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    ﷽  
    الخالصة    

، یتناول البحث جوانب من الحضارة )  العادات والتقالیدفي وقائع من نظام الحسبة ( : البحث بعنوان 
الروحیة في اإلسالم ، ونظاما من أنظمتھ الشاملة للحیاة ، التي تكفل السعادة للبشریة جمعاء ، ھذا 

ك فإن ھذا الجانب یعتبر   اآلداب واألخالق ، وبال ش العادات والنظام یقوم على أساس المراقبة على
من أھم الجوانب في الحیاة ، ومقیاس األمم بأخالقھا ، وكم من أمة ملكت جوانب كبیرة من الكرة 

األرضیة ولكن بسبب األخالق طردت وأخرجت من تلك البالد حینما خرجت عن المسار الصحیح ، 
قد اھتم بھذا   بأن اإلسالم ًخالق الحسنة ، ونظراوكم ملك فقد مملكتھ حینما خرج عن اآلداب واأل

خترنا نماذج حقیقیة في ا فلذلك بقیت حضارتھ ممتدة متواصلة و ،ً كبیراًھتمامااالجانب من الحیاة 
ومن ھذه الوقائع عدم جرح شعور الناس ، رع الحنیف ّـالتطبیق العملي لتلك القواعد التي وضعھا الش

ي األماكن العامة ، أم داخل المنازل ، فیكون بالعین المجردة من اإلطالع على عوراتھم ، سواء ف
 ألن ً ، فالعمل صیانة لحقوق البشر ، ونظراً ال یخشى من أحد مھما كان ضعیفا ،ًاإلنسان حرا

لتزام باألخالق والقواعد الشرعیة العبادات لھا أھمیتھا الخاصة ولكن مع ذلك فقد راعى اإلسالم اال
  ،بذلك تستطیع المرأة أن تأخذ دورھا في الحیاة بصورة طبیعیةوأبرز العبادات ،  وجعلھا في مرتبة ،

لتزام ھتمام بالنظافة واال االتتناول خریطة العبادة في أي مجتمع غیر اإلسالمي ، ووھذا ما لم یحدث 
باألخالق في الحمامات ، والتزام المرأة بالقواعد العامة في جمیع مجاالت الحیاة ألنھا السبب 

من القضایا ، والظاھرة األخرى أن یعرف كل عملھ ووظیفتھ في الحیاة من حیث الرئیسي في كثیر 
یمكن أن یغیر جنس تكوینھ األصلي بل علیھ  مرأة ، والاالتكوین الجسدي فالرجل رجل والمرأة 

بحاالت الفرح بل وضع قواعد للجنسین في حاالت الحزن التي  لتزام بأصالتھ ، ولم یكتف اإلسالم اال
نھا فترة معینة ، ونعود بأن األخالق مقیاس بقاء األمم ألتزام بقواعد الحزن بء للمفقود ، واالتبین الوفا

  .ریخیة شرعیة أخالقیة صحیة تحتاج إلیھا األمم في كل زمان ومكان اوفنائھا فالدراسة ت
  
  المقدمة

  .معین جأالحمد   رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین دمحم وعلى آلھ وصحبھ 
  : عنوان البحث 

الداللة على جزئیات الموضوع وذكاء  ، والعنوان ھو  لكل بحث أھمیة كبرى في عنوانھإن      
 ألن الباحث لم یستطع اختیار   تھمل ًالباحث یتجلى في عنوان بحثھ ، وذلك أن كثیرا من البحوث قد
 بحثي  وقائع من خترت عنواناق عنوان شامل لھ ، فالعنوان ھو مفتاح الدراسة ، ومن ھذا المنطل

 ، وھناك كثیر من الباحثین كتبوا في الحسبة تحت عنوان غیر ھذا عادات والتقالیدالحسبة في ال
 وأعتقد أن العنوان ھو شيء  ، مما أفقد البحث موضوعیتھ ،وتوزعت جھودھم في أمور فرعیة كثیرة

  . من الحیاة سالم في ھذا الجانب المھممبتكر وجدید ینبئ عن أھمیة اإل
  :أھمیة الموضوع 

      تكمن أھمیة كل موضوع بحسب واقعیتھ ، وفاعلیتھ في المجتمع ، ثم حاجة الناس إلى ھذه 
 التطبیقیة ، وإلیماني العمیق بالواقعیة والحقیقة والعمل ، اتالدراسة ، وما تسمى في وقتنا بالدراس
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 إمكانیتي وبما أن مواضیع الفقھ اإلسالمي ستطاعتي وحدوداأحببت أن أكتب في ھذا المضمار  قدر 
ًوتحت ھذا اإلطار أحببت أن أظھر جانبا من ،  واستخراج متطلبات المجتمع  ،جدیرة بالتجدید
 ومن المعلوم أن الشریعة اإلسالمیة قد اھتمت بجمیع مشرقة في تأریخ فقھنا وحضارتنا ،الجوانب ال

َوما اختلفتم فیھ من َشيء فحكمھ إلى [ ریعة الغراء ، وھذه من أھم ممیزات ھذه الش، جزئیات الحیاة  َِ ُ ُ ْ ُُ َ ٍ ْ ْ َِ ِ ِ ْ ْ ْ َ َ
ِا  َّ  [)١ (  

داب من ھذا المنطلق فإن ھذا الموضوع من األھمیة بمكان ألنھ تنظیم للمجتمع والحیاة والعالقات واآل
ي ینادي بھا أھل  وتلك ھي الحضارة  ، وتلك ھي الحریة الحقیقیة التالناس وجمیع مرافق الحیاة ،بین 

  . ھذا الزمان وال یجدونھا إال في ظالل اإلسالم 
  :ختیار الموضوع اسبب  

الحالة التي ظھرت في العالم اإلسالمي  لكتابة ھذا البحث ما نرى من  األسباب        لعل من أبر
لوضعي محل بإبعاد الشریعة اإلسالمیة في معظم جوانب الحیاة العمـلیة والتشریع ، وإحالل القانون ا

الشریعة اإلسالمیة ، لذا نرى من الواجب الدیني على أھل العلم في ھذا الزمان القیام بإظھار معالم 
اإلسالم الواقعیة وأن الحضارة اإلسالمیة حضارة راسخة ثابتة بجمیع جوانب الحیاة وكان الفقھاء 

اس وتلبیة حاجاتھم وكان العالم  على درایة تامة بمصالح النھوالقضاة المسلمون الذین طبقوا ھذا الفق
  .ًسعیدا بتطبیق الشریعة اإلسالمیة بانتشار العدالة فیما بین المسلمین 

      إن ھذه الدراسة توضح أن المحتسب في الدولة اإلسالمیة مھمتھ تطبیق الشریعة اإلسالمیة في 
مام بالجانب األخالقي ھتات الحیاة ، وھو حریص على مراعاة حقوق الناس واالّ من جزئیّئـیةكل جز

في الوقت الذي غفل عنھ التشریع الوضعي فتدخل في العقوبات ولم یفكر في جوانب الثواب ، وإن 
لتزامھا اداب واألخالق في المجتمع أمر ضروري ، ومقیاس كل أمة یكون بمدى ھتمام بتطبیق اآلاال

سباب سقوط أمع وسببا من تار المجنھیابالقیم واألخالق ، ویعتبر ھذا األمر من األسباب الرئیسة في 
نتھكت اآلداب واألخالق بین أفرادھا ، ونذكر ھنا االحضارات ، وكم حضارة شامخة تھاوت حینما 

لتزام باآلداب واألخالق الحسنة فھي الحصن الحصین بنائھا في االأاألمة بید  بھذه المبادىء أن تأخذ
  .للحفاظ على كیان األمة  

   :نقد المصادر
ریخیة من حیث الزمان و المكان ونوع العمل والقائم بھ كان اریخي بشروطھ التاالجانب الت    إن 

ًت الحدیثة  في جانب الحسبة ،  لذا كان لزاما علینا بذل الجھد الكبیر للبحث بین اًشحیحا في الدراس
ساسیا في األسطر في إخراج ھذه الوقائع من بطون الكتب ، وبما أن الجانب األخالقي یعتبر ركنا أ

بقاء األمة وھیبتھا وقدرتھا على التفاعل مع الحیاة فینبغي التذكر بھذه العوامل في بقاء األمة ثابتة لذا 
 متنوعة بین المصادر ھيوالتي ستـفدت منھا اقمنا بھذه الدراسة ،  ولعل من أبرز المصادر التي 

راجم ومن ھذه الكتب ما كتبھ ریخیة والفقھیة ، والتفسیر وكتب الحدیث النبوي ، وكتب التاالت
األحكام السلطانیة والوالیات الدینیـة  (  في كتابھ)   ھـ٤٥٠ت ( المـاوردي ، علـي بـن دمحم بن حبیـب 

) نھایة الرتبة في طلب الحسبة ( في كتابھ )   ھـ٥٨٩ت  (الرحمن بن نصـر  ، والشـیرزي عبد) 
سالم أو وظیفة الحكومة الحسبة في اإل (  و) ھـ٧٢٩ت ( بن أحمد  دمحم بن دمحم ، ة األخوبنال

وكان لكتب الحدیث النبـوي الشریف أثر )  ھـ٧٢٨ت ( الحلیم  بن تیمیة أحمد بن عبدال) اإلسالمیة 
ت ( مام البخـاري دمحم بن إسماعیـل ، لإل)  صحیح البخاري  (واضح على الدراسة ومن ھذه الكتـب

، ) سنن ابـن ماجـة  ( و)  ھـ ٢٦١ت ( الحجاج بن مسلم ، لمسلم بن ) صحیـح مسـلم  ( و)  ھـ ٢٥٦
  زدياأل ، ألبي داود سلیمان بن األشعث ) سنن أبي داود ( و)  ھـ ٢٧٣ت ( بن ماجة دمحم بن یزید ال
أما الكتب الفقھیة و ،)  ھـ ٢٧٩ ت (محمد بن عیسى بن سورة ل  ) سنن الترمذي( و)  ھـ ٢٧٥ت ( 

في الفقھ )  ھـ ٥٩٣ت (  للمرغیناني علي بن أبي بكر ) الھدایة  (رزھا ن من أبالتي أغنت البحث فكا
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شرح الزرقاني  (  و  )   ھـ ٢٠٤ت (دمحم بن إدریس  ، في الفقھ الشافعي ،) كتاب األم  (الحنفي ، و
 ومن أھم كتب  الطبقات  ،) ھـ ١١٢٢ت ( الباقي الزرقاني  لمحمد بن عبد ) على موطأ اإلمام مالك 

ت ( هللا  البر یوسف بن عبد بن عبدال) ستیعاب في معرفة األصحاب الا(  في البحث ھي والتراجم
وفیات  (  و،)  المنتظم ( في كتابھ ) ھـ ٥٩٧ت (وابن الجوزي عبد الرحمن بن علي )  ھـ ٤٦٣

  ) .  ھـ ٦٨١ت ( بن خلكان أحمد بن دمحم  ال ) األعیان وأنباء  أبناء الزمان
بن ا  ّبـن منظور محمـد بن مكـرمال )  لسان العرب  (تي استفدنا منھا فمن أھمھاأما الكتـب اللغویة ال

  ) .  ھـ ٧١١ت ( علـي 
  :عرض الموضوع 

ختیاره ،  و نقد اّ      تضمـن البحث مقدمة ذكرت فیھا عنوان البحث ، وأھمیة الموضوع ، وسبب 
لتزام باآلداب ماذج تطبیقیة في االوذكرنا ن، ًصطالحا ا وًثم تناولنا تعریف الحسبة لغة المصادر،
ختالط بین منع اإلطالع على عورات الناس ومنع  اال: خالق في المجتمع اإلسالمي ومنھا واأل

زام بالقواعد العامة في الجلوس في الطرقات  ، واآلداب التي تلتزم بھا المرأة تلالرجال والنساء ، واال
في زماننا ھذا من اللعب بالحمام في سطوح المنازل في األماكن العامة ، والظاھرة المنتشرة حتى 

ن العامة والخاصة ، والظاھرة كداب السباحة في األماآعتداء على حریة العوائل المجاورة ، وواال
المنتشرة في زماننا من حالة المخنثین من الرجال والنساء ، من حیث تشبھ جنس بآخر في التصرفات 

لتزام بالقواعد اإلسالمیة المرسومة ن ، وفي وقت الحزن ینبغي اال، والحركات ، واألزیاء ، واأللوا
  .في ھذا المجال  

ّثم كتبت خاتمة بیــنت  فیھا ما توصلت  ًلیھ من نتائج ومقترحات بشأن الموضوع مستقبلیا ، وأدرجت إً
  .ًقائمة بالمصادر والمراجع ، وكتبـت ملخصـا باإلنكلیزیـة واللغة الكردیة 

   :ةالحسبة في اللغ
ً       من خالل مراجعة المصادر المتعلقة ببیان حقیقة الحسبة ، رأینا أن  ھذه الكلمة قد أخذت جانبا

لى أكثر من أربعین معنى ، ومن أبرز إ في كتب اللغة والمعاجم والمصطلحات ، حتى وصلت ًكبیرا
  : ھذه المعاني 

 ، یعقوب بن إسحاق ، تـیـّكـابن الس ألحسیب في أسماء هللا تعالى الكافي ، والحسب الكرم ، قال 
الحسب والكرم یكونان في الرجل ، وإن لم یكن لھ آباء  : (( )  م ٨٥٨/ ھـ ٢٤٤ت ( أبو یوسف 

نسان من مفاخر آبائھ ، والحسب ما یعده اإل))  شرفاء ، والشرف والمجد ال یكونان إال باآلباء 
لح  والحسب المال ، والتقوى ، والدین ، والحسب الشرف الثابت في اآلباء ، والحسب الفعل الصا

بات اِوالوفاء ، والعد ، واإلحصاء ، وعدد ذوي القر والبال ، والشجاعة والجود ، وحسن الخلق ،
والكفایة ، ))  أي على قدرھا )) األجر على حسب المصیبة : (( وفي قول  ، وقدر الشيء ،

 والحسبان ھو الحساب ، وحاسبھ من واإلصالح والتربیة ، كتفاء ،والكثرة بـال عدد ،واال
 ةراقبمالمحاسبة ، وھذا ھو الذي یھمنا بأن الحسبة ھي المحاسبة على الفعال غیر المحمودة ، و

حتساب حتسابـك األجر على هللا ، واالاالناس بھدف منع الوقوع في الخطأ ، والحسبة مصـدر 
ي األمر أي حسن التدبیر والنظر فیھ أنھ لحسن الحسبة ف: األجر ،  ویقال : طلب األجر والحسبة 

ّختبرت ما عنده ، والنـساء یحتسبن ما عند الرجال أي یختبرن ، وذھب فالن اًحتسبت فالنا ا،و
أنكر علیھ : حتسب فالن على فالن اًسھا ویتحسسھا ویطلبھا تحسبا وّـسـیتحسب األخبار أي یتج

  )   ٢(قبیح عملھ 
   :ًالحسبة إصطالحا

ھتماما اقتصاد ، والعقوبات ، بھذا المصطلح جتماع ، والفقھ ، واالماء التأریخ ، واالھتم علا     لقد 
كبیرا ، وكان لكل منھم نصیب  في تعریف ھذا المصلح ، مع تغیر األزمنة ، واألمكنة ، ومن ابرز 

   :التعریفات ھذه 
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 ، ونھي عن المنكر الحسبة ھي أمر بالمعروف إذا ظھر تركھ((  الحسبة بقولھ لماوردي ف اَّ    عر
الباب ) األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة ( وقد خصص الماوردي في كتابھ ) ٣)) (إذا أظھر فعلھ 

العشرین للحسبة تحدث في ھذا الباب عن الفرق بین المتطوع والمحتسب ، وبین الحسبة وأحكام 
ًن مشتركا بین حقوق هللا تعالى القضاء ، وأحكام المظالم ، وحقوق اآلدمیین بأنھ عام وخاص وما كا

  ) .٤(وحقوق اآلدمیین ، ومسائل في الحسبة 
فینظر إلى المحتسب نظرة )  ھـ ٦٣٧ت ( بن األثیر ضیاء الدین نصر هللا  بن دمحم بن دمحم اوأما 

                                        :                   إجالل وإكبار ومنقذ للضعفاء والمظلومین فیقول عن المحتسب  في الجوانب األخالقیة 
ًفقد جيء بنا في زمن أصبح الناس فیھ سدى  ،  وعاد اإلسالم غریبا كما بدأ ، وھو الزمن الذي ((  ً

َشـراط الیوم األخیر ، وغربلت فیھ األمة حتى لم یبق إال حثالة كحثالة التمر والشعیرأكثرت فیھ  ُ(( 
وأصبح الدرھم : (( ، حتى وصل األمر بھم  في التعامل بقولھ ویضیف في بیان حالة الناس  ) ٥(

 على ثیابھ ، مفاض ، وال یرى منھم إال من الحرص ىّالعز وّوالدینار عندھم بمنزلة الصنمین الالت 
ً ، فعدل میل ھؤالء تعدیال ، وتخولھم على مرور ارتكابھوقد جمع بین المعرفة بالحرام والھجوم على  ّ

  ) ٦() )ًاألیام تخویال 

ستخدام اویتحدث عن المحرمات في اآلداب واألخالق ، وغرور األغنیاء بلبس الذھب والحریر ، و
نتشار الصور في البیوت والثیاب والستور ، وإطالة الذیول ، وترك االستتار في ااألواني الذھبیة ، و

ین المنكرات التي یطلب نتشار ذلك بین النساء ، ومن باالحمامات ، والتھاون بأمر العورات وال سیما 
قتنـاء القینـات المغنیات ، وكذلك خضاب الشیب ، ا األثیر مـن المحتسب تغییـرھا في زمانھ  من ابن

والمخالفات في مجالس التعازي بإظھار شعار األسود واألزرق ، والنوح ، والندب ، وضرب الخیام 
  ) .٧(ر بالمعروف والنھي عن المنكر على القبور  ، و إثارة التحریش بین الحیوانات ، وترك األم

  )  : م ١٣٢٧/  ھـ ٧٢٨ت ( وقال ابن تیمیة  أحمد بن عبد الحلیم      
 ذلك والیة ينما مقصودھا األمر بالمعروف والنھى عن المنكر سواء فإوجمیع الوالیات اإلسالمیة (( 

لحكم أو والیة المال وھى  والصغرى مثل والیة الشرطة ووالیة ا ،الحرب الكبرى مثل نیابة السلطنة
والیة الحسبة لكن من المتولین من یكون بمنزلة الشاھد المؤتمن والمطلوب  و، والیة الدواوین المالیة 

صاحب الدیوان الذي وظیفتھ أن یكتب المستخرج  صدق مثل الشھود عند الحاكم ومثلمنھ ال
ال ، ومنھم من یكون بمنزلة والمصروف والنقیب والعریف الذي وظیفتھ إخبار ذي األمر باألحو

األمین المطاع والمطلوب منھ العدل مثل األمیر والحاكم والمحتسب وبالصدق في كل األخبار والعدل 
 [ : كما قال تعالى  ) ٨)) (في اإلنشاء من األقوال واألعمال تصلح جمیع األحوال وھما قرینان 

ًوتمت كلمت ربك صدقا وَعدال َْ ْ ََ ًَ ِ َ ََّ ِّ ُ َ ِ خرج علینا : (( قال ) رضي هللا عنھ ( وعن كعب بن حجرة )  ٩ ] (ْ
ُرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونحن تسعة ، خمسة ، وأربعة ، أحد الفریقین من العرب واألخر من العجم فقالوا  ً:))  

قھم بكذبھم وأعانھم على ظلمھم َّاسمعوا ، أو ھل سمعتم أنھ یكون بعدي أمراء ، فمن دخل علیھم فصد
ٍ منـي ، ولست منھ ، ولیس بوارد على الحوفلیس ھم على ظلمھم نعض ، ومن لم یصدقھم بكذبھم ولم یّ

ُ، فھو منـي ، وأنا منھ ، وھو وارد على الحوض  ّ) ((١٠. (  
  ) : ھـ ٨٠٨( بن خلدون عبد الرحمن بن دمحم ا        وقال 

 المنكر الذي ھو فرض على أما الحسبة فھي وظیفة دینیة من باب األمر بالمعروف والنھي عن(( 
ًالقائم بأمور المسلمین ، یعین لذلك من یراه أھال لھ فیتـعین فرضھ علیھ ویتخذ األعوان على ذلك ، 
ّویبحث عن المنكرات ، ویعزر ویؤدب على قدرھا ، ویحمل الناس  على المصالح العامة في المدینة 

) ((١١ . (  
وھو النظر (( علم االحتساب فقال )  ھـ ٩٦٨ت ( فى ف طاش كبري زاده ، أحمد بن مصطَّ      وعر

ِفي أمور أھل المدینة بإجراء ما رسم في الریاضة االصطالحیة ونھي ما یخالفھا ، أو بتنفیذ ما تقرر 
ًفي الشرع ، من األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، ویواظب على ھذه األمور لیال ونھارا سرا  ً ً
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 الرأس من البدن ، الذي ھو منبـع الرأي والتدبیـر ، والوزیر بمنزلة ًوجھارا ، إذ السلطان بمنزلة
اللسان الذي ھو المعبر والسفیر ، والمحتسب بمنزلة األیدي واألقدام ، أو الممالیك والخدام ، وكل من 
ھؤالء في مصلحة ال یتم النظام بدونھا ، وعلم السیاسة المدنیة مشتمل على بعض لوازم ھذا المنصب 

  ) .١٢)) (ً ، ولم نر كتابا صنف ھذا العلم خاصة الجلیل
وھو علم : (( عن علم االحتساب ) :  ھـ ١٠٦٧(      وقال مصطفى بن عبد هللا الشھیر بحاجي خلیفة 

باحث عن األمور الجاریة بین أھل البلد من معامالتھم الالتي ال یتم بدونھا من حیث إجراؤھا على 
ین المتعاملین ، وعن سیاسة العباد بنھي المنكر ، وأمر المعروف قانون العدل بحیث یتم التراضي ب

بحیث ال یؤدي إلى مشاجرات وتفاخر بین العباد بحسب ما رآه الخلیفة من الزجر والمنع ، ومبادیھ 
ّستحسانیـة ناشئة من رأي الخلیفة ، والغرض منھ تحصیل الملكة في إبعضھا فقھي وبعضھا أمور 
ّاء أمور المدن في المجاري على الوجھ األتـم ، وھذا أدق العلوم وال یدركھ تلك األمور وفائدتھ إجر

إال من لھ فھم ثاقب ، وحدس صائب ،  إذ األشخاص واألزمان واألحوال لیست على وتیرة واحدة ، 
بل ال بد لكل واحد من األزمان واألحوال سیاسة خاصة ، وذلك من أصعب األمور ، فلذلك ال یلیق 

 ) ھـ ٢٣ت ( ) رضي هللا عنھ (من لھ قوة قدسیة مجردة عن الھوى كعمر بن الخطاب  بمنصبھا إال
   . )١٣() ًكان عالما في ھذا الشأن ، كذا في موضوع لطف هللا 

  :الحي بن شمس األفاقي الكتاني         وقال الشیخ عبد
مرھا الخلفاء ى أّـإن الحسبة من أعظم الخطط الدینیة فلعموم مصلحتھا وعظیم منفعتھا تول(( 

وتجھیز الجیوش للمكافحة ، الراشدون ، لم یكلوا أمرھا إلى غیرھم ، مع ما كانوا فیھ شغل الجھاد 
  ) .١٤)) (والجالد 

حسبة في التأریخ اإلسالمي وظیفة دینیة شبھ قضائیة تقوم : ((       وجاء في الموسوعة الثـقافیـة 
)  المحتسب : ( ص لھا موظف خاص یسمى ّخص، على فكرة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

حترامھا وذلك اص عملھ في المحافظة على النظام العام واآلداب في الجماعة وإلزام الناس بّیتلخ
ًبزجر الخارجیـن علیھا خروجـا ظاھرا ، أما سلطانھ في منع ھذا الخروج فتتدرج من التعریف  ً

تعنیف كما تصل في النھایة إلى الضرب والحبس ، والبیان إلى العظة والتخویف ثم إلى التقریع وال
نظمت ھذه الوظیفة في عھد العباسیین ومن بعدھم فكان في القاھرة ودمشق وحلب وغیرھا والة 

  ) .١٥)) (حسبة وكذلك في األندلس في عھود المسلمین
قبة على     والذي یظھر لنا من ھذه التعریفات أن الحسبة مؤسسة من مؤسسات الدولة مھمتھا المرا

 إلىنتقال بالشریعة من النظري جمیع شؤون الحیاة وتطبیق الشریعة في جمیع مرافق الحیاة واال
  . والحسبة كلمة جامعة لإلشراف العام على الدولة ،العملي 

    :منع االطالع على عورات الناس
لى الجار من خالل          من الحقوق التي أثبتھا الفقھ اإلسالمي فیما بین الجیران عدم اإلساءة إ

النظر إلیھم أو االطالع على عوراتھم بأیة صیغة كانت ومن ھذه الصیغ حالة اإلشراف علیھم من 
بناء الذي یتأذى ًالسطوح والنوافذ فكان المحتسب حریصا على مراعاة حقوق الناس ومحاسبة كیفیة ال

یجوز أن یكون السیاج بحالة یمكن ًویظھر من ھذا أن البناء البد أن یكون ساترا ال ) ١٦(منھ الجیران 
نة بحیث یمكن رؤیة الناس ّاالطالع على عورات الناس كما علیھ الحال في بعض المناطق المتمد

  . للمار في الشوارع
   :أدب الصعود على المنارة

         إن من ابرز األمور التي كان المحتسب یتشدد علیھا ما كان علیھ المؤذن حینما كان یصعد 
لى بیوت إمنارة ، وال سیما في مدینة الكوفة كان المحتسب یحاسب المؤذنین على عدم النظر على ال
ل بعض المفسرین لألحداث بان ھذا كان من حسد الناس على المؤذنین ولم تكن ّـویحل) ١٧ (الناس

حقیقة ، ولكن عند الوقوف على الحدث في كل زمان فھو موجود ، وذلك بأن اإلطالع على طلوع 
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س وغروبھا أمر ضروري للوقوف على أوقات الصالة والعبادات ، ومطلع الھالل ونھایتھ الشم
للوقوف على أوائل الشھور لبیان الصوم واإلفطار ، والحج والمناسبات العامة فكان المحتسب محقا 

تمتلك التقنیات الحدیثة لبیان طلوع  في ذلك ، فالصعود على المنارة ضروري في األماكن التي ال
شمس والقمر وغروبھما ، لذا ینبغي على الذي یقوم بھذا العمل أن یكون من أھل العفة والمشھود ال

لع على عورات المسلمین ، ومن باب القیاس َّـیط لھم بالعدل واألمانة ، والمتقدمین في العمر ، لكي ال
اننا قد كثرت ة طریقة كانت ، والسیما في زمّیأیجوز اإلشراف على العوائل ب على ھذا العمل ال
لذا من  ، ى عورات العوائل المجاورة لھملدت العمارات التي یشرف أھلھا عّاألبراج ، وشی

  .الضروري المحاسبة على المطلعین على عورات الناس في ھذا المجال  
   : اختالط الرجال والنساء في الصالة

ضع الشرع اإلسالمي لھا ضوابط ختالط بین الرجال النساء والرجال  من األمور التي و االیعتبر     
طمئنان ، والحفاظ على العفة والطھر للمرأة ، حتى ر األمان واالّـوقواعد في الحیاة العامة ، مما یوف

ختالط في أماكن العبادات ، وباألخص البیت الحرام ،  أن یتدخل المحتسب في اال ،وصل األمر
نفصال بین الرجال ام الشدید مما یتعذر االزدحوبالرغم من الحرج الشدید الذي یصیب الناس من اال

خرى فإن قاصدي ذلك المكان الطاھر من أھل الرشد والتوبة ، وربما أتوا أوالنساء ، ومن ناحیة 
نظریة خاصة في العالقة بین ) رضي هللا عنھ ( على األرجل من بالد بعیدة ، وكان لعمر بن الخطاب 

نھى الرجال أن یطوفوا )  رضي هللا عنھ ( الخطاب  روى أن عمر بن الرجال والنساء ، وفي ھذا 
َّمع النساء فرأى رجال ، یصلي مع النساء فضربھ بالدر وهللا إن كنت أحسنت لقد : (( ة ، فقال الرجل ً

أما شھدت حزمي ؟ فقال ما شھدت لك حزمة ، : سأت فما علمتني فقال عمر أظلمتني ، وإن كنت 
ال : (( قال )) ّفاعف عنـى : (( قال )) ال أقتص الیوم : (( قال )  قتص ا: ( ة وقال لھ َّفألقى إلیھ الدر

یا أمیر : (( فافترقا على ذلك ، ثم لقیھ من الغد ، فتغیر لون عمر فقال لھ الرجل )) أعفو عنك 
ّشھد هللا أنـي قد عفوت عنك اف: (( أجل قال : قال )) كأني أرى ما كان مني قد أسرع فیك .. المؤمنین 

  (()١٨. (  
 یتضح من ھذا الموقف صفة الحاكم المثالي للبلد بتواضعھ ، بخلقھ ، بمعاملتھ الطیبة الحسنة مع أبناء 

لى إباع أفضل الطرق في تربیتھم واألخذ بیدھم بالرفق والحنان ّـتاحترامھم ، واشعبھ البسطاء ، و
قال قال ) رضي هللا عنھ  ) (ھـ ٣٢ت ( عن عبد هللا بن مسعود بن غافل الھذلي فجادة الصواب ، 

 وقال المرغیناني ) ١٩ ())  لیلني منكم أولو األحالم والنھى ثم الذین یلونھم ) : ((ملسو هيلع هللا ىلص ( رسول هللا 
  ) .٢٠())  الرجال ثم الصبیان ثم النساء ّویصف: ((من الحنفیة  

    :منع االختالط في المراكب
ًلعفة والطھر بین الرجال والنساء وأعد لذلك خططا وسبال تكفل بذلك ھتم الفقھ اإلسالمي باا         لقد  ً ّ

ً، وتختلف الوسائل في ھذا الطریق بین فترة وأخرى وبین زمن وآخر فكان الفقیھ حریصا على 
التفاعل مع الزمن بغیة الحفاظ على الخلق اإلسالمي بین الرجل والمرأة وكان المحتسب في عھد 

ًلناس مختلطین رجاال ونساء في المراكب للتنزه وذلك عام ُاألیوبیین یمنع ركوب ا ًحفاظا )  ھـ ٥٩٤( ً
  ) .٢١(على الشرف 

ختالط الرجال والنساء بالرقص اومثل ھذا ما یحدث في زماننا في مراكب بریة ونھریة وبحریة من 
وفي لحان الموسیقى وانكشاف العورات من النساء أمام الرجال األجانب أوالطرب والغناء على 
 ویعتبر إجراء األیوبیین من أرقى مراتب حقوق اإلنسان وال سیما المرأة  ،أنظار أھل الفسق والمجون

ًباحترامھا وصیانتھا ، ال كما نرى في زماننا كثیرا من الشباب الماجن یستغلون ازدحام السیارات 
ترمون المرأة وال ًض للمرأة وكثیرا ما نرى بعض الشیوخ یعیبون على الشباب الذین ال یحّللتعر

وھذا ما یحدث في بعض ،  وشاب جالس على المقعد ةة فقد تبقى واقفأیحرصون على جلوس المر
لذلك نرى منع استخدام السیارات التي یكون فیھا مجال الوقوف ، المدن الفقیرة في العالم اإلسالمي 
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،  بالنزول إال بجھد یمكن لإلنسان زدحام وتالصق األجساد والفي النقل الداخلي مما یحدث اال
تبقى لإلنسان كرامة ، فكیف إن كان في  واحتكاكھ ببعض األجساد ، مما یكون اإلنسان في حالة ال

 بھ للحفاظ على كرامة اإلنسان ، والمرأة بصفة خاصة  ھذه السیارة نساء وأطفال ، فالذي ننصح
 أن تجلس  ذلك ینبغيلىإضافة تسمح بالوقوف ، باإل ستخدام السیارات ذات المقاعد الخاصة التي الا

 بلغ المائة من العمر ، ً مسناًتجلس المرأة بجانب رجل أجنبي ولو كان شیخا المرأة بجانب المرأة ، وال
  .أمان من الرجل على المرأة   ة والأمرافالرجل رجل والمرأة 

   : المحتسب واألخالق في الشوارع 
والطھر ، واألخالق الحمیدة بین الرجال والنساء ،      لقد حرص المحتسب على االھتمام بالعفة ، 

لتزام بآداب الطریق بالحفاظ لتزام بقواعد األخالق األساسیة ، وكذلك االوذلك في األماكن العامة باال
على المرتكزات األساسیة ،  وفي ھذا المجال كان المحتسب یھتم بمشي الرجل مع المرأة في 

ًتفسر عنھما ھل أن الرجل یكون محرما أو زوجا ، وفي ھذا الطرقات ، وإذا شك في حالة كان یس ً
. المجال أخذ بعض الفقھاء بالتجسس والتخفي ، من أجل الفضیلة والحرص على المصلحة العامة 

ویعتبر ھذا اإلجراء صیانة للطرفین ، فقد تخرج الفتاة دون إذن أھلھا وتحدث أمور ال تحمد ) ٢٢(
 دون أن یكون ًت بمئات العوائل من جراء خروج الفتى والفتاة معاَّـعقباھا ، وكم مشكلة ومصیبة حل

 ، ًبینھما شيء رسمي ، ومن الجدیر بالذكر كم حالة طالق حدثت بین المخطوبین ، وخروجھما معا
لى حاالت القتل بین العوائل كل ذلك بسب إت َّوإلحاق العار بالعائلتین ، وفي كثیر من الحاالت أد

  .لزواج الرسمي ، فلذلك ننصح بعدم خروج المخطوبین معا إال بعد الزواج خروجھما معا قبل ا
    :في الطرقات الجلوس 

          لقد راعى الفقھ اإلسالمي حقوق الناس في العبور والمرور في الطرقات بصورة سلیمة دون 
َّأن یتعرض أحد للمارة بسوء وال سی سواق وغیرھا ، ما النساء الالتي یذھبن لقضاء حوائجھن في األٍ

ولقد وضع الفقھ اإلسالمي قواعد وأسس تكفل الحفاظ على حریة المرأة في التنقل ، دون أن تتعرض 
لألذى من قبل أحد ،  وفي ھذا الطریق منع الفقھ اإلسالمي الجلوس في الطرقات إال من أدى حق 

ان المحتسب یمنع  وك،الطریق وكان المحتسب یتشدد على الجلوس في طرقات الناس من غیر حاجة 
ره المحتسب ، سیما َّ من ذلك عزشیئاالنساء من الجلوس على أبوابھن في طرقات الرجال فمن فعل 

ًى رجال أجنبیا مع امرأة أجنبیة یتحدثان في موضع خلوة ، فانھ اشد للتھمة في حقھا أإذا ر ً)٢٣ ( ،
بوابھن وبصفة جماعیة وعقد ألى ونذكر ھنا أن ھذه العادة منتشرة في زماننا ھذا من جلوس النساء ع

 إلىج اإلنسان من المرور في تلك الشوارع وقضاء حاجتھ والذھاب ّمجالس ولفترات طویلة مما یتحر
لیھ وما في یده ، مما نرى من الضروري تحدث الخطباء في ھذا األمر وقیام جھات إعملھ ونظراتھن 

  .داء النصح لھن ولذویھن أحكومیة بمنعھن بعد 
والذین یقومون بالمداعبة ) یتضاحكون  ( محتسب على الشباب الذین یتھانفونتشدد الوی      

ًوالضحك في الطرقات واألماكن العامة ، وھي تشمل كل مكان یجتمع فیھ الناس ، سواء كان مجلسا 
ا القانون لدى ًأو طریقا ، أو سیارة ، وھذا شيء حضاري تفرد بھ الفقھ اإلسالمي ، وال یوجد مثل ھذ

 الوضعي ،  وھذه اآلداب تشمل كل تصرف ال یلیق باإلنسان من حیث الكلمات غیر اضع القانونو
ًأو لمزا ، ولقد اھتم الفقھ اإلسالمي بمراعاة ، ًة مزریة ، أو ھمزا ّالالئقة ، أو الحركة المشینة أو قص

، أو التكلم بكلمة  لى غیرهإزدراء اشعور الناس حتى وصل األمر إلى حالة ال یجوز للمسلم أن ینظر ب
سعد بن مالك بن سنان  فعن أبي سعید ) ٢٤ (، غیره سواء بحضوره ، أم غیابھ ّغیر الئقة تمس

صلى ( قال قال رسول هللا )  رضي هللا عنھ )  ( م ٦٩٣/ ھـ ٧٤ت ( الخدري األنصاري الخزرجي 
 ما لنا بد من مجالسنا نتحدث یا رسول هللا: ِإیاكم والجلوس في الطرقات قالوا )  : (( هللا علیھ وسلم 
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ّ البصر ، وكف ّغض: ؟ قال ... ھ ّـوما حق: ھ قالوا َّـِا إذا أبیتم فأعطوا الطریق حقّفأم: فیھا ، قال 
  ) .٢٥ (،متفق علیھ  ))  السالم ، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكراألذى ، و ردّ

ن عیاض بن اضي عیاض بن موسى ب       وفي الحكم الشرعي في ھذا الحدیث الشریف قال الق
فیھ دلیل على أنھم فھموا أن األمر لیس للوجوب وأنھ للترغیب )  ھـ ٥٤٤ ت( عمرو قاضي غرناطة 

وقال الصنعاني  دمحم بن إسماعیل بن صالح ) . ٢٦(فیما ھو األولى إذ لو فھموا الوجوب لم یراجعوه 
ًسخ تخفیفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك ویحتمل أنھم رجوا وقوع الن) :  م ١٧٦٨/  ھـ ١١٨٢ت ( 
قال أخبرنا أبو داود من الحنابلة  )  ھـ ٢٣٩ت ( وعن محمود بن غیالن أبو أحمد المروزي ، ) ٢٧(

عن أبي إسحاق إبراھیم بن إسحاق )  م ٧٧٦/  ھـ ١٦٠ت ( عن شعبة بن الحجاج بن الورد األزدي 
ّمر بناس من ) (( ملسو هيلع هللا ىلص ( معھ منھ أن رسول هللا ولم یس)   م ٨٩٨/  ھـ ٢٨٥ت ( البغدادي الحربي 

 إن كنتم البد قاعدین فردوا السالم ، وأعینوا المظلوم ، و: األنصار وھم جلوس في الطریق ، فقال 
رضي هللا ( )  م ٦٧٩/  ھـ ٢١ت ( عبد الرحمن بن صخر بي ھریرة أوعن ، ) ٢٨ )) (ھدوا السبیلا
وعن عمر ) ٢٩ )) (ِوإرشاد السبیل: (( قال )  ملسو هيلع هللا ىلص (في الطرقات عن النبي في قصة الجلوس )  عنھ

) ٣٠ )) (وتغیثوا الملھوف ، وتھدوا الضال: (( قال )  ملسو هيلع هللا ىلص (عن النبي ) رضي هللا عنھ(بن الخطاب 
خ اإلسالم ابن حجر ًوذكر  الصنعاني انھ اجتمع من آداب الطریق ثالثة عشر أدبا وقد نظمھا شی

  :َفقال في أربعة أبیات )  ھـ٨٥٢ت (العسقالني أحمد بن علي 
  جمعت آداب من رام الجلوس على الطریق     من قول خیر الخلق إنسانا

ً ت عاطسا وسالما رد إحسانا  ـ       ّحسن في الكالم وشمأافش السالم و ً  
  نا ًسبیال واھد حیراھد إ    لھفان ًفي الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث     

  )                           ٣١  ( من ذكر موالنا ًوغض طرفا وأكثر   انھ عن نكر وكف أذى وبالعرف مر          
   

إفشاء السالم والكالم الحسن وتشمیت العاطس ورد السالم ومساعدة الناس في :     وھذه اآلداب ھي 
الصحیح   السبیل وداللة الحیران الطریقوإھداءحمل بضائعھم وعون المظلوم وغوث الملھوف 

النھي عن المنكر وكف األذى وغض البصر واإلكثار من ذكر هللا ، وھذا بعض .واألمر بالمعروف 

  ما ینبغي فعلھ من یكون في الطرقات

   :أدب مشي المرأة 
دب مشي المرأة ،        لقد اھتم الفقھ اإلسالمي بأدب المرأة ، من جوانب شتى ومن ھذه الحاالت أ

وذلك في الطرقات والشوارع كل ذلك من أجل صیانتھا وكرامتھا ، وذلك أن طبیعة مشي المرأة لھا 
دالالت على طبیعتھا وسلوكھا ، وكان المحتسب على درجة كبیرة من الذكاء ، بدراسة علم المرأة ، 

  عند المشيّفاف التي تصرفكان ذا بصیرة ، فحدد ضوابط في ذلك ، فحینما شغفت نساء بغداد باألخ
  ) .  ٣٢( فإنھ قبیح ال تلیق لألحرار الجتذاب األنظار منعھن المحتسب 

َوال یضربن بأرجلھن لیعلم ما یخفین من زینتھن وتوبوا إلى ا  جمیعا أیھا  [ : قال هللا تعالى َ َُّّ َُ ًَ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َِ ََ َِ ُ ُ ُُ َ ََ ََّ َِّ َِ ِْ ِْ َْ ْ ِ ْ
ْالمؤمنون لعلكم تف ُ َْ ُ َّ َ َ ُ ِ ْ ُ َلحونْ ُ  وكانت المرأة في الجاھلیة إذا كانت تمشي في الطریق ، وفي رجلھا )٣٣ ( ]ِ

خلخال صامت ال یعلم صوتھ ضربت برجلھا األرض فیسمع الرجال طنینھ فنھى هللا المؤمنات عن 
ًمثل ذلك ، وكذا إذا كان شي من زینتھا مستورا فتحركت بحركة لتظھر ما ھو خفي دخل ھذا النھي  ِ

َّوال یضربن بأرجلھن: [ الى لقولھ تع ِ ِ َُ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ولقد تجاوزت بعض نساء ھذا الزمان ما كانت تقوم نساء  ] َ
 الجاھلیة من لبس الخلخال ، وذلك بجعل أعلى أخفافھن وأحذیتھن من الذھب ، وإذا كان الخلخال ال

أن ھذا العمل یرى وال یسمع لھ رنین إال بالحركة فإن ھذا یرى ویسمع لھ رنین ، وفي ھذا أعتقد 
إنكار لنعمة هللا ونوع من البطر الذي ما بعده بطر مما یتطلب من محتسب ھذا الزمان التصدي لھ 

  .وعلى أھل العلم بیان ذلك للناس 
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أنھا تنھى عن التعطر والتطیب عند خروجھا من بیتھا :       ومن صور آداب المرأة في الشوارع 
)  (  م ٦٦٥/ ھـ ٤٤ت ( وسى عبد هللا بن قیس بن أسلم روى عن أبي م) ٣٤( الرجال طیبھا ّفیشم

ستعـطرت فمرت اكل عین زانیة ، و المرأة إذا : (( أنھ قال )  ملسو هيلع هللا ىلص( عن النبي )  رضي هللا عنھ 
لقیتھ امرأة : قال )  رضي هللا عنھ ( ، وعن أبي ھریرة ) ٣٥(یعني زانیة   )) بالمجلس فھي كذا كذا

قال )) نعم : ((  یا أمة الجبار جئت من المسجد ؟ قالت ((:ح الطیب ولذیلھا إعصار فقال وجد منھا ری
ال یقبل هللا صالة : (( یقول )  ملسو هيلع هللا ىلص (  إني سمعت أبا القاسم  : قال)) نعم : (( قالت )) تطیبت : (( ولھ : 
، وروى عن میمونة ) ٣٦)) ( مرأة تطیبت لھذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلھا من الجنابةال

ھلھا كمثل ظلمة یوم القیامة ، أالرافلة في الزینة في غیر : (( قال )  ملسو هيلع هللا ىلص  ( بنت سعد أن رسول هللا 
  ) .٣٧ )) (ال نور لھا

ومن آداب المرأة أنھن ینھین عن المشي في وسط الطریق لما فیھ من التبرج روى عن حمزة بن      
وھو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع )  ملسو هيلع هللا ىلص  (  نصاري عن أبیھ أنھ سمع رسول هللا أبي أسید األ

 فإنھ لیس لكن أن تحققن الطریق استأخرن(( : للنساء )  ملسو هيلع هللا ىلص  (النساء في الطریق فقال رسول هللا 
ى إن ثوبھا لیتعلق بالجدار من فكانت المرأة تلصق بالجدار حت) ٣٨ )) ( علیكن بحافات الطریق

 نھى أن ) : ((ملسو هيلع هللا ىلص  (أن النبي )  رضي هللا عنھ(، وروى عن عمر بن الخطاب  ) ٣٩(لصوقھا بھ 
ونرى من باب القیاس أن المرأة ال تجلس بین رجلین في ) ٤٠ ))  ( یمشي الرجل بین المرأتین

   .ًالمجالس وال في المراكب حتى لو كانت محرما
   :اللعب بالحمام

        إن من األمور التي رعاھا الشرع اإلسالمي ، االلتزام بأدب الجوار، ونھى الشرع عن كل ما 
ًیؤذي الجار مھما كان اإلیذاء یسیرا ومن اإلیذاء االطالع على عورات الجیران ، ومن ھذه الحاالت 

ون ھذا یك  ماًب بالحمام ، وغالبافي اإلطالع على عورات الجیران ما یقوم بھ بعض الناس من اللع
 وفي ھذا منع محتسب بغداد دمحم بن مبارك في زمن الخلیفة المقتدي بأمر العمل على أسطح المنازل ،

من تربیة الحمام بغیة اإلطالع على سطوح )   ھـ ٤٨٧ت ( هللا عبد هللا بن دمحم بن القائم أبو القاسم 
أن رسول )  رضي هللا عنھ (  ھریرة  أبيروي عن  اوفي ھذ) ٤١( بیوت الناس ومن یكون علیھا 

وقال الحسن بن علي بن ) ٤٢ )) ( ًشیطان یتبع شیطانا: (( ًرأى رجال یتبع حمامة فقال )  ملسو هيلع هللا ىلص( هللا 
)  رضي هللا عنھ)  ( ھـ ٣٥ت ( شھد عثمان بن عفان  ) (( رضي هللا عنھ )  ( ھـ ٦٠ت ( أبي طالب 

ت ) ( ٤٣( العزیز  وكذلك كان یفعل عمر بن عبد))  بذبح الحمام وقتل الكالب وھو یخطب یأمر
) ٤٤(  التالعب بالحمام كان من عمل آل فرعون أنوقال خالد الحذاء عن بعض التابعین )   ھـ ١٠١

عن سفیان بن سعید بن )   م ٧٩٧/  ھـ ١٨١ت  ( المروزيوذكر عبد هللا بن المبارك بن واضح 
  ) . ٤٥( أن  اللعب بالحمام كان من عمل قوم لوط )   م ٧٧٨/ ھـ  ١٦١ت ( مسروق 

ھـ ٧٥١ت (  الدمشقي ألزرعي    وفي ھذا الموضوع قال ابن قیم الجوزیة دمحم بن أبي بكر بن أیوب 
 یتوسلون بذلك إلى فإنھموعلى ولي األمر أن یمنع الالعبین بالحمام على رؤوس الناس  (( :) 

) : ((  ھـ ٩٦ت  (  النخعي بن زیدإبراھیموقال ) ٤٦)) ( على عوراتھم اإلشراف علیھم والتطلع 
  ) .٤٧)) ( رـُفمن لعب بالحمائم الطیارة لم یمت حتى یذوق ألم الفق

یناني و الشرنباللي حسن بن والمرغ)   م ٦٩٧/  ھـ ٧٨ت ( وكان القاضي شریح بن الحارث 
ّادة  صاحب حمام ، وال الالعب بالحمام  ال یجیزون شھ)   م ١٦٥٩/  ھـ ١٠٦٩ت ( بن علي عمار 

 )٤٨ . (  
أن الذي یربي الحمام كأي حیوان من الحیوانات األخرى ألغراض الزینة في :     والذي نراه 

نقراض ، أو لغرض المنزل والمزرعة ، أو یربي الحمام من أجل الحفاظ على أجناسھا خوفا من اال
ألحكام تتعلق بمن یقوم بمشاجرة الحمام  فیما بینھا من بأس بذلك ، ولكن ھذه ا البیع والشراء فال

تھ وتوازنھ كرجل وءا ، والشغف بھا مما یفقد مریستمتع بتقاتلھ أجل جمع األموال والقمار وھو
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سطح أوقاتھ على ذلك وال یشعر بالحر والبرد وھو على أ َّصاحب المھام المعروفة وقد یصرف جل
 حد اإلدمان ، أو أنھ یشتري ھذه الطیور إلىكون شغفھ یصل المنازل وفي األماكن األخرى بحیث ی

    .ةضباھبأثمان 
  :أدب دخول الحمامات 

ستحمام في األماكن       لقد وضعت الشریعة اإلسالمیة قواعد وضوابط خاصة في السباحة واال
ب العامة والخاصة ، ومن تلك الضوابط اآلداب الخاصة بالحمامات ، وفي ھذا المجال كان محتس

 وعن ھذه الحالة روي عن ،) ٤٩( بغداد ابن الخزقي،دمحم بن مبارك یمنع دخول الحمامات بال مآزر 
ًأن  نساء من أھل حمص ، أو من أھل )   ھـ ١١٢ت (أبي الملیح عامر بن أسامة بن عمیر الھذلي 

رضي   ( ) م ٦٧٨/  ھـ ٥٨ت ( الشام دخلن على  عائشة  بنت أبي بكر الصدیق عبد هللا بن عثمان 
َ أنتن الالتي یدخلن نساؤكم الحمامات ، سمعت رسول هللا  :فقالت)  هللا عنھا َ من   ما: ((یقول )  ملسو هيلع هللا ىلص ( ُ

ن أونرى )  ٥٠ ))  ( ّامرأة تضع ثیابھا في غیر بیت زوجھا إال ھتكت الستر بینھا وبین ربھا
لى الحدیث إاء األخریات مما یؤدي ذلك المقصود من ذلك أن تكشف المرأة عن عورتھا أمام النس

أنھ ال تقبل شھادة من :  ذكر المرغیناني  من الحنفیة ،وصل  الى الفتنة ال تحمد عقباھا عنھا وربما ی
  ) .٥١(یدخل الحمام من غیر إزار ألن كشف العورة حرام 

فیرى : ى عدة أقوال ختلف الفقھاء في عورة الرجل إلا       أما عن موقف الفقھاء في ھذا الحكم فقد 
ة أحد َّأن السر: (( تھ إلى ركبتھ ، وقال سعد بن معاذ المروزي َّاألحناف أن عورة الرجل ، بین سر

وفي روایة ما دون سرتھ حتى تجاوز ركبتھ ، ، ) ٥٢) (حدي العورة فتكون من العورة كالركبة 
  ) .٥٣( وبھذا تبین أن السرة لیست من العورة 

ً عمال بكلمة  ) مع (تحملھا على كلمة) إلى (  الركبة من العورة ، وكلمة إن:ل أما الشافعي ، فیقو
: (( ملسو هيلع هللا ىلص قال ( سمعت رسول هللا : م هللا وجھھ قال َّ كرّبما روي عن علي) ٥٤( ًعمال   أو ) حتى(

ھو ضعیف فیھ عقبة و: قطني ، وقال أبو حاتم الرازي  رواه الدار) ٥٥ ()) الركبة من العورة
  )  .٥٦ (  بھ ال یحتج: بن حبان احادیث منكرة ، وقال أالحدیث ، وفیھ النضر وھو مجھول ، یروي 

/  ھـ ٣٢ت ( ّوبدن الحرة كلھا عورة إال وجھھا وكفیھا لما روي عن عبد هللا بن مسعود بن غافل 
 )) ستشرفھا الشیطان  ارة فإذا خرجت لمرأة عوا: (( رضي هللا عنھ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنھ قال )  م ٦٥٣
 ،)  ٥٧(بن حبان في صحیحھ  احدیث حسن صحیح غریب ورواه : خرجھ الترمذي ، وقال أ
 وھذا تنصیص على أن القدم عورة ، ویرى أبو حنیفة أنھا ،ستثناء العضوین لالبتالء بإبدائھما او

، واستدلوا بحدیث أم سلمة ھند بنت  عورة المرأةوعند الحنابلة قدم ) ٥٨(لیست  بعورة وھو األصح 
أتصلي  المرأة في درع وخمار لیس لھا إزار )  ملسو هيلع هللا ىلص ( أنھا سألت النبي )  م ٦٨١/  ھـ ٦٢ت ( سھیل 

وھو :  على ھذا ، بأن الحدیث فیھ مقال واعترض))  یغطي قدمیھا ًإذا كان الدرع سابغا: (( ؟ قال ..
  ،) ٥٩(ضعفھ أن عبد الرحمن بن عبد هللا 

العورة ھي السوءة دون ما عداھا ، : (( ً     والفخذ عورة خالفا ألصحاب الظواھر ، فإنھم یقولون 
ة إلى منبت الشعر ّ، والمراد بھ العورة وما دون السر) ٦٠] (فبدت لھما سوآتھما : [ لقولھ تعالى 

ًرحمھ هللا معتمدا فیھ )   ھـ ٣٨١ ت( ًعورة خالفا لما یقولھ اإلمام أبو بكر دمحم بن الفضل الكماري 
قال   )رضي هللا عنھ(وعن أبي ھریرة  ) ٦١(على العادة ألنھ ال معتبر بھا مع  وجود النص  بخالفھ 

  ،  ) ٦٢)) (إن الفخذ عورة : (( برجل في المسجد ، وقد انكشف فخذه قال )  ملسو هيلع هللا ىلص( ّمر النبي : 
الفخذ لیست بعورة ، لما ) : ھـ ١٥٨( ن عبد الرحمن  مالك وابن أبي ذئب دمحم بوقال 

في زقاق خبیر ) ملسو هيلع هللا ىلص ( أجرى نبي هللا : عبد العزیز بن صھیب ، عن أنس قال  روي عن
، ثم حسر اإلزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى ) ملسو هيلع هللا ىلص ( ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي هللا 

، وروى اإلمام أحمد عن حفصة بنت عمر رضي هللا ) ٦٣) ( ملسو هيلع هللا ىلص( بیاض فخذ نبي هللا 
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 ذات یوم فوضع ثوبھ بین فخذیھ فجاء أبو) ملسو هيلع هللا ىلص ( دخل علي رسول هللا : عنھما قالت 
ستأذن عمر فأذن لھ وھو كذلك ابكر یستأذن فأذن لھ وھو على تلك الحال ، فتحدث ثم 

وسوى ثیابھ فدخل فتحدث ، فلما ) ملسو هيلع هللا ىلص ( ن فجلس رسول هللا ستأذن عثماافتحدث ، ثم 
بكر فلم تھتش لھ ولم تبالھ ثم دخل عمر فلم تھتش لھ ولم  خرج قالت عائشة دخل أبو

ال أستحي من رجل تستحي منھ أ: تبالھ ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابك فقال 
  ) .٦٤))  (المالئكة 

عن دمحم بن جحش قال   عن أبي كثیرروي م على أن الفخذ عورة لما      وأكثر أھل العل
یا معمر غط فخذیك ، : (( على معمر وفخذاه مكشوفتان ، قال ) ملسو هيلع هللا ىلص ( مر رسول هللا : 

جتمع المحرم اوألن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق ف، ) ٦٥)) (فإن الفخذین عورة 
ُ وحكم العورة في الركبة أخف منھ في الفخذ ، وفي الفخذ والمبیح وفي مثلھ یغلب المحرم

أخف منھ في السوأة حتى ان كاشف الركبة ینكر علیھ برفق ، وكاشف الفخذ یعنف علیھ 
  ) .٦٦(وكاشف السوأة یؤدب إن لج 

 وما یباح النظر إلیھ للرجل من الرجل یباح المس ، ألنھما فیما لیس بعورة سواء  ،       
 الستواء ما ینظر الرجل إلیھ منھ إذا أمنت الشھوة إلى تنظر من الرجل أن ویجوز للمرأة

  ) .٦٧(الرجل والمرأة في النظر إلى ما لیس بعورة كالثیاب والدواب 
أن )  رضي هللا عنھ(     ومما یعزز منع كشف العورة ما روي عن أبي سعید الخدري  

 عورة المرأة ، وال إلى عورة الرجل ، وال المرأة إلىر الرجل ال ینظ (( :قال )  ملسو هيلع هللا ىلص (رسول هللا 
 )) (  المرأة في الثوب الواحدإلى الرجل في الثوب الواحد ، وال تفضي المرأة إلىیفضي الرجل 

٦٨. (  
 التقنیات الحدیثة والتطور الحضاري نرى أن تكون الحمامات من نوع إلى       وفي ھذا واستنادا 

أي تكون غرف خاصة وتلغى الحمامات الجماعیة التي تكشف فیھا العورات ، وذلك  فقط ، أإلنفرادي
 بین الجنسین ، وھي الفتنة الكبرى التي االختالطإذا كان من الجنس الواحد ، فكیف إذا كان من 

 بھا األمم في ھذا الزمان ، سواء كان في المسابح المغلقة ، أم في األنھار العامة ، وظھور ابتلیت
شبھ عراة ، وبال شك فإن ذلك یحدث مشاكل كثیرة وكم   في السواحل وھم عراة أوباالختالطین الجنس
 فقدت زوجھا وشخصیتھا وعائلتھا في ھذا المضمار  واإلسالم یھدف من كل تشریعاتھ للحفاظ امرأة

  .على األسرة وكرامتھا ونقاوتھا 
   :محاسبة المخنثین

 اإلنسان بشخصیتھ الطبیعیة التي التزامدد علیھا ، ویراقبھا       من األمور التي كان المحتسب یتش
جبلھ هللا علیھا ، بأن یلتزم بطبیعتھ ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، وإذا خرج اإلنسان عن ذلك المسار 

 یشتد المحتسب على المخنثین وھم الذین یقلدون النساء في  حقیقتھ وتوازنھ ، فكانإلى یرجع أنفالبد 
وما یسمى الزلف ) . ٦٩(لھم ، واالھتمام بجمالھم كالنساء ومن ذلك إطالق األصداغ   مالبسھم وأفعا

بین الرجال وظھرت )  م١٩٧٠( الذي یطول بین األذن والعین وذلك كما ظھرت حالة في السبعینات 
 الحواجب ، وتلوین الخدود والشفاه ،  ّوكذلك حف) م ٢٠٠٣( من جدید في ھذه األیام من عام  

  الثیاب الملونة بألوان للنساء وكذلك التغنج في الكالم وغیر ذلك من المنكرات التي تفقد وارتداء
 .وھو تشبیھ بالبنات ) ٧٠  (ن األذن والعین من الشعر المتدليدغ ھو ما بیّ والص،رجولة الرجل 

 األذن  ، وفي زماننا انتشرت ھذه الظاھرة بإطالة الشعر من تحتوأخرىوتظھر ھذه العادة بین فترة 
  .إلى وسط الوجھ بغیر لحیة 
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   وكان المحتسب یراقب من یتزیا من الرجال بزي النساء ، أو یمشي عاري الصدر ، أو الظھر في 
،  وكذلك ما ظھر من بین الشباب بلبس القالدة في رقابھم ، ولبس ) ٧١(الطرقات و األسواق 

ذا ذكر المرغیناني انھ ال تقبل شھادة األسورة في أیدیھم ، لذلك یجب منع ھذه التصرفات ، وفي ھ
  ) .٧٢( المخنث صاحب األفعال الردیئة 

   :كتابة الرسائل 
       من خالل مراجعة متابعة المحتسب لما یحدث في المجتمع من دقائق األمور ، یظھر بأنھ كان 

غیر الالئقة ر المعلومات ـعلى إطالع واسع بما یدور بین الناس ، ومن تلك المظاھر كانت ظاھرة نش
خالق السیئة بین أوساط المراھقین بصفة خاصة من نقل الرسائل التي تنشر الكلمات التي تبعث األ

وھؤالء الكتاب كانوا یلبون رغبات الناس المتنوعة وفي ھذا اإلطار تدخل ، بین صفوف ھذه الطبقة 
ن الجلوس في الدرب ، المحتسب لغرض السیطرة علیھم وتنظیم وفق أحكام الفقھ اإلسالمي فمنعھم م

أو الزقاق ، أو الحانوت ،بل كان علیھم الجلوس على قارعة الطریق ، ومن ناحیة الصیغة في التعبیر 
  ) .٧٣(والموضوع ، فكان یمنع رسائل المحبة والبغض والسب والھجاء 

منع كل ما ّ    یتبین من ھذا الموقف الحفاظ على العفة من ناحیة األدب والشعر والحفاظ على العفة ب
نتشار في المجتمع یبعث الفساد األخالقي من حیث نشر الصور الخلیعة والكلمات غیر الالئقة باال
نتشار الرسائل ااإلسالمي ، ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الظاھرة قد عادت في ھذا الزمان ، وذلك ب
المیة والتي تنشر التي ترسل بواسطة جھاز المبایل ، حیث ظھرت نماذج تتنافى مع األخالق اإلس

 تألیف كتب معینة في ھذا المجال ، وھذه إلىالغزل الفاحش ودواعي الفساد ، حتى وصل األمر 
الظاھرة قد ألحقت أذى كبیرا بكثیر من العوائل ، وطلقت بعض النساء البریئات بسبب إرسال رسالة 

 نشر الرسائل الماجنة من مجھول ، مما یجب على محتسب ھذا الزمان التعرض لھذه الظاھرة ، ومنع
َوالذین ھم َعن اللغو معرضون[ : ،  وفي ھذا قال هللا تعالى  ُ َُ ِ ْ ُ ِ ْ َّ َِّ ْ ِ َ ) [ ٧٤ ( ،  

من قال في اإلسالم )  : (( ملسو هيلع هللا ىلص ( قال قال رسول هللا )   ھـ ٦٣ت ( عن بریدة عامر بن الحصیب 
ًشعرا مقذعا فلسانھ ھدر ً)  (( ٧٥. (  

 القضاة في مثل ھذه األمور للحفاظ على أخالق الشباب ومن ذلك ما ذكره القاضي وكیع      ولقد نظر
ِأن قاضي البصرة النضر بن أنس وكان یتردد إلیھ في أوقات جلوسھ للحكم وفي یوم من األیام قدمت 

  : بعض النساء إلى مجلس القضاء وكن بارعة الجمال فقال ذلك الرجل 
     إلى أنس یحاكمنھأال یا من رأى وحشا         

  ّ بھا غنھر غزالنا  ـأنا أبصرت عند القص
ّفحار النضر في الحكم         سریعا في ھواھن   ھً

   الوحش بالحكم       على من كن حاكمنھَبآف
  ) .٧٦(وعلى إثر ھذه األبیات أبعده القاضي ولم یسمح لھ بالتقرب إلى مجلسھ 

   :اإللتزام بفترة الحداد
تي كان المحتسب یتابعھا ، ما یقوم بھ الناس في أوقات الحزن ، وبال شك فإن      من األمور ال

اإلنسان في مثل ھذه األوقات قد یفقد توازنھ من حیث الحالة النفسیة ، وبذلك قد وضع اإلسالم 
برنامجا خاصا في ھذا المجال ، ومن بین تلك البرامج المظھر الذي یكون علیھ اإلنسان ، السیما 

ّلقد وضع اإلسالم ضوابط لما ترتدیھ المرأة ، من حیث الفرح والحزن ، وتدخـل المحتسب  فالمرأة ،
 العدة ، انقضاءفي ثیاب المرأة التي تظھر الحزن والشؤم ، وأمرھا بارتداء ثیابھا المعتادة بعد 

النبعاث ذلك على نفسیة المرأة وبالتالي ینعكس األمر على ذویھا وفي ھذا األمر كان المحتسب 
  ) .٧٧(یحاسب المرأة على ارتداء ثیاب الحزن الحداد بعد فترة العدة 

      لقد وضع الفقھ اإلسالمي ضوابط للحداد من حیث المدة ، وااللتزام وغیرھا وفي ھذا ما روي 
عة ّال تحد امرأة على میت فوق ثالث إال على زوج أرب: (( قال )  ملسو هيلع هللا ىلص ( عن أم عطیة أن رسول هللا 
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ِأشھر وعشرا ، وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب ً ً برود یمانیة ، یعصب غزلھا ، : َ  و العصب ً
جاء في   أي یجمع ویشد ثم یصبغ ، وینشر فیبقى موشى لبقاء ما عصب منھ أبیض لم یأخذه الصبغ

ّوعصب رأسھ وعصبھ تعصیبا شده واسم ما والعصاب والعصابة ما عصب بھ ،(( لسان العرب   شد ُ
  ) ٧٨ ( ))بھ العصابة 

ُوال تكتحل ، وال تمس طیبا إال إذا طھرت نبذة من قسط ، أو أظفار   ) .٧٩(متفق علیھ  )) ً
  :وللعلماء في ھذا الحدیث مسائل وأحكام منھا 

ًتحریم إحداد المرأة فوق ثالثة أیام على أي میت ، من أب أو غیره ، وجوازه ثالثا علیھ ، وعلى  ّ ّ
  .ًبعة أشھر وعشرا الزوج فقط ، أر

وھناك رأي آخر وھو ما أخرجھ أبو داود في المراسیل من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده  
ّرخص للمرأة أن تحد على أبیھا سبعة أیام ، وعلى من سواه )  ملسو هيلع هللا ىلص ( أن النبي )  رضي هللا عنھ (  ّ

ً لو صح كان مخصوصا لألب من عموم النھي : واعترض على ھذا الرأي بدلیل ،) ٨٠(ثالثة أیام  
  ) .٨١(في حدیث أم عطیة إال أنھ مرسل ال یقوى التخصیص 

ن المقصود بالمرأة في الحدیث إخراج للصغیرة بمفھومھ ، فال یجب علیھا اإلحداد إ: المسألة الثانیة 
حناف ، والھادي ِعلى الزوج  فال تنھى عن اإلحداد على غیره أكثر من ثالثة ، وإلى ھذا ذھب األ

،  وذھب الجمھور إلى أنھا داخلة في العموم ، وإن ذكر المرأة خرج مخرج الغالب والتكلیف ) ٨٢(
( على ولیھا في منعھا من الطیب وغیره ،ألن العدة واجبة على الصغیرة كالكبیرة وال تحل خطبتھا 

٨٣. (  
. ً على المطلقة ، فأن كان رجعیا فإجماع انھ ال إحداد) على میت (  المقصود بكلمة أن: المسألة الثالثة

والى ھذا ذھب الھادي ، والشافعي ومالك . ُوإن كان الطالق بائنا فذھب الجمھور إلى ال إحداد علیھا 
ًوإن كان مفھوما فانھ یؤیده أن اإلحداد شرع لقطع ))  ّعلى میت (( ، وروایة عن أحمد لظاھر قولھ 

ً المطلقة بائنا وأماق المتوفى عنھا لتعذر رجوعھا إلى الزوج ،ما یدعو إلى الجماع  وكان ھذا في ح
  .ًفانھ یصح أن تعود مع زوجھا بعقد إذا لم تكن مثلثة ، أي مطلقتھ ثالثا 

، وزید  )رضي هللا عنھ ( وھناك رأي آخر ذھب إلیھ بعض الفقھاء منھم اإلمام علي بن أبي طالب  
حداد على المطلقة بائنأ بدلیل القیاس على ن وجوب اإل وھؤالء یرو،بن علي ، وأبو حنیفة وأصحابھ 

شتركا في العدة ، واختلفا في سببھا وبدلیل أن العدة تحرم النكاح فحرمت االمتوفى عنھا ألنھما 
  ) .٨٤(ً  ھو الراجح ألنھ أظھر دلیال األولأن القول : ویرى الصنعاني . دواعیھ 

ام غیره ، فذكر الصنعاني انھ ال داللة في الحدیث على حكم اإلحداد وھل ھو واجب : المسألة الرابعة 
ّھ على الزوج المیت ، وذھب إلى وجوبھ أكثر العلماء ، بدلیل ما ّحداد ، وإنما دل على حلوجوب اإل

  : أخرجھ أبو داود من حدیث أم سلمة أنھا قالت 
  ما ھذا یا أم: فقال  صبرالت على عیني حین توفي أبو سلمة وقد جع)  ملسو هيلع هللا ىلص ( ّ دخل علي رسول هللا ((

ُ فقلت إنما ھو صبر یا رسول هللا لیس فیھ طیب ، قال إنھ یشب الوجھ ، فال تجعلیھ إال باللیل  سلمة
 یا متشطأٍي شي أ، وتنزعینھ بالنھار ، وال تمتشطي بالطیب وال الحناء ، فانھ خضاب قالت قلت ب

  ) .٨٥(  ))  راسكبھ؟ قال بالسدر ، تغلفین ..  هللا رسول

 من ًا     ومن الجدیر بالذكر أن محتسب ھذا الزمان یجب علیھ القیام بھذا العمل فإن ھناك كثیر
العوائل تلتزم بفترة الحداد لسنة عند بعضھا أو لسنوات عند غیرھم وتجبر النساء على ذلك ، ومما 

 كثیرة من وأجزاء رأسھاشعر ینبغي التنبھ لھ ظاھرة الحداد التبرجي ، وھي ظاھرة كشف المرأة 
جسدھا وكست بعض جسدھا بالثیاب السوداء وما یسمى في زماننا بالتنورة والقمیص ، مع ظھور 

  . دعاء الحداد فاألمران متناقضان االزنود والسیقان وب
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   :منع النوح وشق الثیاب

 للمصائب ووضع لذلك امرأة أوً لقد اھتم الفقھ اإلسالمي بالحالة التي یستقبل بھا اإلنسان رجال       
ًضوابط وآدابا ، تتمثل بالصبر والتحمل والسیطرة على النفس ، وحینما تخرج النساء عن ھذه 
الضوابط وال تطبق الفقھ اإلسالمي في ھذه النواحي وال تؤثر المواعظ في ھؤالء ، كان المحتسب 

 ھـ ٢٥٣( لي شرطة مصر في سنة یھتم بذلك ، ویمنع النساء من النوح وشق الثیاب ، وال سیما أن وا
، وفي ھذا ) ٨٦(كان یمنع النساء من الذھاب إلى المقابر ، ومنع النوح في الجنائز وشق األثواب ) 

وعن المغیرة بن ) ٨٧)) ( لعن هللا النائحة والمستمعة ) : ((ملسو هيلع هللا ىلص ( بن عمر قال رسول هللا اروي عن 
  ) .٨٨ ))  (من نیح علیھ فإنھ یعذب بما نیح علیھ: (( یقول )  سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: شعبة قال 

أربع في أمتي من أمر :  (( قال )  ملسو هيلع هللا ىلص(شعري الحارث بن الحارث أن النبي  مالك األأبيوروى عن 
: ، وقال حساب ، والطعن في األنساب ، واالستسقاء بالنجوم الجاھلیة ال یتركوھن ، الفخر في األ

)) ( َالنائحة إذا لم تتب قبل موتھا تقام یوم القیامة ، وعلیھا سربال من قطران ، ودرع من جرب 
صلى هللا علیھ (قال أن رسول هللا )  ھـ ٤٤ت ( هللا بن قیس  وعن أبي موسى األشعري عبد) ٨٩
قة التي تحلق التي ترفع صوتھا بالنیاحة ، والحال: و الصالقة )) بريء من الصالقة  )  وسلم

شعرھا ، وتنتفھ عند المصیبة ، والشاقة التي تشق ثیابھا عند المصیبة وكل ذلك حرام باتفاق 
) ٩٠. (العلماء ، وكذلك یحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجھ ، والدعاء بالویل والثبور 

لیس منا من لطم )  (( ملسو هيلع هللا ىلص(هللا بن مسعود  قال رسول هللا  وعن عبد) ٩١)) (والحالقة ، والشاقة  ((
ذكر المرغیناني أن النائحة ال تقبل و)  ٩٢)) (الخدود أو شق الجیوب ، أو دعا بدعوى الجاھلیة 

  ) .٩٣(شھادتھا 
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  الخاتمة
َوآخر دعواھم أن الحمد   رب العالمین((  ُِ َِ َ ْ ِْ ّ َ ِ َِّ َُ ْ َ َِ َ ْ ُْ َ )  ((٩٤ (  

ًخرا ، ظاھرا وآًالحمد   أوال و ًباطنا ، لھ الحمد في كل األحوال ، ونحمد هللا ونشكره على توفیقھ لنا ً
بإكمال ھذا السفر من الرحلة العلمیة الطیبة ونستطیع القول بأن من أھم النتائج والتوصیات التي 

  :لیھا ما یلي إتوصلنا 
األمة من یوضح ّتضح لنا من خالل البحث أن اإلسالم صالح لكل زمان ومكان ، ولقد ھیـا هللا لھذه ا

لھا الطریق وأن ھذه الشریعة تسایر الحیاة وتقف الحضارة اإلسالمیة بوجھ كل الطغاة والمعتدین فان 
رحل األمراء والقادة والعلماء ولكن اإلسالم باق والشریعة قائمة وإن لم تكن في جمیع جوانب الحیاة 

  . ولكنھا تنظم حیاة الناس في كثیر من الجوانب 
دحض لألعداء القائلین بأن الفقھ  ) عادات والتقالیدحسبة والرقابة في الوقائع من ال( ا وأن البحث ھذ

ًاإلسالمي مجرد نظریات لم یكتب لھا العمل وھم یجعلون ھذه الذریعة متكئا لفصل الدولة عن الدین 
ي الحیاة وتغطیة البتعادھم عن الدین ، بفعل بعض الذین لم یفھموا جوھر اإلسالم وعدالتھ ومرونتھ ف

.  
  .للمجتمع اإلسالمي ومثل ھذه الحاالت نادرة في التأریخ المعاصر جتماعیةاإن البحث یعطي صورة 

  .یبین البحث الصورة الناصعة للمجتمع اإلسالمي  
  نرى من الضروري إعادة ھذه المؤسسة التي یحتاج إلیھا المجتمع 

وھذا ھو شأن البشر ، لذا نعتذر عن  كل عمل یقوم بھ اإلنسان البد أن تعترضھ ھفوات إن     
األخطاء غیر المتعمدة ، أو التقصیر غیر المقصود ورحم هللا عبد الباسط بن عبد الحفیظ بن دمحم بن 

  :شرف الدین الحنفي حینما قال 
  ن قرأه وكاتـبـھَّمـعـــــ          ـلھـــــلـھ بفضوعفـا اإل                        
  ) ٩٥(عیب فیھ وعال  جل من ال       خـلال   تجد عیبا فسد الإن

  :ورحم هللا أخر فقال 
  يف   لما أبدیت من عجزي وضع  حمدت هللا حین ھدى فؤادي

  فمن لي بالخطأ فأرد عنھ              ومن لي بالقبول ولو بحرف
  :وقال آخر 




  )٩٦ (  
  : نتھاء من ھذا البحث فھي  أما ابرز التوصیات بعد اال- 

إلع الم نشر ھذه المبادىء بین أوساط المجتمع ، وخاصة الشباب والنساء ، وذل ك م ن خ الل وس ائل ا
  .المختلفة ، وإقامة ندوات ومؤتمرات بھذا الخصوص 

  . القیام بوضع ھذه الدراسات في المؤلفات المنھجیة بمختلف المراحل الدراسیة -
  ، طبع ھذه الكتب وتوزیعھا مجانا بھدف إصالح المجتمع -
  .ات ذات العالقة  توجیھ طلبة الدراسات العلیا بالبحث في ھذه الدراسات التطبیقیة وتحقیق المخطوط-
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Summury  
Reseach Title:  
    Proceeding of concentratent supervision and inspection upon m0rals and ethics The 
reserch dicsuses aspect of spiritual culture in Islam , and one of its global system of Life . 
which guarantees happiness for all humans . This system is based on supervision upon 
moral and ethics . No doubt , this aspect is considered as the most important in life . The 
standard of nation is measurd acording their morals, how many nations dominated big 
parts of the univers but been discharged due moral after leaving the correct path ? And 
how many kings lost their kingdoms when they went out of the moral and good behavior 
? As Islam paid big attention to this side of life , so its cultur stayed conmstant at its 
extention . We shose actual sample of practical application for those rules , set by pure 
ligitimacy , among which thers is no harming of other`s feeling via looking at their 
gentals, whether in public places or inside homes . Thus the person will feel free and has 
no fear of others, whatever his weakness is . The work is a protection  for human rights, 
and as the worship nesses have their special importance , Islam has nevertheless 
considered the commitment at ethics and legitimate rules . Thus the woman can take her 
role in life naturally , and this didn` happen in any other non – Islamic society. Also 
paying attenion at cleanness with commitment at ethics in bathrooms and the 
commitment  of the woman at public rules in all aspects of  life as she is the reason for 
many problems . 
     The other phenomenon is that everynon should know his duty and job in life 
according body construction , so the man and the woman is woman , and non of them can 
change his gender but must keep his authenticity. Islam didn`t stop only at pleasure 
situations but put also rules of sadness situations for both genders, which show fidelity 
for the missed person with commitment at sadness rules in a limited . We repeat to say 
that ethics are the standard for nations existence or their desttruction. The study is 
historecal, legal and correct ethical , which nations need in every time and place . 

  
  
  

                  الھوامش
   .١٠سورة الشورى ، آیة ) ١   (

، وابن ٣١/ ١، و الجیم للشیباني ، ١٦٤/ ١، وأساس البالغة ، للزمخشري ، ٢/١٢٥الصحاح للجوھري ، ( ) ٢ ( 
(  ، تقدیم العالمة الشیخ عبد هللا العالیلي ، وإعداد وتصنیف یوسف خیاط ، دار لسان العرب لسان العربنظور ،  م

   ٦٣٢ – ٦٢٩ ص ص ١ج) بیروت ، بال 
(  ، دار الكتب العلمیة ، األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة)  ھـ ٤٥٠ت ( وردي علي بن دمحم بن حبیب الما) ٣ ( 

بیروت ، (  ، دار النفائس  معجم لغة الفقھاء ، وحامد صادق قـتـیـبي ،قلعجيودمحم رواس  . ٢٩٩ص )   بال بیروت ،
  ١٧٩ص )  م ١٩٨٥/  ھـ ١٤٠٥

   ٣٠٠ ، ص  األحكام السلطانیة  الماوردي ، )٤(
الریاض ، (ي بدري طبانة ، دار الرفاع. أحمد الحوفي  و د. د:  ، تحقیق المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)  ٥(

   ٤٢٠ ، ص ٢جـ) م ١٩٨٣/  ھـ ١٤.٣ ، ٢ط
   . ٤٢٥ ص ٢ـ ج  ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ) ٦(
   . ٤٣٣ -٤٢٣ ص ص ٢ـ ج ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر   ) ٧(
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،  ) ١ ھـ ، ط ١٣٨٣مطابع الریاض (  ، ترتیب عبد الرحمن بن دمحم قاعدة في الحسبة ،  مؤلفات ابن تیمیة)  ٨(  
   .٦٧ / ٦٦  ،  ص ص ٢٨جزء 

   .١١٥سورة األ نعام ، آیة )  ٩ (  
شعیب األرناؤوط ، مؤسسة : ، تحقیق صحیح ابن حبان )  ھـ ٣٥٤ت ( إبن حبان ، دمحم بن حبان بن أحمد )  ١٠ (  

   .٥١٣، ١جـ )  م ١٩٩٣/  ھـ  ١٤١٤بیروت ، ( الرسالة ، 
  ١٧٨ ، ص ١جـ )  م ١٩٨١بیروت ، ( ار العودة ،  ، دمقدمة إبن خلدون)  ١١( 

كامل كامل بكري ، وعبدالوھاب ، أبو :  ، تحقیق مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم)  ١٢( 
  ٤١٥ – ٤١٤ ، ص ص١جـ) مصر ، بال ( النور ، دار الكتب الحدیثة ، مطبعة االستقالل الكبرى 

   .١٥، ص ١جـ ) مكتبة المثنى، بیروت ، بغداد ، بال  ( تب والفنونكشف الظنون عن أسامي الك)  ١٣( 
   .٢٨٧ ، ص ١جـ ) بیروت ، بال (  ، دار الكتاب العربي المسمى التراتیب اإلداریة ،نظام الحكومة النبویة)  ١٤( 
  )  .حسبة ( مادة ..  ٤ ، موسسة فرانكلین ،  ص الموسوعة الثقافیة)  ١٥(  
 ، والفاسي ، ٣٨٤ ، ص األحكام السلطانیة ، والماوردي ، ٢٩٤ ، ص ٨  ،  جـ  المنتظم إبن الجوزي ،)  ١٦( 

  ٣٥خطة الحسبة ص 
   ١٧٦ ، ص  نھایة الرتبة ، وإبن بسام ، ٢٩٤ ، ص ٨  ،  جـ المنتظمإبن الجوزي ، )  ١٧(  
  . .٢٤ ، ص األحكام السلطانیةالماوردي ، )  ١٨( 

   .٣٢٣ ص  ،١، جـ صحیح مسلم مسلم ،  ) ١٩ (
   .٥٧ ، ص ١الھدایة ، جـ ) ٢٠ ( 
    . ١٥٣ ، وحسن دمحم حسن ، موقف اإلسالم من الحسبة ، ص - ٢٩٤ ، ص ٨،جـ المنتظم  )   ٢١( 

   .٣٦ ، ص  خطة الحسبةالفاسي ،  ) ٢٢ ( 

   .١٤ ، ص  نھایة الرتبة  ، الشیزري) ٢٣( 

   .٣٦ ، ص  خطة الحسبةالفاسي ، ) ٢٤  ( 
   .٦٣ ، ص ٨ ،   جـ صحیح البخاري ، البخاري  ) ٢٥ (

   .٢٠٥ ، ص ٤ ، جـ سبل السالمالصنعاني ،  ) ٢٦ ( 
    ،٤ ، جـ سبل السالمالصنعاني ،  .  ) ٢٧ ( 

   ) .٢٨٧٠(  ، رقم ١٧٢ ، ص ٤ ، جـ سنن الترمذي )  ٢٨ (  
   .٥٥٦ ، ص ٢ ـ ، جسنن أبي داود ) ٢٩ ( 
   .٢٠٥ ص . ٥٥٦ ، ص ٢ ـ ، جسنن أبي داود  ) ٣٠ ( 
،             ١١/ ١١،  فتح الباري ، شرح صحیح البخاري ،و  ٢٠٥  ، ص  ٤ ، جـ سبل السالمالصنعاني ، ) ٣١ ( 

   . ٤٦ ، ص ٦ونیل األوطار جـ 
   .٧٠ ، ص نھایة الرتبةالشیزري ، ) ٣٢  (
   .٣١النور ، آیة  سورة) ٣٣ ( 

 ،  تفسیر القرآن العظیم، )  ھـ ٧٧٤( ل بن عمر القرشي الدمشقي سماعیإمام الحافظ أبو الفداء اإل: بن كثیر ا ) ٣٤  ( 
   .٢٧٦ ص ٣، جـ )  م ١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧( دار المعرفة بیروت 

وقال أبو عیسى حدیث حسن  ) . ٢٩٣٧(  ، رقم الحدیث ١٩٤ ، ص ٤ ، جـ سنن الترمذيالترمذي ،  )   ٣٥( 
  .صحیح 

  . كتاب الترجل ٣٩٧ص  ، ٢ ، جـ سنن أبي داودأبو داود ،  ) ٣٦ (  
 ، باب كراھیة خروج النساء في الزینة ، وقال الترمذي ھذا ٣١٦  ، ص ٤ ، جـ سنن الترمذيالترمذي ،  ) ٣٧   ( 

ال من موسى بن عبیدة ، وموسى بن عبیدة یضعف في الحدیث من قبل حفظھ وھو صدوق وقد روى إحدیث ال نعرفھ 
   ،وسى بن عبیدة ، ولم یرفعھعنھ شعبة والثوري ، وقد رواه بعضھم عن م

   .٦٥٨ ، ص ٢ ، جـ سنن أبي داود ) ٣٨(  
   .٢٧٦ ، ص ٣، جـ تفسیر القرآن ابن كثیر ، ) ٣٩(  

 ، رقم ٢٦١/ ٣،  الفتح الكبیر في ضم الزیادة الى الجامع الصغیر   ، و ٦٥٨ ، ص ٢ ، جـ سنن أبي داود  ) ٤٠ ( 
   -٧٦٦٢ – رقم ٤٦١/ ٧،  شراف األتحفة و ٣٣٥/ ٢٤،  المسند الجامع و -١٢٨١٠-

   .١٣، ص  دراسات في الحسبة و المحتسب  ، السامرائي ،٢٩٤ ، ص ٨ ، جـ المنتظمإبن الجوزي ،  ) ٤١ ( 
   .٣١١ ، ص ٢ ، جـ سنن أبي داود ) ٢٤ ( 
   .٣٠٣ ص  )  م ١٩٦١مصر ، ( مطبعة المدني   ،الطرق الحكیمة ) ٤٣ ( 
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    .٣٠٣ص  ، الطرق الحكیمة ) ٤٤ ( 
   .٣٠٣ص   ، الطرق الحكیمة ) ٤٥ ( 

   .٣٠٣، ص  الطرق الحكیمة  )٤٦ ( 
   .٣٠٣ص  ، الطرق الحكیمة) ٤٧ ( 
   ،١٥٢ ، ص سعادة أھل اإلسالم ، و٣٠٣ص الطرق الحكیمة  ، و١٢٦ – ١٢١ ، ص ص ٣، ج الھدایة  ) ٤٨ ( 

 نھایة الرتبةالشیزري ، و ، ٢٠٧ ، ص ١جـ ، وأحسن التقاسیم  ، ٢٩٤ ، ص ٨، جـ المنتظم  ، أبن الجوزي  ) ٤٩ ( 
   .٧٠، ص نھایة الرتبة  ، وإبن بسام ، ٨٨، ص 

  حدیث حسن ) ٢٩٥٥(  ، رقم ٢٠٠ ، ص ٤ ، جـ سنن الترمذي) ٥٠ ( 

   .١٢٦ – ١٢١ ، ص ص ٣ ، جـ  الھدایة )٥١ ( 

  . ٢٣٦/ ١٤ ، العنایة شرح الھدایة)  ٥٢ ( 

   .٤٣ ، ص ١ ، جـ الھدایةالمرغیناني ،  ) ٥٣ ( 
، ص ١٠  ، ، جـ٢، ط ) ھـ ١٣٩٣بیروت ، (  ، دار المعرفة األم ، )  ھـ ٢٠٤ت ( الشافعي ، دمحمبن أدریس  ) ٥٤ ( 
٢٨٠  .  

   ، مكتبة دار الباز ،سنن البیھقي الكبرى ، )  ھـ ٤٥٨ت ( البیھقي ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى  ) ٥٥ ( 
   .٢٢٩ ، ص ٢القادر عطا ، جـ  دمحم عبد : المحقق) ھـ ١٤١٤مكة المكرمة ،  ( 

   . ١١٣ ص ٢ـ ، جتنقیح التحقیق )  ٥٦ ( 
   ٢٤١ ص ١ـ ،ج ،  نصب الرایة  ) ٥٧  ( 

    .٤٣ ، ص ١ ، جـ الھدایة)     ٥٨  ( 
   ١١٣ ص ٢ـ ، ج ،و تنقیح التحقیق ، ٦٢ ص ٢ـ ، ج،  سنن الدار قطني ) ٥٩ ( 
     .١٢١ آیة  طھ ، سورة ) ٦٠ ( 

   .  ٢٣٦، ص ١٤ ـ ،  ج ،العنایة شرح الھدایة)  ٦١(
حدیث حسن ما أرى : وقال أبو عیسى  ) ٢٩٤٧(  رقم الحدیث ١٩٧ ، ص ٤ ، جـ سنن الترمذيالترمذي ،  ) ٦٢ ( 

  .سناده بمتصل إ

    .  ٢١/ ٩ ، و شرح السنة لإلمام البغوي ، ١٤٥/ ١ ، صحيح البخاري  البخاري ، ) ٦٣(

   ) ١١٢/ ٢ و تنقيح التحقيق ١١٧ ، ١١٦/ ٧رواه مسلم  ) ٦٤ ( 
  .  ٢١ص  )  ٢٠ ص ٩ ـ ج ،شرح السنھ لالمام البغوي )  ٦٥(

   .٨٥ ، ص ٤ ، جـ  الھدایة ،المرغیناني ) ٦٦ ( 
  .  ٨٥ ص ٤ ، شرح البدایة ، ج  الھدایة) ٦٧( 

   .        ٤٨ ص ١لم  ج  ، و المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مس١٨٣ ، ص ١ ، جـ صحیح مسلممسلم ،  ) ٦٨ ( 
   .٦٨ ، ص آداب الحسبة، والسقطي ، ٣٦ ، ص خطة الحسبة ، الفاسي ، ٨٨ ، ص  نھایة الرتبة الشیزري ،  ) ٦٩ ( 
. ١٤بیروت ( ، دار الكتاب العربي،  مختار الصحاح)  ھـ ٦٦٦ت ( الرازي ، دمحم بن أبي بكر بن عبدالقادر  ) ٧٠ ( 
   .٢٥٩ص )  م ١٩٨١/ ھـ 
   .٦٦ ، ص ٢٨ ، جـ  قاعدة في الحسبة مؤلفات إبن تیمیة ،  ) ٧١ ( 
   .١٢٦ – ١٢١ ، ص ص ٣ ، جـ الھدایة ) ٢٧ ( 
   .٣٥ ، ص  خطة الحسبة  ، والفاسي ، ١٧١  ،  ص  نھایة الرتبةإبن بسام ،  ) ٧٣ ( 
   .٢سورة المؤمنون ، آیة  ) ٧٤ ( 
  ( دار الكتاب العربي– ،  دار الریان للتراث مجمع الزوائد، )   ھـ ٨.٧ت ( علي بن أبي بكر : الھیثمي ) ٧٥  ( 
  . ، رواه البزار ورجالھ ثقات ١٢٧ ، ص ٨، جـ )  بیروت ، بال –القاھرة (  
   .٣.٨ ، ص ١ ، جـ أخبار القضاة ) ٧٦ ( 
   .٢٤٧ ، ص األحكام السلطانیةالماوردي ،  ) ٧٧  ( 
  ) . حرف العین ٨٢/ ٣، و  لسان العرب  ،  ) ١٩٩ص  ، ٣ ، جـ سبل السالم: ینظر : (العصب  ) ٧٨  ( 

   .٩٩ ، ص ٢ ، جـ صحیح البخاريالبخاري ، ) ٧٩  (
   .١٩٩ ، ص ٣  جـ سبل السالم  الصنعاني ) ٠٨ ( 
   .٢٠٠ ، ص ٣  جـ سبل السالم  الصنعاني ) ١٨ ( 
     .٢٠٠ ، ص ٣  جـ سبل السالم الصنعاني ) ٨٢ ( 
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  .٢٠٠ ، ص ٣  جـ م سبل السالالصنعاني ، ) ٨٣ ( 

    .٢٠٠ ، ص ٣  جـ سبل السالم  الصنعاني ) ٨٤  ( 

  . ، باب ما تجتـنـبھ المعتدة في عدتھا ٢٩٢ ، ص ٢ ، جـ سنن أبي داود ) ) ٨٥(  
  .١٥٢ ، ص االسالم من الحسبة ، حسن دمحم ، موقف ٣٣٨ ، ص ٢، جـ المنتظم إبن الجوزي ،  ) ٨٦ ( 
  . ورواه الطبراني في الكبیر وفیھ الحسن بن عطیة وھو ضعیف ٢٤، ص ٣ جـ  ،مجمع الزوائد   )٨٧ ( 

   ، باب المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ ٤٥ ، ص ٣ ، جــ صحیح مسلممسلم ، )  ٨٨(  
  المصدر السابق ، باب التشدید في النیاحة )  ٨٩  ( 
   .١٩٩ص ) بغداد ، بال (  ، دار التربیة ، الكبائر) .  ھـ ٧٤٨ت ( الذھبي ، دمحم بن أحمد بن عثمان : ینظر  )  ٩٠  ( 
   ، باب اإلیمان٧٠ ، ص ١مسلم ، صحیح مسلم ، جـ  ) ٩١ ( 

  . ، باب اإلیمان٦٩ ، ص ١، جـ  وصحیح مسلم  ،١٠٣ ، ص ٢، جـ صحیح البخاري البخاري ،  ) ٩٢ ( 
  ١٢٦ – ١٢١ ، ص ص ٣الھدایة ، جـ  ) ٩٣ ( 

  .١٠سورة یونس ، آیة  ) ٩٤ ( 

   .٥٧٢ ، ص ٢ ، جـ ٢ ، طالتحفة اللطیفة  السخاوي ،  )٩٥ ( 
   .٤٣٦ ، ص ٤، جـ شرح الزرقاني على موطأ مالك الزرقاني ،  ) ٩٦ ( 
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
    : : المصادر القدیمة –ًأوال 

  القرآن الكریم               
   .) م ١٢٣٩/ ھـ ٦٣٧  ( الفتح نصرهللا بن دمحم بن دمحمضیاء الدین الجزري ابو : ابن األثیر 

 ، دار بدري طبانة. أحمد الحوفي و د. د:   تحقیق سائر في أدب الكاتب والشاعر، أجزاء المثل ال
  ) . م ١٩٨٣/ ھـ ١٤٠٣(   ،٢الریاض ، ط ( الرفاعي 

  )  ھـ ٩ق .( المحتسب :  بسام ابن 
حسام الدین قوام : العلي ، وتحقیق  مدصالح أح: تحقیق)  م ١٩٨٦بغداد ، ( نھایة الرتبة في طلب الحسبة     

  . مقدمة كتاب نھایة الرتبة في طلب الحسبة )  م١٩٦٨بغداد ( السامرائي ،
  )  م ١٣٢٧/  ھـ ٧٢٨ت .(الحلیم  أحمد بن عبد:  تیمیة ابن

ًجزء ، ترتیب وجمع عبدالرحمن بن دمحم بن قاسم النجدي  ). ٣٠( كتب ورسائل وفتاوي ابن تیمیة في الفقھ ،
  .١ ھـ ، ط ١٣٨٣ مطابع الریاض ،

(                       الحسبة في اإلسالم أو وظیفة الحكومة اإلسالمیة ، مطبعة المؤید ، ودار الزیني للطباعة والنشر 
  ). ھـ ١٣١٨القاھرة ، 

  )  م ١٢٠٠/  ھـ ٥٩٧ت (  الفرج ، أبوعبد الرحمن بن علي بن دمحم : الجوزي   ابن
   .١ط ) م /   ھـ ١٣٥٨( أجزاء دار صادر بیروت )٦(في تأریخ الملوك واألمم ،          المنتظم 

  )م /       ھـ ٣٥٤ت ( دمحمبن حبان بن أحمد ابو حاتم التمیمي البستي :  حبان غبن
 ١٤١٤( شعیب االرناؤوط ، دار النشر مؤسسة الرسالة ،بیروت : جزء ، تحقیق ) ١٨(،  صحیح ابن حبان            

   .٢، ط )  م ١٩٩٣/ ھـ 
  ) م ٨٥٥/  ھـ ٢٤١ت .( أحمد بن حنبل الشیباني :  حنبل ابن

  ) .مصر ، بال ( أجزاء ، مؤسسة قرطبة        ) ٦( ،             مسند أحمد بن حنبل
 ) م ١٤٠٦/  ھـ ٨٠٨ت ( وحید عصره العالمة عبد الرحمن بن دمحم بن خلدون الحضرمي المغربي     : خلدون ابن

.  
  ) . م ١٩٨١بیروت  ، ( أجزاء ، دار العودة ) ٧( ،  خلدونابنمقدمة            
  )م /          ھـ ٧٥١ت ( شمس الدین أبو عبدهللا :  قیم الجوزیة ابن

القاھرة ، ( دمحم حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدیة ، :  ، تحقیق الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة                     
  ). م ١٩٥٣/ ھـ  ١٣٧٢

  .) م١٣٧٣/ ھـ ٧٧٤(  بن عمر القرشي الدمشقي  إسماعیل الحافظ أبو الفداء اإلمام:  كثیر ابن
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  ).      م ١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧( أجزاء، دار المعرفة بیروت ) ٣( ،تفسیر القرآن العظیم          
  ). م ١٣١١/  ھـ ٧١١ت ( دمحم بن مكرم بن علي : بن منظور ا

أجزاء ، دار ) ٣( وتصنیف یوسف خیاط ، إعدادهللا العالیلي ،   ، قدم لھ العالمة الشیخ عبدسان العرب ل            
  ) .بیروت ، بال ( لسان العرب 

  ).  م ٨٨٨/  ھـ ٢٧٥ت ( سلیمان بن األشعث األزدي :  داود أبو
  ) . الفكر ، بال دار(   ، الحمید دمحم محي الدین عبد:أجزاء،تحقیق) ٤(           سنن أبي داود،

  ) .  م ٨٦٩/  ھـ ٢٥٦ت ( هللا   أبو عبدإسماعیلدمحم بن : البخاري 
 – ھـ ١٤٠٧( أجزاء ،  دار ابن كثیر ، الیمامة ،بیروت ،) ٦( ، أدیبوصفي  .د:   ،   تحقیق صحیح البخاري         

   .٣، ط )م ١٩٨٧
  )  ھـ ٥١٠ت ( الحسین بن مسعود : البغوي   
رناؤوط ، ودمحم زھیر الشاویش ،  المكتب شعیب اال: جزءا ، تحقیق ) ١٥(مام البغوي ، ح السنة لإل            شر

  .٢ط ) م١٩٨٣/ ھـ ١٤٠٣( اإلسالمي ، دمشق ، بیروت ، 
  ) م ١٧١٥/  ھـ ١١٣٧ت (  حقي البروسوي إسماعیلالشیخ :البروسوي 
الدار خادم الكتاب والسنة الشیخ دمحم علي الصابوني ، : قیق أجزاء ، تح) ٤(، تنویر األذھان من روح البیان              

  ). م ١٩٩٠/  ھـ ١٤١٠بغداد ، ( الوطنیة للنشر والتوزیع ، 
   .) م ١٢٨٦/  ھـ ٦٨٥ت (  ازي ناصر الدین ابو سعید عبدهللا بن عمر بن دمحم الشیر:البیضاوي 

  ) .بیروت ، بال  ( ، أجزاء ، دار الفكر) ٥( ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تفسیر البیضاوي          
  )م /       ھـ ٤٥٨ت ( أحمد بن الحسین بن علي : البیھقي 
 ١٤١٤مكة المكرمة ( القادر عطا ، مكتبة دار الباز  دمحم عبد: أجزاء ، تحقیق ) ١٠( ، سنن البیھقي الكبرى           

  ) .  م ١٩٩٤/ ھـ 
  ) م ٨٩٢/  ھـ ٢٧٩ت (  بن عیسى بن سورة دمحم عیسى أبومام الحافظ اإل: الترمذي 
بیروت ( اللطیف ، دار الفكر  الوھاب عبد عبد:  ، تحقیقأجزاء) ٥(، سنن الترمذي وھو الجامع الصحیح             

  ) . م ١٩٧٤/  ھـ ١٣٩٤
  ) ھـ ٣٩٣ت ( إسماعیل بن دمحم  : الجوھري 

   . ٤ط،) م١٩٩٠یین ، بیروت ، أجزاء ، دار العلم للمال) ٦(            الصحاح ، 
  ) م ١١٥٧/  ھـ ١٠٦٧ت ( هللا ،   بن عبددیب مصطفى العالم الفاضل األدیب والمؤرخ الكامل األ: حاجي خلیفة 
  ).بیروت ، بغداد ، بال (  ، جزآن ، مكتبة المثنى كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون                

  ) ھـ ٧٤٤ت ( احمد بن عبد الھادي شمس الدین دمحم بن : الحنبلي    
سامي بن دمحم بن جاد هللا وعبد العزیز بن ناصر الجنابي ، دار :               تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق ، تحقیق 

  ) . م ٢٠٠٧/ ھـ ١٤٢٨(  ، ١أضواء السلف ، الریاض ، ط : النشر 
  )  م ٩٩٥/  ھـ ٣٨٥ت (طني البغدادي ق علي بن عمر بن احمد  أبو الحسن الدار: الدار قطني 

/ ھـ ١٣٨٦( السید عبد هللا ھاشم ،  دار المعرفة بیروت : أجزاء ، تحقیق ) ٤(                سنن الدار قطني ، 
  )                م ١٩٦٦

(  بن عثمان اإلمام الحافظ المحدث المحقق الناقد مؤرخ اإلسالم شمس الدین ، أبو عبدهللا دمحم بن أحمد: الذھبي 
  ). م ١٣٤٨/  ھـ ٧٤٨

   .١٩٩ص ) بغداد ، بال (               الكبائر ، دار التربیة ، 
  ). م ١٢٦٨/  ھـ ٦٦٦ت ( القادر الرازي  دمحم بن أبي بكر بن عبد: الرازي 
  .  صفحة ٧٤٥، )  م ١٩٨١/  ھـ ١٤٠١بیروت (  ، الناشر ، دار الكتاب العربي ،مختار الصحاح          

 ھـ ١١٢٢ت (  العارف خاتمة المحققین العالمة سیدي دمحم الزرقاني اإلمامالباقي بن یوسف  دمحم بن عبد: الزرقاني 
   .)م ١٧١٠/ 

  ) . م ١٩٣٦/  ھـ ١٣٥٥دار الفكر بیروت ، ( أجزاء ،) ٤( ، شرح الزرقاني على موطأ االمام مالك            
  ) م ١١٤٤/ ھـ ٥٣٨ت ( قاسم  الأبومحمود بن عمر بن دمحم : الزمخشري 

                أساس البالغة 
  /        )  ھـ ٧٦٢ت ( عبد هللا بن یوسف ، أبو دمحم الحنفي : الزیلعي   

  ) .ه، ١٣٥٧( أجزاء ، دار الحدیث ن مصر ) ٤( دمحم یوسف البنوري ، :              نصب الرایة ، تحقیق 
  ). م ١٤٩٧/  ھـ ٩٠٢(  بن دمحم الرحمن شمس الدین دمحم عبد: السخاوي 
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   .  ١، ط )  م ١٩٩٣بیروت ، ( ًجزء   ، دار الكتب العلمیة ) ١٢( ، التحفة اللطیفة في تأریخ المدینة الشریفة            
  ) . بیروت ، بال ( جزء ، منشورات دار مكتبة الحیاة ) ١٢( ، الضوء الالمع ألھل القرن التاسع            
  ) م ١٥٠٥/  ھـ ٩١١ت ( الل الدین عبد الرحمن بن أبي أبي بكر ج: السیوطي 

یوسف النبھاني ،  دار الفكر ، بیروت ، لبنان :              الفتح الكبیر في ضم الزیادة الى الجامع الصغیر ، تحقیق 
   . ١ط )  م ٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٣(

  ) .م /         ھـ ٢٠٤ت ( دمحم بن إدریس : الشافعي 
   .٢ط ) ھـ ١٣٩٣بیروت ، ( أجزاء ، دار المعرفة ) ٨( ، األم              

  ). م ١١٩٣/  ھـ ٥٨٩ت ( عبد الرحمن بن نصر : الشیزري 
 دمحم األستاذ م ، قام بنشره السید الباز العریني بأشراف ١٩٤٦ القاھرة ، نھایة الرتبة في طلب الحسبة            

نھایة ، )  م ١٩٤٦/  ھـ ١٣٦٥القاھرة ( جمة والنشر مصطفى زیادة ، مطبعة لجنة التألیف والتر
  . ، ودار الثـقافة بیروت الرتبة في طلب الحسبة

  )م /      ھـ ١١٢ت (  المعروف باألمیر الكحالني إسماعیل   دمحم بن اإلمام : الصنعاني 
  ) . م ١٩٦٠/  ھـ ١٣٥٩روت بی( جزاء ، دار إحیاء التراث العربي أ) ٤( ، سبل السالم شرح بلوغ المرام           

  ). م ١٥٦١/  ھـ ٩٦٨ت ( أحمد بن مصطفى : طاش كبري زاده 
، )  ھـ ١٣٢٩الھند ( أجزاء ، مطبعة دائرة المعارف النظامیة ) ٣( ، مفتاح السعادة ومصباح السیادة                    

ة االستقالل كامل بكري وعبد الوھاب أبو النور ، دار الكتب الحدیثة ، مطبع: تحقیق 
  ) . مصر ، بال ( الكبرى 

  ) . م ١٧٢٢/  ھـ ١١٣٤ت ( القادر  دمحم بن عبدالرحمن بن عبد :الفاسي 
  ) . م ١٩٨٤/  ھـ ١٤٠٤المغرب (  ،   دار الثقافة ، الدار البیضاء، خطة الحسبة في النظر والتطبیق والتدوین          
  ) .م /       ت    ھـ ( العالمة الشیخ عبد الحي الكتاني : الكتاني 
  ) .بیروت ، بال (  ، المسمى التراتیب االداریة ، جزآن ، دار الكتاب العربي نظام الحكومة النبویة          

  ). م ١٠٥٨/  ھـ ٤٥٠ت ( أبو الحسن علي بن دمحم بن حبیب : الماوردي 
  ة ، بیروت  ، دار الكتب العلمیاالحكام السلطانیة والوالیات الدینیة             

  ) .لبنان ، بال ( 
  . ) م ١٢٠٥/  ھـ ٥٩٣ت ( ، الجلیل   برھان الدین أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبداإلسالمشیخ : المرغیناني 

  ) .بال (اإلسالمیةأجزاء ، المكتبة ) ٤( ، الھدایة شرح بدایة المبتدي            
  )  ھـ ٧٤٢ت(د الصم الحافظ یوسف بن عبد الرحمن بن عبد: المزي   

عبد الصمد شرف الدین ، مطبعة المكتب اإلسالمي والدار القیمة :           تحفة األشراف بمعرفة األطراف ، تحقیق 
  )  م ١٩٨٣/  ھـ ١٤٠٣(  ، ٢، ط 

  ).م /        ھـ ٢٦١ت ( مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري أبو الحسین : مسلم 
، صحیح ) بال(دمحم فؤاد عبدالباقي : بیروت ، تحقیق ( ، دار إحیاء التراث العربي أجزاء ) ٥( ، صحیح مسلم        

  ) .               بیروت ، بال ( ، أجزاء ، دار المعرفة ) ٦(مسلم ، 
  )م /              ھـ ٨٠٧ت ( علي بن أبي بكر : الھیثمي 
  . بیروت – القاھرةدار الكتاب العربي  –أجزاء ، دار الریان للتراث ) ١٠( ، مجمع الزوائد           
  ) . ھـ ٣٠٦ت ( بكر دمحم بن خلف بن حیان بن صدفة الضبي البغدادي أبو: وكیع    

. عبد العزیز مصطفى المراغي ، المكتبة التجاریة الكبرى :  أجزاء ، تحقیق وتعلیق ٣          أخبار القضاة ، 
  . مكتبة الوراق ) م ١٩٤٧/ ھـ ١٣٦٦(  ، ١مصطفى دمحم ، ط: بشارع دمحم علي ، لصاحبھا 

  المراجع : ًثانیا 
  حسام الدین قوام السامرائي : حسام 
  ) . م ١٩٧١دمشق ، ( ، )  ھـ ٣٣٤ – ٢٤٧ ( المؤسسات االداریة في الدولة العباسیة خالل الفترة       

  حسین سعید : حسین 
  ) .مصر ، بال ( لنشر         الموسوعة الثقافیة ، مؤسسة فرانكلین للطباعة وا

  ). م ١٩٧٦/ ت       ھـ (الدین دمحم بن دمحم  خیر: الزركلي 
( أجزاء ، دار العلم للمالیین )  ٨ ( ،االعالم قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستشرقین          

  ). م ١٩٧٩بیروت ، 
  ) . م ١٩٨٥/ بیروت ھـ ( ي حامد صادق ، دار النفائس  ، قلعجي دمحم رواس ، و قتیبمعجم لغة الفقھاء         
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 ٢٣

  : لجنة 
 ، نشر مركز إحیاء التراث العلمي العربي جامعة بغداد ، مطبعة العمال دراسات في الحسبة والمحتسب       

  .  م ١٩٨٨المركزیة ، بغداد 
   الرسائل الجامعیة: ُثالثا 

  :دمحم حسن 
  . م ١٩٨١الة دكتوراه ، جامعة القاھرة ،         موقف اإلسالم من الحسبة ، رس
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