
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 

 

222 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 222 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيمن يشرتي اجليد ويشرتي الرديء من الصنف الواحد وخيلطهما ويبيع  مسألة
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 المقدمة:

يهده  أعمالنا منسيئات  إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن

وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له وأشهد أن محمًدا عبده ، ال مضّل له ومن يضلل فال هادي لهالله ف

 ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

فإنَّ الحديث عن عالم من علماء الفقه المالكي المغمورين ألمٌر مهٌم، وبخاصة إذا لم يكن ممن وبعُد:  

، فكم من مقّل 
ً
، وأهل الفقه خاصة

ً
حالفهم الحظ، ولقوا الفرصة سانحة للشهرة والذيوع بين أهل العلم عامة

ثر لم يعرف بين أهل اختصاصه، فما بالك بين عامة المسلمين فكانوا بحق ورثة األنبياء
ْ
 .اشتهر، وكم من مك

 في زوايا
ً
مورة

ْ
راثنا العربي ذخائَر نفيسة ما تزال مط

ُ
سيان ونحُن أْحوُج ما نكون إلى  إّن في ت

ّ
اإلهمال والن

الكشف عن هذه الذخائر وإحيائها وتحقيقها، وفاًء مّنا لتاريخنا العريق وماضينا املجيد، إذ ُيعدُّ التراث القديم 

راث اإلسالمي
ُّ
 هذا الت

َ
ّم إّن خدمة

ُ
ِريًقا للمستقبل، ث

َ
 وْصِل بين الماض ي والحاضر وط

َ
 كان حجمه  -َحلقة

ً
 و  -أيا

َ
العناية

 من أنفع األعمال
ً
 وتعليما

ً
، نشرا

ً
 وتحقيقا

ً
 به دراسة

وقد قسمُت هذا العمل إلى قسمين: القسم األول يتعلق بالتعريف بالمؤلف، والقسم الثاني يتعلق بتحقيق 

  املخطوطة.

 المؤلف وآثارهُ 
ُ
 .القسم األول: حياة

: اسمه ونسبه
ً
  1أوال

هو أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن حمودة التميمي، الفقيه األصولي النحوي المؤرخ، قاض ومفتي 

ار فقيه متبحر، من علماء الزيتونة في مالكي
ّ
 آخر القرن الثامن عشر. ، الُعمدة الفّهامة، املحقق النظ

والي عام ح للبالد التونسيةبالشمال الشرقي  الوطن القبليبمنطقة  منزل تميمفقد ولد في بلدة  2أما مولدهُ  

 .م6571/ هـ6611

                                                           
 .6/175وفهرس الفهارس  ،6/321و األعالم  ،2/213ومعجم المؤلفين  ،2/377، والفكر السامي 736-6/731ينظر ممن ترجم له : شجرة النور الزكية  1
 ه6617، وفيه: ولد سنة 227، ومسامرات الظريف بحسن التعريف ص 2/213ينظر في معجم المؤلفين  2

 ف الواحد رتي الرديء من الصنمسألة. فيمن يشرتي اجليد ويش

 1.قدار...وخيلطهما ويبيع من غري بيان م

 هـ6211كي املتوفى سنة حممد الشريف التميمي التونسي املال مساعيل بنإالفداء  يالشيخ أبملؤلفها: 

 د.احملجوب إبراهيم حممد الزنيقري

 لعلوم مبسالتةكلية اآلداب وا -جامعة املرقب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1164
https://ar.wikipedia.org/wiki/1750


مسألة فيمن يشرتي اجليد ويشرتي الرديء من الصنف الواحد وخيلطهما ويبيع من غري 
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: شيوخه وتالمذته
ً
 :1ثانيا

أما هو فقد درس في البداية بمسقط رأسه، وحفظ بها القرآن العظيم على العارف بالله الشيخ أحمد بن      

صره ، وتلّقى العلَم عن كبار شيوخ عالمدرسة الحسينية الصغرى وسكن في  تونس العاصمةسليمان، ثم انتقل إلى 

والشيخ الشحمي  2قاض ي الجماعة عمر بن قاسم المحجوب بالجامع األعظم، أمثال الشيخ صالح الكّواش والشيخ

 يخ محمد الغنجاتي وغيرهم.والش

ة تالميذه ومن    
ّ
والشيخ إبراهيم  3الذين ثبت أخذهم عنه: المؤرخ التونس ي الشهير أحمد بن أبي الضياف جل

 الرياحي والشيخ البحري والشيخ صالح الغنوش ي السنوس ي وشيخ اإلسالم محمد بن أحمد بن الخوجة وجماعة.

 .4ثالثا: آثاره العلمية

      
ً
 في دار الكتب الوطنية التونسية، وكذلك في المكتبة الوطنية  ترك آثارا

ً
مهمة منها ما طبع ومنها ما يزال مخطوطا

 الفرنسية.

، ومهما يكن من 5:"وله باع طويل في فن التاريخ، إذا تكلم في دولة ترى كأنه من رجالها" يقول عنه ابن أبي الضياف

 التاريخ.أمر فإن إسماعيل التميمي لم يؤلف في مجال 

، وأخرى في 6له جملة فتاوى ورسائل نذكر منها: رسالة في الحبس، ورسالة في الخلو عند المغاربة والمصريين    

حكم طعام أهل الكتاب، ورسالة في ضريبة العشر الموظفة على بعض الحبوب، ورفع التحرية عن يمين التسوية، 

، ورسالة في األوقاف، إال أن أهم ما كتب كان بطلب من وبرنامج المقدمين لإلمامة والخطابة بالجامع األعظم

التي وجهها إلى العالم اإلسالمي، وقد حملت رسالته العنوان  د الوهابمحمد بن عب، في الرد على رسالة 7حمودة باشا

                                                           
 .1/6116.، ومجلة مجمع الفقه اإلسالمي  تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة227، ومسامرات الظريف ص 6/736نور الزكية ينظر شجرة ال 1

 وفيه: وقد أجازه شيخه المحجوب بإجازة بديعة مطلعها:  227وفي كتاب مسامرات الظريف ص  2

ما
َّ
 لك اللهم يا من أنعما... بخرائِد العلم العزيز وعل

ً
 حمدا

 ستنهض النقاد في تحويطها ... بخياطة اإلسناد أن ال تكلماوا
 .6/61وزير تونس ي، من الكتاب المؤرخين، اشتهر بكتابه )إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان( إيضاح المكنون  3
 قال الشيخ إسماعيل التميمي  بعد أن تولى مناصب شرعية مهمة في المملكة التونسية حيث كان  4

ً
 ومفتيا

ً
يمها إن كنت تعلم المسائل قد: قاضيا

تها وأسبابها والدافع لها وأصولها ومخرجاتها"
ّ
 .وحديثها فأنا أعلم عال

 .61 - 1/66اإلتحاف البن أبي الضياف:  5
 .لم يتمها 6
 .2/212ي بتونس. األعالم هو أبو محمد حمودة بن علي بن حسين بن علي تركي ، أمير تونس. ولد فيها، وأنابه أبوه في الوالية توف 7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
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، وَعقد نفيس في رد  2أجوبته ألسئلة أمير ُحَسْين باشا باْي ، و 1التالي:" المنح اإللهـية في طمس الضاللة الوّهابية"

 شبهات الوهابي التعيس و 
ً
 ولغة

ً
 .3وغيرها النذر لألولياء وإيقاد الشموع في مقاماتهم، و العبادة شرعا

: نسبة الفتوى لمؤلفها:
ً
 رابعا

واعتمدت في نسبة الفتوى لمؤلفها الى ما نسبه له صاحب كتاب  –رحمه الله  -هذه الفتوى من مؤلفات الشيخ     

 
ً
وصاحب األعالم فقال ،4مسامرات الظريف فقال: وله رسالة في الجواب عمن يخلط الرديء بالطيب ليبيعها معا

،كما أثبتها الشيخ في آخر فتواه، فنسبها إلى نفسه بقوله: "وكتبه الفقير إلى الرب الجليل اللطيف 5له: رسائل وفتاوى 

 الله إسماعيل التميمي الشريف
َ
ف

ّ
 به وصلى الله على سيدنا وموالنا محمد ". -تعالى -لط

  -باسم أجوبة العالمة إسماعيل التميمي الثالثة-كما أنَّ عنوان الفتوى 
ُ
ثِبت على النسخة واسم مؤلفه  قد أ

 المعتمد عليها في التحقيق اللوحة األولى من غالف املخطوط.

 
ً
 :عليه ثناء العلماء :خامسا

يقول عنه ابن أبي الضياف: "وكان هذا الفاضل من علماء هذه األمة املحمدية، آية الله في الحفظ والثبات، 

آخذا بمأخذ املجتهدين في تعليل المسائل الفقهية، بمدارك أصولها الشرعية، ويصرح بأنه من أهل الترجيح ولم 

 نطينةقس، ومن فاسى من حاضرة العلم ينكره أحد عليه، بل يعتمدون ترجيحه عند تسليم الدليل، ويستفت

 .  6ويجيب بالكتابة" وطرابلس والجزائر

: وظائفه
ً
 :سادسا

م 6111/ هـ6226الحسيني عام  حمودة باشادّرس الشيخ إسماعيل التميمي بجامع الزيتونة، ثم سماه 

 لمدينة تونس، ثم عين رئيًسا لفتوى المالكية عام 
ً
م ثم استقض ي من جديد في رجب 6161/ هـ6236قاضيا

م عاد إلى منصب اإلفتاء من جديد، ولكن في العام الموالي امتحن بالعزل والنفي إلى بلدة 6161ه، وفي عام 6236

ِهَم بأنه يترقب زوال الدولة ويخبر بشرح الجفر إلى غير ذلك  ماطر كما يقول ابن -، فلزم بيته يدرس ويفتي حيث اتُّ

، وبعد عودته إلى العاصمة  31من وساوس الحسدة في الملك المطلق وبقي في منفاه لمدة  -أبي الضياف
ً
يوما

م إلى رئيس الفتوى 6121م رجع من جديد إلى خطة اإلفتاء وارتقى عام 6121انتصب للتدريس بمنزله، وفي سنة 

 . 7المالكية

                                                           

 عن دفع جديد للفكر و   1
ً
 تجاوز التقليد األعمى ونقد التطرف والرضا بالموجود باحثا

ً
لممارسة اذهب فيها إلى تفنيد معتقدات ابن عبد الوهاب محاوال

 ولكن دون التنكر لألصول والمعتقدات .

 التحقيق.في البيوع التي هي محل الدراسة و  )الفتوى(منها هذه المسألة  2
 – 116 -6/2وكتاب العمر لحسن حسني عبد الوهاب  ،2/213ومعجم المؤلفين  ،736/ 6؛ وشجرة النور الزكية 615/ 61/  66/ 1ينظر اإلتحاف  3

 .6/321،واألعالم 211 -111

 .255ينظر ص  4
5  6/321 . 
 2/377السامي ،والفكر 736-6/731وينظر شجرة النور الزكية  615 -61 – 66/ 1اإلتحاف  6
 .6/321،واألعالم 736-6/731ينظر شجرة النور الزكية  7

http://www.almajidcenter.org/material_details.php?bId=247929&encQry=U0VMRUNUIGJvb2tzLmlkLCBib29rcy50aXRsZSwgYm9va3MuZW5fbmFtZSxib29rcy5tYXRlcmlhbF90eXBlLCBib29rcy5sYXRpbl9uYW1lLCBtYW51c2NyaXB0X2F1dGhvcnMuYXV0aG9ybmFtZV9lbiBhcyBhdXRob3JuYW1lX2VuLG1hbnVzY3JpcHRfYXV0aG9ycy5hdXRob3JuYW1lX2FyLCBtYW51c2NyaXB0X2F1dGhvcnMuYXV0aG9ybmFtZV9maWx0ZXJfYXIsIGJvb2tzLnN0YXRlbWVudF9vZl9yZXNwb25zZSwgYm9va3MuZW5fbmFtZSBGUk9NIGJvb2tzIElOTkVSIEpPSU4gbWFudXNjcmlwdF9hdXRob3JzIE9OIG1hbnVzY3JpcHRfYXV0aG9ycy5ib29rX2lkID0gYm9va3MuaWQgIFdIRVJFICAoIG1hbnVzY3JpcHRfYXV0aG9ycy5hdXRob3JuYW1lX2VuICA9ICfYp9mE2KrZhdmK2YXZijrYpdiz2YXYp9i52YrZhCDYqNmGINmF2K3ZhdivINio2KfYtNinLCDYp9mE2LTYsdmK2YEsINin2YTYqtmI2YbYs9mKLCDYp9mE2YXYp9mE2YPZiizYo9io2Ygg2KfZhNmB2K/Yp9ihLDEyNDjZh9mAJyAgT1IgIG1hbnVzY3JpcHRfYXV0aG9ycy5hdXRob3JuYW1lX2FyICA9ICfYp9mE2KrZhdmK2YXZijrYpdiz2YXYp9i52YrZhCDYqNmGINmF2K3ZhdivINio2KfYtNinLCDYp9mE2LTYsdmK2YEsINin2YTYqtmI2YbYs9mKLCDYp9mE2YXYp9mE2YPZiizYo9io2Ygg2KfZhNmB2K/Yp9ihLDEyNDjZh9mAJyAgT1IgIG1hbnVzY3JpcHRfYXV0aG9ycy5hdXRob3JuYW1lX2ZpbHRlcl9hciAgPSAn2KfZhNiq2YXZitmF2Yo62KXYs9mF2KfYudmK2YQg2KjZhiDZhdit2YXYryDYqNin2LTYpywg2KfZhNi02LHZitmBLCDYp9mE2KrZiNmG2LPZiiwg2KfZhNmF2KfZhNmD2Yos2KPYqNmIINin2YTZgdiv2KfYoSwxMjQ42YfZgCcgKSAgIEFORCBib29rcy5lbl9uYW1lID0gJ01hbnVzY3JpcHQnICBHUk9VUCBCWSBib29rcy5pZA==&current=1&total=2&in=1&by=2&how=3
http://www.almajidcenter.org/material_details.php?bId=247929&encQry=U0VMRUNUIGJvb2tzLmlkLCBib29rcy50aXRsZSwgYm9va3MuZW5fbmFtZSxib29rcy5tYXRlcmlhbF90eXBlLCBib29rcy5sYXRpbl9uYW1lLCBtYW51c2NyaXB0X2F1dGhvcnMuYXV0aG9ybmFtZV9lbiBhcyBhdXRob3JuYW1lX2VuLG1hbnVzY3JpcHRfYXV0aG9ycy5hdXRob3JuYW1lX2FyLCBtYW51c2NyaXB0X2F1dGhvcnMuYXV0aG9ybmFtZV9maWx0ZXJfYXIsIGJvb2tzLnN0YXRlbWVudF9vZl9yZXNwb25zZSwgYm9va3MuZW5fbmFtZSBGUk9NIGJvb2tzIElOTkVSIEpPSU4gbWFudXNjcmlwdF9hdXRob3JzIE9OIG1hbnVzY3JpcHRfYXV0aG9ycy5ib29rX2lkID0gYm9va3MuaWQgIFdIRVJFICAoIG1hbnVzY3JpcHRfYXV0aG9ycy5hdXRob3JuYW1lX2VuICA9ICfYp9mE2KrZhdmK2YXZijrYpdiz2YXYp9i52YrZhCDYqNmGINmF2K3ZhdivINio2KfYtNinLCDYp9mE2LTYsdmK2YEsINin2YTYqtmI2YbYs9mKLCDYp9mE2YXYp9mE2YPZiizYo9io2Ygg2KfZhNmB2K/Yp9ihLDEyNDjZh9mAJyAgT1IgIG1hbnVzY3JpcHRfYXV0aG9ycy5hdXRob3JuYW1lX2FyICA9ICfYp9mE2KrZhdmK2YXZijrYpdiz2YXYp9i52YrZhCDYqNmGINmF2K3ZhdivINio2KfYtNinLCDYp9mE2LTYsdmK2YEsINin2YTYqtmI2YbYs9mKLCDYp9mE2YXYp9mE2YPZiizYo9io2Ygg2KfZhNmB2K/Yp9ihLDEyNDjZh9mAJyAgT1IgIG1hbnVzY3JpcHRfYXV0aG9ycy5hdXRob3JuYW1lX2ZpbHRlcl9hciAgPSAn2KfZhNiq2YXZitmF2Yo62KXYs9mF2KfYudmK2YQg2KjZhiDZhdit2YXYryDYqNin2LTYpywg2KfZhNi02LHZitmBLCDYp9mE2KrZiNmG2LPZiiwg2KfZhNmF2KfZhNmD2Yos2KPYqNmIINin2YTZgdiv2KfYoSwxMjQ42YfZgCcgKSAgIEFORCBib29rcy5lbl9uYW1lID0gJ01hbnVzY3JpcHQnICBHUk9VUCBCWSBib29rcy5pZA==&current=1&total=2&in=1&by=2&how=3
http://elwahabiya.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d9%88%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7/
http://elwahabiya.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d9%88%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7/
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1221
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: وفاته
ً
  .1سابعا

 . م6132/ أكتوبر هـ6211توفي في جمادى األولى عام 

: وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق
ً
 .ثامنا

 وقد 
ُ
ة مكتبة المسجد النبوي الشريف،  اعتمدت

َ
سخ

ُ
على نسخٍة واحدٍة خطيٍة فقط بخط المؤلف، وهي ن

 وكنُت أتمنى الحصول على نسخ أخرى فلم أوفق.

 672/11رقم التصنيف: 

 الموضوع: الفقه المالكي.)الفتاوى(.

ن غير ويبيع ممسألة. فيمن يشتري الجيد ويشتري الرديء من الصنف الواحد ويخلطهما  عنوان املخطوط:

 بيان مقدار....

 الشيخ إسماعيل بن محمد التميمي الشريف المالكي التونس ي  أبو الفداء.اسم المؤلف: 

 بخط المؤلف. 

 سم .61×27نوع الخط : مغربي جيد .                   المقاس:

 (.27( ورقة    .               عدد األسطر:)1عدد األوراق: )

 مة .مالحظات عامة: نسخة تا

 مصدر املخطوط: مكتبة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

 

 

 

 

  

                                                           
. والحق لم أقف فيما اطلعت عليه من مصادر على ش يء من وفاته اال تاريخ 6/321واألعالم  2/377،والفكر السامي 6/736ينظر شجرة النور الزكية  1

 الوفاة فقط.

https://ar.wikipedia.org/wiki/1248
https://ar.wikipedia.org/wiki/1832
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 اللوحة األولى من املخطوطة

 
 
 

 اللوحة األخيرة من املخطوطة
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 القسم الثاني: تحقيق المسألة

 النص املحقق:

 

  وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم عونك اللهم

 الدين وشفاُء المسلمين فيمن يشتري الجيَد ويشتري الرديَء من الصنف الواحد ويخلطهما ويبيع 
ُ
ما تقول أئمة

 
ً
من غير بيان مقدار كل منهما، فهل يجوز له ذلك؟ مهما كان الرديء الربع أو ما قاربه، وأحرى إذا كان الربع جيدا

 أو ال ؟ فإن قلُتم بالمنع لما في ا
ً
ا ُجعل من الجهل؛ ألنه م الثانيةمن الغش، ولما في  األولىلصورة أو األكثر رديئا

َج به الرديَء، وحينئذ فما معنى قول الشيخ عبد الباقي َهٍب 3، لقول خليل2...:1الجزء الجيد إال لُيَرّوِ
َ
:" َوَسْبِك ذ

ٍد َوَرِديٍء" َجّيِ
 وإال جاز خلطه وبيعه من غير 4

ً
، وال 5بيان وليس للمبتاع كالم"، وهذا كله إن لم يكن الرديُء تبعا

يشمل الصانَع والضارَب وغيَرهما من سائر أرباب الصناعات والمتاجر فيجوز  -والله أعلم-يخفاكم أن ظاهره 

 والبيع من غير بيان، وإن قلُتم أرشد الله الجميَع بالجواز فما معنى قوله 
ً
لهم خلط الجيد بالرديء إن كان قليال

ا (( عليه الصالة والسالم:)) ْيَس ِمنَّ
َ
ل
َ
َنا، ف

َّ
ش

َ
 ؟ وعالم يحمل؟ 6َمْن غ

                                                           

ي، من أهل مصر، فقيه إمام محقق، كان مرجع المالكية والفضالء من تصانيفه: شرح علي هو أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقان 1

هـ. ينظر من ترجم له: شجرة النور الزكية  6111مختصر خليل؛ وشرح علي مقدمة العزبة للجماعة األزهرية  وكالهما في الفقه المالكي  توفي سنة 

 . 7/51ومعجم المؤلفين  311ص 
 خة. .غير واضحة في النس 2
 من أهل التحقيق، ثاقب  -رحمه الله  -هو أبو الضياء، الخليل بن إسحاق الجندي،  اإلمام ، أحد شيوخ اإلسالم، واألئمة األعالم ، وكان 3

ً
أستاذا ممتعا

، تفقه باإلمام أبي محمد عبد الل
ً
 وعمال

ً
 في فنون من العربية والحديث والفرائض، أخذ عن شيوخ مصر علما

ً
أليف ه المنوفي. له تالذهن مشاركا

، 611هـ .ينظر من ترجم له: الديباج المذهب551منها: التوضيح ، واملختصر في الفقه، حيث ثرت شروحه وأقبل عليه الطلبة ، وغيرها، توفى سنة 

 . 653-611، ونيل االبتهاج  223وشجرة النور الزكية 
 .615املختصر ص  4
رقاني على مختصر خليل  5  .7/661شرح الزُّ
، وأبو داود  في كتاب البيوع، 611، حديث: 6/211)من غشنا فليس منا(،  -صلى الله عليه وسلم  -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان، باب: قول النبي  6

كم ، والحا6367، حديث 3/715، والترمذي في كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية الغش في البيوع،3172،حديث 2/211باب: في النهي عن الغش 

، كلهم من طريق العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط 2/1-1

  مسلم.
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  1وقول صاحب الرسالة
ُ
ط

ْ
ل
َ
 خ

َ
 على ما ال يجوز " َوال

ً
د عاطفا من أمر سلعته ما إذا ذكره  4"وال أن يكتم 3"2َدِنيٍء ِبَجّيِ

 .5كرهه المبتاع "

وٌق   ْجُهوِرّي  على نقل 9، وقول ابن رشد8:ال يحل خلط دنيء بجيد ولو بّينه7عليهما عن ابن القاسم 6 وما نقله َزرُّ
ُ ْ
 األ

 11:خلط الرديء بالجيد للبيع ال يجوز ألحد أن يفعله وإن بّين عند البيع أنه مخلوط10

باإلجماع، كما نقله الشيخ عبد الله بن أبي  12هذا ولفظ الحديث ال يجوز تخصيصه بنظر غير الصحابة ورواية

 والسالم عليكم ورحمة  14أوائل شرحه لحديث اإلسراء 13جمرة
ً
 شافيا

ً
 كافيا

ً
رض ي الله عن الجميع، أفيدونا جوابا

 الله.

                                                           
هب ذهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفراوي القيرواني، فقيه، مفسر من أعيان القيروان، كان إمام المالكية في عصره، يلقب بقطب الم 1

ه من تصانيفه :كتاب النوادر والزيادات؛ ومختصر  311وبمالك األصغر، قال عنه الذهبي: كان علي أصول السلف في األصول ال يتأول .توفي سنة

 . 1/231و األعالم  3/636؛ وشذرات الذهب 1/53المدونة ؛ وكتاب الرسالة ينظر ممن ترجم له: معجم المؤلفين 
ٍد(   بدون ال. والصواب هو المثبت. 2  َدِنيٍء ِبَجّيِ

ُ
ط

ْ
ل
َ
 في النسخة: )َوخ

 .611الرسالة ص  3

 في النسخة: ) و أن يكتم(    بدون ال. والصواب هو المثبت. 4
 .611 الرسالة ص 5

هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيس ى البرنس ي الفاس ي، زروق: فقيه محدث صوفي. من أهل فاس بالمغرب تفقه في بلده وقرأ بمصر  6

والمدينة، وغلب عليه التصوف فتجرد وساح، وتوفي في تكرين من قرى مسراتة، من أعمال طرابلس الغرب، له تصانيف كثيرة يميل فيها إلى 

ختصار مع التحرير، وانفرد بجودة التصنيف في التصوف، من كتبه: شرح مختصر خليل في فقه المالكية، والنصيحة الكافية لمن خصه الله اال 

 313/ 5،وشذرات الذهب  215بالعافية، والقواعد في التصوف، وشرح رسالة أبي زيد القيرواني، وغيرها .ينظر ممن ترجم له: شجرة النور الزكية 

  .16-6/11اسمه )إسماعيل بن محمد البرلس ي( والثالثة خطأ، واألعالم  ، وفيه
صلى الله عليه وسلم الفقيه المصري، صحب اإلمام مالك  -هو أبو عبد الله، عبد الرحمن، بن العتقي، نسبة إلى العتقاء الذين أعتقهم الرسول  7

 ، مدحه كثير من األئمة منهم : النسائي، توفي بالقاهرة عشرين سنة، روى عنه المدونة ، وعنه أخذ سحنون وغيره ، وبالجملة 
ً
 فاضال

ً
فقد كان حبرا

  .216، والفهرست البن النديم  2/131، والفكر السامي 71هـ .ينظر ممن ترجم له: شجرة النور الزكية 616سنة 
 . 2/531ينظر شرح زروق على متن الرسالة  8
شد المالكي القرطبي ، زعيم فقهاء وقته باألندلس ، كانت الدراية عليه أغلب من الرواية ، روى عن هو أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد، بن ر  9

يان لبأبي جعفر أحمد بن رزق ، وعن أبي مروان بن براج ، وغيرهما ، وعنه أخذ ابنه أحمد ، والقاض ي عياض ، وغيرهما ، له تآليف كثيرة منها: ا

، وفيه خطأ في بيان تاريخ 351- 353هـ. ينظر من ترجم له: الديبـــاج المذهب: 721ألمهات، توفي سنه والتحصيل، و المقدمات، واختصر بعض ا

  . 1/17، واألعــالم: 666، وشجرة النور الزكية  1/1مولده ، المرقبة العليا 
مصر في عصره فقيه محدث  أخذ عن الشمس هو علي بن محمد بن عبد الرحمن ، نور الدين ، االجهوري،  مولده ووفاته بمصر ، شيخ المالكية ب 10

رجم تالرملي وطبقته  له : شرح رسالة ابن أبي زيد  له شروح ثالثة علي مختصر خليل في الفقه ؛ وقد ألف في الحديث والعقائد وغيرها ينظر من 

 .  7/615، واألعالم 313له: شجرة النور الزكية 
 .1/311من كتاب السلطان البيان والتحصيل في رسم الجواب من سماع عيس ى  11

 في النسخة " ورأية" . 12

 في  13
ً
تابه، كهو أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة، األزدي، األندلس ي، من العلماء بالحديث، مالكي، أخذ عنه صاحب المدخل ونقل عنه كثيرا

ة وبهجة النفوس، والمرائي الحسان في الحديث توفي سنمن تصانيفه: جمع النهاية اختصر به صحيح البخاري، ويعرف بـ مختصر ابن أبي جمرة، 

 .  1/226، واألعالم  611، ونيل االبتهاج بهامش الديباج ص 63/311هـ. ينظر من ترجم له: البداية والنهاية  117
 لم أقف عليه. 14
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 وعليكم السالم رحمة الله تعالى وبركاته، ما شاء الله ال قوة إال بالله .

 وبعدالحمد لله والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وأصحابه    

ل يجوز : هاألول النظر فيما تضمنه وحواه، فإذا يقر على ثالثة أسئلة  فقد وقفُت على ما كتبُتم أعاله وأمعنُت 

لط الجيد بالرديء في الصنف الواحد ليباع كذلك من غير بيان كان الرديُء األقلَّ أو األكثر؟ 
َ
قلُتم  : إنالثانيخ

"
ً
، فما معنى قول الشيخ الزرقاني:" وهذا كله إن لم يكن الرديء تبعا

ً
: إن قلُتم بجواز ما الثالث؟  1بالمنع مطلقا

ا(( ْيَس ِمنَّ
َ
ل
َ
َنا ف

َّ
ش

َ
؟ وعلى ماذا يحمل إطالق من أطلق المنَع كالشيخ في  2ذكره الزرقاني فما معنى حديث:))َمْن غ

 الرسالة وغيره فيمن ذكر أعاله؟.

لط الجيد بالرديء من الصنف الواحد إن امتاز هذا الخلط أحدهما عن اآلخر  فالجواب عن األول  
َ
فله حكم أن خ

 
ً
الصنفين على ما يأتي تقريره ، وإن لم يتميز بعد الخلط الرديَء من الجيد فال يجوز بحال وال يحل منه ش يء قليال

 على ما ذكره ابن القاسم في المسألة الثانية في رسم الجواب في رواية عيس ى
ً
عنه في كتاب السلطان إذ قال  3أو كثيرا

 الرديء بالجيد، والقمح الرديء ، هل يحل ش يء من هذا؟. عيس ى:" وسألُته عن الرجل يخلط الزيَت 

، وإن كان يريد أن يبّين إذا باع فال خير في 4قال ابن القاسم: ال خير في هذا وال يحل، وهذا من الغش )فال يحل(   

 انتهى المقصود 5ذلك، وال يحل له خلطه... "

قال محمد بن رشد: " هذا كما قال، إن خلط الجيد بالرديء للبيع من الغش الذي ال يجوز ألحد أن يفعله، وإن       

بّيَن عند البيع أنه مخلوط، وينبغي لإلمام أن يمنع منه ويضرب عليه، فإن فعل كان للمشتري أن يرد وقد باء البائع 

البيع على هذا البيان التام ممن يعلم أنه ال يغش به، أو ممن ال  باإلثم في خلطه إلمكان الغش به، وإنما يجوز له

يدري ما يصنع به، ويكره له أن يبيعه ممن يخش ى أن يغش به، ويمنع  ممن يعلم أنه يغش به ، قال وهذا في الصنف 

 . أ.ه6يختلط وال يمتاز بعد الخلط جيده من رديئه كالزيت والسمن والعسل" الواحد

    
ُ
ٍد َوَرِديٍء" : ومنه قول قلت َهٍب َجّيِ

َ
وما في هذا السماع وشرحه هو الذي عزيُتم البن القاسم  7املختصر: "َوَسْبِك ذ

وابن رشد وقد رأيُتم أنه في الصنف الواحد الذي ال يمتاز بعد الخلط كما صرح به ابن رشد وعليه يحمل قول 

م ومنه تعلمون أن البيان الذي ال يفيد هو غي
ُ
 ر التام. الرسالة التي ذكرت

                                                           
رقاني على مختصر خليل  1  يكن ... ما لم . وفي النسخة " وهذا كله7/661شرح الزُّ

 سبق تخريجه. 2
سنة، وبه وبيحيى بن  11هو أبو محمد، عيس ى بن دينار، بن وهب القرطبي ، الفقيه العابد الفاضل القاض ي العادل ، صلى الصبح بوضوء العشاء  3

يحيى انتشر علم مالك باألندلس ، لم يسمع من مالك ، وسمع ابن القاسم وصحبه ، وعول عليه ، وله عشرون كتابا في سماعه عنه ، ألف في 

، والديباج  11هـ .ينظر من ترجم له : شجرة النور الزكية  262قه الهدية عشرة أجزاء . أخذ عنه ابنه إبان وغيره ، فمات ببلده طليطلة سنة الف

 .7/612، واألعالم  2/21، وشذرات الذهب  651المذهب 

 ..1/311ما بين القوسين مثبت من البيان والتحصيل  4
 .مسألة: خلط الزيت الرديء بالجيد .1/311البيان والتحصيل  5
 .1/315البيان والتحصيل  6
 .615في ص  7
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م، وإنما  وأن الجواب عن الثاني   
ُ
هو أن مسألة الزرقاني خارجة عن هذا القسم، إذ ال يحل منه ش يء كما ذكرت

هي من الصنف الذي يمتاز بعد الخلط جيده برديئه أو من الصنفين اللذين بهاته المثابة وفي هذين ذكرهما األئمة، 

 ئلسقبل ما ذكرناه من الرسم المذكور، وحاصلها: أن ابن القاسم أما في الصنف الذي يمتاز ففي المسألة التي 

َمْهُزوِل فيبيعهما بوزن واحد مخلوطين والمشتري يرى ما فيه غير أنه ال يعرف وزن 
ْ
ِميَن ِبال  السَّ

ُ
ِلط

ْ
اِر َيخ َجزَّ

ْ
عن ال

 كالخمسة والستة، وما يشتري الناس بالدره فأجابهذا من هذا، 
ً
 م والدرهمين ونحو ذلكإذا كانت األرطال يسيرة

، فإن كثرت األرطال كالعشرين والثالثين وما أشبه ذلك فال خير فيه حتى يعرف وزن كل منهما؛ ألن 
ً
فال أرى بأسا

 .1ذلك من الغرر 

، ومن الدليل على 2هذا كما قال؛ ألن البيوع ال تنفك عن الغرر اليسير فهو مستخف فيها مستجاز ابن رشد:"     

َم  -ه ذلك أن رسول الل
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
  3))نهى عن بيع الغرر(( -َصل

ً
والبيع ال يوصف بذلك حتى يكون الغرر ظاهرا

 عليه، وإنما يجوز شراء األرطال اليسيرة من اللحم املخلوط السمين بالمهزول إذا اشتراه كله، فرأى ما 
ً
فيه وغالبا

 فيه من السمين والمهزول، وإن لم يعلم قدر كل من
ً
هما؛ ألن الغرر في هذا خفيف يسير، فأما إن اشترى منه وزنا

 على أن يعطيه إياه من السمين والمهزول وهو ال يدري قدر ما يعطيه من كل واحد منهما، وال يراه حتى يزنه 
ً
معلوما

، إال على الخيار فيه حتى يفرزه ويزنه"
ً
 كان أو كثيرا

ً
لصنفين فقال ابن ، وأما ذكرهم المسألة في ا 4فال يجوز قليال

رشد اثر ما نقلناه منه في المسألة األولى:" وأما الصنفان اللذان يمتازان بعد الخلط إال أنه ال يعلم مقدار كل واحد 

والطعام وما أشبه ذلك، فإن كان أحد الصنفين  5منهما من صاحبه كالقمح والشعير، أو السمن والعسل أو الغلث

 لصاحبه 
ً
 تبعا

ً
 جدا

ً
جاز أن يبيع وال يبّين؛ ألن المشتري يراه ويعرفه، ثم ذكر حكم الكثير من ذلك، وفرق منهما يسيرا

قمح من العسل، وال من ما ال يمكن كالسمن بْيَن إزالة الرديء منه فال يباع إال بعد اإلزالة كالغلث مع الطعام، وبْيَن 

 لجواز مع البيان البن حبيب، والمنع لمالكالشعير، والماء من اللبن، وما أشبه ذلك. فذكر في بيعه أربعة أقوال: ا

في الموازية لحمله الكراهة في لفظ اإلمام على المنع والفرق بْيَن أن يخلطه للبيع فيمنع وإن خلطه لألكل فيجوز 

 وأرجعَت 6البن القاسم، الرابع: ال يجوز إال أن يكون يسيرا خلطه لألكل لألخوين في الواضحة"
ً
ْهما

َ
 ، فإذا أتقنَت هذا ف

 ظهر لك أنه تشتمل على فوائد:
ً
 بما لديه جزاًء وعلما

فإن  ألول ا: أنه يرد على الشيخ الزرقاني أنه عّمَم في محل التخصيص وأطلَق في محل التقييد، أما الفائدة األولى

 الصنفين المتميزين
ً
 -لهبعد الخلط، أو ما في حكمها في الصنف الواحد، وكالمه رحمه ال 7المسألة التي ذكر محليا

                                                           
 .1/317،والتاج واإلكليل 7/121نقل ذلك عن ابن القاسم ابن عرفة  والمواق.  ينظر املختصر  1
 .2/621 استجاَز الرَّجُل: طلب اإلجازة ،ينظر معجم لسان املحدثين 2
، وأبو داود، كتاب البيوع، باب: في بيع الغرر، 6763، حديث 3/6671أخرجه مسلم كتاب البيوع، باب: بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر  3

  ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.6231، حديث 3/732، والترمذي كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، 3351حديث 3/271
 . 1/317والتحصيل  البيان 4
 من شعير 5

ً
، إذا كان يأكل خبزا

َ
ليث

َ
. وفالٌن يأكل الغ

ٌ
ليث

َ
 وغ

ٌ
لوث

ْ
ِلثه. فهو َمغ

ْ
ُت الُبرَّ بالشعير أغ

ْ
ث
َ
ل
َ
: الخلط يقال غ

ُ
ث

ْ
ل
َ
 .6/211وِحنطة. .الصحاح  الغ

 . 1/317.وهو قول مطرف وابن الماجشون، نقل ذلك عنهما ابن رشد في البيان والتحصيل 1/317البيان والتحصيل  6
 الصنفان المتميزان". 7

ً
 في النسخة " فإن المسألة التي ذكر محليا
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 بعد الخلط كما فهمُتم عنه حتى أدخلتم  -تعالى
ً
يقتض ي ظاهرها أنها تتجاوزها إلى الصنف الذي ال يتميز مخلوطا

فإن المسألة مقيدة باشتراء كل مخلوط كما رأيُتم في المسألة الثانية،  الثانيمن كالمه الصانع والضارب ، وأما 

يه الفاضل وقد أطلق كالمه حتى كان بظاهره يجيز اشتراء وزن 
ّ
معلوم منه، وقد منعه ابن رشد وقد اعترضه ُمحش

بّناني
َ
اب 1ال

ّ
 أن خلطه حرام  2بأن ظاهر كالم ابن رشد الذي في الَحط

 
ً
 هو بيعه بدون بيان 3مطلقا

ً
 ، وفيه نظٌر، 4وأن الذي يجوز إن كان تبعا

ً
: فالجمع بين جهة الخلط والبيع بدون أما أوال

 بيان جمع بين متباينين لذلك موجب للحرمة ال الغش وهو مقتض ى للسياق، 
ً
عرض فإن ابن رشد لم يت وأما ثانيا

لحرمة الخلط إال في الصنف الذي ال امتياز آلحاد ما اختلط فيه ولم يذكر فيه هذه الصورة بل أبقى ما اقتضاه 

 ء منه على ظاهره وجعله من الغش، وهذه المسألة من بيع الغرر الخفيف وحقيقتهماالسماع من عدم حلّية ش ي

 في  -رحمه الله -كما بينه، ولعله 5مختلفتان
ً
التبس عليه التفريق فيهما فجعل كالم ابن رشد الذي حرر به جاريا

ه على ما نقلناه هنا في في ذلك لعدم نقل الحطاب لها واقتصار  6جمع ما بعده وغفل عن المسألة الثانية االنحية

  -شرح المسألة األولى وغفل
ً
 على الثلث وجبت  -أيضا

ً
عما ذكره املختصر في باب القسمة: من أن الغلث إن كان زائدا

ى7غربلته للبيع وإال ندبت
َ
ْول
َ ْ
 األ

ُ
ف

َ
ْدُب الغربلة في القليل يقتض ي أن بقائها على الخلط ِخال

َ
 فقط. 8، ون

م ابن رشد يقتض ي صريحه أن الصنفين إذا اختلطا يمكن تمييز كل واحد منهما أمكن مع : أن كال الفائدة الثانية    

، وكالماء من اللبن والعسل، وأن مسألة 9ذلك انفصال أحدهما من اآلخر بعد الخلط كالغلث مع الطعام أوال

                                                           
 في فاس، من تصانيفه:هو أبو عبد الله، محمد بن الحسن بن مسعود بن علي،  البناني، فقيه، منطقي، مشارك في بعض العلوم،  1

ً
الفتح  كان خطيبا

 الرباني، وحاشية على شرح الزرقاني على متن خليل في الفقه المالكي، وحاشية على شرح السنوس ي، وشرح على السلم كالهما في المنطق .ينظر

  . 1/323، واألعالم  2/312، وهدية العارفين  1/226من ترجم له: معجم المؤلفين 

اب، فقيه مالكي من علماء المتصوفين، أصله من المغرب ولد واشتهر بمكة، ومات هو محمد بن محمد  2
ّ
بن عبد الرحمن الرعيني، المعروف بالحط

في طرابلس الغرب، من مصنفاته :مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وشرح نظم نظائر رسالة القيرواني البن غازي؛ ورسالة في استخراج 

 . 211/ 5؛ واألعالم  335كية بال آلة؛ وغيرها. ينظر ممن ترجم له: نيل االبتهاج بتطريز الديباج ص أوقات الصالة باألعمال الفل

 في النسخة:" معلقا". 3

رقاني على مختصر خليل ومعه حاشية البناني  -أيضا-، ونقل ذلك عن ابن رشد 1/313ينظر مواهب الجليل  4  .7/661الزرقاني ينظر شرح الزُّ

 يقتاهما مختلفتان".في النسخة :"وحق 5

 غير واضحة في النسخة .  6
 . 611ينظر املختصر ص  7
"هذا النوع أهمله األصوليون وإنما ذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة واإلباحة واختلفوا في أشياء كثيرة  6/611جاء في البحر املحيط للزركش ي  8

ا مهل هو مكروه أو خالف األولى كالنفض والتنشيف في الوضوء وغيرهما، قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات: من النهاية التعرض للفصل بينه

 .بينهما بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه وما ال فهو خالف األولى وال يقال مكروه"  مما أحدثه المتأخرون، وفرقوا

: 2/51وقال السبكي: الصحيح عندي أن األحكام ستة الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح، وخالف األولى" األشباه والنظائر  
ً
.وفيه أيضا

ص كترك سنة الظهر، فالنهي عنه ليس بمخصوص ورد فيه؛ بل من عموم أن األمر بالش يء نهى عن ضده أو "وخالف األولى ما ال نهي فيه مخصو 

 مستلزم للنهي عن ضده ".  
 في النسخة أم ال . 9
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نع قليلُه من الغش منه يمالتبعية جارية في األمرين، وكالم غيره يقتض ي أن القسم الثاني الذي ال يمكن نزع ما به 

 وكثيرُه على التفصيل الذي سمعه.

يُّ     ّبِ
ُ
في شرح مسلم في كتاب اإليمان منه:" وتحصيل القول في ذلك أن المغشوش إن تعذر تخليص  1 قال اإلمام األ

لنفسه  هالغش منه، كالخبز الناقص، واللبن بالماء، والثوب الخفيف النسيج، والجلد الدنيء الدبغ ومن بيده يريد

كر وجها وغلبته الصنعة، أو ذ ترك له، وإن كان لبيعه ولم يقصد به الغش، كمن اشتراه ليبيعه أو كان من صنعته

لغش، وإن قصد به ا يوضع عند أمين ليباع على ذلك، يعذر به، بيع عليه بعد البيان ممن يستعمله لنفسه، أو

ان سلمون وُيخرج من السوق ليرتاح الم : يؤّدب2فقال ابن َعّتاب
ّ
ط

َ
:ُيحرق الثياب والجلد، 3منه، وقال هو وابن الق

ان:  4واختلفا
ّ
ط

َ
في الخبز الناقص، فقال ابُن َعّتاب: يتصدق فيه بعد الكسر الستحاللهم أموال الناس، وقال ابن الق

 بإذنه"
َّ

الذي لخص من كتابه هذا الكالم"  6، ثم ذكر اختيار ابن المناصف5ال يتصدق به، إذ ال يحل مال مسلم إال

أن ُيحسب ما غش به من نقص كيل أو وزن، أو غير ذلك من نوع الغش، ويتصدق به عن أربابه؛ ألنه لغير معين، 

وفي آخره أنه يشهد البن َعّتاب قول مالك في سماع ابن القاسم: ويتصدق باللبن  7ويؤدب بقدر اجتهاد الحاكم"

فانظر قول الشيخ  8ذنب من الذنوب مال مسلم" قوله في غير هذا السماع: ال ُيِحلالمغشوش، ويشهد البن القطان 

مع كالم ابن رشد وابن المناصف  9الزرقاني: "فإن عسر كقمح بشعير صح البيع بعد الوقوع، وكذا فيما يمكن"

ّبي له وكذا غيره.
ُ
 وتسليم األ

                                                           
ر في ههو أبو عبد الله محمد بن خليفة بن عمر، التونس ي، المشهور باألبي محدث، فقيه حافظ، مفسر، ناظم، أخذ عن ابن عرفة والزمه، واشت 1

 حياته بالمهارة والتقدم في الفنون، وأخذ عنه جماعة من األئمة كالقاض ي عمر القلشاني وأبي القاسم ابن ناجي وغيرهما، من تصانيفه: شرح

  .1/311، واألعالم 1/251، ومعجم المؤلفين 251المدونة، وإكمال اإلكمال في شرح صحيح مسلم، وتفسير القرآن .ينظر من ترجم له: نيل االبتهاج 
وروى  ،هو أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، بن عّتاب القرطبي، شيخ المفتين بقرطبة، من جلة الفقهاء، تفقه بابن الفخار، وابن األصبغ القرش ي 2

، توفي  سنة 
ً
: ترتيب المدارك  هـ ،ينظر ممن ترجم له 113عن القنازعي، وابن الحداد، وغيرهما. تفقه به األندلسيون وسمعوا منه، وكان متواضعا

  .661، وشجرة النور الزكية ص1/161

 ،هو أبو محمد، أحمد بن محمد بن عيس ى، بن هالل بن القطان ، قرطبي، وعليه وعلى محمد بن عتاب دارت الفتوى بها إلى أن فرق الموت بينهما 3

 بعقدها، تفقه بأبي محم
ً
 بالشروط بصيرا

ً
 ال يكاد يوافقه في ش يء إذ كان يقدم عليه بن عتاب لسنه، وكان عالما

ً
ن دحون، ب دوكان ما بينهما متباعدا

وابن الشقاق، وابن حرمل، وسمع القاض ي يونس ، وكان أحفظ للمدونة والمستخرجة ، وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي، وبأبي محمد تفقه 

 .11الديباج المذهب ص  هـ. ينظر ممن ترجم له: 111القرطبيون. توفي سنة 

 في النسخة:" واختار واختلفا". 4
 ، في النسخة "إال بأخذه".6/266-262  5

الله بن  دهو اإلمام أبو عبد الله، ابن المناصف، األزدي القرطبي، نزيل إفريقية، تفقه على قاض ي تونس أبي الحّجاج املخزومي وسمع بها من أبي عب 6

 على االتفاق واالخ
ً
، واقفا

ً
 نظارا

ً
، مدققا

ً
، متقنا

ً
، مع الحظ الوافر من اللغة واآلداب والشعر. أبي َدرقة. قال األّبار: كان عالما

ً
حا  ُمْرّجِ

ً
ال ِ
ّ
تالف، معل

 في األحكام، واستدرك على القاض ي عبد الوهاب في التلقين
ً
 في الجهاد، وكتابا

ً
ف كتابا

ّ
، ولم يكن له علم بالحديث. وأل

ً
م ب سمعت منه كثيرا

َ
ل اب السَّ

نسية، ثم قضاء ُمرسية، و 
َ
 مفرطة فُصرف = لذلك، ثم لحق بمّراكش. إلغفاله ذلك. وولي قضاء َبل

ٌ
كان ذا سيرة عادلة، في الحق. وكانت فيه حّدة

 . 1/322هـ. ينظر ممن ترجم له: األعالم  121وتوفي في ربيع اآلخر أو جمادى األولى سنة،
 .6/262ما بين القوسين  اختيار ابن المناصف مثبت من شرح األبي  7
 .6/262مال المعلم(شرح األبي لصحيح مسلم )اكمال اك 8
رقاني على مختصر خليل  9  .7/661شرح الزُّ
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ألولى من باب الغش ومن تجويز ابن رشد فيها البيع بعد : علم من قول ابن القاسم أن المسألة ا1الفائدة الثالثة    

 ما فيه من السمين 
ً
البيان التام، ومن جعل ابن القاسم المسألة الثانية من بيع الغرر، وقول ابن رشد فيها جزءا

ل أن الغش املحرم ال يكون إال مع جهل البيع، أما إذا علم وجه 2والمهزول وفي الصنفين؛ ألن المشتري يرى ويعرف

الغرر فقط فذلك من بيع الغرر فيفرق فيه بين اليسير والكثير، وقد صرح به بعض املحققين وأخذه من تعريف 

بالفضة والنحاس  5، واستدل عليه بأن ابن رشد أفتى بجواز صياغة الحلي من الذهب المشوب4للغش 3ابن عرفة

 عند أهل المعرفة ال يخفى عليهم زائد اليسير وال
ً
نقصانه، ويجوز بيعهما بالعروض وبغير جنسهما  إذا كان معلوما

 أعاله وداخله نحاس فانه يكسر ويمنع الناس من عمله
ً
، وبما في المعيار 6وال يمنع الناس منه إال ما كان مغشوشا

يِّ  َعْبُدوس ِ
ْ
 قدره ال يزاد فيه واشترى ذلك من الخاصة 7عن ال

ً
:إذا كان الجزء المشوب بالفضة من النحاس معلوما

مة من أهل السكة والمتعاملين جاز طبعهما على ذلك وجاز التعامل بهما لألمن من التدليس بها، وبهذا أفتى والعا

 انتهى المقصود منه. 8بعض علماء المشرق ممن يعتمد على فتواه وهو منصوص لعلمائنا"

ِل التين، وُحموالت العنب عل     
َ
ُدَم َواْسَتَمرَّ حال بائعي ِسل

َ
ى جعل أطيبها أعالها ثم ما يليه أدنى وقال ابن عرفة: ق

منه وأطيب مما تحته، وعلم المتبايعون ذلك، وهو خفيف وال مقال لمبتاعه إال أن يكثر خالف األسفل لما فوقه 

 :إحداهماوإنما سقناه هنا وأكثرنا الكالم فيه لفائدتين 11"إال العالم ليبيعه" 10، وفي متن املختصر9فيكون معيًبا"

،أن الرؤية  12م لمسألة الصانع والضارب وكان يتوهم من قول ابن رشد:" ألن المشتري يراه ويعرفه"ما جرى في ذكرك

محمول على من علم بالرؤية أو البيان فنقلنا ما ذكر لرفع هذا  13شرط في ذلك، وأن قول املختصر: "العالم"

هو الجواب عن السؤال الثالث الباقي : أن ما قررناه هذا وثانيهماالتوهم، وأن العلم بطريق العادة كاف في ذلك، 
                                                           

 في النسخة :  "الفائدة الثانية". 1

 في النسخة: "يرى ويعرفه". 2
هـ، كان من فقهاء المالكية ، تصدي للدرس بجامع تونس وانتفع  113هو محمد بن عرفة الورغمي، إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيها، توفي سنة  3

، ونبيل االبتهاج  335كثير، من تصانيفه :المبسوط في الفقه، و الحدود في التعريفات الفقهية . ينظر من ترجم له: الدبياج المذهب ص  به خلق

  . 251ص 
والغش: أن يوهم وجود مفقود مقصود في المبيع، أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه، ال تنقص قيمته لهما للمبتاع فسخه في القيمة وعليه 4

 . 1/611األقل من قيمته أو المسمى في الفوت أفاته. املختصر البن عرفة 
 . 132قهاء ص المشوب: بفتح فضم اسم مفعول من شاب، املخلوط بغيره. معجم لغة الف 5
 .611-1/617.كما نقل قول ابن رشد هذا المواق، ينظر التاج واإلكليل 6/221ينظر مسائل ابن رشد  6

جاب أ  هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن موس ى العبدوس ي: فقيه مالكي، من أهل فاس، كان مفتيها ومحدثها، له رسائل وفتاوى، منها: أجوبة فقيهة 7

  .1/625واألعالم  675إليه القاض ي محمد بن خليفة الصنهاجي، ينظر ممن ترجم له: نيل االبتهاج ص بها عن أسئلة رفعها 
 ..6/621المعيار  8
 . 121-7/125يشير ملختصر خليل  9

 .121-7/125املختصر  10
 .3/15ى سبيل المثال الشرح الكبير " ليست من املختصر إنما هي من الشراح، ينظر علبغشهوالصواب أن لفظ " :" إال العالم بغشه"،في النسخة 11
 .1/317البيان والتحصيل  12
 .121-7/125املختصر  13
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نا((
ّ
 1من أسئلتكم وذلك؛ ألنا لما قررنا أن مسألة الشيخ تصح في بعض الوجوه لزم الجواب عن حديث ))من غش

نا((؛ ألن الغش املحرم ما كان فيه تدليس على 
ّ
بأن يقال الوجه التي تصح عليه المسألة غير داخل في لفظ ))غش

األئمة، والوجه التي تصح فيه ال تدليس فيه، إذ هو يرى ما أضيف إلى المبيع غير  المشتري حسب اقتضاء كالم

أنه يجهل القدر وذلك غرر يفترق فيه القليل من الكثير، وأما ما أضفتم إليه من كون لفظ الحديث ال يجوز 

فالدعوى  -نهالى عرض ي الله تع-واستدللتم به من كالم أبي جمرة  -رض ي الله تعالى عنهم -تخصيصه إال للصحابة

يعة فان البيان بتخصيص عموميات الشر  األول فاسدة باإلجماع والدليل صحيح في نفسه وال يدل على المدعي، أما 

وتقييد مطلقاتها وتفسير ألفاظها ولغاتها من وظائف األئمة املجتهدين من الصحابة فمن بعدهم من األئمة األربعة 

، إذ لم يقل بذلك أحٌد، والذي 2ذا لم ينقل عنهم يبقى العام على عمومهوغيرهم، وال يختص ذلك بالصحابة حتى إ

كان عليه األئمة أنهم يخصصون ويقيدون بما ظهر لهم اعتباره بالشريعة، ويؤولون الظاهر ويردونه إلى ما هو أظهر 

تاب، بالكمنه بالقواعد الشرعية، يخصصون العام من الكتاب بالسنة المتواترة وغيرها على األصح والسنة 

، 3وبعض من قال بالمفهوم تخصيص به وكذا بالقياس، واختلفوا في التخصيص بقول الصحابي وان خالف روايته

 وأبا حنيفة
ً
العموم  يريان تخصيص -رض ي الله تعالى عنهما -وقد نقل بعض املحققين من أصول المالكية أن مالكا

التي يزعم بعض الناس  4بالمصلحة المرسلةبأي دليل كان من ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك أنه يخص 

، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد على خالف القياس، ويريان 5اختصاصه بها

 تخصيص العلة ونقصها وال يرى الشافعي ذلك
ً
لكنه ال يعترض عليهما فيما ساقهما إليه االجتهاد الشرعي وال  6معا

                                                           
 سبق تخريجه. 1
 إالوهذا هو األصل عند جمهور األمة أن أخذ األحكام من النصوص يتم بدون التأويل، وأنه يجب العمل بالظاهر والّنص وال يجوز العدول عنهما  2

العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وأن يعمل بالمطلق على إطالقه حتى يقوم الدليل على تقييده، وأن بدليل يقتض ي ذلك، فاألصل أن يبقى 

ي أصول فاألمر يدل على الوجوب حتى يقوم الدليل على صرفه إلى غيره، وأن النهي يفيد التحريم حتى يرد الدليل على صرفه إلى غيره. ينظر الوجيز 

 .2/661الفقه اإلسالمي 
 . 2/721البحر املحيط ، و 2/373للمزيد ينظر في هذه المسألة في : اإلحكام لآلمدي  3
أي: المطلقة، في اصطالح األصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو  لمصلحة المرسلةا 4

و دليل إلغاء. ومثالها المصلحة التي شّرع ألجلها الصحابة: اتخاذ السجون، أو ضرب النقود، إلغائها، وسميت مطلقة؛ ألنها لم تقيد بدليل اعتبار أ

 .11أو إبقاء األرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها ووضع الخراج عليها، أو غير ذلك. علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خالف ص 
نظر لكن ال، الح المرسلة كدليل من أدلة األحكام الشرعية وأضاف البعض إليه اإلمام أحمدشاع لدى البعض أن اإلمام مالك وحده هو اآلخذ بالمص 5

 بالدقيق يثبت أن األئمة األربعة أخذوا بها وإن كان ذلك تحت مسميات أخرى فالعبرة بالمعنى قبل المبنى، فاإلمام الشافعي عالجها تحت با

س لفظ ..، واإلمام أبو حنيفة عالجها تحت باب االستحسان والعرف..، والمصلحة قريبة القياس ..؛ ألن المصلحة قياس معنى وإن لم تكن قيا

من االستحسان.. وعلى ذلك يمكن أن نقول أن المصلحة كدليل شرعي مسلم بها من جمهور الفقهاء. ينظر المصلحة المرسلة محاولة لبسطها 

 .12ونظرة فيها ص 
، 7/611، وقد عزا هذا القول له الشاطبي والقرافي، ينظر الموافقات 111-3/171قاله في أحكام القرآن،وصاحب هذا القول هو القاض ي ابن العربي،  6

 .5/212وأنوار البروق 



شرتي الرديء من الصنف الواحد وخيلطهما ويبيع من غري مسألة فيمن يشرتي اجليد وي

 بيان مقدار، للتميمي التونسي/  حتقيق: د.احملجوب إبراهيم الزنيقري
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ينكران عليه ذلك ولم يترتب على اختالفهم فيما اختلفوا فيه فرقة؛ ألن مقصودهم واحد وهو تحري قصد الشارع، 

 من الحنفية. 3ومحمد بن الحسن 2من المالكية، وأبي يوسف 1بل كانت تالمذتهم كابن القاسم وأشهب

ُمزنّي 
ْ
ُبَوْيِطّي  4وال

ْ
ّرُِعوَن المسائل  5وال

َ
من الشافعية يأخذون أصل ِإَماِمِهْم وما ُبني عليه من فهم ألفاظ الشريعة، َوُيف

ويحررون الفتاوى على ذلك المقتض ى، وقد قبل الناس فتاويهم وأنظارهم وعملوا بمقتضاها خالفت مذهب إمامهم 

َداُم على ألنهم فهموا مقاصد  ؛أو وافقته؛ وإنما كان كذلك
ْ
ق ِ

ْ
ُهُم اإل

َ
ْم َيِحلَّ ل

َ
الشرع في وضع األحكام، ولوال ذلك ل

هم على ذلك، وال يسكت على اإلنكار  االجتهاد والفتوى، وال َحلَّ لمن في زمانهم أو َمْن بعدهم من العلماء أن يقرَّ

 ل
ً
ه، ومحله فمن بلغ ما عليهم على الخصوص، فلما لم يكن ش يء من ذلك دل على أن ما أقدموا عليه كانوا أهال

 .6بلغوا كان اجتهاده مثل اجتهادهم في الصحة

: هذا على فرض أنهم لم يبلغوا في كالم العرب مبلغ أئمتهم وإال فال شك في صحة اجتهادهم 7قال بعض املحققين       

ه فال وا علي، نعم إن وقع بيان بتخصيص أو تقييد أو بيان معنى لفظ عربي من الصحابة فان أجمع8على اإلطالق

إشكال في العمل عليه، وإن لم يثبت اإلجماع وال نقل عن بعضهم فيه خالف كان بيانهم أرجح من بيان غيرهم 

ونهم : كوثانيهما: مشاهدة الوقائع وأسباب النزول وموارد األحاديث واطالعهم على قرائن األحوال، إحداهماألمرين 

 لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن ر 
ً
ّحا

ُ
ى تبتها العليا فصاحتهم فيترجح بذلك قولهم إذ ال يمكن االجتهاد فيه علعربا ق

                                                           
بن اهو أبو عمر، أشهب بن عبد العزيز، بن داود بن إبراهيم، القيس ى الجعدي، وقيل : اسمه مسكين، وأشهب لقب له، إليه انتهت رئاسة مصر بعد  1

 .  211القاسم، أخذ عنه سحنون وجماعة، وروى عن مالك، والليث، والفضل بن عياض، وغيرهم ،توفي سنة 
ً
هـ بعد الشافعي بثمانية عشر يوما

 .  6/51، وفيات األعيان  2/115ظر من ترجم له : ترتيب المدارك ين

،  ولي القضاء للهادي  -رض ي الله عنه -هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، القاض ي اإلمام، أخذ الفقه عن أبي حنيفة 2
ً
، وهو المقدم من أصحابه جميعا

،  وثقه أحمد وابن معين وابن المديني، قيل: إنه أول من والمهدي والرشيد،  وهو أول من سمي قاض ي القضاة، وأول من اتخذ 
ً
 خاصا

ً
للعلماء زيا

؛ والبداية والنهاية 61/212وضع الكتب في أصول الفقه .من تصانيفه : الخراج، وأدب القاض ي، والجوامع .ينظر من ترجم له: تاريخ بغداد 

61/611.  
ذي نشر علم أبي حنيفة. نشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة  هو أبو عبد الله محمد بن الحسن  من موالي بني شيبان، 3

ّ
إمام بالفقه واألصول، وهو ال

زيادات لوغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد، فواله الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. له كتب كثيرة في الفقه واألصول، منها المبسوط و ا

واألعالم  6/173، والوفيات213/ 6حجة على أهل المدينة .ينظر من ترجم له: الفهرست البن النديم والجامع الكبير والجامع الصغير والموطأ وال

1/51 . 

4  
ً
 مجتهدا

ً
 عالما

ً
ي قو هو أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيي بن إسماعيل المزني،  من أهل مصر وأصله من مزينة، صاحب اإلمام الشافعي كان زاهدا

يقة، وهو إمام الشافعية، من كتبه: الجامع الكبير و الصغير واملختصر، والترغيب في العلم. ينظر من ترجم له: الحجة، غواصا على المعاني الدق

  .6/311؛ ومعجم المؤلفين 215 - 6/231طبقات الشافعية للسبكي 
 في الدرس واإلفتاء بعد وفاته، وهوهو يوسف بن يحيى القرش ي، أبو يعقوب البويطي: صاحب اإلمام الشافعّي، وواسطة عقد جماعته، قام مقامه  5

د بمن أهل مصر، نسبته إلى بويط، له: املختصر في الفقه، اقتبسه من كالم الشافعّي، ودّرس بهما. وتوفي بالقيروان.من كتبه فضائل عمر بن ع

 .275-1/271. األعالم 771: 2العزيز وفضائل مالك والرد على الشافعّي. ينظر من ترجم له: هدية العارفين 
 .1/612ينظر في المسألة الخامسة "االجتهاد إن تعلق باالستنباط من النصوص..." عند الشاطبي، ينظر الموافقات  6
 قاله الشاطبي. 7
 .1/612ينظر الموافقات  8
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وما سكت عنه الشرع من بعض مسائل  1وجهه لغيرهم، أما إذا لم يكن من هذا النمط، كمسألة َعول الفرائض

ليهم ع الرأي وغير ذلك فهم وبقية املجتهدين شرع سواء، وقد تبين بما تقرر من صنيع املجتهدين وعدم إنكار ذلك

أن المسألة اجماعية  وأن دعواكم تخرق هذا اإلجماع وتسد عن األئمة باب االجتهاد وتقتض ي أن التخصيص إذا 

 على األئمة في اجتهاداتهم حيث لم يسلكوا هذا المسلك 
ً
لم ينقل عن الصحابة فال عمل عليه وذلك كما يوجب طعنا

 
ً
  -يوجب طعنا

ً
، وعلى أئمة األصول فيما ذكروه 2ن قول الصحابي ليس بحجة"على من قال كاإلمام الشافعي :"إ -أيضا

في بابي التخصيص والتقييد ،وأما ما نقلتموه عن الشيخ ابن أبي جمرة فيجب حمله على وجه ال يخالف ما قررناه 

وأقرب التأويالت فيه حمله على ما اقتضاه سياق الكالم، فإن ما ذكر في سياق فهو محمول على ذلك، والش يء قرر 

ْسٍت 
َ
ِتيُت ِبط

ُ
أ
َ
َهٍب مملوءة 3أن يؤخذ من قوله في الحديث ))ف

َ
(( 4ِمْن ذ

ً
 وإيمانا

ً
،إن الحكمة واإليمان جواهر 5حكمة

محسوسات ال معاني وإنه دليل للصوفية على قولهم أنهم يرون إيمانهم وإيمان أصحابهم بأعين بصائرهم، وأن 

ك  يقض ي بهم إلى الخروج عن ظاهر الحديث بدليل عقلي المتكلمين خالفوا في ذلك وادعوا أنه عرض ومعنى وذل

ألنه راجع إلى بيان اللفظ وهم  -رض ي الله عنهم-صحيح لمعنى، فقال: إن ذلك ال يقبل من أحد إال من الصحابة 

أعلم به إما بسماعه منه عليه الصالة والسالم وإعالمه إياهم بمراده، وإما بمشاهدتهم للقرائن الدالة عليه أو غير 

ذلك ، وقد تقدم أن هذا يترجح فيه بيانهم على غيرهم إن اعتمد على وجه صحيح وإال اختص بهم، ومنه هذا 

ه رض ي الل-الحديث فإن حمله على ظاهره ال يلزم منه محال فال مساغ إلخراجه عن ذلك إال بنقل عن الصحابة 

ن هوى، بل مثل هذا ال يقال من قبل الرأي، ،فإذا نقل ذلك عنهم صح االعتماد عليه؛ إذ ال يقولونه ع -تعالى عنهم

بل إما بالرواية أو غيرها، ولفظ الش يء يوجب هذا المعنى بان تجعل الالم في قوله الحديث للعهد، والمعهود حديث 

اإلسراء، وقد ذكر أهل األصول أن العام إذا ذكر بعد الخاص يجري على العام في جواب خاص، فقيل: يحمل على 

على الخصوص إذا لم تقم قرينة على أحدهما وهما قد قامت قرينة الخصوص بها يصح الكالم العموم، وقيل: 

 ..6ويوافق غيره من األئمة األعالم

                                                           

 .661:زيادة في السهام ونقص في األنصباء، أو زيادة فروض المسألة على أصلها. الفرائض ص  العول  1

:"وكذلك إن أوص ى لرجل بثلث ماله، وآلخر بربعه، وآلخر بسدسه أو خمسه، ولم يجز الورثة تحاصوا في الثلث من عين ودين 1/252جاء في التهذيب  

 وغيره على األجزاء، وهذا على حساب عول الفرائض".
 . 2/211المهذب  2

ْست  3
َّ
 على موالط

ً
 .7/7عنى اإلناء . ينظر: تاج العروس مؤنث ولكنه غير حقيقي، فيجوز تذكير صفته حمال

 في النسخة غير واضحة. 4
نَّ َرُسوَل ال 5

َ
: "أ

ُ
ث ّرٍ ُيَحّدِ

َ
ُبو ذ

َ
اَن أ

َ
اَل: ك

َ
اَل: ق

َ
نِس ْبِن َماِلٍك ق

َ
ِه هذا جزء من حديث طويل ونصه:" روى البخارّي َعْن أ

َّ
رَِج  -صلى الله عليه وسلم -ل

ُ
اَل: ف

َ
ق

ا 
َ
ن
َ
َهٍب ُمْمَتِلٍئ َعْن َسْقِف َبْيِتي، َوأ

َ
ْسٍت ِمْن ذ

َ
مَّ َجاَء ِبط

ُ
ُه ِبَماِء َزْمَزَم، ث

َ
َسل

َ
مَّ غ

ُ
َفَرَج َصْدِري، ث

َ
َزَل ِجْبِريُل ف

َ
ن
َ
، ف

َ
ة
َّ
ُه ِفي َصْدِري ِبَمك

َ
َرغ

ْ
ف
َ
أ
َ
 َوِإيَماًنا، ف

ً
َمة

ْ
مَّ ِحك

ُ
، ث

َيا، ف
ْ
ن َماِء الدُّ ى السَّ

َ
َعَرَج ِبي ِإل

َ
 ِبَيِدي، ف

َ
ذ
َ
خ

َ
مَّ أ

ُ
َبَقُه، ث

ْ
ط
َ
لما جئت إلى السماء الدنيا. ." ، وذكر حديث اإلسراء. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: أ

 .6131. حديث رقم  112/  3ما جاء في زمزم ، 
 .2/62ينظر التلخيص في أصول الفقه  6
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العلَم لعالم السّر والنجوى، ونسأله أن يحفظنا من البالء والبلوى وأن يختَم لنا بالحسنى، كتبه الفقير  1ونكّل    

 الله يمي الشريفإسماعيل التمإلى الرب الجليل اللطيف 
َ
ف

ّ
مد به وصلى الله على سيدنا وموالنا مح -تعالى -لط

 انتهى.الذي مدَّ الوجوَد إلى العالم يدُه بسببه وعلى آله وصحبه وعزته وحزبه. 

 

 

 الخاتمة

الحمد لله الذي يسر بمنه وكرمه إتمام هذا العمل، وفي ختام هذا العمل سوف أورد أهم النتائج و الفوائد     

 المهمة التي توصلت لها من خالله وهي على النحو اآلتي:

أن القول بإباحة جميع المعامالت قول باطل، وهو من التفريط، وكذلك التشديد، وجعل أن األصل في االكتساب  -

التحريم إال ما ورد نص في إباحته قول باطل، وهو من اإلفراط، والقول الصحيح وهو الوسط أن األصل في هو 

 البيوع والمعامالت الحل واإلباحة، إال ما ورد النص بتحريمه ومنعه، سواء كان المنع بدليل خاص أو عام .

 للمسلمين في منهج السلف،-
ٌ
 أساسية

ٌ
ن هو الذي يميز الحق م الِعلم قْبل الَعمل ألنَّ  إنَّ الِعلم قْبل الَعمل، قاعدة

الباطل في االعتقادات، والصواب من الخطأ في المقوالت، والحالل من الحرام في التصرفات، والمقبول والمردود 

 في المعايير، والراجح والمرجوح في األقوال واألعمال وغيرها. 

-  
ً
تجاوز التقليد األعمى ونقد التطرف والرضا بالموجود،  حاول الشيخ تفنيد معتقدات ابن عبد الوهاب محاوال

 عن دفع جديد للفكر والممارسة ولكن دون التنكر لألصول و المعتقدات.
ً
 باحثا

القاض ي إسماعيل التميمي هو المدافع عن اإلسالم المعتدل والوسطي المنغرس في تربة تونس وفي تقاليدها  -

 الكي.المتسامحة الجامعة في صرامة المذهب الم

امتاز الشيخ إسماعيل التميمي بعمق تحليله لمفهوم اإليمان ولكثرة اطالعه على كتب أصول الدين قديمها  -

 وحديثها .

أن يأجرني بقدر ما بذلت في هذا العمل من جهد علمي ولم أصل فيه إلى الكمال، وإنما هو  وأخيرا أسأل الله     

 . إسهام وجهد مقل

  

                                                           

 غير واضحة في النسخة. 1
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 1والمراجعقائمة المصادر 

 م.الدار التونسية للنشر .6111إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، ألبي الضياف، سنة النشر  -

 م، دار الكتب العلمية، بيروت6111أحكام القرآن، البن العربي، سنة النشر  -

 م.دار الفكر6151هـ 6311أساس البالغة، ألبي القاسم الزمخشري، سنة النشر  -

 م، الناشر: دار الكتب العلمية.6116 -هـ6166ألشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي، الطبعة: األولى ا -

 م، دار العلم للماليين.2112األعالم، لخير الدين الزركلي، الطبعة الخامسة عشر  -

سماعيل عالم الكتب، إيضاح المكنون، إل أنوار البروق في أنواء الفروق، ألبي العباس الشهير بالقرافي، بدون طبعة تاريخ. الناشر:  -

 بيروت. -هـ  دار الكتب العلمية 6161باشا، الطبعة: األولى 

.  م6115 الثالثة: الطبعة - وآخرون، عطوي  نجيب علي: ود ملحم أبو أحمد: د: تحقيق الدمشقي، كثير البن والنهاية، البداية -

 .بيروت العلمية، الكتب دار

الفقه، لبدر الدين الزركش ي، حققه وضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر، البحر املحيط في أصول  -

 م،  الناشر دار الكتب العلمية، مكان النشر لبنان/ بيروت.2111 -هـ 6126سنة النشر 

 م، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.6111البيان والتحصيل البن رشد، تحقيق: محمد حجي، الطبعة األولى  -

 .المنورة المدينة السلفية، المكتبة(. بال) ت ط، البغدادي، الخطيب أحمد بكر أبي للحافظ بغداد، تاريخ -

 التراث إحياء جنةل: تحقيق المالقي، النباهي الحسن ألبي(  والفتيا القضاء يستحق فيمن العليا المرقبة)  األندلس قضاة تاريخ -

  بيروت اآلفاق دار ، م6111 األولى: الطبعة العربي،

بيدي، بمرتض ى، الملّقب الفيض، ألبي العروس، تاج -  . بال: ط الهداية، ،دار املحققين من مجموعة: تحقيق الزَّ

 هـ. دار الفكر، بيروت.6311التاج واإلكليل، ملحمد بن يوسف المواق، سنة النشر   -

 اإلسالمي.م.دار الغرب 6117تراجم المؤلفين التونسيين ملحمد محفوظ، سنة النشر  -

 طرابلس ليبيا .-ترتيب المدارك، للقاض ي عياض، تحقيق: أحمد بكير محمود،،ط: بال. دار مكتبة الفكر -

 هـ .6117التعريفات للجرجاني، تحقيق: إبراهيم األبياري، الطبعة األولى  -

الناشر:  لنبالي وبشير أحمد العمري،التلخيص في أصول الفقه، للجويني، تحقيق: عبد الله جولم ا -دار الكتاب العربي، بيروت،  

 بيروت. –دار البشائر اإلسالمية 

التهذيب في اختصار المدونة، للبراذعي، دراسة وتحقيق ،محمد األمين ولد محمد الشيخ، راجعه: أحمد علي األزرق،  -

 م،دار البحوث للدراسات اإلسالمية واحياء التراث، دبي.6111الطبعة:األولى،

م. 6115- 6115املختصر ألبي عبدالله البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، مع الكتاب: الطبعة: الثالثة الجامع الصحيح  -

 دار ابن كثير، اليمامة، بيروت.

  بال:ط بيروت، العربي التراث إحياء دار وآخرون، شاكر محمد أحمد: تحقيق الترمذي، سنن= الصحيح الجامع -

                                                           
 لم أعتبر "  أل "  في هذا الترتيب الهجائي.  -1
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 م. دار الكتب العلمية، بيروت.6111المالكي، تحقيق مأمون الجنان، الطبعة: األولى الديباج المذهب، البن فرحون  -

ي، الطبعة: األولى  -  م، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.6111الذخيرة للقرافي، تحقيق: محمد حّجِ

 ط:ت :بال . دار الفكر، بيروت. -رسالة ابن أبي زيد القيرواني  -

 . القاهرة الحديث ،دار بال:ط األزدي، سليمان داود ألبي داود، أبي ُسنن -

 .بيروت تصوير مخلوف، محمد للشيخ ، الزكية النور  شجرة -

 م. دار الفكر.6151شذرات الذهب ، البن العماد الحنبلي، سنة النشر -

 م بمصر. 6151 -هـ  6311شرح الزرقاني على خليل، سنة النشر  -

 .بيروت. الفكر دار. الرسالة على زروق  شرح -

 الشرح الكبير: ألبي البركات الدردير، دار الفكر بيروت. -

 صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ومع الكتاب، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. -

 هـ.6115ت، الطبعة: الرابعة الصحاح إلسماعيل بن حّماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيرو -

 محمد منشورات م،6111 األولى: الطبعة عطا، أحمد القادر عبد مصطفى: تحقيق السبكي، لإلمام الكبرى، الشافعية طبقات -

 .لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار بيضون، علي

 دار م،6111 األولى: الطبعة البكوش، وبشير المطوي، العروس ي محمد واكمال مراجعة الوهاب، عبد حسني لحسن الُعمر، -

 .لبنان بيروت االسالمي، الغرب

 علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خالف، الطبعة: الثامنة الناشر، مكتبة الدعوة، شباب األزهر عن لدار القلم . -

 والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون  وزارة: الناشر هـ6126:سنةالنشر األولى،: ط الالحم، محمد بن الكريم لعبد الفرائض، -

 .السعودية العربية المملكة واإلرشاد،

 .المنورة المدينة العلمية، المكتبة هـ، 6311 األولى،: الطبعة للحجوي، السامى الفكر -

 .بيروت -المعرفة دار ، هـ6311 النشر سنة النديم، الفرج ألبي الفهرست، -

  اإلسالمي، الغرب دار: الناشر. م6112 الثانية،: الطبعة عباس إحسان: تحقيق الكتاني، الَحيّ  َعْبد ملحمد الفهارس، فهرس -

 . بيروت

 .بيروت الفكر، دار.ه6167 النشر سنة المالكي، النفراوي  غنيم بن ألحمد الدواني، الفواكه -

 .بال. قواعد التصوف للزروق  -

 .بيروت صادر دار. األولى: الطبعة اإلفريقي، منظور  البن  العرب، لسان -

 .بجدة االسالمي المؤتمر منظمة عن تصدر االسالمي، المؤتمر لمنظمة التابع االسالمي الفقه مجمع مجلة -

 .النووي الدين محيي زكريا ألبي-المهذب شرح املجموع -

 . بيروت ناشرون، لبنان مكتبة. م6117 هـ،6167النشر سنة خاطر، محمود: تحقيق الرازي، الدين لفخر الصحاح مختار -
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 مـ، الناشر: دار الحديث/القاهرة. 2117هـ/6121املختصر للشيخ خليل، املحقق: أحمد جاد، الطبعة: األولى،  -

 م،  منشورات دار اآلفاق المغرب.6112المسائل، ألبي الوليد بن رشد "الجد"، تحقيق محمد الحبيب، الطبعة: األولى، سنة  -

 ن بن محمد السنوس ي، أبو عبد الله ،بال .مسامرات الظريف بحسن التعريف، ملحمد بن عثما -

هـ 6315المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فيها، لعلي محمد جريشة، الطبعة: السنة العاشرة، العدد الثالث، ذو الحجة  -

 م. الناشر: الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.  6155نوفمبر، 

م الناشر: دار النفائس للطباعة  6111 -هـ  6111صادق قنيبي، الطبعة: الثانية،  معجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس قلعجي، حامد -

 والنشر والتوزيع األردن.

 المهذب، للشيرازي، الناشر دار الفكر، مكان النشر بيروت. -

 المصباح المنير، ألحمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت. -

 هـ. مكتبة الصديق، الطائف6111المعجم املختص باملحدثين للذهبي، سنة النشر  -

 بيروت .  -معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، منشورات مكتبة المثنى -

م. دار الغرب 6116هـ، 6116المعيار المعرب ألحمد الونشريس ي، خّرجه جماعة من الفقهاء، إشراف: د.حجي، سنة النشر -

 بيروت. -اإلسالمي 

 لبنان.  -ه الوشتاني المعروف باألبي، دار الكتب العلمية، بيروت اكمال اكمال المعلم، لإلمام أبي عبد الل -

 م. الناشر: دار ابن عفان.6115هـ/ 6165الموافقات، للشاطبي، املحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة: األولى -

 .بيروت - الكتب عالم دار:م،الناشر6117-6161- األولى: الطبعة عميرات، زكريا: تحقيق للحطاب، الجليل، مواهب -

 م ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.6112هـ، 6163هدية العارفين، إلسماعيل باشا البغدادي، الطبعة: األولى،  -

 م. اسطنبول.6136الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي، اعتناء يوسف فان إس، فرانز شتايز الطبعة: الثانية   -

 للطباعة الخير دار: الناشر م،2111 - هـ6125 الثانية: الطبعة الزحيلي، مصطفى ملحمد اإلسالمي، الفقه أصول  في الوجيز -

 .سوريا دمشق والتوزيع، والنشر

 بيروت. -م،دار صادر6151وفيات األعيان البن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، سنة النشر  -

 مؤسسة دار هـ، 6112 األولى: الطبعة - معروف، وادع وبشار عباس، مهدي صالح: تحقيق السالمي، رافع البن الوفيات، -

 . بيروت -الرسالة

___________________ 

 

 

 


