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ملخص البحث
ومن �أهداف البحث :الوقوف على مكانة املحت�سب يف املجتمع ،و�أق�سام واجبات املحت�سب ،وعالقتها
بال�ضرورات اخلم�س.
واعتمدت املنهج اال�ستقرائي ،ومت تق�سيم البحث �إىل :متهيد ،وخم�سة مطالب ت�شتمل على:
� ًأول :مكانة املحت�سب يف املجتمع.
ثان ًيا :مفهوم واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س.
ثال ًثا� :أق�سام واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س ،وفيه خم�سة مطالب:
املطلب الأول :واجبات املحت�سب املتعلقة بالدين.
املطلب الثاين  :واجبات املحت�سب املتعلقة بالنف�س.
املطلب الثالث  :واجبات املحت�سب املتعلقة بالن�سل.
املطلب الرابع  :واجبات املحت�سب املتعلقة باملال.
املطلب اخلام�س  :واجبات املحت�سب املتعلقة بالعقل.
ومن النتائج� :أهمية واجبات املحت�سب يف فعل املعروف ،وترك املنكر ،و�أن لواجبات املحت�سب عالقة
مبا�شرة بال�ضرورات اخلم�س.
ومن التو�صيات :الت�أكيد على عالقة الن�صو�ص ال�شرعية ،وقواعد ال�شريعة ،و�ضروراتها بامل�ستجدات،
والنوازل احلديثة ،و�ضرورة ربطها بها.
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Research Abstract:
The present research aims to know the position of Muhtasib (morality
police) in the society, types of responsibilities laid on his shoulder and its
relation with the “five necessities”.
The research relied on the inductive method and has been distributed to
preface and five necessities. The research contains following: First: position of Muhtasib (morality police) in the society.
Second: concept of responsibilities of Muhtasib in the light of “five
necessities”.
Third: types of responsibilities of Muhtasib in the light of “five necessities”.
First Necessity: responsibilities of Muhtasib related to religion.
Second Necessity: responsibilities of Muhtasib related to self.
Third Necessity: responsibilities of Muhtasib related to family.
Fourth Necessity: responsibilities of Muhtasib related to money.
Fifth Necessity: responsibilities of Muhtasib related to mind.
Conclusions: The study concluded the responsibilities of Muhtasib in
promoting the virtues and preventing the vice are of vital importance and the
responsibilities of Muhtasib have a direct relation with the five necessities.
Recommendations: The study emphasized that there is need to connect the
Islamic texts and rules of shariah with the developments and new happenings.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه ،ومن اهتدى بهديه �إىل يوم الدين ،وبعد:
فلقد جاءت ال�شريعة الإ�سالمية مبا يتوافق مع النا�س يف كل زمان ومكان ،كما �أكدت ال�شريعة
الإ�سالمية املحافظة على ال�ضرورات اخلم�س ،وهي :حفظ الدين ،والنف�س ،والن�سل ،واملال ،والعقل،
وهذه ال�ضرورات ال �شك �أنها من واجبات املحت�سب يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وقد �أوىل ال�شارع احلكيم كل
اهتمام مبا يكفل للنا�س حقوقهم ،وي�ضبطها لهم ،وهذا ما ال جنده يف ال�شرائع الأخرى ،وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن �شعرية الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر من اخلريية التي اخت�صت بها �أمة حممد  عن
غريها من الأمم؛ كما قال تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ﴾( ،)1وذلك مما ي�ؤكد مكانة املحت�سب يف ال�شريعة الإ�سالمية بقيامه بواجب
هذه ال�شعرية العظيمة يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س.
ً
أول :أهمية املوضوع:
�إن الواجبات التي على املحت�سب القيام بها تتطلب املحافظة على ال�ضرورات اخلم�س التي جاءت
ال�شريعة الإ�سالمية باملحافظة ،والعناية بها ،وذلك انطال ًقا من الواجبات املتعلقة بالأمر باملعروف فيما
يتعلق بحقوق اهلل تعاىل ،وحقوق الآدميني ،واحلقوق امل�شرتكة ،والواجبات املتعلقة بالنهي عن املنكر فيما
يتعلق بالعبادات ،واملحظورات ،وتظهر �أهمية املو�ضوع يف �ضرورة الت�أ�صيل ال�شرعي لواجبات املحت�سب وفق
منهج ال�سلف ال�صالح ،وذلك باالعتماد على الكتاب الكرمي ،وال�سنة النبوية املطهرة ،ومما ي�ؤكد واجبات
املحت�سب :ما �أكدته ال�شريعة الإ�سالمية من مكانة املحت�سب يف املجتمع بقيامه بواجب الأمر باملعروف،
والنهي عن املنكر.
ثانيا :أسباب اختيار هذا املوضوع:
ً
تت�ضح �أ�سباب اختيار هذا املو�ضوع فيما يلي:
 -1ت�أكيد مكانة املحت�سب يف املجتمع.
 -2ت�أكيد �أق�سام واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س.
((( �آل عمران.]110[ :
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 -3الرغبة اجلادة يف ا�ستقراء الت�أ�صيل ال�شرعي من الكتاب ،وال�سنة لواجبات املحت�سب يف �ضوء
ال�ضرورات اخلم�س.
ً
ثالثا :أهداف البحث:
يهدف مو�ضوع البحث �إىل �أهداف عدة ،منها ما يلي:
 -1الوقوف على مكانة املحت�سب يف املجتمع.
 -2بيان مفهوم واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س.
 -3الوقوف على �أق�سام واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س.
 -4الوقوف على واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س.
رابعا :تساؤالت البحث:
ً
ي�سعى هذا البحث �إىل الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
 -1ما مكانة املحت�سب يف املجتمع؟
 -2ما مفهوم واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س؟
 -3ما �أق�سام واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س؟
 -4ما واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س؟
خامسا :منهج البحث:
ً
قمت با�ستخدام املنهج اال�ستقرائي ،واال�ستقراء هو« :تتبع اجلزئيات كلها� ،أو بع�ضها؛ للو�صول �إىل
حكم عام ي�شملها جمي ًعا»( ،)1وذلك من خالل جمع املعلومات حول مفهوم واجبات املحت�سب يف �ضوء
ال�ضرورات اخلم�س ،ومكانة املحت�سب يف املجتمع ،و�أق�سام واجبات املحت�سب ،وا�ستقراء الت�أ�صيل ال�شرعي
لواجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س.
سادسا :الدراسات السابقة:
ً
بعد البحث تو�صلت �إىل �أن الدرا�سات ال�سابقة مل تتطرق ملو�ضوع البحث ،خا�صة فيما يتعلق بواجبات
املحت�سب وفق ال�ضرورات اخلم�س ،و�إمنا تناولت ً
بع�ضا من حماور البحث ،ومن هذه الدرا�سات:
((( �ضوابط املعرفة ،و�أ�صول اال�ستدالل باملناظرة ،عبد الرحمن امليداين[ ،دار القلم :دم�شق ،ط1425 ،3هـ].)188( ،
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 -1حقوق املحت�سب عليه ،وواجباته(:)1
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على حقوق ،وواجبات املحت�سب عليه ،و�أحكامها ،وجماالتها ،والنتائج
املرتتبة على حفظ هذه احلقوق ،وا�ستخدم املنهجني :اال�ستداليل اال�ستنباطي ،والتاريخي يف البحث،
والبحث يتناول فقط واجبات املحت�سب ،ولي�س املحت�سب عليه الذي يتوجه �إليه واجب الأمر باملعروف،
والنهي عن املنكر.
� -2أ�صول احل�سبة من خالل القواعد الفقهية(:)2
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على الأحكام املتعلقة باملحت�سب ،واملحت�سب عليهم ،واملحت�سب فيه ،وذات
االحت�ساب ،ومنهج البحث ا�ستقرائي ،ومن النتائج� :أن للمحت�سب حقو ًقا ينبغي مراعاتها مع املحت�سب
عليه ،كما �أن للمحت�سب عليه واجبات يجب االلتزام بها ،والبحث يختلف عن هذه الدرا�سة يف ت�أ�صيل
واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س؛ لكون هذه الدرا�سة تناولت فقط الأحكام املتعلقة ب�أركان
احل�سبة.
 -3التطبيقات الأ�صولية على �آيات ،و�أحاديث الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر(:)3
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على الن�صو�ص ال�شرعية الواردة يف الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر
وفق مقا�صد ال�شريعة ،وقواعدها ،ومنهج البحث ا�ستقرائي ا�ستنباطي ،وتطرق البحث �إىل عالقة الأمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر بال�ضرورات اخلم�س ،والبحث يختلف عن هذه الدرا�سة فيما يتعلق بالت�أ�صيل
ال�شرعي لواجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س ،وتخ�صي�صه بالبحث.
و�س�أ�ستفيد من هذه الدرا�سات مبا ت�ضمنته بع�ض حماورها من معلومات حول م�ضامني ،وت�أ�صيل
لواجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س.
سابعا :تقسيمات البحث:
ً
ق�سمت البحث �إىل :مقدمة ،ومتهيد ،وخم�سة مطالب ،وخامتة ،وذلك مبا يلي:
((( احلميدي بن عبد الرحمن احلربي [،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،ق�سم الدعوة
واالحت�ساب1434 ،هـ].
((( هند بنت عبد العزيز الدهي�شي[ ،ر�سالة دكتوراه من�شورة ،كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للح�سبة وتطبيقاتها املعا�صرة،
جامعة امللك �سعود :الريا�ض1438 ،هـ].
((( نا�صر بن عثمان الزهراين[ ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة بجامعة �أم القرى ،ق�سم ال�شريعة� :أ�صول الفقه1433 ،هـ].
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املقدمة للبحث ،وت�شمل:
 مقدمة للمو�ضوع. �أهمية البحث. �أ�سباب اختيار مو�ضوع البحث. �أهداف البحث. ت�سا�ؤالت البحث. منهج البحث. الدرا�سات ال�سابقة.التمهيد ،وي�شتمل على:
ً
أول :مكانة احملتسب يف املجتمع.
ثان ًيا :مفهوم واجبات احملتسب يف ضوء الضرورات اخلمس.
ً
ثالثا :أقسام واجبات احملتسب يف ضوء الضرورات اخلمس ،وفيه خمسة مطالب:
املطلب الأول :واجبات املحت�سب املتعلقة بالدين.
املطلب الثاين :واجبات املحت�سب املتعلقة بالنف�س.
املطلب الثالث :واجبات املحت�سب املتعلقة بالن�سل.
املطلب الرابع :واجبات املحت�سب املتعلقة باملال.
املطلب اخلام�س :واجبات املحت�سب املتعلقة بالعقل.
اخلامتة ،وتتضمن:
 �أبرز النتائج. -التو�صيات.
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التمهيد
مكانة املحت�سب ومفهوم واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س و�أق�سامها:
جتدر الإ�شارة �إىل �أن لواجبات املحت�سب �أهمية بالغة ،والبد من �إي�ضاح �أهمية واجبات املحت�سب،
ومدى حاجة املجتمع �إىل املحت�سب ،كما �أنه البد من حتديد واجبات املحت�سب يف ال�شريعة الإ�سالمية؛ لأن
حتديدها �أدعى لعدم التو�سع فيما ال ينبغي ،ويكون له �أثر يف معرفتها ،والعمل بهذه الواجبات املطلوبة من
املحت�سب القيام مبا فيها ،وهذه الواجبات من املحت�سب قد �أكد ال�شارع احلكيم عليها مبا حفظته ال�شريعة
الإ�سالمية من ال�ضرورات اخلم�س ،وهي :حفظ الدين ،والنف�س ،والن�سل ،واملال ،والعقل ،وهذه ال�ضرورات
ت�ستدعي من املحت�سب �أن ي�ست�شعر هذه احلقوق التي حفظها له اهلل  ،وما تتطلبه هذه ال�ضرورات من
فعل املعروف ،وترك املنكر من املحت�سبني ،ومن املحت�سب عليهم ،ويتبني ذلك من خالل ما يلي:
ً
أول :مكانة احملتسب يف املجتمع.
ثانيا :مفهوم واجبات احملتسب يف ضوء الضرورات اخلمس.
ً
ً
ثالثا :أقسام واجبات احملتسب يف ضوء الضرورات اخلمس.
ً
أول :مكانة احملتسب يف املجتمع:
ال يخفى على اجلميع �أهمية احل�سبة يف الت�أثري على املجتمع ،وبالتايل ا�ستجابتهم ،ومما ي�ؤكد
حاجة املجتمع �إىل املحت�سب �أن احل�سبة كما قال ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب« :من واجبات الدين ،والبد
منها يف الإ�سالم ،ف�إذا وجد الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،فهذا عالمة جناة الأمة ،و�إذا فقد الأمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،فهذا عالمة هالك الأمة؛ كما قال اهلل -تعاىل﴿ :-ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﴾( ،)1قليل هم الذين
ي�أمرون باملعروف ،وينهون عن املنكر ،و�أجناهم اهلل من العذاب﴿ ،ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾( ،)2فال ينجو �إال
�أهل الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر كما دل على �أن الذي ال ي�أمر باملعروف ،وال ينهى عن املنكر هالك
مع الهالكني ،فالبد من الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وال حت�صل النجاة �إال بوجود هذا الأمر ،ف�إذا
فقد الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر حق على النا�س الهالك»(.)3
((( هود.]116[ :
((( الأعراف.]165[ :
((( انظر� :شرح ر�سالة الإمام املجدد حممد بن عبد الوهاب� ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان.)140-139( ،
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وترك احل�سبة قد يوقع يف الفتنة؛ كما قال تعاىل﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ﴾(« ،)1فالوبال الذي يرتتب على ترك احل�سبة �أعظم من الوبال الذي يرتتب على املع�صية ،فكان

التوبيخ على ترك احل�سبة �أعظم»(.)2

ومما يو�ضح مكانة املحت�سب يف املجتمع :قوله -تعاىل﴿ :-ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ (.)3

�إن جملة و�أولئك هم املفلحون معطوفة على �صفات �أمة ،وهي التي ت�ضمنتها جمل :يدعون �إىل اخلري،
وي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر ،والتقدير :وهم مفلحون؛ لأن الفالح ملا كان م�سب ًبا على تلك ال�صفات
الثالث جعل مبنزلة ال�صفة لهم ،واملق�صود ب�شارتهم بالفالح الكامل �إن فعلوا ذلك.
ومفاد هذه اجلملة ق�صر �صفة الفالح عليهم ،فهو �إما ق�صر �إ�ضايف بالن�سبة ملن مل يقم بذلك مع
املقدرة عليه ،و�إما ق�صر �أريد به املبالغة؛ لعدم االعتداد يف هذا املقام بفالح غريهم ،وهو معنى ق�صد
الداللة على معنى الكمال.
وقولهَ « :و َل َت ُكو ُنوا َكا َّل ِذينَ َت َف َّر ُقوا» :متثيل حال التفرق يف �أب�شع �صوره املعروفة لديهم ،وفيه �إ�شارة �إىل
�أن ترك الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر يف�ضيان �إىل التفرق ،واالختالف؛ �إذ تكرث النزاعات ،وتن�شق
الأمة بذلك ان�شقا ًقا �شديدً ا()4؛ كما قال تعاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾(� ،)5أي« :قلوبهم متحدة يف التواد ،والتحاب ،والتعاطف.

وقال يف املنافقني﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ﴾(6؛ لأن قلوبهم خمتلفة ،لكن ي�ضم بع�ضهم �إىل بع�ض يف احلكم»(.)7

((( الأنفال.]25[ :
((( البحر املديد� ،أحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احل�سني الإدري�سي ال�شاذيل الفا�سي �أبو العبا�س[ ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1423 ،2هـ].)195 /2( ،
((( �آل عمران.]105-104[ :
((( انظر :التحرير والتنوير «حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب املجيد» ،حممد الطاهر بن حممد بن
حممد الطاهر بن عا�شور التون�سي[ ،الدار التون�سية :تون�س1984 ،هـ].)42/4( ،
((( التوبة.]71[ :
((( التوبة.]67[ :
((( اجلامع لأحكام القر�آن  -تف�سري القرطبي ،حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح الأن�صاري اخلزرجي �شم�س الدين القرطبي،
حتقيق� :أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش[ ،القاهرة :دار الكتب امل�صرية ،ط1384 ،2هـ].)203/8( ،
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ومن ذلك يتبني� :أن القيام باالحت�ساب الذي هو من �صميم واجبات املحت�سب يف ال�شريعة الإ�سالمية
له ثمرات عظيمة كتحقيق الرتابط ،والتالحم بني �أفراد الأمة فيما بينهم ،ومع حكامهم؛ �إذ �إن االحت�ساب
هو امليدان العملي لتحقيق الرتابط الأخالقي ،والأدبي ،بل والفكري؛ لأن بالقيام به يح�صل التطبيق ملبادئ
الإ�سالم ،كما �أن فيه حتقي ًقا ملراقبة تنفيذ �شرع اهلل -تعاىل ،-وكذلك القيام بهذه الفري�ضة العظيمة
ي�سهم م�ساهمة فعالة يف تعليم العوام �أمور دينهم ،كما ي�سهم م�ساهم ًة فعال ًة يف مكافحة اجلرائم على
اختالف �أنواعها ،وبالتايل ا�ستتباب الأمن ،ال�سيما �أن الدافع للآمر� ،أو الناهي هو الإميان.
�إن الناظر ملا تقوم به الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر يف اململكة العربية
ال�سعودية من جهود عظيمة بواجب الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر يدرك �أثرهم يف مكافحة اجلرائم
على اختالف �أنواعها ،وبالتايل �أثرهم يف ا�ستتباب الأمن(.)1
ومن ذلك تتبني مكانة املحت�سب يف املجتمع ،وما له من �أثر يف مراعاة واجباته جتاه املجتمع ،وما لها
من �أثر بالغ يف الق�ضاء على اجلرائم ،واالنحرافات الأخالقية ،والفكرية ،وغريها.
ثانيا :مفهوم واجبات احملتسب يف ضوء الضرورات اخلمس:
ً
�إن تو�ضيح مفهوم واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س يت�ضح بداي ًة من خالل تعريف كل
وا�صطالحا ،ثم تعريفها تعري ًفا جام ًعا للمفهوم ب�شكل عام ،ويتبني ذلك فيما يلي:
مفردة لغ ًة،
ً
أو ًال :تعريف الواجب ً
واصطالحا:
لغة،
ً
الواجب ً
لغة:
وجب ال�شيء ،يجب ،وجو ًبا -بال�ضم ،-والوجوب يف اللغة �إمنا هو :الثبوت ،وهو قريب من اللزوم(.)2
ووجب ال�شئ� ،أي :لزم ،يجب وجو ًبا ،و�أوجبه اهلل ،وا�ستوجبه� ،أي :ا�ستحقه ،ووجب(.)3
ويف النهاية يف غريب احلديث والأثر« :وجوب االختيار ،واال�ستحباب دون وجوب الفر�ض ،واللزوم،
الزما»(.)4
و�إمنا �شبهه بالواجب ت�أكيدً ا كما يقول الرجل ل�صاحبه :حقك علي واجب .وكان احل�سن يراه ً
((( انظر :الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وواقع امل�سلمني اليوم� ،صالح بن عبد اهلل الدروي�ش[ ،الريا�ض :دار الوطن ،ط،1
1412هـ].)46-44( ،
ّ
((( انظر :تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الرزاق احل�سيني[ ،دار الهداية].)333/4( ،
((( ال�صحاح ،تاج اللغة و�صحاح العربية� ،إ�سماعيل بن حماد اجلوهري[ ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط1990 ،4م] ،مادة (و ج ب)،
(.)253/2
((( النهاية يف غريب احلديث والأثر� ،أبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ،حتقيق :طاهر �أحمد الزاوى ،حممود حممد
الطناحي[ ،بريوت :املكتبة العلمية  ،د.ط1399 ،هـ ]مادة (و ج ب).)331/5( ،
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اصطالحا:
الواجب
ً
هو« :ما يف فعله ثواب ،ويف تركه عقاب ،وال يحتاج �إىل ذكر الثواب؛ لأن الندب فيه ثواب ،و�إمنا يبني
الواجب عن امل�ستحب ،واملباح مبا يف تركه عقاب».
وقيل :الواجب ما ال يجوز تركه من غري عزم على فعله ،وهذا حده الذي مييزه عما لي�س بواجب؛ لأن
امل�ستحب يجوز تركه من غري عزم على فعله ،وكذلك املباح ،و�أما ما كان واج ًبا ،ف�إنه ال يجوز تركه �إذا كان
وقته م�ضي ًقا ،و�إن كان وقته مو�س ًعا مل يجز تركه �إال ب�شرط العزم على فعله يف �آخر الوقت.
وقيل :الواجب ما ال يجوز تركه �إىل غري بدل ،ف�إن كل واجب ال يجوز تركه �إىل غري بدل ،وت�أخريه
عن �أول الوقت �إىل �آخره ،ف�إمنا يجوز ب�شرط العزم على فعله يف الثاين ،والعزم بدل من تقدميه يف �أول
الوقت»(.)1
ثانيا :تعريف احملتسب ً
واصطالحا:
لغة
ً
ً
احلسبة لغة:
احت�سابك الأجر عند اهلل ،واحت�سبت ً �-
أي�ضا -ح�سبة ،و�إنه حل�سن احل�سبة يف الأمر� :إذا كان ح�سن
التدبري(.)2
اصطالحا:
احملتسب
ً
ُع ِر َف املحت�سب يف اال�صطالح ب�أنه« :من ن�صبه الإمام� ،أو نائبه للنظر يف �أحوال الرعية ،والك�شف
عن �أمورهم ،وم�صاحلهم»(.)3
وكما قال ابن تيمية �« ::إذا كان جماع الدين ،وجميع الواليات هو �أمر ،ونهي ،فالأمر الذي بعث اهلل به
ر�سوله هو الأمر باملعروف ،والنهي الذي بعثه به هو النهي عن املنكر ،وهذا واجب على كل م�سلم قادر ،وهو
فر�ض على الكفاية ،وي�صري فر�ض عني على القادر الذي مل يقم به غريه ،وجميع الواليات الإ�سالمية �إمنا
((( العدة يف �أ�صول الفقه ،القا�ضي �أبو يعلى  ،حممد بن احل�سني بن حممد بن خلف ابن الفراء ،حتقيق� :أحمد بن علي بن �سري
املباركي [د.ن ،ط1410 ،2هـ ] (.)159/1
((( انظر :املحيط يف اللغة� ،إ�سماعيل بن عباد ال�صاحب �أبو القا�سم ،حتقيق :حممد ح�سن �آل يا�سني[ ،بريوت ،عامل الكتب ،ط،1
1414هـ] مادة (ح �س ب).)493/2( ،
((( معامل القربة يف �أحكام احل�سبة� ،ضياء الدين حممد بن حممد بن �أحمد بن �أبي زيد القر�شي املعروف بابن الإخوة[ ،بريوت:
دار الكتب العلمية  ،ط1421 ،1هـ].)13( ،
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مق�صودها الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر� ،سواء يف ذلك والية احلرب الكربى ،مثل :نيابة ال�سلطنة،
وال�صغرى ،مثل :والية ال�شرطة ،ووالية احل�سبة»(.)1
ثالثا :تعريف الضرورات اخلمس ً
ً
واصطالحا:
لغة،
ً
الضرورة لغة:
«ا�سم مل�صدر اال�ضطرار ،تقول :حملتني ال�ضرورة على كذا ،وكذا ،وقد ا�ضطر فالن �إىل كذا ،وكذا،
بنا�ؤه افتعل ،فجعلت التاء طاء؛ لأن التاء مل يح�سن لفظه مع ال�ضاد»(.)2
اصطالحا:
الضرورات
ً
هي« :التي البد منها يف قيام م�صالح الدين والدنيا؛ حيث �إذا فقدت مل جتر م�صالح الدنيا على
ا�ستقامة ،بل على ف�ساد ،وتهارج ،وفوت حياة ،ويف الأخرى فوت النجاة ،والنعيم ،والرجوع باخل�سران
املبني»(.)3
وال�ضرورات اخلم�س هي :حفظ الدين ،والنف�س ،والن�سل ،واملال ،والعقل ،وهي مما جاءت مقا�صد
ال�شريعة باملحافظة عليها.
ومفهوم واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س هو :ما يلزم املحت�سب القيام به من الواجبات
املتعلقة بالأمر باملعروف فيما يتعلق بحقوق اهلل -تعاىل ،-وحقوق الآدميني ،واحلقوق امل�شرتكة ،والواجبات
املتعلقة بالنهي عن املنكر فيما يتعلق بالعبادات ،واملحظورات يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س.

((( انظر :م�س�ألة احل�سبة� ،شيخ الإ�سالم ابن تيمية ،حتقيق :حممد احلمود النجدي[ ،دار �إيالف الدولية للن�شر ،ط1418 ،1هـ].)41( ،
((( ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي امل�صري[ ،بريوت :دار �صادر ،ط ] 1مادة (�ض ر ر).)482/4( ،
((( املوافقات يف �أ�صول الفقه� ،إبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي املالكي ،حتقيق� :أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سليمان،
[اخلرب :دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ ](.)18/2
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ً
ثالثا :أقسام واجبات احملتسب يف ضوء الضرورات اخلمس:
�إن �أق�سام واجبات املحت�سب تتبني من خالل فعل ما �أوجبه اهلل عليه ،وترك ما حرمه ،ونهاه عنه،
ولهذا �أوجب اهلل على الإن�سان معرفة ما �أمر به من الواجبات ،مثل� :صفة ال�صالة ،وال�صيام ،واحلج،
واجلهاد ،والأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،فالبد من العلم بثبوتها ،فكما �أننا ال نكون مطيعني �إذا
علمنا عدم الطاعة ،فاجلهل بوجود الطاعة كالعلم بعدمها(.)1
واملحت�سب ممن يلزمه القيام بواجب الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر؛ كما قال تعاىل﴿ :ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾(.)2

والبد �أن يتعر�ض املحت�سب لل�صعوبات ،والعقبات يف �سبيل تطبيق واجب الأمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر ،فمن املعلوم �أن امل�ؤثر لر�ضا اهلل مت�صد ملعاداة اخللق ،و�أذاهم ،فمن �آثر ر�ضا اهلل ،فالبد �أن يعاديه
رذالة العامل ،و�سقطهم ،وجهالهم ،و�أهل البدع ،والفجور منهم ،وكل من يخالفهم ،فينبغي للمحت�سب
حينئذ �أال يغرت بكرثة التاركني ملا �أمر به� ،أو الفاعلني ملا نهى عنه(.)3
واحل�سبة -كما هو معلوم -ت�شتمل على �أمر مبعروف ،ونهي عن منكر ،و�أنواع واجبات املحت�سب تبنى
على ذلك ،فواجبات املحت�سب املتعلقة بالأمر باملعروف تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام ،وهي:
� ًأول :ما يتعلق بحقوق اهلل -تعاىل ،-وحدوده مما يلزم الأمر به يف اجلماعة دون االنفراد ،وكذلك
الأمر ب�صالة اجلماعة ،و�إقامة الأذان فيها لل�صلوات اخلم�س؛ لأنها من �شعائر الإ�سالم ،وكذلك ما يتعلق
بالطهارة.
ثان ًيا :ما يتعلق بحقوق الآدميني ،ومنها ما هو عام كبناء ما هدم من امل�ساجد ،ومنها ما هو خا�ص
كاحلقوق �إذا مطلت ،والديون �إذا �أخذت ،خا�صة �إذا ا�ستعداه �أ�صحاب احلقوق.
ثال ًثا :ما يتعلق باحلقوق امل�شرتكة بني حقوق اهلل ،وحقوق الآدميني ،ك�أخذ الأولياء ب�إنكاح الأيامى من
�أكفائهن �إذا طلنب.
((( انظر :الأمر باملعروف والنهي عن املنكر� ،شيخ الإ�سالم �أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :فواز �أحمد زمريل[ ،بريوت:
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1410 ،1هـ] (.)130-129
((( �آل عمران.]105-104[ :
((( انظر :الكنز الكرب يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،الإمام ال�شيخ عبد الرحمن بن �أبي بكر بن داود ،حتقيق :م�صطفى
عثمان �صميدة[ ،بريوت :دار الكتب العلمية  ،ط1417 ،1هـ].)309( ،
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و�أما واجبات املحت�سب املتعلقة بالنهي عن املنكر ،فتنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام ،وهي:
� ًأول :املنهي عنه يف حقوق اهلل -تعاىل -فيما يتعلق بالعبادات ،واملحظورات ،واملعامالت ،كاالحت�ساب
على تارك ال�صالة ،وال�صوم.
ثان ًيا :ما ينكره يف حقوق الآدميني املح�ضة ،مثل� :أن يتعدى رجل يف حد جلاره ،فال اعرتا�ض للمحت�سب
فيه ما مل ي�ستعده اجلار عليه.
ثال ًثا :ما ينكره من احلقوق امل�شرتكة بني حقوق اهلل -تعاىل ،-وحقوق الآدميني ،مثل :االحت�ساب على
�أئمة امل�ساجد ممن يطيل ال�صالة حتى يعجز عنها ال�ضعفاء(.)1
وعالقة واجبات املحت�سب بال�ضرورات اخلم�س عالقة مبا�شرة بالأنواع ال�سابقة؛ �إذ �إن حفظ
ال�ضرورات اخلم�س يكون ب�أمرين:
أحدهما :ما يقيم �أركانها ،ويثبت قواعدها ،وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.
الثاني :ما يدر�أ عنها االختالل الواقع� ،أو املتوقع فيها ،وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.
ف�أ�صول العبادات راجعة �إىل حفظ الدين من جانب الوجود ،كالإميان ،والنطق بال�شهادتني،
وال�صالة ،والزكاة ،وال�صيام ،واحلج ،وما �أ�شبه ذلك.
والعادات راجعة �إىل حفظ النف�س ،والعقل من جانب الوجود ً �-
أي�ضا ،-واملعامالت راجعة �إىل حفظ
الن�سل ،واملال من جانب الوجود ،و�إىل حفظ النف�س ،والعقل ً �-
أي�ضا ،-لكن بوا�سطة العادات ،واجلنايات،
ويجمعها الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وترجع �إىل حفظ اجلميع من جانب العدم.
وجمموع ال�ضرورات خم�سة ،وهي :حفظ الدين ،والنف�س ،والن�سل ،واملال ،والعقل مراعا ًة يف كل
ملة(.)2
ولقد ثبت يف ال�شريعة ال�سمحة املحافظة على �ضرورات الدين اخلم�س مبا يتوافق مع الفطر ال�سليمة؛
كما يف قوله -تعاىل ﴿ :-ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ﴾(.)3

((( انظر� :أحكام احل�سبة� ،أبو يعلى حممد بن احل�سني الفراء احلنبلي� ،إعداد :عبد اهلل بن �إبراهيم اللحيدان[ ،الريا�ض :كر�سي
امللك �سلمان بن عبد العزيز لإعداد املحت�سب1433 ،هـ].)44-13( ،
((( انظر :املوافقات يف �أ�صول الفقه� ،إبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي املالكي.)20-18/2( ،
((( الأنعام.]152-151[ :
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الل َ ي ُق ُ
وورد َعنْ َع ِام ٍر َق َال�َ :سمِ ْعتُ ال ُّن ْع َمانَ ْبنَ َب ِ�ش ٍري َ ي ُق ُ
ولَ ْ :
ول�َ :سمِ ْعتُ َر ُ�س َ
«ال َل ُل َب ِّيٌ،
ول َّ ِ
َو ْ َ
َب�أَ ِل ِدي ِن ِه َو ِع ْر ِ�ض ِهَ ،و َمنْ
ا�سَ ،ف َمنْ ا َّت َقى ْالُ َ�ش َّب َه ِ
ري ِمنْ ال َّن ِ
ال َر ُام َب ِّيٌَ ،و َب ْي َن ُه َما ُم َ�ش َّبهَاتٌ َل َي ْع َل ُم َها َك ِث ٌ
ا�ست ْ َ
ات ْ
َو َق َع ِف ُّ
الل ِف
ال َمى ُي ِ
و�ش ُك �أَنْ ُي َوا ِق َعهُ� ،أَ َل َو�إِنَّ ِل ُك ِّل َم ِل ٍك ِح ًمى� ،أَ َل �إِنَّ ِح َمى َّ ِ
ات َك َر ٍاع َي ْر َعى َح ْو َل ْ ِ
ال�ش ُب َه ِ
ال َ�س ُد ُكلُّهَُ ،و ِ�إ َذا َف َ�سدَ ْت َف َ�سدَ ْ َ
ال َ�س ِد ُم ْ�ض َغ ًة ِ�إ َذا َ�ص َل َح ْت َ�ص َل َح ْ َ
ما ِر ُمهُ� ،أَ َل َو ِ�إنَّ ِف ْ َ
ال َ�س ُد ُكلُّ ُه �أَ َل
�أَ ْر ِ�ض ِه َ َ
َو ِه َي ا ْل َق ْل ُب»(.)1
ففي احلديث دليل على �أن من مل يتوق ال�شبهة يف ك�سبه ،ومعا�شه ،فقد عر�ض نف�سه للطعن فيها ،ويف
هذا �إ�شارة �إىل املحافظة على �أمور الدين ،ومراعاة املروءة.
�إن املحافظة على ال�ضرورات اخلم�س التي هي :الدين ،والنف�س ،والن�سل ،واملال ،والعقل واجبة يف كل
ملة من ملل الر�سل املتقدمني ،وهي مرتتبة يف �آكدية الوجوب ،ف�آكدها حفظ الدين ،ولهذا وجب قتل من ارتد
عن الدين ،ويليها حفظ النف�س؛ لذا �أوجب اهلل الق�صا�ص؛ ً
حفظا لدماء امل�سلمني؛ كما قال تعاىلَ ﴿ :و َل ُك ْم
اب َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ ﴾( ،)2ويلي ذلك حفظ العقل ،ولذلك �أوجب اهلل احلد على
ا�ص َح َيا ٌة َيا �أُ ِول َْ أ
ال ْل َب ِ
ِف ا ْل ِق َ�ص ِ
�شارب اخلمر ،ويلي ذلك حفظ الن�سل ،ولذلك �أوجب اهلل احلد على الزاين ،ويلي ذلك حفظ املال ،ولذلك
�أوجب اهلل القطع يف ال�سرقة ،ويف املحاربة� ،أو القتل� ،أو ال�صلب(.)3
والإخالل بال�ضرورات اخلم�س ي�سبب كث ًريا من االنحرافات يف املجتمع؛ كما ورد َعنْ �أَ َن ٍ�س 
َق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
ال ْه ُلَ ،و ُي ْ�ش َر َب ْ َ
ال�س َاع ِة �أَنْ ُي ْر َف َع ا ْل ِع ْل ُمَ ،و َي ْث ُب َت ْ َ
ال ْم ُرَ ،و َي ْظ َه َر
الل �ِ « :إنَّ ِمنْ �أَ ْ�ش َر ِ
ول َّ ِ
اط َّ
الزِّ َنا»(.)4
قال �شم�س الدين الكرماين  :يف �شرحه« :يحتمل �أن يكون ذلك؛ لأنها م�شعرة باختالل ال�ضرورات
اخلم�س الواجب رعايتها يف جميع الأديان التي يحفظها �صالح املعا�ش ،واملعاد ،ونظام �أحوال الدارين،
وهي :الدين ،والعقل ،والنف�س ،والن�سب ،واملال ،فرفع العلم خمل بحفظ الدين ،و�شرب اخلمر بالعقل،
وباملال ً �-
أي�ضا ،-وقلة الرجال ب�سبب الفنت ،وظهور الزنا بالن�سب ،وكذا باملال غال ًبا»(.)5
((( متفق عليه� ،أخرجه الإمام البخاري يف �صحيحه ،كتاب :الإميان ،باب رقم ( ،)39ف�صل :من ا�سترب�أ لدينه ،رقم احلديث:
(�( ،)52ص ،)12 :و�أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب :امل�ساقاة ،باب� :أخذ احلالل وترك ال�شبهات ،رقم احلديث:
(�( ،)4094ص.)698 :
((( البقرة.]179[ :
((( انظر :كوثر املعاين الدراري يف ك�شف خبايا �صحيح البخاري ،حممد اخل�ضر بن �سيد عبد اهلل بن �أحمد اجلكني ال�شنقيطي،
[بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1415 ،1هـ].)379-378/2( ،
((( �صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب رقم ( :)21رفع العلم وظهور اجلهل ،رقم احلديث (�( ،)80ص.)19 :
((( الكواكب الدراري يف �شرح �صحيح البخاري ،حممد بن يو�سف بن علي بن �سعيد� ،شم�س الدين الكرماين[ ،بريوت :دار �إحياء
الرتاث العربي ،ط1401 ،2هـ].)61/2( ،
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ولذا ينبغي التف�صيل يف واجبات املحت�سب يف �ضوء ال�ضرورات اخلم�س ،واملحافظة عليها باعتبارها
من مقا�صد ال�شريعة التي جاءت للت�أكيد عليها ،وعلى �أهميتها ،و�أثرها يف املحافظة على املجتمع امل�سلم من
االنحرافات املختلفة ،وهذا ما �سيتم بيانه يف املطالب التالية.
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املطلب األول
واجبات احملتسب املتعلقة بالدين
�إن حفظ الدين يتحقق ب�إقامة ال�شريعة الإ�سالمية على الوجه ال�صحيح ،وذلك ب�أركان الإميان
ال�ستة ،كما يتحقق ب�أركان الإ�سالم اخلم�سة ،وبالإح�سان ،وذلك كما ورد َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة َ ق َالَ :كانَ
اللَ ،و َم َل ِئ َك ِت ِه،
ال َميانُ ؟ َق َالِ ْ :إ
ا�سَ ،ف�أَتَا ُه ِج ْ ِب ُيلَ ،ف َق َالَ :ما ْ ِإ
«ال َميانُ �أَنْ ُت�ؤ ِْمنَ ِب َّ ِ
ال َّن ِب ُّي َ با ِر ًزا َي ْو ًما ِلل َّن ِ
«ال ْ�س َل ُم َ�أنْ َت ْع ُبدَ َّ َ
اللَ ،و َل ت ُْ�ش ِر َك ِب ِه
َو ُك ُت ِب ِهَ ،و ِب ِل َقا ِئ ِهَ ،و ُر ُ�س ِل ِهَ ،و ُت�ؤ ِْمنَ ِبا ْل َب ْع ِث»َ .ق َالَ :ما ْالِإ ْ�س َل ُم؟ َق َالِ ْ :إ
ال ْح َ�سانُ ؟ َق َال�« :أَنْ َت ْع ُبدَ َّ َ
ال�ص َل َةَ ،و ُت�ؤَد َِّي ال َّز َكا َة ْ َال ْف ُر َ
الل
و�ض َةَ ،وت َُ�ص َوم َر َم َ�ضانَ »َ .ق َالَ :ما ِْ إ
َ�ش ْي ًئاَ ،و ُت ِق َيم َّ
ال�س َاع ُة؟ َق َال«َ :ما ْ َال ْ�س�ؤُ ُ
َك�أَ َّن َك َت َرا ُهَ ،ف ِ�إنْ َ ْل َت ُكنْ َت َرا ُهَ ،ف ِ�إ َّن ُه َي َر َ
ال�سا ِئ ِل،
ول َع ْن َها ِب َ�أ ْع َل َم ِمنْ َّ
اك»َ .ق َالَ :متَى َّ
الَ َم ُة َر َّب َهاَ ،و ِ�إ َذا ت ََطا َو َل ُر َعا ُة ْ ِإ
َو َ�سُ�أخْ ِ ُب َك َعنْ �أَ ْ�ش َر ِاط َها�ِ :إ َذا َو َلدَ ْت ْ أ
ال ِب ِل ا ْل ُب ْه ُم ِف ا ْل ُب ْن َي ِان ِف َخ ْم ٍ�س َل َي ْع َل ُمهُنَّ
ِ�إ َّل َّ ُ
ال َي َة ُث َّم �أَ ْد َب َرَ ،ف َق َالُ « :ر ُّدو ُه»َ .ف َل ْم َي َر ْوا َ�ش ْي ًئا،
الل»ُ .ث َّم ت ََل ال َّن ِب ُّي ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ ْ آ
ا�س ِدي َن ُه ْم»(.)1
َف َق َال« :هَ َذا ِج ْ ِب ُيل َجا َء ُي َع ِّل ُم ال َّن َ
قال ابن حجر« :وي�سمى م�سل ًما �إذا تلفظ بالكلمة �-أي :كلمة ال�شهادة ،-وال ي�سمى م�ؤم ًنا �إال بالعمل،
والعمل ي�شمل عمل القلب ،واجلوارح ،وعمل اجلوارح يدل على �صدقه ،و�أما الإ�سالم املذكور يف حديث
()2
جربيل ،فهو ال�شرعي الكامل املراد بقوله -تعاىل﴿ :-ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾
()3؛ كما قال تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾(.)4
فقد �أنكر اهلل �أن يكون دين �أح�سن من هذا الدين ،وهو �إ�سالم الوجه هلل مع الإح�سان؛ كما قال تعاىل:
﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾(.)5
((( �أخرجه الإمام البخاري يف �صحيحه ،كتاب :الإميان ،باب رقم (� :)37س�ؤال جربيل النبي  ،رقم احلديث�( ،)50( :ص.)12 :
((( �آل عمران.]85[ :
((( فتح الباري يف �شرح �صحيح البخاري� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين ،حتقيق :عبد العزيز
ابن عبد اهلل بن باز وحمب الدين اخلطيب[ ،بريوت :دار الفكر] (.)82/1
((( الن�ساء.]125[ :
((( البقرة.]112[ :
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وهذان الو�صفان -وهما� :إ�سالم الوجه هلل ،والإح�سان -هما الأ�صالن املتقدمان ،وهما :كون القول،
خال�صا هلل �صوا ًبا مواف ًقا لل�سنة ،وال�شريعة ،وذلك �أن �إ�سالم الوجه هلل يت�ضمن �إخال�ص الق�صد،
والعمل ً
والنية هلل(.)1
ولقد �أمر اهلل  بعبادته؛ كما قال تعاىل ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾(.)2
وحذر من ال�شركيات ،والبدع ،واملعا�صي يف قوله -تعاىل﴿ :-ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾(.)3

و�إمنا كان التوحيد �أعظم ما �أمر اهلل به؛ لأنه الأ�صل الذي ينبني عليه الدين كله ،ولهذا بد�أ به النبي
 يف االحت�ساب ،و�أعظم ما نهى اهلل عنه ال�شرك؛ وذلك لأن �أعظم احلقوق هو حق اهلل  ،ف�إذا فرط
فيه الإن�سان ،فقد فرط يف �أعظم احلقوق ،وهو توحيد اهلل .
قال تعاىل﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾(.)4

وقال تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ﴾(.)5

وقد �أمر اهلل -تعاىل -بالعبادة ،ونهى عن ال�شرك بقوله ﴿ :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾(،)6
وهذا يت�ضمن �إثبات العبادة له وحده ،فمن مل يعبد اهلل ،فهو كافر م�ستكرب ،ومن عبد اهلل ،وعبد معه غريه،
فهو كافر م�شرك ،ومن عبد اهلل وحده ،فهو م�سلم خمل�ص ،وال�شرك نوعان� :شرك �أكرب ،و�شرك �أ�صغر(،)7
كما مل يكلف اهلل يف ال�شريعة الإ�سالمية النا�س فوق طاقتهم يف �أمور الدنيا� ،أو الآخرة.
ال�س ِّرَ ،ف َق َال
َعنْ �أَ َن ٍ�س � أَنَّ َن َف ًرا ِمنْ َ�أ ْ�ص َح ِ
اب ال َّن ِب ِّي �َ س�أَ ُلوا َ�أ ْز َو َاج ال َّن ِب ِّي َ عنْ َع َم ِل ِه ِف ِّ
ا�شَ .ف َحمِ دَ َّ َ
اللَ ،و�أَ ْث َنى
َب ْع ُ�ض ُه ْمَ :ل �أَتَزَ َّو ُج ال ِّن َ�سا َءَ .و َق َال َب ْع ُ�ض ُه ْمَ :ل �آ ُك ُل ال َّل ْح َمَ .و َق َال َب ْع ُ�ض ُه ْمَ :ل �أَ َن ُام َع َلى ِف َر ٍ
((( انظر :اال�ستقامة ،ابن تيمية �أبو العبا�س تقي الدين �أحمد عبد احلليم ،حتقيق :حممد ر�شاد �سامل [القاهرة :مكتبة ال�سنة،
ط1409 ،2هـ].)305/2( ،
((( البقرة.]22-21[ :
((( املائدة.]72[ :
((( لقمان.]13[ :
((( الن�ساء.]48[ :
((( الن�ساء.]36[ :
((( انظر� :شرح الأ�صول الثالثة ،حممد بن �صالح العثيمني[ ،الريا�ض :دار الرثيا ،ط1424 ،4هـ].)42-41/1( ،
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ومَ ،و�أُ ْف ِط ُرَ ،و َ�أتَزَ َّو ُج ال ِّن َ�سا َءَ ،ف َمنْ َر ِغ َب
َع َل ْي ِهَ ،ف َق َال«َ :ما َب ُال �أَ ْق َو ٍام َقا ُلوا َك َذاَ ،و َك َذاَ ،ل ِك ِّني �أُ َ�ص ِّليَ ،و َ�أ َن ُامَ ،و�أَ ُ�ص ُ
َعنْ ُ�س َّن ِتيَ ،ف َل ْي َ�س ِم ِّني»(.)1
ومن واجبات املحت�سب الثابتة يف ال�شريعة الإ�سالمية :املحافظة على �ضرورة الدين ك�ضرورة �أ�سا�سية
مهمة لقبول الأعمال ،و�صحتها؛ لذا من م�ستلزمات ،وواجبات املحت�سب �أن يقوم بعبادة اهلل ،وطاعته،
و�إقامة دين اهلل ،ون�شره ،وتبليغه بني النا�س؛ كما قال تعاىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(،)2
وذلك كما ثبت يف كتاب اهلل الكرمي ،و�سنة نبيه  ،ووفق منهج ال�سلف ال�صالح.

((( �أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب :النكاح ،باب :ا�ستحباب النكاح ملن تاقت نف�سه �إليه ووجد ،رقم احلديث،)3403( :
(�ص.)586 :
((( احلجر.]99[ :
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املطلب الثاني
واجبات احملتسب املتعلقة بالنفس
�إن واجبات املحت�سب املتعلقة بالنف�س جاءت ال�شريعة الإ�سالمية بالت�أكيد عليها ك�ضرورة من
ال�ضرورات اخلم�س ،ومما �أكدت عليه لكل نف�س �أن حتافظ على نف�سها.
ولقد خلق اهلل الإن�سان لي�ستخلفه يف هذه الأر�ض ،فهذه النف�س هبة من اهلل  ،وقد كرم اهلل النف�س
الب�شرية عن غريها من املخلوقات ،وعما يدن�سها من املعا�صي؛ كما قال تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(.)1
الل َ -ت َبا َر َك َو َت َع َال� -أَ َّن ُه َق َالَ « :يا ِع َبا ِدي� :إِ ِّن َح َّر ْمتُ
وعنْ �أَ ِبي َذ ٍّر َ عنْ ال َّن ِب ِّي ِ في َما َر َوى َعنْ َّ ِ
َ
ُّ
ُون
الظ ْل َم َع َلى َنف ِْ�سيَ ،و َج َع ْل ُت ُه َب ْي َن ُك ْم ُ َ
م َّر ًماَ ،ف َل ت ََظ َالُواَ ،يا ِع َبا ِديُ :كلُّ ُك ْم َ�ضا ٌّل �إِ َّل َمنْ هَ دَ ْي ُتهَُ ،ف ْ
ا�س َت ْهد ِ
ا�ست َْط ِع ُم ِون �أُ ْط ِع ْم ُك ْمَ ،يا ِع َبا ِديُ :كلُّ ُك ْم َعا ٍر ِ�إ َّل َمنْ َك َ�س ْو ُتهُ،
�أَ ْه ِد ُك ْمَ ،يا ِع َبا ِديُ :كلُّ ُك ْم َجا ِئ ٌع ِ�إ َّل َمنْ �أَ ْط َع ْم ُتهَُ ،ف ْ
ا�س َت ْغ ِف ُر ِون
ا�س َت ْك ُ�س ِون �أَ ْك ُ�س ُك ْمَ ،يا ِع َبا ِدي�ِ :إ َّن ُك ْم تُخْ ِط ُئونَ ِبال َّل ْي ِل َوال َّن َهارَِ ،و َ�أ َنا �أَ ْغ ِف ُر ال ُّذ ُن َ
َف ْ
وب َجمِ ي ًعاَ ،ف ْ
�أَ ْغ ِف ْر َل ُك ْمَ ،يا ِع َبا ِدي� :إِ َّن ُك ْم َلنْ َت ْب ُل ُغوا َ�ض ِّري َفت َُ�ض ُّر ِونَ ،و َلنْ َت ْب ُل ُغوا َن ْف ِعي َف َت ْن َف ُع ِونَ ،يا ِع َبا ِديَ :ل ْو �أَنَّ �أَ َّو َل ُك ْم
َو� ِآخ َر ُك ْمَ ،و ِ�إ ْن َ�س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َكا ُنوا َع َلى �أَ ْت َقى َق ْل ِب َر ُج ٍل َو ِاح ٍد ِم ْن ُك ْم َما َزا َد َذ ِل َك ِف ُم ْل ِكي َ�ش ْي ًئاَ ،يا ِع َبا ِديَ :ل ْو �أَنَّ
�أَ َّو َل ُك ْم َو� ِآخ َر ُك ْمَ ،و ِ�إ ْن َ�س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َكا ُنوا َع َلى �أَ ْف َج ِر َق ْل ِب َر ُج ٍل َو ِاح ٍد َما َن َق َ�ص َذ ِل َك ِمنْ ُم ْل ِكي َ�ش ْي ًئاَ ،يا ِع َبا ِدي:
َل ْو �أَنَّ �أَ َّو َل ُك ْم َو� ِآخ َر ُك ْمَ ،و ِ�إ ْن َ�س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َقا ُموا ِف َ�ص ِع ٍيد َو ِاح ٍدَ ،ف َ�س�أَ ُل ِونَ ،ف�أَ ْع َط ْيتُ ُك َّل ِ�إ ْن َ�س ٍان َم ْ�س�أَ َل َت ُه َما
�ص ْ ِالخْ َي ُط �إِ َذا �أُ ْد ِخ َل ا ْل َب ْح َرَ ،يا ِع َبا ِدي� :إِ َّ َنا ِه َي �أَ ْع َما ُل ُك ْم �أُ ْح ِ�صي َها َل ُك ْم،
َن َق َ�ص َذ ِل َك ِ َّ
ما ِع ْن ِدي �إِ َّل َك َما َي ْن ُق ُ
()2
َ
َّ
ُث َّم �أُ َو ِّفي ُك ْم �إِ َّياهَ اَ ،ف َمنْ َو َجدَ َخ ْ ًياَ ،ف ْل َي ْح َم ْد اللَ ،و َمنْ َو َجدَ َغ ْ َي َذ ِل َكَ ،ف َل َي ُل َومنَّ �إِ َّل َنف َْ�سهُ» .
لقد جاءت ال�شريعة الإ�سالمية بتحرمي الظلم ،وذلك متفق عليه يف كل ملة؛ التفاق �سائر امللل على
مراعاة حفظ النف�س ،وحترمي �أن يقع الظلم عليها ،و�أعظم الظلم ال�شرك ،قال تعاىل ﴿ :ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﴾(.)4()3
((( الإ�سراء.]70[ :
((( �أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب :الرب وال�صلة والأدب ،باب :بيان حترمي الظلم ،رقم احلديث�( ،)6572( :ص.)1128 :
((( لقمان.]13[ :
((( انظر :التحفة الربانية يف �شرح الأربعني حدي ًثا النووية ،ومعها� :شرح الأحاديث التي زادها ابن رجب احلنبلي� ،إ�سماعيل بن
حممد بن ماحي ال�سعدي الأن�صاري [الإ�سكندرية :دار ن�شر الثقافة ،ط1380 ،1هـ] (.)54
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ودعت ال�شريعة الإ�سالمية �إىل تزكية النف�س الب�شرية من كل ما ي�شوبها ،واحلفاظ على النف�س حتى
فيما يتعلق ب�أكل امل�ضطر؛ كما قال تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾(.)1

�أي :ال ت�أكل منها �إال مقدار ما مي�سك الرمق ،والنف�س ،واحلجة له �أن الإباحة �إذا خاف املوت على
نف�سه ،ف�إذا �أكل منها ما يزيل اخلوف ،فقد زالت ال�ضرورة ،وارتفعت الإباحة ،فال يحل �أكلها ،وامل�ضطر
�أباح اهلل له امليتة ،فقال﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾� ،أي� :إذا �أكل منها ،ومل يفرق بني القليل
والكثري ،ف�إذا حلت له امليتة �أكل منها ما �شاء ،كما �أن الباغي ،واملتعدي ال ي�أكلها وهو غني عنها غري م�ضطر
�إليها ،ف�إذا ا�ضطر �إليها مل يكن متعد ًيا يف �شبعه؛ لأنه ال يقدر على �سفره ،وت�صرفه �إال ب�شبع نف�سه ،والتزود
�أوىل يف حفظ النف�س ،وحياطتها؛ لأنه ال ي�أمن �أال يجد ما مي�سك رمقه من الطعام ،واهلل قد حرم على
الإن�سان �أن يتعر�ض لإهالك نف�سه(.)2
ولقد �أمر اهلل  بتزكية هذه النف�س؛ كما قال تعاىل ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾(.)3

قال ابن القيم  :يف ذلك�« :إن �أ�صل اخلري  -بتوفيق اهلل ،وم�شيئته � -شرف النف�س ،ونبلها ،وكربها،
و�أ�صل ال�شر خ�ستها ،ودناءتها ،و�صغرها ،وقد �أفلح من كربها ،وكرثها ،ومناها بطاعة اهلل ،وخاب من
�صغرها ،وحقرها مبعا�صي اهلل ،فالنفو�س ال�شريفة العلية ال تر�ضى بالظلم ،وال بالفواح�ش ،وبال�سرقة،
واخليانة؛ لأنها �أكرب من ذلك ،و�أجل ،والنف�س املهينة احلقرية اخل�سي�سة بال�ضد من ذلك»(.)4
«وملكانة هذه النف�س ،فقد تقرر يف ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة عقوبة الق�صا�ص يف حق من يعتدي على
قتل نف�س بغري حق؛ كما قال تعاىل﴿ :ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾(.)5
واملبالغة يف حفظ النف�س ب�إجراء الق�صا�ص يف اجلراحات ،ونحو ذلك ،وذلك لأن كثري امل�سكر مف�سد
للعقل ،وال يح�صل �إال ب�إف�ساد كل واحد من �أجزائه بحد �شارب القليل؛ لأن القليل متلف جلزء من العقل

((( البقرة.]173-172[ :
((( انظر :التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح ،ابن امللقن �سراج الدين �أبو حف�ص عمر بن علي بن �أحمد ال�شافعي امل�صري ،حتقيق:
دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث [دم�شق :دار النوادر ،ط1429 ،1هـ] (.)560-558/26
((( ال�شم�س.]10-7[ :
((( انظر :الفوائد ،حممد بن �أبي بكر بن �أيوب ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد عزيز �شم�س ]جممع الفقه الإ�سالمي :جدة ،ط،1
1429هـ[ (.)259-258
((( البقرة.]179[ :
206

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

�شيخة بنت حممد بن �سيف العتيبي

و�إن قل»(.)1
وهذا ما تنعم به بالد احلرمني ال�شريفني من تطبيق لل�شريعة الإ�سالمية يف الأمر باملعروف ،والنهي
عن املنكر ،ومما ال �شك فيه �أن «الأمر باملعروف ال يتم �إال بالعقوبات ال�شرعية ،ف�إن اهلل يزع بال�سلطان ما
ال يزع بالقر�آن ،و�إقامة احلدود واجبة على والة الأمور ،وذلك يح�صل بالعقوبة على ترك الواجبات ،وفعل
املحرمات»(.)2
كما �أوجب اهلل  حد احلرابة على كل من يرتكب جرائم القتل ،والإرهاب ،ونحوها مما ي�ؤثر
على ا�ستقرار الوطن ،و�أمنه؛ كما قال تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(.)3

ومن واجبات املحت�سب الثابتة يف ال�شريعة الإ�سالمية :املحافظة على �ضرورة النف�س ك�ضرورة من
�ضرورات ،و�أ�سا�سيات احلياة ،وقد ا�ستخلف اهلل هذه النف�س يف الأر�ض لعمارتها وفق ما ير�ضيه -تعاىل-؛
لذا من م�ستلزمات املحت�سب وواجباته �أن يحافظ على هذه النف�س مما ي�شوبها ،ويحر�ص على تزكيتها،
ويبعدها عن كل ما يخالف املنهج ال�صحيح ،وذلك كما ثبت يف كتاب اهلل الكرمي ،و�سنة نبيه  ،ووفق
منهج ال�سلف ال�صالح ،وين�شر ذلك بني النا�س.

((( التحبري �شرح التحرير يف �أ�صول الفقه ،عالء الدين �أبو احل�سن علي بن �سليمان املرداوي احلنبلي ،حتقيق :عبد الرحمن
اجلربين و�آخرون [مكتبة الر�شد :الريا�ض1421 ،هـ ] (.)3384/7
((( م�س�ألة احل�سبة� ،شيخ الإ�سالم ابن تيمية.)113( ،
((( املائدة.]33[ :
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املطلب الثالث
واجبات احملتسب املتعلقة بالنسل
لقد نهى اهلل -تعاىل -عن كل ما ي�ؤثر على الن�سل باختالطه بغريه ،وذلك بتحرمي الزنا ،وعده من
الفواح�ش؛ كما قال تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾( ،)1وكذلك املبالغة يف
العر�ض بتعزير ال�ساب بغري القذف ،ونحو ذلك ،واملبالغة يف حفظ الن�سب بتحرمي النظر ،وامل�س ،والتعزير
عليه( ،)2وقد �شرع اهلل النكاح؛ للمحافظة على الن�سل ،ومن الأدلة على ذلك:
الل َ ق َالَ :ق َال َل َنا َر ُ�س ُ
الل َ « :يا َم ْع َ�ش َر َّ
اب:
ول َّ ِ
ما روي عن َع ْب ِد ال َّر ْح َم ِن ْب ِن َي ِزيدَ َ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
ال�ش َب ِ
ال�ص ْو ِمَ ،ف�إِ َّن ُه
ا�ست ََطا َع ِم ْن ُك ْم ا ْل َبا َء َة َف ْل َيتَزَ َّو ْجَ ،ف�إِ َّن ُه �أَ َغ ُّ�ض ِل ْل َب َ�ص ِرَ ،و�أَ ْح َ�صنُ ِل ْل َف ْر ِجَ ،و َمنْ َ ْل َي ْ�ست َِط ْع َف َع َل ْي ِه ِب َّ
َمنْ ْ
َل ُه ِو َجاء»(.)3
و�إن اهلل جعل �شهوة النكاح؛ لنتحرى طلب الن�سل الذي يكون �سب ًبا لبقاء نوع الإن�سان �إىل غاية قدرها،
فيجب �أن يتحرى بالنكاح ما جعل اهلل له على ح�سب مقت�ضى العقل ،والديانة ،ومن حترى بالنكاح حفظ
الن�سل ،وح�صانة النف�س على الوجه امل�شروع ،فقد ابتغى ما كتب اهلل له(.)4
ويف �سبيل املحافظة على الن�سل حذر ال�شارع احلكيم من كل ما يخالف ال�شرع من زنا� ،أو لواط،
«وال�سر يف حماربة الدين ،والأخالق لهذه الفاح�شة النكراء �أنها حتدث انحرا ًفا يف الفطرة التي فطر اهلل
النا�س عليها ،وت�شوي ًها لها ب�إخراجها عن طريقها ،وت�ؤدي يف النهاية �إىل تهديد النوع الإن�ساين باالنقرا�ض
تدريج ًيا ،وتعطيل الن�سل من �أ�صله؛ حيث �إن هذه الفاح�شة تعطل طاقة الإخ�صاب عند �صاحبها عن
ن�شاطها الأ�صلي ،وت�ضيع طاقته يف غري جدوى ،ودون ثمرة ،ال للفرد ،وال للمجتمع ،وذلك م�ؤد بطبيعته �إىل
الق�ضاء على �أ�صل من الأ�صول الأ�سا�سية للملة ،وهو حفظ الن�سل الذي ي�صونه ال�شرع بكل الو�سائل»(.)5
((( الإ�سراء.]32[ :
((( انظر :التحبري �شرح التحرير يف �أ�صول الفقه ،عالء الدين �أبي احل�سن علي بن �سليمان املرداوي احلنبلي.)3384/7( ،
((( �أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب :النكاح ،باب رقم ( :)1ا�ستحباب النكاح ملن تاقت نف�سه �إليه ووجد ،رقم احلديث:
(�( ،)3398ص.)586 :
((( انظر :املفردات يف غريب القر�آن ،احل�سني بن حممد بن املف�ضل املعروف بالراغب الأ�صفهاين �أبو القا�سم ،حتقيق� :صفوان
عدنان داودي [دار العلم الدار ال�شامية :دم�شق1412 ،هـ ] (.)701
((( التي�سري يف �أحاديث التف�سري ،حممد املكي النا�صري [دار الغرب الإ�سالمي :بريوت ،ط1405 ،1هـ] (.)236/2
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ومن واجبات املحت�سب الثابتة يف ال�شريعة الإ�سالمية :املحافظة على �ضرورة الن�سل ك�ضرورة �أ�سا�سية،
ومهمة من �أ�سا�سيات احلياة ،فبهذا الن�سل تكرث �أمة حممد  ،وهذا التكثري من واجبات وم�ستلزمات
املحت�سب �أن يحفظه عن كل ما ي�ؤثر عليه ،ويف�سده� ،سواء كانت هذه املف�سدات بالفواح�ش من زنا ،ولواط،
ونحوه ،وذلك كما ثبت يف كتاب اهلل الكرمي ،و�سنة نبيه  ،ووفق منهج ال�سلف ال�صالح ،وين�شر ،ويبلغ
ذلك بني النا�س.
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املطلب الرابع
واجبات احملتسب املتعلقة باملال
لقد جاءت ال�شريعة الإ�سالمية باملحافظة على املال ب�صرفه يف الطرق امل�شروعة ،وعلى املحت�سب
على وجه اخل�صو�ص �أن يحافظ على املال باعتباره من ال�ضرورات اخلم�س.
و�إن حفظ املال ي�ستلزم ح�سن �إدارته بتنميته يف الطرق ال�شرعية ،ويف ذلك يقول ابن اجلوزي:
«ينبغي التو�سط يف الأحوال ،وكتمان ما ي�صلح كتمانه ،ولقد وجد بع�ض الغ�سالني ً
مال ،ف�أكرث يف النفقة،
فعلم به ،ف�أخذ منه املال ،وعاد �إىل الفقر ،و�إمنا التدبري حفظ املال ،والتو�سط يف الإنفاق ،وكتمان ما ال
ي�صلح �إظهاره ،قال اهلل ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾( ،)1ويدخل يف ذلك الزوجة ،والولد(.)2

وقال تعاىل يف الآية التي تليها﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾(.)3

قال ابن عا�شور  :يف تف�سريه�« :أريد به هنا :حفظ املال ،وح�سن التدبري فيه»(.)4
وقال تعاىل ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾()5؛ ملا فيه من الإ�شعار ب�أن التمتع
باملال �إمنا يكون معتدًّا به �إذا �أنفق على العيال ،ومن ثم �ضم مع حفظ املال؛ لأجل الإنفاق على العيال حفظ
النف�س من يد الإرادة التحري�ض على طلب الإح�صان ،واالجتناب عن ال�سفاح(.)6

((( الن�ساء.]5[ :
((( انظر� :صيد اخلاطر ،جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي ]دار القلم :دم�شق ،ط1425 ،1هـ[ (.)498
((( الن�ساء.]6[ :
((( التحرير والتنوير «حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب املجيد» ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد
الطاهر بن عا�شور التون�سي [الدار التون�سية :تون�س1984 ،هـ] (.)242 /4
((( الن�ساء.]24[ :
((( نواهد الأبكار و�شوارد الأفكار = حا�شية ال�سيوطي على تف�سري البي�ضاوي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل الدين ال�سيوطي،
حتقيق� :أحمد حاج حممد عثمان] ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،مكة املكرمة :جامعة �أم القرى ،كلية الدعوة و�أ�صول الدين،
1424هـ[ (.)150/3
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وعنْ �أَ َن ٍ�س َ ق َالَ :م َّر ال َّن ِب ُّي ِ ب َت ْم َر ٍة َم ْ�س ُق َ
وط ٍةَ ،ف َق َالَ « :ل ْو َل �أَنْ َت ُكونَ ِمنْ َ�صدَ َق ٍة َ أل َك ْل ُت َها»(.)1
َ
جاء يف هذا احلديث �أنه« :قد ا�ست�شكل بع�ضهم تركه  التمرة يف الطريق ،مع �أن الإمام ي�أخذ املال
ال�ضائع للحفظ ،و�أجيب :باحتمال �أن يكون �أخذها كذلك؛ لأنه لي�س يف احلديث ما ينفيه� ،أو تركها عمدً ا؛
لينتفع بها من يجدها ممن حتل له ال�صدقة ،و�إمنا يجب على الإمام حفظ املال الذي يعلم تطلع �صاحبه
له ،ال ما جرت به العادة بالإعرا�ض عنه حلقارته»(.)2
و�أما حفظ املال يف املنهي ،فيكون يف ال�شريعة الإ�سالمية بالنهي عن ال�سرقة� ،أو التعدي على �أموال
الغري ،ومن خالف ذلك ،فقد جاءت ال�شريعة ب�إيقاع العقوبات عليه ،ومن تلك العقوبات :قطع يد ال�سارق،
وت�ضمينه ،وت�ضمني الغا�صب ،ونحوه ،قال تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾(.)3

وقال ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(.)5()4
وعنْ َع ْب ِد ال َّر ْح َم ِن ْب ِن �أَ ِبي َب ْك َر َة َعنْ �أَ ِبي ِه َ ذ َك َر ال َّن ِب َّي َ « :ف ِ�إنَّ ِد َما َء ُك ْمَ ،و�أَ ْم َوا َل ُك ْمَ ،و�أَ ْع َر َ
ا�ض ُك ْم
َ
َ ()6
َب ْي َن ُك ْم َح َرا ٌم َك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم هَ َذا ِف َ�ش ْه ِر ُك ْم هَ َذا ِف َب َل ِد ُك ْم هَ ذا» .
ومن واجبات املحت�سب الثابتة يف ال�شريعة الإ�سالمية :املحافظة على �ضرورة املال ك�ضرورة �أ�سا�سية،
ومهمة من �أ�سا�سيات احلياة ،فاملال ينفق يف ال�صدقات ،والزكاة على امل�ستحقني؛ كما قال تعاىل﴿ :ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾( ،)7كما �أنه بهذا املال تطهري ،وزكاة للم�أمور ،واملنهي ،فلذا من واجبات
وم�ستلزمات املحت�سب� :أن يقوم بحفظ املال عن كل ما ي�ؤثر عليه ،ويف�سده� ،سواء كانت هذه املف�سدات
طرقها حمرمة� ،أو تُ�ضر ب�أمن الوطن ،وا�ستقراره بتمويل الإرهاب� ،أو غ�سيل الأموال ،ومتويل املخدرات،
وامل�سكرات ،وغريها ،وين�شر ويبلغ ذلك بني النا�س ،وذلك كما ثبت يف كتاب اهلل الكرمي ،و�سنة نبيه ،
ووفق منهج ال�سلف ال�صالح.
((( متفق عليه� ،أخرجه الإمام البخاري يف �صحيحه ،كتاب :البيوع ،باب رقم ( :)4ما يتنزه من ال�شبهات ،رقم احلديث،)2055( :
(�ص ،)330 :والإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب :الزكاة ،باب :حترمي الزكاة على ر�سول اهلل  ،رقم احلديث،)2478( :
(�ص.)435 :
ُ
َ
((( الكوكب الوهاج �شرح �صحيح م�سلم ،حممد الأمني بن عبد اهلل الأ َرمي ال َعلوي ال َه َرري ال�شافعي ]دار املنهاج ،ط1430 ،1هـ[
(.)299/12
((( املائدة.]38[ :
((( البقرة.]188[ :
((( انظر :التحبري �شرح التحرير يف �أ�صول الفقه ،عالء الدين �أبي احل�سن علي بن �سليمان املرداوي احلنبلي (.)3381/7
((( �أخرجه الإمام البخاري يف �صحيحه ،كتاب :العلم ،باب رقم ( :)9قول النبي « :رب مبلغ» ،رقم احلديث�( ،)67( :ص.)16 :
((( النور.]33[ :
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املطلب اخلامس
واجبات احملتسب املتعلقة بالعقل
لقد جاءت ال�شريعة الإ�سالمية باملحافظة على العقل ك�ضرورة من �ضرورات احلياة ،ودعت للمحافظة
على العقل من كل ما يف�سده ،وي�ؤثر يف �سالمته ،كما جاء القر�آن خماط ًبا العقل الب�شري ،وكرمه عن غريه
من املخلوقات ،وعد من مل يعمل عقله ،وي�ستعمله وفق �شرع اهلل كالأنعام؛ كما قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾(.)1
وكرم اهلل  العقل الب�شري بالعلم؛ كما قال تعاىل﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ﴾( ،)2فبد�أ بالعلم قبل العمل؛ لأن العلم مهم جدً ا ل�سالمة العقل من االنحرافات الأخالقية� ،أو

الفكرية ،وغريها ،ومل ي�أمر اهلل  نبيه الكرمي  باال�ستزادة من �شيء كما �أمره باال�ستزادة من العلم.
قال تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾(.)3
ول�سالمة العقل حرم اهلل  امل�سكرات بجميع �أنواعها؛ كما قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾(.)4

و�سى ْ أ
الَ ْ�ش َع ِريِّ
وكما ورد َعنْ �أَ ِبي ُم َ
َف َق َالَ :و َما ِه َي؟ َق َال :ا ْل ِب ْت ُعَ ،و ْالِزْ ُرَ .ف ُق ْلتُ
« ُك ُّل ُم ْ�س ِك ٍر َح َرا ٌم»(.5

� أَنَّ ال َّن ِب َّي َ ب َع َث ُه ِ�إ َل ا ْل َي َم ِنَ ،ف َ�س َ�أ َل ُه َعنْ َ�أ ْ�ش ِر َب ٍة ت ُْ�ص َن ُع ِب َها
ِ ألَ ِبي ُب ْر َد َةَ :ما ا ْل ِب ْت ُع؟ َق َالَ :ن ِب ُيذ ا ْل َع َ�س ِلَ ،و ْالِزْ ُر َن ِب ُيذ َّ
ال�ش ِع ِريَ .ف َق َال:

((( الفرقان.]44[ :
((( حممد.]19[ :
((( طه.]114[ :
((( املائدة.]91-90[ :
((( متفق عليه� ،أخرجه الإمام البخاري يف �صحيحه ،كتاب :املغازي ،باب رقم ( :)61بعث �أبي مو�سى ومعاذ �إىل اليمن قبل حجة
الوداع ،رقم احلديث�( ،)4343( :ص ،)735 :والإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب :الأ�شربة ،باب :بيان �أن كل م�سكر خمر و�أن
كل خمر حرام ،رقم احلديث�( ،)5214( :ص.)895 :
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قال ابن عبد الرب « ::وقد �أجمعت الأمة ،ونقلت الكافة عن نبيها  حترمي خمر العنب قليلها،
وكثريها ،فكذلك كل ما فعل فعلها من الأ�شربة كلها»(.)1
كما �أن من متطلبات �سالمة العقل لي�س حترمي امل�سكرات فح�سب ،و�أثرها البالغ على �سالمة العقل،
بل �سالمته مما ي�ؤثر عليه من انحرافات فكرية �أخرى� ،أو حزبية ت�ؤثر على �أمن الوطن ،وا�ستقراره ،ولقد
�أكد النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية الثوابت ،والقيم ال�شرعية امل�ستمدة من الكتاب
الكرمي ،وال�سنة النبوية املطهرة؛ لذا على املحت�سب جتاه وطنه يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية �أن ُيحكم العقل
وفق كتاب اهلل ،و�سنة نبيه الكرمي  الذي هو �أ�سا�س احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية ،وال يتجه بهواه،
وعقله لالنحرافات الأخالقية ،والفكرية ،واحلزبية التي ت�ؤثر على �أمن ،وا�ستقرار الوطن.
ومن الأهمية مبكان املحافظة على �ضرورة العقل ك�ضرورة �أ�سا�سية ،ومهمة من �أ�سا�سيات احلياة،
فبهذا العقل ميز اهلل النا�س عن غريه ممن ال عقل لهم ،فرفع عنهم التكليف ،كما �أن هذا العقل تكرمي
للمحت�سب عليه؛ لذا من واجبات وم�ستلزمات املحت�سب� :أن يقوم بحفظ العقل عن كل ما ي�ؤثر عليه،
ويف�سده� ،سواء كانت هذه املف�سدات فكرية� ،أو م�سكرات ،وغريها ،وين�شر ويبلغ ذلك بني النا�س ،وذلك كما
ثبت يف كتاب اهلل الكرمي ،و�سنة نبيه  ،ووفق منهج ال�سلف ال�صالح.

((( اال�ستذكار� ،أبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري ،حتقيق� :سامل حممد عطا  ،حممد علي معو�ض [دار الكتب
العلمية :بريوت ،ط1421 ،1هـ[ (.)23/8
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،احلمد هلل الذي �أعانني ،وي�سر يل �إجناز هذا البحث،
خال�صا لوجهه الكرمي.
و�أ�س�أله � أن يكون ً
فالتمهيد ت�ضمن :بيان مكانة املحت�سب يف املجتمع ،والتعريف مبفهوم واجبات املحت�سب يف �ضوء
ال�ضرورات اخلم�س ،و�أق�سام واجبات املحت�سب ،ويف املطالب اخلم�سة وقفت على :واجبات املحت�سب املتعلقة
بالدين ،والنف�س ،والن�سل ،واملال ،والعقل ،ويف نهاية البحث البد من ذكر �أبرز النتائج ،والتو�صيات.
ً
أول :النتائج:
� -1أهمية واجبات املحت�سب يف فعل املعروف ،وترك املنكر.
 -2واجبات املحت�سب لها عالقة مبا�شرة بال�ضرورات اخلم�س.
 -3حفظ الدين ،والنف�س ،واملال ،والعقل ،والن�سل مرتبط باملحافظة على �أمن الوطن ،وا�ستقراره من
االنحرافات املختلفة.
ثانيا :التوصيات:
ً
 -1الت�أكيد على عالقة الن�صو�ص ال�شرعية ،وقواعد ال�شريعة ،و�ضروراتها بامل�ستجدات ،والنوازل احلديثة،
و�ضرورة ربطها بها.
 -2دعم مراكز البحث العلمي ،والكرا�سي املهتمة باملو�ضوعات املتعلقة بواجبات املحت�سب ،وعالقته
مبقا�صد ال�شريعة ،واحل�سبة.
هذا ،واهلل -تعاىل� -أعلم ،و�ص ّل اللهم ،و�سلم على نبينا حممد ،وعلى �آله ،و�صحبه �أجمعني.
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�شيخة بنت حممد بن �سيف العتيبي

فهرس املصادر ،واملراجع
� -1أحكام احل�سبة� ،أبو يعلى حممد بن احل�سني الفراء احلنبلي� ،إعداد :عبد اهلل بن �إبراهيم اللحيدان[ ،الريا�ض:
كر�سي امللك �سلمان بن عبد العزيز لإعداد املحت�سب 1433 ،هـ].
 -2اال�ستذكار� ،أبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري ،حتقيق� :سامل حممد عطا ،حممد علي معو�ض،
[دار الكتب العلمية :بريوت ،ط1421 ،1هـ].
 -3اال�ستقامة ،ابن تيمية �أبو العبا�س تقي الدين �أحمد عبد احلليم ،حتقيق :حممد ر�شاد �سامل[ ،القاهرة :مكتبة
ال�سنة ،ط1409 ،2هـ].
� -4أ�صول احل�سبة من خالل القواعد الفقهية ،هند بنت عبد العزيز الدهي�شي[ ،ر�سالة دكتوراه من�شورة ،كر�سي
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للح�سبة وتطبيقاتها املعا�صرة ،جامعة امللك �سعود :الريا�ض1438 ،هـ].
 -5الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وواقع امل�سلمني اليوم� ،صالح بن عبد اهلل الدروي�ش[ ،الريا�ض :دار الوطن،
ط1412 ،1هـ].
 -6الأمر باملعروف والنهي عن املنكر� ،شيخ الإ�سالم �أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :فواز �أحمد زمريل،
[بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1410 ،1هـ].
 -7البحر املديد� ،أحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احل�سني الإدري�سي ال�شاذيل الفا�سي �أبو العبا�س [بريوت:
دار الكتب العلمية ،ط1423 ،2هـ].
 -8تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الر ّزاق احل�سيني[ ،دار الهداية].
 -9التحبري �شرح التحرير يف �أ�صول الفقه ،عالء الدين �أبو احل�سن علي بن �سليمان املرداوي احلنبلي ،حتقيق:
عبد الرحمن اجلربين و�آخرون[ ،مكتبة الر�شد :الريا�ض1421 ،هـ].
 -10التحرير والتنوير «حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب املجيد» ،حممد الطاهر بن
حممد بن حممد الطاهر بن عا�شور التون�سي[ ،الدار التون�سية :تون�س1984 ،هـ].
 -11التحفة الربانية يف �شرح الأربعني حدي ًثا النووية ،ومعها� :شرح الأحاديث التي زادها ابن رجب احلنبلي،
�إ�سماعيل بن حممد بن ماحي ال�سعدي الأن�صاري[ ،الإ�سكندرية :دار ن�شر الثقافة ،ط1380 ،1هـ].
 -12التطبيقات الأ�صولية على �آيات و�أحاديث الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،نا�صر بن عثمان الزهراين[،ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة بجامعة �أم القرى ،ق�سم ال�شريعة� :أ�صول الفقه1433 ،هـ].
 -13التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح ،ابن امللقن �سراج الدين �أبو حف�ص عمر بن علي بن �أحمد ال�شافعي
امل�صري ،حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث[ ،دم�شق :دار النوادر ،ط1429 ،1هـ].
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 -14التي�سري يف �أحاديث التف�سري ،حممد املكي النا�صري[ ،دار الغرب الإ�سالمي :بريوت ،ط1405 ،1هـ].
 -15اجلامع لأحكام القر�آن  -تف�سري القرطبي ،حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح الأن�صاري اخلزرجي �شم�س
الدين القرطبي ،حتقيق� :أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش[ ،القاهرة :دار الكتب امل�صرية ،ط1384 ،2هـ].
 -16حقوق املحت�سب عليه وواجباته ،احلميدي بن عبد الرحمن احلربي[ ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة بجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،ق�سم الدعوة واالحت�ساب1434 ،هـ].
� -17سنن �أبي داود ،حكم على �أحاديثه ،و�آثاره :ال�شيخ حممد بن نا�صر الألباين ،اعتنى به م�شهور بن ح�سن �آل
�سلمان[ ،الريا�ض :مكتبة املعارف للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل].
� -18سنن الرتمذي ،حكم على �أحاديثه و�آثاره :ال�شيخ حممد بن نا�صر الألباين ،اعتنى به م�شهور بن ح�سن �آل
�سلمان[ ،الريا�ض :مكتبة املعارف للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل].
� -19سنن الن�سائي ،حكم على �أحاديثه و�آثاره :ال�شيخ حممد بن نا�صر الألباين ،اعتنى به م�شهور بن ح�سن �آل
�سلمان[ ،الريا�ض :مكتبة املعارف للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل].
� -20شرح الأ�صول الثالثة ،حممد بن �صالح العثيمني[ ،الريا�ض :دار الرثيا ،ط1424 ،4هـ].
� -21شرح ر�سالة الإمام املجدد حممد بن عبد الوهاب� ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان.
 -22ال�صحاح ،تاج اللغة و�صحاح العربية� ،إ�سماعيل بن حماد اجلوهري[ ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط،4
1990م].
� -23صحيح البخاري للإمام احلافظ �أبي عبد اهلل حممد بن �إ�سماعيل البخاري[ ،الريا�ض :دار ال�سالم ،ط،2
1421هـ].
� -24صحيح م�سلم للإمام �أبي احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�شريي الني�سابوري[ ،الريا�ض :دار ال�سالم،
ط1421 ،2هـ].
� -25صيد اخلاطر ،جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي[ ،دار القلم :دم�شق ،ط1425 ،1هـ].
� -26ضوابط املعرفة ،و�أ�صول اال�ستدالل باملناظرة ،عبد الرحمن امليداين[ ،دار القلم :دم�شق ،ط1425 ،3هـ].
 -27العدة يف �أ�صول الفقه ،القا�ضي �أبو يعلى ،حممد بن احل�سني بن حممد بن خلف ابن الفراء ،حتقيق� :أحمد
بن علي بن �سري املباركي[ ،د.ن ،ط1410 ،2هـ ].
 -28فتح الباري يف �شرح �صحيح البخاري� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين،
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وحمب الدين اخلطيب[ ،بريوت :دار الفكر].
 -29الفوائد ،حممد بن �أبي بكر بن �أيوب ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد عزيز �شم�س[ ،جممع الفقه الإ�سالمي:
جدة ،ط1429 ،1هـ].
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 -30الكنز الكرب يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،الإمام ال�شيخ عبد الرحمن بن �أبي بكر بن داود ،حتقيق:
م�صطفى عثمان �صميدة[ ،بريوت :دار الكتب العلمية  ،ط1417 ،1هـ].
 -31الكواكب الدراري يف �شرح �صحيح البخاري ،حممد بن يو�سف بن علي بن �سعيد� ،شم�س الدين الكرماين،
[بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،ط1401 ،2هـ].
 -32كوثر املعاين الدراري يف ك�شف خبايا �صحيح البخاري ،حممد اخل�ضر بن �سيد عبد اهلل بن �أحمد اجلكني
ال�شنقيطي[ ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1415 ،1هـ].
 -33الكوكب الوهاج �شرح �صحيح م�سلم ،حممد الأمني بن عبد اهلل الأُ َرمي ال َع َلوي ال َه َرري ال�شافعي[ ،دار املنهاج
 ،ط1430 ،1هـ].
 -34ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي امل�صري[ ،بريوت :دار �صادر ،ط.]1
 -35املحيط يف اللغة� ،إ�سماعيل بن عباد ال�صاحب �أبو القا�سم ،حتقيق :حممد ح�سن �آل يا�سني[ ،بريوت ،عامل
الكتب ،ط1414 ،1هـ].
 -36م�س�ألة احل�سبة� ،شيخ الإ�سالم ابن تيمية ،حتقيق :حممد احلمود النجدي[ ،دار �إيالف الدولية للن�شر ،ط،1
1418هـ].
 -37معامل القربة يف �أحكام احل�سبة� ،ضياء الدين حممد بن حممد بن �أحمد بن �أبي زيد القر�شي املعروف بابن
الإخوة[ ،بريوت :دار الكتب العلمية  ،ط1421 ،1هـ].
 -38املفردات يف غريب القر�آن ،احل�سني بن حممد بن املف�ضل املعروف بالراغب الأ�صفهاين �أبو القا�سم ،حتقيق:
�صفوان عدنان داودي[ ،دار العلم الدار ال�شامية :دم�شق1412 ،هـ].
 -39املوافقات يف �أ�صول الفقه� ،إبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي املالكي ،حتقيق� :أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن
�آل �سليمان[ ،اخلرب :دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ ].
 -40النهاية يف غريب احلديث والأثر� ،أبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ،حتقيق :طاهر �أحمد الزاوي،
حممود حممد الطناحي[ ،بريوت :املكتبة العلمية  ،د.ط1399 ،هـ ].
 -41نواهد الأبكار و�شوارد الأفكار  -حا�شية ال�سيوطي على تف�سري البي�ضاوي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،جالل
الدين ال�سيوطي ،حتقيق� :أحمد حاج حممد عثمان[ ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،مكة املكرمة :جامعة �أم
القرى ،كلية الدعوة و�أ�صول الدين1424 ،هـ].
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