المجلة الجزائرٌة
للمخطوطات



أ.بن نعمٌة عبد الغفار

مخطوط نصٌحة قضاة البرٌة فً
منع الرشوة والهدٌة
لمحمد المختار بن باللعمش ( 1الجكنً)

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على النيب الكرٙب عليو أفضل

الصبلة كأزكى التسليم.
ظل الَباث احملطوط حبيس العديد من ا٣بزائن سواء أكانت ملكا خاصا
لشخص ما توارثها أبا عن جد ،أك مصنفة داخل الزكايا الكثّبة كا٤بنتشرة عرب
الَباب الوطِب.
إف االىتماـ هبذا الَباث كالذم يعد كٕبق كنزا ٱباؼ ضياعو ٥بو مسؤكلية
ضخمة كونو ٰبمل بْب طياتو علما نفيسا تركو من سلف لينتفع بو من خلف،
كٙبصيل ىذا النفع ال ير٘بى إال من خبلؿ ضمّب يقظ يتقا٠بو شخصاف اثناف:
أك٥بما صاحب ا٤بخطوط من خبلؿ ا٢برص عليو من التبلش كالتآكل كبالتإب
الفناء ،كثانيهما الطرؼ ا٤بهتم بالتحقيق أك الدراسة ،كال شك أف االتفاؽ بْب
الطرفْب من شأنو أف ينقذ علما قد يكوف على مشارؼ الضياع.
كإٲبانا هبذه ا٤بسؤكلية فقد كقع بْب أيدينا ٨بطوط نفيس حاكلنا من
خبلؿ ىذه الدراسة استجبلء ما ٝبل من معا٘ب كفوائد.
"وصف المخطوط":
ػػػػػ ػ

 -كلية العلوـ اإلنسانية كا٢بضارة اإلسبلمية ،جامعة كىراف.
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يوجد ىذا ا٤بخطوط بزاكية سيدم باللعمش بتندكؼ ،يقع ُب سبع
كرقات ( كجو كظهر) عدد أسطره  24سطرا على مقاس  14 / 11سم ،تضم
كل كرقة حدكد  29سطرا ،مكتوب ٖب مغريب كاضح كمقركء.
بدايتوٞ :بدا ٤بن أطلع مشس الرسالة احملمدية النبوية.
هنايتو :كءاخر دعوانا أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب.
تاريخ التأليف :شهر رجب 1246ىػ.
الناسخ :عل بن ناصر بن ٧بمد.

"أىمية المخطوط":
ىو ٨بطوط لو من األٮبية ٗبكاف يتضمن فقها مالكيا خالصا ك٧بددا ُب
حكم الرشوة كا٥بدية ،كما حكى فيهما فقهاء ا٤بذىب .إضافة إٔب أحكاـ ارتزاؽ
القائمْب على مهنة القضاء من أعواف كشهود ،كىو يشّب إٔب سعة إطبلع
العبلمة ٧بمد ا٤بختار باللعمش كمدل اعتباره لفقو الواقع كالدليل على ذلك
استداللو بالوقائع ا١بارية ُب ىذا الشأف ُب ا٤بخطوط ،كحديثو عن قضايا عصره
كالتوثيق كا٤بوثقْب .كما يشّب تأليفو ىذا إٔب ا٤بعامبلت الٍب كانت سائدة ُب
عصره ككانت عرضة ٥بذا النوع من التصرؼ ،كذيوع مهنة القضاء.
"بداية المخطوط والقاعدة العامة في الغرض من بياف حكمهما":
البسملة كا٢بمدلة كالتثنية.
الكبلـ عن حكم الرشوة كا٥بدية استدالال باآليات القرآنية كاألحاديث
النبوية ليكوف ذلك تبصرة للجاىل الغيب كعظة للمتجاىل .كاعترب ذلك من
قبيل قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " ألف يهدي اهلل بك رجال خير لك مما

طلعت عليو الشمس"

2

"أبواب المخطوط":
كرد ا٤بخطوط على ثبلثة أبواب:
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الباب األكؿ :باب ٛبهيدم كعاـ ُب التقول كالرشاد على أساس أف
الرشوة كا٥بدية معامبلت مرفوضة ُب الشرع ا٢بنيف ،كمنافية لكل معا٘ب التقول.
الباب الثا٘بُ :ب ٙبرٙب الرشى كما اشتمل عليو من فوائد كالتاج ا٤بوشى.
الباب الثالثُ :ب ٙبرٙب ا٥بدية كأحكامها.
الباب األوؿ :في التقوى وما ينزجر بو عن الهوى

"المفهوـ العاـ للتقوى":
يعترب الشيخ التقول كلمة جامعة ٤بعا٘ب االحتساب كاالمتثاؿ يستوم
فيها الرجاؿ كالنساء.
"المفهوـ الخاص للتقوى":
يبْب الشيخ مفهوـ التقول ا٣باص ٧بددا إياه ُب ثبلثة أمور ترب العبد
باهلل تعأب كى  " :أف يطاع اهلل فبل يعصى ،كيذكر فبل ينسى ،كيشكر فبل يكفر
بقدر اإلمكاف ُب ٝبيع األحواؿ كاألزماف" 3استدالال بقولو تعأب﴿ :ومن ٌتق
ٌجعل له مخرجا وٌرزقه من حٌث ال ٌحتسب﴾.4

"التفاسير الواردة في اآلية" :أورد الشيخ العديد من التفاسّب ٥بذه اآلية:5
 1ػ االتقاء ُب الرزؽ بقطع العبلئق يكوف ٨برجو بالكفاية ُب الرزؽ.
 2ػ االتقاء بالوقوؼ عند ا٢بدكد كاجتناب النواى يكوف ا٤بخرج من
ا٢براـ إٔب ا٢ببلؿ كمن الضيق إٔب السعة كمن النار إٔب ا١بنة كيكوف رزقو من
حبث ال يدرم.
 3ػ حديث سهل ( بن عبد اهلل) االتقاء باتباع السنة يكوف ا٤بخرج من
عقوبة أىل البدعة
 4ػ قوؿ ابن عباس ا٤بخرج من شبهات الدنيا كغمرات ا٤بوت كشدائد
يوـ القيامة كا٤بوت
"خصاؿ المتقين":
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يذكر الشيخ ما يقرب اثنتا عشرة خصلة أعطاىا اهلل للمتقْب كاستدؿ
على كل كاحدة منها بآية قرآنية.
6
 1ػ القبوؿ :لقولو تعأب ﴿ :إنما ٌتقبل من المتقٌن ﴾
7
 2ػ العاقبة :لقولو تعأب﴿ :والعاقبة للمتقٌن ﴾
الذٌن اتقوا بمفازتهم ال
 3ػ النجاة :لقولو تعأب﴿ :وٌنجً
8
ٌمسهم السوء وال هم ٌحزنزن ﴾
 4ػ ا١بنة :لقولو تعأب﴿ :تلك الجنة التً نورث من عبادنا من
9
كان تقٌا﴾
 5ػ جوار اهلل تعأب ُب ا١بنة ﴿ :إن المتقٌن فً جنات ونهر فً
11
مقعد صدق عند ملٌك مقتدر ﴾
مع الذٌن اتقوا والذٌن هم
 6ػ نصرة اهلل تعأب﴿ :إن
11
محسنون ﴾
12
 7ػ الكرامة :إ﴿ن أكرمكم عند أتقاكم ﴾
 8ػ النجاة من النار بعد الدخوؿ فيها﴿ :ثم ننجً الذٌن اتقوا
13
ونذر الظالمٌن فٌها جثٌا ﴾
14
 9ػ سعة التيسّب﴿ :ومن ٌتق ٌجعل له من أمره ٌسرا ﴾
 11ػ تكفّب الذنوب ﴿ :ومن ٌتق ٌكفر عنه سٌئاته وٌعظم
15
له أجرا ﴾.
ٌجعل له
 11ػ النجاة من شدة كتيسّب األرزاؽ﴿ :ومن ٌق
16
مخرجا وٌرزقه من حٌث ال ٌحتسب ﴾
 12ػ الركوب من القبور إٔب جنات ا٢ببور كالقصورٌ﴿ :وم نحشر
17

المتقٌن إلى الرحمان وفدا﴾
ركبانا عند العرب"

18

كشرح الوفد بقولو  :الوفد ال يكوف إال
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ٍب ذكر أعظم خصلة تعطى للمتقْب كى ٧ببة ا١بليل الرفيع استنادا إٔب
19
قولو تعأب﴿ :إن ٌحب المتقٌن﴾
"نتيجة التقوى" :من يتق اهلل ُب حب الدنيا الذم ىو رأس ا٣بطايا ا٤بشار إليو
لقولو صلى اهلل عليو كسلم " حب الدنيا رأس كل خطيئة" 21فمن يفعل ىذا
يناؿ الفوز كالعقىب كيسلم من علل الذؿ كالٍب تتولد منها الكبّبة العويصة
كحصرىا ُب أمرين :النزكع باجملاىدة كحب الرياسة .21مستدال ٕبديث الرسوؿ

صلى اهلل عليو كسلم " آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرياسة"

22

"درجة التقوى من الحديث النبوي الشريف":

حديث ميموف بن مهراف " :ال يكوف التقي تقيا حتى يكوف أشد محاسبة

لنفسو من الشريك لشريكو

"23

حديث كىب بن منبو ّ :اإليماف عرياف ولباسو التقوى وريشو الحياء ورأس

مالو العفة"

24

"ختاـ الباب األوؿ في طريق بلوغ المقاصد":
إف بلوغ ا٤بقاصد كالظفر هبا من غّب اتباع شريعة الرسوؿ فهو مسلوب
موسوـ با٤بخذكؿ كاستدؿ بقولو تعأب﴿ :قل إن كنتم تحبون فاتبعون
25
ٌحببكم ﴾
"أىمية النصيحة في اإلسالـ ومراتبها":
يشرح الشيخ قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم "الدين النصيحة"

26

كيبْب أهنا تكوف هلل كلرسولو ككتابو كعامة ا٤بسلمْب كخاصتهم مع أف ا٢بديث قد
ٝبع ظاىر الدين كباطنو ،كيثمن ىذا الشرح بقوؿ الشيخ أٞبد زركؽ ُب ا٢بديث
حْب حدد مراتب النصيحة ُب ٟبسة كى :
النصيحة هلل باتباع أمره كنصرة دينو كالتسليم لو ُب حكمو.
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النصيحة لرسولو صلى اهلل عليو كسلم باتباع سنتو كإكراـ فرائضو
كالشفقة على أمتو.
النصيحة لكتابو بتدبر آياتو كاتباع مأموراتو كٙبسْب تبلكتو.
27
النصيحة لعامة ا٤بسلمْب بالطاعة لؤلمراء إال ُب ٧برـ ٦بمع عليو.
"الراجح عند الشيخ محمد المختار باللعمش":
قاؿ الشيخ " :كالكل راجع لنصيحة اهلل كلذلك ٝبع ا٢بديث الدين كلو
كاستدؿ ٕبديث النيب عليو الصبلة كالسبلـ " :تركت فيكم الثقلين لن تضلوا

ما تمسكتم بها كتاب اهلل وسنتي"
كختم الشيخ حديثو عن ىذا الباب التمهيدم بكلمة فحواىا التعجب
من أبناء الزماف كالظاىر أف ا٤بقصودكف ىم رافضوا النصيحة ،ذاؾ أنك إذا
نطقت ٥بم با٢بقيقة قابلوؾ بالسخرية ،كإذا سكت عنهم نقموا عليك ،كإذا
مازحتهم ىلكوؾ ،كإذا تركتهم ٓب يَبكوؾ ،فبل ٛبكن أف ٘بلب الراحة معو
28

الباب الثاني :حكم الرشوة وما اشتمل عليو من فوائد
قاؿ الشيخ ٧بمد ا٤بختار باللعمش :أما حكمها فهو حراـ بنص الكتاب كالسنة
كاإلٝباع.

أدلة الكتاب:

 1ػ قولو تعأب ﴿" :ال تأكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل إال أن
تكون تجارة عن تراض منكم﴾29كاعترب ا٤بؤلف القمار كالغصب كالرشوة
ضمن ىذه اآلية.
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مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب
 2ػ قولو تعأب﴿ :وإذ أخذ
لتبٌننه للناس وال تكتمونه .فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به
ثمنا قلٌال﴾ " 31فبْب أف الثمن ا٤بشار إليو ُب اآلية ىو الرشوة ،كُب تفسّب ىذه
اآلية ذكر قوؿ ابن عباس أهنا نزلت ُب اليهود أخذ عنهم العهد ُب أمر ٧بمد
عليو الصبلة كالسبلـ ،كقيل عامة ُب كل من علمو اهلل علما كاشرل بو ٜبنا قليبل
من حطاـ الدنيا
كظاىر الراجح عنده أف الثمن ىو الرشوة من خبلؿ الثمن ا٤بذكور ىو
الدنيا كلها نظرا لقلة متاعها ،كقولو تعأب ﴿ :قل متاع الدنٌا قلٌل ﴾ 31دليل
على ذلك.
 3ػ قولو تعأب ﴿ :وال تأكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل وتدلوا بها
إلى الحكام ﴾ 32كعرض ا٤بؤلف رأم ا٣بازف ُب تفسّب اآلية كأف آكل ا٤باؿ
بالباطل يكوف على كجوه :33عن طريق النهب كالغصب كالتعدم ،عن طريق
اللهو كأجرة البغ كٜبن ا٣بمر ،عن طريق الرشوة على القضاة أك شهادة الزكر أك
مطلق الشهادة مهما كانت ،كُب ىذا القسم إشارة إٔب فحول ا٤بخطوط.
أرزاؽ األعواف والشهود المحقين في القضاء:
تكوف أرزاؽ ىؤالء من بيوت األمواؿ ،كاألحباس ،أك من أمواؿ
ا٤بسلمْب ،فبل ٙبايل بو ،أم أف أجورىم تكوف منها كال ٯبب اعتبارىا من جهة
أك مصدر آخر .لئبل تتخذ ذريعة إٔب الرشوة كطريق ا١بور كالزكر.
إذا غاب بيت ا٤باؿ فاألجرة على الذم يطلب اإلعانة من األعواف إف
كاف مستكفيا ،كالدليل على ذلك قوؿ ابن موىوب ُب ٙبفة ا٢بكاـ ،كابن
ا٢باجب كخليل كغّبىم ،كبْب أف ىذه ا٤بسألة متحققة ُب الوديعة كاألمانة
كاللقطة ،كأف التعبّب عن أخذ ا٤باؿ باألكل ألنو ا٤بقصود األعظم ك٥بذا كقع ُب
التعارؼ ،فأكل أمواؿ الناس يعِب أخذىا بغّب حقها ،أما ُب قولو﴿ :وتدلوا
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بها إلى الحكام﴾ فقد أكرد رأم ابن عباس أهنا كردت ُب الرجل ذا ماؿ من
غّب بينة ،فيجحده كيذىب بو إٔب ا٢باكم ،كأنو يعلم أنو ٢بق عليو كىو ٓب ٲبنعو
" 34كقيل ال تأكلوا ا٤باؿ بالباطل فتنسبوه للحاكم"
كذكر قوؿ شريح القاض  " :إ٘ب ألقض لك كإ٘ب ألطنك ظا٤با كلكن ال يسعِب
35
إال أف أقض ٗبا يسعِب من بينة كإف قضائ ال ٰبل لك حراما"
األدلة من السنة على تحريم الرشوة:

قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " :المسلم كلو حراـ دمو ومالو

وعرضو"

36

كقاؿ " :من استطاع منكم أف ينفع أخاه فلينفعو"
كاعترب ا٤بؤلف ىذه النصوص أصبل ُب ٙبرٙب الرشوة ُب األمور التالية:
ُب ا٢بكم ( أم القضاء).
ُب الشفاعة ( أم ا٢بدكد).
ُب ٚبليص ا٤بستهلك ُب نفس أك ماؿ.
على اآلبق ( أم ا٥بارب) كالضالة إال أف ٯبد ملك صاحبها.
على دفع الكفرة إذا دٮبوا ٧بلة كال يأخذكا عن ا١بعلُ38ب ىذا اإلطار شيئا.
37

"منهج علماء السلف في القضاء":
كاف ديدف علماء السلف ُب القضاء أف "يفركا كيتخلصوا منو بادعاء
سخافة العقل مع كوهنم أعلم أىل زماهنم كأٛبهم عقبل ،مع أنو يعوؿ عليو ُب
األحكاـ ا٣بمسة ( ا٢ببلؿ ،ا٢براـ ،ا٤بندكب ،ا٤بكركه ،ا٤بباح) كىذا مصداؽ األثر
الداؿ على أف الصحابة كانوا يتورعوف من ا٢ببلؿ ٨بافة الوقوع ُب ا٢براـ.
"حكم الجور في األحكاـ" :أقر ا٤بؤلف نصيحة ُب عمومها تعد أدلة على ٙبرٙب
الرشوة مفادىا " أف ا١بور ُب األحكاـ كاتباع ا٥بول من أعظم الذنوب كالتبذير
كالبعد عن ىذه ا٤بفسدة ٥بو أقس عند اهلل كما جاء ُب الكتاب كالسنة.
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"أدلة الكتاب على وجوب القسط وحرمة الجور في األحكاـ":

قولو تعأب﴿ :وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ﴾ " 39كأما

السنة فقولو صلى اهلل عليو كسلم " :المقسطوف على منابر من نور يوـ القيامة

من عن يمين الرحماف وكلتا يديو يمين"
كمن أشهر األدلة الٍب استدؿ هبا ا٤بؤلف ُب ىذا اإلطار قوؿ النيب صلى
41

اهلل عليو كسلم " :قاضياف في النار وقاض في الجنة قاض عمل الحق في
قضائو ولم يتبع في الحمية وأ ْخذ الرشوة فهو في الجنة وقاض علم الحق

فعمل بضده وكاف في قضائو يأخذ الرشوة والميل إلى أحد الخصمين فهو
في النار وقاض قضى بغير علم واستحيا أف يقوؿ إني ال أعلم فهو في النار

"41كأقر ا٤بؤلف نتيجة من ىذا ا٢بديث أف ا٢بكم الوارد فيو يستوم فيو ا١بدير
العآب كا١باىل الذم ٓب يؤذف لو بالقضاء .على خبلؼ االجتهاد ُب ا٢بق
فالصواب فيو أجراف كا٣بطأ فيو أجر كاحد لقولو عليو الصبلة كالسبلـ " :إذا

اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجراف وإف أخطأ فلو أجر واحد" 42كلقولو تعأب
ُب شأف داكد كسليماف﴿ :وداود وسلٌمان إذ ٌحكمان فً الحرث إذ
نفشت فٌه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدٌن ﴾43فأثُب على داكد
الجتهاده كعلى سليماف إلصابتو.
فائدة :تأكيدا للباب التمهيدم الذم افتتح بو ا٤بؤلف الكتاب كىو التقول
كالرشاد ،فقد أكد عليها ُب حياة البشر كأهنا أساس كشرط كل عمل استنادا

وٌعلمكم ﴾  44كقولو ُب شأف إبراىيم﴿ :
لقولو تعأب " ﴿واتقوا
وكذلك نري إبراهٌم .ملكوت السماوات واألرض ولٌكون من
45
الموقنٌن ﴾ "
"أدلة من الواقع على دور التقوى في التوفيق في الحكم":
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يستدؿ الشيخ بقصة حدثت لوالده الشيخ ٧بمد ا٤بختار باللعمش ،ذاؾ
"أف رجلْب جكنيْب ( أم من جاكاف) 46من أبناء موساف من توات أتيا لو
بالوزرة (47أم لوالده رٞبو اهلل) كادعى كبلٮبا أهنا لو من غّب بينة ،فأعمل
سياسة الشرع كٓب يقف على إقرار أك بينة ،فسأ٥بما عن القرآف فأجاب كبلٮبا
أهنما ٰبفظانو أحدٮبا ماىر فيو كالثا٘ب غّب ماىر فيوٍ ،ب أمرٮبا بقراءة سورة يس
فقرأىا غّب ا٤باىر دكف أف ينظر إؿ كجو الشيخ فلم يتلجلج فيو ،كأما ا٤باىر
فقرأىا ناظرا إٔب كجو الشيخ ءامرا لو بذلك فتلجلج فيو فغلب ،كجعل الشيخ
يعظو مع سخرية الناس بو ،فباف ا٢بق من الباطل" كالظاىر من القصة أف تقول
الشيخ ٧بمد كشفت لو ا٢بق من خبلؿ تلجلج ا٤باىر ُب القراءة ،كفيو دليل آخر
أف ا٤بهارة ُب القرآف ال تستلزـ أف يكوف صاحبها تقيا ،كأنو قد تنعدـ إذا قوبلت
ُب مواطن التقول.
"أدلة اإلجماع على تحريم الرشوة":
قاؿ ا٤بؤلف أف اإلٝباع معلوـ عند ٝبيع األمم على حرمة الرشوة من
لدف نوح عليو السبلـ إٔب ٧بمد عليو الصبلة كالسبلـ .كما استدؿ ٗبا كتبو
الشيخ السيد ا٤بختار الكنٍب الكبّب ُ 48ب كتابو "الربد ا٤بوش ُب قطع ا٤بطامع
كالرشى" 49الذم قاؿ فيو عن االبتداع " كمن أعظم البدع كأشنعها بعد بدع
الركافض كا٣بوارج دعول إباحة يع ا٢بكم كأخذ األجرة من أحد ا٣بصمْب أك
منهما ،ككذا استحبلؿ أخذ ا٥بدية منهما رجاء العوف ،كحرمة ذلك أمر معلوـ
لدل ٝبيع الشرائع.
مالحظة :من ىذه النقطة دخل ا٤بؤلف ُب ا٢بديث عن الباب الثالث من دكف
إشارة.
"األدلة على تحريم بيع الحكم واخذ األجر في غير محلو":
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قاؿ تعأب حكاية عن نوح "﴿ فإن تولٌتم فما سألتكم علٌه من
51
أجر إن أجري إال على وأمرت أن أكون من المسلمٌن﴾
كقاؿ ُب حق نبينا صلى اهلل عليو كسلم ﴿:أم تسئلهم أجرا فهم من
52
مغرم مثقلون﴾51كقولو ﴿ :أم تسئلهم خرجا فخراج ربك خٌر﴾
"منهج العلماء"  :بْب ا٤بؤلف أف منهجهم ىو ذاتو منهج األنبياء فإذا غّبكا
كبدلوا كمالوا إٔب الدنيا كدخلوا على السبلطْب كجبت خشيتهم على الدين إال
لضركرة تبيح ٧بظورا
"األحكاـ المستنبطة من أكل ىذه السحوت (الرشوة والهدية)":
آكل ىذه السحوت إما أف يكوف آكل ٥با مستحل فهو كافر مبتدع
لتكديبو ٝبيع الرسل كرده ٤با جاء ُب الكتب السماكية.
كإما آكل ٥با على كجو ا٢برص كالتشه كالرغبة على كجو يسهل تناك٥با
كىو مقر ٕبرمتها مستقبح ٤با ىو عليو فليس بكافر كال مبتدع بل ىو فاسق
مرتكب للكبّبة ترجى توبتو ك٬بشى طمس بصّبتو ،كىو الصنف الذم قاؿ فيو

النيب صلى اهلل عليو كسلم  " :اللهم إني أعوذ بك من عالم اللساف جاىل

القلب"

53

كإف كاف مستحسنا ٤با ىو عليو فيخاؼ عليو من سوء العاقبة.

"حكم العمل بالكتاب والسنة وإعماؿ الرأي من غير اعتماد عليهما":
العمل بالكتاب كالسنة حكمو الوجوب مطلقا ،كإعماؿ الرأم بدكهنما
يوجب االحتياط كالتورع كيؤدم إٔب ا٥بلبلؾ كونو ٓب يعتمد على أدلة من الكتاب
أكالسنة كالعرؼ الذم أمر اهلل بو ُب قولو﴿ :خذ العفو وامر بالعرف
.54
وأعرض عن الجاهلٌن﴾
"رأي اإلماـ أبو الحسن في القضاء" :يستدؿ الشيخ ٧بمد ا٤بختار بن
باللعمش بفوؿ اإلماـ أبو ا٢بسن" :ال ينبغ للقاض القضاء بقرية أك بلدة حٌب
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ٰبي علما بعوائدىا كيعلم كتب الفقو احملدثة بعد قراءة ما ٰبتاج إليو من كتب
األصوؿ كجمع ا١بوامع 55ك٫بوه ألف من ٓب يفقو قاعدة أصل تبلعبت بو أقواؿ
ا٤بذىب" كأضاؼ ا٤بؤلف كتبا تعد أصوال ُب ىذا الباب كى  " :كتب أمثاؿ
العرب ،ك٢بن القوؿ ،كفحول ا٣بطاب ،كالتفسّب كالركاية ٍب العربية بأنواعها مع
تقدٙب األىم فاألىم .فجميعها ضركرم للقاض إذا تؤب مهمة القضاء.

"آراء العلماء في قبوؿ القاضي للهدية وعدمو":
قاؿ أشهب ٯبوز من غّب ا٣بصمْب
كركل سحنوف عن مالك أنو ال ينبغ ألمّب أك عامل أف ينزؿ صدفة
على أىل عملو كال يقبل ىدية كال منفعة كال ينبغ لو أف يأكل من ذلك إال من
.
رأس مالو
كأكرد ابن حبيب ا٣ببلؼ ُب كراىية ا٥بدية إٔب السلطاف األكرب كالقاض

"إرتزاؽ القاضي":
قاؿ ا٤بازرم أنو من بيت ا٤باؿ كإف تعْب عليو القضاء ػ أم كاف ُب حقو
فرض عْب ػ فهو ُب غُب عن االرتزاؽ منو فَبؾ العوض أبلغ ُب النهاية كأدعى إٔب
اعتقاد التعظيم كا١ببللة كإف ٓب يتعْب لو القضاء ككاف ٧بتاجا إٔب طلب الرزؽ من
56
بيت ا٤باؿ ساغ لو ذلك
مسائل متفرقة:

"حكم تقديم الهدية للشهود" :ال ٯبوز للشهود أخذ ا٥بدية من أحد ا٣بصمْب
ما دامت ا٣بصومة قائمة ،كأجاز ابن عيشوف إعطاء الرشوة إذا خاؼ الظلم
على نفسو ككاف الظلم قائما ٧بققا ،كىذا باعتبار أف تقدٙب الرشوة يكوف
57
السَبداد حق خيف ضياعو

"حكم تقديم الهدية للفقيو" :قاؿ ابن عبد الغفور إف كاف من غّب حاجة
فيجوز كأما إف كاف ٢باجة كالفوز على ا٣بصم أك رجاء قضاء ا٢باجة ُب مسألة
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تعرض عليو فبل ٯبوز كى رشوة ،كإذا أعطاىا إياه كبل ا٣بصمْب ككبلٮبا يطمع
58
ُب قوة حجتو فبل ٘بوز أيضا.
"ارتزاؽ األعواف القائمين بمصالح الناس":
ذكر ا٤بؤلف أف ارتزاقهم يكوف من بيت ا٤باؿ كا٢بكم ُب أرزاؽ القضاة
كال ٯبوز للقاض أف ٯبعلو من أمواؿ ا٤بسلمْب كإف كاف ٥بم رزؽ من بيت ا٤باؿ
فبل يأخذكف شيئا من القضايا الٍب يبعثوف فيها .فإف ٓب يصرؼ ٥بم ش ء من
بيت ا٤باؿ دفع القاض للطالب طابعا يرفع بو ا٣بصم إٔب ٦بلس ا٢بكم فإف ٓب
يرتفع كاضطر إٔب األعواف فليجعل القاض ٥بم شيئا من رزقو إذا أمكنو كقول
عليو إذا رفع ا٤بطلوب ٩با يلزمو فإف عجز عن ذلك فأحسن الوجوه أف يكوف
الطالب ىو ا٤بستأجر على النهوض ُب إحضار ا٤بطلوب كرفعو فيتفق مع العوين
على ذلك ٗبا يراه إال أف يتبْب لذا ا٤بطلوب بالطالب كانو امتنع من ا٢بضور بعد
59
أف دعاه فإف أجرة العوين الذم ٰبضره على ا٤بطلوب
"حكم األجرة للكاتب الموثق":

61

الرأم األكؿ :قاؿ با١بواز لقولو تعأب ﴿ :وال ٌضار كاتب وال شهٌد ﴾
ألف من يتيح كده كعملو كخاطره كلما احتاج إٔب ذلك إنساف كىذا عْب الضرر
كإف ثبتت الكتابة با١بواز فاألكٔب فيها للمضطر كللمستغِب التنزه كاحتساب
العمل لوجو اهلل تعأب.
"األحكاـ المستنبطة من الحكم":
ػ كجوب تسمية األجرة كتسمية العمل.
ػ إذا اتفق ا٤بتكاتباف على ىذا ككرد الكتاب على كفق االتفاؽ فاألجرة
صحيحة على كثّب أك قليل.
ػ كجو ا١بواز ُب ا٤بسألة مقركف بعدـ اضطرار ا٤بكتوب لو إٔب كاتب.
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ػ إذا انعدـ كجو الضركرة كجبت ا٤بسا٧بة مع إرجاع ما ىو ضركرم لغّبه
كإال فهو جرحة ُب حقو النعداـ شرط الضركرة.
ػ إذا ٚبالف ا٤بتكاتباف ُب ش ء ففيو نظر.

"قوؿ للمؤلف في معامالت التوثيق الحالية" :يبْب الشيخ ٧بمد ا٤بختار بن
باللعمش أف ا٤بوثقْب ُب ىذا العصر يَبفعوف عن ا٤بشاحة كا٤بكايسة حياء منهم
كمركءة ،كالظاىر أنو يقصد هبا عدـ أخذ األجرة على كل صغّبة ككبّبة ذكرت
ُب ثنايا ا٤بكاتبة كإهنم يأخذكف األجر على الضركرم ٩با ٛبت كتابتو بدليل قولو:
" كال ينزلوا منزلة أىل ا٢برؼ كالصنائع ُب ا٤بكايسة كا٤بشاحة كىذا غرض حسن
كمذىب ٝبيل إف كاف فاعل ذلك يقنع ٗبا أعط على عملو بعد إكمالو كٓب
يصدر منو من ا٤بشاحة حينئذ ما ىو أقبح .أم ُب اشَباط
األجر ذاؾ أف عطاءات الناس ٚبتلف ٕبسب اقتدارىم.
"أحكاـ ثواب ( أجرة) الكاتب على عملو من المكتوب لو":
ػ األصل ُب ثوابو أنو عوض عن عملو كليس ىبة مطلقة.
ػ االتفاؽ بْب ا٤بتكاتبْب أساس ُب الثواب.
ػ قدرة ا٤بكتوب لو على حسب مادتو كاقتداره.
ػ إذا أعطى ا٤بكتوب لو أجرة ا٤بثل لزـ الكاتب القبوؿ.
ػ إذا أعطاه أقل من أجرة ا٤بثل فهو على ا٣بيار بْب القبوؿ كاسَبجاع ما
عمل.
هناية ا٤بخطوط :انتهى انسبلخ رجب عاـ 1246ىػ ،ككاف الفراغ منو بعد مض
كذا يوما مضت من شعباف كنسخو عبد ربو عل بن ناصر بن ٧بمد
الهوامش:
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 .1ىو الشيخ ٧بمد ا٤بختار بن باللعمش ا١بكا٘ب مؤسس مدينة تندكؼ ،كلد عاـ
( 1287 /1213ىػ1871 /1788 ،ـ) عآب عامل كٕب صاّب قاض  ،لو زاكية
شهّبة ٗبدينة تندكؼ٬ ،برج على يده فطاحلة من العلماء الشناقطة كابن التبلميذ
الَبكزم ،كماء العينْب مصطفى كعبد الرٞباف التفاط  ،كمن ا٤بغاربة السوسيْب :ابن عل
اجملرادم ،كمن األزاكاديْب :ابن معز األزكاط كغّبىم من علماء كقضاة كصلحاء األسرة
كخليفتو أٞبد يكن بن ٧بمد ا٤بختار بن باللعمش ا١بكا٘ب القاض الشهّب ترؾ العديد
من ا٤بؤلفات منها :مؤلف ُب رسم القرآف ذكره السوس عنده ،نصيحة قضاة الربية ُب
منع الرشوة كا٥بدية كىو ٨بطوط كىو ذاتو الذم بْب أيدينا ،شفاء الصدكر ُب فتح
مسألٍب ا٤بشكور ،التعليق اللطيف كالطريف على أ٠باء اهلل ا٢بسُب ،عجالة الربكة ُب
النفقة كزيادهتا ٗبا ُب البائس كالصدقة ،معرفة ا٤ببا٘ب كصحة ا٤بعا٘ب كاإلعانة للمقصر
العا٘ب ،الطرر على القاموس احملي يقع ُب أربعة أجزاء ،حواش على صحيح البخارم
يقع ُب ٜبانية أجزاء ،كلو ٦بموعة من النوازؿ ٠بيت بالنوازؿ األعمشية .ركاية شفوية عن
الشيخ أمانة اهلل باللعمش حفيد الشيخ ٧بمد ا٤بختار بن باللعمش ا١بكِب
 .2ركاه ا٢باكم ،ا٤بستدرؾ بتعليق الذىيب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،لبنافٙ ،بقيق
مصطفى عبد القادر عطا ،ا٢بديث رقم ،6537 :ج ،3ص  .691كالطربا٘ب ُب
الكبّب ، ،مكتبة العلوـ كا٢بكم ،ا٤بوصلٙ ،بقيق ٞبدم بن عبد الكرٙب ،حديث رقم
، 931ط ،1983 ، 1414 ،1ج .1ص .315
 .3ذكره بن كثّب ُب التفسّب مركيا عن ابن مسعود  ،ابن كثّب ،تفسّب ابن كثّب مؤسسة
قرطبة ،مكتبة أكالد الشيخ للَباثٙ ،بقيق مصطفى السيد ٧بمد كآخركف ،ج ،3ط ،1
1421ىػ 2111 ،ـ  ،ص .131
 .4سورة الطبلؽ اآلية  2ػ 3
 .5القرطيب ،ا١بامع ألحكاـ القرآف ٙ ،بقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الَبك  ،مؤسسة
الرسالة ج  ،21ط 1427 ،1ىػ 2116 ،ـ ،ص 43
 .6سورة ا٤بائدة اآلية .29
 .7سورة األعراؼ اآلية .127
 .8سورة الزمر اآلية .58
 .9سورة مرٙب اآلية .63
 .11سورة القمر اآلية 55 ، 54
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 .11سورة النحل اآلية .128
 .12سورة ا٢بجرات اآلية 13
 .13سورة مرٙب اآلية .72
 .14سورة الطبلؽ اآلية 4
 .15سورة الطبلؽ اآلية .5
 .16سورة الطبلؽ اآلية 3
 .17سورة مرٙب اآلية 86
ا٤بكرموف ،ابن منظور ،لساف العرب ،دار صادر ،بّبكت مادة كفد ،ط،1
 .18الوفد ،الركباف ى
 ،ج  ،3ص .464
 .19سورة التوبة اآلية 7
 .21ركاه البيهق ُب الشعب بإسناد خسن إٔب ا٢بسن البصرم رفعو مرسبل كذكره الديلم
ُب الفردكس كتبعو كلده ببل سند عن عل رفعو كقاؿ ابن الغرس ا٢بديث ضعيف ،كركاه
البيهق أيضا ُب الزىد كأبو نعيم من قوؿ عيسى بن مرٙب ،كذكره أٞبد ُب الزىد عن
سفياف من قوؿ عيسى " حب الدنيا أصل كل خطيئة" كابن أيب الدنيا ُب مكايد
الشيطاف أنو من قوؿ مالك بن دينار ،كُب ا٢بديث كبلـ كونو من مراسيل ا٢بسن
البصرم  ،كقيل أنو موضوع  ،قاؿ أبو زرعة كل ش ء يقوؿ فيو ا٢بسن قاؿ رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم كجدت لو أصبل ثابتا خبل أربعة أحاديث كيا ليتو ذكرىا ،كقاؿ ُب
الذرر حديث موضوع كتعقبو شيخ اإلسبلـ ابن حجر بأنو أثُب على مراسيل ا٢بسن،
كقاؿ الدارقطِب ُب مراسيلو ضعيف ،العجلو٘ب إ٠باعيل بن ٧بمد ا١براح  ،كشف ا٣بفاء
كمزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس ،دار إحياء الَباث العريب،
رقم ا٢بديث  ،1199ج  ،1ص  ،344كقاؿ األلبا٘ب موضوع ،كقاؿ ا٢بافظ العراق
:مراسيل ا٢بسن البصرم عندىم شبو الريح ،األلبا٘ب ،السلسلة الضعيفة ا٢بديث رقم
 ،1226ج  ،3ص .225
 .21قاؿ الغزإب ُب اإلحياء " كشهوة الرياسة ال تقول على غّبىا إال الصديقوف فأما قمعها
بالكلية حٌب ال يقع هبا اإلحساس على الدكاـ كُب اختبلؼ األمواؿ ػ فيشبو أف يكوف
خارجا عن مقدكر البشر ػأيب حامد الغزإب ،إحياء علوـ الدين ،كهبامشو ٚبريج العراق ،
ج  ،4دار ا٤بعرفة بّبكت ،ص .112
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 .22ذكره الغزإب ُب اإلحياء دكف نسبتو إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم أك أحد من الصحابة.
اإلحياء ،ا٤بصدر السابق ،ج  ، 4ص .112
 .23ركاه ىناد قاؿ حدثنا أبو خالد األٞبر عن جعفر بن برقاف عن ميموف بن مهراف ،ىناد
بن السرم الكوُب ،كتاب الزىد ،دار ا٣بلفاء للكتاب اإلسبلم  ،الكويتٙ ،بقيق عبد
الرٞباف عبد ا١ببار الفريوائ ا٢بديث رقم  ،1228ج  ، 2ط  ،1416 ،1ص
.581
 .24قاؿ ا٢بافظ العراق ُب ٚبريج اإلحياء للغزإب أخرجو ا٢باكم ُب تاريخ نيسابور من
حديث أيب الدرداء بإسناد ضعيف ،الغزإب ،اإلحياء كهبامشو ٚبريج العراق  ،ج  ،1ص
 ،15كذكره السيوط ُب جامع األحاديث بلفظ " اإلٲباف عرياف كريشو ا٢بياء كلباسو
التقول كمالو الفقو ،كذكره ا٣برائظ ُب مكارـ األخبلؽ عن كىب بن منبو موقوفا،
كركاه ابن أيب الدنيا عن كىب بن منبو كذلك موقوفا بلفظ " اإلٲباف عرياف كلباسو
التقول كزينتو ا٢بياء كمالو العفة" ابن أيب الدنيا ،مكارـ األخبلؽ ،مكتبة القرآف القاىرة
ٙبقيق ٦بدم السيد إبراىيم1411 ،ىػ 1991 ،ـ ،ا٢بديث رقم  ،97ص .41
 .25سورة آؿ عمراف اآلية .31
 .26ركاه البخارمُ ،ب باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " الدين النصيحة هلل كلرسولو
كلعامة ا٤بسلمْب" البخارم ،صحيح البخارمٙ ،بقيق ٧بمد زىّب الناصر الناصر ،دار
طوؽ النجاة ،ج  ،1ط 1422 ،1ىػ  ،ص  ،.21كركاه مسلم ُب الصحيح ُب باب
بياف أف الدين النصيحة ،حديث رقم  ،215دار ا١بيل بّبكت ،كاألفاؽ ا١بديدة  ،ج
 ،1ص .53
 .27ذكر ىذا الكبلـ ُب مقدمة كتاب النصيحة الكافية.
 .28ركاه ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ بتعليق الذىيب ،بلفظ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" :
إ٘ب قد تركت فيكم شيئْب لن تضلوا بعدٮبا كتاب اهلل كسنٍب كلن يتفرقا حٌب يردا عل
ا٢بوض" ،ا٢بديث رقم  ،319ج ،1ص .172
 .29سورة النساء اآلية 29.
 .31سورة آؿ عمراف اآلية .187
 .31سورة النساء اآلية .76
 .32سورة البقرة اآلية .187
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 .33ذكر ىذه الوجوه أيضا البغوم ُب معآب التنزيلٙ ،بقيق ٧بمد عبد اهلل النمر ،عثماف
ٝبعة ضمّبية ،سليماف مسلم ا٢برش ،ج  ،1ط  1417 ،4ىػ 1997 ،ـ ،ص
.221
 .34ذكره ابن كثّب ُب التفسّب بلفظ " ىذا ُب الرجل يكوف عليو ماؿ كليس عليو فيو بينة
فيجحد ا٤باؿ كٱباصم إٔب ا٢بكاـ كىو يعرؼ أف ا٢بق عليو كىو يعلم أنو آٍب آكل
ا٢براـ" ابن كثّب ،تفسّب ابن كثّبٙ ،بقيق سام بن ٧بمد سبلمة ،ج  ،1ط ،2
1421ىػ 1999 ،ـ ،ص .521
 .35أيب بكر ٧بمد بن خلف بن حياف الضيب البغدادم ا٤بلقب بوكيع ،أخبار القضاة،
ٙبقيق عبد العزيز ا٤براغ  ،ا٤بكتبة التجارية بشارع ٧بمد عل ٗبصر  ،ج  ،2ط،1
13366ىػ 1947 ،ـ ،ص .363
 .36ركاه مسلم ُب الصحيح ُب باب ٙبرٙب ظلم ا٤بسلم كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو كمالو،
ا٤بصدر السابق ،ا٢بديث رقم  ،6716ج  ،2ص .11
 .37ركاه مسلم ُب الصحيح بلفظ " هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن الرقى فجاء آؿ
عمرك بن حراـ إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقالوا يا رسوؿ اهلل إنو كانت عندنا
رقية نرق هبا من العقرب كإنك هنيت عن الرقى قاؿ فعرضوىا عليو فقاؿ ما أرل بأسا
من استطاع منكم أف ينفع أخاه فليفعل" ا٤بصدر نفسو ا٢بديث رقم  ،2199ج ،4
ص .1726
 .38ا١بعل بالضم كا١بعالة بتثليت ا١بيم كا١بعيلة ما ٘بعل لئلنساف على عملو كىو إسم من
األجر كالثواب ،.كشرعا ىو التزاـ ماؿ معلوـ ُب مقابلة عمل معلوـ ال على كجو
اإلجازة  ،ا٤بناكم ،التوفيق على مهمات التعاريفٙ ،بقيق ٧بمد رضواف الداية  ،دار
الفكر ا٤بعاصر ،دار الفكر بّبكت لبناف ،ط 1411 ،1ىػ  ،ص .246
 .39سورة ا١بن اآلية .15
 .41ركاه أٞبد ُب مسنده بلفظ "ا٤بقسطوف عند اهلل يوـ القيامة على منابر من نور عن ٲبْب
الرٞباف عز كجل ككلتا يديو ٲبْب الذين يعدلوف ُب حكمهم كأىليهم كما كلوا " قاؿ
احملقق شعيب األرناؤكط إسناده صحيح على شرط الشيخْب ،اإلماـ اٞبد ،مسند
الغماـ أٞبد ،مؤسسة قرطبة ،القاىرة ا٢بديث رقم ،6492 :ج  ،2ص .161
 .41ذكره أبو بكر ٧بمد بن خلف بن حياف الضيبُ ،ب أخبار القضاة ،بلفظ " القضاة ثبلثة
إثناف ُب النار ككاحد ُب ا١بنة قاض علم ا٢بق فقضى بو فهو من أىل ا١بنة كقاض علم

248

المجلة الجزائرٌة
للمخطوطات
ا١بق فجار متعمدا فهو من أىل النار كقاض قضى بغّب علم كاستحيا أف يقوؿ ال أعلم
فهو من أىل النار ".الضيب ،ا٤بصدر السابق ،ج ،1ص .15
 .42ركاه مسلم بلفظ " إذا حكم ا٢باكم فاجتهد ٍب أصاب فلو أجراف كإذا حكم فاجتهد
ٍب أخطأ فلو أجر" ،مسلم ،صحيح مسلم ،دار ا٤بغِب ،دار ابن حزـ ،باب "بياف أجر
ا٢باكم إذا اجتهد ،فأصاب ٍب أخطأ" ا٢بديث رقم  ،1716 /15ط1419 ،1ىػ،
1998ـ ،ص .944
 .43سورة األنبياء اآلية .77
 .44سورة البقرة اآلية .182
 .45سورة األنعاـ اآلية 76
 .46جاكاف أك ٘باكنت :ى من قبائل الصحراء ا٤بتواجدة بشنقي تنسب إٔب جكاف بن
أعلى بن شركؿ بن صنهاج ،عبد العزيز ا١بكِبٜ ،برات ا١بناف ُب شعراء بِب جا كاف،
دار احملبة ،دمشق ،كدار آية بّبكت ،ظ  ،2115 ،1ص 89
 .47ى القميص ذك األكماـ الطويلة يلبس بشٌب األلواف ( قد يكوف أبيضا ،أك أخضرا ،أك
أسودا) كيدعى بالسودانية الفركاؿ .ركاية شفوية عن الشيخ أمانة اهلل حفيد الشيخ ٧بمد
ا٤بختار باللعمش.
 .48ىو ا٤بختار بن أٞبد بن أيب بكر الكنٍب ،كلد بكثيب أكغاؿ بأزكاد عاـ 1729ـ ،تلقى
تعليمو على بد الشيخ عل بن النجيبٍ ،ب أخذ عن السوقيْب كىو ح من أحياء
أزكاد ،خلف العديد من التبلميذ كمن أبرزىم ابنو ٧بمد ،كالشبح سيديا الكبّب
كغّبىم ،ترؾ العديد من ا٤بؤلفات منها ا١برعة الصافية ،كنزىة الراكم ،كنظار الذىب،
ا٤بنة ُب اعتقاد أىل السنة....إْب ،كقاـ بدكر إصبلح كبّب ٗبنطقتو خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة
بْب  ،1811 – 1761كى السنة الٍب توُب فيها ،كيوجد ضرٰبو بأيب األنوار بأزكاد،
كما ترؾ إبنو مؤلفا يَبجم فيو لوالده ككالدتو ٠باه :الطرائف كالتبلئد ُب مناقب الوالدة
كالوالد" كىو ٨بطوط ،نسخة الشيخ بام أكلف ،بدكف رقم.
 .49ىو سفر ضخم يقع ُب جزأين خصصو صاحبو للمعامبلت الفاسدة الٍب كانت تقع ُب
عهده بأزكاد ،كخاصة ما يتعلق بالرشوة الٍب كانت تقدـ للقضاة كاألمراء ،ككذلك
ا٥بدايا ،كيستطرد صاحب الكتاب ُب ا٢بديث عن ٝبلة من أخبلؽ أشهر القضاة ُب
اإلسبلـ كشريح ،كيتطرؽ ُب بعض األحياف إٔب تفسّب بعض النصوص القرآنية ا٤بتعلقة
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با٤بوضوع .توجد نسخة ٨بطوطة ٖبزانة الطالب التهام بأقبل بأكلف ٖب ا٤برحوـ
٧بمد التهام .
 .51سورة يونس اآلية 72
 .51سورة القلم اآلية .46
 .52سورة ا٤بؤمنوف اآلية .73
 .53ركم موقوفا عن عمر بن ا٣بطاب عن أيب عثماف النهدم ،قاؿ ٠بعت عمر رض اهلل
عنو يقوؿ على ا٤بنرب " إف أخوؼ ما أخاؼ على ىذه األمة ا٤بنافق العليم ،قالوا ككيف
يكوف ا٤بنافق عليما يا أمّب ا٤بؤمنْب؟ قاؿ عآب اللساف جاىل القلب كالعمل ،ينظر ،
عل بن حساـ الدين ا٥بندم ،كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ كاألعماؿ ،مؤسسة الرسالة
بّبكت ا٢بديث رقم . 1983 ،29418
 .54سورة األعراؼ اآلية  .199قاؿ ابن كثّب ُب تفسّبه : ،كقوؿ البخارم العرؼ ا٤بعركؼ
نص عليو عركة بن الزبّب كالسدم كقتادة كابن جرير كغّب كاحد ،كحكى ابن جرير أنو
يقاؿ أكليتو معركفا كعارفا كعارفة كل ذلك ٗبعُب ا٤بعركؼ .قاؿ كقد أمر اهلل نبيو صلى
اهلل عليو كسلم أف يأمر عباده با٤بعركؼ كيدخل ُب ذلك ٝبيع الطاعات .ابن كثّب،
تفسّب ابن كثّب.ج  ،6ص .492
 .55ىو مؤلف ُب األصوؿ لتاج الدين السبك .
 .56لنب فرحوف ،تبصرة ا٢بكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ ،دار الكتب العلمية
بّبكت لبناف ،ط ،1311 ،1ص .26
 .57ابن فرحوف ،ا٤بصدر السابق ،ص .23
 .58ا٤بصدر نفسو ص .23
 .59ا٤بصدر نفسو ،ص .26
 .61سورة البقرة اآلية .281
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