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  في دراسة نصوص أصولية وفقه محاضرات

   أولى ماستر الشريعة والقانون: بلقاسم حديد                           السنة: األستاذ

  :تتمة لمحاضرة السادسة في دراسة نصوص أصولية

وهي للمارزي يف كتاب األخبار، قيل البدء يف حبث ما ذكره املارزي يف هذه املسألة ال بد من 

 أن كالمه هنا جاء يف ثالث فقر يف بعضها طول؛ ولذا سنقتصر يف الفقرتني الثانية والثالثة اإلشارة إىل

  :قولنعلى ما خيتص درسنا مما فيه الفائدة ف

يف التسمية، ويف احلد ويف االعرتاض عليها، : الكالم يف مقدمته من ثالثة أوجه: قال املارزي-أ

إثبات كالم النفس، ووسعنا الكالم يف ذلك بيننا وبني فأما التسمية فقد علم فيما تقدم مذهبنا يف 

عليه، وأشرنا إىل االختالف يف تسمية الكالم ما املعتزلة والفالسفة، وذكرنا ما يقال لكل مذهب 

هل  االصويت كالما، هل ذلك حقيقة أو جماز، فكذلك خيتلف أئمتنا يف تسمية اخلرب الصويت خرب 

فاقهم على أن ما يف النفس من الكالم يسمى كالما وخربا يسمى بذلك حقيقة أو جمازا؟، مع ات

حقيقة، ومع اتفاقهم على أن العبارة عما يف النفس بإشارة إن مسيت كالما وخربا فذلك جماز وليس 

عنه بأنه كان أو مل يكن؛ حبقيقة، فمن سئل عن شيء هل كان؟ فإنه يقدم يف نفسه وضمريه خربا 

د كان أو قال مل يكن، فإن هذا يسمى قحقيقة فإن نطق بلسانه ب فهذا املقدم يف النفس يسمى خربا

خربا، وهل يسمى بذلك حقيقة أو جمازا؟ فيه اختالف، وإن أشار بيده أو برأسه خافضا رأسه ليفهم 

  .416يضاح احملصول، صإ .منه أن مل يكن فإن مسي هذا خربا فإمنا ذلك جماز هذا الكالم يف الوجه األول

 وهو احلد فإن املشهور يف حده ما دخله الصدق والكذب، مث ذكر عن وأما الوجه الثاين

: ؛ ألّن الواو توهم اجتماع الصدق والكذب، قال"أو"الباقالين أنه أصلح احلد املذكور بإبدال الواو بـ

أيضا ال مينع االعرتاض ومن حق احلد أن ال خيتلف " أو"ورد هذا بأنه إمنا يرد يف اخلرب املعّني؛ وألّن 

ما احتملت صيغته « املعّني وغريه؛ وألجل هذا عدل القاضي عبد الوهاب يف حد اخلرب إىل أنه بني

ما أن إماال خيلوا «واختار بعضهم أنه : ، فذكر الصيغة إشعارا باالحتمال، قال»الصدق أو الكذب

كالم على وهذا ال: ، قال ويرد عليه اخلطأ، ألنه جيتمع فيه األمران، إىل أن قال»يكون صدقا وكذبا
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  .التسمية واحلد، واالعرتاض عليه

ما روي عن النيب صلى  ةأطلق الناس تسمي: وأما االعرتاض على اصطالح هذا الباب فإنّه يقال

اهللا عليه وسلم، أخبارا ومعظم ما نقل الرواة عنه صلى اهللا عليه وسلم أوامر ونواه، واألمر والنواهي 

 تعاىل؛ مث إن هذه التسمية حادثة بعد الصحابة، فلم وأجيب بأا خرب عن اهللا... ليست بأخبار

  .418-416ا هـ خمتصر من إيضاح احملصول، ص.خيرج هذا االصطالح عن حقيقة ما ذكرناه

الكالم يف عقدية «: يف تقسيمه البحث وهو قوله: أوهلا: والنظر هنا يتعلق بأمور :اسةر الد-ب

هكذا ورد يف املطبوع عليها بضمري املؤنث والظاهر » إىل قوله ويف االعرتاض عليها... بني ثالثة أوجه

  .أنه عليهما ليشمل االعرتاض على التسمية واحلد معا، بدليل ما سيذكره بعد

، فكالمه يف التسمية يريد به حقيقة »قاما التسمية فقد علم إىل آخر الفقرة«: قوله: ثانيها

القول القائم : حابه أعين األشعريةاألخبار، فذكر أنه قسم من الكالم، وهو عنده كما عند أص

هو حقيقة أذكر اخلالف فيه مع املعتزلة والفالسفة كما ذكر احلالت مع األصحاب و شرطه، ببالنفس 

على األشعري وغريه، كما ذكر اجتماع األصحاب  عن، والقول باالشرتاك مذكور مشرتكاأم جماز أم 

على أن ما سوى األلفاظ مما يعري به عن  جتمعواأن ما بالنفس حقيقة يف الكالم واجلرب مجيعا، كما ا

  .املعىن النفسي جماز

هذا و ومما يلحظ على ما أورده املارزي هنا يف حقيقة الكالم أن من األقوال ما مل يذكره املارزي 

على عادة معظم املنكمني، وال خيفي أنه ال ميكن الوصول إىل احلق من غري استيعاب أقوال املختلفني 

  .ةمعلوم يف األصول، فاخلالف ليس حمصورا يف املعتزلة واألشعريعلى ما هو 

ليس يف : حىت قيل وغريه معرتضذكره املارزي  اجد خلرب، ومجلة ما حد به مم يفكالمه : ثالثها

  .صحيححد اخلرب 

ارج عنده عما يف تسميتهم ما تقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خربا فهو غري خأما كالمه 

  .ذكر
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من جهة اللسان، إذ  إطالقا، إطالقلة ما ذكره املازري يف هذه املقدمة، أن اخلرب له ويف اجلم

الكالم، وله عند األصوليني اصطالح، وإطالق من جهة الرواية عن النيب صلى اهللا  من أقساماخلرب 

ان، عليه إمام احلرمني يف الره جرىعليه وسلم، وهو ملحق مبا قبله واملارزي يف كل ذلك جار على ما 

  .وسع يف االعرتاضتإال أن املارزي 

  للباقالني: دراسة نص أصولي من باب القول في العموم والخصوص*

" أو ابن الباقالين"هو أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين : تعريف بالقاضي الباقالين: أوال

امعها حلقة عظيمة جباملتكلم على طريقة أيب احلسن األشعري، مولده بالبصرة، وأقام ببغداد، وكان له 

زيد بن أيب الو  ،تتلمذ أليب عبد اهللا بن جماهد وأليب بكر األري -على ما ذكر عياض وغريه–

القريواين وغريهم، وأخذ عنه مجاعة منهم القاضي عبد الوهاب، وأبو در اهلروي، وأبو عمران الفاسي 

  .وغريهم

 إعجاز تمهيد يف علم الكالم، و اإلرشاد الصغري يف أصول الفقه، والو ريب قمن أهم كتبه الت

  .القرآن وغريها

  .متقدميهممن يف أصول الدين هو من متكلمة األشعري، : مذهبه

  .وكذا يف أصول الفقه وليس له فيه اختصاص باملذهب املالكي

، يؤثر ، وهو احلق كما قال الباجي وليس له يف الفروع ماينوهو يف الفروع مالكي عند األكثر 

  .هـ403سنة  وفاته على الصحيح

أما : إن قال قائل خريونا ما العام وما اخلاص وما حدمها؟ قيل له: قال أبو بكر الباقالين: ثانيا

  .القول املشتمل على شيئني فصاعدا: العام فهو

والدليل على ذلك أن العموم يف اللغة هو الشمول ولذلك يقال عممُت اجلماعة بالرب، 

  .ممت البلدة والعشريةوعممت زيدا وعمرا بالعدل واملدح وع

نه عام فيما اشتمل عليه وجيب إذا كان ذلك كذلك إفكل قول اشتمل على شيئني فصاعدا ف
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س على االستيعاب ناجل مجيعوسعه وأعمه ما يتناول أأن يكون العام ما اشتمل على شيئني و 

على ما  من وجه فيكون عاما من حيث اشتمل خاصامن وجه و  ا بينهماواالستغراق، وأن يكون عام

  .ان، وخاصا من حيث مل يتناول مما يقع عليه االسم أكثر من ذلك القدرزماألعيان واأل منيتناوله 

يف  له  ه االسمتناوليمما  ،ذلك أنه قول واقع على شيء أو أشياءبفمعىن وصفه : فأما اخلاص

ولغريه، فلذلك  متناول له  االسم وضع اللغة أو مما يصح وضعه له وإجراءه عليه أو بعض ما يكون 

   .يف زيد دون غريه خاصاكان قوهلم أضرب زيدا 

ل املشركني خاصا ذوقوهلم اضرب الزيدين خاصا فيهما دون العمرين وغريها من الزيدين وقوهلم أ

  .6-3/5التعريب واإلرشاد الصغري، ج.ه عليهم دون املؤمننيعلوقو 

  :والكالم يف هذا املوضع يف أمرين: الدراسة: ثالثا

  .فقد عرفه يف اللغة واالصطالح: يف تعريف العام :األول

  .املعاين من مبا ذكرل له مثففي اللغة العموم معناه الشمول و 

  .»كل قول اشتمل على شيئني فصاعدا«وعرفه يف االصطالح بقوله 

كما ذكره الغزايل يف  .و قولك ضرب زيد عمرا، فإنه يتناول شيئني وليس بعامحنبواعرتض عليه 

  .دي وغريهنورُد عليه بأن الشمول هنا جبهة التالزم، كما ذكره الصفي امله) 2/125ج(املستصفى 

ؤخذ من تعريف الباقالين يف االصطالح مذهبه يف أقل اجلمع، وقد صرح به يف موضع آخر يو 

  .خالفية واجلمهور األعظم على خالفه واألدلة معهم، وهي مسألة )322: ص(من هذا الكتاب 

وقد العموم، وإمنا ذكر قوال شارحا،  يفكما فعل   حبدت فيه يأمل : خلصوصيف تعريف ا: الثاين

  .»اللفظ الواحد الذي ال يصلح مدلوله الشرتاك فيه«عرفوه بأنه 

  .2/2019كام، جحعلى ما ذكره األمدي يف اإل

ومما يلحظ فيما ذكره الباقالين التداخل بني كالميه يف العموم واخلصوص، حيث ذكر العموم 

من وجه واخلصوص من وجه، وليس هو ما يعرف بالعموم واخلصوص الوجهي وإمنا ما يراد به 
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 هذا ملا اختصر إمام احلرمني تقريب الباقالين حذف كل ما فيه تكرار ومنهلاخلصوص من العموم؛ و 

  .وضعهذا امل

  :دراسة نصوص فقهية

  :من مسائل البيوع من كتاب المدونة: أوال

هو عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي ابو : فسحنون: نةو تعريف بسحنون والمد-أ

مسع من مشاخيها، ورحل إىل  "نتونس اآل"ىل إفريقيا، إأصله شامي من محص، وقدم أبوه : سعيد

ل من رآه وخترج عليه مجاعة ال حيصون جثىن عليه املشرق فسمع من كبار أصحاب مالك، وا

  .هـ240تويف سحنون سنة . وأشهرهم ابنه حممد

أشهر مصادر املالكية يف الفقه، أصلها ألسد بن فرات، وأصلحها سحنون منفهي : وأما املدونة

  .يف رحلته إىل ابن القاسم لسماعها منه، رواية وحتقيقا وترتيبا إال قليال

  .مد بن سحنون واختصرها ابن أيب زيد وغريهوقد شرح بعضها حم

  يف اشرتاء سلعة عائبة قدر رآها أو وصفت له أيكون له اخليار إذا رآها؟: مسألة- ب

إال أرأيت إذا نظر إىل دابة عند رجل فاشرتاها بعد ذلك لعام أو عامني على غري صفة : قلت 

تكون فيه السلعة على حاهلا فال بأس إذا إن كان أمرا : على رؤيته أجيوز هذا يف قول مالك أم ال؟ قال

وإمنا قال مالك إذا نظر إىل السلعة فاشرتى السلعة بعد نظره : مل يتباعد ذلك تباعدا شديدا، قال

فيه األجل البعيد وال القريب فأرى إذا تباعد  اإليها فذلك جائز، وإمنا قاله لنا ُمبهما، ومل يذكر لن

بلغ إىل ذلك الوقت من يوم نظر إليها حىت تلك ويعلم أا ال شراؤه من نظره إليها حىت يتفاحش ذ

تتغري بريادة أو نقصان أو ما أشبهه فال أرى أن يشرتيها إال على املواصفة أو على أن ينظر إليها فإن 

  .ذلك وإال تركبرضي 

قال مالك، إذا وصفها : أرأيت رجال اشرتى سلعة ومل يرها أنه اخليار إذا رآها؟ قال: قلت

البيع، وإن مل  وصفت لزمهها نبعتها وماهيتها فأتى ا أو خرج إليها فوجدها على الصفة اليت وجال
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له أن يقول ال  تيكن رآها فليس له أن يأيب ذلك عليه بعد أن رآها إذا كانت على الصفة اليت وصف

  .أرضاها

عرف منها وهي وإن كانت سلعة قد رآها قبل أن يشرتيها له فاشرتاها على ما كان ي: قال مالك

  .غائبة عنه فوجب البيع بينهما فوجدها على حال ما كان يعرف فالبيع الزم سحنون

ما على صفة إال ينعقد البيع إال على أحد أمرين : لهمجوقال بعض كبار أصحاب مالك و  

على غري ما  ةأو على رؤية قد عرفها، أو اشرتاط يف عقد البيع فكل بيع ينعقد يف سلعوصف له ت

  ).3/255املدونة، ج. (قض ال جيوزمنتالبيع وصف ف

  :والنظر يف هذه النصوص يقتضي بيان أمرين:جـ

  :أمارة اإلتقان وتحري الحق عند اإلمامين: أولها

فظاهر ألنه حني ذكر عن مالك أن العقد جايز إذا كانت السلعة قائمة على : أما ابن القاسم

باعدا شديدا، ويظهر أن هذا القيد من كالمه ال من  وصف له قيده مبا إذا مل يتباعد ذلك ت وأما رأى 

ل البعيد جوإمنا قاله لنا مالك ُمْبهما، ومل يذكر لنا فيه األ: كالم مالك، بدليل ما ذكره بعد، وهو قوله

وهذا ذكره إما على سبيل بيان قول مالك، أو على سبيل إبداء رأيه يف املسألة . اخل...وال القريب

  .فه مع مالك يف مسائلعلى ما يعرف من اختال

يف اشرتاء سلعة غائبة قد «: يبه فإنه ذكر يف رأس املسألة قولهتيف تر  إتقانهوأما سحنون فيظهر 

، وجعله كالرتمجة ملا سيأيت؛ إذ حيتمل الوجود املذكورة بعُد من روايته عن »اخل...ت لهوصفرآها أو 

وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم : ابن القاسم أو عن غريه، مث ذكره حاصل املسألة حني قال

  .وهذا يف اجلملة معتمد املالكية يف كتب الفروع: اخل ما قال....د البيع إال على أحد أخرينقعينال 

أن هذه املسألة هي ما يعرف بالبيع على الصفة، ومنه البيع على الربنامج على ما هو : ثانيهما

كار والتمهيد البن عبد الرب واملنتقى للباجي ويف  مذكور يف املوطأ لإلمام مالك ويف شروحه كاالستذ 

ا إمنكتب فروع املالكية كالتفريغ البن اجلالب، واإلشراف لعبد الوهاب وغريمها، والبيع على الضفة 
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  :يكون يف األعيان الغائبة أو ما يف رؤيته مشقة طاهرة، وهي مسألة خالفية

 بيع الغائب على الصفة ومنهم من يف دفأجازه مالك وأصحابه وهو أحد قويل الشافعي وأمح

قال للمشرتي خيارا لرؤية وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قويل الشافعي وأمحد، قال ابن عبد 

 مرئية أن البيع يف ذلك باطل، ألنه ال عّني  :ثالث، هو اختيار املزين للشافعي قولالرب يف االستذكار و 

فما  210، ص20ج. (»ةقالرؤية على غري متام بيع وال صفيف خيار  نوال صفة مضمونة وأما يفرتقا

  ).فوق

  من مسائل العبادات، من كتبا النوادر والزيادات: ثانيا

  تعريف بابن أبي زيد وبالنوادر والزيادات-أ

هو أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحان أيب زيد، سكن القريوان وكان إمام ف: ابن أيب زيد: قاما

مذهبه قائما باحلجة عليه، وكان يعرف عن با اجامع مذهب مالك وشارح أقواله، ذاملالكية يف وقته، و 

ورحل فحج ومسع من كثري من : اللباد وغريه ابنمبالك الصغري، تفقه بفقهاء بلده ال سيما أبو بكر 

ومكي بن أيب طالب، وأبو بكر بن  ،شهرهم أبو القاسم الرباذعيأخلق كثري،  هالكرباء، ومسع من

منها النوادر والزيادات، وكتاب : قربي جد أيب الوليد الباجي ألمه وغريهم، ومؤلفاته كثريةموهب امل

  .الذب عن مذهب مالك وكتاب الرسالة وغريها كثري، على ما ذكره عياض وغريه

والواضحة البن حبيب واموعة  ،املواز، والعتبية ابنيتضمن كتاب : وكتاب النوادر والزيادات

 مقدمةب حممد بن سحنون وخمتصر ابن عبد احلكيم وغريها على ما ذكره يف البن عبدوس، وكت

  ).11-10ص/ 1ج(النوادر والزيادات 

مالك يف املختصر ليس يف الوضوء  قالقال ابن أيب زيد  من مسائل العبادات في النوادر-ب

  .إذا عمتاحد من العدد، وال أحب أن يقصر من مرتني 

نتهني ااحدة إال من العامل بالوضوء وال أحب أن تنقص من وال أحب الو : قال عنه ابن حبيب

تعاهد عقبيه يف يا وينبغي أن موال يزاد يف املسح على الواحدة، وأما غسل القدمني فال حد يف غسله
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  .وضوئه باملاء

شقوق حىت برجليه أو غربة عرقوبية، أو  جلساوةيداخله املاء بسرعة ما ال يد عرك جي: قال غريهو 

  .31ص/ 1ج. »ويل لألعقاب من النار«ل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقو  يسبغه،

 - كما هنا–أن مسلك الشيخ أيب حممد يف ذكر املسائل : أوهلما :والنظر هنا في أمرين: ج

واختيار وفوق ذلك ترتيب وتنقيح، وكل ذلك طاهر يف هذه مجع مسلك من سبقه من أئمة املالكية 

  .ا سبقهممم عأ املتأخراملسألة حيث جعل القول 

  ما شرع تطهريه يف الوضوء أمران مغسول وممسوح: ثانيهما

سباغ وال يتعني فيه حد ال جيوز التقصري عنه وال الزيادة عليه، وهلذا فرقوا بني سول فرضه اإلغفامل

ال أن فرض الوضوء ونفله غري  ،حد يف الوضوءال العامل بالوضوء وغري العامل، فهذا هو املراد، بأن 

  ).1/271ج(» وال حالق فيه بعلمه« قال الباجي يف املنتقي معلومني

ففرضه مرة واحدة دون تكرار وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وروي ابن نافع عن : وأما املمسوح

من  سمالك يف مسح الرأس مرة أو مرتني فقد يقل املاء فتكون مرتني ويكثر املاء فيكون مرة، وهذا لي

وقيل هو  .املاء ملا يقي من مسح الرأس كما ذكره الباجي خذاستئناف أ باب التكرار إمنا هو من باب

واالختيار يف صفة مسح «، قال ابن اجلالب يف التفريع بيان لصفة مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم

ما إىل أخذ املاء بيده مث يرسله مث يبدأ بيديه فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه مث يذهب يالرأس أن 

» وذيه ويفرق أصابع يديهف، ويلصق راحتيه بهمث بردمها إىل مقدم هذيو ع راحتيه عن فمؤخرة، ويرف

الشافعي رمحه اهللا، : وهذا أيضا مذكور يف شرح التلقني للمازري، وقد خالف يف هذا كله) 1/17ج(

 .فيكرر املسح عنده كسائر األعضاء


