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 أثر تنوع اسهوب انقرآن ودالالته يف ضبط انفتوى

 د. صبخيو عمي صالح الجبػرؼ 
 كمية الحكسة الجامعة

 

 إلمقدمة

نبي أرسل، صل هللا الحسج هلل رب العالسيغ، الحؼ مغَّ عميشا بخيخ ديغ ُشخع، كخيخ كتاب ُأندؿ, كأكخمشا بأفزل 
 تعالى عميو كسمع, كعمى الو كأصحابو كالتابعيغ لو بإحداف إلى يـػ الجيغ.

   وبعد: 
قج جاء في نطع القخآف الكخيع كسػره كآياتو كقررو كعطاتو كأمثالو كخصابو كحججو كحػاره أسمػبا       

رائعا متسيدا في ذلظ كمو بخرػصيات جعمتو فحًا بالشدبة ألسمػب الكتب الدساكية الدابقة، كبالشدبة لسا ىػ 
يرح أْف يقاس عميو أنػاع الكالـ مألػؼ مغ أساليب الشطع كالدبظ كالخصاب، ذا شابع خاص خالج مسا ال 

 كأساليب الكتب كالتأليف كمسا يرح أْف يعج أسمػبا خاصا.
كإفَّ أسمػب القخآف في مخاشبتو لمشاس بسا يعخفػنو كيدمسػف بو يكػف مدتيجفًا العطة كالعبخة كالتجعيع     

ًا مغ معارؼ الدامعيغ كمتدقًا أيزًا، إذ ال يكػف الخصاب عغ األمػر كالػقائع ذا أثخ إاّل حيشسا يكػف مدتسج
معيا, فيحا التأثخ الذجيج يخجح أْف يكػف مغ أسمػب القخآف كفحػاه كركحانيتو معا مسا قج يتأثخ بو العارؼ 

 بالعخبية أكثخ.
إتيانو بالسعشى الػاحج بعبارات كنطع مختمفة, فيجسع  كأفَّ مغ ركائع البياف كبجيع األسمػب القخآني      

قزة فيسا بيشيا في تآلف كتالـز فيخاشب الخاصة بخصاب العامة، كالعامة بخصاب الخاصة، األغخاض الستشا
كيجسل كيبيغ، كيػجد كيصمق كيقيج مع الػفاء بحق السعشى, كيعسج إلى التػكيج كالتكخار، لتقخيخ السعاني 

ػرىا لألفياـ, كمشيا كالجالالت كاألفكار السداقة كالسصمػبة, كبعس اساليبو يفيسيا عامة الشاس لػضػحيا كضي
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ال يفيسا إال الخاسخػف في العمع أىل الفتيا الححاؽ, لغسػض كخفاء بعس دالالتو عغ الػضػح, كارجاع 
 حػادث الػاقع إليو, كجعمو سشج احكاـ الفتيا ليا في محل الػقائع .

ككسائمو كمدتججاتو كإف مغ سشغ هللا القائسة تبجؿ األحػاؿ كتغيخ الطخكؼ, كاألزماف، فمكل عرخ أدكاتو     
كتصػراتو، كلكل أىل زماف عاداتيع كأعخافيع الخاصة كالعامة، كقج تسيد ىحا العرخ عسا قبمو بالتصػر السادؼ 

 كالتكشمػجي الكبيخ أللكتخكنياتو الحؼ شسل كافػة نػاحي الحياة، كبخاصة في مجاؿ العمػػـ كالتكشػلػجيا. 

ر ىاـ في تيديخ أمػر الشاس كقزاء احتياجاتيع بأقرى سخعة، ككاف النتذار الػسائل االلكتخكنية دك      
فراركا يعتسجكف عمييا في أغمب شئػف حياتيع، كلع يسكغ االستغشاء عشيا في ىحا العرخ، كقج أفخز ىحا 
االنتذار كالتصػر جسمة مغ الػقائع كالسدائل الججيجة التي تتصمب مغ عمساء الذخيعة بحؿ الجيج كاستفخاغ 

تشباط أحكاميا كالكذف عشيا, كارجاعيا الى السرجر األصمي لمذخيعة كىػ القخآف الكخيع، كإذا الػسع في اس
كانت الحػادث كالػقائع قج حطيت باىتساـ عمساء العرخ فانبخكا لمفتيا  فييا كالكذف كاالستشباط  عغ 

 احكاميا، فإف ىشالظ ما يسيج الصخيق في ضبط الفتػػ كىػ تشػع اسمػب القخآف السخف .

كإفَّ اإلفتاء مشرب جميل, لسكانتو في اإلسالـ ، جعمو هللا تعالى ميسة أنبيائو، أىمو ىع خيخة العمساء،       
كأف الُعمَساَء ُىع َكرَثُة األنِبَياِء َكِرثػا  ] : كخز هللا تعػالى السفػتيغ الفقياء باستشباط األحكاـ، قاؿ رسػؿ هللا 

)[الِعمع 1  , كاعتشػا بزبط قػاعج الحالؿ كالحخاـ، (
كبعج التحقق مغ مكانة اإلفتاء كفزمو، يتعيغ التشبو إلى عطيع أثخه، كبالغ خصخه، إذ القػؿ فيو عمى هللا بغيخ 

َفَسْغ َأْضَمُع  عمع مغ أعطػع السحخمػات، كالقػؿ عمى هللا بسا يعمع السفتي خالفو كحب عمى هللا، قاؿ تعالى :
َحَب َعَمى ّللاَِّ ِمسَّْغ كَ 

 ] : , ثع إفَّ الحيغ كحبػا عمى هللا كرسػلو ال يفمحػف، كفي الحجيث الذخيف َقاؿَ (2) 

                                                           
ىػ(, دار الذعب 256)تصحيح البخارؼ )الجامع الرحيح(, دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاليع بغ السغيخة البخارؼ، أبػ عبج هللا  ()1

 .1/26ـ: 1987 – 1407، 1القاىخة, ط –
 . ٕٖالدمخ: مغ اآلية  ()2



 

 

 

 

 

 

 

333 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد االول(  2020كانون االول  16-17  
 

ًجا َفْمَيَتَبػَّْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشَّارِ  ، كبيغ ذلظ الخصخ الطاىخ، تتجمى الحاجة إلييا مديدة، فيي (3)[ َمْغ َكَحَب َعَميَّ ُمَتَعسِّ
أعع مغ أْف تكػف ىجايًة أك تشػيخا لػدائٍل أك إعانًة لسكمف، فيي استجالًء لحكع شخعي في أمٍخ عرخؼ، كفػؽ 

 ذلظ فيي إقامة لخميفة هللا في أرضو عمى مشياج ربو. 
ي غيخ تمظ التي رآىا الستقجمػف، تحتاج إلى ضبط, كتطيخ في عرخنا الحالي أنساشا ججيجة مغ التقعيج الفقي

كقخاءة اسمػب الشز القخآني جيجا لالستشاد إليو كالخجػع لو, لمحاجة لحلظ,  ففقو السقاربات كفقو األقميات كفقو 
الػاقع كميا مرصمحاتٌ  ججيجة ارتبصت  بعرخنا ىحا، لكشو ال تخخج عغ معشى الفقو إجساال، ككل ىحا يحتاج 

استجسع شخكط الفتػػ، كحطي بفيع الػاقع كإدراؾ كتجبخ القخآف الكخيع كانػاع اساليبو، كاتشاكؿ بعػف هللا  إلى فكيو
تعالى في ىحا البحث مدألة ميسة مغ مدائل شخؽ ضبط الفتػػ، كىي : )أثخ تشػع اسمػب القخآف كداللتو في 

عزيا, كحدغ التأكيل, كاتداؽ السعشى بيغ ضبط الفتػػ( أؼ ما يفاد مغ أحػاؿ التعبيخ القخآني كتخابط نطسو لب
اآليات التي تصابق مقتزى الحاؿ, ككيف تكػف تمظ االحػاؿ كاقعة تصابق دكاعي الشفذ كالدماف كالسكاف, 

 كمخجعا لألحجاث التي يأكؼ إلييا السفتي عشج الحاجة في حكع الشازلة.
 

 أىسية البحث :
سمػب القخآني كدالالتو كمقاصجه كإيجاد أثخه في ضبط الفتػػ، تعػد اىسية ىحا البحث  إلى كػنو يبيغ تشػع األ

كأنَّو يطيخ كساؿ الذخيعة اإلسالمية كبياف صالحيا في كل األزماف كاألمكشة، كقجرتيا عمى استيعاب كافة 
السدتججات كالحػػادث، كمغ أىسيتو أيزًا إنَّو يدمط الزػػء عمى أىع السدائل التي يسكغ أْف يتغيخ االجتياد 

 ييا بشاًء عمى تغيخ األحػاؿ كتبجؿ الطخكؼ، بشاًء عمى الزػابط الذخعية الالزمة لحلظ.ف
 سبب إختيار إلموضوع : 

                                                           
( ، كصحيح مدمع )السدشج الرحيح 110،  بخقع ) , كتاب العمع، باب إثع مغ كحب عمى الشبي 1/33صحيح البخارؼ،:  ()3

قيق: دمحم فؤاد عبج الباقي، دار إحياء التخاث ىػ(، تح261، مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ )ت السخترخ ( 
 .1/10(  3،  بخقع )بيخكت، مقجمة اإلماـ مدمع رحسو هللا ، باب في التححيخ مغ الكحب عمى رسػؿ هللا  –العخبي 
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ان سبب اختياره من بني مسائل الدراسات املعاصرة يعود ألمهيتو ، ىي امهية تنوع االسلوب القرآين وأثر حتصني جهود 
 حكام للنوازل والوقائع. الفقهاء املفتني يف اجملامع الفقهة للكشف عن اال

 منهج إلبحث : 

اتبعت في دراسة ىحا السػضػع السشيج  االستجاللي الػصفي عمى كجو االستقراء كالتتبع بجسع األدلة  كضبط 
 القػؿ فييا ، كعمى الشحػ اآلتي :

 بياف بعس انػاع اسمػب القخآف الكخيع بسا يتدع بو البحث. .1

 باألدلة.جسع  ما يتعمق بالسادة العمسية مدشجة  .2

 بياف الزػابط الذخعية السعتبخة فييا بحكخ اساليب القخآف الكخيع, كالتجليل لحلظ.  .3

 عدك اآليات الى سػرىا كبياف رقع اآلية في اليامر . .4

تػثيق السرصمحات كالتعخيفات مغ كتب أصحاب الفغ مغ الستقجميغ كالسعاصخيغ ايزًا, مغ أىل  .5
 المغة كالتفديخ كالعمػـ األخخػ . 

تساد بجًء عمى كتب الستقجميغ مغ أىل العمع في ىحه السدألة ، كمغ ثع االستفادة مغ كتب االع .6
 الستأخخيغ في ذلظ . 

 عدك الشرػص الى كتب قائمييا ، كعجـ االعتساد عمى الػساشة إال عشج التعحر .  .7

 
 

 خصة البحث : 
 اما الخصة التي سخت عمييا في ىحا البحث ، فيي تقػـ بعج ىحه السقجمة عمى مصمبيغ كخاتسة ككاآلتي : 

تصخقت في السقجمة : إلى أىسية السػضػع كسبب اختياره كمشيج البحث كالخصة التي اشتسمت عمى      
ب القخآف كضػابط العسل كالسصمب الثاني : تشػع اسمػ  ،:السصمب األكؿ : معشى االسمػب القخآني كالفتػػ 
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بالفتػػ, كجاءت الخاتسة لتذتسل عمى أىع الشتائج التي تػصل الييا البحث، كمغ ثع ذكخت السرادر كالسخاجع 
. 

أْف يجعل ىحا العسل خالرًا لػجيو الكخيع، كأف يخزقشا جسيعًا صجؽ القػؿ كالعسل، إنَّو  كختامًا أسأؿ هللا 
ْف يقيشا مرارع الجيل كالدػء، كأستغفخ هللا تعالى مغ كل ذنب كخصيئة، سسيع مجيب, كاالخالص كالتػفيق, كأ

 كآلو كصحبو أجسعيغ . وهللا تعالى أعمع كأحكع كصل هللا كبارؾ كسمع عمى نبيشا دمحم
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 إلمطلب إألول

ي وضبط إلفتوى
 معنى إالسلوب إلقرآنى

 

 أكاًل: االسمػب لغًة كاصصالحاً 
, ُيَقاُؿ اأُلْسُمػُب: الصخيُق (4) األسمػُب لغًة: الصَِّخيُق، كالسدمظ, كالػجُو، كالَسْحَىُب, كالسشيج، كُيجَسُع َأساِليبَ      

؛ كُيَقاُؿ: َأَخح فالٌف ِفي َأساِليَب ِمَغ اْلَقْػِؿ َأؼ َأفاِنيَغ ِمْشُو, كسمظ  عِّ: الَفغُّ شخيقو فالف تْأخح ِفيِو, كاأُلْسمػُب، ِبالزَّ
  .(5)بالكالـ كحا, أؼ انتيج اسػب خاص لو بالكالـ

  .(6)كاألسمػب اصصالحًا: الصخيق كالفغ كالسحىب القائع  بتحديغ كجػه الكالـ كانساشو     

تعبيخ نطع القخآف الكخيع كمدالظ كجػه نرػصو كشخقيا كانساشيا كمشاحييا القائسة  صيغواسلوب القرآن: 
 ,متزسشًا أصح السعاني كأدؽ الجالالت, كارتباشيا بألفاضيا كمشاسبتيا ليابتحديغ كصف نطسو كمبانيو 

كاستجالء صياغة مقتزيات أحػالو, مغ حاؿ الخصاب كالسخاِشب كالسخاَشب, بحدب القزية كمتعمقاتيا كإف 
اشتسمت عمى ضخكب مغ الجسل, فبعزيا متعمق بالبعس اآلخخ كال محيز لمستفيع عغ رد آخخ الكالـ 

 .عمى أكلو
 معشى الفتػػ لغة كاصصالحا :

اكاًل: معشى الفتػػ لغًة : مرجر أفتى, بسعشى اإلفتاء، كالجسع: فتاكؼ, كالفعل "أفتى":  في األصل ياء، كىػ 
  .(7) الكثيخ الغالب، قاؿ ابغ مشطػر: كإنسا قفيشا عمى ألف أفتى بالياء لكثخة فتي كقمة فتػ

                                                           
ىػ(، 1205, محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الفيس، مختزى، الدَّبيجؼ )ت ( تيحيب المغة,4

 .12/302 :ىػٖٙٓٔمغ السحققيغ، دار اليجاية،  تحقيق مجسػعة
يشطخ: لداف العخب, دمحم بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنرارؼ اإلفخيقى )ت  (5

 .1/473ىػ: 1414, 3بيخكت, ط –ىػ(, دار صادر 711
 -ىػ  1429، 1كآخخكف, عالع الكتب, ط ىػ(1424يشطخ: معجع المغة العخبية السعاصخة, أحسج مختار عبج الحسيج عسخ )ت (6

 .2/1089ـ:  2008
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ياء ، فيقاؿ: ُفتيا، كجسع فتػػ: فتاكؼ، كفتاكػ، ككػنو مشقػصا ىػ كقاؿ الذاشبي كأصل كل الػاك في "فتػػ" 
األصل، كأما القرخ فيػ كارد عمى سبيل التخفيف، ك" الُفتيا " ك" الفتػػ" اسسا مرجر، كيػضعاف مػضع 

تكػف إال  ، كالخاجح عشج عمساء المغة أفَّ الُفتيا "بالياء" ال تكػف إال مزسػمة، كالفتػػػ "بالػاك" ال (8)"اإلفتاء"
  .(9)مفتػحة

أك تبيغ   (10)كمادة "ؼ ت ؼ" تجكر في أصميغ كليا معشياف: أحجىسا: الصخاكة كالججة، كاآلخخ: تبييغ الحكع
 .  (11)السبيع

 كاألصل الثاني ىػ السخاد ىشا، فاإلفتاء مرجر بسعشى التبييغ كاإلضيار.       
العالع إذا بيغ الحكع، كأفتى الخجل في مدألتو: إذا أجابو كيقاؿ: أفتاه في األمخ: إذا أبانو لو، كأفتى        

 . (12)َيْدَتْفُتػَنَظ ُقِل ّللاَُّ ُيْفِتيُكعْ   عشيا، قاؿ تعالى:
                                                                                                                                                                                           

، زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي ، مختار الرحاح10/183يشطخ: لداف العخب:  ()7
، 43: ـ1999ىػ ػػػػ1420، 5ىػ(، تحقيق يػسف الذيخ دمحم، السكتبة العرخية ػػػػػػ بيخكت، ط666الخازؼ )ت 

 –ىػ(، السكتبة العمسية 770كالسرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ، أحسج بغ دمحم بغ عمي الفيػمي ثع الحسػؼ )ت نحػ 
 .462/ 2بيخكت: 

، 2ىػ(، تحقيػق دمحم أبػ األجفاف, تػنذ،  ط/790فتاكػ اإلماـ الذاشبي: إبخاليع بغ مػسى بغ دمحم المخسي الذاشبي )ت  ()8
 .326 /14 :, كتيحيب المغة, أبػ مشرػر األزىخؼ 68ـ: ٜ٘ٛٔػػػػ  ٙٓٗٔ

ىػ(، تحقيق مكتب تحقيق 817مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفيخكزآبادػ )تالقامػس السحيط،  () 9
/ تاج العخكس ٖٖٗ/4: ـ2005 -ىػ  1426،  8التخاث, بإشخاؼ دمحم نعيع العخقُدػسي، الخسالة ػػػ بيخكت ، ط/

بيجؼ )ت  ىػ(، تحقيق مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية،  1205، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الفيس، الدَّ
 .  275/ 10ق: ٖٙٓٔ

 835/ 1معجع مقاييذ المغة البغ فارس:   ()10
ىػ(، تحقيق عجناف 1094فػؼ، أبػ البقاء الحشفي )تالكميات معجع في السرصمحات، أيػب بغ مػسى الحديشي القخيسي الك ()11

 . 155ـ: 1998 -ىػ 1419 -بيخكت  -دركير, ك دمحم السرخؼ ، مؤسدة الخسالة 
 . ٙٚٔالشداء, مغ اآلية:  ()12
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ىي مغ أفتى ُيفتي، إفتاًء كَأْفِت, فيػ ُمفٍت، كالسفعػؿ مشو ُمفتًى، كيقاؿ: أفتى في  كالُفتيا كالَفتػػ:      
 )14( .ما أفتى بو الفكيو بدشج, )13 (السدألة الفالنية، أؼ: بّيشيا ككذف عشيا, كأرشج سائميا إلى الحكع

يعج اإِلفَتاء كبيخ الػقع جميل الفزل؛ أَلف الُسفتي كارث األَنبياء بالعمع )عمييع الدالـ( كقائع  لحلظ      
 .(15)بفخض الكفاية لكشو معخض لمخصأ 

 
: معنى ضبط إلفتوى إصطالحا

ً
 ثانيا

ْبُط لغًة: مغ ضبط: كىػ لدكـ الذيٍء ال يفارقو, كدقة االلتداـ كالخبط    .(17)(, كحفطو بالحـد16)كالزَّ
 .(18كالزبط مرجر صشاعّي مغ انزباط: كىػ حالة مغ التقيُّج بالشِّطاـ كالػاجب, كىػ اتقاف الذيء كاحكامو)

 فيتبيغ مسا تقجـ أفَّ الزبط: ىػ ما يحكع كيتقغ مغ السبادغ كالقػاعج كتحجيج حجىا .
 كالفتػػ عخَّفيا العمساء بتعخيفات عجيجة مشيا:   
  .(19)قيل في الفتيا: إنيا تػقيع عغ هللا تبارؾ كتعالى  ابغ الرالح:  .1

                                                           

 .147/ 15لداف العخب البغ مشطػر:  ، 234، مختار الرحاح:234/ 14تيحيب المغة:  13()
، الشياية في غخيب الحجيث، مجج الجيغ أبػ 1/275تاج العخكس, لمدبيجؼ:  ،183/ 10لداف العخب، البغ مشطػر:  ()14

بيخكت،  -ىػ(, تحقيق شاىخ الداكػ, كمحسػد الصشاحي، السكتبة العمسية 606الدعادات بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم ابغ األثيخ )ت 
 .2/462، السرباح السشيخ, لمفيػمي: 3/411ـ: 1979 -ىػ 1399

ىػ(، تحقيق, بداـ عبج الػىاب 676سفتي كالسدتفتي، أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ )ت آداب الفتػػ كال ()15
 .14ىػػ : 1408، 1دمذق، ط/ –الجابي، دار الفكخ 

ىػ(, تحقيق ميجؼ 170العيغ, أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاىيجؼ البرخؼ )ت )( يشطخ: 16
 .7/23لدامخائي, دار كمكتبة اليالؿ: السخدكمي كإبخاليع ا

 .2/1345معجع المغة العخبية السعاصخة, أحسج مختار:   ()17
ىػ(, تحقيق أحسج 393يشطخ: الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية, أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ الفارابي )ت   ()18

 .3/1139ـ: 1987 -  ىػ1407, 4بيخكت, ط –عبج الغفػر عصار, دار العمع لمسالييغ 
ىػ(، تحقيق مػفق عبج هللا عبج 643فتاكػ ابغ الرالح، تقي الجيغ عثساف بغ عبج الخحسغ، السعخكؼ بابغ الرالح )ت  ()19

 .1/24ق: 1407، 1القادر، مكتبة العمـػ ػػػ السجيشة السشػرة، ط/
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  .(20)"تبييغ الحكع الذخعي عغ دليل لسغ سأؿ عشو" كعخفيا ابغ حسجاف الحخاني الحشبمي كالبيػتى: .2
  .(21)"الفتػػ إخباٌر عغ حكع هللا تعالى في إلداـ أك إباحة" قاؿ الَقخافي:  .3
  .(22)بياف حكع السدألة""اإلفتاء:  كقاؿ الجخجاني:  .4
  .(23)كقاؿ البشاني في حاشيتو عمى جسع الجػامع: اإلفتػاء ىػػ اإلخبػار بالحكع الذخعي مغ غيخ إلداـ  .5

الطاىخ مغ التعخيفات الدابقة يسكغ تعخيف الفتػػ بأنَّيا: بياف الحكع الذخعي كالكذف عشو بالدشج  لسغ سأؿ 
أؼ انَّيا الكذف عغ الحكع الذخعي  لمكذف كالبياف مغ الفقياء،عشو عمى غيخ كجو اإللداـ لسغ ىع أىل 

لمسدتفتي مغ أدلتيا األصمية، كقج تكػف الفتػػ بغيخ سؤاؿ عشيا، كذلظ لبياف حكع كاقعة مغ الشػازؿ الػاقعة، 
 أك حادثة مغ الحػادث السدتجّجة بيجؼ ترحيح أقػاؿ الشاس كأفعاليع كسائخ أحػاليع كتبايغ أمػرىع، كيدّسى
الحؼ يتػّلى ىحه السيّسة بالسفتي الحؼ يفقو في مرادر الجيغ ككجيات دالالتيا، كذلظ ألّنو عالٌع باألحكاـ 

 الذخعية كأدلتيا األصمية كالسدتجّجات كمالبداتيا, فتكػف الفتػػ  كاشفة لمحكع بدشج غيخ مشذأة لو.
 

 كىشاؾ تعخيفات متعمقة بالسػضػع؛ ألفَّ الفتػػ  لمػقائع الحادثة:
 أكاًل: الػاقع لغة كاصصالحًا : 

                                                           
ىػ)، السكتػب اإلسػالمي ٕٙٙػغ أبي الثشػاء )تصفة الفتػػ كالسفتي ،  نجع الجيغ أحسج بغ حسجاف بغ شبيب، أبػ عبج هللا ب ()20

، كذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع، مشرػر بغ يػنذ بغ صالح الجيغ ابغ حدغ البيػتى )ت 4ىػػ : 1397/ ٖػػػ بػيخكت، ط،
 .266/ 6ىػ(، دار الكتب العمسية: .1051

ىػ(،تحقيق دمحم بػ خبدة، دار الغخب 684ي )ت الحخيخة، ، أبػ العباس شياب الجيغ أحسج بغ إدريذ بغ عبج الخحسغ القخاف ()21
 .121/ 10ـ: 1994، 1بيخكت، ط -اإلسالمي

ىػ(، ضبصو كصححو جساعة مغ العمساء ، دار الكتب 816التعخيفات، عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )ت  ()22
 . 32ـ: 1983-ىػ 1403، 1العمسية ػػػػ بيخكت، ط

ىػ( عمى شخح الجالؿ السحمي عمى متغ جسع الجػامع، 1198حاشية البشاني ،عبج الخحسغ بغ جاد هللا البشاني السغخبي)ت ()23
 . 397/ 2ـ: ٖٙ٘ٔ، 2لتاج الػجيغ عبػج الػىػاب الدبكي، مصبعة دار إحياء الكتب العخبية، ط 
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الػاقع في المغة: فقج كرد ىحا المفع  في المغة بسعشى الػجػب كالدقػط، " فػَقع يَقع كقػعا: سَقط,  .1
  .(24ككقع القػُؿ عمييع: َكَجب, ككقع الحق: ثبت")

قػط شيء, يقاؿ: ك )الػاك كالقاؼ كالعيغ(, أصٌل كاحج في)كقع(  يخجع إليو فخكُعو، يجؿُّ عمى سُ           
  .(25كَقَع الذيُء ُكقػعًا فيػ كاقع )

  .(27بسعشى أصابيع كندؿ بيع كأصابيع) ، (26)َكَلسَّا َكَقَع َعَمْيِيُع الخِّْجدكالػاقع ما يشدؿ بالقػـ، لقػلو تعالى: 
 معشى الػاقع في االصصالح :

 .(28السجركيغ كتعبيخ السعبخيغ" )" الػاقع: ىػ ما عميو الذيء بشفدو في ضخفو مع قصع الشطخ عغ إدراؾ 
مغ خالؿ ما تقجـ، ندتصيع القػؿ بأفَّ الػاقع ىػ إدراؾ الذيء كاإلحاشة بو، كمعخفتو عمى ما ىػ بو، فيػ  
معخفة ما عميو الذيء بشفدو، في شخقو، ككيفية استفادتو، كحاؿ السدتفيج بعبجا عغ الػصف الطاىخؼ 

 .(29كالطشي)
 متيغ:كمعخفة الػقائع يكػف في مخح

 مخحمة إدراؾ الػاقع عمى حكيقتو. .1

 . (30مخحمة فيع ما أدركو مغ الػاقع فيسا شخعيا) .2

                                                           
ىػ(،تحقيق مكتب تحقيق التخاث بإشخاؼ دمحم 817)ت  القامػس السحيط، مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفيخكزآبادػ ()24

 .772ـ: 2005 -ىػ 1426،  8نعيع العخقُدػسي، الخسالة ػػػػ بيخكت ، ط
الـ دمحم َىاُركف، اتحاد  395معجع مقاييذ المغة، أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدكيشي، أبػ الحديغ، )ت  ()25 ىػ( تحقيق عبج الدَّ

 .102/ 6ـ:  2002ىػ ػػػػ 1423الكتاب العخب، 
 . ٖٗٔاألعخاؼ, مغ اآلية: ()26
 ..407/ 3لداف العخب:  ()27
، أبػ الصيب دمحم صجيق خاف بغ حدغ بغ عمي ابغ لصف هللا الحديشي الِقشَّػجي )ت ()28 ، 1307أبجج العمـػ ىػ(، دار ابغ حـد
 .217ـ: 2002 -ىػ1423، 1ط

 . 195ي، الجار العالسية ػػػػػ االسكشجرية ، د.ط، د.ت: يشطخ: التأصيل الذخعي لفقو الػاقع، سعيج بغ دمحم بيي ()29
 . 210يشطخ: التأصيل الذخعي لفقو الػاقع، سعيج بييي:   ()30
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: ىػ اتقاف العسل بالفتػػ كِإحكاِميا كفق انساط كمدالظ نطع القخآف الكخيع فزبط الفتػػ بتشػع إسمػب القخآف
اـ الستشػع, كىػ الحمقة الجقيقة كشخقو كتعبيخه المفطي كالجاللي, ألنَّيا كذف عغ حكع هللا تعالى في خصابو الع

بيغ فقو الخصاب الذخعي، كفيسو مجخدا بأدكات الفيع كشخقو، كبيغ فقِو تشديل الخصاب كإيقاعو في محمو، 
آثره بو: اختصو  بحيث يتحػؿ ما ُفيع مجخدا إلى عسل فعمي، كتصبيًق كاقعي عسمي مذخَّز بعيشو. بكية

 نتيجة عكبو أخح مجخاه  بو

كجية أنساط شخؽ القخآف الكخيع نتيجة  فأثخ تشػع االسمػب القخآني كداللتو في ضبط الفتػػ: إذف     

في ِإحكاـ الفتػػ بدمظ كجػه الكالـ كانساشو كنطسو متزسشًا أصح السعاني كأدؽ الجالالت, كارتباط السعاني 
كالسخاَشب, بحدب القزية  بألفاضيا كمشاسبتيا ليا, كاستجالء مقتزيات أحػالو, مغ حاؿ الخصاب كالسخاِشب

كإْف اشتسمت عمى جسل, فبعزيا متعمق بالبعس كال محيز لمستفيع عغ رد آخخ الكالـ عمى أكلو, كإدراؾ 
اتداؽ السعشى بيغ اآليات التي تصابق مقتزى الحاؿ, بأدكات الفيع كشخقو, ككيف تكػف تمظ االحػاؿ كاقعة 

سكاف, كمخجعا لمشػازؿ كاالحجاث التي يأكؼ إلييا السفتي عشج تصابق دكاعي الشفذ, مػاكبة لتغيخات الدماف كال
 الحاجة في حكع الشازلة.

ىػ: معخفة مجخػ أنساط  أثخ تشػع االسمػب القخآني كداللتو في ضبط الفتػػ  فإيجاز القػؿ في     

 كمدالظ نطع القخآف الكخيع كنتيجتو بإتقاف كِإحكاـ الفتػػ.
كىحا التعخيف يدعى بالسفتي الفكيو إلى استشصاؽ الشرػص القخآنية كالكذف عغ احكاميا كصػال إلى        

اعصاء الذيء حكع  "رؤية شسػلية تدعى إلى اإلحاشة بالخصاب القخآني مغ خالؿ االندياح التغمبي فيو كىػ 
)"غيخه  31 الحؼ يبقى مػحًي بالتججد تبعًا لتججد معصيات الحياة الفكخية كالػقائع الشازلة, كالكذف عغ  (

 مزسخاتو كجعل الشز مشصمقًا الستشباط الحكع لمسدتججة, ألنَّو غيخ خاضع لسا خزع لو اإلبجاع البذخؼ.
                                                           

ق(, تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخاليع, دار إحياء 794البخىاف في عمـػ القخآف, بجر الجيغ بغ عبجهللا بغ بيادر الدركذي )ت ()31
 .3/190ـ: 1957 -ىػ 1376, 1الكتب العخبية, ط
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كمكاف، ذلظ أفَّ الشَّرػص التي  كسا كيعج إدراؾ الػاقع كاالحاشة بو ركشًا أساسيًا مغ أركاف اإلفتاء في كل زماف
تدتشج إلييا أّؼ فتػػ متشالية كمحرػرة بألفاضيا كلكغ مػاكبة بسجلػالتيا، بيشسا الحػادث كالػقائع التي تحتاج 

 إلى الفتػػ غيخ متشالية كال محرػرة؛ ألنَّيا متعمقة بالفعل البذخؼ، كىػ ال يتشاىى إلى يػـ الكيامة.
كاقعية الفتػػ كالتي  ىي بياف حكع السدألة كالكذف عشو عغ دليل السقصػع فأسمػب القخآف في         

, كفتػػ الػاقع (32)بحكيقة حجكثيا, أك ىي حكيقة التعامل مع إسمػب الخصاب التذخيعي، تصبيقًا عمى الػاقع
   . (33) بسعشى البحث في فقو األحػاؿ السعاصخة، مغ العػامل السؤثخة في السجتسعات

جتياد في فيع أساليب الشز، كاالجتياد في فيع محل التشديل، كمجػ تػفخ الذخكط السصمػبة أك ىػ اال     
في السحل أك االستصاعة السصمػبة لتشديل الحكع، كفتػػ الػاقع ىػ فقو السحل كالحجث، كعجـ االقترار عمى 

ثشائية فشية لتدييل  فقو الشز, كىحه الثشائية بيغ فقو الشز كفتػػ الػاقع، أك السحل، ىي في كاقع الحاؿ
 .(34)اإلدراؾ لمسػضػع، ذلظ أفَّ الحكيقة أفَّ مغ مقتزيات فقو الشز فقو السحل كالحجث

فاالجتياد في الػاقعة كالكذف عغ حكسيا بالجليل الذخعي, كىػ البحث في فقو األحػاؿ السعاصخة      
يل، كمجػ تػفخ الذخكط السصمػبة في كاالجتياد في فيع أساليب الشز القخآني، كاالجتياد في فيع محل التشد 

السحل أك االستصاعة السصمػبة لتشديل الحكع، كحكيقة الكذف عغ كجػد الحكع لمػاقعة بالجليل, ففي ىحه 
السخحمة قج انتيى السفتي في البحث كاالجتياد في فيع محل التشديل إلى حكيقة الكذف عغ كجػد الحكع 

 ككقػعو بالجليل.

 

 
                                                                                                                                                                                           

 
 . 9/142ـ: 2007 -ىػ 1428الحزارة اإلسالمية بيغ أصالة الساضي كآماؿ السدتقبل, عمي بغ نايف الذحػد,  ()32
 . 2/7: 1428عمي بغ نايف الذحػد,  ,السدمع بيغ اليػية اإلسالمية كاليػية الجاىمية ()33
 . 9/223الحزارة اإلسالمية بيغ أصالة الساضي كآماؿ السدتقبل, عمي الذحػد:  ()34
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ي 
 إلمطلب إلثانى

 إسلوب إلقرآن وضوإبط إلعمل بالفتوىتنوع 

 
إفَّ القرج في المفع, كالػفاء بحق السعشى ىحه خاصة لع ُتعخؼ لغيخ القخآف, فإفَّ أبمغ البمغاء مغ الشاس ال    

يدتصيع أْف يأتي بكالـ لفطو قميل، كمعشاه كاؼ كىػ إْف اتفق لو في السػضع الػاحج كالسػضعيغ، فال يتفق لو 
خًا أك نثخًا, كما ىػ بحاصل إال عمى كالـ ندبى غيخ مصخد، بحدب ما أكِتَى مغ إلياـ في جسمة كالـ, شع

 .(35)كتػفيق
كخصاب العامة, كخصاب الخاصة, كىاتاف غايتاف تقرخ عشيسا ىسع الشاس، فَسغ يخاشب مشيع األذكياء,    

رة حسميع عمى ما ال بالػاضح السكذػؼ ندؿ بيع مدتػػ ال يخضػنو, كَمغ يخاشب العامة بالمسحة كاإلشا
يصيقػف, فال بجَّ مغ التفخقة في الخصاب بيغ السقاميغ، كال يػجج في الشاس َمغ ُيحدغ ىحا كائشًا َمغ كاف, ال 
خ لكل َمغ أراد, لحلظ فاسمػبو  تجج ذلظ عمى أتسو إال في القخآف الكخيع, فيػ متعة العامة كندىة الخاصة، ميدَّ

 .(36)حػادث الججيجةيعج أحج أىع اسباب ضبط الفتػػ لم
 

 أكاًل: تشػع اسمػب القخآف في ضبط العسل بالفتػػ 
إفَّ اسمػب القخآف مصابق لسقتزى الحاؿ في خصابو لمعمساء كالعامة عمى الدػاء، عمى خالؼ الكالـ      

العادؼ لمشاس، فيػ إمَّا أْف يخاشب بو السدتػيات العالية باشتسالو عمى الخمد كاإلشارة كالكشاية كاالستعارة، 
بدط مغ الكالـ، كلػ خػشبت إحجػ الصائفتيغ كإمَّا أْف يخاشب بو العامة الحيغ ال يفيسػف إال الػاضح الس

                                                           
35 , كفتاكػ الذبكة اإلسالمية, لجشة الفتػػ بالذبكة 8/81يشطخ: فتاكػ دار اإلفتاء السرخية, دار اإلفتاء السرخية:  ()

 .2/1625ـ: 9/4/2020ـ,  تع ندخو مغ اإلنتخنت:  2009نػفسبخ،  18اإلسالمية, 
http://www.islamweb.net 

، 1ىػ(, مكتبة   كلبة, ط1429يشطخ: خرائز التعبيخ القخآني كسساتو البالغية, عبج العطيع إبخاليع دمحم السصعشي )ت ()36
 .1/163ـ: 1992 -ىػ 1413
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بغيخ ما يميق بيا لع يكغ الكالـ بميًغا، أما القخآف الكخيع فيػ كحجه الحػ يخاه البمغاء أكفى كالـ بمصائف 
 .(37)التعبيخ، كيخاه العامة أحدغ كالـ كأقخبو إلى عقػليع، فيػ متعة الخاصة كالعامة عمى الدػاء

خ بحدب ما يتييأ ألبشاء ىحا العرخ مغ قجرة عمى الفيع  كقجرة عمى إدراؾ ما فيػ ُيفَدخ في كل عر      
يتزسشو مغ معاٍف تبعًا لتصػر عمسيع كمعارفيع مغ دكف أف يكػف في أؼ مغ ىحه التفاسيخ ما يرادـ اآلخخ 

 .(38)أك يبصمو
فأحػاؿ المفع القخآني كمشاسبة نطسو لبعزيا, كحدغ التأكيل كدقة الفيع, كإدراؾ اتداؽ السعشى بيغ اآليات التي  

تصابق مقتزى الحاؿ, ككيف تكػف تمظ االحػاؿ كاقعة تصابق دكاعي الشفذ, مػاكبة لتغيخات الدماف كالسكاف, 
اجة في حكع الشازلة, كبحلظ يبشى عمى اسمػب القخآف كمخجعًا لمشػازؿ كاالحجاث التي يأكؼ إلييا السفتي عشج الح

 الكخيع ضػابط عجة, فعس مغ ضػابط االسمػب القخآني لمسفتي:
: يشبغي االلساـ بجػانب الحادثة الججيجة التشاسق كالتشاسب كالتساسظ بيغ اآليات كالشرػص القخآنية .1

عخض لألمػر الجدئية كيتخؾ الكمية, فعميو جسيعيا, فعمى السفتي أْف يتجشب خالؿ بحثو عسا يذابو الػاقعة الت
في كل ذلظ ييتع بأسمػب العخض لتػضيح مخامي القخآف كأىجافو كمقاصجه كدالالتو، ليتسكغ مغ فيع 
السػضػع كإدراؾ أسخاره مغ خالؿ جػدة الدبظ كالحبظ كرصانة األسمػب كدقة التعبيخات كالتشاسق كالتشاسب 

 .(39)كضح العباراتفيسا بيغ آياتو، كبياف اإلشارات بأ

ِمْغ   ىحا كثيخ في أسمػب القخآف الحؼ تججه, ففي قػلو تعالى: االشارة كاإليساء في االسمػب القخآني: .2
ا َقْبِل َأْف َيَتَساسَّ

الَمْدُتُع الشِّداءَ , كقػؿ تعالى: (40) 

 

َفَمسَّا َقزى َزْيٌج ِمْشيا َكَشخًا    كقػلو تعالى:  (41)

                                                           
37 لذبكة , كفتاكػ الذبكة اإلسالمية, لجشة الفتػػ با8/81يشطخ: فتاكػ دار اإلفتاء السرخية, دار اإلفتاء السرخية:  ()

 .2/1625ـ: 9/4/2020ـ,  تع ندخو مغ اإلنتخنت:  2009نػفسبخ،  18اإلسالمية, 
http://www.islamweb.net 

 .341ـ: 1999يشطخ: االعجاز القخآني كجػىو كأسخاره, عبج الغشي دمحم بخكة, مكتبة كلبة ػػػ القاىخة,   ()38
 .7(: 64يشطخ: مجمة البياف, ترجر عغ السشتجػ اإلسالمي, العجد) ()39
 . ٖسػرة السجادلة, مغ اآلية:  ()40

 .43 سػرة الشداء, مغ اآلية: ()41



 

 

 

 

 

 

 

333 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد االول(  2020كانون االول  16-17  
 

فشكتفي بالتمػيح  كالتمسيح الحؼ يغشي عغ الترخيح كالتػضيح، عمى السفتي فيع اشارات القخآف , (42)َزكَّْجشاَكيا
الكخيع التي تكفي باإلشارة إذا أدت كضيفة العبارة, كذلظ لتججد السػضػعات كالسذكالت التي تحتاج إلى بحث 

 .(43)في الكذف عغ حكسيا كجعميا مغ كجية نطخ قخآنية

 
: فيحكخ الذيء ثع يخدفو بسقابمو ليتجمى الفخؽ كيطيخ سػازنة كالسفارقة في األسمػب القخآنيالسقابمة كالسقارنة كال
، التي تطيخ مشة هللا جل كعال كقجرتو كعطستو كتطيخ ضعف السخمػؽ ، ففيع ىحا (44)لمعياف بأجمى معانيو

االسمػب يؤدؼ إلى الكذف عغ السقرػد كالقخب مغ الجليل كالحكع السخاد مشو بالكذف كاالستجالؿ, كأف 
ب الغفمة عغ الجانب السقابل الحؼ قج يقع فيو السكمف ، كالحؼ قج تخكيو صػر حياتشا أفخادًا أك أمة ، إنَّو جان

ىحه السعخفة ، إنَّو جانب إدارة الطيخ ليحه السعخفة كعجـ ضيػر حكيقتيا لػاقع الحياة, كألفَّ هللا خالق كل 
ْنداُف َما َغخََّؾ ِبَخبَِّظ اْلَكِخيِع شيء, قاؿ تعالى:  , إلى جانب  (45) الَِّحؼ َخَمَقَظ َفَدػَّاَؾ َفَعَجَلظَ  يا َأيَُّيا اإْلِ

السعخفة كالصاعة, كالتساس احكاميا كالعسل بيا, فيحيغ الجانبيغ مقارنة بيشيسا كمفارقة بشفذ  الدعي كرائل
, فبالسػازنة أك السقارنة بيغ األضجاد كالستغايخات، ليختار اإلنداف العاقل الػاعي بحّخيتو شخيق الخيخ (46)الػقت

هللا تعالى في آيات سابقة حاؿ  أك شخيق الذّخ، كيكػف عسمو ىػ سبب جدائو الحدغ أك الدػء، كقج ذكخ
األبخار األتكياء مغ نعيع الجشاف، ليدتعج اإلنداف لمعسل بعسميع، ثع أعكبو ببياف حاؿ األشكياء التعداء في 
نيخاف الجحيع، ليتجّشب السخء مديختيع كسمػكيع، ألف الجداء الػاضح في اآلخخة مختبط بشػع العسل، فأىل 

جاء، كأىل الكفخ كالجحػد كالسعاصي ىع اليالكػف الخاسخكف، بدبب اإليساف كالعسل الرالح ىع الدع
َكَأمَّا َمْغ  اإلعخاض عغ اإليساف الرحيح باهلل كرساالتو كعغ أعساؿ البخ كالخيخ، كسا يبجك في ىحه اآليات:

َما َيا َلْيَتيا كاَنِت اْلقاِضَيَة   ِحداِبَيْو  َكَلْع َأْدِر َما ُأكِتَي ِكتاَبُو ِبِذساِلِو َفَيُقػُؿ َيا َلْيَتِشي َلْع ُأكَت ِكتاِبَيْو 
ُثعَّ ِفي ِسْمِدَمٍة َذْرُعيا َسْبُعػَف  ُثعَّ اْلَجِحيَع َصمُّػُه  ُخُحكُه َفُغمُّػُه َىَمَظ َعشِّي ُسْمصاِنَيْو   أَْغشى َعشِّي ماِلَيْو 

                                                           
   ٖٚسػرة األحداب, مغ اآلية:  ()42

 .109/22يشطخ: دائخة معارؼ األسخة السدمسة, عمي بغ نايف الذحػد:  ()43
 .1/905ىػ: 1413, 10بيخكت, ط –ػد الحجازؼ، دار الجيل الججيج ( يشطخ: التفديخ الػاضح, دمحم محس44

 .7, 6سػرة االنفصار, اآليتاف:  ()45

 .2/4مػسػعة الخصب السشبخية, عمي بغ نايف الذحػد:   يشطخ: ()46
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ِ اْلَعِطيِع ِذراعًا َفاْسُمُكػُه   ـِ اْلِسْدِكيِغ   ِإنَُّو كاَف ال ُيْؤِمُغ ِباهللَّ َفَمْيَذ َلُو اْلَيْػـَ ىاُىشا َكال َيُحسُّ َعمى َشعا
ال َيْأُكُمُو ِإالَّ اْلخاِشُؤفَ  َكال َشعاـٌ ِإالَّ ِمْغ ِغْدِميٍغ  َحِسيٌع 

 (47). 
 
الػاقعية تقخيبا لألذىاف، كإمعانا في  "أسمػب ترػيخ السعشػيات برػر السحدػسات: كضخب األمثاؿ .3

اإلقشاع، كىحا مثل ضخبو هللا تعالى لمسذخكيغ بو، العابجيغ معو غيخه، الجاعميغ لو شخكاء، كىع مع ذلظ 
َضَخَب َلُكْع َمَثاًل ِمْغ َأْنُفِدُكْع َىْل   معتخفػف أف شخكاءه مغ األصشاـ كاألنجاد عبيج لو، ممظ لو، فقاؿ تعالى:

ُل  ِمْغ َما َمَمَكْت َأْيساُنُكعْ َلُكْع  ِمْغ ُشَخكاَء ِفي َما َرَزْقشاُكْع َفَأْنُتْع ِفيِو َسػاٌء َتخاُفػَنُيْع َكِخيَفِتُكْع َأْنُفَدُكْع َكحِلَظ ُنَفرِّ
اآْلياِت ِلَقْػـٍ َيْعِقُمػفَ 

 ( 48 أؼ جعل هللا لكع مثال تذيجكنو كتفيسػنو مغ أنفدكع، كمشتدع مغ أحػالكع  ,(
عخكع التي تديصخ عميكع، كقخيبة مشكع قخبا مالزما، إلثبات كحجانية هللا تعالى، كاإلقالع عسا أنتع فيو كمذا

, فالترػيخ ىػ األداة السفزمة في أسمػب القخآف الكخيع فيػ يعبخ بالرػرة (49)مغ عبادة األكثاف كاألصشاـ"
السحدػس كالسذيج السشطػر، كعغ  السحدة الستخيمة عغ السعشى الحىشي، كالحالة الشفدية، كعغ الحادث

الشسػذج اإلنداني كالصبيعة البذخية. ثع يختقي بالرػرة التي يخسسيا فيسشحيا الحياة الذاخرة، أك الحخكة 
الستججدة, فإذا السعشى الحىشي ىيئة أك حخكة، كإذا الحالة الشفدية لػحة أك مذيج، كإذا الشسػذج اإلنداني 

خئية، فأما الحػادث كالسذاىج، كالقرز كالسشاضخ، فيخدىا شاخرة شاخز حي، كإذا الصبيعة مجدسة م
حاضخة، فييا الحياة كفييا الحخكة، فإذا أضاؼ إلييا الحػار فقج استػت ليا كل عشاصخ التخييل, فسا يكاد يبجأ 
العخض حتى يحيل السدتسعيغ نطارة، كحتى يشقميع نقال إلى مدخح الحػادث األكؿ الحؼ كقعت فيو أك ستقع، 
حيث تتػالى السشاضخ، كتتججد الحخكات، كيشدى السدتسع أف ىحا كالـ يتمى، كمثل يزخب، كيتخيل أنو مشطخ 
يعخض، كحادث يقع. فيحه شخػص تخكح عمى السدخح كتغجك، كىحه سسات االنفعاؿ بذتى الػججانيات، 

                                                           
  . ٖٚػػػػػ 25سػرة الحاقة, اآليات:  ()47

, اآلية:  ()48  .ٕٛسػرة الخـك

ىػ:  1418، 2دمذق, ط –كالسشيج, كلبة بغ مرصفى الدحيمي, دار الفكخ السعاصخ التفديخ السشيخ في العقيجة كالذخيعة  ()49
21/78. 
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عغ األحاسيذ  السشبعثة مغ السػقف، الستداكقة مع األحجاث، كىحه كمسات تتحخؾ بيا األلدشة فتشع
 .(50)السزسخة

 
أسمػب القخآف الكخيع في سػؽ األحكاـ، مذفػعة بعمميا كأسبابيا , كبيحا تكػف اآليات الكخيسة قج  .4

اِرَقُة َفاْقَصُعػا  بو أيجتو األياـ كصجقتو األحجاث في كل زماف كمكاف, قاؿ تعالى:  كصفت اِرُؽ َكالدَّ َكالدَّ
ِ َوّللاَُّ َعِديٌد َحِكيٌع   . (51)َأْيِجَيُيسا َجداًء ِبسا َكَدبا َنكااًل ِمَغ ّللاَّ

ِ َفِإِف اْنَتَيْػا َفِإفَّ ّللاََّ كقػلو تعالى:         يُغ ُكمُُّو هللَّ  ِبسا َيْعَسُمػَف َبِريخٌ  َكقاِتُمػُىْع َحتَّى ال َتُكػَف ِفْتَشٌة َكَيُكػَف الجِّ
 (52). 

ِ َكِلمخَُّسػِؿ َكِلِحؼ اْلُقْخبى َكاْلَيتامى َكاْلَسداِكيِغ   كقػلو تعالى:        َّ َما َأفاَء ّللاَُّ َعمى َرُسػِلِو ِمْغ أَْىِل اْلُقخػ لِلَفَِ
ِبيِل َكْي ال َيُكػَف ُدكَلًة َبْيَغ اأْلَْغِشياِء ِمْشُكْع َكما  آتاُكُع الخَُّسػُؿ َفُخُحكُه َكما َنياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا َكاتَُّقػا ّللاََّ ِإفَّ َكاْبِغ الدَّ

  . (53)ّللاََّ َشِجيُج اْلِعقابِ 
 
: إفَّ دراسة الدياؽ تخشج إلى بياف السجسل, كالقصع بعجـ احتساؿ غيخ السخاد, اسمػب تخابط الدياؽ .5

كتخريز العاـ كتقييج السصمق، كتشػع الجاللة، كىػ مغ أعطع القخائغ الجالة عمى مخاد الستكمع، فسغ أىسمو 
 (54) َعِديُد اْلَكِخيعُ ُذْؽ ِإنََّظ َأْنَت الْ غمط في فيع كثيخ مغ اآليات، كغالط في مشاضخاتو، ففي قػلو تعالى: 

كنطائخىا, كيف تجج سياقو يجؿ عمى أنَّو الحليل الحقيخ, كدراسة المفع بيحه الصخيقة ستفزي بشا إلى تحجيج 

                                                           
 .1/319: 2000, 24مباحث في عمـػ القخآف, صبحي الرالح, دار العمع لمسالييغ, ط ()50
  . 8ٖسػرة السائجة, اآلية:  ()51

  . 9ٖسػرة االنفاؿ, اآلية:  ()52

  . 7سػرة الحذخ, اآلية:  ()53

  .49الجخاف, اآلية:سػرة  ()54
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الجاللة بجقة، مع مالحطة أفَّ بعس األلفاظ قج ال ُيعخؼ ليا أصل لغػؼ محجد، مغ ثع تبقى دراسة الدياؽ 
  .(55)ىي األصل مع دراسة التصػر الجاللي

: تخاكح أسمػب القخآف بيغ اإلجساؿ كالتفريل, كسا في بيانو ألخالؽ أسمػب التخاكح في القخآف الكخيع .6
التعامل السالي، فأجسل بيانو في القزايا التي تقبل التصػر، كيجخميا االجتياد العقمي، كتختمف باختالؼ 

األساسية، بيشسا فّرل القػؿ في  الدماف كالسكاف، فأشار في ىحا السجاؿ إلى السبادغ الكمية، كالقػاعج
السجاالت السالية التي ال تقبل االجتياد كالتصػر، كال يجخميا التججيج كالتغييخ، كال تختمف باختالؼ األزمشة 

َكِإْف ُكْشُتْع َعمى َسَفٍخ َكَلْع َتِجُجكا كاِتبًا , قاؿ تعالى: (56)كاألمكشة، فاتبع أسمػب التفريل الجقيق في ىحا السجاؿ
ياَدَة َكَمْغ َيْكُتْسيا ىاٌف َمْقُبػَضٌة َفِإْف َأِمَغ َبْعُزُكْع َبْعزًا َفْمُيَؤدِّ الَِّحؼ اْؤُتِسَغ َأماَنَتُو َكْلَيتَِّق ّللاََّ َربَُّو َكال تَ َفخِ  ْكُتُسػا الذَّ

 َفِإنَُّو آِثٌع َقْمُبُو َوّللاَُّ ِبسا َتْعَسُمػَف َعِميعٌ 
 (57).  

االستشباط بالسصخد مغ أسمػب القخآف, فتحديغ العبارة بالكشاية كنحػىا في  االشخاد:اسمػب القخآف في  .7
 السػاشغ التي ُيحتاج فييا إلى ذكخ ما يدتحيى مغ ذكخه في عادتشا.

 َأْك الَمْدُتُع الشِّداءَ  كذلظ كقػلو تعالى:    
(58),  كقػلو:   َفْخَجيا َفَشَفْخشا َكَمْخَيَع اْبَشَت ِعْسخاَف الَِّتي َأْحَرَشْت

 ِفيوِ 
 (59).  
؛ كسا كّشى عغ قزاء الحاجة بالسجيء مغ (60)أتى بالكشاية في األمػر التي يدتحيا مغ الترخيح بيا       

 الغائط, فاستقخ ذلظ َأَدَبًا لشا استشبصشاه مغ ىحه السػاضع.

                                                           
يشطخ: تفديخ الصبخؼ )جامع البياف في تأكيل القخآف(, دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب أبػ جعفخ الصبخؼ  ()55

, كارشيف ممتقى أىل التفديخ, تع تحسيمو 22/49ـ: 2000 -ىػ 1420، 1ىػ(, أحسج دمحم شاكخ, الخسالة ػػػ بيخكت, ط310)ت
                                             .2020/ 4/14ـ,  2010يدسبخ ىػ = د 1432في: السحـخ 

http://tafsir.net                                                                                                                       

 .4305ـ:  2010ىػ = ديدسبخ  1432يشطخ: أرشيف ممتقى أىل التفديخ, تع تحسيمو في: السحـخ  ()56
     4/14 /2020                                                               http://tafsir.net          

 .ٖٕٛسػرة البقخة, اآلية:  ()57

 .43 سػرة الشداء, مغ اآلية: ()58

 .12سػرة التحخيع, مغ اآلية:  ()59

http://tafsir.net/
http://tafsir.net/
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َكما ُكشَّا  كمغ اسمػبو استشباط عجـ السؤاخحة قبل اإلنحار، حيث أخبخ جل كعال عغ نفدو بقػلو:         
ِبيَغ َحتَّى َنْبَعَث َرُسػالً  , كأفَّ مقرج اآلية في ىحا السػضع كغيخه اإلعالـُ بعادة هللا مع األمع في  (61) ُمَعحِّ

 .(62)بالسخالفة إال بعج إرساؿ الخُُّسلالجنيا, التي جخت في خمقو أنَّو ال يؤاخح 
إفَّ اسمػب االستثشاء بالسذيئة قج استعسل في أسمػب القخآف الكخيع لمجاللة عمى اسمػب االستثشاء:   .8

ساكاُت َكاأْلَْرُض ِإالَّ َما شاَء َربَُّظ ِإفَّ َربََّظ   الثبػت كاالستسخار، كقػلو تعالى: َفعَّاٌؿ خاِلِجيَغ ِفييا َما داَمِت الدَّ
كاالستثشاء ىشا بياف أفَّ ىحه األمػر الثابتة الجائسة إنَّسا كانت كحلظ بسذيئة هللا تعالى، ال  , (63) ِلسا ُيِخيجُ 

 .(64)بصبيعتيا في نفديا، كلػ شاء تعالى أف يغيخىا لفعل. كىػ نفيذ ججا فميحخص عمى حفطو

َلَقْج َصَجَؽ ّللاَُّ َرُسػَلُو   كىحا عمى شخيق االستثشاء الحؼ نجب الذارع إلى استعسالو في كل كالـ كقػلو:    
ـَ ِإْف شاَء ّللاَُّ آِمِشيَغ  ْؤيا ِباْلَحقِّ َلَتْجُخُمغَّ اْلَسْدِجَج اْلَحخا )الخُّ 65 ، فميذ يحتاج أْف يػصف بسترل كال (

 .(66)مشقصع
القخآف الكخيع كتختيب السدببات عمى أسبابيا: أفَّ مغ أدب الذخيعة معخفة تاريخ اسمػب القرز في  .9

سمفيا في التذخيع مغ األنبياء بذخائعيع فكاف اشتساؿ القخآف عمى قرز األنبياء كأقػاميع تكميال ليامة 
َعُو ِربِّيُّػَف َكِثيٌخ َفسا َكَىُشػا ِلسا َكَكَأيِّْغ ِمْغ َنِبيٍّ قاَتَل مَ  التذخيع اإلسالمي بحكخ تاريخ السذخعيغ ، قاؿ تعالى:

اِبِخيغَ  ِ َكما َضُعُفػا َكَما اْسَتكاُنػا َوّللاَُّ ُيِحبُّ الرَّ  َأصاَبُيْع ِفي َسِبيِل ّللاَّ


، كمغ أسمػب القخآف في ىحا (67) 
عشاية الغخض أنَّو ال يتعخض إال إلى حاؿ أصحاب القرة في رسػخ اإليساف كضعفو كفيسا لحلظ مغ أثخ 

                                                                                                                                                                                           
ىػ(,  الييئة السرخية 1354يشطخ: تفديخ السشار, دمحم رشيج بغ عمي رضا بغ دمحم شسذ الجيغ بياء الجيغ الحديشي )ت ()60

 .2/289ـ: 1990العامة لمكتاب, 
 .15سػرة اإلسخاء, مغ اآلية:  ()61
ىػ(, تحقيق دمحم باسل 1332التأكيل(, دمحم جساؿ الجيغ بغ دمحم سعيج بغ قاسع الحالؽ القاسسي )ت تفديخ القاسسي )محاسغ ()62

 .1/87ىػ: 1418, 1بيخكت, ط –عيػف الدػد, دار الكتب العمسيو 
 .ٚٓٔسػرة ىػد, اآلية:  ()63
 .1/255, كتفديخ السشار: 6/130يشطخ: تفديخ القاسسي:  ()64

 .27سػرة الفتح, مغ اآلية:  ()65
 .6/132يشطخ: تفديخ القاسسي:  ()66
 . ٙٗٔسػرة آؿ عسخاف, اآلية:  ()67
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إليية أك خحالف, كفي ىحا األسمػب ال تجج في ذكخ أصحاب ىحه القرز بياف أندابيع كبمجانيع إذ العبخة 
فيسا كراء ذلظ مغ ضالليع أك إيسانيع, كما فييا مغ فائجة التاريخ مغ معخفة تختيب السدببات عمى أسبابيا في 

َفِتْمَظ ُبُيػُتُيْع خاِكَيًة ِبسا َضَمُسػا ِإفَّ ِفي    تعالى:الخيخ كالذخ كالتعسيخ كالتخخيب لتقتجؼ األمة كتححر ، قاؿ 
 (69), كما فييا مغ فائجة ضيػر السثل العميا في الفزيمة كزكاء الشفػس أك ضج ذلظ (68)ذِلَظ آَلَيًة ِلَقْػـٍ َيْعَمُسػفَ 

.  

كمغ تجبخ الدػر السفتتحة بػاك القدع، يبجك أفَّ القخآف يعجؿ في ىحا األسمػب عغ  اسمػب المفت:  .10
األصل المغػؼ لمتعطيع بالقدع إلى استعساؿ بالغي، ىػ قػة المفت إلى مادؼ محدػس ككاقو مذيػد، ليذ 

رتي مطشة مساراة، تػشئة بيانية لسعشػؼ أك غيبي غيخ مجرؾ بالحذ. عمى ما سبق اإللتفات إليو في سػ 
 .(70)الزحى، كالعاديات

كىحا التػجيو يسكغ أْف تقبمو سػر: العرخ، كالميل، كالفجخ، كالذسذ، كالسخسالت، كالحاريات، كالتيغ،       
 كالصػر، كالقمع، كالشجع, كىي جسيعًا مغ الدػر السكية.

لي تفديخ )الشازعات( كأماـ ذلظ السألػؼ مغ أسمػب القخآف في المفت بالػاك إلى مادؼ مجرؾ، ال نصسئغ إ    
بسا ذىب إليو أكثخ السفدخيغ، مغ أنيا السالئكة تشدع األركاح، إذ ليدت السالئكة في ندعيا لألركاح، كسبقيا 
إلى تجبيخ أمخ هللا، مسا يجخل في نصاؽ الحديات السجركة, كسا يبجك ػػػ وهللا أعمع، أْف يمفت إلييا القخآف 

بسالئكة تشدع األركاح كتجبخ شئػف الكػف بأمخ هللا, إذ لػ كانػا مؤمشيغ لالستجالؿ عمى البعث، مغ ال يؤمشػف 
  .(71)بيا, لرجقػا بالبعث كاليـػ اآلخخ

 

                                                           
 . ٕ٘سػرة الشسل, اآلية:  ()68
تػنذ,  –ىػ(, دار سحشػف 1393يشطخ: التحخيخ كالتشػيخ, دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ عاشػر التػندي )ت  ()69

 .1/66ـ: 1997
 –ىػ(, دار السعارؼ 1419عائذة دمحم عمي عبج الخحسغ السعخكفة ببشت الذاشئ )ت يشطخ: التفديخ البياني لمقخآف الكخيع, ()70

 .1/124: 7القاىخة, ط
 .1/124يشطخ: التفديخ البياني لمقخآف الكخيع, عائذة دمحم عمي:  ()71
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ىػ تخجيح أحج السعمػميغ عمى اآلخخ كإشالقو عمييسا, أك ىػ أخح الذيء  اسمػب التغميب االندياحي: .11
" أعع   (73) َفِإْف كاَف َلُو ِإْخَػةٌ  قػلو تعالى:, كىحا الشػع مغ اساليب القخآف فيو اقداـ عجة, ففي (72)حكع غيخه

, كداللة االندياح (74)مغ أْف يكػنػا ذكػرًا أك إناثًا أك بعزيع ذكػرًا كبعزيع إناثًا, كيكػف ىحا مغ باب التغميب"
 التغميبي ىشا لمعسػـ.

َلْيَذ َعَمى اأْلَْعسى َحَخٌج  كمغ اسمػب االندياح التغميبي أيزًا, تغميب الحاضخ عمى الغائب في قػلو تعالى: 
ِت آباِئُكْع َأْك ُبُيػِت َكال َعَمى اأْلَْعَخِج َحَخٌج َكال َعَمى اْلَسِخيِس َحَخٌج َكال َعمى َأْنُفِدُكْع َأْف َتْأُكُمػا ِمْغ ُبُيػِتُكْع َأْك ُبُيػ 

ػِت أَْعساِمُكْع َأْك ُبُيػِت َعسَّاِتُكْع َأْك ُبُيػِت َأْخػاِلُكْع َأْك ُبُيػِت ُأمَّياِتُكْع َأْك ُبُيػِت ِإْخػاِنُكْع َأْك ُبُيػِت َأَخػاِتُكْع َأْك ُبيُ 
ِإذا َدَخْمُتْع ُبُيػتًا َفَدمُِّسػا خاالِتُكْع َأْك َما َمَمْكُتْع َمفاِتَحُو َأْك َصِجيِقُكْع َلْيَذ َعَمْيُكْع ُجشاٌح َأْف َتْأُكُمػا َجِسيعًا َأْك َأْشتاتًا فَ 

ِ ُمباَرَكًة َشيَِّبًة َكحِلَظ ُيَبيُِّغ ّللاَُّ َلُكُع اآْلياِت َلَعمَُّكْع َتْعِقُمػفَ َعمى َأْنفُ  إفَّ اسمػب  , (75) ِدُكْع َتِحيًَّة ِمْغ ِعْشِج ّللاَّ
( كىي تغميب لمسخاشب الحاضخ َأْنُفِدُكعْ الخصاب القخآني في ىحه اآلية تقػـ عمى مبجأ االندياح بفزل لفطة )

( كالدياؽ المفطي يقتزي أْف يكػف َأْف َتْأُكُمػافزاًل عغ ذلظ استعسل الشز القخآني عبارة ) ,(76)عمى الغائب
 التعبيخ )أْف يأكمػا( .

فإذا نطخ السجتيج في الكتاب كالدشة كاإلجساع كلع يطفخ بحكع الحادثة تعيغ عميو استشباط حكسيا بصخيق     
ي ىحا الباب كسيمتاف: كيكػف مشصمق العخض كاالستجالؿ االجتياد بػسائمو السختمفة كالستشػعة، كأىسيا ف

كالجراسة ىػ آيات القخآف الكخيع كتشػع اسمػبو كمقاصجه كدالالتو ال غيخ، مع ربط كل ذلظ بػاقع الشاس 

                                                           
 .53, 52, 2/51يشطخ: شخح التمخيز, سعج الجيغ التفتازاني, دار االرشاد  اإلسالمي ػ بيخكت:  ()72

 .11الشداء, مغ اآلية: سػرة  ()73
ق(, تحقيق عمي دمحم معػض كآخخكف , دار الكتب العمسية ػػػ 756الجر السرػف, أحسج بغ يػسف الدسيغ الحمبي)ت ()74

 .1/321ـ: 1994ق ػػػ 1414, 1بيخكت, ط
 .61سػرة الشػر,اآلية:  (75
محسػد بغ عسخك بغ أحسج،  ,(التشديل)الكذاؼ عغ حقائق غػامس  , كتفديخ الدمخذخؼ 18/130تفديخ الصبخؼ:  يشطخ: (76

 .3/308ىػ: 1407, 3بيخكت, ط –دار الكتاب العخبي  ,ىػ(538الدمخذخؼ )ت 
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 كمذكالتيع، كإف ذكخ شيء مغ غيخ القخآف في السػضػع فيحكخ مغ باب االستئشاس كاالعتزاد ال االعتساد,

ي إلنو 
  .(77)إزل وإلحوإدثوإالجتهاد فى

ي إالجتهاد 
ي طريقة إلصحابة فى

ي إستنباط أحكام إلوقائع فى
وإلمنهج إلسليم فى

وإلقياس، أنهم كانوإ يطلبون حكم إلوإقعة من كتاب هللا تعاىل، فإن لم يجدوه 
ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإن لم يجدوها, رجعوإ ؤىل إلرأي ي سنى

 .(78)تتبعوه فى

 كممخز أثخ تشػع أسمػب القخآف الكخيع كدالالتو في الزػابط الذخعية كالعسل بالفتػػ: 
إفَّ الزػابط الذخعية السدتفادة مغ اسمػب القخآف الكخيع لمعسل بالفتػػ, ىي أفَّ الفكيو إنَّسا يجتيج في       

زلة متحدمًا بالزػابط متتبعًا معخفة حكع الشازلة، كربصيا بػاقعيا، فبعج أْف يتػصل السجتيج إلى حكع الشا
اسمػب القخآف كتشػع نطسو كمقاصجه كدالالتو, كعميو أْف يخاعي الػاقع كأْف يشطخ في الطخكؼ السحيصة ثع 
يعصي الحكع السشاسب حدب ىحه الطخكؼ، كأْف يكػف محيصًا بالزػابط االسمػبية كالذخعية كالقػاعج الفقيية 

 قع ككذفيا.التي ككقعيا كتعمقيا بزبط فتػػ الػا
فيي فتػػ قائسة عمى معخفة كاقع السكمف عشج تشديل الحكع عميو، كال يسكغ لمفتػػ أْف تكػف صحيحة اال      

 :(79اذا خخجت مغ مفتي أك قاضي ممع فاىع, كتكػف عمى نػعيغ مغ الفيع)
ت كالعالمات كاإلشارات فيع الػاقع كمعخفتو كالفقو فيو, كاستشباط عمع حكيقة ما كقع بالقخائغ كاألمارا أكليسا:

 حتى يحيط بو عمسا.

                                                           
ىػ(، تحقيق دمحم 751يشطخ: الصخؽ الحكسية في الدياسة الذخعية، دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج ابغ قيع الجػزية )ت  ()77

, كضػابط السرمحة في الذخيعة اإلسالمية، دمحم سعيج رمزاف البػشي، 4القاىخة، ) د. ط(: –جسيل غازؼ، مصبعة السجني 
, كشخيعة اإلسالـ صالحة لمتصبيق في كل زماف كمكاف،  يػسف القخضاكؼ، 321, 115مؤسدة الخسالة ػػػ بيخكت  )د, ط(: 

، مؤسدة شباب الجامعة، ,  كأصػؿ الفقو اإلسالمي، بجراف أبػ العيشيغ بجراف135ـ: 1997، 5مكتبة كلبة ػػػػ القاىخة، ط
 .234اإلسكشجرية, )د, ت(: 

 .2/500البخىاف, لمدركذي:  ()78
 .1/69إعالـ السػقعيغ،, البغ الجػزية:  ()79
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 فيع الػاجب كالسحـخ في الػاقع، كىػ فيع حكع هللا الحؼ حكع بو في كتابو أك عمى لداف رسػلو  كثانييسا:
في ىحا الػاقع، ثع يصبق أحجىسا عمى اآلخخ؛ فسغ بحؿ جيجه ككسعو في ذلظ لع يعجـ أجخيغ أك أجخا؛ فالعالع 

 مغ يتػصل بسعخفة الػاقع كالتفقو فيو إلى معخفة حكع هللا كرسػلو.
ييغ كتغيخ االحكاـ بتغيخ الدماف كالسكاف أمخ مدمع بو عشج العمساء، كقج اتفقت كمسة الفقياء كاالصػل     

عمى أفَّ االحكاـ الستغيخة، ىي االحكاـ االجتيادية السبشية عمى السقاصج كالعخؼ كالسرمحة، اما القصعيات 
فال يسكغ أْف تتغيخ، فال يسكغ أْف تتغيخ االحكاـ الستعمقة بالسػاريث، أك األحكاـ الستعمقة بالسحخمات مغ 

 .(80السآكل, كحفع العخض كالشدل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 175/ 3ىػ( عالع الكتب: 723يشطخ: ادرار الذخكؽ عمى انػار الفخكؽ، قاسع بغ عبجهللا السعخكؼ بابغ الذاط ) ت ()80
/ 1ـ: 2006 -ىػ 1427، 1دمذق، ط –سحاىب األربعة، دمحم مرصفى الدحيمي، دار الفكخ كالقػاعج الفقيية كتصبيقاتيا في ال

355 . 
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 إلخاتمة

احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات, وصل هللا تعاىل عليو وعلى الو وصحبو ومن وااله, فبعد ىذه اجلولة يف       
واحة االسلوب القرآين وأثرىا يف الفتوى، حيث زاد يقيين وثقيت أتكيدا أبّن اسلوب القرآن الكرمي وكل ما يتعلق بعلومو 

د يف الدنيا واآلخرة، فأحكامها تدور على مقاصد عادلة، وِحكم ابلغة، وشريعتو املطهرة جاءت لتحقق مصاحل العبا
 وبرىان صالحيتها مناسبتها للناس يف كل زمان ومكان.

 وملخص النتائج اليت توصل البحث إليها:
يجسع تشػع االسمػب القخآني الحق كالُحكع كاإِلحكاـ كالسػاكبة لمدماف كالسكاف معًا, فيػ في ذكخ   .1

عيا في كضػح المفع كنطسو كغسػض بعزو كمقاصجه الخفية لمبعس كراءه الجالالت كتشػع االحكاـ بأنػا 
الصخح, مع رحمة االستجالؿ العقمي عمى السقرػد كيف يدػؽ استجاللو سػقًا يجيء في شي ىحه األدلة 

 .السقشعة
, كىي كجية إفَّ في تشػع اسمػب القخآف الكخيع عسػمًا ضػابط كشخكط، بعزيا يدتأثخ بو فتػػ الػاقع .2

مشاىج القخآف الكخيع كشخقو بدمظ كجػه الكالـ كانساشو كنطسو متزسشًا بجيع السعاني كدقيق الجالالت, كارتباط 
السعاني بألفاضيا كمشاسبتيا ليا, كاستجالء مقتزيات أحػالو, مغ حاؿ الخصاب كما يتعمق بو, بحدب القزية 

راؾ اتداؽ السعشى بيغ اآليات التي تصابق مقتزى كإْف اشتسمت عمى جسل متعجدة في الشز الػاحج, كإد
الحاؿ كسياقو, كىحه كميا ضػابط مختبصة بأدكات الفيع كشخقو, كىي الحمقة الجقيقة بيغ فقو الخصاب الذخعي، 

 كفيسو، كبيغ فقِو تشديل الخصاب ، بحيث يتحػؿ ما ُفيع مجخدًا إلى تصبيق، كتسثل كاقعي فعمي مذخَّز.
ػػ، إنَّسا تكسغ في دراسة كاقع السدتفتيغ، كنسط حياتيع السعير، ربصًا بالشرػص إفَّ العشاية بالفت .3

القخآنية كأساليبيا عمى إصجار الفتاكػ التي تختبط بحياة الشاس كتختبط بسحيط السجتسع الحؼ يعيذػف فيو، 
كاقعشا السعاصخ كفي رعاية فقو السقاربات مجخاًل لفيع فقو السخحمة، كىػ مفتاح التعامل مع الفتػػ في ضل 
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الحؼ يعخؼ عمال كتشاقزات كبيخة ، إضافة إلى مخاجعة أىل االختراص في القزايا, التداما بسا جاءت بو 
 الشرػص الذخعية، كتأكيجًا لسا سصخه العمساء الحيغ سبقػا إلى تبييغ خصػرة الفتػػ كعطسيا .

 
، كفيع كتابو الكخيع, كأْف يشفع بيحا البحث قارئو، كختامًا اسأؿ هللا أْف يػفقشا كالجسيع لخجمة ديشو القػيع      

 كأْف يغفخ لي ما فيو مغ خمل أّك تقريخ، كالرالة كالدالـ عمى رسػلشا الكخيع كعمى الو كصحبو كمغ كااله .
 كالحسج هلل الحؼ بشعستو تتع الرالحات
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 السرادر كالسخاجع
 القخآف الكخيع  ●

ىػ(، دار ابغ 1307، أبػ الصيب دمحم صجيق خاف بغ حدغ بغ عمي ابغ لصف هللا الحديشي الِقشَّػجي )تأبجج العمـػ .1
، ط  ـ. 2002 -ىػ1423، 1حـد

ىػ( تحقيق دمحم عبج الدالـ إبخاليع، دار الكتب 751, دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج قيع الجػزية )تإعالـ السػقعيغ .2
 ـ . 1991 -ىػ 1411 ،1بيخكت، ط –العمسية 

 ، بجراف أبػ العيشيغ بجراف، مؤسدة شباب الجامعة، اإلسكشجرية, )د, ت(.أصػؿ الفقو اإلسالمي .3

, 1دار الكتب العمسية ػػػ بيخكت, ط ,ىػ(483, دمحم بغ أحسج بغ أبي سيل شسذ األئسة الدخخدي )ت أصػؿ الدخخدي .4
 ـ.1993 -ىػ1414

ىػ(، تحقيق بداـ عبج 676زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ )ت  ، أبػآداب الفتػػ كالسفتي كالسدتفتي  .5
 ىػػ . 1408، 1دمذق، ط –الػىاب الجابي، دار الفكخ 

 ـ.1999عبج الغشي دمحم بخكة, مكتبة كلبة ػػػ القاىخة,   االعجاز القخآني كجػىو كأسخاره, .6

ىػ(, تحقيق ميجؼ السخدكمي 170ؼ البرخؼ )ت , أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاىيجالعيغ .7
 كإبخاليع الدامخائي, دار كمكتبة اليالؿ.
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             .2020/ 4/14ـ,  2010ىػ = ديدسبخ  1432, تع تحسيمو في: السحـخ ارشيف ممتقى أىل التفديخ  .8
                                http://tafsir.net                                                                   

     

 ىػ(, عالع الكتب.723، قاسع بغ عبجهللا السعخكؼ بابغ الذاط ) تادرار الذخكؽ عمى انػار الفخكؽ  .9

 أبػ الفزل إبخاليع, دار ق(, تحقيق دمحم794, بجر الجيغ بغ عبجهللا بغ بيادر الدركذي )تالبخىاف في عمـػ القخآف .10
 ـ .1957 -ىػ 1376, 1إحياء الكتب العخبية, ط

)جامع البياف في تأكيل القخآف(, دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب أبػ جعفخ الصبخؼ  تفديخ الصبخؼ   .11
 ـ.2000 -ىػ 1420، 1ىػ(, أحسج دمحم شاكخ, الخسالة ػػػ بيخكت, ط310)ت

أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج، الدمخذخؼ )ت  ,(غ حقائق غػامس التشديل)الكذاؼ ع تفديخ الدمخذخؼ  .12
 .3/308ىػ: 1407, 3بيخكت, ط –دار الكتاب العخبي  ,ىػ(538

ىػ(,  الييئة السرخية 1354, دمحم رشيج بغ عمي رضا بغ دمحم شسذ الجيغ بياء الجيغ الحديشي )تتفديخ السشار   .13
 ـ .1990العامة لمكتاب, 

ىػ(, تحقيق دمحم 1332)محاسغ التأكيل(, دمحم جساؿ الجيغ بغ دمحم سعيج بغ قاسع الحالؽ القاسسي )ت القاسسيتفديخ  .14
 ىػ . 1418, 1بيخكت, ط –باسل عيػف الدػد, دار الكتب العمسيو 

 –ؼ ىػ(, دار السعار 1419, عائذة دمحم عمي عبج الخحسغ السعخكفة ببشت الذاشئ )تالتفديخ البياني لمقخآف الكخيع .15
 .7القاىخة, ط

تػنذ,  –ىػ(, دار سحشػف 1393, دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ عاشػر التػندي )ت التحخيخ كالتشػيخ .16
 ـ.1997

ىػ(، 1205, محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الفيس، مختزى، الدَّبيجؼ )تتيحيب المغة  .17
  . ىػٖٙٓٔتحقيق مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية، 

بيجؼ )ت  تاج العخكس .18 ىػ(، تحقيق مجسػعة مغ 1205، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الفيس، الدَّ
 ق .  ٖٙٓٔالسحققيغ، دار اليجاية،  

 ، سعيج بغ دمحم بييي، الجار العالسية ػػػػػ االسكشجرية ، د. ط، د.ت. التأصيل الذخعي لفقو الػاقع .19

ىػ(، ضبصو كصححو جساعة مغ العمساء ، دار 816 بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )ت ، عمي بغ دمحمالتعخيفات .20
 ـ .1983-ىػ 1403، 1الكتب العمسية ػػػػ بيخكت، ط

ىػ( عمى شخح الجالؿ السحمي عمى متغ جسع 1198،عبج الخحسغ بغ جاد هللا البشاني السغخبي)ت حاشية البشاني  .21
 ـ.ٖٙ٘ٔ، 2الدبكي، دار إحياء الكتب العخبية، ط الجػامع، لتاج الػجيغ عبػج الػىػاب 

 ـ.2007 -ىػ 1428, عمي بغ نايف الذحػد, الحزارة اإلسالمية بيغ أصالة الساضي كآماؿ السدتقبل  .22

http://tafsir.net/
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 , عمي بغ نايف الذحػد , د. ط, د. ت.دائخة معارؼ األسخة السدمسة  .23

 معػض كآخخكف , دار الكتب العمسية ػػػ ق(, تحقيق عمي دمحم756أحسج بغ يػسف الدسيغ الحمبي)ت الجر السرػف,  .24
  ـ .1994ق ػػػ 1414, 1بيخكت, ط

ىػ(، تحقيق دمحم بػ خبدة، دار 684، أبػ العباس شياب الجيغ أحسج بغ إدريذ بغ عبج الخحسغ القخافي )ت الحخيخة  .25
 ـ .1994، 1بيخكت، ط -الغخب اإلسالمي

 ـ.1997، 5ػسف القخضاكؼ، مكتبة كلبة ػػػػ القاىخة، ط، يشخيعة اإلسالـ صالحة لمتصبيق في كل زماف كمكاف   .26

 , سعج الجيغ التفتازاني, دار االرشاد  اإلسالمي ػ بيخكت, د. ط, د. ت.شخح التمخيز  .27

ىػ(, دار 256)الجامع الرحيح(, دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاليع بغ السغيخة البخارؼ، أبػ عبج هللا )ت صحيح البخارؼ  .28
 ـ . 1987 – 1407، 1القاىخة, ط –الذعب 

ىػ(، تحقيق 261، مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ )ت)السدشج الرحيح السخترخ (  صحيح مدمع .29
بيخكت، مقجمة اإلماـ مدمع رحسو هللا ، باب في التححيخ مغ الكحب عمى  –اء التخاث العخبي دمحم فؤاد عبج الباقي، دار إحي
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