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 املقدمة
 

 أواًل: أهمية الدراسة:

إن احلمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن 

، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله سيئات أعاملنا

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  إال اهلل، وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ ،(1)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 (2)چڤ        ڤ  ڦ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  چ

 .(3) چۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

 :(4)أما بعد

 عة جاءت بام يكفل حق كل شخص من غري رضر وال إرضار باآلخرينهذه الرشي

رر وال ـال ض :)قوله د جاء عن النبي وأن ال تقابل اإلساءة باإلساءة، فق

وجعلوا من هذا احلديث قاعدة  عليه الصالة والسالمفجاء العلامء من بعده (5)(رضار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.102سورة آل عمران، اآلية: ) (1)

 (.1سورة النساء، اآلية: ) (2)

 (.71-70سورة األحزاب، اآليتان: ) (3)

 ، ويفتتح هبا خطبه. يعلمها أصحابه  تسمى هذه اخلطبة خطبة احلاجة التي كان رسول اهلل  (4)

(، وقـال: 1105(، رقـم: )2/404باب ما جاء يف خطبة النكـاح، )الرتمذي يف سننه، كتاب النكاح،  رواه

وما بعدها، مكتبة  6، وصححه األلباين. انظر: خطبة احلاجة، حممد نارص الدين األلباين صحديث حسن 

 ه.1421املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 

رقم  ، 784 /2 نى يف حقه ما يرض جارهباب ما ب ،ام ريض اهلل عنه ابن عباسعن رواه ابن ماجه،  (5)

،  3/408حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،  األلباين: وقال(، 2341)

= 
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تلك القواعد بنى عليها أغلب األحكام ومن ضمن فقهية تتفرع منها أيضًا قواعد ت  

فإن  تتضمن نصفه اله ولعله حرصال  فيها من الفقه ما"لتي ا "يزال الرضر "قاعدة 

فيدخل فيها الرضوريات اخلمس التي هي  ار،األحكام إما جللب املنافع أو لدفع املض

وتتجىل عناية الفقهاء بموضوع "، (1)"حفظ الدين والنفس والنسب واملال والعرض

من  وإزالته بعد وقوعه لرضراوبموضوع رفع ة قبل وقوعه من باب الوقاي لرضرادفع 

نت احلسبة وملا كا .(2)"من خالل القواعد املنبثة يف مصادر الفقه اإلسالمي باب العالج

من أعظم أدوات السلطة التنفيذية يف اإلسالم، والتي من خالهلا تستطيع األمة حتقيق 

أكرب قدر من االنضباط، واحليلولة دون وقوع املخالفات الرشعية، كان لتطبيقات 

حضور كبري، ال سيام من خالل الدور  لترشيعيعىل هذا الباب ا« يزال الرضرا»قاعدة 

قبل وقوعه، وكذلك يف إزالة  الرضرحسبة أن تقوم به يف منع لالوقائي الذي يمكن ل

 بعد وقوعه. لرضرا

وقد جعلت من هذه القاعدة عنوانًا لدراستي وسأتطرق هلا بمشيئة اهلل ولتطبيقاهتا من 

 .تيسرياجلانب احلسبي ونسأل اهلل اإلعانة وال
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.896رقم) =

وحي املعـروف بـابن رشح الكوكب املنري تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحـد بـن عبـد العزيـز بـن عـيل الفتـ (1)

 1997 -هـ 1418الطبعة الثانية  مكتبة العبيكان :حممد الزحييل ونزيه محاد النارش املحقق:النجار احلنبيل،

 .444-443مـ املجلد الرابع ص 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي الـدكتور عـيل بـن أمحـد  (2)

 .50ول، ص م، املجلد األ1999هـ /  1419الندوي، دار عامل املعرفة، 
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 ثانيًا: أسباب اختيار الدراسة:

 اسة يف النقاط التالية:تتمثل أسباب اختيار هذه الدر 

 لرضرا»قاعدة ب اخلاصةعدم وجود دراسة علمية معارصة قامت بدراسة التطبيقات  -1

 ساعد عىل اختيار هذه الدراسة. اوهذا م احلسبة،يف باب  «يزال

ال رضر "أن هلذه القاعدة أصل رشعي مبني عىل نص نبوي متمثل بقول النبي  -2

 .(1)"وال رضار
 لرضرادى العالقة بني االحتساب وبني قاعدة ملمعرفة ة لقاعديف دراسة هذه ا إن -3

 براز التطبيقات احلسبية هلا. إلوحماولة  ،يزال
ن يف فقه هذه القاعدة مراعاة لرتتيب املصالح وأولوية بعضها عىل بعض يف إ -4

 االحتساب.
ن هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكربى التي عليها مدار الفقه، وقد قال إ -5

إنه ينبني عليها كثري من أبواب الفقه بكامهلا، ومسائل ال تعد ": اهلل رمحه العالئي

 .(2) "كثرة
 مبنية عىل هذه القاعدة. ن كثريًا من تطبيقات احلسبةإ -6
ن هذه القاعدة من القواعد التي يعتمد عليها الفقهاء يف تقرير األحكام الرشعية إ -7

 للحوادث واملسائـل املستجـدة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقال 2341،  رقم )784 /2رواه ابن ماجه، عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ، باب ما بنى يف حقه ما يرض جاره ( 1)

 (.896، رقم) 3/408األلباين: حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، 

محن بن صالح العبد اللطيف، النارش: عامدة البحث العلمي ( القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري، عبد الر2)

م، املجلد 2003هـ/1423باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

 .279األول،ص
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 :ثالثًا: أهداف الدراسة
 وعالقتها باحلسبة. ، وأمهيتها"يزال لرضرا"مفهوم قاعدة بيان  /1

 املتعلقة بدرجات احلسبة وآداهبا. "يزال لرضرا"التعرف عىل تطبيقات قاعدة  /2

 املتعلقة بالتعامل مع املحتِسب. "يزال لرضرا"إبراز التطبيقات احلسبية لقاعدة /3

تعلقة بالتعامل مع املحتسب امل "يزال لرضرا"التعرف عىل تطبيقات قاعدة /4

 عليه.

 املتعلقة بالتعامل مع املحتَسب فيه. "يزال لرضرا"بيان تطبيقات قاعدة  /5

 رابعًا: تساؤالت الدراسة:

 وأمهيتها وما عالقتها باحلسبة؟ "يزال لرضراقاعدة "ما مفهوم  /1

 املتعلقة بدرجات احلسبة وآداهبا؟ "يزال لرضرا"ما تطبيقات قاعدة  /2

 املتعلقة بالتعامل مع املحتِسب؟ "يزال لرضرا"التطبيقات احلسبية لقاعدة  ما /3

 املتعلقة بالتعامل مع املحتسب عليه؟ "يزال لرضرا"ما أبرز تطبيقات قاعدة /4

 فيه؟املتعلقة بالتعامل مع املحتَسب  "يزال لرضرا"تطبيقات قاعدة  ما/5

 خامسًا: الدراسات السابقة:

اعد املعلومات واملكتبات مل أقف عىل من بحث هذه القاعدة من خالل البحث يف قو

لكن هناك دراسات حتدثت عن التطبيقات الفقهية اخلاصة  احلسبي،من اجلانب 

فعىل حسب اطالعي مل يتحدث عن هذه القاعدة أحد من اجلانب  عام،بالقاعدة بشكل 

 : ومن هذه الدراسات تطبيقية،دراسة تأصيلية من حيث دراستها  احلسبي
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وأثرها عىل املعامالت املالية والطبية املعارصة: « يزال لرضرا»قاعدة »دراسة:  /1

 .(1)«دراسة فقهية تطبيقية
بالتعريف بالقواعد الفقهية. وكذلك التعريف بقاعدة  الدراسةوقد قامت 

يف املعامالت املالية املعارصة « يزال الرضر»ثم بيان أثر قاعدة  ،«يزال لرضرا»

 ًا يف األمور الطبية املعارصة.وأثرها أيض

القواعد األصولية املؤثرة يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر: مجًعا »دراسة:  /2

 .(2)«تطبيقيةودراسة أصولية 

وقد قام الباحث بدراسة القواعد األصولية املتعلقة باحلكم الرشعي وأدلة 

اللفظية واالجتهاد  الترشيع وكذلك القواعد األصولية املتعلقة بالدالالت

وقام أيضًا بدراسة القواعد األصولية املتعلقة بمقاصد  والرتجيح،والتعارض 

: املصالح الرضورية واحلاجية والتحسينية. فاألول منها الرشيعة. وفيه فصالن:

الدراسة يف أصول  وهذهاملآل، الثاين: املوازنة بني املصالح واملفاسد ومراعاة و

وثمة فرق بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية  لية،أصو وعىل قواعد الفقه

 ."يزال لرضراقاعدة  "التي من ضمنها

بن حممد  معبد الرحياألستاذ الدكتور  اإلسالمية،األسس العلمية ملنهج الدعوة  /3

الدكتور يف كتابه عن قواعد منهج الدعوة وذكر قاعدة ال  حتدثحيث  املغذوي،

أو اإلرضار بالدعاة أو الناس يف  لرضرام إحلاق رضر وال رضار وحتدث عن عد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر، غزة، ( رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري ،الباحث: أجمد درويش أبو موسى، كلية الرتبية، جامعة األزه1)

 م.2012هـ، 1433

( رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الباحث: الدكتور نارص بن عيل بن نارص العيل، كلية الرشيعة، اجلامعة 2)

 م.2014هـ، 1435اإلسالمية، املدينة املنورة، 
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يزال املتفرعة من هذه  لرضراجمال الدعوة ومل يتطرق عن استخدامات قاعدة 

 جمال احلسبة.  القاعدة يف

وقد قامت الباحثة يف الفصل األول  (1)أصول احلسبة من خالل القواعد الفقهية /4

وط وصفات وسلطات املحتسب بدراسة األحكام املتعلقة باملحتِسب وتطرقت لرش

من خالل القواعد الفقهية ، ثم ذكرت يف الفصل الثاين األحكام املتعلقة باملحتسب 

عليهم )أصناف وواجبات وحقوق املحتسب عليهم( ، وحتدثت بعد ذلك يف الفصل 

الثالث عن األحكام املتعلقة باملحتسب فيه  وذكرت األحكام املتعلقة بحقوق اهلل 

 واحلقوق املشرتكة من خالل القواعد الفقهية أيضًا ، ثم انتقلت وحقوق اآلدميني

الباحثة الكريمة يف الفصل الرابع إىل األحكام املتعلقة بذات االحتساب )مراتب 

والتدابري االحرتازية( وذلك من  –وتطبيق العقوبات الرشعية  –ودرجات االحتساب 

الدراسة وبني دراستي أن هذه  ويظهر الفرق بني هذه، خالل القواعد الفقهية أيضاً 

من خالل القواعد الفقهية بينام دراستي باحلسبة الدراسة حتدثت عن األحكام املتعلقة 

 ."يزال لرضرا"تطرقت للتطبيقات احلسبية اخلاصة بقاعدة 

 سادسًا: منهج الدراسة:

مناهج البحث  املنهج االستنباطي أحداستخدام  عىليف دراستي اعتمدت 

بـاستنتاج قضية جمهولة من قضية أو من "املنهج الذي يقوم فيه الباحث وهو  العلمي،

هبدف استنتاج  اجلزئيات،ويبدأ فيها بالكليات ليصل منها إىل  (2)"عدة قضايا معلومة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلعـالم، قسـم رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الباحثة: هند بنت عبد العزيز الدهييش، كلية الدعوة وا (1)

 هـ.1430/1431الدعوة واالحتساب، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، الدكتور عبدالرمحن حسن حنبكـة امليـداين، الطبعـة الرابعـة،  (2)

 .149م ـ، ص 1993هـ/ 1414دمشق، دار القلم ،
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وذلك من خالل الرجوع إىل  ؛"يزال لرضرا"التطبيقات احلسبية من القاعدة الفقهية 

 القة بموضوع الدراسة.كتب الفقه والقواعد وكتب احلسبة وماله ع

 سابعًا: تقسيمات الدراسة:

 اشتملت هذه الدراسة عىل ما ييل:    

 مقدمة، ومتهيد، وثالثة فصول، وخامتة وذلك كام ييل:

 : واشتملت عىل:املقدمة   

 .أوالً: أمهية الدراسة

 أسباب اختيارها.ثانيًا: 

 ًا: أهداف الدراسة.لثثا

 ًا: تساؤالت الدراسة.رابع

 الدراسات السابقة. ًا:خامس

 سًا: منهج الدراسة.ساد

 ًا: تقسيامت الدراسة.بعسا

  مباحث ثالثالتمهيد: وفيه: 

 : التعريف باحلسبة والقواعد الفقهية.املبحث األول

 : أدلة مرشوعية احلسبة.املبحث الثاين
 : العالقة بني احلسبة والقواعد الفقهية.املبحث الثالث
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   :بةوعالقته باحلس "يزال لرضرا"الفصل األول: مفهوم قاعدة 
 يف اصطالح الفقهاء. "يزال لرضرا": مفهوم قاعدة املبحث األول

 حجيتها. يزال ودليل لرضرا: أمهية قاعدة املبحث الثاين

 باحلسبة. "يزال لرضرا": عالقة قاعدة املبحث الثالث

ية التعامل مع وكيف احلسبة بآداباملتعلقة « يزال لرضرا»الفصل الثاين: تطبيقات قاعدة 

 :، والدرجات املتعلقة باحلسبة املحتسب

 املتعلقة بآداب احلسبة. "يزال لرضرا"تطبيقات قاعدة : املبحث األول

  .املحتِسب مع تعاملالاملتعلقة ب "يزال لرضرا"قاعدة  تطبيقاتاملبحث الثاين: 

 املتعلقة بدرجات احلسبة. "يزال لرضرا"تطبيقات قاعدة  املبحث الثالث:

املتعلقة بالتعامل مع  "يزال لرضرا"لفصل الثالث: التطبيقات احلسبية لقاعدة ا

 فيه: بعليه، واملحتساملحتسب 

قاعدة وفق : التطبيقات املتعلقة بالتعامل مع املحتسب عليه املبحث األول

 «.يزال لرضرا»

 رلرضا»قاعدة وفق : التطبيقات املتعلقة بالتعامل مع املحتَسب فيه املبحث الثاين

 «.يزال

 أهم النتائج والتوصيات. ا: وفيهاخلامتة

وفهرس األحاديث وفهرس املصادر  اآليات،عىل فهرس : تشمل الفهارس

 وفهرس املوضوعات. واملراجع
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 ييالفصل التمهيدالفصل التمهيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 مباحث: ةفيه ثالثو
 التعريف باحلسبة والقواعد الفقهية: املبحث األول:

 أدلة مشروعية احلسبة: املبحث الثاني:

 العالقة بني القواعد الفقهية واحلسبة: بحث الثالث:امل
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 املبحث األول:
 تعريف احلسبة يف اللغة واالصطالح:

 
 .(1) االْعتِدادمن االْحتِساِب كالِعّدِة من  احلاء، اسماحِلْسبة  بكرس  احلسبة لغًة:

 ويف اللغة هلا عدة معاين:

 :األول/ طلب األجر من اهلل

: َطَلب  األَْجر، واالسم: تقول: َفَعْلته ِحْسبةً  ، واْحَتَسَب فيه اْحتِسابًا؛ واالْحتِساب 

،احِلْسبة  بالكرس، وهي  ويف  كبري،واْحَتَسَب فالن ابنًا له َأو اْبنًة له إِذا ماَت وهو  األَْجر 

 (2)(... َمن صاَم رمضاَن إِيامنًا واْحتِساباً )احلديث: 
َأي طَلبًا لوجِه اهللِّ تعاىل وَثوابِه،

(3)
. 

وفالن  ،"قاله ابن دريد"يقال احتسبت عليه كذا، إذا أنكرته عليه  الثاين/ اإلنكار:

 (4)حمتِسب البلد. 

يقال إنه حَلَسن  احِلسبة يف األمر، إذا كان َحَسَن  الثالث/ حسن التدبري والنظر يف األمر:

 وموِضِعه من ألنه إذا كان حسَن التدبري لألمر كان عاملًا بِِعَداِد كل  له،التدبري 
ٍ
يشء

 .(5) والّصوابالرْأي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/314ور، ( انظر:لسان العرب،البن منظ1)

 (.38، رقم )1/16، باب صوم رمضان احتسابًا من اإليامن، ،كتاب اإليامن أخرجه البخاري (2)

 .1/314لسان العرب، البن منظور،  (3)

انظر الصحاح يف اللغة، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبـد القـادر احلنفـي الـرازي ، املحقـق:  (4)

صـيدا الطبعـة: اخلامسـة،  –الـدار النموذجيـة، بـريوت  -: املكتبـة العرصـية يوسف الشيخ حممد، )النارش

 1/109 -م(، باب )حسب(1999هـ / 1420

(، حتقيق: عبدالسالم حممد 396الفزرويني الرازي، )املتويف:  انظر مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا (5)

 .2/59م( باب حسب،1979-هـ1399هارون، )دار الفكر،عام النرش،
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وهني عن املنكر إذا أظهر  أمر باملعروف إذا ظهر تركه، هي" احلسبة اصطالحًا:

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  چ اهلل تعاىل:  ، قال(1)"فعله

 .(2) چڻ

إذا ظهر أمر باملعروف إذا ظهر تركه، وهني عن املنكر هي " اهلل:قال ابن اإلخوة رمحه وَ 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ  :قال اهلل تعاىل، (3)"فعله، وإصالح بني الناس

 .(4) چ ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

  واصطالحاً:تعريف القواعد الفقهية لغة 

سأبدأ بمشيئة اهلل بتعريف القواعد الفقهية أوالً كألفاظ مفردة يف اللغة 

 ."قواعد الفقهيةال"ثم تعريفها كمركب إضايف  واالصطالح،

ابِط َأو اأْلَمر  قاعدة،مجع  القواعد يف اللغة: ومعنى القاعدة: من البناء أساسه َوالضَّ

يلي ينطبق عىل جزئيات  .(5)هاْلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األحكام السلطانية، املؤلف: أبو احلسن عـيل بـن حممـد بـن حممـد بـن حبيـب البرصـي البغـدادي، الشـهري  (1)

 .349النارش: دار احلديث، القاهرة، ص ،باملاوردي 

 (.104سورة آل عمران، اآلية: ) (2)

ة، القريش، ضياء الـدين معامل القربة يف طلب احلسبة، املؤلف: حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بن األخو (3)

 .7النارش: دار الفنون، ص 

 (114سورة النساء، اآلية: ) (4)

 -انظر املعجم الوسيط، املؤلـف: جممـع اللغـة العربيـة، النـارش: مكتبـة الرشـوق الدوليـة، )الطبعـة الرابعـة (5)

 .748القاعدة( ص -(، )باب القاف2004
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، وقواِعد البيت  : األساس  ، والَقواِعد  ه،والقاِعَدِة َأصل  األ سي ومنه قوله  أساس 

 .(1) چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  چتعاىل: 

الَقواِعد  َأساطني  "الزجاج:  ؛ قال ( 2) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ له تعاىل: وقو

ه،البناء التي  ب  ِعيدان   َتْعِمد  وَقواِعد  اهلَْوَدج: خشبات َأربع معرتضة يف َأسفله ت ركَّ

َأراد بالقواعد ما اعرتض منها وَسَفل تشبيهًا "وقال ابن األَثري:  ،   ( 3)"فيهااهلَْوَدج 

 . ( 4)"ناءالببقواعد 

 هلا عدة تعريفات منها: :اصطالحاً 

 . ( 5)"هي قضية كلية منطبقة عىل مجيع جزئياهتا"القاعدة:  -

 . ( 6)"حكم كيل ينطبق عىل جزيئات كثرية تفهم أحكامها منه"-

 . ( 7)"قضية كلية يتعرف منها أحكام اجلزئيات املندرجة حتت موضوعها" -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.127( سورة البقرة، اآلية: )1)

 (.26اآلية: ) ( سورة النحل،2)

( معاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن الرسي بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، حتقيق: عبد اجلليل عبده شلبي، 3)

 .3/195م(،  1988 -هـ  1408بريوت، الطبعة: األوىل  –)عامل الكتب 

 (.357ص /3اجلزء  –( انظر لسان العرب، البن منظور. ) باب القاف 4)

هـ(، )دار الكتب 816لف: عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين )املتوىف: ( التعريفات، املؤ5)

 .171م( ص1983-هـ 1403لبنان، الطبعة األوىل  -العلمية، بريوت

( الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، حممد صدقي الربونو، )مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة 6)

 .15هـ( ص5/1422

 .15( املرجع السابق، ص7)
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 علاًم: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها

حكم رشعي يف قضية أغلبية يتعرف منها عىل أحكام ما " هي:القاعدة الفقهية 

رفت أيضًا بأهنا ،(1)"دخلت حتتها أصل فقهي يتضمن أحكامًا ترشيعية عامة من ": وع 

 .(2)"أبواب متعددة يف القضايا التي تدخل حتت موضوعه 

 

  والقواعد األصولية وقد ذكر  أن ثمة فروق بني القواعد الفقهيةومما حيسن التنبه له

، نذكر منها (2) وابن تيمية يف الفتاوى (1)العلامء عدة فروق بينهام كالقرايف يف الفروق 

 ما ييل:
فمن حيث املوضوع: فالقواعد األصولية يندرج حتتها مجلة من األدلة اإلمجالية  -1

الفقهية  التي يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الرشعية من أدلتها، أما القواعد

فهي جمموعة من األحكام الفقهية املتشاهبة التي ترجع إىل حديث نبوي جيمعها، 

، فهي خاصة بأفعال (3) أو إىل ضابط فقهي ينظمها، أو إىل قياس واحد يربطها

 املكلفني.
ن القواعد األصولية ناشئة يف أغلبها من األلفاظ ومن حيث االستمداد: فإ -2

اظ من النسخ والرتجيح، نحو: األمر للوجوب، العربية، وما يعرض لتلك األلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .45( ص 5الطبعة -هـ 1430القواعد الفقهية، عيل أمحد الندوي )دمشق، دار القلم،  (1)

 .45املرجع السابق، ص (2)

)عامل الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، ( انظر الفروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد1)

 .3 -1/2الكتب(، 

مللـك فهـد لطباعـة املصـحف الرشـيف، املدينـة النبويـة، اململكـة العربيـة (  انظر الفتاوى البن تيمية، جممـع ا2)

 .167/ 29( ، 1995هـ/1416السعودية، )

 .30(  انظر القواعد الفقهية اخلمس الكربى، الدكتور إسامعيل علوان، ص3)
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أما القواعد الفقهية فناشئة عن األحكام واملسائل الرشعية للتحريم والنهي 

 .(1) املتشاهبة
أما القواعد  طبق عىل مجيع جزيئاهتا وموضوعاتهالقواعد األصولية: قواعد كلية تن -3

 وتكون هلا املستثنيات ون احلكم فيها عىل أغلب اجلزيئاتالفقهية: فإهنا أغلبية يك

(2). 
ومن حيث النشأة: فالقواعد الفقهية متأخرة يف وجودها الذهني والواقعي عن  -4

الفروع، ألهنا مجع ألشتاهتا وربط بينها، ومجع ملعانيها، أما القواعد األصولية فهي 

القيود التي  األهن قتيض وجودها قبل الفروع الفقهيةسابقة، فالفرض الذهني ي

نفسه هبا عند االستنباط ككون ما يف القرآن مقدمًا عىل ما جاءت به  أخذ الفقيه

 .(3) السنة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31(  انظر القواعد الفقهية اخلمس الكربى، الدكتور إسامعيل علوان ص1)

، لعـيل أمحـد «مفهومها، نشأهتا، تطورها، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها، مهمتها، تطبيقاهتا»هية (  انظر القواعد الفق2)

 .67م(، ص، 1991هـ، 1419الندوي، )دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 

 .69(  املرجع السابق، ص3)
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 املبحث الثاني:
 :وأهميتها مشروعية احلسبة على دلةاأل

 
عىل  إمجاع األمةدلت نصوص عدة من القرآن الكريم وكذلك من السنة النبوية و

 مرشوعية احلسبة وماهلا من مكانة عظيمة يف اإلسالم.

 من القرآن الكريم: ةألدلأوالً: ا

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  چ  قال تعاىل .1

 .(1) چۀ  
ية أن اهلل تعاىل أوجب عىل األمة اإلسالمية وجود مجاعة الداللة من هذه اآلووجه 

 يقوموا بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر.منهم 
املقصود من هذه اآلية أن تكون فرقة من "أن وقد جاء يف تفسري ابن كثري رمحه اهلل 

، (2) "األمة متصدية هلذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا عىل كل فرد من األمة بحسبه

ں  ں   چوهو ما عرف بالعقل والرشع حسنه  :چ ڱ  ڱ چ وقوله تعاىل:

وهو ما عرف بالرشع والعقل قبحه، وهذا إرشاد من اهلل للمؤمنني أن يكون  :چ ڻ

اعة متصدية للدعوة إىل سبيله وإرشاد اخللق إىل دينه، ويدخل يف ذلك العلامء منهم مج

املعلمون للدين، والوعاظ الذين يدعون أهل األديان إىل الدخول يف دين اإلسالم، 

ويدعون املنحرفني إىل االستقامة، واملجاهدون يف سبيل اهلل، واملتصدون لتفقد أحوال 

اخلمس والزكاة والصوم واحلج وغري ذلك ،  الناس وإلزامهم بالرشع كالصلوات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.104سورة آل عمران، اآلية: ) (1)

ر بن كثري القريش البرصي ثـم الدمشـقي ، حتقيـق: سـامي تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن عم (2)

 .2/92م(  1999 -هـ 1420بن حممد سالمة، )دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية 
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وكتفقد املكاييل واملوازين وتفقد أهل األسواق ومنعهم من الغش واملعامالت 

  أي : چ ڻ  ڻ  ۀچ .الكفايات..الباطلة، وكل هذه األمور من فروض 

 (1)"الفائزون باملطلوب، الناجون من املرهوب

شعرية األمر  بواجبالقيام بفالح هذه اآلية ربط الختام  فاهلل سبحانه وتعاىل يف

فكون اهلل تعاىل جعل الفالح مقرون بالقيام هبذه الشعرية املنكر،باملعروف والنهي عن 

 ليدل داللة واضحة عىل أمهيتة احلسبة وفضلها،.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ  .وقال تعاىل:2

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  

 .(2) چڃ

من اتصف من هذه األمة هبذه الصفات دخل معهم يف هذا الثناء عليهم واملدح ف

 املنكر.بقيامها بواجب األمر باملعروف والنهي عن قائمة فخريية هذه األمة , (3)هلم
ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  :.وقوله تعاىل3

ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  

 .(4) چھ  ھ  

رف حسنه، من العقائد احلسنة، وهو: اسم جامع، لكل ما ع   چڳڳ   چ

ڳ    چواألعامل الصاحلة، واألخالق الفاضلة، وأول من يدخل يف أمرهم أنفسهم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي حتقيق: عبد الرمحن  (1)

 .104م( ص 2000-هـ 1420لرسالة، الطبعة: األوىل بن معال اللوحيق، )مؤسسة ا

 (.110سورة آل عمران، اآلية: ) (2)

 .2/103تفسري القرآن العظيم، البن كثري،  (3)

 (.71سورة التوبة، اآلية: ) (4)
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عامل وهو: كل ما خالف املعروف وناقضه من العقائد الباطلة، واأل چڱ  ڱ

 .(5)چۀ  ۀ  ہہ   چاجلزاء بعد ذلك  فكان الرذيلة،اخلبيثة، واألخالق 

وامتناع اهلل سبحانه وتعاىل فرق بني املؤمن واملنافق بقيام األول هبذه الشعرية أن فنجد 

 فهي إذن عالمة بني املؤمن واملنافق. عنها،اآلخر 

ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  چ .وقوله تعاىل : 4

 .  (1)چک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   
إياها، وجعلناهم املتسلطني : ملكناهم أي چڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ   چقوله تعاىل: 

وهذا يشمل  چ ڑ  ک چ...، عليها، من غري منازع ينازعهم، وال معارض

ک  ک   چمن حقوق اهلل، وحقوق اآلدميني،  وعقالً  سنه رشعاً كل معروف ح  

معروف قبحه، واألمر باليشء والنهي  وعقالً  كل منكر رشعاً ويشمل ذلك  چک

 .(2)عنه يدخل فيه ما ال يتم إال به،
جعل اهلل سبحانه وتعاىل من أسباب التمكني يف األرض القيام بواجب األمر وقد 

 باملعروف والنهي عن املنكر والتوايص عىل ذلك.
ې  ې        ې  ې   ى  ى  ائ  چ .وقال تعاىل عىل لسان لقامن يف وصيته البنه: 5

 .  (3)چائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    
ې   چ بحدودها  أي: چې  ې        ې  چ لقامن البنه  قولعن  اً خمرب: يقول تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .343تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، البن سعدي،ص  (5)

 (.41( سورة احلج، اآلية: )1)

 .539يم الرمحن يف تفسري كالم املنان، البن سعدي، ص( تيسري الكر2)

 (.17( سورة لقامن، اآلية: )3)
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: وانه الناس أي چى  ائ  ائ      چ أمره الناس بطاعة اهلل، واتباع  وأمرأي:  چ ى

: واصرب عىل ما أصابك من أي چەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  چ عن معايص اهلل ومواقعة حمارمه 

م عن املنكر، وال يصّدنك عن الناس يف ذات اهلل، إذا أنت أمرهتم باملعروف، وهنيته

 .(1) ذلك ما نالك منهم
فام ذكر من آيات تدل عىل عظم هذه الشعرية وماهلا من مكانة يف اإلسالم وأهنا من 

أسباب اخلريية هلذه األمة والتمكني يف األرض وهي وصية األنبياء إىل أقوامهم حتى 

 يسود اخلري وي دحر الرش وأهله.

 النبوية:ثانيًا: األدلة من السنة 

والذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف، »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ريض اهلل عنهعن حذيفة  .1

ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقاًبا من عنده، ثم لتدعونه وال 

 .(2) «لكميستجيب 
 ووجه الداللة من هذا احلديث أن اهلل تعاىل إذا عاقب عىل ترك أمر فهو يدل عظمة هذا

األمر وأمهيته ، لذلك حذرنا النبي صىل اهلل عليه وسلم من ترك األمر باملعروف 

 والنهي عن املنكر.

مثل القائم عىل حدود  "َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي، َعِن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهاموعن  .2

اهلل والواقع فيها، كمثل قوٍم استهموا عىل سفينٍة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي )املتوىف: 1)

 .20/142م( 2000 -هـ  1420هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 310

باب ما جاء يف كتاب أبواب الفتن عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، (  أخرجه الرتمذي يف اجلامع الكبري، 2)

 حـديث حسـن،باين:لاأل، وقـال 38 /4األمر باملعروف والنهي عن املنكر، من حديث حذيفة بن الـيامن ،

 .2/1189 ،انظر: صحيح اجلامع الصغري وزياداته
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ان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم، فقالوا: لو أنا أسفلها، فك

خرقنا يف نصيبنا خرًقا ومل نؤذ من فوقنا، فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيًعا، وإن 

 .(1)"أخذوا عىل أيدهيم نجوا، ونجوا مجيًعا 
مة أمجع، إذا لو فاألخذ عىل يد التارك للمعروف والفاعل للمنكر سبٌب يف نجاة األ

تركوهم وما أرادوا هللكوا وهلكوا مجيعًا، لذلك حذر النبي صىل اهلل عليه وسلم من 

 ترك القيام بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
عن طارق بن شهاٍب قال أول من بدأ باخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان فقام و .3

رك ما هنالك فقال أبو سعيٍد اخلدري أما إليه رجٌل فقال الصالة قبل اخلطبة فقال ت

من رأى منكم منكًرا فليغريه » يقول ملسو هيلع هللا ىلصهذا فقد قىض ما عليه سمعت رسول اهلل 

 .(2) «اإليامنبيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
ووجه الداللة من هذا احلديث أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: )من( وهذا يعنيأن 

ل من رأى منكر فالبد من تغيريه بإحدى درجات احلسبة الثالثة، والي عذر يف ذلك ك

أحد، فوصية النبي صىل اهلل عليه وسلم بالتوايص يف القيام هبذه الشعرية بام يستطيعه 

 كل أحد.
،  ريض اهلل عنه قال أبو بكر قال: عن قيسٍ  .4 بعد أن محد اهلل، وأثنى عليه: يا أهيا الناس 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  ا:هذه اآلية وتضعوهنا عىل غري مواضعه إنكم تقرؤون

إن الناس "يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص، وإنا سمعنا النبيَّ (3)چ ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2493رقم ) 139 /3ه البخاري، كتاب الرشكة، باب: هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه (  أخرج1)

(  أخرجه مسلم، كتاب اإليامن، باب كون النهي عن املنكر من اإليامن وأن اإليامن يزيد ويـنقص، وأن األمـر 2)

 (.49، رقم )1/69باملعروف والنهي عن املنكر واجبان، 

 .105(  سورة املائدة، اآلية: 3)
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. وقال عمرو، "يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل

َشيم عَمل  ن قوٍم ي  ما م»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص: وإين سمعت رسوَل اهلل ريض اهلل عنه عن ه 

وا، ثم ال ي  يقدروَن فيهم باملعايص، ثم  معىل أن ي غريي ه  وا إال يوِشك  أن يعمَّ اهلل منه  غريَّ

 .(1)«بعقاب

 اإلمجاع:ثالثًا: 

وأن يف ترك  املنكر،عىل وجوب القيام باألمر باملعروف والنهي عن  أمجع العلامءوقد 

اهلل عليه وسلم يف احلديث هذه الشعرية تعريض لعقوبة اهلل فقد جاء عن النبي صىل 

والذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف، ولتنهون »الذي رواه حديفة ريض اهلل عنه قوله: 

عن املنكر أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقاًبا من عنده، ثم لتدعونه وال يستجيب 

 .(2) «لكم

عىل  دلإن ذلك يف والنهي عن املنكر عقوبة ففإذا ترتب عىل ترك األمر باملعرو

األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب، ولو تيقن عدم النفع فيجوز ف" وجوهبا،

 .(3) "الرتك لكن العمل بالعزيمة أوىل، وإذا خيش األذية والرضر فيرتك
من قدر  املسلمون أن املنكر واجب تغيريه عىل كل عأمج" :اهللرمحه  قال ابن عبدالرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال األلباين: حـديث (4338، رقم )395 /6(  أخرجه أبو داوود، كتاب املالحم، باب: األمر والنهي ، 1)

 .2/578حسن لغريه، انظر: صحيح الرتغيب والرتهيب، 

باب ما جاء يف كتاب أبواب الفتن عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، (  أخرجه الرتمذي يف اجلامع الكبري، 2)

وقـال األلباين:حـديث حسـن، ، 38 /4املعروف والنهي عن املنكر، من حديث حذيفة بن الـيامن ،األمر ب

 .2/1189انظر: صحيح اجلامع الصغري وزياداته، 

هـ(، 1353( العرف الشذي رشح سنن الرتمذي، حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي )املتوىف: 3)

 2004 -هـ  1425بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، -العريب تصحيح: الشيخ حممود شاكر، )دار الرتاث 

 .3/400م( 
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ال اللوم الذي ال يتعدى إىل األذى فإن ذلك ال جيب أن عليه، وإنه إذا مل يلحقه بتغيريه إ

ليس عليه أكثر من ذلك. و فبقلبه،مل يقدر فبلسانه، فإن مل يقدر  يمنعه من تغيريه، فإن

 .(1) "وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا مل يستطع سوى ذلك
عن املنكر قد تطابق عىل وجوب األمر باملعروف والنهي و"قال النووي رمحه اهلل: و

الكتاب والسنة وإمجاع األمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين ومل خيالف يف ذلك 

 .(2) "إال بعض الرافضة وال يعتد بخالفهم

ي عن املنكر فرض ملن أطاقه واإلمجاع منعقد عىل أن النه" رمحه اهلل: قال ابن عطيةو

لبه وهيجر ذا املنكر وال عىل نفسه وعىل املسلمني، فإن خاف فينكر بق وأمن الرضر

 .(3) "هخيالط

كر من أدلة من كتاب اهلل وسنة نبيه حممد صىل اهلل عليه وسلم وإمجاع سلف األمة  وما ذ 

ظم هذه الشعرية وماهلا من مكانة يف هذا عِ  احلسبة، ويبنيتامة عىل وجوب يدل داللة 

 الدين العظيم.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/48( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، 1)

هـ(، 676( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف: 2)

 .2/22( هـ1392بريوت، الطبعة: الثانية،  –)دار إحياء الرتاث العريب 

(  اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجـي شـمس الـدين 3)

 –هـــ(، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبــراهيم أطفــيش، النــارش: دار الكتــب املرصــية 671القرطبــي )املتــوىف: 

 .253، / 6م( 1964 -هـ 1384القاهرة، )الطبعة: الثانية، 
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 املبحث الثالث:
 احلسبة:العالقة بني القواعد الفقهية و

 
إن احلسبة فريضة من فرائض اهلل، وهي من أجّل العبادات وأعظم القربات التي 

تقرب هبا إىل اهلل، وقد كانت العناية بباب احلسبة من صدر اإلسالم األول ابتداًء من  ي 

رضوان اهلل تعاىل  ومرورًا باخللفاء األربعة ومن جاء بعدهم من الصحابة ^النبي 

عني ومن سار عىل هنجهم من سلف هذه األمة، فجاءت القواعد والتاب عليهم أمجعني

باب احلسبة، فكان القيام بواجب االحتساب البد أن ب عالقة وطيدةالفقهية التي هلا 

فاملحتسب بحاجة ماسة إىل معرفة القواعد الفقهية وتطبيقاهتا ي ضبط بضوابط الرشع ، 

فنجد أن عمل املحتسب مرشوط ، إذ إن من دوهنا تتوقف العملية احلسبية عىل معظمها

بالنية الصاحلة واحتساب األجر عند اهلل وهذا يدخل يف إحدى القواعد الفقهية 

 ، والتي ينبغي أن تكون حارضة عند القيام باحلسبة."األمور بمقاصدها "الكربى 

ن اإلنكار يف عمل املحتسب إذ إ "يزول بالشك اليقني ال"وكذلك دخول قاعدة 

، فاالحتساب (1)عىل الظنون كام ذكر ذلك اإلمام العز بن عبدالسالم يف الغالب مبني

التي هلا  "املشقة جتلب التيسري "يكون بغلبة الظن أو باليقني املحض، ومن ذلك قاعدة

بباب االحتساب وتأيت هذه العالقة من خالل التأكيد عىل مبدأ أيضًا عالقة وثيقة 

 "التي  "العادة حمكمة"قاعدة تساب، وكذلك بالناس عند القيام باالح التيسري والرتفق

عد أحيانًا  تكون عالقتها باحلسبة من باب االحتساب عىل املمنوع من العادات الذي ي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شـيخ اإلسـالم عـز الـدين عبـد العزيـز عبـد السـالم، حتقيـق: "قواعد األحكـام يف مصـالح األنـام"نظر (  ا1)

 .2/53دمشق( ،  –الدكتور نزيه كامل مّحاد، والدكتور عثامن مجعة ضمريية، )دار القلم 
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 .(1)"من خوارم املروءة من ألفاظ وممارسات، وهيئات ، ولبس وغري ذلك

 "يزال لرضرا"ومما يبني عالقة احلسبة بالقواعد الفقهية أيضًا عالقتها بقاعدة 

واملفاسد وسيأيت احلديث بشكل أوسع عن  لرضراالتي ت عد أصاًل يف االحتساب عىل 

 هذه القاعدة يف فصول هذا البحث إن شاء اهلل.

بني القواعد الفقهية الكربى التي ذ كرت آنفًا وغريها من فهنا تبدو العالقة 

فضبط  ية،تكاملالقواعد التي ال يسع املجال لذكرها باحلسبة وأن ما بينهام عالقة 

االحتساب وتقنينه يكون من خالل الرجوع إىل هذه القواعد وغريها حتى نقوم 

هذا ما أردت بيانه يف هذه  يكون،بواجب احِلسبة عىل الوجه األكمل الذي ينبغي أن 

 العالقة وأسأل اهلل أن أكون قد وفقت يف تبيني هذه العالقة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار املحتسـب  (  انظر القواعد الرشعية املتعلقة باالحتساب، األستاذ الدكتور: عـالء الـدين األمـني الزاكـي،1)

 149هـ(، ص1435)
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 األول:األول:الفصل الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 عالقته باحلسبة:يزال" و لضررامفهوم قاعدة "
 وفيه ثالثة مباحث:

 يزال" يف اصطالح الفقهاء. لضررااملبحث األول: مفهوم قاعدة "
 يزال ودليل حجيتها. لضررااملبحث الثاني: أهمية قاعدة 

 يزال" باحلسبة. لضررااملبحث الثالث: عالقة قاعدة "
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 املبحث األول:
 يزال" يف اصطالح الفقهاء. لضررامفهوم قاعدة "

 وفيه مطلبان:

 :"يزال لرضرا"املطلب األول: املفهوم املفرد لقاعدة   

 

َو ِضدُّ النَّْفعِ لرضرا: لغًة له عدة معانٍ  لرضرا ة: ِخاَلف  امَلنْفعة ،، َوه  ه   ،وامَلرَضّ ورَضَّ

ًة ورِضارًا بَِمْعنًى؛ َوااِلْسم   َضارَّ ه  م  ًا ورَضّ بِه وَأرَضّ بِه وَضارَّ ه رَضّ ّ وقيل: ، لرضراَيرض 

ّ بِه صاحبك وتنتفع َأنت به لرضرا" : النقصان يدخل يف اليشء، يقال: والرضر، ما َترض 

ٌر يف ماله  . (1)دخل عليه رَضَ

ة ت قعد َعن ِجَهاد َوَنْحوه لرضروا" - َويِف التَّنِْزيل اْلَعِزيز ومنه قوله  "الّضيق َواْلعلَّ

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ تعاىل: 

 .(3()2)چٺ
أحدثت احلرائق  أرضاًرا جسيمة  -لرضراأحلق به  ،"وقيل بمعنى األًذى، واخلسارة  -

 .(4)"يف املمتلكات
 .(5)" إحلاق مفسدة بالغري مطلقاً "اصطالحًا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.483 - 482 /4  -لسان العرب، البن منظور، )باب الضاد املعجمة انظر( 1)

 .95(  سورة النساء: آية 2)

 (. 538 /1 -(املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، )باب الضاد3)

 1429مل الكتـب، الطبعـة األوىل، (  معجم اللغة العربية املعارصة، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر، النارش: عا4)

 .1357، ص  3120ض ر ر( رقم  -م، )باب  2008 -هـ 

، لعـيل أمحـد «مفهومهـا، نشـأهتا، تطورهـا، دراسـة مؤلفاهتـا، أدلتهـا، مهمتهـا، تطبيقاهتـا»(  القواعد الفقهية 5)

فى الـزحييل، ، وانظر القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املـذاهب األربعـة، د. حممـد مصـط287الندوي، ص 

 .1/199م( ،  2006 -هـ  1427دمشق، الطبعة: األوىل،  –)دار الفكر 
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رف بأنه:  - سواء أكان يف ماله أو جسمه أو عرضه  الشخص،كل إيذاء يلحق "وع 

 .(1)"أو عاطفته

 كذا،ومنه زوال الظل من مكان  واالضمحالل،ستحالة الذهاب واالواإلزالة لغة: 

 .(2) الغروبوزوال الشمس من كبد السامء أي حتوهلا من وسطه إىل جهة 

ينبغي أن  لرضراأن "أي:  واإلبعاد، والدفع الرفع :يف االصطالح ويراد بعبارة يزال

رفع ويتحتم أن  بعد عن اإلنسان يف نفسه وعقله وماله ي دفع،ي  وسائر  وجيب أن ي 

 .(3)"حقوقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29م(، ص1998 -دمشق -(  نظرية الضامن، أ.د/وهبة الزحييل، )دار الفكر1)

 .312ص /11( اجلزء "زول"(  لسان العرب، البن منظور، )مادة 2)

دين خمتار اخلادمي، )مكتبـة الرشـد، الطبعـة الثانيـة (  علم القواعد الرشعية، املؤلف: األستاذ الدكتور نور ال3)

 .171م( ص 2014 -هـ1435
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 عند الفقهاء: "يزال لرضرا "املطلب الثاين: املفهوم املجمل لقاعدة 

 

واألخبار يف كالم الفقهاء  حال،يف اإلسالم ممنوع بكل  الرضرومفهوم ذلك: أن 

فإن مل يمكن وتعنيَّ ارتكاب أحد  أمكن،والبد من إزالته بالكلية إن  للوجوب،

 لرضرويتحمل ا أعظمهام،ين لدفع الرضرون ين أو األرضار فريتكب أهلرضرا

وهذه ، ( 1)"العام، كام أن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح لرضراخلاص لدفع ا

 .( 2) ختفيفهاالقاعدة ترجع إىل حتصيل املقاصد وتقريرها بدفع املفاسد أو 

نفى عنهمجيفكل ما أرض باملسلمني  امع فهذه القاعدة من جو، (3) بأي حال... ب أن ي 

 لرضراوهي توجب رفع  والغري،وهي أساس ملنع الفعل الضار عن النفس  األحكام،

 آثاره،فإذا وقع وجبت إزالته وترميم  العالج،ألن الوقاية خري من  وبعده،قبل وقوعه 

ع اجلهاد ملقاومة  ورشعت الشفعة لدفع  اإلجرام،ووجبت العقوبة لقمع  األعداء،فرش 

 .(4) الرشيكرضر اجلار أو 

الذي ال يفيد سوى التوسع يف  لرضراهو نفي االزدياد يف  الرضاراملقصود بمنع و

دائرته، ألن اإلرضار، ولو عىل سبيل املقابلة، ال جيوز أن يكون هدفًا مقصودًا، وطريقًا 

عامًا، وإنام يلجأ إليه اضطرارًا عندما ال يكون غريه من طرق التاليف والقمع أنفع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة للقواعد اخلمس الكربى الفقهيَّة، بقلم الدكتور / عبد الرمحن بن أمحد اجلرعّي )بحث 1) ( التطبيقات الدعويَّ

 علمي حمكم(.

 .444-443 /4( انظر رشح الكوكب املنري، البن نجار ، 2)

 .292لفقهية، عيل أمحد الندوي، ص(  انظر القواعد ا3)

(  انظــر القواعــد الكليــة والضــوابط الفقهيــة يف الرشــيعة اإلســالمية، الــدكتور حممــد بــن عــثامن شــبري، )دار 4)

 .165( ص 2007 -هـ1428النفائس، الطبعة الثانية، 
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رغم كل االحتياطات املبذولة لدفعه فإنه ال بد من إزالته إذا وقع  لرضرفا، (1)منه

 .ورفعه

: هو رفع كل إيذاء يلحق أن مفهوم قاعدة الرضر يزال يف االصطالح أقولوعىل هذا 

 بالشخص ودفعه وإبعاده سواء أكان يف ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/200يل، (  انظر القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، الدكتور: حممد مصطفى الزحي1)
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 املبحث الثاني:
 يزال ودليل حجيتها: لضرراأهمية قاعدة 

 وفيه مطلبان:

 :"يزال لرضرا"املطلب األول: أمهية قاعدة 

 

تكمن أمهية هذه القاعدة يف كوهنا هلا أصل رشعي مبني عىل نص نبوي متمثل 

، فهي إحدى القواعد الكلية الكربى والتي (1)"ال رضر وال رضار" ملسو هيلع هللا ىلصبقول النبي 

مبنى »: رمحه اهلل قال اإلمام السبكي دومسائله، وقيندرج حتتها كثري من أبواب الفقه 

يزال، والعادة حمكمة واملشقة  لرضرواالفقه عىل أربع قواعد: اليقني ال يزال بالشك، 

األمور »، وزاد بعض املحققني عليها القاعدة اخلامسة وهي: (2) «التيسريجتلب 

 .(3) «بمقاصدها

يف ترتيبها املنهجي بعد النفي والنهي  الثالث، لرضرافإحدى أصول قواعد 

 .(4)كل ذلك يكون العالج املناسب لألرضار هو إزالتها  دع، فبعوالدف

 أنفسهم،وما ذلك إال ألن الرشيعة جاءت لدفع املفاسد عن املكلفني يف 

وجللب  "الرضورات اخلمس"التي هي  وأنساهبم، وعقوهلم، وأمواهلم، وأعراضهم،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1، ص)(  سبق خترجيه1)

(  األشباه والنظائر، لإلمام تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف السبكي الشافعي، حتقيـق: الشـيخ 2)

عــادل أمحــد عبــد املوجــود، والشــيخ عــيل حممــد عــوض، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة األوىل، 

 (.1/12م، )1991هـ، 1411

والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، لإلمام جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر السـيوطي (  األشباه 3)

 .8م، ص1990هـ، 1411الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

، مقاصدها وتطبيقاهتـا الفقهيـة قـدياًم وحـديثًا، الـدكتور عبـد اهلل اهلـاليل "ال رضر وال رضار"(  انظر قاعدة 4)

 .253 /1م، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث( 2005 -هـ1426)الطبعة األوىل، 
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 .(1) السمحةوهذه حكمة بالغة من حكم الرشيعة  وتكميلها،املصالح 

يفيد ، (2)"ال رضر وال رضار" ^الذي ذكره النبي  النفي يف النظر واإلمعان يفو

وال شك أن الظلم من أشد  يف الرشع، ألنه نوع من الظلم، لرضراحتريم سائر أنواع 

يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق  لرضراونفي  عباده،ل الذي ال يرضاه اهلل لرضراأنواع 

بام يمكن من التدابري التي تزيله، ومتنع تكراره، كام الوقاية املمكنة، ورفعه بعد وقوعه 

عندما ال  لرضرل يفيد احلديث اختيار أهون الرشين لدفع أعظمهام، ألن يف ذلك ختفيفاً 

وهناك قواعد منبثقة من هذه القاعدة الكربى وهي بمثابة ، (3)يمكن منعه منعًا باتاً 

العمل هبا واستخراج التطبيقات  الضوابط هلا التي البد أن ت ؤخذ بعني االعتبار عند

 احلسبية منها ومن هذه الضوابط مع رشح موجز لكل ضابط:

 يدفع بقدر اإلمكان. لرضرا -1

قبل وقوعه بكل الوسائل واإلمكانات  لرضراوهذه القاعدة تفيد وجوب دفع 

، "الوقاية خري من العالج"ومن باب  "سد الذرائع"املتاحة بقدر االستطاعة من باب 

 .(4) التنفيذليف الرشعي مقرتن بالقدرة عىل ألن التك
 .لرضرباأو  بمثله،ال يزال  لرضرا -2

ن إحيث  ،"يزال لرضرا "وهذه القاعدة هلا صلة مبارشة بالقاعدة األساسية 

ملا  لرضرباألنه لو أزيل  األعم،يزال ولكن بال رضر فشأهنام شأن األخص مع  لرضرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  انظر القواعد الفقهية اخلمس الكربى، إسـامعيل بـن حسـن بـن حممـد علـوان، )دار ابـن اجلـوزي، الطبعـة 1)

 .338هـ( ص1433 -الثالثة

 (  سبق خترجيه.2)

 .1/199يف املذاهب األربعة، الدكتور: د. حممد مصطفى الزحييل،  (  انظر القواعد الفقهية وتطبيقاهتا3)

(  انظــر القواعــد الفقهيــة الكــربى، األســتاذ الــدكتور صــالح غــانم الســدالن، )دار املــأثور، الطبعــة الثانيــة ، 4)

 .396م( ص2015-هـ1436
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بال رضر بالغري إن أمكن وإال بأخف  لرضرافالرشط إذًا أن يزال  "يزال لرضرا"صدق 

 .(1) منه

 األخف. لرضربااألشد يزال  لرضرا -3
 .نلرضرياخيتار أخف  -4
 إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهام رضرًا بارتكاب أخفهام. -5

هذه القواعد الثالث تباينت ألفاظها وصيغها واحتدت معانيها ومؤداها واحد: 

األخف وال  لرضراا أشد من اآلخر فيتحمل وهو أن األمر إذا دار بني رضرين أحده

 .(2) األشديرتكب 

 درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح. -6

القرآن  " يإلدراك املصالح ودرء املفاسد يف اإلسالم ه ة الصحيحرييعاامل

يقول شيخ  النافذة،وكذلك العقل الراجح والبصرية  ملسو هيلع هللا ىلصوما صح عن النبي  "الكريم

... اعتبار مقادير املصالح واملفاسد هو بميزان الرشيعة " رمحه اهلل ةاإلسالم ابن تيمي

فمتى قدر اإلنسان عىل اتباع النصوص مل يعدل عنها وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه 

  (3) "والنظائر...
ه بشّدة يقال:  الدفع،: والدرء يف اللغة بمعنى َدْرء  "دَرأ اخلََطَر ونحَوه: َدَفَعه وَردَّ

مٌ  قدَّ  املصلحة.حتى لو ترتب عىل ذلك فوات ، (4) املصالح عىل جلب املفاِسد م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .399(  انظر القواعد الفقهية الكربى، األستاذ الدكتور صالح غانم السدالن، ص 1)

 .409(  انظر املرجع السابق، ص 2)

(  جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد 3)

 -بـن قاســم، )جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصــحف الرشــيف، املدينــة النبويــة، اململكــة العربيــة الســعودية

 .28/129م( ، 1995هـ/1416

هــ(، )عـامل الكتـب، 1424انظر معجم اللغة العربيـة املعـارص، د أمحـد خمتـار عبـد احلميـد عمـر )املتـوىف: (  4)

= 
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 العام. لرضرااخلاص لدفع  لرضرايتحمل  -7

إذ أن يف حال تعارض  "لرضرباال يزال  لرضرا"وهذه القاعدة مقيدة لقاعدة 

العام  لرضرااملصلحة العامة مع املصلحة اخلاصة يرتتب عليه اإلرضار بأحدمها فيدفع 

 .(1) اصاخل لرضراويتحمل 

 "لقاعدة الكلية بمثابة الضوابط ل إن شاء اهلل كونتساملتفرعة القواعد  هفهذ

حتى ال يتم التجاوز فيها ومحلها عىل غري حمملها مما يضطر للوقوع يف  "يزال لرضرا

 جينبنا اخلطأ ويرشدنا للصواب. املحظور نسأل اهلل أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د ر أ. - 1758، باب 1/732م(  2008 -هـ  1429الطبعة: األوىل،  =

 .414(  القواعد الفقهية الكربى، الدكتور صالح بن غانم السدالن، ص1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 سبةوعالقته باحل «الضرر يزال»الفصل األول: مفهوم قاعدة 

 

 

33 
 

 :"يزال لرضرا"املطلب الثاين: األدلة عىل حجية قاعدة 

 

تضافرت األدلة من الكتاب والسنة عىل حجية هذه القاعدة وعىل أمهيتها يف 

 الرشيعة اإلسالمية:
 :فمن القرآن الكريم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     چ  قال تعاىل: -1

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  

 .(1)چڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ووجه الداللة من هذه اآلية أن اهلل تعاىل سمى بناء املسجد رضارًا وكفرًا، وذلك أنه 

ني إال لتفريق املؤمنني وإضعافهم، ولذلك أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم بإزالة من ب  

زال بكل هذا الرضر وحتريقه، وهذا ي عطي داللة واضحة عىل أن الرضر البد أن ي

 الطرق املمكنة.

سبب نزول هذه اآليات الكريامت: أنه كان أناس من املنافقني من أهل قد كان و

إىل جنب مسجد قباء، يريدون به املضارة واملشاقة بني املؤمنني،  قباء اختذوا مسجداً 

عند االحتياج إليه،  ويعدونه ملن يرجونه من املحاربني هلل ورسوله، يكون هلم حصناً 

أي: مضارة  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چتعاىل خزهيم، وأظهر رسهم فقال: فبني 

أي: قصدهم فيه الكفر، إذا قصد  چٻچللمؤمنني وملسجدهم الذي جيتمعون فيه 

أي: ليتشعبوا ويتفرقوا وخيتلفوا،  چپ پ پ چغريهم اإليامن. 

أي: إعانة للمحاربني هلل  چڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ    چ ، أي: إعدادا چپچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .108-107(  سورة التوبة، آية: 1)
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لذين تقدم حراهبم واشتدت عداوهتم، وذلك كأيب عامر الراهب، الذي كان ورسوله، ا

وهاجر إىل املدينة، كفر به، وكان متعبدا يف اجلاهلية،  ^من أهل املدينة، فلام قدم النبي 

، فلام مل يدرك مطلوبه عندهم ^فذهب إىل املرشكني يستعني هبم عىل حرب رسول اهلل 

فهلك اللعني يف الطريق، وكان عىل وعد ومماألة، هو ذهب إىل قيرص بزعمه أنه ينرصه، 

 ^واملنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الرضار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي 

رق، وصار بعد ذلك  دم وح   .(1) مزبلةمن هيدمه وحيرقه، فه 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  چ قال تعاىل:  -2

 .(2)چ ڀ  ٺ  ٺ

أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها وال  الدييل:ر بن زيد روى مالك عن ثو

فأنزل اهلل  وليضارها،كيام يطول بذلك العدة عليها  إمساكها،حاجة له هبا وال يريد 

أي: عرضها للعذاب  چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  تعاىل:

الرجل كان  ن)أ عنها:وروي عن عائشة ريض اهلل  اهلل،كام قال بذلك الزجاج رمحه 

إذا كدت  قال: ذاك؟وكيف  قالت: أدعك.واهلل ال أورثك وال  يقول:يطلق امرأته ثم 

 .(3)چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  فنزلت: راجعتك(تقضني عدتك 
ووجه الداللة من هذه اآلية أن اهلل تعاىل هنانا عن إمساك النساء لغري حاجة ملا فيه 

وهذا  فقد عرض نفسه لعقوبة اهلل من رضر عليهن، وأخرب سبحانه أن من فعل ذلك 

 .يدل داللة واضحة عىل عدم إحلاق الرضر بأي أحد، وأنه جيب أن يزال ويدرء

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .351ظر تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن نارص السعدي، ص (  ان1)

 . 231(  سورة البقرة، آية: 2)

 .3/155(  انظر اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، 3)
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 .(1) چ ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائچ قال تعاىل:  -3

ولكن ليس هلا دفعه إذا ولدته حتى تسقيه  برتبيته،ال تدفعه عنها لترض أباه  أي:

ولكن إن  شاءت،ثم بعد هذا هلا رفعه عنها إذا  ،غالباً اللبن الذي ال يعيش بدون تناوله 

وهلذا  هلا،كام ال حيل له انتزاعه منها ملجرد الرضار  ذلك،كانت مضارة ألبيه فال حيل هلا 

 جماهد،قاله  هبا، أي : بأن يريد أن ينتزع الولد منها إرضاراً   چ ى  ى  ائ  ائچ  قال:

 .(2) وغريهم زيد،بن وا والثوري، والسدي، والزهري، والضحاك، وقتادة،
 :من السنة النبوية 

 .(3) «رضارال رضر وال » :ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباٍس، قال: قال رسول اهلل -1
وقد سار هذا احلديث حتى أصبح  ^فهذا احلديث من جوامع الكلم عن النبي 

رضر وال  ال» ويعرب عنها باللفظ الوارد يف احلديث فيقال: الكلية،قاعدة من القواعد 

 .«رضار
ه  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَّبِيي ريض اهلل عنه رِصمةعن أيب  -2 من ضار أرض اهلل به، ومن »َأنَّ

 (4) «عليهشاق شاق اهلل 

عىل حجية هذه القاعدة  ^فهذا ما ورد من أدلة من كتاب اهلل وسنة نبيه حممد 

وهي عىل سبيل املثال ال احلرص ولذلك أوىل العلامء هلا أمهية بالغة يف الفقه اإلسالمي 

 لفوا فيها املؤلفات وصنفوا املصنفات.وأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .233(  سورة البقرة، آية: 1)

 .1/634(  انظر تفسري القرآن العظيم، البن كثري، 2)

 .(1، ص)(  سبق خترجيه3)

(، 2342، رقـم)2/785بـاب مـا بنـي يف حقـه مـا يرضـ جـاره، كتاب األحكـام، ابن ماجه يف سننه، (  رواه 4)

 .5/342وقاالأللباين: حديث حسن، انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، 
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 :اإلمجاع 
عىل وجوب وغريهم  رمحهم اهلل ابن تيمية وابن قدامة والشاطبي وقد ن قل اإلمجاع عن

أمجع العلامء عىل حتريم أكل "دفع الرضر بكل أحواله، يقول صاحب القواعد الكلية:

، كام أمجعوا عىل حتريم الناس بالباطل، كام أمجعوا عىل حتريم الدماء إال بحقها أموال

األعراض، وقد قررت الرشيعة اإلسالمية حفظ هذه الرضوريات ومنعت من أي 

اعتداء عليها ورشعت من األحكام ما يرتب املسئولية عىل املعتدي عليها، ويلزمه 

 .(1)«برتميم اآلثار النامجة عن اعتدائه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .170د/ حممد عثامن شبري،ص  -( القواعد الكلية1)
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 املبحث الثالث:
 باحلسبة. (يزال لضررا)عالقة قاعدة 

 

وإن مل تكن مما نص  واملفاسد، ،لرضراالقاعدة أصل يف االحتساب عىل هذه 

وال يقترص املنكر عىل الذي نصت الرشيعة عىل حرمته  معصية،الشارع رصاحة عىل أنه 

 .(1) يزالجيب أن  لرضرا نمفسدة، ألأو  رضر،بل عىل كل ما فيه  فحسب،

مر باملعروف والنهي عن يشرتط يف األ )ال: اهلل رمحه مالعبد السالقال العز بن 

عاصيني، بل يشرتط فيه أن يكون أحدمها مالبًسا  نهياملواملنكر أن يكون املأمور 

 .(2) ملفسدٍة واجبة الدفع، واآلخر تارًكا ملصلحٍة واجبة التحصيل(

فالقاعدة تدل عىل إزالة ، ، وترك املصلحة كذلكلرضراواملفسدة من أعظم أنواع 

واملفسدة الواقعة عىل هذه األمة سواء نصت  لرضراى بإزالة أيًا كان، فهي ت عن لرضرا

الرشيعة عىل حرمته ملا فيه من رضر أو كان يف تركه سبب لفوات مصلحة، ألن هذه 

الرشيعة مبنية عىل حتقيق مصالح العباد يف الدارين وإزالة ما قد يلحقهم من أذى، فمن هنا 

ت وأعظم القربات، فإن هذه القاعدة من أوجب الواجبا لرضراكان االحتساب عىل إزالة 

قد ت عد نصف االحتساب كون مبدأ االحتساب قائم عىل األمر باملعروف والنهي عن 

الذي هو واجب اإلزالة واإلنكار، فالعالقة بني هذه القاعدة  لرضرااملنكر، واملنكر نوع من 

 .حيث أهنام متالزمتان وهتدفان إىل ذات اهلدف تكامليةواالحتساب عالقة 

فكثري من تطبيقات احلسبة مبني عىل هذه القاعدة التي يعتمد عليها الفقهاء وأهل 

 االحتساب يف تقرير األحكام الرشعية للحوادث واملسائـل املستجـدة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .127لدين الزاكي، صالقواعد الرشعية املتعلقة باالحتساب، أ.د/ عالء اانظر (  1)

(  قواعد األحكام يف مصالح األنام، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسـن 2)

 .121 /2م( 1991 -هـ1414القاهرة،  –السلمي الدمشقي، )مكتبة الكليات األزهرية 
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املتعلقة بآدابها  "يزال لضررا"تطبيقات قاعدة 
 احملتسب: احلسبة ودرجاتها وكيفية التعامل مع

 باحث:وفيه ثالث م

بآداب  املتعلقة يزال" لضرراقاعدة " املبحث األول: تطبيقات

 احلسبة.

بالتعامل  املتعلقة يزال" لضرراقاعدة " تطبيقات املبحث الثاني:

 ب.مع احملتِس

بدرجات املتعلقة  يزال" لضرراقاعدة " تطبيقاتاملبحث الثالث: 

 .احلسبة
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 املبحث األول:
 بآداب احلسبة. تعلقةامل (يزال لضررا)قاعدة  تطبيقات

 
أن عىل املحتسب أن يكون النموذج  بذلك، عنيأ فإين ةسبآداب احل أذكرعندما 

تذى به يف كل ما يأمر به وينهى عنه وأن يتصف بصفات ويتأدب بآداب جتعل  الذي حي 

منه القدوة التي يتأسى هبا وتكون سببًا ي سّهل عليه أداء مهمته وحتقيق غايته يف 

، فآداب املحتسب وإن كانت من اآلداب (1)م الناس جادة اإلسالماإلصالح وإلزا

اإلسالمية عىل وجه العموم إال إن مهمة املحتسب ال يقوم هبا إال الذين أهلتهم 

الفضائل اخللقية والعملية والسلوكية ليؤدوا دورهم يف األخذ بيد املجتمع إىل الطريق 

قاعدة  تطبيقاتيف هذا املبحث و، وسأتطرق آلداب احلسبة بمشيئة اهلل (2)القويم

 ، وأسأل اهلل اإلعانة والسداد.عليهايزال  لرضرا

 :آداب احلسبة 
 :املطلب األول: اإلخالص

 

ء خيلص خلوصاً : من واإلخالص لغة  ْ إِذا  وخلصته َأنا ختليصاً  وخالصاً  خلص اليشَّ

 صفيته من كدر َأو درن.

 ليخلص بِِه َوِهي اخْل اَلَصة َأْيضا. وخالصة الّسمن: َما ألِقي فِيِه من متر َأو سويق

َو خملص  . ( 3) وأخلص الرجل الود إخالصا َفه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114(  انظر احلسبة يف املايض واحلارض، الدكتور عيل القرين، ص1)

(  تاريخ احلسبة واملحتسبني بمرص يف العرص اململوكي، حممد مجعة عبد اهلادي موسـى، )دار األفـق العربيـة، 2)

 .118م( ص 2016الطبعة األوىل، القاهرة، 

هـ(، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، دار 321( مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف: 3)

= 
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 .(1) َصَفا أي: َوَخَلَص امْلَاء  ِمْن اْلَكَدرِ 

 .(2) ختليص القلب عن شائبة الشوب املكدر لصفاته: اصطالحاً 
تصفية األعامل من وقيل أيضًا:  ،اهللأن ال تطلب لعملك شاهًدا غري وقيل:  -

 .(3) الكدورات
 .وهنيه وجه اهلل سبحانه وتعاىله أن يقصد املحتسب من أمر فاإلخالص

 :األدلة من الكتاب والسنة عىل اإلخالص 
 :من القرآن الكريم 

 .(4)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ قال عز وجل:  .1
ومن أنواع الرشك الرياء  ،(5) برشكأي: مفردين له الطاعة، ال خيلطون طاعة رهبم 

 .وهو بال شك رضر والبد من إزالته ي إذا دخل يف عمل املحتسب أفسدهلذا

 .(6)چ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ وقال تعاىل: .2
 باأللوهة،ولكني أفرده  ،رشيكاً ال أجعل له يف ذلك  وعباديت،له طاعتي  مفرداً أي: 

 .(7) وأبرأ مما سواه من األنداد واآلهلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .604ص/1م( اجلزء1987بريوت، الطبعة األوىل،  –العلم للماليني  =

(املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، أبو العباس، 1(

 .177ص/1اجلزء

 .13ص  ،(كتاب التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين 2(

 .14( املرجع السابق: ص3(

 .5آية:  (  سورة البينة،4)

 .24/541(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، 5)

 .14( سورة الزمر، آية: 6)

 .21/270( جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، 7)
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ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈچ قال تعاىل:  .3

 .(1)چگ  
أي: طريقي ، {ڇ   ڍ}للناس  قليقول تعاىل لنبيه حممد صىل اهلل عليه وسلم: 

التي أدعو إليها، وهي السبيل املوصلة إىل اهلل وإىل دار كرامته، املتضمنة للعلم باحلق 

أي: أحثُّ   {ڍ  ڌ     ڌڎ}والعمل به وإيثاره، وإخالص الدين هلل وحده ال رشيك له، 

بهم مما يبعدهم عنه. بهم يف ذلك وأرهي  اخللق والعباد إىل الوصول إىل رهبم، وأرغي

من ديني، أي: عىل علم ويقني من غري شك وال امرتاء وال  {ڎ  ڈ   }ومع هذا فأنا 

عام نسب  {ڑ   ک   }يدعو إىل اهلل كام أدعو عىل بصرية من أمره.  {ژ  ژ} ،مرية

يف مجيع أموري، بل أعبد  {ک  ک  ک   گ }،الله، أو ينايف كاملهال يليق بج إليه مما

 .(2) اهلل خملصا له الدين.
 :من السنة النبوية 

إنام األعامل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل  عن .1

 .(3) «...بالنيات، وإنام لكل امرٍئ ما نوى 
، فقال الرجل: يقاتل ^إىل النبي  عن أيب موسى ريض اهلل عنه، قال: جاء رجٌل و .2

للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه، فمن يف سبيل اهلل؟ 

 .(4) «اهللمن قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل »قال: 

عالج موضوع اإلخالص ملسو هيلع هللا ىلص ي فنجد تطبيق القاعدة يف هذين احلديثني وغريمها أن النب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .108سورة يوسف، آية: ( 1)

 .406تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، البن سعدي، ص( 2)

 (.1، رقم )1/6لوحي إىل رسول اهلل، (  رواه البخاري، كيف كان بدء ا3)

 (.2810، رقم )20 /4(  رواه البخاري، باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، 4)
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رضر ومفسدة عىل العمل إذا خالطه  ءوقع، فالرياوكذلك إذا  يهالرشك ف قبل وقوع

من  والبد من أن يزال من قلب املحتسب وأن يكون عمله كله هلل وال يكون ألحدٍ 

ضع له القبول يف قلوب الناس وحتقق  فيه،خلقه نصيب  فمتى صلحت القلوب و 

 مقصود املحتسب من رسالته.

مما ال يستحقه إال اهلل فيه رضر عظيم عىل من فمساواة املخلوق باخلالق يف جعل يشء 

يفعل ذلك حيث ساوى من يستحق إفراد العبادة له بمن ال يستحق، وهذا بال شك 

ه عرض نفسه لسخط اهلل وغضبه وعقوبتمن أعظم الرضر ومن يفعل ذلك فقد 

   ولذلك جاءت الرشيعة باحلث عىل اإلخالص أمرت به.

وفعله وجه اهلل تعاىل، وطلب مرضاته، خالص  فيجب عىل املحتسب أن يقصد بقوله،

النية ال يشوبه يف طويته رياء، وال مراء، وجيتنب يف رياسته منافسة اخللق، ومفاخرة 

أبناء اجلنس، لينرش اهلل تعاىل عليه رداء القبول وعلم التوفيق، ويقذف له يف القلوب 

 .(1) والطاعةمهابة، وجالال، ومبادرة إىل قبول قوله بالسمع، 

له دور كبري يف أن كام  الناس،فإخالص املحتسب يف عمله له عظيم األثر يف نفوس 

 .(2) األرضويوضع له القبول يف  املنكر،إشاعة املعروف وإزالة 

 الرضر يزال" ومن تطبيقات اإلخالص عىل قاعدة": 

مة ابِن النحاس يقول .1 قصد تنبيه: الداخل  عىل األمراء والسلطان؛ ل»: اهللرمحه  العالَّ

ه يف ذلك خالًصا هلل  فإنَّه قد ي قدم عىل  تعاىل،اإلنكار واملوعظة: جيب أن يكون قصد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  هناية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة، عبد الرمحن بن نرص بن عبد اهلل، أبو النجيب، جالل الـدين العـدوي 1)

 .7جلنة التأليف والرتمجة والنرش، ص هـ(، مطبعة590الشيزري الشافعي )املتوىف: نحو 

(  انظر علم احلسبة بني النظرية والتطبيق، الدكتور أمحـد حممـد رشيـف املنبجـي، )دار طـوق النجـاة، الطبعـة 2)

 .1/92م( 2013-هـ1434األوىل، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أو  عنده،فه بالسلطان وطلب املنزلة هذا وإنام قصده أن يكون كالمه سبًبا لتَعرُّ 

يكون قصده طلب املحمدة ِمن الناس وإطالق ألسنتهم بالثناء عليه، والشكر 

إنه أغلظ "ه عندهم وتعظيمه، وأن يقال عنه: لصنيعه، وتعمري قلوهبم بتوقري

بال ، فيصري معظاًم عند الناس، وخيشاه أبناء "للسلطان وأقدم عليه بالكالم ومل ي 

ة  األغراض،جنسه.. إىل غري ذلك من املقاصد التي ال تنحرص؛ لتنوع  وهذه مَزلَّ

 .(1) «عليهاعظيمة، جيب التفطُّن هلا والتنبه 

 ي  »
ٍ
العالمة يف  االفاسدة؟ وممييز النية الصاحلة اخلالصة، ِمن املشوبة فإن قلَت: فأي يشء

: حمكُّ االعتبار يف ذلك:  ذلك واملعيار يف صحته؟ قلت 

ر  نفَسه كاملكَره عىل هذا الفعل، 
ه ..أن َيرى املنكِ ى هلذا الفعل غري  وَيودُّ أْن لو تصدَّ

ِبُّ أن ال َيعلم به أحد ِمن النا س؛ اكتفاًء بعلم اهلل تعاىل واطيالعه وكفاه اهلل به، وحي 

عليه، وخيتار الكالم مع السلطان يف اخللوة: عىل الكالم معه عىل رؤوس األشهاد، 

ه ... لَّ أحد بعمله، ويكون قصد  إذ يف علم اهلل بحقيقة احلال كفاية، وهو امْل جازي ك 

وتغليظ  كالٍم وَذمٌّ زوال املنكر عىل أي وجه كان؛ ولو حصل له مع زواله ازدراٌء وَسبٌّ 

بني الناس أو إعراٌض وهجٌر ممن عادته املودة له واإلقبال عليه، وغري ذلك ِمن 

ِمن عالمات  وغريها ، فهذه...األحوال التي تكرهها النفوس وتنفر منها الطباع، 

سن القصد وابتغاء وجه اهلل تعاىل والدار اآلخرة.  .(2) "..اإلخالص وح 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة ا ابِن النحاس الـدمياطي )املتـويف سـنة: 1) يـق: املكتـب ( حتق814(  تنبيه الغافلني عن أعامل اجلاهلني، العالَّ

 .76-75السلفي، ص

 .36-35(  انظر املوازين خمترص تنبيه الغافلني لإلمام ابن النحاس، رجائي بن حممد املرصي املكي، ص2)
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كر أن أتاو .2 كر له (1)بك طغتكنيكذلك ما ذ  ، سلطان دمشق، طلب له حمتسبًا، فذ 

إين وليتك أمر احلسبة عىل  "رجل من أهل العلم، فأمر بإحضاره، فلام برص به قال: 

إن كان األمر كذلك، فقم  ". قال: "الناس، باألمر باملعروف، والنهي عن املنكر 

، اخلاتم، فإنه ذهب رير واخلع هذاعن هذه الطراحة، وارفع هذا املسند، فإهنام ح

إن هذين حراٌم عىل ذكور أمتي، حل »يف الذهب، واحلرير: ملسو هيلع هللا ىلص فقد قال النبي 

. قال فنهض السلطان عن طراحته، وأمر برفع مسنده، وخلع اخلاتم من (2)«إلناثهم

 ، فام رأى الناس حمتسباً "قد ضممت إليك النظر يف أمور الرشطة  "أصبعه، وقال: 

 .(3)أهيب منه

نكر عىل الوايل مبارشة ونجد تطبيق القاعدة ظاهر فإخالص هذ ا املحتسب جعله ي 

والبد من نزعهام  ^يف هذا املوقف كون احلرير والذهب حمرمان عىل رجال أمة حممد 

وكذلك إقدامه عىل اإلنكار عىل السلطان فلم خيشى أن يؤذيه أو أن يزيله  وإزالتهام،

فنجد الصدق يف  أوالً،كر الذي يالبسه بل بادره بأن يزيل املن منصبه،السلطان من 

 اإلنكار وحتمل ما قد يكون من عقبات.

عن أيب احلسني النوري أنه اجتاز بزورق فيه مخر مع "وروى احلافظ ابن عساكر  .3

ح فقال: ما هذه؟ وملن هذا؟ فقال له: هذه مخر للمعتضد، فصعد أبو احلسني مالَّ 

تركه،  واحداً  رسها كلها إال دناً إليها فجعل يرضب الدنان بعمود يف يده حتى ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  صاحب دمشق، امللك أبو منصور طغتكني األتابك، من أمراء السلطان تتش بن ألب أرسالن السلجوقي، 1)

 35 عادال، وسيفا مسلوالً عىل الفرنج حكم عىل الشام م(، وكان طغتكني شهام1128 -هـ 522)املتوىف: 

 .367ص /4سنة، انظر سري أعالم النبالء، اجلزء

، وقـال األلبـاين حـديث 1189 /2بـاب لـبس احلريـر والـذهب للنسـاء، كتاب اللبـاس، (  رواه ابن ماجه، 2)

 .(2269، رقم)1/451، انظر: صحيح اجلامع الصغري وزيادته، صحيح

 .  8-7ية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة، للشريزي، ص ( انظر: هنا3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ح فجاءت الرشطة فأخذوا أبا احلسني فأوقفوه بني يدي املعتضد واستغاث املالَّ 

ك ك احلسبة؟ فقال: الذي واّل واّل فقال له: من أنت؟ فقال: حمتسب. فقال: ومن 

لك عىل ما فأطرق رأسه ثم رفعها، فقال: ما الذي محّ  املؤمنني،اخلالفة يا أمري 

فأطرق رأسه ثم رفعه، فقال: ومل  عنك، لرضراقال: شفقة عليك لدفع فعلت؟ ف

لعظمة اهلل  ؟ فقال: إين أقدمت عليها فكرسهتا إجالالً تركت من الدنان واحداً 

 من الناس حتى انتهيت إىل هذا الدن فتخوفت عىل نفيس كرباً  تعاىل، ومل أبال أحداً 

عتضد: اذهب فقد أطلقت يدك فقال له امل فرتكته،عىل أين قد أقدمت عىل مثلك، 

فقال له النوري: اآلن نقص عزمي عن التغيري،  املنكر،فغري ما أحببت أن تغريه من 

فقال: ومل؟ فقال: ألين كنت أغري عن اهلل وأنا اآلن أغري عن رشطي، فقال: سل 

، فأمر به فأخرج فصار إىل حاجتك، فقال: أحب أن خترجني من بني يديك ساملاً 

 .(1)"...البرصة 

املنكر مع حرصه  ذلك زالأاحتسب عىل آنية اخلمر و رمحه اهلل العالمة النوريف

 عنه هذا املحتسب عندما سأله وهو ما عرْب  وحده،الشديد عىل إخالص عمله هلل 

إين أقدمت عليها فكرسهتا إجالاًل "املعتضد عن سبب تركه واحدة من الدنان فقال: 

الناس حتى انتهيت إىل هذا الدن فتخوفت عىل  لعظمة اهلل تعاىل، ومل أبال أحًدا من

 ."نفيس كرًبا عىل أين قد أقدمت عىل مثلك، فرتكته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: عبـداهلل (، حتقيـقهــ774أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش البرصي الدمشقي)املتويف: والنهاية،(  البداية 1)

 .14/704م(، 1997 -ه1418األوىل )الطبعة  هجر،)دار  الرتكي،بن عبداملحسن 
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 املطلب الثاين: أن يعمل بام يعلم وال يكون قوله خمالفًا لفعله:

فمن أسباب حمق بركة العلم  زكاته، وباملقابلمن أسباب بركة العلم إتباعه العمل فهو 

 أكثر من موضع من كتاب اهلل يف ملخالفة القول العمل الذمجاء  دالعمل، وقخمالفته يف 

: قاسم بن إسامعيل بن عيلويف ذلك يقول  وسلم،وسنة نبيه حممد صىل اهلل عليه  تعاىل

أتؤدون زكاة  "كنا بباب برش بن احلارث فخرج إلينا فقلنا: يا أبا نرص، حدثنا، فقال: "

اة؟ قال: نعم، إذا سمعتم احلديث فام احلديث؟ قال: قلت له: يا أبا نرص، وللحديث زك

 .(1) "كان يف ذلك من عمل أو صالة أو تسبيح استعملتموه 
  :األدلة من الكتاب والسنة عىل أمهية موافقة القول للعمل وعدم خمالفتها 

 :من القرآن الكريم 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ  :قال اهلل تعاىل يف ذم بني إرسائيل .1

 .(2)چھھ  ھ  ے  
هيود املدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي  نكا"عنه: ن عباس ريض اهلل اب يقول

ثبت عىل الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا أن بينه وبينه رضاع من املسلمني قرابته ومل

وعن  "فإن أمره حق فكانوا يأمرون الناس بذلك وال يفعلونه ^الرجل يريدون حممد 

يأمرون مقلدهيم وأتباعهم باتباع التوراة وكانوا  كان األحبار" ريض اهلل عنه قال: أيضاً 

: كان األحبار حيضون رمحه اهلل وقال ابن جريج "^خيالفوهنا يف جحدهم صفة حممد 

عىل طاعة اهلل وكانوا هم يواقعون املعايص وقالت فرقة : كانوا حيضون عىل الصدقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  امع،الس( اجلامع ألخالق الراوي وآداب 1)

 .1/143ال جزءالرياض(  –)مكتبة املعارف  الطحان،حتقيق: حممود  هـ(،463البغدادي )املتوىف: 

 .44آية:  البقرة،(  سورة 2)
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 .(1)"ويبخلون واملعنى متقارب
لسالم ملا هنى قومه عن بخس املوازين واملكاييل: قال تعاىل خمربًا عن شعيب عليه ا .2

ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ﴿

فحرص عليه السالم عىل عدم خمالفة قوله فعله وحذر من ،   (2)﴾ی  ی  جئ  حئ  

أن خمالفة القول الفعل  وال شكوكان من أأخذ الناس عليه، بخس املوازين 

يف املخالفة إذ  يزال،ازين واملكاييل من أشد أنواع الرضر الذي جيب أن بخس املوو

يدخل  انتقاص من صاحب احلق والدعوة وكذلك فإن بخس املوازين واملكاييل 

 .الظلم وأخذ أموال الناس بالباطلالغش وفيها كذلك 

    ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ قال تعاىل أيضًا يف هذا الشأن: ﴿ .3

 .(3)﴾   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ
كان ناس من املؤمنني قبل أن يفرض اجلهاد يقولون: ": ابن عباس ريض اهلل عنه قال

لوددنا أن اهلل دلنا عىل أحّب األعامل إليه، فنعمل به، فأخرب اهلل نبيه أن أحب األعامل 

قّروا به؛ فلام إليه إيامن باهلل ال شّك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا اإليامن ومل ي

  ڱ  ڱ ﴿، فقال اهلل: "نـزل اجلهاد، كره ذلك أ ناس من املؤمنني، وشّق عليهم أمره

  .(4) ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/365للقرطبي،  القرآن،(  اجلامع ألحكام 1)

 88آية:  هود،( سورة 2)

 .3-2آية:  الصف،( سورة 3)

 .354ص /23اجلزء للطربي، القرآن،( جامع البيان عن تأويل آي 4)
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 :من السنة النبوية 
جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار، فتندلق أقتابه يف النار، فيدور كام » ملسو هيلع هللا ىلص:قال  .1

ار عليه فيقولون: أي فالن ما شأنك؟ أليس كنت فيجتمع أهل الن برحاه،يدور احلامر 

تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ قال: كنت آمركم باملعروف وال آتيه، وأهناكم 

 .(1) «وآتيهعن املنكر 
يا ابن عباس، إين أريد »ي ذكر عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه جاءه رجل فقال:  .2

وبلغت؟ قال: أرجو، قال: فإن مل ختش أن أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، قال: أ

تفتضح بثالثة أحرف يف كتاب اهلل عز وجل فافعل، قال: وما هن؟ قال: قوله عز 

مت هذه اآلية؟ قال: ال، قال: أحكّ   چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ وجل 

ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  چ   :فاحلرف الثاين؟ قال: قوله عز وجل

مت هذه اآلية؟ قال: ال، قال: فاحلرف الثالث؟ كّ أح چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السالم 

 .(2)«مت هذه اآلية؟ قال: ال، قال: فابدأ بنفسكأحكّ  چ ۇئ

خذ الناس به أإذا كنت آمرًا باملعروف فكن من أ"قال اإلمام احلسن البرصي رمحه اهلل:  .3

 .(3)"كنت ممن ينهى عن املنكر فكن من أنكر الناس له وإال هلكت وإذا هلكت،وإال 
ما قد جيعل األعداء  لرضراله من  عنه،فمخالفة املحتسب ملا يأمر به الناس وينهاهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3267رقم ) ،4/121 ،لق، باب صفة النار وأهنا خملوقةاخلبدء كتاب  البخاري،(  رواه 1)

وقـال الـدار  نظـر،وقـال البخـاري: فيـه  موقـوف،حـديث  (،7569رقـم ) اإليـامن،شـعب  البيهقي،(  رواه 2)

 القطني: مرتوك.

م 1994-هــ1414بـريوت(  العلميـة،دار الكتب  الثانية،)الطبعة  حنبل،زهد، لإلمام أمحد بن حممد بن (  ال3)

 .318ص
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فإذا ا ستعمل املحتسب عىل أمر من  منهم،يرتبصون بأهل الدين واالحتساب وينالون 

 الرشيعة،موافقًا ملا جاءت به هذه لزم عليه أن يكون قوله وفعله  املسلمني،أمور 

تجاوز عن بعض  املحرمات،وخصوصًا العمل بالواجبات واالنتهاء عن  وبذلك قد ي 

يقول أبو الدرداء  كلها،اإلنسان مهام بلغ فال يستطيع أن يأيت بالسنن  ناملندوبات، أل

 .(1)"ولكني أرجو فيه األجر أفعله،إين آلمركم باألمر وما  "ريض اهلل عنه:

وأنه قد يرض اإلسالم وأهله وهو ال  الناس،أن يعلم أنه قدوة بني  للمحتسب،ينبغي ف 

وأن حيرص كل احلرص عىل إزالة ما قد  ِقبله،أن ي ؤتى اإلسالم من  ريشعر، فليحذ

فالذي يفعل مثل هذا كاملستهزئ بأحكام اهلل " رضر،يلحق بسببه هذا الدين من 

 .(2)"سهورشعه حيث يأمر بام خيالفه هو من نف

 الدؤيل:أبو األسود يقول 

ه  ـــــــل امْل َعلي ــــيا أهيا الرج  اَن َذا التَّْعلِيم  ـــــَهالَّ لِنَْفِسك كَ     م  َغرْيَ

نَى  َقاِم َوِذي الضَّ َواَء لِِذي السي  يم  ــــــــَكْياَم َيِصحَّ بِِه َوَأْنَت َسقِ   َتِصف  الدَّ

 َت َحكِيم  ــــَفإَِذا اْنَتَهْت َعنْه  َفَأنْ     ْن َغييَها ـــــاْبَدْأ بِنَْفِسك َفاهْنََها عَ 

ْقَتَدى  ْعَذر  إْن َوَعْظَت َوي  نَاَك ت   م  ــبِاْلَقْوِل ِمنْك َوحيصل التسلي    َفه 

ل ٍق َوَتْأيِتَ ِمْثلَ ـــــاَل َتنْ   .(3) مـــَعظِيت ـــَعاٌر َعَلْيك إَذا َفَعلْ    ه  ـــــَه َعْن خ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.34591، رقم)7/111، وابن أيب شيبة يف مصنفه، 1/320كتاب الزهد،  داود،(  رواه أبو 1)

 .118ص القرين،الدكتور عيل  واحلارض،(  احلسبة يف املايض 2)

 .7/263أمحد قبش بن حممد نجيب،  العريب،ثال يف الشعر (  جممع احلكم واألم3)
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 الرفق واللني: املطلب الثالث:

 عنف،يدل عىل موافقة ومقاربة بال الراء والفاء والقاف أصل واحد  الرفق لغًة:

: هو لني  اجلَانب ل، وقي(1) فالرفق: خالف العنف
: الرفق لني اجلانب ولطافة قيل، و(2)

 .(3) الفعل

 ،(4) العنف هو لني اجلانب بالقول، والفعل، واألخذ باألسهل، وهو ضد: اصطالحاً 

هو املداراة مع الرفقاء، ولني اجلانب، واللطف يف أخذ األمر بأحسن الوجوه، : لوقي

 .(5) وأيرسها

 :الدليل من الكتاب والسنة عىل الرفق واللني 

 :من القرآن الكريم 

 .(6)چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ  :اهلل تعاىل قال

نَت َفظًّا َغلِ  أما قوله: ":ه اهللرمح جاء يف تفسري الطربي وا ِمنْ َوَلْو ك   يَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ

  ، القايس القلب، غري ذي"ظ القلب الغلي "اجلايف، وبـ "الفظ  "، فإنه يعني بـ"َحْولَِك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ(،395القزويني الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  زكرياأمحد بن فارس بن  اللغة،( انظر مقاييس 1)

 .414ص/2اجلزء

 .246ص/2ال جزء األثري،البن  األثر،( انظر النهاية يف غريب 2)

 .118ص/10اجلزء  منظور،البن  العرب،( انظر لسان 3)

 .449،ص 10اجلزء حجر،البن  البخاري،( فتح الباري رشح صحيح 4)

عيل بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري  املصابيح،( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة 5)

م( 2002 -هـ 1422الطبعة: األوىل،  لبنان، –)دار الفكر، بريوت  هـ(،1014)املتوىف: 

 .3170ص/8اجلزء

 . 159آية:  عمران،( سورة آل 6)
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 فالرفق واللني يف القول وطالقة الوجه وسهولة األخالق عند أمره "، (1) رأفةرمحة وال 

 .(2)"يف استاملة القلوب وحصول املقصود وهنيه كل ذلك أبلغ

 :من السنة النبوية 

 إال شانه»ملسو هيلع هللا ىلص:  قال .1
ٍ
 إال زانه، وال ينزع من يشء

ٍ
 .(3) «إن الرفق ال يكون يف يشء

اهلل حيب الرفق يف األمر  إن» :عليه الصالة والسالم لعائشة ريض اهلل عنها قال .2

 .(4)«كله
والتعنيف باملوعظة متجه األسامع، فجزء وألن اإلفراط يف الزجر ربام أغرى باملعصية، 

الرفق باجلاهل "أن املداراة: هي  اهلل ابن حجر رمحه يقول الرفق،من املداراة داخل يف 

حيث ال يظهر ما هو  ،وترك اإلغالظ عليه ،النهي عن فعلهوبالفاسق يف  ،يف التعليم

 .(5)"فهفيه واإلنكار عليه بلطف القول والفعل وال سيام إذا احتيج إىل تأل

 :الشواهد والتطبيقات 

قصة األعرايب الذي بال يف املسجد، فعن أيب  من  نما كاالرفق  من الشواهد عىل .1

: قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس، فقال هلم النبي قالهريرة ريض اهلل عنه 

، فإنام بعثتم مي: »^
ٍ
، أو ذنوًبا من ماء

ٍ
رسين، دعوه وهريقوا عىل بوله سجاًل من ماء

هلذا املوقف الرفيق من رسول اهلل صىل اهلل عليه ، وقد كان (6)«ومل تبعثوا معرسين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .341 /7للطربي،  القرآن،(  جامع البيان عن تفسري آي 1)

 .9للشريزي، ص الرشيفة،(  هناية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة 2)

 (.2594رقم )، 4/2004باب فضل الرفق، كتاب الرب والصلة واآلداب،  مسلم،(  رواه 3)

 (.6024، رقم )8/12الرفق يف األمر كله،  بابكتاب األدب،  البخاري،(  رواه 4)

 -دار املعرفـة  الشـافعي،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين  البخاري،(  فتح الباري رشح صحيح 5)

 .529-10/528، باب املداراة مع الناس، 1379بريوت، 

 (.220قم )، ر1/54باب صب املاء عىل البول يف املسجد، كتاب الوضوء،  البخاري،(  رواه 6)
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فرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أزال  يف استاملة قلب األعرايب،  وسلم بالغ األثر

الرضر الذي حلق باملسجد من بول األعرايب مع رفقه يف ترصفه ذلك الرجل، ثم 

 كيفية التعامل مع بيوت اهلل.بني صلوات ريب وسالمه عليه 
 فتلقاه الزنا يف ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة الشاب الذي جاء يستأذن النبي أيضًا نجد ذلك ظاهرًا  .2

فعن أيب أمامة ريض اهلل عنه قال: إن فًتى  جانب، وألني أسلوب بألطف ملسو هيلع هللا ىلص النبي

فقال: يا رسول اهلل، ائذن يل بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه  ^شابا أتى النبي 

 «ألمك؟ أحتبه» قال: فجلس قال: "ادنه، فدنا منه قريبًا  "فقال:  مه،ا: مه وقالو

أفتحبه »قال:  «وال الناس حيبونه ألمهاهتم»قال:  فداءك،قال: ال واهلل جعلني اهلل 

وال الناس حيبونه »قال: ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداءك قال:   «البنتك؟

وال الناس »قال: ال واهلل جعلني اهلل فداءك قال:  «أفتحبه ألختك؟»قال:  «لبناهتم

وال »قال: ال واهلل جعلني اهلل فداءك قال:  «أفتحبه لعمتك؟»قال:  «ألخواهتمحيبونه 

واهلل جعلني اهلل فداءك قال:  قال: ال «أفتحبه خلالتك؟»قال:  ،«الناس حيبونه لعامهتم

اغفر ذنبه وطهر  اللهم»قال: قال: فوضع يده عليه و ،«وال الناس حيبونه خلاالهتم»

 قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل  ،«قلبه، وحصن فرجه
ٍ
 .(1)يشء

 السلمي، احلكم بن معاوية عن جاء ما الرفق عن ملسو هيلع هللا ىلصمن الشواهد يف زمن النبي  .3

 اهلل يرمحك: فقلت القوم، من رجل عطس إذ ^، اهلل رسول مع أصيل أنا بينا: قال

نكم؟ تنظرون إيل، فجعلوا شأ ما أمياه، واثكل: فقلت بأبصارهم، القوم فرماين

يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم، فلام رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلام صىل 

، فبأيب هو وأمي، ما رأيت معلام قبله وال بعده أحسن تعليام منه، ^رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال األلباين: سنده صـحيح ورجالـه كلهـم (22211، رقم )545ص /36اجلزء مسنده،(  رواه أمحد يف 1)

 .1/713ثقات رجال الصحيح، انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، 
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فيها يشٌء  إن هذه الصالة ال يصلح»َقاَل:  شتمني،فواهلل، ما كهرين وال رضبني وال 

 .(1) «القرآنمن كالم الناس، إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة 

ما فعله عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه من إيقاف حد  ورد يف باب الرفق أيضًا:ما  .4

، وذلك أن (2) «َسنَةال يقطع يف عاٍم »الرسقة يف عام املجاعة فقال ريض اهلل عنه: 

فمن احلكمة والرفق عدم تنفيذ احلد  الرسقة، اجلوع يف ذلك العام أجلأ الناس إىل

 .لوجود علة اجلوع
كي أن رجالً   .5 دخل عىل املأمون، فأمره بمعروف، وهناه عن منكر، وأغلظ له يف  ح 

القول، فقال له املأمون: ]يا هذا،[ إن اهلل تعاىل أمر من هو خري منك أن يلني القول 

؛ (3)چھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے   ہ  ہ   چ ملن هو رش مني، فقال ملوسى، وهارون: 

ثم أعرض عنه ، ومل يلتفت إليه؛ وألن الرجل قد ينال بالرفق ما ال ينال 

 .(4)بالتعنيف
العلم قبل األمر والنهي والرفق معه والصرب  "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 

يف األثر عن  بعده وإن كان كل من الثالثة مستصحبًا يف هذه األحوال وهذا ما جاء

بعض السلف ورووه مرفوعًا وهو ما ذكرها القايض أبو يعىل يف املعتمد:)ال يأمر 

باملعروف وينهى عن املنكر إال إذا كان فقيهًا فيام يأمر به فقيهًا فيام ينهى عنه رفيقًا فيام 

 .(5) ينهى عنه حلياًم فيام ينهى عنه(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كـان مـن إباحـة ونسـخ مـا بـاب حتـريم الكـالم يف الصـالةكتاب املساجد ومواضع الصالة،  مسلم،(  رواه 1)

 (.537، رقم )2/70

 .10/242، عبد الرزاق(  مصنف 2)

 . 44آية:  طه،(سورة 3)

 .9ص للشريزي، الرشيفة،(  هناية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة 4)

 .137-28/136البن تيمية،  الفتاوى،(  جمموع 5)
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حتسابه وقد يكون بسببه تغيري لبعض فالتزام املحتسب بالرفق يثمر ثمرات عظيمة يف ا

  ."التعنيف"القناعات التي قد ال تتغري لو استخدم عكسه 
الذي له تأثري عجيب يف استاملة  "الرفق" استخدامفاملحتسب حيتاج عند إنكاره إىل 

عند احتسابه عىل األعرايب الذي بال يف ملسو هيلع هللا ىلص ، فنجد النبي الرضرويدفع ذلك القلوب 

الذي حلق باملسجد من  لرضروحلمه أزال هذا املنكر وهذا ا املسجد كيف أنه برفقه

البول بألطف عباره وألني جانب حتى أنه كان هلذا املوقف عظيم األثر يف نفس 

األعرايب مما جعله يعرف خطأه ويرتك فعله، وكذلك الشاب الذي أراد الزنا، فلو كان 

ستكباره وال يزال رضره أغلظ له يف القول فقد يكون ذلك سبٌب يف عناده واملسو هيلع هللا ىلص النبي 

باٍق، ولكنه عليه الصالة والسالم احتوى املوقف وأزال هذا املنكر متامًا من قلب 

وإزالة خطره عىل نساء  الشاب بلطف عبارته وكان ذلك سببًا يف تغيري قناعته

 ى حد الرسقة يف عام املجاعة درءً ألغفقد  ،الفاروق ريض اهلل عنهوكذلك ، املسلمني،

 لرضراالتي قد تؤدي هبم إىل املوت، فرفق بحاهلم، وحرص عىل إزالة  ، للمفسدة 

 عنه بادر فنجده ريض اهللبسبب اجلوع والَسنة،  من املوت وغريه الذي قد يلحق هبم

جلب املصلحة وهذه القاعدة إحدى  وقدم درء املفسدة عىل، بدفع احلدود بالشبهات

 .ريض اهلل عنه وعدم تعطيلها دوداحلمع حرصه عىل إقامة "الرضر يزال"روق قاعدة ف

وخالصة القول أن رفق املحتسب مع املحتسب عليهم له بالغ التأثري يف إزالة املنكر 

 .وتغيريهوالرضر 
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 احلكمة:املطلب الرابع: 

 :تعريف احلكمة يف اللغة واالصطالح 

ه العدل. ورجل حكيم: عدل حكيم. وأحكم األمر: أتقنه، وأحكمت: لغةاحلكمة 

: قد أحكمته ويقال للرجل إذا كان حكيامً  ذلك،ب عىل املثل، وهو من التجار

   (1) التجارب. واحلكيم: املتقن لألمور
 .(2)"احِلْكَمة اسم إلحكام وضع اليشء يف موضعه": اصطالحاً 

 .،(3)"احِلْكَمة: فعل ما ينبغي، عىل الوجه الذي ينبغي، يف الوقت الذي ينبغي" وقيل:

ة عبارة عن العلم املتَّصف باألحكام، املشتمل عىل املعرفة باهلل تبارك أن احِلْكمَ  " وقيل:

، والعمل به، والصدي  وتعاىل، املصحوب بنفاذ البصرية، وهتذيب النَّفس، وحتقيق احلقي

باع اهلوى والباطل، واحلَكِيم من له ذلك  .(4)"عن اتي
 .(5) احلزماة مع فاحلكمة إذًا تظهر حينام حيسن املحتسب استخدام الرفق واألن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .143ص /12اجلزء منظور،البن  العرب،( انظر لسان 1)

دار الكتـب  هــ(،481أبو إسامعيل عبد اهلل بن حممد بن عيل األنصاري اهلروي )املتـوىف:  ن،السائري(  منازل 2)

 .78ص  احلكمة،بريوت( باب  –العلمية 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  نستعني،(  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك 3)

 بـريوت، –)دار الكتـاب العـريب  البغـدادي،مـد املعتصـم بـاهلل حتقيـق: حم هــ(،751قيم اجلوزية )املتوىف: 

 .449 /2م( ، 1996-ه1416الطبعة الثالثة، 

 هــ(،676أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتـوىف:  احلجاج،(  املنهاج رشح صحيح مسلم بن 4)

 .2/33هـ، 1392الطبعة الثانية  بريوت، –)دار إحياء الرتاث العريب 

 .1/94الدكتور أمحد املنبجي،  والتطبيق،علم احلسبة بني النظرية   (5)
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  األدلة عىل احلكمة:من 
 :من القرآن الكريم 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  چ  قال اهلل تعاىل: .1

ْكَمِة: وهو ما أنزله اهلل تعاىل عىل نبيه من "،قال ابن جرير رمحه اهلل: (1)چۓ بِاحْلِ

الناس وتتضح أمهية احلكمة يف آداب املحتسب كونه يواجه  ،(2)"الكتاب والسنة

 واملفسد، العايص،ومنهم  اجلاهل،ومنهم  العامل،فمنهم  أصنافهم،عىل خمتلف 

مراعيًا الختالف الناس  فإن مل يكن املحتسب حكيامً  واملستكرب، املعاند، والكافر،

وتنوع مداركهم أدى ذلك إىل فساد هذه الوالية وضعفها ونفور الناس عن القبول 

 .(3) هلاواالستجابة 
ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  چ  :قال تعاىل .2

قال أبو " :،قال الطربي رمحه اهلل يف تفسريه هلذه اآلية(4)چۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  

جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يؤيت اهلل اإلصابة يف القول والفعل من يشاء من 

 .(5)"عباده، ومن يؤت اإلصابة يف ذلك منهم، فقد أويت خريا كثريا

وكذلك  املهم،أن يبدأ املحتسب باألولويات فيبدأ باألهم ثم  :احلكمةومن صور 

وكذلك  فشيئًا،التدرج عند االحتساب كام أن ورود األحكام التكليفية يف القرآن شيئًا 

قاعدة درء املفاسد مقدم عىل "فمن احلكمة استعامل  واملفاسد،املوازنة بني املصالح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .125آية:  النحل،(  سورة 1)

 .4/613(  انظر: تفسري ابن كثري، 2)

 .255ص ماجستري،رسالة  املطوع،عبداهلل بن حممد  باملحتسب،(  انظر الصفات اخلاصة 3)

 .269آية:  البقرة،(  سورة 4)

 .5/576للطربي،  آي القرآن، جامع البيان عن تأويل(  5)
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 عليهم.اة حال املحتسب حلكمة مراع، وكذلك من ا"جلب املصالح

قرأت يف بعض كتب اهلل: أنَّ "جاء عن مالك بن دينار رمحه اهلل يف شأن احلكمة قال: 

لِسه جمالس امللوك ْ يف رشًفا، وترفع اململوك حتى جت  ، وقد سئل (1)"احِلْكَمة تزيد الرشَّ

َْمد يف الباقي تأمر احِلْكَمة بكلي "أبو القاسم اجلنيد بن حممد بم تأمر احِلْكَمة؟ قال:  ما حي 

ْؤَمن يف العواقب رضره واحلديث الذي هو  (2)"أثره، ويطيب عند مجلة النَّاس خربه، وي 

شاهٌد عىل احلكمة   (3) «ال رضر وال رضار»: ^قول  "يزال لرضرا"أصل لقاعدة 

عام تنهى احلكمة؟  أبو القاسم رمحه اهلل أيضاً  سئلقد و واملفاسد،واملوازنة بني املصالح 

ْعَتذر منه"فقال   .(4)"احِلْكَمة تنهى عن كلي ما حيتاج أن ي 

هلا من دور عظيم يف نجاحه عند القيام  فينبغي للمحتسب أن يعي أمهية احلكمة وما

الرفق  يستخدم وجتعلهوالتدرج فيها  اإلنكار، ه يفإذ أهنا ترتب أولويات احلسبة،بواجب 

وال يمكن  عليه،طالبًا للحق حريصًا  فاملؤمن ال يزال موضعه،واحلزم يف يف موضعه 

مع كوهنا هبة من اهلل  عليها،للمحتسب أن يكون حكياًم إال إذا سلك طرق احلصول 

 .عز وجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سـهل بـن سـعيد بـن حييـى بـن  مجعه،(  احلث عىل طلب العلم واالجتهاد يف 1)

الطبعـة:  بريوت، –)املكتب اإلسالمي  قباين،حتقيق: د. مروان  هـ(،395مهران العسكري )املتوىف: نحو 

 .50ص م(،1986-هـ 1406األوىل، 

أبو نعيم أمحد بن عبـد اهلل بـن أمحـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران  األصفياء،ألولياء وطبقات (  حلية ا2)

 .10/261هـ( 1409بريوت طبعة  -)دار الكتب العلمية هـ(،430األصبهاين )املتوىف: 

 .(1، ص)(  سبق خترجيه3)

 .10/261حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين، (  4)
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 ومن أهم الطرق حلصول املحتسب عىل احلكمة:

 واجتناب رذائلها ظاهرًا وباطنًا. األخالق،االلتزام بفضائل  -1

 موافقة القول العمل. -2
 «جتربةال حكيم إال ذو »فعن معاوية ريض اهلل عنه قال:  رسة،واملاماخلربة والتجربة  -3

(1()2). 
 احلكمة:عىل  "يزال رالرض"قاعدة عىل تطبيق  الشواهد والتطبيقاتاألدلة و 
 :األدلة والشواهد 

اهلل تعاىل، حيث أن حتريمه جاء عىل ثالثة  اما كان من شأن اخلمر حينام حرمه .1

 ﴿  جعفر، عن أبيه عن الربيع قوله:أيبمراحل: فقد جاء عند الطربي عن ابن 

اَم َأْكرَب  ِمْن  ه  ْل فِيِهاَم إِْثٌم َكبرٌِي َوَمنَافِع  لِلنَّاِس َوإِْثم  وَنَك َعِن اخْلَْمِر َوامْلَْيرِسِ ق  َيْسَأل 

م يف حتريم »: ^قال: ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهلل ،(3) َنْفِعِهاَم﴾ إن ربكم ي قدي

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ م نزلت: ، قال: ث«اخلمر

م يف حتريم اخلمر»: ^، قال النبي  چے   ٱ  چ قال: ثم نزلت:  ،«إّن ربكم يقدي

، فحّرمت اخلمر چٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 .(4)عند ذلك
راعى  أزال اإلسالم الرضر بتحريم اخلمر التي فيها أرضار كبرية عىل العقل، ولكنه

 حتى ال ي صادم التحريم ما اعتاد عليه الناس أول إسالمهم.التدرج والتحريم حتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/31باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني، كتاب األدب،  البخاري، (  صحيح1)

 .257ص املطوع،عبداهلل بن حممد  باملحتسب،(  انظر: الصفات اخلاصة 2)

 .219آية:  البقرة،( سورة 3)

 (.4151، رقم )4/336للطربي،  القرآن،(  جامع البيان عن تأويل آي 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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بدأ باألهم وهو توحيد اهلل  دعوته،النبي ^ أول ما بدأ به أن  أيضاً  من الشواهد .2

تقدم  إنك» :ويتضح ذلك حينام أرسل معاذًا ريض اهلل عنه إىل اليمن فقال تعاىل،

يكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهلل تعاىل، فإذا عىل قوٍم من أهل الكتاب، فل

عرفوا ذلك، فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلواٍت يف يومهم وليلتهم، فإذا 

صلوا، فأخربهم أن اهلل افرتض عليهم زكاًة يف أمواهلم، تؤخذ من غنيهم فرتد عىل 

 .(1) «الناسفقريهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال 

وحرصه عىل محاية  ،فاملهمفمن حكمته صلوات ريب وسالمه عليه البدء باألهم 

فبعد توحيد اهلل  األولويات،ثم بدأ برتتيب  الرشك،وإزالة معامل  أوالً،جانب التوحيد 

، فعالقة قاعدة ^أمر معاذًا أن يأمرهم بإقامة الصلوات اخلمس إىل آخر ما قاله 

إزالة الرشك الصحايب اجلليل ب  ^النبي  أوىصإذ  ة،واضحيزال هبذا الشاهد  لرضرا

ألن بصالح التوحيد يصلح  الصلوات،قبل أن يفرض عليهم  وأعامهلم،من قلوهبم 

ثم بدأ بام ييل محاية جانب  الرشك،األشد وهو  لرضرفنجده بدأ بإزالة ا العمل،سائر 

 التوحيد.

نزل أول ما نزل منه)أي:  إنام " قالت:رضي هللا عنها  جاء عن أم املؤمنني عائشة .3

املفصل، فيها ذكر اجلنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم من  القرآن( سورةٌ 

: ال ترشبوا اخلمر، لقالوا: ال ندع اخلمر 
ٍ
نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول يشء

يف  ، فاملحتسب يطبق احلكمة(2)"تزنوا، لقالوا: ال ندع الزنا أبًدا أبًدا، ولو نزل: ال

إنكاره، فيبدأ باملنكرات الكبرية ثم التي تليها، والشك أن من املنكرات الكبرية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمتـه إىل توحيــد اهلل تبـارك وتعــاىل،  جــاء يف دعـاء النبــي ^ بــاب مـاكتــاب التوحيـد،  البخـاري،(  صـحيح 1)

 (.7372رقم )، 9/114

 (.4993رقم )، 6/185باب تأليف القرآن،  كتاب فضائل القرآن، البخاري،(  صحيح 2)
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العقيدة وهو اإلنكار عىل الرشك ثم  يمس جانبالتي ينبغي أن يبدأ بإنكارها ما 

األدنى فاألدنى، فاملحتسب عند إنكاره البد أن يراعي حال املحتسب عليه كام جاء 

فاملستجيب القابل الذكي :  تقسيمه ملراتب اخللقيفرمحه اهلل ذلك عن ابن القيم 

والقابل الذي عنده نوع ، "احلكمة"الذي ال يعاند احلق وال يأباه: يدعى بطريق 

املقرون بالرتغيب  . وهي األمر والنهي"باملوعظة احلسنة"غفلة وتأخر: يدعى 

اء به وهذا الرتتيب الذي ج أحسن،واملعاند اجلاحد: جيادل بالتي هي  والرتهيب،

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  چ (1) القرآن الكريم

 .(2)چۓ
كام كان يفعل  الترصيح،من احلكمة أيضًا أن يستعمل املحتسب أسلوب التلميح ال  .4

 ."ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا"يف أكثر من موقف  ^نبينا حممد 
قواٍم يرفعون أبصارهم ما بال أ»: ^، قال: قال النبي ك ريض اهلل عنهعن أنس بن مالف

لينتهن عن ذلك أو لتخطفن »: فاشتد قوله يف ذلك، حتى قال، «إىل السامء يف صالهتم

 .(3) «أبصارهم

شيًئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوٌم،  ^صنع النبي : وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت

ء ما بال أقواٍم يتنزهون عن اليش»: ، فخطب فحمد اهلل ثم قال^فبلغ ذلك النبي 

 .(4) «خشيةً أصنعه، فواهلل إين ألعلمهم باهلل، وأشدهم له 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة )املتـوىف:  الكـريم،(  تفسري القـرآن 1)

)دار  رمضـان،: مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإرشاف الشيخ إبراهيم حتقيق هـ(،751

 ـ1/359 هـ( ،1419الطبعة األوىل  بريوت، –ومكتبة اهلالل 

 .125 آية: النحل،(  سورة 2)

 (.750، رقم )1/150باب رفع البرص إىل السامء يف الصالة، كتاب األذان،  البخاري،(  صحيح 3)

 (.6101، رقم )8/26باب من مل يواجه الناس بالعتاب،  كتاب األدب، خاري،الب(  صحيح 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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عن  ^سألوا أزواج النبي  ^، أن نفًرا من أصحاب النبي ريض اهلل عنه عن أنسٍ و

عمله يف الرس؟ فقال بعضهم: ال أتزوج النساء، وقال بعضهم: ال آكل اللحم، وقال 

ما بال أقواٍم قالوا كذا » بعضهم: ال أنام عىل فراٍش، فحمد اهلل وأثنى عليه. فقال:

وكذا؟ لكني أصيل وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس 

 .(1) «مني

عن حكمته واستخدام أسلوب التلميح عند احتسابه  ^فالشواهد يف حياة النبي 

وسنته  ^فالرضر من خمالفة أمر النبي  جدًا،وإنكاره عىل من خالف أمره وسنته كثرية 

ظيم إذ أنه يفتح باب لالبتداع يف الدين فالبد من إزالته وإنكاره وقد حذرنا صلوات ع

من » ^قال النبي  قالت،ريب وسالمه عليه من خمالفة أمره فعن عائشة ريض اهلل عنها 

 .(2) «ردأحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو 

 :ومن التطبيقات 

يعلم من أ نكر عليه ومن يسمع  استعامل املحتسب بعض األساليب يف اإلنكار حتى .1

ريض اهلل  ، أن عمرريض اهلل عنه فعن سعيد بن املسيب ومآالته،بخطورة هذا املنكر 

ال صالة واملؤذن يقيم إال : رأى رجاًل يصيل ركعتني واملؤذن يقيم فانتهره وقال عنه

 .(3) الصالةالصالة التي تقام هلا 

ذه الشدة جيعله وجيعل غريه حيرصون للرجل هب اب ريض اهلل عنهفنهر عمر بن اخلط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1401رقم )، 4/129باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه،  كتاب النكاح،  مسلم،(  صحيح 1)

، 184، ص3اجلـزء مردود،باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح كتاب الصلح،  البخاري،(  صحيح 2)

 (.2697رقم )

أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن عـثامن بـن خواسـتي العبيسـ  شيبه،ابن أيب  (مصنف3)

، 1409الطبعـة: األوىل،  الريـاض، –)مكتبـة الرشـد  احلـوت،حتقيـق: كـامل يوسـف  هــ(،235)املتوىف: 

 (. 4845، رقم )1/421
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فمن احلكمة الرفق تارة واحلزم والشدة تارة فكام ذكر  ^عىل عدم خمالفة أمر النبي 

 رضر وال بد من إزالته وإنكاره. ^سابقًا أن خمالفة أمر النبي 

يتوضأ وال  ريض اهلل عنهام خرجا إىل الصحراء فرأيا شيخاً  وحسيناً  كي أن حسناً ح   .2

فقاال مع أنفسهام أنه شيخ فكيف تقول له أنك ال تعلم الوضوء لعله  حيسن الوضوء

يغضب من ذلك فاتفقا عىل أن جييئا إليه ليتعلام منه الوضوء فدنيا منه وقاال يا شيخ 

إنكام بالوضوء فتوضأ بني يديه وهو ينظر إليهام فقال  أنظر إلينا أينا أحسن علامً 

 .(1) نكاممالوضوء ولكني ال أحسنه فتعلمت  حتسنان
فمن حكمتهام إنكارمها عىل هذا الشيخ صفة وضوئه بأسلوب التعليم 

وهكذا ينبغي للمحتسب أن خيتار األسلوب املناسب للمحتسب عليهم املبارش،غري

لو كانا صاحب هذا اإلنكار الذي قد ي الرضروذلك خشية  عليه،القيام باإلنكار عند 

 . لحقول لأو عدم قب ،كابرةٍ م احتسبا عليه مبارشة من

امللقب  معبد السالموقف العز بن  أيضًا،من أعظم املواقف احلكيمة يف االحتساب  .3

فقد دخل  ,(2) الكاملبـ )سلطان العلامء( مع سلطان الديار املرصية: أيوب بن 

سلطان العلامء مرًة إىل هذا السلطان يف يوم عيد، فشاهد العسكر مصطفني بني يديه 

قبيل األرض بني يديه، والعز بن وقد خرج عىل قومه يف زينت ه، وأخذت األمراء ت 

إىل السلطان، وناداه: يا  -رمحه اهلل-عبد السالم يرى هذا املوكب العظيم، فالتفت 

أيوب! ما حجتك عند اهلل إذا قال لك: أمل أبوء لك ملك مرص ثم تبيح اخلمور؟! 

ا اخلمور، وغريها من انة الفالنية يباع فيه: هل جرى هذا؟ فقال العز: نعم احلفقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .338(  نصاب االحتساب، لعمر السنامي، ص1)

بالقـاهرة، وتـويف يف  603ح أيوب، ابن السلطان امللك الكامل حممد بن العادل، ولد سـنة (  هو امللك الصال2)

 .192 - 187 /23انظر: سري أعالم النبالء،  ه،647ليلة النصف من شعبان سنة 
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املنكرات، وأنت تتقلب يف نعمة هذه اململكة، يناديه كذلك بأعىل صوته والعساكر 

فقال  أيب،هذا يف زمان  ،عملتهفقال السلطان أيوب: يا سيدي! أنا ما  واقفون،

،فرسم السلطان بإبطال (1)چی  ی  ی  ی  جئ  چ العز: أنت من الذين يقولون: 

ورجع العز منترًصا مرسوًرا؟ لتغيري هذا املنكر، وقال  خلمور،اانة ومنع بيع تلك احل

له بعض تالميذه )الباجي(: يا سيدي كيف احلال؟ فقال العز بن عبد السالم: يا 

قال له: ف فتؤذيه،ينه؟ لئال تكرب عليه نفسه بني رأيته يف تلك العظمة، فأردت أن أه

فصار  -تعاىل-ت هيبة اهلل واهلل يا بني لقد استحرض :يا سيدي! أما خفته؟ فقال

امي كالقط!  .(2) السلطان قدَّ

 املنكر،رمحه اهلل أنكر عىل السلطان بحكمته وجعله يزيل  معبد السالفنجد العز بن 

الذي قد يلحق باملسلمني  الرضرفأزال بذلك  اخلمور،انات التي تباع فيها الذي هو احل

د بذلك املجتمع وحتل عقوبة اهلل مما قد يفس الناس،من وجود اخلمر بينهم وبيعه عىل 

 إذا مل ينكروا هذا املنكر ويزيلونه من ديارهم.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22آية:  الزخرف،(  سورة 1)

حتقيـق:  هــ(،771تاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي )املتـوىف:  الكربى،(  طبقات الشافعية 2)

الطبعـة: الثانيـة،  والتوزيع،)دار هجر للطباعة والنرش  احللو،د.حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد 

 .8/212 هـ( ،1413
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 اخلامس: الصرب والتحيل به:املطلب 

 :ًتعريف الصرب لغة واصطالحا 

ومنه قوله  وحبس،إذا أمسك  صربًا،تل فالن : احلبس والكف. ومنه: ق  الصرب يف اللغة

؛ أي: (1)چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ تعاىل: 

 .(2) احبس نفسك معهم
وحبس  الشكوى،وحبس اللسان عن  والتسخط،حبس النفس عن اجلزع " اصطالحًا:

 .  (3)"اجلوارح عن التشويش
  عىل الصرب: الكتاب والسنةمن األدلة 
 :من القرآن الكريم 

(،أي: (4)چائ  ائ    ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     چ  :قال تعاىل .1 يا حممد عىل ما  )َفاْصرِبْ

ائ   ەئ   چ يف اهلل من أذى مكّذبيك من قومك الذين أرسلناك إليهم باإلنذار أصابك 

 ، وقال ابن عباس(5) طاعتهعىل القيام بأمر اهلل واالنتهاء إىل   چەئ  وئ  وئ  ۇئ     

و اْلَعْزِم( ذوو احلزم  عنه ريض، اهلل  .(6) والصرب:)أ ول 

ې  ې   ى  ى  ائ  ې  ې     چ  :ام جاء من وصية لقامن البنهقال تعاىل: في .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28 آية: الكهف،(  سورة 1)

حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض،  القاموس،( تاج العروس من جواهر 2)

بيدي )املتوىف: ا  ص/12اجلزء اهلداية،دار  هـ(،1205لزَّ

 .155ص/2( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ابن القيم اجلوزية، اجلزء3)

 .35(  سورة األحقاف ، آية: 4)

 .22/145(  انظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، 5)

 .16/220قرطبي، (  انظر: اجلامع ألحكام القرآن ،لل6)
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رمحه  وقد جاء يف تفسري ابن كثري(1)چائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    

ې   چ  وأوقاهتا،بحدودها وفروضها  أي: چې  ې ې  چهلذه اآلية:  اهلل

،  چ ەئ  ەئ  وئ  وئچ  وجهدك،بحسب طاقتك  أي: چى  ى  ائ  ائ  

فأمره  أذى،بد أن يناله من الناس ال  املنكر،َعَلم أن اآلمر باملعروف والناهي عن 

أي : إن الصرب عىل أذى الناس ملن عزم   چۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ  چ وقوله: بالصرب،

 .(2) األمور
ينبغي للمحتسب وهو يؤدي مهمته يف االحتساب أن يتحىل ويتسلح بالصرب إذ هو ف

ا قومه إال وما من نبي دع األنبياء،ألن مهمة املحتسب هي مهمة  له،من أحوج الناس 

  وصرب.أوذي 

 :من السنة النبوية 

، ^ن ناًسا من األنصار سألوا رسول اهلل أأيب سعيٍد اخلدري ريض اهلل عنه: عن  .1

ما »فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: 

ه يكون عندي من خرٍي فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه اهلل، ومن يستغن يغن

 .(3) «الصرباهلل ومن يتصرب يصربه اهلل، وما أعطي أحٌد عطاًء خرًيا وأوسع من 
ئل النبي  .2 األنبياء، ثم الصاحلون، ثم األْمثَل  "أي الناس أشد بالء؟ قال: : »ملسو هيلع هللا ىلصس 

بتىَل الرجل عىل حسب دينه، فإن كان يف دينه صالبة ِزيد يف  فاألمثل  من الناس، ي 

فيف عنه، وما يزال البالء  بالعبد حتى يميش عىل ظهر باِلئه، وإن كان يف دينه ِرقّ  ٌة خ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 17(سورة لقامن، آية: 1)

 .6/338(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، اجلزء 2)

 (.1469، رقم)2/122باب االستعفاف عن املسألة، كتاب الزكاة، (  صحيح البخاري، 3)
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 .(1) «"األرض ليس عليه خطيئة
: هل أتى عليك يوٌم كان أشد من يوم ^عائشة ريض اهلل عنها، قالت للنبي  نع .3

لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة،  "أحٍد، قال: 

يل بن عبد كالٍل، فلم جيبني إىل ما أردت، إذ عرضت نفيس عىل ابن عبد يال

فانطلقت وأنا مهموٌم عىل وجهي، فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأيس، 

فإذا أنا بسحابٍة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين فقال: إن اهلل قد سمع 

شئت  قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره بام

فيهم، فناداين ملك اجلبال فسلم عيل، ثم قال: يا حممد، فقال، ذلك فيام شئت، إن 

بل أرجو أن خيرج اهلل من » :^شئت أن أطبق عليهم األخشبني؟ فقال النبي 

 .(2) «شيئًاأصالهبم من يعبد اهلل وحده، ال يرشك به 

ي يث بيان لشفقة النبأن يف هذا احلد"يقول ابن حجر رمحه اهلل يف رشحه هلذا احلديث: 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  چ  عىل قومه ومزيد صربه وحلمه وهو موافق لقوله تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4()3)"چ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسـناده حسـن مـن أجـل : شـعيب األرنـؤوط (، وقال1482، رقم)2/227(  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، 1)

 .م بن أيب النجود، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخني. سفيان: هو الثوريعاص

باب إذا قال أحدكم: آمني واملالئكة يف السامء، آمني فوافقت إحدامها كتاب بدء اخللق، (  صحيح البخاري، 2)

 (.3231،رقم )4/115األخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، 

 159(  سورة آل عمران، آية: 3)

 -باري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشـافعي، دار املعرفـة (  فتح ال4)

 .6/316(، 1379بريوت، 
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يقول اإلمام  جدًا،التي حتث عىل الصرب كثرية  ^واألخبار يف كتاب اهلل وسنة نبيه 

وهو واجب بإمجاع  موضعًا، الصرب يف القرآن يف نحو تسعني"أمحد رمحه اهلل تعاىل: 

 .(1)"فإن اإليامن نصفان: نصف صرب، ونصف شكر اإليامن،وهو نصف  األمة،

 وأنواع الصرب ثالثة: 

 صرب عىل طاعة اهلل.  -
 صرب عن معصية اهلل.  -
 صرب عىل امتحان اهلل وأقداره. -

صرب عىل الصرب عىل أداء الطاعات: أكمل من ال"يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهلل: و

فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إىل الشارع من مصلحة ترك  ;اجتناب املحرمات وأفضل

 .(2)"ومفسدة عدم الطاعة: أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود املعصية املعصية،

ر القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنك الطاعات،ومن الصرب عىل أداء 

يحتاج املحتسب من الصرب ماال حيتاج إليه غريه، ف اهلل،والصرب عىل األذى يف سبيل 

چ  چ  چ  چ    چ ب اإلمامة يف الدين، كام قال تعاىل: اسبأ من هوووذلك 

فال بد من الصرب عىل فعل احلسن املأمور به "،(3)چڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

وترك السيئ املحظور، ويدخل يف ذلك الصرب عىل األذى وعىل ما يقال، والصرب عىل 

 .(4)"صيبه من املكاره، والصرب عن البطر عند النعم، وغري ذلك من أنواع الصربما ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 1)

 1416بريوت، الطبعة: الثالثة،  –ار الكتاب العريب حتقيق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، )د،قيم اجلوزية 

 .2/151م(، 1996 -هـ 

 .156-155 /2(  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ابن القيم اجلوزية، 2)

 .24(  سورة السجدة، آية: 3)

 .36(  األمر باملعروف والنهي عن املنكر، البن تيمية، ص4)
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  عىل الصرب: "الرضر يزال"تطبيقات قاعدة 

الذي عىل األذى  هصربو القرآن،موقف اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل يف حمنة خلق  .1

لفاء عليه واستمرار حمنته وتتابع ثالثة خ القرآن،حلق به يف سبيل إنكار القول بخلق 

واخللفاء الذين تتابعوا عىل  ،الباطلهبذا القول وتعذيبه ورضبه للقول واالعتقاد 

فكانت بداية القول  والواثق، واملعتصم، املأمون، :همتعذيب اإلمام أمحد رمحه اهلل 

قال: سمعت هارون أمري املؤمنني يقول:  نوح،ما جاء عن حممد بن  القرآن،بخلق 

وهلل عيّل إن أظفرين به ألقتلنّه ِقتلًة ما  خملوق،ييس زعم أن القرآن َبلغني أن برًشا املر

تِلها  . فلام ت وىف الرشيد  كان األمر كذلك يف زمن األمني، فلام ويل املأمون (1) أحًداق 

نوا له القوَل بخلق القرآن، وكان يرتّدد يف محل الناِس  خاَلطه قوٌم من املعتزلة فحسَّ

 ،(2)األشياخ، ثم َقوي عزمه عىل ذلك فَحمل الناس عليهعىل ذلك، ويراقب بقايا 

ثم ابتدأت املحنة يف زمن املأمون، وبدأ بحمل الناس عىل القول بخلق القرآن ، 

ّذب اإلمام أمحد  بس وع  فيعذب وحيبس من مل جيبه إىل هذا القول، وكان ممن ح 

فلام تويف  وحممد بن نوح، ثم جاء زمن املعتضد واستمرت املحنة كذلك يف عرصه،

املعتضد، جاء من بعده الواثق وال زالت الفتنة قائمة والتعذيب واحلبس مستمر، 

فصرب اإلمام أمحد رمحه اهلل عىل رضب السياط وحتمل األذى الذي حلق به من أجل 

إنكاره القول بخلق القرآن فثبت ثبات اجلبال، وكان يستطيع أن يقول ذلك بلسانه 

 رمحه اهلل لو أجاهبم إىل هذا القول ألجاب اإلمام أمحدال بقلبه ألنه مكره، ولكن 

عىل القول بخلق القرآن خلق كثري، فكان صربه عزة هلل وسوله، فنرصه اهلل وأعزه،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ(، 597ام أمحد، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )املتـوىف: (  انظر: مناقب اإلم1)

 .416هـ(، ص  1409حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، )دار هجر، الطبعة: الثانية، 

 .417(  املرجع السابق: ص2)
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اإلمامة يف الدين، فنجد موقف اإلمام   رمحه اهلل فبالصرب واليقني نال اإلمام أمحد

فبدعة القول  "يزال لرضرادة قاع"متطابق مع قاعدتنا يف هذا البحث  رمحه اهلل أمحد

بخلق القرآن رضر ومفسدة يف عقيدة املسلمني ، والبد من إزالتها ودحرها، حتى 

تسلم عقيدة األمة أمجع، وبفضل اهلل ملا توىل املتوكل اخلالفة، كان موقفه من هذه 

ونرص  رمحه اهلل ، فأكرم اخلليفة اإلمام أمحدرمحه اهلل البدعة هو موقف اإلمام أمحد

 .(1)هلل احلق وأهلها
وقد أزيل  بالدين،وال شك أن القول بخلق القرآن من أعظم أنواع الرضر الذي يلحق 

، عىل ما لقيه من التعذيب واألذىصرب اإلمام أمحد رمحه اهلل هذا الرضر بفضل اهلل ثم ب

 دور يف إزالة هذا الرضر العظيم. ذا الصربهل نكاو

 املقديس،دين أيب إسحاق إبراهيم عبدالواحد من الشواهد أيضًا ما جاء عن عامد ال .2

رضهبم،  أنه أتى فساقًا، فكرس ما معهم، فرضبوه حتى غيش عليه، فأراد الوايل

 .(2) فتابوافقال: إن تابوا والزموا الصالة، فال تؤذهم، وهم يف حل، 

الرضر وهو املنكر الذي هو بعد أن عمل عىل إزالة اجلليل رمحه اهلل فنجد هذا العامل 

ومل  عىل ما حلقه مقابل أن يزال الرضر وهو معاصيهم، صربمتحقق يف الفساق، ف

فكان  صالهتم،يقترص عىل ذلك رمحه اهلل بل عفى عنهم إن هم تابوا وحافظوا عىل 

 نتاج ذلك أن تابوا بعد توفيق اهلل.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلق القرآن، انظر مناقب اإلمام أمحد، مجال  (  لالطالع عىل قصة اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل كاملة يف حمنة1)

 .460-416الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي مرجع سابق ،ص 

 .22/47هـ(، 748(  انظر: سري أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي )املتوىف : 2)
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 :نياملبحث الثا
 يزال" املتعلقة بالتعامل مع احملتسب: لضرراتطبيقات قاعدة "

 
وال  الواجب،بد للقيام بواجب احلسبة أن يكون هناك ركائز وأركان هلذا ال

، وسأبدأ بمشيئة "املحتسب"يمكن أن تقوم إال بوجودها ومن تلك الركائز واألركان 

ثم سأذكر التطبيقات  وآدابه،اهلل بالتعريف باملحتسب مع ذكر رشوطه وواجباته 

امل مع املحتسب من خالل الورقات املتعلقة بالتع "يزال لرضرا"املتعلقة بقاعدة 

 القادمة إن شاء اهلل تعاىل وأسأل اهلل اإلعانة والسداد.
 :املحتسب 

ه  َينِْوي به  األجر،هو طالب ": لغة: تعريفه يقال اْحَتَسَب بكذا أْجرًا عند اهلل: اْعَتدَّ

،واْحَتَسَب عليه: أْنَكر عليه، ومنه:  اهللَِّ،َوْجَه  اَن يَتَوىلَّ منصب وهو من كَ  امل ْحَتِسب 

ْسَبة  .(1)"احْلِ
من نصبه اإلمام، أو نائبه للنظر يف أحوال الرعية، والكشف عن "اصطالحًا: 

 .(2)"أمورهم، ومصاحلهم

لصبغها  وترصفاهتم،يقوم بمراقبة أفعال األفراد  الدولة،خمتص من ِقبل  والٍ " -

 .(3)" ألحكام الرشع وقواعدهوفقاً  املنكر،وهنيًا عن  باملعروف،الصبغة اإلسالمية أمرًا 
مسلم يسعى لتغيري املنكر وإقامة املعروف وفقًا ملنهج الرشيعة امتثاالً ألمر اهلل " -

 .(4)"وطلبًا لثوابه متوليًا أو متطوعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .171، ص74،ص(  انظر القاموس املحيط، فصل احلاء1)

(  معامل القربة يف طلب احلسبة، حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بن األخوة، القريش، ضياء الدين )املتوىف: 2)

 .7هـ(، )دار الفنون(، ص729

 .16(  نظام احلسبة يف اإلسالم، عبدالعزيز مرشد، مرجع سابق، ص3)

 .88-87 /1(  احلسبة يف املايض واحلارض، عيل القرين، 4)
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 -اآليت: التعاريف  ويرى الباحث يف اجلمع بني هذه

ق ضوابط : هو من يقوم بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وفاملحتسب -

 الرشع متوليًا كان أو متطوعًا.

وهبذا يكون اجلمع بني تلك التعاريف حتى يدخل املحتسب املتطوع مع املحتسب 

 املتويل.

 الفرق بني املحتسب املتويل واملحتسب املتطوع:و

بحكم الوالية، وفرضه عىل غريه داخل يف املتويل أنَّ فرضه متعنّي عىل املحتسب -1

 فروض الكفاية.

به من حقوق ترصفه الذي ال جيوز أن يتشاغل عنه، وقيام  املتويل  قيام املحتسبأنَّ -2

 املتطوع به من نوافل عمله الذي جيوز أن يتشاغل عنه بغريه.

 إجابة من استعداه، وليس عىل املتطوع إجابته. املتويل أنَّ عىل املحتسب-3

ليصل إىل إنكارها،  أن يبحث عن املنكرات الظاهرة؛ أنَّ عىل املحتسب املتويل-4

ويفحص َعامَّ ترك من املعروف الظاهر؛ ليأمر بإقامته، وليس عىل غريه من املتطوعة 

 بحث وال فحص.

أن يتخذ عىل إنكاره أعواًنا؛ ألنه عمل هو له منصوب وإليه  أنَّ للمحتسب املتويل-5

 مندوب؛ ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعواًنا.

ر يف املنكرات الظاهرة ال يتجاوز إىل احلدود، وليس للمتطوع أن يعزر -6 أنَّ له أن يعزي

 عىل منكر.

أن له أن يرتزق عىل حسبته من بيت املال، وال جيوز للمتطوع أن يرتزق عىل إنكار -7

 منكر.

اه -8 أنَّ له اجتهاد رأيه فيام تعلق بالعرف دون الرشع؛ فيقر وينكر من ذلك ما أدَّ
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 .(1) للمتطوعهاده إليه، وليس هذا اجت

  :رشوط املحتسب:املطلب األول 
 وهناك رشوط متفق عليها عند أهل العلم ورشوط حمتلف فيها.

 فهي كام ييل: ) املتفق عليها(أما الرشوط 

 اإلسالم:  .1
وال جيوز أن يتوىل الكافر  مسلاًم،فالذي يقوم بواجب احلسبة ينبغي أن يكون 

َوَلن جَيَْعَل اهللَّ  لِْلَكافِِريَن  ﴿قال اهلل تعاىل:  مسلم،الية لكافر عىل والية احلسبة إذ ال و

أي: )فممنوع، أما الكافر ..."يقول اإلمام الغزايل رمحه اهلل:   (2) ﴾َسبِياًل َعىَل املْ ْؤِمننَِي 

ملا فيه من السلطنة وعز االحتكام والكافر ذليل فال يستحق أن  من الوالية عىل املسلم(

 .(3) "...ل عز التحكم عىل املسلمينا
 :التكليف .2

 والعقل، بذلكوحد املكلف البلوغ  الوجوب،من رشوط  وهذا الرشط ي عد

 ءما جا الشأن،ومما استدل به يف هذا ، (4)غري املكلف واملجنون من هذا الرشط خيرج 

، رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ»عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قوله: 

ووجه االستدالل من ، (5)« وعن الصغري حتى يكرب، وعن املجنون حتى يعقل أو يفيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .350-349(  األحكام السلطانية، للاموردي، فصل أحكام احلسبة، ص 1)

 .141( سورة النساء، آية:2)

 .2/315(  انظر إحياء علوم الدين، للغزايل، 3)

 .170( انظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر )أصوله وضوابطه وآدابه(،خالد بن عثامن السبت، ص4)

، انظر: ارواء الغليل يف (، وقال األلباين حديث صحيح5596، رقم)5/256( السنن الكربى، للنسائي، 5)

 .(2043، رقم)7/111ختريج أحاديث منار السبيل، 
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سن الترصف ليس  يبلغ، وملهذا احلديث أن من مل  وللمميز حق  بمكلف،يعقل وحي 

 فله إراقة اخلمور وكرس املالهي وغريها. يبلْغ،اإلنكار حتى لو مل 
 املنكر:ب العلم  .3

يعة اإلسالمية، والعلم فيام يأمر وفيام ينهى ويقصد بالعلم، العلم بأحكام الرش

ِذِه َسبِييِل  ﴿قال تعاىل: بام حسنه الرشع وما قبحه،  والعلم رات الظاهرة، من املنك ق ْل َهَٰ

و إىَِل اهللَِّ  َبَعنِي َوَمنِ  َأَنا َبِصرَيةٍ  َعىَلَٰ  ۚ  َأْدع  بَْحانَ  ۚ   اتَّ كنِيَ  ِمنَ  َأَنا َوَما اهللَِّ  َوس  ، (1) ﴾املْ رْشِ
وملعرفة ،(2)احلسبة عىل بصرية، أي: عىل علم ويقني القيام بووجه االستدالل من ذلك 

التي هي العلم بكتاب اهلل ،وسنة رسوله العلم بأصوهلا األحكام الرشعية البد من 

صىل اهلل عليه وسلم، والعلم بتأويل السلف ليتبع به اإلمجاع، والعلم بالقياس املوجب 

وال يكون عمله  "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:،(3)ل لرد الفروع إىل األصو

أي)املحتسب( صاحلًا إن مل يكن بعلم وفقه يف الدين كام قال عمر بن عبدالعزيز رمحه 

 .(4)"من عبد اهلل بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح"اهلل: 
 القدرة)االستطاعة(: .4

وأما القلب  اللسان،اء كان باليد أو سو املنكر،: القدرة عىل تغيري اواملقصود هب

من رأى منكم »، قال صىل اهلل عليه وسلم: (5) أحدفال عذر ألحد فيه إذ يستطيعه كل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .108( سورة يوسف، آية: 1)

 .406( تيرس الكريم املنان، ابن سعدي، ص2)

د املنبجي، ية والتطبيق، أمح، انظر علم احلسبة بني النظر111( انظر األحكام السلطانية ، للاموردي، ص3)

 (.91-86ص)

 .85( احلسبة يف اإلسالم، البن تيمية،ص4)

(، وانظـر علـم احلسـبة بـني النظريـة والتطبيـق، 315-312)/2(  انظر: رشوط املحتسب، املرجع السابق، 5)

= 
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وذلك أضعف  فبقلبه،فإن مل يستطع  فبلسانه،فإن مل يستطع  بيده،منكرا فليغريه 

 (1) «اإليامن

قلبه إذ كل من أن العاجز ليس عليه حسبة إال بووجه االستدالل من هذا احلديث 

 .(2) أحب اهلل يكره معاصيه وينكرها
 رشوط املحتسب: )املختلف فيها(.

 العدالة: -1
ذهب عىل أنه من الرشوط  هم منمنف الرشط،وإن كان هناك خالف عىل هذا 

 ومن ذلك:ولكل قول أدلته  يشرتطها،من مل منهم الواجبة و

 أدلة من قال باشرتاط العدالة للمحتسب:القول األول: 
ْم َوَأنت ْم َتتْل وَن اْلكَِتاَب  ﴿ ل تعاىل:قا -أ َسك  وَن النَّاَس بِاْلرِبي َوَتنَسْوَن َأنف  ر   َأَفاَل  ۚ  َأَتْأم 

 .(3)﴾ َتْعِقل ونَ 
َ ﴿ وقال تعاىل: -ب َا الَِّذيَن آَمن وا مِل ول وَن َما اَل َتْفَعل وَيا َأهيُّ َ َمْقتًا ِعنَد اهللَِّ أَن  (2ن ) َتق  َكرب 

ول وا َما اَل َتْفَعل ونَ   .(4) ﴾(3) َتق 
اء بالرجل يوم القيامة في لقى يف النار، فتندلق أقتابه»قال صىل اهلل عليه وسلم:  -ت جي 

(5) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وانظـر نظـام 113-94(، و احلسبة يف املايض واحلارض، عيل القـرين، ص)91-86أمحد املنبجي، ص)  =

 (، بترصف.68-62، عبدالعزيز بن مرشد، ص)احلسبة يف اإلسالم

 (.1(  سبق خترجيه، ص)1)

 .2/319( إحياء علوم الدين، للغزايل، 2)

 .44( سورة البقرة، آية: 3)

 .3-2( سورة الصف، آية:4)

ية من بطنه، انظر: معجم اللغة العربية املعارص،تندلق أقتابه: أي:( 5) د أمحد خمتار عبد  خترج أمعاؤه متدلي

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ي فالنًا يف النار، فيدور كام يدور احلامر برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أ

ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ قال: كنت آمركم 

   .(1)« باملعروف وال آتيه، وأهناكم عن املنكر وآتيه
وابن  ،(3)وأيب يعىل احلنبيل  ،(2): اإلمام املاوردي "العدالة" هذا الرشط وممن اشرتط

 وغريهم.  (4)اإلخوة 

فال يوىل احلسبة من ال دين له وال  االحتساب،ال يف فالعدالة تشرتط يف الواليات 

 يتوىل زمامها فاسق.

 أدلة من يقول بعدم اشرتاط العدالة للمحتسب:القول الثاين: 
فإهنا  املنكر،عموم اآليات واألحاديث الواردة يف األمر باملعروف والنهي عن  -أ

 .(5)نكر تتناول العدل والفاسق والذكر واألنثى ومن له قدرة عىل تغيري امل
 .(6)إمجاع املسلمني من السلف واخللف عىل جواز احلسبة عىل كل أحد  -ب
أن يف اشرتاط العدالة يف املحتسب قفل لباب االحتساب ألن العصمة ليست إال  -ت

إن مل يأمر باملعروف ومل ينه وهلذا قال سعيد بن جبري رمحه اهلل:  ،لألنبياء واملرسلني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3/1773، د عمر احلمي =

 (.10، رقم)4/90بدء اخللق،  باب( رواه البخاري،1)

 .112( األحكام السلطانية، للاموردي،ص2)

 .61( األحكام السلطانية، أليب يعىل احلنبيل، ص3)

 .6( معامل القربة يف أحكام احلسبة، إلبن اإلخوة، ص4)

 ( انظر نظام احلسبة يف اإلسالم، البن مرشد، ص5)

 .313-312لوم الدين، للغزايل، ص( إحياء ع6)
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 .(1) ء مل يأمر أحد بيشءعن املنكر إال من ال يكون فيه يش
 وحترير القول يف ذلك ما ييل:  

 أن قول اهلل تعاىل: اشرتطها،القائلني بعدم اشرتاط العدالة عىل من  رد جاء
ْم َوَأنت ْم َتتْل وَن اْلكِتَاَب ﴿ وَن النَّاَس بِاْلرِبي َوَتنَسْوَن َأنف َسك  ر  هو ، (2) ﴾َتْعِقل ونَ  َأَفاَل  ۚ  َأَتْأم 

سبحانه من حيث أهنم تركوا املعروف الذي يأمرون به وليس عىل أمرهم  منه إنكارٌ 

وفقك اهلل تعاىل أن التوبيخ يف اآلية بسبب  اعلم"اهلل: ، قال القرطبي رمحه ...باملعروف

 .(3) "بالربترك فعل الرب ال بسبب األمر 
ِذيَن آَمن  ﴿وأما ردهم عىل استدالهلم بقول اهلل تعاىل:  َا الَّ َ َيا َأهيُّ ول وَن َما اَل وا مِل  َتق 

وروي أهنم كان يقولون لو  وعودهم،أن اهلل تعاىل ذمهم عىل كذهبم يف ، (4) ﴾نَتْفَعل و

 .(5) نعلم أي األعامل أفضل أو أحب إىل اهلل لعملناه، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية
عىل به ال  نما يأمرووأما احلديث فالعذاب الوارد فيه إنام هو عىل خصوص تركهم 

   (6) األمر باملعروف
 وذلك أن القائم باالحتساب العدالة،رأي الفريق الثاين بعدم اشرتاط  :رأي الباحث

ن لكل أحد أن يأمر باملعروف يلزم أن يكون من أهل العدالة إذ إواهلل أعلم أنه ال 

فهو مثاب عىل قيامه باألمر والنهي حتى وإن أتى املنكر ومل يفعل  املنكر،وينهى عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .313.ص إحياء علوم الدين، للغزايل( 1)

 .44( سورة البقرة، آية: 2)

 .1/366( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، 3)

 .3-2( سورة الصف، آية:4)

 .18/79( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، 5)

 .104( احلسبة يف املايض واحلارض، الدكتور عيل القرين، ص6)
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 وجمازى عىل تركه املعروف وفعله املنكر. املعروف،

قال العلامء: ال ي شرتط يف اآلمر والناهي أن يكون كامل " :يقول النووي رمحه اهلل

احلال، ممتثاًل ما يأمر به، جمتنًبا ما ينهى عنه؛ بل عليه األمر وإن كان خمالًّ بام يأمر به، 

فإنه جيب عليه أمران: أن يأمر نفسه وعليه النهي وإن كان متلبًسا بام ينهى عنه، 

 .(1)"وينهاها، وأن يأمر غريه وينهاها، فإذا أخل بأحدمها كيف حيل له اإلخالل باآلخر

 االجتهاد: -2

اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي، هل جيوز له أن حيمل الناس فيام ينكره "

 وجهني:من األمور التي اختلف الفقهاء فيها عىل رأيه واجتهاده أم ال؟ عىل 
وهو قول أيب سعيد اإلصطخري: أنَّ له أن حيمل ذلك عىل رأيه  :القول األول

واجتهاده، فعىل هذا جيب عىل املحتسب أن يكون عامًلًا من أهل االجتهاد يف أحكام 

 الدين؛ ليجتهد رأيه فيام اختلف فيه.

مذهبه : ليس له أن حيمل الناس عىل رأيه واجتهاده، وال يقودهم إىل القول الثاين

لتسويغ االجتهاد للكافة، وفيام اختلف فيه، فعىل هذا جيوز أن يكون املحتسب من غري 

 .(2) "أهل االجتهاد إذا كان عارًفا باملنكرات املتفق عليها...

فيه حتجري  "املحتسب"أن محل الناس عىل مذهب  -واهلل أعلم  - وحترير ذلك

ويكفيه أن يكون عارفًا  هدًا،جمتوأرى أنه ال يشرتط أن يكون املحتسب  لواسع،

 عاملًا بأحكامها. باملنكرات،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/23(  رشح صحيح مسلم، للنووي، باب كون النهي عن املنكر من اإليامن، 1)

 .351(  األحكام السلطانية، للاموردي، ص2)
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 الذكورة: -3

 إىل قولني: وقد جاء اخلالف أيضًا يف هذا الرشط كبقية الرشوط

فاستدل القائلني باشرتاط الذكورة بحديث النبي صىل اهلل عليه : القول األول

الوالية ت عّرض املرأة إن هذه "ويقولون: ، (1) «امرأةً لن يفلح قوٌم ولوا أمرهم »: وسلم

كام ال يتصور منها الغلظة واهليبة  ...،املتولية هلا ملخالطة الرجال وتربز إىل جمالسهم

 .(2)"والقوة التي هي من أبرز ما جيب أن يتميز به املحتسبون
فكانت حجتهم ما فعله عمر  الذكورة،القائلني بعدم اشرتاط  اوأم :الثاينالقول 

وكذلك  املدينة،سوق  عىل،(3) "األنصاريةالشفاء "ه من تولية بن اخلطاب ريض اهلل عن

عموم النصوص الرشعية التي جاءت يف الكتاب والسنة التي حتث عىل القيام باحلسبة 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ قوله تعاىل: ومن ذلك: 

 . (4)چڻ  ڻ  ۀ  

 اإلمارة( -اخلالفة) العامةاحلسبة ال جيوز أن توىل املرأة والية  أنه: وحترير ذلك

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    چتعاىل: هي داخلة يف عموم قوله ما دون ذلك فوأما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/8باب كتاب النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل كرسى وقيرص، كتاب املغازي، (  صحيح البخاري، 1)

 .62( نظام احلسبة، البن مرشد،ص2)

ْبن َعبْد اهللَِّ ْبن قرط ْبن رزاح  -ويقال رضار - بن عبد شمس ابن خلف بن صّدادهي الشفاء بنت عبد اهلل( 3)

ْبن عدي ْبن كعب القرشية العدوية من املبايعات، أسلمت الشفاء قبل اهلجرة فهي من املهاجرات األول، 

اهلل  كانت من عقالء النساء وفضالئهن، انظر: االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد

-بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي، حتقيق: عيل حممد البجاوي، )دار اجليل، بريوت

 .4/1869م(،  1992 -هـ  1412الطبعة: األوىل، 

 . 104(  سورة آل عمران، آية: 4)
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 واهلل أعلم. عىل النساء وعىل حمارمها من االحتساب هابواجبفتقوم  چ ...ڱ  ڱ    

 إذن اإلمام وويل األمر: -4
 تفصيالته،وولكل أصحاب رأي أدلته  جدًا،واالختالف يف هذا الرشط ظاهر 

 وحترير ذلك أن إذن ويل األمر يف القيام بواجب احلسبة حيتاج فيه إىل تفصيل:

ما كان فيه من استخدام إحدى مراتب احلسبة من التعريف باملنكر والوعظ بالكالم  - 

فهذا ال حيتاج فيه إىل  الفاحش،والسب والتعنيف ولست أقصد به السب  اللطيف،

 له إنكاره بام يسبق.    منكر،ن رأى بل لكل م األمر،إذن من ويل 

 بالقهر،والوجه اآلخر: ما كان فيه من استخدام املراتب األخرى من املنع  -

فهذا حيتاج إىل االستعانة  الرضب،ومبارشة  بالرضب،والتهديد  والتخويف،

فهذا النوع من االحتساب حيتاج فيه إىل إذن ويل األمر حتى ال جير ذلك إىل  باألعوان،

 .(1) الفتنةفإذن ويل األمر يف ذلك يضبط املسألة ويمنع  وقتال، فتنة
 احلرية:  -5

 والعلامء يف هذا الرشط عىل قولني: العبودية،وهي ضد 
عىل نفسه فكيف يكون فالعبد ليس له الوالية  الوالية،: أن احلرية رشط يف القول األول

يترصف يف وقته إال بإذن ال يستطيع أن  وقته، فهوفهو ال يملك  غريه،له الوالية عىل 

 سيده.

واستدلوا عىل ذلك بحديث النبي صىل اهلل عليه  مرشوطة،أن احلرية غري  القول الثاين:

، (2) «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبيش، كأن رأسه زبيبة»وسلم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بترصف.2/315(  إحياء علوم الدين، لإلمام الغزايل، 1)

، 9/62لإلمام مامل تكن معصية، باب السمع والطاعة حكام، كتاب األ( أخرجه البخاري يف صحيحه، 2)

 (.7142رقم)
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ووجه االستدالل من ذلك أن الرسول صىل اهلل عليه أوجب السمع والطاعة للعبد 

 .ستعمل عىل أمور املسلمني ي  فكيف ال

وما كان دون  احلرية،: أن ما كان من أمر والية احلسبة فال بد من توفر وحترير ذلك

بل يدخل الرقيق وغريه يف القيام بواجب  ذلك،ذلك من احلسبة التطوعية فال يشرتط 

 .(2) (1) احلسبة

  :واجبات املحتسب:املطلب الثاين 

 وم به.وهو ما جيب عىل املحتسب أن يق
 باملعروف:األمر  -1

 -به: واملعروف الواجب عىل املحتسب القيام 
واألمر  ومجاعة،واألمر بالصالة مجعة  اهلل،ما يتعلق بحقوق اهلل تعاىل: مثل توحيد  (أ

 .وغريها واملبادرة إىل احلج رمضان،والقيام بصيام  مصارفها،بأداء الزكاة يف 

حيتاجه الناس يف بلدهم  ما يتعلق بحقوق اآلدميني: ويشتمل عىل كل ما (ب

وجمتمعاهتم من أمور ومصالح مهمة فيها صالح معاشهم ورفعة مكانتهم ورعاية 

 شؤون املسلمني الدينية.
ما كان مشرتكًا بني حقوق اهلل وحقوق اآلدميني: مثل إلزام النساء أحكام العدة  (ت

ثرية واألمثلة يف املعروف يف هذا الباب ك منهن،والتأديب عىل من خالف العدة 

 .(3) جداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/113(  انظر: احلسبة يف املايض واحلارض،عيل القرين، 1)

(، و احلســبة يف املــايض واحلــارض، عــيل 91 - 86(  انظــر: علــم احلســبة بــني النظريــة والتطبيــق، أمحــد املنبجــي، ص) 2)

 (، بترصف.  68 - 62سبة يف اإلسالم، عبدالعزيز بن مرشد، ص)(، وانظر نظام احل113 - 94القرين، ص)

 .22( انظر: معامل القربة يف أحكام احلسبة، البن اإلخوة، ص3)
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 النهي عن املنكر الظاهر: -2
 واملنكر الواجب عىل املحتسب النهي عنه:

وما  ما يتعلق بحقوق اهلل تعاىل: مثل الرشك باهلل والبدع والعقائد الفاسدة (أ

 .شاهبها

 بالغري لرضراوإحلاق  جاره،ما يتعلق بحقوق اآلدميني: مثل تعدي اجلار عىل  (ب

 .إىل غري ذلك

ني حقوق اهلل وحقوق اآلدميني: االختالط بني النساء ما كان مشرتكًا ب (ت

 .   ( 1) وغري ذلك ومنكرات األسواق والرجال،
 مبارشة املحتسب ملهام وظيفته: -3

 .(2) وهذا الواجب فرضه متعني عىل املحتسب يف القيام به إذ هو من مهام عمله
 :أداب املحتسب 

 اإلخالص. (1
 فعله.أن يعمل بام يعلم وال يكون قوله خمالفًا ل (2

 الرفق واللني. (3

 احلكمة. (4

 .(3) بهالصرب والتحيل  (5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( انظر: حقوق املحتسب وواجباته، أ.د/عبدالرحيم بن حممد املغذوي، جامعة اإلمام حممد بن سعود 1)

 (.162-172اإلسالمية، كريس امللك سلامن إلعداد املحتسب، ص) 

 .23( انظر: معامل القربة يف أحكام احلسبة، البن اإلخوة، ص2)

(  سبق احلديث عنها مفصالً الفصل الثاين ، املبحث األول مع ذكر التطبيقات املتعلقة بقاعدة الرضر يزال 3)

 .67-38ص 
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   املتعلقة بالتعامل مع املحتسب: "الرضر يزال"قاعدة  والتطبيقات عىلاألدلة 
 :من السنة النبوية 

 ان، )بلد بينه وبني املدينة ساعةمن تبوك حتى نزل بذي أوملسو هيلع هللا ىلص أقبل رسول اهلل  .1

أتوه وهو يتجهز إىل تبوك، فقالوا:  وكان أصحاب مسجد الرضار قد كانوا ،(1)من هنار(

يا رسول اهلل إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية والليلة الشاتية، وإنا 

أو كام قال  «إين عىل جناح سفٍر وحال شغٍل » نحب أن تأتينا فتصيل لنا فيه فقال: 

فلام نزل بذي أوان ، «كم فيه ولو قد قدمنا أتيناكم إن شاء اهلل فصلينا ل» ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

انطلقا إىل هذا » مالك بن الدخشم، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص أتاه خرب املسجد، فدعا رسول اهلل 

فخرجا رسيعني حتى أتيا بني سامل بن عوف، « املسجد الظامل أهله فاهدماه وحرقاه 

وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك ملعن: أنظرين حتى أخرج إليك بنار من أهيل 

هله فأخذ سعفا من النخل، فأشعل فيه نارًا، ثم خرجا يشتدان حتى دخال فدخل أ

املسجد وفيه أهله، فحرقاه وهدماه، وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما نزل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ

 .(3()2)چٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

 اإلسالم،وحرقة مع ما للمساجد من حرمة يف  أمر هبدم املسجدملسو هيلع هللا ىلص فرسول اهلل 

ولكي خيتلف املسلمون  وسوله،ولكن ألن املسجد ما ب ني إال رضارًا وحماداة وكفر باهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، )دار 626 ( معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي )املتوىف:1)

 .1/275م(  1995الطبعة: الثانية، -صادر، بريوت

 .107(  سورة التوبة، آية: 2)

 (. 17186، رقم)14/468(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطربي، 3)
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بإزالة ملسو هيلع هللا ىلص أمر النبي  ولذلك ضعفهم،ويتسبب يف  بينهم،ويتفرقوا وحيدث ذلك فجوة 

املزعومة من باهلدم واحلرق فهنا درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة  لرضراذلك 

 هؤالء املنافقني.

 ألت أمي أيب بعض املوهبة)اهلدية(عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام، قال: س .2

، فأخذ بيدي ملسو هيلع هللا ىلص يل من ماله، ثم بدا له فوهبها يل، فقالت: ال أرىض حتى تشهد النبي 

، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض املوهبة هلذا، ملسو هيلع هللا ىلص وأنا غالم، فأتى يب النبي 

وقال أبو « ال تشهدين عىل جورٍ »، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «ألك ولد سواه؟»قال: 

 .(1)«ال أشهد عىل جورٍ » حريٍز عن الشعبي،

الذي البد أن يزال هو الظلم الذي حرمه اهلل تعاىل عىل نفسه  لرضراومن أعظم أنواع 

 صنيع والد النعامن بن عىلملسو هيلع هللا ىلص فإنكار النبي  نتظامل،وأوصانا أن ال  حمرمًا،وجعله بيننا 

بشري ريض اهلل عنهام من باب العدل واملساواة وما تؤول إليه عاقبة عدم العدل بني 

 .وغريها من أشكال الظلم األبناء من احلقد والضغينة والشحناء وقطيعة األرحام

 :ومن التطبيقات والشواهد 

وي عن .1  نه فقال: أهيا حممد بن عقيل، قال: خطبنا عيل بن أيب طالب ريض اهلل ع ر 

قال: أما إين ما بارزت  املؤمنني،الناس أخربوين بأشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمري 

إال انتصفت منه، ولكن أخربوين بأشجع الناس قالوا: ال نعلم، فمن؟ قال: أبو  أحداً 

فقلنا: من يكون مع  عريشاً  ^بكر ريض اهلل عنه، أنه ملا كان يوم بدر جعلنا لرسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2650، رقم)3/171باب ال يشهد عىل شهادة جور إذا أشهد، كتاب الشهادات، (  صحيح البخاري، 1)

 .4/1347وامليل عن احلق(، انظر الصحاح تاج اللغة، اجلور )هو الظلم  -
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 اهلل، ما دنا منه إال أبو بكر شاهراً  من املرشكني فو ؟ هيوي إليه أحدٌ ليالً  ^اهلل  رسول

: ال هيوي إليه أحد إال أهوى عليه فهذا أشجع الناس ^بالسيف عىل رأس رسول اهلل 

أي: ): ه وهذا يتلتلهأ، وأخذته قريش فهذا جي^فقال عيل: ولقد رأيت رسول اهلل 

قال: فواهلل ما دنا منه أحد  واحداً  ي جعلت اآلهلة إهلاً وهم يقولون: أنت الذ ،(يسحبه

أن  إال أبو بكر، يرضب هذا وجياء هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجالً 

يقول ريب اهلل ثم رفع عيل بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت حليته ثم قال: أنشدكم 

ل: أال جتيبوين فواهلل لساعة من باهلل أمؤمن آل فرعون خري أم أبو بكر فسكت القوم فقا

أيب بكر خري من ملء األرض من مؤمن آل فرعون ذاك رجل كتم إيامنه وهذا رجل 

 .(1)أعلن إيامنه

عن  لرضرابإزالة  ريض اهلل عنه والشاهد يف هذا املوقف هو قيام أبو بكر الصديق

آهلتهم وفرق وأرادوا قتله ألنه بزعمهم سفه  عليه،اجتمع قومه  ، حينامملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 بينهم حينام دعاهم إىل اإلسالم وترك عبادة األوثان.

رجاًل قد شاب  يف جمال السوق أنه رأى صور احتساب عمر بن اخلطابمن  .2

اللبن باملاء للبيع فأراقه وبذلك أفتى الفقهاء بجواز إتالف املغشوشات من 

 .(2) الصناعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيـد اهلل (  مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أمحد بـن عمـرو بـن عبـد اخلـالق بـن خـالد بـن ع1)

وصربي عبد اخلـالق الشـافعي ،حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، وعادل بن سعد العتكي املعروف بالبزار، 

 .3/14(،  2009- 1988الطبعة: األوىل،) املدينة املنورة،  -احلكم )مكتبة العلوم و

 .  28/114(انظر: جمموع الفتاوي، ابن تيمية،2)
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جيب عليه أن يشمل مجيع بل  الدين،فاملحتسب ال يكون احتسابه فقط يف جمال 

ق الفارو ةراق، فإ(1) «منيمن غش فليس »ملسو هيلع هللا ىلص وعماًل بحديث النبي  احلياة،جماالت 

 الغش وخداع الناسف ،وإزالته الرضرمن باب رفع  ذا اللبن املغشوشهلريض اهلل عنه 

 فالناظر يف سرية ابن اخلطاب ودرءه،ال شك أنه رضر ومفسدة والبد من مواجهته 

جيدها كلها احتساب وخصوصًا يف جمال اإلنكار باليد وإزالة املنكر  ريض اهلل عنه

 ودفعه.

 ميزاب عىل طريق ريض اهلل عنه كان للعباس "قال: عبيد اهلل بن عباس،عن  .3

لعباس ا، فلبس عمر ثيابه يوم اجلمعة، وقد كان ذبح ب ريض اهلل عنهعمر بن اخلطا 

ثم  بقلعه،فأمر عمر  منه،أصاب عمر ف الفرخني،فلام واىف امليزاب صب ماء دم  فرخني،

واهلل  فقال: العباس،فأتاه  بالناس،ثم جاء فصىل  ،غريهاًا ابه ولبس ثيابفطرح ثي رجع،

: وأنا أعزم ريض اهلل عنهام فقال عمر للعباس ^،إنه للموضع الذي وضعه النبي 

ففعل  اهلل،رسول  هعليك ملا صعدت عىل ظهري حتى تضعه يف املوضع الذي وضع

 .(2) العباسك ذل

امليزاب ملا فيه رضر عىل كل ب ريض اهلل عنه في هذا الشاهد أزال عمر بن اخلطاف

هو من وضعه جعل  ^ولكن ملا علم أن رسول اهلل  بقلعه،فأمر  حتته،من أتى من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/69مــن غشــنا فلــيس منــا، »بــاب قــول النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم: كتــاب اإليــامن، (  صــحيح مســلم، 1)

 .(102رقم)

موافقة اخلرب اخلرب يف ختـريج أحاديـث انظر:   حديث حسن،ابن حجر:، وقال 3/309(  مسند اإلمام أمحد، 2)

 .1/457، ابن حجر العسقالين، املخترص
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يعيده  أعظم من إزالة  ملسو هيلع هللا ىلصفإزالة ما وضع النبي  مكانه،العباس يصعد عىل ظهره ل 

 ملسو هيلع هللا ىلصاروق بإرجاعه بطريقته خشية خمالفة أوامر النبي لذلك بادر الف نفسه، لرضرا

 وأفعاله.

 وهو عىل املنرب عنه،ان ريض اهلل أنه سمع عثامن بن عف الصلت،عن زبيد بن  .4

فإهنا قد ذكرت يل أهنا يف بيوت  ،(1) النرديريد  وامليرس،إياكم  الناس،يا أهيا  "يقول: 

مرة ريض اهلل عنه  قال: عثامن ،" فمن كانت يف بيته فليحرقها أو فليكرسها منكم،ناس 

ومل أركم  النرد،إين قد كلمتكم يف هذا  الناس،يا أهيا  "أخرى وهو عىل املنرب: 

ولقد مهمت أن آمر بحزم احلطب ثم أرسل إىل بيوت الذين هي يف  أخرجتموها،

 .(2)"بيوهتم فأحرقها عليهم 

هلل ورسوله وقد حذرنا  حذر من اللعب بالنرد، ملا فيه معصيةن ريض اهلل عنه فعثام

من لعب »: ^ قال: قال رسول اهلل ريض اهلل عنه فعن أيب موسىملسو هيلع هللا ىلص منه رسول اهلل 

 ه، وملا علم أن أقوامًا مل يستجيبوا له، هناهم بأسلوب في(3)«بالنرد فقد عىص اهلل ورسوله

قها وإزالتها استجابة هلل ورسوله، والشك أن الرضر من الغلظة والشدة وأمر بحر

قال القايض أبو  "،لوقت وإضاعة للصلواتحارض ملا فيه من إضاعة لب بالنرد اللع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َجاَرة عىل حسب َما َيْأيِت بِِه 1) ( النرد: لعبة َذات صندوق وحجارة وفصني تعتمد عىل احْلَظ وتنقل فِيَها احْلِ

ة ب )الطاولة(، انظر املعجم الوسيط، با  .2/912ب النون، الفص )الزهر( وتعرف ِعنْد اْلَعامَّ

باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعـب باليشـء مـن املالهـي لثبـوت (  السنن الكربى، للبيهقي، 2)

 (.20956، رقم )10/364اخلرب فيه وكثرته، 

، انظر: صحيح (، وقال األلباين حديث حسن3762،رقم )2/1237(  سنن ابن ماجه، باب اللعب بالنرد، 3)

 .8/262ن ماجه، وضعيف سنن اب
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وترك الصالة، وال يعترب بقول  حممد؛ ألن اللعب هبا يؤدي إىل القامر أو احللف كاذباً 

اإلكثار منها يؤدي إىل ذلك؛ ألن قليلها يؤدي غالبا إىل كثريها فيجب  من قال: إن

 .والبد من إزالته ودرءه عظيم عىل الدين هرضر وهذا بال شك، (1)"حسم الباب

 لوالته يد اليقظة، كثري التعاهدشد أنه كان عبد امللك بن مروانجاء عن  .5

أقبلت "قال: أمر بإحضاره إليه، فلام دخل عليه أن عاماًل من عامله قبل هدية، ف فبلغه 

ورعيتك يا أمري املؤمنني، بالدك عامرة، وخراجك موفور، "قال:  "هدية منذ وليتك؟ 

أجب فيام سألتك عنه، أقبلت هدية منذ وليتك؟ قال: نعم، "قال:  "عىل أفضل حال

قال: لئن كنت قبلت ومل تعوض، إنك للئيم، ولئن أنلت مهديك ال من مالك، أو 

استكفيته ما مل يكن يستكفاه، إنك جلائر خان، ولئن كان مذهبك أن تعوض املهدي 

د من استكفاك، وبسط لسان عائبك، وأطمع إليك من مالك، وقبلت ما اهتمك به عن

فيك أهل عملك إنك جلاهل، وما فيمن أتى أمًرا مل خيل فيه من دناءة، أو خيانة، أو 

ياه عن عمله  .(2)"جهل مصطنع، َنحي

فاخلليفة هنا قام بواجب املحتسب وأنكر عىل أحد عامله قبول اهلدايا من الرعية 

استعمل رجاًل من أنه ملسو هيلع هللا ىلص هنا غلول فقد جاء عنه هنانا عن هدايا العامل وأ ملسو هيلع هللا ىلصإذ النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( املنتقى رشح املوطإ، أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 1)

 1332بجوار حمافظة مرص، الطبعة: األوىل،  -هـ(، )مطبعة السعادة 474األندليس )املتوىف: 

 .7/279هـ،

اين بـالوالء، الليثـي، أبـو عـثامن، الشـهري باجلـاحظ (  انظر: البيان والتبيني، عمرو بـن بحـر بـن حمبـوب الكنـ2)

 .3/303هـ(، 1432-هـ(، )دار ومكتبة اهلالل، بريوت255)املتوىف: 
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عىل الصدقة، فلام قدم قال:  -قال عمرو: وابن أيب عمر  -األسد، يقال له: ابن اللتبية 

عىل املنرب، فحمد اهلل، وأثنى  ملسو هيلع هللا ىلصهذا لكم، وهذا يل، أهدي يل، قال: فقام رسول اهلل 

أهدي يل، أفال قعد يف بيت هذا لكم، وهذا  :ما بال عامٍل أبعثه، فيقول» عليه، وقال:

أبيه، أو يف بيت أمه، حتى ينظر أهيدى إليه أم ال؟ والذي نفس حممٍد بيده، ال ينال أحٌد 

منكم منها شيئًا إال جاء به يوم القيامة حيمله عىل عنقه بعرٌي له رغاٌء، أو بقرٌة هلا خواٌر، أو 

 مرتني« اللهم، هل بلغت؟»ثم رفع يديه حتى رأينا عفريت إبطيه، ثم قال:  ،«شاٌة تيعر

(1). 

إذ أن  ومفسدة،وقبول اهلدايا من العامل ملن اسرتعاه اهلل عىل رعية بال شك رضر 

وقد يكون ذلك سبٌب يف عدم العدل  إليه،اهلدية هلا أثٌر يف استاملة قلب من أ هدي 

ولذلك البد أن يقوم املحتسب بواجبه يف  للوايل،الطرف اآلخر عند االحتكام وظلم 

عنها ملسو هيلع هللا ىلص وذلك لنهي النبي  عامله،اإلنكار عىل من َقبِلها وإزالته كام فعل اخلليفة بأحد 

 وحتذيره ممن يفعل مثل ذلك الفعل.

 راقة اخلمور وإبطال الفساد، ومنعهـ، أمر امللك الظاهر بيربس بإ660يف سنة  .6

رصية، من التعّرض للبغاء من مجيع القاهرة ومرص، وسائر األعامل امل اخلواطئالنساء 

انات التي كانت معّدة لذلك، وسلب أرض مرص من هذا املنكر، وهنبت احلفتطهرت 

 .(2) يتزّوجنأهلها مجيع ما كان هلا، ونفى بعضهم، وحبست النساء حتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب اإلمارة، (، ومسلم، 7174، رقم)9/70باب هدايا العامل، كتاب األحكام، (  متفق عليه، البخاري، 1)

 (.1832، رقم)3/1463باب حتريم هدايا العامل، ال

: املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، أمحد بن عيل بن عبد القادر، أبو العباس احلسيني العبيـدي، (  انظر2)

= 
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يف عهد الدولة اململوكية بالغ األثر يف احلد من  رمحه اهلل وقد كان للظاهر بيربس

لحفاظ عىل ملا فيه من رضر فسعى لرها املنكرات واالحتساب عىل إزالتها وإنكا

وحبسه للنساء حتى  وإراقتها،وذلك بمنع اخلمور  يلّوثها،أخالق الناس ومحايتها مما 

يتزوجن خوفًا عليهن من التعرض للبغاء وانتشار الزنا وما خيلفه من اختالط األنساب 

 وضياع األبناء وغري ذلك من املفاسد.

 القسطنطنية أن فتحبعد يف الدولة العثامنية  ه اهللرمح يف عهد السلطان حممد الفاتح .7

توجه اىل كنيسة آيا صوفيا وقد اجتمع فيها خلق كبري من الناس ومعهم القسس 

والرهبان الذين كانوا يتلون عليهم صلواهتم وأدعيتهم، وعندما اقرتب من أبواهبا 

له فطلب من  خاف النصارى داخلها خوفًا عظياًم، وقام أحد الرهبان بفتح األبواب

الراهب هتدئة الناس وطمأنتهم والعودة اىل بيوهتم بأمان، فأطمأن الناس وكان بعض 

الرهبان خمتبئني يف رساديب الكنيسة فلام رأوا تسامح الفاتح وعفوه خرجوا وأعلنوا 

إسالمهم، وقد أمر الفاتح بعد ذلك بتحويل الكنيسة اىل مسجد وأن يعد هلذا األمر 

مجعة قادمة، وقد أخذ العامل يعدون هلذا األمر ، فأزالوا الصلبان  حتى تقام هبا أول

للخطيب، وقد جيوز حتويل والتامثيل وطمسوا الصور بطبقة من اجلري وعملوا منربًا 

 .(1)سجد ألن البلد فتحت عنوة والعنوة هلا حكمها يف الرشيعة االسالميةالكنيسة إىل م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـــ(،  1418هـــ(، )دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الطبعــة: األوىل، 845تقــي الــدين املقريــزي )املتــوىف:  =

1/199. 

مــري،) دار إشــبيليا للنرشــ (  انظــر: الفتــوح اإلســالمية عــرب العصــور، الــدكتور عبــدالعزيز بــن إبــر1) اهيم الع 

 .383هـ(، ص1421-والتوزيع، الطبعة الثالثة
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بعد أن فتح القسطنطنية هو قيامه  رمحه اهللكان أول ما فعله السلطان حممد الفاتح  ف

وقد كانت الغلبة له  مع،واجل  بتحويل الكنيسة إىل مسجد تقام فيه الفرائض 

، وبقاء الكنائس بني ظهراين فأزال الصلبان والتامثيل وطمس الصور  وللمسلمني،

يف الذي يستوجب اإلزالة والرفع وهنا دور الوايل املحتسب  لرضرمن ا املسلمني فيه

 .إزالة كل ما أرض بعقائد املسلمني ودينهم
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 :لثاملبحث الثا
 يزال( املتعلقة بدرجات احلسبة: لضررتطبيقات قاعدة )ا

 
 لرضرا" عىل قاعدة اموتطبيقاهتواملحتسب فبعد أن تم التعرف عىل آداب احلسبة 

، سيكون احلديث يف هذا املبحث عن درجات احلسبة نيالسابق نييف املبحث "يزال

سعيد  ت احلسبة هو احلديث الذي رواه أبوطبيقاهتا عىل هذه القاعدة، فأصل درجاوت

: أول من اخلدري ريض اهلل عنه عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول

بدأ باخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصالة قبل اخلطبة، 

فقد سمعت رسول  سعيد: أما هذا فقد قىض ما عليهرك ما هنالك، فقال أبو فقال: قد ت  

رأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع  منيقول: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

 .(1) «اإليامنفبقلبه، وذلك أضعف 

اجلهاد ثالٌث: جهاٌد »: ريض اهلل عنه قالَعْن َعيِلٍّ وجاء يف شعب اإليامن للبيهقي 

، وجهاٌد بقلٍب، فأول ما يغلب عليه جهاد اليد، ثم جهاد اللسان، بيٍد، وجهاٌد بلسانٍ 

 . (2)«أسفلهوإذا كان القلب ال يعرف معروًفا، وال ينكر منكًرا، نكس فجعل أعاله 

َمِريَّ اأبو املنذر إسامعيل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الرمحن وجاء عن   ْلع 

ن ترى ما يسخطه فتجاوزه، ال إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن اهلل، بأ» يقول:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب بيان كون النهي عـن املنكـر مـن اإليـامن، وأن اإليـامن يزيـد ويـنقص، وأن كتاب اإليامن، (  رواه مسلم، 1)

 (.78، رقم )1/69األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان، 

هــ(، 458د بن احلسني بن عيل بن موسى اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف: (  شعب اإليامن، املؤلف: أمح2)

)مكتبـة الرشـد للنرشـ والتوزيــع بالريـاض بالتعـاون مـع الــدار السـلفية ببومبـاي باهلنـد، الطبعــة: األوىل، 

، 10/69م(، بــاب أحاديــث يف وجــوب األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر،  2003 -هـــ 1423

 .ال البيهقي: حديث موقوفوق (7177رقم)
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، فهذا واهلل من أعظم (1) «نفًعاتأمر فيه، وال تنهى، خوًفا ممن ال يملك لك رضا وال 

نكر املحتسب ال بيده وال بلسانه وال بقلبه، فتحل  لرضرا يف الدنيا واآلخرة حينام ال ي 

 العقوبة والسخط فيخرس دنياه وآخرته.
 ه اهلل درجات احلسبة الثالثة:وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح

احلسبة، ومن أهم رشوطها:  درجاتالتغيري باليد وهي أقوى  وىل:الدرجة األ

 القدرة وعدم ترتب مفسدة أكرب من االحتساب.

 : التغيري باللسان، وإنام ينتقل إليها إذا عجز عن اليد.الثانية درجةال

يف تركه، بل جيب أن يكون  : اإلنكار بالقلب، وهذا ال رخصة ألحدالثالثة درجةال

 ض املنكر وكراهيته يف قلب كل مسلم، فآخر حدود اإليامن هو اإلنكار بالقلب.غب

منه، وهو أقل وحقيقة اإلنكار بالقلب، عدم الرضا باملنكر ومفارقته والنفور 

 .(2) درجات االحتساب

د عدم اللسان عنهو باليد مع القدرة، و"ه اهلل: وقال اإلمام أمحد بن حنبل رمح

 .(3)"القلب عند خوف الفتنة، والعجز عند القيام بالفريضة، وهو أفضلاملكنة، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي 1)

هـ(، حتقيق: صالح بن عـايض الشـالحي، )مكتبـة الغربـاء 281القريش املعروف بابن أيب الدنيا )املتوىف: 

 .57م( ص 1997 -هـ  1418األثرية، السعودية، الطبعة: األوىل، 

(  انظر: احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 2)

هـ(، حتقيق: عـيل بـن  728بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي )املتوىف: 

-115م، ص 7/2004 /5املوافـق  -هــ  1425مجـادى األوىل 17ة، يف نايف الشـحود، الطبعـة: الثانيـ

116. 

(  األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصوله وضوابطه وآدابه، خالد بن عثامن السبت،) البيان، الطبعة األوىل 3)

 .361م، ص1995 -هـ1415

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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من رأى منكم "وقال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف تعليقه عىل حديث 

 (1)"منكًرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن

يبق بعد هذا اإلنكار ما يدخل يف اإليامن حتى يفعله املؤمن؛ بل فإن مراده أنه مل "،

ليس مراده أن من مل ينكر ذلك مل يكن معه من  ،اإلنكار بالقلب آخر حدود اإليامن

فجعل املؤمنني ثالث طبقات وكل  "اإليامن حبة خردل: وهلذا قال: ليس وراء ذلك 

أقدرهم كان الذي جيب عليه  منهم فعل اإليامن الذي جيب عليه لكن األول ملا كان

كان جيب عىل الثاين أكمل مما جيب عىل اآلخر وعلم ما أكمل مما جيب عىل الثاين و

بذلك أن الناس يتفاضلون يف اإليامن الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ 

 .(2)اخلطاب إليهم كلهم

اإلنكار،  وقال القرايف رمحه اهلل: سؤال: قد نجد أعظم الناس إيامنًا يعجز عن

وعجزه ال ينايف تعظيمه هلل تعاىل وقوة اإليامن، ألن الرشع منعه أو أسقطه عنه بسبب 

عجزه عن اإلنكار لكونه يؤدي ملفسدة أعظم، أو نقول: ال يلزم من العجز عن القربة 

 نقص اإليامن، فام معنى قوله عليه الصالة السالم: ))وذلك أعظم اإليامن((.؟

ک  ک  گ  گ  چ  ن ههنا اإليامن الفعيل الوارد يف قوله تعاىل:جوابه: املراد باإليام

 .(4)أي: صالتكم لبيت املقدس والصالة فعل،(3)چ گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78، رقم 1/69 نقص...،باب كون النهي عن املنكر من اإليامن وأن اإليامن يزيد وي (  رواه مسلم،1)

 .7/428(  جمموع الفتاوى، البن تيمية، مرجع سابق، 2)

 . 143(سورة البقرة، آية: 3)

(  أنوار الربوق يف أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بـن عبـد الـرمحن املـالكي الشـهري 4)

 .4/256هـ(، )دار عامل الكتب(، 684بالقرايف )املتوىف: 
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وأقوى اإليامن الفعيل إزالة اليد، الستلزامه إزالة املفسدة عىل الفور، ثم القول 

 .(1)"ألنه قد ال تقع معه اإلزالة، وقد تقع، واإلنكار القلبي ال يورث إزالة البتة

هذا احلديث أصل يف وللقايض عياض رمحه اهلل كالمًا عن هذا احلديث، فيقول: 

فيكرس  كان أو فعالً  صفة التغيري فحق املغري أن يغريه بكل وجه أمكنه زواله به قوالً 

آالت الباطل ويريق املسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إىل 

كنه ويرفق يف التغيري جهده باجلاهل وبذي العزة الظامل أصحاهبا بنفسه أو بأمره إذا أم

 .(2) ...(املخوف رشه إذ ذلك أدعى إىل قبول قوله

القلب(، واحلديث  –اللسان  –وسيتم التفصيل يف درجات احلسبة الثالث )اليد 

 .إن شاء اهلل "يزال لرضرا "عن كل درجة مع تطبيقاهتا التي هلا عالقة بقاعدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .372-371األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصوله وضوابطه وآدابه، خالد بن عثامن السبت، ص(  1)

 .2/25(  رشح النووي عىل صحيح مسلم، باب كون النهي عن املنكر من اإليامن، 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 االحتساب باليد:املطلب األول: 

التغيري باليد: كام جاء ذلك يف احلديث "من أقوى درجات احلسبة وأعالها هو 

فبدأ باليد عند ترتيب ، (1) ...(من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده:) ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

القلب إىل عند إىل وال يلجأ إىل اللسان ثم  باليد،فاألصل أن املنكر يغرّي  الدرجات،

 .عدم القدرة
ما من قوٍم يعمل فيهم باملعايص، ثم يقدرون عىل أن يغريوا ثم ال يغريوا : »ملسو هيلع هللا ىلص ل  وقا

 .(2) «بعقاٍب إال يوشك أن يعمهم اهلل منه 

 فامذا يقصد بالتغيري باليد؟

هو ما يقوم به املحتسب بنفسه أو بواسطة أعوانه بتغيري املنكر أو إقامة املعروف " -

 .(3)"بالقوة
لفعل والسلطة والقوة، مستعماًل القدر الذي حتتاجه مبارشة التغيري با"وقيل:  -

احلالة من حيث املنكر وهل يتعلق بحق اهلل أو بحق من حقوق العباد وما حيتاجه 

 .(4)"من قدر لإلزالة والزجر
وإنام هو إزالة املنكر بدون  االعتداء،وليس مقصود التغيري باليد التغيري بالقتل أو  

أما املحتسب الرسمي فله أن حيمل  حتسب املتطوعقتال، هذا ما كان من شأن امل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باب بيان كون النهي عـن املنكـر مـن اإليـامن، وأن اإليـامن يزيـد ويـنقص، وأنكتاب اإليامن، (  رواه مسلم، 1)

 (.78، رقم )1/69األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان، 

صحيح (، وقال األلباين: حديث صحيح،  انظر:4338، رقم)4/122سنن ايب داود، باب األمر والنهي، (  2)

 (.1،ص)وضعيف سنن أيب داود

 .145(  احلسبة يف املايض واحلارض، الدكتور عيل القرين، ص 3)

(، طامي بن هديف بـن 1408-1351لحسبة يف اململكة العربية السعودية، من عام )(  التطبيقات العملية ل4)

 .29معيض البقمي، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص
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 بتسبأن ال ي حيرص عىلوالسالح ويتخذ األعوان عند القيام بواجب االحتساب، 

 .يف فتح باب للفتنة أو أن يتسبب يف حدوث مفسدة أعظم إنكاره

 يقول السفاريني رمحه اهلل يف منظومته:

َساِن ... ملِ   ْل بِاْلَيِد َواللي  نَْكٍر َواْحَذْر ِمَن النُّْقَصانِ َفاْصرِبْ َوز 

من النزول عن أعىل املراتب حيث قدرت  واحذر"وجاء يف رشحه هلذا البيت: 

عىل أن تغري املنكر بيدك إىل أوسطها وهو اإلنكار باللسان إال مع العجز عن ذلك، ثم 

إنه ال يسوغ لك العدول عن التغيري للمنكر باللسان وأنت تقدر عليه إىل اإلنكار 

بالقلب، فإن مل تستطع تغيري املنكر ال بيدك وال بلسانك فاعدل إىل اإلنكار بقلبك وهو 

 .(1) "النقصانأضعف اإليامن، فلذا حذر من 

نكر بام هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد من الناس يريد وليس ألحد أن يزيل امل" 

فىض إىل اهلرج أن يقطع يد السارق وجيلد الشارب ويقيم احلدود ألنه لو فعل ذلك أل

أنه استحق ذلك فهذا مما ينبغي أن يقترص  يوالفساد ألن كل واحد يرضب غريه ويدع

 .(2) "...فيه عىل ويل األمر املطاع كالسلطان ونوابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  انظر: لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لرشح الـدرة املضـية يف عقـد الفرقـة املرضـية، شـمس 1)

هــ(، )مؤسسـة اخلـافقني 1188ن حممـد بـن أمحـد بـن سـامل السـفاريني احلنـبيل )املتـوىف: الدين، أبـو العـو

 .2/428م(  1982 -هـ  1402 -دمشق، الطبعة: الثانية  –ومكتبتها 

(  خمترص الفتاوى املرصية البن تيمية، حممد بن عيل بن أمحد بن عمر بن يعىل، أبو عبد اهلل، بدر الـدين الـبعيّل 2)

تصـوير دار  -حممد حامد الفقـي، مطبعـة السـنة املحمديـة  -هـ(، حتقيق: عبد املجيد سليم 778)املتوىف: 

 .1/580الكتب العلمية، 
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 فالتغيري باليد إذًا حيتاج لرشطني للقيام به:

 القدرة. -1
 .(1) عدم ترتب منكر أعظم من املنكر املراد إزالته -2
 اإلنكار باليد عىل غريه من الدرجات؟ملسو هيلع هللا ىلص تقديم النبي  وإن قيل ما سبب -

: ألن التغيري باليد حيصل به اليقني يف إزالة املنكر، والقضاء عليه، وإظهار اجلواب

 .(2) قوة احلق، وألهنا عزيمة ودليل عىل قوة اإليامن، لذلك كان أفضل أنواع التغيري

حتسب عليه عند اإلنكار عليه ومما ينبغي أن يتنبه له املحتسب، هو مراعاة حال امل

باليد، فاالحتساب عىل اجلاهل ليس كاالحتساب عىل العامل، وكذلك االحتساب عىل 

العايص املعاند ليس كالعايص املطيع، فاالحتساب عىل صاحب املنكر اجلاهل ينبغي 

أن يكون معه يشء من الرفق واللني إذ لو علم أن ما أقدم عليه قد يفسد عمله ملا جترأ، 

فمثاله: لو كان املحتسب عليه يعلم أن وضوئه غري صحيح وأن بذلك ال ت قبل صالته 

امليسء قصة ملا فعل ذلك، ومن أمثلة ذلك قصة األعرايب الذي بال يف املسجد، و

  .صالته

 :وهذه املراتب هي ولالحتساب باليد مراتب عند القيام هبا

نهى عنه وهو التجسس الذي ونعني طلب املعرفة بجريان املنكر وذلك م: التعرف  .1

ذكرناه فال ينبغي أن يسرتق السمع عىل دار غريه ليسمع صوت األوتار وال أن 

يستنشق ليدرك رائحة اخلمر وال أن يمس ما يف ثوبه ليعرف شكل املزمار وال أن 

نعم لو أخربه عدالن ابتداء من غري  يستخرب من جريانه ليخربوه بام جيري يف داره

نًا يرشب اخلمر يف داره أو بأن يف داره مخرًا أعده للرشب فله إذ ذاك استخبار بأن فال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .368(  انظر: األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصوله وضوابطه وآدابه، خالد بن عثامن السبت، ص1)

 .139ق بن حممد اهلادي، ص (  انظر دراسة تأصيلية ملالمح التغيري وضوابطه يف اإلسالم، صاد2)
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 .(1) أن يدخل داره وال يلزم االستئذان
 .(2)... وذلك ككرس املالهي وإراقة اخلمر وخلع احلرير :التغيري باليد .2
وغري ذلك مما ليس فيه شهر سالح وذلك جائز : مبارشة الرضب باليد والرجل  .3

واالقتصار عىل قدر احلاجة يف الدفع فإذا اندفع املنكر  لآلحاد برشط الرضورة

 .(3) فينبغي أن يكف
يستمد ، فإنه ربام أن ال يقدر عىل اإلنكار بنفسه وحيتاج إىل أعوان يشهرون السالح .4

حيتاج إىل إذن اإلمام،  إىل القتال، فالصحيح أن ذلك يالفاسق أيضًا بأعوانه ويؤد

   .(4) ادإىل الفتن وهيجان الفس يألنه يؤد
 :ويكون االحتساب باليد واجبًا يف احلاالت التالية 
 إذا علم املحتسب زوال املنكر دون حدوث مكروه له. -1
 .موىل من ِقبل احلاكمإذا كان املحتسب  -2
 إذا كان االحتساب باليد مما يعني عىل فعل الواجبات وترك املحرمات. -3
 ينزجر إال باالحتساب باليد. ومل إذا كان املحتسب عليه مرصًا عىل املنكر وجماهراً  -4
 .(5) إذا فعل املنكر استهزاء واستهتار بالرشع -5
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/329(  انظر إحياء علوم الدين، للغزايل، 1)

 .2/331،املرجع السابق ( 2)

انظر خمترص منهاج القاصدين، نجم الدين، أبو العباس، أمحد بن عبد الرمحن بن قدامة املقديس )املتوىف: ( 3)

 .129م، ص 1978هـ(، مكتبة دار البيان، دمشق، 689

 بق.( املرجع السا4)

هــ، ص 1435 -ر املحتسب(  انظر االحتساب باليد ،حكمه وأنواعه وآدابه، كوثر بنت حامد زبرماوي، دا5)

(184-186 ). 
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  وهناك بعض الضوابط التي ينبغي أن يراعيها املحتسب عند قيامه باالحتساب

 باليد:
 أن ال يؤدي تغيري املنكر باليد إىل منكر أكرب منه. -1

 وقد ذكر ابن القيم رمحه اهلل حاالت إنكار املنكر:

 وىل: أن يزول وخيلفه ضده وهذه مرشوعة.احلالة األ

 .مرشوعةاحلالة الثانية: أن يقل وإن مل يزل بجملته وهذه كذلك 

 احلالة الثالثة: أن خيلفه ما هو مثله وهذه احلالة موضع اجتهاد.

   .(1) احلالة الرابعة: أن خيلفه ما هو رش منه، وبال شك أن هذه احلالة حمرمة

 باللسان فال يلجأ إىل اليد إال إذا تعذر اللسان.يكون باإلمكان التغيري أن  -2
 أن يقترص اإلنكار باليد عىل القدر املحتاج إليه، وإال فإنه يضمن ما أتلف. -3
 أن يكون املنكر موجودًا يف احلال. -4
 .(2) ، حتى ال يقع يف االجتهاد اخلاطئويل األمرأن يكون تغيريه باليد بعد مراجعة  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  إعالم املوقعني عن رب العـاملني، حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة 1)

 .3/12هـ(، ، 751)املتوىف: 

 (.190-181مح التغيري وضوابطه يف اإلسالم، صادق بن حممد اهلادي، ص(  انظر: دراسة تأصيلية ملال2)
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 عىل االحتساب باليد: "رضر يزاللا"قاعدة  األدلة عىل تطبيق 
 :من القرآن الكريم 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ مع قومه:  عليه السالم قال اهلل تعاىل يف قصة إبراهيم .1

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ی     ی  جئ   

 .(1)چٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       
وتاهلل ألكيدن أصنامكم أخربهم أنه سينتقل من املحاجة "جاء يف فتح القدير قوله: 

باهلل وحماماة عىل دينه، والكيد: املكر، يقال: كاده  باللسان إىل تغيري املنكر بالفعل ثقةً 

 (2) "ومكيدة، واملراد هنا االجتهاد يف كرس األصنام يكيده كيداً 
وم إبراهيم، إىل قال أبو إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبد اهلل قال: ملا خرج قو

عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم أال خترج معنا؟ قال: إين سقيم. وقد كان باألمس 

ٱ  چوقوله: منهم، فسمعه ناس  چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  چقال: 

يعني: إال الصنم الكبري عندهم   چٻ     ٻ  ٻچ كرسها كلها  أي: حطاماً  چٻ

ذكروا أنه وضع   چپ  پ  پچ  ه:، وقول(3)چہ  ہ  ہ   ہچ كام قال: 

القدوم يف يد كبريهم، لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه، وأنف أن تعبد معه هذه 

 .(4) فكرسهااألصنام الصغار، 

وال شك أن وجود هذه األصنام رضر، وهذا الرضر يكمن يف جعل معبود آخر من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60-57(  سورة األنبياء، آية: 1)

هـ(، دار ابن كثري، دار 1250( انظر فتح القدير، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )املتوىف: 2)

 .3/488هـ(  1414 -دمشق، بريوت، الطبعة األوىل  -الكلم الطيب 

 . 93(سورة الصافات، آية: 3)

 .5/349(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، 4)
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عبد، وقد توعد اهلل من أرشك معه غريه أنه ال  يغفر له أبدًا وأن عاقبة ذلك دون اهلل ي 

عبد من دون اهلل، وذلك أنه  مل يرض عليه السالمبراهيم فاالنار خالدًا خملدًا فيها،  أن ي 

ال يستحق العبادة يف هذا الكون إال اهلل، فقام خليل اهلل باالحتساب بيده يف تكسري 

 بإزالته، وتكسريه. ، فقام لرضراألصنام وإزالة هذا املنكر العظيم، الذي هو من أعظم ا

عبد من دون  عليه السالم قيام موسى ذلكك الشواهد من .2 بحرق العجل الذي كان ي 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی      ۇئ چ: اهلل، قال تعاىل

فكام ذكر سابقًا أن من أعظم األرضار التي جيب إزالتها واالحتساب ,(1)چی

عبد من دون اهلل من ِقبل موسىفتحريق الِعجل ا ’الرشك باهلل"عليها هو   لذي ي 

 شاهد عىل القيام باالحتساب باليد.  عليه السالم
 :من السنة النبوية 

يل  (2) سهوة، وقد سرتت ^دخل عيل رسول اهلل عن عائشة ريض اهلل عنها قالت:  .1

 يا عائشة أشد الناس عذاباً »، فلام رآه هتكه وتلون وجهه وقال: (3) متاثيلبقرام فيه 

فقطعناه فجعلنا منه »قالت عائشة: «  يوم القيامة، الذين يضاهون بخلق اهللعند اهلل

 .(4) «وسادتنيوسادة أو 
به خللق اهلل وأزال هبتك وشق السرتة التي عليها التصاوير املشا ^فهنا قام النبي 

 ظاهرًا يف هذا املشهد. "يزال لرضرا"بيده، فنجد تطبيق قاعدة  هذا املنكر والرضر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97(  سورة طه، آية: 1)

 .14/407(  )سهوة( هي الرف أو الطاق الذي يوضع فيه اليشء وقيل غري ذلك، ، انظر لسان العرب، 2)

ذوات الروح سواء أكان له شخص أم (  )متاثيل( مجع متثال وهو ما يصنع ويصور مشبها بخلق اهلل تعاىل من 3)

 .12/76ال، انظر لسان العرب، البن منظور، 

 (.2107، رقم)6/159، حتريم تصوير صورة احليوانباب كتاب اللباس والزينة، (  صحيح مسلم، 4)
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رأى نخامة يف قبلة املسجد  ^أن رسول اهلل ن مالك ريض اهلل عنه عن أنس ب .2

إن العبد إذا صىل فإنام يناجي » فحكها بيده ورئي يف وجهه شدة ذلك عليه وقال:

ربه فيام بينه وبني القبلة فإذا بصق أحدكم فليبصق عن يساره أو حتت قدميه أو يفعل 

 .(1) «ببعضهكذا، ثم بزق يف ثوبه ودلك بعضه 
د أن فعل النبي صلوات ريب وسالمه عليه عندما قام بإزالة النخامة وهي رضر فنج

حيث أهنا كانت جهة القبلة، والبد من إزالتها، وهذا الفعل ظاهر التطبيق عىل 

من غضبه عىل من ملسو هيلع هللا ىلص قاعدتنا، ويقول الصحابة أهنم وجدوا أثر ذلك عىل وجه النبي 

 م بالتوجيه الصحيح هلذا الفعل.قام هبذا الفعل، ثم قام عليه الصالة والسال

 :الشواهد والتطبيقات 

 :تقولتنشد وذات ليلة فإذا امرأة  يعّس خرج ب ريض اهلل عنه عمر بن اخلطاأن  .1

 أم هل سبيل إىل نرص بن حجاج ***هل من سبيل إىل مخر فارشهبا *

 فلام أصبح سأل عنه فإذا هو من بني سليم فأرسل إليه فأتاه فإذا هو من أحسن

فخرجت  ،ففعل شعره،  )حيلق(فأمره عمر أن يطمْ  وأصحبهم وجهاً  عراً َش  الناس

فقال  ،حسناً فازداد  ففعل، يلبس العاممة()يعتْم فأمره عمر أن  ،حسناً جبهته فازداد 

ال والذي نفيس بيده ال جتامعني بأرض أنا هبا فأمر له بام يصلحه ويسريه إىل  :عمر

 .(2) البرصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هــ(، حتقيـق:458(  السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف: 1)

م(، باب  2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –حممد عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، بريوت 

 (.1201، رقم )1/386بصاق اإلنسان وخماطه، 

هـ(، حتقيق: عمرو 571(  تاريخ دمشق، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )املتوىف: 2)

 .62/20م(  1995 -هـ  1415 -)دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع بن غرامة العمروي،
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ا رآه ه إىل البرصة، ملِ  اهلل عنه عىل نرص بن احلجاج ونفياحتساب عمر بن اخلطاب ريض

الذي قد حيدث أعطاه ما  لرضرمن مجاله وأن ذلك سبٌب يف افتتان النساء به، فإزالة ل

من باب الوقاية وحفظًا  لرضريكفيه وأرسله للبرصة، وهذا االحتساب يف إزالة ا

املصلحة التي هي من فروع لألعراض ودرًء للمفسدة، فدرء املفسدة مقدٌم عىل جلب 

 ."يزال لرضرا"القاعدة الكربى 

مل »اال، ويقول: يرضب مجَّ  ريض اهلل عنه عن املسيب بن دارم، قال: رأيت عمر .2

  (1) «؟محلت عىل مجلك ما ال يطيق
الذي حلق باجلمل  وأزال الرضر ريض اهلل عنه الفاروق قام باالحتساب بيدهف 

الرضر الذي البد أن ، وهذا من حيّمل مجله ماال يطيقعىل اجلاّمل، وأمره أال  واحتسب

 . وإن مل يكن معصية رشعًا، ولكن ملا اقتضته إزالة املفسدة يزال

« ما هذه القرية؟»إىل زرارة، فقال:  نظر عنهعيل بن أيب طالب ريض اهلل  وي أنر   .3

« ليها؟أين الطريق إ»قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها، تباع فيها اخلمر، فقال: 

فقالوا: باب اجلرس، فقال قائل: يا أمري املؤمنني، نأخذ لك سفينة جتوز مكانك، 

فقام  ،«تلك سخرة، وال حاجة لنا يف السخرة، انطلقوا بنا إىل باب اجلرس»قال: 

عيل بالنريان، أرضموها فيها فإن اخلبيث يأكل بعضه »يميش حتى أتاها، فقال: 

 .(2) «جربوناتى بلغت بستان خواستا بن قال: فاحرتقت من غربيها ح ،«بعضا
كونه ويل األمر، وبذلك فإنه ال حيق باالحتساب بيده  عيل ريض اهلل عنه قام

الذي هو  لرضرهذا ا عيل ريض اهلل عنه أزالللمحتسب املتطوع أن يقوم بذلك، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24(  األمر باملعروف والنهي عن املنكر، للخالل، مرجع سابق، ص1)

بيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )املتوىف: 2) هــ(، حتقيـق: خليـل 224(  كتاب األموال، أبو ع 

 .126-125(، ص بريوت –حممد هراس، )دار الفكر 
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 لرضرصناعة اخلمر وبيعه، فأمر بالنريان أن توقد وقام بإحراق هذه القرية وإزالة ا

 الكلية.ب
 مرت ريض اهلل عنه عن إسامعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه: أن عبادة بن الصامت .4
قيل: ال بل مخر يباع  ؟وهو بالشام حتمل اخلمر فقال: ما هذه أزيت (1) قطارةعليه  

ريض  لفالن فأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إال بقرها وأبو هريرة

: إال متسك عنا أخاك عبادة أما فقالة، هريرالشام فأرسل فالن إىل أيب إذ ذاك باهلل عنه 

بالعيش فيقعد يف  اوأم متاجرهم،لسوق يفسد عىل أهل الذمة بالغدوات فيغدو إىل ا

 املسجد ليس له عمل إال شتم أعراضنا وعيبنا!

ل ذره وما مح ؟فقال: يا عبادة مالك وملعاويةريض اهلل عنه  قال: فأتاه أبو هريرة

فقال: مل تكن معنا إذ بايعنا عىل السمع والطاعة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 وكتب فالن إىل عثامنريض اهلل عنه  فسكت أبو هريرة ،الئموأال يأخذنا يف اهلل لومة 

 .(2) الشام عيل: إن عبادة قد أفسد ريض اهلل عنه

بيده عىل هذه القافلة ب الصحايب اجلليل عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه احتس

وكام هو معلوم حرمة اخلمر، وهو  ،منها يشء مل اخلمر وقام بشقها حتى مل يبقالتي حت

ما يتسبب رضره يف فقدان العقل، وقد حث الرشع عىل حفظ الرضورات اخلمس، 

، قام هذا الصحايب اجلليل "يزال لرضرا "منها حفظ العقل، وعماًل هبذه القاعدةو

عىل السمع والطاعة واألمر باملعروف  ^معلاًل ذلك أنه بايع النبي  لرضربإزالة هذا ا

 والنهي عن املنكر، فنجد الشاهد من هذه القصة واضحًا جليًا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/107(  القطارة والقطار: أن تشد اإلبل عىل نسق، واحدا خلف واحد، انظر لسان العرب، 1)

 .3/344(  سري أعالم النبالء، للذهبي، 2)
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ٍل، فرفعه إىل رشيح(1) طنبوراً كرس  أن رجالً  "عن أيب حصني  .5 ، فلم (2) لَِرج 

 كر باليد،ن، وعدم ضامن رشيح هلذه اآللة للرجل، دل عىل جواز إزالة امل(3)"يضمنه
فقيام هذا الرجل بواجبه من اإلنكار، واالحتساب بيده عىل هذا املنكر الذي هو 

من اآلالت املعدة للعب واللهو والطرب، ينطبق متامًا عىل ما تدعو إليه قاعدتنا من 

للرجل دل كذلك عىل جواز  القايض إزالة املنكر عىل أي وجه كان، وعدم ضامن رشيح

 إتالف املنكر.

قيام الوالد أو الزوج أو من له سلطة بالقيام بإزالة املنكر بيده  أيضًا: تطبيقاتمن ال .6

برشط أن ال يؤدي ذلك إىل منكر أعظم منه، فرشط القدرة حاصل، ومثاله من 

وجد ابنه مثال يدخن أو يرشب املسكر فله إتالف ذلك املنكر وإزالته، ومن له 

رضًا أو يشء مما ال حيق له، أو قام سلطة أيضًا فعليه القيام بإخراج من أغتصب أ

 لرضرأحدهم ببناء سور أو وضع شجرًا يتأذى منه جاره فللوايل أن يزيل هذا ا

 "يزال لرضرا "عماًل بقاعدة  لرضرودرء هذه املفسدة والقيام بواجبه من إزالة ا

ولعل ما ذكر االحتساب باليد وإزالة الرضر كثرية جدًا، يف والتطبيقات والشواهد 

 الكفاية إن شاء اهلل. فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ق وأوتار، انظر املعجم الوسيط،1)  .2/140(  الطنبور: آلة من آالت اللِعب واللَّْهو والطَّرب ، ذات  ع 

ية ، رشيح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي ، قايض الكوفة . ويقال : رشيح بن ( هو الفقيه أبو أم2)

رشاحيل أو ابن رشحبيل . ويقال : هو من أوالد الفرس الذين كانوا باليمن . يقال : له صحبة ، ومل يصح 

ري أعالم ، انظر سوانتقل من اليمن زمن الصديق -صىل اهلل عليه وسلم-بل هو ممن أسلم يف حياة النبي  ;

 .5/49النبالء، 

 (.11551، رقم )6/167(  السنن الكربى للبيهقي، مرجع سابق، اجلزء3)
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 املطلب الثاين: االحتساب باللسان:

الدرجة الثانية من درجات االحتساب كام جاءت يف احلديث النبوي: هي: 

إذا عجز إال ينتقل إليها االحتساب باللسان: وهذه الدرجة واجبة عىل كل مسلم، وال 

 إذا خيش عىل نفسه ن كل أحد يستطيع أن حيتسب بلسانه وال عذر له، إال، إذ إعن اليد

أن إنكار املنكر واجب عىل كل مسلم قادر، وهو "اهلالك، يقول ابن تيمية رمحه اهلل: 

فرض عىل الكفاية، ويصري فرض عني عىل القادر الذي مل يقم به غريه، والقدرة: هي 

ن مناط إالسلطان، فالسلطان أقدر من غريه، وعليه من الوجوب ما ليس عىل غريه، ف

ہ  ہ  ہ  چ : تعاىلقال القدرة، فيجب عىل كل إنسان بحسب قدرته، الوجوب هو 

 .(2()1)چھ   

 :ما ييلا يستطيعه كل مسلم من التغيري باللسان ممو

وهو عنه أنجع، تبليغ من يكون قادرًا عىل التغيري باليد، أو غريها، حني يكون ذلك " -

 عاجز، كتبليغ ويل األمر ومن يقوم مقامه بام يراه من منكر.

ذكر اهلل تعاىل بصفات اجلالل والقهر وآيات العذاب عند رؤية املنكر وأهله، ذكرًا  -

 .مسموعًا، لينتبه ذو املنكر فيحجم عنه ويكف

ومنه: الدعاء ألصحاب املنكرات باهلداية، والعفو عنهم، وتطهري املجتمع من  -

ين املحاربني اهلل تعاىل ورسوله  الساعني بالفتنة،  ^منكراهتم، والدعاء عىل املرصي

ر من األسلحة الفاعلة، حَ ليهلكهم اهلل تعاىل، ويزهق باطلهم، فالدعاء، وال سيام يف الَس 

 .(3)"والوسائل املوصلة إىل تغيري املنكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16(  سورة التغابن، آية:1)

 .11(  احلسبة يف اإلسالم، أو وظيفة احلكومة اإلسالمية، ابن تيمية، ص2)

 .126(  فقه تغيري املنكر، د. حممود توفيق حممد سعد، ص3)
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وال فرق بني املحتسب املوىل واملحتسب املتطوع عند القيام بواجب االحتساب 

توعد باستخدام القوة وال يملك يملك التهديد وال وىلإال أن املحتسب املباللسان، 

 ذلك املحتسب املتطوع.

ڎ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  چ  چ  ڇچ قال تعاىل: وقد 

ٻ    چ : قال تعاىلفجعل سبحانه االحتساب باللسان من أحسن األقوال، ،(1)چڈ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

هو كل ما أمر اهلل به أو ندب واملعروف: ،(2) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ن نكر، إذ إكر النهي عن املكر األمر املعروف ذ  ، فإذا ذ  (3) واخلريإليه من أعامل الرب 

عترب إقامة ملعروف، وكذلك العكس، فإذا ذكر أحدمها ذكر اآلخر  النهي عن املنكر ي 

 كذلك.

َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن د، ففالوعيد عىل ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر شدي

ودٍ  إن أول ما دخل النقص عىل بني »: ^ ، قال: قال رسول اهللريض اهلل عنه َمْسع 

يا هذا، اتق اهلل ودع ما تصنع، فإنه ال حيل  :إرسائيل، كان الرجل يلقى الرجل، فيقول

لوا ذلك لك، ثم يلقاه من الغد، فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده، فلام فع

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ، ثم قال: «رضب اهلل قلوب بعضهم ببعضٍ 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33 (  سورة فصلت، آية:1)

 .114(  سورة النساء، آية: 2)

 .9/201(  جامع البيان عن تأويل القرآن، للطربي، 3)



 احلسبة ودرجاتها وكيفية التعامل مع احملتسب املتعلقة بآداب «الضرر يزال»الفصل الثاني: تطبيقات قاعدة 

 

 

108 
 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

كال واهلل لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر، ولتأخذن عىل »، ثم قال: (1)چ  ھ 

أو ليرضبن اهلل ، ، ولتقرصنه عىل احلق قرًصا(2) يدي الظامل، ولتأطرنه عىل احلق أطًرا

 .(3)«بقلوب بعضكم عىل بعٍض، ثم ليلعننكم كام لعنهم
ال ينكر املنكر بيده  الذي"حذيفة ريض اهلل عنه عن ميت األحياء فقال وقد سئل 

 .(4)"وال بلسانه وال بقلبه

وينبغي للمحتسب عند القيام باالحتساب باللسان أن يراعي مقتىض احلال، فإن 

كان اإلنكار حيتاج إىل كلمة لينة فال يستخدم الكلمة القاسية، فالكالم أحيانًا أوقع يف 

 .(5) النفوس من السهام

 :هي كام ييلوبه  خاصة  ولالحتساب باللسان مراتب

نكر تركه؛ كالذي : التعريف .1 فإّن املنكر قد يقدم عليه املقدم بجهله، وإذا عرف أنه م 

سن  الركوع والسجود؛ في َعّلم أّن ذلَك جلَْهلِه بأّن هذه ليسْت بَصالة،  ي َصيلي وال حي 

صليًّا لرتك أصل الصالة؛ فيجب   عريفه باللطف من غري ت ولو َريِض بأاّل َيكوَن م 

 .(6) عنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81-78(  سورة املائدة، آية: 1)

لزام واملقصود به: إلزامه باحلق، انظر: رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن ( األطر اإل2)

 بن عبد اهلل بن محد العباد البدر.

 ، وقال: حديث حسن.122-4/121أيب داود، كتاب املالحم، باب األمر والنهي، (  سنن 3)

 .2/311(  إحياء علوم الدين، للغزايل، 4)

 .1/104(  علم احلسبة بني النظرية والتطبيق، الدكتور أمحد بن حممد املنبجي، 5)

 316-2/314( انظر إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، 6)
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قدم عىل األمرالنهي بالوعظ والنصح والتخويف من اهلل:  .2  وهوعامل وذلك فيمن ي 
بكونه منكًرا، أو فيمن أرص عليه بعد أن عرف كونه منكًرا؛ كالذي يواظب عىل  

الرشب، أو عىل الظلم أو عىل اغتياب امل سلمني أو ما جيري جمراه؛ فينبغي أن ي وعظ، 

وف باهلل تعاىل، وتورد  كى له سرية وخي  عليه األخبار الواردة بالوعيد يف ذلك، وحت 

السلف، وعبادة امل تَِّقني، وكل ذلك بشفقة ولطف من غري عنف وغضب. بل ينظر إليه 

 .(1)...نظر املرتحم عليه، ويرى إقدامه عىل املعصية مصيبة عىل نفسه

أال ولست أعني بالسب الفحش بل أن يقول يا جاهل يا أمحق  :السب والتعنيف .3

وَذلَِك َيْعِدل  إليه عند العاجز عن املنع باللطف، املجرى، ختاف اهلل وما جيري هذا 

-وظهور مبادئ اإلرصار واالستهزاء بالوعظ والنُّصح، وذلك مثل قول إبراهيم 

 .(2)چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  چ : -عليه السالم
 الدرجة أدبان: هلذه و

ْقِدم عليه إال أحدمها  عند الرضورة والعجز عن اللطف.: أال ي 

: أاّل َينْطِق إال بالّصدق، وال يسرتسل فيه، فيطلق لسانه بام ال حيتاج إليه، بل الثاين

 يقترص عىل قدر احلاجة.

ألرضبن " ، أو"ألكرسن رأسك"، أو "دع عنك هذا": كقوله: التهديد والتخويف .4

َقدّ  "آلمرن بك"، أو "رقبتك  م عىل حتقيق الظرف، إذاوما أشبهه. وهذا ينبغي أن ي 

َّدده بوعيد الرتبة أمكن تقديمه. واألدب  يف هذه امل جيوز حتقيقه، كقوله:  أاّل هي 

 .(3) جمراه، وما جيري "ألسبني زوجتك"، أو "ألرضبن ولدك"، أو "ألهنبّن دارك"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110بن تيمية، ص( انظر احلسبة، ال1)

 .67(  سورة األنبياء، آية: 2)

 .196(  معامل القربة يف طلب احلسبة، البن اإلخوة، ص3)
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 عىل االحتساب باللسان: "يزال لرضرا"قاعدة  األدلة والشواهد عىل تطبيق 
 وية:من السنة النب 

مر عىل صربة طعاٍم فأدخل يده فيها،  ^أن رسول اهلل  ريض اهلل عنه عن أيب هريرة .1

قال أصابته السامء يا رسول « ما هذا يا صاحب الطعام؟»فنالت أصابعه بلاًل فقال: 

 .(1) «منيأفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس »: اهلل، قال

أال جعلته فوق الطعام لرياه "بقوله:  عىل صاحب الطعامملسو هيلع هللا ىلص احتساب النبي 

استعمل معه  صلوات ريب وسالمه عليهحمذرًا بذلك خطورة الغش، ونجده  "الناس

 وأمره  "من غش فليس منا "أسلوب التعريف باملنكر وهو الغش ثم أنكره عليه بقوله

الذي حلق بالطعام، وكشفه  لرضربإزالة هذا ابلسانه صلوات ريب وسالمه عليه 

 وهو الغش.ملسو هيلع هللا ىلص ، حتى ال يقع فيام حذر منه للناس

، (2) بتمٍر برين ^، قال: جاء بالٌل إىل النبي ريض اهلل عنه سعيٍد اخلدري أيبعن  .2

قال بالٌل: كان عندنا متٌر ردي، فبعت منه ، «من أين هذا؟» : ^فقال له النبي 

ا عني أوه أوه، عني الرب»: عند ذلكملسو هيلع هللا ىلص ، فقال النبي ^صاعني بصاٍع، لنطعم النبي 

 .(3) «اشرتهالربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع التمر ببيٍع آخر، ثم 
بيع التمر بالتمر يوهو  البيع،من القيام هبذا   ريض اهلل عنهبالالً ملسو هيلع هللا ىلص نهى النبي ف

ثم قام عليه الصالة والسالم ببيان الطريقة الصحيحة  الربا،وأنكر عليه ذلك ألنه من 

 بركته،عىل مال صاحبه بمحق  وهو رضر أيضاً  ورسوله،اربة هلل فالربا حم البيع،يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/99من غشنا فليس منا، »باب باب قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: كتاب اإليامن، (  صحيح مسلم، 1)

اء َوكرس النُّون بْعدَها َياء النَّسب رضب2) ون الرَّ ك  َو أجوده، انظر: فتح الباري  ( برين: بِس  وف َوه  من التَّْمر َمْعر 

 .1/87يف رشح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، 

 (.2312، رقم)3/101باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود، كتاب الوكالة، (  صحيح البخاري، 3)
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أنه رضر وال بد  كوهو ال ش،(1)چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ حيث قال اهلل تعاىل: 

أموال الناس  ذمن إزالته وإنكاره ملا فيه من حماربة اهلل ورسوله، وحمق الربكة، وأخ

 بالباطل.

ال خيطب الرجل عىل خطبة أخيه، »قال:  ^، عن النبي ريض اهلل عنه عن أيب هريرة .3

وال يسوم عىل سوم أخيه، وال تنكح املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها، وال تسأل 

 .(2) «هلااملرأة طالق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنام هلا ما كتب اهلل 
يف هذا احلديث ظاهر، وهو حدوث الشحناء والعداوة والبغضاء بني  لرضرفا

إىل قطع ذلك املدخل الشيطاين وأمر عىل إزالة ذلك ملسو هيلع هللا ىلص النبي  هؤالء ولذلك عمد

 قبل وقوعه من باب الوقاية وعىل رفعه إذا وقع.  لرضرا

 :ومن الشواهد والتطبيقات 

قام عمر بن ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: ملا تويف رسول اهلل أيضًا ريض اهلل عنه عن أيب هريرة .1

قد تويف، وإن ملسو هيلع هللا ىلص  اخلطاب، فقال: إن رجااًل من املنافقني يزعمون أن رسول اهلل

ما مات، ولكنه ذهب إىل ربه كام ذهب موسى بن عمران، فقد غاب ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

عن قومه أربعني ليلًة، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، وواهلل لريجعن رسول 

ملسو هيلع هللا ىلص كام رجع موسى، فليقطعن أيدي رجاٍل وأرجلهم زعموا أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

نزل عىل باب املسجد حني بلغه اخلرب، وعمر يكلم  قال: وأقبل أبو بكٍر حتى، مات

 حتى دخل عىل رسول اهلل 
ٍ
يف بيت عائشة، ورسول  ملسو هيلع هللا ىلصالناس، فلم يلتفت إىل يشء

،  (رضب من ثياب اليمن)يف ناحية البيت، عليه برٌد حربٌة ( مغطى)مسجى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

أنت عليه فقبله، ثم قال: بأيب  ثم أقبلملسو هيلع هللا ىلص، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .276(  سورة البقرة، آية: 1)

 (.1408،رقم)2/1029بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح، (  صحيح مسلم، باب حتريم اجلمع 2)
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ثم ، وأمي، أما املوتة التي كتب اهلل عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتٌة أبًدا

، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال: عىل رسلك ملسو هيلع هللا ىلص رد الربد عىل وجه رسول اهلل 

يا عمر، أنصت، فأبى إال أن يتكلم، فلام رآه أبو بكٍر ال ينصت أقبل عىل الناس، فلام 

أهيا  ا عليه وتركوا عمر، فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:سمع الناس كالمه أقبلو

الناس، إنه من كان يعبد حممًدا فإن حممًدا قد مات، ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي 

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  چ  :قال: ثم تال هذه اآلية ،يموت ال

  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک

قال: فو اهلل لكأن الناس مل يعلموا أن هذه اآلية نزلت حتى تالها ، (1)چک  

أبو بكٍر يومئٍذ، قال: وأخذها الناس عن أيب بكٍر، فإنام هي يف أفواههم، فقال أبو 

: واهلل ما هو إال أن سمعت أبا بكٍر ريض اهلل عنه ال عمرق :ريض اهلل عنه هريرة

 ملسو هيلع هللا ىلصض ما حتملني رجالي، وعرفت أن رسول تالها، فعقرت حتى وقعت إىل األر

 .(2)قد مات

يف هذه املصيبة التي حلت عىل املسلمني  ريض اهلل عنه احتساب أو بكر الصديق

مقولته كان هلا األثر الكبري يف ثبات  ريض اهلل عنه وإنكاره عىل عمر بن اخلطاب

يتسبب بردة الذي كان قد  لرضرأزال ا ه ريض اهلل عنهاملسلمني وعدم ردهتم، فموقف

بعض املسلمني وخصوصًا حديثي العهد باإلسالم وقال املقولة العظيمة التي كان هلا 

إنه من  "الوقع يف القلوب وأخذها الناس عنه، وكانت سببًا يف ثباهتم عىل هذا الدين

 ."كان يعبد حممًدا فإن حممًدا قد مات، ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال يموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .144(  سورة آل عمران، آية: 1)

(  سرية ابن هشام، حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبي، ) رشكـة مكتبـة ومطبعـة 2)

 .2/656م(،  1955 -هـ 1375مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، الطبعة: الثانية، 
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 االحتساب بالقلب:املطلب الثالث: 

واالحتساب  -ني )االحتساب باليد تاألولي عىل الدرجتني فبعد أن تم احلديث

، سيكون احلديث يف هذا املطلب إن  "يزال لرضرا"باللسان( وتطبيقاهتا عىل قاعدة 

 شاء اهلل عن الدرجة الثالثة من درجات احلسبة، وهي االحتساب بالقلب، ويقصد هبا:

والتي هي فرض عني عىل كل  (1)"استجابة سلوكية ملقتضياتهقلبي، تصاحبه  كرهٌ "

مسلم يف كل حال، إذ ا شرتط يف االحتساب باليد وباللسان القدرة، أما االحتساب 

فرض عنٍي  "بالقلب فيستطيعه كل مسلم، يقول ابن تيمية رمحه اهلل: اإلنكار بالقلب هو

وهو واجٌب عىل كل عىل كل مكلٍف وال يسقط أصاًل ، إذ هو كراهة املعصية 

ض غوهذا ال رخصة ألحد يف تركه، بل جيب أن يكون ب   ، ويقول رمحه اهلل :(2)"مكلٍف 

وحقيقة ، املنكر وكراهيته يف قلب كل مسلم، فآخر حدود اإليامن هو اإلنكار بالقلب

فأقل درجات اإلنكار هو  (3)اإلنكار بالقلب، عدم الرضا باملنكر ومفارقته والنفور منه

القلبي وليس بعد اإلنكار بالقلب من حبة خردل من إيامن إذ هو آخر  اإلنكار

: قال ريض اهلل عنه عبد اهلل بن مسعودعن الدرجات وأضعفها، ويستطيعها كل أحد، ف

 .(4)رًا رف قلبه معروًفا، ومل ينكر منكهلك من مل يع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .139(  فقه تغيري املنكر، د. حممود توفيق حممد سعد، ص1)

 .20(  احلسبة، البن تيمية، ص2)

 .116(  املرجع السابق، ص 3)

(، قال اهليثمي: رجالـه رجـال 37581، رقم)7/504(  مصنف ابن أيب شيبة، باب ما ذكر يف فتنة الدجال، 4)

 الصحيح.
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 ما حدود اإلنكار بالقلب؟ -

وكراهيته، وضابط ذلك ورشطه: إن حدود ذلك يتمثل يف إنكار املنكر بالقلب 

أن تبدو عىل مالمح هذا املنكِر آثار ذلك اإلنكار كالتي تراها تعلو مالمح الغضبان 

نكٌِر بقلبك ما هو عليه إن مل  الذي ال يتكلم وإال فكيف يعرف مرتكب املنكر أنك م 

 .(1) يرى هذه املالمح

اللسان، وقدر عىل إظهار من مل يقدر عىل اإلنكار بو"يقول ابن النحاس رمحه اهلل: 

دالئل اإلنكار، مثل تعبيس الوجه، والنظر شذًرا، والتجهم، وإظهار الكراهية لفعله 

واالزدراء به، وهجره يف اهلل تعاىل لزمه ذلك، وال يكفيه العدول إىل اإلنكار بالقلب مع 

 .(2) "الظاهرةإمكان دالئل اإلنكار 

 والدافع عىل القيام باالحتساب فاالحتساب بالقلب حقيقة: هو بداية التغيري

باليد مع مراعاة القدرة وعدم حصول منكر أعظم، وكذلك يرتتب عليه االحتساب 

وذلك أضعف  "آخر درجات احلسبة وقالملسو هيلع هللا ىلص باللسان، وقد جعله رسول اهلل 

 ، فام بعد اإلنكار بالقلب من اإليامن شيئًا."اإليامن

 لب لزم أن نتعرف عىل كيفية وبعد استعراض بعض األقوال يف االحتساب بالق

 القيام باالحتساب عىل تغيري املنكر بالقلب:

 اعتقاد حرمة ذلك املنكر. .1

 كره ذلك املنكر، واستقباحه والنفور منه:  .2
ملت اخلطيئة يف األرض، كان من شهدها ع   إذا» :أنه قالملسو هيلع هللا ىلص فقد جاء عن النبي 

اب عنها فرضيها، كان كان كمن غاب عنها، ومن غ -« أنكرها»وقال مرًة:  -فكرهها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .259-1/258عيل القرين، (  احلسبة يف املايض واحلارض، الدكتور 1)

 .38(  تنبيه الغافلني عن أعامل اجلاهلني، البن النحاس، ص2)
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 .(1) «شهدهاكمن 
فالتغري بالقلب يعني كراهية املنكر وهي كام قال النووي رمحه اهلل إذا مل تكن إزالة 

 وتغيريًا إال أهنا مقدمة للتغري، وهتيؤ له، وإعداد النفس لتغيريه فعاًل.

 عدم حضور األماكن التي تقع فيها املنكرات ومفارقتها:  .3
ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   چ قال اهلل تعاىل: 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

 (2)چمب

ويف هذه اآلية، الداللة الواضحة عىل النهي "رمحه اهلل يف تفسريه:  يقول الطربي

 رمحه-الشيخ عبد الرمحن بن سعدي  ، ويقول(3)"عن جمالسة أهل الباطل من كل نوع

وكذلك يدخل فيه حضور جمالس املعايص والفسوق التي "عند هذه اآلية:  -اهلل

ومنتهى هذا النهي لعباده، ي ستهان فيها بأوامر اهلل ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها 

 .(4)"عن القعود معهم

ليس لإلنسان أن حيرض "يقول فيه:  كالم رمحه اهللولشيخ اإلسالم ابن تيمية 

شهد فيها املنكرات وال يمكنه اإلنكار؛ إال ملوجب رشعي: مثل أن األماكن التي ي

 مكرها،يكون هناك أمر حيتاج إليه ملصلحة دينه أو دنياه ال بد فيه من حضوره أو يكون 

 .(5)"فأما حضوره ملجرد الفرجة فهذا مما يقدح يف عدالته ومروءته إذا أرص عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، انظر: صـحيح حديث حسناأللباين :، وقال 4/124(  سنن أيب داود، كتاب املالحم، باب األمر والنهي، 1)

 .(4345، رقم)1/2وضعيف سنن أيب داود، 

 .144(  سورة النساء، آية: 2)

 .7/602ن تأويل آي القرآن، للطربي، (  جامع البيان ع3)

 .210(  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، البن سعدي، ص4)

 .29/239(  جمموع الفتاوي، الن تيمية، 5)
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 متني زوال املنكر:  .4
س به املحتسب عندما يرى املنكر وال يستطيع إزالته، وهذا التمني هو شعور حي"

 .(1)"وال يستطيع أن ينصح صاحبه خوفًا من رضر يلحق به
 احلزن عىل عدم القدرة عىل تغيري املنكر: .5

وهناك مئات من األحاديث حتتوي عىل ": رمحه اهلل يقول العالمة الكاندهلوي

ذا مل يقدر عىل تغيريها، فال بد من أن معنى الوعيد إذا مل يتأمل املرء باملنكرات، يعني إ

 .(2) "يستنكرها ويتأمل منها

 إظهار ما يدل عىل عدم الرضا باملنكر: .6
ومن مل يقدر عىل اإلنكار باللسان، وقدر عىل إظهار دالئل اإلنكار، مثل تعبيس 

الوجه، والنظر شذًرا، والتجهم، وإظهار الكراهية لفعله واالزدراء به، وهجره يف اهلل 

ىل لزمه ذلك، وال يكفيه العدول إىل اإلنكار بالقلب مع إمكان دالئل اإلنكار تعا

 .(4()3) الظاهرة

 وذهب بعضهم أن مراتب اإلنكار بالقلب هي:

   .(5)"تغري حيصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر": الغضب (1
   .(6) "مفارقة اإلنسان غريه إما بالبدن أو باللسان أو القلب": اهلجر (2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .230(  دراسة تأصيلية ملالمح التغيري وضوابطه يف اإلسالم، صادق بن حممد اهلادي، ص1)

 .30عيل قايض، دار الطرفني، ص(  كي ال يستمر اهلوان، الدكتور مهدي 2)

 .38(  تنبيه الغافلني عن أعامل اجلاهلني، البن النحاس، مرجع سابق، ص3)

 .231-222. ص(  انظر: دراسة تأصيلية ملالمح التغيري وضوابطه يف اإلسالم، صادق بن حممد اهلادي4)

 .162( التعريفات، للجرجاين، ص5)

هـ(، 502م احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى )املتوىف: املفردات يف غريب القرآن، أبو القاس( 6)

 1412 -دمشق بريوت، الطبعة: األوىل  -حتقيق: صفوان عدنان الداودي، )دار القلم، الدار الشامية 

= 
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 .(1)"تلون الوجه وتغريه عند الغضب": التمعر (3
هي خمالفة األمر الرشعي، فمن خالف أمر اهلل الذي "واملعصية:  كره املعصية: (4

   .(2)"أرسل به رسله وأنزل به كتبه فقد عىص
أي « فحدقني القوم بأبصارهم»حديث معاوية بن احلكم  يفالتحديق بالعني:  (5

 .(4()3) لعني. والتحديق: شدة النظررموين بحدقهم، مجع حدقة وهي ا
 
  عىل اإلنكار بالقلب: "يزال لرضرا"تطبيقات قاعدة 

يزال عىل هذه الدرجة من درجات إنكار  لرضروالذي يظهر أن تطبيق قاعدة ا

املنكر غري حارض حيث أن مرحلة التغيري يف القلب ال تقتيض اإلزالة، بل هي شعور 

جز عن القيام بالتغيري باليد أو اللسان، كام ذكر وعالمات تظهر عىل املحتسب عند الع

، (5)"واإلنكار القلبي ال يورث إزالة البتة ..."ذلك القرايف رمحه اهلل يف الفروق بقوله: 

 واهلل تعاىل أعلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .833هـ(، ص =

مبارك الدورسي، رسالة ماجستري،جامعة اإلمام حممد بن سعود  راشد بن ( انظر اإلنكار بالقلب،1)

 .152صمية، كلية الدعوة واإلعالم، اإلسال

 .8/269انظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية، ( 2)

، م1979 -هـ 1399بريوت،  -املكتبة العلمية  )( انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري،3)

 .1/354حممود حممد الطناحي،  -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

 .171-141بن مبارك الدورسي، صانظر اإلنكار بالقلب، راشد ( 4)

 4/256، للقرايف، "أنوار الربوق يف أنواء الفروق"(  الفروق 5)
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التطبيقات املتعلقة بالتعامل مع احملتسب 
 (يزال لضررا)فيه وفق قاعدة  بعليه، واحملتس

 حثان:وفيه مب

املبحث األول: التطبيقات املتعلقة بالتعامل مع احملتسب عليه وفق 

 «.يزال لضررا»قاعدة 

املبحث الثاني: التطبيقات املتعلقة بالتعامل مع احملتَسب فيه وفق 

 «.يزال لضررا»قاعدة 
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 املبحث األول:
 (يزال لضررا)التطبيقات املتعلقة بالتعامل مع احملتسب عليه وفق قاعدة 

 
يزال املتعلقة بالتعامل  لرضرابل أن يتم احلديث عن التطبيقات احلسبية لقاعدة ق

رشوط  اوم نفسه، "املحتسب عليه"البد أن نتعرف عىل  عليه،مع املحتسب 

 حتى يتضح البيان وتكمل الصورة. أنواعه،االحتساب عليه وما 

 أوالً: التعريف باملحتسب عليه:

روف واملنهي عن املنكر، ورشطه أن يكون املأمور باملع"هو املحتسب عليه: 

 .(1)"أو تاركا ملصلحة واجبة احلصول الدفع،مالبسًا ملفسدة واجبة 

ويسمى  االحتساب،هو كل إنسان يبارش أي فعل جيوز أو جيب فيه "وقيل:  -

 .(2)"املحتسب عليه أو املحتسب معه

نهى عن املنكر باملعروف،هو كل من ي ؤمر " -  .(3)"وي 

سان ترك معروًفا يف الرشع، أو أتى منكرًا حمظورًا يف الرشع مكلًفا أو غري هو إن" -

 .(4)"مكلف

 ."كل شخص، أو جهة يصدر عنها عمل غري مرشوع"-

والشخص: هنا يشمل كل إنسان يكون الفعل املمنوع منه منكرًا، وإن مل يكن 

 .(5) ديانةمعصية حياسب عليها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59(  احلسبة يف اإلسالم، البن تيمية، ص1)

 .149(  أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، ص 2)

 .294(  األمر باملعروف والنهي عن املنكر)أصوله وضوابطه وآدابه(، خالد بن عثامن السبت، ص 3)

 .150(  احلسبة يف املايض واحلارض، عيل بن حسن القرين، ص4)

(  احلسبة يف األنظمة السعودية ويف تراث الفقهاء)املـاوردي انموذجـًا(، أ.د/عبـداهلل بـن ابـراهيم الطريقـي، 5)

= 
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 يف ما ييل:ويرى الباحث يف اجلمع بني تلك التعار

نهى عن  باملعروف،ي ؤمر  إنسانهو كل  -  مكلفًا كان أو غري مكلف. املنكر،وي 

 ثانيًا: رشوط املحتسب عليهم:

ورشطه أن يكون بصفة يصري الفعل ": -رمحه اهلل-يقول أبو حامد الغزايل 

املمنوع منه يف حقه منكًرا، وأقل ما يكفي يف ذلك أن يكون إنساًنا، وال يشرتط كونه 

احتسب عليه، وإن كان قبل مكلًفا؛ إذ بينا أن الصبي لو رشب اخلمر منع منه، و

وال يشرتط كونه مميًزا؛ إذ بينا أن املجنون لو كان يزين بمجنونة، أو يأيت هبيمة ، البلوغ

من األفعال ما ال يكون منكًرا يف حق املجنون، كرتك الصالة، والصوم،  نعم، منع منه

فت إىل اختالف التفاصيل، فإن ذلك أيًضا مما خيتلف فيه املقيم، وغريه، ولكنا لسنا نلت

واملسافر، واملريض، والصحيح، وغرضنا: اإلشارة إىل الصفة التي هبا يتهيأ توجه أصل 

 .  (1)"اإلنكار عليه، ال ما هبا يتهيأ للتفاصيل

 ثالثًا: أنواع املحتسب عليهم:

 األهل واألقارب: (أ
وتكون  األرحام،وذوي  واألبناء، والزوجة، ،واإلخوة الوالدين،ويشمل ذلك 

ببيان احلكم الرشعي باحلكمة واملوعظة   الوالدين واإلخوة وذوي األرحامسبة عىلاحل

ويراعي عند االحتساب  الرحم،احلسنة واجتناب املصادمة واملعاندة مراعاة حلقوق 

ناء والزوجة ومن ، أما احلسبة عىل األبعىل الوالدين زيادة الرفق هبام والتلطف معهام

 .هم حتت واليته فله االحتساب باليد وإزالة املنكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21هـ(، ص1431بحوث ندوة احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية هبا ) =

 .2/327مد الغزايل، (  إحياء علوم الدين، أبو حا1)
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 وينبغي عىل املحتسب عىل الوالدين أن يراعي أمرين:

فإنه ليس له  الوالدين،أن يفرق بني ما إذا كان املنكر متعلقًا بشخص أحد  األول:

 رضبه وال تقبيحه.

 املركب،لق بالدار أو املال أو وإنام متع بشخصهام،إن كان املنكر غري متعلق الثاين: 

بالنظر إىل ما  وإثمه،ففي هذه احلال عليه النظر إىل نوع هذا املنكر وحجمه ومدى أثره 

فإن كان ال يرتتب عىل إزالته مفسدة  الوالدة،يرتتب عىل إزالته له من سخط الوالد أو 

وي أن عمر بن (1) فالأزاله وإال  أعظم، إذا أراد أن يأمر  كانريض اهلل عنه اخلطاب ، ور 

إين خارج إىل الناس آلمرهم بكذا، أو "الناس، أو ينهاهم مجع أهل بيته، ثم قال: 

أهناهم عن كذا، فو اهلل لتكونن أول من تأمترون، أو أول من تنتهون، وإال فعلت بكم، 

 .(2)"وفعلت

 :وأما احلسبة عىل األوالد: فهي عىل رضبني كذلك 

 ون البلوغ:أحدمها: احلسبة عىل األوالد د

فإن من احلسبة عليهم تعليمهم، وتربيتهم تربية دينية صحيحة، وإعدادهم 

اإلعداد الالزم؛ ليكونوا عند بلوغهم شباًبا مستقياًم عىل وفق ما تقتضيه الرشيعة 

 اإلسالمية.

 والثاين: احلسبة عىل األوالد البالغني:

ر عىل الولد بعد بلوغه، فاألبوين يف هذه املرحلة ال يملكان حق اإلكراه، والتعزي

أما الكبري فكاألجنبي، "فإن الولد البالغ يصري بمنزلة األجنبي، كام قال ابن عابدين: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظــر إىل األمــر 75(  انظــر احلســبة يف اإلســالم مــع تطبيقاهتــا املعــارصة، أ.د/ عبــدالرحيم املغــذوي، ص1)

 .297-296باملعروف والنهي عن املنكر)أصوله وضوابطه وآدابه(، خالد بن عثامن السبت، ص 

 .44/268(  تاريخ دمشق، البن عساكر، 2)
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 .(1) "بلوغهحق تأديبه حتى بعد  -أي: األبوين-وقال بعضهم: إن هلام 

فالواجب عىل اآلباء أال هيملوا احلسبة عىل األبناء، فإن هلم يف ذلك اخلري الكثري، 

أال كلكم »: قالملسو هيلع هللا ىلص  ق األبناء عىل اآلباء، فقد جاء يف احلديث أن النبي وهذا من ح

راٍع، وكلكم مسئوٌل عن رعيته، فاألمري الذي عىل الناس راٍع، وهو مسئوٌل عن رعيته، 

والرجل راٍع عىل أهل بيته، وهو مسئوٌل عنهم، واملرأة راعيٌة عىل بيت بعلها وولده، 

ىل مال سيده وهو مسئوٌل عنه، أال فكلكم راٍع، وهي مسئولٌة عنهم، والعبد راٍع ع

 .(2) «رعيتهوكلكم مسئوٌل عن 

 احلكام وأويل األمر:  (ب
 املسلمني،جيري االحتساب عىل احلكام واألمراء وأويل األمر مثل بقية آحاد 

وجتري احلسبة عليه  ومكانته،ولكن جيب عىل املحتسب أن يراعي حقوق ويل األمر 

ومما ينبغي التنبه عليه أن  فعله،يفه باحلكم الرشعي وما ينبغي وتعر له،ببيان املنكر 

، وقد قيل (3) الفتنةجيتنب التشهري به عىل املنابر واملجامع العامة ملا يوقع ذلك من 

أال تدخل عىل عثامن فتكلمه؟، فقال: أترون أين ال أكلمه  ريض اهلل عنه ألسامة ابن زيد

ني وبينه، ما دون أن أفتتح أمرًا ال أحب أن أكون إال أسمعكم واهلل لقد كلمته فيام بي

 .(4) أول من فتحه...(

يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما "وقال عياض بن غنم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .196-195ة املدينة العاملية، ص(  انظر: احلسبة، جامع1)

 (.1829، رقم)3/1459باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر...، كتاب اإلمارة، (  صحيح مسلم، 2)

-302(  انظر:إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر)أصوله وضوابطه وآدابه(، خالد بن عثامن السبت، ص 3)

303. 

باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله، وينهى عن املنكر ويفعله، يق، كتاب الزهد والرقا(  صحيح مسلم، 4)

 (.2989، رقم)4/2290
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من أراد أن ينصح لسلطاٍن بأمٍر، فال يبد له  "يقول: ملسو هيلع هللا ىلص رأيت، أومل تسمع رسول اهلل 

ه فذاك، وإال كان قد أدى الذي عليه له عالنيًة، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل من

"(1). 

يف رشحه هلذا احلديث:) يعني املجاهرة باإلنكار عىل  رمحه اهللوقال اإلمام النووي 

وفيه األدب مع األمراء واللطف هبم ووعظهم  ¢األمراء يف املأل كام جرى لقتلة عثامن 

فإن مل يمكن  ذلك،ا أمكن رسًا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه وهذا كله إذ

 .(2) الوعظ رسًا واإلنكار فليفعله عالنية لئال يضيع أصل احلق..(

 العلامء والدعاة:  (ت
فبهم ملسو هيلع هللا ىلص ، فللعلامء يف اإلسالم أمهية كربى ملا حيملونه من علم عن اهلل ورسوله 

مى العقيدة وي دعى إىل ما فيه صالح البالد والعباد، فقد فظ الدين بعد اهلل وحت  حيدث  حي 

منهم اخلطأ والزلل أو قد يأيت بعضهم ببعض األفكار أو األقوال وي ؤدي ذلك إىل 

التشويش عىل عقول الناس وأفهامهم، أو ذكر بعض املسائل اخلالفية التي قد تثري 

بعض الناس وتسبب هلم بعض االزدواجية يف قبول احلق، فهنا يقوم املحتسب بواجبه 

ملسو هيلع هللا ىلص ام جيب أن يلتزموا به من كتاب اهلل وسنة رسوله يف اإلنكار عليهم، وتذكريهم ب

وسرية السلف الصالح مع مراعاة أن يكون ذلك باحلسنى وعدم اإلنكار عليهم أمام 

شى عىل الناس من تصديق كالمه الذي قد  مالعامة إال إذا كان رضرهم متعدي وخي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث صـحيح ورجالـه ثقـات غـري حممـد بـن إسـامعيل وهـو ابـن ، 49ص/24(  مسند اإلمام أمحد، اجلزء1)

ل اجلنة كتاب السنة )ومعه ظال، انظر: طريق التي قبله واألخري اآلتيةعياش وهو ضعيف لكنه يتقوى بال

أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضـحاك ، يف ختريج السنة بقلم: حممد نارص الدين األلباين(

 .2/522(، م1980هـ/ 1400الطبعة األوىل، ، املكتب اإلسالمي) بن خملد الشيباين

 .18/118(  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، 2)
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 يؤدي إىل فساد عقوهلم وعقائدهم.

 أصحاب الصنائع واحلرف واملهن:  (ث
ر املحتسب يف اإلنكار عىل أصحاب الصنائع واحلرف يكون ذلك بموجب فدو

فيقوم  احلرف،إذا أن هناك أنظمة خاصة تشمل احلسبة عىل مجيع أصحاب  النظام،

وحماسبتهم عند  الصحيح،النظام عىل محل أصحاهبا عىل أداء أعامهلم عىل الوجه 

 ارتكاب ما خيالف النظام.

 لم:غري املسلمني يف املجتمع املس (ج
 :رمحه اهللقال السفاريني 

 (الرشيعة يزجر دون خمف بمركدِ    )وإن جهر الذمي باملنكرات  يف

إذا فعل أهل الذمة أمرًا حمرمًا عندهم غري حمرم عندنا "وقال يف اآلداب الكربى: 

مل نعرض هلم وندعهم وفعلهم سواء أرسوه أو أظهروه، وهذا يفهم من النظم، فإنه 

رم يف الرشيعة الغراء بقيد الظهور،... وأما إذا فعلوا حمرمًا يف حرص الزجر يف فعل حم

 رشعنا جماهرين به وجب إنكاره، سواء اعتقدوا حله أو ال.

وأما ما أظهروه من املحرمات يف رشعنا تعني إنكاره عليهم، فإن كان مخرًا جازت 

 ذلك،بوا عىل وإن أظهروا كفرهم أد، روا صليبًا أو طنبورًا جاز كرسهإراقته، وإن أظه

منعون من إظهار ما حيرم عىل املسلمني ...، ويمنعون مما تتأذى به املسلمون كإظهار وي  

املنكر من اخلمر واخلنزير واألعياد والصلبان والناقوس، وكذا من إظهار بيع مأكول يف 

 هنار رمضان كالشواء.

يمنعون ": ه اهللرمح ، قال شيخ اإلسالم"وكذا إذا تبايعوا بالربا يف سوقنا منعوا...

بني أظهر املسلمني، ألن هذا من املنكرات، كام  من األكل والرشب يف هنار رمضان
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ينهون عن رشب اخلمر وأكل اخلنزير وإن تركوا التمييز عن املسلمني يف أحد أربعة 

 .(1) "هبأشياء: لباسهم وشعورهم وركوهبم وكناهم ألزموا 

 عامة الناس: (ح
إذا قاموا بفعل أو قول يوجب  ومجاعات،ادًا فاحلسبة تكون عىل الناس آح

والتحيل  االحتساب،مع مراعاة املحتسب لرشوط ومراتب  فيه،االحتساب عليهم 

فيعامل كل شخص عىل حسبه فهناك الشيخ والشاب  املحتسب،بصفات وأخالق 

فالناس ليسوا  له،فكل شخص بام يصلح  ذلك،واجلاهل واملعاند والصبي واملرأة وغري 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  چ هبذا التفريق جاءت اآلية الكريمة سواء و

 .(3()2)چ ے  ے  ۓ  ۓ
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رشح منظومة اآلداب، شمس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بـن سـامل السـفاريني  (  انظر: غذاء األلباب يف1)

-1/239م(، 1993هـ /  1414مرص، الطبعة : الثانية ،  –هـ(، )مؤسسة قرطبة 1188احلنبيل )املتوىف : 

240. 

 ، بترصف.77(  انظر: احلسبة يف اإلسالم مع تطبيقاهتا املعارصة، أ.د/ عبدالرحيم املغذوي، ص2)

 .125(  سورة النحل، آية: 3)
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 لرضرا"املتعلقة بالتعامل مع املحتسب عليه وفق قاعدة  والتطبيقات لشواهدا 

 :"يزال
 :من السنة النبوية 
بغلته، وأردفني ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: ركب رسول اهلل ريض اهلل عنه عن عبد اهلل بن جعفر .1

إذا تربز كان أحب ما تربز فيه هدف يسترت به، أو ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  خلفه، وكان

، فلام رأى (1) لهحائش نخل، فدخل حائطًا لرجل من األنصار، فإذا فيه ناضح 

، فمسح ذفراه ورساته، فسكن ملسو هيلع هللا ىلصحن وذرفت عيناه، فنزل رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أال ملسو هيلع هللا ىلص: »قال فجاء شاب من األنصار، فقال: أنا: ف "من رب هذا اجلمل؟  "فقال: 

تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملكك اهلل إياها، فإنه شكاك إيل وزعم أنك جتيعه 

 .(2)«وتدئبه

مْحل هذه الدابة ما يثقلها ملسو هيلع هللا ىلص نجد هذا الشاب املحتَسب عليه من ِقبل رسول اهلل 

فقام عليه الصالة  الشاب،من صنيع هذا ملسو هيلع هللا ىلص حتى أهنا شكت إىل رسول اهلل  ويرضها،

 الدابة،احلاصل هلذه  لرضرابارشة باإلنكار عليه وتوجيه اللوم له ليزيل هذا والسالم م

 رفقًا هبا ورمحة.

 التطبيقات: 

أيب حصني، ما جاء عن ، "يزال لرضرا "من تطبيقات املحتسب عليهم عىل قاعدة .1

تب إىل عمر لضبة،عن الشعبي، أن رجاًل، قال: يا  قال: ريض اهلل عنه  قال: فك 

أو قال:  عاقبه،أن  ريض اهلل عنه أليب موسىريض اهلل عنه  طابفكتب عمر بن اخل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/619(  الناضح: البعري أو الثور أو احلامر الذي يستقى عليه املاء، انظر لسان العرب، 1)

ــــد، 2) ــــام أمح ــــند اإلم ــــلم281 /3(  مس ــــىل رشط مس ــــناده صــــحيح ع ــــال: إس ــــر: ، وق ــــامع ، انظ ج

 .(4624، رقم)6/25،للسيوطي، األحاديث
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 .(1)"فإن ضبة مل يدفع عنهم سوًءا قط ومل جير إليهم خرًيا قط أدبه،

، فأنكر عليها عمر "يا لضبة"فالرجل املحتَسب عليه دعا بدعوى اجلاهلية بقوله 

وإزالة البدع  ،اإلسالمي، وإنكاره من باب محاية الدين -ريض اهلل عنه -بن اخلطاب

وال شك أهنا من أعظم األرضار التي البد  وتنخره،واخلرافات التي هتدم هذا الدين 

حفاظًا عىل هذا الدين ومحاية  معىل املحتسب عليه هاأن يتصدى هلا املحتسب وينكر

منها يف الواقعة التي حدثت بني رجل من ملسو هيلع هللا ىلص ذلك حذرنا النبي لعقائد املسلمني و

قالوا: يا رسول اهلل  «ما بال دعوى اجلاهلية؟ملسو هيلع هللا ىلص: »هاجرين فقال األنصار ورجل من امل

 .(2) «منتنةٌ دعوها، فإهنا »كسع رجٌل من املهاجرين، رجاًل من األنصار، فقال: 

قد  "أهل السواد"أن رجاًل من  ر ريض اهلل عنهعن أيب عمرو الشيباين، قال: بلغ عم .2

 "أثرى يف جتارة اخلمر، فكتب: 
ٍ
قدرتم له عليه، وسريوا كل أن اكرسوا كل يشء

فنجد أن هذا الرجل الذمي ا حتسب عليه  ،(3)"ماشيٍة له، وال يؤوين أحٌد له شيًئا

بت فيها اخلمر أو اجتر  ألن عمر بن  له،وتسيري كل ماشية  هبا،بكرس كل آنية له رش 

قد اشرتط عىل أهل الذمة أن ال ي ظهروا منكراهتم بني  ريض اهلل عنه اخلطاب

 .بال ضامن كل ما لديه وأزيل ا تلف العهد،فلام نقض هذا الرجل  ملسلمني،اظهراين 
ريض -عن سعيد بن املسيب أن صبيًغا التميمي أتى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  .3

اِرَياِت َذْرًوا   قال: هي  -اهلل عنه فقال: يا أمري املؤمنني، أخربين عن قوله:  َوالذَّ

يقول ما قلته، قال: فأخربين عن   -^- الرياح، ولوال أين سمعت رسول اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.37189، رقم)7/456روج يف الفتنة وتعوذ منها، (  مصنف أيب شيبة، باب من كره اخل1)

 (.2584، رقم)4/1998باب نرص األخ ظاملًا أو مظلومًا، كتاب الرب والصلة واألداب، (  صحيح مسلم، 2)

(  كتـاب األمـوال، للقاسـم بـن ســالم، بـاب مـا جيـوز ألهــل الذمـة أن حيـدثوا يف أرض العنـوة، ويف أمصــار 3)

 (.264، رقم)124جع سابق، صاملسلمني، وما ال جيوز، مر
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يقوله ما  -^-َفاحْلَاِماَلِت ِوْقًرا   قال: هي السحاب، ولوال أين سمعت رسول اهلل 

اَمِت َأْمًرا   قال: املالئكة ولوال أين سمعت رسول اهلل  قلته، قال: فأخربين عن  َفامْل َقسي

ا  قال: هي السفن، ولوال يقوله ما قلته، قال: فأخربين عن  َفاجْلَاِريَ  -^- رْسً اِت ي 

ب مائة سوط، ثم ، يقوله ما قلته -^-أين سمعت رسول اهلل  قال: ثم َأَمَر به فرض 

جعله يف بيت، حتى إذا برأ دعا به، ثم رضبه مائة سوط أخرى، ثم محله عىل قتب، 

ْم عليه جمالسة الناس، فل-ريض اهلل عنه-وكتب إىل أيب موسى األشعري  م : أن َحري

فحلف باأليامن املغلظة  -ريض اهلل عنه-يزل كذلك حتى أتى أبا موسى األشعري 

ما جيد يف نفسه مما كان جيده شيئا، فكتب إىل عمر خيربه، فكتب إليه ما إخاله إال قد 

 صدق، َخلي بينه وبني جمالسة الناس.

يريد  ألنه فهم من سؤاالته أنه صبيًغا؛رضب  -ريض اهلل عنه-عمر أمري املؤمننيف

التعنت والعناد واالعرتاض؛ وهلذا رضبه مائة سوط، ثم جعله يف بيت، فلام علم، 

ره من املدينة إىل  أحس أنه برأ جلده من الرضب، رضبة مائة أخرى، ثم أيضا سفَّ

م عليه جمالسة الناس، فلم يزل  الكوفة وكتب إىل أيب موسى األشعري أن حري

ه، وإذا جاء إىل حلقة أخرى ال يعرفونه، كذلك، صار الناس كلام جاء حللقة طردو

 كلم أهل احللقة األخرى قالوا: عزمة أمري املؤمنني عليه أال تكلموه، فال يكلمونه.

حتى تاب وجاء إىل أيب موسى وحلف باإليامن املغلظة أنه ال جيد يف نفسه ما كان 

منني جيده، ذهبت الشكوك والشبه التي يف نفسه، فكتب أبو موسى إىل أمري املؤ

يستأذنه يف أنه يرتكه، خييل بينه وبني الناس، فكتب عمر إليه ما إخاله إال قد صدق، 

 .(1)َخلي بينه وبني الناس، فجعل الناس يكلمونه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال: رجالـه ثقـات غـري أنـه منقطـع، سـليامن بـن يسـار مل 1/254(  انظر أصل القصة يف مسند الدارمي، 1)

 يدرك عمر بن اخلطاب.
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 اهللريض - فعلم به ابن اخلطاب القرآن،شابه وقد جاء صبيغ التميمي بشبه يف مت

رض بأفكار املسلمني فقام بدوره كمحتسب يف معاجلة هذا الداء الذي قد ي -عنه

 لرضرافعمد عىل إزالة هذا  الطريق،ويؤدي إىل االبتداع يف الدين فأراد أن يقطع هذا 

تكون العقول  لك للحفاظ عىل سالمة املعتقد وأنوذ وأرضاه،بطريقته ريض اهلل عنه 

والقلوب ال يشوهبا يشء من البدع واخلرافات يف كتاب اهلل وسنة نبيه وهذا الدين 

 العظيم.

ما حدث للجعد بن درهم وكان من أول القائلني بالقول بخلق القرآن كام من ذلك  .4

كر ذلك يف البداية والنهاية، فإن اجلعد بن درهم أقام بدمشق حتى أظهر القول  ذ 

بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها اجلهم بن 

بن عبد اهلل القرسي قتل اجلعد يوم عيد صفوان فتقلد هذا القول عنه، ثم إن خالد 

األضحى بالكوفة، وذلك أن خالدًا خطب الناس فقال يف خطبته تلك: أهيا الناس 

ضحوا يقبل اهلل ضحاياكم، فإين مضح باجلعد بن درهم، إنه زعم أن اهلل مل يتخذ 

ًا، ثم إبراهيم خلياًل، ومل يكلم موسى تكلياًم، تعاىل اهلل عام يقول اجلعد علوا ً كبري

، فاجلعد من املحتسب عليهم الذي أظهر قوالً كفريًا (1)نزل فذبحه يف أصل املنرب

وهو القول بخلق القرآن، وتبناه ودعا هلذا القول، وهذا القول منكر عظيم ورضر 

عىل هذا الدين وهذه األمة والبد من رده ودفعه وإزالته ولو أدى ذلك إىل قتل من 

ي باجلعد بن درهم، حيث أنه احتسب عليه بقتله قال به، كام فعل خالد القرس

 .الضار وكفى الناس فتنته وفتنة هذا القول املنكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/382(  انظر: البداية والنهاية، ترمجة اجلعد بن درهم، 1)
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 املبحث الثاني:
 يزال": الضررالتطبيقات املتعلقة بالتعامل مع احملتسب فيه وفق قاعدة "

 
قبل البدء يف احلديث عن تطبيقات قاعدة  السابقة،فكام جرت العادة يف املباحث 

وما هي  "املحتسب فيه "هو  مالزم أن نعلم  فيه،ال املتعلقة باملحتسب يز لرضرا

يزال املتعلقة  لرضراثم سأذكر إن شاء اهلل التطبيقات احلسبية لقاعدة  ورشوطه،أقسامه 

 باملحتسب فيه وأسأل اهلل اإلعانة والسداد.

 أوالً: تعريف املحتسب فيه:

معلوم كونه منكرًا  جتسس،بغري هو كل منكر موجود يف احلال ظاهر للمحتسب " -

 .(1)"بغري اجتهاد

 .(2)"والرتك الذي أمرت الرشيعة بفعله عنه،هو الفعل الذي هنت الرشيعة "وقيل:  -

هو ما تنكره النفوس السليمة وتتأذى به مما حرمه الرشع ونافره الطبع "وقيل  -

 .(3)"وتعاظم استكباره وقبح غاية القبح استظهاره يف حمل املأل

 ويرى الباحث يف اجلمع بني تلك التعريفات وبني ما له شأن يف دراسته ما ييل:* 

هو كل مفسدة أو منكر هنى عنها الشارع احلكيم أو كان فيها رضر املحتسب فيه: 

 جتسس،ظاهٌر من غري  اجتهاد،معلوم كونه منكٌر من غري  اآلخرين،عىل النفس أو 

 ع معصية عىل فاعله.حتى وإن مل يعتربه الرش احلال،وموجوٌد يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/324(  إحياء علوم الدين، للغزايل، 1)

 ، بترصف.179الكريم زيدان، ص(  أصول الدعوة، عبد2)

 .44(  احلسبة، البن تيمية، ص3)
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 * ثانيًا: أقسام املحتسب فيه: 

 ما كان من حقوق اهلل تعاىل: (1
كالقاصد خمالفة هيئات الصالة، واملتعمد تغري أوصافها املسنونة، مثل: من "

يقصد اجلهر يف صالة اإلرسار أو اإلرسار يف صالة اجلهر أو يزيد يف الصالة أو يف 

سب إنكارها، وتأديب العامل فيها إذا مل يقل بام األذان أذكارًا غري مسنونة فللمحت

وكذلك إذا أخل بتطهري جسده أو ثوبه أو موضع صالته أنكر عليه  متبوع،ارتكبه إمام 

وكذلك اإلفطار يف هنار رمضان لغري  والظنون،إذا حتقق ذلك منه، وال يؤاخذه بالتهم، 

والعقود الربوية  اسدة،الفكالبيوع  املعامالت،وما يتعلق بباب  واملسافر،املريض 

 .(1)"والغش والتطفيف وغريها املحرمة،

 ما كان من حقوق اآلدميني: (2
أو يأخذ ماالً  املارة،أو يبني سورًا يتأذى منه  جاره،كأن يتعدى الرجل يف حد "

عيده  وهذا ال شك أنه رضر والقاعدة الفقهية حتتم عىل املحتسب  له،من أحد ثم ال ي 

 .(2)"هبجميع صور لرضراإزالة 
 :ن مشرتك بينهامما كا (3

واالختالط بني النساء  إليهم،والنظر  الناس،كاملنع من اإلرشاف عىل منازل "

والنظر كذلك يف مقاعد  النساء،ومنع من مل يراع األمانة واحلياء يف معاملة  والرجال،

   .(3)"ويزيل ما فيه رضر وغري نافع للناس فيه،فيقر منها ما ال رضر  األسواق،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.362-360(  انظر األحكام السلطانية ، للاموردي، ص )1)

 (  املرجع السابق.2)

 (.31-28(  انظر معامل القربة يف طلب احلسبة، ابن اإلخوة، ص )3)
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 لثًا: رشوط املحتسب فيه:ثا

 أن يكون منكراً: -1
سواء كان صغرية أو كبرية؛ إذ ال خيتص وجوب اإلنكار بالكبائر  حمذورًا،أي 

دون الصغائر، وال يشرتط يف كونه منكًرا أن يكون معصية، فإن من رأى صبيًّا أو جمنوًنا 

ًنا يزين يرشب اخلمر، فعليه أن يريق مخره، ويمنعه من رشبه، وكذا من رأى جمنو

بمجنونة، أو هبيمة، وجب عليه منعه، وإن كان يف خلوة، وإن كان هذا ال يسمى يف 

 .(1) معصيةحق املجنون 

 أن يكون موجودًا يف احلال: -2
ا، فمن فرغ من رشب اخلمر مثاًل مل يكن آلحاد الرعية اإلنكار عليه  يعني: مستمرًّ

 إذا صحا من سكره. العودة،بغري الوعظ والتخويف من اهلل وحثه عىل عدم 

 وهنا مسألة: هل حيتسب عىل وجود مقدمات املنكر؟

جيب  قرائنه،وقامت  عالماته،الواقع أنه إذا ظهرت بوادر املنكر والحت 

 .(2) لرضرواواتقاًء للفتنة  للمفسدة،درءًا  عليه،االحتساب 

 وهلذا الرشط ثالث حاالت:

ومثال ذلك: كأن  لذلك،المات بأن توجد مقدمات وعأن يكون قد هم بفعل املنكر:  -

 املدارس،أو رجاًل يقف كل يوم عند إحدى  األسواق،يرى رجاًل يرتدد مرارًا عىل 

 فمثل هذا يناصح بالوعظ والنصح والتخويف من اهلل.

ومعنى ذلك: أن يتلبس باملنكر وقت النهي والتغيري أن يكون متلبسًا باملنكر:  -

فيجب عىل  منه،أمامه كأس مخر يرشب ومثال ذلك: كمن هو جالس و واإلنكار،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .326-2/322(  انظر إحياء علوم الدين، للغزايل، 1)

 .84يف اإلسالم مع تطبيقاهتا املعارصة، للمغذوي ص(  انظر احلسبة 2)
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 وإزالة املنكر طاملا هو قادر عىل إزالته.  الفوري،املحتسب اإلنكار 

كمن رشب اخلمر أن يكون صاحب املنكر قد فعله وانتهى منه ومل يبقى إال آثاره:  -

رف عنه أنه أعزب وخرجت من عنده امرأة  عليه،وبقيت آثاره  ففي  أجنبية،أو كمن ع 

وإنام هناك حمل للعقاب واجلزاء وهذا  والتغيري،لة ليس هناك وقت للنهي هذه احلا

 .(1) نائبهاألمر غالبًا ليس من شأن املحتسب املتطوع وإنام هو من شأن ويل األمر أو 

 أن يكون ظاهرًا من غري جتسس: -3
فقد جاء اإلسالم باحلكم عىل الظاهر وترك الرسائر إىل اهلل وحده، وهنانا عن 

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ    ٻ       پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ال تعاىل: التجسس، ق

ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   

إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال جتسسوا، وال »ملسو هيلع هللا ىلص: ، وقال ، (2)چڄ

لق عليه ، فكل من سرت معاصيه يف داره وأغ(3)«حتسسوا، وال تباغضوا، وكونوا إخواًنا

فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، وال أن "بابه ال جيوز ألحد أن يتجسس عليه، 

أهيا الناس قد آن لكم أن تنتهوا ملسو هيلع هللا ىلص: »هيتك األستار حذًرا من االستتار هبا، قال النبي 

عن حدود اهلل من أصاب من هذه القاذورات شيئًا. فليسترت بسرت اهلل. فإنه من يبدي لنا 

 .(5( )4) «اهللتاب صفحته، نقم عليه ك

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .134-133(  انظر: حقيقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أ.د/ محد العامر، ص1)

 .12(  سورة احلجرات، آية: 2)

 (.6064، رقم)8/19باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، كتاب اآلداب، (  صحيح البخاري، 3)

، وقال (12. رقم)2/825عىل نفسه بالزنا، باب ما جاء فيمن اعرتف كتاب احلدود،  (  موطأ اإلمام مالك،4)

 .7/363األلباين حديث مرسل، انظر: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، 

 .326-2/322(  انظر: إحياء علوم الدين، للغزايل، 5)
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 :حدود السرت 

يقول اإلمام املاوردي رمحه اهلل: فإن غلب عىل الظن استرسار قوم هبا ألمارات 

 دلت، وآثار ظهرت، فذلك رضبان:

انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل: أن خيربه من يثق  يف ذلك: أن يكون أحدمها

له، فيجوز له يف مثل هذه احلالة أن بصدقه أن رجاًل خال بامرأة ليزين هبا، أو برجل ليقت

س ويقدم عىل الكشف والبحث، حذًرا من فوات ما ال يستدرك من انتهاك  يتجسَّ

املحارم، وارتكاب املحظورات، وهكذا لو عرف ذلك من املتطوعة جاز هلم اإلقدام 

 .الكشف، والبحث يف ذلك، واإلنكارعىل 

هذه الرتبة، فال جيوز  ما خرج عن هذا احلد وقرص عن حد والرضب الثاين:

كي أن عمر  دخل عىل قومريض اهلل عنه  التجسس عليه وال كشف األستار عنه، فقد ح 

فعاقرتم،    (1) يتعاقرون عىل رشاب، ويوقدون يف أخصاص، فقال: هنيتكم عن املعاقرة

وهنيتكم عن اإليقاد يف األخصاص فأوقدتم، فقالوا: يا أمري املؤمنني، قد هناك اهلل عن 

ريض اهلل عنه  تجسس فتجسست، وهناك عن الدخول بغري إذن فدخلت، فقال عمرال

منكرة من دار تظاهر أهلها  فمن سمع أصواًتا ،هاتان هباتني وانرصف ومل يتعرض هلم

بأصواهتم أنكرها خارج الدار، ومل هيجم عليه بالدخول؛ ألن املنكر ظاهر وليس عليه 

 .(2)أن يكشف عام سواه من الباطن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .214ص (  املعاقرة:إدمان رشب اخلمر، انظر: خمتار الصحاح، للرازي،1)

 .366(  انظر األحكام السلطانية، للاموردي، ص2)
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 كون معلومًا من غري اجتهاد:أن ي -4
فذهب جمموعة من العلامء أن املحتسب  فيها،وهذا الرشط من الرشوط املختلف 

ألن املحتسب عليه قد حيتج بأن فعله  االجتهادية،ال يرشع له االحتساب يف األمور 

 النووي،واإلمام  الغزايل،ومن هؤالء العلامء: أبو حامد  الفقهاء،جائز عىل رأي بعض 

والقائلون بالتفصيل يف إنكار املحتسب يف مسائل  تعاىل،النحاس رمحهم اهلل وابن 

 اإلمام املاوردي واإلمام أمحد وغريهم رمحهم اهلل مجيعًا. االجتهاد،

 كاآليت:فتحرير املسألة 

إذا كان املنكر مما اختلف فيه الفقهاء فيه فهل يمنع ذلك االختالف من االحتساب فيه 

 بدون قيد وال رشط؟

 لواقع أن اخلالف إما يكون سائغًا أو غري سائغ ولكٍل حكمه:ا

نع من االحتساب عىل رأي بعض اخلالف السائغ  (أ وقال آخرون: جيوز  الفقهاء،يم 

 للمحتسب أن ينكر عىل فاعل املنكر املختلف فيه برشط أن يكون املحتسب جمتهدًا.
عتد به لعدم قيامه عىل الشاذ أو الباطل الذي ال ي   وهو اخلالف السائغ،اخلالف غري  (ب

الف رصيح القرآن أو السنة الصحيحة املتواترة أو  مقبول،أي دليل  كالذي خي 

هذا اخلالف ال  فمثل بالرضورة،أو ما علم من الدين  األمة،أو إمجاع  املشهورة،

 .(2()1) وال يمنع املحتسب من اإلنكار واالحتساب له،قيمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .182(  أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، ص1)

(  وللتفصيل يف حكم اإلنكار يف مسائل اخلالف بشكل أوسع، الرجوع إىل كتاب الدكتور فضل إهلي )حكم 2)

 اإلنكار يف مسائل اخلالف(.
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 أو التخفيف منه؟مسألة: هل املطلوب هو إزالة املنكر 

 "املحتسب فيه"األصل أن املحتسب يبذل قصارى جهده يف أن يزال األمر 

بالكلية، وأن ال يرىض بأنصاف احللول أو االكتفاء بالتخفيف من املنكر ما أمكنه إزالته 

مع العجل  عليه السالمبالكلية، ومن أدلة هذه املسألة من القرآن ما صنعه موسى 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ   چ : لالذي عبده بنو ارسائي

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    

أزال املنكر متامًا بحرقه ثم ذراه يف البحر، وجاء يف  عليه السالمفموسى ،(1)چی

ثم أخذه فذبحه، ثم حرقه باملربد، ثم ذراه يف اليم، فلم " تفسري الطربي هلذه اآلية أي:

 .(2)"بحر يومئذ إال وقع فيه يشء منهيبق 

ليضاروا به  مع مسجد الرضار الذي اختذه املنافقونملسو هيلع هللا ىلص ومن السنة ما فعله النبي 

فال  بالكلية،، وأما إذا تعرس إزالته (3) هدمهفأمر بإحراقه بعد  املسلمني ويشقوا صفهم

ك كله ال يرتك بأس من املحاولة يف التخفيف من املنكر ما أمكن عماًل بقاعدة ماال يدر

 واهلل تعاىل أعلم. جله،

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97(  سورة طه، آية: 1)

 .2/74تفسري آي القرآن، الطربي، (  جامع البيان يف 2)

، وقـد 339-338(  انظر: األمر باملعروف والنهي عن املنكر)أصوله وضوابطه وآدابه(، خالد السـبت، ص3)

 تم ذكر قصة مسجد الرضار يف الفصل الثاين: مبحث)التغيري باليد( يف دراستي.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  «الضرر يزال»احملتسب عليه، واحملتسب فيه وفق قاعدة الفصل الثالث: التطبيقات املتعلقة بالتعامل مع 

 

 

137 
 

  املتعلقة باملحتسب فيه: "يزال الرضر"تطبيق قاعدة عىل األدلة والتطبيقات 
 تطبيقات:شواهد ووحتت كل اعتبار ما خيصه من  تثالثة اعتباراإىل ها وسيتم تقسيم 

 أوال: ما يتعلق بجانب االعتقادات:

مكة، وحول الكعبة  ^ال: دخل النبي عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه، ق .1

احلق،  جاء» ثالث مائٍة وستون نصًبا، فجعل يطعنها بعوٍد يف يده، وجعل يقول:

 .(2()1) «الباطلوزهق 
وهذا املنكر العظيم الذي ي تخذ معبود من  لرضراقام بإزالة هذا ملسو هيلع هللا ىلص فنجد النبي 

اهلل من املنكرات العظيمة والرشك ب وأزاهلا، مجيعًا،دون اهلل فقام بطعنها حتى أسقطها 

 الواجبة الدفع.

فكلمه يف بعض األمر، فقال:  ^، أتى النبي أن رجالً  :س ريض اهلل عنهعن ابن عبا .2

 .(3)"ما شاء اهلل وحده :؟ قلأجعلتني هلل عدالً  ": ^ما شاء اهلل وشئت، فقال النبي 
 ندًا،عله باالحتساب عىل هذا الرجل عندما أرشكه مع اهلل وج ^فهنا قام النبي 

 فمثل هذا القول القول،عليه وقام بمعاجلة األمر وأنكر عليه هذا  ^فغضب النبي 

 .نه أرشاك باهلل سبحانهكو احلال،ه يف ئوالبد من إزالته ودر منكر ورضر يمس العقيدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81(  سورة اإلرساء، آية: 1)

اب: هل تكرس الدنان التي فيها اخلمر، أو خترق الزقاق، فإن كرس صـنام، بكتاب املظامل، (  صحيح البخاري، 2)

 (.2478، رقم )136 /3أو صليبا، أو طنبورا، أو ما ال ينتفع بخشبه، 

، وقال (10759، رقم)361 /9(  السنن الكربى، للنسائي، باب ذكر االختالف عىل عبد اهلل بن يسار فيه، 3)

أبو الفضل ، ألسفار يف األسفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخباراملغني عن محل احديث حسن، انظر: 

دار ابن حزم، بـريوت ، )زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي

 .1065(، صم 2005 -هـ  1426الطبعة: األوىل، ، لبنان –
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 قال: بلغ عمر بن اخلطابريض اهلل عنه  أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف عن نافع .3

التي بويع حتتها فأمر هبا  ،"شجرة الرضوان" يأتون الشجرة أن ناساً ريض اهلل عنه 

 .(1) فقطعت

 الواردة يف قوله تعاىل:ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الشجرة هي التي بايع فيها أصحاب رسول اهلل النبي 

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ  ﴿

فبلغ  هبا،ون وكان من شأهنا أن الناس أصبحوا يأتوهنا فيتربك،(2)چں  ڻ  ڻ  

حفاظًا عىل فأمر بقطعها وإزالتها  ريض اهلل عنهذلك أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 ها.ملعتقد وما يرتتب من رضر عىل بقائسالمة ا

من التطبيقات أيضًا أن مجاعة من القدماء بنوا بيوتًا كانت لألصنام فمنها بيت عىل  .4

والرابع بمدينة بلخ بناه بنو شهب  اهلند،والبيت الثاين والثالث يف أرض  نار،رأس 

واخلامس بيت بصنعاء بناه الضحاك عىل اسم الزهرة  بلخ،ظهر اإلسالم خربه أهل 

، والسادس بناه قابوس امللك عىل اسم الشمس بمدينة نفخربه عثامن بن عفا

 .(3) املعتصمفرغانة فخربه 
ينبغي أن يزال وهذا  لذلك،املجتمع ببصاحبه ورضره يلحق املنكر املتعلق بالعقائد إن 

ما فعله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام ريض اهلل عنهم واألئمة 

 واحلكام عىل مر العصور.
يف باب محاية العقائد   حتساٌب افجميع هذه الصور من التخريب وإزالة هذه األصنام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد: إسناده صحيح إىل ، وقا(7545، رقم)2/150ابن أيب شيبة،  (  مصنف1)

 نافع موىل ابن عمر.

 .18(  سورة الفتح، آية 2)

 .58هـ(، دار ابن خلدون، ص597(  تلبيس إبليس، أيب الفرج ابن اجلوزي البغدادي )املتويف: 3)
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 الرشك.ومحاية جناب التوحيد وإزالة ما كان من براثن 

 لق بجانب العبادات:ثانيا: ما يتع

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چقال اهلل تعاىل:  .1

 .(1)چے
ينهى تبارك وتعاىل عباده املؤمنني عن فعل الصالة يف حال السكر الذي ال يدري 

إذا قامت الصالة ينادي: أن ال  ^معه املصيل ما يقول، وقد كان منادي رسول اهلل 

 سبب نزول هذه اآلية: ما جاء عن عيل بن أيب طالب يقربن الصالة سكران، ومما جاء يف

ريض اهلل عنه قال: صنع لنا عبد الرمحن بن عوف طعامًا، فدعانا وسقانا من اخلمر، 

قال: فقرأ : قل يا أهيا الكافرون، ما  -فأخذت اخلمر منا، وحرضت الصالة فقدموا فالنًا 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  تعاىل أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون( قال: فأنزل اهلل

تسب فيها يف جمال ، (2)چہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   من املنكرات التي حي 

اخلمر ملا يفعله من ذهاب  حرم اهلل العبادات حتريم إتيان الصالة للسكارى، والشك أن

جيب أن يزال ويدفع يف حال القيام بالعبادة وغريها وسيأيت يف الرضر الذي العقل، وهو 

 ملعامالت مزيد إيضاح عن معنى اخلمر وحكمه وما جيب نحوه إن شاء اهلل تعاىل.باب ا

رأى نخامة يف قبلة املسجد  ^أن رسول اهلل  عنه، ريض اهلل عن أنس بن مالك .2

إن العبد إذا صىل فإنام يناجي "فحكها بيده ورئي يف وجهه شدة ذلك عليه وقال: 

ليبصق عن يساره أو حتت قدميه أو ربه فيام بينه وبني القبلة فإذا بصق أحدكم ف

 .(3)"يفعل هكذا، ثم بزق يف ثوبه ودلك بعضه ببعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43(  سورة النساء، آية:1)

 .2/272(  تفسري ابن كثري، 2)

هــ(، حتقيـق: 458احلسني بن عيل بن موسى اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف: (  السنن الكربى، أمحد بن 3)

= 
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حينام رأى النخامة  ^ولذلك غضب النبي  فيها،إال لعبادة اهلل  فبيوت اهلل مل تبن

ثم بني  ،إزالتهعىل النبي صىل اهلل عليه وسلم قام الذي  وهي من الرضر جهة القبلة

ة التعامل مع بيوت اهلل والعمل عىل احرتامها ثم بنّي صلوات ريب وسالمه عليه كيفي

 عليه الصالة والسالم ما كان ينبغي فعله.
قال: قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس، فقال  ،عنهريض اهلل  هريرة أيبعن  .3

من ماء، فإنام بعثتم  من ماء، أو ذنوباً  دعوه وهريقوا عىل بوله سجالً »: ^هلم النبي 

 .(1)« ومل تبعثوا معرسين ميرسين،
تسب فيها يف جمال العبادات إزالة النجاسة مناملكان الذي  من املنكرات التي حي 

تؤدى فيه العبادة وإزالة رضره، وملا كان رضره واضح الداللة وجه النبي صىل اهلل عليه 

ا فبيوت اهلل هل ،ملاء عىل بول األعرايب يف املسجدبإراقة اوسلم بإزالة هذا الرضر 

 الصالة.وكذلك من رشوط إقامة الصالة طهارة األرض التي ت قام عليها  حرمتها،

 (2) جلبةإذ سمع  ^ريض اهلل عنه قال: بينام نحن نصيل مع النبي عن أيب قتادة  .4

 تفعلوا،فال قال:  الصالة،؟( قالوا استعجلنا إىل ما شأنكمرجال، فلام صىل قال :)

 .(3) (وما فاتكم فأمتوا فصلوا،فام أدركتم إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة 
درأ وتدفع هي احلركة واالستعجال والكالم إلدراك ومن الصور التي جيب ت  

ولذلك  والسكينة،الصالة فهي بال شك رضر عىل املصلني وقد تفقدهم اخلشوع 

 وهو السكينة السكينة. العالج،من العجلة وأعطى لنا  ملسو هيلع هللا ىلصحذرنا رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م(، باب  2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –حممد عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، بريوت  =

 (.1201، رقم )1/386بصاق اإلنسان وخماطه، 

 (.220، رقم)1/54ىل البول يف املسجد، باب صب املاء عكتاب الوضوء، (  رواه البخاري، 1)

 .1/128(  اجللبة: الصياح والصخب، انظر: املعجم الوسيط، 2)

 (.635، رقم)1/129كتاب األذان، باب قول الرجل: فاتتناالصالة، البخاري،  رواه(  3)
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 علق بجانب املعامالت:ثالثًا: ما يت

 الغش: -أ
 .(1) اخلداعبمعنى يأيت : لغةالغش 

: (2)"كتم كل ما لو علمه املبتاع كرهه": اصطالحاً  ما خيلط من "، وقيل: الغشُّ

ديء باجلييد  .(3)"الرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص  عن احلبيبملا جاء  اإلسالمية،وقد جاء النهي عن الغش بجميع أنواعه يف الرشيعة 

من محل علينا » قال: ^أن رسول اهلل  عنه:هريرة ريض اهلل  يف احلديث الذي رواه أبو

ألن الغش ليس  املسلمني،ليس من  :، أي(4) «مناالسالح فليس منا، ومن غشنا فليس 

 ولذلك كان حمرمًا يف رشيعتنا. املسلمني،من طباع 

  :وخيفى  عىل املشرتي اً .فإن كان هذا الغش تدليس.."يقول اإلمام املاوردي رمحه اهلل

، فاإلنكار عليه أغلظ، والتأديب عليه وأعظمها مأثامً  عليه فهو أغلظ الغش حتريامً 

 .(5)"أشد، وإن كان ال خيفى عىل املشرتي كان أخف مأثاًم وألني إنكاًرا

  والغش حرام يف البيوع والصنائع مجيعًا ال ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله عىل وجه

ل ينبغي أن حيسن الصنعة وحيكمها ثم يبني لو عامله به غريه ملا ارتضاه لنفسه ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/1619(  معجم اللغة العربية املعارص، أمحد خمتار عبد احلميد عمر، مرجع سابق، باب غ ش ش، 1)

(  كتاب الذخرية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف )املتوىف: 2)

 .5/172م(،  1994بريوت)الطبعة: األوىل،  -هـ(، دار الغرب اإلسالمي684

بـن عـيل بـن زيـن (  التوقيف عىل مهامت التعاريف، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تـاج العـارفني 3)

ــم املنــاوي القــاهري )املتــوىف:  -عبــد اخلــالق ثــروت 38هـــ(، عــامل الكتــب 1031العابــدين احلــدادي ث

 .252م(، ص1990-هـ1410القاهرة)الطبعة: األوىل، 

 (.101، رقم)1/99من غشنا فليس منا، اجلزءملسو هيلع هللا ىلص باب قول النبي كتاب اإليامن، (  صحيح مسلم، 4)

 298، وانظر األحكام السلطانية، أليب يعىل، ص367وردي، ص(  األحكام السلطانية، للام5)
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 .(1) يتخلصغشها إن كان فيها فبه 
  الغش"عىل  "الرضر يزال"الشواهد والتطبيقات عىل تطبيق قاعدة": 

مر عىل صربة طعام فأدخل ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  ريض اهلل عنهما جاء عن أيب هريرة  .1

قال أصابته السامء « عام؟ما هذا يا صاحب الط»يده فيها، فنالت أصابعه بلاًل فقال: 

 (2)«منيأفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس »يا رسول اهلل، قال: 

. 
تسب فيها وذلك ملا  والشك أن خداع الناس وغشهم من املنكرات التي ينبغي أن حي 

فيها من رضر عىل املشرتي حيث أ ظهر له خالف ما أ بطن، فكان إنكار النبي صىل اهلل 

زال.علي  ه وسلم من باب إزالة هذا الغش وهو بالشك رضر جيب أن ي 
أنه رأى رجاًل قد شاب اللبن باملاء املبيع ": ريض اهلل عنه عن عمر بن اخلطاب .2

 .(3)"فأراقه
فلام كان خلط املاء باللبن حتى يكثر فيه غش وخداع للناس، قام الفاروق ريض اهلل 

 ى ال يتجرأ غريه عىل فعل فعلته.عنه بإزالة هذا املنكر والرضر وأراقه حت
 ما أفتى به ابن القطان رمحه اهللومن التطبيقات أيضًا عىل إزالة ما دخله الغش  .3

 حف الرديئة النسج: حترق بالنار،بجواز إتالف املغشوش من الثياب، فقال يف املال

 .(4) ينتهواوقال: تقطع خرًقا وتعطى للمساكني إذا تقدم إىل مستعمليها فلم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  بدائع السلك يف طبائع امللك، حممد بن عـيل بـن حممـد األصـبحي األندليسـ، أبـو عبـد اهلل، شـمس الـدين 1)

العراق (،  –هـ(، حتقيق: الدكتور عيل سامي النشار، )وزارة اإلعالم 896الغرناطي ابن األزرق )املتوىف: 

2/414. 

 .(102، رقم )1/69صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب من غشنا فليس منا،   (2)

 .114ص /28(  جمموع الفتاوى، البن تيمية، اجلزء3)

 .53(  احلسبة يف اإلسالم، أو وظيفة احلكومة اإلسالمية، البن تيمية، ص4)
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 مر:اخل -ب
 .(1) "اخلاء وامليم والراء أصل واحد يدل عىل التغطية، واملخالطة يف سرت" اخلمر لغة:
كل رشاب مغط لِْلَعْقِل  ": لوقي، (2) "الرشاب الذي خيامر العقل" :قيل اصطالحًا:

 .(3)"َسَواء َكاَن عصريا َأو نقيعا، مطبوخا َكاَن َأو نيئا
ِرَكْت فاختمرت، واختاِمرها: "عرايّب قال ابن األ وسميت اخلمر هبذا االسم كام ا ت  ألهنَّ

َيْت بذلك ملخامرهتا العقل مي ها. ويقال: س 
 .(4)"تغريُّ رحيِ

وهي من أكرب  األمة،وقد جاء النهي عن اخلمر يف الكتاب والسنة وإمجاع سلف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  قال اهلل تعاىل: الكبائر،

لعن اهلل اخلمر، ملسو هيلع هللا ىلص: »وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: قال 5)چڀ  ٺ  ٺ  

وشارهبا، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعارصها، ومعترصها، وحاملها، واملحمولة 

لُّ م ْسكٍِر »، وقال عليه الصالة والسالم: (6) «إليه  .(7) «َحَرامٌ ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/215هـ(، 395وىف: ( مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني )املت1)

 .1/302(  جممل املقاييس، البن فارس، 2)

هــ(، حتقيـق: 1094( الكليات، أيوب بن موسـى احلسـيني القريمـي الكفـوي، أبـو البقـاء احلنفـي )املتـوىف: 3)

 .414حممد املرصي، )مؤسسة الرسالة(، ص -عدنان درويش 

هــ(، 393ن محـاد اجلـوهري الفـارايب )املتـوىف: (  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرصـ إسـامعيل بـ4)

م(  1987 - هــ 1407بـريوت، الطبعـة: الرابعـة  –حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، )دار العلم للماليـني 

2/649. 

 . 90( سورة املائدة، آية: 5)

انظر: ، ، وقال األلباين: حديث صحيح(3674، رقم)3/326(  سنن أيب داود، باب العنب ي عرص للخمر، 6)

 .(5091، رقم)2/907صحيح اجلامع الصغري وزيادته، 

انظـر: ، ، وقـال األلبـاين: حـديث حسـن صـحيح(3685(  املرجع السابق، باب النهـي عـن املسـكر،  رقـم)7)

 .2/836، صحيح اجلامع الصغري وزيادته
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  راخلم"عىل  "الرضر يزال"الشواهد والتطبيقات عىل تطبيق قاعدة": 
يف بيت رجل  ريض اهلل عنهبن اخلطاب  قالت: وجد عمر ريض اهلل عنها عن صفية .1

قال: « ما اسمك؟»، وقد كان جلده يف اخلمر فحرق بيته، وقال: من ثقيف مخراً 

 .(1) «فويسقبل أنت »رويشد قال: 
ريض اهلل  وعن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث، عن أبيه، قال: سمعت عثامن .2

اجتنبوا اخلمر فإهنا أم اخلبائث، إنه كان رجل ممن خال قبلكم يتعبد " يقول: عنه

فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: أنا أدعوك للشهادة فانطلق مع 

جاريتها، فطفقت كلام دخل بابًا أغلقته دونه حتى أفىض إىل امرأة وضيئة عندها 

ك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع عيل أو غالم وباطية مخر، فقالت: إين واهلل ما دعوت

ترشب من هذه اخلمر كأسًا أو تقتل هذا الغالم، قال: فاسقيني من هذا اخلمر 

كأسًا، فسقته كأسًا، فقال: زيدوين فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا 

اخلمر؛ فإهنا واهلل ال جيتمع اإليامن وإدمان اخلمر إال أوشك أن خيرج أحدمها 

 .(2)"به صاح
« ما هذه القرية؟»نظر إىل زرارة، فقال:  ريض اهلل عنهوروي أن عيل بن أيب طالب  .3

« أين الطريق إليها؟»قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها، تباع فيها اخلمر، فقال: 

فقالوا: باب اجلرس، فقال قائل: يا أمري املؤمنني، نأخذ لك سفينة جتوز مكانك، 

فقام  ،«حاجة لنا يف السخرة، انطلقوا بنا إىل باب اجلرستلك سخرة، وال »قال: 

عيل بالنريان، أرضموها فيها فإن اخلبيث يأكل بعضه »يميش حتى أتاها، فقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10051، رقم)6/76(  مصنف عبدالرزاق الصنعاين، اجلزء1)

ــدة عــن رشب اخلمــر ...،  (  الســنن الكــربى، للنســائي،2) ــام املتول ــال(5156، رقــم)5/101ذكــر اآلث  ،وق

 .12/166، انظر صحيح وضعيف سنن النسائي، صحيح:األلباين
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 .(1) جربوناقال: فاحرتقت من غربيها حتى بلغت بستان خواستا بن  ،«بعضاً 
 :راالحتكا -ت

 .(2) الئهما احتكر، أي احتبس انتظارا لغوهو  الظلم، االحتكار لغة:
حبس الطعام للغالء افتعال من حكر إذا ظلم ونقص  ": الفقهاء يف اصطالح االحتكار

اشرتاء طعام ونحوه وحبسه "وقيل:  ،(3)"وحكر باليشء إذا استبد به وحبسه عن غريه

 .(4)"إىل الغالء
وإذا رأى املحتسب أحدًا قد احتكر من سائر األقوات، وهو أن يشرتي ذلك يف وقت "

، ويرتبص ليزداد يف ثمنه ألزمه بيعه إجبارًا؛ ألن االحتكار حرام، واملحتكر الغالء

 .(6( )5) «خاطئال حيتكر إال »ملسو هيلع هللا ىلص: ملعون فقد قال 

وملا كان االحتكار فيه رضر عىل الناس من غالء األسعار، حذر النبي صىل اهلل عليه 

 ته.وسلم منه، ورضر عىل الفرد واملجتمع واضح الداللة لذلك وجبت إزال

  االحتكار" عىل "يزالالرضر "الشواهد والتطبيقات عىل تطبيق قاعدة": 
 أنه أمر بتحريق الطعام املحتكر؛ تأديبًا لكل حمتكر  ريض اهلل عنه ما روي عن عيل

فقد أخرج ابن أيب شيبة عن احلكم قال: أ خرب  الناس،بعامة  لرضراوحتى ال حيصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )املتوىف: 1) هــ(، حتقيـق: خليـل 224(  كتاب األموال، أبو ع 

 .126-125بريوت(، ص  –حممد هراس، )دار الفكر 

 .378(  انظر القاموس املحيط، للفريوز، ص2)

خرســو  -أو مــنال أو املــوىل  -(  درر احلكـام رشح غــرر األحكــام، حممــد بــن فرامــرز بـن عــيل الشــهري بمــال 3)

 .321 /1هـ(، دار إحياء الكتب العربية، اجلزء885)املتوىف: 

 .263(  احلسبة، البن تيمية، ص4)

 (  سبق خترجيه.5)

 .56-55ربة يف طلب احلسبة، البن اإلخوة، ص(  معامل الق6)
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 عىلومل يأمر  ،(1) حيرقئة ألف فأمر به أن برجل احتكر طعامًا بام ريض اهلل عنه عىل

ليضمن  غريه،ولكي يتعظ به  الناس،عن  لرضراباحلرق إال إلزالة  ريض اهلل عنه

 األسعار.عدم عودة الناس لالحتكار وليحافظ عىل أسواق املسلمني من غالء 

 العامة  شؤونال: 
قال له أهل مكة: وقف عىل الردم فمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه مكة، أنه ملا قدم ع .1

إن أبا سفيان قد سّد علينا جمرى السيل بأحجار وضعها هناك، فقال: عيلَّ بأيب 

سفيان، فجاء فقال: ال أبرح حتى تنقل هذه احلجارة، حجرًا حجرًا بنفسك، فجعل 

ينقلها، فلام رأى ذلك عمر قال: احلمد هلل الذي جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن 

مر ريض اهلل عنه بإزالة الرضر الذي حلق بالناس من سده ، فأمر ع(2) فيطيعهمكة 

 ملجرى السيل.
من سلط ميزابه أو بالوعته عىل الطريق العام بحيث يرض باملارين فإنه  :من ذلك .2

، وهذا أيضا داخل يف (3) أحدثهالذي  لرضرليزال، ويضمن املتلف عوض ما أتلف 

 .لرضراباب االحتساب عىل إزالة 
دث الشخص .3 طاحونًا مثاًل  داره،يف ملكه ما يرض بجاره رضرًا بينًا، كاختاذ  أو أن حي 

ترشف عىل  يفتح نافذةيوهن البناء، أو فرنًا يمنع السكنى بالرائحة والدخان، أو أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.20392، رقم)301ص/4(  مصنف ابن أيب شيبة، باب يف احتكار الطعام، اجلزء 1)

(  انظر: خمترص تاريخ دمشق البن عساكر، حممد بـن مكـرم بـن عـىل، أبـو الفضـل، مجـال الـدين ابـن منظـور 2)

روحية النحاس، رياض عبد احلميد مراد، حممد  هـ(، حتقيق:711االنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 

م(، 1984 -هــ  1402سـوريا، الطبعـة: األوىل،  –مطيع، )دار الفكر للطباعة والتوزيع والنرش، دمشـق 

11/66. 

، وانظـر 1/210(  انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، الدكتور: حممد مصطفى الزحييل، 3)

 .4/414فقهية، حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي، موسوعة القواعد ال
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مقر نساء جاره، أو أن يتخذ بالوعة أو ملقى قاممات يرض باجلدار، فإن للمحتسب 

 .(1) يرفعل إال برفعه باملرة، فإنه ال يزو الرضروإذا كان  الرضر،أن يكلفه إزالة 

رضته من ذلك ما إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت عىل دار جاره فأ .4

 .(2) اجلارعن  لرضرليكلف رفعها أو قطعها دفعًا 
من التطبيقات أنه يمنع الطباخ من فتح حمل للطبخ يف سوق باعة األقمشة دفعًا  .5

رجل من تربية املوايش يف ال وكذلك يمنع بذلك،عنهم وإن ترضر هو  رضرلل

حديقة بيته أو يف حظرية عنده إذا كان احلي كله للسكن وترضر بذلك جريانه من 

 الروائح واحلرشات.
كذلك ال جيوز ألحد من السوقة اجللوس يف الطرقات الضيقة، وإخراج الفواصل،  .6

واألجنحة، وغرس األشجار؛ ألنه عدوان، ويضيق عىل املارة فيجب عىل املحتسب 

 .(3) بالناس لرضراملا يف ذلك من حلوق  فعله،الته، واملنع من إز
فهي تقوم باالحتساب عىل  "الرقابة يف املؤسسات واقعنا،من األمثلة احلية يف  .7

ألن من أعظم  الناس،الواقع عىل  لرضرمنعًا ل واملايل،مواضع اخللل اإلداري 

سواء كان رضرًا  رلرضوالتساهل يف العمل اجلالب ل اخلطأ،أهداف الرقابة منع 

أو ماليًا بذهاب أموال الدولة إىل غري  الناس،إداريًا بسببه تضطرب حياة 

أو بدنيًا كالرقابة عىل األطعمة الوافدة إىل بالد املسلمني كام هو  مستحقيها،

أو  ،البلديات وأو يف األسواق كام هو مسؤولية موظف املواصفات،مسؤولية هيئات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظـر 1/210انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، الدكتور: حممد مصطفى الزحييل، (  1)

 .1/239، موسوعة القواعد الفقهية، حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي

 . 6/261ملرجع السابق ( ا2)

 ، بترصف.78(  انظر: معامل القربة يف طلب احلسبة، حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بن األخوة، ص3)
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 .(1) غريه
معصية رشعًا بل كل ما فيه  "املحتسب فيه"ه أنه ال يشرتط أن يكون ا سبق بيانممو

.إلزالة والدفع كونه حيمل رضراً رضر عىل اآلخرين فهو واجب ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .129(  انظر القواعد الرشعية املتعلقة باالحتساب، أ/د: عالء الدين األمني الزاكي، ص1)
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 اخلامتة:

وعىل تيسريه  التامم،والشكر له سبحانه عىل  الصاحلات،احلمد هلل الذي بنعمته تتم 

فقت  وأن جيعل ما قدمته  طياته،يف يل بختام هذا البحث الذي أسأل اهلل أن أكون قد و 

وقد كان مما توصلت إليه يف هذا البحث من نتائج وتوصيات أذكر من  عيل،حجة يل ال 

 أمهها ما ييل: 

 أوالً: أهم النتائج:

رفع  "يزال يكمن يف  لرضرامفهوم قاعدة من النتائج التي توصل إليها الباحث أن  -1

ن يف ماله أو جسمه أو عرضه أو كل إيذاء يلحق بالشخص ودفعه وإبعاده سواء أكا

فإن مل يمكن  أمكن،والبد من إزالته بالكلية إن  حال،ممنوع بكل  هأنو, "عاطفته

 أعظمهام،لدفع  نلرضرياأو األرضار فريتكب أهون  نلرضرياوتعنيَّ ارتكاب أحد 

العام، كام أن درء املفاسد مقدم عىل جلب  لرضرااخلاص لدفع  لرضراويتحمل 

 .املصالح
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم احلسبة،  "الرضر يزال "قاعدة النتائج أيضًا أن ومن -2

نصف االحتساب كون مبدأ االحتساب قائم عىل األمر باملعروف والنهي  ت عدفهي 

فكثري من  واإلنكار،الذي هو واجب اإلزالة  لرضراواملنكر نوع من  املنكر،عن 

ي يعتمد عليها الفقهاء وأهل االحتساب تطبيقات احلسبة مبني عىل هذه القاعدة الت

 يف تقرير األحكام الرشعية للحوادث واملسائـل املستجـدة.
يف درجات احلسبة املذكورة يف  "يزال لرضرا"أن هناك تطبيقات عديدة لقاعدة  -3

من  »ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال رسول اهلل  ريض اهلل عنه احلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري

بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك رأى منكم منكًرا فليغريه 
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، وهذه الدرجات هي: االحتساب باليد الذي هو أعالها حيث (1)«أضعف اإليامن

وليس مقصود التغيري باليد التغيري بالقتل أو  أنه حيصل معه اليقني يف اإلزالة،

ب يف فتح باب للفتنة االعتداء، وإنام هو إزالة املنكر بدون قتال وأال يكون ذلك سب

، وثاين هذه الدرجات هو االحتساب حدوث مفسدة أعظم يفأو أن يتسبب 

ويكون باللسان الذي يكون عند العجز عن التغيري باليد للمحتسب املتويل، 

بتعريف الناس باحلكم الرشعي بأن هذا حمرم ومنهي عنه، فقد يرتكب املنكر جلهله 

لوعظ واإلرشاد والنصح والتخويف وتغليظ به، فيمكن تغيري املنكر عن طريق ا

 ، أما االحتساب بالقلب فهو ال يلزم اإلزالة البتة، وهو:القول والتقريع والتعنيف

رٌه قلبي، تصاحبه استجابة سلوكية ملقتضياته يقول ابن تيمية رمحه اهلل: اإلنكار ، ك 

ملعصية وهو فرض عنٍي عىل كل مكلٍف وال يسقط أصاًل ، إذ هو كراهة ا "بالقلب هو

 وهو واجب عىل كل مسلم. وهذا ال رخصة ألحد يف تركه ،واجٌب عىل كل مكلٍف 
يزال متعلقة  لرضراومما توصلت إليه يف هذا البحث أيضًا، وجود تطبيقات لقاعدة   -4

حتى يكون النموذج الذي  ابآداب احلسبة التي ينبغي للمحتسب أن حيرص عليه

تذى به، وهذه اآلداب هي: اإلخالص ومن ذلك علم،يالعمل بام ووالصدق،  حي 

سن املحتسب استخدام الرفق واألناة احلكمة تظهر حينام حي  و احلكمة واألناة، أيضاً 

، فمن احلكمة التدرج يف اإلنكار والبدء باألهم عىل املهم، وآخر هذا ،مع احلزم

الذي ينبغي للمحتسب أن اآلداب التي ذكرت هو التحيل بالصرب الذي هو السالح 

 تسلح به.ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن اإليـامن يزيـد ويـنقص، وأن األمـر بـاملعروف (  رواه مسلم، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن، و1)

 (.78، رقم )1/69والنهي عن املنكر واجبان، 
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 النهي عن املنكر وفق ضوابط الرشعقوم بواجب األمر باملعروف وأن كل من ي -5
ي سمى حمتسبًا إذا توفرت فيه رشوط احلسبة من إسالم وتكليف  متوليًا كان أو متطوعاً  

نكر واستطاعة عىل التغيري، فهذه رشوط متفق عليها، وهناك رشوط خمتلف  وعلم بام ي 

 والذكورة.فيها كالعدالة واحلرية 
البس املأمور باملعروف واملنهي عن املنكر، أن   -6  ملفسدة واجبة الدفع ، أو تاركاً الـم 

مكلفًا كان أو غري مكلف يسمى حمتسبًا عليه، ويدخل يف  ملصلحة واجبة احلصول

املحتسب عليهم: األهل واألقارب، واحلكام ووالة األمر برشوط، والعلامء 

 وغري املسلمني كذلك وعامة الناس.ائع، والدعاة، وأصحاب احلرف والصن
 يم أو كان فيها رضر عىل النفس أوكل مفسدة أو منكر هنى عنها الشارع احلكأن  -7

اآلخرين، معلوم كونه منكٌر من غري اجتهاد، ظاهٌر من غري جتسس، وموجوٌد يف 

 م إىل، وينقس"حمتسب فيه "ي سمى احلال، حتى وإن مل يعتربه الرشع معصية عىل فاعله

وأن األصل ،أو كان مشرتكًا بينهام ما كان من حقوق اهلل تعاىل، أو حقوق اآلدميني، 

 .إزالة املنكر واملفسدة بالكلية، وإن مل يتيرس سعى إىل التخفيف منه
 ثانيًا: أهم التوصيات:

والبحث عن تطبيقاهتا يف  "يزال لرضرا"أنصح الزمالء الباحثني بدراسة قاعدة  -1

 جدًا،مجاالت األنظمة من خالل هذه القاعدة واسعة ف املعارصة،األنظمة 

 والتطبيق عليها حارض.
 أقرتح عىل أهل االختصاص وخصوصًا يف جانب احلسبة: -2

إذ  "يزال لرضرا "العمل عىل إقامة الدورات وورش العمل التي هلا عالقة بقاعدة

نهي وال شك أن ال منكر،تطبيقات احلسبة عىل شقني إما أمٌر بمعروف أو هني عن 

إذ عمل القاعدة يكمن يف إزالة  "يزال لرضرا"عن املنكر وإزالته له عالقة بقاعدة 

 احلاصل. لرضروااملنكر 
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ومما يمكن دراسته أيضًا وقد يكون أحد األفكار البحثية: دراسة تطبيقات قاعدة  -3

املذهب احلنفي أو املالكي أو  األربعة،يزال يف أحد املذاهب الفقهية  لرضرا

 وت ركز الدراسة عىل أراء املذهب يف ذلك. احلنبيل، الشافعي أو
ه القاعدة وا أمهية هذواملهتمني يف جانب احلسبة أن يع أويص أهل االختصاص -4

فهي تضبط كثري من  امليداين،هنا مثل الضوابط يف العمل وغريها من القواعد إذ إ

اد بعضهم االجتهادات التي قد تكون مآالهتا يف بعض األحيان خاطئة نظرًا الفتق

 آللة االجتهاد.
 مقل،وهو جهٌد  هذه،هذا ما تيرس مجعه وكتب اهلل يل كتابته وختمت به خامتتي 

وجيد بعض  ب غيته،ولكن حسبي أن يصل القارئ الكريم فيه إىل  متواضع،وعمٌل 

فقت يف عميل هذا وأسأل اهلل القبول  ضالته، وأختم  والسداد،وأمتنى أن أكون قد و 

من بعثه اهلل رمحة للعاملني وحجة عىل العباد أمجعني وعىل آله وصحبه بصالة ريب عىل 

ومن سار عىل هنجه واقتفى أثره إىل يوم الدين وسلم تسلياًم كثريًا واحلمد هلل رب 

 العاملني.
 

 رَ ــــــذان وكباح داع لألـــما ص  هئعليا صىل عليك اهلل يف

 و جرىأل ما فاض نبع باجلداو  وآله يعىل النب رب صلي  يا
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 فهرس اآليات القرآنية

 

 الصفحة رقمها اآلية م

 سورة البقرة

  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ چ  .1

 چ  ے  ھ  ھھ

44 44 ،72 ،73 

 12 127 چ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱچ 

 91 143 چ گ  گ  گ      ک  ک چ  .2

   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .3

 چ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ

231 34 

 34 233 چ ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې چ  .4

   ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې چ  .5

 چ  ۈئ  ۈئ      ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ    ەئ

269 54 

 108 276 چ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ چ  .6

 سورة آل عمران

   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ چ  .7

 چ  ڦ

102 1 

      ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ چ  .8

 چڻ  ں  ں

104 11 ،14 ،76 

      ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ  .9

  ڤ   ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ

    ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ

110 15 
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 الصفحة رقمها اآلية م

 چڃ  ڄ
  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ    ڄ  ڄ چ  .10

  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ

 چ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ       ژ  ڈ

144 110 

  ٿ  ٿ  ٿ      ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ چ  .11

 چ ٹ   ٹ  ٿ

159 48 ،64 

 سورة النساء

    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .12

   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ         ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

 چ  ڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹ

1 1 

  ھ  ہ    ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ چ  .13

 چ  ے  ھ  ھ  ھ

43 137 

    پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .14

 چٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

95 25 

  ڀ    ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ چ  .15

 چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ

114 11 ،105 

  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې  ې چ  .16

  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ    ۆئ  ۇئ  ۇئ

  يئ  ىئ  مئ  حئ   یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ

 چ  مب  خب  حب  جب

144 113 
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 الصفحة رقمها اآلية م

 سورة املائدة

  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ٹ چ  .17

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڦ

  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ

  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ

  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ   ژ  ڈ

  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک

  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ

  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ       ۀ  ڻ  ڻ

 چ   ھ  ھ

78-81 106 

   پ  پ  پ  پ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .18

 چ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

90 141 

  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ چ  .19

 چ ڃ

105 18 

 سورة التوبة

  ڳ  گڳ  گ   گ  گ  ک چ  .20

  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳ

  ۀ  ڻڻ   ڻ  ڻ  ں  ں

 چ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ

71 15 

   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .21

   ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  پ  پ

107-

108 

33 ،80 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الفهـــارس

 

 

157 
 

 الصفحة رقمها اآلية م

   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ

    ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ

   ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ

 چ  ڌ  ڌ  ڍ
 سورة هود

  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى چ  .22

  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ      ۈئ  ۈئ

 چ  حئ

88 45 

 سورة يوسف

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ   .23

 چژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  

108 71 

 سورة النحل

 12 26 چ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ چ  .24

  ھھ  ھ   ھ  ہ  ہ   ہ  ہ چ  .25

 چ ۓ  ۓ  ے  ے

125 54 ،58 ،123 

 سورة اإلسراء

 135 81 چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ  .26

 سورة الكهف

   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .27

 چ ڀ  پ

28 62 

 سورة طه

 51 44 چے       ے     ھ  ھ   ھ  ھ      ہ  ہ چ  .28
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 الصفحة رقمها اآلية م

  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ چ  .29

  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ

 چ  ی    ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئېئ   ېئ

97 99 ،134 

 سورة األنبياء

   جئ  ی     ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ چ  .30

   پ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ

   ٿ  ٺ  ٺ       ٺ        ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ

 چ       ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ

57 98 

 107 67 چ ھ   ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ چ  .31

 سورة احلج

  ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ ڌ  ڌ چ  .32

  گ   کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ

 چ   گ  گ

41 16 

 سورة لقمان

      ائ  ائ  ى  ى   ې  ې        ې  ې چ  .33

 چ    ۈئ  ۈئ     ۆئ   ۆئ   ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ

17 16 ،63 

 سورة السجدة

  ڇڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ چ  .34

 چ  ڌ  ڍ  ڍ

24 65 

 سورة األحزاب

   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ چ  .35

   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے

70-71 1 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الفهـــارس

 

 

159 
 

 الصفحة رقمها اآلية م

 چ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ
 سورة الصافات

 98 93 چ  ہ   ہ  ہ  ہ چ  .36

 سورة فصلت

    ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ چ  .37

 چ  ڈ  ڎ     ڎ

33 105 

 سورة الزخرف

 61 22 چ  جئ  ی  ی  ی  ی چ  .38

 سورة األحقاف

 62 35 چ     ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ    ائ  ائ چ  .39

 سورة الفتح

  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک چ  .40

  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ

 چ  ڻ  ڻ

18 136 

 سورة احلجرات

  ڀ  پ                 پ  پ  پ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .41

   ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ   ڀڀ

   ڄ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ

 چ  ڄ

12 131 

 سورة الصف

   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ چ  .42

 چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ

2-3 45 ،72 ،74 
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 الصفحة رقمها اآلية م

 .سورة التغابن

 104 16 چ   ھ  ہ  ہ  ہ چ  .43

 سورة البينة

  5 چ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ چ  .44
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 .فهرس األحاديث واآلثار

 

 الصفحة احلديث/األثر

 40 من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل

 142 اجتنبوا اخلمر فإهنا أم اخلبائث = عثامن بن عفان

 135 أجعلتني هلل عدالً؟ قل ما شاء اهلل وحده

األرض، كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب إذا عملت اخلطيئة يف 

 عنها

112 

 108 أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني

 124 أال تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملكك اهلل إياها

 120 أال كلكم راٍع، وكلكم مسئوٌل عن رعيته

 إ
ٍ
 إال زانه، وال ينزع من يشء

ٍ
 49 ال شانهإن الرفق ال يكون يف يشء

إن العبد إذا صىل فإنام يناجي ربه فيام بينه وبني القبلة فإذا بصق أحدكم 

 فليبصق عن يساره أو حتت قدميه أو يفعل هكذا

99 

 49 إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله

إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه أوشك أن يعمهم اهلل 

 بعقاب

18 

وحول الكعبة ثالث مائٍة وستون نصًبا، فجعل دخل مكة، ^أن النبي 

 يطعنها بعوٍد يف يده

135 

 105إن أول ما دخل النقص عىل بني إرسائيل، كان الرجل يلقى الرجل، 
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 الصفحة احلديث/األثر

 فيقول يا هذا، اتق اهلل ودع ما تصنع

أن حسنا وحسينا ريض اهلل عنهام خرجا إىل الصحراء فرأيا شيخا يتوضأ 

 وال حيسن الوضوء

60 

م يف حتريم اخلمر إن ربكم قدي  56 ي 

 قدرتم له 
ٍ
أن عمر ريض اهلل عنه كتب إىل أهل السواد أن اكرسوا كل يشء

 عليه، وسريوا كل ماشيٍة له = عمر بن اخلطاب

125 

إن فًتى شابا أتى النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل ائذن يل 

 بالزنا

50 

اب اهلل عز وجل فافعل = ابن إن مل ختش أن تفتضح بثالثة أحرف يف كت

 عباس

46 

إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشٌء من كالم الناس، إنام هو التسبيح 

 والتكبري وقراءة القرآن

51 

 42 إن هذين حراٌم عىل ذكور أمتي، حل إلناثهم

إنك تقدم عىل قوٍم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إىل أن 

 يوحدوا اهلل تعاىل

57 

 40 األعامل بالنيات، وإنام لكل امرٍئ ما نوى إنام

 80 إين عىل جناح سفٍر وحال شغلٍ 

 46 إين آلمركم باألمر وما أفعله ، ولكني أرجو فيه األجر = أبو الدرداء

 108 أوه، عني الربا عني الربا، ال تفعل

 131 إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث
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 الصفحة احلديث/األثر

ن حدود اهلل من أصاب من هذه أهيا الناس قد آن لكم أن تنتهوا ع

 القاذورات شيًئا. فليسترت بسرت اهلل

131 

أهيا الناس، إنه من كان يعبد حممًدا فإن حممًدا قد مات، ومن كان يعبد اهلل 

 فإن اهلل حي ال يموت = أبو بكر الصديق

110 

 64 بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده، ال يرشك به شيًئا

 142 أنت فويسق = عمر بن اخلطاببل 

 101 تلك سخرة، وال حاجة لنا يف السخرة = عيل بن أيب طالب

 89 اجلهاد ثالث، جهاٌد بيٍد، وجهاٌد بلساٍن، وجهاٌد بقلٍب 

 55 احلكمة ضالة املؤمن، فحيث وجدها فهو أحق هبا

 49 دعوه وهريقوا عىل بوله سجاًل من ماء

 125 دعوها، فإهنا منتنةٌ 

أي الناس أشد بالء؟ فقال األنبياء ثم الصاحلون ثم األمثل  ^ئل س

 فاألمثل

63 

 81 ال أشهد عىل جورٍ 

 56 ال حكيم إال ذو جتربة = معاوية بن أيب سفيان

 59 ال صالة واملؤذن يقيم إال الصالة التي تقام هلا الصالة = عمر بن اخلطاب

 1 ال ضـرر وال رضار

 109 أخيه، وال يسوم عىل سوم أخيهال خيطب الرجل عىل خطبة 

 51 ال يقطع يف عاٍم َسنَة = عمر بن اخلطاب

 141لعن اهلل اخلمر، وشارهبا، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعارصها، 
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 الصفحة احلديث/األثر

 ومعترصها، وحاملها، واملحمولة إليه

 101 مل محلت عىل مجلك ما ال يطيق؟ = عمر بن اخلطاب

 75 لن يفلح قوٌم ولوا أمرهم امرأةً 

ما بال أقواٍم قالوا كذا وكذا؟ لكني أصيل وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج 

 النساء

59 

ما بال أقواٍم يتنزهون عن اليشء أصنعه، فواهلل إين ألعلمهم باهلل، 

 وأشدهم له خشيةً 

58 

 58 ما بال أقواٍم يرفعون أبصارهم إىل السامء يف صالهتم

 85 وهذا أهدي يلما بال عامٍل أبعثه، فيقول هذا لكم، 

ما من قوٍم يعمل فيهم باملعايص، ثم يقدرون عىل أن يغريوا ثم ال يغريوا 

 إال يوشك أن يعمهم اهلل منه بعقاٍب 

18 

 63 ما يكون عندي من خرٍي فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه اهلل

مثل القائم عىل حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوٍم استهموا عىل سفينٍة، 

 صاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلهافأ

17 

 59 من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد

 121 من أراد أن ينصح لسلطاٍن بأمٍر، فال يبد له عالنيةً 

 139 من محل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس منا

 18 من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده

 35 هلل عليهمن ضار أرض اهلل به، ومن شاق شاق ا

 82 من غش فليس مني
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 الصفحة احلديث/األثر

 84 من لعب بالنرد فقد عىص اهلل ورسوله

والذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف، ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهلل 

 أن يبعث عليكم عقاًبا من عنده، ثم لتدعونه وال يستجيب لكم

17 

بن  واهلل إنه للموضع الذي وضعه النبي صىل اهلل عليه وسلم = العباس

 عبداملطلب

83 

 83 يا أهيا الناس ، إياكم وامليرس = عثامن بن عفان

 99 يا عائشة أشد الناس عذابًا عند اهلل يوم القيامة، الذين يضاهون بخلق اهلل

جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار، فتندلق أقتابه يف النار، فيدور كام 

 يدور احلامر برحاه

45 



 الفهـــارس

 

 

166 
 

 .ملراجعقائمة املصادر وا

 القرآن الكريم. .1

دار  زبرمــاوي،كــوثر بنــت حامــد  وآدابــه،وأنواعــه  هباليــد، حكمــاالحتســاب  .2

 هـ.1435 -املحتسب

املؤلف: أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيـب البرصـي  السلطانية،األحكام  .3

 .احلديث القاهرةالنارش: دار  هـ(،450البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: 

 للغزايل الدين،لوم إحياء ع .4

 اإلسـالمي،استصحاب القواعد الفقهيـة طبقـًا لقـانون أصـول األحكـام القضـائية  .5

 -هــ1435الطبعـة األوىل،  العـريب،دار الفكـر  عمـر،الدكتور أمحد املـريض سـعيد 

 م.2014

األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، للشيخ زين الـدين بـن إبـراهيم بـن  .6

، 1قيق: عبد العزيز حممد الوكيل، دار الكتب العلميـة، بـريوت، طن جيم احلنفي، حت

 م.1993هـ، 1413

األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، لإلمـام جـالل الـدين عبـد الـرمحن  .7

ــة األوىل،  ــريوت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــر الســيوطي الشــافعي، دار الكت ــن أيب بك ب

 .م1990هـ، 1411

ام تاج الدين عبد الوهاب بـن عـيل بـن عبـد الكـايف السـبكي األشباه والنظائر، لإلم .8

الشافعي، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، والشـيخ عـيل حممـد عـوض، دار 

 م.1991هـ، 1411، 1الكتب العلمية، بريوت، ط

 الـدكتوراه،رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة أصول احلسبة من خالل القواعـد الفقهيـة،  .9

قســم الــدعوة  واإلعــالم،كليــة الــدعوة  الدهييشــ، زعزيــعبــد الالباحثـة: هنــد بنــت 
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ــــ ــــاب، جامع ــــعود  ةواالحتس ــــن س ــــد ب ــــام حمم ــــالمية،اإلم ــــاض،  اإلس الري

 .ـه1430/1431

خالـد بـن عــثامن  وآدابـه،األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر أصــوله وضـوابطه  .10

 م.1995 -هـ1415الطبعة األوىل  السبت، )البيان،

أبو بكر عبد اهلل بن حممد بـن عبيـد بـن سـفيان  نكر،املاألمر باملعروف والنهي عن  .11

 هــ(،281بن قيس البغدادي األموي القـريش املعـروف بـابن أيب الـدنيا )املتـوىف: 

الطبعـة:  السـعودية،مكتبة الغرباء األثريـة، ) الشالحي،حتقيق: صالح بن عايض 

 (.م 1997 -هـ  1418األوىل، 

 .حتقيق: سيد إبراهيم الغزايل،حامد أبو  املنكر،األمر باملعروف والنهي عن   .12

حتقيق: صالح الدين  تيمية،شيخ اإلسالم ابن  املنكر،األمر باملعروف والنهي عن  .13

 .املنجد

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بـن عبـد  الفروق،أنوار الربوق يف أنواء  .14

 )دار عامل الكتب(. هـ(،684الرمحن املالكي الشهري بالقرايف )املتوىف: 

بداية املجتهد وهناية املقتصد، للقايض أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممـد بـن أمحـد  .15

، 4بـــن رشـــد احلفيـــد الفيلســـوف القرطبـــي املـــالكي، دار املعرفـــة، بـــريوت، ط

 م.1978هـ، 1398

ــة  .16 ــة،البداي ــقي والنهاي ــريش البرصــي الدمش ــر الق ــن عم ــداء إســامعيل ب ــو الف  أب

الطبعـة  هجـر،)دار  الرتكـي،ن عبداملحسـن بـ عبـد اهلل: قهـ(، حتقيـ774)املتويف:

 م.1997 -ـه1418)األوىل 

حممد بن عـيل بـن حممـد األصـبحي األندليسـ، أبـو  امللك،بدائع السلك يف طبائع  .17

حتقيـق: الـدكتور  هـ(،896عبد اهلل، شمس الدين الغرناطي ابن األزرق )املتوىف: 

 .العراق( –)وزارة اإلعالم  النشار،عيل سامي 
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أصول الفقه، إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجل ـويني  الربهان يف .18

الشافعي، حتقيـق: د/عبـد العظـيم حممـود الـديب، دار الوفـاء، املنصـورة، مرصـ، 

 م.1997هـ، 1418، 2ط

بلغة السالك ألقرب املسالك عىل مـذهب اإلمـام مالـك، للشـيخ أمحـد بـن حممـد  .19

قطب الشهري أمحد بن حممد الـدردير، دار الصاوي املالكي، عىل الرشح الصغري لل

 م.1988هـ، 1409املعرفة، بريوت، 

 يعبـد اهلـادحممـد مجعـة  اململـوكي،تاريخ احلسـبة واملحتسـبني بمرصـ يف العرصـ  .20

 م(.2016القاهرة،  األوىل،الطبعة  العربية،)دار األفق  موسى،

عســاكر أبــو القاســم عــيل بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بــابن  دمشــق،تــاريخ  .21

دار الفكر للطباعة والنرش ) العمروي،عمرو بن غرامة حتقيق:  هـ(،571)املتوىف: 

 (. م 1995 -هـ  1415 -والتوزيع

ــة للقواعــد اخلمــس الكــربى  .22 ــة،التطبيقــات الدعويَّ ــد بقلــم الــدكتور /  الفقهيَّ عب

 بن أمحد اجلرعّي )بحث علمي حمكم(. نالرمح

-1351مــن عــام ) الســعودية،العربيــة  التطبيقــات العمليــة للحســبة يف اململكــة .23

جامعـة اإلمـام  دكتـوراه،رسـالة  البقمـي،طامي بن هديف بـن معـيض  (،1408

 حممد بن سعود اإلسالمية.

املؤلف: عـيل بـن حممـد بـن عـيل الـزين الرشـيف اجلرجـاين )املتـوىف:  التعريفات، .24

ـــ(،816 ــب  ه ــة،)دار الكت ــ -بــريوت العلمي ــان، الطبع -هـــ 1403األوىل  ةلبن

 .م1983

أبو الفداء إسامعيل بن عمر بـن كثـري القـريش البرصـي ثـم  العظيم،تفسري القرآن  .25

الطبعـة  طيبـة،)دار  سـالمة،حتقيق: سامي بن حممـد  هـ(،774الدمشقي )املتوىف: 

 م(. 1999 -هـ 1420الثانية 
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حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم  الكريم،تفسري القرآن  .26

حتقيـــق: مكتـــب الدراســـات والبحـــوث العربيـــة  هــــ(،751تـــوىف: اجلوزيـــة )امل

 بــريوت، –)دار ومكتبــة اهلــالل  رمضــان،واإلســالمية بــإرشاف الشــيخ إبــراهيم 

 .(ـه1419الطبعة األوىل 

تقرير القواعد وحترير الفوائد، للحافظ مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أمحد  .27

بن حسن آل سليامن، دار ابـن عفـان،  بن رجب احلنبيل، حتقيق: أيب عبيدة مشهور

 م.1999هـ، 1419، 2القاهرة، ط

دار ابــن  هـــ(،597أيب الفــرج ابــن اجلــوزي البغــدادي )املتــويف:  إبلــيس،تلبــيس  .28

 خلدون.

مــعــن أعــامل  تنبيــه الغــافلني .29 املجاهــد ابــِن النحــاس الــدمياطي  ةاجلــاهلني، العالَّ

 حتقيق: املكتب السلفي.( 814)املتويف سنة: 

زين الدين حممـد املـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج  التعاريف،يف عىل مهامت التوق .30

ــوىف:  ــاوي القــاهري )املت ــم املن ــدين احلــدادي ث ــن العاب ــن عــيل بــن زي العــارفني ب

ـــ(،1031 ــب  ه ــامل الكت ــروت 38ع ــالق ث ــد اخل ــاهرة -عب ــة: األوىل، )الق الطبع

 .م(1990-هـ1410

حتقيق:  السعدي،دالرمحن بن نارص عب املنان،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم  .31

ــن معــال اللوحيــق )مؤسســة  ــدالرمحن ب  -هـــ 1420الطبعــة األوىل،  الرســالة،عب

 م(.2000

 للرتمذي الكبري،اجلامع  .32

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم وسـننه  .33

 النجــاة،وق )دار طــ النــارص،حتقيــق: حممــد زهــري بــن نــارص للبخــاري،  وأيامــه،

 .هـ(1422الطبعة: األوىل، 
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أبـو عبـد اهلل حممـد بـن  القـرآن،القرطبي اجلامع ألحكـام  القرآن،اجلامع ألحكام  .34

أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصـاري اخلزرجـي شـمس الـدين القرطبـي )املتـوىف: 

 –النارش: دار الكتـب املرصـية  أطفيش،حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم  هـ(،671

 م(. 1964 -هـ 1384)الطبعة: الثانية،  ة،القاهر

حممد بن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد  الشايف،اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء  .35

)جممع الفقـه اإلسـالمي بجـدة،  هـ(،751شمس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 

 (.ـه1429األوىل، -طبعة دار عامل الفوائد

أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سـهل  ،مجعهاحلث عىل طلب العلم واالجتهاد يف  .36

حتقيق: د. مـروان  هـ(،395بن سعيد بن حييى بن مهران العسكري )املتوىف: نحو 

 .م(1986-هـ 1406الطبعة: األوىل،  بريوت، –)املكتب اإلسالمي  قباين،

دار  املغذوي،أ.د/عبدالرحيم بن حممد  املعارصة،احلسبة يف اإلسالم مع تطبيقاهتا  .37

 م(2012 -هـ1433) األوىلالطبعة  النصيحة،

أ.د/عبداهلل  انموذجًا(،املاوردي )الفقهاء احلسبة يف األنظمة السعودية ويف تراث  .38

بحوث ندوة احلسـبة وعنايـة اململكـة العربيـة السـعودية هبـا  الطريقي،بن ابراهيم 

 هـ(.1431)

عـيل  الـدكتور األسـاليب،احلسبة يف املايض واحلارض بني ثبات األهـداف وتطـور  .39

 مـ.2006 –ه 1427الطبعة الثانية،  الرشد،مكتبة  القرين،بن حسن 

تقي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد  اهلل،احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه  .40

احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل 

الطبعـة: الثانيـة، يف  الشـحود، بن نـايف عيلحتقيق:  هـ(، 728الدمشقي )املتوىف: 

 .م 7/2004 /5املوافق  -هـ  1425مجادى األوىل 17

اللـواء الـدكتور سـعد بـن  السـعودية،احلسبة والسياسة اجلنائية يف اململكة العربية  .41
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 م.1996 -هـ 1416مكتبة الرشد،  دكتوراه،رسالة  العريفي، عبد اهلل

أ.د/ محـد بـن نـارص  وجماالتـه،نكر وأركانـه حقيقة األمر باملعروف والنهي عن امل .42

 م.2010 -هـ1431الطبعة الثالثة،  إشبيليا،دار كنوز  العامر،

أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحـد بـن إسـحاق  األصفياء،حلية األولياء وطبقات  .43

بـريوت  -)دار الكتب العلمية هـ(،430بن موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف: 

 (.ـه1409طبعة 

طبــة احلاجــة، حممــد نــارص الــدين األلبــاين، مكتبــة املعــارف للنرشــ والتوزيــع، خ .44

 .ـه1421الرياض، الطبعة األوىل، 

 «القواعـد األصـولية املـؤثرة يف فقـه األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر»دراسة  .45

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الباحث: الـدكتور نـارص بـن عـيل بـن نـارص 

 م.2014هـ، 1435يعة، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، العيل، كلية الرش

 .صادق بن حممد اهلادي اإلسالم،دراسة تأصيلية ملالمح التغيري وضوابطه يف  .46

أو مـنال  -حممد بن فرامرز بن عيل الشـهري بمـال  األحكام،درر احلكام رشح غرر  .47

 .دار إحياء الكتب العربية هـ(،885خرسو )املتوىف:  -أو املوىل 

أبـو العبـاس شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرمحن املـالكي  الذخرية، .48

الطبعــة: )بــريوت  -دار الغــرب اإلســالمي هـــ(،684الشــهري بــالقرايف )املتــوىف: 

 .م( 1994األوىل، 

 العلميـة،دار الكتـب  الثانيـة،)الطبعـة  حنبـل،لإلمـام أمحـد بـن حممـد بـن  الزهد، .49

 م.1994-هـ1414بريوت( 

 ماجهابن  سنن .50

أبـو داود سـليامن بـن األشـعث بـن إسـحاق بـن بشـري بـن شـداد بـن عمـرو سنن  .51

ِجْستاين )املتوىف:   احلميـد،حتقيـق: حممـد حميـي الـدين عبـد  هــ(،275األزدي السي
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 .بريوت( –)املكتبة العرصية، صيدا 

أمحد بن احلسني بن عيل بن موسـى اخلراسـاين، أبـو بكـر البيهقـي  الكربى،السنن  .52

 –)دار الكتب العلمية، بـريوت  عطا،حتقيق: حممد عبد القادر  هـ(،458)املتوىف: 

 م(. 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة،  لبنان،

شمس الـدين أبـو عبـد اهلل حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي  النبالء،سري أعالم  .53

 .هـ(748)املتوىف: 

 الشلبي،فيظ حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احل هشام،سرية ابن  .54

الطبعـة: الثانيـة،  بمرصـ،مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـايب احللبـي وأوالده  )رشكة

 (.م 1955 -هـ 1375

 هـــ[1357 -هـــ 1285أمحــد بــن الشــيخ حممــد الزرقــا ] الفقهيــة،رشح القواعــد  .55

 -هـــ 1409الطبعـة: الثانيــة،  القلــم، دمشــق،دار  الزرقـا،حتقيـق: مصــطفى أمحــد 

 م.1989

تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بـن عبـد العزيـز بـن عـيل  ري،املنرشح الكوكب  .56

حممـد الـزحييل  :قهــ( املحقـ972الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل )املتوىف: 

 ـ م 1997 -هـ 1418الطبعة الثانية  العبيكان،مكتبة  :النارش محاد،ونزيه 

راسـاين، أبـو بكـر املؤلف: أمحد بن احلسني بن عـيل بـن موسـى اخل اإليامن،شعب  .57

مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعـاون مـع ) هـ(،458البيهقي )املتوىف: 

 (.م 2003 -هـ 1423الطبعة: األوىل،  باهلند،الدار السلفية ببومباي 

أبــو نرصــ إســامعيل بــن محــاد اجلــوهري  العربيــة،الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح  .58

)دار العلـم للماليـني  عطـار،عبد الغفور  حتقيق: أمحد هـ(،393الفارايب )املتوىف: 

 م(. 1987 - هـ 1407الطبعة: الرابعة  بريوت، –

زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القـادر احلنفـي  اللغة،الصحاح يف  .59
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ــرازي ــوىف:  ال ـــ(،666)املت ــق: يوســف الشــيخ  ه ــد،املحق ــة  حمم ــارش: املكتب )الن

هـــ / 1420صــيدا الطبعــة: اخلامســة،  –وت الــدار النموذجيــة، بــري -العرصــية 

 .م1999

 صحيح مسلم. .60

 .رسالة ماجستري املطوع،بن حممد  عبد اهلل باملحتسب،الصفات اخلاصة  .61

الدكتور عبدالرمحن حسـن حنبكـة  واملناظرة،ضوابط املعرفة وأصول االستدالل  .62

 م.1993هـ/ 1414دار القلم، دمشق، الرابعة، ةامليداين، الطبع

تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الســبكي  الكــربى،عية طبقــات الشــاف .63

 احللـو،حممد الطنـاحي د. عبـد الفتـاح حممـد  دد. حمموحتقيق:  هـ(،771)املتوىف: 

 (.هـ1413الطبعة: الثانية،  والتوزيع،هجر للطباعة والنرش )دار 

 الط رق احلكمية يف السياسة الرشعية، لإلمـام العالمـة حممـد بـن أيب بكـر أيـوب .64

 احلـديث،دار  عمـران،، حتقيـق: سـيد «ابن قيم اجلوزيـة»الزرعي احلنبيل املعروف بـ

 م.2002-ه1423الطبعة األوىل،  القاهرة،

)دار  املنبجـي،الـدكتور أمحـد حممـد رشيـف  والتطبيـق،علم احلسـبة بـني النظريـة  .65

 م(.2013-هـ1434الطبعة األوىل،  النجاة،طوق 

 اخلــادمي،ســتاذ الــدكتور نــور الــدين خمتــار املؤلــف: األ الرشــعية،علــم القواعــد  .66

 .م(2014 -هـ1435الطبعة الثانية  الرشد،)مكتبة 

شمس الدين، أبو العـون حممـد بـن أمحـد  اآلداب،غذاء األلباب يف رشح منظومة  .67

الطبعـة:  مرص، –مؤسسة قرطبة ) هـ(،1188بن سامل السفاريني احلنبيل )املتوىف: 

 (.م1993هـ /  1414 الثانية،

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشـيف، املدينـة النبويـة،  تيمية،اوى البن الفت .68

 (.1995هـ/1416) السعودية،اململكة العربية 



 الفهـــارس

 

 

174 
 

أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسـقالين  البخاري،فتح الباري رشح صحيح  .69

 هـ.1379بريوت،  -دار املعرفة  الشافعي،

مـري، )داربـن إبـراهيم  زد العزيـعبـالدكتور  العصور،الفتوح اإلسالمية عرب  .70  الع 

 هـ(.1421-الطبعة الثالثة والتوزيع،إشبيليا للنرش 

الفرائد البهية يف القواعد والفوائـد الفقهيـة، للشـيخ حممـود بـن حممـد املعـروف  .71

 م.1986هـ، 1406، 1، دار الفكر، دمشق، ط«ابن محزة»بـ

لرمحن املالكي الشهري أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد ا الفروق، .72

 )عامل الكتب(. هـ(،684بالقرايف )املتوىف: 

 د. حممود توفيق حممد سعد املنكر،فقه تغيري  .73

الـدكتور  وحديثًا،مقاصدها وتطبيقاهتا الفقهية قدياًم  "ال رضر وال رضار"قاعدة  .74

دار البحــوث للدراســات  م،2005 -هـــ1426)الطبعــة األوىل،  اهلــاليل،عبــداهلل 

 وإحياء الرتاث(. اإلسالمية

رسالة مقدمـة يزال، وأثرها عىل املعامالت املالية والطبية املعارصة،  الرضرقاعدة  .75

: أجمـد درويـش أبـو موسـى، كليـة الرتبيـة، جامعـة ثاملاجستري، الباحلنيل درجة 

 م.2012هـ، 1433األزهر، غزة، 

بـد السـالم أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن ع األنام،قواعد األحكام يف مصالح  .76

بن أيب القاسم بـن احلسـن السـلمي الدمشـقي، امللقـب بسـلطان العلـامء )املتـوىف: 

 م(.1991 -هـ1414القاهرة،  –)مكتبة الكليات األزهرية  هـ(،660

عبــد  زعبــد العزيــشــيخ اإلســالم عــز الــدين  األنــام،قواعــد األحكــام يف مصــالح  .77

دار )ضـمريية، عـثامن مجعـة والـدكتور  مّحـاد،حتقيق: الدكتور نزيـه كـامل  ،مالسال

 .دمشق( –القلم 

األســتاذ الــدكتور: عــالء الــدين األمــني  باالحتســاب،القواعــد الرشــعية املتعلقــة  .78
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 هـ(.1435دار املحتسب ) الزاكي،

مفهومها، نشـأهتا، تطورهـا، دراسـة مؤلفاهتـا، أدلتهـا، مهمتهـا، »القواعد الفقهية  .79

 م.1991هـ، 1419، 2مشق، ط، لعيل أمحد الندوي، دار القلم، د«تطبيقاهتا

مفهومها، نشـأهتا، تطورهـا، دراسـة مؤلفاهتـا، أدلتهـا، مهمتهـا، »القواعد الفقهية  .80

 ، لعيل أمحد الندوي«تطبيقاهتا

)دار ابـن  علـوان،إسامعيل بن حسن بـن حممـد  الكربى،القواعد الفقهية اخلمس  .81

 هـ(.1433 -الطبعة الثالثة اجلوزي،

دار  السـدالن،الدكتور صالح بـن غـانم  منها،يتفرع القواعد الفقهية الكربى وما  .82

 مـــ.2015 -هـ 1436الثانية،  ةاملأثور، الطبع

 دعبــد املجيــ نعبــد الــرمحأيب  املــوقعني،القواعــد الفقهيــة املســتخرجة مــن إعــالم  .83

 دار ابن القيم. اجلزائري،

دار  د. حممد مصـطفى الـزحييل.، األربعة،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب  .84

 م. 2006 -هـ  1427الطبعة: األوىل،  دمشق، الفكر،

 (.5الطبعة -هـ 1430دار القلم،  دمشق،عيل أمحد الندوي ) الفقهية،القواعد  .85

القواعد الفقهية، للشيخ أيب عبد اهلل حممد املقري املالكي، حتقيق: أمحد بن عبد اهلل  .86

القــرى، مكــة  بــن محيــد، معهــد البحــوث وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي، جامعــة أم

 املكرمة، د.ت.

الدكتور حممد بن عثامن  اإلسالمية،القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة  .87

 .(2007 -هـ1428الطبعة الثانية،  النفائس،)دار  شبري،

عبــد الــرمحن بــن صــالح العبــد  للتيســري،القواعــد والضــوابط الفقهيــة املتضــمنة  .88

باجلامعــة اإلســالمية، املدينــة املنــورة، النــارش: عــامدة البحــث العلمــي  اللطيــف،

 .املجلد األول م،2003هـ/1423الطبعة: األوىل،  السعودية،اململكة العربية 
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القواعد والضوابط الفقهية يف عالقة الدولة املسلمة بغريها، د/حممد بـن عبـد اهلل  .89

بن عبد الكريم، رسالة دكتوراه، كليـة الرشـيعة، جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود 

 هـ.1427سالمية، الرياض، اإل

بيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغـدادي )املتـوىف:  األموال،كتاب  .90 أبو ع 

 (.بريوت –دار الفكر ) هراس،خليل حممد حتقيق:  هـ(،224

 دار الطرفني. قايض،الدكتور مهدي عيل  اهلوان،كي ال يستمر  .91

 .مجال الدين بن منظور األنصاري العرب،لسان  .92

ع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لرشح الدرة املضية يف عقـد الفرقـة لوام .93

شـمس الـدين، أبـو العـون حممـد بـن أمحـد بـن سـامل السـفاريني احلنــبيل  املرضـية،

 -الطبعــة: الثانيــة  دمشــق، –مؤسســة اخلــافقني ومكتبتهــا ) هـــ(،1188)املتــوىف: 

 (.م 1982 -هـ  1402

بـو العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين تقي الدين أ الفتاوى،جمموع  .94

)جممـع امللـك فهـد  قاسـم،حتقيق: عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن  هـ(،728)املتوىف: 

ـــة الســـعودية ـــة، اململكـــة العربي ـــة النبوي  -لطباعـــة املصـــحف الرشـــيف، املدين

 م(.1995هـ/1416

بـن يعـىل، أبـو حممد بن عيل بن أمحد بن عمـر  تيمية،خمترص الفتاوى املرصية البن  .95

حممـد  -عبـد املجيـد سـليم حتقيـق:  هـ(،778عبد اهلل، بدر الدين البعيّل )املتوىف: 

 .تصوير دار الكتب العلمية -مطبعة السنة املحمدية  الفقي،حامد 

حممـد بـن مكـرم بـن عـىل، أبـو الفضـل، مجـال  عساكر،خمترص تاريخ دمشق البن  .96

حتقيــق:  هـــ(،711ى )املتــوىف: الــدين ابــن منظــور االنصــاري الرويفعــى اإلفريقــ

دار الفكــر للطباعــة ) مطيــع،روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد احلميــد مــراد، حممــد 

 (.م1984 -هـ  1402الطبعة: األوىل،  سوريا، –والتوزيع والنرش، دمشق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الفهـــارس

 

 

177 
 

حممد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن  نستعني،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك  .97

حتقيـق: حممـد املعتصـم بـاهلل  هــ(،751اجلوزيـة )املتـوىف: سعد شمس الدين ابـن قـيم 

 .م(1996-ـه1416الطبعة الثالثة،  بريوت، –)دار الكتاب العريب  البغدادي،

املدخل الفقهي: القواعد الكليـة واملؤيـدات الرشـعية، د/أمحـد حجـي الكـردي،  .98

 م.1986مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 

أبو بكر أمحد بن عمـرو بـن عبـد اخلـالق  ر،الزخامسند البزار املنشور باسم البحر  .99

حمفـوظ حتقيـق:  هـ(،292بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار )املتوىف: 

وعـادل بـن سـعد )حقـق األجـزاء  (،9إىل  1الرمحن زين اهلل، )حقق األجزاء من 

مكتبة العلوم ) (،18وصربي عبد اخلالق الشافعي )حقق اجلزء  (،17إىل  10من 

 .الطبعة: األوىل املنورة،املدينة  -كم واحل

أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بـن الفضـل بـن هَبـرام بـن عبـد  الدارمي،مسند  .100

حتقيق: حسـني سـليم  هـ(،255الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )املتوىف: 

الطبعـة:  السـعودية،)دار املغني للنرش والتوزيع، اململكـة العربيـة  الداراين،أسد 

 .م( 2000 -هـ  1412وىل، األ

 املسند لإلمام أمحد. .101

أبو بكـر بـن أيب شـيبة، عبـد اهلل بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن  شيبه،يب أمصنف ابن  .102

 احلـوت،حتقيـق: كـامل يوسـف  هــ(،235عثامن بن خواسـتي العبيسـ )املتـوىف: 

 . 1409الطبعة: األوىل،  الرياض، –)مكتبة الرشد 

ملؤلف: حممـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن أيب زيـد بـن ا احلسبة،معامل القربة يف طلب  .103

 .: دار الفنونهـ( النارش729األخوة، القريش، ضياء الدين )املتوىف: 

 هــ(،1424د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  املعارص،معجم اللغة العربية  .104

 (.م 2008 -هـ  1429الطبعة: األوىل،  الكتب،عامل )
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 الدوليـة،النـارش: مكتبـة الرشـوق  العربية،اللغة  املؤلف: جممع الوسيط،املعجم  .105

 .(2004 -)الطبعة الرابعة

القزويني الرازي، أبو احلسـني )املتـوىف:  زكرياأمحد بن فارس بن  اللغة،مقاييس  .106

 -هــ 1399املحقق: عبد السالم حممد هارون )دار الفكر عام النرشـ: ، هـ(395

 .م(1979

 بــن حممـد بــن عـيل األنصــاري اهلــروي أبـو إســامعيل عبـد اهلل الســائرين،منـازل  .107

 .بريوت( –دار الكتب العلمية  هـ(،481)املتوىف: 

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممـد اجلـوزي  أمحد،مناقب اإلمام  .108

 هجــر،)دار  الرتكــي،حتقيــق: د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن  هـــ(،597)املتــوىف: 

 .هـ( 1409الطبعة: الثانية، 

يف القواعد الفقهية، لبدر الدين حممد بن هبادر الزركيش الشافعي، حتقيق: املنثور  .109

، 2د/تيسري فائق أمحد حممود، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، ط

 م.1985هـ، 1405

أبو زكريـا حميـي الـدين حييـى بـن رشف  احلجاج،املنهاج رشح صحيح مسلم بن  .110

الطبعـة الثانيـة  بـريوت، –الرتاث العـريب )دار إحياء  هـ(،676النووي )املتوىف: 

 .ـ(ه1392

رجـائي بـن حممـد املرصـي  النحـاس،املوازين خمترص تنبيه الغـافلني لإلمـام ابـن  .111

 املكي.

أمحد بن عيل بن عبد القادر، أبو العباس  واآلثار،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط  .112

ار الكتب العلميـة، )د هـ(،845احلسيني العبيدي، تقي الدين املقريزي )املتوىف: 

 هـ(. 1418الطبعة: األوىل،  بريوت،

املوافقات يف أصول الرشيعة، لإلمـام أيب إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي  .113
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الشاطبي الغرناطي املالكي، رشحـه وخـرج أحاديثـه: الشـيخ عبـد اهلل دراز، دار 

 م.1991هـ، 1411، 1الكتب العلمية، بريوت، ط

 املكتبة الشاملة. حثني،باجمموعة  العقدية،املوسوعة  .114

ــة الكويتيــة، وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية، الكويــت،  .115 املوســوعة الفقهي

 م.1986هـ، 1407، 3مطبعة املوسوعة الفقهية، ط

ــه  .116 ــة يف الفق ــامالت املالي ــة للمع ــة احلاكم ــد والضــوابط الفقهي موســوعة القواع

ــن أمحــد  اإلســالمي، ــيل ب ــدكتور ع ــدوي،ال ــامل  الن ــة،دار ع ـــ /  1419 املعرف ه

 .م1999

 لعمر السنامي االحتساب،نصاب  .117

 م(.1998 -دمشق -نظرية الضامن، أ.د/وهبة الزحييل، )دار الفكر .118

عبـد الـرمحن بـن نرصـ بـن عبـد اهلل، أبـو  احلسـبة،هناية الرتبـة الظريفـة يف طلـب  .119

 هـــ(،590النجيــب، جــالل الــدين العــدوي الشــيزري الشــافعي )املتــوىف: نحــو 

 ف والرتمجة والنرش.مطبعة جلنة التألي

 الرسـالة،مؤسسـة  الربونـو،حممد صدقي  الكلية،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه  .120

 .هـ5/1422 الطبعة بريوت،
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 فهرس املوضوعات

 

 الصفحة املوضوع

 1 املقدمة

 1 .أوالً: أمهية الدراسة

 3 أسباب اختيارها.ثانيًا: 

 4 ًا: أهداف الدراسة.لثثا

 4 اسة.ًا: تساؤالت الدررابع

 4 ًا: الدراسات السابقة.خامس

 6 سًا: منهج الدراسة.ساد

 7 ًا: تقسيامت الدراسة.بعسا

 :الفصل التمهيدي

 مباحث: ثالثوفيه 

 10 : التعريف باحلسبة والقواعد الفقهية.املبحث األول

 14 : أدلة مرشوعية احلسبة.املبحث الثاين

 21 عد الفقهية.: العالقة بني احلسبة والقوااملبحث الثالث

  :بةيزال" وعالقته باحلس لضرراالفصل األول: مفهوم قاعدة "
 25 يف اصطالح الفقهاء. "يزال لرضرا": مفهوم قاعدة املبحث األول

 25  «يزال لرضرا»: املفهوم املفرد لقاعدة املطلب األول

 27 عند الفقهاء «يزال لرضرا»: املفهوم املجمل لقاعدة املطلب الثاين

 29 حجيتها. يزال ودليل لرضرا: أمهية قاعدة ملبحث الثاينا

 29  «يزال لرضرا»: أمهية قاعدة املطلب األول
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 الصفحة املوضوع

 33  «يزال لرضرا»: األدلة عىل حجية قاعدة املطلب الثاين

 36 باحلسبة. "يزال لرضرا": عالقة قاعدة املبحث الثالث

 بدرجات احلسبة وآدابها املتعلقة« يزال لضررا»الفصل الثاني: تطبيقات قاعدة 

 وكيفية التعامل مع احملتسب:

 38 بآداب احلسبة:املتعلقة  "يزال لرضرا": تطبيقات قاعدة املبحث األول

 38 املطلب األول: اإلخالص.

 44 املطلب الثاين: أن يعمل بام يعلم وال يكون قوله خمالفًا لفعله

 48 .املطلب الثالث: احللم والرفق

 53 .: احلكمة املطلب الرابع

 62 املطلب اخلامس: الصرب والتحيل به

املتعلقـة بالتعامـل مـع  "الرضـر يـزال"تطبيقـات قاعـدة املبحث الثـاين: 

 املحتِسب.

68 

 70 رشوط احلسبة.املطلب األول: 

 78 واجبات احلسبة.املطلب الثاين: 

املتعلقــة بــدرجات  "الرضــر يــزال "تطبيقــات قاعــدةاملبحــث الثالــث: 

 ة.احلسب

89 

 93 املطلب األول: االحتساب باليد.

 104 املطلب الثاين: االحتساب باللسان.

 111 املطلب الثالث: االحتساب بالقلب.
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يزال" املتعلقة بالتعامل مع احملتسب  لضرراالفصل الثالث: التطبيقات احلسبية لقاعدة "

 فيه: بعليه، واحملتس

وفـق تعامـل مـع املحتسـب عليـه : التطبيقـات املتعلقـة بالاملبحث األول

 «.يزال لرضرا»قاعدة 
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قاعدة وفق : التطبيقات املتعلقة بالتعامل مع املحتَسب فيه املبحث الثاين

 «.يزال لرضرا»

128 

 146 : وفيه أسجل أهم النتائج والتوصيات.اخلامتة

 الفهارس: 

 155 فهرس اآليات

 162 فهرس األحاديث واآلثار

 167 ملراجعفهرس املصادر وا

 181 فهرس املوضوعات.
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