














  







 














احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده, وبعد:
فمنذ انطالقة رسالة اإلسالم، أصبحت األمة اإلسالمية تنعم بقيم وفضائل 
ملعروف والنهي عن املنكر دون إفراط  كرمية، عمادها يقوم على شعرية األمر 

أو تفريط، ومنهجها الوسطية واالعتدال .
ْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن  انطالقاً من قوله تعاىل:﴿ُكنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َُْمُروَن ِ
نـُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن  ُم ۚ مِّ هللَِّ ۗ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْرًا هلَّ ِ َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن 
َوَأْكــثــَـُرُهــُم اْلَفاِسُقوَن﴾ [ســورة آل عــمــران:١١٠] ، فهذا وسام افتخار لكل مسلم 

ليسهم يف إحياء هذه الشعرية العظيمة والدعوة إليها وفق أوامر الشرع احلنيف .
وإّن من أهم ركائز الدولة السعودية وأبرز مقومات جناح حكومتنا الرشيدة تطبيقها 
لكتاب هللا وسنة رسوله الكرمي مع االهتمام بشعرية احلسبة وختصيص جهاز كامل 

يتوىل اإلشراف عليها وحتقيق مقاصَدها املباركة.
وال شك أن مفهوم احلسبة شامل لكافة اجملاالت املتعلقة بتطبيق أمور الشريعة 
نواعه عن  صنافه ودفــع الشر  وكل ما فيه مصلحة العباد والبالد، وجلب النفع 

األفراد واجملتمعات.
ومما يؤكد دعم واهتمام حكومتنا املباركة هلذا اجلانب هو عقد هذا املؤمتر العلمي، 
حتــت عــنــوان: احلسبة انــتــمــاء وطــين وأمـــن فــكــري ، يف رحـــاب جامعة أم الــقــرى . 
فاجلامعة ميدان فسيح جيتمع فيه التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع واالهتمام 
منها  لتطوير وتقدمي الدراسات وإجراء البحوث وعقد املؤمترات والندوات إسهاماً 

لتحقيق رسالتها السامية وأهدافها املرجوة.
ذه املناسبة بوافر الشكر واالمتنان خلادم احلرمني الشريفني، امللك  وإين ألتقدم 

كلمة معالي مدير الجامعة



ذه الشعرية العظيمة وموافقته الكرمية على  سلمان بن عبدالعزيز الهتمامه املعهود 
عقد هذا املؤمتر املهم يف رحاب جامعة أم القرى، كما أتقدم بوافر االحرتام لويل العهد 
صاحب السمو امللكي األمري: حممد بن سلمان الهتمامه الدائم ودعمه املستمر هلذه 
األنشطة العلمية، وأطيب الشكر والذكر ملستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة 
ا املتعددة، وال ننسى دعم  مكة املكرمة حلرصه واهتمامه جبامعة أم القرى وفعاليا
واهتمام معايل وزير التعليم الدكتور/ أمحد حممد العيسى جبامعة أم القرى وفروعها، 

ودعمه اخلاص هلذا املؤمتر.
لكتابة يف حمـــاور هــذا املــؤمتــر مــن عموم  كما أقـــدم شــكــري جلميع مــن شـــارك 

املشاركني واملشاركات.
ملعروف والنهي عن املنكر،  والشكر موصول لفضيلة عميد املعهد العايل لألمر 
سر بن علي القحطاين ووكالئه وزمالئه، وكافة اللجان العاملة يف املؤمتر  الدكتور: 

واحلمد هلل رب العاملني.

مدير اجلامعة
د. بكري بن معتوق بكري عساس



احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده, وبعد:
ملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى منذ  فقد دأب املعهد العايل لألمر 
إنشائه مبوجب التوجيه السامي الكرمي عام ١٤٢٥هـ على تقدمي الربامج األكادميية 
ا من قضا  ملعروف والنهي عن املنكر, وما يتعلق  النوعية لتأصيل شعرية األمر 
هيل العاملني وتدريبهم يف  احلسبة, كما أسهم املعهد من خالل براجمه التدريبية يف 
م املعارف الالزمة، ال سيما  م, وإكسا م, وصقل مهارا هذا امليدان لتطوير قدرا

وأنَّ املعهد يُعدُّ جهًة تدريبيًة معتمدًة لدى وزارة اخلدمة املدنية يف الربامج الدينية.
وإن املعهد ليتجه حنو تنمية املوارد املختلفة لديه سواء أكانت بشريًة أم ماديًة؛ 
كما يسعى إىل حتقيق اجلودة الشاملة يف مجيع براجمه؛ لتتوافق وتوجهات وزارة التعليم 

املتوائمة مع رؤية اململكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
يت هذا املؤمتر العلمي للحسبة ليسهم يف غرس ثقافة احلسبة, وتعزيز قيمها  و

السامية املثمرة للفكر الوسطي املعتدل.
ومل يكن هذا املؤمتر ليحصل لوال توفيق هللا أوًال, مث ما يلقاه املعهد العايل لألمر 
ملعروف والنهي عن املنكر من رعايٍة كرميٍة من والة أمر – وفقهم هللا –، وما حيظى 
به من دعٍم متواصٍل من معايل وزير التعليم, وكذلك ما يقدمه معايل الدكتور/بكري 
بن معتوق عساس مدير اجلامعة, من مساندٍة دائمٍة وتشجيٍع دؤوٍب أسهما يف إجناح 

برامج املعهد التعليمية والتدريبية, واحلمد هلل رب العاملني.

ملعروف والنهي عن املنكر عميد املعهد العايل لألمر 
سر بن علي القحطاين د. 

كلمة عميد المعهد العالي ل�مر بالمعروف والنهي عن المنكر



هــــــدف املـؤتـمــر ورسـالـتـه

يهدف املؤمتر العلمي للحسبة (انتماء وطين وأمن فكري) إىل غرس القيم اإلسالمية 
املنبثقة من احلسبة واملعززة لروح االنتماء والــوالء هلل مث لوالة األمر، وترسيخ مفهوم 
القومي  التفكري  على  واجملتمع  الفرد  تربية  يف  يساهم  الــذي  املعتدل  الوسطي  الفكر 

واملنهج السليم ومحايته وحتصني أفكاره من التيارات الفكرية الضالة.

حماور املؤمتر األســاسـيــة والفرعـــيــة

احملور األول: مــفـــاهـيــم االحتساب فــــــــي اإلسـالم
ة. أللفاظ املشا الحتساب، وعالقتها  ١. املفاهيم املتعلقة 

٢. دالالت نصوص احلسبة من الكتاب والسنة.
٣. تطبيقات احلسبة املعاصرة يف األمن الفكري.
احملور الثاين: احلـســبــة وتـعـزيــز قيـم االنـتماء الوطنـي

١. السمع والطاعة لوالة األمر.
٢. حـــــب الـــــوطــــــن.

٣. بناء اجملتمعات على الرتاحم والتآخي حلمايته واحتاد صّفه.
احملور الثالث: احلسبة ودورها يف تعزيز األمن الفكري يف اجملتمع

١. دور احلسبة يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري، ومواجهته.
٢. أسس االحتساب على االحنراف الفكري وتطبيقاته املعاصرة.

٣. احلسبة ودورها يف حتقيق األمن النفسي واالجتماعي.



احملور الرابع: دور القطاعات احلكوميـة ومؤسسـات التـنـشـئـة اجملتمعية والعمل 
اخلريي يف توظيف االحتسـاب لتعزيز قيـم االنتـمـاء الوطـنـي واألمــن الـفـكـري

١. دور اجلهات األمنية يف تعزيز االنتماء الوطين واألمن الفكري.
٢. جهود املؤسسات الرقابية يف تعزيز االنتماء الوطين واألمن الفكري.

٣. دور التنشئة اجملتمعية: ( األســـرة - املسجد - املــدرســة ) يف تعزيز قيم 
االنتماء الوطين واألمن الفكري.

ملــعــروف والنهي عــن املنكر يف تعزيز  ٤. جهود األجــهــزة العاملة يف األمــر 
االنتماء الوطين واألمن الفكري.

٥. دور املؤسسات الدعوية والرتبوية يف تعزيز االنتماء الوطين واألمن الفكري.

٦. دور مؤسسات القطاع غري الرحبي يف تعزيز االنتماء الوطين واألمن الفكري.
٧. دور الؤسسات النسوية يف تعزيز االنتماء الوطين واألمن الفكري.

٨. دور اإلعــالم يف التصدي للشائعات، وما يفت يف اللحمة الوطنية عرب 
وسائل اإلعالم املختلفة ومواقع التواصل اإلجتماعي.



فهرس املوضوعات
رقم الصفحةاسم الباحثالموضوع

االحتساب النبوي
ره يف حتقيق األمن الفكري ١٣أ. د. أشرف بن حممود بين كنانةدالالته وبعض آ

٧١د.مجال نورالدين إدريس حسنَوَساِئُل تـَْغيري الـُمْنَكِر بـَْني الّثوابت والـُمتغريات

ت اِحلْسَبة ت املستفادة من أبرز آ اهلدا
١١٧د. َحاِمت حممَّد منُصور َمْزُروَعةيف القرآن الكرمي

أللفاظ  حلسبة وعالقتها  املفاهيم املتعلقة 
ة ١٥٥د. سامل بن عبيد املطريياملشا

االحتساب على املنكر من خالل دالالت 
١٩٣د. عادل بن حممد بن عمر الُعمريالنص القرآين

الدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص 
احلسبة يف الكتاب والسنة

وعالقتها بتعزيز األمن الفكري
٢٤٥د. عبدهللا بن عطية هللا األمحدي

داللة ألفاظ
حديث (من رأى منكم منكراً فليغريه)

على األحكام
٣٠٣أ.د.عالءالدين األمني الزاكي

احلسبة يف السنة النبوية، 
٣٤٦د. حممد عامل بن أبوالبشر شاهر ملوك  وأثرها يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري 

٣٩٥الدكتور املهدي بن حممد احلرازياخلطأ يف املفاهيم وأثره على االحنراف الفكري

٤٦٠ملحق السرية الذاتية 



االحتساب النبوي
ره يف حتقيق األمن الفكري دالالته وبعض آ

إعداد:
أ. د. أشرف بن حممود بين كنانة

أستاذ أصول الفقه/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى



االحتساب النبوي دالالته وبعض آثاره في تحقيق ا�من الفكري١٤

ملخص
ُميثِّل االحتساب النبوي صــورة متكاملة لنظام احلسبة يف اإلســالم؛ وهــو منوذج 
ألخـــص عــصــر احلــاضــر الـــذي وجـــدت فيه مظاهر من  ُحيــتــذى يف كــل الــعــصــور، 
لضرورة  االحنراف بشىتَّ أنواعه عن املنهج النبوي يف االحتساب، األمر الذي أدى 
الحتساب  ي  إىل تقويض أمن اجملتمعات، وإيرادها موارد الردى؛ نتيجة ترك التأسِّ
ألمة اإلســالم يف عصورها  صيًال متيناً  النبوي يف أفقه الواسع، ودالالتــه اليت متثُِّل 

املختلفة.
الحتساب النبوي قوًال  وقد أحببت يف حبثي هذا أن أمجع أهم وأبرز ما يتعلق 
ــل فيه غــريه؛ ليقوم مقامه، وقــد تناولت  وفــعــًال، مما قــام فيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه أو وكَّ
االحتساب النبوي بعد تعريفه، من جهات ثالث: األوىل: مراتبه. والثانية: صوره. 

ثرها يف حتقيق األمن الفكري.  والثالثة: معاملة. وأتبعُت كل جهة 
 وقد بلغ عدد نصوص االحتساب النبوي اثنان وسبعني نصاً، مع يسري تكرار

 يف بعضها، اقتضته طبيعة العنونة والتبويب والداللة؛ ينطلق منها فقه االحتساب يف
 أوسع مدى وأرحب ميدان؛ وقد استنطقُت يف كل ذلك دالالت االحتساب النبوي
ا يف حتقيق األمن الفكري يف اجملتمعات اإلسالمية. القولية والفعلية، والتمسُت مثرا



١٥ االحتساب النبوي دالالته وبعض آثاره في تحقيق ا�من الفكري

Summary
 calculation represents an integrated math system Prophet 

in Islam, and is a model for all ages, especially our time 
who found aspects of the various types of deviation from 
the prophetic method in calculation, which led necessarily 
to undermine the security of societies, and reflected in the 
reactive resources; The result left the Prophet›s calculation 
in pathos broad horizons and connotations that represent 
a solid basis in the radical nation of Islam. And loved in 
this research to collect the most highlighted regarding the 
Prophet›s words and calculation than the Prophet (or when 
all other; to take his place, and have addressed inadvertent 
prophet after his three points: first,: they., II: image and 3: 
its features, each followed by its impact in achieving In-
tellectual security.  A total of seventy-two prophetic cal-
culation scripts, with some repetition works, necessitated 
by the nature of labels and tab and denote; calculation in 
jurisprudence originate the widest range and welcome the 
field and has questioned at all that the Prophet›s calculation 
of actual and anecdotal semantics, and sought it represents 
intellectual security In Islamic communities.



االحتساب النبوي دالالته وبعض آثاره في تحقيق ا�من الفكري١٦

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على نبينا حممد وعلى آله 

وصحبه أمجعني.   أما بعد:
مل يُعرف نظام احلسبة يف األمم قبل اإلسالم؛ وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص أول من احتسب يف 
اإلسالم؛ حينما رأى بعض املنكرات، كما سيأيت يف بعض أحاديث هذا البحث، 
فلم تكن مهمة االحتساب وظيفة رمسية يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وال يف عصر اخللفاء 
خذ هذا املسمَّى إال يف العصر العباسي يف خالفة  الراشدين، ومل يكن احملتِسب 
أيب جعفر املنصور، وبعدها عرفت احلسبة كوظيفة رمسية يف الدولة وتطورت تطوراً 

ملحوظاً.
وقد استعمل النيب ملسو هيلع هللا ىلص سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية هنع هللا يضر بعد الفتح على 

سوق مكة(١)، واستعمل عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر على سوق املدينة(٢).
وال شك أن هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكمل اهلدي، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص أصَّل لنا منهاجاً فريداً يف 
االحتساب؛ لذا جيب على املرء أن يعرف هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف االحتساب، ليقتدي 
به يف كيفيته، ويف معرفة مراتبه وألفاظه، ويف معرفة صوره ومعامله؛ إذ هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

أكمل اهلدي، (َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة) [األحزاب: ٢١].
على منكرات  واالحــتــســاب الــنــبــوي شــامــل لكافة أوجـــه احلــيــاة، ولــيــس مقتصراً 
ا؛ فكل مظهر مــن مظاهر احلــيــاة ظهر فيه تــرك املــعــروف وفعل  األســـواق وخمالفا

١  انظر: ابن عبد الرب, االستيعاب يف معرفة األصحاب, ج ٢ ص ٦٢١ ترمجة: (٩٨٤)، وعنه اخلزاعي, ختريج الدالالت 
السمعية على ما كان يف عهد رسول هللا من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية, ص ٣٠٧. وقد عقد اخلزاعي 
فصًال فيمن أسند إليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر االحتساب، ذكر فيه حديثان؛ فقال: (الفصل الرابع يف ذكر من واله رسول هللا 

لر يف األسواق يف عهده أيضا، ملسو هيلع هللا ىلص). ملسو هيلع هللا ىلص السوق، وكيف كان يضرب من يعمل 
٢  انظر: املقريزي، إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، ج ٩ ص ٣٩٤، احلليب، السرية احللبية 
(إنسان العيون يف سرية األمني املأمون)، ج ٣ ص ٤٥٩، وعنه كل من: اخلليلي، فتاوي اخلليلي على املذهب 
الشافعي، ج ١ ص ٥٥، حسني، موسوعة األعمال الكاملة لإلمام حممد اخلضر حسني، ج ٩ ص ٢٤٣، الكتاين, 
سيس املدنية اإلسالمية  الرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد 

يف املدينة املنورة العلمية, ج ١ ص ٢٤١.
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املنكر؛ فاالحتساب النبوي داخل فيه، وكذا نظام احلسبة- فيما بعد- عرب العصور 
اإلسالمية املختلفة وإىل يومنا هذا.

م ومآل  أشد احلرص على أمته يف كل مناحي حيا وقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص حريصاً 
َحرِيٌص  َماَعِنتُّْم  َعَلْيِه  َعزِيٌز  أَنـُْفِسُكْم  ِمــْن  َرُســوٌل  َجــاءَُكــْم  (َلَقْد  تعاىل:  قال  م؛  آخر
ْلُمْؤِمِنَني َرُءوٌف َرِحيٌم) [التوبة: ١٢٨]. وضرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه مثًال يف  ِ َعَلْيُكْم 
ـَـا َمثَِلي  ــَع َرُســوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل: «ِإمنَّ احلرص على أمته؛ فعن أيب ُهــَريــْـَرَة هنع هللا يضر أَنَّــُه مسَِ
رًا، فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َجَعَل الَفَراُش َوَهِذِه  َوَمَثُل النَّاِس َكَمَثِل رَُجٍل اْستـَْوَقَد َ
الدََّوابُّ الَِّيت تـََقُع ِيف النَّاِر يـََقْعَن ِفيَها، َفَجَعَل يـَْنزُِعُهنَّ َويـَْغِلبـَْنُه فـَيـَْقَتِحْمَن ِفيَها، 
َ آُخُذ ِحبَُجزُِكْم َعِن النَّاِر، َوُهْم يـَْقَتِحُموَن ِفيَها»(١). وَعْن َأِيب ُموَسى، قَاَل: قَاَل  فََأ
ِبِه، َكَمَثِل رَُجٍل أََتى قـَْوًما فـََقاَل:   ُ َا َمثَِلي َوَمَثُل َما بـََعَثِين اهللَّ َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإمنَّ
ُن، فَالنََّجاَء، فََأطَاَعُه طَائَِفٌة  َ النَِّذيُر الُعْرَ َ قـَْوِم، ِإّينِ رَأَْيُت اجلَْيَش ِبَعيـَْينَّ، َوِإّينِ َأ
ِمْن قـَْوِمِه، فََأْدَجلُوا، فَاْنطََلُقوا َعَلى َمَهِلِهْم فـََنَجْوا، وََكذََّبْت طَائَِفٌة ِمنـُْهْم، فََأْصَبُحوا 
َمَكانـَُهْم، َفَصبََّحُهُم اجلَْيُش فََأْهَلَكُهْم َواْجَتاَحُهْم، َفَذِلَك َمَثُل َمْن َأطَاَعِين فَاتـََّبَع 

.(٢)« َما ِجْئُت ِبِه، َوَمَثُل َمْن َعَصاِين وََكذََّب ِمبَا ِجْئُت ِبِه ِمَن احلَقِّ
ي به يف حفظ األمن الفكري الذي هو أحد  وألمهية االحتساب النبوي وأثر التأسِّ
جملتمعات؛ أحببت أن أمجع أبرز وأهم ما ورد يف االحتساب  أضرب األمن املتعلق 
النبوي، وأن ارتبه يف عناوين دالة، وأسوقه بسياق سهل واضح؛ فكان هذا البحث 
حبــول هللا وقــوتــه، الــذي أقــدمــه إىل املــؤمتــر املــبــارك املــيــمــون؛ مــؤمتــر: (املؤمتر العلمي 

ب: االنتهاء عن املعاصي، حديث رقم: (٦٤٨٣)، واللفظ له،  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، 
ب: شفقته ملسو هيلع هللا ىلص على أمته ومبالغته يف حتذيرهم مما يضرهم، حديث رقم:  ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: الفضائل، 

(١٧ و ١٨/ ٢٢٨٤) و (١٩/ ٢٢٨٥).
ب: االنتهاء عن املعاصي، حديث رقم: (٦٤٨٢)، ويف كتاب:  ٢  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، 
ب: االقتداء بسنن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: (٧٢٨٣)، واللفظ له يف هذا املوضع،  لكتاب والسنة،  االعتصام 
ب: شفقته ملسو هيلع هللا ىلص على أمته ومبالغته يف حتذيرهم مما يضرهم، حديث رقم:  ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: الفضائل، 

.(١٦/ ٢٢٨٣)
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للحسبة «انتماء وطين، وأمن فكري»)، وكان عنوان البحث: (االحتساب النبوي 
ره يف حتقيق األمن الفكري»). «دالالته وبعض آ

أمهية البحث:
يت: تكمن أمهية البحث فيما 

ضرورة الرجوع للمصدر الثاين من مصادر التشريع؛ وهو السنة النبوية؛ ومجع . ١
الحتساب النبوي يف الباب الواحد؛ لفهم دالالت االحتساب  النصوص املتعلقة 

النبوي يف أوسع مدى.
إظهار االحتساب النبوي بصورة سهلة واضحة؛ تقود املهتمني إىل التأسي . ٢

لنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا اجملال، وإىل معرفة سعة داللة هذه النصوص وفقهها، على وجه 
يعزز قيم وسطية اإلسالم ومساحته وعدله.

حماولة الربط بني نصوص االحتساب النبوي، وبني حتقيق األمن الفكري من . ٣
ا وفهمها فهماً صحيحاً. خالل مجعها وقراء

منهجي يف البحث:
قمت أهم جبمع نصوص االحتساب النبوي، من كتب السنة املشرَّفة.. ١
من . ٢ قمت برتتيب نصوص االحتساب النبوي حتت عناوين دالة تبني شيئاً 

فقهها وداللتها.
قمت بتقسيم العناوين الدالة على فقه االحتساب النبوي إىل ثالثة أقسام . ٣

رئيسة يف البحث؛ هي: مراتب االحتساب النبوي، وصوره، ومعاملة. فكانت املراتب 
ثالثة، والصور اثنتان، حتت الصورة األوىل عشرة عناوين دالة، وكانت املعامل ثالثة 

عشر معلماً.
قمت بتتبع ألفاظ احلديث عند احلاجة لذلك.. ٤
وبينت . ٥ احلديثية،  مــن كتب املــتــون  علمياً  بتخريج األحــاديــث ختــرجيــاً  قمت 
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أحكام العلماء عليها ما مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها. وإذا كان احلديث يف 
دة لفظة أو  لتخريج منه، إال لفائدة غالباً؛ كز الصحيحني أ يف أحدمها اكتفيت 

معىن، وحنوه.
ر نــصــوص االحــتــســاب الــنــبــوي يف حتقيق األمــن . ٦ قمت ببيان شــيء مــن آ

الفكري، بعد ذكر كل واحدة من املراتب والصور واملعامل لالحتساب النبوي.
لسياقتها . ٧ معناها  لوضوح  النبوي؛  االحتساب  نصوص  بشرح  أعــَن كثرياً  مل 

حتت العناوين املناسبة هلا، واكتفيت بكلمات خمتصرات توضح معناها وتربط بني 
هذه النصوص.

وقد جاءت خطة حبثي على النحو اآليت:
املبحث األول: مفهوم االحتساب النبوي ومراتبه:

املطلب األول: تعريف االحتساب النبوي.
املطلب الثاين: مراتب االحتساب النبوي وأثرها يف حتقيق األمن الفكري.

املبحث الثاين: صور االحتساب النبوي وأثره يف حتقيق أمن اجملتمع.
رها يف حتقيق األمن الفكري. املبحث الثالث: معامل االحتساب النبوي وأ

وكتبه الباحث
٢٨/ ٤/ ١٤٣٩هـ
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املبحث األول: مفهوم االحتساب النبوي ومراتبه:
املطلب األول: تعريف االحتساب النبوي:

أوًال: تعريف احلسبة لغة:
احلِــْســَبــة: بكسر احلـــاء؛ األجـــر, واســـٌم مــن االحــتــســاب, كــالــِعــدَّة مــن االعــتــداد, 
ً. قال  واالحتساب يف األعمال الصاحلة. تقول: فعلته ِحْسَبًة, وأْحَتِسُب فيه احتسا
الفراهيدي:  «واحلسـبة: مصدر احتسابك األجـر عنـد هللا»  (١). ومن معاين احلسبة: 
حسن التدبري والكفاية والنظر فيه, وليس هو من احتساب األجر؛ ألن احتساب 

األجر فعل هلل ال لغريه(٢). 
نياً: تعريف احلسبة اصطالحاً:

عرَّف العلماء احلسبة اصطالحاً بتعريفات كثرية؛ كلها أو أغلبها يدور على معىن 
يت(٣): ملعروف والنهي عن املنكر؛ اخرتت منها ما  األمر 

التعريف األول: تعريف اإلمام املاوردي, وتعريف القاضي أيب يعلى احلنبلي؛ 
ي عن املنـكر إذا ظـهر  ملعروف إذا ظهر تركـه, و ا: «أمر  حيث عرفا احلسبة 

فعـله»(٤).
التعريف الثاين: تعريف الغزايل: عرف الغزايل احلسبة بتعريفني: األول:  «عبارة 
ملعروف والنهي عن املنكر» (٥). والثاين: «عبارة عن املنع عن منكر  شاملة لألمر 

حلق هللا صيانة للممنوع عن مقارفة املنكر»(٦).

١ الفراهيدي, العني, ج٣ ص١٤٩, مادة (حسب) .
مادة  املنري,  املصباح  الفيومي,  العروس,  ج  الزبيدي,  العرب,  لسان  منظور,  ابن  احمليط,  القاموس  دي,  آ الفريوز    ٢
(حسب) , ابن اجلزري, النهاية يف غريب األثر, ج١ص٩٥٥, الزخمشري, الفائق يف غريب احلديث, ج١ ص٢٨٢.

صيلية, ج ١ ص ٤٣١ – ٤٣٢.  ٣  انظر للباحث: بين كنانة, الفرق بني النصيحة واحلسبة دراسة فقهية 
٤  املاوردي, األحكام السلطانية, ص ٣٦٢, أبو يعلى, األحكام السلطانية, ص٢٨٤.

٥  الغزايل, إحياء علوم الدين, ج٢ ص٣١٢.

٦  الغزايل, إحياء علوم الدين, ج٢ ص٣٢٧.
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األمــر  ب  مــن  دينية  وهــو: «وظيفة  خــلــدون؛  ابــن  تعريف  الثالث:  التعريف 
مور املسلمني»(١). ملعروف والنهي عن املنكر الذي هو فرض على القائم 

والتعريف األول هو أشهر التعريفات للحسبة؛ فهو شامل ملفهوم احلسبة, ويظهر 
فيه وقت االحتساب وعلى أي شيء يكون.

يت: أن تعريف الغزايل األول مل يذكر  أما التعريفان اآلخران؛ فيالحظ عليهما ما 
فيه وقت االحتساب. وتعريفه الثاين اقتصر على النهي عن املنكر, ومل يذكر األمر 
الحتساب رمسياً, وأمهل  ملعروف. أما تعريف ابن خلدون؛ فلم يشمل إال القائم 

القائم به تطوعاً, مث إنه مل يبني فيه وقت االحتساب أيضاً (٢).
فتعريف القاضيني املاوردي وأبو يعلى تعريف شامل للحسبة، يظهر فيه أن احلسبة 
ملعروف والنهي عن املنكر, وقت ترك األول وفعل الثاين, والذي ميلك  بعة لألمر 
لفعل, وســواًء كان ذلك عن  لقول أو  األمــر والنهي؛ هو: القادر عليهما ســواًء 
س خاصُّون بذلك, أو كان عن طريق التطوع ملن  طريق وظيفة شرعية يُعنيَّ هلا ُأ
أراد ذلك من عموم املسلمني كباراً وصغاراً, بشرط أال يرتتب على ذلك منكر أكرب.

ي» األمر هو طلب الفعل, والنهي هو: طلب الرتك؛ وال يكون  فقوله: «أمر.. و
الطلب إال من القادر عليه, واملؤهل له.

وقــولــه:  «إذا ظهر تــركــه... وإذا ظهر فــعــلــه»  يــدل على وقــت وجـــوب األمــر 
ملعروف والنهي عن املنكر؛ ألنه إذا مل يظهر ترك املعروف فال حاجة لألمر به, وإذا 

مل يظهر فعل املنكر فال حاجة للنهي عنه.
ملعروف... املنكر»  فاملعروف هو: كل ما حيسن يف الشرع مما يوافق الكتاب  وقوله:  «
والسنة, ويرضي هللا تعاىل من أفعال العبد وأقواله (٣). واملنكر هو: ما ليس فيه رضا هللا من 

قول أو فعل؛ حبيث تنفر منه الشريعة والعفة, ومتيل إليه النفس والشهوة (٤).
ريخ ابن خلدون, ج١ ص٢٨٠. ١ ابن خلدون, 

٢  انظر: فضل إهلي, احلسبة, ص١٢ – ١٣.
٣  انظر: اجلرجاين, التعريفات, ص٥٤ – ٢٨٣, املناوي, التوقيف على مهام التعاريف, ص٦٦٦.
٤  انظر: اجلرجاين, التعريفات, ص٥٤ و٣٠٣, املناوي, التوقيف على مهام التعاريف, ص٦٨٠.



االحتساب النبوي دالالته وبعض آثاره في تحقيق ا�من الفكري٢٢

لثاً: تعريف االحتساب النبوي:
ميكن يل أن أعرف االحتساب النبوي بناء على ما سبق من تعريف احلسبة لغة 
يه عن املنـكر إذا ظـهر  ملعروف إذا ظهر تركـه, و نه: أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص  واصطالحاً؛ 

فعـله.
يه عن املنكر إذا ظهر فعله،  ملعروف إذا ظهر تركه، و ألمر  أو: قيام النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

سواء قام به بنفسه أو أسنده إىل غريه.
غري أن التعريف الثاين أدق؛ لشمول لفظة: (قيام) ملراتب االحتساب الثالث: 

لقلب. للسان و ليد و
املطلب الثاين: مراتب االحتساب النبوي وأثرها يف حتقيق األمن الفكري:

الفرع األول: مراتب االحتساب النبوي:
مراتب االحتساب النبوي ثالثة، واألصل فيها حديث أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر؛ 
قــال: مسعت رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده؛ فإن مل 

يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبـه، وذلك أضعـف اإلميـان»(١).
وهذا احلديث كما يقول العلماء: «أصل يف صفة التغيري»(٢).

مجاع األمة، وقد تطابق على  قال النووي: «أما قوله: «فليغريه»؛ فهو أمر إجياب 
ملعروف والنهي عن املنكر الكتاب والسنة وإمجاع األمة، وهو أيضاً  وجوب األمر 

من النصيحة اليت هي الدين»(٣). 
الحتساب مبراتبه املختلفة، وهو أول من التزم بصفة  وهو ملسو هيلع هللا ىلص أول من عمل 
تغيري املنكر الواردة يف هذا احلديث؛ وبيان ذلك يف تفصيل هذه املراتب النبوية يف 

االحتساب على النحو اآليت:
ب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد  ب:  ١  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: اإلميان، 

ملعروف والنهي عن املنكر واجبان، حديث رقم (٤٩/٧٨) . وينقص، وأن األمر 
٢  انظر: النووي, املنهاج شرح صحيح مسلم, ج٢ ص٢٥.

٣  انظر: النووي, املنهاج شرح صحيح مسلم, ج٢ ص٢٢- ٢٤.



٢٣ االحتساب النبوي دالالته وبعض آثاره في تحقيق ا�من الفكري

ليد:  املرتبة األوىل: احتساب النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
وقوع هذا النوع من النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان قليًال، وقد وقع من هذا النوع عدة صور؛ منها: 
، قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإْذ َجاَءُه  ما جاء َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ اْألَْنَصارِيِّ
، َأَصْبُت َهِذِه ِمْن َمْعِدٍن، َفُخْذَها  َ َرُسوَل اهللَِّ َرُجٌل ِمبِْثِل بـَْيَضٍة ِمْن َذَهٍب، فـََقاَل: 
ُه ِمْن ِقَبِل رُْكِنِه  َ َفِهَي َصَدَقٌة، َما أَْمِلُك َغيـَْرَها، فَــَأْعــَرَض َعْنُه َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُمثَّ َأ
ُه ِمْن ِقَبِل رُْكِنِه اْألَْيَسِر، فََأْعَرَض َعْنُه  َ اْألَْميَِن، فـََقاَل: ِمْثَل َذِلَك، فََأْعَرَض َعْنُه، ُمثَّ َأ
َا، فـََلْو َأَصابـَْتُه  ُه ِمْن َخْلِفِه، فََأَخَذَها َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَحَذَفُه ِ َ َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُمثَّ َأ
َِْيت َأَحدُُكْم ِمبَا َميِْلُك، فـَيـَُقوُل: َهِذِه  َألَْوَجَعْتُه، أَْو َلَعَقَرْتُه، فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «
َصَدَقٌة، مثَُّ يـَْقُعُد َيْسَتِكفُّ النَّاَس، َخيـُْر الصََّدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر ِغًىن»(١)، ويف 

رواية: «ُخْذ َعنَّا َماَلَك َال َحاَجَة لََنا ِبِه»(٢).
ومن ذلك: أنه ملسو هيلع هللا ىلص أنكر على رجل كان قد لبس خامتاً من ذهب؛ فنزعه فطرحه؛ 

وسيأيت يف احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص يف جمال الزينة.

رقم:  حديث  الرجل،  عند  ما  جبميع  الصدقة  عن  النهي  ب:  الزكاة،  من كتاب:  الدارمي،  سنن  الدارمي،  أخرجه:    ١
ب: الرجل خيرج من ماله، حديث رقم (١٦٧٣)، واللفظ له،  (١٧٠٠)، أبو داود، سنن أيب داود، كتاب: الزكاة، 
وأبو يعلى، مسند أيب يعلى، مسند جابر، حديث رقم: (٢٠٨٤ و ٢٢٢٠)، وابن خزمية، صحيح ابن خزمية، كتاب: 
ب: الزجر عن صدقة املرء مباله كله، والدليل على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أراد بقوله: «عن ظهر غىن» عما يغنيه ومن  الزكاة، 
ب: صدقة التطوع/  يعول ال عن كثرة الرجل، حديث رقم: (٢٤٤١)، وابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب: الزكاة، 
ذكر الزجر عن أن يتصدق املرء مباله كله، مث يبقى كال على غريه، حديث رقم: (٣٣٧٢)، واحلاكم، املستدرك، كتاب: 
الزكاة، حديث رقم: (١٥٠٧)، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه)، والبيهقي، السنن الكربى، 
، حديث رقم: (٧٦٤٣)، وكتاب:  ب: من قال: ال شيء يف املعدن حىت يبلغ نصا كتاب: مجاع أبواب صدقة الورق، 
ب: ما يستدل به على أن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن» وقوله حني  مجاع أبواب صدقة التطوع، 
ختالف أحوال الناس يف الصرب على الشدة والفاقة واالكتفاء  سئل عن أفضل الصدقة: «جهد من مقل»: إمنا خيتلف 
قل الكفاية، حديث رقم:(٧٧٧٧)، وقال األلباين يف، ضعيف سنن أيب داود (األم)، ج ٢ ص ١٣٤، حديث 
رقم: (٢٩٩): (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق)، وضعفه يف إرواء الغليل، ج ٣ ص ٤١٥، حديث رقم: 

.(٨٩٨)
ب: الرجل خيرج من ماله، حديث رقم (١٦٧٤). من طريق ابن  ٢  أخرجه: أبو داود، سنن أيب داود، كتاب: الزكاة، 

إدريس عن ابن إسحاق.
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لقول:  املرتبة الثاين: احتساب النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
وهذا النوع من االحتساب النبوي هو أكثر املراتب وقوعاً منه ملسو هيلع هللا ىلص، ويدخل يف 
هذا النوع النصيحة؛ فكل نصيحة نصحها النيب ملسو هيلع هللا ىلص لغرية عقب ترك معروف أو فعل 

لقول. منكر من املنكرات؛ تـَُعدُّ من قبيل احتساب النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
حيث إن نصائح النيب ملسو هيلع هللا ىلص على قسمني: األول: ما كانت النصيحة منه ابتداء. 
واآلخر: ما كانت النصيحة منه عقب ترك معروف أو فعل منكر. وهذا القسم هو 
ملرتبة الثانية من مراتب االحتساب النبوي، وأمثلته كثرية جــداً، منها ما  املقصود 
ا؛ كما يف املرتبة األوىل، ومنها ما سيأيت من أغلب أحاديث هذا البحث. سبق بيا
ب اللباس  ومن أمثلة ذلك مما مل يرد ذكره يف هذا البحث: احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص يف 
، ِإنَّ  َ َرُسوَل اهللَِّ على لبس احلرير للرجال؛ فعن أيب ُهَريـَْرَة َحدََّث، َأنَّ ُعَمَر قَاَل: 
ُعطَاِرًدا التَِّميِميَّ َكاَن يُِقيُم ُحلََّة َحرِيٍر، فـََلِو اْشتـََريـْتـََها فـََلِبْستـََها، ِإَذا َجاَءَك ُوُفوُد 
، يـَُقوُل: رََأى  َا يـَْلَبُس اْحلَرِيَر َمْن َال َخَالَق َلُه»(١). وعن َعْبَد اهللَِّ النَّاِس، فـََقاَل: «ِإمنَّ
، اْشَرتِ َهِذِه،  َا النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََقاَل: َ َرُسوَل اهللَِّ ُعَمُر َعَلى َرُجٍل ُحلًَّة ِمْن ِإْستـَبـَْرٍق، فَأََتى ِ
َا يـَْلَبُس احلَرِيَر َمْن َال َخَالَق َلُه»  فَاْلَبْسَها ِلَوْفِد النَّاِس ِإَذا َقِدُموا َعَلْيَك. فـََقاَل: «ِإمنَّ
َا النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ فـََقاَل:  َفَمَضى ِمْن َذِلَك َما َمَضى، ُمثَّ ِإنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص بـََعَث ِإلَْيِه ِحبُلٍَّة، فَأََتى ِ
َا  َا بـََعْثُت ِإلَْيَك لُِتِصيَب ِ َِذِه، َوَقْد قـُْلَت ِيف ِمْثِلَها َما قـُْلَت؟ قَاَل: «ِإمنَّ بـََعْثَت ِإَيلَّ ِ

َماًال»؛ َفَكاَن اْبُن ُعَمَر، َيْكَرُه الَعَلَم ِيف الثـَّْوِب ِهلََذا اَحلِديِث(٢).

١  أخرجه: أمحد، املسند، مسند أيب هريرة هنع هللا يضر، حديث رقم (٨٤٤٤)، وحسن إسناده حمققو املسند، وأشار األلباين إىل حتسينه 
يف، سلسلة األحاديث الضعيفة، ج ١٣ ص ٤٨٣، حتت حديث رقم: (٦٢٢٣)، ويف إرواء الغليل، ج ١ ص ٣٠٩، 

حتت حديث رقم: (٢٧٧). وانظر: سلسلة األحاديث الصحيحة، له، ج ١ ص ٧٣٦، حتت حديث رقم: (٣٨٤).
له،  واللفظ   ،(٦٠٨١) رقم:  حديث  للوفود،  جتمل  من  ب:  األدب،  البخاري، كتاب:  صحيح  البخاري،  أخرجه:    ٢
ء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت  ب: حترمي استعمال إ ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: اللباس والزينة، 
حة العلم وحنوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع، حديث رقم (١٠/  حته للنساء، وإ الذهب واحلرير على الرجل، وإ
ب: التشديد يف لبس احلرير، وأن من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف  ٢٠٦٩)، والنسائي، سنن النسائي، كتاب: الزينة، 

اآلخرة، حديث رقم: (٥٣٠٧).
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لقلب: املرتبة الثالث: احتساب النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
ووقــع هذا النوع منه ملسو هيلع هللا ىلص كان قليًال أيضاً، قد وقع من هذا النوع بضعة صور؛ 
م يف القسمة، ومنها: معرفة علي هنع هللا يضر الغضب يف وجه  منها: غضبه ملسو هيلع هللا ىلص حينما ا

النيب ملسو هيلع هللا ىلص حينما لبس حلة احلرير.
فعن َعْبَد اهللَِّ هنع هللا يضر، قَاَل: َقَسَم النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْسًما، فـََقاَل َرُجٌل: ِإنَّ َهِذِه َلِقْسَمٌة َما 
، فَأَتـَْيُت النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ فََأْخبـَْرتُُه، فـََغِضَب َحىتَّ رَأَْيُت الَغَضَب ِيف َوْجِهِه،  َا َوْجُه اهللَِّ أُرِيَد ِ

َِْكثـََر ِمْن َهَذا؛ َفَصبـََر»(١). ُمثَّ قَاَل: «يـَْرَحُم اهللََّ ُموَسى، َقْد ُأوِذَي 
ب الصرب على األذى  وقد كان إنكار النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قلبه يف هذا احلديث من 
ب الضعف أو اخلوف، أو حنو هذا؛ فهو  وتسهيًال للشدائد على نفسه، وليس من 
لقلب الذي هو أضعف اإلميان؛ فقد بوب البخاري على  ب اإلنكار  ليس من 
املؤلفة  إعطاء  ب:  ) عليه:  النووي  وبــوب  األذى)،  على  الصرب  ب:  ) احلديث: 
ب: ما  م على اإلســـالم وتــصــربُّ مــن قــوي إميــانــه)، وبــوب ابــن حبان عليه: ( قلو
جاء يف الصرب وثواب األمراض واألعراض، ذكر اإلخبار عن أنباء الصاحلني، قصده 

تسهيل الشدائد على النفس).

ب: حديث اخلضر مع موسى عليهما السالم، حديث  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: أحاديث األنبياء، 
م  قلو املؤلفة  يعطي  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  ما كان  ب:  اخلمس،  فرض  وكتاب:  املوضع،  هذا  يف  له  واللفظ   ،(٣٤٠٥) رقم: 
ب: غزوة الطائف، حديث رقم: (٤٣٣٥) و  وغريهم من اخلمس وحنوه، حديث رقم: (٣١٥٠)، وكتاب: املغازي، 
ب: الصرب على األذى،  ب: من أخرب صاحبه مبا يقال فيه، حديث رقم: (٦٠٥٩)، و (٤٣٣٦)، وكتاب: األدب، 
م على اإلسالم وتصرب من  ب: إعطاء املؤلفة قلو حديث رقم: (٦١٠٠)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، 
ا  قوي إميانه، حديث رقم: (١٤٠ و ١٤١/ ١٠٦٢)، وابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب: اجلنائز وما يتعلق 
ب: ما جاء يف الصرب وثواب األمراض واألعراض، ذكر اإلخبار عن أنباء الصاحلني، قصده تسهيل  مقدما أو مؤخراً، 

الشدائد على النفس، حديث رقم: (٢٩١٧).
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وَعْن َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب هنع هللا يضر قَاَل: «َكَساِين النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحلًَّة ِسيـَرَاَء، َفَخَرْجُت ِفيَها، 
فـََرأَْيُت الَغَضَب ِيف َوْجِهِه؛ َفَشقَّْقتـَُها بـَْنيَ ِنَساِئي»(١). ويف لفظ: أُْهِدَيْت ِلَرُسوِل ِهللا 
َا ِإَيلَّ؛ فـََلِبْستـَُها، فـََعَرْفُت اْلَغَضَب ِيف َوْجِهِه، فـََقاَل: «ِإّينِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُحلَُّة ِسيـَرَاَء، فـَبـََعَث ِ

َا ِإلَْيَك لُِتَشقَِّقَها ُمخًُرا بـَْنيَ النَِّساِء»(٢). َا بـََعْثُت ِ َا ِإلَْيَك لِتـَْلَبَسَها، ِإمنَّ َملْ أَبـَْعْث ِ
ب تنزيله منزلته.  لقلب على علي هنع هللا يضر إمنا هو من  فإنكار النيب ملسو هيلع هللا ىلص هنا 

الفرع الثاين: أثر مراتب االحتساب النبوي يف حتقيق األمن الفكري:
لقلب  ليد و تبني مما سبق يف أحاديث مراتب احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص أن احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص 
للسان؛ حيث إن هذه املرتبة هي أكثر املراتب وقوعاً  كان قليًال، خبالف احتسابه 
منه ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كان إنكاره ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه املرتبة –وكذا يف كل املراتب- إنكاراً شامًال 
جلميع مناحي احلياة، وجلميع طبقات األشخاص، متخذاً صوراً عدة من اللني والسرت 
والتعليم والدعاء مع اإلنكار؛ وسبب ذلك حرصه ملسو هيلع هللا ىلص على حتقيق أمن اجملتمع خبلوها 
سره  هلا على اجملتمع  من املنكرات املهلكات واألفكار اهلدَّامة، اليت إذا تركت عاد و
تركوا  هم  إن  كمله  للمجتمع  العقاب  عموم  على  الدالة  النصوص  يف  تقرر  كما 

ملعروف والنهي عن املنكر. وظيفة األمر 

ب: هدية ما يكره لبسها، حديث رقم:  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: اهلبة وفضلها والتحريض عليها، 
احلرير  ب:  اللباس،  وكتاب:   ،(٥٣٦٦) رقم:  حديث  ملعروف،  املرأة  ب: كسوة  النفقات،  وكتاب:   ،(٢٦١٤)
ء الذهب  ب: حترمي استعمال إ للنساء، حديث رقم: (٥٨٤٠)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: اللباس والزينة، 
حة العلم وحنوه للرجل ما مل يزد  حته للنساء، وإ والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب واحلرير على الرجل، وإ

على أربع أصابع، حديث رقم: (١٩/ ٢٠٧١). واللفظ ملسلم والبخاري يف املوضع الثاين.
ء الذهب والفضة على الرجال والنساء،  ب: حترمي استعمال إ ٢  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: اللباس والزينة، 
حة العلم وحنوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع، حديث رقم:  حته للنساء، وإ وخامت الذهب واحلرير على الرجل، وإ

 .(١٧/ ٢٠٧١)
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فعن ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز يـَُقوُل: َكاَن يـَُقاُل: «ِإنَّ اهللََّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل َال يـَُعذُِّب 
اْلَعامََّة ِبَذْنِب اْخلَاصَِّة، َوَلِكْن ِإَذا ُعِمَل اْلُمْنَكُر ِجَهارًا، اْسَتَحقُّوا اْلُعُقوبََة ُكلُُّهْم»(١). 
ْلُعُقوبَِة ِألَنـَُّهْم  ِ  ُ َا َعَقَر النَّاَقَة َرُجٌل َواِحٌد؛ فـََعمَُّهُم اهللَّ قَاَل احلََْسُن- َرِمحَُه اهللَُّ-: (ِإمنَّ

لرَِّضى)(٢). ِ َعمُّوا ِفْعَلُه 
ْلِفْعِل؛ َفَكأَنَُّه فـََعَلُه)(٣). ِ وقال ابن عبد الرب: (يـَُقوُلوَن َمْن َرِضَي 

ذه الشعرية يف  ومما ال شك فيه أن االحتساب مبراتبه الثالثة يهيئ للمرء العمل 
أوسع مدى؛ حيث إن أدىن مرتبة من مراتب االحتساب يستطيعها كل مسلم، وال 
يف تركها؛ وهي أمــان له وجملتمعه من غضب هللا تعاىل وسخطه؛ وأمان  يعذر أبــداً 
حلفاظ على  للمرء نفسه أن ينحرف فكره إىل ما يراه من منكرات؛ فيعصم فكره 
ا واستبعادها من  قلبه سليماً من هذه املنكرات بطريق تعويده على إنكارها واستهجا
للسان، وكذا األعلى  يأ له فعل املرتبة األعلى منها وهي اإلنكار  قلبه؛ فكيف لو 

ب: ما جاء يف عذاب العامة بعمل اخلاصة، األثر رقم: (٢٣). وأصل هذا  ١  أخرجه: مالك، املوطأ، كتاب: الكالم، 
حديث اخُتِلَف فيه؛ فحسنه البعض، وضعفه البعض: «ِإنَّ اهللََّ َال يـَُعذَُّب اْلَعامََّة ِبَعَمِل اْخلَاصَِّة، َحىتَّ يـََرُوا اْلُمْنَكَر بـَْنيَ 
ُ اْلَعامََّة َواْخلَاصََّة». أخرجه: ابن  َظْهَرانـَْيِهْم َوُهْم قَاِدُروَن َعَلى َأْن يـُْنِكُروُه، فـََال يـُْنِكُروُه فَِإَذا فـََعُلوا َذِلَك َعذََّب اهللَّ
ب: اخلسف والزالزل، حديث رقم: (١٧٤٢)،  أيب شيبة، املصنف، حديث رقم: (٥٨٦)، ونعيم بن محاد، الفنت، 
وأمحد، املسند، حديث رقم: (١٧٧٢٠)، وحسنه لغريه حمققو املسند، والبغوي، شرح السنة، حديث رقم: (٤١٥٥)، 
وغريهم، وقد حسَّن احلديث احلافظ ابن حجر، فتح الباري، ج ١٣ ص ٤، وضعفه األلباين، ضعيف اجلامع، حديث 
رقم: (١٦٧٥)، وسلسلة األحاديث الضعيفة، ج ٧ ص ١٠٩- ١١٠، حديث رقم: (٣١١)، وقال: (وهذا إسناد 
رجاله كلهم ثقات إال أن ابن أيب رزين- وهو عمرو بن حممد بن أيب رزين- رمبا أخطأ؛ كما قال ابن حبان، وتبعه 
احلافظ يف «التقريب». وقد خولف يف إسناد هذا احلديث)، مث بني أنه قد وقع االضطراب يف إسناده؛ فقال: (وهذا 
اضطراب شديد؛ فبعضهم عنه عن عدي بن عدي عن املوىل عن جده عمرية. وبعضهم عنه عن عدي عن جماهد عن 
املوىل عن عدي بن عدي. واستصوب اهليثمي (٧/ ٢٦٧) أنه من مسند عمرية، قال: «وكذلك رواه الطرباين، وفيه 
حنوه،  رجل مل يسم، وبقية رجال أحد اإلسنادين ثقات». مث أورده (٧/ ٢٦٨) من حديث العرس بن عمرية مرفوعاً 
وقال: «رواه الطرباين ورجاله ثقات».والعرس هذا هو أخو عدي بن عمرية، قيل: إنه صحايب كما يف «التقريب»، فإن 
كان الطرباين رواه عن العرس هذا من وجه آخر غري هذا الوجه املضطرب فهو مما يقويه. وإال فيزيده وهناً على وهن. 
وهللا أعلم. مث رأيت احلافظ العراقي يقول يف «ختريج اإلحياء» (٢/ ٢٧١): «رواه أمحد من حديث عدي بن عمرية، 
وفيه من مل يسم، والطرباين من حديث أخيه العرس ابن عمرية، وفيه من مل أعرفه». وهذا خيالف كالم اهليثمي: «ورجاله 

ثقات»! فلرياجع.).
٢  ابن عبد الرب، االستذكار، ج ٨ ص ٥٨٥. 

٣  االستذكار، ج ٨ ص ٥٨٥. 
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ليد؛ فيتحقق بذلك أمان اجملتمع الفكري واجملتمعي. من هذه وهي اإلنكار 
حلفاظ على مراتب اإلنكار الثالثة حيقق األمن الفكري من  لنيب ملسو هيلع هللا ىلص  والتأسي 

عدة أوجه؛ منها:
أوًال: حفاظ املرء على نفسه من االحنراف الفكري. 
نياً: حفاظ املرء على غريه من االحنراف الفكري.

لثًا: حفاظ املرء على جمتمعه من االحنراف الفكري.
لــضــرورة على اجملتمع كله يف حفظه مــن عــقــاب هللا جــل وعــال؛  وكلها تــعــود 
ملعروف والنهي عن املنكر  مصداقاً إلخبار النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف غري ما حديث أن األمر 
حيفظ الناس من عذاب هللا جل يف عاله؛ فعن حذيفة بن اليمان هنع هللا يضر، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
ملعـروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن هللا  قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن 

ً منه، مث تدعونه؛ فال يستجاب لـكم»(١).  أن يبعث عليكم عقا
ملعروف والنهي عن املنكر من شعائر اإلسالم؛ فعن  بل جعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص األمر 
أيب هريرة هنع هللا يضر، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: «اإلسالم أن تعبد هللا ال تشرك به شيًئا، وتقيم 
ملعروف، والنهي  الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت، واألمر 
من  سهم  فهو  منهن  شيًئا  انتقص  فمن  أهــلــك؛  على  وتسليمك  املنكر،  عــن 

اإلسالم يدعه، و من تركهن فقد وىلَّ اإلسالم ظهره»(٢).

قي مسند األنصار، مسند حذيفة بن اليمان، حديث رقم: (٢٣٣٤٩ و٢٣٣٦٠ و٢٣٣٧٥)،  ١  أخرجه: أمحد، املسند، 
ملعروف والنهي عن املنكر، حديث رقم: (٢١٦٩)، قال  ب: األمر  والرتمذي، اجلامع الصحيح، كتاب: الفنت، 
ب: ما يستدل به على أن  الرتمذي: «هذا حديث حسن»، والبيهقي، السنن الكربى، كتاب: آداب القاضي، 
ت، حديث رقم: (١٩٩٨٦). ًيا عن منكر من فروض الكفا القضاء وسائر أعمال الوالة مما يكون أمرًا مبعروف أو 

٢  أخرجه: احلاكم، املستدرك على الصحيحني، كتاب: اإلميان، ج٢ص٧٠، حديث رقم: (٥٣)، وصححه األلباين يف، 
صحيح الرتغيب والرتهيب، ج٢ص٥٨١-٥٨٢، حديث رقم: (٢٣٢٤).
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املبحث الثاين: صور االحتساب النبوي وأثره يف حتقيق أمن اجملتمع:
املطلب األول: صور االحتساب النبوي:

الحتساب بنفسه. واألخرى:  ن(١)؛ األوىل: قيامه ملسو هيلع هللا ىلص  لالحتساب النبوي صور
إسناده ملسو هيلع هللا ىلص أمر االحتساب إىل غريه.

وقد وضعت حتت كل صورة أشهر ما جاء يف االحتساب النبوي؛ وتفصيل ذلك 
على النحو اآليت:

الحتساب بنفسه: الصورة األوىل: قيامه ملسو هيلع هللا ىلص 
ال شك أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو القدوة دوماً:﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ 
مر به غريه, وهذا من أروع وأكمل أنواع  [األحزاب: ٢١]؛ يبدأ ملسو هيلع هللا ىلص العمل بنفسه مث 

اهلداية والداللة على اخلري.
ملعروف والنهي عن  ألمر  نه كان يقوم  ولقد وصف هللا تعاىل نبيه الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص 
ُدونَُه  املنكر بنفسه, كما يف قوله تعاىل:﴿الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي جيَِ
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ َهلُُم  ِ َُْمُرُهم  يِل  َمْكُتوً ِعنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواِإلجنِْ
الطَّيَِّباِت َوُحيَــّرُِم َعَلْيِهُم اْخلََبآِئَث َوَيَضُع َعنـُْهْم ِإْصَرُهْم َواَألْغــَالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهْم﴾ 

[األعراف:١٥٧] .
إلميان وينهى عن  مر  ملعروف وينهى عن املنكر؛ فكان  مر  فهذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
مرهم خبلع األنداد ومكارم األخالق, وصلة األرحام, وينهاهم عن عبادة  الشرك, 
يه عن املنكر, مجيع  ملــعــروف, و ن, وقطع األرحــــام(٢), وقــد مشل أمــره ملسو هيلع هللا ىلص  األو

مناحي احلياة. 

يت حتته من: فضل إهلي, احلسبة يف العصر النبوي وعصر اخللفاء الراشدين –رضي  ١  استفدت هذا التقسيم وكثرياً مما 
دات وتصرف, ص٦- ١٤، وانظر: بين كنانة, نظام احلسبة, ص ١٩٣ – ١٩٧. هللا عنهم– مع ز

٢  انظر: البغوي, معامل التنزيل, ج ١ ص ٢٨٨.



االحتساب النبوي دالالته وبعض آثاره في تحقيق ا�من الفكري٣٠

يت: ومن جماالت احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه يف مناحي احلياة املختلفة؛ ما 
احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص يف جمال البيوت:- ١

ومن ذلك: أنه ملسو هيلع هللا ىلص امتنع من دخول حجرة عائشة –  – ملا رأى فيها من منرقة 
ا اشرتت منرقة فيها تصاوير, فقام النيب ملسو هيلع هللا ىلص  فيها تصاوير؛ فعن عائشة –  – أ
لباب فلم يدخل, فقلت: أتوب إىل هللا, ماذا أذنبت؟ قال: «ما هذه النمرقة؟». 
يوم  يـُعَّذبون  الصور  هــذه  أصحاب  قــال: «إن  وتــوســدهــا.  عليها  لتجلس  قلت: 

القيامة يقال هلم: أحيوا ما خلقتم, وإن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه صورة»(١).
داب الطعام:- ٢ احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص فيما يتعلق 

ومن ذلك: إنكاره ملسو هيلع هللا ىلص على الغالم الذي كانت تطيش يده يف الصحفة؛ فعن 
ُعَمَر ْبَن َأِيب َسَلَمَة، يـَُقوُل: ُكْنُت ُغَالًما ِيف َحْجِر َرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وََكاَنْت َيِدي َتِطيُش 
ِيف الصَّْحَفِة، فـََقاَل ِيل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َ ُغَالُم، َسمِّ اهللََّ، وَُكْل بَِيِميِنَك، وَُكْل ِممَّا 

يَِليَك»؛ َفَما زَاَلْت تِْلَك ِطْعَمِيت بـَْعُد(٢).
داب املشي يف الطريق:- ٣ احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص فيما يتعلق 

ومن ذلك: أنه أنكر على النساء عند اختالطهن مع الرجال بسبب مشيهن يف وسط 
الطريق؛ فقد روى اإلمام أبو داود عن أيب أسيد األنصاري هنع هللا يضر أنه مسع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
لنساء يف الطريق, فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للنساء:  وهو خارج املسجد, وقد اختلط الرجال 
«استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن حتققن(٣) الطريق, عليكن حبافات الطريق». فكانت 

ب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، حديث رقم: (١٩٩٩)،  ١  أخرجه: البخاري، الصحيح، كتاب: البيوع، 
ب: هل يرجع إذا رأى منكراً يف الدعوة؟، حديث رقم (٤٨٨٦). وكتاب: النكاح، 

ليمني، حديث رقم: (٥٣٧٦)،  ب: التسمية على الطعام واألكل  ٢  أخرجه: البخاري، الصحيح، كتاب: األطعمة، 
ب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث رقم (١٠٨/ ٢٠٢٢). وكتاب: األشربة، 

٣  حتققن من حقق: وهو أن يركنب ُحقَّها وهو وسطها. انظر: الزخمشري، الفائق يف غريب احلديث، ج١ص٢٩٩. واملعىن: 
لرجال.  ليس لكنَّ أن متشني يف وسط الطريق؛ فيؤدي ذلك إىل اختالطكن 
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جلدار من لصوقها به(١). ا يتعلق  جلدار, حىت إن ثو املرأة تلصق 
احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص يف جمال اللباس:- ٤

ومن ذلك: أنه أمر عبد هللا بن عمر هنع هللا يضر برفع اإلزار؛ فقد روى اإلمام أمحد عن 
ابن عمر –رضــي هللا عنهما– قــال: دخلت على النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعليَّ إزار يتقعقع(٢), 
فقـال: «من هــذا؟». قلت: عبد هللا بن عمر. قــال: «إن كنت عبد هللا؛ فارفع 

إزارك». فرفعت إزاري إىل نصف الساقني؛ فلم تزل إزرته حىت مات(٣). 
ومن ذلك: أنه ملسو هيلع هللا ىلص غضب ملا رأى على علي هنع هللا يضر حلة حرير؛ فقد أخرج عبد هللا 
ا إيلَّ,  بن اإلمام أمحد عن علي هنع هللا يضر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أُهديت له حلة سرياء, فأرسل 

ا فعرفت يف وجه النيب ملسو هيلع هللا ىلص الغضب. قال: فشققتها بني نسائي(٤). فرحت 
احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص يف جمال الزينة:- ٥

ومن ذلك: أنه أنكر على رجل كان قد لبس خامتاً من ذهب؛ فعن ابن عباس 
–رضــي هللا عنهما– أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى خــامتــاً مــن ذهــب يف يــد رجــل, فنزعه 
ر؛ فيجعلها يف يده». فقيل للرجل  فطرحه, وقال: «يعمد أحدكم إىل مجرة من 
بعدما ذهب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: خذ خامتك, انتفع به, قال: ال. وهللا ال آخذه أبداً, 

وقد طـرحه رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(٥).
ومن ذلك: إنكاره ملسو هيلع هللا ىلص على من لبس خامت حديد؛ فَعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن 
، َأنَّ َرُجًال أََتى النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِيف َيِدِه َخاَمتٌ ِمْن َذَهٍب؛  َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص ْبِن َواِئٍل السَّْهِميِّ
ب: يف مشي النساء مع الرجال يف الطريق، حديث رقم: (٥٢٧٢)، وحسنه  ١  أخرجه: أبو داود، السنن، كتاب: اآلداب، 

األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة، ج٢ص٥١١، حديث رقم: (٨٥٦).
ج العروس، ج١ص٥٤٩٠،  ٢  القعقعة: تتابع صوت الرعد يف شدَّة. وتقعقع الشيء: َصوَّت عند التحرك. انظر: الزبيدي، 

مادة (قعقع). واملعىن: أن ثوب ابن عمر هنع هللا يضر؛ لطوله كان يصدر له صوت شديد عند املشي.
٣  أخرجه: أحمد، المسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب هنع هللا يضر، حديث رقم (٦٢٦٣)، 

وصححه األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة، ج٤ص٩٥، حديث رقم (١٥٦٨).
٤  سبق خترجيه.

حته يف أول  ب: حترمي خامت الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إ ٥  أخرجه: مسلم، الصحيح، كتاب: اللباس والزينة، 
اإلسالم، حديث رقم (٢٠٩٠).
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فََأْعَرَض النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْنُه، فـََلمَّا رََأى الرَُّجُل َكرَاِهيـََتُه َذَهَب فَأَْلَقى اْخلَــاَمتَ، َوَأَخَذ َخاَمتًا 
ِمْن َحِديٍد فـََلِبَسُه، َوأََتى النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: «َهَذا َشرٌّ، َهَذا ِحْلَيُة َأْهِل النَّاِر»؛ فـََرَجَع 

َفَطَرَحُه، َولَِبَس َخاَمتًا ِمْن َورٍِق، َفَسَكَت َعْنُه النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص(١).
احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص يف جمال السوق:- ٦

ومن ذلك: أنه أنكر على من أخفى الطعام املبلل داخل الكومة وأظهر الطعام 
اجليد؛ فقد روى اإلمــام مسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مر على صربة 
طعام, فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلًال, فقال: «ما هذا  صاحب الطعام؟». 
قال أصابته السماء,  رسول هللا!. قال: «أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس! 

من غش فليس مين» (٢).
وَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ ِبَرُجٍل يَِبيُع َطَعاًما، َفَسأََلُه: «َكْيَف تَِبيُع؟»؛ 
فََأْخبـََرُه، فَُأوِحَي ِإلَْيِه: أَْدِخْل َيَدَك ِفيِه، فََأْدَخَل َيَدُه، فَِإَذا ُهَو َمبـُْلوٌل، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا 

.(٣)« ملسو هيلع هللا ىلص:«لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّ
وَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَرُجٍل يَِبيُع َطَعاًما، فََأْدَخَل َيَدُه ِفيِه فَِإَذا 

.(٤)« ُهَو َمْغُشوٌش؛ فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّ

١  أخرجه: أمحد، املسند، مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما، حديث رقم: (٦٥١٨) و (٦٦٨٠)، 
ب: من ترك السالم على املتخلق وأصحاب املعاصي، حديث رقم: (١٠٢١)، وصححه  والبخاري، األدب املفرد، 
أمحد شاكر يف، حتقيقه على املسند، ج ٦ ص ٢٣٣ و ٤٢٧، حديث رقم: (٦٦٨١) و (٦٩٧٧)، واأللباين، صحيح 

األدب املفرد، حديث رقم: (١٠٢١/ ٧٨٣).
ب: قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: «من غشنا فليس منا»، حديث رقم (١٠٢). ٢  أخرجه: مسلم، الصحيح، كتاب: اإلميان، 

٣  أخرجه: أمحد، املسند، مسند أيب هريرة هنع هللا يضر، حديث رقم: (٧٢٩٢) و (٩٣٩٦)، وعنه: أبو داود، سنن أيب داود، كتاب: 
ب: ما جاء يف  ب: النهي عن الغش، حديث رقم (٣٤٥٢)، والبيهقي، السنن الكربى، كتاب: البيوع،  اإلجارة، 
ملبيع، حديث رقم: (١٠٧٣٢)، وصحح إسناده أمحد شاكر، حتقيقه على املسند، ج ٧ ص  التدليس وكتمان العيب 
١٢٣، حديث رقم: (٧٢٩٠)، وصححه األلباين، إرواء الغليل، ج ٥ ص ١٦١، حديث رقم: (١٣١٩)، وصحيح 

اجلامع، له، ج ٢ ص ٩٥٧، حديث رقم: (٥٤٤٠).
وصححه   ،(٢٢٢٤) رقم  حديث  الغش،  عن  النهي  ب:  التجارات،  ماجه، كتاب:  ابن  سنن  ماجه،  ابن  أخرجه:    ٤
األلباين، إرواء الغليل، ج ٥ ص ١٦١، حديث رقم: (١٣١٩)، وصحيح اجلامع، له، ج ٢ ص ٩٥٧، حديث 

رقم: (٥٤٤٠).
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داب املسجد:- ٧ احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص فيما يتعلق 
خـــراج الــرجــل الــذي كــان جيــد ريــح الــثــوم أو البصل  مــر  ومــن ذلــك: أنــه كــان 
منه من املسجد؛ فع ن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر أنه قال يف خطبته يوم اجلمعة: «أيها 
كلون من شجرتني ال أرامها إال خبيثتني, هذا الثوم والبصل, وأمي هللا!  الناس! 
لقد كنت أرى نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص جيد رحيهما من الرجل؛ فيأمر به فيؤخذ بيده فيخرج 

به من املسجد حىت يؤتى به البقيع. فمن أكلهما؛ فليمتهما طبخًا» (١).
احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص يف جمال العبادة:- ٨

ومن ذلك: أنه زجر أصحابه الذين مسحوا أرجلهم يف الوضوء بدل غسلها؛ فعن 
ها,  عبد هللا بن عمر – رضي هللا عنهما – قال: ختلَّف النيب ملسو هيلع هللا ىلص عنا يف سفرة سافر
على صوته:  فأدركنا وقد أرهقنا العصر, فجعلنا نتوضأ ومنسح على أرجلنا, فنادى 

.(٢)ً «ويل لألعقاب من النار» مرتني أو ثال
احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص فيما خيص العقيدة:- ٩

بيه؛ فعن ابن عباس –  ومن ذلك: إنكاره ملسو هيلع هللا ىلص على عمر هنع هللا يضر حينما حلف 
رضي هللا عنهما– قال: قال عمر هنع هللا يضر: كنت أسري يف غزاة مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص فحلفت 
 , ئكم», فالتفتُّ فقلت: «ال, وأيب» . فنهرين رجل من خلفـي, وقال: «ال حتلفوا 

فإذا أ برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(٣).
ا بعد ذاكراً وال آثراً (٤). ويف رواية أخرى: قال عمر هنع هللا يضر: فوهللا ما حلفت 

ومن ذلك: إنكاره على الرجل الذي جعله نداً هلل عز وجل؛ فعن ابن عباس – 
جلنة، مسند عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر، حديث رقم (٨٩)، وصححه األلباين،  ١  أخرجه: أمحد، املسند، مسند العشرة املبشرين 

صحيح الرتغيب والرتهيب، ج١ص٨١، حديث رقم: (٣٣٥).
ب: غسل الرجلني، وال ميسح على القدمني، حديث رقم: (١٦٣). ٢  أخرجه: البخاري، الصحيح، كتاب: الوضوء، 

جلنة، مسند عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر، حديث رقم: (٢٤٠)، وقال شعيب  ٣  أخرجه: أمحد، املسند، مسند العشرة املبشرين 
ؤوط: «صحيح لغريه». األر

جلنة، مسند عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر، حديث رقم: (٢٤١)، وقال شعيب  ٤  أخرجه: أمحد، املسند، مسند العشرة املبشرين 
ؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخني». األر
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رضي هللا عنهما – أن رجًال قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: «ما شاء هللا وشئت». فقال له النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص: «أجعلتين وهللا عدال؟ بل ما شاء هللا وحده»(١).

الصورة الثانية: إسناده ملسو هيلع هللا ىلص أمر االحتساب إىل غريه:
ً ُيسند أمر االحتساب إىل غريه؛ وقد سبق أن ذكر يف املقدمة  كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحيا
أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص استعمل سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية بعد الفتح على سوق مكة، 
وأنه استعمل عمر هنع هللا يضر على سوق املدينة، ويف ذلك توسيع ملفهوم االحتساب ومهنته.
ومما ورد يف إسناد النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر االحتساب إىل غريه: أنــه ملسو هيلع هللا ىلص أمــر علي بن 
ن, وتسوية القبور, وتلطيخ الصور؛ فعن علي هنع هللا يضر قال:  أيب طالب هنع هللا يضر بكسر األو
ا وثناً  كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف جنازة, فقال: «أيكم ينطلق إىل املدينة فال يدع 
إال كسره, وال قرباً إال سوَّاه, وال صورة إال لطَّخها؟». فقال رجل: أ  رسول 
هللا!, فانطلق, فهاب أهل املدينة فرجع. فقال علي: أ أنطلق  رسول هللا. قال: 
ا وثناً إال كسرته, وال قرباً  «فانِطلق». فانطلق, مث رجع؛ فقال:  رسول هللا, مل أدع 
إال سويته, وال صورة إال لطختها, مث قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ومن عاد لصنعة شيء 

من هذا؛ فقد كفر مبا أنزل على حممد ملسو هيلع هللا ىلص»(٢).
مر أ إسرائيل الذي نذر فعل عدة أمور؛  ومن ذلك: قوله ملسو هيلع هللا ىلص البن عباس هنع هللا يضر أن 
متام الصوم دون غريه؛ فعن ابن عباس هنع هللا يضر قال: بـَيـَْنا النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َخيُْطُب، ِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل 
قَائٍِم، َفَسَأَل َعْنُه فـََقاُلوا: أَبُو ِإْسرَائِيَل، َنَذَر أَْن يـَُقوَم َوالَ يـَْقُعَد، َوالَ َيْسَتِظلَّ، َوالَ يـََتَكلََّم، 

َوَيُصوَم. فـََقاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «ُمْرُه فـَْليـََتَكلَّْم َوْلَيْسَتِظلَّ َوْليـَْقُعْد، َوْلُيِتمَّ َصْوَمُه»(٣).
إلنكار على من تلقى الركبان؛ فَعْن  ومن ذلك: أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يرسل من يقوم 
١  أخرجه: أمحد، املسند، ومن مسند بين هاشم، مسند عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب هنع هللا يضر، حديث رقم (٦٢٦٣)، 

وصححه األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة، ج١ص٢٦٦، حديث رقم (١٣٩).
جلنة، مسند علي بن أيب طالب هنع هللا يضر، حديث رقم: (٦٥٧)، وحسنه  ٢  أخرجه: أمحد، املسند، مسند العشرة املبشرين 

األلباين، إرواء الغليل، ج٣ص٢٠٩، حديث رقم (٧٥٩).
رقم:  حديث  معصية،  ويف  ميلك  ال  فيما  النذر  ب:  والنذور،  األميان  البخاري، كتاب:  صحيح  البخاري،  أخرجه:    ٣

.(٦٧٠٤)
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ثـََنا اْبُن ُعَمَر: «أَنـَُّهْم َكانُوا َيْشتـَُروَن الطََّعاَم ِمَن الرُّْكَباِن َعَلى َعْهِد  ِفٍع قال: َحدَّ َ
النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فـَيـَبـَْعُث َعَلْيِهْم َمْن َميْنـَُعُهْم َأْن يَِبيُعوُه َحْيُث اْشتـََرْوُه، َحىتَّ يـَنـُْقُلوُه َحْيُث 
يـَُباُع الطََّعاُم»(١). ويف لفظ: «ُكنَّا ِيف َزَماِن َرُسوِل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص نـَبـَْتاُع الطََّعاَم، فـَيـَبـَْعُث 
نِْتَقاِلِه ِمَن اْلَمَكاِن الَِّذي ابـْتـَْعَناُه ِفيِه، ِإَىل َمَكاٍن ِســَواُه، قـَْبَل  ِ َُْمــُرَ  َعَليـَْنا َمْن 
َأْن نَِبيَعُه»(٢). ويف لفظ: «َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يـَبـَْعُث َعَلْيِهْم ِإَذا ابـَْتاُعوا ِمَن 

الرُّْكَباِن اْألَْطِعَمَة َمْن َميْنـَُعُهْم َأْن يـَتـََبايـَُعوَها َحىتَّ يـُْؤُووا ِإَىل رَِحاهلِِْم»(٣).
ومن ذلك: أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يرسل من يضرب الذي يبيع الطعام جزافاً؛ فَعِن اْبِن 
ُعَمَر، «أَنـَُّهْم َكانُوا ُيْضَربُوَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا اْشتـََرْوا َطَعاًما ِجَزافًا َأْن 
يَِبيُعوُه ِيف َمَكانِِه َحىتَّ ُحيَوُِّلوُه»(٤). ويف رواية عنه: «َقْد رَأَْيُت النَّاَس ِيف َعْهِد َرُسوِل 
ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا ابـَْتاُعوا الطََّعاَم ِجَزافًا، ُيْضَربُوَن ِيف َأْن يَِبيُعوُه ِيف َمَكاِِْم، َوَذِلِك َحىتَّ 

يـُْؤُووُه ِإَىل رَِحاهلِِْم»(٥).
املطلب الثاين: أثر صور االحتساب النبوي يف حتقيق األمن الفكري:

جيــد الناظر بعد الــعــرض السابق لــصــور االحــتــســاب الــنــبــوي، الــيت تلخصت يف 
الحتساب بنفسه. والثانية: إسناده ملسو هيلع هللا ىلص أمر االحتساب  صورتني: األوىل: قيامه ملسو هيلع هللا ىلص 
إىل غريه: أن هذه الصور مشلت من جهة الواجب الذي جيب على املرء فعله؛ جتاه 
جمتمعه وحميطه الذي يعيش فيه يف مسألة االحتساب، ومن جهة أخرى مشلت مجيع 
مناحي احلياة اليت حيتاجها اجملتمع املسلم؛ تصحيحاً ملساره وتوجيهاً ألبنائه مبا يعود 
ألمــن واخلــري جبميع صــوره وأشكاله، اليت من أبرزها األمن  عليهم وعلى جمتمعهم 

فكار األمة من احنراف وخلل. الفكري وتصفية ما علق 

ب: ما جاء يف ذكر األسواق، حديث رقم: (٢١٢٣). ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: البيوع، 
ب: بطالن بيع املبيع قبل القبض، حديث رقم: (٣٣/ ١٥٢٧). ٢  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، 

٣  أخرجه: أمحد، املسند، مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، حديث رقم (٦١٩١).
ب: بطالن بيع املبيع قبل القبض، حديث رقم: (٣٧/ ١٥٢٧). ٤  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، 
ب: بطالن بيع املبيع قبل القبض، حديث رقم: (٣٨/ ١٥٢٧). ٥  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: البيوع، 
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فيجب على املرء أن يفعل ما استطاع إليه سبيًال يف االحتساب على اجملتمع؛ 
الثالثة،  االحتساب  مراتب  حبسب  واالستطاعة  القدرة  مع  بنفسه  بذلك  فيقوم 
أو يــوكِّــل غــريه بــذلــك مــع عــدم االســتــطــاعــة بنفسه؛ فــحــال قيامه بــذلــك بنفسه 
يــكــون قــد فــعــل مــا هــو مــأمــور بـــه، ممــا أوجــبــه هللا عــلــيــه مــن إقــامــة شــعــرية األمــر 
ملــعــروف والــنــهــي عــن املــنــكــر؛ وألن اإلمـــام قــدوة صــاحلــة ومــثــال يــتــأّســى بــه قام 
الحتساب بنفسه، وحال توكيله أمر االحتساب لغريه، يكون قد أبرأ  النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
القيام  عليه  ر  تعذَّ أو  بنفسه  فعله  يستطيع  ال  أنه  خصوصًا  تعاىل  هللا  أمام  الذمة 
عليه؛  اجملتمع  أبناء  ودرَّب  االحتساب  مفهوم  من  وسَّــع  قد  ويكون  بنفسه،  به 
يف  بنفسه  به  يقوم  أن  متعذِّر  املسؤول  من  أو  اإلمــام  من  االحتساب  إن  حيث 
ذه  يقوم  من  عنه  ينوب  أن  بد  فال  به؛  القيام  وحــده  يستطيع  وال  شــيء،  كل 

وجه. أكمل  على  املهمة 
وهذا فيه داللة على مشروعية اختاذ احملتسبني، ومشروعية جعل ذلك وظيفة رمسيَّة؛ 
ملعروف والنهي  كما حصل فعًال عرب العصور إىل يومنا هذا؛ ألنه إن كان األمر 
نشاء مؤسسات لالحتساب، تقوم  عن املنكر واجباً، وكان هذا الواجب ال يتم إال 
دي  سياً  بتدريب احملتسبني، وبتعليمهم؛ ليقوموا مبهنة االحتساب على أمت وجه 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ فيكون ذلك واجباً؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
الحتساب،  دي النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ماً إذا ُعِمَل  وعليه فإن اجملتمع سينضبط انضباطاً 
ولن تظهر املخالفات من احملتسبني تساهًال أو تشدداً؛ ألن هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكمل 

اهلدي، وميكن تطبيقه يف أوسع مدى.
ومعامل هذا االنضباط تعود إىل مراعاة األمور اآلتية:

أوًال: قيام ويل األمر مبهمة االحتساب بنفسه. قال املاوردي: «واحلسبة من 
لعموم  نفسهم  ا  يباشرو األول  الصدر  أئمة  وقــد كــان  الدينية،  األمــور  قواعد 
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ا»(١). ثوا وجزيل  صالحها 
بة ويل األمر من يقوم عنه مبهمة االحتساب حال تعذر ذلك عليه، أو  نياً: إ

حال توسُّع أعمال احلسبة ومهامها.
لنيب ملسو هيلع هللا ىلص. سياً  لثاً: قيام كل إنسان مبهمة االحتساب بنفسه 

لقيام مبهمة االحتساب. رابعاً: توكيل كل إنسان غريه ممن له سلطة عليه 
الكثرية  وحاجاته  اجملتمع؛  توسُّع  مع  لالحتساب  املناسبة  املهن  إقامة  خامساً: 
لذلك؛ ليكون شامًال جلميع مناحي احلياة كما هو هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك، ويتخذ 
على أهل الدين وااللــتــزام، وليس خمتصاً  واسعاً؛ فهو ليس قاصراً  االحتساب أفقاً 
لنهي عن املنكر؛ بل يتوسَّع ذلك ليشمل  ملعروف و ألمر  بوظيفة معينة اتسمت 
ً للناس أو أمنياً أو مراقبة لتطبيق القوانني  كل من كانت مهنته تتخذ طابعاً إرشاد

واألنظمة املنظمة حلياة الناس؛ وحنو ذلك من املهن املتعارف عليها اليوم.
دي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف طريقة االحتساب وأخالقه وضوابطه فيه، مع  سادساً: التأسي 
كمال الرمحة والشفقة لألمة كافة كبريها وصغريها، عاملها وجاهلها، رجاهلا ونسائها.
ــــدي الــنــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف مشــــول االحــتــســاب لــكــل مــنــاحــي احلــيــاة؛  ســابــعــاً: الــتــأســي 
كاالحتساب على األفرد واجلماعات، ويف البيوت والطرقات، وكاالحتساب فيما يتعلق 
آلداب كآداب الطعام واملشي يف الطرقات وآداب املساجد، وآداب اللباس، والزينة، 
وكاالحتساب يف األســـواق، ويف جمال العبادات، ويف جمال العقيدة. وهكذا ليشمل 
ه، مبا  االحتساب كافة مناحي احلياة، اليت تتعلق حباجة اجملتمع يف كافة أحواله وقضا

ألمن والراحة والطمأنينة.  يعود عليه 
عرب العصور، ويف عصر  فشيئاً  وال تــزال صور االحتساب قائمة وتتوسع شيئاً 
احلــاضــر تــوسَّــع االحــتــســاب يف أرحــب مــدى؛ حيث إن االحــتــســاب ضـــرورة ال بد 
من وجودها يف كل وقت وحني؛ ولكن الذي يتغري هو الوسيلة والطريقة, بل ورمبا 

١  املاوردي، األحكام السلطانية، ص٣٨٧-٣٨٨.
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ً, كما أنه قد تنشأ صوراً جديدة لالحتساب مل تكن موجودة من قبل،  التسمية أحيا
حبسب طبيعة الزمان واملكان وجتــدد احلــوادث, وال زال احلكام والــوالة يستحدثون 
من احلسبة حيتاجون إلـيها, وذلك أمر مشروع ما دام أن االحتساب حيقق  أنواعاً 

مقصود الشارع جبلب املصاحل ودفع املفاسـد.
يت:   ومن الصور املعاصرة اليت ميكن إدخاهلا حتت مفهوم االحتساب ما 

ت من وضع مراقبني على األبنية, والطرقات, واإلنشاءات, - ١ ما تقوم به البلد
ا من االعتداء على الشوارع وأراضي الغري, وفرض  واحملالِّ التجارية, وَمنُع أصحا

ت والغرمات على ذلك. العقو
ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة من وضع مراقبني على البضائع سواء املعدة - ٢

للسوق احمللي, أو املعدة للسوق اخلارجي, وكذلك مراقبة البضائع الواردة, وفحص 
ملواصفات  اإلخــالل  عند  ا  أصحا ومتابعة  احمللي,  للسوق  صالحيتها  مــدى 

واملقاييس.
ما تقوم به وزارة الصحة من وضع مراقبني على املواد التموينية, وفحص مدى - ٣

عــة املــيــاه, وهــل املــاء  صالحيتها لالستهالك, وكــذلــك وضــع املــراقــبــني ملراقبة 
اجمللوب أو املصنَّع صحي؟ وكذلك هل وسائل نقل املاء صحية أو غري صحية؟.

ما تقوم به املؤسسات األمنية على اختالف أدوارها ووظائفها, من احملافظة على - ٤
ت اخلاصة بكل نوع من  األمــن بكل صــوره وأشكاله, ووضــع األقسام واملــديــر

أنواع وأساليب احملافظة على األمن, ومن ذلك على سبيل املثال:
شرطة السري, اليت حتافظ على املرور وحركة السيارات.- أ

شرطة النجدة, اليت تراقب اجملرمني وتتابعهم.- ب
ت مكافحة التهريب واملخدرات.- ت  دور
دائرة البحث اجلنائي, وما تقوم به من عمليات التحري وجلب اجملرمني.- ث
ملعروف والنهي عن املنكر, اليت من وظائفها على سبيل املثال:- ٥ ما تقوم به هيئة األمر 
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احملافظة على اآلداب واملظاهر العامة يف األسواق والشوارع.- أ
احملافظة على إغالق احملالت التجارية أثناء الصلوات اخلمس.- ب
منع املتربجات من اخلروج بلباسهن املتربج.- ت
متابعة السحرة والعرافني والدجالني, وعدم السماح مبزاولة مهنة الرقية الشرعية إال - ث

ت على  برتخيص من الدولة, وبعد التأكد من أهلية الراقي الشرعية, وفرض العقو
املخالفني.

متابعة اجملرمني واإلرهابني ومراقبتهم, وكذلك أصحاب السوابق.- ج
متابعة ما ينشر على الشبكة العنكبوتية (االنرتنت) من الفساد واالحنــالل, ومنع - ح

ذلك، واستصدار الربامج اليت حتظر وجود هذه املواقع.
لــشــرف - ٦ ألمـــن و مــا تــقــوم بــه اجلــامــعــات مــن ســن الــقــوانــني الــيت متنع اإلخـــالل 

والعفة, وكذلك التدخني, داخل احلرم اجلامعي.
جديدة  صــور  استحداث  وميكن  جـــداً,  املعاصرة كثرية  االحتساب  وصــور  هــذا 
لالحتساب غري الــيت ذكــرت سابقاً, كما وميكن لــويل األمــر يف الوقت احلاضر أن 
ينظم شؤون احلسبة على النحو الذي حيقق املقصود من االحتساب, وأن يتخذ ما 

يلزم لذلك.
رها يف حتقيق األمن الفكري: املبحث الثالث: معامل االحتساب النبوي وأ

املطلب األول: معامل االحتساب النبوي:
أوالً: احلكمة: كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص حكيماً يف احتسابه على الناس؛ فتارة كان يعض احملتسب 
رة كان إذا  رة كان يقدم بني يدي احتسابه الدعاء والثناء على احملتسب عليهم، و عليه، و
رة كان يقتصر يف االحتساب على موضع اخلطأ. احتسب عليهم يبني هلم البديل املشروع، و

فمن وعظه ملسو هيلع هللا ىلص للمحتَسب عليهم: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك هنع هللا يضر، قَاَل: َمرَّ النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
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ْمَرأٍَة ِعْنَد قـَْربٍ َوِهَي تـَْبِكي؛ فـََقاَل: «اتَِّقي اهللََّ َواْصِربِي»(١). ِ
لتقوى لبكائها الزائد، وهذا فعل خمالف للشرع؛ ومما يدل على  فأمرها النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
ا زادت يف بكائها على القدر املشروع، ما جاء َعْن َمْعَمٍر، َعْن َحيْــَىي ْبِن َكِثٍري،  أ
ْمَرأٍَة َقْد ُأِصيَبْت ِبَوَلِدَها؛ َفَسِمَع ِمنـَْها َما َيْكَرُه فـََوَقَف  ِ قَاَل: بـََلَغِين َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ 

َعَليـَْها يَِعظَُها(٢)
ومن تقدميه ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء والثناء على احملتَسب عليهم: إنكاره على عمر هنع هللا يضر 
مزامحة الناس على احلجر؛ فعن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب هنع هللا يضر، َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َلُه: «َ 
ُعَمُر ِإنََّك رَُجٌل َقِويٌّ َال تـَُزاِحْم َعَلى احلََْجِر، فـَتـُْؤِذَي الضَِّعيَف، ِإْن َوَجْدَت َخْلَوًة 

 .(٣)«ْ فَاْسَتِلْمُه، َوِإالَّ فَاْستـَْقِبْلُه فـََهلِّْل وََكربِّ
فأثىن على عمر هنع هللا يضر أوًال مث احتسب عليه، وال شك أن هذا من حكمته ملسو هيلع هللا ىلص 

ومن إنزاله الناس منازهلم.
ومنه: دعاؤه ملسو هيلع هللا ىلص أليب بكرة هنع هللا يضر؛ فَعْن َأِيب َبْكَرَة هنع هللا يضر، أَنَُّه انـْتـََهى ِإَىل النَِّيبِّ َملسو هيلع هللا ىلص 
، َفذََكَر َذِلَك ِللنَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ فـََقاَل: «زَاَدَك  َوُهَو رَاِكٌع؛ فـَرََكَع قـَْبَل َأْن َيِصَل ِإَىل الصَّفِّ

ُ ِحْرًصا َوَال تـَُعْد»(٤). فدعا له ملسو هيلع هللا ىلص وأثىن عليه، مث احتسب عليه. اهللَّ
لصاعني  يه عن بيع الصاع  ومن تبيينه للبديل املشروع بعد احتسابه عليهم: 
 ُ ، َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللَّ من التمر وإرشاده للبديل املشروع؛ َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ
َعنـُْهَما: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْستـَْعَمَل َرُجًال َعَلى َخيـْبـََر، َفَجاَءُه بَِتْمٍر َجِنيٍب، فـََقاَل 

ب: قول الرجل للمرأة عند القرب: اصربي، حديث رقم: (١٢٥٢)،  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: اجلنائز، 
ب: ما ذكر  رة القبور، حديث رقم: (١٢٨٣)، وكتاب: األحكام،  ب: ز واللفظ والسياق له يف هذا املوضع، و
ب: يف الصرب على  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن له بواب، حديث رقم: (٧١٥٤)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: اجلنائز، 

املصيبة عند أول الصدمة، حديث رقم: (١٥/ ٩٢٦).
ب: الصرب والبكاء والنياحة، حديث رقم: (٦٦٦٨). ٢  أخرجه: عبد الرزاق عن معمر بالغاً يف، املصنف، كتاب: اجلنائز، 

٣  أخرجه: أمحد، املسند، مسند عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر، حديث رقم: (١٩٠)، وهو مرسل حسن اإلسناد، حسن إسناده 
فع بن عبد احلارث، وهو من أوالد الصحابة،  بعي كبري، وهو عبد الرمحن بن  حمققو املسند؛ حيث إنه مرسل صح إىل 

وأبوه ويل مكة لعمر بن اخلطاب هنع هللا يضر، وهذا النوع من املرسل مقبول.
ب: إذا ركع دون الصف، حديث رقم: (٧٨٣). ٤  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: األذان، 
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َّ لََنْأُخُذ  َ َرُســوَل اهللَِّ ِإ َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َأُكلُّ َمتِْر َخيـْبـََر َهَكَذا؟»، قَاَل: َال َواهللَِّ 
لثَّالَثَِة، فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َال تـَْفَعْل، ِبْع  ِ لصَّاَعْنيِ، َوالصَّاَعْنيِ  ِ الصَّاَع ِمْن َهَذا 

لدَّرَاِهِم َجِنيًبا»(١). ِ لدَّرَاِهِم، مثَُّ ابـَْتْع  ِ اجلَْمَع 
وبوب عليه البخاري: (إذا اجتهد العامل أو احلاكم؛ فأخطأ خالف الرسول من 

غري علم، فحكمه مردود).
يه عن استقبال القبلة ببول أو بغائط مث إرشادهم إىل البديل املشروع؛  ومنه: 
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا أََتى َأَحدُُكُم الَغاِئَط، َفَال  َعْن َأِيب أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ

َا َظْهَرُه، َشّرُِقوا َأْو َغّرِبُوا»(٢). َيْستـَْقِبِل الِقبـَْلَة َوَال يـَُوهلِّ
لبديل املشروع وهو التسبيح؛ فَعْن َسْهِل  لصالة وأمره  يه عن التصفيق  ومنه: 
َقَــاَل َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َما ِيل رَأَيـُْتُكْم َأْكثـَْرُمتُ التَّْصِفيَق،  َقَــاَل:  ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ 
التَّْصِفيُق  َــا  َوِإمنَّ ِإلَْيِه،  الُتِفَت  َسبََّح  ِإَذا  فَِإنَُّه  فـَْلُيَسبِّْح  َصالَتِِه،  ِيف  َشــْيٌء  رَابَــُه  َمْن 

ِللنَِّساِء»(٣). 
ومن اقتصاره يف االحتساب على موضع اخلطأ: إنكاره على اجلارية اليت كانت 
ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يعلم ما يف غد؛ فعن الرُّبـَيُِّع بِْنُت ُمَعوِِّذ اْبِن َعْفرَاَء، َجاَء النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص؛  تغين 
ٌت لََنا،  ، َفَجَعَلْت ُجَوْيِرَ ، َفَجَلَس َعَلى ِفرَاِشي َكَمْجِلِسَك ِمينِّ َفَدَخَل ِحَني ُبِينَ َعَليَّ
ِئي يـَْوَم َبْدٍر، ِإْذ قَاَلْت ِإْحَداُهنَّ: َوِفيَنا َنِيبٌّ يـَْعَلُم  َ لدُّفِّ َويـَْنُدْبَن َمْن قُِتَل ِمْن آ َيْضرِْبَن ِ

ب: إذا أراد بيع متر بتمر خري منه، حديث رقم: (٢٢٠١)، وكتاب:  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: البيوع، 
ب: استعمال النيب ملسو هيلع هللا ىلص على أهل  ب: الوكالة يف الصرف وامليزان، حديث رقم: (٢٣٠٢)، وكتاب: املغازي،  الوكالة، 
ب: إذا اجتهد العامل أو احلاكم، فأخطأ خالف  لكتاب والسنة،  خيرب، حديث رقم: (٤٢٤٤). وكتاب: االعتصام 
ب: بيع  الرسول من غري علم، فحكمه مردود، حديث رقم: (٧٣٥٠)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: املساقاة، 

الطعام مثال مبثل، حديث رقم: (٩٤ و ١٩٥/ ١٥٩٣).
ب: ال تستقبل القبلة بغائط أو بول، إال عند البناء، جدار أو  ٢  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، 

حنوه، حديث رقم: (١٤٤).
ب: من دخل ليؤم الناس، فجاء اإلمام األول، فتأخر األول أو مل  ٣  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: األذان، 
ب: تقدمي اجلماعة من يصلي  يتأخر، جازت صالته، حديث رقم: (٦٨٤)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: الصالة، 

لتقدمي، حديث رقم: (١٠٢/ ٤٢١). خر اإلمام ومل خيافوا مفسدة  م إذا 
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لَِّذي ُكْنِت تـَُقوِلَني»(١). ِ َما ِيف َغٍد؛ فـََقاَل: «َدِعي َهِذِه، َوُقوِيل 
رز يف شأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كله؛ كيف ال وقد امتدحه  نياً: اللني والرفق: اللني معلم 
هللا تعاىل بقوله: (فَِبَما َرْمحٍَة ِمَن اهللَِّ لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن 
للني من حديث عائشة  َحْوِلَك) [آل عمران: ١٥٩]، وقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص موصًيا أمته 
: «َملْ َيْدُخِل الّرِْفُق ِيف َشْيٍء ِإالَّ زَانَُه، َوَملْ يـُنـْزَْع ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َشانَُه»(٢). ويف لفظ: 

«َما َكاَن الّرِْفُق ِيف َشْيٍء َقطُّ ِإالَّ زَانَُه، َوَال ُعِزَل َعْنُه ِإالَّ َشانَُه(٣).
ل يف املسجد: «ِإنَّ  ومن معامل اللني يف احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص: قوله لألعرايب الــذي 
َا ِهَي ِلذِْكِر ِهللا َعزَّ  َهِذِه اْلَمَساِجَد َال َتْصُلُح ِلَشْيٍء ِمْن َهَذا اْلبـَْوِل، َوَال اْلَقَذِر ِإمنَّ
َوَجلَّ، َوالصََّالِة َوِقــَراَءِة اْلُقْرآِن». فََأَمَر َرُجًال ِمَن اْلَقْوِم َفَجاَء ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء َفَشنَُّه 
َِِيب َوأُمِّي، فـََلْم يـَُؤنِّْب، َوملَْ  َعَلْيِه(٤). ويف لفظ: فـََقاَل: اْألَْعرَاِيبُّ بـَْعَد َأْن َفِقَه، فـََقاَم ِإَيلَّ 
َا ُبِينَ ِلذِْكِر اهللَِّ َوِللصََّالِة، مثَُّ  ، فـََقاَل: «ِإنَّ َهَذا اْلَمْسِجَد َال يـَُباُل ِفيِه، َوِإمنَّ َيُسبَّ

َأَمَر ِبَسْجٍل ِمْن َماٍء، فَأُْفرَِغ َعَلى بـَْوِلِه»(٥).
ومنه: عدم تعنيفه للرجل الــذي مشت العاطس يف الصالة؛ فعن ُمَعاوِيََة بْــِن احلََْكِم 
َ أَُصلِّي َمَع َرُسوِل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ِإْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، فـَُقْلُت: يـَْرَمحَُك  ، قَاَل: بـَيـَْنا َأ السَُّلِميِّ
َياْه، َما َشأُْنُكْم؟ تـَْنظُُروَن ِإَيلَّ، َفَجَعُلوا َيْضرِبُوَن  َْبَصارِِهْم، فـَُقْلُت: َواُثْكَل أُمِّ هللاُ فـََرَماِين اْلَقْوُم ِ
، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  ُتوَنِين َلِكينِّ َسَكتُّ َْيِديِهْم َعَلى أَْفَخاِذِهْم، فـََلمَّا رَأَيـْتـُُهْم ُيَصمِّ ِ

ب: [بدون اسم]، حديث رقم: (٤٠٠١)، وكتاب: النكاح،  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: املغازي، 
ب: ضرب الدف يف النكاح والوليمة، حديث رقم: (٥١٤٧).

٢  أخرجه: أمحد، املسند، مسند أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه، حديث رقم: (١٣٥١٣)، وصحح إسناده حمققو 
املسند.

وصحح  رقم: (٩٠٧٥٢)،  حديث   ، الصديق  بنت  عائشة  الصديقة  مسند  النساء،  مسند  املسند،  أمحد،  أخرجه:    ٣
إسناده حمققو املسند.

ب: وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد،  ٤  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الطهارة، 
ملاء، من غري حاجة إىل حفرها، حديث رقم: (١٠٠/ ٢٨٥). وأن األرض تطهر 

ب: األرض يصيبها البول، كيف تغسل، حديث رقم:  ٥  أخرجه: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب: الطهارة وسننها، 
 .(٥٢٩)
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فَِبَأِيب ُهَو َوأُمِّي، َما رَأَْيُت ُمَعلًِّما قـَبـَْلُه َوَال بـَْعَدُه َأْحَسَن تـَْعِليًما ِمْنُه، فـََوِهللا، َما َكَهَرِين 
َوَال َضَرَبِين َوَال َشَتَمِين، قَاَل: «ِإنَّ َهِذِه الصََّالَة َال َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكَالِم النَّاِس، 

َا ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبُري َوِقرَاَءُة اْلُقْرآِن»(١). ِإمنَّ
لثاً: السرت: السرت على املخطئ خصيصة من خصائص هذا الدين احلنيف، قال 

نـَْيا َواْآلِخَرِة»(٢). النيب ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن َستـََر ُمْسِلًما، َستـََرُه هللاُ ِيف الدُّ
ومن مظاهر سرته ملسو هيلع هللا ىلص على من تلبس مبنكر أو ترك معروفا: أنه كان ال يذكر 
ل أقوام)، أو حنوا من هذا التعبري: فعن  مسائهم، ويعربِّ بقوله: (ما  احملتَسب عليهم 
ُل  َ ، قَاَلْت: «َكاَن النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا بـََلَغُه َعِن الرَُّجِل الشَّْيُء َملْ يـَُقْل: َما  َعاِئَشَة 
ُل َأقـَْواٍم يـَُقوُلوَن َكَذا وََكَذا؟»(٣). وهذا من حسن  َ فـَُالٍن يـَُقوُل؟ َوَلِكْن يـَُقوُل: َما 

عشرته ملسو هيلع هللا ىلص للناس، وقد التزم النيب ملسو هيلع هللا ىلص حسن العشرة هذا مع من اقرتف املنكر. 
ُل َأقـَْواٍم يـَْرفـَُعوَن أَْبَصاَرُهْم  وعن أََنَس ْبَن َماِلٍك هنع هللا يضر، قَاَل: قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َما َ
ِإَىل السََّماِء ِيف َصَالِِْم»، فَاْشَتدَّ قـَْولُُه ِيف َذِلَك، َحىتَّ قَاَل: «لَيـَنـْتـَُهنَّ َعْن َذِلَك َأْو 

لَُتْخَطَفنَّ أَْبَصارُُهْم»(٤). 
رِّ؟  َعْن أََنٍس، أَنَّ نـََفرًا ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسأَُلوا أَْزَواَج النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعَمِلِه ِيف السِّ
ُم  َ فـََقاَل بـَْعُضُهْم: َال أَتـََزوَُّج النَِّساَء، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: َال آُكُل اللَّْحَم، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: َال َأ
ُل َأقـَْواٍم قَاُلوا َكَذا وََكَذا؟ َلِكينِّ ُأَصلِّي  َعَلى ِفرَاٍش، َفَحِمَد هللاَ َوأَثـَْىن َعَلْيِه. فـََقاَل: «َما َ

.(٥)« ُم، َوَأُصوُم َوأُْفِطُر، َوأَتـََزوَُّج النَِّساَء، َفَمْن رَِغَب َعْن ُسنَِّيت فـََلْيَس ِمينِّ َ َوَأ
وعن َعاِئَشُة: َصَنَع النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َشيـًْئا فـََرخََّص ِفيِه، فـَتـَنـَزََّه َعْنُه قـَْوٌم، فـَبـََلَغ َذِلَك النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ب: وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد،  ١  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الطهارة، 

ملاء، من غري حاجة إىل حفرها، حديث رقم: (١٠٠/ ٢٨٥). وأن األرض تطهر 
ب: فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى  ٢  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، 

الذكر، حديث رقم: (٣٨/ ٢٦٩٩).
ب: يف حسن العشرة، حديث رقم: (٤٧٨٨). ٣  أخرجه: أبو داود، سنن أيب داود، كتاب: األدب، 

ب: رفع البصر إىل السماء يف الصالة، حديث رقم: (٧٥٠). ٤  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: األذان، 
قت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من  ب: استحباب النكاح ملن  ٥  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: النكاح، 

لصوم، حديث رقم: (٥/ ١٤٠١). عجز عن املؤن 
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ُل َأقـَْواٍم يـَتـَنـَزَُّهوَن َعِن الشَّْيِء َأْصنـَُعُه، فـََواهللَِّ ِإّينِ  َ َ ُمثَّ قَاَل: «َما  َفَخَطَب َفَحِمَد اهللَّ
، َوَأَشدُُّهْم َلُه َخْشَيًة»(١). ويف رواية ملسلم وغريه: َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت:  هللَِّ ِ َألَْعَلُمُهْم 
ًسا ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَكأَنـَُّهْم َكرُِهوُه  َ َصَنَع َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص أَْمرًا فـَتـََرخََّص ِفيِه، فـَبـََلَغ َذِلَك 
ُل رَِجاٍل بـََلَغُهْم َعينِّ َأْمٌر تـََرخَّْصُت  َوتـَنـَزَُّهوا َعْنُه، فـَبـََلَغُه َذِلَك، فـََقاَم َخِطيًبا فـََقاَل: «َما َ

هلِل، َوَأَشدُُّهْم َلُه َخْشَيًة»(٢).  ِفيِه، َفَكرُِهوُه َوتـَنـَزَُّهوا َعْنُه، فـََوِهللا َألََ َأْعَلُمُهْم ِ
لعتاب)، وعدم مواجهة  ب: من مل يواجه الناس  وقد بوب البخاري على هذا: (

لعتاب أسلوب حكيم من أساليب السرت، وهو أدعى للقبول. الناس 
وقال النووي: (إذا كره شيئاً؛ فخطب له، ذكر كراهيته وال يعني فاعله) (٣). 

، قَاَل: اْستـَْعَمَل َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َرُجًال ِمَن اْألَْسِد، يـَُقاُل َلُه:  وَعْن َأِيب ُمحَْيٍد السَّاِعِديِّ
اْبُن اللُّْتِبيَِّة- قَاَل َعْمٌرو: َواْبُن َأِيب ُعَمَر- َعَلى الصََّدَقِة، فـََلمَّا َقِدَم قَاَل: َهَذا َلُكْم، َوَهَذا 
ِيل، أُْهِدَي ِيل، قَاَل: فـََقاَم َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اْلِمنـَْربِ، َفَحِمَد هللاَ، َوأَثـَْىن َعَلْيِه، َوقَاَل: «َما 
ُل َعاِمٍل أَبـَْعثُُه، فـَيـَُقوُل: َهَذا َلُكْم، َوَهَذا أُْهِدَي ِيل، أَفـََال قـََعَد ِيف بـَْيِت أَبِيِه، َأْو ِيف  َ
ِه، َحىتَّ يـَْنظَُر أَيـُْهَدى إِلَْيِه أَْم َال؟ َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه، َال يـََناُل َأَحٌد ِمْنُكْم  بـَْيِت أُمِّ
ِمنـَْها َشيـًْئا ِإالَّ َجاَء ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحيِْمُلهُ َعَلى ُعُنِقِه بَِعٌري َلهُ رَُغاٌء، َأْو بـََقَرٌة َهلَا ُخَواٌر، َأْو 
َشاٌة تـَْيِعُر»، ُمثَّ رََفَع َيَدْيِه َحىتَّ رَأَيـَْنا ُعْفَرَيتْ إِْبطَْيِه، ُمثَّ قَاَل: «اللُهمَّ، َهْل بـَلَّْغُت؟» َمرَّتـَْنيِ(٤).

 ،(٦١٠١) رقم:  حديث  لعتاب،  الناس  يواجه  مل  من  ب:  األدب،  البخاري، كتاب:  صحيح  البخاري،  أخرجه:    ١
ب: ما يكره من التعمق والتنازع يف العلم، والغلو يف الدين والبدع، حديث رقم:  لكتاب والسنة،  وكتاب: االعتصام 

هلل تعاىل وشدة خشيته، حديث  ب: علمه ملسو هيلع هللا ىلص  (٧٣٠١)، واللفظ له، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: الفضائل، 
رقم: (١٢٧/ ٢٣٥٦).

 /١٢٨) رقم:  حديث  خشيته،  وشدة  تعاىل  هلل  ملسو هيلع هللا ىلص  علمه  ب:  الفضائل،  مسلم، كتاب:  صحيح  مسلم،  أخرجه:    ٢
.(٢٣٥٦

٣  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ج ٩ ص ١٧٦. 
ب: من مل يقبل اهلدية لعلة، حديث رقم:  ٤  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: اهلبة وفضلها والتحريض عليها، 
ب: كيف كانت ميني النيب ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: (٦٦٣٦)، وكتاب: األحكام،  (٢٥٩٧)، وكتاب: األميان والنذور، 
ب:  ب: هدا العمال، والغلو يف الدين والبدع، حديث رقم: (٧١٧٤)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: اإلمارة، 

حترمي هدا العمال، حديث رقم: (٢٦/ ١٨٣٢). واللفظ له.
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ب التغليظ يف قبول املصدق اهلدية ممن  وقد بوب ابن خزمية على هذا احلديث: (
يتوىل السعاية عليهم)(١). وبوب عليه أبو عوانه: (بيان التشديد يف قبول الوايل هدا رعيته، 
وحبسها لنفسه، وكتمانه إمامه ما يصيب يف إمرته)(٢). وبوب أيضاً: (بيان اخلرب املوجب 

حماسبة اإلمام عامله عند انصرافه من عمله، والبحث عما أصاب من واليته)(٣).
وملا َوَجَد األنصار يف أنفسهم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قسمة غنائم هوازن؛ فسرت عليهم 
هم ودعا هلم والينهم والطفهم، وبني  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ودعاهم ومل يدع معهم غريهم، وصربَّ
ٌس ِمَن األَْنَصاِر، ِحَني  َ هلم السبب يف ذلك: فعن أََنُس ْبُن َماِلٍك هنع هللا يضر، قَاَل: قَاَل 
ُ َعَلى َرُسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص َما أَفَاَء ِمْن أَْمَواِل َهَوازَِن، َفَطِفَق النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يـُْعِطي رَِجاًال املِاَئَة  أَفَاَء اهللَّ
ُ ِلَرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـُْعِطي قـَُرْيًشا َويـَتـْرُُكَنا، َوُسُيوفـَُنا تـَْقطُُر ِمْن  ِمَن اِإلِبِل، فـََقاُلوا: يـَْغِفُر اهللَّ
ِدَمائِِهْم، قَاَل أََنٌس: َفُحدَِّث َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمبََقالَِتِهْم، فََأْرَسَل ِإَىل األَْنَصاِر َفَجَمَعُهْم 
َيْدُع َمَعُهْم َغيـَْرُهْم، فـََلمَّا اْجَتَمُعوا قَاَم النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ فـََقاَل: «َما  ِيف قـُبٍَّة ِمْن َأَدٍم، َوَملْ 
َ َرُسوَل اهللَِّ فـََلْم يـَُقوُلوا  َحِديٌث بـََلَغِين َعْنُكْم»، فـََقاَل فـَُقَهاُء األَْنَصاِر: أَمَّا ُرَؤَساُؤَ 
ُ ِلَرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـُْعِطي قـَُرْيًشا  ٌس ِمنَّا َحِديَثٌة َأْسَنانـُُهْم فـََقاُلوا: يـَْغِفُر اهللَّ َ َشيـًْئا، َوأَمَّا 
َويـَتـْرُُكَنا، َوُسُيوفـَُنا تـَْقطُُر ِمْن ِدَمائِِهْم، فـََقاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «فَِإّينِ ُأْعِطي رَِجاًال َحِديِثي 
لنَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ َألْمَواِل، َوَتْذَهُبوَن  ِ َلَُّفُهْم، َأَما تـَْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب النَّاُس  َ َعْهٍد ِبُكْفٍر َأ
َ َرُســوَل اهللَِّ  ِإَىل رَِحاِلُكْم، فــَـَواهللَِّ َلَما تـَنـَْقِلُبوَن ِبِه َخيـٌْر ِممَّا يـَنـَْقِلُبوَن ِبِه». قَاُلوا: 
َقْد َرِضيَنا، فـََقاَل َهلُُم النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َسَتِجُدوَن أُثـَْرًة َشِديَدًة؛ فَاْصِربُوا َحىتَّ تـَْلَقُوا اهللََّ 

َوَرُسوَلُه ملسو هيلع هللا ىلص فَِإّينِ َعَلى احلَْوِض» قَاَل أََنٌس: «فـََلْم َيْصِربُوا»(٤).
ل أقــوام/ رجــال)، وحنو هذا القول؛ كثرية  واألحاديث يف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: (ما 

١  أخرجه: ابن خزمية، صحيح ابن خزمية، كتاب: الزكاة، ج ٤ ص ٥٣، قبل حديث رقم: (٢٣٣٩). 
٢  أخرجه: أبو عوانة، مستخرج أيب عوانة، كتاب: احلدود، ج ١٥ ص ١٤١، قبل حديث رقم: (٧٤٩٦). 

٣  أخرجه: أبو عوانة، مستخرج أيب عوانة، كتاب: احلدود، ج ١٥ ص ١٤٤- ١٥٣، قبل األحاديث رقم: (٧٤٩٩- 
 .(٧٥١٢

ب: غزوة الطائف، حديث رقم: (٤٣٣١). ٤  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: املغازي، 
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ا. ا أن جتمع وأن تستنبط دالال جداً، حري 
رابعاً: التثبت قبل اإلنكار: كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتثبت من وقوع اخلطأ قبل اإلنكار 

على الفاعل؛ فقد يكون لفعله مسوغ كاجلهل أو التأول أو االضطرار أو اجلهل.
فمن ذلــك: أنــه ملسو هيلع هللا ىلص تثبت مــن الــرجــل الـــذي انــصــرف مــن الــصــالة حينما كان 
كد ملسو هيلع هللا ىلص من الباعث له على هذا الفعل قبل أن ينكر  يصلي خلف معاذ هنع هللا يضر؛ و
عليه؛ فعن َجاِبٍر قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر َوَقْد أُِقيَمِت الصََّالُة، َفَدَخَل اْلَمْسِجَد 
ِحَيِة اْلَمْسِجِد ُمثَّ اْنطََلَق،  َ َفَصلَّى َخْلَف ُمَعاٍذ َفَطوََّل ِِْم، فَاْنَصَرَف الرَُّجُل َفَصلَّى ِيف 
ً فـََعَل َكَذا وََكَذا، فـََقاَل ُمَعاٌذ: لَِئْن َأْصَبْحُت  فـََلمَّا َقَضى ُمَعاٌذ الصََّالَة ِقيَل َلُه: ِإنَّ فـَُال
َألَذُْكَرنَّ َذِلَك ِلَرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَأََتى ُمَعاٌذ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفذََكَر َذِلَك َلُه، فََأْرَسَل َرُسوُل اهللَِّ 
، َعِمْلُت َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص ِإلَْيِه فـََقاَل: «َما َمحََلَك َعَلى الَِّذي َصنـَْعَت؟» فـََقاَل: َ َرُسوَل اهللَِّ
ِضِحي ِمَن النـََّهاِر، َفِجْئُت َوَقْد أُِقيَمِت الصََّالُة، َفَدَخْلُت اْلَمْسِجَد، َفَدَخْلُت َمَعُه  َ
ِحَيِة اْلَمْسِجِد، فـََقاَل  ِيف الصََّالِة، فـََقَرأَ ُسوَرَة َكَذا وََكَذا َفَطوََّل، فَاْنَصَرْفُت َفَصلَّْيُت ِيف َ

َ ُمَعاُذ؟»(١). َ ُمَعاُذ؟ َأفـَتَّاٌن  َ ُمَعاُذ؟ َأفـَتَّاٌن  َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َأفـَتَّاٌن 
فتبني للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أن الرجل معذور يف فعله، وأن اخلطأ على معاذ يف تطويله يف 

الصالة؛ فوجَّه النيب ملسو هيلع هللا ىلص إنكاره على معاذ هنع هللا يضر، بدل أن يكون موجهاً للرجل.
وقد وردت أحاديث كثرية جداً كان فيها يسأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص الفاعل عن الباعث 

له على فعله. 
للمشركني:  ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــيب  ســلَّــم كــتــاب  ملــا  هنع هللا يضر  حلــاطــب  ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــيب  قــول  فمنها: 
هلل  محــلــك  حاطب على ما صنعت» قـــال: مــا يب إال أن أكـــون مؤمنا  «مــا 
ا عن  ورسوله، وما غريت وال بدلت، أردت أن تكون يل عند القوم يد يدفع هللا 
أهلي ومايل، وليس من أصحابك هناك إال وله من يدفع هللا به عن أهله وماله، قال: 

حية  يف  صالته  من  وفراغه  اإلمام  صالة  من  الرجل  خروج  ب:  اإلمامة،  النسائي، كتاب:  سنن  النسائي،  أخرجه:    ١
املسجد، حديث رقم: (٨٣١). واحلديث صحيح أصله يف البخاري، برقم: (٧٠٥)، ومسلم، برقم: (١٧٨/ ٤٦٥).
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«صدق، فال تقولوا له إال خريا»(١). 
ل يف املسجد: «َما َمحََلَك َعَلى َأْن بـُْلَت ِيف  ومنها: قوله ملسو هيلع هللا ىلص لألعرايب الذي 
حلَْقِّ َما ظَنـَنـُْتُه ِإالَّ َصِعيًدا ِمَن الصُُّعَداِت، فـَبـُْلُت  ِ ؟» قَاَل: َوالَِّذي بـََعَثَك  َ َمْسِجِد

ِفيِه، فََأَمَر النَِّيبُّ َصلَّى ملسو هيلع هللا ىلص ِبَذنُوٍب مْن َماٍء َفُصبَّ َعَلى بـَْولِِه(٢). 
خامساً: اإلنكار مع التعليم: كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص حينما حيتسب على الناس يعلمهم 
ويبني هلم الصواب؛ ألن املقصود هداية الناس، وليس ختطئتهم وال توبيخهم وتتبع 

م. عثرا
َ ُجبـَْريٍ اْلِكْنِديَّ َقِدَم َعَلى َرُسوِل  فمن ذلك: عن ُجبـَْريِ ْبِن نـَُفْريٍ، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َأ
َ ُجبـَْريٍ»، فـََبَدأَ ِبِفيِه،  َ َأ اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فََأَمَر َلُه َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَوُضوٍء، َوقَاَل: «تـََوضَّْأ 
فـََقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َال تـَْبَدْأ ِبِفيَك، فَِإنَّ اْلَكاِفَر يـَْبَدأُ ِبِفيِه»، ُمثَّ َدَعا َرُسوُل 
اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَوُضوٍء، فـََغَسَل َيَدْيِه َحىتَّ أَنـَْقاُمهَا، ُمثَّ َمتَْضَمَض َواْستـَنـْثـََر، ُمثَّ َغَسَل َوْجَهُه 
 ، ً ، ُمثَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْسَرى ِإَىل اْلِمْرَفِق ثـََال ً ، ُمثَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْمَىن ِإَىل اْلِمْرَفِق ثـََال ً ثـََال

ُمثَّ َمَسَح ِبَرْأِسِه َوَغَسَل رِْجَلْيِه(٣). 
وبوب عليه ابن حبان: (ذكر الزجر عن ابتداء املرء يف وضوئه بفيه قبل غسل اليدين).

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص رََأى ُخنَاَمًة ِيف الِقبـَْلِة، َفَشقَّ َذِلَك َعَلْيِه َحىتَّ رُِئَي 
ُه بَِيِدِه، فـََقاَل: «ِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا قَاَم ِيف َصالَتِِه فَِإنَُّه يـَُناِجي  ِيف َوْجِهِه، فـََقاَم َفَحكَّ
رَبَُّه، َأْو ِإنَّ رَبَُّه بـَيـَْنُه َوبـَْنيَ الِقبـَْلِة، َفَال يـَبـُْزَقنَّ َأَحدُُكْم ِقَبَل ِقبـَْلِتِه، َوَلِكْن َعْن َيَسارِِه 
َأْو َحتَْت َقَدَمْيِه». ُمثَّ َأَخَذ َطَرَف رَِدائِِه، فـََبَصَق ِفيِه ُمثَّ َردَّ بـَْعَضُه َعَلى بـَْعٍض، فـََقاَل: 

ب: من نظر يف كتاب من حيذر على املسلمني ليستبني أمره،  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: االستئذان، 
حديث رقم: (٦٢٥٩).

٢  أخرجه: الطرباين، املعجم الكبري، ج ١١ ص ٢٢٠، حديث رقم: (١١٥٥٢)، والضياء املقدسي، األحاديث املختارة، 
ج ١١ ص ٣٠٩، حديث رقم: (٣٢١)، وقال: (َلُه َشاِهٌد ِيف الصَِّحيَحْنيِ ِمْن َحِديِث أََنِس ْبِن َماِلٍك).

ب: سنن الوضوء/ ذكر الزجر عن ابتداء املرء يف وضوئه بفيه  ٣  أخرجه: ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب: الطهارة، 
قبل غسل اليدين، حديث رقم: (١٠٨٩)، وصححه األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة، حديث رقم: (٢٨٢٠).
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«َأْو يـَْفَعُل َهَكَذا»(١). 
لفعل ليكون أوقع يف نفس السامع(٢).  فقوله: (مث أخذ طرف ردائه): فيه البيان 
ومنه: حينما َوَجــَد األنصار يف أنفسهم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قسمة غنائم هــوازن 
–كما سبق يف احلديث-؛ فوعظهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص وبني هلم وعلمهم، مث دعا هلم؛ فقد 
جاء يف بعض طرق احلديث: «اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْألَْنَصاِر َوِألَبـَْناِء اْألَْنَصاِر َوِألَبـَْناِء أَبـَْناِء 
لشَّاِة َواْلَبِعِري, َوَتْذَهُبوَن ِبَرُسوِل اهللَِّ ِإَىل  ِ اْألَْنَصاِر, َأمَّا تـَْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب النَّاُس 
 ، هللَِّ َرًّ ِ بـُُيوِتُكْم؟» فـََبَكى اْلَقْوُم َحىتَّ َأْخَضُلوا ِحلَاُهْم, َواْنَصَرُفوا َوُهْم يـَُقوُلوَن: َرِضيَنا 

َوِبَرُسولِِه َحظًّا َوَنِصيًبا(٣).
 قال ابن حجر: (وملا شرح هلم ملسو هيلع هللا ىلص ما خفي عليهم من احلكمة فيما صنع، رجعوا 
مذعنني، ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل هلم من عود رسول هللا إىل بالدهم؛ فسلوا 
عن الشاة والبعري والسبا من األنثى والصغري، مبا حازوه من الفوز العظيم وجماورة النيب 

الكرمي هلم حياً وميتاً، وهذا دأب احلكيم يعطي كل أحد ما يناسبه) (٤).
سادساً: اإلنكار مع بيان علة اإلنكار: وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا انكر على أحد شيئاً 
بنيَّ له علة إنكاره عليه، وال خيفى أن بيان علة اإلنكار أوقع يف نفس املنكر عليه، 

لكف عن فعله. وأشد إقناعاً له 
فمن ذلك: قوله ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ: « معاذ، أفتان أنت»- أو «أفاتن»- ثالث 
مــــرار: «فــلــوال صليت بسبح اســم ربــك، والــشــمــس وضــحــاهــا، والــلــيــل إذا 

ب:  ليد من املسجد، حديث رقم: (٤٠٥)، و ب: حك البزاق  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الصالة، 
إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، حديث رقم: (٤١٧).

٢  انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج ١ ص ٥٠٩. 
ب: غزوة حنني وما جاء فيها، حديث رقم: (٣٦٩٩٧)، وأمحد،  ٣  أخرجه: ابن أيب شيبة، املصنف، كتاب: املغازي، 
املسند، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أيب سعيد اخلدري ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: (١١٧٣٠)، وحسن إسناده حمققو 

املسند.
٤  انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج ٨ ص ٤٩. 
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يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة»(١).
فقد بنيَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ هنع هللا يضر ماذا يقرأ يف الصالة؛ ليتضح له معىن الفتنة.

ُ َعنـُْهَما، قَاَل ِيل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ومن ذلك: ما جاء عن َعْبَد اهللَِّ ْبَن َعْمرٍو َرِضَي اهللَّ
«َأَملْ ُأْخبـَْر أَنََّك تـَُقوُم اللَّْيَل َوَتُصوُم النـََّهاَر؟» قـُْلُت: ِإّينِ أَفـَْعُل َذِلَك، قَاَل: «فَِإنََّك 
ِإَذا فـََعْلَت َذِلَك َهَجَمْت َعيـُْنَك، َونَِفَهْت نـَْفُسَك، َوِإنَّ لِنـَْفِسَك َحقًّا، َوِألَْهِلَك 

َحقًّا، َفُصْم َوَأْفِطْر، َوُقْم َوَمنْ»(٢).
فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا وجد عبد هللا بن عمرو هنع هللا يضر أهًال لتعليل احلكم؛ أنكر عليه فعله، 

وبنيَّ له سبب النهي وأن يف ذلك إضرار به؛ ليكون أوقع يف النفس. 
قال ابن حجر: (وفيه تعليل احلكم ملن فيه أهلية ذلــك، وأن األوىل يف العبادة 
دة على ما طبع عليه، يقع له  ت، وأن من تكلف الز تقدمي الواجبات على املندو
اخللل يف الغالب، وفيه احلض على مالزمة العبادة ألنه ملسو هيلع هللا ىلص مع كراهته له التشديد 
على نفسه، حضه على االقتصاد؛ كأنه قــال لــه: وال مينعك اشتغالك حبقوق من 

ذكر، أن تضيع حق العبادة، وترتك املندوب مجلة، ولكن أمجع بينهما).
هلم  مبينًا  هنع هللا يضر؛  سلمة  أبو  مات  ملا  ضجيجهم  القوم  على  إنكاره  ذلك:  ومن 
سبب اإلنــكــار وعلته: فــَعــْن أُمِّ َســَلــَمــَة، َقــاَلــْت: َدَخـــَل َرُســـوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َعــَلــى َأِيب 
َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ َبَصُرُه، فََأْغَمَضُه، ُمثَّ قَاَل: «ِإنَّ الرُّوَح ِإَذا قُِبَض تَِبَعُه اْلَبَصُر»، 
ٌس ِمْن َأْهِلِه، فـََقاَل: «َال َتْدُعوا َعَلى َأنـُْفِسُكْم ِإالَّ ِخبَْريٍ، فَِإنَّ اْلَمَالِئَكَة  َ َفَضجَّ 

تـَُقوُلوَن»(٣). َما  َعَلى  ُنوَن  يـَُؤمِّ
ً ينكر مع الزجر؛ وذلك إذا كان  سابعاً: اإلنكار مع الزجر: وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحيا

ب: من شكا إمامه إذا طول، حديث رقم: (٧٠٥)، وكتاب:  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: األذان، 
ب: من مل ير إكفار من قال ذلك متأوال أو جاهال، حديث رقم: (٦١٠٦). األدب، 

ب: ما يكره من ترك قيام الليل ملن كان يقومه، حديث رقم:  ٢  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: التهجد، 
ب: من مل ير إكفار من قال ذلك متأوال أو جاهال، حديث رقم: (٦١٠٦). (١١٥٣)، وكتاب: األدب، 

ب: يف إغماض امليت والدعاء له إذا حضر، حديث رقم: (٧/ ٩٢٠). ٣  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: اجلنائز، 



االحتساب النبوي دالالته وبعض آثاره في تحقيق ا�من الفكري٥٠

املنكر عظيماً؛ حيث إن اإلنكار مع الزجر أبلغ يف نفس احملتَسب عليهم.
فمن ذلك: زجره للذي غش الطعام، وقوله له: «أفال جعلته فوق الطعام كي 

يراه الناس! من غش فليس مين»(١).
ُل  َ ومن ذلك: قوله للثالثة نفر الذين تقالوا عبادة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله هلم: «َما 
ُم، َوَأُصوُم َوأُْفِطُر، َوأَتـََزوَُّج النَِّساَء، َفَمْن  َ َأقـَْواٍم قَاُلوا َكَذا وََكَذا؟ َلِكينِّ ُأَصلِّي َوَأ

..(٢)« َرِغَب َعْن ُسنَِّيت فـََلْيَس ِمينِّ
ومن ذلك: زجره ألسامة هنع هللا يضر ملا قتل الرجل الذي نطق الشهادة؛ فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: 
«َفَكْيَف َتْصَنُع ِبَال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ ِإَذا َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمِة؟» قَاَل: َ َرُسوَل ِهللا، اْستـَْغِفْر 
ِيل، قَاَل: «وََكْيَف َتْصَنُع ِبَال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ ِإَذا َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمِة؟» قَاَل: َفَجَعَل َال 

يَزِيُدُه َعَلى َأْن يـَُقوَل: «َكْيَف َتْصَنُع ِبَال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ ِإَذا َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمِة»(٣).
مناً: عدم التعيري: وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينهى أصحابه عن تعنيف فاعل املنكر، 
ْــَرَة هنع هللا يضر ُأِيتَ النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِــَرُجــٍل [َســْكــَراَن] َقْد  لدعاء له: فَعْن َأِيب ُهــَريـ مرهم  بل و
ــاِرُب بِنـَْعِلِه،  ْــَرَة: َفِمنَّا الــضَّــاِرُب بِــَيــِدِه، َوالــضَّ ــاَل: «اْضــرِبُــوُه» َقــاَل أَبُــو ُهــَريـ َشـــِرَب، َق
َوالضَّاِرُب بِثـَْوِبِه، [ُمثَّ قَاَل َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِألَْصَحاِبِه: «َبكُِّتوُه»؛ فَأَقـْبـَُلوا َعَلْيِه يـَُقوُلوَن: 
َما اتـََّقْيَت َهللا؟, َما َخِشيَت َهللا؟, َوَما اْسَتْحيـَْيَت ِمْن َرُسوِل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟, ُمثَّ أَْرَسُلوُه]؛ 
ُ، قَاَل: «َال تـَُقوُلوا َهَكَذا، َال تُِعيُنوا َعَلْيِه  فـََلمَّا اْنَصَرَف، قَاَل بـَْعُض الَقْوِم: َأْخزَاَك اهللَّ

١  سبق خترجيه.

٢  سبق خترجيه.
ب: حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال هللا، حديث رقم: (١٦٠/  ٣  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: اإلميان، 

.(٩٧
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الشَّْيطَاَن»(١). ويف لفظ: «َال َتُكونُوا َعْوَن الشَّْيطَاِن َعَلى َأِخيُكْم»(٢). وزاد أمحد، 
والنسائي، والبيهقي: «َوَلِكْن ُقوُلوا: َرِمحََك ُهللا»(٣). ويف لفظ أليب داود، والبيهقي: 

«َوَلِكْن ُقوُلوا: اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه، اللَُّهمَّ اْرَمحُْه»(٤).
ومن ذلك: َعْن ُعَمَر ْبِن اَخلطَّاِب، َأنَّ َرُجًال َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن اْمسُُه َعْبَد 
، وََكاَن يـَُلقَُّب ِمحَارًا، وََكاَن ُيْضِحُك َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وََكاَن النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َجَلَدُه ِيف  اهللَِّ
الشَّرَاِب، فَُأِيتَ ِبِه يـَْوًما فََأَمَر ِبِه َفُجِلَد، فـََقاَل َرُجٌل ِمَن الَقْوِم: اللَُّهمَّ الَعْنُه، َما َأْكثـََر َما 
يـُْؤَتى ِبِه؟ فـََقاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َال تـَْلَعُنوُه، فـََواهللَِّ َما َعِلْمُت ِإنَُّه حيُِبُّ اهللََّ َوَرُسوَلُه»(٥).
ــَعــُه يــَـُقــوُل:  ْــَرَة هنع هللا يضر، أَنـَّـُه مسَِ يه للسيد أن يثرب أمته؛ فَعْن َأِيب ُهــَريـ ومن ذلــك: 
َها فـَْلَيْجِلْدَها َوَال يـُثـَرِّْب، مثَُّ ِإْن زََنْت  قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا زََنِت اَألَمُة فـَتـَبـَنيََّ ِزَ

فـَْلَيْجِلْدَها، َوَال يـُثـَرِّْب، مثَُّ ِإْن زََنِت الثَّالَِثَة، فـَْلَيِبْعَها َوَلْو ِحبَْبٍل ِمْن َشَعٍر»(٦). 

جلريد والنعال، حديث رقم: (٦٧٧٧)، واللفظ له،  ب: الضرب  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: احلدود، 
ب: قـَْولِِه تـََعاَىل:﴿ ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاِت﴾ [هود: ١١٤]، حديث  ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: التوبة، 
ب: يف احلد يف اخلمر، حديث رقم: (٤٤٧٧). وما بني  رقم: (٣٩/ ٢٧٦٤)، وأبو داود، السنن، كتاب: احلدود، 
ب: ما يكره من لعن شارب اخلمر، وإنه ليس خبارج من امللة،  املعكوفني يف املوضع األول للبخاري، كتاب: احلدود، 
ب: يف احلد يف  حديث رقم: (٦٧٨١)، وما بني املعكوفني يف املوضع الثاين: أليب داود السنن، كتاب: احلدود، 
ب: ما جاء يف وجوب احلد على من شرب  اخلمر، (٤٤٧٨)، وللبيهقي، السنن الكربى، كتاب: األشربة واحلد فيها، 

مخراً أو نبيذاً مسكراً، حديث رقم: (١٧٤٩٥).
ب: ما يكره من لعن شارب اخلمر، وإنه ليس خبارج من امللة،  ٢  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: احلدود، 

حديث رقم: (٦٧٨١).
٣  أخرجه: أمحد، املسند، مسند أيب هريرة هنع هللا يضر، حديث رقم: (٧٩٨٥)، والنسائي، السنن الكربى، كتاب: احلد يف اخلمر، 
ب: ما جاء يف  ب: حد اخلمر، حديث رقم: (٥٢٦٨)، والبيهقي، السنن الكربى، كتاب: األشربة واحلد فيها، 

وجوب احلد على من شرب مخراً أو نبيذاً مسكراً، حديث رقم: (١٧٤٩٤). 
ب: حد اخلمر، حديث رقم: (٤٤٧٨). والبيهقي، السنن الكربى،  ٤  أخرجه: أبو داود، السنن، كتاب: احلد يف اخلمر، 
رقم:  حديث  مسكراً،  نبيذاً  أو  مخراً  شرب  من  على  احلد  وجوب  يف  جاء  ما  ب:  فيها،  واحلد  األشربة  كتاب: 

 .(١٧٤٩٥)
ب: ما يكره من لعن شارب اخلمر، وإنه ليس خبارج من امللة،  ٥  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: احلدود، 

حديث رقم: (٦٧٨٠).
ب: بيع املدبر،  ب: بيع العبد الزاين، حديث رقم: (٢١٥٢)، و ٦  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: البيوع، 
 ،(٦٨٣٩) رقم:  حديث  تنفى،  وال  زنت  إذا  األمة  على  يثرب  ال  ب:  احلدود،  وكتاب:   ،(٢٢٣٤) رقم:  حديث 

ب: رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن، حديث رقم: (٣٠/ ١٧٠٣). ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: احلدود، 
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والتثريب هو التعنيف والتعيري(١)، ورغم أن األمة ارتكبت كبرية من الكبائر، إال أنه 
ملسو هيلع هللا ىلص أمر حبكمته ولينه ولطفه أال يعنفها سيدها.

سعاً: عدم املبالغة: وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأى منكراً أو أقر أحد عنده مبنكر فعله؛ 
مل يقبحه، ومل يعنفه، ومل يقل له: أخزاك هللا، وحنو ذلك، وإمنا كان هيناً ليناً ال يبالغ يف 
اإلنكار وال يعنِّف، وكان يسرت عليه ويدله على ما يكفر هللا تعاىل به خطيئته وذنبه.
فمن ذلك: َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُجًال َأَصاَب ِمَن اْمَرأٍَة قـُبـَْلًة، فَأََتى النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُ َعزَّ َوَجلَّ:﴿ أَِقِم الصََّالَة َطَريفَِ النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل، ِإنَّ اَحلَسَناِت  فََأْخبـََرُه فَأَنـَْزَل اهللَّ
يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاِت﴾ [هود: ١١٤] فـََقاَل الرَُّجُل: َ َرُسوَل اهللَِّ َأِيل َهَذا؟ قَاَل: «ِجلَِميِع 

ُأمَِّيت ُكلِِّهْم»(٢).
ومن ذلك: َعْن أَنَــِس ْبِن َماِلٍك هنع هللا يضر، قَــاَل: ُكْنُت ِعْنَد النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ َفَجاَءُه َرُجٌل 
، قَـــاَل: َوملَْ يَــْســأَْلــُه َعــْنــُه، َقــاَل:  ا فَــأَقِــْمــُه َعــَلــيَّ ، ِإّينِ َأَصــْبــُت َحــدًّ َ َرُســـوَل اهللَِّ ـَـَقــاَل:  فـ
َوَحَضَرِت الصََّالُة، َفَصلَّى َمَع النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فـََلمَّا َقَضى النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص الصََّالَة، قَاَم ِإلَْيِه الرَُّجُل 
، قَاَل: «أَلَْيَس َقْد َصلَّْيَت  ، ِإّينِ َأَصْبُت َحدًّا، فَأَِقْم ِيفَّ ِكَتاَب اهللَِّ فـََقاَل: َ َرُسوَل اهللَِّ

َمَعَنا» قَاَل: نـََعْم، قَاَل: «فَِإنَّ اهللََّ َقْد َغَفَر َلَك َذنـَْبَك، َأْو قَاَل: َحدََّك»(٣).
أسلوب  استخدم  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  أن  ذلــك:  ومن  التصريح:  دون  التلميح  عاشرًا: 
التلميح دون التصريح مع خوات بن جبري حينما رآه جالساً مع النسوة، وادعى أنه 

كان يبحث عن مجله الذي شرد.

١  انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج ١٢ ص ١٦٥.
ب: الصالة كفارة، حديث رقم: (٥٢٦)، وكتاب: تفسري  ٢  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: مواقيت الصالة، 
ب:﴿ : َوأَِقِم الصََّالَة َطَريفَِ النـََّهاِر [ص:٧٥] َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل، ِإنَّ اَحلَسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى  القرآن، 
ب: قـَْولِِه تـََعاَىل:﴿ ِإنَّ  اِكرِيَن﴾ [هود: ١١٤]، حديث رقم: (٤٦٨٧)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: التوبة،  لِلذَّ

احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاِت﴾ [هود: ١١٤]، حديث رقم: (٣٩/ ٢٧٦٣).
حلد ومل يبني هل لإلمام أن يسرت عليه، حديث رقم:  ب: إذا أقر  ٣  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: احلدود، 
ب: قـَْولِِه تـََعاَىل:﴿ ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاِت﴾  (٦٨٢٣)، واللفظ له، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: التوبة، 

[هود: ١١٤]، حديث رقم: (٣٩/ ٢٧٦٤). 
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فعن َزيْــَد ْبَن َأْسَلَم، ُحيَــدُِّث َأنَّ َخــوَّاَت ْبَن ُجبـَْريٍ، قَــاَل: نـََزْلَنا َمَع َرُســوِل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
فََأْعَجبـَْنِين،  ْثَن،  يـََتَحدَّ بِِنْسَوٍة   َ َأ ــِإَذا  َف ِخَباِئي،  ِمــْن  َفَخَرْجُت  قَــاَل:  الظَّْهرَاِن»  «ِمبَــرِّ 
َفَجَلْسُت  َوِجْئُت  فـََلِبْستـَُها،  ُحلًَّة  ِمنـَْها  فَاْسَتْخَرْجُت  َعيـَْبِيت،  فَاْسَتْخَرْجُت  فـََرَجْعُت 
َ َعْبِد ِهللا، َما ُجيِْلُسَك َمَعُهنَّ؟»  َمَعُهنَّ، َوَخرََج َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن قـُبَِّتِه، فـََقاَل: «َأ
 َ َ َرُسوَل ِهللا َمجٌَل ِيل َشَرَد، فََأ فـََلمَّا رَأَْيُت َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِهبـُْتُه، فَاْختـََلْطُت، قـُْلُت: 
أَبـَْتِغي َلُه قـَْيًدا َفَمَضى َواتـَّبـَْعُتُه، فَأَْلَقى ِإَيلَّ رَِداَءُه َوَدَخَل اْألَرَاَك، َكَأّينِ أَْنظُُر ِإَىل بـََياِض 
َمْتِنِه ِيف ُخْضَرِة اْألَرَاِك، فـََقَضى َحاَجَتُه، َوتـََوضََّأ، فَأَقـَْبَل َواْلَماُء َيِسيُل ِمْن ِحلَْيِتِه َعَلى 
َ َعْبِد ِهللا، َما فـََعَل ِشَراُد  َصــْدرِِه أَْو قَاَل: يـَْقطُُر ِمْن ِحلَْيِتِه َعَلى َصــْدرِِه، فـََقاَل: «َأ
َ َعْبِد  َمجَِلَك؟» ُمثَّ اْرَحتَْلَنا َفَجَعَل َال يـَْلَحُقِين ِيف اْلَمِسِري ِإالَّ قَاَل: «السََّالُم َعَلْيَك َأ
ِهللا، َما فـََعَل ِشرَاُد َذِلَك اجلََْمِل؟ فـََلمَّا رَأَْيُت َذِلَك تـََعجَّْلُت ِإَىل اْلَمِديَنِة ، َواْجتـَنـَْبُت 
اْلَمْسِجَد َواْلُمَجاَلَسَة ِإَىل النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فـََلمَّا طَاَل َذِلَك َحتَيـَّْنُت َساَعَة َخْلَوِة اْلَمْسِجِد، 
فَأَتـَْيُت اْلَمْسِجَد فـَُقْمُت ُأَصلِّي، َوَخرََج َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن بـَْعِض ُحَجرِِه َفَجاَء َفَصلَّى 
َ َعْبِد ِهللا َما  رَْكَعتـَْنيِ َخِفيَفتـَْنيِ َوَطوَّْلُتُه َرَجــاَء َأْن َيْذَهَب َوَيَدَعِين، فـََقاَل: «َطوِّْل َأ
ِشْئَت َأْن ُتَطوَِّل، فـََلْسُت قَاِئًما َحىتَّ تـَْنَصِرَف» فـَُقْلُت ِيف نـَْفِسي: َوِهللا َألَْعَتِذَرنَّ ِإَىل 
َ َعْبِد ِهللا، َما  َرُسوِل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَألُْبرَِئنَّ َصْدَرُه، فـََلمَّا اْنَصَرْفُت قَاَل: «السََّالُم َعَلْيَك َأ
، َما َشَرَد َذِلَك اجلََْمُل ُمْنُذ  حلَْقِّ ِ فـََعَل ِشَراُد َذِلَك اْجلََمِل؟» فـَُقْلُت: َوالَِّذي بـََعَثَك 

ً ُمثَّ ملَْ يـَُعْد ِلَشْيٍء ِممَّا َكاَن(١). َأْسَلْمُت، فـََقاَل: «َرِمحََك ُهللا» ثـََال
على جناة  حادي عشر: احلرص على احملتَسب عليه: كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص حريصاً 
احملتَسب عليه عند هللا عز وجل وعلى تعظيم األجــر له؛ ألن االحتساب ما شرع 

مهم وشرورهم.  أصًال إال لنجاة احملتًسب عليهم، وجناة اجملتمع من آ
ْلَباِب  ِ فمن ذلك: عن عائشة  قالت: مسع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َصــْوَت ُخُصوٍم 
١  أخرجه: الطرباين، املعجم الكبري، ج ٤ ص ٣٠٢، حديث رقم: (٤١٤٦)، وأبو نعيم، معرفة الصحابة، ج ٢ ص 
٩٧٧، حديث رقم: (٢٥١٣)، وقال اهليثمي، جممع الزوائد، ج ٩ ص ٤٠١، حديث رقم: (١٦١٠٥): (َرَواُه 

الطَّبـَرَاِينُّ ِمْن َطرِيَقْنيِ، َورَِجاُل َأَحِدِمهَا رَِجاُل الصَِّحيِح، َغيـَْر اْجلَرَّاِح ْبِن َخمَْلٍد َوُهَو ثَِقٌة). 
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َعالَِيٍة َأْصَواتـُُهَما، َوِإَذا َأَحُدُمهَا َيْستـَْوِضُع اآلَخَر، َوَيْستـَْرِفُقُه ِيف َشْيٍء، َوُهَو يـَُقوُل: َواهللَِّ 
، َال يـَْفَعُل  َال أَفـَْعُل، َفَخرََج َعَلْيِهَما َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فـََقاَل: «أَْيَن الـُمَتَأيلِّ َعَلى اهللَِّ

.(١) ، َوَلُه َأيُّ َذِلَك َأَحبَّ َ َرُسوَل اهللَِّ  َ املَْعُروَف؟»، فـََقاَل: َأ
ين عشر: مراعاة أحوال احملتَسب عليهم، واختالف طرق االحتساب عليهم: 
كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يراعي أحوال احملتَسب عليهم؛ فحال العلم ليس كجال اجلاهل وحال الكبري 
رة  رة يصرح يف االحتساب ويقرِّع، و ليس كحال الصغري، وهكذا، وقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

رة يهجر، غلى غري ذلك من اختالف طرق االحتساب. يزجر مغلظاً لريتدع املرء، و
مه؛  رجــًال  عــريَّ  حينما  صراحة  هنع هللا يضر  ذر  أليب  تقريعه  والتقريع:  التصريح  فمن 
لرََّبَذِة، َوَعَلْيِه ُحلٌَّة، َوَعَلى ُغَالِمِه ُحلٌَّة،  ِ َ َذرٍّ  ْعُروِر اْبِن ُسَوْيٍد، قَاَل: َلِقيُت َأ

َ
فَعِن امل

 َ ِه، فـََقاَل ِيل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َ َأ ُمِّ ِ َفَسأَْلُتُه َعْن َذِلَك، فـََقاَل: ِإّينِ َسابـَْبُت َرُجًال فـََعيـَّْرتُُه 
َحتَْت   ُ ِه؟ ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة، ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم، َجَعَلُهُم اهللَّ ُمِّ ِ َذرٍّ َأَعيـَّْرَتُه 
َُْكُل، َوْليـُْلِبْسُه ِممَّا يـَْلَبُس، َوَال  أَْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن َأُخوُه َحتَْت َيِدِه، فـَْلُيْطِعْمُه ِممَّا 
ُتَكلُِّفوُهْم َما يـَْغِلبـُُهْم، فَِإْن َكلَّْفُتُموُهْم فََأِعيُنوُهْم»(٢). ويف لفظ بعدما قال له النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة، ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم»: قلت على حني ساعيت: هذه 
من كرب السن؟ قال: «نعم»(٣). قال: قلت: على حال ساعيت من الكرب؟ قال: 

«نعم»، ويف رواية أيب معاوية: «نعم على حال ساعتك من الكرب»(٤).
ومن التغليظ يف اإلنكار: تغليظه ملسو هيلع هللا ىلص يف اإلنكار على عبد هللا بن عمرو ملا لبس 

لصلح؟، حديث رقم: (٢٧٠٥)، ومسلم،  ب: هل يشري اإلمام  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الصلح، 
ب: استحباب الوضع من الدين، حديث رقم: (١٩/ ١٥٥٧). صحيح مسلم، كتاب: املساقاة، 

ا إال  رتكا ب: املعاصي من أمر اجلاهلية، وال يكفر صاحبها  ٢  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: اإلميان، 
ب: ما ينهى من السباب واللعن، حديث  لشرك، حديث رقم: (٣٠)، واللفظ له يف هذا املوضع، وكتاب: األدب، 
كل، حديث رقم:  ب: اب إطعام اململوك مما  رقم: (٦٠٥٠)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: اإلميان والنذور، 

(٣٨ و ٣٩ و ٤٠/ ١٦٦١). 
ب: ما ينهى من السباب واللعن، حديث رقم: (٦٠٥٠).  ٣  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: األدب، 

كل، حديث رقم: (٣٩/ ١٦٦١).  ب: اب إطعام اململوك مما  ٤  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: اإلميان والنذور، 
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لباس النساء؛ فلم يكتِف النيب ملسو هيلع هللا ىلص بغسلهما، بل أمره حبرقهما تغليظاً عليه يف العقوبة؛ 
لينزجر هو ومن يفعل فعله؛ فَعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: رََأى النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَليَّ ثـَْوبـَْنيِ 
ََذا؟» قـُْلُت: أَْغِسُلُهَما، قَاَل: «َبْل َأْحرِقـُْهَما»(١). ُمَعْصَفرَْيِن، فـََقاَل: «أَأُمَُّك َأَمَرْتَك ِ

عتزال  ومن اهلجر: هجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص للثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك، وأمرهم 
نسائهم؛ وهم: عبد هللا بن كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع العمري، وهالل بن أمية 
جرهم؛ فهجروهم مخسني ليلة، عقوبة هلم على ما فعلوا  الواقفي، وأمر ملسو هيلع هللا ىلص الناس 

ب هللا عليهم. حىت 
فقد جاء يف حديث كعب الطويل أنه قال: مل يذكرين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت بلغ 
تــبــوك، فــقــال: وهــو جالس يف الــقــوم بتبوك: «مــا فعل كعب» فقال رجــل مــن بين 
سلمة:  رســول هللا، حبسه بــرداه، ونظره يف عطفه،... فجئته فلما سلمت عليه 
تبسم تبسم املغضب، مث قال: «تعال» فجئت أمشي حىت جلست بني يديه؛ فقال 
يل: «ما خلفك، أمل تكن قد ابتعت ظهرك». فقلت: بلى... ما كان يل من عذر، 
وهللا ما كنت قط أقوى، وال أيسر مين حني ختلفت عنك، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أما 
ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني عن  هذا فقد صدق؛ فقم حىت يقضي هللا فيك».... و
كالمنا أيها الثالثة من بني من ختلف عنه، فاجتنبنا الناس، وتغريوا لنا حىت تنكرت 
يف نفسي األرض فما هي اليت أعرف، فلبثنا على ذلك مخسني ليلة، فأما صاحباي 
، فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت  ما يبكيان، وأما أ فاستكا وقعدا يف بيو
أخرج فأشهد الصالة مع املسلمني، وأطوف يف األسواق وال يكلمين أحد،... حىت 
تيين، فقال: إن  إذا مضت أربعون ليلة من اخلمسني، إذا رســوُل رســوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
مرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال: ال،  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
هلك،  ا، وأرسل إىل صاحيب مثل ذلك، فقلت المرأيت: احلقي  بل اعتزهلا وال تقر
فتكوين عندهم، حىت يقضي هللا يف هذا األمر،... حىت كملت لنا مخسون ليلة من 
ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن كالمنا، فلما صليت صالة الفجر صبح مخسني ليلة،  حني 
كل، حديث رقم: (٢٨/ ٢٠٧٧).  ب: اب إطعام اململوك مما  ١  أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب: اإلميان والنذور، 
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وأ على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أ جالس على احلال اليت ذكر هللا، قد ضاقت 
علي نفسي، وضاقت علي األرض مبا رحبت، مسعت صوت صارخ، أوىف على جبل 
على صوته:  كعب بن مالك أبشر، قال: فخررت ساجدا، وعرفت أن قد  سلع 
جاء فرج، وآذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بتوبة هللا علينا حني صلى صالة الفجر، فذهب الناس 
يبشروننا، وذهب ِقَبَل صاحيب مبشرون،... وانطلقت إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فيتلقاين 
لتوبة، يقولون: لتهنك توبة هللا عليك، قال كعب: حىت  الناس فوجاً فوجاً، يهنوين 
دخلت املسجد، فإذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جالس حوله الناس، فقام إيل طلحة بن عبيد 
هللا يــهــرول حــىت صافحين وهــنــاين، وهللا مــا قــام إيل رجــل مــن املهاجرين غــريه، وال 
أنساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وهو يربق وجهه من السرور: «أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»، قال: 
قلت: أمن عندك  رسول هللا، أم من عند هللا؟ قال: «ال، بل من عند هللا»... 
لصدق، وإن من توبيت أن ال أحــدث إال  فقلت:  رســول هللا، إن هللا إمنا جناين 
ب هللا على النيب واملهاجرين  صدقا، ما بقيت.... وأنزل هللا على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص:﴿ لقد 
واألنصار﴾ [التوبة: ١١٧] إىل قوله﴿ وكونوا مع الصادقني﴾ [التوبة: ١١٩] فوهللا 
ما أنعم هللا علي من نعمة قط بعد أن هداين لإلسالم، أعظم يف نفسي من صدقي 

لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(١).
لث عشر: االحتساب على مجيع طبقات الناس: كــان النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيتسب 
على مجيع طبقات الناس، كبريهم وصغريهم، ذكرهم وأُنثاهم، القريب إليه والبعيد 
م، واألحاديث يف ذلك كثرية، مضى  منه؛ ومل يكن يرتك اإلنكار على طبقة من طبقا

بعضها مما يصلح حتت هذا املعلم من معامل احتسابه ملسو هيلع هللا ىلص.
فمن ذلك –غري ما سبق-: إنكاره ملسو هيلع هللا ىلص على ِحبِِّه أسامة بن زيد هنع هللا يضر، عندما 
ـــْرأَِة 
َ
، َأنَّ قـَُرْيًشا َأَمهَّــُهــْم َشــْأُن امل شفع للمخزومية الــيت سرقت؛ فعن َعــْن َعاِئَشَة 

ب: حديث كعب بن مالك، وقول هللا عز وجل:﴿ وعلى الثالثة  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: املغازي، 
الذين خلفوا﴾ [التوبة: ١١٨]، حديث رقم: (٤٤١٨). 
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َْخُزوِميَِّة الَِّيت َسَرَقْت، فـََقاُلوا: َوَمْن ُيَكلُِّم ِفيَها َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ فـََقاُلوا: َوَمْن َجيَْرتُِئ 
امل

َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد، ِحبُّ َرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكلََّمُه ُأَساَمُة، فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َا َأْهَلَك الَِّذيَن  »، ُمثَّ قَاَم فَاْخَتَطَب، ُمثَّ قَــاَل: «ِإمنَّ «أََتْشَفُع ِيف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللَِّ
قـَبـَْلُكْم، أَنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَّرِيُف تـَرَُكوُه، َوِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الضَِّعيُف 

َأقَاُموا َعَلْيِه احلَدَّ، َواْميُ اهللَِّ َلْو َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت ُحمَمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها»(١).
ومن ذلك: إنكاره على عمر هنع هللا يضر عدم حمبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من نفسه؛ فعن َعْبَد 
اهللَِّ ْبَن ِهَشاٍم، قَاَل: ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو آِخٌذ بَِيِد ُعَمَر ْبِن اَخلطَّاِب، فـََقاَل َلُه ُعَمُر: 
، َألَْنَت َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإالَّ ِمْن نـَْفِسي، فـََقاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َال،  َ َرُسوَل اهللَِّ
َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيَك ِمْن نـَْفِسَك» فـََقاَل َلُه ُعَمُر: فَِإنَُّه اآلَن، 

َ ُعَمُر»(٢). ، َألَْنَت َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن نـَْفِسي، فـََقاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «اآلَن  َواهللَِّ
املطلب الثاين: أثر معامل االحتساب النبوي يف حتقيق األمن الفكري:

ذكر آنفاً ثالثة عشر معلماً من معامل احتساب النيب ملسو هيلع هللا ىلص على الناس، وقد جاءت 
هذه املعامل األربعة عشر متنوعة؛ بني: احلكمة، واللني، والرفق، والسرت، والتثبت قبل 
اإلنكار، واإلنكار مع التعليم، واإلنكار مع بيان علة اإلنكار، واإلنكار مع الزجر، 
وعدم التعيري، وعدم املبالغة، والتلميح دون التصريح، واحلرص على احملتَسب عليه، 
واالحتساب  عليهم،  االحتساب  طرق  واختالف  عليهم،  احملتَسب  أحــوال  ومراعاة 

على مجيع طبقات الناس.
ومتثُِّل هذه املعامل منهجاً فريداً، ودستوراً عظيماً يف االحتساب؛ وهلا أثرها البالغ 
ا من خمالفات منهجية وفكرية وجمتمعيَّة؛  يف اجملتمعات جتريداً هلا من كل ما يشو
من قيمه السامية املؤثِّرة يف نشر ثقافة  فبدون هذه املعامل يصبح االحتساب خالياً 
ب: حديث الغار، حديث رقم: (٣٤٧٥)، وكتاب:  ١  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: أحاديث األنبياء، 
ب: كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان، (٦٧٨٨)، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب: احلدود،  احلدود، 

ب: قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود، حديث رقم: (٨/ ١٦٨٨).
ب: كيف كانت ميني النيب ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: (٦٦٣٢). ٢  أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: األميان والنذور، 
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والتشنجات،  التشدد  عن  بعيدة  عالية  بــروح  املنكر  عن  والنهي  ملــعــروف  األمــر 
واألهواء والعواطف، إحقاقاً للحق وعمًال بوسطية اإلسالم ومساحته؛ يف جو مملوء 
حلكمة واحلب والود والنظر إىل الفعل دون الفاعل؛ إنقاذاً له من نفسه، وإنقاذاً 

من بلده وجمتمعه.  جملتمعه منه، والضرب على يده من أن يعبث 
وبــال شك أن كل ذلــك ال يتحقق إال مبتابعة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف سائر أقواله وأفعاله 
وأوامره ونواهيه، اليت هي سبب الفالح والصالح، وشرط قبول العمل، الذي هو الزم 

من لوازم شهادة أن حممداً رسول هللا، فال يقبل العمل إال بتحقيقه.
بع لوجوب اتباعه ملسو هيلع هللا ىلص يف أمر الدين  لنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف فقه االحتساب  ي  ووجوب التأسِّ
كله؛ وقد دلت نصوص كثرية على وجوب هذا االتباع؛ منها: (ُقْل ِإْن ُكنـُْتْم حتُِبُّوَن اهللََّ 

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم) [آل عمران: ٣١].  ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواهللَّ فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اهللَّ
لنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف معامل االحتساب السابقة؛ يقود إىل: والتأسي 

به؛ سواء كان  أوًال: قوة اإلقناع يف التخلي عن املنكر مهما كان املرء متمسكاً 
النكر فعًال يفعله، أو فكراً منحرفاً يتمثـَُّله.

جياد البديل املشروع له، من شأنه  نياً: َمْلُؤ الفراغ الفكري والوقيت للمحتَسب عليه؛ 
أن يقضي على وجود املنكر مهما كان نوعه أو حجمه، ومن مث حجبه عن اجملتمع.

احملتَسب  شعر  إن  عليه،  وإقباله  له  وقبوله  حملتِسب  عليه  احملتَسب  ــُس  أُْن لثاً: 
لعتاب،  عليه بقربه منه وحرصه عليه وثنائه على خصاله احلميدة، وعدم مواجهته 

واستخدام أسلوب التلميح دون التصريح.
رابــعــاً: إفــســاح اجملــال أمــام املخطئ؛ ليصحح خــطــأه؛ وذلــك حــال الثناء عليه، 
والدعاء له، و إعذاره، وتنزيله منزلته، واالقتصار على موضع اخلطأ منه يف اإلنكار 
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عليه، 
إنكار  لسبب  الصحيح  لتعليل  واملنهجيَّة؛  الفكريَّة  املراجعات  حتقيق  خامساً: 

املنكر، وبفتح الباب ملقرتفه ليكون مقبوًال يف اجملتمع بعد توبته.
لتغليظ عليه، وهجره، وأمر الناس  سادساً: حتقيق الزجر والردع للمعاند املكابر؛ 

جره، خصوصاً مع عظم الذنب واجلرم.
ختطئتهم  ال  هدايتهم  املــقــصــود  ألن  الــفــاعــل؛  دون  الفعل  على  الــرتكــيــز  سابعاً: 
وتوبيخهم وتعيريهم؛ وهذا األمر من شأنه أن مينع األذى الفكري على اجملتمع، وكذا 

سائر أنواع األذى، ومن شأنه أن يفسح اجملال أمام الفاعل لريجع ويتوب.
مــنــاً: حــفــظ حــقــوق اآلخـــريـــن؛ بـــدرء األفـــكـــار الــضــالــة واملــنــحــرفــة عــن أبنائهم 
م والتقصري يف الواجبات من قبل  م من املنكرات واآل وجمتمعهم، وبتدارك جمتمعا

العمَّال وحنوهم، قبل الفوات.
حملتِسب إن هو اتبع هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف التثبت منهم قبل  سعاً: ثقة اجملتمع 

م اقرتفوا منكراً. احلكم عليهم 
عــاشــرًا: تعليل احلكم لألهل الــذي يــدرك العلة؛ أوقــع يف نفسه ليمتثل األمــر، 

وليقوم فيما بعد بوظيفة االحتساب.
لتوسط يف اإلنكار حبسب الـُمقام،  حادي عشر: حتقيق وسطية اإلسالم وعدله؛ 

فال يبالغ يف اإلنكار، وال يتهاون أو يتساهل فيه.
ين عشر: احلفاظ على أصل مقصود االحتساب واألصل العظيم يف تشريعه؛ 
فهو ما شرع إال ألجل جناة احملتَسب عليه، وألجل جناة جمتمعه من فكره أو فعله؛ 
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ر وخيمة على الفرد واجملتمع؛ فبدل  ورمبــا قــادت خمالفة مقصود االحتساب إىل آ
اإلصالح يقع اإلفساد.

لث عشر: حفظ السابقة ملن سبق تقديراً وإنصافاً، وذلك بتنوع طرق االحتساب 
واختالفها حبسب درجة وسابقة احملتَسب عليهم؛ فليس حال الكبري كالصغري، وال 

الوجيه كالوضيع، وال صاحب الفضل كاملتجرد من الفضائل.
رابع عشر: حتقيق التوازن بني اإلنكار على مجيع الطبقات، وبني حفظ سابقة من 
سبق؛ فال يرتك اإلنكار على الوجيه لوجاهته، وال ينكر عليه كما ينكر على الوضيع. 
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اخلامتة:
وفيها أهم النتائج والتوصيات:

أوًال: النتائج:
الحتساب، وهو الذي . ١ أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو أمثل من احتسب؛ فهو أول من بدأ 

احتسب يف مجيع جماالت احلياة.
احتسابياً . ٢ منهجاً  حيقق  ومعاملة؛  وصــوره  مراتبه  يف  النبوي  الحتساب  التأسي 

متكامًال حيفظ على اجملتمعات أمنها الفكري واجملتمعي.
نصوص االحتساب النبوي كثرية جداً مل جتمع من قبل على هذا النحو، وهي ال . ٣

تزال حباجة ملزيد مجع أسأل هللا تعاىل أن ييسره.
لنهي عن . ٤ ملعروف و ألمر  الحتساب النبوي؛ هو: قيام النيب ملسو هيلع هللا ىلص  املقصود 

املنكر بنفسه أو بتوكيل من ينوب عنه يف ذلك.
لالحتساب النبوي دالالت عميقة؛ تظهر يف مجع نصوص االحتساب من جهة، . ٥

ومن جهة أخرى تظهر يف مجع طرق وشواهد ومتابعات النص الواحد يف الباب 
الواحد.

هــنــاك فــرق يف النصوص النبويَّة يف فقه االحــتــســاب وأحــكــامــه، وبــني نصوص . ٦
خذ معىن االحتساب الفعلي  االحتساب النبوي؛ فالثاين أخص من األول؛ وهو 

والقويل الذي قام به النيب ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه أو توكيًال لغريه.
بلغت نصوص االحتساب النبوي يف هذا البحث اثنان وسبعني نصاً، على تكرار . ٧

يسري يف بعضها اقتضته طبيعة العنونة والتبويب والداللة.
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نياً: التوصيات:
أن تــفــرد دراســـة يف مجــع دالالت االحــتــســاب الــنــبــوي مــن خــالل كتب شــروح . ١

األحاديث، ونظائرها من الكتب.
أن تـــدرس أحــاديــث االحــتــســاب الــنــبــوي دراســـة موضوعية عميقة؛ وجتــمــع يف . ٢

موسوعة علمية؛ امسها: (موسوعة االحتساب النبوي).
أن تفرد دراســة يف مجع نصوص االحتساب عند الصحابة رضــوان هللا عليهم؛ . ٣

فعملهم وفقههم مليء بذلك.
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املراجع:
أمحد، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، (ت: . ٤

٢٤١هـ) مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار احلديث، 
القاهرة، ط (١)، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٥م.

أمحد، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، (ت: . ٥
٢٤١هـ)، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط- عادل مرشد، 
وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط (١)، 

١٤٢١ هـ- ٢٠٠١م.
صر الدين, (ت١٤٢٠هـ), صحيح الرتغيب والرتهيب, مكتبة . ٦ األلباين, حممد 

ض, السعودية, ط (١)، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م. املعارف, الر
دته، . ٧ صر الدين, (ت١٤٢٠ هـ), صحيح اجلامع الصغري وز األلباين, حممد 

، ط (١)، ١٩٩٥م. املكتب اإلسالمي، دمشق، سور
صر الدين, (ت١٤٢٠ هـــ), صحيح سنن أيب داود, ط(١) . ٨ األلباين, حممد 

ض, اململكة العربية السعودية, ١٤١٩هـ-  للطبعة اجلديدة, مكتبة املعارف, الر
١٩٩٨م.

صــر الــديــن، (ت١٤٢٠هــــــ), سلسلة األحــاديــث الصحيحة . ٩ األلــبــاين, حممد 
ض,  وشيء من فقهها وفوائدها, ط (١), مكتبة املعارف للنشر والتوزيع, الر

١٤١٥هـ- ١٩٩٥م.
صر الدين, (ت١٤٢٠ هـ),  إرواء الغليل يف تـخريـج أحاديث . ١٠ األلباين، حممد 

شراف: زهري الشاويش), املكتب اإلسالمي,  دمشق,  منار السبــيل, ط(١), (
, ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م. سور

داود (األم)، . ١١ أيب  ضعيف  ١٤٢٠هــــــ)،  الــديــن، (ت:  صــر  حممد  األلــبــاين، 
مؤسسة غراس للنشر و التوزيع – الكويت، ط (١)، ١٤٢٣هـ.
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صر الدين، (ت: ١٤٢٠هـ)، صحيح األدب املفرد، لإلمام . ١٢ األلباين، حممد 
البخاري، دار الصديق للنشر والتوزيع، ط (٤)، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.

صر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، . ١٣ األلباين، أبو عبد الرمحن حممد 
دتـــه، أشــرف على  األشــقــودري، (ت: ١٤٢٠هــــ)، ضعيف اجلامع الصغري وز

طبعه: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان.
البخاري, اإلمــام احلجة احلافظ شيخ احلفاظ أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل . ١٤

البخاري اجلـعفي, (ت٢٥٦), صحيح البخاري, ط (٢), دار الفيحاء, دمشق, 
ض, ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م. , ودار السالم, الر سور

البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا، (ت: . ١٥
٢٥٦هـ)، األدب املفرد، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية، 

بريوت، لبنان، ط (٣)، ١٤٠٩ – ١٩٨٩م.
البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء, (ت٥١٠هــــ), معامل التنزيل يف . ١٦

التفسري والتأويل, (حتقيق: خالد عبد الرمحن العك, ومــروان سوار), دار املعرفة, 
بريوت, ١٤٠٧هـ- ١٩٧٨م.

البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء, (ت٥١٠هـ)، شرح السنة، حتقيق: . ١٧
ؤوط، وحممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، دمشق، بريوت،  شعيب األر

ط (٢)، ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
ابن عبد الــرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم . ١٨

النمري القرطيب، (ت: ٤٦٣هـ)، االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق: علي 
حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط (١)، ١٤١٢ هـ- ١٩٩٢م.

البيهقي, أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى, (ت ٤٥٨هـ), سنن . ١٩
البيهقي الكربى, (حتقيق: حممد عبد القادر عطا), مكتبة دار الباز, مكة املكرمة, 

١٤١٤هـ- ١٩٩٤م. 
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الرتمذي، اإلمــام احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن . ٢٠
الضحاك، (ت٢٧٩هـ)، جامع الرتمذي، الـجامع املختصر من السنن عن رسول 
شراف ومراجعة:  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل، ط (١)، (
صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ) ، دار الفيحاء، دمشق، 

ض، ١٤٢٠ هـ- ١٩٩٩م. ودار السالم، الر
اجلرجاين, السيد الشريف أبو احلسن علي بن حمـمد بن علي احلسيين احلنفي, . ٢١

سل  حممد  وفهارسه:  حواشيه  (وضـع   ,(١) ط  التعـريفات,  هـــ),   ٨١٦ (ت 
عيون السود), دار الكتـب العلمية, بريوت, ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.

ابن اجلزري، أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن األثري الشيباين، النهاية . ٢٢
يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد الطناحي، 

املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م.
احلــاكــم، احلــافــظ أبــو عبد هللا حممد بــن عبد هللا النيسابوري, (ت٤٠٥هـــــ), . ٢٣

املستدرك على الصحيحني, ط (١), (حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا), دار 
الكتب العلمية, بريوت, ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.

ابن حبان, أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت, صحيح ابن . ٢٤
حبان برتتيب مع اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان, البن بلبان, ط (٢), 

ؤوط), مؤسسة الرسالة, بريوت, ١٤١٤هـ- ١٩٩٣ م. (حتـقيق: شعيب األر
ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح . ٢٥

صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ١٣٧٩هـ.
احلليب، علي بن إبراهيم بن أمحد احلليب، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين، . ٢٦

(ت: ١٠٤٤هـــ)، السرية احللبية (إنسان العيون يف سرية األمني املأمون)، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط (٢)، ١٤٢٧هـ.

ابـــن خــزميــة، أبـــو بــكــر حمــمــد بــن إســحــاق بــن خــزميــة بــن املــغــرية بــن صـــاحل بن . ٢٧
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بكر السلمي النيسابوري، (ت: ٣١١هـ) صحيح ابن خزمية، حتقيق: د. حممد 
ريخ. مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، دون طبعة، ودون 

اخلــضــر حــســني، اإلمـــام حممد اخلــضــر حــســني، (ت: ١٣٧٧ هــــ)، موسوعة . ٢٨
علي  احملامي  وضبطها:  مجعها  حسني،  اخلضر  حممد  لإلمام  الكاملة  األعــمــال 

، ط (١)، ١٤٣١ هـ- ٢٠١٠ م. الرضا احلسيين، دار النوادر، سور
اخلزاعي، علي بن حممد بن أمحد بن موسى بن مسعود، أبو احلسن ابن ذي . ٢٩

الوزارتني، (ت: ٧٨٩هـ)، ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول 
هللا من احلــرف والصنائع والعماالت الشرعية، حتقيق: د. إحسان عباس، دار 

الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط (٢)، ١٤١٩ هـ.
اخلليلي، حممد بن حممد، ابن َشــَرف الدين اخلليلي الشافعّي القادري، (ت: . ٣٠

١١٤٧هـ)، فتاوي اخلليلي على املذهب الشافعي، طبعة مصرية قدمية.
رام بن عبد الصمد . ٣١ الدارمي، أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن َ

الدارمي، التميمي السمرقندي، (ت: ٢٥٥هـ)، مسند الدارمي املعروف بـ (سنن 
الدارمي)، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين، دار املغين للنشر والتوزيع، اململكة 

العربية السعودية، ط (١)، ١٤١٢هـ- ٢٠٠٠م.
أبو داود, سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين, (ت٢٧٥هـ),  . ٣٢

شراف ومراجـعة: صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن  سنن أيب داود, ط (١), (
ض, ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م. إبراهيم آل الشيخ), دار السالم للنشر والتوزيع, الر

الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، . ٣٣
ج العروس من جواهر القاموس، جمموعة من احملققني، دار اهلداية، مصر، د. 

ريخ. طبعة، د. 
(ت٤٦٧هــــ- . ٣٤ اخلــوارزمــي،  الزخمشري  عمر  بن  حممود  القاسم  أبــو  الزخمـشري, 

٥٣٨هـــ), الفائق يف غريب احلديث, ط (٢),  حتقيق: علي حممد البجاوي, 
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وحممد أبو الفضل إبراهيم, دار املعرفة, بريوت.
ابن ايب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان . ٣٥

ر،  بن خواسيت العبسي الكويف، (ت: ٢٣٥هـــ)، املصنف يف األحاديث واآل
ض، اململكة العربية  (حتقيق: كمال يوسف احلوت)، ط (١)، مكتبة الرشد، الر

السعودية، ١٤٠٩هـ.
ابن ايب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان . ٣٦

بن خواسيت العبسي الكويف، (ت: ٢٣٥هـ)، مسند ابن أيب شيبة، حتقيق: عادل 
ض، ط (١)،  بن يوسف الــعــزازي، وأمحــد بن فريد املــزيــدي، دار الــوطــن، الـــر

١٩٩٧م.
الضياء املقدسي، ضياء الدين أبــو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي، . ٣٧

(ت: ٦٤٣هـــ)، األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل 
خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما، دراسة وحتقيق: معايل األستاذ الدكتور: 
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 

لبنان، ط (٣)، ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.
الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم، . ٣٨

(ت: ٣٦٠هـ)، املعجم الكبري، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن 
ريخ. تيمية، القاهرة، ط (٢)، دون 

عبد الرزاق، املصنف، أبو بكر بن هـمام الصنعاين, (٢١١هـ), مـصنف عبد . ٣٩
الرزاق, ط (٢), (حتـقيق: حبـيب الرمحن األعظمي), املكتب اإلسالمي, دمشق, 

١٤٠٣هـ.
أبو َعوانة، يَعُقوب بن إسَحاق اإلسفرَاييّين، (ت: ٣١٦ هـ)، املسَند الصَّحيح . ٤٠

الّدين،  شَهاب  بن  صفاخان  بن  َعبَّاس  حتقيق:  ُمسلم،  َصِحيح  َعلى  الـُمَخرّج 
احلَــديــِث  بكليَِّة  الَباِحثني  ِمــن  فَــرِيــق  وإخــــراج:  تنسيق  حمققاً،  عشر  ثالثة  ومعه 
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جلَاِمَعة اإلسالميَّة، الناشر: اجلَاِمَعة اإلسالميَّة،  الشَّريِف َوالّدرَاَساِت اإلسالميَّة 
املمَلكة اْلَعَربيَّة السَُّعودية، ط (١)، ١٤٣٥هـ- ٢٠١٤م.

ـــا، ط (٧)، مؤسسة . ٤١ فــضــل إهلـــي، احلــســبــة، تــعــريــفــهــا، ومــشــروعــيــتــهــا، ووجـــو
ض، اململكة العربية السعودية، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م. اجلريسي، الر

ط . ٤٢ العني,  أمحــد, (ت١٧٥), كتاب  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبــو  الفراهيدي, 
اهلجرة,  دار  مؤسـسة  السامرائي,  إبراهيم  املخزومي,  مهدي  د.  حتقيق:   ,(٢)

صدر, ١٤٠٩هـ.
يعـقوب, (ت٨١٧هـــ), . ٤٣ بن  حممد  الدين  جمد  اللغوي  العالمة  دي,  أ الفريوز 

القاموس احمليط, ط (٥), (حتقيق: مكتب حتقيق الــرتاث يف مؤسسة الرسالة, 
شــــراف: حمــمــد نعيم الــعــوقــســرســي), مــؤســســة الــرســالــة, بــــريوت, ١٤١٦هـــــ- 

١٩٩٦م.
الفيومي, العالمة أبو العباس أمحد بن حممد بن علي املقرئ, (ت٧٧٠هـــ), . ٤٤

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري, (اعتىن به: عادل مرشد).
الكتاين، حممد َعْبد اَحلّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي، املعروف . ٤٥

بعبد احلي الكتاين، (ت: ١٣٨٢هـ)، الرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات 
سيس املدنية اإلسالمية يف املدينة  واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد 

املنورة العلمية، حتقيق: عبد هللا اخلالدي، دار األرقم، بريوت، ط (٢).
بــين كنانة, أشــرف حممود عقلة، الــفــرق بــني النصيحة واحلسبة دراســـة فقهية . ٤٦

صيلية, حبث مطبوع ضمن حبوث وأوراق العمل املقدمة ملؤمتر: (النصيحة.. 
املنطلقات واألبــعــاد)، الــذي نظمته جامعة اإلمــام حممد بن سعود اإلسالمية، 
ض، يف املدة ما بني: ٢٧ – ٢٨/ ١/ ١٤٣٤هـــ- ١١ – ١٢/ ١٢/  يف الــر
٢٠١٢م، مطابع جامعة اإلمام، والبحث يقع يف الصفحات: (٤٢٣ – ٥٠١). 

بين كنانة, أشرف حممود عقلة، نظام احلسبة، وهو النظام اخلامس يف ضمن . ٤٧
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كتاب: نظام اإلسالم، جملموعة من الباحثني، دار النفائس، عمان، األردن، ط 
(١)، ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٨م، والبحث يقع يف الصفحات: (١٨٩ – ٢٣٢).

ابن ماجه, اإلمام احلافظ أبو عبد هللا حممد بن يزيد الربعي القزويين, (ت٢٧٣هـ),  . ٤٨
شراف ومراجعـة: صاحل بن عبد العزيز إبراهيم آل  سنن ابن مـاجه, ط (١), (

ض, ودار الفيحاء, دمشق, ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م. الشيخ), دار السالم, الر
املــاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، . ٤٩

األحكام السلطانية، ط (٣)، شركة ومطبعة البايب، مصر، ١٣٩٣هـ.
مالك، ابن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، (ت: ١٧٩هـ)، موطأ . ٥٠

اإلمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٥م.

مسلم, اإلمام أبو احلسن بن احلجاج القشريي النيسابوري,  صحيح مسلم, . ٥١
ســـــة الــبــحــوث العلمية واإلفــتــاء والــدعــوة  (حتــقــيــق: حممد فـــؤاد عبد الــبــاقــي), ر

ض, ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م. واإلرشاد, الر
ابن منظور, حممد بن مكرم اإلفريقي املصري, (ت٧١١هـ), لسان العرب, ط . ٥٢

(١), (نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: علي شريي), دار إحياء الرتاث العريب, 
بيـروت, ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م.

نعيم بن محاد، أبو عبد هللا نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث اخلزاعي املروزي، . ٥٣
(ت: ٢٢٨هـ)، كتاب الفنت، حتقيق: مسري أمني الزهريي، مكتبة التوحيد، القاهرة، 

ط (١)، ١٤١٢هـ.
أبو نعيم، أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين، . ٥٤

(ت: ٤٣٠هـ)، معرفة الصحابة، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن 
ض، ط (١)، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م. للنشر، الر
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املقريزي، أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، تقي . ٥٥
الدين، (ت: ٨٤٥هـــ)، إمتاع األمســاع مبا للنيب من األحــوال واألمــوال واحلفدة 
احلميد النميسي، دار الكتب العلمية، بــريوت، ط  واملتاع، حتقيق: حممد عبد 

(١)، ١٤٢٠ هـ- ١٩٩٩م.
النووي, أبو زكر حميي الدين بن شرف, (ت٦٧٦هـ), املنهاج بشرح صحيح . ٥٦

مسلم بن احلجاج, ط (٢), دار إحياء الرتاث, بريوت, ١٣٩٢هـ.
اهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان، (ت: ٨٠٧هـ)، . ٥٧

القدسي،  مكتبة  القدسي،  الدين  حسام  حتقيق:  الفوائد،  ومنبع  الــزوائــد  جممع 
القاهرة، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤م.

أبو يعلى, القاضي حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي, (ت٤٥٨هـــ),  . ٥٨
األحكام السلطانية, ط (١)، (حتقيق: حممد حامد الفقي)، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان، ١٤٠٣هـ.
أبــو يعلى، أمحــد بــن علي بــن املــثُــىن بــن حيــىي بــن عيسى بــن هــالل التميمي، . ٥٩

دار  أســد،  سليم  حسني  حتقيق:  يعلى،  أيب  مسند  ٣٠٧هــــ)،  (ت:  املوصلي، 
املأمون للرتاث، دمشق، ط (١)، ١٤٠٤ – ١٩٨٤م.
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َوَساِئُل تـَْغيري الـُمْنَكِر بـَْني الّثوابت والـُمتغريات

اعداد
مجال نورالدين إدريس حسن

ُأستاذ ُأصول الفقه الـُمشارك بكلية اآلداب 
جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل
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ُمقدِّمة
احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والّسالم علي سيِّد املرسلني، وخّري النبيني، وإمام 
الــدُّعــاة والـُمصلحني حمــّمــٍد بــن عبد هللا الــّصــادق األمــني صلى هللا عليه وعلى آله 

وصحبه وسلِّم أمجعني
جاءت احلسبة يف اإلسالم بلسماً شافياً إلشاعة املعروف، وإقامة سنن العدل بني 
العباد، وذلك بوأِد الـُمنكرات وإزالتها من اجملتمع، وبذلك يتمّكن اجلميع من القيام 
بواجب اخلالفة يف األرض، وحتقيق الغاية األساسية ِمْن َخْلِق اإلنسان، وهي إفراد 
ملعروف والّنهي عن املنكر. لعبوديّة الـُمطلقة يف ُكلِّ ما أوجبه من األمر  هللا تعاىل 

ا متدّرِجة يف أحكامها، فبعضها قد يكون  وقد جاءت احلسبة يف وسائلها وآليا
ً. ..، وذلـــك حبسب مــا يقتضيه احلـُـْكــُم  واجــبــاً، والبعض اآلخـــر قــد يــكــون مــنــدو
لنصح قبل الّتقريع والّتعنيف  واِحلْكمُة، فقد تقتِضي اِحلْكَمُة يف بعِض األحيان الوعظ 
يف دفع املنكر، وكذلك جيب الّرتتيب بني بقية الوسائل فال يباح للمحتسب دفع 
إىل  الوصول  يف  جمدية  األسهل  الوسائل  مادامت  األشــدِّ كالضرب  لوسيلة  املنكر 
اهلدف، وهو دفع املنكرات عن اجملتمع اإلسالمي ممكنة ُمتاحة، وهذا الّرتتيب يـَُقيِّدُه 
الّشرُع والعقُل: ففي منهج الّدعوة واإلصالح يقول هللا تعاىل:﴿ ادُْع ِإَىل َسِبيِل َربَِّك 
لَّــِيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربَّــَك ُهَو َأْعَلُم ِمبَْن َضلَّ  ِ حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم  ِ
ذه الوسائل، أو غريها ميكن لنظام احلسبة  ْلُمْهَتِديَن﴾ (١). و ِ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم 
أْن حيقِّق األمن والعدل للفرد واُألسرة واجملتمع والدولة، ويف املصنفات اليت عرضت 
ا عــرٌض واٍف ألحكام الّرتتيب بني درجــات االحتساب،  ُألصــول احلسبة وتعريفا
وُكلُّ ُحْكٍم ُيْدرَُج يف هذا السياق مقصده حتقيق حكمة من حكم شرع هللا، على 
أّن ملسألة الرتتيب بني درجات احلسبة أحكاماً وِحكما تتضمن الثوابت اليت مرجعها 
احلسبة  نظام  ألّن  ات؛  ُمتغريِّ الّثوابت  هذه  جانب  إىل  وتتضمن  شرعية كلية  قواعد 

١   سورة املائدة: اآلية (١٢٥). 
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ليس نظاماً جامداً متحّجراً؛ بل إّن أساليب تطبيقه متطوِّرٍة بتطوُِّر احلياة االجتماعّية 
جٌم من اُألصوِل الّشرعية اليت جتمُع بني األصالة والثبات، وبني  نفسها.وهذا ُكلُّه 
ت، واملرونة ومواكبة  املرونة والّتطوُّر، األصالة والثّبات يف اُألصول واألهداف والغا
الّتطور يف الفروع االجتهادية، وهذه اخلاصية تعتمُد عليها ُأصول الّنظام اإلسالميِّ يف 
رجاعه إىل املصادر الشرعية  استيعاب ُكلِّ جديٍد، ووضعه يف قوالب وقواعد الّشريعة 

من األمهّية مبكان، ويالحظ ذلك يف اجملاالت الّتطبيقّية للحسبة.
خطة البحث:

املبحث األّول: يف تعريف احلسبة، الوسيلة، واأللفاظ ذات الصلة.
املبحث الثّاين: اجملاالت الّشرعّية يف احلسبة.

وِحَكُمها،  والــتّــطــّور،  الثبات  بني  املنكر  لتغيري  احلسبة  وسائل  الثّالث:  املبحث 
وُحْكُمها.

خامتة: تعرضت فيها إىل أهّم النتائج والتوصيات، وأخرياً قائمة للمصادر واملراجع 
وفهرست للموضوعات.

املبحث األّول: يف تعريف احلسبة، والوسيلة، واأللفاظ ذات الّصلة
املطلب األّول: احلسبة، والوسيلة لُغًة، واصطالحاً:

ُعين ُعلماء احلسبة بتعريفها عناية كبرية؛ ألّن تعريفها من األمهّية مبكان؛ فبتعريفها 
ـــّدارس معرفة مــا تــدلُّ عليه احلسبة، وقــد وردت (احلِــْســبــة) بكسر احلــاء  يستطيع ال
ألّن (اُحلسبة)  الّناس؛  بعض  يقرؤها  ها كما  بضمِّ وليست  االحتساب(١)،  من  اسم 
ً)، واألحسُب: الذي ابيضت جلدته من داٍء  بضمِّ احلاء ِمْن (أحسب البعري إحسا
ففسدت شعرته فصار أمحر وأبيض، ويكون ذلك يف الّناس واإلبل(٢)، أّما (اِحلْسبة) 

 ،٦٢٠  /١ (حسب)،  ماّدة  منظور،  البن  العرب،  ولسان   ،١١٠  /١ (حِسب)،  ماّدة  للجوهري،  الّصحاح،  اُنظر:     ١
دي، ماّدة (حسب)، ١/ ٥٦. واملصباح املنري، للفيومي، ماّدة (حسب)، ص (٥٢)، والقاموس الـُمحيط، للفريوز آ

٢   اُنظر: لسان العرب، البن منظور، ماّدة (حسب)، ١/ ٦٣١.
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موضع دراستنا، اسم من االحتساب، واالحتساب مأخوذ من احلسب كاالعتداد من 
العّد، واالحتساب كالعّدة من االعتداد(١)، وهو على عّدة معاٍن منها:

 ،ً ً وحسبا العدُّ واحلساب، وطلب األجر: يقال: حسبت الشيء أحسبه حسا
إذا عددته(٢)، ومن ذلك قوله تعاىل:﴿ فَاِلُق اِألْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكناً َوالشَّْمَس 
ً َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ﴿ (٣)، وقوله تعاىل:﴾ َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر  َواْلَقَمَر ُحْسَبا
آيـَتـَْنيِ َفَمَحْوَ آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة النـََّهاِر ُمْبِصَرًة لِتـَبـْتـَُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم َولِتـَْعَلُموا 
ِنَني َواحلَِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تـَْفِصيًال ﴿ (٤)، ويندرج حتت هذا املعىن العّد  َعَدَد السِّ
احتساب اإلنسان األجر عند هللا تعاىل إذا اعتد فيما يدخره عند هللا تعاىل ومن ذلك 
حديث أىب بكر الصديق هنع هللا يضر (...ِإّينِ َأْحَتِسُب ُخطَاَي َهــِذِه ِيف َسِبيِل ِهللا(٥)، أي 
أِحْسَبة ِيف َسِبيِل اهللَِّ تعايل(٦)، ويف احلديث قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ”َمْن َصاَم َرَمَضاَن 
َم ِمْن َذنِْبِه“(٧)، ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ” َمْن اتـََّبَع َجَناَزَة  ً ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ ً َواْحِتَسا ِإميَا
ً وََكاَن َمَعُه َحىتَّ ُيَصلَّى َعَليـَْها َويـَْفرَُغ ِمْن َدْفِنَها فَِإنَّه يـَْرِجُع ِمْن  ً َواْحِتَسا ُمْسِلٍم ِإميَا
اَألْجِر ِبِقريَاَطْنيِ ُكلُّ ِقريَاٍط ِمْثُل ُأُحٍد َوَمْن َصلَّى َعَليـَْها ُمثَّ َرَجَع قـَْبَل َأْن ُتْدَفَن فَِإنَُّه 
يـَْرِجُع بِــِقــريَاٍط“(٨)، ومنها ما رواه ملسو هيلع هللا ىلص عن ربه تعاىل أنّه قال: «َما ِلَعْبِدي الـُمْؤِمِن 

نـَْيا ُمثَّ اْحَتَسَبُه، ِإالَّ اجلَنَُّة»(٩). ِعْنِدي َجزَاٌء، ِإَذا قـََبْضُت َصِفيَُّه ِمْن َأْهِل الدُّ

١   اُنظر: الّنهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، ماّدة (حسب)، ١/ ٣٨١، ولسان العرب، البن منظور، ماّدة 
(حسب)، ١/ ٦٣٠.

٢   اُنظر: لسان العرب، البن منظور، ماّدة  (حسب) ٣/ ١٦٤.
٣   سورة األنعام: اآلية (٩٦). 
٤   سورة اإلسراء: اآلية (١٢). 

قال   ،٣٥٧  /١  ،(٩١٨) رقم  حديث  هللا،  سبيل  يف  السرا  به  تؤمر  ما  ب:  اجلهاد،  مالك، كتاب:  اإلمام  موطأ     ٥
األلباينُّ: – رمحه هللا-   (إسناده صحيح رجاله رجال الّشيخني) ، انظر: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، 

لأللباين، ١٤/٥.
ب: النـَّْهُي َعْن قـَْتِل النَِّساِء َواْلوِْلَداِن ِيف اْلَغْزِو، ١٦٧/٢. ٦   اُنظر: املنتقى شرح املوطأ، أليب الوليد الباجي، ِكَتاُب اجلَِْهاِد، 

ب: صوم رمضان احتسا من اإلميان، حديث رقم (٣٨)، ١٦/١. ٧   صحيح البخاري، كتاب: اإلميان، 
ب: اتباع اجلنائز من اإلميان، حديث رقم (٤٧)، ١٨/١ ٨   صحيح البخاري، كتاب: اإلميان، 

، حديث رقم (٦٤٢٤)، ٨/ ٩٠. ُب: الَعَمِل الَِّذي يـُبـْتـََغى ِبِه َوْجُه اهللَِّ َ ٩   صحيح البخاري، ِكَتاُب: الّرِقَاِق، 
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الكفاية: فيقال احتسب بكذا اكتفى به، ومنه قول هللا تعاىل:﴿الَِّذيَن قَاَل َهلُُم 
َونِْعَم   ُ اهللَّ َحْسبـَُنا  َوقَــالُــوا   ً ِإميـَــا ــْم  َــزَاَدُه فـ فَاْخَشْوُهْم  َلُكْم  َمجَــُعــوا  قَــْد  الّناس  ِإنَّ  الّناس 
هللَِّ َحِسيبًا﴾ (٢)، َويـَُقال فَالن حسن احلِْْسَبة ِيف  ِ اْلوَِكيُل﴾ (١)، وقوله تعاىل:َ﴿َكَفى 

اْألَمر)، أي الكفاية (٣). 
اإلنكار: يُقال: (واْحَتَسَب عليه: أْنَكر، ومنه: الـُمْحَتِسُب(٤)، وتسميُة اإلنكار» 
سبٌب  الغري  على  اإلنكار  ألّن  لسبب؛  املسبب  تسمية  قبيل  من  الحتساب ” 
ملــعــروف،  زالـــِة تركه أمــٌر  زالــتــه وهــو االحــتــســاب؛ ألّن املــعــروف إذا تُـــرِك فــاألمــُر 

زالته هو الّنهى عن املنكر(٥). واملنكُر إذا فُِعل فاألمُر 
 االختبار: يُقال: احتسبت ما عند فالن أي: (اختربته وسربته)، خرجا يتحسبان 
ا، ويُقال أيضاً: (الّنساء حيتسنب ما عند الرجال)، أي خيتربن، قال:  األخبار: يتعرفا

  تقول نساء حيتسنب موديت ** ليعلمن ما أخفي ويعلمن ما أبدي(٦). 
ت يف كتاب هللا تعاىل، منها قوله تعاىل:﴿ الظنُّ: وقد ورد هذا املعىن يف ثالث آ

َعْدٍل  َذَوْي  َوَأْشــِهــُدوا  ِمبَْعُروٍف  فَارُِقوُهنَّ  أَْو  ِمبَْعُروٍف  فََأْمِسُكوُهنَّ  َأَجَلُهنَّ  بـََلْغَن  فَــِإَذا 
هللَِّ َواْليـَْوِم اْآلِخِر َوَمن يـَتَِّق  ِ نُكْم َوأَِقيُموا الشََّهاَدَة هللَِِّ َذِلُكْم يُوَعُظ ِبِه َمن َكاَن يـُْؤِمُن  مِّ
اهللََّ َجيَْعل لَُّه َخمَْرًجا، َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َحيَْتِسُب َوَمن يـَتـَوَكَّْل َعَلى اهللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ 
ُ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا﴾(٧)، وقوله تعاىل:﴿َوَلْو َأنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا  ِلُغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل اهللَّ َ اهللََّ 
َن  يًعا َوِمثـَْلُه َمَعُه َالفـَْتَدْوا ِبِه ِمن ُسوِء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقَياَمِةۚ  َوَبَدا َهلُم مِّ َما ِيف اْألَْرِض مجَِ

١   سورة آل عمران: اآلية (١٧٣). 
٢   سورة النساء: اآلية (٦). 

٣   اُنظر: تفسري الطربي، ٧/ ٥٩٦.
دي، ٧٤/١. ٤   القاموس احمليط، للفريوز آ

٥   اُنظر: نصاب االحتساب لعمر بن حممد بن عمر السماين، ص (٨٣). 
ب: (حسب)، ١٨٨/١. ٦   اُنظر أساس البالغة، للزخمشري جار هللا، 

٧   سورة الّطالق: اآليتان (٢، ٣). 
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اهللَِّ َما ملَْ َيُكونُوا َحيَْتِسُبوَن﴾(١)، وقوله تعاىل:﴿ُهَو الَِّذي َأْخرََج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل 
رِِهْم ِألَوَِّل احلَْْشِرۚ  َما ظََننُتْم َأن َخيُْرُجواۖ  َوظَنُّوا أَنـَُّهم مَّانَِعتـُُهْم ُحُصونـُُهم  َ اْلِكَتاِب ِمن ِد
ِمْن َحْيُث ملَْ َحيَْتِسُبوا ۖ َوَقَذَف ِيف قـُُلوُِِم الرُّْعَب ۚ ُخيْرِبُوَن بـُُيوتـَُهم   ُ ُهُم اهللَّ َ َن اهللَِّ فََأ مِّ

َ أُوِيل اْألَْبَصاِر﴾(٢). َْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنَني فَاْعَتِربُوا  ِ
 ممّا سبق ميكننا أْن ُجنمل معاين احلسبة يف اآليت: 

١- العد واحلساب. 
٢- طلب األجر والثواب من هللا واالكتفاء به،.

٣- الكفاية.

٤- اإلنكار.
٥- االختبار والسرب.

 ٦- الظّن.
تــعــريــف  «احلــســبــة اصــطــالحــًا»: عــرف العلماء (احلــســبــة) بتعريفات عـــّدة تبعاً 

للمدلول اللُّغوي منها:
الّتعريف األّول: لعل أقدم تعريف هلا، وهو تعريف املاوردي والقاضي أيب يعلى 
ْلَمْعُروِف، إَذا َظَهَر تـَرََكُه، َونـَْهٌي عن املنكر  احلنبلي حيث يقوالن: (احلسبة: ِهَي أَْمٌر ِ

إذا ظهر فعله)(٣).
الّتعريف الثاين: ما ذكره اإلمام الغزايل بقوله: (هي عبارة عن املنع عن منكٍر حلقِّ 

هللا، صيانًة للمنوِع عن مقارفة الـُمنكِر)(٤).

١   سورة الزمر، اآلية: (٤٧)، حيتسبون، أي يظنون، اُنظر: السراج يف بيان غريب القرآن، حملمد بن عبد العزيز بن أمحد 
اخلضريي، ٢٥٢/١. 

الرازي،  للفخر  الكبري)،  الغيب  (التفسري  مفاتيح  اُنظر:  َيظُنُّوا،  ملَْ  َأْي  َحيَْتِسُبوا،  ملَْ  َوَمْعَىن:  اآلية: (٢)،  احلشر،  سورة     ٢
.٥٠٢/٢٩

٣   األحكام السلطانية، للماوردي،٣٤٩/١، واألحكام السلطانّية، أليب يعلى الفراء، ٢٨٤/١.
ملعروف والّنهي عن الـُمنكر) ، ٣٢٧/٢. ٤   إحياء علوم الدين، كتاب:  (األمر 
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حيث يقول فيه: (احلسبة اليت هي  الّتعريف الثّالث: وهو لإلمام الغزايل أيضاً 
ملعروف والنهي عن املنكر)(١). عبارة شاملة لألمر 

ب األمر  ا: (وظيفة دينّية من  ّ التعريف الّرابع: عرفها العالمة ابن خلدون 
ملعروف والّنهي عن املنكر)(٢).

ويالحظ أّن هذه التعريفات مجيعها تتقارب يف وضوح، وإطالق تعريف اجلمهور.
ممّا سبق يتضح لنا أّن املعىن االصطالحي للحسبة ال يقتصر على تغيري املنكر 
الظاهر فحسب، إمنا يشمل ُكــّل ما يفعل ويــراد به ابتغاء مرضاة هللا تعاىل كاألمر 
ملعروف والّنهي عن املنكر، والصدقة واألذان، واإلقامة وأداء الشهادة، واجلهاد يف 
سبيل هللا، ومجيع أنواع الرب، ويؤيد ذلك العديد من الشواهد القرآنية والنبوية، من 
ذلك قوله تعاىل:﴿َوَمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اهللَِّ َوتـَْثِبيًتا مِّْن أَنُفِسِهْم 
 ُ َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربـَْوٍة َأَصابـََها َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْنيِ فَِإن ملَّْ ُيِصبـَْها َواِبٌل َفَطلٌّ ۗ َواهللَّ
ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري﴾(٣)، وقوله تعاىل:﴿َوما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ َفِألَنـُْفِسُكْم َوما تـُْنِفُقوَن ِإالَّ 
ت  ابِْتغاَء َوْجِه اهللَِّ َوما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـُْتْم ال ُتْظَلُموَن﴾(٤)، فهذه اآل
تدلُّ أّن أعمال املسلم ينبغي أْن تكون البتغاء مرضاة هللا تعاىل، ومن السُّّنة َعْن ُمَعاِذ 
ْقَط، لََيُجرُّ أُمَُّه ِبَسَررِِه  ْبِن َجَبٍل، َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَــاَل:  «َوالَّــِذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإنَّ السِّ
ِإَىل اْجلَنَِّة ِإَذا اْحَتَسبـَْتُه»(٥)، وكذلك ما حّدث به َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب قـََتاَدَة َعْن َأِيب قـََتاَدَة 
َعُه، ُحيَدُِّث َعْن َرُسوِل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص، أَنَُّه قَاَم ِفيِهْم َفذََكَر َهلُْم َأنَّ اجلَِْهاَد ِيف َسِبيِل  ، أَنَُّه مسَِ
هلِل أَْفَضُل اْألَْعَماِل، فـََقاَم َرُجٌل، فـََقاَل: َ َرُسوَل ِهللا، أَرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت  ِ ميَاَن  ِهللا، َواْإلِ
َي؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  «نـََعْم، ِإْن قُِتْلَت ِيف  َ ِيف َسِبيِل ِهللا، ُتَكفَُّر َعينِّ َخطَا

ملعروف والّنهي عن الـُمنكر)، ٣١٢/٢. ١   إحياء علوم الدين، لإلمام الغزايل، كتاب: (األمر 
ب: (احلسبة والسكة)، ٢٨٠/١. ريخ ابن خلدون،     ٢

٣   سورة البقرة: اآلية (٢٦٥). 
٤   سورة البقرة: اآلية (٢٧٢). 

ُب: َما َجاَء ِفيَمْن ُأِصيَب ِبِسْقٍط، حديث رقم (١٦٠٩)، ٥١٣/١، حكم الشّيخ  َ ٥   سنن ابن ماجه، ِكَتاُب: اْجلََنائِِز، 
األلباينُّ – رمحه هللا – بصحته.
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َسِبيِل ِهللا، َوأَْنَت َصاِبٌر ُحمَْتِسٌب، ُمْقِبٌل َغيـُْر ُمْدِبٍر»، ُمثَّ قَاَل َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  «َكْيَف 
َي؟ فـََقاَل َرُسوُل ِهللا  َ قـُْلَت؟» قَاَل: أَرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت ِيف َسِبيِل ِهللا أَُتَكفَُّر َعينِّ َخطَا
ْيَن، فَــِإنَّ ِجْربِيَل َعَلْيِه  ملسو هيلع هللا ىلص: «نـََعْم، َوأَنْــَت َصاِبٌر ُحمَْتِسٌب، ُمْقِبٌل َغيـُْر ُمْدِبٍر، ِإالَّ الدَّ
السََّالُم قَاَل ِيل َذلِــَك»(١)، وهذه الّنصوص، وغريها تدلُّ على سعة مفهوم احلسبة، 

وعدم اقتصارها على نوٍع معّنيٍ من األحكام.
تعريف الوسيلة لغة واصطالحاً:

الوسائل لُغًة(٢): الوسائل والُوُسل: مجع وسيلة، والوسيلة: ما يتوصل به إىل الشيء 
ويتقرّب به، والوسيلة أخصُّ من الوصيلة لتضمُّن الوسيلة ملعىن الّرغبة.

يت مبــعــاٍن عـــدة، منها: ال املــنــزلــة عند املــلــك، والـــدرجـــة، والــقــرابــة، والــرغــبــة،  و
والسرقة(٣).

الوسائل اصطالحا: يعرفها األصوليُّون بتعريف شامل وهو:
(الطرق املفضية إىل املصاحل، واملفاسد)(٤)، وبعبارة ُأخرى: هي (الطُُّرُق اْلُمْفِضَيُة 

إَىل اْلَمَقاِصِد)(٥).
َنُة لِْلَمَصاِلِح  قال القرايف: (َوَمــَوارُِد اْألَْحَكاِم َعَلى ِقْسَمْنيِ َمَقاِصُد َوِهــَي اْلُمَتَضمِّ
َواْلَمَفاِسِد ِيف أَنـُْفِسَها َوَوَساِئُل َوِهَي الطُُّرُق اْلُمْفِضَيُة إلَيـَْها َوُحْكُمَها ُحْكُم َما أََفْضت 

إلَْيِه ِمْن َحتِْرٍمي َوَحتِْليٍل)(٦).
ويالحظ يف هذا التعريف مجلة أمور منها:

١- اتفاق املعنيان للوسائل اللُّغوي، واالصطالحي.
ْيَن، حديث رقم (١٨٨٥)، ١٥٠١/٢. ُه ِإالَّ الدَّ َ ُب: َمْن قُِتَل ِيف َسِبيِل ِهللا ُكفَِّرْت َخطَا َماَرِة، َ ١   صحيح مسلم، ِكَتاُب: اْإلِ

٢   املصباح املنري، للفيومي، ٦٦٠/٢، ولسان العرب، البن منظور، مادة (وسل)، ٧٢٤/١١، ومعجم اللُّغة العربّية الـُمعاصرة، 
للدكتور: أمحد خمتار عبد احلميد عمر، مادة (وسل)، ٢٤٤١/٣.

٣   اُنظر: املصادر الّسابقة.
ْماليل، ٢٠٧/٦. ٤   شرح تنقيح الفصول، للقرايف، ٤٤٩/١، واُنظر: َرْفُع النَِّقاِب َعن تنِقيح الّشهاِب، للشوشاوي السِّ

٥   الفروق، للقرايف، ٤٢/٢، واُنظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية، للطاهر بن عاشور، ٢/ ٤٩٣.
٦   الفروق، للقرايف، ٣٣/٢.
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٢- أّن االصطالح الوسائل يطلق يف مقابل املقاصد.
٣- يدخل يف الوسائل أمران: 

* الطرق املؤدية إىل املصاحل، كاألسباب، والشروط الشرعية. 
* الطرق املؤدية إىل املفاسد، كاحليل الباطلة، والذرائع املفضية إىل احلرام.

وعلينا أْن نقّرر أمراً مهّماً وهو: أّن الوسائل ال تقتصر على أمور معينة، وإّمنا ُكّل ما 
يؤّدي إىل حتقيق الغرض، واملقصد يعتُرب وسيلة، وأّن مجيع هذه األعمال اليت ال بّد من 

فعلها، إّما أْن تكون وسائل مباشرة يف حتقيق املقصد، أو تكون وسائل غري مباشرة.
املطلب الثّاين: األلفاظ ذات الصلة:

حلسبة، وذلك من  جند أّن هنالك ألفاظاً ومصطلحات ذات داللة وعالقة وثيقة 
ملعروف والّنهي عن الـُمنكر يف الـُمشاركة يف أداء الوظيفة  حيث املبدأ العام لألمر 
األساسّية مع تفرُّد كّل واحــٍد منهما خبصوصيته يف سياق الّتطبيق، وجتدر اإلشارة 
إىل أّنين سأقتصر يف هذا املوضع على نقاط االلتقاء والتشابه بني احلسبة واأللفاظ 

ة، ومن أهّم هذه األلفاظ واملصطلحات ذات الّصلة ما يلي: املشا
 القضاء: جاء تعريفه لغًة: مبعىن احلكم(١).

أّمــا اصطالحاً: اإلخــبــار عن حكم شرعي على سبيل اإللـــزام، من أجــل فصل 
اخلصومات وقطع املنازعات(٢).

ملنازعات  ولقد كانت والية القضاء يف الّتاريخ اإلسالمي يندرج حتتها كل ما يتعّلق 
حول األنكحة واملواريث واألمــوال والعقود والفسوخ، ودعــاوى التهم والعدوان، وكشف 
ت على األنفس واألعراض واجلراحات واحلدود واحلسبة(٣). املظامل وحقوق األيتام، واجلنا
ُصوَمِة بــَـْنيَ َخْصَمْنيِ فََأْكثـََر ِحبُْكِم  نّه: (َفْصُل اخلُْ وعّرفه بعض فقهاء الّشافعية 

ب: (قضى) ٦/ ٢٤٦٣. ج اللغة وصحاح العربية، للجوهري،  ١   الصحاح 
٢   اُنظر: األحكام السلطانّية، للماوردي، ١١٠/١.

٣   اُنظر: املصدر السابق. 
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ْلزَاُم ِحبُْكِم الشَّرِْع)(٢). اهللَِّ تـََعاَىل)(١)، وعّرفه بعض فقهاؤهم أيًضا أنّه: (إْلزَاُم َمْن َلُه اْإلِ
لّنظر إىل احلسبة والقضاء جنُد أّن هنالك توافق بينهما يف أمرين، مها: كما ذكر  و
املاورديُّ رمحه هللا-:(٣) (اعلم أّن احلسبة واسطة بني أحكام القضاء وأحكام املظامل؛ 
فأما ما بينها وبني القضاء، فهي موافقة ألحكام القضاء من وجهني، ومقصورة عنه 

من وجهني، وزائدة عليه من وجهني؛ فأّما الوجهان يف موافقتها ألحكام القضاء:
فأحدمها: جواز االستعداء إليه، ومساعه دعوى املستعدي على املستعدى عليه يف 
حقوق اآلدميني، وليس هذا على عموم الدعاوى؛ وإمنا خيتص بثالثة أنواع من الدعوى:

أحدها: أْن يكون فيما يتعلَّق ببخس، وتطفيف يف كيٍل أو وزٍن.
والثّاين: ما يتعّلق بغش، أو تدليس يف مبيع أو مثن.

خري لدين مستحق، مع القدرة على أدائه. والثّالث: فيما يتعّلق مبطل و
وإّمنا جاز نظره يف هذه األنواع الّثالثة من الّدعاَوى، دون ما عداها من سائر الّدعاَوى؛ 
لتعّلقها مبنكر ظاهر، هو منصوب إلزالته، واختصاصها مبعروف بّني هو مندوب إىل 
إقامته؛ ألّن موضوع احلسبة إلزام احلقوق، واملعونة على استيفائها، وليس للّناظر فيها أْن 

يتجاوز ذلك إىل احلكم الّناجز، والفصل البات، فهذا أحد وجهي املوافقة.
والوجه الثاين: أّن له إلزام الـُمّدعى عليه للخروج من احلّق الذي عليه، وليس هذا 
على العموم يف ُكِل احلقوق، وإّمنا هو خاصٌّ يف احلقوق اليت جاز له مساع الّدعوى 
عرتاف وإقرار مع متكُّنه وإيثاره؛ فُيلزم املقّر املوسر اخلروج منها،  فيها؛ وإذا وجبت 
خريه هلا منكرًا هو منصوب إلزالته، لقول رسول  ودفعها إىل ُمْسَتِحقِّيها؛ ألّن يف 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  «َمْطُل اْلَغِينِّ ظُْلٌم»(٤).
لرَّْهَبِة، َوَزْجُر اْلُمتـََنازَِعْنيِ َعِن  نه: (قـَْوُد اْلُمَتظَاِلَمْنيِ إَىل التـََّناُصِف ِ  قضاء املظامل: ُعّرف 
١   حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، البن حجر اهليتمي، ١٠١/١٠، و اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، للخطيب الشربيين 

الشافعي، ٦١٢/٢، النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، حملّمد رأفت ُعثمان، ١٢/١.
٢   حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، البن حجر اهليتمي، ١٠١/١٠.

٣   اُنظر: األحكام السُّلطانّية، للماوردي، ٣٥٢/١- ٣٥٣.
ٌب: َمْطُل الَغِينِّ ظُْلٌم، حديث رقم (٢٤٠٠)،  يُوِن َواَحلْجِر َوالتـَّْفِليِس، َ ٤   صحيح البخاري، ِكَتاب: ِيف اِالْسِتْقرَاِض َوأََداِء الدُّ

.١١٨/٢
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حلسبة ويظهر هذا من وجهني(٢):  ْهلَيـَْبِة) (١)، وهو من األلفاظ ذات الّصلة  التََّجاُحِد ِ
١- موضوُع ُكّل واحٍد منهما مستقٌر على الّرهبة املختصة بسالطة السلطنة، وقوة 

ملنكرات الظّاهرة. الّصرامة، وخاّصة فيما يتعّلق 
 جواز الّتعرض فيهما ألسباب املصاحل، والّتطلع إىل إنكار العدوان الظّاهر.

املبحث الثّاين: اجملاالت الّشرعّية يف احلسبة.
ملعروف والّنهي عن املنكر يف جمال احلسبة إىل ما يدخل  قّسم الفقهاء األمــر 
ظرين يف ذلك إىل ما فيه  ملعروف وإىل ما يدخل حتت رفع املنكر،  حتت األمر 
حقٌّ هللا تعاىل، وما فيه حقٌّ العبد، وما جيتمع فيه احلقان معاً، وسنفرد هلذه اجملاالت 

الثالث ما سيايت بيانه يف املطالب اآلتية:
املطلب األّول: احلسبة يف حق هللا تعاىل:

لعبودية  أّول حقٍّ يلزم دعوة الفرد واجملتمع إليه هو حق هللا تعاىل وحّقه إفــراده 
املطلقة، كما قال تعاىل:﴿َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواِألْنَس إالَّ لِيـَْعُبُدوِن﴾(٣) 

َ َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً﴾(٤)، وقال تعاىل:﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا  وقال تعــاىل:﴿ َواْعُبُدوا اهللَّ
 ُ ْلِقْسِط ُشَهَداءَ هللَِِّ َوَلْو َعَلٰى أَنُفِسُكْم أَِو اْلوَاِلَدْيِن َواْألَقـْرَِبَني ۚ ِإن َيُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقريًا فَاهللَّ قـَوَّاِمَني ِ
َ َكاَن ِمبَا ـتَْعَمُلوَن َخِبريًا، َ  أَْوَىلٰ َِِما ۖ فـََال ـتَتَِّبُعوا اْهلََوٰى أَن ـتَْعِدُلوا ۚ َوِإن ـتَْلُووا أَْو ـتُْعرُِضوا فَِإنَّ اهللَّ
أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِهللَِّ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي ـنَزََّل َعَلٰى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنَزَل ِمن قـَْبُل 

ۚ َوَمن َيْكُفْر ِهللَِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْلـيَْوِم اْآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا﴾(٥)، 
ْحلُرِّ  ِ وقوله تعاىل:﴿َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـَْلى ۖ اْحلُرُّ 
ْلَمْعُروِف َوأََداٌء ِإلَْيِه  ْألُنَثٰىۚ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباٌع ِ ْلَعْبِد َواْألُنَثٰى ِ َواْلَعْبُد ِ

فة يف معامل اخلالفة، ألمحد الفزاري القلقشندي، ٢٤١/١.  ١   األحكام الّسلطانية، للماوردي، ١٣٠/١، مآثر اإل
٢   اُنظر: األحكام السلطانّية، للماوردي، ٣٥٣/١، واألحكام السلطانية، للفراء، ٢٨٧/١، ومعامل القربة يف طلب احلسبة، 

البن األخوة، ١١/١.
ت: اآلية (٥٦).  ٣   سورة الذار

٤   سورة النساء: اآلية (٣٦). 
٥   سورة الّنساء: اآلية (١٣٦). 
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ِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيٌم ﴾ (١)   َفَمِن اْعَتَدٰى بـَْعَد ذَٰ
ۗ
ِلَك َختِْفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْمحٌَة ِِْحَسانٍۗ ذَٰ

وثبت عن معاذ بن جبل هنع هللا يضر أّن الّنيب ملسو هيلع هللا ىلص قال له: ” أََتْدرِي َما َحقُّ اهللَِّ َعَلى اْلِعَباد؟ 
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: َأْن يـَْعُبُدوُه َوَال ُيْشرُِكوا ِبِه َشيـًْئا، أََتْدرِي َما َحقُُّهْم َعَلْيِه،  قَاَل: اهللَّ
َوَرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل: َأْن َال يـَُعذِّبـَُهْم“(٢)، يقول اإلمام ابن القيم: (َواْحلُُقوُق   ُ قَاَل: اهللَّ
؛ َفَحقُّ اهللَِّ َال َمْدَخَل لِلصُّْلِح ِفيِه َكاْحلُُدوِد َوالزََّكَواِت  ، َوَحقُّ اْآلَدِميِّ نـَْوَعاِن: َحقُّ اهللَِّ
َا الصُّْلُح بـَْنيَ اْلَعْبِد َوبـَْنيَ َربِِّه ِيف إقَاَمِتَها، َال ِيف إْمهَاِهلَا، َوِهلََذا  َواْلَكفَّارَاِت َوَحنِْوَها، َوِإمنَّ
بتة  ا  ُ الشَّاِفَع َواْلُمَشفَِّع) (٣)؛ ألّ ْحلُُدوِد، َوِإَذا بـََلَغْت السُّْلطَاَن فـََلَعَن اهللَّ ِ َال يـُْقَبُل 
لكتاب والسُّنة، قوًال، وعمًال من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإنكارها يعدُّ خروجاً عن منهج 
ُألصــول  يف حــقِّ هللا، ومــن فــّرط يف العبادة الواجبة  الــّشــارع، وإمهــاهلــا يعدُّ تفريطاً 
القرآنية والّنبوية، فقد فّرط يف حقِّ من حقوق هللا اخلالصة، وهلذا قال الفقهاء تكون 

احلسبة فيها على ضربني:
مــا يلزم األمــر بــه يف مجــاعــة: كصالة اجلماعة يف املساجد وإقــامــة األذان فيها 
ا رسول هللا  للصلوات وهي من أظهر شعائر اإلسالم وعالمات الّتعبُّد اليت فرَّق 
ملسو هيلع هللا ىلص بني املسلم والكافر فـََعْن َأِيب ُسْفَياَن، قَــاَل: مسَِْعُت َجاِبرًا، يـَُقوُل: مسَِْعُت النَِّيبَّ 
ْرِك َواْلُكْفِر تـَْرَك الصََّالِة»(٤)، فإذا اجتمع أهل  ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل:  «ِإنَّ بـَْنيَ الرَُّجِل َوبـَْنيَ الشِّ
م  صلوا اجلماعة يف مساجدهم وتــرك األذان يف أوقــات  بلد أو حملة على تعطيل 
عن  ثبت  فقد  الصلوات(٥)،  يف  واجلماعة  ألذان  أمرهم  إىل  مندو  احملتسب  كان 
أىب هريرة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  «َوالَّــِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَقْد َمهَْمُت َأْن آُمَر 
لصََّالِة فـَيـَُؤذََّن َهلَا ُمثَّ آُمَر َرُجًال فـَيـَُؤمَّ الّناس ُمثَّ ُأَخاِلَف ِإَىل  ِ ِحبََطٍب فـَُيْحَطَب ُمثَّ آُمَر 

١   سورة البقرة: اآلية (١٧٨). 
رقم  حديث  َوتـََعاَىل  تـََباَرَك  اهللَِّ  تـَْوِحيِد  ِإَىل  ملسو هيلع هللا ىلصأُمََّتُه  النَِّيبِّ  ُدَعاِء  ِيف  َجاَء  َما  ُب:  َ التـَّْوِحيِد،  البخاري، ِكَتاُب:  صحيح     ٢

.(٧٣٧٣)، ٩/ ١١٤
٣   إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم، ٨٥/١.

ُب: بـََياِن ِإْطَالِق اْسِم اْلُكْفِر َعَلى َمْن تـََرَك الصََّالَة، حديث رقم (١٣٤)، ٨٨/١. َ ميَاَن،  ٤   صحيح مسلم، ِكَتاُب: اْإلِ
٥   اُنظر: األحكام السلطانّية، للماوردي، ٣٥٦/١.
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يًنا  ُد َعْرقًا مسَِ رَِجاٍل فَُأَحّرَِق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهْم َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو يـَْعَلُم َأَحُدُهْم أَنَُّه جيَِ
أَْو ِمْرَماتـَْنيِ َحَسنـَتـَْنيِ َلَشِهَد اْلِعَشاَء»(١). 

داء الّصالة يف وقتها، ويراعي يف  مر به احملتسب آحاد الّناس: كأمره  ب- ما 
ً ال يعزره، وإْن تركها لتواٍن أدَّبَُه  ذلك شواهد حاله وفحوى جوابه، فإن تركها نسيا
رها مع بقاء الوقت، فال اعرتاض للمحتسب  وزجره، وأخذه بفعلها جرباً، أّما من يؤخِّ
خــري الــّصــالة إيل آخــر وقتها، ويــري احملتسب أّن  عليه، إذا اتفق أهــل بلد على 
خري  لتعجيل، وهذا ال ألنّه يوافق رأيه؛ بل ألّن  مرهم  تعجيلها أفضل، كان له أْن 
لصغري الّناشئ على مضي الّزمن إىل اعتقاد أّن هذا هو وقتها  مجيع الّناس هلا يفضي 
ال غري، أّما لو عّجلها بعضهم، وأخَّرها البعض اآلخر فال اعرتاض للمحتسب على 

َمْن يؤخرها منهم(٢). 
املطلب الثاين: احلسبة يف حقوق العباد: 

ملعروف يف جمال احلسبة، فهي مصاحلهم، وهي  ا األمر  أّما حقوق العباد املتعلِّق 
عائدة عليهم حبسب أمر الّشارع، وعلى احلدِّ الذي حّده، ال على مقتضى أهوائهم، 
م، يقول هللا تعاىل:﴿َوَلِو اتـََّبَع احلَْقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواَألْرُض  وشهوا
َوَمْن ِفيِهنَّ َبْل أَتـَيـَْناُهْم ِبذِْكرِِهْم فـَُهْم َعْن ِذْكرِِهْم ُمْعِرُضوَن ﴿ (٣)، فدّلت اآلية على أّن 

 .(٤) احلقوق ما كانت مشروعًة شرعاً، واحلسبة فيها على ضربني: عامٌّ، وخاصٌّ
لّنفع لصاحل  أوالً: العام: احلّق العام هو ُكّل ما يشرتك يف االنتفاع به اجملتمع، ويعود 
اجملموع، كاملرافق العامة، من مساجد، ومستشفيات، ومدارس، وجسور وطرق، وغري 
ذلك من احلقوق العامة، كاملالجئ، ودور األيتام، ممّا يتعّلق مبصلحة عموم الّناس، ودور 
احملتسب يف ذلك العمل على احملافظة عليها من الّتخريب من جهة، والعمل على توفري 

ُب: ُوُجوِب َصَالِة اَجلَماَعِة، حديث رقم (٦٤٤)، ١٣١/١. َ ١   صحيح البخاري، ِكَتاُب: اَألَذاِن، 
٢   أُنظر: األحكام السلطانّية، للماوردي، ٣٥٦/١.

٣   سورة املؤمنون: اآلية (٧١). 
٤   اُنظر: األحكام السلطانية، للماوردي، ١/ ٣٥٧.
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ا حقوق  نية؛ ألّ املوارد املالية الالزمة هلا من بيت مال املسلمني إْن وُِجَدْت من جهة 
م، وكذلك لو اُْستـُْهِدَمْت مساجدهم وجوامعهم، فأما إذا أعوز بيت  تلزم بيت املال دو
م، وعمارة مساجدهم وجوامعهم، ومراعاة  املال، كان األمر ببناء سورهم، وإصالح شر
هاً إىل كافة ذوي املكنة منهم، وال يتعّني أحدهم يف األمر به،  بين السبيل فيهم، متوجِّ
شــروا القيام به، سقط عن  وإْن شرع ذو املكنة يف عملهم ويف مراعاة بين السبيل، و
احملتسب حق األمــر به، ومل يلزمهم االستئذان يف مراعاة بين السبيل، وال يف بناء ما 
كان مهدوماً، ولكْن لو أرادوا هدم ما يعيدون بناءه من املسرتّم واملستهدم، مل يكْن هلم 
ستئذان ويل األمر دون  اإلِقَدام على هدمه فيما عمَّ أهل البلد من سوره، وجامعهم إال 

احملتسب؛ ليأذن هلم يف هدمه(١). 
نياً: أّمــا فيما يتعّلق حبقوق اآلدميني اخلــاّصــة: فهي مثل املماطلة يف الديون، 
مــر القادرين على الــســداد بقضاء  خــريهــا مع املكنة على ســدادهــا، فاحملتسب  و
ا حقوق  ما عليهم إذا حان وقت الّسداد، وطلب منه أصحاب الديون ذلك؛ ألّ
ظلم كما  املكنة  مع  واملماطلة  عليها،  واملعاوضة  واإلســقــاط،  الصلح  تقبل  خاصة، 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْطُل اْلَغِينِّ ظُْلٌم فَِإَذا أُْتِبَع َأَحدُُكْم َعَلى َمِليٍّ فـَْليـَتـَْبْع» (٢)، فدّل احلديث 
على حترمي املطل من الغين، واملعين الذي يؤخذ من قولهملسو هيلع هللا ىلص:  «َمْطُل اْلَغِينِّ ظُْلٌم»  
املصدر  إضافة  هو من  وقيل  للفاعل،  املصدر  إضافة  ب  اجلمهور من  على رأي 
للمفعول، واملــعــىن أنّــه جيــب وفــاء الــديــن وإْن كــان مستحّقه غنّياً، وال يكون سبباً 
وتلحق  أوىل(٣)،  الفقري  حــق  يف  فهو  الغين  حــق  يف  وإذا كــان كذلك  عنه،  لتأخريه 
، والودائع،  حلقوق اخلاّصة النفقات، وكفالة من جتب كفالته، من الصغار والوصا
، والودائع أعيان الّناس، وآحادهم، وجيوز  مر يف الوصا “وليس للمحتسب أن 
ا على العموم، حثّاً على الّتعاون على الرب والّتقوى، ومقصود ذلك أّن  مر  له أْن 

١   اُنظر: األحكام السلطانية، للماوردي، ١/ ٣٥٧.
ُب: احلََواَلِة، َوَهْل يـَْرِجُع ِيف احلََواَلِة؟، حديث رقم (٢٢٨٧)، ٣/ ٩٤. َ ٢   صحيح البخاري، ِكَتاب احلََواَالِت، 

٣   اُنظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطالين، ١٤٤/٤.
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حقوق اآلدميني اخلاّصة إذا كانت ممّا حيتاج إىل حكم من احلاكم، فليس للمحتسب 
ا احلاكم فإنّه ينفذ احلكم إذا طلب منه بشروطه،  إذا حكم  أْن يتعّرض هلا، إالّ 
مر به، وما كان من  أّما إذا كان األمر ال حيتاج إىل حكم احلاكم، فللمحتسب أْن 

اختصاص القضاء فال مدخل للمحتسب فيه إالّ إذا خّول بذلك(١).
وحقوق  تعاىل،  هللا  حقوق  بني  الـُمشرتكة  احلقوق  يف  احلسبة  الثالث:  املطلب 

العباد: 
حية ُأخرى هلا اتصال  حية، ومن  لنظام اإلسالمي من  وهذه احلقوق تتصل 
خذ أحكامها حبسب ما يغلب فيها؛ ألّن التََّكالِيُف َعَلى  وثيق حبقوق األفــراد، و

ميَاِن َوَحتِْرِمي اْلُكْفِر. ثـََالثَِة أَْقَساٍم، ١- َحقُّ اهللَِّ تـََعاَىل فـََقْط، َكاْإلِ
يُوِن، َواْألَْمثَاِن. ٢- َوَحقِّ اْلِعَباِد فـََقْط، َكالدُّ

، أَْو َحقُّ اْلَعْبِد، َكَحدِّ اْلَقْذِف،  ٣- َوِقْسٌم اُْخُتِلَف ِفيِه َهْل يـَُغلَُّب ِفيِه َحقُّ اهللَِّ
َونـَْعِين ِحبَقِّ اْلَعْبِد اْلَمْحِض أَنَُّه َلْو َأْسَقَطُه َلَسَقَط، َوِإالَّ َفَما ِمْن َحقٍّ لِْلَعْبِد، إالَّ َوِفيِه 
ِِيَصاِل َذِلَك احلَْقِّ إَىل ُمْسَتِحقِِّه، فـَُيوَجُد َحقُّ اهللَِّ تـََعاَىل،  َحقٌّ هللَِِّ تـََعاَىل، َوُهَو أَْمرُُه 
ِة  َا يـُْعَرُف َذِلَك ِبِصحَّ ُدوَن َحقِّ اْلَعْبِد، َوَال يُوَجُد َحقُّ اْلَعْبِد إالَّ َوِفيِه َحقُّ اهللَِّ تـََعاَىل، َوِإمنَّ
ْسَقاِط، َفُكلُّ َما لِْلَعْبِد إْسَقاطُُه، فـَُهَو الَِّذي نـَْعِين ِبِه َحقَّ اْلَعْبِد، وَُكلُّ َما لَْيَس َلُه  اْإلِ
َنَُّه َحقُّ اهللَِّ تـََعاَىل َوَقْد يُوَجُد َحقُّ اهللَِّ تـََعاَىل، َوُهَو َما لَْيَس  إْسَقاطُُه، فـَُهَو الَِّذي نـَْعِين ِ
لِْلَعْبِد إْسَقاطُُه، َوَيُكوُن َمَعُه َحقُّ اْلَعْبِد َكَتْحرِميِِه تـََعاَىل ِلُعُقوِد الرَِّ َواْلَغَرِر، َواْجلََهاَالِت، 
َا َحرََّمَها َصْوً ِلَماِل اْلَعْبِد َعَلْيِه، َوَصْوً َلُه َعْن الضََّياِع ِبُعُقوِد اْلَغَرِر. فَِإنَّ اهللََّ تـََعاَىل إمنَّ

ِه ِمْن َذِلَك ملَْ يـُْعتـَبـَْر ِرَضاُه َوملَْ يـَنـُْفْذ إْسَقاطُُه- أَمَّا ِيف  ِِْسَقاِط َحقِّ َوَلْو َرِضَي اْلَعْبُد 
َا ِمْن َنظَائِرَِها  ِفٌذ(٢)-، فـََهِذِه ُكلَُّها َوَما يـَْلَحُق ِ َ اْلَقْتِل َواْجلَرِْح َفِرَضاُه ُمْعتـَبـٌَر َوِإْسَقاطُُه 
ْسَقاِط َوِهَي  ْإلِ ِ ِممَّا ُهَو ُمْشَتِمٌل َعَلى َمَصاِلِح اْلِعَباِد َحقُّ اهللَِّ تـََعاَىل؛ ِألَنـََّها َتْسُقُط 

١   اُنظر: األحكام السُّلطانّية، للماوردي، ١/ ٣٥٨-٣٥٩.
٢   حاشية إْدرَار الشُُّروِق َعَلى أَنـَْواِء اْلُفُروِق (مطبوع مع الفروق)، البن الشاط، ١٤١/١.
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ُمْشَتِمَلٌة َعَلى ُحُقوِق اْلِعَباِد ِلَما ِفيَها ِمْن َمَصاِحلِِهْم، َوَدْرِء َمَفاِسِدِهْم، َوَأْكثـَُر الشَّرِيَعِة 
ِمْن َهَذا النـَّْوِع، َكالرَِّضا ِبوَِاليَِة اْلَفَسَقِة، َوَشَهاَدِة اْألَرَاِذِل، َوَحنِْوَها) (١)، وميكن الّتمثيل 
مى من أكفائهّن إذا اشتكني للمحتسب، فيمنع  مر األولياء بنكاح األ لذلك أيضاً 
حكام العدة إذا فورقن وله  تعسُّف األولياء يف حقِّ الوالية عليهّن، وإلــزام الّنساء 
ُة ِحَكٍم:  ِة ِعدَّ ديب من خالفت يف العدة، وذلك ِحلَكٍم يف الّشريعة َفِفي َشرِْع اْلِعدَّ
ِمنـَْها اْلِعْلُم بِبـَرَاَءِة الرَِّحِم، َوَأْن َال َجيَْتِمَع َماُء اْلَواِطئـَْنيِ فََأْكثـَُر ِيف َرِحٍم َواِحٍد، فـََتْخَتِلُط 
تـَْعِظيُم  َوِمنـَْها  َواحلِْْكَمُة،  الشَّرِيَعُة  َمتْنـَُعُه  َما  اْلَفَساِد  ِمْن  َذلِــَك  َوِيف  َوتـَْفُسُد  اْألَْنَساُب 
َخَطِر َهَذا اْلَعْقِد، َوَرْفُع َقْدرِِه، َوِإْظَهاُر َشَرِفِه، َوِمنـَْها َتْطِويُل َزَماِن الرَّْجَعِة لِْلُمْطَلِق؛ إْذ 
َلَعلَُّه َأْن يـَْنَدَم َويَِفيَء فـَُيَصاِدُف َزَمًنا يـََتَمكَُّن ِفيِه ِمْن الرَّْجَعِة، َوِمنـَْها َقَضاُء َحقِّ الزَّْوِج، 
ْحَداَد َعَلْيِه َأْكثـََر  ِْثِري فـَْقِدِه ِيف اْلَمْنِع ِمْن التـََّزيُِّن َوالتََّجمُِّل، َوِلَذِلَك َشرََع اْإلِ َ َوِإْظَهاُر 
ْحَداِد َعَلى اْلَواِلِد َواْلَوَلِد، َوِمنـَْها اِالْحِتَياُط ِحلَقِّ الزَّْوِج، َوَمْصَلَحِة الزَّْوَجِة، َوَحقِّ  ِمْن اْإلِ
اْلَوَلِد، َواْلِقَياِم ِحبَــقِّ اهللَِّ الَّــِذي أَْوَجــَبــُه)(٢)، وإذا كان احلكم دائــراً بني حقِّ هللا تعاىل، 
وحــقِّ العبد مل يصحّْ للعبِد إسقاط حّقه إذا أّدى إىل إسقاِط حقِّ هللا تعاىل وذلك 
بت له يف حياة العبد، وكمال جسمه وعقله، وبقاء ماله يف  مثل: أّن حّق العبد 
ْن سّلط يد الغري عليه فقد خالف الّشرع إْذ ليس ألحٍد أْن  يده؛ فإذا أسقط ذلك 
يقتل نفسه، وال أْن يفّوَت عضواً من أعضائه، وال ماًال من ماله(٣)، قال تعاىل:﴿َوَال 
ْلَباِطِل﴾ (٥)، وعلى  ِ َُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـَْنُكْم  تـَْقتـُُلوا أَنُفَسُكْم﴾ (٤)، وقال تعاىل:﴿َوال 
ملعروف يف جمال احلسبة،  ا األمر  هذه األمثلة، وغريها ميكن قياس احلقوق املتعلِّق 
لنسبة لتتبع املنكرات والّنهي عنها فتتوقف على معرفة احلقيقة الشرعية للمنكر  أّما 

١   الفروق  (أنوار الربوق يف أنواء الفروق) ، للقرايف، ١٤١/١.
٢   إعالم املوقعني، البن القيم، ٢/ ٥٠ – ٥١.

٣   توضيح األحكام من بلوغ املرام، للشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن البّسام، ص (١١١). 
٤   سورة الّنساء: اآلية (٢٩). 
٥   سورة البقرة: اآلية (١٨٨). 
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نياً. أوًال، والّشروط املوجبة لإلنكار يف جمال احلسبة 
املبحث الثّالث: وسائل احلسبة لتغيري املنكر بني الثبات والّتطّور، وِحَكُمَها، وُحْكُمَها.

للحسبة مراتب يتدرج احملتِسب فيها، وذلك لتحقيق اهلدف املقصود منها، وهو 
يه إىل  إقامة املعروف املــرتوك، وتغيري املنَكر املوجود ومنعه، وحىت ال يــؤدِّي أمره و
مفسدة أكرب من املصلحة املرجوة، واملنكر واملعصية قد يقع فيها الـُمسلم؛ ولكْن 
االحتساب عليه يكون على حسب الدواعي واألسباب اليت كانت سبباً لوقوعه يف 
ذلك الـُمنكر، وقد يكون ارتكابه لذاك املنكر اجلهل، وقد يكون الغفلة، أو ضعف 
الوازع الّديين يف نفسه، وقد يكون صدر منه ذلك عناداً ومكابرًة، وعدم مباالة ولُكلِّ 
حالة ما يناسبها من ُخطوات اإلنكار، وبناًء على هذا حّدد الفقهاء الطُرق والوسائل 
اليت ميكن بواسطتها الّنهي واملنع من وقوع املنكر، وبعضهم يسميها ُخطوات، أو 
بتة على منوال  درجــات إنكار الـُمنكر، وليست مجيعها على درجــة واحــدة، أو 
واحٍد، وإّمنا تتغّري بتغريُّ احلال، وقبل أْن نذكرها جيدر أْن نُنّبه إىل أمر مهّم وهو: أّن 
الـُمحتِسب ينبغي أْن يكون ِمْن ِشيَمِتِه الّرِْفُق، َوِلُني اْلَقْوِل، َوَطَالَقُة اْلَوْجِه، َوُسُهوَلُة 
اْألَْخـــَالِق. ِعْنَد أَْمــرِِه لِلنَّاِس َونـَْهِيِه، فَــِإنَّ َذلِــَك أَبـَْلُغ ِيف اْسِتَماَلِة اْلُقُلوِب، َوُحُصوِل 
َعزَّ َوَجلَّ لَِنِبيِِّهملسو هيلع هللا ىلص:﴿فَِبَما َرْمحٍَة ِمَن اهللَِّ لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا   ُ اْلَمْقُصوِد، قَاَل اهللَّ
ْلَمْعِصَيِة،  َا َأْغَرى ِ فـْرَاَط ِيف الزَّْجِر ُرمبَّ َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك ﴾ (١)؛ َوِألَنَّ اْإلِ
ُه اْألَْمسَاُع، َوَقْد ُحِكَي َأنَّ َرُجًال َدَخَل َعَلى اْلَمْأُموِن، فََأَمَرُه  ْلَمْوِعَظِة َمتُجُّ ِ َوالتـَّْعِنيُف 
َ َهــَذا، إنَّ  ِمبـَـْعــُروٍف، َونــَـَهــاُه َعــْن ُمْنَكٍر، َوَأْغــَلــَظ لَــُه ِيف اْلــَقــْوِل، فــَـَقــاَل لَــُه الْــَمــْأُمــوُن: 
، فـََقاَل ِلُموَسى،  اهللََّ تـََعاَىل أََمَر َمْن ُهَو َخيـٌْر ِمْنك َأْن يَِلَني اْلَقْوَل ِلَمْن ُهَو َشرٌّ ِمينِّ
ُر أَْو َخيَْشى﴾ (٢)؛ ُمثَّ َأْعَرَض َعْنُه، َوملَْ يـَْلَتِفْت  َوَهاُروَن:﴿فـَُقوال َلُه قـَْوال لَيًِّنا َلَعلَُّه يـََتذَكَّ
لتـَّْعِنيِف، فقد ثبت َأنَّ َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ِ لّرِْفِق َما َال يـََناُل  ِ إلَْيِه؛ َوِألَنَّ الرَُّجَل َقْد يـََناُل 

١   سورة آل عمران: اآلية (١٥٩). 
٢   سورة طه: اآلية (٤٤). 
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قَاَل:  «َ َعاِئَشُة»  ِإنَّ َهللا َرِفيٌق حيُِبُّ الّرِْفَق، َويـُْعِطي َعَلى الّرِْفِق َما َال يـُْعِطي َعَلى 
اْلُعْنِف، َوَما َال يـُْعِطي َعَلى َما ِســَواُه» (١)، َوْلَيُكْن ُمَتأَنًِّيا، َغيـَْر ُمَباِدٍر إَىل اْلُعُقوبَِة، 
َوَِّل زَلٍَّة تـَْبُدو؛ ِألَنَّ اْلِعْصَمَة ِيف  ِ َوَِّل َذْنٍب َيْصُدُر ِمْنُه، َوَال يـَُعاِقُب  ِ َوَال يـَُؤاِخُذ َأَحًدا 
اْخلَْلِق َمْفُقوَدٌة ِفيَما ِسَوى اْألَنِْبَياِء- َصَلَواُت اهللَِّ َوَسَالُمُه َعَلْيِهْم أْمجَِعَني(٢)-، ومن هذا 
املنطلق وجب على الـُمحتسب أْن يُراعي يف طُُرِق وُخطوات إزالة الـُمنكر الّثوابت 
واملتغريات اليت قد تطرأ، وحياول أْن يـُْلِبَس ُكّل حالة لبوسها مبا يتناسب معها، وفيما 

يلى بيان وسائل وطُُرق ومراتب احلسبة:
املطلب األّول: شرح الـُمنكر: 

على الـُمحتسب أْن يُعرِّف الفاعل بذلك املنكر، وأّن ما يفعله خمالٌف ِلَما جاءت 
حاً له ُحكم هللا يف األمر؛ فقد يكون احملتَسب عليه جاهًال حبكم  به الّشريعة، موضِّ
الفعل الــذي أقــدم عليه، فيكون االحتساب عليه بتعريفه مبــا وقــع فيه مــن منكر، 
وبيان حكمه، ووجه الّصواب فيه، كالعامي الذى يقع يف البيوع الفاسدة اليت قد 
ختفى عليه، ومسالك الــر الــيت يتأكد خفاؤها عنه؛ ألّن هــذا الّتعريف قد يكفى 
ألحكام، هذا إذا كان جاهًال، أّما  لكفِّه عنه، فيجب تنبيهه إىل الّصواب، وتعريفه 
إذا كان يعرف احلكم فيذكَِّرُه لعّله ينتبه ويثوب إىل رشده، وذلك برفق وُلطف من 
غري عنف(٣)، ليكون ذلك أدعى للقبول، وأقــرب إىل اإلجابة من العنف والشدة، 
والشواهد على ذلك كثرية ال ُحتصى من أفعال الّنيب، وأقواله ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك الصحابة 
، وسلف هذه األُّمة من العلماء، والدُّعاة من ذلك: عن أيب ُهَريـَْرة هنع هللا يضر َأنَّ َأْعرَابِيًّا 
َل ِيف اْلَمْسِجِد فـَثَاَر ِإلَْيِه النَّاُس ليـََقُعوا ِبِه فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  «َدُعوُه َوَأْهرِيُقوا  َ
رِيَن»  رِيَن َوملَْ تـُبـَْعثُوا ُمَعسِّ َا بُِعثـُْتْم ُمَيسِّ َعَلى بـَْولِِه َذنُوً ِمْن َماٍء أَْو َسْجًال ِمْن َماٍء فَِإمنَّ

ُب: َفْضِل الّرِْفِق، حديث رقم (٢٥٩٣)، ٢٠٠٣/٤.  َ َلِة َواْآلَداِب،  ١   صحيح مسلم كتاب: اْلِربِّ َوالصِّ
اية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة الشريفة، جلالل الدين العدوي الشيزري الشافعي، ١/ ٩. ٢   اُنظر: 

٣   اُنظر: إحياء علوم الدين، لإلمام الغزايل، ٢/ ٢٣٩.
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للني قبل اإلنكار عليه، فالعلم  جلاهل، وتعليمه  (١)، وهذا دليل على رفق الّنيب ملسو هيلع هللا ىلص 

حكام الّشرع قبل معرفته،  سابق، وتبىن عليه األحكام الّشرعية، وال يعاقب جاهل 
ى عمر هنع هللا يضر أْن يصلِّي  ج رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلــك فقد  والّصحابة  سلكوا 
لدرة، فقال له الرجل لئن  رأى رجًال يصلي معهنَّ؛ فضربه  الّرِجال مع الّنساء، مثّ 
كنت تقياً لقد ظلمتين، وإْن كنت أسأت فما علمتين، فقال عمر هنع هللا يضر أما شهدت 
عزميت؟ قال: ما شهدت لك عزمة، فألقى إليه عمر الدرة، وقال اقتَص مينِّ فقال: 
ال أقتص اليوم، قال: فاعف، قال: ال أعفو، فافرتقا على ذلك مثّ لقيه من الغد فتغريَّ 
لون عمر هنع هللا يضر، فقال الرجل:  أمري املؤمنني، كأّينِ أرى ما كان أسرع مّين قد أسرع 
ذه الوسيلة  فيك، قال أجل، قال: فُأْشِهُدَك أّين قد عفوت عنك(٢)، وميلك العمل 

ا. واملرتبة كلٌّ من ويل عمل احلسبة واملتطوِّع 
اِحلْكَمة منه: إّن الذين يـُنـَْهْوَن بوسيلة شرح املنكر لتصحيح اجلهالة والغفلة اليت 
لديهم، هذا أدَعى لقبوهلم للنصح واإلرشاد بنشاط واستبشار؛ ألّن املرء ال يولد عاملًا(٣).

ُحْكُمُه: وجوب الّتعليم، والبالغ، ورفع اجلهالة عن الّناس.
وهذه مسألة مهّمة – فيما يبدو يل- وهي: موقف العلماء من مسألة تعليم العلم 
مر به، وننهي  ن أساسيتان للحسبة واحملتسب؛ فبدون العلم مبا  وتبليغه؛ ومها ركيز
مبكان،  األمهّية  من  للحسبة  وجوبه  أدلــة  تعدُّ  ولــذا  مستحيًال،  الّتبليغ  يكون  عنه، 
ِفْرَقٍة  ِمْن ُكــلِّ  نـََفَر  فـََلْوَال  لِيـَْنِفُروا َكافًَّة  اْلُمْؤِمُنوَن  تعاىل:﴿َوَما َكــاَن  هللا  قول  يف  كما 
ِمنـُْهْم طَائَِفٌة لِيـَتـََفقَُّهوا ِيف الدِّيِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرون﴾ (٤)، 
 ُ ُ َواْستـَْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواهللَّ وقوله تعاىل: ﴿فَاْعَلْم أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ

ُروا» حديث رقم (٦١٢٨)، ٣٠/٨. ُروا َوَال تـَُعسِّ ُب: قـَْوِل النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َيسِّ َ ١   صحيح البخاري، ِكَتاُب: اَألَدِب، 
٢   اُنظر: مناقب عمر، البن اجلوزي، ص (٩٩). 

٣   اُنظر: حتفة الناظر و غنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر، أليب عبد هللا حممد العقباين التلمساين، ص (٢١١). 
٤   سورة التوبة: اآلية (١٢٢). 
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يـَْعَلُم ُمتـََقلََّبُكْم َوَمثـَْواُكْم﴾(١)، وقوله تعاىل: ﴿اْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اهللََّ 
َ َوَمِن  َغُفوٌر َرِحيٌم﴾(٢)، وقوله تعاىل:﴿ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإَىل اهللَِّ َعَلى َبِصريٍَة َأ
ملعروف والّنهي عن املنكر، كما  اتـَّبـََعِين﴾ (٣)، وكذلك تبليغ ما علمناه من األمر 
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن  َُْمُروَن ِ يف قوله تعاىل:﴿ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو
اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ (٤)، وقوله تعاىل:﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم 
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة  ِ َُْمُروَن  َأْولَِياُء بـَْعٍض 
هذا  وعلى   ،(٥) َحِكيم﴾  َعزِيٌز  اهللََّ  ِإنَّ   ُ اهللَّ َسيـَْرَمحُُهُم  أُولَــئِــَك  َوَرُســولَــُه  اهللََّ  َويُِطيُعوَن 
أصًال  ــا،  والعلم  املنكر  عن  والّنهي  ملعروف  األمــر  فريضة  تعترب  الــُقــرآين  الّتوجيه 
شرعياً له تطبيقاته املختلفة، حبيث يصبح إغفاله ليس خمالفة دينية فحسب؛ بل إنّه 
ينهى حيوية اجملتمع اإلسالمي، وفاعلية الفرد املسلم، فهو نظام يتأكد به دور اُألّمة 
عتباره مسؤوًال مسئولية فردية أمام هللا تعاىل  كمرشد هلذه البشريّة، والفرد املسلم 

، واالجتماعيِّ ليصبح جهاز رقابة فاعلة. عن القيام بواجبه الديين، واخلُُلقيِّ
-، قَاَلْت:  ويبدو ذلك جلّياً يف العديد من الّتوجيهات الّنبويّة حنو: َعْن أُمِّ َسَلَمَة – 
َّ إِلَْيِه رَاِجُعوَن، اللَُّهمَّ  َّ هللَِِّ َوِإ قَاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَصاَبْت َأَحدَُكْم ُمِصيَبةٌ فـَْليـَُقْل: ِإ
َا َخيـْرًا ِمنـَْها»(٦)، َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب  ِعْنَدَك َأْحَتِسُب ُمِصيَبِيت، َفآِجْرِين ِفيَها، َوأَبْــِدْل ِيل ِ
َا َوْجَه اهللَِّ  َوقَّاٍص هنع هللا يضر، أَنَّهُ َأْخبـَرَُه أَنَّ َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل:  «إِنََّك َلْن تـُْنِفَق نـََفَقًة تـَبـَْتِغي ِ
ِإالَّ أُِجْرَت َعَليـَْها، َحىتَّ َما َجتَْعُل ِيف َفِم اْمرَأَِتَك»(٧)، ومن هذه الّلطائف، واإلشارات الّنبوية 
ا متثِّل أحد الّتطبيقات اإلسالمّية  ّ عتبار أ تتبني أمهّية العلم، والتوجيه، والبالغ يف احلسبة 

١   سورة حممد: اآلية (١٩). 
٢   سورة املائدة: اآلية (٩٨). 

٣   سورة يوسف: اآلية (١٠٨). 
٤   سورة آل عمران: اآلية (١٠٤). 

٥   سورة الّتوبة: اآلية (٧١). 
ٌب: ِيف اِالْسِرتَْجاِع، حديث رقم (٣١١٩)، ٣/ ١٩١، قال األلباين: صحيح. َ ٦   سنن أيب داود، ِكَتاب: اْجلََنائِِز، 

لنِّيَِّة َواِحلْسَبِة، َوِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى، حديث رقم (٥٦)،  ِ ٌب: َما َجاَء ِإنَّ اَألْعَماَل  َ ٧   صحيح الُبخاري، ِكَتاُب: اِإلميَاِن، 
 .٢٠/١
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ت – القضاء،  ملعروف، والّنهي عن املنكر، الذي يشمل مجيع الوال اخلاّصة ملبدأ األمر 
ت  واملظامل، والدولة-، يقول ابن تيمية(١) – رمحه هللا- ”إذا كان مجاع الدين ومجيع الوال
ملعروف، والّنهي عن املنكر،  ٌي، فاألمر الذي بعث هللا به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص هو األمر  هو أمٌر و
وهذا نعت الّنيبملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنني كما قال تعاىل:﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياءُ بـَْعٍض 
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكر﴾(٢)، وهذا واجٌب على ُكلِّ مسلم قادر، وهو فرٌض  ُْمُروَن ِ َ
على الكفاية، ويصري فرض عٍني، على القادِر الذي مل يقم به غريه، والقدرة هو السُّلطان، 
والوالية فذوو السُّلطان أقدر من غريهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غريهم، فإّن 
مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على ُكلِّ إنسان حبسب قدرته، قال تعاىل:﴿ فَاتـَُّقوا اهللََّ 

َما اْسَتَطْعُتْم﴾(٣).
لنُّصح والوعظ، واإلرشاد:  املطلب الثاين: الّنهي 

ذه الوسيلة ممّا يهّز الّنفوس، ويبعدها عن اإلمث وعن مواقع اجلرائم  تغيّري الـُمنكر 
لّتخويف من عذاب هللا تعاىل، والّتحذير من أليم عقابه، واستحقاق  ويكون ذلك 
وعيده، ويكون هذا يف َمْن وقع يف املعصية، أو الـُمنكر وهو يعلم مسبقاً حترمي ذلك 
عليه؛ لكن كان إقدامه نتيجة ضعف الــوازع الديين يف نفسه، كاملواظب على الغيبة 
لكذب وغريه من األخالق الّذميمة، وكما يدخل يف هذه  والّنميمة، وعدم الـُمباالة 
نواعها، واخلطابة، والّشريط املسجَّل، واحلوار املباشر  الوسيلة القول، تدخل الكتابة 
وحنوه، وتعتمد احلسبة على وسيلة الوعظ والنُّصح لنشر القيم األخالقّية واحلّث عليها 
للمخالفات احملتمل وقوعها: وهذا  وتعترب هذه الوسيلة الّدعوية للتوعية والّتنوير رّداً 
أُسلوب تربوّي فّعال يف توجيه األفـــراد واجلماعات إذا قــام على أُســس علمّية توافق 
الّشرع اإلسالمي، فالوعظ احلسن موافٌق لقوله تعاىل:﴿َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا﴾(٤)، وقوله 

١   احلسبة يف اإلسالم، أو وظيفة احلكومة اإلسالمية، البن تيمّية، ١١/١.
٢   سورة التوبة: اآلية (٧١). 

٣   سورة الّتغابن: اآلية (١٦). 
٤   سورة البقرة: اآلية (٨٣). 
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تعاىل:﴿َوِعْظُهْم َوُقْل َهلُْم ِيف أَنـُْفِسِهْم قـَْوالً بَِليغًا﴾(١)، فالقول احلسن يف اإلرشاد والتوجيه 
يُعدُّ من أهمِّ الوسائل ملقاومة املنكر، ونشر املعروف يف صفوف اجملتمع، وقد جعل الّنيب 
ملسو هيلع هللا ىلص النُّصح أساس الّدين، فَعْن َمتِيٍم الدَّارِيِّ هنع هللا يضر أَنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل:  «الدِّيُن النَِّصيَحُة 
ِة اْلُمْسِلِمَني َوَعامَِّتِهْم»(٢)، وهذا توجيه شامل  قـُْلَنا ِلَمْن؟ قَاَل: هللَِِّ َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسولِِه َوِألَِئمَّ
ِطًنا َوالرَّْغَبُة ِيف  ُضوُع َلُه ظَاِهرًا َوَ للقيم كلها، (فَالنَِّصيَحُة هللَِِّ َوْصُفُه ِمبَا ُهَو َلُه أَْهٌل َواخلُْ
َحمَابِِّه ِبِفْعِل طَاَعِتِه َوالرَّْهَبُة ِمْن َمَساِخِطِه بِتـَْرِك َمْعِصَيِتِه َواجلَِْهاُد ِيف َردِّ اْلَعاِصَني إِلَْيِه) (٣)، 
َماُم الشَّاِفِعيُّ  وينبغي أْن تكون املوعظة يف السرِّ والعالنية، ويف السرِّ أْوَىل، فـََقْد قَاَل اْإلِ
هنع هللا يضر (َمْن َوَعــَظ َأَخــاُه ِسرًّا فـََقْد َنَصَحُه َوزَانَــُه َوَمــْن َوَعَظُه َعَالنَِيًة فـََقْد َفَضَحُه َوَشانَُه) 
(٤)، والنُّصح يف شريعة اإلسالم فرٌض الزٌم لُكلِّ مسلم، وقد جعله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصشرطاً 

يـَْعُت َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى إِقَاِم الصََّالِة  يف الدين، فعن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ هنع هللا يضر قَاَل:  «َ
لنُّصح يتحّقق توجيه الفرد، واُألسرة، والدولة،  َوإِيَتاِء الزََّكاِة، َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلٍم» (٥)، و
وعليه يقوم نظام الشُّورى والعدل واملساواة، وقد كان الّصحابة  منهجهم يف احلياة 
الّتناصح، يقول أبو بكر الصديق هنع هللا يضر وهو حيّث املسلمني على نصحه:  «أَمَّــا بـَْعُد 
أَيـَُّها النَّاُس، فَِإّينِ َقْد ُولِّيُت َعَلْيُكْم َوَلْسُت ِخبَْريُِكْم، فَِإْن َأْحَسْنُت فََأِعيُنوِين، َوِإْن َأَسْأُت 
فـََقوُِّموِين، الصَّْدُق أََمانٌَة، َواْلَكِذُب ِخَيانٌَة، َوالضَِّعيُف ِفيُكْم َقِويٌّ ِعْنِدي َحىتَّ أُرِيَح َعَلْيِه 
ُ، َال  ُ، َواْلَقِويُّ ِفيُكْم َضِعيٌف ِعْنِدي َحىتَّ آُخَذ احلَْقَّ ِمْنُه إْن َشاَء اهللَّ َحقَُّه إْن َشاَء اهللَّ
، َوَال َتِشيُع اْلَفاِحَشُة ِيف قـَْوٍم َقطُّ إالَّ  لذُّلِّ ِ  ُ َيدَُع قـَْوٌم اجلَِْهاَد ِيف َسِبيِل اهللَِّ إالَّ َضرَبـَُهْم اهللَّ
َ َوَرُسوَلُه فـََال طَاَعَة ِيل  َ َوَرُسوَلُه، فَِإَذا َعَصْيُت اهللَّ ْلبـََالِء، أَِطيُعوِين َما أََطْعُت اهللَّ ِ ُ َعمَُّهْم اهللَّ

١   سورة الّنساء: اآلية (٦٣). 
ُب: بـََياِن َأنَّ الدِّيَن النَِّصيَحُة حديث رقم (٩٥)، ٧٤/١. َ ميَاَن  ٢   صحيح مسلم، ِكَتاُب: اْإلِ

َعاين الدَّرَارِي 
َ
ُب: قـَْوِل النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص الدِّيُن النَِّصيَحُة، ١٣٨/١، وانظر: كوثَر امل ٣   البخاري مع الفتح، البن حجر العسقالين،  َ

البخاري،  صحيح  لشرح  الساري  وإرشاد   ،٤٣٧/٢ الشنقيطي،  اجلكين  حملمَّد  الُبَخاري،  َصِحيْح  َخَبا  يف َكْشِف 
للقسطالين، ١٥١/١.

٤   شرح الّنووي على ُمسلم، ٢٤/٢.
ُب: بـََياِن َأنَّ الدِّيَن النَِّصيَحُة، حديث رقم (٩٧)، ٢/ ٣٩. َ ٥   صحيح مسلم، ِكَتاُب: اإلميان، 



٩٣ َوَساِئُل َتْغيير الُمْنَكِر َبْين الّثوابت والُمتغيرات

َعَلْيُكْم «(١)، وهذا اخلطاب يتضّمن جمموعة قيم أخالقية متسُّ األفراد، واجملتمع، والدولة 
يف حتقيق العدل، واحلرية، واملساواة، وهي القيم اليت يقوم عليها نظام األُّمة.

اِحلْكَمة منه: الوعظ واإلرشاد يعدان من األبواب العظيمة يف مقام الّدعوة اىل هللا 
م, وما  لدنيا، وإعراضهم عن اآلخرة، وقسوة قلو حلاجة الّناس إليه، لكثرة انشغاهلم 
يعرض هلم من فتور وضعف يف اإلميــان، وتفريطهم فيما افــرتض هللا عليهم، وجهلهم 
م  هلل، وُجيــدِّد عهدهم به، وحييي موات قلو لشرائع الدين، فللمحتسب أْن يذكِّرهم 
رهم مبواطن اخللل يف نفوسهم، وحيّررهم من رقِّ الّشيطان، وعبودية الدنيا. بذكره، ويُبصِّ

ُحْكُمه: الوعظ والّنصح واإلرشاد الذي يكون مضمونه قائماً على اخلري، وترغيب 
الّنفوس إىل طاعة هللا تعاىل، وترهيبها من معصيته سبحانه وتعاىل، فرٌض، بشرط أْن 

ُسلوب حسن لني، بعيداً عن الغلظة واملخاشنة واأللفاظ البذيئة(٢). يُعرض 
لقول الغليظ:  املطلب الثّالث: الّنهي 

وهذه املرتبة ينتقل إليها إذا مل ُجيِْد أسلوب الوعظ واإلرشاد والنُّصح مع احملتَسب 
عليه، وقد ظهر منه اإلصرار واالستهزاء والوقوع يف املنكر، فحينئٍذ جيب زجره وردعه 
بعبارات شديدة اللَّهجة،  أو تقريعاً  لقول الصارف له عن مقارفة املنكر، توبيخاً 
يت  ن الّسابقتان، كما ينبغي أْن ال  ويكون ذلك يف حــقِّ َمــْن مل تنفع معه اخلُطو
احملتسب بفاحش الــقــول فــال يشتم وال يسّب وال يــكــذب؛ بــل يكون بتذكري هذا 
لتمادي  الـُمخالف بقسوة قلبه، وأنّه مل يستفْد من النُّصح والتوجيه؛ بل قابل ذلك 
طله، ويكون ذلك بشكل متوازٍن ال إفــراط وال تفريط حّىت ال تنقلب األمور  يف 
يت بنتائج عكسية(٣)، أي تكون هذه الوسيلة يف حــدود الشريعة  إىل أضــّدادهــا و
وأخالقها، وقد ورد هذا اُألسلوب يف العديد من آي القرآن الكرمي من ذلك: قوله 
تعاىل على لسان سيد هود- عليه السالم-  لقومه:﴿َوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداً قَاَل 

١   السرية النبوية، البن هشام، ٦٦١/٢، والروض األُنف، للسالمي، ٧٩١/٧.
٢   راجع الصفحة الّسابقة من هذا البحث.

٣   اُنظر: حتفة الناظر وغنية، للعقباين التلمساين، ص (٢١١). 
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َ قـَْوِم ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه  َ قـَْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْرُُه ِإْن أَنـُْتْم إالَّ ُمْفتـَُروَن 
َأْجراً ِإْن َأْجرَِي إالَّ َعَلى الَِّذي َفَطَرِين أََفال تـَْعِقُلوَن َوَ قـَْوِم اْستـَْغِفُروا َربَُّكْم ُمثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه 
يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً َويَزِدُْكْم قـُوًَّة ِإَىل قـُوَِّتُكْم َوال تـَتـََولَّْوا ُجمْرِِمَني﴾(١)، فالوصف 
الفرتاء وعدم العقل، واإلجرام كلها أساليب فيها غلظة وخشونة تستعمل يف احلسبة 
لوعظ ولني القول، وقد فعل الّنيب ملسو هيلع هللا ىلص ذلك مع َمــْن أخطأ من  مع من ال يرتدع 
ْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد هنع هللا يضر، قَاَل: َلِقيُت 

َ
أصحابه –  من ذلك: ما رواه البخاري َعِن امل

لرََّبَذِة، َوَعَلْيِه ُحلٌَّة، َوَعَلى ُغَالِمِه ُحلٌَّة، َفَسأَْلُتُه َعْن َذِلَك، فـََقاَل: ِإّينِ َسابـَْبُت  َ َذرٍّ ِ َأ
ــِه؟ ِإنَّــَك اْمــُرٌؤ ِفيَك  ُمِّ ِ َ َذرٍّ َأَعيـَّْرَتُه  ــِه، فـََقاَل ِيل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  «َ َأ ُمِّ ِ َرُجــًال فـََعيـَّْرتُُه 
َحتَْت أَْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن َأُخوُه َحتَْت َيِدِه،   ُ َجاِهِليٌَّة، ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم، َجَعَلُهُم اهللَّ
َكلَّْفُتُموُهْم  فَــِإْن  يـَْغِلبـُُهْم،  َما  ُتَكلُِّفوُهْم  َوَال  يـَْلَبُس،  ِممَّا  َوْليـُْلِبْسُه  َُْكــُل،  ِممَّا  فـَْلُيْطِعْمُه 
فََأِعيُنوُهْم» (٢)؛ ومن هنا يتضح لنا كيف عاجل الّنيب ملسو هيلع هللا ىلص خطأ أيب هنع هللا يضر ذٍر حني عريَّ 

لتوبيخ والّتأنيب، ُثّم وّجَهُه ملا جيب فعله. ِه  ُمِّ الّرجل 
وقد عاتب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الشاب معاذ بن جبل هنع هللا يضر عندما أطال بقومه الصالة، حيث 
جاء رجل يشكو معاذاً إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الذي حّدث به َجاِبُر ْبُن 
َعْبِد اهللَِّهنع هللا يضر:  أَنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل هنع هللا يضر َعْنهُ، َكاَن ُيَصلِّي َمَع النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُمثَّ َِْيت قـَْوَمهُ فـَُيَصلِّي 
ُِِم الصَّالََة، فـََقرَأَ ُِِم البـََقرََة، قَاَل: فـََتَجوََّز َرُجٌل َفَصلَّى َصالًَة َخِفيَفًة، فـَبـََلَغ َذِلَك ُمَعاًذا، 
َّ قـَْوٌم نـَْعَمُل  ، ِإ فـََقاَل: إِنَّهُ ُمَناِفٌق، فـَبـََلَغ َذِلَك الرَُّجَل، فَأََتى النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََقاَل: َ َرُسوَل اهللَِّ
َْيِديَنا، َوَنْسِقي بِنـََواِضِحَنا، َوِإنَّ ُمَعاًذا َصلَّى بَِنا الَبارَِحَة، فـََقرَأَ البـََقرََة، فـََتَجوَّْزُت، فـََزَعَم َأّينِ  ِ
- اقـْرَأْ: َوالشَّْمِس َوُضَحاَها َوَسبِِّح  ً ُمَناِفٌق، فـََقاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ” َ ُمَعاُذ، أَفـَتَّاٌن أَْنَت- َثَال
ذا اُألسلوب: الّتذكري وتكرار  اْسَم رَبَِّك اَألْعَلى َوَحنَْوَها» (٣)، وممّا يدخل يف مواجهة اخلطأ 

ت (٥٠-٥٢).  ١   سورة هود: اآل
ْرِك، رقم احلديث  لشِّ ِ َا ِإالَّ  ْرِتَكاِ ِ ََعاِصي ِمْن أَْمِر اجلَاِهِليَِّة، َوَال ُيَكفَُّر َصاِحبـَُها 

ٌب: امل َ ٢   يف صحيحه، ِكَتاُب: اِإلميَاِن، 
(٣٠)، ا/١٥.

ُب: َمْن ملَْ يـََر ِإْكَفاَر َمْن قَاَل َذِلَك ُمَتَأوًِّال أَْو َجاِهًال، حديث رقم (٦١٠٦)، ٢٦/٨. ٣   صحيح البخاري، ِكَتاُب: اَألَدِب، َ
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الّتخويف، ومن أمثلة ذلك ما رواه ُجْنَدَب ْبَن َعْبِد ِهللا اْلَبَجِليَّ:  «ِإنَّ َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص بـََعَث 
بـَْعثًا ِمَن اْلُمْسِلِمَني ِإَىل قـَْوٍم ِمَن اْلُمْشرِِكَني، َوإِنـَُّهُم اْلتـََقْوا َفَكاَن َرُجٌل ِمَن اْلُمْشرِِكَني ِإَذا َشاَء 
أَْن يـَْقِصَد ِإَىل َرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمَني َقَصَد َلهُ فـََقتـََلُه، َوِإنَّ َرُجًال ِمَن اْلُمْسِلِمَني َقَصَد َغْفَلَتُه، 
قَاَل: وَُكنَّا ُحنَدَُّث أَنَّهُ أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد، فـََلمَّا رََفَع َعَلْيِه السَّْيَف قَاَل: َال إَِلَه ِإالَّ هللاُ فـََقتـََلُه، َفَجاَء 
اْلَبِشُري ِإَىل النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسأََلهُ فََأْخبـَرَُه، َحىتَّ َأْخبـَرَُه َخبـََر الرَُّجِل َكْيَف َصَنَع، َفَدَعاُه َفَسأََلُه 
ً، َوَمسَّى َلُه  ً َوفـَُال فـََقاَل:  «ِملَ قـَتـَْلَتُه؟» قَاَل: َ َرُسوَل ِهللا، أَْوَجَع ِيف اْلُمْسِلِمَني، َوقـََتَل فـَُال
نـََفرًا، َوِإّينِ َمحَْلُت َعَلْيِه، فـََلمَّا رََأى السَّْيَف قَاَل: َال إَِلَه ِإالَّ هللاُ، قَاَل َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص«أَقـَتـَْلَتُه؟» 
قَاَل: نـََعْم، قَاَل: «َفَكْيَف َتْصَنُع ِبَال إَِلَه ِإالَّ هللاُ ِإَذا َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمِة؟» قَاَل: َ َرُسوَل 
ِهللا، اْستـَْغِفْر ِيل، قَاَل:«وَكْيَف َتْصَنُع ِبَال إَِلَه ِإالَّ هللاُ ِإَذا َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمِة؟» قَاَل: َفَجَعَل 

َال يَزِيُدُه َعَلى أَْن يـَُقوَل: 
ذه  ِإَذا َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَياَمِة» (١)، وميلك العمل   «َكْيَف َتْصَنُع ِبَال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ 
توجيهياً،   ً ا على أّن هذا العتاب يكون عتا املرتبة كلٌّ من وايل احلسبة واملتطوِّع 
ّن  عن الُفحش يف الــقــول، والسخرية، وينبغي أْن نعلم  من غري إســـراف، وبعيداً 
هذه الوسيلة ال يـُْقِدُم عليها الداعية إالّ يف حال عدم جدوى ُأسلوب اللُّطف، وأّن 

استخدامها بقدر احلاجة إليها.
اِحلْكَمَة منه: إّن من النفوس البشرية من ال تستجيب لنداء احلقِّ إالَّ إذا خوطبت 
بقوٍل فيه شيٌء من اخلشونة والغلظة ولكْن يف حدود الّشريعة وأخالقها، ولذلك كان 
لقول الغليظ من األساليب اليت اعتمدها القرآن الكرمي يف خطابه، وجندها  اخلطاب 

لغ يف نفوس بعض املدعوين. كذلك يف ُسّنة الّنيب ملسو هيلع هللا ىلص ِلَما له من أثر 
ُحْكُمُه: واجٌب ومندوٌب يف حقِّ احملتسب حبسب احلاجة، فإذا رجع املأمور أو 
املنهي عن املنكر أثناء التغليظ عليه فعلى الشخص اآلمر والناهي اإلقالع والكف 
عن القول الغليظ يف هذه احلالة؛ ألن املقصود هو إزالة املنكر وقد حتقق، فلم يبق 

للكالم الغليظ فائدة(٢). 

ُب: َحتِْرِمي قـَْتِل اْلَكاِفِر بـَْعَد َأْن قَاَل: َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ حديث رقم (١٦٠)، ٩٧/١. َ ميَاَن  ١   صحيح مسلم، ِكَتاُب: اْإلِ
ملعروف والّنهي عن الـُمنكر، للشيخ عبد الرمحن الصاحلي، ص (٢٤٤).  ٢   اُنظر: الكنز األكرب من األمر 
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املطلب الّرابع: الّتهديد والّتخويف: 
ويلجأ احملتِسب إىل هذه املرتبة إذا أصّر احملتَسب عليه على فعل املعصية ومل ينته 
خبار الــوايل، أو َمن يقوم مقامه عنه، ومن  لضرب، أو  عنها، فُيهدِّده احملتِسب 
األفضل أْن يكون الّتخويف يف حــدود املعقول واملــشــروع حنــو: دع عنك هــذا، أو 
ألكسرن رأســك، أو آلمــرّن بك، وما أشبهه، وينبغي أْن يُقدِّم الّتهديد على إيقاع 
يهدِّد  أْن  املنكر  عن  للّناهي  جيــوز  وال  لفعل،  وحتقيقه  تقدميه،  أمكن  إذا  الضرب 
مرتكبه بوعيد ال جيوز له حتقيقه لئال يؤدِّي ذلك إىل االستهانة واالستخفاف بتهديد 
نبَّ دارك، أو ألضربن ولدك، أو ألسبنيَّ زوجتك، وما  احملتِسب، كأن يقول له: أل
جيري جمراه بل؛ ذلك إْن قاله عن عزٍم فهو حرام وإْن قاله من غري عزٍم فهو كذٌب(١)، 

ت عن الكذب. والّشريعة 
احلِــْكــَمــًة مــنــه: جنــُد أّن أساليب الــقــرآن الــكــرمي يف خــطــاب النفس البشرية قد 
تعّددت وتنّوعت، ما بني ترغيب وترهيب، وإنذار وتبشري، ووعد ووعيد، وقد كان 
الّتهديد والّتخويف من األساليب اليت اعتمدها القرآن يف خطابه، وكذلك جندها 
يف ُسّنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك الختالف البشر يف الطباع والعادات، مثال لذلك قوله 
تعاىل:﴿َواتـَُّقوا  وقوله  ُيْصَعُقوَن﴾(٢)،  ِفيِه  الَِّذي  يـَْوَمُهُم  يـَُالُقوا  َحىتَّٰ  تعاىل:﴿َفَذْرُهْم 
اهللََّ َواْعَلُموا أَنَُّكم مَُّالُقوُه﴾(٣)، وقوله تعاىل:﴿ قل آمنوا به أو ال تؤمنوا﴾(٤)، ومن 
السُّّنة: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَةهنع هللا يضر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  «َرِغَم أَنـُْفُه، ُمثَّ َرِغَم أَنـُْفُه، ُمثَّ 
َرِغَم أَنـُْفُه»  ِقيَل: َمْن؟ َ َرُسوَل ِهللا قَاَل: «َمْن َأْدَرَك َواِلَدْيِه ِعْنَد اْلِكَربِ، َأَحَدُمهَا َأْو 
ِكَلْيِهَما، ُمثَّ ملَْ َيْدُخِل اْجلَنََّة»(٥)، ومثل ذلك ما جاء َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة هنع هللا يضر، قَاَل: قَاَل 

١   اُنظر: إحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل، ٣٣٢/٢.
٢   سورة الطور: اآلية (٤٥). 

٣   سورة البقرة: اآلية (٢٢٣). 
٤   سورة اإلسراء: (١٠٧). 

ُب: َرِغَم أَْنُف َمْن أَْدَرَك أَبـََوْيِه أَْو َأَحَدُمهَا ِعْنَد اْلِكَربِ، فـََلْم َيْدُخِل اْجلَنََّة،  َ َلِة َواْآلَداِب،  ٥   صحيح مسلم، كتاب: اْلِربِّ َوالصِّ
حديث رقم (٢٥٥١)، ٤/ ١٩٧٨.
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أُْعِطَي  ِإْن  َواَخلِميَصِة،  َوالَقِطيَفِة،  َوالدِّْرَهِم،  الدِّيَناِر،  َعْبُد  ملسو هيلع هللا ىلص: «َتِعَس  اهللَِّ  َرُســوُل 
َرِضَي، َوِإْن ملَْ يـُْعَط ملَْ يـَْرَض»(١).

ُحْكُمُه: جيوز للمحتسب أْن يهّدد احملتسب عليه، إْن غلب على ظّنه أّن يف ذلك 
ّن ما يهّدد به ال جيوز له،  ردعاً له، عن ارتكاب املعصية، وحيرم عليه ذلك إذا علم 

وال ميكنه حتقيقه، وُيشرتط يف ذلك الوالية (٢).
ليد لذات املنكر:  املطلب اخلامس: التغيري 

ملراتب الّسابقة،  لقوة، وذلك عند عجز احملتسب  ا دفع املنكر ورفعه  واملقصود 
وهذا إّمنا يكون يف املعاصي اليت َتقبل بطبيعتها الّتغيّري املاّدي، ككسر آالت الّلهو، 
لغش واالحتكار، والّتغيري  وإراقــة اخلمر، ومــصــادرة املــال املــســروق، أو املكتسب 
ليد يعترب من أعلى الّدرجات يف تغيري املنكر حبسب ورودوها يف احلديث:  «َمْن 
ُْه بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك  رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ
ب اإلمامة، ومن ولّته الدولة أمر  ميَـــاِن»(٣)، وهذه املرتبة يقوم عليها أر َأْضَعُف اْإلِ

ليد له شروط(٤) من أّمهها:  االحتساب، والّتغيري 
١- أن ال يباشر دافــع املنكر التغيري بيده طاملا استطاع أن حيمل فاعل املنكر 
على التغيري، فليس له أن جير الغاصب من الدار املغصوبة إذا كان يستطيع تكليفه 
ا أو  اخلروج منها ماشياً، وليس له أن يريق اخلمر بنفسه إذا استطاع أن يكلف شار

راقتها. حمرزها 
بلحية  خــذ  أن  املنكر  لــدافــع  فليس  إلــيــه،  احملــتــاج  الــقــدر  على  فيه  يقتصر  أن 
الغاصب أو رجله ليخرجه من الدار املغصوبة ما دام يستطيع أن جيذبه أو جيره إىل 

اِل، حديث رقم (٦٤٣٥)، ٩٢/٨.
َ
ُب: َما يـُتـََّقى ِمْن ِفتـَْنِة امل َ ١   صحيح الُبخاري، ِكَتاُب الّرِقَاِق، 

٢   اُنظر: إحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل، ٣٣٢/٢.
ميَاَن يَزِيُد َويـَنـُْقُص، َوَأنَّ اْألَْمَر  ميَاِن، َوَأنَّ اْإلِ ُب: بـََياِن َكْوِن النـَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر ِمَن اْإلِ َ ميَاَن،  ٣   صحيح مسلم، ِكَتاُب: اْإلِ

ْلَمْعُروِف َوالنـَّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر َواِجَباِن حديث رقم (٧٨)، ٦٩/١. ِ
٤   اُنظر: التشريع اجلنائي اإلسالمي، لعبد القادر عودة، ١/ ٥٠٦.
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خارجها من يــده، وليس له أن حيــرق أدوات املالهي ما دام يستطيع أن يكسرها 
ويعطلها عن العمل، وحد الكسر أن تتكلف من النفقات يف إصالحها ما يساوي 
مثن مثلها. وليس له أن يكسر أواين اخلمر، إذا استطاع أن يريق اخلمر دون كسر 
األواين، واألصل فيما سبق أّن تغيري املنكر ال يقصد به إال دفع املنكر، وال يقصد منه 
عقوبة فاعل املنكر، وال زجر غريه، والزجر إّمنا يكون عن املستقبل، والعقوبة تكون 
على املاضي، والدفع على احلاضر الرّاهن، وليس إىل آحاد الرعية إال الدفع، وهو 
إعدام املنكر وإزالته، فما زاد على قدر اإلعدام فهو إما عقوبة على جرمية سابقة، أو 

زجر عن الحق، وذلك إىل السلطات العامة وليس لألفراد. 
أنكر  هو  مبا  املنكر  يزيل  أْن  ألحد  وليس  مطلقًا،  ليس  ليد  التغيري  أّن   -٣
قـَْتِلِه،  ِمْن  ِمْنُه  َأَشدَّ  ُمْنَكًرا  ُيَسبُِّب  بَِيِدِه  تـَْغِيريَُه  َأنَّ  ظَنِِّه  َعَلى  يَغْلب  منه(١)، َكأن 
(٢)؛ ألّن املفسدة ال تُغريَّ مبفسدة أكرب منها، أو  َأْو قـَْتِل َغْريِِه ِبَسَبِب َكفِّ َيَدُه 
أْن يؤّدي فعله إىل اهلرج، واستخدام وسيلة اليد يف تغيري املنكر تكون منضبطة 
ِِْنَكارِِه  حبدود الّشريعة؛ ألّن الّنيب ملسو هيلع هللا ىلص (َشرََع ِألُمَِّتِه إَجياَب إْنَكاِر اْلُمْنَكِر لَِيْحُصَل 
ِمْن اْلَمْعُروِف َما حيُِبُُّه اهللَُّ َوَرُسولُُه، فَِإَذا َكاَن إْنَكاُر اْلُمْنَكِر َيْستـَْلزُِم َما ُهَو أَْنَكُر 

ِمْنُه، َوأَبـَْغُض إَىل اهللَِّ َوَرُسولِِه فَِإنَُّه َال َيُسوُغ إْنَكاُرُه)(٣).
اِحلْكَمَة منه: تبّني هذه املرتبة عظمة الّتشريع يف الّتدرج يف إزالــة املنكِر، فإذا كان 
ألخف فال حاجة الستعمال األغلظ ويف نفس الوقت إذا كان املنكر ال  املنكر يزال 
ألغلظ، يقول اإلمام الّنفراوي يف الفواكه الدواين: (فَِإْن اْمتـََثَل  ألخف فإنه يبدأ  يندفع 
ْلِفْعِل، فَِإْن َملْ َميَْتِثْل َأْشَهَر  لضَّْرِب، فَِإْن َملْ َميَْتِثْل َضرَبَُه ِ َدُه ِ ِمبَُجرَِّد التـََّعرُِّف َوِإْن َملْ َميَْتِثْل َهدَّ

َالَح إْن َوَجَب قـَتـُْلُه، َوَال يـَنـَْتِقُل َعْن َمْرتـََبٍة إالَّ ِعْنَد َعَدِم إفَاَدِة َما قـَبـَْلَها)(٤). َلُه السِّ

١   اُنظر: إحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل، ٢٣٠/٢.
٢   شرح الّنووي على مسلم، ٢٥/٢.

٣   إعالم املوقعني، البن القيم، ١٢/٣.
٤   الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، ألمحد بن غامن النفراوي، ٢٩٩/٢.
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ُحْكُمُه: ألهل العلم يف ذلك ثالثة أقوال(١):
بٌت آلحاد الّناس؛ لألحاديث  ليد بكسر أدوات املنكر واملالهي  القول األّول: التغيري 

الّسالف ذكرها، وإليه ذهب بعض العلماء من احلنفية والّشافعية(٢) واحلنابلة.
ليد بكسر أدوات املنكر واملالهي ال يثبت آلحاد الّناس،  القول الثّاين: التغيري 
م عليه، أّما آحاد الناس فليس هلم إالّ  وإّمنا هو من اختصاص السُّلطان وأعوانه لقدر
للسان، وهو املنقول عن اإلمام أيب حنيفة(٣)، وقد رتب على ذلك الّضمان  الّتغيري 
لقيمتها صاحلة لغري الّلهو، وخالفه حممد بن احلسن وأبو يوسف فقاال: ال يضمنها؛ 
ذن الشارع لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ”من رأى منكم منكرا  ــا ُمعّدة للمعصية، وألنّــه فعله  ألّ
فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه ومن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان“(٤)، 
َماُم َال َيْضَمُن فَِبِإْذِن  ِِْذِن َوِيلِّ اْألَْمِر َوُهَو اْإلِ ْلَيِد َوِهلََذا َلْو فـََعَلُه  ِ ْنَكاُر  َواْلَكْسُر ُهَو اْإلِ
الشَّارِِع أَْوَىل، مث قال ابن جنيم بعد ذكر ما سبق:  «َواْلَفتـَْوى ِيف َزَمانَِنا َعَلى قـَْوهلَِِما 

ِلَكثـَْرِة اْلَفَساِد» (٥)، فكيف لو كان يف زماننا!؟.
ر والّنتائج املرتتبة على عملية الّتغيري  آل القول الثّالث: الواجب أْن يربط احلكم 
ليد يف هذه الّصورة، فريعى املفاسد واملصاحل، خصوصاً يف األزمان اليت أصبحت 
خذ الصفة القانونية من جهة األنظمة والدول اليت أصبحت  فيها املنكرات واملعاصي 
م  ا ووسائلها، حّىت اعتاد عليها الّناس، وأضفت هلا األ ترعى املنكرات وأهلها وأدوا
ليد يف هذه الصور  الّشرعية العرفية، وأصبحت إلفاً مألوفاً، ويف إطالق جواز الّتغيري 
ويف ظلِّ هذه األوضاع ما قد يرتتب عليه املواجهة مع الدول واألنظمة الفاسدة من 
جهة، أو املواجهة واالقتتال بني أفــراد اجملتمع من جهة ُأخــرى، فبالتايل ال بّد من 

ملعروف والنهي عن املنكر، أليب دية، ص (١٢١).  ١   اُنظر: الضوابط الفقهية لألمر 
٢   اُنظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسالن، للرملي، ٢١/١.

٣   اُنظر: البناية شرح اهلداية، للعيين، ٢٧٠/١١
٤   سبق خترجيه، اُنظر: ص (٣٦) من هذا البحث.

٥   البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ١٤٢/٨.
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دراسة ُكّل حالة على حدة، وإعطاؤها احلكم املناسب هلا.
طالق ملا يرتتب على ذلك من فشوِّ  والرّاجح: هو القول األخري فال مينع الّناس 
ــا؛ وألّن بعض الــنّــاس قــد يــرى مثل ذلــك على مــن لــه عليه  املنكرات وتــوســع دائــر
طــالق؛ ملا خيشى من استعمال العامة للقّوة  واليــة، أو كلمة مسموعة، وال يباح 
يف إزالــة املنكر من حــدوث الفنت والفوضى واالضــطــراب، فــيــؤّدي ذلــك إىل منكر 
أعظم بكثري، فقد ينضمُّ إىل هؤالء العامة الذين استخدموا القّوة إلزالة املنكر بنية 
س أصحاب أهداف شريرة ليس هدفهم إزالة املنكر؛ بل  صادقة ابتغاء مرضاة هللا ُأ
اإلساءة إىل مسعة َمْن عملوا بصدق على إزالته، كما قد يكون من أهدافهم تعكري 
رة الفوضى(١)، وقد حتّضهم اجلهات الفاسدة لتحويل األحداث  األمن واالستقرار وإ

ا عن غريها. وصرف األنظار 
املطلب الّسادس: ُمباشرة الّضرب: 

وهــي املرحلة األخــرية وفــق الــتّــدرج يف هــذه الوسائل، وهــذا يف حــاِل عــدم جدوى 
يت وسيلة الضرب،  وسائل النُّصح والوعظ والّتهديد والّتخويف من منع املنكر حينها 
وقد أشار القرآن الكرمي إيل هذا الّرتتيب يف قضية نشوز املــرأة فقال تعاىل:﴿َوالَالِيت 
َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن أََطْعَنُكْم َفال تـَبـُْغوا 
َ َكاَن َعِلّياً َكِبريًا﴾(٢)، َوظَاِهُر النَّْظِم اْلُقْرآِينِّ أَنَُّه َجيُوُز لِلزَّْوِج أَنَّ يـَْفَعَل  َعَلْيِهنَّ َسِبيالً ِإنَّ اهللَّ
يَع َهــِذِه اْألُُمــوِر ِعْنَد َخمَاَفِة النُُّشوِز، يقول ابْــِن َعبَّاٍس هنع هللا يضر يف تفسري قوله تعاىل:﴿  مجَِ
ِيت َختاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ﴾،  (تِْلَك اْلَمْرأَُة تـَْنُشُز َوَتْسَتِخفُّ ِحبَقِّ َزْوِجَها َوَال ُتِطيُع أَْمرَُه،  َوالالَّ
َم َحقَُّه َعَليـَْها، فَِإْن قَِبَلْت، َوِإالَّ َهَجَرَها ِيف  ، َويـَُعظِّ هللَِّ ِ ُ أَْن يَِعَظَها، َويُذَكَِّرَها  فََأَمرَُه اهللَّ
اْلَمْضَجِع َوَال ُيَكلُِّمَها ِمْن َغْريِ أَْن َيَذَر ِنَكاَحَها، َوَذِلَك َعَليـَْها َتْشِديٌد، فَِإْن َرَجَعْت، َوِإالَّ 
َا ُجْرًحا فَِإْن أََطْعَنُكْم َفال تـَبـُْغوا  َضرَبـََها َضْرً َغيـَْر ُمبـَرٍِّح، َوَال َيْكِسُر َهلَا َعْظًما، َوَال َجيْرَُح ِ

ملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء كتاب هللا، للحقيل، ص (١١٩، ١٢٠).  ١   األمر 
٢   سورة النساء: اآلية (٣٤). 
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َعَلْيِهنَّ َسِبيًال يـَُقوُل: ِإَذا أَطَاَعْتَك فـََال تـََتَجىنَّ َعَليـَْها اْلِعَلَل)(١)، وهذا ميّثل قمة الّتدرج يف 
وسائل إزالة الـُمنكر يف شريعتنا السمحاء، وال يلجأ إليه احملتسب إالّ بعد نفاد الوسائل 
اُألخرى، وإذا جلأ يكون بقدر احلاجة، إْذ أّن الّضرورة تُقّدر بقدرها، وقد ثبت أّن سيد 
لدرة حىت  ا  ئحة من نساء أهل املدينة هجم عليها، وضر عمر هنع هللا يضر حني بلغه عن 
سقط مخارها، فقيل:  أمري املؤمنني قد سقط مخارها فقال: إنّه ال حرمة هلا، قالوا: 
معىن قوله حني اشتغلت مبا ال حيل يف الشرع، فقد أسقطت حرمتها، وأنّه أحرق البيت 

ً يف بيته(٢). على الثقفي حني مسع شرا
هذه  جعة مع بعض املدعوين الذين ال جتــدي معهم إالّ  اِحلْكَمَة منه: وسيلة 
الوسيلة، ومن خالل ذلك نتبني عظمة الّتشريع يف كيفية الّتغيري، فيجب على املغري 
لضرب ال يصار إليه إالّ إذا  أْن ُيغريِّ بُكلِّ وجه ميكن أْن يُزال به املنكر، فالتغيري 

مل جتِد الوسائل اُألخرى.
ليد ليست  ّن هذه الوسيلة أي مباشرة الّضرب  ُحْكُمُه: أشار اإلمام الغزايل(٣) 
للمحتسب املتطوِّع، ولكّنها من اختصاص وصالحيات احملتسب املكّلف، ومباشرة 
احملتسب للضرب هلــا ضــوابــط منها: أنّــه إذا كــان الـُمنكر وفاعله يف حــدود مــا ال 
ْن يُغّري املنكر مبا نّصت عليه  س  تستدعي كثرة األعوان، أو إشهار الّسالح، فال 
هذه الوسيلة األخــرية، أّمــا إذا كان املنكر ممّا يشهر فيه الّسالح، وحيتاج إىل كثرة 
األعــوان، فالّصحيح أّن ذلك حيتاج إىل إذن اإلمــام؛ ألنّه يؤّدي إىل الفنت وهيجان 

أهل الشرِّ، واستغالهلم ملثل هذه املواقف، لبثِّ شّرهم وحقدهم. 
لغري:  املطلب الّسابع: االستعانة 

إذا عجز احملتِسب عن تغيري املنكر بنفسه ونفدت عنده ُكــّل الوسائل الّسابقة 
ديد وختويف، وضــرب له حينئٍذ أن  يف تغيري املنكر من تعريف ووعــظ ونصح، و

١   فتح القدير: حملمد بن علي الشوكاين، ١/ ٥٣٢، ٥٣٣.
٢   اُنظر: البناية شرح اهلداية، للعيين، ٢٧٠/١١.
٣   اُنظر: إحياء علوم الدين، ٢/ ٣١٥، ٣١٦.
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لغري إلزالته ودفعه، فإْن كان احملتِسب والياً، فله ذلك،  يلجأ إىل وسيلة االستعانة 
أّما إذا كان احملتِسب متطوِّعاً، فإْن كانت االستعانة بذوي السُّلطة جاز له ذلك، 
ت كالقضاة، وجعل  واملقصود بذوي السلطة هم من عينَّهم اإلمام يف والية من الوال
من صالحيات عَملهم جواز االستعداء إليهم، وطلب النُّصرة منهم، أّما إذا كانت 

االستعانة بغري ذوي السلطة، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على رأيني(١):
ذه الوسيلة  األّول: فقد رأى بعض الفقهاء أن األفراد ليس هلم أن يدفعوا املنكر 
ــا تـــؤدي إىل حتــريــك الــفــنت واخــتــالل األمـــن والــنــظــام؛ ألن  ا؛ أل ولــيــس هلــم مباشر
عوانه فيؤدي ذلك إىل القتال؛ وإمنــا لألفراد أن يباشروا  الفاسق قد يستعد أيضاً 
ذن إال ملن أقامه من قبله لألمر  ا، وهو ال  هذه الوسيلة إذا أذن هلم اإلمام مبباشر

ملعروف والنهي عن املنكر. 
لغري ملواجهة املنكر وتغيريه؛ ألنّه إذا جاز له  الثّاين: يرى أّنه جيوز االستعانة 

استعمال املراتب الّسابقة جاز له استعمال هذه املرتبة لدفع املنكر وإزالته. 
لغري لتغيري ذلك املنكر،  والرّاجح أّن احملتِسب إذا أِمن الفتنة، فيجوز له االستعانة 
لغري لتغيري املنكر تؤدِّي إىل مفسدة أكرب من  أما إذا غلب على ظّنه أن استعانته 
رة للفساد والفتنة يف البالد، فال جيوز  الحتساب، من إ املصلحة املرجّوة من قيامه 

له ذلك ألّن درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة.
ملعروف والّنهي عن املنكر أمٌر حممود  اِحلْكَمُة منه: إّن قضية الّتعاون على األمر 
مثِْ َواْلُعْدَواِن  ومقّرر شرعاً، قال تعاىل:﴿َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

َواتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾(٢).
ُحْكُمُه: ذكر اإلمام الغزايل – رمحه هللا – يف املسألة قولني(٣):

١   اُنظر: التشريع اجلنائي اإلسالمي، لعبد القادر عودة، ٥٠٨/١.
٢   سورة املائدة: اآلية (٢). 

٣   إحياء علوم الدين، ٣٣٣/٢.



١٠٣ َوَساِئُل َتْغيير الُمْنَكِر َبْين الّثوابت والُمتغيرات

الــقــول األّول: وهــو الــذي ذهــب فيه أصحابه أّن هــذه الــصــورة ال تثبت آلحــاد 
الرعية، ِلَما فيها من فٍنت وفساٍد وخراب.

القول الثّاين: ذهب أصحابه إىل أّن لألفراد مباشرة هذه الوسيلة دون حاجة إلذن 
اإلمام؛ ألنّه إذا جاز لألفراد استعمال الوسائل األخرى فقد جاز هلم أْن يستعملوا 
وقد يؤّدي استعماهلا إىل الّتضارب،  الوسيلة األخــرية؛ ألنّه ما من وسيلة غريها إالّ 
ملعروف  لطبيعة إىل الّتعاون، فال ينبغي إذن أْن يبايل بلوازم األمر  والّتضارب يدعو 
والّنهي عن املنكر، وإذا كان انتهاء األمر إىل الفتنة من الّنوادر، والّنادر ال حكم له 
ّن ُكّل من َقِدَر على  فإنّه يضاف إىل ذلك أنّه ليس يف الّشريعة ما مينع من القول 

دفع منكر فعليه أْن يدفعه بيده وسالحه وبنفسه وأعوانه(١).
وقد رّجح اإلمام الغزايل – رمحه هللا – القول الثّاين.

لّصواب – أّن هذا األمر ينبغي أْن يظلَّ حمصوراً  ولكن ما يبدو يل – وهللا أعلم 
رة للفنت  يف احلاجة والــّضــرورة، دون إطــالق لألحكام حــّىت ال يتحّول األمــر إىل إ

داخل اجملتمعات املسلمة، وما يرتتب على ذلك من مفاسد وشرور. 
املطلب الثّامن: العزلة واملقاطعة: 

تعترب العزلة واملقاطعة من وسائل الّدعوة التأديبية الناجعة، وتكون يف حقِّ َمن 
ميارس املنكرات، وقد شرع هللا ذلك يف كتابه الكرمي، فقال تعاىل:﴿َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما 
َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللَِّ َوأَْدُعو َريبِّ َعَسٰى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َريبِّ َشِقيًّا﴾ (٢)، وهذا ملن أيس 
م يعمهون،  ّممن دعاهم، فاتبعوا أهواءهم، فلم تنجع فيهم املواعظ، فأصروا يف طغيا
صالح نفسه، ويرجو القبول من ربه، ويعتزل الشرَّ وأهله(٣)، وقوله  فعليه أْن يشتغل 
تعاىل:﴿َوِإِذ اْعتـََزْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ اهللََّ فَْأُووا ِإَىل اْلَكْهِف يـَْنُشْر َلُكْم َربُُّكْم ِمْن 

١   اُنظر: املصدر السابق، والتشريع اجلنائي اإلسالمي، لعبد القادر عودة، ٥٠٨/١ – ٥٠٩.
٢   سورة مرمي: اآلية (٤٨ا). 

٣   اُنظر: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن السعدي، ٣٩٤/١.
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يَع َما  َرْمحَِتِه َويـَُهيِّْئ َلُكْم ِمْن أَْمرُِكْم ِمرَفقًا﴾(١)، ومعىن ذلك أّنكم إذا اْعتـََزْلُتُموُهْم َومجَِ
يـَْعُبُدوَن ِإالَّ اهللََّ فَِإنَُّكْم ملَْ تـَْعَتزُِلوا ِعَباَدَتُه،﴿فَْأُووا ِإَىل اْلَكْهِف﴾: فَاْجلَُأوا ِإلَْيِه:﴿يـَْنُشْر 
ْل َلُكْم َما يـَُعوُد عليكم  َلُكْم﴾: يـَْبُسْط َلُكْم، (﴿َربُُّكْم ِمْن َرْمحَِتِه َويـَُهيِّْئ َلُكْم﴾: ُيَسهِّ
ِت اهللَِّ ُيْكَفُر  َ ْعُتْم آ لسرور(٢)، وقوله تعاىل:﴿َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ
َا َفال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه ِإنَُّكْم ِإذاً ِمثـُْلُهْم ِإنَّ  ِ َا َوُيْستـَْهَزأُ  ِ
ديب، وتوجيه،  يعًا﴾(٣)، ففي اهلجر  اهللََّ َجاِمُع اْلُمَناِفِقَني َواْلَكاِفرِيَن ِيف َجَهنََّم مجَِ
لقيم واملبادئ  ا ُكّل من ميارس الـُمنكرات، ويستهني  وهذه الوسيلة ميكن أْن يطّوق 
اخلرية، فشارب اخلمر، واملرتشي، والـُمرايب، والكذاب، والّنمام.. اخل، إذا فرضت عليه 
لعزلة، ويرتاجع عن منكره، فَمْن ختّلف عن منهج األُّمة،  العزلة، واملقاطعة رمبا يشعر 

واستهان بقيمها، وجب على األُّمة مقاطعته وهجره.
ديبياً للمؤمنني- يف العزلة واملقاطعة  ً و ومن الّشواهد الّتارخيية- اليت تعدُّ منهجاً تربو
ما روي أّن النيبملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه هجروا الّثالثة الذين ختّلفوا عنه ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تبوك يقول 
كعب بن مالك(٤)هنع هللا يضر ملّا ختلَّف عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تبوك، فذكر حديثه. ..، 
َونـََهى َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلُمْسِلِمَني َعْن َكَالِمَنا، فـََلِبثـَْنا َعَلى َذِلَك َمخِْسَني لَيـَْلًة، حىت أَِذَن 
َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِتـَْوبَِة اهللَِّ َعَليـَْنا، فنزل قوله تعاىل:﴿َوَعَلى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحىتَّ ِإَذا 
َضاَقْت َعَلْيِهُم اَألْرُض ِمبَا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنـُْفُسُهْم َوظَنُّوا أَْن ال َمْلَجأَ ِمَن اهللَِّ إالَّ 
َ ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم﴾(٥)، فاهلجر واملقاطعة ملن ارتكب  ََب َعَلْيِهْم لِيـَُتوبُوا ِإنَّ اهللَّ إِلَْيِه ُمثَّ 
ت التعزيرية املشروعة، كما يقول اإلمام الشوكاين: (ويف  املعاصي نوع من أنواع العقو

هذه اآلية دليل على ِهْجرَاِن أَْهِل اْلَمَعاِصي َِْديًبا َهلُْم لِيـَنـَْزِجُروا َعِن اْلَمَعاِصي)(٦).
١   سورة الكهف: اآلية (١٦). 

٢   انظر: تفسري البغوي املعروف بـ (معامل التنزيل يف تفسري القرآن)، ١٥٧/٥.
٣    سورة الّنساء: اآلية (١٤٠). 

ُب: َحِديِث تـَْوبَِة َكْعِب ْبِن َماِلٍك َوَصاِحبـَْيِه، حديث رقم (٢٧٦٩)، ٢١٢٠/٤.  ٤   اُنظر: صحيح مسلم، كتاب: التـَّْوبَِة، َ
٥   سورة التوبة: اآلية  (١١٨). 

٦   فتح القدير، للشوكاين، ٤٧١/٢.
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لوسائل  اِحلْكَمُة منها: العزلة يف أحايني كثريات جتعل الذي ال ينكّف وينزجر 
اُألخرى يكّف ويرعَوى؛ ألّن اإلنسان جمبول على اخلُلطة، وقد يكون املهجور مذموم 
احلــال لبدعة أو فسق أو حنومها، وقد يكون فيها صالح لدين اهلاجر أو املهجور 
فحينئٍذ ال حتـــرم، وعــلــى هــذا حيمل مــا ثبت مــن هجر الــّنــيب ملسو هيلع هللا ىلص كعب بــن مالك 
يه الصحابة عن كالمهم – وقد مّر بنا(١)-، وكذا ما جاء من هجران  وصاحبيه و

السلف بعضهم بعضًا(٢).
ُحْكُمُه: إذا وِضَع اإلنسان بني خيارين: إّما االنفراد، وإما جمالسة أهل السوء؛ فال 
شّك أّن االنفراد أفضل، واملفاضلة بني العزلة واخللطة، من حيث األصل، فال يطلق 
ختالف األشخاص، واألزمان، والبالد. فيها قول عامٌّ لُكلِّ أحد؛ بل ذلك خيتلف 
وَهِذِه (اْلَمْسأََلُة َوِإْن َكاَن النَّاُس يـَتـََناَزُعوَن ِفيَها، إمَّا نِزَاًعا ُكلِّيًّا، َوِإمَّا َحالِيًّا، َفَحِقيَقُة 
َرًة َتُكوُن َواِجَبًة، أَْو ُمْسَتَحبًَّة، َوالشَّْخُص اْلَواِحُد َقْد َيُكوُن َمْأُمورًا  َ اْألَْمِر: َأنَّ اْخلُْلَطَة 
َرًة، َوِمجَاُع َذِلَك: َأنَّ اْلُمَخاَلَطَة إْن َكاَن ِفيَها تـََعاُوٌن َعَلى  َ ِالْنِفرَاِد  َرًة، َوِ َ ْلُمَخاَلَطِة  ِ
مثِْ َواْلُعْدَواِن َفِهَي َمْنِهيٌّ  َا، َوِإْن َكاَن ِفيَها تـََعاُوٌن َعَلى اْإلِ اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى، َفِهَي َمْأُموٌر ِ
َواْجلُُمَعِة  اخلَْْمِس،  اْلِعَباَداِت َكالصََّلَواِت،  ِجْنِس  ِيف  ْلُمْسِلِمَني  ِ فَاِالْخِتَالُط  َعنـَْها، 
ِبِه َوَرُسولُُه.   ُ َواْلِعيَدْيِن، َوَصــَالِة اْلُكُسوِف، َواِالْسِتْسَقاِء، َوَحنِْو َذِلَك ُهَو ِممَّا أََمَر اهللَّ
ُة  وََكَذِلَك اِالْخِتَالُط ِِْم ِيف احلَْجِّ َوِيف َغْزِو اْلُكفَّاِر، َواْخلََوارِِج اْلَمارِِقَني، َوِإْن َكاَن أَِئمَّ
َذِلَك ُفجَّارًا، َوِإْن َكاَن ِيف تِْلَك اجلََْماَعاِت ُفجَّاٌر... فَاْخِتَياُر اْلُمَخاَلَطِة ُمْطَلًقا َخطَأٌ، 
َواْخِتَياُر اِالْنِفرَاِد ُمْطَلًقا َخطَأٌ... َوأَمَّا ِمْقَداُر َما َحيَْتاُج إلَْيِه ُكلُّ إْنَساٍن ِمْن َهَذا، َوَهَذا، 

َم) (٣). َوَما ُهَو اْألَْصَلُح َلُه ِيف ُكلِّ َحاٍل؟: فـََهَذا َحيَْتاُج إَىل َنَظٍر َخاصٍّ َكَما تـََقدَّ
قال ابن عبد الرب- رمحه هللا-:  (َوَلمَّا َكاَنْت ُمَواَالُة أَْولَِياِء اهللَِّ ِمْن أَْفَضِل َأْعَماِل 
اْلِربِّ َكاَنْت ُمَعاَداُة َأْعَدائِِه َكَذِلَك أَْيًضا، َوَأْمجََع اْلُعَلَماُء َعَلى أَنَُّه َال َجيُوُز لِْلُمْسِلِم َأْن 

١   راجع الصفحة الّسابقة من هذا البحث.
٢   اُنظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، لإلمام الّنووي، ٣٦٧/٧.

٣   الفتاوى الكربى، ال بن تيمية، ١٦٣/٢.
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يـَْهُجَر َأَخــاُه فــَـْوَق ثــَـَالٍث ِإالَّ َأْن َيُكوَن َخيَــاُف ِمْن ُمَكاَلَمِتِه َوِصَلِتِه َما يـُْفِسُد َعَلْيِه 
َص َلُه ِيف  ِديَنُه، أَْو يـَُولُِّد ِبِه َعَلى نـَْفِسِه َمَضرًَّة ِيف ِديِنِه أَْو ُدنـَْياُه فَِإْن َكاَن َذِلَك فـََقْد ُرخِّ
يٍل َخيـٌْر ِمْن ُخمَاَلَطٍة ُمْؤِذيٍَة) (١)، قال شيخ اإلسالم ابن  ُجمَانـََبِتِه َوبـُْعِدِه َوُربَّ َصْرٍم مجَِ
تيمية(٢): (َمْن فـََعَل َشيـًْئا ِمْن اْلُمْنَكرَاِت َكاْلَفَواِحِش َواخلَْْمِر َواْلُعْدَواِن َوَغْريِ َذِلَك، فَِإنَُّه 
ُْه  ْنَكاُر َعَلْيِه ِحبََسِب اْلُقْدَرِة َكَما قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  «َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ ُب اْإلِ جيَِ
ميَاِن» (٣)، فَِإْن  بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اْإلِ
ًا ِبَذِلَك، َولَْيَس ُمْعِلًنا َلُه أُْنِكَر َعَلْيِه ِسرًّا، َوُسِرتَ َعَلْيِه، َكَما قَاَل النَِّيبُّ  َكاَن الرَُّجُل ُمَتَسرتِّ
نـَْيا َواْآلِخَرِة» ، إالَّ َأْن يـَتـََعدَّى َضَررُُه، َواْلُمْعَتِدي  ُ ِيف الدُّ ملسو هيلع هللا ىلص  «َمْن َستـََر َعْبًدا َستـََرُه اهللَّ
َال بُدَّ ِمْن َكفِّ ُعْدَوانِِه، َوِإَذا نـََهاُه اْلَمْرُء ِسرًّا، فـََلْم يـَنـَْهُه ِفْعُل َما يـَْنَكفُّ ِبِه ِمْن َهْجٍر، 
ْنَكاُر  َوَغْريِِه إَذا َكاَن َذِلَك أَنـَْفَع ِيف الدِّيِن، َوأَمَّا إَذا َأْظَهَر الرَُّجُل اْلُمْنَكرَاِت، َوَجَب اْإلِ
َعَلْيِه َعَالنَِيًة، َوملَْ يـَْبَق َلُه ِغيَبٌة، َوَوَجَب َأْن يـَُعاَقَب َعَالنَِيًة ِمبَا يـَْرَدُعُه َعْن َذِلَك ِمْن َهْجٍر 
َوَغْريِِه، فـََال ُيَسلَُّم َعَلْيِه، َوَال يـَُردُّ َعَلْيِه السََّالُم، إَذا َكاَن اْلَفاِعُل َكَذِلَك ُمَتَمكًِّنا ِمْن َذِلَك 
ِمْن َغْريِ َمْفَسَدٍة رَاِجَحٍة، َويـَنـَْبِغي ِألَْهِل اخلَْْريِ، َوالدِّيِن َأْن يـَْهُجُروُه َميًِّتا، َكَما َهَجُروُه 
َحيًّا، إَذا َكاَن ِيف َذِلَك َكفٌّ ِألَْمثَالِِه ِمْن اْلُمْجرِِمَني، فـَيـَتـْرُُكوَن َتْشِييَع ِجَناَزتِِه َكَما تـََرَك 

النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص الصََّالَة َعَلى َغْريِ َواِحٍد ِمْن َأْهِل اْجلَرَائِِم) .

١   التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب، ١٢٧/٦.
٢   الفتاوى الكربى، ٤٣٤/٣- ٤٣٥.

٣   سبق خترجيه اُنظر ص (٣٣) من هذا البحث
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خامتة
احلمد هلل الذي بنعمه تتمُّ الّصاحلات والّصالُة والّسالُم على أشرف خلق الربّت سيد 

ونبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم واتبع ُهداهم إىل يوم اّلدين. 
وبعد: 

   احلمُد هلل الذي منَّ عليَّ بفضله وكرمه الوقوف على قضية مهّمة من قضا 
احلسبة يف الّتشريع اإلسالميِّ السمح أال وهو: (وسائل تـَْغيري الـُمنكر بني الّثوابِت 
والـُمتغريات)، ويسعدين أْن أسوق يف خامتة هذا البحث زُبدة ما توصلت إليه هذه 

الّدراسة يف مباحثها ومطالبها يف اآليت:- 
حية أّن  أّوًال- أّن هنالك مثّة عالقة وثيقة ما بني املعىن اللُّغوي واالصالحي من 

ملعروف الّنهي عن الـُمنكر. ألمر  كليهما يدور حول األمر 
ا مع أهمِّ  نيًا- أّن احلسبة يف الّنظام اإلسالمي تلتقي يف كثري من اختصاصا
النُّظم اإلســالمــيّــة مثل الــقــضــاء، وقــضــاء املــظــامل وغــايــة هــذه النُّظم الــثّــالثــة الّتكامل 
والّتعاضد لتحقيق مقاصد الّشارع احلكيم، وبنبغي أْن تسري متوازية متناغمة لتُصبَّ 
ايتها يف هدف واحد وهو تطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية، وإزالة األدران والظلم 

من اجملتمع بنشر العدل وإشاعة الطمأنينة. 
ــثــاً: جتــمــع الــوســائــل الــشــرعــيــة يف احلــســبــة بــني األصــالــة والــثــبــات، وبـــني املــرونــة  ل
ت، واملــرونــة والّتطور يف  والّتطور، األصالة والثبات، يف اُألصــول واألهـــداف والــغــا
معرفة حال العصر، واملدعو، وتنزيل احلكم على احلالة، وهذا ُكله حيتاج إىل مواكبة 
يف  الّنظام اإلســالمــي  عليهما  يقوم  وهذين األمــريــن  االجتهادية،  يف الــفــروع  الّتطور 
رجاعه إىل املصادر  ُأصوله الستيعاب ُكلِّ جديد ووضعه يف قوالب وقواعد الّشريعة 
الّشرعية، وقد تبّني ذلك يف اجملاالت الّتطبيقية للحسبة، من حيث الّتدرج يف الوسائل 

مبراعاة حال الزمان واملكان، والـُمحتسب عليه....  
رابعاً: إّن تشريع نظام احلسبة من حيث احلقوق يشمل مجلة من احلقوق حنو: احلسية 
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يف حــقِّ هللا تعاىل، واحلسبة يف حقوق العباد، ومــا جيمع بني احلقني وهــو ما يعرف 
حلقوق املشرتكة بني حقوق هللا تعاىل، وحقوق العباد، وُكــل هذا اهلــدف منه حترير 
اإلنسان من عبودية غري هللا هلل، وهي الركيزة األساسية اليت يُبىن عليها الّنظام اإلسالمي. 
خامساً: جعل اإلسالم مسؤولية الفرد جتاه األمة كمسؤولياته جتاه نفسه يف تغيري 
املنكرات، إْذ يتمّثُل هذا األساس يف إيقاظ ضمري الفرد للجماعة وضمري اجلماعة 
جلماعة،  لتأكيد على معاين املسئوليتني حيّس الفرد إحساس البنوة والرب  للفرد و
وحتسُّ اجلماعة إحساس األُمومة والرعاية للفرد، وينشأ من إدراك املسئوليتني الّسابقتني 
لرأي  ما وفق وسائل حمّددة راعها الشارع احلكيم، وهو ما ُيّسمى  واالضطالع 

احملافظ على أداء وظيفة االحتساب يف النظام اإلسالمي.
وكان ال بّد من ذكر بعض الّتوصيات الـُمهّمة اليت ينبغي أْن ُيشار إليها يف هذا 

الـُمقام وهن أّمهها:
 تشخيص املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع اإلسالمي تشخيصاً دقيقاً حنو: غياب 

املفاهيم الصحيحة للمنهج اإلسالمي، البتكار الوسائل واألساليب الّناجعة للعالج.
ملعروف والّنهي عن الـُمنكر حلفظ اجملتمع من   ضرورة أْن توجد هيئات لألمر 
األمن  ونشر  والقيم،  األخــالق  وحفظ  الـُمفسدين،  دابــر  وقطع  واملفاسد،  الــّشــرور 

واألمان يف اجملتمع، مع إعطائها الصالحيِّات الكاملة يف ذلك. 
مر به، ومبا ينهى عنه،  هيلّية للمحتسب ليكون عارفاً خبرياً مبا   عقد دورات 

جبانب معرفة الوسائل املهّمة يف الدعوة، وتدرجها ومواطن تطبيقها.
َ َأِن اْحلَْمُد هلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني،، ،، َوآِخُر َدْعَوا
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قائمة املصادر واملراجع
األحكام السلطانية، أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري . ١

ملاوردي، ط. دار احلديث – القاهرة (بدون). البغدادي، الشهري 
األحكام السلطانية، للقاضي أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف . ٢

ابن الفراء، صححه وعلق عليه: حممد حامد الفقي، ط. دار الكتب العلمية- 
بريوت، لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.

إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، ط. دار املعرفة . ٣
– بريوت (بدون).

إرشــاد الساري لشرح صحيح البخاري، ألمحــد بن حممد بن أىب بكر بن عبد . ٤
امللك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس، شهاب الدين، ط. املطبعة الكربى 

األمريية، مصر، الطبعة: السابعة، ١٣٢٣هـ.
شراف: . ٥ صر الدين األلباين،  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد 

زهري الشاويش، ط. املكتب اإلسالمي – بــريوت، الطبعة: الثانية ١٤٠٥ هـ- 
١٩٨٥م.

أســاس البالغة، أليب القاسم حممود بــن عمرو بــن أمحــد، الزخمشري جــار هللا، . ٦
لبنان  بــريوت –  العلمية،  الكتب  دار  ط:  الــســود،  عيون  ســل  حممد  حتقيق: 

الطبعة: األوىل، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م.
إعالم املوقعني عن رب العاملني، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين . ٧

ابن قيم اجلوزية، بتحقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، ط. دار الكتب العلمية – 
يريوت، الطبعة: األوىل، ١٤١١هـ- ١٩٩١م.

اإلقــنــاع يف حــل ألــفــاظ أيب شــجــاع، لشمس الــديــن، حممد بــن أمحــد اخلطيب . ٨
الشربيين الشافعي، بتحقيق: مكتب البحوث والدراسات- دار الفكر، ط. دار 

الفكر – بريوت، (بدون).
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ملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة، لسليمان بن عبد . ٩ األمر 
الرمحن احلقيل، ط. (بدون)، الطبعة: الرابعة، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م. 

البحر الــرائــق شــرح كنز الــدقــائــق، لزين الــديــن بــن إبراهيم بــن حممد، املعروف . ١٠
بــن جنيم املــصــري، ويف آخــره: تكملة البحر الــرائــق حملمد بن حسني بن علي 
حلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، ط. دار الكتاب  الطوري احلنفي القادري، و

ريخ) . اإلسالمي، الطبعة: الثانية – (بدون 
البناية شرح اهلداية، أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني . ١١

لبنان،  بـــريوت،  العلمية-  الكتب  دار  ط.  العيىن،  الــديــن  بــدر  احلنفى  الغيتاىب 
الطبعة: األوىل، ١٤٢٠ هـ- ٢٠٠٠ م.

حتفة احملــتــاج يف شــرح املــنــهــاج، ألمحــد بــن حممد بــن علي بــن حجر اهليتمي، . ١٢
روجعت وصححت: على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء، ط. املكتبة التجارية 
الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد، (بدون طبعة)، ١٣٥٧ هـ- ١٩٨٣ م.

حتفة الناظر و غنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر، أليب عبد هللا حممد . ١٣
بن أمحد بن قاسم بن سعيد العقباين التلمساين، حتقيق: علي الشنويف، ط. فرنسا، 

١٩٦٧م.
ويل آي القرآن، حملمد بن جرير بن يزيد . ١٤ تفسري الطربي = جامع البيان عن 

بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، بتحقيق: الدكتور: عبد هللا بن 
بــدار  اإلسالمية  والــدراســات  البحوث  مركز  مــع  لتعاون  الــرتكــي،  احملسن  عبد 
هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة، ط. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

واإلعالن، الطبعة: األوىل، ١٤٢٢ هـ- ٢٠٠١ م.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن . ١٥

عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، بتحقيق: مصطفى بن أمحد العلوي , حممد عبد 
الكبري البكري، ط. وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب، ١٣٨٧ هـ. 
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توضيح األحكام من بلوغ املرام: للشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن صاحل البسام، . ١٦
ط١، سنة ١٤١٣هـ، ط. دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة.

صر بن عبد هللا . ١٧ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن بن 
السعدي، بتحقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

األوىل ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠ م.
مـــه = . ١٨ اجلــامــع املسند الصحيح املختصر مــن أمـــور رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ

صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، بتحقق: حممد 
ضافة ترقيم  صر الناصر، ط. دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية  زهري بن 

ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: األوىل، ١٤٢٢هـ.
حاشية إدرار الشروق على أنوار الفروق»، للشيخ قاسم بن عبد هللا املعروف . ١٩

بن الشاط، لتصحيح بعض األحكام وتنقيح بعض املسائل، ط. عامل الكتب، 
ريخ. (بدون) طبعة، و

احلسبة يف اإلسالم، أو وظيفة احلكومة اإلسالمية، تقي الدين أبو العباس أمحد . ٢٠
بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية 

احلراين احلنبلي الدمشقي، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، (بدون).
ريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، . ٢١ ديوان املبتدأ واخلرب يف 

لعبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي، 
بتحقيق: خليل شحادة، ط. دار الفكر، بريوت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ 

م.
رَفْـــُع الــنِّــَقــاِب َعــن تنِقيح الــّشــهــاِب، أليب عبد هللا احلسني بــن علي بــن طلحة . ٢٢

ْماليل، بتحقيق: د. َأْمحَد بن حممَّد السراح، د. عبد  الرجراجي مث الشوشاوي السِّ
الرمحن بن عبد هللا اجلربين، أصل هذا الكتاب: رساليت ماجستري، ط. مكتبة الرشد 
ض- اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، ١٤٢٥ هـ-  للنشر والتوزيع، الر
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٢٠٠٤ م.
الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام، أليب القاسم عبد الرمحن بن . ٢٣

عبد هللا بن أمحد السهيلي، حتقيق: عمر عبد السالم السالمي، ط. دار إحياء 
الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: الطبعة األوىل، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

روضة الطالبني وعمدة املفتني، أليب زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي، . ٢٤
عمان،  دمشق-  بــريوت-  اإلســالمــي،  املكتب  ط.  الشاويش،  زهــري  بتحقيق: 
لقانون   ً الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م. التشريع اجلنائي اإلسالمي مقار

الوضعي، لعبد القادر عودة، ط. دار الكاتب العريب، بريوت، (بدون).
السراج يف بيان غريب القرآن، حممد بن عبد العزيز بن أمحد اخلضريي، ط. مكتبة . ٢٥

امللك فهد الوطنية، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، ١٤٢٩ هـ- ٢٠٠٨ 
م.

سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد . ٢٦
ط.  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  بتحقيق:  ِجْستاين،  السِّ األزدي  عمرو  بن 

املكتبة العصرية، صيدا – بريوت، (بدون).
السرية النبوية البن هشام، لعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، . ٢٧

أبو حممد، مجال الدين، حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ 
الشليب، ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة: 

الثانية، ١٣٧٥هـ- ١٩٥٥م. 
شــرح تنقيح الفصول، أليب العباس شهاب الــديــن أمحــد بــن إدريـــس بــن عبد . ٢٨

لــقــرايف، بتحقيق: طــه عبد الـــرؤوف سعد، ط. شركة  الــرمحــن املالكي الشهري 
الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة: األوىل، ١٣٩٣ هـ- ١٩٧٣م.

ملعروف والنهي عن املنكر، لناصر خليل حمّمد أبو . ٢٩ الضوابط الفقهية لألمر 
بلس  ديــة، رسالة ماجستري، كلية الــّدراســات العليا، جامعة الّنجاح الوطنّية، 
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فلسطني، العام اجلامعي ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
غاية البيان شرح زبد ابن رسالن، لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن . ٣٠

محزة شهاب الدين الرملي، ط. دار املعرفة – بريو، (بدون).
الــفــتــاوى الــكــربى البــن تيمية، لتقي الــديــن أبــو العباس أمحــد بــن عبد احلليم . ٣١

بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلــراين احلنبلي 
الدمشقي، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٧م, 

فتح الــبــاري شــرح صحيح الــبــخــاري، ألمحــد بــن علي بــن حجر أبــو الفضل . ٣٢
وأبــوابــه  رقــم كتبه  ١٣٧٩هـــــ،  بـــريوت،  املــعــرفــة-  دار  ط.  الشافعي،  العسقالين 
خراجه وصححه وأشــرف على طبعه:  وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام 

ز. حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن 
فتح القدير، حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين، ط. دار ابن . ٣٣

كثري، دار الكلم الطيب- دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل- ١٤١٤ هـ.
الفروق (أنوار الربوق يف أنواء الفروق)، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس . ٣٤

ريخ. لقرايف، ط. عامل الكتب، (بدون) طبعة، و بن عبد الرمحن املالكي الشهري 
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، ألمحد بن غامن (أو غنيم) بن . ٣٥

سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي، ط. دار الفكر، الطبعة: 
(بدون طبعة) ، ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م. 

دى، حتقيق: . ٣٦ القاموس احمليط، جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الــفــريوزآ
مكتب حتقيق الــرتاث يف مؤسسة الرسالة، إشــراف: حممد نعيم العرقُسوس، ط. 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت – لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ 

هـ- ٢٠٠٥ م.
ملعروف والّنهي عن املنكر، لإلمام الشيخ عبد الرمحن بن . ٣٧ الكنز األكرب من األمر 

أيب بكر بن داود احلنبلي الدِّمشقي الّصاحلي، بتحقيق: الدكتور/ مصطفى عثمان 
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األوىل، ١٤١٧هـــ-  الطبعة  لبنان،  بــريوت-  العلمّية،  الكتب  دار  ط.  صميدة، 
١٩٩٦م.

َعاين الدَّرَارِي يف َكْشِف َخَبا َصِحيْح الُبَخاري، حملمَّد اَخلِضر بن سيد . ٣٨
َ
كوثَر امل

عبد هللا بــن أمحــد اجلكين الشنقيطي، ط. مؤسسة الــرســالــة، بـــريوت، الطبعة: 
األوىل، ١٤١٥ هـ- ١٩٩٥ م.

فة يف معامل اخلالفة، ألمحد بن علي بن أمحد الفزاري القلقشندي . ٣٩ مآثر اإل
مث القاهري، بتحقيق: عبد الستار أمحد فراج، ط. مطبعة حكومة الكويت – 

الكويت، الطبعة: الثانية، ١٩٨٥م.
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ألمحــد بن حممد بن علي الفيومي مث . ٤٠

احلموي، أبو العباس، ط. املكتبة العلمية – بريوت، (بدون).
معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي، حمليي السُّّنة، أبو حممد احلسني . ٤١

بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه: حممد عبد هللا النمر- عثمان مجعة 
ضمريية- سليمان مسلم احلرش، ط. دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 

١٤١٧ هـ- ١٩٩٧ م.
معامل القربة يف طلب احلسبة، حملمد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بن األخوة، . ٤٢

القرشي، ضياء الدين، ط. دار الفنون «كمربدج»، (بدون).
معجم اللغة العربية املعاصرة، للدكتور/ أمحد خمتار عبد احلميد عمر مبساعدة . ٤٣

فريق عم، ط. عامل الكتب، الطبعة: األوىل، ١٤٢٩ هـ- ٢٠٠٨ م.
ت، حامد عبد الــقــادر، حممد . ٤٤ املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أمحــد الـــز

لقاهرة، الناشر: دار الدعوة (بدون). النجار، جممع اللغة العربية 
بن . ٤٥ احلسن  بــن  عمر  بــن  حممد  هللا  عبد  أبــو  الكبري،  التفسري  الغيب،  مفاتيح 

احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، ط: دار إحياء 
الرتاث العريب – بريوت، الطبعة: الثالثة- ١٤٢٠ هـ.
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مقاصد الشريعة اإلسالمية، حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور . ٤٦
والــشــؤون  األوقـــاف  وزارة  ط.  اخلــوجــة،  ابــن  احلبيب  حممد  بتحقيق:  التونسي، 

اإلسالمية، قطر، ١٤٢٥ هـ- ٢٠٠٤ م.
مناقب عمر بن اخلطاب، جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد . ٤٧

اجلوزي، ط. دار إحياء الرتاث، بريوت (بدون).
املنتقى شــرح املــوطــأ، أليب الــولــيــد سليمان بــن خــلــف بــن ســعــد بــن أيــوب . ٤٨

جبوار  السعادة-  مطبعة  ط.  األندلسي،  الباجي  القرطيب  التجييب  وارث  بن 
. ١٣٣٢ هـ حمافظة مصر، الطبعة: األوىل، 

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أليب زكر حميي الدين حيىي بن شرف . ٤٩
النووي، ط. دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢ه.

مــوطــأ اإلمـــام مــالــك، ملــالــك بــن أنــس بــن مــالــك بــن عــامــر األصــبــحــي املــدين، . ٥٠
بتحقيق: بشار عواد معروف- حممود خليل، ط مؤسسة الرسالة، سنة النشر: 

١٤١٢ هـ.
نصاب االحتساب لعمر بن حممد بن عمر السماين، بتحقيق: مريزن سعيد، . ٥١

ريخ). ط. دار مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة، (بدون 
البيان، . ٥٢ دار  ط.  عثمان،  رأفــت  حملمد  اإلســالمــي،  الفقه  يف  القضائي  النظام 

الطبعة: الثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤م.
اية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة الشريفة، لعبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا، . ٥٣

أبو النجيب، جالل الدين العدوي الشيزري الشافعي، ط. مطبعة جلنة التأليف 
والرتمجة والنشر، (بدون).

اية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة . ٥٤
شهاب الدين الرملي، ط. دار الفكر، بريوت، ط. أخرية- ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.



ت اِحلْسَبة ت املستفادة من أبرز آ اهلدا
يف القرآن الكرمي– دراَسة موضوعيَّة 

إعـَْداد:
د. َحاِمت حممَّد منُصور َمْزُروَعة

أستاذ مساعد التفسري وعلوم القرآن 
قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية
كليَّة اآلداب - جامعة املَِلك فـَْيَصل



الهدايات المستفادة من أبرز آيات الِحْسَبة في القرآن الكريم١١٨

للغة العربية ملخَّص البحث 
احلمد هلل؛ والصالة والسالم على رسول هللا؛ وعلى آله وصحبه وَمن وااله، وبعد:

ت اِحلْسَبة يف القرآن الكرمي–  ت املستفادة من أبرز آ فهذا حبث بُعنـَْوان (اهلدا
ت القرآنية والفوائد  دراَسة موضوعيَّة)، وهو عبارة عن دراسة تبحث يف موضوع اهلدا
ت  ت املستنَبطة من أبرز اآل اليت ُحيَتاج إىل تربية الفرد واجملتمع عليها؛ تلك اهلدا

القرآنية اليت حتدَّثْت عن شعرية «اِحلسَبة».
وقد اشتمل هذا البحث على متهيد، ذكر فيه الباحث تعريف املصطلحات اليت 
حتتاج إىل بيان مما ورد يف مفردات عنوان البحث، مث كانت مباحث هذا البحث اليت 
ت اِحلْسَبة يف القرآن الكرمي،  ت املستفادة من أبرز آ تناولت احلديث عن أبرز اهلدا
ت، ُمسَتعِرًضا املعىن اإلمجايل  وقد تناول الباحث يف كل مبحٍث آيًة من هذه اآل

ت املستفادة من هذه اآلية.    لآلية، وُمبيًِّنا أبرز املعامل واهلدا
مث كانت خامتة البحث اليت اشتملْت على عدد من النتائج، كان من أبرزها ما 
ِحلسَبة  الحتساب هو من أهم أسباب ْمجع وتوحيد األمَّة، القائمون  يلي: القيام 
هم أهل القدوة يف األمة، القيام بشعرية احلسبة ليس خاصًّا بفئة معيَّنة؛ بل واجب 
لعمل  على كل أفراد األمَّة، تعظيم أثر النفع العام، حتقيق التميُّز واألفضلية يكون 
ألماين، ضرورة االهتمام بعمل القلب وإخالص النية يف كل  وحتقيق الشروط؛ وليس 
األعمال –ومنها االحتساب- هلل تعاىل، تْرك االحتساب جرٌم عظيم يُعرِّض صاحبه 
للطرد من الرمحة اإلهلية، االحتساب عمٌل تباُدِيلٌ بني أفــراد اجملتمع املسلم، الوقوع 
ُخمَالَفة  بنيِّة  الحتساب  القيام  االحتساب،  بشعرية  القيام  من  مينع  ال  املعصية  يف 
املنافقني، أمهية استحضار املعاين الراقية لكلمة (الوالية) عند االحتساب، أمهية رْبط 
أمهية  إىل  املخطئني  توجيه  ا،  وااللتزام  للقيام  والوعيد  لوعد  والشعائر  الواجبات 
داء الصالة على ترك املنكرات، أمهية تربية النشء وتدريب األبناء على  االستعانة 
بشعرية  القيام  عند  األذى  حصول  توقُّع  االجتماعية،  املسؤولية  وحتمُّل  االحتساب 
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اِحلسَبة، أمهية ِذْكر األخالق والصفات اليت تُِعني يف مهمَّة االحتساب.
وفيما يلي التفصيل والبيان، فاهلل املستعان، وعليه التُّكالن، ومنه اهلداية والتوفيق، 

وال َحْول وال قوَّة إال به.
ملعروف  األمــر  االحتساب،  اِحلْسَبة،  ت،  اهلــدا (املفتاحية):  الَّــة  الــدَّ الكلمات 

والنهي عن املنكر.



الهدايات المستفادة من أبرز آيات الِحْسَبة في القرآن الكريم١٢٠

Abstract
Praise be to Allah and blessing and peace be upon our 

prophet Mohammed, his family and his companions.
This research which called” The guidance which are ben-

efited from the most distinguished Ayat of al-Hesba in the 
Holy Quran –objective study”, is a study dealing with the 
standards and values needed to raise the individual and soci-
ety depending on the Holy Quran Ayat that talk about the 
ceremony of “Al-Hesba”.

This research includes: a preface, in which the researcher 
is talking about the definitions of some terms mentioned in 
the research, then the other parts of the research which are 
interested in clearing the guidance which are benefited from 
the most distinguished Ayat of al-Hesba in the Holy Quran.

Then the end of the research that includes a number of 
results such as:

Care of “Al-Hesba” helps the efforts that lead to the na-
tion collection and unity, People caring about “Al-Hesba” 
are the pacemaker of the nation.

All the muslims should care about “Al-Hesba” not only 
the people working on it, To gain the benefits from “Al-
Hesba” all the muslims should work hard to achieve this su-
preme goal, Neglecting “Al-Hesba” role in the nation is a 
great crime, The details will be followed in the next pages, 
and Allah is the one sought for help. 
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َمة الـُمَقدِّ
ه،  احلمد هلل، أمحده ْمحد َمن ال ربَّ له سواه، وأشكره على جزيل فضله وعطا
وأشهد أن احلالل ما أحلَّه؛ وأن احلرام ما حرَّمه؛ وأن الدين ما شرعه، وأشهد أن ال 
إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا حممًدا –صلى هللا عليه وسلَّم- عبده 

ورسوله.
ملعروف والنهي عن املنكر  ألمر  وبعد؛ فمعلوٌم أن أداء شعرية احلسبة والقيام 
من أهم أسباب خريية هذه األمة، قال تعاىل:﴿ُكنـُْتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َُْمُروَن 
هللَِّ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْرًا َهلُْم  ِ ْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  ِ

ِمنـُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾. [آل عمران: ١١٠]
الحتساب من أهم أسباب النجاة من اهلــالك يف  ومعلوٌم –كذلك- أن القيام 
الدنيا واآلخــرة، قال تعاىل:﴿فـََلْوَال َكــاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن قـَْبِلُكْم أُولُــو بَِقيٍَّة يـَنـَْهْوَن َعِن 
َّْن َأَجنيـَْنا ِمنـُْهْم َواتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِه وََكانُوا ُجمْرِِمَني  اْلَفَساِد ِيف اْألَْرِض ِإالَّ قَِليًال ممِّ

(١١٦) َوَما َكاَن رَبَُّك لِيـُْهِلَك اْلُقَرٰى ِبظُْلٍم َوأَْهُلَها ُمْصِلُحوَن﴾[هود: ١١٦، ١١٧]
ت متعدِّدة عن واجب اِحلسَبة، واملتأمَّل يف هذه  وقد حتدَّث القرآن الكرمي يف آ
جلانب  يتعلق  ما  منها  الثمينة،  والـــدرر  املكنونة،  ت  اهلـــدا من  جيد كثريًا  ت  اآل
هلذه  العملي  التطبيقي  جلــانــب  يتعلَّق  مــا  ومنها  احلسبة،  لشعرية  النظري  العلمي 
ت املستفادة  الشعرية، لذا َقَصْدُت يف هذا البحث أْن ُأسلِّط الضْوء على أبرز اهلدا
ت القرآن الكرمي اليت حتدَّثْت عن اِحلْسَبة؛ وتناولْت الكالم  واملسَتنَبطة من أبرز آ
ا  ا، ولتطبيق دالال ملعروف والنهي عن املنكر، لالستفادة من هدا على األمر 

ومقاصدها يف واقع احلياة.
موضوع البحث:

ت اِحلْسَبة يف  ت املستفادة من أبرز آ هذا البحث َمْعِينٌّ بدراسة موضوع (اهلدا
القرآن الكرمي– دراَسة موضوعيَّة). 
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مشكلة البحث:
ت  املشكلة الــيت حيــاول هــذا البحث أن ُيسلِّط الضوء عليها هي إظهار اهلــدا
ت القرآنية اليت حتدَّثْت عن شعرية اِحلسَبة، حرًصا على إبرازها لعموم  املكنونة يف اآل
املؤمنني، وأمــًال يف تطبيقها يف الواقع العملي املعاصر، ومنًعا من حدوث املشاكل 
ت الوحي عند التطبيق العملي  والسلبيات اليت تنشأ بسبب عدم استحضار هدا

للِحْسَبة.
أسئلة البحث:

ت املستفادة  السؤال الرئيس الذي يقوم عليه هذا البحث هو: ما هي أبرز اهلدا
ت احلسبة يف القرآن الكرمي؟. مُّل وتدبُّر أبرز آ من دراسة و

حدود البحث:
ت «اِحلْسَبة» يف القرآن الكرمي. حدود هذا البحث هي: أبرز آ

ت احلسبة يف القرآن  وجتدر اإلشارة إىل أن البحث تناول (أبرز) وليس (كل) آ
الكرمي؛ لسببني:

ا  ت احلسبة اليت يرتبط غالب هدا السبب األول: هو أن الرتكيز كان على آ
لواقع العملي التطبيقي املصاِحب للقيام بشعرية احلسبة. القرآنية بفوائد متعلِّقة 

لضوابط والشروط الفنية هلذا  السبب الثاين: هو حْرص الباحث على االلتزام 
املؤمتر الكرمي، ومن تلك الضوابط والشروط: أال يتجاوز البحث (٣٠ صفحة)، ولو 
ت احلسبة يف القرآن الكرمي الحتاج ذلك  ت الواردة يف (كل) آ تناول الباحث اهلدا
إىل عدد أكرب من الصفحات يتجاوز احلد األقصى املسموح به يف البحث، وهذا 

ٌ ْحبت.       السبب –كما يظهر- هو سبب فينِّ
أهداف البحث:

يهدف البحث إىل حتقيق عدد من املقاصد؛ أبرزها ما يلي:



١٢٣ الهدايات المستفادة من أبرز آيات الِحْسَبة في القرآن الكريم

ت القرآنية اليت حتدَّثْت عن شعرية  ت املستفادة من اآل أوًال: إظهار أبرز اهلدا
اِحلسَبة.

العملي  الواقعي  التطبيق  عند  ت  اهلـــدا ــذه  االلــتــزام  أمهية  على  التأكيد  نًيا: 
لالحتساب.

لثًا: املسامهة يف إثراء البحوث العلمية اليت تتحدَّث عن احلسبة يف ضوء نصوص 
الوحي.

أمهية البحث:
ت القرآن الكرمي عن احلسبة. أوًال: تسليط الضوء على أمهية تدبُّر آ

ت اليت حتدَّثْت عن احلسبة. نًيا: التأكيد على أمهية مراعاة السياق القرآين لآل
ت احلسبة دراسة حتليلية عميقة  لثًا: لْفت األنظار إىل احلاجة املاسَّة لدراسة آ

ا. ا ومكنو الستخراج هدا
ت احلسبة يف الواقع  ت النظرية املكنونة يف آ رابًعا: إبراز احلاجة إىل تفعيل اهلدا

الحتساب.  العملي عند القيام 
منهج البحث:

ت موضوع الدراسة، وهي أبرز  هو املنهج املوضوعي، مع شيء من التحليل لآل
ت احلسبة يف القرآن الكرمي.  آ

ت يف تقسيمات ومباحث هذا  وجتدر اإلشــارة يف هذا املقام إىل أن عْرض اآل
يْيت  ت يف القرآن الكرمي، حيث بدأ البحث  البحث كان بناًء على ترتيب هذه اآل
لرتتيب-، مث آية سورة النساء، مث آيْيت سورة املائدة، مث آية سورة  سورة آل عمران –

ت يف املصحف الشريف. التوبة، مث آية سورة لقمان، وهذا هو ترتيب هذه اآل
ت وترتيبها حتت اآلية الواحدة بناًء على ترتيب اجلملة القرآنية  كما كان عْرض اهلدا
-اليت كانت مصدرًا للفائدة ودليًال عليها- يف اآلية اليت جاءت يف عنوان كل مبحث.     
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ُخطَّة البحث:
يتكوَّن البحث من مقدمة، ومتهيد، وستة مباحث، وخامتة، وتفصيل ذلك فيما يلي.

املقدِّمة؛ وتشتمل على ما يلي: 
مــوضــوع الــبــحــث، مشكلة الــبــحــث، أسئلة الــبــحــث، حـــدود الــبــحــث، أهــداف 

البحث، أمهية البحث، منهج البحث، ُخطَّة البحث.
يف  ورد  ممــا  بــيــان  إىل  حتــتــاج  الــيت  املصطلحات  تعريف  على  ويشتمل  التمهيد؛ 

مفردات عنوان البحث، وتتمثَّل فيما يلي: 
ت القرآنية.               أوًال: بيان تعريف اهلدا

نًيا: تعريف اِحلْسَبة.
لثًا: بيان مفهوم الدراسة املوضوعية. 

ت املستفادة من قوله تعاىل:﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّةٌ َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ  املبحث األول: اهلدا
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾[آل عمران: ١٠٤]. ُْمُروَن ِ َ َو

ويشتمل على مطلبني: 
املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآلية.           

ت املستفادة من اآلية. املطلب الثاين: أبرز اهلدا
ُأْخرَِجْت  ــٍة  أُمَّ َخيـَْر  تعاىل:﴿ُكنـُْتْم  قوله  من  املستفادة  ت  اهلــدا الثاين:  املبحث 
هللَِّ ۗ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب  ِ ْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  ِ َُْمُروَن  لِلنَّاِس 

َلَكاَن َخيـْرًا َهلُْم ِمنـُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾[آل عمران:١١٠] 
ويشتمل على مطلبني: 

املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآلية.             
ت املستفادة من اآلية. املطلب الثاين: أبرز اهلدا
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ت املستفادة من قوله تعاىل:﴿الَّ َخيـَْر ِيف َكِثٍري مِّن جنََّْواُهْم  املبحث الثالث: اهلدا
ِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت  ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصَالٍح بـَْنيَ النَّاِس َوَمن يـَْفَعْل ذَٰ

اهللَِّ َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما﴾[النساء:١١٤]
ويشتمل على مطلبني: 

املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآلية.             
ت املستفادة من اآلية. املطلب الثاين: أبرز اهلدا

ت املستفادة من قوله تعاىل:﴿ ُقْل أَتـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ  املبحث الرابع: اهلدا
ُ ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم (٧٦) ُقْل  َأْهَل اْلِكتاِب ال  ما ال َميِْلُك َلُكْم َضرًّا َوال نـَْفًعا َواهللَّ
تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َغيـَْر احلَْقِّ َوال تـَتَِّبُعوا َأْهواَء قـَْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا 

َعْن َسواِء السَِّبيِل﴾ [املائدة:٧٨،٧٩]
ويشتمل على مطلبني: 

املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآليتني.           
ت املستفادة من اآليتني. املطلب الثاين: أبرز اهلدا

َواْلــُمــْؤِمــَنــاُت  تــعــاىل:َواْلــُمــْؤِمــنُــوَن  قوله  من  املستفادة  ت  اهلـــدا اخلامس:  املبحث 
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصََّالَة َويـُْؤتُوَن  بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َُْمُروَن ِ

ُ ِإنَّ اهللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ [التوبة:٧١] الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه أُولَِٰئَك َسيـَْرَمحُُهُم اهللَّ
ويشتمل على مطلبني:  

املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآلية.            
ت املستفادة من اآلية. املطلب الثاين: أبرز اهلدا

ت املستفادة من قوله تعاىل:﴿َ بــُـَينَّ أَِقــِم الصََّالَة َوْأُمــْر  املبحث السادس: اهلــدا
ِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر﴾[لقمان:١٧] ْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِربْ َعَلٰى َما َأَصاَبَك ِإنَّ ذَٰ ِ
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ويشتمل على مطلبني: 
املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآلية.              
ت املستفادة من اآلية. املطلب الثاين: أبرز اهلدا

اخلامتة
وتشتمل على ما يلي: 

أوًال: أهمُّ نَتائج البحث.          
نًيا: أبرز التوصيات (املْقَرتَحات). 

     
ذا البحث عموم املسلمني؛؛  وَهللا أسأُل أْن ينفَع 

إليَك؛ وإالَّ ال ُتشدُّ الرَّكاِئُب
ومنَك؛ وإالَّ فاملؤمِّل َخائُب

اللهمَّ اجعل عملي كله صاحلًا...
واجعله لوجهك خالًصا...

 وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيًئا...

١٠٤١١٠١١٤٧٨٧١١٧
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التَّْمِهيـد 
ً للمصطلحات الواردة يف عنوان البحث، ويتبع  يَعِرض الباحث يف هذا التمهيد بيا

ذلك بيان املعىن العام لعنوان البحث، وفيما يلي تفصيل ذلك –حبْول هللا وقوَّته-.
أوًال: تعريف املصطلحات اليت حتتاج إىل بيان مما ورد يف مفردات عنوان البحث، 

وتتمثَّل فيما يلي: 
ت القرآنية:  أ-تعريف اهلدا

ت» مجع، مفردها: هداية، واهلداية: مصدر الفعل «هَدى»، وهذه املادة  «اهلدا
يف اللغة تفيد اإلرشاد والداللة على ما يوصل إىل املطلوب. (١) 

واهلداية يف االصطالح: هي داللٌة بلْطٍف، ولذلك تستعمل يف اخلري.
أمــا جمــيء اهلداية يف سياق الكالم على العذاب يف قوله تعاىل:﴿ِمن ُدوِن اهللَِّ 

فَاْهُدوُهْم ِإَىلٰ ِصرَاِط اجلَِْحيِم﴾[الصافات: ٢٣]؛ فهذا وارٌد على سبيل التَّهكُّم. (٢) 
ت القرآن  ومعلوٌم أن القرآن الكرمي كتاب هداية، وال غىن للمسلم أبًدا عن هدا
ِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب  الكرمي ودالالته وإرشاده، ولذلك قال احلق سبحانه وتعاىل:﴿ذَٰ

ۛ ِفيِه ۛ ُهًدى لِّْلُمتَِّقَني﴾[البقرة: ٢].
ت القرآن الكرمي –يف جمملها- تبنيِّ لإلنسان الغاية من وجوده يف الدنيا،  وهدا
ت  وتـُْرشده إىل كيفية حتقيق هذه الغاية، وتدلُّه وترشده إىل صراط هللا املستقيم، وهدا

القرآن شاملة ومرشدة يف العلم والسلوك والعمل.
ب-تعريف اِحلْسَبة لغة وشرًعا:

١-تعريف احلسبة يف اللغة: 
ئه،  آ مفاخر  من  اإلنسان  يعده  وما  ء،  اآل يف  الثابت  الشرف  هو  اَحلَسب: 
لكسر، وهــو األجـــر، واْحــَتــَســَب  واالحــتــســاب: طلب األجـــر، واالســـم: اِحلسبة 

١   يـُْنَظر: لسان العرب، ابن منظور، (١٥/ ٣٥٣)، واملصباح املنري، الفيومي، (٢/ ٢٣٦)، مادة: «هدى».
٢   يـُْنَظر: أنوار التنزيل، اإلمام البيضاوي، ١/ ٣٠.
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فـَُالٌن َعَلى فـَُالٍن: أَنكر َعَلْيِه قَِبيَح َعَمِلِه. (١) 
ويقال: فالن حمتِسب البلد، ويقال: إنه حلََسُن اِحلسبة يف األمر؛ إذا كان َحَسَن 

التدبري له، واِحلسبة -أيًضا- من احلساب. (٢) 
٢-تعريف احلسبة يف الشرع: 

ملعروف  عرَّفها اإلمام املاوردي (ت: ٤٥٠ه) تعريًفا خمتصرًا مركَّزًا بقوله: «أمٌر 
ٌي عن املنكر إذا أُظِهر فعله». (٣)  إذا ظهر تركه، و

بينما عرَّفها شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت: ٧٢٨ه) تعريًفا شامًال جامًعا بقوله: 
ملعروف إذا  «واليــة دينية، يقوم ويل األمر مبقتضاها بتعيني من يتوىل مهمة األمر 
من  للمجتمع  صيانة  فعله،  الناس  أظهر  إذا  املنكر  عن  والنهي  تركه،  الناس  أظهر 
االحنــراف، ومحاية للدين من الضياع، وحتقيًقا ملصاحل الناس الدينية والدنيوية، وفًقا 

لشرع هللا تعاىل». (٤) 
ج-بيان مفهوم «الدراسة املوضوعية»:

الكالم على املوضوعية يف هذه الفقرة من البحث متَّجٌه حصرًا إىل «املوضوعية» 
اليت هي نوع من أنواع الدراسات والبحوث العلمية األكادميية. 

فمنها:  متعددة؛  أنواع  هلا  التَّخصُّصية  واألكادميية  العلمية  البحوث  أن  ومعلوم 
والوصفي،  واالستقرائي،  واملـــوازِن،  والنقدي،  والتارخيي،  والتحليلي،  املوضوعي، 

وغري ذلك.
للبحث،  اختاره  معنيَّ  مبوضوع  الباحث  التزام  ا  يُقَصد  املوضوعية:  والدراسة 
جيمع ما يتعلَّق مبوضوعه يف إطار حدود البحث، وال خيرج عنها، وهي من أبرز 

خصائص البحث العلمي.
١   يـُْنَظر: لسان العرب، ابن منظور، (٣١٠/١، ٣١٧)، واملصباح املنري، الفيومي، (٢/ ٣٧٠). 

٢   يـُْنَظر: الصحاح يف اللغة، (١٢٧/١). 
٣   األحكام السلطانية، اإلمام املاوردي، (ص: ٣٤٩). 

٤   احلسبة يف اإلسالم، شيخ اإلسالم ابن تيمية، (ص: ٢). 
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نًيا: بيان املعىن العام لعنوان البحث:
بناًء على التعريفات السابقة؛ فإن هذا البحث عبارة عن دراسة ملوضوع الدالئل 
عليها؛ املستنَبطة من أبرز  واجملتمع  تربية الفرد  واإلرشـــادات القرآنية اليت ُحيَتاج إىل 
عن  والنهي  ملعروف  أو األمــر  شعرية «اِحلسَبة»  عن  حتدَّثْت  اليت  القرآنية  ت  اآل

املنكر.
فاهلل املستعان، وعليه التُّكالن، ومنه اهلداية والتوفيق، وال َحْول وال قوَّة إال به. 

ت املستفادة من قوله تعاىل:﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّةٌ َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ  املبحث األول: اهلدا
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾[آل عمران: ١٠٤]. ُْمُروَن ِ َ َو

ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآلية:

تشري هذه اآلية الكرمية إىل توجيه وأْمر هللا تعاىل للمؤمنني أن تكون منهم طائفة 
ملعروف، وهو ما ُعرف  تعرف أحكام الشرع وِحَكمه تدعو إىل هذا الدين، فتأمر 
حسنه شرًعا وعقًال، وتنهى عن املنكر، وهو ما ُعرف قبحه شرًعا وعقًال، وأولئك 

هم أصحاب النجاح والفالح، وهم الفائزون جبنات النعيم. (١) 
ت املستفادة من اآلية: املطلب الثاين: أبرز اهلدا

الحتساب هو من أهم أسباب ْمجع وتوحيد  أوًال: داللة السياق تفيد أن القيام 
األمَّة ومْنع تفرُّقها:

العتصام حببل هللا وعدم التفرق  اآلية اليت وردْت قبل آية هذا املبحث أمــرْت 
م وإنقاذهم من النار بنور اإلميان (٢)، قال  وبذكر نعمة هللا على املؤمنني بتأليف قلو

١   يـُْنَظر: أيسر التفاسري، الشيخ أبو بكر اجلزائري، ٣٥٧/١، والتفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري، جممع امللك فهد 
لطباعة املصحف الشريف، ص: ٦٣، وأيسر التفاسري، أ.أسعد حومد، ص:٣٩٧.

الحتساب»، أ.عبد هللا بن عبد الرمحن الوطبان، موقع مركز تفسري للدراسات القرآنية،  ٢   يـُْنَظر: مقال «التكليف اإلهلي 
https://www.tafsir.net/article/4882 :شبكة املعلومات، عنوان الرابط



الهدايات المستفادة من أبرز آيات الِحْسَبة في القرآن الكريم١٣٠

يًعا َوَال تـََفرَُّقواۚ  َواذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـُْتْم َأْعَداًء  تعاىل:﴿َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ
ً وَُكنـُْتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم  فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوا

تِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن﴾[آل عمران: ١٠٣].  َ ُ َلُكْم آ ُ اهللَّ ِلَك يـُبـَنيِّ ِمنـَْها ۗ َكذَٰ
ْت عن الوقوع يف التفرق واالختالف الــذي وقع يف  واآليــة اليت وردْت بعدها 
األمم السابقة، قال تعاىل:﴿َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختـََلُفوا ِمن بـَْعِد َما َجاَءُهُم 

اْلبـَيَِّناُت َوأُولَِٰئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾[آل عمران: ١٠٥].
َُْمُروَن  وبني األمر والنهي جاء قوله تعاىل:﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو

ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾[آل عمران: ١٠٤]. ِ
ومن هذا السياق ميكننا أن نقول: إن السياق يشري إىل أن االحتساب وظهور 
ملــعــروف والنهي عــن املنكر هــو مــن أهــم أســبــاب اجتماع األمــة، كما أن  األمــر 
ملعروف والنهي عن املنكر  التفريط والتقصري يف القيام بشعرية االحتساب واألمر 
مع  حصل  ـــزام، كما  واال والضعف  والتشتُّت  واالخــتــالف  الفرقة  حبصول  مــؤذٌن 

األمم السابقة.
قال اإلمام البقاعي (ت:٨٨٥هــــ) -رمحه هللا-:﴿ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن﴾ أي 
مجاعة تصلح ألن يقصدها غريها، ويكون بعضها قاصًدا بعًضا، حىت تكون أشد 

شيء ائتالفًا واجتماًعا يف كل وقت من األوقات». (١) 
ِحلسَبة هم أهل القدوة واألسوة يف األمة: نًيا: القائمون 

ملعروف والناهني عن املنكر بكلمة (أمة) يدل  التعبري القرآين عن طائفة اآلمرين 
ي بني الناس. م يف موضع االقتداء والتأسِّ على أ

ا يؤمها ِفَرُق  قال اإلمام القامسي (ت: ١٣٣٢هـ) -رمحه هللا-: «مسيت بذلك أل
ا». (٢)  ا ويقتدون  الناس، أي يقصدو

ت والسور، اإلمام البقاعي، (٥/ ١٨).  ١   نظم الدرر يف تناسب اآل
٢   حماسن التأويل، اإلمام القامسي، (٢/ ٣٧٣). 
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لثًا: القيام بشعرية احلسبة ليس خاصًّا بفئة معيَّنة؛ بل واجب على كل أفراد األمَّة: 
ملــعــروف والنهي عن املنكر إمنــا هو من  إذا كــان بعض الناس يعتقد أن األمــر 
ت -كأهل احلسبة- وليس لعموم الناس؛  اختصاص العلماء فقط وأصحاب الوال
ـُـَقــال هلــم: إن أحــاديــث الــرســول -صــلــى هللا عليه وآلـــه وســلــم- الــيت فيها األمــر  فــيـ
ملعروف والنهي عن املنكر مل ختصِّص أحًدا، ومل تستثِن أحًدا من األمة، بل أوجبت 

ذلك على اجلميع، كل حسب طاقته وعلمه.
قال اإلمــام ابن كثري -رمحه هللا-: «واملقصود من هذه اآلية أن تكون فرقة من 
األمة متصدية هلذا الشأن، وإن كان ذلك واجًبا على كل فرد من األمة حبسبه، كما 
ثبت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-: «من رأى منكم 
فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف  منكراً 

اإلميان (١)».(٢) 
كــيــًدا وتــفــصــيــًال بــقــولــه: «قــال  وزاد اإلمـــام الــنــووي -رمحــه هللا- هــذا األمــر 
بل  ت،  الوال صحاب  املنكر  عن  والنهى  ملعروف  األمر  خيتص  وال  العلماء: 
يف  الــوالة  غري  فإن  املسلمني،  إمجاع  عليه  والدليل  املسلمني،  آلحاد  جائز  ذلك 
م عن  ملــعــروف وينهو مـــرون الـــوالة  الــصــدر األول والــعــصــر الــذي يليه كــانــوا 
ملعروف  ألمر  هم، وترك توبيخهم على التشاغل  املنكر، مع تقرير املسلمني إ
مر وينهى َمن كان عاملا  والنهى عن املنكر من غري والية، وهللا أعلم، مث إنه إمنا 
ختالف الشيء، فإن كان من الواجبات  مر به وينهى عنه، وذلك خيتلف  مبا 
الــظــاهــرة واحملــرَّمــات املــشــهــورة -كــالــصــالة والــصــيــام والــز واخلــمــر وحنــوهــا- فكل 
الجتهاد؛  ا، وإن كان من دقائق األفعال واألقوال ومما يتعلق  املسلمني علماء 

مل يكن للعوام مدخل فيه، وال هلم إنكاره، بل ذلك للعلماء». (٣) 
ب: بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، رقم: (٧٨).  ١   صحيح اإلمام مسلم، كتاب: اإلميان، 

٢   تفسري القرآن العظيم، احلافظ ابن كثري، (٢/ ٩١). 
٣   شرح صحيح مسلم، اإلمام النووي، (٢/ ٢٣). 
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رابًعا: القائمون بشعرية احلسبة هم أصحاب الفوز والفالح:
ــِئــَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾، ويف هذا بيان وإعالن  ُخِتمْت اآلية بقوله تعاىل: ﴿ َوأُولَٰ
َمفاُده أن أصحاب الفالح والفوز والظفر يف الدنيا واآلخــرة هم الداعون إىل اخلري 
ذه  ملعروف والناهون عن املنكر، فكأنَّ َمن مل يكن له نصيب من القيام  اآلمرون 

الشعرية ال يدخل يف ُزمَرة املفلحني.
جلملة اإلمسية اليت تفيد الثبوت والدوام  ووجه داللة اآلية على ذلك هو التعبري 

 .َّ يف قوله تعاىل﴿َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾
ُأْخرَِجْت  ــٍة  أُمَّ َخيـَْر  تعاىل:﴿ُكنـُْتْم  قوله  من  املستفادة  ت  اهلــدا الثاين:  املبحث 
هللَِّ ۗ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب  ِ ْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  ِ َُْمُروَن  لِلنَّاِس 

َلَكاَن َخيـْرًا َهلُْم ۚ ِمنـُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾[آل عمران:١١٠]
ويشتمل على مطلبني:

املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآلية:
تشري هذه اآلية الكرمية إىل أن أمة الرسول –ملسو هيلع هللا ىلص- هي خري األمم وأنفع الناس 
 ً هلل إميا ملعروف، وتنهى عن املنكر، وتؤمن  مر  ا  للناس، وسبب هذه اخلريية أ
لرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- وما  جازًما يؤيده العمل، ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

جاءهم به من عند هللا كما آمنت أمة اإلسالم لكان خريًا هلم يف الدنيا واآلخرة.
وخيرب احلق تعاىل يف هذه اآلية –كذلك- أن ِمن أهل الكتاب مؤمنون ومصدقون 
برسالة الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص-، وهم قليل، وأكثر أهل الكتاب خارجون عن دين هللا وطاعته. (١) 

ت املستفادة من اآلية: املطلب الثاين: أبرز اهلدا
أوًال: تقدمي االحتساب على اإلميان تعظيًما لشأنه وظهور داللته على خريية األمة:

ملعروف والنهي عن املنكر على اإلميان يف هذه اآلية تعظيًما  قدَّم هللا تعاىل األمر 
١   يـُْنَظر: أيسر التفاسري، الشيخ أبو بكر اجلزائري، ٣٦٠/١، والتفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري، جممع امللك فهد 

لطباعة املصحف الشريف، ص: ٦٤، وأيسر التفاسري، أ.أسعد حومد، ص: ٤٠٣.
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لشأنه، ولبيان أثره يف كون هذه األمة خري األمم، قال سيد عمر -رضي هللا عنه-: 
«َمْن فـََعَل ِفْعَلُهْم َكاَن ِمثـَْلُهْم“. (١)  

وقد أكَّد على ذلك اإلمام أبو السعود (ت:٩٨٢هـــ) -رمحه هللا- عندما قال: 
ملعروف والنهي عن املنكر مع تقدُّمه عليهما وجوداً  ر ذلك (٢) عن األمر  «وإمنا ُأخِّ

ورُتبًة ألن َداللَتهما على خرييتهم للناس أظهُر من داللته عليها“. (٣) 
نًيا: تعظيم أثر النفع العام:

ز (ت:١٤٢٠هـــــ) -رمحه هللا- عندما قال:  وضَّح ذلك أمتَّ توضيح الشيخ ابن 
ملعروف والنهي عن املنكر قبل اإلميان؛  «بدأ هللا سبحانه يف هذه اآلية بذكر األمر 
مع كون اإلميان شرطًا لصحة مجيع العبادات ليتبنيَّ لك ِعَظم شأن هذا الواجب، 

وأنه سبحانه إمنا قدَّم ذكره ملا يرتتَّب عليه من الصالح العام». (٤) 
لثًا: التدبُّر يف أسباب اخلريية يوجزها يف (حتقيق النَّفع املتعدِّي والالزم): 

عندما نتدبَّر أسباب خريية األمــة الــيت نصَّت عليها اآليــة الكرمية –وهــي األمر 
هلل-؛ ميكننا أن نضع قاعدة خمتصرة موجزة  ملعروف والنهي عن املنكر واإلميــان 

جمملة ألسباب خريية أمة اإلسالم، وهي: 
أسباب اخلريية هي: تكميل الغري، وتكميل النفس.

وميكن التعبري عنها –كذلك- بـــ: حتقيق النفع املتعدِّي، والنفع الالزم.
وقــد أشــار إىل ذلــك اإلمـــام السعدي (ت:١٣٧٦هـــــ) -رمحــه هللا- عندما قال: 
ا خري األمم اليت أخرجها هللا للناس، وذلك بتكميلهم  «ميدح تعاىل هذه األمة وخيرب أ
ملعروف  ألمر  إلميان املستلزم للقيام بكل ما أمر هللا به، وبتكميلهم لغريهم  ألنفسهم 

١   اجلامع ألحكام القرآن، اإلمام القرطيب، (٤/ ١٧٠)، وأورد األثر اإلمام ابن عبد الرب، التمهيد، حتقيق: أ.مصطفى العلوي، 
 .٢٥١/٢٠

هلل. ٢   أي: اإلميان 
٣   إرشاد العقل السليم، اإلمام أبو السعود، (٢/ ٧١). 

ز، (٣/ ٢٦٥).  ٤   جمموع فتاوى الشيخ ابن 
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والنهي عن املنكر؛ املتضمِّن دعوة اخللق إىل هللا، وجهادهم على ذلك، وبذل املستطاع 
م، فبهذا كانوا خري أمة أخرجت للناس». (١)  يف ردهم عن ضالهلم وغيهم وعصيا
ألماين: لعمل وحتقيق الشروط؛ وليس  رابًعا: حتقيق التميُّز واألفضلية يكون 

ة  بيَّنْت اآلية الكرمية أن نيل اخلريية ال يكون بدون سبب، وال يكون جمرد حما
وال جماملة، بل له أسباب وشروط، وحيتاج إىل عمل واجتهاد، وَمن حقَّق األسباب 

والشروط؛ وقدَّم العمل والربهان استحقَّ نْيل اخلريية والتميُّز. 
قال اإلمام جماهد (ت:١٠٤هـــــ) -رمحه هللا- يف قول هللا عز وجل:﴿ُكنـُْتْم َخيـَْر 
ملعروف، وتنهوا عن املنكر،  مــُروا  أُمَّــٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾ «على هذا الشرط؛ أن 

هلل». (٢)    وتؤمنوا 
وأكَّــد اإلمــام القرطيب (ت:٦٧١هـــــ) -رمحه هللا- على هذا املعىن بقوله: «قوله 
ْلَمْعُروِف َوتــَـنــْـَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكِر﴾مدٌح هلذه األمــة ما أقاموا ذلك  ِ تــعــاىل:﴿َُْمــُروَن 
واتصفوا به، فإذا تركوا التغيري وتواطؤوا على املنكر زال عنهم اسم املدح، وحلقهم اسم 

الذم، وكان ذلك سبًبا هلالكهم». (٣) 
ت املستفادة من قوله تعاىل:﴿الَّ َخيـَْر ِيف َكِثٍري مِّن جنََّْواُهْم  املبحث الثالث: اهلدا
ِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت  ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصَالٍح بـَْنيَ النَّاِسۚ  َوَمن يـَْفَعْل ذَٰ

اهللَِّ َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما﴾[النساء:١١٤]
ويشتمل على مطلبني:

املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآلية:
تشري هــذه اآليــة الكرمية إىل أنــه ال نفع يف كثري مما يقع من الكالم الــســّرِي بني 
الناس إال إذا كان حديثًا داعًيا إىل بذل الصدقة، أو القول املعروف والكلمة الطيبة، 

١   تيسري الكرمي الرمحن، اإلمام السعدي، (ص: ١٤٣). 
ويل القرآن، اإلمام الطربي، (٧/ ١٠٢).  ٢   جامع البيان يف 

٣   اجلامع ألحكام القرآن، اإلمام القرطيب، (٤/ ١٧٣). 
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أو اإلصالح والتوفيق بني الناس، وَمن يفعل تلك األمور خملًصا هلل تعاىل وطلًبا لرضاه 
ً جزيال واسًعا. (١)  ورجاء ثوابه؛ فسوف يؤتيه هللا تعاىل ثوا

ت املستفادة من اآلية: املطلب الثاين: أبرز اهلدا
أوًال: اختيار أسلوب التناجي واإلسرار إذا كان هو املناسب لتحقيق مراد الشرع:

وضَّح ذلك اإلمام القامسي (ت: ١٣٣٢هـ)  -رمحه هللا- بقوله:﴿ ِإالَّ َمْن    
أََمَر ِبَصَدَقٍة﴾أي: إال يف جنوى من أمر خبفية عن احلاضرين بصدقة؛ ليعطيها سرًا، 
نف املأمور عن  يسرت به عار املتصدَّق عليه،﴿أَْو َمْعُروٍف﴾ وسر التناجي فيه أن ال 
قبوله لو جهر به،﴿أَْو ِإْصَالٍح بـَْنيَ النَّاِس﴾ يعين اإلصالح بني املتخاصمني ليرتاجعا 
إىل ما كا فيه من األلفة واالجتماع على ما أَِذن هللا فيه وأمر به، وسرُّ النجوى فيه 

أنه لو ظهر أوًال رمبا مل يتم». (٢) 
نًيا: التدبُّر يف أنواع الكالم السّرِي النافع يوجزها يف (حتقيق املنافع ودفع املضار): 
مُّــل هــذه اآليــة جنــد أن هللا تعاىل خــصَّ أمـــورًا بعينها هــي الــيت تدخل يف  عند 
ملعروف،  لصدقة، واألمر  جانب اخلري مما يقع بني الناس من النجوى؛ وهي: األمر 

واإلصالح بني الناس، فيا تُرى: ما هي احلكمة يف ذلك؟.
وهل هناك جامع أو رابط بني هذه األمور الثالثة؟. 

بنيَّ لنا حكمة ذلك اإلمام الرازي (ت:٦٠٦هــــ) –رمحه هللا- عندما قال: «وإمنا 
يصال املنفعة، أو  ذكر هللا هذه األقسام الثالثة وذلك ألن عمل اخلري إما أن يكون 
بدفع املضرة، أما إيصال اخلري فإما أن يكون من اخلريات اجلسمانية وهو إعطاء املال، 
وإليه اإلشارة بقوله:﴿ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة﴾ وإما أن يكون من اخلريات الروحانية، وهو 
ألفعال احلسنة،  لعلوم، أو تكميل القوة العملية  عبارة عن تكميل القوة النظرية 

١   يـُْنَظر: أيسر التفاسري، الشيخ أبو بكر اجلزائري، ٥٤١/١، والتفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري، جممع امللك فهد 
لطباعة املصحف الشريف، ص: ٩٧، وأيسر التفاسري، أ.أسعد حومد، ص:٦٠٧.

٢   حماسن التأويل، اإلمام القامسي، (٣/ ٣٢٧). 
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ملعروف، وإليه اإلشارة بقوله﴿أَْو َمْعُروٍف﴾، وأما إزالة  وجمموعهما عبارة عن األمر 
الضرر فإليها اإلشارة بقوله:﴿أَْو ِإْصَالٍح بـَْنيَ النَّاِس﴾فثبت أن جمامع اخلريات مذكورة 

يف هذه اآلية». (١) 
وأكَّد على احلكمة نفِسها والرابط واجلامع ذاتِه اإلمام القامسي (ت: ١٣٣٢هـ)  
–رمحه هللا- بقوله: ”وميكن أن يقال: اخلري إما نفع متعد من املأمور وهو الصدقة، 

أو الزم له وهو املعروف، أو دفع ضرر متعد أو الزم له؛ وهو اإلصالح». (٢) 
بناًء على ذلك ميكننا أن نضع قاعدة خمتصرة جمملة ألنواع الكالم السّرِي النافع؛ هي: 
األنواع النافعة من الكالم اخلفي تتمثَّل يف: ما حيصل به حتقيق املنافع، ودْفع املضار.

لثًا: ضــرورة االهتمام بعمل القلب، وإخــالص النية يف كل األعــمــال –ومنها 
االحتساب- هلل تعاىل:

أال  ينبغي  احملَتِسب  أن  على  ستمرار  و دوًما  والتأكيد  والتقرير  التأصيل  جيب 
مر به أو ينهى عنه، ال يقصد االنتقام لنفسه،  تكون له مصلحة شخصية فيما 
ويضع  غايته اإلصــالح،  تكون  ينهاه، وإمنــا  أو  مــره  إىل إيــذاء مــن  يهدف  وال 
السالم-:﴿قَاَل  شعيب -عليه  هللا  نيب  لسان  على  تعاىل  هللا  قول  عينيه  نصب 
ــِين ِمْنُه ِرْزقًــا َحَسًنا َوَمــا ُأرِيــُد َأْن  ــن رَّيبِّ َوَرَزَق َ قــَـْوِم َأَرأَيــْـتُــْم ِإن ُكنُت َعَلٰى بـَيَِّنٍة مِّ
ْصَالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ  ُأَخاِلَفُكْم ِإَىلٰ َما أَنـَْهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اْإلِ

[٨٨ هللَِّ َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب﴾[هود:  ِ
قال اإلمام الرازي (ت:٦٠٦هــــ) –رمحه هللا- يف تفسري قوله تعاىل:﴿الَّ َخيـَْر ِيف 
َكِثٍري مِّن جنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصَالٍح بـَْنيَ النَّاِس ۚ َوَمن يـَْفَعْل 
لِــَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اهللَِّ َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجــرًا َعِظيًما﴾ «واملعىن: أن هذه األقسام  ذَٰ
الثالثة من الطاعات وإن كانت يف غاية الشرف واجلاللة إال أن اإلنسان إمنا ينتفع 

١   مفاتيح الغيب، اإلمام الرازي، (١١/ ٢١٨). 
٢   حماسن التأويل، اإلمام القامسي، (٣/ ٣٢٧). 



١٣٧ الهدايات المستفادة من أبرز آيات الِحْسَبة في القرآن الكريم

ء والسمعة انقلبت  ا للر ا لوجه هللا ولطلب مرضاته، فأما إذا أتى  ا إذا أتى 
القضية فصارت من أعظم املفاسد، وهذه اآلية من أقوى الدالئل على أن املطلوب 
من األعمال الظاهرة رعاية أحــوال القلب يف إخــالص النية، وتصفية الداعية عن 

االلتفات إىل غرض سوى طلب رضوان هللا تعاىل». (١) 
ت املستفادة من قوله تعاىل:﴿لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمن َبِين  املبحث الرابع: اهلــدا
ِلَك ِمبَا َعَصوا وََّكانُوا يـَْعَتُدوَن (٧٨)  ِإْسرَائِيَل َعَلٰى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ ۚ ذَٰ

َكانُوا َال يـَتـََناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه ۚ لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن﴾] املائدة:٧٨،٧٩] 
ويشتمل على مطلبني:

املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآليتني:
تشري اآلية الكرمية األوىل إىل إخبار هللا تعاىل أنه طرد من رمحته الكافرين من بين 
إسرائيل يف الكتاب الذي أنزله على داود -عليه السالم- وهو الزَّبور، ويف الكتاب 
م واعتدائهم  الذي أنزله على عيسى -عليه السالم- وهو اإلجنيل؛ بسبب عصيا

على حرمات هللا.
كما تشري اآلية الكرمية الثانية إىل سبب طْرد هللا هلم من رمحته، ذلك السبب الذي 
ا، وال يـَْنهى بعُضهم بعًضا عن أيِّ  ملعاصي ويرضو يتمثَّل يف أن اليهود كانوا ُجياهرون 
منكر فعلوه، وهذا من أقبح أفعاهلم السيئة، لذا استحقوا أن يُْطَرُدوا من رمحة هللا تعاىل. (٢) 

ت املستفادة من اآليتني: املطلب الثاين: أبرز اهلدا
أوًال: ألمهية شعرية االحتساب؛ يُلَحظ عموم إجيابه على األمم السابقة، وعدم 

اختصاص أمَّة اإلسالم به: 
ت القرآن الكرمي  ظهر جلًيا من خالل هاتني اآليتني ومن خالل غريمها من آ

١   مفاتيح الغيب، اإلمام الرازي، (١١/ ٢١٨). 
٢   يـُْنَظر: أيسر التفاسري، الشيخ أبو بكر اجلزائري، ٦٦٢/١، والتفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري، جممع امللك فهد 

لطباعة املصحف الشريف، ص: ١٢١، وأيسر التفاسري، أ.أسعد حومد، ص:٧٤٨- ٧٤٩.



الهدايات المستفادة من أبرز آيات الِحْسَبة في القرآن الكريم١٣٨

مة  ملعروف والنهي عن املنكر ليست خاصَّة  أن فريضة االحتساب وشعرية األمر 
ت  اإلسالم فقط؛ بل كانت من شرائع األمم السابقة، ودليل ذلك ظاهر يف هذه اآل

اليت حتدَّثْت عن بين إسرائيل.
ِت اهللَِّ َويـَْقتـُُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ  َ ِ وكما يف قوله تعاىل –أيًضا-:﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن 
ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم﴾ [آل عمران:٢١].  ْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فـََبشِّ ُْمُروَن ِ َحقٍّ َويـَْقتـُُلوَن الَِّذيَن َ
قال اإلمام القرطيب (ت:٦٧١هـــــ) -رمحه هللا- يف تفسري اآلية السابقة: «دلَّت 
ملعروف والنهي عن املنكر كان واجًبا يف األمم املتقدمة،  هذه اآلية على أن األمر 

وهو فائدة الرسالة وخالفة النبوة». (١) 
ويف ذلك داللة على أن شعرية االحتساب حاجة إنسانية، ال تستغين أمَّة عن 

القيام به وتفعيله وتطبيقه إْن أرادْت لنفسها البقاء والنجاة والعزَّ والرفعة والسيادة. 
نًيا: تْرك االحتساب جرٌم عظيم يُعرِّض صاحبه للطرد من الرمحة اإلهلية:

معلوٌم أن اللعن يف اللغة: هو الطرد من رمحــة هللا تعاىل (٢)، وقــد ذكــر سبحانه 
وتعاىل سبب طرد الذين كفروا من بين إسرائيل من رمحته يف قوله تعاىل:﴿لُِعَن الَِّذيَن 
لِــَك ِمبَا َعَصوا وََّكانُوا  َكَفُروا ِمن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلٰى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمــْرَميَ ۚ ذَٰ
يـَْعَتُدوَن﴾ قال احلافظ ابن كثري (ت: ٧٧٤ه ــــ) –رمحه هللا-: «َأْي: َكاَن َال يـَنـَْهى 

َأَحٌد ِمنـُْهْم َأَحًدا َعِن اْرِتَكاِب اْلَمآمثِِ َواْلَمَحارِم». (٣) 
وفيه داللة على أن َمْن سلم منهم من فْعل املعاصي لكنه مل يقم بشعرية االحتساب 

ه له كذلك. (٤)  ومل ينَه غريه عن اقرتاف املعاصي فإن اللعن متوجِّ

١   اجلامع ألحكام القرآن، اإلمام القرطيب، (٤/ ٤٧). 
٢   يـُْنَظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، (٥/ ٢٥٢)، ولسان العرب، ابن منظور، (١٣/ ٣٨٧). 

٣   تفسري القرآن العظيم، احلافظ ابن كثري، (٣/ ١٦٠). 
ت ترك االحتساب»، أ.عبد هللا بن عبد الرمحن الوطبان، موقع مركز تفسري للدراسات القرآنية،  ٤   يـُْنَظر: مقال «من عقو

https://www.tafsir.net/article/4994 :شبكة املعلومات، عنوان الرابط
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لثًا: االحتساب عمٌل تباُدِيلٌ بني أفراد اجملتمع املسلم:
جاءت اآلية بلفظ﴿يـَتـََناَهْوَن﴾ وليس «ينهون»، ويف ذلك داللة على أن النهي 
عن املنكر عمل تباديل بني كل أفراد اجملتمع، فليس مقصورًا على طائفة حمددة منهم، 

ذه املهمة جتاه بعضهم. (١)  إْذ طاملا أن كل البشر خيطئون فعليهم مجيًعا أن يقوموا 
رابًعا: الوقوع يف املعصية ال مينع من القيام بشعرية االحتساب:

ذه اآلية، ونقل ذلك عنهم اإلمام  نصَّ العلماء على هذا املعىن الدقيق استدالًال 
القرطيب (ت:٦٧١هـــــ) -رمحه هللا- عندما قال: «وقــال حذاق أهل العلم: وليس 
بعًضا،  بعضهم  العصاة  ينهى  بل  املعصية،  عن  سليًما  يكون  أن  الناهي  شــرط  من 
وقال بعض األصوليني: فْرٌض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعًضا، 
ذه اآلية، قالوا: ألن قوله﴿ َكانُوا َال يـَتـََناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه﴾ يقتضي  واستدلوا 

اشرتاكهم يف الفعل وذمهم على ترك التناهي». (٢) 
وللتوضيح نقول؛ الواجب على املسلم أمران: أ-عدم فْعل املنكر     

ب-نـَْهي الغْري عن فْعل املنكر.
مثال: إذا جنح طالب يف مقرَّر (التجويد) ورسب يف مقرَّر (علوم القرآن الكرمي)؛ هل 

يتم توجيه اللوم له بسبب النجاح يف مقرَّر (التجويد)؟! !. 
طبًعا ال؛ بل ُيالم على رسوبه يف مقرَّر (علوم القرآن الكرمي)، ألن العقل واملنطق 

ن تْرك أحد الواجبني ليس مربرًا لْرتك الواجب الثاين. حيكمان 
بقوله: «قال  وُجيلِّيه  هللا-  ٦٧٦هـــــــ) –رمحه  (ت:  النووي  اإلمام  ذلك  يوضَّح 
مر به جمتنًبا  العلماء: وال ُيشرتط يف اآلمر والناهي أن يكون كامل احلال ممتثًال ما 
مر به، والنهي وإن كان متلبًِّسا مبا  ى عنه، بل عليه األمر وإن كان خمًال مبا  ما 

ت ترك االحتساب»، أ.عبد هللا بن عبد الرمحن الوطبان، موقع مركز تفسري للدراسات القرآنية،  ١   يـُْنَظر: مقال «من عقو
https://www.tafsir.net/article/4994 :شبكة املعلومات، عنوان الرابط

٢   اجلامع ألحكام القرآن، اإلمام القرطيب، (٦/ ٢٥٣). 
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مر غريه وينهاه، فإذا  مر نفسه وينهاها، و ينهى عنه، فإنه جيب عليه شيئان: أن 
آلخر؟!». (١)   حدمها كيف يُباح له اإلخالل  أخلَّ 

مر به وجمتنًبا كل ما ينهى عنه  ولو اشرتطنا لآلمر والناهي أن يكون فاعًال لكل ما 
ذا تتعطَّل هذه الشعرية اجلليلة، وقد نبَّه أهل  الحتساب، و لن يكون هناك من يقوم 
العلم إىل احلذر من هذا املدخل اخلطري من مداخل الشيطان؛ والتلبيس اخلبيث من 
ا املؤمنني عن شعائر اإلســالم وشرائعه، ومن ذلك قول  تلبيسات إبليس اليت يصدُّ 
ملعروف وال  مر  سيد سعيد بن جبري (ت:٩٤هــــ) –رمحه هللا-: «لو كان املرء ال 
ى عن منكر». (٢)  ينهى عن املنكر حىت ال يكون فيه شيء؛ ما أمر أحد مبعروف وال 
ومنه كذلك ما ذكره اإلمام القرطيب (ت:٦٧١هـــــ)؛ أن احلسن قال ملطرف بن 
عبد هللا: «عظ أصحابك، فقال: إين أخاف أن أقول ما ال أفعل، قال: يرمحك 
ذا، فلم يُؤَمر مبعروف ومل  هللا، وأيُّنا يفعل ما يقول؟!، يودُّ الشيطان أنه قد ظفر 

يـُْنَه عن منكر». (٣) 
خامًسا: احلضُّ على استمرار وجتدُّد االحتساب:

جاءت كلمة ﴿يـَتـََناَهْوَن﴾ يف اآلية بصيغة املضارع ال املاضي، ومعلوم أن التعبري 
لفعل املضارع يفيد التجدُّد واالستمرار، فُعِلَم بذلك أن املطلوب هو استمرار القيام 

ذه الشعرية العظيمة شعرية االحتساب، وأمهية عدم االنقطاع عنها. (٤) 
: مِّ سادًسا: تْرك االحتساب يـَُعرِّض فاعله ألكرب الذَّ

قال تعاىل:﴿َكانُوا َال يـَتـََناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه ۚ لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن﴾ وقد بنيَّ اإلمام 

١   شرح صحيح مسلم، اإلمام النووي، (٢/ ٢٣). 
مصطفى  حممد  الشيخ:  حتقيق  مالك،  اإلمام  موطأ  يف  واألثر   ،(٣٦٧  /١) القرطيب،  اإلمام  القرآن،  ألحكام  اجلامع     ٢

األعظمي، رقم: ٤٦، ٢٦٢/١. 
٣   اجلامع ألحكام القرآن، اإلمام القرطيب، (١/ ٣٦٨). 

ت ترك االحتساب»، أ.عبد هللا بن عبد الرمحن الوطبان، موقع مركز تفسري للدراسات القرآنية،  ٤   يـُْنَظر: مقال «من عقو
https://www.tafsir.net/article/4994 :شبكة املعلومات، عنوان الرابط
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القرطيب -رمحه هللا- معىن (بئس) بقوله: «بئس يف كالم العرب مستوفية للذم». (١) 
وأكَّد على ذلك اإلمام السعدي (ت:١٣٧٦هـــــ) -رمحه هللا- بقوله: «وهذا يف 

غاية الذم هلم والقدح فيهم». (٢) 
ويف ذلك داللة بيِّنة على أن عدم القيام بشعرية اِحلسَبة يُعرِّض صاحبه –سواء 

كان فرًدا أو جمتمًعا- ألكرب الذمِّ وغاية القْدح. 
َواْلُمْؤِمَناُت  تعاىل:﴿َواْلُمْؤِمُنوَن  قوله  من  املستفادة  ت  اهلــدا اخلامس:  املبحث 
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصََّالَة َويـُْؤتُوَن  بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍضۚ  َُْمُروَن ِ
ُ ۗ ِإنَّ اهللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾[التوبة:٧١] الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ۚ أُولَِٰئَك َسيـَْرَمحُُهُم اهللَّ

ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآلية:

تشري اآلية الكرمية إىل حقيقة يف غاية األمهية؛ تتمثَّل يف أن املؤمنني واملؤمنات 
بعضهم أولــيــاء بــعــض، أي: أنــصــار بــعــض، وهــم كــذلــك أعــــواٌن وأحــبَّــة، ومــتــوادُّون 
م عن الكفر  إلميــان والعمل الصاحل، وينهو مــرون الناس  ومرتامحون فيما بينهم، 
وا  ُ واملعاصي، ويؤدُّون الصالة، ويعطون الزكاة، ويطيعون هللا ورسوله، وينتهون عما 
عنه، أولئك سريمحهم هللا يف الدنيا واآلخرة، وهللا عزيز يف ملكه، حكيم يف تشريعاته 

وأحكامه. (٣) 
ت املستفادة من اآلية: املطلب الثاين: أبرز اهلدا

أوًال: أمهية التوازن يف األسلوب عند الدعوة والرتبية واالحتساب:
ت الــيت سبقْت هــذه اآليــة ورد فيها قــول هللا تعاىل يف صفات املنافقني:﴿ اآل

١   اجلامع ألحكام القرآن، اإلمام القرطيب، (٢/ ٢٧). 
٢   تيسري الكرمي الرمحن، اإلمام السعدي، (ص: ٢٣٧). 

٣   يـُْنَظر: أيسر التفاسري، الشيخ أبو بكر اجلزائري، ٣٩٦/٢، والتفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري، جممع امللك فهد 
لطباعة املصحف الشريف، ص: ١٩٨، وأيسر التفاسري، أ.أسعد حومد، ص: ١٣٠٧.
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ْلُمنَكِر َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف  ِ َُْمــُروَن  اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهم مِّن بـَْعٍض ۚ 
َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم ۚ َنُسوا اهللََّ فـََنِسيـَُهْم ۗ ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾ [التوبة: ٦٧]

ثنا  وعند تدبُّر ذلك جند أن ِمن حكمة هللا جلَّ جالله يف كتابه العزيز أنه إذا حدَّ
يت  عن الكفار واملنافقني جاء احلديث عن املؤمنني، وإن تكلَّم عن حال أهل اجلنة 
ذْكر أهل النار، وهذا يشري إىل أمهية التوازن يف كل شيء –ومن ذلك االحتساب-.

ويف ذلك داللة على أن التوازن أسلوب تربوي مثمر، حيث جيعل اإلنسان دائًما 
بني الرجاء واخلوف. (١) 

الحتساب بنيِّة ُخمَالَفة املنافقني: نًيا: القيام 
قال تعاىل يف بيان أخالق املنافقني قبل هذه اآلية﴿اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهم 
ْلُمنَكِر َويــَـنــْـَهــْوَن َعــِن اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضوَن أَيْــِديــَـُهــْم ۚ َنُسوا اهللََّ  ِ َُْمـــُروَن  ــن بـَْعٍض ۚ  مِّ

فـََنِسيـَُهْم ۗ ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾ [التوبة: ٦٧]  
ملعروف والنهي عن املنكر  ألمر  ويستفاد من ذلك أن حيرص املسلم على القيام 
ما واجًبا شرعًيا-، ألن خمالفة املنافقني مطلب  إلضافة لكو بنيَّة خمالفة املنافقني –

ديين مستقل، ولزوم الصراط املستقيم يقتضي خمالفة أصحاب اجلحيم. (٢) 
آلية على هذا املعىن ظاهر؛ إذ نصَّت اآلية على أن من أبرز  ووجه االستدالل 
ذلك  يف  فكان  اْلَمْعُروِف﴾،  َعِن  َويـَنـَْهْوَن  ْلُمنَكِر  ِ ــم﴿َُْمــُروَن  أ املنافقني  صفات 
ملعروف والنهي عن املنكر فيه خمالفة ظاهرة للمنافقني. ألمر  داللة على أن القيام 

لثًا: أمهية استحضار املعاين الراقية لكلمة (الوالية) عند االحتساب:
قال اإلمــام القرطيب (ت:٦٧١هـــــ) –رمحــه هللا- يف تفسري قوله تعاىل:﴿َواْلُمْؤِمُنوَن 

الرابط:  عنوان  املعلومات،  شبكة  النابلسي،  موسوعة  موقع  التوبة،  سورة  املطوَّل-  التفسري  النابلسي،  موسوعة  يـُْنَظر:     ١
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=11096

سة العامة هليئة األمر  ملنكر والنهي عن املعروف أخص صفات املنافقني، شبكة املعلومات، موقع الر ٢   يـُْنَظر مقال: األمر 
https://www.pv.gov.sa/HesbahInQuran/Pages/ :ملعروف والنهي عن املنكر، عنوان الرابط

Aya1-021232.aspx
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م متَّحدة يف التوادِّ والتحابِّ والتعاطف». (١)  َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياءُ بـَْعٍض﴾ «أي قلو
خذ بيدي، وتتعاون  : أي تنصحين، وترشدين، وتساعدين، و إذن؛ أنت ولييِّ

معي، وحتب يل اخلري.
، وال يُهني  وكذلك الويل: ال يظلم، وال يقصد اإليذاء، وال ينتقم لنفسه، وال يتكربَّ

وُحيقِّر َمْن وقع يف اخلطأ. 
هذه معاين والية املؤمنني لبعضهم املستفادة من قوله تعاىل﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت 

دب. ستمرار، و بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض﴾فمجتمع املؤمنني يرقى 
ومــن تطبيقات ذلــك: أن يبدأ النصح واالحــتــســاب بشكل غــري علين، بــل بني 

احملتِسب واملنصوح، وبذلك نرى جمتمع املؤمنني ينمو، ويسمو، ويعلو. (٢) 
أثر  حتقيق  يف  املؤمنني  بــني  الطيبة  واملعاملة  والتناصح  االحــتــســاب  أمهية  رابــًعــا: 

الشعائر التعبدية:
لْـــَمـــْعـــُروِف  ِ ــــُروَن  َُْم ــــعــــاىل:﴿ لـــداللـــة مــســتــفــادة مـــن تـــقـــدمي قـــولـــه ت هـــذه ا
لــصَّــَالَة  ْلــُمــْنــَكــر﴾ عــلــى قــولــه تــعــاىل يف نــفــس اآليــة﴿َويـُـِقــيــُمــوَن ا ــْـَهــْوَن َعــِن ا ــَـن َوي
لــواقــعــي إلقــامــة  لــعــمــلــي ا لــتــحــقــيــق ا لـــزََّكـــاَة﴾ ولــعــلــه إشـــارة إىل أن ا ـُـــْؤتُـــوَن ا َوي
لـــعـــبـــادات- مــرتــبــٌط بــتــحــقُّــق مــعــاين  بـــرز ا لـــزكـــاة –ومهـــا مــن أ يـــتـــاء ا لــصــالة وإ ا
واالحتساب؛  واحملبة؛  والتعاون؛  والتناصح؛  والتناصر؛  واملؤاخاة؛  الوالية؛ 
قـــع املــؤمــنــني  ملــنــكــر يف وا لــشــر وا ملـــعـــروف؛ وجتــفــيــف مــنــابــع ا وإشــاعــة اخلـــري وا

أعلم-. –وهللا 
ا: لوعد والوعيد؛ للقيام وااللتزام  خامًسا: أمهية رْبط الواجبات والشعائر 

ملعروف والنهي عن املنكر واجب على األفــراد، وحىت ميتثل األفــراد هلذا  األمر 

١   اجلامع ألحكام القرآن، اإلمام القرطيب، (٨/ ٢٠٣). 
الرابط:  عنوان  املعلومات،  شبكة  النابلسي،  موسوعة  موقع  التوبة،  سورة  املطوَّل-  التفسري  النابلسي،  موسوعة  يـُْنَظر:     ٢

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=11096
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ت املهمَّة اليت  لوعد والوعيد، وهذا من املعامل واهلدا الواجب فقد ربطه هللا تعاىل 
نستفيدها من هذه اآلية الكرمية. 

لثواب اجلزيل يف الدنيا  الحتساب  ودليل ذلك وشاهده أن هللا قد وعد َمن قام 
واآلخرة، قال هللا تعاىل يف صفات املؤمنني:﴿َويُِقيُموَن الصََّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن 
اْلُمْؤِمِنَني   ُ ۗ ِإنَّ اهللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم (٧١) َوَعــَد اهللَّ  ُ ــِئــَك َسيـَْرَمحُُهُم اهللَّ اهللََّ َوَرُســولَــُه ۚ أُولَٰ
َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت 

ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾ [التوبة:٧١، ٧٢]  َن اهللَِّ َأْكبـَُر ۚ ذَٰ َعْدٍن ۚ َوِرْضَواٌن مِّ
لعذاب الشديد يف الدنيا  ذه الشعرية  كما توعَّد هللا تعاىل َمن ختلَّف عن القيام 
واآلخرة، قال هللا تعاىل يف صفات املنافقني:﴿واْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهم مِّن 
ْلُمنَكِر َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْمۚ  َنُسوا اهللََّ فـََنِسيـَُهْمۗ   ِ بـَْعٍضۚ  َُْمُروَن 

ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾ [التوبة: ٦٧]
َْن أدَّى واجبات الشرع؛ ومنها االحتساب:

سادًسا: حصول الرمحة اإلهلية مل
وهذا مستفاد من قوله تعاىل يف اآلية﴿أُولَِٰئَك َسيـَْرَمحُُهُم اهللَُّ﴾، حيث قضى هللا تعاىل 
نه سريحم من أدَّى الواجبات اليت جاء ِذْكرها يف هذه اآلية، وهي: حتقيق ُخُلق ومعاين 
الحتساب، إقامة الصالة، إيتاء الزكاة، طاعة هللا ورسوله.  الوالية بني املؤمنني، القيام 

والرمحة اإلهلية عامة وشاملة، تكون يف الدنيا واآلخرة، تكون للفرد واجملتمع، تكون 
ً للمؤمنني واملؤمنات.  مادية ومعنوية، تكفل راحة وسعادة وسكينة ورضا واطمئنا

أيُّ مطلوب –إذن- أعظم من فْوز املؤمن برمحة هللا؟!!. 
لتكليفات؛ ومنها  لــواجــبــات، ولــيــْلــتــزْم  ت، ولــيــقــْم  َمــن أرادهــــا فــلــيــؤدِّ املــطــلــو

االحتساب.
ت املستفادة من قوله تعاىل:﴿َ بـَُينَّ أَِقِم الصََّالَة َوْأُمْر  املبحث السادس: اهلدا
ِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر﴾ [لقمان:١٧] ْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِربْ َعَلٰى َما َأَصاَبَكۖ  ِإنَّ ذَٰ ِ

ويشتمل على مطلبني:
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املطلب األول: املعىن اإلمجايل لآلية:
هذه  متثَّلْت  لولده،  احلكيم  لقمان  أسداها  نصائح  عــدَّة  إىل  الكرمية  اآليــة  تشري 
ملعروف،  ألمر  ا، والقيام  ا وشروطها وواجبا ركا مة  النصائح يف إقامة الصالة 
والنهي عن املنكر بلطٍف ولٍني وحكمة حبسب االستطاعة، ونصحه أن يتحمَّل ما 
الحتساب، وأخربه أن هذه النصائح والوصا هي من  يصيبه من األذى عند قيامه 

ا. (١)  األمور الواجبة اليت ينبغي احلْرص عليها، والتمسُّك 
ت املستفادة من اآلية: املطلب الثاين: أبرز اهلدا

أوًال: أمهيَّة التَّودُّد واللطف يف اخلطاب، وعظيم أثر ذلك يف االحتساب والوعظ:
يدل على ذلك لطف وحنّو لقمان يف حديِثه مع ابِنه يف الوعظ، حيث تكررْت 
ت قبل اآليــة الــيت معنا، ووردْت عبارة « بــين» يف  عبارة « بــين» يف سياق اآل
اآلية اليت معنا يف قوله تعاىل:﴿َ بـَُينَّ أَِقِم الصََّالَة﴾ وال شكَّ يف أن هذا التودُّد يف 

ثري يف انفتاح قلب االبن لُنْصح وتوجيه أبيه. (٢)  األسلوب له وقع و
الحتساب: لنسبة ملن يقوم  نًيا: أمهيَّة الصالة 

املتأمِّل يف ذكر إقامة الصالة يف هذه اآلية يف قوله تعاىل:﴿ َ بـَُينَّ أَِقِم الصََّالَة َوْأُمْر 
الحتساب،  ْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر﴾ يدرك أثرها الرتبوي العظيم يف َمن يقوم  ِ
أثرها يف إشراقة النفس، وطمأنينة القلب، وإصالح الفرد واجلماعة، وإعانة احملتِسب 
الحتساب. لنسبة ملن يقوم  ذه الشعرية، وكل هذه أمور يف غاية األمهية  على القيام 
فإقامة الصالة تُريبِّ احملتسب على االنتهاء عن وقوع احملَتِسب نفسه يف الفحشاء 
واملنكر، وهذا مهم يف أن يـَْقَبل منه غريُه ُنْصَحه واحتسابه، قال تعاىل:﴿اْتُل َما أُوِحَي 
ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصََّالَةۖ  ِإنَّ الصََّالَة تـَنـَْهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِرۗ  َوَلذِْكُر اهللَِّ 
١   يـُْنَظر: أيسر التفاسري، الشيخ أبو بكر اجلزائري، ٢٠٨/٤، والتفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري، جممع امللك فهد 

لطباعة املصحف الشريف، ص: ٤١٢، وأيسر التفاسري، أ.أسعد حومد، ص: ٣٣٦٧.
٢   يـُْنَظر: من وصا لقمان، حماضرة مفرَّغة للشيخ عبد الرزاق العباد، شبكة املعلومات، موقع اآلجري، عنوان الرابط: 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=37600
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ُ يـَْعَلُم َما َتْصنـَُعوَن﴾ [العنكبوت: ٤٥]. َأْكبـَُر ۗ َواهللَّ
ت  وإقامة الصالة متــدُّ احملتسب بقوة روحية تعينه على مواجهة املشاق والصعو
الحتساب-، قال تعاىل:﴿َ  املتوقَّعة يف احلياة عموًما –ومنها ما يكون عند القيام 

َ َمَع الصَّاِبرِيَن﴾ [البقرة: ١٥٣]. (١)  لصَّْربِ َوالصََّالِة ۚ ِإنَّ اهللَّ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِ
داء الصالة على ترك املنكرات: لثًا: توجيه املخطئني إىل أمهية االستعانة 

ملعروف والنهي عن املنكر يف هذه اآلية؛  من لطائف ِذْكر إقامة الصالة مع األمر 
أن الصالة سبب رئيس من أسباب االنتهاء عن املنكرات، وهي وسيلة فاعلة جيب 
أن يُرِشد احملتسبون إليها أصحاَب املنكرات؛ لتعينهم على اإلقالع عما ابُتلوا به من 

املنكرات واملعاصي. (٢) 
ومن أدلة هذه الفائدة يف القرآن الكرمي –أيًضا- قول هللا تعاىل:﴿َوأَِقِم الصََّالَة ۖ 

ِإنَّ الصََّالَة تـَنـَْهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر﴾[العنكبوت:٤٥] 
رابــًعــا: أمهية تربية الــنــشء وتــدريــب األبــنــاء على االحــتــســاب، وحتــمُّــل املسؤولية 

االجتماعية:
ْلَمْعُروِف  يف نصيحة لقمان البنه الواردة يف قوله تعاىل:﴿َ بـَُينَّ أَِقِم الصََّالَة َوْأُمْر ِ
َواْنَه َعِن اْلُمنَكر﴾ نفٌع لألبناء ولآلخرين، وينبغي أن يتفطَّن املربُّون إىل أمهية تنمية 
روح الــغــرية العامة، والرغبة يف اإلصـــالح، واجلـــرأة املــؤدَّبــة لــدى الــنــاشــيء، وتقوميها 
وتوجيهها الوجهة الصائبة اليت تستجمع شروط االحتساب مثل: العلم قبله، والرفق 

معه، والصرب بعده. 
ا الناشيء، حىت يصبح  وحيُسن القيام بتطبيقات عملية من ِقَبل املريب يقتدي 
األنصاري،  حممد  بن  الرمحن  عبد  د.  البنه،  لقمان  وصا  خالل  من  اإلسالمية  الرتبية  أصول  معامل  مقال:  يـُْنَظر     ١
https://www.paldf.net/forum/ الرابط:  عنوان  للحوار،  فلسطني  شبكة  موقع  املعلومات،  شبكة 

showthread.php?t=581042
ْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِربْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن  ِ ٢   يـُْنَظر مقال: تفسري قوله تعاىل: (َ بـَُينَّ أَِقِم الصََّالَة َوْأُمْر 

ملعروف والنهي عن املنكر، عنوان الرابط: سة العامة هليئة األمر  َعْزِم اْألُُموِر)، شبكة املعلومات، موقع الر
https://www.pv.gov.sa/HesbahInQuran/Pages/Aya1-220333.aspx  
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إلجيابية، ويتحمَّل مهوم جمتمعه.  فًعا (١)، يتَّصف  عنصرًا فعاًال 
خامًسا: توقُّع حصول األذى عند القيام بشعرية اِحلسَبة:

ْلَمْعُروِف  ِ قال اإلمام القرطيب (ت:٦٧١هـــــ) –رمحه هللا-: «قال تعاىل:﴿َوْأُمْر 
َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِربْ َعَلٰى َما َأَصاَبَك﴾ وهذا إشارة إىل اإلذاية». (٢) 

لصرب على مــا يصيب اإلنسان  ووجــه داللــة اآليــة على ذلــك: أن هللا قــد أمــر 
ملعروف  بقوله تعاىل:﴿ َواْصِربْ َعَلٰى َما َأَصاَبَك﴾ بعد ورود التوجيه املوِجب لألمر 
ْلــَمــْعــُروِف َوانْـــَه َعــِن اْلُمنَكر﴾ ويف ذلك  ِ والنهي عن املنكر يف قوله تــعــاىل:﴿َوْأُمــْر 
الحتساب إىل معرفة طبيعة هذه املهمَّة،  داللة تربوية مهمَّة على حاجة َمن يقوم 
وعوائقها املتوقَّعة، حىت يوطِّن نفسه على ذلك، وحىت يصرب على ما يالقيه يف طريق 

االحتساب ابتغاء وجه هللا تعاىل.
سادًسا: أمهية ِذْكر األخالق والصفات اليت تُِعني يف مهمَّة االحتساب:

اخلُُلق  لــه  ذكــر  املنكر  عــن  والنهي  ملــعــروف  لألمر  ابــنَــه  لقماُن  ــه  وجَّ أن  بعد 
والــصــفــة الــيت تُعينه على أداء هــذه املــهــمــة، وهــي تتمثَّل يف «الــصــرب» الــذي متَّ 
ملعروف  التنصيص عليه يف قوله تعاىل:﴿ َواْصِربْ َعَلٰى َما َأَصاَبَك﴾، ألن األمر 
ما العداوة ِمن بعض الناس، أو األذى  والنهي عن املنكر قد َجيرَّان على القائم 
يف  االستمرار  عليه  يصعب  فإنه  لصرب  احملتسب  يلتزم  مل  فإذا  الناس،  بعض  من 
تستطيع  اليت  اجلَِلَدة  القوية  للشخصية  بناء  ذلك  ويف  االحتساب،  مبهمة  القيام 

النتائج. وتتحمَّل  تواجه  أن 
كما أن يف اآلية إشارة إىل قيمٍة وهدايٍة مهمَّة تتمثَّل يف عدم التعوُّد على الرتف 

والرفاهية اليت تقتل روح اإلرادة واملواجهة عند َمن يقوم مبهمة االحتساب.
موقع  املعلومات،  شبكة  القاضي،  الرمحن  عبد  بن  أمحد  د.  البنه،  لقمان  وصا  يف  الرتبوية  األهداف  مقال:  يـُْنَظر     ١
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread. الرابط:   عنوان  احلديث،  أهل  ملتقى 

php?t=269474
٢   اجلامع ألحكام القرآن، اإلمام القرطيب، (٤/ ٤٨). 
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سابًعا: أمهيَّة استخدام أسلوب (التعزيز) عند تدريب وتوجيه احملتِسبني، ويف تربية 
األبناء كذلك:

ِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر﴾ أي: من األمور  عزَّز لقمان قيمة الصرب البنه بقوله:﴿ِإنَّ ذَٰ
اليت عزمها هللا وأوجبها.

وبذلك نستفيد من اآلية أسلوً مهمًّا من أساليب الرتبية؛ وهو أسلوب التعزيز، 
الذي يعين: إضافة ما يُعّزِز ويقوِّي جانب االكتساب والتعوُّد على الصفات املطلوبة 

والفضائل املرغوبة عند التوجيه؛ أو الرتبية؛ أو الوعظ؛ أو التعليم. (١) 

اخلـَـــــــــــــاِمتَة
ت املستنَبطة  استعرضنا –حبْول هللا وقوَّته- يف هذا البحث احلديث عن أبرز اهلدا

ت القرآنية اليت حتدَّثْت عن شعرية «اِحلسَبة». من أبرز اآل
وقْد َظَهرْت يل –بفضل هللا- ِمن خالل هذا البحث العديد من النتائج والتوصيات؛ 

َأْعِرض أمهَّها وأبرزها فيما يلي:  
أوًال: أهمُّ نَتائج البحث:

الحتساب هو من أهم أسباب ْمجع وتوحيد األمَّة.  ١-القيام 
٢-القيام بشعرية احلسبة ليس خاصًّا بفئة معيَّنة؛ بل واجب على كل أفراد األمَّة. 

ألماين. لعمل وحتقيق الشروط؛ وليس  ٣-حتقيق التميُّز واألفضلية يكون 
٤-ضـــــرورة االهــتــمــام بــعــمــل الــقــلــب وإخــــالص الــنــيــة يف كــل األعـــمـــال –ومــنــهــا 

االحتساب- هلل تعاىل.
٥-تْرك االحتساب جرٌم عظيم يُعرِّض صاحبه للطرد من الرمحة اإلهلية.

٦-االحتساب عمٌل تباُدِيلٌ بني أفراد اجملتمع املسلم.
١   يـُْنَظر مقال: وصا لقمان الرتبوية، أ. حممد سالمة الغنيمي، شبكة املعلومات، موقع شبكة األلوكة، عنوان الرابط:

/www.alukah.net/sharia/0/69374  
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٧-أمهية استحضار املعاين الراقية لـــ «والية املؤمنني بعضهم بعًضا» عند االحتساب.
داء الصالة على ترك املنكرات. ٨-توجيه املخطئني إىل أمهية االستعانة 

٩-أمهية تربية النشء وتدريب األبناء على االحتساب وحتمُّل املسؤولية االجتماعية.
نًيا: أبرز التوصيات:

احلسبة  بشعرية  عموًما  املعنية  املؤمترات  عْقد  بتكثيف  االهتمام  إىل  ١-أدعــو 
االحتساب.  وفقه 

ت احلسبة يف القرآن الكرمي. ٢-أرجو توجيه ِمهَم الباحثني إىل تدبُّر آ
٣-أرجــو ختصيص ندوات وملتقيات ومؤمترات علميَّة تكون موجَّهة إىل دراسة 
ا –بيقني-  ت القرآنية املتعلِّقة بشعرية اِحلْسَبة، أل جزئيات ختصصيَّة دقيقة يف اآل
ت النافعة يف اجلانب النظري  ت واهلدا سُتسِفر عن كثري من الكنوز والدُّرر واملكنو

والتطبيقي للِحْسَبة –على حٍد سواء-.  
ت احلسبة، دراسة فوائد داللة السياق  مثل: الدراسة التحليلية العميقة لكل آ

ت احلسبة. يف آ
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هذا آخر ما تَيسَّر يل إثباته يف هذا البحث، فإْن كان ِمن توفيق فهذا فضُل هللا 
وَمنُّه وحده، وإْن كانت اُألخرى فأسأُل َهللا العفو والغفران، وهلل درُّ اإلمام ابن القيِّم 
–رمحه هللا- عندما قال: (فَلَك أيها القاريء َصْفُوه، وملؤلِّفه َكَدرُه، وهو الذي جتشَّم 
غراسه وتعَبه؛ ولَك َمثَرُه، وها هو قد استهدف لسهام الراشقني، واستعذر إىل هللا من 

الزلل واخلطأ مث إىل عباده املؤمنني).  (١) 

ِكَتابَـــــــــيت اخلتام  بذا  َخَتْمُت  ـــــــــــــــــلــــــــــــــي وثَــــــــــــــــــــنَــــــــائــي وَلقـد  وعـــلـــى اإللـــــه تــوكُّ
ـــــز لــلــشـــــــــــيــــــــطــان واَألْهـــــــــَواءإْن كـــان تــوفــيــٌق فــمــن ربِّ الـــــــــــــــــــــــَوَرى ـــ ـــ ــْجـــ ـــ ـــ والــعـــ
بـُدَعــــــــائِه الـــذي  ــــــــو  أدُعـــ ِحينهــا  ـــــــــــْعــَمــاء يف  ـــ ميــحـــــو اخلَـــَطـــا ويَــــزيــــُد يف الــنَّـــ
حبــــــْمـــــِدَك مثَّ  الــلــهــمَّ  أستغفرْك وأتـوُب من َأْخــطَاِئي (١) ُسبــحانَـــــك 

وآخُر دعَوا أْن احلمُد هلل ربِّ الَعاِملني
احلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصاحلات

١    مفتاح دار السعادة، اإلمام ابن القيِّم، ١ / ٤٧.  
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ثـَْبت َألهمِّ مراِجع البْحث
أوًال: املراجع املطبوعة: (الرتتيب حْسب الرتتيب األجبدي ألمساء الكتب) 

األحكام السلطانية، اإلمام املاوردي، دار احلديث، القاهرة.. ١
أيسر التفاسري، الشيخ أبو بكر اجلزائري، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، . ٢

اململكة العربية السعودية، ط٥، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.
إرشاد العقل السليم، اإلمام أبو السعود، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.. ٣
والعبادات . ٤ العقائد  جمــال  يف  اإلسالمية  القيم  حنو  األردن  يف  املعلمني  اجتــاهــات 

واملــعــامــالت، أ. إســحــاق فــرحــان وتوفيق مــرعــي، جملة أحبــاث الــريمــوك، سلسلة 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

تفسري القرآن العظيم، احلافظ ابن كثري، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٢.. ٥
املصحف . ٦ لطباعة  فهد  امللك  جممع  التفسري،  أساتذة  من  خنبة  امليسر،  التفسري 

الشريف، ط٢، مزيدة ومنقحة، ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩ م.
تيسري الكرمي الرمحن، اإلمام السعدي، مؤسسة الرسالة، ط١.. ٧
ويل القرآن، اإلمام الطربي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع . ٨ جامع البيان يف 

واإلعالن، ط١.
ض، اململكة العربية . ٩ اجلامع ألحكام القرآن، اإلمام القرطيب، دار عامل الكتب، الر

السعودية.
احلسبة يف اإلسالم، شيخ اإلسالم ابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط١.. ١٠
ض، ط١.. ١١ ذيل طبقات احلنابلة، اإلمام ابن رجب احلنبلي، مكتبة العبيكان، الر
الرائد يف اللغة، أ. جربان مسعود، دار العلم للماليني، ط٧، ١٩٩٢م.  . ١٢
شرح صحيح مسلم، اإلمام النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط٢، . ١٣

١٣٩٢هـــ. 
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ط٤، . ١٤ للماليني،  العلم  دار  اجلــوهــري،  محــاد  بــن  إمساعيل  اللغة،  يف  الصحاح 
١٩٩٠م.   

القيم الرتبوية إلدارة الوقت يف حياة املسلم، أ. عادل حسن عبد الرمحن، جملة . ١٥
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 

لسان العرب، ابن منظور، دار املعارف، القاهرة.. ١٦
حماسن التأويل، اإلمام القامسي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١.. ١٧
١٤٢١هــــ - . ١٨ بـــريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الــــرازي،  اإلمـــام  الغيب،  مفاتيح 

٢٠٠٠ م، ط١. 
مفتاح دار السعادة، اإلمام ابن القيِّم، دار الكتب العلمية، بريوت.. ١٩
مقاييس اللغة، ابن فارس، دار الفكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.. ٢٠
ت والسور، اإلمام البقاعي، دار الكتب العلمية، . ٢١ نظم الدرر يف تناسب اآل

بريوت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
نًيا: مواقع إلكرتونية على الشبكة العنكبوتية: . ٢٢
(الرتتيب حْسب الرتتيب األجبدي ألمساء املواقع) . ٢٣
موقع اآلجري، عنوان الرابط:. ٢٤
٢٥ .http://www.ajurry.com/vb/showthread
ملعروف والنهي عن املنكر، عنوان الرابط:. ٢٦ سة العامة هليئة األمر  موقع الر
٢٧ .https://www.pv.gov.sa/HesbahInQuran 
موقع شبكة األلوكة، عنوان الرابط:. ٢٨
٢٩ .www.alukah.net
موقع شبكة فلسطني للحوار، عنوان الرابط:. ٣٠
٣١ .https://www.paldf.net
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موقع مركز تفسري للدراسات القرآنية، عنوان الرابط:. ٣٢
٣٣ .https://www.tafsir.net/article
موقع ملتقى أهل احلديث، عنوان الرابط:. ٣٤
٣٥ .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread
موقع موسوعة النابلسي عنوان الرابط:. ٣٦
٣٧ .http://www.nabulsi.com



ة أللفاظ املشا حلسبة وعالقتها  املفاهيم املتعلقة 

  

د. سامل بن عبيد املطريي
أستاذ الفقه املساعد يف كلية الشريعة والقانون

ورئيس قسم الفقه وأصوله
جامعة حائل



المفاهيم المتعلقة بالحسبة وعالقتها با�لفاظ المشابهة ١٥٦

املقدمة
هلل من شرور  إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 
وأشهد أالّ إله إالّ هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا 

عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثرياً، أما بعد:
ة، أقدمه  أللفاظ املشا حلسبة وعالقتها  فهذا حبث خمتصر يف املفاهيم املتعلقة 
ملؤمتر (احلسبة انتماء وطين وأمن فكري) الذي سيقام برعاية جامعة أم القرى –إن 
وأهم  احلسبة،  وواليــة  واالحتساب،  احلسبة  حقيقة  إيضاح  فيه  حاولت  هللا-  شــاء 
ا، وبينت أثر احلسبة يف األمن الفكري.  مفاهيم احلسبة واأللفاظ الشرعية املتعلقة 

أمهية املوضوع:
أمهية االحتساب ال ختفى على كل مطلع على مبادئ هذه الشريعة، فإنه أصل 
ملعروف والنهى  دعوة الرسل، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا-:»فإن األمر 

يت:  عن املنكر هو الذي بعثت به الرسل(١)» وميكن أن نوجز بعض فضله فيما 
أوًال: أن القيام به قيام مبا فرض هللا سبحانه على عباده. 

نياً: أن فيه صالح للعباد وفالح هلم.
ملعروف والنهي عن املنكر صارت به هذه األمة خري أمة أخرجت للناس.  لثاً: أن األمر 
رابعاً: أنــه سبب لــدرء العقوبة العامة عن اجملتمع الــذي انتشرت معاصيه، قال 

تعاىل:﴿َوَما َكاَن َربَُّك لِيـُْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن﴾(٢). 
خامساً: أنه سبب للنجاة من عذاب هللا إذا وقع، قال تعاىل:﴿فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه 
َ الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن﴾(٣).   َأْجنَيـَْنا الَِّذيَن يـَنـَْهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذ

١  االستقامة ٣٣٠/١.  
٢  سورة هود، آية رقم: ١١٧.  

٣  سورة األعراف، آية رقم:١٦٥. 
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الدراسات السابقة للموضوع:
املؤلفات يف موضوع احلسبة كثرية، وأحكام هذا املوضوع مسطورة يف كتب الفقه، 
ة، إالّ أن ما ذكر  أللفاظ املشا وقد تناولت هذه املؤلفات مفهوم احلسبة، وعالقتها 
لتأليف، فحاولت يف  حول هذا كان على سبيل اإلجياز الشديد، ومل أجد من أفرده 

هذه البحث بسطه كموضوع مستقل، مستنرياً مبا بدأه أهل العلم.
منهج البحث:

تتعلق  أمــور  على  وأنبه  االستنباطي،  االستقرائي  املنهج  البحث  هــذا  يف  اتبعُت 
يت:  مبنهجي يف البحث فيما 

أوًال: بدأت ببيان حقيقة املوضوع، مث عرجت على مباحثه بشيء من التفصيل، 
قضية  بتصوير كــل  معتنياً  مطالب،  على  ترتيبه  حــاولــت  مبحث  عــرض كــل  وعند 

وحتديد معاملها. 
نيًا: إذا ذكرت حكمًا يف مسألة قرنته بدليله مع توثيق النقول واألقوال من 

املعتربة. مظانه 
لثاً: وثقت النقول من املصدر املنقول منه ما أمكن، فإذا نقلته بنصه وضعته بني 

لعزو.  ملعىن اكتفيت  عالميت تنصيص، وإذا غريت يف النص أو نقلته 
رابعًا: استقصيت أدلة احلكم الذي أقرره ما أمكن، وبينت وجه الداللة منها 

احلاجة.  عند 
ت يف املصحف، وختريج األحاديث، وبيان درجتها ما  خامساً: اعتنيت بعزو اآل

أمكن- إن مل تكن يف الصحيح.
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خطة البحث:
املقدمة: وتشتمل على بيان املوضوع، وأمهيته، ودراساته السابقة، ومنهج حبثه، وخطته.

التمهيد: يف حقيقة احلسبة واالحتساب.
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف احلسبة واالحتساب. 
املطلب الثاين: حكم االحتساب. 

املطلب الثالث: املقصود بوالية احلسبة.
الحتساب. املبحث األول: املفاهيم املتعلقة 

وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: مفاهيم االحتساب على وجه العموم.

املطلب الثاين: مفهوم احتساب الدولة.
املطلب الثالث: مفهوم احتساب املسؤول.

املطلب الرابع: مفهوم احتساب الفرد.
ا. ة للحسبة وعالقتها  املبحث الثاين: األلفاظ املشا

وفيه سبعة مطالب: 
لدعوة إىل هللا. املطلب األول: عالقة احلسبة 

لنصيحة. املطلب الثاين: عالقة احلسبة 
املطلب الثالث: عالقة احلسبة بوالية القضاء.

املطلب الرابع: عالقة احلسبة بوالية املظامل.
إلفتاء. املطلب اخلامس: عالقة احلسبة 

لشهادة. املطلب السادس: عالقة احلسبة 
جلهاد. املطلب السابع: عالقة احلسبة 
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حلسبة وعالقتها يف حتقيق األمن الفكري.  املبحث الثالث: املفاهيم املتعلقة 
خامتة البحث: وتتضمن أهم نتائجه.

فهرس املصادر واملراجع:
هذا وأسأل هللا اإلعانة، والتوفيق، والسداد، إنه سبحانه اجلواد املتفضل.
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التمهيد
حقيقة احلسبة واالحتساب

حلسبة واالحتساب من جهة املعىن اللغوي واحلد  سأبني يف هذا التمهيد املراد 
االصطالحي، وحكم االحتساب، واملــراد بوالية احلسبة؛ حيث جرت عادة البالد 
اإلسالمية بتخصيص واليــة خاصة للحسبة، وميكن إيضاح ذلك من خالل ثالثة 

مطالب: 
املطلب األول: تعريف احلسبة واالحتساب.

أوًال: تعريف اِحلْسبة يف اللغة: 
اِحلْسبة هلا معنيان(١): 

لشيء اعتددت به. األول: احلساب، ومنه احتسبت 
الثاين: التدبري والنظر، يقال: فالن حسن احلسبة يف األمر أي: حسن التدبري له. 

نياً: تعريف االحتساب يف اللغة:
االحتساب له معان يف اللغة، منها(٢): 

، واالحِتساُب من  ً . تقول: حسبت الشيء َأْحُسُبُه َحْسًبا َوُحْسَبا األول: اْلَعدُّ
اَحلْسِب: كاالعتداد من الَعدِّ، ومن هذا الباب قوهلم: اْحَتَسَب فالن ابنه، وذلك أن 

ُه يف األشياء اْلَمْذُخوَرِة له عند هللا.  يـَُعدَّ
، واسم الفاعل:  ً الثاين: طلب األجر، تقول: فعلته ِحسبة، وأحتسب فيه احتسا
 (٣)( ً ً واحتسا اْلُمْحَتِسُب أي: طالب األجر، ويف احلديث: (من صام رمضان إميا

أي: طلًبا لوجه هللا تعاىل وثوابه. 

١  املصباح املنري ١٣٤/١. 
ذيب اللغة ١٩٣/٤، الصحاح ١١٠/١، مقاييس اللغة ٥٩/٢، لسان العرب ٣١٤/١، القاموس احمليط ص: ٧٤.      ٢

يف  ومسلم  رقم:٣٨،  حديث  اإلميان،  من   ً احتسا رمضان  صوم  ب  اإلميان،  صحيحه، كتاب  يف  البخاري  أخرجه    ٣
ب الرتغيب يف قيام رمضان، حديث رقم: ٧٦٠.  صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، 
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الثالث: اإلنكار، يقال: اْحَتَسَب عليه األمر إذا أنكره عليه، واْحَتَسَب فالن على 
فالن: أَنكر عليه قبيح عمله، ومنه: احملتسب.  

ً أي: اختربُت ما عنده. الرابع: االختبار يقال: اْحَتَسْبُت فال
لثاً: تعريف احلسبة يف االصطالح:

ملعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله(١). ا: األمر  ُعرِّفت احلسبة 
ويالحظ أن هذا التعريف خص هذه الشعرية فيما ظهر تركه من املعروف، وفيما 
ملعروف والنهي عن املنكر ال يشمل اجلانب  ظهر فعله من املنكر، وكأنه يرى األمر 

ملعروف ولو مل ُيرتك، ويُنهى عن املنكر ولو مل يُفعل. الوقائي، حبيث يُؤمر 
وهذا التدقيق له حظه من النظر، ألن بيان املعروف واملنكر قبل الرتك للمعروف 
ا لألمر  ب الدعوة إىل هللا، وأمر الدعوة وإن كان مشا والفعل للمنكر يدخل يف 
أنه يفرق بينهما من هذه احليثية، وسيأيت إيضاح  ملعروف والنهي عن املنكر إالّ 

ذلك قريباً. 
وعلى هذا التعريف يكون للحسبة ركنان: 

ملعروف، واملعروف كل ما أمر هللا عباده به أو رسولُه ملسو هيلع هللا ىلص(٢)،  الركن األول: األمر 
ً؛ إذ هو  سواء كان األمر سبيله اإلجياب، أو الندب، فيكون األمر به طاعة هلل واحتسا
ألمر به، قال ابن جرير –رمحه هللا-:  اتباع هلل تعاىل فيما أمر به، وامتثال ألمره تعاىل 

«املعروف: كل ما أمر هللا به أو ندب إليه من أعمال الرب واخلري(٣)». 
ى هللا عباَده عنه أو رسولُه(٤)،  الركن الثاين: النهي عن املنكر، واملنكر: كل ما 
ً؛ إذ  سواء كان النهي سبيله التحرمي أو الكراهة، فيكون النهي عنه طاعة هلل واحتسا

اية  ١  األحكام السلطانية للماوردي ص:٣٤٩، األحكام السلطانية أليب يعلى ص:٢٨٤، نصاب االحتساب ص: ٨٢، 
الرتبة ص:٦، معامل القربة يف طلب احلسبة ص:٧، حتفة الرتك فيما جيب أن يعمل يف امللك ص:٩٢.

٢  جامع البيان ١٦/١٢.  
٣  جامع البيان ٤٨١/٧.  

٤  جامع البيان ٥٠٧/١٤.  
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لنهي عنه. ى عنه، وامتثال ألمره تعاىل  هو اتباع هلل تعاىل فيما 
رابعاً: تعريف االحتساب اصطالحاً: 

لقيام  لكسر- وهي األجرة، واملراد به: طلب األجر  االحتساب من اِحلْسبة- 
ملعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله(١).   ألمر 

خامساً: الفرق بني االحتساب واحلسبة:
تبني معىن االحتساب يف اللغة، ومنه: احَتَسَب عند هللا تعاىل خرياً إذا قدَّمه واعتده 
ملعروف  ألمــر  ــذا املعىن أن حيتسب  فيما يدخر عند هللا تــعــاىل، فاالحتساب 

والنهي عن املنكر عند هللا أجراً وخرياً.
يت مبعىن التدبري –كما قدمته- ويف الشرع هي:  يت مبعىن احلساب و واحلسبة 
ملعروف إذا ظهر تركه والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله –كما قدمته- فاحلسبة  األمر 
فاملراد  التدبري،  مبعىن  وإن كانت  االحتساب،  نظري  فهي  احلساب  مبعىن  إن كانت 

تدبري خاص، وهو تدبري إقامة الشرع فيما بني املسلمني(٢). 
واالحتساب هو تطبيق احلسبة، فإذا كانت احلسبة أمر مبعروف إذا ظهر تركه، 

حلسبة(٣).  ي عن املنكر إذا ظهر فعله؛ فاالحتساب هو القيام فعًال  و
املطلب الثاين: حكم االحتساب. 

لكتاب والسنة وإمجاع  بت  ملعروف والنهي عن املنكر واجب، ووجوبه  األمر 
األمة، وقد حكى هذا اإلمجاع عدد من فقهاء األمــة(٤)، واألصل يف هذا الوجوب 
ْلَمْعُروِف  ِ َُْمُروَن  أدلة كثرية، منها قوله تعاىل: (َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو
َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن)(٥) وما ورد يف حديث أيب سعيد اخلدري 

١  فتح الباري ٢٤٢/١١. 
٢  نصاب االحتساب ص: ٨١. 

٣  احلسبة –مناهج جامعة املدينة العاملية- ص:٢٥٥. 
٤  ينظر يف حكاية اإلمجاع على سبيل املثال: الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ٢٩٩/٢، التاج واإلكليل ٨/٥، 

روضة الطالبني وعمدة املفتني ٢١٨/١٠. 
٥  سورة آل عمران، آية رقم:١٠٤. 
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من قوله عليه الصالة والسالم: (من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع 
فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان)(١).

وسيأيت مزيد هلذه األدلة، عند بيان مفهوم احتساب الدولة، واحتساب املسؤول، 
واحتساب الفرد.

لقادر الذي مل يقم غريه مقامه، فإن قام به  وهذا الواجب واجب كفائي، خيتص 
من يكفي سقط الوجوب عن البقية(٢).

املطلب الثالث: املقصود بوالية احلسبة.
بشعرية  للقيام  احلاكم-  األمــر-  ويل  خصصها  الــيت  الوالية  هي  احلسبة:  واليــة 
ملعروف والنهي عن املنكر، وهي والية تشبه والية القضاء، إّال أن جماهلا  األمر 

فيما قصر عن القضاء.
واملرجع يف بيان ما يدخل فيها وما خيرج عنها العرف الــذي جرى عليه العمل 
يف البالد، فقد تتغري اختصاصات احلسبة بناء على تغري العادة، قال القرايف- رمحه 
هللا-: «قاعدة كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة. .. 
فــإذا تغريت تلك العوائد تغريت تلك األحكام إمجاعاً، وواليــة احلسبة وغريها من 
ت ضابط ما يندرج فيها مما ال يندرج من األحكام مبين على العوائد فيما  الــوال
يعرض ملتوليها، فكذلك إذا قيل هذا للمحتسب دون القاضي وهذا للقاضي دون 

احملتسب، فلو اختلفت العوائد اختلفت هذه االختصاصات(٣)». 
ختتص  ومــا  احلسبة،  واليــة  حــدود  يف  العرف  عليه  جــرى  ما  العلماء  بني  وقــد 
دينّية،  وظيفة  فهي  احلسبة  هللا-: «أّما  خلدون –رمحه  ابن  قول  ذلك  ومن  به، 
املنكرات  على  احملتسب  يعّزر   .. املنكر.  عن  والّنهي  ملعروف  األمــر  ب  من 
املنع  مثل:  املدينة،  يف  العاّمة  املصاحل  على  الّناس  وحيمل  قدرها،  على  ويــؤّدب 

ب النهي عن املنكر من اإلميان، حديث رقم: ٧٨.   ١  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، 
٢  احلسبة البن تيمية ص: ١١، الفواكه الدواين ٢٩٨/٢، مغين احملتاج ١٠/٦، كشاف القناع ٣٤/٣. 

٣  الذخرية ٥٨/١٠. 
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احلمل،  يف  اإلكثار  من  الّسفن  وأهل  احلّمالني  ومنع  الطّرقات،  يف  املضايقة  من 
دمها. ..(١)». واحلكم على أهل املباين املتداعية للّسقوط 

ملعروف  وقــال ابــن القيم –رمحــه هللا-: «وأمـــا واليــة احلسبة: فخاصتها األمــر 
والنهي عن املنكر فيما ليس من خصائص الوالة والقضاة، وأهل الديوان وحنوهم، 
لصلوات اخلمس يف مواقيتها، ويعاقب من مل  مر العامة  فعلى متويل احلسبة أن 

لضرب واحلبس(٢)».  يصل 
وقــال –أيضا-: «احلكم بني الناس فيما ال يتوقف على الدعوى: هو املسمى 
فراد هذا النوع بوالية خاصة،  حلسبة، واملتويل له: وايل احلسبة، وقد جرت العادة 
كــمــا أفــــردت واليـــة املــظــامل بــواليــة خــاصــة، واملــتــويل هلــا يسمى وايل املــظــامل، وواليـــة 
املال- قبضاً وصرفًا- بوالية خاصة، واملتويل لذلك يسمى وزيراً. .. واملتويل لفصل 
اخلصومات، وإثبات احلقوق، واحلكم يف الفروج واألنكحة، والطالق، والنفقات، 

سم احلاكم والقاضي(٣)».  ا: هو املخصوص  وصحة العقود وبطال
وقال ابن فرحون اليعمري: «وأما والية احلسبة: فهي تقصر عن القضاء يف إنشاء 
األنكحة  عقود  يف  تنفيذها  وال  األحكام  إنشاء  للمحتسب  فليس  األحــكــام،  كل 
واملعامالت، وليس له أن حيكم يف عيوب الــدور وشبهها إال أن جيعل ذلك له يف 
واليته، ويزيد احملتسب على القاضي بكونه يتعرض للفحص عن املنكرات، وإن مل 

تُرفع إليه، وأما القاضي فال حيكم إال فيما رفع إليه(٤)».
ملعروف والنهي عن  واختار بعض الباحثني أن والية احلسبة أعم من األمر 
تصرفات  على  واحلكم  العامة،  املراقبة  تشمل  احلسبة  أن  وهو  وجــه:  من  املنكر 
الغش  ومتابعة  األسواق،  يف  السلع  ومراقبة  وأبنيتهم،  م،  وطرقا الظاهرة،  الناس 

ريخ ابن خلدون ٢٨٠/١، بتصرف يسري، وانظر: الذخرية ٥٥/١٠.    ١
٢  الطرق احلكمية ص:٢٠١. 
٣  الطرق احلكمية ص:١٩٨. 

٤  تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ١٩/١، بتصرف. 
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الذي يقع يف البضائع، وما شابه ذلك(١). 
ملعروف وإن  ملعروف والنهي عن املنكر أعم من وجه: وذلك أنه يؤمر  واألمر 

مل يرتك، وينهى عن املنكر وحيذر منه وإن مل يفعل(٢).  
ملعروف والنهي عن  ا عن األمر  والذي يظهر يل أن احلسبة ال ختتلف يف مضمو
ملعروف والنهي  املنكر، فإن مجيع ما ذكر من وظائف احلسبة ال خيرج عن األمر 
عن املنكر، فمراقبة تصرفات التجار، وأسواقهم، وما شابه ذلك؛ إمنا يراد منه أمرهم 
يهم عن املنكر الذي  ملعروف الذي أمر هللا به من العدل واإلحسان إىل الناس، و

لناس.  ى هللا عنه من الظلم واإلضرار 
ملعروف  على أن احلسبة ختتص فيما ظهر من تـَْرِك املعروف وِفْعِل املنكر، وأما األمر 
الذي مل يرتك، والنهي عن املنكر الذي مل يفعل، فذلك دور الداعي إىل هللا، فإن مسينا 
ياً عن املنكر، فلما بينه وبني الدعوة من تشابه، ويؤيد هذا ما تقدم  ملعروف و هذا أمراً 

من تعريف احلسبة الذي ارتضاه مجع من العلماء، وسيأيت مزيد بيان لذلك.
لقيام بواجب األمر  ا: وظيفة ختتص  ومما تقدم ميكن أن نعرف والية احلسبة 
ملعروف الذي ظهر تركه، والنهي عن املنكر الذي ظهر فعله، تستمد سلطتها من 

ويل األمر –احلاكم-.  
ومما ينبغي التأكيد عليه أن والية احلسبة مل حتد شرعاً من جهة عمومها وخصوصها، 
وإمنـــا مــرد ذلــك إىل مــا تــعــارف عليه الــنــاس، واســتــقــرت عليه عــوائــدهــم، قــال شيخ 
لوالية يتلقى  ت وخصوصها وما يستفيده املتويل  اإلسالم ابن تيمية: «عموم الوال
من األلفاظ واألحــوال والعرف، وليس لذلك حد يف الشرع، فقد يدخل يف والية 
القضاة يف بعض األمكنة واألزمنة ما يدخل يف والية احلرب يف مكان وزمان آخر، 

لعكس، وكذلك احلسبة، ووالية املال(٣)».  و
ملعروف والنهي عن املنكر خلالد السبت ص:٣٣.  ١  األمر 

ملعروف والنهي عن املنكر خلالد السبت ص:١٤٩.   ٢  األمر 
٣  احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص:١٥. 
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ملعروف والنهي عن املنكر- بني آحاد  ب األمر  وقد فرق املاوردي والقرايف –يف 
يت:  الناس واحملتسب املوىل، وذلك من عدة أوجه، أمهها ما 

أوالً: إن فرضه على احملتسب فرض عني؛ ألجل الوالية، وهو على الناس فرض كفاية. 
الثاين: احملتسب ال جيوز أن يتشاغل عنه، وقيام املتطوع به من نوافل عمله الذي 

جيوز أن يتشاغل عنه بغريه.
الثالث: احملتسب له البحث عن املنكرات الظاهرة؛ ليصل إىل إنكارها، ويفحص 
عما ترك من املعروف الظاهر؛ ليأمر به، وليس على غريه من املتطوعة حبث وال فحص. 
ً لقهر املعاندين، وليس ذلك لغريه من املتطوعني. الرابع: احملتسب له أن يتخذ أعوا

اخلامس: احملتسب له التعزير يف املنكرات الظاهرة، خبالف املتطوع. 
ــمــا من  الــســادس: احملتسب يــرتــزق على احلسبة مــن بيت املـــال كالقاضي؛ أل

مصاحل املسلمني العامة، خبالف املتطوع(١). 
الحتساب املبحث األول: املفاهيم املتعلقة 

مفهوم االحتساب يتنوع حبسب القائم به، وحبسب نوع احملَتسب فيه من املعروف 
رك املعروف وفاعل املنكر. واملنكر، وحبسب وسيلته املستخدمة جتاه 

فإن  واجبها،  من  به  هللا  مبا أمــر  وقياماً  للحسبة،  طلباً  االحتساب  وحيث كــان 
لقائم به، وهلذا سيكون  ألصق هذه املفاهيم مبوضوعنا مفهوم االحتساب املتعلق 

الحتساب يف أربعة مطالب:  بيان املفاهيم املتعلقة 
املطلب األول: مفاهيم االحتساب على وجه العموم.

وطلب  األجـــر،  طلب  وهــو:  للحسبة  الطلب  معىن  فيه  افتعال-  االحــتــســاب- 
ملــعــروف والنهي عن املنكر، والطالب قد يكون  ألمــر  األجــر- هنا- يف القيام 
مسؤوًال عاماً، وقد يكون مسؤوًال خاصاً، وقد يكون فرداً من أفراد املسلمني، وعلى 

١  األحكام السلطاين للماوردي ٣٤٩/١، الذخرية ٤٧/١٠.  
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هذا ميكن أن تتنوع مفاهيم االحتساب من جهة الـُمْحَتِسب الطالب هلذا األجر إىل 
ثالثة أنواع:

النوع األول: احتساب احلاكم العام (الدولة).
النوع الثاين: احتساب املسؤول.
النوع الثالث: احتساب الفرد.

ذا ورد حديث ابن عمر –رضي هللا عنهما- عن النيبملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: (أال كلكم  و
عن  مسئول  وهــو  راع،  الناس  على  الــذي  فاألمري  رعيته،  عن  مسئول  وكلكم  راع، 
رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، واملرأة راعية على بيت بعلها 
وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، أال فكلكم 

راع، وكلكم مسئول عن رعيته)(١). 
واالحتساب من صاحب املسؤولية األعلى آكد، وسلطانه أكرب ممن هو دونه، 
ويف هذا الباب قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: «وهذا واجب على كل مسلم قادر، 
وهو فرض على الكفاية ويصري فرض عني على القادر الذي مل يقم به غريه، والقدرة 
هي السلطان والوالية، فذووا السلطان أقدر من غريهم، وعليهم من الوجوب ما ليس 
على غريهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة؛ فيجب على كل إنسان حبسب قدرته، 

قال تعاىل:﴿ فَاتـَُّقوا اهللََّ َما اْسَتَطْعُتْم﴾(٢)». 
وتتنوع مفاهيم االحتساب من جهة احملتَسب فيه واحملتَسب عليه إىل نوعني:  

اجملامع  منكرات  على  االحتساب  مثل:  العامة،  الــشــؤون  يف  احتساب  األول: 
واملرافق العامة، وما يتعلق بعموم الناس.

ب اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم:٨٩٣، ومسلم يف صحيحه، كتاب  ١  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، 
ب فضيلة اإلمام العادل، حديث رقم: ١٨٢٩.  اإلمارة، 

٢  سورة التغابن، آية: ١٦، وينظر: احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص:١١. 
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رك الصالة، أو  الثاين: احتساب يف الشؤون اخلاصة، مثل: االحتساب على 
مظهر الفسق، وما يتعلق بفئة معينة.  

ن: عام، وخاص،  ملعروف يف حقوق اآلدميني ضر قال يف معامل القربة: «األمر 
فأما العام: فكالبلد إذا تعطل سربه، واستهدم سوره. .. وأما اخلاص: كاحلقوق إذا 
خلروج منها مع املكنة إذا استعداه  مر  بطلت، والديون إذا أخرت، فللمحتسب أن 

أصحاب احلقوق، وله أن يالزم عليها(١)».
ومثل ذلك حقوق هللا، فإن بعضها يتعلق بشأن عام يف البالد، كاملنكرات العامة 

يف البالد، وبعضها يتعلق بفرد بعينه أو فئة معينة. 
ولالحتساب- من جهة احملتسب به- ثالث درجات:

ليد. الدرجة األوىل: االحتساب 
للسان. الدرجة الثانية: االحتساب 
لقلب. الدرجة الثالثة: االحتساب 

ذا ورد قوله عليه الصالة والسالم: (من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل  و
يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان)(٢). 

ملعروف والنهي عن املنكر،  وكل هذه املفاهيم أساسها الذي تقوم عليه؛ األمر 
ملــعــروف والنهي عــن املنكر، واحملتسب فيه:  فاحملتسب هــو القائم بــواجــب األمــر 
رك املعروف وفاعل املنكر، واحملتسب به: الوسيلة  املعروف واملنكر، واحملتسب عليه: 

حلفظ املعروف وتغيري املنكر.  
املطلب الثاين: مفهوم احتساب الدولة.

ا الــذي يتمثل يف الدولة،  أوجــب هللا االحتساب على األمــة جمتمعة، وهو كيا
ملعروف والنهي عن املنكر-  ذا الواجب- واجب األمر  فالدولة جيب عليها القيام 

١  معامل القربة يف طلب احلسبة ص: ٢٦.  
٢  تقدم خترجيه.  
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ــذا الشأن، ومــن ذلــك قوله  ومــن األدلــة على هــذا اإلجيــاب ما جــاء يف كتاب هللا 
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ِ َُْمُروَن  تعاىل:﴿ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو
َُْمــُروَن  َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾(١) وقوله تعاىل:﴿ ُكنـُْتْم َخيـَْر أُمَّــٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس 
من  السابقة  لألمم  سبحانه  مدحه  سياق  ويف  اْلُمْنَكِر﴾(٢)  َعِن  َوتـَنـَْهْوَن  ْلَمْعُروِف  ِ
ِت اهللَِّ  َ أهل الكتاب قال تعاىل:﴿ لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَاِئَمٌة يـَتـُْلوَن آ
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن  َُْمُروَن ِ هللَِّ َواْليـَْوِم اْآلِخِر َو َء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن، يـُْؤِمُنوَن ِ َ آ
اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاِحلَِني﴾(٣) وقال تعاىل:﴿ َواْلُمْؤِمُنوَن 
َويُِقيُموَن  اْلُمْنَكِر  َعِن  َويـَنـَْهْوَن  ْلَمْعُروِف  ِ َُْمــُروَن  بـَْعٍض  أَْولَِياُء  بـَْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت 
ُ ِإنَّ اهللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾  الصََّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسيـَْرَمحُُهُم اهللَّ
ــُروا  (٤) وقال تعاىل:﴿ الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقَاُموا الصََّالَة َوآتـَــُوا الزََّكاَة َوأََم

ْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوهللَِِّ َعاِقَبُة اْألُُمور﴾(٥).  ِ
قال ابن جرير الطربي –رمحه هللا-: «ويعين بقوله: (ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف األْرِض) إن 
وطنا هلم يف البالد. .. أطاعوا هللا، فأقاموا الصالة حبدودها، وآتوا الزكاة. .. وأمروا 
ملعروف. .. ودعــوا الناس إىل توحيد هللا والعمل بطاعته، وما يعرفه أهل اإلميان 
هلل، والعمل مبعاصيه، الذي ينكره أهل احلّق  وا عن املنكر. .. من الشرك  هلل، و

هلل...»(٦). واإلميان 
ويف حديث جرير بن عبدهللا –رضي هللا عنه- قال: مسعت رسول هللا عليه الصالة 
ملعاصي، يقدرون على  والسالم يقول: (ما من رجل يكون يف قوم يُعمل فيهم 

١  سورة آل عمران، آية رقم:١٠٤. 
٢  سورة آل عمران، آية رقم:١١٠. 

٣  سورة آل عمران، آية رقم: ١١٣، ١١٤.
٤  سورة التوبة، آية رقم: ٧١.
٥  سورة احلج، آية رقم:٤١. 

٦  جامع البيان ٦٥١/١٨. بتصرف يسري.
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م هللا بعذاب من قبل أن ميوتوا)(١).   أن يغريوا عليه، فال يغريوا، إال أصا
ألمــر  ن يــكــون منها مــن يــقــوم  فــفــي هــذه الــنــصــوص تــوجــيــه لــألمــة جمتمعة 
ملعروف والنهي عن املنكر، وأن ذلك سبب خريية هذه األمة، وصالح األمم 
ملعروف والنهي عن املنكر بواجبات عظيمة تتعلق  السابقة، كما قرن هللا األمر 
يدل  مما  العقاب؛  لعموم  سبب  املنكر  تغيري  ترك  وأن  واإلســالم،  اإلميــان  ركــان 

داللة واضحة أن هذه الشعرية واجبة على جمموع األمة. 
املسؤول. احتساب  مفهوم  الثالث:  املطلب 

كــل مــســؤول عــلــيــه احــتــســاب واجـــب جتـــاه مــا هــو مــســؤول عــنــه، وهـــذا كما 
حىت  ا،  دو ما  يشمل كذلك  فإنه  احلاكم،  لإلمام  العامة  للمسؤولية  شامل  أنه 
يــصــل األمـــر إىل مــســؤولــيــة الــقــائــم عــلــى األســـرة ومــســؤولــيــة الــعــبــد فيما اســرتعــي، 
ملعروف وينهى عن املنكر يف حدود مسؤوليته،  مر  ن  فكل مسؤول مكلف 
كـــداً، وأمشـــل مــن جمــرد احتساب  ويــكــون احــتــســابــه حــال كــونــه مــســؤوًال أكــثــر 
لــيــد- وذلـــك لتمكنه وقــدرتــه  الــقــلــب والــلــســان، حــىت يــصــل األمـــر إىل الــتــغــيــري 
املتعلقة  الشرع  وقــواعــد  النبوي،  اهلــدي  ذلــك  يف  مراعيًا  لــواجــب-  القيام  على 

واملفسدة. ملصلحة 
واألصــــل يف هـــذا مــا تــقــدم مــن حــديــث ابـــن عــمــر –رضـــي هللا عــنــهــمــا- عن 
النيبملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: (أال كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمري الذي على 
مسئول  وهــو  بيته،  أهــل  على  راع  والــرجــل  رعيته،  عن  مسئول  وهــو  راع،  الناس 
عنهم، واملرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على 

مال سيده وهو مسئول عنه، أال فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته)(٢). 

ب  ب األمر والنهي، حديث رقم: ٤٣٣٩، وابن ماجه يف سننه، كتاب الفنت،  ١  أخرجه أبوداود يف سننه، كتاب املالحم، 
ملعروف والنهي عن املنكر، حديث رقم: ٤٠٠٩، وأمحد يف مسنده، حديث رقم: ١٩٢٥٣.  األمر 

٢  تقدم خترجيه. 
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الفرد. احتساب  مفهوم  الرابع:  املطلب 
املنكر، كل  عن  والنهي  ملعروف  األمــر  مسلم  على كل  سبحانه  هللا  أوجــب 
ت،  صحاب الوال حبسب حدود قدرته واستطاعته، وال خيتص هذا الوجوب 
ت واملراتب،  صحاب الوال قال النووي –رمحه هللا-: «وال خيتص األمر والنهي 
بت آلحاد املسلمني وواجب عليهم، قال إمام احلرمني: والدليل عليه  بل ذلك 
م،  مرون الوالة وينهو إمجاع املسلمني، فإن غري الوالة يف الصدر األول كانوا 
هم، وترك توبيخهم على التشاغل بذلك بغري والية(١)». مع تقرير املسلمني إ

ويدل على هذا األصل نصوص كثرية منها: 
ْلَمْعُروِف  أوًال: قوله تعاىل حكاية لوصية لقمان البنه:﴿ َ بـَُينَّ أَِقِم الصََّالَة َوْأُمْر ِ

َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِربْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر﴾(٢).
َداُووَد  ِلَساِن  َعَلى  ِإْسَرائِيَل  َبِين  ِمْن  الَِّذيَن َكَفُروا  تعاىل:﴿لُِعَن  هللا  قول  نيًا: 
ُمْنَكٍر  َعْن  يـَتـََناَهْوَن  َال  يـَْعَتُدوَن، َكانُوا  وََكانُوا  َعَصْوا  ِمبَا  َذلِــَك  َمــْرَميَ  ابْــِن  َوِعيَسى 
فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن﴾(٣)، فبني سبحانه أن من أسباب لعن هللا الذين 

م ال يتناهون عن املنكر. كفروا من بين إسرائيل أ
هللا  رســول  مسعت  قــال:  عنه-  هللا  اخلــدري –رضــي  سعيد  أيب  حديث  لثًا: 
فإن  فبلسانه،  يستطع  مل  فإن  بيده،  فليغريه  منكراً  منكم  رأى  (من  يقول:  –ملسو هيلع هللا ىلص 

مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان)(٤).
كــم واجللوس  رابعاً: حديث أيب سعيد اخلــدري- أيضًا- عن النيبملسو هيلع هللا ىلص قال: (إ
يف الطرقات، قالوا:  رسول هللا: ما لنا بد من جمالسنا نتحدث فيها، قال رسول 
هللاملسو هيلع هللا ىلص: فــإذا أبيتم إال اجمللس فأعطوا الطريق حقه، قــالــوا: ومــا حقه؟ قــال: غض 

١  روضة الطالبني ٢١٩/١٠. 
٢  سورة لقمان، آية رقم: ١٧.

٣  سورة املائدة، آية رقم: ٧٨، ٧٩.  
٤  تقدم خترجيه.  
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ملعروف، والنهي عن املنكر)(١).  البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر 
خامساً: حديث حذيفة بن اليمان –رضي هللا عنه- عن النيبملسو هيلع هللا ىلص قال: (والذي 
ملعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم  نفسي بيده لتأمرن 

ً منه، مث تدعونه فال يستجاب لكم)(٢). عقا
سادساً: حديث عبد هللا بن مسعود –رضي هللا عنه- قال: مسعت رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: (إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم، فليتق هللا، 

ملعروف، ولينه عن املنكر...)(٣).  وليأمر 
ملعروف والنهي عن املنكر،  ألمر  فهذه النصوص وما ماثلها، تضمنت األمر 

وهي تدل بعمومها أن ذلك واجب على كل فرد مكلف.
ملعروف على الفرد القادر أكثر من العاجز،  واألفراد خيتلفون، فإنه يتأكد األمر 
وعلى الذي مل يقم غريه به أكثر من الذي قام به غريه، قال شيخ اإلسالم: «هذه 
ا غري اإلنسان صارت فرض عني  األعمال اليت هي فرض على الكفاية مىت مل يقم 

عليه، ال سيما إن كان غريه عاجزًا عنها(٤)». 
لقدرة واالستطاعة؛ لعموم قوله تعال:﴿ َال  ومعلوم أن الواجب الشرعي منوط 
نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾(٥) وقوله:﴿ فَاتـَُّقوا اهللََّ َما اْسَتَطْعُتْم﴾(٦) وقوله عليه   ُ ُيَكلُِّف اهللَّ

مر فأتوا منه ما استطعتم)(٧). الصالة والسالم: (وإذا أمرتكم 
ب أفنية الدور واجللوس فيها، حديث رقم:٢٤٦٥، ومسلم يف صحيحه،  ١  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل، 

ب النهي عن اجللوس يف الطرقات، حديث رقم: ٢١٢١.  كتاب اللباس والزينة، 
ملعروف والنهي عن املنكر، حديث رقم: ٢١٦٩، وأمحد  ب األمر  ٢  أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الفنت عن رسول هللا، 

يف مسنده، حديث رقم: ٢٣٣٠١، واحلديث حسنه األلباين رمحه هللا، ينظر: صحيح اجلامع ١١٨٩/٢. 
ب  ٌب، حديث رقم:٢٢٥٧، وابن ماجه يف سننه، املقدمة،  ٣   أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الفنت عن رسول هللا، 
التغليظ يف تعمد الكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم:٣٠، وأمحد يف مسنده، حديث رقم:٣٦٩٤، وقال الرتمذي: 

هذا حديث حسن صحيح. 
٤  احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص: ٢٦. 

٥  سورة البقرة، آية رقم: ٢٨٦. 
٦  سورة التغابن، آية رقم: ١٦.  

ب االقتداء بسنن رسول هللا، حديث  لكتاب والسنة،  ٧  جزء من حديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام 
ب فرض احلج مرة يف العمر، حديث رقم:١٣٣٧.   رقم: ٧٢٨٨، ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، 
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ا ة للحسبة وعالقتها  املبحث الثاين: األلفاظ املشا
إن الناطر يف األلفاظ الشرعية، وما مشلته من املعاين؛ جيد أن بعضها يشرتك مع 
احلسبة يف بعض معناها، وقد يقرتب من حقيقتها وقد يبعد؛ حبسب ما يتفق أو 
خيتلف مع احلسبة يف معناها ومقصودها، وإن أقرب األلفاظ الشرعية إىل معىن احلسبة: 

مصطلح الدعوة، والنصيحة، والقضاء، واملظامل، واإلفتاء، والشهادة، واجلهاد. 
أنه  على  الــنــاس،  بني  احلكم  ووظيفة  هللا،  إىل  الــدعــوة  وظيفة  وظيفتان،  جيمعها 
ما من والية إسالمية- وسواء يف ذلك ما كان من نظام الدولة اإلسالمية احلديثة 
ملعروف والنهي عن املنكر، وقد قرر هذا شيخ  ومقصودها األمر  أو القدمية- إالّ 
ت اإلسالمية إمنا مقصودها  اإلســالم ابن تيمية –رمحــه هللا- بقوله: «ومجيع الــوال
ملعروف والنهي عن املنكر، سواء يف ذلك والية احلرب الكربى مثل: نيابة  األمر 
السلطنة، والصغرى مثل: والية الشرطة، ووالية احلكم، أو والية املال، وهي والية 

الدواوين املالية، ووالية احلسبة(١)».
ت احلكم يف الناس بعضها يقرب يف الشبه من  غري أن ألفاظ الدعوة إىل هللا ووال
ا، مما ذكر  ة للحسبة ومدى تعلقها  احلسبة وبعضها يبعد، وسأبني األلفاظ املشا

يف كتب أحكام القضاء، ومما ظهر يل من معناها، وذلك يف سبعة مطالب:
لدعوة هللا. املطلب األول: عالقة احلسبة 

لـــدعـــوة: نــشــر اإلســــالم وتبليغه لــلــنــاس عــن عــلــم وبــصــرية وفـــق الــطــرق  يــقــصــد 
ملعروف والنهي عن املنكر؛ ألنه من وسائل تبليغ  املشروعة(٢)، وذلك يتضمن األمر 
لدعوة إىل هللا تعاىل، فإذا توجه  أوامر اإلسالم ونواهيه، فاالحتساب له ارتباط وثيق 
عظم معروف، وهو  مرهم  لدعوة إىل اإلســالم، فإنه  الداعي إىل غري املسلمني 
لطاعة، وينهاهم عن أعظم منكر، وهو الكفر  لتوحيد، واالنقياد له  االستسالم هلل 

١  احلسبة يف اإلسالم البن تيمية ص: ١١. 
٢  الدعوة اإلصالحية يف بالد جند ص: ٢١.
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ملعروف من أصول  مرهم  لدعوة إىل املسلمني، فإمنا  هلل تعاىل، وإذا توجه  والشرك 
ملعاصي اليت حيذر منها الداعي  الدين وأحكامه وآدابه، وينهاهم عن املنكر املتمثل 

إىل سبيل االستقامة. 
سواء كان الداعي فرداً من املسلمني، أو مؤسسة، أو دولة، فإنه يعد حمتسب يف 

لدعوة. دعوته، وعلى من يتوجه إليه 
ويدل على هذا مثل قوله تعاىل:﴿ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء 

َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾(١). 
ا عليهم، وهذا يدل على  قي األمم؛ نوع من احتسا فشهادة أمة اإلسالم على 
م إىل  ــم املتَبعون بدعو إمامة هــذه األمــة لباقي األمــم، وإمنــا كانت هلم اإلمامة أل
ا على  حتسا خلريية(٢)؛ بني علة ذلك  اإلســالم، وهلذا ملا خص ربنا هذه األمة 
ملعروف والنهي عن املنكر، قال سبحانه:﴿ ُكنـُْتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت  ألمر  الناس 

ْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر﴾(٣).  ِ لِلنَّاِس َُْمُروَن 
لَِّيت ِهَي  ِ حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم  ِ وقال تعاىل:﴿ ادُْع ِإَىل َسِبيِل َربَِّك 

ْلُمْهَتِديَن﴾(٤).  ِ َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم 
ليت  فلما أمر سبحانه الداعي إىل سبيل ربه استعمال احلكمة يف دعوته، واجملادلة 
هي أحسن، إمنا كان ذلك لكونه حمتسباً على من يدعوه حيث خالف الشرع، آمرا 
هياً له عن خمالفته، قال ابن كثري –رمحه هللا-:  «فادعهم إىل هللا،  لتزام الشرع،  له 
وال تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم، إمنا أنت 

نذير عليك البالغ»(٥). 

١  سورة البقرة، آية رقم: ١٤٣. 
٢  جملة البحوث اإلسالمية ٢٧٠/٢٣. 

٣  سورة آل عمران، آية رقم:١١٠. 
٤  سورة النحل آية رقم: ١٢٥.
٥  تفسري ابن كثري ٦١٣/٤. 
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يت: وبناء على تعريَفي االحتساب والدعوة ميكن أن نفرق بينهما فيما 
ا  أن االحتساب يتوجه إىل من أظهر ترك املعروف وِفْعل املنكر، وأما الدعوة فإ
أعم، حيث تشمل الناس كافة، بتعليمهم عقيدة اإلسالم، وأحكامه، وأخالقه، سواء 

يف ذلك من أظهر تـَْرك أوامر اإلسالم وِفْعل نواهيه أو ال. 
لنصيحة. املطلب الثاين: عالقة احلسبة 

لنصيحة: إرادة اخلري واحلظ للمنصوح له(١)، والنصيحة: تكون هلل بصحة  يقصد 
إلميان  االعتقاد يف وحدانيته وإخالص النية يف عبادته، وتكون النصيحة لكتاب هللا 
لتصديق بنبوته وبذل الطاعة له،  به والعمل مبا فيه، وتكون النصيحة لرسول هللا 
ن يطاعوا يف احلــق وأن ال خيــرج عليهم، وتكون  وتكون النصيحة ألئمة املؤمنني 
رشادهم إىل مصاحلهم(٢)، وإرادة اخلري هلم، ويدخل ِيف  النصيحة لعامة املسلمني 

ذلك تعليمهم، وهدايتهم إىل احلق(٣).
ذا ورد حديث متيم الداري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: (الدين النصيحة قلنا: ملن؟ قال:  و

هلل، ولكتابه، ولسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم)(٤).
ا من جيزئ سقط فرضها عن الباقني،  والنصيحة للمسلمني فرض كفاية إذا قام 
ا –كسائر الواجبات- على قدر الطاقة، وذلك إذا علم الناصح أن نصحه  ووجو
يقبل، وأمره يطاع، وأمن على نفسه املكروه، فحينئذ يثبت الوجوب، وأما إن خشى 

الناصح األذى فهو يف سعة منها(٥). 
فالنصيحة هلا حكم احلسبة، وتتضمن معناها، وذلك أن النصيحة من األلفاظ 
ا تتضمن ما هو  ملعروف والنهي عن املنكر، كما أ العامة اليت يدخل حتتها األمر 

١  معامل السنن ١٢٥/٤، كشف املشكل من حديث الصحيحني ٢١٩/٤.
٢  معامل السنن ١٢٦/٤. 

٣  كشف املشكل من حديث الصحيحني ٢١٩/٤. 
ب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم: ٥٥.  ٤  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، 

٥  شرح صحيح البخاري البن بطال ١٢٩/١. 



المفاهيم المتعلقة بالحسبة وعالقتها با�لفاظ المشابهة ١٧٦

أمشل مما فيه إرادة اخلري للمنصوح، كإعانة املنصوح، والسرت عليه، ورفع الضرر عنه، 
قال النووي –رمحه هللا-: وأما نصيحة عامة املسلمني. .. فإرشادهم ملصاحلهم يف 
م ودنياهم، وكف األذى عنهم، فيعلمهم ما جيهلونه من دينهم، ويعينهم عليه  آخر
م، ودفع املضار عنهم، وجلب املنافع هلم،  م، وسد خال لقول والفعل، وسرت عورا
يهم عن املنكر برفق، وإخالص والشفقة عليهم، وتوقري كبريهم،  ملعروف و وأمرهم 
ملوعظة احلسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن حيب هلم ما  ورمحة صغريهم، وختوهلم 
جيب لنفسه من اخلــري، ويكره هلم ما يكره لنفسه من املكروه، والــذب عن أمواهلم 

وأعراضهم...(١)».  
وعلى هذا تكون احلسبة معىن من معاين النصيحة، فاالحتساب من النصيحة اليت 

هي عماد الدين كما قرره احلديث املتقدم. 
يت: وعلى ما تقدم ميكن أن نفرق بني احلسبة والنصيحة فيما 

ملعروف  األول: أن احلسبة نوع من أنواع النصيحة، فالنصيحة أعم من جمرد األمر 
ا تعم كل ما فيه اخلري للمنصوح. والنهي عن املنكر، فإ

الثاين: أن احلسبة موضوعها ما ظهر من ترك املعروف وفعل املنكر، والنصيحة 
تكون يف ذلك ويف غريه مما فيه خري للمنصوح –كما قدمته.

املطلب الثالث: عالقة احلسبة بوالية القضاء. 
املراد بوالية القضاء: املنصب الذي يتوىل فيه القاضي الفصل بني اخلصومات، 
ا،  وإثبات احلقوق، واحلكم يف األنكحة والطالق، والنفقات، وصحة العقود وبطال

سم احلاكم أو القاضي(٢).  والذي يتواله يعرف 
لقرآن، من خالله تقام احلدود والتعزيرات،  والقضاء سلطان يزع هللا به ما ال يزع 
وذلك سببه ترك الواجبات وفعل احملرمات، فاملذنب الذي تُوجه إليه العقوبة، إمنا 

١  شرح النووي على مسلم ٣٩/٢. 
٢  الطرق احلكمية ص: ١٩٨. 



١٧٧ المفاهيم المتعلقة بالحسبة وعالقتها با�لفاظ المشابهة

ملعروف  ملعروف والنهي عن املنكر، بل إن األمر  كان ذلك تتميما لشعرية األمر 
ت التعزيرية؛ إذا وجه القاضي للمذنب  والنهي عن املنكر قد يكون ضمن العقو
ألمر والنهي، والتوبيخ له على ما فعل أو ترك، فإن ذلك نوع تعزير قد يراه  الزجر 
القاضي مالئما يف مواضع، فإن كانت عقوبة القاضي من هذا القبيل، فإنه يعد من 

االحتساب الذي يقوم به احلاكم على احملكوم. 
ملعروف والنهي عن املنكر  قال شيخ اإلســالم بن تيمية –رمحــه هللا-: «األمــر 
لــقــرآن، وإقامة  لسلطان ما ال يــزع  ت الشرعية، فــإن هللا يــزع  لعقو ال يتم إال 
لعقوبة على ترك الواجبات وفعل  احلــدود واجبة على والة األمــور، وذلــك حيصل 

احملرمات»(١). 
مور: وقد فرق بعض الفقهاء بني القضاء واحلسبة 

األول: أن احلسبة ليس فيها مساع عموم الدعاوى اخلارجة عن ظواهر املنكرات، 
مثل: الدعاوى يف العقود واملعامالت وسائر احلقوق واملطالبات، خبالف القضاء.

ا، فأمَّا ما  الثاين: أن احلقوق اليت تدخلها احلسبة مقصورة على احلقوق املعرتف 
يتداخله التجاحد والتناكر، فال جيوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات احلق، 

وال أن حيلف مييًنا على نفي احلق، خبالف القضاء. 
مــر به من املــعــروف وينهى عنه من  الثالث: أن احملتسب جيــوز له النظر فيما 
املنكر وإن مل حيضره خصم، وليس للقاضي أن يتعرَّض لذلك إال حبضور خصم جيوز 

له مساع الدعوى منه(٢).
قال ابن القيم- رمحه هللا-: «احلكم بني الناس فيما ال يتوقف على دعوى هو 
حلسبة، واملتويل له: وايل احلسبة(٣)»، وقال ابن خلدون بعد بيان وظائف  املسمى 

١  احلسبة يف اإلسالم ص: ٤٥. 
فة يف معامل اخلالفة  ٢  األحكام السلطانية للماوردي ص:٣٥٢، األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء ص: ٧٣، مآثر اإل

٧٨/١، الذخرية للقرايف ٤٨/١٠.  
٣  الطرق احلكمية ص: ١٩٨. 



المفاهيم المتعلقة بالحسبة وعالقتها با�لفاظ المشابهة ١٧٨

ا أحكام ينزّه  ّ احلسبة: «وأمثال ذلك ممّا ليس فيه مساع بّينة وال إنفاذ حكم، وكأ
القاضي عنها؛ لعمومها وسهولة أغراضها، فتدفع إىل صاحب هذه الوظيفة ليقوم 

ا، فوْضُعها على ذلك أن تكون خادمة ملنصب القضاء(١)». 
املطلب الرابع: عالقة احلسبة بوالية املظامل. 

ملظامل، واملتويل هلا  ا خاصة  والية املظامل: والية حكم، فهي من القضاء، إالّ أ
فراد هذا النوع من احلكم بوالية خاصة(٢). يسمى وايل املظامل، وقد جرت العادة 

لرهبة، وزجر املتنازعني  ا: قود املتظاملني إىل التناصف  وعرفت والية املظامل 
هليبة(٣). عن التجاحد 

لعقوبة اليت تقوم  فهي والية تقوم على الزجر بقوة السلطان، وإمنا يكون زجره 
على أساس األمر والنهي، كما قدمته يف مطلب القضاء السابق.

وهي تشبه احلسبة من وجه آخر، وذلك إذا ُروعي فيها املصاحل واملفاسد، حبيث 
ب  ب الفتنة، وما حيدث العدوان الظاهر، فإن ذلك شبيه مبا يراعا يف  يسد فيها 
نكار األدىن،  ب املنكر األعلى  ملعروف والنهي عن املنكر من عدم فتح  األمر 

وال تفويت املعروف األعم األعظم طلبا للخاص األقل(٤).
وأما الفرق بينهما –إضافة ملا تقدم يف املطلب السابق- فمن وجهني:

أحدمها: أن والية املظامل موضوعة ملا عجز عنه القضاة، والنظر يف احلسبة موضوع ملا رَفَُه 
عنه القضاة، ولذلك كانت رتبة املظامل أعلى من القضاء، ورتبة احلسبة أخفض من القضاء.

الثاين: إنه جيوز لوايل املظامل أن حيكم، وال جيوز لوايل احلسبة أن حيكم(٥).

ريخ ابن خلدون ٢٨٠/١. بتصرف يسري.    ١
٢  الطرق احلكمية ص: ١٩٨.  

٣  األحكام السلطانية للماوردي ص:١٣٠. 
٤  األحكام السلطانية للماوردي ص:٣٥٣.

٥  املصدر السابق. 



١٧٩ المفاهيم المتعلقة بالحسبة وعالقتها با�لفاظ المشابهة

إلفتاء.  املطلب اخلامس: عالقة احلسبة 
الفتوى يف االصطالح: تبيني احلكم الشرعي(١)، فهي إبــالغ حكم هللا ورسوله 
املكلفني، واحلكم يتضمن معىن املنع، قال ابن فارس –رمحه هللا-: «احلاء والكاف 
وامليم: أصل واحد، وهو املنع، وأول ذلك احلكم، وهو املنع من الظلم(٢)»، فاحملكوم 

ى هللا عنه من املنكر.  ممنوع من جتاوز ما أمر هللا به من املعروف، وما 
ب من أبــواب احلسبة، واملفيت حمتسب؛ حيث أفىت  وعلى هــذا يكون اإلفتاء 
حبكم هللا تعاىل، إذ احلكم خطاب يتعلق بفعل املكلف متضمناً معىن األمر والنهي، 

القتضاء(٣).   وهو ما عرب عنه األصوليون 
نــه: «املخرب عن حكم هللا من غري إلــزام ملن سأله يف واقعة  وقــد ُعـــرِّف املفيت 
معينة(٤)»، قال ابن القيم –رمحه هللا-: «فاحلاكم واملفيت والشاهد كل منهم خمرب عن 

حكم هللا؛ فاحلاكم خمرب منفذ، واملفيت خمرب غري منفذ(٥)».
فإذا كان االحتساب من غري ذي سلطة فإنه يشبه الفتوى، واجلامع بينهما عدم اإللزام.

مرين: وميكن أن يفرق بني االحتساب واإلفتاء 
األول: أن االحتساب بيان للحكم الشرعي من غري سؤال، واإلفتاء بيان للحكم 

الشرعي بعد السؤال عنه. 
الثاين: أن االحتساب إمنــا يكون فيما ظهر من تــرك املــعــروف أو فعل املنكر، 

ً لسؤال، سواء فيما ظهرت فيه املخالفة أو خفيت. واإلفتاء يكون جوا
لشهادة.   املطلب السادس: عالقة احلسبة 

الشهادة: إخبار اإلنسان مبا على غريه لغريه، وقد يكون اإلخبار مبا علمه مطلقاً، 
كشاهد اهلالل مثًال(٦). 

١  مطالب أويل النهى ٤٣٧/٦. 
٢  مقاييس اللغة ٩١/٢. 

٣  شرح خمتصر الروضة ٢٥٤/١. 
٤  الفتوى يف الشريعة اإلسالمية ٩٧/١. 

٥  إعالم املوقعني عن رب العاملني ١٣٣/٤. 
٦  كشاف القناع ٤٠٤/٦، مطالب أويل النهى ٥٩١/٦، الشرح املمتع على زاد املستقنع ٣٨٩/١٥.



المفاهيم المتعلقة بالحسبة وعالقتها با�لفاظ المشابهة ١٨٠

فالشهادة إخبار عن حكم هللا تعاىل، وتقدم أن حقيقة احلكم منع من جتاوز ما 
ى عنه، قال ابن القيم –رمحه هللا-: «فاحلاكم واملفيت والشاهد كل  أمر هللا به أو 

منهم خمرب عن حكم هللا(١)». 
والشهادة حيث كانت إخباراً عن حكم هللا تعاىل، فهي من أبواب احلسبة، سواء 

كانت حتمًال أو أداًء.
ََْب الشَُّهَداءُ ِإَذا َما  ب التحمل مقيم ألمر هللا تعاىل:﴿ َوَال  ذلكم أن الشاهد يف 
ُدُعوا﴾(٢) حمتسب يف طلب األجر وامتثال أمره سبحانه، وشهادته تتضمن الدعوة حلكم 
ملعروف والنهي عن املنكر. هللا الذي شهد به، والتزام حدود الشرع، وهذا يف معىن األمر 

وأمــا أداء الشهادة، فإمنا يكون ذلك امتثاًال ألمر هللا حسبة، قال تــعــاىل:﴿َوَال 
َتْكُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آِمثٌ قـَْلُبُه﴾(٣) والشهادة فيها معىن األمر والنهي، 

ودعوة إىل التزام احلق وحكم هللا تعاىل.
مــن أنـــواع احلسبة، ووسيلة مــن وســائــل إثبات  فعلى هــذا تكون الــشــهــادة نــوعــاً 

املعروف ونفي املنكر.
مرين: وميكن أن يفرق بني الشهادة واالحتساب 

األول: أن االحتساب إمنا يكون فيما هو ظاهر من األحكام اليت وقعت املخالفة 
ا، والشهادة تكون فيما حتمله الشاهد، ولو كان أمراً خفياً يقع فيه  فيها، واملعرتف 
ا، فأمَّا  االلتباس والتجاحد، قال املاوردي: «احلسبة مقصورة على احلقوق املعرتف 
ما يتداخله التجاحد والتناكر؛ فال جيوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات احلق، 

وال أن حيلف مييًنا على نفي احلق(٤)». 
الثاين: أن االحتساب فيه معىن الزجر واحلــث على التزام احلكم الشرعي، وأما 

١  إعالم املوقعني عن رب العاملني ١٣٣/٤. 
٢  سورة البقرة، آية رقم: ٢٨٢. 
٣  سورة البقرة، آية رقم: ٢٨٣. 

٤  األحكام السلطانية للماوردي ص: ٣٥٣.



١٨١ المفاهيم المتعلقة بالحسبة وعالقتها با�لفاظ المشابهة

الشهادة فإمنا هي إخبار وإظهار حلكم هللا تعاىل.
الثالث: أن أداء الشهادة فرض عني على من حتملها، واالحتساب فرض كفاية 

إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن البقية. 
جلهاد. املطلب السابع: عالقة احلسبة 

ويتحقق  هللا(١)،  سبيل  يف  لقتال  والطاقة  الوسع  بذل  الشرع:  عرف  يف  اجلهاد 
لنفس واملال واللسان(٢).

فاجلهاد إمنا شرع إلعالء كلمة هللا، ومحاية اإلسالم وأهله، وذلك أعظم مقامات 
االحتساب، فمن جاهد بنفسه وماله حلماية دعوة اإلســالم، وإيصاهلا للمخالفني 
من غري املسلمني، فإمنا هو حيمل من أعــرض عن سبيل هللا على مساعه واالمتثال 
ملعروف والنهي عن املنكر، ومن جاهد بنفسه وماله دفاعاً  إليه، وذلك غاية األمر 
عن بيضة اإلسالم، ومحاية حلملة اإلسالم، فإمنا هو ينكر أعظم املنكر، فيدفعه حىت 

ينتهي املعتدي عن اعتدائه. 
ملعروف  ألمر  ومن جاهد بلسانه، فإن جهاده قائم على إعالء كلمة هللا تعاىل 

والنهي عن املنكر. 
وميكن أن يدرك الفرق بني اجلهاد واالحتساب من خالل التفريق بني جهاد الطلب، 

مرين:  وجهاد الدفع، فأما جهاد الطلب فيحصل التفريق بينه وبني االحتساب 
األول: أن االحتساب يتوجه إىل من أظهر املخالفة ولو كان من املسلمني، وأما 

جهاد الطلب فإنه خاص بغري املسلمني. 
الثاين: أن االحتساب ليس فيه قتال، وأما جهاد الطلب فإن األصل فيه قتال 

الكفار.

١  بدائع الصنائع ٩٧/٧، مواهب اجلليل ٣٤٧/٣، كشاف القناع ٣٢/٣، وقد خصه يف كشاف القناع: بقتال الكفار 
خاصة، خبالف املسلمني من البغاة وقطاع الطريق. 

٢  بدائع الصنائع ٩٧/٧.  



المفاهيم المتعلقة بالحسبة وعالقتها با�لفاظ المشابهة ١٨٢

مرين أيضاً:  وأما جهاد الدفع فيحصل التفريق بينه وبني االحتساب 
األول: أن االحتساب يوجه إىل املخالف ولو مل حيصل منه اعتداء، وجهاد الدفع 

قائم على دفع اعتداء العدو.
ليد إالّ إذا كان احملتسب له سلطان على من  الثاين: أن االحتساب ال يكون 

احتسب عليه، وجهاد الدفع حيصل من كل جماهد بلسانه وماله ويده.
حلسبة وعالقتها يف حتقيق األمن الفكري املبحث الثالث: املفاهيم املتعلقة 

ملعروف والنهي عن  ألمر  ن االحتساب طلب األجر يف القيام  مما تقدم يتبني 
ملعروف والنهي عن املنكر َيْظَهُر يف جوانب عدد من الوظائف  املنكر، وأن األمر 
والشهادة،  واإلفتاء،  والقضاء،  والنصيحة،  والدعوة،  فاحلسبة،  الشرعية،  ت  والــوال
ملعروف والنهي عن املنكر، إما أصالة –كاحلسبة- أو  واجلهاد؛ كلها تتضمن األمر 

ضمناً كبقية ما ذكر. 
ملعروف والنهي عن املنكر هو القطب األعظم يف الدين، واألمــر املهم  فاألمر 
الذي ابتعث هللا به النبيني، فلو طوي بساطه وأمهــل؛ لتعطلت النبوة، واضمحلت 

نة، وعمت الفرتة، وشاعت اجلهالة، وانتشر الفساد(١). الد
وهلذا أوجبه هللا تعاىل- كما قدمته يف التمهيد- وهذا الواجب شرع لصيانة أوامر 
لرتك، وعلى رأس ذلك األمر حبفظ الدين، واألنفس،  هللا –سبحانه- فال تنتهك 
الرتكاب،  واألعراض، والعقول، واألموال، وصيانة حمارم هللا –سبحانه- فال تنتهك 
هلل تعاىل، وارتكاب كبائر اإلمث والفواحش.  إلشراك  وعلى رأس ذلك ظلم النفس 
كما يقصد مــن االحــتــســاب رعــايــة مصاحل الــنــاس وانــتــظــام مجاعتهم، يف حفظ 

م. م، واملتابعة الدائمة لشؤون حيا معاشهم وحقوق معامال
وحيقق ذلك كله القيام على مجاعتهم، وبناؤها على العدل الشرعي، من حتقيق 

التوحيد، واتباع سبيل املؤمنني، واالجتماع على ذلك، دون تفرق وتنازع.
١  معامل القربة يف طلب احلسبة ص: ١٥.
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ملعروف والنهي عن املنكر؛ فإنه أمر مشروع ألنه  قال الشاطيب –رمحه هللا-: «األمر 
سبب إلقامة الدين، وإظهار شعائر اإلسالم، وإمخاد الباطل على أي وجه كان(١)».

ومـــن أعــظــم الــبــاطــل مــا يــهــدد أمـــن الــنــاس يف ديــنــهــم، وأنــفــســهــم، وعــقــوهلــم، 
منه:  يقصد  جديد،  مصطلح  وهو  الفكري،  ألمن  عليه  اصطلح  ذلك  وحفظ 
ر االحنراف الفكري عن  من معه اجملتمع من آ «االعتدال يف الفكر على حنو 
احنرافًا  أو  واإلفــراط،  الغلو  اجتاه  يف  احنرافًا  سواء كان  الشرعي،  الوسطي  املنهج 

يف اجتاه اجلفاء والتفريط(٢)».
وهذا االعتدال مطلب شرعي، يدور على احملافظة على املعروف، والبعد عن 
الفكري  ألمــن  فاألمر  منكر،  واجلــفــاء  والغلو  مــعــروف،  االعــتــدال  فــإن  املنكر، 
ملعروف، وإنكار الفكر املنحرف صورة من صور النهي  صورة من صور األمر 

املنكر. عن 
ملعروف الفكري، والنهي عن املنكر الفكري، ال خيرج عن دالالت   واألمر 
ملعروف والنهي عن املنكر، وهذا داّل على عظم أثر  النصوص الواردة يف األمر 

للمجتمع. األمن  حتقيق  يف  الشعرية  هذه 
وملا بينت كتب احلسبة وظائف احملتسبني كان على رأسها حتقق احملافظة على 
واألمن  الثقايف،  واألمــن  الصحي،  واألمــن  الغذائي،  األمــن  نواعه كافة،  األمــن 
االجــتــمــاعــي، واألمـــن األخــالقــي، واألمـــن الــنــفــســي، واألمـــن الــتــعــلــيــمــي، واألمــن 

السياسي. واألمن  االقتصادي، 
كل ذلك يدل على أن األمن الفكري من واجبات احملتسب، فعلى هذا حيق 
ودعــا  أظــهــرهــا،  مــن  على  واإلنــكــار  املشبوهة،  االجتماعات  متابعة  للمحتسب 

إليها(٣).
١  املوافقات ٣٧٤/١. 

ألمن الفكري، موقع السكينة، (الشبكة العنكبوتية- اإلنرتنت).  ملعروف والنهي عن املنكر  ٢  عالقة األمر 
٣  املصدر السابق. 
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وميكن أن نقول: إن االحتساب يسهم بشكل ظاهر يف حتقيق األمن الفكري، 
دد أمن الناس يف دينها، وأنفسها. وحماربة التصورات الفاسدة اليت 

ملـــعـــروف والــنــهــي عـــن املــنــكــر شـــرع لــصــيــانــة تــكــالــيــف  وقـــد تــقــدم أن األمــــر 
للمحافظة على أمن الناس على دينهم،  الشريعة، وتكاليف الشريعة كلها ترجع 
يف  منها  بد  ال  الــضــرورات  هــذه  فــإن  وأمــواهلــم،  وعقوهلم،  وأعراضهم،  وأنفسهم، 
ا إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة،  قيام مصاحل الدين والدنيا، فإ
ارج، وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع  بل على فساد و

املبني(١). خلسران 
وهلذا صح قولنا: إن االحتساب من أظهر وسائل حتقيق األمن الفكري بني 

الناس. وهللا أعلم

١  املوافقات ١٧/٢. 
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اخلامتة
وتتضمن أهم نتائج البحث، وهي على النحو اآليت: 

ملعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله.. ١ احلسبة هي: األمر 
لكتاب والسنة وإمجاع . ٢ بت  ملعروف والنهي عن املنكر واجب، ووجوبه  األمر 

األمة.
ملعروف الــذي ظهر تركه، . ٣ لقيام بواجب األمــر  واليــة احلسبة: وظيفة ختتص 

والنهي عن املنكر الذي ظهر فعله، وتستمد سلطتها من ويل األمر –احلاكم-.
تتنوع مفاهيم االحتساب من جهة الـُمْحَتِسب إىل: احتساب احلاكم واحتساب . ٤

املسؤول واحتساب الفرد، ومن جهة احملتَسب فيه واحملتَسب عليه إىل: احتساب 
للسان  ليد و يف الشؤون العامة واخلاصة، ومن جهة احملتَسب به إىل: احتساب 
ملعروف والنهي عن  لقلب، وهذه املفاهيم أساسها الذي تقوم عليه؛ األمر  و

املنكر.
ملعروف والنهي عن املنكر، كل حبسب . ٥ أوجب هللا سبحانه على كل مسلم األمر 

حــدود قدرته، فاالحتساب على القادر كلما كــربت مسؤوليته أوكــد وأوجــب، 
ويتعني على القادر الذي مل يقم غريه به.

حلسبة، ويتفق معها يف بعض معناها، وقد . ٦ بعض األلفاظ الشرعية له عالقة 
يقرتب من حقيقتها وقد يبعد؛ حبسب ما يتفق أو خيتلف مع احلسبة يف معناها 
الدعوة،  مصطلح  احلسبة:  معىن  إىل  الشرعية  األلفاظ  أقــرب  وإن  ومقصودها، 
والنصيحة، والقضاء، واملظامل، واإلفتاء، والشهادة، واجلهاد، وجيمعها وظيفتان: 

وظيفة الدعوة إىل هللا، ووظيفة احلكم بني الناس.
كل والية إسالمية- وسواء يف ذلك ما كان من نظام الدولة اإلسالمية احلديثة أو . ٧

ملعروف والنهي عن املنكر، ويدخل يف ذلك نيابة السلطنة،  القدمية- مقصودها األمر 
ا مثل: والية الشرطة، ووالية احلكم، ووالية املال، ووالية احلسبة. وما كان دو
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إن االحتساب يسهم بشكل ظاهر يف حتقيق األمن الفكري، وحماربة التصورات . ٨
ملعروف والنهي عن  دد أمن الناس يف دينها، وأنفسها، فاألمر  الفاسدة اليت 
املنكر شرع لصيانة تكاليف الشريعة، وتكاليف الشريعة كلها ترجع للمحافظة 
على أمــن الــنــاس يف دينهم، وأنفسهم، وأعــراضــهــم، وعقوهلم، وأمــواهلــم، وهــذه 

الضرورات ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا. 
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املصادر واملراجع
األحكام السلطانية، القاضي أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد ابن الفراء، . ٩

علق عليه: حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية. 
األحكام السلطانية، علي بن حممد بن حممد املاوردي، دار احلديث. . ١٠
االستقامة، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلــراين، حققه: حممد رشــاد سامل، . ١١

جامعة اإلمام حممد بن سعود، الطبعة األوىل. 
إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن قيم . ١٢

اجلوزية، حققه: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل.  
ملعروف والنهي عن املنكر، أصوله وضوابطه وآدابه، خالد بن عثمان . ١٣ األمر 

شر، الطبعة األوىل. السبت، بدون 
بــدائــع الصنائع يف ترتيب الــشــرائــع، أبــو بكر بــن مسعود بــن أمحــد الكاساين . ١٤

احلنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.  
يوسف . ١٥ بن  القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  خليل،  ملختصر  واإلكليل  التاج 

املواق املالكي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل.
ريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من . ١٦ ريخ ابن خلدون (ديوان املبتدأ واخلرب يف 

ذوي الشأن األكرب) عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون حققه: خليل 
شحادة، دار الفكر، الطبعة الثانية. 

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، إبراهيم بن علي بن حممد . ١٧
بن فرحون اليعمري، مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األوىل. 

حتفة الرتك فيما جيب أن يعمل يف امللك، إبراهيم بن علي بن أمحد بن عبد الواحد . ١٨
ابن عبد املنعم الطرسوسي، حققه: عبد الكرمي حممد مطيع احلمداوي، الطبعة الثانية.

تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري، . ١٩
حققه: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية. 
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ذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، حققه: حممد عوض مرعب، . ٢٠
دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل. 

ويــل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد جعفر الطربي، . ٢١ جامع البيان عن 
حققه: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، الطبعة األوىل. 

احلسبة يف اإلسالم، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية . ٢٢
احلراين، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل.  

الدعوة اإلصالحية يف بالد جند على يد اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأعالمها . ٢٣
من بعده، عبد هللا بن حممد بن عبد احملسن املطوع، دار التدمرية، الطبعة الثالثة. 

الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حققه: حممد حجي- سعيد . ٢٤
أعراب- حممد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل. 

روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي، . ٢٥
حققه: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة. 

سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، حققه: حممد . ٢٦
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية. 

ِجْستاين، حققه: . ٢٧ سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السَِّ
حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية.

سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي، حققه: أمحد حممد شاكر، . ٢٨
وحممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، مطبعة مصطفى البايب احلليب، الطبعة 

الثانية. 
الشرح املمتع على زاد املستقنع، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، دار ابن . ٢٩

اجلوزي، الطبعة األوىل.
شرح صحيح البخارى، ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، . ٣٠

سر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية.   حققه: أبو متيم 
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شرح خمتصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف، حققه: عبد . ٣١
هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل.  

الصحاح، إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حققه: أمحد عبد الغفور عطار، . ٣٢
دار العلم، الطبعة الرابعة. 

صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، حققه: حممد زهري بن . ٣٣
صر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل. 

صر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي.. ٣٤ داته، حممد  صحيح اجلامع الصغري وز
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حققه: حممد فؤاد عبد . ٣٥

الباقي، دار إحياء الرتاث العريب. 
الطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر بن أيــوب بن سعد مشس الدين ابــن قيم . ٣٦

اجلوزية، مكتبة دار البيان.
السكينة، . ٣٧ موقع  الفكري،  ألمــن  املنكر  عــن  والنهي  ملــعــروف  األمــر  عالقة 

(الشبكة العنكبوتية- اإلنرتنت). 
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، علق . ٣٨

عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة. 
الفتوى يف الشريعة اإلسالمية، عبدهللا بن حممد آل خنني، مكتبة العبيكان، . ٣٩

الطبعة األوىل.  
الفواكه الـــدواين على رسالة ابــن أيب زيــد الــقــريواين، أمحــد بن غــامن (أو غنيم) . ٤٠

النفراوي األزهري، دار الفكر. 
دى، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة.. ٤١ القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآ
كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس البهوتى، دار الكتب العلمية.. ٤٢
كشف املشكل من حديث الصحيحني، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن . ٤٣

حممد اجلوزي، حققه: علي حسني البواب، دار الوطن.
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لسان العرب، حممد بن مكرم بن على ابن منظور، دار صادر، الطبعة الثالثة. . ٤٤
فــة يف معامل اخلالفة، أمحــد بن علي بن أمحــد الــفــزاري القلقشندي، . ٤٥ مآثر اإل

حققه: عبد الستار أمحد فراج، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية. 
سة العامة إلدارات البحوث . ٤٦ جملة البحوث اإلسالمية، جملة دورية تصدر عن الر

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية.  
مسند اإلمـــام أمحــد بــن حنبل، أمحــد بــن حممد بــن حنبل بــن هــالل بــن أسد . ٤٧

الشيباين، حققه: شعيب األرنــؤوط- عادل مرشد، وآخــرون، مؤسسة الرسالة، 
الطبعة األوىل.  

مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي . ٤٨
الرحيباىن، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية.  

معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم . ٤٩
اخلطايب، املطبعة العلمية، الطبعة األوىل. 

معامل القربة يف طلب احلسبة، حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بن األخوة . ٥٠
القرشي، دار الفنون. 

ء القزويين الــرازي، حققه: عبد . ٥١ معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكر
السالم حممد هارون، دار الفكر. 

ء القزويين الــرازي، حققه: عبد . ٥٢ معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكر
السالم حممد هارون، دار الفكر.

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين . ٥٣
الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل. 

٥٤ .
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف . ٥٥

النووي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية. 
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املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب، حققه: أبو عبيدة . ٥٦
مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل. 

مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي . ٥٧
املغريب احلطاب الرُّعيين املالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة. 

شر. . ٥٨ نصاب االحتساب، عمر بن حممد بن عوض السََّنامي احلنفي، بدون 
اية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة الشريفة، عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا . ٥٩

الشيزري، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر.



االحتساب على املنكر من خالل دالالت النص القرآين

د. عادل بن حممد بن عمر الُعمري
أستاذ الدراسات القرآنية املساعد جبامعة القصيم



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ١٩٤

املقدمة: 
  احلمد هلل, والصالة والسالم على رسول هللا, وبعد.  

ملعروف والنهي عن املنكر مكانٌة عظيمٌة ال ختفى, ونصوص الشريعة    لألمر 
ــا تُــدرأُ  لــغــًة؛ فبها تتحقَُّق مــصــاحلُ الــعــبــاد, و عامة قــد أولــت هــذه الــشــعــريَة أمهــيــًة 
ا ُحتفُظ النفوُس واألمواُل والعقوُل واألعراض, وقد خصَّت  املفاسُد واملظالـُم عنهم, و
نصوُص القرآن الكرمي هذه الشعريَة خبصائَص وأوصاف متعددة, وأولتها عنايًة فائقًة 
كــان من أبرزها أن رتَّــَب عليها ربُّنا سبحانه اخلرييَة واألفضليَة هلــذه األمــة إن هي 

 3 2 1 0 / .M :ــا خــَري قــيــام, كما يف اآليـــة قامت 
L7 6 5   4[آل عمران:١١٠ ], لكنَّ تلك اخلريية 
وسياقات  دالالت  نطاق  خــارج  بفهمها  أو  الشعرية,  بتلك  العمل  نتفاء  تنتفي 
ذه الشعرية – كما أرادها الشارع احلكيم-  نصوص القرآن والسنة, ولن يتمَّ العمُل 
إال إذا كــان االحتساُب عليها وفــق دالالت النصوص الصحيحة, وملــا كــان األمر 
وفق  املنكر  على  االحتساب  مــوضــوع:  صيل  و دراســة  على  عزمُت  فقد  كذلك؛ 
من  املنكر  على  (االحتساب  البحُث:  هــذا  فجاء  فقط؛  الــقــرآين  النص  دالالت 
خالل دالالت النص القرآين), والذي أرجو أن أكوَن قد ُوفِّقُت جبمعه وتصنيفه. 

  هدف البحث:
وعالقته  الــقــرآين  النص  دالالت  وفــق  املنكر  على  االحتساب  مفهوم  صيل    

ألمن الفكري. 
  أمهية موضوع البحث وأسباب اختياره:

حــاجــة مــوضــوع (االحــتــســاب عــلــى املــنــكــر) لتأصيله وفـــق دالالت النص - 
القرآين؛ مما يقرُب لنا حقيقة هذه الشعرية وحدودها, ومما مينع أو يقلل من املفاهيم 

واالجتهادات اخلاطئة حوهلا. 
الدفاع عن هــذه الشعرية العظيمة ومحايتها, ففي هــذا البحث إثــراٌء معرٌيف - 
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منهجٌي ملن يريد أن يتصدى للشبهات اليت تثار بني الفينة واألخرى حوهلا, وفق ما 
يقتضيه النصُّ القرآين. 

إبراز أمهية االحتساب على املنكر, وأنه من أسباب محاية األفراد واجملتمع من - 
شىت أنواع الفساد األمنية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية. 

خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة، ومتهيد, وأربعة مباحث، وخامتة، وفهارس. 

  .املقدمة: وفيها هدف البحث، وأمهية املوضوع وأسباب اختياره
  .التمهيد: وفيه احلديث عن أمهية دالالت النص القرآين
 :مباحث الدراسة

 املبحث األول: مفهوم االحتساب على املنكر. 
املبحث الثاين: حكم االحتساب على املنكر من خالل دالالت النص القرآين. 
املبحث الثالث: دالالت النص القرآين على أركان وشروط االحتساب على املنكر.

املبحث الرابع: دالالت النص القرآين على آداب االحتساب على املنكر. 
ألمـــن الفكري مــن خالل  املبحث اخلــامــس: عــالقــة االحــتــســاب على املنكر 

دالالت النص القرآين.
  .اخلامتة
  .الفهارس: وتشتمل على فهرس للمصادر واملراجع, وآخر للموضوعات

  منهج البحث: 
ستقراء وتتبع أكثر النصوص القرآنية الواردة يف موضوع: االحتساب  أوًال: قمُت 
بعض,  يف  يدخل  بعضها  ألن  النصوص؛  تلك  مجيع  استيعاب  دون  املنكر,  على 

وبعضها ظاهر الداللة, وبعضها استنباٌط واستشهاد. 
صيل موضوع (االحتساب على املنكر) وفق دالالت النصوص  نياً: حماولة    
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القرآنية, مع اإلفــادة – يف استخراج تلك الــدالالت- مما خطَّْته أيدي العلماء من 
مفسرين ولغويني وفقهاء – رمحة هللا على اجلميع- . 

ت الكرمية إىل مواضعها يف املصحف.  لثاً: قمُت بعزو اآل  
 رابعاً: قمُت بتخريج األحاديث الواردة يف ثنا البحث من الكتب املعتمدة يف 
ما, وإذا مل تكن فيهما فإين  ذلك, فإن كانت يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيُت 

ُأخّرِجها وأذكر كالم احملدثني فيها.
خامساً: توثيق ما حيتاج إىل توثيٍق يف البحث من قراءاٍت قرآنيٍة, ومن آراء وأقوال, 

ا ومصادرها.  ونسبتها إىل أصحا
 شكٌر وتقدير:

ملعهد العايل لألمر    أشكُر جامعة أم القرى العريقة على هذا املؤمتر املهم, ممثًال 
وأعضاَء هيئة تدريس، كما أتوجه  ملعروف والنهي عن املنكر مبكة املكرمة عميداً 

لشكر اجلزيل جلميع املشاركني يف تنظيم جلان وأشغال وأعمال املؤمتر.
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التمهيد: وفيه احلديث عن أمهية دالالت النص القرآين. 
من املعلوم أن الرتاكيب واملفردات اللغوية ذات دالالت خمتلفة، وبناًء على ذلك 
االختالف يف الدالالت خيتلف تفسري النص القرآين، وختتلف معه املعاين واألحكام 
ملأثور املنقول عن  املستنبطة, وكتب التفسري واللغة حافلٌة بذلك؛ علماً أن التفسري 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعن الصحابة والتابعني قد أسهَم يف حتديد الكثري من املفاهيم واألحكام 
القرآنية؛ على وجود االختالف بني الصحابة والتابعني يف حتديد الكثري منها, والذي 

يرجع أغلُبه إىل اختالف التنوع ال إىل اختالف التضاد(١). 
ولدالالت األلفاظ أمهيٌة كبرية؛ فال ميكن فهُم النص القرآين فهماً صحيحاً إال بعد 
درايــٍة وإملــاٍم بقواعد دالالت األلفاظ، وُتستفاد داللة األلفاظ على املعاين، إما من 
جهة النطق والتصريح املباشر للنص, أو من جهة مفهوم النص وفحواه غري املباشر، 
وحتت ذلك يدرس العلماء: علم املنطوق واملفهوم, وقد اهتمَّ به العلماء كثرياً؛ فاهتموا 
نواعه؛ كاملنطوق الصريح وهو ما دلَّ عليه اللفُظ يف حمل النطق,  بدراسة املنطوق 
قسامه املعروفة: النص والظاهر واملــؤول, وكذلك املنطوق غري الصريح ويــراد به: 

داللة اللفظ على احلكم التزاماً, وهو نوعان: داللة االقتضاء, وداللة اإلشارة (٢).
ومن ذلك أيضًا: عنايتهم بدراسة املفهوم من النص القرآين وهو ما دلَّ عليه 
اللفُظ يف غري حمل النطق, وله قسمان: أحدمها: مفهوم موافقة, واآلخر: مفهوم 
ويعرب  مفهوم,  هلم  ليس  الــذي  اللفُظ  املخالفة:  مفهوم  حتت  ويندرُج  خمالفة(٣), 

 h  g  f  M :عنه العلماء بقوهلم: ال مفهوم له؛ مثل قوله تعاىل
فقوله:   ,[٢٣ L[النساء:   n  m  l    k  j  i

١  . ابن تيمية, اقتضاء الصراط املستقيم ١٤٩/١, فهد الرومي, دراسات يف علوم القرآن الكرمي ص ١٥٣, مساعد الطيار, 
فصول يف أصول التفسري ص ٥٥.

٢  . السيوطي, اإلتقان يف علوم القرآن ١٠٨/٣, فهد الرومي, دراسات يف علوم القرآن الكرمي ص ٤٤٦, وما بعدها. 
٣  . الشوكاين, إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ٣٧/٢, ابن اللحام, املختصر يف أصول الفقه على مذهب 

أمحد ص١٣٢.
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العادة  ألن  الغالب؛  خمرج  خلروجه  له  مفهوم  L ال   i  h  g  M
أن الربيبة وهي بنت الزوجة ترتىب يف حجر بيت زوج أمها(١), وكل ذلك مبنيٌَّ 

ومفصٌَّل يف كتب أصول الفقه وعلوم القرآن. 

١  . السمني احلليب, الدر املصون ٦٤١/٣.
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املبحث األول: مفهوم االحتساب على املنكر 
أوًال: معىن االحتساب لغًة:

حلسبة, فهو فعل احملتسب ومباشرته لالحتساب(١), وهو  االحتساب هو القيام 
من احلسب: كاالعتداد من العد؛ يقال ملن ينوي بعمله وجه هللا: احتسبه، ألن له 
حينئذ أن يعتدَّ عمله، فُجعل يف حال مباشرة الفعل، كأنه معتدٌّ به, واحلسبة: اسم 
وعند  الصاحلات  األعــمــال  يف  واالحتساب  االعــتــداد,  من  االحتساب كالعدة  من 
لتسليم والصرب(٢), ويف هذا البحث  املكروهات: هو البدار إىل طلب األجر وحتصيله 
– كما سيأيت- مبعىن: طلب األجر يف إنكار منكر, قال اجلوهري:  «حاسبته من 

احملاسبة واحتسبت عليه كذا، إذا أنكرته عليه «(٣).
نياً: معىن االحتساب االصطالحي على املنكر من خالل الداللة القرآنية:

ملعروف  من املعلوم أن احلسبة عند الفقهاء كما قال املاوردي (٤٥٠ه):  «أمٌر 
ملعروف  ٌي عن املنكر إذا أُظهَر فعُله «(٤)، والفقهاء ُيسمُّون األمر  إذا ظهَر ترُكه، و
ً وحسبًة ما دام القائم به يفعله(٥), ووظيفة احملتسب خمتلفٌة  والنهي عن املنكر احتسا
ألمر  عن القضاة والوالة, وقد ذكر ابن القيم (٧٥١ه): أن والية احلسبة خمتصٌة 

ملعروف والنهي عن املنكر فيما هو ليس من خصائص الوالة والقضاة (٦). 
وإذا كان موضوع البحث هو االحتساب على املنكر؛ فيبقى التساؤل قائماً عن 
الصرحية  املنكر  عن  النهي  نصوص  يف  لنظر  و عليه,  ُحيتسُب  الــذي  املنكر  ماهية 
ويــالت املذاهب والِفرق وأقــوال الرجال، فإننا  الثابتة يف القرآن الكرمي جمــرَّدًة عن 
ملاهية املنكر الــذي جيب أن ننهى عنه، بل جند  ال جنــُد يف تلك النصوص تفسرياً 

١  . وهبة بن مصطفى الزُّحيلي, الفقه اإلسالمي وأدلته ٦٢٦٢/٨. 
٢  . ابن منظور, لسان العرب ٣١٥/١. 

٣  . اجلوهري, الصحاح ١١٠/١. 
٤  . املاوردي, األحكام السلطانية ص٣٤٩, املوسوعة الفقهية الكويتية ١٧/ ٢٤٥. 

٥  . وهبة بن مصطفى الزُّحيلي, الفقه اإلسالمي وأدلته ٦٢٥٨/٨.
٦  . ابن القيم, الطرق احلكمية ص ٢٠١. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٠٠

السياَق عاماً يف النهي عن كل منكر, ومع عدم حتديد النصوص ملاهية املنكر الذي 
 §  ¦ ¥ ¤ M :جيب أن يُنهى عنه؛ إال أننا جند يف قوله تعاىل
¨ © L ®¬ «  ª[املائدة:٦٣]، حتديداً لنشاطات معينة جيب أن 
لنهي من مثل قول اإلمث وأكل السحت, لذا قال الطربي(٣١١ه):  ُحيتسَب عليها 
” كان العلماء يقولون: ما يف القرآن آيٌة أشدَّ توبيًخا للعلماء من هذه اآليــة، وال 
ت العلماء على عدم إنكارهم بعضاً  أخوَف عليهم منها“(١), ومع أن اآلية قد وخبَّ
من املنكرات, إال أن ماهية املنكر اللغوية مل حتدد يف القرآن بشكٍل واضح؛ لذا احتاج 
وجــد حمــاوالت  وقــد  عليه,  االحتساب  املنكر الــذي جيــب  ماهية  لبيان  املفسرون 
متعددة من قبل املفسرين إلعطاء هذه املفردة حقها من التصور, وبعد التأمل يف 

م ال خيرجون عن ثالثة معاٍن: كالمهم حول حتديد ماهية املنكر وجد
لعقل قبُحه, وهو رأي مجاعة قليلة من املفسرين منهم: أبو  أحدها: أنه ما ُعرف 
بكر اجلصاص (٣٧٠ه) وأيب حيان(٢), لكن يؤخذ على هذا الرأي: أن هناك أفعال 
وعادات رمبا تكون مستقبحًة يف بعض العقول واألعراف, لكن مل يرد النهُي عنها يف 
هيك عن النظرة النسبية حول املنكر العقلي, فما يكون منكراً يف بلٍد قد  الشرع, 

ال يكون كذلك عند آخرين. 
املفسرين  لبعض  رأٌي  وهــو  قبُحه,  والشرع  لعقل  ُعــرف  ما  أنــه  الثاين:  املعىن 
منهم: الراغب األصفهاين (٥٠٢ه)؛ إذ يقول:  «املنكُر: كلُّ فعٍل حتكم العقوُل 
بقبحه  فتحكم  العقول،  واستحسانه  استقباحه  يف  تتوقُف  أو  بقبِحه،  الصحيحُة 

الشريعة(٣) «, وجياب عن هذا الرأي مبثل ما متَّ اإلجابة عنه يف الرأي األول. 

١  . الطربي, تفسري جامع البيان ٤٤٩/١٠. 
٢  . اجلصاص, أحكام القرآن ٢١٤/٤, أبو حيان, البحر احمليط يف التفسري ٢٩٧/١. 

٣  . الراغب األصفهاين, املفردات يف غريب القرآن ص٨٢٣. 



٢٠١ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

لــشــرع فــقــط, وهــو رأي مجاعة  املعىن الــثــالــث: أن املــنــكــر مــا ُعـــرَف قــبــُحــه 
وابـــن  (٣١١ه),  والــــزجــــاج  (٣١٠ه),  الـــطـــربي  مــنــهــم:  املــفــســريــن  مـــن  كـــثـــرية 
عاشور(١٣٩٣ه) (١), يقول الطربي:  «وأصل املنكر ما أنكره هللا، ورأوه قبيًحا 
هلل يستنكرون فعلها،  فعُله، ولذلك ُمسيت معصيُة هللا منكراً؛ ألن أهل اإلميان 
نفهمه مــن الــقــرآن الــكــرمي  وهــو الـــرأي األقـــرب الـــذي  ـــا»(٢),  رُكـــو ويستعظمون 

  k  j  i   h  g  f  M :نــفــســه؛ فــلــو نــظــر لــداللــة قــولــه تــعــاىل
ظــهــور  لــوجــد  عـــمـــران:١٠٤]،  L[آل   qp  o  n    m  l
L فذكر الدعاة هنا يُلزم أن    k  j  i  M ذلك املعىن عند قوله تعاىل: 
الدعاة  ذكــَر  (٣١١ه): ”  الزجاج  قال  الدين كما  مــور  علماء  الدعاة  يكون 

ِإىل اِإلميان، والدعاة ينبغي أن يكونوا علماَء مبا يدعون ِإليه“(٣). 
  

ويل آي القرآن ١٠٥/٧, الزجاج, معاين القرآن وإعرابه ٤٥٢/١, ابن عاشور, تفسري التحرير  ١  . الطربي, جامع البيان عن 
والتنوير ٢٨١/١٧.

ويل آي القرآن ١٠٥/٧.  ٢  . الطربي, جامع البيان عن 
٣  . الزجاج, معاين القرآن وإعرابه ٤٥٢/١.



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٠٢

املبحث الثاين: حكم االحتساب على املنكر من خالل دالالت النص القرآين
ت مشروعية االحتساب على املنكر كثريٌة ومعروفٌة, وليس ذلك حمل حبثنا,    آ
ومناط البحث هنا: حترير حكم االحتساب على املنكر من خالل دالالت النص 

القرآين عرب النظر يف املعاين القرآنية ذات الصلة, وذلك من خالل اآليت:
 j i  h g f  M :أوًال: األمــــُر بـــه, وذلـــك يف قــولــه تــعــاىل  
Lqp o n   m l  k[آل عمران: ١٠٤], وقوله تعاىل: 

 ¡ ے   ~  }|  {   z  y  x   w  vM
١٢٥], ويالحظ األمــر يف اآليــة األوىل املــصــدَّر بــالم األمر  L[النحل:   £¢
يف قــولــه: (ولــتــكــن), ويــالحــظ كــذلــك أن األمــر مــوجــٌه جلماعة, فعلى مــاذا يــدلُّ 
هذا األمر؟ وعند النظر يف كالم األصوليني جند أن األمر جلماعة يقتضي وجوبه 
على كل فرد منهم إال بدليل يدل على أنه على الكفاية كما يف اآلية املتقدمة: 
(منكم)  قوله:  هنا  الكفاية  ودليل   ,(١)  Lk  j  i   h  g  fM
ومن للتبعيض, وفرض الكفاية أنه واجب على كلِّهم؛ لكنه يسقط بفعل بعضهم؛ 
لوا ثواَب الواجب كلَّهم وإن تركوه كلُّهم أمثوا كلُّهم(٢),  م إن فعلوه كلُّهم  بدليل أ
يكون  هــذا  وعلى  اجلنس,  لبيان  اآليــة  يف  (مــن)  أن  إىل  يذهب  املفسرين  وبعض 
األمر لكل واحٍد من اجلماعة املذكورة يف اآلية (منكم), فاألمر على هذا الرأي 

 g fM :ليس للوجوب الكفائي بل هو للوجوب العيين, ويكون معىن
  »M :ولتكونوا كلكم أمَّــة تدعون إىل اخلــري، ومثل هــذا قوله Lh
ن،  األو بعض  جتناب  ليس  فاألمر  ¾L[احلج:٣٠],   ½¼

ن كلها(٣). ولكنَّ املعىن اجتنبوا األو

١  . الشنقيطي, املذكرة يف أصول الفقه ص ٢٣٨.

٢  . الشنقيطي, املذكرة يف أصول الفقه ص ٢٣٨.
٣  . الزجاج, معاين القرآن وإعرابه ٤٥٢/١.



٢٠٣ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

إذن مل يقع اخــتــالٌف بــني العلماء يف حكم النهي عــن املنكر؛ إذ هــم متفقون 
على وجوبه كما نقله غري واحد كابن عطية(٥٤١ه) والــنــووي(٦٧٦ه) (١), لكن 
االختالف وقع يف نوع ذلك الوجوب, هل هو واجٌب كفائٌي أم واجٌب عيينٌّ على 
األفراد, واألقرب أن تكون (من) يف اآلية للتبعيض, مما يقتضي أن يكون النهُي عن 

املنكر واجباً كفائياً؛ لعدة أوجه:
 j iM :أحدها: السياق القرآين املتسق مع العقل, ففي اآلية نفسها قال  
Lk وذكر الدعاة هنا يُلزم أن يكون الدعاة علماء, فيلزم بذلك أن تكون (من) 
للتبعيض, وعلى هذا فهم بعض املفسرين واللغويني, واملقصود حصر النهي عن املنكر 
يف خنبٍة ذات أهليٍة وكفاية, كما سبق يف قول األصوليني: أن األمــر جلماعة يقتضي 

 fM :وجوبه على كل فرد منهم إال بدليٍل يدل على أنه على الكفاية كما يف
Lh g, والعلة يف ذلك األهلية لكي نتجنب أن خيوض فيه من ال علم له, يقول 
ملعروف والنهى عن املنكر من  الزخمشري (٥٣٨ه): «(مــن) للتبعيض؛ ألن األمــر 
ت، وألنه ال يصلح له إال من علم املعروف واملنكر، وعلم كيف يرتب  فروض الكفا
ى عن معروف وأمر مبنكر، ورمبا عرف  األمر يف إقامته وكيف يباشر، فإن اجلاهل رمبا 
احلكم يف مذهبه وجهله يف مذهب صاحبه فنهاه عن غري منكر، وقد يُغلظ يف موضع 
ً، أو على  اللني، ويلني يف موضع الغلظة، وينكر على من ال يزيده إنكارُه إال متــاد
ن (من)  َمن اإلنكار عليه عبث»(٢),وقد خلََّص الرازي (٦٠٦ه) أدلة ترجيح القول 
لعلماء وذكَر: أن هذه  للتبعيض, وأن األمر للوجوب الكفائي, وهو تكليٌف خمتصٌّ 
ملعروف، والنهي عن  اآلية مشتملٌة على األمر بثالثة أشياء: الدعوة إىل اخلري، واألمر 
ملنكر، فثبت أن  ملعروف و خلري و لعلم  املنكر، ومعلوٌم أن الدعوة إىل اخلري مشروطٌة 

م بعض األمة(٣).   هذا التكليف متوجٌه على العلماء، وال شك أ
١  . ابن عطية, احملرر الوجيز ٤٨٦/١, النووي, شرح صحيح مسلم ٢٢/٢. 

٢  . الزخمشري, تفسري الكشاف ٣٩٦/١.
٣  . الرازي, التفسري الكبري ٣١٤/٨, ٣١٥. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٠٤

عاماً  ت القرآنية الـــواردة يف النهي على املنكر تعطينا حكماً  نياً: بقية اآل   
يف وجوب النهي عن املنكر؛ لكن دون توضيٍح قطعٍي لنوع ذلك الوجوب هل هو 
واجٌب عيٌين على األفراد أم هو واجٌب كفائي, وسأستعرُض ذلك من خالل اآليت:

   4  3  2  1  0  /  .  M تــــعــــاىل:  قـــولـــه  أ.    
L7 6 5   [آل عمران: ١١٠], ليس يف اآلية داللٌة قطعيٌة 
على الوجوب العيين على الكل مع احتماله عند بعض املفسرين, وغاية ما يف اآلية 
مــن جهة فرضيته جمــرد الــوجــوب املطلق القطعي؛ دون حتــديــٍد هــل هــو للكفاية أم 
م؛ لذا جند الزجاج (٣١١ه) ونقله عنه ابن اجلوزي (٥٩٧ه)(١) حيتمل  عيا لألفراد 

 0 / . M :الوجوب العيين على األفراد, وحيتمل الوجوب الكفائي عند قوله
يقول:   إذ  L؛    7 6 5   4 3 2 1
«وجيوز أن يكون أُمَر منهم فرقة، ألن الدعاة ينبغي أن يكونوا علماء مبا يدعون إليه، 

وليس اخللق كلهم علماء «(٢) . 
 «  ª © ¨   §  ¦ ¥ ¤M :ب. قوله تعاىل  
¬® ¯ ° ±     L³ ²[ املائدة: ٦٣] دلَّــت اآليــة على اعتبار 
للذم والــتــوبــيــخ(٣), ويف اآليــة وجــوب االحتساب على  تــرك النهي عــن املنكر سبباً 
ن الداللة على الوجوب العيين على األفراد  املنكر, ويبقى كما قلنا يف اآلية السابقة 
يبقى يف دائرة الظنِّ وليس القطع, فيبقى االحتمال قائماً بني الوجوب الكفائي وبني 

الوجوب العيين على األفراد. 
 [   Z  Y  X  W  VU  TM:تعاىل قــولــه  ج.    
\ [ ^ _ ` L  ba[ احلج:٤١] يف اآلية اعتبار 

١  . الزجاج, معاين القرآن وإعرابه ٤٥٢/١, ابن اجلوزي, تفسري زاد املسري ٣١٢/١. 
٢  . الزجاج, معاين القرآن وإعرابه ٤٥٢/١.

٣  . الطربي, تفسري جامع البيان ٤٤٩/١٠. 



٢٠٥ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

النهي عن املنكر عالمٌة للتمكني واالنتصار على اخلصوم(١), ففي اآلية احلث وبيان 
حسن العاقبة, وهذا حيتمل الندب والوجوب. 

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  μ  ´ M :د. قوله تعاىل  
¿  L ÇÆ Å Ä Ã   Â Á À[هود: ١١٦ ]يف اآلية بياٌن أنه 

سبٌب للنجاة(٢), وليس فيه بياٌن لنوع احلكم- كما سبق-.
 @ ? > = < ;   : 9 M :ه. قوله تعاىل  
 L  K J I H G F ED C  B A
  L  W  V  U  T   S  RQ  P  O  N  M
[املائدة: ٧٩,٧٨]يف اآلية بياٌن أن ترك النهي عن املنكر سبٌب لوقوع اللعن واإلبعاد 
عن رمحة هللا(٣), وهو سياٌق يتضمُن حكم الوجوب دون تفصيٍل لنوع الوجوب – 

كما سبق- .
 z yx w v  u t M :و. قوله تعاىل  
} |  { ~ L[ التوبة: ٦٧] وقوله بعد ذلك يف السورة 

 h  g   fe  d   c  b  aM نفسها: 
Lk j i[التوبة: ٧١]ففي اآلية األوىل اعتبار فعل ما يضاد النهي 
عن املنكر من الصفات الالزمة للمنافقني, ويف اآلية الثانية اعتبار النهي عن املنكر 
من الصفات الالزمة للمؤمنني(٤), وهو سياٌق يتضمُن حكم الوجوب دون تفصيٍل 

لنوع الوجوب,- على ما سبق توضيحه- . 
ً كفائياً: لثاً: إشكاالن حول وجوب النهي عن املنكر وجو   

ً كفائياً, وذلك من خالل داللة    سبق ترجيح القول بوجوب النهي عن املنكر وجو
١  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٥٣٩. 
٢  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٣٩١. 
٣  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٢٤٠. 
٤  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٣٤٣. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٠٦

 o n   m l  k j i  h g f M :اآلية الكرمية
L u t s r qp[ آل عمران: ١٠٤], وهناك إشكاالن 

قد يتوهم البعض مناقضتهما هلذا احلكم:
ت السابقة اليت دلت على الوجوب, وبني قوله    أحدمها: مشكل اجلمع بني اآل

 GF  E  D  C  B  A   @?  >  =  <  ;  M تــعــاىل: 
 ,[١٠٥ L[املائدة:   P  O   N  M  L   K  J  I   H
فظاهر اآلية يدلُّ على عدم وجوب االحتساب على املنكر, وقد مجع العلماء بني 
جوبٍة متعددة من أبرزها: أن هذا اإلشكال قد وقع اخلطأُ يف فهمه يف العصر  اآليتني 
هذه اآلية وأوضــح معناها،  األول, وقد دفَع هذا اإلشكال أبو بكر هنع هللا يضرحينما قرأَ 
ملعروف والنهي عن املنكر، فعن أيب بكر هنع هللا يضر  ا ال تدل على ترك األمــر  وبــنيَّ أ

  @? > = < ; M :قال: ( أيها الناس إنكم تقرأون هذه اآلية
L GF E D C B A, وإين مسعُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: إن الناس 
خذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقابه)(١), ويف روايٍة أخرى  إذا رأوا الظاملَ فلم 
ملعاصي يقدرون على أن يغريوا  عنه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: (ما من قوم يعمل فيهم 

مث ال يغريوا إال يوشك أن يعمهم هللا بعقاب)(٢). 
  وقد رجح الطربي (٣١٠ه) ما تضمَّنه حديث أيب بكر هنع هللا يضر, وهو أن ذلك 
فيما إذا بلغ اإلنسان جهده يف األمر والنهي مث مل يقبل منه املأمور، يقول الطربي:  
اكم  «L  @? > M، الزموا العمَل بطاعة هللا ومبا أمركم به، وانتهوا عما 
هللا عنه, L GF E D C B A M، يقول: فإنه ال يضركم ضالل من 
ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة هللا، وأدَّيتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم هللا به 
١  . مسند أمحد ١٧٨/١, سنن الرتمذي (٢١٦٨), سنن أيب داود (٤٣٣٨), السنن الكربى للنسائي (١١٠٩٢), سنن 
ابن ماجه (٤٠٠٥), وقد صححه أمحد شاكر يف تعليقه على املسند ١٥٣/١, واأللباين كما يف السلسلة الصحيحة 

 .(١٥٦٤)
٢  . سنن أيب داود (٤٣٣٨), وقد صحح األلباين هذه الرواية كما يف حتقيقه ملشكاة املصابيح (٥١٤٢). 



٢٠٧ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

ملعروف والنهي عن املنكر الذي يركبه أو حياول ركوبه، واألخذ  فيه، من فرض األمر 
على يديه إذا رام ظلًما ملسلم أو معاهداً ومنعه منه فأىب النزوع عن ذلك، وال ضري 
عليكم يف متاديه يف غيِّه وضالله، إذا أنتم اهتديتم وأديتم حق هللا تعاىل ذكره فيه»(١), 
ويوضح ذلك النووي (٦٧٦ه)؛ فيقول» املذهب الصحيح عند احملققني يف معىن 

 Ê M :اآلية: أنكم إذا فعلتم ما ُكلِّفتم به فال يضركم تقصري غريكم مثل قوله تعاىل
ملعروف والنهي عن  L ÏÎ Í Ì Ë, وإذا كان كذلك فمما ُكلِّف به األمر 
املنكر, فإذا فعله ومل ميتثل املخاطب فال عتب بعد ذلك على الفاعل؛ لكونه أدى 

ما عليه فإمنا عليه األمر والنهي وليس القبول»(٢) . 
 f M :اإلشــكــال الــثــاين: كيف اجلــمــع بــني مــا دلــت عليه اآليـــة الــكــرميــة  
 s  r  qp  o  n    m  l   k  j  i   h  g
L u t[آل عمران: ١٠٤]مــن أن النهي عن املنكر واجــٌب كفائٌي 
– على ما سبق بيانه – وبني حديث أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: (من 
ه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك  رأى منكم منكراً، فليغريِّ

أضعف اإلميان)(٣) الذي يفهم منه أن النهي عن املنكر واجٌب على األعيان. 
  واجلواب على ذلك أن يقال: فرٌق بني بيان احلكم وبني ذكر مراتب التغيري, وبعض 
الباحثني يسميها: املنازل الثالث وأساليب التعامل مع املنكر: العمل والقول والتفكري (٤), 
لذا وجد ابن عطية (٥٤١ه) يتحدث عن اآلية الكرمية بقوله: «قال أهل العلم: وفرض 
ملعروف والنهي عن املنكر، وهو من فروض الكفاية إذا قام به قائم  ذه اآلية، األمر  هللا 
سقط عن الغري «, مث بعد ذلك يتحدث عن مراتب التغيري ويفصلها عن بيان احلكم (٥) . 

١  . الطربي, جامع البيان ١٥٢/١١. 
٢  . النووي, شرح صحيح مسلم ٢٢/٢. 

٣  . صحيح مسلم (٧٨). 
ملعروف والنهي عن املنكر يف الفكر اإلسالمي ص ٨٤,٨٣.  ٤  . مايكل كوك,Michael cook األمر 

٥  . ابن عطية, احملرر الوجيز ٤٨٦/١. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٠٨

  إذن احلديث ال يتعارض مع كون الوجوب للكفاية وليس لألعيان, فهو جمرد 
بيان ملراتب التغيري؛ بدليل سقوطه عن العاجزين واملرضى والضعفاء, لذا قال ابن 
م فهذا يتنوع  تيمية (٧٢٨ه)- عند شرحه للحديث-:  «وأما ما جيب على أعيا
م فال جيب على العاجز عن مساع  بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم، وما أمر به أعيا
بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما جيب على القادر على ذلك وجيب على من مسع 
النصوص وفهمها من علم التفصيل ما ال جيب على من مل يسمعها وجيب على املفيت 

واحملدث واجملادل ما ال جيب على من ليس كذلك «(١). 

١  . ابن تيمية, جمموع الفتاوى ٣١٢/٣.



٢٠٩ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

املبحث الثالث: دالالت النص القرآين على أركان وشروط إنكار املنكر
صيل أركان االحتساب على املنكر وشروطه من    سأتناوُل يف هذا املبحث: 
خالل دالالت نصوص القرآن الكرمي وفق أركان احلسبة األربعة املعروفة عند العلماء, 
فهذه  االحتساب,  ونفس  عليه,  واحملتَسب  االحتساب,  فيه  ومــا  احملتِسب,  وهــي: 
صيل تلك األركان والشروط وفق  أربعة أركان ولكل واحٍد منها شروطه(١), وسيتم 

دالالت النص القرآين.
  أوًال: دالالت النص القرآين على الركن األول وشروطه وهو احملتِسب. 

صيل الـــدالالت القرآنية البــد مــن التنويه أن مــن الفقهاء    قبل الــدخــول يف 
م احملتسب إىل قسمني: احملتسب املنصوب, واحملتسب املتطوع, فاحملتسب  من يقسِّ
ملعروف والنهي عن املنكر, وأما غريه  املنصوب عندهم هو املنصوب لوظيفة األمر 
فيطلقون عليه احملتسب املتطوع(٢), والبعض اآلخر يفرق بني احملتسب واملتطوع من 
مثل املــاوردي (٤٥٠ه) فاحملتسب عنده له واليــة, خبالف املتطوع فليس له والية 
ت(٣), وعلى كل حال فاالختالف بني الفقهاء  ويدخل ضمن حكم فروض الكفا
اصطالح  على  املبحث  هــذا  يف  وسأعتمد  مثـــرة,  لــه  ليس  لفظٌي  بينهما  الــفــرق  يف 

التقسيم األول.
صيل الــشــروط الــيت جيب توافرها يف احملتسب عرب    والــذي يهمنا يف البحث 
دالالت النصوص القرآنية؛ إذ إن شروط احملتسب اليت ذكرها بعض العلماء تنقسم 

إىل قسمني: 
  أوهلا: شروٌط صحيحٌة, وهي ما حتقق فيها معىن الشرطية حبيث يوجد ارتباط 
بني الشرط واملشروط, وتعريف الشرط: «هو ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من 

١  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣١٢/٢. 
٢  . كما هو صنيع السنامي احلنفي يف كتابه نصاب االحتساب ص ١٠٠- ٣٢٢. 

٣  . املاوردي, األحكام السلطانية ص ٣٤٩. 
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نه: ما يتوقف ثبوت احلكم  وجوده وجوٌد وال عدم»(١), وعرفه اجلرجاين (٨١٦ه) 
عليه(٢), وهناك شــروٌط عقلية وشــروٌط شرعية, فالشرط الشرعي: ما جعله الشارع 
شرطاً، وإن أَمكن وجوُد الفعل بدونه؛ كالطهارة مع الصالة, والشرط العقلي: ما ال 

ميكن وجود الفعل بدونه؛ كاحلياة مع العلم (٣).
  القسم الثاين: شروٌط قد ادعى البعض شرطيتها, لكن مل تتوافر فيها معاين الشرطية؛ 
حبيث إنه ال يلزم من عدم الشرط عدم املشروط, وال يتوقف ثبوت احلكم عليه, أو إنه 
ن بعض العلماء قد  يكون شرطاً لشيٍء خارجٍي عن املشروط, وميكن أن منثَِّل لذلك 

 â M :اشرتَط يف احملتسب على املنكر: إخالص العمل هلل تعاىل مستدالً بقوله تعاىل
L î í  ì ë ê é è  ç æ  å  ä      ã [الكهف: ١١٠], 
ه شرطاً لقبول العمل الصاحل, وليس شرطاً لالحتساب  ملنا يف هذا الشرط لوجد لكن لو 
صيل شروط  نفسه؛ حبيث ال يتوقف ثبوت احلكم عليه, وعلى ذلك سيكون مــدار 
احملتسب – وفق دالالت النص القرآين – على من استوىف معىن الشرطية منها, وهي: 
التكليف, اإلسالم, العلم, القدرة, العدالة, إذن اإلمام أو الوايل, مع اإلشارة إىل ما وقع يف 

بعضها من تفصيٍل واختالٍف بني العلماء.
  الشرط األول: التكليف, وال خيفى وجه اشرتاطه فإن غري املكلَّف ال يلزمه أمر, 
لعقل والبلوغ, فيخرج من ذلك اجملنون والصيب(٤), وقد دلَّ النصُّ القرآين على أن  ويكون 

 ¼ » º ¹  ̧   ¶ M :بلوغ النكاح كنايةٌ عن البلوغ, كما يف قوله تعاىل
الويل  إعطاء  فشرط   ,(٥) ½ ¾ ¿ L ÄÃ Â   Á À [النساء:٦] 
املال لليتيم يف اآلية هو بلوغ النكاح وعلم الرشد, فال يتجه التكليف إىل اإلنسان- رجًال 

١  . القرايف, شرح تنقيح الفصول ص ٢٦١. 
٢  . اجلرجاين, التعريفات ص ١٢٥. 

٣  . ابن النجار الفتوحي, شرح الكوكب املنري ٣٦٠/١, الشنقيطي, مذكرة يف أصول الفقه ص ٥٢. 
٤  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣١٢/٢. 

٥  . البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٦١/٢. 
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أو امرأة- إال إذا بلغ, فغري البالغ ليس مبكلَّف, وجيوز منه إنكار املنكر, وإن مل جيب عليه. 
  الشرط الثاين: اإلسالم, وهو من الشروط املعتربة عند العلماء(١), وقد دلَّ النصُّ 

  h g f M :القرآينُّ على شرط ذلك يف احملتسب؛ كما يف اآلية الكرمية
عــمــران:١٠٤],  L [آل   qp o n   m l  k j i
ويفهم مــن قــولــه: L g f M اشـــرتاط اإلســـالم, فــال يقبل منه مــع انتفاء 
شرط اإلسالم, وقد علََّل القرايف (٦٨٤ه) لذلك بعدم معرفة غري املسلم ملاهية النهي 

عن املنكر؛ إذ يقول: ”ومن ال يعرف املنكَر كيف ينهى عنه ”(٢). 
 i  h g f M :الشرط الثالث: العلم, كما يف اآلية املتقدمة  
L  k j, ففي اآلية: Lk j i M وذكر الدعاة هنا يُلزم أن يكون 
الــدعــاة علماء مبا يدعون إليه, وقــد سبق تفصيل ذلــك من خــالل دالالت النص 
الــقــرآين مبــا يغين عــن إعــادتــه هــنــا(٣), ومــن األدلـــة – أيــضــًا- على اشـــرتاط العلم يف 

 Z  Y  X  W  VU    T  S  R   Q  P  M تــعــاىل:  قــولــه  احملــتــســب 
]\ L [يوسف: ١٠٨], على بصرية أي على حجة واضحة، والبصرية: املعرفة 

ا احلق من الباطل(٤). اليت يتميز 
  الشرط الرابع: القدرة, وهو شرٌط مهمٌّ ومعترب(٥), وقد دلَّ النصُّ على ذلك؛ 
مع  L [الـــبـــقـــرة:٢٨٦],   ®¬ « ª ©  ¨ §  M ــــة:  اآلي يف  كــمــا 
قوله يف اآلية نفسها: L ÓÒ Ñ Ð  Ï Î Í  Ì Ë M, ومن املعلوم أن 
التكاليف الشرعية مرهونٌة مبدى القدرة عليها(٦), وتبقى القدرة من األمور النسبية 

١  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣١٢/٢. 
٢  . القرايف, الفروق ١٦٥/١. 
٣  . انظر ص ٩ من البحث. 

٤  . الشوكاين, فتح القدير ٧١/٣. 
٥  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣١٢/٢. 

٦  . القرايف, الفروق ٢٧٦/٤. 
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ستطاعة احملتسب؛ فلو متكن احملتسب املتطوع على االحتساب على من  املنوطة 
 y x w M :يقدر عليهم من أهله وولــده؛ فإن االحتساب يلزمه لداللة اآليــة
Lz [التغابن: ١٦] (١), وقد ُسِئل أمحد بن حنبل (٢٤١ه) عن رجل، له 
ملنكر يستطيع  ملنكر ال يستطيع أن ينكر عليه، وآخر ضعيف يعمل  جار يعمل 

أن ينكَر عليه؟ فأجاب بنعم، ينكر على هذا الذي يستطيع أن يُنكَر عليه(٢).
فقد  فيها(٣),  املختلف  احملتِسب  شــروط  من  وهــو  العدالة,  اخلامس:  الشرط    
لنكري  اعتربها مجاعٌة من العلماء, وقالوا ليس للفاسق أن حيتِسب, واستدلوا فيه 

 w  v u t M :مر مبا ال يفعُله مثل قوله تعاىل الوارد على من 
  t  s r q p o   n M وقــولــه:  Lx [الــبــقــرة:٤٤], 
L | { z y x w v u [الصف:٣,٢], وقوله تعاىل يف قصة 
مع  L [هــــود:٨٨],   ÃÂ Á À ¿ ¾  ½ ¼ »  M شعيب: 

ا من السنة النبوية يف النكري على من خيالُف فعُله قوَله(٤).  األدلة اليت استدلوا 
ا ال تتعارض مع    وقد تناوَل الكثري من العلماء هذه األدلة وأجابوا عليها: 
للقول  الفعل  خمالفة  على  يقُع  التوبيخ  إن  وقــالــوا:  املنكر,  على  احملتسب  احتساب 
يف  التوبيخ  أن  (٦٧١ه): «اعلم  القرطيب  يقول  نفسه(٥),  االحتساب  على  وليس 
لرب»(٦), ويقول – أيضًا-:  «إمنا وقع  اآلية بسبب ترك فعل الرب ال بسبب األمر 
ِيه عن املنكر»(٧), ويقول ابن كثري  َي عنه, ال على  ُ الذمُّ هاهنا على ارتكاب ما 
ملعروف،  مر  (٧٧٤ه)- بعد أن قرَر عدم شرطية العدالة-:  «والصحيح أن العامل 

ملعروف والنهي عن املنكر ص١٨٠.  ١  . خالد السبت, األمر 
ملعروف والنهي عن املنكر ص٣٥.  ٢  . أبوبكر اخلالل احلنبلي, األمر 

٣  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣١٢/٢. 
٤  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣١٢/٢. 

ملعروف والنهي عن املنكر ص١٨٠.  ٥  . خالد السبت, األمر 
٦  . القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن ٣٦٦/١ – مع تصرٍف يسري- . 

٧  . القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن ٤٧/٤. 



٢١٣ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

وإن مل يفعله، وينهى عن املنكر وإن ارتكبه, ولكنه- واحلالة هذه- مذموٌم على ترك 
الطاعة وفعله املعصية «(١).

  الشرط السادس: إذن ويل األمــر, وهو من شــروط احملتِسب املختلف فيها, 
ذا الشرط: بسبب أن ال يستقلَّ آحاد الرعية بذلك؛ ألنه يؤدي  وحجة القائلني 
إىل حتريك الفنت وهيجان الفساد وخراب البالد, وقال آخرون: ال حيتاج إىل اإلذن؛ 
عتقادي أن  استناداً إىل عمومات األدلة اليت تدلُّ على االحتساب على املنكر(٢), و
من البالد واستقرارها, والقول بعدم اشرتاطه  هذا شرٌط معتٌرب وأساسي, وله عالقٌة 
– دون تفصيل – مدعاٌة للفتنة والفوضى واستغالل النفوذ, فالبدَّ – إذن- من حترير 
القول به واعتباره وفَق النصوص الشرعية من القرآن الكرمي والسنة, وعلى ذلك فإين 

أعتقد أن األمر ال خيلو من حالني:
ملعروف والنهي عن املنكر,  ً لوظيفة األمر    أحدمها: أن يكون احملتسُب منصو
فبهذا االعتبار جيب إذن ويل األمر أو من ينوب عنه يف االحتساب, لداللة اآلية: 
LÑÐ Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Ç M [النساء:٥٩], 
وأولوا األمر هم األئمة والسالطني على الراجح من آراء العلماء(٣)؛ فبطاعتهم تستقرُّ 
الفُنت, وُحتمى األعــراُض أن تنتهك, والــدمــاُء أن تسفك, ولوجود  األوطــان, وتــدرأُ 
ئبه, ومن املعلوم أن العقد  العقد املربم بني احملتسب املنصوب, وبني ويل األمر أو 
شريعٌة بني املتعاقدين, فيجب االلتزام به, فعلى ذلك يشرتط إذن ويل األمر يف حق 

احملتسب املنصوب مطلقاً.
  احلال الثانية: أن يكون احملتسُب متطوعاً, ومع دخوله يف مضمون اآلية الكرمية: 
L ÑÐ Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Ç M, إال أنه يدخُل 

١  . ابن كثري, تفسري القرآن العظيم ٢٤٧/١. 
٢  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣٣٣/٢, ٣١٥. 

٣  . الشوكاين, فتح القدير ٥٥٦/١. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢١٤

كذلك يف حديث املنازل الثالث- كما يسميه بذلك بعض الباحثني- (١), واملعروفة 
مبراتب تغيري املنكر الــواردة يف حديث أيب سعيد اخلــدري هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: (من 
ه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك  رأى منكم منكراً، فليغريِّ
أضعف اإلميان) (٢), وهي مراتٌب تعتمد على االستطاعة مع مراعاة املصاحل واملفاسد 
َ بيده إن استطاع, فإن عجز  يف كل مرتبة – كما سيأيت بيانه-؛ فللمحتسب أن يغريِّ
للسان, فإن عجز انتقَل إىل مرتبة اإلنكار  فإنه ينتقل للمرتبة اليت تليها وهي التغيري 
يف كل حال, فمرتبة اإلنكار القليب ال تسقُط عن  القليب, وهي املرتبة الواجبة عيناً 
املؤمن بوجٍه من الوجوه؛ إذ ال عذَر مينُعه وال شيَء حيوُل بينه وبينه، وليس هناك شيٌء 
من التغيري ما هو أقل منه، كما جاء يف نــصِّ حديث أيب سعيد: (وذلــك أضعف 
اإلميان) مبعىن أقل ما ميكن به تغيري املنكر, وكذلك احلديث اآلخر عن ابن مسعود 
هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: (ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان حبة 
خردل) (٣)، أي مل يبَق بعد هذا من اإلنكار ما يدخل يف اإلميان حىت يفعَله املؤمن 

ويثاَب عليه (٤). 
  وهــنــاك شـــروٌط أخــرى متَّ إمهــاهلــا؛ إمــا لضعفها, أو لدخوهلا يف أحــد الشروط 

السابقة, أو لعدم توافر مفهوم الشرطية فيها.
نياً: دالالت النص القرآين على الركن الثاين وشروطه وهو ما فيه االحتساب.    
  وقد عرفه الغزايل (٥٠٥ه) بقوله:  « وهو كلُّ منكٍر موجوٍد يف احلال ظاهٍر 
للمحتسب من غري جتسٍس, معلوٍم كونه منكراً بغري اجتهاد »(٥), فهذه أربعة شروط 

ا يف القرآن الكرمي: متفٌق على جمملها, وسيكون احلديث هنا عن دالال
ملعروف والنهي عن  ١  . ممن رأيته من الباحثني يسميه بذلك املستشرق مايكل كوك Michael cookيف كتابه األمر 

املنكر يف الفكر اإلسالمي ص ٨١. 
٢  . صحيح مسلم (٧٨). 
٣  . صحيح مسلم (٨٠). 

ملعروف والنهي عن املنكر ص ٣٩.  ٤  . محود الرحيلي, قواعد مهمة يف األمر 
٥  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣٢٤/٢. 



٢١٥ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

  الشرط األول: كونه منكراً. 
  وقد سبق التفصيل يف ماهية مفردة: (املنكر يف القرآن الكرمي) يف أول البحث(١) . 

  الشرط الثاين: أن يكون موجوداً يف احلال, وهو احرتاٌز عن احلسبة على من فرغ 
من فعل املنكر؛ فإن ذلك ليس إىل اآلحاد, وقد انقرَض املنكر, واحرتاٌز – أيضًا- 
ين احلال؛ كمن يعلم بقرينة حاٍل أنه عازٌم على منكٍر يف ليلته, فال  عما سيوجد يف 
لوعظ, وإن أنكَر عزَمه عليه مل جيز وعظُه – أيضًا-؛ فإن فيه إساءُة  حسبَة عليه إال 

ملسلم(٢).  ظنٍّ 
  الشرط الثالث: أن يكون املنكُر ظاهراً للمحتسب بغري جتسس, فكلُّ من سَرت 
بَه, ال جيوز أن يُتجسََّس عليه (٣), وقد دلَّ النصُّ القرآينُّ  معصيًة يف داره, وأغلق 
 L.  - M :صــراحــًة- على النهي عــن التجسس؛ كما يف قــولــه تــعــاىل –
[احلجرات: ١٢], والتجسس: البحث بوسيلٍة خفيٍة, وهو مشتقٌّ من اجلس، ومنه 
مسي اجلاسوس, والتجسس من املعاملة اخلفية عن املتجسَّس عليه, ووجه النهي عنه 
ُس من املتجسَِّس عليه  أنه ضرٌب من الكيد والتطلع على العورات, وقد يرى املتجسِّ
ما يسوؤه, فتنشأ عنه العداوة واحلقد, وذلك ثلٌم لألخوة, وإذ قد اعُتَرب النهُي عن 
لتجسس الذي هو إمثٌ أو يُفضي إىل  التجسس من فروع النهي عن الظن فهو مقيٌَّد 
اإلمث، وإذا علم أنه يرتتب عليه مفسدة عامة صار التجسس كبرية, ومنه التجسس 
م, فاملنهي عنه هو التجسس الذي ال ينجر منه نفٌع  على املسلمني ملن يبتغي الُضرَّ 
للمسلمني أو دفُع ُضرٍّ عنهم فعلى ذلك ال يشمل النهي: التجسس على األعداء 
وال جتسس الشَُّرط على اجلناة واللصوص(٤), ألن الغالب أن اجلناة ال يوصُل هلم إال 

بتجسس.
١  . انظر ص ٥ من البحث.

٢  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣٢٤/٢.

٣  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣٢٥/٢.
٤  . الطاهر بن عاشور, تفسري التحرير والتنوير ٢٥٤/٢٦. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢١٦

ب بيته وهو على    إذن املقصود من النهي عن التجسس هنا: ملن أغلَق عليه 
بَــه ومــارَس بعَض املنكرات دون إبدائها  منكٍر غري متعدٍّ ضــرره؛ فمن أغلَق عليه 
وإظهارها فليس لآلمر الناهي أن يتجسَس عليه، بل يرتكه ويِكُل أمره إىل هللا، ومن 
التطبيقات املروية عن بعض الصحابة رضي هللا عنهم, واليت حيسن ذكرها هلذه اآلية: 
L .  - M، ما يروى عن عبدالرمحن بن عوف هنع هللا يضر: (أنه حرَس ليلًة مع عمر 
بن اخلطاب املدينة، فبينما هم ميشون شبَّ هلم سراٌج يف بيٍت فانطلقوا إليه، فلما 
ٌب جماٍف على قوٍم هلم فيه أصــواٌت مرتفعة وَلَغط، فقال عمر وأخذ  دنوا منه إذا 
بيد عبد الرمحن بن عــوف: أتــدري بيَت من هــذا؟ قــال: ذا بيت ربيعة بن أمية بن 
خلف وهم اآلن شــرٌب- أي يف حالة سكر- فما ترى؟ قال: أرى أن قد أتينا ما 
ى هللا عنه, قال هللا: L .  - M فقد َجتسَّسنا فانصرَف عنهم وتركهم) (١)، 
ويف قصٍة أخرى عن عمر بن اخلطاب رضَي هللا عنه, وتناقلها كبار العلماء يف كتبهم 
بال استنكاٍر هلا، كما تناقلتها كتب األخبار والرتاجم – كما سيأيت يف خترجيها- , 
ا: (أن عمر  ومل أجد من العلماء املتقدمني من طعَن فيها أو أكَد صحتها، ومضمو
ملدينة من الليل، فسمع صوت رجل  - مبعىن يتفقد وحيرس-  بن اخلطاب كان يِعسُّ
يف بيٍت يتغىن، فتسوَر عليه، فوجد عنده امرأًة ومخراً، فقال:  عدوَّ هللا، أظننَت أن 
، إن  هللا يسرتك وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت  أمري املؤمنني، ال تعجل عليَّ
 L .  - M :أكن عصيُت َهللا واحدًة، فقد عصيَت َهللا يف ثالث، قال تعاىل

 ® ¬ «   ª © M :[احلــجــرات: ١٢] وقــد جتسسَت، وقــال هللا
، ودخــلــَت عــلــيَّ مــن ظهر  ¯ ° L [الــبــقــرة: ١٨٩]، وقــد تــســورَت عــلــيَّ

 É È Ç Æ Å Ä M :البيت بغري إذن، وقال هللا عز وجل

١  . مصنف عبد الرزاق (١٨٩٤٣), السنن الكربى للبيهقي (١٧٦٢٥), املستدرك على الصحيحني للحاكم (٨١٣٦) 
وصححه فقال:  «هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  «و وافقه الذهيب يف تعليقه على املستدرك: ٤١٩/٤, 
وأخرجه – كذلك- مسنداً اخلرائطي يف مكارم األخالق (٤٤٩), وعزاه السيوطي يف الدر املنثور ٥٦٧/٧ ملسند عبد 

بن محيد. 



٢١٧ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

L ÎÍ Ì Ë  Ê [الــنــور: ٢٧]، فقد دخــلــَت بغري ســالم, فقال 
عمر: صدقَت, فعفا عنه عمر وخرَج وتركه) (١)، وكلُّ ذلك يف املنكر غري املتعدي 
ضــرره، أما املنكر املتعدي ضــررُه فيجوز بل جيب التجسُس عليه كالتجسس على 
ألمن الوطين من الَقَتلة واجملرمني والسرَّاق وقطاع الطرق والغَشَشة  املفسدين العابثني 
ومــروجــي املــخــدرات واخلــمــور وحنــوهــم, فــهــؤالء ال يدخلون يف هــذا الــبــاب؛ لظهور 

خطرهم املتعدي على األمن الفكري والوطين.
هو  ما  فكل  اجتهاد؛  بغري  منكراً  معلومًا كونه  يكون  أن  الرابع:  الشرط    
يف حمل االجتهاد فال حسبَة فيه(٢), وقد دلَّ النصُّ القرآينُّ على أن االختالف 

  !  M :من األحــكــام الكونية, والــذي مل تسلم منه أمــٌة من األمــم، قــال تعاىل
 1 0  /  .  -  ,   +  *  )  ( '  &  %  $  #  "
عاشور (١٣٩٣): ”ملا  ابن  يقول   ,[١١٨-١١٩ L [هــود:  43  2
تلك  ملقتضى  مريداً  وكان  والنزعات,  اآلراء  ختالف  قاضية  ِجبَّلٍة  على  خلقهم 
اجلبلة, وعاملًا به كما بيناه آنفا؛ كان االختالُف علًة غائيًة خللقهم“(٣), ويالحظ 

 )  M كيد ملضمون L وهو   43  2  M :يف نص اآلية تعقيبه بقوله
االختالف؛  تشريع  هنا:  آليــة  الســتــدالل  يُقصد  وال   ,(٤)L+  *
ن  البيان  املقصود  بل  النصوص,  قطعيات  خمالفة  أراد  ملن  حجًة  يكون  لكي 
االخـــتـــالَف ُجــبــلَّــٌة بــشــريــٌة تــكــويــنــيــٌة؛ لــكــن لــيــس لــلــعــبــد أن يــتــعــلــل بـــه, وقـــد ذكــَر 
ا موضوعٌة  ات؛ ال يصح أن يُدَّعى فيها أ الشاطيب (٧٩٠): أن مسألة املتشا
يف الشريعة قصَد االختالف شرعًا؛ ففرٌق بني الوضع القدري الذي ال حجة فيه 
١  . أخرجها اخلرائطي بسنده يف مكارم األخالق (٤٤٨), وعزاها السيوطي يف الدر املنثور ٥٦٧/٧ له, وذكرها السيوطي – 
أيضًا- يف جامع األحاديث (٢٨٨٣٧)، كما ذكرها عالء الدين اهلندي يف كنز العمال (٨٤٨٥)، والغزايل يف إحياء 

علوم الدين ٢٩٧/٢. 
٢  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣٢٥/٢.

٣  . ابن عاشور, تفسري التحرير والتنوير١٩٠/١٢. 
٤  . ابن عاشور, تفسري التحرير والتنوير١٨٩/١٢. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢١٨

  *  M :للعبد, وبني الوضع الشرعي الذي ال يستلزم وفق اإلرادة، قال تعاىل
 L   o n m l k j i M :[البقرة: ٢], وقال L  +

[البقرة: ٢٦] (١). 
  لكن ما ينبغي تقريره هنا: الفرق بني ما ال يسوغ فيه االختالف, وما يسوغ 
 ً ألدلة املقطوعة ثبو فيه االختالف؛ فالذي ال يسوغ فيه االختالف هو ما ثبت 
لعبادة والــرســالــة وإثــبــات البعث,  ت مــن مثل توحيد هللا  وداللـــًة؛ كــأصــول الـــد
ا بدليٍل مقطوٍع به مثل: وجوب الصالة  ت اليت قد ُعلَم وجوُ وكذلك فروع الد
والــزكــاة والصوم واحلــج, وكذلك املناهي الثابتة بدليل مقطوٍع به مثل: حتــرمي الظلم 

؛ فال جيوز اختالف القول يف شيٍء من ذلك(٢). واخلمر والز
مــارات    وأمــا الــذي يسوغ فيه االخــتــالف: فهي األحكام الــيت اسُتخرجت 
االجتهاد ومعاين االستنباط من األدلة؛ فاختالف العلماء فيه مسوغ, ولكل واحد 
منهم أن يعمل فيه مبا يؤدي إليه اجتهاده(٣), وهذا هو معىن قوهلم: ال احتساب يف 
مسائل االختالف، وقد وقع االختالف يف كثٍري من مسائل الشريعة الفرعية، بل يرى 
الشاطيب: أن اخلالف املعتدَّ به موجوٌد يف أكثر مسائل الشريعة، واخلالف الذي ال 
يعتدُّ به قليل(٤), ويتخرج على ذلك كثٌري من املسائل املختلف فيها قدميًا وحديثًا 
بغري  والــتــزوج  الذبح,  على  التسمية  ومــرتوك  مبسكر,  ليس  الــذي  النبيذ  مثل:  من 
ويل، وكشف املرأة لوجهها, وآالت املوسيقى، والتأمني بصوره املعاصرة, وغريها(٥), 
وخالصة ذلك: أن االحتساب على املنكر ال يكون يف مسائل االختالف املستند 
إىل أدلة وقواعد، املنبين على أصول االجتهاد ومــدارك األحكام, وعلى ذلك ال 

١  . الشاطيب, املوافقات يف مقاصد الشريعة ٦٩/٥ – مع التصرف اختصارًا- . 
٢  . السمعاين, قواطع األدلة يف األصول ٣٢٦/٢. 
٣  . السمعاين, قواطع األدلة يف األصول ٣٢٦/٢. 

٤  . الشاطيب, املوافقات يف مقاصد الشريعة ١٦٤/١.
٥  . انظر لبعض هذه األمثلة يف إحياء علوم الدين للغزايل ٣٢٥/٢.



٢١٩ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

فيه  يسوغ  ال  الــذي  االخــتــالف  املنكر  على  االحتساب  عــدم  موضوع  يف  يدخل 
عموماٍت  إىل  يستند  ال  الــذي  االختالف  فيه – كذلك-  يدخل  وال  االجتهاد, 
وأدلٍة نقلية وقواعد مرعية, كبعض اآلراء الشاذة, وال يدخل فيه – كذلك – ردُّ 

الفقهاء بعضهم على بعض. 
لثاً: دالالت النص القرآين على الركن الثالث وشروطه وهو احملتَسب عليه.     
  وشرطه أن يكون بصفة يصري الفعل املمنوع منه يف حقه منكراً, وأقل ما يكفي 
ً, فعلى ذلك ال يشرتط كونه مكلفًا(١), وعلى ذلك حيتسب  يف ذلك أن يكون إنسا

  h g f M :على الصغري واجملنون؛ لعموم دالالت النص من مثل قوله
 ,[١٠٤ عــمــران:  L[آل   qp  o  n    m  l   k  j  i

 U  T   S  RQ  P  O  N  M  L  M وقــولــه: 
يت التساؤل: كيف يدخل اجملنون والصغري  L W V[املائدة: ٧٩ ], و
ما غري مكلَّفْني بصالٍة وصياٍم وحج؟ وبرأيي أن ذلك يرجع  يف عموم ذلك؛ علماً أ
عتبار الضرر املتعدي للمنكر حينما يكون معلوماً ظاهراً؛ فليس هناك مثة ضرٌر وال 
خطر من ترك اجملنون للصالة أو الصوم, لكن هناك ضرٌر متعدٍّ وكبري للصغري إذا كان 
ٍت تنتهك األعراض  يدي عصا مروجاً للمسكرات واملخدرات, أو كان أداَة فساٍد 

واألموال واحلرمات. 
ً؛ فقد ذكرت النصوص الكثري    وإذا كان يكفي يف احملتَسب عليه أن يكون إنسا

من أنواع احملتسب عليهم, ومنهم:
  ±  ° ̄  ® ¬ « M:تعاىل قوله  يف  األقــــارب: كما   -١  
́  L μ[التحرمي: ٦ ]ففي اآلية توجيه اخلطاب إىل املؤمنني   ³ ²
لنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف موعظة أهليهم(٢), ومن ذلك مواعظ احلكيم لقمان البنه؛ إذ بدأَ  ليتأسوا 

١  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣٢٧/٢.
٢  . ابن عاشور, تفسري التحرير والتنوير٣٦٥/٢٨. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٢٠

 < ;  : 9 8  7 6 M :بنهيه عن أعظم منكٍر وهو منكر الشرك
= < ?@ L D C  B A [لقمان: ١٣].

  ٢- غري األقارب: وهؤالء حيتسب عليهم على حسب اختالف منازهلم ومراتبهم؛ 
سواًء كانوا أصحاب والية أم غري ذلك, وقد دلَّ النصُّ القرآينُّ على خماطبة الناس 

 vM :وفق مراتب قد استنبطها ابن القيم (٧٥١ه) من قوله تعاىل وأمــراً  ياً 
  L  £¢  ¡ ے   ~  }|  {   z  y  x   w
ه  [النحل: ١٢٥], فذكَر: أن املستجيب القابل الذكي الذي ال يعانُد احلقَّ وال 
ملوعظة احلسنة, وأن  يُدعى بطريق احلكمة, والقابل الذي عنده نوع غفلة يُدعى 

ليت هي أحسن (١).  املعاند اجلاحد ُجياَدُل 
  ٣- املــفــســدون يف األرض كــاحملــاربــني مــن املسلمني مــن قــطَّــاع الــطــرق, ومــن 
اخلــوارج الغالة من الفئة الضالة الذين رفعوا السالح ضد ويل األمر, وضدَّ دولتهم 
وبلدهم اإلســالمــي؛ فقد دلَّ النصُّ على قطع دابــرهــم, واألصــل يف عقوبتهم قوله 

 T  S R Q P O N M L  K M :تعاىل
 _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U
 m l k j ih g f e  d cb a `
م إذا قتلوا وأخذوا  L n [املائدة: ٣٣], وقد فسَّر ابن عباس هنع هللا يضر اآليــَة: 
خذوا املال قُتلوا ومل يصلبوا، وإذا أخذوا املال ومل  املال قُتلوا وُصلبوا، وإذا قتلوا ومل 
خذوا ماًال نُفوا  يقتلوا ُقطِّعت أيديهم وأرجُلهم من خالف، وإذا أخافوا السبيل ومل 
دة على  من األرض(٢), وبعض العلماء اقتصَر على الظاهر املتبادر من اآلية; ألن الز
ظاهر القرآن بقيود حتتاج إىل نصٍّ من كتاب أو سنة، وبكل حال فإن من كان من 
احملاربني قد قَتل فإنه يُقَتُل حداً؛ ال جيوز العفو عنه حبال, وال يكون أمره إىل ورثة 

١  . ابن القيم, التفسري القيم ص٣٥٩.
٢  . مصنف ابن أيب شيبة (٢٩٠١٨), سنن أيب داود (٤٣٧٢), السنن الكربى للبيهقي (١٧٣١٣), وحسنه احلافظ ابن 

حجر يف التلخيص احلبري واأللباين كما يف إرواء الغليل ٩٣/٨ حديث رقم (٢٤٤٠). 



٢٢١ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

املقتول خبالف ما لو قتل رجٌل رجًال لعداوٍة بينهما(١).
  ٤- غري املسلمني: وهم أنواٌع معروفة, فمنهم احملاربون فهؤالء حيتسُب عليهم 

 Ç     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  M تـــعـــاىل:  قـــولـــه  يف  لـــقـــتـــال, كــمــا 
L Î Í Ì Ë  Ê ÉÈ [البقرة:١٩٠], وجند يف اآلية 
ــٌي عــن االعــتــداء على غــري احملـــارب مــن أهــل العهد واملستأمنني(٢), وكما  نفسها 

 V  U  T     S   R  Q  P  O  N   M  L  K    J  I  M قــولــه:  يف 
  e  d  c  b   a  `  _    ^  ]  \  [  ZY  X  W
  s   r  q  po  n   m  l  k  j  i    h  g  f
L  u t [املمتحنة: ٨-٩](٣), واملهم أن غري احملاربني من املقيمني يف بلدان 
املسلمني؛ حيتسب عليهم كما حيتسب على املسلمني – حسب الشروط املذكورة 

فيما يكون االحتساُب فيه- , وهلم أحكامهم املعروفة يف الفقه اإلسالمي. 
لثاً: دالالت النص القرآين على الركن الرابع وشروطه وهو االحتساب نفسه.    

  وهذا الركن يشمل أمرين: 
  أحدمها: دالالت النص القرآين على مباشرة احملتسب لالحتساب, ويقصد به: 
مر احملتسب بفعل معنيِّ بكيفية معينة، أو يزيل منكراً  ِحلْسبة؛ كأن  القيام فعًال 

معلوماً بيده, أو ينكر ذلك املنكر بقلبه.
نيهما: دالالت النص القرآين على آداب االحتساب, وقد أفردته يف مبحٍث    

خاصٍّ سيأيت بعد هذا املبحث. 
  وسأقتصر يف البحث هنا على دالالت النص القرآين على مباشرة احملتسب 

لالحتساب, وميكن تقسيمها حسب اآليت:

١  . الشنقيطي, أضواء البيان ٣٩٥/١, سعيد القحطاين, احلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىل ٥٦٢/٢.
٢  . السمعاين, تفسري القرآن ١٩٢/١. 

٣  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٨٥٦. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٢٢

  الداللة األوىل: يف طريقة الوقوف على املنكر والتعرف عليه:
  فقد دلَّ النصُّ الــقــرآينُّ على اشــرتاط اليقني يف الوقوف على املنكر؛ فال يصحُّ 
االحتساب على املنكر مبجرد الظن, بل البدَّ من العلم اليقيين بوجوده كما يف قوله 
 L.-  ,+ * ) ( ' & % $ # " ! M :تعاىل
[احلجرات: ١٢](١), ويالحظ يف اآلية أنه أردَف النهي عن التجسس بعد النهي عن 
ستعمال التغافل عن  الظن منعاً لتتبع العورات, وحضاً على ترك الناس حباهلم, وذلك 

م اليت إذا فـُتِّشت ظهر منها ما ال ينبغي(٢). أحواهلم وسَقطَا
حلكم, أو جاهٌل    الداللة الثانية: النظر يف حال فاعل املنكر هل هو عاملٌ 

به, أو متأوٌل له شبهٌة وحجٌة يف فعله:
  فقد دلَّ النصُّ القرآينُّ على مراعاة حال فاعل املنكر من حيث التهيؤ لقبول احلق 

  z y x  w v M :أو عــدم ذلــك, وذلــك يف مضمون قوله تعاىل
} |{ ~ ے ¡ ¢£ L  [النحل: ١٢٥] فإن كان 
بطريق  فُيدعى  مستجيباً  وإن كــان  احلسنة,  ملوعظة  يُدعى  فإنه  غافًال  أو  جاهًال 
ليت هي أحسن (٣), مع مراعاة التأكد  فُيجاَدُل  جاحداً  احلكمة, وإن كان معانداً 
ن ال يكون من مسائل االجتهاد فإنه من املعلوم أن  من نوع املنكر احملتَسب عليه 

ال إنكار يف مسائل االجتهاد – كما سبَق بيانه- . 
ن فعله منكٌر ومع ذلك يفعله, واستجمَع    وأما إذا كان صاحُب املنكر عاملاً 
شروط املنكر الذي حيتسُب عليه – كما سبق- فإنه جيري عليه مراتب تغيري املنكر 
الثالث املذكورة يف حديث أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: (من رأى منكم 
ه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف  منكراً، فليغريِّ

ملعروف والنهي عن املنكر ص ٣٥٢.  ١  . خالد السبت, األمر 
٢  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٨٠١. 

ملعروف والنهي عن املنكر ص ٣٥٨.  ٣  . ابن القيم, التفسري القيم ص٣٥٩, خالد السبت, األمر 



٢٢٣ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

ا من النص القرآين من خالل اآليت: اإلميان) (١), وسيتم ربط هذه املراتب بدالال
ليد: ففي اآلية الكرمية عند احلديث    ١- دالالت النص القرآين على تغيري املنكر 

  Ò Ñ   Ð Ï Î Í Ì Ë M :عن إبراهيم عليه السالم
-٥٧ L [األنــبــيــاء:    (  '  &  %  $    #  "  !

٥٨] جند أن إبراهيم عليه السالم قد كسََّر األصناَم بيده, وعند احلديث عن موسى 
 Ì  Ë ÊÉ  È Ç Æ Å Ä Ã M عليه السالم قــال: 
L Ð  Ï Î Í [طه: ٩٧], أخرب أنه أحرق العجَل الذي ُعبَد من 

 iM :دون هللا ونسَفه يف الــيــم(٢), ويف مقام احلديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال تعاىل
L r     q p o  nm l k j [اإلســراء: ٨١], عن عبد هللا 
بن مسعود هنع هللا يضر، قال: (دخل النيب ملسو هيلع هللا ىلص مكة، وحول الكعبة ثالمثائة وستون ُنُصباً، 
فجعل يطعنها بعوٍد يف يده وهو يقول: L m l k jM [اإلسراء: 

 .(٣) ([٨١
ليد له ضابطان:   لكن يُنبه إىل أن التغيري 

  أحدمها: أن يكون حسب االستطاعة والقدرة, وذلك ال يتأتى لإلنسان املسلم 
– اليوم- إال يف حدود قدرته وسلطانه, مع مراعاة املصاحل واملفاسد, واشرتاط عدم 

ترتب مفسدة أكرب من جراء االحتساب. 
  الضابط اآلخر: إذا كان املنكر خارج حدود قدرته أو سلطانه؛ فإن ذلك من 
مهمة السلطان وحده؛ أل إذا جعلنا ذلك لكل أحد؛ فإن ذلك سيجرُّ علينا من 
املفاسد الشيَء الكثري, يقول ابن تيمية (٧٢٨ه):  «وليس ألحٍد أن يزيل املنكر 
مبا هو أنكر منه؛ مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق، وجيلد 

١  . صحيح مسلم (٧٨). 
٢  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٥١٢. 

٣  . صحيح البخاري (٢٤٧٨), صحيح مسلم (٨٧). 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٢٤

الشارب؛ ألنه لو فعل ذلك ألفضى إىل اهلرج والفساد؛ فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه 
على ويل األمر املطاع كالسلطان ونوابه»(١).

للسان: وقد دلَّ النصُّ القرآين    ٢- دالالت النص القرآين على تغيري املنكر 
 x  w v M :ياً وأمراً وفق مراتب مذكورٍة يف قوله تعاىل على خماطبة الناس 
[النحل:   L  £¢  ¡ ے   ~  }|  {   z  y

١٢٥], وقد سبق التفصيل يف ذلك مبا يغين عن إعادته(٢).
إلنكار القليب: وهو أدىن مراتب    ٣- دالالت النص القرآين على االكتفاء 
الفعلي؛  أو  الــقــويل  اإلنــكــار  عــن  القليب  اإلنــكــار  وخيتلف  املنكر,  على  االحتساب 
ن  فاإلنكار القليب ال يشرتط فيه االستطاعة؛ أما اإلنكار القويل أو الفعلي فيكو

 w M :حبسب االستطاعة، وقد دلَّ النصُّ القرآينُّ على ذلك كما يف قوله تعاىل
L  z y x [التغابن: ١٦], ومن األدلة القرآنية اليت تضمنت معىن اإلنكار 

 E  D  C  B  A   @?  >  =  <  ;  M تــعــاىل:  قوله  القليب 
L GF[املائدة: ١٠٥], فاإلنسان إذا استنفَذ وسعه يف إنكار املنكر أو قد 

 KM :عجز عن إنكاره؛ فإنه ال يضرُّه من ضلَّ من الناس(٣), كما يف قوله تعاىل
L SR Q P O N  M L[البقرة: ٢٧٢], أي: إمنا 
عليك- أيــهــا الــرســول- الــبــالغ، وأمـــا اهلــدايــة، فبيد هللا تــعــاىل(٤), ويــشــرتط الشيخ 
ز (١٤٢٠ه) يف اإلنــكــار القليب عــدم اجلــلــوس مــع وجـــود املنكر  عبدالعزيز بــن 

 ;   : 9 M :استناداً إىل قوله:﴿ يتناهون﴾, الواردة يف قوله تعاىل
 H  G  F  ED  C   B  A  @  ?  >  =  <
 RQ  P  O  N  M  L   K  J  I

١  . ابن تيمية, املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ٢٠٣/٣. 
٢  . انظر ص ٢٤ من البحث.

ز ٣١٨/٧.  ز, جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن  ٣  . ابن 
٤  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٩٥٨. 



٢٢٥ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

القرآنية  النصوص  ومن   ,(١)[٧٩,٧٨ L[املائدة:   V U T  S
 Ï Î   Í Ì Ë Ê É M :اليت دلَّت على هذا املعىن قوله تعاىل
 ¹  ¸  M تــعــاىل:  وقــولــه   ,[٦٨ L[األنعام:   ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º

L  ÒÑ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È [النساء:١٤٠] (٢).
املبحث الرابع: دالالت النص القرآين على آداب االحتساب على املنكر 

  بعد استعراض الكثري من دالالت النصوص القرآنية على حكم االحتساب, 
وأركانه وشروطه, وما قد علق بذلك من دالالٍت ذاِت عالقٍة مبضمون النص القرآين؛ 
يت إىل جانٍب مهمٍّ يف موضوع البحث, وهو دالالت النص القرآين على آداب 
االحتساب على املنكر, ويقرر الغزايل (٥٠٥ه): أن مجيع آداب احملتسب مصدرها 
ذه الصفات الثالث تصري احلسبة  ثالث صفات: العلم, والورع, وحسن اخللق, و
ا تندفع املنكرات, وإن فُقدت مل يندفع املنكر, بل رمبا كانت احلسبة  ت و من القر
لعلم  أيضاً منكرًة جملاوزة حدِّ الشرع فيها (٣), مث شرح الغزايل هذه الصفات فذكَر: أنه 
ألجل أن يُعلم مبواقع احلسبة وحدودها وجماريها وموانعها؛ لُيقتصَر على حد الشرع 
فيها, وأما الورع فألجل التطابق بني العلم والعمل؛ حبيث يطابق عمل احملتسب قوَله, 
وأما حسن اخللق فليتمكن به من اللطف والرفق, وذلك بضبط الغضب والصرب على 
األذى(٤), وسأعرُض من خالل هذا املبحث دالالت النصوص القرآنية على اآلداب 

اليت جيُب توافرها حال االحتساب على املنكر.

ز ٤٩٤/٢٧.  ز, جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن  ١  . ابن 
٢  . الشنقيطي, أضواء البيان ٤٨٥/١. 
٣  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣٣٣/٢.

الفكر  يف  املنكر  عن  والنهي  ملعروف  األمر  يف كتابه:   Michael cook,مايكل كوك الغزايل:  شرح كالم  وقد   .  ٤
اإلسالمي ص٦٢٣,٦٢٢. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٢٦

  أوالً: دالالت النص القرآين على اآلداب املتعلقة مبفهوم العلم, وهي اآليت:
ت:   ١- معرفة فقه األولو

ت لغًة: مجع أولــويــة, مــأخــوذٌة من (َوَيلَ) والـــواو والــالم والياء:   ومــفــردة األولـــو
ــا هــنــا: األحــق  أصــل صحيح يــدل على الــقــرب, فـــاألوىل أي األقـــــرب(١), واملــــراد 
واألسبق, ومنه قوله تعاىل: L d c  b a M [القيامة:٣٤], ويف االصطالح 
نه: العلم مبراتب األعمال الشرعية  ت  املعاصر يعرف بعض الباحثني فقه األولــو
ا يف تقدمي بعضها على بعض, فال يقدم ماحقه التأخري, وال يؤخر  ودرجات أحقيا
وشرعيته؛  املــبــدأ  هــذا  ثبوت  على  القرآنيُة  النصوص  دلــت  وقــد  الــتــقــدمي(٢),  ماحقه 

 ¦  ¥ ¤ M :فنفُي التساوي بني األعمال، موجوٌد؛ كما يف قوله تعاىل
L [التوبة: ١٩](٣), ودعوُة   ̄® ¬ «  ª ©  ̈§

 : 9 M :كلِّ واحٍد من األنبياء بدأت خبطاب الدعوة للتوحيد؛ كما يف قوله
;  >= < ? @ L  GF E D C B A [هود:٨٤], 

 -    ,  +  *  ) ( ' & % $ # " ! M :وقوله تعاىل
.  / L [األنبياء: ٢٥], إذن ارتكَز اخلطاب القرآين يف البدء بدعوة األنبياء 
ن واملخلوقني دون  ألو على تصحيح العقائد وتطهريها من دَنِس الشرك, والتعلق 
, وقد  م عن النهي عن أي منكٍر كان؛ كتحرمي اخلمر أو الز التطرق يف بدء دعو
سار النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص على هدي األنبياء يف ذلك فارتكزت دعوته يف مكة على تصحيح 
العقائد وتقرير التوحيد, ومع دعوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص الطويلة يف مكة واليت استمرت لثالث 
عشرة سنًة؛ إال مل يتعرض للنهي عن منكر اخلمر – على سبيل املثال- مع انتشاره 
هلل,  بني الناس يف مكة؛ اشتغاًال مبا هو أهم, وهو النهي عن منكر الشرك األكرب 
فاخلمر يف العهد املكي كان جائزاً, بل جاء يف النص القرآين تقريره قبل أن ينسخ يف 

١  . ابن فارس, معجم مقاييس اللغة ١٤١/٦ مادة: (ويل). 
ت دراسٌة يف الضوابط ص ١٥. ٢  . حممد الوكيلي, فقه األولو

٣  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٣٤. 



٢٢٧ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

 K J I H G F M :العهد املدين, وذلك يف قوله تعاىل
وسورة   [٦٧ L [النحل:   V UT S R Q  P ON  M L
م املرغوبة لديهم واملتفشية فيهم, وذلك قبل  النحل مكية, وهذا امتنان مبا فيه لذ
ملدينة؛ فاالمتنان حينئذ مبباح(١),  حترمي اخلمر؛ ألن هذه اآلية مكية وحترمي اخلمر نزل 

وكل ذلك ألجل البدء يف املنكر األعظم واألهم وتقدميه على غريه. 
  ٢- مراعاة املصاحل واملفاسد, والنظر يف حال احملتسب عليه:

  مــن الــقــواعــد واملــبــادئ الــعــامــة الــيت حتكم االحــتــســاب على املــنــكــر، أن يــدرك 
حصلت  فــإن  املصلحة؛  طلب  على  مــقــدٌم  املفسدة  درء  أن  املنكر  على  احملتسُب 
مصلحٌة أعظم من املفسدة وجَب النهُي عن املنكر, وإن كانت املفسدة أعظم من 
املصلحة مل جيب عليه بل حيرم, وإذا حصل التساوي والتكافؤ بني املعروف واملنكر 
ملعروف ومل ينَه عن املنكر؛ ألن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل(٢),  مل يؤمر 
وقــد دلَّــت النصوص القرآنية على مراعاة املفاسد واملصاحل حــال االحتساب على 

 À ¿ M :املنكر؛ فإذا كان إنكاره مقتضياً لزواله فوجوبه ظاهر؛ لداللة اآلية
  k j i  h g f M :[املائدة: ٢], ولقوله  L ÃÂ Á
L qp o n   m l [آل عمران: ١٠٤], أما إذا كان اإلنكار 
يؤدي إىل ختفيفه؛ فالتعليل أن ختفيف الشر واجب، وقد يقال: إن األدلة السابقة 
إلنكار فيكون داخًال فيما سبق, أما  دليٌل على هذا، ألن هذا الزائد منكر يزول 
إذا كــان يتحول إىل ما هو أنكر فــإن اإلنــكــار حــرام، وقــد دلَّ النُص الــقــرآينُّ على 
  L ©¨   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے    ~ } | M :ذلك
[األنعام:١٠٨], فنهى عن سب آهلة املشركني مع أنه أمر واجب؛ ألن سب آهلتهم 
يؤدي إىل سب من هو منزٌَّه عن كل نقص وهو هللا عّز وجل، فنحن إذا سببنا آهلتهم 

١  . الطاهر بن عاشور, تفسري التحرير والتنوير ٢٠٣/١٤. 
ملعروف  ٢  . ابن تيمية, جمموع الفتاوى ١٢٩/٢٨, حممد بن عثيمني, شرح األربعني النووية ص٢٥٥, سليمان احلقيل, األمر 

والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة ص٩٩.



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٢٨

سببنا حبق، وهم إذا سبوا هللا سبوه عدواً بغري حق, ويذكر عن ابن تيمية (٧٢٨ه): 
أنه مرَّ مع صاحٍب له على قوم من الترت يشربون اخلمر ويفسقون، ومل ينههم عن هذا 
يُت هؤالء لقاموا إىل بيوت الناس  فقال له صاحبه: ملاذا ال تنهاهم؟ فقال: ” لو 

بوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه اآلن ” (١). و
ليت هي أحسن:   ٣- اجلدال واحلوار 

  دلَّ النُص القرآين على النهي عن اجملادلة إذا كانت من غري بصرية من اجملادل، 
 ' & % $ #  " M :أو بغري قاعدة مرضية كما يف قوله تعاىل
 v M :[العنكبوت: ]٤٦(٢), وقد سبق الكالم على قوله تعاىلL ) (
 L£¢  ¡ ے   ~  }|  {   z  y  x   w

[النحل:  ١٢٥] مبا يغين عن إعادته هنا(٣).
  ٤- السرت وعدم التجسس على احملتسب عليه:

ــنــهــي عــن    أمـــا الــتــجــســس فــقــد دلَّ الـــنـــصُّ الـــقـــرآينُّ – صـــراحـــًة- عــلــى ال
١٢], وقــد  L [احلــجــرات:   .   -  M :الــتــجــســس؛ كــمــا يف قــولــه تــعــاىل
ســبــق شــرحــه وبــيــانــه (٤), وأمــا مــن جــهــة الــســرت عــلــى أهــل املــنــكــر؛ فــاألحــاديــث 
كــثــرية يف احلــــثِّ عــلــى الـــســـرت, لــكــنَّ حبــثــنــا هــنــا مــقــتــصــٌر عــلــى دالالت الــنــص 
ت املــتــكــاثــرة يف احلـــديـــث عـــن املــنــافــقــني, وإنــكــار  الـــقـــرآين, ومـــن ذلــــك: اآل

 B   A  @ M تعاىل:  قوله  مثل  من  الشنيعة  وأفعاهلم  أعماهلم 
 P  O  N  M   L  K  J I  H  G  F  E  D  C
 Z Y  X  W  V  U   T  S  R  Q
 e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [

١  . حممد بن عثيمني, شرح األربعني النووية ص٢٥٦. 
٢  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٦٣٢. 

٣  . انظر ص ٢٤ من البحث.
٤  . انظر ص ١٩من البحث. 



٢٢٩ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

٦٤-٦٦], فمع إنكار القرآن الكرمي على أعمال  L [التوبة:   h g  f
املنافقني؛ إال أنه مل يهتك أستارهم، فما زال هللا يقول عنهم بلفظ: (ومنهم)، 
ويذكر أوصافهم، لكنه مل يعنيِّ أشخاصهم؛ ذلك أن هللا ِستٌِّري حيب السرت على 

عظيم(١). قرآٌين  هدٌي  وهو  عباده, 
نياً: دالالت النص القرآين على اآلداب املتعلقة مبفهوم الورع يف االحتساب    

وهي اآليت:
لنفس وتطابق القول مع العمل:   ١- البدء 

نه: التطابق بني القول والعمل,    وقد سبق شرح الغزايل (٥٠٥ه) هلذا املفهوم 
لقدوة الصاحلة, أو البدء  حبيث يطابق عمل احملتسب قوَله(٢), وميكن التعبري عنه 
لنفس, وقد دلَّــِت النصوص القرآنيُة على ذمِّ من خيالُف قوله عمله يف مثل قوله 

   n M :[البقرة:٤٤], وقوله L x w  v u t M :تعاىل
 |  {  z  y  x  w  v  u   t   s  r  q  p  o
 ¾  ½ ¼ » M :[الــصــف:٣,٢], وقوله تعاىل يف قصة شعيب L }
¿ L ÃÂ Á À [هـــود:٨٨], مع األدلــة من السنة النبوية يف النكري 
على من خيالُف فعُله قوَله(٣), حىت إن بعض العلماء مل يقبل احتساب الفاسق الذي 

ا(٤).  خيالُف قولُه فعله, وقد سبق أن تناولُت هذه املسألة مبا يغين عن إعاد
ملساواة بني القرابة وغريهم:   ٢- التجرد 

م    وقد دلَّت النصوص القرآنية على أن النيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قد بدَأ بقرابته يف دعو
لنسب؛  للقرابة  اعتباٍر  أو  جماملٍة  دون  غريهم؛  قبل  شركهم  وإبطال  للتوحيد 
فلم متنعه القرابة من البداءة بقومه يف الدعوة واإلنكار؛ كما يف اآلية الكرمية: 

١  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٣٤٢. 
٢  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣٣٣/٢.

٣  . الغزايل, إحياء علوم الدين ٣١٢/٢. 
٤  . انظر ص ١٧ من البحث. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٣٠

٢١٤], بــل مل يــقــف األمــر  L [الــشــعــراء:   R  Q  P  O  M
ن يتربَأ من أفعاهلم إذا عصوا  مر النيبَّ  على ذلك, فقد وجد النصَّ القرآين 

  _  ^    ]  \  [  Z  M بــعــدهــا  الـــيت  اآليـــة  يف  فــقــال  يــســتــجــيــبــوا,  ومل 
٢١٦] أي فــإن عــصــوا أمــرك املــســتــفــاد مــن األمــر  L [الــشــعــراء:   a  `
وهذا  عملهم،  من  تتربأ  أن  إال  عليك  فما  عشريتك  عصاك  فإن  أي  إلنذار، 
 (١) ببالهلا)  سأبلها  رمحًا  لكم  أن  (غري  دعوته:  يف  هلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  قول  مثار  هو 
من  مينع  ال  وذلــك  من كفرهم  هو  إمنــا  فالتربؤ  وحقها,  بصلتها  سأصلها  أي: 
األخرى:  اآلية  يف  توضيحه  جاء  هلم كما  النصح  وإعادة  الرحم  ألجل  صلتهم 

L [الشورى: ٢٣] (٢).   4 3  2  1  0  /  .   -    ,   +  M
  ٣- عدم النظر إىل املصاحل اخلاصة حال االحتساب:

هللا  إىل  ا  يتقرب  اليت  واجباته  من  واجبًا  يؤدي  احملتسب  أن  املعلوم  من    
تعاىل, وعلى هذا فال يطلب الداعي من أحد من اخللق أجًرا على دعوته، وال 
ويف  املعنوية،  أو  املادية  األعــواض  من  عوض  أيِّ  وال  جاهًا،  وال  ثناًء  وال  ماًال 
 PO N  M L   K JI H G F E DM اآليــة الــكــرميــة: 
نبينا-  عــن  وقـــال  L [يـــونـــس:٧٢]،   V  U  T  S  R  Q
L [الشورى: ٢٣]، أي:   4 3  2  1  0  /  .   -    ,   +  M :ملسو هيلع هللا ىلص
متنعوين  وال  تــعــاىل،  هللا  إىل  لــدعــوة  يل  فتسمحوا  معكم،  قــرابــيت  تــرعــوا  أن  إالَّ 
إىل  الناس  يدعون  هللا  رسل  مجيع  شأن  وهكذا  عنها،  الناس  تصدوا  وال  منها، 

 p  o  n  m  M :هللا، وال يبغون منهم جزاًء وال شكوًرا؛ قال تعاىل
 {  z   y  x w  v  u  t  s  r   q
 ¿  ¾ M تعاىل:  وقــال   [٢٠-٢١ ~ےL [يــس:   }  |

١  . صحيح البخاري (٥٩٩٠), صحيح مسلم (٣٤٨). 
٢  . ابن عاشور, تفسري التحرير والتنوير ٢٠٣/١٩. 



٢٣١ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

 Î  Í  Ì  Ë Ê  É  È     Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â Á  À
 2  1   0  /  .  M :٩٠], وقــال L [األنــعــام:    Ñ  Ð  Ï

L [ص: ٨٦] .   8      7   6   5    4   3
نياً: دالالت النص القرآين على اآلداب املتعلقة مبفهوم حسن اخللق وهي اآليت:  

  ١- الرفق واللني حال االحتساب:
  دلَّت النصوص القرآنية على أن يكون احملتسب رقيًقا رفيًقا ليِّناً هِيناً متواضعاً يف 

 4 3 2   1 0 M :يه، بعيًدا عن الفظاظة؛ كما يف قوله تعاىل أمره و
ألعلنوا الكفر  L  87  6 5 [آل عمران: ١٥٩]، واملعىن: ولو كنت فظاً 
وتفرقوا عنك(١)، وقد يظن ظانٌّ منافاة الرفق واللني لعملية االحتساب على املنكرات 
القائمة على النهي, وليس كذلك؛ فهذا فرعون الذي بلَغ مبلغه من العناد والكفر 

 N M L K  J I M :فهو الذي يقول كما حكى القرآن عنه
LP O [القصص: ٣٨]، أي: أ وحدي إهلكم ومعبودكم(٢), وهو الذي 
يقول –أيضًا-: LK J I M [النازعات:٢٤], وقول فرعون هذا ليس جمرَد 
والربوبية –  أللوهية  فاضٌح  وادعـــاٌء  تكٌرب  هو  بل  الكبائر؛  أو  الصغائر  من  منكٍر 
كما يف دالليت اآليتني السابقتني- , والذي يهمنا هنا هو معرفة األدب واألسلوب 
ختاذه جتاه خماطبة هذا املتغطرس؛ إذ جاء بقوله:  الذي أُمَر به موسى عليه السالم 
 L¡ ے      ~  }  |   {  z    y  x  w    v  u   t  s  rM
[طه: ٤٣-٤٤] أي: قوًال سهًال لطيفاً، برفٍق ولٍني وأدٍب يف اللفظ من دون ُفحٍش 

وال صَلٍف، وال غلظٍة يف املقال، أو فظاظٍة يف األفعال(٣). 

١  . ابن عاشور, تفسري التحرير والتنوير ١٤٦/٤. 
٢  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٦١٦. 
٣  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٥٠٦. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٣٢

٢- الصرب وحتمل األذى: 
والــنــصــوص القرآنية الــدالــة على معاين الصب كــثــريٌة جـــداً, وسأقتصر عــن ماله 
الحتساب على املنكر, ومن أبرز ذلك وصية لقمان البنه يف االحتساب  عالقة 

 ¾    ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  μ  M املــنــكــر:  على 
يوجه  هنا  ولقمان  ¿ LÈ  Ç Æ   Å  Ä  Ã ÂÁ À [لقمان:١٧], 
لصرب على  ن الناهي عن املنكر، ال بد أن يناله من الناس أذى، لذا أمــره  ابنه 
أذاهم(١), وأول ما أُرسل النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص أنزلت عليه سورة املدثر, بعد أن أنزلت عليه أول 

ے  ¡   ¢ £ ¤ ¥   ~    } | M فقال:  نُبَئ  ا  الــيت  العلق  ســورة 
 L   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª    ©   ¨    §  ¦
ألمر  لــنــذارة، وختمها  ألمــر  ت اإلرســال إىل اخللق  [املــدثــر:١-٧], فافتتح آ
ــي عن املنكر؛ فُعلَم أنــه جيب بعد ذلك  ملــعــروف و لصرب، ونفس اإلنـــذار أمــر 

الصرب(٢). 

١  . ابن كثري, تفسري القرآن العظيم ٣٣٨/٦. 
ملعروف والنهي عن املنكر ص ٢٠. ٢  . ابن تيمية, األمر 



٢٣٣ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

ألمن الفكري من خالل  املبحث اخلامس: عالقة االحتساب على املنكر 
دالالت النص القرآين.

  مــفــهــوم األمـــن الــفــكــري مــن املــفــاهــيــم احلــديــثــة الـــيت مل تــعــرف قــدميــاً يف ثقافتنا 
اإلسالمية بلفظها, وإن كان للشريعة رؤيتها الواضحة يف حفظ الدين والعقل, ونظرًا 
حلداثة مصطلح األمن الفكري وكونه مصطلًحا معاصرًا، فقد تعددت تعريفاته بتعدد 
طرق طرحه وجماالت توظيفه؛ إْذ ختتلف النظرة إىل الفكر من جمتمع إىل آخر، وذلك 

من حيث ضيق معناه أو اتساعه، ومن حيث حترره وانضباطه(١). 
  ومن التعريفات اليت عرب عنها بعض الباحثني:  «سالمة فكر اإلنسان وعقله 
وفهمه مــن االحنــــراف واخلــــروج عــن الوسطية واالعـــتـــدال، يف فهمه لــألمــور الدينية 
والسياسية، مما يؤدي إىل حفظ النظام العام, وحتقيق األمن والطمأنينة واالستقرار يف 

احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها من مقومات األمن «(٢).
نه: انضباط عملية    والذي أراه مناسباً وخمتصراً ملعىن األمن الفكري يف اإلسالم 
التفكري لدى اجملتمعات املسلمة يف إطار الثوابت األساسية يف اإلسالم، ومحايته من 

مجيع أنواع املهددات. 
لتزام  صيل األمن الفكري مبفهومه املنضبط الواضح وذلك    وعلى هذا فيجب 
ألدلة  لثوابت األساسية يف اإلسالم, واليت ال يسوغ فيها االجتهاد, وهي ما ثبت 
لعبادة والرسالة وإثبات  ت من مثل توحيد هللا  ً وداللًة؛ كأصول الد املقطوعة ثبو
ا بدليٍل مقطوٍع به مثل: وجوب  ت اليت قد ُعلَم وجوُ البعث, وكذلك فروع الد
الصالة والزكاة والصوم واحلج, وكذلك املناهي الثابتة بدليل مقطوٍع به مثل: حترمي 
؛ وعلى ذلك فال جيوز اختالف القول يف شيٍء من  نواعها وحترمي اخلمر والز املظامل 

ذلك – وقد سبق بيان ذلك بتفصيٍل موجز (٣)-. 
١  . عبدالرمحن معال اللوحيق, األمن الفكري يف ضوء السنة النبوية ص ١٠٩, ١١٠. 

٢  . عبدالرمحن معال اللوحيق, األمن الفكري يف ضوء السنة النبوية ص١١١. 
٣  . انظر ص ٢١، ٢٢ من البحث.



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٣٤

  واملقصود قصر اإلنكار على ما هو مقطوٌع حبكمه من املنهيات, وخباصة الكبائر 
منها, وترك االحتساب على املكروهات, أو مما هو داخٌل يف مسائل االختالف بني 
الفقهاء, وقد نبهُت على ذلك؛ ألجل أننا جند من الناس من حيتسب على أمور مما 
سبَق ذكره؛ وبعضهم ال حيتسب على ذلك جمرد احتساب نصٍح وإرشاٍد فحسب, 
بل رمبا تعدى به األمر إىل اهلجران والقطيعة بسبب مسائل قد وقع فيها اختالٌف 
بني الفقهاء, أو بسبب عدم التفريق بني الصغائر والكبائر, فيجب تقدير األمور 
بقدرها, فصغائر اإلمث – مثًال- تستوجب النصح اللطيف واإلرشــاد دون الوصول 

ملرحلة اهلجران والقطيعة. 
ً كان نوعه فيه    وقد دلَّــت النصوص القرآنية على أن االحتساب على املنكر أ
ضماٌن ومحايٌة ألمن الدولة الوطنية بعد متكينها يف األرض, وبرتك االحتساب ينتشر 
ديد أمن الدولة السياسي واألمين واالقتصادي  الفساد؛ مما سيكون له األثر الواضح يف 

 [  Z Y X W V U TM :تعاىل قال  واالجتماعي, 
ميكن  فــال   ,[٤١ ̀ L  ba [احلـــج:   _ ̂  ] \
جملتمٍع أن يستمرَّ متكيُنه, وأن تقوم له قائمة, وقد استشرى الفساُد جبسده دون نكري, 
بل دلَّت النصوُص على االرتباط الوثيق بني ترك النهي عن املنكر وبني ذهاب األمن, 

 À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ μ  ́  M :قال تعاىل
اآليــة  يف  واضـــٌح  والبيان  L ÇÆ Å Ä Ã   Â Á [هـــــود:١١٦], 
الكرمية من أن النهي عن الفساد حيفظ اجملتمعات من اهلالك(١), ويف اآلية اليت بعدها 
 L  Ù Ø × Ö Õ  Ô Ó  Ò Ñ M قــال: 
[هود:١١٧], حىت ذكر بعض املفسرين أن الظلم هنا مبعىن الشرك, ويكون املعىن: وما 
كان هللا ليهلك القرى بشركها، وأهلها مصلحون فيما بينهم يتعاونون ويقيمون احلقَّ يف 

١  . املراغي, تفسري املراغي ١٠٥/١٢.



٢٣٥ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

م, وأن الشرك مع إقامة العدل ال يهلك(١)، وأن اإلميان مع ظلم التعامل يهلك  معامال
األمم, ويالحظ يف اآلية التعبري بلفظ: (مصلح) ومل يقل (صاحل) واملصلح هو املصلح 

لنفسه وغريه؛ فيكون هو احملتسب. 
  ومــن دالالت النصوص القرآنية على أن تــرك النهي عــن املنكر مــن أسباب 

 ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡M :الفساد وذهاب األمن قوله تعاىل
 L¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §
[البقرة:٢٥١], ويف القراءة السبعية الصحيحة األخــرى:﴿ ولوال دفاع هللا الناس﴾ 
بصيغة املفاعلة، وقرأه اجلمهور (دفع) بصيغة اجملرد(٢), ومعىن اآلية: أنه لوال وقوع دفع 
بعض الناس بعضا آخر بتكوين هللا وإيداعه قوة الدفع وبواعثه يف الدافع لفسدت 
األرض(٣), وال يقتصر فساد ترك النهي عن املنكر على املسلمني فقط؛ بل يشمل 
كذلك ذهاب األمن واحلماية حىت على معابد غري املسلمني ممن له عهد اإلقامة 

 > = < ; : 9 M :والــذمــة واالســتــئــمــان؛ كما يف قوله تــعــاىل
 L  IH   G  F  E   D  C  B  A  @   ?
[احلــج: ٤٠], واملعىن: هلدمت هذه املعابد الكبار، لطوائف أهل الكتاب، معابد 

اليهود والنصارى، أما املساجد فهي للمسلمني(٤). 
نواعه يف أي جمتمع؛ فإن مآله إىل اهلالك الذي ال    وحينما حيلُّ الفساُد 
يفرق بني املفسد وبني الصاحل الساكت؛ فاهلالك يعمهم مجيعًا كما قال تعاىل: 

 Î  Í  Ì  Ë Ê  É   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  M
عباس  ابن  قول  املفسرون  ويتناقل   ,[٢٥ [األنــفــال:   L Ñ  Ð  Ï
هنع هللا يضر – يف تفسري اآليــة-: (أمــر هللا املؤمنني يف هــذه اآليــة أن ال يــقــروا املنكر 

١  . املراغي, تفسري املراغي ٩٧/١٢.
٢  . عبدالفتاح القاضي, الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع ص٢٢١. 

٣  . ابن عاشور, تفسري التحرير والتنوير٥٠٠/٢. 
٤  . السعدي, تيسري الكرمي الرمحن ص٥٣٩. 
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متنوعة؛  أحــاديــث  املعىن  هــذا  يف  ورد  وقــد   ,(١) الــعــذاب)  فيعمهم  أظهرهم  بني 
أوشك  يديه  على  خذوا  فلم  الظاَمل  رأوا  إذا  الناس  (إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النيب  قول  منها 

 .(٢) بعقابه)  هللا  يعمهم  أن 

١  . تفسري الطربي (١٥٩٠٩) بتحقيق شاكر, تفسري ابن أيب حامت ١٦٨٢/٥: كالمها من طريق علي بن أيب طلحة عن 
ابن عباس, وذكره السيوطي يف الدر املنثور ٤٧/٤ وعزاه البن املنذر وأيب الشيخ, وقال ابن كثري يف تفسريه ٣٨/٤ عن 

األثر:  «هذا تفسٌري حسٌن جداً «. 
٢  . مسند أمحد ١٧٨/١, سنن الرتمذي (٢١٦٨), سنن أيب داود (٤٣٣٨), السنن الكربى للنسائي (١١٠٩٢), سنن 
ابن ماجه (٤٠٠٥), وقد صححه أمحد شاكر يف تعليقه على املسند ١٥٣/١, واأللباين كما يف السلسلة الصحيحة 

 .(١٥٦٤)
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خامتة البحث
  وفيها أبرز النتائج والتوصيات:

  أوًال: أبرز النتائج.  
  - يف البحث إثراٌء معرٌيف منهجٌي ملن يريد أن يتصدى للشبهات اليت تثار بني 

الفينة واألخرى حول شعرية: النهي عن املنكر.
صيٌل ملوضوع (االحتساب على املنكر) وفق دالالت النص    - يف البحث 
القرآين؛ مما يقرُب لنا حقيقة هذه الشعرية وحدودها, ومما مينع أو يقلل من املفاهيم 
واالجتهادات اخلاطئة حوهلا, وقد اشتمل هذا التأصيل على اآليت: مفهوم االحتساب 
على املنكر, وحكمه, ودالالت النصوص القرآنية على أركان وشروط االحتساب 
على املنكر, وكذلك دالالت النص القرآين على آداب االحتساب على املنكر, مث 
براز العالقة بني االحتساب على املنكر وبني األمن الفكري وذلك  ختمُت البحث 
الحتساب  من خالل دالالت النص القرآين؛ علماً أن إبراز عالقة األمن الفكري 
على املنكر مل تقتصر يف البحث على املبحث األخري؛ بل هناك متفرقات حول األمن 

الفكري يف ثنا كل مبحث. 
نياً: أبرز التوصيات.     

صيل الكثري من املوضوعات    أدعو الباحثني واملشتغلني بعلوم الشريعة املختلفة إىل 
الشرعية – وفق دالالت النص القرآين- , ففي دالالت النصوص القرآنية الكثري 
م اليومية,  من اهلدي والبيان, وخباصة تلك املوضوعات اليت حيتاجها الناس يف حيا
أو تلك املوضوعات اليت هي مثاٌر للجدل يف الساحات اإلعالمية والفكرية؛ حسماً 

للكثري من اخلالف, ومنعاً من التأويالت اخلاطئة أو املغرضة. 
ن أكــوَن قد  الصواب والتوفيق من هللا سبحانه-  أرجــو – مستمداً    وختاماً 
ُوفِّقُت يف اختيار هذا البحث, وتصنيفه ومجعه, وصلى هللا وسلم على نبينا حممد 

وعلى آله وصحبه أمجعني. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٣٨

قائمة املصادر واملراجع
أحــكــام الــقــرآن, اجلــصــاص, احملــقــق: حمــمــد صـــادق الــقــمــحــاوي, دار إحــيــاء . ١

  . الرتاث العريب – بريوت, ١٤٠٥ هـ
إحياء علوم الدين, أبو حامد الغزايل, دار املعرفة – بريوت – لبنان. . ٢
أمحد . ٣ حتقيق:  الشوكاين,  األصــول,  علم  من  احلــق  حتقيق  إىل  الفحول  إرشــاد 

١٩٩٩م.  عناية, دار الكتاب العريب, 
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, األلباين, املكتب اإلسالمي – . ٤

- ١٩٨٥م.  بريوت, ١٤٠٥ هـ
للطباعة . ٥ الفكر  دار  الشنقيطي,  لــقــرآن,  الــقــرآن  إيــضــاح  يف  الــبــيــان  أضـــواء 

 . - ١٩٩٥ مـ ببريوت, ١٤١٥ هـ
األحكام السلطانية, أبو احلسن املاوردي, دار احلديث – القاهرة.  . ٦
ملـــعـــروف والــنــهــي عـــن املــنــكــر يف الــفــكــر اإلســـالمـــي, مــايــكــل كــوك. ٧ األمــــر 

٢٠٠٩م.  Michael cook, الشبكة العربية لألحباث والنشر ببريوت, 
ملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة, سليمان احلقيل, . ٨ األمر 

١٩٩٦م.   - ١٤١٧هـ الرابعة،  الطبعة: 
اإلسالمية, . ٩ الــشــؤون  وزارة  تيمية,  ابــن  املنكر,  عــن  والنهي  ملــعــروف  األمــر 

 . ١٤١٨هـ السعودية، 
ملـــعـــروف والــنــهــي عــن املــنــكــر, أبـــو بــكــر اخلـــالل احلــنــبــلــي, حتــقــيــق: . ١٠ األمـــر 

- ٢٠٠٣ م.  الدكتور حيىي مراد, دار الكتب العلمية ببريوت, ١٤٢٤ هـ
اإلســالمــي- . ١١ املنتدى  السبت,  خــالــد  املنكر,  عــن  والنهي  ملــعــروف  األمــر 

لندن, ١٤١٥ه, ١٩٩٥م. 



٢٣٩ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

األمن الفكري يف ضوء السنة النبوية, عبدالرمحن معال اللوحيق, دار األلوكة, . ١٢
١٤٣٣ه, ٢٠١٢م.

صر . ١٣ حتقيق  تيمية,  ابــن  اجلحيم,  أصحاب  خمالفة  املستقيم  الــصــراط  اقتضاء 
العقل, دار عامل الكتب، بريوت،١٤١٩هـ- ١٩٩٩م. 

البحر احمليط يف التفسري, أبو حيان, احملقق: صدقي حممد مجيل, دار الفكر – . ١٤
بريوت,١٤٢٠ هـ . 

التعريفات, اجلرجاين, دار الكتب العلمية ببريوت – لبنان, ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.  . ١٥
التفسري الكبري= مفاتيح الغيب, الرازي, دار إحياء الرتاث العريب – بريوت, ١٤٢٠ هـ. . ١٦
اجلامع ألحكام القرآن, القرطيب, حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش, دار . ١٧

الكتب املصرية – القاهرة,١٣٨٤هـ. 
احلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىل, سعيد القحطاين, نشر: وزارة الشؤون اإلسالمية . ١٨

السعودية، ١٤٢٣ه.ـ 
ملأثور, السيوطي, دار الفكر – بريوت. . ١٩ الدر املنثور يف التفسري 
السنن الكربى, البيهقي, احملقق: حممد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية، . ٢٠

بريوت, ٢٠٠٣ م. 
السنن الكربى, النسائي, مؤسسة الرسالة – بريوت, األوىل، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠١ م. . ٢١
للماليني- . ٢٢ العلم  دار  عطار,  الغفور  عبد  أمحــد  حتقيق:  اجلــوهــري,  الصحاح, 

بريوت ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م.
الطرق احلكمية, ابن القيم, مكتبة دار البيان. . ٢٣
ريخ. . ٢٤ الفروق, شهاب الدين القرايف, دار عامل الكتب, بدون طبعة و
الفقه اإلسالمي وأدلته, وهبة مصطفى الزُّحيلي, دار الفكر- سوريَّة – دمشق, . ٢٥



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٤٠

الطبعة الثانية عشر. 
الكشاف عن حقائق التنزيل, الزخمشري, دار الكتاب العريب – بريوت, ١٤٠٧ه. . ٢٦
احملرر الوجيز, ابن عطية األندلسي, احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد, دار . ٢٧

الكتب العلمية ببريوت١٤٢٢ ه. 
دار . ٢٨ عطا,  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  احلاكم,  الصحيحني,  على  املستدرك 

الكتب العلمية ببريوت،١٩٩٠م.
املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم, ابن قاسم، ١٤١٨ هـ. . ٢٩
ن الداودي, . ٣٠ املفردات يف غريب القرآن, الراغب األصفهاين, احملقق: صفوان عد

دار القلم، الدار الشامية- دمشق بريوت, ١٤١٢ هـ. 
املوافقات يف مقاصد الشريعة, الشاطيب, احملقق: مشهور حسن سلمان, دار ابن . ٣١

عفان١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م. 
املوسوعة الفقهية الكويتية, وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ١٤٠٤ه. . ٣٢
الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع, عبدالفتاح القاضي, مكتبة السوادي . ٣٣

للتوزيع، ١٤١٢ هـ- ١٩٩٢ م. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل, البيضاوي, احملقق: حممد املرعشلي, دار إحياء الرتاث . ٣٤

ببريوت, ١٤١٨ ه. 
تفسري ابـــن أيب حـــامت, أســعــد حمــمــد الــطــيــب, مكتبة نـــزار مصطفى الــبــاز- . ٣٥

السعودية, ١٤١٩ هـ. 
تفسري التحرير والتنوير, ابن عاشور, الدار التونسية للنشر – تونس, ١٩٨٤ هـ. . ٣٦
تفسري القرآن العظيم, ابن كثري, احملقق: سامي بن حممد سالمة, دار طيبة للنشر . ٣٧

والتوزيع,١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م. 



٢٤١ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

تفسري القرآن الكرمي, ابن القيم, دار ومكتبة اهلالل – بريوت, ١٤١٠ هـ. . ٣٨
ض – السعودية, األوىل، . ٣٩ تفسري القرآن, أبو املظفر السمعاين, دار الوطن، الر

١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.  
مبصر, . ٤٠ احلليب  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  املــراغــي,  املــراغــي,  تفسري 

١٣٦٥ هـ- ١٩٤٦م. 
تيسري الكرمي الرمحن, السعدي, احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق, مؤسسة . ٤١

الرسالة, ٢٠٠٠ م. 
ويل آي القرآن, الطربي, احملقق: أمحد حممد شاكر, مؤسسة . ٤٢ جامع البيان عن 

الرسالة، ١٤٢٠ هـ- ٢٠٠٠ م. 
زاد املــســري يف علم التفسري, ابــن اجلـــوزي, احملــقــق: عبد الـــرزاق املــهــدي, دار . ٤٣

الكتاب العريب – بريوت, ١٤٢٢هـ.
ض. . ٤٤ سلسلة األحاديث الصحيحة, األلباين, مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الر
سنن ابن ماجه, ابن ماجه, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب . ٤٥

العربية- فيصل عيسى البايب احلليب. 
سنن أيب داود, أبــوداود السجستاين, احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد, . ٤٦

املكتبة العصرية، صيدا – بريوت, 
سنن الرتمذي, الرتمذي, احملقق: بشار عواد معروف, دار الغرب اإلسالمي – . ٤٧

بريوت, ١٩٩٨ م. 
شرح األربعني النووية, حممد بن عثيمني, دار الثر للنشر. . ٤٨
شرح الكوكب املنري, ابن النجار الفتوحي, احملقق: حممد الزحيلي ونزيه محاد, . ٤٩

مكتبة العبيكان, ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م. 



االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني ٢٤٢

الفنية . ٥٠ الطباعة  شركة  سعد,  الـــرؤوف  عبد  طــه  احملــقــق:  الفصول,  تنقيح  شــرح 
املتحدة,١٣٩٣ هـ- ١٩٧٣م.

شرح صحيح مسلم, النووي, دار إحياء الرتاث العريب- بريوت، ١٣٩٢ ه. . ٥١
صحيح البخاري, البخاري, ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي, دار طوق النجاة, ١٤٢٢هـ. . ٥٢
صحيح مسلم, مسلم بن احلجاج, احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء . ٥٣

الرتاث العريب – بريوت. 
فتح القدير, الشوكاين, دار ابن كثري، دار الكلم الطيب- دمشق، بريوت, ١٤١٤ هـ.  . ٥٤
ت دراســــٌة يف الــضــوابــط, حمــمــد الــوكــيــلــي, املــعــهــد الــعــاملــي للفكر . ٥٥ فــقــه األولـــــو

ت املتحدة األمريكية,١٩٩٧م. اإلسالمي, فرجينيا, الوال
قواطع األدلة يف األصول, أبو املظفر السمعاين, دار الكتب العلمية، بريوت، . ٥٦

لبنان,١٤١٨هـ/١٩٩٩م. 
ملعروف والنهي عن املنكر, محود الرحيلي, الكتاب . ٥٧ قواعد مهمة يف األمــر 

ت.  منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيا
كنز العمال, عالء الدين اهلندي، احملقق: بكري حياين- صفوة السقا, مؤسسة . ٥٨

الرسالة، ١٤٠١هـ/١٩٨١م.  
لسان العرب, ابن منظور, دار صادر – بريوت, ١٤١٤ ه. . ٥٩
جمموع الفتاوى, ابن تيمية احلراين, احملقق: عبد الرمحن بن قاسم, جممع امللك . ٦٠

السعودية,  العربية  اململكة  الــنــبــويــة،  املــديــنــة  الــشــريــف،  املصحف  لطباعة  فهد 
١٤١٦هـ/١٩٩٥م. 

ز, أشرف على مجعه وطبعه: . ٦١ ز, ابن  جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن 
حممد بن سعد الشويعر. 



٢٤٣ االحتساب على المنكر من خالل دالالت النص القرآني

املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد, ابن اللحام، نشر: جامعة . ٦٢
امللك عبد العزيز مبكة املكرمة. 

مذكرة يف أصول الفقه, الشنقيطي, مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة, الطبعة: . ٦٣
اخلامسة، ٢٠٠١ م. 

مسند اإلمام أمحد, أمحد بن حنبل, احملقق: شعيب األرنؤوط, مؤسسة الرسالة، . ٦٤
١٤٢١ هـ- ٢٠٠١ م. 

مشكاة املصابيح, التربيزي, احملقق: األلباين, املكتب اإلسالمي- بريوت، ١٩٨٥م. . ٦٥
ض، ١٤٠٩ه. . ٦٦ مصنف ابن أيب شيبة, ابن أيب شيبة مكتبة الرشد- الر
مصنف عبد الرزاق, عبدالرزاق الصنعاين, احملقق: حبيب األعظمي, املكتب . ٦٧

اإلسالمي- بريوت، ١٤٠٣ه. 
معاين القرآن وإعرابه, الزجاج, احملقق: عبد اجلليل عبده شليب, عامل الكتب – . ٦٨

بريوت ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م. 
معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, احملقق: عبد السالم حممد هارون, دار الفكر, . ٦٩

١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م. 
مكارم األخالق, اخلرائطي, دار اآلفاق العربية، القاهرة, األوىل، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٩م. . ٧٠
نصاب االحتساب, السنامي احلنفي, احملقق: مريزن بن سعيد, مكتبة الطالب . ٧١

اجلامعي مبكة, ١٤٠٦هـ



الدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص احلسبة يف الكتاب والسنة
وعالقتها بتعزيز األمن الفكري

د. عبدهللا بن عطية هللا األمحدي
أستاذ الثقافة اإلسالمية املساعد جبامعة امللك عبدالعزيز فرع رابغ



الدالالت التربوية المستنبطة من نصوص الحسبة في الكتاب والسنة وعالقتها بتعزيز ا�من الفكري ٢٤٦

للغة العربية ملخص الدراسة 
عنوان الدراسة: الــدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص احلسبة يف الكتاب 

والسنة وعالقتها بتعزيز األمن الفكري.
اسم الباحث: عبدهللا بن عطية هللا األمحدي.

أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إىل حتديد مفهوم احلسبة كما ورد يف كتاب 
ألمن  هللا وسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وإظهار أهم خصائص احلسبة يف اإلســالم وارتباطها 
الفكري، وحتديد مفهوم األمن الفكري، والكشف عن أمهية األمن الفكري، وعالقة 
الــدالالت الرتبوية وفهما بتعزيز األمن الفكري، وبيان أهم التطبيقات العملية يف 

الدالالت الرتبوية لنصوص احلسبة وحتقيقها لألمن الفكري.
تساؤالت الدراسة:

السؤال األول: ما مفهوم احلسبة يف ضوء الكتاب والسنة؟ وما أبرز خصائصها؟ 
السؤال الثاين: ما الــدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص الكتاب والسنة يف 

احلسبة؟
السؤال الثالث: ما مفهوم األمن الفكري يف اإلسالم؟ وما أمهيته؟ 

السؤال الرابع: ما عالقة الدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص الكتاب والسنة 
يف احلسبة بتعزيز األمن الفكري؟ 

منهج الدراسة: هو املنهج الوصفي االستنباطي.
وقد قسم الباحث دراسته إىل متهيد ومبحثني وخامتة وذلك على النحو التايل:

املقدمة: وقد اشتملت على االفتتاحية، وأمهية الدراسة، وأسئلتها، وأهدافها، 
ا والدراسات السابقة. ومنهجها، وحدودها ومصطلحا

والسنة  الكتاب  ضــوء  يف  احلسبة  مفهوم  األول:  مطلبان:  وفيه  األول:  املبحث 
وخصائصها، والثاين: الدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص الكتاب والسنة يف احلسبة.
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والثاين:  وأمهيته،  الفكري  مفهوم األمــن  األول:  مطلبان:  وفيه  الثاين:  املبحث 
عالقة الدالالت الرتبوية لنصوص الكتاب والسنة يف احلسبة بتعزيز األمن الفكري.

ا. ا ومقرتحا اخلامتة: واحتوت على أهم نتائج الدراسة وتوصيا
ن على منهج  وكانت من أهم نتائج الدراسة: أن القرآن الكرمي والسنة النبوية حيتو
تربوي عظيم يعتين برتبية العبد املسلم ملا حيقق سعادته واستقراره يف الدنيا واآلخرة. 
حلسبة حتتوي على دالالت تربوية  ت القرآنية واألحاديث النبوية املتعلقة  وأن اآل
مستنبطة منها تساهم بشكل عملي بتعزيز األمن الفكري. وأن التطبيقات العملية 
أفــراد  وتربية  احلسبة  يف  والسنة  الكتاب  نصوص  من  املستنبطة  الرتبوية  للدالالت 
اجملتمع عليها من خالل مؤسسات الرتبية اجملتمعية املختلفة تساهم وبشكل فاعل 
بتعزيز األمن الفكري. وأن األمن الفكري يف غاية األمهية وهو بوابة األمن جلميع 
والسياسي.  واالقــتــصــادي  واخلــارجــي  الداخلي  األمــن  معه  ويتحقق  احلياة  جوانب 
وأن تنمية مهارات التفكري من االستنباط والتعليل والنقد والتحليل وبيان عالقتها 

لنصوص الشرعية يساهم يف تعزيز األمن الفكري.
ت  اآل مــن  املستنبطة  الــرتبــويــة  الــــدالالت  تــنــاول  التوصيات:  أهــم  وكــانــت   
القرآنية واألحاديث النبوية املتعلقة ببعض القيم اإلسالمية وربطها مبتغريات احلياة 
ــا السلبية، وإقــامــة  ثــريا املــتــســارعــة حملــاولــة يف دراســـة هــذه املــتــغــريات واحلـــد مــن 
على  بناء  التدريبية  احلقائب  وإعــداد  الــدراســات  هــذه  من  تنبثق  تدريبية  دورات 
نتائج هذه الدراسة وتقدميها للشرحية اليت ميكن أن تطبقها يف املؤسسات الرتبوية، 
وتنمية العاملني يف جمال احلسبة على مهارات التحليل واالستنتاج من النصوص 
مبقاصدها،  الشرعية  النصوص  بــدالالت  الوعي  مستوى  رفع  من  هلا  ملا  الشرعية 
ا الرتبوية على  وادخال مهارات التفكري ضمن مقررات الرتبية اإلسالمية وتطبيقا

الشرعية. النصوص 
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الرتبوية  الـــدالالت  تتناول  بــدراســات  القيام  البحثية:  املقرتحات  أهــم  وكانت 
اإلسالمية  القيم  ببعض  املتعلقة  النبوية  واألحاديث  القرآنية  ت  اآل من  املستنبطة 
ا  ثريا وربطها مبتغريات احلياة املتسارعة حملاولة يف دراسة هذه املتغريات واحلد من 
السلبية، وإعداد دراسة ميدانية مبدى عناية مؤسسات الرتبية بغرس قيم االعتدال 

يف نفوس الشباب.
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املقدمة
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني؛ نبينا 

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
 فإنَّ احلسبة هي سفينة النجاة للمجتمع اإلسالمي من مجيع مشكالته املختلفة؛ 
ويف مقدمة ذلك حفظ عقيدته من االحنراف، وفكره من التطرف، وقيمه من االستبدال 
ا،  لقيم الوافدة. ونصوص الشارع احلكيم يف احلسبة كثرية ومتعددة، ما بني آمرة 
كيداً  ا، كل ذلك  لة جملاال أو مبينة ملراتبها، أو دالٍة على فضلها وحكمها، أو ُمفصِّ

ألمهيتها ومكانتها كما سيأيت من خالل النصوص يف ثنا هذا البحث.
 وميادين البحث لتلك النصوص يف احلسبة تناولتها كتب العلماء والدراسات 
ا، ومن ذلك الرتبية اإلسالمية اليت حتضر يف مثل  العلمية على اختالف ختصصا
لدالالت الرتبوية اليت حتقق شيئاً من مقاصد تلك النصوص، بل  هذه امليادين لتأيت 
وتضيف إضافات نوعية حبيث تربط بني جمموعة متغريات لتؤكد على أمهية أدوارها 

يف اجلانب النظري، واجلانب التطبيقي، واجلانب الفكري. 
 ويعد األمن الفكري أحد تلك اجلوانب واألبعاد اليت تسعى الرتبية اإلسالمية إىل 
حتقيقها، وصيانتها من االحنرافات املختلفة، ويف هذا البحث سيعمل الباحث على 

بيان العالقة بني نصوص احلسبة واألمن الفكري، كما جاء يف قول احلق: 
ْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  ِ ُْمُروَن   (ُكنـُْتْم َخيـَْر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس َ
) (آل عمران: ١١٠) حيث تؤكد على داللة تربوية عميقة إلمعان النظر يف خريية  هللَِّ ِ
ا األمم يف احملافظة على قيم االحتساب اليت ال تتطرف عن  هذه األمة اليت سبقت 
هذه اخلريية من خالل احملافظة على وحدة اجملتمع ومتاسكه وبعده عن كل ما يقابله من 
معان تشوه هذه اخلريية؛ بزعزعة أمنهم االجتماعي أو الفكري الذي ينتج عنه سلوك 
يت السنة النبوية املطهرة على صاحبها أفصل الصالة وأمت التسليم،  متطرف، وكذلك 

ا الرتبوية كالصرب والرفق يف حتقيق ذلك املقصد العظيم. لتتضافر دالال
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 لذلك يرى الباحث أن مفهوم احلسبة ودالالت نصوصه الرتبوية تساهم يف تعزيز 
ا الرتبية اإلسالمية يف أفراد  األمن الفكري، وحتقق الشمولية والتكامل اليت تتسم 
األمة وجمتمعها، وحبسب اطالع الباحث املتواضع فإنه مل يقف على دراسة تتناول 
بعاده املوجودة، وأسأل هللا_ سبحانه وتعاىل_ التوفيق والعون  هذه هذا املوضوع 

والسداد، وبه أستعني، وعليه أتوكل. 
 أمهية الدراسة:

 ما نراه من سلوك متطرف من شرحية من الشباب هو نتيجة ملعتقدات خاطئة، 
وأفكار منحرفة، واستدالالت مغلوطة لنصوص الكتاب والسنة، وجزء منها يتعلق 
لفهم اخلاطئ لنصوص االحتساب ومقاصده الرتبوية، وتناول الدالالت الرتبوية 
إىل  األنــظــار  يلفت  احلسبة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  وسنة  هللا  مــن كتاب  الشرعية  للنصوص 
مدلوالت نصوص احلسبة، ويعمق الفهم يف مراد تلك النصوص، ويساهم بشكل 
كبري يف تعزيز األمـــن الــفــكــري، وال سيما مــع مــا نـــراه مــن انــفــتــاح ثــقــايف، وتقدم 
تقين، وذلك أن هذه النصوص جاءت لرتيب شخصية املسلم تربية إسالمية على 
من  اجملتمع  وحفظ  والغلو،  التطرف  عن  بعيدة  متزنة  متكاملة  بصورة  االحتساب 

ين الوسطي املعتدل يف السلوك والفكر. األخطاء اليت تبعده عن املنهج الر
أسئلة الدراسة: 

ستجيب الدراسة عن األسئلة التالية:
السؤال األول: ما مفهوم احلسبة يف ضوء الكتاب والسنة؟ وما أبرز خصائصها؟ 
السؤال الثاين: ما الــدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص الكتاب والسنة يف 

احلسبة؟
السؤال الثالث: ما مفهوم األمن الفكري يف اإلسالم؟ وما أمهيته؟ 

السؤال الرابع: ما عالقة الدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص الكتاب والسنة 
يف احلسبة بتعزيز األمن الفكري؟ 
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 أهداف الدراسة:
١.حتديد مفهوم احلسبة كما ورد يف كتاب هللا وسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

ألمن الفكري. ٢.إظهار أهم خصائص احلسبة يف اإلسالم وارتباطها 
يف  والسنة  الكتاب  نصوص  من  املستنبطة  الرتبوية  الـــدالالت  على  ٣.التعرف 

احلسبة.
٣.حتديد مفهوم األمن الفكري.

٤. الكشف عن أمهية األمن الفكري.
٥.الكشف عن عالقة الدالالت الرتبوية املستنبطة من الكتاب والسنة يف احلسبة 

وفهمها بتعزيز األمن الفكري.
٦.بيان أهم التطبيقات العملية يف الدالالت الرتبوية لنصوص احلسبة وحتقيقها 

لألمن الفكري.
منهج الدراسة: 

 سيستخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي االستنباطي، لوصف املشكلة 
واستنباط الدالالت الرتبوية من نصوص الكتاب والسنة يف موضوع احلسبة.

ت إمَّا الختبار صحة   واملنهج الوصفي هو املنهج الذي  «يسعى إىل مجع البيا
الفرضيات اليت تصف الوضع احلايل للفرد موضوع الدراسة أو لإلجابة على األسئلة 
املتصلة بذلك  » وحيظى املنهج الوصفي مبكانة خاصة يف جمال البحوث الرتبوية(١).
ا الباحث ببذل أقصى جهد عقلي   واملنهج االستنباطي هو: ” الطريقة اليت يقوم 
ألدلة الواضحة“ (٢). دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة  ونفسي عند دراسة النصوص 

١  عبدالرمحن عدس (١٩٩٢): أساسيات احلث الرتبوي، عمَّان، دار الفرقان، ص١٠١ 
ض، دار عامل الكتب، ص٢٢.  ا يف الرتبية اإلسالمية، الر جلن (١٤١٩): مناهج البحث وتطبيقا ٢  مقداد 
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نــه:  ”الطريقة اليت يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي   كما ُعــرِّف 
ألدلة الواضحة  دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة  ونفسي عند دراسة النصوص 

.(١) “
 وسيقوم الباحث بدراسة نصوص احلسبة يف كتاب هللا وسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، والرجوع 
إىل كالم أهل العلم يف تفسري وشرح هذه النصوص، مث استنباط الدالالت الرتبوية 

املتضمنة هلذه النصوص وبيان عالقتها يف تعزيز األمن الفكري.
 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة على استنباط الــدالالت الرتبوية من نصوص احلسبة من كتاب 
هللا وسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، والرجوع إىل كالم أهل العلم يف تفسري وشرح هذه النصوص، 
مث استنباط الدالالت الرتبوية املتضمنة هلذه النصوص وبيان عالقتها يف تعزيز األمن 

الفكري. 
 مصطلحات الدراسة: 

 الدالالت مجع داللة، ” والداللة بكسر الدال وفتحها وهو ما يقتضيه اللفظ 
عند اطالقه، واسم الفاعل دال ودليل وهو املرشد والكاشف“(٢)، ”والدليل: ما 

ُيستدل به، والدليل: الدَّال، وقد دلَّه على الطريق َيُدلُّه َداللة وِداللة“(٣).
وعرَّف اجلرجاين الداللة فقال: ” الداللة هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به 

العلم بشيء آخر، والشيء األول هو الدال، والثاين هو املدلول “(٤).
ت القرآنية  لــدالالت الرتبوية يف هذه الدراسة: هي ما ترشد إليه اآل  واملــراد 

الفكر،  دار  دمشق،  ط١،  الرتبوية،  البحوث  يف كتابة  املرشد   :(٣٨٩١) عبدهللا  صاحل  وعبدالرمحن  فودة  حممد  حلمي    ١
ص٣٤. 

٢  أمحد بن حممد بن علي الفيومي (١٩٨٧): املصباح املنري، بريوت، مكتبة لبنان، ص٧٦.
٣  مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، بريوت، دار صادر، (د. ت) ، (٨٤٢/١١). 

٤  حممد بن علي اجلرجاين (١٩٨٣): التعريفات، ط١، بريوت، دار الكتب العلمية، ص١٠٤. 
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الكرمية والسنة النبوية املطهرة يف احلسبة من معان وتوجيهات تربوية واليت ميكن أن 
تساهم يف تعزيز األمن الفكري.

األمــن الفكري هــو: ”ســالمــة واعــتــدال التفكري ونتائجه، مبــا يتفق مــع النمط 
الفكري لألمة اليت ينتسب إليها الفرد، بعيداً عن التطرف والغلو“ (١)

نه: احملافظة على أفكار اإلنسان من التطرف   ويعرف الباحث األمن الفكري 
ا اإلسالم.  عن الوسطية اليت جاء 

الدراسات السابقة:
من خالل البحث مل جيد الباحث دراســة علمية تتناول موضوع هذه الدراسة 
هناك  بينما كانت  الفكري،  واألمـــن  احلسبة،  نصوص  بـــدالالت  املتعلق  ببعديها 
حبوث متعددة تناولت الدالالت الرتبوية لنصوص الشارع احلكيم، أو تناولت األمن 
بعاد أخــرى، ومــن هنا فــإن الباحث سيذكر أقــرب هــذه الــدراســات إىل  الفكري 

دراسته، وذلك على النحو التايل:
ا  ت الصرب وتطبيقا الدراسة األوىل: بعنوان: (الدالالت الرتبوية املستنبطة من آ

يف األسرة واملدرسة)(٢).
ت الصرب يف اجلانب  وهدفت الدراسة إىل التعرف على الدالالت الرتبوية من آ

ا يف األسرة واملدرسة. ر الناجتة عنها تطبيقا العقدي والتعبدي واألخالقي واآل
واستخدم الباحث املنهج االستنباطي 

ومن أبرز نتائج الدراسة: 
١.إن منهج القرآن الكرمي يف الرتبية هو املنهج األمثل والنموذج األفضل بعيًدا 

عن شرقي العلوم وغربيها. 
١  حسن عبدهللا الدعجة (٢٠١٣):نظرية األمن الفكري، حبث مقدم إىل امللتقى العلمي حنو اسرتاتيجية لألمن الفكري 

يف العربية للعلوم األمنية، ص١٠.  ض، جامعة  والثقايف يف العامل اإلسالمي، الر
ا يف األسرة واملدرسة. رسالة  ت الصرب وتطبيقا ٢  نبيل أمحد مسفر الغامدي (١٤١٤ه): الدالالت الرتبوية املستنبطة من آ

ماجستري غري منشورة، مقدمة لقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم القرى.
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٢.إن العقيدة اإلسالمية راحة للنفس، وطمأنينة للقلب، فال طمأنينة بال إميان، 
وال راحة بال تقوى.

صادقه  عزمية  صاحب  وجتعله  األبية  النفس  تكوين  على  يعمل  الصرب  ٣.إن 
وأخالق عالية.

ملعروف والنهي عن املنكر ودورها يف  الدراسة الثانية: بعنوان: (شعرية األمر 
حتقيق األمن الفكري) (١).

وقــد هدفت الــدراســة إىل التعرف على أمهية حتقيق األمــن الفكري للمجتمع، 
ر املرتتبة على  ملعروف والنهي عن املنكر، ومعرفة اآل وتوضيح العالقة بني األمر 

ملعروف والنهي عن املنكر. الفهم اخلاطئ لألمر 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي يف دراسته.
ومن أبرز نتائج الدراسة: 

قية إىل قيام الساعة وأنه ينبغي  ملعروف والنهي عن املنكر  ١.أن شعرية األمر 
ا أهلها.  ضبطها، وأن يقوم 

٢.أن الشريعة اإلسالمية قررت أن حتقيق األمن الفكري يف مقدمة مهام ومقاصد 
الدين اإلسالمي من خالل حفظ العقل إحدى الضرورات اخلمس.

ملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق األمن) (٢). الدراسة الثالثة: (أثر األمر 
ملعروف والنهي عن املنكر   هدفت الــدراســة إىل ما يلي: بيان مفهوم األمــر 
وحكمه وفضله، والكشف عن أمهية األمن وحاجة الناس إليه، ومعرفة دور األمن 
ملعروف والنهي عن املنكر وأثره  ت اخلمس، وبيان منهج األمر  يف حفظ الضرور
ره يف حتقيق األمن  يف حتقيق أمن وصالح اجملتمع، والتعرف على جماالته، ومعرفة آ
ملعروف والنهي عن املنكر ودورها يف حتقيق األمن الفكري، رسالة ماجستري  ١  شاكر مقبل العصيمي (١١٠٢): شعرية األمر 

يف العربية للعلوم األمنية.  غري منشورة مقدمة لقسم العدالة اجلنائية، جامعة 
ملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق األمن، دراسة ماجستري غري منشورة،  ٢  عبدالعزيز فهد اجلوهر (٨٢٤١): أثر األمر 

يف العربية للعلوم األمنية.  مقدمة لقسم العدالة اجلنائية، جامعة 
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الفكري.
وكانت أبرز النتائج: 

ملعروف والنهي عن املنكر يعد ضرورة ال بد منها لصالح اجملتمعات  ١.أن األمر 
واستقامتها.

ملعروف والنهي عن املنكر أثراً كبرياً وواضحاً يف جمال اإلميان،  ٢.تبني أن لألمر 
وحتقيق التوحيد، واستتباب األمن.

ره الواقعية  ملعروف والنهي عن املنكر يف جمال العبادات له آ ٣.تبني أن األمر 
يف حتقيق األمن، واستقامة أمور الناس.

ملعروف والنهي  ٤.إن من أهم األجهزة املعنية بتحقيق األمن من خالل األمر 
عن املنكر اليت هلا دورها احليوي واحملوري 

ملعروف  سة العامة هليئة األمر   هي: القضاء، وزارة الداخلية، وزارة اإلعالم، الر
والنهي عن املنكر.

الدراسة الرابعة: (مفهوم األمن الفكري اإلسالمي وتطبيقاته الرتبوية) (١):
ــتــعــرف عــلــى مــفــهــوم األمــــن الـــفـــكـــري، وبـــيـــان أمهــيــتــه  هــدفــت الـــدراســـة إىل ال
اإلسالمية  الرتبية  دور  إبــراز  وحمــاولــة  فقدانه،  خماطر  على  والــوقــوف  وخصائصه، 

واملؤسسات الرتبوية يف تعزيزه.
وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف دراستها.

وكانت أبرز النتائج ما يلي:
أن األمن جبميع أنواعه واألمن الفكري خاصة من املطالب األساسية اليت جاء . ١

اإلسالم لتحقيقها يف اجملتمعات اإلنسانية.
قي أنواع األمن إذ بتحققه . ٢ أن األمن الفكري يعترب مبثابة الرأس من اجلسد مع 

١  أمل حممد نور (١٤٢٨): مفهوم األمن الفكري اإلسالمي وتطبيقاته الرتبوية، دراسة ماجستري غري منشورة، مقدمة إىل 
قسم الرتبية  اإلسالمية املقارنة، جامعة أم القرى.
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ختالله ختتل. قي أنواع األمن، و وتعزيزه تسلم 
أن السنة النبوية الشريفة جاءت فيها إشــارات إىل اختالل األمن الفكري يف . ٣

اجملتمعات يف آخر الزمان.
أن لكل املؤسسات الرتبوية الدور اهلام الذي ينبغي أن تؤديه لكي يعزز األمن الفكري.. ٤

الفرق بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:
الوصفي،  املنهج  استخدام  يف  السابقة  الــدراســات  مع  احلالية  الــدراســة  اتفقت 
يف  حيث يعترب هو املنهج املناسب ملثل هذه الدراسات، كما اتفقت معها مجيعاً 
متغري األمن الفكري، كما اتفقت مع دراسة األمسري يف تناول الدالالت الرتبوية 
واختلفت معها يف نصوص تلك الدالالت حيث تناولت دراسة األمسري نصوص 

األمن الفكري، وتناولت هذه الدراسة نصوص احلسبة.
كــمــا اتــفــقــت هـــذه الـــدراســـة يف متغري احلــســبــة مــع دراســــة العصيمي واجلــوهــر، 
واختلفت معهما يف أن هذه الدراسة تناولت الــدالالت الرتبوية لنصوص احلسبة 
ودورها يف تعزيز األمن الفكري من بعدها الرتبوي، بينما تناولت تلك الدراسات 

ملعروف نفسه يف حتقيق األمن الفكري من بعدها األمين. دور وأثر شعرية األمر 
ا تبحث يف نصوص احلسبة  وتتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أ
ا يف تعزيز األمن  حية تربوية، وما هلذه الــدالالت من أدوار تربوية تساهم  من 
حية عملية يف  الفكري، وما تتميز به هذه الــدالالت من إمكانية تطبيقها من 

مؤسسات الرتبية يف اجملتمع.
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املبحث األول 
مفهوم احلسبة ونصوصها يف الكتاب والسنة والدالالت الرتبوية املستنبطة 

منها:
احلسبة  مبفهوم  يتعلق  مــا  األول  يتناول  مطلبني،  تــنــاول  سيتم  املبحث  هــذا  يف 
وخصائصها، ويتناول الثاين الدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص الكتاب والسنة.

املطلب األول: مفهوم احلسبة:
أوًال: مفهوم احلسبة:

ً وحسبة، تقول:  اِحلسبة بكسر احلاء، مصدر للفعل احتسب حيتسب احتسا
ً، واالحتساب طلب األجر، واالسم: اِحلسبُة  فعلته ِحسبًة، وأحتسب فيه احتسا

لكسر، وهو األجر.(١)
ومن معاين احلسبة: حسن التَّْدبري، تقول: فالن َحَسُن اِحلسبة: أي َحسُن التَّْدبري(٢) 

ومن معانيها: اإلنكار، تقول: اْحتَسَب عليه: أنكر عليه، ومنه احملتسب.(٣)
وأمَّا تعريف احلسبة يف االصطالح، فهناك عدة تعاريف من أشهرها عند العلماء 
ملعروف إذا  تعريف املاوردي وأيب يعلى الفراء، وجاء فيه: أن احلسبة هي:  «أمر 

ي عن املنكر إذا ظهر فعله “ (٤)(٥) ظهر تركه، و
يف كتبهم  تناقلوه  حيث  العلماء،  من  عند كثري  لقبول  قوبل  التعريف  وهــذا   
احملتسب  يتناول  الــذي  الشاملة  التعاريف  من  يعترب  ألنه  منهم،  املتأخرين  وخاصة 

بنوعيه الـُمعنيَّ من قبل ويل أمر املسلمني، والـُمتطوِّع من عند نفسه.

١  مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور: مرجع سابق، (٣١٤/١) . 
٢  الطاهر أمحد الزاوي (١٣٩٩): ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة، بريوت، دار الكتب 

العلمية، (٦٣٨/١).
٣  نفس املرجع السابق. 

ت الدينية، حتقيق عصام فارس احلرستاين وحممد إبراهيم  ٤  علي بن حممد املاوردي (١٩٩٦): األحكام السلطانية والوال
الزغلي، ط١، بريوت، املكتب اإلسالمي، ص ٣٦٣.

ض، دار الوطن، (د.ت) ، ص ٢٨٤.  ٥  حممد بن حسني الفراء: األحكام السلطانية، تصحيح حممد حامد الفقي، الر
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وهناك تعاريف معاصرة مثل تعريف عبدالعزيز املرشد وفيه:
ا الدولة عن طريق واٍل ُمختصِّ على أفعال األفراد   ”احلسبة وقاية إدارية تقوم 
عــن املنكر، وفقاً  ــيــاً  ملــعــروف، و لصبغة اإلســالمــيــة، أمـــراً  م لصبغتها  وتصرفا

ألحكام الشرع “(١)
ويالحظ يف تعريف املرشد أنه تناول احلسبة مبفهوم شامل جلميع ما فيه مصاحل 
العباد، ولكنه اقتصر على النوع األول من نوعي احملتسب وهو الـُمعنيُّ من قبل ويل 

أمر املسلمني.
ويرى الباحث أن التعريف األول فيه مشولية ويتوافق مع ما جاء من توجيهات 

لنصوص الكتاب والسنة يف موضوع احلسبة.
نياً: نصوص احلسبة يف الكتاب والسنة:

إن القرآن الكرمي، وسنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فيهما أدلة متعددة عن احلسبة، وسيجمع 
الباحث تلك النصوص ويستنبط منها الــدالالت الرتبوية، ويف هذا املبحث سيذكر 
الباحث شيئاً من هذه النصوص وطرفاً من معانيها مبا يفي بشيء من غرض البحث.

نصوص احلسبة يف القرآن الكرمي:
إن نصوص احلسبة يف القرآن الكرمي كثرية ومعلومة، وسأذكر هنا بعض هذه 
يت يف مطلب آخــر الــدالالت الرتبوية  ت وأنقل كــالم أهــل تفسري فيها، مث  اآل

املستنبطة من هذه النصوص وغريها من نصوص احلسبة:
ـَۡهۡوَن - ١ ُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َويـَن

ۡ
َ نُكۡم أُمَّة َيۡدُعوَن ِإَىل ٱۡخلَۡريِ َو قال تعاىل: ﴿َوۡلَتُكن مِّ

َعِن ٱۡلُمنَكرِۚ َوأُْولَِٰٓئَك ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحوَن ١٠٤﴾ [آل عمران:١٠٤].
سبحانه  هللا-  بتقوى  للمؤمنني  ين  الـــر الــنــداء  بعد  جـــاءت  الكرمية  اآليـــة  هــذه 
يف  وجــل-  عز  هللا-  نعمة  وتذكر  التفرق،  املتني،وعدم  حببله  واالعتصام  وتــعــاىل- 
التأليف بني قلوب املؤمنني، وإنقاذهم من النار، وذلك يف قول احلق: ﴿َواْعَتِصُموا 

ض، مطبعة املدينة، ص٦١.  ١  عبدالعزيز بن حممد بن مرشد (٣٩٣١): نظام احلسبة يف اإلسالم، الر
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يًعا َوَال تـََفرَُّقوا ۚ َواذُْكـــُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعــَداًء فَأَلََّف بـَْنيَ  ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ
نـَْها ۗ  َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّ ً وَُكنُتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخــَوا
تِــِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن ﴾ [آل عــمــران:١٠٣]  فكانت آية  َ َلُكْم آ  ُ ُ اهللَّ ِلَك يــُـبــَـنيِّ َكذَٰ
احلسبة بعد هذه اآلية مفرعة عنها؛ ألنه ملـــَّا أظهر هلم نعمة نقلهم من حالة الشقاء 
ن يسعوا بكل عزمهم إىل انتشال غريهم من سوء ما  ء  إىل حالة النعيم، كانوا أحر

ة (١). هم فيه إىل حسىن ما هم عليه حىت يكون الناس أمة واحدة خريِّ
لــذلــك تعترب مجيع الــــدالالت الــرتبــويــة يف اآليـــة الــيت تسبق آيــة احلسبة داخلة 
َُْمــُروَن  فيها لتكوين األمة احملتسبة. قال تعاىل: ﴿ُكنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس 
ُم  ۗ  َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْرًا هلَّ هللَِّ ْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن ِ ِ

نـُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾ [آل عمران:١١٠]. ۚ مِّ
خلريية ملا بعدها من األوصاف،  لبشارة هلذه األمة  بدأت هذه اآلية الكرمية 
وقد ذكر ذلك املاوردي يف تفسريه عند هذه اآلية كأحد أوجه اخلريية حيث قال:  

م خري أمة، وهذا قول احلسن البصري “(٢) «إن هللا قد كان قدم البشارة هلم 
ملعروف والنهي عن املنكر، كما قال  وهذه اخلريية هلذه األمة إمنا كانت لألمر 

لدَّعوة إىل اخلري  » (٣). الطاهر بن عاشور: ” يتنزل هذا منزلة التعليل ألمرهم 
وجــاء «عــن اْبــن َعــبَّــاس- رضــي هللا عنهما- يف قوله تعاىل: ﴿ُكــنــْـتُــم خري أمة 
م َأن يْشهُدوا َأن ال ِإله ِإالَّ هللا،  مرو ْلَمْعُروِف﴾ يقول:  ِ مرون  أخرجت للنَّاس 
م  م عليه؛ وال ِإله ِإالَّ هللا هو أعظم اْلمعروف، وتنهو واِإلقرار ِمبا أنزل هللا، ويقاتلو
عن املنكر، واملنكر هو التَّْكذيب وهو أنكر املنكر » (٤). وهنا ينقلنا هذا التفسري 

١  حممد الطاهر بن عاشور (٤٨٩١): تفسري التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر، (٦٣/٤) .
٢  علي بن حممد املاوردي البصري (٢٩٩١): النكت والعيون تفسري املاوردي، ط١، تعليق السيد عبداملقصود بن عبد 

الرحيم، بريوت، دار الكتب العلمية،(٦١٤/١).
٣  حممد الطاهر بن عاشور (٤٨٩١): مرجع سابق، (٨٤/٤) . 

الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق  ط١،  القرآن،  ويل  يف  البيان  جامع   :(٠٠٠٢) الطربي  جرير  بن  حممد    ٤
 . (٥٠١/٧)
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ما ليسا يف مرتبة واحدة، وهذا له أصل يف  إىل مراتب املعروف ومراتب املنكر، وأ
السنة النبوية كما يف حديث مراتب شعب اإلميان، وحديث إرسال النيب ملسو هيلع هللا ىلص معاذاً 

إىل اليمن.
َء - ١ َ ِت اهللَِّ آ َ ْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَاِئَمٌة يـَتـُْلوَن آ قال تعاىل: ﴿لَْيُسوا َسَواًءۗ  مِّ

اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن﴾ [آل عمران:١١٣-١٤٤]
آلية اليت قبلها، واليت ذكرت أهل الكتاب وتعديهم  هذه اآلية الكرمية هلا ارتباط 
على األنبياء، وظلمهم ألنفسهم، فجاءت هذه اآلية:  «استئناف ُقِصَد به إنصاف 
طائفة من أهل الكتاب بعد احلكم على معظمهم بصيغة َتعمهُّم “(١) وهذا منتهى 

العدل واإلنصاف الذي أول ما نتعلمه من مطلع هذه اآلية الكرمية.
واآليــة الكرمية تعددت فيها الــدالالت اإلميانية والتعبدية واألخالقية واختُتِمت 
وقيل:  ــم،  ثــوا بقدر  ملعرفتهم  متثاقلني  غري  ا  يعملو اخلــريات ”الــيت  يف  ملسارعة 

لعمل قبل الفوت (َوأُْولَِٰٓئَك ِمَن ٱلصَِّٰلِحَني) أي مع الصاحلني » (٢). يبادرون 
قال تعاىل: ﴿لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمن َبِين ِإْسرَائِيَل َعَلٰى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى - ٢

ِلَك ِمبَا َعَصوا وََّكانُوا يـَْعَتُدوَن (٨٧) َكانُوا َال يـَتـََناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه ۚ  اْبِن َمْرَميَ ۚ ذَٰ
لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن﴾ [املائدة:٧٨-٧٩]

يت هذه اآلية الكرمية لبيان أمهية إقامة احلجة، وما يرتتب عليها من الوعيد   
الشديد يف العناد واإلصــرار وعدم التعاون على إقامة املعروف واألمر به، والكف 

عن املنكر والنهي عنه.
 قال الشيخ السعدي يف تفسري هذه اآليــة:  «قال تعاىل:﴿ لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا 
ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل﴾ أي: طردوا وأبعدوا عن رمحة هللا﴿ َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن 
ن احلجة قد قامت عليهم، وعاندوها.﴿ َذِلَك﴾  ما وإقرارمها،  َمْرَميَ﴾ أي: بشهاد

١  حممد الطاهر ابن عاشور (٤٨٩١): مرجع سابق، (٧٥/٤) . 
املصرية،  الكتب  دار  القاهرة،  ط٢،  القرآن،  ألحكام  اجلامع  القرطيب(٤٦٩١):  األنصاري  أمحد  بن  حممد  أبوعبدهللا    ٢

 .(١٧٧/٤)
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م هلل، وظلمهم لعباد هللا،  الكفر واللعن﴿ ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن﴾ أي: بعصيا
ت. ومن  صــار سببا لكفرهم وبعدهم عــن رمحــة هللا، فــإن للذنوب والظلم عــقــو
م:﴿ َكانُوا ال يـَتـََناَهْوَن  ت أ م العقو م املثالت، وأوقعت  معاصيهم اليت أحلت 
َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه﴾ أي: كانوا يفعلون املنكر، وال ينهى بعضهم بعضا،... وذلك 
م  مر هللا، وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لر م  او يدل على 
لغاروا حملارمه، ولغضبوا لغضبه، وإمنا كان السكوت عن املنكر- مع القدرة- موجبا 

للعقوبة، ملا فيه من املفاسد العظيمة“(١). 
ُدونَُهۥ َمْكُتوً - ٣ قال تعاىل: ﴿ٱلَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن ٱلرَُّسوَل ٱلنَِّىبَّ ٱْألُمِّىَّ ٱلَِّذى جيَِ

ــلُّ  َوحيُِ ٱْلُمنَكِر  َعــِن  ـَْهىـُٰهْم  َويـَن بِٱْلَمْعُروِف  َُْمــُرُهــم  ِجنــيــِل  َوٱْإلِ ٱلــتـَّــْوَرٰىــِة  ِىف  ِعنَدُهْم 
ٱلَِّىت َكاَنْت  َوٱْألَْغلَـَٰل  ِإْصَرُهْم  َعنـُْهْم  َوَيَضُع  ٱْخلَبَـِٰٓئَث  َعَلْيِهُم  َوُحيَرُِّم  ٱلطَّيِّبَـِٰت  َهلُُم 
َمَعُهۥ ۙ  أُنــِزَل  ٱلَّــِذٓى  ٱلنُّوَر  َوٱتـَّبـَُعو۟ا  َونَــَصــُروُه  َوَعــزَُّروُه  بِــِهۦ  َءاَمــنُــو۟ا  فَٱلَِّذيَن  َعَلْيِهْم ۚ 

[١٥٧ [األعراف:  ٱْلُمْفِلُحوَن﴾  ُهُم  ُأ۟ولَـِٰٓئَك 
ملعروف والنهي  ألمر  لدالالت الرتبوية العظيمة واليت تربطها   هذه اآلية تتدفق 
عن املنكر، ويظهر ذلك عند حتليل وفهم معانيها، حيث بدأت بصفات النيب الكرمي 
ملسو هيلع هللا ىلص صاحب اخللق العظيم يف كتب األنبياء مبشرين به وببعثته، وأن من صفاته األمر 
ملعروف والنهي عن املنكر، وحتقيق الوسطية ِحبــلِّ ” ما كانت اجلاهلية حترمه من 
البحرية والسائبة والوصيلة واحلام... وما كانوا يستحلونه من حلم اخلنزير والدماء » (٢).

ــــا قـــال الــشــيــخ اجلـــزائـــري: «﴿ ويــضــع عنهم   ويف متـــام مــعــىن اآليـــة ودالال
لعمل فيما يف التوراة  إصرهم﴾ أي وحيطُّ عنهم تَبِعة العهد الذي ُأِخذ عليهم 
ن يعملوا بكل ما جاء يف التوراة واإلجنيل، وقوله:﴿ واألغالل اليت  واإلجنيل 
النفس  وذلك: كقتل  ا  القيام  عليهم  املفروض  الشدائد  أي  عليه٦م﴾  كانت 

صر السعدي (٠٠٠٢):تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، بريوت، مؤسسة الرسالة ص ٠٤٢.  ١  عبدالرمحن بن 
٢  علي بن حممد املاوردي البصري (١٩٩٢): مرجع سابق، (٢٦٩/٢). 
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من  ذلك  وغري  تصيبه،  للنجاسة  الثوب  وكقطع  دية،  وال  عفو  ال  إذ  لنفس، 
التكاليف الشاقة، كل هذا يُوضع عليهم إذا أسلموا بدخوهلم يف اإلسالم »(١).

لتيسري والسماحة  » (٢).  ومن داللة وضع اإلصر واألغالل ” أنه جاء 
يت داللة التعظيم والنصرة والتأييد للنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ختام اآلية، قال ابن كثري:   مث 
«َوقـَْولُُه:﴿ فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه﴾ َأْي: َعظَُّموُه َوَوقـَُّروُه،﴿ َواتـَّبـَُعوا النُّوَر 
الَِّذي أُنزَل َمَعُه﴾ َأِي: اْلُقْرآَن َواْلَوْحَي الَِّذي َجاَء ِبِه ُمبـَلًِّغا ِإَىل النَّاِس،﴿ أُولَِئَك ُهُم 

نـَْيا َواْآلِخَرِة»(٣) اْلُمْفِلُحوَن﴾ َأْي: ِيف الدُّ
ۚ  َُْمُروَن بِٱْلَمْعُروِف - ٤

قال تعاىل: ﴿َوٱْلُمْؤِمُنوَن َوٱْلُمْؤِمنَُٰت بـَْعُضُهْم أَْولَِيآُء بـَْعضٍۢ
َويـَنـَْهْوَن َعِن ٱْلُمنَكِر َويُِقيُموَن ٱلصََّلٰوَة َويـُْؤتُوَن ٱلزََّكٰوَة َويُِطيُعوَن ٱهللََّ َوَرُسوَلُهۥ ۚ أُْولَِٰٓئَك 

ُ ۗ ِإنَّ ٱهللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ [التوبة:٧١] َسيـَْرَمحُُهُم ٱهللَّ
حلسبة، وحتقيق  يت هــذه اآليــة الكرمية لذكر مستلزمات الــواليــة من القيام   
هللا  برمحة  الفوز  معه  يتحقق  ذلــك  ومجيع  ألوامـــره،  واالنقياد  فرائضه،  يف  العبودية 
ورضوانه، قال الشيخ السعدي يف تفسري هذه اآلية:  «ملا ذكر أن املنافقني بعضهم 
أولياء بعض، ذكر أن املؤمنني بعضهم أولياء بعض، ووصفهم بضد ما وصف به 
ثهم﴿ بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء  املنافقني، فقال:﴿ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت﴾ أي: ذكورهم وإ

بـَْعٍض﴾ يف احملبة واملواالة، واالنتماء والنصرة.
ْلــَمــْعــُروِف﴾ وهــو: اسم جامع، لكل ما عرف حسنه، من العقائد  ِ ﴿َُْمـــُروَن 
احلــســنــة، واألعـــمـــال الــصــاحلــة، واألخـــــالق الــفــاضــلــة، وأول مــن يــدخــل يف أمــرهــم 
قضه من العقائد  أنفسهم،﴿ َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر﴾ وهو: كل ما خالف املعروف و
الباطلة، واألعمال اخلبيثة، واألخالق الرذيلة.﴿َويُِطيُعوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه﴾ أي: ال يزالون 

١  أبوبكر جابر اجلزائري (٠٩٩١): أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري،ط٣، جدة، راسم للدعاية واإلعالن، (٦٤٢/٢).
٢  عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي (٠٠٠٢): تفسري القرآن العظيم، حتقيق مصطفى السيد حممد وآخرون، 

اجليزة، مؤسسة قرطبة، ط١،(٥١٤/٦). 
٣  عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي (٠٠٠٢): مرجع سابق،(٦١٤/٦).
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مالزمني لطاعة هللا ورسوله على الدوام.﴿أُولَِئَك َسيـَْرَمحُُهُم اهللَُّ﴾ أي: يدخلهم يف 
حسانه.﴿ِإنَّ اهللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ أي: قوي قاهر، ومع قوته فهو  رمحته، ويشملهم 

حكيم، يضع كل شيء موضعه الالئق به الذي حيمد على ما خلقه وأمر به»(١).
 نصوص احلسبة يف السنة النبوية:

ــــا واســعــة   إن نــصــوص احلــســبــة يف الــســنــة الــنــبــويــة كــثــرية ومــتــعــددة، ودالال
ملــعــروف والــنــهــي عــن املــنــكــر، وعــلــى مراتبها،  ومــتــنــوعــة يف احلــث عــلــى األمـــر 
فعل  مــن  احلسبة  مقاصد  وحتقيق  وأســالــيــبــه،  ومــراتــبــه،  اإلنــكــار،  مــراحــل  وبــيــان 
من  طرفًا  هنا  وأذكر  أعظم،  مفاسد  إيقاع  غري  من  املنكر  عن  والنهي  املعروف 

هذه األحاديث على النحو التايل: 
ــعــت َرُســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص - ١ عــن أيب سعيد اخلـــدري_ رضــي هللا عــنــه_ قَـــاَل: مسَِ

ملَْ  فَــإْن  فَِبِلَسانِِه،  َيْسَتِطْع  ملَْ  فَــإْن  بِــيَــِدِه،  ُْه  فـَْليـَُغريِّ ُمْنَكًرا  ِمْنُكْم  َرَأى  (َمــْن  يقول: 
(٢). يدل هذا احلديث على أن إنكار  َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك أْضَعُف اإلميَاِن) 
املنكر من اإلميان، وأن اإلنكار على مراتبه الثالثة اليت ذكرها النيب ملسو هيلع هللا ىلص حبسب 
لــيــد خمــتــصــره: أن  الــقــدرة واالســتــطــاعــة، وللعلماء حــديــث مــطــول يف اإلنــكــار 
املعىن ليس على إطالقه، وأنه:  «إذا خاف يف ذلك فتنة فال يغري، ألن املفاسد 
ها، كما لوكان يرى منكراً حيصل من بعض األمراء، ويعلم أنه  د يُدرأ أعالها 
لو غري بيده استطاع، لكنه حيصل بذلك فتنة: إما عليه هو، وإما على أهله، 
املنكر،  عن  والنهي  ملعروف  واألمر  الدعوة  يف  يشاركونه  ممن  ئه  قر على  وإما 
فهنا نقول: إذا ِخْفَت فتنة فال تغري، لقوله تعاىل: ﴿ َوَال َتُسبُّوْا ٱلَِّذيَن َيْدُعوَن 

﴾ [األنعام:١٠٨]  » (٣)  ا ِبَغْريِ ِعْلمٍۢ ِمن ُدوِن ٱهللَِّ فـََيُسبُّوْا ٱهللََّ َعْدًوۢ
وقد ذكر الشيخ حممد العثيمني_ رمحه هللا_ يف شرح هذا احلديث: أنه ال بد أن 

صر السعدي (٠٠٠٢): مرجع سابق، ص ٣٤٣.  ١  عبدالرمحن بن 
٢  أخرجه مسلم يف صحيحه (٨٧). 

٣  حممد بن صاحل العثيمني (١٤٣٦): شرح األربعني النووية، ط٥، القصيم، مؤسسة الشيخ حممد العثيمني، ص٤٠١.
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يكون املنكر منكراً لدى اجلميع، فإن كان من األمور اخلالفية فإنه ال ينكر على من 
يرى أنه ليس مبنكر، إال إذا كان اخلالف ضعيفاً ال قيمة له(١). 

عن ابن مسعود- رضي هللا عنه: أن َرُسول هللا- ملسو هيلع هللا ىلص- قَاَل: (َما ِمْن َنيبٍّ بـََعَثُه 
ُخُذوَن ِبسنَِّتِه َويـَْقَتُدوَن  َ هللاُ يف أمَّة قـَْبِلي إالَّ َكاَن َلُه ِمْن أُمَِّتِه َحَوارِيُّوَن َوأْصَحاٌب 
َْمــــرِِه، ُمثَّ ِإنـَّــَهــا َختْــلُــُف ِمــْن بــَـْعــِدِهــْم ُخــلُــوٌف يــَـُقــولُــوَن َمــا َال يــَـْفــَعــلُــوَن، َويــَـْفــَعــلُــوَن َما  ِ
ــِه  ــِب ــل ــَق ـــــْؤِمـــــٌن، َوَمـــــــْن َجــــاَهــــَدُهــــْم ِب ـَـــُهــــَو ُم َال يـُــــــْؤَمــــــروَن، فَــــَمــــْن َجــــاَهــــَدُهــــْم بِـــــيَـــــِدِه فـ
فـَُهَو ُمؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِلَسانِِه فـَُهَو ُمؤِمٌن، َولَيَس َورَاَء ذِلَك ِمَن اإلميَاِن َحبَُّة 

َخْرَدل)(٢). 
ج املؤمنني يف اتباعهم لسرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف األقوال واألفعال،  هذا احلديث يرسم 
خذون  قال صاحب مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح عند شرح هذا احلديث:  «(
يه... وأما السلف  مره)، أي: يتبعونه يف أمره و ديه وسريته (ويقتدون  بسنته) أي: 
م ملا اقتدوا بسنة سيد املرسلني، وسرية إمام املتقني ملسو هيلع هللا ىلص اخنرطوا يف سلك  الصاحل ; فإ
الذين ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » .(٣) فاحلديث يؤكد على امتثال 
إلنكار، وعلى درجات املؤمنني يف اإلنكار، كما ينفر احلديث من خمالفة  التوجيه 
األفعال لألقوال، والــذي يصدر عــادة ممن ظاهرهم الصالح والتقوى؛ وهو ما جاء 
َيـَُّها ٱلَِّذيَن ءَاَمُنواْ ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال  التنبيه عليه يف القرآن الكرمي يف قول احلق املبني: ﴿َٰٓ

تـَۡفَعُلوَن ٢َكبـَُر َمۡقًتا ِعنَد ٱهللَِّ أَن تـَُقوُلواْ َما َال تـَۡفَعُلوَن ٣﴾[الصف:٢-٣] 
يـَْعَنا َرُسول هللا- - ٢ َ عن أيب الوليِد عبادة بن الصاِمت- رضي هللا عنه- قَاَل: 

ْكَرِه، َوَعَلى أثـََرٍة َعَليـَْنا، 
َ
ْنَشِط َوامل

َ
ملسو هيلع هللا ىلص- َعَلى السَّْمِع والطَّاَعِة يف الُعْسِر والُيْسِر، وامل

َوَعَلى َأْن َال نـَُنازَِع األْمَر أْهَلُه إالَّ َأْن تـََرْوا ُكْفرًا بـََواًحا ِعْندَُكْم ِمَن ِهللا تـََعاَىل ِفيِه بـُْرَهاٌن، 

١  املرجع السابق، ص٤٠٠. 
٢  أخرجه مسلم يف صحيحه (٨٠). 

٣  علي بن حممد املال اهلروي القاري (٢٠٠٢): مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، ط١، بريوت، دار الفكر، (١٤٢/١).
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َحلقِّ أيـَْنَما ُكنَّا، َال َخنَاُف يف ِهللا َلْوَمَة الَئٍِم.(١)  َوَعَلى َأْن نـَُقوَل 
وهذا احلديث من األحاديث الصرحية يف طاعة ويل أمر املسلمني، والتزام بيعته، 
والــتــزام مقتضيات تلك البيعة من السمع والطاعة، ملا يف ذلــك من حفظ وحدة 
اجملتمع، وحفظ أمنهم، وطريقة التعامل مع أخطائهم، ولفهم مثل هذه النصوص ال 
لفضل والعلم، ألن اخلطأ  بد من الرجوع إىل علماء هذه األمة الكبار، املشهود هلم 
ا؛ يؤدي إىل احنراف فكري، ويتبعه احنراف  يف فهمها، واالحنراف عن صريح دالال

ر السلبية على اجملتمع وأمنه. سلوكي، مث تتابع اآل
لواو يف أكثر النسخ،  قال الطييب يف شرح هذا احلديث:  «(كفراً بواحاً): بواحاً 
ح الشيء إذا ظهر بواحا وبووحاً، والبواح صفة ملصدر  لراء، يقال:  ويف بعضها 
مبعناه من األرض الــرباح وهي األرض البارزة.  بواحاً، وبراحاً  حمــذوف تقديره أمــراً 
لكفر هنا املعاصي، واملعىن ال تنازعوا والة األمور يف واليتكم، وال تعرتضوا  واملراد 
تعلمونه من قواعد اإلســالم، فإذا رأيتم ذلك  حمققاً  عليهم إال أن تروا منهم منكراً 
حلق حيثما كنتم. وأما اخلــروج عليهم، وتنازعهم فمحرم  فأنكروه عليهم، وقوموا 
أن السلطان  علي  السنة  ظاملني. وأمجــع أهــل  فسقة  وإن كانوا  املسلمني،  مجــاع 
لفسق؛ لتهيج الفنت يف عزله وإراقــة الدماء وتفرق ذات البني، فتكون  ال ينعزل 

املفسدة يف عزله أكثر منها يف بقائه»(٢).
وذكر الشيخ العثيمني(٣)_ رمحه هللا_ جمموعة من املعاين والفوائد عند شرح هذا 

احلديث أختصرها فيما يلي:
لـُمشرتك  ١.املنشط هو السَّهل، واملكره هو الصَّعب، واألثرة هي االختصاص 

١  أخرجه البخاري يف صحيحه (٥٥٠٧)، ومسلم يف صحيحه (٩٠٧١).
٢  شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطييب (٣١٤١): شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى بـالكاشف عن حقائق 

السنن، ط١، 
 حتقيق د. عبد احلميد هنداوي، مكة املكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، (٨/ ٠٦٥). 

ض، دار الوطن للنشر،  ض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، ط٤١، الر ٣  حممد صاحل بن عثيمني (٦٣٤١): شرح ر
.(٩١٤/٢)



الدالالت التربوية المستنبطة من نصوص الحسبة في الكتاب والسنة وعالقتها بتعزيز ا�من الفكري ٢٦٦

من املال وحنوه، وبواحاً: الظاهر الذي ال حيتمل التأويل، وأثرة علينا يعين استئثاراً 
ملال وغريه وحيرمون من والهم  علينا، وتعين لوكان والة األمر يستأثرون على الرعية 
هللا عليهم، فال نقول: أنتم أكلتم األموال، وأفسدمتوها، وبذرمتوها فال نطعيكم؛ بل 

نقول: مسعاً وطاعة هلل رب العاملني ولو كان لكم استئثار علينا.
٢.ال ننازع والة األمور ما والهم هللا علينا، لنأخذ اإلمرة منهم، فإن هذه املنازعة 
توجب شرَّا كثرياً وفتنا عظيمة، وتفرقاً بني املسلمني، ومل يدمر األمة اإلسالمية إال 

منازعة األمر أهله من عهد عثمان رضي هللا عنه إىل يومنا هذا.
٣.شروط منازعة األمر أهله أربعة شروط (إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من 

هللا برهان) : 
 األول: أن تروا، فال بد من علم، أما جمرد الظن، فال جيوز اخلروج على األئمة.

 الثاين: أن نعلم كفراً ال فسقاً، مهما فسق والة األمور ال جيوز اخلروج عليهم، 
لو شربوا اخلمر، لوزنوا، لو ظلموا الناس، 

 ال جيوز اخلروج عليهم. 
 الثالث: الكفر البواح، وهذا معناه الكفر الصريح، والبواح الشيء البِّني الظاهر، 
م فعلوا شيئاً نرى  فأما ما حيتمل التأويل فال جيوز اخلروج عليهم، يعين لو قدر أ
أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه ال جيوز أن ننازعهم أو خنرج عليهم.

الرابع: عندكم فيه من هللا برهان، يعين عند دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن 
كان الدليل ضعيفاً يف ثبوته، أو ضعيفاً يف داللته، فإنه ال جيوز اخلروج عليهم؛ ألن 
اخلروج فيه شر كثري جداً ومفاسد عظيمة. وإذا رأينا هذا مثًال فال يتجوز املنازعة 
حىت يكون لدينا قدرة على إزاحته، فإن مل يكن لدينا قدرة فال جتوز املنازعة؛ ألنه 

زعنا وليس عند قدرة يقضي على البقية الصاحلة، وتتم سيطرته. رمبا إذا 
عن النعمان بن بشري_ رضي هللا عنهما_ عن النَّّيب ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: (َمَثُل الَقائِِم - ٣
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يف ُحُدوِد ِهللا َوالَواقِع ِفيَها، َكَمَثِل َقوٍم اْستـََهُموا َعَلى َسِفيَنٍة َفَصاَر بـَْعُضُهْم أْعالَها 
َاِء َمرُّوا َعَلى َمْن فـَْوقُهْم، 

َوبـَْعُضُهْم َأْسَفَلَها، وََكاَن الَِّذيَن يف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستـََقوا ِمَن امل
َّ َخَرقـَْنا يف َنِصيِبَنا َخْرقًا َوملَْ نُؤِذ َمْن َفوقـََنا، فَِإْن تـَرَُكوُهْم َوَما أرَاُدوا َهَلُكوا  فـََقاُلوا: َلْو أ

َمجيًعا، َوإْن أَخُذوا َعَلى أَيِديِهْم َجنَوا َوَجنَْوا َمجيًعا)(١).
يف  والــواقــع  عليها،  املستقيم  هللا  حــدود  على  للقائم  مثل  هــو  احلــديــث  هــذا 
ذا  لتجاوز وفعل اُحملــرَّم، ويريد منه املريب األول ملسو هيلع هللا ىلص أن جيسد  هذه احلــدود 
اجملتمعات،  إصالح  يف  وأثره  املنكر،  عن  والنهي  ملعروف  األمر  أمهية  املشهد 

للمجتمع. النجاة  سفينة  هي  احلسبة  وأن 
، عن النَّّيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه - ٤ عن أُمِّ املؤمنني أم سلمة هند بنت َأيب أمية حذيفة، 

قَاَل: (إنَُّه ُيْستـَْعَمُل َعَلْيُكْم أَُمرَاُء فـََتعرُِفوَن وتـُْنِكُروَن، َفَمْن َكرَِه فـََقْد بَرَِئ، َوَمْن أْنَكَر 
َبَع» قَالوا: َ َرُسول ِهللا، أال نـَُقاتِلهم؟ قَاَل: «ال، َما  فـََقْد َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوَ

أَقَاُموا ِفيُكُم الصََّالَة)(٢).
ويف هذا احلديث يريد النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يريب أمته على الطريقة الصحيحة يف التعامل 
مع األمراء إن وقع منهم خطأ وخلل، تُبقي هذه الطريقة على البيعة يف األعناق، 
مرهم  وعدم التعدي عليهم واخلروج من طاعتهم، ما أقاموا الصالة فيهم، وأن العبد 

ملعروف وينهاهم عن املنكر بقدر استطاعته.
قال الشيخ العثيمني_ رمحه هللا_ يف شرح هذا احلديث ” إنه ال جيوز أن نقاتل األمراء 

ا خري كثري “ (٣) الذين نرى منهم املنكر؛ ألن مقاتلتهم فيها شر كثري، ويفوت 
ُكــْم - ٥ َّ عن َأيب سعيد اخلـُــدري- رضــي هللا عنه- عن الــنَّــّيب- ملسو هيلع هللا ىلص- قَــاَل: (إ

َواجلُُلوَس يف الطُّرُقَاِت!» فقالوا: َ َرُسول هللا، َما لنا ِمْن جماِلِسنا بُدٌّ، نتحدث ِفيَها. 
ْجِلَس، فََأْعطُوا الطَّريَق َحقَُّه». قالوا: وما 

َ
فـََقاَل رسوُل هللا- ملسو هيلع هللا ىلص: «فَإَذا أبـَيـُْتْم إالَّ امل

١  أخرجه البخاري يف صحيحه (٢٤٩٣).
٢  أخرجه مسلم يف صحيحه (٤٥٨١).

ض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، (٥٣٤/٢).  ٣  حممد صاحل بن عثيمني (٦٣٤١):شرح ر
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َ رسوَل هللا؟ قَاَل: «َغضُّ الَبَصِر، وََكفُّ اَألَذى، َوَردُّ السَّالِم، َواألْمُر  َحقُّ الطَّريِق 
ْعُروِف، والنَّهُي عن الـُمْنَكِر)(١).

َ
مل ِ

بت من  ا حق  فبني النيب ملسو هيلع هللا ىلص هنا مكانة احلسبة يف امليدان االجتماعي، وأ
م  حقوق الطريق، وذلك ملا تتضمنه احلسبة من حفظ حلقوق أفراد اجملتمع عند ذها

ألمان وحفظ حقوق السالكني هلذه الطرقات. م يف أجواء مليئة  وإ
لثاً: خصائص احلسبة:

 إن احلســــــــــبة شــــــــــعرية عظيمة من شــــــــــعائر الدين، تســــــــــتمد خصائصها من 
ئــــــــــص الوحي الكــــــــــرمي اليت تــــــــــدل عليها وعلــــــــــى فضلهــــــــــا ومكانتها يف  خصا
التشــــــــــريع اإلســــــــــالمي، ومن خالل ما ســــــــــبق ميكن تلخيــــــــــص أهم خصائص 

احلســــــــــبة فيما يلي:
الشمولية:  -١

ـــا شــامــلــة لــلــعــقــائــد والــعــبــادات واألخــــالق، والــبــيــع  لــشــمــولــيــة أ  واملــــراد 
والــشــراء، والــصــنــاعــات، كــمــا تــشــمــل الــتــعــلــيــم والــتــوجــيــه والــنــصــح واإلرشـــاد، 
ومجــيــع مــا فــيــه حتــقــيــق ملــصــاحل الــعــبــاد، وهــذا مــا تــؤكــده األدلــة مــن فــعــل الــنــيب 
سطرته  وما  الدين،  يوم  إىل  حسان  تبعهم  ومن  الراشدين،  واخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلص، 

االحتساب. ميادين  من  يذكرونه  وما  احلسبة  يف  العلماء  كتب 
واجلــمــاعــات،  جلمعة  احملتسب  مــر  و تيمية:»  ابــن  اإلســالم  شيخ  قــال   
ت، ويــنــهــى عـــن املـــنـــكـــرات مـــن الــكــذب  ولـــصـــدق احلـــديـــث، وأداء األمـــــا
واخلــيــانــة، ومـــا يــدخــل يف ذلـــك مــن تــطــفــيــف املــكــيــال واملـــيـــزان، والــغــش يف 

.(٢) ذلك»  وحنو  ت  والد والبياعات  الصناعات 
ا مهمة مجيع الرسل: ٢- أ

١  أخرجه البخاري يف صحيحه (٩٢٢٦)، ومسلم يف صحيحه (١٢١٢).
٢  أمحد بن عبداحلليم بن تيمية (٣٨٩١): احلسبة يف اإلسالم، ط١، حتقيق سيد حممد بن أيب سعده، الكويت، مكتبة دار 

األرقم، ص٨١.
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ها من صفات النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك هي صفات   وكما مرَّ يف نصوص احلسبة أ
مجيع الرسل.قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

ملعروف والنهي عن املنكر الذي أنزل هللا به كتبه وأرسل به رسله من   «األمر 
الدين... وقوله سبحانه يف صفة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: 

َعَلۡيِهُم  َوُحيَـــّرُِم  ٱلطَّيِّبَِٰت  َهلـُـُم  ــلُّ  َوحيُِ ٱۡلُمنَكِر  َعــِن  َهىـُٰهۡم  ـۡ َويـَن بِٱۡلَمۡعُروِف  ُمــُرُهــم 
ۡ
َ  ﴿

ٓــِئــَث﴾ هو بيان لكمال رسالته، فإنه ملسو هيلع هللا ىلصهــو الــذي أمــر هللا على لسانه بكل  ٱۡخلَــبَٰ
ى عن كل منكر “(١). معروف، و

٣- أن االحتساب من صفات املؤمنني وتركه من صفات املنافقني:
ت يف احلــســبــة، فقد جــاء ” ِيف الــتـَّــْنــزِيــِل:   وهــذا مــا دلــت عليه بعض اآل
َعِن  ـَـنـْــَهــْوَن  َويـ لْــُمــْنــَكــِر  ِ َُْمـــُروَن  بــَـْعــٍض  ِمــْن  بـَْعُضُهْم  َوالْــُمــنــافِــقــاُت  اْلُمناِفُقوَن   ﴿
َُْمـــُروَن  اْلــَمــْعــُروِف﴾ مث قــال: ﴿َواْلــُمــْؤِمــنُــوَن َواْلــُمــْؤِمــنــاُت بـَْعُضُهْم َأْولِــيــاُء بــَـْعــٍض 
عن  والنهي  ملعروف  األمــر  تعاىل  فجعل  اْلُمْنَكِر﴾.  َعــِن  َويــَـنــْـَهــْوَن  ْلــَمــْعــُروِف  ِ
األمــر  املؤمنني  أوصــاف  أخــص  على  فــدل  واملنافقني،  املؤمنني  بــني  فــرقــًا  املنكر 

ملعروف والنهي عن املنكر، ورأسها الدعاء إىل اإلسالم والقتال عنه “(٢).
٤- احلسبة حتقق اخلريية هلذه األمة املباركة:

 وهذه من منن هللا على هذه األمة، وخاصية من خصائص هذه األمة املباركة، 
ذه اخلاصية. لقيام  بل وأعظم من ذلك تعليق هذه اخلريية 

املطلب الثاين: الــدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص احلسبة يف الكتاب 
والسنة: 

نصوص  مــن  املستنبطة  الرتبوية  الـــدالالت  الباحث  سيتناول  املطلب  هــذا  يف   
الكتاب والسنة يف احلسبة، وهي نصوص كثرية ومتعددة، وقد مت ذكر طرٍف من 

١  أمحد بن عبداحلليم بن تيمية (٣٨٩١): مرجع سابق، ص٩٦. 
٢  أبوعبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب (٤٦٩١): مرجع سابق، (٧٤/٤). 
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تلك النصوص يف املطلب األول، وهذه الدالالت الرتبوية كثرية ومتعددة، وسيتناول 
الباحث الدالالت الرتبوية املتعلقة بشكل مباشر مبتغريات البحث املرتبطة بدالالت 

نصوص احلسبة الرتبوية ودورها يف تعزيز األمن الفكري.
ستعراض نصوص احلسبة من الكتاب والسنة واالطالع على   وقد قام الباحث 
ا املعتمدة، والتوصل إىل جمموعة من الدالالت  ا، وشرح أحاديثها من مظا تفسري آ

الرتبوية، سيذكر الباحث طرفاً من هذه الدالالت، وذلك على النحو التايل: 
 أوًال: داللة الصرب:

الصرب هو الثبات وتــرك الشكوى من أمل البلوى لغري هللا سبحانه(١). والصرب   
ذلك  يقابل  أن  له  فينبغي  بسبب احتسابه،  ُعرضة لــألذى  احملتسب ألنــه  حيتاجه 
ملعروف والناهي  لصرب، لذلك جاء يف وصا لقمان احلكيم ملا  «َعِلم أن اآلمر 
ــِم  عــن املنكر، ال بــد أن يناله مــن الــنــاس أذى»(٢) قــول احلــق سبحانه: ﴿يَٰــبـُــَينَّ أَِق
ِلَك ِمۡن َعۡزِم  ُمۡر بِٱۡلَمۡعُروِف َوٱۡنَه َعِن ٱۡلُمنَكِر َوٱۡصِربۡ َعَلٰى َمآ َأَصاَبَكۖ ِإنَّ ذَٰ

ۡ
ٱلصََّلٰوَة َوأ

لصرب، وأخربه أن ذلك من أسباب القوة.  ٱۡألُُموِر﴾[لقمان:١٧] فأمر ابنه 
حني، ويُقدم له  لزهور والر  ومن هنا فإن احملتسب ال يتوقع أن تُفرش له األرض 
ألذى، فال يُتصور  ام، ويُطال جسده  إلساءة واال الشكر والوفاء، بل قد يُقابل 

منه إالَّ أن يكون صابراً حمتسباً، قد وطَّن نفسه على ذلك، وهيأها ملثل ذلك.
وهذه املشاق يف طريق احملتسب هي من البالء الذي أخرب هللا عنه يف طريق 
سيد  هو  الصرب  وأن  ذلــك  من  احلكمة  سبحانه  أخــرب  سبيله، كما  يف  اجملاهدين 
ِهِديَن ِمنُكۡم َوٱلصَِّٰربِيَن  ُلَونَُّكۡم َحىتَّٰ نـَۡعَلَم ٱۡلُمجَٰ ـۡ املوقف يف البالء، قال تعاىل: ﴿َولَنـَب

ُلَوْا َأۡخَبارَُكۡم ﴾[حممد:٣١]. ـۡ َونـَب

١  حممد بن علي اجلرجاين (٣٨٩١) : مرجع سابق، ص١٣١. 
٢  عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي (٠٠٠٢): مرجع سابق، (٦٥/١١) .



٢٧١ الدالالت التربوية المستنبطة من نصوص الحسبة في الكتاب والسنة وعالقتها بتعزيز ا�من الفكري

إن االحتساب مهمة اجتماعية، خيالط فيها احملتسب عادة الناس، وليس من 
سبيل يف ذلك إذا أراد أن حيقق جناحاً يف احتسابه إال الصرب، فينال أجر االحتساب 
وأجر الصرب على خمالطتهم وأذاهم؛ لذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص: (املؤمن أو املسلم الذي خيالط 
الناس ويصرب على أذاهم خري أو أفضل من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب 

على أذاهم)(١).
ــًة  والصرب هو طريق اإلمــامــة يف الدين كما قــال سبحانه: ﴿َوَجَعْلَنا ِمــنــْـُهــْم أَئِــمَّ
لصرب يستعني  تَِنا يُوِقُنوَن﴾[السجدة:٢٤]، و َ ِ َْمِرَ َلمَّا َصبـَُروا ۖ وََكانُوا  ِ يـَْهُدوَن 
ٱۡسَتِعيُنواْ  َيـُّــَهــا ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ  املؤمن احملتسب فيفوز مبعية هللا كما قال عزوجل: ﴿َٰٓ
 ِإنَّ ٱهللََّ َمَع ٱلصَِّٰربِيَن ١٥٣﴾[البقرة:١٥٣]. والنيب ملسو هيلع هللا ىلص هو سيد 

بِٱلصَّۡربِ َوٱلصََّلٰوةِۚ
الصابرين، وقدوة احملتسبني، ولنا فيه املثال والقدوة يف الصرب، فها هو ملسو هيلع هللا ىلص يقسم 
قسمة كبعض ما كان يقسم بني الصحابة الكرام، فقال رجل من األنصار: وهللا 
ا وجه هللا، فُأخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص بذلك القول، فشق ذلك عليه،  ا لقسمة ما أريد  إ
كثر من ذلك فصرب) (٢). وتغري وجهه، وغضب، مث قال ملسو هيلع هللا ىلص: (قد أوذي موسى 

نياً: داللة احلكمة: احلكمة هي وضع الشَّْيء ِيف َمْوِضعه (٣)، وهي صفة كرمية 
ا اإلنــســان، وهبة عظيمة من هللا العزيز احلكيم، وهــي اخلــري الكثري، قال  يتسم 
سبحانه: ﴿يـُْؤِتى ٱحلِْْكَمَة َمن َيَشآُء ۚ َوَمن يـُْؤَت ٱحلِْْكَمَة فـََقْد أُوِتَى َخيـْرًا َكِثريًا ۗ َوَما 
ُر ِإالَّٓ أُْوُلواْ ٱْألَْلبَِٰب﴾[البقرة:٢٦٩]، قال القرطيب:  «وأصل احلكمة ما ميتنع به  َيذَّكَّ
من السََّفه، فقيل للعلم حكمة، ألنه ميتنع به، وبه يعلم االمتناع من السفه وهو كل 

فعل قبيح “(٤).

١  أخرجه أبو داود (٦٨٤٢)، وابن ماجه (٢٣٠٤)، وصححه األلباين يف السلسلة (٩٣٩) . 
٢  أخرجه البخاري يف صحيحه (٠٠١٦).

٣  زكر بن حممد بن أمحد األنصاري (١١٤١):احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، حتقيق مازن املبارك، بريوت، دار الفكر 
املعاصر، ص٣٧. 

٤  أبوعبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب (٤٦٩١): مرجع سابق، (٠٣٣/٣). 
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ذه الصفة، إمَّا أن تكون موجودة  واحملتسب ينبغي عليه أن يتسم ويتصف 
أصــًال هبة ومنة من هللا، كما وهبها هللا للقمان، قــال سبحانه: ﴿َولَــَقــْد َءاتــَـيــْـنَــا 
َا َيْشُكُر لِنـَْفِسِهۦ ۖ َوَمن َكَفَر فَِإنَّ ٱهللََّ  َن ٱحلِْْكَمَة َأِن ٱْشُكْر هللَِِّ ۚ َوَمن َيْشُكْر فَِإمنَّ لُْقمَٰ
ا كالعلم واحللم كما قال  َغِىنٌّ محَِيٌد﴾[لقمان:١٢]، أو يسعى العبد إىل اكتسا
لتحلُّم، ومن يَتحرَّ اخلري يُعَطه، ومن يتوقَّ  لتعلُّم، واحللم  النيب ملسو هيلع هللا ىلص: (إمنا العلم 
الشرَّ يُوَقه) (١)؛ فمن خالل التعلُّم واالستفادة من جتارب اآلخرين، وإمعان النظر 
يف نصوص الشرع ومقاصده، وسري الصاحلني ومواقفهم يكتسب ما يفتقده من 
الصفات، ومن ذلك احلكمة، ويف املقابل فإن غياب هذه الصفة يعين حضور 
العجلة يف األحكام، والطيش يف اإلنكار، وضياع املصاحل، ووقوع املفاسد؛ لذلك 
ال يُتصوَّر من احملتسب إالَّ أن يكون حكيماً، َفِطناً، يضع األمور يف موضعها 
ملعروف، ويدرء  مره  يه، جيلب املصاحل  الصحيحة، يف أقواله وأفعاله، وأمره و

املفاسد بنهيه عن املنكر.
ا كما قال سبحانه:  واحلكمة مطلب لكل حمتسب وكل داعية فقد أمر هللا 
ِدۡهلُم بِٱلَِّيت ِهَي َأۡحَسُنۚ ِإنَّ  ﴿ٱدُۡع ِإَىلٰ َسِبيِل َربَِّك بِٱۡحلِۡكَمِة َوٱۡلَمۡوِعَظِة ٱۡحلََسَنةِۖ َوجَٰ
َربـَّـَك ُهــَو َأۡعــَلــُم ِمبـَـن َضــلَّ َعــن َسِبيِلِهۦ َوُهــَو َأۡعــَلــُم بِٱۡلُمۡهَتِديَن ﴾[الــنــحــل:١٢٥] 
املستقيم  ربك  سبيل  إىل  وكافرهم  مسلمهم  للخلق  دعــاؤك  ليكن  واملعىن:  «أي 
ْحلِــْكــَمــِة﴾ أي: كــل أحــد على  ِ املشتمل على العلم الــنــافــع والــعــمــل الــصــاحل﴿ 
جلهل والبداءة  لعلم ال  حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده.ومن احلكمة الدعوة 
لــرفــق  ألقـــرب إىل األذهـــان والــفــهــم، ومبــا يــكــون قبوله أمت، و ألهــم فــاألهــم، و
ملوعظة احلسنة، وهو األمر  لدعوة  حلكمة، وإال فينتقل معه  واللني، فإن انقاد 

لرتغيب والرتهيب»(٢). والنهي املقرون 

١  أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط (٣٦٦٢)، وصححه األلباين يف السلسلة (٢٤٣). 
صر السعدي (٠٠٠٢): مرجع سابق، ص ٥٢٤.  ٢  عبدالرمحن بن 
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إن احملــتــســب احلــكــيــم يكتب هللا عــلــى يــديــه خـــرياً كــثــريا، كــمــا أخـــرب سبحانه 
وتعاىل: ﴿يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمن َيَشاُء ۚ َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخيـًْرا َكِثريًا ۗ ﴾، 
فيجري هللا على يديه من اإلصالح واخلري أكثر من غريه ممن هو أقلَّ منه حكمة.

خري  لــثــاً: داللــة احللم: احلــلــم: هــو الطمأنينة عند َســـْورة الغضب، وقــيــل: 
مكافأة الظامل (١). واحللم هو من صفات األنبياء وسادات العرب، وها هو النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
يثين على أشجِّ عبد القيس أمام الصحابة ليلفت أنظارهم على أمهية هذه الصفات 

ة)(٢). فيقول له: (إن فيك خصلتني حيبهما هللا: احللم، واأل
إن احملتسب يواجه من املواقف ما يثرب غضبه، وما جيلب الرغبة يف االنتقام، مما 
حيتاج معه إىل حلم ُميسك به فورة الغضب، كما حيتاج إىل عدم استعجال النتائج؛ 
مــر بــه، وانــتــهــاءهــم عــن املنكر الــذي  ألن امتثال أفـــراد اجملتمع للمعروف الـــذي 
يفعلونه، هو مثار جلهده الدائم، يتأخر قطافه مما قد حيتاج معه إىل حلم فوق احللم 
الذي حيلم به، وال سيما واحملتسب يتعامل مع نفوس خمتلفة من حال بعضها النفور، 

وطبائع متباينة ألفت بعضها الشرَّ ومترَّست عليه.
فقد  ذلــك،  يف  مثال  خري  ــم  ودعــو قومه  مع  عمرو  بن  الطفيل  قصة  يف  ولنا 
استبطأ استجابتهم فقدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  رسول هللا، إن دوسًا قد 
عصت وأبت فادع هللا عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: (اللهم 
م) (٣)، وهذا هو املتوقَّع واملأمول من احملتسب أن يتعامل بروح  اْهِد دوساً وأِت 

هلداية والصالح. لدعاء هلم  حللم على من حيتسب عليهم، ويقابلهم  ممتلئة 
رابعاً: داللة احملافظة على متاسك اجملتمع:

ت احلسبة، بل إن ممارسة   إن وحدة اجملتمع ومتاسكه، من الدالالت الرتبوية يف آ

١  حممد بن علي اجلرجاين (٣٨٩١) : مرجع سابق،ص ٢٩. 
٢  أخرجه مسلم يف صحيحه (٥٢) . 

٣  أخرجه البخاري يف صحيحه (٧٩٣٦) . 
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احلسبة تكون حلفظ اجملتمع من التفرقة واالختالف، واالجتماع من املعروف الذي 
يُؤمر به، واالختالف من املنكر الذي يُنهى عنه، وقد جاءت آية احلسبة متوسطة بني 
آيتني تشري إىل االعتصام والتمسك حببل هللا املتني وإىل احلذر من التفرق واالختالق، 
يًعا  وطريق ذلك وبوابته هو االحتساب، قال سبحانه وتعاىل: ﴿َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ
َوَال تـََفرَُّقوا ۚ َواذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم أَْعَداًء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه 
تِِه َلَعلَُّكْم  َ ُ َلُكْم آ ُ اهللَّ ِلَك يـُبـَنيِّ نـَْها ۗ َكذَٰ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّ ً وَُكنُتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفرٍَة مِّ ِإْخَوا
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن  ِ ُْمُروَن  َ نُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو تـَْهَتُدوَن (٣٠١) َوْلَتُكن مِّ
اْلُمنَكِر ۚ َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (٤٠١) َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختـََلُفوا ِمن بـَْعِد َما 

َجاَءُهُم اْلبـَيَِّناُت ۚ َوأُولَِٰئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾[آل عمران:١٠٣-١٠٥].
إن الــتــفــرقــة واالخـــتـــالق هــي ســبــب مــن أســبــاب ضــعــف اجملــتــمــعــات، وتــصــدع 
ــم، واخــتــالف آرائــهــم، ونتائجه سلبية على اجملتمع وأفـــراده؛ لذلك جاءت  وحــد
ت واألحاديث تؤكد على طاعة والة األمور بعد طاعة هللا سبحانه وطاعة نبيه  اآل
ملسو هيلع هللا ىلص، مث ذكر السبيل عند التنازع يف حال وقوعه خروجاً من انقسام اجملتمع وتفرقه، 
َيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنـُٓواْ َأِطيُعواْ ٱهللََّ َوَأِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأُْوِىل ٱْألَْمِر ِمنُكْم ۖ  قال سبحانه: ﴿َٰٓ
َزْعُتْم ِىف َشْىءٍۢ فـَُردُّوُه ِإَىل ٱهللَِّ َوٱلرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِٱهللَِّ َوٱْليـَْوِم ٱْلَءاِخِر ۚ  فَِإن تـَنَٰ

ِلَك َخيـٌْر َوَأْحَسُن َِْويًال﴾[النساء:٥٩]. ذَٰ
ومن هنا فإنه ينبغي على احملتسب أن يضع نصب عينيه هذا املبدأ، وأن يكون 
يه عــن املنكر حيقق هــذا املــبــدأ، وأن ال يكون احتسابه مثرياً  ملــعــروف، و أمــره 
لباب من أبواب االختالف، بل إن احملتسب قد يقف  ألسباب التنازع، أو حمركاً 

عن احتسابه مظنة اختالف قد يقع، أو تفرق وشقاق قد حيصل.
خامساً: داللة إقامة احلجة:

قــامــة احلــجــة هــو بــلــوغ الــنــص الــشــرعــي مــن الــكــتــاب أو السنة  واملــقــصــود هنا 
بوجوب عمل ما أو حترميه، االحتساب إمنا يقع على معروف قد تُرِك، أو منكر قد 
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ارُتِكب، ونصوص احلسبة تتحدث عن ذلــك، وتنصُّ على املعروف واملنكر، إال 
ركه، وذلك املنكر قد ال تكون معلومة  أن ذلك املعروف قد ال يكون معروفاً عن 
نكارته عند فاعله؛ وعلى هذا فإن احملتسب ال بد أن يتنبه لذلك، ويضع يف حسبانه 

ألدلة املقنعة، واحلجج البينة. وقوع مثل ذلك، فيقوم بدوره بقيام احلجة عليهم، 
 وإقامة احلجة هي ما قامت به الرسل، قال سبحانه وتعاىل: ﴿َوَمآ أَۡرَسۡلَنا ِمن 
ُ َمن َيَشآُء َويـَۡهِدي َمن َيَشآُءۚ َوُهَو ٱۡلَعزِيُز   فـَُيِضلُّ ٱهللَّ

َ َهلُۡمۖ رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَۡوِمِهۦ لِيـُبـَنيِّ
ٱۡحلَِكيُم ﴾[إبراهيم:٤] 

قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية:  «هذا من لطفه تعاىل خبلقه أنه يرسل إليهم 
 ُ م ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم... ﴿ فـَُيِضلُّ ٱهللَّ رسال منهم بلغا
َمن َيَشآُء َويـَۡهِدي َمن َيَشآُءۚ ﴾ أي: بعد البيان وإقامة احلجة عليهم يضل تعاىل من 
يشاء عن وجه اهلدى، ويهدي من يشاء إىل احلق » (١) ومن هنا جاءت آية احلسبة 

من سورة التوبة (على لسان قومه) لبيان موقع احلجة عند اخلطاب.
رِيَن َوُمنِذرِيَن  وقال سبحانه مؤكداً دور الرسل يف إقامة احلجة وأمهيتها: ﴿رُُّسًال مَُّبشِّ
ُ َعزِيزًا َحِكيًما﴾[النساء:١٦٥]  ٌة بـَْعَد الرُُّسِلۚ  وََكاَن اهللَّ لِئـَالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اهللَِّ ُحجَّ

سادساً: داللة العدل واإلنصاف:
العدل واإلنصاف من األخالقيات اإلسالمية الكبرية، واليت حتقق مصاحل عظيمة على 
لعدل، وهو القسط  مر عباده  مستوى اجملتمعات واألفراد، وهللا سبحانه ” خيرب أنه 
ِن َوإِيَتٓايِٕ ِذي  ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡإلِۡحسَٰ

ۡ
َ  َ واملوازنة، ويندب إىل اإلحسان»(٢) فقال: ﴿ِإنَّ ٱهللَّ

ٱۡلُقۡرَىبٰ َويـَنـَۡهٰى َعِن ٱۡلَفۡحَشآِء َوٱۡلُمنَكِر َوٱۡلبـَۡغيِۚ يَِعُظُكۡم َلَعلَُّكۡم َتذَكَُّروَن ٩٠﴾[النحل:٩٠] 
ت احلسبة السابقة جتلى اإلنصاف من هللا_ سبحانه وتعاىل_ عند ذكر أهل  ويف آ
مر هللا، وقد جاء  الكتاب وما فعلوه من نقائص، حيث ذكر سبحانه أن منهم القائمني 

١  عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي (٠٠٠٢): مرجع سابق،(٧٧٤/٤). 
٢  املرجع السابق،(٥٩٥/٤). 
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يف احلديث القدسي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيما روى عن هللا تبارك وتعاىل أنه قال: ( عبادي 
إين حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرما، فال تظاملوا) (١)، ومما ينبغي على 
احملتسب أن يتمثل هذا اخللق، وأن يعدل وينصف، يف أفعاله وأقواله، وقد يقع احملتسب 
ببشريته يف خطأ يتجاوز فيه احلق، مبا يكون فيه ظلم وجور على اُحملتَسب عليه، فال مينعه 
ذلك من الرجوع إىل احلق، واالنصاف بذكر الصواب، وقد ُتطلب من احملتسب الشهادة 
لعدل، وينصف احلق وأهله ولو كانت على نفسه أو  يف قضية عينية حضرها، فيشهد 

صديقه، وقد قال سبحانه وتعاىل:
أَنُفِسُكْم  َعَلى  َوَلْو  هللَِِّ  ُشَهَداَء  ْلِقْسِط  ِ قـَوَّاِمَني  آَمُنوا ُكونُوا  الَِّذيَن  أَيـَُّها  َ﴿  
َأْو اْلَواِلَدْيِن َواْألَقـَْرِبَني ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقريًا فَاهللَُّ َأْوَىل َِِما فـََال تـَتَِّبُعوا اْهلََوى َأْن 
تـَْعِدُلوا َوِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا فَِإنَّ اهللََّ َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا﴾[النساء:١٣٥]

واالعتدال: الوسطية  سابعًا: 
التوسط أصله من الوسط و» الوسط من كل شيء: أعدله، قال هللا جل 
طريف  بني  ملا  اسم  والوسط ”   .(٢)» َوَســطًــا﴾  ــًة  ُأمَّ َجَعْلَناُكْم  ﴿وََكــَذلِــَك  ثناؤه: 

.(٣) الشيء وهو منه كقولك قبضت وسط احلبل وكسرت وسط الرمح » 
لــوســطــيــة هلـــذه األمــــة هـــو مـــا فــســره الــشــيــخ الــســعــدي لــلــوســط  واملــقــصــود 
قال:   حيث  َوَسطًا﴾[البقرة:١٤٣]  ُأمَّــًة  َجَعْلَناُكْم  تعاىل:﴿وََكَذِلَك  قوله  عند 
«فجعل هللا هذه األمة، وسطا يف كل أمور الدين، وسطا يف األنبياء، بني من 
على  م كلهم  آمنوا  ن  جفاهم، كاليهود،  من  وبني  فيهم، كالنصارى،  غال 
الوجه الالئق بذلك، ووسطا يف الشريعة، ال تشديدات اليهود وآصارهم، وال 

١  أخرجه مسلم يف صحيحه (٧٧٥٢) . 
ء الرازي (٦٨٩١): جممل اللغة، ط٢، حتقيق زهري عبد احملسن سلطان، بريوت مؤسسة الرسالة،  ٢  أمحد بن فارس بن زكر

 .(٤٢٩/١)
٣  أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور: مرجع سابق، (٧ /٧٢٤). 
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اون النصارى  » (١).
االعتدال  وهو  العدالة،  مبعىن:  مصدر  العدل،  و“  االستقامة  واالعــتــدال   

واالستقامة، وهو امليل إىل احلق » (٢).
سبحانه  قال  عنه،  عزوجل  هللا  ى  الذي  الغلو  واالعتدال  التوسط  ويقابل 
القرطيب  قال  [النساء:١٧١]،   ﴾ ِديِنُكۡم  ِيف  تـَۡغُلوْا  َال  ٱۡلِكتَِٰب  ََٰٓۡهــَل  ﴿ وتعاىل: 
ــي عــن الــغــلــو. والــغــلــو الــتــجــاوز يف احلــد، ومــنــه غال  يف تفسري هــذه اآليـــة:  «
وعظمها  حلمها  جلارية  وغال  غلوا،  األمر  يف  الرجل  وغال  غالء،  يغلو  السعر 
ـــا، ويــعــين بــذلــك فــيــمــا ذكــــره املــفــســرون  إذا أســـرعـــت الــشــبــاب فـــجـــاوزت لـــدا
 ، ر جعلوه  حــىت  فيه  النصارى  وغلو  مــرمي،  قــذفــوا  حــىت  عيسى  يف  اليهود  غلو 
احلسنة  هللا:  عبد  بن  مطرف  قال  ولذلك  وكفر،  سيئة  والتقصري كله  فاإلفراط 

سيئتني»(٣).  بني 
كم  ى عنها األنبياء، وحذر منها ملسو هيلع هللا ىلص فقال: (إ والغلو يف الدين آفة قدمية 

لغلو يف الدين) (٤). كم والغلو، فإمنا هلك من كان قبلكم  والغلو، إ
والتوسط واالعتدال مطلب للمحتسب، فإنه قد يزداد أسفه وأمله على ترك 
فيقع يف  ــيــه،  املــعــروف، وتـــزداد غــريتــه على فعل املــنــكــر، فيتطرف يف أمـــره، و
ميزان  واالعتدال  فالتوسط  املفاسد،  وتقع  املصاحل،  ذلك  مع  وتذهب  احملذور، 
الحتساب على  يتمسك به احملتسب من غري افراط وال تفريط؛ ألنه مطالب 

إنكاره. جيب  منكر  فهو  الدين  يف  واملتنطعني  واملتشددين  الغالني 
مناً: داللة التبشري:

صر السعدي (٠٠٠٢): مرجع سابق، ص ١٧.  ١  عبدالرمحن بن 
٢  حممد بن علي اجلرجاين (٣٨٩١) : مرجع سابق،ص ٧٤١. 

٣  أبوعبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب (٤٦٩١): مرجع سابق، (١٢/٦). 
٤  أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري (٢٤٧)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (٠٨٦٢) 
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َخلَربِ الَِّذي يُِفيُد السُُّروَر » (١). وآية احلسبة قد  ” التـَّْبِشُري ِيف ُعْرِف اللَُّغة ُخمتصٌّ 
َر أُمٍَّة أُۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴾ مث  لبشارة خبريية هذه األمة يف قوله سبحانه ﴿ُكنُتۡم َخيـۡ بدأت 
ذكر سبحانه سبب هذه اخلريية، قال القرطيب يف معىن هذه اآلية:  «وقيل: جاء ذلك 
لنيب ملسو هيلع هللا ىلص وأمته. فاملعىن كنتم عند من تقدمكم من أهل الكتب خري  لتقدم البشارة 

أمة»(٢).
لــبــشــري ألمــتــه فــقــال  وقـــد بــني ســبــحــانــه مــكــانــة الــتــبــشــري بــوصــف الــنــيب ملسو هيلع هللا ىلص 
ًرا َوَنِذيًرا﴾[األحزاب:٤٥]،  َّ َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ سبحانه: ﴿َ أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإ
خلري  لنصر، ويبشرهم  جلنة، ويبشرهم  فكان ملسو هيلع هللا ىلص كما وصف يبشر أصحابه 
يب هــو أمـــي، ومل يكتف بفعله لــلــبــشــارة ملسو هيلع هللا ىلص، بــل أمــر أمــتــه أن يــكــونــوا مثله 

خلري. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: (يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا) (٣). مبشرين ألمته 
ت كقوله سبحانه يف آية آل  واملتأمل يف البشارة فإنه جيدها كذلك يف عدة آ

عمران: (وحيل هلم الطيبات) فكل ذلك من البشرى لقومه.
فينبغي للمحتسب أن ميتثل هذا اخللق، وأن يسري بني الناس ببشارة اخلري، بكلمة 

ا الناس إذا مسعوها، وحترك نفوسهم المتثال أمر هللا عز وجل.  طيبة يتفاءل 
سعاً: داللة القدوة احلسنة:

القدوة احلسنة من الدالالت الرتبوية املهمة، و» القدوة اإلسوة يقال: فالن قدوة 
القتداء  يُقتدى به  «(٤). والنيب ملسو هيلع هللا ىلص هو القدوة واملثال، أمر هللا_ سبحانه وتعاىل_ 
جه فقال سبحانه: ﴿لََّقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْســَوٌة َحَسَنٌة  به، والسري على 
لَِّمن َكاَن يـَْرُجو اهللََّ َواْليـَْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اهللََّ َكِثريًا﴾[األحزاب:٢١]، وقد حث النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص على االقــتــداء بــه، والتمسك بسنته، وذلــك يف مجيع األمـــور، يف العبادات، 

ج العروس، جمموعة من احملققني، دار اهلداية، (١٨٥/١٠). ١  حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين الزَّبيدي: 
٢  أبوعبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب (٤٦٩١): مرجع سابق، (٠٧١/٤). 

٣  أخرجه البخاري يف صحيحه (٩٦)، ومسلم يف صحيحه (٢٣٧١). 
٤  حممد بن أيب بكر الرازي (٩٩٩١): خمتار الصحاح، ط٥، حتقيق يوسف الشيخ حممد، بريوت، الدار النموذجية، ص٢٤٩.
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ملعروف  واملــعــامــالت، واألســـرة، واجملتمع، والــقــضــاء، وقــيــادة اجلــيــوش، ويف األمــر 
والنهي عن املنكر.

األساليب  مــن  الكثري  سيجد  فــإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  سريته  يف  احلسبة  لنصوص  واملتتبع   
ــي،  الــنــبــويــة الـــيت كـــان ملسو هيلع هللا ىلص عليه يستخدمها مــا بــني تــرغــيــب وتــرهــيــب، وأمـــر و
وتعريض وتصريح، واحلوار واالقناع؛ ومن هنا فإن احملتسب ميتثل أمر هللا سبحانه 
القتداء  بفعل االحتساب، وميتثل كذلك أمر هللا عز وجل وأمر نبيه ملسو هيلع هللا ىلص جمتهداً 
لنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف اسلوب االحتساب، فيختار األسلوب األمثل يف االحتساب، كما 
ِدۡهلُم  قال سبحانه وتعاىل: ﴿ٱدُۡع ِإَىلٰ َسِبيِل َربَِّك بِٱۡحلِۡكَمِة َوٱۡلَمۡوِعَظِة ٱۡحلََسَنةِۖ َوجَٰ
بِٱۡلُمۡهَتِديَن  َأۡعَلُم  َوُهَو  َسِبيِلِهۦ  َعن  َضلَّ  ِمبَن  َأۡعَلُم  ُهَو  َربََّك  ِإنَّ  َأۡحَسُنۚ  ِهَي  بِٱلَِّيت 

١٢٥﴾[النحل:١٢٥]. 
دي النيب  اللتزام   كما أنه ينبغي على املتحسب أن يكون هو قدوة يف نفسه 
على اآلخرين، وإال توجه إليه  ثــرياً  ملسو هيلع هللا ىلص يف خلقه ومنطقه وسلوكه، ليكون أكثر 
َيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَۡفَعُلوَن ٢َكبـَُر َمۡقًتا ِعنَد  العتاب يف قول احلق: ﴿َٰٓ
ٱهللَِّ َأن تـَُقوُلواْ َما َال تـَۡفَعُلوَن ٣﴾  [الصف: ٢-٣] ، وال سيما أن النفوس تتأثر 

لقول،  لقدوة ما ال تتأثر 
وقد قال الشيخ السعدي يف تفسري هذه اآليــة الكرمية:  «أي:مل تقولون اخلري 
وحتثون عليه، ورمبا متدحتم به وأنتم ال تفعلونه، وتنهون عن الشر ورمبا نزهتم أنفسكم 
ملؤمنني هذه احلالة الذميمة؟ أم  عنه، وأنتم متلوثون به ومتصفون به. فهل تليق 
خلري أن  من أكرب املقت عند هللا أن يقول العبد ما ال يفعل؟ وهلذا ينبغي لآلمر 
يكون أول الناس إليه مبادرة، وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه»(١). 
وجــاء يف السنة املطهرة ما يبني خطر خمالفة األفعال لألقوال يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: (جياء 
لرجل يوم القيامة فيلقى يف النار، فتندلق أقتابه يف النار، فيدور كما يدور احلمار 

صر السعدي (٠٠٠٢): مرجع سابق، ص ٨٥٨.  ١  عبدالرمحن بن 
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مر  برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فالن ما شأنك؟ أليس كنت 
عن  اكم  وأ آتيه،  وال  ملعروف  آمركم  قــال: كنت  املنكر؟  عن  وتنها  ملعروف 

املنكر وآتيه»(١) وهذا خطر عظيم نسأل هللا السالمة والعافية.
ملعروف والنهي عن املنكر، هو من شرع هللا  عاشرًا: التدرج: التدرج يف األمر 
سبحانه وتعاىل، وهذا التدرج إما حبسب الوالية، أو حبسب االستطاعة، أو ينتقل 
من مرتبة إىل مرتبة مراعاة للمصاحل واملفاسد، وحديث أيب سعيد اخلدري يف صحيح 
مسلم خري شاهد على ذلك، وكالم أهل العلم واضح بنيٍّ يف ذلك عند تفسريهم 
ت احلسبة، وشرحهم ألحاديثها، فهذا اإلمام اجلصاص يؤكد هذا التدرج بعد أن  آل
ملعروف  ت احلسبة فيقول: «فهذه اآلي ونظائرها مقتضية إلجياب األمر  ذكر آ
ليد إذا أمكن، فإن مل ميكن وكان  والنهي عن املنكر، وهي على منازل أوهلا: تغيريه 
يف نفسه خائفا على نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بلسانه فإن تعذر ذلك ملا 

وصفنا فعليه إنكاره بقلبه  » (٢). 
وقد بني النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث أيب سعيد اخلدري الذي أخرجه مسلم أن مراتب 

انكار املنكر ثالثة وذلك على النحو التايل: 
ليد. املرتبة األوىل: تغيري املنكر 

للسان. املرتبة الثانية: تغيري املنكر 
لقلب. املرتبة الثالثة: تغيري املنكر 

كيداً على أمهية انكار املنكر من جهة، وعلى عدم التضييق على  ومجيع ذلك 
املؤمن من جهة أخــرى، فقد ينتقل املؤمن من مرتبة إىل مرتبة حبسب حاله، أو 

مراعاة للمصاحل واملفاسد.

١  أخرجه البخاري يف صحيحه (٧٦٢٣). 
٢  أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص (٥٠٤١):أحكام القرآن، حتقيق حممد صادق القمحاوي، بريوت، دار إحياء 

الرتاث العريب  (٥١٣/٢).
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ملرتبة  خذ  ن  فينبغي على احملتسب أن يراعي هذه املراتب فليس هو ملزماً 
األوىل وقد غلب على ظنه ترتب املفاسد عليها أو على اجملتمع مبا يفوق املنكر 

الذي يريد إنكاره، وهذا من الفقه يف الدين.
املبحث الثاين: مفهوم األمن الفكري، وعالقة الدالالت الرتبوية املستنبطة 

من نصوص احلسبة يف الكتاب والسنة بتعزيز األمن الفكري:
 يف هذا املبحث سيتم تناول مطلبني، يتناول األول مفهوم األمن الفكري وأمهيته، 
ويتناول الثاين عالقة الدالالت الرتبوية لنصوص الكتاب والسنة يف احلسبة بتعزيز األمن 

الفكري.
التمهيد:

إن األمــن هو منَّة هللا- عز وجــل- على خلقه، وهو نعمة عظيمة كرمية، وهبة كرمية 
َذا اْلـبَْيِت (٣) الَِّذي  منه، سبحانه وتعاىل، لذلك امنت على قريش فقال: ﴿ فـَْلـيَْعُبُدوا َربَّ هَٰ
ْن َخْوٍف﴾ [قريش:٣-٤]، وهو مطلب شرعي جاء اإلسالم  أَْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمـنَُهم مِّ
العظيم ليحققه، ومقاصد الدين جاءت لرتسخه، وقد أكد ملسو هيلع هللا ىلصذلك بقوله: (من أصبح 

منكم معاىف يف جسده، آمنا يف سربه، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا) (١). 
فاألمن جبميع أنواعه هو مطلب للمجتمعات اليت تريد االستقرار، سواء كان أمناً 
ً، ويسعى اجملتمع دائماً لتحقيق هذه األنواع  ً، أو سياسياً، أو فكر اجتماعياً، أو اقتصاد
من األمن، إال أن األمن الفكري يعترب هو العصب هلذه األنواع كلها، لتدخله فيها مجيعاً، 
ديد يتعرض له، ويؤكد هذا املعىن رضوان  ومن هنا تظهر أمهيته، وضرورة حفظه من أي 
الطالع بقوله: ” ال ريب أن حتقق األمن الفكري لدى الفرد يؤمن حتققاً تلقائياً لألمن 
يف اجلوانب األخرى كافة، ذلك ألن العقل هو مناط القيادة العليا الواعية املميزة لدى 
اإلنسان وهو اجلهة القيادية املوكلة بكل أصناف األمــن األخــرى، فــإذا صلحت هذه 

١  أخرجه ابن ماجه يف سننه (١٤١٤)، والرتمذي (٦٤٣٢) ، وصححه األلباين يف السلسة (٨١٣٢). 
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القيادة صلح كل أفراد عائلة األمن، وإذا فسدت فسد كل أفراد عائلة األمن “(١). 
ت األمن الفكري مطلباً ملحاً يف الوقت املعاصر؛ بسبب ما تواجهه  ومن هنا 
ت متعددة اجلــوانــب، خمتلفة األصــعــدة، ختاطب الــعــقــول، وتغيري  األمــة مــن حتــد
االجتاهات، وتُبدل األفكار، وتسعى إىل زعزعة قيمهم، واستبداهلا مبا حيقق أهدافهم.

ألمن الوطين  ألمن الفكري هو مساس  ن املساس  وال خيفى على كل ذي لب 
صيلية علمية حماولني الربط بني  يف املقام األول، لذلك يسعى الباحثون إىل دراسات 
يت هذه الدراسة لتساهم بشيء من ذلك،  ألمن الفكري، و جمموعة متغريات تتعلق 

يف تعزيز األمن الفكري من خالل داللة نصوص الكتاب والسنة يف احلسبة.
املطلب األول: مفهوم األمن الفكري وأمهيته:

أوًال: مفهوم األمن الفكري:
األمن الفكري مصطلح مركب من كلمتني: األمن، والفكر، وقبل تعريفه، البد 

يت على تعريف كلمتيه. أن 
األمن لغة من أمن ” أمنا وأما وأمانة وأمنا وإمنا وأمنة اطمأن ومل خيف فهو 
آمن «(٢). و» أمن: األمان واألمانة مبعىن. وقد أمنت فأ أمن، وآمنت غريي من 

األمن واألمان. واألمن: ضد اخلوف. واألمانة: ضد اخليانة.»(٣).
واألمن اصطالحاً هو: «عدم توقع مكروه يف الزمان اآليت»(٤).

وعرف علي فايز األمن فقال: ” إنه عبارة عن جمموعة من اإلجراءات الرتبوية والوقائية 
والعقابية، اليت تتخذها السلطة حلماية الوطن واملواطن داخلياً وخارجياً انطالقاً من املبادئ 

ا األمة وال تتعارض أو تتناقض مع املقاصد واملصاحل املعتربة  » (٥). اليت تؤمن 
والفكري من الفكر والتفكر، و» (التفكر) التأمل واالسم (الفكر) و(الفكرة) 

ض، مطابع السفراء، ص٠٢.  ١  رضوان بن ظافر الطالع (٩١٤١): حنو أمن فكري إسالمي، الر
لقاهرة، القاهرة، دار الدعوة، (٨٢/١). ٢  إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية 

٣  أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور: مرجع سابق، (٣١ /١٢). 
٤  حممد بن علي اجلرجاين (٣٨٩١) : مرجع سابق، ص٧٣.

ض، جملة األمن الصادرة من وزارة الداخلية، العدد٢، ص٢١.  ٥  علي فايز اجلحين (٨٠٤١): املفهوم األمين يف اإلسالم، الر
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لتشديد.  به نصر. و(أفكر) يف الشيء و(فكَّر) فيه  لفتح و واملصدر (الفكر) 
و(تفكَّر) فيه مبعىن. ورجل (ِفكِّري) بوزن ِسكِّيت كثري التفكر»(١).

و“الفكرة: تردد القلب يف الشيء، يقال: تفكر» (٢).
ـــذا املــعــىن فــإن التفكري هــو أمــر ال إرادي يقع لــإلنــســان يف جــوانــب احلياة  و
املختلفة، واإلنسان مطالب أن يعمق من تفكريه ليساعده ذلك على اختاذ قرارات 
دون  العنان  له  تــرك  إن  والفكر  املشكالت،  به  وتتجاوز  النجاح  له  حتقق  حياتيه 
ضوابط تضبطه فإنه قد جينح عن جادة الصواب، ويبتعد عن مركز الوسطية، فيبتعد 
ذات اليمن أو ذات اليسار قليًال أو كثرياً، وال سيما مع ما نراه من انفتاح إعالمي، 
وانتشار ثقافة األقوى، وهذا ما يؤكده فتحي إبراهيم بقوله:  «لو ُأطِلق العنان للعقل 
يف أن يفكر بدون عقيدة حتمي هذا العقل والفكر وبدون منهج حيدد له أسلوب 
التفكري لضلَّ هذا العقل بفكره “(٣)، لذلك ال بد من توجيه هذا التفكري لكي 
يؤيت مثاره النافعة، وال بد من حتصينه ليبقى يف دائرة الوسط، ومن هنا فإن القرآن 
لعقل وجعله مناط التكليف، وحثَّ على التفكري يف خملوقات هللا،  الكرمي اعتىن 
وأثىن على أصحاب العقول كما قال سبحانه: ﴿ ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض 
ُوِيل اْألَْلــَبــاِب (٠٩١) الَِّذيَن يَــْذُكــُروَن اهللََّ ِقَياًما  ٍت ألِّ َ َواْخــِتــَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َآل
َذا  َوقـُُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِِْم َويـَتـََفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربـََّنا َما َخَلْقَت هَٰ

ِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾[آل عمران:١٩٠-١٩١].  َ
أما مصطلح األمن الفكري فهو من املصطلحات احلديثة يف تركيبها، والقدمية 
م وأفكارهم عن  مينها من خالل إرسال الرسل عند احنراف الناس يف معتقدا يف 
الصواب، وقد كثر استخدام مصطلح األمن الفكري مع ظهور العوملة واليت يتم من 

١  حممد بن أيب بكر الرازي (٩٩٩١): مرجع سابق، ص٢٤٢. 
ء الرازي (٦٨٩١): مرجع سابق، ص ٤٠٧. ٢  أمحد بن فارس بن زكر

٣  فتحي إبراهيم منصور (٧١٤١): كيف حنمي شبابنا من التطرف وعبادة الشيطان، ط١، القاهرة، دار الفكر العريب، 
ص٣٣. 
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مني  خالهلا نشر لثقافة األقــوى، وهناك عدة تعاريف هلذا املصطلح تدور حول 
أفكار اإلنسان مما قد يتسبب يف تطرفه أو جنوحه عن الصواب.

جاء يف تعريف األمن الفكري أنه: ” سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االحنراف 
واخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسة وتصوره للكون “(١). 
 وهناك وجهات نظر متعددة يف حتديد مفهوم األمن الفكري وأبعاده املختلفة، 
ولكن عند النظر إىل هذا املصطلح املركب جند أن مدلوله يدور يف فلك حتصني 
الفكر من أي دخيل يؤدي إىل ممارسات وسلوكيات ُختلُّ بضرورات الناس، لذلك 

جلانب الشرعي ُحيدُّ من االختالفات. ضبطه 
 ومن هنا فإن الباحث يرى أن األمن الفكري هو احملافظة على أفكار اإلنسان 

ا اإلسالم.  من التطرف عن الوسطية اليت جاء 
 ومن خالل هذا التعريف جند أن هناك مساحة كبرية، وفضاء واسعاً يتحرك فيه 
الفكر بعد ضبطه بضوابط اإلسالم العقدية والشرعية واليت تساهم يف إجياد املزيد من 
التعقل واالنضباط، فيخرج بذلك عن احلرج من التحجري على العقول، كما أن التعريف 

فيه مشولية جلميع جوانب احلياة، كما تشمل منظومة القيم اإلسالمية الوسطية. 
نياً: أمهية األمن الفكري:  

 إن األمن الفكري له أمهية عالية يف الرتبية اإلسالمية؛ ألنه حمصلة ونتيجة جلهود 
تربوية شاملة ومتوازنة، فهو معيار لقياس مدى جناح تلك اجلهود الرتبوية املتضافرة، 
ختصار يساهم يف حفظ  ر إجيابية متعدة اجلوانب وخمتلفة األبعاد، فهو  وملا له من آ
ً من الشر  الضرورات اخلمس، مما يعين أنه بوابة األمن، وكسر هذا الباب يفتح أبوا

ال حصر هلا.
وتزداد أمهية األمن الفكري كلما قل املوجهون والعلماء واملصلحون مما يعين بروز 
ا الصحيحة،  فئة من الناس يتصدرون بغري علم، فيفهمون النصوص على غري دالال

ض، مكتبة العبيكان، ص٢١.  ١  حممد حممد نصري (٣١٣٤١): األمن والتنمية، الر
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م االحنــراف الفكري ويتبعه الضالل العقدي  ا على غري مرادها، فيقع  ويطبقو
والسلوكي، وقد أشار النيب ملسو هيلع هللا ىلص عليه وسلم إىل ذلك بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (إن هللا ال يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل يبق 
عاملا اختذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا) (١)، ومن 
هنا فإن ما تشاهده جمتمعات املسلمني من تطرف فكري من التكفري، والتطاول 
فكار بعيدة  على حرمات املسلني، واستباحة دمائهم هو بسبب اخرتاق العقول 

عن الفهم السليم لنصوص الشرع احلكيم ودالالته الصحيحة.
يف بن عبدالعزيز يرمحه هللا أمهية األمن فيقول:   وبعبارات خمتصرة يبني األمري 
«إن األمن الفكري جزء من منظومة األمن العام يف اجملتمع بل هو ركيزة كل أمن 
آلداب والضوابط الشرعية واملرعية  وأساس لكل استقرار وإن مبعثه ومظهره التزام 

خذ كل فرد يف اجملتمع “(٢).  اليت ينبغي أن 
 وميكن توضيح أمهية األمن الفكري من خالل ما يلي:

محاية عقائد املسلمني وشرائعهم من االحنراف والتبديل.. ١
حفظ أفــكــار املسلمني عــامَّــة والشباب خاصة مــن شــوائــب األفــكــار املتجددة . ٢

امجهم عرب وسائل اإلعالم املعاصر. اخلاطئة اليت 
حفظ هوية األمة اإلسالمية ومجيع أفرادها من التغيري والتبديل.. ٣
وقيادته . ٤ الصادقني  علمائه  حــول  والتفافه  ومتاسكه  اجملتمع  وحــدة  على  احملافظة 

الرشيدة، واالبتعاد عن كل أسباب الفرقة واالختالف.
ــم، . ٥ أن مــســؤولــيــة األمـــن الــفــكــري تــقــع عــلــى مجــيــع أفــــراد املــســلــمــني وجمــتــمــعــا

وهو  الفكري  األمن  ثغور  من  ثغر  على  هو  مسلم  فكل  م،  وقاد وعلمائهم 
حلراسته. جندي 

١  أخرجه البخاري يف صحيحه (٠٠١)، ومسلم يف صحيحه (٣٧٦٢). 
٢  صحيفة اجلزيرة، العدد (٢٢٧٩) ، الصادرة يف ٠٢٤١/١/٦٢، ص٤.
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ره متعددة اجلوانب على مستوى الفرد واجلماعة، . ٦ أن خطر االحنراف الفكري وآ
م. وداخلياً وخارجياً، وعلى دمائهم وأمواهلم ورفاهيتهم، واستقرار حيا

 وقد ذكر عبدالرمحن اللوحيق(١) جوانب أخرى تبني أمهية األمن الفكري منها ما يلي: 
إن اختالل (األمن الفكري) مؤٍد إىل اختالل األمة يف اجلوانب األخرى: اجلنائية . ١

ما يكون القتل وسفك الدماء، وانتهاك األعراض  واالقتصادية وغريها، فكثرياً 
نتاج أفكار خارجة عن دين هللا تعاىل وشرعه.

ألمن اجلنائي، أو انتهاك األموال واألعراض يف . ٢ إن الضرر املتوقع من اإلخالل 
ألمن الفكري،  لنسبة لضرر اإلخالل  معظمه حمدود مبن وقع عليه اجلرم، أما 

ته. فإنه يتعدى إىل كل شرائح اجملتمع، وعلى اختالف مستو
ألمن الفكري ليس عمل جمموعة من السراق، أو اجملرمني، كما . ٣ إن اإلخــالل 

ألمن الفكري القاصدون  هو شأن األمن اجلنائي- يف اجلملة- وإمنا املخلون 
ن املخالفة، فالصراع صراع على  الختالله، هم: املذاهب، واحلضارات، واألد

مستوى كبري، حيتم اهتماماً كبرياً ووعياً بطبيعة الصراع وآلياته.
إن األمــن الفكري معقد متداخل، بينما غــريه من صــور األمــن وأنــواعــه ليست . ٤

ألمة  كذلك، فالفصل ما بني (احلكمة اليت هي ضالة املؤمن) والفكر الضار 
لكل أحد يف كل حني، إذ ال ميلك ذلك الفهم إال املؤهلون  ال يكون واضحاً 

القادرون على ذلك.
يدي األعداء املباشرين، . ٥ من األمة من اجلانب الفكري قد يكون  إن اإلخالل 

ذا  يدي بعض أبناء األمة، وال يكون وضوح قيامهم  وقد يكون ذلك اإلخالل 
العدوان على األمة واضحاً، وضوح العدوان املادي.

املطلب الثاين:عالقة الدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص احلسبة يف الكتاب 
والسنة بتعزيز األمن الفكري: 

يف العربية للعلوم األمنية ص ٧.  ١  عبدالرمحن بن معال اللوحيق (١٤٢٦): األمن الفكري، من إصدارات جامعة 
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إن الدالالت الرتبوية العشرة واليت مت احلديث عنها يف املطلب الثاين من املبحث 
األول واليت كانت على النحو التايل:

١. الصرب. ٢. احلكمة. ٣.احللم. ٤.احملافظة على أمن اجملتمع. ٥.إقامة احلجة.
٦. العدل واإلنصاف. ٧. الوسطية واالعتدال. ٨. التبشري. ٩. القدوة احلسنة. 

١٠. التدرج.
تعترب هي بوابة حتقيق األمن الفكري، وقواعد بنائه يف عقول احملتسبني أوًال، ويف 
ونفوس وسلوك مجيع أفراد املسلمني وجمتمعهم وتربيتهم على ذلك، فدراسة هذه 

الدالالت املستنبطة ستساهم يف تعزيز األمن الفكري.
ت نظرية األمن  لذكر أن هذه الدالالت جندها ُمكوِّن مهم من ُمكو واجلدير 
الفكري اليت قدمها واجتهد فيها الدكتور حسن عبدهللا الدعجة(١) بعد أن درس 
ت األمن الفكري، وميكن توضيح أثر هذه الدالالت الرتبوية يف  جمموعة من نظر

تعزيز األمن الفكري من خالل ما يلي: 
أوًال: الدعوة إىل التفكري:

لرتبية العقلية، وحتقيق التوازن بني الروح والعقل  لقد اعتنت الرتبية اإلسالمية 
واجلسد، دون أن يطغى جانب على جانب آخر، ونصوص الشارع احلكيم كثرياً ما 

ا إىل العقل لتحقيق الرتبية العقلية من خالل دعوته إىل التفكر. ُه خطا توجِّ
ومن تلك النصوص قول احلق: ﴿َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجاًال نُّوِحي ِإلَْيِهم 
ْن َأْهِل اْلُقَرٰى ۗ أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم  مِّ
ۗ َولَـــَداُر اْآلِخـــَرِة َخيـٌْر لِّلَِّذيَن اتـَّــَقــْوا ۗ أَفـَــَال تـَْعِقُلوَن﴾[يوسف:١٠٩]، وقد أثىن هللا 
على املتفكرين فقال سبحانه: ﴿ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل 
ُوِيل اْألَْلَباِب (٠٩١) الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِِْم  ٍت ألِّ َ َوالنـََّهاِر َآل
١  حسن عبدهللا الدعجة (٢٠١٣): نظرية األمن الفكري، حبث مقدم إىل امللتقى العلمي حنو اسرتاتيجية لألمن الفكري 

والثقايف يف العامل 
يف العربية للعلوم األمنية.  ض، جامعة   اإلسالمي، الر
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ِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا  َ َذا  َويـَتـََفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربـََّنا َما َخَلْقَت هَٰ
َعَذاَب النَّاِر﴾[آل عمران:١٩٠-١٩١].

 ومما جاء يف السنة النبوية من تربية النيب ملسو هيلع هللا ىلص للصحابة على التفكر ما جاء يف حديث 
ابن عمر- رضي هللا عنهما- أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: (إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، 
ا مثل املسلم، فحدثوين ما هي؟) فوقع الناس يف شجر البوادي قال عبد هللا: ووقع يف  وإ
ا النخلة، فاستحييت، مث قالوا: حدثنا ما هي  رسول هللا؟ قال: (هي النخلة) (١). نفسي أ

 ومما ال شك فيه أن هذا األسلوب الرتبوي من التفكر عموماً، ويف نصوص 
والربط  واالســتــدالل  الستنباط  املتعلقة  التفكري  مــهــارات  وتنمية  احلكيم  الــشــارع 
والتعليل وغريها من املهارات؛ يساهم بشكل فاعل يف تعزيز األمن الفكري، وذلك 
ملا يتم من خالل هذه العمليات العقلية من توسعة مــدارك العقل وتقويته، فيقوم 
بدوره من عقل صاحبه من مزالق الفهوم اخلاطئة، وعندما يتم كذلك تناول نصوص 
ب معني كنصوص احلسبة مثًال، فهي تساهم فيما حيقق أهداف تلك  معينة يف 

النصوص بشكل معتدل ومتوسط غري متطرف.
قامة احلجة: نياً: العناية 

١  أخرجه البخاري يف صحيحه (٦١)، ومسلم يف صحيحه (٢٨١١) . 
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ليس هو اختيار عشوائي بل هو اختيار مبين على بينة وبرهان؛ لذلك جاء - ٥
الثناء على عقوهلم.

احلسبة؛  نصوص  دالالت  مــن  هــو  والــربهــان  احلجة  على  العقل  تــدريــب  إن 
حلــجــج  جـــع يف حتــقــيــق األمــــن الــفــكــري، فــيــصــبــح يــطــالــب  ويــســاهــم بــشــكــل 
قوة  فيصبح  أخــرى،  جهة  من  عليها  االعــرتاضــات  ويوجه  جهة،  من  والــرباهــني 
متطرفة  فــكــار  عقله  الخــرتاق  الــدعــوات  تيه  عندما  غــريه  وعقل  لعقله  دفــاع 
تزيل احلصن عن أمن عقله وعقل من حوله، لذلك يعترب التسليم لآلراء دون 

متحيص وحتقيق من أكثر أسباب االحنراف الفكري.
ومن هنا فإن الرتبية اإلسالمية الصحيحة القائمة على احلجج والرباهني هي أحد 

ا األساسية يف حتقيق العقيدة اإلسالمية الصافية وتربيتها عليها. منطلقا
ر العقدية والتعبدية على السلوك:  لثاً: حتقيق اآل  

ومن  الفرد،  على  اجلوانب  متعددة  ر  آ هلا  والعبادات  اإلسالمية  العقيدة  إن 
يت النصوص الشرعية  ذلك األثر األخالقي والفكري والسلوكي، لذلك كثرياً ما 
لكي تربط بــني هــذه األبــعــاد، ومــن ذلــك قــول احلــق سبحانه وتــعــاىل: ﴿۞لَّــۡيــَس 
ٱۡلِربَّ َأن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكۡم ِقَبَل ٱۡلَمۡشِرِق َوٱۡلَمۡغِرِب َولَِٰكنَّ ٱۡلِربَّ َمۡن َءاَمَن بِٱهللَِّ َوٱۡليـَۡوِم 
ٱۡلُقۡرَىبٰ َوٱۡليـَتََٰمٰى  ٱۡلَماَل َعَلٰى ُحبِِّهۦ َذِوي  ِٓئَكِة َوٱۡلِكتَِٰب َوٱلنَِّبيِّ َۧن َوَءاَتى  ٱۡألِٓخِر َوٱۡلَملَٰ
ــَلــٰوَة َوَءاتَـــى ٱلــزََّكــٰوَة  ــاِب َوأَقَــــاَم ٱلــصَّ ــّرَِق ــآئِــِلــَني َوِيف ٱل ـــَن ٱلسَِّبيِل َوٱلــسَّ ــِكــَني َوٱۡب َوٱۡلــَمــسَٰ
سِۗ أُْولَِٰٓئَك 

ۡ
َسٓاِء َوٱلضَّرَّآِء َوِحَني ٱۡلَبأ

ۡ
 َوٱلصَِّٰربِيَن ِيف ٱۡلَبأ

ۖ
َهُدوْا َوٱۡلُموُفوَن ِبَعۡهِدِهۡم ِإَذا عَٰ

 َوأُْولَِٰٓئَك ُهُم ٱۡلُمتـَُّقوَن﴾ [البقرة:١٧٧] فقد ربطت اآلية الكرمية بني 
ۖ
ٱلَِّذيَن َصَدُقوْا

العقيدة وبني األخالق والسلوك، ومن السنة النبوية 
ما جاء يف الربط بني اإلميان األخالق كقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: (وهللا ال يؤمن، وهللا ال 
من جاره بوائقه(١)  يؤمن، وهللا ال يؤمن «قيل: ومن  رسول هللا؟ قال: »الذي ال 

١  أخرجه البخاري يف صحيحه (٦٠١٦).
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ذية جاره مؤكداً هلذه العالقة  فنفى النيب ملسو هيلع هللا ىلص هنا نفي كمال اإلميان عن الذي يقوم 
واالرتباط بني العقيدة والسلوك.

جلوانب األخالقية، وتربطها  والدالالت الرتبوية من نصوص احلسبة غنية جداً 
بني  املتوازنة  الرتبية  ذلك حيقق  ومجيع  والعدل،  إلميــان كالصرب،  العميق  االرتباط 
لظاهر  اإلميان والعمل، وبني الظاهر والباطن، مبا يساهم يف تعزيز تكديس االهتمام 

دون الباطن.
رابعاً: لفت األنظار إىل مصلحة الوحدة الوطنية للمجتمع وااللتفاف حول 

ا: قياد
التفكري  من  متقدم  مستوى  هو  للمجتمع  الوطنية  الوحدة  مصلحة  مراعاة  إن 
ملسؤولية اجملتمعية جتاه ذلك، ونصوص احلسبة تؤكد على هذه الداللة  والشعور 
كما مر يف ثنا الدراسة، وتنمي لدى احملتسب واملرتيب هذا االجتاه، وتساهم بشكل 
واع يف محاية وتعزيز األمن الفكري، وتشكل خط دفاع لكل االحنرافات الفكرية اليت 

م.  تتجاوز حقوق اجملتمع، أو تشكل خطراً على ضرورات حيا
ومراعاة املصاحل اجملتمعية، واحملافظة على وحدة اجملتمع هو حمل توجيه الشارع 
الــكــرمي كآية االعتصام حببل هللا املــتــني، وهــو هــدي نبوي كــرمي كما جــاء يف قوله 
كــم والفرقة) (١). وهــذا وحــي كــرمي عن نبذ كل ما فيه  جلماعة وإ ملسو هيلع هللا ىلص:(عليكم 
ي سبب يــؤدي إىل تفرقه، وليس هناك أشــد من االحنــراف  زعزعة أمــن اجملتمع 

الفكري الذي يفتح كل أبواب الشر على اجملتمعات.
 وقد أكدت احاديث احلسبة وشروح أهل العلم هلا على مكانة هذا املستوى 
من التفكري عندما ربت النفوس على طاعة والة األمور ومراعاة حقوقهم، وطريقة 
التعامل معهم عند وقوعهم يف األخطاء من واقع بشريتهم، وما يرتتب على اخلروج 

م. عليهم من املفاسد العظيمة على أمن الناس ودمائهم وضرورات حيا
١  أخرجه الرتمذي يف سننه (٢١٦٥)، وصححه األلباين يف السلسلة (١١١٦). 
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 ومن هنا فإن اجملتمع جبميع أفراده يقف صفاً واحداً أمام كلَّ من حياول املساس 
رة الفتنة حول التفافهم حول والة أمورهم، إما بدعوات  م، أو  منهم، أو بوحد
يقف  مكذوبة،  ادعـــاءات  أو  مسيئة،  بنشرات  أو  مدفوعة،  مقاالت  أو  مغرضة، 
اجملتمع صفاً واحداً أمام هذه اخلطوط احلمراء اليت يستشعرون كل من حياول القرب 

منها، أو جتاوزها واقتحامها.
خامساً: البقاء يف منطقة الوسطية واالعتدال: البقاء يف منطقة الوسط هو 
فكر معتدل، والدالالت الرتبوية لنصوص احلسبة تولد هاجساً لكل مسلم يف بقائه 
يف هذه املنطقة، ولكي حيافظ على هذه الوسطية حيتاج إىل إعمال فكره الدائم يف 

تقومي موقعه من ذلك الوسط الذي يسكنه اهلدي النبوي.
ــا وبعدها عــن ذلك  ــا تتفاوت يف قــر واملــتــأمــل يف االحنــرافــات الفكرية جيــد أ
لفهم الصحيح  الوسط، ومعيار احلكم على ذلك القرب والبعد هو وعي املؤمن 
لنصوص الشرع، واملبين على فهم سلف هذه األمة املسددة، وما جنح جانح عن 
الوسط، وما ضل ضال عن االعتدال؛ إال بسبب شطط فكره، وغفلته حن حالة 

لبقاء يف حميطها، واالئتمان بظلها. الوسط املطالب شرعاً 
ة تشتهر يف  ة يف تقبل األفكار: صحيح أن احللم واأل سادساً: احل لم واأل
أخــالق الناس وتعاملهم مع املواقف، ويف ردود أفعاهلم، إال أن هذه اخلصال يتم 
عن  والبعد  الشائعات،  من  الصحيح  واملوقف  األفكار،  قبول  يف  توظيفها كذلك 

احلكم بظاهر األحوال، والنظر إىل مآالت األمور.
مني الفكر من الشطط، والفهم من االحنراف،  ة يف  ويساهم تعزيز احللم واأل
ً يف االقتناع مبا يسمع من أفكار غريبة  واحلكم من االستعجال، ويبقى املسلم مرتو

على فكره، متنافرة مع ما ترىب عليه من مساحة الدين ويسره.
ملسؤولية الفردية ومتثيل القيم اإلسالمية: سابعاً: الشعور 
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إن دالالت نصوص احلسبة تريب املسلم على أنه مسؤول عن نفسه، ومسؤول عن 
سلوكياته وتصرفاته، كما تربيه أنه قدوة للمسلم الصادق، ومنوذج حي لإلسالم املتزن، 
فيبقى الضمري لديه يقظاً، والرقيب منتبهاً، وهذا يساهم بشكل إجيايب يف ضرب حزام 

أمين حنو فكره من الشطط، وأنه على ثغر لنقل صورة حسنة عن اإلسالم.
مناً: إدراك مفهوم خطاب الشرع بتكليف الناس بقدر طاقتهم: 

إن نصوص احلسبة تؤكد على أن خطاب الشارع احلكيم ال خياطب الناس إال مبا 
يُطاق، وأن الطاقة ختتلف من فرد إىل آخر، وأن هناك مساحة للتدرج يف االمتثال، 
وهذا واضح يف حديث مراتب إنكار املنكر، ويف غريها من أحكام الشرع كالقيام 
يف الــصــالة، وتــركــه إىل اجلــلــوس عند العجز، وهــذا مــن صميم مــا تعتين بــه الرتبية 
يتكم  اإلسالمية يف توسيع مدارك الناس، وتربيتهم على ذلك كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: (فإذا 

مر فأتوا منه ما استطعتم) (١). عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم 
سعاً: التطبيقات الرتبوية لدالالت نصوص احلسبة يف مؤسسات اجملتمع:

إن مؤسسات اجملتمع املختلفة ال بد أن تعتين بدالالت نصوص احلسبة فتعتين 
وربطها  استنباطها  على  الطالب  مهارات  وتنمية  مناهجها،  يف  بوضعها  املدرسة 
تم  مثلة من الكتاب والسنة، ومــن واقــع الناس، وضــرب األمثال على ذلــك، و
األسرة بتنشئة أوالدها على هذه الدالالت منذ نعومة أظفارهم، كما يقوم اإلعالم 
ً يصعب اخرتاقه، وميكن  ويساهم يف حتقيق ذلك، فيبقى البناء الفكري راسخاً قو

توضيح ذلك بصورة خمتصرة من خالل ما يلي:
أوًال: األسرة: األســرة هي املدرسة األوىل يف الرتبية، وللوالدين أثر كبري تنشئة 
أظفارهم،  نعومة  منذ  الصحيحة  اإلسالمية  القيم  على  الصاحلة  التنشئة  أوالدهـــم 
كما يقع عليها ”العبء األكرب يف تربية الطفل وتنمية مجيع جوانب شخصيته، 

١  أخرجه البخاري يف صحيحه (٧٢٨٨). 
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اجلسدية، والوجدانية، والعقلية، واخللقية، واالجتماعية، وبفضل هللا مث بفضل اجلو 
األسري املستقر، تتولد لدى الطفل العواطف املتزنة جتاه نفسه، وجتاه مجيع األحياء 

من حوله ويصبح مهيًأ الستقبال احلياة، والعمل فيها بنجاح» (١).
إىل غرس عقيدته اليت  لذلك نبه النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل ما هو أعظم من ذلــك، مشرياً 
تستويل على عقله ووجدانه وسلوكه، فقال: (ما من مولود إال يولد على الفطرة، 

فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو ميجسانه) (٢).
ومن هنا فإنه ينبغي على األسرة أن تعتين بغرس جمموعة من القيم، عناية مقصودة، 
م إىل استخدام العقل  من خــالل اجيــاد مساحة من احلــوار املفتوح البنَّاء، ودعو
يف االستنباط والربط والتعليل والتفكري اإلبداعي، ومطالبتهم بنقد بعض األفكار 
املنحرفة، وتوفري أجواء البحث العلمي وتوفري مكتبة منزلية تناسب أعمارهم، ألن 
مجيع ذلك يساهم وبشكل فاعل يف إعداد شخصية متزنة، ويف مقدمة هذه القيم 
هذه الدالالت الرتبوية اليت مت ذكرها، فتتم تربيتهم عليها بشكل مكرر يف كل مرحلة 
ا ستساهم يف حفظ املرتبني يف منطقة الوسطية واالعتدال. عمرية مبا يناسبها، أل

ا من الرتبية املقصودة يُعد سبباً  ويف املقابل فإن امهال األسرة الواجب املناط 
يف  من أسباب احنــراف الشباب وتطرفهم، ســواء كان إىل جهة اليمن غلواً  رئيساً 

الدين، أو إىل جهة اليسار احنالًال أخالقياً.
نياً: املدرسة: املدرسة هي املسكن الثاين للمرتيب، يقضي فيها ساعات طويلة، 
بطريقة  املختلفة،  واخلــربات  املعارف  فيها  ويتلقى  وزمــالئــه،  ساتذته  فيها  ويلتقي 
منظمة، وفق أهداف حمددة، ومناهج مدروسة؛ لذلك ال بد من العناية جبميع هذه 

األجزاء اليت تشكل املنهج مبفهومه احلديث.
لغة األمهية يف الرتبية الثقافية والفكرية، فالبد  ومن هنا فإن املدرسة هلا أدوار 
١  عائشة عبدالرمحن اجلالل (١٤١٢): املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها، ط١، جدة، دار اجملتمع، 

ص١٥٢. 
٢  أخرجه البخاري يف صحيحه (١٣٥٨). 
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ساليب  أن تضع الربامج العلمية والفكرية اليت تساهم يف تنمية مهارات املتعلمني، 
عصرية، كأسلوب حل املشكالت، والعصف الذهين، وغريها من األساليب اليت 
يكون فيها املتعلم هو حمور العملية التعليمية، وهو املبدع واملفكر يف اجياد املعرفة من 
خالل تنمية مهاراته الفكرية، وتدريبه على االستنباط العلمي، والربط بني املعارف، 

والغوص يف عمق نصوص الشارع احلكيم والربط بني دالالته املتنوعة.
ذه األدوار، وتعامل املرتيب مع هذه الدالالت الرتبوية، وضرب  إن قيام املدرسة 
يف تعزيز األمــن الفكري، ويشكل  األمثال عليها، واالســتــدالل هلــا، يساهم قطعاً 
إىل  ا  التأثر  املــرتيب  يتجاوز  بل  املنحرفة،  األفكار  مجيع  أمــام  منيعاً  عقلياً  حصناً 

ا. نبذها، والرد على فسادها، وبيان بطال
لــثــاً: اإلعـــالم:  «لــقــد بــرز اإلعـــالم إىل الــوجــود، منذ مطلع الــقــرن املــاضــي، 
بوسائله احلديثة، وفنونه املتنوعة، ليحتل املركز األول يف النظام العاملي، وذلك مبا 
ميتلكه من قدرة فائقة يف التأثري النفسي والعقلي، بل ومن توجيه للرأي العام بصفة 
عامة، وأصبح اإلعــالم قوة هائلة “(١). اإلعــالم اليوم مل يعد إعــالم األمــس، فهو 
يت يف  ت، و ثريه القوي على مجيع املستو اليوم يتحدث كقوة وسلطة مستقلة له 
دوات ووسائل اإلعالم أكثر من ولعهم  ُمقدمة ذلك املرتبني، حيث أصبح ولعهم 
ثريه،  لطعام والشراب، وأصبح اإلعالم يزاحم وبقوة مجيع مؤسسات الرتبية يف 

وتغيريه الجتاهات، وأفكار، وأراء متابعيه.
يف احملافظة على ثقافة اجملتمع،  وعظيماً  خطرياً   «وسائل اإلعــالم تلعب دوراً 
وبكل قوة ليحرص على هويته ويتمسك  وتنقيتها، ألن كل جمتمع يعمل جاهداً 
ا ودعهما مبا  بثقافته، فيقوم بنقل أمناط السلوك املقبولة، والقيم األصيلة ومساند

هو جديد وغري خمالف من جيل إىل جيل “(٢).

١  عبدالرمحن حجازي (٩٠٠٢): اإلعالم اإلسالمي بني الواقع واملرجتى، ط١، بريوت، دار املعرفة، ص٥.
٢  وفيق صفوت خمتار (٠١٠٢): وسائل االتصال واإلعالم وتشكيل وعي األطفال والشباب، القاهرة، دار غريب، ص٣٦.
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ومن هنا فإن الواجب على وسائل اإلعالم أن تقوم بدورها التوعوي من خالل 
ا دور كبري يف تعزيز قيم  مجيع براجمها بنشر الفكر اإلسالمي الصحيح، ويناط 
األمن الفكري، وإبراز املواقف الصحيحة يف ذلك، وانتاج الربامج اليت تساهم يف 

نشر هذه القيم، وتكشف عن الصورة الرائعة لإلسالم.
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اخلامتة:
 أهم نتائج الدراسة:

ن على منهج تربوي عظيم يعتين برتبية العبد . ٦ أن القرآن الكرمي والسنة النبوية حيتو
املسلم ملا حيقق سعادته واستقراره يف الدنيا واآلخرة.

حلسبة حتتوي على دالالت تربوية . ٧ ت القرآنية واألحاديث النبوية املتعلقة  أن اآل
مستنبطة منها تساهم بشكل عملي بتعزيز األمن الفكري.

أن التطبيقات العملية للدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص الكتاب والسنة . ٨
يف احلسبة وتربية أفراد اجملتمع عليها من خالل مؤسسات الرتبية اجملتمعية املختلفة 

تساهم وبشكل فاعل بتعزيز األمن الفكري.
أن األمن الفكري يف غاية األمهية وهو بوابة األمن جلميع جوانب احلياة ويتحقق . ٩

معه األمن الداخلي واخلارجي واالقتصادي والسياسي.
أن تنمية مهارات التفكري من االستنباط والتعليل والنقد والتحليل وبيان عالقتها . ١٠

لنصوص الشرعية يساهم يف تعزيز األمن الفكري.

أهم التوصيات:
ت القرآنية واألحاديث النبوية املتعلقة . ١  تناول الدالالت الرتبوية املستنبطة من اآل

ببعض القيم اإلسالمية وربطها مبتغريات احلياة املتسارعة حملاولة يف دراسة هذه 
ا السلبية. ثريا املتغريات واحلد من 

إقامة دورات تدريبية تنبثق من هذه الدراسات وإعداد احلقائب التدريبية بناء على . ٢
نتائج هذه الدراسة وتقدميها للشرحية اليت ميكن أن تطبقها يف املؤسسات الرتبوية.

تنمية العاملني يف جمال احلسبة على مهارات التحليل واالستنتاج من النصوص . ٣
الشرعية ملا هلا من رفع مستوى الوعي بدالالت النصوص الشرعية مبقاصدها.
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ا الرتبوية على . ٤ إدخال مهارات التفكري ضمن مقررات الرتبية اإلسالمية وتطبيقا
النصوص الشرعية.

أهم املقرتحات البحثية:
ت القرآنية واألحاديث . ١ القيام بدراسات تناول الدالالت الرتبوية املستنبطة من اآل

النبوية املتعلقة ببعض القيم اإلسالمية وربطها مبتغريات احلياة املتسارعة حملاولة يف 
ا السلبية. ثريا دراسة هذه املتغريات واحلد من 

إعداد دراسة ميدانية مبدى عناية مؤسسات الرتبية بغرس قيم االعتدال يف نفوس . ٢
الشباب.

إجراء دراسة للربط بني مواقف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف االحتساب وربطها يف حتقيق األمن . ٣
يف العهد النبوي. 
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فهرس املصادر واملراجع:
لقاهرة، القاهرة، . ١ إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية 

دار الدعوة.
ط٣، . ٢ الكبري،  العلي  لكالم  التفاسري  أيسر   :(١٩٩٠) اجلــزائــري  جابر  أبوبكر 

جدة، راسم للدعاية واإلعالن.
داود . ٣ أيب  مسند  الطيالسي (١٩٩٩):  اجلـــارود  بن  داود  بن  سليمان  داود  أبــو 

الطيالسي، ط١، حتقيق حممد بن عبد احملسن الرتكي، 
 القاهرة، دار هجر.. ٤
أبوعبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب(١٩٦٤): اجلامع ألحكام القرآن، . ٥

ط٢، القاهرة، دار الكتب املصرية. 
ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين: سنن ابن ماجه، حممد فؤاد عبد . ٦

الباقي، دمشق، دار إحياء الكتب العربية.
أمحد بن عبداحلليم بن تيمية (١٩٨٣): احلسبة يف اإلسالم، ط١، حتقيق سيد . ٧

حممد بن أيب سعده، الكويت، مكتبة دار األرقم.
أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص (١٤٠٥):أحكام القرآن، حتقيق حممد . ٨

صادق القمحاوي، بريوت،دار إحياء الرتاث العريب.
ء الرازي (١٩٨٦): جممل اللغة، ط٢، حتقيق زهري عبد . ٩ أمحد بن فارس بن زكر

احملسن سلطان، بريوت مؤسسة الرسالة. 
أمحد بن حممد بن علي الفيومي (١٩٨٧) : املصباح املنري، بريوت، مكتبة . ١٠

لبنان.
أمل حممد نور (١٤٢٨): مفهوم األمن الفكري اإلسالمي وتطبيقاته الرتبوية، . ١١

دراسة ماجستري غري منشورة، مقدمة إىل قسم الرتبية اإلسالمية املقارنة، جامعة 
أم القرى.
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املصباح . ١٢ طريقة  على  احمليط  ترتيب القاموس  أمحد الــزاوي (١٣٩٩):  الطاهر 
املنري وأساس البالغة، بريوت، دار الكتب العلمية.

مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، بريوت، دار صادر، . ١٣
(د. ت) . 

حسن عبدهللا الدعجة (٢٠١٣):نظرية األمن الفكري، حبث مقدم إىل امللتقى . ١٤
ض،  الــر اإلســالمــي،  العامل  يف  والثقايف  الفكري  لألمن  اسرتاتيجية  حنو  العلمي 

يف العربية للعلوم األمنية.  جامعة 
حلمي حمــمــد فـــودة وعــبــدالــرمحــن صـــاحل عــبــدهللا (١٩٨٣): املــرشــد يف كتابة . ١٥

البحوث الرتبوية ط١، دمشق، دار الفكر. 
ض، مطابع . ١٦ رضوان بن ظافر الطالع (١٤١٩): حنو أمن فكري إسالمي، الر

السفراء. 
سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين: . ١٧

املعجم األوسط، حتقيق طارق بن عوض هللا بن حممد, عبد احملسن بن إبراهيم 
احلسيين، القاهرة، دار احلرمني.

زكر بن حممد بن أمحد األنصاري (١٤١١):احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، . ١٨
حتقيق مازن املبارك، بريوت، دار الفكر املعاصر. 

املنكر . ١٩ عن  والنهي  ملعروف  األمــر  شعرية  العصيمي (٢٠١١):  مقبل  شاكر 
ودورهـــا يف حتقيق األمــن الفكري، رســالــة ماجستري غــري منشورة مقدمة لقسم 

يف العربية للعلوم األمنية.  العدالة اجلنائية، جامعة 
شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطييب (١٤١٣): شرح الطييب على مشكاة . ٢٠

املصابيح املسمى بـالكاشف عن حقائق السنن، ط١، حتقيق د. عبد احلميد 
هنداوي، مكة املكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز. 

صحيفة اجلزيرة، العدد (٩٧٢٢) ، الصادرة يف ١٤٢٠/١/٢٦، ص٤.. ٢١
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عائشة عبدالرمحن اجلالل (١٤١٢): املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم . ٢٢
وطرق عالجها، ط١، جدة، دار اجملتمع.

عبدالرمحن عدس (١٩٩٢): أساسيات احلث الرتبوي، عمَّان، دار الفرقان.. ٢٣
جامعة . ٢٤ إصـــدارات  مــن  الفكري،  األمــن   :(١٤٢٦) اللوحيق  معال  عبدالرمحن 

يف العربية للعلوم األمنية. 
صــر السعدي (٢٠٠٠):تــيــســري الــكــرمي الــرمحــن يف تفسري كالم . ٢٥ عبدالرمحن 

املنان، بريوت، مؤسسة الرسالة. 
ض، . ٢٦ عبدالعزيز بن حممد بن مرشد (١٣٩٣): نظام احلسبة يف اإلسالم، الر

مطبعة املدينة. 
عبدالرمحن حجازي (٢٠٠٩): اإلعالم اإلسالمي بني الواقع واملرجتى، ط١، . ٢٧

بريوت، دار املعرفة.
ملعروف والنهي عن املنكر يف . ٢٨ عبدالعزيز فهد اجلوهر (١٤٢٨): أثر األمــر 

حتقيق األمن، دراسة ماجستري غري منشورة، مقدمة لقسم العدالة اجلنائية، جامعة 
يف العربية للعلوم األمنية. 

الدينية، . ٢٩ ت  والـــوال السلطانية  األحــكــام  املـــاوردي (١٩٩٦):  حممد  بن  علي 
املكتب  بـــريوت،  الزغلي،  إبراهيم  وحممد  احلرستاين  فــارس  عصام  حتقيق  ط١، 

اإلسالمي.
علي بن حممد املاوردي البصري (١٩٩٢): النكت والعيون تفسري املاوردي، . ٣٠

ط١، تعليق السيد عبداملقصود بن عبدالرحيم،بريوت،دار الكتب العلمية.
علي بــن حممد املــال اهلـــروي الــقــاري (٢٠٠٢): مــرقــاة املفاتيح شــرح مشكاة . ٣١

املصابيح، ط١، بريوت، دار الفكر.
ض، جملة األمن . ٣٢ علي فايز اجلحين (١٤٠٨): املفهوم األمين يف اإلسالم، الر

الصادرة من وزارة الداخلية، العدد٢. 
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عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي (٢٠٠٠): تفسري القرآن . ٣٣
العظيم، ط١، حتقيق مصطفى السيد حممد وآخرون، اجليزة، مؤسسة قرطبة. 

وعــبــادة . ٣٤ التطرف  مــن  شبابنا  حنمي  (١٤١٧): كيف  منصور  إبــراهــيــم  فتحي 
الشيطان، ط١، القاهرة، دار الفكر العريب. 

يوسف . ٣٥ حتقيق  ط٥،  الصحاح،  خمتار   :(١٩٩٩) الـــرازي  بكر  أيب  بــن  حممد 
الشيخ حممد، بريوت، الدار النموذجية.

حممد بــن إمســاعــيــل أبــو عــبــدهللا الــبــخــاري اجلعفي (١٤٢٢): اجلــامــع املسند . ٣٦
مه_ صحيح البخاري_،  الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ

صر الناصر، بريوت، دار طوق النجاة. ط١، حتقيق حممد زهري بن 
الــدار . ٣٧ تونس،  والتنوير،  التحرير  تفسري   :(١٩٨٤) عاشور  بن  الطاهر  حممد 

التونسية للنشر.
ويل القرآن، ط١، حتقيق . ٣٨ حممد بن جرير الطربي (٢٠٠٠): جامع البيان يف 

أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة. 
حممد بن حسني الــفــراء: األحــكــام السلطانية، تصحيح حممد حامد الفقي، . ٣٩

ض، دار الوطن، (د.ت) .  الر
القصيم، . ٤٠ ط٥،  النووية،  األربــعــني  شــرح   :(١٤٣٦) العثيمني  صــاحل  بن  حممد 

مؤسسة الشيخ حممد العثيمني.
ض الــصــاحلــني مــن كـــالم سيد . ٤١ حمــمــد صـــاحل بــن عثيمني (١٤٣٦):شـــــــرح ر

ض، دار الوطن للنشر.  املرسلني، ط١٤، الر
حممد بن علي اجلرجاين (١٩٨٣) : التعريفات، ط١، بريوت، دار الكتب . ٤٢

العلمية. 
حممد بن عيسى بن َســْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي (١٩٩٨) : اجلامع . ٤٣

الكبري- سنن الرتمذي – حتقيق بشار عواد معروف، بريوت، دار الغرب اإلسالمي.



الدالالت التربوية المستنبطة من نصوص الحسبة في الكتاب والسنة وعالقتها بتعزيز ا�من الفكري ٣٠٢

ج العروس، جمموعة من . ٤٤ حمّمد بن حمّمد بن عبد الــرزّاق احلسيين الزَّبيدي: 
احملققني، دار اهلداية.

ض، مكتبة العبيكان. . ٤٥ حممد حممد نصري (١٤١٣): األمن والتنمية، الر
داته، دمشق، . ٤٦ صر الدين األلباين (١٤٠٦): صحيح اجلامع الصغري وز حممد 

املكتب اإلسالمي.
صر الدين األلباين (١٤١٦): سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من . ٤٧ حممد 

ض، مكتبة املعارف. فقهها وفوائدها، الر
اإلسالمية، . ٤٨ الرتبية  يف  ا  وتطبيقا البحث  مناهج   :  (١٤١٩) جلــن  مــقــداد 

ض، دار عامل الكتب.  الر
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري: املسند الصحيح املختصر . ٤٩

بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، 
دار إحياء الرتاث العريب.

من . ٠٥ املستنبطة  الرتبوية  الـــدالالت  (١٤١٤ه):  الغامدي  مسفر  أمحــد  نبيل   .
ا يف األسرة واملدرسة. رسالة ماجستري غري منشورة، مقدمة  ت الصرب وتطبيقا آ

لقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم القرى.
٤٨. وفيق صفوت خمتار (٢٠١٠): وسائل االتصال واإلعالم وتشكيل وعي . ٥١

األطفال والشباب، القاهرة، دار غريب.
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داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام ٣٠٤

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول هللا األمني وعلى آله وصحبه 

أمجعني أما بعد.
ملعروف والنهي عن املنكر يف الدين  فإن من أعظم األدلة الدالة على مكانة األمر 
حديث أيب سعيد اخلدري رضى هللا عنه فقد تفرعت عنه مسائل عديدة و استنبط 
العلماء منه أحكاما كثرية، و رجع إليه العلماء واعتمد عليه املفتون واحملتسبون فكان 
مبثابة قاعدة جليلة وأصــل عظيم من أصــول االحتساب،بل يشتمل على مجلة من 

القواعد األصولية يف هذا الباب.
 قال القاضي عياض: (احلديث: أصل ىف صفة تغيري املنكر، وعلٌم على العلم ىف عمله)(١)

،فكان من الضروري الوقوف على داللــة ألفاظه وفق قواعد التعامل مع ألفاظ 
عتبار أن العلماء ملا قعدوا هذه القواعد استقرؤوا اساليب العربية،  القرآن والسنة 
لعربية فال يفهم إال بفهم  خاصة وأن القرآن نزل بلغة العرب وأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص تكلم 

أساليب العربية.
لكالم  يقول اجلويين: (ومن مواد أصول الفقه العربية؛ فإنه يتعلق طرف صاحل منه 
على مقتضى األلفاظ، ولن يكون املرء على ثقة من هذا الطرف حىت يكون حمققا 

للغة العربية)(٢). مستقال 
ختريج احلديث:

احلديث أخرجه عدد من أهل احلديث يف كتبهم كاآليت:
ــاِن َكـــْوِن الــنـَّــْهــِي َعــِن  َــَي ُب بـ َ فقد أخــرجــه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلميـــان 
ْلَمْعُروِف َوالنـَّْهَي َعِن  ِ ميَــاَن يَزِيُد َويـَنـُْقُص، َوَأنَّ اْألَْمــَر  ميَــاِن، َوَأنَّ اْإلِ اْلُمْنَكِر ِمَن اْإلِ

١  َشرُْح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاِضى ِعَياض الـُمَسمَّى ِإكَماُل الـُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم ٢٩٠/١ احملقق: الدكتور ْحيَىي ِإْمسَاِعيل الناشر: 
لطبعة: األوىل، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر 

٢  الربهان يف أصول الفقه ١/ ٨٤.



٣٠٥ داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام

ْخلُْطَبِة يـَْوَم اْلِعيِد  ِ اْلُمْنَكِر َواِجَباِن برقم (٤٩)من َحِديُث َأِيب َبْكٍر- قَاَل: أَوَُّل َمْن َبَدأَ 
قـَْبَل الصََّالِة َمْرَواُن. فـََقاَم ِإلَْيِه َرُجٌل، فـََقاَل: الصََّالُة قـَْبَل اْخلُْطَبِة، فـََقاَل: َقْد تُرَِك َما 
ُهَناِلَك، فـََقاَل أَبُو َسِعيٍد: أَمَّا َهَذا فـََقْد َقَضى َما َعَلْيِه مسَِْعُت َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلصيـَُقوُل: 
ُْه بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه،  «َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ

ميَاِن». َوَذِلَك َأْضَعُف اْإلِ
للَِّساِن  ِ لَيِد أَْو  ِ ُب َما َجاَء ِيف تـَْغِيِري اْلُمْنَكِر  َ وأخرجه الرتمذي يف أبواب الفنت 
َم اخلُْطَبَة قـَْبَل  لَقْلِب، برقم (٢١٧٢) َعْن طَارِِق ْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: أَوَُّل َمْن َقدَّ ِ أَْو 
َ فُــَالُن، تُرَِك َما  الصََّالِة َمــْرَواُن، فـََقاَم َرُجٌل فـََقاَل ِلَمْرَواَن: َخاَلْفَت السُّنََّة، فـََقاَل: 
ُهَناِلَك، فـََقاَل أَبُو َسِعيٍد: أَمَّا َهَذا فـََقْد َقَضى َما َعَلْيِه، مسَِْعُت َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلصيـَُقوُل: 
َمْن رََأى ُمْنَكرًا فـَْليـُْنِكْرُه بَِيِدِه، َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك 

َأْضَعُف اِإلميَاِن.
ُب اْخلُْطَبِة يـَْوَم اْلِعيِد برقم (١١٤٠) وفيه،  َ وأخرجه أبو داود يف كتاب الصالة 
قال:  مروان، خاَلْفَت السُّنََّة، أخَرجت املنرب يف يوم عيد، ومل يكن ُخيْرَُج فيه، وبدأت 
خلطبة قبل الصالة، فقال أبو سعيد: َمن هذا؟ قالوا: فالُن بُن فالن، فقال: أمَّا هذا 

فقد َقضى ما عليه. .. وذكر احلديث.
ميَـــــاِن بـــرقـــم(٥٠٠٩)، ومل يــذكــر العيد  ــاُضــُل َأْهــــِل اْإلِ َــَف ب تـ وأخــرجــه النسائي 
َماِلُك  ثـََنا  َحدَّ قَــاَل:  َخمَْلٌد،  ثـََنا  َحدَّ قَــاَل:  ُحمَمٍَّد،  بْــُن  احلَِْميِد  َعْبُد  طريق  واخلطبة،من 
ْبُن ِمْغَوٍل، َعْن قـَْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن طَارِِق ْبِن ِشَهاٍب وهذا لفظه: أنَّ رسول هللا- 
ه بيده،  ملسو هيلع هللا ىلص- قال: «من رأى منكم منكرًا فـََغيـََّرُه فقد برَِئ، ومن مل يستطع أن يـَُغريِّ
ه بلسانه فقد برئ، ومن مل يستطع أن يغريه بلسانه فغريه بقلبه فقد برئ، وذلك  فغريَّ

أضعف اإلميان»
ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن، قَاَل:  وأخرجه برقم (٥٠٠٨) من طريق ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، قَاَل: َحدَّ

ْه). ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن قـَْيِس ْبِن ُمْسِلم بلفظ(َمْن رََأى ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ َحدَّ



داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام ٣٠٦

ب ِذْكُر َوْصِف النـَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر ِإَذا َرآُه اْلَمْرُء  وأخرجه ابن حبان يف صحيحه 
أَْو َعِلَمُه، برقم (٣٠٧) َعْن َأِيب َسِعيٍد قَاَل: َأْخــرََج َمــْرَواُن اْلِمنـْبـََر ِيف يـَْوِم ِعيٍد َوَبَدأَ 
َ َمْرَواُن خالفت السنة َأْخَرْجَت اْلِمنـْبـََر ِيف  ْخلُْطَبِة قـَْبَل الصََّالِة فـََقاَم َرُجٌل فـََقاَل:  ِ
َا فـََقاَل أَبُو َسِعيٍد  ْخلُْطَبِة قـَْبَل الصََّالِة َوملَْ َيُكْن يـُْبَدأُ ِ يـَْوِم ِعيٍد َوملَْ َيُكْن َخيْرُُج َوَبَدْأَت ِ
َمْن َهَذا قَاُلوا: فـَُالُن ْبُن فـَُالٍن قَاَل أَبُو َسِعيٍد: أَمَّا َهَذا فـََقْد َقَضى َما َعَلْيِه زَاَد ِإْسَحاُق 
ُْه بَِيِدِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع َأنَّ  مسَِْعُت َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلصيـَُقوُل: «َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ

َُه بَِيِدِه فَِبِلَسانِِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإلميان» يـَُغريِّ
ُب اخلُُروِج ِإَىل الـُمَصلَّى ِبَغْريِ ِمنـَْربٍ، برقم(٩٥٦)  وأخرجه البخاري أبواب العيدين َ

ذكر القصة دون لفظ احلديث
ـَـــَرِين ُشــْعــَبــة،  ـــُد، َأْخــــبـ وأخــرجــه أمحـــد يف املــســنــد بــرقــم (١١١٥٠) مــن طــريــق يَـــزِي
ثـََنا ُسْفَيان، وبرقم (١١٥١٤) من طريق  وبرقم(١١٤٦٠) من طريق َعْبُد الرَّْمحَِن، َحدَّ
ثـََنا ُسْفَياُن، كلهم عن َعْن قـَْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن طَارِِق ْبِن ِشَهاب عن أيب  وَِكيٌع، َحدَّ

ُْه بَِيِدِه). سعيد اخلدري بلفظ (َمْن رََأى ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ
ثـََنا اْألَْعَمُش،  وأخرجه كذلك أمحد برقم (١١٠٧٢) من طريق أَبُو ُمَعاِويََة، َحدَّ
َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن َرَجاٍء، َعْن أَبِيِه، َوَعْن قـَْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن طَارِِق ْبِن ِشَهاٍب، كالمها 
َُه بَِيِدِه فـَْليـَْفَعْل   عن أيب سعيد بلفظ: (َمــْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَــِإْن اْسَتطَاَع َأْن يــُـَغــريِّ

ُْه بَِيِده) «َوقَاَل َمرًَّة:  «فـَْليـَُغريِّ
وأخرجه أبو يعلى برقم (١٠٠٩)، والبيهقي برقم (١١٥١٣)،من طريق ابن منري، 

ُْه). عن األعمش، عن إمساعيل، عن أبيه، بلفظ(َمْن رََأى ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ
من  ورد  فقد  صحته،  على  العلماء  إتفق  صحيح  احلديث  الثبوت  حيث  فمن 
طرق صحيحة، وأما ألفاظ احلديث فقد ذهب عامة أهل احلديث الذين أخرجوه 
ُْه) ما عدا النسائي وأمحد فقد  يف كتبهم على أن لفظه (َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فـَْليـَُغريِّ
للفظ السابق وٍأخرجاه رواية أخري وهي بلفظ(فغَريه) بدًال من (فليغريه)،  أخرجاه 
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فقال:(من رأى منكم منكًرا فـََغيـََّرُه فقد بِرَئ).
ُْه بَِيِدِه)،وعليها  واحلاصل أن الرواية املتفق عليها هي قوله ملسو هيلع هللا ىلص: (َمْن رََأى ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ
ذه األلفاظ، وأمجاع احملققون  يكون البحث وتكون الدراسة.وبعد ثبوت صحتها 
للفظ املذكور سابقاً فإين يف هذا البحث املتواضع أتناول داللة ألفاظه  على صحته 

على األحكام الشرعية خاصة داللة العموم واألمر الظاهرتني من ألفاظه.
ويهدف البحث إىل اآليت:-

ذه القاعدة والكلمات اليسرية عن  أوًال:بيان جوامع كلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيث عرب 
خري كثري وعلم وفري.

نياً:بيان ما دلت عليه ألفاظ العموم يف احلديث وما يصح أن يتناوله اللفظ العام 
املوجود يف احلديث من أحكام.

لثاً: بيان ما دل عليه لفظ األمر يف احلديث من أحكام.
خطة البحث:

املقدمة
املبحث األول: الداللة اللفظية وطرقها
املطلب األول: الداللة اللفظية الوضعية

املطلب الثاين:طرق داللة األلفاظ على األحكام
 املبحث الثاين: احلكم الشرعي وأقسامه

املطلب األول:تعريف احلكم الشرعي 
املطلب الثاين:أقسام احلكم الشرعي

املبحث الثالث:داللة لفظ العموم يف احلديث
املطلب األول:تعريف اللفظ العام
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املطلب الثاين:صيغة العموم يف احلديث
املطلب الثالث: ما يتناوله العموم يف لفظ احلديث
املطلب الرابع: ختصيص داللة العموم يف احلديث

املبحث الثالث:داللة األمر يف احلديث
املطلب األول:تعريف األمر

املطلب الثاين:صيغة و داللة األمر يف احلديث على الوجوب
املطلب الثالث:داللة األمر يف احلديث على الواجب الكفائي

املطلب الرابع: داللة األمر يف احلديث على الفور 
املطلب اخلامس: داللة األمر على الوجوب يف وسائل اإلنكار.

املطلب السادس:داللة األمر يف احلديث على التكرار
اخلامتة.

فاسأل هللا تعاىل أن أوفق يف كتابة هذا البحث بطريقة حتقق املقصود
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املبحث األول: الداللة اللفظية وطرقها
الداللة هي: كما قال الفتوحي: (الداللة: ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر)١.

وتنقسم الداللة يف األصل إىل قسمني:-
القسم األول: داللة لفظية..

القسم الثاين: داللة غري لفظية.
املطلب األول: الداللة اللفظية: 

والداللة اللفظية هي املقصودة هنا لذلك لزم الرتكيز عليها
قــال الزركشي: (هــي كــون اللفظ حبيث إذا أطلق فهم منه املعىن من كــان عاملاً 

بوضعه له)٢.
وهي داللة األلفاظ على ما وضعت له.

ها سابقًا-  فالداللة اللفظية الوضعية هي أهم أقسام الدالالت الستة – اليت ذكر
ودلَّ على تلك األمهية أمران:

األمر األول: انضباطها، حيث إن اإلنسان ملا كانت طبيعته االجتماع مع بين 
م مست احلاجة إىل الداللة اللفظية الوضعية لالنضباط الذي  جنسه واالختالط 
ما غري منضبطتني؛ نظراً الختالفهما  تتميز به،خبالف الداللة الطبيعية والعقلية، فإ

ختالف الطبائع والعقول واألفهام.
األمر الثاين: إن الداللة اللفظية الوضعية عامة وشاملة ملا يقصد إليه من املعاين؛ 
ا يف التعبري يعم املــوجــودات واملعدومات يف جمال التعلم والتعليم  حيث إن النفع 

وحنومها من جماالت احلياة املختلفة.
وجممل القول إن الداللة اللفظية الوضعية هي الوسيلة األساسية يف التعامل بني 
الناس، وهي تؤدي من األغراض واملقاصد ما ال تؤديه أي داللة من الدالالت األخرى، 

١  انظر: شرح الكوكب املنري ص: ٣٨
٢  البجر احمليط ٦٨/٢ – دار الكتب- ٢٠٠٥م
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وبذلك تكون هذه الداللة أهم أنواع الدالالت، وأعمها نفعا يف كسب العلوم.
للفظ وهناك فرق بني داللة اللفظ والداللة 

للفظ وداللــة اللفظ من مهمات مباحث  يقول القرايف: (والتفرقة بني الداللة 
األلفاظ، وقد ذكرت منها الفرق بينهما من ثالثة أوجه)(١).

للفظ هي استعمال اللفظ إما يف موضوعه وهو احلقيقة أو غري  ويقول: (والداللة 
موضعه وهو اجملاز)(٢).

للفظ وداللة اللفظ من وجوه. يقول األصوليون: (والفرق بني الداللة 
للفظ اللسان. أحدها: احملل، فمحل داللة اللفظ القلب وحمل الداللة 

للفظ وال  نيها: من جهة الوجود، فكلما وجدت داللة اللفظ وجدت الداللة  و
يوجد داللة اللفظ يف األلفاظ اجململة واألعجمية.

لثها: من جهة األنواع فداللة اللفظ ثالثة أنواع: املطابقة، والتضمن، وااللتزام،  و
للفظ نوعان احلقيقة واجملاز. وللداللة 

للفظ سبب وداللة اللفظ مسبب عنها. ورابعها: من جهة السببية فالداللة 
للفظ صفة للمتكلم.)(٣) وخامسها: من جهة املوصوف فداللة اللفظ صفة للسامع و

املطلب الثاين:طرق داللة األلفاظ على األحكام
لفاظه على األحكام عند اجلمهور بطريقني:- يدل النص الشرعي 

م  ــــة املنطوق هــى داللــة اللفظ على املعىن ىف حمــل النطق، ولــذا فإ األول:دالل
ا أيضا داللة املنظوم والداللة الصرحية. وهذه الداللة تشمل كال من داللة  يسمو

١  شرح تنقيح الفصول ص٢٦املؤلف: أبو العباس القرايف احملقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: شركة الطباعة الفنية املتحدة 
الطبعة: األوىل، ١٣٩٣ هـ- ١٩٧٣ م

٢  املرجع السابق و راجع «شرح الكوكب املنري» «ص: ٣٨- ٤٠»، و»شرح األسنوي ملنهاج الوصول» «١/ ١٧٨- 
.«١٨١

اج يف شرح املنهاج ٢٠٨/١، الناشر: دار الكتب العلمية –بريوت عام النشر: ١٤١٦هـ- ١٩٩٥ م ٣  اإل



٣١١ داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام

العبارة وداللة اإلشارة، وداللة االقتضاء عند السادة احلنفية على خالف ىف املسلك.
الثاين: داللة املفهوم. فهى داللة اللفظ على املعىن ال ىف حمل النطق والتلفظ، بل 

ىف حمل السكوت.
وتنقسم هذه الداللة إىل قسمني:

يوافق  حكمه  مركب  لفظ  معىن  عن  شــئ  الزم  وهــو  موافقة:  مفهوم  األول: 
حكم ملزومه. 

) سورة (سورة اإلسراء) آية (٢٣). مثاله:عند العلماء قوله تعاىل: (فال تـَُقْل َهلُما ُأفٍّ
فدلت اآلية مبفهومها على حترمي الضرب، ألنه أشّد ىف اإليذاء من التأفيف الذى 
ى عنه اللفظ مبنطوقه، ونظرا ألن حكم املسكوت عنه جاء موافقا حلكم املنطوق، 
مسيت هــذه الــداللــة مبفهوم املوافقة كما مسيت بفحوى اخلــطــاب، وحلــن اخلطاب، 

والقياس اجللى وهى ما عرب عنها احلنفية رمحهم هللا)(١).
شئ عن معىن لفظ مركب حكمه خيالف حكم  الثاين: مفهوم املخالفة: وهو الزم 

ملزومه. وذلك كقوله تعاىل: (فَاْجِلُدوُهْم َمثاِنَني َجْلَدًة) سورة (سورة النور) آية(٤).
حيث يفهم من هذه اآلية أن الزائد على الثمانني غري واجــب، وظاهر أن هذا 

املفهوم مغاير وخمالف ملا يفيده اللفظ مبنطوقه.
وينقسم املنطوق إىل قسمني:

ملطابقة أو  األول: املنطوق الصريح، وهو: ما وضع اللفظ له فيدل اللفظ عليه 
التضمن، أي: أن املنطوق الصريح هو داللة اللفظ على احلكم بطريق املطابقة، أو 
التضمن؛ حيث إن اللفظ قد وضع له، كداللة الرجل على اإلنسان الذكر، وداللة 

التضمن، كداللة األربعة على الواحد، ربعها

١  انظر غاية الوصول ٣٦، وأصول الشيخ زهري ٢/ ٩١. حاشية البناىن على شرح اجلالل احمللى ١/ ٢٤٠. إرشاد الفحول 
.١٧٨
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)سورة البقرة آية(٢٧٥)،  ُ اْلبـَْيَع َوَحرََّم الرَِّ مثاله: قوله تعاىل: (َوَأَحلَّ اهللَّ
، فالبيع جائز، والر  فدلَّ اللفظ مبنطوقه الصريح على نفي املماثلة بني البيع والر
ا:  حرام، وهذا القسم يسميه احلنفية  «عبارة النص «، أو داللة العبارة، ويقصدون 

داللة اللفظ على املعىن املقصود منهالذي سيق له.
الثاين: املنطوق غري الصريح هو: داللة اللفظ على احلكم بطريق االلتزام؛ إذ أن 
اللفظ مستلزم لذلك املعىن واحلكم، فاللفظ- هنا- مل يوضع للحكم، ولكن احلكم 
فيه الزم للمعىن الــذي وضــع له ذلــك اللفظ، فمثًال قوله تعاىل: (وعلى املولود له 
ملعروف) سورة البقرة ،  فاحلكم املنطوق به صراحة هو: أن نفقة  ن  رزقهن وكسو
ء، فهذا هو املتبادر من ظاهر اللفظ، وهذا  الوالدات من رزق وكسوة واجبة على اآل
اللتزام على أن النسب يكون لألب،  هو ما سيقت اآلية ألجله. ولكن اآلية دلَّت 
ال لألم، وعلى أن نفقة الولد على األب، دون األم، فإن  «الالم  «مل يوضع إلفادة 

هذين احلكمني، ولكن كل منهما الزم للحكم املنصوص عليه.
واملنطوق غري الصريح ينقسم إىل ثالثة أقسام اإلشارة واالقتضاء واالمياء)(١).

واللفظ املنطوق قد يكون نصاً ال حيتمل إال معىن واحداً كلفظ اخلاص، وقد يكون 
ظاهراً كاللفظ العام واللفظ املطلق حبسب وضع اللفظ عند أهل اللغة. 

١  انظر: «روضة الناظر» (١٩٨/٢) وما بعدها، و «قواعد األصول» (٦٧، ٦٨)، و «شرح الكوكب املنري» (٤٧٤/٣- 
٤٧٧)، و «مذكرة الشنقيطي» (٢٣٥، ٢٣٦). 



٣١٣ داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام

املبحث الثاين:احلكم الشرعي وأقسامه
 املطلب األول:تعريف احلكم الشرعي 

يقول الشيخ الشنقيطي: (واعلم أن عبارات األصوليني اضطربت يف تعريف   
ا أمران: أحدمها أنبعض املكلفني غري موجود وقت  احلكم الشرعى. وسبب اضطرا

اخلطاب واملعدوم ليس بشيء حىت خياطب:
لذات اجملرد عن الصيغة)(١) نيهما زعمهم أن اخلطاب هو نفس املعىن االزىل القائم 

والصحيح وهــو مــذهــب اجلمهور أن احلــكــم هــو: («خــطــاب هللا تــعــاىل املتعلق 
القتضاء أو التخيري أو الوضع)(٢) فعال املكلفني 

وأهم القيود يف التعريف ما يلي:
(خطاب هللا) املراد به ما ورد يف كتابه وما اعتمده كتابه فهو من له سلطة اصدار 

األحكام الشرعية.
فيها  تصدر  ال  أفعاهلما  فــإن  املكلفني  غري  إخــراج  املكلفني)  فعال  (املتعلق 

شرعية. أحكامًا 
(االقتضاء) وهو الطلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك.

(التخيري) ويدخل فيه التخيري بني الفعل والرتك
(الوضع)ويقصد به ما ليس طلباً وال خترياً.
املطلب الثاين:أقسام احلكم الشرعي
ينقسم احلكم الشرعي إىل قسمني:

األول: حكم تكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من املكلف، أو كفه عن فعل، 
أو ختيريه بني فعل والكف عنه.

١  املرجع السابق ص٨
٢  شرح خمتصر الروضة ٢٥٤/١، الطويف الصرصري، احملقق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 

األوىل، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ ممختصر ابن احلاجب بشرح العضد ١ / ٢٢٠.
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َوآتُــوا  الصَّالَة  َوأَِقيُموا  تعاىل:﴿  قوله  املكلف  من  فعل  طلب  اقتضى  ما  فمثال: 
الزََّكاَة﴾ [سورة البقرة اآليتان ٤٣، ١١٠]. 

 ومثال: ما اقتضى طلب الكف عن فعل، قوله تعاىل:﴿ َوال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّيت 
حلَْق﴾[سوة اإلسراء اآلية: ٣٣  ِ ُ ِإالَّ  َحرََّم اهللَّ

ومثال: ما اقتضى ختيري املكلف بني فعل والكف عنه، قوله تعاىل:﴿ وَُكُلوا َواْشَربُوا 
َوال ُتْسرُِفوا﴾ [سورة األعراف اآلية: ٣١]. 

وأقسامه مخسة: الواجب واملندوب، واملباح واملكروه، واحلرام.
الثاين: احلكم الوضعي:هو ما اقتضى وضع شيء سبًبا لشيء، أو شرطًا له، أو 

مانًعا منه.
َ أَيـُّــَهــا الَّــِذيــَن آَمُنوا  مثال: ما اقتضى وضــع شــيء سببا لشيء، قوله تــعــاىل:﴿ 
ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمرَاِفِق﴾ سورة املائدة آية(٦) 

اقتضى وضع إرادة إقامة الصالة سبباً يف إجياب الوضوء
 ومثال: ما اقتضى وضع شيء شرطا لشيء،وقوله- ملسو هيلع هللا ىلص: (َال ِنَكاَح ِإال ِبَويل. 

..)، اقتضى أن الويل شرط لصحة الزواج.
ومثال: ما اقتضى جعل شيء مانعاً من شيء، قوله- ملسو هيلع هللا ىلص: (ليس لقاتل مرياث)(١)، 

اقتضى جعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه).
وأقسامه مخسة وهي: السبب، والشرط، واملانع، والعزمية، والرخصة.

املبحث الثالث:داللة لفظ العموم يف احلديث
األصل يف العموم أنه يفهم من األلفاظ فهو من عوارضها ومعين ذلك أنه ليس من 
األشياء املالزمة للفظ بل رمبا يكون يف األلفاظ أو ال يكون، واليفهم من املعاين عند 
مجهور العلماءإال جمازاً. يقول اآلمدي: (اتـََّفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ اْلُعُموَم ِمْن َعَواِرِض 

ُب اْلَقاِتُل َال يَِرُث برقم ٢٦٤٦.وصححه األلباين صحيح اجلامع برقم ٥٤٢١.. َ ت  ١  أخرجه ابن ماجه كتاب الد
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اْألَْلَفاِظ َحِقيَقًة)(١).فإذا وجد اللفظ العام فهم منه العموم حقيقة ودل عليه.
والعموم إذا فهم من النص يعترب حجة عند مجاهري أهل العلم(٢) وينطبق حكمه 
على مجيع ما يصلح أن يكون حتته ويثبت احلكم الذي دل عليه على كل فرد من 

أفراده، وإن اختلفوا يف هذه احلجية قطعية أم ظنية.
يقول ابن تيمية: «وأما العموم اللفظي فما أنكره أيًضا إمام وال طائفة هلا مذهب 
مستقر يف العلم، وال كان يف القرون الثالثة من ينكره,وإمنا حدث إنكاره بعد املائة 

الثانية وظهر بعد املائة الثالثة.
وأكرب سبب إنكاره إما من اجملوزين للعفو من أهل السنة, أو من أهل املرجئة من 
ت الوعيد وأحاديثه فاضطره ذلك إىل أن  ظره الوعيدية بعموم آ ضاق عطنه ملا 
جحد العموم يف اللغة والشرع، فكانوا فيما فروا إليه من هذا اجلحد كاملستجري من 

لنار)(٣). الرمضاء 
وقد قرر العلماء أنه ليس اخلالف يف داللة اللفظ العام على معناه األصلي يف 
وضع اللغة، فلفظ (الرجال) موضوع يف اللسان َجلْمع الرجال، وإمنا اخلالف يف هل 
يتيقن أن املتكلم بذلك يريد كل ما يصلح له اللفظ أم أنه حيتمل أنه يريد به بعض 
ذلك، أي أن اخلالف يف إرادة املتكلم الشمول من اللفظ ال يف معىن اللفظ وضعاً)(٤)

والدليل على ذلك أن هناك مجلة من الشواهد فهم الصحابة منها العموم عند 
وجود صيغته ومن ذلك ما يلي:-

١  اإلحكام يف أصول األحكام١٩٨/٢.
٢  واحملصول للرازي٣٠٩/٢ واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي٤١٣/٢ وخمتصر ابن احلاجب مع بيان املختصر١٠٤/٢ 
ومجع  للطويف٤٤٨/٢  الروضة  خمتصر  وشرح  لألرموي٣٤٣/١  والتحصيل  السول٣١٢/٢  اية  مع  األصول  ومنهاج 
اجلوامع البن السبكي٣٩٩/١ والبحر احمليط٥/٣ وشرح الكوكب املنري١٠١/٣ أصول البزدوي مع كشف األسرار٣٣/١ 

والتحرير للكمال ابن اهلمام (مع التيسري) ١٩٠/١ واملنار مع كشف األسرار للنسفي١٥٩/١.
٣  جمموع الفتاوى» (٦ / ٤٤٠، ٤٤١)، وانظر (٤٨١/١٢- ٤٨٤) منه

اج البن السبكي١٤٩/٢ وشرح احمللي على مجع اجلوامع٤٠٧/١ وانظر التحرير مع التقرير والتحبري٢٣٨/١.  ٤  انظر اإل
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أوًال: ملا نزل قوله تعاىل:﴿ ال يستوي القاعدون من املؤمنني﴾ [النساء: ٩٥]. 
قال ابن أم مكتوم: إين ضرير البصر فنزل:﴿ غري أوىل الضرر﴾ [النساء: ٩٥]. ففهم 

الضرير وغريه من عموم اللفظ)(١).
نياً: وملا مسع عثمان بن مظعون قول لبيد: وكل نعيم ال حمالة زائــل، قال له: 

كذبت إن نعيم اجلنة ال يزول.)(٢)
َم اَجلَمِل، َلمَّا بـََلَغ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ  َّ ُ ِبَكِلَمٍة َأ لثاً: َعْن َأِيب َبْكَرَة، قَاَل: َلَقْد نـََفَعِين اهللَّ

فَارًِسا َملَُّكوا ابـَْنَة ِكْسَرى قَاَل: «َلْن يـُْفِلَح قـَْوٌم َولَّْوا أَْمَرُهُم اْمَرأَة)(٣).
لعموم يف احلديث الذي جاء بصيغة النكرة يف  فاستدل ابو بكرة رضي هللا عنه 

سياق النفي ومل ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إمجاعاً على صحة فهمه.
املطلب األول:تعريف اللفظ العام
عرف العلماء العام بعدة تعريفات: 

عّرفه إمام احلرمني بقوله: (العام هو القول املشتمل على شيئني فصاعداً)(٤)،
ا صيغة عموم. ولكنه ليس مبانع فلفظة زوج وشفع مثالً تدل على أثنني ومل يقل أحد أ
وعرفه أبو احلسني البصري بقوله: (العام: كالم مستغرق جلميع ما يصلح له)(٥).

ووافقه أبو اخلطاب(٦).واختاره الرازي(٧) وزاد عليه قوله: حبسب وضع واحد. وهو 
اختيار الشوكاين(٨) وزاد عليه قوله: «دفعة».

َطِر َوالِعلَِّة َأْن ُيَصلَِّي ِيف َرْحِلِه برقم (٤٥٩٢)
َ
ُب الرُّْخَصِة ِيف امل َ ١  أخرجه البخاري ِكَتاُب اَألَذان، 

٢  انظر: «اإلصابة» (٤٥٧/٢). 
ُب الِفتـَْنِة الَِّيت َمتُوُج َكَمْوِج الَبْحِر برقم (٧٠٩٩) َ ٣  أخرجه البخاري ِكَتاُب الِفَنتِ، 

٤  التلخيص ٢/ ٥
٥  املعتمد يف أصول الفقه ١٨٩/١، أبو احلسني الَبْصري املعتزيل احملقق: خليل امليس الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت 

الطبعة: األوىل، ١٤٠٣.
٦  انظر التمهيد، الورقة ٥٠/١.

٧  احملصول ٢٣٠٩، الرازي امللقب بفخر الدين الرازي حتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م

٨  إرشاد الفحول ص: ١١٢، ١١٣»
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واختار الغزايل(١) تعريف: «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئني فصاعًدا».
قال الشيخ الشنقيطي: (وهذا التعريف جيد, اال أنه ينبغي أن يزاد عليه ثالث 
كلمات: األوىل: حبسب وضع واحد. والثانية: (دفعة). والثالثة: (بال حصر) من 

ماً مانعاً)(٢). اللفظ فيكون تعريفاً 
وعليه فإن تعريف العام حيت يكون جامعاً مانعاً ال بد فيه من عدة قيود وهي:-

أللــفــاظ ولــيــس املــعــاين على  ألن الــعــمــوم يتعلق  ولــيــس معناً  أوًال: كــونــه لفظاً 
الصحيح.

نياً:كون اللفظ مستغرقاً جلميع ما يصلح أن يكون حتته.
لثاً:حبسب وضع واحد وليس أوضاع متعددة ليخرج املشرتك وغريه.

رابعاً: دفعة واحدة دون جتزئة للفظ.
ا حمصورة. خامساً:بال حصر فيخرج أمساء األعداد فإ

١  املستصفى للغزايل ٢/ ٣٢
٢  مذكرة يف أصول الفقه ص املؤلف: حممد األمني الشنقيطي ٢٤٣/١، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة الطبعة: اخلامسة، 

٢٠٠١ م
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املطلب الثاين:صيغة العموم يف احلديث
املراد بصيغ العموم األلفاظ الدالة على الشمول واالستغراق يف وضع لغة العرب، 

لعموم اللفظي أو ألفاظ العموم. وهذا ما ميكن تسميته 
والــعــمــوم لــه ألــفــاظ ختــصــه ال يفهم الــعــمــوم إال مــن خــالهلــا وإلــيــه ذهـــب مجهور 

ب العموم.  األصوليني(١) وأكثرهم ويسمى هذا املذهب مذهب أر
قال ابن العريب: (َوالَِّذي ندين هللا ِبِه َأن اْلُعُموم َهلَا ِصيغ َمْعُلوَمة وألفاظ َمْعُروَفة 
م على أَْلَفاظ اْلُعُموم  م َهلُم َمَع مساعد َوَما تعلق ِبِه الوعيدية َساِقط َهلُم َمَع مساعد

ألدلة اْلَمْعُلوَمة ِيف تِْلَك اْلَمْسأََلة)(٢).
ومن األدلة على ذلك:

أوًال: أن الصحابة رضي هللا عنهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إال ما 
م كانوا يطلبون دليل اخلصوص ال دليل العموم، وكانوا  دل على ختصيصه دليل، فإ

يفهمون العموم من صيغته، فكان هذا إمجاًعا منهم. 
نًيا: إن إنكار صيغ العموم يؤدي إىل اختالل أوامر الشرع العامة كلها؛ إذ ال 
يصح االحتجاج بلفظ عام؛ ألن كل واحد ميكنه أن يقول: ليس يف هذا اللفظ داللة 

على أين مراد به، فبذلك تبطل داللة الكتاب والسنة وهذا معلوم.
ا، ولكن يهمنا هنا  وصيغ العموم كثرية مجعها العلماء ميكن الرجوع إليها يف مظا
صيغ العموم الــواردة يف ألفاظ حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه: (من رأى 

منكم منكراً فليغريه. ..) وهي كاآليت:-

١  انظر الربهان ١/ ٣٢٠، شرح الكوكب املنري ٣/ ١٠٨، املعتمد ١/ ٢٠٩، احملصول ١/ ٥٢٣/٢، املسودة ص ٨٩، 
اإلحكام ٢/ ٢٠٠، التبصرة ص ١٠٥.

٢  احملصول يف أصول الفقه٧٤/١، أبو بكر بن العريب احملقق: حسني علي اليدري- سعيد فودة: دار البيارق – عمان الطبعة: 
األوىل، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩
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أوًال:صيغة (من) يف قوله (من رأي منكم. .)وهي ال تكون إال امسية،
تعترب (من) من صيغ العموم عند عامه األصوليني، كقوله تعاىل:﴿ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم 
ٍم أَُخَر﴾ [البقرة١٨٤]. قال العالئي:(من)  هلا معان: َّ ٌة ِمْن َأ َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
لعموم إىل أن (مــن) إذا أتت  األول: ذهب مجاهري األصوليني الذين يقولون 
ا تفيد العموم، كقوله سبحانه:﴿ فمن يعمل مثقال ذرة  مبعىن الشرطية واجلزاء؛ فإ

خريا يره﴾ سورة (الزلزلة)آية (٧).
تفيد  ــا  أ على  لعموم  القائلني  فجمهور  الــذي،  مبعىن:  أي  املوصولية،  الثاين: 

ذا املعىن. العموم إذا أتت 
ا تشبه حينئذ النكرة  الثالث: مبعىن النكرة املوصوفة، وهي تفيد العموم كذلك؛ أل

يف سياق النفي وحنوها.)(١).
وروي عن َعن بعض اْحلََنِفيَّة عدم دخول النساء يف عموم من، َوأَنـَُّهْم متسكوا ِبِه ِيف 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّم-:  (من بدل دينه فَاقـْتـُُلوُه) َال يـَتـََناَوهلَا،  َمْسأََلة اْلُمْرَتدَّة َفجعُلوا قـَْوله- َصلَّى اهللَّ
واملنصوص عليه يف كتبهم دخول النساء يف عموم (مــن)، كما سيايت بيانه إن شاء هللا 

تعاىل. َوالصَِّحيح من مذهب اْجلُْمُهور أَنـََّها تقتل؛ لدخوهلا ِيف عموم اَحلِديث)(٢).
سياق  يف  والنكرة  الشرط،  سياق  يف  جــاءت  نكرة  وهي  (منكرًا)  نياً:كلمة 
الشرط تعم.ذكره إمام احلرمني يف الربهان(٣) و اآلمدي(٤) وابن احلاجب(٥) ونسبه إىل 

األكثر، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم.

١  انظر تلقيح الفهوم ص٢٥٠
٢  التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ٢٤٨٤/٣ املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي احملقق: د. عبد الرمحن اجلربين، د. 

ض الطبعة: األوىل، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م عوض القرين، د. أمحد السراح الناشر: مكتبة الرشد- السعودية / الر
٣  الربهان ١١٩/١

اإلسالمي،  املكتب  الناشر:  عفيفي  الرزاق  عبد  ٦٣١هـ)احملقق:  (املتوىف:  اآلمدي  األحكام٦٠/٣  أصول  يف  اإلحكام    ٤
بريوت- دمشق- لبنان.

٥  بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ٢/ ٢١٥، مشس الدين األصفهاين، احملقق: حممد مظهر بقا الناشر: دار املدين، 
السعودية الطبعة: األوىل، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م
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ويف املسودة: (وقولنا: «النكرة يف سياق اإلثبات ال تعم» هذا فيما إذا مل تكن يف 
تيين  سياق الشرط كقولك رأيت رجال وأعتق رقبة فإن كانت يف سياقه كقولك من 

سري] فله دينار فهذا يعم كل [أسري] وكذلك ما أشبهه.)(١) ]
وقال ابن رجب: (والنكرات يف سياق الشرط تعم، كما تعم يف سياق النفي)(٢) 

ومبثله قال ابن حجر(٣).
 ً ويقول القسطالين يف قوله تعايل: (َوَمــْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر الرَّْمحَِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَا
فـَُهَو َلُه َقرِين) سورة الزخرف آية (٣٦):(وقول ابن املنري يف االنتصاف ويف اآلية نكتتان 
إحدامها أن النكرة يف سياق الشرط تعم ويف ذلك اضطراب لألصوليني وإمام احلرمني 
خيتار العموم وبعضهم محل كالمه على العموم البديل ال االستغراقي، فإن كان مراده 
عموم الشمول فاآلية حجة له من وجهني ألنه نكر الشيطان ومل يرد إال الكل ألن 
لعاشي عن ذكر هللا والثاين أنه أعاد الضمري جمموًعا يف  كل إنسان له شيطان فكيف 
م عن السبيل﴾ [الزخرف: ٣٧] ولوال عموم الشمول ملا جاز  م ليصدو قوله:﴿ وإ
ُ ِبِه َخيـْرًا يـَُفقِّْهُه ِىف  عود الضمري على واحد)(٤). وقال الكرماين يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص (َمْن يُرِِد اهللَّ
الدِّيِن)(٥): (فإن قلت: هل يف تنكريه فائدة. قلت فائدته التعميم ألن النكرة يف سياق 

الشرط كالنكرة يف سياق النفي فاملعين فمن يرد هللا به مجيع اخلريات)(٦)

١  املسودة يف أصول الفقه ١٠٣/١ آل تيمية [بدأ بتصنيفها اجلّد: جمد الدين عبد السالم بن تيمية (ت: ٦٥٢هـ)، وأضاف 
إليها األب،: عبد احلليم بن تيمية (ت: ٦٨٢هـ)، مث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن تيمية (٧٢٨هـ)]  احملقق: حممد 

حميي الدين عبد احلميد الناشر: دار الكتاب العريب.
٢  فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤٨٢/٩ املؤلف: زين الدين بن رجب حتقيق: حممود بن شعبان بن عبد املقصود.وآخرون 

ء األثرية- املدينة النبوية.الطبعة: األوىل، ١٤١٧ هـ- ١٩٩٦ م الناشر: مكتبة الغر
٣  فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٧/١  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي الناشر: دار املعرفة- 

بريوت، ١٣٧٩
٤  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن حممد القسطالين الناشر: املطبعة الكربى األمريية، مصر الطبعة: 

السابعة، ١٣٢٣ هـ
ُ ِبِه َخيـْرًا يـَُفقِّْهُه ِيف الدِّيِن برقم (٧٠) ٌب: َمْن يُرِِد اهللَّ َ ٥  أخرجه البخاري يف كتاب العلم، 

٦  الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري مشس الدين الكرماين الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت-لبنان طبعة 
أوىل: ١٣٥٦هـ- ١٩٣٧م
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وقال الشيخ الشنقيطي:(ِألَنَّ النَِّكَرَة ِيف ِسَياِق الشَّْرِط أَْيًضا ِصيَغُة ُعُموٍم)(١).
ومنها: إذا قال املوصى إن ولدت أنثى فله مائة, وإن ولدت ذكرًا فله ألف فولدت 
ذكرين وأنثيني فإنه يشرتك بني الذكرين يف األلف وبني األنثني يف املائة قال يف الكايف 

ألنه ليس أحدمها أوىل من اآلخر فيكون عاما وفيه حبث.

لقرآن ٣٨/٤ حممد األمني الشنقيطي: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت لبنان  ١  أضواء البيان يف إيضاح القرآن 
١٤١٥ هـ- ١٩٩٥ مـ.
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املطلب الثالث: ما يتناوله العموم يف لفظ احلديث
أوًال:العموم الوارد بصيغة (من) 

إن العموم الوارد بصيغة (من) يشمل كل شخص رأي منكراً فلفظ العموم يشمله 
ويدل عليه حبسب القاعدة املقررة سابقاً ويشمل ذلك ما يلي:-

أوًال:احملتسب املعني وهو الــذي نصبه احلاكم، يقول املــاوردي: (احملتسب من 
ومصاحلهم  أمورهم  عن  والكشف  الرعية،  أحــوال  يف  للنظر  ئبه  أو  اإلمــام  نصبه 
وأمرهم  ــم،  وطــرقــا ومساكنهم،  وملبوسهم،  ــم،  ومــشــرو ومــأكــوهلــم،  م،  وابتياعا

يهم عن املنكر)(١) ملعروف، و
ــتــه أو وظــيــفــتــه املـــأجـــورة، فــال جيـــوز أن  واحلــســبــة فـــرض عــني عــلــيــه حبــكــم والي

عنها. يتشاغل 
َخيَْتصُّ  (َوَال  الــنــووي:  قــال  املتطوع،  حملتسب  ويسمي  املسلمني،  نيًا:عموم 
بَــٌت ِآلَحــاِد اْلُمْسِلِمَني  َ ِت َواْلــَمــَراتِــِب، بَــْل َذلِــَك  َ َِْصــَحــاِب اْلـــِوَال ــُر َوالنـَّْهُي  اْألَْم
لِيُل َعَلْيِه ِإْمجَاُع اْلُمْسِلِمَني، فَِإنَّ َغيـَْر اْلُوَالِة  : َوالدَّ َوَواِجٌب َعَلْيِهْم، قَاَل ِإَماُم اْحلََرَمْنيِ
ُهْم َوتـَْرِك  َّ َُْمــُروَن الْــُوَالَة َويـَنـَْهْونـَُهْم َمَع تـَْقرِيِر اْلُمْسِلِمَني ِإ ِيف الصَّْدِر اْألَوَِّل َكانُوا 
- َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه  تـَْوبِيِخِهْم َعَلى التََّشاُغِل ِبَذِلَك ِبَغْريِ ِوَاليٍَة، َوَيُدلُّ َعَلْيِه قـَْوُل النَِّيبِّ
َيْسَتِطْع  ملَْ  َفــِإْن  بِــَيــِدِه،  ُْه  فــَـْلــيــُـغَــريِّ ُمْنَكًرا  ِمْنُكْم  َرَأى  ُمْسِلٍم: «َمــْن  َصِحيِح  ِيف  َوَســلَّــَم- 

فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه)(٢). 
ويشمل ذلك الرجال والنساء ألن صيغة (من) صيغة عموم يدخل فيها كل من يعقل. 
نيث كصيغة (من) وهذا يتناول الرجال  قال الرازي: (ما ال يتبني فيه تذكري وال 
والنساء ومنهم من أنكره ولنا انعقاد اإلمجــاع على إنه إذا قال من دخل الــدار من 

اية الرتبية يف طلب احلسبة ص ١٤ ١  معامل القربة يف احكام احلسبة ص، ٧ و
٢  شرح صحيح مسلم ٢٣/٢.
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لعبيد)(١) . أرقائي فهو حر فهذا ال يتخصص 
ُوِيل اْلُعُقوِل – أي صيغة من-  َوُتْستـَْعَمُل ِيف اْلَواِحِد  وقال البخاري: (َوِهَي ُخمَْتصٌَّة ِ
ِر َواْلُمَؤنَِّث َحىتَّ َلْو قَاَل َوَمْن َدَخَل ِمْن َممَالِيِكي الدَّاَر فـَُهَو ُحرٌّ  َواِالثـْنـَْنيِ َواجلَْْمِع َواْلُمذَكَّ
ٌر ُمَوحٌَّد َوُحيَْمُل َعَلى اللَّْفِظ َكِثريًا َوَقْد ُحيَْمُل َعَلى  َماَء,َوَلْفظَُها ُمذَكَّ يـَتـََناَوُل اْلَعِبيَد َواْإلِ
اْلَمْعَىن أَْيًضا َوِهَي ُتْستـَْعَمُل ِيف اِالْسِتْفَهاِم َوالشَّْرِط َواخلََْربِ. َوتـَُعمُّ ِيف اْألَوََّلْنيِ َال َحمَاَلَة) (٢).

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم-:  «من جر ثـَْوبه خالء مل ينظر هللا ِإلَْيِه   و يؤكد ذلك قوله َصلَّى اهللَّ
«فـََقاَلت أم َسلَمة: َفكيف يصنع النَِّساء بذيوهلن؟). 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم- على فهم ُدُخول النَِّساء ِيف (من) الّشرِطيَّة. فأقرها النَِّيب- َصلَّى اهللَّ
فلفظ العموم يدل على أن الرجل حيتسب واملرأة حتتسب وليس هناك من دليل 

جلملة و املسألة فيها تفصيل. خيرج املرأة من مزاولة مهنة االحتساب 
أوالً:ال خالف يف جواز احتساب النساء على النساء وعلى حمارمها و ذلك لآليت:

ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن  قوله تعاىل: (َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َُْمُروَن ِ
 ُ َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصََّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسيـَْرَمحُُهُم اهللَّ

ِإنَّ اهللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم)سورة التوبة آية (٧١).
ْرأَُة رَاِعَيٌة ِيف بـَْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها)(٣).

َ
وقوله صلي هلل عليه وسلم: (َوامل

نياً:وإمنا اخلالف حول جواز احتساب النساء على الرجال, وسبب اخلالف 
ما ينشأ من الذريعة يف إنكارها على الرجال وخوف تعرضها للضرر حبكم خلقتها. 
ا على الرجال إذا أمنة الفتنة، وتوفرت هلا احلماية الكافية والصحيح جواز احتسا

نكار املرأة على الرجال فقال:  ز رمحه هللا على سؤال يتعلق  وقد أجاب الشيخ ابن 
ملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن النصوص  (هي كالرجل عليها الدعوة إىل هللا واألمر 

١  احملصول من علم األصول ٣٨١/٢
٢  كشف األسرار شرح أصول البزدوي٦/٢ عالء الدين البخاري احلنفي (املتوىف: ٧٣٠هـ) الناشر: دار الكتاب اإلسالمي

ُب اجلُُمَعِة ِيف الُقَرى َوالـُمُدِن برقم ٨٩٣. َ ٣  أخرجه البخاري كتاب اجلمعة، 
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من القرآن الكرمي، والسنة املطهرة تدل على ذلك، وكالم أهل العلم صريح يف ذلك، 
آلداب الشرعية، اليت  ملعروف وتنهى عن املنكر  مــر  فعليها أن تدعو إىل هللا، و
تطلب من الرجل، وعليها مع ذلك أن ال يثنيها عن الدعوة إىل هللا اجلزع وقلة الصرب، 
ا، بل عليها أن تتحمل وتصرب،  الحتقار بعض الناس هلا أو سبهم هلا أو سخريتهم 
ولو رأت من الناس ما يعترب نوعا من السخرية واالستهزاء، مث عليها أن ترعى أمرا آخر، 
وهو أن تكون مثاال للعفة واحلجاب عن الرجال األجانب، وتبتعد عن االختالط، بل 
لتحفظ من كل ما ينكر عليها، فإن دعت الرجال دعتهم  ا مع العناية  تكون دعو
حد منهم، وإن دعت النساء دعتهن حبكمة، وأن تكون  وهي حمتجبة بدون خلوة 

ا، حىت ال يعرتضن عليها، ويقلن ملاذا ما بدأت بنفسها. نزيهة يف أخالقها وسري
وعليها أن تبتعد عن اللباس الذي قد تفنت الناس به، وأن تكون بعيدة عن كل 
أسباب الفتنة، من إظهار احملاسن، وخضوع يف الكالم، مما ينكر عليها، بل تكون 

لدعوة إىل هللا على وجه ال يضر دينها، وال يضر مسعتها.)(١) عندها العناية 
والدليل على جواز ذلك ما يلي:-

أوًال: عموم لفظ (من) يف حديث الباب، وعموم األدلة األخري الدالة على جواز 
احتساب املرأة مطلقاً.

نياً: الشواهد الناطقة اليت برزت يف القرون املفضلة من غري نكري فقد احتسبت 
جمموعة من النساء يف صدر اإلسالم ومن ذلك ما يلي:

١/ إنكار عائشة  على نساء محص فعن َعاِئَشَة، فـََقاَلْت: أَنـُْنتَّ الالَِّيت َيْدُخْلَن 
ِنَساؤُُكنَّ اَحلمَّاَماِت؟ مسَِْعُت َرُســوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلصيـَُقوُل: َما ِمْن اْمــَرأٍَة َتَضُع ثَِيابـََها ِيف َغْريِ 

َا)(٢). تـَْر بـَيـْنـََها َوبـَْنيَ َرِّ بـَْيِت َزْوِجَها ِإالَّ َهَتَكِت السِّ

ز رمحه هللا ٢٤٠/٤. أشرف على مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر ١  جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن 
ُب َما َجاَء ِيف ُدُخوِل اَحلمَّاِم برقم (٢٨٠٣) احملقق:  َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ٢  سنن الرتمذي، أَبـَْواُب اَألَدِب َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى اهللَّ

بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب اإلسالمي – بريوت سنة النشر: ١٩٩٨ م
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، اْبُن ُأْخِت َمْيُمونََة قَاَل: تـََلقَّْيُت َعاِئَشَة، َوِهَي  ٢/ وكذلك عن يَزِيُد ْبُن اْألََصــمِّ
ــْد ُكنَّا َوقـَْعَنا ِيف  َ َوابْــٌن ِلطَْلَحَة بْــِن ُعبـَْيِد اهللَِّ َوُهــَو اْبــُن ُأْخِتَها َوَق َة َأ ُمْقِبَلٌة ِمــْن َمكَّ
ُأْخِتَها  ابْــِن  َعَلى  فَأَقـْبـََلْت  ــَك،  َذِل فـَبـََلَغَها  ِمْنُه،  فََأَصبـَْنا  اْلَمِديَنِة  ِحيطَاِن  ِمــْن  َحاِئٍط 
تـَُلوُمُه َوتـُْعِذلُُه، َوأَقـْبـََلْت َعَليَّ فـََوَعظَْتِين َمْوِعَظًة بَِليَغًة، ُمثَّ قَاَلْت: «أََما َعِلْمَت َأنَّ اهللََّ 
تـََعاَىل َساَقَك َحىتَّ َجَعَلَك ِيف َأْهِل بـَْيِت نَِبيِِّه، َذَهَبْت َواهللَِّ َمْيُمونَُة َوُرِمَي ِبَرَسِنَك َعَلى 

َ هللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ َوأَْوَصَلَنا لِلرَِّحِم)(١) َغارِِبَك، أََما أَنـََّها َكاَنْت ِمْن أَتـَْقا
ْلبـَْيِت َمَع أُمِّ  ِ ٣/ وكذلك عن ِدقـَْرُة أُمُّ َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن أَُذيـَْنَة، قَاَلْت: ُكنَّا َنطُوُف 
اْلُمْؤِمِنَني، فـََرَأْت َعَلى اْمَرأٍَة بـُْرًدا ِفيِه َتْصِليٌب، فـََقاَلْت أُمُّ اْلُمْؤِمِنَني:  «اْطَرِحيِه اْطَرِحيِه، 

فَِإنَّ َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ِإَذا رََأى َحنَْو َهَذا َقَضَبه)(٢).
٤/ انكار عائشة  على مروان فيذكر َأنَّ َحيَْىي ْبَن َسِعيِد ْبِن الَعاِص طَلََّق بِْنَت 
َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اَحلَكِم، فَانـْتـََقَلَها َعْبُد الرَّْمحَِن، فََأْرَسَلْت َعاِئَشُة أُمُّ الـُمْؤِمِنِنيَ ِإَىل َمْرَواَن 
ِديَنِة: «اتَِّق اهللََّ َواْرُدْدَها ِإَىل بـَْيِتَها» قَاَل َمْرَواُن- ِيف َحِديِث 

َ
ْبِن اَحلَكِم، َوُهَو أَِمُري امل

ُسَلْيَماَن-: ِإنَّ َعْبَد الرَّْمحَِن ْبَن اَحلَكِم َغَلَبِين، َوقَاَل الَقاِسُم ْبُن ُحمَمٍَّد: أََوَما بـََلَغِك َشْأُن 
فَاِطَمَة بِْنِت قـَْيٍس؟ قَاَلْت: «َال َيُضرَُّك َأْن َال َتْذُكَر َحِديَث فَاِطَمَة»، فـََقاَل َمْرَواُن ْبُن 

.(٣)( اَحلَكِم: ِإْن َكاَن ِبِك َشرٌّ، َفَحْسُبِك َما بـَْنيَ َهَذْيِن ِمَن الشَّرِّ
٥/ احتساب ميمونة  على قريب هلا فعن يَزِيُد ْبُن اَألَصمِّ أن ذا قـَرَابٍَة ِلَمْيُمونََة 
َدَخَل َعَليـَْها َوَجَدْت ِمْنُه رِيَح َشرَاٍب فـََقاَلْت: لَِئْن ملَْ َختْرُْج ِإَىل اْلُمْسِلِمَني فـََيْجِلُدوَك. 

ُروَك. ال َتْدُخْل َعَلى بـَْيِيت أََبًدا)(٤). أَْو قَاَلْت يَُطهِّ

١  أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم (٦٧٩٩).وصححه ووافقه الذهيب.
سناد حسن. ٢  أخرجه أمحد برقم (٢٥٠٩١).

ُب ِقصَِّة فَاِطَمَة بِْنِت قـَْيٍس، برقم ٥٣٢١. َ ٣  أخرجه البخاري كتاب الطالق، 
٤  الطبقات الكربى ١١٠/٨املؤلف: ابن سعد (املتوىف: ٢٣٠هـ) حتقيق: حممد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية 

– بريوت الطبعة: األوىل، ١٤١٠ هـ- ١٩٩٠ م.



داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام ٣٢٦

الحتساب كدخول النساء؟:  مسألة:هل يدخل األطفال حتت عموم األمر 
ال خــالف بني العلماء أن الطفل ليس له أهلية أداء وأن الوجوب ال يشمله, 
ولكن جيوز منه االحتساب تعويدا له عليه ليتحمل هذه املسؤولية من صغره، وحتقيقاً 

ملصاحل االحتساب خاصة بني أصدقائه وأصحابه.
نياً:ومن ألفاظ العموم الوارد يف احلديث لفظة (منكراً) اليت جاءت يف سياق الشرط. 

فقد جاءت (نكرة يف سياق الشرط) وهي كما بينا سبقاً تفيد العموم وعليه جيب 
ً كان نوع املنكر إذا توفرت فيه شروط  االحتساب على كل من صدر منه منكر أ

اإلنكار بعد ثبوت أنه منكر شرعاً ومن هذه الشروط ما يلي:-
به  ١- أن يكون ظاهرًا بغري جتسس، فكل من سرت معاصيه يف داره وأغلق عليه 

ال جيوز ألحد أن يتجسس عليه.
قال اإلمام املــاوردي: «ليس للمحتسب أن يبحث عما ال يظهر من احملرمات، 

ر ظهرت، وذلك على وجهني: ا ألمارة وآ وإن غلب الظن استسرار قوم 
أحدمها: أن يكون يف ذلك حرمة يفوت استدراكها مثل: أن خيربه من يثق بصدقه أن 
ا، فيجوز له يف مثل هذا احلال أن يتجسس.))(١) مرأة ليزين  رجًال خال برجل ليقتله، أو 
الوجه الثاين: ما قصر عن هذه الرتبة، فال جيوز التجسس عليه، وال كشف األستار عنه».

ن  ٢- أن يكون املنكر موجودا يف احلــال أن يكون املنكر موجودا يف احلــال 
يكون الفاعل مستمرا على فعل املنكر, فإن علم من حاله ترك االستمرار على الفعل 

مل جيز إنكار ما وقع على الفعل)(٢)
٣- أن يكون املنكر معلوما بغري اجتهاد فكل ما هو حمل لالجتهاد فال حسبة 

فيه أو يكون خمتلفاً فيه اختالفاً معترباً فكل هذا ليس حمًال لالنكار)(٣).

١  األحكام السلطانية ٣٦٦/١ املاوردي الناشر: دار احلديث- القاهرة
٢  اآلداب الشرعية ١/ ٢٩٢ 

٣  احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص٦٥.



٣٢٧ داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام

فالعموم الوارد يف احلديث يشمل أمرين:- 
ذلك  ويشمل  سابقاً  املذكورة  لشروط  املنكرات  مجيع  على  األول:االحتساب 

عدة أشياء:
١- الكبائر وال خالف يف وجوب اإلنكار عليها سواء كانت أقوالً أو أفعاالً أو أفكاراً. 

٢- الصغائر واللمم خاصة إذا كثرت وخوارم املروءة
ن تكون املفسدة إما حمضة أو راجحة. ٣- املفاسد واملضار اليت يرتتب عليها ضرر األمة 
عتبار أن املنكر ينكر على صاحبه وليس  الثاين: عموم من صدرت منه املنكرات 

لذاته ويشمل:- 
١- االحتساب على الــوالة إذا صدرت منهم منكرات وذلك للعموم الــوارد يف 
احلديث، واستدالل أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه بعمومه يف حق مروان بن احلكم 

رمحه هللا تعاىل ومل يعلم له خمالف فكان إمجاعاً.
ولقول النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: «الدِّيُن النَِّصيَحُة» قـُْلَنا: ِلَمْن؟ قَاَل: «هللَِِّ 

ِة اْلُمْسِلِمَني َوَعامَِّتِهْم)(١). َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسولِِه َوِألَِئمَّ
ومبا  املرعية,  والقواعد  الشرعية,  الضوابط  وفــق  عليهم  االحتساب  يكون  ولكن 

حيقق املصلحة ويدفع املفسدة.
ن غري الوالة يف الصدر األول  وقال إمام احلرمني: «والدليل عليه إمجاع املسلمني 
هم على ذلك، وترك توبيخهم  م، مع تقرير املسلمني إ مرون الوالة وينهو كانوا 

على التشاغل بذلك بغري والية)(٢)
٢- االحــتــســاب على أهــل املهن واحلـــرف كمن يقع يف الغش أو التدليس أو 

تطفيف الكيل أو غري ذلك.
االحتساب  للولد  أن  على  الفقهاء  أمجــع  فقد  الــوالــديــن،  على  االحتساب   -٣
عليهما، ألن النصوص الواردة يف األمر والنهي عامة تشمل الوالدين وغريمها، وألن 

ُب بـََياِن َأنَّ الدِّيَن النَِّصيَحُة برقم (٥٥). َ ١  أخرجه مسلم كتاب اإلميان، 
٢  شرح صحيح مسلم ٢٣/٢.



داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام ٣٢٨

األمر والنهي ملنفعة املأمور واملنهي، واألب واألم أحق أن يوصل الولد إليهما املنفعة 
ولكن ال يتجاوز مرتبيت التعرف والتعريف)(١). 

ْلَمْعُروِف َوالنـَّْهي َعن اْلُمنكر َال يْسقط ِحبَق  ِ َِن اْألَمر  يقول السنامي: (َواْعَلم 
نـَْفَعة 

َ
ْلَمْعُروِف َوالنـَّْهي َعن اْلُمنكر مل اْألُبـُوَّة واألمومة ِألَن النُُّصوص ُمطلَقة َوِألَن اْألَمر ِ

اْلَمْأُمور واملنهى َواْألَب َواألُم َأَحق َأن يُوصل اْلَوَلد ِإلَْيِهَما اْلَمنـَْفَعة َوقَــاَل هللا تـََعاَىل 
ُه َعن اْحلجَّة على دينه اْلَباِطل َوَبني  َ َخربا َعن ِإبـْرَاِهيم اْخلَِليل َعَلْيِه السََّالم أَنه َسَأَل َأ
َ أََبت مل تعبد َما َال  تعريضا حجَّته على بطَالن دين أَبِيه قَاَل هللا تـََعاَىل َخربا َعنُه﴿ 

يسمع َوَال يبصر َوَال يُغين َعْنك َشْيئا﴾)(٢)
مرمها ِبِه مرّة فَِإن قبال فبها َوِإن كرها  ْلَمْعُروِف أَن  ويقول: (َوالّسنة ِيف أَمر اْلَواِلدين ِ
لدَُّعاِء َواِالْسِتْغَفار َهلما فَِإن هللا تـََعاَىل يكفية َما يهمه من أَمرمهَا)(٣) سكت َعنـُْهَما واشتغل ِ

٥- االحتساب على األطفال:
وكما ال خيفي أن املنكر أعم من املعصية فكل معصية منكر وليس العكس.

قال الغزايل: (األول كونه منكراً ونعين به أن يكون حمذور الوقوع يف الشرع وعدلنا 
عن لفظ املعصية إىل هذا ألن املنكر أعم من املعصية إذ َمْن رََأى َصِبيًّا أَْو َجمُْنوً 
يمة  َيْشَرُب اخلَْْمَر فعليه أن يريق مخره ومينعه وََكَذا ِإْن رََأى َجمُْنوً يـَْزِين ِمبَْجُنونٍَة أَْو 

فعليه أن مينعه منه)(٤).
ملــعــروف والــنــهــي عــن املــنــكــر أن يــكــون  وقـــال الــعــز: (ال يــشــرتط يف األمـــر 
املــأمــور واملــنــهــي عــاصــيــني, بــل يــشــرتط فــيــه أن يــكــون أحــدمهــا مــالبــســا ملفسدة 

التحصيل)(٥) واجبة  ملصلحة  ركا  واآلخر  الدفع  واجبة 

م / ١٢١، والفروق ٤ / ٢٥٦، ٢٥٧.املوسوعة الفقهية ٢٦٢/١٧. ١  انظر قواعد األحكام يف مصاحل األ
٢  نصاب االحتساب ص١٩٦ املؤلف: عمر بن حممد بن عوض السََّنامي احلنفي (املتوىف: ٧٣٤هـ)

٣  املرجع السابق ص١٩٧.
٤  إحياء علوم الدين٣٢٤/٢ أبو حامد الغزايل دار املعرفة- بريوت

م-  ١ / ٢٢٥. ٥  قواعد األحكام يف مصاحل األ



٣٢٩ داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام

وعلى هــذا جيب اإلنكار على الصيب إذا جاهر مبنكر مع أن هــذا املنكر ليس 
معصية يف حقه لعدم التكليف.

وهناك شواهد كثرية يف هذا الباب منها ما يلي:-
١- فعن َأَيب ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: َأَخَذ احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ َمتَْرًة ِمْن َمتِْر الصََّدَقِة، َفَجَعَلَها 
َّ َال  َا، أََما َعِلْمَت َأ ِيف ِفيِه، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: «ِكْخ ِكْخ، اْرِم ِ

َُْكُل الصََّدَقَة؟)(١)
، َفَجَلَس  ٢- َعِن الرُّبـَيِِّع بِْنِت ُمَعوٍِّذ، قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلصَغَداَة ُبِينَ َعَليَّ
ئِِهنَّ  َ ، يـَْنُدْبَن َمْن قُِتَل ِمْن آ لدُّفِّ ِ ٌت َيْضرِْبَن  ، َوُجَوْيِرَ َعَلى ِفرَاِشي َكَمْجِلِسَك ِمينِّ
َعَلْيِه  يـَْوَم َبْدٍر، َحىتَّ قَاَلْت َجارِيٌَة: َوِفيَنا َنِيبٌّ يـَْعَلُم َما ِيف َغٍد. فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ 

َوَسلََّم: «َال تـَُقوِيل َهَكَذا َوُقوِيل َما ُكْنِت تـَُقوِيل)(٢).
٣- َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ 
لصََّالِة ِلَسْبِع ِسِنَني، َواْضرِبُوُهْم َعَليـَْها ِلَعْشِر ِسِنَني،  ِ َعَلْيِه َوَسلََّم:  «ُمــُروا أَبـَْناءَُكْم 

َوفـَّرُِقوا بـَيـْنـَُهْم ِيف اْلَمَضاِجِع)(٣)
فهذا احلديث أصل يف استمرار االحتساب على األطفال برتك الصالة. 

وكذا جيب اإلنكار على الكافر مع أن الفعل ليس مبعصية يف حقه لعدم التكليف 
لفطر يف رمضان ينكر  ولكنه ملا جاهر بفعل بني املسلمني وجب إنكاره كمن جياهر 

عليه لئال يقتدي به املسلمون. 
ومن أمثلته إنكار َعاِئَشَة،  َزْوَج النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلصعلى اليهود فَقاَلْت: َدَخَل َرْهٌط ِمَن 
َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاُلوا: السَّاُم َعَلْيُكْم، قَاَلْت َعاِئَشُة:  اليـَُهوِد َعَلى َرُسوِل اهللَِّ َصلَّى هللاُ 
َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اهللَِّ  َرُســوُل  فـََقاَل  قَاَلْت:  َواللَّْعَنُة،  السَّاُم  َوَعَلْيُكُم  فـَُقْلُت:  فـََفِهْمتـَُها 

ُب َحتِْرِمي الزََّكاِة َعَلى َرُسوِل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلصَوَعَلى آلِِه َوُهْم بـَُنو َهاِشٍم َوبـَُنو اْلُمطَِّلِب ُدوَن َغْريِِهْم برقم  َ ١  أخرجه مسلم كتاب الزكاة، 
.(١٠٦٩)

ب َضْرِب الدُّفِّ ِيف النَِّكاِح َوالَولِيَمِة، برقم(٤٠٠١)  ٢  أخرجه البخاري كتاب النكاح، 
٣  أخرجه أمحد برقم (٦٧٥٦)
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، أََوملَْ  َوَسلََّم: «َمْهًال َ َعاِئَشُة، ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ الّرِْفَق ِيف اَألْمِر ُكلِِّه» فـَُقْلُت: َ َرُسوَل اهللَِّ
َتْسَمْع َما قَاُلوا؟ قَاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص : «َقْد قـُْلُت: َوَعَلْيُكْم »(١)

املطلب الرابع: ختصيص داللة العموم يف احلديث
إن العام الذي يرد يف النصوص حيتمل التخصيص ألنه ما من عام إال وهو حيتمله، 
واللفظ العام إذا ورد  حيمل على عمومة حىت يرد خمصص فيخرج بعض أفراده فيكون 

العام بعدها حجة يف بقية أفراده،
وُحْكُمه: أن ُحيَمَل على عمومه إأل أن َخيُصَّه دليٌل، فيخرج عنه ما َخصَّه الدليُل، 
لعام أو  لدليل ســواء كان املخصص متصًال  هلــوي وإمنــا  والتخصيص ال يكون 

لنصوص الشرعيه املباركة. منفصًال عنه،  لئال يفتح الباب على مصراعيه للعبث 
وحديث الباب رغم أنه جاء بصيغة العموم إال أنه حيتمل التخصيص وقد أخرجت 
بعض األدلة بعض أفراد عمومه، ومما أخرج من عموم (من) يف حديث الباب ما يلي:-

أوًال: عدم وجوب االحتساب على غري املكلفني كالصيب واجملنون وخرجوا من 
عموم الوجوب بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: (رُفِــَع اْلَقَلُم َعْن ثــَـَالٍث: َعِن النَّائِِم َحىتَّ َيْستـَْيِقَظ، َوَعِن 

الصَِّيبِّ َحىتَّ َحيَْتِلَم، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحىتَّ يـَْعِقَل) (٢)
وعز  السلطنة  مــن  فيه  ملــا  االحتساب  لصحة  شــرط  اإلســـالم  ألن  الكافر  نياً: 

التحكيم، فخرج الكافر ألنه ذليل ال يستحق عز التحكيم على املسلمني.
سبيال﴾  املؤمنني  على  للكافرين  هللا  جيعل  ولــن  تــعــاىل:﴿  قوله  أخــراجــه  ودلــيــل 
سورة (النساء) آية(١٤١)، وألن يف األمر والنهي نصرة للدين فال يكون من أهلها 

من هو جاحد ألصل الدين)(٣). 
لثاً:اجلاهل هل خيرج من عموم وجوب االحتساب؟ فيه تفصيل للعلماء على 

ُب الّرِْفِق ِيف اَألْمِر ُكلِِّه برقم (٦٠٢٤) َ ١  أخرجه البخاري كتاب األدب، 
٢  أخرجه أمحد برقم ٤٤٠١.

٣  معامل القربة ٨، إحياء علوم الدين ٢ / ٣٩٨،املوسوعة الفقهية ٢٣٥/١٧.



٣٣١ داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام

النحو اآليت:-
أوًال:إذا كان املنكر من املعلوم ضرورة أي من العلم الضروري ال خيرج اجلاهل من 

العموم ويبقي الوجوب يف حقه. 
نياً: إذا كان املنكر حيتاج إىل نظر واستدالل فيسقط عنه الوجوب فيخرج من 

عموم النص. 
مر وينهى عنه، وذلك خيتلف  مر وينهى من كان عاملا مبا  يقول النووي: (إمنا 
ختالف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة واحملرمات املشهورة كالصالة والصيام 
ا، وإن كان من دقائق األفعال واألقوال ومما  والز واخلمر وحنوها فكل املسلمني علماء 

الجتهاد مل يكن للعوام مدخل فيه وال هلم إنكاره بل ذلك للعلماء) (١).  يتعلق 
يقول اجلويين: (إن احلكم الشرعي إذا استوى يف إدراكه اخلاص والعام ففيه للعامل 
الجتهاد فليس  ملعروف والنهي عن املنكر، وإذا اختص مدركه  وغري العامل األمر 

ي)(٢) للعوام فيه أمر و
ويقول الغزايل:  «العامي ينبغي له أن ال حيتسب إال يف اجلليات املعلومة) (٣). 

إلنــكــار؟ اختلف العلماء يف ذلك  رابــعــاً:هــل خيــرج الــفــاســق مــن عــمــوم األمـــر 
والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ال خيرج لعدم الدليل فيبقي العام على عمومه فيه.

قال اإلمام الغزايل: احلق أن للفاسق أن حيتسب، وبرهانه أن تقول: هل يشرتط يف 
االحتساب أن يكون متعاطيه معصوماً عن املعاصي كلها؟ فإن شرط ذلك فهو خرق 
م)(٤). لإلمجاع، مث حسم لباب االحتساب، إذ ال عصمة للصحابة فضال عمن دو

وقال ابن العريب املالكي: (وليس من شرطه أن يكون عدال عند أهل السنة، ألن 

١  شرح صحيح مسلم ج ٥١/١.
٢  شرح املقاصد، جـ ٢/ ٢٨١.

٣  إحياء، علوم الدين ج ٢/ ٢٨١.
٤  إحياء علوم الدين ٢ / ٣٩٩- ٤٠١.
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العدالة حمصورة يف قليل من اخللق، والنهي عن املنكر عام يف مجيع الناس)(١).
وقال النووي: «قال العلماء: ال ُيشرتط يف اآلمر والناهي أن يكون كامل احلال، 
مر به، وعليه  مر به، جمتنًبا ما ينهى عنه؛ بل عليه األمر وإن كان خمالًّ مبا  ممتثًال ما 
مر نفسه وينهاها،  النهي وإن كان متلبًسا مبا ينهى عنه، فإنه جيب عليه أمران: أن 

آلخر)(٢). حدمها كيف حيل له اإلخالل  مر غريه وينهاها، فإذا أخل  وأن 
ملعروف والناهي عن املنكر أن يكون  وقال القرطيب: (ليس من شرط اآلمر 
عدل،  إال  املنكر  يغري  ال  تقول:  حيث  للمعتزلة  خالفًا  السنة؛  أهــل  عند  عــدًال 

وهذا كالم ساقط)(٣)
يِع النَّاِس. فَِإْن َتَشبـَّثُوا  ْلَمْعُروِف َوالنـَّْهُي َعِن اْلُمْنَكِر َعامٌّ ِيف مجَِ ِ وقال: (َواْألَْمــُر 
ْلِربِّ َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم» َوقـَْولِِه:» َكبـَُر َمْقتاً ِعْنَد اهللَِّ َأْن  ِ َُْمُروَن النَّاَس  ِبَقْولِِه تـََعاَىل:» َأ
َُِي َعْنُه  َا وقع الذم ها هنا َعَلى اْرِتَكاِب َما  تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلوَن» َوَحنْوِِه، ِقيَل َهلُْم: ِإمنَّ

يه عن املنكر)(٤) َال َعَلى 
لرجل الفاجر)(٥) . وقد قال النيبملسو هيلع هللا ىلص: (إن هللا ليؤيد هذا الدين 

الحتساب يف حق العاجز عنه فقد جعل  خامساً:العاجز فهل يسقط األمــر 
الحتساب.  العلماء العاجز خمصوصاً من عموم األمر 

قال اإلمام القرطيب- رمحه هللا- يف شرح حديث: ((من رأى منكم منكرًا فليغريه)) 
قال- رمحه هللا-: ولوجوب التغيري شرطان:

أحدمها: العلم بكون ذلك الفعل منكرًا أو معروفًا.
والثاين: القدرة على التغيري.)(٦)
١  أحكام القرآن البن العريب ١ / ٢٦٦، ٢٩٢،
٢  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج٢٣/٢

٣ اجلامع ألحكام القرآن ٤٧/٤. 
٤  املرجع السابق

لرَُّجِل الَفاِجِر برقم ٣٠٦٢. ِ ُب ِإنَّ اهللََّ يـَُؤيُِّد الدِّيَن  َ ٥  أخرجه البخاري كتاب اجلهاد والسري، 
٦  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم
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ملعروف وينهى  مر  قال ابن تيمية: (لقد أوجب هللا تعاىل على كل مسلم أن 
نُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ  عن املنكر حسب قدرته وعلمه، قال هللا تعاىل:﴿ َوْلَتُكن مِّ
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ (١٠٤) سورة آل  ِ َُْمُروَن  َو
ُْه بَِيِدِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع  عمران، وقال رسول هللا- ملسو هيلع هللا ىلص-: «َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ

فَِبِلَسانِِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اِإلميَان)(١)
عتبار  الحتساب  جلملة الخيرج من عموم األمر  والصحيح عندي أن العاجز 

لقلب الذي تربأ به الذمة كما يف احلديث. أنه يستطيع اإلنكار 
مسألة: إذا خاف اإلنسان على نفسه من اهلالك هل خيرج من عموم األمر أم ال؟

ملصاحل املرسلة، هل جيوز؟ فإذا  تندرج هذه املسألة حتت قاعدة ختصيص العموم 
الحتساب. جاز كانت مصلحة احلفاظ على النفس خمصصة لعموم األمر 

واملصلحة املقصودة هنا املرسلة املتحققة بضوابطها الشرعية املعروفة واليت تستند 
إىل دليل كلي أو قاعدة عامة.

ملصلحة اختالفاً شديداً ما بني جميز ومانع وقد اختلف العلماء يف التخصيص 
ا  وسبب االختالف: أن من شروط اعتبار املصلحة أال تعارض نصاً شرعياً فكو
خمصصة له وخمرجة لبعض أفــرادة يعين حصول التعارض بني عموم النص الشامل 
لكل األفــراد مع املصلحة املتعلقة ببعض األفــراد فمن أجــاز التعارض اجلزئي أجاز 

التخصيص ومن منع منعه.
والذي يرتجح يل والعلم عند هللا تعاىل أن اعتبار بعض أفراد العام استثناء ال يكون 
للنص ألن املعارضة تكون لكل األفــراد ومــراعــاة بعض األفــراد من العموم  معارضاً 

كحالة خاصة ال إشكال فيه. 
يقول الغزايل: (َوالــزِّنْــِديــُق يــَـَرى التـُّْقَيَة َعــْنيَ الزَّْنَدَقِة فــَـَهــَذا لَــْو َقَضيـَْنا بِــِه َفَحاِصُلُه 

١  احلسبة ال بن تيمية ص٢
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اْسِتْعَماُل َمْصَلَحٍة ِيف َختِْصيِص ُعُموٍم َوَذِلَك َال يـُْنِكرُُه َأَحٌد)(١). 
وهنا إذا خــاف احملتسب على نفسه الضرر فقد حافظ على نفسه من اهلالك 
وخــرج مــن العموم بقاعدة الــضــرر (ال ضــرر وال ضـــرار) وهــي حالة مستثناة وليس 

معارضة لعموم النص. 
يقول ابــن النحاس:  فصل: أحـــواٌل يسقط فيها الــوجــوب- أي: وجــوب تغيري 
نكاره، ولكنه  املنكر ويبقى االستحباب- قال: «من َعِلَم أنّه إذا أنكر املنكر بطل 
ا أو تنهب داره، أو ُخيَرَُّب بيته، أو ُتسلب ثيابه، فمثل هذا يسقط 

ً
يضرب ضرً مؤمل

عنه وجوب اإلنكار، ويـَبـَْقى االستحباب)(٢). 
قال ابن عطية: واإلمجاع منعقد على أن النهي عن املنكر فرض ملن أطاقه وأمن الضرر 

على نفسه وعلى املسلمني فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا املنكر وال خيالطه)(٣). 
مسألة:هل عموم وجوب األمر بتغيري املنكر بكل الوسائل خيرج حالة عدم 

لبيد واللسان أم ال؟. االستطاعة عند التغيري 
لشرط واملقصود به  هذه املسألة عند األصوليني تبحث حتت مسألة التخصيص 

دوات الشرط املعروفة.  الشرط اللغوي وهو املعلق 
والشرط من املخصصات املتصلة عند األصوليني فيخرج من اْلَكَالم َما َال نعلم 
ُخُروجه ِمْنُه لواله َكَقْوِلك أْكرم اْلَقْوم ابدا ِإن دخُلوا الــدَّار فـََلو مل تذكر الشَّْرط لزم 
إكرامهم َوِإن مل يدخُلوا الدَّار َوَمَع ذكرك للّشرط سقط وجوب اْإلِْكرَام ِإن مل يدخُلوا 
الدَّار ِألَن َلْفَظة (ِإن) للّشرط َوالّشرط يقف َعَلْيِه اْلَمْشُروط وَعلى بدله َوِإالَّ انْتقض 

َكونه شرطا.

١  املستصفى ١٧٦/١. أبو حامد الغزايل حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل، 
١٤١٣هـ- ١٩٩٣م.

٢  تنبيه الغافلني 
٣  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز٢٢٤/٢، البن عطية احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد الناشر: دار الكتب 

العلمية – بريوت الطبعة: األوىل- ١٤٢٢ ه
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فهو موجب لتخصيص املشروط فيه،وإذا أوجب الشرط ختصيص املشروط فيه مل 
يثبت حكم املشروط إال بوجود الشرط فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه)(١).

 ومثاله الطهارة الىت جعلها هللا تعاىل شرطا ىف صحة الصالة بقوله تعاىل:﴿ ِإَذا 
ُقْمُتْم ِإَىل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم﴾ [املائدة: ٦]، وكقوله تعاىل:﴿ فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة﴾ 
ْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتـََتاِبَعْنيِ ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم  ﴿َفَمْن ملَْ جيَِ
ِستَِّني ِمْسِكينًا﴾ [اجملادلة: اآلية ٤]، فجعل عدم الرقبة شرطا ىف جواز الصيام وجعل 

العجز عن الصيام شرطا ىف جواز اإلطعام.
الستطاعة)،  ليد ( واملنكر ذا مراتب ثالث، فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد قيد فرضية التغيري 
للسان، فإن عجز عن األوىل، انتقل إىل الثانية، فإن عجز عنها أيضاً  وكذلك التغيري 
الستطاعة  ليد واللسان خمصوص  انتقل إىل األخري (التغيري القليب)، فعموم التغيري 

لشرط. ب التخصيص  من 
املبحث الثالث:داللة األمر يف احلديث

املطلب األول:تعريف األمر 
نه  (القول املقتضي بنفسه طاعة املأمور بفعل املأمور به) ونقله   عرفه اجلويين(٢) 

الغزايل يف املستصفى ١/ ٤١١.
وعّرفه يف التلخيص بقوله (هو القول املتضمن اقتضاء الطاعة من املأمور لفعل 

املأمور به)(٣)، واعرتض عليه الرازي(٤) وقال: (وهذا خطأ لوجهني:
أما أوال: فألن لفظي املأمور، واملأمور به مشتقان من األمر، فيمتنع تعريفهما إال 

ما لزم الدور. ألمر، فلو عرفنا األمر 
١  انظر قواطع األدلة يف األصول٣٣٤/١ السمعاين احملقق: حممد حسن حممد حسن امساعيل الشافعي الناشر: دار الكتب 
الَبْصري،  احلسني  أبو  الفقه٣٤٠/١،  أصول  يف  املعتمد  ١٤١٨هـ/١٩٩٩م،  األوىل،  الطبعة:  لبنان  بريوت،  العلمية، 

احملقق: خليل امليس الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة: األوىل، ١٤٠٣.
٢  الربهان يف أصول الفقه ١/ ٢٠٣

٣  التلخيص ١/ ٢٤٢
٤  انظر احملصول من علم األصول ١/ ١٩/٢
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موافقة  املعتزلة  وعند  األمــر،  موافقة  أصحابنا  عند  الطاعة  فــألن  نيا:  وأمــا 
ألمر، فلو عرفنا األمر  اإلرادة فالطاعة على قول أصحابنا ال ميكن تعريفها إال 

ا لزم الدور.).
لقول على وجه االستعالء)(١) وعرفه مجع من العلماء بقوهلم: (استدعاء الفعل 

لقول على سبيل االستعالء)(٢) قال الرازي: (الصحيح أن يقال األمر طلب الفعل 
ووفقه اآلمدي(٣) وغريه. 

وذهـــب قــوم إىل اشـــرتاط العلو بـــدًال مــن االســتــعــالء وهــو اخــتــيــار الــقــاضــي عبد 
الوهاب من املالكية(٤). ألن العلو صفة يف اآلمر واالستعالء صفة يف األمر. 

املطلب الثاين:صيغة و داللة األمر يف احلديث على الوجوب
ذهب مجاهري(٥) أهل العلم  إىل أن األمر له صيغة موضوعة لغة له، وتدل عليه 
ا ومعانيها،  حقيقة، أي: بدون قرينة، كداللة سائر األلفاظ احلقيقية على موضوعا

وأن هذه الصيغة مبجردها تدل على األمر،
وقــال إمــام احلــرمــني(٦) يف الــربهــان واآلمـــدي يف األحــكــام(٧) وغــريمهــا إنــه مذهب 

الشافعى وقال الشيخ أبو إسحاق يف شرح اللمع(٨) ذهب إليه أكثر أصحابنا.
ولكن اختلفوا يف هذه الصيغة فمنهم من قال (افعل) َحنَْو، قول تعاىل:﴿ َوأَِقيُموا 
َأْهــُل  َوْلَيْحُكْم  تعاىل:﴿  قوله  قال(ليفعل)حنو  من  ومنهم   ،[٤٣ [البقرة:  الــصَّــالَة﴾ 
١  اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ١٧، قواطع األدلة ص ٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢، املنخول ص ١٠٢، فتح الغّفار ١/ ٢٦، 

أصول السرخسي ١/ ١١، شرح العضد ٢/ ٧٧، تيسري التحرير ١/ ٣٣٧، التوضيح ١/ ١٤٩ – ١٥٠.
٢  احملصول ١٨/٢.

٣  اإلحكام ١٤٠/٢.
٤  انظر شرح تنقيح الفصول للقرايف ص١٣٧.

٥  انظر: «الفقيه واملتفقه» (٦٧/١)، و»روضة الناظر» (٦٢/٢)، و»قواعد األصول» (٦٤)، و»خمتصر ابن اللحام» (٩٧)، 
و»شرح الكوكب املنري» (١٠/٣)، و»نزهة اخلاطر العاطر» (٦٢/٢

٦ الربهان ٦٧/١ 
٧  اإلحكام ١٤١/٢.

٨  الكتاب: اللمع يف أصول الفقه ١٣/١املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (املتوىف: ٤٧٦هـ) الناشر: 
دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م- ١٤٢٤ هـ.
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يِل﴾ [املائدة: ٤٧])(١).  اِإلجنِْ
ـَـْوٌم إَىل َأنَّ اْألَْصــَل  «لِيـَْفَعْل ِألَنَّ اْألَْمــَر َمْعًىن، َواْألَْصــُل ِيف اْلَمَعاِين َأْن  َفَذَهَب قـ
ْحلُُروِف َكالنـَّْهِي َوَغْريِِه. َوَذَهَب اْألَْكثـَُروَن إَىل َأنَّ اْألَْصَل  «افـَْعْل «؛ ِألَنَُّه  ِ ُتْستـََفاَد 

م)(٢). يُِفيُد اْلَمْعَىن بِنـَْفِسِه ِبَال َواِسَطٍة ِخبَِالِف  «لِيـَْفَعْل  «فَِإنَُّه ُيْستـََفاُد ِمْن الالَّ
ومنهم من قال: ال فرق بينهما ولكن (افعل) للحاضر، (وليفعل) للغائب. 

ا حتمل على الوجوب عند مجهور العلماء(٣).  وعلى هذا إذا جاءت صيغة األمر فإ
وقال الفتوحي: (اَألْمِر» ِيف َحاَلة َكْونِِه «ُجمَرًَّدا َعْن َقرِيَنٍة َحِقيَقٍة ِيف اْلُوُجوِب ِعْنَد 

ْقِتَضاِء َوْضِع الشَّرْع)(٤) ِ ِب اْلَمَذاِهِب اَألْربـََعة «َشْرًعا» َأْي  ُمجُْهوِر اْلُعَلَماِء ِمْن أَْرَ
قال يف املسودة: (األصل يف األمر الوجوب نص عليه يف مواضع وبه قال عامة 

املالكية ومجهور الفقهاء والشافعي وغريه)(٥). 
والدليل على ذلك، قوله تعاىل:﴿ فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبـَُهْم 
ِفتـَْنٌة أَْو ُيِصيبـَُهْم َعــَذاٌب أَلِيٌم﴾ [النور: ٦٣]. فلو مل يكن األمر للوجوب ملا ترتب 

على تركه فتنة أو عذاب أليم.
أمــا لفظ األمــر يف احلــديــث فقد ورد لفظ األمــر يف احلــديــث بصيغة (ليفعل)، 
(فليغريه) لذلك ذهب مجهور العلماء إىل أن األمر الوارد يف احلديث يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

(فليغريه) أنه للوجوب.
ى  يقول ابــن عطية: (واإلمجـــاع على أن النهي عن املنكر واجــب ملن أطاقه و

مبعروف وأمن الضرر عليه وعلى املسلمني)(٦)

١  انظر البحر احمليط ٢٦٩/٣.
٢  املرجع السابق

اج للسبكي ٥/٢. ٣  أصول السرخسي ١٥/١ مشس األئمة السرخسي، الناشر: دار املعرفة – بريوت،اإل
٤  شرح الكوكب املنري ٣٩/٣.

٥  املسودة ٥/١
٦  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ٢٢٤/٢املؤلف: بن عطية األندلسي احملاريب حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد 

الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة: األوىل- ١٤٢٢ هـ
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وقال القاضي عياض يف شرح «قولهملسو هيلع هللا ىلص: ((من رأى منكم فليغريه بيده))، هذا 
ملعروف والنهي عن املنكر من واجبات اإلميان،  األمر على الوجوب؛ ألن األمر 
لكتاب والسنة وإمجاع األمة وال خالف ىف ذلك إال ممن ال يعتد  ودعائم اإلسالم 

خبالفه من الرافضة. ووجوبه شرعاً ال عقًال خالفاً للمعتزلة)(١).
ِِْمجَاِع اْألُمَِّة َوَقْد َتطَاَبَق َعَلى ُوُجوِب  ُْه فـَُهَو أَْمُر ِإَجياٍب  وقال النووي: َوأَمَّا قـَْولُهُ ملسو هيلع هللا ىلصفـَْليـَُغريِّ

ْلَمْعُروِف َوالنـَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر اْلِكَتاُب َوالسُّنَّةُ َوِإْمجَاُع اْألُمَِّة)(٢). اْألَْمِر ِ
ومل خيالف يف ذلك إالالرافضة وال يعتدُّ خبالفهم.

ويؤيد داللة احلديث على وجوب االحتساب أدلة كثرية منها ما يلي:-
من القرآن الكرمي:

ْلَمْعُروِف  ِ َُْمـــُروَن  ــٌة َيْدُعوَن ِإَىل اْخلَــْريِ َو ١- قول هللا تعاىل:﴿ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ (آل عمران: ١٠٤), ففي هذه اآلية 
بيان اإلجياب، فإن قول هللا تعاىل﴿ َوْلَتُكْن﴾ أمرًا وظاهر األمر اإلجياب، وفيها بيان 

أن الفالح منوطًا به؛ إذ حصر، وقال:﴿ َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾.
مثِْ َواْلُعْدَواِن﴾  ٢-قول هللا تعاىل:﴿ َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ
(املائدة: ٢), وهو أمر جزم ومعىن التعاون احلث عليه، وتسهيل طرق اخلري، وسد 

سبل الشر والعدوان حبسب اإلمكان.
ْمثَ َوَأْكِلِهُم السُّْحَت  نِيُّوَن َواْألَْحَباُر َعْن قـَْوهلُِِم اْإلِ ٣- وقال تعاىل:﴿ َلْوَال يـَنـَْهاُهُم الرََّّ

م أمثوا برتك النهي. لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنـَُعوَن﴾ (املائدة: ٦٣), فبني أ
نياً: من السنة:

١-عن حذيفة- رضي هللا عنه- عن النيبملسو هيلع هللا ىلص قال:(والذي نفسي بيده لتأمرنَّ 
 ً ملعروف ولتنهونَّ عن املنكر، أو ليوشكنَّ هللا- عز وجل- أن يبعث عليكم عذا

١  شرح صحيح مسلم ٢٨٩/١
٢  شرح صحيح مسلم ٢٢/٢
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منه، مث تدعونه فال ُيستجاب لكم)(١).
٢- وعن أيب بكر الصديق- رضي هللا عنه- قال: « أيها الناس إنكم تقرءون 
َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم َال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتْم﴾  هذه اآلية:﴿ 
(املائدة: ١٠٥)، وإين مسعت رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظامل، فلم 

خذوا على يديه أوشك أن يعمَّهم هللا تعاىل بعذاب منه)(٢).
املطلب الثالث:داللة األمر يف احلديث على الواجب الكفائي

ومعلوم أن الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط احلرج عن اآلخرين، وأما 
الواجب العيين فال يقوم أحد مقام أحد فيه، وكل إنسان مكلف به فإذا تركه أمث وإن 

قام به اآلخرون،
وقد اختلف العلماء هل وجوب االحتساب كفائي أم عيين؟ وسبب اخلالف هو 
َُْمــُروَن  ــٌة َيْدُعوَن ِإَىل اْخلَــْريِ َو هل كلمة (من) يف قول هللا تعاىل:﴿ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر﴾ (آل عمران: ١٠٤)، يف قوله﴿ ِمْنُكْم﴾ للتبعيض  ِ

أم للبيان؟ فقال بعضهم ليست للتبعيض؛
ملعروف والنهي عن املنكر على كل األمة يف قوله  ألن هللا تعاىل أوجب األمر 
ْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر﴾  ِ َُْمُروَن  سبحانه:﴿ ُكنـُْتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس 

(آل عمران: ١١٠).
والقول الثاين: أن من هنا للتبعيض و أن ذلك واجب على سبيل كفاية مبعىن: 

م مىت قام به البعض سقط عن الباقني، أ
وقد مجع ابن كثري بني القولني، فقال يف تفسري هذه اآلية: «واملقصود من هذه 
ملعروف والنهي  اآلية أن تكون فرقة من هذه األمة متصدية هلذا الشأن أي: األمر 
عن املنكر، وإن كان ذلك واجًبا على كل فرٍد فرٍد من األمة حبسبه حلديث ((من 

١  أخرجه الرتمذي وحسنه برقم (٢١٦٩).
٢  أخرجه أمحد برقم (٢٩)
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رأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع بقلبه، وذلك 
أضعف اإلميان)(١).

نه من فروض الكافية وهو الراجح فإن فروض الكفاية آكد من فروض العني.  وعلى القول 
يقول إمام اجلويين: (والذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العني؛ 
إلمث، ولو فعله اختص بسقوط الفرض، وفرض  ألنه لو ترك املتعني الختص هو 

الكفاية لو ترك َأِمثَ اجلميع، ولو فعله سقط احلرج عن اجلميع).
ومع ذلك قد يتعني االحتساب بال خالف بني العلماء ويصبح واجباً عينياً يف 

بعض احلاالت ومنها:
 أ) من يعينه السلطان للقيام بوظيفة االحتساب ويتقاضي عليها أجراً. 

يقول املاوردي:  «إن فرضه متعني على احملتسب حبكم الوالية وفرضه على غريه داخل 
يف فروض الكفاية) (٢). 

ملعروف والنهي عن املنكر.  ب) إذا كان املنكر ال يعرفه إال رجل واحد تعني عليه األمر 
ملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية مث إنه قد يتعني  يقول النووي: ” إن األمر 

إذا كان يف موضع ال يعلم به إال هو)(٣)
جـ) يتعني يف حق من حيسن النقاش واجلــدال، يقول ابن العريب املالكي:  «األمر 
ملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية.. . وقد يكون فرض عني إذا عرف املرء من 

جلدال أو عرف ذلك منه)(٤) نفسه صالحية النظر واالستقالل 
د)إذا ال يقدر عليه غريه فهو فرض عني عليه، يقول ابن تيمية:  «وهو فرض كفاية 

ويصري فرض عني على القادر الذي مل يقم به غريه)(٥). 
١  تفسري القرآن العظيم٧٨/٢ ابن كثري احملقق: حممد حسني مشس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي 

بيضون – بريوت الطبعة: األوىل- ١٤١٩ هـ
٢  األحكام السلطانية ص ٢٤٠.

٣  شرح النووي على صحيح مسلم، ج ٢/ ٢٣.
٤  أحكام القرآن، ج ١، ص ١٢٢.

٥  احلسبة يف اإلسالم ص ٣٧.
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املطلب الرابع:داللة األمر على الوجوب يف وسائل اإلنكار
النكار حيمل على الوجوب لزم توضيح أن وسائل التغيري  بعد معرفة أن األمر 
ليد  الستطاعة فهي من الواجب املعلق على شرط فهل التغيري  جاءت مشروطة 

واللسان والقلب واجب أم ال؟ 
قال ابن العريب:(ملا َكاَن اْلُمَكلف َال يُؤمر ِإالَّ ِمبَا َيْسَتِطيع وََكاَنت اِالْسِتطَاَعة ِيف 

اْلَمْأُمور َال تتحصل ِإالَّ ِبِه قيل َلُه امتثل َكيَف قدرت)(١)
يقول ابن تيمية: (فإن العبد إذا كان مستطيعاً للحج وجب عليه احلج، وإذا كان 
مالكاً لنصاب وجبت عليه الزكاة فالوجوب ال يتم إال بذلك، فال جيب عليه حتصيل 

استطاعته احلج وال ملك النصاب)(٢).
ويقول الشنقيطي: (ما ال يتم الواجب املعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب، 

واحلج على االستطاعة اال به فليس بواجب) كالنصاب للزكاة واالستطاعة للحج)(٣).
الستطاعة على سبيل الرتتيب.  وعليه فال جتب هذه الوسائل إال 

لقلب  ليد أو اللسان أما  الستطاعة إذا كان  واملالحظ أن اإلنكار مشروط 
فيجب على كل حال ألنه أدين مراتب اإلنكار بل جعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص أضعف اإلميان،وهذا 
بني  الستطاعة  ومــشــروط  الثالثة  بني  جلملة  واجــب  الوسائل  استخدام  أن  يعين 

األوىل والثانية.
لقلب وهو كراهة تلك املعصية وبغضها، فال  يقول ابن النحاس: (وأما اإلنكار 

يسقط عن مكلف بوجه من الوجوه، إذ ال عذر مينعه)(٤). 
ليد فهو أقــوى مــراتــب اإلنــكــار وأعــالهــا، وذلــك كــإراقــة اخلمر،  أمــا اإلنــكــار 

١  احملصول يف أصول الفقه١/ ٦٥القاضي أبو بكر بن العريب احملقق: حسني علي اليدري- سعيد فودة- الناشر: دار البيارق 
– عمان الطبعة: األوىل، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩

٢  جمموع الفتاوى «١٦٠/٢٠»
٣  مذكرة أصول الفقه ص١٨

٤  انظر كتابه «تنبيه الغافلني» ص١٦
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لصالة، وحبكم هللا الواجب  وكسر األصنام املعبودة من دون هللا، وكإلزام الناس 
اتباعه وحنو ذلك.

وذلك ملن كان له والية على مرتكب املنكر كالسلطان أو من ينيبه عنه كوايل احلسبة 
مر هللا، ومينعهم  وموظفيه كل حبسب اختصاصه وكذا املسلم مع أهله وولده، يلزمهم 

ذا حسب الوسع والطاقة)(١).  ليد إذا مل ينفع فيهم الكالم يقوم  مما حرم هللا، 
هللَِّ َألَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم  وقد جاء يف القرآن الكرمي عن إبراهيم- عليه السالم-: ﴿ َوَ
بـَْعَد َأْن تـَُولُّوا ُمْدِبرِيَن﴾. ﴿ َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإالَّ َكِبريًا َهلُْم َلَعلَُّهْم ِإلَْيِه يـَْرِجُعوَن﴾ سورة 

األنبياء آية ٥٨، فإبراهيم- عليه السالم- كسر األصنام بيده.
يقول ابن تيمية: (وليس ألحد أن يزيل املنكر مبا هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد 
من الناس يريد أن يقطع يد السارق وجيلد الشارب، ويقيم احلدود، ألنه لو فعل ذلك 
ألفضى إىل اهلرج والفساد، ألن كل واحد يضرب غريه ويدعي أنه استحق ذلك، 
لسان فهو واجب على  فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ويل األمر)(٢). وأما اإلنكار 

االستطاعة كذلك يسقط وجوبه عند عدم قدرة اإلنسان عليه.
للسان، وقدر على إظهار دالئل  ويقول ابن النحاس: (من مل يقدر على اإلنكار 
اإلنكار، مثل تعبيس الوجه، والنظر شذرًا، والتجهم، وإظهار الكراهية لفعله واالزدراء 
لقلب مع إمكان  به، وهجره يف هللا تعاىل لزمه ذلك، وال يكفيه العدول إىل اإلنكار 
الستطاعة فذلك  جلملة إذا كان الوجوب مشروطاً  دالئل اإلنكار الظاهرة)(٣).و

يقتضي دراسة عدة أمور:-
أوًال: ضابط القدرة واالستطاعة اليت تسقط الوجوب عن احملتسب.

يف  وتكون  النفس,  يف  منه  وتكون  أصل  فهي  القدرة  العريب: (وأمــا  ابن  يقول 
١  انظر جمموع الفتاوى، ١٥ / ٣٢٩، والكنز األكرب، ص ٢٤٥، وطبقات احلنابلة، ٢ / ٢٨٠، واآلداب الشرعية، ١ / 

.١٨٥
٢  خمتصر الفتاوى املصرية، ص٥٨٠.
٣  انظر كتابه «تنبيه الغافلني» ص٣٨



٣٤٣ داللة ألفاظ حديث (من رأى منكم منكرR فليغيره) على ا�حكام

البدن إن احتاج إىل النهي عنه بيده, فإن خاف على نفسه الضرب, أو القتل من 
تغيريه, فإن رجا زواله جاز عند أكثر العلماء االقتحام عند هذا الغرر, وإن مل يرج 

فأي فائدة فيه. مث قال: إن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان وال يبايل)(١).
ا يف املتطوع فقط؟  نياً: وهل تشرتط القدرة واالستطاعة يف صاحب الوالية أم أ

ا شرط يف املعني واملتطوع. الصحيح أ
املطلب اخلامس: داللة األمر يف احلديث على الفور

لقد اختلف العلماء يف إفادة األمر املطلق الفور أم الرتاخي واخلالف مبسوط يف 
كتب األصول ولكن األمر املعلق بشرط يفيد الفور بتحقق الشرط عند األكثر. 
ولفظ األمر بتغري املنكر  يف حديث الباب الراجح أنه حيمل على الفور لعدة أسباب:

١/ ألنه معلق برؤية املنكر وإذا كان على الرتاخي لكان ذلك للقاضي وليس للمحتسب.
خريه.  ٢/ أنه معلق بشرط الرؤية اليت تفيد الفور إال إذا اقتضت املصلحة 

املطلب اخلامس:داللة األمر يف احلديث على التكرار
اختلف العلماء يف األمر املطلق هل يدل على تكرار الفعل املأمور به؟ 

اخلالف مبسوط يف كتب األصول وهذا ليس حمله فمنهم من قال يفيد ومنهم من 
منع والذي يعنينا هنا األمر املعلق على شرط هل يقتضي التكرار؟:

اختلفوا يف األمر املعلق على شرط هل يفيد التكرار بتكرر الشرط؟. 
ومثاله قوله ملسو هيلع هللا ىلص: (إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني)(٢)

فاألمر بصالة الركعتني معلق على شرط دخول املسجدفمن قال: إن األمر املطلق 
ب أوىل. يقتضي التكرار فال شك أنه يقول كذلك يف األمر املعلق على شرط من 

وأما الذين قالوا إن األمراملطلق ال يقتضي التكرار فقد قال أكثرهم كذلك يف األمر 
املعلق على شرط.

١  أحكام القرآن البن العريب- ٢ / ٥٢
٢  أخرجه أمحد برقم (٢٢٦٥٢.)
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وقالوا: إن األمر ليس فيه تعرض لعدد مرات الفعل فال يدل عل تكرار وال غريه، 
وأن ثبوت الفعل مرة واحدة إمنا هو لضرورة إدخاله يف الوجود.

وقال بعضهم: إن األمر املعلق على شرط يقتضي التكرار خبالف األمر املطلق.
العلة  على  والتعليق  العلة،  على  الــشــرط كتعليقه  على  األمــر  تعليق  ن  وقــالــوا: 

يوجب التكرار.
مثاله: بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني».

أما قوله صلي هللا عليه وسلم:(من رأي منكم منكرا. ...)
فهو أمر مقيد بشرط فيفيد التكرار

ملعروف والنهي عن املنكر فاملنكر الذي يرى غدا  يقول ابن حزم: (وأما األمر 
غري املنكر الــذي يــرى اليوم وفــرض علينا تغيري كل منكر وكذلك القول يف األمر 
مر به غدا غري الذي أمر به اليوم وقد جاء النص مبينا  ملعروف ألن املعروف الذي 

بقوله ملسو هيلع هللا ىلص من رأى منكم منكرا فليغريه)(١)

١  اإلحكام يف أصول األحكام ٧٢/٣ أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف: 
٤٥٦هـ) احملقق: الشيخ أمحد حممد شاكر, دار اآلفاق اجلديدة، بريوت
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اخلامتة:
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وبفضله تتنزل الرمحات والصالة والسالم 

على رسول هللا الصادق األمني وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد.
فبعد سربي ألطــراف هذا البحث بعد مجعها وتناويل ألهم املباحث اليت تعاجل 

عنوانه أخلص إىل أهم النتائج اليت توصل إليها البحث وهي كما يلي:-
أوًال: إن أهل احلديث اتفقوا على أن ألفاظ حديث أيب سعيد هي كما يلي (من 

رأي منكم منكرا فليغريه).
نياً: أن داللة العموم الــواردة يف صيغة (من) يف احلديث شاملة لكل فرد رأي 

منكراً ويشمل ذلك املعني واملتطوع والرجال والنساء. 
دلة فال جيب االنكار على  خراج بعض أفراده  لثاً: مت ختصيص هذا العموم 

اجملنون والصيب والكافر. 
لثاً: لفظ األمر الوارد يف احلديث حيمل على والوجوب الكفائي وقد يتعني يف 

بعض احلاالت. 
رابعاً: لفظ األمر حيمل على الفور خلصوصية االنكار وحيمل على التكرار؛ ألن 

لرؤية  األمر فيه مقيد 
كقوله تعاىل: (َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمه)سورة البقرة آية (١٨٥) فهو يدل 

لصيام عند رؤية هالل شهر كل رمضان يف السنة. على تكرار الوجوب 
لوجهه الكرمي وأن ينفع به  فأسال هللا تعاىل التوفيق والسداد وأن يكون خالصاً 
ً بعد هللا تعاىل لتطبيق هذه الفريضة املباركة وهللا من وراء القصد  األمة وأن يكون عو

وهو يهدي السبيل. 



احلسبة يف السنة النبوية، 
وأثرها يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري 

إعداد:
د. حممد عامل بن أبوالبشر شاهر ملوك  
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ملخص البحث
عنوان البحث: 

(احلسبة يف السنة النبوية، وأثرها يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري).
أسباب اختيار املوضوع:

 ١-الرغبة يف املشاركة يف أحد حماور امللتقى العلمي للحسبة انتماء وطين وأمن فكري. 
 ٢-تقدمي دراســة متخصصة عن دور احلسبة يف السنة النبوية، وأثرها يف وقاية 

اجملتمع من االحنراف الفكري.
أهداف البحث:

١- دراسة أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف احلسبة وبيان أمهيتها، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة 
عنها.

ر احلسبة وفوائدها على اجملتمع، وخماطر تركها. ٢- بيان آ
٣- إبراز جهود احلسبة يف خدمة اجملتمع من خالل محايتها له من االحنرافات.

٤- بيان دور جهاز احلسبة يف التصدي لالحنراف الفكري.
٥- حتقيق العبودية هلل وحــده، وحتقيق أمــن واستقرار الفرد واجملتمع من خالل 
التوجيه اهلادف, والنقد البناء, والتعاون والتناصح, واالبتعاد عن كل سلوك مشني 

وفكر منحرف يهدد أمن اجملتمع ومتاسكه وترابطه. 
منهج البحث: تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي.

أمهية البحث: تلتمس يف دراسة أحاديث النيبملسو هيلع هللا ىلص يف احلسبة وبيان أمهيتها يف 
الفرد  واستقرار  أمن  حتقيق  عنها،و  اخلاطئة  املفاهيم  وتصحيح  اإلسالمية،  الشريعة 

رها وفوائدها، وخماطر تركها. واجملتمع من خالهلا،وبيان آ
حدود البحث:اقتصر البحث على إيضاح دور احلسبة يف التصدي لالحنرافات 

املتنوعة يف ضوء السنة النبوية.
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خطة البحث:تتكون خــطــة الــبــحــث مــن مــقــدمــة، ومتــهــيــد، وفــصــلــني، وخــامتــة، 
وفهارس متنوعة.

املقدمة: وفيها االفتتاحية.
التمهيد، وفيه: التعريف مبفردات العنوان: (احلسبة، السنة، الوقاية، االحنراف 

الفكري).
ألمن الفكري. الفصل األول: عالقة احلسبة   

الفصل الثاين:دوراحلسبة يف السنة النبوية، وأثرها يف وقاية اجملتمع من االحنراف 
الفكري

واملراجع  املصادر  فهرس  والتوصيات.  النتائج  أهــم  على  وتشتمل  اخلامتة: 
ت. واحملتو
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Research Summary
The title of the research: (Al-Hesba in the Prophetic 

Sunnah, and its impact on the protection of society from 
intellectual deviation.

Reasons for choosing a topic:
1- the desire to participate in one of the axes of the scien-

tific forum to govern the national affiliation and intellectual 
security.

2- to provide a specialized study on the role of share in 
the Prophetic year, and its impact in the protection of soci-
ety from intellectual deviation.

research goals:
1-Studying the Prophet›s Hadiths in Al-Hesba and ex-

plaining its importance and correcting the misconceptions 
about it.

2-Statement of the effects of the share and its benefits on 
society, and the risk of leaving them.

3- Highlighting the efforts of Hesba in the service of so-
ciety by protecting them from deviations.

4- The role of the Hesba system in addressing intellectual 
deviation.

5- Achieving slavery to God alone, and achieving the 
security and stability of the individual and society through 
targeted guidance, constructive criticism, cooperation and 
education, and away from any shameful behavior and devi-
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ant thought that threatens the security of the community 
and cohesion and interdependence.

Research Methodology: This study is based on descrip-
tive analytical methodology.

The most important research: seeking the study of the 
Prophet›s Hadiths in Al-Hesba and indicating its impor-
tance in the Islamic Shariah, correcting misconceptions 
about it, and achieving the security and stability of the in-
dividual and the society, and indicating the effects and ben-
efits and risks of leaving them.

Search limits: Search limited to a role clarification.
Research Plan: Proposal of the research plan of introduc-

tion, preface, four investigations, conclusion, and indexes.
Introduction: (reasons for choosing a topic, research ob-

jectives, research methodology, importance of research, 
research limits, research plan. 

Definition: Alhsabah, year, prevention, intellectual de-
viation.

Chapter One: The relationship of Hesba to intellectual 
security.

Chapter II: The role of the Prophet in the Prophetic 
Sunnah, and its impact on the protection of society from 
intellectual deviation

Conclusion: Includes the most important results. Cata-
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املقدمة
هلل من شرور أنفسنا  إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ 
وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 
ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممًدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه 

وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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أما بعد: 

ا،  فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وشر األمور حمد
وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. 

مث إنَّ من نعمة هللا على هذه األمة وتشريفه هلا أن جعلها أمًة وسطًا خيارًا عدًال، 
فقال-عزوجل-:( : ; > = )[البقرة: ٤٣ ١]، فهي خري األمم 

اليت أخرجت للناس، وقد وصفها املوىل- عزوجل- وشهد هلا بذلك فقال:(. 
  7  6  5    4  3  2  1  0  /

8 9 ) [آل عمران: ١١٠].
مث اصطفى هللا- سبحانه وتعاىل- هلا رسوًال من خيارها وأوسطها نسًبا ومكانًة، فبعثه 

فيها نبيًّا ورســوال: قال –عزوجل-(| { ~ ے ¡ 
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[التوبة: ١٢٨].

كما أنزل عليها أشرف كتبه، وجعله مهيمًنا على الكتب قبله، شامًال خلري ما 
 W V U T S R  Q   P O):جاءت به، قال تعاىل

Z  Y X] ) [املائدة: ٤٨].
ــذا الــقــرآن العظيم والــرســول الــكــرمي،، شرفت هــذه األمــة، فكانت خري األمم  و
تباعهما، وأحرصها على هديهما قوًال  وأوسطها وأعدهلا، وكان أسعد هذه األمة 
حسان من  بعيهم، مث التابعني هلم  وعمًال واعتقاًدا، هم أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مث 
خلريية يف قوله: «َخيـُْر النَّاِس قـَْرِين،  القرون الثالثة املفضلة اليت شهد هلا النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
يُء أَقـَْواٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َميِيَنُه، َوَميِيُنُه  ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم، ُمثَّ جيَِ

َشَهاَدَتُه» (١). 
م كل من كان على مثل ما كانوا عليه من اهلدى  فهؤالء هم خيار األمة، مث يلحق 
ملعروف والنهي عن املنكر يف كل زمان  والتمسك بكتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص واألمر 

ومكان، فهؤالء مجيًعا خيار هذه األمة وأوسطها وأعدهلا.
ركان  ولذا فإن احلسبة أصل عظيم من أصول اإلسالم حىت أحلقه بعض العلماء 
اإلسالم اليت ال يقوم بناؤه إال عليها، وال غرو فإن صالح العباد يف معاشهم متوقف 
ملعروف والنهي عن املنكر،  على طاعة هللا ورسوله، ومتام الطاعة متوقف على األمر 

وبه كانت هذه األمة خري أمة أخرجت للناس.
ذه املنزلة العظيمة من الدين، وملا تساهل أكثر الناس  فلما كان هذا األصــل 
به يف هذا الزمن، فأضاعه كثري منهم، وداهن فيه آخرون حىت انتشرت االحنرافات 

ٌب: َال َيْشَهُد َعَلى َشَهاَدِة َجْوٍر ِإَذا ُأْشِهَد-  متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه (١٧١/٣) كتاب الشهادات-َ    ١
ُب َفْضِل الصََّحابَِة ُمثَّ الَِّذيَن  َ حديث رقم (٢٦٥٢). ومسلم يف صحيحه(٤/ ١٩٦٢) كتاب َفَضاِئِل الصََّحابَِة  

يـَُلونـَُهْم ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم-حديث رقم (٢٥٣٣).
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يف موضوع احلسبة يف السنة النبوية، وأثرها يف وقاية  مَّلت كثرياً  وعمت وطمت، 
اجملتمع من االحنراف الفكري، وجتنيبه الغلو واجلفاء، واإلفراط والتفريط؛ وتيقنت أّن 
مّس احلاجة إىل احلسبة، لتْسلم من االحنرافات اليت جلبت عليها  األمة اإلسالمية، 

الرزا واملصائب والنكبات.
كما وجدت أّن القرآن الكرمي والسنة النبوية، قد رمسا لنا املنهج الصحيح يف احلياة 

من مجيع جوانبها أصوًال وفروعاً وعقيدًة وعبادًة وخلقاً وسلوكاً وتصوراً وعمًال.
ومن هنا كان على األمة اإلسالمية االستفادة من احلسبة يف السنة النبوية ومن 
منهج السلف، حىت تـَنـَْعم بعيداً عن الرزا اليت ال حصر هلا دينية وسياسية وثقافية 

واقتصادية واجتماعية وفكرية (١). 
ويف هذه الدراسة يسلط الباحث الضوء على موضوع احلسبة يف السنة النبوية، 

وأثرها يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري.
وختاما أسأل املوىل القدير التوفيق والسداد.. 

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني..
وآخر دعوا أن احلمد هلل رب العاملني.

انظر: مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب، ألمحد عبدالغين حممود عبدالغين، موقع األلوكة (ص٤).    ١
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حلسبة، السنة، الوقاية، االحنراف الفكري. التمهيد، وفيه: التعريف: 
أوال: تعريف احلسبة:

احلسبة يف اللغة: قال ابن منظور(١)-رمحه هللا-»اِحلْسبُة مصدر اْحِتساِبَك اَألجر 
اَألْجــر،  طََلُب  واالْحِتساُب   ،ً اْحِتسا فيه  واْحَتَسَب  ِحْسبًة  فـََعْلته  تقول:  اهلّل  على 

لكسر- وهو اَألْجُر»(٢).  واالسم اِحلْسبُة –
اصطالحاً: 

ي عن املنكر إذا ظهر فعله (٣). اِحلْسبُة هي: أمر مبعروف إذا ظهر تركه و
ملعروف والنهي عن املنكر، الذي هو  ب األمر   «أو هي وظيفة دينية، من 
مور املسلمني، يعنيِّ لذلك من يراه أهًال له، فيتعنيَّ فرضه عليه،  فرض على القائم 
ويتخذ األعـــوان على ذلــك، ويبحث عن املنكرات، ويــعــّزِر، ويـــؤدِّب على قدرها، 

وحيمل الناس على املصاحل العامة يف املدينة..)» (٤). 
ن للحسبة أمهية عظيمة يف اإلسالم فهي من أهم شعائر الدين  وال ينكر أحد 
فمن خالهلا حتمى حصون اجملتمع مــن االحنــرافــات الفكرية ومــن أخــطــار املعاصي 

 D):واملــنــكــرات، وهـــي مــن أخـــص خــصــائــص الـــرســـول حمــمــد ملسو هيلع هللا ىلص، قـــال تعاىل
 N  M   L  K  J  I  H  G  F   E
T S  R Q P O ) [األعراف:١٥٧] 

هو: حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري، الرويفعي، اإلفريقي، صاحب (لسان     ١

العرب)، ولد مبصر،وتويف فيها، سنة: (٧١١ هـ)، أشهر كتبه: لسان العرب. انظر ترمجته يف: الدرر الكامنة يف أعيان 

املئة الثامنة (٥٧/١).

انظر:لسان العرب (١/ ٣١٤) مادة[حسب].    ٢

األحكام السلطانية للماوردي(ص٢٤٠) واألحكام السلطانية، أليب يعلى (ص ٢٦٨).    ٣

مقدمة ابن خلدون(ص ١١٨).    ٤
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ن نظام احلسبة من صفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومهامه اليت ُبشر  فاآلية القرآنية فيها بيان 
ا يف الكتب السماوية السابقة. 

مــا يشري الــقــرآن الــكــرمي إىل قضية احلسبة ألن كــل آيــة وردت يف األمــر  وكــثــرياً 
 f):ملعروف والنهي عن املنكر هي دليل مشروعية احلسبة، فمثًال قوله تعاىل
 s  r  qp  o  n    m  l   k  j  i   h  g

t ) [آل عمران:١٠٤].
ففي اآلية السابقة بيان أن الفالح واخلريية والتمكني يف األخذ بزمام األمور إمنا 

ملعروف والنهي عن املنكر. ألمر  يكون 
ْكَم بـَْنيَ النَّاِس ِيف النـَّْوِع الَِّذي  قَال اْبُن اْلَقيِِّم-رمحه هللا-:  «َواْلَمْقُصوُد: َأنَّ احلُْ
ال يـَتـََوقَُّف َعَلى الدَّْعَوى: ُهَو اْلَمْعُروُف ِبوِاليَِة احلِْْسَبِة، َوقَاِعَدتُُه َوَأْصُلُه: ُهَو اَألْمُر 
ْلَمْعُروِف َوالنـَّْهُي َعْن اْلُمْنَكِر الَِّذي بـََعَث هللا ِبِه ُرُسَلُه، َوأَنـَْزَل ِبِه ُكتـَُبُه، َوَوَصَف ِبِه  ِ
َهِذِه األُمََّة، َوَفضََّلَها َألْجِلِه َعَلى َسائِِر األَُمِم الَِّيت ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس، َوَهَذا َواِجٌب َعَلى 
ُكلِّ ُمْسِلٍم قَاِدٍر، َوُهَو فـَْرُض ِكَفايٍَة، َوَيِصُري فـَْرَض َعْنيٍ َعَلى اْلَقاِدِر الَِّذي ملَْ يـَُقْم ِبِه 
َغيـْرُُه ِمْن َذِوي اْلوِاليَِة َوالسُّْلطَاِن، فـََعَلْيِهْم ِمْن اْلُوُجوِب َما لَْيَس َعَلى َغْريِِهْم، فَِإنَّ َمَناَط 

ُب َعَلى اْلَعاِجِز..» (١). اْلُوُجوِب: ُهَو اْلُقْدَرُة، فـََيِجُب َعَلى اْلَقاِدِر َما ال جيَِ
نيا: تعريف الوقاية: 

الوقاية يف اللغة:قال ابــن فــارس(٢)-رمحــه هللا-: «الــواو والقاف والــيــاء: كلمٌة 
 .

واحدة تدلُّ على َدْفِع شيٍء عن شيٍء بغريه. ووقيـُْته أَِقيه َوْقيًا» (٣)

الطرق احلكمية، البن قيم اجلوزية(ص ١٩٩).    ١
ء القزويين، الرازي، أبو احلسني، من أئمة اللغة واألدب، ولد سنة: (٣٢٩ هـ) وتويف سنة:  هو: أمحد بن فارس بن زكر    ٢
(٣٩٥ هـ) من تصانيفه: معجم مقاييس اللغة. انظر ترمجته يف: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان (١ / 

.(١١٨
معجم مقاييس اللغة (٦/ ١٣١)    ٣
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قال تعاىل:(P  O    N M L)[اإلنسان: ١١]. 
- رضي هللا عنه-، قَاَل:  وعن َعْبَد هللا ْبَن َمْعِقٍل، قَــاَل: مسَِْعُت َعــِديَّ ْبَن َحــامتٍِ
مسَِْعُت َرُسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل: «اتـَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َمتَْرٍة» (١)، أي: اجعلوا صاحل العمل 

وقاية بينكم وبينها(٢). 
الوقاية اصطالحا:

قال املناوي-رمحه هللا-: الوقاية»حفظ الّشيء عّما يؤذيه ويضرّه، والتوّقي: جعل 
الّشيء وقاية ممّا خياف»(٣).

وقــال الــرّاغــب(٤)-رمحــه هللا-: «الــِوقَــايَــُة: حفُظ الشيِء ممـّـا يؤذيه ويــضــرّه، يقال: 
َوقــَـْيــُت الشيَء أَِقيِه ِوقَــايَــًة وِوقَــاًء...والــتـَّــْقــَوى جعل الّنفس يف ِوقَــايَــٍة مما خيــاف، هذا 
رة تـَْقًوى، والتـَّْقَوى خوفاً حسب تسمية مقتضى الشيء  حتقيقه، مثّ يسّمى اخلوف 
مبقتضيه واملقتضي مبقتضاه، وصار التـَّْقَوى يف تعارف الّشرع حفظ الّنفس عّما يؤمث، 

وذلك برتك احملظور، ويتّم ذلك برتك بعض املباحات..»(٥).
فعن َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللا-رضي هللا عنهما-، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َكاَن 
ُجْنُح اللَّْيِل، أَْوأَْمَسيـُْتْم، َفُكفُّوا ِصبـَْياَنُكْم، فَِإنَّ الشََّياِطَني تـَنـَْتِشُر ِحيَنِئٍذ، فَِإَذا َذَهَب 
َساَعٌة ِمَن اللَّْيِل َفُحلُّوُهْم، فََأْغِلُقوا األَبـَْواَب َواذُْكُروا اْسَم هللا، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َال يـَْفَتُح 

ٌب: اتقوا النار ولو بشق مترٍة والقليل من الصدقة  متفٌق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه (٢/ ١٠٩) كتاب الزكاة،     ١
ا  ب احلث على الصدقة ولو بشق مترٍة، أو كلمٍة طيبٍة وأ (١٤١٧) ومسلم يف صحيحه (٢/ )٧٠٤كتاب الزكاة، 

حجاٌب من النار (١٠١٦). 
ض الصاحلني، حملمد علي البكري (٤/ ٢٩٨). انظر: دليل الفاحلني لطرق ر    ٢

التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٧٣٠).     ٣
لراغب، أديب، من احلكماء العلماء.من أهل  هو: احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم األصبهاين، املعروف     ٤
أصبهان، سكن بغداد، واشتهر، وتويف سنة: (٥٠٢هـ). انظر ترمجته يف: البلغة ىف تراجم أئمة النحو واللغة(ص١٢٢).

املفردات يف غريب القرآن، لألصفهاىن (ص ٨٨١).    ٥



٣٥٧ الحسبة في السنة النبوية، وأثرها في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري

ُروا(١) آنِيـََتُكْم َواذُْكُروا اْسَم هللا، َوَلْو َأْن  ً ُمْغَلًقا، َوأَوُْكوا ِقَرَبُكْم َواذُْكُروا اْسَم هللا، َومخَِّ َ
تـَْعُرُضوا َعَليـَْها َشيـًْئا، َوَأْطِفُئوا َمَصابِيَحُكْم» (٢).

هــذا احلديث فيه مجل من أنــواع اخلــري واآلداب اجلامعة ملصاحل اآلخــرة والدنيا, 
ذه اآلداب اليت هي سبب للسالمة والوقاية من إيذاء الشيطان, وجعل  فأمر ملسو هيلع هللا ىلص 
هللا-عــزوجــل- هــذه األســبــاب أسبا للسالمة والوقاية من إيــذائــه، فال يقدر على 
ب, وال إيذاء صيب وغريه, إذا وجدت هذه  ء وال حل سقاء, وال فتح  كشف إ

األسباب(٣).
لــفــرد، أنــه وضــع الــوســائــل الــوقــائــيــة، واملناهج  وإن مــن مظاهر عناية اإلســـالم 
العالجية، للوقاية من العلل وغريها قبل حدوثها، فالوقاية خري من العالج، وقدميا 
ج أساسي  قالوا: «درهــم وقاية خري من قنطار عــالج» ومــن خــالل التوعية هي 
لتفادي حدوث املشاكل إضافة إىل النهج الوقائي الذي يستخدم الطرق التشاركية 
ج يساهم أيًضا يف تقوية الفرد ومتكينه، األمر الذي  يف نقل الرسائل التوعوية هو 

ا(٤). ينعكس على شخصيتة، ليصبح أقدر على مواجهه احلياة بكافة متغريا
االحنراف لغة:

قــال ابــن فــارس-رمحــه هللا-: «احلـــاء الـــراء والــفــاء ثــالثــة أصـــول: حــدُّ الــشــيء، 
ه، كالسيف وغريه، ومنه  الُعدول، وتقدير الّشيء، فأّما احلّد فحْرُف كلِّ شيء حدُّ
احلَْرف، وهو الوْجه، تقول: هو ِمن أمرِه على َحْرٍف واحد، أي طريقة واحدة. قال 
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التخمري: التغطيه. النهاية يف غريب األثر، البن األثري اجلزري (٢/ ١٤٨).    ١

ء (٥٦٢٣) ومسلم يف صحيحه  ب تغطية اإل متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه (٧/ ١١١) كتاب األشربة،     ٢
ء وإيكاء السقاء، وإغالق األبواب، وذكر اسم هللا عليها، وإطفاء  ب األمر بتغطية اإل (٣/ ١٥٩٥) كتاب األشربة، 

السراج والنار عند النوم، وكف الصبيان واملواشي بعد املغرب (٢٠١٢).
انظر: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي (١٣/ ١٨٥).     ٣

االحنراف الفكري وسبل مواجهته يف ضوء السنة النبوية، للدكتور/ حممدعامل أبوالبشر (ص١٩١).    ٤



الحسبة في السنة النبوية، وأثرها في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ٣٥٨
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[احلج: ١١]، أي: على وجه واحد»(١).(٢)

وقــال  شــك،  على   (  ml k)«:تفسريه يف  هللا-:  ابــن كــثــري(٣)-رمحــه   وذكر 
غريهم: على طرف، ومنه حرُف اجلبل، أي: طرفه، أي: دخل يف الدِّيِن على طرف، 

فإن وجد ما ُحيبه استقّر، وإال انشمر"(٤).
 w v  u):واألصل الثاين:» االحنراف عن الشَّيء،قال هللا تعاىل
 ¢¡ ے    ~  }   |{  z  y  x
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´ º ¹ ¸¶ μ « ¼ )" [املائدة:١٣].
ا اِجلراحات عند الِعالج»، فمادة  واألصل الثالث:» املِحراف، حديدة يقدَّر 
«[ح ر ف]: «اْحنَــَرَف َعْن َكَذا َماَل َعْنُه، َويـَُقاُل: اْلُمَحاَرُف الَِّذي ُحوِرَف َكْسُبُه 

َفِميَل بِــِه َعْنُه َكَتْحرِيِف الْــَكــالِم يــُـْعــَدُل بِــِه َعــْن ِجَهِتِه، وقــَـْولــه تــَـَعــاَىل:( « ¼ 
½)[األنفال: ١٦] َأْي: إالَّ َماِئًال ِألَْجِل اْلِقَتاِل َال َماِئًال َهزِميًَة" (٥).

اِالحنَِْراُف يف االصطالح ُهَو:  «العدول عن الصواب لرتدد القلب يف شبهة غري 
ً بصاحبها املخطئ أو اخلاطئ»(٦). شرعية، مضرة ضرراً متعد

اجلامع ألحكام القرآن=تفسري القرطيب (١٢/ ١٧).    ١
معجم مقاييس اللغة، البن فارس (٤٣/٢) مادة [حرف].     ٢

هو: إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، أبو الفداء، حافظ مؤرخ فقيه، ولد سنة: (٧٠١ هـ) وتويف سنة:(٧٧٤ هـ) من     ٣
كتبه:(تفسري القرآن العظيم)، انظر ترمجته يف: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، البن حجر (١/ ٤٤٥) وطبقات 

املفسرين، لألدنه وي. (ص٢٦٠).
تفسري القرآن العظيم= تفسري ابن كثري، (٥/ ٤٠٠).    ٤

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، للفيومي (١٣٠/١).    ٥
البدع احلولية، لعبدهللا التوجيري (ص ٣٨٢)، واحلماية الشرعية من االحنراف الفكري، دراسة حتليلية نقدية، ملصطفى بن     ٦

أمحد سلطان عسريي،(ص ٣٢). 



٣٥٩ الحسبة في السنة النبوية، وأثرها في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري

لقواعد الدينية والتقاليد واألعراف والنظم االجتماعية  وقيل:االحنراف هو:عدم االلتزام 
السائدة وامللزمة ألفراد اجملتمع(١).

لثا: تعريف الفكر:
الفكر يف اللغة: 

قــال ابــن فــارس-رمحــه هللا-: «فــَكــَر؛- الفاء والــكــاف والـــراء-: تــرّدد القلب يف 
الشيء، يقال: تفكَّر، إذا َردََّد قلبه معتربًا، ورجل ِفكٌِّري: كثري الفكر»(٢).

 وقال ابن منظور-رمحه هللا-: «الَفْكُر والِفْكُر، ِإعمال اخلاطر يف الشيء»(٣).
ومن خالل التعاريف اللغوية السابقة يتضح أن الفكر يكون فيما حيتاج إىل إمعان 
ن من األمور حبيث يعد التدقيق  النظر والتأمل والتدقيق يف حمتواه، ال فيما اتضح و

والتأمل فيه جهًدا بغري طائل(٤).
الفكر يف االصطالح: 

ذكر إمام احلرمني أبواملعايل(٥)-رمحه هللا-إن الفكر يدل على النظر، يقول: «والنظر 
يف اصطالح املوحدين هو: الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن؛ مث 

ينقسم النظر إىل قسمني: إىل الصحيح وإىل الفاسد»(٦). 

دغيـم  للدكتـور:حممـد  العربيـة،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  دول  يف  األمن الوطنـي  على  وأثره  الفكـري  االحنراف     ١
الدغيـم(ص١٤-١٦). 

معجم مقاييس اللغة(٤٤٦/٤).    ٢
لسان العرب (٦٥/٥) مادة [فكر].    ٣

االحنراف الفكري وسبل مواجهته يف ضوء السنة النبوية، للدكتور حممدعامل أبوالبشر(ص٩).    ٤
بن  يوسف  بن  عبدهللا  حممد  أيب  اإلمام  ابن  عبدامللك  املعايل،  أبو  الشافعية،  شيخ  الكبري،  اإلمام  احلرمني  إمام  هو:     ٥
عبدهللا بن يوسف بن حممد بن حيويه اجلويين، مث النيسابوري، ضياء الدين الشافعي، صاحب التصانيف، ولد يف أول 
سنة:(٤١٩هـ)وتويف سنة:(٤٧٨هـ). انظر ترمجته يف: سري أعالم النبالء (١٨ / ٤٦٨) وشذرات الذهب يف أخبار من 

ذهب، البن العماد(٥ / ٣٣٨).
اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، أليب املعايل اجلويين (ص ٢٥).    ٦



الحسبة في السنة النبوية، وأثرها في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ٣٦٠

ويقول أبو حامد الغزايل (١)-رمحه هللا-: «اعلم أن معىن الفكر هو إحضار معرفتني 
لثة»(٢). يف القلب ليستثمر منهما معرفة 

حركة  االصــطــالح:  يف  بقوله: «الفكر  هللا-  الشنقيطي(٣)-رمحه  العالمة  وذكــره 
النفس يف املعقوالت، وأما حركتها يف احملسوسات فهو يف االصطالح ختييل.. والفكر 

ال يكون إال يف القلوب»(٤).
لفكر هو: الرؤية والصورة الذهنية لتصور اإلسالم يف عقل الفرد وتفكريه,  إن املراد 

سواء كان من الناحية االعتقادية أو العملية(٥).
ومن خالل هذه التعريفات ندرك أن الفكر ليس شيئاً مطابقاً لألحكام واملبادئ، 
بغية  ذلــك  لكل  نشط  استخدام  هــو  وإمنــا  العلم،  أو  العقل  أو  للثقافة  مطابقاً  وال 
الوصول إىل املزيد من الصور الذهنية عما حييط بنا من أشياء وأحداث ومعطيات 

حاضرة وماضية وتوسيع جمال الرؤية آلفاق املستقبل(٦).
االحنراف الفكري مركبا:

عرفه  وقــد  احلــديــثــة،  املصطلحات  مــن  يعترب  الــفــكــري  االحنـــراف  مصطلح  إن 

هو: حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، أبو حامد، امللقب حبجة اإلسالم الفقيه الشافعي، مل يكن للطائفة     ١
الشافعية يف آخر عصره مثله، له كتاب الوسيط، والبسيط، والوجيز، واخلالصة، يف الفقه، ومنها: إحياء علوم الدين، 
وهو من أنفس الكتب وأمجلها، وله يف أصول الفقه املستصفى، وتويف سنة: (٥٠٥هـ). انظرترمجته يف: وفيات األعيان 

.(٤ / ٢١٦)
إحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل (٤ / ٤٢٥).     ٢

يف  الشرعية  والكليات  العلمية  املعاهد  يف  التدريس  توىل  ومفسر،  وحمقق  عامل  املختار،  حممد  بن  األمني  حممد  هو:     ٣
ض واملدينة، وكان ضمن هيئة كبار العلماء وعضًوا يف رابطة العامل اإلسالمي، ترك عدة كتب أبرزها تفسريه املشهور  الر
لقرآن، تويف الشنقيطي مبكة سنة:(١٣٩٣هـ). انظر كتاب ترمجة الشيخ حممد األمني  أضواء البيان يف إيضاح القرآن 

الشنقيطي، لعبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس.
لقرآن، حملمد األمني الشنقيطي (١٦٨/٦). أضواء البيان يف إيضاح القرآن     ٤

انظر: االحنراف الفكري،مفهومه أسبابه عالجه،يف ضوء الكتاب والسنة، للدكتور: طه عابدين، (ص٨).    ٥
االحنراف الفكري وسبل مواجهته يف ضوء السنة النبوية، للدكتور/ حممدعامل أبوالبشر (ص١٢).    ٦



٣٦١ الحسبة في السنة النبوية، وأثرها في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري

منها: تعريفات  بعدة  العلماء 
متأثرا  حياته،  مسار  وغري  فــؤاده  يف  واستقر  صاحبه  عقل  استحكم   «هــوى 
جتًا عن تعسف وتعنت  فكار دخيلة على عقيدته وأخالقه وسلوكه، أو يكون 
املوازين,  لديه  فانقلبت  الغواية  إىل  اهلداية  طريق  عن  مــال  حىت  صاحبه,  وغلو 

, واملنكر معروفًا(١). حىت أصبح املعروف لديه منكراً 
ململكة العربية السعودية: التعريف جبهاز احلسبة 

ا الدولة، لتحقيق األمن الديين للمجتمع اإلسالمي،  احلسبة هي: رقابة إدارية تقوم 
بردهم إىل مافيه صالحهم وإبعادهم عما فيه ضررهم وفقاً ألحكام الشرع(٢).

ريخ ١٤٠٠/١٠/٢٦هـ) املبين  عندما صدر املرسوم امللكي الكرمي رقم (م/٣٧ و
ملوافقة على نظام  ريــخ ١٤٠٠/٩/١٦هــــ  على قــرار جملس الــوزراء رقم (١٦١) و
ا اآلن، وعلى  لصيغة اليت ال يزال يعمل  ملعروف والنهي عن املنكر  هيئة األمر 
عاتقها مهمة اإلصــالح، ذلك اإلصــالح العظيم الذي يتناول مجيع جوانب احلياة 
العلمية والعملية، فهناك اإلصــالح الفكري من االحنــراف، وهناك اإلصــالح الديين 
واألخالقي واألسري واالجتماعي، ذلك اإلصالح الذي يعد الثمن الغايل لتحقيق 
املنكر  عن  والنهي  ملعروف  األمــر  فريضة  وكانت  والتمكني،  لبقاء  اإلهلــي  الوعد 

 X W VU T):هي العالمة البارزة لذلك التحقيق؛ قال هللا تعاىل
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e d) [احلج،آية:٤١].
دور جهاز احلسبة، يف محاية اجملتمع من االحنراف. 

ململكة العربية السعودية يف نشر اخلري وحتقيق مبدأ الوسطية  يساهم جهاز احلسبة 
صر بن حممد احلمود (ص  إلرهاب- سلسلة موقف اإلسالم من اإلرهاب، د.إبراهيم بن  االحنراف الفكري وعالقته     ١

 .(١٩
انظر: نظام احلسبة يف اإلسالم، لعبدالعزيز مرشد(ص ١٦١).     ٢



الحسبة في السنة النبوية، وأثرها في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ٣٦٢

كما جاء يف نظام اهليئات يف املادة التاسعة ما نصه: «من أهم واجبات هيئات األمر 
ملعروف والنهي عن املنكر إرشاد الناس ونصحهم التباع الواجبات الدينية املقررة يف 

الشريعة اإلسالمية، ومحل الناس على أدائها»(١). 
يب الــوزارة بعلماء  وألمهية األمــر جاء يف بيان لــوزارة الداخلية مانصه: «كما 
الشريعة واملختصني يف العلوم اإلنسانية والثقافة واإلعــالم واملواطنني كل على قدر 
الفكر  املنحرف-  الفكر  هــذا  استئصال  شأنه  مــن  مــا  على كــل  لعمل  استطاعته 
اهلادفة  العليا  الشرعية  ملقاصد  شرائحه  جبميع  اجملتمع  وتوعية  املتطرف-  اإلرهــايب 
إىل إشاعة العدل والتسامح واحملافظة على حق اإلنسان يف احلياة ومكافحة الغلو 

والتطرف واالعتداء واإلجرام»(٢). 
ملــعــروف والــنــهــي عــن املــنــكــر ومــنــســوبــيــهــا يــعــدون االحنـــراف  إن هــيــئــة األمـــر 
الفكري أحد املنكرات اليت يقومون مبحاربتها؛ بل هو أشدها وأخطرها, لذلك 
نبهت عنه بكل الــوســائــل, وأمــرت مبــا يــضــاده مــن بيان حرمة الــدمــاء واألمــوال 
واألعراض, وحرمة اخلروج على والة األمور, وشق عصا الطاعة, وتفريق مجاعة 
ذا املوضوع، وهذه احملاربة تعترب قيمتها بقدر ما  املسلمني وغري ذلك مما يتعلق 
موثوقة،  مصادر  من  صادرة  دقيقة  ومعلومات  صحيحة  حقائق  من  عليه  تعتمد 
ملوضوعية هو أرقى أنواع اإلعالم على  فاإلعالم الذي خياطب العقل ويتصف 

ملوضوعية.  اللتزامه  اإلطالق، 
ملعروف والنهي عن املنكر أولت اهتماماً كبرياً  سة العامة هليئة األمر  وإن الر
خططاً  ســة  الــر ووضــعــت  العمل،  رأس  على  الــعــايل  التعليم  ومــواصــلــة  لــتــدريــب، 
هذا  متثل  الفكري(اإلرهاب)  االحنــراف  حماربة  جمــال  يف  للتدريب  طموحة  جديدة 

ملرسوم امللكي رقم(م / ٣٧) يف ٢٦ / ١٠ /  ملعروف والنهي عن املنكر الصادر  املادة التاسعة من نظام هيئة األمر     ١
١٤٠٠هـ. 

ريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٤ه.  نشر البيان يف الصحف ومنها: صحيفة الوطن، عدد (١٢٠١) و    ٢
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أن  مــع  شبهاته,  وتفنيد  املنكر  هــذا  إنــكــار  على  منسوبيها  تــدريــب  يف  االهــتــمــام 
املتقدم  يف  واشــرتطــت  امليدانيني،  األعــضــاء  اختيار  يف  فائقة  عناية  أولــت  ســة  الــر
ألحكام الشرعية، والتأهيل الشرعي  عدة شروط، أبرزها سالمة املعتقد، واإلملام 

ة واحللم والرفق. لصرب واأل والعلمي، واتصافه 
ملعروف والنهي  سة العامة هليئة األمــر  وعلى سبيل املثال: فــإن إصـــدارات الر
عن املنكر يف حماربة اإلرهــاب إلحــدى السنوات بلغت أكثر من مخسني إصــداراً، 
مابني كتاب كبري، وكتيب ومطوية وشريط، منها: قاعدة خمتصرة يف وجوب طاعة 
هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ووالة األمور، ونبذة مفيدة عن حقوق والة األمر، وضوابط تكفري 
املعني، وبيان هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف التكفري والتفجري، 
وحرمة النفس واإلفساد يف األرض وترويع اآلمنني، واألمن وأمهيته يف اجملتمع وخطورة 

اإلخالل به، وقد طبعت ووزعت منها ماليني النسخ.
ملــعــروف والنهي عن املنكر اإلعالمية ومحلة  ســة العامة هليئة األمــر   وبــرامــج الــر
التضامن الوطين ضد اإلرهــاب كثرية جدا يطول البحث يف عرضها يف هذا البحث 
ملــعــروف والنهي عــن املنكر  ألمـــر  املختصر، والـــذي جيــب أن نعرفه هــو أن اهليئة 
يقوم على إصالح اجملتمع وفق رؤية معتدلة على املنهج الشرعي؛ يقطع إعتذار بعض 
عمال إصالحية حسب زعمهم  ذه األخطاء واملنكرات، ومينعهم من القيام  املتطرفني 
على طريقتهم املعتمدة على العنف والشدة والقتل والتدمري، كما يرد على الداعني لرتك 

حة الفكرية لكل ما يدخل يف املمكن. احلبل على الغارب على طريقة اإل
 فاهليئة جهة شرعية حكومية تقوم بعملية اإلصالح بتفويض من والة األمر على 

.
(١)
وفق أسس متزنة وقواعد سليمة

ملعروف والنهي عن املنكر يف اململكة العربية السعودية يف حماربة اإلرهــاب- دراسة  سة العامة هليئة األمر  جهود الر    ١
حتليلية- (ص٢٨١-٢٨٤).
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الفصل األول
ألمن الفكري. عالقة احلسبة 

ألمن الفكري البد أن نوضح أوال مفهوم مصطلح األمن  لتحديد عالقة احلسبة 
الفكري وضبط مضمونه مفردا ومركبا، فهو حيتاج إىل تعريف مفرداته على حده, 

بغرض الوصول اىل التعريف العام للمركب الوصفي وذلك كالتايل:
أوال: أ-تعريف األمن. 

ن,  فاألمن لغة: قال ابن فارس-رمحه هللا-: اهلمزة واأللف والنون, أصالن متقار
أحــدمهــا: األمــانــة الــيت هــي ضــد اخليانة ومعناها سكون القلب, واآلخـــر التصديق 

واملعنيان متدانيان(١).
وقال ابن منظور-رمحه هللا-:  «أمن: األمان واألمانة مبعىن, واألمن ضد اخلوف, 

واألمـــانـــة ضــد اخلــيــانــة, قـــال تـــعـــاىل: (( * + , - . 
/  0 1 2 3 4) [قريش: ٤]“(٢). 

ت اخلمس من أي  األمن اصطالحا: «هــو االستعداد واألمــان حبفظ الــضــرور
عدوان عليها, فكل ما دل على معىن الراحة والسكينة وتوفري السعادة والرقي يف شأن 

من شؤون احلياة فهذا أمن»(٣).
ب- مفهوم األمن الفكري مركبا:

إن األمن الفكري مصطلح حديث وجديد نسبياً, ويف ظل التطورات السريعة اليت 
الهتمام كبري وقد عرفه العلماء بتعريفات  شهدها العامل على كافة األصعدة, حظي 

كثرية منها: 
م آمــنــني مطمئنني على  ــم وبــني جمتمعا ــم وأوطــا «أن يعيش الــنــاس يف بــلــدا

مقاييس اللغة (١٣٣/١).    ١
لسان العرب (٢١/١٣) مادة[أمن].    ٢

صيلية يف ضوء اإلسالم, ماجد حممد اهلذيلي(ص٢١) مفهوم األمن الفكري دراسة     ٣
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ت أصالتهم, وثقافتهم النوعية, ومنظومتهم الفكرية»(١). مكو
ا, واحلرية  وأيضاً هو: «طمأنينة الفرد واجملتمع على معتقداته ومبادئه اليت يؤمن 

يف ممارستها ومحايتها واحلديث عنها»(٢).
إذن أن األمن الفكري هو: أن يعيش الفرد يف جمتمعه آمنا مطمئنا على حياته 

ذا األمن. ديد واضطراب خيل  وفكره وعقيدته دون أن ميسها أي: 
ومما ال شك فيه أن األمن الفكري له أمهية كبرية يف حياة الناس، وحاجة ضرورية 
ت األمــن بصفة عامة؛  ال تستقيم احلياة بــدون توفره، فاألمن الفكري أحــد مكو
بل هو أمهها وأمساها وأساس وجودها واستمرارها, وهو النعمة اليت ال تستقيم احلياة 
بغريها،يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص:   «َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِيف ِسْرِبِه ُمَعاًىف ِيف َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت 

نـَْيا»(٣). َا ِحيَزْت َلُه الدُّ يـَْوِمِه َفَكَأمنَّ
حملــافــظــة عــلــى الـــضـــرورات اخلــمــس منها الــديــن, قــال  واألمـــن الــفــكــري يتعلق 

 R  Q  P  O  N  ML  K   J  I  H):تعاىل
 a  `  _   ^  ]  \  [Z  Y   X  W  V  U   T   S

c b) [آل عمران:١٩].
ت اخلمس احملافظة على العقل(الفكر) الــذي هو أساس  كما أن من الــضــرور
استخراج املعارف, وطريق بناء احلضارات وحتقيق االستخالف يف األرض, ولذلك 
الشريعة  مقاصد  مــن  مقصداً  املــفــســدات,  مــن  ومحايته  العقل  على  احملافظة  كانت 
حملافظة عليه من املؤثرات احلسية واملعنوية،  اإلسالمية, وسالمة العقل ال تتحقق إال 
وعدم  الفكري,  االحنـــراف  من  وسالمته  املعتقد  استقامة  الفكري  األمــن  غاية  وأن 

الشريعة اإلسالمية ودورها يف تعزيز األمن الفكري, كتاب األمن الفكري, د. عبدالرمحن السديس (ص ١٦).     ١
األمن الفكري يف ضوء مقاصد الشريعة, البن محيد (ص١٦).     ٢

ب الزهد, (١٥٢/٤)حديث رقم (٢٣٤٦) وقال األلباين:  (حسن) يف اجلامع الصغري رقم:  أخرجه الرتمذي يف سننه،     ٣
 .(٦٠٤٢)
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ألمن الفكري يؤدي إىل تفريق  البعد عن املنهج احلق ووسطية اإلسالم, فاإلخالل 
واختالف  مشلهم  وتشتيت  أبنائها,  قلوب  وتنافر   , وأحـــزا شيعا  وتشرذمها  األمــة 

 K J) :ــى هللا عــن االخــتــالف يف حمكم التنزيل, قــال تــعــاىل كلمتهم, ولقد 
 X WV U T S  R Q P ON M L

Z Y ]  \) [األنعام: ١٥٣].
 وال شــك يف أن مــن أعــظــم أســبــاب اخــتــالف الــقــلــوب وتــفــرق الــصــفــوف هو 
االحنـــراف الفكري واخلــالف العقدي, ومــا تعيشه األمــة اليوم بسبب احنــراف فكر 
بعض أبناءها من تكفري, وتفجري, استحالل الدماء وشدة اختالف, يشي خبطورة 

االختالف بدافع عقدي(١).
ألمن الفكري. نيا: عالقة احلسبة 

ألمن الفكري تتضح يف كون األمر  ملعروف والنهي عن املنكر  إن عالقة األمر 
ملــعــروف، ويف كــون إنكار الفكر املنحرف  ألمــن الفكري صــورة من صــور األمــر 

صورة من صور النهي عن املنكر.
ملعروف والنهي  وهذا أمٌر ظاهٌر، ال خيفى على من له نظر يف تطبيق شعرية األمر 
ملعروف الفكري، والنهي عن املنكر  عن املنكر مبفهومها الشامل؛ وعليه فإنَّ األمر 
ملعروف والنهي عن املنكر،  الفكري، ال خيرج عن دالالت النصوص الواردة يف األمر 
ُْه بَِيِدِه فَِإْن ملَْ  جبميع مراتبه الــواردة يف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِّ

َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع 
فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اِإلميَاِن»(٢).

وهذه املراتب جاءت ضمان جللب اخلري الذي خيص ويعم، ودرء الشر الذي قد 

انظر: األمن الفكري, مفهومه, ضرورته, جماالته, د. إبراهيم عبد هللا الزهراين.    ١
ميَاَن يَزِيُد  ميَاِن َوَأنَّ اْإلِ أخرجه مسلم يف صحيحه (٦٩/١)- ِكَتاب اإلميان-َب بـََياِن َكْوِن النـَّْهِي عن اْلُمْنَكِر من اْإلِ    ٢

ْلَمْعُروِف َوالنـَّْهَي عن اْلُمْنَكِر َواِجَباِن-، حديث رقم(٤٩).  ِ َويـَنـُْقُص َوَأنَّ اْألَْمَر 
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تعم عاقبته وإن كان خاًصا، وهو دال على عظم أثر هذه الشعرية يف حتقيق األمن 
واإلميان للمجتمع رمسيه وأهِليه، وحكوميه وشعبيه، كان االحتساب غري مقتصٍر على 
صاحب الوالية العامة؛ بل هو فرض جبميع مراتبه على آحاد املسلمني أيًضا، إذا 
توفرت شروط القيام بكل منها وانتفت موانعها؛ ملا له من أثر عظيم يف حتقيق أمن 
اجملتمع من اخللل والزلل، يف الفكر والعمل، وهو أمر ال غىن للمجتمعات عنه جلًبا 

للخري هلا ودرًءا للشر واهلالك عنها(١).
ملــعــروف والنهي عن املنكر له  وحتقيق األمــن الفكري من خــالل شعرية األمــر 
ملــعــروف)؛  لفكر احملمود اآلمــن، يتمثل يف (األمــر  جانبان: جانب جلٍب وأمــٍر 
وجانب درٍء وحسم للفكر احملــذور غري اآلمــن، يتمثَّل يف (النهي عن املنكر)؛ فهو 
هلداية للمحمود من الفكر، والوقاية من املذموم، مع معاجلة  حيقق األمن الفكري 

ما يقع مما يتطلب املعاجلة(٢).

 . http://www.assakina.com/news/news ١    انظر: موقع السكينة
٢    انظر: املصدر السابق.
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الفصل الثاين:
دور احلسبة يف السنة النبوية، وأثرها يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري

أوال: احلسبة يف السنة النبوية.
لــشــعــرية يف حتــقــيــق األمــن  لــنــبــويــة مــبــيــنــًة أمهــيــة هـــذه ا لــســّنــة ا لــقــد جـــاءت ا
الغفلة  خطورة  ومؤكدة  صوره،  جبميع  الفكري  االحنراف  من  اجملتمع  ووقاية 
لــعــبــث  مـــن اجملــتــمــع مــن خـــالل ا لــعــابــثــني  ــا، ا ملــنــحــرفــني فــكــًرا أو تــصــرًف عــن ا
ــيــة، ال  ن حبـــدود هللا وأحــكــامــه، مــهــمــا كــانــت دعــاواهــم يف حتــقــيــق مــصــاحل أ
مما  املأمولة؛  العقلية  احلكمة  وال  الناضج،  الفكري  الوعي  درجــة  إىل  ترقى 
يـــؤدي إىل هـــالك اجملــتــمــع كـــلِّـــه، وهـــو مـــا يــتــطــلــب حتــقــيــق األمـــن مـــن خــالل 
لــقــيــام عــلــى تــلــك احلـــدود واألحــكــام، وهــو مــا بــّيــنــه رســـول هللا- صــلَّــى هللا  ا
١)- رضـــي هللا عــنــه-  لـــيـــمـــان( ــًعــا، فــعــن حــذيــفــة بــن ا ً بــدي عــلــيــه وســـلَّـــم- بــيــا
ـْــَهــُونَّ  ـَــن ْلـــَمـــْعـــُروِف َولَــت ِ ُمـــُرنَّ  َــْفــِســي بــيــده لَـــتَـــْأ ـ لَّــــِذي ن « َوا لــنــيب ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: عــن ا
ً مــنــه ُمثَّ تَــْدُعــونَــُه فــال  ـْــَعــَث َعــَلــْيــُكــْم ِعــَقــا ــَـب ْن ي ْلــُمــْنــَكــِر أو لَــيُــوِشــَكــنَّ هللا َأ عــن ا
لــفــوضــى  ٢). وفــيــه داللــة عــلــى أنــه بــرتك نــظــام احلــســبــة تــعــم ا )« يـُـْســتَــَجــاُب لَــُكــْم
ملــنــكــر حــىت أن خــيــار األمــة لــيــدعــون  لــداعــني إىل ا وتــقــوى شــوكــة املــفــســديــن ا

هلم.  يستجاب  فال 
-رضي هللا عنه- قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل:» من  وَعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدِرىِّ
ملوحدة حليف  هو حذيفة بن اليمان واسم اليمان حسيل مبهملتني مصغرا ويقال حسل بكسر مث سكون العبسي     ١
ُ عليه َوَسلََّم، وهو الذي بعثه  األنصار صحايب جليل من السابقني، وكان حذيفة من كبار أصحاب رسول هللا َصلَّى اهللَّ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصيوم اخلندق ينظر إىل قريش، مات حذيفة يف أول خالفة علي سنة: (٣٦هـ). انظر ترمجته يف: االستيعاب 

يف معرفة األصحاب (١/ ٣٣٤)، تقريب التهذيب (ص: ١١٥٦/١٥٤).
ْلَمْعُروِف َوالنـَّْهِي عن اْلُمْنَكِر، حديث رقم  ِ أخرجه الرتمذي يف سننه (٤٦٨/٤)- ِكَتاب الفنت- َب ما جاء يف اْألَْمِر     ٢
(٢١٦٩). قال أبوِعيَسى هذا َحِديٌث َحَسٌن. وقال الشيخ األلباين:  (حسن) انظر حديث رقم: (٧٠٧٠)يف صحيح 

اجلامع
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ُْه بيده فَِإْن مل َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن مل َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك  َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فـَْليـَُغريِّ
ميَاِن «(١). َأْضَعُف اْإلِ

للسان، مث  ليد، مث االحتساب  ويف احلديث بيان مراحل االحتساب: االحتساب 
لقلب، وهو أدىن مراتب االحتساب، وال جيوز ألي مسلم أن يقل احتسابه  االحتساب 
عنها مهما كان األمر؛ ألن مربط االحتساب هنا هو القلب الذي ال يستطيع أحد مهما 
ذه الدرجة دل  كان أن يسيطر عليه أو يتحكم فيه إالّ هللا-عزوجل-، ومن مل حيتسب 

ذلك على ذهاب اإلميان من قلبه(٢).
وعن النعمان بن بشري(٣)- رضي هللا عنه- عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال:»  قال َمَثُل اْلَقائِِم 
على ُحُدوِد هللا َواْلَواِقِع فيها َكَمَثِل قـَْوٍم اْستـََهُموا على َسِفيَنٍة فََأَصاَب بـَْعُضُهْم َأْعَالَها 
َوبـَْعُضُهْم َأْسَفَلَها َفَكاَن الَِّذيَن يف َأْسَفِلَها إذا اْستـََقْوا من اْلَماِء َمرُّوا على من فـَْوقـَُهْم 
َّ َخَرقـَْنا يف َنِصيِبَنا َخْرقًا ومل نـُْؤِذ من فـَْوقـََنا فَِإْن يـَتـْرُُكوُهْم وما أَرَاُدوا َهَلُكوا  فـََقاُلوا لو َأ

مجيعا َوِإْن َأَخُذوا على أَْيِديِهْم َجنَْوا َوَجنَْوا مجيعا»(٤). 
ملعروف والنهي عن املنكر هو القطب  يقول اإلمام الغزايل- رمحه هللا-:» أن األمر 
األعظم يف الدين وهي املهمة اليت ابتعث هللا فيها النبيني أمجعني، ولو طوي بساطه 
نة وعمت الفرتة وفشت الضاللة  وأمهل عمله وعلمه لتعطلت النبوة واضمحلت الد

وشاعت اجلهالة وانتشر الفساد واتسع اخلرق وخربت البالد وهلك العباد»(٥).

تقدم خترجيه (ص١٤).    ١
االحتساب وصفات احملتسبني لعبدهللا املطوع (ص ٣٤) .    ٢

هو النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي له وألبويه صحبة، سكن الشام وويل إمرة الكوفة مث أمريا على     ٣
محص، وََكاَن كرميًا جواًدا شاعرًا وقتل حبمص سنة: (٦٥هـ) وله أربع وستون سنة.انظر: االستيعاب يف معرفة األصحاب 

(٤/ ١٤٩٨)تقريب التهذيب (ص: ٧١٥٢/٥٦٣).
حديث  فيه،  َواِالْسِتَهاِم  اْلِقْسَمِة  يف  يـُْقرَُع  هل  َب  الشَّرَِكِة-  (٨٨٢/٢)-ِكَتاب  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه     ٤

رقم(٢٣٦١).
إحياء علوم الدين (٣٠٦/٢).    ٥
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وذكر الفقهاء أن إقامة نظام احلسبة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن 
 f):وقــد استدلوا بقوله تعاىل الباقني وإن مل يقم به أحــد أمث الــقــادرون مجيعاً 
 s  r  qp  o  n    m  l   k  j  i   h  g

t )  [آل عمران،:١٠٤]. (١)
ملعروف بل قال:َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ]إذا  وإن الشارع الكرمي مل يقل كونوا كلكم آمرين 

م الكفاية سقط احلرج عن اآلخرين.  قام به أحد أو مجاعة ممن حتصل 
ملعروف والنهي عن  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية-رمحه هللا-:  «وكذلك األمر 
املنكر ال جيب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن  «(٢). 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية-رمحه هللا-:  «ويصري فرض عني على القادر الذي مل 
يقم به غريه والقدرة: السلطان والوالية فذووا السلطان أقدر من غريهم وعليهم من الوجوب 

ما ليس على غريهم فمناط الوجوب القدرة فيجب على كل إنسان حبسب قدرته» (٣).
فلالحتساب ضوابط متعدّدة، ال جيوز جتاوزها شرعاً، حىت ال يكون احملتسب سبباً 

حتسابه أكثر مما ينفع.  يف تعطيل املصاحل، فيضر 
لفعل إذا كان أفراد السلطة املوكول  وال جيوز للفرد املتطوع التصدي للمنع   
ملــكــان وقــادريــن على املنع مــامل يطلب هــؤالء األفــراد  إليها منع املنكر مــوجــوديــن 
م يف منع املنكر، ويف هذه احلالة يصبح األمر  (الرمسيني) إىل ذاك الشخص مساعد
ملعروف والنهي عن املنكر فرض عني على ذاك الشخص الذي طلبت منه املساعدة 

وجيب عليه تقدميها على حسب استطاعته وقدرته.
ملعروف  ئباً عن اجملتمع أن خيصص جهازاً يقوم على األمر  عتباره  ولويل األمر 
ملعروف وحده أو يقوم على  والنهي عن املنكر، أو أن خيصص جهازاً يقوم على األمر 

انظر: شرح النووي على مسلم (٢ / ٢٣) والطرق احلكمية(ص ٢٣٧).    ١
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري (٣٩٠/١٥).    ٢

احلسبة يف اإلسالم، أو وظيفة احلكومة اإلسالمية، البن تيمية (ص: ١١)    ٣
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النهي عن املنكر وحده مع ترك الشطر اآلخر لألفراد واجلماعات واجلمعيات، وختصيص 
ملعروف والنهي عن املنكر ال مينع األفراد من مباشرة  ألمر  جهاز أو فرد أو هيئة للقيام 

هذا يف حدود مامت إيضاحه آنفاً. 
وعليه فإن توعية الناس بواجب احلسبة ومحلهم على القيام به؛ لكي يستنهض   
اهلمم يف معاونة القائمني على حفظ األمن ومكافحة اجلرمية جبميع أنواعها، ومنها 
جرائم التفجري والتكفري وما يرتتب عليها ويف مجيع املواقع وتوفري مناعة ذاتية للمجتمع 
ت البيضاء  اجم الكر تالحق املقبلني على اإلجــرام ملنعهم من تنفيذ عزمهم كما 

املنتشرة يف مجيع أجزاء اجلسم الفريوسات الغازية(١). 
وعلى  جمــاالتــه،  يف كافة  إصالحية  أنظمة  إىل  ماسة  حباجة  احلــضــاري  فاجملتمع 
رأس هذه األنظمة النظام اخلاص برعاية اآلداب واألخــالق، وال خيلو جمتمع من 
ســواء  الرقابية  األنظمة  األخــطــار، كــذلــك  مــن  حتميه  أمنية  أنظمة  مــن  اجملتمعات 

كانت جتارية أو إدارية أو أخالقية. 
ومن أهم املميزات للمجتمعات اإلسالمية- وخاصة جمتمعنا وهلل احلمد- وجود نظام 

احلسبة وإقامة فريضة االحتساب، ورعاية الدولة اإلسالمية هلذا النظام املهم واحلساس. 
ولو ذهبنا نعدد الفوائد واملميزات والثمرات العظيمة جلهاز احلسبة يف بالد احلبيبة 
اململكة العربية السعودية لطال بنا املقام، وأقل ما يوصف به هذا النظام أنه  «صمام 

األمان  «و  «ضمري اجملتمع  «و  «مرآته الصافية «. 
ولقد جعل هللا-سبحانه وتعاىل- هذه األمة، أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، خري أمة أخرجت 
ملعروف وينهون عن املنكر، كما  مرون  م  للناس، وذكر من أسباب هذه اخلريية أ

وتعاىل-:(. / 0 1 2 3 4    سبحانه  قوله-  يف 
5 6 7  8 9 )[آل عمران: ١١٠].

منهج الشريعة يف الوقاية من اجلرمية، أليب ساق حممد املدين (ص ٢٩).    ١
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م خري األمم،   قال ابن كثري-رمحه هللا-:»خيرب تعاىل عن هذه األمة احملمدية 
فقال تعاىل:(. / 0 1 2 ) ( وَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة- رضي هللا عنه-

ِْم ِيف السََّالِسِل  ْتُوَنِ  ،(. / 0 1 2 )، قَاَل: «َخيـَْر النَّاِس لِلنَّاِس َ
ِيف َأْعَناِقِهْم، َحىتَّ َيْدُخُلوا ِيف اِإلْسَالِم»(١) وهكذا قال ابن عباس-رضي هللا عنهما- 
م  أ واملعىن:  للناس،  الناس  خري  (يعين:   ( وغريه:(. / 0 1 2 

خري األمم وأنفع الناس للناس، وهلذا قال:( 3 4   5 6 
ــذه الصفات دخل  7  8 9 )، فمن اتــصــف مــن هــذه األمـــة 
معهم يف هذا الثناء عليهم واملدح،...ومن مل يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين 
ذمهم هللا بقوله تعاىل:( َكانُواْ َال يـَتـََناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُواْ يـَْفَعُلوَن) 
اآليــة [املــائــدة:٧٩]، وهلــذا ملا مدح تعاىل هذه األمــة على هذه الصفات، شرع يف 

نيبهم، فقال تعاىل:(; >  = < ? @  ذم أهل الكتاب و
F E  D C BA ) [آل عمران:١١٠](٢).

ــذه األسباب   وقــال الــســعــدي-رمحــه هللا-: «هــذا تفضيل مــن هللا هلــذه األمــة 
م خري الناس للناس، نصحاً، وحمبة للخري،  ا سائر األمم، وأ ا وفاقوا  اليت متيزوا 
ياً عن املنكر، ومجعاً بني تكميل اخللق،  ملعروف، و ودعوة، وتعليماً، وإرشاداً، وأمراً 
هلل، والقيام  إلميــان  والسعي يف منافعهم، حبسب اإلمكان، وبني تكميل النفس 

حبقوق اإلميان»(٣). 
م  خلري بدعو ملعروف وتنهى عن املنكر، وتسعى للناس  مر  وال شك أن أمة 
إليه، وتبعد الناس عن الشر بتحذيرهم منه، هي أنفع أمة للناس، وكما أن هذا الفضل 

ب(ُكنـُْتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس) [آل عمران: ١١٠]  أخرجه البخاري يف صحيحه (٦/ ٣٧) كتاب تفسري القرآن،     ١
.(٤٥٥٧)

انظر: تفسري القرآن العظيم= تفسري ابن كثري (٣٩٧/١).     ٢
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان(٤٠٩/١).    ٣
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فضل يتفاضل به أفــراد هذه األمة بعضهم  هلذه األمة على سائر األمــم، فهو أيضاً 
ملعروف والنهي عن املنكر فهو أفضل من غريه،  ألمر  على بعض، فمن قام منهم 
ملعروف والنهي عن  وهو خري الناس للناس، ومن كان منهم أكثر بــذًال يف األمــر 
املنكر وأكثر تضحية فالشك أنه أفضل ممن هو دونه، ويف املقابل فإن من ترك األمر 
ملعروف والنهي عن املنكر فقد زهــد يف هــذه اخلريية، وتنصل من أخــص وصف 
هل الكتاب الذين ذمهم هللا- سبحانه وتعاىل- لرتكهم األمر  هلذه األمة، وتشبه 

ملعروف والنهي عن املنكر(١). 
ملعروف والنهي عن املنكر جعله هللا- سبحانه و تعاىل- سبباً   وكما أن األمر 
خلريية هذه األمة، فقد جعله أيضاً سبباً للفالح ملن قام به، كما يف قوله- سبحانه 

 o  n    m  l   k  j  i   h  g  f):-وتعاىل
t s r qp) [آل عمران: ١٠٤].

ا يف الكتب  ملعروف والنهي عن املنكر من صفات النَّّيب ملسو هيلع هللا ىلص اليت وصف  وأيضا األمر 
 H G F  E D):-وتعاىل سبحانه  قوله-  يف  املتقدمة، كما 
 Q P O N M  L K J I

T S  R  ) [األعراف: ١٥٧]. 
ملعروف والنهي عن املنكر هو صفات النَّّيب ملسو هيلع هللا ىلص فهو   وكما تقدم بيان أن األمر 

 a):بقوله وتــعــاىل-  سبحانه  هللا-  وصفهم  أمته، كما  صفات  من  أيضاً 
   k  j  i  h  g  fe  d   c  b
 t  sr   q  p  o  n  m  l

z y x wv u }) [التوبة: ٧١].

ذه الصفات احلميدة- وأوهلا األمر   فقد ذكر هللا- سبحانه وتعاىل- املؤمنني 
انظر: وسطية أهل السنة بني الفرق،حملمد  كرمي (ص ٢١٢).    ١
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لرمحة عليها، وكان ذكر  ا، واعداً هلم  ملعروف والنهي عن املنكر- مثنياً عليهم 
هذه الصفات بعد صفات املنافقني الذميمة، حيث كانوا ضد ما عليه املؤمنون من 

 v  u t):قال حني  املنكر  عن  والنهي  ملعروف  األمــر 
ے   ~  }   |  {  z  yx  w
 «  ª  ©  ¨   §   ¦¥  ¤  £  ¢¡
 ¸  ¶μ   ´  ³   ²  ±  °  ¯   ®  ¬
٦٧-٦٨]فـــاســـتـــحـــق  [الـــتـــوبـــة:   (À  ¿  ¾  ½¼   »  º¹
يهم عن املعروف أن نسيهم  ملنكر و املنافقون واملنافقات على فعلهم هذا من أمرهم 
ً مقيماً،  هللا أي: عاملهم معاملة من نسيهم وتوعدهم جبهنم، ولعنهم، وأعد هلم عذا

فنسأل هللا السالمة والعافية من هذه احلال (١). 
نيا: أثر احلسبة يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري.

خذ بيده إىل شاطئ  إّن احلسبة هي سفينة اجملتمع اليت حتميه من الغرق، و
ـــذه الــشــعــرية  الــنــجــاة، وال صـــالح وال فـــالح ألمـــة اإلســــالم إال إذا متــســكــت 
ت الــدنــيــويــة؛ اخلــاصــة  ـــذه الــشــعــرية ســالمــة مــن الــعــقــو الــعــظــيــمــة، فــفــي الــقــيــام 

 :  9  8 والعامة، وجناة من اهلالك العام للقائمني به؛ قال تعاىل:(7 
 F  E  D  C  B  A    @  ?  >  =  <  ;

H ) [األعراف: ١٦٥].      G
م عن إنكار  فلم ينِج هللا إال الذين ينهون عن السوء، وأما الذين ظلموا بسكو
لعذاب البئيس بسبب ِفْسقهم، وما  م له، أخذهم هللا  رتكا املنكر، والذين ظلموا 

 n   m l  k j i  h g f) ربك بظالم للعبيد
t s r qp o ) [آل عمران: ١٠٤].

فإذا مل يقم العقالء بواجبهم يف احلفاظ على أمنهم، كان اهلالك مصريهم مجيًعا؛ 
انظر: تفسري القرآن العظيم(٢٦٩/٢).    ١
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فــإن اهلــالك ال يستثين مــن مل يــشــارك يف ذات اجلــرم املسكوت عنه، ألنَّ سكوت 
ــا  الــقــادريــن على محــايــة اجملتمع وحتقيق أمــنــه وسلبيتهم يف ذلـــك، هــي يف حــّد ذا

 ËÊ É  È Ç Æ   Å Ä Ã):العقوبة به  تستحق  جرم 
Ð Ï Î Í Ì ) [سورة األنفال:٢٥].

ملــعــروف والــنــاهــني عــن املــنــكــر هــم ســبــب جنـــاة اجملــتــمــع مــن اهلــالك  إن اآلمــريــن 
الذي رمبا أصابه بسبب الذنوب احلاصلة واالحنرافات الفكرية، وجتاوز حدود هللا- 
ملعاصي من ارتكاب احملرمات، واإلعــراض عن الواجبات، وقد  سبحانه وتعاىل- 
ضرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك مثًال بديعاً كما يف حديث النـُّْعَماَن ْبَن َبِشٍري-رضي 
هللا عنهما-، َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل:  «َمَثُل الَقائِِم َعَلى ُحُدوِد هللا َوالَواِقِع ِفيَها، َكَمَثِل 
قـَْوٍم اْستـََهُموا َعَلى َسِفيَنٍة، فََأَصاَب بـَْعُضُهْم َأْعَالَها َوبـَْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَكاَن الَِّذيَن 
 َّ ــــْم، فــَـــَقــــالُــــوا: لَـــــْو َأ َــــُه َــــْوقـ ــــــرُّوا َعـــَلـــى َمـــــْن فـ َــــــاِء َم

ـــَهـــا ِإَذا اْســــتــَـــَقــــْوا ِمـــــَن امل ِيف َأْســـَفـــِل
ــــــا، فَـــــــــِإْن يــَـــــتــْـــــرُُكــــــوُهــــــْم َوَمــــــا  ـَـــــَن ـَـــــْوقـ ـــا َخــــــْرقًــــــا َوملَْ نــُــــــــــْؤِذ َمـــــــْن فـ ـــَن ـــِب َـــِصـــي ـــــا ِيف ن ْـــــَن َخـــــَرقـ

يًعا»(١).  يًعا، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم َجنَْوا، َوَجنَْوا مجَِ أَرَاُدوا َهَلُكوا مجَِ
م  ذا الركن العظيم، وأ والنَّّيب ملسو هيلع هللا ىلص ضرب هذا املثل؛ ليبنيِّ ِعَظم مسؤولية القائمني 
إن قاموا مبسؤوليتهم حنو سفهاء القوم وعامة الناس، حافظوا على سفينة اجملتمع من 
ــم من اهلــالك الــذي ال يكاد ينجو منه أحــد بسبب  الغرق، وعلى أنفسهم وإخــوا
ملــعــروف والــنــاهــي عن  االحنــرافــات، والــقــائــم على حــدود هللا هــو املطيع هلل، اآلمــر 
ملعروف وال ينهى عن املنكر،  مر  املنكر، وأما الواقع فيها فهو املنحرف الذي ال 
يف هالك كل  وفعله هو سبب هالك اجملتمع، كما أن من خرق السفينة كان سبباً 
خذ على يديه ومينعه من فعله  من كان يف السفينة، ولكن إذا وجد يف السفينة من 
يف جناته وجنــاة كل من يف السفينة، وكذلك إذا وجد يف اجملتمع  األمحــق كان سبباً 
ملعروف وينهاهم عن املنكر يكون سبباً  خذ على أيــدي املنحرفني فيأمرهم  من 

سبق خترجيه يف (ص١٥).     ١
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يف جناة هذه اجملتمع من اهلالك العام الذي يشمل الصاحل والطاحل، فَعْن َزيـَْنَب بِْنِت 
- َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َدَخَل َعَليـَْها َفزًِعا يـَُقوُل: «َال ِإَلَه ِإالَّ هللا، َوْيٌل لِْلَعَرِب  َجْحٍش(١)-
ِِْصَبِعِه  َُْجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذِه» َوَحلََّق  ِمْن َشرٍّ َقِد اقـْتـََرَب، فُِتَح اليـَْوَم ِمْن َرْدِم(٢) 
َ َرُســوَل هللا: أَنـَْهِلُك َوِفيَنا  اِإلبـَْهاِم َوالَّــِيت تَِليَها، قَاَلْت َزيـَْنُب بِْنُت َجْحٍش فـَُقْلُت 

الصَّاِحلُوَن؟ قَاَل: «نـََعْم ِإَذا َكثـَُر اخلََبُث»(٣).
 وال يكثر اخلبث يف جمتمع من اجملتمعات إال إذا قل فيه أهل احلسبة، ومن فضل 
هللا-سبحانه وتعاىل- أن جعل هذا العمل العظيم سبباً حلصول اإلنسان على ثواب 
عبادات مل يباشرها، فمن أمر بصالة مثًال كان له مثل أجر من صالها، ومن أمر 
بصدقة أو صوم أو حج أو حنو ذلك من الطاعات، الواجبات أو املستحبات، كان 
له من األجر مثل أجر من فعلها، فَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة-رضي هللا عنه-، َأنَّ َرُســوَل ِهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: «َمْن َدَعا ِإَىل هًدى، َكاَن َلُه ِمَن اْألَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن تَِبَعُه، َال يـَنـُْقُص 
ِم َمْن تَِبَعُه،  َ مثِْ ِمْثُل آ َذِلَك ِمْن ُأُجورِِهْم َشيـًْئا، َوَمْن َدَعا ِإَىل َضَالَلٍة، َكاَن َعَلْيِه ِمَن اْإلِ

ِمِهْم َشيـًْئا»(٤).  َ َال يـَنـُْقُص َذِلَك ِمْن آ
(٥)-رضــي هللا عنه-، قَــاَل: َجــاَء َرجــٌل ِإَىل النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  وَعــْن َأِيب َمْسُعوٍد اْألَنْــَصــارِيِّ
ب بن يعمر األسدية أم املؤمنني أمها أميمة بنت عبد املطلب يقال: ماتت سنة: (٢٠هـ)  هي: زينب بنت جحش بن ر    ١
يف خالفة عمر. تزوجها َرُسول اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِيف سنة مخس من اهلجرة.انظر: االستيعاب يف معرفة األصحاب (٤/ ١٨٤٩)

تقريب التهذيب (ص: ٨٥٩٤/٧٤٧).
ا واالسم واملصدر سواء: الردم. وعقد التسعني من مواضعات احلساب وهو أن جتعل رأس  ردمت الثلمة ردما إذا سدد    ٢
ام وتضمها حىت ال يبني بينهما إال خلل يسري. انظر: النهاية يف غريب األثر (٢/ ٥١٧). األصبع السبابة يف أصل اإل

جوج، ومأجوج (٣٣٤٦)  ب قصة  متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه (٤/ ١٣٨) كتاب أحاديث األنبياء،     ٣
جوج ومأجوج (٢٨٨٠). ب اقرتاب الفنت وفتح ردم  ومسلم يف صحيحه (٤/ ٢٢٠٧) كتاب الفنت وأشراط الساعة، 

ب من سن سنًة حسنًة أو سيئًة ومن دعا إىل هًدى أوضاللٍة  أخرجه مسلم يف صحيحه (٤/ ٢٠٦٠) كتاب العلم،     ٤
.(٢٦٧٤)

عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري أبو مسعود البدري صحايب جليل مات قبل األربعني وقيل بعدها. قَاَل اْبن ِإْسَحاق:     ٥
َكاَن أَبُو َمْسُعود أحدث من شهد العقبة سنا، ومل يشهد بدرا، وشهد أحدا وما بعدها من املشاهد. االستيعاب يف 

معرفة األصحاب (٣/ ١٠٧٥)، تقريب التهذيب (ص: ٤٦٤٧/٣٩٥).
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َ أَُدلُُّه  ْلِين، فـََقاَل: «َما ِعْنِدي»، فـََقاَل َرُجٌل: َ َرُسوَل ِهللا، َأ فـََقاَل: ِإّينِ أُْبدَِع(١) ِيب فَامحِْ
َعَلى َمْن َحيِْملُه، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َدلَّ َعَلى َخْريٍ فـََلُه ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلِه» (٢).

لتايل فإن القائم بذلك  ملعروف دعوة إىل اهلدى، و داللة على اخلري، و  واألمر 
حيصل من األجر الشيء العظيم، وأكمل الناس يف هذا اجلانب نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فما 
هم، وكلما كان اإلنسان أنشط يف هذا اجلانب،  عملت األمة من خري إال بداللته إ
ملعروف والنهي عن املنكر، وهذا  ألمر  كان أكثر نصيباً من اخلري الذي حيصل له 
ملعروف حىت لو مل يستجب له املأمور  األجر احلاصل هو ثواب آخر، ألن اآلمر 

ملعروف والنهي عن املنكر(٣).  فإنه مأجور على فعله من األمر 
 إّن ترك احلسبة سبب يف التعرض لعقاب هللا- سبحانه وتعاىل-، وهذا العقاب 
رمبا كان عاماً، َعْن قـَْيٍس(٤)، قَاَل: قَاَم أَبُو َبْكٍر- رضي هللا عنه- َفَحِمَد َهللا َوأَثـَْىن 

َ أَيـَُّها النَّاُس، ِإنَُّكْم تـَْقَرؤوَن َهِذِه اْآليََة:(; > = <  َعَلْيِه، ُمثَّ قَاَل: 
ْعَنا َرُسوَل  َّ مسَِ ) [املائدة: ١٠٥]، َوِإ  F E D C B A  @?
ُوُه، َأْوَشــَك َأْن يـَُعمَُّهُم هللاُ  ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص يــَـُقــوُل:  «ِإنَّ النَّاَس ِإَذا َرَأْوا اْلُمْنَكَر فـََلْم يـُـغــريِّ

ِبِعَقاِبِه»(٥). 

أُْبدَِع يب: أي: انـُْقِطع يب لَكالل راحَليت. النهاية يف غريب األثر (١/ ٢٦٧)    ١
ب فضل إعانة الغازي يف سبيل هللا مبركوٍب وغريه، وخالفته  أخرجه مسلم يف صحيحه (٣/ ١٥٠٦) كتاب اإلمارة،     ٢

يف أهله خبٍري (١٨٩٣). 
ملعروف والنهي عن املنكر، للبيانوين (ص ١٨). انظر: األمر     ٣

قيس ابن أيب حازم البجلي أبو عبد هللا الكويف ثقة من الثانية خمضرم ويقال له رؤية وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن     ٤
يروي عن العشرة مات بعد التسعني أو قبلها وقد جاز املائة وتغري ع. تقريب التهذيب (ص: ٥٥٦٦/٤٥٦).

ب األمر والنهي (٤٣٣٨)والرتمذي يف سننه (٥/ ٢٥٦) أبواب  أخرجه أبوداود يف سننه (٤/ ١٢٢) كتاب املالحم،     ٥
ٌب: ومن سورة املائدة (٣٠٥٧) وابن ماجه يف سننه (٥/ ١٣٩) أبواب الفنت،  تفسري القرآن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
ملعروف والنهي عن املنكر (٤٠٠٥) والنسائي يف الكربى (١٠/ ٨٨) وأمحد يف مسنده(٢/١) ويف (٥/١)  ب األمر 

ويف(٧/١) ويف(٧/١) ويف(٩/١). 
قال الشيخ األلباين: (صحيح) انظر: حديث رقم (١٩٧٤) يف صحيح اجلامع.
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 وقال ابن العريب(١)-رمحه هللا-: «وهــذا الفقه عظيم، وهو أن الذنوب منها ما 
ا إىل  يعجل هللا عقوبته، ومنها ما ميهل 

اآلخرة، والسكوت على املنكر تتعجل عقوبته يف الدنيا بنقص األموال واألنفس 
والثمرات وركوب الذل والظلمة للخلق»(٢).

ديء األمر مستقبحاً من   إّن حدوث احنراف يف جمتمع من اجملتمعات يكون يف 
عنه،  للشرع ومنهياً  خمالفاً  لفوه ومل يعتادوه، فضًال عن كونه أمراً  م مل  اجلميع؛ أل
ولكن إذا فشا هذا االحنراف يف اجملتمع، ألفه الكبري، وشّب عليه الصغري، حىت يرى 
هذا األمر عمًال معتاداً وليس منكراً من املنكرات، والواقع يشهد بذلك، يف جمتمعنا 
ويف غريه من اجملتمعات، وعلى سبيل املثال كيف هي نظرة الناس لشارب الدخان 
اليوم، مقارنة هلا يف سابق الزمان، وإذا علم هذا، فال بد أن نعلم أن سبب تفشي 
االحنــرافــات يف أّي جمتمع من اجملتمعات إمنــا هو بسبب عــدم إنــكــاره، أو التقصري 
يف إنكاره، ومن الطبيعي عند اإلنسان أنه إذا أراد أن يقدم على عمل مستنكر يف 
لتايل حيسب حساب ردود فعل ذلك اجملتمع جتاهه،  جمتمع من اجملتمعات، فإنه 
للوم على الفعل، فإذا علم املقدم على االحنراف يف اجملتمع املسلم  لعقوبة أو  إما 
تعاىل  هللا  ذن  هــذا  فعله، فــإن  على  العقوبة  أو  املنكر  عن  النهي  من  سيالقيه  ما 
يكون رادعاً له عن ارتكاب تلك املعصية والسالمة منها، أما إذا فُِقد دور احلسبة 
رك الطاعة، ميضي قدماً يف فعله آمناً من  أو ضعف، فإن املقدم على االحنراف، أو 
الردع والعقوبة، وليس هذا فحسب بل إن العاصي يتدرج يف معصيته من صغرية إىل 

بن العريب املعافري، من أهل إشبيلية يكىن أ بكر اإلمام  ١    هو: حممد بن عبدهللا بن حممد بن عبدهللا بن أمحد املعروف 
العالمة احلافظ املتبحر ختام علماء األندلس وآخر أئمتها وحفاظها وأبوه أبو حممد من فقهاء بلده إشبيلية ورؤسائها.

تويف سنة: (٥٤٣ هـ) له كتاب حديث أم زرع، وكتاب الناسخ واملنسوخ، وختليص التلخيص، وكتاب القانون يف تفسري 
القرآن العزيز، وله غري ذلك من التآليف. انظر ترمجته يف: الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب (ص ١٤٩).

عارضة األحوذي لشرح صحيح الرتمذي، لإلشبيلي، (١٥/٩).     ٢
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ملعروف والناهي عن املنكر،  كبرية فأكرب... وهكذا، وكل ذلك ألنه مل جيد اآلمر 
فكان هذا إعانة للعاصي على الوقوع يف املعصية، واختفاء مظاهر الدين يف اجملتمع، 
وفشو املنكرات فيه هو غربة الدين اليت أشار إليها رسول هللاملسو هيلع هللا ىلصفَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة-رضي 
َغرِيًبا،  ْســَالُم َغرِيًبا، َوَسيـَُعوُد َكَما َبَدأَ  اْإلِ هللا عنه-، قَاَل: قَاَل َرسوُل ِهللاملسو هيلع هللا ىلص: «بَــَدأَ 

ِء»(١).  َفطُوَىب لِْلُغَرَ
مور الدين وظهور اجلهل، وانتشار الفواحش واملنكرات من   كما أن غياب العلم 
ا رسول هللاملسو هيلع هللا ىلصفَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك(٢)-رضي هللا عنه-،  أشراط الساعة اليت أخرب 
قَاَل: قَاَل َرسوُل هللاملسو هيلع هللا ىلص:  «ِإنَّ ِمْن َأْشــرَاِط السَّاَعِة: َأْن يـُْرَفَع الِعْلُم َويـَثـُْبَت اجلَْهُل، 

 .(٣)« َوُيْشَرَب اَخلْمُر، َوَيْظَهَر الزَِّ
إّن احلسبة فريضة من أوجب فرائض اإلسالم، وشعرية من أعظم شعائره، وقد ذكر 
بعض العلماء أن فريضة احلسبة هي الركن الــســادس من أركــان اإلســـالم، لقد شرق 
م من اتباع اهلوى وحبِّ الشهوات، وطمٍس ملعامل هذه الشعرية  أقوام بسبب ما يف قلو
العظيمة اليت لوالها هلدم الدين، ولفسدت أخالق األمم، فراحوا يتصيدون العثرات، 
ملعروف والنهي عن املنكر يف  مون األخطاء، وأنتم ترون مع انعدام وجود األمر  وحيجِّ
كثري من بلدان العامل اإلسالمي – انتشرت االحنرافات واملعاصي واملنكرات والفواحش، 

هلل من اخلذالن(٤). وظهر من جياهر مبعصية هللا، ويعني على ذلك- نعوذ 

َْرُِز بـَْنيَ  َغرِيًبا َوَسيـَُعوُد َغرِيًبا، َوأَنَُّه  ْسَالِم َبَدأَ  ُب بـََياِن َأنَّ اْإلِ َ ميَاَن  أخرجه مسلم يف صحيحه (١/ ١٣٠) ِكَتاُب اْإلِ    ١
اْلَمْسِجَدْيِن (١٤٥).

أنس ابن مالك ابن النضر األنصاري اخلزرجي خادم رسول هللا َصلَّى هللا عليه َوَسلََّم، يكىن أ محزة مشهور [لقبه ذو     ٢
األذنني] مات سنة اثنتني وقيل ثالث وتسعني وقد جاوز املائة ع. االستيعاب يف معرفة األصحاب (١/ ١٠٩) تقريب 

التهذيب (ص: ٥٦٥/١١٥).
يف  ومسلم   (٨٠) اجلهل  وظهور  العلم  رفع  ب  العلم،  ٢٧) كتاب   /١) صحيحه  يف  البخاري  أخرجه  عليه،  متفق     ٣

ب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان (٢٦٧١). صحيحه (٤/ ٢٠٥٦) كتاب العلم، 
ملعروف والنهي عن املنكر، للبيانوين (ص ٢٩). انظر: األمر     ٤
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لنصح واإلرشاد،  وإن على كل من يعرف شخصاً منحرفا فكر عليه مواجهته 
لعقل والفكر الصحيح؛ لكونه متشدداً ومتشبثاً  لعلم واحلكمة واملوعظة احلسنة و
برأيه، واقصائياً عنيداً، وألن الفكر ال يواجه إال بفكر أقوى منه، مضيفاً أن األسر ال 
متلك العلم واخلربات للمناصحة العلمية الدقيقة، لذا ينبغي االستعانة مبن يعينهم من 
رجال احلسبة وغريهم، فيجب على أفراد األسرة اختاذ عدة خطوات على التوايل أثناء 
لعالج غري املباشر، فهو أجنع يف العالج وأقل  التعامل، حيث تبدأ اخلطوة األوىل 
لرتكيز على تقوية اإلميان والتقوى يف نفس املنحرف،  يف العواقب، وهو الذي يعىن 
ملشكلة، والشك أن اإلميان سيدعوه إىل مفارقة املشكلة  دون التصريح أو التلميح 
نية يف احلديث والتوجيه العام لألبناء من خالل  يت خطوة  واإلقــالع عنها، مث 
احلديث عن نتائج االحنراف وأثره، أو عن الفواحش وخماطرها، والبد من الرتكيز على 
يت اخلطوة الثالثة وهي التصريح املباشر  استثارة اإلميان والتأثر القليب أيضاً، مث أخرياً 
يف التعامل مع املنحرف، وهذا ينبغي أن ال يلجأ إليه إال حني ال جيدي غريه فقد 
يرتتب عليه العناد، وإن كانت طبيعة االحنراف سرقة أو كذب أو غريها من األشكال 
قي أفراد األسرة واألقارب،  ء أن يسرتوا على هذا االبن أمام  األقل ضرراً، على اآل

خلجل أمام اآلخرين(١).  حىت ال يشعر 
 وإذا مل تنجح األسرة يف إصالحه فعندئذ ينبغي االستعانة بلجان املناصحة واجلهات 
، وما هي  الرمسية، اليت لديها خربة مرتاكمة يف كيفية التعامل مع هؤالء املنحرفني فكر
األمور اليت نثريها معه، وما هي األمور اليت حنذره منها، وإن وطننا أمانة يف أعناقنا مجيعاً، 
نفسهم؛ بل  لذا جيب على األب واألم ومن يعرفهم أن ال يتخذوا املسائل بعواتقهم و
جيب اللجوء إىل للجهات املختصة، فكما تلجأ األسر ألمهر األطباء عند اعتالل صحة 
لتواصل  ً، وذلك  عتبار أن االبن مريض فكر ابنها، عليها أيضاً أن تلجأ للمتخصصني 
مع املختصني، وتوضح أن لديها ابناً يشتبه يف ميوله وأفكاره، وأن التبليغ أسهل وأيسر 

/http://www.almoslim.net انظر: موقع املسلم نت    ١
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من أن تسمع األسرة أن ابنها املنحرف قتل أو فجر نفسه، وبكل صدق أقول، أن جلان 
ا البداية الصحيحة،  ء، أل املناصحة تسرٌّهم تلك املبادرات من األسر واألصدقاء واألقر
نه رفض التبليغ عن ابنه لعل هللا يهديه من نفسه، مث  سف حينما تسمع من البعض  و
سافر إىل تلك اجلماعات املنحرفة وخرج للجبهات القتالية، وأن اللجان ال تعاجل مشكلة 
مبشكلة، فعقول شبابنا سهل اقناعها، وهلل احلمد، وقد اقتنعوا كثريا من أول مرة، ولكن 
حتتاج إىل من يعرف كيف يقنعها، فهوالء املنحرفون لديهم مفاتيح عرفوا كيف يؤثرون من 
خالهلا على عقول الشباب، ولديهم أيضاً مفاتيحها لإلقناع، وأمهها الرد على ما التبس 

يف عقوهلم من شبهات(١).
وإّن من أهم جلان املناصحة واجلهات الرمسية، اليت لديها خربة مرتاكمة يف كيفية 

يف ملناصحة املوقوفني. التعامل مع هؤالء املنحرفني فكر مركز األمري حممد بن 
، حيث خيضعون للعالج  هيل املنحرفني فكرًّ ض مركزًا إلعادة  وقد أنشئ يف الر
ضية، وحسبما أفادت وكالة «فرانس  النفسي، ولديهم منتجع صحي وصالة ألعاب ر
يف بن عبد العزيز آل سعود ويل  برس»، فإن اجملمع بين من قبل األمري حممد بن 
ئب رئيس جملس الــوزاراء ووزير الداخلية سابقا، وتبلغ مساحته ما يعادل  العهد و
١٠ مالعب لكرة القدم، ويتسع لـ٢٢٨ شخصاً، ويف حال حسن السري والسلوك، 
اية االســبــوع ملــدة يومني مع أســرهــم، ويف وقت  فــإن الــنــزالء سيتمتعون بعطلة يف 
لطبع هو خيتلف عن املركز يف العاصمة الذي  سابق، مت افتتاح مركز مماثل يف جدة، و
لرفاهية، وحنو ثالثة آالف من املنحرفني واملتشددين واملتطرفني املأسورين يف  يتمتع 
ذه املراكز قبل االفراج عنهم، ومن املقرر  اململكة العربية السعودية، جيب أن ميروا 
أن يتم يف املستقبل القريب افتتاح ثالثة جممعات مماثلة يف الشمال والشرق واجلنوب 

ومن برامج املركز:

http://www.assakina.com/news/news انظر: موقع السكينة    ١
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مج املناصحة: بر
يــف للمناصحة  مــج املناصحة أول خــطــوة يف جــهــود مــركــز حممد بــن  يـُـعــد بــر
دف  والرعاية، وهو أسلوب لتعديل األفكار اخلاطئة حول بعض القضا الشرعية، 
ا  بناء مفاهيم شرعية صحيحة تستند على منهج الوسطية واالعتدال، وتقدم خدما

من خالل الربامج التالية: 
لثاً: املناصحة املوجهة. نياً: املناصحة الوقائية. أوًال: املناصحة العالجية. 

رابًعا: املناصحة النسوية.
خامسا: دراسة املطبوعات. 

مج: ت الرب مكو
مج  ت براجمية رئيسة وهي: (الرب مج الرعاية والتأهيل من أربعة مكو يتألف بر
مج املفتوح) ضي والثقايف- الرب مج الر مج التدرييب واملهين- الرب التعليمي- الرب

يف ملناصحة املوقوفني (١). وهذه بعض الربامج املقامة يف مركز األمري حممد بن 
ت انضباط الفكر، وسالمته من االحنرافات  ومما ال شك فيه أنَّ احلسبة أهم ضما
ملعروف والنهي عن  الفكرية من الغلو واجلفاء واإلفراط والتفريط من خالل شعرية األمر 
ا لألمن الفكري، وبه ندرك أمهية احملافظة عليها. املنكر، الذي يؤّكد حقيقة معىن ضما
كما أن احلسبة يف بالد يسهم على حنو واضح يف حتقيق الوقاية من االحنراف 
الفكري، وحماربة الرذيلة، ومكافحة الفساد، ومكافحة السحر والشعوذة، ومكافحة 
ــا، ومعاجلة الكثري  جملتمعات املخالفة لإلسالم وأهله جبميع صورها وأدوا التشبه 
من املشكالت العقدية واخللقية، وضبط السلوك العام يف املدن واحملافظات، ومحاية 
األعراض والعقول يف مواطن التجمعات من املدارس واألسواق، وما يتم من كشف 

http://www.mncc.org. يف ملناصحة املوقوفني على الشبكة العنكبوتية رة مركز األمري حممد بن  للمزيد، ز    ١
sa/Arabic/index.aspx
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إلضافة إىل جانب األمر  ت املنحرفة، وترويج املخدرات بني البنني والبنات،  للعصا
ملعروف من مثل نشر الفضيلة، وطباعة النشرات التعريفية والتعليمية، وحثِّ الناس 
حلسىن، ومعاجلة القضا حبكمة، ومن يرجع إىل  على الصالة والتذكري على ذلك 
إحصائيات القضا يف اهليئات يدرك حجم االحنرافات الفكرية يف قضا العقيدة 

مثال اليت يتم ضبطها ومعاجلتها(١). 
ت من االحنــراف   فــإنَّ هــذه اجلهود االحتسابية وحنوها، هي يف احلقيقة ضما

ً لالحنراف الفكري. الفكري، سواء كان احنرافًا فكرً مباشرًا أواحنرافًا مؤد
وتظهر أمهية هذه اجلهود اليت تكشف أمهية مسامهة هذه الشعرية يف الضمان من 
لنظر فيما تؤدي إليه مجلة االحنرافات اليت تتصدى هلا هذه الشعرية(٢).  االحنراف الفكري، 
رًا تفضي- إذا ما تركت- إىل غلو وعدوان؛   إذ إنَّ هلذه االحنرافات الفكرية آ
ن النتشار الفنت، وفقدان األمن، وحصول القالقل  فاالحنراف الفكري والسلوكي يؤد
م، ويسفر  مبا حيدثه من االعتداء على الناس يف أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم ومكتسبا
عن إفساد للقيم االجتماعية والعالقات األسرية واالجتماعية على مستوى األسرة 
واجملتمع؛ كما يؤثر االحنراف الفكري والسلوكي على اقتصاد وتنمية البالد مبا حيدثه 
ريب األمــوال إىل خارج البالد، وانتشار البطالة،  من إتالف لألموال واألنفس، و
وما ينتج عن ذلك من خلل يف األمــن واالستقرار، وإضعاف للتجارة واالستثمار 

والنشاط التنموي.
كما يــؤدي االحنــراف الفكري والسلوكي- أيًضا- إىل ظهور البدع واملنكرات، 
وتسهيل مسارات الغواية والفنت، وصنوف االحنراف الفكري من أجل حتقيق أهداف 

ملعروف والنهي عن املنكر – الربامج والوسائل، د.عبد هللا بن دجني السهلي) ضمن  ١    انظر: األمن الفكري وهيئة األمر 
حبوث ندوة احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية(: (٦/ ١٨) .

٢    انظر: دور حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف تعزيز األمن الفكري (رؤية مستقبلية)، د.علي بن فايز اجلحين (ورقة عمل 
ململكة)(ص ١٣٢ – ١٣٥) . مقدمة امللتقى الرابع للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي 
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لدرجة األوىل. وإسرتاتيجيات ختدم العدو 
ره على املستوى الدعوي تشويه صورة اإلسالم وتنفري الناس منه، وإلصاق  ومن أسوأ آ
هــذه األعمال اإلرهابية به يف إعطاء اآلخرين ذرائــع حملاربته والنيل من أبنائه، ومــن مث 
لتسبب  إضعاف جناح الدعوة اإلسالمية الصحيحة وانتشارها يف مجيع أحناء العامل، وذلك 

يف حماربتها، ووضع القيود والشروط لنشرها يف مجيع اجملتمعات غري اإلسالمية(١).

http://www.assakina.com/news/news ١    انظر: موقع السكينة
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اخلامتـــة
 احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصاحلات، وأصلي وأسلم على نبينا حممد، وبعد:

أهم النتائج: 
تعزيز قيمة احلسبة يف نفوس األجيال، لتحقيق األمن الفكري والعقدي. . ١
إنَّ احلسبة يف اململكة العربية السعودية تسهم على حنو واضح يف حتقيق األمن . ٢

والــشــعــوذة،  السحر  ومكافحة  الــفــســاد،  ومكافحة  الــرذيــلــة،  وحمــاربــة  الــفــكــري، 
ـــا،  وأدوا صورها  جبميع  وأهله  لإلسالم  املخالفة  جملتمعات  التشبه  ومكافحة 
ومعاجلة الكثري من املشكالت العقدية واخللقية، وضبط السلوك العام يف املدن 
ومروجي  املنحرفة،  ت  العصا وكشف  والعقول،  ومحاية األعــراض  واحملافظات، 
النشرات  وطباعة  الفضيلة،  نشر  مــن  ملــعــروف  األمــر  جانب  إىل  املــخــدرات، 
حلسىن،  ذلــك  على  والتذكري  الصالة  على  الناس  وحــثِّ  والتعليمية،  التعريفية 

ومعاجلة القضا حبكمة...إخل.
ألمــن . ٣ ملــعــروف والــنــهــي عــن املنكر يف كــون األمـــر  تتضح الــعــالقــة بــني األمـــر 

ملعروف، ويف كون إنكار الفكر املنحرف صورة  الفكري صورة من صور األمر 
من صور النهي عن املنكر.

صيل املفاهيم . ٤ لشرع، منبثق عن  صيل األمن الفكري مبفهومه املنضبط  إن 
الشرعية الصحيحة، ال يكاد خيرج عنها.

ملعروف . ٥ إن احلسبة ضمان للفكر من االحنراف إفراطًا وتفريطًا ال شك أنَّ األمر 
ت انضباط الفكر، وسالمته من احنرافات الغلو  والنهي عن املنكر أهم ضما

واجلفاء واإلفراط والتفريط.
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أهم التوصيات: 
أوصي ببذل اجلهود العلمية من قبل العلماء وطالب العلم يف دراسة مثل هذه . ١

املواضيع، والريب أن هناك جوانب أخرى مهمة جًدا ينبغي البحث والدراسة 
فيها.

الحتساب . ٢ يتعلق  ما  يف  وخاصة  اجلميع  بني  وفقهه  االحتساب  مفهوم  نشر 
ملعروف والنهي عن املنكر  (اجملتمعي) أي: أن ميارس مجيع أفراد اجملتمع األمر 
ا يف جامعتهم، وعلى مجيع  وال سيما رب األسرة يف بيته ومدير اجلامعة وأساتذ
ذا الواجب كل على حسب قدرته واستطاعته من علماء ودعاة  املسلمني القيام 

وشرائح خمتلفة.
تربية الشباب والدعاة وطلبة العلم، على احلسبة، مما يقضي على التطرف والغلو . ٣

واالحنراف املوجودة يف حميط اجملتمع املسلم. 
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فهرس املصادر واملراجع
االحتساب وصفات احملتسبني املطوع. عبد هللا بن حممد عبد احملسن مطوع، دار . ١

الوطن للنشر،, ١٩٩٩م.
البصري . ٢ حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي  احلسن  أليب  السلطانية  األحــكــام 

ملاوردي (املتوىف: ٤٥٠هـ)الناشر: دار احلديث – القاهرة. البغدادي، الشهري 
األحكام السلطانية للقاضي أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن . ٣

الفراء (املتوىف: ٤٥٨هـ)صححه وعلق عليه: حممد حامد الفقي، الناشر: دار 
الكتب العلمية- بريوت، لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.

إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف: ٥٠٥هـ) . ٤
الناشر: دار املعرفة- بريوت. 

اإلرشـــاد إىل قــواطــع األدلـــة يف أصــول االعــتــقــاد، أليب املــعــايل اجلــويــين: (املــتــوىف: . ٥
٤٧٨هـ). القاهرة، مطبعة السعادة، ١٣٦٩هـ. 

االستيعاب يف معرفة األصحاب، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد . ٦
بــن عبد الــرب بــن عاصم النمري القرطيب (املــتــوىف: ٤٦٣هـــ)احملــقــق: علي حممد 

البجاوي،الناشر: دار اجليل، بريوت،الطبعة: األوىل، ١٤١٢ هـ- ١٩٩٢ م.
لــقــرآن، حملمد األمـــني بــن حممد املــخــتــار بن . ٧ أضـــواء الــبــيــان يف إيــضــاح الــقــرآن 

عبدالقادر اجلكين، الشنقيطي، (املتوىف: ١٣٩٣هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة 
و النشر و التوزيع بريوت – لبنان،عام النشر: ١٤١٥ هـ- ١٩٩٥م. 

األمــــن الــفــكــري يف ضـــوء الــســنــة الــنــبــويــة, عــبــدالــرمحــن بـــن مــعــال, د. الــلــوحيــق, . ٨
يف بن عبدالعزيز آل سعود  ١٤٣٣هـ,ط األوىل, ص١٠٥, حبث مقدم جلائزة 

للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة.
األمـــــن الــفــكــري يف ضــــوء مــقــاصــد الــشــريــعــة, لـــصـــاحل بـــن عــبــد هللا بـــن محــيــد, . ٩

ريخ النشر:١٤٢٩ ض، الناشر: جامعة امللك سعود، مكان النشر:  الر
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ملعروف والنهي عن املنكر – الربامج والوسائل، . ١٠ األمن الفكري وهيئة األمر 
د.عبد هللا بن دجني السهلي، ضمن حبوث ندوة احلسبة وعناية اململكة العربية 

السعودية.
االحنراف الفكـري وأثره على األمن الوطنـي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج . ١١

العربيـة، للدكتـور:حممـد دغيـم الدغيـم، وهو البحث الفائز يف مسابقة جائزة جملس 
التعاون لدول اخلليج العريب للبحوث األمنيـة لعام ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م. 

موضوعية) . ١٢ النبوية(دراسة  السنة  ضــوء  يف  مواجهته  وسبل  الفكري  االحنـــراف 
(احلديث  اإلسالمية  الــدراســات  العاملية(الدكتوراه)يف  درجــة  لنيل  مقدمة  رسالة 
شــراف أ.د. /محــادة  شاهر ملوك،  بن أبوالبشر  حممد عــامل  وعلومه)للباحث: 
عمر  وجامعة  اإلسالمية  جلامعة  وعلومه  احلــديــث  أســتــاذ  الــقــنــاوي،  جابر  بــن 

املختار( ١٤٣٨ هـ-٢٠١٧م).
إلرهــاب- سلسلة موقف اإلســالم من اإلرهاب . ١٣ االحنــراف الفكري وعالقته 

صر بن حممد احلمود.  د.إبراهيم بن 
االحنراف الفكري، مفهومه أسبابه عالجه،يف ضوء الكتاب والسنة، للدكتور: . ١٤

طه عابدين.
ا املؤلف . ١٥ البدع احلولية رسالة ماجستري لعبدهللا التوجيري، رسالة علمية تقدم 

لنيل درجة املاجستري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية قسم العقيدة، 
عام ١٤٠٦هـ،الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،١٤٢١هـ.

البلغة ىف تــراجــم أئمة النحو واللغة، جملــد الــديــن أيب طاهر حممد بــن يعقوب . ١٦
دى (املتوىف: ٨١٧هـ)، الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع،  الفريوزآ

الطبعة: األوىل ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.
ترمجة الشيخ حممد األمني الشنقيطي، لعبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس: دار . ١٧

اهلجرة للنشر والتوزيع، الثقبة، السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٢هــ.
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تفسري القرآن العظيم= تفسري ابن كثري، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري . ١٨
القرشي الدمشقي، (املتوىف:٧٧٤هـ)، احملقق: سامي بن حممد سالمة، الناشر: 

دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩ م.
تقريب التهذيب،املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر . ١٩

 ، العسقالين (املتوىف: ٨٥٢هـ)،احملقق: حممد عوامة،الناشر: دار الرشيد – سور
الطبعة: األوىل، ١٤٠٦ – ١٩٨٦.

ج العارفني . ٢٠ التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن 
بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري (املتوىف: ١٠٣١هـ)، الناشر: عامل 

الكتب ٣٨ عبد اخلالق ثروت-القاهرة، الطبعة: األوىل، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
صــر بــن عبد . ٢١ تيسري الــكــرمي الــرمحــن يف تفسري كــالم املــنــان، لعبد الــرمحــن بــن 

هللا السعدي (املتوىف: ١٣٧٦هـ)،احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق،الناشر: 
مؤسسة الرسالة،الطبعة: األوىل ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠ م.

اجلــامــع ألحــكــام القرآن=تفسري الــقــرطــيب،أليب عبدهللا حممد بــن أمحــد بــن أيب . ٢٢
بكر بــن فــرح األنـــصـــاري، اخلــزرجــي، مشــس الــديــن الــقــرطــيب (املــتــوىف: ٦٧١هــــ)

ض، اململكة العربية  احملقق: هشام مسري البخاري، الناشر: دار عامل الكتب، الر
السعودية، الطبعة: ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م. 

ملعروف والنهي عن املنكر يف اململكة العربية . ٢٣ سة العامة هليئة األمر  جهود الر
السعودية يف حماربة اإلرهــاب- دراســة حتليلية- د. عبدهللا بن دجــني السهلي 

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود كلية الرتبية قسم الثقافة اإلسالمية.
احلماية الشرعية من االحنراف الفكري، دراسة حتليلية نقدية، ملصطفى بن أمحد . ٢٤

ا املؤلف لنيل درجة الدكتوراه يف السياسة  سلطان عسريي، رسالة علمية تقدم 
شراف: معايل الشيخ األستاذ الدكتور سليمان بن عبدهللا أ اخليل،  الشرعية، 

جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية قسم العقيدة، عام ١٤٣٦هـ.
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الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد . ٢٥
ابــن حجر العسقالين (املــتــوىف: ٨٥٢هــــ)، احملقق: مراقبة / حممد عبداملعيد ضان، 
د/ اهلند، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ/  الناشر: جملس دائرة املعارف العثمانية- صيدر آ

١٩٧٢م.
ض الــصــاحلــني، حملــمــد عــلــي بــن حمــمــد بــن عـــالن بن . ٢٦ دلــيــل الــفــاحلــني لــطــرق ر

ا: خليل مأمون  إبراهيم البكري الصديقي الشافعي(املتوىف: ١٠٥٧هـ)، اعتىن 
الطبعة:  لبنان،  بــريوت –  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  املعرفة  دار  شيحا،الناشر: 

الرابعة، ١٤٢٥ هـ- ٢٠٠٤ م. 
دور حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف تعزيز األمن الفكري (رؤية مستقبلية)، . ٢٧

د.عــلــي بــن فــايــز اجلــهــين (ورقـــة عمل مقدمة امللتقى الــرابــع للجمعيات اخلريية 
ململكة). لتحفيظ القرآن الكرمي 

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب. إلبراهيم بن علي بن حممد، . ٢٨
ابن فرحون،برهان الدين اليعمري (املتوىف: ٧٩٩هـ)حتقيق وتعليق: الدكتور حممد 

األمحدي أبو النور،الناشر: دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة.
سنن ابن ماجة، أليب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين،(املتوىف: ٢٧٣هـ)، كتب . ٢٩

حواشيه: حممود خليل،الناشر: مكتبة أيب املعاطي.
سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السِجستاين (املتوىف: ٢٧٥هـ)، . ٣٠

احملقق: حممد حميي الدين عبداحلميد،الناشر: دار الفكر.
سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، دار النشر: دار . ٣١

إحياء الرتاث العريب- بريوت- -، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون. 
السنن الكربى، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي . ٣٢

(املتوىف: ٣٠٣هـ)،حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب،أشرف عليه: 
ؤوط،قـــــدم لــه: عبد هللا بــن عبد احملسن الــرتكــي، الناشر: مؤسسة  شعيب األر



٣٩١ الحسبة في السنة النبوية، وأثرها في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري

الرسالة – بريوت،الطبعة: األوىل، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠١ م.
ســري أعــالم الــنــبــالء،أليب عبدهللا حممد بــن أمحــد بــن عثمان بــن قــاميــاز الذهيب . ٣٣

(املتوىف: ٧٤٨هـ)، الناشر: دار احلديث- القاهرة،الطبعة: ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبداحلي بن أمحد بن حممد ابن العماد . ٣٤

ؤوط،الناشر:  العكري احلنبلي، أيب الفالح (املتوىف: ١٠٨٩هـ)،حققه: حممود األر
دار ابن كثري، دمشق – بريوت، الطبعة: األوىل، ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م.

الشريعة اإلسالمية ودورها يف تعزيز األمن الفكري, كتاب األمن الفكري, د. . ٣٥
ض,ط األوىل. عبدالرمحن السديس, ١٤٢٦هـ، الر

صر الدين، بن احلاج نوح . ٣٦ داته، أليب عبد الرمحن حممد  صحيح اجلامع الصغري وز
بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: ١٤٢٠هـ)، الناشر: املكتب اإلسالمي٠

طبقات املفسرين، ألمحد بن حممد األدنه وي من علماء القرن احلادي عشر، . ٣٧
احملقق: سليمان بن صاحل اخلــزي، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم – السعودية، 

الطبعة: األوىل، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م. 
الــطــرق احلكمية، حملمد بــن أيب بكر بــن أيــوب بــن سعد مشــس الــديــن ابن . ٣٨

)،الناشر: مكتبة دار البيان، الطبعة: بدون طبعة  قيم اجلوزية(املتوىف: ٧٥١هـ
ريخ.  وبدون 

عارضة األحوذي لشرح صحيح الرتمذي، أليب بكر حممد بن عبدهللا اإلشبيلي، . ٣٩
بن العريب املالكي، دار الكتاب العريب، بريوت. املعروف 

ملرسوم . ٤٠ ملعروف والنهي عن املنكر الصادر  املادة التاسعة من نظام هيئة األمر 
امللكي رقم(م / ٣٧) يف ٢٦ / ١٠ / ١٤٠٠هـ. 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل،أليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن . ٤١
أسد الشيباين(املتوىف: ٢٤١هـ)احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: دار احلديث – 

القاهرة، الطبعة: األوىل، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٥ م



الحسبة في السنة النبوية، وأثرها في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ٣٩٢

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ألمحــد بن حممد بن علي الفيومي مث . ٤٢
احلموي، أيب العباس (املتوىف: حنو ٧٧٠هـ) الناشر: املكتبة العلمية – بريوت.

(املــتــوىف:٣٩٥ هـ) . ٤٣ معجم مقاييس اللغة،أليب احلسني أمحــد بن فــارس بن زكــر
احملقق: عبدالسالم حممد هارون، الناشر: دار الفكر، الطبعة: ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م. 

لراغب . ٤٤ املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف 
ن الـــداودي، الناشر: دار  األصفهاىن (املــتــوىف: ٥٠٢هــــ)، احملقق: صفوان عــد

القلم، الدار الشامية- دمشق بريوت، الطبعة: األوىل- ١٤١٢ هـ.
صيلية يف ضوء اإلسالم, ماجد حممد اهلذيلي, . ٤٥ مفهوم األمن الفكري دراسة 

١٤٣٣هـ.
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (شرح النووي على مسلم)أليب زكر . ٤٦

حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف: ٦٧٦هـ)الناشر: دار إحياء الرتاث 
العريب – بريوت،الطبعة: الثانية، ١٣٩٢.

نظام احلسبة يف اإلسالم، دراسة مقارنة، لعبدالعزيز بن حممد بن مرشد ، دراسة . ٤٧
متياز من املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام  ا مقدمها درجة (املاجستري)  ل 

حممد بن سعود اإلسالمية. 
النهاية يف غريب األثر، جملد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد . ٤٨

ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري (املتوىف: ٦٠٦هـ)الناشر: املكتبة العلمية- 
بريوت، ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م. حتقيق: طاهر أمحد الزاوى- حممود حممد الطناحي.

وسطية أهل السنة بني الفرق،حملمد  كرمي حممد  عبدهللا،الناشر:دار الراية للنشر . ٤٩
والتوزيع،الطبعة: األوىل ١٤١٥هـ-١٩٩٤م. 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس مشس الدين، أمحد بن حممد بن . ٥٠
إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي، اإلربلي (املتوىف: ٦٨١هـ)ط١، احملقق: 

إحسان عباس، الناشر: دار صادر – بريوت.
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ت ومواقع اإلنرتنت. الصحف والدور
ريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٤هـ. . ٥١ صحيفة الوطن، عدد (١٢٠١) و
٥٢ .http:// يف ملناصحة املوقوفني على الشبكة العنكبوتية مركز األمري حممد بن 

www.mncc.org.sa/Arabic/index.aspx
مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب، ألمحد عبدالغين حممود عبدالغين، موقع . ٥٣

األلوكة.
٥٤ .http:// .مقدمة ابن خلدون، البن خلدون، مصدر الكتاب: موقع الوراق

www.alwarraq.com
منهج الشريعة يف الوقاية من اجلرمية. بوساق، حممد بن املدين منشور: (١٩٩٨).. ٥٥
٥٦ .http://www.assakina.com/news/news موقع السكينة
٥٧ ./http://www.almoslim.net موقع املسلم نت



اخلطأ يف املفاهيم 
وأثره على االحنراف الفكري
دراسة أصولية فكرية

الدكتور املهدي بن حممد احلرازي
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

جامعة أم القرى



الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري٣٩٦

ملخص البحث
ــــره عــلــى االحنـــــراف الــفــكــري،  اشــتــمــل حبـــث: أســـبـــاب اخلــطــأ يف املــفــاهــيــم وأث
مدخل  على  املقدمة  اشتملت  وخــامتــة،  مباحث،  وأربــعــة  ومتهيد،  مقدمة،  على 
البحث،  مبــفــردات  التعريف  على  التمهيد  واشتمل  البحث،  وخطة  للموضوع، 
فعرَّف اخلطأ على أنه: أن يقصد بفعله شيئا، فيصادف فعله غري ما قصده، مثل 
م،  قصد  غري  يف  الفعل  هو  أو:  مسلما،  قتله  فيصادف  قتل كافر،  يقصد  أن 
وعرف الفهم على أنه: تصور املعىن من لفظ املخاطب، والتفهيم: إيصال املعىن 
التصورات  جمموع  ا:  أ على  املفاهيم  وعــرَّف  اللفظ،  بواسطة  السامع  ذهن  إىل 
شــئــة عــن اإللــف  عــن اإلنــســان والــكــون واحلــيــاة والــدنــيــا واآلخـــرة، ســواء كــانــت 
حاصلة  ــا  وســـواء كــانــت مــاد البحث والــنــظــر،  أم عــن  البيئة،  أم عــن  والــعــادة، 
مــن خــالل الــوحــي أم مــن خــالل اإلنــســان. وبــني أن أمهية التعريفات ترجع إىل 
أمور: أن غالبية املنازعات ترجع إىل االضطراب يف هذه املفاهيم، وضبطها يزيل 
اللبس. وعرف االحنراف الفكري على أنه: ميل العقل عن احلق والعدل واملنهج 

وتفريطًا. إفراطًا  اإلسالمي  الوسطي 
الحتماالت الواردة على  -بني املبحث األول أسباب اخلطأ يف املفاهيم املتعلقة 
لعرف أو الشرع،  اللفظ، وهي: احتمال االشرتاك، واحتمال اجملاز، واحتمال النقل 
واحــتــمــال اإلضــمــار، واحــتــمــال التخصيص، واحــتــمــال الــتــقــدمي واحــتــمــال التأخري، 

واحتمال النسخ، واحتمال املعارض العقلي، واحتمال تغري اإلعراب والتصريف.
وهــي:  العلمية،  اجلــوانــب  بعض  بسبب  املفاهيم  يف  اخلطأ  الــثــاين  املبحث  -بــني 
للغة العربية، والعزوف  قلة العلم، وضعف التلقي، وتشييخ الكتب، وضعف العلم 
عن علوم اآللة، والبعد عن املصادر األصيلة للمعرفة، والقراءة اجملتزأة (عدم مراعاة 
ملصطلحات العلمية، ضيق التخصص وضعف االطالع،  السياق)، وقلة االهتمام 

والتصورات السابقة.



٣٩٧ الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري

وهــي:  وبيئته،  الشخص  حالة  بسبب  املفاهيم  يف  اخلطأ  الثالث  املبحث  -بــني 
يف  والتعجل  املفاهيم  عن  التعبري  يف  والتسرع  األعــمــى،  والتقليد  املــذمــوم،  التعصب 
استخالص النتائج، وحــب الشهرة، واتــبــاع اهلـــوى، واخلـــوف على الـــرزق واملكانة، 

وضعف الوازع الديين، واحلالة النفسية، والبيئة.
بني املبحث الرابع أثر اخلطأ يف املفاهيم على االحنراف الفكري، ويتمثل يف: ظهور 
الفرق الضالة، ونشأة اجلماعات واألحزاب املنحرفة، وانتشار األقوال الشاذة، وظهور 
فكار املستشرقني، وبروز التصرفات النشاز  عدد كبري من املثقفني املستغربني املتأثرين 

بني أفراد اجملتمع.



الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري٣٩٨

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد حممد وعلى 

آله وأصحابه أمجعني.
أما بعد فإن املفاهيم تشكل عقلية اجملتمع املسلم، ومن خالهلا تتكون تصرفاته، 
فتستقيم إن كانت املفاهيم صائبة، وتعوج إن كانت املفاهيم خاطئة، واعوجاج األمة 
سبب احنطاطها وترديها وهزميتها وختلفها، من هنا كان البد من معرفة أسباب اخلطأ 
يف املفاهيم، وأثرها يف االحنراف الفكري، وقد دفعين هذا للكتابة يف موضوع: (اخلطأ 
يف املفاهيم وأثره يف االحنراف الفكري)، عساي أن أقدم تصورا موجزا قد يعني على 

فهم املوضوع، ووضع احللول املناسبة له.
وملا كان اخلطأ يف املفاهيم يؤثر بصورة مباشرة يف االحنراف الفكري كان ال بد من 
ر  ر اليت ترتتب عليه، من غري استيعاب أو استقصاء؛ لوضوح اآل ذكر بعض اآل

وجتددها.
خطة البحث:

اقتضت خطة البحث ان أقسمه إىل مقدمة، ومتهيد، وأربعة مباحث.
املقدمة: تشتمل على:

مدخل للبحث.       
خطة البحث.
خطة البحث:

اقتضى طبيعة املوضوع أن أقسمه إىل مقدمة، ومتهيد، وأربعة مباحث، وخامتة.
املقدمة: تضمنت مدخال مقتضبا للموضوع، وخطة البحث.

التمهيد: التعريف مبفردات البحث. 
املبحث األول: اخلطأ يف املفاهيم بسبب االحتماالت الواردة على اللفظ.



٣٩٩ الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري

املبحث الثاين: اخلطأ يف املفاهيم بسبب بعض اجلوانب العلمية.
املبحث الثالث: اخلطأ يف املفاهيم بسبب حالة الشخص وبيئته.

املبحث الرابع: أثر اخلطأ يف املفاهيم على االحنراف الفكري.
أسأل هللا التوفيق والسداد، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

وصلى هللا وسلم على سيد حممد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمجعني
واحلمد هلل رب العاملني

التمهيد
التعريف مبفردات البحث

يف هذا التمهيد حيسن التعريف بعدد من مفردات البحث، وهي: اخلطأ، واملفاهيم 
والفهم، والتصحيح، وأمهية حتديد املصطلحات وضبط املفاهيم، وتعريف االحنراف 
الفكري؛ حىت ميكن تصور هذه املصطلحات، واحلكم عليها، فقد تقرر أن احلكم 

على الشيء فرع عن تصوره.
١-تعريف اخلطأ:

اخلطأ يف اللغة: نقيض الصواب(١)، كما هو نقيض العمد(٢). وهو ضد اإلصابة 
لــفــرق بــني الــصــواب  كــمــا نــص عــلــى ذلـــك ابـــن رجـــب احلــنــبــلــي(٣)، وذلـــك مشعر 

ليف أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، املتوىف سنة ١٧٠هـ، حتقيق  ١  انظر: كتاب العني، 
ليف حممد بن أمحد بن  ذيب اللغة،  د. مهدي املخزومي، ود. إبراهيم السامرائي (١٦٦/٧)، دار ومكتبة اهلالل، و
األزهري اهلروي، أيب منصور، املتوىف سنة ٣٧٠هـ، حتقيق حممد عوض مرعب (١٧٧/١٢)، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، الطبعة األوىل ٢٠٠١م.
ذيب اللغة (١٥١/٢). ٢  انظر: 

ليف زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي،  ٣  انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
مث الدمشقي، احلنبلي املتوىف سنة ٧٩٥هـ، حتقيق حممود بن شعبان بن عبد املقصود، وجمدي بن عبد اخلالق الشافعي، 
وإبراهيم بن إمساعيل القاضي، والسيد عزت املرسي، وحممد بن عوض املنقوش، وصالح بن سامل املصرايت، وعالء بن 
ء األثرية، املدينة النبوية، احلقوق ملكتب  مصطفى بن مهام، وصربي بن عبد اخلالق الشافعي (٢٣٢/٩)، مكتبة الغر

حتقيق دار احلرمني، القاهرة، الطبعة األوىل ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦م.
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واإلصابة، وهو ما قرَّره العسكري يف فروقه(١)، فقد فرَّق بينهما فقال: «فالصواب ال 
يكون إال حسنا، واإلصابة تكون حسنة وقبيحة»

نه: أن يقصد بفعله شيئا،  أما اخلطأ يف االصطالح فقد عرَّفه ابن رجب احلنبلي 
فيصادف فعله غري ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر، فيصادف قتله مسلما (٢).

وتعريفه للخطأ ال خيتلف عن تعريف غــريه، فقد عرَّفه العيين بقوله: هو الفعل 
م (٣), وعرَّفه العسكري بقوله: َأن يْقصد الشَّْيء فـَُيِصيب َغــريه(٤)،  يف غري قصد 
والواضح أن الفرق بني التعريفات السابقات متثيل ابن رجب للخطأ، مع اتفاقهم 
نه:  للرتكيز على الفعل، وبتطبيق التعريفات على ما حنن بصدده ميكن تعريف اخلطأ 

عدم إدراك احلق يف التصور قصده أم مل يقصده.
٢-تعريف الفهم واملفاهيم، وبيان منزلة الفهم يف الشريعة اإلسالمية:

ا، وتنفر من  نس إليها، وتطرب عند االتصاف  الفهم كلمة حمببة إىل النفوس، 
ا يفسر لغة(٥)، حىت قال الغزَّايل:  االتصاف بضدها، كيف ال وهي رديفة الفقه، و
«ولعمري إن الفقه والفهم يف اللغة امسان مبعىن واحد، وإمنا يتكلم يف عادة االستعمال 

به قدميا وحديثا»(٦).
ليف أيب هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري املتوىف سنة حنو  ١  انظر: الفروق اللغوية، 

٣٩٥هـ، حققه وعلق عليه حممد إبراهيم سليم (ص ٥٥)، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
ليف زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن  ٢  انظر: جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، 
جس  ؤوط، وإبراهيم  احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي، املتوىف سنة ٧٩٥هـ، حتقيق شعيب األر

(٢/ ٣٦٧)، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة السابعة، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
ليف أيب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني العينتاىب  ٣  انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 

احلنفى، بدر الدين العيىن، املتوىف سنة ٨٥٥هـ (١٣/ ٨٦)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
٤  انظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص ٥٤).

ليف أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي املتوىف سنة ٣٢١هـ، حتقيق  ٥  انظر: العني (٣٧٠/٣)، ومجهرة اللغة، 
رمزي منري بعلبكي (٩٦٨/٢)، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٩٨٧م، ومجهرة اللغة (٩٦٨/٢)، 
ليف حممد بن مكرم بن على، أيب الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري  ذيب اللغة (٢٦٣/٥)، ولسان العرب،  و

الرويفعى اإلفريقي املتوىف سنة ٧١١هـ (٥/ ٣٤٥٠)، دار صادر، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ.
ليف أيب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي املتوىف سنة ٥٠٥هـ، (١/ ٣٢)، دار املعرفة،  ٦  انظر: إحياء علوم الدين، 

بريوت، لبنان.
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وأما الفهم يف االصطالح فله عدة تعريفات، منها: تصور املعىن من لفظ املخاطب، 
والتفهيم: إيصال املعىن إىل ذهن السامع بواسطة اللفظ(١). 

وعرَّفه ابن قيم اجلوزية بقوله: «فالفهم نعمة من هللا على عبده، ونور يقذفه هللا 
يف قلبه، يعرف به، ويدرك ما ال يدركه غريه وال يعرفه، فيفهم من النص ما ال يفهمه 

غريه، مع استوائهما يف حفظه، وفهم أصل معناه»(٢).
وال شك أن الفهم يتفاوت، فمنه: جــودة الــفــهــم(٣)، وصحة الــفــهــم(٤)، وسرعة 

الفهم(٥).
أمــا املفاهيم فهي مجع مفهوم، وهــو اســم مفعول من فاهم، وقــد ورد استخدام 
املناطقة  وعند  املنطوق،  يقابل  األصوليني  فعند  واملناطقة،  األصوليني  عند  املفهوم 
جمموع  هــي:  املفاهيم  الــقــول:  فيمكن  للمفاهيم  تعريفا  أرد  وإذا  املــاصــدق،  يقابل 
شئة عن اإللف  التصورات عن اإلنسان والكون واحلياة والدنيا واآلخرة، سواء كانت 
ا حاصلة من خالل  والعادة، أم عن البيئة، أم عن البحث والنظر، وسواء كانت ماد

الوحي أم من خالل اإلنسان.
والواضح من خالل ما سبق أن للفهم يف الشريعة اإلسالمية مكانة عظيمة، ومنزلة 

ليف عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، املتوىف سنة ٩١١هـ،  ١  انظر: معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، 
حتقيق أ. د حممد إبراهيم عبادة (ص ٧٦)، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م.

ليف حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد، مشس الدين،  ك نستعني،  ك نعبد وإ ٢  انظر: مدارج السالكني بني منازل إ
هلل البغدادي (١/ ٦٥)، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،  ابن قيم اجلوزية، املتوىف سنة ٧٥١هـ، حتقيق حممد املعتصم 

الطبعة الثالثة ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٦م.
ليف زين الدين حممد املدعو  ٣  انظر: معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم (ص ٧٦)، والتوقيف على مهمات التعاريف، 
ج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري املتوىف سنة ١٠٣١هـ (ص ١٣٢)،  بعبد الرؤوف بن 

عامل الكتب، ٣٨ عبد اخلالق ثروت، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
ليف حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية املتوىف  ٤  انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني، 
سنة ٧٥١هـ، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم (١/ ٦٩)، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤١١هـ/ 

١٩٩١م.
٥  انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص ١٩٣)
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رفيعة، فهو درجة فوق العلم، ومن خالله يتفاوت العلماء، وينبل قدر الفِهم منهم(١).
٣-أمهية حتديد املصطلحات وضبط املفاهيم. 

لغة عند أهل العلم يف خمتلف العلوم  حتديد املصطلحات وضبط املفاهيم له أمهية 
لتعريفات، واهتمامهم بتحريرها،  النظرية والتطبيقية، يظهر ذلك من خالل عنايتهم 
ا حتقق تلك األهــداف، وتعني على تلك املقاصد، وتشرح املقصود من  وذلك أل
األلفاظ وتبينه، وحتصل التصور الالزم لألحكام، ويف ذلك من األمهية ما ال خيفى، 

ذلك أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره(٢).
وترجع أمهية التعريفات إىل أمور: 

-أن غالبية املنازعات واملغالطات يف املفاهيم السياسية –بل والعلمية- إمنا ترجع إىل 
االضطراب يف هذه املفاهيم، وعدم االتفاق على تعريفها وحتديدها حتديدا دقيقا(٣).

وتبعد  وتبعد املغالطات،  اخللط بني معىن وآخــر،  وتضمن عــدم  -تزيل اللبس، 
دارسه عن التومهات(٤). 

ا أمهية  لتايل فلالهتمام  والتعريفات هي يف احلقيقة بوابة العلوم، ومفتاحها، و
خاصة يف تراثنا العلمي.

هذه أهم األمور اليت تظهر يف أمهية حتديد املصطلحات وضبط املفاهيم، وهب 
املخرج من كثري من األخطاء، أو حتميلها لآلخرين.

٤-تعريف االحنراف الفكري:
يتكون االحنــراف الفكري من كلمتني، األوىل: االحنــراف والثانية: الفكر، وحىت 

١  يراجع كتايب: (أسباب اخلطأ يف املفاهيم مقاربة علمية بني األصول والفكر واآلداب)، يسر هللا طباعته ضمن سلسلة: 
صناعة املفيت.

٢  انظر: االختيار بني اإلطالق اللغوي والتقييد االصطالحي، للمؤلف (ص ٥١و٥٤)، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
٢٠١٣م.

ليف نصر حممد نصر القاضي (ص ١٢٦)،  ٣  انظر: مدخل املنطق القدمي (ص ٥٥). وراجع: املنطق الصوري دراسة ونقد، 
لقاهرة ١٩٨٢م. مطبعة حسان 

٤  انظر: الواضح يف املنطق احلديث (ص ٢٢).
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نتعرف على معىن اجملموع منهما حيسن أن نتعرف على معىن كل منهما، ويف ذلك 
من الفوائد ما ال خيفى.

االحنــراف يف اللغة: مصدر الفعل احنــرف، ومن معانيه امليل والــعــدول(١)، يقال: 
يقال  ولــذلــك  عنه،  بــه  عدلت  أي:  عنه:  أ  وحرفته  احنــرافــا.  ينحرف  عنه  احنــرف 
حمارف، وذلك إذا حورف كسبه فميل به عنه، وذلك كتحريف الكالم، وهو عدله 
عن جهته(٢)، يقال: حّرف الكالم: أي: غّريه لفظاً وصياغة، أو معىن، أو مها معاً، 
يثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم  ومنه قوله تعاىل يف وصف اليهود: ﴿فَِبَما نـَْقِضِهم مِّ

َّا ذُكُِّروا ِبِه﴾(٣). قَاِسَيًة ُحيَّرُِفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّا ممِّ
أما الفكر لغة فهو اسم التفكر، يقال: فكر يف أمره وتفكر، ورجل ِفكٌري: كثري 

التفكر، والِفْكرُة والِفْكر واحد(٤).
لكسر ويفتح-: إعمال النظر يف الشيء(٥). والفكر –

وله عدة إطالقات، فهو:
يطلق على النظر والروية، يقال: يل يف األمر فكر: أي: نظر وروية(٦).

ليف نشوان بن سعيد احلمريى اليمين، املتوىف سنة ٥٧٣هـ، حتقيق د.  ١  انظر: مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، 
ين، ود. يوسف حممد عبد هللا (٣/ ١٤٢١)، دار الفكر املعاصر،  حسني بن عبد هللا العمري، ومطهر بن علي اإلر

بريوت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة األوىل ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩م.
ء القزويين الرازي، أيب احلسني، املتوىف سنة ٣٩٥هـ، حتقيق عبد السالم  ليف أمحد بن فارس بن زكر ٢  انظر: مقاييس اللغة، 

حممد هارون (٢/ ٤٢)، دار الفكر، طبعة عام ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
٣  سورة املائدة، جزء من اآلية: ١٣.

وراجع: أسباب االحنراف الفكري وعالجه الشامل يف اإلسالم، دراسة شرعية حتليلية، للدكتور علي حميي الدين القرة داغي، 
حبث منشورة مبوقع: على بصرية.

٤  انظر: العني (٥/ ٣٥٨).
دي، املتوىف سنة ٨١٧هـ، حتقيق مكتب  ليف جمد الدين، أيب طاهر، حممد بن يعقوب الفريوز آ ٥  انظر: القاموس احمليط، 
شراف حممد نعيم العرقُسوسي (ص ٤٥٨)، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، 

بريوت، لبنان، الطبعة الثامنة، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٥م.
ت، وحامد عبد القادر، وحممد  ليف إبراهيم مصطفى، وأمحد الز لقاهرة،  ٦  انظر: املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية 

النجار (٢/ ٦٩٨)، دار الدعوة، مصر.
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ويطلق على احلاجة، يقال: مايل فيه فكر- وقد يكسر- أي: حاجة(١).
كما يطلق الفكر على إعمال العقل يف املعلوم للوصول إىل معرفة جمهول(٢). 

والفكر يف االصــطــالح ال خيــرج معناه عــن املــعــاين السابقة، فهو إعــمــال العقل 
للوصول إىل معرفة جمهول، أو حل مشكلة، أو التوفيق بني املفاهيم الفلسفية واملفاهيم 

الدينية(٣).
عقلي، وفــهــم وتــصــورات ختتلف من  عملية التفكري، والــفــكــر نــشــاط  إذن فــإن 

شخص إىل آخر، ومن مجاعة إىل أخرى.
ومــن خــالل ما سبق يتبني لنا أن االحنـــراف الفكري هــو: ميل العقل عن احلق 

والعدل واملنهج الوسطي اإلسالمي إفراطاً وتفريطًا(٤).

١  انظر: القاموس احمليط (ص ٤٥٨).
٢  انظر: املعجم الوسيط (٢/ ٦٩٨).

٣  انظر: أسباب االحنراف الفكري وعالجه الشامل يف اإلسالم، دراسة شرعية حتليلية، للدكتور علي حميي الدين القرة داغي، 
ليف الدكتور عبد الكرمي بكار (ص ١٣)، دار القلم، دمشق. نشر إلكرتوين. وراجع: فصول يف التفكري املوضوعي، 

٤  انظر: أسباب االحنراف الفكري وعالجه الشامل يف اإلسالم، نشر إلكرتوين.
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املبحث األول
اخلطأ يف املفاهيم بسبب االحتماالت الواردة على اللفظ.

لفهم، وما  ملخالت  هناك احتماالت عديدة ترد على اللفظ، وقد يـَُعربَّ عنها 
لفهم فهي من أسباب اخلطأ يف املفاهيم، وتلك االحتماالت عشرة،  دامت ختل 

وحىت أويف الكالم عنها فإنين يف حاجة إىل متهيد، وأحد عشر مطلبا.
التمهيد: بني يدي االحتماالت: 

ال خيفى على أهل العلم أن الكالم عن االحتماالت الواردة على اللفظ تكتنفه 
بعض اإلشــكــاالت وتـــدور فيه بعض املسائل اخلــالفــيــة، وحــىت حيقق هــذا املبحث 
غرضه يف سياق حبثي مع تاليف ما قد يرد عليه من ملحوظات، وما قد ينتقد به من 

إشكاالت علمية هي قدمية حديثة، البد من ذكر عدد من التنبيهات.
التنبيه األول: أن حتقيق هذا املبحث حيقق الغرض من البحث، فهو املبحث 

األصويل الكفيل ببناء بقية البحث عليه.
التنبيه الثاين: أن العلماء قد تكلموا عن هذه االحتماالت يف موضعني يف أصول الفقه: 
األول: يف كيفية االستدالل خبطاب هللا وخطاب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص على األحكام، وذكروا 
ا مبنية على مقدمات ظنية، هي: نقل اللغات، ونقل النحو  أن األدلة ال تفيد اليقني؛ أل
والتصريف، وعدم االشرتاك، وعدم اجملاز، وعدم النقل، وعدم اإلضمار، وعدم التخصيص، 
وعدم التقدمي والتأخري، وعدم الناسخ، وعدم املعارض العقلي، وما دام اخلطاب مبنيا على 
تلك املقدمات الظنية فاالستدالل به ال يفيد إال الظن(١). وقد رد أهل احلديث على هذه 

ليف أيب عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي، امللقب بفخر  ١  انظر: احملصول من علم األصول، 
الدين الرازي خطيب الري، املتوىف سنة ٦٠٦هـ، دراسة وحتقيق الدكتور طه جابر فياض العلواين (١/ ٣٩٠-٣٩١)، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧م.
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ا ألهل الكالم. املسألة يف كتب العقائد(١)، ومل يسلموا 
أما املوضع الثاين فقد تكلموا هنا عن االحتماالت الــواردة على اللفظ، أو ما 
لفهم، وهي عشرة- أيضا-، وقد اقتصر بعضهم على  يطلقون عليه: تعارض ما خيل 

اخلمسة األوىل منها(٢).
لفهم،  وقد ذكر الزركشي االحتماالت العشرة يف فصل: ذكر تعارض ما خيل 
وأرجعها إىل عدة أمور: منها ما يرجع لعوارض األلفاظ، وهي اخلمسة اليت اقتصر 
عليها الرازي ومن ذكر من أتباعه. ومنها: ما يرجع إىل احلكم: كالنسخ. ومنها: ما 
يرجع إىل الرتكيب: كالتقدمي، والتأخري. ومنها ما يرجع للواقع: كاملعارض العقلي. 

ومنها: ما يرجع إىل اللغة: كتغيري اإلعراب والتصريف(٣).
لفهم ترجع  لكن الزركشي ذكر أن التحقيق يف هذه املسألة أن: العوارض املخلة 
إىل احتمال االشرتاك واجملاز، وهلذا اقتصر ابن احلاجب وغريه على ذكرها؛ وسأفرد 
ليف تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب  ١  انظر: درء تعارض العقل والنقل، 
القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، املتوىف سنة ٧٢٨هـ، حتقيق الدكتور حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية ١٤١١ هـ/ ١٩٩١م، وتوضيح املقاصد وتصحيح 
ليف أمحد بن إبراهيم بن محد بن حممد بن محد بن عبد هللا بن عيسى،  القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم، 
املتوىف سنة ١٣٢٧هـ، حتقيق زهري الشاويش (٢/ ١٠١ وما بعدها)، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة 

١٤٠٦هـ.
ج الدين األرموي، والقاضي  ٢  ممن اقتصر على تلك االحتماالت اخلمسة اإلمام الرازي، وتبعه: سراج الدين األرموي، و

البيضاوي، والشوكاين.
ليف اإلمام سراج الدين حممود بن أيب بكر األرموي  انظر: احملصول يف أصول الفقه (٣٥١/١)، والتحصيل من احملصول، 
املتوىف سنة ٦٨٢هـ، دراسة وحتقيق الدكتور عبد احلميد على أبو زنيد(٢٤٢/١)، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة 
ج الدين أيب عبد هللا حممد بن احلسني  ليف  األوىل ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م. واحلاصل من احملصول يف أصول الفقه، 
جي(١٦١/٢)، دار املدار اإلسالمي، بريوت، الطبعة  األرموي (ت٦٥٣هـ)، حتقيق الدكتور عبد السالم حممود أبو 
ليف القاضي عبد هللا بن عمر البيضاوي، حتقيق سليم شعبانية  األوىل ٢٠٠٢م.ومنهاج الوصول إىل علم األصول، 
ليف  (ص٦٥)، دار دانية، دمشق، سورية، الطبعة األوىل ١٩٨٩م، وإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، 
اإلمام حممد بن علي الشوكاين، حتقيق الدكتور شعبان حممد إمساعيل(١١٠/١)، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 

القاهرة، الطبعة األوىل لدار السالم ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
ادر بن عبد هللا الزركشي الشافعي (٧٤٥-٧٩٤هـ)، قام  ليف بدر الدين حممد بن  ٣  انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه، 
بتحريره الشيخ عبد القادر العاين، وراجعه د. عمر سليمان األشقر (١٢٥/٣)، طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

لكويت، إعادة طبع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، الغردقة، مصر، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.
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الكالم عنهما.
هذا وسيكون كالمي عن هذه االحتماالت يف خدمة موضوعي من وجهني:

ا هي  الحتماالت املرجوحة دون وجود أدلة كافية على أ الوجه األول: أن األخذ 
ا ستكون- أو قد تكون- سببا للخطأ يف الفهم، والزلل يف املفاهيم. املرادة ال شك أ

ملعارض العقلي يف مقابلة النصوص الصحيحة الصرحية،  الوجه الثاين: أن األخذ 
وتقدميه عليها يقود إىل اخلطأ يف الفهم، والزلل يف املفاهيم.

يت يف مقدمة االحتماالت الوردة على اللفظ،  ١- احتمال االشرتاك: االشرتاك 
رْكة-  وهو مصدر الفعل اخلماسي: اشرتك، وهو- كما قرَّر القرايف- «مشتق من الشِّ
بسكون الراء- على سبيل اجملاز اللغوي، وإن كان حقيقة عرفية خاصة، فشبَّه استحقاق 

ستحقاق الشريكني الدار دون غريمها»(١).  املعنيني للفظ املوضوع هلما دون غريمها 
وال خيفى أن االشرتاك يف االصطالح يقتضي التساوي، أي: أن اللفظ دال على 
مجيع معانيه على سبيل احلقيقة، واحلقائق تتساوى يف القوة، وسيتضح هذا األمر من 
خالل التعريف االصطالحي، والكالم عن سبب جعله من أسباب اخلطأ يف املفاهيم.

وقد ُعــرِّف االشــرتاك يف االصطالح بتعريفات عديدة، منها ما عرفه به الفرايف، 
حيث قال: «وأما حده فهو اللفظ املوضوع لكل واحد من حقيقتني فأكثر، كالقرء 

للحيض والطهر»(٢).
واحلق أنه على خالف األصل كما ذكر أهل العلم(٣)؛ وإمنا عددته من أهم- بل 
لفهم املذكورة يف كتاب احملصول يف علم األصول، لإلمام فخر الدين الرازي، للقرايف  ١  انظر: االحتماالت العشرة املخلة 

(ص ١٩)، نشرة إلكرتونية.
لفهم املذكورة يف كتاب احملصول يف علم األصول، لإلمام فخر الدين الرازي (ص ١٩). ٢  انظر: االحتماالت العشرة املخلة 

ليف  اج يف شرح املنهاج (شرح على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي املتوىف سنة ٦٨٥ هـ)،  ٣  انظر: اإل
ج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي املتوىف  شيخ اإلسالم علي بن عبد الكايف السبكي املتوىف سنة ٧٥٩ هـ، وولده 
سنة ٧٧١ هـ (١/ ٢٥٣)،، دار البحوث للدارسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، سلسلة الدراسات األصولية، رقم 
ليف اإلمام عالء الدين  ١٧، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م، وكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، 
عبد العزيز بن أمحد البخاري املتوىف سنة ٧٣٠هـ (١/ ٣٩)، الناشر الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة 

الثانية ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م. 
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على رأس قائمة- أسباب اخلطأ يف املفاهيم لعدة أسباب، منها:
السبب األول: متابعة للعلماء يف جعله أول االحتماالت الــواردة على اللفظ، 

أحىت قالوا: إن السبب األعظم يف وقوع األغالط حصول اللفظ املشرتك(١).
السبب الثاين: أنه على خالف األصل، ذلك أن األصل يف الكلمة املفردة أن 

تكون ملعىن واحد. وال خيفى أن املشرتك يدل على أكثر من معىن بدون تفاوت.
السبب الثالث: أن األصل إفادة معىن ميكن العمل به، واللفظ املشرتك وإن كان 

مفيدا لعدة معاٍن إال أنه يصعب العمل به.
السبب الرابع: أن املستدل قد يرجح معىن من املعاين اليت يفيدها اللفظ املشرتك، 
ا، وذلك  مع توهم القرينة الدالة على ترجيح ذلك املعىن، وهي ضعيفة، أو غري معتد 

ال شك ُموِقٌع له يف اخلطأ والزلل.
فإذا ما أضفنا إىل ما سبق ما ورد من خالف يف وقوع االشرتاك أدركنا حجَم هذا 

السبب يف وقوع اخلطأ يف املفاهيم.

٢- احتمال اجملــاز: اجملــاز مــن االحــتــمــاالت املــرجــوحــة، ذلــك أن احلقيقة هي 
األصل، واجملاز خالف األصل، لذا كان احتماال مرجوحا، واحتمال اجملاز من األمور 

لفهم. املخلة 
وال خيفى أن إطالق لفظ اجملاز على املعىن املصطلح عليه بني األئمة جماز لغوي، 
حقيقة عرفية، وذلك ألن اجملاز مشتق يف اللغة من اجلواز، أي: العبور، وهو االنتقال 

من حال إىل حال.

ليف اإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد بن  ١  انظر: احملصول للرازي (١/ ٢٧٧)، ونفائس األصول يف شرح احملصول، 
لقرايف، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض،  إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري، املعروف 
قرَّظه األستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة (٢/ ٧٢١)، املكتبة العصرية، صيدا، لبنان، ومكتبة نزار مصطفى الباز، مكة 

ض، الطبعة الثالثة ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م، وكشف األسرار شرح أصول البزدوي (١/ ٣٩). املكرمة، والر
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وقد اختلف العلماء يف تعريفه كما اختلفوا يف تعريف احلقيقة؛ ألنه قسيمها، ومن 
تلك التعريفات ما عرفه به إمــام احلرمني، حيث عرفه بقوله: واجملــاز: ما ُجتُــوِّز عن 

موضوعه(١).
هــذا وإمنــا كــان احتمال اجملــاز واالنقياد لذلك االحتمال دون دليل- من قرينة 
مع عالقة مانعة من إرادة املعىن احلقيقي(٢)- من أهم أسباب اخلطأ يف املفاهيم ألن 

احلقيقة هي األصل، واجملاز على خالف األصل(٣).
لــعــرف أو الــشــرع من  لــعــرف أو الــشــرع: احــتــمــال النقل  ٣- احتمال النقل 
لفهم، وموقعة يف اخلطأ يف املفاهيم. االحتماالت الواردة على اللفظ، وهي ال شك خملة 

وملا كان النقل- سواء كان إىل العرف أو الشرع- خالف األصــل؛ ألنه ضرب 
لفهم إن أخطأ احلكم، وعدم مراعاته إن كان موجودا  من اجملاز كان احلكم به خمال 

لفهم، من هنا كان من أسباب اخلطأ يف املفاهيم. أيضا خمال 
وال خيفى أن النقل يف اللغة: مشتق من النقلة، وهي اخلروج من حيٍِّز إىل حيٍِّز آخر.

أما يف االصطالح فهو: غلبة استعمال اللفظ يف معىن حىت يصري أشهر فيه 
من غريه(٤).

وإذا أرد أن نتعرف على النقل إىل العرف وجد أن الدابة هي أبرز األمثلة، ذلك 
ا يف أصل وضعها لكل ما دب على األرض، قال تعاىل: ﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض  أ

امش إرشاد الفحول للشوكاين، دار  ١  انظر: الورقات مع شرح العبادي على شرح احمللي على الورقات (ص٦٧)، مطبوع 
ريخ أو رقم طبعة، اجلواهر األنقات شرح الورقات إلمام احلرمني،  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، بدون 

ليف ابن إمام الكاملية (لوحة ١١)، خمطوط، مبكتبيت صورة منه.
مثلة  ٢  خلَّص الشيخ عبد هللا بن زيد املعزيب العالقات والقرائن اليت ترد يف اجملاز وذكر منها ثال وعشرين عالقة. وقد مثَّل هلا 
ليف الشيخ عبد  عديدة، وشرحها، وذكر قرينة كل عالقة، فيحسن مراجعتها يف: تلخيص العبارة يف تقسيم االستعارة، 

هللا بن زيد املعزيب، سيصدر قريبا عن دار البشائر اإلسالمية، بتحقيقي.
ليف اإلمام إبراهيم بن أيب القاسم مطري  ٣  انظر: الدرة املوسومة يف شرح املنظومة املسماة: سلم الوصول إىل علم األصول، 
احلكمي املتوىف سنة ٩٥٩هـ، دراسة وحتقيق الدكتور املهدي بن حممد احلرازي (٢/ ١٠٠١-١٠٠٤)، دار البشائر 

اإلسالمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.
٤  انظر: االحتماالت املرجوحة، للقرايف (ص ٢٠).
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َوال طَائٍِر َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإال أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم﴾(١)، مث استعملت يف الوضع الثاين يف ذوات 
األربع، وبعضهم يف البقر خاصة، أو اخليل خاصة، أو احلمري خاصة، حسب عرف 
كل بلد، وأصبح هذا املعىن هو املتبادر إىل الذهن عند اإلطالق، لذا مساه بعضهم 
حقيقة عرفية عامة؛ بسبب تبادره إىل الذهن، لكن ملا مل يكن هو الوضع األول حكم 

لنقل إىل العرف. العلماء 
ومثل ما سبق النقل إىل الشرع، ولعل من أبــرز األمثلة: الصالة، فهي وضعها 
لتكبري  األول مبعىن الدعاء، وقد نقلت إىل الشرع مبعىن: األقوال واألفعال املفتتحة 

لتسليم(٢). املختتمة 
٤- احتمال اإلضمار: يعد اإلضمار من االحتماالت الواردة على اللفظ كما 
سبق التنبيه إىل ذلــك، وهــو حيتاج إىل تقدير، واخلــطــأ يف تقديره يعد مــن أسباب 
اخلطأ يف املفاهيم، وألنــه غري قطعي فقد خيتلف العلماء يف ادعــاء اإلضــمــار، وال 
شك أن اإلضمار خالف اإلظهار، ويطلق يف اللغة على عدة معان، منها: التغييب 

واإلخفاء(٣)، واإلسرار والسرت(٤).
وقد ُعرِّف اصطالحا بعدة تعريفات، منها: اعتقاد معىن يف النفس إذا صرَّح بلفظه 
مع اللفظ املنطوق به حصل املقصود إن كان املنطوق مجلته، أو االسم احملتاج يف 

تفسريه إىل لفظ آخر منفصل عنه إن كان املضمر من األلفاظ.

١  سورة األنعام، جزء من اآلية: ٣٨.
ليف أيب حممد موفق الدين عبد  ٢  انظر: روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، 
بن قدامة املقدسي، املتوىف سنة  هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري 
ن للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م. ٦٢٠هـ (٤٩٣/١-٤٩٤)، مؤسسة الرّ
ليف القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكري املتوىف  ٣  انظر: دستور العلماء= جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، 
يف القرن ١٢هـ، عرَّب عباراته الفارسية حسن هاين فحص (٣/ ١٩٤)، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، الطبعة 
األوىل ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م، دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون (٣/ ١٩٤)، ومشس العلوم ودواء 
صر بن عبد السيد أىب املكارم ابن على، أيب  ليف  كالم العرب من الكلوم (٦/ ٤٠٠٠)، واملغرب يف ترتيب املعرب، 
ريخ. الفتح، برهان الدين اخلوارزمي الـُمَطّرِزِّى املتوىف سنة ٦١٠هـ (ص ٢٨٥)، دار الكتاب العريب، بدون طبعة وبدون 

٤  انظر: مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم (٦/ ٤٠٠٠).
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وال شك أن اإلضــمــار خــالف األصـــل، فال يصار إليه إال لـــضـــرورة(١)، إذا األصل 
اإلظهار، ومع ذلك فقد تدعو إليه الضرورة، وقد حرَّر الطويف تلك الضرورة يف وجوه عدة:
الوجه األول: صدق املتكلم: حنو: ال عمل إال بنية، أي: ال عمل صحيح إال بنية.

الوجه الثاين: وجود احلكم شرعا: حنو قوله تعاىل: ﴿َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم مرِْيًضا أَْو 
م أخر. ٍم ُأَخَر﴾(٢)، تقديره: فأفطر ; فعليه صوم عدة من أ َّ ٌة ِمْن َأ َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

الوجه الثالث: وجود احلكم عقال: حنو قوله تعاىل: ﴿ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاِتُكْم﴾(٣)، 
إضمار فعل يتعلق به  لذلك  فوجب  إىل األعــيــان;  إضافة التحرمي  ىب  فــإن العقل 

التحرمي، وهو الوطء(٤).
ا قد تكون سببا من  ومع وجود هذه الضرورات اليت تستدعي تقدير مضمر إال أ
أخطر أسباب اخلطأ يف املفاهيم، وذلك عند ادعاء اإلضمار، وال وجود له، وعند 
تقدير ما ال حيتمل النص تقديره مع أن فيه إضمارا، وعند حماولة حتميل النصوص 
لتايل نقع يف عدة أخطاء:  ما ال حتتمله من وجوه االستدالالت حتت هذا املربر، و

منها: ادعاء اإلضمار، مع أن النص ال حيتمله.
ومنها: عدم صحة التقدير للمضمر، مع أن النص فيه إضمار.

ومنها: حتميل النص ما ال حيتمله من وجوه االستدالل، مع أن تلك الوجوه ال 
تصح إال على تقدير وجود اإلضمار، وال وجود له. 

لقرايف  ليف أيب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري  ١  انظر: شرح تنقيح الفصول، 
املتوىف سنة ٦٨٤هـ، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد (ص ٢٥١)، شركة الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة األوىل ١٣٩٣هـ/ 
ليف سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، أيب الربيع، جنم الدين،  ١٩٧٣م، وشرح خمتصر الروضة، 
املتوىف سنة ٧١٦هـ، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي (٢/ ٦٦٠)، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 
ليف حممود بن عبد الرمحن (أيب القاسم) ابن أمحد  ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م، وبيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، 
بن حممد، أيب الثناء، مشس الدين األصفهاين املتوىف سنة ٧٤٩هـ، حتقيق حممد مظهر بقا (٢/ ١٧٦)، دار املدين، 

اج يف شرح املنهاج للسبكي وابنه (١/ ٢٦٠و ٣٢٨). السعودية، الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م، واإل
٢  سورة البقرة، جز من اآلية: ١٨٤.
٣  سورة النساء، جزء من اآلية: ٢٣.

٤  انظر: شرح خمتصر الروضة (٢/ ٧٠٩-٧١١).
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٥- احتمال التخصيص: التخصيص هو أحد االحتماالت املرجوحة الواردة على 
اللفظ العام، وال شك أن األصل يف اللفظ داللته على مجيع ما ُوضع له، سواء قلنا: 
إن داللة العام قطعية كما يصرح بذلك احلنفية، أم قلنا: إن داللته ظنية كما هو عند 
اجلمهور، فدخول التخصيص عليه إخراج له عن ذلك، وحىت يتضح هذا االحتمال فإنه 

حيسن تعريف اخلاص لغة واصطالحا مث تعريف التخصيص لغة واصطالحا.
عتماد الداللة  والواضح من التخصيص أنه تفعيل، أي: هو عبارة عن القيام 
ولــيــس كذلك  لــعــام،  تسميته  على  اصطلحنا  الـــذي  السابق  اللفظ  على  الــطــارئــة 
اخلاص، فإنه صفة للنص الذي ورد ويف ألفاظه ما يدل على قصر العام على بعض 
أفراده، فهو وإن كان مآله إىل التخصيص إال أن التسمية تنصرف إىل وصف النص 

ال إىل عمله، وهو مناسب ملقابلة العام.
وهو يف اللغة: مصدر الفعل َخصََّص، مبعىن أفرد، وهو ضد التعميم(١)، ومعناه: 

تفرد بعض الشيء مبا ال يشاركه فيه اجلملة(٢).
ويف االصطالح هو عند احلنفية: قصر العام على بعض أفــراده(٣) بدليل مستقل 

ليف اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، دراسة وحتقيق الدكتور عبد الفتاح الربكاوي  ١  انظر: خمتار الصحاح، 
ب  دي ( ليف اإلمام حممد بن يعقوب الفريوزآ ب اخلاء، ص٩٨-٩٩)، دار املنار، القاهرة، والقاموس احمليط،  )
الثانية  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  مكتب  حتقيق  اخلاء،ص٧٩٦)،  فصل  الصاد، 
ليف إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين  ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، والربهان يف أصول الفقه، 
(٤١٩-٤٧٨هـ)، حتقيق الدكتور عبد العظيم حممود الديب (٢٦٩/١، فقرة ٢٩٩)، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة 
١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م، والبحر احمليط يف أصول الفقه (٢٤١/٣)، وإرشاد الفحول (٤٠٧/١)، وأصول فخر اإلسالم 
ليف أيب البقاء  البزدوي مع شرحه: كشف األسرار (٣١/١)، والكليات (معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية)، 
مؤسسة  (ص٢٨٤)،  املصري  وحممد  درويش،  ن  عد د/  عناية  (ت١٠٩٤هـ)،  الكفوى  احلسيين  موسى  بن  أيوب 

الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.
٢  انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص١٦٥).

٣  التعريف إىل هنا ذكره ابن السبكي يف مجع اجلوامع، واختاره.
ج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، وشرح جالل الدين احمللي عليه، وحاشية البناين عليهما  انظر: مجع اجلوامع، لإلمام 

(٢/٢)، طبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة الثانية ١٣٥٩ هـ/ ١٩٣٧م. 
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مقرتن(١)، وعند اجلمهور هو: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ(٢).
وإمنا كان التخصيص من أسباب اخلطأ يف املفاهيم لعدة أسباب، منها:

السبب األول: أن األصل داللة اللفظ على مجيع ما وضع له.
السبب الثاين: اضطراب املصطلح بني املتقدمني واملتأخرين، حيث كان املتقدمون 

ال يفرقون بني النسخ والتخصيص، مث حصل التمييز بينهما..
السبب الثالث: أن اخلاص مع العام مرده يف احلقيقة إىل اجملاز على الراجح. 

يردان  احتماالن  والتأخري  التقدمي  التأخري:  واحتمال  التقدمي  احتمال  ٦و٧- 
ال  واللفظ  التأخري  أو  التقدمي  فتقدير  لفهم،  اخللل  إىل  ن  يــؤد وقــد  اللفظ،  على 
حيتمل موقع يف اخلطأ، وعدم معرفتهما مع وجودمها يف اللفظ يؤدي كذلك إىل اخلطأ 

يف املفاهيم.
ولوضوح اللفظني مل أطلع على من عرَّفهما لغة أو اصطالحا، لكن أهل العلم 
يكتفون بذكر األمثلة، وهي عديدة، منها قوله تعاىل: ﴿َوالَِّذي َأْخرََج اْلَمْرَعى. َفَجَعَلُه 

ُغثَاًء َأْحَوى﴾(٣)، واملراد: أخرج املرعى أحوى، فجعله غثاء، فقدم وأخر(٤).
لتقدمي والتأخري ألن الغثاء ما احتمله السيل من احلشيش، واألحوى  وإمنا قلنا 
الشديد اخلضرة من النعمة(٥)، وال شك أن املرعى خيرج أحــوى شديد اخلضرة، مث 

يصري غثاء، والتقدير: والذي أخرج املرعى أحوى يصري غثاء.

(ص١٦٥)،  التعاريف  مهمات  على  والتوقيف   ،(٣٠٦/١) البزدوي  اإلسالم  فخر  أصول  على  األسرار  انظر: كشف    ١
للرتاث،  ن  الر دار  (ص٧٥)،  األبياري  إبراهيم  حتقيق  اجلرجاين،  علي  بن  حممد  بن  علي  اإلمام  ليف  والتعريفات، 

دة: كون الدليل لفظا. ريخ مقدمة احملقق عام ١٤٠٣هـ، والكليات (ص٢٨٤)، ويف الكليات ز القاهرة، 
٢  انظر: منهاج الوصول (ص٨٤).
٣  سورة األعلى، اآليتان: ٤- ٥.

ليف أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي املتوىف سنة ٤٧٦هـ (ص ٨)، دار  ٤  انظر: اللمع يف أصول الفقه، 
ليف أيب إسحاق إبراهيم  الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م، والتبصرة يف أصول الفقه، 
بن علي بن يوسف الشريازي املتوىف سنة ٤٧٦هـ، حتقيق د. حممد حسن هيتو (ص ١٧٨)، دار الفكر، دمشق، الطبعة 

األوىل ١٤٠٣هـ، والبحر احمليط يف أصول الفقه (٣/ ٨٩).
٥  انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه (٣/ ٩٠)
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ومن أمثلته- أيضا-: قوله تعاىل: ﴿ِإَذا َأْخرََج َيَدُه ملَْ َيَكْد يـَرَاَها﴾(١)، نقل األخفش 
األصــغــر عــن ابــن حبيب: أن أ عبيدة قــال: لـــ«كــاد» موضعان: أحــدمهــا موضع 
مقاربٍة، قال هللا عز وجل﴿ملَْ َيَكْد يـَرَاَها﴾، أي: مل يقارب أن يراها، وهو على التقدمي 

والتأخري، أي: مل يرها ومل يكد»(٢).
وعلى الرغم مما يفيده التقدمي والتأخري من االهتمام واالختصاص بقرائن(٣) إال 
أنه موقع يف اخلطأ يف الفهم، يتضح ذلك من خالل ما علق به الزركشي على كالم 
القدوري، فقد قال: «وقد ذكر القدوري يف كتابه: «التجريد» يف احلديث تقديرين 
آخرين: أحدمها: أنه ال حذف فيه. ولكنه على التقدمي والتأخري، واألصل «ال يقتل 
مسلم، وال ذو عهد يف عهده بكافر»، مث أخر املعطوف عن اجلــار واجملــرور، وإذا 
ثبت ذلك فالكافر الذي ال يقتل به املعاهد ال يصح أن يكون من ال عهد له، وهو 
احلريب، فكذلك الكافر الذي ال يقتل به املسلم. وفيه نظر، ألنه فر من ضرورة تقدير 

احلريب إىل التقدمي والتأخري، وهو خالف األصل أيضا،. ..» (٤).
٨- احتمال النسخ: النسخ من االحتماالت املرجوحة؛ ألن األصل أن النص 
لفهم،  إمنا نزل للعمل ال للرتك، وعليه فاألصل عدم النسخ، واحتمال النسخ خمل 

وهو احتمال مرجوح.
وال خيفى أن النسخ يطلق يف اللغة على معنيني:

املعىن األول: الرفع واإلزالة(٥) على سبيل االنعدام، واإلزالة نوعان: إزالة إىل بدل، 
١  سورة النور، جزء من اآلية: ٤٠.

ألخفش  املعروف  احملاسن،  أيب  الفضل،  بن  سليمان  بن  علي  لف  واألصمعيات-،  املفضليات  االختيارين-  انظر:    ٢
األصغر، املتوىف سنة ٣١٥هـ، حتقيق فخر الدين قباوة (ص ٧٦و ٧٧)، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ودار الفكر، 

دمشق، سورية، الطبعة األوىل ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩م.
٣  انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه (٥/ ١٩١).
٤  انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه (٤/ ٣١٤).

ب اخلاء، فصل النون، ص٣٣٤)، واملصباح  ب النون، ص٢٩٧-٢٩٨)، والقاموس احمليط ( ٥  انظر: خمتار الصحاح (
ليف العالمة أمحد بن حممد بن علي الفيومي املتوىف سنة ٧٧٠هـ (كتاب النون،  املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، 

ريخ. ص٦٠٢-٦٠٣)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، بدون 
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وإزالة إىل غري بدل(١).
مع  النقل  أيًضا-:  نوعان-  وهو  الثبوت(٢)،  بعد  والتحويل  النقل  الثاين:  املعىن 

عدم بقاء األول. والنقل مع بقاء األول.
وال خيفى أن النسخ هو أحد االحتماالت املرجوحة الواردة على اللفظ، وإمنا كان 
كذلك ألن األصل يف النص أنه إذا أُنزِل إمنا يكون ليعمل به ال ليرتك، فورود الناسخ 
عليه احتمال مرجوح، من هنا من هنا كان احتمال النسخ من أهم أسباب اخلطأ يف 
املفاهيم؛ ذلك أن ادعاء النسخ حيتاج إىل دليل، وإمضاء هذا االحتمال دون دليل 
قــوي يوقع يف اخلطأ، ويــورد الزلل، ولــرتك نص واجــب العمل، بدعوى أنــه منسوخ 
إلضافة إىل أن دعوى النسخ يؤدي إىل تقدمي نصوص كان حقها  وليس كذلك، 

التأخر، لو مل ُحيَكَّم احتمال النسخ يف النص املعروض للفهم.
٩- احتمال املعارض العقلي: املعارض العقلي مصطلح مركب من موصوف 
وصفة، فاملوصوف هو املعارض، وله يف اللغة عدة معان، منها: املعاند(٣)، واملمانع(٤)، 

والصادُّ(٥)، واملقابلة.
نه: اقتضاء كل من الدليلني عدم مقتضى اآلخر(٦)،  أما يف االصطالح فقد عرف 

أو: تقابل الدليلني على سبيل املمانعة(٧).

ليف أيب بكر حممد بن موسى احلازمي اهلمداين املتوىف سنة ٥٨٤هـ  ر،  ١  انظر: االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآل
لقاهرة عام ١٣٢٦هـ. ألوفست عن طبعة، إدارة الطباعة املنريية  (ص٤)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، مصور 

ب اخلاء، فصل النون، ص٣٣٤)،  ب النون، ص٢٩٧-٢٩٨)، والقاموس احمليط ( ٢  انظر هذا املعىن يف: خمتار الصحاح (
واملصباح املنري (كتاب النون، ص٦٠٣).

ذيب اللغة (٢/ ١٣١). ٣  انظر: 

٤  انظر: لسان العرب (٧/ ١٨٢).

٥  انظر: لسان العرب (٧/ ١٨٢).
شاده على كتاب التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي  مري  ٦  انظر: تيسري التحرير، للعالمة حممد أمني املعروف 
بن اهلمام (٣/ ١٣٦)، دار الفكر للطباعة والنشر  احلنفية والشافعية، لكمال الدين حممد بن عبد الواحد الشهري 

والتوزيع تصوير عن طبعة مصطفى البايب احلليب ٧ حمرم ١٣١٣هـ.
٧  انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه (٨/ ١٢٠).
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والعقلي يطلق لغة على عدة معان، منها: املنع(١)، واإلمــســاك(٢)، وعدم القدرة 
على الكالم، واحلبس(٣).

وقــد ُعـــرِّف اصــطــالحــا بــعــدة تــعــريــفــات، مــنــهــا: الــعــقــل هــو: الــقــوة املــتــهــيــئــة 
العلم(٤). لقبول 

واحلــق أن العقل قد احتار يف فهم العقل وحمله، واختلفت كلمة أهــل العلم يف 
تعريفه؛ بسبب ورود نصوص ظاهرها التعارض.

وعلى ذلك فاملعارض العقلي هو: مقابلة ما يقتضيه الدليل العقلي للدليل النقلي، 
واقتضاؤه عدم مقتضاه لو ُحكِّم فيه.

والواضح من التعريف أن املعارض العقلي ال يكون إال يف مقابلة الدليل النقلي 
على جهة املــمــانــعــة، مــع حتكيم العقل يف الــنــقــل، وإال فــمــقــررات الــعــقــول مــن غري 
لتوفيق بني العقل والنقل ال تتحقق  حتكيمها على النصوص ليس فيها أية معارضة، و
املعارضة- أيضا-، ومثلها تقدمي النقل على ما يقتضيه العقل ال تتحقق املعارضة؛ 

لعدم توفر شروط التعارض املذكورة يف كتب أهل العلم.
وعلى ذلــك فلعل من أهــم أسباب اخلطأ يف املفاهيم، ما ُعــدَّ من االحتماالت 
الـــواردة على اللفظ، أال وهــو: املعارض العقلي، وحتكيمه يف نصوص الوحي، بل 
ويلها ألجله، والرد ممنوع، والتأويل مدفوع. وتقدميه عليها، ورّد تلك النصوص أو 

١٠- احتمال تغري اإلعراب والتصريف: احتمال تغري اإلعراب والتصريف من 
لفهم، ويؤدي عدم  ا من املخالت  االحتماالت اليت ترد على اللفظ، وال شك أ

معرفة هذا االحتمال إىل اخلطأ يف املفاهيم.
ليف زكر بن حممد بن أمحد بن زكر األنصاري، زين الدين أيب حيىي السنيكي  ١  انظر: احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، 

املتوىف سنة ٩٢٦هـ، حتقيق د. مازن املبارك (ص ٦٧)، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤١١هـ.
ذيب اللغة (١/ ١٦٠). ٢  انظر: 
٣  انظر: مقاييس اللغة (٤/ ٦٩).

٤  انظر: معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم (ص ١٩٨). 
وراجع: احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة (ص ٦٧).
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وال خيفى أن احتمال تغيري اإلعراب والتصريف وارد يف النصوص الشرعية، ويبقى 
من من الوقوع يف اخلطأ يف الفهم، ونسلم من  كيف نتعامل معه على حنو جيعلنا 

الزلل يف املفاهيم.
ومن أمثلة احتمال تغري اإلعراب: ما ورد يف قوله تعاىل: ﴿َوأَْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبـَْنيِ﴾(١)، 
فاآلية وردت بنصب االسم: «وأرجَل»، وهو حيتمل تغيري اإلعراب، فقد ورد: ﴿َوأَْرُجِلُكْم﴾، 
وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو ومحزة(٢)، قال القرطيب: «وحبسب هذه القراءات اختلف 
لنصب جعل العامل» فاغسلوا» وبىن على أن الفرض يف  الصحابة والتابعون، فمن قرأ 
الرجلني الغسل دون املسح، وهذا مذهب اجلمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من 
م تلوح  فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، والالزم من قوله يف غري ما حديث، وقد رأى قوما يتوضئون وأعقا
على صوته (ويل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوء). مث إن هللا حدمها فقال:  فنادى 
«إىل الكعبني كما قال يف اليدين إىل املرافق فدل على وجوب غسلهما، وهللا أعلم. ومن 
خلفض جعل العامل الباء، قال ابن العريب: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما،  قرأ 
وما علمت من رد ذلك سوى الطربي من فقهاء املسلمني، والرافضة من غريهم، وتعلق 

الطربي بقراءة اخلفض»(٣).
ومن أمثلة احتمال تغيري التصريف: ما ورد يف قوله تعاىل: ﴿َواْسَأِل اْلَقْريََة﴾(٤)، 
فــإن من جعل ســؤال القرية جمــازا جعل القرية امســا على البيوت واجلـــدران، ومــن مل 

١  سورة املائدة، جزء من اآلية: ٦.
ليف أيب القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي  ٢  انظر: إبراز املعاين من حرز األماين، 
يب شامة، املتوىف سنة ٦٦٥هـ (ص ٤٢٧)، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، وسراج القارئ املبتدي وتذكار  املعروف 
ليف أيب القاسم (أو أيب البقاء) علي بن عثمان  املقرئ املنتهي (وهو شرح منظومة حرز األماين ووجه التهاين للشاطيب)، 
بن القاصح العذري البغدادي مث املصري الشافعي املقرئ املتوىف سنة ٨٠١هـ  بن حممد بن أمحد بن احلسن، املعروف 

(ص ١٩٨)، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م.
ليف أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  ٣  انظر: اجلامع ألحكام القرآن= تفسري القرطيب، 
مشس الدين القرطيب املتوىف سنة ٦٧١هـ، حتقيق أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش (٦/ ٩١) دار الكتب املصرية، القاهرة، 

مصر، الطبعة الثانية ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م.
٤  سورة يوسف، جزء من اآلية: ٨٢.
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لقرية: جمتمع الــنــاس، ذلــك أن القرية مــأخــوذة من  جملــاز هنا جعل املــراد  يعرتف 
اجلمع، ومنه يقال: قرأت املاء يف احلوض: أي: مجعته، وقرأت الناقة لبنها يف ضرعها: 
لضيافة: مقري، ويَقري: الجتماع األضياف  أي: مجعته، ويقال ملن صار معروفا 
ت(١). عنده. ومسي القرآن قرآ لذلك- أيضا-: الشتماله على جمموع السور واآل

وهكذا ورد احتمال تغيري التصريف يف اآلية، وترتب على ذلك اختالف املعىن، 
وعدم ضبط هذا الباب يؤدي إىل اخلطأ يف املفاهيم.

١١- تــعــارض اجملــاز واالشــــرتاك: اســتــقــرأ العلماء تــعــارض تلك االحــتــمــاالت 
اخلمسة اليت اقتصر عليها اإلمام الرازي ومن تبعه فوجدوها تبلغ عشر صور حقيقية، 
والنقل  الباقية،  األربــعــة  يعارض  فــاالشــرتاك:  بعده،  ملا  احتمال  مبعارضة كل  وذلــك 
يعارض الثالثة الباقية، واجملاز يعارض االثنني الباقيني، واإلضمار يعارض التخصيص، 

والتخصيص قد عارضه كل ما سبق(٢)، فتحصل عشر صور.
وملا كان النقل واإلضمار والتخصيص يدخلون يف اجملاز اقتصر بعض احملققني على 
ذكر التعارض بني االشرتاك واجملاز(٣)، وسأذكر اخلالف يف تعارض اجملاز واالشرتاك 

على هذا االعتبار.
وقبل ذكر املذاهب يف هذه املسألة وأدلتها ال بد من حترير حمل النزاع. ذلك أنه إمنا 
يتصور التعارض بني اجملاز واالشرتاك إذا ُعِلَم أن اللفظ حقيقة يف شيء، مث استعمل 

ليف سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي، ضبطه وكتب  ١  انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، 
ريخ. حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز (١/ ٤٧). دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون 

ليف اإلمام مجال الدين أيب حممد عبد الرحيم بن احلسن  اية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول،  ٢  انظر: 
اإلسنوي، حتقيق الدكتور شعبان حممد إمساعيل (٣٢١/١)، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ١٤٢٠هـ/ 

اج يف شرح املنهاج (٨٢٩/٣)، وإرشاد الفحول (١١٠/١). ١٩٩٩م، واإل
بن  حممد  بن  إمساعيل  اإلمام  ليف  الكافل،  منت  نظم  يف  اآلمل  بغية  شرح  والفواصل  السول (٣٢٧/١)،  اية  انظر:    ٣
ليف اإلمام  إسحاق (ص٣٧٤)، خمطوط، مبكتبيت صورة منه، وإجابة السائل شرح بغية اآلمل نظم منت الكافل، 
حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين، حتقيق القاضي حسني بن أمحد السياغي، والدكتور حسن حممد مقبويل األهدل 
(ص٢٧١-٢٧٢)، مؤسسة الرسالة، بريوت، ومكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، طبعة املعهد العايل للقضاء يف اجلمهورية 

اليمنية، الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
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يف غريه، وخفيت العالقة السابقة أو ُعِدَمت، وتردد بني أن يكون وضع لآلخر- 
أيًضا- فيكون مشرتكا، أو ُجتُوَِّز عن املوضوع له إىل هذا املعىن فيكون جمازا(١).

َوَمثَّلوه بلفظ: النكاح، إذا ُعِلَم كونه حقيقة يف أحد معنييه، كالعقد مثال، واحتمل أنه 
حقيقة يف اآلخر، وهو الوطء فيكون مشرتكا، أو ليس حقيقة فيه فيكون جمازا(٢).

إىل  االشــرتاك؟  أو  اجملــاز  يقدم  أيهما  العلماء  اختلف  الصورة  هــذه  مثل  ففي 
مذاهب: ثالثة 

األول: يقدم اجملاز على االشــرتاك. وإليه ذهب الــرازي (٣)، وأتباعه(٤)، وابن 
احلاجب(٥).

املذهب الثاين: يقدم االشرتاك على اجملاز. وهذا املذهب نسبه الزركشي لإلمام 
اآلمدي(٦).

املذهب الثالث: يوكل إىل نظر الفقيه. وهذا املذهب تفرد به حيىي بن محزة(٧).
األدلة:

ليف أيب زكر حيىي بن موسى الرهوين، حتقيق الدكتور اهلادي بن  ١  انظر: حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول، 
احلسني شبيلي (٣٤٨/١)، دار البحوث والدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م، وبيان 
ليف مشس الدين أيب الثناء حممود بن عبد الرمحن بن أمحد األصفهاين املتوىف  املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، 
٧٤٩هـ، حتقيق الدكتور حممد مظهر بقا (٢٠٧/١)، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث 

اإلسالمي، الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
الطربي  حممد  بن  علي  بن  صالح  بن  علي  اإلمام  ليف  السول،  بنيل  الكافل  حتمله  عما  السائل  غليل  شفاء  انظر:    ٢
(١٨٥/٢)، مكتبة اليمن الكربى، صنعاء، اليمن، الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م. وإجابة السائل (ص٢٧١)، 

والفواصل شرح بغية اآلمل (ص٢٧٣).
٣  انظر: احملصول يف أصول الفقه (٣٥٤/١).

٤  انظر: التحصيل من احملصول (٢٤٣/١-٢٤٤)، ومنهاج الوصول (ص٦٥).
٥  انظر: خمتصر ابن احلاجب األصويل مع حاشية سعد الدين التفتازاين على شرح العضد عليه، حتقيق الدكتور شعبان حممد 

إمساعيل (١٨٥/١)، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، طبعة عام ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
٦  انظر: اإلحكام لآلمدي (٣٦٨/٢).

ليف اإلمام صارم الدين إبراهيم بن حممد بن  ٧  انظر: الفصول اللؤلؤية يف أصول فقه العرتة الزكية، وأعالم األمة احملمدية، 
عبد هللا بن اهلادي الوزير املتوىف سنة ٩١٤هـ، دراسة وحتقيق حممد حيىي سامل عزان (ص٨٧)، مركز الرتاث والبحوث 

اليمين، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.



الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري٤٢٠

احتج أصحاب املذهب األول على ما ذهبوا إليه من تقدمي اجملاز على االشرتاك 
دلة، منها ما يتعلق مبفاسد االشرتاك، ومنها ما يتعلق بفوائد اجملاز،  عند التعارض 

وسأذكرها على النحو التايل:
أوال: ما يتعلق مبفاسد االشرتاك، وهي ما يلي:

لتفاهم عند عدم القرينة، خبالف اجملاز، ألنه مع القرينة  ١- أن االشرتاك خيل 
حيمل عليه، وعند عدمها حيمل على احلقيقة.

٢- أن املشرتك إذا فهم منه غري املراد يكون مؤد إىل مستبعد من ضد أو نقيض، وال 
كذلك اجملاز، إن محل على غري املراد مل يكن مستبعدا؛ ضرورة املناسبة بينه وبني مفهومه(١).

٣- أن االشرتاك حيتاج يف استعمال كلٍّ من معنييه إىل قرينة خاصة، خبالف اجملاز 
فإنه تكفي فيه قرينة واحدة عند استعماله يف املفهوم اجملازي(٢).

وأما ما يتعلق بفوائد اجملاز، فمنها:
الستقراء(٣). ١- أن اجملاز أكثر وقوًعا يف اللغة من االشرتاك 

٢- أن اجملاز أبلغ، فإن قولك: اشتعل الرأس شيبا أبلغ من قولك: شبت.
٣- أن اجملاز قد يكون أوجز، تقول: رأيت أسدا، فأسد أوجز من: رجل شجاع.

٤- أن اجملاز أوفق للطبع؛ ألنه قد يكون أحسن يف العادة، كالتعبري عن إيالج 
جلماع. الذكر يف الفرج 

٥- أن اجملاز يتوصل به إىل أغراض بالغية، كالسجع، واملقابلة، واملطابقة(٤).
واحتج أصحاب املذهب الثاين على ما ذهبوا إليه من ترجيح االشرتاك على اجملاز 
دلة معارضة ألدلة املذهب األول، منها ما يتعلق بفوائد االشرتاك، ومنها ما يتعلق 

١  انظر: خمتصر ابن احلاجب األصويل (١٥٧/١)، وإرشاد الفحول (١٠٩/١).
٢  انظر: احملصول يف أصول الفقه(٣٥٤/١)، وخمتصر ابن احلاجب األصويل (١٥٧/١)

٣  انظر: احملصول يف أصول الفقه (٣٥٤/١)، وخمتصر ابن احلاجب األصويل (١٥٧/١-١٥٨)، والفواصل (ص٢٧٤)، 
والفصول اللؤلؤية (ص٨٧)، وشفاء غليل السائل (١٨٥/٢)، وإجابة السائل (ص٢٧٢).

٤  انظر: شفاء غليل السائل (١٨٥/٢-١٨٦)، وخمتصر ابن احلاجب (١٥٧/١-١٥٨)، وإرشاد الفحول (١٠٨/١).



٤٢١ الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري

مبفاسد اجملاز، وسأستعرضها على النحو التايل:
أوًال: ما يتعلق بفوائد االشرتاك:

ا االطراد، واجملاز قد ال يطرد. ١- أن املشرتك حقيقة، ومن عالما
٢- االشرتاك حقيقة، ومن خواص احلقيقة االشتقاق، خبالف اجملاز.

٣- أن املشرتك يصح التجوز عن كل واحد من مفهومه، خبالف اجملاز(١).
نًيا: ما يتعلق مبفاسد اجملاز:

١- املشرتك يستغين عن العالقة بني مفهوميه، خبالف اجملاز.
٢- أن املشرتك ال يفتقر إىل احلقيقة، فيكون املشرتك مقدًما على اجملاز.

٣- أن االشرتاك يستغين عن خمالفة الظاهر، خبالف اجملاز.
٤- أن املشرتك إذا جترد عن القرينة مل حيمل على واحد من مفهوميه، فال يقع 

الغلط، خبالف اجملاز فإنه قد يـُْوِقُع يف الغلط(٢).
ثريا يف احلمل على املراد، والفقيه  وأما املذهب الثالث فلعله نظر إىل أن للسياق 
هو القادر على متييز املراد: هل هو اجملاز أو االشرتاك، وهذا الرأي وإن كان له وجاهته  - 

حيث يعطي الفقيه حق النظر ومراعاة السياق- إال أنه يؤدي إىل عدم االنضباط.
لنظر يف املذهبني: األول والثاين وأدلتهما جند أن األدلة قد تعارضت، يف كثري  و
ا، لكن اجملــاز ترجح بكونه أغلب، ولذلك قال ابن احلاجب: «أنــه ال  من مفردا

يقابل األغلب شيء»(٣).

١  انظر: احملصول يف أصول الفقه (٣٥٤/١-٣٥٦)، وخمتصر ابن احلاجب األصويل (١٥٨/١).
٢  انظر: احملصول (٣٥٤/١-٣٥٦)، وخمتصر ابن احلاجب األصويل (١٥٨/١)، وإرشاد الفحول (١٠٩/١).

٣  انظر: خمتصر ابن احلاجب األصويل (١٥٨/١).



الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري٤٢٢

املبحث الثاين 
اخلطأ يف املفاهيم بسبب بعض اجلوانب العلمية.

ال شك أن اخلطأ قد حيصل للمجتهد يف تعامله مع النصوص الشرعية؛ بسبب 
ا عناية واضحة،  االحتماالت اليت تقررت يف املبحث األول، واليت كان لألصوليني 
م معنيون بوضع القواعد اليت متكن اجملتهد من استنباط احلكم الشرعي من دليله  أل
املفاهيم  صناعة  تقحم  من  هناك  أن  املتأخرة  العصور  يف  الواضح  لكن  التفصيلي، 
ممن ال يتقاصر عن مرتبة االجتهاد فقط، بل ممن تقصر مرتبته عن أن يكون من 
لتايل يكون املسئول عن خطئه يف الفهم: قلة علمه، وضعف تلقيه،  أهل العلم، و
واعتماده على الكتب، مع ضعٍف يف وسيلة الفهم، وهي اللغة العربية، وعزوف عن 
تراعي  ال  للنصوص،  جمتزأة  وقـــراءة  األصيلة،  املعرفة  مصادر  عن  وبعد  اآللــة،  علوم 
صطالحات أصحاب الفنون،  تم بسباق، كل ذلك مع عدم معرفة  سياقا، وال 
إلضافة إىل ما يرافق ذلك  شئ من ضيق التخصص، وضعف االطالع،  وذلك 
من تصورات سابقة، متثل إصرا شديدا، وتشكل حاجزا عن الفهم الصحيح، وعائقا 

من الوصول إليه، من هنا كان البد من دراسة كل تلك األسباب فيما يلي:
هلل تعاىل، وهو رفعة  ١-قلة العلم: العلم أعظم نعمة على العبد بعد اإلميــان 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم  لصاحبه، ومكانة حلامله، قال تعاىل: ﴿يـَْرَفِع اهللَّ

َدَرَجاٍت﴾(١).
ر، وكالنهر كلما زاد ماؤه فاض وصفا،  والعلوم كالبناء كلما زاد وارتفع ظهر و
وال شك ان يف الظهور ما فيه من الوضوح، ويف الفيضان والصفاء ما فيه من النفع 
املفاهيم،  وضــوح  يف  سببا  زاد كــان  العلم كلما  وهــكــذا  املــتــَبــدَّي،  والنقاء  املتعدي، 

دة. وصفائها، ونقائها، وسالمتها من اخلطأ واخلطل والزلل والنقص أو الز
إن املفاهيم املغلوطة، والتصورات املنحرفة عن اإلنسان والكون واحلياة وخمتلف 

١  سورة اجملادلة، جزء من اآلية: ١١.



٤٢٣ الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري

شئة عن قلة العلم، وصادرة من أنصاف املتعلمني، وضررهم على املعارف  املعارف 
م ال يتجرَّأون على القرب منها، أو احلديث فيها، أو  أخطر من ضرر اجلهلة، إذ إ

الكتابة عنها.
وقلة العلم قد تكون يف العلوم عموما، وقد تكون يف املسألة اليت خيطئ فيها الفهم.

٢-ضعف التلقي: للتلقي مكانة عظيمة ومقام رفيع يف شريعة اإلسالم، وال أدل 
ول آية  على ذلك من أنه مل ُيستثن من هذا األمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقد بدأ التلقي 
لتلقي مرة واحــدة، بل كان مستمرا فيه حىت  أنزلت يف القرآن الكرمي. ومل يكتف 
آخر آية يف القرآن الكرمي، وذلك من خالل مدارسة جربيل- عليه السالم- له ملسو هيلع هللا ىلص 

كل عام يف رمضان(١).
ومل يقتصر الصحابة- رضــوان هللا عليهم أمجعني- على تلقي القرآن الكرمي بل 
تلقوا- أيضا- عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أقواله وأفعاله وتقريراته، وكانوا من شدة حرصهم 
م شيء من الوحي، وحىت ال ينقطع  رمبا تناوبوا احلضور فيما بينهم؛ حىت ال يفو

االتصال، وينعدم التلقي.
وأصبح التلقي عن املشايخ هو سبيل السالمة، وعنوان الكرامة، ومطلب العلماء 
ــذا يتضح أنــه ال بــد مــن التلقي للعلوم عــن الشيوخ  والعلماء، وأســـاس القبول، و
من من الغلط، ونسلم من اخلطأ يف املفاهيم، والزلل يف التصورات. األثبات؛ حىت 

وملــا كــان األمــر كذلك كــان البــد مــن احلــديــث عــن سبب آخــر متفرع عــن هذا 
السبب، أال وهو: تشييخ الكتب.

٣-تشييخ الكتب: ملا كان التلقي هو أساس التعلم، وعليه يقوم، كان االعتماد 
على الكتب يف التكوين املــعــريف دون سابق تــلــقٍّ وأخـــٍذ عــن الشيوخ سببا يف زلل 
الفهم وخطئه، وسوء التفكري وخطله، وكان اخلائضون يف العلم- وكل حظهم تشييخ 

ذا اللفظ: اإلمام أمحد يف مسنده أمحد (٣/ ٤٨١)، مسند عبد هللا بن عباس- رضي هللا عنهما-، حديث رقم  ١  أخرجه 
ؤوط بصحته. (٢٠٤٢)، وحكم األر



الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري٤٢٤

الكتب- ُصُحفية، ال يُتلقى منهم علم، وال تؤخذ عنهم معرفة، وال يوثق منهم برأي، 
خذ العلم ممن كان أخذه له من  من هنا قرر أهل العلم أن على طالب العلم أن «ال 
مة ولو بعلم  بطون الكتب من غري قراءة على شيوخ أو على شيخ حاذق، له معرفة 

واحد، ومشاركة يف بعض العلوم؛ خوفا من التصحيف والغلط»(١).
ذه الشدة وعلى هذا النحو ملا يرتتب على التلقي عمن  وإمنا كان حتذير العلماء 
تتلمذ على الكتب بعيدا عن الشيوخ من أضرار علمية، قال أبو علي ابن أيب هريرة: 
دب من الكتاب صحَّف الكالم، ومن تفقَّه من الكتاب غريَّ األحكام، ومن  من 

م(٢). م، ومن تطبب من الكتاب قتل األ تنجَّم من الكتاب أخطأ األ
إن الوجادة(٣) وهي مصدر من مصادر التلقي والنقل والتحمل تـَُعدُّ يف ذيل تلك 
املــصــادر، ومــا ذاك إال بسبب ما فيها من االنفصال وعــدم االتــصــال، ومــا يرافقها 
ألعالم، واألماكن والبلدان، والِفرق  من نقل غري مأمون الغلط، خاصة فيما يتعلق 

والطوائف، واملصطلحات العلمية، وأوابد الَكِلم وغريبه.
هل العلم أن أفتوا بعدم جواز فتوى من يعتمد على الكتب يف  ولقد وصل األمر 
فهمه وفتواه، وأنه إن استمر على ذلك عرَّض نفسه للتعزير البليغ، والزجر الشديد، 

ليف عبد الباسط بن موسى بن حممد بن  ١  انظر: العقد التليد يف اختصار الدر النضيد= املعيد يف أدب املفيد واملستفيد، 
إمساعيل العلموي مث املوقت الدمشقي الشافعّي، املتوىف سنة ٩٨١هـ، حتقيق الدكتور مروان العطية (ص ١٤١)، مكتبة 

الثقافة الدينية، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م
ليف عبد امللك بن حممد بن إمساعيل، أيب منصور الثعاليب املتوىف سنة ٤٢٩هـ،  ٢  انظر: حتسني القبيح وتقبيح احلسن، 

حتقيق نبيل عبد الرمحن حياوي (ص ٥٠)، دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، لبنان.
٣  الوجادة: أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها خبطه ومل يلقه، أو لقيه، ولكن مل يسمع منه ذلك الذي وجده 

خبطه، وال له منه إجازة وال حنوها.
ليف عثمان بن عبد الرمحن، أيب عمرو، تقي الدين املعروف  انظر: معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف مبقدمة ابن الصالح، 
، ودار الفكر املعاصر، بريوت،  بن الصالح املتوىف سنة ٦٤٣هـ، حتقيق نور الدين عرت (ص ٣٥٨)، دار الفكر، سور

لبنان، طبعة عام ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.



٤٢٥ الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري

كما قرر ذلك ابن حجر اهليتمي- رمحه هللا تعاىل-(١). 
للغة العربية: اللغة العربية هي وعاء املعاين، وهي لغة القرآن  ٤-ضعف العلم 
الــكــرمي، والسنة النبوية املطهرة، وال ميكن فهمهما والــوقــوف على املــراد منهما إال 
لتضلع يف اللغة العربية، ومعرفة مدلوالت األلفاظ، وما حييل املعاين أو يغريها. وهي: 

عبارة عن اللفظ املوضوع للمعىن(٢).
لتايل فعلم اللغة هو: معرفة أوضاع املفردات،  والعربية: أي: املنسوبة إىل العرب، و

وقد تطلق اللغة على مجيع أقسام العلوم العربية(٣).
ًّ كان واضعها- عناية فائقة من بنيها، وممن دخلوا  لت اللغة العربية- أ ولقد 

م ال ميكن أن يفهموه إال من خالل اللغة العربية. اإلسالم ووجدوا أ
وألن القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة عربيان كان لزاما على من يريد فهمهما 

على الوجه الصحيح أن يتضلع يف اللغة العربية.
للغة العربية على جمرد الوصول للفهم الصحيح للقرآن الكرمي  ومل يقتصر االهتمام 

والسنة النبوية املطهرة بل صارت أداة التعبري السليم عن العلوم واملعارف واألفكار.
معانيها  واســتــقــرأوا  العربية،  اللغوية  ملــفــردة  العلماء  اهتم  الفهم  سالمة  وألجــل 
حيث  مــن  معناها  ليتميز   ، إعـــرا ضبطوها  مث  متعددة،  سياقات  يف  ا  واستخداما

ليف أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ  ١  انظر: الفتاوى الفقهية الكربى، 
اإلسالم، أيب العباس، املتوىف سنة ٩٧٤هـ، مجعها تلميذ ابن حجر اهليتمي، الشيخ عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي 

املكي املتوىف سنة ٩٨٢ هـ (٤/ ٣٣٢)، املكتبة اإلسالمية
ونقله عنه الشيخ حممد أمني بن عمر عابدين- رمحه هللا تعاىل- مؤيدا له، حمتجا بكالمه، يف كتابه: شرح عقود رسم املفيت 
كستان،  فعة لفضيلة الشيخ حممد رفيع العثماين، رئيس جامعة دار العلوم بكراتشي،  (ص ٣٨-٣٩)، مع تعليقات 

نشر مكتبة دار العلوم كراتشي، طبعة حمرم احلرام ١٤٣٢هـ.
اية  ٢  انظر: التعريفات (ص ١٩٢)، والتوقيف على مهمات التعاريف (ص ٦٢١و ٦٢٢)، والكليات (ص ٧٩٦)، و

السول (١٧٩/١)، وشرح العبادي على شرح احمللي على الورقات (ص ٢٣٥).
ليف حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر الفاروقي  ٣  انظر: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، 
احلنفي التهانوي املتوىف بعد عام ١١٥٨هـ، تقدمي وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم، حتقيق د. علي دحروج، نقل النص 
شرون، بريوت،  الفارسي إىل العربية د. عبد هللا اخلالدي، الرتمجة األجنبية د. جورج زيناين (١٤٠٨/٢)، مكتبة لبنان 

لبنان، الطبعة األوىل ١٩٩٦م.
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الفاعلية واملفعولية واملوصوف والصفة، وحنو ذلك، ومل يغفلوا سالمة تركيبها، ومعرفة 
ة لفظا، املختلفة معىن، بل ملعرفة النطق  جذرها اللغوي، للتفريق بني الكلمات املتشا
ختالف النطق خيتلف املعىن، واعتنوا  لكلمات اليت تتفق حروفها وخيتلف نطقها، و
عناية خاصة برتكيب تلك املفردات وموافقتها للمقام، وسالمتها من التنافر حروفا 
لتايل فإن الضعف يف معرفة تلك  وتركيبا، حىت نشأ ما يسمى ب: «نظرية النظم»، و
التفاصيل يف اللغة العربية يؤدي إىل اخلطأ يف الفهم واملفاهيم، وجمانبة الصواب، والبعد 

عن اجلادة، وتكوين مفاهيم تفتقر إىل أساس متني، ودقة علمية الزمة. 
وسيأيت عند الكالم عن: العزوف عن علوم اآللة أمثلة توضح كيف يقع يف الزلل 

ا.  من ينصرف عنها، ويزهد فيها، ويقلل من شأ
حد  ٥-العزوف عن علوم اآللة: من املقرر عند أهل العلم أن العلوم تنقسم 

االعتبارات إىل قسمني: 
ت، ويطلق عليها بعض العلماء علوم غري آلية. األول: علوم غا

القسم الثاين: علوم آالت.
فعلوم الغاية هي: أن ال تكون يف أنفسها آلة لتحصيل شيء آخــر، بل تكون 

ا. مقصودة بذوا
وعلوم اآللة هي: أن تكون آلة لشيء آخر، غري مقصودة يف أنفسها(١).

لثا، أال وهو العلوم املكمالت، وقد يقال  ويضيف إليها بعض أهل العلم قسما 
له: ملح العلم.

ت هي: القرآن الكرمي، والتفسري، واحلديث، والعقيدة، والفقه. فعلوم الغا
وعلوم اآلالت هي: علم أصول التفسري، وعلم التجويد، وعلم القراءات، وعلم 
مصطلح احلديث، وعلم رجال احلديث، وعلم علل احلديث، وعلم أصول الفقه، 

١  انظر: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (١/ ٦).
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وعلم القواعد الفقهية، وعلم النحو، وعلم الصرف، وعلم البالغة، وعلم اللغة.
وأما العلوم املكمالت فهي: الفكر واملنهج، والرتاجم والطبقات، والشعر واآلداب، 

والتاريخ والسري(١)، وهذه علوم مكملة ملا قبلها، وهي ملح العلم. 
ا مهمة  وال شك أن علوم اآللة وإن كانت تقصد خلدمة غريها من العلوم إال أ
يف سالمة الفهم من اخلطأ، وشاهد احلال يدل على ذلك، فكم نرى من األخطاء 
العلمية واملفاهيم اخلاطئة الناشئة عن العزوف عن علوم اآللة، وعند من األمثلة على 

ه قصد االختصار يف هذا املبحث. ذلك ما يضيق به املقام، و
وإذا أرد ذكر بعض األمثلة ملن عزفوا عن بعض علوم اآللة، وكيف زلَّ نطقهم؟ 
فتغريت املفاهيم، وحتولت من الصحة إىل اخلطأ، ومن السالمة إىل الزلل، بل أحيا 
قد خترج صاحبها من اإلميان إىل الكفر- إن اعتقد ذلك-، ومن النفع إىل الضرر، 
ومن الفاعل إىل املفعول، وهناك أمثلة عديدة تدل على ذلك،: ما حكي أن أحد 
األئمة يف الدين كان يعيب النحو، ويقول: «أول تعلمه شغل، وآخره بغي، يزدري 
َا َخيَْشى َهللا ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَماُء﴾(٢)، برفع: ﴿هللا﴾،  العامل به الناس»، فقرأ يوما: ﴿ِإمنَّ
ونصب ﴿العلماء﴾، فقيل له: كفرت من حيث مل تعلم. جتعل هللا خيشى العلماء؟ 

فقال: «ال طعنت على علم يؤول يب إىل معرفة هذا أبدا».
٦-البعد عن املصادر األصيلة للمعرفة: حتتاج املفاهيم الصحيحة والتصورات 
الصائبة إىل مصادر علمية تضمن تلك األهداف، وحتقق تلك املرامي، وعند ما كان 
األصيلة  املــصــادر  تلك  على  يعتمدون  حسان  بعيهم  و والتابعني  الصحابة  جيل 
للمعرفة يف عصرهم- وهي الكتاب الكرمي، والسنة النبوية بنقل العدول الثقات، وفهم 
م، وكانوا يصلون إىل  الراسخني يف العلم منهم- صحت مفاهيمهم، وصفت تصورا

احلق من أقرب الطرق وأسهلها.
وسائل  يف  العلمية  والتعليقات  النقاشات  بعض  من  املكمالت  والعلوم  اآلالت،  وعلوم  ت،  الغا علوم  أمثلة  استفدت    ١

التواصل، بعد دراستها ومتحيصها.
٢  سورة فاطر، جزء من اآلية: ٢٨.
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حسان فدوَّنوا العلوم، ومجعوا اللغة، واستوعبوا  بعوهم  مث جاء علماء التابعني و
م االجتهادية،  القرآن والسنة، وقد دونت قبلهم، فاكتملت معارفهم، وتكونت ملكا
فشرحوا القرآن الكرمي، والسنة النبوية املطهرة، ومل يكتفوا بتدوين العلوم اليت ختدمهما 

بل عملوا على تنميتها.
خذ أنه أخذ، قال عبد هللا بن  لسند؛ حىت ال يدعي من مل  مث ضبط األخذ 

املبارك: «اإلسناد من الدين، ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء»(١).
مث ملا بدأت املفاهيم تضطرب، والتصورات ختتل، بسبب ضعف امللكات، واختالل 
لعجم، فزع العلماء لضبط قواعد الفهم واالستنباط، فكان  اللغة؛ الختالط العرب 

اإلمام حممد بن إدريس الشافعي هو أول من وضع أصول الفقه.
لت قواعد أصــول الفقه بعد ذلك مزيدا من  وقد انضبط الفهم بعده، حيث 
لتايل فإن الكتب اليت دونت يف شىت املعارف والعلوم  التحرير والتقرير والضبط، و

كانت صادرة عن أهلها، حمققة ملسائل فنها، منضبطة بقواعد الفهم واالستنباط.
ا  وعلى الرغم مما تعرضت له تلك املصادر عام ٦٥٦هـ على أيدي التتار(٢) إال أ

كانت يف صدور الرجال حمفوظة، ويف عقوهلم راسخة، ويف نفوسهم مستقرة.
ألمة إال أن هللا تعاىل قد حفظ على األمة املصادر  ومع تلك الكارثة اليت حلت 
األصيلة،. وملا كانت األمة اإلسالمية تعتمد يف فهمها على تلك املخازن العلمية 
العظيمة، واملصادر األصيلة للمعرفة صح فهمها، وقلَّ خطؤها وخطلها وزللها، وعند 

ب يف أن اإلسناد من الدين وأن الرواية ال تكون إال عن الثقات  ١  انظر: صحيح مسلم (١/ ١٥)، مقدمة صحيح مسلم، 
وأن جرح الرواة مبا هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة احملرمة بل من الذب عن الشريعة املكرمة، وسنن الرتمذي 
ليف  ب يف فضل الشام واليمن، رقم (٤٠٥٣)، والكفاية يف علم الرواية،  بتحقيق بشار (٦/ ٢٣٥)، أبواب املناقب، 
بت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، املتوىف سنة ٤٦٣هـ، حتقيق أيب عبدهللا السورقي,  أيب بكر أمحد بن علي بن 

وإبراهيم محدي املدين (ص ٣٩٣)، املكتبة العلمية، املدينة املنورة.
بن ُدْقماق،  ليف صارم الدين إبراهيم بن حممد بن أيدمر العالئي القاهري امللقب  ريخ اإلسالم،  م يف  ٢  انظر: نزهة األ
املتوىف سنة ٨٠٩ هـ، دراسة وحتقيق الدكتور مسري طبارة (ص ٢٣٩ وما بعدها)، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت، 
ليف حممود مقديش، حتقيق  لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩م، ونزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار، 

علي الزواري، وحممد حمفوظ (١/ ٢٧٩ وما بعدها)، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٩٨٨م.
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ما ابتعد الناس عن تلك املصادر األصيلة للمعرفة وكان جل اعتمادهم على مصادر 
معاصرة غري موثقة زل فهمهم، وكثر خطؤهم.

يت القراءة اجملتزأة وهي ما ميكن أن  ٧-الــقــراءة اجملتزأة (عــدم مراعاة السياق): 
نسميه عدم مراعاة السياق من أهم أسباب اخلطأ يف املفاهيم، ذلك أن اللغة العربية 
ا تعرب عن مفردات املعاين، وقد ينشأ عن الرتكيب معاٍن  معربة عن املعاين، ومفردا
ليست مــوجــودة يف اإلفـــراد، مــن هنا كــان للعلماء اهتمام خــاص مبــراعــاة السياق؛ 

لضمان سالمة الفهم، وإدراك دقة املفاهيم.
ا دون مراعاة السياق والسباق ال شك  إن من جيتزئ املفاهيم ويقتطعها من سياقا
يقع يف اخلطأ، ويسقط يف الزلل، وخيرج مبفاهيم جمتزأة مغلوطة، وهي آفة يقع فيها 
املغرضون، وقد يقع فيها املقصرون، أو قليلو العلم بضوابط الفهم، وقواعد االستنباط.

إن القراءة الشاملة، الواعية بسياق النص، الفاحصة لسياقه، احلريصة على سالمة 
الفهم ال شــك تــؤدي إىل نتائج سليمة، وتــصــورات ســديــدة عــن الــكــون واإلنــســان 

لعكس. واحلياة، وخمتلف العلوم، والعكس 
تتحمل  وعــدم مراعاة السياق والسباق  جبالء أن القراءة اجملتزأة،  يتضح  وهكذا 

املسؤولية الكبرية على اخلطأ يف كثري من املفاهيم. 
يصبو  مــن  على  جيــب  أمـــران  هــنــاك  العلمية:  ملصطلحات  االهتمام  ٨-قلة 
ما قبل أن ُيصدر أحكامه، ويضبط مفاهيمه،  الوصول إىل دقيق الفهم أن يعتين 
ذلك  قــرَّر  وقد  العلمية.  للمصطلحات  الدقيق  والفهم  اللغوية.  ملعاين  العناية  مها: 
اإلمام السيوطي فقال: «معرفة املواضعات، واملصطلحات من أوائل الصناعات وأهم 
املهمات، والطالب الذهن األديب، الراغب الفطن اللبيب، مىت فرغ عن حفظ اللغة 
واستحضرها، وضبط أنواع مفرداته واستظهرها، ال بد وأن يكون مبصطلحات أهل 
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كل فن خبريا»(١).
وصــدق السيوطي- رمحــه هللا تــعــاىل-، فبدون تلك العناية وذلــك الفهم يصبح 

اخلطأ يف الفهم حليف الدارس وقرينه يف غالب أحواله- إن مل يكن يف كلها-.
وحىت يتضح األمر أكثر أضرب لذلك أمثلة عدة، منها:

املثال األول: يفرق املناطقة بني التعريف واحلــد، فعندهم ان التعريف أعم من 
حلد عنوا به:  وا  لتايل فإن املناطقة إذا عربَّ احلد، ذلك انه يشمل: احلد، والرسم، و

لعرضيات. لرسم عنوا به: ما ُعرِّف  وا  لذاتيات، وإذا عربَّ ما ُعرِّف 
م ال يفرقون بني مصطلحي التعريف واحلد، بل مها عندهم مبعىن  أما األصوليون فإ

واحد، ويشرتك معهم أهل اللغة. 
املثال الثاين: وهناك مثال آخر يف مصطلح املرسل عند احملدثني وعند األصوليني، 

فاملرسل عند احملدثني هو: قول التابعي: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كذا أو فعل كذا(٢).
وليس كذلك املرسل عند الفقهاء واألصوليني، فهو عندهم: قول من مل يلق النيب 

بع التابعي فمن بعده(٣). ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، سواء التابعي أم 
والناظر يف هذا التعريف- وهو منوذج من تعريفات الفقهاء واألصوليني- يلحظ 
أنه ال يقتصر على املرسل على اصطالح احملدثني، وإمنا يشمل املنقطع واملعضل، فهو 

أعم من اصطالح احملدثني.
ملصطلحات العلمية مما يسلم به الشخص من اخلطأ  ويف اجلملة فإن االهتمام 

يف الفهم، وينجو به من الزلل يف املفاهيم.
التقليدية  التعليمية  املؤسسة  كانت  االطــالع:  وضعف  التخصص  ٩-ضيق 

١  انظر: معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم (ص ٢٩-٣٠) 
ليف اإلمام جالل الدين أيب الفضل عبد الرمحن السيوطي، حققه وراجع  ٢  انظر: تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، 

أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف (١٩٦/١)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.
اج يف شرح  ٣  انظر: البحر احمليط يف أصول الفقه (٤٠٣/٤)، وإرشاد الفحول (٢١٢/١)، والتعريفات (ص٢٦٨)، واإل

اية السول (٧٢١/٢). املنهاج (١٥٨٦/٥)، و
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خر، فالطالب النشيط ينطلق  تعتمد على التعليم املفتوح، حيث ال يقيد شخص 
يف األخذ والتلقي حسب قدراته العقلية، فيدرس العلم حىت إذا ما انتهى منه انطلق 
إىل غريه، وقد برع فيه، وصار املرجع إليه يف ذلك الفن، أو على األقل قد حصَّل فيه 
قدرا ميكنه من االستمرار يف الرتقي فيه؛ حىت يصبح من أعالمه. ورمبا كان بعضهم 
يدرس العلوم كلها بصورة متوازية، كما أثر عن اإلمام النووي- رمحه هللا تعاىل-(١). 
ــم كــانــوا يــبــدأون  وكــانــت الــطــريــقــة الــقــدميــة متكنهم مــن اســتــيــعــاب الــعــلــوم؛ أل
، ومل يــكــن التخصص  بــصــغــار املــســائــل قــبــل كــبــارهــا، ويــتــمــمــون يف كــل فــن كــتــا
منعدما يف تلك العصور، بل كان موجودا، مع اتصافه بسعة اجملال، حىت وجد 
لعامل املوسوعي، وعند مناذج كثرية يف التاريخ اإلسالمي لذلك النوع  ما عرف 

العلماء. من 
ويف الـــوقـــت احلـــاضـــر تــغــريت طــريــقــة املــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة املـــعـــاصـــرة، فــنــشــأت 
الطالب  ربط  مع  الكتب،  إتقان  على  ال  املراحل  اجتياز  على  تقوم  ختصصات 
فيخرج  يــدرســون،  ما  مع  متفاعلني  أو  مهتمني  غري  وإن كانوا  الطلبة  من  بغريه 
بتفاصيله  إحــاطــة  ودون  ألجــزائــه،  ربــط  دون  العلم  مــن  شيئا  عــرف  وقــد  املتعلم 
الفن،  ذلــك  يف  يقرأ كتا كامال  ومل  التخصص  مرحلة  إىل  يصل  وقــد  ودقائقه، 
لتايل إذا تكلم يف مسألة ضاق عطنه، وساء فهمه،  فيكون ضيق التخصص، و
وعليه فإن ضيق التخصص وضعف االطالع ال شك ينتج عنه مفاهيم مغلوطة، 

وفاسدة. قصة  وتصورات 
ا على مدار التاريخ حممية اجلانب، موفورة  لقد ظلت العلوم مبختلف ختصصا
الكرامة، ال يتصدر لتدريسها والتأليف فيها إال من عال كعبه يف ذلك العلم ويف غريه 

ليف علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان، أيب احلسن، عالء  ١  انظر: حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين، 
الدين ابن العطار املتوىف سنة ٧٢٤هـ، ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

(ص ٤٩-٥٠)، الدار األثرية، عمان، األردن، الطبعة األوىل ١٤٢٨ هـ/ ٢٠٠٧م.
وعن العطار نقلت معظم كتب الرتاجم.
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من العلوم، واتسعت معارفه يف كثري من اجلوانب العلمية، وكثر اطالعه حىت اعتقد 
أنه إن هو ألف فيه فسيضيف للعلم أمرا غري موجود، وسيقدم للمكتبة إضافة علمية 

ا إليه.  نتسا يتشرف 
وال خيفى ما هلذا السبب من تعلق بسبب: قلة العلم، الذي مضى الكالم عنه، 
اتصف بضيق التخصص وضعف االطــالع هو  والتدليل عليه، فال شك أن من 

قليل العلم.
 ١٠-التصورات السابقة: وهي تعين: ما يرسخ يف الذهن من املفاهيم، ويتجذر 
فيه من االعتقادات، بفعل اإللف والعادة، أو عن طريق التلقي والتعلم، مع مجود 

ملوجود، وعدم حبث عن املفقود، ودون تطلع إىل املنشود. فكري، وقناعة 
وال شك أن التصورات السابقة متثل سببا من أهم أسباب اخلطأ يف املفاهيم، وهي 
تشكل عائقا يف الفهم، وعقبة كأداء يف الرتقي، وإصرارا حيول دون التفكري يف اجلديد 
 ً املفيد، وشاهد ذلك ما حكاه القرآن الكرمي عن كفار قريش، ﴿أَْم آتـَيـَْناُهْم ِكَتا
رِِهْم  َ َّ َعَلى آ َ َعَلى أُمٍَّة َوِإ َء َ َ آ َّ َوَجْد ِمْن قـَْبِلِه فـَُهْم ِبِه ُمْسَتْمِسُكوَن. َبْل قَاُلوا ِإ
 َ َّ َوَجْد ُمْهَتُدوَن. وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِيف قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـَْرُفوَها ِإ

رِِهْم ُمْقَتُدوَن﴾(١). َ َّ َعَلى آ َ َعَلى أُمٍَّة َوِإ َء َ آ
إن التصورات السابقة أدت إىل تشويه املفاهيم، ومجود األفكار، وتقزم الرؤى، 
جا، وما أشعار العرب  طال، والباطل حقا، والظلم عدال، واجلهل  وصورت احلق 

قبل اإلسالم ببعيدة، فهذا زهري بن أيب سلمى يقول:
يُهدَّم ومن ال يظلم الناس يظلم(١)ومن مل يذد عن حوضه بسالحه

ا  وهكذا ميثل هذا البيت مثاال صارخا لسلطان التصورات السابقة، ومدى سيطر
ا هي األمر الذي ينبغي فعله، والتصرف  على العقول واألفئدة، حىت تُقرر على أ

ت: ٢١-٢٣. ١  سورة الزخرف، اآل
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الذي جيب سلوكه، وهو- ال شك- فهم خاطئ، وتصور معوج.
م ُحيرمون الرتقي، وَمينعون التطور  إن الذين حيكمون التصورات السابقة يف حيا

عن أنفسهم وأفكارهم.
ملنا يف األمور اليت تكون تلك التصورات السابقة فإننا جندها متعددة،  وإذا 
شئا عن تلق ودراســة. وأ هنا ال أقصد شيخا بعينه، وال  لعل أخطرها ما كان 

مدرسة معينة.
وال شك أن للبيئة- جمتمعا كانت أو تعليما(١)- أثرا كبريا على تلك التصورات، 
وهــذا يستدعي الكالم عن البيئة وأثرها على اخلطأ على املفاهيم، وهــو ما سيأيت 

يت.  احلديث عنه بشيء من التفصيل فيما 

١  أي: أن البيئة االجتماعية والبيئة التعليمية هلما أثر كبري على املفاهيم صوا وخطأ، ومها أهم بيئتني تتحمالن اخلطأ يف 
املفاهيم؛ ألن حتكيمهما على النفس ال يقود من غري وعي وعلى غري هدى يقودان إىل كثري من اخلطأ، ومزيد من الزلل. 
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املبحث الثالث 
اخلطأ يف املفاهيم بسبب حالة الشخص وبيئته.

ال تقتصر أسباب اخلطأ يف املفاهيم على ما قرره العلماء من األسباب الراجعة 
إىل االحتماالت الــواردة على اللفظ، وال على اجلوانب العلمية املهمة املؤدي عدم 
ر عدم  ا إىل اخلطأ يف املفاهيم، وإمنا هناك أسباب أخرى، قد تكون أثرا من آ مراعا
االهتمام بتلك األسباب، وقد تكون راجعة إىل حالة الشخص الدينية، واملؤثرات 
ثــريا واضحا، فإنه إذا مل يكن  البيئية عليه، أما حالة الشخص الدينية فتؤثر عليه 
هناك إنصاف حل حمله التعصب واالعتساف، وإذا مل تكن هناك بصرية ووعي نشأ 
عنهما التقليد األعمى، والتسرع والتعجل، وإذا مل يرتب على التجرد واإلخالص نزع 
إىل حب الشهرة، واتبع هــواه، ونظر إىل املخلوق ونسي اخلالق، بل رمبا استجاب 
لداعي الفطرة، فخاف على رزقه ومكانته على حساب املفاهيم الصحيحة لدينه، 
وذلك من أثر ضعف الوازع الديين، وهو مؤشر حلالة نفسية، قد يكون املسئول عنها 
ما سبق من املؤثرات، وقد تكون البيئة هي السبب، وقد يكون السبب اجتماعها 

كلها، وهذا يستدعي الكالم عنها كلها فيما يلي:
الطّي  وهـــو:  الــعــصــب،  مــن  مــأخــوذ  اللغة  يف  التعصُّب  املــذمــوم:  ١-التعصب 
واللّي والشد, وضم ما تفرق من الشجر. والُعصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له, 

واعتصبوا: صاروا ُعصبة(١).
أما يف االصطالح فقد عرف بعدة تعريفات، منها:

التعصُّب هو: امليل مع اهلوى ألجل نصرة املذهب, ومعاملة اإلمام اآلخر ومقلديه 

دي (مادة: عصب, ص١٤٨-١٤٩), مكتب حتقيق الرتاث  ١  انظر: القاموس احمليط, جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آ
ليف علوي  يف مؤسسة الرسالة, مؤسسة الرسالة, بريوت, لبنان, الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م, ووسطية اإلسالم, 

عبد هللا طاهر (ص٦٤)، اهليئة العامة اليمنية للكتاب, صنعاء, اليمن، الطبعة األوىل ٢٠٠٨م.
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مبا حيط عنهم(١).
التعصب هو: عدم قبول احلق عند ظهور الدليل بناء على ميل إىل جانب(٢).

وجعل الغزايل- رمحه هللا تعاىل-: العلماء املتعصبني ولو ِحلَقٍّ هم العلماء السوء»(٣).
لنظر يف التعريفات السابقة جند أن التعريف األول يتكلم عن التعصب املذهيب،  و

أما التعريف الثاين فيتكلم عن التعصب عموما يف خمتلف اجملاالت.
جملتمعات، يـُْعمي البصائر،  وال شك أن التعصب من أخطر األدواء اليت تفتك 

ويلغي الضمائر، وحيول دون الفهم، ومينع من اإلنصاف.
لتايل فهو من أهم أسبابه،  ر مدمرة ينشأ معظمها عن اخلطأ يف الفهم، و وله آ

بل يكاد ميثل السبب األهم، ومعظم األسباب تنشأ عنه، وتتفرع منه.
وقد يقال: التعصب ال يؤدي للخطأ وال للغلط، وإمنا هو طريق للمغالطة، ووسيلة 
لقناعة، مث  ملغالطة، مث ينتهي  للجمود، وحنن مع ذلك الطرح، لكن اخلطأ يبدأ 

يصري منهجا وطريقا.
٢-التقليد األعمى: التقليد األعمى مثرة مرة من مثرات التعصب املذموم، ومظهر 
من أهم مظاهره، يقود اإلنسان إىل اخلطأ يف املفاهيم، ويوقعه يف الزلل يف التصورات.

وحىت ال أقع يف جدلية من السابق منهما ومن الالحق؟ أقول: إن التعصب املذموم 
أعم من التقليد األعمى؛ ألنه قد يكون آلراء الشخص نفسه، وقد يكون آلراء غريه، 
شئ عن التقليد األعمى، أما التقليد األعمى فال يكون إال آلراء الغري، واملقلد  والثاين 
ال يصل إىل العمى يف تقليده حىت يتقمص التعصب ويتلبسه، وقد جعلهما الشيخ ابن 

ليف حممد بن عبد العظيم املّكي احلنفي الرومي املوري, حتقيق  ١  انظر: القول السديد يف بعض مسائل االجتهاد والتقليد, 
ن بن سامل بن حممد الرومي (ص٤٧-٤٨)، دار الدعوة, الكويت, دار  جاسم بن حممد بن مهلهل الياسني، وعد

الوفاء, مصر, الطبعة الثانية ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
ليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين املتوىف سنة ٧٩٣هـ (٢/ ٩١)، مكتبة  ٢  انظر: شرح التلويح على التوضيح، 

ريخ. صبيح مبصر، بدون رقم طبعة، وبدون 
ليف أيب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، املتوىف سنة ٥٠٥هـ  ٣  انظر: إحياء علوم الدين (١/ ٤٠). إحياء علوم الدين 

(١/ ٤٠)، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
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قيم اجلوزية سببني من أسباب السقوط عن رتبة العلم، واخلروج عن جادة الصواب(١).
ويــبــدو أن التقليد غالبا مــا يــكــون أعــمــى ال يبصر، أخـــرس ال يتكلم، أصــم ال 
يسمع، ويتضح ذلك من خالل تعريف التقليد لغة واصطالحا، فكيف إذا أضفنا 

إليه العمى.
لتعصب املذموم حىت ال يكادا ينفصال  إن التقليد األعمى مرتبط ارتباطا وثيقا 
على ما وضحت سابقا، ومها مبجموعهما أو بكل واحد منهما على حدة ال شك 
يقودان إىل اخلطأ يف املفاهيم والزلل يف التصورات، وقد عدَّ الغزايل التقليد من أسباب 

لتايل فهو سبب للخطأ يف املفاهيم (٢). موانع الفهم للقرآن الكرمي، و
٣-التسرع يف التعبري عن املفاهيم والتعجل يف استخالص النتائج: التسرع 
عي تسرع، وهو: اإلسراع، يقال: تسرّع ِإىل الشيء: أي: أسرع(٣). مصدر الفعل الر
شئ من كونه على وزن: تفعُّل، كالتعجُّل،  ولعل ورود التسرع على هذا النحو 
لقدح فيه، ويف موضوعنا ينشأ الذم  فوزن املادة على هذا النحو ينبئ بذمه، ويوحي 
مما قـُيِّد به، وال شك أن التسرع يف التعبري عن املفاهيم قبل إعطائها حقها من الدراسة 
والبحث والتفهم يوقع يف اخلطأ، ويؤدي إىل الزلل، ألن احلكم على الشيء فرع عن 
تصوره، والتعبري عن املفهوم قبل التصور الكايف عنه يؤدي إىل اخلطأ فيه بال شك وال 

لتايل يؤدي إىل اخلطأ يف احلكم عليه. ريب، و
وال معارضة بني ذمنا للتسرع يف هذا املوضع وبني ما ورد من مدح املسارعة يف 
َُْمُروَن  هللَِّ َواْليـَْوِم اْآلِخِر َو ِ مواضع من القرآن الكرمي، ومنها: قوله تعاىل: ﴿يـُْؤِمُنوَن 
ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاِحلَِني﴾(٤)،  ِ

١  انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني (١/ ٥-٦).
٢  انظر: إحياء علوم الدين (١/ ٢٨٤).

٣  انظر: مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم (٥/ ٣٠٦٧).
٤  سورة آل عمران، اآلية: ١١٤.
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فإن املادة والوزن والسياق توحي بذلك املدح، وتدل عليه(١).
عي تعجل، والتعجل والعجلة ضاران يف كل األمور،  والتعجل مصدر الفعل الر
والتابعني  الصحابة  وأقــوال  الرحيم،  النيب  لسان  وعلى  الكرمي،  القرآن  ذمه  ورد  وقد 
والعلماء على مدار التاريخ اإلسالمي، وما ذاك إال ملا يقود إليه من اخلطأ يف املفاهيم 

ألفعال. لعلم، واخلطأ يف التصرفات إن كان متعلقا  إن كان متعلقا 
يا صرحيا  وإذا نظر يف القرآن الكرمي وجد ذما واضحا للعجلة، وتنفريا منها، و

عنها.
٤-حب الشهرة: حب الشهرة من أقــوى شهوات النفس وأمراضها، وهــو ال 
ا توصلها  شك يقود اإلنسان إىل تقحم الصعاب، وارتكاب احلماقات اليت يظن أ
لذلك اهلاجس يسيطر على خاطره وهــواه، وقد يسلك شىت الطرق املشروعة وغري 
املشروعة من غري متييز بينها، حبثا عن الشهرة، وطلبا هلا، وحرصا، يرافق ذلك عمى 
بصر وبصرية، وصمم أذن، وطبع قلب، ألن حماب الشخص قد متنعه من التوفيق، 
وحتجبه عن التحقيق، وتوصله إىل أسوأ طريق، وقد صدق املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص حني قال: 

«حبك الشيء يعمي ويصم»(٢).
إن حب الشهرة من أخطر األمراض اليت تصيب اإلنسان، ويزداد خطره عند ما 
م كذلك-، وهم املعنيون بصناعة املفاهيم،  يستفحل يف أهل العلم- أو من يدعون أ

ا، ودقيقها من جليها. وبيان صحيحها من سقيمها، وخطئها من صوا
ا األمم والشعوب  ٥-اتباع اهلوى: اتباع اهلوى من أخطر األدواء اليت تبتلى 
واألفــراد، وهو –كما قال املــاوردي-: «عن اخلري صاد، وللعقل مضاد؛ ألنه ينتج 

لراغب األصفهاىن، املتوىف سنة ٥٠٢هـ،  ليف أيب القاسم احلسني بن حممد املعروف  ١   انظر: تفسري الراغب األصفهاين، 
ض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  ِدي (٢/ ٨٠٨)، دار الوطن، الر حتقيق ودراسة د. عادل بن علي الشِّ

١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
رقم  حديث  عنه-،  هللا  رضي  الدرداء-  أيب  عن  اهلوى،  يف  ب  النوم،  أبواب   ،(٤٤٨/٧) سننه  يف  داود  أبو  أخرجه    ٢

لضعف. ؤوط وقفه، وحكم على إسناده  (٥١٣٠)، وصحح األر
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من األخــالق قبائحها، ويظهر من األفعال فضائحها، وجيعل سرت املــروءة مهتوكا، 
ومدخل الشر مسلوكا»(١).

وإذا كان اهلوى هذا شأنه فإن اخلطر كل اخلطر يف اتباعه، واالستجابة لدواعيه، 
والسري وراءه؛ وذلك ملا فيه من املخاطر اليت خلصها ابن قيم اجلوزية يف قوله: «اتباع 
اهلوى يطمس نور العقل، ويعمي بصرية القلب، ويصد عن اتباع احلق، ويضل عن 
الطريق املستقيم، فال حتصل بصرية العربة معه ألبتة، والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه 
ونظره، فأرته نفسه احلَسن يف صورة القبيح، والقبيح يف صورة احلَسن، فالتبس عليه 

لعظة؟»(٢).  لتفكر، أو  لتذكر، أو  لباطل، فأىنَّ له االنتفاع  احلق 
إن اهلوى إذا سيطر على الشخص مل ينفع معه علم، ومل يشفع لديه حلم، ألنه 

حينئذ هو املسيطر على كيان من اتبعه، وهو اآلخذ بزمامه، والقائد لتصرفاته.
وأخطر ما يف اهلوى أنه ميكن أن يصل إىل درجة التأليه من دون هللا تعاىل، وذلك 
خيرج اإلنسان عن الدين، ويوقعه يف اخلطأ يف املفاهيم، بل إن اخلروج من الدين ما 

شئان عن اتباع اهلوى. هو إال من أثر اخلطأ يف املفاهيم، وكالمها 
٦-اخلوف على الرزق واملكانة: للمكانة والرزق مقام عظيم يف تفكري اإلنسان 

ومهه واهتماماته، منذ أن خلقه هللا على هذه البسيطة.
ثري اخلوف على املكانة والرزق على  إن املتتبع للمسرية التارخيية يلحظ كم كان 
طلة غري اليت استقرت  املفاهيم، واخلطأ فيها، حىت أقنع اخلائفون أنفسهم مبفاهيم 
يف نفوسهم، وثبتت أدلتها عندهم، أو هكذا ظهر للناس، ومن أبــرز األمثلة على 
ذلك: ما أُثِر عن هرقل ملك الروم يف لقائه مع أيب سفيان، وحواره معه- وهو حوار 
ت أيب سفيان له عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وانتهى إىل  طويل-، فقد ورد أنه حلَّل إجا
قوله: «... فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضَع قدميَّ هاتني، وقد كنت أعلم أنه 
ملاوردي،  ليف أيب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري  ١  انظر: أدب الدنيا والدين، 

املتوىف سنة ٤٥٠هـ (ص ٢٩)، دار مكتبة احلياة، بدون رقم طبعة، طبعة عام ١٩٨٦م.
ك نستعني (١/ ٤٤٧-٤٤٨). ك نعبد وإ ٢  انظر: مدارج السالكني بني منازل إ
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خارج، مل أكن أظن أنه منكم، فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدمه»(١).

خلوف نفسه على املكانة وقع أبو جهل يف اخلطأ يف الفهم، فأدى به ذلك إىل  و
االنصراف عن اهلدى.

وهناك خوف آخر متمكنا من النفوس، راسخا فيها، وهو اخلوف على احلياة، 
، وهو ما جرى  وكم كان سببا يف اخلطأ يف املفاهيم، وتغيريها، بل وتشويهها أحيا
لبعض أهل العلم يف فتنة خلق القرآن، حيث استجاب بعضهم لتلك احملنة، خوفا 

ن هذا املقام فوق الطاقة واجلهد. من املوت، وإقرارا 
٧-ضعف الــوازع الديين: الــوازع الديين هو املعول عليه يف شريعتنا اإلسالمية 
يف كل التصرفات اليت يغلب عليها شهوة حسية أو معنوية، أو يصاحبها هوى، أو 
يرافقها رغبة، فبالوازع الديين تلجم الشهوة، ويكبح اهلوى، وتوجه الرغبة وتساس، 
ا، أو رادع  وبفقدانه تنطلق غرائز اإلنسان ورغباته دون زمام خيطمها، أو وازع يهذ

مينع من استفحال أمرها، وانتشار خطرها.
لوازع الديين، فإذا  ويف بعض األحيان تعول الشريعة على الوازع اجلِِبلِّي حمكوما 
انفرط عقد الوازعني، واستعصى أمره عولت الشريعة اإلسالمية على الوازع السلطاين، 
ليضبط مسرية احلياة، وينظم عالقات الناس، ويدفع تظاملهم، أو يقطع ختاصمهم، 

وبذلك تستقيم احلياة.
واحلق أن ضعف الوازع الديين ليس خطرا على املفاهيم فقط، بل خطر على عموم 
احلياة، لذا فإن على العلماء والدعاة واملصلحني –واألمراء يف مقدمة املسئولني- أن 
ا  حيرصوا على تقوية الــوازع الديين يف األمــة، لتأمن يف فكرها، وتستقر يف تعامال

وبيعها وشرائها وسائر ما جيري بني أفرادها.

ب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟، حديث رقم  ١  أخرجه البخاري يف صحيحه (٩/١)، كتاب بدء الوحي، 
.(٧)
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٨-احلالة النفسية: قد تبدو احلالة النفسية من األسباب اليت ال تتصدر قائمة 
األسباب يف اخلطأ يف املفاهيم، لكنها يف كل األحوال متثل واحدا من األسباب املهمة 
فيه، ذلك أن احلالة النفسية تتمثل يف جزء منها يف الغضب والرضا، واإلحساس 

لظلم، كما أن الفقر والغىن قد ميثالن جزءا مهما يف تلك احلالة.
وقد يكون للقوة والضعف أثر كبري يف تكوين حالة الشخص النفسية، وقد يؤدي 

ذلك إىل تغيري املفاهيم أو اخلطأ فيها.
وال شك أن كثريا من األسباب الــواردة يف هذا املبحث تشكل جــزءا مهما من 
حالة الشخص النفسية، فالتعصب اخلارج عن احلد، والتقليد الزائد عن املطلوب، 
والتعجل والتسرع، وحب الشهرة، واتباع اهلوى، واخلوف على ما يف احلياة من عوامل 
تبدو مصدرا للرقي أو الرتدي، وضعف الوازع الديين وقوته، كل هذه األمور أسباب 

قد تقود صانع املفاهيم أو املتلقي هلا إىل اخلطأ فيها، وتصورها على غري حقيقتها.
ثري كبري على اإلنسان، وهي إما حسية وإما معنوية، واحلسية  ٩-البيئة: للبيئة 
ملنطقة الــيت يعيش فيها اإلنــســان، من  ــا: كل ما يتعلق  هي الطبيعية، واملقصود 

ا من ظروف طبيعية ومناخية(١). تكوين، وموقع جغرايف، وتضاريس، وما حييط 
أما املعنوية فهي: احمليط املكون لعاداته وتقاليده ومعارفه وأفكاره وقناعاته.

ثريا متبادال  والبيئة تعد سببا من أهم أسباب اخلطأ يف املفاهيم، وال خيفى أن هناك 
بينها وبني اإلنسان، فهي تؤثر فيه قبل أن يؤثر فيها، وميتد ذلك التأثري ليشمل شكله، 

ومزاجه، وطريقة تفكريه، وأسلوب حياته، ومنظومة قناعاته ورغباته وعاداته.
ثري يف صحة األفكار،  وال شك أن التأثري له جانبان متغايران، فقد يكون للبيئة 

وسالمة املعتقدات، وحسن التعامل، وقد يكون العكس هو احلاصل.

ليف الدكتور أمحد بوعود (ص٤٣)، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة،  ١  انظر: فقه الواقع أصول وضوابط، 
القاهرة، مصر، الطبعة األوىل ١٤٢٦هـ/٢٠٠٦م، وهو نقل عن: اإلسالم والبيئة، لعبد الواحد القاضي (ص١١-٢٥)، 

والوراثة والبيئة، لعلي عبد الواحد وايف (ص٨٧).
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املبحث الرابع
أثر اخلطأ يف املفاهيم يف االحنراف الفكري

االحنراف الفكري مثرة مرة من مثار اخلطأ يف املفاهيم، ومولود طبيعي له، وحىت ال 
ر، هي كاملتداخلة، وقد يكون  تظل العبارة جمرد دعوى فإنين سأذكر جمموعة من اآل
بعضها سببا أو بعض سبب، وأ كان فإن ما نشهده يف حياتنا من احنرافات فكرية 
هو مثرة لثقافة َوَســْعــي، وتلك الثقافة هي كلمة، والكلمة أخطر شيء يف شريعتنا 
اإلسالمية، فبـ»كن» كان الكون، واخللق كله، والكلمة إسالم كما هي كفر، سلم 
لتايل فكما هي  وحــرب، حل وحرمة، بيع وشــراء، زواج وطــالق، حب وبغض، و

سبب يف صحة الفهم هي سبب يف اخلطأ فيه.
ر اخلطأ يف املفاهيم على االحنراف الفكري ما يلي: ولعل من أبرز آ

فلة القول التنبيه إىل أن ظهور الفرق الضالة  - ظهور الفرق الضالة: لعل من 
ر اخلطأ يف املفاهيم،  ا كتب امللل والنحل(١) قدميها وحديثها هو من آ اليت امتألت 
واملطلع على ما وصلت إليه تلك الفرق الضالة من آراء جيد أن بوابتها اخلطأ يف 

االستنباط، والزلل يف الفهم. 
- نشأة اجلماعات واألحزاب املنحرفة: كما كانت يف املاضي فرق ضالة نشرت 
ت  واالستقطا املؤلفة،  الكتب  خــالل  مــن  املسلمني،  أبــنــاء  مــن  بــني كثري  أفكارها 
املختلفة، نشأ يف العصر احلديث عدد من اجلماعات واألحزاب، احنرفت يف أفكارها 
ر املدمرة على مستوى الفرد  أو كثري منها(٢)، ونشأ عن تلك االحنرافات كثري من اآل

واجملتمع والدولة واألمة.

ليف أيب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين، املتوىف سنة ٥٤٨هـ،  ١  راجع يف ذلك: امللل والنحل، 
ليف أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم  مؤسسة احلليب، القاهرة، مصر، والفصل يف امللل واألهواء والنحل، 

األندلسي القرطيب الظاهري، املتوىف سنة ٤٥٦هـ، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر.
ليف الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، إشراف وختطيط  ن واملذاهب واألحزاب املعاصرة،  ٢  انظر: املوسوعة امليسرة يف األد

ومراجعة الدكتور مانع بن محاد اجلهين، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة ١٤٢٠هـ.
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- انتشار األقوال الشاذة: ال شك أنه ال يذم كل رأي يستند إىل دليل قوي، ونظر 
سديد، كما أنه ال يقبل كل رأي مهما كان، وصدق من قال:

إال خالف له حد من النظروليس كل خالف عد معتربا
ويف إطــار ذلــك فــإن هناك كثريا من األقــوال خرجت عن الضوابط املنهجية يف 
لتايل وقعت يف أقوال شاذة كثرية، خرجت عن املألوف، وشقت الصفوف،  الفهم، و
حاضرها  وهـــددت  أمنها،  وأقلقت  ا،  شبا وصــفــوة  أبنائها،  خــرية  األمـــة  وأفــقــدت 
ا عدد  ا، وشتتت جهودها، وبددت آماهلا، وقد رصد ومستقبلها، وأهدرت إمكا
شئ  من الدراسات العلمية(١)، وأهم ما يلفت النظر هو أن تلك األقــوال الشاذة 

ره. عن خطأ يف الفهم، وأثر من آ
فكار املستشرقني:  - ظهور عدد كبري من املثقفني املستغربني املتأثرين 
ر اخلــطــأ يف املــفــاهــيــم عــلــى االحنـــراف الــفــكــري ظــهــور عــدد  لــعــل مــن أخــطــر آ
الدول  من  عدد  يف  املستشرقني،  فكار  املتأثرين  املستغربني  املثقفني  من  كبري 
ـــار إشـــاعـــة املــفــاهــيــم املــغــلــوطــة، وحتــريــف  الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة حيـــاولـــون لــيــل 
وختطئة  العلوم،  مــن  املستقر  هــدم  على  الــتــام  احلــرص  مــع  مواضعه،  عــن  الكلم 
الــفــهــوم، والــطــعــن يف املــصــادر األصــيــلــة لــلــشــريــعــة اإلســالمــيــة، واالنــصــراف عن 
من  للنيل  والسعي  املسلم،  العقل  وتزييف  ات،  ملتشا واالهتمام  احملكمات، 
سالمة  على  وتعني  الفهم،  تضبط  الــيت  تلك  خاصة  العظيمة،  اإلســالم  علوم 
االســتــنــبــاط، كــأصــول الــفــقــه، وعــلــوم احلــديــث، وخمــتــلــف فـــروع الــلــغــة الــعــربــيــة، 
أقالمهم،  جنَّدوا  الذين  الُكتَّاب  من  عدد  خالل  من  أخطاءهم  استمدوا  وقد 

ليف الدكتور عبد بن صاحل الدهش، دار احلكمة،  رها،  ا وآ ا وأسبا ١  راجع يف ذلك: األقوال الشاذة يف التفسري: نشأ
ليف صاحل بن علي بن أمحد  الطبعة األوىل ١٤٢٥هـ، واألقوال الشاذة يف بداية اجملتهد البن رشد، مجعا ودراسة، 
ض، الطبعة األوىل ١٤٢٨هـ، واآلراء الشاذة يف أصول الفقه، دراسة  لر الشمراين، مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع 
ض،  لر ليف الدكتور عبد العزيز النملة، رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  استقرائية نقدية، 

يف العام اجلامعي ١٤٢٦/ ١٤٢٧هـ.
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قيامهم  مع  املستشرقني،  إنتاج  صميم  من  هي  أفكار  لنشر  م  إمكا وسخروا 
تسويقها. وحماولة  إنتاجها،  عادة 

ر اخلطأ يف املفاهيم  - بروز التصرفات النشاز بني أفراد اجملتمع: ومن أخطر آ
على االحنراف الفكري ظهور التصرفات النشاز بني أفراد اجملتمع، سواء من الرجال 
أو النساء، ولو ذهبنا نستقصي تلك التصرفات لطال بنا املقام، وهي يف كل فرتة 
رة  رة يف منط املعيشة، و رة يف التصرفات، و رة يف املظهر، و خذ شكال معينا، 
رة يف اخلـــروج عــن احلــد املــألــوف، واألدب  يف األلــفــاظ والــعــبــارات واملخاطبات، و
املوصوف، وحينا يف العنف الذي يقلق األمن، ويهدد السكينة، بل رمبا قضى األب 
على ابنه، والعكس أكثر، ورمبا دمر نفسه، وهدد أمن جمتمعه، وكل تلك التصرفات 
نــشــاز، وهـــي غــريــبــة عــن ثقافتنا اإلســالمــيــة، الــقــائــمــة عــلــى حــرمــة الــدمــاء واألمــــوال 
واألعراض، وعلى احرتام الكبري، ورمحة الصغري، وعلى الرفق واللني، والتعامل برقي 

حىت مع املخالفني.
، فتارة حنت منحى الغلو يف التدين،  لقد تعددت االحنرافات الفكرية يف عصر
رة ادعت التنور وقصد التنوير، وهي يف الظالم  مع ضعف علمي واضح وخطري، و
رة انزلقت يف براثن العنصرية البغيضة،  رة سقطت يف محأة الطائفية املقيتة، و تسري، و
وغري ذلك، وكلها تتكئ على مرجعية ثقافية، انزلق فيها الفهم، وأخطأ فيها الطريق.

ر اخلطأ يف املفاهيم على االحنـــراف الفكري  إن األمثلة على مــا ذكــرت مــن آ
يضيق عنها احلرف، ويعدوها الوصف، وهي من الوضوح حبيث يصبح التمثيل هلا 
ام لعقل  من توضيح الواضح، وبيان الظاهر، وذلك معيب؛ ألن كشف البدهي ا
املتلقي بعدم املعرفة، وهو تعامل غري صحيح، ألن البدهيات ال حتتاج إىل توضيح، 

وقد يكفي فيها جمرد التنبيه.
ر اخلطأ يف املفاهيم على االحنراف  را أخرى آل ولعلي لو مسحت لنفسي لعددت آ
الفكري، لكن ضيق مساحة البحث تقتضي االكتفاء مبا ذكرت، ويكفي من القالدة 
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ٍب القتناص ما مل أذكر، وترك عنان التجارب  لعنق، ولعل فيما ذكرت فتح  ما أحاط 
واملشاهدات وميدان الواقع لتكملة ما ضاق عنه البحث، ومل يسمح به اخلاطر. 

اخلامتة
فعا أخلص إىل عــدد من  بعد أن أمتمت هــذا البحث الــذي أرجــو أن يكون 

النتائج هي يف احلقيقة خالصة البحث وجوهره، فمن تلك النتائج:
تصرفاته،  تتكون  خالهلا  ومــن  املسلم،  اجملتمع  عقلية  تشكل  املفاهيم  أن  -تبني 

فتستقيم إن كانت املفاهيم صائبة، وتعوج إن كانت املفاهيم خاطئة.
-اتضح أن اخلطأ يف املفاهيم يؤثر بصورة مباشرة يف االحنــراف الفكري، بل إن 

االحنراف الفكري مثرة مرة للخطأ يف املفاهيم، ومولودا طبيعيا له.
منها  املفاهيم،  يف  اخلطأ  وراء  تقف  متعددة  أسبا  هناك  أن  البحث  -كشف 
ألصول الفقهية، وهي اليت حتدث عنها العلماء قدميا، وأسباب تتعلق  أسباب تتعلق 

جلوانب العلمية، وأسباب تتعلق حبالة الشخص وبيئته.
-ظهر من خالل البحث أن االحتماالت الواردة على اللفظ، املتمثلة يف: االشرتاك 
والنقل واجملاز واإلضمار والتخصيص والنسخ، والتقدمي، والتأخري، واملعارض العقلي، 

يت يف مقدمة أسباب اخلطأ يف املفاهيم. وتغيري اإلعراب والتصريف 
-أضـــافـــت الـــدراســـة عــــددا مــن األســـبـــاب العلمية الـــيت ميليها الــعــصــر احلــاضــر، 
الكتب،  وتشييخ  التلقي،  وضعف  العلم،  قلة  وهــي:  املعاصرة،  الكتابة  وتستوجبها 
للغة العربية، والعزوف عن علوم اآللة، والبعد عن املصادر األصيلة  وضعف العلم 
ملصطلحات العلمية،  للمعرفة، والقراءة اجملتزأة (عدم مراعاة السياق، وقلة االهتمام 

وضيق التخصص وضعف االطالع، والتصورات السابقة.
-كما أضاف عددا من األسباب اليت ترجع حلالة الشخص وبيئته، وقد متثلت 
والتعجل  املفاهيم  عن  التعبري  يف  والتسرع  األعمى،  والتقليد  املذموم،  التعصب  يف: 
يف استخالص النتائج، وحب الشهرة، واخلوف على الرزق واملكانة، وضعف الوازع 
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الدينية، واحلالة النفسية، والبيئة.
ر االحنراف الفكري الناشئ عن اخلطأ يف املفاهيم،  -رصد البحث عددا من آ
ومتثلت يف: ظهور الفرق الضالة، ونشأة اجلماعات واألحزاب املنحرفة، وانتشار األقوال 
فكار املستشرقني، مع  الشاذة، وظهور عدد كبري من املثقفني املستغربني املتأثرين 
احلرص التام منهم على هدم املستقر من العلوم، وختطئة الفهوم، والطعن يف املصادر 
ات،  ملتشا واالهتمام  احملكمات،  عن  واالنــصــراف  اإلسالمية،  للشريعة  األصيلة 

وكذا بروز التصرفات النشاز بني أفراد اجملتمع.
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فهرس املصادر واملراجع
ليف الدكتور عبد العزيز  -اآلراء الشاذة يف أصول الفقه، دراسة استقرائية نقدية، 
ض، يف العام  لر النملة، رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

اجلامعي ١٤٢٦/ ١٤٢٧هـ.
ليف أيب القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن  -إبراز املعاين من حرز األماين، 
يب شامة، املتوىف سنة ٦٦٥هـ، دار  إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
اج يف شرح املنهاج (شرح على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي  - اإل
ليف شيخ اإلسالم علي بن عبد الكايف السبكي  البيضاوي املتوىف سنة ٦٨٥ هـ، 
ج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي املتوىف سنة  املتوىف سنة ٧٥٩ هـ، وولده 
٧٧١ هـ، دار البحوث للدارسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، سلسلة الدراسات 

األصولية، رقم ١٧، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م.
ليف اإلمام حممد بن إمساعيل  -إجابة السائل شرح بغية اآلمل نظم منت الكافل، 
األمري الصنعاين، حتقيق القاضي حسني بن أمحد السياغي، والدكتور حسن حممد 
مقبويل األهـــدل، مؤسسة الــرســالــة، بـــريوت، ومكتبة اجليل اجلــديــد، صنعاء، طبعة 

املعهد العايل للقضاء يف اجلمهورية اليمنية، الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
لفهم املذكورة يف كتاب احملصول يف علم األصول،  االحتماالت العشرة املخلة 

لإلمام فخر الدين الرازي، للقرايف، حتقيق جالل اللييب، نشرة إلكرتونية.
ليف سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي  -اإلحكام يف أصول األحكام، 
بن حممد اآلمدي، ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، 

ريخ. بريوت، لبنان، بدون 
ليف أيب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، املتوىف سنة  -إحياء علوم الدين 

٥٠٥هـ، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
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-االختيار بني اإلطالق اللغوي والتقييد االصطالحي، للباحث، مؤسسة الرسالة، 
الطبعة األوىل، ٢٠١٣م.

لف علي بن سليمان بن الفضل،  -االختيارين- املفضليات واألصمعيات-، 
ألخفش األصغر، املتوىف سنة ٣١٥هـــ، حتقيق فخر الدين  أيب احملاسن، املعروف 
قباوة، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة األوىل 

١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩م.
لــيــف أيب احلــســن علي بــن حممد بــن حممد بــن حبيب  -أدب الدنيا والــديــن، 
ملاوردي، املتوىف سنة ٤٥٠هـ، دار مكتبة احلياة، بدون  البصري البغدادي، الشهري 

رقم طبعة، طبعة عام ١٩٨٦م.
ليف اإلمام حممد بن علي  -إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، 
الشوكاين، حتقيق الدكتور شعبان حممد إمساعيل، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 

القاهرة، الطبعة األوىل لدار السالم ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
-أسباب االحنراف الفكري وعالجه الشامل يف اإلسالم، دراسة شرعية حتليلية، 

للدكتور علي حميي الدين القرة داغي، حبث منشورة مبوقع: على بصرية.
-أسباب اخلطأ يف املفاهيم مقاربة علمية بني األصول والفكر واآلداب، للباحث، 

حتت الطبع.
ليف أيب بكر حممد بن موسى احلازمي  ر،  -االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآل
ألوفست  اهلمداين املتوىف سنة ٥٨٤هـ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، مصور 

لقاهرة عام ١٣٢٦هـ. عن طبعة، إدارة الطباعة املنريية 
ليف حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  -إعالم املوقعني عن رب العاملني، 
مشس الدين ابن قيم اجلوزية املتوىف سنة ٧٥١هـ، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، 

دار الكتب العلمية، يريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
ليف صــاحل بن  -األقـــوال الــشــاذة يف بداية اجملتهد البــن رشــد، مجعا ودراســـة، 
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ض، الطبعة األوىل  لر علي بن أمحد الشمراين، مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع 
١٤٢٨هـ.

ليف الدكتور عبد بن  رهــا،  ا وآ ا وأسبا -األقــوال الشاذة يف التفسري: نشأ
صاحل الدهش، دار احلكمة، الطبعة األوىل ١٤٢٥هـ.

ليف أيب حيان التوحيدي، علي بن حممد بن العباس املتوىف  اإلمتاع واملؤانسة، 
حنو سنة ٤٠٠هـ، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ. 

ليف أيب ُعبيد القاسم بن سّالم بن عبد هللا اهلروي البغدادي املتوىف  األمثال، 
سنة ٢٢٤هـ، حتقيق الدكتور عبد اجمليد قطامش، دار املأمون للرتاث، الطبعة األوىل 

١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م.
ـــادر بــن عبد  لــيــف بـــدر الــديــن حمــمــد بــن  -الــبــحــر احملــيــط يف أصـــول الــفــقــه، 
العاين،  الــقــادر  عبد  الشيخ  بتحريره  قــام  الشافعي (٧٤٥-٧٩٤هــــــ)،  الزركشي  هللا 
لكويت،  وراجعه د. عمر سليمان األشقر، طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
الثالثة  الطبعة  مصر،  الــغــردقــة،  والــتــوزيــع،  والنشر  للطباعة  الصفوة  دار  طبع  إعـــادة 

١٤١٣هـ/١٩٩٢م.
ليف إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد هللا  -الربهان يف أصول الفقه، 
بن يوسف اجلويين (٤١٩-٤٧٨هـ)، حتقيق الدكتور عبد العظيم حممود الديب، دار 

الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
ليف مشس الدين أيب الثناء حممود  -بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، 
بن عبد الرمحن بن أمحد األصفهاين املتوىف ٧٤٩هـ، حتقيق الدكتور حممد مظهر بقا، 
اإلسالمي،  الــرتاث  وإحــيــاء  العلمي  البحث  مركز  املكرمة،  مكة  الــقــرى،  أم  جامعة 

الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م. 
ليف حممود بن عبد الرمحن (أيب  *بيان املختصر شــرح خمتصر ابــن احلــاجــب، 
القاسم) ابن أمحد بن حممد، أيب الثناء، مشس الدين األصفهاين املتوىف سنة ٧٤٩هـ، 
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حتقيق حممد مظهر بقا، دار املدين، السعودية، الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
ليف أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  -التبصرة يف أصول الفقه، 
املتوىف سنة ٤٧٦هـ، حتقيق د. حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل 

١٤٠٣هـ.
أيب  إمساعيل،  بن  حممد  بن  امللك  عبد  ليف  احلسن،  وتقبيح  القبيح  -حتسني 
منصور الثعاليب املتوىف سنة ٤٢٩هـ، حتقيق نبيل عبد الرمحن حياوي، دار األرقم بن 

أيب األرقم، بريوت، لبنان.
ليف اإلمام سراج الدين حممود بن أيب بكر األرموي  -التحصيل من احملصول، 
مؤسسة  زنيد،  أبــو  على  احلميد  عبد  الدكتور  وحتقيق  دراســة  ٦٨٢هــــ،  سنة  املتوىف 

الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م. 
ليف علي بن إبراهيم بن داود بن  -حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين، 
سلمان بن سليمان، أيب احلسن، عالء الدين ابن العطار املتوىف سنة ٧٢٤هـ، ضبط 
الــدار  سلمان،  آل  حسن  بــن  مشهور  عبيدة  أبــو  أحاديثه  وخــرج  عليه  وعلق  نصه 

األثرية، عمان، األردن، الطبعة األوىل ١٤٢٨ هـ/ ٢٠٠٧م.
ليف أيب زكر حيىي بن موسى  -حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول، 
الرهوين، حتقيق الدكتور اهلادي بن احلسني شبيلي، دار البحوث والدراسات اإلسالمية 

وإحياء الرتاث، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م. 
ليف اإلمام جالل الدين أيب الفضل  -تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، 
عبد الرمحن السيوطي، حققه وراجع أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.
لــيــف اإلمـــام علي بــن حممد بــن علي اجلــرجــاين، حتقيق إبراهيم  -الــتــعــريــفــات، 

ريخ مقدمة احملقق عام ١٤٠٣هـ. ن للرتاث، القاهرة،  األبياري، دار الر
لــيــف أيب الــقــاســم احلــســني بــن حمــمــد املــعــروف  -تــفــســري الــراغــب األصــفــهــاين، 



الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري٤٥٠

ِدي،  لراغب األصفهاىن، املتوىف سنة ٥٠٢هـ، حتقيق ودراسة د. عادل بن علي الشِّ
ض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م. دار الوطن، الر

املعزيب،  زيد  بن  هللا  عبد  الشيخ  ليف  االستعارة،  تقسيم  يف  العبارة  -تلخيص 
سيصدر قريبا عن دار البشائر اإلسالمية، بتحقيق الباحث.

ليف حممد بن أمحد بن األزهــري اهلــروي، أيب منصور، املتوىف  ذيب اللغة،  -
سنة ٣٧٠هـ، حتقيق حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة 

األوىل ٢٠٠١م.
ليف أمحد  -توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم، 
بن إبراهيم بن محد بن حممد بن محد بن عبد هللا بن عيسى، املتوىف سنة ١٣٢٧هـ، 

حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ.
ليف زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف  -التوقيف على مهمات التعاريف، 
ج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري املتوىف سنة  بن 
١٠٣١هـــــ، عــامل الكتب، ٣٨ عبد اخلــالــق ثـــروت، الــقــاهــرة، مــصــر، الطبعة األوىل 

١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
شاده على كتاب التحرير  مري  -تيسري التحرير، للعالمة حممد أمني املعروف 
يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية، لكمال الدين حممد بن 
بن اهلمام، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع تصوير عن طبعة  عبد الواحد الشهري 

مصطفى البايب احلليب ٧ حمرم ١٣١٣هـ.
ليف القاضي عبد النيب بن عبد الرسول  -جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، 
األمحد نكري املتوىف يف القرن ١٢هـ، عرَّب عباراته الفارسية حسن هاين فحص، دار 

الكتب العلمية، لبنان، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
زين  ليف  الكلم،  جوامع  من  حديثا  مخسني  شــرح  يف  واحلكم  العلوم  -جامع 
الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، 
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جس، مؤسسة  ؤوط، وإبراهيم  احلنبلي، املتوىف سنة ٧٩٥هـــ، حتقيق شعيب األر
الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة السابعة، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.

ليف أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن  -اجلامع ألحكام القرآن= تفسري القرطيب، 
أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب املتوىف سنة ٦٧١هـ، حتقيق 
أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية 

١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م.
مه، تصنيف  -اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ
صر الناصر،  حممد بن إمساعيل، أيب عبد هللا البخاري اجلعفي، حتقيق حممد زهري بن 
ضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، الطبعة  دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية، 

األوىل ١٤٢٢هـ.
ج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، وشرح جالل  -مجع اجلوامع، لإلمام 
الدين احمللي عليه، وحاشية البناين عليهما، طبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، 

الطبعة الثانية ١٣٥٩ هـ/ ١٩٣٧م. 
ليف أيب بكر حممد بــن احلسن بــن دريــد األزدي املــتــوىف سنة  -مجــهــرة اللغة، 
٣٢١هـ، حتقيق رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 

١٩٨٧م.
ليف ابن إمام الكاملية، خمطوط،  -اجلواهر األنقات شرح الورقات إلمام احلرمني، 

مبكتبيت صورة منه.
ج الدين أيب عبد هللا حممد بن  ليف  -احلاصل من احملصول يف أصول الفقه، 
جــي، دار  احلسني األرمــوي (ت٦٥٣هــــ)، حتقيق الدكتور عبد السالم حممود أبو 

املدار اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل ٢٠٠٢م.
ليف زكــر بن حممد بن أمحــد بن زكر  -احلــدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، 
األنصاري، زين الدين أيب حيىي السنيكي املتوىف سنة ٩٢٦هـ، حتقيق د. مازن املبارك، 



الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري٤٥٢

دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤١١هـ.
ليف تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن  -درء تعارض العقل والنقل، 
عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، 
املتوىف سنة ٧٢٨هـ، حتقيق الدكتور حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية ١٤١١ هـ/ ١٩٩١م.
ليف  -الدرة املوسومة يف شرح املنظومة املسماة: سلم الوصول إىل علم األصول، 
اإلمـــام إبراهيم بــن أيب القاسم مطري احلكمي املــتــوىف سنة ٩٥٩هــــ، دراســـة وحتقيق 
الدكتور املهدي بن حممد احلــرازي، دار البشائر اإلسالمية، بــريوت، لبنان، الطبعة 

األوىل ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.
-دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون.

روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، 
ليف أيب حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي 
بن قدامة املقدسي، املتوىف سنة ٦٢٠هـــ، مؤسسة  مث الدمشقي احلنبلي، الشهري 

ن للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م. الرّ
-ســراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي (وهو شرح منظومة حرز األماين 
ليف أيب القاسم (أو أيب البقاء) علي بن عثمان بن حممد  ووجه التهاين للشاطيب)، 
بن القاصح العذري البغدادي مث املصري الشافعي  بن أمحد بن احلسن، املعروف 
املقرئ املتوىف سنة ٨٠١هـــ، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، مصر، الطبعة 

الثالثة ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م.
-سنن أيب داود، تصنيف أيب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن 
ِجْستاين املتوىف سنة ٢٧٥هـ، حقيق شَعيب األرنؤوط،  شداد بن عمرو األزدي السِّ

وَحممَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩م.
ليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين املتوىف  -شرح التلويح على التوضيح، 
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ريخ. سنة ٧٩٣هـ، مكتبة صبيح مبصر، بدون رقم طبعة، وبدون 
ليف أيب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد  -شرح تنقيح الفصول، 
لقرايف املتوىف سنة ٦٨٤هـ، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد،  الرمحن املالكي الشهري 

شركة الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة األوىل ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م.
فعة لفضيلة الشيخ حممد  -شرح عقود رسم املفيت، البن عابدين، مع تعليقات 
كستان، نشر مكتبة دار العلوم  رفيع العثماين، رئيس جامعة دار العلوم بكراتشي، 

كراتشي، طبعة حمرم احلرام ١٤٣٢هـ.
ليف سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري،  -شرح خمتصر الروضة، 
أيب الربيع، جنم الدين، املتوىف سنة ٧١٦هـ، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م، 
ليف منسوب أليب عمرو الشيباين، املتوىف سنة ٢٠٦  -شرح املعلقات التسع، 
هـ، (وال تصح نسبته ففي الكتاب نقول متأخرة عن زمن أيب عمرو وليس األسلوب 
بــريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  مهــو،  اجمليد  عبد  وشــرح  حتقيق  أســلــوبــه)، 

لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١م.
ليف حسني بن أمحد بن حسني الزَّْوَزين، أيب عبد هللا  -شرح املعلقات السبع، 
(املتوىف سنة٤٨٦هـ (ص ١٥١)، دار احياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل ١٤٢٣هـ/ 

٢٠٠٢ م.
بن  علي  اإلمــام  ليف  الــســول،  بنيل  الكافل  حتمله  عما  السائل  غليل  -شفاء 
الطبعة  اليمن،  صنعاء،  الكربى،  اليمن  مكتبة  الطربي،  حممد  بن  علي  بن  صــالح 

األوىل ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م. 
ليف نشوان بن سعيد احلمريى  -مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، 
اليمين، املتوىف سنة ٥٧٣هـ، حتقيق د. حسني بن عبد هللا العمري، ومطهر بن علي 
ين، ود. يوسف حممد عبد هللا، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ودار الفكر،  اإلر
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دمشق، سورية، الطبعة األوىل ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩م.
-صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

مه. وسننه وأ
-صحيح مسلم = املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ليف  -العقد التليد يف اختصار الدر النضيد= املعيد يف أدب املفيد واملستفيد، 
عبد الباسط بن موسى بن حممد بن إمساعيل العلموي مث املوقت الدمشقي الشافعّي، 
الطبعة  الدينية،  الثقافة  مكتبة  العطية،  مــروان  الدكتور  حتقيق  ٩٨١هـــ،  سنة  املتوىف 

األوىل ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م.
ليف أيب حممد حممود بــن أمحــد بن  -عــمــدة الــقــاري شــرح صحيح الــبــخــاري، 
موسى بن أمحد بن حسني العينتاىب احلنفى، بدر الدين العيىن، املتوىف سنة ٨٥٥هـ، 

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
الفراهيدي  بن متيم  عمرو  بن  بن أمحــد  اخلليل  عبد الرمحن  أيب  ليف  -الــعــني، 
البصري، املتوىف سنة ١٧٠هـ، حتقيق د. مهدي املخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، 

دار ومكتبة اهلالل.
ليف أمحــد بــن حممد بــن علي بــن حجر اهليتمي  -الــفــتــاوى الفقهية الــكــربى، 
السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أيب العباس، املتوىف سنة ٩٧٤هـ، 
مجعها تلميذ ابن حجر اهليتمي، الشيخ عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي املكي 

املتوىف سنة ٩٨٢ هـ، املكتبة اإلسالمية.
ليف زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن  - فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي املتوىف سنة ٧٩٥هـ، 
حتقيق حممود بن شعبان بن عبد املقصود، وجمدي بن عبد اخلالق الشافعي، وإبراهيم 
بن إمساعيل القاضي، والسيد عــزت املــرســي، وحممد بن عــوض املنقوش، وصالح 
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بن ســامل املــصــرايت، وعــالء بن مصطفى بن مهــام، وصــربي بن عبد اخلالق الشافعي 
ء األثرية، املدينة النبوية، احلقوق ملكتب حتقيق دار احلرمني،  (٢٣٢/٩)، مكتبة الغر

القاهرة، الطبعة األوىل ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦م.
ليف أيب هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي  -الفروق اللغوية، 
بن مهران العسكري املتوىف سنة حنو ٣٩٥هـ، حققه وعلق عليه حممد إبراهيم سليم، 

دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
ليف أيب حممد علي بن أمحــد بن سعيد  -الفصل يف امللل واألهـــواء والنحل، 
بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، املتوىف سنة ٤٥٦هـ، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

مصر.
القلم،  دار  بكار،  الكرمي  عبد  الدكتور  ليف  املوضوعي،  التفكري  يف  -فصول 

دمشق.
ليف اإلمام  -الفصول اللؤلؤية يف أصول فقه العرتة الزكية، وأعالم األمة احملمدية، 
صارم الدين إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن اهلادي الوزير املتوىف سنة ٩١٤هـ، دراسة 
وحتقيق حممد حيىي سامل عزان، مركز الرتاث والبحوث اليمين، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ/ 

٢٠٠١م.
ليف الدكتور أمحد بوعود، دار السالم للطباعة  -فقه الواقع أصول وضوابط، 

والنشر والتوزيع والرتمجة، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل ١٤٢٦هـ/٢٠٠٦م.
ليف اإلمام إمساعيل بن حممد  -الفواصل شرح بغية اآلمل يف نظم منت الكافل، 

بن إسحاق، خمطوط، مبكتبيت صورة منه.
دي،  ليف جمد الدين، أيب طاهر، حممد بن يعقوب الفريوز آ -القاموس احمليط، 
شراف حممد  املتوىف سنة ٨١٧هـ، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، 
نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة 

الثامنة، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.



الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري٤٥٦

ليف حممد بن عبد العظيم  -القول السديد يف بعض مسائل االجتهاد والتقليد, 
ن  املّكي احلنفي الرومي املــوري, حتقيق جاسم بن حممد بن مهلهل الياسني، وعد
بن سامل بن حممد الرومي، دار الدعوة, الكويت, دار الوفاء, مصر, الطبعة الثانية 

١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
ليف حممد بن علي ابن القاضي حممد  -كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، 
حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي املتوىف بعد عام ١١٥٨هـــ، تقدمي 
وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم، حتقيق د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إىل 
شرون،  العربية د. عبد هللا اخلالدي، الرتمجة األجنبية د. جورج زيناين، مكتبة لبنان 

بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٩٩٦م.
ليف اإلمــام عالء الدين  -كشف األســرار عن أصول فخر اإلســالم البزدوي، 
عبد العزيز بن أمحد البخاري املتوىف سنة ٧٣٠هـ، الناشر الفاروق احلديثة للطباعة 

والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م. 
بت بن أمحد بن  ليف أيب بكر أمحد بن علي بن  -الكفاية يف علم الرواية، 
مهدي اخلطيب البغدادي، املتوىف سنة ٤٦٣هـ، حتقيق أيب عبدهللا السورقي, وإبراهيم 

محدي املدين، املكتبة العلمية، املدينة املنورة.
ليف أيب البقاء أيوب بن  -الكليات (معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية)، 
ن درويش، وحممد املصري،  موسى احلسيين الكفوى (ت١٠٩٤هـ)، عناية د/ عد

مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.
ليف حممد بن مكرم بن على، أيب الفضل، مجال الدين ابن  -لسان العرب، 
منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى املتوىف سنة ٧١١هـ، دار صادر، بريوت، لبنان، 

الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ.
ليف أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  -اللمع يف أصول الفقه، 
املتوىف سنة ٤٧٦هــــ، دار الكتب العلمية، بــريوت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـــ/ 



٤٥٧ الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري

٢٠٠٣م.
ليف أيب عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن  -احملصول من علم األصــول، 
احلسني التيمي الرازي، امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، املتوىف سنة ٦٠٦هـ، 
الثالثة  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  العلواين،  فياض  جابر  طه  الدكتور  وحتقيق  دراســة 

١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧م.
ليف اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، دراسة  -خمتار الصحاح، 

ب اخلاء، دار املنار، القاهرة. وحتقيق الدكتور عبد الفتاح الربكاوي (
-خمتصر ابن احلاجب األصويل مع حاشية سعد الدين التفتازاين على شرح العضد 
عليه، حتقيق الدكتور شعبان حممد إمساعيل، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، طبعة 

عام ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
ليف حممد بن أيب بكر بن  ك نستعني،  ك نعبد وإ -مدارج السالكني بني منازل إ
أيوب بن سعد، مشس الدين، ابن قيم اجلوزية، املتوىف سنة ٧٥١هـ، حتقيق حممد املعتصم 
هلل البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٦م.

ليف أيب عبد هللا، أمحد بن حممد بن حنبل بن  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، 
هالل بن أسد الشيباين املتوىف سنة ٢٤١هـ، حتقيق شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد، 
وآخرون، إشراف د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، 

الطبعة األوىل ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١م.
ليف  -املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
حقيق  ٢٦١هـــ،  سنة  املتوىف  النيسابوري،  القشريي  احلسن  أيب  احلجاج،  بن  مسلم 

حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
ليف العالمة أمحد بن حممد بن  -املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، 
علي الفيومي املتوىف سنة ٧٧٠هـ (كتاب النون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

ريخ. بريوت، لبنان، بدون 



الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري٤٥٨

لــيــف عبد الــرمحــن بــن أيب بكر،  -معجم مقاليد العلوم يف احلـــدود والــرســوم، 
جالل الدين السيوطي، املتوىف سنة ٩١١هـ، حتقيق أ. د حممد إبراهيم عبادة، مكتبة 

اآلداب، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م.
ليف إبراهيم مصطفى، وأمحد  لقاهرة،  -املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية 

ت، وحامد عبد القادر، وحممد النجار، دار الدعوة، مصر. الز
ليف عثمان بن عبد  -معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف مبقدمة ابن الصالح، 
بــن الصالح املتوىف سنة ٦٤٣هــــ، حتقيق  الــرمحــن، أيب عمرو، تقي الدين املــعــروف 
، ودار الفكر املعاصر، بــريوت، لبنان، طبعة عام  نور الدين عرت، دار الفكر، ســور

١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
صر بن عبد السيد أىب املكارم ابن على، أيب  ليف  -املغرب يف ترتيب املعرب، 
الفتح، برهان الدين اخلوارزمي الـُمَطّرِزِّى املتوىف سنة ٦١٠هـ، دار الكتاب العريب، 

ريخ. بدون طبعة وبدون 
ء القزويين الرازي، أيب احلسني، املتوىف  ليف أمحد بن فارس بن زكر -مقاييس اللغة، 
سنة ٣٩٥هـ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، طبعة عام ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
ليف أيب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين،  -امللل والنحل، 

املتوىف سنة ٥٤٨هـ، مؤسسة احلليب، القاهرة، مصر.
ليف نصر حممد نصر القاضي، مطبعة حسان  -املنطق الصوري دراسة ونقد، 

لقاهرة ١٩٨٢م.
ليف القاضي عبد هللا بن عمر البيضاوي،  -منهاج الوصول إىل علم األصول، 

حتقيق سليم شعبانية، دار دانية، دمشق، سورية، الطبعة األوىل ١٩٨٩م.
ليف الندوة العاملية  ن واملذاهب واألحزاب املعاصرة،  -املوسوعة امليسرة يف األد
للشباب اإلسالمي، إشــراف وختطيط ومراجعة الدكتور مانع بن محاد اجلهين، دار 

الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة ١٤٢٠هـ.



٤٥٩ الخطأ في المفاهيم وأثره على االنحراف الفكري

ليف صــارم الدين إبراهيم بن حممد بن أيدمر  ريــخ اإلســـالم،  م يف  -نزهة األ
بن ُدْقماق، املتوىف سنة ٨٠٩ هـ، دراســة وحتقيق الدكتور  العالئي القاهري امللقب 
مسري طبارة، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٠هـ/ 

١٩٩٩م.
ليف حممود مقديش، حتقيق  -نــزهــة األنــظــار يف عجائب الــتــواريــخ واألخــبــار، 
علي الــزواري، وحممد حمفوظ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 

١٩٨٨م.
ليف اإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد  -نفائس األصول يف شرح احملصول، 
لقرايف، حتقيق عادل أمحد  بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري، املعروف 
عبد املوجود، وعلي حممد معوض، قرَّظه األستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة، املكتبة 
ض، الطبعة  العصرية، صيدا، لبنان، ومكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، والر

الثالثة ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
ليف اإلمام مجال الدين  اية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول،  -
أيب حممد عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي، حتقيق الدكتور شعبان حممد إمساعيل، دار 

ابن حزم، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
امش إرشاد  -الورقات مع شرح العبادي على شرح احمللي على الورقات، مطبوع 
ريخ  الفحول للشوكاين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، بدون 

أو رقم طبعة.



ملحق السري الذاتية للباحثني



عنوان البحث: 
اخلطأ يف املفاهيم وأثره على االحنراف الفكري.

احملور: األول
ملشارك: ت اخلاصة  البيا

االسم: املهدي بن حممد بن يوسف بن عبد الرمحن احلرازي.  •
اجلنسية: اليمن.  •

العمل: عضو هيئة تدريس.  •
جهة العمل: جامعة أم القرى- كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية- قسم الشريعة.  •

الرتبة العلمية: أستاذ مشارك.  •
املؤهل العلمي: - العاملية "الدكتوراه" من جامعة األزهر الشريف. - التخصص "املاجستري" من جامعة األزهر                   •

الشريف. - اإلجازة العالية "الليسانس" من جامعة األزهر الشريف.
التخصص الدقيق: أصول فقه.         التخصص العام: شريعة وقانون.   •

راء مجهور األصوليني، مطبوعة.  عنوان رسالة الدكتوراه: االختيارات األصولية لإلمام ابن األمري الصنعاين مع مقارنتها   •
عنوان رسالة املاجستري: دراسة وحتقيق كتاب الدرة املوسومة يف شرح املنظومة املسماة: سلم الوصول إىل علم   •

األصول، لإلمام إبراهيم بن أيب القاسم مطري احلكمي، مطبوعة.
املؤلفات والبحوث العلمية:

-بغية املريد من أحكام التجويد.                          -مستحقو احلضانة وترتيبهم حسب متغريات العصر.
-صناعة املفيت (١) املفيت بني البناء العلمي واملبىن العلمي دراسة يف وسائل البناء ورؤية يف تفعيل املبىن.

ت  التحد العلمية  واملؤسسات  العلماء  نية  الفتوى.    -ر على  ه  وأثر  املستفيت  حال  املفيت (٢)  -صناعة 
واملعوقات. 

-تراجم علماء اليمن بني الواقع والطموح.                -تراجم علماء اليمن بني الواقع والطموح.   
-تطوير رسالة املسجد -املسجد احلرام منوذجا- دراسة يف الوسائل ورؤية يف التفعيل

-مظاهر التآلف بني أتباع املذاهب يف اليمن والدرس املستفاد.
-أسباب اخلطأ يف املفاهيم مقاربة علمية بني األصول والفكر واآلداب. وغريها.

األعمال واخلربات:
خربات إدارية، ومشاركات علمية، وتنمية بشرية، ودورات علمية، وتنظيم مؤمترات، وإعداد مناهج.  •

العنوان: مكة املكرمة- حي النسيم- خمطط سرت اللحياين.
اهلاتف احملمول: ٠٥٣٧٧٧١٦٤١

dr.elmahdy@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين



عنوان البحث :
ة أللفاظ املشا حلسبة وعالقتها  املفاهيم املتعلقة 

 احملور : األول
ملشارك : ت اخلاصة  البيا

االسم : سامل بن عبيد املطريي  •
اجلنسية :  سعودي   •

العمل : عضو هيئة تدريس  •
جهة العمل : جامعة حائل  •
الرتبة العلمية: أستاذ مساعد  •

املؤهل العلمي : دكتوراه  •
التخصص : فقه  •

عنوان رسالة الدكتوراه: األفعال املؤثرة يف عقود املعامالت  •
عنوان رسالة املاجستري: نوازل احلج –دراسة فقهية  •

املؤلفات والبحوث العلمية : 
نوازل احلج دراسة فقهية. وهو موضوع رسالة املاجستري.   •

األفعال املؤثرة يف عقود املعامالت. وهو موضوع رسالة الدكتوراه.   •
األحكام املشكلة يف احلج، وقد مت إجازته من جملة جامعة املنصورة، -مصر.  •

حكم الصالة بعد العصر، دراسة فقهية مقارنة، وقد مت إجازته من جملة جامعة القصيم.  •
، وقد أجيز ونشر يف جامعة طنطا –مصر. حكم العالج بنقل البكتري  •

أثر رائحة الدخان على إقامة الصالة، وقد مت إجازته ونشره يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية –جامعة اإلمام   •
حممد بن سعود اإلسالمية.

اإلجارة يف املسجد احلرام –صورها، وحكمها، وقد مت إجازته من جملة اجلمعية الفقهية السعودية –جامعة   •
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.  

األعمال واخلربات  :
عضو هيئة تدريس جامعة حائل.  •

•  رئيس قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل.    
العنوان:

اهلاتف احملمول : ٠٥٦٣٤٤٨٠١٢
salem_x1@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين     



عنوان البحث :
الدالالت الرتبوية املستنبطة من نصوص احلسبة يف الكتاب والسنة وعالقتها بتعزيز األمن الفكري . 

احملور األول : مفاهيم االحتساب يف اإلسالم .
ملشارك :   ت اخلاصة  البيا

االسم : د . عبدهللا بن عطية هللا بن سالمه األمحدي .  •
اجلنسية : سعودي .  •

العمل : رئيس قسم الثقافة اإلسالمية واملهارات اللغوية بكلية العلوم واآلداب بفرع رابغ .  •
جهة العمل : جامعة امللك عبدالعزيز بفرع رابغ .   •

الرتبة العلمية : أستاذ مساعد .  •
املؤهل العلمي : الدكتوراه .  •

التخصص : الرتبية اإلسالمية .  •
ثريها يف الصراع القيمي لدى املراهقني ومعاجلته من  ت العوملة اإلعالمية و عنوان رسالة الدكتوراه : حتد  •

منظور الرتبية اإلسالمية .
ملرحلة االبتدائية مبدينة جبدة . عنوان رسالة الدكتوراه : االحتياجات التدريبية ملعلمي الرتبية اإلسالمية   •

املؤلفات والبحوث العلمية :
معوقات حتقيق أهداف املشروع الشامل للرتبية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة .  •

ليف كتاب الدليل اإلجرائي لدور معلم القرآن الكرمي يف غرس القيم . املشاركة يف   •
ره الرتبوية . البوكيمون وآ  •

األعمال واخلربات : 
احلصول على العديد من الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية .  •

املشاركة يف اللجان التنظيمية للمؤمتر الطاليب السادس لوزارة التعليم العايل ، وعدد من امللتقيات العلمية لوزارة   •
التعليم .

املشاركة يف ملتقى مكة الثقايف كيف نكون قدوة .  •
يف بن عبدالعزيز _ رمحه هللا _ ، وكرسي األمري خالد الفيصل لالعتدال . املشاركة مع كرسي األمري   •

املشاركة يف حلقات حوارية مع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين .  •
املشاركة مع شركة تطوير يف حتكيم نواتج مشروع اختبارات وأدوات تقومي املعلمني .  •

التواصل:
اجلوال: ٠٥٠٥٦٨٠٢١٧

الربيد اإللكرتوين:



عنوان البحث:
ت اِحلْسَبة يف القرآن الكرمي– دراَسة موضوعيَّة ت املستفادة من أبرز آ اهلدا

احملور األول
ملشارك : ت اخلاصة  البيا

االسم : حامت حممد منصور مزروعة  •
اجلنسية : مصري  •

العمل : عضو هيئة تدريس- قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية- كلية اآلداب  •
جهة العمل: جامعة امللك فيصل- األحساء- اململكة العربية السعودية   •

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد  •
املؤهل العلمي: الدكتوراه  •

التخصص: التفسري وعلوم القرآن   •
عنوان رسالة الدكتوراه: دعاوى حتريف القرآن الكرمي دراسة ونقد  •

عنوان رسالة املاجستري: تفسري سورة الزمر بني اإلمامني الزخمشري وأيب حيَّان- دراسة مقارنة    •
املؤلفات والبحوث العلمية: 

دراسة  الواقع-  على  الفتاتني"  مع  موسى  سيد  "قصة  ت  آ (تنزيل  بعنوان  النشر  ومقبول  حمكَّم  حبث   •
موضوعية)، جملَّة القلم، جامعة القلم للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، إب، اليمن، ديسمرب ٢٠١٧م.

واالستدالل  الصحيح  الفهم  بني  االعتقاد  حرية  على  الدالة  القرآنية  ت  (اآل بعنوان  ومنشور  ُحمكَّم  حبث   •
اخلاطئ).

ألحساء-  حبث ُحمكَّم ومنشور بعنوان (الدراسات القرآنية يف مرحلة الدراسات العليا جبامعة امللك فيصل   •
عْرض ودراسة).

األعمال واخلربات: 
ض، وزارة التعليم العايل. ملؤمتر العلمي لطالب وطالبات اململكة العربية السعودية، الر حمكِّم   •

ألحساء من ١٣٠٠ هـ : ١٤٣٧ هـ)، املقام يف حمرَّم ١٤٣٨ هـ، برعاية  ُحمكِّم مبلتقى (واقع القرآن وعلومه   •
جامعة امللك فيصل، ومجعية (تبيان) فرع األحساء.

املشرف على الدراسات العليا بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة امللك فيصل، العام   •
اجلامعي (٣٧/ ١٤٣٨هـ).

العنوان:
اهلاتف احملمول:    ٠٥٣٤٦٨١٠٨٩ 

dr.hatem_maz@hotmail.com   :الربيد اإللكرتوين



عنوان البحث:
االحتساب على املنكر من خالل دالالت النص القرآين.

 احملور : األول
ملشارك : ت اخلاصة  البيا

االسم : عادل بن حممد الُعمري  •
اجلنسية : سعودي    •

العمل : موظف حكومي – عضو هيئة تدريس  •
جهة العمل : جامعة القصيم  •
الرتبة العلمية: أستاذ مساعد  •

املؤهل العلمي : دكتوراه  •
التخصص : التفسري وعلوم القرآن  •

ر الواردة يف علوم القرآن. عرٌض ودراسة عنوان رسالة الدكتوراه: مشكل األحاديث واآل  •
عنوان رسالة املاجستري: منهج الزجاج يف اختياراته يف التفسري من خالل كتابه معاين القرآن وإعرابه     •

األعمال واخلربات  :
عضو يف جلان علمية وطالبية متعددة يف جامعة القصيم  •

أستاذ مساعد يف جامعة القصيم ملدة (٢٠) سنة     •
ض    الكتابة يف العديد من الصحف السعودية ومن أبرزها: اجلزيرة – الشرق - الر  •

املشاركة يف الكثري من املؤمترات والندوات الداخلية واخلارجية  •
لدمام معيد سابق يف كلية املعلمني   •

العنوان :
اهلاتف احملمول : ٠٥٠٣١٣٦٢٥٨

gmail.com@adilالربيد اإللكرتوين :ِ ١٤٢٧     



عنوان البحث:
ره يف حتقيق األمن الفكري االحتساب النبوي دالالته وبعض آ

احملور األول: مفاهيم االحتساب يف اإلسالم (٢- دالالت نصوص احلسبة من الكتاب والسنة)
ملشارك : ت اخلاصة  البيا

االسم : أشرف حممود عقلة بين كنانة  •
اجلنسية : أردين    •

العمل : عضو هيئة تدريس  •
جهة العمل : جامعة أم القرى  •

الرتبة العلمية: أستاذ  •
املؤهل العلمي: دكتوراه   •

التخصص: الفقه وأصوله (أصول الفقه)   •
عنوان رسالة الدكتوراه: نظرية االحتمال عند األصوليني   •

عنوان رسالة املاجستري: األدلة االستئناسية عند األصوليني  •
املؤلفات والبحوث العلمية : 

لفهم يف التخاطب، املذكورة يف كتاب احملصول يف علم  رسالة يف مسألة تعارض االحتماالت العشرة املخلة   •
ليف اإلمام أمحد بن إدريس القرايف، ( دراسة وحتقيق).    األصول؛ لإلمام فخر الدين الرازي، 

مسألة ترك االستفصال عند األصوليني     •
•  قادح القلب بني تقعيد األصوليني وتطبيقات الفقهاء

اإلهلام عند األصوليني  •
نوع داللة األدلة على املسائل األصولية  •

األعمال واخلربات:
أستاذ أصول الفقه/ قسم الشريعة/ جامعة أم القرى  •

رئيس جلنة املعيار العاشر (البحث العلمي)/ اجلودة واالعتماد األكادميي/ جامعة أم القرى  •
لقراءات القرآنية العشر جماز   •

حملاماة الشرعية جماز   •
مج اإلقراء واإلجازة يف جامعة أم القرى املشاركة برب  •

العنوان: مكة/ العوايل
اهلاتف احملمول : ٠٥٤٢٨٠١٨٩٠

ashrafalkinane@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين     



عنوان البحث:
احلسبة يف السنة النبوية، وأثرها يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري 

 احملور : دور احلسبة يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري، ومواجهته.
ملشارك : ت اخلاصة  البيا

االسم : حممدعامل بن أبوالبشر شاهر ملوك  •
اجلنسية :  مينمار   •
العمل : مدرس  •

جهة العمل : اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبكة املكرمة.  •
الرتبة العلمية: دكتور  •

املؤهل العلمي : دكتور  •
التخصص : احلديث وعلومه   •

عنوان رسالة الدكتوراه: االحنراف الفكري وسبل مواجهته يف ضوء السنة النبوية  •
ر الّصحابة  يف األدب. مجًعا ودراسة وخترجيًا عنوان رسالة املاجستري: آ  •

املؤلفات والبحوث العلمية : 
•    االحنراف الفكري وسبل مواجهته يف ضوء السنة النبوية.

•    اإلعجاز يف وسطية واعتدال املنهج اإلسالمي.
•    اخللل يف مناهج تلقي العلم وعالجه من خالل الدراسات القرآنية.

األعمال واخلربات  :  •
مدرسا يف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبكة ملدة مخسة وعشرين سنة وإىل اآلن.  •

ملعروف والنهي عن املنكر. •    عمل مرتمجا يف اهليئة األمر 
تدريس يف املدارس املتوسطة والثانوية األهلية.  وتدريس احلجاج القرآن الكرمي يف املواسم.  •

•  دروس وحماضرات يف الدعوة إىل هللا عزوجل.
العنوان :

اهلاتف احملمول : ٩٦٦٥٥٥٠٩٤٩٢٨+
asr22221@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين     



عنوان البحث:
داللة ألفاظ حديث ( من رأي منكم منكراً فليغريه ... )

 احملور : األول 
ملشارك : ت اخلاصة  البيا

االسم : أ. د. عالء الدين األمني الزاكي  •
اجلنسية :   السودان  •

العمل : أستاذ جبامعة اخلرطوم ، عميد كلية النبالء للعلوم والتكنولوجيا   •
جهة العمل : جامعة اخلرطوم ص.ب. ٣٢١.  •

الرتبة العلمية: بروفيسور يف أصول الفقه  •
التخصص : بكالوريوس الشريعة اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة ١٩٩٢م.  •

عنوان رسالة الدكتوراه: قوادح القياس عند اإلمام الرازي .  •
ت املناظرة  عنوان رسالة املاجستري: النقض عند األصوليني وأثره علي القياس وجمر  •

املؤلفات والبحوث العلمية : 
أوًال: البحوث العلمية اليت نشرت:

قواعد لضبط االجتهاد يف فقه الزكاة، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة إفريقيا.   •
العاملون يف الدولة اإلسالمية، جملة جممع الفقه اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي اخلرطوم.  •

اختالف الفقهاء وأثره على اختالف العاملني يف الدعوة إىل هللا – جملة أحباث اإلميان .  •
نياً: الكتب

احملتسب شروطه وآدابه – مطابع السودان للعملة.  •
االحتساب أمهيته وفضله – مطابع السودان للعملة.  •
فقه مباشرة إنكار املنكر – مطابع السودان للعملة.  •

األعمال واخلربات  :
 (ب) عضوية جلان وجمالس

عضو اجمللس االستشاري لوزير اإلرشاد واألوقاف السودان (٢٠٠٦-حىت اآلن)  •
عضو اجمللس األعلى للدعوة اإلسالمية االحتادي – وزارة اإلرشاد واألوقاف (٢٠٠٦).  •

عضو اجمللس العلمي هليئة علماء السودان (٢٠٠٢م وحىت اآلن).  •
العنوان:

اهلاتف احملمول : ٠٠٢٤٩٩١٦٠٠٤٠٠٠
alzakiii1966@gmail.com : الربيد اإللكرتوين     



عنوان البحث:
احلسبة يف السنة النبوية، وأثرها يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري 

 احملور : دور احلسبة يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري، ومواجهته.
ملشارك : ت اخلاصة  البيا

االسم : حممدعامل بن أبوالبشر شاهر ملوك  •
اجلنسية :  مينمار   •
العمل : مدرس  •

جهة العمل : اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبكة املكرمة.  •
الرتبة العلمية: دكتور  •

املؤهل العلمي : دكتور  •
التخصص : احلديث وعلومه   •

عنوان رسالة الدكتوراه: االحنراف الفكري وسبل مواجهته يف ضوء السنة النبوية  •
ر الّصحابة  يف األدب. مجًعا ودراسة وخترجيًا عنوان رسالة املاجستري: آ  •

املؤلفات والبحوث العلمية : 
•    االحنراف الفكري وسبل مواجهته يف ضوء السنة النبوية.

•    اإلعجاز يف وسطية واعتدال املنهج اإلسالمي.
•    اخللل يف مناهج تلقي العلم وعالجه من خالل الدراسات القرآنية.

األعمال واخلربات  :  •
مدرسا يف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبكة ملدة مخسة وعشرين سنة وإىل اآلن.  •

ملعروف والنهي عن املنكر. •    عمل مرتمجا يف اهليئة األمر 
تدريس يف املدارس املتوسطة والثانوية األهلية.  وتدريس احلجاج القرآن الكرمي يف املواسم.  •

•  دروس وحماضرات يف الدعوة إىل هللا عزوجل.
العنوان :

اهلاتف احملمول : ٩٦٦٥٥٥٠٩٤٩٢٨+
asr22221@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين     



     عنوان البحث:
 َوَساِئُل تـَْغيريِّ املُْنَكِر بـَْني الّثوابت واملُتغريات

       احملور : األّول
ملشارك : ت اخلاصة  البيا

االسم : د/ مجال نور الدين إدريس حسن  •
اجلنسية :  سوداين   •

العمل : جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل  •
جهة العمل : اململكة العربّية السُّعوديّة - الدمام  •

الرتبة العلمية: ُأستاذ ُمشارك.  •
املؤهل العلمي : دكتوراه يف الفكر اإلسالمي، وُأخرى يف ُأصول الفقه.  •

التخصص : ُأصول الفقه + الفكر اإلسالمي والثّقافة اإلسالمّية  •
عنوان رسالة الدكتوراه األوىل: مزاعم ومطاعن حول الُقرآن الكرمي، وكيفّية الّردِّ عليها.  •

ا العملّية. عنوان رسالة الدّكتوراه الثانية: السُّّنة املنشئة لألحكام استقالًال، وتطبيقا  •
ستصفى.

ُ
عنوان رسالة املاجستري: ُخمالفات اإلمام الغزايل لإلمام الّشافعي يف كتابه امل  •

املؤلفات، والبحوث العلمية : 
للغة العربّية - ندوة قسمي اللغة الدراسات اإلسالمّية واللغة العربية- كلية اآلداب  عالقة علم األصول   •

جامعة الّدمام – يف الفرتة ١٩/ ١٤٣٧/٧هـ،
دور املقاصد الشرعّية يف االرتقاء الفكري - أحباث املؤمتر الدويل األّول حول اإلسالم والقضا املعاصرة –   •

جامعة مال – ماليز ٥- ٦ /١٢/ ٢٠١٦م.
األعمال، واخلربات  :

رخيه. عضو هيئة علماء السُّودان، وجملس العلماء ٢٠٠٩م وحّىت   •
يئة ُعلماء السُّودان ٢٠١٠م – سبتمرب٢٠١١م. لنيابة  •  أمني البحوث 

لسُّودان ٢٠١٠ – سبتمرب ٢٠١١م. •  أمني العالقات اخلارجّية والثقافّية للمجلس العلمي القومي للُّغة العربّية 
•  األمني العام لرابطة األدب اإلسالمي العاملّية ــ املكتب اإلقليمي السُّودان  يف الفرتة من ٢٠٠٤م إىل ٢٠٠٦م.

العنوان :
اهلاتف احملمول : +٩٦٦٥٤٤٩٠٨٨٥٢

gamail.com@Dr.jamalالربيد اإللكرتوين : ٦٨     
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