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 ملخص باللغة العربية
 أ.و.د. شاكر حمنود حسني 

البحث يختص بدراسة مصطمح اإلفتاء في القرآف الكريـ الذم كرد إحدل عشرة 
 ،ِ:أفتكني ، تستفتياف،ِ:مٌرة، كىي عمى النحك اآلتي: )كيستفتكنؾ، يستفتكنؾ، يفتيكـ

في تسع آيات مكزعة في خمس سكر مف القرآف الكريـ،  (،ِ:فاستفتيـ أفتنا، كال تستفت،
كجاءت ألفاظو في أربع سكر مٌكية، كىي بحسب ترتيب المصحؼ: يكسؼ، الكيؼ، 
النمؿ، الصافات إاٌل سكرة النساء فيي مدنية، كقد قٌسمتو عمى مقدمة كثالثة مباحث 

بياف الدِّقَّة القرآنية في استعماؿ لفظ اإلفتاء، كالكشؼ عف  كلمبحث أىداؼ منيا: كخاتمة.
الػميستفتي، كالػميستفتى، كالػميفتي؛ لتأصيؿ مفيـك اإلفتاء، كمف ثىَـّ استنباط اليدايات 

 القرآنية.
 الكممات المفتاحية : ألفاظ اإلفتاء ، القرآن الكريم ، دراسة موضوعية 

 

THE CONCEPT OF FATWA WORDS IN THE HOLY QUR’AN  
OBJECTIVE STUDY 

Ass. Prof. Dr. Shaker M. Hussain 

Summary 

The research is concerned with studying the term “Ifta’ in the Noble 

Qur’an, which was mentioned eleven times, and it is as follows: (They ask 

you, they ask you, they seek you, / 2, you ask for a referendum, Aftoni / 2, he 

drew us, and I didn’t, I asked them / 2), in nine verses distributed in five 

Surat of the Noble Qur’an, and its words came in four Meccan surats, 

according to the arrangement of the Qur’an: Yusuf, Al-Kahf, Al-Naml, Al-

Saffat, except Surat Al-Nisa, which is Madaniyah  . The research has goals, 

including: showing the accuracy of the Qur’an in the use of the word fatwa, 

revealing the mufti, to establish the concept of the fatwa, and then devising 

Qur’anic guidance  

Key words: advisory words, the Holy Qur’an, objective study 
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 املقدمة:

، كعمى آًلًو محمدو الحمدي هلل ربِّ العالميف، كالصالةي كالسالـي عمى النًَّبيِّ 
 :أٌما بعد...كصحًبًو أجمعيف
الفتكل كأىميتيا كشركطيا  ماء أصكؿ الفقو كغيرىـ تكٌممكا عمىفإٌف عم

مكقع عف نكا أٌف المفتي ػٌ ىا كعالقتيا بالمقاصد الشرعية، كبيرً ػ  كضكابطيا كأسباب تغي
]النحؿ:  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ بقكلو: ، كىك مف الذيف عناىـ سبحانوالمَّػو

فأحببت أف أرجع إلى القرآف الكريـ لعٌمي أجدي  [، كىذه كم يا قد تناكلكىا بالبحث؛ّْاآلية:
تأصيالن لمكضكع اإلفتاء فيو؛ كألدرس كاقعية كؿ فتكل ذكرت، فتبٌيف لي أٌف آيات اإلفتاء 

 ليدايات القرآنية فييا،لـ تحظى بدراسة مكضكعية؛ لذا عزمت عمى دراستيا كالكشؼ عف ا
  .(دراسة مكضكعية مفيـك ألفاظ اإلفتاء في القرآف الكريـبػ) كسمت البحثك 

 أهمية البحث:
كاستنباط بعض آداب  ،تأصيؿ مكضكع اإلفتاء مف آم القرآف الكريـ تظير في

أدب ككتاب ىذا المكضكع في  فتٍ الكتب التي أيلِّ  المفتي كالمستفتي كصفاتيما منيا؛ ألفٌ 
 كآداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي لمنككمق(، ّْٔ)ت البف الصالح المفتي كالمستفتي

نما  صالؤ يـ ل ام، نمحظ أنػٌيق( كغيرىمإٔٔ)ت ىذه  دٌكناذلؾ مف آيات اإلفتاء كا 
 اآلداب كالصفات مف تجاربيـ كممارساتيـ العممية.

 هدف البحث: 
 لمبحث أىداؼ مف أبرزىا: 

لفظ اإلفتاء دكف غيره مف األلفاظ المقاربة لو بياف الدِّقَّة القرآنية في استعماؿ  -
 نحك: السؤاؿ، كاالستخبار كاالستفياـ.

 الكشؼ عف الػميستفتي، كالػميستفتى، كالػميفتي، ككذلؾ بياف كاقعية كؿ فتكل. -
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اليدايات القرآنية التي حممتيا النصكص القرآنية التي جاء فييا لفظ استنباط  -
 مف مخاطر وتحصينل ؛قع مجتمعنا المعاصر، كمحاكلة ربط ذلؾ بكااإلفتاء

االنحراؼ عف قكاعد  منيج اإلفتاء مفحماية لك  االبتعاد عف الشريعة الغراء،
  .الديف كأصكلو

  خطة البحث:
 كىي ،منيجية البحث أف يقسـ عمى مقدمة كثالثة مباحث تعقبيا خاتمة اقتضت

  :عمى النحك اآلتي
 كىي التي بيف أيدينا.المقدمة: 
 الكريـ، كفيو مطمباف:القرآف لمفيـك اإلفتاء كآياتو في  أفردتو األول: المبحث

  المطمب األكؿ: مفيـك اإلفتاء في المغة كاالصطالح.
 المطمب الثاني: آيات اإلفتاء في القرآف الكريـ.

خصصتو لمتفسير المكضكعي آليات اإلفتاء في القرآف الكريـ، المبحث الثاني: 
 كفيو مطمباف.

 األكؿ: داللة صيغ ألفاظ اإلفتاء في القرآف الكريـ. المطمب
 المطمب الثاني: تفسير آيات اإلفتاء في القرآف الكريـ.

كفيو خمسة  ،اليدايات القرآنية المستنبطة مف آيات اإلفتاءالمبحث الثالث: 
  .اإلفتاء مطمبنا لفظفييا  أفردت لكؿ سكرة كرد مطالب، إذ

 أبرز النتائج التي أظيرىا البحث.فقد كتبت فييا أّما الخاتمة: و 
ٌنما ىي محاكلة في خضـ  كختامان فال أدعي أٌنني أصبت في كؿ ما كتبت، كا 

، فإف منيج اإلفتاء مف القرآف الكريـ كاستنباط ىداياتو كالت، اجتيدت فييا لتأصيؿمحا
ف أصبت فذلؾ بتكفيؽ اهلل سبحانو.  ..أخطأتي فذلؾ مف صفات النفس البشرية، كا 

  هلل رب العالمين. والحمد
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 املبحث األول: 
 وآياته يف القرآٌ الكريه مفهوو اإلفتاء

 : املطلب األول
 واالصطالح يف اللغة اإلفتاء

: اإلفتاء في اللغة:  أوًلا
ييقىاؿ: أفتى قاؿ األزىرم: "، (ُ)اإلفتاء مصدر لمفعؿ أٍفتىى تقكؿ: أفتى ييٍفًتي إفتاءن  كى

ٍسأىلىة كاٍستف كفىٍتكىل اسماف مف أىفتىى تكضعاف مىكًضع  تيتىو فأفتاني ًإٍفتىاء، كفيٍتيناالرجؿي ًفي اٍلمى
ٍفتىاء... ، كىىيكى الشَّاب  اإلًٍ ٍفتىاء كالفيٍتيا تىٍبًييف اٍلميشكؿ مف اأٍلىٍحكىاـ، أىصمو مف الفتيِّ كأصؿ اإلًٍ

دث الًَّذم شب كقىًكمى فىكىأىنَّوي ييقكِّم مىا  يصيراٍلحى قىًكيا، كىأٍفتى  فىًتينا أشكؿ ببيانو، فيشب كى
اٍلميٍفًتي ًإذا أحدث حكما"
(ِ).  

مىى ك  ديىيمىا يىديؿ  عى ًف: أىحى ٍرؼي اٍلميٍعتىؿ  أىٍصالى قاؿ ابف فارس: ")فىتىى( اٍلفىاءي كىالتَّاءي كىاٍلحى
ًبًؿ، كىاٍلفىتىى ًمفى النَّاًس: كىاحً  : الطًَّرم  ًمفى اإلًٍ ، اٍلفىًتي  ٍكـو مىى تىٍبًييًف حي ري عى دي طىرىاكىةو كىًجدَّةو، كىاآٍلخى

: أىٍفتىى اٍلفىًقيوي ًفي اٍلمىٍسأىلىًة، ًإذىا بىيَّفى اٍلًفٍتيىاًف. كىاٍلفىتى  ري اٍلفيٍتيىا. ييقىاؿي ... كىاأٍلىٍصؿي اآٍلخى اءي: الشَّبىابي
، قىاؿى المَّوي تىعىالىى: ٍكـً ، ًإذىا سىأىٍلتى عىًف اٍلحي ٍكمىيىا. كىاٍستىٍفتىٍيتي  ٻ ٻ ٻ ٱ حي

فيٍتيىا"(ّ)پ ٻ ييقىاؿي ًمٍنوي فىٍتكىل كى ، كى
(ْ).  

                                                            

، ُعالـ الكتب، ط ،ىػ(ُِْْتعمر )أحمد مختار عبد الحميد  .ينظر: معجـ المغة العربية المعاصرة: د (ُ)
 . ُُٕٔ/ّ ـ:ََِٖ-ىػُِْٗ

ىػ(، المحقؽ: محمد عكض مرعب، دار َّٕتيذيب المغة: محمد بف أحمد بف األزىرم أبك منصكر )ت (ِ)
، كينظر: الصحاح تاج المغة كصحاح ِّْ/ُْ ـ:ََُِ، ُلبناف، ط، إحياء التراث العربي، بيركت

ىػ(، المحقؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار ّّٗت)اد الجكىرم العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حم
، كمفردات ألفاظ القرآف: أبك القاسـ ِِْٓ/ٔ ـ:ُٕٖٗ-قَُْٕ، ْلبناف، ط، العمـ لممالييف، بيركت

ىػ(، المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، ِْٓبحدكد  تالحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني )
 .ِٓٔ ـ:ََِِ-قُِّْ، ّطدمشؽ بيركت،  ،دار القمـ، الدار الشامية

 . ُٕٔ اآلية ،سكرة النساء (ّ)
ىػ(، المحقؽ: عبد ّٓٗتمعجـ مقاييس المغة: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ) (ْ)

 .ْْٕ/ْ ـ:ُٕٗٗ-ىػُّٗٗالسالـ محمد ىاركف، دار الفكر، 
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ف كاف األصؿ األكؿ لو تعمؽ مف جية  كاألصؿ الثاني ىك مكضكع بحثنا كا 
كالذم يبدك مسألة حادثة جديدة، الحكـ قد صدر في  أم: أفٌ  ،حداثة اإلفتاء في المسألة

اإلجابة عف طمب المستفتي مفيـك اإلفتاء في المغة ىك: أٌف أعاله في مف التعريفات لي 
 ،لمسألتو و يعيش كقائعو فيطمب حالن ، أك أنٌ نزؿ بولتبييف ما أشكؿ عميو مف أمر جديد 

ا منيا، أك حكمنا يعمؿ بو...إلخ ا أك تفسيرنا ليا، أك مخرجن ، إذنا اإلفتاء ليس مختصن
ف شاع المفظ ككثر استعمالو فييا.  باألحكاـ الفقيية كا 

 ثانياا: األلفاظ ذات الصلة بمفهوم اإلفتاء:
لفظ معنى أساسي أك مركزم، أك رئيسي، ال يفارقو البتة، كلو داللة يتميز لكؿ 

عاني، كمف في الداللة عمى بعض ما يحممو مف المبيا عف غيره مف األلفاظ التي تقاربو 
كاالستخبار، كاالستفياـ، كىك ما ذىب إليو السؤاؿ، لفظ قاربو ذلؾ لفظ اإلفتاء الذم ي

في اختيار  معجزةن  ةن دقٌ ف مقرآل، كمعمـك أٌف آيات اإلفتاء حيف فسركا (ُ)كثير مف المفسريف
كبيف  الفرؽ بينيالنا ليتبٌيف  األلفاظ ذهيؼ بعرٌ سأي لذا  رد فيو؛يبحسب السياؽ الذم المفظ 
  :الذم اختاره القرآف الكريـ اإلفتاء لفظ

، (ِ)"سائالن ...كالفقير ييسمَّى:  كمىسأىلةن أىؿى يىٍسأىؿي سيؤاالن "سى  :تقكؿ السؤال: -
: ما يسألو اإلنساف قاؿ ، (ّ)" كمسألةكسألتو الشيء كسألتو عف الشيء سؤاالن  ...ك"السيٍؤؿي

كالسؤاؿ يككف  ،قنا بيف السؤاؿ كاالستخبار: "إٌف االستخبار طمب الخبر فقطالعسكرم مفرِّ 
                                                            

قاؿ ابف عطية: "كاالستفتاء السؤاؿ"، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبك محمد عبد الحؽ بف  (ُ)
ىػ(، المحقؽ: عبد السالـ عبد الشافي ِْٓتغالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي )

مفسريف، أك ، كقد تابعو كثير مف الِٖٖ/ْ ق:ُِِْ، ُطلبناف، ، محمد، دار الكتب العممية، بيركت
 أنيـ فسركا لفظ اإلفتاء باالستخبار أك االستفياـ. 

ىػ(، َُٕتكتاب العيف: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم ) (ِ)
 . َُّ/ٕ المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ، د.ت:

 .ُِّٕ/ٓ الصحاح: (ّ)
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 ؿ السائؿ غيره أف يأمره بالشيء أك ينياهكىك أف يسأ ،طمب الخبر كطمب األمر كالنيي
نما يختمفاف في الرتبة فالسؤاؿ مف األدنى في  ،عنو كالسؤاؿ كاألمر سكاء في الصيغة كا 

: الحاجة التي تحرص الٌنفس  (ُ)الرتبة كاألمر مف األرفع فييا" كقاؿ الراغب: "الس ٍؤؿي
: استدعاء معرفة، أك ما يؤٌدم  ...(ِ)يب ىب مب خب عمييا، قاؿ تعالى: كالس ؤىاؿي

 .(ّ)كاستدعاء ماؿ، أك ما يؤٌدم إلى الماؿ"إلى المعرفة، 
سكاء  طمب السائؿ حاجة تحرص نفسو لتحصيميايتبٌيف لنا أٌف السؤاؿ ىك: 

مف األدنى إلى  )أم: السؤاؿ( حقيقتوكف ، كتكأـ ماالن  )أمر، أك نيي( أكانت معرفة
  .األعمى رتبة

: النَّبىأي بٍَّرتيو، قاؿ الخميؿ: "خبر: أٍخبىٍرتيو كخى اًلستخبار:  - بىري قاؿ ك . (ْ)"كالخى
ٍبري الراغب: " : الخي ٍبران كًخٍبرىة، كأىٍخبىٍرتي بىٍرتيوي خي بىر، كخى : العمـ باألشياء المعمكمة مف جية الخى

كقاؿ الكفكم: "كؿ استخبار سيؤاؿ ًبالى عكس، أًلىف  .(ٓ)أعممت بما حصؿ لي مف الخبر"
بىر"  .(ٔ)االستخبار استدعاء اٍلخى

العمـ بو  لكف يريدشيء يعممو خبر العمـ بالمستخبر طمب  االستخبار ىك:إذنا 
  ، كىك أعـٌ مف السؤاؿ.مف جية الخبر الذم يصؿ إليو

                                                            

نحك ت ؽ المغكية: أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم )الفرك  (ُ)
 مصر، د.ت:، ىػ(، حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرةّٓٗ
ّٕ. 

 . ّٔاآلية  ،سكرة طو (ِ)
 .ّْٕ مفردات ألفاظ القرآف: (ّ)
 .ِٖٓ/ْ كتاب العيف: (ْ)
 .ِّٕ المفردات: (ٓ)
الكميات: أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم، تح: عدناف دركيش، كمحمد المصرم، مؤسسة  (ٔ)

 . ّٖ ـ:ُٖٗٗ-ُُْٗ، ِلبناف، ط، الرسالة، بيركت
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ـي الشٍَّيًء"يـ)فقاؿ ابف فارس: "اًلستفهام: - ـي ًعٍم ( اٍلفىاءي كىاٍليىاءي كىاٍلًمي
 كقاؿ، (ُ)

 كذلؾ أفٌ  ؛االستفياـ ال يككف إال لما يجيمو المستفيـ أك يشؾ فيو فٌ إ: "العسكرم
 .(ِ)المستفيـ طالب ألف يفيـ كيجكز أف يككف السائؿ يسأؿ عما يعمـ كعف ما ال يعمـ"

ـي: ىيئة لإلنساف بيا يتحٌقؽ معاني ما يحسف،...يقاؿ: فىًيٍمتي كذا،  كقاؿ الراغب: "اٍلفىٍي
ـي: أف يطمب مف غيره أف ييفىيِّمىوي" كأىٍفيىٍمتيوي: إذا قمت لو حتى كقاؿ ، (ّ)تصٌكره، كااًلٍسًتٍفيىا

قيؿ: االستخبار مىا سبؽ أىكالن : "الكفكم لـ يفيـ حؽ اٍلفىيـ، فىإذٍ ااًلٍسًتٍفيىاـ: االستخبار، كى  ا كى
ًقيقىة ااًلٍسًتٍفيىاـ طمب ا، قىاؿى بىعضيـ: سيًئؿى عىنوي ثىاًنينا كىافى استفيامن  اطبو حى اٍلميتىكىٌمـ مف ميخى

اًصال ًعٍنده ًممَّا سىأىلىوي عىنوي" ا لـ يكف حى كقاؿ أيضا: "كؿ اٍسًتٍفيىاـ  ،أىف يحصؿ ًفي ذىنو مى
 .(ْ)استخبار ًبالى عكس"

كىك أعـٌ مف ، المستفيـ فيـ شيء ال يعمموىك: طمب في الغالب االستفياـ إذنا 
  .االستخبار

طمب السائؿ، كالسؤاؿ  طمب المستفتي فتاءاإل يتبٌيف مف التعريفات أعاله أفٌ 
إذنا  ؛عمى الطمب يا تدؿ  كم  طمب المستفيـ، فيي كاالستفياـ  طمب المستخبر، كاالستخبار

ا،  ىي تشترؾ في الداللة مف ىذه الجية كتتقارب، إاٌل أٌف بينيما عمكمنا كخصكصن
مف االستفتاء،  ، كالسؤاؿ أعـ  مف السؤاؿ مف االستخبار، كاالستخبار أعـ   فاالستفياـ أعـ  

)أم: معرفة الخبر كما  سؤاؿ طمب المعرفةال ألفٌ  ؛مف السؤاؿ االستفتاء أخص   أم: أفٌ 
مف  خص  ، كالسؤاؿ أال غير الفتكل طمب معرفةكطمب الماؿ، كاالستفتاء  فيو(

، كالسؤاؿ طمب الخبر كطمب ما فيو مف أمر االستخبار ىك طمب الخبر االستخبار؛ ألفٌ 

                                                            

 .ْٕٓ/ْ مقاييس المغة: (ُ)
 .ّٕالفركؽ المغكية:  (ِ)
 .ْٔٔ المفردات: (ّ)
 .ٕٗ، ّٖ الكميات: (ْ)
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؛ ألٌف االستفياـ طمب ما يجيمو مف االستفياـ كاالستخبار أخص   كنيي، أك تكجيو،
 .المستفيـ كقد يطمب فيـ ما أخبر بو كلـ يفيمو، كاالستخبار ىك طمب خبر شيء يعممو

 :في اًلصطالح اإلفتاء :ثالثاا
 العمماء تعريفات عٌدة مف ذلؾ: عٌرفو

ٍف المًَّو تىعىالىى ًفي ًإٍلزىاـو قاؿ القىرافي: " األصوليين:الفقهاء عند  - اٍلفىٍتكىل ًإٍخبىاره عى
ةو  ٍفتىاءي كقاؿ الحٌطاب: "، (ِ)كقاؿ الجرجاني: "اإلفتاء: بياف حكـ المسألة"، (ُ)"أىٍك ًإبىاحى كىاإلًٍ

مىى كىٍجًو  ٍكـو شىٍرًعيٍّ الى عى ٍخبىاري عىٍف حي ةى إلىى اٍلقىٍيًد اأٍلىًخيًر؛ أًلىنَّوي ذيًكرى اإلًٍ اجى : كىالى حى ٍلزىاـً ًقيؿى اإلًٍ
دِّ؛ أًلىنَّوي إٍنشىاءه  ٍؿ ًفي اٍلحى ـٍ يىٍدخي اًء كىىيكى لى ٍف اٍلقىضى الفتكل: "المناكم: قاؿ ك ، (ّ)"ًلاًلٍحًترىاًز عى

ٍكـً الشٍَّرًعيِّ عىٍف كعٌرفت بأنيا: "، (ْ)"كؿ عنو لمسائؿا، ذكر الحكـ المسؤ كالفتي تىٍبًييفي اٍلحي
ٍيًرىىا قىاًئًع كىغى ٍنوي كىىىذىا يىٍشمىؿ الس ؤىاؿ ًفي اٍلكى  .(ٓ)"دىًليؿو ًلمىٍف سىأىؿ عى

  .(ٔ)"األحكاـ الفتكل، كىك تبيف المشكؿ مفقاؿ الكاحدم: " عند المفسرين: -

                                                            

ىػ(، ْٖٔتالذخيرة: أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي ) (ُ)
 . ُُِ/َُ ـ:ُْٗٗ، ُطلبناف، ، المحقؽ: محمد بك خبزة، دار الغرب اإلسالمي، بيركت

ة ىػ(، ضبطو كصححو جماعُٖٔتكتاب التعريفات: عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ) (ِ)
 . ِّ ـ:ُّٖٗ-ىػَُّْ ،ُطلبناف، ، مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية بيركت

كاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف  (ّ)
-ىػُُِْ، ّطىػ(، دار الفكر، ْٓٗتالطرابمسي المغربي، المعركؼ بالحطاب الر عيني المالكي )

 .ِّ/ُ ـ:ُِٗٗ
التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف ( ْ)

-ىػَُُْ، ُمصر، ط، ىػ(، عالـ الكتب، القاىرةَُُّتالعابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )
 .ِٔٓ ـ:َُٗٗ

، ُالفقيية الككيتية: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية، الككيت مطابع دار الصفكة، مصر، ط المكسكعة (ٓ)
 .َِ/ِّ ىػ:ُِْٕ

 الكسيط في تفسير القرآف المجيد: أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم (ٔ)
لبناف، ، ب العممية، بيركتىػ(، المحقؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، كآخريف، دار الكتْٖٔت)
 .ُِّ/ِ ـ:ُْٗٗ-ىػُُْٓ، ُط
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االستفتاء طمب " قاؿ الرازم:ك ، (ُ)"الفتكل: الجكاب في الحادثة"قاؿ الزمخشرم: ك 
، (ّ)فتاء تبييف المبيـ"اؿ البيضاكم: "كاإلكق ،(ِ)"كمعنى اإلفتاء إظيار المشكؿ... الفتكل

كاالستفتاء في المغة السؤاؿ عف المشكؿ المجيكؿ، كالفتكل جكابو قاؿ صاحب المنار: "ك 
سكاء أكاف نبأ أـ حكما، كقد غمب في االستعماؿ الشرعي في السؤاؿ عف األحكاـ 

، (ٓ)"كاإلفتاء: اإلخبار بالفتكل كىي إزالة مشكؿ يعرض"قاؿ ابف عاشكر: ك ، (ْ)"عيةالشر 
كاالستفتاء طمب الفتيا، أك اإلفتاء، كاإلفتاء اإلجابة السريعة كقاؿ أبك زىرة: "، (ٓ)"يعرض

  .(ٔ)"التي تككف جديدة بالنسبة لمسائؿ الطالب ليا
 الفقياء أفٌ إاٌل  مصطمح اإلفتاء، عمى التعريفات متقاربة في الداللة أفٌ  لييتبٌيف 

األيصكلييف جعمكا تبييف المشكؿ في األحكاـ، كالمفسريف جعمكا تبييف المشكؿ في ك 
المفظ المغكية، كلي أف كداللة  ، انطالقنا مف داللة االستعماؿ القرآنيااألحكاـ كغيرى
تفتاء: ىك طمب اإلفتاء مف االس أقكؿ:ف ،لعمماءمف أقكاؿ ااستخمصتو أصكغ تعريفنا 

                                                            

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر  (ُ)
 ـ:ََِِ-ىػُِّْلبناف،  ،ىػ(، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا، دار المعرفة، بيركتّٖٓالزمخشرم )ت

ِٕٖ. 
د اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف الممقب بفخر الديف الرازم مفاتيح الغيب: أبك عب (ِ)

، كينظر: البحر المحيط في ِّّ/ُُ ق:َُِْ، ّىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت، طَٔٔ)ت
ىػ(، ْٕٓأبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي )ت التفسير:

 .ُٖ/ْ ىػ:َُِْدار الفكر، بيركت، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، 
ىػ(، ٖٓٔأنكار التنزيؿ كأسرار التنزيؿ: ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد البيضاكم )ت  (ّ)

 .ََُ/ِ ىػ:ُُْٖ، ُالمحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط
حمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء : م«تفسير المنار»تفسير القرآف الحكيـ  (ْ)

 .ِٕٓ/ُِ ـ:َُٗٗىػ(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ُّْٓتالديف القممكني الحسيني )
ىػ(، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، ُّّٗكالتنكير: محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت التحرير( ٓ)

 .ِِٔ/ُٗ ق:ُْٖٗ
ىػ(، دار الفكر ُّْٗتالتفاسير: محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة ) زىرة (ٔ)

 .ُٕٗٗ/ْ العربي، د.ت:



 

  
َُٓ 

3 

جديدة نزلت بالػميستفتي لغرض عف حادثة مف الػميفتي اإلفتاء ىك: اإلجابة فتي، ك الػمي 
 حكمنا. ، أـعميو، سكاء أكاف نبأن شكؿ ما أتبييف 

  :املطلب الثاىي
 آيات اإلفتاء يف القرآٌ الكريه

مكزعة في في تسع آيات إحدل عشرة مٌرة ف الكريـ كرد مصطمح اإلفتاء في القر 
)يكسؼ، الكيؼ، كىي بحسب ترتيب المصحؼ أربع سكر مٌكيةمنيا سكر،  خمس

 النمؿ، الصافات(، ككاحدة مدنية، 
 مكٌضح في الجدكؿ اآلتي: ىك ككما  ،(ُ)ىي سكرة النساء

 

 مكية رقه اآلية السورة ت
عدد الصيغ الواردة  صيغة اللفظ أو مدىية

 يف اآلية

1. 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۓ ڭ ڭڭ 

 ويستفتوىك َمدىّية 127 اليساء
 2 يفتيكه

2. ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
 2 يستفتوىك يفتيكه َمدىّية 176 اليساء

3. 
 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے

 ے ۓ
 1 تستفتياٌ مّكّية 41 يوسف

4. ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
 1 أفتوىي مّكّية 43 يوسف

 

 

 

                                                            

ىػ(، المحقؽ: مصطفى ْٕٗينظر: البرىاف في عمـك القرآف: لبدر الديف محمد بف عبداهلل الزركشي )ت (ُ)
، كالمعجـ المفيرس ُِٓ-ِْٗ/ُ ـ.:ََِٓ-ىػُِْٓلبناف، ، عبدالقادر عطا، دار الفكر، بيركت

 .َٓٔ ـ:ُٕٖٗ-قَُْٖ، ِأللفاظ القرآف: محمد فؤاد عبد الباقي، منشكرات ذكم القربى، ط
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 مكية رقه اآلية السورة ت
عدد الصيغ الواردة  صيغة اللفظ أو مدىية

 يف اآلية

5. ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
 1 أفتيا مّكّية 46 يوسف

6. ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
 1 وال تستفت مّكّية 22 الكهف

7. ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
 1 أفتوىي مّكّية 32 الينل

8. ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 
 1 فاستفتهه مّكّية 11 الصافات

9. ې ې ى ى ائ 
 1 فاستفتهه مّكّية 149 الصافات

 اآلتي:كفؽ كانت دراستنا مكضكعية كجب عمٌي ترتيبيا بحسب النزكؿ،  لػٌماك 
درس آيات ، كعمى ىذا سأ(ُ)نساءثـ الثـ يكسؼ، ثـ الصافات، ثـ الكيؼ، ، سكرة النمؿ

 البحث في المبحث الثاني اآلتي.
  

                                                            

عبد الرحمف بف أبي بكر،  ، كاإلتقاف في عمـك القرآف:ُِٓ-ِْٗ: ُينظر: البرىاف في عمـك القرآف: لمزركشي: (ُ)
-ىػُّْٗالفضؿ إبراىيـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ىػ(، المحقؽ: محمد أبك ُُٗجالؿ الديف السيكطي )ت

 .ٖٗ-ٕٗ/ُ ـ:ُْٕٗ



 

  
َُٕ 

3 
 

  املبحث الثاىي:
 يف القرآٌ الكريهيات اإلفتاء الدراسة املوضوعية آل

 املطلب األول: 
 داللة صيغ ألفاظ اإلفتاء يف القرآٌ الكريه

لفظ اإلفتاء ذكر في القرآف أٌف ف لنا بيٌ ػت إٌف نظرة في الجدكؿ الذم سبؽ 
 تستفتياف، ،ِيفتيكـ/ ،ِيستفتكنؾ/) سٌت مٌرات:بصيغة المضارع إحداىما: بصيغتيف، 
، (ِفاستفتيـ/ أفتنا، ،ِأفتكني/)خمس مٌرات: بصيغة األمر كاألخرل: (، كال تستفت

 .(ُ)"ما دؿ عمى زماني الحاؿ كاالستقباؿ"زمنو المضارع ف
ت ا كيؿ فيمأٍ كأىف ي ،ي حاؿ أكؿٍأكيؿ فيصمح أىف يككف فقكؿ زيد يقاؿ المبرد: "كى

، كقد يدٌؿ عمى (ّ)كجاء في المفصؿ: "كيشترؾ فيو الحاضر كالمستقبؿ" .(ِ)يٍستىٍقبؿ"
ا ا ،الحاؿ تنصيصن قد يخرج عف الحاؿ كاالستقباؿ إلى أك  ،أك عمى االستقباؿ تنصيصن

؛ لذا فيك يستعمؿ (ْ)ألغراض بالغية، كؿ ذلؾ بحسب السياؽ كما يقترف بو الماضي
أك في المستقبؿ كىذا ىك األصؿ، كقد يخرج إلى  ،الحاؿلمداللة عمى كقكع الحدث في 

 .(ٓ)اإلنشاء كغيره

                                                            

المفتاح في الصرؼ: أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ، الجرجاني الدار  (ُ)
مىد، كمية اآلداب، جامعة اليرمكؾُْٕت) ، إربد، عماف ،ىػ(، حققو كقدـ لو: الدكتكر عمي تكفيؽ الحى

 .ّٓ/ُ ـ:ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ُطلبناف، ، دف، مؤسسة الرسالة، بيركتاألر 
ىػ(، المحقؽ: ِٖٓتالمقتضب: محمد بف يزيد بف عبد األكبر األزدم، أبك العباس، المعركؼ بالمبرد ) (ِ)

 .ِ/ِ لبناف، د.ت:، محمد عبد الخالؽ عظيمة، عالـ الكتب، بيركت
شرح المفصؿ لمزمخشرم: يعيش بف عمي بف يعيش ابف أبي السرايا محمد بف عمي، أبك البقاء، مكفؽ  (ّ)

ىػ(، قدـ لو: الدكتكر إميؿ بديع ّْٔتالديف األسدم المكصمي، المعركؼ بابف يعيش كبابف الصانع )
 . َُِ/ْ ـ:ََُِ-ىػُِِْ، ُطلبناف، ، يعقكب، دار الكتب العممية، بيركت

، ِطاألردف،  ،ني النحك: د. فاضؿ صالح السامرائي، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعينظر: معا (ْ)
 .ِٕٖ-َِٖ/ّ ـ:ََِّ-ىػُِّْ

 .ِٖٖ/ّينظر: معاني النحك:  (ٓ)
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مستقبؿ أبدنا؛ ألٌنو مطمكب  ، أم:(ُ)"ما دؿَّ عمى الزماف اآلتي"أٌما األمر فزمنو 
  .(ِ)، كقد يخرج إلى الحاؿ كاالستمرار بحسب ما يقتضيو السياؽحصكؿ ما لـ يحصؿ
الحاؿ كاالستقباؿ  عمىفي القرآف الكريـ لفظ اإلفتاء صيغ داللة  يتبٌيف لي أفٌ 

نازلة بالمستفتي الذم ، أك كاقعةأم: الحادثة التي تككف ، جاءت متكافقة مع الكاقع
  يطمب مف المفتي أيجاد حؿٍّ أك حكـو يككف تطبيقو مستقبمينا.

 : ثاىياملطلب ال
 يف القرآٌ الكريه تفسري آيات اإلفتاء

: لفظ اإلفتاء في سورة   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ تعالى: قاؿ :النملأوًلا

  [.ِّ]النمؿ: ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
ممكة سبأ كدعكتو ليا لإلسالـ،  مع مافيفي قصة سم تىذه اآلية جاء 

 "كالمألي: ۇ ۇ :فقالت طمبيا لمفتكل بعد أف أيلقي إلييا كتاب سميماف كفييا
؛ (ّ)"كجالالن  بياءن  ا، كالٌنفكسكمنظرن  كاءن كف العيكف رً جماعة يجتمعكف عمى رأم، فيممؤ 

 ۈ ۆ ۆ :تنادم عمييـ كتقكؿمف كزراء مممكتيا، كقادتيا، فكىـ أشراؼ قكميا، 
لقي إلٌي، كحضرني مف أمر صاحب ىذا الكتاب الذم أي  نزؿ بيبما  أم: أشيركا عميٌ 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ فجعمت المشكرة فتيا؛ ألٌف في ذلؾ حالا لما أشكؿ مف األمر عمييا

 قالكا ،(ْ)ا في ذلؾ حتى تحضركف، فأشاكركـ فيوأم: ما كنت قاضية أمرن  ۅ ۅ
                                                            

 .ْٓ/ُ المفتاح في الصرؼ: (ُ)
 .ِٕ/ْ ينظر: معاني النحك: (ِ)
 .ٕٕٔ مفردات ألفاظ القرآف:( ّ)
القرآف: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب، أبك جعفر الطبرم  ينظر: جامع البياف عف تأكيؿ آم( ْ)

-ىػُِِْ، ُالمحقؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، دار ىجر لمطباعة، ط ىػ(،َُّ)ت
ىػ(، دار ابف َُِٓ، كفتح القدير: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني )تّْٓ/ُ ـ:ََُِ

 . ُٖٓ/ْ ىػ:ُُْْ ،ُ، دمشؽ، بيركت، طكثير، دار الكمـ الطيب
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أيتيا  ائ ائ عند الحرب ى ى ې في القتاؿ (ُ)ې ې ې مجيبيف ليا

 اتجدين وئ ەئ ، كأشيرم عمينا أم:مف الرأم ەئ الممكة في القتاؿ كتركو

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ جيبة ليـ عف التعريض لمقتاؿبمقيس مي  قالت ،ألمرؾ مطيعيف

، (ّ)ثـ أشارت إلييـ برأم فيو الحكمة ،(ِ)ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 جئ ی فقالت:كىك في الكقت نفسو إجابة لفتكاىا، أك ىك حؿٌّ لما أشكؿ عمييا، 

حكاية فصكؿ ىذه القصة إلى أف مر القرآف باستك  ،(ْ)حب جب يئ ىئ مئ حئ

ًتمت  خس حس جس مخ حخ جخ مح قاؿ تعالى حكاية عنيا: ممكة سبأ، بإسالـ خي

 .(ٓ)جض مص حص مس

  سف: وجاء في ثالث آياتإلفتاء في سورة يو ثانياا: لفظ ا
 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ قكلو تعالى:في  :اآلية األولى

ىذه  [.ُْ]يكسؼ: ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ
السجف  كالذم يبدأ مف لحظة دخكؿ يكسؼ اآلية مف أحد مقاطع قصة يكسؼ

تعبير ما أشكؿ  يكسؼ طمبا مففا فتييف كقد رأل كؿ كاحد منيما رؤيبمصاحبة 
أم: يا  ،ڱ ڱ :فقاؿ تعالى حكاية عف يكسؼ، (ٔ)عمييما مف ىذه الرؤيا

                                                            

 . ّّ اآلية ،سكرة النمؿ (ُ)
 . ّْ اآلية ،سكرة النمؿ (ِ)
ينظر: معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف: محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد البغكم ( ّ)

 ق:َُِْ، ُط، لبناف، ىػ(، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، دار إحياء التراث العربي، بيركتَُٓ)ت
ّ/َِٓ. 

 . ّٓ اآلية ،سكرة النمؿ (ْ)
 . ْْ اآلية ،سكرة النمؿ (ٓ)
 .ّٓ/ّ ينظر: فتح القدير:( ٔ)
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، كناداىما باسـ الصحبة لتجتمع أنفسيما لسماع (ُ)صاحبٌي في السجف كساكنيو
 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں كما بما رأيتما:أينبِّئ ، فقاؿ:(ِ)الجكاب

أم:  ،ۓ ے ے ھ ھ فقاؿ:ا، فقاال ما رأينا شيئن  ،ھ ہ ہ ہ
يثاره، (ّ)لت""قد كقعت الرؤيا عمى ما أكٌ  صيغة االستقباًؿ مع سبؽ  قاؿ أبك السعكد: "كا 

  .(ْ)ه"أف يقضي عميو السالـ مف الجكاب كطر  يما في ذلؾ لما أنيما بصدده إلىاستفتائ
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې في قكلو تعالى:اآلية الثانية: 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 ې كتبدأ مف قكلو: ىذه اآلية مف أحد فصكؿ قصة يكسؼ [.ّْ]يكسؼ:

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى كقاؿ ممؾ مصر:أم:  ،ې

في منامي  ۆئ ۇئ ۇئ كأرل ،العجاؼ ىي التي بمغت الغاية في اليزاؿ

ۆئ  ا أخر مف السنبؿيقكؿ: كسبعن ۈئ،  ٌوفينادم كينبػ ېئ ېئ ، :يقكؿ
ليما ؛ إذ يككف الكينة كالسحرة منيـ مشكرتي، كقد رجالي كأصحابيا أييا األشراؼ مف 

كىىا، "كالتعبير عف أم:  ،ىئ ىئ ېئ منزلة كبيرة عند أىؿ مصر كقت ذاؾ فىاٍعبيري

 ، فأجاب المأل:ةى رى بى عى  ی ی ىئ ،(ٓ)التعبير باإلفتاء لتشريفيـ كتفخيـً أمر رؤياه"
                                                            

 . ُٔٓ ينظر: الكشاؼ: (ُ)
 .ِْٔ/ّ ينظر: المحرر الكجيز: (ِ)
ىػ(، المحقؽ: َُْتتفسير مجاىد: أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي ) (ّ)

 ـ:ُٖٗٗ-ىػَُُْ، ُطالدكتكر محمد عبد السالـ أبك النيؿ، دار الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر، 
ّٗٔ. 

أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى : إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ( ْ)
 .ِٕٗ/ْ لبناف، د.ت:، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ىػ(ِٖٗت)

 .ُِٖ/ْ إرشاد العقؿ السميـ:( ٓ)
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ٻ ٻ ٱ ، :أخالط أحالـ كاذبة ال حقيقة لياأم(ُ)، پ پ پ ٻ 

 .پ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ :تعالى في قكلواآلية الثالثة: 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
  [.ْٔ]يكسؼ:

قاطع [ كىما ضمف أحد مّْ:ىذه اآلية متصمة باآلية السابقة ]ثانينا: يكسؼ
ؼ قكمو كأصحاب بعد أف طمب ممؾ مصر تعبير الرؤيا مف أشراقصة يكسؼ، أم: 

 ٻٻ ٻ ٱ قاؿ تعالى حكاية عنيـ: ،تبٌيف عجزىـكمف ثىَـّ  مجمسومشكرتو كأىؿ 

ىك أحد صاحبي  ٺ مف القتؿ ڀ ڀ ڀ ، عندئذو پ پ پ پ ٻ

ما كتذكر بعد مٌدة مف الزمف أم:  ٺ ٺ ٺ :(ساقي الممؾ) يكسؼ في السجف

قاؿ بعد أف رأل عجز مأًل  :أم ،ٿ ٿ ٿ :فقاؿ، جرل لو مع يكسؼ

لى يكسؼ، )ثـ جاءت إ ٿ ،فسير ىذه الرؤيامف لو عمـ بتبأخبركـ فرعكف: أنا 

 ،ٹ ٹٹ  لو: منادينا فأرسمكه إلى يكسؼ فسار إليو، فقاؿأم: ( آية البحث
 فقاؿ:ككصفو بذلؾ لما شاىده كعرؼ أحكالو كجٌربيا مف قبؿ، أم: كثير الصدؽ، 

ڤ،  أم بيٍِّف لنا مآلىيا كحكمىيا كحيث عايف عمكَّ رتبًتو عميو السالـ في الفضؿ عٌبر"

 ڤكفي قكلو  ،وئ ەئعف ذلؾ باإلفتاء كلـ يقؿ كما قاؿ ىك كصاحبيو أكالن 
الرؤيا ليست لو بؿ لغيره ممف لو مالبسةه بأمكر  و المستفتي كحده إشعار بأفٌ مع أنٌ "

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ، أم: أفتنا(ِ)العامة"

                                                            

 .ُٕٕ/ُّ ينظر: جامع البياف:( ُ)
 .ِِٖ/ْ إرشاد العقؿ السميـ:( ِ)
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أم: جئتؾ راجينا  ،چ ڃ ڃ ڃ ، ثـ ختـ طمبو بقكلو:في رؤيا ذلؾ :أم ،ڃ

كمف ثـ أجاب ، چ چ كالناس الرجكع بتفسيرؾ الصادؽ لمرؤيا إلى الممؾ ممئو،
 .(ُ)ما يجب اٌتخاذه عف تأكيؿ الرؤيا، كأباف لو ساقيال يكسؼ

  آيتين : وجاء فيثالثاا: لفظ اإلفتاء في سورة الصافات
 ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ في قكلو تعالى:اآلية األولى: 

بعد اآليات التي أثبتت كجكد  جاءت ىذه اآلية تخاطب النبيٌ  [.ُُ]الصافات: ڳ

 أم: سؿ يا محمد ژ الصانع ككحدانيتو في إيجاد الخمؽ، قاؿ تعالى:
الكالـ عمى طريقة كقد أخرج  خ،ىؤالء مشركي مكة منكرم البعث سؤاؿ تقرير كتكبي

ذلؾ  و يرمز إلى أفٌ كأبمغ في اإللزاـ كالتقريع؛ ألنٌ  ،ليـ احرجن أكثر ليككف  ؛االستفتاء منيـ
 ک ک ک ڑ ڑ ،(ِ)معمـك ليـ بالضركرة، كاالستفتاء طمب الجكاب الحؽ الكاضح

 گ گأـ مىف عددنا مف عظيـ ما خمقنا مف السمكات كاألرض كما بينيما  ک

أم:  ڳ ڳ گكىك آدـ  ، كالبشرية عامة،ىؤالء المشركيفأم: خمقنا أصؿ 
  .(ْ)، "ككصفو بذلؾ يراد بو ضعؼ خمقة بني آدـ"(ّ)الصؽ

                                                            

ىػ(، المحقؽ: ٖٖٓينظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر: إبراىيـ بف عمر بف حسف البقاعي )ت( ُ)
رشاد العقؿ ، ُٓ/ْ ـ:ُٓٗٗ-قُُْٓعبد الرزاؽ غالب الميدم، دار الكتب العممية، بيركت،  كا 

، ، كمعارج التفكر كدقائؽ التدبر: عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني، دار القمـ، دمشؽُِٖ/ْ السميـ:
 .َٖٔ/َُ ـ:َُِْ-قُّْٓ، ِسكريا، ط

ق(، اعتنى بو كقدـ لو: مجد أحمد ََُْ)ت أكلى ما قيؿ في آيات التنزيؿ: رشيد الخطيب المكصمي( ِ)
 .ُْٗ/ٔ ـ:َُِْ-قُّْٓمكي، أركقة لمدراسات كالنشر، 

 .ْْٓ/ْ ، كفتح القدير:ُٕٕ/ُّ ينظر: جامع البياف:( ّ)
التسييؿ لعمـك التنزيؿ: أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي الغرناطي  (ْ)

، ُطلبناف، ، ىػ(، المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل الخالدم، شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ، بيركتُْٕت)
 .ُٖٗ/ِ ق:ُُْٔ



 

  
ُُّ 

3 

 ]الصافات: ائ ى ى ې ې في قكلو تعالى:اآلية الثانية: 

ف تباعدت  ې قكلو تعالى: .[ُْٗ معطكؼ عمى مثمو في أٌكؿ السكرة، كا 
باستفتاء قريش عف كجو إنكار البعث أٌكال، ثـ  رسكلوقد أمر سبحانو ك بينيما المسافة، 

 بعضيا ببعض، ثـ عاد لما يالئمو مف القصص مكصكالن  في تقريره جارااساؽ الكالـ 
ا كتقريعنا  إلى السياؽ عمى نيج القرآف فأمره باستفتائيـ عف كجو القسمة الضيزل، تكبيخن

 ې ، فقاؿ تعالى:(ُ)عمى كجو السخرية كذلؾ بجعميـ البنات هلل كألنفسيـ البنيف

ثـ جاء لحاؽ سياؽ اآلية بالردِّ عمى ىذه الفرية؛ ليينٌزه الذات  ائ ى ى

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ العمية، فقاؿ تعالى:

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ثـ يستمر السياؽ القرآني في ذكر  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
  افتراءاتيـ كالرٌد عمييا.

  :لفظ اإلفتاء في سورة الكهف: رابعاا
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ تعالى: قاؿ

 ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

  [.ِِ]الكيؼ: ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڄ كتبدأ مف قكلو: ،ىذه اآلية جاءت في آخر قصة أصحاب الكيؼ

 ڃ ڃ ڃ ، ىـالفتية مف أصحاب الكيؼ عددبعض الخائضيف في أم: 

مف أىؿ ىـ  ىؤالء كىؤالء كالقائمكف مف چ چ چ ضيـ يقكلكف ىـبعك 
                                                            

 .ُِٖ/ٔ ، كأكلى ما قيؿ في آيات التنزيؿ:ُٗ/ٓ :أنكار التنزيؿ، ك ُْٗ ينظر: الكشاؼ:( ُ)
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، أك مف المسمميف كيقكؿ بعضيـ، عمـ كقكالن بالقذفا بالظف  أم: ،ڇ چ ،الكتاب

 لمحؽِّ  اتحقيقن يا محمد  ڌ فقاؿ تعالى: ،ڍ ڍ ڇىـ  مف أىؿ الكتاب،

 ڈ أقكل عممنا بعددىـأم:  ،ڈ ڎ ڎعدد الفتية بياف في  كرداا عمى األكليف

كىـ أصحاب القكؿ الثالث، قاؿ ابف ، مف الناس قد كفقيـ اهلل تعالى ڑ ژ ژ
إذ قد  ، فقاؿ:سبحانو بالخطاب إلى نبٌيو ثـ تكجو، أنا مف القميؿ، كانكا سبعةعباس: 

في شأف  ک أم: ال تجادؿ ک ک :عرفتى جيؿ أصحاب القكليف األكليف

ا گ گ ک عٌدتيـ ما تعٌرض لو الكحيي مف كصفيـ  قدرىك بك  أم: إاٌل جداالن كاضحن
العمـ إلى اهلل سبحانو مف غير تصريحو بجيميـ كتفضيح ليـ  كتفكيض ،بالرجـ بالغيب

ڳ گ گ  في شأنيـڳ  مف الخائضيفڳ، ف فيما قيص عميؾ فإ
ـى ليـ بذلؾ لمندكحةن عف ذلؾ مع أنَّو ال عم

(ُ). 
  : وجاء في آيتينلفظ اإلفتاء في سورة النساء: خامساا

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ قكلو تعالى:في  اآلية األولى:

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

                                                            

. كتفسير القرآف العظيـ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ثـ ُِٕ/ُٓ ينظر: جامع البياف: (ُ)
-ىػَُِْ ،ِطىػ(، المحقؽ: سامي بف محمد سالمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، ْٕٕتالدمشقي )

رشاد العقؿ السميـ:ُْٖ/ٓ ـ:ُٗٗٗ مف أىؿ  ژ ڑ ، قاؿ أبك السعكد: "قاؿ عطاءُِٔ/ٓ ، كا 
ذ قد كقفتى عمى أف كمَّيـ ليسكا  -فيككف المعنى:-الكتاًب فالضمائري الثالثة في األفعاؿ الثالثًة ليـ... كا 

عمى خطأ في ذلؾ فال تجاًدٍليـ إال جداالن ظاىرنا نطىؽ بو الكحيي المبيف مف غير تجييؿ لجميعيـ فإف 
ف قؿ، كالنييي عف االستفتاء لدفع ما عسى ييتكىَّـ مف احتماؿ جكاًزه أك احتماًؿ كقكًعو بناءن  فييـ ميصيبنا كا 

تصٌدؽ القكؿى الثالثى مف حيث صدكريه عمى إصابة بعضيـ فالمعنى ال تراجع إلييـ في شأف الفتيًة كال 
 ".عنيـ بؿ مف حيث التمٌقي مف الكحي
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 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

  [.ُِٕ]النساء: ىئ
لما بدأت بو السكرة مف  "تكممةالذم ىك  (ُ)في بدء المقطعجاءت ىذه اآلية 

بمعاممة  بالمرأة كاألسرة، كفيما يختٌص  عالج ركاسب المجتمع الجاىمي فيما يختٌص 
 بقكلو:، فبدأت (ِ)الضعاؼ في المجتمع كاليتامى كاألطفاؿ،... كرعاية مصالحيما"

ڭ ڭ ۓ مف النبيٌ  أم: يطمب المؤمنكف أم: تبييف ما انبيـ  ،اإلفتاء
كأحكاـ  كفيو تفصيؿ ،خطير د  جً ىك كلما كاف األمر  ،(ّ)كمعاممتيف النساء شأففي 
كعد باستيفاء أم: ىك  ،ۇ ۇ ڭ فقاؿ: عنو لذا تفضؿ اإللو باإلجابة؛ جديدة

 ،بتومٍ و قد كجد طً تبشير السائؿ المتحير بأنٌ  اإلجابة عف االستفتاء، كىك ضرب مف
 ٴۇ ۈ ۈ ۆفي شأنيف أم:  ۆكـ يقؿ ليـ يا محمد اهلل يفت كالمعنى:

سناد القرآف :كيفتيكـ فييف ما يتمى عميكـ في الكتاب، أم :أم ۋ اإلفتاء إلى  كا 
ما يتمى داؿ عمى إفتاء اهلل فيك سبب فيو، فآؿ المعنى إلى:  ألفٌ  ما يتمى إسناد مجازم؛

 قؿ اهلل يفتيكـ فييف بما يتمى عميكـ في الكتاب، كالمراد بذلؾ بما تمي عمييـ مف أكؿ 
 

                                                            

  . َُّ إلى اآلية ُِٕ :آيات المقطع ىي مف آية البحث (ُ)
 . ٕٓٔ/ِ ـ:ََِْ-قُِْٓ، ّْمصر، ط، في ظالؿ القرآف: سيد قطب، دار الشركؽ، القاىرة (ِ)
ألجميا كالنشكز كالخصاـ كالصمح كالعدؿ كالعشرة مف حيث الحقكؽ المالية كالزكاج أم: معاممتيف " (ّ)

 .ُّٔ/ٓ "، تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(:كالفراؽ، كيدؿ عمى ذلؾ كمو الجكاب في اآليات األربع
ڱگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .ں ں ڻ ڻ
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 ې ې ۉ ۉ كىف: كغيره، ۅ ۅ ۋ، (ِ)، كما سيتمى بعد ذلؾ"(ُ)السكرة

 ،(ّ)ما فرض ليف مف الميراث كغيره تعطكىف تي جرت عادتكـ أالٌ الاٌل أم:  ،ې ې

ائ ى ى:كترغبكف  ، أككلماليفَّ  لجماليفَّ  ترغبكف في أف تنكحكىفَّ ك  ، أم

كيفتيكـ في أم: "، ەئ ەئ ائ ،(ْ)فَّ دمامتيً لً  عف أف تنكحكىفَّ 
يـ كانكا ال يكرثكف ألنٌ  ؛المستضعفيف مف الكلداف كىـ الصغار، أف يعطكىـ حقكقيـ

أم: القياـ عمى تدبير شؤكنيـ بالعدؿ، ثـ  ۇئ ۇئ وئ وئ ،(ٓ)"الصغار

                                                            

كالذم أثبتناه في أعاله ىك مما جاء في سبب نزكؿ )سياؽ المكقؼ( ىذه اآلية فعف عركة بف الزبير "أىنَّوي  (ُ)
ٍف قىٍكًؿ اهلًل تىعىالىى ٍنيىا عى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى فىقىالىٍت يىا اٍبفى أيٍخًتي ًىيى اٍليىًتيمىةي  گ ًإلىى  ڌ ڌ  سىأىؿى عى

كَّجى  ًلي يىا أىٍف يىتىزى الييىا فىييًريدي كى مى الييىا كىجى اًلًو فىييٍعًجبيوي مى ًليِّيىا تيشىاًركيوي ًفي مى ٍجًر كى يىا ًبغىٍيًر أىٍف ييٍقًسطى ًفي تىكيكفي ًفي حى
ٍيريهي  ا ييٍعًطييىا غى دىاًقيىا فىييٍعًطييىا ًمٍثؿى مى يىٍبميغيكا ًبًيفَّ أىٍعمىى سينًَّتًيفَّ  صى فىنيييكا أىٍف يىٍنًكحيكىيفَّ ًإالَّ أىٍف ييٍقًسطيكا لىييفَّ كى

اًئشىةي ثيَـّ  ـٍ ًمفى النِّسىاًء ًسكىاىيفَّ قىاؿى عيٍركىةي قىالىٍت عى كا مىا طىابى لىيي كا أىٍف يىٍنًكحي دىاًؽ كىأيًمري ًإفَّ النَّاسى  ًمفى الصَّ
 ى ى ائًإلىى قىٍكًلًو  ۓ ڭ ڭ بىٍعدى ىىًذًه اآليىًة فىأىٍنزىؿى المَّوي: ا رىسيكؿى اهلًل اٍستىٍفتىكٍ 

ـٍ ًفي اٍلًكتىاًب اآليىةي األيكلىى الًَّتي قىاؿى ًفييىا  مىٍيكي ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ كىالًَّذم ذىكىرى المَّوي أىنَّوي ييٍتمىى عى

قىٍكؿي اهلًل ًفي اآليىًة األيٍخرىل  ژ ڑ ڑ ک ک اًئشىةي كى يىٍعًني ًىيى رىٍغبىةي  ى ى ائقىالىٍت عى
كا  اًؿ فىنيييكا أىٍف يىٍنًكحي مى اًؿ كىاٍلجى ٍجًرًه ًحيفى تىكيكفي قىًميمىةى اٍلمى ًتًو الًَّتي تىكيكفي ًفي حى ـٍ ًليىًتيمى ًدكي اًليىا أىحى مىا رىًغبيكا ًفي مى

اًليىا ًمٍف يى  مى "كىجى ٍنييفَّ ـٍ عى الجامع المسند الصحيح المختصر مف  تىامىى النِّسىاًء ًإالَّ ًباٍلًقٍسًط ًمٍف أىٍجًؿ رىٍغبىًتًي
كسننو كأيامو: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل،  أمكر رسكؿ اهلل

 (. ِْْٗرقـ )ب، َُْ/ّ :قُِِْ، ُطالمحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، 
 .ُِّ/ٓينظر: التحرير كالتنكير: ( ِ)
 .ِّٔ/ٓ ، كتفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(:ََٔ/ُ ينظر: فتح القدير:( ّ)
 .ََٔ/ُ ينظر: فتح القدير:( ْ)
 .َٕٕ/ُ معالـ التنزيؿ: (ٓ)



 

  
ُُٕ 

3 

حسبما أيمرتـ بو أك ما  ېئ ۈئ في حقكؽ المذككريف ۈئ ۆئاآلية بقكلو:  تتمخي 

 .(ُ)فيجازيكـ عميو ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ تفعمكه مف خير عمى اإلطالؽ
، ، الػميستفتى محمدسكؿ اهللصحابة ر مف الػميستفتي: المسممكف أركان اإلفتاء: 

  .جاللو حكـ معاممة يتامى النساء، الػميفتي: اهلل جؿٌ مكضكع الفتكل: 
 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ في قكلو تعالى: اآلية الثانية:

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ

ٍبًد اهلًل، اآلية سبب نزكؿ فقد سيًمع  ذهيل [.ُٕٔ]النساء: ڈ ڎ ڎ ڌ اًبري ٍبفي عى جى
أى، يقكؿ: "مىًرٍضتي فىأىتىاًني رىسيكؿي اهللً  ، فىتىكىضَّ مىيَّ اًشيىٍيًف، فىأيٍغًميى عى ، كىأىبيك بىٍكرو يىعيكدىاًني مى

مىيَّ ًمٍف  بَّ عى ـٍ يىريدَّ ثيَـّ صى : "يىا رىسيكؿى اهلًل، كىٍيؼى أىٍقًضي ًفي مىاًلي؟ فىمى ، قيٍمتي كًئًو، فىأىفىٍقتي كىضي
لىٍت آيىةي اٍلًميرىاًث: تَّى نىزى مىيَّ شىٍيئنا، حى أم: ، (ِ)"پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ عى

 ڀ پ پ كال كالد كلدمف ليس لو ، أف تفتييـ في الكاللة كىك يسألكنؾ، يا محمد

 ٿ ٿ ٺ ٺ أك ألب ،شقيقة ٺ ٺأم: مات كىك كاللة  ڀ ڀ ڀ

ٌف ىذا المرء يرث جميع ما تركت أختو الشقيقة  أم: ٹ ٿ أخكىا الذم ىمؾ، كا 

 ڤ ثـ ذكر نصيب األختيف فقاؿ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ )بعد أصحاب الفركض(أك ألب 

أخكىا، ثـ ذكر الجمع المختمط مف اإلخكة كاألخكات  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ثـ  چ چ چ ڃ چ ڃ ڃ الذيف يرثكف كاللة ڃ ڄ :فقاؿ

                                                            

 .ِّٖ/ِ إرشاد العقؿ السميـ:ينظر: ( ُ)
ىػ(، المحقؽ: محمد فؤاد عبد ُِٔتالحسف القشيرم النيسابكرم ) مسمـ بف الحجاج أبك صحيح مسمـ:( ِ)

 (.ُُٔٔرقـ )ب، باب ميراث الكاللة، ُِّْ/ّ لبناف، د.ت:، الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت
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 كينبو عمى ًعظـ ما بيا مف اليدايةيا إلى اهلل اآلية كالسكرة بتعقيب يرد األمكر كمٌ  تتمخي 
ثـ جاء بتذييؿ يناسب  ڍال  ڍػل األحكاـ، ڇ ڇڇ :كالرشاد فقاؿ

أم: بكؿ شيء مف الميراث كغيره مف عالقات  ڎ ڎ ڌ :اآلية كالسكرة فقاؿ

بكضع األحكاـ  ڈ ، كىكاألسرة كعالقات الجماعات مف األحكاـ كالتشريعات
  .(ُ)بحسب مصالحيا

، الػميستفتى صحابة رسكؿ اهللمف الػميستفتي: المسممكف أركان اإلفتاء: 
 جاللو. اهلل جؿٌ  ، الػميفتي:، مكضكع الفتكل: ميراث كرثة مف مات كاللةمحمد

 خالصة المبحث: 
يتبٌيف لنا أٌنيا جاءت في العيديف المكي إٌف نظرة مكضكعية في آيات اإلفتاء 

 كالمدني:
لتعالج مشكمة ليا أىمية عاٌمة أك آيات اإلفتاء في العيد المكي جاءت ف -

اٌتخذ مف اإلفتاء خاصة )ليس فييا حكمنا شرعينا( كقعت عمى المستفتي ف
 سبيالن لحمِّيا.

آيات اإلفتاء في العيد المدني فقد جاءت لطمب فيـ حكـ شرعي أشكؿ  أٌما -
كىذا مما امتاز بو ًكال العيديف كىك مكافؽ لما ذكره أصحاب  .عمى المستفتي

 .كتب عمـك القرآف
مفيـك اإلفتاء كاف معركفنا قبؿ مجيء الرسالة  كىناؾ ممحظ ميـ كىك أفٌ  -

  .آيات سكرة يكسؼك  ،اإلسالمية، كىذا ما دٌلت عميو آية النمؿ
  

                                                            

 . ُٗٔ/ّ ، كأكلى ما قيؿ:ِْٖ/ِ ، كفي ظالؿ القرآف:ِٕٔ-ُّٕ/ٕ ينظر: جامع البياف:( ُ)
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 املبحث الثالث: 
 اهلدايات القرآىية املستيبطة مً آيات اإلفتاء يف القرآٌ الكريه

تضمنت ىذه اآليات مجمكعة مف اليدايات القرآنية التي ترشد بمجمكعيا إلى  
، كىي طالبم جاءت في خمسة، كالتي بياف مقاصد القرآف مف استعماؿ لفظ اإلفتاء

  :اآلتي عمى النحك
 : املطلب األول

 يف سورة الينلآلية اإلفتاء القرآىية اهلدايات 
 اليدايات القرآنية اآلتية: تقد تضمنك  
إٌف طمب اإلفتاء جاء مف ممكة سبأ كىي أعمى سمطة كرتبة في المممكة إلى  -ُ

ف كانت ليـ منزلة عالية بيف أفراد المممكة مى  أىؿ ك شراؼ األ ألٌنيـف ىـ أقؿ منيا رتبة كا 
طمب االستفتاء قد يككف مف  مممكة، دٌؿ ذلؾ عمى أفٌ كالعقد كالمشكرة في إدارة ال الحؿ

 األعمى إلى األدنى.
إٌف طمب االستفتاء مف أشراؼ القـك في عرؼ اليـك ىـ مف يصدر باسميـ -ِ

القرار كمجمس النكاب كمجمس الكزراء، أك أم مجمس لو سمطة تشريعية أك تقريرية أك 
مجمس األعياف، ف مف الفنكف، نحك: مجمس شكرل الدكلة، تنفيذية متخصصة في ف
 لسببيف، مشاركتيا في اتخاذ القرارطمبت منيـ الممكة لذلؾ  مجمس القضاء...إلخ؛

تعمؽ بمصير المممكة، كاآلخر: جعؿ القرار ممزمنا عمى جميع أفراد أحدىما: أنو ي
 المممكة. 
ؽ بالعقيدة كىك مف األمكر لػٌما كاف األمر الذم نزؿ بالممكة كالمممكة يتعم-ّ

الحاسمة في تحديد كجية حياة اإلنساف لذا عٌبرت الممكة عف طمبيا باإلفتاء دكف لفظ 
دارة  المشكرة ألىميتو كخطكرتو كأنو ليس كالطمبات الخاصة بالمشاكرة في أمكر الحكـ كا 

 شؤكف المممكة التي جرت العادة عمى تقديميا.
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كٌمما كانت الفتكل صادرة و راؼ قكميا أنٌ يفيـ مف محاكرة ممكة سبأ مع أش-ْ
ع الناس كفي ذلؾ تحصيف لممجتمع مما عف جمع كانت أبعد عف األىكاء كأقرب إلى كاق

  كاف سيقع لك لـ تكف الفتكل في محميا.
 ڻ ڻ ڻ ا:يا راغبة في اإلسالـ بداللة قكليأنٌ سبأ يستنبط مف كالـ ممكة -ٓ

يا أرادت أف تتأكد مف صدؽ دعكة الكريـ تقبؿ دعكتو عادة، إاٌل أنٌ  كمعمـك أفٌ  (ُ)ۀ
راؾ دت إشفمف ىذه الجية أشكؿ عمييا األمر، كمف جية أخرل أرا ؛سميماف

 القرار)الفتكل( عف طريؽ مشاكرتيـ فيما اٌتخذتو مف قرار في نفسيا؛األشراؼ في اتخاذ 
-، قاؿ النككم: "يستحٌب أىف يقرأىا المممكةأكثر قبكالن بيف أفراد الخطأ ك عف أبعد ككف يل

ف كىانيكا  -الفتكل نصاؼ كىاً  عمى حاضريو ممَّف ىك أىؿ لذلؾ كيشاكرىـ كيباحثيـ برفؽ كا 
دكنو كتالمذتو لالقتداء بالسمؼ كرجاء ظيكر ما قد يخفى عميو ًإالَّ أىف يككف فييا ما 

، كقاؿ اآللكسي: "كاستدؿ (ِ)مفسدة"يقبح إبداؤه أىك ييؤثر السَّاًئؿ كتمانو أىك في إشاعتو 
  .(ّ)باآلية عمى استحباب المشاكرة كاالستعانة باآلراء في األمكر الميمة"

 : املطلب الثاىي
  يف سورة يوسفاإلفتاء  آلياتالقرآىية اهلدايات 

ف لصاحبي يكسؼ في السجف ؤل، اثنتيتأكيؿ ثالث ري  لغرضاإلفتاء طمب جاء  
، كىذه الرؤل الثالث جاء تأكيميا بعد حدكثيا مباشرة ككافقت عالـ كثالثة لممؾ مصر

                                                            

 . ِٗ اآلية ،سكرة النمؿ (ُ)
ىػ(، المحقؽ: ٕٔٔتآداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ) (ِ)

 .ْٖ ق:َُْٖ، ُطسكريا، ، بساـ عبد الكىاب الجابي، دار الفكر، دمشؽ
 ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني: شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي (ّ)

 ىػ:ُُْٓ، ُطىػ(، المحقؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية، بيركت، َُِٕ)ت 
َُ/ُِٗ. 
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بؿ فقط اإلفتاء ليس بياف ما أشكؿ  ٌبر عف تأكيميا باإلفتاء داللة عمى أفٌ عي ك  ةالمشاىد
 لألمر المشكؿ بعد بيانو. قٌكةىك إعطاء 

 اليدايات القرآنية اآلتية: تكقد تضمن رؤيتا صاحبي يكسؼ:
إلى يكسؼ كىما  إٌف طمب تأكيؿ الرؤيا جاء مف صاحبي يكسؼ-ُ

ف كانت  ،مسجكف فكؿ مف صاحبي الرؤيا كيكسؼ ،متساكياف في الرتبة معو كا 
 .و نبيٌّ أعمى ألنٌ  منزلة يكسؼ
نػٌما التمسا إٌف صاحبي يكسؼ لـ يطمبا مف يكسؼ اإلفتاء في رؤيتيما، -ِ كا 

عند تفسيره  يكسؼ ، إاٌل أفٌ وئ ەئ عنيما:قاؿ تعالى حكاية تأكيؿ رؤيتييما، 

 ے ھ ھ قاؿ ليمابؿ ، و تسأالف(الذم عن النبأىذا تفسير ليما )لرؤيتييما لـ يقؿ 

و أراد أف يفيميما بأف كسبب ذلؾ كاهلل أعمـ أنٌ فعٌبر عف السؤاؿ باإلفتاء  ۓ ے
مف عالـ الخياؿ إلى عالـ الحقيقة، كأٌنو ليس  نافذ بتمامو ال محالةمآؿ تفسير الرؤية 

 :تعالى حكاية عف يكسؼ ؛ لذا قاؿيطمع أحدىما العمـ بو فقط أك عظيمنا ا ميمااخبرن 
ھ ،  ًحيحه يىديؿ ٍرؼي اٍلميٍعتىؿ  أىٍصؿه صى ادي كىاٍلحى ( اٍلقىاؼي كىالضَّ قاؿ ابف فارس: ")قىًضيى

ٍتقىاًنوً  مىى ًإٍحكىاـً أىٍمرو كىاً  ٍنفىاًذًه ًلًجيىًتًو" عى كىاً 
خاص بسيدنا التعبير باإلفتاء عف الرؤيا ، ك (ُ)

 ېئ ېئ ۈئ  قاؿ تعالى حكاية عف يكسؼ ،و كحي مف اهلل لنبٌيوألنٌ  ؛يكسؼ

 .يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
 معمـك أٌف الفتكل تصدر مف عالـ متمكف في عمـك الشريعة، كىك بدكره ال-ّ

ؼ ما يمتمكو مف قد كظٌ  سيدنا يكسؼ في الدعكة إلى اهلل لذا نمحظ أفٌ  توينسى كظيف
بأربع آيات  إلى اهلل، فقد أخبرنا القرآف عف يكسؼ عمـ تأكيؿ الرؤيا في جانب الدعكة

أما إجابتو عف تأكيؿ الرؤيتيف فقد جاءت في  ،صاحبيو في السجف إلى التكحيديدعك 
                                                            

 .ٗٗ/ٓ مقاييس المغة:( ُ)
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شد إلى صالح المجتمع الفتكل فيما ير  آية كاحدة؛ لذا كجب عمى المفتي تكظيؼ
بؿ كجب عميو قذلؾ قد ييسأؿ المفتي عف معاممة فييا شبية ربا  كتحصينو، فمثاؿ

حراـ أف يبيف مخاطر اإلجابة عف ىذه المعاممة عمى كفؽ مقاييس الشرع أىي حالؿ أـ 
سكاء أكاف  الػميستفتي الربا عمى المسمـ في الدنيا كاآلخر، كىكذا في أغمب الفتاكل؛ ألفٌ 

رشاد، فمف  فردنا أـ جماعة يككف في حالة استعداد لتقبؿ الفتكل كما يمحقيا مف نصح كا 
 ا تككف الفتكل درعنا حصيننا لمفرد كالمجتمع. ىذه الجية أيضن 

و مف المحسنيف قاؿ طمبيما منو تأكيؿ الرؤيا بأنٌ  عٌمؿ صاحبا يكسؼ-ْ
عمى  أحدىما: اإلنعاـ كاإلحساف يقاؿ عمى كجييف: ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ :تعالى

ا، أك ا حسنن : إحساف في فعمو، كذلؾ إذا عمـ عممن خركاآلالغير، يقاؿ: أحسف إلى فالف، 
ا... كىك فكؽ العدؿ، كذاؾ أٌف العدؿ ىك أف يعطي ما عميو، كيأخذ  حسنن عمؿ عمالن 

د أقٌؿ مما لو، كاإلحساف أف يعطي أكثر مما عميو، كيأخذ أقٌؿ مٌما لو؛ إذنا اإلحساف زائ
 كىذه صفة ينبغي ،(ُ)كاجب، كتحٌرم اإلحساف ندب كتطٌكع عمى العدؿ، فتحٌرم العدؿ

المجتمع لمػميفتي أف يتصؼ بيا، كىي مف أبرز األكاصر التي تديـ العالقة الحسنة بيف 
 المفتي.بيف ك  (فردنا أـ جماعةالػميستفتي سكاء أكاف )

صاحبي يكسؼ  قد رٌتب إجابتو عمى كفؽ سؤاؿ الفتييفً   يكسؼ نمحظ أفٌ -ٓ
 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ فقاؿ:في السجف، 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ :إذ بٌيف أكالن تأكيؿ رؤية ساقي الممؾ، الذم قاؿ ھ ہ ہ

 ى ې ې ې ې ۉ الذم قاؿ: كمف ثـ رؤية الخباز صاحب طعاـ الممؾ،

 . ى

                                                            

 .ِّٔ ينظر: مفردات ألفاظ القرآف:( ُ)
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ذا كاف في الرقعة قاؿ النككم: "  كاب عمى تىٍرًتيب مسائؿ فىاأٍلىٍحسكىاً  ف تىٍرًتيب اٍلجى
  باإلحساف. ؼ يكسؼ، كقد كصً (ُ)الس ؤىاؿ"

  كفييا اليدايات القرآنية اآلتية: ملك مصر: ارؤي
إٌف طمب اإلفتاء جاء مف ممؾ مصر كىك أعمى رتبة في مممكتو إلى )المأل( -ُ

 كميـ أقؿ رتبة مف الممؾ.مف كزراء كقادة ككينة كغيرىـ كىؤالء كىـ األشراؼ 
ىك ألجؿ  أىؿ مشكرتوك  قكمو إلى أشراؼاإلفتاء طمب ممؾ مصر تكجيو  إفٌ -ِ

في الفتكل التي عيرضت  أف يقكلكا ال عمـ لنامف ، إاٌل أٌنيـ بدالن بكؿ أمانة إبداء المشكرة
لذا سيًحب طمب  ـ كاذبة؛أك ال قدرة لنا عمى تفسير ىذه الرؤيا قالكا إٌنيا أحال عمييـ،

، يفيـ مف ذلؾ أفقو، كىك سيدنا يكسؼك د إلى مف ىك أعمـ منيـ سنً اإلفتاء منيـ كأي 
عالـ متبحر متخصص في أك إلى  ،ىيئة إفتاء متخصصةأٌف اإلفتاء يجب أف يسند إلى 

فإٌف  غير عالـ بالمسألة، ف لو منصب عاؿو أك مركز كظيفيإلى مى سند يأف المسألة ال 
كال  التي تعترض المجتمعات ىذا ال يسمف كال يغني مف جكع في حٌؿ المشكالت

 . األمر سكءنا تزيد ىؤالءفتكل  بؿ إفٌ  يعصميا مف آثارىا،
نػٌ الممؾ لـ يقؿ )عبػٌركا رؤيام( ك  إفٌ -ّ كاهلل كسبب ذلؾ  ىئ ىئ ېئ قاؿما ا 

، ىذا فضالن عف كبمممكتو كراء ىذه الرؤيا أمرنا حاسمنا قد ينزؿ بو و قد شعر أفٌ أنٌ أعمـ 
فقط، بؿ أراد معرفة ما تتطمبو الرؤيا مف أمر أك نيي  أٌنو لـ يرد معرفة تفسير الرؤيا

 أم: ما يككف مف أثر ليا في عالـ المشاىدة. ،يعمؿ بمكجبو
فبدأ  ٹ ٹ ٹ ؿ:قا عندما جاء ساقي الممؾ إلى يكسؼ-ْ

قرب المكاني شٌدة الكحذؼ ياء النداء فيو إشارة إلى  ،بالنداء داللة عمى الطمب كااللتجاء
كذكره باسمو داللة عمى حسف الصحبة التي ككذلؾ عمى سرعة الطمب،  ،كالمعنكم

                                                            

 .ْٓ آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي:( ُ)
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بالتنبيو ليشعره بأىمية الطمب كمناداتو بالصٌديؽ داللة عمى التكقير ثـ كانت بينيما، 
، يستنبط مف ذلؾ أٌف عمى األفراد كالمجتمعات صادقنا جديرنا بالفتكلو كاف اإلجالؿ؛ ألنٌ ك 

أف تكقر عمماءىا كتنزليـ المنزلة التي تميؽ بيـ، ككذلؾ أف تحسف التعامؿ معيـ في 
  .وما أجابكا كأفتكا ببكالعمؿ  ليـ، كفي السمع كاإلطاعة يـ،تقديـ طمبات
ابف الصالح: "ينبغي لممستفتي أف يحفظ األدب مع المفتي كيبجمو في  قاؿ 

  .(ُ)خطابو كسؤالو، كنحك ذلؾ"
داللة عمى أٌف تأكيؿ  فيو چ چ چ ڃ ڃ ڃ إٌف قكؿ الساقي:-ٓ

ا خبر الرؤيا قد انتشر بيف العاٌمة الرؤيا صار مطمبنا لكؿ الناس، بمعنى أفٌ  ، أم: أيضن
ىـ كمطمبيـ العمـ رجاؤي أصبح حديث مجالسيـ، فيـ أم: الممؾ كالمأل كالناس أصبح 

ثرىا في تحصينو الفتكل كحاجة المجتمع ليا كأىذه بتأكيؿ الرؤيا، يفيـ مف ىذا أىمية 
مف أمر كقكع المجاعة ككيفية النجاة  كىك ما تنبأ بو يكسؼكدرء المخاطر عنو، 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ :حكاية عف يكسؼ منيا، قاؿ تعالى

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .(ِ)ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
  املطلب الثالث:

 يف سورة الصافاتاإلفتاء  القرآىية آلييتاهلدايات 
تضٌمنت ىذه السكرة آيتيف مف آيات اإلفتاء ككمتا اآليتيف ابتدأت باألمر اإلليي  
تقرير المستفتى عنو ال استفتاء منو كالغرض كىك طمب االستفتاء،  محمدلسيدنا 

                                                            

المفتي كالمستفتي: عثماف بف عبد الرحمف، أبك عمرك، تقي الديف المعركؼ بابف الصالح  أدب( ُ)
المممكة  ،ىػ(، المحقؽ: د. مكفؽ عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرةّْٔت)

 .ُٖٔ ـ:ََِِ-ىػُِّْ ،ِطالعربية السعكدية، 
 .ْٗ-ْٕ اآليات ،سكرة يكسؼ( ِ)
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مف عميـ خبير ألىؿ الجيؿ كالسؤاؿ لطمب المعرفة، قاؿ الماتريدم: "إف كاف االستفتاء 
ذا كانكا أىؿ عناد فيك تسفيو كتكبيخ ليككف تقريرنا كتنبيينا إذا  ـ يككنكا أىؿ عناد، كا 

إلى أىؿ  إذ طمب اإلفتاء جاء مف النبي سكرة الصافات، آياتا، كىذا ما عميو (ُ)ليـ"
، كبكجو القسمة الجائرة مف جعميـ اهلل الخالؽ الكاحد األحد ةبقدر الخمؽ  الشرؾ كىك أعمـ

كىك أعمى  تبرز الحكمة مف تكجيو الطمب مف النبيٌ لذا  نفسيـ؛كالبنيف ألالبنات هلل 
طمب االستفتاء إذنا زلتو مف المشركيف؟ منزلة مف كؿ المؤمنيف المكحديف فما بالؾ بمن

بما ىك معمـك بالضركرة كىك  ايقٌرك  : أف، أحدىمافيستدعي أحد الجكابيفي اآلية األكلى 
كاآلخر: أف يعاندكا كفي ىذا تسفيو  بٌينيما أشٌد مف خمقيـ، السمكات كاألرض كما أفٌ 

 كتكبيخ كانيزاـ داخؿ أنفسيـ كىك 
 .األمر في اآلية الثانية ، ككذاأقكل مف إقرارىـ

و يجكز ألىؿ اإلفتاء كالعمـ أف يسألكا أك يطمبكا الفتيا ممف رشد اآليتاف إلى أنٌ تي  
نما ليسكا أىالن ليا ال عمى سبيؿ  جة، كالغاية مف إلزاميـ الححاجتيـ إلى طمب المعرفة كا 

إعادتيـ إلى الطريؽ  عمى كالعمؿبيـ،  راتباعيـ الػميغرٌ ك أنفسيـ، ذلؾ ىي فضحيـ أماـ 
الحؽ القكيـ، كليذا األسمكب أثر بالغ في تحصيف المجتمع مف ىؤالء الجاىميف 

  المعانديف.
 : املطلب الرابع

 يف سورة الكهفآلية اإلفتاء اهلدايات 
 دكىك نيي كٌجو لمنبٌي محم ،جاءت آية كاحدة فييا النيي عف طمب اإلفتاء 

الخائضيف في عدد أصحاب الكيؼ، كفي النيي ىدايات أف ال يستفتي أحدنا مف ىؤالء 
 قرآنية في تأصيؿ قكاعد اإلفتاء:

                                                            

ىػ(، المحقؽ: د. مجدم ّّّتىؿ السنة: محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم )تأكيالت أ( ُ)
، دار الكتب العممية، بيركت  .َٗٓ/ٖ ـ:ََِٓ-ىػُِْٔ، ُلبناف، ط ،باسمـك
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اء في ممف ىك أقٌؿ منو ال يطمب العالـ المتخصص في عمـ معيف اإلفتأف -ُ
المفتي يجب أف يككف أعمـ مف المستفتي، كىاىنا األمر  قاؿ الشككاني: "ألفٌ ، معرفة فيو

 .(ُ)بالعكس، كال سيما في كاقعة أىؿ الكيؼ"
عف طمب الفتكل مف أىؿ الكتاب يدٌؿ عمى أٌنيـ ليسكا  إٌف نيي النبي-ِ

لمعرفتو، كأٌف األسمكب األمثؿ في مجادلتيـ ىك بقدر ما  أصحاب عمـ صادؽ يحتاجو
م: مجادلتيـ بما أخبر بو الكحي مف أدلة كاضحة حاسمة فيما أخبر بو القرآف الكريـ أ

 أشكؿ عندىـ.
يؤدم إلى قد كل إٌف تعدد األقكاؿ كالسيما الصادرة مف جية كاحدة في الفت-ّ

فٌ ، فيما أفتكا غير ميتيٌقنيفى  الميفتيف شعر المستفتي أفٌ كيي ضعؼ الثقة فييا؛  إصابة  كا 
ٌنما قد أحدىـ  باب مف  قد ييظٌف بيا أٌنياال تدؿ عمى أٌنو صاحب عمـ كاسع كدقيؽ كا 

قد المكافقات غير المقصكدة، يتبٌيف لنا مما ذكرت أٌف تعدد الفتاكل في المسألة الكاحدة 
 جعمو عرضة لمفتف الميمكة.يد سالمة المجتمع ككحدتو، بؿ يدِّ يي 

القرآف الكريـ كالسنة النبكية يجب عمى المفتي االعتماد عمى ما جاء في -ْ
كعدـ األخذ مف أىؿ الكتاب؛ ألٌف أغمب ما جاء في كتبيـ أصبح رجمنا بالغيب؛ لما نالو 

 مف التحريؼ، بسبب سكء الحفظ، كبسبب انعداـ األمانة في النقؿ اتباعنا لميكل.
ٌف تمسؾ المجتمع اإلسالمي بما جاء في القرآف الكريـ يستنبط مف ىذه اآلية أ-ٓ

السنة النبكية عصمة لو مف الكقكع في حبائؿ أىؿ الكتاب، كما حاؿ األمة اليـك مف ك 
  بشبر كذراعنا بذراع.الضعؼ كالخنكع إاٌل بسبب اٌتباع خطكات أىؿ الكتاب شبرنا 

 : املطلب اخلامس
 يف سورة اليساءاإلفتاء  القرآىية آلييتاهلدايات 

أشكؿ فيمو عمى بعض صحابة شرعي جاء اإلفتاء في اآليتيف لتبييف حكـ  -ُ
 . رسكؿ اهلل

                                                            

 .َّّ/ّ فتح القدير:( ُ)
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ى فيـ األحكاـ فيمنا عم  حرص الصحابة افالشريف افيظير النص -ِ
ا.   صحيحن

أعراؼ عف مف خالؿ طمبيـ االستفتاء   نممس قٌكة اإليماف عند الصحابة -ّ
كالسيما حقكؽ المجتمع لىضـ  شبية ظمـ أكإذا شعركا فييا الجاىمية 

ة جاءت ىذه الفتكل اإلليي لذاالنساء كاليتامى كاألطفاؿ، مف  ضعاؼال
 .الضعيفة النفكس أصحابلتحصيف المجتمع مف شركر المعتديف 

عمى  الفتكل منو دكف غيره يدؿٌ  يـكطمب إلى رسكؿ اهلل  تكجو الصحابة -ْ
ا كجكب طمب الفتكل مف  تقديـ الرأم عمى سنتو و ال يجكزأنٌ  ، كيدؿ أيضن

 العالـ.األعمـ مع كجكد 
يجب عميو البحث عف الػميفتي  عمى أفٌ  ۇ ۇ ڭ :قكلو تعالى دؿٌ  -ٓ

اهلل أكالن كىك ما اتفؽ عميو عمماء األمة اإلسالمية،  في كتاب الفتكل
شأف الفتكل؛  ، كعمكِّ بعبادهعناية اهلل كتصريح اإللو بأٌنو ىك المفتي دٌؿ عمى 

  .(ُ)مكقع عف رب العالميف وألنٌ كالػميفتي؛ 
 ى ما سأؿلـ تقتصر الفتكل عمفٌصمة لممسألة، ك الفتكل في اآليتيف مي جاءت  -ٔ

ا يحفظ حقكؽ مكسعة شاممة لكؿ ميا جاءت بؿ إنٌ  ،فقط الصحابةعنو 
إذا أم: [، ُِٕكما في آية ]النساء:، المعتديف ىؤالء الضعاؼ مف سطكة

اٌل تككف  أفٌ المفتي عمـ  المسألة تحتاج إلى نكع مف التفصيؿ فٌصؿ القكؿ، كا 
 بتو عمى قدر ما يحتاجو المستفتي.اإج

كاب فىًإنَّوي خطأ"  ٍسأىلىة تىٍفًصيؿ لـ ييطمؽ اٍلجى ذا كىافى ًفي اٍلمى قاؿ النككم: "كىاً 
(ِ).  

  

                                                            

 .ُْ آداب الفتكل كالمفتي كالمستفتي: ينظر:( ُ)
 . ْٓ المصدر السابؽ:( ِ)
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 اخلامتة
، النًَّبيِّيفى كالميرسميفى محمدو الحمدي هلل ربِّ العالميًف، كالصالةي كالسالـي عمى خاتـً 

بعد تفسير آيات اإلفتاء كاستنباط تكصؿ البحث فقد …كبعد ،كعمى آًلًو كصحًبًو أجمعيف
كبياف بعض آداب الخاصة بتأصيؿ مفيـك اإلفتاء، النتائج إلى اليدايات القرآنية 

عمى  ، كىي، كضكابط الفتكل عمى كفؽ المنظكر القرآنييماكصفاتكالمفتي  المستفتي
 النحك اآلتي:

: اإلجابة عف طمب ايتقاربت داللة اإلفتاء في المغة كاالصطالح عمى أنٌ  -ُ
 ليتبٌيف ما أشكؿ عميو مف أمر جديد نزؿ بو يعيش كقائعو. ؛المستفتي

عمى داللة الكاالستفياـ مع اإلفتاء في اشتركت ألفاظ السؤاؿ كاالستخبار  -ِ
 بٌينا في مكضعو.طمب إاٌل أٌف اإلفتاء أخصيا جميعنا كما ال

يـ ألنٌ ؛ كاف تعريؼ المفسريف لمصطمح اإلفتاء أشمؿ مف تعريؼ األصكلييف  -ّ
ا.  انطمقكا مف داللة االستعماؿ القرآني لو، كمف داللتو الم غكية أيضن

عمى الحاؿ  اء بصيغتي المضارع كاألمر الدَّالَّتيفً جاءت ألفاظ اإلفت -ْ
كاالستقباؿ، كىي مكافقة لحاؿ المستفتي الذم نزؿ بو أمر جديد راجينا 

 استقباؿ بيانو مف المفتي.
األصؿ في طمب الفتكل أف يككف مف األعمـ، لكف جائز أف يككف المستفتي  -ٓ

أعمى رتبة مف المفتي كما في طمب ممكة سبأ، كممؾ مصر مف أشراؼ 
مف  صاحبي يكسؼييف كما في طمب مممكتييما، كجائز أف يككنا متساك 

، كجائز أف يككف مف األدنى إلى األعمى كما في استفتاء يكسؼ
 رسكؿ اهلل في النساء كالكاللة، كىك الغالب في أمر الفتكل.  الصحابة

و اإلفتاء إلى األشراؼ كىـ أىؿ المشكرة في آيات اإلفتاء مرتيف كفي ذلؾ كيجِّ  -ٔ
جمع مف أىؿ الحٌؿ كالعقد، فيي أدعى إشارة إلى أىمية صدكر الفتكل عف 

لمقبكؿ بيف خاصة الناس كعامتيـ، كأقرب إلى كاقع المجتمع كأبعد عف 
 الخالؼ الذم يفتؾ بسالمة المجتمع ككحدتو.
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ضركرة تكظيؼ المفتي الفتكل في جانب الدعكة إلى اهلل كتكحيده كالعمؿ  -ٕ
 كنكاىيو. هبأكامر 

الكاجب عمى المستفتي أف يتأدب بآداب منيا أف يحسف تقديـ الطمب  مف -ٖ
 إلى المفتي بالتكقير كاإلجالؿ، كأف يستقبؿ الفتكل بالسمع كالقبكؿ كالطاعة.

يا تزيد ثقة المستفتي بو كتجعمو أكثر أف يتصؼ المفتي بصفة اإلحساف ألنٌ  -ٗ
 التزامنا بمضاميف الفتكل.

، الفتكل بحسب ما جاء في طمب المستفتيب جكاب يرتتالمفتي  يستحب مف -َُ
  ف لـز ذلؾ.أك تفصيؿ القكؿ في المسألة إ

ضركرة اٌتصاؼ المفتي باألمانة، فإذا عيرضت عميو مسألة ال يستطيع  -ُُ
أك االعتذار عف  ،اإلجابة عنيا كجب عمييا إحالتيا إلى مىف ىك أعمـ منو

 اإلفتاء فييا.
إذا كانت الفتكل تمٌس  كجكب صدكر الفتكل مف عالـ متمكف كالسيما -ُِ

يا إٌما أف تأخذ بو إلى النجاة كما في فتكل ممكة سبأ المجتمع بأكممو؛ ألنٌ 
فتكل  ف القتؿ كاألسر، كمثؿ ذلؾالتي قادتيا كمممكتيا إلى اإلسالـ كالنجاة م

ٌما خطر مممكة مصر مف  التي أنجت يكسؼ أف تأخذ بو المجاعة، كا 
 مألم ممكة سبأ كممؾ مصر.ذت الفتكل مف خً التيمكة لك أي إلى 

عمى المجامع الفقيية كىيئات اإلفتاء االبتعاد عف تعدد الفتاكل في المسألة  -ُّ
 يا تقكض كحدة المجتمع.الكاحدة ألنٌ 

في حمايتو كحفظو ميمنا  اأثرن الصحيحة المكافقة لكاقع المجتمع إف لمفتاكل  -ُْ
  مف ضعاؼ النفكس.

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل ربِّ العالميف في البدء كالختاـ
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 قائنة املصادر واملراجع
 .بعد القرآف الكريـ 
عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي  اإلتقاف في عمـك القرآف: .ُ

ىػ(، المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الييئة المصرية العامة ُُٗ)ت
 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗلمكتاب، 

الفتكل كالمفتي كالمستفتي: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ  آداب .ِ
دار الفكر،  ىػ(، المحقؽ: بساـ عبد الكىاب الجابي،ٕٔٔالنككم )ت

 ق.َُْٖ، ُسكريا، ط، دمشؽ
أدب المفتي كالمستفتي: عثماف بف عبد الرحمف، أبك عمرك، تقي الديف  .ّ

ىػ(، المحقؽ: د. مكفؽ عبد اهلل عبد ّْٔتالمعركؼ بابف الصالح )
المممكة العربية السعكدية،  ،القادر، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة

 ـ.ََِِ-ىػُِّْ ،ِط
إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ: أبك السعكد العمادم محمد بف  .ْ

ناف، لب، ىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركتِٖٗتمحمد بف مصطفى )
 د.ت.

أنكار التنزيؿ كأسرار التنزيؿ: ناصر الديف عبد اهلل بف عمر بف محمد  .ٓ
ىػ(، المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء ٖٓٔالبيضاكم )ت

 ىػ.ُُْٖ، ُالتراث العربي، بيركت، ط
ق(، ََُْ)ت أكلى ما قيؿ في آيات التنزيؿ: لرشيد الخطيب المكصمي .ٔ

-قُّْٓمد مكي، أركقة لمدراسات كالنشر، اعتنى بو كقدـ لو: مجد أح
 ـ.َُِْ
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أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ  البحر المحيط في التفسير: .ٕ
ىػ(، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، ْٕٓبف حياف أثير الديف األندلسي )ت

 ىػ.َُِْدار الفكر، بيركت، 
بدر الديف محمد بف عبداهلل الزركشي البرىاف في عمـك القرآف:  .ٖ

لبناف، ، ىػ(، تحقيؽ: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الفكر، بيركتْٕٗ)ت
 ـ.ََِٓ-ىػُِْٓ

تأكيالت أىؿ السنة: محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم  .ٗ
، دار الكتب العممية، بيركتّّّت)  ،ىػ(، المحقؽ: د. مجدم باسمـك

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ، ُلبناف، ط
ىػ(، الدار ُّّٗكر التكنسي )تالتحرير كالتنكير: محمد الطاىر بف عاش .َُ

 ق.ُْٖٗالتكنسية لمنشر، تكنس، 
التسييؿ لعمـك التنزيؿ: أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل،  .ُُ

ىػ(، المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل ُْٕتابف جزم الكمبي الغرناطي )
 ق.ُُْٔ، ُطلبناف، ، الخالدم، شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ، بيركت

تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(: محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد  .ُِ
ىػ(، الييئة المصرية ُّْٓتشمس الديف بف محمد القممكني الحسيني )

 ـ.َُٗٗالعامة لمكتاب، 
تفسير القرآف العظيـ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ثـ  .ُّ

ة، دار طيبة لمنشر ىػ(، المحقؽ: سامي بف محمد سالمْٕٕالدمشقي )ت
 ـ. ُٗٗٗ-قَُِْ، ِكالتكزيع، ط
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الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي  أبكتفسير مجاىد:  .ُْ
ىػ(، المحقؽ: الدكتكر محمد عبد السالـ أبك النيؿ، َُْالمخزكمي )ت

 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُُْ، ُدار الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر، ط
ىػ(، َّٕك منصكر )تتيذيب المغة: محمد بف أحمد بف األزىرم أب .ُٓ

لبناف، ، : محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيركتالمحقؽ
 ـ. ََُِ، ُط

التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف  .ُٔ
تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم 

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ، ُط مصر،، ىػ(، عالـ الكتب، القاىرةَُُّت)
حمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف مع البياف عف تأكيؿ آم القرآف: مجا .ُٕ

: الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحقؽ ىػ(،َُّغالب، أبك جعفر الطبرم )ت
 ـ.ََُِ-ىػُِِْ، ُالمحسف التركي، دار ىجر لمطباعة، ط

كسننو كأيامو:   الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل .ُٖ
محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، المحقؽ: محمد زىير 

 ق.ُِِْ، ُبف ناصر، دار طكؽ النجاة، ط
الذخيرة: أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي  .ُٗ

ىػ(، المحقؽ: محمد بك خبزة، دار الغرب ْٖٔتالشيير بالقرافي )
 ـ. ُْٗٗ، ُلبناف، ط، اإلسالمي، بيركت

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني: شياب الديف محمكد  .َِ
ىػ(، المحقؽ: عمي عبد البارم َُِٕبف عبد اهلل الحسيني األلكسي )ت
 ىػ.ُُْٓ، ُطعطية، دار الكتب العممية، بيركت، 
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ة زىرة التفاسير: محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىر  .ُِ
 ىػ(، دار الفكر العربي، د.ت.ُّْٗت)

شرح المفصؿ لمزمخشرم: يعيش بف عمي بف يعيش ابف أبي السرايا محمد  .ِِ
بف عمي، أبك البقاء، مكفؽ الديف األسدم المكصمي، المعركؼ بابف يعيش 

ىػ(، قدـ لو: الدكتكر إميؿ بديع يعقكب، دار الكتب ّْٔكبابف الصانع )ت
 ـ.ََُِ-ىػُِِْ، ُلبناف، ط، العممية، بيركت

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد  .ِّ
: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ المحقؽىػ(، ّّٗت)الجكىرم 

 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕ، ْلبناف، ط، لممالييف، بيركت
الحسف القشيرم النيسابكرم  مسمـ بف الحجاج أبك صحيح مسمـ: .ِْ

الباقي، دار إحياء التراث العربي، ىػ(، المحقؽ: محمد فؤاد عبد ُِٔت)
 لبناف، د.ت.، بيركت

ىػ(، َُِٓحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني )تفتح القدير: م .ِٓ
 ىػ.ُُْْ ،ُدار ابف كثير، دار الكمـ الطيب، دمشؽ، بيركت، ط

الفركؽ المغكية: أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى  .ِٔ
: محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ المحقؽىػ(، ّٓٗنحك  تالعسكرم )

 مصر، د.ت.، كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة
، ّْمصر، ط، في ظالؿ القرآف: سيد قطب، دار الشركؽ، القاىرة .ِٕ

 ـ. ََِْ-قُِْٓ
كتاب التعريفات: عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني  .ِٖ

العمماء، دار الكتب العممية ضبطو كصححو جماعة مف  ىػ(،ُٖٔت)
 ـ. ُّٖٗ-ىػَُّْ ،ُلبناف، ط، بيركت
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كتاب العيف: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ  .ِٗ
إبراىيـ  .ميدم المخزكمي، د .ىػ(، المحقؽ: دَُٕتالفراىيدم البصرم )

 السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ، د.ت. 
في كجكه التأكيؿ: لجار اهلل  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ .َّ

: خميؿ مأمكف شيخا، المحقؽىػ(، ّٖٓمحمكد بف عمر الزمخشرم )ت
 ـ.ََِِ-ىػُِّْدار المعرفة، بيركت، 

: عدناف المحققافالبقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم،  الكميات: أبك .ُّ
-ُُْٗ، ِلبناف، ط، دركيش، كمحمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت

 ـ. ُٖٗٗ
ر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبك محمد عبد الحؽ بف غالب المحر  .ِّ

ىػ(، المحقؽ: عبد ِْٓتبف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي )
 ،ُطلبناف، ، السالـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، بيركت

 ق. ُِِْ
معارج التفكر كدقائؽ التدبر: عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني، دار  .ّّ

 ـ.َُِْ-قُّْٓ، ِسكريا، ط، ـ، دمشؽالقم
معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف: محيي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد  .ّْ

ىػ(، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، دار إحياء َُٓبف محمد البغكم )ت
 ق.َُِْ، ُالتراث العربي، بيركت، ط

 معاني النحك: د. فاضؿ صالح السامرائي، دار الفكر لمطباعة كالنشر .ّٓ
 ـ.ََِّ-ىػُِّْ، ِطاألردف،  ،كالتكزيع

معجـ المغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر  .ّٔ
 ـ. ََِٖ-ىػُِْٗ، ُىػ( عالـ الكتب، طُِْْت)
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المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف: محمد فؤاد عبد الباقي، منشكرات ذكم  .ّٕ
 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٖ، ِالقربى، ط

معجـ مقاييس المغة: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك  .ّٖ
ىػ(، المحقؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، ّٓٗتالحسيف )

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ
مفاتيح الغيب: أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف الممقب  .ّٗ

، ّركت، طىػ(، دار إحياء التراث العربي، بئَٔبفخر الديف الرازم )ت
 ق.َُِْ

المفتاح في الصرؼ: أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد  .َْ
ىػ(، حققو كقدـ لو: الدكتكر ُْٕالفارسي األصؿ، الجرجاني الدار )ت

مىد، كمية اآلداب، جامعة اليرمكؾ األردف، ، إربد، عماف ،عمي تكفيؽ الحى
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ُطلبناف، ، مؤسسة الرسالة، بيركت

ت ألفاظ القرآف: أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب مفردا .ُْ
ىػ(، المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، دار ِْٓبحدكد  تاألصفياني )

 ـ.ََِِ-قُِّْ، ّطدمشؽ بيركت،  ،القمـ، الدار الشامية
المقتضب: محمد بف يزيد بف عبد األكبر األزدم، أبك العباس، المعركؼ  .ِْ

ؽ: محمد عبد الخالؽ عظيمة، عالـ الكتب، ىػ(، المحقِٖٓتبالمبرد )
 لبناف، د.ت.، بيركت

المكسكعة الفقيية الككيتية: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية، الككيت  .ّْ
 ىػ.ُِْٕ، مطابع دار الصفكة، مصر، ُط
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نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر: إبراىيـ بف عمر بف حسف البقاعي  .ْْ
الميدم، دار الكتب العممية،  : عبد الرزاؽ غالبالمحقؽىػ(، ٖٖٓ)ت

 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٓبيركت، 
كاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف  .ْٓ

 محمد الطرابمسي المغربي، المعركؼ بالحطاب الر عيني المالكي
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ ،ّىػ(، دار الفكر، طْٓٗ)ت

حمد بف محمد بف الكسيط في تفسير القرآف المجيد: أبك الحسف عمي بف أ .ْٔ
: الشيخ عادؿ أحمد عبد المحقؽىػ(، ْٖٔت) عمي الكاحدم، النيسابكرم

-ىػُُْٓ، ُطلبناف، ، المكجكد، كآخريف، دار الكتب العممية، بيركت
 ـ.ُْٗٗ
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