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:البحثملخص   

، ثا  يياا  العقاا  العاا  و ،الحماياةفيعرفهاا ويعار   البحث الحديث عن الحسبةيتناول 

دور ، ثا  يباين اء أماة اسسا   مان العقاا  العاا اساتنن، والعقا  العا  فا  امما  الساايقة

مكاناة عاعيرا الحسابة ، فيوضا  الحسبة ف  وقاية المجتمعات المسلمة من العقاا  العاا 

، ثا    حماياة المجتمام مان العقاا  العاا وساال  المحتساف فاو ،ف  المجتمعات المسلمة

ساب  التللاف علا    ث،العقوياة العاماةعقبات تحقيق الحماياة للمجتمام المسال  مان إيراز 

 معوقات حماية المجتمم المسل  من العقوية العامة. 

 المفتاحية:الكلمات 

 العا -العقا -المجتمم-مايةح-المحتسف-وظيفة
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 املقدمة
إ  الحمااد ن نحماادن، ونسااتعينت، ونسااتلفرن، ونعااور يااان ماان عاارور أنفساانا وماان 

سيئات أعمالنا من يهدن هللا ف  مض  لت، ومن يضل  ف  هادي لت، وأعهد أ  ال إلات إال 

وأعهد أ  محمداً عبدُن ورسولُت، قال المول  عز وج  ف  محكا  هللا وحدن ال عريك لت. 

ْساِلُمو َ ﴿التنزي :  َ َحقَّ تُقَاتِِت َوالَ تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَناتُ  مُّ ﴾يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ َّللاَّ
(1)

، وقاال 

ان نَّْفا و َواِحادَاو َوَخلَاَق ِمْنَهاا َزْوَجَهاا َويَاثَّ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َريَُّكُ  الَِّذي َخلَقَُك  ﴿تعال : م ِ

َ َياااَ  َعلَااْيُك ْ  َ الَّااِذي تََساااءلُوَ  يِااِت َوامَْرَحاااَ  إِ َّ َّللاَّ  ِمْنُهَمااا ِرَجاااالً َينِيااًرا َونَِساااء َواتَّقُااواْ َّللاَّ

﴾َرقِيبًا
(2)

َ َوقُولُوا قَْوالً َسِديدًا )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا ﴿، وقال تعال :  ( يُْصِلْ  لَُكْ  70َّللاَّ

َ َوَرُسولَتُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما ﴾أَْعَمالَُكْ  َويَْلِفْر لَُكْ  رُنُويَُكْ  َوَمن يُِطْم َّللاَّ
(3(

 

 أما يعد:

فإ  مان واجباات المحتساف أ  يراعا  أماوراً عاماة ال يمكان محاد أ  يناو  عنات 

سف قال  عل  ثلمة من الدين وخلة فيت، ال يسدها غيرن وال يقو  مقامت أحاد فيها، فالمحت

فيهااا، فالمحتسااف جعلاات هللا أماناااً لااقرب ماان العقااا  العااا  قااال هللا تعااال  فاا  محكاا  

التنزي : ﴿َوَما َياَ  َريَُّك ِليُْهِلَك اْلقَُرى يُِظْل و َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَ ﴾
(4)

 . 

: "أي فيما يينه  ف  تعاط  الحقوق، أي ل  يكن ليهلكه  -رحمت هللا-قال القرطب    

يالكفر وحدن حت  ينضا  إليت الفساد، يما أهلك قو  عاعيف ياب   المكياال والميازا ، 

وقو  لوط ياللواط، ودل هذا عل  أ  المعاص  أقر  إل  عاذا  االستئصاال فا  الادنيا 

صااحي  الترمااذي ماان ماان الكاارإ، وإ  يااا  عااذا  الكاارإ فاا  افخاارا أصااعف. وفاا  

يقول:" إ  النااس إرا رأوا الظاال   قال: سمعت رسول هللا حديث أي  يكر الصديق 

فل  يأخذوا عل  يديت أوعك أ  يعمه  هللا يعقا  من عندن"
(5)) 

                                 
 . 102سورة آل عمران: اآلية:  )1)
 . 1سورة النساء: اآلية:  )2)
 . 71، 70سورة األحزاب: اآليتان:  )3)
 . 117سورة هود: اآلية:  )4)
 - 2145 حايي:: -ابب ماا جااء يف وازول العاذاب مل ا ري يملاك ا ن ار  -أبواب الفنت  -أخرجه الرتمذي يف سننه )5)

وهااذا حاايي:  قااال أبااو عيسااا: ويف ال اااب عاان عامةااة وأم ساانمة والنعمااان باان بةااك وع ااي   اباان عماار وحذيفااة،
ن ملمساعيل وأوقفه بعضهم.   ينظر: سنن صحيح وه ذا روى غك واحي عن ملمساعيل حنو حيي: يزيي ورفعه بعضهم ع

باكو  ققيا : أمحاي حمماي  –ط/ دار ملحيااء الارتاا العار  –حممي بن عيسا أباو عيساا الرتماذي السانم   -الرتمذي
 . 2168برقم: 4/467شاكر وآخرون، بتحقي  األل اين 
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(1)
فاسص ح ي تلف عن الص ح فص ح اسنسا  ف  نفسات واساتقامتت علا  أمار  

ريت تحميت من عذا  افخرا فقط أما العذا  العا  فلو وقم فإنت يأخذ الصال  والطال  . 

وقد حفلت السنة المطهرا يكنير من امحاديث الت  جاءت محذرا من العقا  العاا  فاإرا 

نج  المحتسابين ويادأ اللياورو  يكاعرو  يلرياة ظهر ال بث وانتكرت الفواحش وأف  

الدين فلينتظر الجميم العقا  العا  والعذا  املي  فقاد روى جمام مان الصاحاية رضا  

هللا عاانه  جميعاااً جمعاااً ماان امحاديااث فاا  رلااك ماانه  أيااو يكاار الصااديق، وأيااو ثعلبااة 

ياان عماار،  ال كاان ، وجرياار ياان عبااد هللا البجلاا ، وعالكااة رضاا  هللا عنهااا، وعبااد هللا

وعبد هللا ين عباس، وأيو أمامة الباهل ، وحذيفة ين اليما ، وعبدهللا ين مسعود، وأن  

 ين مالك، وأيو الدرداء رض  هللا عنه  أجمعين.

 

 أسباب اختيار الموضوع: 

 ومما دفم الباحث الختيار هذا الموضوع:

 عقا  هللا.حاجة المجتمم لمعرفة أهمية الحسبة وأنها صما  أما  له  من  -1

 حاجة المحتسبين ينوعيه  )الرسم  والمتطوع( لمعرفة وظيفته  ف  المجتمم. -2

 جه  يعض أعضاء المجتمم يحقوق المحتسبين. -3

 الدراسات السابقة:

يعد البحث والتقص  ف  المكتبات العامة ودوالر المعرفة ومرايز البحوث لا  يجاد 

راسة تقاد  يهاا الباحاث حسان يان يحيا  الباحث دراسة علمية تعن  يهذا المجال سوى د

الكااهري يعنوا )وظيفااة االحتسااا  فاا  تحقيااق امماان االجتماااع  فاا  مدينااة الرياااب: 

دراسااة تحليليااة( وقااد جاااءت فاا  ثمانيااة فصااول تحاادث الباحااث فاا  الفصاا  امول عاان 

ماادخ  للدراسااة وفاا  الفصاا  النااان : عاان االحتسااا ، وامماان االجتماااع ، المفهااو ، 

لع قة، وف  الفص  النالث: مجااالت وظيفاة االحتساا  فا  تحقياق اممان وامهمية، وا

االجتماااع ، وفاا  الفصاا  الراياام: وسااال  االحتسااا  فاا  تحقيااق امماان االجتماااع  

وأساليبت، وف  الفص  ال ام : عن عوام  نجاح وظيفاة االحتساا  فا  تحقياق اممان 

 االجتماع ، ومعوقاتت، وسب  ع جت.

ع العقا  العا  الذي يدفعت هللا تعال  يوظيفة الحسبة حياث ولكن ل  يتطرق لموضو

 ه  صما  امما  للمجتمعات المسلمة لقدلة افنف ريرها ف  مقدمة هذن الدراسة.

 أهداف الدراسة:

                                 
رح األوصااري اززرجا   ال الايين اجلامع ألح ام القرآن: لإلمام أباو ع اي   حمماي بان أمحاي بان أ  ب ار بان فا )1)

القااهرة الب عاة: الناوياة،  –ها( ققي : أمحي الربدوين وملبراهيم أطفيش: ط/ دار ال تاب ا صارية 671القرطيب )ا توىف:
 . 9/114م ،  1964 -ها 1384
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إ  لهذن الدراسة هدفاً رليساً يتمنا  فا  معرفاة وظيفاة الحسابة فا  حماياة المجتمام 

 تمن  ف :من العقا  العا ، وتحتت أهدا  تفصيلية ت

 ييا  أهمية ععيرا الحسبة ف  وقاية المجتمعات المسلمة من العقا  العا . -1

التعر  عل  الوسال  الت  يقو  يهاا المحتساف لحماياة المجتمام المسال  مان العقاا   -2

 العا .

ييا  العقبات الت  تعترب المحتسف ف  سبي  تحقيقت لحماياة المجتمام مان العقوياة  -3

 العامة.

 السب  المنل  للتللف عل  هذن العقبات.توضي   -4

 تساؤالت الدراسة:

 ما أهمية ععيرا الحسبة ف  وقاية المجتمعات المسلمة من العقا  العا ؟ -1

 ما الوسال  الت  يقو  يها المحتسف لحماية المجتمم المسل  من العقا  العا ؟ -2

جتمام مان العقوياة ما العقبات الت  تعتارب المحتساف فا  سابي  تحقيقات لحماياة الم -3

 العامة؟

 ما السب  المنل  للتللف عل  هذن العقبات؟ -4

 منهج الدراسة: 

ستتبم هذن الدراسة المنهج االستقرال  ورلك لمناسبتت مهدا  الدراسة والذي جااء 

فاا  تعريفاات أناات هااو: )ماانهج يعتمااد علاا  جماام المااادا العلميااة واسااتقراء النصااو  

ا  عامة(وتصنيفها للوصول إل  قواعد وأحك
(1)
. 

تقسيمات الدراسة: قسمت الدراسة إل  مقدمة وتمهيد وأريعة مباحث وخاتماة علا  

 النحو التال : 

: وتكم  أهمية الدراسة وأسبا  اختيارها، والدراسات السايقة، وامهدا  المقدمة

 والمنهج المتبم، وتقسيمات الدراسة.  الت  تهد  إليها،

 وفيت: ،  الدراسة: التعريف يمصطلحات التمهيد

  .أوالً: تعريف الحسبة 

  .ثانياً: تعريف الحماية 

   . ثالناً: تعريف العقا  العا 

 المبحث امول: العقا  العا  ف  امم  السايقة

 وفيت مطلبا :  

  .المطلف امول: العقا  العا  ف  امم  السايقة 

  . المطلف النان : استنناء أمة اسس   من العقا  العا 

                                 
 . 31ها: ص 1/1419( اوظر: كيف ت تب حبناً انجحاً: ص اح ع ي   ابفضل ط1)
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 ث النان : دور الحسبة ف  وقاية المجتمعات المسلمة من العقا  العا المبح

 وفيت مطلبا :   

 .المطلف امول: مكانة ععيرا الحسبة ف  المجتمعات المسلمة 

 . المطلف النان : وسال  المحتسف ف  حماية المجتمم من العقا  العا 

 العقوية العامةالمبحث النالث: عقبات تحقيق الحماية للمجتمم المسل  من 

 وفيت مطلبا : 

 .المطلف امول: معوقات تحقيق حماية المجتمم المسل  من العقوية العامة 

  المطلااف النااان : سااب  التللااف علاا  معوقااات حمايااة المجتماام المساال  ماان

 العقوية العامة. 

 ال اتمة: وفيها أيرز التوصيات والنتالج. 

 

 

 

 

 التمهيد
 التعريف مبصطلحات الدراسة

: تعريف الحسبة   أوالا

 االحتسا  للة: مصدر من الحسبة وتأت  يمعا  عدا ف  الللة ومنها: 

الاااسِحْسبةُ: والحسااابة مصااادر احتساااايك امجااار علااا  هللا، تقاااول: فعلتااات حسااابة  .1

واحتسف فيت احتسايا، واالحتسا : طلف امجر، واالسا  الحسابة يالكسار وهاو امجار، 

إرا مااات وهااو يبياار، وافتاارط فرطااا إرا مااات لاات ولااد  واحتساف فاا   اينااا لاات أو اينااة لاات

صلير، ل  يبلا  الحلا ، وفا  الحاديث: "مان ماات لات ولاد فاحتسابت" أي احتساف امجار 

يصبرن عل  مصيبتت يات، معناان: اعتاد مصايبتت يات فا  جملاة ي ياا هللا التا  يناا  علا  

الصبر عليها
(1)

. 

نَْنتُ وتأت  يمعن  الظن من َحِسْبُت أَْحِسُف،أَي ظَ  -2
(2)

، ومنت قولت تعال : ﴿َولَْو أَ َّ 

ِللَِّذيَن َظلَُموا َما فِ  امَْرِب َجِميعًا َوِمنْلَتُ َمعَاتُ الْفتَادَْوا يِاِت ِمان ُساوِء اْلعَاذَاِ  يَاْوَ  اْلِقيَاَماِة 

ِ َما لَْ  يَُكونُوا يَْحتَِسبُوَ ﴾ َن َّللاَّ َويَدَا لَُه  م ِ
(3)

 . 

                                 
 .1/314 -الب عة األوىل -بكو  –ي بن م رم بن منظور األفريق  ا صري، دار صادر ( لسان العرب: حملم1)
 . 1/314( لسان العرب: البن منظور 2)
 . 47( سورة الزمر: اآلية: 3)



 وظيفة احملتسب يف محاية اجملتمع من العقاب العام

 

899 

 

تقول اْحتَسَف ف   علاس  فا  : أَنكار علاسيت قَبِاسيَ  عملات  وتأت  يمعن  اسنكار  -3

 ً ْت  أَي العرُ   َحِسسيباً وُحَسْيبا وقد َسمَّ
(1)

. 

 وف  االصط ح:تعددت التعريفات للحسبة ف  االصط ح، وفيما يل  أرير أهمها:

عرفهااا الماااوردي والقاضاا  أيااو يعلاا  الفااراء يأنهااا: أماار يااالمعرو  إرا ظهاار  -1

  عن المنكر إرا ظهر فعلتتريت ونه
(2)

. 

وعرفهااا اسمااا  اللزالاا  يأنهااا: عبااارا عاان المناام عاان منكاار لحااق هللا صاايانة  -2

للممنوع عن مقارفة المنكر
(3)

. 

وعرفها اين خلدو  يأنها: وظيفة دينية من يا  اممار ياالمعرو  والنها  عان  -3

من يران أها  لات فيعاين المنكر الذي هو فرب  عل  القال  يأمور المسلمين، يعين لذلك 

فرضت عليه ، ويت ذ امعوا  لذلك
(4)

. 

التعريف الم تار: هو ما رهف إليت اسما  الماوردي والقاض  أيو يعل  وهو: أمار 

يالمعرو  إرا ظهر تريت ونه  عن المنكر إرا ظهر فعلت. ورلك:العتمالت علا  المعنا  

 فيت.المراد مم الوجازا ف  اللفظ، ولدخول يقية التعاريف 

 ثانياا: تعريف الحماية

الحماية ف  الللة: مأخور من مادا)ح   ي( َحَمانُ يحميت ِحَمايةً دفم عنت وهذا عا ء 

َحم ِ  أي محظور ال يُقر  وأْحَمْيُت المكا  جعلتت حم  وف  الحاديث " ال حما  إال ن 

ورسولت"
(5)

 . 

وَمسْحِميَة: منعت ودفم عنتوف  اللسا : وَحَم  الك َء َحْمياً وِحمً  وِحماية 
(6)

 . 

                                 
 . 317/ 1( لسان العرب: البن منظور 1)
ال ملاايادي ا اااوردي   ( األح ااام الساانباوية والااوالي  اليينيااة: أل  ابساان عناا  باان حممااي باان ح يااب ال صااري 2)

م، واألح ام السنباوية: لنقاض  2017 -ها1438، ط/ دار الملي اجلييي، القاهرة، الب عة األوىل 344ها ص450
 -، دار ال تااب العنمياااة 284هاااا(، ص458أ  يعنااا، حممااي بااان ابسااب باان حمماااي باان خنااف ابااان الفااراء )ا تااوىف: 

 م، ققي : حممي حامي الفق .2000 -ها  1421بكو ، ل نان، الب عة: الناوية، 
 . 2/327بكو   -( ملحياء عنوم اليين: لإلمام حممي بن حممي الملزايل أبو حامي، ط/ دار ا عرفة3)
  ، ط/ م ت ة ازاجن ، القاهرة.225( مقيمة ابن خنيون: لع ي الرمحن بن خنيون، ص4)

اب ا ساقاة الةرب، ابب: ال محاا ملال كت  -2/835، وورد ابيي: يف صحيح ال خاري 66/ 1( خمتار الصحاح (5
قاال: ال محاا ملال  عن ابن ع اس رضا    عنهماا أن الصاعب بان جناماة قاال: ملن رساول   هلل حيي: ولرسوله 

 محا النقيع، وأن عمر محا الةرف والربذة.هلل ولرسوله، وقال: بنملنا أن النيب 
 . 198/ 14( لسان العرب: البن منظور 6)
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والحمايااة فاا  االصااط ح: فهااو وقايااة عاا غ أو مااال أو غياارن ماان الم اااطر، 

وضما  أمنت وس متت عن طريق وسال  قانونية أو مادية
(1)
. 

 ثالناً: تعريف العقا  العا 

العقا  ف  الللة: النكال وي  ما عق عل  النف 
 (2)
 

عية عن ترإ واجف، أو فع  محر العقا  ف  االصط ح: هو زواجر عرو
 (3)
 

 

  

                                 
( معجم ا صبنحا  القاوووية: كوروو جكار، ترمجة: منصور القاض ، ا ؤسسة اجلامعية لنيراسا  والنةر والتوزيع 1)

 . 726ها ص 1/1418بكو ، ل نان، ط
 2/589( ا عجم الوسيط: ملبراهيم مصبفا وآخرون، ط: دار اليعوة: ققي : جممع النملة العربية 2)
دوريااة تصااير عاان الرعسااة العامااة يدارا  ال حااوا العنميااة وايفتاااء والاايعوة  جمنااة -( جمنااة ال حااوا ايساا مية 3)

معها منح  برتاجم األع م واألم ناة ا ؤلاف: الرعساة العاماة يدارا  ال حاوا العنمياة وايفتااء والايعوة  -وايرشاد 
 . 266، الصفحة رقم: 66وايرشاد اجلزء رقم : 
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 املبحث األول
 العقاب العام يف األمم السابقة

 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: العقاب العام يف األمم السابقة.
إ  المتأم  والمتدير فيات القرآ  الكري  يجد أ  هناإ العديد من العقوياات العاماة 

العقوياات التا  حلات يهاذن امما  هاو أخاذ العبارا لقم  السايقة، والمقصد من سرد هاذن 

اْن  ْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِت َحاِصبًا َوِماْنُه  مَّ منها ومن مصيرها ومآلها: ﴿فَُك ًّ أََخْذنَا يِذَنبِِت فَِمْنُه  مَّ

اْن أَْغَرْقنَاا َوَماا  اْن َخَساْفنَا يِاِت امَْرَب َوِماْنُه  مَّ ْيَحةُ َوِماْنُه  مَّ ُ ِلايَْظِلَمُهْ  أََخذَتْتُ الصَّ َيااَ  َّللاَّ

َولَِكن َيانُوا أَنفَُسُهْ  يَْظِلُموَ ﴾
(1)

 . 

فاا  تفساايرن: "ي باار تعااال  عاان هااكالء امماا  المكذيااة  -رحماات هللا-قااال اياان ينياار 

للرس  ييف أياده  وتنوع ف  عذايه ، فأخاذه  ياالنتقاا  مانه ، فعااد قاو  هاود، وياانوا 

حضارموت يا د الايمن، وثماود قاو  صاال ، وياانوا يسكنو  امحقا  وه  قريبة مان 

يسكنو  الحجر قريبًاا مان وادي القارى. ويانات العار  تعار  مسااينهما جياداً، وتمار 

عليها ينيًرا. وقارو  صاحف امموال الجزيلاة ومفااتي  الكناوز النقيلاة. وفرعاو  ملاك 

مصر ف  زما  موس  ووزيرن هاما  القبطيا  الكافرا  يان ورسولت"
(2)
 . 

ااْن  يقااول عااز اساامت: ﴿فَُكاا ًّ أََخااْذنَا يِذَنبِااِت﴾ أي: ياناات عقويتاات يمااا يناساابت، ﴿فَِمااْنُه  مَّ

أَْرَسااْلنَا َعلَْيااِت َحاِصاابًا﴾، وهاا  عاااد، ورلااك أنهاا  قااالوا: َمااْن أعاادُّ منااا قااوا؟ فجاااءته  رياا  

صرصر ياردا عديدا البرد، عاتية عاديدا الهباو  جاداً، تحما  علايه  حصاباء امرب 

تقلبها عليه ، وتقاتلعه  مان امرب فترفام الرجا  مانه  إلا  َعنَاا  الساماء، ثا  تنكسات ف

اْن أََخذَتْاتُ  عل  أ  رأست فتكدخت فيبق  يدنًا ي  رأس، يأنه  أعجاز ن   منقعر.﴿َوِمْنُه  مَّ

ْيَحةُ﴾، وه  ثمود، قامات علايه  الحجاة وظهارت لها   الداللاة، مان تلاك الناقاة التا   الصَّ

ها الص را، من  ما سألوا سواء يسواء، ومم هذا ما آمناوا يا  اساتمروا علا  انفلقت عن

طليانه  ويفره ، وتهددوا نب  هللا صالحا وَماْن آمان معات، وتوعَّادوُه  ياأ  ي رجاوه  

ْن َخَساْفنَا يِاِت  ويرجموه ، فجاءته  صيحة أخمدت امصوات منه  والحريات. ﴿َوِمْنُه  مَّ

طلاا  ويلاا  وعتااا، وعصاا  الاار  امعلاا ، ومكاا  فاا  امَْرَب﴾، وهااو قااارو  الااذي 

امرب مرًحااا، وفاارح وماارح وتااان ينفساات، واعتقااد أناات أفضاا  ماان غياارن، واختااال فاا  

                                 
 . 40( سورة العن  و : اآلية: 1)
هاا :: ققياا :  774- 700تفساك القارآن العظايم: أل  الفاياء ملمساعيال بان عماار بان كناك القرشا  اليمةاق    ( 2)

 . 6/279م،  1999 -ها 1420سام  بن حممي س مة: ط/ دار طي ة لننةر والتوزيع الب عة: الناوية 



 وظيفة احملتسب يف محاية اجملتمع من العقاب العام

 

902 

 

اْن  مكيتت، ف سف هللا يت ويدارن امرب، فهو يتجلجا  فيهاا إلا  ياو  القياماة. ﴿َوِماْنُه  مَّ

ا فاا  صاابيحة أَْغَرْقنَااا﴾، وهاا   فرعااو  ووزياارن هامااا ، وجنااودن عاان آخااره ، أغرقااو

ُ ِلايَْظِلَمُهْ ﴾ أي: فيماا فعا  يها ، ﴿َولَِكان َياانُوا  واحدا، فل  ينج مانه  م بار، ﴿َوَماا َيااَ  َّللاَّ

 أَنفَُسُهْ  يَْظِلُموَ ﴾ أي: إنما فع  رلك يه  جزاء وفاقا يما يسبت أيديه 
(1).

 

ها  ولهذا لما رير سبحانت ف  سورا هود عقويات امم  المكذيين للرسا  وماا حا  ي

ف  الدنيا من ال زي قال يعد رلك: ﴿إِ َّ فِ  رَِلَك فيَةً ل َِمْن َخااَ  َعاذَاَ  افِخاَراِ رَِلاَك يَاْو   

ْكاُهود ﴾ ْجُموع  لَّتُ النَّااُس َورَِلاَك يَاْو   مَّ مَّ
(2)

فاأخبر أ  عقوياتات للمكاذيين عبارا لمان خاا   

عذا  افخرا وأما من ال يكمن يها وال ي ا  عذايها ف  يكو  رلك عبرا وآية ف  حقت 

إرا سمم رلك قال:)ل  يزل ف  الدهر ال ير والكر، والنعي  والبكس، والساعادا والكاقاوا 

بر والكاكر ساابباً وريماا أحاال رلااك علا  أسابا  فلكيااة وقاوى نفسااانية( وإنماا ياا  الصاا

النتفاع صاحبهما يافيات، فعل  حسف صبر العبد وعكرن تكو  قوا إيمانات. وآياات هللا 

إنمااا ينتفاام يهااا ماان آماان يااان وال ياات  لاات اسيمااا  إال يالصاابر والكااكر فااإ  رأس الكااكر 

التوحيد ورأس الصابر تارإ إجاياة داعا  الهاوى فاإرا ياا  مكارياً متبعااً هاوان لا  يكان 

ً صايراً و ال عكوراً ف  تكو  افيات نافعةً لت وال مكثراً فيت إيمانا
(3)
  

وتأم  حكمتت تبارإ وتعال  ف  عقوياات امما  ال الياة : »-رحمت هللا-قال اين القي 

ن  وتنويعها عليه  يحسف تنوع جرالمه  ، يما قال تعال : ﴿َوَعادًا َوثَُمودَ َوقَد تَّبَيََّن لَُك  م ِ

َسااِينِِهْ  َوزَ  ( 38يَّااَن لَُهاُ  الكَّااْيَطاُ  أَْعَماالَُهْ  فََصاادَُّهْ  َعاِن السَّاابِيِ  َوَياانُوا ُمْستَْبِصااِريَن )مَّ

وَساا  يِاْلبَي ِنَاااِت فَاْسااتَْكبَُروا فِاا  امَْرِب َوَمااا  َوقَاااُروَ  َوفِْرَعااْوَ  َوَهاَماااَ  َولَقَااْد َجاااءُه  مُّ

اْن أََخذَتْاتُ ( فَُك ًّ أََخْذنَا يِذَ 39َيانُوا َسايِِقيَن ) اْن أَْرَساْلنَا َعلَْياِت َحاِصابًا َوِماْنُه  مَّ نبِِت فَِماْنُه  مَّ

ُ ِلايَْظِلَمُهْ  َولَِكان  اْن أَْغَرْقنَاا َوَماا َيااَ  َّللاَّ اْن َخَساْفنَا يِاِت امَْرَب َوِماْنُه  مَّ ْيَحةُ َوِماْنُه  مَّ الصَّ

َيانُوا أَنفَُساُهْ  يَْظِلُماوَ ﴾
(4)

سابا  هاذا الها إ العاا  أنات يسابف فكاو ، وقولات تعاال  فا  أ

المعاص  والذنو  ف  القو  وأثبت رلك القرآ  الكاري  فا  قولات:﴿َظَهَر اْلفََساادُ فِا  اْلبَار ِ 

َواْلبَْحِر يَِما َيَسبَْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُه  يَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهاْ  يَْرِجعُاو ﴾
(5)

انظار إلا   

                                 
 . 6/279( تفسك القرآن العظيم: البن كنك 1)
 . 103( سورة هود: اآلية: 2)
باكو   –( الفوامي: لإلمام حممي بن أ  ب ر أيوب الزرع  أبو ع ي   ابن القايم اجلوزياة: ط/ دار ال تاب العنمياة 3)

 . 1/131م، 1973 –ها 1393الب عة الناوية، 
 . 40 -38( سورة العن  و : اآلي : 4)
 . 41( سورة الروم: اآلية: 5)
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ن قَْريَةو أَْهلَْكنَاَها َوِهاَ  مكهد ال را  الم روع الذي يصورن القرآ  وهو يقول: ﴿فََكأَي ِن م ِ

﴾ ِكيدو عَطَّلَةو َوقَْصرو مَّ َظاِلَمة  فَِهَ  َخاِويَة  َعلَ  ُعُروِعَها َويِئْرو مُّ
(1)

. 

فهااذن الرةيااة التاا  يتصااورها غاا ا المدنيااة تتضاامن أ  اسيمااا  والعماا  الصااال  

آثااار اجتماعيااة خارجيااة منفصاالة، ياا  آثارهااا راتيااة خاصااة، وهااذا والعبوديااة لااي  لهااا 

تصور مناقض للمحكمات السايقة، وقد أعار اسما  اين تيمياة إلا  عا ء مان رلاك فقاال 

فاا  الصاافدية: )فقااد علاا  ياالضااطرار ماان النقاا  المتااواتر، والتجااار  المعروفااة، أ  

يا، وأ  امعماال الفاسادا امعمال الصالحة توجف أموراً منفصلة من ال يارات فا  الادن

توجااف نقاايض رلااك، وأ  هللا تعااال  عااذ  أهاا  الكاارإ والفااواحش والظل ،يقااو  عاااد 

وثمود ولوط وأه  مدين وفرعو ، يالعذا  المنفص  والمكاهد، ال ارج عن نفوساه ، 

وأير  أه  العدل والص ح يالكرامات الموجودا ف  المكاهدا، وهذا أمر تقر يات جميام 

قال إ  العباادات والطاعاات لاي  مقصاودها إال ماا يوجاد فا  الانف  مان امم ، فكيف ي

ص ح الُ لُق؟(
(2)
 

فإرا يانت االستقامة الدينية تتعلق يها ي  هذن النتاالج الدنيوياة الحيوياة فها  يجاوز 

للمسل  يعاد رلاك أ  يقاول أ  المسالمين عماروا آخارته  وأضااعوا دنيااه ، أو أ  الادين 

عرط للنجاا ال النهضة؟
(3)
   

فقو  نوح عليت الس   لما يفاروا يآياات هللا أخاذه  العاذا  واللارق فعمها  العقاا  

وأخذه  الطوفا  وه  ظالمو  وقد يسط هللا قصة نوح عليت السا   مام قومات فا  أينار 

من موطن مبيناً الجهد المضن  الذي قا  يت نوح عليت الس   ف  سبي  دعوته  وإنكارن 

( سنة فلما أي  منه  دعا 950  ومكث فيه  عل  هذن الحال )عليه  قبي  فعله  وعريه

 عليه  وأخذه  العقا  العا  من اللرق .

وياا  عاذا  يا  أماة يحساف "فا  رلاك:  -رحمات هللا-قال عيخ اسس   ايان تيمياة 

رنااويه  و جاارالمه ، فعااذ  قااو  عاااد يااالري  الكااديدا العاتيااة التاا  ال يقااو  لهااا عاا ء، 

مان العاذا  لا  يعاذ  يهاا أماة غياره ، فجمام لها  ياين الها إ وعذ  قو  لوط ياأنواع 

والرج  يالحجارا من الساماء وطما  اميصاار وقلاف ديااره  علايه  ياأ  جعا  عاليهاا 

سااافلها، وال سااف يهاا  إلاا  أسااف  سااافلين، وعااذ  قااو  عااعيف يالنااار التاا  أحاارقته  

أهلكه  يالصايحة وأحرقت تلاك امماوال التا  ايتسابوها ياالظل  والعادوا ، وأماا ثماود فا

فماتوا ف  الحال ... ومن اعتبر أحوال العال  قديماً وحديناً وما يعاقف يت من يساع  فا  

                                 
 . 45( سورة ابج: اآلية: 1)
هاا: ققيا : د. حمماي  1406لإلمام أمحي بن ع ي ابنيم بن تيمياة اباراين أباو الع ااس: الب عاة الناوياة، ( الصفيية: 2)

 2/238رشاد ساري، 
 . 1/156،  1/1435( مآال  ازباب ا يين: ملبراهيم بن عن  الس ران، ط/ مركز الف ر ا عاصر، ط3)
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امرب يالفساااد وساافك الاادماء يلياار حااق، وأقااا  الفااتن واسااتها  يحرمااات هللا علاا  أ  

النجاا ف  الدنيا وافخرا للذين آمنوا ويانوا يتقو "
(1)
 

وقد جع  هللا سبحانت أعمال البار والفااجر مقتضايات ": -رحمت هللا-وقال اين القي  

فثارها ف  هذا العال  اقتضااء ال ياد منات، فجعا  منام اسحساا  والزيااا والصادقة سابباً 

لمنم الليث من السماء والقحاط والجاذ ، وجعا  ظلا  المساايين والاب   فا  المكاييا  

ا الاذين ال يرحماو  والموازين وتعدي القوي عل  الضعيف سابباً لجاور الملاوإ والاوال

إ  استرحموا، وال يعطفو  إ  استعطفوا، وه  ف  الحقيقة أعماال الرعاياا ظهارت فا  

صور والته ، فإ  هللا سبحانت يحكمتت وعدلت يظهر للناس أعمااله  فا  قوالاف وصاور 

تناسبها، فتارا يقحط وجد ، وتارا يعدو، وتارا يوالا جالرين، وتارا يأمراب عاماة، 

اف  وغمااو  تحضاارها نفوسااه ، ال ينفكااو  عنهااا، وتااارا يمناام يريااات وتااارا يهمااو  و

السماء وامرب عنه ، وتارا يتسليط الكياطين عليه  تاكزه  إلا  أسابا  العاذا  أزاً، 

لتحااق علاايه  الكلمااة وليصااير ياا  ماانه  إلاا  مااا خلااق لاات، والعاقاا  يس ااير يصاايرتت يااين 

كمتت"امقطار العال  فيكاهدن، وينظر مواقم عدل هللا وح
(2)

 

من هنا تباين لكا  ري لاف ويصايرا أ  العقاا  العاا  ال يساتنن  أحاداً، وأ  افياات 

 جاءت فاصلة مفصلة ف  هذا، ورلك عند انتكار الفساد ف  امرب.

 المطلف النان : استنناء أمة اسس   من العقا  العا 

لسايقة آنفة الذير لقد استنن  هللا تعال  أمة اسس   من العقا  العا  الذي ع  امم  ا

وجع  له  أمنة من هذا العقاا  العاا ، يماا حادث فا  امما  الساايقة ولكان ي كا  علا  

الناس الذين ال ينكارو  المنكارات أ  يعماوا فا  خاصاته  يالعقاا  املاي  والادلي  علا  

، فقد جاء ف  الحديث َعْن قَاْيِ  ْياِن رلك ما جاء ف  الحديث النايت عن رسول الهدى 

يقِ أَيِ  حَ  د ِ ، َعْن أَيِ  يَْكرو الص ِ ، أَنَّتُ قَاَل:)يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَُّكاْ  تقارأو  َهاِذِن افيَاةَ ﴿يَاا اِز و

ِ َماْرِجعُُكْ  جَ  ان َضا َّ إِرَا اْهتَادَْيتُْ  إِلَا  َّللاَّ ُي  مَّ ِميعًاا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َعلَْيُكْ  أَنفَُسُكْ  الَ يَُضارُّ

فَيُنَب ِاائُُك  يَِمااا ُينااتُْ  تَْعَملُااوَ ﴾
(3)

  ِ إِ َّ النَّاااَس إِرَا َرأَْوا »يَقُااوُل:  َوإِن ِاا  َسااِمْعُت َرُسااوَل َّللاَّ

ُ يِِعقَا و ِمْنتُ  ُهُ  َّللاَّ  «(. َظاِلًما، فَلَْ  يَأُْخذُوا َعلَ  يَدَْيِت أَْوَعَك أَْ  يَعُمَّ

نااوا  فاممنااة تتجلاا  فاا  م الفااة رلااك، فااإنه  إرا نااون وأم  أخااذوا علاا  ياادي الظااال  أم 

أنفسه  ويصد ق رلك حديث السفينة والذي جاء فيت عن الب ااري قاال: حادثنا أياو نعاي ، 

                                 
هاا( ققيا : أوااور 728بنايم بان تيميااة اباراين )ا تاوىف : ( جمماو  الفتااوى: لتقا  الايين أباو الع اااس أمحاي بان ع اي ا1)

 . 16/249م  2005ها /  1426عامر اجلزار، ط/ دار الوفاء، الب عة: النالنة،  -ال از 
( زاد ا عاااد يف هاايي خااك الع اااد: حملمااي باان أ  ب اار باان أيااوب باان سااعي  اال الاايين اباان قاايم اجلوزيااة )ا تااوىف: 2)

 . 4/363ها،  1407، الب عة األوىل ها( ، مؤسسة الرسالة751
 . 105( سورة ا امية: اآلية: 3)
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حدثنا زيريا قال: سمعت عامراً يقول: سمعت النعما  ين يكير، رض  هللا عنهما، عن 

وا علا  سافينة قال:" من  القال  عل  حادود هللا والواقام فيهاا يمنا  قاو  اساتهم النب  

فأصااا  يعضااه  أع هااا ويعضااه  أساافلها فكااا  الااذين فاا  أساافلها إرا اسااتقوا ماان الماااء 

مااروا علاا  ماان فااوقه  فقااالوا لااو أنااا خرقنااا فاا  نصاايبنا خرقااا ولاا  نااكر ماان فوقنااا فااإ  

يتريوه  وما أرادوا هلكوا جميعا وإ  أخذوا علا  أياديه  نجاوا ونجاوا جميعاا."
(1)
قاال  

ً -ف  الفت   : )نجوا ونجوا: أي ي   من افخذين والماأخورين وهكاذا إقاماة الحادود -تعليقا

يحصاا  يهااا النجاااا لماان أقامهااا وأقيماات علياات وإال هلااك العاصاا  يالمعصااية والسااايت 

يالرضا يها. قال المهلف وغيارن: فا  هاذا الحاديث تعاذيف العاماة ياذنف ال اصاة. وفيات 

  من ال يساتحقت فإنات يكفار مان رناو  نظر  م  التعذيف المذيور إرا وقم ف  الدنيا عل

من وقم يت، أو يرفم من درجتت. وفيت استحقاق العقوية يترإ اممر يالمعرو ( 
(2) 

 

: "إ  أول ماا دخا  الانقغ علا  ينا   قال: قال رسول هللا  وعن اين مسعود 

إسرالي  أنت يا  الرج  يلق  الرج  فيقول: يا هذا! اتق هللا ودع ما تصنم، فإنت ال يح  

لك، ث  يلقان من اللد وهو علا  حالات، فا  يمنعات رلاك أ  يكاو  أييلات وعاريبت وقعيادن، 

َيفَاُرواْ ِمان يَنِا   فلما فعلاوا رلاك ضار  هللا قلاو  يعضاه  يابعض ثا  قاال: ﴿لُِعاَن الَّاِذينَ 

َيااانُواْ يَْعتَاادُوَ  ) ( 78إِْسااَرالِيَ  َعلَاا  ِلَساااِ  دَاُوودَ َوِعيَساا  اْيااِن َمااْريََ  رَِلااَك يَِمااا َعَصااوا وَّ

نَكرو فَعَلُونُ لَبِئَْ  َما َيانُواْ يَْفعَلُوَ  ) اْنُهْ  يَتََولَّاوْ 79َيانُواْ الَ يَتَنَاَهْوَ  َعن مُّ َ  ( تََرى َينِيًرا م ِ

ُ َعلَاْيِهْ  َوفِا  اْلعَاذَاِ  ُهاْ  َخاِلادُوَ   الَِّذيَن َيفَُرواْ لَبِئَْ  َماا قَادََّمْت لَُهاْ  أَنفُُساُهْ  أَ  َساِ َط َّللاَّ

اْنهُ 80) ِ َوَما أُنِزَل إِلَْيِت َما اتََّ ذُوُهْ  أَْوِليَاء َولَِكنَّ َينِيًرا م ِ ْ  ( َولَْو َيانُوا يُْكِمنُوَ  يِان والنَّبِ  

فَاِسااقُوَ ﴾
(3)

. ثاا  قااال: "ياا  وهللا! لتااأمر  يااالمعرو ، ولتنهااو  عاان المنكاار، ولتأخااذ  

عل  يد الظال ، ولتأطرنت عل  الحق أطراً، ولتقصرنت علا  الحاق قصاراً، أو ليضارين 

: ، ولفظ الترماذي قاال رساول هللا (4)هللا قلو  يعضك  يبعض ث  ليلعنك  يما لعنه "

  ف  المعاص  نهته  علماةه  فل  ينتهوا، فجالساوه  ووايلاوه  "لما وقعت ينو إسرالي

                                 
( 2493حيي: رقم ) -ابب: هل يقر  يف القسمة واالستهام فيه -كتاب الةركة  -( أخرجه ال خاري يف صحيحه1)
 ها. 1407القاهرة الب عة: األوىل،  –، ط/ دار الةعب 3/182
ي باان عناا  باان حجاار أبااو الفضاال العسااق ين الةااافع : ط/ دار ( فااتح ال اااري شاارح صااحيح ال خاااري: لإلمااام أمحاا2)

 . 5/296ها 1379ا عرفة، بكو ، 
 . 81-78( سورة ا امية: اآلي  3)
، ط/ دار 4/213( 4338حاايي: رقاام ) -ابب األماار والنهاا  -كتاااب ا  حاام  –(  أخرجااه أبااو داود يف سااننه 4)

ابب ما جااء   -بواب الفنت عن رسول   صنا   عنيه وسنمأ -وأخرجه الرتمذي يف سننه -بكو  -ال تاب العر 
، وقااااال: حااايي: حساااان. ط/ دار الملاااارب 4/38( 2169حااايي: رقاااام ) -يف األمااار اب عااااروف والنهااا  عاااان ا ن اااار

 ققي : بةار عواد معروف.  -م1998بكو   –ايس م 
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وعاريوه ، فضر  هللا قلو  يعضه  يبعض ولعنه  َعلَ  ِلَساِ  دَاُودَ َوِعيَس  اْيِن َمْريََ  

ويا  متكئااً فقاال: ال والاذي نفسا  رَِلَك يَِما َعَصْوا َوَيانُوا يَْعتَدُوَ ، فجل  رسول هللا 

ل  الحق أطراً"ييدن حت  يأطروه  ع
(1)
. 

ومعن  تاأطروه ، أي: تعطفاوه ، ومعنا  تقصارونت: تحبساونت، وامحادياث فا   

البا  ينيرا جداً، وفيها الداللة الواضحة عل  أ  اممر يالمعرو  والنها  عان المنكار 

داخ  ف  قولت: ﴿إِرَا اْهتَدَْيتُْ ﴾ ويكيدن ينرا افيات الدالاة علا  وجاو  اممار ياالمعرو  

ااة  يَااْدُعوَ  إِلَاا  اْلَ ْيااِر َويَااأُْمُروَ   والنهاا  اانُكْ  أُمَّ عاان المنكاار، يقولاات تعااال : ﴿َوْلااتَُكن م ِ

يِاْلَمْعُروِ  َويَْنَهْوَ  َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَئَِك ُهُ  اْلُمْفِلُحوَ ﴾
(2)

اةو  ، وقولت تعاال : ﴿ُيناتُْ  َخْياَر أُمَّ

ِ َولَاْو آَماَن أَْهاُ  أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَاأُْمُروَ   يِااْلَمْعُروِ  َوتَْنَهاْوَ  َعاِن اْلُمنَكاِر َوتُْكِمنُاوَ  يِاالَّ

ْنُهُ  اْلُمْكِمنُوَ  َوأَْينَُرُهُ  اْلفَاِسقُوَ ﴾ اْلِكتَاِ  لََكاَ  َخْيًرا لَُّه  م ِ
(3)

.  

َ، َوأَثْنَ  َعلَيْ  : يَْعدَ أَْ  َحِمدَ َّللاَّ ِت: يَا أَيَُّها النَّاُس، إِنَُّكْ  تَْقَرأوَ  وف  رواية: قَاَل أَيُو يَْكرو

َهااِذِن اْفيَااةَ، َوتََضااعُونََها َعلَاا  َغْيااِر َمَواِضااِعَها: ﴿يَااا أَيَُّهااا الَّااِذيَن آَمنُااواْ َعلَااْيُكْ  أَنفَُسااُكْ  الَ 

ِ َمْرِجعُُكْ  َجِميعًاا فَيُنَب ِائُ  ن َض َّ إِرَا اْهتَدَْيتُْ  إِلَ  َّللاَّ ُي  مَّ ُك  يَِماا ُيناتُْ  تَْعَملُاوَ ﴾يَُضرُّ
(4)

قَااَل:  

إِ َّ النَّاَس إِرَا َرأَُوا الظَّاِلَ  فَلَاْ  يَأُْخاذُوا َعلَا  يَدَْياِت، أَْوَعاَك أَْ  »يَقُوُل:  َوإِنَّا َسِمْعنَا النَّبِ َّ 

ُ يِِعقَا و  ُهُ  َّللاَّ ، َوإِن ِ  َسِمْعُت رَ «. يَعُمَّ و: َعْن ُهَكْي و ِ َوقَاَل َعْمر  َماا ِماْن »يَقُوُل:  ُسوَل َّللاَّ

قَاْو و يُْعَماُ  فِاايِهْ  يِاْلَمعَاِصا ، ثُا َّ يَْقااِدُروَ  َعلَا  أَْ  يُلَي ِاُروا، ثُاا َّ اَل يُلَي ِاُروا، إِالَّ يُوِعااُك أَْ  

ُ ِمْنتُ يِِعقَا و  ُهُ  َّللاَّ «يَعُمَّ
(5)

. 

اممار ياالمعرو  فمن هذن امحاديث يستق  أ  العقا  العا  مكاروط يعاد  وجاود 

والنه  عن المنكر، فالواجف عل  أمة الحسبة أ  ال يتريوا هاذن الكاعيرا الكريماة وأ  

ِ، قَااَل:  يبذلوا فيها قصارى الجهد والبذل  لماا جااء فا  الحاديث َعاْن أَيِا  أَُميَّاةَ الكَّاْعبَانِ  

، قَاَل: قُْلُت: َيْيَف تَْصانَ ؟ قُْلاُت: ﴿يَاا أَتَْيُت أَيَا ثَْعلَبَةَ اْلُ َكنِ َّ ُم فِا  َهاِذِن اْفيَاِة؟ قَااَل: أَيَّاةُ آيَاةو

ِ َماْرِجعُُكْ  جَ  ان َضا َّ إِرَا اْهتَادَْيتُْ  إِلَا  َّللاَّ ُي  مَّ ِميعًاا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َعلَْيُكْ  أَنفَُسُكْ  الَ يَُضارُّ

                                 
، 1/391( 3713حاايي: رقاام ) -مسااني ع ااي   باان مسااعود رضاا    عنااه -( أخرجااه ايمااام أمحااي يف مسااني 1)

 ققي : السيي أبو ا عاط  النوري.  -ها1419بكو  الب عة: األوىل،  –ط/عاري ال تب
 . 104( سورة آل عمران: اآلية: 2)
 . 110( سورة آل عمران: اآلية: 3)
 . 105 ( سورة ا امية: اآلية:4)
. قااال أبااو داود: 4/214( 4340ابب األماار والنهاا  حاايي: رقاام ) -أبااواب الفاانت-( أخرجااه أبااو داود يف سااننه5)

وروا  كمااا قااال خالااي أبااو أسااامة ومجاعااة قااال شااع ة فيااهي مااا ماان قااوم يعماال فاايهم اب عاصاا  هاام أكناار  اان يعمنااه. قااال 
 (.  4338ين برقم)الةيخ األل اين: حيي: صحيح، اوظر: صحيح أ  داود لألل ا
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فَيُنَب ِاائُُك  يَِمااا ُينااتُْ  تَْعَملُااوَ ﴾
(1)

ِ قَاااَل: َسااأَْلَت َعنْ   ،  َهااا َخبِيااًرا، َسااأَْلُت َعْنَهااا َرُسااوَل َّللاَّ

ا ُمَطاًعا، َوَهاًوى  فَقَاَل:"يَِ  الْتَِمُروا يِاْلَمْعُروِ ، َوتَنَاَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر، َحتَّ  إِرَا َرأَْيَت ُعحًّ

أَْمًرا اَل يَدَاِ  لََك يِتِ  ُمتَّبَعًا، َودُْنيَا ُمْكثََراً، َوإِْعَجاَ  ُي  ِ ِري َرأْيو يَِرأْيِِت، َوَرأَْيتَ 
(2)

، فَعَلَْيَك 

اْبُر فِايِهنَّ َعلَا  ِمنْا ِ  اْبِر، الصَّ ، فَإِ َّ ِمْن َوَرالُِكْ  أَيَّااَ  الصَّ ةَ نَْفِسَك، َودَْع أَْمَر اْلعََوا  ِ  ُخَوْيصَّ

«يَْعَملُوَ  يِِمنِْ  َعَمِلتِ قَْبضو َعلَ  اْلَجْمِر، ِلْلعَاِمِ  فِيِهنَّ ِمنُْ  أَْجِر َخْمِسيَن َرُجً ، 
(3)
 . 

فقولاات: )ياا  التمااروا يااالمعرو (. يعناا : ليااأمر يعضااك  يعضاااً يااالمعرو ، وليناات 

يعضااك  يعضاااً عاان المنكاار، وال يمسااك اسنسااا  عاان امماار والنهاا ، ويتعلاا  يأناات قااد 

اهتدى، وأنت ال يضرن من ض  إرا اهتدى، ي  عليت أ  يأمر وينه ، ويعد رلك يكو  قد 

دى الذي عليت، ويكو  مأجوراً عل  أمرن ونهيت، وإ  حص  أ  استجيف لت فاذلك هاو أ

المطلااو ، ورلااك خياار علاا  خياار، وإ  لاا  يحصاا  أ  اسااتجيف لاات فإناات مااأجور علاا  

نصحت وأمارن ونهيات، ويذلات ال يار لليارن
(4)
فااممر ياالمعرو  والنها  عان المنكار ال  

لمصلحين أ  يباذلوا قصاارى الجهاد فا  ينته  عند انتكار الفساد ف  امرب ي  عل  ا

 رلك  ليرفعوا عن اممة العقا  العا .

يقول: يا   وعن مالك عن إسماعي  ين أي  حكي  أنت سمم عمر ين عبد العزيز

يقال: إ  هللا تبارإ وتعال  ال يعذ  العامة يذنف ال اصة، ولكن إرا ُعِم  المنكر جهاراً 

استحقوا العقوية يله .
(5)
 

                                 
 . 105( سورة ا امية: اآلية: 1)
( يفيشرح مة ل اآلاثري: ووجي  أمراً ال بي لك منه. ينظر: شرح مة ل اآلاثر: لإلمام أبو جعفر أمحي بن حممي 2)

هااا(، حاايي: رقاام 321باان ساا مة باان ع ااي ا نااك باان ساانمة األزدي ابجااري ا صااري ا عااروف ابلبحاااوي )ا تااوىف: 
  م. 1494ها،  1415 -الب عة: األوىل  -، ط/ مؤسسة الرسالة3/211( 1171)
ابب  كار ملعبااء   جال وعا  العامال بباعاة  -ابب ما جاء يف الباعاا  ووواااا -( أخرجه ابن ح ان يف صحيحه3)

، ط/ مؤسساااة 2/108( 385حااايي: رقااام) -  ورساااوله يف آخااار الزماااان أجااار لساااب رجااا ً يعمناااون منااال عمناااه
ققياا : شااعيب األروااؤوط، وقااال: ملسااناد  حساان كمااا قااال  -م1993 – 1414الب عااة الناويااة، -كو باا -الرسااالة

، ووافقاااااه الاااااذهيب، قاااااال ال خااااااري يف يالتااااااريخ 525، و4/435ابافظاااااان ا ناااااذري والعراقااااا ، وصاااااححه ابااااااكم 
. وقاال ا ازي يف ( ُجرهم، ويقال: جرووم بن انشم، ويقال: انشب، ويقال: عمارو، أبباو وعن اة، 2/250ال  كي) ازةاي.

 ( اختنف يف امسه واسم أبيه اخت فاً ك كًا. وهذا لفظ ابن ماجة 33/167يهتذيب ال مالي)
( شاارح ساانن أ  داود ،ع ااي احملساان باان محااي باان ع ااي احملساان باان ع ااي   باان محااي الع اااد ال ااير، مصااير ال تاااب: 4)

 25/174دروس صوتية قام بتفريملها موقع الة  ة ايس مية، 
، ط/ دار ملحياااء 2/991(، 23رقاام ) -ابب مااا جاااء يف عااذاب العامااة بعماال ازاصااة -( أخرجااه مالااك يف ا وطاا 5)

 مصر، ققي : حممي فؤاد ع ي ال اق . -الرتاا العر 
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 -لك ما جاء من حديث أ  حبيبة ينت أي  سفيا  عن زينف ايناة جحاش ويكيد ر  

دخا  عليهاا فزعااً يقاول:" ال إلات إال هللا ويا  للعار  مان  رض  هللا عنهما أ  النبا  

عار قااد اقتاار ، فات  اليااو  ماان رد  ياأجوج ومااأجوج مناا  هاذن وحلااق يإصاابعت اسيهااا  

فقلات: ياا رساول هللا أنهلاك وفيناا والت  تليها، قالت زينف اينة جحش رضا  هللا عنهاا، 

الصالحو ؟ قال: نع  إرا ينر ال بث."
(1)
 

فسرون يالزنا، أو يأوالد الزنا ويالفسوق والفجور، وهو أول   منت قايلت يالصا ح 

قال ين العري : فيت البيا  يأ  ال ي ر يهلك يه إ الكرير إرا ل  يلير عليت خبنت.
(2)
 

ويذلك إرا غي ر عليت، لكن حيث ال يجدي رلك، ويصر  الكارير علا  عملات الساي   

ويفكوا رلك ويكنر حت  يع  الفساد، فيهلك حينئذ القلي  والكنير ث  يحكر يا  أحاد علا  

نيتت ويأنها فهمت من فت  القدر المذيور من الرد  أ  اممر إ  تمادى علا  رلاك اتسام 

عل  أ  ف  خروجه  عل  الناس إه يااً عاماا لها   ال رق يحيث ي رجو  ويا  عندها
(3)
 

 املبحث الثاني
 احلسبة ودورها يف محاية اجملتمعات املسلمة من العقاب العام

 وفيه مطلبان:  

 املطلب األول: 
 مكانة شعرية احلسبة يف اجملتمعات املسلمة

نكر وتحد تبرز أهمية ععيرا الحسبة عند أه  اسس   ف  أنها تمنم من ارتكا  الم

د الناس عليت يوعاك أ  يهلاك الجميام  من عواقف حصولت، إر أنت يارتكا  المنكر وتعو 

أ   -رضا  هللا عانهن -للحديث عان أ  حبيباة ينات أيا  سافيا  عان زيناف ايناة جحاش 

دخ  عليها فزعا يقول ال إلت إال هللا وي  للعر  مان عار قاد اقتار  فات  الياو   النب  

                                 
حاااااااايي:  -ابب ع مااااااااا  الن ااااااااوة يف ايساااااااا م -كتاااااااااب باااااااايء الااااااااوح   -( أخرجااااااااه ال خاااااااااري يف صااااااااحيحه 1)

 . 4/241(3558رقم)
الب عاااة األوىل  -عمااان-األردن -( الفوامااي ماان حاايي: مناال القااامم، ع اااي اآلخاار محاااد الملنيماا ، ط/ دار ال يااار 2)

 . 1/56م،1999-ها1419
( فااتح ال اااري شاارح صااحيح ال خاااري: لإلمااام أمحااي باان عناا  باان حجاار أبااو الفضاال العسااق ين الةااافع ، ط/ دار 3)

 .13/109ه، 1379بكو ،  -ا عرفة 
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  هذن وحلق يإصبعت اسيهاا  والتا  تليهاا قالات زيناف ايناة من رد  يأجوج ومأجوج من

جحش، فقلت: يا رسول هللا. )أنهلك وفينا الصالحو  قال نع  إرا ينر ال بث(
(1)
  

فكناارا ال بااث وفكااو المعاصاا  فاا  المجتماام تجعاا  الهاا إ قااا  قوسااين أو أدناا ، 

، َعْن َعالَِكةَ رضا  هللا عنهاا، قَالَاْت: َساِمْعُت َرُساوَل  وف  الحديث افخر َعْن ُعْرَواَ 

 ِ ُمااُروا يِاااْلَمْعُروِ ، َواْنَهااْوا َعااِن اْلُمْنَكااِر، قَْبااَ  أَْ  تَااْدُعوا فَااَ  يُْسااتََجاَ  »، يَقُااوُل: َّللاَّ

«لَُك ْ 
(2)
. 

ويدل لذلك ما جاء عن عبد هللا ين عبد الرحمن امعاهل ، عان حذيفاة يان اليماا  ، 

قااال: "والااذي نفساا  يياادن، لتااأمر  يااالمعرو ، ولتنهااو  عاان المنكاار، أو    النباا  أ

ليوعكن هللا أ  يبعث عليك  عقايا من عندن، ث  لتدعنت ف  يستجيف لك "
(3)
 

ومعنااان أننااا يترينااا لقماار يااالمعرو  والنهاا  عاان المنكاار ومهمااا يللنااا ماان   

واقيااً مان العاذا  العاا  ويادل علا   الص ح الظاهر ال ا  ينا فإ  هذا لي  مانعاً وال

، َعْن أَيِيِت، أَ   النَّبِ َّ  ِ ْيِن َجِريرو قَاَل: "َما ِماْن قَاْو و يُْعَماُ  هذا أيضاً ما جاء َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ

ُها اْن يَْعَملُاتُ، ثُا َّ ال يُلَي ُِرونَاتُ، إِال َعمَّ ُ َعازَّ َوَجاا َّ يَْيانَُهْ  يِاْلَمعَاِصا  ُهاْ  أََعازُّ َوأَْينَاُر ِممَّ ُ  َّللاَّ

يِِعقَا و".
(4) 

 

فالر  عز وج  لي  يينت ويين عبادن واسطة ليحاي  أحداً من أجلها ي  ه  السنن 

الكونية الت  جرت عل  امقوا  قبلنا فه  السنن ، قال هللا تعال : ﴿اْستِْكبَاًرا فِ  امَْرِب 

ِلايَن فَلَان تَِجادَ َوَمْكَر السَّي ِِ  َوال يَِحيُق اْلَمْكُر السَّاي ِ  ُ  إِالَّ يِأَْهِلاِت فََهاْ  يَنُظاُروَ  إِالَّ ُسانَّةَ امَوَّ

ِ تَْحِوي ً﴾ ِ تَْبِدي ً َولَن تَِجدَ ِلُسنَِّت َّللاَّ ِلُسنَِّت َّللاَّ
(5)

 . 

                                 
 .  4/168( 3346حيي: رقم ) -ابب قصة أيجوج وم جوج -كتاب بيء الوح   - خاري يف صحيحهأخرجه ال( 1)
، ط/ 5/139( 3251حيي: رقام ) -ابب األمر اب عروف والنه  عن ا ن ر -كتاب الفنت  -( أخرجه ابن ماجة2)

( برقم 10/93ق  )(، وال يه290( برقم)1/526كتب حواشيه:حممود خنيل، وروا  ابن ح ان )  -م ت ة أبو ا عاط 
(. وحساانه األل اااين يف ))صااحيح ساانن اباان 6665( باارقم)6/377(، والباارباين يف ))ا عجاام األوسااط(( )20695)

(. قاااال الرتماااذي: حسااان، وقاااال ال ملاااوي يف 23375( بااارقم )5/391(، وأمحاااي )2169ماجاااه((. وروا  الرتماااذي )
بان أ  عمار، وحسانه ابان حجار يف )) اريج (: حايي: حسان مل اا وعرفاه مان حايي: عمارو 7/357))شرح السنة(( )

( كما أشار ملىل  لك يف مقيمته، وقال ا نااوي يف )) اريج أحاديا: مةا اة ا صاابيح(( 4/484مة اة ا صابيح(( )
 (: ملسناد  جيي4/358)
 .  5/388( مسني ايمام أمحي 3)
 بن جرير روى عناه مجاع و كار  ابان ،  قال شعيب االرانؤوط: ملسناد  حسن ع يي  4/364( مسني ايمام أمحي 4)

 . 19250ح ان يف ي النقا  ي وبقية رجاله وقا  رجال الةيخب، برقم 
  .43( سورة فاطر: اآلية: 5)
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وف  الحديث عن نافم ين جبير يان مطعا  قاال: حادثتن  عالكاة، رضا  هللا عنهاا، 

: "يلاازو جاايش الكعبااة فااإرا يااانوا يبيااداء ماان امرب ي سااف قالاات قااال رسااول هللا 

يأوله  وآخره  قالت قلت يا رساول هللا يياف ي ساف ياأوله  وآخاره  وفايه  أساواقه ، 

ومن لي  منه  قال ي سف يأوله  وآخره  ث  يبعنو  عل  نياته ."
(1)
 

يراً فا  ف  الفت  :"ووجت االستدالل منات هناا أ  للنياة تاأث -رحمت هللا-قال اين حجر

العماا  القتضاااء ال باار أ  فاا  الجاايش المااذيور المكاارن والم تااار فااإنه  إرا يعنااوا علاا  

نياته  وقعت المكاخذا عل  الم تار دو  المكرن"
(2)
 

وقال أيضاً: "واللرب يلت أنها استككلت وقاوع العاذا  علا  مان ال إرادا لات فا  

اااً لحضااور آجاااله ،  القتااال الااذي هااو ساابف العقويااة فوقاام الجااوا  يااأ  العااذا  يقاام عام 

 ويبعنو  يعد رلك عل  نياته .

وف  رواية مسل  يهلكو  مهلكاً واحداً ويصدرو  مصادر عت  وفا  حاديث أ    

سلمة عند مسال 
(3)
فقلات: ياا رساول هللا فكياف يمان ياا  يارهااً قاال: ي ساف يات ولكان  

يا  أحاد عناد  يبعث يو  القيامة عل  نيتت أي ي سف يالجميم  لكك  امعارار ثا  يعاما 

الحسا  يحسف قصدن قال المهلف ف  هذا الحديث أ  من ينر ساواد قاو  فا  المعصاية 

م تاراً أ  العقوية تلزمت معه "
(4)
 

 ِ ، فَعََرْفاُت وَعْن َعالَِكةَ رض  هللا عنها وعن أييها، قَالَاْت: دََخاَ  َعلَا َّ َرُساوُل َّللاَّ

، فََما اأَ، ثُا َّ َخاَرَج، فََصاِعدَ اْلِمْنبَاَر، فَلَِصاْقُت  فِ  َوْجِهِت أَْ  قَْد َحَضَر َعْ ء  تََكلََّ  َحتَّا  تََوضَّ

َ َوأَثْنَ  َعلَْيِت، ثُ َّ قَالَ  :" مروا يالمعرو  وانهوا عن المنكر من قب  يِاْلُحْجَراِ، فََحِمدَ َّللاَّ

أ  تدعون  ف  أجيبك  وتسألون  فا  أعطايك  وتستنصارون  فا  أنصاري 
(5)

َزادَ : فََماا 

َعلَْيِهنَّ َحتَّ  َرَجَم.
(6)
  

                                 
 . 3/86( 2118ابب ما  كر يف األسوا ، حيي: رقم ) -كتاب بيء الوح   -( أخرجه ال خاري يف صحيحه1)
 . 4/115( فتح ال اري: 2)
ابب: ازسف ابجليش الاذي  -كتاب الفنت وأشراط الساعة  -(  ملشارة ملىل ابيي: الذي أخرجه مسنم يف صحيحه3)

 . 8/166،  7421يؤم ال يت برقم: 
 . 341-4/340( فتح ال اري: 4)
الةايخ وري يقل ملن   يقول. وعن  عنيه ، ويف لفظ ابن ماجه أن القامل هو النيب 6/159( مسني ايمام أمحي: 5)

 شعيب االرانؤوط فقال: هذا ابيي: حسن لملك  .
حايي: السايية عامةاة رضا    -ا نحا  ا ساتيرم مان مساني األوصاار -مسني األوصاار-( أخرجه أمحي يف مسني 6)

(، مااان 7558، يف ي شاااعب اي"ااااني، لاااه ) 10/93(، وال يهقااا  2169، والرتماااذي ) 391و 5/388  عنهاااا، 
 ن، بنحو ، وقال الرتمذي: )) حيي: حسن ((.طر  عن حذيفة بن اليما
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: ﴿َوإِرَا  وقد فسر الصحاي  الجلي  عبدهللا ين عمر رض  هللا عنهما قولات َعازَّ َوجا َّ

ااَن امَْرِب تَُكل ُِمُهااْ  أَ َّ النَّاااَس َيااانُوا يِآيَاتِنَااا ال  َوقَااَم اْلقَااْوُل َعلَااْيِهْ  أَْخَرْجنَااا لَُهااْ  دَايَّااةً م ِ

يُوقِنُوَ ﴾
(1)

قَاَل: "إِرَا لَْ  يَأُْمُروا يِاْلَمْعُروِ ، َولَْ  يَْنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر" 
(2)
 

ومما يبين مكانة هذن الكعيرا العظيمة ما جاء ف  امحاديث الكنيرا المتواترا فعَاْن 

 ِ ِ ْيااِن ُعَمااَر، َعااْن أَيِيااِت، قَاااَل: قَاااَل َرُسااوُل َّللاَّ يَُّهااا النَّاااُس ُمااُروا : "يَااا أَ ساااِلِ  ْيااِن َعْبااِد َّللاَّ

َ فَ  يَْساتَِجيُف لَُكاْ ، َوقَْباَ  أَْ  تَْساتَْلِفُرو نُ يِاْلَمْعُروِ ، َواْنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر قَْبَ  أَْ  تَْدُعوا َّللاَّ

ُ  أََجاً ، وَ  إِ َّ اْمَْحبَااَر ِماَن فَ  يَْلِفُر لَُكْ ، إِ َّ امَْمَر يِاْلَمْعُروِ  َوالنَّْهَ  َعِن اْلُمْنَكِر ال يُقَر ِ

ا تََرُيوا امَْمَر يِااْلَمْعُروِ  َوالنَّْهاَ  َعاِن اْلُمْنَكاِر لَعَانَُهُ   ْهبَاَ  ِمَن النََّصاَرى لَمَّ اْليَُهوِد، َوالرُّ

ُهُ  اْلبَ ُء" ُ َعلَ  ِلَساِ  أَْنبِيَالِِهْ ، ثُ َّ َعمَّ َّللاَّ
(3)
 . 

هملت ول  يق  يها أحاد مان المسالمين فإنات ي  إ  هذن الكعيرا العظيمة إرا تريت وأ

سرعا  ما تكو  سبباً عظيما لنقغ البريات وانتكار المنكرات وحلول العقويات فعان 

 ِ ، َعِن اْيِن َعبَّاسو رضا  هللا عنهماا، قَااَل: قَااَل َرُساوُل َّللاَّ َماا َطفَّاَف : »َسِعيِد ْيِن ُجبَْيرو

نَا إِال َظَهَر فِيِهُ   قَْو   َيْي ، َوال يََ ُسوا ِميَزانًا، َ اْلقَْطَر، َوَما َظَهَر فِ  قَْو و الز ِ إِال َمنَعَُهُ  َّللاَّ

ُ تَعَاالَ  َعلَاْيِهُ  اْلُجنُاوَ ، َوَماا َظَهاَر فِا  قَاْو و  يَاا إِال َسالََّط َّللاَّ اْلَمْوُت، َوَما َظَهَر فِ  قَاْو و الر ِ

ُهْ ، َوَماا َظَهاَر فِا  قَاْو و َعَماُ  اْلقَتُْ ، فَقَتََ  يَْعُضُهْ  يَْعًضا، إِال سَ  ُ تَعَالَ  َعلَاْيِهْ  َعادُوَّ لََّط َّللاَّ

قَْوِ  لُوطو إِال َوَظَهَر فِيِهُ  اْلَ ْسُف، َوَما تََرَإ قَْو   امَْمَر يِاْلَمْعُروِ  َوالنَّْهَ  َعِن اْلُمْنَكِر إِال 

ْ .لَْ  تُْرفَْم أَْعَمالُُهْ  َولَْ  يُْسَمْم دَُعاُةهُ 
(4) 

 

                                 
 . 82( سورة النمل: اآلية: 1)
هاا ( ققيا : مركاز هجار 911( الير ا ننور يف التفسك اب  وور: لإلمام ع ي الرمحن بان أ  ب ار السايوط  ا تاوىف ) 2)

 . 11/399م :، 2003ها ا 1424مصر   –لن حوا، ط/ دار هجر 
فبُع ر.زأقًاا، ( وهذا )لفظ البرباين(، و 3) ار. الب يبايأ ا ب عبان. الأُمنأ ب لأمبعأاُروف. وبالناَّهأ بمأرب اب. حنو  ابن أ  اليويا غك أوه قال: يمل.نَّ األأ

( قال:حايوي ملباراهيم بان ع اي 41وبالب يُاقبر .ُب أبجبً ي. أخرجه ابن أ  اليويا يف ياألمر اب عروف والنه  عن ا ن اري ص)
بن ملبراهيم ا روزي، قال: حيونا ع ي   بان ع اي العزياز العماري، عان أبياه، عان سااري بان الرحيم، قال: حيونا ملسحا  

 (.66ع ي  ، فذكر . ومن طري  ابن أ  اليويا أخرجه ع ي الملي ا قيس  يف ياألمر اب عروف والنه  عن ا ن ري )
اا ب ( )لفاظ اباان أ  الاايويا يف العقااواب ، واختصار  يف كتابااه:ياألمر اب عاا4) عأااُروف. وبالناَّهأ لأمب اارب اب. مم األبمأ روفي: يمبااا تاباربمب قابااوأ

مبعأ ُدعباُؤُهمأي. ينظر: األمر اب عروف والنه  عن ا ن ر: لإلمام اُُلُمأ وبريبأ ُيسأ أبو ب ر ع اي    عبن. الأُمنأ بر. مل.ال ريبأ تُارأفبعأ أبعأمب
هاا(، ققيا : 281شا  ا عاروف اببان أ  الايويا )ا تاوىف: بن حممي بن ع يي بن سفيان بان قايل ال ملايادي األماوي القر 

م، باارقم 1997 -هااا  1418صاا ح باان عااايح الةاا ح ، ط/: م ت ااة الملاارابء األوريااة، السااعودية، الب عااة: األوىل، 
(67)1/103 . 



 وظيفة احملتسب يف محاية اجملتمع من العقاب العام

 

912 

 

ومما يروى ف  رلك من آثار الصحاية رض  هللا عنه  وأرضاه  َعاْن ُسالَْيَماَ  ْياِن 

ِ، َعْن أَيِا  أَُماَماةَ، قَااَل: "إِرَا َرأَْياَت اْلاَواِعَظ يَِعاُظ َوال يَاتَِّعُظ، َواْلَمْوُعاوَظ  َعاِمرو اْلَ بَالِِري 

ُيْ  َمْن َض َّ إِرَا اْهتَدَْيتُْ ".تَُزوُل َعْنتُ اْلَمْوِعَظةُ، فَِعْندَ رَِلَك َعلَيْ  ُكْ  أَْنفَُسُكْ ، ال يَُضرُّ
(1)
 

وَعْن أَيِ  ُعَرْي و، قَاَل: َخَرَج َعلَْينَا ُحذَْيفَةُ فَقَاَل: " أَتَاُيُ  اْلَ بَُر؟ قُْلنَاا: َوَماا رَاَإ؟ قَااَل 

ِ إِرَْ ، قَااَل: إِنَُّكاْ  لَاْ  تَْهِلُكاوا، إِنََّماا تَْهِلُكاوَ  إِرَا لَاْ  يُْعارَ  ْ  ِلاِذي َهلََك ُعنَْماُ  قُْلنَا َهلَْكنَاا َوَّللاَّ

، ال َعْيبَ  َيبَااِت َياأَنَُّكْ  يَعَاقِياُف َحَجا و ةو َعْيبَتُتُ، َوال ِلِذي ِسن و ِسنُّتُ، َوِصْرتُْ  تَْمُكوَ  َعلَ  الرَّ

تَأُْمُروَ  يِاْلَمْعُروِ ، َوال تَْنَهْوَ  َعِن اْلُمْنَكِر".
(2)
. 

؟، قَاَل: َمْن لَْ  يَْعِرَ  اْلَمْعُروَ  وَعْن أَيِ  الطُّفَْيِ ، قَاَل قِيَ  ِلُحذَْيفَةَ: َما َمي ُِت امَْحيَاءِ 

يِقَْلبِِت َويُْنِكَر اْلُمْنَكَر يِقَْلبِِت..
(3)
 

، إِنََّمااا اْلَمي ِااُت َمي ِااُت  وفاا  روايااة: قَاااَل: قَااال ُحذَْيفَااةُ: لَااْيَ  َمااْن َماااَت فَاْسااتََراَح يَِمي ِااتو

ِ، "َوَما ا َمي ِاُت امَْحيَااِء؟ قَااَل: الَّاِذي ال يَْعاِرُ  اْلَمْعاُروَ  امَْحيَاِء. َوقِيَ  لَتُ: يَا أَيَاا َعْباِد َّللاَّ

يِقَْلبِِت، َوال يُْنِكُر اْلُمْنَكَر يِقَْلبِِت" 
(4)

 

وَعْن َزارَاَ ، قَاَل: َسِمْعُت ُحذَْيفَةَ، يَقُوُل: لَيَأْتِيَنَّ َعلَْيُكْ  َزَما   َخْيُرُيْ  فِيِت َمْن اَل يَاأُْمُر 

"، فَقَاَل َرُج   ِمَن اْلقَْوِ : أَيَأْتِ  َعلَْينَا َزَما   نََرى اْلُمْنَكَر فِيِت يَِمْعُرو و َواَل  يَْنَه  َعْن ُمْنَكرو

                                 
اُل النَّاااُس بابعأُضاُهمأ م.انأ بابعأااح  وبالأ .قباا . 1) ااا يُايب ( قاال: ان اباان أ  216باارقم ) ( أخرجاه ابان وضاااح يف يال اي ي ابب  ف.يمب

ماارق قااال: ان وعاايم، عاان ع ااي ازااال  باان زيااي، عاان أبيااه، عاان ساانيمان باان عااامر از ااامري، فااذكر . ينظاار: ال ااي  والنهاا  
هااا(، ققياا  ودراسااة: عماارو ع ااي ا اانعم 286عنهااا، أبااو ع ااي   حممااي باان وضاااح باان بزيااع ا اارواين القاارطيب )ا تااوىف: 

 . 2/148ها، 1416السعودية، الب عة: األوىل،  -مصر، م ت ة العنم، جية -تيمية، القاهرةسنيم، ط: م ت ة ابن 
(، حيونيه أ  قال حيونيه حممي عن ابن عامةة عان ع اي العزياز، 2/255( أخرجه ابن قتي ة يف يغريب ابيي:ي )2)

ه: متةااون الربك بااا  أي: عاان لياا:، عاان بةاار، عاان أ  شااريح، فااذكر . وهااو موقااوف عنااا حذيفااة رضاا    عنااه. وقولاا
ت.ئأذان من هو أسن  من م يركب بعض م بعضاً كماا يركاب اليبعاقياب  -متبضون عنا وُجوه م بملك تبنُ ت وال رويَّة وال اسأ

َ  عبنبيأاه. وسانَّم: ي تتاايابُعو  -وه  القب بج  ن يف بعُضها بعضاً. واليعاقيب  ُكورُها واببجبال ا.انوُهاا. وحناو  قاول النايب صبانَّا ا
الةبرب تتبايع الفبراش يف النَّاري. والرك با : مجع ركأ ة. ينظار: غرياب ابايي:: لع اي   بان مسانم بان قتي اة الايينوري أباو 

 . 2/255ه، ققي : د. ع ي   اجل وري.1397الب عة األوىل،  -بملياد -حممي، ط/ مب عة العاين
( 123، وأخرجااه اباان أ  شااي ة يف ا صاانف باارقم )7/383( 10670( أخرجااه ال يهقاا  يف شااعب اي"ااان باارقم )3)
8/667   . 
 . 13/202( شعب اي"ان: لن يهق  4)
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"، قَاَل: فََجعََ  ُحذَْيفَةُ يَقُوُل يِأُْصبُِعِت فِا  َعْينِاِت: "َياذَْيَت وَ  ِ لَنَْفعَلَنَّ ِ" فََ  نُلَي ُِرنُ؟ فََ : َوَّللاَّ َّللاَّ

ُجُ : فََكذَْيُت َوَصدََق. ثََ ثًا قَالَ  الرَّ
(1) 

 

و ين أي  طلحة، َعِن اْيِن َعبَّاسو رضا  هللا عانه  فا  قولات تعاال :﴿َواتَّقُواْ  وَعْن َعِل  

َ َعاِديدُ اْلِعقَااِ ﴾ ةً َواْعلَُمواْ أَ َّ َّللاَّ فِتْنَةً الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُمواْ ِمنُكْ  َخآصَّ
(2)

ُ قَااَل: أََماَر   َّللاَّ

ُ يِاْلعَذَاِ . ُهُ  َّللاَّ وا اْلُمْنَكَر يَْيَن أَْظُهِرِهْ  فَيَعُمَّ اْلُمْكِمنِيَن أَْ  الَ يُِقرُّ
(3) 

 

قَاااَل لَتَااأُْمُر َّ يِاااْلَمْعُروِ  َوْلتَااْنُهنَّ َعااِن  وَعااْن لُْقَماااَ  ْيااِن َعاااِمرو َعااْن أَيِاا  الاادَّْردَاِء 

 ُ  َعلَْيُكْ  ُسْلَطانًا َصْعبًا فََ  يَُج ُّ َيبِيُرُيْ  َواَل يُْرَحُ  َصِليُرُيْ  ثُ َّ يَْدُعو اْلُمْنَكِر أَْو لَيَُسل َِطنَّ َّللاَّ

َعلَْيِهْ  ِخيَاُرُيْ  فََ  يُْستََجاُ  لَُهْ .
(4)
  

، قَاَل: َرأَْيُت ُعنَْماَ  فِا  يَْعاِض ُطاُرِق اْلَمِدينَاِة َوُهاَو يَ  قُاوُل: وجاء َعْن َخِليفَةَ ْيِن َسْعدو

ُمااُروا يِاااْلَمْعُروِ  َواْنَهااْوا َعااِن اْلُمْنَكااِر قَْبااَ  أَْ  يَُساالََّط َعلَااْيُكْ  ِعااَراُرُيْ ، فَيَااْدُعَوا َعلَااْيِهْ  

ِخيَاُرُيْ ، فَا َ يُْساتََجاُ  لَُهاْ ، قَااَل: َوَزْحَمتُاتُ َحْملُاتُ فَأََخاذَ يِعَُضادَْيِت، فَقَااَل: الَ أَُماوُت َحتَّا  

ْبيَا ِ  تُْدِرَينِ  إَماَراُ الص ِ
(5)

. 

: يَااا أَْهااَ  اْلُكوفَااِة لَتَااأُْمُر َّ يِاااْلَمْعُروِ   ، قَاااَل: قَاااَل َعِلاا ا وَعااِن اْلُمْسااتَِظ  ِ ْيااِن ُحَصااْينو

يُونَُكْ  َويُعَذ ِ  ُ.َولَتَْنَهُو َّ َعِن اْلُمْنَكِر َولَتَِجدُ َّ فِ  أَْمِر هللاِ أَو ِليَُسوَمنَُّكْ  أَْقَواًما يُعَذ ِ يُُهَ  َّللاَّ
(6)
 

ْن أخبرن قال: إَ َّ َعِليًّا َرِضَ  هللا َعْنات قَااَل: "لتاأمر  ياالمعرو ،  ، َعمَّ وَعْن َعِريكو

ولتنهو  َعِن اْلُمْنَكِر، أَْو ليسلطن هللا عز وجا  َعلَاْيُكْ  ِعاَراَرُيْ ، ثُا َّ يَاْدُعو ِخيَااُرُيْ ، فَاَ  

                                 
( حاايونا ع يااي   باان موسااا، عاان شااي ان، عاان 38504( أخرجااه اباان أ  شااي ة والنفااظ لااه يف يا صاانفي باارقم)1)

 األعمش، عن عمرو بن مرة، عن زا ان، فذكر .
 . 25( سورة األوفال: اآلية: 2)
( حاايوي ا نااا، قااال: ونااا أبااو صااا ، قااال: ونااا 11/115( أخرجااه اباان جرياار البااربي والنفااظ لااه يف يالتفسااكي )3)

 معاوية، عن عن ، فذكر .
( أخاربان خناف بان أمحاي قاال حايونا أمحاي بان مبارف قاال حايونا 8/585( أخرجه ابن ع ي الارب يف ياالساتذكاري )4)

بن مرزو ، قال: حايونا أساي بان موساا، حايونا الفارج بان فضاالة، عان لقماان سعيي بن عنمان األعناق ، حيونا وصر 
 بن عامر، فذكر 

هااا(، ققياا : حممااي عوامااة  235ا  159( ا صاانف: أبااو ب اار ع ااي   باان حممااي باان أ  شااي ة الع ساا  ال ااويف )5)
15/243  . 
ية، عان ا ساتظل بان حصاب، ( حيونا شاريك، عان شا يب بان غرقا38731( أخرجه ابن أ  شي ة يف يا صنفي )6)

 فذكر .
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يُْستََجاُ  لَُهْ ".
(1)

َ وجاء َعْن    يَْحيَ  ْيِن يَْعُمَر قَاَل: َخَطاَف َعِلا ُّ ْياُن أَيِا  َطاِلافو فََحِمادَ َّللاَّ

ْنَهُهُ  َوأَثْنَ  َعلَْيِت ثُ َّ قَاَل: أَيَُّها النَّاُس إِنََّما َهلَاَك َماْن َهلَاَك قَاْبلَُكْ  يُِرُياويِِهُ  اْلَمعَاِصاَ  َولَاْ  يَا

ا  يَّانِيُّوَ  َوامَْحبَاُر، فَلَمَّ يَّاانِيُّوَ  َوامَْحبَااُر أََخاذَتُْهُ  الرَّ تََمادَْوا فِ  اْلَمعَاِص  َولَاْ  يَْمانَْعُهُ  الرَّ

اْلعُقُويَاُت. فَُمُروا يِاْلَمْعُروِ  َواْنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر قَْباَ  أَْ  يَْناِزَل يُِكاْ  ِمنْاُ  الَّاِذي نَاَزَل يِِهاْ ، 

ِ  َوالنَّْهَ  َعِن اْلُمْنَكِر اَل يقطم رزقاً وال يقر  أََج ً".َواْعلَُموا أَ َّ امَْمَر يِاْلَمْعُرو
(2) 

 

 

 املطلب الثاني:
 وسائل احملتسب يف محاية اجملتمع املسلم من العقاب العام

يحساان فاا  هااذا المطلااف أ  نقساا  الوسااال  التاا  يقااو  يهااا المحتسااف فاا  حمايااة 

 المجتمم المسل  من العقا  العا  إل  نوعين:

النوع األول: الوسائل الماديةة: وهةا الوسةائل التةا يمكةن للمحتسةد اسةتخدامها 

 فا تغيير المنكرات ومن هذه الوسائل: 

 أوالا: الحجد)حجد المواقع االلكترونية( أو المنع والحول دون المنكر 

ويراد يت ما تعملت الجهات المسكولة ف  المملكة العريية الساعودية ممنلاة فا  هيئاة 

االتصاالت وتقنية المعلومات مان حجاف للمواقام علا  الكابكة العالمياة ل نترنات التا  

تم  العقيدا الصحيحة أو أخ قياات النااس وها  يهاذا العما  تعاد مان الوساال  المادياة 

ء عنها ف  ظ  العولمة واتساع رقعة المعلومات المتداولة للحسبة الت  ال يمكن االستلنا

عل  الكابكات العالمياة، ومماا يجادر التنويات إليات أوالً  أ  الحجاف أو الترعاي  للمواقام 

اسلكترونية عل  الكبكة العنكبوتية قد يات من اممور الت  يكرع لها ف  الدول، نتيجاة 

  واممان فا  العدياد مان الادول، ومان لما ظهر من مواقم لها أضرار علا  القاي  والمنا

أهدا  الحجف ف  النظا  المعمول يت ف  المملكة وهو حماياة مسات دم  اسنترنات فا  

المملكة من امضرار الت  تسببها يعاض المواقام اسياحياة التا  تادعوا إلا  الرريلاة، أو 

 زعزعة اممن الوطن ، أو المساس يالدين. 

                                 
(، ويا بالااااب العاليااااةي 767كمااااا يف يزوامااااي مسااااني اباااااراي)-(  أخرجااااه ابااااارا باااان أ  أسااااامة يف يا ساااانيي 1)
حيونا يزيي، أو   شريك بن ع ي  ، عمن أخرب ، فاذكر . قاال ال وصاكي: روا  اباارا موقوفاا بساني فياه  -(3294)

 (.7406ا هرةي )راو ري يسم. يملقاف ازكة 
(  كاار يااوول باان ح يااب ، ونااا أبااو 6571( لفااظ اباان أ  حااال يف يالتفسااكي أخرجااه اباان أ  حااال يف يالتفسااكي )2)

داود، ونا حممي بن مسنم بن أ  الوضاح، ونا اثبات بان ساعي اُلماياين، قاال: لقيتاه ابلاري فحايا عان را  بان يعمار، 
 فذكر 
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مام المواقام اسياحياة التا  ال لاب  فيهاا، والتا   والهيئة موي  لها التعاما  مباعارا

تدعوا إل  الرريلة والقمار، ويذلك المواقم الت  تعم  عل  تجاوز الترعي ، أما المواقم 

امخرى فها  منوطاة يلجناة مكاكلة مان عادد مان الجهاات الحكومياة امخارى، وتتسال  

الترعاي  لاديها، ويقاو  الهيئة التوجيهاات مان اللجناة وتقاو  الهيئاة يإضاافتها إلا  قاوال  

المكللو  يتحديث قوال  الترعي  لديه  يكاك  ياوم  وتتاايم الهيئاة قياامه  يهاذا اممار. 

 وهنا يمكن القول إ  قالمة المواقم المحجوية تتكو  من قالمتين: هما:

: ويت  الحصول عليها مان عارية مت صصاة، وقاد قامات الهيئاة التجارية القالمة •

د مم إحدى الكريات العالمية المعروفة ف  مجال تصانيف مواقام ف  هذا السياق يالتعاق

اسنترنت، ورلك لتزويدها يقوال  محدثاة يكاك  ياوم ، وتتضامن هاذن القالماة أينار مان 

تصنيفا للمواقم، 50
(1)
 

وماان ثاا  تقااو  الهيئااة يحجااف التصاانيفات التاا  تتناااف  ماام ديننااا وتقالياادنا مناا    

 يتعلق يالم درات والقمار.المواقم اسياحية، ومنلها ما 

: وه  قالماة يات  إعادادها مان قبا  الهيئاة، وجا  المواقام المكوناة المحلية القالمة •

لهذن القالمة يت  است مها من قب  المست دمين عبر النمارج اسلكترونياة المتاوافرا علا  

(.internet.gov.saالموقم )
(2)
 

ا: األجهزة المستخدمة لرصد المخالفات لدى  (3)إدارة االبتزاز االلكترونا ثانيا

ت تغ وحدا "مكافحة جرال  االيتزاز" ف  الرلاسة العامة لهيئة اممر ياالمعرو  

والنه  عن المنكار يمتايعاة المواقام االلكترونياة وها  وحادا تعما  علا  مادار السااعة 

 عكرا خطوط 0114908666طيلة أيا  امسبوع عل  الهاتف 

                                 
(1)http://www.alriyadh.com/582626  هااا  1431 ي ابجااة 30موقااع صااحيفة الااريني االونااب
 15505العيد  -م 2010ديسمرب  6 -
(2)http://www.alriyadh.com/582626  هااا  1431 ي ابجااة 30موقااع صااحيفة الااريني االونااب
 15505العيد  -م 2010ديسمرب  6 -
صاور أو ماواد فينمياة أو تساريب معنوماا  ( ويقصي ابالبتزاز االل رتوين: هو عمنية هتييي وترهيب لنضحية بنةار 3)

ساارية  ااض الضااحية، مقاباال دفااع م ااالس ماليااة أو اسااتمل ل الضااحية لنقيااام  عمااال غااك مةااروعة لصااا  )ا  تاازين(  
كايفصاح مبعنوما  سرية خاصة جبهة العمل أو غكها من األعماال غاك القاوووياة. وعاادة ماا ياتم تصايي الضاحاي عان 

وين أو وسااامل التواصاال االجتماااع  ا ختنفااة كااا الفاايل بااوم، تااويرت، ووسااتملرام وغكهااا ماان وسااامل طرياا  لربيااي ايل اارت 
التواصل االجتماع  وظًرا الوتةارها الواسع واستخيامها ال  ك من ق ل مجيع فئا  اجملتمع. وتتزاياي عمنياا  االبتازاز 

لتسااار  ا ةااهود يف أعااياد باارامج احملاااداث  ايل اارتوين يف ظاال تنااام  عاايد مسااتخيم  وسااامل التواصاال االجتماااع  وا
 (https://ar.wikipedia.org ا ختنفة.)ا رجع :
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عماا  الهيئااة فاا  قضااايا االيتاازاز وتلقاا  الب غااات وتقااو  الوحاادا ياسعاارا  علاا  

 ومتايعة آلية معالجتها مم الفروع والهيئات والمرايز.

وتهد  هذن الوحدا إلا  التنسايق مام اسدارات المعنياة فا  الرلاساة سعاداد يارامج 

وقالية مكنفة لحماية المجتمم من خطر هاذن الجريماة، إضاافة إلا  الساع  لتطاوير أداء 

مرايز الهيئة عل  التعام  مم هذن الجرال  يمهنية عالياة وفاق نظاا  الهيئاة العاملين ف  

ونظا  اسجراءات الجزالية، إضاافة إلا  تهيئاة أيبار عادد ممكان مان المراياز لمباعارا 

تلك القضايا.
(1)
 

ا: أجهةةزة االت ةةاالت ال سةةلكية المسةةتخدمة فةةا الميةةدان مةةن قبةةل أ  ةةا   ثالثةةا

 الحسبة

ت الجديااادا حياااث يعمااا  رجاااال الحسااابة ويأياااديه  جهااااز ورلاااك ياسااات دا  التقنياااا

( ال سلك  دو  الحاجة الست دا  أجهزا الموياي  ال اصة يه  ومن BRAVO)يرافو،

 iDENالممياازات لهااذن الكاابكة أنهااا تعماا  وفااق تكنولوجيااا الكاابكة الرقميااة المتطااورا 

حااد المصااممة ماان قباا  عاارية موتااوروال العالميااة لتااكمن لعم لهااا ضاامن جهاااز وا

اتصاالت السلكية يجاودا عالياة وخصوصاية تاماة ، إلا  جاناف خدماة جاوال يماا أنهاا 

تمكاان االتصااال يالهاااتف الناياات والكاابكات امخاارى، ياسضااافة إلاا  ياقااة متكاملااة ماان 

ال دمات المتطورا ي دمة اضالط لتتحادث وخدماة الرساال  النصاية وإرساال البياناات 

 وتتبم المريبات ومجموعات العم .

 .  2005  إطا ق عابكة "يرافاو" ال سالكية فا  المملكاة فا  منتصاف عاا  وقد تا

 –يمكاال   أساساا  ووحيااد لكاابكة االتصاااالت ال ساالكية ماان خاا ل اتفاقيااة )اسنكاااء 

 عاارية خ لهااا تقااو  حيااث ، السااعودية االتصاااالت عاارية ماام( التحوياا  – التكاالي 

 اتصااالت يحلول المملكة سوق يتزويد"  يرافو" اس  تحت المحدودا العامة االتصاالت

.المملكة أنحاء يافة تكم  النطاق واسعة م تصة
(2) 

 

ا: أجهزة كشف المحتوى ل سطوانات الممغنطة   رابعا

مناا  أجهاازا تكاالي  أعاارطة الفيااديو التاا  ياات  حرزهااا أثناااء عمليااات القاابض علاا  

قبا  المحتسف عليه  حيث يكو  ف  ي  مريز هيئة معم  يت  فيت فحغ المحتاوى مان 

لجنة خاصة يذلك لكتاية ما يتوصلو  إليت فا  محضار القابض وياذلك أجهازا يمبياوتر 

 ( ورلك لنف  الداع  والباعث السايق.cdلفحغ الوسالط المملنطة )

ا: سيارات التنقل للمواقع التا تحتاج للحسبة   خامسا

                                 
 . 2013ووفمرب  4صحيفة الوعم  /http://www.alweeam.com.sa( اوظر: موقع: 1)
 . /http://www.ghyoom.net ( اوظر: ش  ة غيوم النقافية 2)

http://www.alweeam.com.sa/
http://www.ghyoom.net/
http://www.ghyoom.net/
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وفاا  هااذا ناارى أ  يساات د  المحتسااف الوساايلة الماديااة )الساايارا( ل نتقااال للحاادث 

الذي ظهر فيت المنكر إر يدونت ال يستطيم المحتسف أ  يكتكف المنكرات وال أ  يفاتش 

 عنها خصوصاً ف  المد  الكبرى الت  ال يمكن الوصول مطرافها إال يمكقة.

 

 النوع الثانا: الوسائل المعنوية

وتكم  الوسال  المعنوية العديد مان مراتاف الحسابة ودرجاتهاا مان حياث اسات دا  

 استنارا اممور القلبية ف  نف  المحتسف ومن تلك الوسال : اللسا  أو

 أوالً: التبلي  عن المنكرات )عن وجودها ومكانها(

تقد  معناا مان حياث أيا  ساعيد ال ادري اسنكاار القلبا  ومان مظااهر هاذا اسنكاار 

وساايلة اللياارا التاا  يحملهااا المحتسااف فاا  قلباات، والتاا  تباارز صااورها ومظاهرهااا فاا  

عن المنكر، إر ل  يعد ف  مقدورن اسنكار ياليد أو اللسا ، فما يا  منت إال  صورا التبلي 

أ  يبل  الجهات المسكولة عن المنكرات، ويهذا تبارأ رمتات أماا  هللا تعاال  ويرتفام عنات 

 الحرج ف  عد  إنكار المنكر. 

 ثانياً: االحتسا  يالقول يجميم أنواعت:

المحتساف يتعرياف المحتساف عليات قوليااً يالتعريف والتعلي  .ومعن  رلك أ  يقاو  

ومعنوياً من حيث صناعة القدوا ف  المجال المحتسف فيت يحيث يقو  يإرساال إعاارات 

تنبيات للمحتساف عليات ت بارن يالوجهاة الصااحيحة التا  ينبلا  لات سالويها حتاا  دو  أ  

له  هللا يامخ ق الفاضلة، وعص مه  مان يتكل  ل لق يحاجة إل  القدوا الحسنة، ممن يم 

 الكبهات والكهوات النازلة.

وامنبياء ها  نباراس الهادى، ومصاايي  الادج ، يقتادي يها  ال لاق، ويت اذو  مان 

ساايرته  وحياااته  قاادوا يساايرو  علاا  منااواله  حتاا  يصاالوا إلاا  دار الساا  ، ويحط ااوا 

رحاله  ف  ساحة ر   امنا ، فالرس  ه  قدوا امتباع، وامسوا الحسنة لمن أطاع، فا  

 عبادات، وامخ ق، والمعام ت، واالستقامة عل  دين هللا.ال
(1)

 

وف  سياق الوساال  المعنوياة يجادر اسعاارا إلا  أنات ينبلا  أ  ال يقاف المحتساف 

عنااد حاادود مااا تاا  رياارن آنفاااً ياا  لاات إرا يااا  فاا  اسااتطاعتت أ  ينهاا  يااالوعظ والنصاا  

ُ َماا فِا  قُلُاويِِهْ   أُولَئِاكَ ﴿والت ويف فلت رلك قال الطباري فا  قولات تعاال :  الَّاِذيَن يَْعلَاُ  َّللاَّ

﴾فَأَْعِرْب َعْنُهْ  َوِعْظُهْ  َوقُ  لَُّهْ  فِ  أَنفُِساِهْ  قَاْوالً يَِليلًاا
(2)

لَِكاْن ِعْظُهاْ  يِتَْ ِويِفاَك إِيَّااُهْ   .

ِ أَْ  يَِح َّ يِِهْ  ، َوُعقُويَتَتُ أَْ  تَْنِزَل يِدَاِرِهْ ،  ْرُهْ  ِمْن َمْكُروِن َماا ُهاْ  َعلَْياِت ِماَن يَأَْس َّللاَّ َوَحذ ِ

                                 
ها، دراسة وققي : ع ي العزيز بن صا  728( الن وا :  لةيخ ايس م أمحي بن ع ي ابنيم بن تيمية ابراين ا   1)

 . 3/7م، 2000ها/1420البوين، ط/ أضواء السنف، الريني، السعودية، الب عة: األوىل،
 . 63النساء: اآلية: ( سورة 2)
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ِ َوأَْمِر َرُسوِلتِ  ِ  .﴾َوقُ  لَُّهْ  فِ  أَنفُِسِهْ  قَْوالً يَِليلًا ﴿الكَّك ِ فِ  أَْمِر َّللاَّ يَقُاوُل: ُماْرُهْ  يِات ِقَااِء َّللاَّ

 َوالتَّْصِديِق يِِت َويَِرُسوِلِت َوَوْعِدِن َوَوِعيِدِن.
(1)

 

الوسال  ف  هذا البا  يذلك ما يكو  ف  اسغ ظ يالقول للمحتسف عليه  لما ومن 

لت من تأثير ف  التليير يقولت تعال : ﴿يَا أَيَُّها النَّبِ ُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْ  

َوَمأَْواُهْ  َجَهنَُّ  َويِائَْ  اْلَمِصايُر﴾
(2)

فا  قولات: جاهاد الكفاار  عود قاال عباد هللا يان مسا 

والمنافقين قال: ييدن فإ  ل  يستطم فبلسانت فإ  ل  يستطم فبقلبت وليلقت يوجت مكفهر
. (3)

 

وللمحتساف أيضااً أ  يسات د  وساايلة التهدياد والت وياف المعنويااة التا  يرسا  ماان 

خ لها رساال  تمنام المحتساف علايه  مان الولاوج فا  المعاصا  والمنكارات ياأ  يتلاو 

َ َعاِديدُ اْلِعقَااِ  َوأَ َّ  آيات الوعيد الت  فيها ت ويف للعباد يقولت عز وج : ﴿اْعلَُمواْ أَ َّ َّللاَّ

ِحي  ﴾ َ َغفُور  رَّ َّللاَّ
(4)

 ُ ُ َجِميعًا فَيُنَب ِائُُه  يَِماا َعِملُاوا أَْحَصاانُ َّللاَّ ، وقولت تعال : ﴿يَْوَ  يَْبعَنُُهُ  َّللاَّ

ُ َعلَ  ُي  ِ َعْ ءو َعِهيد ﴾ َونَُسونُ َوَّللاَّ
(5.)

  

او َخْيًرا يََرنُ ) ا 7وقولت عز وج : ﴿فََمن يَْعَمْ  ِمنْقَاَل رَرَّ او َعارًّ ( َوَمان يَْعَماْ  ِمنْقَااَل رَرَّ

يََرنُ﴾
(6)

، ويقولت تعال : ﴿َونََضُم اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَاْوِ  اْلِقيَاَماِة فَا  تُْظلَاُ  نَْفا   َعاْيئًا َوإِ  

ْن َخْردَلو أَتَْينَا يَِها َوَيفَ  يِنَا َحاِسبِيَن﴾ َيا َ  ِمنْقَاَل َحبَّةو م ِ
(7)

، وقولت تعال : ﴿يَا يُنَا َّ إِنََّهاا إِ  

 ُ ْن َخْردَلو فَتَُكن فِ  َصْ َراو أَْو فِ  السََّماَواِت أَْو فِ  امَْرِب يَاأِْت يَِهاا َّللاَّ تَُك ِمنْقَاَل َحبَّةو م ِ

 َ ﴾إِ َّ َّللاَّ لَِطيف  َخبِير 
(8)

. 

فهذن افيات ف  مجملها تبعث عل  ال و  والوج  من المصير امخروي وترسا  

رسال  معنوية للم اطبين يأ  مصير ظالم  أنفسه  هو الحسا  والعذا  وأ  هللا لي  

يلاف  عما يعم  الم اطبو  والمكلفو  فيتحقق لمحتسف مرادن مان إقا ع الماذنف عان 

                                 
( ققياا : م تااب 310 - 224( جاامع ال يااان عان  وياال آي القاارآن: لإلماام أبااو جعفاار حمماي باان جرياار الباربي )1)

 . 7/197م، 2001 -ها  1422التحقي  بيار هجر، ط/ دار هجر. القاهرة. الب عة األوىل 
 . 9( سورة التحرق: اآلية: 2)
-صااييا –اباافظ أباو حمماي ع ااي الارمحن بان أ  حاال الارازي، ط/ ا  ت اة العصارية ( تفساك ابان أح حاال: لإلماام 3)

 .6/1750ققي : أسعي حممي البيب  -بكو 
 . 98( سورة ا امية: اآلية: 4)
 . 9( سورة اجملادلة: اآلية: 5)
 . 8-7( سورة الزلزلة: اآلي : 6)
 . 47( سورة األو ياء: اآلية: 7)
  .16 ( سورة لقمان: اآلية:8)
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 ط  ي طيئتت  لذا ينبل  ف  ات ار هاذن الوساال  النظار فا  يعاض الذنف واعترا  الم

 الكروط الت  ال يستلن  عنها أي محتسف ف  احتسايت من :

العل : اعترط العلماء سنكار المنكر العل ، وهذا الكرط يمكن تقسيمت إل  ث ثاة  -1

 محاور ه : 

حتسااف حيطتاات أوالهااا: العلاا  يحااال المنَكاار، وصاااحبت، ومكاناات  ورلااك ليأخااذ الم

يمعرفة مكا  المنكار معرفاة جيادا، يحياث يمكنات القابض علا  المحتساف عليات ياالجر  

 المكهود.

وثانيها: العل  يكونت منكراً فا  حاق مان تلاب  يات، إر ال يتصاور أ  يا  مان رافاق 

 امرأا فقد نوى يها الكر، إر قد تكو  هذن المرأا زوجتت، أو أمت، أو من محارمت.

حكااا  الكاارعية المترتبااة علاا  اسنكااار فاا  حااال ايتكاافنا يوناات وثالنهااا: معرفااة ام

منكراً، إر أ  يعاض المحتسابين عنادما ينكار المنكار، ال يستحضار امدلاة الكارعية فا  

الواقعة عل  يونها منكراً، فيقم ف  حارج عنادما يحااورن المحتساف عليات، هاذا يالنسابة 

 لعنصر )العل (.

: ينبل  لآلمر والناه  -رحمت هللا-  النوريالرفق ف  أمر االحتسا : قال سفيا -2

أ  يكو  رفيقاً فيما يأمر يت، رفيقاً فيما ينه  عنت، عدالً فيما يأمر يات، عادالً فيماا ينها  

عنت، عالماً يماا ياأمر يات، عالمااً يماا ينها  عنات، وهاذا معنا  يا   السالف رحمها  هللا، 

ينه  إال عان علا ، ال عان جها . تحري الرفق مم العل  والحل  والبصيرا، ال يأمر وال 

 ويكو  مم رلك رفيقاً عام ً يما يدعو إليت تارياً ما ينه  عنات، حتا  يقتادى يات
(1)

وعان 

إ  الرفااق ال يكااو  فاا  عاا ء إال زاناات وال » قااال  عاان النباا   عالكااة زوج النباا  

«.ينزع من ع ء إال عانت 
(2) 

 

ويعطاا  علاا  الرفااق مااا ال يااا عالكااة إ  هللا رفيااق يحااف الرفااق :» وقااال أيضاااً 

«.يعط  عل  العنف وما ال يعط  عل  ما سوان 
(3)
 

 

 

 

  

                                 
ها(، أشرف عناا مجعاه 1420( جممو  فتاوى الع مة ع ي العزيز بن ابز: لع ي العزيز بن ع ي   بن ابز )ا توىف : 1)

 . 5/66وط عه: حممي بن سعي الةويعر، 
، 8/22( 6767حاايي: رقاام ) -ابب فضاال الرفاا  -كتاااب الاارب والصاانة واآلداب  -( أخرجااه مساانم يف صااحيحه2)

 + دار األفا  اجلييية، بكو . ط/ دار اجليل بكو  
 .  8/22( 6766ابب فضل الرف  حيي: رقم ) -كتاب الرب والصنة واآلداب   -( أخرجه مسنم يف صحيحه3)
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 املبحث الثالث
 عقبات حتقيق احلماية للمجتمع املسلم من العقوبة العامة

 وفيت مطلبا :

 املطلب األول: 
 معوقات حتقيق محاية اجملتمع املسلم من العقوبة العامة

ال يمكن أ  تتحقق الحماية للمجتمم العا  إال يتحقيق مبدأ االحتسا  عل  المنكرات 

والقيا  ياممر يالمعرو  والنها  عان المنكار، ولهاذا الارين الاريين معوقاات وعقباات 

عاملة للفرد القال  يالحسبة والمحتسف علايه  والمكسساات الحكومياة التا  يماارس مان 

حكوميااة التاا  تكااو  فاا  موضااوع الحساابة ويمكاان خ هااا االحتسااا  أو المكسسااات ال

حصاار يعااض العقبااات وتصاانيفها وفااق مااا يلاا : أوالً يالنساابة للكاا غ الااذي يمااارس 

 الحسبة أو القال  ياالحتسا : 

هنالااك معوقااات تكتنااف القااال  يالحساابة سااواًء فاا  تكويناات النفساا ، أو العلماا  أو 

التدريب  فمن أمنلة المعوقات النفسية والك صية
(1)
 

 العائق األول: ما يراه المحتسد من تهوين المنكر وآثاره:

حياث يارى أ  هنااإ طالفاة مان عاوا  النااس أو مان يعاض طا   العلا  قاد ماتاات 

عنده  الليرا عل  محار  هللا تعال  ف  يرو  المنكر منكاراً وال يعظماو  الجار  الاذي 

عل  نفسايتت وحماساتت  ت  الوقوع فيت، فإرا رأى المحتسف رلك فإنت يسقط ف  يدن ويكثر

 ف  إنكار المنكرات.

 

 العائق الثانا: ما يلقى فا روع المحتسد من تهويل المنكر وأهله

حيث يرى ويسمم يأ  هذا المنكار مماا أجمام علا  عاد  القضااء عليات أو اساتحالة 

تلييرن أو أ  المرتكبين لهذا المنكر من علية القو  ف  يستطيم أحد المساس يه  فهكالء 

اء ف  القو  ال يمكن أ  يقا  عليه  حد وال أ  يكخذ منه  صرفاً وال عادالً، فياكثر الكرف

 هذا التصور عل  عقلية المحتسف ويكعر أنت ال جدوى من الحسبة ف  هذا المجال.

 العائق الثالث: احتقار المحتسد لذاته

 وهذا راجم لعدد من امسبا  ال اصاة والعاماة ويولاد العدياد مان الصافات السالبية

من  :يلض الناس والكراهية والعم  ف  معظ  امحيا  لقهار النااس وقاد يناتج مسابا  

 ينيرا منها:

                                 
 ( ل سط القول حول هذ  ا عوقا . https://saaid.net/Minute/mm.htm38( اوظر: موقع )1)
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ً 33.8-%0عد  النقة يالنف  )النقة تتراوح يين -1  %(تقريبا

التريية ال اطئة للمحتسف الت  تكو  يالضر  والعنف-2
(1)
 

والااذل  اساات دا  العبااارات المهينااة التاا  تااكدي إلاا  عااعور المحتسااف يااالنقغ-3 

وغيرهاا وهااذن معظاا  امسابا  التاا  تااكدي إلا  احتقااار المحتسااف نفسات وتكااو  أحيانًااا 

 يتعدد ع صياتت وتقلف مزاجت فتجدن يوماً يكوعاً ويوماً حزيناً وغيرها. 

ف  معظ  اموقات نادمااً علا  تصارفات فعلهاا  -فاقد النقة ف  نفست –ويكو  الفرد 

 حت  لو يانت ليست موضعاً للند .

السبف النان  )التريية ال اطئة الت  تكو  يالضر  والعناف (وها  تناتج غالبااً  أما

 عن الجه  من اميوين أو المريين.

أما السبف النالث )است دا  العبارات المهينة الت  تكدي إلا  عاعور الفارد ياالنقغ 

والذل( فه  ف  العادا نتيجة احتقار الك غ لنفسات، وعاد  تقبا  الفارد نفسات، ون حاظ 

أ  القاساا  المكااترإ يااين جمياام امساابا  الن ثااة، هااو الااذل الااذي يااكدي إلاا  االحتقااار 

والرها  وال و  من المواجهة وال ج  والكآية وغيرها، فعل  المحتساف تجناف هاذن 

 امسبا  وأ  يكو  واثقاً من حسبتت داعماً لها يالعل  الرصين والعم  القوي .

 وضوع الحسبة العائق الرابع: التسويف والتأجيل فا م

والمراد يت تأجي  القيا  يواجف الحسبة والتسويف ف  فع  ال يرات أو االنتهاء   

عان المنكارات ماذمو  قاال ساه  يان عباد هللا: الجاها  ميات، والناسا  ناال ، والعاصاا  

ساكرا ، والمصار هالاك، واسصاارار هاو التساويف، والتسااويف أ  يقاول: أتاو  غاادا، 

 غدا وغدا ال يملكت!وهذا دعوى النف ، ييف يتو  
(2)

 

 النوع النان  من أنواع المعوقات: معوقات ف  طبيعة العم )عم  المحتسف(

العائق الخامس: يظهر  لى بعض المحتسةبين قلةة التةدريد والتجربةة فةا العمةل 

خصوصاً انت ويالمسا  الميادان  يتجلا  أ  غالبياة مان يمارساو  الحسابة فا   الميدانا

  النانوياة ويكاكلو  نسابة عالياة  وياذلك ال يكاتريو  أو ال الميدا  )سايقاً( من خريج

يكريو  يااللتحاق يالدورات التدريبية الت  تعزز عناده  ييفياة التعاما  مام المحتساف 

عليه  ف  الميادا  إال أنات وفا  افوناة امخيارا يادأ االعاتراط علا  العااملين فا  مجاال 

لمنال يأ  يجتازوا يرنامجاً تادريبياً االحتسا  ف  المملكة العريية السعودية عل  سبي  ا

 لمدا سنة يهيئه  للنزول للميدا  ومعرفة طريقة التعام  مم المنكرات الظاهرا. 

 العائق السادس:  دم التحقق من المنكر

ماان حيااث وجااودن أو ماان حيااث يوناات منكااراً ياادو  اجتهاااد أو ماان حيااث ضااعف 

لضرورا أنات ال يجاوز للمحتساف الوسال  المست دمة للتحقق من المنكر ومن المعلو  يا

                                 
 (. https://ar.wikipedia.org/wiki( اوظر: موقع وي ي ييي عنا الرابط )1)
 . 4/211( اوظر: اجلامع ألح ام القرآن: لنقرطيب 2)

https://ar.wikipedia.org/wiki
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أ  ينكر إال عل  منكر متحقاق الوجاود ومتحقاق )يونات منكاراً( أخاذا مان قولات سابحانت 

يَااا أَيَُّهااا الَّااِذيَن آَمنُااوا إِ  َجاااءُيْ  فَاِسااق  يِنَبَااأو فَتَبَيَّنُااوا أَ  تُِصاايبُوا قَْوًمااا يَِجَهالَااةو ﴿وتعااال : 

﴾اِدِمينَ فَتُْصبُِحوا َعلَ  َما فَعَْلتُْ  نَ
(1.)

  

يَاا أَيَُّهاا ﴿وسبف نزول هذن افية ما جاء عن اين عباس رض  هللا عنهما، ف  قولت: 

يعاث الولياد يان عقباة يان أيا   قال: يا  رسول هللا  ﴾الَِّذيَن آَمنُوا إِ  َجاءُيْ  فَاِسق  يِنَبَأو 

معيط ، ث  أحد ين  عمرو ين أمية، ث  أحاد ينا  أيا  معايط إلا  ينا  المصاطلق، ليأخاذ 

،  منه  الصدقات، وإنه  لما أتاه  ال بر فرحوا، وخرجوا ليتلقاوا رساول رساول هللا 

 وإنت لما حدث الوليد أنه  خرجوا يتلقونات، رجام إلا  رساول هللا صال  هللا عليات وسال ،

مان رلاك  فقال: يا رسول هللا إ  ين  المصطلق قد منعوا الصدقة، فلضف رسول هللا 

غضبا عديدا، فبينما هو يحدث نفست أ  يلازوه ، إر أتاان الوفاد ، فقاالوا: ياا رساول هللا، 

إنا حدثنا أ  رساولك رجام مان نصاف الطرياق ، وإناا خكاينا أ  يكاو  إنماا ردن يتاا  

وإنااا نعاور ياان مان غضابت وغضاف رسااولت ، وإ  جااءن مناك للضاف غضابتت عليناا، 

رسااول هللا استلكااه  وهاا  يهاا  فااأنزل هللا عااذره  فاا  الكتااا 
(2)
فالتنباات ماان امخبااار  

مطلف لك  مسال ، والمحتساف مان ياا  أولا  ورلاك أنات سايترتف علا  ال بار الاذي لا  

يُتنبت منت إنكاار منكار ويالتاال  سايدخ  المحتساف فا  مكاكلة يبيارا إرا لا  يتنبات مان 

 امخبار الت  تروى لت ف  مجال المنكرات. 

ااَن امَْماا﴿وقولاات تعااال :  ِن أَِو اْلَ ااْوِ  أَرَاُعااواْ يِااِت َولَااْو َردُّونُ إِلَاا  َوإِرَا َجاااءُهْ  أَْماار  م ِ

ِ َعلَااْيكُ  ُسااوِل َوإِلَاا  أُْوِلاا  امَْمااِر ِمااْنُهْ  لَعَِلَمااتُ الَّااِذيَن يَْسااتَنبُِطونَتُ ِمااْنُهْ  َولَااْوالَ فَْضااُ  َّللاَّ ْ  الرَّ

َّبَْعتُُ  الكَّْيَطاَ  إِالَّ قَِلي ً  ﴾َوَرْحَمتُتُ الَت
(3)

. 

: "يقول ج  ثناةن: وإرا جاءه  خبار عان سارية -رحمت هللا-قال اين جرير الطبري

يقول: أو ت وفه   ﴾َّأَِو اْلَ ْوِ  ﴿للمسلمين غازية يأنه  قد آمنوا من عدوه  يللبته  إياه  

يقول: أفكون وينون ف  الناس قبا  رساول  ﴾أَرَاُعواْ يِتِ  ﴿من عدوه  يإصاية عدوه  منه  

 ﴾أَرَاُعواْ يِتِ  ﴿. والهاء ف  قولت: ليت وسل  وقب  أمراء سرايا رسول هللا هللا صل  هللا ع

من رير اممر وتأويلت : أراعوا يااممر مان اممان أو ال او  الاذي جااءه  ، يقاال منات 

أراع ف   يهذا ال بر وأراعت، ومنت قول أيا  امساود: أراع يات فا  النااس حتا  يأنات... 

يعلياء نار أوقدت ينقو "
(4)
 

                                 
 . 6( سورة ابجرا : اآلية: 1)
 . 21/350( جامع ال يان يف تفسك القرآن: لنبربي،2)
 . 83( سورة النساء: اآلية: 3)
 . 7/252القرآن: لنبربي،  ( جامع ال يان يف تفسك4)
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العةةائق السةةابع: كثةةرة المنكةةرات التةةا يجةةد إنكارهةةا وقلةةة أ ةةداد الةةذين يقومةةون 

 بوظيفة االحتساب

وهااذا ماان أيباار العوالااق والعقبااات فاا  ساابي  القضاااء علاا  المنكاارات .وقااد تاا    

إجراء دراسات ينيرا حول هذا الموضوع وأثبتت صحة هذا العالق
(1)
 

المحتسةةد  لةةيهث وكثةةرة المجةةادالت العةةائق الثةةامن: ضةةعف االسةةتجابة مةةن قبةةل 

 .و دم االن ياع ألوامر الشرع

وهذا مكاهد م حظ ف  ينير من أعمال المحتسابين فا  الميادا ، وهاذا العاالق مار 

يالرس  عليه  الص ا والس   ف  دعوته  من لد  نوح عليت الس   حتا  نبيناا الهاادي 

 محمد ين عبدهللا عليت الص ا والس  .

 

 الثاني:املطلب 
 سبل التغلب على معوقات محاية اجملتمع املسلم من العقوبة العامة.

إيماناً من الباحث يأنت لي  هناإ مككلة إال ولها حلول وما من عقبات إال ولها   

ع جات، فإن  أستطيم أ  أل غ ع ج هذن العقبات الت  تعترب المحتسف ف  عملت 

 ف  مجم  النقاط التالية:

وهو ما ياران المحتساف مان تهاوين المنكار وآثاارن  ولمعالجاة  األول:  ج العائق 

هذا العالق ينبل  أ  يعزز لدى العامة تهوي  وتعظي  أمر المنكرات وأنها إرا فكت فا  

اممااة أنهااا مكرنااة ياازوال أمنهااا ورخالهااا واسااتقرارها واالسااتدالل علاا  رلااك يافيااات 

نكر اليد أ  يكو  لدى المعر  يهذا رصيد الكريمة وامحاديث النبوية ولتعظي  آثار الم

يااا  ماان العلاا  والمعرفااة واالسااتنباطات التفساايرية واالسااتدالالت الحدينيااة التاا  ماان 

خ لهااا يسااتطيم إقناااع المسااتمعين يضاارورا الحساابة فاا  المجتمعااات اسساا مية وأنهااا 

 را المبارية .صما  أما  وأمنة ممة اسس   وال يستقي  أمر اممة إال يإقامة هذن الكعي

وهو ماا يلقا  فا  روع المحتساف مان تهويا  المنكار وأهلات،    ج العائق الثانا:

ففياات  ولعاا ج هااذا العااالق نقااول للمحتسااف: علياات أ  يتأماا  ياا   هللا، وياا   رسااولت 

الهدى والنور، والفسحة واالنكراح والحبور، ففيماا مضا  مان القارو  معتبار وادياار 

فيات ف  رير امنبياء المستضعفين، والمق المتكبارين العتااا مول  النه ، فقد مضت ا

فَُكاا ًّ أََخااْذنَا يِذَنبِااِت ﴿ الجبااارين، فمااارا ياناات نهاياااته  فاا  القاارآ  الكااري ، قااال هللا تعااال :

                                 
( وماان ضاامن هااذ  اليراسااا  دراسااة أجراهااا ا ؤلااف بعنااوان )االحتساااب يف محايااة األعااراني( دراسااة ميياويااة عنااا 1)

ا راكز التابعة لنرعسة العامة ُليئة األمر اب عروف والنه  عن ا ن ر يف ميينة الريني وتوصل ملىل وتيجة )أن قنة أعياد 
 ب تسجل عامقاً أمام قيام احملتس ب مبهماهتم عنا أكمل وجه.احملتس ب ا يياوي
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اْن َخَسا اْيَحةُ َوِماْنُه  مَّ ْن أََخذَتْاتُ الصَّ ْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِت َحاِصبًا َوِمْنُه  مَّ ْفنَا يِاِت امَْرَب فَِمْنُه  مَّ

ُ ِليَْظِلَمُهْ  َولَِكن َيانُوا أَنفَُسُهْ  يَْظِلُمو َ  ْن أَْغَرْقنَا َوَما َياَ  َّللاَّ ﴾َوِمْنُه  مَّ
(1)

. 

فالتأم  ف  مصير هكالء المق يمق القلف إيماناً يموعود هللا عز وج ، فإ  النصر 

آت ال محالااة وهللا تكفاا  ينصاار عبااادن المتقااين فاا  يهااول الماارء المحتسااف مااا يااران ماان 

تِْلاَك الادَّاُر افِخاَراُ ﴿الطليا  الظاهر لمن يريدو  الفساد ف  الب د، يما قاال عاز وجا : 

ا فِاا  امَْرِب َوال فََسااادًا َواْلعَاقِبَااةُ ِلْلُمتَِّقااينَ نَْجعَلَُهااا ِللَّاا ﴾ِذيَن ال يُِرياادُوَ  ُعلُااوًّ
(2) 

فالعاقبااة ال 

 محالة للمتقين اميرار وللقالمين يالحسبة واسنكار. 

الذي هو: احتقار المحتسف لذاتات، ولعا ج هاذا العاالق يجادر    ج العائق الثالث:

: ينا أ  نأخذ الع ج من مككاا النبوا فقد جاء عن أَيِ  َساِعيدو ، قَااَل : قَااَل َرُساوُل هللاِ 

ِ الَ يَْحِقْر أََحدُُيْ  نَْفَستُ ، قَالُوا: يَا َرُسوَل هللاِ، َيْيَف يَْحِقُر أََحدُنَا نَْفَستُ ؟ قَااَل: يَا َرى أَْماًرا ِلَّ

ُ َعزَّ َوَج َّ لَاتُ يَاْوَ  اْلِقيَاَماِة: َماا َمنَعَاَك أَ ْ  ، ثُ َّ الَ يَقُوُل فِيِت ، فَيَقُوُل َّللاَّ تَقُاوَل  َعلَْيِت فِيِت َمقَال 

فِ  َيذَا َوَيذَا ؟ فَيَقُوُل: َخْكيَةُ النَّاِس، فَيَقُوُل: فَإِيَّاَي ُيْنَت أََحقَّ أَْ  تَْ َك .
 (3)
 

ومضامونت التساويف والتأجيا  فا  موضاوع الحسابة، وهاذا    ج العائق الرابةع:

الموضااوع ماان أخطاار الوسااال  الكاايطانية، التاا  تااكدي فاا  المنتهاا  إلاا  تاارإ العماا  

يالكلية، أضف إل  رلك أ  التسويف فا  إنكاار المنكارات قاد يفاوت مصالحة عظما  ال 

لت  تفوت يفوات وقتها وقد جاء ف  تتحقق يالتسويف، أو أنها من الضرورات ال م  ا

: "الماكمن القاوى خيار وأحاف قاال: قاال الرساول  صحي  مسل   عن أي  هريارا 

إل  هللا من المكمن الضاعيف وفا  يا  خيار احار  علا  ماا ينفعاك واساتعن ياان وال 

تعجز وإ  أصايك ع ء ف  تق  لو أن  فعلت يا  يذا ويذا. ولكن ق  قدر هللا وماا عااء 

  لو تفت  عم  الكيطا "فع  فإ
(4) 

فالتسويف والتحسر عل  الماض  وعل  عاد  القياا  

يواجااف الحساابة لااي  ماان صاافات المااكمنين لهااذا جاااء امماار يالمبااادرا وتاارإ الكساا  

والعجز وأخاذ امماور ياالقوا والسارعة وأخاذ زماا  المباادرا فا  امماور يلهاا وواجاف 

 الحسبة عل  وجت ال صو .

والااذي ياادور موضااوعت حااول قلااة التاادريف وااللتحاااق  : ةة ج العةةائق الخةةامس

يالاادورات التدريبيااة فاا  مجااال الحساابة والااذي أران أ  ماان يملااك الحاا  لهااذن المسااألة 

                                 
 . 40( سورة العن  و : اآلية: 1)
 . 83( سورة القصض: اآلية: 2)
( 4008( أخرجاااه اباااان ماجاااة يف سااااننه، كتاااااب الفااانت، ابب األماااار اب عاااروف والنهاااا  عاااان ا ن ااار، حاااايي: رقاااام)3)
 : سني  صحيح. 8/26، قال ال وصكي يف ملقاف ازكة ا هرة 5/142
 ابب يف األمر ابلقوة وترم العجز واالستعاوة ابهلل وتفويح ا قادير هلل، -كتاب القير  -( أخرجه مسنم يف صحيحه4)

 .  8/56( 6945حيي: رقم )
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طرفا  الطر  امول هو الجهة الحكومية الت  تقو  يعم  االحتسا  حيث يجف عليهاا 

موايباة أ  تلحق موظفيها يالدورات التا  تضايف لمعاارفه  يا  جدياد فا  الت صاغ ل

التقنيات الجديدا المتسارعة ويذلك ف  الطر  النان  ، يجف علا  الموظاف المحتساف 

أ  يبادر ويسايق وأ  يسأل عن الدورات الت  تقا  ف  ت صصت وأ  يقو  عل  تطوير 

نفست ينفست ولو عل  حسايت ال ا  ورلك والتجرية ف  العم  الميدان ، خصوصااً انات 

دراسااات ينياارا وجاادنا أ  القلياا  ماان رجااال الحساابة ويالمساا  المياادان  وماان خاا ل 

 يلتحقو  يالدورات التدريبية ف  الت صغ 

: وموضاوعت يادور حاول عاد  التحقاق مان المنكارات وهاذا   ج العائق السادس

التحقق من المنكرات إما أ  يكو  يقلاة المعلوماات التا  تلقاهاا المحتساف مان المصادر 

ا أ  يكو  مبنيا عل  ضعف تحقاق المحتساف مان حول ينت وحقيقة المنكر المعن ، وإم

المعلومات التا  وصالت إليات حاول المنكار الماراد، ولعا ج هاذا وراإ الياد مان تظاافر 

جهود الجهة المسكولة عن ييا  المنكر ويين المحتسف الميدان  والقيادات الميدانية فا  

 السبف امول.

المحتسف للتبين ف  موضاوع وأما الع ج المقترح ف  السبف النان  فهو أ  يجتهد 

الحسبة المراد اسنكار فيت، فعليت التنبت والتأيد والتروي ف  ات ار القرار إزاء ما سامم 

 يت من منكر ،قب  ات ار أي قرار تجاهت.

ويتمن  هاذا العاالق فا  ينارا المنكارات التا  يجاف إنكارهاا    ج العائق السابع:

، وهاااذا العاااالق طبيعااا  فمناااذ امزل وقلاااة أعاااداد الاااذين يقوماااو  يوظيفاااة االحتساااا 

والمحتسبو  والمتقو  قلة أما  أه  الباط  والكر ولذلك يا  جزاء المحتسبين عظيما، 

ولمحاولة إيجااد عا ء عملا  لحا  هاذا العاالق يجاف أ  نعنا  يموضاوعين الموضاوع 

امول هااو امماار يااالمعرو  حيااث يجااف علاا  المحتساابين تكنيااف الكلمااات الموجهااة 

ف ونكر التوعية يالمنكرات وأخطارها عل  امماة اسسا مية ويلاوث آثاار وطباعة الكت

لقفراد وامسر والمجتمعاات. ومان المعلاو  أ  أنكار المنكارات الكارإ ياان عاز وجا  

لهذا المنكر نجد أنات ياالتعلي  والحكماة والبياا  اساتطاع  ويالنظر ف  معالجة الرسول 

ي ِايَن ﴿ف  سنوات معدودا أ  يدحر هذا المنكر العظي  قال تعال :  ُهَو الَِّذي يَعَاَث فِا  امُم ِ

يِهْ  َويُعَل ُِمُهُ  اْلِكتَاَ  َواْلِحْكَمةَ َوإِ  يَ  ْنُهْ  يَتْلُو َعلَْيِهْ  آيَاتِِت َويَُزي ِ انُوا ِمن قَْباُ  لَِفا  َرُسوالً م ِ

بِينو  ﴾َض لو مُّ
(1 .)

 

وهو الذي يادور حاول ضاعف االساتجاية مان قبا  المحتساف    ج العائق الثامن:

علاايه  ويناارا المجااادالت وعااد  االنصااياع ، وقااد يااا  للمحتساابين فاا  رساا  هللا علاايه  

عامااً  الص ا الس   أسوا حسنة فنوح عليت الس   مكث ف  قومة ألف سنة إال خمساين

 ومم رلك البذل والجهد ي برنا الر  عاز وجا  أ  لا  ياكمن معات إال قليا ، قاال تعاال :

                                 
 . 2( سورة اجلمعة: اآلية: 1)
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َحتَّ  إِرَا َجاء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّاوُر قُْلنَاا اْحِماْ  فِيَهاا ِمان ُيا  و َزْوَجاْيِن اثْنَاْيِن َوأَْهلَاَك إِالَّ َمان ﴿

﴾َن َمعَتُ إِالَّ قَِلي   َسبََق َعلَْيِت اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آمَ 
(1)

. 

ف  تفسيرن لهذن افية: "فحم  فيت ينيات الن ثاة: ساا  وحاا   -رحمت هللا-قال الطبري

ويافاات ونساااءه ، وسااتة أناااس مماان يااا  آماان ياات، فكااانوا عكاارا نفاار: نااوح وينااون 

 وأزواجه ، ث  أدخ  ما أمرن يت من الدوا  وت لف عنت اينت يا ، ويا  يافرا".
(2)

 

ولع ج هذا العالق نستطيم التوصية يزيادا أعداد المحتسبين ليتمكناوا مان القضااء 

عل  المنكرات ونكدد عل  هذا اممر، لكن ال نعف  المحتسف من المسكولية فا  تريياة 

فَاْصابِْر َيَماا ﴿نفست عل  الصبر واحتسا  امجر عند هللا تعال  قاال الماول  عاز وجا : 

ُسِ  َوال تَْستَْعِج  لَُّهْ  َيأَنَُّهْ  يَْوَ  يََرْوَ  َما يُوَعدُوَ  لَْ  يَْلبَنُاوا إِالَّ  َصبََر أُْولُوا اْلعَْز ِ  ِمَن الرُّ

ن نََّهارو يَ ث  فََهْ  يُْهلَُك إِالَّ اْلقَْوُ  اْلفَاِسقُو َ  ﴾َساَعةً م ِ
(3.)

 

 

 

 

 

 

  

                                 
 . 40( سورة هود: اآلية: 1)
 . 12/397( جامع ال يان يف تفسك القرآن: لنبربي،2)
 . 35( سورة األحقاف: اآلية: 3)
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 اخلـــــامتة
أعاا  علا  إتماا  هاذا البحاث،  الحمد ن الذي ينعمتت تت  الصالحات الحماد ن الاذي

والذي يهد  لمعرفة وظيفة ععيرا الحسبة ف  حماياة المجتمام مان العقاا  العاا  الاذي 

ح  يامم  الت  قب  أمة اسس  ، وقد تناولت فيت يعض اللمحات التاري ية لهاذا العقاا  

  قبلها، من هذا العقا  الذي ح  يامم ف  امم  السايقة، ويينت االستنناء ممة محمد 

ويذلك أهمية ععيرا الحسبة ومدى أثرهاا اسيجااي  علا  المجتمعاات المتمساكة يااممر 

 يالمعرو  والنه  عن المنكر.

وتطرقت لابعض الوساال  التا  يمكان للمحتساف أ  يقاو  يهاا لتقاوي  وتقياي  عما   

الحساابة لتحقيااق الحمايااة الكاملااة للمجتماام المساال  ماان خاا ل هااذن الوسااال ، يمااا عاارج 

البحااث فاا  طياتاات إلاا  اسااتعراب يعااض العقبااات التاا  تحااول دو  تحقيااق الحمايااة 

لتللاف عليهاا مان خا ل الوقاالم للمجتمم المسل  مان أثار المعاصا  والمنكارات وساب  ا

التجريبية واالستدالل يبعض الدراسات رات الع قاة فا  هاذا المضامار، واساتطعت أ  

 أتوص  لبعض النتالج والت  تتمن  ف :

أ  هااذن اممااة محفوظااة يحفااظ هللا لهااا، ولكاان إ  زاغاات عاان الطريااق القااوي   -1

والصراط المستقي  فلي  هنااإ ماا يمنام مان أ  يحا  يهاا ماا حا  ياامم  قبلهاا فقاد قاال 

ِ َجْهدَ أَْيَمانِِهْ  لَئِن َجاءُهْ  نَِذير  لَّيَُكونُنَّ أَْهادَى ِماْن إِْحادَى امُ ﴿تعال :  اا َوأَْقَسُموا يِالَّ َماِ  فَلَمَّ

ااا َزادَُهااْ  إِالَّ نُفُااوًرا ) ااي ِِ  َوال يَِحيااُق 42َجاااءُهْ  نَااِذير  مَّ ( اْسااتِْكبَاًرا فِاا  امَْرِب َوَمْكااَر السَّ

ِ تَْباِدي ً  ِليَن فَلَن تَِجدَ ِلُسنَِّت َّللاَّ َولَان تَِجادَ  اْلَمْكُر السَّي ُِ  إِالَّ يِأَْهِلِت فََهْ  يَنُظُروَ  إِالَّ ُسنَّةَ امَوَّ

ِ تَْحِوي ً  ﴾ِلُسنَِّت َّللاَّ
(1)

 . 

: "يقاول تعاال  ريارن : وأقسا  هاكالء المكاريو  ياان  -رحمات هللا-قال أياو جعفار 

جهد أيمانه   يقول: أعد اسيما ، فباللوا فيها، لئن جاءه  من هللا منذر ينذره  يأس هللا 

: ليكاونن أساالك لطرياق الحااق، وأعاد قبااوالً لمااا يقااول ﴾لَّيَُكاونُنَّ أَْهاادَى ِماْن إِْحاادَى امَُما ِ ﴿

اا َجااءُهْ  نَاِذير  ﴿يأتيه  يت النذير من عند هللا، من إحدى امم  الت  خلات مان قابله     ﴾فَلَمَّ

يعن  يالنذير: محمداً صل  هللا عليت وسل ، يقول: فلماا جااءه  محماد يناذره  عقاا  هللا 

 عل  يفره .

ِلينَ فََهْ  يَنُظُروَ  ﴿وقولت تعال :  يقول تعال  ريرن: فه  ينتظر هكالء  ﴾إِالَّ ُسنَّةَ امَوَّ

المكريو  من قومك يا محمد إال سنة هللا ف  امولين الذين مضاوا قابله ، ورلاك إحا ل 

هللا يه  ف  عاج  الدنيا عل  يفره  يت ألي  العقا  يقول: فه  ينتظر هكالء إال أ  أحا  

رسااول  مناا  الااذي أحللاات يماان قاابله  ماان  يهاا  ماان نقمتاا  علاا  عااريه  ياا  وتكااذيبه 

                                 
 . 43، 42( سورة فاطر: اآليتان: 1)
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أَفَاأَِمنُواْ َمْكاَر ﴿أعكاله  من امم  ؟! وهذا دلي  أ  العقا  ال يكمن يما ف  قولت سبحانت: 

ِ إِالَّ اْلقَْوُ  اْلَ اِسُرو َ  ِ فَ َ يَأَْمُن َمْكَر َّللاَّ ﴾َّللاَّ
(1)

 

مكاكلة حلولهاا أنت ال ي لو عم  دين  عرع  من عقبات تعترضت ،ولكان لكا   -2

أدريها من أدريها وجهلها من جهلها، وخصوصاً ما يه  أمن المجتمعات اسس مية ف  

ظ  العولمة والدفم يالكبهات ف  هذا االتجان من حرية الرأي وحرية المعتقاد ودعااوى 

 المناولين لهذا الدين.

هادا  أهمية الوسال  المادية والمعنوية وما يينهما من تمازج للوصاول إلا  ام -3

 المرجوا ف  سبي  تحقيق الهد  امعظ  وهو أمن المجتمم يأسرن.

 وأما التوصيات التا أود اإلشارة إليها فها  لى النحو التالا:

دع  ععيرا الحسبة ف  الب د اسس مية  منهاا امماا  يعاد هللا سابحانت وتعاال   -1

 -ْينَااَف اْينَااِة َجْحااشو ماان العقااا  العااا ، الااذي يكاام  الصااال  والطااال   لمااا ورد عاان  زَ 

ُ َوْيا   ِلْلعَاَرِ  ِماْن  أَ َّ النَّبِ َّ   -رض  هللا عنها دََخَ  َعلَْيَهاا فَِزًعاا يَقُاوُل:" الَ إِلَاتَ إِالَّ َّللاَّ

ْيَهاِ  َوالَّتِ  َعر و قَِد اْقتََرَ  فُتَِ  اْليَْوَ  ِمْن َرْدِ  يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ِمنُْ  َهِذِن َوَحلََّق يِإِْصبَِعِت اسِ 

ااِلُحوَ  قَااَل نَعَاْ  إِرَا  تَِليَها قَالَْت َزْينَُف اْينَةُ َجْحشو ، فَقُْلُت : يَا َرُسوَل هللاِ أَنَْهِلُك َوفِينَاا الصَّ

 َينَُر اْلُ ْبُث."
(2)

 

معالجة جميم العقبات الت  تحول دو  تطبيق الحسبة يوجهها اميم  الكارع   -2

 وتظافر الجهود ف  هذا البا  مهميتت العظم .والت لغ منها 

تجديااد الوسااال  وتطويرهااا ودعمهااا واالسااتفادا ماان التقنيااات الجدياادا فاا  هااذا  -3

 الموضوع.

تطوير امعضاء الميدانيين وإلحاقه  يالدورات التدريبياة التطويرياة وتعاريفه   -4

م يافااة طبقااات يطريقااة تعاماا  المحتسااف ماام المسااتجدات الحدينااة ومعرفااة التعاماا  ماا

المجتمم ف  سبي  القضاء عل  المنكرات ونكر الحف والرض  عن هاذن الكاعيرا يادالً 

 من ثقافة التككيك والكراهية.

 وصلى هللا وسلث وبارك  لى إمام الهدى وخير الورى محمد بن  بدهللا

 

 

 

 املصادر واملراجع

                                 
 .99( سورة األعراف: اآلية: 1)
 . 4/167( 3346ابب قصة أيجوج وم جوج، حيي: رقم ) -كتاب بيء الوح   -( أخرجه ال خاري2)
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يكاار ياان إسااماعي   إتحااا  ال ياارا المهاارا يزوالااد المسااانيد العكاارا، أحمااد ياان أياا  -1

السيد ين محمود يان إساماعي   طم مكتباة الرعاد   -البوصيري  تحقيق: عادل ين سعد 

  . 1998 –هس1419

امحكااا  الساالطانية والواليااات الدينيااة، مياا  الحساان علاا  ياان محمااد ياان حبيااف  -2

هااس(، طم دار اللااد الجديااد، القاااهرا، الطبعااة 450البصااري البلاادادي الماااوردي )ت:

  .2017 -هس1438امول  

امحكا  السلطانية: للقاض  أي  يعل ، محماد يان الحساين يان محماد يان خلاف ايان  -3 

ييااروت، لبنااا ، الطبعااة: النانيااة،  -هااس(، طم دار الكتااف العلميااة 458الفااراء )المتااوف : 

  ، تحقيق: محمد حامد الفق .2000 -هس  1421

لبر النمري، طم دار الكتف العلمياة االستذيار: أيو عمر يوسف ين عبد هللا ين عبد ا -4

، تحقيااق: سااال  محمااد عطااا، محمااد علاا  2000 – 1421الطبعااة امولاا ،  ييااروت –

 معوب. 

 القرطباا  المرواناا  يزياام ياان وضاااح : أيااو عبااد هللا محمااد ياانعنهااا والنهاا  الباادع -5

 تيميااة، اياان هااس( تحقيااق ودراسااة: عماارو عبااد الماانع  ساالي ، طم مكتبااة286: المتااوف )

 هس.1416السعودية، الطبعة امول ،  – جدا العل ، مكتبة مصر، -اهراالق

التاااريخ الكبياار: محمااد ياان إسااماعي  ياان إيااراهي  الجعفاا  الب اااري  تحقيااق: هاعاا   -6

 الندوي وآخرو   طم دالرا المعار  العنمانية.

طم  تفسير اين أي  حات : اسما  الحافظ أيو محمد عبد الرحمن ين أي  حات  الرازي، -7

 تحقيق: أسعد محمد الطيف.  -صيدا –المكتبة العصرية 

تفسير القرآ  العظي : مي  الفاداء إساماعي  يان عمار يان ينيار القرعا  الدمكاق     -8

هااس ت تحقيااق: سااام  ياان محمااد ساا مة، طم دار طيبااة للنكاار والتوزياام،  774- 700

  .1999 -هس 1420الطبعة: النانية 

أيااو محمااد عبااد الاارحمن ياان محمااد ياان إدرياا  ياان المنااذر : العظااي  القاارآ  تفسااير -9

هااس(، تحقيااق: أسااعد محمااد 327لمتااوف : ( حااات  أياا  اياان التميماا ، الحنظلاا ، الاارازي

  ن.1419 -السعودية، الطبعة: النالنة  -الطيف، طم مكتبة نزار مصطف  الباز 

، يوسااف ياان عبااد الاارحمن ياان يوسااف، أيااو الرجااال أسااماء فاا  تهااذيف الكمااال -10

ي  )المتاااوف :  الحجاااج، جمااال الاادين ايااان الزياا  أياا  محمااد القضااااع  الكلباا  اْلِمااِز 

يياروت الطبعاة:  -هس(، تحقياق: د. يكاار عاواد معارو  الناعار: مكسساة الرساالة742

   . 1980 – 1400امول ، 

 - 224جااامم البيااا  فاا  تفسااير القاارآ : أيااو جعفاار محمااد ياان جرياار الطبااري ) -11

 ن. 1420التحقيق يدار هجر. الناعر: دار هجر. الطبعة: امول  (، تحقيق: مكتف 310
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الجامم الصحي  المسم  صاحي  مسال : مسال  يان الحجااج أياو الحساين القكايري  -12

، تحقيااق: محمااد فااكاد عبااد ييااروت –النيسااايوري الناعاار: دار إحياااء التااراث العرياا  

 الباق : تعليق محمد فكاد عبد الباق . 

محمد ين إسماعي  ين إيراهي  ين المليرا الب اري، أيو عبد هللا  الجامم الصحي : -13

، الطبعة امول ، القاهرا –هس( حسف ترقي  فت  الباري، طم دار الكعف256)المتوف : 

 هس.1407

الجامم الصحي  سنن الترمذي: محمد ين عيس  أيو عيس  الترماذي السالم ، طم  -14

 : أحمد محمد عاير وآخرو .، تحقيقييروت –دار إحياء التراث العري  

جامم العلو  والحك  ف  عرح خمسين حديناً من جوامم الكل : لإلما  الحافظ الفقيت  -15

زين الدين أي  الفرج عبد الرحمن ين عها  الادين البلادادي ثا  الدمكاق  الكاهير يااين 

 ( تحقيق: الديتور: ماهر ياسين الفح .795رجف المتوف  سنة ) 

القرآ : أيو عبد هللا محمد ين أحمد ين أي  يكر ين فرح امنصاري  الجامم محكا  -16

هس(، تحقياق: أحماد البردونا  وإياراهي  671ال زرج  عم  الدين القرطب  )المتوف :

  . 1964 -هس 1384القاهرا الطبعة: النانية،  –أطفيش، طم دار الكتف المصرية 

ياان أياا  يكاار الساايوط  ت: ) الاادر المننااور فاا  التفسااير يالمااأثور: عبااد الاارحمن  -17

  ت.2003هس س 1424  مصر –هس(، تحقيق: مريز هجر للبحوث، طم دار هجر 911

زاد المعاد ف  هدي خير العباد: لمحمد ين أي  يكر ين أيو  ين سعد عم  الادين  -18

 هس.1407هس(، مكسسة الرسالة، الطبعة امول  751اين قي  الجوزية )المتوف : 

ت، 807يلية الباحث عن زوالد مسند الحارث ين أي  أسامة ناور الادين الهينما    -19

المديناة  -تحقيق: د. حسين أحمد صال  البايري، طم مريز خدمة السنة والسيرا النبوية

  . 1992 – 1413المنورا، الطبعة: امول  ، 

)المتااوف : ساانن اياان ماجااة: اياان ماجااة أيااو عبااد هللا محمااد ياان يزيااد القزويناا   -20

 هس(، يتف حواعيت: محمود خلي ، الناعر: مكتبة أي  المعاط . 273

سنن أي  داود: أيو داود سليما  ين امععث السجستان ، طم دار الكتا  العري  س  -21

 ييروت.  

عرح سنن أي  داود، عبد المحسن ين حمد ين عباد المحسان يان عباد هللا يان حماد  -22

 ا  يتفريلها موقم الكبكة اسس مية. العباد البدر، دروس صوتية ق

عرح مكك  افثار: أيو جعفر أحمد ين محمد ين سا مة يان عباد الملاك يان سالمة  -23

هااس( تحقيااق: عااعيف 321امزدي الحجااري المصااري المعاارو  يالطحاااوي )المتااوف : 

 .هس1415 -االرنكوط: طم مكسسة الرسالة، الطبعة امول 

ين يان علا  يان موسا  الُ ْساَرْوِجردي ال راساان ، ععف اسيما ، أحمد ين الحس -24

هس(، تحقيق: الديتور: عبد العل  عباد الحمياد حاماد، طم 458المتوف :  البيهق  أيو يكر

  . 2003 -هس  1423امول ،  مكتبة الرعد للنكر والتوزيم يالرياب، الطبعة



 وظيفة احملتسب يف محاية اجملتمع من العقاب العام

 

931 

 

  يان معاار صحي  اين حبا  يترتيف اين يلبا ، محمد ين حبا  يان أحماد يان حباا -25

هاس(، ترتياف: علا  يان 354ين َمْعبدَ، التميم ، أيو حات ، الدارم ، البُست  )المتاوف  : 

 يلبا  ين عبد هللا، ع ء الدين الفارس .

الصاافدية: أحمااد ياان عبااد الحلااي  ياان تيميااة الحراناا  أيااو العباااس، الطبعااة النانيااة،  -26

 ، تحقيق: د. محمد رعاد سال . 1406

هس(، 276 :المتوف ) الدينوري قتيبة ين أيو محمد عبد هللا ين مسل غريف الحديث، -27

 .1397يلداد الطبعة: امول ،  -تحقيق: د. عبد هللا الجبوري، طم مطبعة العان 

فت  الباري عرح صحي  الب اري، أحمد ين عل  ين حجر أيو الفض  العساق ن   -28

 هس. 1379الكافع ، طم دار المعرفة، ييروت، 

الد: محمد ين أي  يكر أيو  الزرع  أيو عباد هللا ايان القاي  الجوزياة، طم دار الفو -29

  . 1973 –هس 1393الطبعة النانية ،  ييروت –الكتف العلمية 

-هاس1419الفوالد من حديث من  القال ، عبد افخر حماد اللنيم ، الطبعة امول   -30

 . عما – ، طم دار البيارق س امرد  1999

 ن.1419م1ييف تكتف يحناً ناجحاً صباح عبدهللا يافض  ط -31 

لساا  العار ، محماد يان مكاار  يان منظاور امفريقا  المصاري، طم دار صااادر،  -32

 ييروت. 

مااآالت ال طااا  الماادن : إيااراهي  ياان علاا  السااكرا ، مريااز الفكاار المعاصاار،  -33

 ن.1435م1ط

ن الرلاسااة العامااة سدارات مجلااة دوريااة تصاادر عاا -مجلااة البحااوث اسساا مية  -34

البحوث العلمية واسفتاء والادعوا واسرعااد، الرلاساة العاماة سدارات البحاوث العلمياة 

 واسفتاء والدعوا واسرعاد. 

مجموع الفتاوى: لتق  الدين أيو العبااس أحماد يان عباد الحلاي  يان تيمياة الحرانا   -35

زار، طم دار الوفاء، الطبعة: النالناة عامر الج -هس( تحقيق: أنور الباز 728)المتوف  : 

  .2005هس م  1426، 

مجمااوع فتاااوى الع مااة عبااد العزيااز ياان ياااز، عبااد العزيااز ياان عبااد هللا ياان ياااز  -36

 هس(. 1420)المتوف : 

م تار الصحاح: زين الدين أيو عبد هللا محمد ين أي  يكر يان عباد القاادر الحنفا   -37

الادار  -هس(، تحقيق: يوسف الكيخ محمد، طم المكتبة العصرية 666الرازي )المتوف : 

  . 1999هس م 1420صيدا، الطبعة ال امسة،  –النمورجية، ييروت 

محماد يان حنبا  يان ها ل يان أساد  مسند أحماد يان حنبا : أياو عباد هللا أحماد يان -38 

 –هس(، تحقياق: السايد أياو المعااط  الناوري، طم عاال  الكتاف 241الكيبان  )المتوف : 

 هس. 1419الطبعة امول ،  ييروت

 ُمصنف اين أي  عيبة: أيو يكر عبد هللا ين محمد ين أي  عيبة العبس  الكوف .   -39
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ة: أيو الفض  أحمد يان علا  يان محماد يان مسانيد النمانيال يزوالد المطالف العالية -40

 –، طم دار العاصااامة، دار اللياااث )هاااس852أحماااد يااان حجااار العساااق ن  )المتاااوف : 

 هس.1419الطبعة امول ،  -السعودية

معج  المصطلحات القانونية: يورنو جيرار ترجماة: منصاور القاضا  المكسساة  -41

 هس.  1418م1الجامعية للدراسات والنكر والتوزيم ييروت لبنا ، ط

المعج  الوسيط: إيراهي  مصطف  وآخرو ، طم دار الادعوا تحقياق: مجمام الللاة  -42

 العريية. 

موطأ اسما  مالاك المكلاف: مالاك يان أنا  أياو عبادهللا امصابح ، طم دار إحيااء  -43

 مصر، تحقيق: محمد فكاد عبد الباق .  -التراث العري  

هااس، 728د الحلااي  ياان تيميااة الحراناا  س ت النبااوات: لكاايخ اسساا   أحمااد ياان عباا -44

دراسة وتحقيق: عبد العزيز ين صال  الطويا ، طم: أضواء السلف، الرياب، المملكة 

  . 2000هسم1420العريية السعودية الطبعة: امول ،

 المواقم اسلكترونية:
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