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 أداء العشر الة فيبرس أجوبة الشريف إسماعيل التميمي ألسئلة حسين باشا باي تونس المعروفة

 هـ1248للشيخ إسماعيل التميمي ت 
 دراسة وحتقيق

 *د. فرج علي جوان    

 
 ملخص البحث

املعروفة  اي تونسباشا بالبحث عبارة عن دراسة وحتقيق ألجوبة الشريف إمساعيل التميمي ألسئلة حسني 
 برسالة يف أداء العشر، واألسئلة هي: 

 لك؟.ل جيوز إقامة خمرِّصني للقمح والشعري يف الزكاة وأخذ الزكاة بناء على ذه -

 ا منهم؟ذا طلبوهإع زكواهتم ألمرائهم زم هلم شرعا؟ وهل جيب على الناس دفوما املقدار الال -

 أجور على ذلك؟موهل مانع اخلرص يف احلبوب  -

كتب   صوصا مننجلب و وقد أجاب الشيخ عن السؤال األول: بأن التخريص يف زكاة احلبوب غري مشروع، 
 املذهب تدعم ما ذهب إليه.

خذ نصف ويا فيؤ سق ذا كانل نصابا العشر إال إوأجاب عن السؤال الثاين: بأن الواجب على من حص  
 العشر، وأن على الناس دفع زكواهتم ألمرائهم إذا طلبوها وجتزئهم حينئذ.

 .وأجاب عن السؤال الثالث: بأن مانع التخريص مأجور، مستدال ألجوبته باألدلة

راسي د، قسم قسمنيوقد اعتمد الباحث يف التحقيق منهجية النص املختار، وجاء البحث يف مقدمة و 
ألجوبة االتعريف ب يف ثاين:حثني: املبحث األول: يف التعريف باملؤلف وحوى عدة مطالب. واملبحث الحوى مب

 أيضا. طالبوحوى عدة م

 وقسم حتقيقي حوى األجوبة كاملة حمققة حتقيقا علميا.

 وخامتة.
                                                           

 جلامعة األمسرية اإلسالمية.ا -كلية الشريعة والقانون   *
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 :المقدمة
 محددة للعددداملني،ملبعددور ر ااحلمددد ر رب العدداملني، والصددالة والسدددالم علددى أشددرس اخللدددق أ عددني، سدديدنا حممدددد 
 وعلى آله وصحبه أ عني، ومن سار على هنجهم واهتدى هبديهم إىل يوم الدين، وبعد:

لميدة املنهجية الع نشره وفقفإن العمل على احملافظة على ترار هذه األمة من الضياع، وذلك بإخراجه للنور و 
لعلمدداء اء والعرفددان لمددن الوفدد حثيهددامل ملددا يف ذلددكللتحقيددق يعددد مددن املهددام الواجبددة امللقدداة علددى عدداتق علمائهددا وبا

ن يكدون ة مدن الباحدث أيدة، ورغبدالسابقني الذين كان هلدم دور كبدري يف احملافظدة علدى هويدة األمدة اإلسدالمية والعرب
حولدده  ةوإعددداد دراسدد مددن املشدداركني يف إحيدداء تددرار هددذه األمددة، عمددل علددى إخددراا كنددز مددن كنددوز هددذا الدد ار،

 عروفدة برسدالةتدونس امل ذا الكندز هدو أجوبدة الشدريف إمساعيدل التميمدي ألسدئلة حسدني باشدا بدايوحول مؤلفه، وهد
 يف أداء العشر.

ي هدل لد  تعاجلهدا هدملسدائل اوتكمن أمهية األجوبة يف أهنا تتعلق ببعض مسائل الزكداة أحدد أركدان اإلسدالم، وا
؟ الواجدب فيهمدا مدا مقددارو التخدريص أو ال؟  جيوز للدولة أن خترص القمح والشعري وتأخذ الزكاة بناء علدى ذلدك

ذه األجوبددة هددن أمهيددة وهددل جيددب علددى الندداس دفددع زكددواهتم ألمددرائهم؟ وهددل مددانع التخددريص فيهمددا مددأجور؟ كمددا أ
 ن الدليل.تاويهم متكمن أيضا يف أهنا مدللة، ويف هذا رّد على من يدعي خلو كتب السادة املالكية وف

لنداس، ع اجلدور علدى ابتهدا ورفدا بوضوح دور العلماء يف القضاء على البدع وحمار إضافة إىل أن األجوبة تظهر لن
 يتضح ذلك جليا عند االطالع على األجوبة.

 خطة البحث: جاءت خطة البحث على النحو اآليت:

ملؤلف: ووتدوي : القسدم الدراسدي، ووتدوي علدى مبحثدني: املبحدث األول: التعريدف بداالقسدم األول -املقدمة 
لثالددث: اشددأته. املطلددب الدتدده ونه. املطلددب الثدداين: و بددلددب األول: امسدده ونسددبه وكنيتدده ولقطالددب اآلتيددة: املطعلددى امل

ب يدددة. املطلدددممكانتددده العل شددديوخه وتالميدددذه. املطلدددب الرابدددع: مؤلفاتددده واملناصدددب الددد  توالهدددا. املطلدددب اخلدددامس:
 السادس: وفاته.

 يددددق النسددددبةثالعنددددوان وتو  ملطالددددب اآلتيددددة: املطلددددب األول:املبحددددث الثدددداين: التعريددددف باألجوبددددة: ووتددددوي علددددى ا
ه ادرها ومنهجيتددوهبا ومصددللمؤلدف. املطلددب الثدداين: موضددوع األجوبددة وسددبب تأليفهددا وزمندده. املطلددب الثالددث: أسددل

 يف التعامل معها. املطلب الرابع: االستدالل. املطلب اخلامس: وصف النسخ.

 ص األجوبة كامال حمققا حتقيقا علميا.القسم الثاين: القسم التحقيقي: ووتوي ن

 اخلامتة.
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منهج التحقيق: اعتمدت يف التحقيق على طريقة النص املختار النعدام املرجحات بني النسختني اللتني 
 حتصلت عليهما، متبعا اخلطوات اآلتية: 

 سخ املخطوط وكتابته وفق الرسم اإلمالئي احلديث. ن -1

الس بها إىل االختارات، منما أراه صحيحا وأليق بالسياق من األلفاظ والعب ني النسختني وإثباتباملقابلة  -2
 ر.املختا النص بني النسخ والسقط يف اهلامش دون وضع السقط بني قوسني حسبما تقتضيه منهجية

 اهنا ما أمكن،ا إىل مظتخريج اآليات القرآنية واألحاديث واآلثار وتوثيق النصوص بإرجاعهبتكميل النص  -3
 م.وتر ة األعالم عدا اخللفاء األربعة واألئمة األربعة أصحاب املذاهب لشهرهت

ق على والتعلي شرح الكلمات الغامضة وضبط ما وتاا إىل ضبط والتعريف باملصطلحاتخدمة النص ب -4
 النص إن كان هناك داع.

لوطنية ي، واملكتبة اد النبو ملسجاوقبل اخلتام أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان إىل اإلخوة القائمني على مكتبة 
 زاء.فضل اجلأأهله و بتونس على مساعديت يف احلصول على نسخ املخطوط، فجزاهم ار عين وعن العلم 

خطأت فمين، أه، وإن لفضبوأخريًا فإنين ال أدعي الكمال فيما قمت به، فالكمال ر وحده، فإن وفقت ف
وصحبه  على آلهمد و وآخرا، وصلى ار على سيدنا حم وحسيب أين بذلت قصارى جهدي، واحلمد ر أوال

 وسلم.
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 القسم األول: القسم الدراسي

 المبحث األول: التعريف بالمؤلف
 المطلب األول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه

مد بن سالمة باشا )1(إمساعيل بن حممد بن أمحد اسمه:   .)2(ابن حمح

 .)3(أبو الفداء كنيته:

 .)5(، وحاّله بعضهم بلقب الشريف)4(التميمي لقبه:

 المطلب الثاني: والدته ونشأته
، (6)ه1164اختلفت املصادر ال  تر ت له يف حتديد سنة مولده على ثالثة أقوال: األول: أنه سنة 

 .(8)ه1179، والثالث: سنة (7)ه1165والثاين: سنة 

، (9)سنة 84الضياس أنه تويف وله من العمر والراجح منها هو األولمل ألنه يتماشى مع ما ذكره ابن أيب 
ه، وابن أيب 1164 تكون والدته سنة 1248من  84، وبطرح (10)ه باتفاق من ترجم له1248ووفاته سنة 

 الضياس من أخلص تالميذه وألصقهم به.

، (11)ورينوقد نشأ الشيخ مبنزل بين متيم يف عائلة هلا باع يف العلم، فجّده أمحد من العلماء واملوثقني املشه
وقد اجته للعلم منذ طفولته، حيث حفظ القرآن مبنزل بين متيم، وأخذ مبادئ العلوم بزاوية الصقالبة على شيخه 

                                                           
، صفحات من تاريخ تونس 2/194، مسامرات الظريف للسنوسي 7/163الضياس عرس حبميدة أيضاً، انظر: إحتاس أهل الزمان البن أيب  -)1(

 .406حممد خوجة ص
 .119القاضي واملف  إمساعيل التميمي جلول عزونة ص -)2(
،  84، طبقات املالكية حممد األزهري ص370، شجرة النور الزكية حممد خملوس ص2/194، مسامرات الظريف 8/11إحتاس أهل الزمان  -)3(

 .861العمر حلسن حسين عبد الوهاب اجمللد األول القسم الثاين صكتاب 
 نفس املصادر السابقة. -)4(
 .7، مقدمة حتقيق املنح اإلهلية يف طمس الضاللة الوهابية د. أمحد الطويلي ص2/194مسامرات الظريف  -)5(
، املنح اإلهلية يف طمس الضاللة الوهابية 1/185مد حمفوظ ، تراجم املؤلفني التونسيني حم862كتاب العمر اجمللد األول القسم الثاين ص  -)6)

 .7ص
 .2/194مسامرات الظريف  -)7)
 .407صفحات من تاريخ تونس ص -)8)
 .8/13إحتاس أهل الزمان  -)9)
 .861، كتاب العمر اجمللد األول القسم الثاين ص2/204، مسامرات الظريف 8/13حتاس أهل الزمان إ -)10)
 .7/163الزمان اس أهل إحت-  )11)
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أمحد بن سلمان، الذي نصحه بالتوجه إىل جامع الزيتونة، والدراسة به، فقدم إليه، وهنل العلم عن أساطينه 
 .(1)وفحوله إىل أن صار علماً يشار إليه بالبنان

 مطلب الثالث: شيوخه وتالميذهال
 أخذ الشيخ التميمي عن العديد من األعالم، منهم: شيوخه:

، أخذ عنه يف بداية تكوينه، وصاحل بن حسني الكواش التونسي (2)ه1237أبو العباس أمحد بن سلمان ت
، (4)ه1222، وأبو حفص عمر ابن الشيخ قاسم احملجوب، قاضي اجلماعة، ت(3)ه1218الفقيه اإلمام، ت

 .(5)وأبو عبد ار حممد الشحمي التونسي، تويف بعد التسعني ومائة وألف

بعد أن استكمل دراسته، وأجازه شيوخه جلس للتدريس يف جامع الزيتونة وغريه من دور العلم،  تالميذه:
، أخذ (6)ه1266حيث أخذ عنه العديد من الطالب، منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد القادر الرياحي، ت

، وأبو عبد (8)ه1254، وأبو عبد ار حممد بن عبد الستار البحري، قاضي تونس، ت(7)عن الشيخ: األصول
، وأمحد بن أيب الضياس التونسي، (9)ه1279ار حممد بن أمحد بن محودة بن خوجة، شيخ اإلسالم، ت

 .(11)ه1254، وأبو عبد ار حممد احلبيب األصرم، ت(10)ه1291ت

  

                                                           
، القاضي واملف  إمساعيل 407، صفحات من تاريخ تونس ص194، شجرة النور ص2/194انظر حول نشأته كاًل من: مسامرات الظريف -)1)

 وما بعدها. 94التميمي ص
 .369شجرة النور الزكية ص -(2)
 .7/44إحتاس أهل الزمان  -(3)
 .366، شجرة النور ص7/52إحتاس أهل الزمان  -)4)
 .349شجرة النور الزكية ص -(5)
 .385، شجرة النور ص2/252، مسامرات الظريف 7/73إحتاس أهل الزمان  -(6)
 .8/74إحتاس أهل الزمان  -)7)
 .285، شجرة النور ص2/250، مسامرات الظريف 7/37إحتاس أهل الزمان  -)8)
 .2/106، مسامرات الظريف 8/127إحتاس أهل الزمان  -)9)
 .394شجرة النور الزكية ص -)10)
 .2/197، مسامرات الظريف 7/107إحتاس أهل الزمان  -)11)
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 ؤلفاته والمناصب التي توالهاالمطلب الرابع: م

 :(1)العديد من املؤلفات، أذكر منها على سبيل املثال، ال احلصر -رمحه ار-كتب الشيخ مؤلفاته: 
باملطبعة العصرية  م، وأعيد طبعه1910ية يف طمس الضاللة الوهابية، طبع بتونس سنة املنح اإلهل -1
رسالة  -7 سالة يف التطوع بالنفقة.ر  -4. يف الوقفرسالة  -2 م، بتحقيق د. أمحد الطويلي.2013بتونس 

واب عن نازلة رسالة يف اجل -8أجاب هبا الشيخ إبراهيم الرياحي فيمن حلف بالطالق ما بقيت تقعدين. 
ن م الفئة الباغية إذا قتلوا أحداً، هل يقتل به مرسالة يف حك -12 لة الوصية بالثلث.رسا -9حبس مالكي. 

 -16ل الفقهاء: وال جيمع بني عاصيني. رسالة يف قو  -15ال يقتل غري القاتل؟. أمكن احلصول عليه أو 
 -19لف على زوجته فقصدت حتنيثه. حرسالة فيمن  -18 رسالة يف حكم الشهادة إذا تأخرت عن وقتها.

، ومل لورسالة يف اخل -22ن اللوازم الشرعية كاللوازم العقلية. رسالة يف كو  -20رسالة يف البيع على اليتيم. 
اء العشر من القمح والشعري، رسالة يف أد -24اح. مسألة املفت -23ه. 1310يتمها، طبعت بتونس سنة 

 -28ام أهل الكتاب. رسالة يف طع -27لع وأحكامه. رسالة يف اخل -26وهي موضوع التحقيق والدراسة. 
 اإلمامة واخلطابة جبامع قييد فيمن توىلت -32جوبة فقهية. أ -30ختصارات أمهات املسائل. ا -29فتاوى. 

 الزيتونة من عصر ابن عرفة إىل عصره. 

 . )2(إضافة إىل العديد من الرسائل والفتاوى الكثرية، لو  عت كانت جزءاً كبرياً      

 :(3)نظراً للمكانة العالية ال  وصل إليها، أنيطت به العديد من املناصب، وهي المناصب التي توالها:

 ني، وجهابذة الراسخني.ان من ثقاة املوثقخطة اإلشهاد، فك -1

 ه، قدمه هلا الباي محودة باشا.1221فر ص 29بتاريخ:  -أي تونس-احلاضرة بخطة القضاء  -2

 ه، نقل إليها من خطة القضاء.1231طة الفتوى بتاريخ: ربيع الثاين خ -3

 ه، نقل إليها من خطة الفتوى.1231طة القضاء يف رجب خ -4

 ه.1243ب، بتاريخ: شعبان خلفاً للشيخ قاسم احملجو رئاسة الفتوى  -5

 ه.1233األول  ربيع 18سة األندلسية خلفاً للشيخ حممد بن نصر القابسي، بتاريخ: مشيخة املدر  -6
                                                           

 ، 861وما بعدها، كتاب العمر اجمللد األول القسم الثاين ص 2/198، مسامرات الظريف 8/14انظر فيما يتعلق مبؤلفاته: إحتاس أهل الزمان  -)1)
 .12، 11ة ص، املنح اإلهلي1/186تراجم املؤلفني التونسيني       

 .862، كتاب العمر اجمللد األول القسم الثاين ص2/202مسامرات الظريف  -)2(
 .8، املنح اإلهلية ص2/197، مسامرات الظريف 12، 8/11انظر فيما يتعلق باملناصب ال  توالها: إحتاس أهل الزمان  -)3)
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 مامة وخطابة جامع أيب حممد احلفصي.إ -7

 المطلب الخامس: مكانته العلمية
فيما يلي ذكر داين، و ي والتطال، شهد له هبا القاصحاز اإلمام إمساعيل التميمي مكانة علمية عالية ال 

 لبعض هذه الشهادات.

يقول تلميذه ابن أيب الضياس: "وكان هذا الفاضل من علماء هذه األمة احملمدية، آية يف احلفظ والثبات، 
، ومل ينكره آخذاً مأخذ اجملتهدين يف تعليل املسائل الفقهية مبدارك أصوهلا الشرعية، ويصرح بأنه من أهل ال جيح

أحد عليه، بل يعتمدون ترجيحه عند تسليم الدليل، ويستفىت من حاضرة العلم فاس، ومن قسنطينة، واجلزائر، 
 .)1(وطرابلس، وجييب بالكتابة"

ويقول الشيخ السنوسي: "وقام بأعباء الشريعة حبسن إفتائهمل إذ كان من حفاظ املذهب املالكي، آخذًا يف 
 أصول املذهب ومدارك األئمة، له عناية بتحرير املستند يف األحكام، ال يأخذ فقهاً حتقيق املناط، متضلعًا يف

مسلمًا بدون حتقيق لألصول ال  يبين عليها، وكتائبه الفقهية ومراسالته حجة اليوم عند الفقهاء املالكية... 
")2(. 

قق النظار، اآلخذ مأخذ ويقول عنه الشيخ حممد خملوس: "اإلمام الثبت العالمة العمدة الفهامة احمل
 .)3(اجملتهدين األخيار يف تعليل املسائل الفقهية مبدارك أصوهلا الشرعية"

ويقول حممد بن اخلوجة: "وخالصة القول: إن الشيخ إمساعيل التميمي كان آية يف العلم والفهم، ...وكان 
ذلك الرسائل اجلمة، واألحبار  يف علوم الشريعة حبر الفقه الزاخر، مثال كم ترك األوائل لألواخر، كتب يف

 .)4(احلافلة املهمة"

 المطلب السادس: ووفاته
ه، وله من 1248 ادى األوىل سنة  15بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء انتقل إىل جوار ربه الكرمي يف 

ألعظم، العمر أربع ومثانون سنة، وصلى عليه اإلمام أبو عبد ار حممد الشريف، إمام باب البهور باجلامع ا
 .)5(وحضر جنازته أمري املصر وبنوه ورجال دولته، ومحلوا نعشه

                                                           
 .13، 8/12إحتاس أهل الزمان  -)1(
 .2/204مسامرات الظريف  -)2(
 .370شجرة النور الزكية ص -)3(
 .414صفحات من تاريخ تونس ص -)4(
 .14، 8/13إحتاس أهل الزمان  -)5(
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 المبحث الثاني: التعريف باألجوبة

 المطلب األول: العنوان وتوثيق النسبة للمؤلف
جاء العنوان يف نسخة املكتبة الوطنية بتونس: رسالة يف أداء عشر القمح والشعري على املنهج الشرعي، 

سجد النبوي الشريف: أجوبة الشريف إمساعيل التميمي ألسئلة حسني باشا باي وجاء يف فهرس مكتبة امل
، (2)، وتبعه يف ذلك د. حممد العلمي(1)تونس، وجاء يف كتاب العمر: ضريبة العشر املوظفة على بعض احلبوب

سبب هذا  ، فما(3)وجاء عند كل من: د. أمحد الطويلي، وجّلول عزونة رسالة يف أداء العشر من القمح والشعري
 االختالس يا ترى؟.

لعناوين إمنا اأن هذه ه، و الذي يظهر للباحث أن سبب ذلك راجع إىل أن الشيخ التميمي مل يعنون ملا كتب
ا مل لى األقل، وهذعلنهاية اة أو هي من وضع النساخ واملفهرسنيمل إذ لو وضع ملا كتبه عنوانًا لذكره يف البداي

 وصل.

ريف لشوهو أجوبة ا ضموهنا،ا ملعنوانًا من العناوين املذكورة، فإنه خيتار أقرهبوإذا كان للباحث أن خيتار 
ى داء العشر، ير أالة يف ت برسإمساعيل التميمي ألسئلة حسني باشا باي تونس، ونظراً ألن هذه األجوبة اشتهر 

 الباحث أن يكون العنونا على النحو اآليت:

 شر.داء العأيف  اشا باي تونس املعروفة برسالةأجوبة الشريف إمساعيل التميمي ألسئلة حسني ب

هذا خبصوص العنوان، أما نسبتها للشيخ إمساعيل التميمي فال شك وال ريب يف ذلكمل إذ نسبها له كلٌّ 
، إضافة إىل أنه جاء يف هناية (6)، وجّلول عزونة(5)، د. أمحد الطويلي(4)من: حسن حسين عبد الوهاب
 اعيل التميمي.النسختني نسبتها إىل الشيخ إمس

 المطلب الثاني: موضوع األجوبة وسبب تأليفها وزمنه
 موضوع األجوبة يدور حول ثالثة نقاط:

 ال؟. يصهم أوختر  النقطة األوىل: هل جيوز إقامة خارصني للقمح والشعري وأخذ العشر بناًء على
                                                           

 .861اجمللد األول القسم الثاين ص -)1)
 .364الدليل التارخيي ملؤلفات املذهب املالكي ص -)2)
 .176، القاضي واملف  إمساعيل التميمي ص11املنح اإلهلية ص -(3)
 .861كتاب العمر اجمللد األول القسم الثاين ص  -)4)
 .11املنح اإلهلية ص -)5)
 .176القاضي واملف  إمساعيل التميمي ص -)6)
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 م ألمرائهم؟.ع زكواهتدف سالنقطة الثانية: بيان القدر الواجب إخراجه منها للزكاة، وهل جيب على النا

 النقطة الثالثة: هل يؤجر مانع اخلرص على احلبوب على ذلك؟.

 ايتها.د يف بدا ور أما سبب تأليف األجوبة فهو أنه سئل عنها من قبل حسني باشا باي تونس، حسبم

 د ر،ملوطنية بتونس: احله، فقد جاء يف ورقة عنوان نسخة املكتبة ا1244أما زمن تأليفها فهو يف سنة 
ملنهج  على اوالشعري ه ألف الشيخ اإلمام سيدي إمساعيل التميمي رسالة يف أداء عشر القمح1244ويف 

 الشرعي بعد أن سئل عن ذلك.

 المطلب الثالث: أسلوبها ومصادرها ومنهجيته في التعامل معها
ىن ومتانة وح املعضوب أديب رائع سلس، جيمع بني جزالة اللفظ وو أجوبته بأسل -رمحه ار-كتب الشيخ 

دبية، معتمداً أفقهية بلغة  فجاءت أجوبة -انيف بعض األحي-ال كيب، مرّصعًا كل ذلك باحملسنات البديعية 
 فيما كتبه على العديد من املصادر املعتمدة، وفيما يلي عرض هلذه املصادر:

لشاطيب، وسنن عتصام لمواق، واالللاملدونة لإلمام سحنون، واملعيار املعرب للونشريسي، والتاا واإلكليل      
 ال مذي، واجلامع البن يونس، والبيان والتحصيل البن رشد اجلد، وصحيح مسلم.

ن  معل عند النقل فب، كما لكتاواملالحظ أنه مل يّتبع منهجًا واحدًا يف التعامل معها، فتارة يصرح باسم ا
له قنكما فعل يف   لكتاب،باسم املؤلف دون اكتاب االعتصام للشاطيب، واجلامع البن يونس، وتارة يكتفي 

 فعل يف النقل ه، وكماول عننصًا عن ابن رشد من كتابه البيان والتحصيل، حيث مل يصرح باسم الكتاب املنق
 نقله من يفما فعل شرة كعن املواق حيث مل يصرح باسم الكتاب املنقول عنه، وتارة ينقل من الكتاب مبا

ي من حديث نبو  اً حيث نقل جزء ، وتارة ينقل بالواسطة، كما فعل مع سنن ال مذي،املعيار واجلامع واالعتصام
 منه عن طريق كتاب االعتصام للشاطيب.

 المطلب الرابع: االستدالل
لك بنصوص ل ملا أجاب به وقرره، حيث استدل لذمن االستدال -اىلرمحه ار تع-مل ختل أجوبة الشيخ 

ين أن ألجوبة، وميكناع على االطال املطهرة واآلثار، يتضح ذلك جلياً من خاللمن القرآن الكرمي والسنة النبوية 
 أخلص منهجه يف االستدالل يف النقاط اآلتية:

أنه بعد أن يذكر النص يبني وجه االستدالل به، كما فعل على سبيل املثال عند استدالله على أن مانع  -
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، (1)َّجس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ُّٱ اخلرص يف احلبوب يف الزكاة مأجور بقوله تعاىل:
فهذه اآلية تتناول ما حنن فيهمل إذ حفظ الشرع ونفي ما زيد فيه وإحياء ما حيث بنّي وجه االستدالل بقوله: "
 .(2)"نقص من سننه نصر ر سبحانه

س: "إذا فعلت أم  مخس عشرة خصلة... فلريتقبوا عند ذلك روا  وكذلك احلال عندما استدل بقول النيب
 .(3)محراء أو خسفا أو مسخا"، وذكر من اخلصال: كون الزكاة مغرماً 

 .(4)حيث بنّي وجه االستدالل بقوله: "وهذا الوعيد الشديد يقتضي أن هذا الصنيع من الكبائر"

د حديثه عن ما فعل عناالستشهاد، وال يذكره كاماًل، كة يكتفي منه مبوضع عند االستدالل باحلديث تار  -
 جعل الزكاة مغرماً.

 .(5) ويف بعض األحيان يأيت باحلديث كاماًل، كما فعل عند ذكره لقول النيب س: "من دعا إىل اهلدى..."

 نقل احلديث باملعىن من دون إخالل به، وهذا ديدن أغلب الفقهاء.أنه ي -

 درجة احلديث من حيث الصحة وعدمها، كما فعل عند ذكره حلديث: "من أحيا أنه يف بعض األحيان يبنّي  -
 .(6)سنة..." فقد ذكر أنه حديث حسن

 .(7) وتارة ال يفعل ذلك، كما فعل عند ذكره حلديث: "إذا فعلت أم ..."

 ا.ستدل هبال  ا اديثال يذكر سند احلديث، وإمنا يكتفي بذكر راويه من الصحابة، كما فعل يف األح

 المطلب الخامس: وصف النسخ المعتمدة وبياناتها
عدد  .4026لنسخة أ: مكان وجودها: مكتبة املسجد النبوي الشريف. رقمها: ضمن جمموع رقمه ا -

طراً. نوع س 25سم. عدد األسطر: 16× سم 21ب. مقاسها: 65ب إىل 63ورقات، من  3األوراق: 
 تونسي املدين.لوزير الاعزيز النسخ: ال يوجد. أوقفها حممد الاخلط: مغريب. اسم الناسخ: ال يوجد. تاريخ 

 9. عدد األوراق: 9105النسخة ب: مكان وجودها: املكتبة الوطنية تونس. رقمها: ضمن جمموع رقمه  -
                                                           

 .7سورة حممد:  -)1)
 63ص -)2)
 ، وانظر ختريج احلديث هناك.60-59ص -)3)
 .60ص -)4)
 ، وانظر ختريج احلديث هناك.63ص -)5)
 .63ص -)6)
 احلديث هناك. ، وانظر ختريج63-59ص  -)7)
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سطراً. نوع اخلط:  19سم. عدد األسطر: 14.5× سم 20.5. مقاسها: 136إىل  128ورقات، من 
 مغريب.

 تاريخ النسخ: ال يوجد.اسم الناسخ: ال يوجد. 

 الورقة األوىل من النسخة أ.
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 ورقة األوىل من النسخة ب.ال
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 ورقة العنوان النسخة ب.
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 القسم التحقيقيالقسم الثاني: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 آله وصحبه وسلم. (1)صلى ار على سيدنا حممد وعلى

احلمد ر الذي تكفل حبفظ الدين، وضمن النصر ملن نصره من املؤمنني، ووعد داعي اهلدى وحميي السنن 
عددا، وأوعد ضالة املبتدعة باإلمث الكثري، والوزر العظيم، وال  (2)بعد الردى باألجر الكثري، الذي ال واط به

 يظلم ربك أحدا.

حنمده سبحانه أن أقام لنا يف كل عصر وجيل من جيدد ديننا، وويي سنننا، وينفي ما أحدر يف ذلك من 
الواحد الصمد، الذي يفتقر إليه كل من سواه، وال يستغين عنه أحد، ال  (3)األباطيل، ونشهد أن ال إال ار

مضل ملن هدى، وال هادي ملن أضل، وتعاىل سبحانه أن يسأل عما يفعل، ونشهد أن سيدنا حممدا عبده 
الذي اختاره من أشرس قبيل، وأبرزه للوجود يف أكمل جيل، ونبيه األمني الذي بشر به يف التوراة  (4)ورسوله

إبراهيم، عليه  (5)إلجنيل، ورسوله الذي أرسله لعموم املكلفني، رمحة للعاملني، أحيا به ما اندرس من ملة أبيهوا
صلى ار عليه  –أفضل الصالة والتسليم، بشريعة شأهنا الرفق والسماح، ورفع احلرا ومراعاة الصالح، فرفق 

من  يع اخللق، اللهم صل وسلم على هذا النيب الكرمي، الرؤوس  (6)وأمر بالرفق ودعا ملن رفق بأمته – وسلم
الرحيم، وعلى آله الذين ورثوا من أسراره، وحصلوا على حظ وافر من أنواره، وأصحابه الذين أقاموا سنته، 

سريته، محاة الدين وأئمة اإلسالم، وخري أمة أخرجت  (7)وبلغوا ملن بعدهم شريعته، وساروا يف أمته من بعده
 ألنام، وعلى من تبع مناهجهم، ودرا مدارجهم إىل يوم القيام.ل

                                                           
 وعلى: سقط من ب. -(1)
 به: سقط من ب. -(2)
 يف ب: هو. -(3)
 ورسوله: سقط من ب. -(4)
 أبيه: سقط من أ. -(5)
وردت أحاديث يف الرفق، منها: ما أخرجه مسلم يف صحيحه عن جرير أن النيب صلى ار عليه وسلم قال: "من ورم الرفق ورم اخلري" حديث  -(6)

، وما روته السيد عائشة أيضا عن النيب صلى ار عليه وسلم يف نفس الباب 4/2003الرب والصلة واألدب، باب فضل الرفق  ، كتاب2592رقم 
ث رقم والكتاب أن النيب صلى ار عليه وسلم قال: "إن ار وب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه" حدي

وما رواه البخاري عن السيدة عائشة أن رسول ار صلى ار عليه وسلم قال: "مهال يا عائشة، عليِك بالرفق، وإياِك والعنف ، 4/2003،  2593
، وما رواه مسلم عن السيدة 12/8، 6030والفحش" كتاب األدب، باب مل يكن النيب صلى ار عليه وسلم فاحشا وال متفحشا، حديث رقم 

 عليه وسلم قال: "اللهم من ويل من أمر أم  شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ويل من أمر أم  شيئا فرفق هبم فارفق عائشة أن الرسول صلى ار
 .3/1458، 1828به" كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر...، حديث رقم 

 يف أ: بعد. -(7)
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وبعد: فقد ورد على العبد الفقري ثالثة أسئلة من حضرة من أوجب ار تعاىل طاعته، وجعل من الدين 
نصيحته، وهو املوىل أمري املؤمنني، وحافظ الدين، وحميي سنن سيد املرسلني، امللك اهلمام، ساللة امللوك 

تاا أويل السياسة، وواسطة عقد ذوي الرياسة، من طار صيته، وارتفع ذكره، ونفذ يف الداين  (1)ةالعظام، در 
جوده عجما وعربا، موالنا  (2)والقاصي هنيه وأمره، وسار بفضله احُلداة شرقا وغربا، وتناقل الركبان والُعفاة

قذس يف قلوب أعدائه صولته، حفظ ار مهجته، وحرس هبجته، وأطال دولته، و  (3)وسيدنا حسني باشا باي
 وبلغه من نصر دعوة اإلسالم أمنيته، آمني يا أرحم الرامحني.

السؤال األول: أنه قد شاع وذاع، ومأل الفجاا والبقاع، إقامة خُمحرِّصني يقدرون على أهل الفالحة ما يف 
ون يف أزمتهم التقدير، ويثبت (4)القمح والشعري من احلبوبمل ليأخذوا منهم عشر ذلك على حسب ذلك

الالزم هلم يف صناعتهم، وهو أمر قد تطاولت عليه األعصار، ومرت عليه األجيال، وفيه مع ذلك  (5)القدر
 (6)إشكال، وحصول ضرر عظيم للمسلمني، من عدم العدالة، وقلة املعرفة بالصناعة، وغلبة اتباع اهلوى، ما

يلزمهم عند أهل  (7)ور إىل قطعه، وأخذ الناس مباأوجب الدنية على متعاطي ذلك، وتوجهت كلمة موالنا املذك
 الشرع، فهل ذلك مشروع أو ممنوع؟.

 الالزم هلم شرعا، وهل جيب على الناس دفع زكواهتم ألمرائهم؟ (8)السؤال الثاين: عن بيان القدر

 السؤال الثالث: هل فاعل ذلك مأجور؟

املذكور غري مشروع يف زكاة احلبوب، بل فاجلواب عن السؤال األول: أن التخريص والتقدير على الوجه 
 (9)املعول عليه يف ذلك الكيل الذي يفيد التحقيق، هذا هو املعروس من مذهبنا، املقرر يف أمهات كتبه، املدونة

: أن (1)، وعليه فتاوى أئمتنا، ففي نوازل املعيار، عن اإلمام النظار، األستاذ أيب عبد ار احلفار(10)وغريها
                                                           

 درة: سقط من أ. -(1)
 .6/2433والعفاة: طالب املعروس، الواحد عاٍس. انظر: الصحاح للجوهري يف أ: العفاة والركبان.  -(2)
هد، كان شهما مهاما وقورا، عايل اهلمة، حمبا ألعايل 1239هد، توىل الوالية سنة 1192أبو حممد حسني بن حممود بن حممد، ولد سنة  -(3)

هد. مسامرات الظريف حبسن التعريف، 1251، تويف سنة دوالعبا با، أمنت يف دولته البالداألمور، كرمي النفس، لطيف األخالق، شجاعا مهي
 .2/259، واألعالم، 1/130

 ذلك: سقط من أ. -(4)
 القدر: سقط من ب. -(5)
 ما: سقط من ب. -(6)
 يف ب: ما. -(7)
 يف أ: احلكم. -(8)
 .1/473،، للرباذعي، والتهذيب2/102 -(9)
 .1/352، والشرح الكبري، للدردير، 3/90، والذخرية، 3/4089والتبصرة، ، وحكى اإل اع على ذلك، 1/423املعونة،  -(10)
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عشار يف احلبوب ليس من العاملني عليهامل ألن اخلرص يف احلبوب غري مشروع، وإمنا اخلرص يف اخلارص يف األ
، ويقدر ما عليهم من الزكاة، ففيها: يكون اخلارص من العاملني التمر والعنب، يقدر على أصحابه يف األشجار

 ا.هد. (2)إذا جرى يف ذلك على الصواب املشروع

أو شاهدا على  -أي خارصا  -صيفيا  (4)لبعض الفقهاء: "إنه إن قبلت (3)وقد قال الشيخ ابن سراا
 .(6)". نقله تلميذه أبو عبد ار املواق(5)اخلارص أسقطت شهادتك

فعلم أن ذلك حرام، وفاعله مأثوم ال تقبل له شهادة، وال يتصف بعدالةمل لدخوله يف أمر مل تأذن فيه 
احلرمة، وأنه بدعة، وذلك أهنم يقدرون القليل والكثري مع أن  وجه آخر يقتضي (7)الشريعة، ويف هذا الصنيع

حسبما يأيت. وقد نبه على هذا املعىن ناصر  (8)السنة عندنا أهنا ال جتب على من مل وصل النصاب الشرعي
يف االعتصام ملا حتدر على ما ورد يف غريب حديث أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  (9)السنة األستاذ الشاطيب

وهو حديث يتضمن أمورا منكرة تقع يف  -صلى ار عليه وسلم  -عن رسول ار  -رضي ار تعاىل عنه  -
، فقال األستاذ يف هذا الفصل: إن املغرم ما يلزم أداؤه من الديون (10)أمته، منها: أن تكون الزكاة مغرما

                                                                                                                                                                                 
ب أبو عبد ار حممد بن علي احلفار األنصاري الغرناطي، إمامها وحمدثها ومفتيها، الفقيه العالمة القدوة الصاحل الفهامة، أخذ عن ابن ل -(1)

هد. نيل االبتهاا، 811اصم، له فتاوى نقل بعضها يف املعيار، تويف سنة والزمه وانتفع به، وغريه، وعنه خلق كابن السراا وأيب بكر بن ع
 .247، وشجرة النور، ص477ص

 .5/243ينظر: املعيار املعرب للونشريسي  -(2)
واحلفار أبو القاسم حممد بن حممد بن سراا الغرناطي، فقيهها وقاضي اجلماعة هبا، الفقيه احلافظ، حامل لواء املذهب، أخذ عن ابن لب  -(3)

، 268هد. توشيح الديباا، ص848وغريمها، وعنه املواق وأبو حممد بن منظور والراعي، له تآليف منها شرح خمتصر خليل وفتاوى، تويف سنة 
 .248وشجرة النور، ص

 يف أ: وىل. -(4)
 يف أ: شهادته. -(5)
، واملواق هو: أبو عبد ار حممد بن يوسف العبدري الغرناطي، الشهري باملواق، صاحلها وإمامها وعاملها 2/349ينظر: التاا واإلكليل،  -(6)

ومفتيها، احملقق النظار، خامتة علماء األندلس، أخذ عن جلة منهم ابن سراا وحممد بن عاصم واملنتوري، وعنه  اعة منهم الدقون وأبو 
 .262، وشجرة النور، 561هد. نيل االبتهاا، ص897زقاق وأمحد بن داود، له شرحان على خمتصر خليل، تويف سنة احلسن ال

 يف أ: الصنع. -(7)
لقول النيب صلى ار عليه وسلم: "ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة"، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، حديث رقم  -(8)

 .2/673، 979سلم، كتاب الزكاة، حديث رقم ، وصحيح م2/116، 1447
س، أخذ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي، العالمة املؤلف، احملقق النظار، الفقيه األصويل، كان له القدم الراسخ يف سائر الفنون واملعار  -(9)

هد. نيل االبتهاا، 790شهرها: املوافقات، تويف عن ابن الفخار وابن لب وغريمها، وعنه ابن عاصم وأخوه وىي وغريمها، له عدة مصنفات أ
 .231، وشجر النور، ص48ص

، ونصه عنده: "إذا 4/64، 2210أخرجه ال مذي يف سننه، كتاب أبواب الفنت، باب: ما جاء يف عالمة املسخ واخلسف، حديث رقم:  -(10)
إذا كان املغنم دوال، واألمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع  فعلت أم  مخس عشرة خصلة حل هبا البالء، فقيل: وما هن يا رسول ار؟ قال:

الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت األصوات يف املساجد، وكان زعيم القوم أرذهلم، وأكرم الرجل خمافة شره، وشربت 
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مال الزكاة وكثرته، أو قصوره عن والغراماتمل ألن الوالة يلزموهنا الناس بشيء معلوم من غري نظر إىل قلة 
 ا.ه.. (1)النصاب أو عدم قصوره، بل يأخذوهنم هبا على كل حال إىل املوت، وكون هذا بدعة ظاهر

قلت: وإذا ضم إىل هذا ما أشري إليه يف السؤال من فقد العدالة، وغلبة اهلوى، فاألمر أشنع وأعظم،  
نعرفه من أحواهلم، وأهنم وزرون الزرع بعد تنديره يف غالب ، وإذا ضم إىل ذلك ما (2)والضرر أزيد وأفجع

البقاع، ويف بعضها وزرونه قبل احلصاد يف وقت ال يتحبب فيه القمح، كان أزيد يف الفساد وقلة اإلصابة وكثرة 
 اخلطأ.

ألنه إذا  أما حزره قبل احلصاد فظاهرمل ألهنم وزرون القمح وحبه مل خيلق، فأىن هلم بذلك، وأما يف النادر ف
كثر وكانت سنبله إىل جهة واحدة مل يظهر منه إال أعاله، فكيف يتأتى حزر  يع ما فيه وهو مغيب عنهم؟ 

مل لكون غلته حمجوبة بأوراقه، خبالس التمر (4)حزر الزيتون -عنهم  (3)رضي ار تعاىل -وقد منع أصحابنا 
 والعنب فإن غلتهما ظاهرة ميكن حزرها.

 أن التخريص يف احلبوب منهي عنه بنهيني:  وقد حتصل مما قررناه

 ور.تعمد اجلا، و هني خمالفة املشروع، وإلزام الناس ما ال يلزمهم، واتباع اهلوى، وأخذ الرش

 املوت كما لناس إىلابه  وهني البدعةمل ملا تقدم عن األستاذ الشاطيبمل ملا فيه من اخ اع تشريع يؤخذ
 يؤخذون بسائر التكاليف.

ري علم، قدرين درك النهيني، فهم داخلون يف وعيد من خالف الشرع وجار وظلم، وعمل بغفعلى هؤالء امل
مذموم مبا ذمه ار تعاىل يف كتابه اجمليد، وعلى لسان رسوله صلى ار عليه وسلم،  وداخلون يف وعيد املبتدع

 ث علي وذلك كثري ال وتمله إال تأليف مستقل، وأمس ذلك هبذا املقام ما ورد يف صدر حدي
املشتمل على كون الزكاة مغرما، ففيه: "إذا فعلت أم  مخس عشرة خصلة حل هبا  -عنه  (5)رضي ار تعاىل -

                                                                                                                                                                                 

فلريتقبوا عند ذلك روا محراء أو خسفا ومسخا".قال: هذا اخلمور، ولبس احلرير، واختذت القينات واملعازس، ولعن آخر هذه األمة أوهلا، 
حديث غريب ال نعرفه من حديث علي إال من هذا الوجه، وال نعلم أحدا رواه عن وىي بن سعيد األنصاري غري الفرا بن فضالة، والفرا بن 

 من األئمة.فضالة قد تكلم فيه بعض أهل احلديث وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع وغري واحد 
(1)- 2/92. 
 هذا ما أشري ... وأفجع: سقط من أ. -(2)
 تعاىل: سقط من ب. -(3)
يه، يف جواز خرص الزيتون يف الزكاة يف املذهب املالكي ثالثة أقوال: املنع، واجلواز مطلقاً، واجلواز إن احتيج ألكله أو مل يؤمن أهله عل -(4)

، وحاشية الدسوقي 2/75، وشرح اخلرشي على خمتصر خليل 2/22املختصر الفقهي البن عرفة واملشهور من هذه األقوال األول. انظر: 
 .1/453على الشرح الكبري 

 تعاىل: سقط من ب. -(5)
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البالء"، قيل :وما هن يا رسول ار، فذكرها وعّد منها: كون الزكاة مغرما، ويف آخر هذا احلديث: "فلريتقبوا عند 
 .(1)ذلك روا محراء، أو خسفا، أو مسخا"

قريب من هذا، ويف آخره: "فلريتقبوا عند ذلك  -رضي ار عنه  - (2)ستاذ: ويف الباب عن أيب هريرةقال األ
، فليحرر لفظ احلديث الشريفمل ألن (4)إخل". نقل ذلك صاحب االعتصام( 3)روا محراء، وزلزلة، وخسفا، ومسخا

 مما يفضي إىل املالمة.النسخة ال  بيدي هبا حتريف كثري، نسأل ار تعاىل السالمة والعافية 

وهذا الوعيد الشديد يقتضي أن هذا الصنيع من الكبائر، فيجب على من بسط ار تعاىل يده يف األرض، 
بعض، أن يقطع جرثومته، وميحو أثره، وال يتوقف يف ذلك طرفة عني، فإن  (5)وأقامه لدفع شر بعض الناس عن

 تغيري املنكر مما جيب فورا.

: فقد قدمنا أن املعول عليه فيها الكيل دون -وهو بيان املطلوب يف زكاة احلبوب  -واجلواب عن الثاين 
اخلرص والتقدير، فيكتاهلا على صاحبها بعد تصفيتها أمني بكيل ال خسران فيه وال تطفيف، فإن وجد عنده 

ن سقويا أقل من نصاب مل يأخذ منه شيئا، وإن وجد نصابا أو أكثر من نصاب أخذ عشر اجلميع إال إذا كا
 فيأخذ نصف العشر. (6)بالدلو أو الناعورة

قاضددي اجلماعددة يف عهددد  (8)الشدديخ الريكلددي (7)علددى مددا حددزره فيمددا بلغنددا -وقدددر النصدداب بالكيددل التونسددي 
                                                           

 سبق خترجيه. -(1)
عام خيرب وشهدها أبو هريرة الدوسي، صاحب رسول ار وأكثرهم حديثا عنه، اختلف يف امسه اختالفا كثريا، واألشهر أنه عبدالرمحن، أسلم  -(2)

، 6/313هد، ودفن باملدينة. أسد الغابة، 59هد وقيل: 58مع رسول ار صلى ار عليه وسلم، مث لزمه وواظب عليه رغبة يف العلم، تويف سنة 
 .4/202واإلصابة، 

واب الفنت، باب: ما جاء يف أو خسفا، أو مسخا ... وخسفا، ومسخا: سقط من أ، وحديث أيب هريرة أخرجه ال مذي يف سننه، كتاب أب -(3)
، ونصه عنده: "إذا اختذ الفيء دوال، واألمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغري الدين، 4/65، 2211عالمة املسخ واخلسف، حديث رقم: 

زعيم القوم أرذهلم، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأدىن صديقه، وأقصى أباه، وظهرت األصوات يف املساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان 
سفا وأكرم الرجل خمافة شره، وظهرت القينات واملعازس، وشربت اخلمور، ولعن آخر هذه األمة أوهلا، فلريتقبوا عند ذلك روا محراء وزلزلة وخ

 وجه.ومسخا وقذفا، وآيات تتابع كنظام باٍل قطع سلكه فتتابع". ويف الباب عن علي وهذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا ال
(4)- 2/76. 
 يف أ: على. -(5)
 .974الناعورة: دوالب ذو دالء أو حنوها، يدور بدفع املاء، أو جر املاشية فيخرا املاء من البئر او النهر إىل احلقل. املعجم الوسيط، ص -(6)
 فيما بلغنا: سقط من ب. -(7)
فحوهلا، واختص بعامل العصر الشيح حممد زيتونة فالزم دروسه، تويل خطة أبو حممد محودة الريكلي األندلسي، ولد بتونس، وأخذ العلم عن  -(8)

هد. مسامرات 1161القضاء يف عهد علي باشا فزاهنا بعلمه وعدله، مع كمال عفة وتواضع، كان ال تأخذه يف احلق لومة الئم، تويف 
 .1/232الظريف، 
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سدتون صداعا نبويدة، ويأخدذها  (5)، بنداء علدى أن الوسدق(4)وأربعدة أصدواع (3)وويبدة (2)قفيزان - (1)األمري علي باشا
ْندحرحةالعامل عليها م األمدرين أرفدق يفعلده،  (7)، ويكري على محلها من بيدت املدال، أو يبيدع منهدا، ينظدر أي(6)ن اْلمح

 هذا احملتاا إليه يف الوقت من حكمها.

 وجيددددب علددددى املالددددك دفعهددددا لألمددددري إذا طلبهددددا مندددده علددددى كددددل حددددال، ووددددرم عليدددده االمتندددداعمل ملددددا فيدددده مددددن 
 عددددن أئمتنددددا عددددن الشدددديخ  (8)السددددنة واجلماعددددة، نقددددل ابددددن يددددونساخلددددروا عددددن الطاعددددة املنهددددي عندددده عنددددد أهددددل 

أن كدل مدن ويل املسددلمني عدن رضدا وغدريه فاشددتدت وطأتده فدال خيدرا عليدده، جدار أو عددل، ويغددزى  (9)أيب حممدد
. قددال: وكددان (10)معدده العدددو، ووددج البيددت، وتدددفع لدده الصدددقة، وهددي جمزيددة إذا طلبوهددا، وتصددلى خلفدده اجلمعددة

، وصدددلى خلدددف (12)يددددفع زكاتددده لكدددل مدددن غلدددب علدددى املديندددة -رضدددي ار عنهمدددا  - (11)عبدددد ار بدددن عمدددر
                                                           

وامتهانه للخاصة، وإضراره للمملكة مبظامله، ومع كل ذلك كان معدودا يف أبو احلسن علي بن حممد بن علي، كان مشهورا بسفك الدماء،  -(1)
، واألعالم 1/93هد. مسامرات الظريف، 1169العلماء، شرح تسهيل ابن مالك النحوي شرحا مهما، وكان ولوعا بالكتب واكتساهبا، تويف 

 .5/15للزركلي، 
ل ا. حترير املوازين اإلسالمية،  146.2154، ومقدار القفيز التونسي حوايل 857القفيز: مكيال كان يكال به قدميا. املعجم الوسيط، ص -(2)

 .107ص
ل ا. حترير املوازين،  27.197786كجم أو 22.6666، ويزن حوايل 1/143الويبة: اثنان أو أربعة وعشرون مّدا. القاموس احمليط،  -(3)

 .97ص
 2.4369248. أو 45وازين، صكجم. حترير امل2.0309332ر الصاع املالكي ، ومقدا3/55الصاع: أربعة أمدد. القاموس احمليط،  -(4)

 .107حترير املوازين، صل ا. 
، أو 45كجم. حترير املوازين، ص121.85599، ومقداره باحلساب املالكي: 1075الوسق: ستون صاعا. املعجم الوسيط، ص -(5)

 .109ل ا. حترير املوازين، ص 146.2154
 .3/560املكان الذي توضع فيه األندر، واألندر: البيدر، كدس القمح. ينظر: تاا العروس، املندرة:  -(6)
 يف ب: إىل أي. -(7)
تيق أبو بكر حممد بن عبد ار بن يونس التميمي الصقلي، اإلمام احلافظ النظار، أحد األعالم وأئمة ال جيح يف الفقه، أخذ عن احلصائري وع -(8)

 .111، وشجرة النور، ص224هد. الديباا املذهب، ص451، له عدة مصنفات أشهرها: اجلامع، تويف سنة بن عبد احلميد وغريمها
لم وكثري أبو حممد عبد ار بن أيب زيد بن عبد الرمحن النفزي القريواين، الفقيه النظار، احلافظ احلجة، إمام املالكية يف وقته، كان واسع الع -(9)

منهم ابن اللباد واإلبياين، وعنه من ال يعد كثرة، كابن األجدايب وابن عابد والرباذعي، له عدة مصنفات أشهرها احلفظ، تفقه جبلة من العلماء 
 .96، وشجرة النور، ص136هد. الديباا املذهب، ص386الرسالة والنوادر والزيادت، تويف سنة 

 .24/26يف ب: اجلماعة، واملثبت باملنت موافق ملا يف اجلامع البن يونس  -(10)
عبد ار بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغري، وهاجر قبل هجرة أبيه، أول مشاهده اخلندق، كان من أهل العلم  -(11)

 ، وأسد الغابة،2/341هد. االستيعاب، 73والورع، كثري االتباع آلثار الرسول صلى ار عليه وسلم، شديد التحري واالحتياط يف فتواه، تويف 
3/336. 

 .4/140اجلامع البن يونس  -(12)
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 .(2()1)احلجاا

، وعلله مبا أشرنا إليه من اخلروا، وظاهر سياق ناقل كالمه أن (3)ومبثل هذا يف دفع الزكاة قال ابن رشد
الطلب وإن أمكنه اإلخفاء، وقال: إنه نقله عن املدونة، وأحد قوليه يف مساع  (4)املالك جيزيه الدفع عند

 . ا.هد.(9): وهو األصح(8)قال ،(7)وأصبغ (6)وقول ابن وهب (5)عيسى

قلت: ليس بعد هذا البيان بيان، فالواجب على الناس االمتثال، ولزوم الطاعة، وعدم مفارقة اجلماعة، فإن 
تة جاهلية، وليحمدوا ار ويشكروه أن أقام هلم من خيرجهم من وعيد تارك من خلع يده من طاعة مات مي

 مت هب مب هئ مئهي مي خي حي  جيٰه مه جه هن من خن  ُّٱ الزكاة الذي منه:
 صالحهم. (11)ألمواهلم، وبركة ومنو يف أرزاقهم، وار يوفق املسلمني ملا فيه ، ويف ذلك تطهري(10) َّ  هت

عنه حرام،  (12): فقد قدمنا أن التخريص املسؤول-مأجور؟ وهو هل فاعل ذلك  -وأما اجلواب عن الثالث 
وأنه بدعة، وأن السنة فيه غري ذلك، وإذا كان كذلك فإزالته واجبة، وفاعل الواجب مأجور، وحميي السنن  

                                                           
، واحلجاا هو: أبو حممد احلجاا بن يوسف الثقفي، قائد داهية، سّفاك، كان له يف القتل وسفك الدماء والعقوبات غرائب 2/551اجلامع  -(1)

 .2/168، واألعالم، 2/29هد. وفيات األعيان، 95مل يسمع مبثلها، وكان عامال لعبد امللك بن مروان على العراق وخراسان، تويف 
، 5301أخرجه البيهقي يف سننه الكربى،  اع أبواب صالة اإلمام وصفة األئمة، باب الصالة خلف من ال ومد فعله، حديث رقم:  -(2)

 .4/520. قال عنه ابن امللقن: وهذا األثر صحيح. انظر: البدر املنري 3/173
اإلمام العامل احملقق، املع س له بصحة النظر وجودة التأليف، زعيم الفقهاء، إليه املرجع يف حّل  أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، -(3)

املشكالت، متفنن يف العلوم، بصري باألصول والفروع، تفقه بابن رزق واجلياين وابن سراا وغريهم، وعنه ابنه أمحد والقاضي عياض وابن 
 .129، وشجرة النور، ص278هد. الديباا املذهب، ص520يل واملقدمات املمهدات، تويف سعادة، له عدة مصنفات منها: البيان والتحص

 يف ب: عن. -(4)
أبو حممد عيسى بن دينار بن وهب القرظي، الفقيه العابد، القاضي العادل، به وبيحىي بن وىي انتشر علم مالك يف األندلس، مسع من ابن  -(5)

 .64، وشجرة النور، ص3/16هد. ترتيب املدارك، 212مساعه، وعنه ابنه أبان وغريه، تويف القاسم وصحبه وعول عليه، له عشرون يف 
أبو حممد عبد ار بن وهب بن مسلم القرشي، اإلمام اجلامع بني الفقه واحلديث، احلافظ احلجة، روى عن أئمة أعالم منهم: الليث  -(6)

حنون وابن عبد احلكم وأصبغ، له عدة تآليف حسنة منها: مساعه من مالك والسفيانان ومالك وبه تفقه، وصحبه عشرين سنة، روى عنه س
 .58، وشجرة النور، ص1/421هد. ترتيب املدارك، 197وموطؤه الكبري والصغري، تويف 

معهم، روى عنه  أبو عبد ار أصبغ بن الفرا بن سعيد، الثقة الفقيه، احملدر العمدة النظار، مسع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب، وتفقه -(7)
يف البخاري وحامت الرازي وغريمها، وتفقه به ابن املواز وابن حبيب وابن مزين، له عدة تآليف منها: تفسري حديث املوطأ، وآداب القضاء، تو 

 .66، وشجرة النور، ص1/561هد. ترتيب املدارك، 225
 قال: سقط من أ. -(8)
 .2/456انظر: البيان والتحصيل،  -(9)
 .180ل عمران، من اآلية سورة آ -(10)
 يف أ: إىل ما فيه. -(11)
 يف ب: املستدل.  -(12)
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 كذلك.

 جح مج حج مث  هت مت ُّٱ تعاىل: (1)واستقصاء ما ورد يف ذلك يطول، فلنقتصر على بعضه قال ار
ونفي ما زيد فيه وإحياء ما نقص  اآلية تتناول ما حنن فيهمل إذ حفظ الشرعفهذه ، (2) َّ جس مخ جخ مح

 من سننه نصر ر سبحانه.

صلى ار عليه وسلم  أنه  -عن رسول ار  - عنه (3)رضي ار تعاىل -ويف الصحيح من حديث أيب هريرة 
قال: "من دعا إىل اهلدى كان له من األجر مثل أجور من يتبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل 

 .(4)ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من يتبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا"

قال: "من أحيا سنة من  -عليه الصالة والسالم  -نه أ (5)عن ال مذي -مع ما تقدم  -ونقل األستاذ 
سن  قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل أجر من عمل هبا من غري أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن 
ابتدع بدعة ضاللة ال ترضي ار ورسوله كان عليه مثل وزر من عمل هبا ال ينقص ذلك من أوزار الناس 

 ا.ه. (7)حديث حسن (6)شيئا"

 .ل. آمنيجلمياسن ار تعاىل نية موالنا، وأثابه هذا الثواب اجلزيل، وأرشده إىل الفعل ح

كتبه العبد الضعيف إمساعيل التميمي الشريف، ختم ار له باحلسىن، وأناله املقام األسىن، وار املوفق 
 .ا.هد. (1)تفىن ، وصلى ار على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه صالة ال تبيد وال(8)للصواب

                                                           
 لفظ اجلاللة غري موجود يف أ. -(1)
 .7سورة حممد، اآلية  -(2)
 تعاىل: سقط من ب. -(3)
أجورهم شيئا، أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة بلفظ: "من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من  -(4)

ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا"، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن 
 .4/2060، 2674دعا إىل هدى أو ضاللة، حديث رقم: 

س البالد، ومسع خلقا كثريا من اخلراسانيني والعراقيني واحلجازيني أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن الضحاك ال مذي، احلافظ العالمة، طا -(5)
ريخ، وغريهم، روى عنه حممد بن املنذر واهليثم بن كليب وغريمها، كان أحد األئمة الذي يقتدى هبم يف علم احلديث، صنف اجلامع والعلل والتوا

 .300وطبقات احلفاظ، للسيوطي، ص، 4/278هد. وفيات األعيان، 279وكان يضرب به املثل يف احلفظ، تويف 
هذا جزء من حديث عن كثري بن عبد ار عن جده أن النيب صلى ار عليه وسلم قال لبالل بن احلارر: "أعلم عمرو بن عوس" قال: ما أعلم  -(6)

نقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع يا رسول ار؟ قال: "إنه من أحيا سنة من سن  قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل عمل هبا من غري أن ي
، كتاب بدعة ضاللة ال ترضي ار ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل هبا ال ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا" قال عنه: هذا حديث حسن

 .4/342، 2677أبواب العلم، باب ما جاء األخذ بالسنة واجتناب البدعة، حديث رقم: 
 .1/74االعتصام،  -(7)
  املوفق للصواب: سقط من أ.وار -(8)
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 الخاتمة
 بعد الدراسة والتحقيق فيما يلي عرض ألهم النتائج:     
كما نص عليه   ريج وال جيح واالجتهاد يف املذهب املالكيمن أهل التخ -رمحه ار-تميمي أن الشيخ ال -1

 م  وه.

 تميمي دلل ألجوبته بأدلة من الكتاب والسنة، ووّجه تلك األدلة.أن الشيخ ال -2

 قله النصوص ويف نسبة األقوال.يف تميمي كان أمينا أن الشيخ ال -3

 ن الشيخ التميمي كان ينقل احلديث باملعىن من دون إخالل به.أ -4

امها يعد رص ما سو الشعري والقمح يف الزكاة، وأن اخلرص خاص بالعنب والتمر فقط، وخ ال جيوز خرص -5
 بدعة.

 إليه فإهنا تدفع إليه وجتزئ صاحبها.ن ويل األمر إذا طلب دفع الزكاة أ -6

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                 
 وصلى ار ... وال تفىن: سقط من ب. -(1)
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