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 حميد حمادي أحمدأ.م.د 
 أيوب بدر حسند. 

 المقدمة
 وذكر فان الذكرػ تنفع المؤمنين   
الشريعة الغراء، ورفع بخطابو فروع الحنفية السمحة  أصولالحمد هلل الذؼ احكم بكتابو     

البيضاء، حتى أضحت كممتو الباقية راسخة األساس شامخة البناء. كشجرة طيبة أصميا ثابت 
وفروعيا في السماء، أو قد من مشكاة السنة القتباس أنوارىا سراجًا وىاجًا، وأوضح إلجماع  

حتى صادمت بحار العمم واليدػ تتبلطم أمواجا. ورأيت  اآلراء عمى اقتفاء أثارىا قياسًا ومنياجًا،
الناس يدخمون في دين هللا أفواجا، والصبلة عمى من أرسمو لساطع الحجة معوانًا وظييرًا، وجعمو 

هللا بإذنو  إلىلواضح المحجة سمطانًا ونصيرًا، دمحم المبعوث ىدػ لؤلنام مبشرًا ونذيرًا، وداعيًا 
ن التزم بمقتضى إشارتو الدالة عمى طريق العرفان، واعتصم فييا بما وسراجًا منيرًا، ثم عمى م

تواتر من نصوصِو الظاىرة البيان، واغتنم في شريف ساحتِو كرامة االستصحاب واالستحسان، 
 من المياجرين واألنصار والذين اتبعوىم بإحسان.

 أما بعد:
باعتباره الوسط المستخرج لبلحكام الشرعية فمواله لما  ،عمم واسع وميم صولفإن عمم األ    

 أساسيةمحاور  إلىوقد انقسم ىذا العمم  ،استطاع الفقيو استنباط الحكم من النصوص الشرعية
وأخيرا محور تفسير النصوص  ،ومحور األحكام الشرعية ،أدلة األحكام الشرعيةمحور  :ىي

وىو مبحث  ،احد من محور تفسير النصوصوقد أحببت ان اجتزغ مبحث و  ،وطرق االستنباط
 ،لما يحممو من أىمية في معرفة مراد المفع الشرعي ليستنبط منو الحكم ،المفع الواضح وأقسامو

ليكون بمثابة القاعدة وتطبيقاتيا من النص  ،وقد أضفت لو بعض من تطبيقاتيا من سورة النور
ية والفقيية بنسختييا صولوقد استخدمت في ىذا البحث مجموعة من الكتب األ ،الشرعي مباشرة

وعميو فقد  ليتسنى لي مساحة اكبر في القراءة، ،االلكترونية )المكتبة الشاممة وغيرىا( والورقية
 توطئة وخمسة مطالب وخاتمة . :اقتضت خطة البحث أن يتكون من

 الوضوح واإلبهام :توطئة
 :قسمين عمىانقسمت األلفاظ من حيث مرتبة داللتيا عمى المعاني     

ية في وصولالمفظ الواضح وتطبيقاته األ
 ية مقارنةأوصولدراسة  سورة النور
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أمر  إلىال يحتاج فيمو منيا ومعرفة مقتضاىا  ،واضحة المعنى ،الفاظ بينة الداللة :األول
  . أو )المبيَّن( وىو ما يسمى الواضح ،خارجي

أمر  إلىويحتاج فيمو منيا ومعرفة مقتضاىا  ،الفاظ غير واضحة الداللة عمى معانييا :الثاني
 .)المجمل( وىو ما يسمى المبيم أو  ،خارجي

ن في تقسيم دالالت األلفاظ عمى معانييا من جية ييون مسمكصولولما كان ذلك فمقد سمك األ 
ية عن االخرػ في مقدار أصولوذلك بحسب اختبلف وجيات نظر كّل مدرسة  ،الوضوح واإلبيام

  (ٔ) :ظ بين الوضوح واإلبيام وعمى ما يميتفاوت األلفا
وىو مسمك جميور المتكممين حيث قسموا المفع الواضح أو  ،التقسيم الثنائي :المسمك االول
 . النّص  ٕ. الظاىر      ٔ             :)المبين( عمى

   (ٕ). المتشابو   .ٕ. المجمل      ٔ :وقسموا المفع المبيم عمى 
وىو مسمك مدرسة الفقياء من الحنفية إذ قسموا المفع   الواضح  ،التقسيم الرباعي :المسمك الثاني

 . المحكم ٗ. المفّسر     ٖ. النّص        ٕ. الظاىر      ٔ              :عمى
 (ٖ).المتشابو.ٗ. المجمل     ٖ. المشكل       ٕ. الخفي       ٔ  :وقسموا المفع المبيم عمى

فأدناىا في الواضح الظاىر  ،األعمى إلىأؼ من األدنى  ،تصاعديا في القوةوىذه االقسام مرتبة 
وكذلك الحال في المبيم فأدناىا الخفي  ،ثم النّص ثم المفّسر ثم المحكم وىو اقواىا وضوحا

 (ٗ)وأعبلىا خفاًء ىو المتشابو .

                                                           

ي د. مصطفى ديب البغا  سبلمالفقو اإل وأصول( ٕٛٙ( والوجيز )صٖٗٔالفقو )ص أصولينظر عمم  (ٔ)
 ( .ٜٕٛاالحكام )ص وأصول( ٕٖٓص ٔي د. وىبة )ج/سبلمالفقو اإل وأصول( ٙ٘ٔ)ص

الناظر  وروضةك( ٜٔص ٕ)ج/والمستصفى ك( ٖٚٔص ٔك( والبرىان )ج/٘ٔٔ -ٜٓٔينظر الممع )ص (ٕ)
-ٖٛ٘ص ٕك( و بيان المختصر عمى ابن الحاجب )ج/ٕٙٔك( و تقريب الوصول )صٙ٘ٔ)ص
الرازّؼ قد  مامومن الجدير بالذكر ان اإل ،ك(ٛٚٔ-ٚٙٔالتذكرة )صك( و ٖٚٙص ٔك( واالبياج )ج/ٖٖٛ

ثم ذكر الظاىر والنص  ،ة عندهعممسبعة األلفاظ ىي المست عمى)المجمل والمبين(  قسم الواضح والمبيم
غات . ينظر المحصول وأما والمحكم والمتشابو فقد ذكرىما في باب الم ،والمفّسر وذكر المجمل والمؤول

 ك( .ٖٗٙص ٔ)ج/ك( وٓٚص ٔ)ج/
ك( وأصول الشاشي ٓٚٔ-ٖٙٔص ٔالسرخسي )ج/ وأصولك( ٖٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصولينظر تقويم  (ٖ)

كان حيا في  ،ابو الثناء محمود بن زيد البلمشي الحنفي الماتريدؼ :الفقو أصولكتاب في ( و ٛٙص ٔ)ج/
ك( ٚٚ-ٙٚ، )صمٜٜ٘ٔ/ ٔط ،يسبلمدار الغرب اإل :الناشر ،عبد المجيد تركي :تحقيق ،ىـ(ٜٖ٘)
 ك( .ٖٛٔ-ٜٖٓص ٔ)ج/ والتمويح( ٜ٘-ٕٚص ٔ)ج/ سراركشف األو 

 ( .ٕٖٗالفقو في نسيجو الجديد )ص أصول :ينظر (ٗ)
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 ،بمعنى أّن الظاىر ىو نقيض لمخفي ،وأقسام المفع الواضح ىي مضادة ألقسام المفع المبيم
فيي متضادة أو  ،والمحكم نقيض لممتشابو ،والمفّسر نقيض لممجمل ،والنص نقيض لممشكل

 (ٔ)من مدرسة الفقياء . صولعمى ما ذكره عمماء األ ،متقابمة فيما بينيا
المفع يين في تقسيم داللة صولالمسمكين األ إلىومن الجدير بالذكر ان ىناك مسمك اخر يضاف 

 ،إذ ال يوجد عندىم لفع مبيم في نصوص الكتاب والسنة (ٕ)من حيث الوضوح فقط دون المبيم
إذ جعموا المفع الظاىر بمثابة جميع أقسام المفع الواضح عند  :وىو مسمك أىل الظاىر

فالظاىر عندىم ما يدل  ،المدرستين )الفقياء والمتكممين( وىو التقسيم الرباعي والتقسيم الثنائي
داللة قطعية عمى األحكام غير قابمة لمتأويل والتخصيص أو النسخ ما لم يدل دليل عمى خبلف 

  (ٖ)وىو بذلك يوضع كتقسيم أحادؼ )ان صّح التعبير عنو بالتقسيم إذ ىو قسم واحد( . ،ذلك
ألّنو أوسع وأوضح وسأختص في ىذا البحث بذكر المفع الواضح وأقسامو بذكر تقسيم الحنفية ؛ 

كذلك فإّن تقسيم الحنفية يشمل تقسيم المتكممين  ،داللة من حيث تفاوت المراتب فيما بينيا
الفقو  أصولوعمى ما ىو معمول بو في كتب  ،وزيادة، فبل يكون داعيا لذكر تقسيم المتكممين

 المعاصرة .  
 الواضح: المطمب األول
ْبحوبان انكشف وانجمى إذا  :الواضح لغة  (ٗ). معناه واصل الكممة من وضح أؼ بياُض الصُّ

يون صولفقد عرف األ ،ال يختمف تعريف الواضح في االصطبلح منو في المغة :اوصطالحا
 .(٘)غيره إلىيفتقر في معرفة المراد ما استقل بنفسو في الكشف عن المراد وال  :الواضح بأّنو

                                                           

 ( ٖٙٔص ٔالسرخسي )ج/ أصول( و ٜ-ٛص ٔالبزدوؼ )ج/ أصول( و ٓٛص ٔالشاشي )ج/ أصولينظر:  (ٔ)
 ٔإال أّنيم قد ذكروا المتشابو وأوجبوا اإليمان بو دون البحث عن تأويمو، ينظر االحكام البن حزم )ج/ (ٕ)

 ك( .ٜٖٛ-ٖ٘ٛص
 وينظرش( ٖ٘ص ٔ)ج/ والمحمىك( ٖٕٓ-ٕٕٙص ٔك( و)ج/ٕٚص ٔالبن حزم )ج/ ينظر االحكام (ٖ)

دار الكتب  ،عيسى يوسف أحمدالدكتور  ستاذاأل: تأليف :ية فقيية(أصولالظاىر عند ابن حزم )دراسة 
 ( .ٓٔ)ص ،ىـٕٚٗٔ-مٕٙٓٓ ،ٔط ،لبنان -بيروت   ،العممية

فصل  ،ٖ٘ٔص ٔو القاموس المحيط )ج/ (مادة وضح ،حرف الحاء ،ٖٗٙص ٕينظر لسان العرب )ج/ (ٗ)
المنير  والمصباح (مادة وضح ،ٜٖٗ-ٖٛٗص ٕلمجوىرؼ )ج/ والصحاح (مادة الوضح المحركة ،الواو
من فصل الواو مع  ،ٕٔٔ-ٕٓٔص ٚالعروس )ج/ وتاج (مادة وضح ،، من كتاب الواؤٖٗص ٔ)ج/

 . (مادة وضح ،الحاء الميممة
تحقيق أبو عبد  ،ىـ(ٕٙٗ -ىـٕٜٖبن عمي بن ثابت الخطيب البغدادؼ ) أحمدأبو بكر  :المتفقوالفقيو و  (٘)

الممع )ص  وينظر( ٕٖٕص ٔ)ج/ ،ىـٕٔٗٔدار ابن الجوزؼ  :الناشر ،الرحمن عادل بن يوسف الغرازؼ 
 ك( .ٚٙٔك( والتذكرة )صٜٓٔ
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وذلك بحسب  ،اربعة اقسام إلىارادة معناىا تنقسم فإّن ىذه األلفاظ الواضحة في  ،ولما عرف ذلك
وعميو فقد قسم عمماء  ،وقد اسمفت اني سأذكر تقسيم الحنفية ،تفاوتيا في درجة وضوحيا

الظاىر والنص  :ىي ،مراتب اربعة إلىمن مدرسة الفقياء )الحنفية( المفع الواضح  صولاأل
وذلك  ،ذه المراتب الظاىر وأعبلىا المحكمبحسب ترتيبيم ليا إذ جعموا ادنى ى ،والمفّسر والمحكم

 ،أو بعض ما يقتضيو معناه ،بحسب احتمال صرف المفع عن معناه بالتأويل أو النسخ
 (ٔ)كذلك باحتمال كون المفع  مسوقا اصميا لذاتو أو مسوقا بالتبعية . ،بالتخصيص

درستين ان وجد واصطبلحا عند الم ،وعميو فأني سأشرع بتعريف كّل قسم من ىذه االقسام لغة
تعريف ذلك القسم عند كبل المدرستين وحكم كّل قسم ثم اجيء بتطبيق من سورة النور وعمى ما 

 وبحسب ترتيب مدرسة الفقياء )الحنفية( . ،يمكّني فيو ربي
 الظاهر : الثانيالمطمب 

ومنو َظَيَر لي رأؼ إذا عممت ما لم تكن  ،برز بعد الخفاء :أؼ ،َظَيَر الشيء َيْظَيرُ  :الظاهر لغة
تقول ظيرت  ،وقد يرد بمعنى العمو ،خبلف الباطن :الظاىر. و  تبين وجوده :ظيورا ،عممتو
 (ٕ). إذا عموتو :البيت

بحيث أّنو ال  ،أّنو ما بان معناه و عبل و ارتفع :والذؼ يفيم من التعريف المغوؼ السابق لمظاىر
 ألنو مرتفع المعنى . ،نظر الكتشاف معناه إلىيحتاج 

 :الظاهر في االوصطالح
 :عند مدرسة الفقهاء )الحنفية( هو

 العقول واألوىام لظيوره  إلىوىو الذؼ يسبق  ،ما يعرف المراد منو بنفس السماع من غير تأمل
 (ٖ)موضوعا فيما ىو المراد .

 لمسامع اسم لكل كبلم ظير المراد بو  :أو (ٗ)اسم لكل كبلم ظير المراد بو لمسامع بصيغتو :او
 .(٘)بنفس السماع من غير تأمل

                                                           

 ٔ)ج/ والتمويحك( ٘ٙٔص ٔالسرخسي )ج/ وأصولك( ٓٔ٘-ٖٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصولينظر تقويم  (ٔ)
 ك( .33-39البن كما  الحنفً )ص وصو ك( و فروق األ903ص

 , مادة230-234ص 9للجوهري ) والوصحاح, حرف الراء, مادة ظهر( 020ص 4ٌنظر لسان العرب )ج/ (2)
,  494ص ٕالعروس )ج/ وتاج (ظ ه ر :مادة ،من كتاب الظاء ،ٕٓٓص ٔالمنير )ج/ والمصباحظير( 

 . (ظهرمن فوص  الظاء المعجمة مع الراء, مادة 

في  و كتابك( ٖٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصولك وش( وينظر تقويم ٘ٙٔ-ٗٙٔص ٔالسرخسي )ج/ أصول (ٖ)
البلمشي( فيما يأتي ان شاء هللا  أصولك( وسأختصر اسم ىذا الكتاب بـ )ٙٚالفقو لبلمشي )ص أصول
 . تعالى

 ( .ٛص ٔالبزدوؼ )ج/ أصول (ٗ)
 ( .ٛٙص ٔالشاشي )ج/ أصول (٘)
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 ان ال يكون المفع مسوقا  :وقد اضاف بعض متأخرؼ الحنفية شرطا عمى تعريف الظاىر وىو (
والمفيوم من الشرط ان المفع فيو لم يكن مقصودا في المعنى انما جاء بالتبعية مع المفع  (لو

ال تحول من الظاىر  (ٔ)اجمو وجد النّص )اؼ الدليل(والذؼ من  ،المقصود اصالة النّص  إلىوا 
 (ٖ)ولم يشترطو اخرون. (ٕ)،كما سيأتي في مطمب النّص 

  :الظاهر عند مدرسة المتكممين هو
   . المفع الذؼ ترجح احد احتماالتو عمى االخر في المعنى(ٗ) 
    احتماال مرجوحا .ما دل عمى معنى بالوضع األصمي أو العرفي ويحتمل غيره(٘) 

وعمى كّل حال فإّن تعريف الظاىر عند المدرستين متوافق في كونو المفع الدال عمى معناه 
وىذا المعنى ظاىر في تعريفات المتكممين إال أّنو ال يظير في  ،واحتمل غيره احتماال مرجوحا
 ،مل معنى واحد ال غيرإذ بتقدير أّنو ال يكون مرجوحا بأن كان يح ،تعريفات الحنفية إال بالنظر

أو محكما ان لم  ،بيان إلىو إذا لم يكن ظاىرا بل سيكون مفّسرا ان احتاج  ،فمن يساق بالتبعية
كذلك فإنو لن يقبل التأويل  ،إذ كيف يساق بالتبعية ولم يرد بو إال معنًى واحداً  (ٙ)،يحتج اليو

ذًا وجب احتمال المفع لمعنى اخر يكون مرجوحا حتى  ،ألنو ال يحمل إال معنى واحدا ،ابدا وا 
  (ٚ)يكون ظاىرا في المعنى المتبادر بعيد في المعنى االخر .

  :ومثاله
ْيَطاُن ِمَن اْلَمّسِ َذِلَك  :تعالىقولو  َبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذؼ َيَتَخبَُّطُو الشَّ ))الَِّذيَن َيْأُكُموَن الرِّ

َبا ...(( َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ َّللاَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ  . (ٛ)ِبَأنَُّيْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ

                                                           

وليس النّص الذؼ ىو تتمة اقسام الواضح وسيأتي ان  ،المراد من النّص ىنا الدليل بمقابل االجماع والقياس (ٔ)
 . تعالىشاء هللا 

 ( . ٗٓٗص ٔك( والتقرير والتحبير )ج/ٖٓٔص ٔ)ج/ والتمويح( ٖٗص ٖينظر فواتح الرحموت ) (ٕ)
 أصولوينظر  ،ك(ٗٙٔص ٔ)ج/السرخسي  أصولك( و ٗٓ٘-ٖٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصولينظر تقويم  (ٖ)

 ( .ٕٜٕاالحكام د. حمد )ص
ك( و تقريب الوصول ٕٓومعاقد الفصول )ص صولاأل وقواعدك( ٕٔص ٕينظر المستصفى )ج/ (ٗ)

 ك( .٘ٔٔ-ٗٔٔالغيث اليامع )صك( و ٕ٘ص ٖوالبحر المحيط )ج/ك( ٕٙٔ)ص
 ك( .ٕٚٗص ٔ)ج/اإلحكام لآلمدّؼ  (٘)
 . تعالىفي مطمب منفصل ان شاء هللا  (والمحكموسيأتي كّل منيما ) المفّسر  (ٙ)
وان كانت الفاظ تعريفات الظاىر  ،واحد لتعريف الظاىر ىذلك لكي اثبت ان كبل المدرستين متفقة عمى معن (ٚ)

 وان لم ينص عميو احد . ،في كبل المدرستين مختمفة إال ان فحوػ تعريفاتيم متفقة
 . ٕ٘ٚسورة البقرة من اآلية  (ٛ)
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َبا))... :تعالىفقول هللا  َم الرِّ حل البيع وحرمة  :االول :...(( يحمل معنيين ىماَوَأَحلَّ َّللاَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ
الذىن ىو حل البيع وحرمة  إلىوأوليما تبادرا  ،بين البيع والربا الربا و الثاني ىو نفي المماثمة

الربا وىذا المعنى ىو المساق بالتبعية إذ ان سياق اآلية جاءت لمرد عمى من قال بمماثمة الربا 
ولما كان ذلك عمم بكون المفع الدال عمى حمية البيع وحرمة الربا ىنا ظاىرا في ارادة ىذا  ،لمبيع

 (ٔ)وأما المعنى الثاني فيو المراد من المفع ىنا وىو المساق من اجمو المفع اصالة . ،المعنى
  َوُأِحلَّ َلُكْم  تعالىكما في ظاىر قولو  (ٕ)،الظاىر مما يقبل التخصيص والتأويل والنسخو...((

 ،عددفإّن ظاىر اآلية يدل عمى حل التزوج بغير المحرمات ببل حصر ب (ٖ)َما َوَراَء َذِلُكْم...((
َساِء َمْثَنى َوُثبَلَث َوُرَباَع...(( :تعالىمع قولو  فقد اوجب  (ٗ)))...َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النِّ

 (٘)ترك ظاىر اآلية السابقة .
عاما كان أو  ،يقينا وقطعا ،االذىان إلىوجوب العمل بمعناه المتبادر  :حكم العمل بالظاهر

فإنو يصار اليو ألن العمل  ،إال إذا وجب العدول عن ظاىر معناه بدليل ىو أقوػ منو ،خاصا
 (ٙ)باألقوػ واألوضح اولى .

  :التطبيقات
َم َذلِ  :تعالىقولو  َك ))الزَّاِني اَل َيْنِكُح ِإالَّ َزاِنَيًة أو ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَيُة اَل َيْنِكُحَيا ِإالَّ َزاٍن أو ُمْشِرٌك َوُحرِّ

 .(ٚ)َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن((
 ثم أّنو ليس  ،ظاىره خبر) ...  :الرازّؼ في معرض تفسيره لآلية المباركة ما نّصو مامذكر اإل

ألنا نرػ أن الزاني قد ينكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحيا  ،األمر كما يشعر بو ىذا الظاىر
 .(ٛ)(. المؤمن العفيف

                                                           

 ٔالبزدوؼ )ج/ ( وأصولٜٙ-ٛٙص ٔش( وأصول الشاشي )ج/ك و ٗٙٔص ٔالسرخسي )ج/ أصولينظر  (ٔ)
 ( .ٜٕٓص ٔوالتحبير )ج/ والتقريرك( ٖٓٔص ٔ)ج/ والتمويح( ٛص

 ك(.903ص ٔ)ج/ والتمويح( ٜ-ٛص ٔالبزدوؼ )ج/ وأصولك( ٘ٙٔص ٔالسرخسي )ج/ أصولينظر  (ٕ)

 . ٕٗسورة النساء من اآلية  (ٖ)
 . ٖالنساء من اآلية سورة  (ٗ)
 ٔ)ج/ سرار( و كشف األٖ٘ص ٖك( و فواتح الرحموت )ج/ٙٓ٘-٘ٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصولينظر تقويم  (٘)

االحكام د. حمد  أصول( وينظر ٜص ٘والتحبير )ج/ والتقريرك( ٖ٘ٔص ٔ)ج/ والتمويح( ٕٗٔص
 ( .232الكبٌسً )ص

-ٗٙٔص ٔالسرخسي )ج/ وأصولك( ٚٓ٘ص ٔك( و)ج/ٗٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصولينظر تقويم  (ٙ)
 . ك(ٖ٘ٔص ٔ)ج/ والتمويحك( ٘ٙٔ

 . ٖسورة النور اآلية  (ٚ)
 . (ٖٔٔص ٖٕتفسير الرازّؼ )ج/ (ٛ)
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 ذكر ما نّصوذاتيا إذ  لآلية الكريمةالبيضاوؼ في معرض تفسيره  مامويعضده قول اإل:  ...(
بو والحرمة عمى ظاىرىا والحكم مخصوص بالسبب الذؼ  قرغ وقد  ،وقيل النفي بمعنى النيي

 (ٕ)..(. فإنو يتناول المسافحات (ٔ)((َوَأْنِكُحوْا األيامى ِمْنُكمْ  )) :تعالىأو منسوخ بقولو  ،ورد فيو
  :وجه الداللة

معاني تشنيع الزنا فبعد ذكره جل ثنائو لمعقوبة الواجبة عمى من وقعت  تعالىيتمم سبحانو و     
فذكر في ىذه اآلية مؤكدا لشناعة الفعل ومبينا لحرمتو عمى المؤمنين بنص  ،عميو صفة الزنا

إذ حرم ذلك  ،قرآني مبين عمى أّنو ال يقدم المؤمنون عمى التزوج بمن وقعت عمييا صفة الزنا
أن نكاح المؤمن الممدوح عند )    :الرازؼّ  ماموفي ذلك يقول اإل ،مثالينعمييم تنزييا ليم من أ
لما فيو من  ،وانخراطو بذلك في سمك الفسقة المتسمين بالزنا محرم عميو ،هللا الزانية ورغبتو فييا

والتسبب لسوء المقالة فيو والغيبة. ومجالسة الخاطئين  ،التشبو بالفساق وحضور مواضع التيمة
فيذا ىو المعتمد في  ،...فكيف بمزاوجة الزواني والفجار ،كم فييا من التعرض القتراف اآلثام

ليس المراد في اآلية أن الزانى ال ينكح قط إال ) :القرطبيّ  مامويعضده قول اإل (ٖ)(تفسير اآلية
 :فكأنو قال ،ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فيو زان ،ير زانيةزانية إذ قد يتصور أن يتزوج غ

نما  ،وذلك أّنو ال ينكح الزانية إال وىو راض بزناىا ،فقمب الكبلم ،ال ينكح الزانية إال زان وا 
وسبب نزول ىذه اآلية الكريمة كان بسؤال بعض  ،(4)يرضى بذلك إذا كان ىو أيضًا يزنى(

. ولما كان ذلك فإّن (٘)،الصحابة عن حكم الزواج بالبغايا فنزلت لتحرم ذلك عمى المؤمنين
االستدالل بيذه اآلية الكريمة في ىذا المطمب يكون في عمى مواضع تتمم احداىا االخرػ وال 

 (ٙ) :ينبغي تفريقيا وىي

                                                           

 . ٕٖسورة النور من اآلية  (ٔ)
 . (ٖٓٚص ٗتفسير البيضاوّؼ )ج/ (ٕ)
 . (ٖٖٓص ٖٕتفسير الرازّؼ )ج/ (ٖ)
 . (ٓٚٔص ٕٔتفسير القرطبّي )ج/ (ٗ)
          ( ٜص ٙالبغوّؼ  )ج/ وتفسير( ٜٙص ٜٔالطبرّؼ )ج/ وتفسير( ٛٗص ٘ينظر تفسير الخازن )ج/ (٘)

 ٙوتفسير البحر المحيط )ج/( ٜٙٗص ٕ( و بحر العموم )ج/ٕٙٛص ٗٔالمباب في عموم الكتاب )ج/و 
 (. ٔٙ٘ص ٔالسعدؼ )ج/ وتفسير( ٚٗ٘ص ٖايسر التفاسير )ج/( و ٜٖ٘ص

 ٔالعز بن عبد السبلم )ج/ وتفسير( ٕٚص ٗالنكت والعيون )ج/ :السابقة ينظر( فضبًل عن المصادر ٙ)
 ٕٔالقرطبّي )ج/ وتفسير( ٕ٘ٔص ٖالكشاف )ج/ وتفسير( ٛٛٗص ٕالقطان )ج/ وتفسير( ٖٗٚص
 ٘اضواء البيان )ج/( و ٜٓٔص ٖوتفسير الثعالبي )ج/( ٕٖٓص ٖابن كثير )ج/ وتفسير( ٚٙٔص
 ش( .ٓٔالمجمد/ ٖٓٔ٘صٔزىرة التفاسير )ج/( و ٕ٘ٔص ٛٔوالتحرير والتنوير )ج/( ٚٔٗص
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تكمف ونظر في  إلىالفاظ ىذه اآلية المباركة جمية المعاني ال تحتاج لما كانت  :الموضع االول
إذ جاءت واضحة في ارادة  ،قسم األلفاظ الواضحة إلىعممت كون الفاظيا تنتمي  ،معرفة معناىا

 النيي عن تزوج وتزويج الزواني . 
زواج كّل من ارادة النيي عن  :المعنى االول :دلت اآلية المباركة عمى معنيين :الموضع الثاني

وىو ظاىر إذ  ،سواء كان مشتيرا بيذه الصفة عمى الدوام ام لم يكن كذلك ،اتصف بصفة الزنا
إذ بتقدير كونو ىو المعنى المراد فإنو سيقضي  ،ان اآلية الكريمة لم تسق ألجل ىذا المعنى

))َواَل  :تعالىوذلك ال يصح بحال لقولو  ،الزانية المؤمنة من المشرك والعكس بالعكسبتزويج 
)) ))َواَل ُتْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى  :في نفس اآلية تعالىوقولو  (ٔ)َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ

 :من نفس اآلية تعالىوقولو  ،(ٕ)((ال ُىنَّ ِحلّّ َلُيْم َوال ُىْم َيِحمُّوَن َلُينَّ )) :تعالىُيْؤِمُنوا(( وقولو 
ولذلك عمم كون ىذا المعنى جاء تابعا لمعنى ىو اولى منو  ،((َصِم اْلَكَواِفرِ َوال ُتْمِسُكوا ِبعِ ))

وىو ارادة النيي عما سئل عنو الصحابة  :المعنى الثانيوىو  ،وسيقت اآلية من اجمو اصالة
وىذا المعنى  ،من حكم زواج البغايا االتي اشتيرن بيذه الصفة عمى الدوام )رضوان هللا عمييم اجمعين(

 . )رضوان هللا عمييم اجمعين( االقرب واألولى لقرينة سؤال الصحابة ىو 
وعمى ذلك فمقد قبل  ،عممنا ان الظاىر مما يقبل التأويل والتخصيص والنسخ :الموضع الثالث

إذ صرف معنى اآلية لمعنى اخر قد احتممو المفع لوجود  ،ظاىر ىذه اآلية المباركة التأويل
لمنبي  )رضوان هللا عمييم اجمعين(وىذه القرينة ىي سؤال الصحابة  ،من اآليةقرينة تدل عمى كونو المراد 

من زج فضبًل عن ما سيقضي بو ظاىر اآلية  ،عن حكم زواج البغايا)صمى هللا عميو والو وسمم( 
بنا في الموضع  المؤمنات ممن زنين ولو لمرة واحدة بأيدؼ المشركين وىذا محال كما مر

نسخ ىذه اآلية بقولو من يرػ بعض المفّسرين كما  ظاىرىا يقبل النسخ كما ان (ٖ)،السابق

                                                           

 . ٕٕٔسورة البقرة من اآلية  (ٔ)
 . ٓٔسورة الممتحنة من اآلية  (ٕ)
اختمف العمماء في معنى اآلية ) :ذكر صاحب تفسير الكشف والبيان في معرض تفسيره ليذه اآلية المباركة (ٖ)

قدم المياجرون المدينة وفييم فقراء كثير ليست ليم أموال وال عشائر وال أىمون ،  :وحكميا فقال قوم
وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسين وىن يومئذ أخصب أىل المدينة ، فرغب في كسبين ناس من 

نوا رسول أستاذفيوم يغنينا هللا سبحانو عنين ،  إلىإنا لو تزوجنا منين فعشنا معين  :فقراء المسممين فقالوا
في ذلك فنزلت ىذه اآلية وحرم فييا نكاح الزانية صيانة لممؤمنين عن ذلك ،  (هللا ) صّمى هللا عميو وسمم

) واآلية  :أن الزانية إنما ينكحيا الزاني والمشرك ألنين كن زانيات مشركات( ثم قال تعالىوأخبر سبحانو و 
ن كان ظاىرىا خبر فمجازىا ينبغي أن يكون كذا المصادر السابقة في سبب  كذلك ينظر ,(٘ٙص ٚ( )ج/وا 

 . (( من الصفحة السابقةٖنزول ىذه اآلية المباركة ) ىامش رقم )



 109  
 

 حميد حمادي                      أحمدأ.م.د           مجلة العلوم اإلسالمية                              المفظ الواضح وتطبيقاته 
 د. أيوب بدر حسن               (  9( السنة )33العدد )   ية مقارنةأوصولدراسة  ية في سورة النوروصولاأل

 

 

َماِئُكمْ  :تعالى اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ   مامكما مر من قول اإل، (ٔ)(())َوَأْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
 البيضاوؼ.

ألنو ال يجوز العمل بالظاىر في  ،معنى ىو اولى منو إلىصرف ظاىر اآلية   :الموضع الرابع
واألدنى ىنا ىو ما لم يسق الكبلم لو بل  ،ىذه اآلية لما فيو من ترك ما ىو اولى بما ىو ادنى

واألولى ما سيق الكبلم ألجمو في اآلية )وىو حرمة زواج  ،(جاء تبعا ) وىو حرمة زواج الزواني
فضبًل عن حرمة تزويج   عمييم اجمعين()رضوان هللاوالذؼ صرف اليو بقرينة سؤال الصحابة (البغايا

 ،وزواج المشركين والمشركات من المؤمنين والمؤمنات الثابتة بنص الكتاب العزيز كما مر بنا
 ولذلك وجب العمل بما ىو اولى وترك ما يقتضيو الظاىر عند المقابمة .

 (ٕ)وعمى ذلك صّح استداللي في ىذه اآلية الكريمة في مطمب الظاىر  .    
 النّص : لثالمطمب الثا
نّص  و ،ومنو منصة العروس ،لشيءارفع  :وأصل النّص  ،الشيء ينصو نصانّص  :النّص لغة

 ،أقصى الشيء وغايتو :أؼ ،وقد تأتي بمعنى المنتيى ،وكل ما أظير فقد نّص  ،أظيره :الشيء
 (ٖ). الرئيس األكبر والتوقيف والتعيين عمى شيء ما إلىاالسناد  :والنص
  :في االوصطالح (4)النّص 

 :عرف بتعريفات عدة منها :عند مدرسة الفقهاء )الحنفية(
 . كل ما يتناول عينا مخصوصة بحكم ظاىر المعنى بين المراد(٘) 

                                                           

 . ٕٖسورة النور من اآلية  (ٔ)
تعني حرمة الوطء ومنيم من  من الجدير بالذكر ان ىذه اآلية مختمف في حكميا فمن العمماء من يرػ انياو  (ٕ)

اعادتيا ىنا إال انني قد  إلىيرػ حرمة النكاح وقد ذكرتيا في موضع سابق من الفصل االول فبل داعي 
ينظر ما سبق من المصادر التفسيرية كذلك يراجع الفصل  ،اخذت ما ينفع االستدالل بو في ىذا المطمب

 ( من ىذه الرسالة . ٔٚ-ٜٙاالول )ص
مادة  ،ٜ٘ٔص ٗلمجوىرؼ )ج/ والصحاح  (نصص :مادة ،، حرف الصادٜٚص ٚالعرب )ج/ينظر لسان  (ٖ)

المنير  والمصباحنصص(  :مادة ،فصل النون  ،الصاد :باب ،ٙٔٛص  ٔالقاموس المحيط )ج/نصص( و 
فصل النون مع  ،ٔٛٔ-ٛٚٔص ٛٔالعروس )ج/ وتاج (نصصت :مادة ،كتاب النون  ،ٛٓٙص ٕ)ج/

 . (نصص :مادة  ،الصاد
ويطمق النّص عمى مجرد لفع الكتاب العزيز والسنة المطيرة وليس ىذا المراد ىنا انما المقصود ىنا ىو   (ٗ)

 ٔالمحيط )ج/ والبحرك( ٜٖٙ-ٖٛٙص ٔقسيم الظاىر وشقيقو في الواضح . ينظر االبياج )ج/
 ك( .ٖٕٚص

)وما يتناولو العموم فيو نّص  :ثم قال تكممة لما يقتضيو التعريف :(صولالجصاص )الفصول في األ أصول (٘)
أيضًا وذلك ألنو ال فرق بين الشخص المعين إذا أشير إليو بعينو وبين حكمو وبين ما يتناولو العموم . إذ 
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 ما ازداد وضوحا عمى الظاىر بمعنى من المتكمم ال في نفس الصيغة .(ٔ) 
   ما يزداد وضوحا بقرينة تقترن بالمفع من المتكمم ليس في المفع ما يوجب ذلك ظاىرا بدون تمك

 (ٕ) .القرينة 
 سيق الكبلم ألجمو ازداد وضوحا عمى الظاىر بأن ما .(ٖ) 
 باقتران صيغة اخرػ بصيغة ذلك  ،ما فيو زيادة ظيور سيق الكبلم ألجمو وأريد باإلسماع

 (ٗ)الظاىر
 عتبار وضوح معناه المسوق لو بواسطة السوق لو زيادة عمى ظيوره بمجرد المفع المفرد با

 (٘). إن كان خاصا سماعو مع احتمال التخصيص إن كان عاما والتأويل
 :عرف بتعريفات عدة منها :النص عند مدرسة المتكممين

 . كل لفع دل عمى الحكم بصريحو عمى وجو ال احتمال فيو(ٙ) 
 وال يتناول أكثر منو . ،كبلم تظير إفادتو لمعناه(ٚ) 
 . ىو ما يفيد بنفسو من غير احتمال(ٛ) 
 . المفع الدال عمى معنى واحد من غير احتمال لغيره(ٜ) 
 . ىو المفع الذؼ داللتو قوية الظيور(ٔٓ). 

 
                                                                                                                                                                      

ك( ٚٔص ٔ)ج/ ،كان العموم اسما لجميع ما تناولو وانطوػ تحتو . والمنصوص عميو ما نّص عميو باسمو(
دون العام . ينظر تقويم  (الخاّص  :الفاظ الخصوص )اؼذلك لئبل يظن البعض ان النّص ىو فقط في 

 ك( .ٗٙٔص ٔالسرخسي )ج/ وأصولك( ٘ٓ٘-ٗٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصول
 ( .ٛص ٔالبزدوؼ )ج/ أصول (ٔ)
 ك( .ٗٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصول( وينظر تقويم ٗٙٔص ٔالسرخسي )ج/ أصول (ٕ)
 ك( .ٜٖٓص ٔ)ج/ والتمويح( ٛٙص ٔالشاشي )ج/ أصولينظر  (ٖ)
 ك( .ٙٚالبلمشي )ص أصول (ٗ)
 ( .ٕٜٔص ٔالتقرير والتحبير )ج/ (٘)
 ك( .ٕٔص ٕ)ج/والمستصفى ك( ٖٚٔص ٔالبرىان )ج/ وينظرك( ٜٓٔالممع )ص (ٙ)
 ك( .ٖٖٙص ٔالمحصول )ج/ (ٚ)
 ك(.٘ٔٔاليامع )صوالغيث ( ٚٛٔص ٔ)ج/ و المدخلك( ٛٙٔالتذكرة )صك( و ٙ٘ٔروضة الناظر )ص (ٛ)
بن عمي بن يوسف الشيرازؼ  إبراىيم :ك( وينظر المعونة في الجدلٕٓومعاقد الفصول )ص صولقواعد األ (ٜ)

 ٔط ،الكويت –ي سبلمجمعية إحياء التراث اإل :الناشر ،د. عمي عبد العزيز العميريني :تحقيق ،أبو إسحاق
 ( .ٕٚ)ص ،ىـٚٓٗٔ، 
 ك( .ٕٙٔتقريب الوصول )ص      

 ك( .ٖٛٙص ٔاالبياج )ج/ (ٓٔ)
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 بنفسو أو عمم المراد بو بغيرهخطاب يعمم ما أريد بو من الحكم سواء كان مستقبل (ٔ). 
الخبلف بين تعريفات مدرسة الفقياء )الحنفية( ومدرسة المتكممين من وعمى ذلك فإّن مدار 

سواء  ،ان الفقياء )الحنفية( اشترطوا في النّص ان يكون المفع مساقا لممعنى المراد ،الجميور
وفي  ،نّصو إلىوذلك انما يعرف بالقرائن التي تصرف المفع عن ظاىره  (ٕ)،احتمل غيره ام ال

فيكون النّص ظاىرا لصيغة الخطاب نصا باعتبار القرينة التي )... :يالسرخس مامذلك يقول اإل
وذلك بعدم  ،اما المتكممون فقد اشترطوا فيو قوة الداللة عمى ظيور معناه ،(ٖ)(كان السياق ألجميا
إذ ان المتكممين  ،وبذلك اتّضح لب الخبلف بين تقسيم المتكممين والفقياء ،احتمالو لمعنى غيره

فانتقص من تقسيم الحنفية عندىم قسمان ألنو مشترط  ،كون المفع مساقا أو ال لم يشترطوا
وسيأتي ذكره ان  (ٗ)،ولذلك قيل ان النّص عند المتكممين يقابل المفّسر عند الحنفية ،عندىم فييما

 .  تعالىشاء هللا 
  :مثال النّص عند مدرسة الفقهاء )الحنفية(

ْيَطاُن ِمَن اْلَمّسِ َذِلَك  ))الَِّذيَن َيْأُكُمونَ  :تعالىقولو  َبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذؼ َيَتَخبَُّطُو الشَّ الرِّ
َبا ...(( َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ َّللاَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ  . (٘)ِبَأنَُّيْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ

وان كان يحتمل معنى حل  ،مماثمة بين البيع والربافإن المعنى المساق المفع من اجمو ىو نفي ال
 إلىإال ان قرينة الرد عمى من ماثل بين البيع والربا صرفت المفع من ظاىره  ،البيع وتحريم الربا

 نّصو .
 َزاٍن أو ُمْشِرٌك ))الزَّاِني اَل َيْنِكُح ِإالَّ َزاِنَيًة أو ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَيُة اَل َيْنِكُحَيا ِإالَّ  :تعالىكذلك في قولو 

َم َذِلَك َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن((  .(ٙ)َوُحرِّ
ذلك وان كان ظاىره يفيد  ،ىو تحريم نكاح البغايا من الزواني ،فإن المعنى المساق اصالة لو

قرينة سؤال الصحابة  إال ان ،الحرمة المطمقة لكل من انطبقت عميو لفظة الزنا ولو لمرة واحدة
  ،كما اسمفنا في مطمب الظاىر ،نّصو إلىعن زواج البغايا ىي التي صرفت المفع عن ظاىره 

 ويجوز التمثيل بالمفع  ،وفي كبل المثالين كان السوق ىو مدار التفريق بين الظاىر والنص
 

                                                           

 ك( .ٖٕٚص ٔالمحيط )ج/ والبحر( ٜٕ٘-ٜٕٗص ٔالمعتمد )ج/ ،الشافعي مامعن اإلنقبل  (ٔ)
 ك( .ٖٛٙص ٔاالبياج )ج/ك( و ٕٙٔك( و تقريب الوصول )صٛٔص ٔالجصاص )ج/ أصولينظر  (ٕ)
 ك وش( .ٗٙٔص ٔو )ج/أصولفي  (ٖ)
 ( .ٜٜٔص ٔينظر التقرير والتحبير )ج/ (ٗ)
 . ٕ٘ٚسورة البقرة من اآلية  (٘)
 . ٖالنور اآلية  سورة (ٙ)
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 (ٔ)الواحد بعينو بكونو ظاىرا في معنًى ونصًا في اخر .
 :مدرسة المتكممين اما مثال النّص عند

))َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَيَداَء َفاْجِمُدوُىْم َثَماِنيَن َجْمَدًة َواَل  :تعالىفكقولو  
 .  (ٕ)َتْقَبُموا َلُيْم َشَياَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَن((

 (ٖ)))...ِتْمَك َعَشَرٌة َكاِمَمٌة...(( :تعالىالثمانين في القاذف وىي شبيية بقولو  فيو نّص في ارادة
وكبل  ،فبل يحتمل المعنى في اآليتين المباركتين أؼ معنى ثاٍن في ارادة اقل من المعدودين

 ،االيتين مما يستمثل بيما في النّص لدػ المدرستين )الفقياء والمتكممين( باعتبارين مختمفين
وىو نّص أيضًا عند المتكممين باعتبار  ،نّص عند الحنفية باعتبار كون السوق من اجمو فيو

فبل يحتمل  ،كذلك فإّن المفع ال يحمل إال معناه ،كون الحكم صريحا في إرادة الثمانين والعشرة
و تسد بيا  ،واألمثمة ال حصر ليا في ىذا الموضع انما ذكرت ما تقرب بيا االفيام (ٗ)،غيره

 االبواب .
 َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَن  :تعالىكما في قولو  (٘)،والنص مما يقبل النسخ والتخصيص والتأويل((

))َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا إذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ  :تعالىمع قولو  (ٙ)ِبَأْنُفِسِينَّ َثبَلَثَة ُقُروٍء...((
وَنَيا...((َطمَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَ  ٍة َتْعَتدُّ وُىنَّ َفَما َلُكْم َعَمْيِينَّ ِمْن ِعدَّ فقد خصص النّص  ،(ٚ)ْبِل َأْن َتَمسُّ

 (ٛ)في اآلية االولى باآلية الثانية .
 نّص المفع ولكنو يزداد عمى  في وجوب العمل بما يقتضيو ،وحكم النّص ىو كحكم الظاىر

فبل يصار إال غيره حتى يجيء  ،الظاىر في الوضوح والبيان بمعنى عرف من مراد المتكمم
 وػ واألولى عند ــاالق ىــإلار ــصـيـاٍن فــى ثــنـعـو لمــمـأويــصو أو تـيـصـخـو أو تــضـقـى نــمــل عــيــدل

                                                           

من نفس  (( ويراجع المطمب السابق ) الظاىرٕٜٖاالحكام د. حمد )ص وأصولك( ٕٖٔص ٔالتمويح )ج/ (ٔ)
 المبحث .

 . ٗسورة النور اآلية  (ٕ)
 . ٜٙٔسورة البقرة من اآلية  (ٖ)
-ٜٓٔك( و الممع )صٙٓ٘ص ٔ/الفقو )ج أصولك( و تقويم ٚٔص ٔالجصاص )ج/ أصولينظر  (ٗ)

 ك( .ٜٙٔك( والتذكرة )صٚ٘ٔروضة الناظر )صك( و ٓٔٔ
 ك( .ٜٜالبن كمال الحنفي )ص صولينظر فروق األ (٘)
 . ٕٕٛسورة البقرة من اآلية  (ٙ)
 . ٜٗسورة االحزاب من اآلية  (ٚ)
 ( .ٜٕٗ-ٖٜٕحمد )ص االحكام د. ك( وأصولٜٙٔك( والتذكرة )صٖ٘ٔص ٔ)ج/ينظر التمويح  (ٛ)
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 (ٔ)من الظاىر بتمك الزيادة  و اولى والنّص أقوػ  ،المقابمة
  :التطبيقات

  (2)))الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا كّل َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْمَدٍة...(( :تعالىقوله 
 عمى ما يجب  تعالىهللا سبحانو و ) نّص  :القرطبّي في معرض تفسيره لآلية المباركة ماميقول اإل

 (ٖ)...( عمى الزانيين إذا شيد بذلك عمييما
 اعمم أن البكر من الرجال )  :الشنقيطي في معرض تفسيره لآلية الكريمة  ما نّصو ماموذكر اإل

 . (ٗ)(... ،وال خبلف فيو ،إذا زنا وجب جمده مائة جمدة كما ىو نّص اآلية الكريمة ،والنساء
 أؼ  ،بالمعنى الوصفي) أّنو  :تفسيره لآلية المباركة ذاتيا وأعضده ابن عاشور إذ قال في معرض

التمبس بإحداث الزنى حسبما حممناه عمى ذلك آنفا بقرينة سياق ترتب الجمد عمى الوصف إذ 
 . (٘)(الجمد عقوبة إنما تترتب عمى إحداث جريمة توجبيا.

  :وجه الداللة
يبين هللا عّز وجّل في ىذه اآلية المباركة عقوبة جرم مشيود وذنب ىو من اعظم الذنوب أال     

وىو الزنا فيو آفة خطيرة ما ان اصابت مجتمع  إال و ىتكتو لما فيو من الرذالة والقبح فبو 
ع تنقية المجتم تعالىولما كان ذلك اراد هللا  ،تضيع االنساب وتكثر بو االمراض ويكثر بو الفقر

المسمم من ىذه االفة الخطيرة فأوجب الحكيم الخبير عمى من يرتكب ىذا الجرم ذكر كان ام 
كعقوبة جسدية ثم اعقبيم  ،انثى عقوبة ىي من اشد العقوبات فأمر الخالق العميم بالجمد المائة

 ،عقوبة نفسية ومعنوية بأن يشيد عذابيما الناس زجرا ليم زيادة عمى الجمد وتأديبا لنفوسيم
وىذه اآلية وان كان الظاىر منيا في لفع  ،فضبًل عن زجر من اراد ارتكاب ىذا الجرم من الناس

إال ان  ،الزنا ان كّل من زنا ذكرا كان أو انثى محصنا كان أو لم يكن أو حرا كان ام عبدا
عمى ما يأتي ان  (ٙ)،تخصص بيما حكم المحصن وحكم العبيد ،التخصيص وارد فييا مرتين

                                                           

الناظر  وروضةك( ٘ٙٔص ٔالسرخسي )ج/ وأصولك( ٚٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصولينظر تقويم  (ٔ)
 ك( .ٖ٘ٔ-ٖٗٔص ٔ)ج/ والتمويحك( ٜٙٔ)صوالتذكرة ك( ٚ٘ٔ)ص

 . ٕسورة النور من اآلية  (ٕ)
 ( .ٔٙٔص ٕٔتفسير القرطبّي )ج/ (ٖ)
 ( .ٛٓٗص ٘اضواء البيان )ج/ (ٗ)
 ( .ٕ٘ٔص ٛٔالتحرير والتنوير )ج/ (٘)
 ٚوتفسير الماتريدؼ )ج/( ٜ٘-ٜٓص ٜٔالطبرّؼ )ج/ وتفسير( ٚٗص ٘تفسير الخازن )ج/ :ينظر (ٙ)

 ٚ( والكشف والبيان )ج/ٖٔٔص ٛ( و)ج/ٖٕٙص ٗاحكام القران الجصاص )ج/( و ٚٓ٘-٘ٓ٘ص
-ٕٔٔص ٖتفسير الكشاف )ج/( و ٜٖٚص ٖ( وتفسير البغوّؼ  )ج/ٔٚٗ( والنكت والعيون )ج/ٖٙص

 ٗالمديد )ج/ والبحر( ٕ٘ٗص ٕالتسييل البن الجزؼ )ج/( و ٕٖٖ-ٖٛٔص ٖٕوتفسير الرازّؼ )ج/( ٕ٘ٔ
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ولما كان ذلك فإّن استداللي باآلية المباركة في  ،في موضعو في االستدالل تعالىشاء هللا 
 مواضع ىي:

بين هللا عّز وجّل حكمًا صريحًا ال يقبل إال معنى واحدًا ىو الجمد المائة عمى  :الموضع االول
لزنا وىذا المعنى عرف من سياق الكبلم إذ الكبلم اوجد لبيان حكم من تمبس بفعل ا ،كّل من زنا

كذلك فإّن المفع واضح  ،ولذلك الحق الجمد بفاء التعقيب والتسبيب لتدّل عمى حكم ما قبميا
إذ أّن المائة ال يمكن ان تحمل عمى  ،كما أّنو ال يحمل أؼ معنى ثان ،وصريح في ارادة معناه

 (ٔ)وعمى ذلك فيي نّص في ارادة عقوبة الزنا عند المدرستين . ،عدد آخر
ذًا فقد خصص حكم المائة الواردة في  ،لما كان النّص مما يقبل التخصيص :الموضع الثاني وا 

 :المباركة مرتيناآلية 
 َفِمْن َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم  :تعالىفي تخصيص الزناة من العبيد والواردة في قولو  :االولى...((

ِت ِمْن َفَتَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت ... َفِإَذا ُأْحِصنَّ فإّن َأَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَمْيِينَّ ِنْصُف َما َعَمى اْلُمْحَصَنا
 فعمم ان العبيد ينصف ليم العذاب لعمة الرق . ،(ٕ)ِمَن اْلَعَذاِب...((

 من  التي ارتفع لفظيا وبقي حكميافي تخصيص المحصنين من الزناة في اآلية  :الثانية
الشيخة إذا زنيا فارجموىما البتة نكاال من هللا  الشيخ و )) :تعالى وىي قولو سورة االحزاب

( فاخرج بيا المحصنين بأن ليم حكم اخر يختمف عن الجمد أال وىو الرجم (وهللا عزيز حكيم
 مة االحصان .فيو اشد من الجمد لع

وعميو لم يبق إال االحرار االبكار فعمم انيم ىم المرادون في عقوبة الزنا الواجبة عمييم وىي  
 المائة جمدة  .
اآلية تدل عمى ان كّل من وقعت عميو صفة الزنا فيو مشمول بحكم  (ٖ)ظاىر :الموضع الثالث

 ،االيات المخصصة ليذه اآليةإال ان ىذا المعنى لم يكن ىو المقصود بقرينة  ،المائة جمدة
                                                                                                                                                                      

 ٛٔوالتنوير )ج/والتحرير ( ٖٓٔ٘ص ٓٔزىرة التفاسير )ج/( و ٖٙٙص ٘( و اضواء البيان )ج/ٕٕٔص
 ( .٘ٗٔص

فالنص عندىم ما سيق  ،ذلك ألن مدرسة الفقياء )الحنفية( يعتمدون عمى السياق لتفريق بين الظاىر والنص (ٔ)
اما مدرسة  ،والجمد مائة ىنا ىي المرادة ىنا فكانت نصا عندىم ألنيا ىي المساقة اصالة ،ألجموالكبلم 

فكان الجمد مائة نصا عندىم  ،المتكممين فالنص عندىم ما لم يحتمل إال معنى واحدا وكان حكما صريحا
 ألنو حكم صريح وال يحمل إال معنى واحد .

 ٕ٘سورة النساء من اآلية  (ٕ)
الظاىر في اآلية المباركة في لفع الزنا فقط اما في عدد الجمدات فيو نّص إذ ان السياق يدل عميو كما ان  (ٖ)

ويجوز االستدالل بو في مطمبي الظاىر والنص باعتبارين  ،لفع العدد مما ال يقبل إال معنى واحد وىو المائة
 واكتفيت باإلشارة لو في اليامش . ،ةمختمفين لكني لم اشأ اعادة االمثمة خوفا من التكرار بدون فائد
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فعمم أّنو ىو المراد  ،ولذلك عمم ان المقصود ليس كّل من زنا بل المراد كّل من زنا وكان بكرا
 اعمم . تعالىعمى ما سبق وهللا  (ٔ)،فكان نصا في االبكار ظاىرا في غيره

 وبو صّح استداللي باآلية المباركة في مطمب النّص . 
 المفّسر: رابعالمطمب ال

كشف المغطى أو  :واإلبانة ،بمعنى البيان ،أؼ أبانو :فسر الشيء يفسره وفسرهمن   :المفّسر لغة
  (ٕ)كشف المراد عن المفع المشكل . :و التفسير ،كشف المعنى المعقول
 :المفّسر في االوصطالح

  :هو :عرف المفّسر عندهم بعدة تعريفات منها :عند مدرسة الفقهاء )الحنفية(
  بأن كان مجمبل نمحقو بيان  ،وضوحا عمى النّص سواء كان بمعنى في النّص أو بغيرهازداد ما

 (ٖ). سد بو التأويل أو كان عاما نمحقو ما انسد بو باب التخصيصانقاطع ف
 سواء كان الكشف من حيث النّص  ،كشفا ال شك فيو ،المكشوف معناه الذؼ وضع الكبلم لو، 

بكون العربية غريبة . أو المعنى دقيقا من  ،ولكنو كان خفيا ،بان كان ال يحتمل إال وجيا واحدا
فسد باب  ،ولكنو يحتمل التأويل بداللة تقوم ،االستعارات فكشف عنو الداللة . أو كان ظاىرا

 (ٗ)حتى لم يبق لو محمل . ،التأويل بالتفسير
 لاسم لممكشوف الذؼ يعرف المراد بو مكشوفا عمى وجو ال يبقى معو احتمال التأوي .(٘) 
 مأخوذ من الفسر الذؼ ىو مقموب السفر وىو  ،اسم لمظاىر المكشوف الذؼ ُأوضح معناه

 (ٙ)الكشف واإلظيار .
  ما ظير المراد بو من المفع ببيان من قبل المتكمم بحيث ال يبقى معو احتمال التأويل

 (ٚ). والتخصيص
  المفع المفرد باعتبار ظيور معناه فوق ظيور النّص من حيث أّنو مع ذلك ال يحتمل غير 

 
                                                           

-ٜٓٔالممع )صك( و ٙٓ٘ص ٔتقويم أصول الفقو )ج/ ك( وٚٔص ٔالجصاص )ج/ أصولينظر  (ٔ)
 ك( .ٜٙٔك( والتذكرة )صٚ٘ٔك( وروضة الناظر )صٓٔٔ

، كتاب: الراء، مادة ٘٘ص ٘، مادة: فسر(  ولسان العرب )ج/ٖ٘ٗص ٖينظر: الصحاح لمجوىرؼ )ج/ (ٕ)
 ، فصل الفاء مع الراء، مادة: فـ، س، ر( .ٖٕٕص ٖٔالعروس )ج/فسر( وتاج 

 ( .ٛص ٔالبزدوؼ )ج/أصول  (ٖ)
 ك(ٛٓ٘-ٚٓ٘ص ٔتقويم أصول الفقو )ج/ (ٗ)
 (  .٘ٙٔص ٔالسرخسي )ج/أصول  (٘)
 ك(ٚٚالبلمشي )ص أصول (ٙ)
 ك(.ٜٖٓص ٔ(  وينظر التمويح )ج/ٙٚص ٔالشاشي )ج/ أصول (ٚ)
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 النسخ(ٔ). 
عند بعض عمماء مدرسة المتكممين )الجمهور( عرف المفّسر عندهم بعدة تعريفات  (2)المفّسر
 :هو :منها

 قرينة تفسره إلىأو يعرف معناه من لفظو وال يفتقر  ،ما ينبئ عن المراد بنفسو .(ٖ) 
  ما يفيم منو المراد بو وقيل ما يعرف معناه من لفظو وكل خطاب استقل بنفسو وعرف المراد بو

 (ٗ). فيو من المفّسر الذػ يستغنى عن البيان
  الكبلم المبتدأ المستغني عن التفسير  :}او ىو { ،التفسير وقد ورد عميو تفسيره إلىما احتاج

  (٘). لوضوحو في نفسو
وعمى ذلك فإّن المفّسر عند مدرسة الفقياء )الحنفية( ىو المفع الذؼ سد باب التأويل     

اما بعض عمماء مدرسة المتكممين )الجميور( فقد جعموا كّل  ،والتخصيص ولم يبق إال النسخ
المفّسر عند  وقد قيل ان ،لفع استقل بنفسو واستغنى عن البيان في فيم معناه فيو المفّسر

والنص عند  ،ألن المفّسر عند الحنفية ارتفع حتى سد باب التأويل ،الحنفية كالنص عند الشافعية
وعمى كّل حال  (ٙ)،فاتفقا في المضمون واختمفا في المصطمح ،الشافعية ما سد باب التأويل أيضاً 

انما جعمو بعض فإّن مدرسة المتكممين )الجميور( لم تجعمو قسما من اقسام المفع الواضح 
 من اقسام المفع الواضح .  (ٚ)الرازؼ  مامعمماء ىذه المدرسة كاإل

 
 
 
 

                                                           

 ( .ٕٜٔص ٔالتقرير والتحبير )ج/ (ٔ)
انما ذكرت تعريفات بعض عمماء ىذه المدرسة لمكشف عن االختبلف وبيان مدارتو أو لموقوف عمى أسباب  (ٕ)

شبيية بتقسيم  اختبلف المدرستين، وليس ىو تأكيدا عمى ان ىذه المدرسة تقسم المفع الواضح عمى اقسام
مدرسة الفقياء لمواضح من المفع، فقد يذكر بعض العمماء تعريفات لشيء عمى غرار تعريفات مدرسة اخرػ 
ليس إال، أو قد يخالف عالم من العمماء المنيج الذؼ سارت عميو المدرسة التي ينتمي الييا، ذلك لئبل يظن 

 شبيية بتقسيمات مدرسة الفقياء )الحنفية( .ظان ان مدرسة المتكممين تقسم المفع الواضح عمى اقسام 
 ( .ٔ٘ٔص ٔالعدة )ج/ (ٖ)
 ( .ٖٕٗص ٔقواطع االدلة )ج/ (ٗ)
 الرازّؼ معنيان لممفّسر . مامك( ذلك ان لئلٖٖٙص ٔالمحصول )ج/ (٘)
 ( .ٙٙٔص ٔتيسير التحرير )ج/( و ٜٜٔص ٔر التقرير والتحبير )ج/ينظ (ٙ)
 ك( .ٖٖٙص ٔينظر المحصول )ج/ (ٚ)
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 :مثال المفّسر
فالمبلئكة جمع يحتمل التخصيص فمما ذكر  ،(ٔ)))َفَسَجَد اْلَمبَلِئَكُة ُكمُُّيْم َأْجَمُعوَن(( :تعالىقولو 

فجاءت  ،الكل لم تسد باب التأويل بالتفرقة في السجود إال ان ،الكل سد باب التخصيص
 فكان مفّسرا . ،اجمعون لتسد باب التأويل

فإّن لفظة المشركين  ،(ٕ)))...َوَقاِتُموا اْلُمْشِرِكيَن َكافًَّة َكَما ُيَقاِتُموَنُكْم َكافًَّة...(( :تعالىكذلك في قولو 
 (ٖ)لكن لفظة كافة تمغي ذلك االحتمال وتمنع التخصيص فكان مفّسرا ،عامة تحتمل التخصيص

ويسد بو باب التأويل  ،ومن امثمتو أيضًا كّل مجمل لحقيا بيان تفسيرؼ من الشارع يزيل اجماليا 
فإنيا تصبح مفّسرة باعتبار ان بيان النّص ممحق بو فيصبح بمثابة النّص  ،والتخصيص

 (ٗ)الواحد.
قد مثموا لمقسم المفّسر باألعداد  (٘)يين المعاصرينصولالذكر ان بعض األومن الجدير ب     

))الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا كّل َواِحٍد  :تعالىكما في قولو  ،ألنيا ال تقبل التأويلكالمائة والثمانين 
))َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَيَداَء  :تعالىوقولو  (ٙ)ِمْنُيَما ِماَئَة َجْمَدٍة...((

إذ اعتبروا  ،، إال اني قد وجدت في كتب الحنفية خبلف ذلك(ٚ)َفاْجِمُدوُىْم َثَماِنيَن َجْمَدًة...((
 ماماإلوفي ىذا يقول  ،(االعداد نصوصا )اؼ التي تندرج تحت قسم النّص من األلفاظ الواضحة

منصوص عميو بذكر العشرة مع جواز  (ٛ)(العشرة))كما أن العدد الذؼ يتناولو اسم  :الجصاص
 ،وألن المشار إليو بعينو يجوز إدخال الشرط عميو وتعميقو بحال أخرػ  ،دخول االستثناء عمييا

وان  ويرد عمييم ان االعداد ،(ٜ)(ولم يمنع ذلك أن يكون نصا إذا عرؼ من شرط أو ذكر حال .

                                                           

 .    ٖٚأو سورة ص اآلية  ،ٖٓسورة الحجر اآلية  (ٔ)
 . ٖٙسورة التوبة من اآلية  (ٕ)
 ٔالسرخسي )ج/ أصولك( و ٛٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصول( و تقويم ٛص ٔالبزدوؼ )ج/ أصولينظر  (ٖ)

 ك( .ٖٗٔص ٔالتمويح )ج/( و ٙٚص ٔك( وأصول الشاشي  )ج/٘ٙٔص
الفقو  أصول( و ٚ٘ٔي د. مصطفى ديب البغا )صسبلمالفقو اإل ( وأصولٛٗٔعمم أصول الفقو )ص (ٗ)

 ( .ٜٕٗاالحكام )ص ( وأصولٕٕٚ( والوجيز )صٖٓٔص ٔىبة )ج/ي د. و سبلماإل
 ( وأصولٛٗٔ، ينظر عمم أصول الفقو )صغيرىممثل الشيخ عبد الوىاب خبلف والدكتور وىبة الزحيمي و  (٘)

( ٖٓٔص ٔىبة )ج/ي د. و بلمسالفقو اإل أصول( و ٚ٘ٔي د. مصطفى ديب البغا )صسبلمالفقو اإل
 ( .ٜٕٗاالحكام )ص ( وأصولٕٕٚوالوجيز )ص

 . ٕسورة النور من اآلية  (ٙ)
 . ٗسورة النور من اآلية  (ٚ)
 . ٜٙٔ))...ِتْمَك َعَشَرٌة َكاِمَمٌة...(( سورة البقرة من اآلية  تعالى:في قولو  (ٛ)
 ك( .ٗٙٔص ٔالسرخسي )ج/ أصولك( وينظر ٚٔص ٔالجصاص )ج/ أصول (ٜ)
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كانت ال تقبل التأويل إال انيا مما يقبل التخصيص كما سبق في التطبيق في مطمب النّص من 
ذًا فبل تكون االعداد من األلفاظ المفّسرة عمى ما سبق . ،تنصيف عدد الجمدات لمعبيد الزواني  وا 

 :عالىتيين المعاصرين( العدد نصا في قولو صولومما يسند قول الحنفية أيضًا جعميم )اؼ األ
َساِء َمْثَنى َوُثبَلَث َوُرَباَع...((  ،، والعدد عندىم مفّسرا ال نصا(ٔ)))...َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النِّ

ذًا كان السؤال كيف تجعمون االعداد تارة نصا وتارة اخرػ مفّسرة ؟ فإّن قمتم انيا نّص بداللة  :وا 
)اؼ باعتبارات  ،أؼ انيا ال تحمل إال معنى واحدا ،مفّسرة بداللة وضوحيا عمى معناىا ،السياق
اجبت وىل ىذا المفّسر يحتمل التخصيص أو االستثناء ام ال ؟ فإّن قيل ال يحتمل .  ،مختمفة(

وان قمتم ان  ،فيو باطل بدليل حصوليا في الكتاب في تخصيص جمد العبيد كما اشرنا من قبل
قو لفع العام )الزانية ج بعض افراد ما يستغر التخصيص لم يقع عمى العدد بل وقع عمى استخرا

))...َفَعَمْيِينَّ ِنْصُف َما َعَمى اْلُمْحَصَناِت ِمَن  :تعالىاجبت أّنو باطل بدليل قولو  ،والزاني(
والتنصيف يكون باستخراج نصف الحد االول )المائة جمدة( فيكون خمسين  ،(ٕ)اْلَعَذاِب...((

ذًا كان تخصيصا لبعض ما اشتممو العدد االول ،جمدة ولو حدد الشارع الحد الواجب عمى  ،وا 
ال فبل . وان قيل نعم يحتمل فيو رد منكم عميكم  ،العبيد بذكره عددا معينا لكانت الحجة معكم وا 

 عمى أّنو ليس بمفّسر إذ أّنو ال يقبل التخصيص ابدا .  انتيى .
  التأويل إال أّنو يقبل النسخ  .والمفّسر مما ال يقبل التخصيص و(ٖ) 
ذكروا ان المفّسر يقبل النسخ في  (ٗ)يين المعاصرينصولومن الجدير بالذكر ان بعض األ    

ذًا فالمفّسر محكم ،عيد الرسالة فقط  :وىو باطل باعتبارين اما االول ،بعد انقطاع الوحي (٘)وا 
أّنو لو جيء بكبلٍم يدل عمى  :قسما من تقسيمات الحنفية بدون دليل . والثاني فإنيم سيمغوا

 إلىمعنى واحد ال يقبل التأويل وال التخصيص بمفظو كأن يكون بمفع )الكل أو الجميع( وما 
 ،محكم بل سيكون لفظا مفّسرا منسوخ إلىذلك وجيء بناسخ فمن يتحول الكبلم المفّسر 

مفع( المفّسر أّنو يدل عمى معنى واحد )اؼ ال يقبل التأويل( ويدل عمى فالمقصود بالكبلم )او ال
عدم التخصيص بنفس الكبلم كأن يكون مع ما يدل عمى نفي التخصيص بمفع ) الكل والجميع 

وىذا الكبلم أو )المفع( المفّسر يقبل النسخ ألنو  ،(وغيرىا من األلفاظ الدالة عمى نفي التخصيص

                                                           

 ٖسورة النساء من اآلية  (ٔ)
 ٕ٘سورة النساء من اآلية  (ٕ)
 ك( .ٜٖٓص ٔ)ج/ والتمويح( ٛٔص ٔينظر فواتح الرحموت )ج/ (ٖ)
ي د. وىبة الزحيمي سبلمالفقو اإل وأصول( ٚ٘ٔي د. مصطفى ديب البغا )صسبلمالفقو اإل أصولينظر  (ٗ)

 ( . ٖٕٚالكريم زيدان )ص ( و الوجيز د.عبدٖٔٔص ٔ)ج/
 . تعالىوسيأتي ذكره في المطمب البلحق ان شاء هللا  (٘)
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فيذا الذؼ يطمق  ،لة عمى عدم النسخ كأن يكون خاليا من لفع التأبيد وغيرهيخموا من األلفاظ الدا
 عمية المفّسر وليس غيره .

 كحكم الظاىر والنص في وجوب العمل بيما وزيادة عمييما أّنو ال يحتمل  :حكم المفّسر
فيكون حكمو ممزما قطعا حتى يأتي دليل أقوػ منو يقتضي العدول عما  ،التأويل والتخصيص

والمفّسر أقوػ من الظاىر والنص ألنو ال  ،كأن يكون نسخا لممفّسر أو غيره ،يو المفّسريقتض
 (ٔ)االقوػ اولى . إلىيحتمل التأويل أو التخصيص ويظير ذلك عند المقابمة فالمصير 

 :التطبيقات
ُسوَل َلَعمَُّكْم ُتْرَحُموَن(( :تعالىقوله  اَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَّ  . (2)))َوَأِقيُموا الوصَّ
  وكذلك بيان المجمل كبيان )...  :في معرض تفسيره لمثيمة ىذه اآلية المباركة ابن عاشورقال

َكاَة{ تعالىمجمل قولو  بلَة َوآُتوا الزَّ فمم يبين عدد الركعات لكل وقت وال كيفية  ،}َوَأِقيُموا الصَّ
األداء فصمى صّمى هللا عميو وسمم عمى المنبر وىم ينظرون ثم قال ليم "صموا كما رأيتموني 

 (ٖ)...(أصمي" 
وىما الصبلة  سبلماإلعبادتين في  بأىم الكريمةالصمد في ىذه اآلية  أمر األحد :وجه الداللة

من الثانية لما في تعمقو بخالقو العظيم و  بزيادةمفرد ل اصبلحمن  األولى لما فيذلك  ،والزكاة
 وأوقاتينالقران المجيد اكتفى بذكرىن من غير تبيان لكيفيتين  أنغير  ،ممجتمع ككلل اصبلح
)صمى هللا عميو والو ثم أمر العميم الكريم بطاعة الرسول الكريم ،لمسنة المطيرة لتبين ذلك أمرىنوترك 

ترجييم لمحصول عمى العظيم الحميم خطابو لممؤمنين ب أنيىتو الشريفة ثم سن إتباعفي   وسمم(
فقال هلالج لج  )صمى هللا عميو والو وسمم(الرحمة ان ىم أطاعوه فيما أمرىم بو من عبادة وطاعة لمرسول الكريم

ولما كان ذلك فإّن استداللي بيذه اآلية  (ٗ).))لعمكم ترحمون(( أؼ رجاء حصولكم عمى الرحمة 
                                                           

 ٔالسرخسي )ج/ وأصولك( ٜٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصولتقويم ( و ٜص ٔينظر أصول البزدوؼ )ج/ (ٔ)
 ك(ٖ٘ٔص ٔ)ج/ والتمويحك( ٘ٙٔص

 . ٙ٘سورة النور اآلية  (ٕ)
 ( .ٖٛص ٛالتحرير والتنوير )ج/ (ٖ)
(، وتفسير القرطبّي ٕٗص ٕٗو)ج/ (ٔٗص ٖوينظر تفسير الرازّؼ )ج/ ،(ٕٓٔص ٜٔالطبرّؼ )ج/تفسير  (ٗ)

وتفسير  ،(ٛٚص ٘)ج/( وٖٓص ٔوتفسير الخازن )ج/ ،(ٖٔٓص ٕٔ( و)ج/ٚٚٔ-ٗٙٔص ٔ)ج/
 ٔ، والنكت والعيون )ج/(ٛٛٔص ٔ(، والكشف والبيان )ج/ٜٛٔص ٗو)ج/ (٘ٔٔص ٔالبيضاوّؼ )ج/

 ٔوتفسير القطان )ج/ ،(ٕٚٗص ٖو)ج/ (ٛٛص ٔالبغوّؼ  )ج/ ،وتفسير(ٛٔٔص ٗ)ج/( وٜٙص
 ،(ٖٚٙص ٖابن كثير )ج/ وتفسير ،(ٖٗٗص ٗٔوالمباب في عموم الكتاب )ج/ ،(ٗص ٖو)ج/ (ٗٗص

 وأيسر( ٚٗٔص ٘المديد )ج/ والبحر( ٗ٘٘ص ٘وأضواء البيان )ج/ ،(ٕٔٙص ٕو صفوة التفاسير )ج/
 ( .ٖٚ٘ص ٔوتفسير السعدؼ )ج/ ،(ٙٛ٘ص ٖالتفاسير )ج/
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أؼ ال يعرف  عبادتين مجممتينلفظتين لورد الكتاب العزيز ا :المباركة في موضع واحد ىو
، (ٔ)فالصبلة تعني في المغة الدعاء واالستغفار (الصبلة والزكاة :د منيما ) وىماالمعنى المرا

 ،يماألوقاتيما وال كيفيات لماىيتيما وال أمر بيما من غير ذكرف ،(ٕ)والزكاة تعني في المغة النماء
أّنو  )صمى هللا عميو والو وسمم(فقد ورد عن رسول هللا  ،جاءت السنة لتبين وتوضح وتفسر ىذا اإلجمالف

 ،(ٖ)(())صموا كما رأيتموني أصمي فإذا حضرت الصبلة فميؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم :قال
أّنو أتاه سائل يسألو عن  )) )صمى هللا عميو والو وسمم(ورد عن الرسول بين وقت الصموات لما كذلك فقد

فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس ال يكاد يعرف   :مواقيت الصبلة فمم يرد عميو شيئا قال
بعضيم بعضا ثم أمره فأقام بالظير حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النيار وىو كان 

مغرب حين وقعت الشمس ثم أعمم منيم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بال
أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منيا والقائل يقول قد 
طمعت الشمس أو كادت ثم أخر الظير حتى كان قريبا من وقت العصر باألمس ثم أخر 
العصر حتى انصرف منيا والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند 

قوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثمث الميل األول ثم أصبح فدعا السائل فقال  الوقت بين س
))فيما سقت  :في أّنو  قال )صمى هللا عميو والو وسمم(قد ورد عنوكذلك الحال في الزكاة ف ،(ٗ)((ىذين

وأمثمتيما  في بيان زكاة الزروع ،(ٙ)نصف العشر(( (٘)األنيار والغيم العشور وفيما سقى بالسانية
نما ذكرتو عمى سبيل المثال ال  ،كثر في بيان الصبلة والزكاة وكيفية أدائيما وأوقاتيما وا 

المفّسر إذ فسرت السنة المطيرة مجمل الكتاب مطمب  وعمى ذلك صّح استداللي في ،الحصر
 تحت قسم المفّسر من  أدرجت وبيذا االعتبار ،فكانت كّل ىذه النصوص بمثابة النّص الواحد

                                                           

 . (صبل :مادة ،، كتاب الواو والياءٗٙٗص ٗٔينظر لسان العرب )ج/ (ٔ)
 . (زكا :مادة ،ٖٛ٘ص ٗٔولسان العرب )ج/ (زكا :مادة ،ٕٛٔص ٚينظر الصحاح لمجوىرؼ )ج/ (ٕ)
 إلىمن سيا فترك ركنا عاد  :باب ،ٕٖٚٙ :، برقمٖ٘ٗص ٕالبييقي في السنن الكبرػ )ج/ مامأخرجو اإل (ٖ)

في ذكر األمر  :باب ،ٕ:برقم ٖٕٚص ٔما ترك حتى يأتي بالصبلة عمى الترتيب( والدار قطني )ج/
باب  ،ٛ٘ٙٔ :برقم ،ٔٗ٘ص ٗوابن حبان في صحيحو )ج/ (من كتاب الصبلة ،ة وأحقيمامامباألذان واإل

 . (كتاب الصبلة ،اآلذان
 مام، من كتاب مواقيت الصموات الخمس( كذلك فقد افرد اإلٕٗٗٔ :، برقمٙٓٔص ٕأخرجو مسمم )ج/ (ٗ)

 ( .ٜٗٔص ٔالبخارؼ في صحيحو كتاب خاص في مواقيت الصبلة ينظر )ج/
 ٔالمنير )ج/ والمصباح( ٕٖٛص ٛ. المحيط في المغة )ج/ الناقة التي تسقى عمييا األرضون  :السانية (٘)

 . (السانية :مادة ،السين :كتاب ،ٕٜٕص
من كتاب  ،ما فيو العشر أو نصف العشر :باب ،ٜٔٛ :برقم ،٘ٚٙص ٕمسمم في صحيحو )ج/أخرجو  (ٙ)

 ( .ٓٚٗص ٔالبخارؼ في صحيحو كتاب خاصا بالزكاة أيضًا ينظر )ج/ ماموقد افرد اإل (الزكاة
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 .(ٔ)األلفاظ الواضحة
 المحكم: لخامسالمطمب ا

أو  ،الذؼ ال اختبلف فيو وال اضطرابأؼ ىو  ،فعيل بمعنى مفعل أحكم فيو محكم :المحكم لغة
تأويميا  إلىفبل يحتاج سامعيا  ،(وأحكمت الشيء باأللف أتقنتو فاستحكم) ،التي أحكمت

 (ٕ)لبيانيا
 :المحكم في االوصطالح

  :عند مدرسة الفقهاء )الحنفية( هو
  ال يحتمل إال وجيا واحدا .ما(ٖ) 
 . ما احكم المراد منو بحجة ال يحتمل التبدل(ٗ) 
  ازداد قوة واحكم المراد بو عن احتمال النسخ والتبديل .ما(٘) 
 . ما ازداد قوة عمى المفّسر بحيث ال يجوز خبلفو أصبل(ٙ) 
 إال وجيا واحدا . ما احكم المراد بو قطعا و ال يحتمل(ٚ) 
  والتباسما أحكم معانيو وبمغ منو الغاية التي يفيم بيا المراد من غير أشكال .(ٛ) 

 :عند مدرسة المتكممين )الجمهور( هو
 وال من لفع قرينة وال غيره ،بيان إلىال يحتاج  ،مستغنًيا عن غيره ،ما كان أصبًل بنفسو(ٜ). 

                                                           

قسم الحنفية ما يثبت ان المجمل الذؼ فسر يندرج تحت  أصولومن الجدير بالذكر اني لم اجد في كتب  (ٔ)
و من كون المفع إذا كان مجمبل واتبعو بيان انسد بو التأويل فانو أصولالبزدوؼ في  مامالمفّسر إال ما ذكره اإل

الرازّؼ من ان  مامسيكون مفّسرا وقد سبق ذكره في تعريفات الحنفية كذلك وجدتو في كتاب المحصول لئل
ق ذكره في تعريفات المفّسر عند بعض عمماء تفسير وفسر وقد سب إلىالمفّسر لو معنيان احدىما ما احتاج 

سدا لباب النقص وان كان  ،وعمى كّل حال فقد ذكرت ما يصمح ذكره في مطمب المفّسر ،مدرسة المتكممين
 ما ذكرتو مختمف فيو . وهللا الموفق وىو ييدؼ السبيل . 

فصل  ،ٙٔٗٔص ٔ)ج/القاموس المحيط ( و مادة حكم ،، حرف الميمٓٗٔص ٕٔينظر لسان العرب )ج/ (ٕ)
 .(م ،ك ،ح :مادة ،كتاب الحاء ،ٜٚص ٔالمنير )ج/ والمصباح (مادة حكم ،الميم :باب ،الحاء

 . ك(ٕ٘ٓص ٔالجصاص )ج/ أصول (ٖ)
 . ك(ٜٓ٘ص ٔالفقو )ج/ أصولتقويم  (ٗ)
 . ك(ٖٔٔص ٔ)ج/ والتمويح( ٘ٙٔص ٔالسرخسي )ج/ أصول( وينظر ٜص ٔالبزدوؼ )ج/ أصول (٘)
 . (ٛٓٗص ٔ( وينظر التقرير والتحبير )ج/ٓٛص ٔالشاشي )ج/ أصول (ٙ)
 ك( .ٛٚالبلمشي )ص أصول (ٚ)
 ( .ٕٓٔ-ٜٕٓص ٔالفقيو والمتفقو )ج/ (ٛ)
 . ك(ٙٚٔك( و المسودة )صٗٙ( وينظر روضة الناظر )صٛٛٙص ٕالعدة )ج/ (ٜ)
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 ما عمم معناه وأدرك فحواه .(ٔ) 
 معناه وانكشف كشفا يزيل اإلشكال ويرفع االحتمال ما ظير(ٕ) 
  (بداللة تكشف عنو)ما أمكن معرفة المراد بظاىره أو(ٖ) .(ٗ) 
 . ما استقل بنفسو(٘) 
 . المتضح المعنى كالنصوص والظواىر ألنو من البيان في غاية األحكام واإلتقان(ٙ) 

النسخ عبلوة عمى عدم التخصيص  وعمى ىذا فإّن المحكم عند مدرسة الفقياء ىو ما ال يحتمل
اما المحكم عند مدرسة المتكممين فإنو ما ال يحتمل  ،إذ أّنو أقوػ من المفّسر عندىم ،والتأويل

وعمى ذلك فانو يشمل الظاىر في القدر الراجح من المعنى اضافة النّص ألنو ال يحمل  ،غيره
، (ٚ)بين النّص والظاىر المحكم()والمشترك  :البيضاوؼ  ماممعنى واحدا وفي ذلك يقول اإل إال

نما ) :السبكي بقولو ماموقد شرحيا اإل ال شك في اشتراك النّص والظاىر في رجحان اإلفادة وا 
النّص راجح ال يحتمل غيره والظاىر راجح يحتمل والقدر المشترك بينيما من الرجحان يسمى 

تقانو فالمحكم جنس لنوعين النّص  ذا كان ذلك فإنيم لم (ٛ)(والظاىرالمحكم إلحكام عبارتو وا  ، وا 
إال ان ِكبل المدرستين توافقت في كون  ،يشترطوا عدم التخصيص فيو عمى عكس مدرسة الفقياء

 المحكم ال يحتمل إال وجيا واحدا .
 :مثال المحكم

ُشَيَداَء َفاْجِمُدوُىْم َثَماِنيَن َجْمَدًة َواَل َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة )) :تعالىقولو      
فالحكم يحمل معنى التأبيد لوجود لفظة )ابدا(  ،(ٜ)َتْقَبُموا َلُيْم َشَياَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَن((

والتي تدل عمى امتناع النسخ وىو المحكم عند مدرسة الفقياء ولذلك لم يدخموا االستثناء في 
                                                           

 . ك(ٔٗٔص ٔالبرىان )ج/ (ٔ)
 ك(٘ٓٔص ٔ)ج/حكام لآلمدّؼ ( واألٕٕٓص ٔالمستصفى )ج/ (ٕ)
رشاد و ك( ٘ٓٔص ٔومثل ىذه الداللة كالتأويل من غير تناقض أو اختبلف . ينظر اإلحكام لآلمدّؼ )ج/ (ٖ) ا 

 ك(ٗٚص ٔالفحول )ج/
 ٕك( ورفع الحاجب )ج/٘ٓٗص ٔك( ويمكن مراجعة القواطع )ج/ٖٗٙص ٔالبحر المحيط )ج/ (ٗ)

 ك(ٜٜص
 ( .ٙٛص ٔالمحصول البن العربي )ج/ (٘)
والغيث ك( ٜٖٙص ٔ)ج/واالبياج ( ٖٚص ٔالفقو )ج/ أصولالمختصر في ( و ٜٛٔص ٔالمدخل )ج/ (ٙ)

 ك( .ٚٛك( والكوكب الساطع مع شرحو الجميس النافع )صٖٗٔاليامع )ص
 ك( .ٔٛالمنياج )ص (ٚ)
 ك( .ٜٖٙص ٔاالبياج )ج/ (ٛ)
 . ٗمن اآلية سورة النور  (ٜ)
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ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذِلَك )) :تعالىاآلية التي بعدىا وجعموىا ال تستثني إال التفسيق في قولو 
، اما مدرسة المتكممين فقد ادخموا االستثناء في اآلية الثانية (ٔ)((َوَأْصَمُحوا فإّن َّللاََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

بان يتراجع  ،مع بقائو إذا لم يتب ويصمح ،بالتوبةعمى االولى فرفعوا الحكم بعدم قبول الشيادة 
ذًا فيو محكم عند كبل المدرستين . ،عن القذف   (ٕ)وا 

ِلْمُخُروِج َفُقْل َلْن َتْخُرُجوا  ُنوكَ أستاذَطاِئَفٍة ِمْنُيْم فَ  إلىَفِإْن َرَجَعَك َّللاَُّ ))... :تعالىومثالو الثاني قول 
َل َمرٍَّة َفاْقُعُدوا َمَع اْلَخاِلفِ  ( َواَل ٖٛيَن )َمِعَي َأَبًدا َوَلْن ُتَقاِتُموا َمِعَي َعُدوِّا ِإنَُّكْم َرِضيُتْم ِباْلُقُعوِد َأوَّ

ِ َوَرُسوِلِو َوَماُتوا َوُىْم َفاِسُقونَ ُتَصلِّ َعَمى َأَحٍد ِمْنُيْم َماَت َأَبًدا َواَل َتُقْم َعَمى َقْبِرِه ِإنَّيُ  ، (ٖ)((ْم َكَفُروا ِباَّللَّ
ومحكمة أيضًا عمى رأؼ مدرسة  ،فيي محكمة أيضًا لوجود لفظة التأبيد عمى رأؼ مدرسة الفقياء

  (ٗ)المتكممين ألن االيات ال تحمل إال وجيا واحدا .
َأْنَزَل َعَمْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأمُّ ُىَو الَِّذؼ )) :تعالىوتسمية المحكم مأخوذة من قولو 

َمْت ِمْن )) :تعالىوقولو  ،، أؼ أّنو ال يقع فيو التفاوت(٘)...((اْلِكَتابِ  ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُو ُثمَّ ُفصِّ
 (ٚ)، أؼ أّنو كتاب متقن .(ٙ)((َلُدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ 

 كحكم المفّسر في وجوب العمل بمقتضاه قطعا وزيادة عميو بكونو ال يحتمل  :وحكم المحكم
ذًا فالمحكم أقوػ مرتبة في المفع الواضح إذ أّنو ال يقبل التأويل وال التخصيص  ،النسخ ابدا وا 
و انما تظير الفائدة من ىذه االقسام عند المقابمة فيقدم النّص عمى الظاىر  ،وال النسخ

 (8)لمحكم عمى الجميع .والمفّسر عمييما وا
                                                           

 . ٘سورة النور اآلية  (ٔ)
 ٕالعدة )ج/( و ٕٔٔص ٔ( والبرىان )ج/ٓٗص ٔج/)و الممع ( ٜٕٔص ٔ)ج/ البزدوؼ  أصولينظر  (ٕ)

( ٗ٘ٔص ٕ)ج/واالبياج ( ٕٚ٘ص ٔالناظر )ج/ وروضة( ٖٖٔص ٕالسرخسي )ج/ وأصول( ٛٚٙص
دخول االستثناء عمى الجمل  إلى( ىذا ويرجع الخبلف في اآلية المباركة ٖٖٚص ٔ)ج/ والتمويح

وعمى كّل حال فقد ذكرت اآلية ىنا ألن االستدالل بيا  ،االخيرالمتعاطفات ايدخل عمى الجميع ام عمى 
 وتفسير( ٕٓٔص ٜٔالطبرّؼ )ج/ وتفسير( ٜٗص ٘ينظر تفسير الخازن )ج/ ،صالح في ىذا الموضع

ًّ )ج/ وتفسٌر( 940-993ص 29الرازّي )ج/  ( .239ص 22القرطب

 . ٗٛ-ٖٛسورة التوبة من االيات  (ٖ)
 ٔي د. وىبة الزحيمي )ج/سبلمالفقو اإل وأصول( ٕ٘ٚ( و الوجيز )صٜٗٔالفقو )ص أصولينظر عمم  (ٗ)

 ( .499الفقه فً نسٌجه الجدٌد )ص وأوصو ( 922ص

 . ٚسورة آل عمران من اآلية  (٘)
 . ٕسورة ىود اآلية  (ٙ)
 ك(.ٖٖٙص ٔالمحيط )ج/ والبحر( ٖ٘ٔص ٔاإلحكام لآلمدّؼ )ج/( و ٜص ٔينظر  أصول البزدوؼ )ج/ (ٚ)
 ٔالشاشي )ج/ وأصولك( ٙٙٔص ٔالسرخسي )ج/ أصولك( و ٓٔ٘ص ٔالفقو )ج/ أصولينظر تقويم  (ٛ)

 ك( .ٜٜالفروق البن كمال )صك( و ٖ٘ٔ-ٖٗٔص ٔوالتمويح )ج/( ٓٛص
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  :التطبيقات
 . (1)))َيِعُظُكُم َّللاَُّ َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِمِه َأَبًدا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن(( :تعالىقوله 

 وىذا من باب الزواجر والمعنى )  :الرازّؼ في معرض تفسيره ليذه اآلية الكريمة مامذكر اإل
يعظكم هللا بيذه المواعع التي بيا تعرفون عظم ىذا الذنب وأن فيو الحد والنكال في الدنيا 

مثل ىذا العمل أبدا وأبدىم ما داموا أحياء مكمفين وقد  إلىوالعذاب في اآلخرة لكي ال تعودوا 
ن كان  دخل تحت ذلك من قال ومن سمع فمم ينكر ألن حاليما سواء في أن فعبل ما ال يجوز وا 

مثل ما  إلىمن أقدم عميو أعظم ذنبا فبين أن الغرض بما عرفيم من ىذه الطريقة أن ال يعودوا 
 .(ٕ)(تقدم منيم

 ينياكم هللا متوعدًا أن يقع ) أؼ  :ير إذ قال في معرض تفسيره لآلية ذاتياابن كث مامويعضده اإل
أؼ إن كنتم تؤمنون باهلل  ((ِإن ُكنُتْم ّمْؤِمِنينَ ))فميذا قال  ،منكم ما يشبو ىذا أبدًا أؼ فيما يستقبل

 .(ٖ)(فأما من كان متصفًا بالكفر فذاك حكم آخر ،وتعظمون رسولو صّمى هللا عميو وسمم ،وشرعو
  :وجه الداللة

ىذه اآلية المباركة جاءت لتتمة ايات سبقتيا في حادثة االفك والتي طعنت فييا امنا عائشة 
فجاءت ىذه  ،وسمم عمى زوجيا والو( في عرضيا تعالىوصمى هللا  ،)رضي هللا عنيا وعن ابييا
مما اتيمت بو وحتى ال اطيل بذكر ىذه  )صموات ربي وسبلمو عميو وعمى الو(االيات لتبرغ زوج النبي 

الحادثة فقد انيى هللا عّز وجّل ىذه االيات بنييو في اآلية التي ىي مدار كبلمنا عن العودة في 
قذف اميات المؤمنين لما فيو من الظمم والبيتان في نساء ىن زوج لخير البشر عميو افضل 

م ىذا النيي بمفع التأبيد لزيادة الحرمة عن ثم أكد العميم الحكي ،الصبلة وأتم التسميم وعمى الو
ثم عمق العزيز الرحيم ىذا النيي  ،مثل ىذا الفعل الشنيع وعدم العودة اليو في المستقبل

اشارة منو عّز وجّل إال ان االلتزام بأوامر هللا ونواىيو دليل عمى االيمان باهلل فضبًل  ،باإليمان
ولما كان ذلك فإّن استداللي باآلية المباركة ما  (ٗ)،والو وسمم()صمى هللا عميو عن تعظيم الرسول الكريم 

  :ىو آت

                                                           

 . ٚٔسورة النور اآلية  (ٔ)
 ( .ٛ٘ٔص ٖٕتفسير الرازّؼ )ج/ (ٕ)
 ( .ٖٖ٘ص ٖتفسير ابن كثير )ج/ (ٖ)
 ٛاحكام القران لمجصاص )ج/( و ٖٖٔص ٜٔوتفسير الطبرّؼ )ج/( ٖٙص ٘ينظر تفسير الخازن )ج/ (ٗ)

القرطبّي  وتفسير( ٜٖٗص ٖالبغوّؼ  )ج/ وتفسير( ٓٛ-ٕٚص ٚالكشف والبيان )ج/ وتفسير( ٕٕٙص
البحر المحيط  وتفسير( ٜٖٔص ٖالنسفي )ج/ وتفسير( ٖٜٗص ٕالقطان )ج/ وتفسير( ٕ٘ٓص ٕٔ)ج/



 125  
 

 حميد حمادي                      أحمدأ.م.د           مجلة العلوم اإلسالمية                              المفظ الواضح وتطبيقاته 
 د. أيوب بدر حسن               (  9( السنة )33العدد )   ية مقارنةأوصولدراسة  ية في سورة النوروصولاأل

 

 

وىو حرمة  ،دلت اآلية المباركة بمنطوقيا عمى ان ىذا الحكم ثابت ال يقبل إال وجيا واحدا      
وعند رسولو  تعالىلمنزلتيا عند هللا  )رضي هللا عنيا وعن ابييا(ىو ثابت في حق سيدتنا عائشة القذف و 
وىذا الحكم ال يقبل  ،ولنساء النبي عمى وجو العموم بطريق القياس )صمى هللا عميو والو وسمم(الكريم 

النسخ بحال من االحوال لما دلت عميو لفظة التأبيد الواردة في اآلية المباركة والتي سدت باب 
ألؼ امرأة يعتبر من  فضبًل عن كون القذف ،الزمان المستقبل كمو النسخ ألن )األبد( يعني

فالحرمة فيين اكبر وأجرم فبل  )صمى هللا عميو والو وسمم(الكبائر فكيف بنساء اختارىن هللا عّز وجّل لنبيو 
وىو أيضًا ال يقبل التخصيص لورود ضمير الجمع بقولو  ،يمكن نسخيا بحال من االحوال

فيو عمى ما مر  ،ل إال معناه)يعظكم( أؼ جميعكم فضبًل عن عدم احتمالو التأويل ألنو ال يحم
محكم عند ِكبل المدرستين )الفقياء والمتكممين( بكونو ال يحمل إال وجيا واحدا )اؼ ال يقبل 

 التأويل( وال يقبل التخصيص أو النسخ . 
 في مطمب المحكم من المفع الواضح وعمى ذلك صّح االستدالل بو 

 :الخاتمة
فإنو يمكن  ،ية من سورة النورصولوأقسامو وتطبيقاتو األوبعد ىذا العرض الموجز لمفع الواضح 
 :تمخيص أىم نتائج ىذا البحث بما يأتي

ما استقل بنفسو في الكشف عن المراد وال يفتقر في معرفة  :إن تعريف المفع الواضح ىو .ٔ
 . غيره إلىالمراد 

واحتمل غيره إن تعريف الظاىر عند المدرستين متوافق في كونو المفع الدال عمى معناه  .ٕ
وىذا المعنى ظاىر في تعريفات المتكممين إال أّنو ال يظير في تعريفات  ،احتماال مرجوحا

 الحنفية إال بالنظر.
إّن مدار الخبلف في تعريف النص عند مدرسة الفقياء )الحنفية( ومدرسة المتكممين من  .ٖ

سواء  ،قا لممعنى المرادالجميور، إن الفقياء )الحنفية( اشترطوا في النّص ان يكون المفع مسا
اما  ،نّصو إلىوذلك انما يعرف بالقرائن التي تصرف المفع عن ظاىره  ،احتمل غيره ام ال

 ،وذلك بعدم احتمالو لمعنى غيره ،المتكممون فقد اشترطوا فيو قوة الداللة عمى ظيور معناه
لم يشترطوا كون إذ ان المتكممين  ،وبذلك اتّضح لب الخبلف بين تقسيم المتكممين والفقياء

 ،فانتقص من تقسيم الحنفية عندىم قسمان ألنو مشترط عندىم فييما ،المفع مساقا أو ال
 ولذلك قيل ان النّص عند المتكممين يقابل المفّسر عند الحنفية .

                                                                                                                                                                      

 ٖ( وينظر ايسر التفاسير )ج/ٕٖٛ-ٕٖٚص ٗٔفي عموم الكتاب )ج/ والمباب( ٚٔٗ-ٓٓٗص ٙ)ج/
 ( .ٖٛٔ-ٔٛٔص ٛٔوالتنوير )ج/والتحرير ( ٘٘٘-ٕ٘٘ص
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إّن المفّسر عند مدرسة الفقياء )الحنفية( ىو المفع الذؼ سد باب التأويل والتخصيص ولم  .ٗ
بعض عمماء مدرسة المتكممين )الجميور( فقد جعموا كّل لفع استقل اما  ،يبق إال النسخ

فالمفّسر عند الحنفية ما ارتفع حتى  ،بنفسو واستغنى عن البيان في فيم معناه فيو المفّسر
فاتفقا في المضمون واختمفا  ،والنص عند الشافعية ما سد باب التأويل أيضاً  ،سد باب التأويل
 في المصطمح .

 ،عند مدرسة الفقياء ىو ما ال يحتمل النسخ عبلوة عمى عدم التخصيص والتأويلإّن المحكم  .٘
 ،اما المحكم عند مدرسة المتكممين فإنو ما ال يحتمل غيره ،إذ أّنو أقوػ من المفّسر عندىم

 وعمى ذلك فانو يشمل الظاىر في القدر الراجح من المعنى اضافة النّص ألنو ال يحمل إال
ذا كان ذلك فإنيم لم يشترطوا عدم التخصيص فيو عمى عكس مدرسة  ،معنى واحدا وا 

 إال ان ِكبل المدرستين توافقت في كون المحكم ال يحتمل إال وجيا واحدا . ،الفقياء
 :الموصادر والمراجع

 الفقه أوصولموصادر 
تقي الدين عمي بن عبد  سبلمشيخ اإل :صولعمم األ إلىاالبياج في شرح المنياج عمى منياج الوصول  .ٔ

حققو وقدم لو د.  (،ىـ ٔٚٚوولده تاج الدين عبد الوىاب بن عمي السبكي ) ت (ىـٙ٘ٚالكافي السبكي )ت
 م.ٕٔٔٓىـ ـ ٕٖٗٔ، ٕط ،السعودية ،دار ابن حزم ،إسماعيلشعبان دمحم 

 ،بيروت ـ لبنان ،حزمدار ابن  (،ىـ ٖٓٙالعبلمة عمي بن دمحم االمدؼ ) ت ماماإل :االحكام أصولاالحكام في  .ٕ
 م . ٕٛٓٓىـ ـ ٜٕٗٔ، ٔط

 (،ىـٙ٘ٗبن سعيد ابن حزم الظاىرؼ ) أحمدالجميل ابي دمحم بن عمي  ماماإل :حكاماأل أصولحكام في اإل .ٖ
 /ىـٕٛٗٔـٕٚٗٔ ،بيروت ـ لبنان ،دار الفكر ،نسخة منقحة مصححة باشراف مكتب البحوث والدراسات

 مٕٚٓٓ
                      العبلمة دمحم بن عمي بن دمحم الشوكاني  ماماإل :صولتحقيق الحق من عمم األ إلىارشاد الفحول  .ٗ

 م.ٕٕٓٓىـ ـ ٖٕٗٔ، ٔط ،بيروت ـ لبنان ،اء التراث العربييحإ، دار (ىـٕٓ٘ٔ) ت
 القاضي ابي الوليد سميمان بن خمف بن سعد بن ايوب :الفقو أصولالفقو والحدود في  أصولاالشارة في  .٘

 م.ٕٔٔٓ ،ٕط ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العممية (،ىـٗٚٗالباجي الذىبي المالكي ) ت
 ٖٓٚبن عمي الجصاص الرازؼ )ت  أحمدابي بكر  ماماإل :صولالجصاص المسمى الفصول في األ أصول .ٙ

 ،ٕط ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العممية ،ضبط نصوصو وخرج احاديثو وعمق عميو  د.دمحم دمحم تامر (،ىـ
ٕٓٔٓ. 

 ٜٓٗبن ابي سيل السرخسي ) ت أحمدي النظار ابي بكر دمحم بن صولالفقيو األ ماملئل :السرخسي أصول .ٚ
 م. ٕ٘ٓٓىـ ـ ٕٙٗٔ ،ٕط ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العممية ،و ابو الوفاء االفغانيأصولحقق  (،ىـ

ضبط  (،ىـٜٗٚ) ت بدر الدين دمحم بن بيادر بن عبد هللا الزركشي ماماإل :الفقو أصولالبحر المحيط في  .ٛ
 ،ٕط ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العممية ،نصوصو وخرج احاديثو وعمق عميو الدكتور دمحم دمحم تامر

 مٕٚٓٓىـ ـ ٕٛٗٔ
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تحقيق  (،ىـٛٚٗ) ت     الحرمين ابي المعالي عبد الممك بن عبد هللا الجويني مامإل :الفقو أصولالبرىان في  .ٜ
 م .ٕٕٓٓىـ ـ ٖٕٗٔ ،ٔط ،بيروت ـ لبنان ،دار احياء التراث العربي ،سمير مصطفى رباب ستاذاأل
 أحمدشمس الدين ابو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن  :بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .ٓٔ

مكة  ي،سبلمالتراث اإل مركز البحث العممي واحياء ،تحقيق د. دمحم مظير بقا (،ىـٜٗٚاالصفياني ) ت 
 م.ٜٙٛٔىـ ـ ٙٓٗٔ، ٔط ،المكرمة

بن الحسن بن عبد هللا بن عبد الغني  أحمدبدر الدين الحسن بن  مامالشيخ اإل :الفقو أصولالتذكرة في  .ٔٔ
 ،السعودية ـ الرياض ،مكتبة الرشد ناشرون  ،تحقيق ودراسة شياب هللا جنغ بيادر (،ىـ ٖٚٚالمقدسي ) ت

 م.ٕٛٓٓىـ ـ ٜٕٗٔ، ٔط
               بن جزؼ الكمبي الغرناطي المالكي  أحمدابي القاسم دمحم بن  :صولعمم األ إلىتقريب الوصول  .ٕٔ

 م.ٕٔٔٓ، ٕط ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العممية ،إسماعيلتحقيق دمحم حسن دمحم حسن  (،ىـٔٗٚ) ت
 (،ىـ ٖٓٗبن عمر الدبوسي الحنفي ) تابي زيد عبيد هللا  ماملئل :الفقو وتحديد ادلة الشرع أصولتقويم  .ٖٔ

 ،السعودية ـ الرياض ،مكتبة الرشد ناشرون  ،دراسة وتحقيق وتعميق د. عبد الرحيم يعقوب الشيير بفيروز
 ىـ . ٜٕٗٔ

عمق  ،ىـ( ٔٚٚقاضي القضاة تاج الدين عبد الوىاب بن عمي السبكي )ت :الفقو أصولجمع الجوامع في  .ٗٔ
 م.ٕٔٔٓ، ٖط ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العممية ،إبراىيمعميو ووضع حواشيو عبد المنعم خميل 

 ،مكتبة دار التراث ،دمحم شاكر أحمدتحقيق  (،ىـ ٕٗٓالمطمبي دمحم بن ادريس الشافعي )ت ماملئل :الرسالة .٘ٔ
 م. ٕ٘ٓٓىـ ـ  ٕٙٗٔ، ٖط ،القاىرة

الدين ابي نصر عبد الوىاب بن عمي بن عبد الكافي السبكي تاج  :رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .ٙٔ
عالم  ،عبد الموجود أحمدتحقيق وتعميق ودراسة الشيخ عمي دمحم معوض و الشيخ عادل  (،ىـٔٚٚ) ت
 م.ٜٜٜٔىـ ـ ٜٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ـ لبنان ،الكتب

 ماماإل :(تعالىبن حنبل) رحمو هللا  أحمد مامالفقو عمى مذىب اإل أصولروضة الناظر وجنة المناظر في  .ٚٔ
راجعو واعد فيارسو سيف الدين  ،ىـ( ٕٓٙابن قدامة المقدسي )  أحمدالفقيو موفق الدين عبد هللا بن 

 م. ٕٙٓٓىـ ـ ٕٚٗٔ ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتاب العربي ،الكاتب
رحيم ابن الحسن االسنوؼ جمال الدين عبد ال ماملئل :صولعمم األ إلىعمى منياج الوصول  صولزوائد األ .ٛٔ

 ،اشراف فضيمة الدكتور عمر بن عبد العزيز دمحم ،دراسة وتحقيق دمحم سنان سيف الجبللي (،ىـ ٕٚٚ)ت
 م.ٕٔٔٓىـ ـ ٕٖٗٔ، ٔط ،بيروت ـ لبنان ،مؤسسة الكتب الثقافية

اعتنى بو (،ىـٜٗٚبدر الدين دمحم بن بيادر بن عبد هللا الزركشي) ت ماماإل :الفقو أصولسبلسل الذىب في  .ٜٔ
 .ٔط  ،بيروت ـ  لبنان ،كتاب ناشرون  ،د . ناجي السويد

سعد الدين مسعود بن عمر  ماملئل :الفقو الشرح أصولشرح التمويح عمى التوضيح لمتن التنقيح في  .ٕٓ
القاضي صدر الشريعة عبد هللا بن  ماملئل :والتنقيح مع شرحو المسمى بالتوضيح (،ىـٕٜٚالتفتازاني ) ت

 و وخرج اياتو واحاديثو خيرؼ سعيد، المكتبة التوفيقيةضبط(ىـٚٗٚ) تبي البخارؼ الحنفيلمحبو مسعود ا
بن عبد  أحمدالشيخ ابي البقاء دمحم بن  :الفقو أصولشرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير في  .ٕٔ

 ،إسماعيل، تحقيق دمحم حسن دمحم حسن (ىـٕٜٚالعزيز الفتوحي المصرؼ الحنبمي الشيير بابن النجار ) ت 
 م.ٕٚٓٓ، ٔط ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العممية



 123  
 

 حميد حمادي                      أحمدأ.م.د           مجلة العلوم اإلسالمية                              المفظ الواضح وتطبيقاته 
 د. أيوب بدر حسن               (  9( السنة )33العدد )   ية مقارنةأوصولدراسة  ية في سورة النوروصولاأل

 

 

أألنصارؼ  أحمدزكريا بن دمحم بن  سبلملمقاضي ابي يحيى شيخ اإل :صولشرح لب األ إلىغاية الوصول  .ٕٕ
عبد الرزاق محمود الدوسرؼ و د. عثمان محمود  إبراىيمدارسة وتحقيق د.  ،م(ٖٕ٘ٔىـ ـ ٕٜٙالشافعي ) ت

بإشراف أ .د . دمحم فاضل السامرائي و أ.د. حمد عبيد عبد هللا الكبيسي و أ.د. جمال دمحم  ،سعيد هللا االلفي
 العراق ـ بغداد . ،عبد الرزاق الييتي الدوسرؼ  إبراىيمقام بطبعو د. ،فيقي رسول هللا باجبلن

 (،ىـٕٙٛعبد الرحيم العراقي ) ت أحمدلمحافع ولي الدين ابي زرعة  :الغيث اليامع شرح جمع الجوامع .ٖٕ
 م. ٕٗٓٓىـ ـ ٕ٘ٗٔ، ٔط  ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العميمة ،تحقيق دمحم تامر حجازؼ 

حققو وقدم لو وعمق عميو د. دمحم عبد العزيز  (،ىـٜٓٗالبن كمال باشا الحنفي ) ت :صولفروق األ .ٕٗ
 م.ٕٛٓٓىـ ـ ٖٓٗٔ، ٔط ،بيروت ـ لبنان ،دار ابن حزم ،المبارك

العبلمة المحقق المتفنن  ماملئل :الفقو ومعو عدة الدارع في التعميق كتاب القواطع أصولقواطع في  .ٕ٘
قدم لو وحققو  (،ىـٜٛٗي المحدث الفقيو المفسر ناصر السنة ابي المظفر السمعاني المروزؼ ) تصولاأل

 ،دنعمان ـ االر  ،دار الفاروق  ،وضبط نصو وخرج احاديثو وعمق عميو ابو سييل صالح سييل عمي حمودة
 م.ٕٔٔٓىـ ـ  ٕٖٗٔ ،ٔط ،توزيع دار ابن حزم

صفي الدين عبد  :(والجدل صولومعاقد الفصول ) مختصر تحقيق االمل في عممي األ صولقواعد األ .ٕٙ
عالم  ،دمحم شاكر أحمدتصحيح ومراجعة  (،ىـٜٖٚالمؤمن كمال الدين عبد الحق البغدادؼ الحنبمي ) ت 

 م .ٜٕٓٓىـ ـ ٖٓٗٔ ،ٕط  ،بيروت ـ لبنان ،الكتب
ابو الثناء محمود بن زيد االمشي الحنفي الماتوريدؼ ) من وراء النير عاش في  :الفقو أصولكتاب في  .ٕٚ

ط  ،بيروت ـ لبنان،يسبلمدار الغرب اإل ،حققو عبد المجيد تركي ،اواخر الخامس و اوائل السادس اليجرؼ(
 م .ٜٜ٘ٔ، ٔ

ومعو شرحو  ،ىـ(ٜٔٔجبلل الدين السيوطي الشافعي )ت ماملئل :الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع .ٕٛ
شرح دمحم بن الشيخ العبلمة عمي بن ادم  :المسمى الجميس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع

 ىـ .ٖٔٗٔ، ٔط ،السعودية ،بن موسى االيوبي المولوؼ، دار ابن الجوزؼ 
حققو وقدم لو وعمق عميو  (،ىـٙٚٗي الشيرازؼ ) تبن عم إبراىيمابي اسحاق  ماماإل :الفقو أصولالممع في  .ٜٕ

 م.ٕٛٓٓىـ ـ  ٜٕٗٔ ،ٗط  ،دار ابن كثير دمشق بيروت ،محي الدين ديب مستو ويوسف عمي بدوؼ 
ي النظار المفسر فخر الدين دمحم بن عمر بن الحسين الرازؼ صولاأل ماملئل :الفقو أصولالمحصول في عمم  .ٖٓ

مع الحكم لمعبلمة الشيخ شعيب االرنؤوط اعتنى بيا عز الدين  طبعة جدية ومنقحة ومزيدة (،ىـٙٓٙ)ت 
 م. ٕٛٓٓىـ ـ ٜٕٗٔ ،ٔط ،بيروت ـ لبنان ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،ضمي

 ،ىـ(٘ٓ٘) ت         الغزالي الطوسيالغزالي ابي حامد دمحم بن دمحم  ماملئل :صولالمستصفى من عمم األ .ٖٔ
 م. ٕٓٔٓىـ ـ ٖٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ـ لبنان ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،تحقيق وتعميق د. دمحم سميمان االشقر

وولده  (،ىـٕ٘ٙمجد الدين ابي البركات عبد السبلم بن عبد هللا ابن تيمية )ت :الفقو أصولالمسودة في  .ٕٖ
بن  أحمدىـ( وحفيده تقي الدين ابي العباس ٕٛٙشياب الدين ابي المحاسن عبد الحميم بن عبد السبلم ) ت

 م ٕٚٓٓ ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العممية ،إسماعيل، تحقيق دمحم حسن (ىـٕٛٚعبد الحميم ) ت 
ويميو المحقق من  (ىـٙٓٙ) ت فخر الدين دمحم بن عمر بن حسين الرازؼ  ماماإل :الفقو أصولالمعالم في  .ٖٖ

تحقيق دمحم حسن  (،ىـ٘ٙٙالمقدسي )ت إسماعيلابي شامة شياب الدين عبد الرحمن بن  :صولعمم األ
 م.ٕٚٓٓىـ ـ  ٕٛٗٔ، ٔط ،بيروت ـ لبنان ،دار الكتب العممية ،إسماعيلدمحم حسن 
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حققو د.  (ىـ٘ٛٙلمقاضي ناصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوؼ ) ت :صولعمم األ إلىمنياج الوصول  .ٖٗ
 م.ٕٛٓٓىـ ـ ٜٕٗٔ، ٔط ،دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان ،إسماعيلشعبان دمحم 

بن موسى المخمي  إبراىيمالشاطبي ابي اسحاق  ماملئل :التكميف أسرارالموافقات او عنوان التعريف ب .ٖ٘
 ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،تحقيق دمحم مرابي ،ومعو تعميقات الشيخ عبد هللا دراز (،ىـٜٓٚالشاطبي ) ت
 م.ٕٔٔٓىـ ـ ٕٖٗٔ، ٔط ،بيروت ـ لبنان

 :الفقه أوصولمراجع 
بيروت ـ  ،مؤسسة الرسالة ،د. مصطفى سعيد الخن :ية في اختبلف الفقياءصولالقواعد األاثر االختبلف في  .ٔ

 . مٕٙٓٓىـ ـ ٕٚٗٔ ،ٓٔط ،لبنان
 م.ٕٛٓٓىـ ـ ٜٕٗٔ، ٔط ،دمشق ،دار السبلم ،أ.د. ىاشم جميل :اختبلف الفقياء أسباب .ٕ
 الزلمي  براىيمإالدكتور مصطفى  ستاذلمعبلمة األ :اختبلف الفقياء في االحكام الشرعية أسباب .ٖ
 ،دمشق ـ بغداد ،دار السبلم ،أ.د. حمد عبيد الكبيسي :يسبلماالحكام وطرق االستنباط في التشريع اإل أصول .ٗ

 م.ٜٕٓٓىـ ـ ٖٓٗٔ، ٔط
 م.ٕٔٔٓىـ ـ ٖٔٗٔ، ٛٔط  ،دمشق ،دار الفكر ،أ.د. وىبة الزحيمي :يسبلمالفقو اإل أصول .٘
 م.ٕٔٔٓىـ ـ  ٕٖٗٔ ،لمكتبة القانونية ـ بغدادا، الزلمي إبراىيمديد: مصطفى الفقو في نسيجو الج أصول .ٙ
 م.ٕٚٓٓىـ ـ ٕٛٗٔ، ٔ، طنيجيريا بن صالح الفوزان، دار السمفية،: عبد هللا الفقو أصولشرح الورقات في  .ٚ
بيروت  ،دار الكتب العممية ،عيسى يوسف العيسى أحمد: أ.م.د. (ية فقييةأصولالظاىر عند ابن حزم ) دراسة  .ٛ

 م.ٕٙٓٓ ،ٔط ،ـ لبنان
الفضيمة د. مصطفى سعيد الخن و د. عبد  أصحابقرضو  ،صفوان عدنان داوودؼ :الفقو أصولالمباب في  .ٜ

 م.ٜٜٜٔىـ ـ ٕٓٗٔ  ،ٔط ،دمشق ،دار القمم ،هللا بن بيو و د. دمحم فتحي الدريمي
الحكمي  إبراىيملمعبلمة  (الفقو أصول) في  صولعمم األ إلىالمأمول في شرح منظومة سمم الوصول  .ٓٔ

 م.ٕٕٔٓىـ ـ  ٖٖٗٔ، ٔط ،المممكة العربية السعودية ،دار التدمرية ،سميمان بن خالد الحربي :(ىـ ٜٜ٘)ت
 ،دار القمم ،الشيخ دمحم االمين بن المختار الشنقيطي :الفقو عمى روضة الناظر البن قدامة أصولمذكرة  .ٔٔ

 بيروت ـ لبنان .
 ،السعودية ،دار ابن الجوزؼ  ،دمحم بن حسين بن حسن الجيزاني :الفقو عند اىل السنة والجماعة أصولمعالم  .ٕٔ

 ىـ .ٖٖٗٔ ،ٓٔط
ىـ ـ ٖٓٗٔ ،ٔط  ،بيروت ـ لبنان ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،د. عبد الكريم زيدان :الفقو أصولالوجيز في  .ٖٔ

 م.ٜٕٓٓ
بإشراف  ،وودثامر حمزة دا :الرازؼ في ضوء تفسير سورة البقرة مامية وتطبيقاتيا عند اإلصولالمباحث األ .ٗٔ

 م.    ٜٕٓٓ-ـىٖٓٗٔ،الدكتور جميل عميوؼ ناصر، رسالة ماجستير


