع ختصيص اآلية حبالة العمد ، بظاهر اآلية ادهم واستن
 .ومل يوجد ما يعارض هذا االستدالل فيبقى على وجهه

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M    º  ¹   ̧ ¶½  ¼  »  L)٢( 

من ترك التسمية سهواً يدخل يف  إن حيث، على داللة العموم يف اآليةواستنادهم 
  . وهذا العموم ال خمصص له فيبقى على عمومه ، عموم اآلية

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  MW  V    U    T    S  R  Q  P  Y  X 

L )٣(  

إن اآلية تشمل تارك التسمية عامداً  حيث، واستنادهم على داللة العموم يف اآلية
  .وناسياً

 ((:-صلى اهللا عليه وسلم–بأنه خمصوص بقوله  :هذا االستدالل ميكن أن يناقشو
  .)٤())يتعمد مل إذا يسم مل وإن حالل املسلم ذبيحة

v وعليه يظهر: 

                                                             

  ).١٢١ (من آية  :األنعام سورة ) ١(
 .)٢٨٦ (من آية  :البقرةسورة  ) ٢(
  ).١٢١ (من آية  :األنعام سورة )  ٣(
 باب التسمية على الذبح، كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله ، أخرجه احلارث التميمي يف مسنده ) ٤(
وابن حجر يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية،  كتاب األضحية،  باب ) ٤١٠(برقم  )١/٤٧٨(

 .)٢٣١٧(برقم ) ١٠/٥٢٠(التسمية 
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١٤٧ 

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

L )١( ،وقوله تعاىل:  M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L)على جواز  )٢
 مناقشةألنه أمكن و ، لقوة الدليل العام ؛ أكل الذبيحة إذا تركت التسمية عليها سهواً

  .القول اآلخر دليل

   

                                                             

  ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ١(
 ).٢٨٦ (من آية  :البقرةسورة  ) ٢(
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١٤٨ 


 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟ال وأهل حتل ذبيحته  ، هل إذا ترك الكتايب التسمية عمداً على الذبيحة

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :العلماء يف هذه املسألة على قولنياختلف 

   :القول األول

، )١( وهو مذهب احلنفية، حترمي أكل ذبيحة الكتايب إذا ترك التسمية عليها عمداً
  )٣(والظاهرية ، )٢(واحلنابلة

  :القول الثاين

  .)٤(مذهب املالكية وهو ، جيوز أكل ذبيحة الكتايب إذا ترك التسمية عمداً

v  بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاستدالل أصحاب األقوال: 

                                                             

  .)٦/٢٩٩(رد احملتار ) ١١/٥٣٥(البناية شرح اهلداية  :ينظر ) ١(
 .)٦/٢١٢(كشاف القناع ) ٩/٣٩١(املغين  :ينظر ) ٢(
 .)٦/٨٧(احمللى  :ينظر ) ٣(
فتسمية الكتايب ليست شرطاً يف حل ذبيحته ) ١/٢٧٩(اخلالصة الفقهية ) ٢/١٥٨(بلغة السالك  :ينظر) ٤(

بأن رأيهم يوافق املالكية خترجياً على : ،  وليس للشافعية نص يف هذه املسألة،  ولكن ميكن أن يقالعند املالكية
روضة الطالبني :  وينظر ١٣٩:ص: ينظر. جواز أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عمداً: قوهلم يف مسألة

 .)٦/١٠٥(مغين احملتاج ) ٣/٢٠٥(
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١٤٩ 
  :استدالل أصحاب القول األول

من القرآن  حترمي أكل ذبيحة الكتايب إذا ترك التسمية عليها عمداًاستدل من ذهب إىل 
  :الكرمي مبا يلي

  )١( MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PL :قوله تعاىل

 ألنه؛  عمداً التسمية متروك حترمي على نص -وتعاىل سبحانه- اهللا أن :وجه الداللة
  .)٢(التحرمي ملطلق والنهي، ي
  

  :استدالل أصحاب القول الثاين
من القرآن  استدل من ذهب إىل جواز  أكل ذبيحة الكتايب إذا ترك التسمية عمداً

   :يليالكرمي مبا
  )٣( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل

 ، غالبا ييسم ال ووه ، يحة الكتايبذب أباح -تعاىلسبحانه و – اهللا أن :وجه الداللة
وجيوز تركها  ، وليست شرطاً يف حل ذبيحته، واجبةليست  التسمية أن على فدل

 .)٤(مداًع
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :وأصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهبعد العرض السابق يظهر أن 

  )٥( M   U    T    S  R  Q  P Y  X  W  V L  :قوله تعاىل
                                                             

  ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ١(
 .)١١/٥٣٩(البناية  :ينظر ) ٢(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
 ). ٢/١٥٨(بلغة السالك  :ينظر ) ٤(
  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ٥(
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١٥٠ 
  :وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على ما يلي

يف اآلية تدل ) ما(إن  حيث، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم :أوالً
وداللة  ، فشملت اآلية النهي عن أكل كل ما مل يذكر اسم اهللا عليه ، )١(على العموم

باقية على  ، التسمية عمداً الكتايب العموم على حترمي أكل الذبيحة إذا ترك الذابح
  .ومل يدخلها التخصيص ، عمومها

فاآلية  ، )٢(استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على أن مطلق النهي يقتضي التحرمي :ثانياً
التسمية  ا ترك الذابحومنه م، يذكر اسم اهللا عليهورد فيها النهي عن أكل كل ما مل 

  . عليه عمداً

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  )٣( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :قوله تعاىل

  :وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على ما يلي

سبحانه –إن اهللا  حيث، )٤(استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة اإلطالق
مما يدل على جواز ترك  ، وهم ال يسمون غالباً ، ذبائح أهل الكتاب أباح -وتعاىل

 . الكتايب التسمية عمداً على الذبيحة

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

                                                             

 .٣٨٦ :مذكرة يف أصول الفقه ص ٢٣ :أصول الشاشي ص :ينظر ) ١(
 .)٢/٦٦(اإلاج يف شرح املنهاج  )١/٢٩٥(كشف األسرار  :ينظر  )٢(
 ).٥ (من آية  :املائدةسورة  ) ٣(

خمتصر الروضة  شرح جلنسه شاملة حقيقة باعتبار معني غري واحدا تناول ام :املراد بداللة اإلطالق  )٤(
)٢/٦٣٠.( 
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١٥١ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

u استدالهلم بقوله تعاىل: MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PL 
)١(  

والعموم مل يرد عليه خمصص  ، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العمومو
  .فيبقى على عمومه

ومل خيالف ، على أن مطلق النهي يقتضي التحرمي استندوا يف استدالهلم ذه اآليةوكذا 
  .أحد يف أن مطلق النهي للتحرمي

  :ونوقش االستدالل باآلية مبا يلي

 عليه ذكر ما M  W  V    U    T    S  R  Q  PL :تعاىل اهللا قولب املراد  أن

 M  +   *      )  (  'L  :تعاىل قوله بدليل لألصنام ذبح ما يعين :اهللا اسم غري
 هي فسقاً فيها يكون اليت واحلالة M Y  XL :قال فإنه عليه دل اآلية وسياق

 من أن على قام واإلمجاع M¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡§  L  :تعاىل اهللا لغري اإلهالل
  .)٢( بفسق ليس عليها يسم مل مسلم ذبيحة أكل

  :وأجيب عن هذا االعتراض

 ، وغريهم املسلمني من اجلميع على عائد M Y  XL :تعاىل قوله ظاهرأن 
 على التسمية إجياب يف اآلية حكم بقاء مانع غري بعضهم خصوص على الداللة وقيام
 هوف لوجوا اعتقاده مع عامداً التسمية ترك من :نقول فإنا وأيضاً ، الذبيحة يف املسلم
 حلقته فقد شرطها من ذلك ألن ؛ االعتقاد مع سبيله هذا ما أكل من وكذلك ، فاسق

                                                             

  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ١(
 .)٤/٢٨٧(التجريد ) ٨/١١٩(اية احملتاج  :ينظر) ٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٥٢ 
 فإنه، املسلمني دون الشرك أهل ذبائح أو امليتة يف ذلك أن اعتقد من وأما ، الفسق مسة
  .)١(بالتأويل اآلية حكم عند لزواله ؛ فاسقا يكون ال

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L )٢(  

 - سبحانه وتعاىل–إن اهللا  حيث، استدالهلم ذه اآلية على داللة اإلطالقواستندوا يف 
وداللة اإلطالق مقيدة بأدلة القول ، وهم ال يسمون غالباً ، أباح ذبائح أهل الكتاب

  .األول

v وعليه يظهر: 

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P :صحة االستدالل بقوله تعاىل

L )٣(.  

وألن  ، لقوة الدليل العام ؛ إذا ترك الذابح التسمية عمداً الكتايب على حترمي أكل ذبيحة
  .خرالقول اآل دليل مناقشةألنه أمكن و ، النهي يقتضي التحرمي

   

                                                             

   .)٤/١٧٣(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر )١(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٢(
  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٥٣ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

أو هل حتل ذبيحته  ، هل إذا ذكر الكتايب على ذبيحته اسم غري اهللا كاملسيح أو عزير
 ؟ال

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

  :القول األول

أكثر و، )١(وهو مذهب احلنفية ، حترمي أكل ما ذحبه الكتايب وذكر عليه اسم غري اهللا
  .)٤(واحلنابلة ، )٣(والشافعية )٢(املالكية

   :القول الثاين

  . )٥(وهو مذهب مالك ، ذحبه الكتايب وذكر عليه اسم غري اهللاكراهة أكل ما 

  :القول الثالث

، )٦(وهو مذهب بعض املالكية ، إباحة أكل ما ذحبه الكتايب وذكر عليه اسم غري اهللا
 .)١(ورواية عن اإلمام أمحد

                                                             

 .)٥/٢٨٧(تبيني احلقائق )  ٥/٤٦(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
 .)١/٢٧١(اخلالصة الفقهية ) ٢/١٥٨( بلغة السالك : ينظر  )٢(
 .)٨/٤٠٩(اموع ) ٢/٢٥٤(األم  :ينظر  )٣(
 ).٦/٢٠٩(كشاف القناع ) ٩/٣٩١(املغين  :ينظر  )٤(

 ).٦/٧٦(اجلامع ألحكام القرآن ) ١/٥٣٦(املدونة  :ينظر  )٥(
 ).٢/٤١٣(منح اجلليل شرح خمتصر خليل ) ٣/٦(شرح خمتصر خليل للخرشي  :ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٥٤ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

من القرآن  حترمي أكل ما ذحبه الكتايب وذكر عليه اسم غري اهللاستدل من ذهب إىل 
  :الكرمي مبايلي

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P L  :قوله تعاىل :الدليل األول
)٢( .  

 ، ى عن األكل مما مل يذكر اسم اهللا عليه -وتعاىل سبحانه- اهللا أن :وجه الداللة
  التحرمي ملطلق والنهي ، ويدخل فيه ما ذكر عليه الكتايب غري اسم اهللا

\  [   ^  _  `  M  c  b  a  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

g  f    e  d L )٣(.  

 ، ذكر من احملرمات ما أهل به لغري اهللا -سبحانه وتعاىل-أن اهللا :وجه الداللة من اآلية
ومنه ماذحبه الكتايب  ، أو ذُكر عليه اسم غري اسم اهللا ، وهو عام فيما ذبح لغري اهللا

  .)٤(وذكر عليه اسم غري اهللا

   :استدالل أصحاب القول الثاين

من القرآن  كراهة أكل ما ذحبه الكتايب وذكر عليه اسم غري اهللاستدل من ذهب إىل 
   :الكرمي مبايلي

                                                                                                                                                                       

 .)١٠/٤٠٩(اإلنصاف  :ينظر ) ١(

  ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ٢(
 ).١٧٣ (من آية :البقرةسورة   )٣(

  .)١/٥٩٨(أحكام من القرآن الكرمي البن عثيمني  :ينظر ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٥٥ 

   .)١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :قوله تعاىل :الدليل األول

\  [   ^  _  `  M  c  b  a  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

g  f    e  d L )٢(.  

 ، أن اآلية األوىل تفيد إباحة طعام أهل الكتاب على اإلطالق:وجه الداللة من اآليتني
   .)٣(والكراهة مجعاً بني اآليتني ، واآلية الثانية تفيد حترمي ما أهل به لغري اهللا

   :الثالثاستدالل أصحاب القول 

من القرآن  إباحة أكل ما ذحبه الكتايب وذكر عليه اسم غري اهللاستدل من ذهب إىل 
  :مبايليالكرمي 

  . )٤(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :قوله تعاىل

 - وقد  ، أباح ذبائح أهل الكتاب من غري ختصيص -عز وجل- أن اهللا :وجه الداللة
   .)٥(أم يسمون عليها بغري امسه - علم سبحانه وتعاىل

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

من القرآن  نيأصحاب القول األول استدلوا بدليلبعد العرض السابق يظهر أن 
  :اومه

                                                             

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  )١(
 ).١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )٢(

 .)١/١٤٩(أحكام القرآن البن الفرس  :ينظر ) ٣(
 .)٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٤(
 .)٦/٧٦( اجلامع ألحكام القرآن :ينظر ) ٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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١٥٦ 

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P L  :قوله تعاىل :الدليل األول
)١(.  

  :استدالهلم ذه اآلية على ما يليوهم استندوا يف 

يف اآلية تدل ) ما(إن  حيث، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم :أوالً
وداللة  ، فشملت اآلية النهي عن أكل كل ما مل يذكر اسم اهللا عليه ، على العموم

باقية على  ، اهللاعليها غري اسم  الكتايب الذابح ذكرالعموم على حترمي أكل الذبيحة إذا 
  .ومل يدخلها التخصيص ، عمومها

فاآلية  ، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على أن مطلق النهي يقتضي التحرمي :ثانياً
ومنه ما ذكر الكتايب عليه اسم ، يذكر اسم اهللا عليهورد فيها النهي عن أكل كل ما مل 

  . غري اهللا

_  `  M ^   ]  \   c  b  a  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

g  f    e  d L )٢(.  

إن فيها حترمي كل ما ذكر  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .ويدخل فيها ماذكر الكتايب عليه اسم غري اهللا ، عليه اسم غري اهللا

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليلني من القرآن ومها

   .)٣(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :قوله تعاىل :الدليل األول

                                                             

  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ١(
 .)١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )٢(

 .)٥ (من آية  :املائدةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٥٧ 
\  [   ^  _  `  M  c  b  a  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

g  f    e  d L )١(.  

  :واستندوا يف استدالهلم اتني اآليتني على مايلي

أباح طعام  -سبحانه وتعاىل-إن اهللا حيث، استندوا يف اآلية األوىل على داللة العموم
  .أهل الكتاب فيدخل فيها ذبائحهم اليت ذكر عليها اسم غري اهللا

واستندوا يف اآلية الثانية على داللة التخصيص الدالة على حترمي أكل مامل يذكر اسم 
إن اآلية الثانية تفيد التحرمي فخصصت حكم اإلباحة يف ذبائح أهل  حيث، اهللا عليه 
إىل  مالك ولذلك مجعاً بني الدليلني ذهب  ؛ذكر عليها اسم غري اهللاياليت مل الكتاب 

  . القول بكراهة ذبائح أهل الكتاب إذا ذكر عليه اسم غري اهللا

°  ±  M  µ   ´  ³  ²  :قوله تعاىلبوأصحاب القول الثالث استدلوا 

L)٢(   

 - سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
فيدخل فيها ما ذكر عليه الكتايب غري اسم  ، أباح ذبائح أهل الكتاب من غري ختصيص

  .اهللا

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً قوالاستدالل أصحاب األ
  :ك كاآليتوبيان ذل ، ومستنده

                                                             

 .)١٧٣ (من آية  :البقرةسورة   )١(

 ).٥ (من آية  :املائدةسورة  ) ٢(
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١٥٨ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

u استدالهلم بقوله تعاىل: MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PL 
)١(. 

والعموم مل يرد عليه خمصص  ، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العمومو
  .فيبقى على عمومه

ومل خيالف ، ذه اآلية على أن مطلق النهي يقتضي التحرمياستندوا يف استدالهلم وكذا 
  .أحد يف أن مطلق النهي للتحرمي

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  c  b  a  `  _  ̂    ]  \

g  f    e  d L )٢(.  

والعموم مل يرد عليه خمصص ، واستنادهم يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .فيبقى على عمومه

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L)٣(   

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  c  b  a  `  _  ^   ]  \

g  f    e  d L )٤(.  

                                                             

  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ١(
 .)١٧٣ (من آية  :البقرةسورة   )٢(

 .)٥(من آية  :املائدةسورة  )٣(
 ).١٧٣ (من آية  :البقرةسورة   )٤(
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١٥٩ 
 واستنادهم يف اآلية الثانية على داللة، واستنادهم يف اآلية األوىل على داللة العموم 

  .العموم الدالة على حترمي أكل مامل يذكر اسم اهللا عليه

   :ونوقش استدالهلم باآليتني مبايلي

خمصوصة  )١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :أن داللة العموم يف قوله تعاىل

\  [   M  :أي خمصوصة بقوله تعاىل :مبا إذا مل تكن الذبائح مما أهل به لغري اهللا

f    e  d  c  b  a  `  _  ^  g L )٢(.  

\  [   ^  _  `  M  a  : :وأما اآلية الثانية وهي قوله تعاىل

g  f    e  d  c  b L )فهي باقية على عمومها يف حترمي أكل ما أهل  .)٣
  .)٤(لغري اهللابه 

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالثالتحقيق يف  :ثالثاً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L)٥(  

  .فهي خمصوصة بأدلة القول األول ، واستنادهم على داللة العموم يف اآلية

v وعليه يظهر: 

                                                             

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  )١(
 ).١٧٣ (من آية  :البقرةسورة   )٢(
 ).١٧٣ (من آية  :البقرةسورة   )٣(
 .٩٩ :أحكام الذبائح ص :ينظر) ٤(
  ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٥(
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١٦٠ 
 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

 L)وقوله تعاىل، )١: M    e  d  c  b  a  `  _   ̂  ]  \

g  f L)٢(.  

وألن  ، لقوة الدليل العام؛  الكتايب وذكر عليه اسم غري اهللاحترمي أكل ما ذحبه على 
  .اآلخر أدلة القولمناقشة ألنه أمكن و ، النهي يقتضي التحرمي

   

                                                             

  ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ١(
 .)١٧٣(من آية   :البقرةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٦١ 


 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟الأو هل جيوز األكل من شحومها  ، إذا ذبح اليهودي البقر أو الغنم

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

  :القول األول

وقول  ، )١(وهو مذهب احلنفية ، إباحة أكل شحم البقر والغنم إذا ذحبها اليهودي
  .)٥(والظاهرية ، )٤(واحلنابلة ، )٣(ومذهب الشافعية ، )٢(املالكية بعض

  القول الثاين

رواية و، )٦(بعض املالكيةوهو قول  ، البقر والغنم إذا ذحبها اليهوديحترمي أكل شحم 
   .)٧(احلنابلةعند 

  :القول الثالث

                                                             

 ).٤/١٩٣(أحكام القرآن للجصاص  )١١/٥٢٩(البناية  :ينظر ) ١(

 .)٤/٣١٩(التاج واإلكليل ) ٢/٢١٣(بداية اتهد  :ينظر ) ٢(
 .)٩/٧١(اموع ) ٢/٢٦٦(األم  :ينظر ) ٣(

 .)١٠/٤٠٧(اإلنصاف ) ٩/٤٠٣(املغين  :ينظر ) ٤(
 ).٦/١٤٣(احمللى  :ينظر ) ٥(
 .)٤/٣١٩(التاج واإلكليل ) ٢/٢١٣(بداية اتهد  :ينظر ) ٦(
 ).١٠/٤٠٧(اإلنصاف ) ٨/٣٦(املبدع  :ينظر ) ٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٦٢ 
  .)١(مالكاملشهور من مذهب  وهو ، كراهة أكل شحم البقر والغنم إذا ذحبها اليهودي

 :سبب اخلالف يف املسألة  ♦

 نية الشتراط )٢(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :قوله تعاىل عموم معارضة
 ال :قال التذكية يف شرط ذلك :قال فمن :بالتذكية الذبيحة حتليل اعتقاد أعين الذكاة
؛  فيها بشرط ليس :قال ومن. بالتذكية حتليلها يعتقدون ال ألم  ؛الذبائح هذه جتوز

 هل :وهناك سبب آخر وهو، الذبائح هذه جتوز :قال احملللة اآلية بعموم ومتسك
 ال قال ومن ، الشحوم تؤكل ال :قال تتبعض :قال فمن تتبعض؟أو ال التذكية تتبعض
 .)٣(الشحم يؤكل :قال تتبعض

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

من القرآن  إباحة أكل شحم البقر والغنم إذا ذحبها اليهودياستدل من ذهب إىل 
  :الكرمي مبايلي

  )٤(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :تعاىل ولهق

 ، أباح للمسلمني طعام الذين أوتوا الكتاب -سبحانه وتعاىل –أن اهللا  :وجه الداللة
من  - سبحانه وتعاىل- ومل يستثن اهللا  ، واملقصود بالطعام الذبائح عند مجهور املفسرين

   .)٥(فدل على جواز أكل مجيع الشحوم من ذبائح اليهود ، الطعام شحماً وال غريه

                                                             

  .)٤/١٢٣(الذخرية ) ٢/٢١٣(بداية اتهد  :ينظر ) ١(

  .)٥(من آية  :املائدةسورة   ) ٢(
 .)٢/٢١٣(بداية اتهد  :ينظر )٣(

 ).٥(من آية  :املائدةسورة ) ٤(

  .)٩/٧١(اموع  :ينظر ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٦٣ 
  :استدالل أصحاب القول الثاين

من القرآن  حترمي أكل شحم البقر والغنم إذا ذحبها اليهودياستدل من ذهب إىل 
  :الكرمي مبايلي

  )١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل األول

 ، ألا حمرمة عليهم ؛ من طعام اليهودأن شحوم البقر والغنم ليست :وجه الداللة
   .)٢(اآليةفالتدخل يف حكم اإلباحة الوارد يف 

½    ¼´  M»  º  ¹    ¸  ¶  µ :قوله تعاىل :الدليل الثاين

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾

Ì  Ë   ÊÍ  Ð  Ï  ÎÑ     Ô  Ó  ÒL)٣(   

البقر والغنم إال ما محلت الظهور أو أن اآلية صرحت بتحرمي شحوم  :وجه الداللة
وإذا كان هذا الشحم حمرماً عليهم فال جيوز تناوله هلم  ، احلوايا أو ما اختلط بعظم

   .)٤(ولغريهم

  :استدالل أصحاب القول الثالث

من القرآن  كراهة أكل شحم البقر والغنم إذا ذحبها اليهودياستدل من ذهب إىل 
  :الكرمي مبايلي

                                                             

 ).٥ (من آية :املائدةسورة  ) ١(
 .)٨/٣٦(املبدع ) ٩/٤٠٣(املغين  :ينظر ) ٢(
 .)١٤٦(آية  :األنعامسورة  ) ٣(
 .١١١ :أحكام الذبائح ص :ينظر ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٦٤ 

   )١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل األول

½    ¼´  M»  º  ¹    ¸  ¶  µ  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾

Ì  Ë   ÊÍ  Ð  Ï  ÎÑ     Ô  Ó  ÒL)٢(.  

أن اآلية األوىل تدل على إباحة شحوم البقر والغنم إذا ذحبها  :وجه الداللة من اآليتني
إىل القول  مالك فجمعاً بني اآليتني ذهب ، واآلية الثانية تدل على التحرمي ، اليهودي

 .)٣(يبكراهة أكل شحوم البقر والغنم إذا ذحبها اليهود

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :وأصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهبعد العرض السابق يظهر أن 

  .)٤(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل

 - سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
ممايدل على جواز أكل  ، أباح طعام أهل الكتاب ومل يستثن منه شحماً والغريه

  .شحوم البقر والغنم إذا ذحبها اليهود

  :القرآن ومهاوأصحاب القول الثاين استدلوا بدليلني من 

  .)١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل األول
                                                             

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 ).١٤٦ (آية  :األنعامسورة  ) ٢(
 .١١١: أحكام الذبائح ص: ينظر  )٣(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٦٥ 
إن شحوم البقر والغنم إذا  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطاب

  . ألنه حمرم عليه ؛ ذحبها اليهودي ليست من طعام أهل الكتاب الذي ورد حله يف اآلية

½    ¼¶  ¸    M µ  ´ »  º  ¹ :قوله تعاىل :الدليل الثاين

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾

Ì  Ë   ÊÍ  Ð  Ï  ÎÑ     Ô  Ó  ÒL)٢(.   

نصت اآلية على حترمي  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة املنطوق
  .وكذا فهي حمرمة على غريهم ، أكل الشحوم على الذين هادوا

  :استدلوا بدليلني من القرآن ومهاوأصحاب القول الثالث 

   .)٣(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل األول

½    ¼´  M»  º  ¹    ¸  ¶  µ :قوله تعاىل :الدليل الثاين

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾

Ì  Ë   ÊÍ  Ð  Ï  ÎÑ     Ô  Ó  ÒL)٤(.  

  :على مايليواستندوا يف استدالهلم اتني اآليتني 

                                                                                                                                                                       

 ).٥ (من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 .)١٤٦ (آية  :األنعامسورة  ) ٢(
 ).٥ (من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
 .)١٤٦ (آية  :األنعامسورة  ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٦٦ 
أباح طعام  -سبحانه وتعاىل-إن اهللا حيث، استندوا يف اآلية األوىل على داللة العموم

مما يدل على جواز أكل شحوم البقر  ، ومل يستثن شحماً وال غريه ، أهل الكتاب
  .والغنم إذا ذحبها اليهودي

نصت اآلية على حترمي  حيث، واستندوا يف استدالهلم باآلية الثانية على داللة املنطوق
ومجعاً بني الدليلني  ، وكذا فهي حمرمة على غريهم ، أكل الشحوم على الذين هادوا

 . إىل القول بكراهة أكل شحوم البقر والغنم إذا ذحبها اليهودي مالك ذهب

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً قوالاستدالل أصحاب األ
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L)١(. 

والعموم مل يرد عليه خمصص  ، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العمومو
  .فيبقى على عمومه

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L)٢(.  

  .واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطاب

                                                             

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٦٧ 
  :وميكن أن يناقش استدالهلم ذه اآلية

معارض بداللة العموم يف  ، استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطاب أن استنادهم يف
أباح طعام أهل الكتاب ومل يستثن شحماً وال  -سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، اآلية
مما يدل على دخول شحوم البقر والغنم إذا ذحبها اليهودي يف احلل الوارد يف  ، غريه
وداللة املنطوق  ، ليل اخلطاب داللة مفهومود ، وداللة العموم داللة منطوق ، اآلية

  . تقدم على داللة املفهوم

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M»  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´¼  

  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½

Ì  Ë   Ê  É  ÈÍ  Ð  Ï  ÎÑ     Ô  Ó  ÒL)١(.   

  .واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة املنطوق

   :ونوقش هذا 

أي  –وإذا كان كذلك فذحبهم له  ، أن اآلية صرحية يف حترميه عليهم ال على غريهم 
  .)٢(غريهمال حيرمه على  - اليهود

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالثالتحقيق يف  :ثالثاً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L)٣(.   

                                                             

 .)١٤٦ (آية  :األنعامسورة  ) ١(
 .١١١ :أحكام الذبائح ص :ينظر ) ٢(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٦٨ 

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M»  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´¼  

  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½

Ì  Ë   Ê  É  ÈÍ  Ð  Ï  ÎÑ      Ó  ÒL)١(  

  :واستندوا يف استدالهلم اتني اآليتني على مايلي

دلت اآلية على إباحة أكل شحوم  حيث، استندوا يف اآلية األوىل على داللة العموم
  . البقر والغنم إذا ذحبها اليهودي

نصت اآلية على حترمي  حيث، واستندوا يف استدالهلم باآلية الثانية على داللة املنطوق
ومجعاً بني الدليلني  ، وكذا فهي حمرمة على غريهم ، أكل الشحوم على الذين هادوا

  .بقر والغنم إذا ذحبها اليهوديإىل القول بكراهة أكل شحوم المالك ذهب 

   :ونوقش هذا 

حيث مل يرد  ، أن داللة العموم يف اآلية األوىل على اإلباحة باقية على عمومها
  .ماخيصص هذا العموم

وإذا  ، وأما اآلية الثانية الدالة على التحرمي فهي صرحية يف حترميه عليهم ال على غريهم 
  .)٢(غريهمال حيرمه على  - أي اليهود –كان كذلك فذحبهم له 

v وعليه يظهر: 

                                                             

  ).١٤٦(آية   :األنعامسورة  ) ١(
 .١١٢ :أحكام الذبائح ص :ينظر ) ٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٦٩ 

إباحة على  )١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
وألنه أمكن مناقشة ، لقوة الدليل العام؛  أكل شحم البقر والغنم إذا ذحبها اليهودي

  .أدلة األقوال األخرى

   

                                                             

  ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧٠ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

أو هل جيوز لنا األكل منها ، إذا ذبح الكتايب الذبيحة وأراد ا التقرب لعيد من أعياده
 ؟ال

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

  :القول األول

   .)٢(املالكيةوقول عند  ، )١(احلنابلةهو مذهب و ، إباحة أكل ما ذحبه الكتايب لعيده

  :القول الثاين

  .)٣(كوهو مذهب مال، كراهة أكل ما ذحبه الكتايب لعيده

  :القول الثالث

  .)٥(احلنابلةورواية عند  ، )٤(الشافعيةوهو مذهب  ، حترمي أكل ماذحبه الكتايب لعيده

  

                                                             

  .)٨/٣٦(املبدع ) ٩/٣٩١(املغين  :ينظر ) ١(
 .)٢/٢١٣(بداية اتهد ) ٣/٢٧٢(البيان والتحصيل  :ينظر ) ٢(
وأما مذهب احلنفية فقد حبثت يف كتبهم ومل أجد  )٤/٣١٨(التاج واإلكليل ) ١/٥٣٦(املدونة  :ينظر ) ٣(

أن ) ٣/٤٤٠(،  ولكن ذكر ابن املنذر يف اإلشراف على مذاهب العلماء  -فيما بلغه علمي -هذه املسألة
 .مذهب احلنفية الكراهة،  واهللا أعلم

  .)٩/٧٨(اموع ) ٢/٢٥٤(األم  :ينظر ) ٤(
 .)١٠/٤٠٨(اإلنصاف ) ١٠/٤٠٣(الفروع  :ينظر ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧١ 
 :سبب اخلالف يف املسألة ♦

 أن وذلك ، الباب هذا يف الكتاب عمومي تعارض اختالفهم سبب"  :قال ابن رشد 

 خمصصاً يكون أن حيتمل ، )١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :تعاىل قوله

'  )  M  :تعاىل قوله يكون أن وحيتمل، )M +   *      )  (  'L)٢  :تعاىل لقوله

  +   *      )L)٣( ًتعاىل لقوله خمصصا:  Mµ   ´  ³  ²  ±  ° L)إذ )٤ 

'  )  M  :تعاىل قوله جعل فمن ، اآلخر من يستثىن أن يصح منهما واحد كل كان

  +   *      )L)٥( ًتعاىل لقوله خمصصا:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L)٦( 
 .)٧("جيوز :قال األمر عكس ومن. واألعياد للكنائس به أهل ما جيوز ال :قال

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

  :من ذهب إىل إباحة أكل ما ذحبه الكتايب لعيده من القرآن الكرمي مبايلي استدل

  .)٨(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :تعاىل ولهق

                                                             

 .)٥(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٢(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
 .)٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٤(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٥(
 .)٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٦(
 .)٢/٢١٣(بداية اتهد   ) ٧(
 .)٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٨(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧٢ 
  .)١( اآليةأن ماذحبه الكتايب لعيده من مجلة طعامهم فيدخل يف عموم  :وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  :لعيده من القرآن الكرمي مبايلياستدل من ذهب إىل كراهة أكل ما ذحبه الكتايب 

   .)٢(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل  :الدليل األول

\  [   ^  _  `  M  c  b  a :قوله تعاىل  :الدليل الثاين

g  f    e  d L )٣(.  

 ، أن اآلية األوىل تفيد إباحة طعام أهل الكتاب على اإلطالق :وجه الداللة من اآليتني
والكراهة  ، -ومنه ماذحبه الكتايب لعيده -واآلية الثانية تفيد حترمي ما أهل به لغري اهللا

   .)٤(مجعاً بني اآليتني

  :استدالل أصحاب القول الثالث

  :من القرآن الكرمي مبايلي حترمي أكل ماذحبه الكتايب لعيدهاستدل من ذهب إىل 

   .)M  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "  !L)٥ :قوله تعاىل

أو  الناس من بشر أو صنم به وقصد تعاىل اهللا لغري ذبح ماأن املراد باآلية  :وجه الداللة
 .)١(غريمها

                                                             

 .)٨/٣٦(املبدع ) ٩/٣٩١(املغين  :ينظر ) ١(
 .)٥(من آية  :املائدةسورة  )٢(
 ).١٧٣ (من آية  :البقرة سورة  )٣(

 ).١/١٤٩(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر ) ٤(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧٣ 
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن 

  .)٢(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل

 - سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث ، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
ماذحبه الكتايب ممايدل على جواز أكل  ، شيئاًأباح طعام أهل الكتاب ومل يستثن منه 

  .لعيده

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليلني من القرآن ومها

   .)٣(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل األول

\  [  ̂   _  `  M  c  b  a :قوله تعاىل :الدليل الثاين

g  f    e  d L )٤(.  

  :واستندوا يف استدالهلم اتني اآليتني على مايلي

أباح طعام  -سبحانه وتعاىل-إن اهللا حيث، استندوا يف اآلية األوىل على داللة العموم
  .أهل الكتاب فيدخل فيها ذبائحهم ألعيادهم

واستندوا يف اآلية الثانية على داللة العموم الدالة على حترمي أكل مامل يذكر اسم اهللا 
إن اآلية الثانية تفيد التحرمي فخصصت حكم اإلباحة يف ذبائح أهل  حيث، عليه 

                                                                                                                                                                       

 .)٢/١٥٠(احملرر الوجيز  :ينظر ) ١(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٢(
 .)٥(من آية  :املائدةسورة  )٣(
 ).١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧٤ 
إىل القول بكراهة أكل  مالك عاً بني الدليلني ذهبولذلك مج  ؛الكتاب ألعيادهم 

  .ماذحبه الكتايب ألعيادهم

  :استدلوا بدليل من القرآن وهو ثالثأصحاب القول ال و

   .)M  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "  !L)١ :قوله تعاىل

 - سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
 . ويدخل فيه ما ذحبه الكتايب لعيده ، حرم ما أهل لغري اهللا به

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً قوالاستدالل أصحاب األ
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L)٢(. 

خمصص فيبقى  لهوالعموم مل يرد  ، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العمومو
  .على عمومه

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

u  بقوله تعاىل استدالهلم:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L)٣(.   

                                                             

   ).٣ (من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 ).٥ (من آية  :املائدةسورة  ) ٢(
 ).٥ (من آية  :املائدةسورة  )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧٥ 
u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  c  b  a  `  _  ^   ]  \

g  f    e  d L )١(.  

واستنادهم يف اآلية الثانية على داللة ، واستنادهم يف اآلية األوىل على داللة العموم
  .العموم الدالة على حترمي أكل مامل يذكر اسم اهللا عليه

   :يناقش استدالهلم باآليتني مبايليوميكن أن 

باقية على  )٢(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :أن داللة العموم يف قوله تعاىل
   .عمومها

\  [   ^  _  `  M  a  : :وأما اآلية الثانية وهي قوله تعاىل
g  f    e  d  c  b L )فهي معارضة بالعموم يف اآلية األوىل .)٣ ، 

  .واهللا أعلم ، ويعضد العموم يف اآلية األوىل أن األصل يف األطعمة احلل

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالثالتحقيق يف  :ثالثاً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  (  '  &  %  $  #  "  !

  +   *      )L)٤(.   

  .واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم

 :فيمكن أن يناقش هذا

                                                             

 .)١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )١(

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  )٢(
 ).١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )٣(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧٦ 

يعضدها  )١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :أن داللة العموم يف قوله تعاىل

!  M  :فترجح على داللة العموم يف قوله تعاىل ، أن األصل يف األطعمة احلل

  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "L)واهللا أعلم )٢.  

v وعليه يظهر: 

على إباحة  )٣(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .أكل ما ذحبه الكتايب لعيده

  .ويعضده أن األصل يف األطعمة احلل

   

                                                             

  ).٥(من آية  :املائدةسورة  )١(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٢(
  ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧٧ 


 

v ذه املسألة يقصد: 

هل جيوز لنا األكل ، إذا ذبح الكتايب الذبيحة وأراد ا التقرب لشيء يعظمه كالكنيسة
 ؟أو المنها 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

  :القول األول

 ، )١(احلنابلةهو مذهب و ، إباحة أكل ما ذحبه الكتايب ليتقرب به إىل شيء يعظمه
   .)٢(املالكيةوقول عند 

  :القول الثاين

  .)٣(كوهو مذهب مال ، كراهة أكل ما ذحبه الكتايب ليتقرب به إىل شيء يعظمه 

  

  

                                                             

 .)٨/٣٦(املبدع ) ٩/٣٩١(املغين  :ينظر ) ١(
 .)٢/٢١٣(بداية اتهد ) ٣/٢٧٢(البيان والتحصيل  :ينظر ) ٢(
وأما مذهب احلنفية فقد حبثت يف كتبهم ومل أجد  )٤/٣١٨(التاج واإلكليل ) ١/٥٣٦(املدونة  :ينظر ) ٣(

أن ) ٣/٤٤٠(،  ولكن ذكر ابن املنذر يف اإلشراف على مذاهب العلماء  -فيما بلغه علمي -هذه املسألة
 .مذهب احلنفية الكراهة،  واهللا أعلم
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧٨ 
  :القول الثالث

 ، )١(الشافعيةوهو مذهب  ،  ليتقرب به إىل شيء يعظمهذحبه الكتايب  حترمي أكل ما
 .)٢(احلنابلةورواية عند 

v ٣(استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة(: 

  :القول األول استدالل أصحاب

من القرآن  ليتقرب به إىل شيء يعظمه استدل من ذهب إىل إباحة أكل ما ذحبه الكتايب
  :الكرمي مبايلي

  .)٤(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :تعاىل ولهق

أن ماذحبه الكتايب ليتقرب به إىل شيء يعظمه من مجلة طعامهم فيدخل  :وجه الداللة
  .)٥( اآليةيف عموم 

  :القول الثايناستدالل أصحاب 

من  استدل من ذهب إىل كراهة أكل ما ذحبه الكتايب ليتقرب به إىل شيء يعظمه
  :القرآن الكرمي مبايلي

   .)٦(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :قوله تعاىل :الدليل األول

                                                             

  .)٩/٧٨(اموع ) ٢/٢٥٤(األم  :ينظر ) ١(
 .)١٠/٤٠٨(اإلنصاف ) ١٠/٤٠٣(الفروع  :ينظر ) ٢(
 .١٧١ :سبق ذكر سبب اخلالف يف املسألة يف املطلب السابق ص ) ٣(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٤(
 .)٨/٣٦(املبدع ) ٩/٣٩١(املغين  :ينظر ) ٥(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٧٩ 
\  [   ^  _  `  M  c  b  a  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

g  f    e  d L )١(.  

 ، أن اآلية األوىل تفيد إباحة طعام أهل الكتاب على اإلطالق :وجه الداللة من اآليتني
ليتقرب به إىل شيء ومنه ماذحبه الكتايب  -واآلية الثانية تفيد حترمي ما أهل به لغري اهللا

   .)٢(والكراهة مجعاً بني اآليتني - يعظمه

  :استدالل أصحاب القول الثالث

من القرآن  ليتقرب به إىل شيء يعظمه حترمي أكل ماذحبه الكتايباستدل من ذهب إىل 
  :الكرمي مبايلي

   .)M  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "  !L)٣  :قوله تعاىل

   الناس من بشر أو صنم به وقصد تعاىل اهللا لغري ذبح ماأن املراد باآلية  :وجه الداللة

 .)٤(غريمهاو

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن 

  .)٥(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :قوله تعاىل

                                                             

 ).١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )١(

 ).١/١٤٩(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر ) ٢(
   ).٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
 .)٢/١٥٠(احملرر الوجيز  :ينظر ) ٤(
 )٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٨٠ 
 - سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم

 ماذحبه الكتايبممايدل على جواز أكل  ، شيئاًأباح طعام أهل الكتاب ومل يستثن منه 
  .ليتقرب به إىل شيء يعظمه

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليلني من القرآن ومها

   .)١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :قوله تعاىل :الدليل األول

\  [   ^  _  `  M  c  b  a  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

g  f    e  d L )٢(.  

  :على مايلي واستندوا يف استدالهلم اتني اآليتني

أباح طعام  -سبحانه وتعاىل-إن اهللا حيث، استندوا يف اآلية األوىل على داللة العموم
  .إىل شيء يعظمونه ايتقربون اليت أهل الكتاب فيدخل فيها ذبائحهم 

واستندوا يف اآلية الثانية على داللة العموم الدالة على حترمي أكل مامل يذكر اسم اهللا 
إن اآلية الثانية تفيد التحرمي فخصصت حكم اإلباحة يف ذبائح أهل  حيث، عليه 

 مالك ولذلك مجعاً بني الدليلني ذهب ،  إىل شيء يعظمونهاليت يتقربون ا الكتاب 
  .ليتقرب به إىل شيء يعظمهإىل القول بكراهة أكل ماذحبه الكتايب 

  :استدلوا بدليل من القرآن وهو ثالثأصحاب القول ال و

   .)M  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "  !L)٣  :تعاىلقوله 

                                                             

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  )١(
 ).١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )٢(

 ).٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٨١ 
 - سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم

 . ليتقرب به إىل شيء يعظمه ويدخل فيه ما ذحبه الكتايب ، حرم ما أهل لغري اهللا به

v  هذه املسألةحتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف: 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً قوالاستدالل أصحاب األ
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L)١( 

والعموم مل يرد عليه خمصص  ، على داللة العموم استندوا يف استدالهلم ذه اآليةو
  .فيبقى على عمومه

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

u  استدالهلم بقوله تعاىل:  M  µ   ´  ³  ²  ±  °L)٢(   

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  c  b  a  `  _  ^   ]  \

g  f    e  d L )٣(.  

واستنادهم يف اآلية الثانية على داللة  ،يف اآلية األوىل على داللة العمومواستنادهم 
  .العموم الدالة على حترمي أكل مامل يذكر اسم اهللا عليه

  
                                                             

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  )٢(
 ).١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٨٢ 
   :وميكن أن يناقش استدالهلم باآليتني مبايلي

باقية على  )١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :أن داللة العموم يف قوله تعاىل
   .عمومها

\  [   ^  _  `  M  a  : :الثانية وهي قوله تعاىلوأما اآلية 
g  f    e  d  c  b L )فهي معارضة بالعموم يف اآلية األوىل .)٢ ، 

  .واهللا أعلم ، ويعضد العموم يف اآلية األوىل أن األصل يف األطعمة احلل

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالثالتحقيق يف  :ثالثاً

u  تعاىلاستدالهلم بقوله:  M  (  '  &  %  $  #  "  !

  +   *      )L)٣(.   

  .واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم

 :فيمكن أن يناقش هذا

يعضدها  )٤(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :أن داللة العموم يف قوله تعاىل

!  M  :فترجح على داللة العموم يف قوله تعاىل ، أن األصل يف األطعمة احلل

  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "L)واهللا أعلم )٥.  

                                                             

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  )١(
 ).١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )٢(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  )٤(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٨٣ 
v وعليه يظهر: 

على إباحة  )١(M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .ليتقرب به إىل شيء يعظمه أكل ما ذحبه الكتايب

  .واهللا أعلم ، ويعضده أن األصل يف األطعمة احلل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٨٤ 


)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل إذا ذبح احليوان املأكول اللحم بواسطة الصعق الكهربائي هل جيوز أكله 

v عرض املسألة: 

وقد  ، هذه املسألة املعاصرة خمرجة على مسألة ما مات حتف أنفه مامل تدرك ذكاته
 .سبق حبث هذه املسألة يف املطلب الثامن

  :وهلذه املسألة املعاصرة حالتان

مث بعد ذلك مت ذحبه أو  ، إذا صعق احليوان املأكول اللحم بالتيار الكهربائي :األوىل
  .حنره وفيه حياة فقد ذُكي ذكاة شرعية وحل أكله

إذا زهقت روح احليوان املصاب بالصعق الكهربائي قبل ذحبه أو حنره فإنه ميتة  :الثانية
  . حيرم أكله

وامع ،  )٢(١٠د/٣/ ١٠١برقم  وقد صدر فيها قرار جممع الفقه اإلسالمي جبدة
  .)٣(هـ١٤٠٨/ ١٠د/٤برقم  الفقهي اإلسالمي مبكة

                                                             

وإذا حصل ذلك حصلت  ، تسليط التيار على املوضع املالئم من رأس احليوان :بالصعق الكهربائي املراد ) ١(
وقد تكون قاتلة إن كان الضغط الكهربائي أعلى مما  ، للمخ صدمة عصبية يفقد احليوان على أثرها الوعي

  جملة جممع الفقه اإلسالمي . اويتعذب احليوان  ، فإن كانت ضعيفة فإا التفقد احليوان الوعي ، يطيقه احليوان
)٣٣٩/ ١٠/١(.   
 .)١٠/١/٦٥٣(جملة جممع الفقه اإلسالمي  :ينظر ) ٢(
 . ٢٢٠ :قرارات امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ص :ينظر ) ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٨٥ 
v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاال: 

!  M : بقوله تعاىلمن هذه املسألة من القرآن الكرمي  األوىلاُستدل للحالة 

  -  ,  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "

  5  4    3  2   1  0  /  .L)١(.   

 ما كل باإلباحة منه واستثين، اآليةر يف كذُ ما كل حرمأن اهللا  تعاىل  :وجه الداللة
  .)٢(ذكينا

!  M :بقوله تعاىلمن هذه املسألة من القرآن الكرمي الة الثانية ستدل للحاو

  #  "L)٣(.   

أن ما زهق روحه بعد تعرضه للصعق الكهربائي قبل ذحبه أو حنره يدخل  :وجه الداللة
 .وامليتة حمرمة األكل ، يف عموم امليتة

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

من هذه املسألة استند إىل داللة بعد النظر والتأمل يظهر أن من استدل للحالة األوىل 
خيرج من حترمي  ، ما ذكي وأدركت حياته بعد الصعق الكهربائي إن حيث، العموم

  .امليتة وأكلها

من مل تدرك ذكاته  إن حيث، ومن استدل للحالة الثانية استند أيضاً إىل داللة العموم
 .يدخل يف عموم امليتة احملرمة األكل ، بعد الصعق الكهربائي

                                                             

 .)٣(من آية  :املائدةسورة   )١(
 )٣/٣٣٦(فتح البيان ) ١/١١٩(تفسري البيضاوي : ينظر  )٢(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٨٦ 
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

مث  ، ما صعق من احليوان املأكول اللحم بالتيار الكهربائيأكل  حل االستدالل على 
، السابقة استدالل قوي بداللة العموم يف اآلية بعد ذلك مت ذحبه أو حنره وفيه حياة

  . مل يرد خمصص حيث

ما أزهق من احليوان بالصعق الكهربائي قبل ذحبه أو حنره  واالستدالل على حترمي أكل 
  .مل يرد خمصص حيث، السابقة استدالل قوي اآليةبداللة العموم يف 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٨٧ 
  

  

 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي  :املبحث الثالث

  :وفيه ثالثة عشر مطلباً ، )١(يف باب الصيد

                                                             

فالصيد إذاً يطلق على ،  املصيد أيضا والصيد،  اصطاده :أي صيداً ويصاده يصيده صاده: الصيد لغة ) ١(
الصاد والياء والدال : " قال ابن فارس.كمايطلق على احليوان نفسه أي املصاد ، أي االصطياد :الفعل

من ذلك  ، غري ملتفت وال مائلأصل صحيح يدل على معىن واحد،  وهو ركوب الشيء رأسه ومضيه 
لسان العرب ) صيد(مادة ) ٣/٣٢٥(مقاييس الغة ) صيد(مادة ) ٢/٤٩٩(الصحاح : ينظر "الصيد

  ) صيد(مادة ) ٣/٢٦٠(
 غري أو كان مأكوال اآلدمي ممتنع عن متوحش حيوان لكل اسم" :احلنفية فاملراد به عند: وأما يف االصطالح

وعند ."حبر حيوان أو بر أو طري من وحش عليه مقدور غري مباح أكله أخذ: "وعند املالكية."مأكول
اقتناص حيوان حالل : "وعند احلنابلة ".إرسال بصري جارحة استرسلت أو انزجرت به:"الشافعية

  ".متوحش طبعاً غري مملوك وال مقدور عليه
املأكول وغري املأكول مع أن قتل مل يتعرض للصيد مبعىن االصطياد،  وأطلق الصيد يف :فتعريف احلنفية وعليه

و تعريف . مل يذكر كون التوحش أصلياً أم طارئاً: و تعريف املالكية.غري املأكول ال يسمى صيداً
فلم :و تعريف احلنابلة.ففيه قصر الصيد على مايصاد باآللة اجلارحة،  ومل يتعرض للمصيد: الشافعية

  . ية اآللة اليت يصاد ايتعرض للقصد مع أنه شرط عندهم،  ومل يتعرض لنوع
اقتناص حيوان حالل متوحش طبعاً غري مملوك وال مقدور عليه بآلة معتربة  هو: "والتعريف املختار للصيد

  ".بقصد االصطياد
أحكام ) ٦/٢١٣(كشاف القناع ) ٥/١٥٣(الغرر البهية ) ١/٣٩٠(الفواكه الدواين  )٦/٥٠(تبيني احلقائق 

  )٦٣-٤٩ص(الصيد يف الشريعة اإلسالمية 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٨٨ 
  

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟التحرمي وهل األصل يف الصيد اإلباحة أ

v عرض املسألة: 

 -وممن نقل اإلمجاع على هذه املسألة ابن املنذر ، )١(دعلى إباحة الصي لعلماءا أمجع
اصطياده وأكله  :وأمجعوا على أن صيد البحر حالل للحالل واحملرم " :فقال -رمحه اهللا

 أو سهمه أرسل من أن واتفقوا " :فقال -رمحه اهللا -وابن حزم )٢( " وبيعه وشراؤه
- اهللا فسمى ... ، ذلك من أرسلوا ملا املالكني ، البالغني العاقلني املسلمني من ، رحمه
 مقتله فصادف ، أكله حيل مما قبله أحد ميلكه مل ، بعينه صيداً واعتمد  -وجل عز

   .)٣( " يننت أو عنه يغب مل ما أكله حيل أنه ، فمات

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةالا: 

*     (!  "  #  $     %  &  '  )M :قوله تعاىل:الدليل األول

0  /  .  -  ,  +1    7  6         5  4  3  2L )٤(  

                                                                                                                                                                       

  

) ١/٤١٧( املقدمات املمهدات ) ٨/٢٥٠( البحر الرائق ) ١٢/٤٠٥(البناية ) ١١/٢٢٠(املبسوط : ينظر ) ١(
( أسىن املطالب ) ١/٥١٥(كفاية األخيار ) ١٥/٣( احلاوي ) ١/٥٨٩(حاشية العدوي ) ٣/٥(بداية اتهد 

  ).٨/٣٨(املبدع ) ٦/٦٠٠(شرح الزركشي ) ٩/٣٦٦(املغين ) ١/٥٥٢
 .٢٥ :اإلمجاع ص ) ٢(
 .٢٣٩ :مراتب اإلمجاع ص ) ٣(
 ).٩٦(آية  :املائدةسورة  ) ٤(
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١٨٩ 
 الرب صيد احملرم على احلرام وأن واحلالل لمحرمل البحر صيد إباحة فيه :وجه الداللة

  .)١( خاصة

  .)٢(M°  ¯  ®  L :قوله تعاىل :الثاينالدليل 

 األمر أن األصولية القاعدة إذ، التحرمي بعد أمر ألنه ؛ إباحة أمريف اآلية  :وجه الداللة
  .)٤( )٣(لإلباحة احلظر بعد

M   n  ml  k  j  i  hg  f  e  d:قوله تعاىل :الدليل الثالث

  |  {    z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p   o

�  ~  }  L )٥(.  

 باب يف أصل وهي، اخلبائث حترمي ومفهوم ، الطيبات إباحة فيها اآلية :وجه الداللة
 وأن ، تعليمها بشرط ، والطيور للسباع الشاملة باجلوارح الصيد وإباحة األطعمة
  .)٦(منه تأكل ال بأن صاحبها على الصيد متسك

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

                                                             

 .١١٥: اإلكليل ص) ١/٥١٥(كفاية األخيار   :ينظر ) ١(

 ). ٢(من آية  :املائدةسورة  )٢(

هل يدل على اإلباحة أو على الوجوب أو غريمها؟ وأكثر العلماء على : ورود األمر بعد احلظر اختلف فيه ) ٣(
مذكرة يف ) ٣/٥٦(شرح الكوكب املنري ) ١/١٦(املسودة  :ينظر. أن ورود األمر بعد احلظر يدل على اإلباحة

 ).١/٢٣١( أصول الفقه 
 . ١٠٦: اإلكليل  ص :ينظر ) ٤(

 ).٤(من آية  :املائدةسورة ) ٥(

 .١٠٧: اإلكليل ص :ينظر ) ٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩٠ 
األصل يف الصيد أن  استندوا يف استدالهلم على العلماءبعد العرض السابق يظهر أن 

إا دلت على إباحة صيد البحر  حيث، اإلباحة يف اآلية األوىل على داللة املنطوق
  .رماًحموصيد الرب مامل يكن اإلنسان 

د احلظر وأما اآلية الثانية فقد استندوا يف االستدالل ا على أن ورود  األمر بع
  .ةلإلباح

إن اآلية دلت  حيث، وأما اآلية الثالثة فقد استندوا يف االستدالل ا على العموم
 .إنه من الطيبات حيث، بعمومها على إباحة الصيد

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

وداللة  ، واستنادهم إىل داللة املنطوق يف اآلية األوىل بالقرآن الكرمي العلماءاستدالل 
واهللا  ، استدالل قوي وداللة العموم يف اآلية الثالثة ، األمر بعد احلظر يف اآلية الثانية

  .أعلم
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩١ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل إذا صاد املسلم بكلب اوسي هل جيوز هذا الصيد 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )٢(واملالكية ، )١(وهو مذهب احلنفية ، جواز أكل ما صاده املسلم بكلب اوسي
  .)٥(والظاهرية ، )٤(واحلنابلة ، )٣(والشافعية

   :القول الثاين

 ، )٦(وهو ما ذهب إليه احلسن ، كراهة أكل ما صاده املسلم بكلب اوسي
 .)٤(وهو رواية عند احلنابلة ، )٣) (٢(والثوري ، )١()٩(والنخعي ، )٨()٧(وجماهد

                                                             

 ).٣/٣١٦(أحكم القرآن للجصاص ) ١١/٢٢٤(املبسوط : ينظر  )١(

 ).٤/١٧٠(الذخرية ) ١/٥٣٦( املدونة: ينظر  )٢(
 ).٩/٣١٦(حتفة احملتاج ) ١٥/٢٣(احلاوي : ينظر  )٣(
 ).٦/٢١٨(كشاف القناع ) ١/٥٥٥(الكايف : ينظر  )٤(

 ).٦/١٧٢(احمللى : ينظر  )٥(
 ).٤/٢٣٧(مصنف ابن أيب شيبة ) ٦/١٢٤(مصنف عبدالرزاق : ينظر  )٦(

 شيخ ، املخزومي السائب أيب بن السائب موىل ، األسود املكي احلجاج أبو جرب بن جماهدهو   :جماهد  )٧(
 ).٤/٤٤٩(سري أعالم النبالء ) ٦/١٩(الطبقات الكربى  :ينظر .هـ١٠٤ تويف سنة، واملفسرين القراء

 ).٤/٢٣٦(مصنف ابن أيب شيبة ) ٤/٤٦٨(مصنف عبدالرزاق : ينظر  )٨(

تويف  ، أحد أئمة  فقهاء التابعني ، النخعي ربيعة بن عمرو بن األسود بن يزيد بن إبراهيمهو : النخعي  )٩(
 ).١/٨٢(طبقات الفقهاء ) ٦/٢٧٩(الطبقات الكربى  :ينظر .هـ٩٦ سنة
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩٢ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 :استدالل أصحاب القول األول

  من القرآن الكرمي  أكل ما صاده املسلم بكلب اوسياستدل من ذهب إىل جواز 

  .)٥(M  r  q  p   o  nL :قوله تعاىلب

 يفرق ومل ، أكله وإباحة ، الكلب صيد جواز يقتضي اآلية ظاهر أن  :وجه الداللة
  .)٦(جموسياً أو مسلماً مالكه يكون أن بني

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  من القرآن الكرمي  أكل ما صاده املسلم بكلب اوسياستدل من ذهب إىل كراهة 

  .)٧(M  r  q  p   o  nL :قوله تعاىلب

واملفهوم دل على  ، من الكالب إال ما علمه املسلمون شملأن اآلية ال ت :وجه الداللة
 .)٨(أن اخلطاب للمسلمني دون غريهم

                                                                                                                                                                       

 ).٤/٢٣٧(شيبة مصنف ابن أيب : ينظر  )١(
 ، الكويف ،  اهللا عبد أبو ، زمانه يف العاملني العلماء سيد ، الثوري مسروق بن سعيد بن سفيانهو  :الثوري  )٢(

سري أعالم النبالء ) ١/٨٤(طبقات الفقهاء  :ينظر. اجلامع كتاب وصنف هـ، ١٦١تويف سنة  ، اتهد
)٧/٢٢٩(. 

 ).٩/٣٧٦(املغين ) ١٢/٤٣١(البناية ) ٤/٢٣٧(مصنف ابن أيب شيبة : ينظر  )٣(
 ).١٠/٤١٩(اإلنصاف ) ٩/٣٧٦(املغين  :ينظر  )٤(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٥(
 ).٣/٣١٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٦(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٧(
 ).٢/٣٤٢(أحكام القرآن البن الفرس  :ينظر  )٨(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩٣ 
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن 

  .)١(M  r  q  p   o  nL  :تعاىلقوله 

حيث إن اآلية تدل على  ، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .جواز أكل ما صاده الكلب املعلم سواء كان مالكه مسلماً أو جموسياً

   :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  .)٢(M  r  q  p   o  nL  :قوله تعاىل

حيث إن مفهوم املخالفة  ، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة املفهوم 
  .لآلية يدل على عدم دخول املسلمني يف اخلطاب

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  r  q  p   o  nL)٣( 

                                                             

 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٢(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩٤ 
حيث إن اآلية تدل على جواز أكل ما صاده  ، واستنادهم فيها على داللة العموم

واستنادهم لداللة العموم مل يرد  ، سواء كان مالكه مسلماً أو جموسياً ،الكلب املعلم
  .واهللا أعلم ، هلا خمصص فتبقى على عمومها

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

u استدالهلم بقوله تعاىل:  M  r  q  p   o  nL)١(. 

حيث إن مفهوم املخالفة لآلية  ، داللة املفهومواستنادهم يف استدالهلم ذه اآلية على 
  .يدل على عدم دخول املسلمني يف اخلطاب

  :ونوقش هذا من ثالثة أوجه

 ،حل جموسي بسالح صاد لو مسلما أن ثبت وقد ، كالسالح آلة الكلب أن :والًأ
  .بكلبه صاد إذا كذلك

 ،ومرسله يف هذه الصورة املسلم ، معلمه دون مبرسله الكلب يف االعتبار إن :ثانياً
  .وليس اوسي

 كان وإن، مسلم بإرسال ألنه ؛ صيده حل أسلم مث كلباً معلّ لو اوسي نأ :ثالثاً
  .)٢(املسلمني من غريه به صاد إذا كذلك ، جموسي بتعليم

v وعليه يظهر: 

جواز على  )٣(M  r  q  p   o  nL :صحة االستدالل بقوله تعاىل
 ، وعدم وجود خمصص ، لقوة الدليل العام ؛ املسلم بكلب اوسيأكل ما صاده 

  .القول اآلخر أدلة ومناقشة
                                                             

  .)٤(من آية  :املائدةسورة   )١(
 ).٢٧/٣٦٥(الشرح الكبري ) ١٥/٢٤(احلاوي : ينظر  )٢(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩٥ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل إذا رمى الصيد يف اهلواء فوقع على األرض فمات هل حيل أكله 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :العلماء يف هذه املسألة على قولنياختلف 

  :القول األول

 ، )١(وهو مذهب احلنفية ، وقع على األرض فماتفيف اهلواء  رمي حل أكل ما
  .)٣(واحلنابلة ، )٢(والشافعية

  :القول الثاين

 مقاتله أنفذ قد الرمي يكون أنإال  فمات وقع على األرضفيف اهلواء  رميحترمي أكل ما
 .)٥(ورواية عند احلنابلة،  )٤(وهو مذهب املالكية ، أو مات قبل سقوطه

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 :استدالل أصحاب القول األول

                                                             

 ).١٢/٤٤٦(البناية ) ٢/١٧٩(اجلوهرة النرية ) ١١/٢٥١(املبسوط : ينظر  )١(
 ).٩/١١٠(اموع ) ٤/٥٤٩(البيان )١٨/١٤٩(املطلب  اية: ينظر  )٢(
 ).١٠/٤٢٤(اإلنصاف ) ٨/٤٥(املبدع  )٢٧/٣٧٥(الشرح الكبري : ينظر  )٣(

 ).٣/١٢(بداية اتهد ) ١/٤٣٣(الكايف ) ١/٥٣٨(املدونة : ينظر  )٤(
 ).١٠/٤٢٤(اإلنصاف ) ٨/٤٥(املبدع  )٢٧/٣٧٥(الشرح الكبري : ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩٦ 
 صيد يف اهلواء مث وقع على األرض فمات حل أكل ماميكن أن يستدل ملن ذهب إىل 

M  k  j  i  hg  f  e  d   n  ml :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي 

  |  {    z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p   o

�  ~  }  L )١(.  

 باب يف أصل وهي، اخلبائث حترمي ومفهوم ، الطيبات إباحة فيها اآلية :وجه الداللة
 وأن ، تعليمها بشرط ، والطيور للسباع الشاملة باجلوارح الصيد وإباحة األطعمة
ويدخل يف عموم اآلية مارمي يف  ، )٢(منه تأكل ال بأن صاحبها على الصيد متسك

  .اهلواء فوقع على األرض فمات

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 أنإال  فمات حترمي أكل ماصيد يف اهلواء مث وقع على األرضاستدل من ذهب إىل 

M  :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي  أو مات قبل سقوطه مقاتله أنفذ قد الرمي يكون
  ,  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "  !

  .  -L)٣(.  

يدخل يف عموم حترمي  ، أن ما رمي يف اهلواء مث وقع على األرض فمات :وجه الداللة
   .ألنه رمبا مات بسبب التردي ال بسبب الرمي ؛ أكل  املتردية

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 
                                                             

  .)٤(من آية  :املائدةسورة ) ١(
 .١٠٧ :اإلكليل ص :ينظر ) ٢(

   .)٣(من آية :املائدةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩٧ 
  :بدليل من القرآن وهو األول استدلواأصحاب القول بعد العرض السابق يظهر أن 

M   q  p   o  n  ml  k  j  i  hg  f  e  d :قوله تعاىل

�  ~  }  |  {    z  y  x  wv  u  t  s  r  L )١(.   

إن اآلية دلت بعمومها على  حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على العموم
ويدخل فيه مارمي يف اهلواء من الصيد فوقع  ، إنه من الطيبات حيث، إباحة الصيد

 .على األرض فمات

 :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  M  :قوله تعاىل

  .  -  ,L)٢(.  

إن مارمي من الصيد يف اهلواء  حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على العموم
 .فوقع فمات يدخل يف عموم حترمي أكل املتردية

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي أصحاب القول األول استداللالتحقيق يف  :أوالً

                                                             

 .)٤(من آية  :املائدةسورة  )١(

 .)٣(من آية :املائدةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩٨ 

u  استدالهلم بقوله تعاىل: M   n  ml  k  j  i  hg  f  e  d

  {    z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p   o

�  ~  }  |  L )١(.   

حيث إن اآلية تدل على جواز أكل مارمي من ، واستنادهم فيها على داللة العموم
واستنادهم لداللة العموم مل يرد هلا خمصص ، الصيد يف اهلواء فوقع على األرض فمات 

  .واهللا أعلم، فتبقى على عمومها

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

u  استدالهلم بقوله تعاىل:  M  (  '  &  %  $  #  "  !

  .  -  ,  +   *      )L)٢(. 

إن اآلية تدل على أن مارمي من الصيد يف اهلواء  حيث، فيها على العمومواستنادهم 
  .فوقع فمات يدخل يف عموم حترمي أكل املتردية

  :ونوقش دليلهم من وجهني

دخول هذه الصورة من أن داللة العموم يف اآلية اليت استدلوا ا على  :الوجه األول
 :-صلى اهللا عليه وسلم- الصيد يف حترمي أكل املتردية معارضة بداللة العموم يف قوله

                                                             

 ).٤(من آية  :املائدةسورة  )١(
 .)٣(من آية :املائدةسورة  ) ٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

١٩٩ 
 ، ومل يفرق احلديث بني مارمي فمات يف اهلواء )١()) فكل قوسك عليك ردت ما((

  .وبني مارمي فوقع على األرض فمات

 سقوطه من االحتراز ميكن ال موضع على اإلصابة عن سقط صيد أنه :الثاينالوجه 
  .)٢(فحل ، عليه

v وعليه يظهر: 

M   n  ml  k  j  i  hg  f  e  d :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  |  {    z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p   o

�  ~  }  L )مي أكل ماجواز على  )٣؛  فماتوقع على األرض فيف اهلواء  ر 
  .القول اآلخر أدلة ومناقشة ، وعدم وجود خمصص ، لقوة الدليل العام

  

  

  

  

  

  

                                                             

برقم ) ٤/٦٤(، باب ماجاء مايؤكل من صيد الكلب ومااليؤكل  ، أخرجه الترمذي يف أبواب الصيد ) ١(
وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث ) ١٧٧٣٣(برقم ) ٢٩/٢٦٨(وأخرجه أمحد يف مسنده  ، )١٤٦٤(

 .)٢٠٢٨(برقم ) ٥/٤٥(الصحيحة 
 .)٨/٤٥(املبدع ) ٤/٥٤٩(البيان  :ينظر ) ٢(
 ).٤(من آية  :املائدةسورة  )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠٠ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل إذا قُتل الصيد بالبندق هل جيوز أكله 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )٤(والشافعية ، )٣(واملالكية ، )٢(حترمي أكل الصيد إذا قتل بالبندق وهو مذهب احلنفية
  .)٥(واحلنابلة

  :القول الثاين

 )٦(- رضي اهللا عنه- روي هذا القول عن  عمار بن ياسر ،جواز أكل الصيد إذا قتل بالبندق
   ، )٩)(٨(وسعيد بن املسيب، )٧(وعبدالرمحن بن أيب ليلى ، 

                                                             

 الطني من يعمل ماوهي ، بنادق واجلمع، الدال بضم بندقة الواحدة ، به يرمى الذي :بالبندقاملراد  ) ١(
فصل  ، باب القاف ، القاموس احمليط) ١/٤٠(مادة ب ن د ق  ، باب الباء ، خمتار الصحاح :ينظر. به ويرمى
 ).١/١٠٧(أنيس الفقهاء ) ١/٣٨(املصباح املنري ) ١/٨٦٩(الباء 

  .)٦/٤٧١(الدر املختار ) ٦/٥٨(تبيني احلقائق ) ١١/٢٥٣(املبسوط  :ينظر  )٢(

 .)٢/١٠٣(حاشية الدسوقي ) ٣/٢١٥(مواهب اجلليل ) ١/٥٦(إرشاد السالك   :ينظر ) ٣(

 .)٨/١٢٠(اية احملتاج ) ٦/١٠٨(مغين احملتاج ) ٩/١١١(اموع  :ينظر ) ٤(

 .)٦/٢١٩(كشاف القناع ) ٦/٦٤٣(شرح الزركشي ) ٩/٣٩٢(املغين  :ينظر ) ٥(

 .)٤/٢٤٦(مصنف ابن أيب شيبة  :ينظر ) ٦(

 .)٤/٤٧٥(مصنف عبدالرزاق  :ينظر ) ٧(

  .)٩/٣٩٢(املغين ) ٢/٣٢٣(أحكام القرآن البن الفرس ) ٤/٤٧٨(مصنف عبدالرزاق  :ينظر )٨(

وكان  ، من أفاضل علماء التابعني ، القرشي ، حممد أبو ، حزن بن املسيب بن سعيدهو  :ابن املسيب) ٩(
ألا ؛ هـ ٩٤ولعل أقرا سنة ، واختلف يف سنة وفاته  ، -رضي اهللا عنهم أمجعني-يفيت مبحضر من الصحابة
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠١ 
  .)٢)(١(النوويوأفىت به 

 :سبب اخلالف يف املسألة ♦

ومنها الصيد باملعراض والبندق  ،سبب اخلالف يف أصل هذه املسألة وهو الصيد باملثقل
 يف األصول معارضة اختالفهم سببأن   : -رمحه اهللا-فقد ذكر ابن رشد ،واحلجر وحنوهم

 أن الباب هذا يف األصول من أن وذلك ،هلا األثر ومعارضة ، بعضاً بعضها الباب هذا
 قتل ما أن رأى فمن ،الصيد ذكاة العقر أن أصوله ومن ، واإلمجاع بالكتاب حمرم الوقيذ

 وأن ، بالصيد خمتصاً عقراً رآه ومن ، اإلطالق على منعه ،وقيذ وحنوه كالبندق املعراضب
 .)٣(اإلطالق على أجازه -  فيه معترب غري الوقيذ

v  الكرمي يف هذه املسألةاستدالل أصحاب األقوال بالقرآن: 

 :استدالل أصحاب القول األول

M :قوله تعاىلباستدل من ذهب إىل حترمي أكل الصيد إذا قتل بالبندق من القرآن الكرمي 
  -  ,  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "  !

  .L)٤(.  

                                                                                                                                                                       

) ٣/٥١٠(التاريخ الكبري  :ينظر. وسعيد منهم ، لكثرة من مات فيها من الفقهاء؛ السنة اليت تسمى سنة الفقهاء
 ).٢/٣٧٥(وفيات األعيان ) ١/٥٧(لفقهاء طبقات ا

 .)٤/٢٩٠(حاشية البجريمي ) ٨/١٢٠(اية احملتاج ) ٩/٣٢٩(حتفة احملتاج  :ينظر) ١(

 الشيخ مجعة النووي بن حممد بن حزام بن حسني بن حسن بن مري بن شرف بن حيىيهو  :النووي ) ٢(
 ، هـ ٦٧٦سنة  -رمحه اهللا-وتويف ، وهو من علماء الشافعية األفذاذ ، زكريا أبو الدين حميي العالمة اإلمام

طبقات الشافعيني ) ٨/٣٩٥(طبقات الشافعية الكربى  :ينظر. شرح صحيح مسلم وروضة الطالبني :ومن كتبه
 ).٢/١٥٣(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ١/٩٠٩(
 .)٣/٧(بداية اتهد  :ينظر ) ٣(

   .)٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠٢ 
سبحانه -اهللاأن ما قتل من الصيد بالبندق يدخل يف املوقوذة اليت نص  :وجه الداللة

  .)١(على حترميها -وتعاىل

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .جواز أكل الصيد إذا قتل بالبندقمل أجد دليالً من القرآن ملن ذهب إىل 

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  ,  M :قوله تعاىل

  .  -L)٢(.  

 إن ما قتل من الصيد بالبندق حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على العموم
  .يدخل يف عموم حترمي أكل املوقوذة

 .الكرمي من القرآن مل أجد هلم دليالًوأصحاب القول الثاين 

v  الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف االستدالل بالقرآن: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   M  :بقوله تعاىلاستدالهلم  ♦

  .  -  ,  +L)حيث إن حترمي املوقوذة يف ، على العموم.)٣

                                                             

 . ١٠٧:اإلكليل ص) ٢/٥٤٥(تفسري النيسابوري ) ١١/٢٨٣(تفسري الرازي  :ينظر ) ١(
 .)٣(من آية  :املائدةسورة   )٢(
  . )٣(من آية  :املائدةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠٣ 
ومل يرد   ، يبقى على عمومهوهذا العموم ، اآلية يعم حترمي أكل ماقتل من الصيد بالبندق

  .واهللا أعلم ، له خمصص

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .الكرمي من القرآن مل أجد هلم دليالًأصحاب هذا القول 
v وعليه يظهر: 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

  .  -  ,  +   *L)؛ على حترمي أكل ماقتل من الصيد بالبندق .)١
  .)٢(واهللا أعلم، وعدم وجود خمصص ، لقوة الدليل العام

  

  
                                                             

   .)٣(من آية  :املائدةسورة   )١(
: اآلن املعروفة البنادق وأما: " قال اإلمام الشوكاينإمتاماً للفائدة سأشري إىل حكم البنادق املعاصرة إشارة خمتصرة   )٢(

 مل فإا حدوثها،  لتأخر العلم أهل عليها يتكلم فلم ا،  ويرمى والرصاص البارود فيها جيعل اليت احلديد بنادق وهي
 ومل مات إذا ا الصيد عن العلم أهل من مجاعة سألين وقد اهلجرة،  من العاشرة املائة يف إال اليمنية الديار إىل تصل

 من وخترج منه جانب من الغالب يف وتدخل ختزق ألا ؛حالل أنه يل يظهر والذي. حيا تذكيته من الصائد يتمكن
 اخلزق فاعترب )فكله فخزق باملعراض رميت إذا(: الصحيح احلديث يف وسلم عليه اهللا صلى قال وقد اآلخر،  اجلانب

واحلاصل أن مجلة ما حيل الصيد به من اآلالت هذه البنادق : "-رمحه اهللا-خانوقال صديق حسن ". الصيد حتليل يف
اجلديدة اليت يرمى ا البارود والرصاص ،  فإن الرصاصة حيصل ا خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف ،  

أو تراب وغرزت  وهلا يف ذلك عمل يفوق كل آلة ،  ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا أو حنوه فوق رماد دقيق
فيه شيئا يسريا من أصلها مث ضربتها بالسيف احملدد أو حنو ذلك من اآلالت مل يقطعها وهي على هذه احلالة ولو رميتها 

ذه البنادق لقطعتها ، فال وجه جلعلها قاتلة بالصدم ال من عقل وال من نقل من النهي عن أكل ما رمي بالبندقية ،  
،  فاملراد بالبندقة هنا ) وال تأكل من البندقة إال ما ذكيت :(بن حامت عند أمحد بلفظ كما يف رواية من حديث عدي

 ).٣/٣٣٥(فتح البيان ) ٢/١٢(فتح القدير " . هي اليت تتخذ من طني فريمى ا بعد أن تيبس
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠٤ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 .؟أو الهل إذا قُتل الصيد باحلجر الذي ال حد له هل جيوز أكله 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :هذه املسألة على قولنياختلف العلماء يف 

  :القول األول

 ، )٢(واملالكية ، )١(وهو مذهب احلنفية قتل باحلجر الذي ال حد لهحترمي أكل الصيد إذا 
  .)٤(واحلنابلة ، )٣(والشافعية

  :القول الثاين

جواز أكل الصيد إذا قتل باحلجر الذي ال حد له وروي هذا القول عن  عمار بن 
 )٧(بن املسيبوسعيد ، )٦(وعبدالرمحن بن أيب ليلى،  -)٥(رضي اهللا عنه- ياسر

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  

                                                             

  .)٦/٤٧١(الدر املختار ) ٦/٥٩(تبيني احلقائق ) ١١/٢٥٣(املبسوط  :ينظر  )١(

  .)٢/١٦٢(بلغة السالك ) ٣/٧(بداية اتهد )١/٥٣٩(املدونة  :ينظر ) ٢(

  .)٦/١٠٩(مغين احملتاج ) ٩/١١١(اموع ) ٤/٥٨٤(البيان  :ينظر ) ٣(

 .)٨/٤٧(املبدع ) ٦/٦٤٣(شرح الزركشي ) ٩/٣٩٢(املغين  :ينظر ) ٤(

 ).٤/٢٤٦(مصنف ابن أيب شيبة ) ٤/٤٧٥(مصنف عبدالرزاق  :ينظر ) ٥(

 .)٤/٤٧٤(مصنف عبدالرزاق  :ينظر ) ٦(
  ).٤/٢٤٧(مصنف ابن أيب شيبة  )٤/٤٧٤(مصنف عبدالرزاق  :ينظر  )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠٥ 
  :استدالل القول األول

جر الذي ال حد له من القرآن باحل قتلأكل الصيد إذا استدل من ذهب إىل حترمي 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   M  :قوله تعاىلبالكرمي 

  .  -  ,  +L)١(.  

أن ما قتل من الصيد باحلجر الذي ال حد له يدخل يف املوقوذة اليت نص  :وجه الداللة
  .)٢(على حترميها -سبحانه وتعاىل-اهللا

  :استدالل أصحاب القول الثاين

باحلجر الذي الحد جواز أكل الصيد إذا قتل مل أجد دليالً من القرآن ملن ذهب إىل 
 .له

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  M  :قوله تعاىل

  .  -  ,L)٣(.  

جر من الصيد باحل قتلن ما إ حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على العموم
  .يدخل يف عموم حترمي أكل املوقوذة الذي الحد له

                                                             

  . )٣(من آية  :املائدةسورة  ) ١(

 ). ٤/١٥٥(البحر احمليط يف التفسري ) ٢/٢٢(أحكام القرآن البن العريب  :ينظر  )٢(
   .)٣(من آية  :املائدةسورة   )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠٦ 
 .من القرآن دليالًأجد هلم وأصحاب القول الثاين مل 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .  -  ,  +   *L)حترمي ن إحيث ، على العموم.)١
وهذا ، حترمي أكل ماقتل من الصيد باحلجر الذي الحد له املوقوذة يف اآلية يعم

  .واهللا أعلم ، خمصصله ومل يرد  ، العموم يبقى على عمومه

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .الكرمي من القرآن دليالً أجد هلمأصحاب هذا القول مل 
v وعليه يظهر: 

!  "  #  $  %  &  '  )  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

  .  -  ,  +   *      )L)على حترمي أكل ماقتل من الصيد  .)٢
   .أعلمواهللا ، وجود خمصصوعدم  ، لقوة الدليل العام؛ باحلجر الذي الحد له

  

  

  

                                                             

   .)٣(من آية  :املائدةسورة   )١(
   .)٣(من آية  :املائدةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠٧ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 .؟أو الهل البد يف اجلارحة كالصقر وحنوه أن يكون معلماً ليحل صيده 

v عرض املسألة: 

وممن نقل  ، على اعتبار شرط التعليم يف اجلارحة كالصقر وحنوها )٢(الفقهاء  اتفق
 االصطياد جيوز أنه على واتفقوا" :حيث قال - رمحه اهللا-االتفاق على ذلك ابن هبرية

واتفق مجهور أهل العلم " :حيث قال -رمحه اهللا- وابن القطان )٣(" املعلمة باجلوارح
وكل جارحة ... ما دعلى أن الفهد والصقر وما كان يف معنامها فجائز أكل ماصي

ا إذا ع ميكن االصطيادّال وهذا مذهب عامة  ، وأكل ماصاده ، مت جاز االصطياد
  )٤(" الفقهاء 
v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاال: 

                                                             

قال ابن ، واجلروح اجلراح واجلمع جرحا أجرحه الرجل جرحت :جرح مشتقة من : املراد باجلارحة ) ١(
 عمل إذا اجترح :قوهلم فاألول: اجللد شق والثاين ، الكسب أحدمها :أصالن واحلاء والراء اجليم:فارس

M 8 7  ´  ³  كاسبهم كان إذا أهله وجارحة ، أهله جارح وفالن، وكسب   ²  ±
  µL .الطري من واجلوارح، الكواسب األعضاء وهي ، باجلوارح عمل ألنه ؛ اجتراحاً ذلك مسي وإمنا 
مجهرة  :ينظر.هلم تكسب أي ألهلها جترح ألا؛  جوارح والكالب الطري ومسيت، الصيد ذوات :والسباع

  .)١/٦٠(القاموس الفقهي ) ١/٩٥(املصباح املنري ) ١/٤٥١(مقاييس اللغة ) ١/٤٣٧(اللغة 
) ٦/٤٦٣(الدر املختار ) ٦/٥١(تبيني احلقائق ) ٦/٦٤(احمليط الربهاين)  ١١/٢٢١(املبسوط  :ينظر ) ٢(

احلاوي ) ١/١١٨(فقهية القوانني ال) ٣/٨(بداية اتهد ) ١/٤٣١(الكايف البن عبدالرب ) ١/١٠٨(التلقني 
شرح ) ١/٥٥٢(الكايف البن قدامة ) ٦/١١٠(مغين احملتاج ) ٩/٣٢٩(حتفة احملتاج ) ٩/٩٤(اموع ) ١٥/٦(

 .)٤/٣٢٦(اإلقناع للحجاوي ) ٨/٤٨(املبدع ) ٦/٦٠٨(الزركشي 
 .)٢/٣٣٩(اختالف األئمة العلماء  ) ٣(
 .)١/٣١٣(اإلقناع البن القطان  ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠٨ 

Mg  f  e  dh  l  k  j  im    p   o  n  :قوله تعاىل

v  u  t  s  r  qw  �  ~  }  |  {    z  y  x 

L)١(  

 اجلوارح كانت إذا حيل إمنا باجلوارح االصطياد أن على دلتأن اآلية  :الداللةوجه 
 .)٢(معلمة

v  الدليل السابقمستند الداللة يف: 

اعتبار شرط استندوا يف  ، بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب املذاهب األربعة
وسبق ، بالتعليمة حيث صرحت اآلي ، يةإىل داللة املنطوق يف اآل التعليم يف اجلارحة

مما يدل على أن التعليم شرط يف حل ما اصطادته  ، التعليم يف اآلية بتحليل الطيبات
 .اجلوارح

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 ، السابقة استدالل قوي بداللة املنطوق يف اآلية ، استدالل أصحاب املذاهب األربعة
 .حيث مل يرد ما يضعف هذا االستدالل

 

 
 

 

                                                             

 ).٤(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .١٠٧:اإلكليل ص) ٦/٦٦(اجلامع ألحكام القرآن ) ١١/٢٩١(تفسري الرازي : ينظر  )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٠٩ 


 

v ذه املسألة يقصد: 

هل إذا صاد مبا يقبل التعليم وميكن االصطياد به من سباع البهائم كالفهد وحنوه هل 
 .؟أو الحيل أكل صيده 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

وهو مذهب  ،أنه يباح الصيد بكل مايقبل التعليم وميكن االصطياد به من سباع البهائم
  .)٥(والظاهرية ، )٤(واحلنابلة ، )٣(والشافعية ، )٢(واملالكية ، )١(احلنفية

  :القول الثاين

- رضي اهللا عنهما-وحكي هذا القول عن ابن عمر ، أنه ال يباح الصيد إال بالكالب
  .)٧(- رمحه اهللا-وجماهد )٦(

                                                             

 .)٢/٥٧٤(جممع األر ) ١٢/٤٠٨(البناية ) ٦/٥٠(تبيني احلقائق  :ينظر ) ١(
 ).٤/١٧٢(الذخرية  )٣/٧(بداية اتهد  )٣/١٢٣(املنتقى شرح املوطأ  :ينظر  )٢(

 ).٩/٩٥(اموع ) ٤/٥٣٥(البيان ) ١٥/٦(احلاوي  :ينظر  )٣(
 ).٦/٢٢٣(كشاف القناع ) ٨/٤٨(املبدع ) ٩/٣٧١(املغين  :ينظر  )٤(
 ).٦/١٦٢(احمللى : ينظر  )٥(

 ).٤/٢٣٩(مصنف ابن أيب شيبة : ينظر  )٦(
 ).٩/٩٥(اموع ) ٤/١٧٢(الذخرية ) ٤/٢٣٩(مصنف ابن أيب شيبة  :ينظر  )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢١٠ 
 :سبب اخلالف يف املسألة ♦

 وسبب ":حيث قال - رمحه اهللا–ما ذكره ابن رشد   سبب اخلالف يف هذه املسألة
 قد أنه وذلك. الكالب على اجلوارح سائر قياس :األول:ه املسألة أمرانهذ يف اختالفهم

M  r  q  p   o  n  :تعاىل قوله :أعين ، الكالب يف ورد إمنا النص أن يظن

L)ويدل ، الكلب لفظ من ال اجلارح كلب من مشتقة  مكلبني لفظة أن يتأول أن إال ، )١ 
 االشتراك االختالف سبب يكون هذا فعلى ، اآلية يف الذي اجلوارح اسم عموم هذا على
 وإن ؟أو ال صاحبه؟ على اإلمساك اإلمساك شرط من هل :الثاين.مكلبني لفظة يف الذي
 اجلوارح سائر يقاس ال :قال يوجد؟ فمنأو ال الكلب؟ غري يف يوجد فهل شرطه من كان
 أو ، الكلب غري اسم من ال الكلب اسم من مشتقة هي مكلبني لفظة وأن ، الكالب على
 ال :قال -  شرط ذلك وأن ، صاحبه على :أعين ،  الكلب يف إال اإلمساك يوجد ال أنه

 يف يشترط ومل ، اجلوارح سائر الكلب على قاس ومن ، الكلب سوى جبارح يصاد

 .)٢(" التعليم قبلت إذا اجلوارح سائر صيد جيوز :قال -  صاحبه على اإلمساك اإلمساك

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 :استدالل أصحاب القول األول

يقبل التعليم وميكن االصطياد به من سباع  مااستدل من ذهب إىل إباحة الصيد بكل 

Mg  f  e  dh    k  j  i  :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي  البهائم

lm  v  u  t  s  r  q  p   o  n  L )٣(.  

                                                             

  .)٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 .)٣/٨(بداية اتهد  ) ٢(

 .)٤(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
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٢١١ 

 :على قوله  Mm    r  q  p   o  n L :تعاىل عطف قولهأن  :وجه الداللة

 Mlm  L  حالل لألكل  وحنوها صيده أن املعلم من اجلوارح يدل على
   .)١(وحنوها ما علمنا من اجلوارح صيد على إباحةفاآلية إذاً تدل ، كالطيبات

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 :قوله تعاىلبمن القرآن الكرمي  ال يباح الصيد إال بالكالباستدل من ذهب إىل أنه 

 Mg  f  e  dh  l  k  j  im    r  q  p   o  n

v  u  t  s  L )٢(  

واملكلب معلم الكالب لكيفية  ، يف اآلية حال  M    r L :أن قوله :وجه الداللة
   .)٣(فدلت اآلية على إباحة صيد الكالب دون غريها ، االصطياد

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :من القرآن وهوأصحاب القول األول استدلوا بدليل بعد العرض السابق يظهر أن 

Mg  f  e  dh  l  k  j  im    p   o  n  :قوله تعاىل

v  u  t  s  r  q  L )٤(  

اجلوارح يف اآلية تعم كل ن إ حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على العموم
  .ما يقبل التعليم وميكن االصطياد به من سباع البهائم

                                                             

 ).٦/٦٦(اجلامع ألحكام القرآن ) ٢/٣٣٦(أحكام القرآن البن الفرس  : ينظر  )١(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٢(
 .١١٣:أحكام الصيد ص ١٧٧: األطعمة ص: ينظر  )٣(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٤(
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٢١٢ 
   :القرآن وهووأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من 

Mg  f  e  dh  l  k  j  im    p   o  n  :قوله تعاىل

v  u  t  s  r  q  L )١(  

إن املكلب خاص مبعلم  حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على اخلصوص
 .فيكون جواز الصيد خاصاً بالكالب املعلمة دون غريها من السباع ، الكالب

v  بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف االستدالل: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

Mg  f  e  dh  l  k  j  im    n  :استدالهلم بقوله تعاىل  ♦

v  u  t  s  r  q  p   o  L )ن إ حيث، على العموم)٢
 ، اجلوارح يف اآلية تعم كل ما يقبل التعليم وميكن االصطياد به من سباع البهائم

 :وهو تفسري املكلب يف اآلية-  ومل يرد ما خيصص هذا العموم إال خمصص ضعيف
واهللا  ، فيبقى العموم على عمومه ، -ومحل اآلية على اخلصوص ، بمبعلم الكال

  .أعلم

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

                                                             

 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٢(
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٢١٣ 

Mg  f  e  dh  l  k  j  im    n  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

v  u  t  s  r  q  p   o  L )حيث، على اخلصوص)١ 
فيكون جواز الصيد خاصاً بالكالب املعلمة دون  ، إن املكلب خاص مبعلم الكالب

 .غريها من السباع

  :ونوقش هذا من ثالثة أوجه

 اجلوارح سائر معلم كان وإن مكلبني بكلمة  الكالب معلم يصصأن سبب خت:األول
وهذا المينع دخول غري الكالب يف  ، الغالب هو بالكالب االصطياد ألن؛ مثله

   .)٢(احلكم

%  &  '  )  M 8 7 .الكواسب يف اآلية يراد ا اجلوارح أن :الثاين

L)٤(كاسبهم أي:أهله جارحة وفالن ، كسبتم أي )٣(.  

 اهللا صلى - النيب أن ترى أال،  األسد حىت سبع كل على يقع الكلب اسمأن  :الثالث
 )٥())كالبك من كلبا عليه سلط اللهم(( :هلب أيب بن عتبة يف قال -  وسلم عليه
  )١( .فقتله األسد عليه اهللا فسلط

                                                             

 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )١(
 ). ٣/٣٤٧(فتح البيان ) ٢/١٦(فتح القدير للشوكاين : ينظر  )٢(
 .)٦٠(من آية  :األنعامسورة   )٣(
 ).٩/٣٧٢(املغين  :ينظر  )٤(
باب ما للمحرم قتله من دواب الرب يف احلل واحلرم  ، كتاب احلج ، أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٥(

األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف  ريجوقال عنه الزيلعي يف خت) ١٠٠٥٢(برقم ) ٥/٣٤٦(
 أيب حديث من هلب أيب سورة تفسريه يف مستدركه يف احلاكم رواه واحلديث":) ١/٣٧٨(للزخمشري 

 النيب فقال  -وسلم عليه اهللا صلى- النيب يسب هلب أيب بن هلب كان قال أبيه عن عقرب أيب بن نوفل
 إين :فقال مرتالً فرتلوا الشام يريد قافلة يف فخرج )كلبك عليه سلط اللهم( :-وسلم عليه اهللا صلى-
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٢١٤ 
v وعليه يظهر: 

Mg  f  e  dh  l  k  j  im    n  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

v  u  t  s  r  q  p   o  L )الصيد بكل على إباحة  )٢
دليل ومناقشة  ، العاملقوة الدليل ؛ مايقبل التعليم وميكن االصطياد به من سباع البهائم

  .القول اآلخر

   

                                                                                                                                                                       

 .به فذهب فانتزعه األسد فجاء حيرسونه وقعدوا حوله متاعه فحطوا كال :له فقالوا حممد دعوة أخاف
 " خيرجاه ومل اإلسناد صحيح :وقال انتهى

 .)١٢/٤١٠(البناية : ينظر  )١(
 .٤ :املائدة  )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢١٥ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل إذا أكل كلب الصيد مما صاده هل حيرم  األكل من هذا الصيد 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

مذهب الشافعي و ، )١(صاده الكلب وأكل منه وهو مذهب احلنفيةأنه حيرم األكل مما 
 ، )٤(مذهب احلنابلةهوو، )٣(وهو األصح يف مذهب الشافعية )٢( يف اجلديد
  .)٥(والظاهرية

  :القول الثاين

مذهب الشافعي و ، )٦(صاده الكلب وأكل منه وهو مذهب املالكية أنه يباح األكل مما
 .)٨(ورواية عند احلنابلة ، )٧( يف القدمي

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

 ).٨/٢٥٢(البحر الرائق ) ١٠/١١٨(فتح القدير ) ١٢/٤١٧(البناية : ينظر  )١(

 ).٩/٣٣٠(حتفة احملتاج ) ٩/١٠٥(اموع ) ١٥/٨(احلاوي : ينظر  )٢(
 ).٣/٢٤٦(الطالبني روضة ) ٩/١٠٧(اموع : ينظر  )٣(

  ). ١٠/٤٣١(اإلنصاف  )٨/٤٩(املبدع ) ٢٧/٣٩٢(الشرح الكبري :  ينظر  )٤(
 ).٦/١٧٠(احمللى : ينظر  )٥(
 ).٣/٩(بداية اتهد ) ١/٤١٨(املقدمات املمهدات ) ١/٤٣١(الكايف : ينظر  )٦(

 ).٣/٢٤٦(روضة الطالبني  )٩/١٠٥(اموع ) ١٥/٨(احلاوي : ينظر  )٧(
  ). ١٠/٤٣١(اإلنصاف  )٨/٤٩(املبدع ) ٢٧/٣٩٢(الشرح الكبري :  ينظر  )٨(
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٢١٦ 
 :استدالل القول األول

  :من القرآن الكرمي مبايأيت  األكل مما صاده الكلب وأكل منهميراستدل من ذهب إىل حت

  .)١( M  5  4    3  2   1  0L :قوله تعاىل :الدليل األول

 ، ألا معطوفة على احملرمات قبلها ؛ على حترمي أكيلة السبعدلت اآلية  :وجه الداللة
   .)٢(وما أكل منه الكلب يعترب من ذلك

   .)٣(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىل  :الدليل الثاين

 أكل مىت وأنه ، منه يأكل ال أن علينا الكلب إمساك أن على دلت اآلية :وجه الداللة
   .)٤(نفسه على ممسكاً كان منه

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  من القرآن الكرمي  صاده الكلب وأكل منه األكل ممااستدل من ذهب إىل إباحة 

   .)٥(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىلب

أدركت  ، أن اآلية دلت على جواز األكل مما أمسكت الكالب مطلقاً :وجه الداللة
 .)٦(مل تأكلأكلت اجلوارح منه أم ، ذكاته أم مل تدرك

                                                             

   ).٣(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .١٢٧: أحكام الصيد ص ١٠٧:اإلكليل ص: ينظر  )٢(
 ).٤(من آية  :املائدةسورة   )٣(
 ).٣/٣٤٩(فتح البيان  )٩/١٠٦(اموع ) ٣/٣١٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٤(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٥(
التسهيل لعلوم الترتيل  )٢/٣٣٩(أحكام القرآن البن الفرس  )١/٤١٨(املقدمات املمهدات : ينظر  )٦(

)١/٢٢٢(. 
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٢١٧ 
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

من القرآن  نيأصحاب القول األول استدلوا بدليلبعد العرض السابق يظهر أن 
  :اومه

  .)١( M  5  4    3  2   1  0L :قوله تعاىل :الدليل األول

إن ما أكله الكلب من  حيث، على داللة العموم وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية
  .ويدخل يف عموم حترمي أكيلة السبع ، الصيد إذا أرسله له يعد حمرماً من احملرمات

  . )٢(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىل  :الدليل الثاين

إن منطوق اآلية دل  حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة املنطوق
  .كلبعلى إباحة األكل مما أمسك علينا ال

   :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  . )٣(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىل

إن اآلية دلت على  حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
ومل تفرق بني ما إذا أكل الكلب من الصيد  ، جواز األكل مما أمسكت الكالب مطلقاً

 .أم مل يأكل

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

 .)٣(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٢(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٢١٨ 
حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً

  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

 حيث، على العموم )١( M  5  4    3  2   1  0L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
ويدخل يف  ، له يعد حمرماً من احملرمات ما أكله الكلب من الصيد إذا أرسلإن 

فيبقى العموم على ، ومل يرد ما خيصص هذا العموم ، ، عموم حترمي أكيلة السبع
  .واهللا أعلم ، عمومه

 .)٢(M�  ~  }  |  {    z  y  xL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
يعارض داللة  ومل يأت ما ، استدالل قوي ، داللة املنطوقعلى واستنادهم فيها 

  .املنطوق إال حديث ضعيف

  :بالقرآن الكرمي الثايناستدالل أصحاب القول التحقيق يف  :ثانياً

 .)٣(M�  ~  }  |  {    z  y  xL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

ومل  ، إن اآلية دلت على جواز األكل مما أمسكت الكالب مطلقاً حيث، على العموم
  .تفرق بني ما إذا أكل الكلب من الصيد أم مل يأكل

  :ونوقش هذا

                                                             

 .)٣(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٢(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٣(
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٢١٩ 

 M  5  4    3  2   1  0L :بقوله تعاىل بأن العموم يف اآلية السابقة خمصوص
صلى اهللا  -بقولهو ، حيث دلت اآلية على حترمي ما أكل السبع مامل ندرك ذكاته ، )١(

 إذا(( :ملا سأله عن الصيد بالكالب - رضي اهللا عنه–لعدي بن حامت   -عليه وسلم
 إال ، قتلن وإن عليكم أمسكن مما فكل ، اهللا اسم وذكرت ، املعلمة كالبك أرسلت

 كالب خالطها وإن ، نفسه على أمسكه إمنا يكون أن أخاف فإين ، الكلب يأكل أن
 ، فاحلديث دل على جواز أكل ماصاده الكلب إذا مل يأكل منه )٢())تأكل فال غريها من

خشية أن يكون الصيد إمنا صاده  ؛ خبالف ما إذا أكل فورد النهي يف هذه الصورة
  .لنفسه

v وعليه يظهر: 

M  :وقوله تعاىل )٣( M  5  4    3  2   1  0L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
�  ~  }  |  {    z  y  x  L)األكل مما صاده ميرعلى حت  )٤ 

ومناقشة  ، وداللة املنطوق يف الثاين ، لقوة الدليل العام يف األول ؛ الكلب وأكل منه
  .القول اآلخردليل 

   

                                                             

  .)٣(من آية  :املائدةسورة   )١(
،  )٥٤٨٣(برقم ) ٧/٨٧(أخرجه البخاري يف صحيحه،  كتاب الذبائح والصيد،  باب إذا أكل الكلب   )٢(

وأخرجه مسلم يف صحيحه،  كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من احليوان، باب الصيد بالكالب املعلمة 
 ).١٩٢٩(برقم ) ٣/١٥٢٩(

 .)٣(من آية  :املائدةسورة   )٣(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٢٠ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل إذا أكل اجلارح املعلم مما صاده هل حيرم  األكل من هذا الصيد 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :ولالقول األ

،  )١(مذهب احلنفية يف البازي وأكل منه وهو ارح املعلمصاده اجلأنه يباح األكل مما 
مذهب احلنابلة يف سباع و ، )٣( ومذهب الشافعي يف القدمي ، )٢(مذهب املالكيةو

  .)٤(الطري

  :لثاينالقول ا

يف سباع البهائم  وأكل منه وهو مذهب احلنفية صاده اجلارح املعلمأنه حيرم األكل مما 
، )٧(وهو األصح يف مذهب الشافعية )٦( ومذهب الشافعي يف اجلديد ، )٥(كالفهد وحنوه

  .)١(الظاهريةمذهب و ، )٨(يف سباع البهائم ومذهب احلنابلة

                                                             

 ).٨/٢٥٢(البحر الرائق ) ١٠/١١٨(فتح القدير ) ١٢/٤١٧(البناية : ينظر  )١(
 ).٣/٩(بداية اتهد ) ١/٤١٨(املقدمات املمهدات ) ١/٤٣١(الكايف : ينظر  )٢(
 ).٣/٢٤٦(روضة الطالبني  )٩/١٠٦(اموع ) ١٥/٨(احلاوي : ينظر  )٣(

  ). ١٠/٤٣٢(اإلنصاف  )٨/٥٠(املبدع ) ٢٧/٣٩٧(الشرح الكبري :  ينظر  )٤(
 ).٨/٢٥٢(البحر الرائق ) ١٠/١١٨(فتح القدير ) ١٢/٤١٧(البناية : ينظر  )٥(
 ).٩/٣٣٠(حتفة احملتاج ) ٩/١٠٦(اموع ) ١٥/٨(احلاوي : ينظر  )٦(

 ).٩/٣٣٠(حتفة احملتاج ) ٣/٢٤٦(روضة الطالبني ) ٩/١٠٧(اموع : ينظر  )٧(
  ). ١٠/٤٣١(اإلنصاف  )٨/٤٩(املبدع ) ٢٧/٣٩٢(الشرح الكبري :  ينظر  )٨(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٢١ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 :استدالل القول األول

 من القرآن الكرمي  وأكل منه ارح املعلماألكل مما صاده اجلإباحة استدل من ذهب إىل 

  . )٢(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :قوله تعاىلب

أدركت  ، اجلوارح مطلقاًأن اآلية دلت على جواز األكل مما أمسكت  :وجه الداللة
  .)٣(أكلت اجلوارح منه أم مل تأكل، ذكاته أم مل تدرك

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  من القرآن الكرمي وأكل منه  ارح املعلماجل مما صادهاألكل  حترمياستدل من ذهب إىل 

  . )٤(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىلب

 مىت وأنه ، منه يأكل ال أن علينا ارح املعلماجل إمساك أن على دلت اآلية :وجه الداللة
  .)٥(نفسه على ممسكاً كان منه أكل

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :وأصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهبعد العرض السابق يظهر أن 

                                                                                                                                                                       

 ).٦/١٧٠(احمللى : ينظر  )١(
 ).٤(من آية  :املائدةسورة   )٢(
التسهيل لعلوم الترتيل  )٢/٣٣٩(أحكام القرآن البن الفرس  )١/٤١٨(املقدمات املمهدات : ينظر  )٣(

)١/٢٢٢(. 
 ).٤(من آية  :املائدةسورة   )٤(
 ).٣/٣٤٩(فتح البيان  )٩/١٠٦(اموع ) ١٥/٩(احلاوي  :ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٢٢ 

  . )١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L   :قوله تعاىل

إن اآلية دلت على  حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
ومل تفرق بني ما إذا أكل من الصيد أم  ، أمسك اجلارح املعلم مطلقاًجواز األكل مما 

  .مل يأكل

   :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  )٢(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىل

 مفهوم املخالفة يف إن  حيث، هلم ذه اآلية على مفهوم املخالفةوهم استندوا يف استدال
وأكل اجلارح املعلم من الصيد دليل  ، ميسك عليناحترمي األكل إذا مل دل على ياآلية 

 .وإمنا أمسك على نفسه ،على أنه مل ميسك علينا

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  )٣(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

                                                             

  .)٤(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٢(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٢٣ 
أمسك اجلارح املعلم مطلقاً إن اآلية دلت على جواز األكل مما  حيث، على العموم

واهللا  ، فيبقى على عمومه ، ومل يرد ما خيصص هذا العموم ، سواء أكل أم مل يأكل
  .أعلم

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

 )١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

على حترمي األكل إذا مل ميسك  دل املفهوم حيث، على مفهوم املخالفةاستنادهم فيها و
وأكل اجلارح املعلم من الصيد دليل على أنه مل ميسك علينا وإمنا أمسك على  ، علينا
  .نفسه

   :ونوقش هذا

 الصقر أكل فإن تأكل فال الكلب أكل إذا(( : -رضي اهللا عنهما -بقول ابن عباس
وأصحاب هذا القول ال يرون التفريق يف التحرمي بني سباع الطري ومنها  )٢())فكل

  .الصقر وسباع البهائم

                                                             

 .)٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
برقم ) ٩/٣٩٨(باب البزاة املعلمة  ، كتاب الصيد والذبائح ، أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٢(
 قال"  يصح وجه من الصحابة من له خمالف وال " :)٥/٢٧٩(وقال ابن عبدالرب يف االستذكار ) ١٨٨٨٥(

) ٤٧٣/  ٤( :" املصنف"  يف الرزاق عبد رواه" :١٩٨ :ص ملا فات خترجيه من إرواء الغليل التكميل صاحب
 الصقر أما،  تأكل فال املعلم الكلب أكل إذا :قال عباس ابن عن جبري بن سعيد عن محاد عن حنيفة أىب عن

 احلسن بن وحممد) مصر. ط،  ٢٤١ ص( :" اآلثار كتاب"  يف يوسف أبو ورواه، أكل أكل إذا فإنه يوالباز
 اهللا يرض عباس ابن عن جبري بن سعيد عن محاد عن حنيفة أىب عن) باكستان. ط،  ١٨٢ ص( :" اآلثار"  يف

 فإن. أكل وإن يالباز أمسك مما وكل،  أكل مما تأكل وال عاملاً كان إذا الكلب أمسك ما كل :قال أنه عنهما
 :قال. األكل فيدع الكلب تضرب كما األكل فيدع تضربه أن تستطيع وال فيجيبك تدعوه أن يالباز تعليم

 فكل الصقر أكل وإذا،  تأكل فال الكلب أكل إذا :عنهما اهللا يرض عباس ابن عن جبري بن سعيد عن ويذكر(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٢٤ 
v وعليه يظهر: 

  )١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :قوله تعاىلصحة االستدالل ب

 ومناقشة، لقوة الدليل العام ؛ وأكل منه  ارح املعلماألكل مما صاده اجل إباحةعلى 
  .القول اآلخر دليل

   

                                                                                                                                                                       

"  املنثور الدر"  يف كذا،  بتمامه محيد بن عبد رواه وقد) .تستطيع ال والصقر تضربه أن تستطيع الكلب ألن ؛
 ) .امليمنية. ط،  ٢٦١/  ٢( :يللسيوط

 .)٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٢٥ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟ أو الإذا أرسل الصائد كلبه على صيد معني فأصاب غريه فقتله فهل يباح الصيد 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )٢(والشافعية، )١(وهو مذهب احلنفية ،غري الذي أرسل إليه الكلبيباح أكل الصيد 
  . )٣(واحلنابلة

  :القول الثاين

ورواية يف ، )٤(وهو مذهب املالكية ،غري الذي أرسل إليه الكلبحيرم أكل الصيد 
 .)٦(الظاهرية مذهب وهو، )٥(مذهب احلنابلة

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 :استدالل القول األول
                                                             

 ).٨/٢٥٤(البحر الرائق ) ١٢/٤٣٦( البناية ) ٥/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
وفرق الشافعية بني صيده يف اجلهة ) ٣/٢٥٢(روضة الطالبني ) ٤/٥٥٤(البيان ) ١٥/١٨(احلاوي : ينظر  )٢(

احلل : اليت أرسله فيها فيحل الصيد يف هذه الصورة، وبني عدوله إىل جهة أخرى ففيه وجهان عندهم
 .  وعدمه، وأصحهما احلل

 ).٨/٥٢(املبدع ) ٢٧/٤٠٥(الشرح الكبري ) ٩/٣٧٧(املغين : ينظر  )٣(
 ).٣/١١(بداية اتهد ) ٤/١٨١(الذخرية ) ١/٥٣٤(املدونة : ينظر  )٤(

 ).١٠/٤٣٥(اإلنصاف : ينظر  )٥(
 .)٦/١٧٥(احمللى : ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٢٦ 
  غري الذي أرسل إليه الكلب من القرآن الكرمي أكل الصيد استدل من ذهب إىل إباحة 

  )١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :قوله تعاىلب

أباح ما أمسكته الكالب مطلقاً سواء أرسلت  -سبحانه وتعاىل–أن اهللا  :وجه الداللة
  .)٢(عليه أو على غريه

  :استدالل أصحاب القول الثاين

   .أكل الصيد غري الذي أرسل إليه الكلب حترمين ذهب إىل مل دليالً من القرآنمل أجد 

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن 

   )٣(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L   :قوله تعاىل

إن اآلية دلت على  حيث، اآلية على داللة العموموهم استندوا يف استدالهلم ذه 
  .سواء أرسلت عليه أو على غريه،ما أمسكته الكالب مطلقاً  ة أكلباحإ

 .من القرآن مل أجد هلم دليالًوأصحاب القول الثاين 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي األولاستدالل أصحاب القول التحقيق يف  :أوالً

  )١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
                                                             

 ).٤(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٢٧/٤٠٥(الشرح الكبري ) ١٥/١٨(احلاوي : ينظر  )٢(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٢٧ 
ما أمسكته الكالب مطلقاً سواء  ة أكلباحإعلى إن اآلية دلت  حيث، على العموم

 ، فيبقى على عمومه ، ومل يرد ما خيصص هذا العموم ، أرسلت عليه أو على غريه
  .واهللا أعلم

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .من القرآن مل أجد هلم دليالًأصحاب هذا القول 
v وعليه يظهر: 

  )٢(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :قوله تعاىلصحة االستدالل ب

لقوة  ؛  ما أمسكته الكالب مطلقاً سواء أرسلت عليه أو على غريه ة أكلباحعلى إ
  .الدليل العام

   

                                                                                                                                                                       

  .)٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 .)٤(من آية  :املائدةسورة  ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٢٨ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

إذا أرسل الصائد جارحه من صقر وحنوه على صيد معني فأصاب غريه فقتله فهل يباح 
 ؟ أو الالصيد 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )٢(والشافعية، )١(وهو مذهب احلنفية أرسل إليه اجلارح ماغري يباح أكل الصيد 
  . )٣(واحلنابلة

  :القول الثاين

 .)٥(والظاهرية، )٤(وهو مذهب املالكية أرسل إليه اجلارح ماغري حيرم أكل الصيد 

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 :استدالل القول األول

                                                             

  ).٦/٤٧٥(الدر املختار ) ١٢/٤٣٦( البناية ) ٥/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
وفرق الشافعية بني صيده يف اجلهة ) ٣/٢٥٢(روضة الطالبني ) ٤/٥٥٤(البيان ) ١٥/١٨(احلاوي : ينظر  )٢(

احلل : اليت أرسله فيها فيحل الصيد يف هذه الصورة، وبني عدوله إىل جهة أخرى ففيه وجهان عندهم
 .  وعدمه، وأصحهما احلل

 ).٨/٥٢(املبدع ) ٢٧/٤٠٥(الشرح الكبري ) ٩/٣٧٧(املغين : ينظر  )٣(

 ).٣/١١(بداية اتهد ) ٤/١٨١(الذخرية ) ٣/١٢٤(املنتقى : ينظر  )٤(
 .)٦/١٧٥(احمللى : ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٢٩ 
  غري الذي أرسل إليه اجلارح من القرآن الكرمي أكل الصيد استدل من ذهب إىل إباحة 

Mg  f  e  dh  l  k  j  im    p   o  n :قوله تعاىلب

v  u  t  s  r  qw  �  ~  }  |  {    z  y  x 

 L )١(  

مطلقاً سواء  وارحما أمسكته اجللنا  أباح  -سبحانه وتعاىل–أن اهللا  :وجه الداللة
  .)٢(أرسلت عليه أو على غريه

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  غري الذي أرسل إليه اجلارح أكل الصيد ميرحتن ذهب إىل مل مل أجد دليالً من القرآن

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن 

Mg  f  e  dh  l  k  j  im    p   o  n   :قوله تعاىل

v  u  t  s  r  qw  �  ~  }  |  {    z  y  x 

 L )٣(   

إن اآلية دلت على  حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .سواء أرسلت عليه أو على غريه ،مطلقاً وارحما أمسكته اجل ة أكلباحإ

                                                             

 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 .)٢٧/٤٠٥(الشرح الكبري ) ١٥/١٨(احلاوي  :ينظر ) ٢(
 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٣٠ 
 .من القرآن دليالً أجد هلم وأصحاب القول الثاين مل 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

Mg  f  e  dh  l  k  j  im    n  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

v  u  t  s  r  q  p   ow    {    z  y  x

�  ~  }  |  L )إباحة أكل ما إن اآلية دلت على  حيث، على العموم )١
ومل يرد ما خيصص هذا  ، سواء أرسلت عليه أو على غريه ،مطلقاً وارحأمسكته اجل

  .واهللا أعلم ، فيبقى على عمومه ، العموم

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .من القرآن دليالً أجد هلمأصحاب هذا القول مل 
v  يظهروعليه: 

  )٢(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :قوله تعاىلصحة االستدالل ب

لقوة  ؛  مطلقاً سواء أرسلت عليه أو على غريه وارحما أمسكته اجل ة أكلباحعلى إ
  .الدليل العام

  

  

                                                             

  ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
  ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٣١ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل جيب على الصائد عند إرسال السهم التسمية 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

  :القول األول

وهو  ، وتسقط يف حالة النسيان ،أن التسمية عند إرسال السهم جتب يف حالة الذكر
  . )٣(ورواية عند احلنابلة ، )٢(واملالكية ، )١(مذهب احلنفية

   :القول الثاين

وهو مذهب  ، يف حالة الذكر والنسيان ،التسمية عند إرسال السهم جتب مطلقاًأن 
  .)٥(والظاهرية ، )٤(احلنابلة

   :القول الثالث

وبعض ، )٦(وهو مذهب الشافعية ،أن التسمية عند إرسال السهم تستحب وال جتب
  .)٢(احلنابلةورواية عند  ، )١(املالكية

                                                             

 .)١٢/٤١٥(البناية ) ٢/١٧٧(اجلوهرة النرية ) ٥/٥(االختيار  :ينظر ) ١(
 .)٤/١٧٨(الذخرية ) ١/٤٢٠(املقدمات ) ١/٥٣٢(املدونة  :ينظر ) ٢(
 .)١٠/٤٤١(اإلنصاف ) ٨/٥٦(املبدع  :ينظر ) ٣(
 .)١٠/٤٤١(اإلنصاف )  ٨/٥٥(املبدع ) ٢٧/٤١٥(الشرح الكبري  :ينظر ) ٤(
 .)٦/٨٧(احمللى  :ينظر ) ٥(
 .)٩/١٠٢(اموع ) ١٨/١١٤(اية املطلب ) ١٥/١٠(احلاوي  :ينظر ) ٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٣٢ 
 :يف املسألةسبب اخلالف  ♦

 ذلك يف الكتاب ظاهر معارضة اختالفهم سببأن  :-رمحه اهللا -ابن رشد ماذكره

M  X  W  V    U    T    S  R  Q  P  :تعاىل فقوله :الكتاب فأما، لألثر

Y L )أنه أبيه عن هشام عن مالك رواه فما اآلية هلذه املعارضة السنة وأما، )٣ 
 البادية من ناسا إن اهللا رسول يا :فقيل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول سئل :قال

 عليه اهللا صلى -  اهللا رسول فقال ؟أو ال عليها اهللا أمسوا ندري وال انبلحم يأتوننا
 هلذا ناسخة اآلية أن إىل مالك فذهب.)٤() اهكلو مث عليها اهللا مسوا(  :-  وسلم

 ألن ؛ الشافعي ذلك ير ومل ، اإلسالم أول يف كان احلديث هذا أن وتأول ، احلديث
 هذا ملكان الشافعي فذهب ، مكية التسمية وآية ، باملدينة كان أنه ظاهره احلديث هذا

 يف الذكر اشترط من وأما، الندب على بالتسمية األمر محل بأن اجلمع مذهب
 أميت عن جتاوز قد اهللاإن (( :-  والسالم الصالة عليه - قوله إىل فمصريا الوجوب
 .)٦( )٥())والنسيان وما استكرهوا عليه اخلطأ

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 :استدالل القول األول

                                                                                                                                                                       

  .)٦/٦٨(اجلامع ألحكام القرآن ) ١/٤٢٨(الكايف  :ينظر ) ١(
 .)٨/٥٦(املبدع ) ٩/٣٦٧(املغين  :ينظر ) ٢(

 .)١٢١(من آية  :األنعامسورة   )٣(
 )١(برقم ) ٢/٤٨٨(باب ماجاء يف التسمية على الذبيحة  ، كتاب الذبائح ، أخرجه مالك يف املوطأ ) ٤(
وحكم ) ٢٠٤٣(برقم ) ١/٦٥٩(باب طالق املكره والناسي  ، أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب الطالق ) ٥(

 . عليه األلباين بالصحة يف تذييله على سنن ابن ماجه

 .)٢/٢١١(بداية اتهد : ينظر  ) ٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٣٣ 
التسمية عند إرسال السهم جتب يف حالة الذكر وتسقط يف استدل من ذهب إىل أن 

  :من القرآن الكرمي مبايأيت النسيانحالة 

  .)١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :قوله تعاىل:الدليل األول

 عامداً التسمية ترك عند عدم جواز أكل الصيد دلت على  اآليةأن  :وجه الداللة
 :صيغة افعل وهي قوله إن حيث، ممايدل على وجوا حال الذكر عند إرسال السهم

M  �  ~  }  | L يصح ال ألنه ؛  من األمر الناسيوخرج ، )٢(ابلإلجي 
  .)٣(خطابه

M  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì :قوله تعاىل :الدليل الثاين

ÕL)٤(.  

أن دليل اخلطاب يف اآلية دل على النهي عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا  :وجه الداللة
  .)٥(ممايدل على وجوب التسمية عند إرسال السهم ، عليه

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P L :قوله تعاىل :الدليل الثالث
)٦(.  

                                                             

 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
إرشاد الفحول )  ٢/١٨(اإلاج يف شرح املنهاج ) ٢/٨٠(الفصول يف األصول  للجصاص  :ينظر ) ٢(
 .)٥/٢١٨٤(التحبري شرح التحرير ) ١/٢٥٣(
 .)٣/٣١٦(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر ) ٣(
  ).١١٨(من آية  :األنعامسورة )  ٤(
 .)٣/١٦(أحكام القرآن البن الفرس  :ينظر ) ٥(
  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٣٤ 
   :وجه الداللة من اآلية على وجهني

ى اهللا سبحانه عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه بعد أن أمر باألكل  :الوجه األول
ألن ؛ وفيه دليل على حترمي أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه ، مما ذكر اسم اهللا عليه 
  .)١(ممايدل على وجوب التسمية حال الذكر عند إرسال السهم مطلق النهي للتحرمي

 التسمية عليه نسيت مما األكلألن  ؛ الناسي دون للعامد خطابأن اآلية  :الوجه الثاين

؛  للناسي صفةفالفسق ليس  ،  M Y  XL:تعاىل قوله عليه ويدل،  بفسق ليس
  .)٢(لتسميةبا مكلف غري نسيانه حال يف الناسي وألن

  .)٣(M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L :قوله تعاىل :الدليل الرابع

أن ترك التسمية  على الصيد سهواً عند إرسال السهم يدخل يف عموم  :وجه الداللة
  .)٤(اآلية

  :استدالل أصحاب القول الثاين

التسمية عند إرسال السهم جتب مطلقاً يف حالة الذكر استدل من ذهب إىل أن 
  :من القرآن الكرمي مبايأيت والنسيان

  .)٥(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىل :الدليل األول

 ، أن صيغة افعل يف اآلية دلت على وجوب التسمية عند إرسال السهم :وجه الداللة
  .وهذا العموم يشمل الذاكر والناسي

                                                             

 .)٤/٢٣٠(فتح البيان ) ٤/١٧١(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر)  ١(
  .)٨/٣١(املبدع ) ٤/١٧٣(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر ) ٢(
 ).٢٨٦(من آية  :البقرةسورة  ) ٣(
 .)٤/٢٣٢(فتح البيان  :ينظر ) ٤(
 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٣٥ 

  .)١(M  W  V    U    T    S  R  Q  PL :قوله تعاىل :الدليل الثاين

، يشمل مامل يذكر اسم اهللا عليه متعمداً أوناسياً ، أن النهي يف اآلية عام :وجه الداللة
  .)٢(ممايدل على وجوب التسمية حال الذكر والنسيان

  :استدالل أصحاب القول الثالث

من القرآن  أن التسمية عند إرسال السهم تستحب وال جتباستدل من ذهب إىل 
  :الكرمي مبايأيت

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M :قوله تعاىل :الدليل األول
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

L)٣(.  

مما يدل على  ، ومل يذكر التسمية، أباح املُذكى - سبحانه وتعاىل - أن اهللا:وجه الداللة
   .)٤( عند إرسال السهم على الصيد جواز ترك التسمية

  .)٥( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل الثاين

 يسمون ال وهم ، الكتاب أهل ذبائح أباح -تعاىلسبحانه و – اهللا أن :وجه الداللة
 .)٦( عند إرسال السهم على الصيد واجبة غري التسمية أن على فدل ، غالبا
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

                                                             

 ).١٢١(من آية  :األنعامسورة  ) ١(
  .)٦/٨٧(احمللى  :ينظر ) ٢(
  ).٣(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
  .)٦/١٠٥(مغين احملتاج  :ينظر ) ٤(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٥(
 .)٤/٢٨٧(التجريد لنفع العبيد ) ٦/١٠٥(مغين احملتاج  :ينظر ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٢٣٦ 
من القرآن بأربعة أدلة أصحاب القول األول استدلوا بعد العرض السابق يظهر أن 

  :يوه

  )١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىل :الدليل األول

،  تدل على الوجوب ذه اآلية على أن صيغة افعل يف اآلية موهم استندوا يف استدالهل
واألمر يشمل الذاكر  ، إن األمر بالتسمية فيها على الصيد على الوجوب حيث
  .ألنه اليصح خطابه ؛ ولكن أُخرج الناسي من داللة اآلية ، والناسي

M  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì :قوله تعاىل :الدليل الثاين

ÕL)٢(  

سبحانه - إن اهللا حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطاب
مما يفهم النهي والتحرمي عن أكل ما مل  ، أمر باألكل مما ذكر اسم اهللا عليه-وتعاىل

  .يذكر اسم اهللا عليه

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P :قوله تعاىل :الدليل الثالث

L )٣(  

  :وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على ما يلي

يف اآلية تدل ) ما(إن  حيث، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم :أوالً
فشملت اآلية النهي عن أكل كل ما مل يذكر اسم اهللا عليه مما يدل  ، )١(على العموم

  .على وجوب التسمية عند إرسال السهم على الصيد
                                                             

 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 ).١١٨(من آية  :األنعامسورة )  ٢(

  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ٣(
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٢٣٧ 
فاآلية  ، )٢(استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على أن مطلق النهي يقتضي التحرمي :ثانياً

ومنه ما تركت التسمية عليه ، ورد فيها النهي عن أكل كل ما مل يذكر اسم اهللا عليه
  .عمداً عند إرسال السهم على الصيد ممايدل على وجوا

 ،مع ختصيص اآلية حبالة العمد ، اآليةبظاهر  استندوا يف استدالهلم ذه اآلية :ثالثاً
وأيضاً ، ممايدل على وجوب التسمية عند إرسال السهم يف حالة الذكر دون النسيان 

  .والفسق اليوصف به الناسي ، وصف األكل ممامل يذكر اسم اهللا عليه بأنه فسق
  

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليلني من القرآن ومها

  .)٣(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :تعاىلقوله  :الدليل األول

إن األمر يف اآلية  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة األمر يف اآلية
ممايدل على وجوب التسمية عند إرسال السهم يف حالة  ، يشمل حالة الذكر والنسيان

  .الذكر والنسيان
  .)٤(M  W  V    U    T    S  R  Q  PL :قوله تعاىل :الدليل الثاين

إن النهي فيها يشمل مامل  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
ممايدل على وجوب التسمية عند إرسال السهم  ، يذكر اسم اهللا عليه عامداً وناسياً

  .على الصيد يف حالة الذكر والنسيان

  :يلني من القرآن ومهاوأصحاب القول الثالث استدلوا بدل

                                                                                                                                                                       

 .٣٨٦ :مذكرة يف أصول الفقه ص ٢٣ :أصول الشاشي ص :ينظر ) ١(
 .)٢/٦٦(اإلاج يف شرح املنهاج  )١/٢٩٥(كشف األسرار  :ينظر  )٢(
 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
 ).١٢١(من آية  :األنعامسورة  ) ٤(
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٢٣٨ 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M :قوله تعاىل الدليل األول
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

L)١(.  

أباح  -سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، وهم استندوا يف استدالهلم على داللة العموم
مما يدل على جواز تركها تعمداً على  ، ومل يذكر التسمية ، كل ما ذُكي مما يؤكل

  .السهم عند إرساله على الصيد

  .)٢( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل الثاين

أباح  - سبحانه وتعاىل–إن اهللا  حيث، وهم استندوا يف استدالهلم على داللة العموم
 ، احلكم ويعمهمواملسلمون يشملهم هذا ، وهم ال يسمون غالباً ، ذبائح أهل الكتاب

وأحكام  ، السهم عند إرساله على الصيدعلى مما يدل على جواز ترك التسمية عمداً 
 . التسمية عندهم على الذبائح والصيد سواء

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً قوالاستدالل أصحاب األ
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  )٣(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :استدالهلم بقوله تعاىل  ♦

                                                             

  .)٣(من آية  :املائدةسورة )  ١(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٢(
 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٣٩ 
،  تدل على الوجوب ذه اآلية على أن صيغة افعل يف اآلية موهم استندوا يف استدالهل

واألمر يشمل الذاكر  ، إن األمر بالتسمية فيها على الصيد على الوجوب حيث
  .ألنه اليصح خطابه ؛ ولكن أُخرج الناسي من داللة اآلية ، والناسي

M  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

ÕL)١(.  

أمر باألكل مما ذكر - سبحانه وتعاىل-إن اهللا حيث، واستنادهم فيها على دليل اخلطاب
ممايدل  ، مما يفهم النهي والتحرمي عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه ، اسم اهللا عليه

ومل يوجد  ، على وجوب التسمية عند إرسال السهم على الصيد يف حالة الذكر
  .فيبقى على وجهه ،ماينقض ويعارض هذا االستدالل

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PL  :ىلاستدالهلم بقوله تعا ♦
)٢(.  

خمصص فيبقى  لهوالعموم مل يرد  ، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العمومو
  .على عمومه

ومل خيالف ، وكذا استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على أن مطلق النهي يقتضي التحرمي
  .أحد يف أن مطلق النهي للتحرمي

مع ختصيص اآلية حبالة العمد ممايدل  ، بظاهرها استندوا يف استدالهلم ذه اآلية وكذا
وأيضاً وصف ، على وجوب التسمية عند إرسال السهم يف حالة الذكر دون النسيان 

  .والفسق اليوصف به الناسي ، األكل ممامل يذكر اسم اهللا عليه بأنه فسق
  :ونوقش االستدالل باآلية مبا يلي

                                                             

 ).١١٨(من آية  :األنعامسورة )  ١(

  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة )  ٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٤٠ 

 عليه ذكر ما M  W  V    U    T    S  R  Q  PL :تعاىل اهللا قولب داملرا  أن

 M  +   *      )  (  'L  :تعاىل قوله بدليل لألصنام ذبح ما يعين :اهللا اسم غري
 هي فسقاً فيها يكون اليت واحلالة M Y  XL :قال فإنه ،عليه دل اآلية وسياق

 من أن على قام واإلمجاع M  ¥  ¤  £  ¢     ¡¦§  L  :تعاىل اهللا لغري اإلهالل
  .)١( بفسق ليس عليها يسم مل مسلم ذبيحة أكل

  :وأجيب عن هذا االعتراض

 ، وغريهم املسلمني من اجلميع على عائد M Y  XL :تعاىل قوله ظاهرأن 
 على التسمية إجياب يف اآلية حكم بقاء مانع غري بعضهم خصوص على الداللة وقيام
 اعتقاده مع عامداً التسمية ترك من :نقول فإنا وأيضاً ، عند إرسال السهم املسلم

 من ذلك ألن ؛ االعتقاد مع سبيله هذا ما أكل من وكذلك ، فاسق هو لوجوا
 الشرك أهل ذبائح أو امليتة يف ذلك أن اعتقد من وأما ، الفسق مسة حلقته فقد شرطها

  .)٢(بالتأويل اآلية حكم عند لزواله فاسقا يكون ال فإنه؛ املسلمني دون

 )٣(M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L  :استدالهلم بقوله تعاىل  ♦

عند إرسال  من ترك التسمية سهواً  إن حيث، واستنادهم على داللة العموم يف اآلية
فيبقى على  ،وهذا العموم ال خمصص له ، يدخل يف عموم اآليةالسهم على الصيد 

  . عمومه

  :بالقرآن الكرمي القول الثايناستدالل أصحاب التحقيق يف  :ثانياً

  .)١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

                                                             

  .)٤/٢٨٧(التجريد ) ٨/١١٩(اية احملتاج  :ينظر) ١(
  .)٤/١٧٣(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر )٢(
 ).٢٨٦(من آية  :البقرةسورة  ) ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٤١ 
إن األمر يف اآلية يشمل حالة الذكر  حيث، واستنادهم فيها على داللة األمر يف اآلية

  .ممايدل على وجوب التسمية عند إرسال السهم يف حالة الذكر والنسيان ، والنسيان
  :هذافيمكن أن يناقش 

مبا استدل به أصحاب القول من دليل يدل على عدم املؤاخذة يف حالة النسيان أو 
  اخلطأ

 مل إذا يسم مل وإن حالل املسلم ذبيحة ((:- صلى اهللا عليه وسلم–وأيضاً بقوله 
  )٢())يتعمد

  )٣(M  W  V    U    T    S  R  Q  PL  :استدالهلم بقوله تعاىل 

إن النهي فيها يشمل مامل يذكر اسم اهللا عليه  حيث، العمومداللة على واستنادهم فيها 
ممايدل على وجوب التسمية عند إرسال السهم على الصيد يف حالة  ، عامداً وناسياً

  .الذكر والنسيان

 املسلم ذبيحة ((:-صلى اهللا عليه وسلم–بأنه خمصوص بقوله  :ونوقش هذا االستدالل
  .)٤())يتعمد مل إذا يسم مل وإن حالل

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالثالتحقيق يف  :ثالثاً

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M    :م بقوله تعاىلدالهلاست    ♦
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

L)أباح كل ما ذُكي مما يؤكل -سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، على العموم )٥ ، 
                                                                                                                                                                       

 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 )٤(حاشية  ١٤٦:سبق خترجيه ص ) ٢(
 ).١٢١(من آية  :األنعامسورة  ) ٣(
 )٤(حاشية  ١٤٦:سبق خترجيه ص ) ٤(
  .)٣(من آية  :املائدةسورة )  ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٤٢ 
مما يدل على جواز تركها تعمداً على السهم عند إرساله على  ، ومل يذكر التسمية

 .الصيد

  :ونوقش هذا

  .أن داللة العموم يف اآلية السابقة خمصصة بأدلة القول األول

ال جمرد  ، أي بشروط الذكاة M  5  4    3L  :وأيضاً فإن املراد بقوله تعاىل
 ، ال تصح الذكاة عندهم بالعظم والسن -أي الشافعية - أم :ويدل لذلك، التذكية

    .)١(أي بأي شيء ذكيتم M  5  4    3L  :ومل يقولوا بعموم قوله تعاىل

  .)٢( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

وهم ال  ، أباح ذبائح أهل الكتاب -سبحانه وتعاىل–إن اهللا  حيث، على العموم
مما يدل على جواز ترك  ، واملسلمون يشملهم هذا احلكم ويعمهم، يسمون غالباً

وأحكام التسمية عندهم على  ، السهم عند إرساله على الصيدعلى التسمية عمداً 
  .الذبائح والصيد سواء

   :ونوقش هذا

  .بأن داللة العموم يف اآلية السابقة خمصصة بأدلة القول األول
فقد اليذكر  ، فإن عدم ذكر اشتراط التسمية ال يدل على عدم االشتراط :وأيضاً

  .  وهي أدلة القول األول ، ويذكر يف املوضع اآلخر ، االشتراط يف موضع

v وعليه يظهر: 

                                                             

 .٢٢٤ :أحكام الذبائح واللحوم املستوردة ص) ٨/١٢٠(اية احملتاج   :ينظر ) ١(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٤٣ 

 )١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

   )٢(M Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ÕL  :وقوله تعاىل

وقوله  )٣( MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PL  :وقوله تعاىل

التسمية عند إرسال على أن )٤(M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L  :تعاىل
  .وتسقط يف حالة النسيان ،السهم جتب يف حالة الذكر

  

   

                                                             

  ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 ).١١٨(من آية  :األنعامسورة )  ٢(

  ).١٢١(من آية  :األنعامسورة  ) ٣(
 ).٢٨٦(من آية  :البقرةسورة  ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٤٤ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل جيب على الصائد عند إرسال اجلارح التسمية 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

  :القول األول

وهو  ، جتب يف حالة الذكر وتسقط يف حالة النسيان ارحأن التسمية عند إرسال اجل
  . )٣(ورواية عند احلنابلة ، )٢(واملالكية ، )١(مذهب احلنفية

   :القول الثاين

وهو مذهب  ، جتب مطلقاً يف حالة الذكر والنسيان ارحالتسمية عند إرسال اجلأن 
  .)٥(والظاهرية ، )٤(احلنابلة

   :القول الثالث

وبعض ، )٦(وهو مذهب الشافعية ،تستحب وال جتب ارحأن التسمية عند إرسال اجل
 .)٢(احلنابلةورواية عند  ، )١(املالكية

                                                             

 .)١٢/٤١٥(البناية ) ٢/١٧٧(اجلوهرة النرية ) ٥/٥(االختيار  :ينظر ) ١(
 .)٤/١٧٨(الذخرية ) ١/٤٢٠(املقدمات ) ١/٥٣٢(املدونة  :ينظر ) ٢(
 .)١٠/٤٤١(اإلنصاف ) ٨/٥٦(املبدع  :ينظر ) ٣(
 .)١٠/٤٤١(اإلنصاف )  ٨/٥٥(املبدع ) ٢٧/٤١٥(الشرح الكبري  :ينظر ) ٤(
 .)٦/٨٧(احمللى  :ينظر ) ٥(
 .)٩/١٠٢(اموع ) ١٨/١١٤(اية املطلب ) ١٥/١٠(احلاوي  :ينظر ) ٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٤٥ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 :استدالل القول األول

جتب يف حالة الذكر وتسقط يف  ارحالتسمية عند إرسال اجلاستدل من ذهب إىل أن 
  :من القرآن الكرمي مبايأيت حالة النسيان

  .)٣(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىل :الدليل األول

 عامداً التسمية ترك عند عدم جواز أكل الصيد دلت على  اآليةأن  :وجه الداللة
 :صيغة افعل وهي قوله إن حيث، ممايدل على وجوا حال الذكر عند إرسال اجلارح

M  �  ~  }  | L يصح ال ألنه ؛  من األمر الناسيوخرج ، )٤(ابلإلجي 
  .)٥(خطابه

MÎ  Í  Ì    Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï :قوله تعاىل :الدليل الثاين

ÕL)٦(.  

أن دليل اخلطاب يف اآلية دل على النهي عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا  :وجه الداللة
  .)٧(ارحيدل على وجوب التسمية عند إرسال اجل مما ، عليه

                                                                                                                                                                       

 .)٦/٦٨( اجلامع ألحكام القرآن) ١/٤٢٨(الكايف  :ينظر ) ١(
 .وهذه الرواية عامة للجوارح ماعدا الكلب )٨/٥٦(املبدع ) ٩/٣٦٧(املغين  :ينظر ) ٢(
 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
 .)١/٢٥٣(إرشاد الفحول )  ٢/١٨(اإلاج يف شرح املنهاج ) ٢/٨٠(الفصول يف األصول   :ينظر ) ٤(

 .)٥/٢١٨٤(التحبري شرح التحرير 
 .)٣/٣١٦(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر ) ٥(
 ).١١٨ (من آية  :األنعامسورة )  ٦(

 .)٣/١٦(أحكام القرآن البن الفرس  :ينظر ) ٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٤٦ 

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P L :قوله تعاىل :الدليل الثالث
)١(  

   :اآلية على وجهنيوجه الداللة من 

ى اهللا سبحانه عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه بعد أن أمر باألكل  :الوجه األول
ألن ؛ وفيه دليل على حترمي أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه ، مما ذكر اسم اهللا عليه 
  .)٢(ممايدل على وجوب التسمية حال الذكر عند إرسال اجلارح ،مطلق النهي للتحرمي

 التسمية عليه نسيت مما األكلألن  ؛ الناسي دون للعامد خطابأن اآلية  :الثاين الوجه

؛ للناسي صفةفالفسق ليس  ،  M Y  XL:تعاىل قوله عليه ويدل،  بفسق ليس
  .)٣(لتسميةبا مكلف غري نسيانه حال يف الناسي وألن

  )٤(M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L :قوله تعاىل :الدليل الرابع

أن ترك التسمية  على الصيد سهواً عند إرسال اجلارح يدخل يف عموم  :وجه الداللة
  .)٥(اآلية

  :استدالل أصحاب القول الثاين

جتب مطلقاً يف حالة الذكر  ارحالتسمية عند إرسال اجلاستدل من ذهب إىل أن 
  :من القرآن الكرمي مبايأيت والنسيان

                                                             

  ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ١(
 .)٤/٢٣٠(فتح البيان ) ٤/١٧١(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر)  ٢(
  .)٨/٣١(املبدع ) ٤/١٧٣(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر ) ٣(
 ).٢٨٦(من آية  :البقرةسورة  ) ٤(
 .)٤/٢٣٢(فتح البيان  :ينظر ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٤٧ 

  .)١(M ~  }  |  {    z  y  x �  L :قوله تعاىل :الدليل األول

 ، أن صيغة افعل يف اآلية دلت على وجوب التسمية عند إرسال اجلارح :وجه الداللة
  .وهذا العموم يشمل الذاكر والناسي

  .)٢(M  W  V    U    T    S  R  Q  PL :قوله تعاىل :الدليل الثاين

، يشمل مامل يذكر اسم اهللا عليه متعمداً أوناسياً ، أن النهي يف اآلية عام :وجه الداللة
  .)٣(ممايدل على وجوب التسمية حال الذكر والنسيان

  :استدالل أصحاب القول الثالث

من القرآن  تستحب وال جتب ارحأن التسمية عند إرسال اجلاستدل من ذهب إىل 
  :الكرمي مبايأيت

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M :قوله تعاىل :الدليل األول
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

L)٤(.  

مما يدل على  ، ومل يذكر التسمية، أباح املُذكى - سبحانه وتعاىل - أن اهللا:وجه الداللة
   .)٥( عند إرسال اجلارح على الصيد جواز ترك التسمية

  .)١( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل الثاين
                                                             

 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة  ) ٢(
  .)٦/٨٧(احمللى  :ينظر ) ٣(
  ).٣(من آية  :املائدةسورة )  ٤(
  .)٦/١٠٥(مغين احملتاج  :ينظر ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٤٨ 
 يسمون ال وهم ، الكتاب أهل ذبائح أباح -تعاىلسبحانه و – اهللا أن :وجه الداللة

 .)٢( عند إرسال اجلارح على الصيد واجبة غري التسمية أن على فدل ، غالبا
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

من القرآن بأربعة أدلة أصحاب القول األول استدلوا بعد العرض السابق يظهر أن 
  :يوه

  .)٣(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىل :الدليل األول

،  تدل على الوجوب ذه اآلية على أن صيغة افعل يف اآلية موهم استندوا يف استدالهل
واألمر يشمل الذاكر  ، إن األمر بالتسمية فيها على الصيد على الوجوب حيث
  .ألنه اليصح خطابه ؛ ولكن أُخرج الناسي من داللة اآلية ، والناسي

M  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì :قوله تعاىل :الدليل الثاين

ÕL)٤(.  

سبحانه - إن اهللا حيث، وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على دليل اخلطاب
مما يفهم النهي والتحرمي عن أكل ما مل  ، أمر باألكل مما ذكر اسم اهللا عليه-وتعاىل

  .يذكر اسم اهللا عليه

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P L :قوله تعاىل :الدليل الثالث
)١(.  

                                                                                                                                                                       

 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 .)٤/٢٨٧(التجريد ) ٦/١٠٥(مغين احملتاج  :ينظر ) ٢(
 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
 ).١١٨ (من آية  :األنعامسورة )  ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٤٩ 
  :وهم استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على ما يلي

يف اآلية تدل ) ما(إن  حيث، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم :أوالً
مما يدل  ،فشملت اآلية النهي عن أكل كل ما مل يذكر اسم اهللا عليه ، )٢(على العموم

  .على الصيد ارحعلى وجوب التسمية عند إرسال اجل

فاآلية  ، )٣(استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على أن مطلق النهي يقتضي التحرمي :ثانياً
ومنه ما تركت التسمية عليه ، مل يذكر اسم اهللا عليه ورد فيها النهي عن أكل كل ما
  .ممايدل على وجوا ،ارحعمداً عند إرسال السهم على اجل

 ،مع ختصيص اآلية حبالة العمد ، بظاهر اآلية استندوا يف استدالهلم ذه اآلية :ثالثاً
وأيضاً ، يف حالة الذكر دون النسيان  ارحممايدل على وجوب التسمية عند إرسال اجل

  .والفسق اليوصف به الناسي ، وصف األكل ممامل يذكر اسم اهللا عليه بأنه فسق
  .)٤(M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L :قوله تعاىل :الدليل الرابع

ترك التسمية  على الصيد إن  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على العموم
  .سهواً عند إرسال اجلارح يدخل يف عموم اآلية

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليلني من القرآن ومها

  .)٥(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L :قوله تعاىل :الدليل األول

إن األمر يف اآلية  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة األمر يف اآلية
ممايدل على وجوب التسمية عند إرسال اجلارح يف  ، يشمل حالة الذكر والنسيان

  .حالة الذكر والنسيان
                                                                                                                                                                       

  ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ١(
 .٣٨٦ :مذكرة يف أصول الفقه ص ٢٣ :أصول الشاشي ص :ينظر ) ٢(
 .)٢/٦٦(اإلاج يف شرح املنهاج  )١/٢٩٥(كشف األسرار  :ينظر  )٣(
 ).٢٨٦(من آية  :البقرةسورة  ) ٤(
 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٥٠ 

  .)١(M  W  V    U    T    S  R  Q  PL :قوله تعاىل :الدليل الثاين

إن النهي فيها يشمل مامل  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
ممايدل على وجوب التسمية عند إرسال اجلارح  ، يذكر اسم اهللا عليه عامداً وناسياً

  .على الصيد يف حالة الذكر والنسيان

  :وأصحاب القول الثالث استدلوا بدليلني من القرآن ومها

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M :قوله تعاىل :الدليل األول
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

L)٢(.  

أباح  -سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، على داللة العموم وهم استندوا يف استدالهلم
مما يدل على جواز تركها تعمداً على  ، ومل يذكر التسمية ، كل ما ذُكي مما يؤكل

  .اجلارح عند إرساله على الصيد

  .)٣( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل الثاين

أباح  - سبحانه وتعاىل–إن اهللا  حيث، وهم استندوا يف استدالهلم على داللة العموم
 ، واملسلمون يشملهم هذا احلكم ويعمهم، وهم ال يسمون غالباً ، ذبائح أهل الكتاب

وأحكام  ، اجلارح عند إرساله على الصيدعلى مما يدل على جواز ترك التسمية عمداً 
 . التسمية عندهم على الذبائح والصيد سواء

v  بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف االستدالل: 

                                                             

 ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة  ) ١(
  .)٣(من آية  :املائدة سورة)  ٢(
 ).٥ (من آية  :املائدةسورة  ) ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٥١ 
حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً قوالاستدالل أصحاب األ

  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  )١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :استدالهلم بقوله تعاىل  ♦

، تدل على الوجوبذه اآلية على أن صيغة افعل يف اآلية  ماستندوا يف استدالهلوهم 
واألمر يشمل الذاكر  ، إن األمر بالتسمية فيها على الصيد على الوجوب حيث
  .ألنه اليصح خطابه ؛ ولكن أُخرج الناسي من داللة اآلية ، والناسي

M  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì             Ô   :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

ÕL)٢(.  

أمر باألكل مما ذكر - سبحانه وتعاىل-إن اهللا حيث، واستنادهم فيها على دليل اخلطاب
ممايدل  ، مما يفهم النهي والتحرمي عن أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه ، اسم اهللا عليه

ومل يوجد  ، على وجوب التسمية عند إرسال اجلارح على الصيد يف حالة الذكر
  .فيبقى على وجهه ،ويعارض هذا االستداللماينقض 

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
)٣(.  

والعموم مل يرد عليه خمصص  ، استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العمومو
  .فيبقى على عمومه

                                                             

 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 ).١١٨ (من آية  :األنعامسورة )  ٢(

  ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٥٢ 
ومل خيالف ، يقتضي التحرميوكذا استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على أن مطلق النهي 

  .أحد يف أن مطلق النهي للتحرمي

مع ختصيص اآلية حبالة العمد ممايدل  ، بظاهرها استندوا يف استدالهلم ذه اآلية وكذا
وأيضاً وصف ، على وجوب التسمية عند إرسال اجلارح يف حالة الذكر دون النسيان 

  .والفسق اليوصف به الناسي ، األكل ممامل يذكر اسم اهللا عليه بأنه فسق
  :ونوقش االستدالل باآلية مبا يلي

 عليه ذكر ما M  W  V    U    T    S  R  Q  PL :تعاىل اهللا قولب املراد  أن

 M  +   *      )  (  'L  :تعاىل قوله بدليل ،لألصنام ذبح ما يعين :اهللا اسم غري
 هي فسقاً فيها يكون اليت واحلالة M Y  XL :قال فإنه ،عليه دل اآلية وسياق

 من أن على قام واإلمجاع M¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡§  L  :تعاىل اهللا لغري اإلهالل
  .)١( بفسق ليس ،عليها يسم مل مسلم ذبيحة أكل

  :وأجيب عن هذا االعتراض

 ، وغريهم املسلمني من ،اجلميع على عائد M Y  XL :تعاىل قوله ظاهرأن 
 على التسمية إجياب يف اآلية حكم بقاء مانع غري بعضهم خصوص على الداللة وقيام
 اعتقاده مع عامداً التسمية ترك من :نقول فإنا وأيضاً ، عند إرسال اجلارح املسلم

 من ذلك ألن ؛ االعتقاد مع سبيله هذا ما أكل من وكذلك ، فاسق هوف لوجوا
 الشرك أهل ذبائح أو امليتة يف ذلك أن اعتقد من وأما ، الفسق مسة حلقته فقد شرطها

  .)٢(بالتأويل اآلية حكم عند لزواله فاسقا يكون ال فإنه؛ املسلمني دون

 )٣(M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L  :استدالهلم بقوله تعاىل  ♦

                                                             

  .)٤/٢٨٧(التجريد ) ٨/١١٩(اية احملتاج  :ينظر) ١(
  .)٤/١٧٣(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر )٢(
 ).٢٨٦(من آية  :البقرةسورة  ) ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٥٣ 
عند إرسال  من ترك التسمية سهواً  إن حيث، واستنادهم على داللة العموم يف اآلية

وهذا العموم ال خمصص له فيبقى على  ، يدخل يف عموم اآليةاجلارح على الصيد 
  . عمومه

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  )١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

إن األمر يف اآلية يشمل حالة الذكر  حيث، واستنادهم فيها على داللة األمر يف اآلية
  .ممايدل على وجوب التسمية عند إرسال اجلارح يف حالة الذكر والنسيان ، والنسيان

  :فيمكن أن يناقش هذا
مبا استدل به أصحاب القول من دليل يدل على عدم املؤاخذة يف حالة النسيان أو 

  اخلطأ

 مل إذا يسم مل وإن حالل املسلم ذبيحة ((:- صلى اهللا عليه وسلم–وأيضاً بقوله 
  )٢())يتعمد

  )٣(M  W  V    U    T    S  R  Q  PL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

إن النهي فيها يشمل مامل يذكر اسم اهللا عليه  حيث، داللة العمومعلى واستنادهم فيها 
ممايدل على وجوب التسمية عند إرسال اجلارح على الصيد يف حالة  ، عامداً وناسياً

  .الذكر والنسيان

 املسلم ذبيحة ((:-صلى اهللا عليه وسلم–بأنه خمصوص بقوله  :ونوقش هذا االستدالل
  .)١())يتعمد مل إذا يسم مل وإن حالل

                                                             

 ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
 ).٤(حاشية  ١٤٦:سبق خترجيه ص ) ٢(
 ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة  ) ٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٥٤ 
  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالثالتحقيق يف  :ثالثاً

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M    :م بقوله تعاىلدالهلاست    ♦
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *

L)أباح كل ما ذُكي مما يؤكل -سبحانه وتعاىل –إن اهللا  حيث، على العموم )٢ ، 
مما يدل على جواز تركها تعمداً على اجلارح عند إرساله على  ، ومل يذكر التسمية

 .الصيد

  :ونوقش هذا

  .أن داللة العموم يف اآلية السابقة خمصصة بأدلة القول األول

ال جمرد  ، أي بشروط الذكاة M  5  4    3L  :وأيضاً فإن املراد بقوله تعاىل
 ، ال تصح الذكاة عندهم بالعظم والسن -أي الشافعية - أم :ويدل لذلك، التذكية

    .)٣(بأي شيء ذكيتم :أي M  5  4    3L  :ومل يقولوا بعموم قوله تعاىل

  .)٤( M  µ   ´  ³  ²  ±  °L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

وهم ال  ، أباح ذبائح أهل الكتاب -سبحانه وتعاىل–إن اهللا  حيث، على العموم
مما يدل على جواز ترك  ، واملسلمون يشملهم هذا احلكم ويعمهم، يسمون غالباً

وأحكام التسمية عندهم على الذبائح  ، التسمية عمداً اجلارح عند إرساله على الصيد
  .والصيد سواء

   :ونوقش هذا

                                                                                                                                                                       

 ).٤(حاشية  ١٤٦:سبق خترجيه ص ) ١(
  .)٣ (من آية  :ملائدةسورة  ا)  ٢(
 .٢٢٤ :أحكام الذبائح واللحوم املستوردة ص) ٨/١٢٠(اية احملتاج   :ينظر ) ٣(
 ).٥(من آية  :املائدةسورة  ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٥٥ 
  .صة بأدلة القول األولبأن داللة العموم يف اآلية السابقة خمص

فقد اليذكر  ، فإن عدم ذكر اشتراط التسمية ال يدل على عدم االشتراط :وأيضاً
  .  وهي أدلة القول األول ، ويذكر يف املوضع اآلخر ، االشتراط يف موضع

v وعليه يظهر: 

 )١(M�  ~  }  |  {    z  y  x  L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

   )٢(M Î  Í  Ì Õ  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL  :وقوله تعاىل

وقوله  )٣( MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PL  :وقوله تعاىل

التسمية عند إرسال على أن )٤(M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L  :تعاىل
 .يانوتسقط يف حالة النس ،جتب يف حالة الذكر ارحاجل

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ).٤(من آية  :املائدةسورة  ) ١(
  ).١١٨ (من آية  :األنعامسورة )  ٢(
  ).١٢١ (من آية  :األنعامسورة )  ٣(
 ).٢٨٦(من آية  :البقرةسورة  ) ٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٥٦ 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٥٧ 
  

  االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي  :املبحث األول

  :مطلباً عشرونوفيه  ، )١(يف باب األميان

   

                                                             

فتطلق على اليد : مجع ميني وقد جتمع على أمين وميائن ،  وهي تطلق على عدة معان:يف اللغة ميانألا )١(
اليمىن،  والقوة،  واحللف والقسم،  ومسي احللف مييناً؛  ألم إذا حتالفوا ضرب كل واحد منهم ميني 

لسان العرب ) مين (مادة ) ٦/١٥٨(مقاييس اللغة ) مين(مادة ) ٦/٢٢٢١(الصحاح : ينظر. صاحبه
  ). مين(مادة ) ١/١٢٤١(القاموس احمليط ) مين(مادة ) ١٣/٤٥٨(

: وعند املالكية". عبارة عن عقد قوي به عزم احلالف على الفعل أو الترك" :فعند احلنفية :وأما يف االصطالح 
حتقيق أمر غري ثابت ماضياً كان أو : " وعند الشافعية".  هللا أو صفتهحتقيق ما مل جيب بذكر اسم ا"

وعند ".  مستقبالً،  نفياً أو إثباتاً،  ممكناً أو ممتنعاً،  صادقة أو كاذبة مع العلم باحلال أو اجلهل به
  ". توكيد احلكم بذكر معظم على وجه خمصوص: " احلنابلة

وتعريف .فرة دون بقية أقسام اليمني،  ومل يشتمل على صيغة اليمنيتعريف لليمني املك: وعليه فتعريف احلنفية
وتعريف . تعريف لليمني املكفرة دون بقية أقسام اليمني،  وفيه حصر لليمني باسم اهللا أو صفته: املالكية
جامع مانع؛  ألن اليمني فيه مل تقيد : وتعريف احلنابلة. أنه مل يشتمل على صيغة اليمني فيه: الشافعية

من،  وأطلق احمللوف به،  ودخل فيه ما جرى جمرى اليمني كاحللف بالطالق،  وما أكد وقرن بذكر بز
  .فتعريف احلنابلة لليمني هو التعريف املختار. معظم ال على وجه القسم

أحكام اليمني ) ٤/٣٢٩(اإلقناع ) ٦/١٨٠(مغين احملتاج ) ٤/٣٩٦(التاج واإلكليل )  ٣/٧٠٢(الدر املختار 
حبث فقهي مقارن  -األميان اليت ال كفارة فيها) ٢٢-١٩ص(دراسة فقهية مقارنة  -عز وجل –باهللا 

  ).٢١-١٧ص(
  
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٢٥٨ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ال؟ وأ وتلزمه الكفارة إذا حنث هل إذا حلف الكافر تصح ميينه

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :هذه املسألة على قولنياختلف العلماء يف 

  :القول األول

، )١(الشافعية وهو مذهب ،وتلزمه الكفارة باحلنث ،أن اليمني تصح من الكافر
  . )٣(وأيب ثور وابن املنذر ، )٢(واحلنابلة

  :القول الثاين

، )٤(وهو مذهب احلنفية ،تلزمه الكفارة باحلنث وال ،أن اليمني ال تصح من الكافر
 .)٦(وسفيان الثوري )٥(املالكيةو

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

                                                             

 ).١٠/٤٨٦(البيان ) ١٥/٢٦٩(احلاوي : ينظر  )١(
 ). ٨/٥٨(املبدع )  ٤/١٨٦(الكايف : ينظر  )٢(
 ).٢٧/٤٢٣(الشرح الكبري ) ٩/٤٨٧(املغين : ينظر  )٣(
 ).٣/٧٠٤(الدر املختار ) ٣/١١(بدائع الصنائع : ينظر  )٤(
 ). ٤/٣٠٧(حاشية الدسوقي )٦/٢٨٣( مواهب اجلليل : ينظر  )٥(
 ).٢٧/٤٢٣(الشرح الكبري ) ٩/٤٨٧(املغين : ينظر  )٦(
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٢٥٩ 
من القرآن  ،أن اليمني تصح من الكافر وتلزمه الكفارة باحلنثاستدل من ذهب إىل 

`  M  i   h  g  f  e  d  c  b  a  :قوله تعاىلبالكرمي 

k  jl    r  q   p  o  n  mL )١(.  

واألمر به يف  ، أن يف اآلية وسبب نزوهلا طلب اليمني من الكافر :وجه الداللة
    .)٢(وإال ملا طلبت منه ، أن الكافر أهل لليمني مما يدل على ، الدعاوى واخلصومات

  :استدالل أصحاب القول الثاين

من  تلزمه الكفارة باحلنث وال ،أن اليمني ال تصح من الكافراستدل من ذهب إىل 

M  ~  }  |  {  z  y    x  w :قوله تعاىلبالقرآن الكرمي 

£  ¢   ¡  �¤  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L)٣(.   

كما  ،أثبت هلؤالء املشركني األميان صورة -سبحانه وتعاىل–أن اهللا  :وجه الداللة

يف ونفى عنهم حقيقتها الشرعية   M y    x  wL :أظهروها يف قوله تعاىل

 .)٤(منهميدل على عدم انعقادها  وهذا ما  M   ¨  §  ¦  ¥L :قوله تعاىل

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهو

                                                             

 ).١٠٦ (من آية  :املائدةسورة   )١(
 ).٢٧/٤٢٣(الشرح الكبري ) ٩/٤٨٧(املغين : ينظر  )٢(
 ).١٢ (من آية  :التوبةسورة   )٣(
 ).٣/٧٢٨(رد احملتار ) ٥/٨٧(فتح القدير : ينظر  )٤(
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٢٦٠ 

`  M  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  :قوله تعاىل

kl    r  q   p  o  n  mL )١(.  

نصت على طلب إن اآلية  حيث، داللة النصواستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على 
  .القسم من الكفار

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

M   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w :قوله تعاىل

£  ¢¤  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L)٢(.   

إن ظاهر اآلية يدل على  حيث، )٣(داللة الظاهر واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على
 .وال تصح منهم ،األميان ال تقبل من الكفارأن 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

̀  M  i   h  g  f  e  d  c  b  a :قوله تعاىلاستدالهلم ب ♦

k  jl  r  q   p  o  n  mL )١(. 
                                                             

 ).١٠٦ (من آية  :املائدةسورة   )١(
 ).١٢ (من آية  :التوبةسورة   )٢(
ما احتمل معنيني فأكثر هو يف أحدمها أو يف أحدها أرجح، أو ما تبادر منه ": املراد بداللة الظاهر هي  )٣(

 ٣٨٥:معامل أصول الفقه ص: ينظر "غريهعند اإلطالق معىن مع جتويز 
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٢٦١ 
  .وهو استدالل قوي ، على داللة النص فيهواستنادهم 

  :ونوقش االستدالل ذه اآلية

 ، وهذا يستوي فيه املسلم والكافر ، أن املقصود من اليمني هو التحرج من الكذب
  .)٢(رجاء نكوله ؛فلذلك طلبت اليمني من الكافر صورة

  :وأجيب عن هذا

مما يدل على ترتب  ، فإنه يزداد إمثاً على إمث ،أن الكافر إذا حلف أمام القاضي كاذباً
 ، لعدم فائدا ؛ وإال ملا طلبت منه اليمني يف الدعاوى واخلصومات ، آثار اليمني عليه

    . )٣( وعدم حتقيق ما يراد ا

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

M  ~  }  |  {  z  y    x  w :قوله تعاىلاستدالهلم ب ♦

£  ¢   ¡  �¤  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L)٤(.  

  . الظاهر واستنادهم فيه على داللة

  :من وجهني االستدالل ذه اآلية ميكن أن يناقشو

يعارضه ما سبق يف دليل  ،أن استنادهم يف استدالهلم ذه اآلية على ظاهرها :األول
  .وداللة النص تقدم على داللة الظاهر ، القول األول من استدالهلم بنص اآلية

                                                                                                                                                                       

 ).١٠٦ (من آية  :املائدةسورة   )١(
 ).٣/٧٢٨(رد احملتار ) ٥/٨٧(فتح القدير : ينظر  )٢(
 .٦٤:األميان اليت ال كفارة فيها ص: ينظر  )٣(
 .)١٢ (من آية  :التوبةسورة   )٤(
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٢٦٢ 
ال احللف والقسم فيكون معىن قوله  ، أن املراد باألميان يف اآلية العهد وامليثاق :الثاين

   .)١(اال عهود وال مواثيق يوفون  :أي  M   ¨  §  ¦  ¥L  :تعاىل

v وعليه يظهر: 

`  M   h  g  f  e  d  c  b  a  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

k  j  il  r  q   p  o  n  mL )٢(  

ألنه أمكن و ، لقوة دليلهم ؛ وتلزمه الكفارة باحلنث ،أن اليمني تصح من الكافرعلى 
 .القول اآلخر دليل مناقشة

  

                                                             

  ).٤/١١٦(تفسري ابن كثري ) ١٤/١٥٧(جامع البيان : ينظر  )١(
 .)١٠٦ (من آية  :املائدةسورة   )٢(
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٢٦٣ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 إذا حنث؟ عليه جتب الكفارة ،هل من حلف على فعل شيء مباح أو تركه

v عرض املسألة: 

وممن نقل  ، )١(على أن الكفارة جتب على من حنث يف اليمني املباحةالفقهاء  اتفق
 جتب الكفارة أن على واتفقوا (( :حيث قال - رمحه اهللا-التفاق على ذلك ابن هبريةا

 .)٢()) مباحاً أو معصية أو طاعة كونه من ،كان وجه أي على اليمني يف احلنث عند

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاال: 

!  "  #  $   %  &  '  )  (  M :قوله تعاىل :الدليل األول

         * +,    0  /   .  -L)٣(.   

  )٤(اليمني يف القصد اعتبار على دليل اآلية يفأن  :وجه الداللة من اآلية

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ª :قوله تعاىل :الدليل الثاين

®  ¬  «  L)٥(.  

                                                             

  ) ١/٤١٤(الفواكه الدواين ) ١/٥٧٨(املدونة ) ٦/١١٤(البناية ) ٤/٤٦(االختيار  :ينظر )١(
 ).٦/٣٦٥(مطالب أويل النهى ) ٩/٤٩١(املغين ) ١٨/١٤(تكملة اموع ) ٤٩٢-١٠/٤٩٠(البيان  
 ).٢/٣٦٩(اختالف األئمة العلماء   )٢(
 .)٢٢٥(آية  :البقرةسورة   )٣(
 ).٢/٩(فتح البيان  ٥٣:اإلكليل ص :ينظر  )٤(
 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٦٤ 
 يوقع اليت اليمني يف جتب إمنا الكفارة أن إىل إشارةأن يف اآلية  :يةوجه الداللة من اآل

 وحنو نسيان أو خطأ عن أو ، اليمني إىل قصد غري من تقع اليت ال ، إليها القصد
أن املؤاخذة يف آية البقرة هي  يف هذه اآلية -تعاىلسبحانه -اهللا  وبني  ، )١(ذلك

  .)٢(املؤاخذة بالكفارة

v  السابقةدلة األمستند الداللة يف: 

باآليات السابقة على داللة استندوا يف استدالهلم  الفقهاءبعد العرض السابق يظهر أن 
حيث علق حكم املؤاخذة على كسب القلب يف اآلية  ، يف اآليتني )٣(التنبيه واإلمياء

واليمني املباحة من  ، ويف اآلية الثانية على عقد اليمني ، القصد :واملراد به األوىل
 .وجتب الكفارة على من حنث فيها ، األميان املنعقدة

v ل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف االستدال: 

مل يرد  حيث، بداللة التنبيه واإلمياء يف اآليتني السابقة استدالل قوي الفقهاءاستدالل 
  .ما يضعف هذا االستدالل

   

                                                             

  ). ١/٥٧٩(العجاب يف بيان األسباب البن حجر  :ينظر  )١(
 ).٣/٩٣(تفسري ابن عثيمني ) ٢/٤٥٦(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر  )٢(

 مل لو وجه على الشرع نصوص من نص يف حبكم مقترن وصف يذكر أن :املراد بداللة التنبيه واإلمياء  )٣(
معامل أصول الفقه  ٢٨٣:يطي صمذكرة الشنق :ينظر. معيباً الكالم لكان احلكم لذلك علة الوصف ذلك يكن
 .٤٤٧:ص
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٢٦٥ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 جتب الكفارة عليه إذا حنث؟ ،هل من حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب

v عرض املسألة: 

وممن نقل  ، )١(كروهةعلى أن الكفارة جتب على من حنث يف اليمني امل اتفق الفقهاء 
 جتب الكفارة أن على واتفقوا (( :حيث قال - رمحه اهللا-االتفاق على ذلك ابن هبرية

 )٢()) مباحاً أو معصية أو طاعة كونه من كان وجه أي على اليمني يف احلنث عند

v الكرمي يف هذه املسألة ستدالل بالقرآناال: 

M   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç :قوله تعاىل :الدليل األول

Ñ  Ð  Ï  Î  L)٣( .  

 واإلصالح ، والتقوى الرب وبني ، بينكم معترضا باهللا احللف تصريوا ال :وجه الداللة
  .)٤(الناس بني

M  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H :قوله تعاىل :الدليل الثاين

     T  S  RV  UW  Y  X L)١(.  
                                                             

الفواكه ) ٤/٦١(الذخرية  ٣٤٥:لسان احلكأو البن الشحنة الثقفي ص) ٣/١٨(بدائع الصنائع  :ينظر )١(
كشاف ) ٢٧/٤٢٥(الشرح الكبري ) ٦/١٨٩(مغين احملتاج ) ٤٩٢-١٠/٤٨٩(البيان ) ١/٤١٤(الدواين 
 ).٦/٢٢٩(القناع 

 ).٢/٣٦٩(اختالف األئمة العلماء   )٢(
 .)٢٢٤ (من آية  :البقرةسورة   )٣(
 )٣/٩١(تفسري ابن عثيمني : ينظر  )٤(
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٢٦٦ 
 ميني على حلف من وأن خرياً يفعل ال أن احللف عن النهي أن يف اآلية :وجه الداللة

 .)٢( احلنث له فيستحب ،منها خريا غريها فرأى

v  السابقةدلة األمستند الداللة يف: 

استندوا يف استدالهلم باآليتني السابقتني على داللة  الفقهاءيظهر أن  بعد العرض السابق
وهو  ،يصرفه من السنة لوجود ما  ؛ولكن النهي ليس على التحرمي، عن اليمنيالنهي 

 ، فليأا ، منها خرياً غريها فرأى ، ميني على حلف من( :- صلى اهللا عليه وسلم-قوله
 .)٣()ميينه عن وليكفر

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

استدالل  ابقتنييف اآليتني الس ومحلها على غري الوجوب ،النهيبداللة  الفقهاءاستدالل 
  .مل يرد ما يضعف هذا االستدالل حيث، قوي

                                                                                                                                                                       

  .)٢٢ (من آية  :النورسورة   )١(
 .١٩٠:اإلكليل ص :ينظر  )٢(
أخرجه مسلم يف كتاب األميان،  باب ندب من حلف مييناً فرأى غريها خرياً منها أن يأيت الذي هو خري    )٣(

،  وأخرجه الترمذي يف أبواب النذور واألميان،  باب ما )١٦٥٠(برقم ) ٣/١٢٧١(ويكفر عن ميينه 
ان والنذور،  ، وأخرجه النسائي يف كتاب األمي)١٥٣٠(برقم ) ٤/١٠٧(جاء يف الكفارة قبل احلنث 

،  وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الكفارات،  باب من )٣٧٨١(برقم ) ٧/١٠(باب الكفارة قبل احلنث 
 ).٢١٠٨(برقم  ) ١/٦٨١(حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها 
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٢٦٧ 
)١(  

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الجتب الكفارة عليه  ،كمن حلف كاذباً ،حلف على فعل حمرمهل من 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )٣(واملالكية ، )٢(وهو مذهب احلنفية ،أن اليمني احملرمة ال جتب فيها الكفارة
 .)٤(واحلنابلة

   :القول الثاين

 ، )٦(رواية عند احلنابلةو ، )٥(وهو مذهب الشافعية ،جتب فيها الكفارة أن اليمني احملرمة
  .)٧(وهو مذهب الظاهرية

  

  
                                                             

 تغمس ألا ؛ومسيت بذلك ، كاذبا ماض ترك أو فعل عل احللف :اليمني الغموس واملراد ا :واملراد ا  )١(
 .٦١:أنيس الفقهاء ص) ١/٣٤٦(املغرب يف ترتيب املعرب  :ينظر .اإلمث يف صاحبها

 ). ٦/١١٣(البناية ) ٨/١٢٧(املبسوط  :ينظر  )٢(

 ).٣/٥٤(شرح خمتصر خليل للخرشي ) ٢/١٧٢(بداية اتهد  :ينظر  )٣(
  ).١٨/٣٠٤(اية املطلب ) ١٥/٢٦٧(احلاوي : ينظر  )٤(
 ).٨/٦٨(املبدع ) ٩/٤٩٦(املغين : ينظر  )٥(

 .)٨/٦٩(املبدع  )٩/٤٩٦(املغين : ينظر  )٦(
 ).٦/٢٨٨(احمللى : ينظر  )٧(
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٢٦٨ 
 :سبب اخلالف يف املسألة ♦

 وذلك ، لألثر الكتاب عموم معارضة اختالفهم وسبب " :-رمحه اهللا- قال ابن رشد"

©  M  ²   ±  °   ¯®  ¬  «  ª  :تعاىل قوله أن

  ³L)ا؛ كفارة الغموس اليمني يف يكون أن توجب اآلية )١األميان من لكو 
 حرم بيمينه مسلم امرئ حق اقتطع من( :- والسالم الصالة عليه - وقوله،  املنعقدة

  .)٣( "كفارة فيها ليس الغموس اليمني أن يوجب )٢()النار له وأوجب ، اجلنة عليه اهللا

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

قوله ب من القرآن الكرمي أن اليمني احملرمة ال جتب فيها الكفارةاستدل من ذهب 

M  ¿    Å  Ä  Ã  Â  Á  À    Ë  Ê  É     È  Ç  Æ :تعاىل

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì

     Ù  ØL)٤(.  

                                                             

 ).٨٩(من آية : سورة املائدة  )١(
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان،  باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار   )٢(

 ).٢١٨(برقم ) ١/١٢٢(
 ).٢/١٧٢(بداية اتهد   )٣(
 ).٧٧ (آية  :آل عمرانسورة   )٤(
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٢٦٩ 
 يف بالوعيد الغموس اليمني جزاء يف هذه اآلية بني-وجل عز –أن اهللا  :وجه الداللة

 وجبت لو الكفارة وألن ؛ بياا األوىل لكان واجبة فيها الكفارة كانت فلو ، اآلخرة
  .)١(أحد به يقول ال وذلك ، املنصوص الوعيد هذا لرفع جتب إمنا

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  :ايليمب من القرآن الكرمي أن اليمني احملرمة جتب فيها الكفارةاستدل من ذهب 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ª :قوله تعاىل :الدليل األول

®  ¬  «¯     °L)٢(.  

 قاصد خمتار وهو باهللا حلف وألنه، واملستقبل املاضي يف عام هذاأن  :اللةوجه الد
  .)٣(مستقبل على حلف لو كما ، الكفارة عليه فوجبت ، كاذب

  .)٤(MË  Ê  É         È  Ç L :قوله تعاىل: الدليل الثاين
بأن هذه الصفات  بني بعدها، الكفارة صفةملا ذكر  -عز وجل- أن اهللا :وجه الداللة
 .)٥(ميني كل يف لزومها الظاهر فاقتضى  ، إذا حلفتم ألميانكمهي كفارة 
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

 :من القرآن وهو بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل

M  ¿    Å  Ä  Ã  Â  Á  À    Ê  É     È  Ç  Æ :قوله تعاىل

                                                             

 ).١٠/٤٤٤(تصحيح الفروع للمرداوي ) ٢/٢٠(أحكام القرآن البن الفرس ) ٨/١٢٨(املبسوط : ينظر  )١(
 ).٨٩(من آية : سورة املائدة  )٢(
 ).١٠/٤٨٨(البيان ) ١٥/٢٦٧(احلاوي  :ينظر  )٣(
 ).٨٩(من آية : سورة املائدة  )٤(
 ).١٥/٢٦٧(احلاوي  :ينظر )٥(
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٢٧٠ 

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë

     Ù  ØL)١(.   

 -عز وجل –اهللا  حيث إن ، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على مفهوم املخالفة
فلما مل يذكر الكفارة  ، كفارةبني جزاء اليمني الغموس يف اآلخرة ومل يذكر أن هلا 

  .دل بداللة املفهوم أنه ال كفارة فيها

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليلني من القرآن ومها

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ¬  «  ª  :قوله تعاىل

®¯   °L)٢(، وقوله تعاىل: MË  Ê  É         È  Ç L)٣(  

إن حيث ، فالعموم يف اآلية األوىل ، العمومواستندوا يف استدالهلم باآليتني على داللة 
  .وكذا املقصودة، اليمني الغموس تدخل يف األميان املؤاخذ عليها

 ،واليمني الغموس من األميان ، والعموم يف اآلية الثانية أن الكفارة تلزم يف كل ميني
 .فيكون فيها اليمني

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً
                                                             

 .)٧٧(آية  :آل عمرانسورة   )١(
 ).٨٩(من آية : سورة املائدة  )٢(
 ).٨٩(من آية : سورة املائدة  )٣(
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٢٧١ 

¿   M  Æ     Å  Ä  Ã  Â  Á  À :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç

     Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL)١(.   

  .على مفهوم املخالفة واستنادهم فيه

  :ونوقش االستدالل باآلية مبايلي

 ذكر فيها ليس كما ، إجياا وال الكفارة إسقاط من شيء أنه ليس يف اآلية السابقة
 يف ا تعلقهم فسقط ، والعقاب بالنار الشديد الوعيد كلها فيها وإمنا ، أصال لتوبةل

  .)٢(الكفارة إسقاط
  :وميكن أن جياب عن هذا من وجهني

فقد  ، لو سلمنا أن اآلية ال تدل على إسقاط الكفارة يف اليمني الغموس :الوجه األوىل
 مال ا يقتطع ، صرب ميني على حلف من( : - صلى اهللا عليه وسلم-دل عليها قوله

    .)٣()غضبان عليه وهو اهللا لقي ، فاجر فيها وهو ، مسلم امرئ
بل دلت على ذلك  ، ال نسلم أن اآلية مل تدل على إسقاط الكفارة  :الوجه الثاين

  .مبفهوم املخالفة
  :بالقرآن الكرمي الثاين استدالل أصحاب القولالتحقيق يف  :ثانياً

                                                             

 .)٧٧(آية  :آل عمرانسورة   )١(
 ). ٦/٢٩١(احمللى : ينظر   )٢(

MÃ  Â  Á  :تعاىل اهللا قول بابأخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور،    )٣(   À   ¿   Ä
  Æ     Å    L  )وأخرجه مسلم يف كتاب األميان،  باب وعيد من اقتطع حق )٦٦٧٦(برقم ) ٨/١٣٧ ،

 ).١٣٨(برقم ) ١/١٢٢(مسلم بيمني فاجرة بالنار 
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٢٧٢ 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ª  :قوله تعاىلاستدالهلم ب ♦

®  ¬  «¯     °L)١(.  

 .)٢(MË  Ê  É         È  Ç L :قوله تعاىلاستدالهلم ب ♦

  واستنادهم فيها على داللة العموم

  :وميكن أن يناقش االستدالل باآلية من وجهني

 على حلف من(  : - صلى اهللا عليه وسلم- لهأن العموم خمصوص بقو :الوجه األول
 عليه وهو اهللا لقي ، فاجر فيها وهو ، مسلم امرئ مال ا يقتطع ، صرب ميني

يدل على أنه  فقد ذكر اليمني الغموس وعقاا ومل يذكر هلا كفارة مما .)٣()غضبان
  .كفارة هلا ليس

   ¯©  M®  ¬  «  ª  :تعاىل بقوله املراد أن :الوجه الثاين

  °L للرب تعقد اليمني ألن ؛  مبنعقدة تليس الغموس واليمني، املنعقدة اليمني 
  .)٤(الغموس دون املنعقدة يف الكفارة أوجب إمنا والنص، الغموس يف يتصور ال وهو

v وعليه يظهر: 

¿   M  Æ     Å  Ä  Ã  Â  Á  À  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç

                                                             

 ).٨٩(من آية : سورة املائدة  )١(
 ).٨٩(من آية : سورة املائدة  )٢(
 ).٣(حاشية  ٢٧١:سبق خترجيه ص )٣(
 ).٤/١١٣(أحكام القرآن للجصاص  ١٧٨:الغرة املنيفة ص: ينظر  )٤(
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٢٧٣ 

     Ù  Ø   ×  Ö  ÕL)اليمني احملرمة ال جتب فيها على أن  )١
 .القول اآلخر أدلة مناقشةألنه أمكن و ، لقوة دليلهم ؛ الكفارة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                             

  .)٧٧(آية  :آل عمرانسورة   )١(
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٢٧٤ 


 

v ذه املسألة يقصد: 

هل جيوز أن حيل ميينه أو ،أو ترك حرام كالزنا،من حلف على فعل واجب كالصالة
 ال؟

v عرض اخلالف يف املسألة: 

 .أو ترك حرام ،على حترمي حلُّ اليمني إذا كانت على فعل واجب )١(الفقهاء اتفق

v بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةستدالل الا: 

  )٢(M    f  e   d  c  bL :قوله تعاىل

مث إنه تعاىل  ، )٣(األميان نقض عن اآلية هذه يف ى -عز وجل–أن اهللا  :وجه الداللة
  .وحترمي النقض ، أكد وجوب الوفاء

v  الدليل السابقمستند الداللة يف: 

 ، باآلية على داللة النهي استندوا يف استدالهلم الفقهاءيظهر أن  بعد العرض السابق
 .والنهي يقتضي التحرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
                                                             

) ١/٤١٤(الفواكه الدواين ) ٤/٦١(الذخرية  ٣٤٥:لسان احلكام ص) ٣/١٧(بدائع الصنائع  :ينظر   )١(
  ).٢٧/٤٢٨(الشرح الكبري ) ٩/٤٩٣(املغين )  ١٠/٤٨٩(البيان ) ١٥/٢٦٤(احلاوي 

 .)٩١(من آية  :النحلسورة   )٢(
 .)٢٠/٢٦٤(تفسري الرازي  :ينظر  )٣(
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٢٧٥ 
، السابقة استدالل قوي ةيف اآلي التحرمي بداللة النهي ومحلها على  الفقهاءاستدالل 

  .مل يرد ما يضعف هذا االستدالل حيث
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٢٧٦ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو اليعد مييناً هل  ، )٢(والعهد :كأن يقول احللف بالعهد

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :قولنياختلف العلماء يف هذه املسألة على 

  :القول األول

ووجه ، )٤(املالكيةو ، )٣(احلنفية وهو مذهب ،وإن أطلق لف بالعهد يكون مييناًأن احل
  .)٦(ورواية عند احلنابلة ، )٥(عند الشافعية

  :القول الثاين

وهو  ،أو ينوي اليمني ،إال أن ينوي صفة اهللا تعاىلال يكون مييناً أن احللف بالعهد 
  .)٨(واحلنابلة ، )٧(مذهب الشافعية

                                                             

 قد ،  واحد معىن على دال عندنا الباب هذا أصل والدال واهلاء العني": قال ابن فارس :املراد بالعهد  )١(
 املعىن هو االحتفاظ من ذكره والذي .به العهد وإحداث بالشيء االحتفاظ أصله :قال. اخلليل إليه أومأ
. والوصية واحلفاظ والذمة واملوثق واليمني األمان: ، ومن معاين العهد"الباب فروع إليه يرجع الذي

  .٢٦٥:املطلع ص )عهد(مادة  )١/٢٢٠(خمتار الصحاح ) عهد(مادة ) ٤/١٦٧(مقاييس اللغة 
 . ٦٧:أحكام اليمني ص :ينظر  )٢(
 ).١/٥٤٥(جممع األر ) ٢/٤٠(درر احلكام : ينظر  )٣(

 ).١/٤١٣(املعونة ) ٤/١١(النوادر والزيادات : ينظر  )٤(
 .)١١/١٦( روضة الطالبني )١٠/٥٠١(البيان  :ينظر  )٥(
 .)٨/٦٢(املبدع  )٢٧/٤٣٤(الشرح الكبري : ينظر  )٦(
 ). ١٠/٥٠١(البيان ) ١٥/٢٧٩(احلاوي  :ينظر  )٧(
 ).٦/٢٣١(كشاف القناع ) ١١/٦(اإلنصاف  :ينظر  )٨(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٧٧ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

  :وإن أطلق من القرآن الكرمي مبا يأيت احللف بالعهد يكون مييناًاستدل من ذهب إىل أن 

[  ^  _  `  M   d  c  b  a :قوله تعاىل :الدليل األول

k  j  i  h  g  f  e  L)١(.  

M    b قال ألنه؛ اليمني املوضع هذا يف املراد أن على دلت اآلية أن :وجه الداللة

  f  e   d  cL  بالعهود الوفاء على احلثودلت أيضاً على 
  .)٢(مياناأل يف والرب

  .)٣(M«  ª¬   ±               °  ¯  ®L :قوله تعاىل :الدليل الثاين

  ومنه ، احللف باليمنيومنه  ، الناس ومع اهللا مع العهود يف عام :وجه الداللة

  .)٤(ما يلتزمه اإلنسان على نفسه

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

                                                             

 .)٩١(من آية  :النحلسورة   )١(
 .١٦٤:اإلكليل ص) ٥/١١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٢(
 ).٣٤( من آية : سورة اإلسراء   )٣(
 ).٣/١٢٩(لباب التأويل يف معاين الترتيل ) ١/٤٤٦(التسهيل لعلوم الترتيل : ينظر  )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٧٨ 
  :يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليلني من القرآن ومهاالعرض السابق بعد 

[  ^  _  `  M   d  c  b  a :قوله تعاىل :الدليل األول

k  j  i  h  g  f  e  L)١(.  

  .)٢(M«  ª¬   ±               °  ¯  ®L :قوله تعاىل :الدليل الثاين

حيث إن األمر بالوفاء بالعهود يف اآليتني  ، واستندوا يف استدالهلم باآليتني على العموم
  .فيما إذا حلف بالعهديشمل الوفاء 

  :وأصحاب القول الثاين

  أجد هلم دليالً من القرآن الكرميمل

v  املسألةحتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

[  ^  _  `  M   d  c  b  a  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

k  j  i  h  g  f  e  L)٣(.  

 .)٤(M«  ª¬   ±               °  ¯  ®L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .فيبقى على عمومه ، ومل يأت ما خيصص هذا العموم ، واستنادهم فيهما على العموم

                                                             

 .)٩١(من آية  :النحلسورة   )١(
 ).٣٤( من آية : سورة اإلسراء   )٢(
 .)٩١(من آية  :النحلسورة   )٣(
 ).٣٤( من آية : سورة اإلسراء   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٧٩ 
  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

   أجد هلم دليالً من القرآن الكرميمل

v وعليه يظهر: 

[  ^  _  `  M  c  b  a  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

k  j  i  h  g  f  e   d  L)١(.   

أن احللف على  )٢(M  ª«¬   ±               °  ¯  ®L :وبقوله تعاىل
  .بالعهد يكون مييناً وإن أطلق

 
 
 
   

                                                             

  .)٩١(من آية  :النحلسورة   )١(
 ).٣٤( من آية : سورة اإلسراء   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٨٠ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

يعد مييناً هل ، )١(وكفالة اهللا ، وعهد اهللا :وحنومها كأن  يقول وكفالته احللف بعهد اهللا
 ؟أو ال

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :العلماء يف هذه املسألة على قولنياختلف 

  :القول األول

 ، )٣(واملالكية ، )٢(وهو مذهب احلنفية ،يعد مييناً ،اوحنومه وكفالته أن احللف بعهد اهللا
  .)٤(واحلنابلة

  :القول الثاين

 .)٥(وهو مذهب الشافعية،ال يعد مييناً إال إذا نواه،اوحنومه وكفالته أن احللف بعهد اهللا

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

  من القرآن الكرمي  يعد مييناً اوحنومه وكفالته بعهد اهللاستدل من ذهب إىل أن احللف 

                                                             

  .٦٧:أحكام اليمني ص :ينظر  )١(
 ).٣/٨(بدائع الصنائع  )٥/٧٦( فتح القدير : ينظر  )٢(
 ). ٢/١٢٧(حاشية الدسوقي ) ١/٥٧٩(املدونة  :ينظر  )٣(

 ).١١/٦(اإلنصاف ) ٨/٦٠(املبدع  :ينظر  )٤(
 ).٨/١٧٨(اية احملتاج ) ١١/١٦(روضة الطالبني  :ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٨١ 

[  ^  _  `  M  e   d  c  b  a :قوله تعاىلب

k  j  i  h  g  f  L)١(.  

M    b قال ألنه؛ اليمني املوضع هذا يف املراد أن على دلت اآلية أن :وجه الداللة

  f  e   d  cL  بالعهود الوفاء على احلثودلت أيضاً على 
  .)٢(مياناأل يف والرب

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :ومن القرآن وه األول استدلوا بدليلصحاب القول العرض السابق يظهر أن أبعد 

[  ^  _  `  M  e   d  c  b  a :قوله تعاىل

k  j  i  h  g  f  L)٣(  

حيث إن األمر بالوفاء بالعهود يف اآلية  ، واستندوا يف استدالهلم باآلية على العموم
  .يشمل الوفاء فيما إذا حلف بعهد اهللا

  :وأصحاب القول الثاين

 القرآن الكرمي مل أجد هلم دليالً من

                                                             

 .)٩١(من آية  :النحلسورة   )١(
 .١٦٤:اإلكليل ص) ٥/١١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٢(
 .)٩١(من آية  :النحلسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٨٢ 
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

[  ^  _  `  M   d  c  b  a  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

k  j  i  h  g  f  e  L)١(.  

  .فيبقى على عمومه ، ومل يأت ما خيصص هذا العموم ، ا على العمومواستنادهم فيه

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

[  ^  _  `  M  c  b  a  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

k  j  i  h  g  f  e   d  L)أن احللف على  )٢
  .مييناً يعد اهللا وكفالته وحنومهابعهد 

  

  

 

 

                                                             

 .)٩١(من آية  :النحلسورة   )١(
 .)٩١(من آية  :النحلسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٨٣ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 يعد مييناً أو ال؟هل ، )١(وأمانة اهللا :كأن يقول احللف بأمانة اهللا

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :ثالثة أقوالاختلف العلماء يف هذه املسألة على 

  :القول األول

  .)٤(واحلنابلة ، )٣(واملالكية ، )٢(مذهب احلنفيةوهو  ، اًينيعد ميأن احللف بأمانة اهللا 

  :القول الثاين

  .)٥(وهو مذهب الشافعية ، أن احللف بأمانة اهللا ال يعد مييناً إال إذا نواه

   :القول الثالث

 .)٦(رواية عن أيب يوسف من احلنفيةوهو  ، أن احللف بأمانة اهللا ال يعد مييناً

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

                                                             

 .٦٧:أحكام اليمني ص: ينظر  )١(

 ). ٣/٧٢٠(الدر املختار ) ٥/٧٦(فتح القدير : ينظر  )٢(
 ).١/٤١٣(املعونة ) ١/٥٧٩(املدونة  :ينظر  )٣(
 ).٦/٢٣١(كشاف القناع ) ١١/٥(اإلنصاف  :ينظر  )٤(

 ).١١/١٦(روضة الطالبني ) ١٥/٢٦١(احلاوي  :ينظر  )٥(
 ).٣/٧٢٠(الدر املختار  ) ٤/٥٠(االختيار  :ينظر  )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٨٤ 
  من القرآن الكرمي  اًينأن احللف بأمانة اهللا يعد مياستدل من ذهب إىل 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ¬  «  ª   :قوله تعاىلب

®¯     °L)١(.  

عموم األميان املنعقدة اليت توجب الكفارة تدخل يف أن احللف بأمانة اهللا  :وجه الداللة
  .عند احلنث ا

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

  :استدالل أصحاب القول الثالث

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :استدلوا بدليل من القرآن وهو بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ¬  «  ª :قوله تعاىل

®¯     °L)٢(.  

دخل يف عموم ياحللف بأمانة اهللا حيث إن  ، واستندوا يف استدالهلم باآلية على العموم
  .األميان املنعقدة اليت توجب الكفارة عند احلنث ا

  :وأصحاب القول الثاين
                                                             

 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٨٥ 
 .من القرآن الكرمي مل أجد هلم دليالً

  :وأصحاب القول الثالث

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ª :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

®  ¬  «¯     °L)١(  

  .فيبقى على عمومه ، ومل يأت ما خيصص هذا العموم ، واستنادهم فيها على العموم

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالثالتحقيق يف  :ثالثاً

  .من القرآن الكرميمل أجد هلم دليالً 

v وعليه يظهر: 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

®  ¬  «  ª¯     °L)اًينأن احللف بأمانة اهللا يعد ميعلى  )١.  

                                                             

 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٨٦ 
)٢( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الجيوز القسم بصفات اهللا هل 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوالاختلف 

  :القول األول

  ، )٣(هو مذهب املالكيةو ،سواء كانت ذاتية أو فعلية ،تعاىلبصفات اهللا جيوز القسم 

  .)٥(واحلنابلة ، )٤(والشافعية

  :القول الثاين

قول عند و ، )١(وهو مذهب احلنفية ،جيوز القسم بصفات اهللا تعاىل الذاتية دون الفعلية
  .)٢(املالكية

                                                                                                                                                                       

 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )١(
- ما نفاها اهللا : صفات سلبية، وهي :القسم األول :تنقسم إىل قسمني –عز وجل  –صفات اهللا   )٢(

كاملوت والنوم  -صلى اهللا عليه وسلم –عن نفسه يف كتابه أو على لسان رسوله  -سبحانه وتعاىل
مع إثبات ضدها على الوجه  -سبحانه وتعاىل –واجلهل،  وكلها صفات نقص يف حقه جيب نفيها عنه 

اليت مل يزل : صفات ذاتية، وهي: لنوع األولا: صفات ثبوتية، وهي على نوعني :القسم الثاين. األكمل
اليت تتعلق : صفات فعلية، وهي: النوع الثاين. وال يزال متصفاً ا ،كالعلم والقدرة والسمع والبصر

القواعد املثلى يف   :ينظر. -سبحانه وتعاىل –مبشيئة اهللا إن شاء فعلها،  وإن شاء مل يفعلها تبعاً حلكمته 
 .٢١: احلسىن صصفات اهللا وأمسائه 

 ).٤/٤٠٠(التاج واإلكليل ) ١/٤٤٧(الكايف : ينظر  )٣(

 ). ١١/١٢(روضة الطالبني ) ٧/٦٥( األم  :ينظر  )٤(
 ).٨/٦٠(املبدع ) ٩/٤٩٩(املغين  :ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٨٧ 
  :القول الثالث

 مييناً يتعارفوه مل وما ، عنه بالنهي الشرع ورد ما إال ،مييناً يكون مييناً الناس تعارفه ما
  .)٣(وهو قول عند احلنفية ،مييناً يكون ال

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

من  القسم بصفات اهللا تعاىل سواء كانت ذاتية أو فعليةاستدل من ذهب إىل جواز 
  :يأيت القرآن الكرمي مبا

M  [  Z  Y  X  W      V  U  T :قوله تعاىل :الدليل األول

  ]  \L)٤(.  

  .)٥(األفعال صفات من وهو ، اهللا بإغواء يف هذه اآلية أقسم :وجه الداللة

  .)٦(M  ë  ê   é  èL :تعاىلقوله  :الدليل الثاين

  .)٧(الذات صفات من وهي ، اهللا بعزة أن القسم يف اآلية :وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

                                                                                                                                                                       

 ).٤/٣١٠(البحر الرائق ) ٣/٦(بدائع الصنائع  :ينظر  )١(
 ).٢/١٢٧(حاشية الدسوقي ) ٣/٢٦٥(مواهب اجلليل  :ينظر  )٢(
 ).٤/٣١٠(البحر الرائق ) ٣/٦(بدائع الصنائع : ينظر  )٣(
 .)٣٩(آية  :احلجرسورة   )٤(
 ).٧/١٦٩(فتح البيان  )١١/٤٥٨(اللباب يف علوم الكتاب  :ينظر  )٥(
 .)٨٢(آية  :صسورة   )٦(
 .)١١/٤٥٨(علوم الكتاب اللباب يف ) ١٩/١٤٢(تفسري الرازي : ينظر  )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٨٨ 
  . أجد هلم دليالً من القرآن الكرميمل

  :استدالل أصحاب القول الثالث

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :امن القرآن ومه نيالعرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليلبعد 

  )١(M  ]  \  [  Z  Y  X  W      V  U  TL  :قوله تعاىل

واستندوا يف استدالهلم اتني  )٢(M  ë  ê   é  èL  :وقوله تعاىل
 ، حيث نصت اآلية األوىل على جواز القسم بصفات األفعال ، اآليتني على داللة النص

  .ونصت اآلية الثانية على جواز القسم بصفات الذات

  :وأصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

  :وأصحاب القول الثالث

 مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v  هذه املسألةحتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

                                                             

 .)٣٩(آية  :احلجرسورة   )١(
 .)٨٢(آية  :صسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٨٩ 

M  [  Z  Y  X  W      V  U  T  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  ]  \L)١(.  

  .)٢(M  ë  ê   é  èL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .وهي داللة قوية ومل يأت ما يعارض هذه الداللة ، واستنادهم فيها على داللة النص

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

 . أجد هلم دليالً من القرآن الكرميمل

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالثالتحقيق يف  :ثالثاً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

M  [  Z  Y  X  W      V  U  T  :قوله تعاىلبصحة االستدالل 

  ]  \L)٣(، وقوله تعاىل:  M  ë  ê   é  èL)٤(   

  .سواء كانت ذاتية أو فعلية ،القسم بصفات اهللا تعاىلجواز على 

  

 

                                                             

 .)٣٩(آية  :احلجرسورة   )١(
 .)٨٢(آية  :صسورة   )٢(
 ).٣٩(آية  :احلجرسورة   )٣(
 .)٨٢(آية  :صسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٩٠ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو اللعمر اهللا تعد مييناً  :هل إذا قال

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )٣(ند الشافعيةوقول ع ، )٢(واملالكية ، )١(وهو مذهب احلنفية ، أن  لعمر اهللا تعد مييناً
  .)٤(ومذهب احلنابلة

  :القول الثاين

ورواية عند  ، )٥(الشافعيةوهو مذهب  ، أن لعمر اهللا ال تعد مييناً إال إذا نواها
 .)٦(احلنابلة

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

                                                             

  ).٥/٧٥(فتح القدير ) ٦/١٢٩(البناية ) ٤/٥٢(االختيار : ينظر  )١(
 ).٣/٢٦١(مواهب اجلليل ) ٣/١٧٤(البيان والتحصيل ) ١/٩٨(التلقني  :ينظر  )٢(
 ).١٠/٥٠٥(البيان ) ٣/٩٨(املهذب ) ١٥/٢٧٤(احلاوي : ينظر  )٣(
 ).١١/٧(اإلنصاف ) ٤/١٨٩(الكايف  :ينظر  )٤(

 ).١٠/٥٠٥(البيان ) ٣/٩٨(املهذب ) ٧/٦٥(األم : ينظر  )٥(
 ).١١/٧(اإلنصاف ) ٩/٥٠٠(املغين : ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٩١ 

)  M  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  أن  لعمر اهللا تعد مييناًاستدل من ذهب إىل 

  ,   +  *  )L )١(.  

من صفات اهللا  البقاء واحلياةو ، البقاء واحلياةفسر ب أن العمر يف اآلية  :وجه الداللة
وإذا أقسم اهللا تعاىل حبياة نبيه فإمنا أراد بيان التصريح لنا أنه جيوز لنا ، فيجوز القسم ا

    .)٢(-سبحانه وتعاىل-ة اهللاأن حنلف حبيا

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v  أدلة األقوالمستند الداللة يف: 

  :وبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وه

  .)M  ,   +  *  )  (L )٣  :قوله تعاىل

حيث إن احللف ، )٤(مفهوم املوافقة األوىلداللة إىل  واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية 
  . - صلى اهللا عليه وسلم- احللف حبياة النيبمن واز باجلأوىل  ئهحبياة اهللا وبقا

  :وأصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

                                                             

 ).٧٢(آية  :احلجرسورة   )١(
 ).١٠/٤١(اجلامع ألحكام القرآن ) ٣/٢٣٩(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر  )٢(
 .)٧٢(آية  :احلجرسورة   )٣(
شرح خمتصر : ينظر. األوىل بطريق النطق حمل غري يف احلكم فهم: املراد بداللة مفهوم املوافقة األوىل  )٤(

 ).٥/١٢٤(احمليط البحر ) ٢/٧١٤(الروضة 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٩٢ 
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

 )M  ,   +  *  )  (L )١  :بقوله تعاىلاستدالهلم  ♦

وهي داللة قوية ومل يأت مايعارض  ، واستنادهم فيها إىل داللة مفهوم املوافقة األوىل
  .هذه الداللة

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  . أجد هلم دليالً من القرآن الكرميمل

v وعليه يظهر: 

أن  لعمر على  )M  ,   +  *  )  (L )٢  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .اهللا تعد مييناً

  

  

 

 

                                                             

  .)٧٢(آية  :احلجرسورة   )١(
 .)٧٢(آية  :احلجرسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٩٣ 


 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل إذا حلف بالقرآن أو بكالم اهللا تعد مييناً 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

وهو  ،وجيب الكفارة باحلنث فيها ،منعقدة بالقرآن أو بكالم اهللا يعد مييناًاحللف أن 
 )٥(وقال به ابن مسعود ، )٤(والظاهرية، )٣(واحلنابلة ، )٢(والشافعية ، )١(مذهب املالكية

  .)٦(واحلسن

  :القول الثاين

 ، )٧(احلنفيةوهو مذهب ،وال جتب به كفارة،أن احللف بالقرآن أو بكالم اهللا ال يعد مييناً
  .)٨(ورواية عن مالك

                                                             

 ).٢/١٣٦(حاشية الدسوقي ) ٣/٥١(شرح خمتصر خليل للخرشي ) ٤/٤٠٠(التاج واإلكليل  :ينظر )١(

 ).١٨/٤٠(تكملة اموع ) ١١/١٣(روضة الطالبني )  ١٠/٥٠٠(البيان  :ينظر )٢(
 ).٦/٢٣٢(القناع  كشاف) ٤/١٨٩(الكايف : ينظر )٣(

 . )٦/٢٨٥(احمللى : ينظر )٤(
 .)٣/٧٤(مصنف ابن أيب شيبة )  ٨/٤٧٢(مصنف عبدالرزاق : ينظر  )٥(
 .) ٨/٤٧٣(مصنف عبدالرزاق  :ينظر )٦(

 ).٣/٧١٢(الدر املختار ) ٦/١٢٢(البناية  )٥/٦٩(فتح القدير : ينظر )٧(
 ).٤/٨(الذخرية ) ٣/١٧٥(البيان والتحصيل : ينظر )٨(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٩٤ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

احللف بالقرآن أو بكالم اهللا يعد مييناً منعقدة وجيب الكفارة استدل من ذهب إىل أن 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  M :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  باحلنث فيها

  ©®  ¬  «  ª¯     °L)١(.  

أن احللف بالقرآن أو بكالم اهللا يعد مييناً منعقدة فيدخل يف عموم األميان  :وجه الداللة
  .املنعقدة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ¬  «  ª  :قوله تعاىل

®¯     °L)ذه اآلية  )٢ حيث إن  ، على العمومواستندوا يف استدالهلم
  .فيدخل يف األميان املنعقدة ،احللف بالقرآن أو بكالم اهللا يعد مييناً منعقدة

  :وأصحاب القول الثاين

 .القرآن الكرميمل أجد هلم دليالً من 
                                                             

 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٩٥ 
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ª  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

®  ¬  «¯     °L)١( 

  .وداللة العموم قوية ، واستنادهم فيها العموم

  :االستدالل باآليةونوقش 

 :-صلى اهللا عليه وسلم–وهو قوله  ،أن العموم يف اآلية معارض بعموم من السنة
حيث دل احلديث على أن احللف  )٢() ليصمت أو باهللا فليحلف حالفا كان فمن(

  .بالقرآن أو بكالم اهللا ليس حلفاً باهللا

  :عن هذا ميكن أن جيابو

بل دل احلديث بعمومه على  ، ال نسلم لكم أن عموم احلديث معارض لعموم اآلية
وكالم اهللا صفة من  ، حيث إن القرآن كالم اهللا ، جواز احللف بالقرآن وبكالم اهللا

  .صفاته سبحانه وتعاىل فتدخل يف احللف باهللا

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

                                                             

 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )١(
) ٦٦٤٦(برقم ) ٨/١٣٢(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األميان والنذور،  باب ال حتلفوا بآبائكم   )٢(

 ).١٦٤٦(برقم ) ٣/١٢٦٧(وأخرجه مسلم يف صحيحه،كتاب األميان،  باب النهي عن احللف بغري اهللا 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٩٦ 
v وعليه يظهر: 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

®  ¬  «  ª¯     °L)احللف بالقرآن أو بكالم اهللا يعد أن )١
 .لقوة الدليل العام ؛ اوجيب الكفارة باحلنث فيه ،مييناً منعقدة

  

                                                             

  .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٩٧ 


 


 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟ أو اليعد مييناً  ،أو أقسم باهللا ،أو أشهد باهللا ،أحلف باهللا :هل إذا قال

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :هذه املسألة على قولنياختلف العلماء يف 

  :القول األول

وهو مذهب  مطلقاً يعد مييناً ،أو أقسم باهللا ،أو أشهد باهللا ،أحلف باهللا :أن قول
مذهب و ، )٣(وأقسم باهللا ،أحلف باهللا :والشافعية يف قوله، )٢(واملالكية، )١(احلنفية
  .)٤(أن اجلميع يعد مييناً احلنابلة

  :القول الثاين

 عند احلنابلةو، )١(وهو مذهب الشافعية ،إال إذا نواه ،ال يعد مييناً ،أشهد باهللا :أن قول
 .)٢(ال يعد مييناً إال بالنية ،أو أقسم باهللا ،أو أشهد باهللا ،أحلف باهللا :رواية أن قول

                                                             

 ).٥/٧٢(فتح القدير )٢/١٩٤(اجلوهرة النرية ) ٥/٧٢(العناية : ينظر  )١(
 ).٣/٢٦١(مواهب اجلليل ) ١/٤٤٨(الكايف البن عبدالرب ) ١/٥٨٠(املدونة : ينظر  )٢(

 .)٥/٢٩٢(حاشية اجلمل  )٦/١٨٥(مغين احملتاج  )١١/١٣(روضة الطالبني : ينظر  )٣(
 ).٦/٢٣٢(كشاف القناع ) ٨/٦٣(املبدع ) ٤/١٩٠(الكايف : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٢٩٨ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

من  أحلف باهللا أو أشهد باهللا أو أقسم باهللا يعد مييناً :أن قولاستدل من ذهب إىل 
  :القرآن الكرمي مبايأيت

  .)٣(M  r  qL  :قوله تعاىل:الدليل األول

  .)٤(على أن أقسم باهللا ميني أن يف هذه اآلية دليالً:وجه الداللة

  .)٥( M  5  4L :قوله تعاىل :الدليل الثاين

 واحلروف وباهللا واهللا منهاج على املعظم بذكر اخلرب تأكيد احللفأن  :وجه الداللة
 ذكر حذف لو مبرتلته ميني هو باهللا أحلف :القائل قولأن و، واليمني للقسم املوضوعة
  .)٦(مما يدل على أن من صيغ اليمني أحلف باهللا ، باهللا :وقال احللف

§  ¨   ©  M   °  ¯   ®  ¬«  ª :قوله تعاىل :الدليل الثالث

L)٧(.  

                                                                                                                                                                       

 ).١١/١٣(روضة الطالبني ) ١٠/٥٠٩(البيان  :ينظر  )١(

 ).١١/٨(اإلنصاف : ينظر  )٢(
 ).١٠٦(من آية  :املائدةسورة   )٣(
 ).٤/٢٨٨(حماسن التأويل  ١١٦:اإلكليل ص :ينظر  )٤(
 .)٥٦ (من آية  :التوبةسورة   )٥(
 ).٤/٣٢١(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر  )٦(
 .)٦(آية  :النورسورة   )٧(
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٢٩٩ 
 مما ، باهللا  بالشهادة اليمني عن يف هذه اآلية عرب -عز وجل –أن اهللا  :وجه الداللة

  .)١(يدل على أن لفظ أشهد باهللا ميني

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  من القرآن الكرمي  ال يعد مييناً إال إذا نواه ،أشهد باهللا :أن قول ذهب إىل  استدل من

  )٢(M   °  ¯   ®  ¬«  ª  ©   ¨  §L :بقوله تعاىل

 مل اهللا توحيد بالشهادة نوى وإن ، مييناً كاننوى بالشهادة اليمني  إذا :وجه الداللة
  .)٣(املعنيني حدأل مرجحاً قصده جعلنا ولذا ، مييناً يكن
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

 ،أدلة من القرآن ةبثالثبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا 
  :وهي

  .)٤(M  r  qL : قوله تعاىل

 ، نصت اآلية على القسم باهللا حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة النص
  .مما يدل على أن أقسم باهللا من صيغ اليمني

  .)٥( M  5  4L : قوله تعاىل

                                                             

تفسري البغوي ) ٣/١١٩(أحكام القرآن للكيا اهلراسي  )٥/٣٤٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )١(
)٣/١١٤.( 

 ).٦(آية  :النورسورة   )٢(
 ).١٨/٣٩(تكملة اموع ) ١٠/٥٠٩(البيان : ينظر  )٣(
 .)١٠٦(من آية  :املائدةسورة   )٤(
 .)٥٦ (من آية  :التوبةسورة   )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠٠ 
 لفنصت اآلية على احل حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة النص

  .باهللا من صيغ اليمني حلفمما يدل على أن أ ، باهللا

  .)١(M   °  ¯   ®  ¬«  ª  ©   ¨  §L : قوله تعاىل

دل ظاهر اآلية على أن  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة الظاهر
   .املراد بالشهادة فيها اليمني

  :استدلوا بدليل من القرآن وهو وأصحاب القول الثاين

  .)٢(M   °  ¯   ®  ¬«  ª  ©   ¨  §L : قوله تعاىل

إن الشهادة من معانيها  حيث، لظاهرذه اآلية على داللة اواستندوا يف استدالهلم 
غري اليمني مل  ا وإن نوى ، مييناً تاليمني كان بالشهادة فإن نوى ،الشرعية اليمني

  .حتمالنيوالنية هي مرجحة ألحد اال ، يكن مييناً
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

 .)٣(M  r  qL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

                                                             

 .)٦(آية  :النورسورة   )١(
 .)٦(آية  :النورسورة   )٢(
 .)١٠٦(من آية  :املائدةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠١ 
مل يأت ما يعارض هذه  حيث، واستنادهم فيها على داللة النص استدالل قوي 

  .الداللة

 .)١( M  5  4L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .مل يأت ما يعارض هذه الداللة حيث، النص استدالل قويواستنادهم فيها على داللة 

̈   ©  M   °  ¯   ®  ¬«  ª :استدالهلم بقوله تعاىل ♦   §

L)٢(. 

  .استدالل قوي ،واستنادهم فيها على داللة الظاهر

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

§  ¨   ©  M   °  ¯   ®  ¬«  ª  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

L)٣(. 

  .الظاهرواستنادهم فيها على داللة 

  :يلي امبفيمكن أن يناقش استدالهلم ذه اآلية 

حيتاج إذاً إىل النية يف  فال ، )٤(ميني كما هو مقرر عند أصحاب هذا  القولأن اللعان 
  .ةألن اليمني فيها ظاهر ؛ يف اللعان ،أشهد باهللا :قوله

                                                             

 .)٥٦ (من آية  :التوبةسورة   )١(
 .)٦(آية  :النورسورة   )٢(
 .)٦(آية  :النورسورة   )٣(
 ).٨/٣٣٤(روضة الطالبني ) ١١/٥٣(احلاوي : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠٢ 
v وعليه يظهر: 

M  4 :وبقوله تعاىل  )١(M  r  qL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

  5L )وبقوله تعاىل )٢:  Mª  ©   ¨  §  °  ¯   ®  ¬«

L)لقوة  ؛ يعد مييناً ،أو أقسم باهللا ،أو أشهد باهللا ،أحلف باهللا :أن قولعلى  )٣
  .القول اآلخر دليل مناقشةألنه أمكن و ، أدلتهم

   

                                                             

  .)١٠٦(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٥٦ (من آية  :التوبةسورة   )٢(
 .)٦(آية  :النورسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠٣ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الأويل باهللا أو آليت باهللا تعد مييناً  :هل إذا قال

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ،)٢(واملالكية،)١(وهو مذهب احلنفية ،مطلقاً يعد مييناً ،أو آليت باهللا ،أويل باهللا :قولأن 
  .)٤(واحلنابلة، )٣(واألصح عند الشافعية

  :القول الثاين

 .)٥(الشافعية قول عندوهو  ،ال يعد مييناً إال إذا نواه ،أو آليت باهللا ،أويل باهللا :قولأن 

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

من القرآن  ،مطلقاًيعد مييناً  ،أو آليت باهللا ،أويل باهللا :استدل من ذهب إىل أن قول

    .)١(M  4  3  2  1L :بقوله تعاىلالكرمي 

                                                             

 ).٤/٣٠٨(البحر الرائق ) ٣/٧(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
 ).٣/٢٦١(مواهب اجلليل ) ١/٩٨(التلقني : ينظر  )٢(
 ).٨/١٧٨(اية احملتاج ) ٦/١٨٥(مغين احملتاج : ينظر  )٣(

 ).٦/٢٣٢(كشاف القناع )  ٩/٥١٠(املغين : ينظر  )٤(
 ).١٠/١٠(حتفة احملتاج ) ٥/١٨٩( الغرر البهية: ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠٤ 
 واليمني والقسم األليةو ، حيلفون :أي يف اآلية يؤلون :أن املراد بقوله :وجه الداللة
  .)٢(واحد معىن عن عبارات كلها ، واحللف

  :القول الثايناستدالل أصحاب 
  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :ومن القرآن وه بدليلبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا 

    .)٣(M  4  3  2  1L :قوله تعاىل

الزوجة يعرب به اإليالء من إن  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة النص
  .عن اليمني والقسم واحللف

  :وأصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

داللة  إىلواستنادهم فيها . )٤(M  4  3  2  1L :بقوله تعاىلاستدالهلم  ♦
  .مل يأت ما يعارض هذه الداللة حيث، النص استدالل قوي 

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً
                                                                                                                                                                       

 .)٢٢٦(من آية  :البقرةسورة   )١(
 .)٦/٤٢٨(تفسري الرازي ) ١/٢٢٨(تفسري السمعاين  :ينظر  )٢(
 .)٢٢٦(من آية  :البقرةسورة   )٣(
 .)٢٢٦(من آية  :البقرةسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠٥ 
  مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

أويل  :قولأن على   )١(M  4  3  2  1L :بقوله تعاىلصحة االستدالل 
  .مطلقاًيعد مييناً  ،أو آليت باهللا ،باهللا

   

                                                             

 .)٢٢٦(من آية  :البقرةسورة   )١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠٦ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو التعد مييناً  ،أو شهدت ،أو آليت ،أقسمت :هل إذا قال

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

  :القول األول

 مروي عنوهو  ،ميني سواء نوى اليمني أو أطلق ،وشهدت ،وآليت ،أقسمت :أن قول
  .)٣(ورواية عند احلنابلة ، )٢(ومذهب احلنفية ، )١(والنخعي عمر وابن عباسابن 

  :القول الثاين

وهو مذهب  ،إن نوى به اليمني فيمني وإال فال ،وشهدت ،وآليت ،أقسمت :أن قول
  .)٥(ومذهب احلنابلة ، )٤(مالك

  :القول الثالث

واحلسن  )٦(مروي عن عطاء وهو ،اليعد مييناً ،وشهدت ،وآليت ،أقسمت :أن قول
  .)٣(مذهب الشافعيةوهو  ،)٢()١(والزهري

                                                             

 ).٢٧/٤٥٣(الشرح الكبري  )٣/٨٣(مصنف ابن أيب شيبة : ينظر  )١(

 .)٤/٣٠٧(البحر الرائق  )٥/٧٣(فتح القدير  )٣/٧(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
 ).٦/٢٣٢(كشاف القناع ) ٢٧/٤٥٣(الشرح الكبري ) ٤/١٩٠( البن قدامة الكايف: ينظر  )٣(
 .)٢/١٧٤(بداية اتهد ) ١/٤٤٨(الكايف ) ١/٥٨٠(املدونة : ينظر  )٤(

 ).٦/٢٣٢(كشاف القناع  ) ١١/٩(اإلنصاف  )٨/٦٤(املبدع  :ينظر  )٥(
 سنةمات  ، احلديث كثري عاملاً فقيهاً ثقة وكان ، أسلم رباح أيب واسم ، رباح أيب بن عطاء: عطاء هو  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠٧ 
 :سبب اخلالف يف املسألة ♦

 اعتبار املراعى هل :هو اختالفهم وسبب " :ذلك بقوله -رمحه اهللا-ذكر ابن رشد
 :قال اللفظ صيغة اعترب النية؟ فمن اعتبار أو ، بالعادة مفهومه اعتبار أو ، اللفظ صيغة
 :قال بالعادة اللفظ صيغة اعترب ومن .به مبقسوم نطق هنالك يكن مل إذ ، بيمني ليست
 ، األمرين هذين يعترب مل ومن .تعاىل اهللا وهو ، بد وال حمذوف اللفظ ويف ، ميني هي
 .)٤(" ذلك يف فرق ،لألمرين صاحلا اللفظ كان النية إذ واعترب

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

أقسمت وآليت وشهدت ميني سواء نوى اليمني أو  :أن قولاستدل من ذهب إىل 

`   M  f   e  d  c  b  a :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  أطلق

gh    s   r  q  p     o  n  m  l     k       j  i

y  x  w  v  u  tz    �                 ~  }  |  {L)٥(.  

                                                                                                                                                                       

 .)١/٦٩(طبقات الفقهاء ) ٦/٢٠(الطبقات الكربى :ينظر .هـ١١٤
 بن احلارث بن اهللا عبد بن شهاب بن األصغر اهللا عبد بن اهللا عبيد بن مسلم بن حممد: الزهري هو   )١(

 :ينظر .هـ١٢٤مات سنة  ، جامعاً فقيهاً. والرواية والعلم احلديث كثري ، مرة بن كالب بن زهرة
 .)٤/١٧٧(وفيات األعيان ) ٥/٣٤٨(الطبقات الكربى 

 ). ٢٧/٤٥٣(الشرح الكبري ) ٣/٨٤(مصنف ابن أيب شيبة : ينظر  )٢(
 ).١٨/٤٠(تكملة اموع ) ١١/١٥(روضة الطالبني ) ١٨/٢٩٦(املطلب  اية: ينظر  )٣(

 .)٢/١٧٤(بداية اتهد    )٤(
 ).٢- ١( آية : سورة املنافقون  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠٨ 
أخرب  –عز وجل - ألن اهللا ؛ ميني ،أشهد :ن يف اآلية داللة على أن قولأ :وجه الداللة

وجعل إطالق الشهادة من غري اقتراا باسم  ، أمياناً امث مساه ،اعن املنافقني أم قالوه
  . )١(مييناً اهللا

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

  :استدالل أصحاب القول الثالث

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول 

Mg  f   e  d  c  b  a   `h    l     k       j  i :قوله تعاىل

  x  w  v  u  t  s   r  q  p     o  n  m

yz    �                 ~  }  |  {L)٢(.  

اختاذ إذ يلزم من ، )٣( أو االلتزام اآلية إىل داللة اللزومواستندوا يف استدالهلم ذه 
حيث إم يشهدون عند ، أشهد مييناً :املنافقني أميام وقاية هلم أن يكون لفظ

   .أنه رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول

                                                             

 .٢٦٤:اإلكليل ص) ٣/٤٨٤(تفسري النسفي ) ٥/٣٤٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )١(
 ).٢- ١( آية : سورة املنافقون  )٢(
املهذب . له الزم معناه عن خارج أمر على الدال املفرد اللفظ :اللزوم أو االلتزاماملراد بداللة   )٣(

 .٤٤٦:معامل أصول الفقه ص: وينظر) ٣/١٠٦٩(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٠٩ 
  :وأصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

  :وأصحاب القول الثالث

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v  االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

Mg  f   e  d  c  b  a   `h    i :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  t  s   r  q  p     o  n  m  l     k       j

y  x  w  v  uz    �                 ~  }  |  {L)١(.  

لكنها غري  ،من أنواع داللة املنطوقوهي  ،واستنادهم فيها إىل داللة اللزوم أو االلتزام
  .)٢(ألا الزمة للمعىن املقصود من منطوق اللفظ ؛وهي داللة معتربة، صرحية

  :ونوقش االستدالل باآلية مبايلي

M  :قوله ألن؛ عد مييناًيأشهد  :لأن االستدالل ذه اآلية ليس فيه دليل على أن قو
    u  t  sL تسميته يف اخلالف وليس ، ناًيمي يسمى ذكره ما أن غايته 

                                                             

 ).٢- ١( آية : سورة املنافقون  )١(
 .)٢/٧٠٩(شرح خمتصر الروضة ) ٣/٤٨٥( عن خمتصر ابن احلاجب رفع احلاجب: ينظر   )٢(
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٣١٠ 
 كل وليس ؟أو ال كفارة فيها باحلنث يلزم منعقدة مييناً يكون هل :اخلالف وإمنا ، مييناً
  .)١( يوجب حكماً قسماً أو حلفاً يسمى ما

   :وميكن أن جياب عن هذه املناقشة

أو ميني هل هو   ،أشهد :فالرتاع يف قول ، بني األقوالأن مناقشتهم هي حمل الرتاع 
 ، ألن األقوال األخرى ال تعترب اللفظ السابق مييناً ؛ ؟ فمناقشتهم غري مسلم اال

  .فمناقشتهم استدالل مبحل الرتاع

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .الكرميمل أجد هلم دليالً من القرآن 

  :بالقرآن الكرمي لثاستدالل أصحاب القول الثاالتحقيق يف  :اًلثثا

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

  Mg  f   e  d  c  b  a   `h  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

  t  s   r  q  p     o  n  m  l     k       j  i

y  x  w  v  uz    �                 ~  }  |  {L)أقسمت :أن قولعلى  )٢، 
 .ميني سواء نوى اليمني أو أطلق ،وشهدت ،وآليت

  

                                                             

   .)١٤/٣٠٤(تفسري اآللوسي  ) ٩/٢٣٤(حماسن التأويل  :ينظر  )١(
  ).٢- ١( آية : سورة املنافقون  )٢(
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٣١١ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل الكفارة جتب يف لغو اليمني 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :يف هذه املسألة على قولني اختلف العلماء

  :القول األول

،  )٤(والشافعية، )٣(واملالكية، )٢(وهو مذهب احلنفية ،أن لغو اليمني ال كفارة فيها
أهل أنه مذهب أكثر  -رمحه اهللا–ابن املنذر  نقلبل  ، )٦(والظاهرية، )٥(واحلنابلة

  .)٧(العلم

                                                             

أن حيلف  : اختلف العلماء يف حتديد املراد بلغو اليمني فعند احلنفية واملالكية املراد ا: املراد بلغو اليمني  )١(
: واملراد ا عند الشافعيةعلى شيء، وهو يظن أنه على يقني منه فيخرج الشيء على خالف ذلك ، 

 :فسرت عندهم بتفسريين ومها: مايسبق على اللسان من غري قصد وال عقد،  واملراد ا عند احلنابلة
اليمني اليت حيلفها يظن صدق نفسه مث يتبني له خالف ذلك أو ماجيري على لسان املتكلم بال قصد 

التاج واإلكليل ) ٢/١٧١(بداية اتهد ) ٦/١١٤(البناية ) ٥/٦٣(فتح القدير  :ينظر. واألول املذهب
 ).١١/١٨(اإلنصاف ) ٤/١٨٦(الكايف )  ١٨/٣٠٦(اية املطلب ) ١٥/٢٨٨(احلاوي ) ٤/٤٠٩(

 ).٥/٦٣(فتح القدير ) ٣/١٧(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(

 ). ١/٣٨٢(التفريع ) ١/٥٧٨(املدونة : ينظر  )٣(
 ).١١/٣( روضة الطالبني) ١٥/٢٨٨(احلاوي : ينظر  )٤(

 ).١١/١٨(اإلنصاف  )٢٧/٤٧٥(الشرح الكبري : ينظر  )٥(
 ).٦/٢٨٦(احمللى : ينظر  )٦(

اإلمجاع على عدم  -رمحه اهللا–وحكى ابن عبدالرب ) ٧/١٢٧(اإلشراف على مذاهب العلماء :ينظر  )٧(
رمحهما - ولكن نقل عن اإلمام النخعي واإلمام أمحد) ٢١/٢٤٧(التمهيد  :ينظر.  الكفارة يف لغو اليمني

أما يقوالن بالكفارة فيما لو حلف على شيء، مث تبني له خالف ذلك، وال يعدونه من لغو  -اهللا
 .  مل يعتد ذا اخلالف، فحكى اإلمجاع -رمحه اهللا-اليمني،  فرمبا أن اإلمام ابن عبدالرب
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٣١٢ 
   :القول الثاين

وهو حمكي عن  ،فتبني له خالفه ،فيما لو حلف على شيء أن لغو اليمني فيه الكفارة
 .)٢(من لغو اليمني دهيع ال لكنه ،ورواية عن اإلمام أمحد، )١( النخعي

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

!  M :بقوله تعاىل من القرآن الكرمي  أن لغو اليمني ال كفارة فيهااستدل من ذهب إىل 

  &  %   $  #  "L )٣(.  

 لسانه سبق من وأن ،اليمني يف القصد اعتبار على دليل اآلية يف :ةمن اآلي وجه الداللة
 وال ،عليه إمث ال ،ظنه غلبة على حلف من نأ على ودليل  ، ينعقد ال قصد بال إليها

  .)٤(يقصدها مل أو اليمني قصد ،كفارة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :وعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهب

                                                             

 ).٢٧/٤٧٦(الشرح الكبري ) ٣/٨٢(مصنف ابن أيب شيبة ) ٨/٤٧٥(الرزاق مصنف عبد :ينظر  )١(
 ).١١/١٨(اإلنصاف ) ٢٧/٤٧٦(الشرح الكبري  :ينظر  )٢(
 ).٨٩ (من آية  :املائدةوسورة ) ٢٢٥(من آية  :البقرةسورة   )٣(
 ).٢/٨١(فتح القدير  ٥٣:اإلكليل ص: ينظر  )٤(
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٣١٣ 

 ذه اآلية واستندوا يف استدالهلم)١( M  &  %   $  #  "  !L  :قوله تعاىل
  .انتفاء الكفارة وعدم وجوا باللغو يلزم من عدم املؤاخذة حيث، داللة اللزومعلى 

  :وأصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

 .)٢( M  &  %   $  #  "  !L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .وهي داللة قوية ، اللزوم واستنادهم فيها على داللة

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

أن لغو على  )٣( M  &  %   $  #  "  !L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
 .اليمني ال كفارة فيها

                                                             

 .)٨٩ (من آية  :املائدةوسورة ) ٢٢٥(من آية  :البقرةسورة   )١(
 .)٨٩ (من آية  :املائدةوسورة ) ٢٢٥(من آية  :البقرةسورة   )٢(
 .)٨٩ (من آية  :املائدةوسورة ) ٢٢٥(من آية  :البقرةسورة   )٣(
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٣١٤ 


 

v ذه املسألة يقصد: 

 ،بل سبق ا لسانه ،ومل يقصد ا اليمني ،وبلى واهللا ،ال واهللا :هل إذا قال يف كالمه
 ؟أو الهل جتب عليه الكفارة 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :هذه املسالة على قولني اختلف العلماء يف

  :القول األول

وهو مذهب  ،سبقت اليمني على لسانه من غري قصد هلا من ىأنه ال كفارة عل
أنه  -رمحه اهللا- ونقل ابن قدامة ، )٤(واحلنابلة ، )٣(والشافعية ، )٢(واملالكية ، )١(احلنفية

  .)٥(قول أكثر أهل العلم

  :القول الثاين 

وهو رواية عند  ،سبقت اليمني على لسانه من غري قصد هلا الكفارة جتب على منأن 
  .)٦(احلنابلة

 
                                                             

 ).٣/٣(بدائع الصنائع ) ٣/١٧١(األصل : ينظر  )١(

 . ١٠٧:القوانني الفقهية ص) ١/٤٤٦(الكايف : ينظر  )٢(
 .)١١/٣(روضة الطالبني  )١٥/٢٨٩(احلاوي : ينظر  )٣(
 ).١١/٢١(اإلنصاف ) ٢٧/٤٨٠(الشرح الكبري : ينظر  )٤(

 ).٨/٧٠(املبدع ) ٩/٤٩٦(املغين : ينظر  )٥(
 ).١١/٢١(اإلنصاف  )٨/٧٠(املبدع : ينظر  )٦(
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٣١٥ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

سبقت اليمني على لسانه من غري قصد هلا  من ىأنه ال كفارة علاستدل من ذهب إىل 

¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  £  M  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي 

®  ¬  «  ª¯     °L)١(.   

 إليها لسانه سبق من وأن ، اليمني يف القصد اعتبار على اللةد اآلية يف :وجه الداللة
  .)٢(ميينه نعقدت ال قصد بال

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :والسابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهبعد العرض 

 ذه اآليةواستندوا يف استدالهلم )٣( M  &  %   $  #  "  !L  :قوله تعاىل
 ، يلزم من عدم املؤاخذة باللغو انتفاء الكفارة وعدم وجوا حيث، داللة اللزومعلى 

  .وبلى واهللا ،ال واهللا :ومن تفسريات ميني اللغو قول الرجل

  :وأصحاب القول الثاين

                                                             

 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة  )١(
 ).٢/٨١(فتح القدير  ٥٣:اإلكليل ص: ينظر  )٢(
 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )٣(
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٣١٦ 
 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

 .)١( M  &  %   $  #  "  !L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .وهي داللة قوية ، داللة اللزومواستنادهم فيها على 

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

أنه ال على  )٢( M  &  %   $  #  "  !L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .سبقت اليمني على لسانه من غري قصد هلا من ىكفارة عل

  

  

  

  

                                                             

 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )٢(
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٣١٧ 


 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل جتب الكفارة عليه  ،ناسياً فعلهمث  بالطالق أال يفعل كذاإذا حلف 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

مذهب وهو  ،مث فعله ناسياً ،بالطالق أال يفعل كذاحلف على من  ال جتب الكفارة 
وقول عطاء  ، )٣(احلنابلة رواية يف مذهبو ، )٢(الشافعية عند  األظهرو، )١(املالكية

  .)٦)(٥(وإسحاق )٤(وعمرو بن دينار

  :القول الثاين

مذهب  وهو ،مث فعله ناسياً ،حلف بالطالق أال يفعل كذا على منجتب الكفارة 
 .)٣(ومذهب احلنابلة ، )٢(قول يف مذهب الشافعيةو ،)١(احلنفية

                                                             

 .)١/٤٢٤(أضواء البيان ) ٢/١٧٣(بداية اتهد : ينظر  )١(
 ).١١/٧٩(روضة الطالبني  )١٥/٣٦٧(احلاوي : ينظر  )٢(
 ).٩/١١٤(اإلنصاف ) ٩/٤٩٤(املغين : ينظر  )٣(
 سنة مات. احلديث كثري فقيها كان،  باذان موىلأبو حممد املكي  دينار بن عمروهو : عمرو بن دينار  )٤(

 .)١/٧٠(طبقات الفقهاء ) ٦/٢٩(الطبقات الكربى  :ينظر .هـ١٢٦
 ، راهويه بابن املعروف املروزي احلنظلي يعقوب أبو إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن إسحاقهو : إسحاق  )٥(

 والورع والصدق واحلفظ والفقه احلديث له اجتمع ، الدين أعالم من وعلما ، املسلمني أئمة أحد كان
 .)١/٩٤(طبقات الفقهاء ) ٧/٣٦٢(تاريخ بغداد  :ينظر .هـ٢٣٨ سنة مات ، والزهد

 ).٩/٤٩٤(املغين  )١٥/٣٦٧(احلاوي ) ٦/٤٠٥(مصنف عبدالرزاق : ينظر  )٦(
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٣١٨ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

مث  ،حلف بالطالق أال يفعل كذاعلى من  ال جتب الكفارة استدل من ذهب إىل  أنه 

   M{  z  y  x  w  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي فعله ناسياً 

¡  �  ~  }   |  L)٤(.  

أن احللف بالطالق أال يفعل كذا مث فعله ناسياً يدخل يف عموم اخلطأ  :وجه الداللة
  .)٥(املعفو عنه يف اآلية

  :استدالل أصحاب القول الثاين

مث فعله  ،حلف بالطالق أال يفعل كذاجتب الكفارة على من استدل من ذهب إىل أنه 

  .)٦(M®  ¬  «  ª  ©  L :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي ناسياً 

فيدخل  ، ميني منعقدة ،ناسياً فعلهمث  ،بالطالق أال يفعل كذا أن احللف :وجه الداللة
 .)٧(يف عموم اآلية

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

                                                                                                                                                                       

 ). ٥/٦٥(فتح القدير ) ٦/١١٨(البناية : ينظر  )١(
 .٥٤٤:كفاية األخيار ص) ١١/٧٩(روضة الطالبني  :ينظر  )٢(
 ).٩/١١٤(اإلنصاف ) ٢٧/٤٨٤(الشرح الكبري  :ينظر  )٣(
 .)٥(من آية  :األحزابسورة   )٤(
 ).٣/٤٢١(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر  )٥(
 .)٨٩ (من آية  :املائدةسورة   )٦(
 ).٢/٤٥٨(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر  )٧(
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٣١٩ 
  :وبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وه

 .)١(My  x  w  ¡  �  ~  }   |   {  z L :قوله تعاىل

إن من حلف بالطالق أال  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .يدخل يف عموم اخلطأ املعفو عنه يف اآلية ،مث فعله ناسياً ،يفعل شيئاً

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  . )٢(M®  ¬  «  ª  © L  :قوله تعاىل

إن من حلف بالطالق أال  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
 .يدخل يف عموم اليمني املنعقدة يفعل شيئاً مث فعله ناسياً

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

M  ~  }   |   {  z  y  x  w  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

¡  � L)٣(. 

  .وهي داللة قوية ، واستنادهم فيها على داللة العموم

                                                             

 .)٥(من آية  :األحزابسورة   )١(
 .)٨٩ (من آية  :املائدةسورة   )٢(
 .)٥(من آية  :األحزابسورة   )٣(
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٣٢٠ 
 :بالقرآن الكرمي الثاين استدالل أصحاب القولالتحقيق يف  :ثانياً

  .)١(M®  ¬  «  ª  © L  :تعاىل بقولهاستدالهلم  ♦

  واستنادهم فيها على داللة العموم

  :ونوقش االستدالل باآلية

M  z  y  x  w  :بقوله تعاىل خمصوصةبأن داللة العموم يف اآلية 

¡  �  ~  }   |   { L)إن (( : -صلى اهللا عليه وسلم–بقوله و ، )٢
  .)٣())والنسيان وما استكرهوا عليه اخلطأ أميت عن جتاوز قد اهللا

v وعليه يظهر: 

M  ~  }   |   {  z  y  x  w  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

¡  � L)على من حلف بالطالق أال يفعل كذاال جتب على أن الكفارة  )٤، 
  .مث فعله ناسياً

   

                                                             

  )٨٩ (من آية  :املائدةسورة   )١(
 )٥(من آية  :األحزابسورة   )٢(
 ) ٥(حاشية  ٢٣٢:سبق خترجيه ص  )٣(
 )٥(من آية  :األحزابسورة   )٤(
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٣٢١ 


 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل جتب الكفارة عليه  ،مث فعله ناسياً ،ق أال يفعل كذاعتاإذا حلف بال

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

هو مذهب و ،مث فعله ناسياً ،أال يفعل كذا عتاقعلى من حلف بال ال جتب الكفارة 
وقول عطاء  ، )٣(ورواية يف مذهب احلنابلة ، )٢(وهو األظهر عند  الشافعية)١(املالكية

  .)٤( وإسحاق وعمرو بن دينار

  :القول الثاين

وهو مذهب  ،مث فعله ناسياً ،أال يفعل كذا عتاقحلف بال على منجتب الكفارة 
 .)٧(ومذهب احلنابلة ، )٦(الشافعيةوقول يف مذهب  ،)٥(احلنفية

                                                             

 .)١/٤٢٤(البيان أضواء ) ٢/١٧٣(بداية اتهد : ينظر  )١(
 ).١١/٧٩(روضة الطالبني  )١٥/٣٦٧(احلاوي : ينظر  )٢(

 ).٩/١١٤(اإلنصاف ) ٩/٤٩٤(املغين : ينظر  )٣(
 ).٩/٤٩٤(املغين  )١٥/٣٦٧(احلاوي ) ٦/٤٠٥(مصنف عبدالرزاق : ينظر  )٤(
 ). ٥/٦٥(فتح القدير  )٦/١١٨(البناية  :ينظر  )٥(

 .٥٤٤:كفاية األخيار ص) ١١/٧٩(روضة الطالبني  :ينظر  )٦(
 ).٥/٣١٥(كشاف القناع ) ٩/١١٤(اإلنصاف  :ينظر  )٧(
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٣٢٢ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

مث  ،أال يفعل كذا عتاقعلى من حلف بال ال جتب الكفارة استدل من ذهب إىل  أنه 

M   {  z  y  x  w  :بقوله تعاىلفعله ناسياً من القرآن الكرمي 

 ~  }   | ¡  �  L)١(.  

يدخل يف عموم اخلطأ  ،مث فعله ناسياً ،أال يفعل كذا عتاقأن احللف بال :وجه الداللة
  .)٢(املعفو عنه يف اآلية

  :استدالل أصحاب القول الثاين

مث فعله  ،أال يفعل كذا عتاقحلف بالجتب الكفارة على من استدل من ذهب إىل أنه 

  .)٣(M®  ¬  «  ª  ©  L :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي ناسياً 

فيدخل  ، ميني منعقدة ،مث فعله ناسياً ،أال يفعل كذا عتاقأن احللف بال :وجه الداللة
 .)٤(يف عموم اآلية

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :وبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وه

                                                             

  .)٥(من آية  :األحزابسورة   )١(
 .٢١٠: اإلكليل ص) ٣/٤٢١(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر  )٢(
 .)٨٩ (من آية  :املائدةسورة   )٣(
 ).٢/٤٥٨(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر  )٤(
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٣٢٣ 
 )١(M   |   {  z  y  x  w¡  �  ~  } L  :قوله تعاىل

أال  عتاقإن من حلف بال حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .يدخل يف عموم اخلطأ املعفو عنه يف اآلية ،مث فعله ناسياً ،يفعل شيئاً

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  .)٢(M®  ¬  «  ª  © L  :قوله تعاىل

أال  عتاقإن من حلف بال حيث، استدالهلم ذه اآلية على داللة العمومواستندوا يف 

 .يدخل يف عموم اليمني املنعقدة ،مث فعله ناسياً ،يفعل شيئاً

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

M  ~  }   |   {  z  y  x  w  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

¡  � L)٣(. 

  .وهي داللة قوية، واستنادهم فيها على داللة العموم

 :بالقرآن الكرمي الثايناستدالل أصحاب القول التحقيق يف  :ثانياً

                                                             

 .)٥(من آية  :األحزابسورة   )١(
 .)٨٩ (من آية  :املائدةسورة   )٢(
 .)٥(من آية  :األحزابسورة   )٣(
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٣٢٤ 

  .)١(M®  ¬  «  ª  © L  :تعاىل بقولهاستدالهلم  ♦

  .واستنادهم فيها على داللة العموم

  :ونوقش االستدالل باآلية

M  z  y  x  w  :بقوله تعاىل بأن داللة العموم يف اآلية خمصوصة

¡  �  ~  }   |   { L)إن (( : -صلى اهللا عليه وسلم–بقوله و ،)٢
  .)٣())والنسيان وما استكرهوا عليه اخلطأ أميت عن جتاوز قد اهللا

v وعليه يظهر: 

M  ~  }   |   {  z  y  x  w  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

¡  � L)أال يفعل كذا عتاقعلى من حلف بالال جتب على أن الكفارة  )٤، 
  .مث فعله ناسياً

   

                                                             

  .)٨٩ (من آية  :املائدةسورة   )١(
 .)٥(من آية  :األحزابسورة   )٢(
 ).٥(حاشية  ٢٣٢:سبق خترجيه ص  )٣(
 .)٥(من آية  :األحزابسورة   )٤(
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٣٢٥ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 .تكرارهاحللف و إكثارحكم 

v عرض املسألة: 

   .)١(اتفق الفقهاء على كراهة تكرار احللف

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاال: 

  .)٢(M    ¯  ®  ¬  ±  °L :قوله تعاىل :الدليل األول

مما يدل على كراهة  ، احللف مكثرييف اآلية  ذم -عز وجل –أن اهللا  :وجه الداللة
  .)٣(فعلهم

  .)٤(M  Ë  Ê  É  È  ÇL :قوله تعاىل :الدليل الثاين

 وابتذال ،اهللا على جراءة نوع ألنه ؛احللف كثرة عن النهي أن يف اآلية :وجه الداللة
 .)٥( باطل أو حق كل يف المسه

                                                             

) ٤/٥(النوادر والزيادات  )٢/٣٠٧(التفسري املنري للزحيلي ) ٢/٤٢(للجصاص أحكام القرآن : ينظر  )١(
اإلنصاف   ٥٢:اإلكليل ص )١/١٤٤(أحكام القرآن للكيا اهلراسي  ٢٨٣:القوانني الفقهية ص

وال يستحب تكرار احللف فإن أفرط : " وقال يف كشاف القناع) ٦/٢٣٩(كشاف القناع ) ١١/٢٩(
 " .كره

 ).١٠(آية  :القلمسورة   )٢(
 ).١/١٤٤(أحكام القرآن للكيا اهلراسي ) ٢/٤٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٣(
 .)٢٢٤(من آية  :البقرةسورة   )٤(
 .٥٢:اإلكليل ص) ٦/٤٢٤(تفسري الرازي : ينظر  )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٣٢٦ 
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :امن القرآن ومه نياستدلوا بدليل الفقهاءبعد العرض السابق يظهر أن 

  .)١(M    ¯  ®  ¬  ±  °L  :تعاىل قوله

عن  لنهي اهللا ؛ والنهي للكراهة ، على داللة النهي  واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية
ومحلنا النهي هنا على الكراهة لوجود ، طاعة كثري احللف مما يدل على كراهة فعله

 ألغزون واهللا(( :أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم - ورد عن النيبما الصارف وهو 
حيث  .)٢())إن شاء اهللا :مث قال ،قريشاً ألغزون واهللا ، قريشاً ألغزون واهللا ، قريشاً

  .كرر اليمني ثالثاً

  .ن قلة احللف ال تكرهإ حيث، على مفهوم املخالفة استندواوأيضاً  

  .)٣(M  Ë  Ê  É  È  ÇL  :وقوله تعاىل

 احللف كثرةألن ؛ والنهي للكراهة ، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة النهي
على هنا ومحل النهي  ، باطل أو حق كل يف المسه وابتذال ،اهللا على جراءة نوع فيها

سبق كما  ، ثالثاً -صلى اهللا عليه وسلم- وهو حلف النيب ،لوجود الصارف ؛الكراهة
  .ذلك يف اآلية السابقة بيان

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .)١(M  ±  °    ¯  ®  ¬L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
                                                             

 ).١٠(آية  :القلمسورة   )١(
) ٣/٢٣١(أخرجه أبو داود يف سننه،  كتاب األميان والنذور،  باب االستثناء يف اليمني بعد السكوت   )٢(

 ).٩/٤٤٥(وحكم عليه بالصحة ابن امللقن يف البدر املنري )  ٣٢٨٥(برقم 
 ).٢٢٤(من آية  :البقرةسورة   )٣(
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٣٢٧ 
  .وهي داللة قوية ، واستنادهم فيه على داللة النهي

  .  وهي داللة قوية ، وأيضاً استنادهم إىل داللة مفهوم املخالفة

 .)٢(M  Ë  Ê  É  È  ÇL  :تعاىلاستدالهلم بقوله   ♦

  .وهي داللة قوية ، واستنادهم فيه على داللة النهي

   

                                                                                                                                                                       

  .)١٠(آية  :القلمسورة   )١(
 .)٢٢٤(من آية  :البقرةسورة   )٢(
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٣٢٨ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

هل حترم بتحرميه  -غري زوجته - إذا حرم املرء أمته على نفسه أو شيئاً مما أحله اهللا له
 ؟ أو ال

v  اخلالف يف املسألةعرض: 

  :القوأ ثالثة اختلف العلماء يف هذه املسألة على

  :القول األول

فعل ما م عليه وعليه كفارة ميني إذا رحفال ي ،أن من حرم أمته أو شيئاً من احلالل
  مذهبو ،)٢(حرم أمته يمنومذهب الشافعية ف ،)١(حرمه وهو مذهب احلنفية

  .)٣(فيمن حرم أمته أو شيئاً من احلالل احلنابلة

  :القول الثاين

وهو  ،وليس عليه كفارة ميني ،م عليهرحفال ي ،أن من حرم أمته أو شيئاً من احلالل
  .)٥(فيمن حرم شيئاً من احلالل الشافعيةمذهب و ،)٤(مذهب املالكية

  :القول الثالث

                                                             

 .)٥/٨٧(فتح القدير ) ٢/١٩٧(اجلوهرة النرية : ينظر  )١(
 ).١٠/١٨٣(احلاوي  )٧/١٦٦(األم : ينظر  )٢(
 ).١١/٣٠(اإلنصاف ) ٢٧/٥٠٣(الشرح الكبري  :ينظر  )٣(

 ).٢/٣١(حاشية العدوي ) ١/٤١٨(الفواكه الدواين  :ينظر  )٤(
 ).١٠/١٠٣(البيان ) ١٠/١٨٥(احلاوي ) ٥/٢٧٩(األم  :ينظر  )٥(
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٣٢٩ 
فإنه يحرم عليه وعليه كفارة ميني إذا فعل ما  ،أن من حرم أمته أو شيئاً من احلالل

   .)١(احتمال يف مذهب احلنابلةهو و ،حرمه

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

وعليه كفارة ،م عليهرحفال ي ،أن من حرم أمته أو شيئاً من احلاللاستدل من ذهب إىل 

!  "  #    $  %  &  '  M  :بقوله تعاىل من القرآن الكرمي  فعل ما حرمهميني إذا 
()  ,  +    *-  7  6  5  4  3  2  1    0    /   .8    9

:;       >  =     <L)٢(.  

 مل ،زوجة أو طعاماً أو ةأم نفسه على حرم من أن على أن اآلية دلت :وجه الداللة
  .)٣(ميني كفارة وتلزمه ،عليه حترم

  :استدالل أصحاب القول الثاين

وليس عليه  ،م عليهرحفال ي ،أن من حرم أمته أو شيئاً من احلاللاستدل من ذهب إىل 

M  g  f  e   d   c  b  a  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  كفارة ميني

  j  i  hL )٤(.  

  .)١( محير مل حنوه أو طعاماً نفسه على حرم من أن دلت اآلية على :وجه الداللة

                                                             

 ).١١/٣٠(اإلنصاف  )٨/٧٥(املبدع  :ينظر  )١(
 .)٢ ، ١(آية  :التحرميسورة   )٢(
 .٢٦٩:اإلكليل ص: ينظر  )٣(
 ).٨٧ (من آية  :املائدةسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٣٠ 
  :استدالل أصحاب القول الثالث

وعليه كفارة ،فإنه يحرم عليه،أن من حرم أمته أو شيئاً من احلاللاستدل من ذهب إىل 

  .)٢(M(  '  &  %  $    #) L  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  ميني إذا فعل ما حرمه

 .)٣(صبح حمرماًي ما كان حالالً على نفسه حرم أن منأن اآلية دلت على :وجه الداللة

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهو

.   /    M(  '  &  %  $    #  "  !)  ,  +    *-      0  :قوله تعاىل
7  6  5  4  3  2  18  :  9;       >  =     <L)٤(.  

 .دلت اآلية على النهي عن حيث، املنطوقعلى داللة  واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية
   .وأن فيه الكفارة ،حترمي ما أحل اهللا

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  .)٥( M  j  i  h  g  f  e   d   c  b  aL  :قوله تعاىل

  .عن حترمي الطيبات النهيعموم  داللةواستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على 

  :وأصحاب القول الثالث استدلوا بدليل من القرآن وهو
                                                                                                                                                                       

 .١١٤:اإلكليل ص: ينظر  )١(
 .)٢ ، ١(آية  :التحرميسورة   )٢(
 .)٨/٧٥(املبدع : ينظر  )٣(
 ).٢ ، ١(آية  :التحرميسورة   )٤(
 .)٨٧ (من آية  :املائدةسورة   )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٣١ 

  .)١(M(  '  &  %  $    #) L  :قوله تعاىل

دل على أن من حرم احلالل  حيث، ظاهرهاعلى واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية 
 .أصبح حمرماً

v املسألة حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه: 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً قوالاستدالل أصحاب األ
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  -*    +  ,  (!  "  #    $  %  &  '  )M  :بقوله تعاىلاستدالهلم  ♦

7  6  5  4  3  2  1    0    /   .8  :  9;       >  =     <
L)وهي داللة قوية ، واستنادهم فيها على داللة املنطوق. )٢.  

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

M  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

L )على داللة العموم فيهواستنادهم . )٣  

  :يمكن أن يناقش استدالهلم ذه اآليةف

  .أن استنادهم على داللة العموم خمصوصة بدليل القول األول
                                                             

 .)٢ ، ١(آية  :التحرميسورة   )١(
 .)٢ ، ١(آية  :التحرميسورة   )٢(
 .)٨٧ (من آية  :املائدةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٣٢ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثالثالتحقيق يف  :ثالثاً

 .)١(M(  '  &  %  $    #) L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .على داللة الظاهر واستنادهم فيه

  :فيمكن أن يناقش استدالهلم ذه اآلية

وهي داللة املنطوق اليت استند إليها  ،أن داللة الظاهر معارضة مبا هو أقوى منها
   .أصحاب القول األول

v وعليه يظهر: 

*    +    (!  "  #    $  %  &  '  )M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

,-  7  6  5  4  3  2  1    0    /   .8  :  9;     =     <

    >L)أن من حرم أمته أو شيئاً من احلاللعلى  )٢، فال يحوعليه كفارة  ،م عليهر
 .ميني إذا فعل ما حرمه

  

                                                             

  .)٢ ، ١(آية  :التحرميسورة   )١(
 .)٢ ، ١(آية  :التحرميسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٣٣ 
 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل كفارة اليمني مشروعة 

v  املسألةعرض: 

 وممن نقل اإلمجاع على ذلك ، )١(إذا حنث أمجع العلماء على مشروعية كفارة اليمني
من أمساء اهللا  على أن من حلف باسم وأمجعوا " :حيث قال - رمحه اهللا –ابن املنذر 

 أن على مجعواأو" :حيث قال -رمحه اهللا-وابن هبرية )٢( "مث حنث عليه الكفارة ،تعاىل
 وإذا ، يفعلهأو ال يفعله أن على املستقبل يف أمر على باهللا حيلف أن هو املنعقد اليمني
  .)٣( "الكفارة عليه وجبت حنث

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاال: 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ¬  «  ª :قوله تعاىل

®¯     º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °

                                                             

البيان ) ٤/٦٢(الذخرية )   ١/٤٠٧(املقدمات املمهدات ) ٥/٨١(فتح القدير )٦/١٣٥(البناية  : ينظر  )١(
 ).٧/١٢٦(شرح الزركشي ) ٢٧/٥٢٢(الشرح الكبري ) ١٨/١١٥(تكملة اموع ) ١٠/٥٨٦(

  .٦٦:اإلمجاع ص  )٢(
 ).٢/٣٦٤(اختالف األئمة العلماء   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٣٤ 

¾  ½  ¼            »¿  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀÆ    Ê  É         È  Ç

ËÌ  Î   Í  L)١(.  

 ، فيهافكفارا املذكور  منعقدة ميني كل أن على ةصرحيداللة  اآليةدلت :وجه الداللة
  .)٢(يدل على مشروعيتها مما

v  الدليل السابقمستند الداللة يف: 

استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على مشروعية  العلماءبعد العرض السابق يظهر أن 
 .)٣(كفارة اليمني على داللة املنطوق الصريح

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

مل يرد ما يعارض هذا  حيث، بداللة املنطوق الصريح استدالل قوي العلماءاستدالل 
  .االستدالل

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             

  . )٨٩(من آية  :املائدةسورة  )١(
 ).٧/١٤٨(تفسري القرآن احلكيم  :ينظر  )٢(

 وضع قد اللفظ ، حيث إنالتضمن أو ، املطابقة بطريق احلكم على اللفظ داللة: داللة املنطوق الصريح  )٣(
 .٤٤٦:معامل أصول الفقه ص) ٤/١٧٢٢(املهذب : ينظر .له
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٣٥ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل تعترب الكسوة من أصناف كفارة اليمني 

v عرض املسألة: 

ابن  فقد قال ، )١(اعتبار الكسوة من أصناف كفارة اليمني ال خالف بني العلماء يف
 .)٢("اليمني كفارة أصناف أحد الكسوة أن يف خالف ال" :-رمحه اهللا- قدامة

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةالا: 

 M 8 7  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £

®¯     º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °

¾  ½  ¼            »¿   L)٣(.  

نص يف هذه اآلية على أن الكسوة من أصناف  -عز وجل- أن اهللا :وجه الداللة
  .)٤(كفارة اليمني

 

                                                             

) ١/٥٧٤(املقدمات ) ٣/٧٢٦(الدر املختار ) ١/٥٤١(جممع األر ) ٣/١١٢(تبيني احلقائق : ينظر  )١(
البيان ) ١٨/٣١٤(اية املطلب ) ٢/١٣٢(حاشية الدسوقي ) ٣/٥٩(شرح خمتصر خليل للخرشي 

) ٦/٢٤٢(كشاف القناع ) ٨/٧٩(املبدع ) ٩/٥٤٥(املغين ) ١٨/١١٣(تكملة اموع ) ١٠/٥٨٦(
 ).٦/٣٣٥(احمللى 

 ).٩/٥٤٥(املغين   )٢(
 ).٨٩(من آية  :املائدةسورة  )٣(
 ).٢٧/٥٢٣(الشرح الكبري : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٣٦ 
v  السابقالدليل مستند الداللة يف: 

استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على اعتبار  العلماءبعد العرض السابق يظهر أن 
على  -سبحانه وتعاىل -نص اهللا حيث، على داللة النص الكسوة من أصناف الكفارة

 .الكسوة يف اآلية

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 .مل يرد ما يعارض هذا االستدالل حيث، استدالل قوي النصبداللة  العلماءاستدالل 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٣٧ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 هل يكفر قبل احلنث أو بعده؟ ، إذا حلف املرء وأراد أن يكفر عن ميينه

v عرض املسألة: 

على  مجاعوممن نقل اإل ، )١(احلنثبعد الكفارة  وقت وجوب على أنأمجع العلماء 
وأمجعوا على أن من حلف باسم من أمساء اهللا " :حيث قال - رمحه اهللا-املنذرذلك ابن 

وأمجعوا "  :حيث قال - رمحه اهللا- وابن هبرية ،)٢( "أن عليه الكفارةتعاىل مث حنث 
فإذا  ، يفعلهأو العلى أن اليمني املنعقدة هو أن حيلف على أمر من املستقبل أن يفعله 

 .)٣( "حنث وجبت عليه الكفارة 

  :قولنييف التكفري قبل احلنث على  وااختلفولكن 

  :القول األول

 الشافعيةمذهب و ، )٤(املالكية املشهور من مذهبوهو  ، إجزاء الكفارة قبل احلنث
  .)٧(والظاهرية ، )٦(واحلنابلة ،  )٥(فهو ال جيزئ عندهم قبل احلنث ،باستثناء الصوم

                                                             

) ٢/١٨٢(بداية اتهد ) ١/٥٩٠(املدونة ) ٣/١٠٨(تبيني احلقائق ) ٣/١٨(بدائع الصنائع  :ينظر  )١(
 ).٣/٤٤٨(دقائق أويل النهى ) ٩/٥٣٨(املغين ) ١٠/٥٨٥(البيان  )٧/٢١٤(الوسيط يف املذهب 

 .٦٦: اإلمجاع ص  )٢(
 ).٢/٣٦٤(اختالف األئمة العلماء  )٣(
 ). ٢/١٨٢(بداية اتهد  )٥/١٨٧(البيان والتحصيل  )١/٤٥٤(الكايف البن عبدالرب  :ينظر  )٤(
 ).١٠/٥٨٧(البيان ) ١٨/٣٠٨(اية املطلب ) ١٥/٢٩٠(احلاوي : ينظر  )٥(

 .)٧/١٠٤(شرح الزركشي ) ٢٧/٥٢٨(الشرح الكبري ) ٤/١٩٣(الكايف : ينظر  )٦(
 ).٦/٣٢٩(احمللى : ينظر  )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٣٨ 
  :الثاينالقول 

  )٢(ورواية عن اإلمام مالك ، )١(وهو مذهب احلنفية ،قبل احلنثعدم إجزاء الكفارة 

 :سبب اخلالف يف املسألة ♦

 اختالف :أحدمها :شيئان اختالفهم وسبب"  :بقوله -رمحه اهللا - ما ذكره ابن رشد
 خريا غريها فرأى ميني على حلف من(( :- والسالم الصالة عليه -  قوله يف الرواية

 وقوم ، هكذا رووه قوما فإن.  )٣())ميينه عن وليكفر ، خري هو  الذي فليأت منها
 الكفارة أن الرواية هذه وظاهر.  )٤())خري هو الذي وليأت ميينه عن فليكفر(( :رووه
 هل يف اختالفهم :الثاين والسبب .احلنث بعد أا الثانية وظاهر ، احلنث قبل جتوز
  بعد جتب إمنا الكفارة أن الظاهر من ألنه وجوبه؟ وقت قبل الواجب احلق تقدمي جيزي
 احلنث بإرادة جتب إمنا الكفارة إن :يقول أن ولقائل .احلول بعد كالزكاة ، احلنث
 وكان .اجلهة هذه من اخلالف يدخله فال ، الظهار كفارة يف كاحلال عليه والعزم
 له؟ مانعة أو ، وقع إذا للحنث رافعة الكفارة هل :هو املعىن طريق من اخلالف سبب
 بعد إال جيزها مل ، رافعة :قال ومن ، احلنث على تقدميها أجاز ، مانعة :قال فمن

 .)٥( "وقوعه

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
                                                             

 ).٤/٨(اللباب يف شرح الكتاب  ١٧٩:الغرة املنيفة ص) ٥/٨٣(فتح القدير : ينظر  )١(
 ).٦/٢٧٥(اجلامع ألحكام القرآن ) ٢/١٨٢(بداية اتهد ) ١/٤٥٤(الكايف البن عبدالرب  :ينظر  )٢(
) ٣٧٨٥(برقم ) ٧/١٠(أخرجه النسائي يف سننه،  كتاب األميان والنذور،  باب الكفارة بعد احلنث    )٣(

) ١/٦٨١(وابن ماجه يف سننه،  كتاب الكفارات،  باب من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها 
 .وصححه األلباين يف تذييله على سنن النسائي) ٢١٠٨(برقم 

) ٣٧٨١(برقم ) ٧/١٠(،  كتاب األميان والنذور،  باب الكفارة قبل احلنث أخرجه النسائي يف سننه  )٤(
 .وصححه األلباين يف تذييله على سنن النسائي

 ).٢/١٨٢(بداية اتهد   )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٣٩ 
  :استدالل أصحاب القول األول

  :من القرآن الكرمي مبايأيت إجزاء الكفارة قبل احلنثإىل استدل من ذهب 

  .)١(M È  Ç  Ë  Ê  É  L  :قوله تعاىل :الدليل األول

   .)٢(إلضافة الكفارة إىل اليمني ؛ أن اليمني سبب الكفارة :وجه الداللة

  .)٣(M7  6  5  4  3  2  L  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

 ؛ احلنث بعد تكون ال التحلة ألن ؛ احلنث قبل التكفري على اآلية دلت :وجه الداللة
 اليمني لتنحل احلنث قبل أخرجت إذا التحلة تكون وإمنا ؛ اليمني تنحل باحلنث فإنه
 عهد لنقض اإلمث سبب من احلنث يف ما كفرت ألا ؛ كفارة احلنث بعد هي وإمنا
  .)٤(اهللا

  :استدالل أصحاب القول الثاين

M  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  قبل احلنثاستدل من ذهب إىل عدم إجزاء الكفارة 
®  ¬  «  ª  ©¯     °L)٥(.  

 .)٦(أن املراد باآلية مبا عقدمت األميان وحنثم فيها فكفارته :وجه الداللة

                                                             

 ).٨٩( من آية : سورة املائدة  )١(
  .)٢٧/٥٣٠(الشرح الكبري ) ٦/٢٧٥(اجلامع ألحكام القرآن : ينظر  )٢(
 .)٢ (آية من :التحرميسورة   )٣(
 ).٣٥/٢٥٢(جمموع الفتاوى البن تيمية : ينظر  )٤(
 ).٨٩( من آية : سورة املائدة  )٥(
 ).٤/١١٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٤٠ 
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :امن القرآن ومه نيبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل

  .)١(MË  Ê  É         È  Ç  L  :قوله تعاىل :الدليل األول

إىل  يلزم من إضافة الكفارة حيث، اللتزاما واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة
  .وهي اليمني وقبل احلنث الكفارة بوجود سببها إجزاء ، اليمنيوهو  اسببه

  .)٢(M7  6  5  4  3  2  L  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

يلزم من كون الكفارة حتلة  حيث، لتزامواستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة اال
  .اليمني جوازها قبل احلنث

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  .)٣(M®  ¬  «  ª  ©¯     °L :قوله تعاىل

وهي من دالالت املنطوق ، )٤(على داللة االقتضاءواستندوا يف استدالهلم ذه اآلية 
 .متحنث :كلمة راً يتوقف عليه صحة الكالم وهيإن يف اآلية إضما حيث، غري الصريح

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

  ).٨٩( من آية : سورة املائدة  )١(
 .)٢ (من آية :التحرميسورة   )٢(
 ).٨٩( من آية : سورة املائدة  )٣(
تيسري التحرير . هي داللة اللفظ على مسكوت يتوقف صدق املنطوق أو صحته عليه: داللة االقتضاء   )٤(

 ).٣/٦٤(اإلحكام لآلمدي :ينظرو  )١/٩١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٤١ 
حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً

  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي األولاستدالل أصحاب القول التحقيق يف  :أوالً

  .)١(MË  Ê  É         È  Ç  L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
  .وهي من دالالت املنطوق غري الصريح ،داللة االلتزام واستنادهم فيها على

 .)٢(M7  6  5  4  3  2  L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .وهي من دالالت املنطوق غري الصريح ،واستنادهم فيها على داللة االلتزام

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .)٣(M®  ¬  «  ª  ©¯     °L   :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .واستنادهم فيها على داللة االقتضاء وهي من دالالت املنطوق غري الصريح

  :من وجهني ونوقش استدالهلم ذه اآلية

 من أعم التقدير :يقال أن ذلك من وأوىل ، احلنث فأردمت:أن التقدير يف اآلية  :األول
  .)٤(اآلخر من بأوىل التقديرين أحد فليس ، ذلك

  .)١(ال مينع منه قبله ،أن داللة اآلية على التكفري بعد احلنث :الثاين

                                                             

 ).٨٩( من آية : سورة املائدة  )١(
 .)٢ (من آية :التحرميسورة   )٢(
 ).٨٩( من آية : سورة املائدة  )٣(
 ).١١/٦٠٩(فتح الباري البن حجر : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٤٢ 
v وعليه يظهر: 

وقوله    )٢(MË  Ê  É         È  Ç  L  :بقوله تعاىلصحة االستدالل 

  .إجزاء الكفارة قبل احلنثعلى  )٣(M7  6  5  4  3  2  L  :تعاىل

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 .٣٣٤:أحكام اليمني ص: ينظر  )١(
 ).٨٩( من آية : سورة املائدة  )٢(
 .)٢ (من آية :التحرميسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٤٣ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل جيزئ الصيام عن العبد يف كفارة اليمني إذا حنث 

v عرض املسألة: 

-فقد قال ابن قدامة ، )١(يف الكفارة عن العبدال خالف بني العلماء يف إجزاء الصيام 
 .)٢( "الكفارة يف الصيام جيزئه العبد أن يف خالف ال" :-رمحه اهللا

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةالا: 

  .)٣(MÅ  Ä   Ã  Â  Á  À  L : قوله تعاىل

ال جيد أصناف حيث إنه ) فمن مل جيد( :قوله أن العبد داخل يف عموم :وجه الداللة
وهو وماله  ، ألنه ال يصح أن ميلك ماالً ؛ الكفارة األخرى من إطعام وكسوة وعتق

 .)٤(لسيده

v  الدليل السابقمستند الداللة يف: 

إجزاء الصيام بعد العرض السابق يظهر أن العلماء استندوا يف استدالهلم ذه اآلية على 
ألنه ال  ؛ إن العبد يدخل يف عموم اآلية حيث، العمومعلى داللة  العبديف الكفارة عن 

 .فينتقل إىل الصيام ،جيد أصناف الكفارة األخرى
                                                             

البيان ) ١/٤٥٣(الكايف ) ١/٥٩١(املدونة ) ٤/٣١٥(البحر الرائق ) ٣/٢٢٨(األصل : ينظر  )١(
 ).٨/٨٢(املبدع ) ٩/٥٥٥(املغين ) ١١/٢٣(روضة الطالبني ) ١٠/٥٩٤(

 ).٩/٥٥٥(املغين   )٢(
 ).٨٩(من آية  :املائدةسورة   )٣(
 ).٩/٥٥٥(املغين : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٤٤ 
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 .الداللة ههذ خيصصمل يرد ما  حيث، استدالل قوي عموماستدالل العلماء بداللة ال
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٤٥ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 من كان غري كامل احلرية هل يكون حكمه يف الكفارة حكم العبد أو احلر؟

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :قولنيلة على اختلف العلماء يف هذه املسأ

  :القول األول

 فإن مل جيد انتقل إىل الصيام ،فله التكفري بأحد األمور الثالثة ،حكمه حكم احلر أن
  .)٢(احلنابلةو، )١(املالكية وهو مذهب

  :القول الثاين

 أن فعليه ،احلر بنصفه مال له كان وإن ، الصوم ففرضه ،احلر بنصفه مال لهإن مل يكن 
  .)٣(مذهب الشافعيةوهو  ،دون العتق الكسوة أو باإلطعام يكفر

  :ل الثالثالقو

  .)٤(وهو مذهب احلنفية جيزئه إال الصيام أنه ال

                                                             

ومل أجد بعد البحث كالماً للمالكية يف هذه ) ٤/٤١٩(التاج واإلكليل )  ١/٤٥٣(الكايف : ينظر  )١(
املسألة،  ولكن ميكن أن خترج مسألة املبعض يف الكفارة على مسألة احلر؛ جبامع احلرية يف كلٍ،  ولكنها 

أقرب يف التخريج  كاملة يف احلر ناقصة يف املبعض،  ومل أجد هلم قوالً يف املكاتب،  وقد يكون املكاتب
 . عليه من احلر

 ).١١/٤٩(اإلنصاف ) ٢٧/٥٤٦(الشرح الكبري  :ينظر  )٢(

 ).١٠/٥٩٧(البيان ) ١٨/٣٣٠(اية املطلب  :ينظر  )٣(
  = ومل أجد بعد البحث كالماً للحنفية يف هذه املسألة)  ٤/٣١٥(البحر الرائق ) ٣/٢٢٨(األصل  :ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٤٦ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

استدل من ذهب إىل أن من نصفه حر حكمه حكم احلر فله التكفري بأحد األمور 

©  M :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  الثالثة فإن مل جيد انتقل إىل الصيام

®  ¬  «  ª¯     ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °

¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸¿  Å  Ä   Ã  Â  Á  À L)١(  

ألن اآلية  ؛ أن من نصفه حر يدخل يف عموم من وجبت عليهم الكفارة :وجه الداللة
فإذا كان واجداً للمال فهو خمري بني األمور  ، فهي تشمل احلر ومن نصفه حر ، عامة

  .)٢(فإن مل يكن واجداً فينتقل إىل الصيام ، الثالثة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

  :استدالل أصحاب القول الثالث

 مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل 

                                                                                                                                                                       

املكاتب،  فيمكن أن خترج مسألة املبعض على مسألة املكاتب؛  جبامع أن كالً وما نقلته هو مذهبهم يف =
 .منهما ناقص امللك

  .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )١(
 ).٢٧/٥٤٦(الشرح الكبري : ينظر  )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٤٧ 

°  ±   M®  ¬  «  ª  ©¯     ²  :قوله تعاىل 

¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³¿    Â  Á  À

Å  Ä   Ã L)١(.  

إن الكفارة يف اآلية جتب  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .على احلر ومن بعضه حر

  :وأصحاب القول الثاين

  .هلم دليالً من القرآن الكرميمل أجد 

  :لثوأصحاب القول الثا

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

°     ¯©  M®  ¬  «  ª  :قوله تعاىلاستدالهلم ب ♦

  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±

¾¿  Å  Ä   Ã  Â  Á  À L)٢(. 

ومل يأت ما خيصص هذه  ،وهي داللة قوية ، واستنادهم فيها على داللة العموم
  .الداللة

                                                             

 .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )١(
  .)٨٩(من آية  :املائدةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٤٨ 
  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .الكرميمل أجد هلم دليالً من القرآن 

  :بالقرآن الكرمي لثاستدالل أصحاب القول الثاالتحقيق يف  :اًلثثا

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

°     ¯©  M®  ¬  «  ª  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±¿  

Å  Ä   Ã  Â  Á  À L)حكمه على أن حكم من نصفه حر يف الكفارة  )١
  .فإن مل جيد انتقل إىل الصيام ،حكم احلر فله التكفري بأحد األمور الثالثة

   

                                                             

  ).٨٩(من آية  :املائدةسورة   )١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٤٩ 


 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حينث  ، يبيع فباع بيعاً فاسداًإذا حلف أن ال 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

  .)٢(واحلنابلة )١(وهو مذهب الشافعية،فإنه الحينثً،فباع بيعاً فاسدا،إذا حلف أن ال يبيع

  :القول الثاين

وظاهر مذهب ، )٣(وهو مذهب احلنفية،حينثفإنه ،فباع بيعاً فاسداً،إذا حلف أن ال يبيع
 .)٥(ورواية عند احلنابلة ، )٤(املالكية

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول
                                                             

 . )١٠/٥٦١(البيان ) ٣/١١١(املهذب : ينظر  )١(
 ).٦/٢٥٢(كشاف القناع ) ٢٨/٣٥(الشرح الكبري  :ينظر  )٢(
 ). ٤/٧٥(االختيار ) ٣/٨٣(بدائع الصنائع  :ينظر  )٣(

 .)٣/٧٨(منح اجلليل ) ٢/١٥١(حاشية الدسوقي : ينظر  )٤(
 .)١١/٦١(اإلنصاف  )٨/٩١(املبدع : ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٥٠ 
من القرآن  حلف أن ال يبيع فباع بيعاً فاسداً فإنه الحينث أن مناستدل من ذهب إىل 

   )١(M  9  8  7L  :بقوله تعاىلالكرمي 

وهو البيع  شرعيةال احلقيقةحتمل على يف اآلية ) البيع( :أن كلمة :وجه الداللة
وعليه فال حينث من حلف أال يبيع مث باع  ، فال يدخل فيها البيع الفاسد ، الصحيح

  .)٢(بيعاً فاسداً

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v  الداللة يف أدلة األقوالمستند: 

  :بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهو

   )٣(M  9  8  7L  :قوله تعاىل

إن البيع يطلق على  حيث،  )٤(شرعيةواستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على احلقيقة ال
  .وال يدخل فيه الفاسد ، الصحيح منه

  :الثاينوأصحاب القول 

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

                                                             

 ).٢٧٥(آية  من :البقرةسورة   )١(
 .)٨/٩٠(املبدع ) ٩/٥٢٧(املغين  :ينظر  )٢(
 .)٢٧٥(من آية  :البقرةسورة   )٣(
) ١/٤٨٨(شرح خمتصر الروضة  .الشرع يف أوالوضع له  اللفظ املستعمل فيما هي: احلقيقة الشرعية  )٤(

  .)١/٢٧(اإلحكام لآلمدي : وينظر
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٥١ 
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  .)١(M  9  8  7L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .وهو استناد قوي ،  احلقيقة الشرعيةفيها على واستنادهم 

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

حلف أن ال يبيع  على أن من )٢(M  9  8  7L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .فباع بيعاً فاسداً فإنه الحينث

   

                                                             

  .)٢٧٥(من آية  :البقرةسورة   )١(
 .)٢٧٥(من آية  :البقرةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٥٢ 

)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الألية احليوان هل حينث إذا حلف أن ال يأكل اللحم فأكل 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

ومذهب  ، )٣(الشافعية والصحيح من مذهب ، )٢(احلنفية لية وهو مذهبال حينث بأكل األ
  .)٤(احلنابلة

  :القول الثاين

 .)٦(مذهب الشافعيةقول يف و ، )٥(مذهب املالكية وهو ،حينث بأكل األلية

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

                                                             

 أليات واجلمع ، والشحم اللحم من العجز ركب ما هو وقيل ، وغريهم للناس العجيزةهي : املراد باأللية )١(
احملكم واحمليط األعظم : ينظر. إلية وال لية،  واأللية ألية الشاة:،  وال تقلقياس على واألخرية وأاليا

 ). ١/٢٠(املصباح املنري  )١/١٢٦٠(فصل اهلمزة  القاموس احمليط،  باب الواو والياء، ) ١٠/٤٤٢(
 ).٤/٢٨٣(احمليط الربهاين  )٣/٥٨(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
 ).١١/٣٩(روضة الطالبني ) ١٠/٥٣٨(البيان : ينظر  )٣(
 ).٦/٢٥٤(كشاف القناع ) ٢٨/٥٣(الشرح الكبري : ينظر  )٤(

 ). ١/٤٥١(الكايف ) ٤/٩٧(النوادر والزيادات : ينظر  )٥(
 ).١٠/٥٣٨(البيان  ١٢٣:التنبيه يف الفقه الشافعي للشريازي ص :ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٥٣ 
فأكل األلية أنه ال حينث من استدل من ذهب إىل أن من حلف على عدم أكل اللحم 

½  ¾  ¿  M  Ä     Ã  Â   Á  À  :بقوله تعاىلالقرآن الكرمي 

Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  L)١(.  

M  À  :بقوله الشحوم إسرائيل بين على حرم-عز وجل - أن اهللا :وجه الداللة

Â   Á  L ذا يقع فلم اسم يف يدخل ومل، اللحم حترمي عليهم 
  .)٢(الشحم

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهو

½  ¾  ¿  M  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  :قوله تعاىل

Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  L)٣(.  

تطلق  إن الشحوم  حيث،  )٤(استدالهلم ذه اآلية على احلقيقة الوضعيةواستندوا يف 
فالشحوم مغايرة  ، ومن ذلك األلية ، )١(احليوان يف مما بالنار يذوب ما كلعلى 

  .وال يطلق أحدمها على اآلخر ، حومللل

                                                             

 ).١٤٦(من آية : سورة األنعام   )١(
 ).١٥/١٨٧(الشرح املمتع ) ٢/٢٢٢(اجلامع ألحكام القرآن : ينظر   )٢(
 ).١٤٦(من آية : سورة األنعام   )٣(
شرح : وينظر  )١/٢٧(اإلحكام لآلمدي . أوالً له وضع فيما املستعمل اللفظ هي:الوضعيةاحلقيقة   )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٥٤ 
  :وأصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v  االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

½  ¾  ¿  M  Ä     Ã  Â   Á  À  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å L)٢( 

  .وهو استناد قوي ، واستنادهم فيها على احلقيقة الوضعية

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

½  ¾  ¿  M  Â   Á  À  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã L )أن من حلف على   )٣
  .أنه ال حينث ،على عدم أكل اللحم فأكل األلية

  

                                                                                                                                                                       

 ).١/٤٨٤(خمتصر الروضة 
 ).٦/٢٥٤(كشاف القناع : ينظر  )١(
 ).١٤٦(من آية : سورة األنعام   )٢(
 ).١٤٦(من آية : سورة األنعام   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٥٥ 

  

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الفأكل حلماً حمرماً كلحم اخلرتير وحنوه حينث  ،هل إذا حلف أن ال يأكل اللحم

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

قول يف مذهب و ، )٢(واملالكية، )١(وهو مذهب احلنفية ،حينث بأكل اللحم احملرم
  .)٤(احلنابلةمذهب و ، )٣(الشافعية

   :القول الثاين

 .)٥(مذهب الشافعية من األصحوهو  ،ال حينث بأكل اللحم احملرم

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

                                                             

 ).٥/١٢٢(القدير فتح ) ٤/٦٧(االختيار ) ٣/٥٨(بدائع الصنائع : ينظر  )١(

 .١٠٩ :القوانني الفقهية ص) ٤/٩٧(النوادر والزيادات : ينظر  )٢(
 ).١١/٣٩(روضة الطالبني ) ١٠/٥٣٦(البيان ) ١٨/٤١٦(اية املطلب : ينظر  )٣(

 ).١١/٣٢(الفروع ) ٢٨/٥٨(الشرح الكبري ) ٤/٢٠٠(الكايف : ينظر  )٤(
 - رمحه اهللا-وقال النووي) ١١/٣٩(روضة الطالبني ) ١٠/٥٣٦(البيان ) ١٨/٤١٦(اية املطلب : ينظر  )٥(

 ". واملنع أقوى واهللا أعلم:" عن هذا القول
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٥٦ 
استدل من ذهب إىل أن من حلف أن ال يأكل اللحم فأكل حلماً حمرماً أنه حينث من 

  )١(M  b  aL  :بقوله تعاىلالقرآن الكرمي 

مما يدل على أنه  ،  حلماً حلم اخلرتير احملرم ىمس -عز وجل –أن اهللا  :وجه الداللة
  .)٢(وعرفاً حقيقة حلم

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .دليالً من القرآن الكرمي أجد هلم مل

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهو

  )٣(M  b  aL  :قوله تعاىل

يف أصل  لحمإن ال حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على احلقيقة الوضعية 
  .واللحم احملرم لداللة اآلية ، الوضع يطلق على اللحم احلالل

  :وأصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

                                                             

 .)١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )١(
  .)٩/٦٠٨(املغين )  ١٨/٦٠(تكملة اموع  :ينظر  )٢(
 .)١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٥٧ 

 .)١(M  b  aL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .وهو استناد قوي ، على احلقيقة الوضعيةواستنادهم فيها 

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

أن من حلف أن ال يأكل على   )٢(M  b  aL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
 .اللحم فأكل حلماً حمرماً أنه حينث

  

                                                             

  .)١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )١(
 .)١٧٣(من آية  :البقرةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٥٨ 

)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

من مثر الشجر كاجلوز والرمان وحنومها هل إذا حلف على ترك أكل الفاكهة فأكل 
 ؟أو الهل حينث 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

من  وهو مذهب أيب يوسف وحممد بن احلسن ،يسمى فاكهة ماحينث بأكل كل 
  .)٥(واحلنابلة، )٤(الشافعيةو، )٣(املالكية ومذهب، )٢(احلنفية

  :القول الثاين

 .)٧(ثور وأيب ، )٦(مثرة النخل والرمان وهو مذهب أيب حنيفةحينث بأكل  ال

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

 والبطيخ كالتني يابساً أو كان رطباً بأكله يتنعم أي :به يتفكه اوهي اسم مل،  كله الثمر :املراد بالفاكهة  )١(
 مادة) ٣٦/٣٥٨(تاج العروس) ٤/١٤٦(احملكم واحمليط األعظم  :ينظر .والرمان والرطب والزبيب

 .)٢/٤٧٩(املصباح املنري   )فكه(
 ).٦/١٨٠(البناية ) ٣/٦٠(بدائع الصنائع ) ٥/١٢٩(فتح القدير : ينظر  )٢(

 ).٣/٢٩٦(مواهب اجلليل ) ٤/٤٨(الذخرية )  ٤/١٠٦(النوادر والزيادات  :ينظر  )٣(
 ). ٦/٢١٠(مغين احملتاج ) ١٨/٦٩(تكملة اموع ) ١٠/٥٤٣(البيان  :ينظر  )٤(
 ).٦/٢٥٥(كشاف القناع ) ٣/٤٦١(دقائق أويل النهى ) ٩/٦٠٠(املغين  :ينظر  )٥(

 ).٦/١٨٠(البناية ) ٣/٦٠(بدائع الصنائع ) ٥/١٢٩(فتح القدير : ينظر  )٦(
 ).٩/٦٠٠(املغين ) ١٨/٦٩(تكملة اموع  :ينظر  )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٥٩ 
  :أصحاب القول األولاستدالل 

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

  :استدالل أصحاب القول الثاين

ال حينث بأكل مثرة النخل أنه  استدل من ذهب إىل أن من حلف على ترك الفاكهة 

  .)١( M#  "  !        $L :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  والرمان

 .)٢(املغايرة العطف القتضاء؛ الفاكهة من ليسا رمانوال نخلأن ال :وجه الداللة

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :أصحاب القول األول

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

  :وأصحاب القول الثاين

  .)٣( M  $      #  "  !L  :استدلوا بدليل من القرآن وهو قوله تعاىل

إن العطف يقتضي  حيث، اللغةواستندوا على استدالهلم ذه اآلية على داللة 
 .فال حينث لو أكل منهما،مما يدل على أن النخل والرمان ليسا من الفاكهة، )٤(املغايرة

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

 .)٦٨(آية  :الرمحنسورة   )١(
 ).٣/٥١٦(القرآن البن الفرس أحكام ) ٥/٢٢٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٢(
 .)٦٨(آية  :الرمحنسورة   )٣(
 ). ٣/٢٠٢(شرح التسهيل ) ٤/٣٩٦(مغين اللبيب  :ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦٠ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  الكرميمل أجد هلم دليالً من القرآن 

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

 .)١( M  $      #  "  !L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .إن العطف يقتضي املغايرة حيث، واستنادهم فيه على داللة اللغة

  :ونوقش هذا االستدالل

 الفاكهة على لفضلهما والرمان النخل ذكروعطف  -سبحانه وتعاىل - اهللا أعاد إمنا
 :تعاىل كقوله له تفضيالً العام بعد اخلاص ذكر باب من فهو ، وختصيصهما لشرفهماو

 M  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m

  xL)٣)(٢(.  

v وعليه يظهر: 

أن من حلف على  )٤( M  $      #  "  !L  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل
 .بأكل مثرة النخل والرمانال حينث على ترك الفاكهة  أنه 

 

 
                                                             

 .)٦٨(آية  :الرمحنسورة   )١(
 .)٩٨(آية  :البقرةسورة   )٢(
 . )١٨/٣٥٧(اللباب يف علوم الكتاب ) ٩/٦٠٠(املغين ) ١٠/٥٤٣(البيان  :ينظر  )٣(
 .)٦٨(آية  :الرمحنسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦١ 

)١()٢( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حينث  ،ممايغمس فيه اخلبزلو حلف على ترك أكل األدم فأكل 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ،اجلامداتمن أو  ما يصطبغ بهسواًء  ،ماجرت العادة بأكل اخلبز بهكل أكل نث بحي
ومذهب ،)٣(وهو إحدى الروايتني عن أيب يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية

  .)٦(واحلنابلة،)٥(والشافعية،)٤(املالكية

  :القول الثاين

                                                             

 األدم فيه جعلت :أدماً اخلبز وأدمت ، اخلبز مع به يؤتدم ما :بالضم واألدم بالكسر اإلدام :املراد باألدم  )١(
 ، لسان العرب )٨/٨٨(باب الدال وامليم  ، حرف الدال، العني :ينظر. أدم كله ، واللنب واللحم والسمن

 .٤٢٨:املطلع ص ٢٢ :املغرب ص) ١٢/٩(فصل األلف  ، حرف امليم
 مث ، اخلبز فيه يغمس ماو اإلدام من به يصطبغ ما :بكسر الصاد والصباغ الصبغ :املراد مبا يصطبغ به  )٢(

) ٨/٦٢(أبواب الغني والصاد  ، ذيب اللغة: ينظر.الصاد بكسر صبغاً فيه املغموس ذلك ويسمى ، األدم
املصباح املنري  ٤٧٤ :املطلع ص) ٨/٤٣٧(فصل الصاد املهملة  ، حرف الغني ، لسان العرب

)١/٣٣٢.( 
 ). ٦/١٨٣(البناية ) ٣/٥٧(بدائع الصنائع : ينظر  )٣(
 . ١٠٩ :القوانني الفقهية ص) ٤/١٠٦(النوادر والزيادات : ينظر  )٤(
 .)١٠/٥٤١(البيان ) ١٥/٤٤١(احلاوي : ينظر  )٥(
 .)٨/٩٨(املبدع ) ٩/٦٠١(املغين : ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦٢ 
وال حينث ال يصطبغ به فليس بإدام  وما ، يصطبغ به مع اخلبز عادة حينث بأكل كل ما

 .)٢(وإحدى الروايتني عن أيب يوسف ، )١(وهو مذهب أيب حنيفة ،بأكله

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

حينث بأكل كل ماجرت العادة استدل من ذهب إىل أن من حلف على ترك األدم أنه 

M  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  اجلامداتمن أو  ما يصطبغ بهسواًء  ،بأكل اخلبز به
  F  E  D  C  B  A   @  ?  >L)٣(.  

دم تويؤ أن اآلية دلت بنصها على أن من فوائد الزيت أنه يصطبغ به :وجه الداللة
   .أن كل مايؤدمت به حينث باحللف على تركه ودلت بإشارا، )٤(به

  :استدالل أصحاب القول الثاين

ذهب إىل أن من حلف على ترك األدم أنه حينث بأكل كل ما يصطبغ به استدل من 
  من القرآن الكرمي  وما ال يصطبغ به فليس بإدام وال حينث بأكله ، مع اخلبز عادة

  .)٥(M  F  E  D  C  B  A   @  ?  >L  :بقوله تعاىل

على أن  لدمماي ، اآلية نصت على أن من فوائد الزيت أن يصطبغ به أن :وجه الداللة
 .)١(االصطباغ ال يكون إال بالشيء املائع

                                                             

 ).٦/١٨٣(البناية ) ٣/٥٧(بدائع الصنائع : ينظر  )١(

 ).٦/١٨٣(البناية ) ٣/٥٧(بدائع الصنائع : ينظر )٢(
 .)٢٠(آية  :املؤمنونسورة   )٣(
 ).٢٨/٦٨(الشرح الكبري ) ١٨/٦٩(تكملة اموع : ينظر  )٤(
 .)٢٠(آية  :املؤمنونسورة   )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦٣ 
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهو

  .)٢(M  F  E  D  C  B  A   @  ?  >L  :قوله تعاىل

أن يصطبغ نصت اآلية على أن من فوائد الزيت  حيث، واستندوا فيها على داللة النص
  .يدل على حنث من حلف على ترك األدم فاصطبغ بالزيت مما ، فيه ويؤدمت به

  .وأما غري الزيت من اجلامدات فاستدلوا له بأدلة من السنة

  :استدلوا بدليل من القرآن وهو وأصحاب القول الثاين

  .)٣(M  F  E  D  C  B  A   @  ?  >L  :قوله تعاىل

نصت اآلية على أن من  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة النص
  .أن يصطبغ بهفوائد الزيت 

يدل  مما، صوا االصطباغ باملائعات فقطصخ حيث، )٤(واستندوا على داللة اخلصوص 
 .فاصطبغ بالزيت ،على احلنث على من حلف على ترك األدم

v  بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف االستدالل: 

                                                                                                                                                                       

  .)٧/٢٨٦( حماسن التأويل) ٣/٧٧٨(الدر املختار  : ينظر  )١(
 .)٢٠(آية  :املؤمنونسورة   )٢(
 .)٢٠(آية  :املؤمنونسورة   )٣(
كشف : ينظر. قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك:املراد بداللة اخلصوص أو التخصيص  )٤(

 . ٢٦٢:مذكرة يف أصول الفقه ص) ١/٣٠٦(األسرار 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦٤ 
حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً

  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

<  ?  @   M  E  D  C  B  A  :بقوله تعاىلاستدالهلم  ♦

  FL)١(. 

  .وهي داللة قوية ، واستنادهم فيها على داللة النص

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

<  ?  @   M  E  D  C  B  A  :بقوله تعاىلاستدالهلم  ♦

  FL)٢(. 

وهي داللة قوية يف الداللة على احلنث على من  ، فيها على داللة النصواستنادهم 
  .فاصطبغ يف أحد املائعات ،حلف على ترك األدم

املائعات وإخراج اجلامدات من بلة اخلصوص على ختصيص االصطباغ  واستنادهم بدال
   .احلكم

  :ونوقش استدالهلم ذه اآلية مبايلي

 إدام سيد(( :-صلى اهللا عليه وسلم-النيب بقولأن داللة اخلصوص يف اآلية معارضة 
  .فاعترب اللحم إداماً )٣())اللحم واآلخرة الدنيا

                                                             

 .)٢٠(آية  :املؤمنونسورة   )١(
 .)٢٠(آية  :املؤمنونسورة   )٢(
والبيهقي يف شعب اإلميان،  كتاب املطاعم ) ٧٤٧٧(برقم ) ٧/٢٧١(أخرجه الطرباين يف األوسط   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦٥ 
v وعليه يظهر: 

<  ?  @   M  E  D  C  B  A  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

  FL)أنه  فأكل الزيت وحنوه من املائعات ،من حلف على ترك األدم أن على  )١
بل اجلامدات  ، وعدم صحة االستدالل ذه اآلية على ختصيصه باملائعات ، حينث

  .حكمها حكم املائعات

   

                                                                                                                                                                       

) ٨/١٨٧(واملشارب وما جيب التورع عنه منها،  فصل فيمن دعي  إىل طعام طيب فقدم إليه طيب 
 وفيه ، األوسط يف الطرباين رواه: وقال عنه) ٥/٣٥(وابن حجر اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٥٦٧٦(برقم 
 .يضرو الكأل بعضهم ويف ثقات رجاله وبقية ، أعرفه ومل القطان عبية بنا سعيد

  .)٢٠(آية  :املؤمنونسورة   )١(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦٦ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

أو بأكل كل ما يسمى  ، معنيطعام إذا حلف أن ال يأكل طعاماً هل حينث بأكل 
 طعاماً؟

v عرض املسألة: 

على أن من حلف أن  )٤(واحلنبلي ، )٣(والشافعي ، )٢(واملالكي، )١(ذهب احلنفياتفق امل
  .طعاماً ال يأكل طعاماً أنه حينث بأكل كل ما يسمى

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةاال: 

M  ;  :  9  8      7  6  5   4  3 : قوله تعاىل :الدليل األول

  >  =    <L)٥(.  

عموم الطعام كان حالالً لبين بني يف هذه اآلية أن  -عز وجل - أن اهللا :وجه الداللة
  .)٦(على نفسه يعقوبحرم  إال ما ، إسرائيل

                                                             

 ).٤/٣٥١(البحر الرائق ) ٣/٥٦(بدائع الصنائع ) ٨/١٧٩(املبسوط : ينظر  )١(
مل أجد بعد البحث أن املالكية نصوا على هذه املسألة،  ) ٢/١٥١(بلغة السالك ) ١/٥٩٩(املدونة : ينظر  )٢(

لو حلف أن اليأكل طعاماً فأكل بعضه فإنه حينث،  مما قد يدل على أن : ولكن نصوا على مسألة
ماً،  واهللا أعلم أن من حلف أن ال يأكل طعاماً فإنه حينث بأكل ما يسمى طعا: مذهبهم يف مسألتنا

 . بالصواب
 .)١١/٤٤(روضة الطالبني ) ١٠/٥٤٥(البيان ) ١٥/٤٤٣(احلاوي : ينظر  )٣(
 ).٦/٤٠٠(مطالب أويل النهى ) ١١/٧٦(اإلنصاف ) ٩/٦٠٢(املغين  :ينظر  )٤(
 .)٩٣(من آية  :آل عمرانسورة   )٥(
 ).٢٨/٧١(الشرح الكبري ) ١٨/٧٣(تكملة اموع ) ٢/٣٠١(أحكام القرآن للجصاص  :ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦٧ 

  )١(M  4  3   2  1L : قوله تعاىل :الدليل الثاين

بني أن من صفات األبرار أم يطعمون عموم  -عز وجل - أن اهللا :وجه الداللة
 .)٢(حمبتهم للطعام وحاجتهم إليهالطعام مع 

v  سابقةدلة الاألمستند الداللة يف: 

العموم  باآليتني على داللةبعد العرض السابق يظهر أن العلماء استندوا يف استدالهلم 
إذا دخلت على ) أل(ألن  ؛ )الطعام(على اسم اجلنس ) أل(ستفاد من دخول امل

 .)٣(عد ذلك من صيغ العموم ، ومل تكن عهدية ؛ اسم اجلنس
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

 ههذ خيصصمل يرد ما  حيث، استدالل قوي عموم يف اآليتنياستدالل العلماء بداللة ال
 .لداللةا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 . )٨(من آية  :اإلنسانسورة   )١(
 ).١٤/٤٦٣(فتح البيان ) ٢٨/٧١(الشرح الكبري ) ١٨/٧٣(تكملة اموع  :ينظر  )٢(
 .)٢/٤٦٦(شرح خمتصر الروضة  )٢/١١(روضة الناظر ) ١/١٦٧(قواطع األدلة  :ينظر  )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦٨ 

)١()٢( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الإذا حلف أن ال يلبس حلية فلبس لؤلؤاً هل حينث 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

وحممد حلف أن ال يلبس حلية فلبس لؤلؤاً أنه حينث وهو مذهب أيب يوسف أن من 
  .)٦(واحلنابلة ، )٥(ومذهب الشافعية ، )٤(ومذهب املالكية، )٣(بن احلسن من احلنفية

  :القول الثاين

 .)٧(أن من حلف أن ال يلبس حلية فلبس لؤلؤاً أنه ال حينث وهو مذهب أيب حنيفة

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

ة ماد ، تاج العروس :ينظر .احلجارة أو املعدنيات مصوغ من به يزين ما :بالفتح احللي :املراد باحللية  )١(
 .)١/١٩٥(املعجم الوسيط ) ٣٧/٤٦٩) (حلي(

 ملاعة صلبة جوامد أو رواسب من األصداف يف يتكون وهو مسي به لضوئه وملعانه، : الدر :املراد باللؤلؤ  )٢(
) ١/٤١١(تاج العروس : ينظر.الرخويات،  واحدته لؤلؤة من الدنيا املائية احليوانات بعض يف مستديرة

 ).٢/٨١٠(املعجم الوسيط ) ألأل(مادة 
  .)٣/١٥٥(تبيني احلقائق ) ٤/٣١٦( احمليط الربهاين ) ٥/١٩١(فتح القدير  :ينظر  )٣(
 .)١٠/٨٩( اجلامع ألحكام القرآن  )٣/١٢٧(أحكام القرآن البن العريب : ينظر  )٤(
 .)٦/٢١٥(مغين احملتاج  )١٨/٧٧(تكملة اموع ) ١٠/٥٥٠(البيان : ينظر  )٥(
 ).٦/٢٥٨(كشاف القناع ) ٣/٤٦٤(دقائق أويل النهى ) ٢٨/٧٦(الشرح الكبري : ينظر  )٦(
 .)٣/١٥٥(تبيني احلقائق ) ٤/٣١٦( احمليط الربهاين ) ٥/١٩١(فتح القدير  :ينظر  )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٦٩ 
  :استدالل أصحاب القول األول

من القرآن  أن من حلف أن ال يلبس حلية فلبس لؤلؤاً أنه حينثاستدل من ذهب إىل 
  :الكرمي مبايأيت

  .)١(M  ¸  ¶  µ   ´L :قوله تعاىل :الدليل األول

 ؛ فلبس لؤلؤا فإنه حينث على أن من حلف ال يلبس حلياً فيه دليل :وجه الداللة
  .)٢(ألنه الذي يستخرج من البحر ؛ اللؤلؤ حلياً -تعاىل–تسمية اهللا ل

  .)٣(MÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É  L :قوله تعاىل :الدليل الثاين

  .)٤(دخل يف عموم اسم احلليةي ألنه؛ دلت اآلية على أن اللؤلؤ من احللية :وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v األقوال مستند الداللة يف أدلة: 

من القرآن  نيبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل
  :اومه

  .)٥(M  ¸  ¶  µ   ´L  :قوله تعاىل

                                                             

 .)١٤(آية من  :النحلسورة  )١(
 . ١٦٢:اإلكليل ص) ٢٠/١٨٨(تفسري الرازي ) ٣/٢٤٣(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر  )٢(
 .)٢٣ (من آية  :احلجسورة   )٣(
 ).١٧/٢٣٣(التحرير والتنوير )  ٣/١٠٨(املهذب  :ينظر  )٤(
 .)١٤(من آية  :النحلسورة  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٧٠ 
ألن احللية تطلق على  ؛ على داللة اإلطالق ذه اآليةواستندوا يف استدالهلم 

  .اللؤلؤ

  .)١(MÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É  L  :وقوله تعاىل

إن احللية يدخل فيها  حيث، استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم واستندوا يف
  .الذهب واللؤلؤ

  :وأصحاب القول الثاين

 مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

 .)٢(M  ¸  ¶  µ   ´L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

إن اللفظ املطلق بال قيد  حيث، واستنادهم فيها على داللة اإلطالق وهي داللة قوية
 .)٣(يبقى على إطالقه بال تقييد

  )٤(MÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É  L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
مل يرد ما خيصص  حيث، وهي داللة قوية ، واستنادهم فيها على داللة العموم

 .العموم

                                                             

 ).٢٣ (من آية  :احلجسورة   )١(
 .)١٤(من آية  :النحلسورة )٢(
 ).٢/٦٣٠(شرح خمتصر الروضة ) ٥/٦(البحر احمليط  :ينظر  )٣(
 .)٢٣ (من آية  :احلجسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٧١ 
  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

وقوله  )١(M  ¸  ¶  µ   ´L  :قوله تعاىلبصحة االستدالل 

حلف أن من  على )٢(MÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É  L  :تعاىل
  .حلية فلبس لؤلؤاً أنه حينثأن ال يلبس 

   

                                                             

  .)١٤(من آية  :النحلسورة  )١(
 .)٢٣ (من آية  :احلجسورة   )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٣٧٢ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو اللو حلف أن ال يلبس حلياً فلبس حلية ذهب هل حينث 

v عرض املسألة: 

على أن من حلف أن ال يلبس حلياً  )٣(واحلنبلي )٢(والشافعي )١(اتفق املذهب احلنفي
 .)٤(فلبس حلية ذهب أنه حينث

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةالا: 

 M 8 7Ï  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É  L)٥(.  

ألنه يدخل يف عموم اسم ؛ من احللية الذهبدلت اآلية على أن  :وجه الداللة
 .)٦(احللية

v  الدليل السابقمستند الداللة يف: 

العرض السابق يظهر أن أصحاب املذاهب الثالثة استندوا يف استدالهلم باآلية على بعد 
  .ةوهي داللة قوي ، داللة العموم

                                                             

  ). ٣/١٥٥(تبيني احلقائق ) ٤/٣١٦(احمليط الربهاين ) ٥/١٩١(فتح القدير : ينظر  )١(
 ). ٨/٢١٧(اية احملتاج )  ١٠/٥٤٩(البيان ) ١٥/٤٤٤(احلاوي  :ينظر  )٢(
 ). ١١/٧٨(اإلنصاف ) ١١/٣٩(الفروع ) ٢٨/٧٥(الشرح الكبري  :ينظر  )٣(
وأما املذهب املالكي فلم أجد بعد البحث أم نصوا على حكم هذه املسألة،  والذي يظهر يل أن   )٤(

مذهبهم يف هذه املسألة كبقية املذاهب الثالثة وهو احلنث،  و أيضاً ذكر الكمال بن اهلمام يف فتح القدير 
 .االتفاق يف هذه املسألة،  واهللا أعلم) ٥/١٩١(

 .)٢٣ (من آية  :احلجسورة   )٥(
 ).١٧/٢٣٣(التحرير والتنوير )  ٣/١٠٨(املهذب  :ينظر  )٦(
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٣٧٣ 
v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

، يف اآلية السابقة استدالل قوي  العمومبداللة  الثالثةاستدالل أصحاب املذاهب 
  .هذه الداللة خيصصمل يرد ما  حيث
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٣٧٤ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حينث  فضةلو حلف أن ال يلبس حلياً فلبس حلية 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

   :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )١(وهو مذهب الشافعية ،فضة أنه حينث أن من حلف أن ال يلبس حلياً فلبس حلية
  .)٣()٢(واحلنابلة

  :القول الثاين

 .)٤(وهو مذهب احلنفية ،أن من حلف أن ال يلبس حلياً فلبس حلية فضة أنه ال حينث

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

استدل من ذهب إىل أن من حلف أن ال يلبس حلياً فلبس حلية فضة أنه حينث من 
   القرآن الكرمي 

                                                             

 ).٨/٢١٧(اية احملتاج )  ١٠/٥٤٩(البيان ) ١٥/٤٤٤(احلاوي  :ينظر )١(
 ).١١/٧٨(اإلنصاف ) ١١/٣٩(الفروع ) ٢٨/٧٥(الشرح الكبري  :ينظر )٢(
وأما املذهب املالكي فلم أجد بعد البحث أم نصوا على حكم هذه املسألة،  والذي يظهر يل أن   )٣(

مذهبهم يف هذه املسألة كمذهب الشافعة واحلنابلة وهو احلنث،  و أيضاً ذكر الكمال بن اهلمام يف فتح 
 .أن مذهب األئمة الثالثة يف مسألتنا هذه احلنث،  واهللا أعلم) ٥/١٩١(القدير 

 .)٢/٢٠٨(اجلوهرة النرية ) ٤/٣١٦(احمليط الربهاين ) ٥/١٩١(فتح القدير  :ينظر )٤(
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٣٧٥ 

  .)٢()١(M  È  Ç  Æ  ÅL  :بقوله تعاىل

  .اسم احللية عموم دخل يفت األ؛ من احللية الفضةدلت اآلية على أن  :وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .الكرميمل أجد هلم دليالً من القرآن 

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :وبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وه

  .)٣(M  È  Ç  Æ  ÅL  :قوله تعاىل

إن الفضة تدخل يف عموم  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة العموم
  .اسم احللية

    :وأصحاب القول الثاين

   .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
                                                             

 .)٢١(من آية  :اإلنسانسورة   )١(
 }حيلون فيها من أساور من ذهب { ويف سورة فاطره هنا أم حيلون بأساور الفضة، ذكر سبحان :لفتة  )٢(

 وال تعارض بني هذه اآليات إلمكان اجلمع} ولؤلؤا  حيلون فيها من أساور من ذهب{ ويف سورة احلج 
أو بأن املراد هلم يلبسون  ، اجلنة بأن جتعل هلم سوارات من ذهب وفضة ولؤلؤ لتجتمع هلم حماسن

يلبس كل أحد منه ما  وأنه ، وسوارات اللؤلؤ تارة  ، وسوارات الفضة تارة  ،  سوارات الذهب تارة
الفضة إمنا تكون  وقيل أسورة ، ة وحلي النساء الذهب أو حلي الرجال الفض متيل إليه نفسه من ذلك

فتح القدير : ينظر.،  وقيل هذا حبسب األوقات واألعمالوأسورة الذهب للنسوان  ، للولدان 
 .)١٤/٤٧٦(فتح البيان ) ٥/٤٢٥(

 .)٢١(من آية  :اإلنسانسورة   )٣(
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٣٧٦ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  .)١(M  È  Ç  Æ  ÅL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .حيث مل يرد ما خيصص هذه الداللة ، وهي داللة قوية ، واستنادهم فيها على العموم

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

من حلف أن ال  على أن )٢(M  È  Ç  Æ  ÅL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .يلبس حلياً فلبس حلية فضة أنه حينث

   

                                                             

  .)٢١(من آية  :اإلنسانسورة   )١(
 .)٢١(من آية  :اإلنسانسورة   )٢(
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٣٧٧ 

)١( 

v  ذه املسألة يقصد: 

 ؟ أو الهل حينث  ،إذا حلف أن ال يلبس حلياً فلبس أي نوع من أنواع اجلواهر

v عرض اخلالف يف املسألة: 

   :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

مذهب أيب يوسف وحممد  وهو ،أنه حينث جوهراًأن من حلف أن ال يلبس حلياً فلبس 
  .)٥)(٤(واحلنابلة ، )٣(مذهب الشافعيةو ، )٢(بن احلسن من احلنفيةا

  :القول الثاين

 .)٦(وهو مذهب احلنفية ،أنه ال حينث جوهراًأن من حلف أن ال يلبس حلياً فلبس 

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

، جبلته عليه خلقت ما:شيء كل وجوهر، به ينتفع شيء منه يستخرج حجر كل :املراد باجلوهر  )١(
 منه يستخرج ما كل األحجار ومن ، وذاته حقيقته الشيء جوهرو ، جوهرة هواحدو ، معرب اجلوهرو

خمتار ) ٤/١٦٣(احملكم واحمليط  :ينظر .وحنوها الفصوص منه تتخذ الذي والنفيس ، به ينتفع شيء
 .١٤٩:املعجم الوسيط ص، ٣٣٠:الكليات ص ، ٦٣:ص) جهر(مادة  ، الصحاح

 .)٣/١٥٥(تبيني احلقائق ) ٤/٣١٦(احمليط الربهاين ) ٥/١٩١(فتح القدير  :ينظر  )٢(
 .)١٨/٧٧(تكملة اموع ) ١٠/٥٤٩(البيان ) ١٥/٤٤٤(احلاوي  :ينظر )٣(
 ).١١/٧٨(اإلنصاف ) ١١/٣٩(الفروع ) ٢٨/٧٥(الكبري الشرح  :ينظر )٤(
وأما املذهب املالكي فلم أجد بعد البحث أم نصوا على حكم هذه املسألة،  والذي يظهر يل أن   )٥(

 .مذهبهم يف هذه املسألة كمذهب الشافعة واحلنابلة وهو احلنث
 .)٣/١٥٥(تبيني احلقائق ) ٤/٣١٦(احمليط الربهاين ) ٥/١٩١(فتح القدير  :ينظر )٦(
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٣٧٨ 
  :القول األولاستدالل أصحاب 

أنه حينث من القرآن  من حلف أن ال يلبس حلياً فلبس جوهراًاستدل من ذهب إىل أن 

  .)١(M  ¸  ¶  µ   ´L ::بقوله تعاىلالكرمي 

  .)٢( ملبوساً حلياً فجعله ، واملرجان واجلوهر اللؤلؤ هو منه املستخرجأن  :وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .دليالً من القرآن الكرميمل أجد هلم 

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :وبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وه

  .)٣(M  ¸  ¶  µ   ´L  :قوله تعاىل

  .وهرألن احللية تطلق على اجل ؛ واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة اإلطالق

  :الثاينوأصحاب القول 

 مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

                                                             

 .)١٤(من آية  :النحلسورة  )١(
 ). ٣/١٠٨(املهذب ) ١٥/٤٤٤(احلاوي : ينظر  )٢(
 .)١٤(من آية  :النحلسورة  )٣(
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٣٧٩ 

 .)١(M  ¸  ¶  µ   ´L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

إن اللفظ املطلق بال قيد  حيث، واستنادهم فيها على داللة اإلطالق وهي داللة قوية
  .)٢(يبقى على إطالقه بال تقييد

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

على أن  )٣(M  ¸  ¶  µ   ´L  :قوله تعاىلصحة االستدالل ب
  .أنه حينث ،جوهراًمن حلف أن ال يلبس حلية فلبس 

   

                                                             

  .)١٤(من آية  :النحلسورة  )١(
 ).٢/٦٣٠(شرح خمتصر الروضة للطويف ) ٥/٦(البحر احمليط  :ينظر  )٢(
 .)١٤(من آية  :النحلسورة  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٣٨٠ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الإذا حلف أن ال يدخل دار فالن فدخل داراً مملوكة له هل حينث 

v عرض املسألة: 

على أن من حلف أن ال يدخل دار فالن فدخل داراً مملوكة له أن  )١(اتفق الفقهاء
  .حينث

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةالا: 

  .)٢(M  H  G   FL  : قوله تعاىل :الدليل األول

فمن باب أوىل أن  ، دلت اآلية على إضافة البيوت إىل من يسكنها :وجه الداللة
لفالن حلف مملوكة  مما يدل على احلنث بدخول أي دار ، )٣( تضاف إىل من ميلكها
  .على عدم دخوله داره

  .)٤(M   2  1  0  /L :قوله تعاىل : الدليل الثاين

فمن باب أوىل أن  ، دلت اآلية على إضافة البيوت إىل من يسكنها :وجه الداللة
لفالن حلف مملوكة  مما يدل على احلنث بدخول أي دار ، )١( تضاف إىل من ميلكها
 .على عدم دخوله داره

                                                             

) ٣/٣٠٩(مواهب اجلليل ) ١/٦٠٥(املدونة ) ٣/١٦٢(تبيني احلقائق ) ٣/٣٨(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
 .)٢٨/٧٩(الشرح الكبري ) ٤/١٩٩(الكايف ) ١٠/٥٢٦(البيان ) ١٥/٣٦٣(احلاوي 

 ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )٢(
 .)٢٢/١١(التحرير والتنوير   :ينظر  )٣(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٤(
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٣٨١ 
v  الدليلني السابقنيمستند الداللة يف: 

  :امن القرآن ومه نياستدلوا بدليل العلماءبعد العرض السابق يظهر أن 

   .)٢(M  H  G   FL  :قوله تعاىل

  .)٣(M   2  1  0  /L  :وقوله تعاىل

إن إضافة  حيث، األولويني اآليتني على داللة املفهوم م اتيف استدالهلواستندوا 
 .البيوت إىل من ميلكها أوىل من إضافتها إىل من يسكنها

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

، استدالل قوي اآليتني السابقنييف   املفهوم األولويبداللة  العلماءاستدالل أصحاب 
  .هذه الداللة يعارضمل يرد ما  حيث

   

                                                                                                                                                                       

  .)٢٢/١١(التحرير والتنوير   :ينظر  )١(
 ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )٢(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٣(
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٣٨٢ 

)١(
)٢( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حينث  ،يسكنها بأجرةفدخل داراً  ،إذا حلف أن ال يدخل داراً لفالن

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

وهو  ،فإنه حينث ،بأجرة فدخل داراً يسكنها ،يدخل داراً لفالنأن من حلف أن ال 
  . )٥(واحلنابلة ، )٤(واملالكية ، )٣(مذهب احلنفية

  :القول الثاين

وهو  ،فإنه ال حينث ،بأجرة فدخل داراً يسكنها ،أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن
 .)٦(مذهب الشافعية

v  هذه املسألةاستدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف: 

                                                             

 .أي يسكنها بأجرة  )١(
مادة أجر،  ) ٥٧٦ /٢(الصحاح : ينظر. ،  وهو العوض املسمى يف عقد اإلجارةالكراء:املراد باألجرة  )٢(

 .٦٥:املطلع ص،  مادة أجر )١/١٣(خمتار الصحاح 
  .)٢/٢٠٠( اجلوهرة النرية) ١٥/٧٨(املبسوط : ينظر  )٣(
 .)٣/٣٠٩(مواهب اجلليل ) ١/٦٠٥(املدونة  :ينظر  )٤(
 .)١٠/٥٢٦(البيان ) ١٥/٣٦٣(احلاوي  :ينظر  )٥(
 .)٢٨/٧٩(الشرح الكبري ) ٤/١٩٩(الكايف  :ينظر  )٦(
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٣٨٣ 
  :استدالل أصحاب القول األول

 بأجرة استدل من ذهب إىل أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن فدخل داراً يسكنها
  :نث من القرآن الكرمي مبايأيتحي فإنه

   .)١(M  H  G   FL  :قوله تعاىل :الدليل األول

صلى اهللا عليه - أضاف البيوت إىل زوجات النيب -عز وجل –أن اهللا  :وجه الداللة
واإلضافة تدل على  ، فيها ونمع أم ال ميلكون البيوت بل ساكن - وسلم

أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن فدخل داراً مما يدل على  ، )٢(االختصاص
  .يسكنها بأجرة وحنوها فإنه حينث

  .)٣(M   2  1  0  /L  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

ال  ممع أ ات الرجعياتأضاف البيوت إىل املطلق -عز وجل –أن اهللا  :وجه الداللة
مما يدل على  ، )٤(واإلضافة تدل على االختصاص ، فيها ميلكون البيوت بل ساكنون

  .فإنه حينث ،فدخل داراً يسكنها بأجرة وحنوها ،أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن

  :أصحاب القول الثايناستدالل 

 مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

                                                             

 ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )١(
 ).٢/٥٠٣(مهع اهلوامع ) ٢/٧٨٥(توضيح املقاصد واملسالك : ينظر  )٢(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٣(
 ).٢/٥٠٣(مهع اهلوامع ) ٢/٧٨٥(توضيح املقاصد واملسالك : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٨٤ 
  :امن القرآن ومه نيبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل

   .)١(M  H  G   FL  :قوله تعاىل

  .)٢(M   2  1  0  /L  :قوله تعاىلو

إن اإلضافة تفيد  حيث، اآلية على داللة اللغةواستندوا يف استدالهلم ذه 
مما يدل على  ، الكهحيث أضيفت البيوت إىل من يسكنها وليس من مي، )٣(االختصاص

ألنه خمتص  ؛ أن من حلف أن ال يدخل دار فالن فدخل داراً يسكنها بأجرة فإنه حينث
 .بالسكىن فيها لدفعه أجرا

v  الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف االستدالل بالقرآن: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

   .)٤(M  H  G   FL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

 .)٥(M   2  1  0  /L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .وهي داللة قوية، إن اإلضافة تفيد االختصاص حيث، واستنادهم فيها على داللة اللغة

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي
                                                             

 ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )١(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٢(
 ).٢/٥٠٣(مهع اهلوامع ) ٢/٧٨٥(توضيح املقاصد واملسالك : ينظر  )٣(
 .)٣٣(من آية  :حزاباألسورة   )٤(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٨٥ 
v وعليه يظهر: 

/  M  :قوله تعاىلو )١(M  H  G   FL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

   2  1  0L)فدخل  ،أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالنعلى  )٢
  .فإنه حينث بأجرة داراً يسكنها

   

                                                             

  .)١(من آية  :الطالقسورة   )١(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٨٦ 

)١(
)٢( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حينث  ،يسكنها بعاريةفدخل داراً  ،إذا حلف أن ال يدخل داراً لفالن

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

وهو  ،فإنه حينث ،عاريةب فدخل داراً يسكنها ،حلف أن ال يدخل داراً لفالنأن من 
  . )٥(واحلنابلة، )٤(واملالكية، )٣(مذهب احلنفية

  :القول الثاين

وهو  ،فإنه ال حينث ،عاريةب فدخل داراً يسكنها ،أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن
 .)٦(مذهب الشافعية

v  الكرمي يف هذه املسألةاستدالل أصحاب األقوال بالقرآن: 
                                                             

 .أي يسكنها بعارية  )١(
  :وهي، اإلعارة :مبعىن العارة إىل منسوبة وهي ، وجاء ذهب إذا :يعري الشيء عارمن  :املراد بالعارية  )٢(

) عور -عري(مادة ) ٣/١٠٤(ذيب اللغة  :ينظر .اعينه بقاء مع ا االنتفاع يصح أعيان منافع إباحة
 .٣٢٧:املطلع ص

  .)٢/٢٠٠( اجلوهرة النرية) ١٥/٧٨(املبسوط : ينظر  )٣(
 .)٤/٥١(الذخرية ) ١/٦٠٥(املدونة  :ينظر  )٤(
 .)٢٨/٧٩(الشرح الكبري ) ٤/١٩٩(الكايف  :ينظر  )٥(
 .)١٠/٥٢٦(البيان  ١٢٣: لتنبيه صا :ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٨٧ 
  :استدالل أصحاب القول األول

 عاريةاستدل من ذهب إىل أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن فدخل داراً يسكنها ب
  :فإنه حينث من القرآن الكرمي مبايأيت

   .)١(M  H  G   FL  :قوله تعاىل :الدليل األول

صلى اهللا عليه - أضاف البيوت إىل زوجات النيب -عز وجل –أن اهللا  :وجه الداللة
واإلضافة تدل على  ، فيها ونمع أم ال ميلكون البيوت بل ساكن - وسلم

مما يدل على أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن فدخل داراً  ، )٢(االختصاص
  .وحنوها فإنه حينث عاريةيسكنها ب

  .)٣(M   2  1  0  /L  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

أضاف البيوت إىل املطلقات الرجعيات مع أم ال  -عز وجل –أن اهللا  :وجه الداللة
مما يدل على  ، )٤(واإلضافة تدل على االختصاص ، ميلكون البيوت بل ساكنني فيها

  .فإنه حينث ،وحنوها عاريةفدخل داراً يسكنها ب ،أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن

  :أصحاب القول الثايناستدالل 

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

                                                             

  ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )١(
 ).٢/٥٠٣(مهع اهلوامع ) ٢/٧٨٥(توضيح املقاصد واملسالك : ينظر  )٢(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٣(
 ).٢/٥٠٣(مهع اهلوامع ) ٢/٧٨٥(توضيح املقاصد واملسالك : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٨٨ 
  :امن القرآن ومه نيبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل

   .)١(M  H  G   FL  :قوله تعاىل

  .)٢(M   2  1  0  /L  :قوله تعاىلو

إن اإلضافة تفيد  حيث، اآلية على داللة اللغةواستندوا يف استدالهلم ذه 
مما يدل على  ، حيث أضيفت البيوت إىل من يسكنها وليس من ميلكها، )٣(االختصاص

ألنه ؛ فإنه حينث ،عاريةفدخل داراً يسكنها ب ،أن من حلف أن ال يدخل دار فالن
 .إلعارا لهخمتص بالسكىن فيها 

v  الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف االستدالل بالقرآن: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

   .)٤(M  H  G   FL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

 .)٥(M   2  1  0  /L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .وهي داللة قوية، إن اإلضافة تفيد االختصاص حيث، واستنادهم فيها على داللة اللغة

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي
                                                             

 ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )١(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٢(
 ).٢/٥٠٣(مهع اهلوامع ) ٢/٧٨٥(توضيح املقاصد واملسالك : ينظر  )٣(
 ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )٤(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٨٩ 
v وعليه يظهر: 

/  M  :قوله تعاىلو )١(M  H  G   FL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

   2  1  0L)فدخل  ،أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن على )٢
  .فإنه حينث ،بعارية داراً يسكنها

   

                                                             

  ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )١(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩٠ 

)١(
)٢( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حينث  ،يسكنها بعاريةفدخل داراً  ،إذا حلف أن ال يدخل داراً لفالن

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

وهو  ،فإنه حينث ،بغصب فدخل داراً يسكنها ،حلف أن ال يدخل داراً لفالنأن من 
  . )٥(واحلنابلة، )٤(واملالكية، )٣(مذهب احلنفية

  :القول الثاين

 ،فإنه ال حينث ،بغصب فدخل داراً يسكنها ،أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن
 .)٦(وهو مذهب الشافعية

                                                             

 .أي يسكنها بغصب  )١(
مادة ) ١/١٩٤(الصحاح : ينظر .الغري مال على االستيالء:ويراد به ، ظلما الشيء أخذ :املراد بالغصب  )٢(

 .٣٣٠:املطلع ص) غصب(
ومل أجد بعد البحث كالماً للحنفية يف هذه املسألة،   )٢/٢٠٠( اجلوهرة النرية) ١٥/٧٨(املبسوط : ينظر  )٣(

ولكن ميكن أن خيرج هلم قول على مسألة العارية السابقة؛ ألن العارية والغصب ال ملك فيهما للمستعري 
  .والغاصب،  واهللا أعلم

 .)٤/٥١(الذخرية ) ١/٦٠٥(املدونة  :ينظر  )٤(
 .)٢٨/٧٩(الشرح الكبري ) ٤/١٩٩(الكايف  :ينظر  )٥(
لو حلف أن ال يدخل : والشافعية اليرون احلنث إال يف مسألة )١٠/٥٢٦(البيان  ١٢٣: لتنبيه صا :ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩١ 
v  الكرمي يف هذه املسألةاستدالل أصحاب األقوال بالقرآن: 

  :استدالل أصحاب القول األول

 غصباستدل من ذهب إىل أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن فدخل داراً يسكنها ب
  :فإنه حينث من القرآن الكرمي مبايأيت

   .)١(M  H  G   FL  :قوله تعاىل :الدليل األول

صلى اهللا عليه - أضاف البيوت إىل زوجات النيب -عز وجل –أن اهللا  :وجه الداللة
واإلضافة تدل على  ، فيها ونمع أم ال ميلكون البيوت بل ساكن - وسلم

مما يدل على أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن فدخل داراً  ، )٢(االختصاص
  .وحنوها فإنه حينث غصبيسكنها ب

  .)٣(M   2  1  0  /L  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

أم ال  أضاف البيوت إىل املطلقات الرجعيات مع -عز وجل –أن اهللا  :وجه الداللة
مما يدل على  ، )٤(واإلضافة تدل على االختصاص ، فيها ميلكون البيوت بل ساكنون

  .فإنه حينث،وحنوها غصبفدخل داراً يسكنها ب ،أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن

  :أصحاب القول الثايناستدالل 

 مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

                                                                                                                                                                       

 .دار فالن، فدخل داراً ميلكها، وأما عداها فال
 ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )١(
 ).٢/٥٠٣(مهع اهلوامع ) ٢/٧٨٥(توضيح املقاصد واملسالك : ينظر  )٢(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٣(
 ).٢/٥٠٣(مهع اهلوامع ) ٢/٧٨٥(توضيح املقاصد واملسالك : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩٢ 
v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :امن القرآن ومه نيبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل

   )١(M  H  G   FL  :قوله تعاىل

  )٢(M   2  1  0  /L  :قوله تعاىلو

إن اإلضافة تفيد  حيث، على داللة اللغة واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية
مما يدل  ، وليس من ميلكها ،حيث أضيفت البيوت إىل من يسكنها، )٣(االختصاص

 .فإنه حينث ،غصبفدخل داراً يسكنها ب ،على أن من حلف أن ال يدخل دار فالن

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

   .)٤(M  H  G   FL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

 .)٥(M   2  1  0  /L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .وهي داللة قوية، إن اإلضافة تفيد االختصاص حيث، واستنادهم فيها على داللة اللغة

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

                                                             

 ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )١(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٢(
 ).٢/٥٠٣(مهع اهلوامع ) ٢/٧٨٥(توضيح املقاصد واملسالك : ينظر  )٣(
 ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )٤(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩٣ 
  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

/  M  :قوله تعاىلو )١(M  H  G   FL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

   2  1  0L)فدخل  ،أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن على )٢
  .فإنه حينث ،بغصب داراً يسكنها

  

   

                                                             

  ).٣٣(من آية : سورة األحزاب   )١(
 .)١(من آية  :الطالقسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩٤ 

)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

هل ترب ميينه مبقدار حمدد من الشهور أو  ،إذا حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن
  حيصل الرب بأدىن زمن؟

v  ٢(حترير حمل الرتاع(: 

  .أو نيته بزمن تقيد به، فقيد ذلك بلفظه،إذا حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن- ١

فقد وقع اخلالف فيه على ثالثة ،ترك الكالم حيناً من الزمن وأطلق إذا حلف على - ٢
 .أقوال

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

  :القول األول

صل به حيو ، انصرف إىل ستة أشهر،إذا حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن وأطلق
  .)٤(واحلنابلة ، )٣(وهو مذهب احلنفية ، الرب من ميينه 

   :القول الثاين

                                                             

 فاحلني، الزمان واألصل ، عليه حيمل مث ، واحد أصل والنون والياء احلاء : "قال ابن فارس: املراد باحلني  )١(
 ).١/١٦٠(املصباح املنري  ٤٧٥:املطلع ص :وينظر) ٢/١٢٥(مقاييس اللغة "  وكثريه قليله الزمان

 ).٢٨/٩٢(الشرح الكبري ) ٥/١٥٥(فتح القدير : ينظر  )٢(

  . )٥/١٥٥(فتح القدير  )٣/٥٠(بدائع الصنائع  )٣/٣٦٤(األصل : ينظر  )٣(
 ).٦/٤٠٥(مطالب أويل النهى ) ٩/٥٨٦(املغين : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩٥ 
 ا الربوحيصل  ،انصرف إىل سنة ،إذا حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن وأطلق

   .)٢(مذهب املالكيةهو و ، )١(وهو مروي عن ابن عباس،من ميينه

  :القول الثالث

ويرب بأدىن  ، بزمن اًفليس مقدر ،إذا حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن وأطلق
 .)٤(والظاهرية ، )٣(وهو مذهب الشافعية ، زمن

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

 فإنه ،حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن وأطلق استدل من ذهب إىل أن من 

M  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  صل به الرب من ميينهحيو ، نصرف إىل ستة أشهري
     #  "  !&  %  $  L)٥(.     

- الطلع خيرج حني من ألن ؛ دلت اآلية على أن املراد باحلني ستة أشهر :وجه الداللة
   .)٦(أشهر ستة رطباً يصري أن إىل -طلع النخلة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

                                                             

 ).٢٨/٩٢(الشرح الكبري ) ٥/١٥٥(فتح القدير ) ٣/٩٩(ابن أيب شيبة مصنف : ينظر  )١(

 ).١٨/٣٥٦(البيان والتحصيل ) ١/٥٩١(املدونة : ينظر )٢(
 ).١٨/١٠٣(تكملة اموع ) ١٥/٣٧٥(احلاوي  :ينظر  )٣(
 ).٦/٣١٩(احمللى  :ينظر  )٤(
 ).٢٥ (من آية  :إبراهيمسورة   )٥(
 ).٥/١٥٥(فتح القدير ) ٣/٣٥(تفسري اخلازن ) ٤/٤٠٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩٦ 
 فإنه  ،حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن وأطلق استدل من ذهب إىل أن من

!  M  :بقوله تعاىلمن ميينه من القرآن الكرمي  وحيصل ا الرب ،نصرف إىل سنةي

     #  "&  %  $  L)١(.     

 ، سنة كل من حتمل النخلة ألن؛ دلت اآلية على أن املراد باحلني سنة :وجه الداللة
  .)٢(ةنس طالعاال إىل طالعاال من فتكون

  :استدالل أصحاب القول الثالث

فليس  ،حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن وأطلق استدل من ذهب إىل أن من
  :من القرآن الكرمي مبايأيت ويرب بأدىن زمن ، بزمن اًمقدر

  .)٣(M  2  1   0  /  .  -L  :قوله تعاىل :الدليل األول

  .)٤(M   B   A   @  ?L  :قوله تعاىل :الدليل الثاين

¬  ®  ¯  °  ±  M  ¸  ¶  µ  ´ ³  ²  :قوله تعاىل :الدليل الثالث

L)٥(.  

ما ك، الزمان قليل على ينطلق ، مبهم اسم احلني أن :وجه الداللة من اآليات السابقة
 ،الثانية كما يف اآلية الدنيا مدة على وينطلق ، يوم من أقل به وأراد ،يف اآلية األوىل

                                                             

 .)٢٥ (من آية  :إبراهيمسورة   )١(
 ).١/٣٢٢(اجلامع ألحكام القرآن  )٣/٩٢(أحكام القرآن البن العريب  :ينظر  )٢(
 .)١٧(آية  :الرومسورة   )٣(
 .)٨٨(آية  :صسورة   )٤(
 ).١(آية  :اإلنسانسورة   )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩٧ 
 أشهر تسعة :يعينما يف اآلية الثالثة ك الزمانني بني ما على وينطلق، القيامة يوم يعينو
 على دل املواضع هذه يف به املراد اختلف وإذا، سنة أربعون هي :وقيل ، محله مدة هي
 .)١(وكثريه الزمان قليل على وينطلق ، غريه دون بزمان خيتص ال مشترك أنه

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :قرآن وهوالسابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من البعد العرض 

   .)٢(M     #  "  !&  %  $  L  :قوله تعاىل

عن ابن  جاءإن ما  حيث، )٣(ييدواستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة التق
 ، يقيد إطالق احلني يف اآلية ، )٤(يف حتديد احلني بستة أشهر - رضي اهللا عنهما- عباس

  .)٥(والتقييد مبذهب الصحايب يصح

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

   .)٦(M     #  "  !&  %  $  L  :قوله تعاىل

  روي عن عكرمةإن ما  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة التقييد

والتقييد مبذهب  ، يقيد إطالق احلني يف اآلية ، )١(بسنةيف حتديد احلني  -رضي اهللا-
   .)٢(الصحايب يصح

                                                             

 ).١٨/١٠٣(تكملة اموع ) ١٥/٣٧٥(احلاوي : ينظر   )١(
 .)٢٥ (من آية  :إبراهيمسورة   )٢(
رسالة . احلقيقة على زائد بأمر موصوف معني غري أو ، ملعين املتناول هو :املراد بداللة التقييد أو املقيد  )٣(

 ٢٧٧:مذكرة يف أصول الفقه ص ) ٢/١٠٢(روضة الناظر: وينظر) ٥٦:ص(يف أصول الفقه للعكربي 
 ).٣/٢٣٧(أحكام القرآن البن الفرس ) ١٦/٥٧٨(جامع البيان  :ينظر  )٤(

 .٦٤: قواعد األصول ص) ٣/٣٩٥(شرح الكوكب املنري : ينظر  )٥(
 .)٢٥ (من آية  :إبراهيمسورة   )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩٨ 
  :وأصحاب القول الثالث استدلوا بثالثة أدلة من القرآن وهي

  .)٣(M  2  1   0  /  .  -L  :قوله تعاىل

¬  ®  ¯  °  ±  M  :قوله تعاىلو )٤(M   B   A   @  ?L  :وقوله تعاىل

  ¸  ¶  µ  ´ ³  ²L)٥(.  

إن  حيث، )٦(استدالهلم ذه اآليات الثالث على داللة اإلمجالواستندوا يف 
وتفسريه  ، حمتمل ألكثر من معىنو ، وحيتاج إىل بيان ،جممل يف اآليات )حني(:لفظ

   .حتكم بأحد املعاين بالدليل

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً قوالاستدالل أصحاب األ
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

 )٧(M&  %  $     #  "  !  L  :ه تعاىلاستدالهلم بقول ♦

                                                                                                                                                                       

 ).٣/٢٣٧(أحكام القرآن البن الفرس ) ١٦/٥٧٨(جامع البيان : ينظر  )١(
 .٦٤: قواعد األصول ص) ٣/٣٩٥(شرح الكوكب املنري : ينظر  )٢(
 .)١٧(آية  :الرومسورة   )٣(
 .)٨٨(آية  :صسورة   )٤(
 ).١(آية  :اإلنسانسورة   )٥(
قواعد : ينظر. غريه على منها أو منهما لواحد ترجح غري من أكثر أو معنيني احتمل ما :املراد بامل  )٦(

 .)٣/٤١٤( شرح الكوكب املنري  ٥٢:األصول ص
 .)٢٥ (من آية  :إبراهيمسورة   )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٣٩٩ 
مقيد إلطالقه يف حيث إن تفسري ابن عباس للحني ، واستنادهم فيها على داللة التقييد

أن تفسري ابن عباس  -رمحه اهللا -كيف وقد ذكر ابن قدامة ، وهي داللة قوية ، اآلية
  .)١(مما يدل على أنه إمجاع ، الصحابة يف خمالفاً لهال يعلم 

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

 .)٢(M  %  $     #  "  !&  L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

مقيد  - رضي اهللا عنه- حيث إن تفسري عكرمة، واستنادهم فيها على داللة التقييد
  .إلطالق احلني يف اآلية

  :لآلية من وجهني -رضي اهللا عنه-فيمكن أن يناقش تفسري عكرمة

 ، )٣(ورد عنه أيضاً تفسري احلني يف اآلية بستة أشهر - رضي اهللا عنه-أن عكرمة:أوالً
  .مما خيالف تفسريه األول لآلية

 -رضي اهللا عنهما-السابق عن تفسري ابن عباس -رمحه اهللا- كالم ابن قدامة :ثانياً
رضي -يدل على أن تفسري ابن عباس مما ، وأنه ال يعلم له خمالفاً من الصحابة ، لآلية

  .لآلية جممع عليه - اهللا عنهما

  :بالقرآن الكرمي الثالثاستدالل أصحاب القول التحقيق يف  :اًلثثا

  .)٤(M  2  1   0  /  .  -L  :قوله تعاىلباستدالهلم  ♦

                                                             

  ).٩/٥٨٧(املغين : ينظر  )١(
 ).٢٥ (من آية  :إبراهيمسورة   )٢(
 ).٣/٢٣٧(أحكام القرآن البن الفرس ) ١٦/٥٧٨(جامع البيان : ينظر  )٣(
 .)١٧(آية  :الرومسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٠٠ 

  )١(M   B   A   @  ?L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

¬  ®  ¯  °  ±  M  ¸  ¶  µ  ´ ³  ²  :قوله تعاىلباستدالهلم  ♦

L)٢(. 

  .واستنادهم فيها على داللة اإلمجال

  :الثالثفيمكن أن يناقش استدالهلم ذه اآليات 

رضي اهللا - فسره ابن عباس) حني(  :أن داللة اإلمجال يف اآليات الثالث يف لفظ
وذا  ، ال يعلم له خمالفاً من الصحابة هأن - رمحه اهللا - وذكر ابن قدامة -عنهما

  .وزال اإلمجال ، التفسري جاء البيان

v وعليه يظهر:  

على أن  )٣(M&  %  $     #  "  !  L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
صل حيو ، انصرف إىل ستة أشهر ،حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن وأطلق من

  .به الرب من ميينه

   

                                                             

  .)٨٨(آية  :صسورة   )١(
 ).١(آية  :اإلنسانسورة   )٢(
 ).٢٥ (من آية  :إبراهيمسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٠١ 

)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

هل ترب ميينه مبقدار حمدد من السنني أو  ،إذا حلف على ترك الكالم حقباً من الزمن
 حيصل الرب بأدىن زمن؟

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوالاختلف 

  :القول األول

فإنه ينصرف إىل مثانني سنة وحيصل ا الرب  ،الكالم حقباً من الزمنإذا حلف على ترك 
  .)٣(واحلنابلة )٢(وهو مذهب احلنفية ،من ميينه

  :القول الثاين

وحيصل ا  ،سنةأربعني فإنه ينصرف إىل  ،إذا حلف على ترك الكالم حقباً من الزمن
  .)٤(وهو مذهب املالكية ،الرب من ميينه

  :القول الثالث

                                                             

 ، وقفاف قف مثل ، حقاب واجلمع ، ذلك من أكثر ويقال ، سنة مثانون :بالضم احلُقْب: املراد باحلقب  )١(
الصحاح  :ينظر .الدهور :واألحقاب. الدهر :واحلُقُب ، الِسنونَ يوه احلقب واحدة :بالكسر واحلقبة

 .)١/١٤٣(املصباح املنري  ٤٧٥:املطلع ص) ١/٢٤٥(جممل اللغة  )حقب(مادة ) ١/١١٤(
 ).٢/٢٠٦(اجلوهرة النرية ) ٣/٥٢(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(

 .)٦/٤٠٦(مطالب أويل النهى ) ٩/٥٨٧(املغين : ينظر  )٣(
 ).٢/٤٤٥(التسهيل لعلوم الترتيل ) ١٩/١٧٧(اجلامع ألحكام القرآن : ينظر  )٤(
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٤٠٢ 
وحيصل ا  ،فإنه ينصرف إىل أدىن زمان ،إذا حلف على ترك الكالم حقباً من الزمن

 .)١(الشافعيةوهو مذهب  ،الرب من ميينه

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

فإنه ينصرف إىل  ،حلف على ترك الكالم حقباً من الزمن استدل من ذهب إىل أن من

¢  £  M  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  وحيصل ا الرب من ميينه ،مثانني سنة

  ¤L)٢(.  

عن أيب هريرة  كما جاء ذلك ، دلت اآلية على أن احلقب مثانون سنة :الداللةوجه 
احلقب بثمانني  وا حيث فسر -رضي اهللا عنهم- وابن مسعود ابن عباسعمر ووابن 
  .)٣(سنة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

فإنه ينصرف إىل  ،على ترك الكالم حقباً من الزمناستدل من ذهب إىل أن من حلف 

¢  £  M  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  وحيصل ا الرب من ميينه ،أربعني سنة

  ¤L)٤(.  

                                                             

 ).١٠/٥٧٩(البيان ) ١٥/٣٧٦(احلاوي : ينظر   )١(
 .)٢٣(آية  :النبأسورة   )٢(
 ).٨/٣٩٥(الدر املنثور ) ١٩/١٧٧(اجلامع ألحكام القرآن : ينظر  )٣(
 .)٢٣(آية  :النبأسورة   )٤(
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٤٠٣ 
وي ذلك عن ابن كما ر ، دلت اآلية على أن احلقب أربعون سنة :وجه الداللة

   .)١(حيث فسر احلقب بأربعني سنة - رضي اهللا عنهما- عباس

  :استدالل أصحاب القول الثالث

 .هلم دليالً من القرآن الكرميمل أجد 

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهو

  .)٢(M  ¤  £  ¢L  :قوله تعاىل

مجع من إن ما جاء عن  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة التقييد
يف  احلقبيقيد إطالق  ، بثمانني سنة تفسري احلقبيف  -عنهمرضي اهللا - الصحابة

  .)٣(والتقييد مبذهب الصحايب يصح ، اآلية

  :وأصحاب القول الثاين استدلوا بدليل من القرآن وهو

  .)٤(M  ¤  £  ¢L  :قوله تعاىل

                                                             

فسر احلقب بأربعني سنة،  بل الذي وجدته  -رضي اهللا عنهما–بعد البحث والنظر مل أجد أن ابن عباس   )١(
و الدر  ٤٩٩:وتنوير املقباس) ١٩/١٧٧(أنه فسر احلقب بثمانني سنة كما يف  اجلامع ألحكام القرآن 

 ).٨/٣٩٥(املنثور 
 .)٢٣(آية  :النبأسورة   )٢(
 .٦٤: قواعد األصول ص) ٣/٣٩٥(شرح الكوكب املنري : ينظر  )٣(
 .)٢٣(آية  :النبأسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٠٤ 
- ابن عباسعن  رويإن ما  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة التقييد

 ، يف اآلية احلقبيقيد إطالق  ، سنة أربعنيب تفسري احلقبيف  -ااهللا عنهمرضي 
  .)١(والتقييد مبذهب الصحايب يصح

  :وأصحاب القول الثالث

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، قوة وضعفاً استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  .)٢(M  ¤  £  ¢L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

حيث إن تفسري احلقب بثمانني سنة  ، وهي داللة قوية ، ا على التقييدواستنادهم فيه
  .جاء عن مجع من الصحابة

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .)٣(M  ¤  £  ¢L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .واستنادهم فيها على داللة التقييد

                                                             

 .٦٤: قواعد األصول ص) ٣/٣٩٥(شرح الكوكب املنري : ينظر  )١(
 .)٢٣(آية  :النبأسورة   )٢(
 .)٢٣(آية  :النبأسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٠٥ 
  :من وجهني االستدالل هلذا القولوميكن أن يناقش 

 -رضي اهللا عنهما-بتفسري ابن عباس ، إطالق احلقب يف اآليةأن تقييدهم  :أوالً
وأما تفسريه  ، عنه تفسري احلقب بثمانني سنة ثبت فقد ، ن سنةوباحلقب أنه أربع

  .بأربعني فلم أجده بعد البحث

  .سنة وندلت على أن احلقب يراد به مثان )١(داللة اللغةأن  :ثانياً

  :بالقرآن الكرمي القول الثالثاستدالل أصحاب التحقيق يف  :اًلثثا

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

حلف على ترك  على أن من  )٢(M  ¤  £  ¢L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .فإنه ينصرف إىل مثانني سنة وحيصل ا الرب من ميينه ،الكالم حقباً من الزمن

   

                                                             

  ).١/٣٢٦(لسان العرب ) ١/٢٤٥(جممل اللغة ) ٤/٤٧(ذيب اللغة : ينظر  )١(
  .)٢٣(آية  :النبأسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٠٦ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الوله مال غري زكوي هل حينث  ، لو حلف أن ال مال له

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )٢(الشافعيةو ، )١(املالكية وهو مذهب ،سمى ماالًي كل مالك نث مبأنه حي
  .)٣(واحلنابلة

  :القول الثاين

 .)٤(وهو مذهب احلنفية ،ال حينث إال أن ميلك ماالً زكوياًأنه 

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

وله مال غري زكوي أنه حينث مبلك  ، له استدل من ذهب إىل أن من حلف أن ال مال

  .)٥(M  5       4  3L  :بقوله تعاىل كل ما يسمى ماالً من القرآن الكرمي 

                                                             

 ). ٣/١٧١(مناهج التحصيل ) ١/٦٠٩(املدونة : ينظر  )١(
 .)١١/٥٢(روضة الطالبني ) ١٠/٥٦٤(البيان :ينظر  )٢(
 ).٨/١٠٤(املبدع ) ٩/٦٠٤(املغين  :ينظر  )٣(

 ).٤/٢٠٢(تبيني احلقائق ) ٥/٨٦(بدائع الصنائع  :ينظر  )٤(
 .)٢٤(من آية  :النساءسورة   )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٠٧ 
مع أنه قد ال يكون من األموال  ، دلت اآلية على أن املهر يعد ماالً :وجه الداللة

  .)١(الزكوية

  :استدالل أصحاب القول الثاين

وله مال غري زكوي أنه ال حينث إال  ، له استدل من ذهب إىل أن من حلف أن ال مال

M  j  i  h  g  :بقوله تعاىلأن يكون ماالً زكوياً من القرآن الكرمي 

  kL)٢(.  

 ؛ موال الزكويةاألإال أن اسم املال يف اآلية ال يتناول دلت اآلية على  :وجه الداللة
  .)٣(الزكاة لهجتوز وكل منهما  ، للسائل واحملروم بينت احلق يف املال فهوألا 

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :بعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهو

   .)٤(M  5       4  3L  :قوله تعاىل

غري األموال الزكوية على  طلقإن املال ي حيث، )٥(طالقواستندوا فيه على داللة اإل
  .مما يدل على أن من حلف أن ال مال له وله مال غري زكوي أنه حينث ، كاملهر

  :تدلوا بدليل من القرآن وهووأصحاب القول الثاين اس

                                                             

 ).٢٨/١٠٢(الشرح الكبري ) ١٨/٩٩(تكملة اموع ) ٢/١٤٢(أحكام القرآن البن الفرس  :ينظر  )١(
 .)١٩(آية  :الذارياتسورة   )٢(
 ).٥/٨٦(بدائع الصنائع ) ٥/٢١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٣(
 .)٢٤(من آية  :النساءسورة   )٤(
 ).٢/٦٣٠(شرح خمتصر الروضة ) ٥/٦(البحر احمليط : ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٠٨ 

  .)١(M  k  j  i  h  gL :قوله تعاىل

وهو  ،باحلق الذي يف املالبينت اآلية املراد  حيث، )٢(واستندوا فيه على داللة البيان
مما يدل على أن من حلف أن ال مال  ، الزكاة جتوز لهوكل منهما  ، للسائل واحملروم

 .له وله مال غري زكوي أنه ال حينث

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

حبسب وجه الداللة  ، استدالل أصحاب القولني بالقرآن الكرمي متفاوت قوة وضعفاً
  :وبيان ذلك كاآليت ، ومستنده

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  .)٣(M  5       4  3L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

سواء  ،طلق على مجيع األمواليإن املال  حيث، واستنادهم فيها على داللة اإلطالق
  .وهي داللة قوية ، كانت زكوية أو غري زكوية

  :بالقرآن الكرمي الثايناستدالل أصحاب القول التحقيق يف  :ثانياً

 .)٤(M  k  j  i  h  gL :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .بينت اآلية املراد باحلق يف املال حيث، واستنادهم فيها على داللة البيان

                                                             

 .)١٩(آية  :الذارياتسورة   )١(
الفصول يف . أجله من ويشتبه به يلتبس مما منفصال للمخاطب وإيضاحه املعىن إظهار البيان: املراد بالبيان  )٢(

 ).١/١٩١(املستصفى ) ١/١٠٠(العدة : وينظر) ٢/٦(األصول 
 .)٢٤(من آية  :النساءسورة   )٣(
 ).١٩(آية  :الذارياتسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٠٩ 
   :)١(وجهنيونوقش االستدالل ذه اآلية من 

 فرض قبل نزلت اآلية مكية هذه ألن ؛ الزكاة غري ههنا احلق ال نسلم أن :األول
   .باملدينة فرضت إمنا الزكاة ألن ؛ الزكاة
 يف كان إذا احلق ألن؛ فيها حجة فال الزكاة :لو سلمنا أن احلق هنا املراد به :الثاين
  .املال يف كان املال بعض

v وعليه يظهر:  

على أن من حلف أن ال  )٢(M  5       4  3L :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .وله مال غري زكوي أنه حينث مبلك كل ما يسمى ماالً ، مال له

   

                                                             

 ).٢٨/١٠٣(الشرح الكبري  )١٨/٩٩(تكملة اموع : ينظر  )١(
 .)٢٤(من آية  :النساءسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١٠ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حينث  دين على الناسوله  ، لو حلف أن ال مال له

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :األول القول

وهو  ،فإنه حينث ،حاالً كان أو مؤجالً وله دين على الناس ،من حلف أن ال مال له
  .)٣(واحلنابلة، )٢(الشافعيةو، )١(املالكية مذهب

  :القول الثاين

 ، )٤(وهو مذهب احلنفية ،نه ال حينثفإ ،وله دين على الناس ،من حلف أن ال مال له
 . )٥(يف مذهب الشافعية يف الدين املؤجل وجهو

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

                                                             

 ).٣/١٧١(مناهج التحصيل ) ١/٦٠٨(املدونة : ينظر  )١(
 .)١١/٥٢(روضة الطالبني ) ١٠/٥٦٤( البيان) ١٥/٤٥٠(احلاوي :ينظر  )٢(
 ).١١/٨٨(اإلنصاف ) ١١/٤٦(الفروع ) ٩/٦٠٥(املغين  :ينظر  )٣(

 ).٣/١٥٢(البحر الرائق ) ١٣/٤٢٥(البناية ) ٢٨/١٣٦(املبسوط  :ينظر  )٤(
 .)١٠/٥٦٤(البيان ) ١٥/٤٥٠(احلاوي :ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١١ 
وله دين على الناس حاالً كان أو  ، استدل من ذهب إىل أن من حلف أن ال مال له

M  g  f  e   d  c  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي فإنه حينث  ،مؤجالً

L)١(.   

 ؛ مال أنه على فدل ، احلول عليه ينعقد مال هوو ، الزكاة الدين ويف :وجه الداللة
  .)٢( كاألعيان مملوكا كان الزكاة فيه وجبت ما وألن

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل 

  .)٣(M  g  f  e   d  cL  :قوله تعاىل

مما يدل على أن  ، مال الدين يطلق عليهإن  حيث، واستندوا فيه على داللة اإلطالق
  .أنه حينث دين على الناس وله ،من حلف أن ال مال له

  :وأصحاب القول الثاين

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي 

v  االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةحتقيق القول يف: 

                                                             

 .)٢٤(آية  :املعارجسورة   )١(
 ).٨/١٠٤(املبدع ) ١٥/٤٥٠(احلاوي  :ينظر  )٢(
 .)٢٤(آية  :املعارجسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١٢ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

 )١(M  g  f  e   d  cL  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

 سواء ،إن املال يطلق على مجيع األموال حيث، واستنادهم فيها على داللة اإلطالق
  .وهي داللة قوية ، ديناً أو غري دين كانت

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر:  

على أن من حلف  )٢(M  g  f  e   d  cL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .أنه حينث دين على الناسوله  ، أن ال مال له

   

                                                             

  .)٢٤(آية  :املعارجسورة   )١(
 .)٢٤(آية  :املعارجسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١٣ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو اللو حلف على ترك أكل اللحم مث أكل السمك هل حينث 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

ذهب إليه أبو يوسف  ،فأكل السمك فإنه حينث ،أن من حلف على ترك أكل اللحم
  .)٥()٤(وقال به قتادة ، )٣(واحلنابلة، )٢(وهو مذهب املالكية ، )١(من احلنفية

  :القول الثاين

وهو  ،إال أن ينويه فإنه ال حينث ،فأكل السمك ،أن من حلف على ترك أكل اللحم
 .)٢()١(ابن أيب موسى من احلنابلةو، )٧(والشافعية ، )٦(مذهب احلنفية

                                                             

وحكم الكمال بن اهلمام على رواية أيب يوسف بالشذوذ،  ) ٤/١٥(اللباب ) ٥/١٢١(فتح القدير : ينظر  )١(
 يوسف أيب عن شاذة رواية وهو ، حينث أن والقياس: " ولكنها موافقة للقياس عندهم؛ ولذا قال الكمال

 ".القرآن يف حلماً مسي ألنه؛ 
 .)٢/٢٣٣( بلغة السالك) ٢/١٤٣(حاشية الدسوقي ) ٤/٤٥٢(التاج واإلكليل : ينظر  )٢(
 ). ١١/٩١(اإلنصاف ) ٨/١٠٦(املبدع ) ٤/٢٠٠(الكايف  :ينظر  )٣(
ومن أئمة  ، من أئمة التابعني ، احلديث يف حجة مأموناً ثقة وكان ، السدوسي دعامة بن قتادة هو: قتادة  )٤(

تذكرة  )٧/١٨٥(  التاريخ الكبري) ٧/١٧١(الطبقات الكربى  :ينظر .هـ١١٧ سنة تويف ، املفسرين
 .)١/٩٢(احلفاظ 

 ).٢٨/١١٠(الشرح الكبري ) ٣/١٠٤(مصنف ابن أيب شيبة  :ينظر  )٥(

 ). ٥/١٢١(فتح القدير ) ٣/٥٨(بدائع الصنائع )٨/١٧٥(املبسوط  :ينظر  )٦(
 ).١٨/٦٠(تكملة اموع ) ١٠/٥٣٦(البيان ) ١٥/٤١٦(احلاوي  :ينظر  )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١٤ 
v  الكرمي يف هذه املسألةاستدالل أصحاب األقوال بالقرآن: 

  :استدالل أصحاب القول األول

من  أن من حلف على ترك أكل اللحم فأكل السمك فإنه حينثاستدل من ذهب إىل 
  :القرآن الكرمي مبايأيت

  .)٣(M  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «L  :قوله تعاىل

  .)٤(M  1  0  /         .  -L :قوله تعاىل

على أن مما يدل  ، مسى السمك حلماً -عز وجل -اهللاأن  :من اآليتني وجه الداللة
   .)٥( السمك هيدخل فيإذا أطلق  لحم ال

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v قوالمستند الداللة يف أدلة األ: 

  :اومه ،من القرآن نيبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول األول استدلوا بدليل

  .)١(M  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «L  :قوله تعاىل
                                                                                                                                                                       

 سنةتويف  ، من أئمة احلنابلة ، القاضي اهلامشي علي أبو موسى أيب بن أمحد بن حممد هو :ابن أيب موسى   )١(
طبقات احلنابلة  :ينظر .،  شرح على خمتصر اخلرقياإلرشاد إىل سبيل الرشاد:ومن كتبه ،  هـ٤٢٨

 .)٢/٣٤٢(املقصد األرشد  )٢/١٨٢(
 .٤١٦:اإلرشاد ص :ينظر  )٢(
 ).١٤(من آية  :النحلسورة   )٣(
 .)١٢(من آية  :فاطرسورة   )٤(
 ).٤/٤٥٢(التاج واإلكليل  :ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١٥ 

  .)٢(M  1  0  /         .  -L  :وقوله تعاىل

مما يدل  ، السمك يطلق على لحم إن ال حيث، على داللة اإلطالق ماواستندوا فيه
  .نه حينثفإ ،على ترك اللحم فأكل السمكعلى أن من حلف 

  :وأصحاب القول الثاين

 القرآن الكرميمل أجد هلم دليالً من  

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

»  ¬   ®  ¯  °  ±  M  ²  :قوله تعاىلاستدالهلم ب ♦

  ³L)٣(.  

 .)٤(M  1  0  /         .  -L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  .وهي داللة قوية ، على داللة اإلطالقواستنادهم فيهما 

  :ونوقش استدالهلم باآلية مبايلي

 اسم عنه ينفى أن يصح وهلذا ؛ اللحم اسم يف اإلطالق إليه ينصرف ال السمك أن
  .السمك أكلت وإمنا ، اللحم أكلت ما :فيقول ، اللحم

                                                                                                                                                                       

 .)١٤(من آية  :النحلسورة   )١(
 .)١٢(من آية  :فاطرسورة   )٢(
 .)١٤(من آية  :النحلسورة   )٣(
 .)١٢(من آية  :فاطرسورة   )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١٦ 
 لو وهلذا ؛ احلقائق على تقع إمنا واألميان ، حقيقة ال جمازاً ،حلماً تعاىل اهللا مساه وإمنا
 مساها قد اهللا كان وإن ،حينث مل.. السماء حتت فقعد ، سقف حتت أقعد ال حلف

  .)٢)(١( Mª  ©  ¨  §  L  :فقال سقفاً

  :وأجيب عن هذا

 ،السماء وأما ، فإنه يصح إطالق اسم اللحم عليه، الطائر بلحم يبطل ذكروه مابأن 
 يردها مل أنه فيعلم ،حتته القعود من التحرز ميكنه ال سقف حتت يقعد ال احلالف فإن

 يصلح حيوان جسم من لكونه حقيقة وههنا ، جماز فيماذكروه التسمية وألن، بيمينه
M  8       7  6  :تعاىل اهللا قال حيث ،الطري كلحم حقيقة فيه سماال فكان ، لألكل

  9L )٤()٣(.  

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينيف التحقيق  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

»  ¬   ®  ¯  °  ±  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

  ³  ²L)٥(  قوله تعاىلوب:  M  1  0  /         .  -L)٦(  

  .فإنه حينث ،حلف على ترك أكل اللحم فأكل السمك على أن من 
                                                             

 .)٣٢(من آية  :األنبياءسورة   )١(
 .)١٠/٥٣٦(البيان : ينظر  )٢(
 ).٢١(آية : سورة الواقعة   )٣(
 ).٢٨/١١١(الشرح الكبري : ينظر  )٤(
  .)١٤(من آية  :النحلسورة   )٥(
 .)١٢(من آية  :فاطرسورة   )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١٧ 

  

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل إذا حلف على ترك الكالم مث ذكر اهللا تعاىل هل حينث 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )١(املالكية وهو مذهب ،حينثال فإنه  ،مث ذكر اهللا ،أن من حلف على ترك الكالم
  .)٣(واحلنابلة ، )٢(الشافعية

  :القول الثاين

وإن  ، فإن كان يف الصالة فإنه ال حينث ،مث ذكر اهللا ،أن من حلف على ترك الكالم
 وقول يف مذهب الشافعية أنه ، )٤(وهو مذهب احلنفية ،كان خارج الصالة فإنه حينث

  .)٥(حينث مطلقاً

v  الكرمي يف هذه املسألةاستدالل أصحاب األقوال بالقرآن: 

   :استدالل أصحاب القول األول
                                                             

 ال أن حلف من :بناء على قوهلم يف مسألة ، وميكن أن خيرج هلم قولاملالكية مل ينصوا على هذه املسألة  )١(
؛  ألن السالم ليس كالماً عرفاً،  وكذا حينث مل عليهم الصالة من فسلم ،زيد فيهم قوما فأم ،زيدا يكلم

 ) ٣/٣٠١(مواهب اجلليل ) ٤/٤٨(الذخرية : ينظر. ذكر اهللا ليس كالماً عرفاً عند أصحاب هذا القول
 .)٦/٢١٧(مغين احملتاج  )١١/٦٥(الطالبني  روضة) ١٠/٥٥٥(البيان : ينظر  )٢(
 ).١١/٩٣(اإلنصاف ) ٨/١٠٨(املبدع ) ٤/٢٠٩(الكايف  :ينظر  )٣(

 ).٢/١٩٨(اجلوهرة النرية ) ٥/١٤٦(العناية ) ٣/٤٨(بدائع الصنائع  :ينظر  )٤(
 .)١١/٦٥(روضة الطالبني ) ١٠/٥٥٥(البيان  :ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١٨ 
من  من حلف على ترك الكالم مث ذكر اهللا فإنه ال حينث استدل من ذهب إىل أن

M_  ^  ]  \  [`     e  d  c  b  a  :بقوله تعاىلالقرآن الكرمي 

i     h  g  fj    p  o  n  m  l   kL)١(.  

 ، عنه الكالم قطع مع والتسبيح بالذكر زكريا أمر-وجل عز –أن اهللا  :وجه الداللة
 على إال يطلق ال العرف يف الكالم ألن ؛ يدخل فيه ذكر اهللاال مممايدل على أن الكال

  .)٢(اآلدميني كالم

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v قوالألمستند الداللة يف أدلة ا: 

  :وأن أصحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وه بعد العرض السابق يظهر

M_  ^  ]  \  [`        h  g  f  e  d  c  b  a  :قوله تعاىل

ij    p  o  n  m  l   kL)٣(.  

إن الكالم يف العرف ال  حيث، )٤(واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على احلقيقة العرفية
فذكر اهللا  ،مما يدل على أن من حلف على ترك الكالم ، يطلق إال على كالم اآلدميني

  . فإنه ال حينث ،تعاىل

                                                             

 .)٤١(آية  :آل عمرانسورة   )١(
 ).٦/٢٦٤(كشاف القناع ) ٨/١٠٨(املبدع : ينظر  )٢(
 .)٤١(آية  :آل عمرانسورة   )٣(
شرح . حقيقة للجميع وضعها كان وإن "مسمياته ببعض عرفا خص ما" هي: املراد باحلقيقة العرفية  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤١٩ 
  :وأصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

M_  ^  ]  \  [`     e  d  c  b  a  :قوله تعاىلباستدالهلم  ♦

i     h  g  fj    p  o  n  m  l   kL)١(. 

  .وهو استناد قوي ، واستنادهم فيها على احلقيقة العرفية

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

M_  ^  ]  \  [`     d  c  b  a  :االستدالل بقوله تعاىلصحة 

i     h  g  f  ej    p  o  n  m  l   kL)٢(. 

  .أن من حلف على ترك الكالم مث ذكر اهللا فإنه ال حينثعلى 

                                                                                                                                                                       

التحبري شرح التحرير ) ١/٢٧(اإلحكام يف أصول األحكام : وينظر ) ١/١٥٠(الكوكب املنري 
)١/٣٨٩(. 

 ).٤١(آية  :آل عمرانسورة   )١(
  .)٤١(آية  :آل عمرانسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢٠ 


.  

v ذه املسألة يقصد: 

هل يرب بيمينه أو  ،فجمعها يف ضربة واحدة ،حلف على الضرب مبائة سوطهل إذا 
 حينث؟

v عرض اخلالف يف املسألة: 

   :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

   :القول األول

وهو مذهب ،فإنه يرب ،فجمعها يف ضربة واحدة،أن من حلف على الضرب مبائة سوط
 أنه تيقن نإو ، ميينه يف بر املائة أصابه أنه تيقن إذا أنه )٢(ومذهب الشافعية، )١(احلنفية
 أنه فاملنصوص،باجلميع يصبه مل أو باجلميع أصابه هل شك وإن، يرب مل باملائة يصبه مل
 .)٤(ومذهب الظاهرية ، )٣(ورواية عند احلنابلة أنه يرب ، يرب

  :القول الثاين

 ، فجمعها يف ضربة واحدة أن ال يرب بيمينه  ،أن من حلف على الضرب مبائة سوط 
  .)٦(واحلنابلة ، )٥(املالكيةهو مذهب و

                                                             

واشترط احلنفية أن يصيب كل سوط منها بدنه،  ) ٣/٨٣٧(الدر املختار ) ٥/١٩٤(فتح القدير   :ينظر  )١(
 .وذلك بأطرافها قائمة أو بأعراضها مبسوطة

 ). ٦/٢٢١(مغين احملتاج )  ١٨/٤٠٣(اية املطلب ) ١٥/٢٨٦(احلاوي  :ينظر  )٢(
 ). ١١/٩٥(اإلنصاف ) ٨/١١٠(املبدع  :ينظر  )٣(
 ).٦/٣١٨(احمللى  :ينظر  )٤(

 ).٤/٤٥٢(التاج واإلكليل   ١٠٩: القوانني الفقهية ص) ١/٦١٠(املدونة   :ينظر  )٥(
 )٦/٢٦٥(كشاف القناع ) ١١/٩٤(اإلنصاف ) ٩/٦١٣(املغين  :ينظر  )٦(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢١ 
v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

 من حلف على الضرب مبائة سوط فجمعها يف ضربة واحدةاستدل من ذهب إىل أن 

,  -   .  /  M  1  0  :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  فإنه يرب بيمينه

2 L)١(.  

أنه يكفيه أن  ، سوطدلت اآلية على أن من حلف على الضرب مبائة  :وجه الداللة
 ، أن يفعل ذلك - عليه الصالة والسالم - ألن اهللا أمر أيوب ؛ جيمعها يف ضربة واحدة

 احلشيش و الشجر من الكف لءمب ابضربه إياه ، ملا حلف على ضرب امرأته
ومل يرد شرعنا  ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه ،  والشماريخأ

  .)٢(  بل أثبته ، خبالف هذا

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن أصحاب القول 

  .)٣(M2  1  0  /  .   -  , L  :قوله تعاىل

                                                             

 ).٤٤(من آية  :صسورة   )١(
) ٤/٤٤(تفسري اخلازن ) ١٥/٢١٤( اجلامع ألحكام القرآن) ٣/٤٥٨(أحكام القرآن البن الفرس : ينظر  )٢(

 . ٢٢٢:اإلكليل ص
 ).٤٤(من آية  :صسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢٢ 
  .واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على شرع من قبلنا

  :وأصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

  .)١(M2  1  0  /  .   -  , L  :بقوله تعاىلاستدالهلم 

اإلمجاع منعقد على أن شرع من قبلنا شرع لنا و ، واستنادهم فيها على شرع من قبلنا
سبقت  كما ، بل ورد ما يوافق ذلك  ، وهنا أثبته شرعنا، )٢(إذا ورد شرعنا به

  .اإلشارة إليه يف وجه الداللة من اآلية

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v وعليه يظهر: 

على أن  )٣(M2  1  0  /  .   -  , L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .فإنه يرب بيمينه ،واحدةمن حلف على الضرب مبائة سوط فجمعها يف ضربة 

   

                                                             

  ).٤٤(من آية  :صسورة   )١(
 .١٩٢:يف أصول الفقه صمذكرة : ينظر  )٢(
  ).٤٤(من آية  :صسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢٣ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حينث  ،لو حلف أن ال يطعم شيئاً فأكل احمللوف عليه

v عرض املسألة: 

 .فإنه حينث ،أن ال يطعم شيئاً فأكلهعلى أن من حلف  )١(الفقهاء اتفق

v الكرمي يف هذه املسألةستدالل بالقرآن الا: 

 M 8 7  1  0  /L)٢(.  

 .)٣(الشرب تناولاألكل ي تناولبعمومها على أن الطعم كما يدلت اآلية  :وجه الداللة

v  الدليل السابقمستند الداللة يف: 

بعد العرض السابق يظهر أن الفقهاء اسنتدوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة 
 .)٤(الشرطية تفيد العموم) من(إن  حيث، العموم

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

اجلامع ألحكام القرآن )٦/٩٢(البيان والتحصيل )  ٤/٣٤٤(البحر الرائق ) ٣/٥٦(بدائع الصنائع :ينظر  )١(
كشاف القناع )٩/٦١٢(املغين  )٤/٢٥٨(أسىن املطالب ) ١٨/٥٨(تكملة اموع ) ١/٤٢٢(
)٦/٢٦٦.( 

 ).٢٤٩(من آية  :البقرةسورة   )٢(
 ).١/٥٦١(تفسري األلوسي  )١/١٥١(تفسري البيضاوي  :ينظر  )٣(
  ). ١/٢٩١(إرشاد الفحول ) ٤/٩٨(البحر احمليط ) ٢/٢٠٤(اإلحكام لآلمدي : ينظر )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢٤ 
مل يرد ما  حيث، السابقة استدالل قوي العموم يف اآليةاستدالل الفقهاء بداللة 

  .خيصص هذا العموم
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢٥ 

 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل حينث  ،لو حلف أن ال يطعم شيئاً فشرب احمللوف عليه

v عرض املسألة: 

 .فإنه حينث ،شربهعلى أن من حلف أن ال يطعم شيئاً ف )١(الفقهاء اتفق

v ستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألةالا: 

 M 8 7  1  0  /L)٢(  

 .)٣(الشرب تناولاألكل ي تناولدلت اآلية بعمومها على أن الطعم كما ي :وجه الداللة

v  الدليل السابقمستند الداللة يف: 

دوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة تنبعد العرض السابق يظهر أن الفقهاء اس
 .)٤(الشرطية تفيد العموم) من(إن  حيث، العموم

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

اجلامع ألحكام القرآن )٦/٩٢(البيان والتحصيل )  ٤/٣٤٤(البحر الرائق ) ٣/٥٦(بدائع الصنائع :ينظر  )١(
كشاف القناع )٩/٦١٢(املغين  )٤/٢٥٨(أسىن املطالب ) ١٨/٥٨(اموع تكملة ) ١/٤٢٢(
)٦/٢٦٦.( 

 ).٢٤٩(من آية  :البقرةسورة   )٢(
 ).١/٥٦١(تفسري األلوسي  )١/١٥١(تفسري البيضاوي  :ينظر  )٣(
  ). ١/٢٩١(إرشاد الفحول ) ٤/٩٨(البحر احمليط ) ٢/٢٠٤(اإلحكام لآلمدي : ينظر )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢٦ 
مل يرد ما  حيث، السابقة استدالل قوي العموم يف اآليةاستدالل الفقهاء بداللة 

  .خيصص هذا العموم
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢٧ 
  

 
 

 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي  :املبحث الثاين

  :وفيه أربعة مطالب ، )١(يف باب النذر

   

                                                             

ويأيت ، نذور ومجعه  ، واجبا حبان نفسه على فيجعله اإلنسان ينذره ما وهو ، حبالن :اللغةالنذر يف   )١(
كما  ، وراذُون ذران نذروي رنذي كذا هللا نفسه على نذر وقد ، وال يكون إال يف التخويف ،مبعىن اإلبالغ

 :ينظر .ذلك غري أو صدقة أو عبادة من تربعاً شيئاً هنفس على أوجب إذا: نذرا رنذُوأَ ذرنِأَ ذرتن :يقال
مادة ) ٥/٢٠٠(لسان العرب ) نذر(مادة ) ٥/٤١٤(مقاييس اللغة ) نذر(مادة ) ٢/٨٢٥(الصحاح 

  )نذر(
: وعند املالكية. إجياب العبد على نفسه قربة هللا تعاىل من جنسها واجب: فعند احلنفية: وأما يف االصطالح

وعند ".  تتعني مل قربة التزام ":وعند الشافعية". أو غضبان  التزام مسلم مكلف قربة ولو بالتعليق"
  ". الشرع بأصل الزم غري شيئا بالقول تعاىل هللا نفسه خمتار مكلف إلزام ":احلنابلة

غري :وتعريف املالكية. غري جامع؛  لعدم دخول القرب اليت ليس من جنسها واجب :وعليه فتعريف احلنفية
  ؟أو المل يبني نوع القربة هل هي واجبة بأصل الشرع : وتعريف الشافعية. غري القربة فيهلدخول  ؛ مانع

  .والتعريف املختار للنذر هو تعريف احلنابلة؛  لكونه جامعاً مانعاً
 ) ٤/٣٥٧(اإلقناع للحجاوي )  ٢/٢٥٠(بلغة السالك ) ٦/٢٣١(مغين احملتاج و) ٤/٧٦(االختيار : ينظر
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢٨ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 هل جتب الصدقة بكل املال ، من ماله اليستغرق ماله كلههل إذا نذر الصدقة مبعني 
  بعضه؟ وأ املعني

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

، )٣(والشافعية)٢(واملالكية )١(وهو مذهب احلنفية ،وجوب الصدقة جبميع املال املعني
  )٤(واحلنابلة

  :القول الثاين

 .)٥(وهو رواية عند احلنابلة ،الصدقة بثلث املال املعني زئهجت

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

                                                             

 .وهذا هو القياس عند احلنفية) ٧/٣٥١(فتح القدير ) ٩/٨٧(البناية : ينظر  )١(
 ).٢/٢٩(حاشية العدوي ) ٤/٥٠١(التاج واإلكليل : ينظر  )٢(
: وهذه املسألة قد خترج على مسألة إذا قال) ٣/٢٩٧(روضة الطالبني ) ١٨/٤١٣(اية املطلب : ينظر  )٣(

ب عليه التصدق جبميع ماله،  وهذه املسألة يتصدق جبميع مايل صدقة، ففي أحد األوجه يف املذهب جي
 .املال املعني

 ). ٢٨/١٩٣(الشرح الكبري ) ١٠/١٠(املغين : ينظر  )٤(
 ).٢٨/١٩٣(الشرح الكبري ) ١٠/١٠(املغين : ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٢٩ 
 :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي  وجوب الصدقة جبميع املال املعنياستدل من ذهب إىل 

 M        *  )L)١(.  

  .)٢(الوارد يف اآليةأن من تصدق جبميع املال املعني يدخل يف عموم الوفاء :وجه الداللة

  :استدالل أصحاب القول الثاين

  .الصدقة بثلث املال املعني زئهجتمل أجد دليالً من القرآن ملن ذهب إىل أنه 

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :ومن القرآن وه بدليلصحاب القول األول استدلوا بعد العرض السابق يظهر أن أ

  .)٣(M        *  )L :قوله تعاىل

إن التصدق جبميع املال املعني إذا  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على العموم
  .نذر الصدقة مبعني من ماله يدخل يف عموم الوفاء الوارد يف اآلية

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .الكرميمل أجد هلم دليالً من القرآن 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

 .)١(M        *  )L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦
                                                             

 .)٧(من آية  :اإلنسانسورة   )١(
 ).٢٨/١٩٣(الشرح الكبري ) ١٠/١٠(املغين : ينظر  )٢(
 .)٧(من آية  :اإلنسانسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣٠ 
  . فيبقى على عمومه ، ومل يأت ماخيصص هذا العموم ، واستنادهم فيها على العموم

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .من القرآن الكرمي  أجد هلم دليالًمل

v وعليه يظهر: 

وجوب الصدقة جبميع املال على  )٢(M        *  )L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .لقوة الدليل العام ؛ املعني

   

                                                                                                                                                                       

  .)٧(من آية  :اإلنسانسورة   )١(
 .)٧(من آية  :اإلنسانسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣١ 
 

v ذه املسألة يقصد: 

 بعضه؟ وهل جتب الصدقة بكل املال أ ، هل إذا نذر الصدقة مبقدر من ماله كألف 

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )٣(والشافعية)٢(واملالكية )١(وهو مذهب احلنفية ،وجوب الصدقة جبميع املال املقدر
  .)٤(واحلنابلة

  :القول الثاين

  .)٥(وهو رواية عند احلنابلة ،قدرجيزئه الصدقة بثلث املال امل

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

وميكن أن خترج هذه املسألة على املسألة السابقة، بل ميكن ) ٧/٣٥١(فتح القدير ) ٩/٨٧(البناية : ينظر  )١(
بأن وجوب الصدقة باجلميع يف هذه املسألة أوىل؛  ألن املال هنا مقدر، خبالف املسألة السابقة، : أن يقال

 . فهو معني،  واهللا أعلم
وميكن أن خترج هذه املسألة على املسألة ) ٢/٢٩(حاشية العدوي ) ٤/٥٠١(التاج واإلكليل : ينظر  )٢(

بأن وجوب الصدقة باجلميع يف هذه املسألة أوىل؛ ألن املال هنا مقدر، : السابقة، بل ميكن أن يقال
 .خبالف املسألة السابقة، فهو معني، واهللا أعلم

: وهذه املسألة قد خترج على مسألة إذا قال) ٣/٢٩٧(روضة الطالبني  )١٨/٤١٣(اية املطلب : ينظر  )٣(
مايل صدقة، ففي أحد األوجه يف املذهب جيب عليه التصدق جبميع ماله، ويف هذه املسألة يتصدق جبميع 

 .املال املقدر
 ).١١/١٢٨(اإلنصاف ) ٨/١٢٦(املبدع : ينظر  )٤(
  ).٢٨/١٩٣(الشرح الكبري ) ١٠/١٠(املغين : ينظر  )٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣٢ 
  :استدالل أصحاب القول األول

 :بقوله تعاىلقدر من القرآن الكرمي وجوب الصدقة جبميع املال املاستدل من ذهب إىل 

 M        *  )L)١(.  

  .)٢(أن من تصدق جبميع املال املقدر يدخل يف عموم الوفاء الوارد يف اآلية :الداللةوجه 

  .)٢(اآلية
  :استدالل أصحاب القول الثاين

  .قدرالصدقة بثلث املال امل مل أجد دليالً من القرآن ملن ذهب إىل أنه جيزئه

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :ومن القرآن وه استدلوا بدليلصحاب القول األول بعد العرض السابق يظهر أن أ

  .)٣(M        *  )L :قوله تعاىل

إن التصدق جبميع املال املقدر إذا  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على العموم
  .يدخل يف عموم الوفاء الوارد يف اآلية ،نذر الصدقة مبقدر من ماله

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .القرآن الكرميمل أجد هلم دليالً من 

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

                                                             

 ).٧(من آية  :اإلنسانسورة   )١(
 ).٢٨/١٩٣(الشرح الكبري ) ١٠/١٠(املغين : ينظر  )٢(
 .)٧(من آية  :اإلنسانسورة   )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣٣ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

 .)١(M        *  )L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

  . فيبقى على عمومه ، ومل يأت ماخيصص هذا العموم ، واستنادهم فيها على العموم

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .من القرآن الكرمي  أجد هلم دليالًمل

v وعليه يظهر: 

وجوب الصدقة جبميع املال على  )٢(M        *  )L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل
  .لقوة الدليل العام ؛ قدرامل

   

                                                             

  .)٧(من آية  :اإلنسانسورة   )١(
 .)٧(من آية  :اإلنسانسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣٤ 

 

)٢( 

v ذه املسألة يقصد: 

هل  ،وكان هلا أصل يف الوجوب كالصالة والصيام ،هل إذا نذر املسلم نذر طاعة
 ؟أو الجيب الوفاء بالنذر 

v عرض املسألة: 

وممن  ، له أصل يف الوجوب إذا كان ،على وجوب الوفاء بنذر الطاعة )٣(أمجع العلماء
إن  :وأمجعوا أن كل من قال((  :فقال -رمحه اهللا- نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر

ومن  ، فعلي من الصوم كذا ، أو ما أشبه ذلك ، أو قدم غائيب ، شفى اهللا عليلي
 :فقال -رمحه اهللا- وابن عبدالرب )٤())فكان ما قال أن عليه الوفاء بنذره ، الصالة كذا

 )٥()) فيه كفارة وال، به الوفاء صاحبه يلزم الطاعة النذر أن العلماء بني خالف وال((
 أصل له مما امللتزمة الطاعة فتكون ...وتربر طاعة نذر(( :فقال -رمحه اهللا - وابن قدامة

 ، به الوفاء يلزم فهذا ، واحلج والصدقة والصالة كالصوم ، بالشرع الوجوب يف

                                                             

 والصوم كالصالة العبادة وجه على شرعت سواء ، تعاىل هللا طاعة يعد ما التزام :الطاعة بنذر يقصد ) ١(
 تعاىل اهللا وجه ا يبتغى وقد ، حتصيلها يف رغب الشارع أن إال الوجه هذا على تشرع مل أو ، وحنوها واحلج
 معلقا أو مقيدا أو ، مطلقا هذا نذر وسواء ، العاطس وتشميت ، املسلمني بني السالم وإفشاء املرضى كعيادة

 .)٤٠/١٤٦(املوسوعة الفقهية  .شرط على

 كالصالة ، بالشرع الوجوب يف أصل له مما تعاىل اهللا إىل ا للتقرب شرعت ما :الطاعة هناب يقصد  ) ٢(
 .)٤٠/١٤٦(املوسوعة الفقهية . وحنوها والصدقة واحلج والصيام

) ٣/٣١٨(مواهب اجلليل ) ١/٤٥٤(الكايف البن عبدالرب ) ٥/٨٢(بدائع الصنائع ) ٤/١٣٠(املبسوط  ) ٣(
احمللى ) ٢٨/١٩٦(الشرح الكبري ) ٤/٢١٥(الكايف البن قدامة ) ٨/٤٥٠(اموع ) ٤/٤٧٤(البيان 

)٦/٢٤٤(. 
 . ٦٧ :اإلمجاع ص ) ٤(
 .)٥/١٧٩(االستذكار  ) ٥(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣٥ 
 النذر صحة على املسلمون أمجع(( :فقال - رمحه اهللا-والنووي )١())العلم أهل بإمجاع

 )٢()) طاعة امللتزم كان إذا به الوفاء ووجوب
v االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

   .)٣(M  ¡   �L  :قوله تعاىل

 األمر صيغةو ، بالنذر اإليفاء وجوب على تدل اآلية يف األمر صيغةأن  :وجه الداللة
 .)٤(عنه صارف لدليل إال ، األصح على ، الوجوب تقتضي

 M 8 7  /  .        -  ,   +       *  )L)٥(.   

ألنه تعاىل عقبه بيخافون ؛ أن اآلية دلت على وجوب الوفاء بالنذر  :وجه الداللة
واخلوف من شر  ، خوفا من شر ذلك اليوم ؛ وهذا يقتضي أم إمنا وفوا بالنذر ، يوماً

 .)٦(ذلك اليوم ال يتحقق إال إذا كان الوفاء به واجباً

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

الوفاء بنذر بعد العرض السابق يظهر أن العلماء استندوا يف استدالهلم على وجوب 
على أن من الصيغ الدالة على أن  ،يف اآلية األوىل إذا كان هلا أصل يف الوجوبالطاعة 

  .)٧(الفعل املضارع ازوم بالم األمر :األمر للوجوب

                                                             

 ).١٠/٤(املغين  ) ١(
 .)١١/٩٦(املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  ) ٢(

 ).٢٩(من آية  :احلجسورة   )٣(
 .)٥/٢٣٣(أضواء البيان  ١٨٢ :اإلكليل ص: ينظر  )٤(
 ).٧(آية  :اإلنسانسورة   )٥(
 ).٣٠/٧٤٥(تفسري الرازي : ينظر  )٦(
معامل أصول الفقه ) ١/١٥٥(املهذب يف علم أصول الفقه  ٢٢٥: مذكرة يف أصول الفقه ص: ينظر  )٧(

 .٣٩٨:ص
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣٦ 
دلت على  حيث، ظاهروأما اآلية الثانية فقد استندوا يف االستدالل ا على داللة ال

 .خلوفهم من شر اليوم اآلخر؛ وجوب الوفاء بالنذر

v سألةحتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه امل: 

واستنادهم إىل داللة األمر يف  ، استدالل العلماء بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة
يف اآلية الثانية استدالل  لظاهروداللة ا ، املضارع ازوم بالم األمر يف اآلية األوىل

  .واهللا أعلم ، قوي
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣٧ 

)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

ومل يكن هلا أصل يف الوجوب كعيادة املرضى وتشييع  ،هل إذا نذر املسلم نذر طاعة
 ؟أو الهل جيب الوفاء بالنذر  ،اجلنائز

v عرض اخلالف يف املسألة: 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول

 ، )٢(وهو مذهب املالكية ،الوجوبيكن هلا أصل يف جيب الوفاء بنذر الطاعة إذا مل 
  . )٥(والظاهرية ، )٤(ومذهب احلنابلة ، )٣(والصحيح من مذهب الشافعية

  :القول الثاين

 ، )٦(وهو مذهب احلنفية ،يكن هلا أصل يف الوجوبجيب الوفاء بنذر الطاعة إذا مل  ال
 . )٧(ووجه عند الشافعية

                                                             

 لعظم فيها الشارع رغباليت  ستحسنةامل خالقاألو عمالاأل كان من قبيل  ما :الطاعة هنانذر ب يقصد ) ١(
 وحنو العاطس وتشميت ، اجلنائز وتشييع ، املساجد بناء :مثل وذلك ، تعاىل اهللا وجه ا يبتغى وقد ، فائدا
 .)٤٠/١٤٧(املوسوعة الفقهية  .الفروض يف أصل له ليس مما ذلك

  .)٢/١٨٥(بداية اتهد ) ١/٤٠٤(املقدمات املمهدات  :ينظر  )٢(
 .)٨/٢٣٤(اية احملتاج ) ٣/٣٠٢(روضة الطالبني  :ينظر ) ٣(
 .)٢٨/١٩٦(الشرح الكبري ) ٤/٢١٥(الكايف  :ينظر ) ٤(
 .)٦/٢٤٤(احمللى  :ينظر ) ٥(
 .)٤/٧٦(االختيار ) ٥/٨٢(بدائع الصنائع  :ينظر ) ٦(
  .)٣/٣٠٢(روضة الطالبني ) ١٥/٤٦٦(احلاوي  :ينظر )٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣٨ 
v  املسألةاستدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه: 

  :استدالل أصحاب القول األول

يكن هلا أصل يف الوجوب من الوفاء بنذر الطاعة إذا مل  استدل من ذهب إىل وجوب
  :القرآن الكرمي مبايأيت

   .)١(M  ¡   �L : قوله تعاىل  :الدليل األول

 األمر صيغةو ، بالنذر اإليفاء وجوب على تدل اآلية يف األمر صيغةأن  :وجه الداللة
 .)٢(عنه صارف لدليل إال ، األصح على ، الوجوب تقتضي

M    k  j  i  h   g  f  e  d  c:قوله تعاىل :الدليل الثاين

  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l

  ¦  ¥  ¤   £      ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x

  ª  ©   ̈ §L)٣(.  

؛ به الوفاء لزمه قربة فيه نذراً نذر من أن على اآليات السابقة دلت أن :وجه الداللة
  .)٤(واإلجياب النذر هو العهد ألن

  :استدالل أصحاب القول الثاين

                                                             

 .)٢٩(من آية  :احلجسورة   )١(
 .)٥/٢٣٣(أضواء البيان  ١٨٢ :اإلكليل ص: ينظر  )٢(
 .)٧٧ ،  ٧٥(من آية  :التوبةسورة   )٣(
 ).١/١٤٥(عثيمني تفسري ابن ) ٤/٣٥٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٤(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٣٩ 
الوفاء بنذر الطاعة إذا مل   أجد دليالً من القرآن الكرمي ملن ذهب إىل عدم وجوبمل

 . يكن هلا أصل يف الوجوب

v لقولنيمستند الداللة يف أدلة ا: 

  :أصحاب القول األول استدلوا بدليلني من القرآن ومهابعد العرض السابق يظهر أن 

   .)١(M  ¡   �L :قوله تعاىل :الدليل األول

 :أن من الصيغ الدالة على أن األمر للوجوبعلى  ذه اآليةاستندوا يف استدالهلم و
  .الفعل املضارع ازوم بالم األمر

M    k  j  i  h   g  f  e  d  c:قوله تعاىل :الدليل الثاين

  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l

  ¦  ¥  ¤   £      ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x

  ª  ©   ̈ §L)٢(.  

 ، إن العهد يف اآلية جيب الوفاء به حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على العموم
  .ويدخل فيه وجوب الوفاء بالنذر

  :صحاب القول الثايناستدالل أ

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 
                                                             

  .)٢٩(من آية  :احلجسورة   )١(
 .)٧٧ ،  ٧٥(من آية  :التوبةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٤٠ 
  .بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول األولالتحقيق يف  :أوالً

   .)١(M  ¡   �L :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

الفعل املضارع  :األمر للوجوبأن من الصيغ الدالة على أن على  واستنادهم فيها
  .ومل يأت مايعارض هذا االستدالل ، استدالل قوي ، ازوم بالم األمر

M    j  i  h   g  f  e  d  c :استدالهلم بقوله تعاىل   ♦

  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k

  ¥  ¤   £      ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w

  ª  ©  ¨  §  ¦L)٢(.  

ويدخل فيه  ، إن العهد يف اآلية جيب الوفاء به حيث، واستنادهم فيها على العموم
  .وجوب الوفاء بالنذر

  :ونوقش االستدالل ذه اآلية

 :فيه يقال مما وال، فعله قصد وال ، بنذر ليس ألنه  ؛ى النذرعل يدل ال اآلية ظاهرأن ب
  .)٣(فضله من آتانا لئن

  :وميكن أن جياب عن هذا
  .العهد يشمل النذر وغريهأن ب

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

                                                             

 .)٢٩(من آية  :احلجسورة   )١(
 .)٧٧ ،  ٧٥(من آية  :التوبةسورة   )٢(
 ).٣/١٨٦(أحكام القرآن البن الفرس ) ٤/٢١٥(أحكام القرآن للكيا اهلراسي : ينظر  )٣(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٤١ 
  .من القرآن الكرمي مل أجد هلم دليالً

v وعليه يظهر: 

M    c :وبقوله تعاىل )١(M  ¡   �L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل

  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d

  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q

  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £      ¢  ¡  �  ~L)٢(. 
 .يكن هلا أصل يف الوجوبالوفاء بنذر الطاعة إذا مل  على وجوب

 

  

  

  

  

  

 

                                                             

 .٢٩ :احلج  )١(
 ).٧٧ ،  ٧٥(آية  :التوبةسورة   )٢(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٤٢ 
)١( 

v ذه املسألة يقصد: 

 ؟أو الهل من نذر صيام أيام مطلقة يلزمه التتابع يف صيامها 

v املسألة اخلالف يف عرض: 

 :القول األول

 ، )٢(وهو مذهب احلنفية ،ال جيب التتابع يف صيام األيام املنذورة املطلقة إال أن يشترطه
  . )٦(والظاهرية ، )٥(واحلنابلة ، )٤(والشافعية ، )٣(واملالكية

   :القول الثاين

  .)٧(وهو رواية عند احلنابلة ،جيب عليه التتابع يف صيام األيام املنذورة املطلقة

v استدالل أصحاب األقوال بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  :استدالل أصحاب القول األول

 ال جيب التتابع يف صيام األيام املنذورة املطلقة إال أن يشترطهاستدل من ذهب إىل أنه 

  .)١(MO  N  M   L  L   :بقوله تعاىلمن القرآن الكرمي 

                                                             

 .صيام األيام املنذورة املطلقة: وأقصد ا  )١(
 ).١/١٤٣(اجلوهرة النرية ) ٢/٧٦(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
 ).٢/٢٧١(شرح خمتصر خليل للخرشي ) ١/٢٨١(املدونة : ينظر  )٣(
 ).٤/١١٥(اية املطلب ) ١٥/٤٩٠(احلاوي : ينظر  )٤(
 ).٨/١٣٣(املبدع )  ١٠/٢٦(املغين : ينظر  )٥(
 ).٤/٤٢٩(احمللى : ينظر  )٦(
 .)٨/١٣٣(املبدع )  ١٠/٢٦(املغين  :ينظر ) ٧(
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٤٣ 
؛ للتتابع والتفريق مشوهلاممايدل على  ، منكرة تذكر يف اآلية األيامأن  :وجه الداللة

  .)٢(التتابع على هلا داللةال اماألي ألن

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .التتابع يف صيام األيام املنذورة املطلقة وجوبمل أجد دليالً من القرآن ملن ذهب إىل 

v مستند الداللة يف أدلة األقوال: 

  :صحاب القول األول استدلوا بدليل من القرآن وهوبعد العرض السابق يظهر أن أ

  .)٣(MO  N  M   L  L   :قوله تعاىل

إن النكرة يف سياق  حيث، واستندوا يف استدالهلم ذه اآلية على داللة اإلطالق
  .فتشمل التتابع والتفريق ،يف اآلية مطلقة) أيام( فكلمة ، )٤(اإلثبات تدل على اإلطالق

  :استدالل أصحاب القول الثاين

 .مل أجد هلم دليالً من القرآن الكرمي

v حتقيق القول يف االستدالل بالقرآن الكرمي يف هذه املسألة: 

  .بالقرآن الكرمي القول األولاستدالل أصحاب التحقيق يف  :أوالً

  .)١(MO  N  M   L  L  :استدالهلم بقوله تعاىل ♦

                                                                                                                                                                       

 .)١٨٤(من آية  :البقرةسورة   )١(
 ).٨/١٣٣(املبدع ) ١/٦٦(أحكام القرآن للكيا اهلراسي   )٢(
 .)١٨٤(من آية  :البقرةسورة   )٣(
 ). ٢/٦٣١(شرح خمتصر الروضة )٥/٦(البحر احمليط ) ٣/٣(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي : ينظر  )٤(
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٤٤٤ 
ومل يأت ما يقيد هذا اإلطالق فيبقى على ، فيها على داللة اإلطالق واستنادهم

  .إطالقه

  :بالقرآن الكرمي استدالل أصحاب القول الثاينالتحقيق يف  :ثانياً

  .من القرآن الكرمي مل أجد هلم دليالً

v يظهر وعليه: 

التتابع  على عدم وجوب )٢(MO  N  M   L  L :صحة االستدالل بقوله تعاىل
 .يف صيام األيام املنذورة املطلقة إال أن يشترطه

  

                                                                                                                                                                       

  .)١٨٤(من آية  :البقرةسورة   )١(
  .)١٨٤(من آية  :البقرةسورة   )٢(
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٤٤٥ 
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٤٦ 

 
  :أذكر أهم النتائج فيه ، بعد أن أمت اهللا علي النعمة بإمتام هذا البحث

 .بناء حكم شرعي على معىن كلي :حقيقة االستدالل هي - ١

¾   ¿  M  Ä  Ã  Â  Á  À :صحة االستدالل بقوله تعاىل - ٢
  ÅL وقوله تعاىل:  M   Y  X  W  V  U

  ZL وقوله تعاىل:  Mg  f  e  dh    k  j  i
lL على أن األصل يف األطعمة اإلباحة. 

وقوله  M  Z   Y  XL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل - ٣

 .على حترمي أكل النجاسات M  $  #  "  !L  :تعاىل

على حترمي  Mx      w  v  u tL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل - ٤
 .أكل ما فيه مضرة من السموم وحنوها

\  [   ^  _  `  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل - ٥
  b  aL   وقوله تعاىل: M  %  $  #  "  !

  &L على حترمي أكل اخلرتير. 

M  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :بقول اهللا تعاىلصحة االستدالل  - ٦

  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  L وقوله تعاىل:  M  U
  W  VL على جواز أكل الضبع.  
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٤٤٧ 

على   M   Z   Y  XL :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل - ٧
 .حترمي أكل الضبع

M  p  o  n  m  l   k  j  i  :تعاىلعدم صحة االستدالل بقوله  - ٨

  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }L  على كراهة أكل
 .الضبع كراهة ترتيه

على حترمي  M  Z   Y  XL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل - ٩
 .أكل ابن آوى

M o  n  m  l   k  j  i   p  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٠

  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q

¦   ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }L  على كراهة أكل ابن
 .آوى

M   Y  X  W  V  U  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١١
  ZL  وقوله تعاىل:  Mg  f  e  dh    k  j  i

lL على جواز أكل ما استطابته العرب. 

على حترمي  M    Z   Y  XL :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٢
 .أكل ما استخبثته العرب

على حترمي  M  Z   Y  XL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٣
 .أكل احلية
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٤٨ 

M  p  o  n  m  l   k  j  i  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٤

  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }L  على أن احلية مباحة
 .وذكيت يف موضع ذكاا، األكل ملن احتاج إليها

M  p  o  n  m  l   k  j  i  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٥

  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }L  على أن احلية مباحة
 .األكل

على حترمي  M   Z   Y  XL :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٦
 .أكل الفيل

M  p  o  n  m  l   k  j  i  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٧

  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }L   وقوله تعاىل:  M   ¾
  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L وقوله تعاىل:  M    +  *

  /  .  -  ,L على حل أكل الفيل. 

على حل  M  c    b  a  `L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٨
 .أكل يمة األنعام

على  M %     $  #  "  ! L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٩
 .حل مجيع حيوان البحر
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٤٤٩ 

!  "  #  $  %  M  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٢٠
  &L     وقوله تعاىل: M   Z   Y  XL  على أن مجيع

 .حيوان البحر حمرم األكل إال السمك

 M %     $  #  "  !L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٢١
!  "  #  $  %  &  '  )  (   M  :وقوله تعاىل

  1  0  /         .  -  ,+  *L  على أن كلب املاء مباح
 .األكل

على      M   Z   Y  XL :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٢٢
 .أن كلب املاء حمرم األكل

\  [   ^  _  `  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٢٣
  b  aL وقوله تعاىل:  M  %  $  #  "  !

  &L وقوله تعاىل:  M  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s

   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �

  ³  ²  ±  °L  على حترمي أكل امليتة يف حالة االختيار. 

M     p  o  n    m  l       k      j  i :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٢٤
qr     v  u   t  sLوقوله تعاىل:  M  Z   Y  X  W

     b  a  `  _  ^]  \  [Lوقوله تعاىل: M  ¨

    ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©L  على جواز أكل
 .امليتة يف حالة االضطرار
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٤٥٠ 

M     p  o  n    m  l       k      j  i  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٢٥
qr     v  u   t  sL  تعاىلوقوله: M  ¬  «  ª   ©  ¨

    ²  ±  °   ¯  ®L    على إباحة األكل من احملرمات عند
 .االضطرار يف السفر

M  o  n    m  l       k      j  i  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٢٦
q     pr     v  u   t  sL وقوله تعاىل: M  «  ª   ©  ¨

    ²  ±  °   ¯  ®  ¬L    من احملرمات عند إباحة األكل على
 .فإذا مل خيف فال يأكل ، االضطرار يف السفر إذا خاف على نفسه

M     p  o  n    m  l       k      j  i  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٢٧
qr     v  u   t  sL وقوله تعاىل: M  ¬  «  ª   ©  ¨

    ²  ±  °   ¯  ®L    على إباحة األكل من احملرمات عند
 .االضطرار يف احلضر

\  [   ^  _  `  M   :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٢٨
g  f    e  d  c  b  ah    o  n    m  l       k      j  i

q     pr    w  v  u   t  sLوقوله تعاىل:  M  "  !
  -  ,  +   *      )  (  '  &  %  $  #

2   1  0  /  .    9  8  7  6  5  4    3
<   ;  :=  ?  >@ L إىل قوله تعاىل: M    W

]  \  [  Z   Y  X^     c  b  a  `  _
Lعلى حترمي أكل امليتة للعاصي بسفره إال أن يتوب. 
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٤٥١ 

!  "  #  $  %  &  M  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٢٩
  5  43  2  1  0  /  .  -  ,    +  *  )  (   '

   A  @  ?  >  =  <  ;:    9  8      7          6L  

M  J  I  :وقوله تعاىل  M   yx      w  v  u tL  :وقوله تعاىل
KL     R  Q  P         O  N  ML  على أن العاصي بسفره له أن

 .االضطراريأكل من امليتة يف حالة 

!  "  #  $  %  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٣٠
  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &

  5  4    3  2   1  0L       على إباحة احليوان املقدور عليه من
 .الصيد بالذكاة

!  "  #  $  %  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٣١
  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &

  5  4    3  2   1  0L       يمة على إباحة احليوان املقدور عليه من
 .األنعام بالذكاة

!  "  #  $     %  &  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٣٢
(  ' L على إباحة أكل السمك الطافئ. 

على حترمي      M  !  #  "L  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٣٣
 .أكل السمك الطافئ

       M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٣٤
 .حل ذبائح أهل الكتاب  على 
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٤٥٢ 

       M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٣٥
 .حترمي أكل ذبيحة اوسي على 

وقوله       M   ]     \  [  ZL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٣٦

M  9   :وقوله تعاىل   My  x  w  v  u   t L  :تعاىل
  <  ;  :L يمة  ، على استحباب حنر اإلبل وذبح ماسواها من

 .األنعام

على استحباب حنر     M  5  4    3L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٣٧
 .وذبح ماسواها ، اإلبل

 M w  v  u   t y  x L  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٣٨
 ، وال النحر يف الغنم إال يف حالة الضرورة ، على أنه ال جيوز الذبح يف اإلبل

 .وجيوز يف البقر الذبح والنحر

!  "  #  $  %  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٣٩
  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &

  5  4    3  2   1  0L       حترمي أكل ما مات حتف أنفه ما مل على
 .تدرك ذكاته

M  W  V    U    T    S  R  Q  P :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٤٠
Y  X  Lقوله تعاىلو: M             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
Õ  ÔL ًعلى حترمي أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عمدا. 

!  "  #  $  %  M  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٤١
  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &

  5  4    3  2   1  0L  وقوله تعاىل:  M  ²  ±  °
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٤٥٣ 

  µ   ´  ³L      جواز أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية على
 .عمداً

M  W  V    U    T    S  R  Q  P  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٤٢
Y  X  Lوقوله تعاىل:  Mº  ¹   ̧ ¶    ½  ¼  » 

 L  ركت التسمية عليها سهواًعلى جوازأكل الذبيحة إذا ت. 

M  V    U    T    S  R  Q  P  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٤٣
Y  X  W L   ركت التسمية عليهاعلى حترمي أكل الذبيحة إذا ت

 .سهواً

M  W  V    U    T    S  R  Q  P :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٤٤
Y  X  L  على حترمي أكل ذبيحة الكتايب إذا ترك الذابح التسمية

 .عمداً
°  ±  M  µ   ´  ³  ²  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٤٥

L ًعلى جواز  أكل ذبيحة الكتايب إذا ترك التسمية عمدا. 

M  W  V    U    T    S  R  Q  P  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٤٦
Y  X  Lوقوله تعاىل: M _  ^   ]  \   `

g  f    e  d  c  b  a L على حترمي أكل ما ذحبه الكتايب
 .وذكر عليه اسم غري اهللا

°  ±  M  µ   ´  ³  ²  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٤٧
L  وقوله تعاىل:  M  b  a  `  _  ^   ]  \

g  f    e  d  c L  كراهة أكل ما ذحبه الكتايب وذكر عليه على
 .اسم غري اهللا
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٤٥٤ 

°  ±  M  µ   ´  ³  ²  :االستدالل بقوله تعاىلعدم صحة  -٤٨
L على إباحة أكل ما ذحبه الكتايب وذكر عليه اسم غري اهللا. 

 M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٤٩
 .على إباحة أكل شحم البقر والغنم إذا ذحبها اليهودي

°  ±  M  µ   ´  ³  ²  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٥٠
L      وقوله تعاىل:  M»  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´¼  

  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½

Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  ÆÍ  Ð  Ï  ÎÑ    Ò

   Ô  ÓL   حترمي أكل شحم البقر والغنم إذا ذحبها اليهوديعلى. 

°  ±  M  µ   ´  ³  ²  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٥١
L  وقوله تعاىل:  M    ¸  ¶  µ  ´»  º  ¹¼  

  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½

Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  ÆÍ  Ð  Ï  ÎÑ    Ò

   Ô  ÓL   كراهة أكل شحم البقر والغنم إذا ذحبها اليهوديعلى. 

 M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٥٢
  .على إباحة أكل ما ذحبه الكتايب لعيده

°  ±  M  µ   ´  ³  ²  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٥٣
L وقوله تعاىل:  M  b  a  `  _  ^   ]  \

g  f    e  d  c L على كراهة أكل ما ذحبه الكتايب لعيده.  
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٤٥٥ 

!  "  #  $  %  M  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٥٤
  +   *      )  (  '  &L       حترمي أكل ماذحبه الكتايب لعيدهعلى . 

 M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٥٥
  .ليتقرب به إىل شيء يعظمه على إباحة أكل ما ذحبه الكتايب

°  ±  M  µ   ´  ³  ²  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٥٦
L وقوله تعاىل:  M  b  a  `  _  ^   ]  \

g  f    e  d  c L ليتقرب به  على كراهة أكل ما ذحبه الكتايب
  .إىل شيء يعظمه

!  "  #  $  %  M  :االستدالل بقوله تعاىلعدم صحة  -٥٧
  +   *      )  (  '  &L       ليتقرب  ما ذحبه الكتايبحترمي أكل على

  .به إىل شيء يعظمه
!  "  #  $  %  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٥٨

  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &
  5  4    3  2   1  0L    عق احليوان املعلى أنهأكول إذا ص

مث بعد ذلك مت ذحبه أو حنره وفيه حياة فقد ذُكي  ، اللحم بالتيار الكهربائي
 .ذكاة شرعية وحل أكله

إذا على أنه   M  #  "  !L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٥٩
زهقت روح احليوان املصاب بالصعق الكهربائي قبل ذحبه أو حنره فإنه ميتة 

 .حيرم أكله
!  "  #  $     %  &  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٦٠

(  ')  0  /  .  -  ,  +   *1    4  3  2
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٤٥٦ 

  7  6         5L وقوله تعاىل:  M°  ¯  ® L   وقوله

M   p   o  n  ml  k  j  i  hg  f  e  d :تعاىل
  |  {    z  y  x  wv  u  t  s  r  q

�  ~  }  L  على أن األصل يف الصيد اإلباحة. 

على  M  r  q  p   o  nL :بقوله تعاىلصحة االستدالل  -٦١
 .جواز أكل ما صاده املسلم بكلب اوسي

 M  r  q  p   o  nL :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٦٢
 .كراهة أكل ما صاده املسلم بكلب اوسيعلى 

M   k  j  i  hg  f  e  d :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٦٣
  x  wv  u  t  s  r  q  p   o  n  ml

 y �  ~  }  |  {    z  L   مي يف علىجواز أكل ما ر
 .اهلواء فوقع على األرض فمات

!  "  #  $  %  M  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٦٤
  .  -  ,  +   *      )  (  '  &L   على

 الرمي يكون أنحترمي أكل ما صيد يف اهلواء مث وقع على األرض فمات إال 
 .أو مات قبل سقوطه مقاتله أنفذ قد

!  "  #  $  %  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٦٥
  .  -  ,  +   *      )  (  '  &L  على

 .حترمي أكل ماقتل من الصيد بالبندق
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٤٥٧ 

!  "  #  $  %  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٦٦
  .  -  ,  +   *      )  (  '  &L  على

 .حد لهحترمي أكل ماقتل من الصيد باحلجر الذي ال
Mg  f  e  dh    k  j  i  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٦٧

lm  v  u  t  s  r  q  p   o  nw    x
�  ~  }  |  {    z  y L  على اعتبار شرط التعليم يف

 .اجلارحة كالصقر وحنوها
Mg  f  e  dh    k  j  i  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٦٨

lm  v  u  t  s  r  q  p   o  n  L  
الصيد بكل مايقبل التعليم وميكن االصطياد به من سباع على إباحة 

 .البهائم
Mg  f  e  dh    j  i  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٦٩

l  km  v  u  t  s  r  q  p   o  n  L 
 .ال يباح الصيد إال بالكالبأنه على  
وقوله  M  5  4    3  2   1  0L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٧٠

على حترمي  M�  ~  }  |  {    z  y  x L  :تعاىل
 .األكل مما صاده الكلب وأكل منه

M  }  |  {    z  y  x  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٧١
�  ~ L     األكل مما صاده الكلب وأكل منهعلى إباحة. 

M  ~  }  |  {    z  y  x  :قوله تعاىلصحة االستدالل ب -٧٢
�  L  على إباحة األكل مما صاده اجلارح املعلم وأكل منه. 
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٤٥٨ 

M  }  |  {    z  y  x  :قوله تعاىلعدم صحة االستدالل ب -٧٣
�  ~ L   األكل مما صاده اجلارح املعلم وأكل منهحترمي على. 

M  ~  }  |  {    z  y  x  :قوله تعاىلصحة االستدالل ب -٧٤
�  L ًسواء أرسلت عليه أو على إباحة أكل ما أمسكته الكالب مطلقا

 .على غريه
M  ~  }  |  {    z  y  x  :قوله تعاىلصحة االستدالل ب -٧٥

�  L   على إباحة أكل ما أمسكته اجلوارح مطلقاً سواء أرسلت عليه
 .أو على غريه

M  ~  }  |  {    z  y  x  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٧٦
�  Lوقوله تعاىل:  M        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì       Ô
ÕLوقوله تعاىل:  M  X  W  V    U    T    S  R  Q  P

YLوقوله تعاىل:  M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L على
التسمية عند إرسال السهم جتب يف حالة الذكر وتسقط يف حالة أن 

 .النسيان

M  }  |  {    z  y  x  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٧٧
�  ~ L وقوله تعاىل:  M  W  V    U    T    S  R  Q  PL  

 .على أن التسمية عند إرسال السهم جتب مطلقاً يف حالة الذكر والنسيان
!  "  #  $  %  M  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٧٨

  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &
  5  4    3  2   1  0L  وقوله تعاىل:  M  ²  ±  °

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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٤٥٩ 

  µ   ´  ³L    التسمية عند إرسال السهم تستحب وال على أن
 .جتب

M  ~  }  |  {    z  y  x  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٧٩
�  L وقوله تعاىل:  M  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
ÕLوقوله تعاىل:  M  X  W  V    U    T    S  R  Q  P

YL وقوله تعاىل:  M½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  L 
عند إرسال اجلارح جتب يف حالة الذكر وتسقط يف حالة  التسميةعلى أن 
 .النسيان

M  |  {    z  y  x  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل   -٨٠
�  ~  } L وقوله تعاىل:  M  W  V    U    T    S  R  Q  P

L  على أن التسمية عند إرسال اجلارح جتب مطلقاً يف حالة الذكر
 .والنسيان

!  "  #  $  %  M  :بقوله تعاىلعدم صحة االستدالل  -٨١
  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &

  5  4    3  2   1  0L  وقوله تعاىل:  M  ²  ±  °
  µ   ´  ³L    على أن التسمية عند إرسال اجلارح تستحب وال

 .جتب
`  M  g  f  e  d  c  b  a  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٨٢

k  j  i   hl     p  o  n  m
r  qL على أن اليمني تصح من الكافر وتلزمه الكفارة باحلنث. 
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٤٦٠ 

M  {  z  y    x  w :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -٨٣
£  ¢   ¡  �  ~  }  |¤    §  ¦  ¥

ª  ©  ¨L  على أن اليمني ال تصح من الكافر وال تلزمه
 .الكفارة باحلنث

$   %  &  '   !  "  # M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٨٤
+          *  )  (,    0  /   .  -L وقوله تعاىل:  M  £

®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤ L 
 .على أن الكفارة جتب على من حنث يف اليمني املباحة

M  Ë  Ê  É  È  Ç  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٨٥
Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì L وقوله تعاىل:  M  H
  P  O  N  M   L  K  J  I  R  Q

V  U     T  SW  Y  X L  على أن الكفارة جتب
 .على من حنث يف اليمني املكروهة

¿   M  Ä  Ã  Â  Á  À  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٨٦
  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ     Å

     Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   ÑL  على
 .اليمني احملرمة ال جتب فيها الكفارةأن 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  M  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل  -٨٧
®  ¬  «  ª  ©¯     °L      وقوله تعاىل:  M
Ë  Ê  É         È  Ç L   على أن اليمني احملرمة جتب فيها

 .الكفارة
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٤٦١ 

M    f  e   d  c  b :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٨٨
L لُّ اليمني إذا كانت على فعل واجب أو ترك حرامعلى حترمي ح. 

[  ^  _  `  M  b  a  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٨٩
k  j  i  h  g  f  e   d  c L 

أن على  M«  ª¬   ±               °  ¯  ®L :وبقوله تعاىل
  .احللف بالعهد يكون مييناً وإن أطلق

^  _  `  M ]   b  a  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٩٠
k  j  i  h  g  f  e   d  c  L 

  .أن احللف بعهد اهللا وكفالته وحنومها يعد مييناًعلى 
£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٩١

®  ¬  «  ª¯     °L  على أن احللف بأمانة اهللا
 .يعد مييناً

M  Z  Y  X  W      V  U  T  :قوله تعاىلبصحة االستدالل  -٩٢
  ]  \  [L وقوله تعاىل:  M  ê   é  è

  ëL جواز القسم بصفات اهللا تعاىل سواء كانت ذاتية أو فعليةعلى.  

على  M  ,   +  *  )  (L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٩٣
  .أن  لعمر اهللا تعد مييناً

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٩٤
 «  ª ®  ¬¯     °L أن احللف بالقرآن أو بكالم

 .اهللا يعد مييناً منعقدة وجيب الكفارة باحلنث فيها
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٤٦٢ 

M :وبقوله تعاىلM  r  qL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٩٥
  5  4L وبقوله تعاىل:  M  ¬«ª  ©   ¨  §

  °  ¯   ®L أحلف باهللا أو أشهد باهللا أو أقسم  :على أن قول
 .باهللا يعد مييناً

§  ¨   ©  M  ¬«  ª  :صحة االستدالل بقوله تعاىل عدم -٩٦
   °  ¯   ®L أشهد باهللا ال يعد مييناً إال إذا نواه :على  أن قول. 

 :على أن قول M  4  3  2  1L :بقوله تعاىلصحة االستدالل  -٩٧
 .أويل باهللا أو آليت باهللا يعد مييناً مطلقاً

   `   Me  d  c  b  a  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٩٨
g  fh    q  p     o  n  m  l     k       j  i

y  x  w  v  u  t  s   rz  �                 ~  }  |  { 
L أقسمت وآليت وشهدت ميني سواء نوى اليمني أو  :على أن قول

 .أطلق
على  M  &  %   $  #  "  !L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -٩٩

 .أن لغو اليمني ال كفارة فيها
على   M  &  %   $  #  "  !L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل  -١٠٠

 .أنه ال كفارة على من سبقت اليمني على لسانه من غري قصد هلا

M   {  z  y  x  w  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٠١
¡  �  ~  }   | L  ال جتب على من على أن الكفارة

 .حلف بالطالق أال يفعل كذا مث فعله ناسياً
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٤٦٣ 

©  M  ¬  «  ª  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل  -١٠٢
®  L   جتب الكفارة على من حلف بالطالق أال يفعل كذا أنه على

 .مث فعله ناسياً

M   {  z  y  x  w  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٠٣
¡  �  ~  }   | L  ال جتب على من على أن الكفارة

 .حلف بالعتاق أال يفعل كذا مث فعله ناسياً
©  M  ¬  «  ª  :صحة االستدالل بقوله تعاىلعدم  -١٠٤
®  L   جتب الكفارة على من حلف بالعتاق أال يفعل كذا أنه على

 .مث فعله ناسياً

وقوله   M  ±  °    ¯  ®  ¬L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل  -١٠٥

على كراهة تكرار  M  Ë  Ê  É  È  ÇL  :تعاىل
 .احللف

*      ($  %  &  '  )    !  "  #M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٠٦
,  +-  7  6  5  4  3  2  1    0    /   .8    9

:;       >  =     <L  على أن من حرم أمته أو شيئاً من احلالل فال
 .يحرم عليه وعليه كفارة ميني إذا فعل ما حرمه

M  e   d   c  b  a  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٠٧
  j  i  h  g  fL  من حرم أمته أو شيئاً من احلالل فال أن على

 .يحرم عليه وليس عليه كفارة ميني

أن على  M(  '  &  %  $    #) L  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل  -١٠٨
من حرم أمته أو شيئاً من احلالل فإنه يحرم عليه وعليه كفارة ميني إذا فعل 

 .ما حرمه
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٤٦٤ 

§  ¨  ©    £  ¤  ¥   ¦M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٠٩
®  ¬  «  ª¯     ´  ³  ²   ±  °

¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ¿    Â  Á  À
Å  Ä   ÃÆ  Ë  Ê  É         È  ÇÌ     Í
Î L على مشروعية كفارة اليمني. 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١١٠
®  ¬  «  ª¯     ´  ³  ²   ±  °

¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ¿  L  على اعتبار
 .الكسوة من أصناف كفارة اليمني

   MË  Ê  É         È  Ç  L  :بقوله تعاىلصحة االستدالل  -١١١
على إجزاء الكفارة قبل  M7  6  5  4  3  2  L  :وقوله تعاىل

  .احلنث
»  ¬    ©  Mª :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١١٢
®¯     °L على عدم إجزاء الكفارة قبل احلنث. 

على  MÅ  Ä   Ã  Â  Á  À L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١١٣
 .إجزاء الصيام يف الكفارة عن العبد

   ¯©  M®  ¬  «  ª  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١١٤
  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °

¾  ½  ¼            »¿  Å  Ä   Ã  Â  Á  À L  على أن
فله التكفري بأحد األمور  ،حكم احلرحكم من نصفه حر يف الكفارة 

  .فإن مل جيد انتقل إىل الصيام ،الثالثة
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٤٦٥ 

على أن من حلف  M  9  8  7L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١١٥
  .أن ال يبيع فباع بيعاً فاسداً فإنه الحينث

½  ¾  ¿  M   Á  À  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١١٦

   Ã  Â    Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

Ì L    أن من حلف على عدم أكل اللحم فأكل األلية أنه ال على
  .حينث

أن من حلف أن على  M  b  aL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١١٧
 .ال يأكل اللحم فأكل حلماً حمرماً أنه حينث

أن على   M  $      #  "  !L  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١١٨
 .ترك الفاكهة  أنه ال حينث بأكل مثرة النخل والرمانمن حلف على 

<  ?  @   M  C  B  A  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١١٩
  F  E  DL  على أن  من حلف على ترك األدم فأكل

   .الزيت وحنوه من املائعات أنه حينث
<  ?  @   M  C  B  A  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٢٠

  F  E  DL بل اجلامدات  ، على ختصيصه باملائعات
 .حكمها حكم املائعات

<  ?  @   M  C  B  A  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٢١
  F  E  DL  على أن من حلف على ترك األدم أنه حينث

وما ال يصطبغ به فليس بإدام وال  ، بأكل كل ما يصطبغ به مع اخلبز عادة
 .حينث بأكله

M  8      7  6  5   4  3  :تعاىلصحة االستدالل بقوله  -١٢٢
  >  =    <  ;  :  9L   وقوله تعاىل:  M  3   2  1
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٤٦٦ 

  4L  على أن من حلف أن ال يأكل طعاماً أنه حينث بأكل كل ما
   . يسمى طعاماً

 M  ¸  ¶  µ   ´L  :قوله تعاىلصحة االستدالل ب -١٢٣
 MÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É  L  :وقوله تعاىل

  .على أن من حلف أن ال يلبس حلية فلبس لؤلؤاً أنه حينث
M  Í   Ì     Ë  Ê  É  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٢٤

Ï  Î L  على أن من حلف أن ال يلبس حلياً فلبس حلية ذهب
 .أنه حينث

من  على أن M  È  Ç  Æ  ÅL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٢٥
  .حلف أن ال يلبس حلياً فلبس حلية فضة أنه حينث

 M  ¸  ¶  µ   ´L  :قوله تعاىلصحة االستدالل ب -١٢٦
  .على أن من حلف أن ال يلبس حلية فلبس جوهراً أنه حينث

/  M  :وقوله تعاىل M  H  G   FL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٢٧
   2  1  0L  على أن من حلف أن ال يدخل داراً لفالن

 . فدخل داراً مملوكة له أن حينث

M  :وقوله تعاىل M  H  G   FL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٢٨
   2  1  0  /L  ًعلى أن من حلف أن ال يدخل دارا

  .لفالن فدخل داراً يسكنها بأجرة فإنه حينث

M  :وقوله تعاىل M  H  G   FL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٢٩
   2  1  0  /L  ًعلى أن من حلف أن ال يدخل دارا

  .لفالن فدخل داراً يسكنها بعارية فإنه حينث
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٤٦٧ 

M  :وقوله تعاىل M  H  G   FL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٣٠
   2  1  0  /L  ًعلى أن من حلف أن ال يدخل دارا

  .لفالن فدخل داراً يسكنها بغصب فإنه حينث
  M&  %  $     #  "  ! L  :االستدالل بقوله تعاىلصحة  -١٣١

من حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن وأطلق انصرف إىل ستة على أن 
  .وحيصل به الرب من ميينه ، أشهر

!  "  #     $  %  M  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٣٢
& L   على أن من حلف على ترك الكالم حيناً من الزمن وأطلق فإنه

 .ينصرف إىل سنة وحيصل ا الرب من ميينه

-  .  /  M  1   0  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٣٣
  2L وقوله تعاىل:  M   B   A   @  ?L وقوله تعاىل:  M

  ¸  ¶  µ  ´ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬L   على أن من
ويرب  ، بزمن اًالكالم حيناً من الزمن وأطلق فليس مقدرحلف على ترك 

 .بأدىن زمن

على أن من حلف   M  ¤  £  ¢L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٣٤
على ترك الكالم حقباً من الزمن فإنه ينصرف إىل مثانني سنة وحيصل ا 

  .الرب من ميينه
على أن من  M  ¤  £  ¢L  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٣٥

حلف على ترك الكالم حقباً من الزمن فإنه ينصرف إىل أربعني سنة 
 .وحيصل ا الرب من ميينه

على أن من حلف  M  5       4  3L :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٣٦
  .وله مال غري زكوي أنه حينث مبلك كل ما يسمى ماالً ، أن ال مال له
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٤٦٨ 

M h  g   k  j  i  :عدم صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٣٧
L    وله مال غري زكوي أنه ال حينث إال  ، على أن من حلف أن ال مال له

   .أن يكون ماالً زكوياً

على أن  M  g  f  e   d  cL  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٣٨
  .وله دين على الناس أنه حينث ، من حلف أن ال مال له

»  ¬   ®  ¯  M  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٣٩
  ³  ²  ±  °L قوله تعاىلوب:  M  /         .  -

  1  0Lحلف على ترك أكل اللحم فأكل السمك  على أن من
  .فإنه حينث

M_  ^  ]  \  [`     c  b  a  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٤٠
i     h  g  f  e  dj    o  n  m  l   k

  pL  على أن من حلف على ترك الكالم مث ذكر اهللا فإنه ال
  .حينث

 M2  1  0  /  .   -  , L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٤١
على أن من حلف على الضرب مبائة سوط فجمعها يف ضربة واحدة فإنه 

 .يرب بيمينه
على أن من حلف  M  1  0  /L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٤٢

  .فإنه حينث أن ال يطعم شيئاً فأكله

على أن من حلف  M  1  0  /L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٤٣
  .أن ال يطعم شيئاً فشربه فإنه حينث

على وجوب الصدقة  M        *  )L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٤٤
 .جبميع املال املعني
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٤٦٩ 

على وجوب الصدقة  M        *  )L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٤٥
 .جبميع املال املقدر

 :وقوله تعاىل M  ¡   �L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٤٦

 M  /  .        -  ,   +       *  )L  على وجوب الوفاء بنذر
 .الطاعة إذا كان له أصل يف الوجوب

 :وبقوله تعاىل M  ¡   �L  :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٤٧

M    l  k  j  i  h   g  f  e  d  c
  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m

  ¤   £      ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x
  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥L  على وجوب الوفاء بنذر

 .الطاعة إذا مل يكن هلا أصل يف الوجوب
على عدم  MO  N  M   L  L :صحة االستدالل بقوله تعاىل -١٤٨

  .وجوب التتابع يف صيام األيام املنذورة املطلقة إال أن يشترطه
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٤٧٠ 
  

  

 
  

  :وفيها
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٤٧١ 

 
   

 

 M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L ٦١، ٦٠، ٢٤  ٢٩ ،
٦٣  

 My  x  w  v  u   t L  ١٢٩، ١٢٥  ٦٧ ،
١٣٠  

 M   s  r  q  p  o  n  m
  x  w  v  u  tL  

٣٦٠  ٩٨  

 M  b  a  `  _  ^   ]  \
g  f    e  d  ch    n    m  l       k      j  i

q     p  or    v  u   t  sL  

٩١، ٨٩، ٣٠  ١٧٣ ،
٩٥، ٩٤، ٩٣ ،
١٠٠، ٩٨، ٩٧ ،

١٠٤، ١٠٢ ،
١٠٧، ١٠٥ ،
١٥٥، ١٥٤ ،
١٥٧، ١٥٦ ،
١٥٩، ١٥٨ ،
١٧٢، ١٦٠ ،
١٧٥، ١٧٣ ،
١٨٠، ١٧٩ ،
١٨٢، ١٨١ ،
٣٥٧، ٣٥٦  

 MO  N  M   L L  ٤٤٣، ٤٤٢  ١٨٤ ،
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٤٧٢ 
٤٤٤  

 Mx      w  v  u t L  ١٠٢، ٢٨  ١٩٥ ،
١٠٦، ١٠٣   

 M   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
Ñ  Ð  Ï  Î L  

٣٢٥، ٢٦٥  ٢٢٤ ،
٣٢٧، ٣٢٦  

 M  )  (  '  &  %   $  #  "  !
+          *,    /   .  -L  

٣١٢، ٢٦٣  ٢٢٥ ،
٣١٣  

 M  4  3  2  1L  ٣٠٤، ٣٠٣  ٢٢٦ ،
٣٠٥  

 M  1  0  /L  ٤٢٥، ٤٢٣  ٢٤٩  

 M  9  8  7L  ٣٥١، ٣٥٠  ٢٧٥    

 M ¶ ½  ¼  »    º  ¹  ¸ L  ١٤٥، ١٤٤  ٢٨٦ ،
١٤٧، ١٤٦ ،
٢٤٠، ٢٣٤ ،
٢٤٦، ٢٤٣ ،
٢٥٢، ٢٤٩ ،

٢٥٥  

  

 M_  ^  ]  \  [`     d  c  b  a
i     h  g  f  ej    n  m  l   k

٤١٩، ٤١٨  ٤١  
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٤٧٣ 

  p  oL  
 M  ¿    Å  Ä  Ã  Â  Á  À    Æ

  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç
   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð

     Ù  ØL  

٢٧٠، ٢٦٨  ٧٧ ،
٢٧٢، ٢٧١    

 M  ;  :  9  8      7  6  5   4  3
  >  =    <L  

٣٦٦  ٩٣  

  

 M  5       4  3L  ٤٠٧، ٤٠٦  ٢٤  

 ،٤٠٩، ٤٠٨ ،  

 MK  J  IL     Q  P         O  N  ML  ١٠٣، ١٠٢  ٢٩ ،
١٠٦  

  

 M  c    b  a  `L  ٦٥  ١  

 M°  ¯  ® L  ١٨٩  ٢  

 M  (  '  &  %  $  #  "  !
  .  -  ,  +   *      )

  8  7  6  5  4    3  2   1  0  /

٧٧، ٣٠، ٢٧  ٣ ،
١٠١، ٨٨، ٧٩ ،

١٠٤، ١٠٢ ،
١٠٧، ١٠٥، 
١١٢، ١١١  ،
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٤٧٤ 

<   ;  :  9=  ?  >@ L  إىل

M    \  [  Z   Y  X  W :قوله تعاىل
]^     b  a  `  _L  

١١٤،١١٦ ،
١٢٨، ١١٧ ،
١٣٠، ١٢٩ ،
١٣٢، ١٣١ ،
١٣٨، ١٣٧ ،
١٧١، ١٤١ ،
١٧٤، ١٧٢ ،
١٧٦، ١٧٥ ،
١٨٠، ١٧٩ ،
١٨٥، ١٨٢ ،
١٩٧، ١٩٦ ،
٢٠١، ١٩٨ ،
٢٠٣، ٢٠٢ ،
٢٠٦، ٢٠٥ ،
٢١٧، ٢١٦ ،
٢١٩، ٢١٨ ،
٢٣٨، ٢٣٥ ،
٢٤٧، ٢٤١ ،
٢٥٤، ٢٥٠    

M   n  ml  k  j  i  hg  f  e  d
  o   wv  u  t  s  r  q  p

�  ~  }  |  {    z  y  x L  

١٨٩، ٤٧، ٢٤  ٤ ،
١٩٣، ١٩٢ ،
١٩٦، ١٩٤ ،
١٩٨، ١٩٧ ،
٢٠٨، ١٩٩ ،
٢١١، ٢١٠ ،
٢١٣، ٢١٢ ،
٢١٦، ٢١٤ ،
٢١٨، ٢١٧ ،
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٤٧٥ 
٢٢١، ٢١٩ ،
٢٢٣، ٢٢٢ ،
٢٢٦، ٢٢٤ ،
٢٢٩، ٢٢٧ ،
٢٣٣، ٢٣٠ ،
٢٣٦، ٢٣٤ ،
٢٣٨، ٢٣٧ ،
٢٤٣، ٢٤٠ ،
٢٤٧، ٢٤٥ ،
٢٤٩، ٢٤٨ ،
٢٥٣، ٢٥١ ،

٢٥٥  

 M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  ١٢٢، ١١٩  ٥ ،
١٢٤، ١٢٣ ،
١٣٩، ١٣٧ ،
١٤٩، ١٤١ ،
١٥٢، ١٥٠ ،
١٥٦، ١٥٥ ،
١٥٨، ١٥٧ ،
١٦٢، ١٥٩ ،
١٦٤، ١٦٣ ،
١٦٦، ١٦٥ ،
١٦٩، ١٦٧ ،
١٧٢، ١٧١ ،
١٧٤، ١٧٣ ،
١٧٦، ١٧٥ ،
١٧٩، ١٧٨ ،
١٨١، ١٨٠ ،
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٤٧٦ 
٢٣٥، ١٨٢ ،
٢٤٢، ٢٣٨ ،
٢٥٠، ٢٤٧ ،

٢٥٤    

 M  i  h  g  f  e   d   c  b  a
  jL  

٣٣٠، ٣٢٩  ٨٧ ،
٣٣١  

 M  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £
®  ¬  «  ª¯      ±  °

  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
¾  ½  ¼            »¿    Ä   Ã  Â  Á  À
ÅÆ  Ë  Ê  É         È  ÇÌ     Í

Î L  

٢٦٨، ٢٦٣  ٨٩ ،
٢٧٠، ٢٦٩ ،
٢٨٤، ٢٧٢ ،
٢٩٤، ٢٨٥ ،
٢٩٦، ٢٩٥ ،
٣١٥، ٣١٣ ،
٣١٨، ٣١٦ ،
٣٢٠، ٣١٩ ،
٣٢٣، ٣٢٢ ،
٣٣٥، ٣٢٤ ،
٣٤٠، ٣٣٩ ،
٣٤٢، ٣٤١ ،
٣٤٦، ٣٤٣ ،
٣٤٨، ٣٤٧   

 M(  '  &  %     $  #  "  !)  
0  /  .  -  ,  +   *1    3  2

    6         5  4L  

٧٩، ٧٨، ٧٧  ٩٦ ،
٨٤، ٨٣، ٨١ ،
١١٥، ٨٧، ٨٥ ،

١١٧، ١١٦ 
،١٨٨، ١١٨    

 M   h  g  f  e  d  c  b  a  `٢٦٠، ٢٥٩  ١٠٦ ،
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٤٧٧ 

k  j  il    o  n  m
  r  q   pL  

٢٩٨، ٢٦٢ ،
٣٠٠، ٢٩٩ ،

٣٠٢     

 

 M  (  '  &  %L  ٢١٣  ٦٠  

 M  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
ÕL  

١٣٨، ١٣٦  ١١٨ ،
١٤٢، ١٤٠ ،
٢٣٦، ٢٣٣ ،
٢٤٣، ٢٣٩ ،
٢٤٨، ٢٤٥ ،
٢٥٥، ٢٥١  

 M  *  )  (   '  &  %  $  #  "  !
  5  43  2  1  0  /  .  -  ,    +

  ?  >  =  <  ;:    9  8      7          6
     @L  

١٠١، ٦٣، ٦١  ١١٩ ،
١٠٥، ١٠٣ ،

١٠٦  

 MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PL  ١٣٧، ١٣٦  ١٢١ ،
١٤١، ١٣٩ ،
١٤٥، ١٤٤ ،
١٤٩، ١٤٦ ،
١٥٢، ١٥١ ،
١٥٦، ١٥٤ ،
١٦٠، ١٥٨ ،
٢٣٥، ٢٣٣ ،
٢٣٧، ٢٣٦ ،
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٤٧٨ 
٢٣٩،٢٤١ ،
٢٤٦، ٢٤٣ ،
٢٤٨، ٢٤٧ ،
٢٥١، ٢٥٠ ،
٢٥٥، ٢٥٣   

 M  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~    ©  ¨

¯  ®  ¬  «  ª       ²  ±  °L  

٣٦، ٣٥، ٣٤  ١٤٥ ،
٤٣، ٤١، ٣٧ ،
٥٤، ٤٥، ٤٤ ،
٦٠، ٥٦، ٥٥ ،
٦٩، ٦٢، ٦١ ،
٧٥، ٧٢، ٧١ ،
٩٣، ٩١، ٨٩ ،
٩٧، ٩٥، ٩٤ ،

٩٨  

 M»  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´¼  

     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½

Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÍ  

Ð  Ï  ÎÑ       Ó  ÒL  

١٦٤، ١٦٣  ١٤٦ ،
١٦٧، ١٦٥ ،
٣٥٣، ١٦٨ ،

٣٥٤   

  

 M  Z   Y  X  W  V  U
L  

٣٥، ٢٥، ٢٣  ١٥٧ 
،٣٩، ٣٨، ٣٦ ،

٤٣، ٤١، ٤٠ ،
٤٧، ٤٥، ٤٤ ،
٥٤، ٥٣، ٤٩ ،
٥٩، ٥٧، ٥٥ 
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٤٧٩ 
،٦٤، ٦٢، ٦١ ،

٧١، ٧٠، ٦٨ ،
٧٥، ٧٤، ٧٢ ،
٨٠، ٧٩، ٧٨ ،
٨٦، ٨٥، ٨٤  

  

M  ~  }  |  {  z  y    x  w
£  ¢   ¡  �¤    §  ¦  ¥
ª  ©  ¨L  

٢٦٠، ٢٥٩  ١٢ ،
٢٦١    

 M  5  4L  ٢٩٩، ٢٩٨  ٥٦ ،
٣٠٢، ٣٠١    

M    j  i  h   g  f  e  d  c
  q  p   o  n  m  l  k

  y    x  w  v  u  t  s  r
   £      ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z

  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤L  

٤٤٠، ٤٣٩  ٧٧- ٧٥ ،
٤٤٢، ٤٤١  

  

 M     #  "  !&  %  $ L  ٣٩٧، ٣٩٦  ٢٥ ،
٣٩٩، ٣٩٨ ،

٤٠٠ ،  
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٤٨٠ 

 M  [  Z  Y  X  W      V  U  T
  ]  \L  

٢٨٨، ٢٨٧  ٣٩ ،
٢٨٩  

 M  ,   +  *  )  (L  ٢٩٢، ٢٩١  ٧٢  

 

M5  4  3   2  1 L  ٧٣، ٧٢، ٦٩  ٨    

 M  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «
  ³  ¸  ¶  µ   ´L  

٣٧٠، ٣٦٩  ١٤ ،
٣٧١،٣٧٨، 
٤١٥،  ٣٧٩ ،
٤١٧، ٤١٦  

 M  c  b  a  `  _  ^  ]
  j  i  h  g  f  e   d

k L  

٢٧٧، ٢٧٤  ٩١ ،
٢٧٩، ٢٧٨ ،
٢٨٢، ٢٨١    

  

 M«  ª¬   ±               °  ¯  ®L  ٢٧٨، ٢٧٧  ٣٤ ،
٢٧٩  

  

 Mª  ©  ¨  § L  ٤١٦  ٣٢  

  

 MÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É ٣٧٠، ٣٦٩  ٢٣ ،
٣٧٢، ٣٧١  
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٤٨١ 

L  
 M  ¡   �L  ٤٣٨، ٤٣٥  ٢٩ ،

٤٤٠، ٤٣٩ ،
٤٤١  

  

 M  E  D  C  B  A   @  ?  >
  FL  

٣٦٣، ٣٦٢  ٢٠ ،
٣٦٥، ٣٦٤  

  

 M   °  ¯   ®  ¬«  ª  ©   ¨  §
L  

٢٩٩، ٢٩٨  ٦ ،
٣٠١، ٣٠٠ ،

٣٠٢  

 M  P  O  N  M   L  K  J  I  H
V  U     T  S  R  QW    X

Y L  

٢٦٥  ٢٢  

  

 M  2  1   0  /  .  -L  ٣٩٨، ٣٩٦  ١٧ ،
٣٩٩    

  

 M  ~  }   |   {  z  y  x  w
¡  � L  

٣١٩، ٣١٨  ٥ ،
٣٢٢، ٣٢٠ ،
٣٢٤، ٣٢٣  
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٤٨٢ 

 M  H  G   FL  ٣٨١،٣٨٣، ٣٨٠  ٣٣ 
٣٨٥، ٣٨٤ ،
٣٨٨، ٣٨٦ ،
٣٩٠، ٣٨٩ ،
٣٩٣، ٣٩٢ ،  

  

 M  (  '  &  %  $  #  "  !
  1  0  /         .  -  ,+  *   )L  

٨٥، ٨٤، ٨٣  ١٢ ،
٨٧،٤١٤ ، 
٤١٦، ٤١٥ ،  

  

 M  ;  :  9L  ١٢٦  ١٠٧  

  

 M2  1  0  /  .   -  , L  ٤٢٢، ٤٢١  ٤٤  

 M  ë  ê   é  èL  ٢٨٨، ٢٨٧  ٨٢ ،
٢٨٩      

 M   B   A   @  ?L  ٣٩٨، ٣٩٦  ٨٨ ،
٤٠٠   

  

 M  k  j  i  h  gL  ٤٠٨، ٤٠٧  ١٩  

  

 M  $      #  "  !L  ٣٦٠، ٣٥٩  ٦٨،     
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٤٨٣ 
  

 M  9  8       7  6L  ٤١٦  ٢١  

  

 Mg  f   e  d  c  b  a   `h    i
  p     o  n  m  l     k       j

  w  v  u  t  s   r  q
y  xz    �                 ~  }  |  {L  

٣٠٨، ٣٠٧  ٢-١ ،
٣١٠، ٣٠٩  

  

 M   2  1  0  /L  ٣٨٣، ٣٨١  ١ ،
٣٨٥، ٣٨٤ ،
٣٨٨، ٣٨٧ ،
٣٩٠، ٣٨٩ ،
٣٩٣، ٣٩٢ ،  

  

 M(  '  &  %  $    #  "  !)    +    *
,-    6  5  4  3  2  1    0    /   .

78  :  9;       >  =     <L  

٣٣٠، ٣٢٩  ٢-١ ،
٣٣٢، ٣٣١ ،
٣٤٠، ٣٣٩ 

،٣٤٢، ٣٤١    

  

 M    ¯  ®  ¬  ±  °L  ٣٢٦، ٣٢٥  ١٠  
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٤٨٤ 
  

 M  g  f  e   d  cL  ٤١٢، ٤١١  ٢٤  

  

 M  ¶  µ  ´ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

  ¸L  
٣٩٨، ٣٩٦  ١ ،

٤٠٠  

 M  /  .        -  ,   +       *  )L  ٤٢٩،٤٣٠  ٧ ،
٤٣٣، ٤٣٢ ،

٤٣٥  

 M  4  3   2  1L  ٣٦٧  ٨  

 M  È  Ç  Æ  ÅL  ٣٧٦، ٣٧٥  ٢١  

  

 M  ¤  £  ¢L  ٤٠٣، ٤٠٢  ٢٣ ،
٤٠٥، ٤٠٤  

  

 M       \  [  ZL  ١٢٥  ٢  
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٤٨٥ 

)١(  

   
 ، اهللا اسم وذكرت ، املعلمة كالبك أرسلت إذا

 يأكل أن إال ، قتلن وإن عليكم أمسكن مما فكل
 على أمسكه إمنا يكون أن أخاف فإين ، الكلب
تأكل فال غريها من كالب خالطها وإن ، نفسه 

 ٢١٩  

فكل الصقر أكل فإن تأكل فال الكلب أكل إذا ٢٢٣  ابن عباس  

 معه يكن مل من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمر
، »حيل أن واملروة الصفا بني وسعى طاف إذا هدي
 :فقلت ، بقر بلحم النحر يوم علينا فدخل :قالت

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حنر :قال هذا؟ ما
أزواجه عن 

 ١٣٠  

والنسيان وما  اخلطأ أميت عن جتاوز قد اهللاإن 
  استكرهوا عليه

 ٢٣٢  

 والكلب ، احلية:واحلرم احلل يف يقتلن فواسق مخس
والفأرة ، واحلدأة ، األبقع والغراب ، العقور 

 ٥٦  

يتعمد مل إذا يسم مل وإن حالل املسلم ذبيحة  ١٤٦  

  مسوا اهللا عليها مث كلوها ٢٣٢  

سنوا م سنة أهل الكتاب   ١٢٣  

                                                             

 .ما أثبت من األطراف بدون قائل فهو حديث،  وأما اآلثار فأمام كل أثر قائله  )١(
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٤٨٦ 
  اللحم واآلخرة الدنيا إدام سيد  ٣٦٤  

 آكلها؟ :قلت :قال ،  نعم :قال هي؟ صيد الضبع
 صلى اهللا رسول أقاله :له قلت :قال ،  نعم :قال

   نعم :قال وسلم؟ عليه اهللا

 ٣٤  

غري ناكحي نسائهم وال آكلي ذبائحهم  ١٢٣  

  ليصمت أو باهللا فليحلف حالفا كان فمن ٢٩٥  

كالبك من كلباً عليه سلط اللهم  ٢١٣  

فكل عليه اهللا اسم وذكر الدم أر ما  ١٢٨  

فكل قوسك عليك ردت ما  ١٩٩  

 عليه اهللا حرممن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
  النار له وأوجب اجلنة

 ٢٦٨  

 امرئ مال ا يقتطع ، صرب ميني على حلف من
 عليه وهو اهللا لقي ، فاجر فيها وهو ، مسلم

  غضبان

 ٢٧١  

 ، منها خرياً غريها فرأى ، ميني على حلف من
  ميينه عن وليكفر ، فليأا

 ٢٦٦  

 ، منها خرياً غريها فرأى ، ميني على حلف من
  ميينه عن وليكفر ، الذي هو خري  فليأت

 ٣٣٨  

 ، منها خرياً غريها فرأى ، ميني على حلف من
  الذي هو خري  ليأتو ، ميينه عن ليكفرف

 ٣٣٨  
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٤٨٧ 
 عليه اهللا صلى - اهللا رسول عهد على فرسا حنرنا

باملدينة وحنن ، فأكلناه -  وسلم 
 ٧٤  

 خيرب يوم - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول ى
اخليل حلوم يف وأذن ، األهلية احلمر حلوم عن 

 ٧٤  

السباع من ناب ذي كل أكل عن ى  ٣٣  

هو الطهور ماؤه احلل ميتته  ٨٠  

 واهللا ، قريشاً ألغزون واهللا ، قريشاً ألغزون واهللا
  إن شاء اهللا :مث قال قريشاً ألغزون

 ٣٢٦  
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٤٨٨ 

 
   

  ٥٢  ابن أيب ليلى ١

  ٤١٤  ابن أيب موسى ٢

  ٥٣  ابن القاسم ٣

  ٢٧  ابن القطان ٤

  ٢٠٠  ابن املسيب ٥

  ٢٩  ابن املنذر ٦

  ٣٣  ابن رشد ٧

  ٢٧  ابن حزم ٨

  ٨٨  الرب عبد ابن ٩

  ٨٩  ابن قدامة ١٠

  ١١٠  ابن هبرية ١١

  ١٢١  أبو ثور ١٢

  ٦٧  أبو يوسف ١٣

  ٧٧  أبوعلي النجاد ١٤
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٤٨٩ 

  ٣١٧  إسحاق بن راهويه ١٥

  ٥٣  األوزاعي ١٦

  ١٩٢  الثوري ١٧

  ٥٠  اجلصاص ١٨

  ٥٨  احلسن البصري ١٩

  ٣٠٧  الزهري ٢٠

  ٥٩  الشعيب ٢١

  ٣٠٦  عطاء ٢٢

  ٣١٧  عمرو بن دينار ٢٣

  ٤١٣  قتادة ٢٤

  ٢٨  القنوجي ٢٥

  ٨٢  الليث ٢٦

  ١٩١  جماهد ٢٧

  ٦٧  حممد بن احلسن ٢٨

  ١٩١  النخعي ٢٩

  ٢٠١  النووي ٣٠
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٤٩٠ 

  

  
  ٤٢  ابن آوى

  ٣٨٢  األجرة

  ٣٦١    األدم  

  ٩٠  االضطرار

  ٢١  األطعمة

  ٣٥٢  األلية

  ٢٥٧  األميان

  ٢٠٠  البندق

  ٤٠٨  البيان

  ٢٠٧  اجلارحة

  ٣٧٧  اجلوهر

  ٤٠١  احلقب

  ٤١٨  احلقيقة العرفية

  ٣٥٠  احلقيقة الشرعية

  ٣٥٣  احلقيقة الوضعية 

  ٣٦٨  احللية

  ٥٢  احلية
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٤٩١ 
  ٣٩٤  احلني

  ١٥٠  داللة اإلطالق

  ٧٣  داللة االقتران

  ٣٤٠  داللة االقتضاء

  ٣٦٣  داللة اخلصوص

  ٣٩٧  داللة التقييد أو املقيد

  ٢٦٤  داللة التنبيه واإلمياء

  ٢٤  داللة العموم

  ٢٦٠  داللة الظاهر

  ٣٠٨  داللة اللزوم أو االلتزام 

  ٣٣٤  طوق الصريحنداللة امل

  ٣٠  داللة املنطوق

  ٨٩  داللة النص

  ٣٦  دليل اخلطاب

  ١٠٩  الذكاة

  ١١٤  السمك الطافئ

  ١٨٤  الصعق الكهربائي

  ١٨٧  الصيد

  ٣٢  الضبع
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٤٩٢ 
  ٣٨٦  العارية

  ٢٧٦  العهد

  ٣٩٠  الغصب

  ٣٥٨  الفاكهة

  ١١٩    الكتايب الذي حتل ذبيحته  

  ٨٢  كلب املاء

  ٣٦٨  اللؤلؤ

  ٣١١  لغو اليمني

  ١٣٢  ما مات حتف أنفه 

  ٣٦١  ما يصطبغ به

  ٣٩٨  امل

  ١٢١  اوس

  ٢٩١  مفهوم املوافقة األوىل

  ٨٨  امليتة

  ٤٢٧  النذر 

  ٤٣٤  نذر الطاعة

  ٢٦٧  اليمني احملرمة
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٤٩٣ 

 
 .القرآن الكرمي - ١

 البيضاوي للقاضي األصول علم إىل الوصول على منهاج املنهاج شرح يف اإلاج - ٢
 بن متام بن علي بن الكايف عبد بن علي احلسن أبو الدين لتقي :)هـ٧٨٥ :ت(

الوهاب  عبد نصر أبو الدين تاج وولده ) هـ٧٥٦ :ت(السبكي  حييي ابن حامد
 .هـ١٤١٦ ، بريوت،  العلمية الكتب دار)هـ٧٧١ :ت(

 أيب بن أمحد الدين شهاب العباس أليب :العشرة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية إحتاف - ٣
 :ت( الشافعي الكناين البوصريي عثمان بن قامياز بن سليم بن إمساعيل بن بكر
 دار :حتقيق ، الكرمي عبد معبد أمحد الدكتور الشيخ فضيلة :تقدمي )هـ٨٤٠

 ، للنشر الوطن دار ، إبراهيم بن ياسر متيم أبو بإشراف العلمي للبحث املشكاة
 .هـ ١٤٢٠ ، ١ :ط ، الرياض

 ).هـ٣١٨ :ت(أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري  :اإلمجاع - ٤
 ، عبداهللا بن حممد الطريقي. د :أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة - ٥

 .هـ١٤٠٤، ١:ط ، الرياض
دار  ، عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن فايع. د :أحكام البحر يف الفقه اإلسالمي - ٦

 .هـ١٤٢١ ، ١:ط ، بريوت ، دار ابن حزم ، جدة ، األندلس اخلضراء

عبداهللا . د :أحكام الذبائح واللحوم املستوردة يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة - ٧
 .هـ١٤٠٣ ، ١:ط ، الرياض، ابن حممد الطريقي

 ، عبداهللا بن حممد الطريقي. د :أحكام الصيد يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة - ٨
 .هـ١٤٠٣ ، ١:ط

لإلمام أيب حممد عبداملنعم بن عبدالرحيم املعروف بابن الفرس  :آن أحكام القر - ٩
منجية بنت اهلادي السواحيي . طه بوسريج ود. د :حتقيق) هـ٥٩٧:ت(األندلسي 

 .هـ١٤٢٧ ، ١:ط ، بريوت ، دار ابن حزم ، و صالح الدين بو عفيف
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٤٩٤ 
 :ت( احلنفي اجلصاص الرازي بكر أبو علي بن ألمحد :القرآن أحكام -١٠

 ، بريوت ،  العريب التراث إحياء دار ،  القمحاوي صادق حممد :حتقيق )هـ٣٧٠
 .هـ ١٤٠٥

 بعماد امللقب ، الطربي احلسن أبو ، علي بن حممد بن لعلي :القرآن أحكام -١١
 حممد موسى :حتقيق )هـ٥٠٤ :ت( الشافعي اهلراسي بالكيا املعروف ، الدين
 .هـ ١٤٠٥ ، ٢ :ط ، بريوت ، العلمية الكتب دار ، عطية عبد وعزة علي

 املالكي اإلشبيلي املعافري العريب بن بكر أبو اهللا عبد بن حملمد :القرآن أحكام -١٢
عطا  القادر عبد حممد :عليه وعلَّق أحاديثه وخرج أصوله راجع )هـ٥٤٣ :ت(

 .هـ ١٤٢٤ ، ٣ :ط ،  بريوت ، العلمية الكتب دار
 ، خلالد بن علي املشيقح :دراسة فقهية مقارنة -عز وجل - أحكام اليمني باهللا -١٣

 .هـ١٤٢٠ ، ١:ط ، الدمام ، دار ابن اجلوزي

 قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حملمد :الذمة أهل أحكام -١٤
 توفيق بن شاكر و البكري أمحد بن يوسف :حتقبق )هـ٧٥١ :ت( اجلوزية

 . هـ١٤١٨ ، ١ :ط ، الدمام ،  للنشر العاروري رمادى

حلسن بن غالب  :البهائم يف املعامالت واألطعمة واللباس والطبأحكام سباع  -١٥
املعهد العايل  ، حبث تكميلي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، دائلة

 .هـ١٤٢٠، للقضاء
 حممد بن علي أيب بن علي الدين سيد احلسن أليب :األحكام أصول يف اإلحكام -١٦

 املكتب ، عفيفي الرزاق عبد :حتقيق )هـ٦٣١ :ت( اآلمدي الثعليب سامل بن
 .لبنان - دمشق -بريوت ، اإلسالمي

 حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أليب :األحكام أصول يف اإلحكام -١٧
 دار ، شاكر حممد أمحد الشيخ :حتقيق )هـ٤٥٦:ت( الظاهري القرطيب األندلسي
 .بريوت ، اجلديدة اآلفاق
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٤٩٥ 
 :ت(لسيف الدين علي بن حممد اآلمدي  :اإلحكام يف أصول األحكام -١٨

 ، رسالة علمية جبامعة أم القرى. عمر بن علي أبو طالب :حتقيق ، )هـ٦٣١
 .هـ١٤٢٥ ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

مدار الوطن  ، حممد بن صاحل العثيمني :للشيخ :أحكام من القرآن الكرمي -١٩
 .هـ١٤٢٨، ١:ط ، الرياض ، للنشر

 الشيباينّ الذهلي هبرية بن حممد بن هبيرة بن ليحىي :العلماء األئمة اختالف -٢٠
 :ط ، بريوت ، العلمية الكتب دار ، أمحد يوسف السيد :حتقيق )هـ٥٦٠ :ت(
 .هـ١٤٢٣ ، ١
 جمد ، البلدحي املوصلي مودود بن حممود بن اهللا لعبد :املختار لتعليل االختيار -٢١

، دقيقة أبو حممود الشيخ:تعليقات عليها )هـ٦٨٣ :ت( احلنفي الفضل أبو الدين
 .القاهرة، احلليب مطبعة

 حممد بن الرمحن عبدل :إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالك -٢٢
 :ت( املالكي الدين شهاب ، حممد أبو أو زيد أبو ، البغدادي عسكر بنا

 ومطبعة مكتبة شركة ، حسن بن إلبراهيم مفيدة تقريرات :وامشه )هـ٧٣٢
 .٣ :ط ، مصر ، وأوالده احلليب البايب مصطفى

 بن حممد بن علي بن حملمد :األصول علم من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد -٢٣
 قدم ، عناية عزو أمحد الشيخ :حتقيق )هـ١٢٥٠ :ت( اليمين الشوكاين اهللا عبد
 :ط ، العريب الكتاب دار، فرفور صاحل الدين ويل والدكتور امليس خليل الشيخ :له
 .هـ١٤١٩، ١
 حملمد بن أمحد بن أيب موسى اهلامشي  :اإلرشاد إىل سبيل الرشاد -٢٤

 ، مؤسسة الرسالة ، عبداهللا بن عبداحملسن التركي :د :حتقيق) هـ٤٢٨:ت( 
  هـ١٤١٩، ١:ط، لبنان :بريوت

 : ت( األلباين الدين ناصر حملمد :السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء -٢٥
 ، ٢ :ط، بريوت، اإلسالمي املكتب ، الشاويش زهري :إشراف )هـ١٤٢٠
 .هـ ١٤٠٥
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٤٩٦ 
لعبداهللا بن  :االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف العقوبات -٢٦

كلية  ، رسالة علمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، عبدالعزيز التميمي
 .هـ١٤٣٢الشريعة 

 عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أليب :االستذكار -٢٧
 ، معوض علي حممد ، عطا حممد سامل :حتقيق )هـ٤٦٣ :ت( القرطيب النمري

 .هـ١٤٢١ ، ١ :ط ، بريوت ،  العلمية الكتب دار

 األنصاري زكريا بن حممد بن لزكريا :الطالب روض شرح يف املطالب أسىن -٢٨
 .اإلسالمي الكتاب دار )هـ٩٢٦ :ت(
أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر  :اإلشراف على مذاهب العلماء -٢٩

مكتبة  ، أبو محاد صغري أمحد األنصاري. د :حتقيق) هـ٣١٨ :ت(النيسابوري 
 .هـ١٤٢٦ ، ١:ط ، رأس اخليمة ، مكة الثقافية

 الشيباين فرقد بن احلسن بن حممد اهللا عبد أليب :باملبسوط املعروف األصل -٣٠
، اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة ، األفغاين الوفاء أبو :حتقيق )هـ١٨٩ :ت(

 .كراتشي

 :ت( الشاشي إسحاق بن حممد بن أمحد علي أبو الدين لنظام :الشاشي أصول -٣١
 .بريوت ،  العريب الكتاب دار )هـ٣٤٤

 عبد بن املختار حممد بن األمني حملمد :بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء -٣٢
 ، التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار )هـ١٣٩٣ :ت( الشنقيطي اجلكين القادر
 .هـ ١٤١٥ ، بريوت

مكتبة ، صاحل بن فوزان الفوزان :للشيخ :األطعمة وأحكام الصيد والذبائح -٣٣
 .هـ١٤٠٨ ، ١ :ط ، الرياض ، املعارف

 الدمشقي الزركلي ، فارس بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خلري :األعالم -٣٤
 .م ٢٠٠٢ ،  ١٥ :ط ، للماليني العلم دار،  )هـ١٣٩٦ :ت(
 بن سامل بن موسى بن أمحد بن ملوسى :حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف اإلقناع -٣٥

 :ت( النجا أبو ، الدين شرف ، الصاحلي مث ، املقدسي احلجاوي سامل بن عيسى
 .بريوت املعرفة دار ، السبكي موسى حممد اللطيف عبد :حتقيق )هـ٩٦٨
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٤٩٧ 
) هـ٦٢٨:ت(للحافظ أيب احلسن ابن القطان  :اإلقناع يف مسائل اإلمجاع -٣٦

 ، القاهرة ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ، حسن بن فوزي الصعيدي :حتقيق
 .هـ١٤٢٤ ، ١:ط
 السيوطي الدين جالل ، بكر أيب بن الرمحن لعبد :الترتيل استنباط يف اإلكليل -٣٧

 -  العلمية الكتب دار ، الكاتب القادر عبد الدين سيف :حتقيق، )هـ٩١١ :ت(
 .هـ ١٤٠١بريوت

 :ت( املكي القرشي املطليب إدريس الشافعي بن حممد اهللا عبد أليب :األم -٣٨
 .هـ١٤١٠ ، بريوت ،  املعرفة دار )هـ٢٠٤

 عمر أليب :حنيفة وأيب والشافعي مالك الفقهاء األئمة الثالثة فضائل يف االنتقاء -٣٩
 :ت( القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف
 .بريوت ،  العلمية الكتب دار )هـ٤٦٣

 بن علي احلسن أبو الدين لعالء :اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف -٤٠
 التراث إحياء دار )هـ٨٨٥ :ت( احلنبلي الصاحلي الدمشقي املرداوي سليمان
 .٢:ط ، العريب

 سعيد أبو الدين لناصر :التأويل املعروف بتفسري البيضاوي وأسرار الترتيل أنوار -٤١
 عبد حممد :حتقيق )هـ٦٨٥ :ت( البيضاوي الشريازي حممد بن عمر بن اهللا عبد

 .هـ ١٤١٨ - ١ :ط ، بريوت ، العريب التراث إحياء دار ، املرعشلي الرمحن
 بن اهللا عبد بن لقاسم :الفقهاء بني املتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء أنيس -٤٢

 دار ، مراد حسن حيىي :حتقيق )هـ٩٧٨ :ت( احلنفي الرومي القونوي علي أمري
 .هـ١٤٢٤ ، العلمية الكتب

 ، الرياض ، مكتبة الرشد ، لراشد بن فهد آل حفيظ :األميان اليت ال كفارة فيها -٤٣
  .هـ١٤٢٦ ، ١:ط
 املعروف ، حممد بن إبراهيم بن الدين لزين :الدقائق كرت شرح الرائق البحر -٤٤

 حسني بن حملمد الرائق البحر تكملة :آخره ويف )هـ٩٧٠ :ت( املصري جنيم بابن
 اخلالق منحة :وباحلاشية )هـ ١١٣٨ بعد :ت( القادري احلنفي الطوري علي بنا

 .٢ :ط ، اإلسالمي الكتاب عابدين دار البن
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٤٩٨ 
 بن اهللا عبد بن حممد الدين بدر اهللا عبد أليب :الفقه أصول يف احمليط البحر -٤٥

 .هـ١٤١٤ ، ١ :ط ، الكتيب دار )هـ٧٩٤ :ت( الزركشي ادر
 أمحد بن مسعود بن بكر أبو ، الدين لعالء :الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع -٤٦

 .هـ١٤٠٦ ، ٢ :ط ، العلمية الكتب دار )هـ٥٨٧ :ت( احلنفي الكاساين
 بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أليب :املقتصد واية اتهد بداية -٤٧

، القاهرة ،  احلديث دار) هـ٥٩٥ :ت( احلفيد رشد بابن الشهري القرطيب رشد
 .هـ١٤٢٥

 امللقن البن :الكبري الشرح يف الواقعة ثارواآل األحاديث ختريج يف املنري البدر -٤٨
 ، )هـ٨٠٤:ت ( املصري الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أيب الدين سراج
 اهلجرة دار ، كمال بن وياسر سليمان بن اهللا وعبد الغيط أبو مصطفى :حتقيق
 .هـ١٤٢٥ ، ١:ط ، الرياض، والتوزيع للنشر

 داهر بن حممد بن احلارث حممد أليب :احلارث مسند زوائد عن الباحث بغية -٤٩
 بن علي الدين نور احلسن أبو :املنتقي )هـ٢٨٢ :ت( اخلصيب البغدادي التميمي
 أمحد حسني. د :حتقيق) هـ ٨٠٧ :ت( اهليثمي بكر أيب بن سليمان بن بكر أيب
 ، ١ :ط ، املنورة املدينة - النبوية والسرية السنة خدمة مركز ، الباكري صاحل
 .هـ١٤١٣

 : الصغري الشرح على الصاوي حباشية املعروف املسالك ألقرب السالك بلغة -٥٠
 ، )هـ١٢٤١ :ت( املالكي بالصاوي الشهري ، اخللويت حممد بن أمحد العباس أليب
 .املعارف دار
 حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حممود حممد أليب :اهلداية شرح البناية -٥١

 ، ١ :ط، بريوت - العلمية الكتب دار ، )هـ٨٥٥ :ت( العيين الدين بدر احلنفي
 .هـ ١٤٢٠

 سامل بن اخلري أيب بن حيىي احلسني أليب :الشافعي اإلمام مذهب يف البيان -٥٢
 املنهاج دار ، النوري حممد قاسم :حتقيق، )هـ٥٥٨ :ت( الشافعي اليمين العمراين

 .هـ ١٤٢١ ، ١ :طجدة  -
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٤٩٩ 
 الوليد أليب :املستخرجة ملسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان -٥٣

 ، وآخرون حجي حممد د :حتقيق )هـ٥٢٠ :ت( القرطيب رشد بن أمحد بن حممد
 .هـ ١٤٠٨ ، ٢ :ط ،  بريوت ، اإلسالمي الغرب دار
 قطلوبغا بن قاسم العدل أيب الدين لزين :احلنفية طبقات يف التراجم تاج -٥٤

 دار ، يوسف رمضان خري حممد :حتقيق )هـ٨٧٩ :ت( احلنفي اجلمايل السودوين
 .هـ ١٤١٣ ، ١ :دمشق ط ، القلم
 ، احلسيين  الرزاق عبد بن حممد بن حملمد :القاموس جواهر من العروس تاج -٥٥

 دار، احملققني  من جمموعة :حتقيق )هـ١٢٠٥:ت( الزبيدي مبرتضى امللقّب
 .اهلداية

 يوسف بن القاسم أيب بن يوسف بن حملمد :خليل ملختصر واإلكليل التاج -٥٦
 الكتب دار )هـ٨٩٧ :ت( املالكي املواق اهللا عبد أيب ، الغرناطي العبدري
  .هـ١٤١٦ ، ١ :ط ، العلمية

 :ت(البخاري املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حملمد :الكبري التاريخ -٥٧
 :مراقبة حتت طبع ، الدكن – آباد حيدر ، العثمانية املعارف دائرة) هـ٢٥٦
 .خان املعيد عبد حممد
 اخلطيب مهدي بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر أليب :بغداد تاريخ -٥٨

 ، اإلسالمي الغرب دار ، معروف عواد بشار .د :حتقيق )هـ٤٦٣ :ت( البغدادي
 .هـ١٤٢٢ ، ١ :ط ، بريوت

 عساكر بابن املعروف اهللا هبة بن احلسن بن علي القاسم أليب :دمشق تاريخ -٥٩
 والنشر للطباعة الفكر دار، العمروي غرامة بن عمرو :حتقيق )هـ٥٧١ :ت(

 .هـ ١٤١٥ ، والتوزيع
 حمجن بن علي بن لعثمان :الشلْبِي وحاشية الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني -٦٠

 الدين لشهاب :واحلاشية)هـ ٧٤٣ :ت( احلنفي الزيلعي الدين فخر ، البارعي
 )هـ ١٠٢١ :ت( الشلْبِي يونس بن إمساعيل بن يونس بن أمحد بن حممد بن أمحد

 .هـ ١٣١٣ ، ١ :ط ، القاهرة ، بوالق -  األمريية الكربى املطبعة
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٥٠٠ 
 سليمان بن علي احلسن أيب الدين لعالء :الفقه أصول يف التحرير شرح التحبري -٦١

 الرمحن عبد. د :حتقيق )هـ٨٨٥ :ت( احلنبلي الصاحلي الدمشقي املرداوي
 :ط ، الرياض ،  الرشد مكتبة، السراح أمحد. و د ، القرين عوض. و د اجلربين
 .هـ١٤٢١ ، ١

 التونسي عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حملمد :والتنوير التحرير -٦٢
 .م١٩٨٤ ، تونس – للنشر التونسية الدار ، ) هـ١٣٩٣ :ت(
 ، اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن ألمحد :املنهاج شرح يف احملتاج حتفة -٦٣

 التجارية املكتبة ، العلماء من جلنة مبعرفة نسخ عدة على :وصححت روجعت
 .ومعه حواشي الشرواين والعبادي ، هـ ١٣٥٧ مصر ، الكربى

 الدين جلمال :للزخمشري الكشاف تفسري يف الواقعة واآلثار األحاديث ختريج -٦٤
 بن اهللا عبد :حتقيق )هـ٧٦٢ :ت( الزيلعي حممد بن يوسف بن اهللا عبد حممد أيب
 .هـ١٤١٤ ، ١ :ط ، الرياض ، خزمية ابن دار ، السعد الرمحن عبد

 قَايماز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أيب الدين لشمس :احلفاظ تذكرة -٦٥
  .هـ١٤١٩ ، ١ :ط، بريوت ، العلمية الكتب دار، )هـ٧٤٨ :ت( الذهيب

 موسى بن عياض القاضي الفضل أليب :املسالك وتقريب املدارك ترتيب -٦٦
الصحراوي  القادر الطنجي وعبد تاويت ابن :حتقيق) هـ٥٤٤ :ت( اليحصيب

 :ط ، املغرب ، احملمدية - فضالة مطبعة ، أعراب أمحد شريفة وسعيد بن وحممد
١. 
 بن اهللا عبد بن حممد بن أمحد بن حممد ، القاسم أليب :الترتيل لعلوم التسهيل -٦٧

 دار شركة ، اخلالدي اهللا عبد .د :حتقيق )هـ٧٤١ :ت( الغرناطي الكليب جزي
 .هـ ١٤١٦ - ١ :ط ، بريوت ،  األرقم أيب بن األرقم

 )هـ٨١٦ :ت( اجلرجاين الشريف الزين علي بن حممد بن لعلي :التعريفات -٦٨
، بريوت العلمية الكتب دار ، الناشر بإشراف العلماء من مجاعة وصححه ضبطه
 .هـ١٤٠٣، ١ :ط
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٥٠١ 
 :ت( أليب القاسم عبيداهللا بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البصري  :التفريع -٦٩

، بريوت ، دار الغرب اإلسالمي ، حسني بن سامل الدمهاين. د :حتقيق) هـ٣٧٨
 .هـ١٤٠٨ ، ١:ط

 دار )هـ١٤٢١ :ت( العثيمني حممد بن صاحل بن حملمد :والبقرة الفاحتة تفسري -٧٠
 .هـ ١٤٢٣ ، ١ :ط ، الدمام، اجلوزي ابن

 أليب :)الكبري التفسري أو الغيب مبفاتيح( تفسري الفخر الرازي املعروف بـ  -٧١
 الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد

 .هـ ١٤٢٠،  ٣ :ط ، بريوت، العريب التراث إحياء دار )هـ٦٠٦ :ت( الرازي
 بن رضا علي بن رشيد حملمد :)املنار تفسري(املشهور بـ احلكيم القرآن تفسري  -٧٢

 :ت( احلسيين القلموين خليفة علي منال بن الدين اء حممد بن الدين مشس حممد
 .م ١٩٩٠، للكتاب العامة املصرية اهليئة )هـ١٣٥٤

 مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أليب :العظيم القرآن تفسري -٧٣
 للنشر طيبة دار، سالمة حممد بن سامي :حتقيق )هـ٧٧٤ :ت( الدمشقي
 .هـ١٤٢٠ ، ٢ :والتوزيع ط

 املروزي أمحد بن اجلبار عبد بن حممد بن منصور ، املظفر أليب :القرآن تفسري -٧٤
 إبراهيم بن ياسر :حتقيق ، )هـ٤٨٩ :ت( الشافعي مث احلنفي التميمي السمعاين

 .هـ١٤١٨ ، ١ :ط، الرياض ، الوطن دار ، غنيم بن عباس بن وغنيم
 دار ، الزحيلي مصطفى بن وهبة .د :واملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسري -٧٥

 .هـ ١٤١٨ ،  ٢ :ط ، دمشق ،  املعاصر الفكر
 حممد بن العزيز عبد بن صاحل :للشيخ:الغليل إرواء من خترجيه فات ملا التكميل -٧٦

 ١٤١٧ ، ١ :ط ، الرياض ، والتوزيع للنشر العاصمة دار ، الشيخ آل إبراهيم بن
 .هـ

 علي بن أمحد الفضل أليب :الكبري الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص -٧٧
 :ط ، العلمية الكتب دار )هـ٨٥٢ :ت( العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بنا
  .هـ١٤١٩ ، ١
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٥٠٢ 
 الثعليب نصر بن علي بن الوهاب عبد حممد أليب :املالكي هالفق يف التلقني -٧٨

 احلسين خبزة بو حممد أويس أبو :حتقيق )هـ٤٢٢ :ت( املالكي البغدادي
 .هـ١٤٢٥ ، ١ :ط ، العلمية الكتب دار ، التطواين

 بن اهللا عبد بن يوسف عمر أليب :واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد -٧٩
 بن مصطفى :حتقيق )هـ٤٦٣ :ت( القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد
 والشؤون األوقاف عموم وزارة ، البكري الكبري عبد العلوي وحممد أمحد

 .هـ ١٣٨٧ ، املغرب، اإلسالمية
أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن  :التنبيه يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي  -٨٠

يوسف الشريازي الفريوز آبادي وبذيل صحائفه مقصد النبيه يف شرح خطبة 
شركة  ، تصحيح التنبيه لإلمام النووي  :حملمد بن مجاعة الشافعي وباهلامش :التنبيه

  .هـ١٣٧٠، األخرية :ط، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر
 اهللا رضي -  عباس بن اهللا لعبد :عباس ينسب ابن تفسري من املقباس تنوير -٨١

الفريوز  عقوبي بن حممد طاهر أبو الدين جمد :مجعه )هـ٦٨ :ت( -  عنهما
 .لبنان ،  العلمية الكتب دار )هـ٨١٧ :ت( آبادي

 حممد :حتقيق )هـ٣٧٠:ت( اهلروي األزهري بن أمحد بن حملمد :اللغة ذيب -٨٢
 .م٢٠٠١ ، ١ :ط ، بريوت  ،  العريب التراث إحياء دار ، مرعب عوض

 حسن الدين بدر حممد أليب :مالك ابن ألفية بشرح واملسالك املقاصد توضيح -٨٣
 شرح )هـ٧٤٩ : ت( املالكي املصري املرادي علي بن اهللا عبد بن قاسم بنا

 .هـ١٤٢٨ ، ١ :ط ، العريب الفكر دار، سليمان علي الرمحن عبد : وحتقيق

 تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين لزين :التعاريف مهمات على التوقيف -٨٤
 )هـ١٠٣١ :ت( القاهري املناوي مث احلدادي العابدين زين بن علي بن العارفني
 .هـ١٤١٠ ، ١ :ط ، القاهرة، الكتب عامل ، عبداحلميد صاحل محدان  :حتقيق د

 دار )هـ٩٧٢ :ت( احلنفي البخاري حممود بن أمني حملمد :التحرير تيسري -٨٥
 .بريوت ، الفكر

 بن حملمد : )الطربي تفسري(القرآن املشهور بـ  آي تأويل عن البيان جامع -٨٦
 )هـ٣١٠ :ت( الطربي جعفر أيب ، اآلملي غالب بن كثري بن يزيد بن جرير
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٥٠٣ 
 البحوث مركز مع بالتعاون ، التركي احملسن عبد بن اهللا عبد .د :حتقيق

 هجر دار ، ميامة حسن السند عبد الدكتور هجر بدار اإلسالمية والدراسات
 .هـ ١٤٢٢ ، ١ :واإلعالن ط والتوزيع والنشر للطباعة

 غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن مدحمل القرآن تأويل يف البيان جامع  -٨٧
 مؤسسة ، شاكر حممد أمحد :حتقيق ، )هـ٣١٠:ت( الطربي جعفر أبو ، اآلملي
   .هـ ١٤٢٠ ، ١ :ط، الرسالة

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع -٨٨
 البخاري عبداهللا أبو إمساعيل بن حملمد :البخاري بصحيح املعروف ، وأيامه وسننه

 شرح :الكتاب ومع ، الناصر ناصر بن زهري حممد :حتقيق) هـ٢٥٦:ت(اجلعفي 
 .هـ١٤٢٢ ، ١ :ط،  النجاة طوق دار ، البغا ديب مصطفى. د وتعليق

 أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أليب : )تفسري القرطيب(القرآن  ألحكام اجلامع -٨٩
 : حتقيق )هـ٦٧١ : ت( القرطيب الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر
 ،  ٢ : ط ، القاهرة،  املصرية الكتب دار، أطفيش وإبراهيم الربدوين أمحد
 .هـ١٣٨٤

 )هـ٣٢١ :ت( األزدي دريد بن احلسن بن حممد بكر أليب :اللغة مجهرة -٩٠
 .م١٩٨٧ ، ١ :ط ، بريوت ،  للماليني العلم دار ، بعلبكي منري رمزي :حتقيق

خليل يف مذهب اإلمام مالك إمام  :اإلكليل شرح خمتصر العالمة الشيخجواهر  -٩١
 ، املكتبة الثقافية ، للعالمة الشيخ صاحل عبدالسميع اآليب األزهري :دار الترتيل

 .بريوت
 ، القرشي اهللا نصر بن حممد بن القادر لعبد :احلنفية طبقات يف املضية اجلواهر -٩٢

،  خانه كتب حممد مري :الناشر )هـ٧٧٥ :ت( احلنفي الدين حميي ، حممد أبو
 .كراتشي

 اليمين الزبِيدي العبادي احلدادي حممد بن علي بن بكر أليب :النرية اجلوهرة -٩٣
 .هـ١٣٢٢ ، ١ :ط ، اخلريية املطبعة )هـ٨٠٠ :ت( احلنفي
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٥٠٤ 
 :  )العبيد لنفع التجريد(املشهور بـ  املنهج شرح على البجريمي حاشية -٩٤

 مطبعة )هـ١٢٢١ :ت( الشافعي املصري البجيرمي عمر بن حممد بن لسليمان
 .هـ١٣٦٩احلليب 

 املالكي الدسوقي عرفة بن أمحد بن حملمد :الكبري الشرح على الدسوقي حاشية -٩٥
 .الفكر دار، )هـ١٢٣٠ :ت(
 املالكي الدسوقي عرفة بن أمحد بن حملمد :الكبري الشرح على الدسوقي حاشية -٩٦

 .الفكر دار )هـ١٢٣٠ :ت(
 بن حممد بن علي احلسن أليب :الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي -٩٧

 :حتقيق )هـ٤٥٠ :ت( باملاوردي الشهري ، البغدادي البصري حبيب بن حممد
 ، العلمية الكتب دار ، املوجود عبد أمحد عادل الشيخ و معوض حممد علي الشيخ
 .هـ ١٤١٩ ، ١ :ط ،  بريوت

 أبو ، الدمريي علي بن عيسى بن موسى بن حملمد :الكربى احليوان حياة -٩٨
 ، بريوت ، العلمية الكتب دار )هـ٨٠٨ :ت( الشافعي الدين كمال ، البقاء
 .هـ١٤٢٤، ٢:ط
وزارة األوقاف  ، لعزيز العلي العزي :احليوان يف تراثنا بني احلقيقة واألسطورة -٩٩

 .م١٩٨٧ ، بغداد  ، واإلعالم
 الكتب دار، القروي العريب حملمد :املالكية السادة مذهب على الفقهية اخلالصة -١٠٠

 .بريوت، العلمية
 )هـ٩١١ :ت( السيوطي الدين جالل ، بكر أيب بن الرمحن لعبد :املنثور الدر -١٠١

 .بريوت ،  الفكر دار

 أو -  مبال الشهري علي بن فرامرز بن حملمد :األحكام غرر شرح احلكام درر -١٠٢
 .العربية الكتب إحياء دار )هـ٨٨٥ :ت( خسرو -  املوىل أو منال
 بن ملنصور :اإلرادات  منتهى بشرح املعروف املنتهى لشرح النهى أويل دقائق -١٠٣

 )هـ١٠٥١ :ت( احلنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس
 .هـ١٤١٤ ، ١ :الكتب ط عامل
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٥٠٥ 
 ، حممد بن علي بن إلبراهيم :املذهب علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباج -١٠٤

 ،  العلمية الكتب دار )هـ٧٩٩ :ت( اليعمري الدين برهان ، فرحون ابن
 .بريوت
 املالكي الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أليب :الذخرية -١٠٥

 بو أعراب وحممد حجي وسعيد حممد:حتقيق )هـ٦٨٤ :ت( بالقرايف الشهري
 .م ١٩٩٤ ، ١ :ط ، بريوت، اإلسالمي الغرب دار ، خبزة
احلسن  بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين لزين :احلنابلة طبقات ذيل -١٠٦

 الرمحن عبد د :حتقيق )هـ٧٩٥ :ت( احلنبلي ، الدمشقي مث البغدادي السالمي
 .هـ ١٤٢٥ ، ١ :ط ، الرياض،  العبيكان مكتبة ، العثيمني سليمان بن
 العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد ، عابدين البن :املختار الدر على احملتار رد -١٠٧

 ، ٢ :ط ، بريوت، الفكر دار ، )هـ١٢٥٢ :ت( احلنفي الدمشقي عابدين
 .هـ١٤١٢

حملمد بن حممود بن أمحد البابريت  :الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب -١٠٨
ضيف اهللا بن صاحل العمري و ترحيب بن ربيعان  :حتقيق) هـ٧٨٦:ت(احلنفي 

 .هـ١٤٢٦ ، ١:ط، الرياض ، مكتبة الرشد ، الدوسري
 بن علي بن احلسن بن شهاب بن احلسن علي أليب :الفقه أصول يف رسالة -١٠٩

 عبد بن اهللا عبد بن موفق. د :حتقيق )هـ٤٢٨ :ت( احلنبلي العكربي شهاب
 .هـ١٤١٣ ، ١ :ط ، املكرمة مكة، املكية القادر املكتبة

 الدين تقي بن الوهاب عبد الدين لتاج :احلاجب ابن خمتصر عن احلاجب رفع -١١٠
املوجود  عبد أمحد عادل ، معوض حممد علي :حتقيق )هـ٧٧١ :ت( السبكي
 .هـ١٤١٩ ، ١ :ط ، بريوت،  الكتب عامل

 بن حممود الدين لشهاب :املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح -١١١
 دار ، عطية الباري عبد علي :حتقيق ، )هـ١٢٧٠ :ت( األلوسي احلسيين اهللا عبد

 .هـ ١٤١٥ ، ١ :ط ، بريوت ، العلمية الكتب
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٥٠٦ 
 بن حممود الدين لشهاب :املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح -١١٢

 دار ، عطية الباري عبد علي :حتقيق ، )هـ١٢٧٠ :ت( األلوسي احلسيين اهللا عبد
 .هـ ١٤١٥ ، ١ :ط ، بريوت، العلمية الكتب
 النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أليب :املفتني وعمدة الطالبني روضة -١١٣
 -دمشق -بريوت ، اإلسالمي املكتب ، الشاويش زهري :حتقيق )هـ٦٧٦ :ت(

 .هـ١٤١٢ ، ٣ :عمان ط

 :حنبل بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه أصول يف املناظر وجنة الناظر روضة -١١٤
 مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أليب

 الريان مؤسسة )هـ٦٢٠ :ت( املقدسي قدامة بابن الشهري ، احلنبلي الدمشقي
 .هـ١٤٢٣ ، ٢:ط ، والتوزيع والنشر للطباعة

 الرمحن عبد أليب :وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة -١١٥
 :ت( األلباين األشقودري ، آدم بن جنايت بن نوح احلاج بن ، الدين ناصر حممد
 .١ :ط ، الرياض ، والتوزيع للنشر املعارف مكتبة )هـ١٤٢٠

 :حتقيق )هـ٢٧٣ :ت( القزويين يزيد بن حممد اهللا عبد أليب :ماجه ابن سنن -١١٦
 .احلليب البايب عيسى فيصل ،  العربية الكتب إحياء دار  ، الباقي عبد فؤاد حممد
 شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أليب :داود أيب سنن -١١٧
 عبد الدين حميي حممد :حتقيق )هـ٢٧٥ :ت( السَجِستاين األزدي عمرو بنا

 .بريوت،  صيدا ، العصرية احلميد املكتبة
 عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن لسليمان :سنن أيب داود -١١٨

املكتبة ، احلميد عبد الدين حميي حممد :حتقيق ، )هـ٢٧٥:ت( السَجِستاين األزدي
  .بريوت، العصرية

 ، الترمذي ، الضحاك بن موسى بن سورة بن عيسى بن حملمد:الترمذي سنن -١١٩
 عبد فؤاد وحممد شاكر حممد أمحد :وتعليق حتقيق )هـ٢٧٩ :ت( عيسى أبو

 :ط ، مصر ،  احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ، عطوة وإبراهيم الباقي
 .هـ ١٣٩٥ ، ٢
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٥٠٧ 
 ، اخلراساين علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليب :للنسائي الصغرى السنن -١٢٠

 املطبوعات مكتب ، غدة أبو الفتاح عبد :حتقيق )هـ٣٠٣ :ت( النسائي
  .ومذيل بأحكام األلباين ، هـ١٤٠٦ ، ٢ :ط ، حلب ، اإلسالمية

 بكر أبو ، اخلراساين موسى بن علي بن احلسني بن ألمحد :الكربى السنن -١٢١
 ، العلمية الكتب دار ، عطا القادر عبد حممد :حتقيق )هـ٤٥٨ :ت( البيهقي
 .هـ ١٤٢٤ ، ٣ :ط ، بريوت

 بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين لشمس :النبالء أعالم سري -١٢٢
 الشيخ بإشراف احملققني من جمموعة :حتقيق ، )هـ٧٤٨ : ت( الذهيب قَايماز
 .هـ ١٤٠٥ ،  ٣ : ط، بريوت ، الرسالة مؤسسة ، األرناؤوط شعيب
 بن حممد بن إلمساعيل :األصبهاين حممد بن إلمساعيل الصاحلني السلف سري -١٢٣

 بقوام امللقب ، القاسم أبو ، األصبهاين التيمي الطليحي القرشي علي بن الفضل
 الراية دار ، أمحد بن فرحات بن حلمي بن كرم. د :حتقيق )هـ٥٣٥ :ت( السنة
 .الرياض ، والتوزيع للنشر
جلمال الدين حممد بن عبداهللا  :شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  -١٢٤

حممد عبدالقادر عطا :حتقيق ، )هـ٦٧٢ :ت(ابن مالك الطائي اجلياين األندلسي 
 .هـ١٤٢٢، ١ :ط ، بريوت  ، دار الكتب العلمية ، وطه فتحي السيد

 احلنبلي املصري الزركشي اهللا عبد بن حممد الدين لشمس :الزركشي شرح -١٢٥
 ، العبيكان دار ، عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين. د :حتقيق )هـ٧٧٢ :ت(

 .هـ ١٤١٣ ، ١ :ط، الرياض
لعبدالرمحن بن أمحد اإلجيي  :شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل -١٢٦
دار الكتب  ، فادي نصيف وطارق حيىي :ضبطه ووضع حواشيه) هـ٧٥٦:ت(

 .هـ١٤٢١ ، ١ :ط ، بريوت ، العلمية
 )هـ٥١٦:ت(أليب حممد احلسني بن مسعود بن حممد البغوي الشافعي  :السنةشرح  -١٢٧

 ، بريوت-دمشق ، املكتب اإلسالمي ، شعيب األرناؤوط و حممد زهري الشاويش :حتقيق
 .هـ١٤٠٣ ، ٢:ط
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٥٠٨ 
 قدامة بن أمحد بن حممد بن الرمحن لعبد :املقنع منت على الكبري الشرح -١٢٨

ومعه املقنع  )هـ٦٨٢ :ت( الدين مشس ، الفرج أبو ، احلنبلي اجلماعيلي املقدسي
 :عبداهللا بن عبداحملسن التركي ود :حتقيق د ، البن قدامة واإلنصاف للمرداوي

 .هـ١٤١٤ ، ١ :ط ، مصر ، هجر للطباعة والنشر ، عبدالفتاح احللو

 بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد البقاء أبو الدين لتقي :املنري الكوكب شرح -١٢٩
 الزحيلي حممد :حتقيق )هـ٩٧٢ :ت( احلنبلي النجار بابن املعروف الفتوحي علي
 .هـ١٤١٨ ، ٢ :ط ، الرياض ، العبيكان مكتبة ، محاد ونزيه

 :ت( العثيمني حممد بن صاحل بن حملمد :املستقنع زاد على املمتع الشرح -١٣٠
 .هـ ١٤٢٨ ، ١٤٢٢ ، ١ :ط ، اجلوزي ابن دار) هـ١٤٢١

 عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أليب :الفصول تنقيح شرح -١٣١
 ، سعد الرؤوف عبد طه :حتقيق )هـ٦٨٤ :ت( بالقرايف الشهري املالكي الرمحن
 .هـ ١٣٩٣ ، ١ :ط ، املتحدة الفنية الطباعة شركة
 ، الصرصري الطويف الكرمي بن القوي عبد بن لسليمان :الروضة خمتصر شرح -١٣٢

 ، التركي احملسن عبد بن اهللا عبد :حتقيق )هـ٧١٦ :ت( الدين جنم ، الربيع أبو
 .هـ ١٤٠٧ ،  ١ : ط، بريوت ، الرسالة مؤسسة

 اهللا عبد أبو املالكي اخلرشي اهللا عبد بن حملمد :للخرشي خليل خمتصر شرح -١٣٣
وامشه حاشية العدوي على  ، بريوت ،  للطباعة الفكر دار )هـ١١٠١ :ت(

 .شرح خمتصر خليل للخرشي
 بكر أبو ، اخلراساين موسى بن علي بن احلسني بن ألمحد :اإلميان شعب -١٣٤

 عبد الدكتور :أحاديثه وخرج نصوصه وراجع حققه )هـ٤٥٨ :ت( البيهقي
 أمحد خمتار :أحاديثه وختريج حتقيقه على أشرف ، حامد احلميد عبد العلي

 والتوزيع للنشر الرشد مكتبة ، اهلند – ببومباي السلفية الدار صاحب ، الندوي
 .هـ ١٤٢٣ ، ١ :ط ، باهلند ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون بالرياض

 اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أليب :العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح -١٣٥
،  للماليني العلم دار ، عطار الغفور عبد أمحد :حتقيق )هـ٣٩٣ :ت( الفارايب
 .هـ ١٤٠٧ ، ٤:ط ، بريوت
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٥٠٩ 
 السيوطي الدين جالل ، بكر أيب بن الرمحن لعبد :احلفاظ طبقات -١٣٦
 .هـ١٤٠٣ ، ١ :ط، بريوت ، العلمية الكتب دار )هـ٩١١:ت(
 حممد :حتقيق )هـ٥٢٦ :ت( يعلى أيب ابن احلسني أليب :احلنابلة طبقات -١٣٧

 .بريوت، املعرفة دار ، الفقي حامد
 :ت( السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين لتاج :الكربى الشافعية طبقات -١٣٨

 هجر ، احللو حممد الفتاح عبد. د الطناحي حممد حممود. د :حتقيق )هـ٧٧١
 .هـ١٤١٣ ، ٢ :ط ، والتوزيع والنشر للطباعة

 الشهيب األسدي عمر بن حممد بن أمحد بن بكر أليب :الشافعية طبقات -١٣٩
 عبد احلافظ. د :حتقيق )هـ٨٥١ :ت( شهبة قاضي ابن الدين تقي ، الدمشقي

 .   هـ ١٤٠٧ ، ١ :ط ، بريوت، الكتب عامل ، خان العليم

 مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أليب :الشافعيني طبقات -١٤٠
 حممد زينهم حممد .ود ، هاشم عمر أمحد .د :حتقيق)هـ٧٧٤ :ت( الدمشقي

 .هـ ١٤١٣ ، الدينية الثقافة عزب مكتبة
) هـ٤٧٦ :ت( الشريازي علي بن إبراهيم إسحاق أليب :الفقهاء طبقات  -١٤١

دار، عباس إحسان :حتقيق) هـ٧١١ :ت( منظور ابن مكرم بن حممد :هذبه 
 .م١٩٧٠ ، ١ :ط ، بريوت ، العريب الرائد
 ، بالوالء اهلامشي منيع بن سعد بن حممد اهللا عبد أليب :الكربى الطبقات -١٤٢

 القادر عبد حممد :حتقيق )هـ٢٣٠ :ت( سعد بابن املعروف البغدادي ، البصري
 . هـ ١٤١٠ ، ١ :ط ، بريوت، العلمية الكتب دار ، عطا
 بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أليب :األسباب بيان يف العجاب -١٤٣

 ابن دار، األنيس حممد احلكيم عبد :حتقيق )هـ٨٥٢ :ت( العسقالين حجر
 .الدمام ، اجلوزي

 بن حممد بن احلسني بن حممد ،  يعلى يبأ للقاضي :الفقه أصول يف العدة -١٤٤
 علي بن أمحد :د نصه وخرج عليه وعلق حققه،  )هـ٤٥٨:ت( الفراء ابن خلف

 .املباركي سري بن
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٥١٠ 
للعالمة حممد األمني بن حممد  :العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري -١٤٥

 ، خالد بن عثمان السبت :حتقيق) هـ١٣٩٣:ت(املختار اجلكين الشنقيطي 
 ، ٣ :ط ، مكة املكرمة ، دار عامل الفوائد ، بكر بن عبداهللا أبو زيد :إشراف
 .هـ١٤٣٣

 ابن اهللا عبد أيب الدين أكمل ، حممود بن حممد بن حملمد :اهلداية شرح العناية -١٤٦
 دار )هـ٧٨٦ :ت( البابريت الرومي الدين مجال الشيخ ابن الدين مشس الشيخ
 .الفكر
 :ت( األلباين الدين ناصر حملمد :واحلرام احلالل أحاديث ختريج يف املرام غاية -١٤٧

 .هـ١٤٠٥ ،  ٣ :ط ، بريوت ،  اإلسالمي املكتب )هـ١٤٢٠

 بن احلسن الدين نظام :)تفسري النيسابوري(الفرقان  ورغائب القرآن غرائب -١٤٨
 زكريا الشيخ :حتقيق )هـ٨٥٠ :ت( النيسابوري القمي حسني بن حممد

 .هـ ١٤١٦ ،  ١ :ط ، بريوت ،  العلميه الكتب دار ، عمريات

 أمحد بن إسحق بن لعمر :حنيفة أيب اإلمام مسائل بعض حتقيق يف املنيفة الغرة -١٤٩
 مؤسسة )هـ٧٧٣ :ت( احلنفي حفص أيب ، الدين سراج ، الغزنوي اهلندي
 .هـ ١٤٠٦ ، ١ :ط ، الثقافية الكتب

 زكريا بن أمحد بن حممد بن لزكريا :الوردية البهجة شرح يف البهية الغرر -١٥٠
 .امليمنية املطبعة )هـ٩٢٦ :ت( األنصاري

 الفضل أيب حجر بن علي بن ألمحد :البخاري صحيح شرح الباري فتح -١٥١
 :طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام) هـ٨٥٢ :ت(الشافعي  العسقالين

 عليه ، الباقي  عبد فؤاد حممد :وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم ، اخلطيب الدين حمب
 ، بريوت ،  املعرفة دار ، باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد :العالمة تعليقات
 .هـ١٣٧٩

 :ت(للعالمة صديق بن حسن القنوجي  :فتح البيان يف مقاصد القرآن  -١٥٢
املكتبة  ، عبداهللا بن إبراهيم األنصاري :عين بطبعه وقدم له وراجعه) هـ١٣٠٧
 .هـ١٤١٢ ، بريوت ، العصرية
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٥١١ 
 اهلمام بابن املعروف السيواسي الواحد عبد بن حممد الدين لكمال :القدير فتح -١٥٣
 .الفكر دار )هـ٨٦١ :ت(

 )هـ١٢٥٠ :ت( الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حملمد :القدير فتح -١٥٤
 .هـ ١٤١٤ ،  ١ :ط ، بريوت ، دمشق - الطيب الكلم دار ، كثري ابن دار

 :اجلمل حباشية املعروف الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات -١٥٥
 :ت( باجلمل املعروف ، األزهري العجيلي منصور بن عمر بن لسليمان
 .الفكر دار )هـ١٢٠٤

 الدين مشس ، اهللا عبد أيب ، مفرج بن حممد بن مفلح بن مدحمل :الفروع  -١٥٦
 لعالء الفروع تصحيح ومعه )هـ٧٦٣ :ت( احلنبلي الصاحلي مث الراميىن املقدسي

مؤسسة  ، التركيعبداهللا بن عبداحملسن :د:حتقيق ، املرداوي سليمان بن علي الدين
  . هـ١٤٢٤ ، ١:ط، الرسالة
 :ت( احلنفي اجلصاص الرازي بكر أيب علي بن ألمحد :األصول يف الفصول -١٥٧

 .هـ١٤١٤ ، ٢ :ط ، الكويتية األوقاف وزارة )هـ٣٧٠

 بن سامل بن  غامن بن ألمحد :القريواين زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه -١٥٨
 ، الفكر دار )هـ١١٢٦ :ت( املالكي األزهري النفراوي الدين شهاب ، مهنا

 .هـ١٤١٥

 ،  دمشق ، الفكر دار، حبيب أبو سعدي .د :واصطالحاً لغة الفقهي القاموس -١٥٩
 .هـ ١٤٠٨ ٢ :ط

 الفريوز آبادي يعقوب بن حممد طاهر أيب الدين د :احمليط القاموس -١٦٠
 حممد :الرسالة بإشراف مؤسسة يف التراث حتقيق مكتب :حتقيق )هـ٨١٧:ت(

 ، ٨ :ط، بريوت ، والتوزيع والنشر للطباعة الرسالة العرقسوسي مؤسسة نعيم
 .هـ ١٤٢٦

من الدورة األوىل إىل السابعة  ، قرارات امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة -١٦١
رابطة العامل ) هـ١٤٢٤-١٣٩٨(من القرار األول إىل الثاين بعد املائة  ، عشرة

 .امع الفقهي اإلسالمي ، اإلسالمي
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٥١٢ 
 بن اجلبار عبد بن حممد بن منصور ، املظفر أليب :األصول يف األدلة قواطع -١٦٢

 إمساعيل حسن حممد حسن حممد :حتقيق )هـ٤٨٩ :ت( السمعاين املروزي أمحد
 .هـ١٤١٨ ، ١ :ط ، بريوت ، العلمية الكتب دار ، الشافعي

األمل يف علمي األصول واجلدل قواعد األصول ومعاقد الفصول خمتصر حتقيق  -١٦٣
 :ت(لصفي الدين عبداملؤمن بن كمال الدين عبداحلق البغدادي احلنبلي 

معهد البحوث العلمية ، على عباس احلكمي :د :حتقيق وتعليق ، ) هـ٧٣٩
  .هـ١٤٠٩ ، ١:ط ، وإحياء التراث جبامعة أم القرى

 العثيمني حممد بن صاحل بن حملمد :احلسىن وأمسائه اهللا صفات يف املثلى القواعد -١٦٤
 .هـ١٤٢١ ، ٣ :ط، املنورة  املدينة ، اإلسالمية اجلامعة )هـ١٤٢١ :ت(

 ابن ، اهللا عبد بن حممد بن أمحد بن حممد ، القاسم أليب :الفقهية القوانني -١٦٥
 .)هـ٧٤١ :ت( الغرناطي الكليب جزي

 بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أليب:أمحد اإلمام فقه يف الكايف -١٦٦
 :ت( املقدسي قدامة بابن الشهري ، احلنبلي الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي قدامة
 .هـ ١٤١٤ ، ١ :ط ، العلمية الكتب دار )هـ٦٢٠
 الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أليب :املدينة أهل فقه يف الكايف -١٦٧
 ماديك ولد أحيد حممد حممد :حتقيق )هـ٤٦٣ :ت( القرطيب النمري عاصم بنا

 .هـ١٤٠٠ ، ٢ :ط ، الرياض ، احلديثة الرياض املوريتاين مكتبة
 بن اهللا عبد ، شيبة أيب بن بكر أليب :واآلثار األحاديث يف املصنف الكتاب -١٦٨

 كمال :حتقيق )هـ٢٣٥ :ت( العبسي خواسيت بن عثمان بن إبراهيم بن حممد
 .هـ١٤٠٩ ، ١ :ط ، الرياض ،  الرشد احلوت مكتبة يوسف

 حسن ابن الدين صالح بن يونس بن ملنصور :اإلقناع منت عن القناع كشاف -١٦٩
 .العلمية الكتب دار،  )هـ١٠٥١ :ت( احلنبلى البهوتى إدريس بنا

 عالء ، حممد بن أمحد بن العزيز لعبد :البزدوي أصول شرح األسرار كشف -١٧٠
 .اإلسالمي الكتاب دار )هـ٧٣٠ :ت( احلنفي البخاري الدين

 بن املؤمن عبد بن حممد بن بكر أليب :االختصار غاية حل يف األخيار كفاية -١٧١
 :حتقيق )هـ٨٢٩ :ت( الشافعي الدين تقي ، احلصين احلسيين معلى بن حريز
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٥١٣ 
 ، ١ :ط ، دمشق،  اخلري دار ، سليمان وهيب وحممد بلطجي احلميد عبد علي

 .م١٩٩٤
 احلسيين موسى بن أليوب :اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات -١٧٢

 و درويش عدنان :حتقيق )هـ١٠٩٤ :ت( احلنفي البقاء أيب ، الكفوي القرميي
 .بريوت، الرسالة املصري مؤسسة حممد
 بن حممد بن علي الدين لعالء :)تفسري اخلازن(الترتيل  معاين يف التأويل لباب -١٧٣

 :تصحيح )هـ٧٤١ :ت( باخلازن املعروف ، احلسن أيب الشيحي عمر بن إبراهيم
 .هـ ١٤١٥ ،  ١ :ط ، بريوت، العلمية الكتب دار ، شاهني علي حممد

 الغنيمي إبراهيم بن محادة بن طالب بن الغين لعبد :الكتاب شرح يف اللباب -١٧٤
 وعلق ، وضبطه ، وفصله ، حققه ، )هـ١٢٩٨ :ت( احلنفي امليداين الدمشقي
 .بريوت ، العلمية املكتبة ، احلميد عبد الدين حميي حممد :حواشيه

 عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص أليب :الكتاب علوم يف اللباب -١٧٥
 املوجود عبد أمحد عادل الشيخ :حتقيق )هـ٧٧٥ :ت( النعماين الدمشقي احلنبلي
 ١٤١٩ ، ١ :ط ، بريوت ،  العلمية الكتب دار ، معوض حممد علي والشيخ
 .هـ

 لسان ، الوليد أيب ، حممد بن حممد بن ألمحد :األحكام معرفة يف احلكام لسان -١٧٦
 ، ٢ :ط ، القاهرة ،  احلليب البايب )هـ٨٨٢ :ت( احلليب الثقفي الشحنة ابن الدين
 .هـ١٣٩٣

 منظور ابن الدين مجال ، الفضل أيب ، يعل بن مكرم بن حملمد :العرب لسان -١٧٧
 .هـ ١٤١٤ ،  ٣ :ط ، بريوت ، صادر دار ، )هـ٧١١:ت( األنصاري

 ،  مفلح بن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن إلبراهيم :املقنع شرح يف املبدع -١٧٨
 ١٤١٨ ، ١ :ط ، بريوت ، العلمية الكتب دار ، )هـ٨٨٤ :ت( الدين برهان
 .هـ
 )هـ٤٨٣ :ت( السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن حملمد :املبسوط -١٧٩

 .هـ١٤١٤، بريوت – املعرفة دار
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٥١٤ 
الدورة  ، املؤمتر اإلسالمي جبدةجملة جممع الفقه اإلسالمي التابعة ملنظمة  -١٨٠

 .هـ١٤١٨ ، اجلزء األول ، العاشرة

 املدعو سليمان بن حممد بن الرمحن لعبد :األحبر ملتقى شرح يف األر جممع -١٨١
 .العريب التراث إحياء دار ، )هـ١٠٧٨ :ت( أفندي بداماد يعرف، زاده بشيخي

أليب احلسن علي بن أيب بكر اهليثمي  :جممع الزوائد ومنبع الفوائد  -١٨٢
، القاهرة ، مكتبة القدسي ، حسام الدين القدسي :حتقيق) هـ٨٠٧:ت(
 . هـ١٤١٤:ط

 أيب ، الرازي القزويين زكرياء بن فارس بن ألمحد :فارس البن اللغة جممل -١٨٣
 ،  الرسالة مؤسسة ، سلطان احملسن عبد زهري :حتقيق )هـ٣٩٥ :ت( احلسني
 . هـ ١٤٠٦  ، ٢ ، بريوت ط

 احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أيب الدين لتقي :الفتاوى جمموع -١٨٤
 فهد امللك جممع ، قاسم بن حممد بن الرمحن عبد :حتقيق ، )هـ٧٢٨ :ت(

 .هـ١٤١٦ ، النبوية املدينة ، الشريف املصحف لطباعة

 :ت( النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أليب :املهذب شرح اموع -١٨٥
 .واملطيعي السبكي تكملة معها كاملة طبعة ، الفكر دار ،  )هـ٦٧٦
 القامسي احلالق قاسم بن سعيد حممد بن الدين مجال حملمد :التأويل حماسن -١٨٦
 ،  العلمية الكتب دار ، السود عيون باسل حممد :حتقيق )هـ١٣٣٢ :ت(

 .هـ ١٤١٨ ،  ١ :ط ، بريوت

 عبد بن غالب بن احلق عبد حممد أليب :العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -١٨٧
 السالم عبد :حتقيق )هـ٥٤٢ :ت( احملاريب األندلسي عطية بن متام بن الرمحن

 .هـ ١٤٢٢ ، ١ :ط ، بريوت، العلمية الكتب دار ، حممد الشايف عبد

 :ت( املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أليب :األعظم واحمليط احملكم  -١٨٨
 ، ١:ط ، بريوت ،  العلمية الكتب دار، هنداوي احلميد عبد :حتقيق) هـ٤٥٨
 .هـ ١٤٢١

 القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أليب :باآلثار احمللى -١٨٩
 .بريوت،  الفكر دار ، )هـ٤٥٦ :ت( الظاهري
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٥١٥ 
 أليب :عنه اهللا رضي حنيفة أيب اإلمام فقه النعماين الفقه يف الربهاين احمليط -١٩٠

 البخاري مازةَ بن عمر بن العزيز عبد بن أمحد بن حممود الدين برهان املعايل
 ، العلمية الكتب دار ، اجلندي سامي الكرمي عبد :حتقيق )هـ٦١٦ :ت( احلنفي
 . هـ ١٤٢٤ ، ١ :ط ، بريوت

 احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب الدين لزين :الصحاح خمتار -١٩١
 الدار - العصرية املكتبة ، حممد الشيخ يوسف :حتقيق )هـ٦٦٦ :ت( الرازي

 .هـ١٤٢٠ ، ٥ :ط، بريوت ، النموذجية
 )هـ٤٥٨ :ت( املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أليب :املخصص -١٩٢

 ، ١ :ط ، بريوت، العريب التراث إحياء دار ، جفال إبراهم خليل :حتقيق
 .هـ١٤١٧

 عبد الربكات أليب :)النسفي تفسري(املشهور بـالتأويل  وحقائق الترتيل مدارك -١٩٣
 :أحاديثه وخرج حققه)هـ٧١٠ :ت( النسفي الدين حافظ حممود بن أمحد بن اهللا

 الكلم دار ، مستو ديب الدين حميي :له وقدم راجعه ، بديوي علي يوسف
 . هـ ١٤١٩ ، ١ :ط ، بريوت ، الطيب
 الشهري املالكي الفاسي العبدري حممد بن حممد بن حممد اهللا عبد أليب :املدخل -١٩٤

 .التراث دار )هـ٧٣٧ :ت( احلاج بابن

 دار )هـ١٧٩ :ت( املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن ملالك :املدونة -١٩٥
 .هـ١٤١٥ ، ١ :ط ، العلمية الكتب
 اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني حملمد :الفقه أصول يف مذكرة -١٩٦

 .املنورة املدينة ، واحلكم العلوم مكتبة ، )هـ١٣٩٣ :ت( الشنقيطي
لإلمام ابن حزم  :مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات -١٩٧

لشيخ اإلسالم ابن تيمية  :ويليه نقد مراتب اإلمجاع) هـ٤٥٦ :ت(الظاهري 
 ، ١:ط ، بريوت، دار ابن حزم ، حسن أمحد إسرب :بعناية) هـ٧٢٨ :ت(

 .هـ١٤١٩
 حممد :حتقيق )هـ٥٠٥ :ت( الغزايل حممد بن حممد حامد أليب :املستصفى -١٩٨

 . هـ١٤١٣ ، ١ :ط ، العلمية الكتب دار ، الشايف عبد السالم عبد
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 الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أليب :حنبل بن أمحد اإلمام مسند -١٩٩
 :إشراف ، وآخرون ، مرشد عادل ،  ؤوطااألرن شعيب :حتقيق )هـ٢٤١ :ت(
 .هـ ١٤٢١ ، ١ :ط ، الرسالة مؤسسة ، التركي احملسن عبد بن اهللا عبد د
 عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند -٢٠٠

 :حتقيق )هـ٢٦١ :ت( النيسابوري القشريي احلسن أيب احلجاج بن ملسلم :وسلم
 .بريوت ،  العريب التراث إحياء دار ، الباقي عبد فؤاد حممد
 السالم عبد الدين جمد :اجلد بتصنيفها بدأ،  تيمية آلل :الفقه أصول يف املسودة -٢٠١
 :ت( تيمية بن احلليم عبد : ، األب إليها وأضاف ، ) هـ٦٥٢ :ت( تيمية بنا

 حممد :حتقيق )هـ٧٢٨ت( تيمية بن أمحد :احلفيد االبن أكملها مث ، ) هـ٦٨٢
 .العريب الكتاب دار ، احلميد عبد الدين حميي

 عبد بن اهللا عبد بن اللطيف عبد بن الرمحن لعبد :وغريهم جند علماء مشاهري -٢٠٢
 للبحث اليمامة دار ، الوهاب عبد بن حممد بن حسن بن الرمحن عبد بن اللطيف
 .هـ١٣٩٢ ، ١ :ط ، الرياض ، والنشر والترمجة

 مث الفيومي علي بن حممد بن ألمحد :الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح -٢٠٣
 .بريوت ،  العلمية املكتبة )هـ٧٧٠ حنو :ت( العباس أيب ، احلموي

 :ت( الصنعاين اليماين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أليب :املصنف -٢٠٤
 ، ٢ :ط ، بريوت، اإلسالمي املكتب، األعظمي الرمحن حبيب :حتقيق )هـ٢١١
 .هـ١٤٠٣

 السيوطي عبده بن سعد بن ملصطفى :املنتهى غاية شرح يف النهى أويل مطالب -٢٠٥
 ، اإلسالمي املكتب )هـ١٢٤٣ :ت( احلنبلي الدمشقي مث مولدا الرحيباىن ، شهرة

 .هـ١٤١٥ ، ٢ :ط، بريوت

 عبد أيب، البعلي الفضل أيب بن الفتح أيب بن حملمد :املقنع ألفاظ على املطلع -٢٠٦
 حممود وياسني األرناؤوط حممود :حتقيق )هـ٧٠٩ :ت( الدين مشس ، اهللا

 .هـ١٤٢٣ ، ١ :ط ، للتوزيع السوادي مكتبة ، اخلطيب
أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد ابن  :املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية -٢٠٧

رسالة علمية قدمت جلامعة اإلمام حممد بن  ١٧) هـ٨٥٢:ت(حجر العسقالين 
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 -دار الغيث ، دار العاصمة ، سعد بن ناصر الشثري. د :تنسيق ، سعود اإلسالمية

 .هـ١٤١٩ ، ١ :ط ، الرياض
القاسم الطرباين  أيب، لسليمان بن أمحد بن أيوب :املعجم األوسط -٢٠٨
 .القاهرة، دار احلرمني ، طارق عوض اهللا :حتقيق) هـ٣٦٠:ت(
 حسن بن حسين بن حملمد :واجلماعة السنة أهل عند الفقه أصول معامل -٢٠٩

 .هـ ١٤٢٧ ، ٥ :ط، الدمام ، اجلوزي ابن اجليزاين دار

 حممد أليب :) البغوي تفسري (القرآن املشهور بـ  تفسري يف الترتيل معامل -٢١٠
 اهللا عبد حممد أحاديثه وخرج حققه )هـ٥١٠ :ت( البغوي مسعود بن احلسني

 ، والتوزيع للنشر طيبة دار، احلرش مسلم وسليمان ضمريية مجعة عثمان و النمر
 .هـ ١٤١٧ ، ٤ :ط ، الرياض

أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري  :أصول الفقهاملعتمد يف  -٢١١
 ، املعهد العلمي الفرنسي، ينحممد محيد اهللا وآخر :حتقيق ، ) ٤٣٦:ت(

 .هـ١٣٨٤ ، دمشق
 أمحد و مصطفى إبراهيم:إعداد ، بالقاهرة العربية اللغة مع:الوسيط املعجم -٢١٢

 .الدعوة دار ، النجار حممد و القادر عبد حامد و الزيات
دار  ، حممد التوجني :مراجعة وتوثيق د، هليثم هالل :معجم مصطلح األصول -٢١٣

 .هـ١٤٢٤ ، ١ :ط ، اجليل
قدم له  ، قطب مصطفى سانو :للدكتور :معجم مصطلحات أصول الفقه -٢١٤

 ، دار الفكر ، بريوت ، دار الفكر املعاصر ، حممد رواس قلعجي :د .أ :وراجعه
 . هـ١٤٢٠ ، ١ :ط ، دمشق
 :املعونة على مذهب عامل املدينة أيب عبداهللا مالك بن أنس إمام دار اهلجرة  -٢١٥

حممد  :حتقيق) هـ٤٢٢ :ت(للقاضي أيب حممد عبدالوهاب بن نصر املالكي 
 ، ١ :ط ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي

 .هـ١٤١٨
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 الدين برهان املكارم أىب السيد عبد بن لناصر :املغرب يف ترتيب املعرب -٢١٦

 .العريب الكتاب دار )هـ٦١٠ :ت( املُطَرزِى اخلوارزمي
 ، )هـ٧٦١:ت(البن هشام األنصاري :مغين اللبيب عن كتب األعاريب   -٢١٧

 ، الس الوطين للثقافة والفنون واألدب ، عبداللطيف اخلطيب :حتقيق وشرح د
 .هـ١٤٢١ ، ١:ط ، الكويت

 أمحد بن حممد ، الدين لشمس :املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين -٢١٨
 ، ١ :ط ، العلمية الكتب دار )هـ٩٧٧ :ت( الشافعي الشربيين اخلطيب
 .هـ١٤١٥

 قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أليب :قدامة البن املغين -٢١٩
 :ت( املقدسي قدامة بابن الشهري ، احلنبلي الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي
 .القاهرة مكتبة )هـ٦٢٠
 ،  )هـ٣٩٥:ت( الرازي القزويين زكرياء بن فارس بن ألمحد :اللغة مقاييس -٢٢٠

 .هـ١٣٩٩ ، الفكر دار ، هارون حممد السالم عبد :حتقيق
 :ت( القرطيب رشد بن أمحد بن حممد الوليد أليب :املمهدات املقدمات -٢٢١

 .هـ ١٤٠٨ ، ١ :ط ، اإلسالمي الغرب دار )هـ٥٢٠

 اهللا عبد بن حممد بن إلبراهيم :أمحد اإلمام أصحاب ذكر يف األرشد املقصد -٢٢٢
 عبد د :حتقيق )هـ٨٨٤ :ت( الدين برهان ، إسحاق أيب ، مفلح ابن حممد بنا

 . هـ١٤١٠ ، ١ :ط ،  الرياض ،  الرشد مكتبة ، العثيمني سليمان بن الرمحن
أليب  :وحل مشكالامناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة  -٢٢٣

أبو  :اعتىن به ، علي علي لقم. د.أ :تقدمي ، احلسن علي بن سعيد الرجراجي
دار ابن  ، الدار البيضاء ، مركز التراث املغريب ، الفضل الدمياطي أمحد بن علي

 .هـ١٤٢٨ ، ١:ط ، بريوت ، حزم

 وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أليب :املوطأ شرح املنتقى -٢٢٤
 حمافظة جبوار ،  السعادة مطبعة )هـ٤٧٤ :ت( األندلسي الباجي القرطيب التجييب
 .هـ ١٣٣٢ ، ١ :مصر ط
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٥١٩ 
 اهللا عبد أيب ، عليش حممد بن أمحد بن حملمد :خليل خمتصر شرح اجلليل منح -٢٢٥

 .هـ١٤٠٩ ، بريوت،  الفكر دار )هـ١٢٩٩ :ت( املالكي
 شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أليب :الفقه يف املفتني وعمدة الطالبني منهاج -٢٢٦

 ، ١ :ط ، الفكر دار ، عوض أمحد قاسم عوض :حتقيق )هـ٦٧٦ :ت( النووي
 .هـ١٤٢٥

 بن حيىي الدين حميي زكريا أليب :احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج -٢٢٧
 ، ٢ :ط ، بريوت، العريب التراث إحياء دار )هـ٦٧٦ :ت( النووي شرف
  .هـ١٣٩٢

 ، النملة حممد بن علي بن الكرمي لعبد :أصول الفقه املقارناملهذب يف علم  -٢٢٨
 .هـ ١٤٢٠ ، ١:ط، الرياض ،  الرشد مكتبة
 يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق أليب :الشافعي اإلمام فقه يف املهذب -٢٢٩

 .العلمية الكتب دار ، )هـ٤٧٦ :ت( الشريازي
 بن حممد اهللا عبد أيب الدين لشمس :خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب -٢٣٠

 :ت( املالكي الرعيين باحلطاب املعروف ، املغريب الطرابلسي الرمحن عبد بن حممد
 .هـ١٤١٢ ، ٣ :ط ، الفكر دار )هـ٩٥٤
 :ت( املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن ملالك :مالك اإلمام موطأ -٢٣١

 ، الرسالة مؤسسة ، خليل حممود ،  معروف عواد بشار :حتقيق )هـ١٧٩
 .هـ ١٤١٢

 :ت( املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن ملالك :مالك اإلمام موطأ -٢٣٢
 ، بريوت ، دار إحياء التراث العريب ، حممد فؤاد عبدالباقي :حتقيق )هـ١٧٩
 .هـ١٤٠٦

 جلمال :الزيلعي ختريج يف األملعي بغية حاشيته مع اهلداية ألحاديث الراية نصب -٢٣٣
 قدم )هـ٧٦٢ :ت( الزيلعي حممد بن يوسف بن اهللا عبد حممد أيب الدين

 الديوبندي العزيز عبد :احلاشية ووضع صححه ، البنوري يوسف حممد :للكتاب
 حممد :حتقيق ، الكاملفوري يوسف حممد أكملها مث ، احلج كتاب إىل ، الفنجاين
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 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٥٢٠ 
 ، اإلسالمية للثقافة القبلة دار و بريوت ،  والنشر للطباعة الريان عوامة مؤسسة

 .هـ١٤١٨ ، ١ :ط ، جدة

 بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين لشمس :املنهاج شرح إىل احملتاج اية -٢٣٤
 ، األخرية :ط ، بريوت ، الفكر دار )هـ١٠٠٤ :ت( الرملي الدين شهاب محزة
 .هـ١٤٠٤

 حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن امللك لعبد :املذهب دراية يف املطلب اية -٢٣٥
 ،  )هـ٤٧٨ :ت( احلرمني بإمام امللقب ، الدين ركن ، املعايل أيب ، اجلويين
 ، ١ :ط ، املنهاج دار ، الديب حممود العظيم عبد/ د. أ :فهارسه وصنع حققه
 .هـ١٤٢٨

أليب حممد عبداهللا  :النوادر والزيادات على مايف املدونة من غريها من األمهات -٢٣٦
دار  ، ققنيحمجمموعة  :حتقيق) هـ٣٨٦:ت(بن عبدالرمحن أيب زيد القريواين ا

 .م١٩٩٩، ١:ط ، بريوت، الغرب اإلسالمي

 شرح( املشهور بـ .الوافية عرفة ابن اإلمام حقائق لبيان الشافية الكافية اهلداية -٢٣٧
 الرصاع ، اهللا عبد أيب ، األنصاري قاسم بن حملمد :)للرصاع عرفة ابن حدود
 .هـ١٣٥٠ ، ١ :ط ، العلمية املكتبة )هـ٨٩٤ :ت( املالكي التونسي

 الفرغاين اجلليل عبد بن بكر أيب بن لعلي :املبتدي بداية شرح يف اهلداية -٢٣٨
 دار ، يوسف طالل :حتقيق )هـ٥٩٣ :ت( الدين برهان احلسن أيب ، املرغيناين

 .بريوت، العريب التراث حياءإ
 الدين جالل ، بكر أيب بن الرمحن لعبد :اجلوامع مجع شرح يف اهلوامع مهع -٢٣٩

 .مصر ، التوفيقية املكتبة ، هنداوي احلميد عبد :حتقيق )هـ٩١١ :ت( السيوطي

 :ت( الصفدي اهللا عبد بن أيبك بن خليل الدين لصالح :بالوفيات الوايف -٢٤٠
 ،  التراث إحياء دار ، مصطفى وتركي األرناؤوط أمحد :حتقيق )هـ٧٦٤

 .هـ١٤٢٠بريوت
 بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أليب :الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -٢٤١

 حتقيق ، )هـ٦٨١ :املتوىف( اإلربلي الربمكي خلكان بن بكر أيب بن إبراهيم
 .م١٩٩٤- ١٩٧١- ١٩٠٠ ، ١:ط، بريوت ،  صادر دار ، عباس إحسان
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٥٢١ 

 
  ٢  ...............................................................................املقدمة

  ١٧  .........................................  :مطلبان وفيه واصطالحاً لغة االستدالل تعريف

 ١٧ ....................................................... :لغة االستدالل تعريف :األول املطلب

 ١٧ ................................................. :اصطالحاً االستدالل تعريف :الثاين املطلب


  .........................................................  ٢١  

يف باب األطعمة وفيه تسعة  الكرمي القرآن من الفقهية املسائل على االستدالل :األول املبحث
  ٢٢  ........................................................................  :عشر مطلباً

  ٢٣  .....................................................  األطعمة يف األصل :األول املطلب

  ٢٦  ........................................................  النجاسات أكل :الثاين املطلب

  ٢٨  ................................... وحنوها السموم من مضرة فيه ما أكل :الثالث املطلب

  ٣٠  ..........................................................  .اخلرتير أكل :الرابع املطلب

  ٣٢  .........................................................  .الضبع أكل :اخلامس املطلب

  ٤٢  .......................................................  آوى ابن أكل :السادس املطلب

  ٤٦  ................................................  العرب استطابته ما أكل :السابع املطلب

  ٤٩  ................................................  العرب استخبثته ما أكل :الثامن املطلب

  ٥٢  ............................................................  احلية أكل :التاسع املطلب

  ٥٨  ............................................................  الفيل أكل :العاشر املطلب
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٥٢٢ 
  ٦٥  ................................................  األنعام يمة أكل :عشر احلادي املطلب

  ٦٧  ........................................................  اخليل أكل :عشر الثاين املطلب

  ٧٦  ................................................  البحر حيوان أكل :عشر الثالث املطلب

  ٨٢  ...................................................  املاء كلب أكل :عشر الرابع املطلب

  ٨٧  .......................................  االختيار حالة يف امليتة أكل :عشر اخلامس املطلب

  ٩٠  .....................................  االضطرار حالة يف امليتة أكل :عشر السادس املطلب

  ٩٢  ........................ السفر يف االضطرار عند احملرمات من األكل :عشر السابع املطلب

  ٩٦  .........................احلضر يف االضطرار عند احملرمات من األكل :عشر الثامن املطلب

  ٩٩  ...............................املعصية سفر يف املضطر من امليتة أكل :عشر التاسع املطلب

يف باب الذكاة وفيه مخسة  الكرمي القرآن من الفقهية املسائل على االستدالل :الثاين املبحث
  ١٠٩  ......................................................................  :عشر مطلباً

  ١١٠  ...........................  بالذكاة الصيد من عليه املقدور احليوان إباحة :األول املطلب

  ١١٢  ......................  بالذكاة األنعام يمة من عليه املقدور احليوان إباحة :الثاين املطلب

  ١١٤  .................................................  الطافئ السمك أكل :الثالث املطلب

  ١١٩  ...................................................  الكتاب أهل ذبائح :الرابع املطلب

  ١٢١  .....................................................  اوسي ذبيحة :اخلامس املطلب

  ١٢٥  ............................................  ماسواها وذبح اإلبل حنر :السادس املطلب

  ١٢٧  .............................................  ماسواها وحنر اإلبل ذبح :السابع املطلب

  ١٣٢  ...................................................أنفه حتف مات ما :الثامن املطلب
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٥٢٣ 
  ١٣٥  ..........................................  عمداً الذبح يف التسمية ترك :التاسع املطلب

  ١٤٣  ..........................................  سهواً الذبح يف التسمية ترك :العاشر املطلب

 وفيه ، اهللا غري اسم ذكر أو ، عمداً التسمية ترك إذا الكتايب ذبيحة :عشر احلادي املطلب
  ١٤٨  .........................................................................  :مسألتان

  ١٤٨  ..............................  .عمداً التسمية ترك إذا الكتايب ذبيحة :األوىل املسألة

  ١٥٣  ................................  .اهللا غري اسم ذكر إذا الكتايب ذبيحة :الثانية املسألة

  ١٦١  ..........................  اليهودي ذحبها إذا والغنم البقر شحم أكل :عشر الثاين املطلب

  ١٧٠  .......................................لعيده الكتايب ذحبه ما أكل :عشر الثالث املطلب

  ١٧٧  ....................  يعظمه شيء إىل به ليتقرب الكتايب ذحبه ما أكل :عشر الرابع املطلب

  ١٨٤  ...................  الكهربائي الصعق بواسطة املأكول احليوان ذبح :عشر اخلامس املطلب

يف باب الصيد وفيه ثالثة  الكرمي القرآن من الفقهية املسائل على االستدالل :الثالث املبحث
  ١٨٧  ......................................................................  :عشر مطلباً

  ١٨٨  .....................................................  الصيد يف األصل :األول املطلب

  ١٩١  ............................................  اوسي بكلب املسلم صيد :الثاين املطلب

  ١٩٥  ..............................  فمات األرض على فوقع اهلواء يف رماه ما :الثالث املطلب

  ٢٠٠  .......................................................  بالبندق قُتل ما :الرابع املطلب

  ٢٠٤  .......................................  له حد ال الذي باحلجر قُتل ما :اخلامس املطلب

  ٢٠٧  ......................................  اجلارحة يف التعليم شرط اعتبار :السادس املطلب

  ٢٠٩  ...........  البهائم سباع من به االصطياد وميكن التعليم يقبل ما كل صيد :السابع املطلب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 االستدالل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي يف باب األطعمة واألميان

٥٢٤ 
  ٢١٥  ..........................................  الصيد من الصيد كلب أكل :الثامن املطلب

  ٢٢٠  .........................................  الصيد من املعلم اجلارح أكل :التاسع املطلب

  ٢٢٥  ..................................  غريه فأصاب صيد إىل الكلب إرسال :العاشر املطلب

  ٢٢٨  ............................  غريه فأصاب صيد إىل اجلارح إرسال :عشر احلادي املطلب

  ٢٣١  .......................................  السهم إرسال عند التسمية :عشر الثاين املطلب

  ٢٤٤  ......................................اجلارح إرسال عند التسمية :عشر الثالث املطلب

 

  ....................................................................  ٢٥٥  

وفيه  ، يف باب األميان الكرمي القرآن من الفقهية املسائل على االستدالل :األول املبحث
  ٢٥٧  ...................................................................  :عشرون مطلباً

  ٢٥٨  ....................................................  الكافر من اليمني :األول املطلب

  ٢٦٣  ........................................................ املباحة اليمني :الثاين املطلب

  ٢٦٥  .....................................................  املكروهة اليمني :الثالث املطلب

  ٢٦٧  ........................................................  احملرمة اليمني :الرابع املطلب

  ٢٧٤  ...................  حرام ترك أو واجب فعل على كانت إذا اليمني حلُّ :اخلامس املطلب

  ٢٧٦  .....................................................  بالعهد احللف :السادس املطلب

  ٢٨٠  .............................................  وكفالته اهللا بعهد احللف :السابع املطلب

  ٢٨٣  .....................................................  اهللا بأمانة احللف :الثامن املطلب

  ٢٨٦  ..................................................  اهللا بصفات القسم :التاسع املطلب
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٥٢٥ 
  ٢٩٠  .............................................  اهللا لعمر :قال إذا احلكم :العاشر املطلب

  ٢٩٣  ........................  اهللا بكالم أو القرآن حبق أو بالقرآن احللف:عشر احلادي املطلب

  ٢٩٧  .....................  :مسائل ثالث وفيه ، فيها املختلف اليمني صيغ :عشر الثاين املطلب

  ٢٩٧  ........  .باهللا القسم أو باهللا الشهادة أو باهللا احللف :بلفظ اليمني صيغ :األوىل املسألة

  ٣٠٣  ...........................  باهللا آليت أو باهللا أويل :بلفظ اليمني صيغ :الثانية املسألة

  ٣٠٦  .....................  .شهدت أو آليت أو أقسمت :بلفظ اليمني صيغ :الثالثة املسألة

  ٣١١  ...........................................  اليمني لغو يف الكفارة :عشر الثالث املطلب

  ٣١٤  ................  هلا قصد غري من لسانه على اليمني سبقت إذا الكفارة:عشر الرابع املطلب

  ٣١٧  ........................  الطالق يف حنث إذا الناسي على الكفارة :عشر اخلامس املطلب

  ٣٢١  .........................  العتاق يف حنث إذا الناسي على الكفارة :عشر السادس املطلب

  ٣٢٥  ..................................................  احللف تكرار :عشر السابع املطلب

  ٣٢٨  ............................  احلالل من شيئاً أو أمته حرم إذا احلكم :عشر الثامن املطلب

  ٣٣٣  ...............................  :مسائل مخس وفيه ، اليمني كفارة :عشر التاسع املطلب

  ٣٣٣  ..........................................  .اليمني كفارة مشروعية :األوىل املسألة

  ٣٣٥  ................................  .الكفارة أصناف من الكسوة اعتبار :الثانية املسألة

  ٣٣٧  ....................................................  .التكفري وقت :الثالثة املسألة

  ٣٤٣  ................................  .العبد عن الكفارة يف الصيام إجزاء :الرابعة املسألة

  ٣٤٥  ..................................  الكفارة يف حر نصفه من حكم :اخلامسة املسألة

  ٣٤٩  .........................  :مسألة وعشرون ثالثة وفيه اليمني يف احلنث :العشرون املطلب
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٥٢٦ 
  ٣٤٩  ...............................  .فاسداً بيعاً فباع يبيع ال أن حلف لو :األوىل املسألة

  ٣٥٢  .............................  األلية فأكل اللحم يأكل ال أن حلف لو :الثانية املسألة

  ٣٥٥  ........................  حمرماً حلماً فأكل اللحم يأكل ال أن حلف لو :الثالثة املسألة

  ٣٥٨  .....................  الشجر مثر من فأكل الفاكهة ترك على حلف لو :الرابعة املسألة

  ٣٦١  ......................به يصطبغ مما فأكل  األدم ترك على حلف لو :اخلامسة املسألة

  ٣٦٦  .................  طعاماً يسمى ما فأكل طعاماً يأكل ال أن حلف لو :السادسة املسألة

  ٣٦٨  .............................  لؤلؤاً فلبس حلية يلبس ال أن حلف لو :السابعة املسألة

  ٣٧٢  ........................ ذهب حلية فلبس حلياً يلبس ال أن حلف لو :الثامنة املسألة

  ٣٧٤  ........................ فضة حلية فلبس حلياً يلبس ال أن حلف لو :التاسعة املسألة

  ٣٧٧  ...........................  جوهراً فلبس حلياً يلبس ال أن حلف لو :العاشرة املسألة

  ٣٨٠  ..........  له مملوكة داراً فدخل فالن دار يدخل ال أن حلف لو :عشرة احلادية املسألة

  ٣٨٢  ......  بأجرة مسكونة داراً فدخل فالن دار يدخل ال أن حلف لو :عشرة الثانية املسألة

  ٣٨٦  .....   بعارية مسكونة داراً فدخل فالن دار يدخل ال أن حلف لو :عشرة الثالثة املسألة

  ٣٩٠  ...   بغصب مسكونة داراً فدخل فالن دار يدخل ال أن حلف لو :عشرة الرابعة املسألة

  ٣٩٤  ................... الزمن من حيناً الكالم ترك على حلف لو :عشرة اخلامسة املسألة

  ٤٠١  ..................  الزمن من حقباً الكالم ترك على حلف لو :عشرة السادسة املسألة

  ٤٠٦  ...................زكوي غري مال وله له مال ال أن حلف لو :عشرة السابعة املسألة

  ٤١٠  .................. الناس على دين وله ، له مال ال أن حلف لو :عشرة الثامنة املسألة

  ٤١٣  .....................  السمك فأكل اللحم ترك على حلف لو :عشرة التاسعة املسألة
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٥٢٧ 
  ٤١٧  ........................  تعاىل اهللا فذكر الكالم ترك على حلف لو :العشرون املسألة

  ٤٢٠  .واحدة ضربة يف فجمعها سوط مبائة الضرب على حلف لو :والعشرون احلادية املسألة

  ٤٢٣  .........................  فأكله شيئاً يطعم ال أن حلف لو  :والعشرون الثانية املسألة

  ٤٢٥  ........................  فشربه شيئاً يطعم ال أن حلف لو  :والعشرون الثالثة املسألة

وفيه أربعة  ، يف باب النذر الكرمي القرآن من الفقهية املسائل على االستدالل :الثاين املبحث
  ٤٢٧  ..........................................................................  :مطالب

  ٤٢٨  ............................................  ماله من مبعني الصدقة نذر :األول املطلب

  ٤٣١  ............................................  ماله من مبقدر الصدقة نذر :الثاين املطلب

  ٤٣٤  ....................................  :مسألتان وفيه ، الطاعة بنذر الوفاء:الثالث املطلب

  ٤٣٤  ....................  .الوجوب يف أصل له كان إذا الطاعة بنذر الوفاء :األوىل املسألة

  ٤٣٧  ..................  .الوجوب يف أصل له يكن مل إذا الطاعة بنذر الوفاء :الثانية املسألة

  ٤٤٢  .........................................  املنذورة األيام صيام يف التتابع :الرابع املطلب

  ٤٤٦  ............................................................................  اخلامتة

  ٤٧٠..................................................................... :وفيها الفهارس

  ٤٧١..................................................................رس اآلياتفه :أوالً

  ٤٨٥...............................................................فهرس األحاديث :ثانياً

  ٤٨٨..................................................................فهرس األعالم :ثالثاً

  ٤٩٠.....................................................فهرس املصطلحات الغريبة  :رابعاً

  ٤٩٣.....................................................فهرس املصادر واملراجع  :خامساً
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٥٢٨ 
  ٥٢١..........................................................املوضوعات  فهرس :سادساً

 
 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

