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احلمد هلل الذي َبيََّن األحكام، وشرع احلالل واحلرام، ودعا إىل اخلري ودلَّ عليه أهل 
 وحدل ال شر ل له  طاعته، وأمر باملعروف ونهى عن املنكر لشناعته، وأشهد أن ال إله إال اهلل

احَلَكُم العدل يف أحكامه، وأشهد أن حممدًا عبدل ورسوله  املخصوص بتشر فه وإكرامه، صلى 
           اهلل عليه وسلم ما قامت به من األركان احلق الدعائم، وعلى آله وصحبه الذ ن كانوا 

 .(1)ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم
 أما بعد،،،

  ما استقام به الد ن والدنيا، وانتظم به (2)ً، وأعمها نفعًا وِرْفدافإن أعظم األمور قدرًا
، وإن (3)صالح اآلخرة واألوىل  ألن باستقامِة الد ن تصُح العبادة، وبصالِح الدنيا تتُم السعادة

من أهم ما نقرر بناءل، ونقدم عناءل، ونصلح به الزمن وأبناءل  أن منضي أحكام الشر عة »
ررته يف تعر ِف ما َعّرفته، وتنكري ما نّكرته، ومدار ذلل على النظر يف أمر املطهرة على ما ق

 .(4)«احِلْسَبة اليت تتنزل منه مبنزلة السلل من العقد، والكف من الزند
املـؤمتر الـوط    »  فيسرني املشااركة يف ولعظم شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

 «ف والنهـي عـن املنكـر ودور اململكـة العربيـة السـعودية يف تعزيـزه       ملنهج السـلف الصـايف يف األمـر بـاملعرو    
 الفاا ة ماان  يف  مبد نااة  الر ااا   -حفظااه اهلل–برعا ااة خااادم احلاارمي الشاار في    نعقاادامل

 «دراسة استقرائية وصفية: كتب احلسبة املخطوطة واملفقودة»بعنوان  بدراسة ها27-29/2/1440

                                   
وجيه الد ن، عبدالرمحن بن علي الشيباني، املعروف «: بغية اإلربة يف معرفة أحكام احِلْسَبة»مقتبسة من مقدمة كتاب:   (1)

 (. 53بابن الد بع، ص )
 (، مادة: )رفد(. 5/264والصلة.  نظر: لسان العرب: حممد بن مكرم األنصاري، الشهري ابن َمْنُظور، )الِرْفُد: العطاء   (2)
 (. 6ص ) بن حممد بن حبيب امَلاَوْرِدي  نظر: أدب الدنيا والد ن: علي  (3)
حممد بن حممد بن عبد الكر م املوصلي، الشهاري  من خطاِب تقليٍد ملنصب احِلْسَبة  أنشأل الكاتب/ ضياء الد ن، نصر اهلل بن  (4)

 (.385ص ) (، القسم الثانياملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر) نظر:  بابن األثري.
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منهج علماء السلف يف التدو ن والتاأليف  »با املوسوم يالثانمن احملور  السادسوهو املوضوع 
 «.يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 :أهمية الدراسة وأبرز أهدافهاأ(  
، إمنا تعظم األمور مبقاصدها، وشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر عظمها ربنا 

على اإلميان، وربطها  اهلل وقد عدها بعض أهل العلم الركن السادس لإلسالم، وقدمها 
ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعْن خبري ة األمة، كما يف قوله تعاىل: 

اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه
، وقدمها جل وعال يف سورة التوبة على إقامة الصالة وإ تاء الزكاة (1)

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َ ْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَ ْنَهْوَن َعْن تعاىل:  فقال
نَّ اللََّه اْلُمنَكِر َوُ ِقيُموَن الصَّالَة َوُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُ ِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَل َسَيْرَحُمُهْم اللَُّه ِإ

َعِز ٌز َحِكيٌم
(2). 

وهلذا اعتنى العلماء من قد م الزمان وحد ثه بهذل الشعرية تأصياًل، وتعليمًا، وتطبيقًا، 
وتأليفًا، وقد رأ ُت أن أشارك بدراسة علمية مقتضبة يف هذا املؤمتر املبارك، لإلطاللة على 

الشرقية والغربية الكتب واملخطوطات املفقودة وغري املطبوعة، والرجوع إىل بعض املصادر 
للداللة عليها، لعل اهلل  بعث من  بحث عنها أو خيرج خمطوطها وخيدمها، خدمة هلذل الشعرية 

 وخدمة للمؤلف وللكتاب ولل اث اإلسالمي.
 ولعل أبرز أهداف هذل الدراسة:

سبة معرفة عنا ة علماء اإلسالم وباحثول يف التأليف بأنواعه يف العلوم الشرعية، وعلم احل أواًل:
 على وجه اخلصوص.

سالمي ونبذة خمتصرة ملا آلت إليه، التعرف على حجم املكتبات والكتب يف العامل اإل  ثانيًا:
 املسلمون الكم اهلائل من كتبهم وخمطوطاتهم.وعلى الكيفية اليت فقد فيها 

 التوعية بأهمية املشروعات اخلاصة بالبحث عن الكتب واملخطوطات املفقودة وغري :ثالثًا
 املطبوعة يف مكتبات العامل.

                                   
 (.110سورة آل عمران، اآل ة: )  (1)

 (.70ااااة، اآل ة:  )سورة التوب  (2)
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تهدف الدراسة لوضع املق حات لكيفية احلصول على قوائم للكتب واملخطوطات خامسًا: 
 املفقودة وغري املطبوعة يف العامل.

إعداد فهرسة )ببليوجرافيا( كمقدمة للكتب واملخطوطات املفقودة وغري املطبوعة يف  سادسًا:
 مكتبات العامل.

الباحثي يف املراكز العلمية على القيام مبشروعات للبحث يف  وأحث نفسي والزمالء
الكتب واملخطوطات املفقودة وغري املطبوعة، والقيام على حتقيقها وإخراجها بالطرق العلمية 

 واألساليب املرعية يف هذا الباب.
 :هااهجية الدراسة وأدواتمنب(  

صافي. فااملنهج االساتقرائي:    استخدم الباحُث يف هذل الدراسة املانهج االساتقرائي الو  
بهدف دراسة واستقراء الكتب واملخطوطات املفقودة وغري املطبوعة، والتعر ف بهاا ومبؤلفيهاا   

 وأماكن وجودها.
والوصفي: لوجود البحث اإلحصائي، فجمع بيانات ومعلومات الكتب واملخطوطاات  

 املفقودة وغري املطبوعة، وتفاصيلها.
ة يف فهاارس الكتاب، وعلاى سابيل املثاال: كتااب       وقد قمُت جبارد الكتاب املتخصصا    

بان عباد اهلاادي الصااحلي،  اال      ال «معجم الكتاب »ها، و438البن الند م ت  «الفهرست»
حلااجي   «كشف الظنون عن أسامي الكتاب والفناون  »ا، وه909 تالد ن، ابن املربد احلنبلي 

هد ة العارفي »و ،«إ ضاح املكنون يف الذ ل على كشف الظنون»ا، وه1067خليفة جليب ت 
اكتفااء القناوع مباا هاو     »هاا، و 1399كالهماا للبغادادي ت    «بأمساء املؤلفي وآثار املصنفي

، هاا 1313 تدوارد فاناد ل  ال شهر التآليف العربية يف املطاابع الشارقية والغربياة   أل «مطبوع
معجام  »، وهاا 1345 للكتااني ت  «الرسالة املستطرفة لبيان مشاهور كتاب السانة املشارفة    »و

لكاوركيس   «الاذخائر الشارقية  »، وها1351ليوسف سركيس ت « املطبوعات العربية واملعربة
« معجام مصانفات احلنابلاة   »لفاؤاد سازكي، و  « تار خ ال اث العرباي »ها، و1412عواد ت 

 للطر قي، وغريها من الكتب واملراجع.
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أبواباه   ومل أتطرق للكتب اليت احتوت على أبواب للحسبة، ألن جل كتب الفقه تناولت 
 ومباحثه.

كما عملُت على مراجعة فهارس كتب السري وال اجم، كسري أعالم النابالء، وطبقاات    
احلنابلة والشافعية واملالكية واحلنفية، وكتاب املعيار املعرب وغريها مان كتاب الساري املشارقية     

ومكتباة   واملغربية، وقد استفدت كثريًا من مركز امللل فيصل للبحوث والدراسات اإلساالمية، 
امللل فهد الوطنية وغريهما من املراكز واملكتبات، وكذا مواقاع البحاث اإللك ونياة املعتمادة     

 واملوثوقة.
فصلي حتت كل فصل عدد من املباحث، يف  -إن شاء اهلل تعاىل– الدراسةوسوف انضم 

 وذكارت  الدراساة خلصات فيهاا     خامتةثم  ،ورمبا  ندرج حتت بعض املباحث عدد من املطالب
 .أهم النتائج والتوصيات

 التالي:املباحث عرضتها بالشكل و
  :احلسبة، ونشأة التأليف فيهامكانة   : األول الفصل

 مكانة احلسبة وعالقتها باألمر باملعروف والنهي عن املنكر  األول: املبحث 
 نشأة التأليف يف علم احلسبة وتطورهاالثاني:   املبحث            
 ةابدا ة حركة التأليف يف علم احلسباألول:  املطلب           
 يتب واملكتبات يف العامل اإلسالمالك املطلب الثاني:  
 يافقدان الكتب واملخطوطات يف العامل اإلسالماملطلب الثالث:   

 :يف علم احلسبة املخطوطات والكتب املفقودة  :الثاني الفصل
 املفاقااااودة املخطوطات والكتب  األول: املبحث 
 غري املطبوعة املخطوطات والكتب  الثاني: املبحث 

 .نتائجها وأبرز للدراسةملخصًا  تتضمن خامتة:
 والفهارس واملراجع املالحق
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 :مبحثانوفيه   :احلسبة ونشأة التأليف فيهامكانة   :األول الفصل
 :مكانة احلسبة وعالقتها باألمر باملعروف والنهي عن املنكراألول:   املبحث

علوم  قينًا أن األمة اإلسالمية هي نرباس مضيء لألمم يف سجل احلياة اخلالد، من امل
ومنارة هدى للمجتمعات على طر ق الفضائل، قد شهد هلا رب العاملي وخالق اخَلْلِق أ عي 

َتْنَهْوَن َعْن ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو: -جل شأنه-باخلري ة، فقال
اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه

فاحلياة الدنيا ال  ستقيم األمر فيها إال بعمل الصاحلات واحلرص ،  (1) 
 عليها، والتنفري من اق اف املنكرات، والبعد عنها.

ولذا فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر له مكانة عظيمة يف د ن اإلسالم، وهي أصل 
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َ ْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَ ْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَ ْنَهْوَن َعْن القائل  اهلل  يف كتاب

اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَل ُهْم اْلُمْفِلُحوَن
جتمع بي العلم  األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وشعرية (2)

 .النظري التأصيلي وبي العلم التطبيقي
 والناظر يف كتب احلسبة عامة جيدها ذات اجتاهي أساسيي:

االجتال التقنيين والتنظريي، وفيه انصرفت اهتمامات املؤلفي بوضع القواعد  األول:
ها يف كتابه 450والضوابط يف علم احلسبة، ومن أبرز هؤالء اإلمام املاوردي الشافعي ت 

يف علم احلسبة، بل احلسبة باب من أبوابه وإن مل  كن الكتاب كله « األحكام السلطانية»
احلسبة، و ظهر ذلل يف اعتماد ابن الرفعة  العشر ن، و عد املرجع األساسي لكل من كتب يف

يف  ها505وغريل عليه اعتمادا كبريًا، ثم جاء من بعدل اإلمام أبو حامد الغزالي الشافعي ت
 يف أحد فصوله.« إحياء علوم الد ن»كتابه 

جتال العملي التطبيقي: واهتم بتصفح أحوال أرباب الصناعات املختلفة، ببيان اال الثاني: 
     ي عطر قة عملهم وكشف غّشهم وتدليسهم، ومن أبرز هؤالء جالل الد ن الشريازي الشاف

ها يف كتابه 729، ومنهم: ابن اإلخوة ت «نها ة الرتبة يف طلب احلسبة»ها، يف كتابه 589ت 

                                   
 (.110سورة آل عمران، اآل ة: ) (1)
 (.104سورة آل عمران، اآل ة: )  (2)
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نها ة الرتبة يف طلب »، وأ ضًا ابن بسام احملتسب يف كتابه «م احلسبةمعامل القربة يف أحكا»
 .(1)لعمر بن عو  السنامي احلنفي« نصاب االحتساب»، وكذا «احلسبة

 

                                   
 .(6فعة، لبالل بن حبشي اجلزائري، )ص انظر: حتقيق كتاب الرتبة يف احلسبة البن الر (1)
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 نشأة التأليف يف علم احلسبة وتطورها: وفيه ثالثة مطالب:الثاني:   املبحث
وعة، فأحب أن أوضح قبل الولوج إىل فحوى الكتب واملخطوطات املفقودة أو غري املطب

احلسبة أم غريهم، وهي العالقة بي  علمأمرًا  قع فيه اخللط كثريًا سواء للمتخصصي يف 
 احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، أو الفرق بينهما.

، وهي وظيفة د نية من األمر باملعروف والنهي عن املنكراحلسبة يف احلقيقة جزء من 
لنهي عن املنكر ..... ،  أما األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهو  عم باب األمر باملعروف وا

 .(1)الدعوة والتبليغ واجلهاد والسياسة مع إصالح األمة
وعالقة احلسبة باألمر باملعروف والنهي عان املنكار هاي عالقاة املبادأ بأحاد تطبيقاتاه،        

عروف والنهاي عان املنكار    واألصل بفرع من فروعه، وذلل ألكثر من سبب: أن مبدأ األمر بامل
بة باعتبارها تنظيماًا أو مل توجاد. وألن األمار    سأصل إهلي عام واجب القيام به، سواء وجد احل

 .(2)باملعروف والنهي عن املنكر أصل له فروع كثرية من بينها احلسبة
 باأداء  ختتص املسلمة الدولة وظائف من رمسية وظيفة أنها أي د نية، وال ة احلسبةفإذن 

جازء مان األمار     هاي  احلسابة  أن لناا   تضاح  وبهذا املنكر، عن والنهي باملعروف األمر بواج
 .الواجب بهذا للقيام رمسية وسيلةباملعروف والنهي عن املنكر، كما أنه 

 
 

                                   
عن كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر جلالل الد ن العمري نقاًل ( ، 20مناهج العلماء لفاروق السامرائي )ص  (1)

 ( حاشية .235)ص

الد ن إمام. وكتاب علم احلسبة بي النظر ة والتطبيق للدكتور أمحد  أصول احلسبة يف اإلسالم للدكتور حممد كمال  (2)
 (.1/24شر ف املنبجي )
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 املطلب األول: بدا ة حركة التأليف يف علم احلسباة
تمعات اإلسالمية، شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكبري أثرها يف اجمل لعظم

وألنها شعرية تعبد ة، حرص علماء اإلسالم على التأليف فيها، يف اجملالي: التأصيلي النظري، 
 والتطبيقي العملي.

بدأت حركة التأليف يف احلسبة، وتعّددت الكتابات فيها عهدًا بعد عهد، و رى بعض و
الكتابة لذاته، بل ورد خمتلطًا باملباحث الباحثي أن التأليف يف احلسبة يف املرحلة األوىل مل  فرد ب

 الفقهية وعلى شكل إشارات أو فصول يف كتب الفقه.
وأما وضع كتب خاصة باحلسبة والشروط اليت جيب توفرها يف احملتسب وواجباته 
وأعوانه، فقد تأخرت حتى النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري حيث بدأت املؤلفات عن 

 .(1)لة عن مباحث الفقه العامة وسارت يف طر ق التطور الطبيعيهذا املوضوع تظهر مستق
األمر باملعروف والنهي »ها أول من كتب يف احلسبة، وكتابه 281وُ عترب ابن أبي الدنيا ت

 ، وكذا مما له تعلق بعلم احلسبة  ع فيه من األحاد ث واآلثار مائة ومخسة عشر «عن املنكر
األمر باملعروف »ها يف كتابه 311أبو بكر اخلالل ت لهومثها ، 286أبو العباس السرخسي ت

، وتتابع التأليف إىل  ومنا هذا، بل شارك املستشرقون يف التأليف يف احلسبة، «والنهي عن املنكر
البحث يف املكتبات القدمية واحلد ثة بوأثَّر ظهور اجلامعات يف العامل اإلسالمي وقيام الطلبة 

، فنشأت لد نا مادة غنية متسعة، يف هذل (2)ل الدرجات العلميةإلخراج املصادر وحتقيقها وني
 الشعرية العظيمة.

 

                                   
 (.309-308املؤسسات اإلدار ة للسامرائي )ص  (1)

 ( بتصرف.18-16علم احلسبة بي النظر ة والتطبيق للمنبجي )ص  (2)
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 املطلب الثاني:  الكتب واملكتبات يف العامل اإلسالمااي
السبق على سائر احلضارات يف االهتمام بالكتب  قصبلقد كان للحضارة اإلسالمية     

هداء، وتفننا يف إتصحيحًا وتر ة، واقتناء وومقابلة و ونسخًا تأليفًا، وتصنيفًا وتنسيقًا وخطًا
التفسري ، و يع العلوم، سواء منها العلوم اإلسالمية بفروعها املختلفة فالقرآن وعلومه

واألفكار، والفقه وامللل والقراءات، واحلد ث وما  تعلق به، والعقيدة واألد ان واملذاهب 
ها علم احلسبة واالحتساب. وكذا برز ومسائله وقواعدل وكلياته وأصوله، و دخل في مبدارسه

أجدادنا يف العلوم الطبيعية والتجر بية كالطب وعلوم األر ، واألحياء والكيمياء والفيز اء. 
 أو العلوم االجتماعية واالقتصاد ة وما  تعلق بالنفس البشر ة، والعلوم اهلندسية.

أو اخلاصة،  قول  ولذلل نشأت لدى املسلمي مكتبات كبرية، وعر قة، سواء العامة 
على أن الكتب املصنفة أجل من أن حتصى وأكثر من أن حتصر، ال سيما الكتب »القلقشندي: 

املؤلفة يف امللة اإلسالمية، فإنه مل  صنف مثلها يف ملة من امللل، وال قام بنظريها أمة من 
ية حوالي . وُذكر عن حممد بن احلسن صاحب أبي حنيفة أنه ألف يف العلوم الد ن(1)«األمم
 .(2)كتابًا 799

دار » :وعلى سبيل املثال ال احلصر من املكتبات الكربى يف العامل اإلسالمي والشهرية
، وهي أول مكتبة أكادمييَّة وعامَّة ُتقام يف البالد اإلسالميَّة، وُ رِجع «بيت احلكمة» ، أو«احلكمة

ذي ازدهَرت يف عصرل حركُة التأليف املؤرِّخون أوَّليَة تأسيسها إىل اخلليفة هاروَن الرشيد، ال
وال  ة، واليت كان مقرها دار احلكمة، وقد ضمَّت كتًبا من خمتِلف العلوم  ال اث اإلسالمي، 
ال اجم والسَِّير، كتب الكيمياء، الفلل، الطب واجلرب  واحتَوت على َمرصد فَلكيٍّ، وقد 

َمجمع علمي، ومرصد فلكي، ومكتبة  بأنَّها «:قصَّة احلضارة» يف كتابه «د ورانت» وَصفها
 .(3)عامة

                                   
 (.1/467صبح األعشى )  (1)

 (.44الكتب، للكتاني )ص  تار خ املكتبات اإلسالمية ومن ألف يف  (2)

 املصدر السابق.  (3)
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ومن املكتبات العامة: مكتبة دار احلكمة بالقاهرة، اليت أنشأها احلاكم بأمر اهلل سنة 
كتاب من العلوم  18.000ها كانت تضم أربعي خزانة، احتوت إحدى خزائنها على 395

ة املرستان العتيق كتاب، وكان يف خزان 600.000القدمية، و قال إنه كانت تشتمل على 
منها « العي»بالقاهرة أكثر من مائيت ألف كتاب وكان يف هذل اخلزانة ثالثي نسخة من كتاب 

 .(1)اخلليل بن أمحد الفراهيدي هانسخة خبط مؤلف
-350و ذكر ابن خلدون: أن مكتبة احلكم املستنصر األموي الذي ولي قرطبة من سنة 

مية الكتب أربعًا وأربعي فهرسة، يف كل فهرسة ها كان عدد الفهارس اليت فيها تس366
 .(2)عشرون ورقة ليس فيها إال ذكر أمساء الدواو ن ال غري

وكذلل إذا عرفنا ما أوقفه العلماء من كتب على اجلوامع فقد كان يف كل جامع من 
 .(3)العامل اإلسالمي خزائن من الكتب تعد مراكز علمية ملدن تلل اجلوامع

اصة وضخامتها يف العامل اإلسالمي فحدث وال حرج، فقد ذكر  اقوت أما املكتبات اخل
ها بلغ عشرة جملدات. وكان الصاحب 385احلموي أن فهرست كتب الصاحب بن عباد ت 

إذا أرحتل اصطحب معه أربعي بعريًا حمملة كتبًا على حي أن ما عندل من الكتب كان حيتاج إىل 
 .(4)أن حيمل على أربعمائة بعري أو أكثر

 

                                   
 املصدر السابق.  (1)

 .ط 4/146ود وان املبتدأ واخلرب )تار خ ابن خلدون(  العرب  (2)

 (.7كتب ال اث بي احلوادث واالنبعاث )ص   (3)

 (.20(، ومصادر ال اث العربي )ص 6/259( نقاًل عن معجم األدباء )7املصدر السابق )ص   (4)
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 املطلب الثالث:  فقدان الكتب واملخطوطات يف العامل اإلسالماي:
الكتب واملؤلفات واملخطوطات بشتى العلوم اجتمع حلضارة اإلسالم  ع عظيم من 

لكن هذا ال اث العظيم احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  علموالفروع ومن ضمنها 
والغرق والسرقة، والتآكل غري ما دفن وقرب وحبس  حلوادث الفقدان واإلتالف واحلرق تعر 

حروب على  ، أووب  ونثر. وقد تكون أسبابه سياسية أو نعرات مذهبية أو أحقاد جاهلية
 اإلسالم وأهله.

 واحتالل الصليبي للمشرق واألندلس. « الت »وكان أكثر املفقود بسبب وقعة 
يد منها اسي، ظلَّت اخِلزانُة قائمًة  ستفمكتبة بيت احلكمة أكرَب مكتبات العصر العبَّف  

ها  حيث نَهبوا 656ب العلم، حتى وقَع استيالء املغول على بغداد سنة اّلالروَّاد والعلماء وط
وخرَّبوا، وألَقوا باآلالف من املخطوطات يف النَّهر، فأصبَحت ميال النَّهر سوداء من لون امِلداد! 

 .(1)ة اإلنسانيَّة يف هذل الواقعة ووقائَع مشابهةوبذلل ضاع جزٌء كبري من تار خ وذاكر

أهم املخطوطات العربية «: الغرب والشرق»وقد قال أمحد رضا بل العثماني يف كتابه 
من طوارق  اء ما ذكر منها بالكتب اليت جتتلفت أو انعدمت بالنار، ومل  بق لد نا إال أمس

وفيات »ملرجاني القازاني يف كتابه الزمان، ولل ما ضمه كتاب اخلازن يف علم النور من ا
، وقال بعض (2)أ.ها«مل  بق من آثار علماء اإلسالم إال النادر األقل من القليل«: األسالف

املؤرخي املصر ي: إن الباقي من الكتب اليت ألفها املسلمون ليس إال نقطة من حبر ما أحرقه 
 .(3) الصليبيون والت  واإلصبان

يف بغداد وال ماء دجلة، بكتب دار  «الت »كتبات ما مل  عمله واألسبان عملوا يف امل
اخلالفة، أتعلم أنهم حرقوا أي األسبان ما  ز د على مليون ومخسي ألف جملد، جعلوها ز نة 

                                   
 (.111تار خ املكتبات اإلسالمية ومن ألف يف الكتب، للكتاني )ص  (1)

 (.111)ص املصدر السابق  (2)

 (.111)ص املصدر السابق  (3)



 
 

 
 

 

 سبة املخطوطة واملفقودةكتب احِل

  «ةـــــــدراسة استقرائية وصفي»   
 

 13  
 

وشعلة يف  وم واحد، ثم رجعوا على تسعي مكتبة يف األندلس أتلفوا كل ما عثروا عليه يف كل 
 .(1)يف تارخيه واملؤرخ الفرنسي مياردوإقليم كما سطر ذلل وشرحه هنري 

أن عدد اجمللدات احملررة بلغات شتى وظفر بها جنود  «مياردو»ونقل املؤرخ الفرنسوي 
امللل فردناند وطاوعتهم نفوسهم املفعمة تعصبا على إحراقها  فوق املليون، هذا يف مد نة 

 .(2)قرطبة دون غريها
ستعمار وجحافل الغزاة، والبعثات العلمية أما سرقة الكتب وقرصنة ال اث فجيوش اال

واالستشراقية، والتنصري ة، واألثر ة، واالستكشافية، فقد كانت على قدم وساق يف قالع 
العلم، وبالد املسلمي، حتى إنه ُصنف يف سرقاتهم للمخطوطات، ونشر يف جملة معهد 

 2اجلزء  13العدد « دور بعض املستشرقي يف سرقة املخطوطات»املخطوطات مقالة بعنوان: 
ها، وتطور األمر بالتنسيق مع السفارات والقناصلة للتنقيب عن املكتبات والكتب، 1387سنة 

وسافرت الكتب »وكانت الصفقات املنهوبة ُترسل خفية وعالنية،  قول عالء الد ن آغا: 
النية املخطوطة ونفائس أخرى يف حنادس الليالي خمبأة يف بطون احلقائب الدبلوماسية أو ع

 .(3)...«وجهرًا يف وضح النهار وبعضها سرق مع صحون املساجد ومكاتبها 
 

                                   
 (.159تار خ املكتبات اإلسالمية ومن ألف يف الكتب، للكتاني )ص   (1)

 (.160املصدر السابق )ص   (2)

 بتصرف  سري. (11-10كتب ال اث بي احلوادث واالنبعاث )ص   (3)
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  :املخطوطات والكتب املفقودة يف علم احلسبة: الفصل الثاني
الكتب واملخطوطات حسب القرون، األول فالثاني وهكذا، ثم أتبعتها بالكتب  رتبُت

تهم أو قرونهم اليت عاشوا فيها، واملخطوطات املذكور مؤلفيها ومل استطع احلصول على وفيا
 ثم اتبعتها بالكتب واملخطوطات اجملهول مؤلفيها.

 مطلبان:هذا املبحث ويف 
 :ودةاملفاقا املخطوطات والكتبول:  األ املبحث

يف هذا املطلب أذكر الكتب واملخطوطات املفقودة، واليت قد صرح أهل التحقيق بفقدانها،      
دد مكانها أو البلد اليت حي لكن ملأنها خمطوطة  ُ ذكرالعي وحبثي، أو حسب اط ًاأو مل أجد هلا أثر

 ، فاعترب ما مضى يف حكم املفقود، وهي كالتالي:هي فيها
لعبدامللل بن حبيب بن سليمان املرداسي السلمي ابن حبيب،   :احلسبة يف األمرا  .1

يف األندلس الطب واألطباء »ها، ذكرل األستاذ حممد العربي اخلطابي يف كتاب 238ت
شيئًا عن مواضيعه مل  ذكروا ولكنهم  ،ال اجم وقال: إنه قد ذكرل مؤلفو« سالميةاإل

البغدادي يف إ ضاح املكنون،  والوفصوله، ومل  ذكرل حاجي خليفة يف كشف الظنون، 
 ذكرل الذهيب يف تذكرة احلفاظ، وال يف ذ ل التذكرة، كما مل  ذكرل الزركلي يف  ملكذلل 

 ال رضا كحالة يف معجم املؤلفي.األعالم، و

 .(1) وإذا صحت النسبة فهو أول كتاب  تحدث عن )احلسبة يف األمرا (
واملعروف أن الرقابة على الطب واألطباء وإعطائهم ال اخيص مل تتم إال يف عهد املقتدر 
 العباسي يف القرن الرابع اهلجري، ولكن هذا الكتاب  دل على االهتمام باحلسبة يف ف ة

الثالث اهلجري( وتطبيقها على املمارسات الطبية مما مل  كن  -مبكرة )القرن الثاني
 .(2)معروفًا

                                   
(، علم احلسبة بي النظر ة والتطبيق 3/422(، واإلحاطة يف أخبار غرناطة )4/128ترتيب املدارك وتقر ب املسالل )  (1)

 (.568-1/567د. املبنجي )

( نقاًل عن كتاب الطب النبوي لعبدامللل بن حبيب 568-1/567علم احلسبة بي النظر ة والتطبيق د. املبنجي )  (2)
 ( بتصرف.21-20سي، شرح وتعليق د. حممد علي البار )صاألندل
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كتابه هذا ذكرل ابن الند م يف الفهرست، ها و281البن أبي الدنيا ت فعل املنكر: .2
، وهو خيتلف عن كتابه املطبوع األمر باملعروف والنهي عن (1)والبغدادي يف هد ة العارفي

 الذ ن تر وا البن أبي الدنيا ذكروا الكتابي على أنهما خمتلفي.املنكر، و

ألبي العباس «: كتاب غش الصناعات واحلسبة الصغري»وامسه الكامل  :احلسبة الصغري .3
ها و عرف بابن الفرانقي، توىل احلسبة ببغداد 286أمحد بن حممد بن مروان السرخسي ت

الفصحاء البلغاء  إنه أحد العلماء الفهماء،»وقال عنه  اقوت احلموي: يف أ ام املعتضد، 
الثاقب الوقاد... وله يف  املتقني، له يف علم األثر الباع الواسع، ويف علوم احلكماء الذهن

وكان معلمًا للخليفة  اتصل باخللفاء العباسيي«. كل فن تصانيف وجماميع، وتواليف
واملوار ث، وسوق  حلسبة،والل اخلليفة ا املعتضد باهلل، وصار من ندمائه وخاصته.

 فضي بأسرارل إليه  كان املعتضد :الند مابن سنة اثنتي ومثاني ومائتي. و قول  الرقيق،
عقله. وهذل العبارة  و ستشريل يف أمور مملكته، وكان الغالب على ابن الطيب علمه ال

وعلم  تكلم عن حفظ  األخرية  وردها كل االخبار ي للداللة على أن ابن الطيب كان
وُقتل سنة  الظن به. ومعرفة دون أن حيكِّم أو  نتبه إىل أن كالمه قد  ؤدي إىل سوء

ها، ذكر هذا الكتاب ابن أبي أصيبغة واحلاج خليفة، وقال كوركيس عواد: وال أثر 286
 .(2)هلذا الكتاب اليوم

 ، للسرخسي«كتاب األغشاش وصناعة احلسبة الكبري»وعنوانه الكامل  احلسبة الكبري: .4
املتقدم ذكرل، أشار إليه ابن أبي أصيبغة، واحلاج خليفة، قال سوركيس عواد: وغالب 

 .(3)الظن أنه من الكتب الضائعة يف زمننا

لعمر بن الربيع بن سليمان املشهور باخلشاب  كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر: .5
نهي عن املنكر كتاب الكنز األكرب يف األمر باملعروف والصاحب ها، نقل عنه 340ت

                                   
 (.1/442(، وهد ة العارفي )231الفهرست البن الند م )ص   (1)

(، والذخائر الشرقية لكوركيس عواد 1/322(، والفهرست البن الند م )1/287معجم األدباء للحموي )  (2)
 (.1/665(، وكشف الظنون )1/294) (، وعيون األنباء يف طبقات األطباء البن أبي أصيبغة1/176)

 املصادر السابقة.  (3)
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(، وحممد 2/46رب حتقيق حسن حسي توجبيلل )صاحلي احلنبلي،  راجع: الكنز األكلل
 .(1)( وقاال: مل نعثر عليه يف فهارس املخطوطات1/64نور مصطفى الرهوان )

لعبدالعز ز بن أمحد بن  زداد بن معروف، الفقيه احلنبلي املعروف بغالم  خمتصر احلسبة: .6
 .(2)ه وجد له نسخة، ذكرل أبو الفرج ابن اجلوزي يف تارخيها، ال 363اخلالل ت

: لإلمام احلافظ أبي احلسن علي بن عمر البغدادي، ألمر باملعروف والنهي عن املنكرا .7
 والدارقطين نسبة إىل دار القطن، وهي حملَّة ببغداد. ها،385املشهور بالدارقطين ت 

 (.1/177)ية واملنح املرعية أشار إىل الكتاب ابن مفلح يف كتابه اآلداب الشرع

الكنز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر للصاحلي وكذا أشار إليه حمقق كتاب 
( يف احلاشية، وقال: مل أعثر على 1/64احلنبلي بتحقيق: حممد نور مصطفى الرهوان )

 .(3)الكتاب يف فهارس املخطوطات

 بدالرمحن الصديف األندلسي الطليطلي البن ُذنِّْين عبداهلل بن ع األمر باملعروف: .8
وكان سنيا، أثر ا، ثبتا، متحر ا، قواال، باحلق، ال خياف يف اهلل ها، قال الذهيب: 424 ت

 .(4)، صنف يف األمر باملعروف كتابًالومة الئم
ها، 799لربهان الد ن إبراهيم بن فرحون اليعمري املدني املالكي ت  كتاب يف احلسبة: .9

 احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام.صاحب كتاب تبصرة 

ذكر هذا الكتاب الدكتور حممد بن عبداهلادي أبو األجفان يف حتقيقه لكتاب إرشاد 
 .(5)السالل إىل أفعال املناسل، ومل  علق على وجودل من عدمه

 وبالبحث عن الكتاب مل أعثر له على نسخة مكتوبة أو خمطوطة. واهلل أعلم.

                                   
 (.533-1/532علم احلسبة بي النظر ة والتطبيق )  (1)

 (.1/178(، والذخائر الشرقية )14/321املنتظم يف تار خ امللوك واألمم )  (2)

 (.1/532علم احلسبة بي النظر ة والتطبيق )  (3)

 (.17/426سري أعالم النبالء )  (4)

 (.1/47إرشاد السالل إىل أفعال املناسل، البن فرحون املالكي )  (5)
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للشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن أمحد  وف والنهي عن املنكر،كتاب األمر باملعر .10
ف بابن بنانة ها، و عر865السعدي العبادي األنصاري املقدسي الصويف الشافعي ت

 .(1)ها853، ذكر احلاجي خليفة أنه أمته يف شهر ربيع األول من سنة وبابن غامن

البيهقي كمال الد ن للواعظ حسي بن علي  :ميامن االكتساب يف قواعد االحتساب .11
 .(2)ها910الكاشفي اهلروي الشهري بالواعظ احلنفي ت 

الثََّناء  يمشس الدَّ ن َأب عارفبن  حممدبن  ألمحد :مر ِباْلَمْعُروِفهلية ِفي األاْلحجَّة اإل .12
 .(3)ها1006ت الز لى الرُّوِمي السيواسى اْلَحَنِفّي الصوفى 

للفقيه صالح بن حممد بن شاطر  االحتساب: تنقيح األلباب يف أحكام السابقي من أهل .13
ها هكذا أرخ وفاته البغدادي يف هد ة 1041بن الصد ق القرشي التهامي تويف يف حدود ا

 .(4)ها، علمًا أن األخري نقل عن األول1141العارفي، بينما أرخها كحالة يف املعجم با 

ِنّي نوح بن عبد اهلل بن عمر اْلُفالبن احل بن حممد لص نكر:مر ِباْلَمْعُروِف والنهى َعن املاأل .14
 .(5)ها1218ت املسوفى اْلُعْمَرى اْلَفِقيه املالكى قدم اْلَمِد َنة املنورة ودرس بَها 

مداد العلي بن غالم إل: إمداد االحتساب على املداهني يف أحكام طعام أهل الكتاب .15
وكان فاضاًل ها، 1290كان حيًا سنة  مصطفى بن أمحد اهلل بن إهلام اهلل األكرب آبادي

وأسس ، كرميًا حمبًا ألهل العلم، حمسنًا إليهم، ناصرًا للسنة السنية، قامعًا للبدعة املخذولة
بأكرب آباد، وأسس أ ام إقامته مبراد آباد مدرسة للعلوم الد نية بها سنة  مدرسة عظيمة

النفيس  و عاشتهرت باملدرسة اإلمداد ة وصنف الكتب، ، مثان وتسعي ومائتي وألف
 .منها

                                   
(، والضوء الالمع 1/180(، والذخائر الشرقية لعواد )6/10(، معجم املؤلفي )2/1398كشف الظنون )  (1)

 (.1/619(، وهد ة العارفي )2/409-410)

يف مصادر ال اث »ي يف مقال بعنوان (، وذكرل احلوران5/316(، وهد ة العارفي )2/1916كشف الظنون )  (2)
 (.182ها، )ص 1421لعام  20، )جملة إسالمية املعرفة( العدد «االقتصادي اإلسالمي

 (.2/114(، ومعجم املؤلفي )1/150هد ة العارفي )  (3)

 (.1/842(، ومعجم املؤلفي )5/427هد ة العارفي للبغدادي )  (4)

 (.1/424هد ة العارفي )  (5)
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رد فيه على « إمداد االحتساب على املداهنيي يف أحكام طعام أهل الكتاب»والكتاب 
 .(1)بن املتقي الدهلوي السيد أمحد

أنه « معجم أمساء املستشرقي»للتهانوي، ذكرل حييى مراد يف كتابه  احلسبة واالحتساب: .16
 .(2)اونة وليم ناسيوليسم، ومبع1893من آثار املستشرق الرب طاني ألو س شربجر ت 

ها، مولدل 1364للمؤرخ املغربي حممد بن علي الدكالي السالوي تاحلسبة يف اإلسالم:  .17
 .(3)، توىل أعمااًل كتابية وقضائية، وكان من مراجع املستشرقي«سال»ووفاته با

ها، قال حممد خري رمضان 1398للفقيه املالكي التطواني حممد املر ر ت  نظام احلسبة : .18
، وأما «األحباث السامية يف احملاكم اإلسالمية»ف: مل  طبع من كتبه سوى كتاب  وس

 .(4)سائرها فمخطوط

ها، باحث 1398حملمد الصادق بن حممود بن حممد بسّيس ت  خطة احلسبة يف تونس: .19
تأثر بفكر الشيخ حممد عبدل وحممد موكاتب، انضم للحزب الدستوري يف مطلع شبابه، و

اسه يف الدفاع عن فلسطي، حتى اشتهر بلقب الشيخ رشيد رضا، وعرف حبم
 .(5)الفلسطيين

، «معجم أمساء املستشرقي»ذكرل د. حييى مراد يف كتابه  وثيقة عن احتساب استانبول: .20
حتت تر ة املستشرق الفرنسي )روبري مان ان(، فذكرها من ضمن آثارل وقال: وثيقة عن 

، دمشق 3ت لو س ما سينيون، ج، )منوعا17احتساب استانبول يف آخر القرن 
 .(6)م(1957

                                   
 (.8/1193« )نزهة اخلواطر وبهجة املسامع والنواظر»إلعالم مبن يف تار خ اهلند من األعالم املسمى باا  (1)

 (.724معجم أمساء املستشرقي، د حييى مراد )ص   (2)

 (، 6/305(، واألعالم للزركلي )1364موسوعة أعالم املغرب )ص  (3)

 فقودة وما طبع منها أو حقق بعد وفاتهم، حملمد خري رمضان  وسفمعجم املؤلفي املعاصر ن يف آثارهم املخطوطة وامل  (4)
(1/716.) 

 (243إمتام األعالم )ص   (5)

 (.1022-1021معجم أمساء املستشرقي د حييى مراد )ص   (6)
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، «معجم أمساء املستشرقي»البن عبدالرؤوف، ذكرل حييى مراد يف كتابه  قواني احلسبة: .21
 .(1)حيث تر ته وعلقت عليه: املستشرقة الفرنسية راشيل أر ه

 وجد رسالة ألمحد بن عبداهلل بن عبدالرؤوف يف آداب احلسبة واحملتسب، أخرجها 
إ. ليفي بروفنسال رئيس قسم اللغة واحلضارة العربية بالسربون ومد ر معهد األستاذ 

الدراسات اإلسالمية جبامعة بار س ضمن ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة 
 . (2)واحملتسب

احملققة البن ختتلف عن « قواني احلسبة»أن رسالتنا  -واهلل أعلم–والذي  ظهر لي 
 «.ب احلسبة واحملتسبآدا»با  عبدالرؤوف واملوسومة

: لعبدالرمحن بن الربيع الشيباني، جمهول الوفاة، وللكتاب األوبة يف معرفة أحكام احلسبة .22
ركز امللل فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرقم التسلسلي أشار إليها مخمطوطتان 

 (.130781(، و)126403)

صل حسب إفادة املختصي، ومل أقف على املخطوط ألنها غري موجودة يف مركز امللل في
بغية اإلربة يف معرفة على االطالع عليها من أجل املقارنة بينها وبي كتاب  ًاوكنت حر ص

 أحكام احلسبة البن الد بع.
البن خلف الغرناطي، تنبيه ذوي األلباب على أحكام أهل االحتساب أو االحتساب:  .23

  .(3)(2/138معيار: »صاحب املعيار املعرب  لذكر

 .(4)البن النجم، ذكرل احلبشي يف معجم املوضوعات املطروقة أنه خمطوط احلسبة:أحكام  .24

 
 

                                   
 (.150)ص  املصدر السابق  (1)

 (.66ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واحملتسب )ص   (2)

 (.1/660طروفة يف التأليف اإلسالمي للحبشي )معجم املوضوعات امل  (3)

 (.1/660معجم املوضوعات املطروفة يف التأليف اإلسالمي للحبشي )  (4)



 
 

 
 

 

 سبة املخطوطة واملفقودةكتب احِل

  «ةـــــــدراسة استقرائية وصفي»   
 

 20  
 

 ادني مركز  عة املاجد لل اث أنأف كتاب مناهل األمر باملعروف والنهي عن املنكر: .25
 .(1)ها1297تار خ النسخ املؤلف غري معروف، وأنه غري مطبوع، و

                                   
 ها.14/7/1439قمُت مبراسلة مركز  عة املاجد لل اث، ووردني جوابهم يف  وم السبت املوافق   (1)

 (.318077الثقايف لل اث برقم ) ، نقاًل عن موقع مركز  عة املاجد2618مدرسة عالي شهيد مطهري 
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 ة:غري املطبوع املخطوطات والكتبالثاني:   املبحث
يف هذا املطلب أذكر الكتب واملخطوطات غري املطبوعة، بشرط أن  كون ُنص على مكان     

 وهي كالتالي:والتصر ح بوجودها، ، املخطوطة ورقمها يف البلد أو املكتبة
 لإلمام أبي احلسن علي بن حممد الشهري باملاوردي  األحكام يف احلسبة الشر فة: .26

خلالدي أنه منه نسخة خطية يف اخلزانة اخلالد ة ها، ذكر األستاذ أمحد سامح ا450ت
وقد أشار إليه بروكلمان باسم كتاب »ببيت املقدس. وقال األستاذ حمي هالل السرحان: 

ولدى رؤئيت للكتاب ظهر لي أن هذا املخطوط ». وقال: «احلسبة ونسبه للماوردي
األخوة القرشي  تشابه الشبه الشد د مع كتاب معامل القربة يف أحكام احلسبة البن 

ها بل احلرف باحلرف عدا أخطاء النسخ. فأما نسخة مسدد فاتح فقد رأ تها 729ت
بنفسي، وأما نسخة القدس فقد كفاني األستاذ أمحد اخلالدي مؤونة مقابلة النسختي ...، 

ها، فهل كانت 710وهذل الكتب كلها تتشابه مع كتاب الرتبة يف احلسبة البن الرفعة ت 
تأليف رجل واحد؟ ال شل أن املاوردي أول املؤلفي يف مباحث احلسبة  كل هذل النسخ

ولكنه بال شل أ ضًا مل  ؤلف الكتاب الذي نتكلم عنه بصورته املاثلة لسبب بسيط هو أن 
ها 505املخطوطة ورد فيها أمساء لعلماء متأخر ن عن املاوردي أمثال الغزالي ت 

ها وغريهم وهم كثري. 477ن الصباغ تها واب660والشيخ عز الد ن بن عبدالسالم ت
قال اخلالدي: فإذا جاز لنا أن نف   أن هذل  ،ومن املستحيل أن  ذكرهم املاوردي

حتقق لد نا أن مؤلف  -وهذا ممكن معقول–الكتب أضيفت على نسخة املاوردي األصلية 
ا الكتاب هو املاوردي ...أ.ها والسبب الذي  دعونا إىل ترجيح أن كتب احلسبة كله

ها املسمى نها ة الرتبة يف 599متشابهة متامًا كالتشابه احلاصل بي كتاب الشريازي ت 
طلب احلسبة وكتاب ابن بسام احملتسب املسمى نها ة الرتبة يف طلب احلسبة يف مادتهما 
ولفظهما وغري ذلل مما  دل على أن كتب احلسبة كلها تستقي من منبع واحد ورمبا كان 

وهذا شئ ال نستطيع البت فيه ألن األقدمي  ،مستقل للماوردي ... هذا املنبع هو كتاب
مل  ذكرول ضمن تآليفه. هذا وز ادة يف االحتياط أرسلت يف طلب تصو ر خمطوطة أخرى 
البن الرفعة بعنوان الرتبة يف احلسبة نسخة مكتبة ولي الد ن باستانبول وحي مقابلتها 
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ًا يف احلجم ويف طر قة الكتابة واألبواب فهي بكل ما تقدم رأ تها ختتلف اختالفًا كبري
ورقة، فيبقى االحتمال الذي ذكرنال قائما ...،  320نسخة هلا طر قتها وأسلوبها وتقع يف 

 .(1)أ.ها«وفوق كل ذي علم عليم

ها 450لإلمام املاوردي ت  «:الرتبة يف احلسبة أو الرتبة يف طلب احلسبة»أما كتاب  .27
اتح باستانبول، قال كوركيس عواد: وال ندري إن إذا كان منه نسخة يف خزانة ففيوجد 

األحكام يف احلسبة »هذا املصنف نسخة أخرى من الكتاب الذي ذكرل اخلالدي بعنوان 
ها مبركز الدراسات 1423ويف مكتبة امللل فهد الوطنية ذكروا أنه نشر عام  .(2)«الشر فة

 الفقهية واالقتصاد ة بالقاهرة. 
تعين –: أما عن كتابه 26د يف كتابها احلسبة يف مصر اإلسالمية صوتقول سهام أبو ز 

وبعد اطالعنا على النسختي عن ومقابلة إحداهما باألخرى تبي أن »...  -املاوردي
 «.هناك كثريًا من االختالف وقلياًل من أوجه الشبه فيما بينهما

 عة، منشورات دار وأخريًا طبع الكتاب بتحقيق د. أمحد جابر بدران، وإشراف د. علي 
 .(3)ها1423 1القاهرة ط -الرسالة

ها، أشار إليها مركز امللل فيصل 741حملمد بن أمحد املالقي ت  االحتساب يف االحتساب: .28
 . (4)(155740للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرقم التسلسلي )

غداد، ها من علماء ب758: للقاضي ضياء الد ن الرَبني تاالحتساب أو نصاب االحتساب .29
ذكر فيه مؤلفه أن احلسبة يف الشر عة تناول كل مشروع »قال احلاج خليفة عن الكتاب: 

                                   
 ها1391(. وأدب القاضي، حتقيق: حييى هالل السرحان، بغداد 1/174الذخائر الشرقية لكوركيس عواد )  (1)

 (.64-62)ص

 (.1/176الذخائر الشرقية )  (2)

 (.1/543كتاب علم احلسبة بي النظر ة والتطبيق للدكتور أمحد شر ف املنبجي )  (3)

 حملمد بن عبداهلل السقطي املالقي،، «آداب احلسبة»الرسالة  تشابه امسه مع صاحب رسالة  مؤلف هذل  (4)
 ها.519ت  
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كاألذان واإلقامة وأداء الشهادة مع كثرة تعدادها، وهلذا قيل: القضاء باب من  بقول اهلل 
 .(1)«أبواب احلسبة، ويف العرف خمتص بأمور فذكرها إىل متام مخسي

الكتاب، ذكرل كوركيس عواد باسم االحتساب واعتمد يف  واختلفت الروا ات يف تسمية
ذلل على دائرة املعارف اإلسالمية، وذكرل ابن اإلخوة يف كتابه معامل القربة باسم نصاب 

(. وعلق الزبيدي على كشف الظنون أن الربني 1/66االحتساب نقاًل من كشف الظنون )
والربني نسبة إىل برن وهي مد نة  ،«نصاب االحتساب»بامن علماء بغداد وأن كتابه موسوم 

 .(2)(9/137يف اهلند، تاج العروس )
من نسخ هذا الكتاب، و ؤكد هذا املعنى الدكتور  ءشيو قول كوركيس عواد: مل نقف على 

احلسبة يف مصر اإلسالمية قالت:  احسام الد ن السامرئي. أما الباحثة سهام أبو ز د يف كتابه
والكتاب من  ،(3).3اجتماع تيمور ص 37ب حتت رقم  وجد من نسخة خطية بدار الكت

، وله خمطوط مصور 37خمطوطات اخلزانة التيمور ة بدار الكتب املصر ة حتت رقم 
 .(4)صفحة 42ج( فقه مالكي، و قع تقر با يف 82بامليكروفيلم عن اخلزانة بالرباط رقم )

عبد الكر م بن رضوان،  مد بنحمل :مر باملعروف والنهي عن املنكرالفوائد احلسان يف األ .30
اإلسالمية  باجلامعةفيلميه بقسم املخطوطات مصورة منه ،  وجد ها774ت  ابن املوصلي

 .(5)7040/18باملد نة املنورة، رقم 

ألمحد بن موسى بن نصر بن موسى اخلوي الدمشقي  العالي الرتبة يف أحكام احلسبة: .31
زاء  نطوي كل جزء منها على ها،  تكون الكتاب مائة باب يف مخسة أج1080الشافعي ت

نوابهم وعشر ن بابًا، بدأها باحلسبة على امللوك والوزراء ولكّتاب القضاة والوالة 

                                   
 (.1/66كشف الظنون )  (1)

 (.1/537علم احلسبة بي النظر ة والتطبيق للمنبجي )  (2)

(، 312لسامرائي )ص(. املؤسسات اإلدار ة للدكتور حسام الد ن ا174-1/173الذخائر الشرقية لكوركيس عواد )  (3)
 (.1/573وعلم احلسبة بي النظر ة والتطبيق للدكتور املنبجي )

(، والذخائر الشرقية لكوركيس 75ليبيا، جملة علمية إلك ونية حمكمة )ص-املرج-جملة العلوم والدراسات اإلنسانية  (4)
 (. 1/174عواد )

 (.CDفهرس خمطوطات مركز امللل فيصل )قرص مرن -خزانة ال اث  (5)
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ورسلهم واألمراء واجلنود، ثم  يع مؤسسات الدولة، ثم تناول احملتسب وأعوانه 
 وشروطه ومفهوم االحتساب، وأنوع املنكرات. 

ذكر كوركيس عواد أنه ال  عرف منه إال اجلزء األول.أ.ها وبالتتبع مل أعثر حتى على و
 .(1)2-والكتاب خمطوط باملكتبة العباسية بالبصرة رقم ح، اجلزء األول

حملمد خواجه خضر بن حممد  العمدة يف احلسبة )النصح الفصيح الناطق باحلق الصر ح(: .32
ئة التاسعة للهجرة، خمطوط يف خزانة كوركيس كالن القنوجي الرسولدار، ألفه يف املا

 .(2)ها1102عواد، متت كتابته بيد حممد خوال بن عبدالرمحن سنة 

 لكر م الد ن حسي األزهري   األحاد ث األربعي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر: .33
ها، ذكرها موقع خمطوطات وكتب إسالمية 1116اخللوتي احلنفي املتوفى بعد سنة 

 .(3)يةوعرب

بن حممد لعصمة اهلل  :رقيب باب املعروف واملنكرأو  األمر باملعروف والنهي عن املنكر .34
مكفوف البصر، مكشوف  وكانها، 1133ت أعظم بن عبد الرسول احلنفي السهارنبوري

 .البصرية  درس و فيد و صنف و فيت
ومسال ، ها1091من مصنفاته كتاب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر صنفه سنة 

ففي  رقيب باب املعروف واملنكر وهو مرتب على مقدمة وفصول وخامتة، أما املقدمة
تعر ف األمر والنهي، وأما الفصول فثالثة منها يف اآل ات واألحاد ث الدالة على 

والنهي، والرابع يف أركان األمر والنهي، واخلامس يف الرد على الذ ن  وجوب األمر
إ ذائهم طر قة هلم، والسادس يف أمر األمراء والسالطي، و اختذوا ترك تعر  اخللق

وأما اخلامتة ففي سرية اخللفاء الراشد ن  والسابع يف الوال ة واحلكومة وشرائطها،

                                   
(، 228ها، )ص1401يف مصادر ال اث السياسي اإلسالمي، نصر حممد عارف، معهد العاملي للفكر اإلسالمي،   (1)

 (.1/177(، والذخائر الشرقية )2/1121وكشف الظنون حلاجي ومل  ذكر اسم املؤلف )

 (.1/545علم احلسبة بي النظر ة والتطبيق للدكتور املنبجي )  (2)

 (.2وكتب إسالمية وعربية، الرابط، فهرس خمطوطات احلد ث رقم ) موقع خمطوطات  (3)
 (.1وقد حصلُت على صورة من الصفحات األوىل للمخطوطة، انظر: امللحق رقم ) 
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الذي  أمرنا بالعدل واإلحسان  وغريهم، رضي اهلل عنهم وعنا أ عي، أوله: احلمد هلل
 .(1)إخل

رقم احلفظ: ببالر ا ،  اسات االسالميةفيصل للبحوث والدرأشار إليها مركز امللل 
(13854-13859)(2). 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر واملأمور به واملنهي عنه وما لزم علينا االمتثال وما نهى  .35
: هو املؤلف وصرحوا أنذكرها موقع خمطوطات وكتب إسالمية وعربية،  عنه االجتناب:

 .(3)ورقات 7ها وعدد أوراقها 1171اخلليل بن أمحد بن عبداجلليل، نسخت عام 

لعبداهلل بن مسألة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومن أخذ من الظلمة شيئا:  .36
ها، أشار إليها مركز امللل فيصل للبحوث والدراسات 1235إبراهيم الشنقيطي ت 

 منقول من املدونة. (، وذكروا أنه106219م التسلسلي )اإلسالمية بالرق

ألمحد بن عبداهلل بن عبدالرؤوف املالكي، أفادني  ة على مذهب مالل:كتاب يف احلسب .37
( وأنها مل 581109مركز  عة املاجد لل اث باإلمارات انه  وجد لد هم نسختان، برقم )

 .(4)ورقة 37تطبع، وعدد األوراق 

لعصمة اهلل بن حممد بن أعظم السهرنبوري،  بيان األمر باملعروف والنهي عن املنكر: .38
املخطوطات العربية، تأليف ليفي خمطوط رقم  بلندن، وفهرسةيف املكتب اهلندي  خمطوط

(1697)(5). 

                                   
(، نقاًل عن 763-6/762« )نزهة اخلواطر وبهجة املسامع والنواظر»اإلعالم مبن يف تار خ اهلند من األعالم املسمى با  (1)

 حملمد البلكرامي.« تبصرة الناظر ن»

 (.CDفهرس خمطوطات مركز امللل فيصل )قرص مرن -خزانة ال اث  (2)

 . 6موقع خمطوطات وكتب إسالمية وعربية، الرابط، فهرسة رقم   (3)
 (.2حصلُت على صورة من الصفحات األوىل للمخطوطة، انظر: امللحق رقم )

 ها.14/7/1439جوابهم يف  وم السبت املوافق قمُت مبراسلة مركز  عة املاجد لل اث، ووردني   (4)
 (.581109م(، نقاًل عن موقع مركز  عة املاجد الثقايف لل اث برقم )73) 566 وجد نسخة يف اخلزانة العامة 

 (.1/532علم احلسبة بي النظر ة والتطبيق للمنبجي )  (5)
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: قال كوركيس عواد: قطعة من كتاب خمطوط يف قطعة من كتاب خمطوط يف احلسبة .39
 جاء يف آخرها ما نصه:  1227احلسبة، ملؤلف جمهول، يف دار الكتب املصر ة برقم 

قد أغفله الفقهاء أو قصروا  فيه، فذكرنا ما أغفلول  وكتابنا هذا مشتمل على ما» ... 
 .(1)...«واستوفينا ما، قصروا فيه 

ها، 450للماوردي ت « األحكام السلطانية»وبالبحث وجدت هذل العبارة يف كتاب 
واالحتمال قائم بأنها قطعة من كتاب األحكام السلطانية مل تسجل باسم مؤلف، فظنوها 

 جمهول. واهلل أعلم. قطعة من كتاب مستقل ملؤلف

للشيخ اإلمام حممد بن حممد بن أمحد األشعري القرشي  الرتبة يف شرائط احلسبة: .40
الشافعي، رتبه على سبعي بابًا، كل باب على فصول شتى  ع فيها أقوال العلماء يف 
أحول السوقة واملدلسي والصناع والتجار وما  تعلق بذلل من األحكام، منه ثالث نسخ 

احلمد هلل الذي برأ النسم، وأجرى القلم »لكتب املصر ة، إحداهن مصورة، أوله: يف دار ا
 .(2)«...اخل

و رى بعض الباحثي أنه عند املقارنة هلذا الكتاب مع كتاب ابن اإلخوة، وجدوا 
 .(3)أن الكتابي نسختان لكتاب واحد بعنواني خمتلفي

حملمد بن والرغبة يف معرفة أحكام احلسبة: احملبة والرغبة يف معرفة أحكام احلسبة أو املغبة  .41
وبالعنوان  .(4)حممد بن أمحد القرشي، ذكرل احلبشي بالعنوان األول وأنه خمطوط يف الز تونة

                                   
 (.1/180الذخائر الشرقية )  (1)

 (.1/177(، والذخائر الشرقية )1/833كشف الظنون حلاجي خلفية )  (2)

(، لطف اهلل قارئي، صحيفة الر ا ، 2/2مقال بعنوان: كتب احلسبة ... يف بعض املصادر العلمية اليت مل تذكر )  (3)
معامل القربة البن األخوة بتحقيق حممد شعبان ». و نظر أ ضًا: مقدمة 15761ها، العدد 19/9/1432اجلمعة 

(. ولعل السبب يف اخلطأ التشابه يف االمساء فابن األخوة هو: حممد بن حممد بن أمحد 8)ص  القاهرة« وصد ق املطيعي
 الشافعي. واهلل أعلم.

 (.1/660معجم املوضوعات املطروفة يف التأليف اإلسالمي للحبشي )  (4)
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يف العصر اململوكي  الثاني ذكرل حممد اخلطيب يف كتابه األوقاف اإلسالمية يف فلسطي
 .(1)جامعة الريموك كروفيلم، قسم الوثائق واملخطوطات مبكتبة وهو خمطوط ما

، أفادني مركز  عة التجييب حملمد بن أمحد بن عبداهلل النخعي كتاب التجييب يف احلسبة: .42
، وعدد 576244املاجد لل اث باإلمارات العربية وجود نسخة خمطوطة منه برقم 

 .(2)صفحة، ومل  طبع 54األوراق 

 .(3)طوط يف الرباطللحجوي الثعاليب، ذكر احلبشي أنه خم احلسبة يف خطة احلسبة: .43

مل ُ عرف مؤلفه، منه نسخة يف اخلزانة السليمانية باستانبول،  طر ق االحتساب والنصيحة: .44
 .(4)141رقمها 

 .(5)(1376املؤلف جمهول، له خمطوط يف اجلزائر برقم ) شذرات يف احلسبة: .45

 ملؤلف جمهول، وهي رسالة يف أحكام احلسبة وقواني األحوال :(6)رسالة يف احلسبة .46
الشخصية وغريها يف الدولة العثمانية، ناقصة من أوهلا، تبدأ بالفصل الثالث يف شرب 
اخلمر والسرقة، ثم الفصل الرابع يف الرسوم العرفية، اخلامس يف العشور، السادس يف 
رسم األغنام واملراعي، السابع يف بيان عادات أهل األخبية من العرب وال كمان، الثامن 

تاسع يف رسوم التزو ج والنكاح وما  تبع ذلل، العاشر يف رسوم يف رسوم النحل، ال
الدخان، احلادي عشر يف رسوم الطواحي، الثاني عشر يف بيان أحوال التيمار، الثالث 

                                   
 (.82األوقاف اإلسالمية يف فلسطي يف العصر اململوكي للخطيب)ص   (1)

 ها.14/7/1439ز  عة املاجد لل اث، ووردني جوابهم يف  وم السبت املوافق قمُت مبراسلة مرك  (2)
 (.576244/د، نقاًل عن موقع مركز  عة املاجد الثقايف لل اث برقم )3643و وجد نسخة يف اخلزانة العامة 

 (.1/660معجم املوضوعات املطروفة يف التأليف اإلسالمي للحبشي )  (3)

 (.1/177الذخائر الشرقية )  (4)

 (.124احلسبة املذهبية يف بالد املغرب العربي، ملوسى لقبال )ص  (5)

ها، والرسالة تقع 909: جلمال الد ن  وسف بن عبداهلادي املعروف بابن املربد الدمشقي ت «رسالة يف احلسبة»توجد   (6)
((، 8/226اإلعالم للزركلي )يف سبع ورقات ضمنها املؤلف تعداد صناع دمشق وباعتها يف املائة العاشرة للهجرة )

م. والذخائر 1937عام  3م )جملة املشرق، لبنان، العدد 1937سنة  3وقد نشرل حبيب ز اد يف جملة املشرق العدد 
 ((، ومل ُتْعد طباعتها.178الشرقية )
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عشر يف بيان أحوال البدع ... وآخر الرسوم بيان املكوس والباجات املخصوصة ببالد 
 الشام حال احلكم العثماني.

ن جالل بة عن ال كية، وهي خبط امل جم علي العربي الشهري باوهذل الرسالة م  
 ها وقد تر ها بإشارة من األمري إبراهيم بن منجل اليوسفي.982الكبري كان حيًا سنة 

 أوهلا: وإن كان ابن الرجل  تحنث و فعل الفاحشة .
 وآخرها: وأهل العلم زدتهم نواال ...ففازوا باحلياء واحلبور

 .(1)(7761سم، رقمها )18x10س 17ق  42كتبه امل جم، تقع يف اخلط فارسي جيد 
احلسبة املذهبية يف بالد »املؤلف جمهول، ذكرل موسى لقبال يف كتاب  جمموعة أوامر تركية: .47

ضمن مراجع كتب احلسبة، وقال: إنه خمطوط باجلزائر « املغرب العربي: نشأتها وتطورها
 .(2)(1378برقم )

 كز  عة املاجد لل اث باإلمارات أنه  وجد منه مخس نسخ.وأفادني مر آداب احلسبة: .48

 ها، والناسخ: علي بن حممد شكربان األندلسي 1128ذي احلجة  4تار خ النسخ يف و
 .(3)صفحة 132املراكشي، وعدد أوراقها 

 

 

 
 

                                   
 (.1/381فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهر ة ، حممد مطيع احلافظ، )  (1)

 (.124املغرب العربي )ص  احلسبة املذهبية يف بالد  (2)

 ها.14/7/1439قمُت مبراسلة مركز  عة املاجد لل اث، ووردني جوابهم يف  وم السبت املوافق   (3)
 (.57567ع، نقاًل عن موقع مركز  عة املاجد الثقايف لل اث برقم )150مؤسسة عالل الفاسي 
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 خامتة

، أماا النتاائج   ، وأبرز التوصايات ذكر ملخصًا للموضوع، وأهم نتائج يف نها ة املطاف، أ
 لتالي:فكا

أن الد ن اإلسالمي أوىل شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر عنا ة فائقة، فقد   :أواًل  
ُكْنُتْم َخْيَر خبري ة األمة، وقدمها على اإلميان باهلل، كما يف قوله تعاىل:  ربطها ربنا 

اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعْن
(1) ،

 .على صالح وإصالح الفرد واجملتمع وذلل لعظيم أثرها
أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر سفينة جاة اجملتمع، وصامام أمانهاا، فاال غناى       :ثانيًا  

 لألمة عنه، وهو سبيلها لنشر الفضائل، والقضاء على الفساد والرذائل.
هتم علماء اإلسالم من قد م الزمان وحد ثه بهذل الشعرية تأصياًل، وتعليمًا، ا  :ثالثًا  

وتطبيقًا، وتأليفًا، وحتقيقًا وشرحًا واختصارًا، سواًء يف اجملال التأصيلي النظري أو 
التطبيقي العملي، وقد بدأت حركة التأليف يف احلسبة يف النصف الثاني من القرن 

 الثالث اهلجري.
ارة اإلسالم هلا قصب السبق يف االهتمام بالتأليف والكتب والتصنيف يف حض  :رابعًا  

 جماالت العلوم العلمية والشرعية والطبيعية وغريهما.
تعرضت كثري من مكتبات املسلمي العامة واخلاصة وكتبهم وخمطوطاتهم للفقد : خامسًا

ق والتلف ألسباب كثرية، من أبرزها اهلجمات الت  ة والصليبية والغرق واحلر 
والسرقة، والتآكل غري ما دفن وقرب وحبس وب  ونثر. وقد تكون أسبابه سياسية أو 

ومن ضمن  روب على اإلسالم وأهله.وأعظمها احلنعرات مذهبية أو أحقاد جاهلية 
احلسبة واألمر  علمالكتب واملؤلفات واملخطوطات بشتى العلوم والفروع هذا 

 باملعروف والنهي عن املنكر.

                                   
 (.110سورة آل عمران، اآل ة: )  (1)
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حاولت  ع ما استطيع من معلومات عن الكتب  ةاملختصر الدراسةيف هذا  : سادسًا
عنوانًا ملؤلفات  قرابة اخلمسيعلى  املفقودة أو غري املطبوعة، وحصلُتواملخطوطات 
 احلسبة. علم متخصصة يف

 

 أما التوصيات فكالتالي:
م حبصار للكتاب   ضرورة تابين اجلامعاات ومراكاز البحاث العلماي يف اململكاة للقياا         األول:

واملخطوطات املفقودة وغري املطبوعة ووضع التقنيات احلد ثة لسهولة احلصول عليهاا  
 من قبل الباحثي.

أهمية القيام مبشروعات علمية للوقوف على الكتب املفقودة وغري املطبوعة يف العلاوم    الثاني:
 الشرعية بشكل عام، ويف العلوم احلسبو ة بشكل خاص.

احلسبة، ووصف دقيق ألماكنها وحالتها،  بعلمف بالكتب واملخطوطات اخلاصة التعر   الثالث:
 والطرق املناسبة للحصول عليها وتبين طباعتها وتوز عها.

عمل فهرسة )ببليوجرافيا( للكتب واملخطوطات املفقودة أو غري املطبوعاة يف مكتباات    الرابع:
 العامل.

احلسبة يف العامل سواء ما كان منه خمطوط أو  خبدمة تراث احلرص على ز ادة االهتمام :اخلامس
 مطبوع من قد م ومل ُتعد طباعته.

عقد املؤمترات والندوات للتعرف على أسباب فقدان الكتب واملخطوطاات، وإجيااد   : السادس
اآلليات املناسبة الس جاع ما ميكن اس جاعه والبحث عن املفقاود يف بطاون الكتاب    

 وم الشرعية األخرى.اخلاصة بالسري وال اجم والعل
: فتح قنوات اتصال ماع املكتباات الدولياة والعاملياة لتباادل املعلوماات حياال الكتاب         السابع

واملخطوطات املفقودة وغري املطبوعة، واستكشاف جتاربها وخرباتهاا يف البحاث عنهاا    
 واحلصول عليها.

 

من خطأ أو نسايان  هذا ما وفقين اهلل لذكرل فما كان من توفيق فمن اهلل وحدل، وما كان 
 فمين ومن الشيطان واهلل ورسوله منه براء وما أ ل قول القائل:
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 ولقااد ختماات بااذا اخلتااام مقاااليت  
 إن كااان توفيااق فماان رب الااورى  
 يف حينهاااا أدعاااو الاااذي بدعائاااه 
 سااابحانل اللاااهم ثااام حبمااادكا   

 

 وعلاااى اإللاااه تاااوكلي وثناااائي    
 والعجااااز للشاااايطان واألهااااواء 
 ميحاااو اخلطاااا و ز اااد يف النعمااااء 
 اسااتغفرك وأتااوب ماان أخطااائي   

 

 

أسأل املوىل الكر م أن  رزق اجلميع العلم الناافع والعمال الصااحل، وأن  نصار د ناه      
 و علي كلمته، إنه جواد كر م جميب.
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 املالحق
 (: 1امللحق رقم )

 الصفحات الثالث األوىل لكتاب
 «ألحاد ث األربعي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكرا»

 ها1116 ن حسي األزهري اخللوتي احلنفي املتوفى بعد سنة لكر م الد
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 (: 2امللحق رقم )

 الصفحات الثالث األوىل لكتاب
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر واملأمور به واملنهي عنه  »

 « وما لزم علينا االمتثال وما نهى عنه االجتناب
 ها 1171لخليل بن أمحد بن عبداجلليل، نسخت عام ل
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 املصادر واملراجع
 أواًل: الكتب واملخطوطات:

 القرآن الكر م. .1

ذ ل لكتاب األعالم خلري الد ن الزركلي، د. نازار أباظاة، وحمماد ر اا       إمتام األعالم: .2
 م.1999املاحل، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، 

لسي، الشهري بلسان مد بن عبد اهلل بن سعيد الغرناطي األندحمل ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة .3
 .ها 1424الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلمية، بريوت، ها776 تالد ن ابن اخلطيب 

احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصاري البغادادي،    بي، ألأدب الدنيا والد ن .4
 .م1986، دار مكتبة احلياة، ها450 تالشهري باملاوردي 

ها، حتقياق: حماي   450بن حبيب املاوردي ت ألبي احلسن علي بن حممد ، أدب القاضي .5
 ها.1392هالل السرحان، مطبعة العاني، بغداد، 

 لربهان الاد ن إباراهيم بان فرحاون املادني املاالكي،        إرشاد السالل إىل أفعال املناسل، .6
 الر اا   ها، دراسة وحتقيق: حممد بن عبداهلادي أبو األجفان، مكتبة العبيكاان، 799ت 

 .اه1423الطبعة الثانية 

ِر اا   »عبد اللطيف بن حممد بن مصطفى املتخلص بلطفي، الشهري باا  ل ،أمساء الكتب .7
، دمشاق/ ساور ة   -دار الفكار  ، د. حمماد التاوجي  ، حتقياق:  ها1078ت احلنفي « َزاَدل

 .ها1403الطبعة الثالثة، 

هاا، دار العلام للمال اي، الطبعاة     1396خلاري الاد ن الزركلاي الدمشاقي ت     األعالم،  .8
 م.2002عشر، اخلامسة 

نزهاة اخلاواطر وبهجاة املساامع     »اإلعالم مبن يف تار خ اهلند مان األعاالم، املسامى باا     .9
ملؤرخ اهلند الكبري العالمة الشر ف عبداحلي بن فخار الاد ن احلساين، أماي      ،«والنواظر

الطبعاة   الر اا ، هاا، دار ابان حزم،  1341ساابقًا ت  -اهلند-ندوة العلماء العام بلكهنؤ
 .ها1420األوىل 
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للدكتور حممد كمال الد ن إماام، دار  أصول احلسبة يف اإلسالم: دراسة تأصيلية مقارنة،  .10
 ها.1406اهلدا ة، مصر، الطبعة األوىل 

هاا دراساة وثائقياة،    923-648األوقاف اإلسالمية يف فلساطي يف العصار اململاوكي     .11
 ها.1427 للدكتور حممد عثمان اخلطيب، دار الكتاب الثقايف،

وجيه الد ن عبدالرمحن بن علي الشايباني املعاروف    يف معرفة أحكام احلسبة،بغية اإلربة  .12
ها، حتقيق: طالل بن  يل الرفاعي، جامعة أم القرى، مركاز إحيااء   944بابن الد بع ت 

 .ها1423 ال اث اإلسالمي

تار خ ابن خلدون )العرب ود وان املبتدأ واخلرب يف أ اام العارب والعجام والرببار ومان       .13
هاا، حتقياق: أباي صاهيب     808البن خلادون ت   ذوي السلطان األكرب(، عاصرهم من

 الكرمي، بيت األفكار الدولية.

 تار خ املكتبات اإلسالمية ومن ألف يف الكتب، حملمد عبداحلي بان عبادالكبري الكتااني    .14
حتقيق: د. أمحاد شاوقي بنابي ود. عبادالقادر ساعود، مركاز الدراساات        ها، 1382ت 

ث/ الرابطاة احملمد اة للعلمااء باململكاة املغربياة، الطبعاة األوىل       واألحباث وإحياء الا ا 
 ها.1434

 تالفضل القاضي عيا  بن موساى اليحصايب   ألبي ، ترتيب املدارك وتقر ب املسالل .15
الطبعة: ، احملمد ة، املغرب -مطبعة فضالة وآخر ن،  ابن تاو ت الطنجي، حتقيق: ها544

 .األوىل

القاسم حممد احلفناوي بن الشاي بان أباي القاسام      ألبيتعر ف اخللف برجال السلف،  .16
 ها.1324الد سي الغول، مطبة بييسر فوفتانة الشرقي، اجلزائر، 

، «ها1373 -ها 1343من عام  التطبيقات العملية للحسبة يف اململكة العربية السعود ة» .17
بن سعود  تأليف الدكتور طامي بن هد ف بن معيض البقمي، مطبعة جامعة اإلمام حممد

 ها.1419اإلسالمية، 

املعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية  ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واحملتسب، .18
 .1955بالقاهرة، حتقيق: ليفي بروفنسال، بإشراف سنت فرجرنو مد ر املعهد، 
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ملوسى لقباال، املركاز الاوطين    احلسبة املذهبية يف بالد املغرب العربي: نشأتها وتطورها،  .19
 م.1971والتوز ع، اجلزائر، الطبعة األوىل  للنشر

كاوركيس عاواد،  اع وتقاد م وتعلياق: جليال العطياة، دار الغارب         الذخائر الشرقية،  .20
 م.1999اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

ألبي العباس أمحد بن حممد بن حممد الشافعي الشاهري باابن الرفعاة ت     الرتبة يف احلسبة، .21
كلية الدعوة جبامعاة اإلماام    ، رسالة ماجستري منها، حتقيق: بالل بن حبشي طربي645

 ها1420، عام  حممد بن سعود اإلسالمية باملد نة املنورة

 مساألة،  53رسالة يف الكالم على آ ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، تشامل علاى    .22
هاا، حققاه: أباو    1061للحافظ حممد بن حممد بن حممد املعروف بنجم الد ن الغازي ت 

 ها1426بن كمال املصري، املكتبة اإلسالمية بالقاهرة، الطبعة  األوىل   عقوب نشأت

شمس الد ن أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن َقاْ ماز الاذهيب  ل ،سري أعالم النبالء .23
مؤسساة  ، جمموعة من احملققي بإشاراف الشايخ شاعيب األرنااؤوط    ، حتقيق: ها748 ت

 ها.1405الطبعة الثالثة ، ، الرسالة

الد ن أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد  شمس، للضوء الالمع ألهل القرن التاسعا .24
 –منشاورات دار مكتباة احليااة    ، هاا 902 تبن أبي بكر بن عثمان بن حممد الساخاوي  

 .بريوت

دراسة وحتقيق: د. أمحاد حمماد شار ف املنبجاي، دار      احلسبة بي النظر ة والتطبيق،علم  .25
 ها.1434لطبعة األوىل طوق النجاة، لبنان، ا

محد بن القاسم بن خليفة بن  ونس اخلزرجاي موفاق   ، ألعيون األنباء يف طبقات األطباء .26
دار مكتباة  ، الدكتور نازار رضاا  ، حتقيق: ها668 تالعباس ابن أبي أصيبعة  أبيالد ن، 
 .بريوت –احلياة 

ي الشايعي  الفرج حممد بن إسحاق بن حمماد الاوراق البغادادي املعتزلا    ألبي  ،الفهرست .27
، لبناان  –دار املعرفاة باريوت   ، إبراهيم رمضان، حتقيق: ها438 تاملعروف بابن الند م 

 ها.1417الطبعة الثانية 



 
 

 
 

 

 سبة املخطوطة واملفقودةكتب احِل

  «ةـــــــدراسة استقرائية وصفي»   
 

 41  
 

وضاع: حمماد مطياع احلاافظ،     فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهر اة، الفقاه احلنفاي،     .28
 .ها1401مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، مطبعة احلجاز بدمشق، 

للدكتور نصر حممد عارف، املعهد العاملي للفكار  ث السياسي اإلسالمي، يف مصادر ال ا .29
 ها.1415اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

للدكتور حكمت بان بشاري بان  اساي، دار ابان       كتب ال اث بي احلوادث واالنبعاث، .30
 ها.1424اجلوزي، الطبعة األوىل، 

 ت ري، نصار اهلل بان حمماد   ضياء الد ن بان األثا  ، لاملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .31
دار نهضة مصر للطباعاة والنشار والتوز اع،    ، أمحد احلويف، بدوي طبانة، حتقيق: ها637

 .الفجالة ا القاهرة

شهاب الد ن أبو عبد اهلل  اقوت بن ل ،إرشاد األر ب إىل معرفة األد ب أو معجم األدباء .32
لغارب اإلساالمي،   دار ا، إحساان عبااس  ، حتقياق:  ها626 تعبد اهلل الرومي احلموي 

 .ها1414الطبعة األوىل ، بريوت

، للدكتور حيياى ماراد، دار الكتاب العلمياة، باريوت، الطبعاة       معجم أمساء املستشرقي .33
 ها.1425األوىل، 

هاا،  909البن املربِّد  ال الاد ن عبدالاه بان داود الازبريي احلنبلاي ت      معجم الكتب،  .34
 القاهرة، مصر. حتقيق:  سري عبدالغين البشري، مكتبة ابن سينا،

للدكتور عبداهلل بن حممد الطر قي، ها، 1420-241معجم مصنفات احلنابلة من وفيات  .35
 ها.1422الطبعة األوىل، 

لعباداهلل حمماد    معجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسالمي وبيان ما ألاف فيهاا،   .36
  م.2009احلبشي، هيئة أبوظيب للثقافة وال اث، اجملمع الثقايف، 

ي ت عمر بن رضاا بان حمماد راغاب بان عباد الغاين كحالاة الدمشاق         ل ،املؤلفيمعجم  .37
 .بريوت، دار إحياء ال اث العربي بريوت -مكتبة املثنى ، ها1408
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معجم املؤلفي املعاصر ن يف آثارهم املخطوطة واملفقودة وما ُطباع منهاا أو ُحقاق بعاد      .38
مللال فهاد الوطنياة،    ، حملمد خري رمضان  وساف، مكتباة ا  ها1424-1315وفاتهم من 

 ها.1425
، لإلمام الرباني شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق حممد احلمود النجي، دار «احلسبةمسألة » .39

 ها.1418إ الف الدولية، الكو ت، الطبعة األوىل 

قاروق عبداجليد محود السامرائي،  ،«مناهج العلماء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر» .40
 نشر والتوز ع، جدة.مكتبة دار الوفاء لل

مال الد ن أبو الفرج عبد الرمحن بن علاي بان حمماد    جل، املنتظم يف تار خ األمم وامللوك .41
دار الكتب ، حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، حتقيق: ها597 تاجلوزي 

 ها.1412 األوىل الطبعة، العلمية، بريوت
لإلبااداع الفكااري، الطبعااة األوىل، مركااز الشااارقة مااوجز دائاارة املعااارف اإلسااالمية،  .42

 ها.1418

حلساام الاد ن   هاا،  334-247املؤسسات اإلدار ة يف الدولاة العباساية خاالل الفا ة      .43
 ها.1403السامرائي، قدم له د. عبدالعز ز الدوري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، 

ة حممد اخلامس أستاذ التار خ جبامع موسوعة أعالم املغرب، تنسيق وحتقيق حممد حّجي، .44
 ها.1417سابقًا، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

مساعيل بن حممد أماي بان ماري ساليم     إل ،هد ة العارفي أمساء املؤلفي وآثار املصنفي .45
طبع بعنا اة وكالاة املعاارف اجلليلاة يف مطبعتهاا البهياة       ، ها1399 تالباباني البغدادي 

 .لبنان –ست: دار إحياء ال اث العربي بريوت أعادت طبعه باألوفها 1951استانبول 

 الصحف واملواقع اإللكرتونيةثانيًا: 

  (.CDفهرس خمطوطات مركز امللل فيصل )قرص مرن  خزانة ال اث، .46

 ها.29/8/1427 وم  4729العدد  صحيفة االقتصاد ة: .47

 ها.19/9/1432، اجلمعة 15761العدد  صحيفة الر ا : .48
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فكر ة فصلية حمكمة  صدرها املعهد العاملي للفكر اإلساالمي،  جملة  جملة إسالمية املعرفة، .49
 م.2000ها/1421السنة اخلامسة، العدد العشرون، ربيع 

 م.1937سنة  3، العدد جملة املشرق .50

 يبيا، جملة علمية إلك ونية.ل-املرج-جملة العلوم والدراسات اإلنسانية .51

 .موقع خمطوطات وكتب إسالمية وعربية .52

 ، اإلمارات العربية املتحدة.اجد الثقايف لل اثموقع مركز  عة امل .53
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 فهرس الكتب
 

 24    األحاد ث األربعي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 22       االحتساب أو نصاب االحتساب 
 22        االحتساب يف االحتساب 
 19          أحكام احلسبة 

 20         أحكام االحتساب 
 21        شر فةاألحكام يف احلسبة ال 
 28          آداب احلسبة 

 17   إمداد االحتساب على املداهني يف أحكام طعام أهل الكتاب 

 16        األمر باملعروف البن دني 

 15   األمر باملعروف والنهي عن املنكر للخشاب األمر باملعروف 
 16     للدارقطين نكرمر ِباْلَمْعُروِف والنهى َعن املاأل  
  17      للسعدي باملعروف والنهي عن املنكراألمر 

 17      األمر باملعروف والنهي عن املنكر للُفالِنّي 

 24   رقيب باب املعروف واملنكرأو  األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 25  األمر باملعروف والنهي عن املنكر واملأمور به واملنهي عنه وما لزم علينا 
 19       سبةاألوبة يف معرفة أحكام احل 

 25      بيان األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 19   تنبيه ذوي األلباب على أحكام أهل االحتساب أو االحتساب 

 17    تنقيح األلباب يف أحكام السابقي من أهل االحتساب 
 17       مر ِباْلَمْعُروِفهلية ِفي األاْلحجَّة اإل 
 15          احلسبة الصغري 
 18         اإلسالم احلسبة يف 
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 27         احلسبة يف خطة احلسبة 

  14         احلسبة يف األمرا 
 15          احلسبة الكبري 
 18         احلسبة واالحتساب 

 18         خطة احلسبة يف تونس 
 22      الرتبة يف احلسبة أو الرتبة يف طلب احلسبة 
 26        الرتبة يف شرائط احلسبة 
  27         احلسبةرسالة يف 

 27         شذرات يف احلسبة 

 27        طر ق االحتساب والنصيحة 

 23       العالي الرتبة يف أحكام احلسبة 
 )24    العمدة يف احلسبة )النصح الفصيح الناطق باحلق الصر ح 
 15          فعل املنكر 
 23    الفوائد احلسان يف االمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 26       طعة من كتاب خمطوط يف احلسبةق 

 19          قواني احلسبة 
  15   «احلسبة الكبري»كتاب األغشاش وصناعة احلسبة الكبري = راجع 
 27        كتاب التجييب يف احلسبة 

  15  «احلسبة الصغري»كتاب غش الصناعات واحلسبة الصغري =  راجع 

 16        كتاب يف احلسبة لليعمري 
  25       يف احلسبة على مذهب ماللكتاب 
 26 احملبة والرغبة يف معرفة أحكام احلسبة أو املغبة والرغبة يف معرفة أحكام احلسبة 
 28         جمموعة أوامر تركية 

 16          خمتصر احلسبة 
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 25  مسألة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومن أخذ من الظلمة شيئا 
 20      والنهي عن املنكر مناهل األمر باملعروف 

 17      ميامن االكتساب يف قواعد االحتساب 
  18          نظام احلسبة 

 18        وثيقة عن احتساب استانبول 
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 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة وانــــــــــــــــــنــــــــــعـــــال                                                

 2  ........................................................................   :املقدماااااااة 
 أهمية الدراسة وابرز أهدافها         

 منهجية الدراسة وأدواتاااهاا
  احلسبة، ونشأة التاليف فيهامكانة   : الفصل األول    

 هي عن املنكراحلسبة وعالقتها باألمر باملعروف والنمكانة   األول: املبحث
 نشأة التأليف يف علم احلسبة وتطورها  الثاني: املبحث

 بدا ة حركة التأليف يف علم احلسباة  املطلب األول:                
 الكتب واملكتبات يف العامل اإلسالمي  املطلب الثاني:       

 المايفقدان الكتب واملخطوطات يف العامل اإلس  املطلب الثالث:                
 :املخطوطات والكتب املفقودة يف علم احلسبة  :الفصل الثاني     

 الكتب واملخطوطات املفاقااااودة  األول: املبحث
 الكتب واملخطوطات غري املطبوعة  الثاني: املبحث

 ................................................خاااااااتاااااااااماااااااااااااااة      
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14 
21 
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