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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة 
للعاملني. وبعد:

يف  البحث  هذا  إعداد  وتيسريه  وفضله  تعاىل  اهلل  بحمد  تم 
أمهية نرش ثقافة االحتساب يف املجتمع وبيان عرشات الوسائل 

العملية لتحقيقه.
وقد جاء هذا البحث يف قسمني:

 األول: ملاذا؟
يف بيان أمهية احلسبة ونرش ثقافتها بني املسلمني، وحكمها، 
والة  وعناية  عرصنا،  يف  وسهولتها  تركها،  وعواقب  وفضلها، 

األمر هبا، ودورها يف أمن املجتمع.
الثاين: كيف؟

بالقدوة  بدءًا  ثقافتها  ونرش  للحسبة  وسيلة   60 بيان  يف 
وتعليمها لألبناء والطالب، ونرش أمهيتها ووسائلها عرب وسائل 
اإلعالم، وتصحيح مفاهيم الناس حوهلا، وعمل الدراسات يف 
شأهنا، والتعزيز اإلجيايب للمعروف بالرتكيز عىل شكر القائمني 
يف  التطوعي  العمل  وتفعيل  االحتساب،  منجزات  ونرش  به، 
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

التطوعية يف احلسبة، باإلضافة  االحتساب، وافتتاح اجلمعيات 
إىل عرشات الوسائل األخرى.

واهلل ويل التوفيق..
                                             

                                               إبراهيم بن عبد الرمحن الرتكي
                                             املعهد العلمي باملجمعة

                                             حمرم 1431





�ةدْ �َةم�قققَ
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

تعريف االحتساب:
- تأيت كلمة »احتساب« يف اللغة بمعان عديدة، منها:

الفقهاء كلمة »احتساب«  أو االعتبار: ويطلق  أ - االعتداد 
عندما يأيت املكلف بالفعل عىل غري وجه الكامل، ومع ذلك فإن 

الشارع يعتربه صحيحًا مقبوالً )1).
احتسبت  اإلمام  مع  الركوع  أدرك  إذا  الصالة  يف  فاملسبوق 
له ركعة، وإن مل يأت بالفرائض التي قبله، ومن دخل املسجد، 
وصالة  املسجد  حتية  فنوى  الظهر،  لصالة  قائمة  اجلامعة  فرأى 
الظهر، ودخل معهم يف صالهتم، احتسبت له تلك الصالة حتية 

مسجد وصالة ظهر..
ب - االختبار: يقال: احتسبت فالنًا: أي: اختربت ما عنده )2).
ج - طلب الثواب من اهلل تعاىل، والبدار يف ذلك: ويف حديث 
عمر : »أهيا الناس، احتسبوا أعاملكم؛ فإن من احتسب عمله 

كتب له أجر عمله وأجر حسبته« )3).

بعدها، وجواهر اإلكليل: )1 / 399، 84،  )1) املغني: )1 / 504( وما 
46(، وحاشية ابن عابدين: )1 / 456(، وحاشية القليويب: )1 / 215(.

والصحاح  املحيط،  والقاموس   ،)317  –  314  /  1( العرب:  )2) لسان 
مادة: ) حسب (، وإحتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين) 7 / 14(.

»املشكاة«:  يف  والقاري   ،)232/2( القاري«:  »عمدة  يف  العيني  )3) ذكره 
.)121/3(
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

واسم الفاعل: املحتسب أي: طالب األجر.
د- اإلنكار: يقال: احتسب عليه األمر إذا أنكره عليه.

االحتساب اصطالحًا:
تعريفه  ويمكن  اللغوي،  املفهوم  عن  كثريًا  يبعد  ال  وهو 
عند  االحتساب-  أسامء  من  – وهي  احلسبة  مفهوم  خالل  من 
الفقهاء بأنه: القيام باألمر باملعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن 

املنكر إذا ظهر فعله )1).
***

)ص  يعىل:  وأليب   ،)240 )ص  للاموردي:  السلطانية  األحكام  انظر:    (1(
266(، ومعامل القربة: )ص 7(، وهناية الرتبة يف طلب احلسبة: )ص 6(، والبن 

بسام )ص 10(.





َل
ْ
و

أ
ل� ح�ُث ا لَم�ب ا

؟ ا �بح�ةس�ب �ب لما
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

 مرشوعية االحتساب وفضله:. 1
وكره  إليه،  يدعوا  بأن  وأمرهم  اخلري  عباده  إىل  اهلل  حبب 
إليهم املنكر والفسوق والعصيان وهناهم عنه، كام أمرهم بمنع 
فقال  والتقوى،  الرب  بالتعاون عىل  اقرتافه، وأمرهم  غريهم من 

ى 
َ
عَ��ل  

ْ
وا

َو�ُف �ا
َ

�َي���ق  
َ
َولا �ى  َو

��ْي
��ك�يَّ َوا  َ

ّ
��فر

ْ
�ل ا ى 

َ
عَ��ل  

ْ
وا

َو�ُف �ا
َ

َو�َي���ق تعاىل: 

��ف 
ُ
�يَ�ك

ْ
��ك َو شأنه:  جل  وقال   ،(  2/ )املائدة  ف

� َوا
ْ
�د

ُ
�ع
ْ
�� َوا �َم 

�ْث لاَإ ا

 َ
و��ف ُر

ْ
�ك�َم�ع

ْ
�� �فَ�ا َف 

و�
ُ
ُمر

ْإ
َو�يَ�ا َر 

ْ
�ْل��َف��ي ا ى 

َ
ل اَإ  

َف
�ُعو� ْ

�يَ�د ��ٌي 
َّ
�م

ُإ
ا ك�ْم 

ُ
�ّمَ��ف���ك

 )آل عمران/  َف
و�

ُ
��لَ����ح �ك�ُم�ك��ْف

ْ
�� �ك�ُم ا

ُ
 �ه

َ
�إَ�ك

َ
��ك ْو

ُإ
�َر َوا

َ
��ف���ك

ُ
م
ْ
ل َ ا

َف �َع��ف
ْو�

َ
�� ��ْف

َ
َو�كي

الصالة  بإقامة  وقرهنا  هبا،  واملؤمنات  املؤمنني  ووصف   ،(104

تعاىل:  قوله  الذكر يف  تقديمها يف  مع  اهلل،  الزكاة وطاعة  وإيتاء 

 َ
و��ف ُر

ْ
�ك�َم�ع

ْ
��  �فَ�ا

و�َف �ُمُر
ْإ
ٍ �يَ�ا

ف
����

ْ
ء �فَ�� ��كَ�يَ�ا ْو

َإ
�ك�ْم ا

ُ
��

�����فُ
ْ
�ُي �فَ�� �َم��فَ�ا �ك�ُموْإ

ْ
��  َوا

�َم��ُفو�َف �ك�ُموْإ
ْ
�� َوا

و�َف 
ُ
َو�يُ��َط��ي�ع �َي  �ا

َ
ك

للرفَّ ا �َف  و
�ُي وْإ

ُ
َو�ي �َي  �لَا

َّ
�ل���� ا َ�مي�ك�ُمو�َف 

َو�يُ�ك��ي َر 
َ
�ك�ُم��ف��ل

ْ
�� ا  َ

�َع��ف ْو�َف 
َ
�� ��ْف

َ
َو�كي

�يرٌف حَ�َك�مي�ك�ٌم )التوبة  َ
رف
َ
�ل��لّ�َ� �ع ا  

�فَّ اَإ �ل��لّ�ُ�  ا �ك�ُم 
ُ
��

ُ
َح�م� ْ

ر
َ
 ��َس��ي

َ
�إَ�ك

َ
��ك ْو

ُإ
ا  �ُ�

َ
��ُسو�ل َ

ر �ل��لّ�َ� َو ا

املنافقني بكوهنم عاملني عىل خالف ذلك يف  /171)، ووصف 

و�َف  �ُمُر
ْإ
�يَ�ا  ٍ

ف
����

ْ
�فَ�� �ّمَ��ف  �ك�م 

ُ
��

�����فُ
ْ
�فَ�� �ُي  ��فَ�ك��َي�ا �ك�ُم��فَ�ا

ْ
�� َوا و�َف 

��فَ�ك��ُي �ك�ُم��فَ�ا
ْ
�� قوله تعاىل:ا

�ك�ْم 
ُ
��

َ
�م�ي �ل��لّ�َ� ��َف��مَف��س��كَ  ا

ْ
�ك�ْم �َف��ُسوا

ُ
��

َ
��ي �يْ�َد

َإ
و�َف ا

�مفَ����فُ
َ َو�يَ�ك��ْي

و��ف ُر
ْ
�ك�َم�ع

ْ
�� َ ا

ْو�َف �َع��ف
َ
�� ��ْف

َ
َر َو�كي

َ
�ك�ُم��ف��ل

ْ
�� �فَ�ا

 )التوبة / 67(. و�ف
��َس��ُي �ا �ك��َف

ْ
�� �ك�ُم ا

ُ
َ��ي�َف �ه

��فَ�ك��ي �ك�ُم��فَ�ا
ْ
��  ا

�فَّ اَإ
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

�َع��َف 
ُ
��  وذم من تركه وجعل تركه سببًا للعنة يف قوله تعاىل: 

�َم 
َ
�ي َ �َمْر

�ف
ْ
�ف  َوَع��مي��َسى ا

َ
و� ُو ا

َ
� َ

�ف ى �َ���َس�ا
َ
 عَ��ل

َ
�كإَ�ي�ل ا ��ْ�رَ َىي اَإ

 �َم��ف �فَسف
ْ
وا ُر

�ك��َف
َ
�ي�فَ �ل َ

�دف
َّ
�ل ا

وُ� 
ُ
��ل
َ
ٍر ���كَف�ع

َ
��ف��ل

ُّ
�َف �َع��ف �م ْو

َ
�ه  �يَ��مَي�فَ�ا

َ
 لا

ْ
وا

�ُف �ا
َ
و�َف * ك

ُ
��َي�د

ْ
 �يَ�ع

ْ
وا

�ُف �ا
َ
وا وَّك

َ����
َ
 �فَ�ك�َم�ا �ع

َ
�لَ�ك �َف

)املائدة/ 79-78). �ف و
ُ
��ل
َ
�ع  �يَ�ك��ْف

ْ
وا

�ُف �ا
َ
َ �َم�ا ك

َ��مْإ��� �ف
َ
��ك

تعاىل:  قوله  يف  وشيعته  الشيطان  خطوات  من  تركه  وجعل 

 َ
�ي ��ُطَوا  �حُف

ْ
�فَع

َ َو�َم��ف �يَ��ميَّ
�ف �ميْ��َط�ا

����س��كثَّ َ ا
�ي ��ُطَوا وا �حُف

ُ
َ�ع �ف

ا �يَ��ميَّ
َ
�َم��ُفوا ل

آ
�ي�َف ا َ

�دف
َّ
�ل �ا ا

َ
��
ُّ
��ي
َإ
ا �يَ�ا

َر )النور/ 21(.
َ
�ك�ُم��ف��ل

ْ
�� ء َوا �ا ��سَث

ْ
����ح �ك��َف

ْ
�� �ُمُر �فَ�ا

ْإ
�ُ� �يَ�ا

�فَّ �اَإ
َ ��َف

�ف �ميْ��َط�ا
����س��كثَّ ا

تعاىل:  قوله  يف  غريهم  عىل  األمم  من  به  يقوم  من  وفضل 

 َ
ْو�َف �َع��ف

َ
�� َ َو�كَي��ْف

و��ف ُر
ْ
�ك�َم�ع

ْ
��  �فَ�ا

و�َف �ُمُر
ْإ
��َ� �يَ�ا �ا

��ْي �لَ��لك�فَّ
َ
َر�حف ��ْف

ُإ
ٍ ا
��ي
َّ
�م

ُإ
رَ ا

ْ
َ��ي مْ حف

�مف�ُي
ُ
ك

َر)آل عمران / 110).
َ
�ك�ُم��ف��ل

ْ
�� ا

وامتدح من يقوم به من األمم عىل غريهم يف قوله تعاىل: �ّمَ��ْف 

و�َف 
ُ
�د

ُ
��ْس����حف

َ
�ك�ْم �ي

ُ
�يْ�َل َو�ه

َّ
�ل��لك ء ا �فَ�ا

آ
�ل��لّ�َ� ا َ ا

�ي �يَ�ا
آ
�َف ا و

ُ
�يْ��ل

َ
�إَ�ك�َم��ٌي �كي

آ
��ٌي ��َي�ا

َّ
�م

ُإ
َ ا �ف �ا

َي
�كَ�

ْ
�� �َل ا

ْ
�ه

َإ
ا

 َ
ْو�َف �َع��ف

َ
�� ��ْف

َ
َ َو�كي

و��ف ُر
ْ
�ك�َم�ع

ْ
��  �فَ�ا

و�َف �ُمُر
ْإ
ََر َو�يَ�ا

��ف
آ
لا ْو�َم ا

َ
�ي
ْ
��ك �ل��لّ�َ� َوا  �فَ�ا

�َم��ُفو�َف وْإ
ُ
* �ي

)آل عمران  �لَ��َ��ي�ف �ا
َّ
�ل����  �َم��َف ا

َ
�إَ�ك

َ
��ك ْو

ُإ
َ َوا

�ي ا رَ
ْ
�ْل��َف��ي َىي ا

�َف ��ف �ُعو َر ��َس�ا
ُ
َر َو�ي

َ
�ك�ُم��ف��ل

ْ
�� ا

.(114-113 /
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

�َم�ا   
ْ
�َف��ُسوا �ا 

َّ
��
َ
��َف��ل تعاىل:  قوله  يف  للنجاة  سببًا  به  القيام  وجعل   

 ٍ �ف ا �دَف
َ
 �فَ�ع

ْ
وا

ُ
��
َ
��ل �ي�َف طَف َ

�دف
َّ
�ل �فَ�ا ا َ�دْف حف

َإ
وَء َوا

ُّ
����س َ ا

ْو�َف �َع��ف
َ
�� ��ْف

َ
�ي�َف �كي َ

�دف
َّ
�ل ��َف�ا ا

ْ
�مي
َ
��ف
�ف َإ

 �فَ�َ� ا
ْ
وا

ُ
َر
ّ
�ُف�ل

و�َف  )األعراف / 165).
��ُس��ُي  �يَ�ك��ْف

ْ
وا

�ُف �ا
َ
�إَ��مي���ٍ �فَ�ك�َم�ا ك

َ
�كف

أنه رشعة فرضت عىل غرينا  القرآن   وإىل ذلك كله جاء يف 
َوْأُمْر  اَلَة  الصَّ َأِقِم  ُبنَيَّ  َيا  تعاىل:  قوله  يف  وذلك  األمم،  من 
ِمْن  َذلَِك  إِنَّ  َأَصاَبَك  َما  َعىَل  َواْصرِبْ  امْلُنَكِر  َعِن  َواْنَه  بِامْلَْعُروِف 

 َ
�ي �يَ�ا

آ
 �فَ�ا

و�َف ُر
�ك��ُف
ْ
�ي�َف �يَ�ك َ

�دف
َّ
�ل  ا

�فَّ َعْزِم اأْلُُموِر)لقامن / 17) وقوله تعاىل: اَإ

��َط �َم��َف  َ��مْ
�ك��ي
ْ
��  �فَ�ا

و�َف �ُمُر
ْإ
�ي�َف �يَ�ا َ

َ�دف
ّ
�ل �َف ا و

ُ
ٍ َو�يَ�ك��ْي��يُ��ل

�ّي
َ
َر �ح

ْ
��ي
��مَف�يَّ��ي�َف �فَ�عَف

��ك�فَّ �َف ا و
ُ
�ل��لّ�َ� َو�يَ�ك��ْي��يُ��ل ا

�َ��مي�ك�ٍم )آل عمران / 21).
َإ
ٍ ا �ف ا �دَف

َ
�ك�م �فَ�ع

ُ
�ه ْر َ

���ّث
َ
��مف
��َ� ��َف �ا

��ك�فَّ ا

ذلك بعض ما يدل عىل رشعه من الكتاب احلكيم.
ولقد سلكت السنة يف داللتها عىل ذلك مسلك الكتاب من 
األمر به، والتشديد عىل التهاون فيه، فقد روى مسلم من حديث 
   هلل  رسول  أن    اخلدري  سعيد  أيب  عن  شهاب  بن  طارق 
قال: )من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، 

فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن( )1).
 وجاء يف التحذير من تركها ما رواه ابن مسعود   قال: قال

)1)  كتاب اإليامن، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن، حديث: )95(.
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

 رسول اهلل : )لتأمرنَّ باملعروف، ولتنهونَّ عن املنكر ولتأخذن 
عىل يدي الظامل ولتأطرنه عىل احلق أطرًا( )1). 

***
 حكمه:. 2

اتفق األئمة عىل مرشوعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وحكى اإلمام النووي وابن حزم اإلمجاع عىل وجوبه، وتطابقت 
آيات الكتاب وأحاديث الرسول وإمجاع املسلمني عىل أنه من 

النصيحة التي هي الدين )2).

و�َف  �ُمُر
ْإ
َر َو�يَ�ا

ْ
�ْل��َف��ي ى ا

َ
ل  اَإ

�َف �ُعو ْ
 �يَ�د

��ٌي
َّ
�م

ُإ
�ْم ا

ُ
��ف �ّمَ��ف��ل

ُ
�يَ�ك

ْ
��ك قال اهلل تعاىل: َو

 و�َف
ُ
��لَ����ح �ك�ُم�ك��ْف

ْ
�� ا �ك�ُم 

ُ
�ه  

َ
�إَ�ك

َ
��ك ْو

ُإ
َوا َر 

َ
�ك�ُم��ف��ل

ْ
�� ا  َ

�َع��ف ْو�َف 
َ
�� ��ْف

َ
َو�كي  َ

و��ف ُر
ْ
�ك�َم�ع

ْ
�� �فَ�ا

 

)آل عمران/ 104).

مل  فإن  بيده،  فليغريه  منكرًا  منكم  رأى  )من   : النبي  وقال 
يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن( )3).

حديث:  والنهي،  األمر  باب  املالحم،  كتاب  سننه،  يف  داود  أبو  رواه    (1(
)3795 (، والطحاوي يف »مشكل اآلثار«، باب بيان مشكل ما روي عن رسول 

اهلل ، حديث: )985( .
)2)  التهانوي من مادة احتساب: )2 / 278( ط خياط بريوت. و«احلسبة 

يف اإلسالم« البن تيمية: )ص 8، 9(.
من  املنكر  عن  النهي  كون  بيان  باب  اإليامن-  -كتاب  مسلم  رواه    (3(

اإليامن- حديث: )95(.
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

قال اإلمام الغزايل: األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصل 
الدين، وأساس رسالة املرسلني، ولو طوي بساطه، وأمهل علمه 
وعمله، لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفوىض، 

وهلك العباد)1).
إال أهنم اختلفوا بعد ذلك يف حكمه، هل هو فرض عني، أو فرض 
كفاية، أو نافلة؟ أو يأخذ حكم املأمور به واملنهي عنه، أو يكون تابعًا 

لقاعدة جلب املصالح ودرء املفاسد. عىل أربعة مذاهب:
املذهب األول: أنه فرض كفاية، وهو مذهب مجهور أهل السنة، 

وبه قال الضحاك من أئمة التابعني والطربي وأمحد بن حنبل.
املذهب الثاين: أنه فرض عني يف مواضع:

أ- إذا كان املنكر يف موضع ال يعلم به إال هو، وكان متمكنًا 
من إزالته.

أو يرى اإلخالل  أو ولده،  املنكر من زوجته  ب- من يرى 
بيشء من الواجبات.

ج- وايل احلسبة، فإنه يتعني عليه، الختصاصه هبذا الفرض )2).
 املذهب الثالث: أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر نافلة، 

)1)  إحياء علوم الدين: )2 / 391(.
)2)  رشح النووي عىل مسلم: )2 / 23(.
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

وهو مذهب احلسن البرصي وابن شربمة.
املذهب الرابع: التفصيل، وقد اختلفوا عىل ثالثة أقوال:

القول األول: أن األمر والنهي يكون واجبًا يف الواجب فعله، 
أو يف الواجب تركه، ومندوبًا يف املندوب فعله، أو يف املندوب 
من  واألذرعي  البلقيني  الدين  جالل  رأي  وهو  هكذا،  تركه 

الشافعية )1).
األمر  بني  املعتزلة  من  اجلبائي  عيل  أبو  فرق  الثاين:  القول 
بالواجب  األمر  إن  وقال:  املنكر،  عن  النهي  وبني  باملعروف 
واجب، وبالنافلة نافلة، وأما املنكر فكله من باب واحد، وجيب 

النهي عن مجيعه )2).
عبد  بن  الدين  وعز  القيم  وابن  تيمية  البن  الثالث:  القول 
وخيلفه  يزول  أن  املنكر  عن  النهي  مقصود  إن  قالوا:  السالم، 
ضده، أو يقلُّ وإن مل يُزل بجملته، أو خيلفه ما هو مثله، أو خيلفه 
ما هو رش منه، واألوالن مرشوعان، والثالث موضع اجتهاد، 

والرابع حمرم )3) )4).

)1)  الزواجر البن حجر اهليثمي: )2 / 168(.
)2)  رشح األصول اخلمسة: )ص 146(.

)3)  الزواجر: )2 / 168، 169(، واحلسبة: )ص 67 – 69(.
)4)  راجع »املوسوعة الكويتية«: )248/6( وما بعدها.
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

• عن 	 والنهي  باملعروف  لألمر  الرشيعة  إجياب  من  احلكمة 
املنكر:

هدفت الرشيعة اإلسالمية من إجياب األمر باملعروف والنهي 
 عن املنكر إىل عدة أهداف عظيمة من شأهنا حتقيقها حتقيق سعادة

 اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، ومن هذه األهداف:
1 - حفظ اإلسالم من الرشك والبدع.

2 - إثبات معاين اخلري والصالح يف األمة اإلسالمية.
عليها  والقضاء  والرش من حياهتا  الفساد  إزالة عوامل   -  3

أوالً بأول؛ حتى تسلم األمة وتسعد.
اآلداب  فيه  تنمو  الذي  الصالح  املناسب  اجلو  هتيئة   -  4
ظله  يف  ويرتبى  والرذائل،  املنكرات  فيه  وختتفي  والفضائل 
، والوجدان اليقظ الذي ال يسمح للرش أن يبدأ  الضمري العفُّ

فضاًل عن أن يبقى أو يمتد.
آداب األمة  الذي حيرس  الواعي  املسلم  الرأي  5 - تكوين 
وفضائلها وأخالقها وحقوقها وجيعل هلا شخصية وسلطانًا هو 

أقوى من القوة، وأنفذ من األنظمة والقوانني.
والتعاون  والتكامل  ة  األخوَّ بمعنى  اإلحساس  بعث   -  6
مما  ببعض، وذلك  بعضهم  املسلمني  واهتامم  والتقوى  الرب  عىل 
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

يوطد األمن ويبعث الطمأنينة عىل احلقوق واحلرمات، وأهنا يف 
حراسة األمة وبأعينها، مما يؤكد الثقة واملحبة واالعتزاز باجلامعة 

يف قلوب املؤمنني )1).
***

باملعروف . 3 األمر  ترك  عىل  املرتتبة  واآلثار  العقوبات   
والنهي عن املنكر:

من سنن اهلل املاضية أن يسلط عقوباته عىل املجتمعات التي 

�َع��َف 
ُ
�� املنكر:  عن  والنهي  باملعروف  األمر  شعرية  يف  ط  تفرِّ

�َم 
َ
�ي �َمْر  َ

�ف
ْ
�ف ا َوَع��مي��َسى   

َ
ُو� ا

َ
� َ

�ف �َ���َس�ا ى 
َ
 عَ��ل

َ
�كإَ�ي�ل ا ��ْ�رَ اَإ َىي 

�فَسف �َم��ْف  وا  ُر
�ك��َف
َ
�ي�فَ �ل َ

�دف
َّ
�ل ا

�ٍر 
َ
�َف �َع��ْف �ُم��فْ���ك ْو

َ
�ه ا �يَ��مَي�فَ�ا

َ
وا ل

�ُف �ا
َ
َف *ك

و�
ُ
��َي�د

ْ
وا �يَ�ع

�ُف �ا
َ
ْوا وَك

َ����
َ
 �فَ�ك�َم�ا �ع

َ
�لَ�ك �َف

 )سورة املائدة/ 79-78). َف
و�

ُ
��ل
َ
�ع وا �يَ�ك��ْف

�ُف �ا
َ
َ �َم�ا ك

َ��مْإ��� �ف
َ
وُ� ��ك

ُ
��ل
َ
���كَف�ع

وتلك العقوبات كثرية ومتنوعة، ولكن من أظهرها:
1- كثرة اخلبث: عن زينب بنت جحش ريض اهلل عنها أن 
إاِلَّ  إَِلَه  )اَل  يقول:  وهو  فزًعا،  نومه  من  يوًما  استيقظ    النبي 
َيْأُجوَج  َرْدِم  ِمْن  اْلَيْوَم  ُفتَِح  َب،  اْقرَتَ َقْد  ِمْن رَشٍّ  لِْلَعَرِب  َوْيٌل  اهللَُّ 

)1)  »األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة«- سليامن 
احلقيل.
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

َتِليَها-  تِي  َوالَّ هْبَاِم  اإْلِ بِإِْصَبِعِه  َق  -َوَحلَّ َهِذِه  ِمْثُل  َوَمْأُجوَج 
َوفِينَا  َأهَنِْلُك  اهللَِّ،  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َجْحٍش:  بِنُْت  َزْينَُب  َقاَلْت 

احِلُوَن؟ َقاَل: َنَعْم، إَِذا َكُثَر اخْلََبُث( )1). الصَّ
وجهه،  يف  يقف  من  جيد  ومل  جمتمع،  يف  أعلن  إذا  املنكر  إن 
وقوهتم، املنكر  أهل  متكن  عىل  دلياًل  ويصبح  تقوم،   فإن سوقه 

  وذريعة القتداء الناس هبم، وهلذا توعدهم اهلل -جل وعال- فقال: 

 ٌ
�ف ا �ك�ْم عَ�دَف

ُ
��

َ
�َم��ُفوا �ل� ا �ي�َف َء َ

�دف
َّ
�ل َىي ا

��ُي ��ف �َح��سَث �ا �ك��َف
ْ
��  ا

َ
��يع َ

�ْف �َي��س��كث
َإ
و�َف ا

ُّ
�ي�َف �يُ��َ��ف َ

�دف
َّ
�ل  ا

�فَّ  اَإ

)سورة النور /19). و�َف
ُ
��
َ
��ل
ْ
ا �َي�ع

َ
�كْف�مُي�ك�ْم ل

َإ
ا مُ َو

َ
��ل
ْ
�ُ� �يَ�ع

َّ
�ل��ل َ َوا

�ي ََر
��ف

آ
ا
ْ
ل �ا َوا

َ
�كْف�ي

ُّ
�ل�د َىي ا

�َ��مي�ك�ٌم ��ف
َإ
ا

الظهور،  يف  الباطل  أخذ  املنكر  أهل  الناس  بعض  قلد  فإذا 
وما  عنه،  الناس  وسكت  النفوس،  يف  فشيًئا  شيًئا  خطبه  وهان 
مستساغًا،  ويصبح  اخلبث،  يكثر  حتى  تفشو،  املنكرات  تزال 
وينحرس باملقابل املعروف ويصبح مستغربًا، لذلك قال عمر بن 
يأمر  بأن  فيه  يأمره  الذي  املدينة  أمري  إىل  كتابه  -يف  العزيز  عبد 
العلم؛  »ويفشو  املساجد-:  يف  العلم  إلفشاء  باجللوس  العلامء 

فإن العلم ال هيلك حتى يكون رًسا«.
ذلك عىل  دل  الشامل:  واهلالك  العام  اإلهلي  العذاب   -  2 

)1)  رواه بنحوه البخاري )3184/ 3423/ 6668 / 6735(، ومسلم 
.)5237 /5236(
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

خرب علينا    اهلل  قصَّ  وقد  آنًفا،  املذكور  زينب  حديث    
تلك  يف  ولنا  السبت،  يف  يعدوا  أن  هناهم  حني  إرسائيل  بني   

�ك�ْم 
ُ
��

ُ
��َل����

ْ
��

�ُ� ��مُ
َّ
�ل��ل ْو�مٍ�ا ا

و�َف ��َي
�ك�ْم �لَ�َم �َي�َ���طُف

ُ
�� ��ٌي �َم�م�ْف

َّ
�م

ُإ
��ْي ا

َ
�� �ْف ��َي�ا القصة عربة:  َواَإ

و�َف * 
��ُي
�يَّ
َ
�ك�ْم �كي

ُ
��
َّ
��ل�

َ
�ع
َ
�ْم َو��

ُ
�فَّ��ل

َ
ى ر

َ
ل  اَإ

�ٍي َ
ر َ

�دف
ْ
وا �َم�ع

ُ
�� �ي�دٍا ��َي�ا �َد �فٍ�ا ��سَث ا �ك�ْم عَ�دَف

ُ
��

ُ
��ف َ

�دّف
َ
ْو �ُم�ع

َإ
ا

�ي�َف  َ
�دف
َّ
�ل �فَ�ا ا َ�دْف حف

َإ
وَء َوا

ُّ
����س َ ا

ْو�َف �َع��ف
َ
�� ��ْف

َ
�ي�َف �كي َ

�دف
َّ
�ل �ا ا

َ
��ف
ْ
�مي
َ
��ف
�ْف َإ

وا �فَ�َ� ا
ُ
َر
ّ
�ا �َف��ُسوا �َم�ا �ُف�ل

َّ
��
َ
��َف��ل

وا �َع��فْ�ُ� 
ُ
��
�ا �َع��َيْوا �َع��ْف �َم�ا ��ُف

َّ
��
َ
و�َف * ��َف��ل

��ُس��ُي وا �يَ�ك��ْف
�ُف �ا

َ
�إَ��مي���ٍ �فَ�ك�َم�ا ك

َ
ٍ �كف �ف ا �دَف

َ
وا �فَ�ع

ُ
��
َ
��ل طَف

)سورة األعراف / 164-166)، إذن    ��إَ��ي�َف ��س��كَ َ�ا �ٍي حف
َ
� َ

َر
��ي وا 

و�ُف
ُ
�ك�مْ �ل

ُ
��

َ
�ل� �َف�ا 

ْ
��ُي��لك

فقد أنجى اهلل تعاىل الذين ينهون عن السوء فقط، وأما البقية فقد 
عذهبم كلهم، فإن مل يكن يف األمة من ينهى عن السوء والفساد 

 ٍ
َ��يَّ��ي

و �فَ�ك��ي
ُ
�� و

ُإ
�ْم ا

ُ
��فْ��َل��ل

َ �َم��ْف ��َي
و�ف ُر

�ك��ُي
ْ
�� �َف �َم��َف ا �ا

َ
ا ك

َ
ْول

َ
فال نجاة ألحد منها، ��َف��ل

 
َ
ع
َ
�ف
�كيَّ �ك�ْم َوا

ُ
�� �ا �َم�م�ْف

َ
��ف
ْ
�مي
َ
��ف
�ْف َإ

��ْف ا
َّ
��لَك�ي�لٍا �َم�ك�م

ا ��َي
َّ
ل َ اَإ

ف
�� ْ

ر
َإ
ا
ْ
ل َىي ا

َ� ��ف ��َس�ا �ك��َف
ْ
�� َ ا

ْو�َف �َع��ف
َ
�� ��ْف

َ
�كي

 )سورة هود / 116)، ويف  �َم��ي�ف َر
ْ
وا مُ��ف

�ُف �ا
َ
َ��ي�َ� وَك

وا ��ف
��ُف �ْيَر

ُإ
وا �َم�ا ا

ُ
��
َ
��ل �ي�َف طَف َ

�دف
َّ
�ل ا

حديث جرير: )َما ِمْن َرُجٍل َيُكوُن يِف َقْوٍم ُيْعَمُل فِيِهْم بِامْلََعاِص 
وا إاِلَّ َأَصاهَبُْم اهللَُّ بَِعَذاٍب  ُ ُيَغريِّ َعَلْيِه َفاَل  وا  ُ ُيَغريِّ َأْن  َيْقِدُروَن َعىَل 
ِمْن َقْبِل َأْن َيُموُتوا( )1)، ويف حديث أيب بكر : أنه قال: »أهيا 

حديث:   - والنهي  األمر  باب  املالحم،  سننه،كتاب  يف  داود  أبو  رواه    (1(
) 3797( ، وابن حبان يف صحيحيه، كتاب الرب واإلحسان / ذكر توقع العقاب 

من اهلل -جل وعال- ملن قدر عىل تغيري - حديث: ) 303( .
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

�ْم 
ُ
ْ��ل

�ي
َ
عَ��لك �َم��ُفوا  ا َء �ي�َف  َ

�دف
َّ
�ل ا �ا 

َ
��
ُّ
��ي
َإ
ا �يَ�ا اآلية:  هذه  تقرؤون  إنكم  الناس 

املائدة / 105)،  �مُي�ك�ْم )سورة 
ْ
�كي

َ
��يَ�د

ْ
�ه ا ا  �َف اَإ  

َّ
�ل ��فَ �َم��ْف  �ْم 

ُ
رُّ�ل

�يَ����فُ ا 
َ
ل �ْم 

ُ
��َس��ل �فْ�ك��ُف

َإ
ا

وإين سمعت رسول اهلل  يقول: )إِنَّ النَّاَس إَِذا َرَأْوا الظَّامِلَ َفَلْم 
ويف   ،(1( ِمنُْه(  بِِعَقاٍب  اهللَُّ  ُهْم  َيُعمَّ َأْن  َأْوَشَك  َيَدْيِه  َعىَل  َيْأُخُذوا 
ِذي َنْفِس بَِيِدِه َلَتْأُمُرنَّ  حديث حذيفة : أن النبي  قال: ) َوالَّ
َيْبَعَث َعَلْيُكْم  َأْن  َلُيوِشَكنَّ اهللَُّ  َأْو  امْلُنَْكِر  َوَلَتنَْهُونَّ َعْن  بِامْلَْعُروِف 

ِعَقاًبا ِمنُْه ُثمَّ َتْدُعوَنُه َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكْم ()2).
إىل  أنبه  أن  أودُّ  العقوبة  هذه  عن  احلديث  أترك  أن  وقبل 
قول  يستغربون من  الناس  أن بعض  ينقيض، وهو  يكاد  أمر ال 
بسبب  هو  إنام  املؤملة  األحداث  من  أصابنا  ما  إن  الناصحني: 
الذنوب واملعاص، فيعزو أهُل املعاص ما حدث إىل األسباب 
املادية، وهذا منطق الذين ال تتعدى نظرهتم احلياة الدنيا، ومنطق 

)1)  رواه أبو داود يف سننه - كتاب املالحم- باب األمر والنهي - حديث: 
) 3796( ، و الرتمذي يف سننه - أبواب الفتن عن رسول اهلل  - باب ما جاء 
يف نزول العذاب إذا مل يغري املنكر - حديث:  )2145( ، وابن حبان يف صحيحه 
املنكر والظلم إذا ظهرا كان عىل من  البيان بأن  - كتاب الرب واإلحسان/ ذكر 

علم - حديث:  )305 (.
)2)  رواه الرتمذي يف سننه - أبواب الفتن عن رسول اهلل  - باب ما جاء 
حنبل  بن  وأمحد   ،) 2146 ( حديث:   - املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  يف 
 - حديث:  النبي  يف مسنده- مسند األنصار- حديث حذيفة بن اليامن عن 

.) 22682 (
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�ى  َر
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ْ
�� ا  

َ
�ل

ْ
�ه
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ا  

�فَّ
َإ
ا ْو 

َ
�� َو  : اهلل  لوحي  يتنكرون  الذين  يِّني  املادِّ
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َ
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ف
�� ْ
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ْ
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َّ
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َ
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��ي
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��

َ
�كيَ��ي
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��

َ
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َوا تعاىل:  وقال   ،(100-96  / األعراف  )سورة    و�َف
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َ
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َ
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��  وقال سبحانه:َو
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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.(35-33

التي  العقوبات  أنكى  من  إن  والتناحر:  االختالف   -  3
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املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لألمر  املهمل  باملجتمع  تنزل 
فيقع  األهواء؛  تتنازعها  وشيع  فرق  إىل  املجتمع  يتحول  أن 

�فٍ�ا  ا �مْ عَ�دَف
ُ
ْ��ل

�ي
َ
��َث عَ��لك

َ
ْ�ع �ف

َ
 �كي
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ف

����
ْ
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َ
��� ْإ

�فَ�ا

اهلل؛  رشيعة  إال  واالختالف  التفرق  من  املجتمع  حيمي  وال 
ارتباط  عىل  يدل  مما  وإن  األهواء،  ُكُم  َوحَتْ الناس  جتمع  ألهنا 
قول  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  برتك  والتناحر  التفرق 

و�َف  �ُمُر
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َ
َول مبارشة:  ذلك  بعد  تعاىل  قال  ثم   ،(104 عمران:  آل 
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َ��مي �ف
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�ه َء َ�ا �َد �َم�ا حف

ْ
وا �َم��ْف �فَ�ع

��ُف
َ
��يَ��لل �حْف وا َوا
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َ
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آل عمران: 105).

البالد اإلسالمية جيد أن من أهم  واملتأمل يف حال عدد من 
أسباب تفرق املجتمع فيها أهنم أمهلوا األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، فرتتب عىل ذلك شيوع الفساد.
بسبب  املجتمع  التي حتدث يف  والتمزق  التفرق  ومن صور 
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ترك هذه الشعرية أن تتفشى بني الناس منكرات القلوب من الغل 
اختالف  عىل  يرتتب  وما  والتناحر،  والبغضاء  واحلسد  واحلقد 
واألقوال،  واألعامل  واآلراء  التوجهات  اختالف  من  القلوب 
النجش والغش وبيع املعدوم  البيع والرشاء من  ثم إن معاص 
واملجهول وسائر أنواع البيوع املحرمة واملعامالت املنكرة هلا من 
األثر الكبري يف تشتيت القلوب وتدابرها وتباغضها ما ال ينكره 
ذو عقل، والسكوت عىل هذه املنكرات هو نوع من الرىض هبا 

وإقرارها.
املجتمع  يبتيل  قد  وجل  عز  اهلل  فإن  األعداء:  تسليط   -  4
عليهم  يسلط  بأن  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لألمر  التارك 
عدًوا خارجًيا، وقد ُمني املسلمون يف تارخيهم بنامذج من ذلك، 
لعل منها ما وقع للمسلمني يف األندلس، حيث حتولت عزهتم 
الرقيق،  أسواق  يف  عليهم  ينادى  وسادهتم  ملوكهم  صار  حتى 

وهم يبكون وينوحون كام قال أبو البقاء الرندي:
  فلـو رأيت بكـاهم عند بيعـهم 

                                        هلاَلَك الوجُد واستهوْتك أحزاُن

وشبيٌه بذلك ما حدث لفلسطني حتى صارت أخت األندلس 
وحتى ذهبت كام قال أمحد شوقي:
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       يا أخت أندلس صرًبا وتضحيًة   
                                              وطول صرب عىل األرزاء والنَُوِب

      ذهبـِت يف جلَّة األيـام ضـائعـًة         
                                              ضياع أندلٍس من قبُل يف احِلقِب

األمر  لشعرية  التاركون  املسلمون  الدعاء:  إجابة  عدم   -  5
يتجهون  العقاب  هبم  ينزل  عندما  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
 يدعونه، ولكنه ال يستجيب هلم كام جاء يف حديث  إىل اهلل 
بِامْلَْعُروِف  َلَتْأُمُرنَّ  بَِيِدِه  َنْفِس  ِذي  )َوالَّ قال:    النبي  أن  حذيفة 
َوَلَتنَْهُونَّ َعْن امْلُنَْكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ اهللَُّ َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمنُْه ُثمَّ 

َتْدُعوَنُه َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكْم ( )1).
االقتصادية  األزمات  حتل  قد  االقتصادية:  األزمات   -  6
ط يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فتتالطم  باملجتمع املفرِّ
املجتمعات  ببعض  األزمات  وصلت  ولقد  الفقر،  أمواج  به 
 اإلسالمية إىل حال من الفقر يرثى هلا حتى أصبح الفرد يكدح

 يف سبيل احلصول عىل لقمة العيش فال جيدها.

)1)  رواه الرتمذي يف سننه - أبواب الفتن عن رسول اهلل  - باب ما جاء 
حنبل  بن  وأمحد  حديث:  )2146 (،   - املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  يف 
 - حديث:  النبي  يف مسنده- مسند األنصار- حديث حذيفة بن اليامن عن 

.) 22682 (
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ترك  أن  فيها: ال شك  واإلغراق  الشهوات  الوقوع يف   -  7
األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو سبب غرق أبناء املجتمع 
يف امللذات واألهواء التي تقعد هبم عن معايل األمور، حتى صار 
بالدنيا، أصحاب نفوس ضعيفة، غري جادين،  الناس مرتبطني 
أن  يستطيع  هل  شهوته  كلها  حياته  أصبحت  الذي  فالشاب 

ينعتق من إسار الدنيا، وجيدُّ يف حتصيل العلم النافع؟
فإن  منهم؛  الوثنيون  حتى  البرش  كل  أدركها  احلقيقة  وهذه 
للتعليم يف بالد  أبنائها  بعثة من  أول  بعثت  ملا  مثاًل -  اليابان - 
الغرب، ورجع أولئك املبتعثون متحللني من مبادئهم، ذائبني يف 
الشخصية الغربية، منغمسني يف الشهوات الفردية، مل يكن من 
ليكونوا  الناس  اليابانيني إال أن أحرقوهم مجيعًا عىل مرأى من 
مراقًبا  معهم  وأرسلوا  أخرى،  بعثة  ابتعثوا  ثم  لغريهم،  عربة 
تبني حريتهم وحمافظتهم عىل  متواصلة  تقارير  يقدم عنهم  كان 
تقاليدهم الوثنية وغريها.)انظر مقال رؤية اسرتاتيجيَّة للنهوض 

ة اإلسالميَّة )3( خلباب احلمد( باألمَّ
بقوة  معنوية  عدة  كانت  سواء  العدة:  أخذ  يف  اإلمهال   -8
ملقاومة  جتهز  حمسوسة  مادية  عدة  أو  وشجاعتها،  القلوب 
األعداء، فإن االستعداد ال يتقنه إال أصحاب اهلمم، أما رصعى 
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الشهوات فليسوا أهاًل لذلك.
9- تغري مسار األمة يف عدد من البالد اإلسالمية والبعد عن 
يكتفوا  مل  فاملنافقون  خطرية،  جد  عقوبة  وهي  الرشيعة:  تطبيق 
دينها  عن  األمة  لسلخ  خيططون  مضوا  بل  املنكرات؛  بإشاعة 
مجلة؛ حتى تتحول إىل أمة علامنية ال دين هلا، تقبل أن حتكم بأي 

رشيعة، وأن يشيع فيها أي انحراف فكري أو خلقي.
وهذا التحول أخطر من سيطرة الكافرين واملنافقني عسكرًيا عىل 
البالد اإلسالمية، وهذا بسبب غياب املصلحني اآلمرين باملعروف 

الناهني عن املنكر عن الساحة، أو ضعفهم يف أداء رسالتهم.
إن قضية األمر باملعروف والنهي عن املنكر قضية مصريية، 

يرتتب عليها احتفاظ األمة بمسارها اإلسالمي )1).
***

)1)  »من وسائل دفع الغربة« - سلامن العودة.
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 احلرية املطلقة يف عرصنا وأثرها يف فشو املنكرات:. 4
أصبحت هذه الكلمة - لشدة فتنة الناس هبا - مطيَّة دهاقنة 
اخلاصة  ومصاحلهم  ومآرهبم  أهدافهم  إىل  والسياسة  احلكم 

وليرصفوا إليهم وجوه الناس!.
وأصبحت احلرية - يف كثري من األحيان - ذريعة وسببًا لوأد 

احلريات، وإعالن احلروب عىل كثري من الشعوب!.
ألهنا  احلرية؛  هلم  حتقق  التي  هي  الديمقراطية  أن  وصوروا 
التنادي  باحلرية  مناداهتم  لوازم  من  جعلوا  لذا  عليها،  تقوم 
ومؤدية  لألخرى  الزمة  منهام  واحدة  كل  وكأن  بالديمقراطية، 
إليها وال بد، فمن كان حمبًا للحرية والتحرر ال بد من أن ينادي 
كان  والعكس كذلك، وكل من  هلا  بالديمقراطية، ويكون حمبًا 

عدوًا للديمقراطية فهو عدٌو للحرية.. كام زعموا !.
كام   - الديمقراطية  هل  بقوة:  نفسه  يفرض  الذي  والسؤال 
التي  احلرية  فعاًل حتقق  الغربية مدنيًة -  الدول  أرقى  متارس يف 
املطلوب  املستوى  إىل  به  وترقى  اإلنسان،  ويريدها  حيتاجها 

واملنشود من احلرية؟
الديمقراطية  حتققها  التي  احلرية  وحدود  وصفة  نوعية  وما 

للشعوب؟
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وهل  حر،  فعاًل  مثال  األورويب  أو  األمريكي  اإلنسان  وهل 
احلرية التي يعيشها يف بالده وجمتمعاته فعاًل هي احلرية.. أو منها؟

ويدعو  يقرها  أم  احلرية؟  مبدأ  مع  يتعارض  اإلسالم  وهل 
إليها؟!

ها - كيف ينظر للحرية، وكيف يامرسها،  ثم - إن كان يقرُّ
وما هو املمنوع منها وما هو املسموح؟ وهل احلرية التي يريدها 
يوجد  أم  الديمقراطية،  تريدها  التي  احلرية  ذات  هي  اإلسالم 

فارق بينهام؟!
ثم أهيام أصدق هلجة وواقعًا مع احلرية املنشودة، اإلسالم أم 

الديمقراطية؟!
هذه األسئلة وغريها حتملنا عىل املقارنة بني احلرية كام يريدها 
اإلسالم، وكام مارسها ألكثر من ألٍف وأربعامئة سنة خلت، وال 
يزال يامرسها ويدعو إليها.. وبني احلرية كام تريدها الديمقراطية، 
وكام متارس يف أرقى الدول واملجتمعات الديمقراطية املعارصة؛ 
لنرى أهيام أجدى نفعًا، وأصدق هلجة.. وسالمة، وأقرب للحق 

والصواب!
- فاحلرية يف الديمقراطية يقوم بتحديدها وحتديد املسموح 
عليه  متيل  ما  وفق  الضعيف  القارص  اإلنسان  املمنوع  من  منها 
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يف  احلرية  مساحة  أن  يعني  وهذا  وشهواته،  ونزواته  أهواؤه 
الديمقراطية تتسع أحيانًا وتضيق أحيانًا بحسب ما يراه اإلنسان 

ع يف كل يوم أو ظرف، وبحسب ما يظن فيه املصلحة!  املرشِّ
وهذا يعني أن الشعوب تكون حقل جتارب، وهي يف حالة 
تغيري وتقلب مستمر مع ما جيوز هلم وما ال جيوز هلم من احلرية.
وحتديد  بتحديدها،  يقوم  الذي  اإلسالم  يف  احلرية  بينام 
خالق  وحده،  –تعاىل-  اهلل  هو  املمنوع،  من  منها  املسموح 
العامل  النقص والضعف والعجز،  اإلنسان، واملنزه عن صفات 
فاحلرية  وعليه  إليه،  حيتاجون  وما  ُيناسبهم  وما  عباده  بأحوال 
احلرية  من  جيوز  فالذي  واالستقرار،  بالثبات  متتاز  اإلسالم  يف 
لإلنسان قبل ألف وأربعامئة سنة جيوز له إىل قيام الساعة، فكل 
امرٍئ يعرف ما له وما عليه، واملساحة التي يمكن أن يتحرك هبا 

كحق وهبه اهلل له!.
صادرة  ألهنا  املطلقة؛  والعدالة  املطلق  باحلق  متتاز  أهنا  كام 
عن اهلل ، وهذا بخالف احلرية يف الديمقراطية الصادرة عن 

اإلنسان الذي حيتمل الوقوع يف الظلم واخلطأ، والقصور!
دائرة  يف  حرًا  فيها  اإلنسان  يكون  الديمقراطية  يف  احلرية   -
عون من البرش أن يتحرك من خالهلا!! املباحات التي أذن له املرشِّ
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بينام احلرية يف اإلسالم يكون اإلنسان حرًا يف دائرة املباحات 
واملسموحات التي أذن اهلل هبا، وأذن لعبده استباحتها والتنعم 

هبا والتحرك فيها!.
- احلرية يف الديمقراطية حتارب وتنكر الرش الذي يتفق عليه 
، وهذا من لوازمه - بحكم جهلهم  عون من البرش بأنه رشٌّ املرشِّ
وقصورهم وعجزهم - أن يدخلوا كثريًا من الرش يف دائرة اخلري 
اجلائز واملباح، كام أن من لوازمه أن يدخلوا كثريًا من اخلري يف 

دائرة الرش املمنوع واملحظور عقاًل ورشعًا! 
فكم من أمر أجازوه حتت عنوان احلرية ثم بعد ذلك يظهر 
من  كم  وكذلك  ويمنعونه..  فينقضونه  وظلمهم  خطؤهم  هلم 
أمر حيرمونه ويمنعونه ثم يظهر هلم نفعه.. فيجيزونه وُيبيحونه.. 

عوهنا!. وهذا كله يقلل من قيمة احلرية التي يدَّ
حكم  الذي  الرشَّ  وتنكر  حتارب  اإلسالم..  يف  احلرية  بينام 
.. الذي ما بعده إال اخلري.. وذلك ملا  اهلل – تعاىل- عليه بأنه رشٌّ
ذكرناه آنفًا أن اهلل تعاىل منزه عن اخلطأ أو الزلل.. فهو ال جييز إال 
اخلري والنافع، كام أنه ال حيرم إال كل رشٍّ وقبيح! فاهلل تعاىل مجيل 
ع إال اجلميل واجلامل، فحاشاه  حيب اجلامل، وبالتايل فهو ال ُيرشِّ

سبحانه وتعاىل أن يرشع القبيح أو يأذن به!.
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ومنه نعلم أن احلرية يف اإلسالم تتحرك يف مجيع ميادينها مع 
اجلميل واجلامل، وتبتعد كل البعد عن اخلبائث والقبائح!. 

فتجعل  للعبيد،  العبيد  ُتعبِّد  الديمقراطية  يف  احلرية   -
عون  ُيرشِّ شأنًا،  منهم  أقل  يكونون  ربام  لعبيد  منقادين  العبيد 
مون وحُيلُّون هلم، وليس عىل اآلخرين إال الطاعة  وُيقنِّنون وحُيرِّ

واالستسالم واالنقياد، واخلضوع..! 
فأي حرية هذه مع العبودية للمخلوق؟!.

بينام احلرية يف اإلسالم تعمل عىل حترير العباد - كل العباد - 
من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد وحده -سبحانه وتعاىل-.

ما  ورشف  ورفعة،  وفخر،   ، عزٌّ وحده  خلالقه  العبد  فعبادة 
ظلم،  الضعيف  العاجز  للمخلوق  عبادته  بينام  رشف،  بعده 

، وضياع وعذاب ما بعده عذاب!.  وذلٌّ
- احلرية يف الديمقراطية خُتضع اإلنسان لكثري من املؤثرات 
االختيار  حرية  من  كثريًا  تفقده  التي  اخلارجية  والضغوط 
والتفكري: ضغط اإلعالم بجميع فروعه وختصصاته ووسائله، 
اللهو بجميع أصنافها وألواهنا  إثارة الشهوات ووسائل  ضغط 
وراء  الدؤوب  والسعي  احلاجة  وضغط  أضخمها!-  وما   -
والرهبان  واألحبار  الساسة  سحرة  وضغط  والكسب،  الرزق 
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واملسكرات  املخدرات  وضغط  للحقائق،  تزويرهم  ومدى 
املنترشة يف كل مكان، وأخريًا التلويح باستخدام عصا اإلرهاب 
والتهديد اجلسدي واملادي ملن يستعيص عىل مجيع تلك الوسائل 
والضغوطات، وال يستعيص عليها إال من رمحه اهلل.. وقليل ما 

هم!. 
فهذه الضغوط واملؤثرات تسلب املرء صفة حرية االختيار، 
والتفكري، واختاذ املواقف التي يريدها ويرضاها بعيدًا عن تلك 
املؤثرات اخلارجية املصطنعة التي يصعب الفكاك منها، فتسلبه 

حريته، وإن زعم بلسانه أو ظهر لآلخرين بأنه حر!.
القوم ومستكربهيم وأحبارهم ورهباهنم،  لذلك نجد طغاة 
ال حيتاجون إىل مزيد عناء عندما يريدون من شعوهبم أن تسري 
دون  جهة  استعداء  عىل  محلهم  يريدون  أو  اجتاه،  دون  اجتاه  يف 
جهة، أو عىل اختيار يشء دون يشء، إذ يكفي لتحقيق ذلك أن 
اآلنفة  والضغوطات  املؤثرات  تلك  من  قلياًل  عليهم  ُيسلطوا 

الذكر، ولفرتة وجيزة من الوقت!.
تعاىل:  قوله  من  املعنية  هي  واملؤثرات  الضغوط   وهذه 
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هو  بل  وحسب،  النهار  مكر  أو  وحسب،  الليل  مكر  ليس 
املرء  ُيعطى  ال  بحيث  الوقت،  مدار  وعىل  والنهار  الليل  مكر 
منهم حلظة واحدة خيلد فيها للراحة واهلدوء والتفكري.. حتى ال 

هيتدي إىل احلق، ويعرف أين هو من الصواب!.
املؤثرات  تلك  مجيع  من  املرء  حترر  اإلسالم  يف  احلرية  بينام 
وربام  وقراره،  اختياره  وحرية  حريته  من  تقلل  التي  اخلارجية 
واملعنوية،  واجلسدية  النفسية  قواه  مجيع  إليه  لتعيد  كلها  تسلبها 
وترفع عنه مجيع األغالل والقيود، ثم تقول له بعد ذلك: اخرت 
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املتآكلة،  اجليف  عىل  بصاحبها  متر  الديمقراطية  يف  احلرية   -
وعىل القبائح وعىل األمراض وعىل الفساد، وعىل كل ما ُيفسد 
الذوق اجلميل والطبائع السوية، فتجرئه عىل الشذوذ واالعتداء 
واإلدمان عىل ذلك! ومثله كمثل الذي يقود سيارة بال كوابح، أو 
،.. فيصطدم باجلميع..  ضوابط، أو مراعاة حلقوق طريق أو مارٍّ

ويمر عىل اجلميع.. ويعتدي عىل اجلميع!. 
مجيل  هو  ما  كل  عىل  بصاحبها  متر  اإلسالم،  يف  احلرية  بينام 
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وطيب، كام أهنا ال تسمح له أن يتعدى ذلك، ليمر عىل اخلبائث 
وتفكريه،  ذوقه،  سالمة  عىل  فتحافظ  واألمراض  واجليف 

وصحته، وإيامنه. 
ينطلق  وضوابط،  بكوابح  سيارة  يقود  الذي  كمثل  ومثله 
وُيعطي  التوقف،  ينبغي  حيث  ويقف  االنطالق،  ينبغي  حيث 

كل ذي حقٍّ حقه من غري إفراٍط وال تفريط.
اإلنسان  هبا  يمنُّ  منحة  وكأهنا  تظهر  الديمقراطية  يف  احلرية 
عىل أخيه اإلنسان، فيعطيه منها ما يشاء، ويسلبها منه متى يشاء!.
بينام احلرية يف اإلسالم حق وهبه اهلل – تعاىل- لعباده، وفطرهم 
عليه، ال منَّة فيه ملخلوق عىل خملوق، ال جيوز أن ُيسلب أو ُينتقص 

ٍ منه سبحانه وتعاىل..  منه يشء إال بإذن اهلل، وبسلطاٍن بنيِّ
يف  احلرية  هي  وهذه  الديمقراطية،  يف  احلرية  هي  هذه 

اإلسالم.. فأي الفريقني أوىل باحلرية، والسالمة، واحلق؟! )1).
ومفتاح  اخلالص  رس  ليست  لوحدها  املطلقة  احلرية  إن 
أحسن  إذا  األساسية  مكوناهتام  من  واحدة  هي  بل  السعادة، 
املبادئ مع  مزجها  أحسن  ثم  استخدامها،  أحسن  ثم   فهمها، 

منشور  مقال  والديمقراطيَّة،  اإلسالم  بني  ة  احلريَّ حليمة-  املنعم  عبد    (1(
بموقع اإلسالم اليوم.
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 األخرى التي بمجموعها تبني املجتمعات وال هتدمها!.
إن الغلو يف متجيد احلرية الشخصية داخل املجموعات سيؤدي 

حتاًم إىل استعباد اآلخرين أو مصادرة حريتهم عىل أقل تقدير. 
ومهام اختلفت العقول حول حتديد هذه املبادئ التي ال بد أن 

حتكم احلرية، إال أن الفطرة السوية لن ختتلف بني األسوياء…
فالذي  تعاىل-  اهلل -سبحانه  الناس هو  فطر  الذي  وإذا كان   
فثمَّ  الفاطر  عن  ع  املرشِّ اختلف  وإذا  اهلل  هو  هلم  يرشع  أن  جيب 

التمزق!.
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)1)  أمحد الصقر- »ليس املهم هو احلرية فقط«، مقال منشور بموقع اإلسالم 
اليوم.
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* عواقب احلرية املطلقة باألرقام:
عالية  بدرجة  تنعم  قريب  وقت  إىل  العربية  جمتمعاتنا  كانت 
من األمن االجتامعي، بسبب وحدة نسيجها، ولبساطة احلياة، 
ترصفات  ضبط  يف  الدين  ودور  والتقاليد،  األعراف  وسيطرة 

األفراد وممارساهتم.
وكان  حمدودة،  نادرة  والعدوان  اإلجرام  حوادث  كانت 
وأمواهلم  أنفسهم  عىل  باألمن  يشعرون  جمتمعهم  ضمن  الناس 

وأعراضهم.
لكن تطورات احلياة أفرزت واقعًا جديدًا يسلب االطمئنان، 
ويثري القلق يف نفوس الناس عىل أمنهم االجتامعي، فقد أصبحت 
عىل  والسطو  والرسقة  العنف،  ممارسة  من  اإلجرام  حوادث 
املخدرات  وترويج  وهتريب  األعراض،  وانتهاك  املمتلكات، 

حوادث يومية يف خمتلف دول اخلليج.
من  عدد  ذكر  من  يوميًا  اخلليجية  الصحافة  ختلو  تكاد  وال 

ياق. احلوادث يف هذا السِّ
األجهزة  عن  الصادرة  التقارير  أن  الفزع  عىل  يبعث  ومما 
يف  خطري  تصاعد  إىل  تشري  اخلليج  دول  يف  الرسمية  األمنية 

معدالت اجلريمة.
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ألف   90 إىل  ليصل  السعودية  يف  اجلرائم  عدد  ارتفع  فقد 
يف  فرد   252 لكل  واحدة  جريمة  بمعدل  جنائية،  جريمة 
لعام  السعودي  العام  األمن  إحصاءات  حسب  السعودية 
السعودية  اجلنائية يف  اجلرائم  الرسقة  1426هـ، وتتصدر حالة 
بواقع 43489 حالة، تليها جرائم االعتداء عىل النفس كالقتل 
اجلرائم  تعقبها  جريمة،   14040 بواقع  االنتحار  وحاالت 
نفسه.  اإلحصاء  حسب  جريمة   10738 بواقع  األخالقية 
عام  معدهلا  عن  اجلريمة  معدل  ارتفاع  األرقام  هذه  وحتكي 

1422هـ إذ مل يتجاوز 73 ألف جريمة )1).
وحتدثت إحصائية لوزارة الداخلية الكويتية عن عام1425هـ 
أن متوسط إمجايل اجلرائم يف الكويت كل شهر 1571 جريمة، 

أي بمعدل 52 جريمة يف اليوم )2).
ويف سنة 1427 بلغ عدد اجلرائم 22062 جريمة أي بمعدل 

62 جريمة يف اليوم )3).
ومن احلوادث الغريبة واملفزعة والتي بدأت تطفو عىل سطح 
وانتهاك  االغتصاب  حوادث  هي  جديدٍة  كظاهرٍة  املجتمع 

)1)  جريدة الوطن السعودية: 1427/8/1.
)2)  جريدة الرشق األوسط: 1428/7/24.
)3)  جريدة القبس الكويتية: 1428/9/30.
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األعراض، فاالغتصاب ُيعدُّ أبشع أنواع اجلرائم األخالقية التي 
ُترتَكب يف حق املرأة واملجتمع.

مع  اإلطار  هذا  يف  القليلة  والدراسات  اإلحصائيات 
انعدام  مع  املجتمع- هذا  واملشاهدة يف  البسيطة  الوقائع  بعض 
اإلحصائيات التي تشري إىل احلجم احلقيقي للظاهرة- تشري إىل 
أن هذه الظاهرة املفزعة مل تعد جمرد حوادث فردية يقوم هبا قلة 

منحرفة أو خارجة عىل النظام.
وتأيت حوادث التحرش اجلنس يف املرتبة الثالثة من حوادث 
االعتداء األخالقي يف السعودية من حيث العدد، حيث كشفت 
تقارير رسمية عن ضبطها 1012 متهام يف 832 حادثة حترش 
من  املتهمني  من   892 النساء،  معاكسة  بتهمة  1424هـ،  عام 

البالغني و104 من األحداث )1).
أستاذ  أبو شهبة-  فادية  د.  أعدهتا  أكدت دراسة  ويف مرص: 
واجلنائية  االجتامعية  للبحوث  القومي  باملركز  اجلنائي  القانون 
جنس  وحترش  اغتصاب  حالة  ألف   20 هناك  أن  بالقاهرة- 
ا؛ أي أن هناك حالتي اغتصاب وحترش   ُترتكب يف مرص سنويًّ

)1)  مازن الشاعر- التحرش اجلنس يف املجتمع العريب، مقال منشور بموقع 
دنيا الرأي.
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بعمليات  القائمني  مجلة  من   %90 وأن  تقريًبا،  ساعة  كل  تتم 
رت الدراسة أن حوادث االختطاف  االغتصاب عاطلون، وقدَّ
وبمعدل  السن،  صغار  من  منها   %15 بنسبة  تقع  واالغتصاب 

حادثتني كل يوٍم تقريًبا.
هبا  قام  دراسة  النفس- يف  اخلبري  اهلل-  عبد  أمحد  د.  ويقول 
حول انتشار التحرش اجلنس واالغتصاب: إن 60% من الفتيات 
الطفولة، سواء  للتحرش اجلنس يف  يتعرضن  والنساء يف مرص 
كان حترًشا لفظيًّا يف صورة كالٍم أو صور، أو حترًشا باللمس عن 
طريق مس أجزاء من جسد األنثى، أو أقىص درجات التحرش 
وآخرين  إسامعيل  عيل  للدكتور  دراسة  ويف  االغتصاب،  وهو 
النفسية  األمراض  عيادة  املرتددين عىل  املرىض  )2006م( عىل 
بمستشفى احلسني اجلامعي تبني أن 9% من العينة قد عانوا من 

االنتهاك اجلنس يف فرتة من فرتات حياهتم أو حياهتن.
ويف املغرب: تعاين الكثري من الفتيات والسيدات املغربيات 
مؤسسات  من  كثرٍي  يف  املتفشية  اجلنس«  »التحرش  ظاهرة  من 
القطاع اخلاص يف املغرب، ويتبع بعض أرباب ورؤساء العمل 
طرًقا شتى من التحرش لإليقاع بضحاياهم، مستغلني يف معظم 
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األحيان سطوهتم وحاجة تلك النساء للعمل )1).
بكارهتن  يفقدن  األمريكيات  النساء  %من   75 أمريكا  ويف 

قبل الزواج...
وبالتأكيد ال يغيب عن البال وجود من حيرك تلك الفضائح، 
ومؤسسات  إعالم  ووكالء  حمامني  من  نرشها  عىل  ويشجع 
إقناع  يف  واحد  نجح  املحامني  هؤالء  ومن  خاصة؛  وجمالت 
املدعوة )بوال جونز( بأن رفع قضية حترش جنس ضد الرئيس 
وإن  حتى  )فهي  األحوال  مجيع  يف  الثراء  هلا  سيضمن  كلينتون 
مذكراهتا  بيع  اء  جرَّ طائلة  مبالغ  ستكسب  القضية؛  تكسب  مل 

ورشح وجهة نظرها.. فيام حدث..(! )2).
الشباب  ونقلت عديد من وسائل اإلعالم خربًا عن جمموعة من 
تناوبوا عىل اغتصاب فتاة )15 عاما( عىل قارعة الطريق دون أن يتدخل 
أحد من املارة ملنع اجلريمة، ونقاًل عن مصادر يف رشطة مدينة ريتش 
وأن  الساعتني،  قرابة  استمرت  اجلريمة  أن  كاليفورنيا  والية  يف  موند 

ا شاهدوها دون أن حيركوا ساكنًا، وتابعوا سريهم. أكثر من 12 مارًّ

)1)  تسنيم حممد- الفساد األخالقي.. خطر هيدد املجتمعات العربية، حتقيق 
منشور بموقع إخوان أون الين.

املادي واجلانب األخالقي،  الوجه  التحرش اجلنس..  )2)  فهد األمحدي- 
مقال منشور بموقع اإلسالم اليوم.
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اخلرب صورة وأنموذج يمثل بجالء رضيبة احلرية يف نسختها 
أن  إال  انفالتًا،  إال  يزيد  ال  االنفالت  أن  يوضح  كام  الغربية، 
الباعث عىل الدهشة هو السلبية التي صبغت األفراد هناك إىل 
درجة أن يروا جريمة ترتكب عىل قارعة الطريق وال حيرك أحٌد 
سدنة  هلا  يسوق  التي  الشخصية  احلرية  هي  هذه  ساكنًا،  منهم 

املرشوع التغريبي يف املجتمعات املسلمة!.
احلسبة  أمهية  بالفعل  استشعرت  أعاله  اخلرب  قرأت  عندما 
ويغذهيا  السوية،  الفطرة  تفرضها  تعبدية  وشعرية  كمامرسة 

اإليامن، وتقرها العقول السليمة.
مهولة  أرقام  عن  التقارير  تكشف  لإليدز  العاملي  اليوم  ويف 
العاملية يقدر عدد  النتشار مرض اإليدز، فوفقًا ملنظمة الصحة 
املصابني بفريوس اإليدز 45 مليون فرد، يعيش 95% منهم يف 
الدول النامية. وقد قىض اإليدز عىل 20 مليون فرد عىل مستوى 
مرتبطة  ألسباب  نتيجة  فرد  مليون   3.1 حوايل  وتويف  العامل. 
شاب  مليون   10.3 حوايل  وهناك  2002م.  عام  يف  باإليدز 
وتقع  باإليدز.  مصاب  عاًما   24-15 بني  ما  أعامرهم  ترتاوح 
نصف حاالت اإلصابة اجلديدة باإليدز-حوايل 6.000 حالة 
يومًيا- بني الشباب. وقد فقد حوايل 13 مليون طفل ذوهيم من 
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جراء اإليدز، ومن املتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 
2010م. ويف السعودية كشفت مصادر طبية أن الصحة رصفت 
العام املايض )15( مليونًا أدوية للمصابني بمرض اإليدز. مبينة 
ريال.  ألف   )120( حوايل  سنويًا  الواحد  املريض  تكلفة  أن 
ويعترب اإليدز السبب الرئيس للوفاة يف أفريقيا، والسبب الرابع 

للوفاة عىل مستوى العامل. 
يقول : ).. مَلْ َتْظَهْر اْلَفاِحَشُة يِف َقْوٍم َقطُّ َحتَّى ُيْعِلنُوا هِبَا إاِلَّ َفَشا 

تِي مَلْ َتُكْن َمَضْت يِف َأْساَلفِِهْم..( )1). فِيِهْم الطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع الَّ
واحلرب  اجلنس،  والعبث  األخالقي،  االنحراف  أمام 
الفضائيات، ومواقع اإلنرتنت،  تنفث سمومها  التي  الشهوانية 
العامل  شعوب  مستقبل  إىل  ننظر  كيف  الفاضحة،  واملجالت 

اإلسالمي يف ظل هذه املعاناة األخالقية؟ )2).

***

حديث:   - العقوبات  باب  الفتن-  كتاب   - سننه  يف  ماجه  ابن  رواه    (1(
) 4016( ، وأخرجه احلاكم يف »املستدرك« - كتاب الفتن واملالحم - حديث: 

.) 8708 (
للمشاركة، موقع  العبث األخالقي، قضية مطروحة  )2)  اإليدز.. وخماطر 

اإلسالم اليوم.
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 فضل األعامل التطوعية يف اإلسالم ودورها يف عرصنا. 5
عدد  يبلغ  اهلل-  -رمحه  فهد  امللك  عهد  يف  إحصاء  بحسب 
أفراد  عدد  كان  1428هـ  عام  ويف  مركًزا،   490 اهليئة  مراكز 
العامة  )1)، وطبقًا ملصلحة اإلحصاءات  اهليئة 4 آالف حمتسب 
سكان  عدد  فإن  والتخطيط  االقتصاد  بوزارة  واملعلومات 
اململكة يف عام 2008م قد بلغ نحو 24.81 مليون نسمة بنسبة 
نمو 2.3 % عن العام السابق املقدر بنحو 24.24 مليون نسمة. 
إمجايل عدد  نسبة 73.0 % من  السعوديون  السكان  وقد شكل 
السكان )18.12 مليون نسمة(، بينام شكل غري السعوديني ما 
أن  أي  نسمة،  مليون  التعداد 6.69  إمجايل  من   % نسبته 27.0 
لكل 6202 شخص حمتسب رسمي واحد فقط، وهو ما يؤكد 
عىل أمهية دور املتطوعني يف القيام باالحتساب حسب ضوابطه. 
ويعدُّ العمل الدعوي والتطوعي من األعامل النبيلة التي أكد 
عليها الدين اإلسالمي؛ ألهنا الدعامة الرئيسة لنرشه وتوضيح 
ما قد يشوبه من خطأ أو نقص مقصود أو غري مقصود، ويعتمد 
هذا العمل عىل مدى معرفة الناس به والنتائج التي قد يتعرض 

هلا حامله.
(1( h t tp ://www .al jazee ra .ne t/news /a rchive /
archive?ArchiveId=1060502.
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واألمر باملعروف والنهي عن املنكر عمل ملزم لكل املسلمني، 
ويتفاوت هذا االلتزام حسب الظروف وقدرات الناس مجيًعا. 
لذا نجد أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر قد جاء عىل ثالث 
مراحل تراعي يف ذلك قدرة الناس ودرجة املسؤولية والظروف 
املحيطة بالفرد بأشكاهلا املختلفة. وكام ورد يف احلديث الرشيف: 
ُه بَِيِدِه، َفإِْن مَلْ َيْسَتطِْع َفبِِلَسانِِه، َفإِْن مَلْ  ْ )َمْن َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْلُيَغريِّ

َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِِه َوَذلَِك َأْضَعُف اإِلياَمِن( )1).
سواء  املختلفة  بظروفهم  مجيًعا  للناس  مناسبة  املراحل  هذه 
كانت سياسية أو اجتامعية أو نفسية أو اقتصادية أو عضلية أو 

غريها.
األعباء؛  ل  حتمُّ عىل  قدرة  املجتمع  فئات  أكثر  هم  والشباب 
بنية  يف  متميًزا  وضًعا  تشغل  االجتامعية  الرشحية  هذه  ألن 
املجتمع، وذلك نظًرا ملا تتميز به من خصائص جتعلها واحدة من 
التعامل مع متغريات  أخصب مراحل احلياة وأكثرها مرونة يف 
احلياة الرسيعة التي متر هبا املجتمعات. ففي هذه املرحلة يتحقق 
وقد  والديني،  واالجتامعي  والعاطفي  الفكري  الفرد   نضج 

من  املنكر  عن  النهي  كون  بيان  باب  اإليامن-  -كتاب  مسلم  رواه    (1(
اإليامن- حديث: )95(. 
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

معظم  ن  كوَّ قد  قبلها  ويكون  االجتامعية،  احلياة  مع  يتأقلم  بدأ 
ل مسؤولياته االجتامعية  ميوله واجتاهاته، ويبدأ فيها فعاًل يف حتمُّ
خمتلف  يف  وجمتمعه  دينه  خدمة  يف  منه  املتوقع  بالدور  بالقيام 

جوانب احلياة.
وألن الشباب، بام يتصف به من خصائص وما يتسم به من 
محاس وطموح وإقبال عىل احلياة واستعداد للعطاء، فهو مورد 
ذو قيمة كبرية يف دفع وإثراء األعامل التطوعية واخلريية بشكل 
عام، فإهنم مصدر مهم للقيام باألعامل الدعوية التي حتتاج إىل 

الكثري من اجلهد والعناء واملثابرة والصرب )1). 
الدعوة والعمل الدعوي يف املجتمع السعودي:

��ٍي 
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�فَّ اَإ تعاىل:  قوله  الدعوة من  مفهوم  ينطلق 

  )سورة األنبياء / 92 )، وَقْوله َتَعاىَل: َ
و�ف
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َ
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ُ
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َّ
�م

ُإ
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�دف
َ
 �ه

�فَّ  َواَإ
 .(52 /

)1)  سليامن بن عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل- »الشباب السعودي والعمل 
الدعوي« بحث منشور بمجلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – العدد 

األربعون )ص 501( وما بعدها.
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

ذلك أن القرآن الكريم حيث عىل الوحدة ورضورة االلتقاء 
بمجيء  ونضج  الدين  اكتمل  وقد  والتلقي،  التوجيه  ووحدة 
النبي حممد ، وبقيت الدعوة إىل اهلل -حتى يرث اهلل األرض 
هذه  وتتكامل  إليه.  املنتمني  املسلمني  عىل  واجبًا  عليها-  ومن 
-َعَلْيِه  نوح  محلها  التي  اهلل  إىل  الدعوة  أن  معرفة  يف  االنطالقة 
حممد  األنبياء  خاتم  إىل  ووصلت  بعده،  من  والرسل  اَلُم-  السَّ
إله واحد، وذات هدف واحد،  ، هي دعوة واحدة من عند 
الضالة إىل رهبا، وهويتها إىل طريقه، وتربيتها  البرشية  وهو ردُّ 

بمنهاجه )1).
باملعروف،  األمر  منها:  أساسية  مفاهيم  الدعوة  وتتضمن 
وطرق  نظمه  وله  أدبياته  له  مفهوم  وكل  املنكر.  عن  والنهي 
املعاجلة  يف  متدرجة  أشكاالً  تأخذ  معاجلته  ووسائل  تنفيذها. 
ألي موضوع يعرض عليها، من الشدة غري املفرطة إىل اللني غري 
املخّل، والدرجات بينهام كثرية. ويؤيد ذلك الكثري من اآليات 
السلف  سرية  وكذلك  الرشيفة،  النبوية  واألحاديث  القرآنية 

الصالح يف معاجلة املواقف املختلفة.

)1)  أمحد فايز، طريق الدعوة يف ظالل القرآن ) بريوت: 1980 م ( الرشكة 
املتحدة للتوزيع، ج1، ط1 )ص: 144(. 
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

واألساس اآلخر الذي انطلق منه مفهوم الدعوة يف املجتمع 
السعودي، تلك األسس التي قامت عليها دعوة الشيخ حممد بن 
الرسمية  وغري  الرسمية  التعليم  مناهج  إن  حيث  الوهاب  عبد 
السعودي  املجتمع  والرتشيد يف  التوجيه  وكذلك مجيع مصادر 
تنطلق من املفهوم الرئيس لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب.

اإلسالميَّة  العقيدة  تصحيح  إىل  هتدف  الشيخ  ودعوة 
وتطهريها مما علق هبا من أدران الرشك والبدع واخلرافات )1)، 
وذلك عن طريق تنظيم العالقات بني اخلالق واملخلوقني بحيث 
املخلوق بسلطان اخلالق عليه يف مجيع األمور، وبذلك  يعرتف 
ال يلتفت إال إليه وال يتعلق إال به. وهتدف دعوة الشيخ حممد 
بن عبد الوهاب أيًضا إىل العودة باملسلمني إىل ما كان عليه زمن 
اإلنساين  النشاط  تركيز  طريق  عن  وذلك  وصحابته،    النبي 
الظاهرة  وشعائره  وحدوده  اإلسالم  أحكام  بتطبيق  للقيام 
باإلسالم  يؤمن  متكامل  إسالمي  جمتمع  وإقامة   ،(2( والباطنة 

عقيدًة وعبادة ورشيعة ومنهج حياة. 

)1)  عبد اهللَّ يوسف الشبل، حمارضات يف تاريخ الدعوة اإلصالحية والدولة 
السعودية / الرياض: 1398 هـ، مؤسسة األنوار، )ص 20(.

)2)  عبد اهللَّ خياط، حركة اإلصالح الديني يف القرن الثاين عرش، جملة البحوث 
اإِلسالميَّة، العدد األول، السنة األوىل، 1395 هـ، )ص: 137 – 140(.
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

ويرى السلامن )1) أن من املبادئ األساسية التي تبنتها الدعوة 
يف  -احلزم  الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ  هبا  قام  التي  السلفية 
نواهيه-،  واجتناب  أتباعها  عىل  اإلسالمي  الدين  أوامر  تطبيق 
هذا  عن  مسؤوالً  اإلسالمي  املجتمع  يف  مسلم  كل  جعلت 

التطبيق حسب استطاعته.
اآلثار  تلك  من  تنطلق  الدعوي  والعمل  الدعوة  قواعد  إن 
َعنَْها  اهللَُّ  َعاِئَشَة -َريِضَ  َفَعْن   ، للنبي  وأفعاالً  أقواالً  العظيمة 
ٌء،  ُه يَشْ -َقاَلْت: »َدَخَل النَّبِيُّ   َفَعَرْفُت يِف َوْجِهِه َأْن َقْد َحَضَ
َم َأَحًدا، َفَلِصْقُت بِاحْلُْجَرِة َأْسَتِمُع َما َيُقوُل، َفَقَعَد  َأ َوَما َكلَّ َفَتَوضَّ
اهللََّ  إِنَّ  النَّاُس  َا  َأهيُّ َيا   ( َوَقاَل:  َعَلْيِه،  َوَأْثنَى  اهللََّ  َفَحِمَد   ، امْلِنرَْبِ َعىَل 
َتْدُعوا َفال  َأْن  َقْبَل  امْلُنَْكِر  َعِن  َواهْنَْوا  بِامْلَْعُروِف  ُمُروا  َلُكْم:  َيُقوُل 
ُكْم  ويِن َفال َأْنرُصُ ُأِجيُب َلُكْم، َوَتْسَأُلويِن َفال ُأْعطِيُكْم، َوَتْسَتنرِْصُ

( َفاَم َزاَد َعَلْيِهنَّ َحتَّى َنَزَل« )2).
 ويف حديث آخر قال : )مثل القائم عىل حدود اهلل والواقع 

الوهاب وأثرها يف  بن عبد  الشيخ حممد  السلامن، دعوة  اهللَّ  )1)  حممد عبد 
العامل اإلسالمي، ) بريدة: 1998م (، دار البخاري للنرش والتوزيع، )ص 58(.

)2)  رواه أمحد: ) 24094 (، والبيهقي يف » الكربى« )93/10( حديث: 
) 18778 (، وابن حبان يف صحيحه: )2/ 67(- كتاب الرب واإلحسان - ذكر 
اإلخبار عام جيب عىل املرء من استحالل النرصة عىل أعداء - حديث: ) 289( .
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

فيها، كمثل قوم استهموا عىل سفينة، فأصاب بعضهم أعالها 
املاء  من  استقوا  إذا  أسفلها  يف  الذين  فكان  أسفلها،  وبعضهم 
نصيبنا خرقًا ومل  أنا خرقنا يف  لو  فقالوا:  فوقهم،  وا عىل من  مرُّ
نؤِذ من فوقنا، فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعًا، وإن أخذوا 

عىل أيدهيم نجوا، ونجوا مجيعًا(. رواه البخاري )1).
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)سورة فصلت / 34-33 ).

تلك القواعد والتأكيد عليها بشكل مستمر من قبل مؤسسات 
املؤسسات  أو  والنادي  واجلامعة  كاملدرسة  الرسمية  املجتمع 
التعليمية املختلفة، أو غري الرسمية كاألرسة واملسجد واجلامعة 
غري  التطوعية  األعامل  هذه  يتبنى  املجتمع  أفراد  جتعل  وغريها 
التي  اهليئات واملؤسسات  الرسمية ممثلة يف  أو أحياًنا  الرسمية، 

القسمة  يف  يقرع  هل  باب:  الرشكة-  كتاب   - البخاري  صحيح    (1(
واالستهام فيه - حديث: ) 2381( .
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

يتبناها بعض األفراد فعىل األقل  ُوضعت هلذا الغرض، وإذا مل 
طرق  لتحديث  الوعي  ويتطور  ضدها.  يقف  أو  يعادهيا  ال 
يتشكل  عندما  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وأساليب 
االقتناع من أن أنواع ودرجات التغيري وكذلك املنكر واملعروف 
قد تعددت، وتنوعت، وأصبحت أمًرا واقًعا ال بد من مواكبته 
واستيعابه. وليس املنكر واملعروف شيًئا حمدًدا يف هذه األرض 
أو صغر  الناس كرب  دون جمال. فكل شأن من شؤون  أو جماالً 
يمكن أن يكون باملعروف ويمكن أن يكون باملنكر. فال بد من 
مالحظة هذه الشؤون كلها والرقابة عليها والتأكد من أهنا تسري 
هي  ذلك  يف  النتيجة  فإن  وإال  املنكر.  عن  وابتعادها  باملعروف 

الفساد واالنتكاسة )1).
وإذا كانت النتيجة كذلك فإن الدعوة تقوم بعملية تصحيح 
أو  الفساد  ذلك  حيدث  ال  حتى  وقائية  إجراءات  أو  وصيانة 

االنتكاسة. 

)1)  حممد قطب، قبسات من الرسول صىل اهللَّ عليه وسلم ) بريوت 1980 
م (، دار الرشوق، )ص: 58(. 
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فمهمة الدعاة إًذا هي السعي لتقويم املجتمع والدفع به نحو 
الكامل اإلنساين والتوجيه الساموي )1).

***

)1)  سليامن بن عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل- »الشباب السعودي والعمل 
الدعوي« بحث منشور بمجلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – العدد 

األربعون )ص 510( وما بعدها.
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؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

 عناية كل املجتمعات بالضبط األخالقي مع اختالف يف . 6
الدرجات

أفراده  يستطيع  ال  اإلنسانية  املجتمعات  من  جمتمع  أي  إن 
من  متينة  روابط  بينهم  تربط  مل  ما  سعداء  متفامهني  يعيشوا  أن 

األخالق الكريمة.
تبادل  املجتمعات عىل أساس  ولو فرضنا وجود جمتمع من 
املنافع املادية فقط، من غري أن يكون وراء ذلك غرض أسمى، 
فإنه ال بد لسالمة هذا املجتمع من خلَقي الثقة واألمانة عىل أقل 

التقدير.
جمتمع  عنها  يستغني  ال  اجتامعية  رضورة  األخالق  فمكارم 
من املجتمعات، ومتى فقدت األخالق التي هي الوسيط الذي 
أفراد  تفكك  اإلنسان،  أخيه  مع  اإلنسان  النسجام  منه  بد  ال 
املجتمع، وتصارعوا، وتناهبوا مصاحلهم، ثم أدى هبم ذلك إىل 

االهنيار ثم الدمار.
والفلسفات  املذاهب  نظر  يف  رضورة  األخالق  كانت  فإذا 
فقد  أكثر رضورة وأمهية، وهلذا  نظر اإلسالم  األخرى فهي يف 
يعاقب  فهو  واآلخرة،  الدنيا  يف  والعقاب  الثواب  مناط  جعلها 

 
ْ
�ك��َي�د

َ
�� َو تعاىل:  قال  أخالقهم.  لفساد  الدنيا  يف  باهلالك  الناس 
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سواء  األخالقية،  للمبادئ  العلمية  األعامل  خيضع  اإلسالم  إن 
للناس.  لتوصيله  النرش  جمال  يف  أو  البحث  جمال  يف  ذلك  كان 
ولقد اهتم اإلسالم باألخالق؛ ألهنا أمر ال بد منه لدوام احلياة 
فاإلنسان-  املادية واملعنوية،  الناحيتني  االجتامعية وتقدمها من 
االجتامعية،  حاجته  حيقق  خلقي  نظام  إىل  ماسة  بحاجة  دائاًم- 
وحيول دون ميوله ونزعاته الرشيرة ويوجهه إىل استخدام قواه 

يف جماالت يعود نفعها عليه وعىل غريه. 
إن اإلسالم يدرك متام اإلدراك ماذا حيدث لو أمهلت املبادئ 
والكذب  والغش،  اخليانة  فيه  وساد  املجتمع،  يف  األخالقية 
والرسقة، وسفك الدماء، والتعدي عىل احلرمات واحلقوق بكل 
أنواعها، وتالشت املعاين اإلنسانية يف عالقات الناس، فال حمبة 
وال مودة، وال نزاهة وال تعاون، وال تراحم وال إخالص. إنه 
بال شك سيكون املجتمع جحياًم ال يطاق، وال يمكن للحياة أن 
تدوم فيه؛ ألن اإلنسان بطبعه حمتاج إىل الغري، وبطبعه ينزع إىل 

التسلط والتجرب واألنانية واالنتقام.
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)البقرة: 205)، لذا جاء     
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اإلسالم بأسس ومعايري يتحتم علينا السري وفقا هلا، وهي ليست 
أسسًا ومعايري وضعية، وإنام وحي يوحى عىل هيئة أوامر ونواٍه 

ومباحات وحمظورات، فمن أطاع اهلل أثابه ومن عصاه عاقبه.
وليست  عملية  واقعية  بأهنا  اإلسالمية  األخالق  ومتتاز 
عن  ومسئوليته  واختياره  اإلنسان  حرية  تؤكد  أهنا  كام  مثالية، 
االنحراف  عن  بعيدة  شاملة  إجيابية  بأهنا  أيضًا  وتتميز  فعله، 
والغلو، وهي بذلك صاحلة لكل زمان ومكان. كام أن اإلسالم 
رشع أحكامًا حلامية املجتمع من الرتدي اخللقي الذي يؤدى إىل 

اهلالك، وذلك واضح يف العقوبات احلدية والتعزيرية )1).

***

)1)  األخالق يف اإلسالم، بحث منشور بموقع اإلسالم.
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 سهولة االحتساب يف عرصنا . 7
قد يتعلل البعض لعدم القيام باالحتساب بعدم االستطاعة 
أو  الناس،  أو خشية مواجهة  دائمة  الناس بصفة  والوجود بني 
بعدهم وصعوبة االنتقال..، وغري ذلك، وعرصنا -واحلمد هلل- 
وفَّر لنا الكثري من الوسائل الواجب علينا استخدامها فيام يعود 
علينا وعىل جمتمعنا بالنفع، فاآلن يمكنك أن حتتسب من بيتك 

من خالل العديد من وسائل االتصال املتاحة:
- اهلاتف، اجلوال )باالتصال - بالرسائل(.

- االنرتنت )وما يتيحه اآلن من جمتمعات حوارية اجتامعية 
والبالتوك،،  والفيسبوك  الربيدية  واملجموعات  كاملنتديات 

واملدونات، واملواقع الدعوية،..(.
مثل  واملسموع  املرئي  اإلعالم  وسائل  أتاحت  كذلك   -
اخلطب،  الكتب،  امللصقات،  الدورية،  املطبوعات  )التلفاز، 
الدروس املرئية واملسموعة، الصحف، املجالت،...( االنتشار 
عرب جنبات األرض والتواصل مع املاليني من الناس، ويمكنك 
بسهولة  االحتساب  بدور  القيام  وغريها  الوسائل  تلك  عرب 

ويرس.
****
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 الوقاية من الغلو . 8
الناس يف إنكار املنكر عىل درجات منهم الغايل فيه، ومنهم 
إنكار  الغلو يف  بينهام، ومن صور  احلق  املعرض، وأهل  ط  املفرِّ

املنكر ما ييل:
اإلنكار باليد مع عدم السلطة: 

أن  دون  بالقوة  املنكرات  تغيري  املنكر  إنكار  يف  الغلو  من 
يف  املعازف  آالت  تكسري  يتوىل  كمن  سلطان،  للمنكر  يكون 
األسواق، أو يكرس قوارير اخلمور يف اخلامرات، وهو ليس من 
أهل السلطان، وال خموالً من قبلهم، مما يرتتب عليه فساد عظيم، 

وفوىض ال تدرك عواقبها.
والنبي  قد قسم الناس إىل ثالث درجات:

صاحبة   - العلم  أهل  بني  كام   - وهي  بيدها  تنكر  طائفة 
يف  واملدير  وزارته،  يف  والوزير  رعيته،  يف  كالسلطان  السلطة 
إدارته، واألب يف بيته، وهؤالء قد يعجزون عن اإلنكار بأيدهم 

وهم أصحاب سلطة.
والطائفة الثانية: ال تنكر باليد وإنام تنكر باللسان فقط، وهي 
التي ليس هلا سلطة، فهي وإن كانت تقدر عىل إزالة املنكر باليد 

واقعًا، لكنها ال تستطيع رشعًا وحكاًم، لدرء املفسدة العظمى.
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والطائفة الثالثة: التي ال تستطيع اإلنكار بلساهنا فضاًل عن 
يدها، وهي التي ختاف من األذى الذي يقع عليها يف بدن بقتل 
من  اخلوف  جمرد  أما  مال.  أو  أهل  يف  أو  سجن،  أو  رضب  أو 

ْو�َم��َي 
َ
�َف �� و

��ُف  �يَ��َف�ا
َ
االستهزاء أو اللوم فهذا ليس بعذر قال تعاىل:  َولا

�إَ�ٍم  )املائدة: 54). فمدحهم عىل عدم التفاهتم للوم الئم. فهذه 
آ
لا

الطائفة فريضتها اإلنكار بقلبها، أي كره املنكر وبغضه.
نعمة  مسلم  واٍل  عىل  املسلمني  اجتامع  الوالة:  عىل  اخلروج 
عظيمة ال يقدرها قدرها إال من فقدها؛ ملا جيري اهلل عىل يديه من 
استقرار األمن، ونرصة املظلوم، واألخذ عىل يد الظامل، وحفظ 
وأمواهلم،  وأعراضهم  أنفسهم  عىل  الناس  أمن  وإذا  السبيل، 
تفرغوا لعبادة رهبم، والسعي يف كسب معايشهم، والدعوة إىل 

رهبم، وجهاد عدوهم.
ولعظم قدر الوالية، فإهنا إذا انعقدت ملسلم مل جيز اخلروج 
الكتاب  من  الربهان  عليه  قام  الذي  الرصيح  بالكفر  إال  عليه 
والسنة، وكان املسلمون قادرين عىل اجلهاد الرشعي دون منكر 

أعظم.
عوف  حلديث  واجلامعة،  السنة  أهل  من  إمجاع  حمل  وهذا 
بن مالك عن رسول اهلل  قال: )خيار أئمتكم الذين حتبوهنم 



62

؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

وحيبونكم، ويصلون عليكم، وتصلون عليهم، ورشار أئمتكم 
الذين تبغضوهنم ويبغضونكم، وتلعنوهنم، ويلعنونكم(. قيل: 
يا رسول اهلل، أفال ننابذهم بالسيف؟ فقال: )ال ما أقاموا فيكم 
عمله  فاكرهوا  تكرهونه  شيئًا  والتكم  من  رأيتم  وإذا  الصالة. 

وال تنزعوا يدا من طاعة ( )1).
اجلور  والة  عىل  اخلروج  املنكر  إنكار  يف  الغلو  صور  ومن 
يزعمه  كام  اهلل  حرمات  عىل  والغرية  املنكرات،  إزالة  باب  من 

اخلارجون.
فقد  عظيم؛  منكر  نفسه  يف  وهو  املنكر،  إنكار  يف  غلو  وهو 
األمر  والة  عىل  اخلروج  حتريم  عىل  السنة  أهل  كلمة  اجتمعت 
بالسيف، وإن جاروا وظلموا، للنصوص الصحيحة الرصحية، 
وللمفاسد العظيمة التي ترتتب عىل اخلروج؛ فإنه ما خرجت طائفة 
عىل ويل أمرها إال وحصل من الفساد أضعاُف أضعاف ما كانت 
تنقم عليه من املنكرات، وانظر ما الذي جرى بكربالء يوم خرج 
 احلسني بن عيل -ريض اهلل عنهام- عىل يزيد)2)، وانظر ما الذي 

)1)   رواه مسلم )1481/3ح1855(.
)2)   انظر قصة خروج احلسني بن عيل ريض اهلل عنهام بتاممها تاريخ ابن كثري 

)149/8-211( حوادث سنة 61هـ.
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جرى يوم احلرة حني خلع أهل املدينة يزيد)1)، وانظر ماذا جرى 
للقراء يف فتنة ابن األشعث)2)، وانظر ماذا جرى يوم خرج بنو 
العباس عىل بني أمية، وكم قتل من العرب وحدهم عىل يد أيب 
مسلم اخلراساين)3)، وانظر ماذا جرى ألهل الربض يوم خرجوا 

عىل هشام بن احلكم الربيض)4).
خرجت  طائفة  يعرف  يكاد  ال  »ولعله  اإلسالم:  شيخ  قال 
عىل ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد ما هو أعظم 

من الفساد الذي أزالته« )5).
أنكر  املنكر يستلزم ما هو  إنكار  القيم: »فإذا كان  ابن  وقال 
كان  وإن  إنكاره،  يسوغ  ال  فإنه  ورسوله،  اهلل  إىل  وأبغض  منه 
والوالة  امللوك  عىل  كاإلنكار  وهذا  أهله،  ويمقت  يبغضه  اهلل 
الدهر،  آخر  إىل  وفتنة  رش  كل  أساس  فإنه  عليهم؛  باخلروج 
يؤخرون  الذين  قتال  يف    اهلل  رسول  الصحابة  استأذن  وقد 
أقاموا  نقاتلهم؟ فقال: ) ال ما  الصالة عن وقتها، وقالوا: أفال 

)1)   انظر تاريخ ابن كثري )217/8-224( حوادث سنة 63هـ.
)2)   انظر تاريخ ابن كثري اجلزء التاسع حوادث سنة 81-84هـ.

)3)   انظر تاريخ ابن كثري ابتداء من حوادث سنة 129هـ
)4)   انظر سري أعالم النبالء )255/8( وبلغ عدد القتىل من العلامء سبعني 

عاملًا، ومن عامة الناس أكثر من أربعني ألف نفس.
)5)   منهاج السنة: )390/3(.
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الصالة( وقال: )من رأى من أمريه ما يكره فليصرب وال ينزعن 
يدًا من طاعة( ومن تأمل ما جرى عىل اإلسالم يف الفتن الكبار 
والصغار رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب عىل منكر، 

فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكرب منه« )1).
وهنا قيد آخر للخروج عند احلكم بكفر احلاكم من قبل أهل 
دون  خلعه  عىل  القدرة  وجود  أمرين:  من  مركب  وهو  العلم، 
فساد، والقدرة عىل إبداله بخري منه؛ ألن القاعدة املقررة رشعًا: 
قاعدة عظيمة  املصالح، وهي  املفاسد مقدٌم عىل جلب  أنَّ درء 

جتاوزت أدلتها املائة دليل. فال جيوز إهدارها وإبطاهلا.
ألن اخلروج عىل احلاكم الكافر دون قدرة، يؤدي إىل سفك 
الشعائر  وتعطيل  األعراض،  وانتهاك  األموال،  وهنب  الدماء، 
كاجلمع واجلامعة واألعياد، وتعطيل معايش الناس ومصاحلهم.

وجهل  محق  منه  برش  وإبداله  عبث،  بمثله  إبداله  وألن 
إبداله بخري منه دون حصول  القدرة عىل  وضالل. فام بقي إال 

فتنة )2).
***

)1)   إعالم املوقعني: )4/3(.
)2)  عيل احلدادي- »الغلو ومظاهره يف احلياه املعارصة«.
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 استثامر الطاقات:. 9
وبداًل  والفراغ،  البطالة  يعاين  اليوم  الشباب  من  الكثري 
علينا  املجتمع  يض  وما  يفيد  ال  فيام  الطاقات  تلك  ذهاب  من 
للعلامء، وهذا  املجتمع فهذا يكتب  االستفادة منهم يف إصالح 
يتصل عىل اجلهات املسؤولة، وهذا يذهب إىل صاحب املنكر، 
الشباب  عقد  فلو  والعقد..إلخ،  احلل  بيده  من  خياطب  وهذا 
العزم والسعي إلنكار املنكرات، وسلك كل واحد منهم وسيلة 

من وسائل اإلصالح لنفع اهلل بالسعي نفعًا عظياًم )1).
واتسعت  تفشت،  املنكرات  أن  يرى  املجتمع  حلال  والناظر 
رقعة املخالفات.. وتفاقمت يف كثري من امليادين ومناحي احلياة 
–لزامًا- هنوُض األمة  املعاص واملوبقات، من أجل ذلك كان 
جمال  ويف  استطاعته،  بحسب  كٌل  استثناء  دون  بمجموعها 
ويكثرها،  املصالح،  جيلب  ومنهاٍج  وأسلوٍب  وبطريقٍة  قدرته، 
ويدفع املفاسد، ويقللها عىل نور من هدي الكتاب والسنة وما 

جرى عليه حال سلف األمة )2).
***

)1)  وسيأيت توضيح ذلك يف وسائل وأساليب االحتساب.
)2)  عبد اهلل الغامدي-« كن حمتسبا«، دار الطرفني، ط. األوىل 1428هـ.
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 اسثامر سلطة املجتمع:. 10
سالة اإلسالمية رسالة لبناء املجتمع، كام هي لبناء الفرد،  الرِّ
من  الفرد  اإلنسان  إىل  اإلسالم  ونظر  بل  فحسب،  هذا  وليس 
وقيمه  قوانينه  يف  اإلسالم  ويوازن  االجتامعي.  وجوده  خالل 
ة، وملكيَّة لألمة،  بني الفرد واجلامعة، لذا كانت هناك ملكيَّة فرديَّ
لألمة،  وخطاب  للفرد،  خطاب  هناك  وكان  ولة،  للدَّ وملكيَّة 
كفائي،  فردي، وواجب  هناك واجب  ولة، وكان  للدَّ وخطاب 

وتكليف مجاعي، وكان هناك واجب سلطة.
خاطب  القرآن  أنَّ  هو  عنده  الوقوف  ينبغي  الذي  واليشء 
اهليئة االجتامعية، واعتربها جهة خطاب يف التكاليف واحلقوق 
حتى  أو  ة،  الفرديَّ بصيغته  اخلطاب  ه  يوجِّ ومل  واملسؤوليَّات، 
ة. للسلطة بام هي سلطة يف كثري من اخلطابات ذات الطبيعة العامَّ
واإلصالح  لطة  والسُّ ولة  الدَّ وإقامة  املجتمع  بناء  ة  فمهمَّ
بالعقود  والوفاء  والبناء،  واإلعامر  القوانني  وتنفيذ  االجتامعي 
مهام  من  جعلها  القوانني،  وتنفيذ  ين،  الدِّ وإقامة  والعهود، 
فيها  الفرد  يؤدِّي  بل  ة،  الفرديَّ املهام  من  جيعلها  ومل  املجتمع، 
الوجود  خالل  من  حقوقه  عىل  وحيصل  ومسؤوليَّته،  واجبه 
ذ هبا تلك املبادئ  ُتنفَّ االجتامعي - بغضِّ النظر عن اآلليَّة التي 
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والقيم-، سواء أكانت عىل شكل مؤسسات أو أنشطة تعاونية 
حرة، أو جهود فردية متكاثفة يف اجتاه واحد.. مما يعطي املجتمع 
ربام  واسعة  مساحات  يف  الدولة  عن  واملستقل  البارز  الدور 
تتوالها الدولة، أو تستأثر هبا يف كثري من األحيان، وتعجز عن 

سدها وتغطيتها.
الدور  وأمِهية  اجلامعي،  االجتاه  هذا  عىل  األدلة  ومن 
الشؤون  تلك  عاجلت  التي  القرآنية  اخلطابات  هو  االجتامعي، 
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عىل  اإلنسانية  احلياة  يف  واملسؤوليات  املهام  ودراسة   ،(179  /

مستوى الفرد واملجتمع والدولة تكشف لنا أن اهلدف األساس 
بالِقَيم  ونلتزم  والترشيعات  األحكام  ذ  ُننَفِّ أن  هو  اإلسالم  يف 
خري  ق  ونحقِّ اإلهلية  سالة  الرِّ محلتها  التي  اإلسالمية  واملبادئ 

اإلنسانية ومصاحلها.
املسؤوليات  اإلسالم  م  قسَّ املنهاج،  هذا  ذ  ُننفِّ ولكي 
بشكل  والسلطة  واملجتمع  الفرد  بني  واحلقوق  والصالحيات 
الفرد واملجتمع  ترك مساحة مفتوحة أعطى كالًّ من  د، كام  حُمدَّ
هذه  واجب  من  بعضها  جعل  بل  فيها،  التحرك  حق  والدولة 
الفرد  أقامه  فإن  الكفائي؛  الواجب  نحو  عىل  الثالثة  العنارص 
عن  سقط  الدولة  أقامته  وإن  والدولة،  املجتمع  عن  سقط 
والدولة،  الفرد  عن  سقط  املجتمع  أقامه  وإن  واملجتمع،  الفرد 
اخلدمات  وتقديم  االجتامعي،  والفساد  اجلريمة  كمكافحة 
وفضِّ  واحلاجة،  الفقر  مشاكل  وحل  والتعليم،  ية  حِّ الصِّ

النِّزاعات، وتوفري األمن الغذائي... إلخ )1).
املنكر عن  املجتمع يف االصالح وتغيري  تفعيل دور  ويمكن 

طريق:

)1)  » املجتمع املدين«، مطبوعات بالغ.
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1- إشاعة مفهوم االحتساب وفقهه بني اجلميع وخاصة يف ما 
يتعلق باالحتساب املجتمعي، أي أن يامرس مجيع أفراد املجتمع 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر -وال سيام رب األرسة يف بيته، 
ومدير اجلامعة وأساتذهتا يف جامعتهم، وصاحب كل مؤسسة 
يف مؤسسته-، وعىل مجيع املسلمني القيام هبذا الواجب، كل عىل 

حسب قدرته واستطاعته من علامء ودعاة ورشائح خمتلفة.
قضية  يف  تتكامل  أن  واملختصة  الرسمية  األجهزة  عىل   -2

احلسبة:
وأخرى  األخالق  األجهزة  بعض  تبني  أن  يمكن  ال  حيث 
املجال  وفتح  الغناء  ونرش  واملسلسالت  )األفالم  هتدمها 
لإلذاعات الغنائية وغريها، فال بد أن تتكامل األجهزة وتتسق 
مع بعضها، ونركز هنا عىل اإلعالم بكل أنواعه املرئي واملسموع 

واملقروء (.
3- االهتامم بأمر القدوة الصاحلة؛ ألهنا أبلغ يف التأثري وأقوى 
يف اإلصالح وخاصة األجهزة الرسمية ال بد أن تكون األحسن 

أداًء، واألفضل انضباطًا حتى ال حتتاج هي نفسها إىل حسبة. 
4- تدريب الكوادر القائمة عىل هذا األمر واختيارها بعناية: 
أوالً: لتحقيق أكرب قدر ممكن من اخلري، وثانيًا: صيانًة للحسبة 
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حتى ال يساء إليها، وثالثًا: طلبًا للكامل يف هذا املوضوع، ورابعًا: 
يف  املجتمع  ليثق  خامسًا:  عليه،  واملحتسب  باملحتسب  رمحة 

احلسبة وأهلها. 
ماديًا  ودعمهم  للتحرك  أكرب  مساحة  املحتسبني  إعطاء   -5

ومعنويًا لفرض هيبة احلق وإذالل الباطل. 
يتعاون املجتمع  التعاون مع املحتسبني: وأعني هبذا أن   -6
مع املحتسبني بالدفاع عنهم ورفع األمر إليهم وإبالغهم بأماكن 
املنكر، وأن يدلوهم عليها وأن يثقوا فيهم. وهذا حيتاج إىل اقتناع 
يستشعر  أن  بعد  تكلف  ودون  بتلقائية،  هذا  حيدث  وأن  قوي 

املجتمع خطورة املنكرات والفساد. 
باحلكمة  اهلل  إىل  الدعوة  يف  املتطوعني  من  االستفادة   -7
واملوعظة احلسنة وبالطرق املرشوعة والتكامل معهم ال سيام من 

املنظامت واجلامعات واملجموعات الدعوية واخلريية )1).
يف  اهلام  ودورها  القبلية  السلطة  سيادة  من  االستفادة   -8

اإلصالح ومنع املنكرات.
***

)1)  حممد حاج- »دور احلسبة يف حفظ املجتمعات وخطورة تركها«، مقال 
منشور بموقع صيد الفوائد.
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 تطوير املحتسبني . 11
أصعب  وما  املريب،  املعلم  بمهمة  أشبه  املحتسب  مهمة  إن 
من  الكلمة  حتويه  بام  الثقافات  خمتلف  مع  يتعامل  فهو  املهمة!، 
اختالف الفئات العمرية والفكرية واجلنس، واختالف العادات 
الشاب  عن  خيتلف  الطفل  مع  املحتسب  فتعامل  والتقاليد، 
وتعامله مع الشاب خيتلف عن املسن..، ولكل مقام مقال -كام 
عىل  احلادثة  التغريات  تقتضيه  ما  ذلك  إىل  يضاف  يقولون-، 
يف  –مثاًل-  شاب  مع  فالتعامل  الواحد،  واملجتمع  املجتمعات 
جيل سابق خيتلف مع التعامل يف شاب يف وقتنا احلايل؛ الختالف 
الطباع واملفاهيم وطرق التنشئة واالنفتاح عىل العامل..، فاملجتمع 
يتغري بصورة مرسعة متزامنا مع بقية العامل وال بد للمحتسب من 
مراعاة ذلك، وال بد أن يطور نفسه مع جمتمعه حتى يسعه التعامل 
معه، يضاف إىل ذلك تطوير املحتسب لقدراته العلمية والفكرية 
التعامل  كيفية  معرفة  أيضًا  وفقهها،  املعارصة  بالقضايا  واإلملام 
وسائل  تطوير  يف  منها  االستفادة  وكيفية  احلديثة  التقنيات  مع 
االحتساب، فام أحوج كل شخص لذلك يف ظل املجتمع املفتوح 

والتطور الرسيع يف كافة املجاالت حولنا!.
وما قلناه يتعلق بكل فرد يريد القيام باالحتساب يف جمتمعه، 
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أما عىل النطاق الرسمي واملتمثل يف هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر فاملتابع هذه األيام ملا يصدر عن هذا اجلهاز من أقوال 
وما يقوم به من أعامل جيزم أن هناك بالفعل آلية حمددة للتغيري 

املدروس املبني عىل رؤية واضحة وتفكري عميق، أهم معاملها:
1- القرب من ويل األمر واطالعه عىل منهجية التغيري وآلية 
اجلميع عىل  يتفق  الذي  الزمني  املنعطف  هذا  العمل خاصة يف 
ونصائحه،  توجيهاته  إىل  االستامع  الوقت  ذات  ويف  خطورته، 
ومن هذا الباب كان لقاء رجال اهليئات بخادم احلرمني الرشيفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز.
2- تعرف منسويب اهليئات عىل ذواهتم )من نحن، وماذا نملك، وما 
هي رسالتنا يف املجتمع، وأين نحن اآلن يف خارطة طريق اإلصالح؟( 
ويف هذا السياق يأيت االجتامع الثالث ملديري عموم الفروع واإلدارات 
وأبحاث  دراسات  قبل  ومن  شاملة(  تطويرية  رؤية  )نحو  العامة 
ميدانية عىل أداء رجل احلسبة، وحوارات ومناقشات علمية ترتكز يف 
للشؤون  اجلهاز وتعيني وكيل خاص  إعادة هيكلة  الباب، وكذا  هذا 

امليدانية حرصًا عىل قيام اجلهاز بواجباته عىل أكمل وجه.
النائب  سمو  دشنها  التي  االسرتاتيجية  اخلطة  إطالق   -2
الثاين وزير الداخلية برشاكة حقيقية مع مركز البحوث بجامعة 



73

؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

امللك فهد للبرتول واملعادن )1).

مع  وتعاون  رشاكة  اتفاقيات  عقد  عىل  العامة  الرئاسة  حرصت  وقد    (1(
اجلامعات، وذلك بدعم ومتابعة من معايل وزير التعليم العايل الدكتور/ خالد 

العنقري، ومعايل نائبه الدكتور/ عيل العطية.
هذا وقد تم بحمد اهلل توقيع هذه االتفاقية مع عدد من اجلامعات، ومنها عىل سبيل 
العام ومعايل مدير جامعة  الرئيس  الشاملية حيث وقع معايل  املثال: جامعة احلدود 
جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  طيب  صادق  أسامة  الدكتور/  األستاذ  الشاملية  احلدود 
احلدود الشاملية وذلك يوم األربعاء املوافق 1430/11/16هـ وبرعاية كريمة من 
صاحب السمو األمري عبد اهلل بن عبد العزيز بن مساعد أمري منطقة احلدود الشاملية.

 وهيدف الطرفان من توقيع هذه االتفاقية حتقيق ما يأيت: 
1( التعاون والتكامل بام خيدم املجتمع ويرتجم تطلعات وتوجيهات والة أمرنا 

- حيفظهم اهلل -.
2( نرش وترسيخ أهداف كل من الطرفني يف ضوء كتاب اهلل الكريم وسنة نبيه 

.
3( نرش الوعي وثقافة الوسطية واالعتدال واملنهج الرشعي يف األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر.
4( االستفادة من إمكانات وخربات اجلامعة يف جمال الدراسات واالستشارات 
واحللقات  العمل  وورش  والندوات  املؤمترات  وعقد  والتدريب،  والبحوث 

الدراسية املشرتكة بام يسهم يف تطوير أداء الرئاسة العامة.
العلمية واألكاديمية والبحثية والتدريبية لتحقيق  5( استثامر إمكانات اجلامعة 

أهداف هذه املذكرة يف منطقة احلدود الشاملية.
االستشارات  خالل  من  اجلامعة  يف  التدريب  هيئة  أعضاء  من  االستفادة   )6

واإلعارة.
املنكر من فتح حوارات  باملعروف والنهي عن  العامة هليئة األمر  الرئاسة  متكني   (7

ولقاءات بناءة مع طالب وطالبات اجلامعة وفقًا لبنود هذه املذكرة.
هذا وسيتم قريبًا تشكيل فريق عمل متخصص من فرع الرئاسة العامة بمنطقة احلدود 
الشاملية وجامعة احلدود الشاملية لالجتامع والتشاور لوضع اآللية املناسبة لتفعيل ما 

اشتملت عليه هذه االتفاقية من بنود ووضعها موضع التنفيذ إن شاء اهلل تعاىل.
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3- التعرف عىل أبرز مالمح املجتمع املحيل الذي عرف عنه 
االستقامة واالعتدال، -ومن شذ فلكل مقام مقال-، والتعرف 
واألبحاث  الدراسات  خالل  من  بل  آين،  انطباع  جمرد  ليس 
امليدانية العلمية، والتواصل اإلعالمي املستمر املرسوم واملخطط 

له بكل حرفية ومهارة.
احلكومة  مرشوع  يف  قدمًا  وامليض  التقنية  إدخال   -4

اإللكرتونية.
العمل  إىل  الفردية  االجتهادات  دائرة  من  االنتقال   -5
لتنمية  املتخصصة  التدريبية  الدورات  وعقد  املنضبط  املؤسس 

مهارة رجل احلسبة يف امليدان.
باألستاذية  إشعاره  وعدم  املخالف  مع  التواضع   -6
أمر  واالنحراف  مستقيم  خط  األساس  يف  فخطه  والتشفي، 
طارئ، يعالج حسب املعطيات، وبناء عىل املالبسات، ويف هذا 
قبل  من  الواضحة  واإلرشادات  الرصحية  التوجيهات  صدرت 

الرئيس العام شخصيًا.
احلسبة  كرايس  برنامج  أطلق  الباب  هذا  ومن  العلمية:   -7
التعاون املختلفة مع  يف اجلامعات السعودية ووقعت مذكرات 
املتخصصة  واملراكز  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  من  عدد 
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البرشية  الكوادر  لتعزيز  املتميزين  املستشارين  واستقطاب 
الكفاءة  ورفع  والتدريب  البحث  أجل  من  وذلك  اجلهاز،  يف 

اإلدارية.
الديموجرافية،  التحوالت  طبيعة  إنَّ  أقول:  أخريًا: 
واملجتمع  للدولة  والثقافية  واالجتامعية،  واالقتصادية، 
األخرى،  الثقافات  عىل  الراهن  االنفتاح  ووضعية  السعودي، 
والثقايف،  احلضاري  والتنوع  التامزج  هلذا  املحتملة  والتأثريات 
وانعكاس ذلك كله عىل طبيعة احلراك االجتامعي والثقايف داخل 
الفكري  للتنوع  تقباًل  أكثر  أضحى  الذي  السعودي  املجتمع 
يستلزم  ذلك  كل  الوافد.  الثقايف  باملنتج  تأثرًا  وأكثر  والثقايف، 
بالتأكيد إعادة صياغة لثقافة احلسبة بام يكفل إنجاز رسالتها يف 
حراسة الفضيلة عىل أكمل وجه، واملحافظة يف الوقت نفسه عىل 
املختلفة،  بينها وبني رشائح املجتمع  القائمة  التفاعل والرشاكة 

يف سبيل تعزيز مكانة هذه الرسالة وقيمتها السامية )1).
***

)1)  راجع » اهليئات يف عرص التحديات »- د. عثامن العامر، مقال منشور 
بموقع اهليئة، و«هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر: حتديات وآمال«- د. 
عبد املجيد اجلالَّل، مقال منشور بصحيفة اجلزيرة / بتاريخ: اخلميس 15 ربيع 

األول1430 / العدد 13314.



76

؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

 دورها األمني الذي دفع مسؤول األمن األول للدفاع . 12
عنها

املجتمع  أمن  املجتمع  عىل  الطيبة  وآثارها  احلسبة  فوائد  من 
الفساد وحمارصته مع  لقلة  فكريًا واجتامعيًا واستقراره، وذلك 
سببه  األمن  أن  كام  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  بركة 
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شك أن زجر املجرمني وختويفهم يعني أمن املجتمع وسالمته. 
واحلسبة أيضا متنع ظهور األفكار املتطرفة؛ ألن وجود الفساد 
املنكر  يغريوا  أن  فإما  االستقامة،  أهل  يستفز  وجرأته  وظهوره 
بأنفسهم، وهذا ما ال حتمد نتائجه، وقد يفيض إىل مفاسد كثرية، 
مع  تتعاون  أن  وهلا  مسؤولة،  جهات  العمل  هبذا  تقوم  أن  وإما 
سالمة  تتحقق  وحينئذ  الفساد،  ملنع  املجتمعات  يف  املصلحني 
املجتمع من الفساد وقطع الطريق أمام األفكار واألعامل املتطرفة. 
وتشعر  أفراده،  ويف  فيه  الثقة  للمجتمع  تعيد  احلسبة  أن  كام 
بقوة املجتمع واستقامته وحرصه عىل ُهويته وثقافته ورشيعته. 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أن  تيمية  ابن  يرى  ولذلك 
هو الذي جيعل اإلمجاع حجة؛ ألن حرص األمة عىل املعروف 
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وهنيها عن املنكر جيعلها ال جتتمع عىل ضاللة إذ إن مثلها ال يقر 
املنكر أبدًا )1).

ويتضح لنا الدور األمني للحسبة إذا نظرنا للتقرير السنوي 
هليئة األمر باملعروف عن العام املايض، وقد ورد فيه:

ضبطت هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر نحو 18 ألف 
نصفهم  من  أكثر  املايض  العام  خالل  أخالقية  قضايا  يف  متورط 
للعام  السنوي  تقريرها  يف  »اهليئة«  وأوضحت  السعوديني.  من 
املايل 1429هـ، أهنا ضبطت 251682 وقوعًا، بلغ عدد أطرافها 
إىل  أحيلت  التي  القضايا  أن عدد  إىل  281730 شخصًا، مشرية 
إمجايل  من   %10 بمعدل  قضية،   25813 االختصاص  جهات 
بمعدل  شخصًا   55861 أطرافها  عدد  بلغ  حني  يف  الوقوعات، 
التي  املخالفات  أن  التقرير  وذكر  املضبوطني.  إمجايل  من   %  20
أهنيت بالتعهد واملناصحة بلغت 225869 خمالفة، بمعدل 90 % 
من إمجايل الوقوعات ووصل عدد أطرافها إىل 225869 شخصًا.

العبادة  يف  املخالفات  قضايا  عدد  أن  إىل  »اهليئة«   وتطرقت 

فيام  شخصًا،   28765 أطرافها  قضايا   10208 إىل  وصل 
»دور  حاج-  حممد   ،100/28 »الفتاوى«  اإلسالم  شيخ  كالم  )1) راجع 
احلسبة يف حفظ املجتمعات وخطورة تركها«، مقال منشور بموقع صيد الفوائد.
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فيها  تورط  قضايا   10510 إىل  األخالقية  القضايا  وصلت 
17972 شخصًا.

القضايا  عدد  تصدرت  الرياض  منطقة  أن  إىل  ولفتت 
بـ25613 قضية، فعلها 10615 شخصًا، ثم منطقة مكة املكرمة 
إىل  وأشارت  شخصًا.   7241 فعلها  قضية   13241 بمجموع 
بلغ  بالعبادة  تتعلق  قضايا  يف  املضبوطني  السعوديني  نسبة  أن 
21.14 %، وعددهم 3501، ونسبة غري السعوديني 64.28 

%، وعددهم 25264 شخصًا.
أخالقية  قضايا  يف  املتورطني  السعوديني  نسبة  أن  وذكرت 
وصل إىل 57.23 %، وعددهم 9478، ونسبة غري السعوديني 
إمجايل  أن  إىل  ولفتت  شخصًا.   8494 وعددهم   ،%  42.77
األشخاص الذين ضبطوا يف القضايا األخالقية من السعوديني 
الرجال بلغ 8520 سعوديًا، منهم 68 حدثًا، ومن النساء 958 
الذين  الرجال  من  السعوديني  غري  أما  حدثًا،   26 منهن  فتاة 
ضبطوا يف قضايا أخالقية فبلغ 5077 شخصًا منهم 49 حدثًا، 

ومن النساء 3417 منهن 15 حدثًا.
وأحالت هيئة األمر باملعروف يف منطقة الرياض 7614 شابًا 
و560 فتاة ضبطوا يف بعض القضايا إىل اجلهات املتخصصة، يف 
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حني أحالت هيئة منطقة مكة املكرمة 2900 شاب و200 فتاة 
إىل اجلهات املتخصصة. ويتضح من التقرير أن أكثر من 75 %، 
من املضبوطني من غري السعوديني هم من اجلالية البنغالدشية، 

اليمنية، اهلندية، الباكستانية، املرصية، االندونيسية.
يف  اهليئة  أمهية  لنا  يؤكد  األمر  وهذا  فيض،  من  غيض  هذا 
املجتمعي  األمن  يف  العظيم  ودورها  السعودية  العربية  اململكة 
ودفع البالء والرشور عن اململكة وهو ما جعل املسؤول األمني 
األول والنائب الثاين األمري نايف -حفظه اهلل- يدافع عنها يف 
ضد  ثم  ومن  اهليئة،  ضد  سالحها  شهرت  التي  األقالم  وجه 
مصلحة املجتمع قبل اهليئة، وقال-حفظه اهلل- للصحافيني إثر 
الذي استمر ثالث ساعات  اجتامع مع أعضاء جملس الشورى 
تقريبا: »هل تعلمون أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ركن 
من أركان اإلسالم؟ إذا كنا مسلمني جيب أن نعرتف بذلك، أما 
إذا كنا غري مسلمني فاألمر خمتلف« وأضاف: »أحب أن أقول 
أن هناك استهدافا للهيئة -ويا لألسف- من اإلعالميني حيث 

يقومون بتضخيم بعض السلبيات البسيطة(.
-حفظه  العزيز  عبد  بن  ممدوح  بن  نايف  األمري  هو  وها 
اهلل- يكتب مقااًل بعنوان )اهليئة فعلت وفعلت( وقد أوضح فيه 
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فضائل اهليئة، وما تتعرض له اهليئة من هجامت وافرتاءات.
وكذلك ال ننسى كلمة الشيخ الدكتور صالح بن محيد رئيس 
جملس الشورى يف إحدى خطبة من منرب املسجد احلرام بمكة، 
عندما أثنى عىل جهود اهليئة، وطالب املجتمع املسلم بالتكاتف 

مع إخواننا رجال اهليئة ومساندهتم.
وهذا يؤكد لنا أمهية القيام بواجب االحتساب وعدم اقتصاره 
عىل اجلهود الرسمية املتمثلة يف هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر بل جيب عىل كل قادر عامل القيام باالحتساب متى استطاع 

إىل ذلك سبيال، وباحلكمة واألسلوب احلسن.

***
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وسائل نرش االحتساب وتفعيل دوره )1)
حرصها  يمكن  ال  االحتساب  ثقافة  نرش  وأساليب  وسائل 
وزمان  مكان  لكل  إذ  بحث..  أو  كتاب  يف  عدها  أو  جمال،  يف 
الوسيلة التي تناسبه، ولن تعدم األمة من عقول علامئها ودعاهتا 
وشباهبا من إجياد الوسائل املتاحة واحللول املشاعة التي يكتب 
هلا اإلصالح والتوفيق بإذن اهلل تعاىل، ولكنَّ هذه الوسائل جيب 

أن يتحقق فيها رشطان:
1- أن تكون مرشوعة.
2- أن تؤدي املقصود.

ومن وسائل نرش االحتساب وتفعيل دوره: 
القدوة: وهي الدعوة الصامتة، املتمثلة بالقيام بام أمر اهلل به، 
واجتناب ما هنى اهلل عنه، مع التخلق بمكارم األخالق، فكم من 
امرئ دعا بلسان حاله، فعمل الناس باملعروف والسنة ملا عمل 
هبا، وتركوا املنكر ملا أعرض عنه، وغضب عندما انتهكت حمارم 

اهلل، وهبذا علم موقفه من املنكرات، فُحِسَب له احِلساب.
وقدوته، هيبته  فضعفت  الواجب  هبذا  فرط  من   وباملقابل 

د.  اليمن،  يف  احلسبة  موقع  االحتساب-  فقه  من  الباب:  هذا  يف  انظر    (1(
حممد اهلبدان - كيف ُنفعل االحتساب؟، مقال منشور بشبكة نور اإلسالم. 
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 فتجرؤوا عليه باملنكرات، ومن مل يغُز ُيغَز.
فعن أيب املنذر إسامعيل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الرمحن 
العمري يقول: من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر من 
خمافة املخلوقني، ُنِزعت منه هيبة اهلل تعاىل، فلو أمر بعض ولده 

أو بعض مواليه الستخفَّ به )1).
آدابه  ويعلمهم  االحتساب  عىل  أوالده  اإلنسان  يريب  أن 

ليتدربوا عىل ذلك.
كان  إذا  -وخاصة  يروهنا  التي  املنكرات  إلنكار  فيوجههم 
اإلنكار، ويشكرهم عىل  كيفية  إىل  ليعلمهم ويوجههم  معهم- 

إنكارهم حني ينكرون.
القطاع  يف  باالحتساب  وأهله  زوجه  اإلنسان  يوص  أن 
عىل  ويصربهم  عليه،  ويشجعهم  ذلك،  عىل  وحيثهم  النسائي 

األذى الذي قد يأتيهم من جرائه.
وضع  طريق:  )عن  التعليم  مناهج  عرب  االحتساب  نرش 
وحث  دراسية،  مقرارت  وإجياد  للحسبة-  املناهج  يف  مفردات 
املعلم طالبه عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ويشجعهم 

عليه ويذكر هلم قصصه وفضله(.

)1)  صفوة الصفوة )181/2(.
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تعزيز أقسام االحتساب ومعاهده العليا يف اجلامعات كام يف 
جامعة أم القرى لتخريج املتخصصني وإعداد دراسات علمية 

مؤصلة.
 إنشاء كرايس علمية لالحتساب يف اجلامعات.

نرش آيات وأحاديث االحتساب يف اخلطب ووسائل اإلعالم 
واملدارس

نرش أساليب ووسائل االحتساب.
 بيان جماالته: وهي واسعة تشمل مجيع مناحي احلياة ) العقيدة 
– احلكومات  – املجتمع  والعبادة واألخالق - داخل األرسة 
– الكفار- البدع - اإلعالم - املنافقني- املجاهدين- العلامء-

الساسة – االقتصاد- الثقافة - الفكر- الفساد اإلداري..(.
مثل:  األخرى:  احلكومية  االحتساب  جهات  دور  تفعيل 
التسول،..الخ[، اجلامرك، هيئة  الغش،  )مكافحة: ]املخدرات، 
املواصفات واملقاييس، الرشطة، هيئة الرقابة والتحقيق، األمري 
احلكومية،  الدوائر  يف  املتابعة  قسم  العام[،  ]املفتش  سلطان 

املرشد الطاليب، مجعيات وهيئة حقوق اإلنسان، البلديات (.
إبراز فوائده للمجتمع وأمهيته.

وإزالة  واملحتسب  احلسبة  حول  الناس  مفاهيم  تصحيح 
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العوائق الومهية يف األذهان عنهام.
بيان أن الواجب هو اإلنكار وليس إزالة املنكر.

فكثري من الناس خيلطون بني النهي عن املنكر وتغيري املنكر، 
وبينهام فروق عديدة من أمهها:

جملس  كفض  عينه  إزالة  احلقيقة  يف  هو  املنكر  تغيري  أن   *
رشاب أو إراقة مخر أو أدوات ميرس، أما النهي فوعظ أو حتذير 

أو هتديد.
فحسب،  ووقوعه  املنكر،  قيام  حال  يكون  التغيري  أن   *
فهو  وقوعه  يتوقع  ما  عىل  الزجر  أو  وقع  ما  عىل  العقوبة  وأما 
من اختصاص احلاكم. أما النهي فيكون قبله وأثناءه وبعده ال 

يتوقت.
لإلزالة  خاصة  واستطاعة  قدرة  إىل  حيتاج  التغيري  أن   *
واملوعظة  باحلكمة  إنسان  كل  عليه  فيقدر  النهي  أما  الفعلية، 

احلسنة واملجادلة بالتي هي أحسن.
* أن تغيري املنكر - كام رصح بذلك مجهور الفقهاء -، فرض 
كفاية عىل األمة، وفرض عني عىل من علمه واستطاعه أوالً، أما 
النهي عن املنكر فلسهولة القيام به وانتفاء الفتنة عند القيام به، 



86

؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

فهو فرض عني عىل كل مسلم يف كل حالة قدر استطاعته )1). 
حتديد املنكرات عرب االستبيانات والدراسات امليدانية.

ثم  ومن  وكميتها،  ونوعيتها  املنكرات  وجود  مدى  ملعرفة 
عالج  من  حتتاجه  ما  ومقدار  املعاجلة  يف  األولويات  معرفة 

فنصف احلل يكمن يف حتديد املشكلة بدقة.
رصد املنكرات ومتابعتها: 

املتابعة  دقة  عدم  املصلحون  يواجهها  التي  املشاكل  من  إن 
وقد  العامة ..  يفاجأ  كام  املنكر  بوقوع  للمنكرات..فيفاجئون 
ألهل  القضية..وحصلت  هذه  بسبب  وِحَيل  خمططات  رت  ُمرِّ
الفساد مكاسب ما كانوا حيلمون هبا -واحلمد هلل عىل كل حال- 
ولعل الوضع يستدرك يف املستقبل ونكون عىل درجة كافية من 

الذكاء وحسن املتابعة والرصد.
ومتابعة املنكرات هلا أمهية كربى من جوانب:

* متابعة املنكرات والسعي من أول أمرها إلنكارها، حيول 
دون تفشيها يف املجتمع.

وإيصاهلا  مبكر  وقت  منذ  عنها  الكافية  التقارير  كتابة   *
للجهات املسؤولة.

)1)  انظر: »األمر باملعروف والنهي عن املنكر«، عبد العزيز عبد الستار.
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* حتذير الناس من مغبة هذا املنكر قبل وقوعه واستفحاله.
ومتابعة املنكر تكون عىل النحو التايل:

وهذه  فقط.  اإلصالح  منها  اهلدف  دورية  لقاءات  عقد   *
اللقاءات يمكن أن تكون عىل عدة صور:

* لقاء لدعاة حي واحد يتم من خالله متابعة منكرات احلي 
واملنكرات العامة.

العامة  األوضاع  ملناقشة  خمتلفة  أحياء  من  لدعاة  لقاء   *
واالستفادة من جتارب اآلخرين.

* لقاء ختصيص كأن يكون ملجموعة من األطباء أو املهندسني 
عندهم  املوجودة  املنكرات  ملناقشة  معني  قطاع  يف  موظفني  أو 

والبحث عن أحسن احللول هلا.
* لقاء يكون لبحث ومتابعة موضوع واحد كموضوع املرأة 
أو الدخان أو الشباب، ووضع احللول واملقرتحات والسعي يف 

تطيبقها.
يف  وينرش  يكتب  ما  خالل  من  املنكر  هلذا  كامل  رصد   *

الصحف واملجالت.
* مجع املعلومات الرشعية التي ترد عىل هذا املنكر.

* كتابة التقرير عن املنكر ووضع اإلثباتات معه وإيصاله إىل 
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من هيمه األمر من العلامء والدعاة واخلطباء ونحوهم.
متعددة..وجهات  طرق  من  إلمخادها  يسعى  كٌل  وهكذا 

متنوعة واهلل غالب عىل أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
نرش برامج عملية يف إنكار منكر معني كرقم هاتف وفاكس 

املسؤول عنه.
فكم من كلمة ناصحة فعلت فعلها يف إزالة منكر، وكم من 
رسالة فاكس كان هلا أثر، بل وكم من رسالة جوال وأدت منكرًا 
يف مهده.وكم شكى املجاهرون باملنكرات من أثر كثرة اإلنكار 
يالحقه  ال  حتى  البالد  خارج  للفرار  بعضهم  جلأ  حتى  عليهم 

الناس باإلنكار، فسلمت البالد من رشورهم.
الكلمة اهلادفة:

إن الكلمة إذا خرجت من قلٍب صادٍق ناصح، فإن اهلل يبارك 
يف أثرها، سواء بخطبة أو كلمٍة بعد صالة، أو يف جملس عام، أو 

حتى حديث خاص مع أحد األشخاص.
عندما  الشباب  أحد  أن  الفجر:  بعد  تأمالت  صاحب  ذكر 
احلساب!.. يوم  يف  احلساب  مازحًا:  قال  احلساب،  منه  ُطِلب 

فتوغلت هذه الكلامت يف نفس البائع، وما زالت به حتى ُكتِبت 
كلامهتا.. أعد  بمن  بالك  فام  عابرة!  جاءت  بكلامت  اهلداية  له 
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النفوس..فال  يف  أثرها  وبالغ  بأمهيتها  وشعر  عباراهتا،  وحترى 
تستهن بالكلمة، ولو كانت كلامت معدودة، وعبارات حمدودة.. 
ألن   (  : املصطفى  قول  وتذكر  ما.  لقلب  مفتاحًا  تكون  فقد 

هُيدى بك رجل واحد خري لك من محر النعم ( )1). 
املراسلـة:

من  والقرطاس  الفؤاد،  سواد  من  املداد  كاتبت..فليكن  إذا 
قارئها!،  عىل  الشخصية  الرسالة  أثر  أبلغ  الوداد..وما  بياض 
هادئ  مبارش  حديث  إهنا  مهذب،  لبق  بأسلوب  كتبت  متى 
فرتاسل  والتصحيح..  واملراجعة  التفكري  فرصة  اآلخر  يعطي 
حمل جتاري  يف  منكر، سواء  صاحب  وكل  واملسؤولني،  العلامء 
أو جهة حكومية، وكل من َويِلَ من أمور املسلمني شيئا، فأنت 
ترسل ألخيك رسالة شخصية، ختاطب شغاف إيامنه، وإىل ذاك 
الشيخ وتذكره أنه أوىل الناس بالقيام يف مسرية اإلصالح، وإىل 
عن  تعاىل  اهلل  أمام  مسؤول  وأنه  باهلل،  وتذكره  املسؤول  ذلك 
يرسل،  وأخوك  ترسل،  فأنت  املسلمني،  أمور  من  به  ويل  ما 
 والثالث.. وبتكرار املكاتبة حتصل املغالبة.. وما أروع فعل ذلك 

 الناس إىل  )1)  رواه البخاري - كتاب اجلهاد والسري- باب دعاء النبي 
اإلسالم والنبوة - حديث: ) 2804 (.
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الشاب الذي سطرت يداه رسالة إىل أحد املستوردين للمالبس 
بني  الفاضحة  املالبس  تلك  ترويج  جرم  عظم  وبنيَّ  اجلاهزة، 
بنات املسلمني، فكم كان هلا من األثر؟!! ولكن أين املصلحون 

من بقية أصحاب املنكرات؟.
االستفادة من رسائل اجلوال:

عن  والنهي  بمعروف  واألمر  واملتابعة  واحلث  التذكري  يف 
منكر، وهي وسيلة يسرية ورسيعة وبالغة األثر.

االتصال اهلاتفي:
هادئة  جلسة  بقدر  عناء،  كثري  أو  كبري  إىل  حتتاج  ال  وسيلة 
أصحاب  عىل  واإلنكار  الفاكس،  جهاز  أو  اهلاتف  سامعة  مع 
املنكرات، بالتذكري والتخويف باهلل، أو كذلك تبليغ العلامء عن 

املنكرات، وكذا للجهات املسؤولة.
الربقيات:

وقد أصبح اإلبراق أسهل عن طريق كتابة الربقية يف مواقع 
رشكات االتصاالت مبارشة عرب النت، والربقيات تتميز برسعة 

الوصول للمسؤول والعناية هبا من جهة املسؤلني.
االتصال  وسائل  واستغالل  اإلعالم  وسائل  يف  االحتساب 

احلديثة كالفضائيات واالنرتنت. 
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فيمكن األمر بمعروف أو اإلنكار عىل منكر معني بالسؤال 
عن حكمه يف برنامج فتاوى، واملشاركة يف برامج البث املبارش 
املتصل  ومطالبة  املنكرات  بعض  لطرح  واإلذاعة  القنوات  يف 
باحلديث عنها، أو رسالة يف رشيط الرسائل يف القنوات أو إعداد 

برنامج يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
اإلنرتنت  منتديات  يف  واملنكر  املعروف  عن  الكتابة  كذلك 
وإرساله عرب رسائل الربيد اإللكرتوين، ولقد كان لإلنكار عرب 
منع  أو  وإزالة  املنكرات  من  كثري  إنكار  يف  كبري  دور  اإلنرتنت 

الكثري منها.
صوتية،  وأرشطة  وتلفازية  إذاعية  وبرامج  كتب  إصدار 
وبحوث  ورسائل  إعالمية،  ومواد  املؤثرة،  الفالشات  وإعداد 

ومقاالت وملصقات تشجع عىل االحتساب وتنرش ثقافته.
إنشاء مواقع عىل شبكة اإلنرتنت متخصصة يف احلسبة.

ونقل  احلسبة،  أمهية  عن  الكتابة  يف  املنتديات  استغالل 
القضايا  وطرح  إليها،  املفيدة  واملحارضات  واخلطب  املقاالت 

االحتسابية ومناقشتها فيها.
التارخيية  واملحتسبني  االحتساب  ومواقف  قصص  نرش 

والواقعية لرفع اهلمم واالقتداء هبم.
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لالستفادة  وخرباهتم  ونجاحاهتم  املحتسبني  جتارب  عرض 
منها والبناء عليها.

عمل املسابقات يف احلسبة )1).
املدارس  مستوى  عىل  سنوية  ومسابقة  عامة  بمسابقات 

واملحافظات.
تشويه  ديدهنم  من  ضد  وأهله  االحتساب  عن  الدفاع 
االحتساب عمومًا، أو من يستغل حدثا معينا فيعرضه بصورة 
حسبام  وتفصياًل  إمجاالً  احلقيقة  ببيان  الدفاع  ويكون  سيئة، 
يقتضيه األمر، وإنشاء نادي أصدقاء اهليئة أسوة بام هو معمول 

يف بعض اجلهات األخرى.
التعزيز االجيايب للمحتسبني عرب الشكر والتقدير والثناء.

إنه  أبلغ وسائل االحتساب، وقليل سالكه، حيث  وهو من 
من أسباب الثبات عىل املعروف، يف زمن تفشت فيه املنكرات، 
فكام أننا ننكر عىل صاحب املنكر، فحريٌّ بنا أن نشكر ونثني عىل 
 صاحب املعروف، ليجد العزة يف متسكه باملعروف وليثبت عليه.

)1)  وقد ألف د. عبد اهلل الغامدي كتابًا يف هذا املوضع وسامه » كن حمتسًبا« 
وهو كتاب قيم اعتمد فيه املؤلف عىل رصد مواقف االحتساب لسلفنا الصالح، 
ووضع أسئلة بعد كل موقف، وهي طريقة تعليمية حمببة -وخاصة للصغار- 

لغرس قيمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.



93

؟ ا ؟ و��ك�ي�ف �ف . ���ك�م�ا �ف ح��مي��س�ا لا ��ف��ي ا ر �ث�ك��ي�ق�ا �ف���ث

نرش كلامت ومواقف والة األمر يف دعم االحتساب.
لدورهم  وبيان وقوفهم مع احلسبة واملحتسبني، وتقديرهم 

يف تثبيت أركان األمن االجتامعي.
عىل  الرد  طرق  وبيان  لالحتساب  املعادين  أقسام  معرفة 

مزاعمهم بام يناسب نوعيتهم: )جهلة – منافقني- عصاة(.
عن  االمتناع  يتم  بحيث  )اهلجر(:  املنكر  لصاحب  املقاطعة 
الناس عىل  املنكر.. وحث  فيها  التي  أو املؤسسة  املكان  معاملة 
املقاطعة لصاحب هذا  العظيمة من جراء  ذلك وبيان املصلحة 

املنكر.. وأن املراد من ذلك إصالحه ال قطع رزقه..
أن  وقبل  التجارية  املحالت  إحدى  يف  الفضالء  أحد  دخل 
عن  فانثنى  املحل،  يف  الدخان  علب  شاهد  احلساب،  له  يدفع 

رشاء السلع قائاًل: واهلل ما منعني إال بيعك للدخان!.
التشهري بصاحب املنكر:

إذا دعا املوقف إىل اللجوء إىل التشهري باملنكر وصاحبه فعل، 

النور:  )سورة    �َم��فَ��ي�َف �ك�ُموْإ
ْ
�� ا �َم��َف  ��ٌي  �إَ�ك��َف َط�ا �ك�َم�ا 

ُ
��

َ
��ف ا عَ�دَف  

ْ
�د

َ
�� ��م�ْث

َ
��مي
ْ
�ل تعاىل:َو قال 

2)، وقد فعله النبي  كام يف الصحيحني عن أيب هريرة   قال: 

 »أمر رسول اهلل  بالصدقة.. فقيل: منع ابن مجيل..فقال النبي
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 : )ما ينقم ابن مجيل إال أنه كان فقريًا فأغناه اهلل ورسوله( )1).
هكذا رصح النبي  بابن مجيل ؛ ألنه أرص عىل منع الزكاة، 
وكان الرسول  يصيل مرة بأصحابه، فلام فرغ من صالته قال: 
) يا فالن: أال حتسن صالتك! أال ينظر أحدكم كيف يصيل! إين 

أراكم من وراء ظهري كام أراكم من أمامي( )2). 
فإذا وجدت من يكتب مقاالت مضللة، أو مؤلفات هادمة 

فالواجب أن يعلن اإلنكار عليها.
الشكر والثناء عىل املعروف:

وهو  عنهم-،  اهلل  -ريض  أصحابه  يف  يسلكه    النبي  كان 
من أبلغ وسائل االحتساب، وقليل سالكه،حيث إنه من أسباب 
الثبات عىل املعروف، يف زمن تفشت فيه املنكرات، فكام أننا ننكر 
صاحب  عىل  ونثني  نشكر  أن  بنا  فحري  املنكر،  صاحب  عىل 
ويزيد  عليه  وليثبت  باملعروف  العزة يف متسكه  ليجد  املعروف، 

منه ويكون قدوة لغريه.

الرقاب  )ويف  تعاىل:  اهلل  قول  باب  الزكاة-  كتاب   - البخاري  رواه    (1(
والغارمني ويف سبيل اهلل( - حديث: ) 1410( ، ومسلم - كتاب الزكاة - باب 

يف تقديم الزكاة ومنعها - حديث: ) 1687 (.
وإمتامها  الصالة  بتحسني  األمر  باب  الصالة-  كتاب   - مسلم  رواه    (2(

واخلشوع فيها - حديث: ) 671( .
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استثامر طاقات الشباب: فهم حيملون طاقات ضخمة يمكن 
أن تستثمر، وهذا ما يشهد به الواقع، فهذا يكتب للعلامء، وهذا 
يتصل عىل اجلهات املسؤولة، وهذا يذهب إىل صاحب املنكر، 
تضيع  ال  وحتى  والعقد..إلخ،  احلل  بيده  من  خياطب  وهذا 
عشوائيًا.. العمل  ويصبح  الطاقات..  وتتبعثر  سدى..  اجلهود 

كان لزامًا عىل الشباب أن يتضافروا يف العمل االحتسايب.
الكويت  يف  كام  تطوعية  احتسابية  ومجعيات  مؤسسات  إنشاء 
واليمن ومجعية الفضيلة السعودية، ومراكز ومكاتب االحتساب )1):
الدور  تفعيل  إىل  ماسة  بحاجة  اخلليجية  جمتمعاتنا  ساحة 
األمن  محاية  أجل  من  األهلية،  القدرات  واستنهاض  األهيل، 

االجتامعي، ومواجهة زحف اجلريمة والفساد.
بيد أن هناك عددًا من العوائق وعوامل التثبيط التي حتدُّ من 

حركة العمل األهيل، لعل أبرزها ما ييل:
أجهزة  عىل  بالالئمة  الناس  ينحو  الدولة:  عىل  االتكال   -1
سياسات  لون  وحيمِّ االجتامعي،  األمن  اختالل  يف  الدولة  أمن 
احلكومة التعليمية واالقتصادية مسؤولية هذه الظواهر املرعبة، 
ويريدون من الدولة أن تتصدى ملواجهة العابثني بأمن املجتمع، 

)1) ) ( راجع ما أرشنا إليه سابقا ألمهية العمل التطوعي يف القسم األول.
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ح سياساهتا الستيعاب أبناء الوطن، وخاصة رشحية  وأن تصحِّ
التعليم، وتوفري جماالت العمل، وهتيئة  بإتاحة فرص  الشباب، 

الظروف أمامهم لبناء مستقبلهم يف احلياة.
وال شك أن الدولة تتحمل املسؤولية الكربى يف إدارة شؤون 
البالد والعباد، لكن ما جيب إدراكه هو أن أي دولة -مهام كانت 
قدراهتا وقوهتا- ال تستطيع أن تقوم بكل يشء، وأن تفعل كل 

يشء، فلقدراهتا وتأثريها حدود.
كالواليات  أمنية  وأجهزة  واقتصادًا  تعلياًم  الدول  أقوى  إن 
انتشار  متنع  أن  تستطع  مل  أوربا،  ودول  األمريكية،  املتحدة 

اجلريمة، وال أن حتمي أمن مواطنيها محاية كاملة.
وتشري آخر اإلحصاءات إىل أن هناك جريمة قتل واحدة تقع 
يف أمريكا كل 22 دقيقة، وأن هناك حالة اغتصاب واحدة يف كل 

مخس دقائق.
وأن هناك حالة رسقة واحدة تقع يف كل 49 ثانية.

وأن هناك حالة سطو واحدة تقع يف كل عرش ثوان.
بجامعة  األستاذ  رينولدز(  )مورجان  الربوفيسور  وتوصل 
تكساس يف دراسة له عن الرسقة يف املجتمع األمريكي، إىل أن 
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هناك حوايل 500 ألف جريمة رسقة تقع يف أمريكا شهريًا، وأن 
نصفها فقط يتم إبالغ الرشطة عنها )1).

ا،  اقتصاديًّ املتقدمة  الدول  هذه  يف  حيدث  ذلك  كان  إذا 
واملتفوقة علميًّا، فكيف بحال دولنا النامية؟

إن ذلك يدل عىل أنه حتى لو حتملت الدولة كل مسؤولياهتا، 
مسارب  هلا  ستجد  اجلريمة  فإن  عليها،  جيب  ما  بكل  وقامت 

لتعكري صفو أمن املجتمع.
بعض  يف  تأثريًا  أبلغ  األهيل  اجلهد  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
الدولة،  مؤسسات  عمل  من  املجتمع  بأمن  املرتبطة  املجاالت 
النفوس، ونرش  الديني يف  الوازع  كتفعيل دور األرسة، وإحياء 

قيم الفضيلة واألخالق.
من  الكثري  هناك  تزال  ال  األهيل:  العمل  ترشيع   -2
التحفظات الرسمية والقيود النظامية عىل حركة العمل األهيل، 
وانطالق املؤسسات االجتامعية يف عاملنا العريب، فإنشاؤها حيتاج 
إىل اإلجازة والترصيح، وليس إىل جمرد اإلشعار والتسجيل كام 
يف الدول املتقدمة، واحلصول عىل املوافقة بالتأسيس دونه خرط 
أو  نشاط  كل  فإن  ذلك  وبعد  احلكومات،  أغلب  لدى  القتاد 

)1)  جريدة عكاظ 26 يونيو2006م.
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فعالية يراد إقامتها قد حتتاج إىل ترصيح وموافقة، وهكذا تنتصب 
العوائق والعراقيل أمام حركة العمل األهيل االجتامعي.

الشورى يف  الدكتور صدقة حييى فاضل عضو جملس  يقول 
معظم  يف  املدين  املجتمع  مؤسسات  السعودية:  العربية  اململكة 
عاملنا العريب، ما زالت حتبو... وما زال قيامها، وممارسة نشاطها، 
حتيط به الكثري من القيود واملعوقات احلكومية وغري احلكومية، 
من  نشاطها  ر  وحيرَّ املؤسسات،  هذه  قيام  مهمة  تسهل  مل  وما 
أي  وحمدوًدا.  هامشيًّا  سيكون  دورها  فإن  املعيقة،  اإلجراءات 
وإن  االستقاللية،  هو  املؤسسات  هذه  لنجاح  عنرص  أهم  إن 
وحيوهلا  املؤسسات،  تلك  مدنية  يلغي  العنرص  هذا  توفر  عدم 
الذي  النبيل  الغرض  ينسف  ثم  ومن  حكومية،  مؤسسات  إىل 

استحدثت هذه الوسيلة من أجل حتقيقه )1).
زيارة مراكز اهليئات أفرادا ومجاعات لتشجيعهم وشد أزرهم 

وعوهنم والربط بينهم وبني املجتمع.
بيرس  حيتاجها  ملن  متاحة  لتكون  اهليئات  مراكز  أرقام  نرش 

وسهولة.

بعنوان  فاضل  حييى  صدقة  للدكتور  مقال  السعودية  الشورى  جملة    (1(
مؤسسات املجتمع املدين يف العامل العريب العدد80 شعبان 1427هـ.
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احلسبة  لتكون  أرقام، قصص..(  )أخبار،  املنجزات  إبراز 
حديث املجتمع فيشاهدوا ثمراهتا.

االحتساب  ثقافة  نرش  عىل  اهليئات  يف  التوعية  أقسام  تركيز 
وتفعل دور املجتمع يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ومن  املسلمني،  واملفكرين  الُكتَّاب  إشادات  من  االستفادة 
غري املسلمني، باالحتساب ودوره يف حفظ جمتمعات املسلمني.

االحتساب التطوعي يف األماكن واجلهات املتعذر عىل اهليئة 
الوصول إليها بالنصح وإظهار املعروف وإشاعته وإنكار املنكر، 
وكم كان إلقامة الصالة بشكل ظاهر يف األماكن العامة من أثر 

يف تقليل املنكرات أو إزالتها!.
إبراز القدوات والنامذج من املحتسبني إعالميًا.

تفعيل دور العلامء: من وسائل نرش ثقافة االحتساب الفعالة 
التفاف املصلحني حول العلامء ألمور:

من  إصالحهم  يف  اإلصالح  أهل  ينطلق  أن  أجل  من   *
منطلقات رشعية.

* ألن هلم مكانة يف املجتمع عند العامة واخلاصة فكلمتهم 
مسموعة، ورأهيم مقدر.

ودورنا مع هؤالء العلامء يتلخص يف عدة نقاط:
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* حماولة استنهاض من ضعفت مهته، وفرتت عزيمته.
* التذكري املستمر باهلل تعاىل، وبيان ضخامة املسؤولية امللقاة 

عىل عواتقهم.
* تكوين بطانة صاحلة فعالة حوهلم تبني هلم حقيقة الواقع 
الذي يعيشونه دون خمادعة كام يصوره هلم بعض ضعاف اإليامن.

* السعي عن طريقهم إىل إنكار املنكرات إما مبارشة بالزيارة 
أو االتصال أو أن يكتب رسالة..

وغريها  املنتزهات  أو  األسواق  إىل  هبم  النزول  حماولة   *
كيفية  علامئهم  من  املصلحون  وليتعلم  احلسبة  شعرية  إلحياء 
-رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عليه  كان  ما  وهذا  اإلصالح، 
عن  وينهون  باملعروف  فيأمرون  بتالميذه،  خيرج  فكان  اهلل- 

املنكر )1).
دعوة  االحتساب  ثقافة  نرش  يف  اجلمعة  خطبة  دور  تفعيل 

وعماًل.
اصطحاب أصحاب القدرات العالية يف االحتساب لغريهم 

ممن ال خربة له يف هذا املجال. 
وجمموعات  ألفراد  حمددة  احتسابية  جماالت  يف  التخصص 

)1)  البداية والنهاية )11/14(.
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أو  إنسان  ختصص  وكلام  التخصص،  عرص  يف  فنحن  ومؤسسات، 
يف  متخصص  فهذا  عطائهم،  جودة  زادت  حمدد  جمال  يف  جمموعة 
االحتساب عىل الصحف، وذاك يف الطرق، وثالث يف النت وهكذا.
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عمران: 104).

االستفادة من شيوع حق النقد يف هذا العرص وتوظيفه يف نقد 
املنكرات.

جوانبها  أحد  شيوع  العرص  هذا  يف  احلرية  شيوع  آثار  فمن 
النقد، ومن ثم يستخدم هذا احلق املشاع بكثرة  وهو احلرية يف 

يف عرصنا يف نقد املنكرات بشتى صورها.
رفع دعاوى احتسابية أمام القضاء.

فهناك الكثري من املحامني وغريهم يستطيعون رفع دعاوى 
من  العديد  من  مستفيدين  وأصحاهبا  املنكرات  ضد  احتسابية 
أو  جلنة  تشكيل  ويمكن  لذلك،  امليرسة  القضائية  التنظيامت 
مجعية متخصصة يف رفع تلك الدعاوى عىل أن يتوىل املختصون 
وتوزيع  األوليات،  حتديد  املنكرات  عىل  العام  االحتساب  يف 

املهام بني الراغبني يف رفع الدعاوى االحتسابية.
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االستفادة من جتارب الغرب يف الرقابة األخالقية.
»اهليئة  كلينتون  بيل  السابق  األمريكي  الرئيس  أنشأ  ولقد 
رشطة  وهناك  األخالقية«  القيم  إلحياء  االستشارية  الوطنية 

األخالق يف كندا ويف الكثري من دول العامل.
املجاالت  من  الكثري  يف  ستفيد  التجارب  تلك  فدراسة 

والوسائل.
إنشاء اإلحتاد اإلسالمي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وقد دعا لذلك الكاتب بجريدة الرشق األوسط د.محد املاجد 
يف مقال له، وال شك أن هذا يفيد جدًا يف تعزيز االحتساب عىل 

املستوى النظامي ويفيد يف تبادل اخلربات.
باملعروف والنهي عن  التي تبني أمهية األمر  الفتاوى  توزيع 

املنكر. 
يف  اخلطرية  الظواهر  يف  للكتابة  الصحف  يف  الكتَّاب  تفعيل 
من  لعالجها  العملية  احللول  وطرح  منها  والتحذير  املجتمع 

خالل اجلريدة و املجلة.
تفعيل دور أئمة املساجد يف االحتساب يف األحياء. 

االحتساب عىل املظامل التي تقع سواء أكانت تصدر عن من 
أو كان  إليهم،  الناس شيئًا، فظلم بعضهم، وأساء  أمر  َويِل من 
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تظاملا بني الناس من مثل حرمان النساء من حقوقهن يف اإلرث، 
أو ماهلن لدى األزواج من حقوق تضيع، وهذا الذي حيدث يف 
بعض الرشكات املسامهة من ترصفات تضيع حقوق املسامهني، 

واملتعاملني بأسهم تلك الرشكات يف سوق املال.
كتابة تقرير كامل مع تصوير ما حيتاج إىل تصويره عن املنكر 
وإعداد املادة الرشعية فيه وتسليمها للخطباء والعلامء وطالب 

العلم ليقوموا باإلنكار واالحتساب.
عقد دورات علمية يف فقه االحتساب.

والدوائر  القطاعات  يف  واملايل  اإلداري  االحتساب  تفعيل 
احلكومية واملشاريع وكشف الفاسدين وحماسبتهم وفق األنظمة 

املتاحة، وتفعيل اجلهات املسؤولة عن هذا الشأن.
عن  والعلم  الفكر  أهل  سيام  الناس،  كافة  سكوت  »إن 
الدفاع  عن  فضاًل  اخلدمية،  القطاعات  تقصري  رصد  أو  حماسبة 
فرصد  عليه،  والندم  منه  التوبة  جيب  »ذنبًا«  يعد  أخطائها،  عن 
ونقد أخطاء تلك الوزارات اخلدمية، و«تقليص« دائرة الفساد 
صميم  يف  يدخل  راشدًا،  احتسابيًا  عماًل  يعد  أشكاله  بكافة 
شعرية »االحتساب« والتناهي عن املنكر الذي ُتدفع به العقوبة 
للدعاة  الرشعية  النظرة  توسيع  من  بد  فال  وهلذا  املجتمع،  عن 
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واألخيار حلقيقة الدور االحتسايب الكبري املنوط هبم، والذي ال 
ينبغي حتجيمه يف دائرة نقد نتاج املخالفني، أو دائرة السلوكيات 
غري األخالقية املألوفة، بل إن الظلم الكبري الذي يطال الناس يف 
بعض أروقة هذه القطاعات اخلدمية يفوق يف توصيفه الرشعي، 
وأثره االجتامعي مقاال يكتبه أحد التغريبيني أو مسلساًل يعرضه 

بعض التافهني« )1).
اهلل  رصاط  عن  املنحرفني  عىل  الثقايف  االحتساب  تفعيل 
والليرباليني  التغريبيني  من  واألهواء  البدع  أهل  من  املستقيم 
مقاالهتم  عرب  مساء  صباح  املنحرف  بفكرهم  جياهرون  الذين 
وتطبيع  الرشعية  الثوابت  من  بالسخرية  وذلك  ومواقعهم، 
جماالت  ومن  املجتمع.  يف  والسلوكي  الفكري  االنحالل 
االحتساب عىل أهل األهواء: إقامة املناظرات معهم؛ إذ ال خيفى 

أمهية املناظرات ومرشوعيتها إذا احتيج إليها.

)1)  عبد الرحيم التميمي – الدور االحتسايب الشمويل، مقال منشور بشبكة 
القلم الفكرية.
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احلسبة  أمهية  مدى  عن  إعداده  تيرس  ما  تعاىل  اهلل  بحمد  تم 
وعرض 60 وسيلة من وسائلها، واحلسبة ال تقترص يف أمهيتها 
وال يف وسائلها عىل ما تم ذكره، ولكن الغرض بيان يشء من 
باملعروف  لألمر  السالكني  طريق  وإنارة  اهلمم  لتحفيز  ذلك 

والنهي عن املنكر.
العظيمة  الشعرية  هبذه  بالعناية  اإلنسان  يرشع  وعندما 
فسيتبدى له املزيد من أمهيتها، وسيكتشف الكثري من وسائلها.

وأخريًا ال تكن َكالًّ عىل أمتك، فتغرق السفينة، واعلم أنك 
عىل ثغر من ثغورها، كرب شأنك أم صغر، فاهلل اهلل أن نؤتى من 

قبلك، واهلل يرعاك ويسدد خطاك.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

***
                             

                                                                   أبو سلامن
                                                     إبراهيم بن عبد الرمحن الرتكي

                                                    املعهد العلمي يف املجمعة
                                                            حمرم 1431هـ



قققع �ب ا لَمر ا
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• صحيح البخاري.	
• صحيح مسلم.	
• سنن الرتمذي. 	
• سنن أيب داود.	
• مسند اإلمام أمحد. 	
• صحيح ابن حبان.	
• املستدرك للحاكم.	
• السنن الكربى للبيهقي.	
• مشكل اآلثار للطحاوي.	
• رشح النووي ملسلم.	
• عمدة القاري للعيني.	
• املغني.	
• تاريخ بن كثري .	
• جمموع الفتاوى إلبن تيمية.	
• سري أعالم النبالء.	
• منهاج السنة.	
• إعالم املوقعني. 	
• صفوة الصفوة.	
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• البداية والنهاية لـ بن كثري.	
• جواهر اإلكليل.	
• حاشية بن عابدين.	
• حاشية القليويب.	
• لسان العرب.	
• قاموس وحميط.	
• األحكام السلطانية للاموردي.	
• األحكام السلطانية أليب يعال.	
• معامل القربة.	
• هناية الرتبة يف طلب احلسبة البن بسام.	
• احلسبة يف اإلسالم البن تيميه.	
• األمر باملعروف والنهي عن املنكر لسليامن احلقيل.	
• إحياء علوم الدين.	
• الزواجر البن حجر اهليثمي.	
• رشح األصول اخلمسة.	
• املوسوعة الكويتية.	
• من وسائل دفع الغربه د.سلامن العودة.	
• العامل 	 يف  وأثرها  الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ  دعوة 
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اإلسالمي ملحمد عبد اهلل السلامن.
• قبسات من الرسول ملحمد قطب. 	
• الغلو ومظاهره يف احلياة املعارصة لعيل احلدادي.	
• كن حمتسبا لعبد اهلل الغامدي.	
• املجتمع املدين مطبوعات بالغ. 	
• املنعم 	 لعبد  والديموقراطية  اإلسالم  بني  احلرية  مقال 

حليمة يف موقع اإلسالم اليوم.
• اإلسالم 	 بموقع  الصقر  ألمحد  فقط  احلرية  املهم  ليس  مقال 

اليوم.
• الشاعر 	 العريب ملازن  املجتمع  التحرش اجلنس يف  مقال 

بموقع دنيا الرأي.
• مقال دور احلسبة ملحمد حاج بموقع صيد الفوائد.	
• بموقع 	 العامر  عثامن  للدكتور  التحدي  عرص  يف  اهليئات 

اهليئة.
• حتديات 	 املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  مقال 

وأمال لـلدكتور عبد املجيد اجلاّلل بجريدة اجلزيرة.
• من فقه االحتساب بموقع احلسبة باليمن.	
• مقال 	 اهلبدان  حممد  الدكتور  لـ  االحتساب  نفعل  كيف 
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بشبكة نور اإلسالم.
• الفساد األخالقي خطر هيدد املجتمعات العربية لتسنيم 	

حممد بموقع إخوان أون الين.
• التحرش اجلنس الوجه املادي واجلانب األخالقي لفهد 	

األمحدي بموقع اإلسالم اليوم. 
• اإليدز وخماطر العبث األخالقي موقع اإلسالم اليوم. 	
• جامعة 	 بمجلة  الدعوي  والعمل  السعودي  الشباب 

اإلمام.
• طريق الدعوة يف ظالل القرآن ألمحد فايز.	
• والدولة 	 اإلصالحية  الدعوة  تاريخ  يف  حمارضات 

السعودية لعبد اهلل الشبل.
• اهلل 	 لعبد  عرش  الثاين  القرن  يف  الديني  اإلصالح  حركة 

خياط بمجلة البحوث اإلسالمية.
• األخالق يف اإلسالم بموقع اإلسالم اليوم.	
• جريدة الوطن السعودية.	
• جريدة الرشق األوسط.	
• جريدة القبس الكويتية.	





س �ر
ل�ب ا
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املقدمة 
متهيد 

تعريف االحتساب: 
املبحث األول: ملاذا نحتسب؟ 
مرشوعية االحتساب وفضله. 

حكمه. 
باملعروف  لألمر  الرشيعة  إجياب  من  احلكمة 

والنهي عن املنكر: 
األمر  ترك  عىل  املرتتبة  واآلثار  العقوبات 

باملعروف والنهي عن املنكر 
فشو  يف  وأثرها  عرصنا  يف  املطلقة  احلرية 

املنكرات 
عواقب احلرية املطلقة باألرقام 

يف  ودورها  اإلسالم  يف  التطوعية  األعامل  فضل 
عرصنا 

3
7
8

11
12
15
18

19

29

38
45

الصفحةاملوضوع
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مع  األخالقي  بالضبط  املجتمعات  كل  عناية 
اختالف يف الدرجات 

سهولة االحتساب يف عرصنا 
الوقاية من الغلو 
استثامر الطاقات 

اسثامر سلطة املجتمع 
تطوير املحتسبني 

األمن  مسؤول  دفع  الذي  األمني  دورها 
األول للدفاع عنها 

املبحث الثاين: كيف نحتسب؟ 
وسائل نرش االحتساب وتفعيل دوره  

اخلامتة: 
املراجع: 

الفهرس: 

54

57
58
63
64
69
74

79
80

103
105
111
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تعريف
االسم: إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم الرتكي

امليالد: 1390هـ بمدينة حرمة
الدراسة: كلية الرشيعة بالرياض
العمل: املعهد العلمي باملجمعة

مشاركات: 
دروس وحمارضات

مقاالت وكتب
برامج ومشاركات تلفزيونية وإذاعية

إرشاف عىل مواقع إنرتنت
إرشاف عىل مشاريع رسائل جوال 

***








