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الحمد هلل الذي أسبغ على عباده نعمًا ال تعد وال تحصى،

والصالة والسالم على من أرسله ربه للعالمين نعمة مسداة،

ورحمة مهداة ،وعلى آله الطيبين ،وصحبه أجمعين ،ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد:

فإن من أبرز صور الخلل العام يف العمل االحتسابي اليوم

-من وجهة نظري -حصر االحتساب يف أطر ضيقة؛ سواء من

حيث مجاالت االحتساب ،أو المشاركين فيه ،أو وسائله ،أو
أساليبه ،وهذا الكتاب ما هو إال محاولة لبيان أوجه هذا الخلل

العام؛ لتداركه ،ولالنطالق باالحتساب نحو آفاق رحبة واسعة،
تحقق االحتساب بمفهومه الشامل ،كما كان يف القرون المفضلة،
واهلل ولي التوفيق.
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 Jاملراد باملفهوم الشامل لالحتساب L
االحتساب كما عرفه اإلمام الماوردي وغيره هو« :أمر بمعروف

ظهر تركه ،وهني عن منكر ظهر فعله»( ،)1وبناء عليه نستطيع القول:
إن المراد بالمفهوم الشامل للحسبة هو المقابل للمفهوم الضيق ،أو

المجتزأ لها ،إنه المفهوم الذي يتناول كل ما يدخل تحت االحتساب
َ
من المعاين المرادة ،والمقصودة شرعًا من هذه الشعيرة العظيمة

-األمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر ،-دون إغفال ألي منها؛

واألصل أن يكون لفظ االحتساب معرب ًا بذاته عن هذا المفهوم،
ولكن حيث دخل النقص والخلل على بعض المفاهيم والتطبيقات
المتعلقة بالحسبة ،وحصل نوع من التضييق لمفهوم االحتساب ،فقد

احتجنا لصياغة هذا المصطلح «المفهوم الشامل» وشرحه.

واخلالصة :أن المفهوم الشامل لالحتساب يعني حقيقة
((( األحكام السلطانية للماوردي ،دار الحديث – القاهرة2006 ,م،)349 /1( ،
واألحكام السلطانية ألبي يعلى الفراء ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،لبنان

 الطبعة :الثانية 1421 ،هـ  2000 -م ،)284 /1( ،ومعالم القربة البناإلخوة ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى( ،1421 ،ص ،)13:ونصاب
االحتساب للسنامي ،مكتبة الطالب الجامعي -مكة المكرمة ،األولى،

( ،1406ص.)82:
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االحتساب كما جاء به الشرع المطهر بال زيادة وال نقصان؛ وهو

االحتساب من كل مسلم قادر ،بكل الوسائل المشروعة ،على كل
المنكرات ،التي هي إما ترك واجب ،أو فعل محرم ،مما هو متعلق

بحق اهلل تعالى ،أو حق الناس؛ أي كل ما يتعلق بحفظ الضرورات
الخمس (الدين ،النفسِ ،
العرض ،العقل ،المال).
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 Jأهمية االحتساب مبفهومه الشامل L
إذا علمنا المراد بالمفهوم الشامل لالحتساب ،وأنه يعرب عن

حقيقة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،كما جاء يف الشرع،

وأن الدعوة إلى هذا المفهوم هي دعوة إلى إصالح الخلل الواقع
يف االحتساب من الجهتين :النظرية والعملية ،فإن بيان أهمية

االحتساب بالمفهوم الشامل هو يف الحقيقة بيان ألهمية االحتساب

نفسه ،وتظهر هذه األهمية ببيان اآلثار اإليجابية لتطبيق المفهوم
الشامل لالحتساب ،واآلثار السلبية للتقصير فيه ،ولعلنا نكتفي يف

هذا المقام بعبارات مختصرة تفي بالغرض.

  اً
أول :اآلثار اإلجيابية لتحقيق املفهوم الشامل:

هذه اآلثار كثيرة جد ًا ،وهي يف مجموعها تؤدي للحفاظ على

الدين والدنيا ،فنذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:

 -طاعة اهلل  ،وطاعة رسوله  يف القيامهبذه الشعيرة على الوجه المراد.
 -الخروج من عهدة التكليف ،والقيام بالواجب الكفائي.- -إقامة الملة والشريعة ،وحفظ العقيدة والدين.

- -منع المجاهرة بالمعاصي وانتشارها ،واستنزال الرحمة
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من اهلل تعالى ،والنجاة من العذاب الدنيوي واألخروي.

 -تحقيق األمن الشامل للفرد والمجتمع بحفظ الدينوالنفوس واألعراض والعقول واألموال.
 ثاني ًا :اآلثار السلبية لغياب املفهوم الشامل:

هذه اآلثار كثيرة كذلك ،فنكتفي بذكر أمثلة عليها:

 -حصول الخلل يف فهم مراد اهلل  من شعيرة الحسبة،ثم الخلل يف تطبيقها.
ومن َّ
 -عدم االمتثال التام ألمر اهلل  باالحتساب على كلالمنكرات.
- -التقصير يف اتباع هدي النبي  يف االحتساب.

 -عدم الخروج من عهدة التكليف ،وعدم القيام بالواجبالكفائي.
 -انتشار المنكرات يف المجاالت المرتوكة ،وجرأة أصحاهباوالمجاهرة بمنكرهم.
 -حصول خلل يف حفظ نفوس الناس وأعراضهم وعقولهموأموالهم ،واختالل األمن الشامل للفرد والمجتمع.
 -إهمال اإلنكار يف بعض المجاالت يمكن أن يكون لهنفس أثر ترك اإلنكار بالكلية.

10

خمتصر كتاب حنو مفهوم شامل لالحتساب

www.almohtasb.com

 Jأسباب غياب املفهوم الشامل لالحتساب ،أو التقصري فيه L
هناك كثير من األسباب التي أدت إلى غياب المفهوم الشامل

لالحتساب ،ومن أهم هذه األسباب ما يلي:
  ) 1توزيع االختصاصات االحتسابية:

قبل إنشاء والية الحسبة لم تكن هناك جهة رسمية بعينها

مختصة باالحتساب ،بل كان الخليفة والوالة والقضاة وبقية رجال

الدولة يحتسبون على المنكرات؛ كل يف سلطانه ،وكان العلماء

والفضالء وعامة صالحي الناس يحتسبون؛ كل بحسبه.

ِ
المحتسب الرسمي،
ومع إنشاء هذه الوالية ُحدِّ َدت صالحيات

يمر معنا قري ًبا ما يدل على أن وظيفة المحتسب تحقق
وسوف ُّ
المفهوم الشامل لالحتساب كما وصفناه.
وأما يف عصرنا الحاضر فقد توزعت والية الحسبة بين كثير من

الجهات الحكومية يف الدول اإلسالمية ،كوزارة التجارة والصناعة،
وزارة الصحة ،وزارة الداخلية ،البلديات ،وغيرها من الوزارات

والجهات؛ حيث إهنا تقوم ضمن اختصاصاهتا بأعمال المراقبة
والضبط وإلزام المخالفين لألنظمة بإزالة مخالفاهتم ،وتوقيع

العقوبات عليهم .ورغم أن ما تقوم به هذه الجهات من أعمال رقابة
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وضبط وإزالة للمخالفات يدخل ضمن أعمال الحسبة بمفهومها
األصلي الشامل ،إال أن هذه الحقيقة تغيب عن غالبية الناس ،بل

تغيب حتى عن كثير من القائمين بالعمل يف هذه الجهات ،وهذا
يساهم يف ترسيخ المفهوم الضيق والقاصر عند الناس.

هذا فيما يتعلق بالمنكرات يف الجوانب الحياتية والمعيشية،

وأما ما يتعلق بالمنكرات يف الجوانب الدينية فال تكاد توجد جهة
رسمية مختصة بذلك يف البالد اإلسالمية -فيما نعلم -إال جهاز
الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف المملكة

العربية السعودية.

ورغم أن الجهاز محلي ،إال أن شهرته كبيرة عند كثير من

العرب والمسلمين نتيجة للتواصل الكبير بين الشعوب اإلسالمية

مع المملكة ،سواء عن طريق الوافدين للعمل ،أو يف مواسم الحج

والعمرة ،وهذا يمكن أن يؤكد على نفس المفهوم الضيق للحسبة

لدى أبناء هذه الشعوب.
  ) 2تأثري املخالفني:

ويقصد هبم كل من يلعب دور ًا سلبيًا تجاه الدين اإلسالمي

والثوابت المجتمعية يف البالد العربية واإلسالمية ،وهذا الدور
السلبي قد يكون يف كثير من األحيان عدوانيًا ومهاجمًا ومحاو ً
ال
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تحطيم الثوابت الدينية والقيمية ،هذا فيما يتعلق بالمسائل الدينية
بصفة عامة؛ أما فيما يتعلق بالحسبة على وجه الخصوص ،فإهنم

يحاولون تشويه هذه الشعيرة العظيمة بشتى الوسائل لتنفير الناس
منها ،ومن القائمين عليها ،ومن جهة أخرى فإهنم يحاولون حصر
االحتساب يف األعمال التي تقوم هبا هيئة األمر بالمعروف والنهي

عن المنكر دون غيرها من الجهات الرسمية ،مع أن كل جهاز

رسمي يقوم بأعمال الرقابة والضبط ،هو يف الحقيقة يمارس عمالً
احتسابيًا ،ويقوم بدوره يف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  ) 3الدور التنفيذي لبعض الدعاة واملصلحني:

من العوامل المهمة كذلك يف تضييق المفهوم الشامل للحسبة:

نوعية األدوار االحتسابية التي يقوم به كثير من الدعاة والمصلحين

والمحتسبين التطوعيين؛ حيث يغلب على هذه األدوار أهنا تتناول
منكرات بعينها ،وهناك استبانة وزعت قبل سنوات على العديد

من المحتسبين أظهرت تركيز ( )%70منهم على قضايا العقيدة
والعبادات واألخالق والسلوك ،وهذا الرتكيز ليس نابعًا من

ترتيب لألوليات ،وإنما من قناعة متجذرة أن االحتساب يف هذه

المجاالت وحدها هو االحتساب حقًا ،وأن ما سواه ليس كذلك،
أو ليس مما ينبغي أن ُيلتفت إليه.
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ونعيد التأكيد أن هذه القضايا لها األولوية وتقدم على غيرها،

لكن الخطأ هو يف االقتصار عليها وإهمال ما سواها.
  ) 4رغبة السلطات يف هذا التفريق:

يف كثير من البالد التي يكون تحكيم الشريعة فيها غائبًا

عن الحياة العامة ،وعن األسس التي قامت عليها أجهزة الدولة
المختلفة ،ومع وجود كثير من المتنفذين المتأثرين باالتجاهات

الليربالية والعلمانية  -بل ربما من الدعاة إليها  ،-فإن طمس معالم
شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون جزء ًا من منظومة

متكاملة لطمس معالم الشريعة بالكلية ،وتنحيتها عن الحياة بصفة
عامة ،وحصرها يف مظاهر التدين الشخصي.

إن المشكلة الكربى مع الدين لدى هؤالء يف عالمنا اإلسالمي

ليست مشكلة عقلية بل نفسية؛ ألن شمولية الشريعة اإلسالمية
وكمالها  -بخالف غيرها من الشرائع الوضعية أو المحرفة -

يجعل هلل  أحكامًا مجملة وتفصيلية يف كل مناحي
الحياة ،وهو ما يراه هؤالء قيود ًا على حرياهتم ،وتقييد ًا لرغباهتم

وشهواهتم ،وحيث إن األمر كذلك فإن شعيرة الحسبة سوف

تكون  -إن طبقت تطبيقًا صحيحًا  -أكرب حائل بينهم وبين ما
يريدون ويشتهون ،فال غرابة إذ ًا أن تكون عداوهتم لهذه الشعيرة
ومحاربتهم لها أكثر من حرهبم ألي شعيرة أخرى.
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من هنا فإن السلطات يف تلك البالد -أو بعض المتنفذين فيها-

سيكونون حريصين على حرف هذه الشعيرة عن مسارها الصحيح؛
ومن طرق تحقيق هذا الهدف :محاولة حصرها يف مجاالت دون

غيرها ،ويف جهة بعينها دون غيرها؛ أما الجهة المفضلة لهم فهم
خطباء المساجد المرخصون من وزارات األوقاف يف البالد
المختلفة ،فيبذلون قصارى جهدهم لمنع غيرهم من الكالم يف

الدين ،حتى لو كان ممن اشتهر بالعلم ،وشهد له العلماء بذلك،

وأما المجاالت فنجدهم حريصين أشد الحرص على منع الخطباء
من الكالم يف المعضالت والمشكالت الحياتية ،أو االنحرافات
الفكرية والمذاهب الهدامة الوافدة ،أو الكالم يف الشأن السياسي،
أو انتقاد النظام الربوي ،أو انتقاد مظاهر االنحراف األخالقي يف

قضايا معينة :كاالختالط ،والتربج ،والدعوة للحجاب ،وصون

النساء عن مواطن الريب ،وما أشبه ذلك.

وإذا تحقق لهؤالء ما يريدون فإن حال المساجد تصبح كحال

كنائس النصارى ،تتناول شؤون العبادة والعالقة بين العبد وربه،

والحض على محاسن األخالق ،دون تدخل يذكر لبسط سلطان

الشريعة على كافة نواحي الحياة ،وهو تطبيق عملي للمبدأ العلماين
بفصل الدين عن الحياة.
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 Jحماور مشولية االحتساب L
عندما نتكلم عن شمولية االحتساب فإننا نعني بذلك أنه

شامل من حيث:

 -1مجاالته.
 -2نوعية المشاركين فيه.
 -3األساليب االحتسابية.
 -4وسائل االحتساب وأدواته.

وسوف نتكلم فيما يلي عن هذه المحاور األربعة:
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المحور األول

 Jجماالت االحتساب L
هذا المحور من أهم المحاور التي يظهر فيها الخلل بجالء،

بل يمكن أن نقول :إنه أهمها ،ولعل القارئ الكريم يسأل :ما هي
مجاالت االحتساب؟

ولإلجابة على هذا السؤال نقول :إن مجاالت االحتساب رحبة

واسعة ،برحابة واتساع الشريعة اإلسالمية؛ وحيث إن من سمات

هذه الشريعة المطهرة الشمول لكل نواحي الحياةَّ ،
فإن هذا ينعكس
بالضرورة على االحتساب؛ ليشمل كل هذه النواحي ْ
إن حصل يف أي

منها خلل وانحراف ومخالفة للشريعة؛ ألن االحتساب -كما سبق-
هو :أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ،وهني عن المنكر إذا أظهر فعله.

وقد ب َّين اهلل  شمولية الشريعة بقوله{ :ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ} [يوسف ]111:قال ابن كثير  {« :ﯼ ﯽ
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ا ْل ُم ْس َت ْق َب َلة ا ْل ُم ْج َم َلة َوال َّت ْفصيل َّيةَ ،والإْ ْخ َب ِار َع ِن َّ
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ات»(.)1
بِالأْ َ ْس َماء َو ِّ
َ
الص َفاتَ ،و َتن ِْز ِ ْ ُ َ
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وقال تعالى أيضًا{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}
[النحل ]89:قال ابن كثير َ « :ق َال ابن مسع ٍ
ود َ :قدْ َب َّي َن
ْ ُ َ ْ ُ
َلنَا فِي َه َذا ا ْل ُقر ِ
آن ك َُّل ِع ْل ٍم ،وك َُّل َشي ٍء ،و َق َال مج ِ
اهدٌ  :ك ُُّل َحلاَ ٍل
ُ َ
ْ َ
َ
ْ
وحرامٍ ،و َقو ُل اب ِن مسع ٍ
ود َأ َع ُّم َو َأ ْش َم ُل؛ َفإِ َّن ا ْل ُق ْر َ
آن ْاشت ََم َل َع َلى
َ ْ ْ َ ْ ُ
َ ََ
ك ُِّل ِع ْل ٍم نَافِعٍ ،مِ ْن َخ َب ِر َما َس َب َقَ ،و ِع ْل ِم َما َس َي ْأتِيَ ،و ُح ْك ِم ك ُِّل َحلاَ ٍل
َّاس إِ َل ْي ِه محتاجون يف أمر دنياهم ودينهم ،ومعاشهم
َو َح َرامٍَ ،و َما الن ُ
ومع ِ
اد ِه ْم»(.)2
َ ََ
ومن تأ َّمل يف آيات القرآن الكريم ،والسنة النبوية المطهرة،
ِ
وفصله ابن
َعلِم ع ْلم اليقين صحة ما قاله ابن مسعود َّ ،
كثير ؛ فإن هلل  أحكامًا تتعلق بالنواحي الدينية
واالجتماعية واالقتصادية والمالية والسياسية ،وغيرها.

فحيثما ظهر خلل يف انقياد الناس لحكم من األحكام الشرعية

يف أي من هذه المجاالت المتنوعة ،فإن هذا يعني الحاجة لقيام
احتساب على هذا الخلل وهذه المخالفة الشرعية ،وهذا بالضبط

((( تفسير ابن كثير ،ت :سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة ،الطبعة الثانية 1420هـ
 1999 -م.)427 /4( ،

((( تفسير ابن كثير ،ت :سالمة (.)595-594 /4
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عين المفهوم الشامل لالحتساب يف محور المجاالت.

فأحكام الشريعة اإلسالمية -وكل الشرائع اإللهية السابقة-

جاءت شاملة مستوعبة لكل ما يحقق حفظ الضرورات الخمس:
(الدين ،والنفس ،والنسب ِ
-العرض -والعقل ،والمال) عرب األوامر

والنواهي ،وأي خلل يف حفظ هذه الضرورات فالشريعة تأمر بإزالته،
أيواالحتساب من أعظم وسائل هذه اإلزالة ،أمر ًا بمعروف ّ
أي منكر -ظهر فعله.معروف -ظهر تركه ،وهنيًا عن منكر ّ

 ومن تأمل يف ِس رَي األنبياء -عليهم الصالة والسالم -وجد مصداق ذلك:

أ ) فموسى وهارون  أنكرا على فرعون بغيه وطغيانه

وتسلطه واستعباده الناس ،فهذا نوع من االحتساب السياسي؛ حيث

قاال له { :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ } [طه.]48-47:

ب) ونوح  أنكر على قومه ازدراءهم الفقراء

والبسطاء ،وهذا من االحتساب االجتماعي ،فقال{ :ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [هود.]31:
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ج) وهود  احتسب على قومه ،وأنكر عليهم اغرتارهم

بقوهتم ،ومفاخرهتم بعمراهنم ،وتباهيهم بأموالهم ،وهذا من
االحتساب االجتماعي واالقتصادي ،فقال{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [الشعراء.]131-128:

د ) واحتسب صالح  على قومه فأنكر عليهم سرفهم

يف العمران على سبيل األشر والبطر والرفاهية والمفاخرة ،فقال

لهم{ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}
[الشعراء ]150-149:كما أنكر عليهم طاعة أهل الفساد واالنحراف،

فقال لهم{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ} [الشعراء ]152-151 :وهذا من االحتساب االقتصادي
واالجتماعي.

هـ ) وأما لوط  فقد أنكر على قومه ما يأتونه من

الفواحش{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ}

[النمل ]55-54:وهذا من االحتساب األخالقي.

و ) وأما شعيب  فقد أنكر على قومه غشهم يف

البيع والشراء ،وبخس الناس حقوقهم ،فقال لهم{ :ﰄ ﰅ ﰆ
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ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎ ﰏﰐﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ} [الشعراء ]183-181:كما أنكر

عليهم قطع الطريق ألخذ أموال الناس بالقوة ،فقال لهم{ :ﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [األعراف ]86:وهذا من االحتساب

االقتصادي واألمني.

ز ) وأما نبينا  فقد جمعت أقواله وأفعاله وتعاليمه

بين كل أنواع االحتساب ،ويف شتى المجاالت ،كما هو معلوم(.)1

 األدلة على مشولية االحتساب لكل اجملاالت ،وعمومه لكل املنكرات:

َّ
إن األدلة على عموم االحتساب وشموله لكافة النواحي

والمجاالت كثيرة ومتنوعة ،فمن ذلك:
  اً
أول :من القرآن الكريم:

قوله تعالى{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ } [آل عمران ]104:وقوله

((( ستأيت نماذج من احتسابه  ،ويمكن الرجوع ألصل الكتاب
لالطالع على المزيد.
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تعالى{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ} [آل عمران ]110:وقوله تعالى يف وصف المؤمنين:
{ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ}

[التوبة]71:

فـ(ال) الداخلة على المعروف

والمنكر يف اآليات السابقة وغيرها مما لم نذكره ،هي الجنسية الدالة

على االستغراق ،أي على كل أفراد المعروف ،وكل أفراد المنكر

على تعريفهما االصطالحي ،وهذا يدل على أن األمر بالمعروف،

والنهي عن المنكر -االحتساب ،-ينبغي أن يشمل المعروف يف كل
المجاالت ،والمنكر يف كل المجاالت كذلك ،وإخراج بعض هذه
المجاالت بال دليل تحكم ،ومعارضة للحكم الشرعي ال تجوز،

وأما اإلقرار هبا نظريًا ثم إهمالها ،أو تقديم غيرها عليها عمليًا

بال مسوغ فهو عين الخلل الذي نتكلم عنه.
 ثاني ًا :من السنة املطهرة:

الم ْع ُر ِ
وف
 -1قوله َ :
«وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه َلت َْأ ُم ُرنَّ بِ َ
الم ْن َك ِرَ ،أ ْو َل ُي ِ
وش َك َّن ال َّل ُه َأنْ َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم ِع َقا ًبا ِم ْن ُهُ ،ث َّم
َو َل َت ْن َه ُونَّ َع ِن ُ
اب َل ُك ْم»( ،)1ويقال هنا مثل ما قيل يف أدلة الكتاب
َتدْ ُعو َن ُه َف اَل ُي ْست ََج ُ
((( سنن الرتمذي= الجامع الكبير ،محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن
الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (المتوىف279 :هـ) ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد
شاكر (جـ  ،)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  ،)3وإبراهيم عطوة عوض=
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 -2وقوله َ « :م ْن َر َأى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْل ُي َغ ِّي ْر ُه
بِ َي ِد ِهَ ،فإِنْ َل ْم َي ْست َِط ْع َفبِ ِل َسانِ ِهَ ،فإِنْ َل ْم َي ْست َِط ْع َفبِ َق ْلبِ ِهَ ،و َذلِ َك َأ ْض َع ُف
يم ِ
إْ ِ
«منكرا» نكرة يف سياق الشرط،
ان»( ،)1فقوله  هنا:
ال َ
ً
وهذه من صيغ العموم ،قال الجويني « :الشرط ال اختصاص
له ،بل مقتضاه العموم ،فالنكرة الواقعة يف مساقه محمولة عليه»(.)2

 ثالث ًا :اإلمجاع:

نقل اإلجماع على وجوب االحتساب ،واألمر بالمعروف،

والنهي عن المنكر غير واحد من أهل العلم ،ولم يحصروا
هذا الواجب يف معروف معين ،أو منكر معين ،ولم يستثنوا من

= المدرس يف األزهر الشريف (جـ  ،)5 ،4مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي – مصر ،الطبعة الثانية 1395 ،هـ  1975 -م،)2169( )468 /4( ،
وحسنه األلباين.
((( صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى
رسول اهلل  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري
(المتوىف261 :هـ) ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث
العربي – بيروت.)49( )69/1( ،
((( الربهان يف أصول الفقه ،الجويني ،إمام الحرمين (المتوىف478 :هـ) ،المحقق:
صالح عويضة ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،الطبعة األولى  1418هـ
(.)119/1
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المعروف والمنكر شيئًا ،ولم يخصصوه بمجال دون آخر؛ وممن
نقل اإلجماع ابن عبد الرب  حيث قالَ « :أ ْج َم َع ا ْل ُم ْسلِ ُم َ
ون َأ َّن
ا ْلمنْ َكر َو ِ
ب َت ْغيِ ُير ُه َع َلى ك ُِّل َم ْن َقدَ َر َع َل ْي ِه»(.)1
اج ٌ
ُ َ



((( التمهيد ،ابن عبد الرب (المتوىف463 :هـ) ،ت :مصطفى العلوي ،محمد
البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية المغرب 1387 ،ه
(.)281/23
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 Jالتطبيق العملي للمفهوم الشامل للحسبة عرب العصور L
لئن كانت األدلة السابقة تظهر شمولية االحتساب من جهة

التأصيل ،فإن التاريخ اإلسالمي عرب القرون يظهر تحويل هذا
التأصيل إلى واقع عملي ملموس يف حياة األمة المسلمة؛ ولبيان
التطبيق العملي للمفهوم الشامل لالحتساب سوف نستعرض نماذج
تطبيقية لالحتساب يف مجاالت متعددة عرب القرون ،كما سنستعرض
اختصاصات والية الحسبة يف الدولة اإلسالمية ،بصفتها تمثل الجهاز

الرسمي لالحتساب؛ لنرى كيف تعددت مجاالت عمل المحتسب،
بما يؤكد فهم المتقدمين لشمولية االحتساب ،وتطبيقهم له.

 أو ًال :مناذج عملية لتطبيق املفهوم الشامل للحسبة:

درج المسلمون منذ الصدر األول على االحتساب على كل

المنكرات يف كافة المجاالت ،وقد نقلت لنا كتب الحديث واآلثار
وكتب الرتاجم والسير نماذج كثيرة ترسخ هذه الحقيقة؛ سواء يف سنة

رسول اهلل  القولية ،وسيرته العملية ،لكونه  -بأبي هو
وأمي  -األسوة الحسنة لكافة المسلمين ،وصاحب الرسالة الذي

يبين مقاصدها بأقواله وأفعاله وتقريراته ،أو يف مواقف الصحابة

 ،ومن تبعهم بإحسان عرب القرون .ولعلنا نستعرض هنا عدد ًا
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من هذه النماذج للتأكيد على َّ
أن هذه هي سنة المسلمين عرب القرون،
ثم نبين شيئًا من تطبيقات الدول اإلسالمية -يف مراحلها المختلفة-
لالحتساب الشامل ،باستعراض مختصر لدور والية الحسبة.

ولتبيين هذه الشمولية فسوف نستعرض نماذج يف االحتساب

للحفاظ على الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها:
(الدين ،والنفسِ ،
والعرض ،والعقل ،والمال) ،ولكن مما ينبغي
مالحظته أن من االحتساب ما يكون أثره متعديًا ،فيكون سببًا يف
حفظ أكثر من ضرورة ،فمثالً:

 -االحتساب على أصحاب المقاالت المبتدعة فيه :حفظللدين ،وحفظ للعقول.
 -واالحتساب على شارب الخمر فيه :حفظ لعقله أصالة،وحفظ لألعراض بالتبعية.
 -واالحتساب على قاطع الطريق فيه :حفظ للنفس،والعرض ،والمال ،وهكذا.

  ) 1االحتساب حفظ ًا لضرورة الدين ،فمن ذلك:

 -إنكاره  على حديثي عهد باإلسالم؛ حفظًا

لجناب التوحيد؛ روى الرتمذي واإلمام أحمد يف مسندهَ ،ع ْن
ول اهللِ
َأبِي َواقِ ٍد ال َّل ْيثِي َ أن َُّهم َخر ُجوا َع ْن م َّك َة م َع رس ِ
َ َ ُ
َ
ْ َ
ِّ
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َان ل ِ ْل ُك َّف ِ
ار ِسدْ َر ٌة َي ْع ُك ُف َ
 إِ َلى ُحنَ ْي ٍنَ ،ق َالَ :وك َ
ون ِعنْدَ َها،
ات َأنْو ٍ
َو ُي َع ِّل ُق َ
اطَ ،ق َالَ :ف َم َر ْرنَا بِ ِسدْ َر ٍة
ون بِ َها َأ ْسلِ َحت َُه ْمُ ،ي َق ُال َل َهاَ :ذ ُ َ
َخضراء عظِيم ٍةَ ،ق َالَ :ف ُق ْلنَا :يا رس َ ِ
ات َأنْو ٍ
اط،
ول اهللْ ،
اج َع ْل َلنَا َذ َ َ
َ َ ُ
ْ َ َ َ َ
ول اهللِ ُ « :ق ْلت ُْم َوا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِهَ ،ك َما َق َ
َف َق َال َر ُس ُ
ال
وسى{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
َق ْو ُم ُم َ
السن َُنَ ،لت َْر َك ُب َّن ُسن ََن َم ْن َكانَ َق ْب َل ُك ْم ُس َّن ًة
ﭪ} [األعراف ]138:إِ َّن َها ُّ
ُس َّن ًة»(.)1

 -احتساب عبد اهلل بن مسعود  على قوم تحلقوا يف

المسجد ،وابتدعوا طريقة يف الذكر؛ حيث يتحلقون يف انتظار الصالة
ِح َلقًا« :فِي ك ُِّل َح ْل َق ٍة َر ُج ٌلَ ،وفِي َأ ْي ِد ِ
حصىَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :ك ِّب ُروا مِا َئةً،
يه ْم
ً
ون مِا َئةًَ ،و َي ُق ُ
ون مِا َئةًَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :ه ِّل ُلوا مِا َئةًَ ،ف ُي َه ِّل ُل َ
َف ُي َك ِّب ُر َ
ولَ :س ِّب ُحوا
ون مِا َئةًَ ،ف َق َالَ :ما َه َذا ا َّل ِذي َأ َراك ُْم َت ْصنَ ُع َ
مِا َئةًَ ،ف ُي َس ِّب ُح َ
ون؟ َقا ُلوا:
ِ
ِ
يحَ ،ق َال:
الر ْح َم ِن
حصى َن ُعدُّ بِه ال َّت ْكبِ َير َوالت َّْهلِ َيل َوالت َّْسبِ َ
ً
َيا َأ َبا َع ْبد َّ
((( سنن الرتمذي ،ت شاكر ( )2180-475 /4المسند ،اإلمام المبجل أبو عبد
اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (المتوىف241 :هـ)،

المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن

عبد المحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى (1421هـ 2001 -م)،

( )21897( )226-225 /36قال المحققون :إسناده صحيح على شرط
الشيخين .وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي (.)2180-180 /5
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ِ
ِ
ِ
يع مِ ْن َح َسنَاتِ ُك ْم َش ْي ٌءَ ،و ْي َح ُك ْم
َف ُعدُّ وا َس ِّي َئات ُك ْمَ ،ف َأنَا َضام ٌن َألاَ َيض َ
َيا ُأ َّم َة ُم َح َّم ٍدَ ،ما َأ ْس َر َع َه َل َك َت ُك ْمَ ،ه ُؤلاَ ِء َص َحا َب ُة َنبِ ِّي ُك ْم 
ُمت ََوافِ ُر َ
ونَ ،و َه ِذ ِه ثِ َيا ُب ُه َل ْم َت ْب َلَ ،وآنِ َي ُت ُه َل ْم ُت ْك َس ْرَ ،وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه،
إِ َّن ُك ْم َل َع َلى مِ َّل ٍة ِه َي َأ ْهدَ ى مِ ْن مِ َّل ِة ُم َح َّم ٍد ْ ،أو ُم ْفتَتِ ُحو
ِ
ِ
ٍ
َب ِ
الر ْح َم ِنَ ،ما َأ َر ْدنَا إِلاَّ ا ْل َخ ْي َرَ ،ق َال:
اب َضلاَ َلةَ ،قا ُلواَ :واهَّلل َيا َأ َبا َع ْبد َّ
وكَم مِن م ِر ٍ
يد ل ِ ْل َخ ْي ِر َل ْن ُي ِصي َب ُه ،إِ َّن َر ُس َ
ول اهَّللِ َ حدَّ َثنَا:
َ ْ ْ ُ
آن لاَ ُي َج ِ
ون ا ْل ُق ْر َ
َأ َّن َق ْو ًما َي ْق َر ُء َ
او ُز َت َراقِ َي ُه ْمَ ،وا ْي ُم اهَّللِ َما َأ ْد ِري َل َع َّل
َأ ْك َث َر ُه ْم مِنْ ُك ْمُ ،ث َّم َت َو َّلى َعن ُْه ْمَ ،ف َق َال َع ْم ُرو ْب ُن َس َل َمةََ :ر َأ ْينَا َعا َّم َة
ح َل ِق ي َط ِ
ُأو َلئِ َك ا ْل ِ
اعنُونَا يوم النَّهرو ِ
ان َم َع ا ْل َخ َو ِارجِ »(.)1
َْ َ َْ َ
ُ
www.almohtasb.com

  ) 2االحتساب حفظ ًا لضرورة النفس ،فمن ذلك:

 احتساب اإلمام األوزاعي  على أبي جعفر المنصورالخليفة العباسي يف عدم فداء األُ َسراء من أيدي الروم ،فكان مما
يهم مِن اهَّللِ
ِ ِ
ِِ
ِ
اهَّلل َأم ُير ا ْل ُم ْؤمني َنَ ،و ْل َي ْس َع بِا ْل ُم َفا َداة ف ِ ْ َ
كتبه إليهَ « :ف ْل َيت َِّق َ

((( سنن الدارمي ،أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد
الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي (المتوىف255 :هـ) ،تحقيق :حسين

سليم أسد الداراين ،الناشر :دار المغني للنشر والتوزيع ،المملكة العربية
السعودية ،الطبعة األولى ،)210( )286 /1( ،قال حسين أسد :إسناده

جيد .وقال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة (« :)12/5وهذا إسناد

صحيح».
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ِ ِ ِ
ِ
اهَّلل َق َال لِنَبِ ِّي ِه{ :ﭑ ﭒ ﭓ
َسبِيلاً َ ،و ْل َي ْخ ُر ْج م ْن ُح َّجة اهَّلل َع َل ْيهَ ،فإِ َّن َ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [النساءَ ]75:واهَّللِ َيا َأمِ َير ا ْل ُم ْؤمِنِي َن َما
ِ
اص ُة َأ ْم َوال ِ ِه ْم،
َل ُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َف ْي ٌء َم ْو ُق ٌ
وفَ ،وال ذ َّم ٌة ُت َؤ ِّدي َخ َر ً
اجا إِال َخ َّ
َو َقدْ َب َل َغنِي َع ْن رس ِ
ول اهَّللِ َ أ َّن ُه َق َال« :إِ ِّني َأل ْس َم ُع ُب َك َاء
َ ُ
الص ِ
ف
الة َف َأ َت َج َّو ُز ِف َيها َم َخا َف َة َأنْ ُت ْفت ََن ُأ ُّم ُه»(َ ،)1و َك ْي َ
الصبِ ِّي ِفي َّ
َّ
ِ
بِت ْ ِ ِ ِ
ِ
اهَّلل
َخل َيت ِه ْم في َأ ْيدي عَدُ ِّوه ْم َي ْمت َِهنُون َُه ْم َو َي َط ُئون َُه ْمَ ،و َأن َْت َرا ٍع َو ُ
َفو َق َك ومستَو ٍ
وض ُع ا ْل َم َو ِازي ُن ا ْل ِق ْس ُط ل ِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة،
ف مِن َْك َي ْو َم ُت َ
َ ُ ْ ْ
ْ
َف َل َّما َو َص َل كِتَا ُب ُه َأ َم َر بِا ْل ِفدَ ِاء»(.)2
 -احتساب الخليفة العباسي المسرتشد على دبيس أحد

القادة؛ لما قام به من قتل وهنب وفتنة ،فقد جاء يف البداية والنهاية

للحافظ ابن كثير « :وتفاقم الحال بأمره ،وبعث إلى الخليفة
((( صحيح البخاري= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول
اهلل  وسننه وأيامه ،محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري
الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة
األولى1422 ،هـ )708-143 /1( ،وصحيح مسلم (.)470-343 /1
((( تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعالم ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن
أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (المتوىف748 :هـ) ،المحقق :الدكتور بشار
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى 2003 ،م.)120 /4( ،
ّ
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يسرتضيه ،فلم يرض عنه ،وعرض عليه أمواال كثيرة جدً ا فلم يقبلها

الخليفة ،وكتب الخليفة إلى السلطان ،فبعث إليه السلطان ً
جيشا،

فاهنزم منهم ،وذهب إلى الربية”(.)1

  ) 3االحتساب حفظ ًا لضرورة ال ِعرض ،فمن ذلك:

 -صرف النبي  وجه الفضل بن العباس 

عن النظر المحرم ،فعن َع ْب ِد اهَّللِ ْب ِن َع َّب ٍ
ف
اس َ ق َالَ « :أ ْر َد َ
ول اهَّللِ  ال َف ْض َل ْب َن َع َّب ٍ
َر ُس ُ
اس َي ْو َم الن َّْح ِر َخ ْل َف ُه َع َلى
َعج ِز ر ِ
اح َلتِ ِهَ ،وك َ
ف النَّبِ ُّي 
َان ال َف ْض ُل َر ُجلاً َو ِضي ًئاَ ،ف َو َق َ
ُ َ
ول اهَّللِ
يهم ،و َأ ْقب َل ِ
لِلن ِ ِ
ت ا ْم َر َأ ٌة مِ ْن َخ ْث َع َم َو ِضي َئ ٌة َت ْس َت ْفتِي َر ُس َ
َّاس ُي ْفت ِ ْ َ َ
َ ،ف َط ِف َق ال َف ْض ُل َينْ ُظ ُر إِ َل ْي َهاَ ،و َأ ْع َج َب ُه ُح ْسن َُهاَ ،فا ْل َت َف َت
ف بِ َي ِد ِه َف َأ َخ َذ بِ َذ َق ِن
النَّبِ ُّي َ وال َف ْض ُل َينْ ُظ ُر إِ َل ْي َهاَ ،ف َأ ْخ َل َ
ال َف ْضلَِ ،ف َعدَ َل َو ْج َه ُه َع ِن النَّ َظ ِر إِ َل ْي َها»(.)2
 -احتساب الخليفة الموفق العباسي على صندل الزنجي،

برميه بالسهام ،ثم بقتله؛ النتهاكه أعراض المسلمين ،وهتك
المسلمات ،فقد كان من أفعاله الخبيثة أنه «ك َ
وس
َان َي ْك ِش ُ
ف ُر ُء َ
((( البداية والنهاية ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم
الدمشقي (المتوىف774 :هـ) ،دار الفكر ،عام النشر 1407 :هـ 1986 -م،
(.)281 -280 /16
((( صحيح البخاري ( ،)6228( )51 /8صحيح مسلم (.)1334( )973 /2
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ات ،وي َق ِّلبهن َت ْقلِيب الإْ ِ م ِ
ا ْلمسلِم ِ
اءَ ،ف َل َّما ُأتِ َي بِ ِه َأ َم َر ا ْل ُم َو َّف ُق َأ ْن
َ
َ ُ ُ ُ َّ
َ
ُ ْ َ
الس َهامُِ ،ث َّم َق َت َل ُه»(.)1
ُي ْر َمى بِ ِّ
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  ) 4االحتساب حفظ ًا لضرورة العقل ،فمن ذلك:

 -أمره  بإهراق الخمر ،وعدم اتخاذها خلاً  ،فعن

أنس  أن النبي  سئل عن الخمر تتخذ خالً،
فقال« :ال»(.)2

 احتساب الخليفة الراشد أبي بكر الصديق  علىَس ب ِن مال ِ ٍ
ك
شارب الخمر ،فقد روى البخاري ومسلم َع ْن َأن ِ ْ َ
الخم ِر بِا ْلج ِر ِ
ِ
يد َوالنِّ َع ِ
ال،
َ
َ أ َّن النَّبِ َّي َ ض َر َب في َ ْ
َو َج َلدَ َأ ُبو َب ْك ٍر َأ ْر َب ِعي َن(.)3
  ) 5االحتساب حفظ ًا لضرورة املال ،ومن ذلك:

 احتسابه  على من غش يف بيعه ،ف َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َةَ :أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ َ م َّر َع َلى ُص ْب َر ِة َط َعامٍَ ،ف َأ ْد َخ َل
ِ
يهاَ ،فنَا َل ْت َأ َصابِ ُع ُه َب َللاً َ ،ف َق َالَ « :ما هَ َذا َيا َص ِ
اح َب َّ
الط َعا ِم؟»
َيدَ ُه ف َ
((( الكامل يف التاريخ ،ت :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت

لبنان ،الطبعة :األولى1417 ،هـ 1997 /م (.)384 /6
((( صحيح مسلم (.)1983-1573 /3
((( صحيح البخاري ،)6773( )157/8( ،وصحيح مسلم.)1706( )1331/3( ،
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ول اهللَِ ،ق َالَ :
«أ َف اَل َج َع ْل َت ُه َف ْو َق َّ
الس َما ُء َيا َر ُس َ
الط َعا ِم؛
َق َالَ :أ َصا َب ْت ُه َّ
اسَ ،م ْن َغ َّ
س ِمنِّي»(.)1
َك ْي َي َرا ُه ال َّن ُ
ش َف َل ْي َ
www.almohtasb.com

 -احتساب عمر  على طلحة بن عبيد اهلل 

حين أراد أن يصارف الدراهم بالدنانير مع عدم التقابض ،وفيه:

قال عمر بن الخطاب « :كال ،واهلل لتعطينه ورقه ،أو لرتدن
إليه ذهبه ،فإن رسول اهلل  قال« :الورق بالذهب ر ًبا،

إال هاء وهاء ،والبر بالبر ر ًبا ،إال هاء وهاء ،والشعير بالشعير ر ًبا،
إال هاء وهاء ،والتمر بالتمر ر ًبا ،إال هاء وهاء»(.)2

 -احتساب العز بن عبد السالم على السلطان قطز ؛

الصاحب كمال الدّ ين ابن العديم رسو ً
ال يطلب
وذلك لما قدم ّ
النّجدة على التّتار «فجمع ُقطز األمراء واألعيان ،فحضر َّ
الش ْيخ

نجاري ،وجلس
الس
ّ
ّ
السالم والقاضي بدر الدّ ين ّ
عز الدّ ين بن َع ْبد ّ
ِ
السلطنة ،فاعتمدوا على ما يقوله َّ
الش ْيخ
الملك المنصور في َد ْست ّ
ب على
عز الدّ ين ،فكان ُخالصته :إذا طرق
ّ
العدو البال َد َو َج َ
ّ

الرع ّية ما ُيستعان به على
العالم ك ّلهم قتا ُل ُهم ،وجاز أن يؤخذ من ّ
جهادهم ،بشرط أن ال يبقى فِي بيت المال شيء ،وأن تبيعوا ما لكم
((( صحيح مسلم (.)102( )99 /1
((( صحيح مسلم (.)1586( )1209 /3
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من الحوائص واآلالت ،ويقتصر ّ
كل منكم على َف َرسه وسالحه،
ويتساووا فِي ذلك ُه ْم والعا ّمة ،وأ ّما ْ
أخذ أموال العامة مع بقاء ما
فِي أيدي ا ْل ُجنْد من األموال واآلالت الفاخرة ،فال»(.)1
 ثاني ًا :اختصاصات والية احلسبة:

من األمور التي تظهر شمولية االحتساب لكافة المجاالت،

اتساع نطاق أعمال المحتسب ضمن والية الحسبة يف الدولة

اإلسالمية ،وشمولها لكثير من المجاالت التي قد يظن بعض الناس
-بل المحتسبين -يف عصرنا الحاضر أهنا ليست من االحتساب ،أو

تكون يف أمور ومجاالت يستنكفون عن االحتساب فيها ،ومن أفضل
المراجع التي تبين لنا طبيعة أعمال هذه الوالية كتابي« :األحكام

السلطانية» لكل من اإلمامين :الماوردي الشافعي ،والقاضي أبي

يعلى الحنبلي  ،اللذين عاشا بين القرنين الرابع والخامس

الهجريين(.)2

وقد ب َّين الماوردي َّ 
أن الحسبة واسطة بين أحكام

((( تاريخ اإلسالم.)678 /14( ،
((( بين الكتابين تشابه كبير يصل لحد التطابق يف كثير من العبارات ،وقد رجح
أكثر من باحث أن كتاب الماوردي هو السابق وأن أبا يعلى اعتمد كالمه
وأضاف عليه أقوال المذهب الحنبلي يف مسائله ،ولكون كتاب الماوردي هو
األصل  -على الراجح  -فقد اعتمدنا عبارته.
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القضاء وأحكام المظالم ،وب َّين أوجه الشبه واالختالف بين الحسبة
من جهة ،وكل من القضاء والمظالم من جهة ،ثم قال« :فهي [أي
الحسبة] تشتمل على فصلين :أحدهما :أمر بالمعروف ،والثاين:

هني عن المنكر ،فأما األمر بالمعروف فينقسم ثالثة أقسام :أحدها:
ما يتعلق بحقوق اهلل تعالى ،والثاين :ما يتعلق بحقوق اآلدميين،

والثالث :ما يكون مشرتكًا بينهما ،وأما النهي عن المنكرات
فينقسم ثالثة أقسام :أحدها :ما كان من حقوق اهلل تعالى ،والثاين:

ما كان من حقوق اآلدميين ،والثالث :ما كان مشرتكًا بين الحقين،
فأ َّما النهي عنها يف حقوق اهلل تعالى ،فعلى ثالثة أقسام :أحدها :ما

تعلق بالعبادات ،الثاين :ما تعلق بالمحظورات ،والثالث :ما تعلق
بالمعامالت»( .)1ثم ذكر  نماذج عديدة تدخل تحت كل

قسم من األقسام السابقة تؤكد بما ال يدع مجالاً للشك شمولية
ثم شمولية مفهوم االحتساب
عمل المحتسب الرسمي ،ومن َّ
طوال قرون مضت.
وبعد هذا االستعراض فإننا نستطيع أن نجزم بأن حصر

االحتساب يف مجاالت وقضايا بعينها أمر مخالف لسنة رسول
((( األحكام السلطانية ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوىف450 :هـ) ،دار الحديث  -القاهرة،
.)360-354( ،1427
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اهلل  وسيرته ،وسيرة أصحابه  ،ومن تبعهم
بإحسانَّ ،
وأن األمة لم تعرف هذا التضييق للمجاالت عرب قرون

متطاولة ،فالخلل إذ ًا حادث وطارئ ،وهو ما يستدعي بذل الجهود
إلعادة أمر االحتساب ألصله ولسيرته األولى التي ارتضاها اهلل

لعباده.
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المحور الثاني

 Jنوعية املشاركني يف االحتساب L
لقد استقر يف أذهان كثير من الناس أن االحتساب مهمة يقوم

هبا شخص له هيئة مميزة وصفات معينة ،وهذا له عالقة بالنظرة
الضيقة ،والمفهوم الضيق لالحتساب ،وهذه الصورة الذهنية لها

أسباب متعددة ،منها:

 -أن أغلب الداعين لالحتساب ،والحاثين عليه ،والممارسين

له -إن لم يكن جميعهم -هم من أصحاب السمت الشرعي،
وااللتزام بالهدي الظاهر.

 -أن وجود والية رسمية للحسبة قديمًا ،أو جهاز رسمي

للحسبة يف العصر الحاضر ،يعطي انطباعًا لدى كثير من الناس أن
والمخول باالحتساب،
المحتسب الرسمي  -وحده  -هو المؤهل
َّ
وزي يدالن
وهذا المحتسب الرسمي يكون بطبيعة الحال ذا هيئة ِّ
على الصالح وااللتزام الديني ،مع أن االحتساب الرسمي أشمل
من ذلك؛ إذ يشمل كل األجهزة التنفيذية التي تمنع األخطاء
واالنحرافات بمفهومها الشامل ،كأجهزة الشرطة والبلديات

ثم يكون العاملون يف هذه
والتجارة والصحة ونحوها؛ ومن َّ
األجهزة محتسبين.
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 -أن بعض أعداء هذه الشعيرة المباركة يف العصر الحاضر،

وإن كان يتمنى اختفاء الجهاز الرسمي من الوجود ،إال أنه يستغل
وجوده ليحصر االحتساب فيه وحده ،وليجعل االحتساب من

خارجه نوعًا من التعدي على سلطات الدولة ،واالفتئات عليها،
وبالتالي فإن هذا يؤكد الصورة يف الفقرة السابقة.

 -أن كثير ًا من المحتسبين ال ينظرون لالحتساب يف المجاالت

المعيشية نظرة تقدير ،بل ربما ال يعتربوهنا من االحتساب ،وبالتالي
تبقى صورة المحتسب يف األذهان هي صورة المحتسبين يف

المجاالت الدينية ،وهؤالء يف الغالب األعم ذوي هيئات معينة،

وال يخرجون عن زمرة «الملتزمين».

كثير من الناس من أن الواقع يف المنكر ليس له أن
 -ما يظنه ٌ

ينكر على غيره ،وبالتالي ينحصر اإلنكار فيمن يظن هبم الخير

والصالح دون سواهم ،وهذا ظن خاطئ.

نعم إن األصل بال ريب أن يكون المستقيمون هم عمود

االحتساب ،وأن القائم بوالية الحسبة -ال سيما يف الجوانب
الدينية -يجب عليه أكثر من غيره أن يكون محافظًا على الهدي

الظاهر ،لكن هذا ال يمنع مشاركة غيرهم ،بل االحتساب واجب

على الجميع محسنهم ومسيئهم ،وقول النبي :
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« َم ْن َر َأى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْل ُي َغ ِّي ْر ُه بِ َي ِد ِهَ ،فإِنْ َل ْم َي ْست َِط ْع َفبِ ِل َسانِ ِهَ ،فإِنْ َل ْم
يم ِ
َي ْست َِط ْع َفبِ َق ْلبِ ِهَ ،و َذلِ َك َأ ْض َع ُف إْ ِ
ان»( ،)1خطاب عام ،يشمل كل
ال َ
ٍ
ص بفئة معينة.
مسلم؛ مطيع أو
عاص ،وال ُي َخ ُّ
وبناء على كون الخطاب بالقيام هبذه الشعيرة المباركة لعموم

المكلفين ،فإن كل فرد ينبغي أن يكون له نصيب من االحتساب يف

كافة المجاالت عند تحققه بالعلم فيها ،ومن المفيد أن يوجد أفراد
أو مجموعات تتخصص يف جانب من جوانب االحتساب ،فيوجد

متخصصون يف االحتساب العقدي ،وآخرون يف االحتساب على

مخالفات األسواق ،وغيرهم يف االحتساب يف مجال المخالفات

والفساد المالي ،وفريق يحتسب يف الجانب الحقوقي ..إلخ.

ووجود هذا التخصص ال ينبغي أن يوجد تنافسًا أو اختالفًا

بين المجموعات ،فهي تكمل بعضها بعضًا ،وكل منها على ثغر،
وال بد أن يقدر كل فريق عمل اآلخر ،ويحرتم جهده ودوره.

 فوائد توسيع نوعية املهتمني باالحتساب:

إن إدخال نوعية جديدة غير مألوفة ضمن نطاق المهتمين

باالحتساب يحقق عدد ًا من الفوائد منها:
((( سبق تخريجه.
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 ) 1تصحيح سلوك األشخاص المشاركين ،عرب التواصل

معهم وتقديرهم وتشجيعهم.

 ) 2مد الجسور مع النوعية الجديدة عرب توسيع دائرة

المشاركين يف الملتقيات والندوات والدورات االحتسابية ،ومن ثم

تحقيق التكامل يف العمل االحتسابي.

 ) 3تكثير حجم المعارضين لتيار اإلفساد؛ ليكون المصلحون

تيار ًا كبير ًا شعبيًا ال ن ْ
ُخبويًا ،ويكون قادر ًا على مقاومة تيار اإلفساد.
 ) 4زيادة فرص إزالة المنكر أو تقليله.
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المحور الثالث

 Jوسائل االحتساب وأدواته L
وسائل االحتساب كثيرة ومتنوعة ،ومع تقدم الزمن يظهر من

الوسائل ما لم يكن معروفًا أو معهود ًا من قبل؛ والقول يف وسائل
االحتساب كالقول يف وسائل الدعوة أهنا اجتهادية ال توقيفية،

واألصل فيها اإلباحة طالما لم يكن فيها مخالفة شرعية ،وأما

قصر األدوات والوسائل على وسائل بعينها اعتاد عليها القائمون
باالحتساب ،ومنع استخدام غيرها مما َي ِ
جدُّ ويظهر فإنه يكون

نوعًا من التضييق المخالف للمفهوم الشامل لالحتساب.

إن هذا التنوع المشروع يف الوسائل من رحمة اهلل بعباده ،وله

كثير من الفوائد للعملية الدعوية واالحتسابية ،فمن ذلك:

 ) 1أن ما يصلح للتواصل مع شخص قد ال يصلح للتواصل

مع غيره ،فتُختار الوسيلة المناسبة والمؤثرة لكل شخص.

 ) 2أن الوسائل تتفاوت يف درجات اإلقناع ،وإيصال الرسالة

االحتسابية ،فمن كانت الحاجة إلقناعه تحتاج قوة ومواجهة

استعملت معه وسيلة تناسب هذا الغرض ،ومن لم يحتج ذلك
استخدمت معه وسيلة أخف ،وهكذا.
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 ) 3تعدد نوعية الرسائل المراد إيصالها يناسبه أن تتعدد

الوسائل ،فهناك رسائل مطولة ،وأخرى مختصرة ،وهناك رسائل

ال بد فيها من التواصل المباشر ،وأخرى ليست كذلك ،فلكل

رسالة وسيلة تناسبها.

 ) 4تنوع الوسائل يفيد يف تنويع نوعية المشاركين يف

االحتساب ،فلو أننا حصرنا الوسائل يف نوعية محددة :كالزيارات،
والنزول الميداين مثالً ،لخسرنا جهود المحتسبين الفكريين،

ولخسرنا جهود كثير من عامة الناس الذين يحتسبون عرب الوسائل
الحديثة مثالً.

 ) 5تنوع الوسائل يف إنكار منكر معين يؤثر بقوة يف تحجيمه

ومعالجته ،فلو أن مرتكب المن َكر جاءته رسالة جوال ،وبرقية،
وتمت زيارته ،ثم وجد حملة على تويرت مثالً ،فال شك أن
هذا سيشعره بوجود تيار متنوع المشارب واالتجاهات يرفض

ويستنكر ،مما يضعف موقفه.

تأثيرا اإلعالم
ولعل من أهم وسائل االحتساب اليوم وأكثرها ً

بشقيه القديم والحديث؛ نظر ًا لالنتشار الواسع لهذه الوسائل ،وما

ترتكه من أثر يف نفوس المتلقين ،لقد كنا قديمًا نعاين من اإلعالم
الورقي الذي تسلط عليه يف الغالب العلمانيون والليرباليون ،ومنعوا
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أو كادوا يمنعون أهل االستقامة من استخدامه يف اإلنكار ،بل يف
الرد على الهجوم واالفرتاءات من قبل بعض كتاب هذا اإلعالم،

ضر ًبا بمبدأ« :حق الرد مكفول» عرض الحائط ،ومع ظهور القنوات

الفضائية فقد اإلعالم الورقي ميزة االحتكار ،بل بدأ جمهوره
ينصرف عنه ،فاضطر لدخول عالم النت لتعويض ذلك.

وبظهور القنوات اإلسالمية فتحت أبواب ومجاالت كثيرة أمام

العمل الدعوي ،ولكن المالحظ أن الجانب االحتسابي فيها ضعيف
مقارنة بالجانب الدعوي ،وهذا يلقي على عاتق أهل العلم والدعاة

دور ًا كبير ًا لتفعيل هذا الدور بالتنسيق مع القنوات ،عرب إيجاد برامج
احتسابية متعددة برسائل احتسابية متنوعة ،مباشرة وغير مباشرة ،مع
مراعاة توسيع دائرة االحتساب وفق المفهوم الشامل ،والتجديد يف

المجاالت ونوعية المشاركين واألساليب.

ومع ظهور األجهزة المسماة بالذكية فإهنا بدأت تخطف

األضواء حتى من القنوات ،ال سيما لدى فئة الشباب ،التي وجدت

يف هذه األجهزة وسيلة تناسب رغبتها يف االختصار واالنتقال
السريع بين المواضيع المختلفة عرب مواقع وبرامج التواصل

المتعددة ،وال شك أننا جميعًا نلمس مدى شعبية هذه الربامج،
وانخراط الناس يف التعامل معها ،وتأثرهم بما يطرح فيها ،فال بد
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للمحتسبين من الدخول فيها بقوة ،ومزاحمة أصحاب المناهج

المنحرفة.

وأحسب أن التقويم الموضوعي سيظهر نشاطًا ملموسًا من

أهل الخير عرب هذه الوسائل ،بل يظهر -وهلل الحمد -اتساع حجم
التأييد لتيار الصالح واإلصالح ،كما تعرب عنه أرقام المتابعات

على تويرت وغيره.
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المحور الرابع

 Jاألســـــاليب L
أساليب االحتساب من المحاور التي دخلها شيء من الخلل

والتضييق؛ لكن السنوات الماضية حملت كثير ًا من التغيير،
ومحاولة تصحيح الوضع القائم ،وقد ُأ ِّل َفت يف هذا العصر مؤلفات،
وألقيت دروس ومحاضرات ،وأقيمت دورات تتناول أساليب

التعامل مع المخالفين والعصاة بكثير من التفصيل واإلسهاب؛
ذلك أن أسلوب التعامل مع المخالف ،أو الواقع يف المنكرات له

أثر كبير على تقبله واستجابته ،وهذا من المسلمات التي ال يكاد
يختلف عليها أحد.

ولعل من األمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها باستمرار فيما

يتعلق بأساليب االحتساب:

 ) 1مراعاة الحال والمقام :ال سيما يف االختيار بين أسلوبي

اللين والشدة ،فاألمر كما قال المتنبي:
ووض ُع النَّدَ ى يف موضع السيف بال ُعال

ُم ِض ٌّر كوضع السيف يف موضع الندى

()1

وهذا كما ال يخفى قد جاءت به الشريعة الغراء ،ولنا أن نتأمل

((( البيت له يف ديوانه مع شرح الواحدي (ص.)266 :
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أمر اهلل  لموسى وهارون  يف أول أمر ذهاهبما إلى
فرعون{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [طه ]44:ثم

شدة موسى  على فرعون بعد أن رأى اآليات وكذب
واستكرب ،بقوله{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ} [اإلسراء.]102-101:

ومثله قول النبي  لكفار قريش يوم غمزوه يف
الحرم ببعض ما جاء به ،فقال لهمَ :
«ل َقدْ ِج ْئت ُُك ْم بِ َّ
الذ ْب ِح»( ،)1بينما

ترفق بعتبة بن ربيعة لما جاءه يعرض عليه المال والملك والسيادة؛
كي يدع ما جاء به ،فلما فرغ ،قال له النبي  كما يف
سيرة ابن إسحاق  وغيره« :أفرغت يا أبا الوليد؟» قال :نعم،

قال« :فاستمع مني»( ،)2ثم تال عليه من اآليات.

 ) 2حسن إدارة الصراع مع األعداء :وهذا يقتضي السعي يف

تقليل الخصوم ،سواء عن طريق كسبهم إلى صفنا ،أو على أقل
((( مسند اإلمام أحمد ( )7036-609 /11وقال المحققون« :إسناده حسن».
وأخرجه ابن حبان ( )6567-525 /14وحسنه األلباين يف التعليقات
الحسان على صحيح ابن حبان (.)6533-287/9
((( سيرة ابن إسحاق (المتوىف151 :هـ) ،تحقيق :سهيل زكار ،الناشر :دار الفكر
– بيروت ،الطبعة األولى 1398هـ 1978/م( ،ص.)207:
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تقدير تحييدهم ،لكن المالحظ أن كثير ًا من األساليب المتبعة

تؤدي إلى تكثير الخصوم ،بل صناعتهم.

لقد جاءت الشريعة بالتفرقة بين أنواع المخالفين الواقعين يف

المنكرات ،فقد يقع الرجل يف الكبيرة ،بل قد يقع فيها المرة بعد
األخرى ،لكنه ال يكون محاربًا هلل ورسوله ،ففي الحديث عن

عمر بن الخطاب « :أن رجلاً على عهد النبي 

كان اسمه عبد اهلل ،وكان يلقب حمارا ،وكان ي ِ
َ
رسول اهلل
ضحك
ُ
ً
 ،وكان النبي  قد جلده يف الشرابُ ،فأتِ َي
به يو ًما فأمر به فجلد ،فقال رجل من القوم :اللهم العنه ،ما أكثر ما
يؤتى به؟ فقال النبي « :ال تلعنوه ،فو الله ما علمت إنه

يحب الله ورسوله»(.)1

ٍ
خالد بن
رجم ،فيصيب الد ُم وج َه
وهذه الغامدية ُ ت َ
الوليد  فيس ُّبها ،فيسمعه النبي  فيقولَ « :م ْه اًل

َيا َخالِدُ َ ،ف َو ا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه َل َقدْ َتا َب ْت َت ْو َب ًة َل ْو َتا َب َها َص ِ
اح ُب َم ْك ٍ
س
َت»(.)2
َل ُغ ِف َر َل ُهُ ،ث َّم َأ َم َر بِ َها َف َص َّلى َع َل ْي َهاَ ،و ُد ِفن ْ
((( صحيح البخاري (.)6780( )159 /8
((( صحيح مسلم (.)1695( )1323 /3
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فالتعامل مع مثل هذه الحاالت ال ينبغي أن يكون كالتعامل مع

المعاند المحارب ،ونحن يف كثير من األحيان نصنع من المخالف

خصمًا رغم أنه قد ال يكون كذلك:

 -فيمكن أن يكون جاهالً بالحكم.

 -ويمكن أن يكون عالمًا ،ولكن غلبته شهوته ،فنعين شياطين

اإلنس والجن عليه.

وأما من استبان أمره ،وظهر تبنيه للفساد ،ولم ينفع معه النصح

والوعظ ،فمن السياسة إسقاطه ،وإبانة حاله.

والمقصود :أن التعامل بمبدأ تحييد الخصوم يؤيت أثر ًا طيبًا

للغاية مع من هم ليسوا أعداء حقيقيين؛ وأذكر هنا :حادثة حصلت
مع أحد المسؤولين؛ حيث قام بعض المحتسبين بزيارته لإلنكار
عليه ،وكان متحفز ًا ،فبدأ يقول :نحن وأنتم ..نحن وأنتم ..إلخ،
فقيل له :ال فرق بيننا وبينكم ،فنحن نريد الحفاظ على الدين،

وصالح البالد والعباد ،وأنتم كذلك ،ولئن كنا نختلف يف المظهر
فال يوجد منا واحد إال وله عيوب سرتها اهلل ،فنحن نريد أن نتعاون

سويًا لتحقيق مرضاة اهلل ،فكان الرد مفاجئًا له ،قال :يف الحقيقة
هذه أول مرة أسمع مثل هذا الكالم ،وبالفعل أنت محق ،وأزيل
المنكر ،والحمد هلل.
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 ) 3عدم إظهار المجاهيل :وهذا أمر على قدر كبير من األهمية،

فال يخفى أن دور اإلعالم يف الصراع بين الخير والشر ،والحق
والباطل دور مهم ال ُين َكر ،وال يخفى كذلك أن تأثير المشاهير

عرب وسائل اإلعالم المختلفة ليس كتأثير غيرهم من المجاهيل؛
لكثرة اهتمام الناس بما يقولون ويكتبون ،وكثرة متابعتهم لهم عرب
الوسائل المختلفة؛ التقليدية منها والحديثة ،ومن هنا تأيت أهمية
صناعة “النجم” -إن صح التعبير ،-وإبرازه وإظهاره ،سواء كان

يدعو لحق أو لباطل.

وأحسب أن من األخطاء التي نقع فيها يف معركتنا مع الباطل

وأهله :أن نربز المجاهيل ونظهرهم عرب الرد عليهم ،أو مناظرهتم،

أو مهاجمتهم وانتقادهم؛ ذلك أن أمثال هؤالء كثير ًا ما يسعون
إلى الشهرة عرب القيام بأعمال ،أو التصريح بآراء وأفكار شاذة
ِ
مصادمة لعقيدة وثوابت وتقاليد المجتمع؛ أمالً يف
ومتطرفة ،أو

أن تسلط عليهم األضواء ،وتسعى إليهم وسائل اإلعالم المختلفة،
فإذا تصدى لهم بعض البارزين بالرد والتعقيب أو المناظرة يف
الفضائيات وغيرها ،فإهنم بذلك يؤدون لهم -دون قصد -خدمة

عظيمة ،ودعاية مجانية لطالما انتظروها.
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 Jوسائل تعزيز املفهوم الشامل لالحتساب L
إن إشاعة المفهوم الشامل لالحتساب وتعزيزه ،ونشره بين

الناس عرب كل الوسائل الممكنة ،وتأصيله شرعيًا ،وممارسته

واقعًا عمليًا ،مطلب ملح ،وأمر يف غاية األهمية ،ويمكننا تعزيز

هذا المفهوم عرب مجموعة من األمور ،منها:

 ) 1بيان أن االحتساب وسيلة مهمة من وسائل الحفاظ على

الضروريات الخمس التي ال تستقيم الحياة إال بالحفاظ عليها،
وهي( :الدين ،والنفسِ ،
والعرض ،والعقل ،والمال)؛ وأن التقصير
أو اإلخالل باالحتساب يف حفظ شيء من هذه الضروريات،

سيؤدي لخلل فيها يعود أثره السلبي على الفرد والمجتمع على
حد سواء ،والتمادي يف التقصير قد تكون له عواقب وخيمة
ومدمرة على الجميع.

 ) 2بيان أن االحتساب ال ينحصر يف جوانب محدودة،

لكن مجاله يتسع ليشمل كل جوانب الحياة :العقائد ،العبادات،
األخالق ،المعامالت بأنواعها ،السياسة ،االقتصاد ،والمال،

االجتماع ،الحقوق ،األفكار ،وغير ذلك ،وما سبق ذكره من
األمثلة ،وغيرها مما لم يذكر دليل عملي على ذلك؛ إضافة إلى

األدلة الشرعية التي مرت معنا.
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 ) 3قيام المصلحين والوجهاء وأهل العلم وطلبته والدعاة

بممارسة االحتساب بمفهومه الشامل عمل ًيا.

 ) 4توضيح بعض القواعد االحتسابية التي يجهلها كثير من

الناس ،مثل:

أ  -أن تقديم األولويات ال ينبغي أن يجعلنا هنمل بقية

المجاالت أو المنكرات؛ ألن إهمالها سيؤدي إلى سلبيات وخلل
يف سعي المجتمع لتحقيق العبودية هلل ،ويف تحقيق اإلصالح
المطلوب ،وعند التعارض والتزاحم ُي َقدَّ م األَ ْو َلى فاألَ ْو َلى.
ب -أن الفصل بين المجاالت الدينية والمجاالت الدنيوية يف

االحتساب خطأ كبير يقع فيه بعض الناس عن حسن قصد ،فبعض

األخيار ينفر من االحتساب يف شؤون الدنيا ،وكأنه أمر ال يليق

بطالب اآلخرة ،ولسان حاله وربما مقاله :دع الدنيا ألهل الدنيا،
وبعض طلبة العلم ينظر لمن ينشغل هبذا االحتساب يف أمور الدنيا

بوصفه يضيع وقته ،وهذا يبدو كأنه علمانية خفية مشرعنة؛ ألنه يشبه

القاعدة العلمانية« :دع ما هلل هلل ،وما لقيصر لقيصر» وليس هذا من

ديننا يف شيء ،بل ديننا يجعل من أفضل األدعية{ :ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [البقرة]201:

وهذا ال يلغي مبدأ األولويات ومراعاهتا عند التزاحم.
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 ) 5دعوة المتخصصين يف االحتساب يف مجال محدد؛

للمساهمة يف االحتساب يف المجاالت األخرى ،وهذا ال يعني أننا

ندعو كل مشتغل باالحتساب يف تخصص ما أن يرتكه إلى مجال
جديد ،بل هي دعوة للسعي يف تغطية ما أمكن من المجاالت،

فيكون لكل فرد تخصصه الذي يبذل فيه الجزء األكرب من احتسابه،

ثم تكون له مشاركة يف المجاالت األخرى ولو بشيء يسير.

 ) 6من أهم ما يساعد على تعزيز هذا المفهوم الشامل:

نشر سيرته  وسيرة أصحابه والصالحين من أمته يف
طرف منها.
االحتساب ،والتي ُذكِ َر يف هذه الرسالة
ٌ
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 Jقائمة املراجع L
 ) 1األحكام السلطانية ،أبو الحسن علي بن محمد بن

محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوىف:
450هـ) ،دار الحديث  -القاهرة.1427 ،

 ) 2البداية والنهاية ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير

القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوىف774 :هـ) ،دار الفكر ،عام
النشر 1407 :هـ  1986 -م.

 ) 3البرهان يف أصول الفقه ،الجويني ،إمام الحرمين (المتوىف:

478هـ) ،المحقق :صالح عويضة ،دار الكتب العلمية بيروت

لبنان ،الطبعة األولى  1418هـ.

 ) 4تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعالم ،شمس الدين

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (المتوىف:

عواد معروف ،دار الغرب
748هـ) ،المحقق :الدكتور بشار ّ
اإلسالمي ،الطبعة األولى 2003 ،م.

 ) 5تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير ،المؤلف :أبو

الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي

(المتوىف774 :هـ) :المحقق :سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة
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للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية 1420هـ  1999 -م.
 ) 6التمهيد ،ابن عبد الرب (المتوىف463 :هـ) ،ت :مصطفى

العلوي ،محمد البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية

المغرب 1387 ،هـ.

 ) 7سنن الترمذي= الجامع الكبير ،محمد بن عيسى بن َس ْورة

بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى (المتوىف279 :هـ)،
تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر (جـ  ،)2 ،1ومحمد فؤاد عبد

الباقي (جـ  ،)3وإبراهيم عطوة عوض المدرس يف األزهر الشريف
(جـ  ،)5 ،4مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة
الثانية 1395 ،هـ  1975 -م.

 ) 8سنن الدارمي ،أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن

الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي

(المتوىف255 :هـ) ،تحقيق :حسين سليم أسد الداراين ،الناشر:
دار المغني للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة

األولى.

 ) 9سيرة ابن إسحاق (المتوىف151 :هـ) ،تحقيق :سهيل زكار،

الناشر :دار الفكر – بيروت ،الطبعة األولى 1398هـ 1978/م.
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 )10صحيح البخاري= الجامع المسند الصحيح المختصر

من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه ،محمد بن إسماعيل

أبو عبد اهلل البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن ناصر
الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة األولى1422 ،هـ.

 )11صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل

عن العدل إلى رسول اهلل  ،مسلم بن الحجاج أبو
الحسن القشيري النيسابوري (المتوىف261 :هـ) ،المحقق :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي – بيروت.

 )12الكامل يف التاريخ ،ت :عمر عبد السالم تدمري،

دار الكتاب العربي ،بيروت لبنان ،الطبعة :األولى1417 ،هـ /

1997م.

 )13المسند ،اإلمام المبجل أبو عبد اهلل أحمد بن محمد

بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (المتوىف241 :هـ) ،المحقق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن

عبد المحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى (1421هـ
2001 -م).
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