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احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان بقايا من أهل العلم والُتقى 
والردى،  الفساد  عن  وينهون  اهلدى،  عن  ضل  من  يدعون 
اجلهالة  أهل    اهلل  رسول  وبسنة  املوتى،  اهلل  بكتاب  وُييون 
قتيٍل إلبليس أحيوه، وكم من ضاٍل هدوه،  والعمى، فكم من 
فام أحسن أثرهم عىل الناس، ينفون عن دين اهلل حتريف الغالني، 
وانتحال املبطلني، وأعامل املفسدين الذين عقدوا ألوية البدعة، 

وأطلقوا أعنة الفتنة)1).      أما بعد:
وسائل  أعظم  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  فإن 
األحوال،  وتصلح  األمور،  تستقر  ففيه  املجتمعات؛  صالح 
جعل  ولذلك  والرذيلة،  الرش  وينحرس  والفضيلة،  اخلري  ويعم 
ركائز  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  احلكيم  الشارع 
تتم  ال  آدم  بني  "وكل  تيمية:  ابن  يقول  الرئيسة،  اإلسالم 
والتعاون  باالجتامع  إال  اآلخرة  يف  وال  الدنيا  يف  ال  مصلحتهم 
لدفع  والتنارص  منافعهم،  جلب  عىل  فالتعاون  والتنارص، 
مضارهم ؛ وهلذا ُيقال: اإلنسان مدين بالطبع، فإذا اجتمعوا فال 
بد هلم من أمور يفعلوهنا جيتلبون هبا املصلحة، وأمور جيتنبوهنا ملا 
)1) اقتباس من رسالة لإلمام أمحد إىل مسدد بن مرسهد كام يف مناقب اإلمام 

أمحد، البن اجلوزي)ص 216(.
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فيها من املفسدة ويكونون مطيعني لآلمر بتلك املقاصد والناهي 
عن تلك املفاسد" )1).

إرساء  يف  كبرية  جهود  السعودية  العربية  للملكة  كان  ولقد 
 – العزيز  عبد  امللك  يد  عىل  تأسيسها  حني  من  الشعرية  هذه 
التي  – إىل الوقت احلارض، وهذه اجلهود والتنظيامت  رمحه اهلل 
أحسنت الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
باحلرص عىل نرشها، واطالع اآلخرين عليها من خالل تنظيم 

ندوة:) احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية هبا(.
ورغبًة يف إبراز جهود هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
يف حتقيق مقاصد الرشيعة من خالل أنظمتها وواقعها يف املجتمع 
باملعروف والنهي عن  البحث:)جهود هيئة األمر  شاركت هبذا 

املنكر يف حفظ الرضورات اخلمس(.

)1) احلسبة)ص 9(.
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تربز أمهية الكتابة يف هذا املوضوع من خالل األمور التالية:
أوالً:وجود بعض األطروحات حول شعرية األمر باملعروف 
العامة لآلخرين، ويف  املنكر، ومصادرهتا للحقوق  والنهي عن 
هذا املوضوع رد علمي بإبراز جهود اهليئة، وبنائها عىل أصول 

رشعية.
باملعروف  األمر  هيئة  مهام  بني  التناقض  عدم  إثبات  ثانيًا: 
والنهي عن املنكر ومبدأ احلريات من خالل إثبات حمافظة أنظمة 
الساموية  الديانات  جاءت  التي  اخلمس  الرضورات  عىل  اهليئة 

كلها باملحافظة عليها. 
ثالثًا: الربط بني أنظمة اهليئة وعلم املقاصد الرشعية من خالل 

حتديد اجلوانب التطبيقية يف األنظمة وحتليلها واالستدالل هلا.
الرضورات  حول  التأصيلية  الدراسة  بني  اجلمع  رابعًا: 
اخلمس وأنظمة اهليئة وجهودها من خالل واقعها يف املشاركة 

حلفظ هذه الرضورات.
خطة البحث:

بعد تأمٍل يف موضوع البحث رأيت أن تنتظم خطة البحث 
بعد املقدمة كام يأيت:



11

مس
ل�ج �ي ا را رو

ل��ج �ج ا �ي ��ج
ج
كر � لم�ج  ع�ج ا

ه�ي
ل�ج ا  و

ج
� لمعرو مر �جا

ل�أ  ا
د ه�ي�أ�ي هو �ج

التمهيد: وفيه ثالثة مطالب هي:
املطلب األول: التعريف باملقاصد الرشعية.

املطلب الثاين: التعريف بالرضورات اخلمس.
والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  أنظمة  تطور  الثالث:  املطلب 

عن املنكر.
املبحث األول: جهود اهليئة يف حفظ رضورة الدين.

وفيه ثالثة مطالب هي:
املطلب األول: املحافظة عىل رضورة الدين.

الدين  رضورة  عىل  املحافظة  يف  اهليئة  جهود  الثاين:  املطلب 
من حيث الوجود.

املطلب الثالث: جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة الدين 
من حيث العدم.

املبحث الثاين: جهود اهليئة يف حفظ رضورة النفس.
وفيه ثالثة مطالب هي:

املطلب األول: املحافظة عىل رضورة النفس.
املطلب الثاين: جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة النفس 

من حيث الوجود.
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املطلب الثالث: جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة النفس 
من حيث العدم.

املبحث الثالث: جهود اهليئة يف حفظ رضورة العقل.
وفيه ثالثة مطالب هي:

املطلب األول: املحافظة عىل رضورة العقل.
العقل  املحافظة عىل رضورة  اهليئة يف  الثاين: جهود  املطلب 

من حيث الوجود.
املطلب الثالث: جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة العقل 

من حيث العدم.
املبحث الرابع: جهود اهليئة يف حفظ رضورة العرض .

وفيه ثالثة مطالب هي:
املطلب األول: املحافظة عىل رضورة العرض.

املطلب الثاين: جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة العرض 
من حيث الوجود.

املطلب الثالث: جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة العرض 
من حيث العدم.

املبحث اخلامس: جهود اهليئة يف حفظ رضورة املال.
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وفيه ثالثة مطالب هي:
املطلب األول: املحافظة عىل رضورة املال.

املطلب الثاين: جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة املال من 
حيث الوجود.

املال  املحافظة عىل رضورة  اهليئة يف  الثالث: جهود  املطلب 
من حيث العدم.

اخلامتة.
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   منهج البحث:
اعتمدت منهج االستقراء يف مجع املادة العلمية مستفيًدا من 
منهجي يف  وأما  البحث،  والتحلييل يف صياغة  الوصفي  املنهج 
بالنص  منه  النقل  حالة  يف  املصدر  عىل  باإلحالة  فأقوُم  التوثيق 
أذكر  باملعنى  النقل  حالة  ويف  والصفحة،  واجلزء،  اسمه،  بذكِر 

ذلك مسبوًقا بكلمة:) ُينظر(.
كام أقوم باستعراض بعض جهود الرئاسة العامة هليئة األمر 
لعام  السنوي  التقرير  خالل  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

27-1428هـ، والتقرير السنوي لعام 28-1429هـ.
باملصادر،  املتعلقة  املعلومات  بذكر  أقوُم  كام 
آخر  واملراجع يف  املصادر  قائمة  النرش( يف  واملراجع)معلومات 

البحث، وال أذكر شيئا من ذلك يف هامِش البحث.
– اتساع  تعاىل  اهلل  – بعون  جتاوزهتا  التي  الصعوبات  ومن 
املوضوع  اعتامد  بني  الوقت  ضيق  مع  وتشعبه،  املوضوع، 

وتسليمه.
وختامًا أمحد اهلل – سبحانه وتعاىل – عىل نعمه التي ال ُتعد، 
وال حُتىص، ومنها عوُنه وتوفيقه إلمتام هذا البحث ؛ حيث سهل 
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األمر  هيئة  رئاسة  أشكر  كام  عقباتِه،  أمامي  وذلل  صعبه،  يل 
إتاحة  ويف  الندوة،  هذه  لتنظيم  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
فضيلة  بالشكر  وأخص  املوضوع،  هذا  يف  للكتابة  يل  الفرصة 
املنكر يف حمافظة  باملعروف والنهي عن  رئيس مركز هيئة األمر 
البكريية الشيخ حممد الوابل عىل تعاونه معي يف تزويدي ببعض 

املعلومات، واحلوار معه حول البحث.
واهلل أسأل أن ينفعنا بام علمنا، وأن ُيعلمنا ما ينفعنا، إنه ويل 
ذلك والقادر عليه، واهلل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني.

الباحث
د.عبد العزيز بن عبد اهلل بن عيل النملة

aziz_nm@hotmail.com

0504893876





ل�ةمه�ةد ا

وفيه ثالثة مطالب هي:
املطلب األول:

 التعريف باملقاصد الرشعية.
املطلب الثاين:

 التعريف بالرضورات اخلمس.
املطلب الثالث:

 تطور أنظمة هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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رع�ي�ي
ل��ش صد ا لم�يا  �جا

ل�يعر�ي�ج ول: ا
ل�أ لمطل�ج ا      ا

* تعريف املقاصد يف اللغة:
املقاصد يف اللغة مجع مقصد، وهو مشتق من الفعل:)قصد 

يقصد قصًدا( وللقصد يف اللغة عدة معاين أمهها ما يأيت:

 
ُ
�د ��َق���صْ �ل��لّ�َه  ا ى 

َ
تعاىل:﴿َوعَ��ل قوله  ومنه  الطريق،  استقامة   -1

جرير  ابن  يقول  الصحيح،  الطريق  تبيني  أي  ���َب�ق�َل﴾)1) 
َّ
�ل��س ا

الطربي:)القصد من الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه()2).
ه  أمَّ أي  فالن  إىل  قصد  العرب:  تقول  والتوجه،  األَمُّ   -2

وتوجه إليه)3).
للمقاصد،  االصطالحي  املعنى  إىل  أقرب  املعنى  وهذا 
الفقه  أصول  وعلامء  الفقهاء  استعامل  يف  املتداول  وهو 
كقوهلم:)املقاصد معتربة يف الترصفات( وقوهلم:)املقاصد تغري 

أحكام الترصفات(، ويعنون به: اإلرادة الباطنة للمكلف)4).

)1) من اآلية رقم)9( من سورة النحل.
)2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن:)25/7(.

)3) ُينظر: لسان العرب:)96/3(، وخمتار الصحاح:)524/2(، واملصباح 
املنري:)ص 260( واملعجم الوسيط:)738/2( مادة) قصد(.

)4) ُينظر: املدخل إىل علم مقاصد الرشيعة:)ص 14(.
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*  تعريف املقاصد الرشعية اصطالحًا:
رغم ورود مصطلح)املقاصد( يف كالم أهل العلم املتقدمني 
إال أنه مل يوجد من رصح بتعريفه كمصطلح، ولعل ذلك بسبب 
وضوحه)1)، فقد استعمله العلامء باملعنى اللغوي، أو قريبًا منه، 
وهو الغاية التي ُيشار إليها كام يف قاعدة:)األمور بمقاصدها()2)،  
يستعمل  الذي  الغزايل  الرشعية  باملقاصد  اهتامم  له  كان  وممن 
مصطلح املقاصد هبذا املعنى فيقول:)ومقصود الرشع من اخللق 
ونسلهم  وعقلهم  ونفسهم  دينهم  عليهم  يفظ  أن  وهو  مخسة، 
وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول مصلحة، وكل ما 

يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة( )3).
إىل  ترجع  الرشيعة  يقول:)تكاليف  الذي  الشاطبي  وكذلك 
حفظ مقاصدها يف اخللق، وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام: 
أحدها: أن تكون رضورية، والثاين: أن تكون حاجية، والثالث: 

أن تكون حتسينية()4).

)1) ُينظر: نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي:)ص 5(.
)2) ُينظر: أمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية:)ص 28(، وقواعد املقاصد 

عند اإلمام الشاطبي:)ص 5(.
)3) املستصفى:)417/1(.

)4) املوافقات:)17/2(.
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للمقاصد  تعريف  وضع  املتأخرين  من  عدد  حاول  ولقد 
الرشعية كالطاهر بن عاشور، وعالل الفايس، والريسوين)1).

التعريفات وغريها وما ورد عليها من  التأمل يف هذه  وبعد 
الرشعية  املقاصد  تعريف  يف  األنسب  أن  يل  يظهر  اعرتاضات 
ُيقال هي:)املعاين امللحوظة يف األحكام الرشعية التي حتقق  أن 

العبودية هلل ومصلحة اخللق يف الدارين()2). 
*  فوائد دراسة املقاصد الرشعية:

لدراسة املقاصد الرشعية واإلملام هبا أمهية خاصة للمكلف 
سواء كان جمتهًدا، أو دون ذلك، ومن فوائدها ما يعود للعاملني 
جمال  يف  سواء  األولويات  إدراك  من  الرشعية  الوظائف  يف 
األصلية  املقاصد  وسواء  اخلاصة،  أو  الكلية  أو  العليا  املقاصد 
واحلاجيات  الرضوريات  رتب  معرفة  يف  وكذلك  التبعية،  أو 

والتحسينيات)3)، ويمكن إمجال بعض الفوائد بام يأيت)4):
الرشيعة  ومقاصد   ،)251 اإلسالمية:)ص  الرشيعة  مقاصد  )1) ُينظر: 

ومكارمها:)ص 3(، ونظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي:)ص 19(.
)2) ُينظر: أمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية:)ص 33(.

الرشيعة  يف  املقاصد  وأمهية   ،)234 املقاصد:)ص  تفعيل  نحو  )3) ُينظر: 
اإلسالمية:)ص 36(.

الرشيعة:)ص22(،  مقاصد  علم  إىل  واملدخل  املوافقات:)200/1(،  )4) ُينظر: 
ونحو تفعيل املقاصد:)ص 234(، ومقاالت يف التفكري املقصدي:)ص 20(.
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عند  النصوص  فهم  يف  الرشيعة  بمقاصد  االستعانة  أوالً: 
تطبيقها عىل الوقائع.

ثانيًا: الرجوع إىل املقاصد الرشعية عند فقدان النصوص يف 
النوازل واملسائل املستجدة.

التي  األدلة  بني  الرشعية  املقاصد  بمراعاة  الرتجيح  ثالثًا: 
ظاهرها التعارض.

وعظمتها  الرشيعة  بأحكام  وااللتزام  الكبرية  القناعة  رابعًا: 
مما يؤدي إىل زيادة اإليامن باهلل -عز وجل-.

*  املقاصد الرشعية يف عرص الترشيع:
أوالً: املقاصد الرشعية يف القرآن الكريم.

جاء يف القرآن الكريم بيان عدد من املقاصد الرشعية العامة 
فقه  أو  املعامالت،  أو  العبادات،  جمال  يف  سواء  واخلاصة، 
 األرسة، أو اجلنايات، ومن ذلك قوله تعاىل عن املقصد الرشعي

 ُ
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 العام لفرض الصيام: ﴿ �قَ�ا ا
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كام يوضح القرآن أن رشع القصاص هو من أجل املحافظة 

)1) اآلية رقم)183( من سورة البقرة.
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ثانيًا: املقاصد الرشعية يف السنة النبوية:
جاءت السنة النبوية مشتملة عىل عدد من املقاصد الرشعية 
النبي  إليها والعناية هبا، فقد ثبت أن  مشرية إىل أمهية االلتفات 
 قال لرجل أراد أن يتزوج امرأة:)اذهب فأنظر إليها()2)، كام 
قال النبي  يف حديث جابر :) إذا خطب أحدكم املرأة فإن 
جابر  قال  فليفعل(  نكاحها  إىل  يدعوه  ما  إىل  ينظر  أن  استطاع 
ما دعاين  منها  أختبأ هلا حتى رأيت  : فخطبت جارية فكنت 
إىل نكاحها فتزوجتها)3)، ويوضح القرطبي ذلك فيقول عن أمر 
النبي  بالنظر إىل املخطوبة: "هذا األمر عىل جهة اإلرشاد إىل 
املصلحة؛ فإنه إذا نظر إليها – أعني املخطوبة – فلعله يرى منها 

)1) من اآلية رقم)32( من سورة املائدة.
)2) أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب ندب من أراد نكاح امرأة 

أن ينظر إىل وجهها وكفيها قبل خطبتها)ص 914 برقم: 1424(.
)3) أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب الرجل ينظر إىل املرأة وهو 

يريد تزوجها)ص 1376 برقم: 2082(.
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ما يرغبه يف نكاحها" )1).
والدارس لنصوص الكتاب والسنة يقف عىل مواضع كثرية 

ُتظهر له جليًا مدى رعايتهام ملقاصد أحكام الرشع)2).
ثالثًا: املقاصد الرشعية يف فقه الصحابة:

– يف  عليهم  اهلل  – رضوان  الصحابة  الجتهادات  كان  لقد 
التي ال نص فيها ظهوٌر للمقاصد الرشعية،  األحكام الرشعية 
الرتجيح،  أو  االجتهاد  عند  بمراعاهتا  فيقومون  عليها،  واعتامٌد 
عدد  استشهاد  من  حصل  ما  ذلك  توضح  التي  الوقائع   ومن 
 من الصحابة من حفاظ القرآن يف قتال املرتدين، فرأى أبو بكر
 الصديق أن حفظ الدين يتحقق بحفظ مصدره األساس وهو 
قال: أرسل إيلَّ أبو  القرآن، فأمر بجمعه، فعن زيد بن ثابت 
بكر الصديق مقتل أهل الياممة فإذا عمر بن اخلطاب عنده، قال 
أبو بكر : إن عمر أتاين فقال: إن القتل قد استحرَّ يوم الياممة 

)1) املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم:)125/4(.
)2) وقد اهتمت الدراسات املعارصة بإبراز هذه املقاصد يف األبواب الفقهية، 

أو عند علامء الرشيعة مثل:
مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف الشهادات، بركات أمحد بني ملحم.

املقاصد الرشعية للعقوبات يف اإلسالم، د.سيد حسن عبد اهلل.
مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية، د.يوسف أمحد البدوي.

مقاصد الرشيعة عند اإلمام العز بن عبد السالم، د.عمر بن صالح بن عمر.
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باملواطن،  بالقراء  القتل  استحرَّ  إن  أخشى  وإين  القرآن،  بقراء 
فيذهب كثرٌي من القرآن، وإين أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت: 
قال عمر: هذا واهلل  ؟    اهلل  يفعله رسول  مل  تفعل شيئًا  كيف 
لذلك،  صدري  اهلل  رشح  حتى  يراجعني  عمر  يزل  فلم  خري، 
إنك  بكر:  أبو  قال  زيد:  قال  الذي رأى عمر،  ورأيت يف ذلك 
رجل شابٌّ عاقل ال نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول 
اهلل  فتتبع القرآن فامجعه. فواهلل لو كلفوين نقل جبل من اجلبال 
ما كان أثقل عيل مما أمرين به من مجع القرآن، قلت: كيف تفعلون 
 ؟ قال: هو واهلل خري، فلم يزل أبو  شيئًا مل يفعله رسول اهلل 
بكر يراجعني حتى رشح اهلل صدري للذي رشح له صدر أيب 
بكر وعمر – ريض اهلل عنهام – فتتبعت القرآن أمجعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع 

�ْم 
ُ
ء�ك َ�ا �ب  

ْ
�ل�ل�هَق�د  ﴿ غريه:  أحد  مع  أجدها  مل  األنصاري  خزيمة  أيب 

�ل�ْم ﴾)1) حتى خامتة براءة )2).
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 – عليهم  اهلل  رضوان   – الصحابة  اهتامم  أن   خيفى  وال 

)1) من اآلية رقم)128( من سورة التوبة.
القرآن  مجع  باب  القرآن،  فضائل  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  )2) أخرجه 

برقم)4986()ص 432(.
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فمن  النبوة  عرص  عن  ورثوه  مما  الرشعية  للمقاصد  ومراعاهتم 
واملصالح  والغايات  املقاصد  فهموا    للنبي  خالل مالزمتهم 

الراجحة)1).
ويمكن إمجال أهم املقاصد الرشعية لشعرية األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر بام يأيت:
الدين،  )حفظ  مخسة:  وهي  الرضورية،  املقاصد  حفظ   -1
باملعروف  األمر  خالل  فمن  واملال(  والنسل،  والعقل،  والنفس، 
املجتمع  نظام  ويستقر  الرضورات  هذه  حُتفظ  املنكر  عن  والنهي 

املسلم.
والقضاء  الفساد،  وتقليل  األرض،  يف  الصالح  حتقيق   -2

عىل الرذائل، وتطهري املجتمع من األمراض االجتامعية.
3- نرش اآلداب الرشعية من خالل التزام القائمني عىل هذه 
باعتامد  املجتمع  الشعرية هبا، وتطبيقها، والعمل عىل نرشها يف 

أساليب احلكمة والرفق واإلقناع.
4- حتقيق مرضاة اهلل  بالقيام هبذه الشعرية التي هي من 

أسباب خريية هذه األمة)2). 
)1) ُينظر: أمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 41(.

)2) ُينظر: املقاصد الرشعية، تعريفها، أمثلتها، حجيتها)ص 71-68(.
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يقق  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أن  يتضح  وهبذا 
مقاصد الرشيعة، ويافظ عليها، فهو نرصة للدين ونرٌش للعدل، 
يقول العز بن عبد السالم: "األمر باملعروف وسيلة إىل حتصيل 
رتب  باختالف  رشفها  رتب  خيتلف  املعروف،  ذلك  مصالح 
موسع  املعروف  ذلك  كان  فإن  املعروف،  ذلك  مصالح  رشف 
الوقت كان األمر به موسعًا، وإن كان مضيق الوقت كان األمر 
املنكر وسيلة إىل  به مضيقا ؛ لئال تفوت مصلحته، والنهي عن 
ومل  املفسدة  لتحققت  تأخر  لو  فإنه  املنكر،  ذلك  مفسدة  دفع 

يصل مقصود الرشع")1).

)1) قواعد األحكام يف مصالح األنام)112/1(.
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مس ل�ج �ي ا را رو
ل��ج  �جا

ل�يعر�ي�ج : ا �ي
�ج ل�شا لمطل�ج ا     ا

  *  أقسام املقاصد الرشعية
احلاجة  الرشعية من حيث رضورهتا وشدة  املقاصد  تنقسم 

إليها إىل ثالثة أقسام:
 وهي املقاصد التي ال بد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا، 
إليها اضطرارًا شديًدا،  وسميت بذلك ؛ ألن اخللق مضطرون 
وال غنى هلم عنها، وُتعرف هذه املقاصد بالرضورات اخلمس)1). 
امللل؛  من  ملة  رعايتها  من  مل ختل  الرضورية  املقاصد  وهذه 
اعتبارها،  امللل عىل  إمجاع  الغزايل وغريه  "حكى  القرايف:  يقول 
وأن اهلل – تعاىل – ما أباح النفوس وال شيئًا من اخلمسة املتقدمة 
يف ملة من امللل، وأن املسكرات حرام يف مجيع امللل، وإن وقع 
اخلالف يف اليسري الذي ال ُيسكر، ففي اإلسالم هو حرام، ويف 
من  إمجاعًا  فحرام  املسكر  القدر  أما  حالل،  املتقدمة  الرشائع 

امللل")2).

الفقه  يف  وأثرها  الرشعية  واملقاصد  والتحبري)143/3(،  التقرير  )1) ُينظر: 
اإلسالمي)ص 163(، وأمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 197(.

)2) رشح تنقيح الفصول)ص 392(.
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القسم الثاين: املقاصد احلاجية.
وهي التي يفتقر الناس إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق 
املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة، وقد عرفها اآلمدي بقوله: 
"هي تكون من قبيل ما تدعو حاجة الناس إليها" )1)، ومن ذلك 

واالنتفاع  للسكن،  الالزمة  احلاجة  لسد  اإلجارة  الشارع  أجاز 
بملك اآلخرين)2).

القسم الثالث: املقاصد التحسينية.
والتجميل،  التكميل  سبيل  عىل  تكون  التي  املقاصد  وهي 
مكملة  وهي  اإلنسان،  حال  ن  حتسِّ ألهنا  ؛  بذلك  وسميت 
للمقاصد الرضورية واحلاجية، ومن ذلك رشع أخذ الزينة عند 
املساجد، والرتغيب بالتحيل باآلداب اإلسالمية، وجتنب التبذير 

واإلرساف)3).

)1) اإلحكام يف أصول األحكام)273/3(.
)2) ُينظر: الربهان يف أصول الفقه)924/2(.

)3) ُينظر: املقاصد الرشعية، تعريفها وأمثلتها وحجيتها)ص 102-94(.
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*   الرضورات اخلمس:
أوالً: حفظ الدين:

ومعناه املحافظة عىل الدين اإلسالمي، والعمل به، واحلرص 
عىل صيانته باملحافظة عىل ما يقويه يف النفوس، وحماربة ما خُيل 

به، وهيدف حفظ الدين إىل تثبيت أركانه ونرشه.
ثانيًا: حفظ النفس:

ومعناه املحافظة عىل حق النفس البرشية يف احلياة والصحة 

 ،(1(﴾َ
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َ
�

آ
َ�ق ا

�ْ���بَ�ا �بَ�ب
َّ
ر
َ
 �ل

ْ
�ل�هَق�د

َ
�ل والسالمة والكرامة ؛ يقول اهلل تعاىل: ﴿ َو

القتل،  حتريم  من  كثرية  أحكام  رُشعت  املقصد  هذا  ولتحقيق 
ودفنه،  بغسله  امليت  إكرام  ووجوب  اآلخرين،  عىل  واالعتداء 

ونحو ذلك.
ثالثًا: حفظ العقل:

ما  كل  عن  وصونه  اإلنساين،  العقل  عىل  املحافظة  ومعناه 
ُيلحق به األذى والرضر، وألجل هذا املقصد حرم اهلل  اخلمر 
من  وذلك  فائقة،  عناية  العقل  اإلسالم  أوىل  كام  مسكر،  وكل 

خالل جعله رشطًا رئيسًا للتكليف.

)1) من اآلية رقم)70( من سورة اإلرساء.
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رابعًا: حفظ العرض:
وإعامر  والنسل  العرض  عىل  يؤثر  ما  كل  حفظ  ومعناه 
الرشعية،  الرابطة  املرشوع من خالل  التناسل  بتحقيق  األرض 
وكذلك منع كل ما ُيضعف ذلك، والعمل عىل صيانة الكرامة 

والعفة والرشف.
خامسًا: حفظ املال:

والعمل  حالل،  بطريق  ومجعه  املال،  عىل  املحافظة  ومعناه 
عىل إنامئه وصونه من التلف والضياع، ولتحقيق ذلك رشعت 
العقوبات  وترشيع  والغش،  الرسقة،  كتحريم  كثرية،  أحكام 

الزاجرة عن هذه األعامل)1).
وقد جاء يف الالئحة التنفيذية هليئات األمر باملعروف والنهي 
أوجه  إثبات مجيع  النص عىل وجوب  مادة رقم)4(  املنكر  عن 
يف  عنها  ينتج  وما  أجريت،  التي  املعلومات  ومجع  التحريات، 
الكيفية هبذه  البالغات  مع  اهليئة  وتعامل  رسمي)2)،   حمرض 

ودور   ،)163 اإلسالمي)ص  الفقه  يف  وأثرها  الرشعية  املقاصد  )1) ُينظر: 
وأمثلتها  تعريفها  الرشعية،  واملقاصد   ،)198 املصالح)ص  محاية  يف  احلسبة 

وحجيتها)ص 90(.
)2) صحيفة أم القرى عدد)3203(.
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الشارع  ألوامر  وتنفيذ  وأهدافها،  الرشيعة  ملقاصد  حتقيق  هو   
وتوجيهاته)1).

وقد وردت األدلة من الكتاب والسنة واألثر تؤكد االلتزام 
بتلك الضوابط)2).

أهم  بيان  اخلمس  الرضورات  عن  احلديث  عند  وسيأيت 
من  عدد  بيان  مع  والعدم  الوجود  جانبي  من  حفظها  جوانب 
جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
حفظ الرضورات اخلمس سواء من خالل أنظمتها أو أنشطتها 

امليدانية.

)1) ُينظر: االختصاصات اجلنائية هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
ظل األنظمة السعودية)ص 34(.

)2) للتوسع يف األدلة ُينظر: النظام اإلجرائي اجلنائي)ص 9( .



32

مس
ل�ج �ي ا را رو

ل��ج �ج ا �ي ��ج
ج
كر � لم�ج  ع�ج ا

ه�ي
ل�ج ا  و

ج
� لمعرو مر �جا

ل�أ  ا
د ه�ي�أ�ي هو �ج

 
ج

� لمعرو �جا مر 
ل�أ ا  

ه�ي�أ�ي م�ي  �جطج
أ
ا ر  �يطو   : ل�ش ل�شا ا لمطل�ج  ا   

كر: لم�ج  ع�ج ا
ه�ي

ل�ج ا و

عن  والنهي  باملعروف  األمر  وجوب  عىل  العلم  أهل  أمجع 
املنكر)1)، وأمهيته، ودوره الكبري يف صالح املجتمع املسلم، يقول 
الشيخ عبد اهلل بن محيد يف معرض حديثه عن أمهية هذه الشعرية: 
"قد رصح العلامء – رمحة اهلل عليهم – بأنه جيب عىل اإلمام أن 
يويل هذا املنصب اجلليل، واألمر اهلام الذي هو يف احلقيقة مقام 
الرسل حمتسبًا يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويكون ذا رأي 
قال  كام  الظاهرة،  باملنكرات  وعلم  الدين  يف  وقوة  وحكمة، 

 َ
و��ب ُر

ْ
�ل�َ��ع

ْ
�ل  �بَ�ا

و�َب �ُمُر
ْأ
َر َو�قَ�ا

ْ
�ْك��َب��ق ى ا

َ
ل  اَأ

�َب �ُعو ْ
 �قَ�د

�هٌق
َّ
��

ُأ
�ْم ا

ُ
��ب �ّ�َ��ب��ك

ُ
�قَ�ك

ْ
�لل تعاىل:﴿َو

.(3( "(2(﴾ و�َب
ُ
���َ����ح �ل�ُ��ل�هْب

ْ
�ل �ل�ُم ا

ُ
 �ه

َ
�أَ�ك

َ
�لل ْو

ُأ
َر َوا

َ
�ل�ُ���ب��ل

ْ
�ل َ ا

ْو�َب �َع��ب
َ
�ه ��ْب

َ
َو�لق

ويف العرص احلارض عني امللك عبد العزيز – رمحه اهلل – هبذه 
الثقات  من  عدٍد  بتكليف  قام  الرياض  اسرتداد  فبعد  الشعرية 

)1) حكى اإلمجاع اجلصاص يف أحكام القرآن)592/2(، وابن حزم يف امللل 
السيل  يف  والشوكاين  مسلم)22/1(،  رشح  يف  والنووي  والنحل)171/4(، 

اجلرار)586/4(.
)2) اآلية رقم)104( من سورة آل عمران.

)3) الدعوة إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر)ص 124(.
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للقيام هبذا الواجب)1).
العزيز  عبد  للملك  األمور  واستقرار  البالد  توحيد  وبعد 
الفتية صدر  الدولة  أنظمة  التطوير وإنشاء  – وبدء  اهلل  رمحه   –

للمتطوعني،  نظام  به  ثم ُأحلق  للهيئة عام 1347هـ،  نظام  أول 
املختلفة  الدولة  أنظمة  لتطور  تبعًا  تعديالت  عليه  أجريت  ثم 
هليئة  جديد  نظام  صدر  1400هـ  عام  ويف  1356هـ،  عام 
األوىل  املادة  يف  نص  وقد  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
املنكر  والنهي عن  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  أن  عىل 
حددت  كام  الوزراء،  بمجلس  مبارشة  يرتبط  مستقل  جهاز 
املادة التاسعة أهم واجبات اهليئة التي تتمثل يف: "إرشاد الناس 
ونصحهم التباع الواجبات الدينية املقررة يف الرشيعة اإلسالمية، 
يول  بام  املنكر  عن  النهي  وكذلك  أدائها،  عىل  الناس  ومحل 
العادات  اتباع  أو  واملمنوعات رشعا،  املحرمات  ارتكاب  دون 
اختاذ كله  ذلك  سبيل  يف  وهلا  املنكرة،  البدع  أو  املسيئة   والتقاليد 

)1) ُينظر: التطبيقات العملية للحسبة يف اململكة)ص 106(، وسلطة هيئات 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر)ص 31(، واالختصاصات اجلنائية هليئة األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر يف ظل األنظمة السعودية)ص 24(.
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 اإلجراءات وتوقيع العقوبات املنصوص عليها يف هذا النظام" )1).
وقد اشتملت هذه املادة عىل جانبي دور الرئاسة، ومها:

1- األمر باملعروف بالنصح والتوجيه. 
2- النهي عن املنكر بمنع املحرمات والبدع.

وقد أسندت املادة التاسعة عرش من هذا النظام إىل الرئيس 
اللوائح  إصدار  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  العام 
وبناء عليه صدر  الداخلية،  بالتنسيق مع وزير  للنظام  التنفيذية 
قرار الرئيس العام للهيئة رقم 2740 بتاريخ 1407/12/24هـ 
بإقرار الالئحة التنفيذية التي اشتملت عىل ست ومخسني مادة)2)، 
وقد نصت الالئحة التنفيذية يف مادهتا األوىل يف فقرة)ثالثًا( عىل 
والطرقات،  العامة،  األسواق  مراقبة  اهليئة  واجبات  من  أن 
واحلدائق، وغري ذلك من األماكن العامة، واحليلولة دون وقوع 

املنكرات الرشعية التالية:
1- االختالط والتربج املحرمني رشعًا.

)1) نرش النظام بصحيفة أم القرى عدد رقم) 2853( وتاريخ 1401/3/17هـ.
)2) ونرشت الالئحة التنفيذية بصحيفة أم القرى عدد رقم) 3203( وتاريخ 
اململكة  يف  للحسبة  العملية  التطبيقات  ُينظر:  وللتوسع  1408/7/30هـ، 

العربية السعودية)ص 143(.
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2- تشبه أحد اجلنسني باآلخر.
3- تعرض الرجال للنساء بالقول أو بالفعل.

4- اجلهر باأللفاظ املخلة باحلياء أو املنافية لآلداب.
ماثل  وما  املسجالت،  أو  التلفزيون  أو  املذياع  تشغيل   -5
ذلك بالقرب من املساجد، أو عىل أي نحو يشوش عىل املصلني.
أو  مللهم،  شعائر  أو  ملعتقداهتم،  املسلمني  غري  إظهار   -6

إظهار عدم االحرتام لشعائر اإلسالم وأحكامه.
7- عرض أو بيع الصور والكتب والتسجيالت املرئية، أو 
الصوتية املنافية لآلداب الرشعية، أو املخالفة للعقيدة اإلسالمية 

اشرتاكا مع اجلهات املعنية.
امللل  شعارات  أو  اخلليعة،  أو  املجسمة  الصور  عرض   -8
غري اإلسالمية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما 

ماثل ذلك.
مع  اشرتاكًا  تعاطيها  أو  تروجيها،  أو  املسكرات  صنع   -9

اجلهات املعنية.
واللواط  الزنا  مثل:  الفواحش  ارتكاب  دواعي  منع   -10
املنكرات  الرتكاب  األماكن  أو  البيوت  إدارة  أو  والقامر، 
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والفواحش.
األماكن  أو  األوقات،  كتعظيم بعض  الظاهرة،  البدع   -11
واملناسبات  باألعياد  أو االحتفال  املنصوص عليها رشعًا،  غري 

البدعية غري اإلسالمية.
12- أعامل السحر والشعوذة والدجل، وأكل أموال الناس 

بالباطل.
13- تطفيف املكاييل واملوازين.

14- مراقبة املسالخ للتحقق من الصفة الرشعية للذبح.
15- مراقبة املعارض وحمال حياكة مالبس النساء)1).

م/39  رقم  امللكي  املرسوم  صدر  1422هـ  عام  ويف 
النظام  قلَّص هذا  اجلزائية، وقد  نظام اإلجراءات  باملوافقة عىل 
بعض صالحيات هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر التي 
كانت تبارشها بموجب نظامها والئحتها فيام يتعلق بإجراءات 

التحقيق واملعاقبة الفورية)2).
د النظام يف مادة رقم)26( فقرة)6( عىل الفئة الوظيفية  كام أكَّ

)1) صحيفة أم القرى عدد رقم) 3203( وتاريخ 1408/7/30هـ.
ظل  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  اجلنائية  )2) االختصاصات 

األنظمة السعودية)ص 62(.
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وهم  اجلنائية،  اإلجراءات  ببعض  القيام  حق  هلا  التي  اهليئة  يف 
رؤساء مراكز اهليئة حيث نص النظام عىل أهنم من رجال الضبط 

اجلنائي يف حدود اختصاصهم)1).
*  شبهة والرد عليها.

ُتثار  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  جهود  حول 
أمرهم  وأن  وشأهنم،  الناس  برتك  املطالبة  عىل  تدور  شبهة 
الشخصية  احلرية  مع  يتعارض  املنكر  عن  هنيهم  أو  باملعروف 

َ ��َق�د 
�ق�ب َ

ّ
�ل�د َىق ا

َه ��ب ا رَ
ْ
 اأَ�ل

َ
الثابتة يف اإلسالم مستدلني بقوله تعاىل: ﴿ل�

.(2(﴾َ
ّ
ىق
��َب
ْ
�ل  �َ���َب ا

ُ
�د ��سْث

ُّ
للر �َب ا

َّ
��ق
َ
�ب
�لقَّ

وجُياب عن هذا من وجوه هي:
الوجه األول:

 عدم التسليم بوجود حرية شخصية عىل اإلطالق بل ال بد 
من وجود ضوابط لذلك حتى يف األنظمة الوضعية.

اجلنائي  الضبط  رجال  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  عرف  )1) وقد 
بأهنم:)األشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي اجلرائم وضبطهم، ومجع 
نظام  من  رقم)24(  مادة  االهتام(  وتوجيه  للتحقيق  الالزمة  واألدلة  املعلومات 

اإلجراءات اجلزائية.
)2) من اآلية رقم)256( من سورة البقرة.
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الوجه الثاين:
 أن احلرية احلقيقية هي يف اخلضوع ألوامر اهلل  فهو العامل 

بام ُيصلح اخللق.
الوجه الثالث:

 أن االستدالل هبذه اآلية عىل هذا األمر ال يصح فليس معنى 
اآلية أن للناس فعل ما يشاؤون، وليس ألحد إلزامهم عىل فعل 
اخلري الذي تركوه، أو اجتناب الرش الذي فعلوه، بل املراد باآلية 
عدم اإلكراه عىل الدخول يف اإلسالم، كام أن هذا خاص بأهل 
الكتاب، ومن شاهبهم، وأما عبدة األوثان واملرشكني فال ُيقبل 

منهم إال اإلسالم أو القتال)1).
الوجه الرابع: 

أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ثابت بنصوص كثرية 
فكيف ُيعارض بظاهر آية حمتملة.

الوجه اخلامس:
أن النبي  قام بنفسه باالحتساب فأمر باملعروف وهنى عن 

املنكر.

)1) ُينظر تفسري ابن جرير الطربي)414/5(.
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الوجه السادس:
أن من رشائع اإلسالم احلدود والتعزيرات، ومن تأمل فيها 

وأهنا عقوبات ملن فعل منكر عرف بطالن هذه الشبهة.

***





وفيه ثالثة مطالب هي:
املطلب األول:

 املحافظة عىل رضورة الدين.
املطلب الثاين:

جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة الدين من حيث الوجود.
املطلب الثالث:

 جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة الدين من حيث العدم.

ل: و
ل�أ ح�ث ا لم�ب ا

�ة�ب  لد ر�ة ا رو
�ب ��ب �ة ح�ب

له�ة�أ�ة �ب د ا هو  حب
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. �ي�ج لد ر�ي ا رو
�ي عل� ��ج طج

ج
� لم�ا ول: ا

ل�أ لمطل�ج ا   ا

الدين يف اللغة من الفعل) دان( فإن تعدى بنفسه أفاد معنى 
امللك تقول: دانه دينًا، أي: ملكه وترصف فيه، ومنه قوله تعاىل: 

﴾)1) وإن تعدى بالالم أفادت الطاعة  َ
�ق�ب َ

ّ
�ل�د ْو�َم ا

َ
�لَ�َك �ق ﴿�َ���ا

أطاعه  أنه  بذلك  املقصود  كان  له،  دان  قيل:  فإذا  واخلضوع 
دان  قوهلم:  ومنه  االعتقاد،  أفاد  بالباء  تعدى  وإن  له،  وخضع 
باليشء أي اختذه دينا ومذهبا)2)، ويعرفه اجلرجاين بأنه: "وضع 
إىل  املحمود  باختيارهم  السليمة  العقول  لذوي  سائق  إهلي 

الصالح يف احلال والفالح يف املآل" )3).
والدين املطلوب املحافظة عليه رضورة هو الدين الصحيح، 

�ل��لّ�َه  ا  
َ
�َع��ب�د �ق�َب  َ

ّ
�ل�د ا  

�بَّ اَأ تعاىل:﴿ قال  اإلسالم،  دين  وهو 

�لق�بٍ�ا ��َب��َل�ب  �َم َ� ��ْس�لَا ل�َأ رَ ا
ْ
َ��ق
َ عب

ب
�

ُ﴾ )4)، وقال أيضًا: ﴿ َو�َ���ب �قَ���بْ�َق
�م ��ْس�لَا ل�َأ ا

)1) آية رقم)4( من سورة الفاحتة.
)2) ُينظر: لسان العرب)24/17(، والقاموس املحيط)225/4(، واملصباح 

املنري)ص 315( مادة)دان(.
)3) التعريفات)ص 141(، وللتوسع ُينظر: الدين، ملحمد عبد اهلل دراز)ص 

.)25
)4) من اآلية رقم)19( من سورة آل عمران.
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�ق�َب ﴾ )1) وقد بني الشاطبي  ��َسَر �ْك��َب�ا َ �َ���َب ا
هق ََر

��ب
آ
ل� َىق ا

َو ��ب
ُ
 �َ���بْ�ُه َو�ه

َ
��بَ�ل

�قُ�ل�هْق

املقصود بحفظ الدين فقال: "حفظ الدين حاصله يف ثالثة معاٍن 
أشياء،  ثالثة  ومكمله  واإلحسان...  واإليامن،  اإلسالم،  هي: 
وهي: الدعاء إليه بالرتغيب والرتهيب، وجهاد من عانده ورام 
إفساده، وتاليف النقصان الطارئ يف أصله" )2)، ويشمل احلفُظ 
من  العقول  هلداية  رضوري  والدين  وفروَعه)3)،  الدين  أصوَل 
االضطراب، واملجتمعات من التفرق، وقد ذكر أحد املعارصين 

أن الدين ُيقصد به أمور ثالثة هي:
1- بمعنى الوحي اإلهلي املنزل عىل الرسل.

2- بمعنى اإليامن باهلل عز وجل.
3- بمعنى األحكام الرشعية)4).

وأنه  الدين  حفظ  أمهية  عىل  بالتأكيد  العلم  أهل  تتابع  وقد 
ومن  األحكام،  من  كثري  رُشعت  أجله  ومن  رضوري،  مقصد 

)1) آية رقم)85( من سورة آل عمران.
)2) املوافقات)409/4(.

)3) ُينظر: تأصيل فقه األولويات)ص 102(.
العامة للرشيعة اإلسالمية)ص 217(،  املقاصد  العامل يف  )4) هو د. يوسف 
أمهية  و  الفتاوى)330/11(،  وجمموع  األحكام)128/2(،  قواعد  وُينظر: 

املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 201(. 
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 : النبي  سب  من  قتل  عن  تيمية  ابن  يقول  املرتد،  قتل  ذلك 
"فهل  يسرتيب من َقَلب الرشيعة ظهًرا لبطن أن حماسنها توجب 

حفظ هذه احلرمة التي هي أعظم حرمات املخلوقني" )1).
وحفظ الرشيعة لرضورة الدين جاء من جانبني مها:

األول: من جانب الوجود.
الثاين: من جانب العدم.

إقامة  27-1428هـ  عام  خالل  نفذهتا  التي  اهليئة  جهود  ومن 
املحارضات  وإقامة  مركًزا،  عددها)33(  وبلغ  التوجيهية  املراكز 
الندوات)100( ندوة، واملحارضات)3577)  والندوات، وبلغت 

حمارضة، كام بلغت الكلامت التوجيهية)29957( كلمة.
كام قامت بطباعة وتوزيع ما يأيت:

1- عدد)125241( كتاب.
2- عدد)4116796( كتيب.

3- عدد)3747071( مطوية.
4- عدد) 809504( مادة مسموعة)2).

)1) الصارم املسلول)905/3(.
)2) ُينظر التقرير السنوي لعام 27-1428هـ)ص42-41(.
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املراكز  إقامة  تم  فقد  28-1429هـ  عام  خالل  وأما 
الندوات)28)  وبلغت  مركًزا،  عددها)18(  وبلغ  التوجيهية 

ندوة، واملحارضات)2357( حمارضة. 
كام قامت بطباعة وتوزيع ما يأيت:

1- عدد)105086( كتاب.
2- عدد)3431728( كتيب.

3- عدد)4272297( مطوية.
4- عدد) 1357576( مادة مسموعة)1).

)1) ُينظر التقرير السنوي لعام 28-1429هـ)ص 50(.
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ر�ة  رو
��ض على  �ة  �ض

ض
� لمحا ا ىة 

�ض له�ة�ئ�ة  ا د  هو :�ض ىة
�ض ل�ثا ا لم�ل�ض  ا     

د و لو�ض �ة�ض م�ض ��ة�ث ا لد ا

من وجوه حفظ الرشيعة لرضورة الدين من جانب الوجود 
ما يأيت)1):

أوالً: حتكيم دين اإلسالم.
أمر اهلل – عز وجل بتحكيم الرشيعة يف الشؤون كلها، كام قال 

.(2((﴾ و�َب َُر
��ب ��

َ
��ك

ْ
�ل �ل�ُم ا

ُ
 �ه

َ
�أَ�ك

َ
�لل ْو

ُأ
�ل��لّ�ُه ��َب�ا  ا

َ
ل �برَب

َأ
�م �بَ�ل�َ��ا ا

ُ
�ْم �قَ��ْ��ك

َّ
تعاىل: ﴿ َو�َ���ب �ل

ثانيًا: وجوب الدعوة إىل هذا الدين.

 
ُ
ع

ْ
� ﴿ا تعاىل:  اهلل  قال  كام  عليها  القادر  عىل  واجبة  فالدعوة 

 َ
�هَىق َ�ق 

�ق
َّ
�لل �بَ�ا �ل�م 

ُ
�ه

ْ
�ل� �َ َ�ا َو�ب  َ

��بَ�هق ��س��لَ
َ
�ْك�� ا  َ

�هق �ل�َ�ْو�َع���َب
ْ
�ل َوا  َ

�هق
َ
��
ْ
�ْك�َ��ك �بَ�ا  

َ
�بَّ�ك

َ
ر ��َس���َب�ق�َل  لَى  اَأ

.(3( ﴾ �ُب
��س��لَ

ْ
�ح

َأ
ا

ثالثًا: اجلهاد يف سبيل اهلل.
والقيام  اجلهاد،  أنواع  بشتى  الدين  لنرصة  اجلهاد  وقد رُشع 

 
ْ
وا

ُّ
َع�د

َأ
تعاىل: ﴿َوا بذلك يف قوله  األمر  الدعوة، وقد جاء  بتبليغ 

)1) ُينظر:املوافقات)347/4(،  ورشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب)321/2(، 
واآليات البينات)133/4(.

)2) من اآلية رقم)44( من سورة املائدة.
)3) من اآلية رقم)125( من سورة النحل.
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�ل��لّ�َه  ا  َّ
و

ْ
�بَ�َه عَ�د  

و�َب
ُ
�َه��ب

ْ
��قْ�َل �ُقر

�ْك��َب ا َط  �بَ�ا َ
ّ
ٍ َو�َ���ب ر

هق َّ
و

��ُق�ل�م �ّ�َ��ب ��ُق
ْ
�ع ��قَ����لَ ��س��لْ �ا ا

َّ
�ل�م ��

ُ
�ه

َ
�ل�

�ل�ْم ﴾ )1).
ُ
�ه
ُ
�ص�

َ
��ل
ْ
�ل��لّ�ُه �قَ�ع �ل�ُم ا

ُ
�ه
و��َب

ُ
�ص
َ
��ل
ْ
 �َق�ع

َ
َ�هَ�ل�ْم ل�

و��ب
ُ
�ق�َب �َ���ب � َر

��َب
آ
�ْم َوا

ُ
وَّ�ك

ُ
َوعَ�د

رابعًا: رشع أصول العبادات.
فقد رشعت أصول العبادات من صالة وصيام وزكاة وحج؛ 

لتزكية النفس، وتنمية روح التدين بصفة مستمرة)2).
عن  وتبعده  واإلحسان،  اخلري  نحو  املطيع  توجه  والطاعة 
الطغيان وامليل إىل األهواء، وعىل قدر الطاعة هلل – عز وجل – 
وااللتزام بالتكاليف، وأدائها يكون بتحقيق هذا الدين يف نفس 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  كان  ولقد  املكلف)3)، 
جهود واضحة يف املحافظة عىل الدين من جوانب خمتلفة أمهها 

ما يأيت:

)1) من اآلية رقم)60( من سورة األنفال.
وُينظر: قواعد األحكام)205/2(، وأمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 

215(، ومقاصد الرشيعة عند اإلمام العز بن عبد السالم )ص 468(.
العامة للرشيعة اإلسالمية)ص  الفتاوى)6/5(، واملقاصد  )2) ُينظر جمموع 
وأمهية   ،)174 اإلسالمي)ص  الفقه  يف  وأثرها  الرشعية  واملقاصد   ،)234

املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 207(.
)3) ُينظر: مقاصد الرشيعة عند اإلمام العز بن عبد السالم)ص 472(.
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1- يف جانب العقيدة.
حيث حترص اهليئة عىل محاية العقيدة، وصيانة التوحيد من 
التي  الغلو يف األماكن  البدع من  البدع واخلرافات، كمنع أهل 
تكثر زيارهتا يف مكة واملدينة من غري أصل رشعي لذلك، أو قيام 
بعض اجلهلة بالتمسح بقرب النبي  أو بسواري أحد املساجد، 
بتوزيع  إرشادي  بجانب  اهليئة  تقوم  كام  البقيع)1)،  مقربة  يف  أو 
النرشات، وتكليف أعضاء من اهليئة بإلقاء الكلامت التوجيهية.

2- يف جانب العبادات.
يف  الصالة  أداء  بمراقبة  واضح  بدور  اهليئة  تقوم  حيث 
املساجد، كام تتابع من تسول له نفسه الفطر يف رمضان من غري 
أهل األعذار، ويتم إحالته إىل القضاء الرشعي، كام تقوم اهليئة 

بدور كبري يف موسم احلج بالتنسيق مع اجلهات األخرى))2)).
3- يف جانب األخالق اإلسالمية واآلداب العامة.

العامة، واألماكن  األسواق  بمتابعة  اهليئة  تقوم   حيث 
األخالقية،  التجاوزات  عىل  للقضاء  املدارس  مع  والتعاون   
باآلداب،  املخلة  املواد  وبيع  كتسجيل  السلوكية  واملخالفات 
)1) ُينظر: مسؤوليات وايل احلسبة وسلطاته يف اململكة العربية السعودية)ص 35(.
)2) ُينظر: مسؤوليات وايل احلسبة وسلطاته يف اململكة العربية السعودية)ص 41(.
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كام أن للهيئة دورًا كبريًا يف احلد من ظاهرة معاكسة الفتيات أو 
ابتزازهن)1).

عام  خالل  األخالق  قضايا  يف  الوقوعات  بلغت  وقد 
1429/28هـ عدد)10510( قضية قامت اهليئات بمعاجلتها، 
فبلغت)251682)  وغريها  األخالق  يف  الوقوعات  جممل  أما 
واقعة، أحيل جلهات االختصاص منها)25813( قضية بمعدل 
10%، وأهني املتبقي منها يف مراكز اهليئات وعددها)258692) 

بمعدل 90% من خالل التعهد واملناصحة)2).

)1) ُينظر: مسؤوليات وايل احلسبة وسلطاته يف اململكة العربية السعودية)ص 43(.
)2) ُينظر التقرير السنوي لعام 28-1429هـ)ص 50(.
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ر�ة  رو
�ة على ��ض �ض

ض
� لمحا ىة ا

له�ة�ئ�ة �ض د ا هو : �ض ل�ث ل�ثا لم�ل�ض ا    ا

م لعد �ة�ض م�ض ��ة�ث ا لد ا

من وجوه حفظ الرشيعة لرضورة الدين من جانب العدم ما يأيت:
أوالً: التحذير من الوقوع يف الرشك.

فقد حذر الشارع احلكيم من الوقوع يف الرشك أو ما يؤدي 
إليه، كام حذر من رصف يشء من العبادات لغري اهلل -عز وجل-
، أو أداء العبادة بدون إخالص، أو خمالفة للصفة املرشوعة فيها 

؛ ألن ذلك يؤدي إىل ضعف املحافظة عىل الدين)1).
ثانيًا: رشع قتل املرتد، وحماربة البدع.

فاقتلوه()2)، والردة هي كفر  دينه  بدل  :)من  النبي  يقول   
 املسلم، وأما العلة يف ذلك فقد ذكر أحد املعارصين)3) أن الردة 
الدخول  عىل  ُيكره  ال  املسلم  ألن  ؛  األصيل  الكفر  من  أخطر 
للشك يف  إدخال  ذلك  ففي  الدين  فإذا خرج عن  يف اإلسالم، 

)1) ُينظر: جمموع الفتاوى)216/10(، ومقاصد الرشيعة عند ابن تيمية)ص 
454(، وأمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 214(.

بعذاب  يعذب  ال  باب  اجلهاد،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  )2) أخرجه 
اهلل)ص 242( برقم)3016(

اإلسالمية)ص  للرشيعة  العامة  املقاصد  كتابه:  يف  العامل  د.يوسف  )3) هو 
.)261
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وُيضعف  قناعتهم  يزعزع  مما  وعوامهم  الناس  بسطاء  قلوب 
الدين يف نفوسهم)1).

ثالثًا: رشع النهي عن املنكر.
فقد أمر اهلل – عز وجل – بالنهي عن املنكر وحماربة الفساد 
انتشار  أن  ذلك  لبيضته،  ومحاية  للدين،  حفظا  ؛  أنواعه  بكل 
املنكرات  سواء  الدين  عىل  املحافظة  ضعف  يسبب  املنكرات 

العقدية، أو يف العبادات، أو يف األخالق واآلداب.
رابعًا: النهي عن البدع واالختالف.

وقد ذكر أهل العلم أن الشارع قد حث عىل االقتداء بالنبي 
عن  والبعد  اتباعهم،  عىل  واحلرص  بعده،  من  وصحابته   
اإلحداث واالبتداع يف الدين الذي يؤدي إىل االختالف ويسبب 
التي  الوقوعات  وصلت  وقد  الدين)2)،  عىل  املحافظة  إضعاف 
إىل 27-1428هـ  عام  يف  اهليئة  مراكز  قبل  من  ضبطها   تم 

) 300879( واقعة تتوزع كام يأيت:
1- عدد)585( قضية يف العقيدة.

)1) ُينظر: أمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 224(، وأمن األمة من 
منظور مقاصد الرشيعة)ص 79(.

)2) ُينظر: قواعد األحكام)2/1(.
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2- عدد)230710( يف العبادات.
3- عدد) 34826( يف األخالق)1).

وأما يف عام 28-1429هـ فكام يأيت:
1- عدد)560( قضية يف العقيدة.

2- عدد)28765( قضية يف العبادات.
3- عدد) 17972( قضية يف األخالق)2).

وقد قامت الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر يف السنوات أألخرية يف التواصل مع مؤسسات املجتمع، 

وخاصة يف اجلوانب اإلعالمية، ومن ذلك ما يأيت:
أضواء   ( باسم:  أسبوعي  إذاعي  برنامج  وتنفيذ  إعداد   -1

عىل احلسبة( عرب إذاعة القرآن.
جريدة  يف  )الرئاسة(  باسم:  أسبوعية  صفحة  إصدار   -2

اجلزيرة.
3- إصدار جملة شهرية باسم: ) احلسبة(.

4- املشاركة يف عدد من امللتقيات واملعارض الداخلية.
5- التغطية اإلعالمية ملناشط الرئاسة.

)1) ُينظر التقرير السنوي لعام 27-1428هـ)ص 69-67(.
)2) ُينظر التقرير السنوي لعام 28-1429هـ)ص 55(.
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الضالِّ  الفكر  حماربة  الدين  حفظ  يف  اهليئة  جهود  ومن 
حماربة  وكذلك  األخرية)1)،  الفرتة  يف  ظهر  الذي  واإلرهاب 
السحر، ومن ذلك قيام الرئاسة بتخصيص مركز هيئة معني يف 
ومتابعتها  السحر  قضايا  عن  املسؤول  هو  ليكون  ؛  منطقة  كل 

واستقبال البالغات.

عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  جهود  ُينظر:  )1) للتوسع 
بن دجني  اهلل  د. عبد  السعودية يف مكافحة اإلرهاب،  العربية  اململكة  املنكر يف 

السهيل.





: �ة
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وفيه ثالثة مطالب هي:
املطلب األول: 

املحافظة عىل رضورة النفس.
املطلب الثاين:

 جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة النفس من حيث الوجود.
املطلب الثالث: 

جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة النفس من حيث العدم.
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س.
�ض ل�ض ر�ة ا رو

�ة على ��ض �ض
ض
� لمحا ول: ا

ل�ئ لم�ل�ض ا     ا

هي  عليها  املحافظة  الشارع  قصد  التي  بالنفس  املقصود 
النفس املعصومة باإلسالم، أو اجلزية، أو األمان بخالف النفس 

املحاربة.
ألن  ؛  التلف  من  األرواح  عىل  املحافظة  ذلك  يف  ويدخل 
املحافظة  ذلك  يف  يدخل  كام  اإلنسان،  أفراد  من  مركب  العامل 
السيئة  العادات  أو ما يرض هبا من  عىل األجسام من األمراض 

يف املأكوالت ونحوها)1).
والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  التنفيذية  الالئحة  جاءت  وقد 
عن املنكر بالنص عىل بعض األمور يف أعامل االستدالل حفاظًا 

عىل األنفس، ومنها:
1- تلقي اإلخباريات املتعلقة باملنكرات الرشعية.

املعلومات من مقدم اإلخبارية، وسامع  التحري بجمع   -2
أو  باإلكراه،  تتسم  أن هذه اإلجراءات ال  الشهود مع مالحظة 
املساس بحرية األشخاص ؛ لكوهنا من إجراءات االستدالل)2).

يف  املقاصد  وأمهية   ،)169 الشاطبي)ص  عند  املقاصد  قواعد  )1) ُينظر: 
الرشيعة اإلسالمية)ص 212(.

)2) كام يف املادة رقم)5( من الالئحة التنفيذية.
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كام نصت الالئحة عىل أن يكون القصد من تفتيش املقبوض 
إيذاء  املقاومة أو  عليه جتريده من كل ما يتمل أن يستعمله يف 

نفسه أو غريه)1).
هذا من خالل أنظمة اهليئة، أما الواقع امليداين هليئات األمر 
واضحة  النفس  عىل  فاملحافظة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
وردع  األخالقية  اجلرائم  حماربة  يف  اهليئات  جهود  خالل  من 
عىل  القبض  إلقاء  يف  الكبرية  باجلهود  تتضح  كام  أصحاهبا، 

مصنعي اخلمور ومروجيها بالتنسيق مع اجلهات املختصة.

)1) كام يف املادة رقم)11( من الالئحة التنفيذية.
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ر�ة  رو
��ض على  �ة  �ض

ض
� لمحا ا ىة 

�ض له�ة�ئ�ة  ا د  هو �ض  : ىة
�ض ل�ثا ا لم�ل�ض  ا   

د. و لو�ض س م�ض ��ة�ث ا
�ض ل�ض ا

 – وجل  عز   - اهلل  رشع  الوجود  جانب  من  النفس  حلفظ 
العبادات واملعامالت، فأوجب عىل كل مسلم أن يتناول ما يلزم 
حلياته من مأكول ومرشوب وملبوس، وعىل ذلك يؤجر املسلم 
يف ذلك إذا نوى امتثال أمر اهلل – عز وجل – ويأثم إذا هو ترك  
ت عىل  ما يفظ حياته، وُيقيم أوده ؛ ألنه حني يمتنع يكون قد فوَّ

اجلامعة نفسًا، وأهدر هلل – تعاىل – حقًا)1).
كام رشع اهلل – عز وجل – يف جانب املعامالت من األحكام 
ذلك  وجيمع  غريه،  مع  عالقته  اإلنسان  به  ينظم  ما  الرشعية 
تنظيم طرق انتقال األمالك بعوض أو بغري عوض)2)، ومن أهم 

جوانب املحافظة عىل النفس ما يأيت:
أوالً: رشع أحكام الزواج.

ذلك  يستمر  حيث  والنفقات  الزواج  أحكام  رُشعت  فقد   
حتى يكون الولد قادرًا عىل الكسب بنفسه لتبقى النفس حمفوظة 

)1) ُينظر: املقاصد الرشعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي)ص 177(، ونظرية 
املصلحة)ص 25(.

)2) ُينظر: نظرية املصلحة)ص 25(.
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مة)1). مكرَّ
ثانيًا: وجوب أكل املحرمات عند الرضورة.

فقد أوجب اهلل - عز وجل – أكل املحرمات من امليتة واخلمر وغريها 
عند االضطرار إليها بقدر ما يدفع اهلالك حفظا للنفس وإبقاًء هلا)2). 

ثالثًا: الرتغيب بإحياء النفس.
فقد جاءت النصوص الرشعية مرغبة بإحياء النفس البرشية 
يف  يساعد  احلقيقة  يف  وهذا  اهلالك،  عىل  إرشافها  عند  بإنقاذها 

استمرار احلياة كام أن بالعفو عن القصاص استبقاء للنفس)3).
هذا  يف  جهود  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وهليئات 
اجلانب من خالل متابعة صاالت األفراح، وتقديم املساعدات 

التوجيهية املتنوعة من خالل املواد املقروءة واملسموعة.
 كام أن للهيئات جهودًا يف حماربة الفساد األخالقي من اخللوة 
حفظ  عدم  إىل  يؤدي  الذي  املحرم  واإلركاب  الرشعية  غري 

النفس بتعريضها للمهالك.

 ،)477 السالم)ص  عبد  بن  العز  اإلمام  عند  الرشيعة  مقاصد  )1) ُينظر: 
وأمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 228(.

)2) ُينظر: قواعد األحكام)84/1(، وجمموع الفتاوى)270/25(.
)3) ُينظر: مقاصد الرشيعة عند اإلمام العز بن عبد السالم)ص 477(.
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ر�ة  رو
�ة على ��ض �ض

ض
� لمحا ىة ا

له�ة�ئ�ة �ض د ا هو : �ض ل�ث ل�ثا لم�ل�ض ا   ا

م. لعد س م�ض ��ة�ث ا
�ض ل�ض ا

جاءت الرشيعة بحفظ رضورة النفس من جانب العدم من 
خالل األمور التالية:

أوالً: حتريم االعتداء عىل النفس.
جاء  وألمهيته  ؛  حق  بغري  القتل  الرشيعة  حتريم  ذلك  ومن 
النهي الرصيح عنه يف القرآن يف أكثر من موضع، ومن ذلك قول 

 (1(  ﴾ َ
�ّق
َ
�ْك�� �بَ�ا  

َّ
ل� اَأ �ل��لّ�ُه  ا  َ

�م َّ
�َ�ر َ�ق 

�ق
َّ
�لل ا  َ

��� �هْب
�لل�بَّ ا  

ْ
وا

ُ
�قَ�ل�هْق��قُ���  

َ
﴿َول� تعاىل:  اهلل 

– مجيع أنواع الظلم)2)، يقول ابن العريب:  – تعاىل  كام حرم اهلل 
"ومل خيُل زمان آدم، وال زمن من بعده من رشع، وأهم قواعد 

ا  كفًّ بالقصاص  وحياطته  االعتداء  من  الدماء  محاية  الرشائع 
وردعا للجائرين")3).

ثانيًا: رشع القصاص.

)1) من اآلية رقم)151( من سورة األنعام، ومن اآلية رقم)33( من سورة 
اإلرساء.

)2) السياسة الرشعية)ص 93(، وُينظر املقاصد الرشعية عند اإلمام العز بن 
عبد السالم)ص 484(، وأمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 239(.
)3) أحكام القرآن)588/2(، وُينظر: احلسبة والنيابة العامة)ص 82(.
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سواء كان القصاص يف األنفس أو األعضاء أو اجلراح عىل 
تفصيالت عند الفقهاء)1)، يقول العز بن عبد السالم: "القصاص 
من  وهي  احلياة،  وقطع  النفوس  إزهاق  عن  زاجٌر  األرواح  يف 
القصاص  فإقامة  ؛  بذلك  يشهد  والواقع   ،(2( املفاسد"  أعىل 
وإعالنه أعظم زاجر لآلخرين، وأكرب رادع للفاعل، كام أن فيه 
ال  التي  املجتمعات  بخالف  وقرابته،  عليه،  املعتدى  غل  شفاء 
ُيقام فيها القصاص يف القتل، نشأت لدهيا جرائم األخذ بالثأر، 
العربية ؛ ألهنا تتكون من  املشكلة يف املجتمعات  وتتفاقم تلك 

القبائل، التي ترى عدم قتل القاتل عاًرا عىل القبيلة)3).
ثالثًا: اإلذن يف العفو عن القصاص والرتغيب فيه.

فيه  ورغب  القصاص  عن  بالعفو  احلكيم  الشارع  أذن  فقد 
بأن  القصاص  آية   – وجل  عز   – اهلل  وختم  للنفس،  حفظا  ؛ 
 اإلذن بالعفو ختفيف من اهلل – عز وجل – وذلك يف قوله تعاىل:

�قْ�َه 
َ
�لل اَأ ء  ا

َ
�

َأ
َوا  َ

و��ب ُر
ْ
�ل�َ��ع

ْ
�ل �بَ�ا  

ٌ
�اع

َ
�لّقَ�ب ��َب�ا ٌء  ْ

�ق
�ل�َث ��ق�َه  َ

�حب
َأ
ا �َ���ْب  �ُه 

َ
�ل  َ

َىق
�ُع�ل��ب ��ْب 

َ
��َب��  ﴿  

إعالم    ،)717 املجتهد)ص  بداية  الصنائع)39/8(،  بدائع  )1) ُينظر: 
املقاصد  الدسوقي)232/4(،  حاشية  مع  الكبري  الرشح  املوقعني)119/2(، 

الرشعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي)ص 178(.
)2) قواعد األحكام)163/1(.

)3) ُينظر: أمن األمة من منظور مقاصد الرشيعة)ص 45(.
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�هٌق ﴾ )1).
َ
���ْ َ

ر �ْم َو
ُ
�بَّ��ك

َّ
 �ّ�َ��ب ر

َ��ق�ٌب
��ْب�ل�هب

 �َق
َ
�لَ�ك ٍ �َب

�ب ��َس�ا
ْ
�ح �بَ�اَأ

رابعًا: احلث عىل وقاية النفس من األمراض.
 فقد دعت الرشيعة إىل الوقاية من األمراض واألوبئة، وقد 
طاعون  يف  حصل  ما  ومنه  النبوية،  السنة  يف  جليًا  ذلك  جاء 
األرض  املسلمني  دخول  يف  الصحابة  اختلف  ملا  عمواس 
املوبوءة رجعوا للعمل بقول النبي  ملا بلغهم، وهو قوله:)إذا 
به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا  سمعتم 

فال خترجوا ؛ فرارا منه()2).
خامسًا: الدعوة إىل حفظ الصحة.

 فقد جاءت التوجيهات الرشعية بالتأكيد عىل أمهية احلفاظ 
الصحة  سواء  النفس،  ببقاء  مساس  له  ما  وكل  الصحة،  عىل 
م الشارع أكل اخلنزير وامليتة ؛ ملا فيهام  اجلسدية أو النفسية، فحرَّ
 من أرضار، وهنى عن الغضب واإلعراض عن ذكر اهلل تعاىل ملا 

)1) من اآلية رقم)178( من سورة البقرة.
يف  ُيذكر  ما  باب  الطب،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  )2) أخرجه 
الطاعون)ص 489( برقم)5728( وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب السالم، 

باب الطاعون والطرية)ص 1071( برقم)2218(.
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يسببان من توتر النفس وضيقها)1).
اختصاصات  أن  إىل  التأكيد  يسن  املطلب  هذا  ختام  ويف 
بعد  سارية  زالت  ما  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة 
ما  وهو  الوقائي،  اجلانب  يف  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  صدور 
تقوم به اهليئة من مهام يف جانب منع وقوع اجلرائم بأنواعها قبل 

وقوعها، وخاصة ما يتعلق بحفظ النفس)2).
العدم  النفس من جانب  املحافظة عىل  اهليئة يف  ومن جهود 
املسامهة يف حتقيق األمن بمختلف أنواعه مع اجلهات األخرى 

من خالل وسائل منها:
1- إقامة الدورات االحتسابية.

القضايا  من  عدد  حول  ونرشها  الدراسات  إعداد   -2
و)ألعاب  وعالجه(  وآثاره  أسبابه  الفتيات،  منها)هروب 

األطفال اإللكرتونية( و) االختالط، مظاهره وآثاره( وغريها.

)1) ُينظر: املقاصد الرشعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي)ص 178(، واملقاصد 
دراسة  العامة،  والنيابة  واحلسبة   ،)27 محايتها)ص  ووسائل  الرضورية، 

مقارنة)ص 83(.
ظل  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  اجلنائية  )2) االختصاصات 

األنظمة السعودية)ص 62(.
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له�ة�أ�ة �ب د ا هو  حب

وفيه ثالثة مطالب هي:
املطلب األول:

 املحافظة عىل رضورة العقل.
املطلب الثاين:

 جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة العقل من حيث الوجود.
املطلب الثالث: 

جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة العقل من حيث العدم.
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ل
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�ة على ��ض �ض
ض
� لمحا ول: ا

ل�ئ لم�ل�ض ا     ا

عبارة  هو  الذي  بالعقل  اإلنسان   – وجل  عز   – اهلل  فضل 
العلوم  إدراك  طريقها  عن  اإلنسان  يستطيع  النفس  يف  قوة  عن 

وحتصيل املعارف)1).
املصالح  من  العقل  حفظ  أن  عىل  العلم  أهل  اتفق  وقد 
التكليف، وال تقوم املصالح  الرضورية ؛ ذلك أن العقل مناط 
بالعقل  واإلخالل  مصانة  حمفوظة  العقول  كانت  إذا  إال  كلها 

ُيقلل ملكة التفكري أو يعدمها)2).
يعود  ما  فكل  النفس  من  جزء  العقل  أن  لذلك  وُيضاف 
العقل  وصار  باحلفظ،  العقل  عىل  يعود  باحلفظ  النفس  عىل 
وتكاليفه،  خطابه  ومناط  اإلله،  معرفة  حمل  ألنه  ؛  املنزلة  هبذه 
عىل دوره  ليؤدي  ؛  حفظه  عىل  الرشعية  النصوص  حثت   ولذا 
العقل  "ونحفظ  السالم:  عبد  بن  العز  يقول  املطلوب،  الوجه   
بإكراه  إال  املسكرات  من  بيشء  ختبيله  جيوز  وال  لفوائده... 
وُيستحب  املحرمات،  باملغفالت  سرته  جيوز  وال  رضورة،  أو 

)1) ُينظر: املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية)ص 326(، وأمهية املقاصد يف 
الرشيعة اإلسالمية)ص 248(.

)2) ُينظر: املدخل إىل علم مقاصد الرشيعة)ص 153(.
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الشواغل  الغفالت من  أسباب  بنفي  الغفلة، وذلك  صونه عن 
امللهيات")1).

وقد بلغت الوقوعات التي تم التعامل معها يف مراكز اهليئة 
خالل العام 27-1428هـ يف قضايا املسكرات عدد)1723) 
الوقائع)3403)  هذه  يف  األشخاص  عدد  بلغ  كام  واقعة، 
وعدد  قضية  املخدرات)3277(  قضايا  عدد  وبلغ  شخص، 

األشخاص)550( شخص)2).
قضايا  يف  الوقوعات  عدد  بلغ  28-1429هـ  عام  وخالل 
هذه  يف  األشخاص  عدد  وبلغ  واقعة،  املسكرات)1613( 
وعدد  املخدرات)201(  قضايا  عدد  وبلغ   ،)3521 الوقائع) 

األشخاص يف هذه القضايا)328( شخص)3).

)1) شجرة املعارف)ص 380(.
)2) ُينظر التقرير السنوي لعام 27-1428هـ)ص 71-70(.

)3) ُينظر التقرير السنوي لعام 28-1429هـ)ص 55(.
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مقصد حفظ العقل يقوم عىل ثالثة عنارص رئيسة هي احلفظ 
والتنمية واإلعامل)1)،  من وجوه حفظ الرشيعة لرضورة العقل 

من جانب الوجود ما يأيت:
أوالً: التأكيد عىل دور العقل.

التأكيد  موضعًا  أربعني  يف  الكريم  القرآن  يف  ورد  فقد 
ومع  مستقاًل،  الرشعي  النص  فهم  يف  العقل  إعامل  أمهية  عىل 
العقل،  حلفظ  بد  وال  والسنة،  الكتاب  من  األخرى  النصوص 
ويستمد  بالرشيعة،  ُياط  أن  تقديره  وحسن  تفكريه،  وسالمة 
هدايته ونوره منها)2)، يقول القرطبي موضحا العالقة بني الرشع 
والعقل: "الصحيح أن التفضيل إنام كان بالعقل الذي هو عمدة 
نعيمه، إىل  وُيوصل  كالمه،  وُيفهم  اهلل،  ُيعرف  وبه   التكاليف، 
 وتصديق رسله ؛ إال أنه ملا مل ينهض بكل املراد من العبد ُبعثت 
العقل:  الشمس، ومثال  الكتب فمثال الرشع:  الرسل وأنزلت 

)1) ُينظر: أمن األمة من منظور مقاصد الرشيعة)ص 144(.
فقه  وتأصيل   )252 اإلسالمية)ص  الرشيعة  يف  املقاصد  أمهية  )2) ُينظر: 

األولويات)ص 115(.
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وأدركت  الشمس  رأت  سليمة  وكانت  فتحت  فإذا  العني 
تفاصيل األشياء" )1).

ثانيًا: احلث عىل طلب العلم النافع.
العلم  ذلك  وأنفع  النافع،  العلم  طلب  عىل  الشارع  حث 
النافعة لعامرة األرض، وال  الدنيوية  العلوم  الرشعي، ثم سائر 
خيفى أن العقل املستيضء بالعلم بعيد عن االنحرافات يف أمور 

الدين والدنيا)2).
بأنواعها،  الكتب  طباعة  اجلانب  هذا  يف  اهليئة  جهود  ومن 

وإقامة الدورات والكلامت التوجيهية.

الرشيعة  يف  املقاصد  أمهية  وُينظر:  القرآن)294/10(،  ألحكام  )1) اجلامع 
اإلسالمية)ص 252(.

)2) ُينظر: املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية)ص 366(، واملقاصد الرشعية 
وأثرها يف الفقه اإلسالمي)ص 181(.
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م. لعد ل م�ض ��ة�ث ا
لع�ة ا

من وجوه حفظ رضورة العقل من جانب العدم ما يأيت:
أوالً: حتريم مفسدات العقل.

– كل ما ُيفسد العقل وُيرض به، ومن  – عز وجل  حرم اهلل 
ذلك املسكرات فقد جاء النص يف القرآن عىل حتريم اخلمر يقول 

 ُ
�ب �ا �ب���صَ

َأ
ل� َوا �ل�َ����قْ��َسُر 

ْ
�ل َوا ُر 

ْ
�ْك��َب�م ا �ل�َ��ا 

�بَّ اَأ  
ْ
�َ���ُبوا

آ
ا �ق�َب  َ

�دب
َّ
�ل ا �ا 

َ
�ه
ُّ
��ق
َأ
ا �قَ�ا  تعاىل: ﴿ اهلل 

 (1(﴾ و�َب
ُ
���َ����ح �ْم �قُ�ل�هْب

ُ
��ك

َّ
���
َ
�ع
َ
وُه �ل

ُ
َ�ب
��قَ���ب

ْ
�حب َ ��َب�ا

�ب ��قْ��َ��ا
�ل��س��لثَّ �َل ا

َ
 �ّ�َ��ْب �َع��

ٌ
���

ْ
�حب ُ َر

�م
َ
ل� رْب

َأ
ل� َوا

فتحريم اخلمر؛ ألنه مفسد للعقل.
ثانيًا: حتريم املفسدات املعنوية للعقل.

فإذا كان السكر ُيزيل العقل، فإن عددًا من املحرمات كسامع 
وفعل  الواجبات  ترك  إىل  بصاحبه  يؤدي  املحرم  والنظر  الغناء 
املحرمات، وهلام تأثري يف ضعف العقل والتغطية عليه، يقول ابن 
من  العقل  معها  ينغمر  قوية  لذة  "توجب  ذلك:  آثار  عن  تيمية 
فتحصل  كان،  ما  كائنًا  حمبوهبا  نحو  إىل  النفس  حترك  أهنا  جهة 
بتلك احلركة والشوق والطلب مع ما قد ختيَّل املحبوب وتصوره 

)1) اآلية رقم)90( من سورة املائدة.
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لذات عظيمة تقهر العقل أيضًا" )1).
ثالثًا: حتريم االطالع عىل كتب الفرق الضالة.

وأصل ذلك هني النبي  عمر بن اخلطاب عن النظر يف التوراة)2)؛ 
ألن النظر يف كتبهم يؤثر عىل العقل فتلتبس عليه بعض الشبه، وهذا 

بحق غري العلامء الذين يسنون الرد عىل ما فيها من الباطل.
رابعًا: وجوب احلد عىل شارب اخلمر.

فقد أوجب الشارع احلد عىل شارب اخلمر عامًدا عاملًا وهو 
"رشعية  الشوكاين:  يقول  العقل،  حفظ  أمهية  لتأكيد  اجللد، 
احلد عىل رشب املسكر ؛ فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به 

مصلحة فاختالله يؤدي إىل مفاسد عظيمة")3).
واضحة  جهود  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وهليئة 
املختصة  اجلهات  مع  تشارك  حيث  اخلمور،  مروجي  تتبع  يف 

بالتحري عن مصانع اخلمور)4).

)1) االستقامة)147/2(.
واعتزال  اإليالء  يف  باب  الطالق،  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  )2) أخرجه 
املسند)349/1(  يف  أمحد  اإلمام  وأخرجه  برقم)1479(   )931 النساء)ص 

برقم) 222(.
)3) إرشاد الفحول)ص 216(.

)4) مسؤوليات وايل احلسبة)ص 47(.
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للوقوعات  الكبري  العدد  يعرف  املحلية  األخبار  يتابع  ومن 
املتعلقة بتصنيع اخلمر، أو ترويج املسكر، ودور رجال اهليئة يف 

ذلك.



�بع: لرا ح�ث ا لم�ب ا
ب

لعر� ر�ة ا رو
�ب ��ب �ة ح�ب

له�ة�أ�ة �ب د ا هو  حب

وفيه ثالثة مطالب هي:
املطلب األول:

 املحافظة عىل رضورة العرض.
املطلب الثاين:

 جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة العرض من حيث الوجود.
املطلب الثالث: 

جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة العرض من حيث العدم.
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. ض
لعر� ر�ة ا رو

�ة على ��ض �ض �ض لمحا ول:ا
ل�أ لم�ل�ض ا     ا

تفاوتت عبارات أهل العلم يف اسم هذه الرضورة فأوردها 
وفريق  )النسل(  باسم:  وآخرون  )النسب(  باسم:  بعضهم 
ثالث باسم: )العرض(، ومل يرصح املتقدمون بسب اخلالف يف 
التسمية، ويظهر أن ترابط هذه املصطلحات وتقارهبا يف اهتامم 
وعرف الرشع وواقع الناس وتالزم بعضها أدى لتساهل العلامء 

يف إطالق بعضها عىل بعض)1).
الفقه العرض عىل الرضورات  وقد زاد بعض علامء أصول 
املصنف  زاده  "وهذا  العرض:  عن  البناين  يقول  ؛  اخلمس 
املال، وعطف  رتبة  أنه يف  إىل  إشارة  ؛  بالواو  كالطويف، وعطفه 
كاًل من األربعة قبله بالفاء ؛ إلفادة أنه دون ما قبله يف الرتبة")2).
فإن  ؛  "حفظ األعراض  فقال:  الشوكاين  دافع عن ذلك  كام 
عادة العقالء بذل نفوسهم وأمواهلم دون أعراضهم، وما فدي 
بالرضورة فهو بالرضورة أوىل، وقد رشع باجلناية عليه بالقذف 
، وهو أحق باحلفظ من غريه، فإن اإلنسان قد يتجاوز عن  احلدُّ

)1) ُينظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية)ص 253(.
)2) حاشية البناين عىل مجع اجلوامع)280/2(،وكذلك زاده القرايف يف رشح 

تنقيح الفصول)ص 391(.
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من جنى عىل نفسه أو ماله، وال يكاد أحد أن يتجاوز عن من 
جنى عىل عرضه، وهلذا يقول قائلهم:

»هيون علينا أن تصاب جسومنا 
                                                وتسلم أعراض لنا وعقول«)1)

وقد حددت الالئحة التنفيذية لنظام اهليئات من له حق يف التفتيش 
حيث قرصت هذا احلق عىل املختصني من أعضاء اهليئة كام جاء املادة 
رقم)13(، وحفظًا للعرض جاء النص يف املادة رقم)15( من الالئحة 
حول التعامل مع غري املتهمني املوجودين باملسكن خالل عملية تفتيشه 
وال  ضبطهن،  الدخول  من  الغرض  يكن  ومل  نساء  كن  "فإن  بلفظ: 
تفتيشهن فيجب عىل القائم بالتفتيش متكينهن من االحتجاب، ومن 
 مغادرة املكان بام ال يرض نتيجة التفتيش ومصلحة التحقيق")2)، وقد بلغ
اهليئة  رجال  معها  تعامل  والتي  بالعرض  املتعلقة  املخالفات  عدد   
عدد)20144) 27-1428هـ  عام  خالل  امليدان  خالل   من 

 وعدد األشخاص)20267( شخصًا)3).

)1) إرشاد الفحول،)ص 366(.
ظل  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  اجلنائية  )2) االختصاصات 

األنظمة السعودية)ص 41(.
)3) ُينظر التقرير السنوي لعام 27-1428هـ)ص 71(.
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ر�ة  رو
��ض على  �ة  �ض

ض
� لمحا ا ىة 

�ض له�ة�ئ�ة  ا د  هو :�ض ىة
�ض ل�ثا ا لم�ل�ض  ا    

د. و لو�ض ض م�ض ��ة�ث ا
لعر� ا

جاءت الرشيعة بحفظ رضورة العرض من جانب الوجود 
من وجوه هي:

أوالً: رشع ما يكفل استمراره.
– من األحكام ما يكفل املحافظة  فقد رشع اهلل- عز وجل 
وأباح  النكاح،  فرشع  وبقاءه  النسل  واستمرار  العرض  عىل 
والتفرغ  النكاح  ترك  عىل  أصحابه    النبي  ُيقر  ومل  التعدد، 

للعبادة)1).
ثانيًا: احلث عىل الزواج والرتغيب فيه.

من  فكل  لألعراض،  حفظا  ؛  بالزواج  الرتغيب  جاء  فقد 
رغبته،  منهام  لكل  يقق  والزواج  لآلخر،  متطلع  اجلنسني 
عىل  العلم  أهل  اتفق  وقد  وتصان،  األعراض  حُتفظ  ذلك  ويف 
ابن  يقول  احلرام،  يف  الوقوع  من  اخلوف  عند  الزواج  وجوب 
تيمية: "النكاح صلة بني الزوجني يتضمن عرشة ومودة ورمحة 

)1) ُينظر: املقاصد الرشعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي)ص 183(، واملدخل 
إىل علم مقاصد الرشيعة)ص 156(، واملقاصد الرشعية عند اإلمام العز بن عبد 

السالم)ص 156(.
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وسكنًا")1).
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  أنظمة  جاءت  وقد 
أضيف  ما  ذلك  ومن  العرض،  عىل  املحافظة  جوانب  لتنظيم 
إىل مهام اهليئة يف مرحلة استجواب املتهمني خارج اهليئة حيث 
التي  اجلرائم  يف  املحقق  مع  اهليئة  من  مندوب  حضور  رُشط 
هلا  ليس  امرأة  فيها  املتهم  ويكون  اهليئة  اختصاص  من  ليست 
املحرمة  اخللوة  ملنع  وذلك  موقوفة،  أو  سجينة،  وليست  حمرم 

ودفع الريبة والشبهة)2).
واستمراًرا للمحافظة عىل العرض أوصت الالئحة التنفيذية 
إىل  بحاجة  هو  ومن  والفتيات  بالنساء  خاصة  أحكام  بإصدار 
رعاية كاألحداث بحيث يتم التعامل معهم عند االهتام بام يفظ 
هلم كرامتهم وعفتهم وحياءهم دون التأثري يف جمرى العدالة يف 

إدانة املتهم أو براءته)3).

للرشيعة  العامة  املقاصد  وُينظر:  الفتاوى)428/15(،  )1) جمموع 
اإلسالمية)ص 400(، وأمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 216(.

)2) ُينظر: االختصاصات اجلنائية هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
ظل األنظمة السعودية)ص 43(.

)3) ُينظر: االختصاصات اجلنائية هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
ظل األنظمة السعودية)ص 48(.
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ومن ذلك ما يأيت:
إال  النساء  مع  التحقيق  جيوز  ال   )49 رقم)  مادة  يف   -1

بحضور حمرم، أو من يقوم مقامه.
2- يف ما   دة) 50( ال جيوز احتجاز النساء يف مراكز اهليئة 
إال وقت إجراء التحقيق أما ما عدا ذلك فيتم ترحيلهن يوميًا إىل 

دور التوقيف املخصصة هلن.
3- يف مادة)50( يف القضايا األخالقية وقضايا التهم املعاقب 
عليها باحلبس مدة أقصاها ثالثة أيام ال جيوز تنفيذ العقوبة إال يف 

السجون املخصصة للنساء.
وقد حققت الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر يف هذا اجلانب إنجازات عظيمة، وخدمات جليلة تستحق 
اإلشادة، حتى أصبحت مراكز اهليئات املنترشة هي املالذ اآلمن 

للفتيات التي يصل هلن ابتزاز واستغالل من املفسدين.
هلا  عام  بشكل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وهيئات 
اإلسالمية،  األخالق  ومحاية  األعراض،  بصيانة  كبري  اهتامم 
من  املجتمع  وقاية  الرذيلة،  وقمع  يدنسها،  مما  الفضيلة  وحفظ 

خماطرها.
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: ل�ث ل�ثا لم�ل�ض ا      ا

م. لعد ض م�ض ��ة�ث ا
لعر� ا ر�ة رو

�ة على ��ض �ض
ض
� لمحا ىة ا

له�ة�ئ�ة �ض د ا هو �ض

جاءت الرشيعة بحفظ رضورة العرض من جانب العدم من 
وجوه هي:

أوالً: حتريم الزنا وما يؤدي إليه.
اخللوة  من  إليه  يؤدي  وما  الزنا  بتحريم  الرشيعة  جاءت 
قال  العرض  رضورة  عىل  للمحافظة  املحرم  والنظر  املحرمة 

��َس���َب�ق�لٍا﴾)1)،  ء  َو��َس�ا �هٍق  �َح��سَث ��َب�ا �َب  ��
َ
ك �هُ 

�بَّ اَأ ى 
�َب َ

للرّب ا  
ْ
وا

ُ
�ب َر

�قَ�ل��ْق  
َ
﴿َول� تعاىل: 

ومن ذلك حتريم اخللوة باألجنبية والنظر إليها، يقول ابن القيم: 
أعظم  بلية ورش، وهو من  بالرجال أصل كل  النساء  "اختالط 

أسباب نزول العقوبات العامة" )2).
ثانيًا: رشع العقوبات ملرتكب الزنا.

 فقد حدد الشارع احلكيم عقوبة للزاين حمصنًا، أو غري حمصن، 

)1) من اآلية رقم)32( من سورة اإلرساء.وُينظر: قواعد األحكام)49/1(، 
وأمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 275(.

مقاصد  منظور  من  األمة  أمن  وُينظر:   ،)281 احلكمية)ص  )2) الطرق 
الرشيعة)ص 118(.
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للقذف  عقوبة  حدد  كام  اللواط)1)،  جريمة  يفعل  ملن  وكذلك 
وذلك حرصًا عىل حفظ العرض من كل ما خُيل به ؛ حفاظًا عىل 
سالمة أعراض املسلمني، وطهارة املجتمع من إشاعة الفواحش 

فيه)2).
ثالثًا: حتريم التربج عىل النساء.

حرم الشارع تربج النساء ؛ حفظًا حلياء املرأة، وبعًدا عن كل 
ما يؤدي إىل الفتنة، وصيانة للعفاف، وإبعاًدا لنفوس الرجال من 

الوقوع يف املنكر)3).
وقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية يف املادة رقم)220( عىل 
اللجنة  املنكر ضمن  والنهي عن  باملعروف  األمر  هيئة  مشاركة 
املشكلة لتنفيذ األحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو 
عليها  ُينفذ  كانت  إذا  املرأة  مراعاة  أسباب ذلك  اجللد)4)، ومن 

العقوبة.

)1) ُينظر: املقاصد الرشعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي)ص 184(.
)2) ُينظر: أمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 279(، ومنهاج املسلم، 

أبو بكر اجلزائري)ص 495(.
)3) صيانة العرض)ص 19(.

)4) ُينظر: االختصاصات اجلنائية هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
ظل األنظمة السعودية)ص 71(.



مس: ا لحب ح�ث ا لم�ب ا

ل لما ر�ة ا رو
�ب ��ب �ة ح�ب

له�ة�أ�ة �ب د ا هو  حب

وفيه ثالثة مطالب هي:
املطلب األول: 

املحافظة عىل رضورة املال.
املطلب الثاين:

 جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة املال من حيث الوجود.
املطلب الثالث:

 جهود اهليئة يف املحافظة عىل رضورة املال من حيث العدم.
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ل. لما ر�ة ا رو
�ة على ��ض �ض

ض
� لمحا ول: ا

ل�ئ لم�ل�ض ا    ا

ة، وهلذه األمهية رُشع من األحكام  رضورة املال للحياة ملحَّ
ما يفظ املال من جانب الوجود  والعدم.

واملال املحرتم من تعدى عليه غرم، وُألزم بقيمته، أو مثله، 
بقيمته  الرشع  حكم  الذي  املال  هو  محايته  جتب  الذي  واملال 

الذاتية)1).
املال،  حفظ  باحلديث عن  الرشيعة  مقاصد  اهتم علامء  وقد 
وتوسع ابن عاشور يف احلديث عن نظر الرشيعة للامل فعقد له 
"إذا  يقول:  وفيه  املالية(  الترصفات  بعنوان:)مقاصد  كاماًل  باًبا 
عىل  الدالة  والسنة  الكريم  القرآن  من  الرشيعة  أدلة  استقرينا 
العناية بامل األمة وثروهتا، واملشرية إىل أن به قوام أعامهلا وقضاء 
نوائبها نجد من ذلك أدلة كثرية تفيدنا كثرهتا يقينًا بأن للامل يف 

نظر الرشيعة حظًا ال ُيستهان به")2). 
للجانب  الكربى  األمهية  التأكيد عىل  العلامء عىل  تتابع   وقد 
من له  ملا  املسلم  املجتمع  عىل  وحقوقًا  واستثامًرا  تداوالً   املايل 

)1) ُينظر: أمهية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية)ص 285(.
)2) مقاصد الرشيعة اإلسالمية)ص 167(.
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 دور خطري يف قوام أعامل األمة وقضاء حوائجها، واحلفاظ عىل 
نظامها، وتقوية شوكتها)1).

عن  حراسته  املال  بحفظ  املراد  ليس  بأنه  التنبيه  يسن  كام 
حفظه  املراد  وإنام  قارص،  معنى  فهذا  ؛  فقط  الرسقة  أو  الضياع 
حقوق  وأداء  املحتاج،  ومعاونة  األرض،  عامرة  يف  بتشغيله 

اآلخرين)2).

)1) ُينظر: املقاصد الرشعية عند اإلمام العز بن عبد السالم)ص 497(.
)2) ُينظر: أمن األمة من منظور مقاصد الرشيعة)ص 191(.
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ر�ة  رو
�ة على ��ض �ض

ض
� لمحا ىة ا

له�ة�ئ�ة �ض د ا هو : �ض ىة
�ض ل�ثا لم�ل�ض ا    ا

د. و لو�ض ل م�ض ��ة�ث ا لما ا

يتجىل حفظ الرشيعة لرضورة املال من جانب الوجود بعدة 
أمور لعل من أمهها:

أوالً: بيان طرق الكسب الرشعية.
فقد بني اهلل – عز وجل – يف كتابه وعىل لسان نبيه  طرق 
يف  مرغبًا  تعاىل  اهلل  يقول  عليها،  احلث  وجاء  احلالل،  الكسب 

وا  ُر َ
�ب���قَ��سث هُق ��َب�ا �لَا

َّ
�ل���ص َ ا

���قَ��ق َ
ا ��ُق���صب �َب �اَأ

االبتغاء من فضله طلبًا للكسب: ﴿��َب

�ل��لَّ�َه ﴾ )1). �َل ا ْ وا �َ���ب ��َب���صب
�َق�عُب

ْ
�لب َ َوا

ب
�� ْ

ر
َأ
�
ْ
ل َىق ا

��ب

ثانيًا: بيان وجوه اإلنفاق الرشعية.
احلقوق  من  ماله  يف  املسلم  عىل  جيب  ما  الرشيعة  بينت  فقد 
أو  واجبة،  نفقة  كانت  سواء  يده،  حتت  هم  ممن  لآلخرين 

مستحبة)2).
فيها مما يصل  التي جيوز اإلنفاق  بينت الرشيعة األمور  كام 

فيها عامرة األرض باخلري.

)1) من اآلية رقم) 10( من سورة اجلمعة.
)2) ُينظر: املقاصد الرشعية وأثرها يف الفقه اإلسالمية)ص 187(.
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ثالثًا: بيان أحكام الزكاة.
الزكاة  أحكام  يف  جاء  ما  الرشع  أحكام  عظمة  عىل  يدل  مما 
والذي  مستحقيها،  أو  الزكاة،  فيها  جيب  التي  األموال  سواء 

يؤدي إىل حفظ املال ووقوع الربكة فيه، واستقرار املجتمع.
وقد صدرت الالئحة التنفيذية هليئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر مبينة كيفية التعامل مع املضبوطات املالية حفظًا للامل 

من خالل الضوابط التالية:
1- يف مادة رقم)30( املضبوطات التي يتضح أن ال عالقة 
هلا باملنكر موضوع القضية ُتسلم فوًرا ملن وجدت لديه، أو ملن 

له احلق يف حيازهتا ما مل تكن ممنوعة.
أو  النقود  من  املضبوطات  كانت  إذا  رقم)31(  مادة   -2
اجلواهر، أو األشياء الثمينة فيجب إيداعها عىل ذمة الفصل يف 

القضية.
يف  النقود  غري  من  املضبوطات  توضع  رقم)32(  مادة   -3
من  احلرز  عىل  وُيثبت  وطبيعتها،  حجمها  مع  تتناسب  أحراز 

اخلارج البيانات املحددة ملا بداخله.
4- مادة رقم)34( إذا تبني أن املضبوطات معرضة للتلف، 
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ُتباع بعد  أو أن نفقات صيانتها باهظة، وال تتناسب مع قيمتها 
التحقيق  تولت  التي  اجلهة  لدى  ثمنها  وُيودع  مالكها،  موافقة 

عىل ذمة الفصل يف القضية.
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على  �ة  �ض
ض
� لمحا ا ىة 

�ض له�ة�ئ�ة  ا د  هو �ض  : ل�ث ل�ثا ا لم�ل�ض  ا    
م. لعد ل م�ض ��ة�ث ا لما ر�ة ا رو

��ض

من  العدم  جانب  من  املال  رضورة  بحفظ  الرشيعة  جاءت 
وجوه هي:

أوالً: حتريم وجوه الكسب التي فيها رضر.
فحرمت  رضره،  غلب  ما  كل  بتحريم  الرشيعة  جاءت  فقد 
من املعامالت ما فيه تعدٍّ عىل حقوق اآلخرين، أو أكل ألمواهلم 

�ل��لّ�ُه  ا  
َّ

�َ�ل
َأ
﴿َوا تعاىل:  اهلل  يقول  الربا،  حتريم  ذلك  ومن  بالباطل، 

�بَ�ا ﴾)1). َ
ّ
للر َ ا

�م َّ
 َو�َ�ر

َ
�
ْ
��ق
َ
��ب
ْ
�ل ا

ثانيًا: رشع العقوبة عىل اجلناية عىل املال.
يعتدي  ملن  الزاجرة  العقوبات  بتحديد  الرشيعة  فقد جاءت 
اهلل  يقول  السارق،  يد  قطع  ذلك  ومن  اآلخرين،  أموال  عىل 

��بَ�ا 
��س��لَ
َ
�لل �بَ�ل�َ��ا  ء  ا رَب

َ
��ب �ل�َ��ا 

ُ
�ه

َ
��ق �قْ�َد

َأ
ا  

ْ
وا

ُ
�ع ��ْق����لَ ��َب�ا ��َق�هُق  َر �ا

َّ
�ل��س َوا ُق 

� َر �ا
َّ
�ل��س ﴿َوا تعاىل: 

قطاع  عقوبة  ذلك  ومن  �َ�َك��ق�ل�ٌم﴾)2)،  �قرٌب  َ
رب
َ
�ع �ل��لّ�ُه  َوا �ل��لّ�َه  ا �ّ�َ��َب   

ٍ
ل� ��

َ
�بَ��ك

الطريق، وغريهم.

)1) من اآلية رقم)275( من سورة البقرة.
)2) من اآلية رقم)38( من سورة املائدة.
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ثالثًا: حتريم إتالف املال.
فقد هنى الشارع احلكيم عن إتالف املال وتضييعه.

رابعًا: حتريم اإلرساف والتبذير يف إنفاق املال.
فقد جاء حتريم اإلرساف يف رصف املال يف غري موضعه، أو 

زيادة عىل احلاجة ؛ حمافظة عىل املال.
خامسًا: حتريم االعتداء عىل األموال العامة)1).

منها  االستفادة  يف  الناس  يشرتك  التي  األماكن  واملراد 
كالشوارع واحلدائق ونحوها.

)1) ُينظر: احلسبة والنيابة العامة)ص 84(.
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احلمد هلل أوالً وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، وصىل اهلل وسلم عىل 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. وبعد:

األمر  هيئة  جهود  حول  الكتابة   – تعاىل   – اهلل  يرس  فقد 
باملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ الرضورات اخلمس، وقد 
والرضورات  الرشيعة،  بمقاصد  التعريف  عىل  البحث  اشتمل 

اخلمس، وكذلك أنظمة اهليئة وتطورها.
ثم تطرقت للحديث عن حفظ الرشيعة لكل من الرضورات 
اخلمس سواء من جانب الوجود أو جانب العدم، والرضورات 

اخلمس هي:) الدين، والنفس، والعقل، والعرض، واملال(.
كام حرصت عىل االستشهاد بمواد من أنظمة اهليئة واألنظمة 
كام  الرضورات،  هذه  حفظ  يف  التميز  تبني  التي  العالقة  ذات 
من  اهليئة  إحصائيات  ببعض  املواضع  بعض  يف  ذلك  أردفت 

خالل التقرير السنوي للرئاسة  لعام 27-1428هـ.
وأمجل يف خامتة البحث أهم نتائجه كام يأيت:

أوالً: أن هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر جهودًا كبرية 
الواقع،  يف  وملموسة  التنفيذية،  والئحتها  نظامها،  يف  ظاهرة 
وتظهر جلية يف حفظ الرضورات اخلمس التي أمجعت الرشائع 
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حفظها  وجوب  عىل  ومكان  زمان  كل  يف  والعقالء  الساموية 
مجاع  هو  املصالح  هذه  عىل  واحلفاظ  اعتداء،  كل  من  ومحايتها 
كبار  بذلك  شهد  وقد  هبا،  واالهتامم  اإلنسان  بحقوق  العناية 
املسؤولني وعىل رأسهم صاحب السمو امللكي األمري نايف بن 
عبد العزيز النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية 

يف عدة مناسبات.
ثانيًا: أن اجلهود املبذولة من رجال اهليئة ومشاركتهم اإلجيابية 
الرضورات  حفظ  خالل  من  األمن  وحتقيق  املجتمع  إلصالح 
اخلمس ال ينبغي أن تؤثر فيها األخطاء الفردية التي قد تقع يف 

بعض الظروف من بعض منسويب اهليئة أو املتطوعني.
ثالثًا: إثبات متيز نظام اهليئة والعاملني فيها من خالل توزع 
سًدا  ووقوفها  اخلمس  الرضورات  عىل  املحافظة  يف  مناشطها 
املجتمع  حرمات  انتهاك  نفسه  له  تسول  من  كل  وجه  يف  منيعًا 

والتعدي عىل أخالقه، واإلخالل بأمنه واستقراره.
كام يويص الباحث بام يأيت:

يف  للعاملني  الرشعية  املقاصد  علم  أمهية  عىل  التأكيد   -1
واحلاجة  خصوصًا،  اهليئة  ولرجال  عمومًا،  الرشعية  املجاالت 
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لوضع دورات قصرية لتعريفهم بأهم قضايا هذا العلم، وأبرز 
قرره  ما  جتاوز  وعدم  الشارع  مقاصد  فهم  خالل  من  قواعده 

الرشع والنظام.
حيث  من  بمنسوبيها  اهليئة  عناية  أمهية  عىل  التأكيد   -2

االختيار، ورفع التأهيل، وتنمية القدرات يف التعامل.
3- أمهية إنشاء مكتبة متخصصة ملنسويب اهليئات حتوي كتب 
عىل  وتكون  العالقة،  ذات  واألنظمة  الرشعية  والعلوم  احلسبة 

مستوى الفروع يف املناطق.
األمر  املناسب عند  اختيار األسلوب  أمهية  التأكيد عىل   -4
باملعروف والنهي عن املنكر، وأمهية التحيل باحلكمة والبعد عن 

العجلة والعنف، واحلرص عىل احلوار واإلقناع.
وختامًا أسجل إعجايب باخلطوات التطويرية للرئاسة العامة 
هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف السنوات األخرية من 
بالتدريب،  واالهتامم  اسرتاتيجية،  خطة  لوضع  العمل  خالل 
البحوث  مركز  إنشاء  وكذلك  املعلومات،  لتقنية  خطة  ووضع 

والدراسات وتفعيل دوره.
وأن  بنفعه،  يعم  وأن  العمل،  هذا  يف  يبارك  أن  أسأل  واهلل 
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جيعله يف موازين حسنايت ووالدي، وأن يصلح األقوال واألعامل 
وخُيلص النية، كام أسأله – سبحانه وتعاىل – أن ُيعلمنا ما ينفعنا 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  علمنا،  بام  وينفعنا 

وصحبه أمجعني.

                                                               الباحث 
                                              عبد العزيز بن عبد اهلل النملة





ع حب لمرا ا ر  و د لمصا هرس  ا
�ب
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) أ(
1- آداب احلسبة واملحتسب، أمحد بن عبد اهلل القرطبي) ت 
242هـ( حتقيق فاطمة اإلدرييس، دار ابن حزم – بريوت، ط1  

1425هـ.
املنكر يف مكافحة  باملعروف والنهي عن  أثر هيئة األمر   -2
رسالة  احلوشاين،  رشيد  بن  اهلل  عبد  الرياض،  بمدينة  اجلريمة 

ماجستري يف جامعة امللك سعود) غري منشورة(.
باملعروف والنهي عن  3- االختصاصات اجلنائية هليئة األمر 
بن  حممد  بن  د.سعد  العميد  السعودية،  األنظمة  ظل  يف  املنكر 
البحوث األمنية)تصدر عن  عيل آل ظفري، بحث منشور يف جملة 
مركز البحوث والدراسات بكلية امللك فهد األمنية( املجلد)16) 

العدد)36( ربيع اآلخر 1428هـ من)ص 15 إىل ص 76(.
4- األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة، 
د.عبد العزيز بن أمحد املسعود) رسالة دكتوراه( دار احلرمني، ط  

2 ، 1415هـ.
5- أمن األمة من منظور مقاصد الرشيعة، أمحد حممد عبد 

العظيم اجلمل، دار السالم – القاهرة، ط 1،  1430هـ.
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فهم  يف  وآثارها  اإلسالمية  الرشيعة  يف  املقاصد  أمهية   -6
دار  اجلندي،  الوهاب  عبد  سميح  احلكم،  واستنباط  النص 

اإليامن، ط 1، 1424هـ.
) ت(

7- تأصيل فقه األولويات، دراسة مقاصدية حتليلية، د.حممد 
مهام عبد الرحيم ملحم، دار العلوم – عامن، ط 1، 2007م.

8- التطبيقات العملية للحسبة يف اململكة العربية السعودية 
البقمي، ط 1  من عام 1408-1408هـ، د.طامي بن هديف 

1415هـ.
األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  إلنجازات  السنوي  التقرير   -9
 -1427 املايل  العام  خالل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

1428هـ، صدر يف عام  1429هـ.
هليئة  العامة  الرئاسة  إلنجازات  السنوي  التقرير   -10
 -1428 املايل  العام  خالل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 

1429هـ، صدر يف عام 1430هـ.
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) ح(
11- احلسبة، تعريفها ومرشوعيتها ووجوهبا، د.فضل إهلي، 

مطبعة سفري، ط 6، 1417هـ.
د.صبحي  والتطبيق،  النظرية  بني  اإلسالم  يف  احلسبة   -12

عبد املنعم حممد، دار رياض الصاحلني، ط 1، 1413هـ.
13- احلسبة والسياسة اجلنائية، د.سعد بن عبد اهلل العريفي، 

مكتبة الرشد، ط 1، 1422هـ.
14- احلسبة والنيابة العامة – دراسة مقارنة، سعد بن عبد 

اهلل العريفي، دار الرشد – الرياض، ط 1، 1407هـ.
عن  والنهي  باملعروف  األمر  حول  وأغالط  حقائق   -15
اهلل  عبد  الشيخ  له  قدم  السامري،  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  املنكر، 
  ،1 ط  للكتاب،  العربية  اهليئة  نرش  اجلربين،  الرمحن  عبد  بن 

1412هـ.
املنكر، د.عبد  باملعروف والنهي عن  16- احلكمة يف األمر 

الرمحن بن عبد اهلل آل حسني، دار الصميعي 1429هـ.
) د(

17 - دعاة االختالط يف املجتمع من منظور الفكر اإلسالمي 
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املعارص، د.سليامن بن حممد العيدي)رسالة دكتوراه( دار املؤيد 
– الرياض، ط 1، 1430هـ.

18- الدعوة إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، عبد اهلل 
بن حممد بن محيد، ط 1، 8، ضمن جمموع، الشؤون الدينية يف 

القوات السعودية املسلحة.
19- دور احلسبة يف محاية املصالح، د.شوكت حممد عليان، 

مطبعة النرجس ط 1، 1421هـ.
) ر(

ت  املاوردي)  حممد  بن  عيل  احلسبة،  طلب  يف  الرتبة   -20
450هـ(، حتقيق د.أمحد جابر بدران، إرشاف د.عيل مجعة، دار 

الرسالة – القاهرة، ط 1، 1423هـ.
) س(

املنكر)  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئات  سلطة   -  21
دراسة مقارنة( عبد اهلل بن عبد الرمحن السعوي، بحث تكمييل 
لنيل درجة املاجستري يف املعهد العايل للقضاء عام 1424هـ غري 

منشور.
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) ش(
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  حول  شبهات   -22

د.فضل إهلي، مطبعة سفري ط 3،  1414هـ.
) ص(

مكتبة  اهلاليل،  الدين  تقي  د.حممد  العرض،  صيانة   -23
الرضوان، ط 1، 1427هـ.

) ف(
– فقه  املوازنات  – فقه  االختالف  الغائب)فقه  الفقه   -24
العدل، ط  املنكر(، يارس بن حممد  باملعروف والنهي عن  األمر 

1، 1414هـ) د.ن(.
إبراهيم  ناجي  والتطبيق،  النظرية  بني  املوازنات  فقه   -25
السويد) رسالة ماجستري(، دار الكتب العلمية، ط 1، 1423هـ.

) ل(
األنظمة  يف  منشور  اهليئة،  لنظام  التنفيذية  الالئحة   -26
– جامعة امللك  السعودية لعام 1408هـ، مركز النرش العلمي 

عبد العزيز 1409هـ.
) م(
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القادر حرز  الرشيعة، د.عبد  املدخل إىل علم مقاصد   -27
اهلل، مكتبة الرشد نارشون – الرياض، ط 1، 1426هـ.

العربية  اململكة  يف  وسلطاته  احلسبة  وايل  مسؤوليات   -28
السعودية، د.عبد اهلل بن عبد الرمحن آل حسني مطبعة دار طيبة 

– الرياض، ط 1، 1429هـ.
29- مقاصد أهل احلسبة واألمور احلاملة هلم عىل عملهم يف 
ضوء الكتاب والسنة، خالد بن عبد الرمحن الشايع، دار بلنسية 

– الرياض، ط 1، 1414هـ.
30- املقاصد الرشعية للعقوبات يف اإلسالم، د.سيد حسن 

عبد اهلل، دار ابن حزم – بريوت، ط 1، 1427هـ.
تعريفها وأمثلتها وحجيتها، د.نور  الرشعية،  املقاصد   -31

الدين خمتار اخلادمي، دار إشبيليا – الرياض ط 1، 1424هـ.
32- املقاصد الرشعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي، حممد عبد 

العاطي حممد عيل، دار احلديث – القاهرة، ط 1 ، 1428هـ.
امحيدان،  حممد  د.زياد  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد   -33

مؤسسة الرسالة نارشون – بريوت، ط 1، 1425هـ.
34- مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف الشهادات، بركات أمحد 
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 ،1 ط  األردن،   – النفائس  دار  ماجستري(  رسالة  ملحم)  بني 
1425هـ.

35- مقاصد الرشيعة عند اإلمام العز بن عبد السالم، د.عمر 
بن صالح بن عمر)رسالة دكتوراه( دار النفائس – األردن، ط 

1، 1423هـ.
أمحد  د.يوسف  تيمية،  ابن  عند  الرشيعة  مقاصد   -36
– األردن، ط 1،  النفائس  البدوي) رسالة دكتوراه( دار  حممد 

1421هـ.
) ن(

عطية،  الدين  مجال  د.  الرشيعة،  مقاصد  تفعيل  نحو   -37
 ،1 ط  دمشق،   – الفكر  دار  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد 

1422هـ.
38- نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحته 
 ،2 ط  احلكومة،  مطابع  1400هـ،  عام  الصادر  التنفيذية 

1421هـ.
بتاريخ  الصادر  اجلزائية  اإلجراءات  نظام   -39

1422/7/22هـ.
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اإلسالمية  الرشيعة  يف  اجلنائي  اإلجرائي  النظام   -40
وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية، د.سعد بن حممد بن عيل 

آل ظفري، مطابع سمحة، ط 2، 1421هـ.
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املقدمة

التمهيد 

املطلب األول: التعريف باملقاصد الرشعية.

املطلب الثاين: التعريف بالرضورات اخلمس.

باملعروف  األمر  هيئة  أنظمة  تطور  الثالث:  املطلب 

والنهي عن املنكر.

املبحث األول: جهود اهليئة يف حفظ رضورة الدين.

املطلب األول: املحافظة عىل رضورة الدين. 

رضورة  عىل  املحافظة  يف  اهليئة  جهود  الثاين:  املطلب 

الدين من حيث الوجود.
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حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد.

فرغبة يف إبراز جهود هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
يف حتقيق مقاصد الرشيعة من خالل أنظمتها وواقعها يف املجتمع 
شاركت هبذا البحث، وقد قمت بالتعريف – باختصار بمقاصد 
ثم  التمهيد،  يف  اهليئة  وأنظمة  اخلمس  وبالرضورات  الرشيعة، 
قمت ببيان جوانب املحافظة عىل الرضورات اخلمس من خالل 

كالم أهل العلم، وأنظمة اهليئة وواقعها يف مخسة مباحث هي:
املبحث األول: جهود اهليئة يف حفظ رضورة الدين.
املبحث الثاين: جهود اهليئة يف حفظ رضورة النفس.

املبحث الثالث: جهود اهليئة يف حفظ رضورة العقل.
املبحث الرابع: جهود اهليئة يف حفظ رضورة العرض .

املبحث اخلامس: جهود اهليئة يف حفظ رضورة املال.
ويف خامتة البحث أمجلت أهم نتائجه كام يأيت:

أوالً: أن هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر جهودًا كبرية 
ظاهرة يف نظامها، والئحتها التنفيذية، وملموسة يف الواقع، وقد 
شهد بذلك كبار املسؤولني وعىل رأسهم صاحب السمو امللكي 
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األمري نايف بن عبد العزيز النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء 
ووزير الداخلية يف عدة مناسبات.

ثانيًا: أن اجلهود املبذولة من رجال اهليئة ومشاركتهم اإلجيابية 
الرضورات  حفظ  خالل  من  األمن  وحتقيق  املجتمع  إلصالح 
اخلمس ال ينبغي أن تؤثر فيها األخطاء الفردية التي قد تقع يف 

بعض الظروف من بعض منسويب اهليئة أو املتطوعني.
ثالثًا: إثبات متيز نظام اهليئة والعاملني فيها من خالل توزع 
سًدا  ووقوفها  اخلمس،  الرضورات  عىل  املحافظة  يف  مناشطها 
املجتمع  حرمات  انتهاك  نفسه  له  تسول  من  كل  وجه  يف  منيعًا 

والتعدي عىل أخالقه، واإلخالل بأمنه واستقراره.
كام أوصيت بام يأيت:

يف  للعاملني  الرشعية  املقاصد  علم  أمهية  عىل  التأكيد   -1
واحلاجة  خصوصًا،  اهليئة  ولرجال  عمومًا،  الرشعية  املجاالت 
لوضع دورات قصرية لتعريفهم بأهم قضايا هذا العلم، وأبرز 
قرره  ما  جتاوز  وعدم  الشارع  مقاصد  فهم  خالل  من  قواعده 

الرشع والنظام.
حيث  من  بمنسوبيها  اهليئة  عناية  أمهية  عىل  التأكيد   -2
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االختيار، ورفع التأهيل، وتنمية القدرات يف التعامل.
3- أمهية إنشاء مكتبة متخصصة ملنسويب اهليئات حتوي كتب 
عىل  وتكون  العالقة،  ذات  واألنظمة  الرشعية  والعلوم  احلسبة 

مستوى الفروع يف املناطق.
األمر  املناسب عند  اختيار األسلوب  أمهية  التأكيد عىل   -4
باملعروف والنهي عن املنكر، وأمهية التحيل باحلكمة والبعد عن 

العجلة والعنف، واحلرص عىل احلوار واإلقناع.
وأن  بنفعه،  يعم  وأن  العمل،  هذا  يف  يبارك  أن  أسأل  واهلل 
جيعله يف موازين حسنايت ووالدي، وأن يصلح األقوال واألعامل 
وخُيلص النية، كام أسأله – سبحانه وتعاىل – أن ُيعلمنا ما ينفعنا 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  علمنا،  بام  وينفعنا 

وصحبه أمجعني.
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السرية الذاتية

عبد العزيز بن عبد اهلل بن عيل النملة 
املاجستري من جامعة اإلمام حممد بن سعود  * حاصل عىل 
اإلسالمية من قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة بعنوان: )املسائل 
األصولية التي ُنسب للاملكية االنفراد هبا، مجعًا وتوثيقًا ودراسة( 

عام 1421هـ.
* حاصل عىل الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية من قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة بعنوان:) اآلراء 
الشاذة يف أصول الفقه، دراسة استقرائية نقدية( عام 1428هـ، 

وهي منشورة، دار التدمرية  ط 1، 1430هـ.
الرشيعة  بكلية  الفقه  أصول  لقسم  رئيسًاً  تعيينه  تم   *

والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم عام 1429هـ.
للشؤون  للكلية  وكياًل  تعني  1430/4/26هـ  يف   *

التعليمية وال يزال.
* عضو جملس إدارة اجلمعية العلمية السعودية للدراسات 

الفكرية املعارصة.
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عنيزة  حمافظة  يف  أقيمت  علمية  دورات  يف  مشاركة  له   *
وحمافظة البكريية بالقصيم.

*  من املؤلفات:
1- االستفتاء، أحكام وآداب، حتت الطباعة.

2- صوارف النهي عن التحريم.
3- املالمح النقدية عند الشيخ ابن عثيمني يف أصول الفقه.

واهلل املوفق،،

الباحث
د.عبد العزيز بن عبد اهلل بن عيل النملة

aziz_nm@hotmail.com

0504893876 






