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Abstract 

Hisbah is one of the main Islamic institutions. It is meant to play an 

important role in the control and orientation of social activities so as to 

lead to a gradual Islamization of all aspects of economic life. The ultimate 

goal is to discourage the informal growth of corruptive mechanisms 

existing in most Islamic countries. The system of accountability has 

started from the age of Prophet (S.A.W) but it has got an administrative 

form in the caliphate of Hazrat Umar (R.A). In the later periods of Islamic 

dynasty, it was promoted to a great extent and has played a key role in 

eliminating the evils from the society. The purpose of accountability is the 

establishment of a noble society. Thus it includes obliging and urging the 

public to perform the prayer, paying Zakah, elimination of corruption, 

vulgarity and nudity, cruelty and injustice, stopping of illegal affairs and 

drugs, supervision of different departments and accountability beyond any 

distinction. It has become necessary to institutionalize "Ḥisbah" activities 

and enlarge its scope to touch all aspects of social and economic life. 

"Ḥisbah" should be regarded as one of the main institutions which will 

have a vital role in preparing the "Ummah" to face the challenges for the 

forthcoming events. 
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يتعلق وجود القوم وادللة أبفرادىا کما يتعلق زلاسن القوم و مآسيها أبفرادىا، ألن الفرد ىو جزء أساسي لعماة القوم 

غلبت فيو  تبقي ادللة ابسرىا غری آمنة، و إذابت فيو ادلآسي فيثقل علی القوم و و يًتتب أثره علي ادللة مباشرة فاذا غل
 صالحية اخلری فينجح حيات و قومو.

 عليو ری أبن اإلنسان لو أراد النجاح فذکر هللا سبحانو و تعالٰی کلتا الصالحتني )اعنی اخلری والشر( مث بني فوائد اخل
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)( َوَقْد َخاَب َمْن  ْن زَكَّاَىاأَفْ َلَح مَ )( َقْد َمَها ُفُجوَرَىا َوتَ ْقَواَىاقال هللا سبحانو و تعالٰی: فََأذلَْ  ،أن ؼلتار طريق اخلری
صلد األقدم منها ا يف استعمال الصالحية ادلوجبة وأصوذلا وطريقها و فنهتد منهملسو هيلع هللا ىلص إذا فکران يف أسوة النيب  1َدسَّاَىا

 نظام احلسبة.
مي  امة جلقد رغب يف األحاديث النبوية يف حسبة الفرد کما وفرت أصول احلسبة اجلماعية وادلراد منو احلسبة العو 

يف الشعب  رُقبهم. فإذا کانت احلسنةا أثر يف إصالح الشعب والبلد و سد اجلرائم وادلآسی، واحلسبة ذلأفراد القوم و 
إذا فقد االحتساب ادلتساوي يف القوم والشعب لنظام معيارا لألنظمة االخرٰی، و يکون امستوية فيًتقي الشعب و 

 فتتنازل القوم يوما بعد يوم.  
واحلسبة تنشا يف حيز الوجود ابلعدل والقضاء فإذا کان نظام احملکمة عدل فيًتتب أثره يف سائر اجملتم  و إذا کان 

 .يسلك اجملتم  والبلد سبيل الرقينظام احملکمة فاسدا فلن 
الفة عمر يف عهد اخللفاء الرشدين ادلهديني رضي هللا تعالٰی عنهم بعده، فخو ملسو هيلع هللا ىلص ة يف عهد النيب بو کان نظام احلس

سبة إقامة اإلدارات ادلختلفة وازداد فيو نظام احلعنو کان دورىا يف نظم األمور و  بن اخلطاب رضي هللا تعالیٰ 
إنو يتولی مسئوليتو بنفسو کما استحکاما کاألنظمة األخری ويدل عليو استعداده ونشاطو يف صالحو األحوال و 

ىو يبي  زبيبا لو لٰی عنو مر حباطب بن ايب بلتعة و تعا روی عن سعيد بن ادلسيب أن عمر بن اخلطاب رضي هللا
 2إما ان تزيد يف السعر واما ان ترف  من سوقناابلسوق فقال لو عمر بن اخلطاب: 

ر ابلذکر أن نوضح کان کاإلدارة الفعالة القوية يف العهود اإلسالمية بعده فمن اجلديوبو قد تواجد نظام احلسبة و 
 افو.أىدو أعليتو تعريف احلسبة و 
 تعریف احلسبة:

 3، والنهي عن ادلنكر إذا ظهر فعلو.هنا األمر ابدلعروف إذا ظهر تركوعرفها مجهور الفقهاء أب
والية دينيٌة يقوم ويلُّ األمر دبقتضاىا بتعيني من يتوىل مهمة األمر ابدلعروف و قال العالمة ابن تيمية رمحو هللا تعالٰی: 

ادلنكر إذا أظهر الناس فعلو، صيانة للمجتم  من االضلراف، ومحاية للدين من إذا أظهر الناُس تركو، والنهي عن 
 4الضياع، وربقيقا دلصاحل الناس الدينية والدنيوية وفقاً لشرع هللا تعاىل.

 فريضة األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنکر.إقامة شرع هللا تعالٰی واألمن و  واحلاصل من کليهما أن احلسبة ىي
  الااری::نظام احلسبة عرب

و کان عليو السالم يتولی بنفسو مسئوليتها لکن مل تکن يف زمانو الشريف إدارة ملسو هيلع هللا ىلص ابتدأ نظام احلسبة يف زمن النيب
أقيمت لو إدارة مستقلة  طاب رضي هللا تعالی عنو نظامها و خاصة هبذه التسمية. مث ابتدأ يف عهد عمر بن اخل

أن عمر بن اخلطاب استعمل عبد هللا بن ندي عن اإلمام الزىري کاإلدارات األخری. کما ذکر احملدث ادلتقي اذل
 6قال العلماء ىذا أصل والية احلسبة.ذکر: و   5عتبة على السوق.

 وادلعروف وادلنكر إن كاان ضروريني كان لكل مسلم أن أيمر وينهى فيهما، وإن  يقول ادلفسر ابن العاشور يف احلسبة:
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والنهي فيهما أىل العلم. ولألمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر شروط مبينة يف الفقو كاان نظريني، فإظلا يقوم ابألمر 
دلا كان تعيني الكفاءة للقيام هبذا الفرض، يف األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر، لتوقفو على و  ...واآلداب الشرعية

لك، رأى أؽلة ادلسلمني تعيني والة مراتب العلم ابدلعروف وادلنكر، ومراتب القدرة على التغيری، وإفهام الناس ذ
ادلناكر وتعيني كيفية القيام بتغيریىا، ومسوا تلك الوالية ابحلسبة، وقد أوىل عمر بن اخلطاب يف ىاتو للبحث عن 

الوالية أم الشفاء، وأشهر من وليها يف الدولة العباسية ابن عائشة، وكان رجال صلبا يف احلق، وتسمى ىذه الوالية يف 
ية السوق وقد وليها يف قرطبة اإلمام  دمح بن خالد بن مرتنيل القرطيب ادلعروف ابألش  من أصحاب ابن ادلغرب وال

. وكانت يف الدولة احلفصية والية احلسبة من الوالايت النبيهة وردبا ضمت إىل القضاء كما  220القاسم تويف سنة 
 7كان احلال يف تونس بعد الدولة احلفصية.

کمة ادلستقلة يف العهد العباسي يف عهد عمر رضی هللا تعالٰی عنو ايل انو عد أساسا القامة احملو تطور نظام احلسبة 
قد أخذت احلسبة و  .إيرانصر و اخلالفة العثمانية بًتکيا وفی األندلس و بعده بقرون، و کذالك يف عهد الفاطمي دبو 

نظام احلسبة دبختلف أشکالو يف و  .واخلریات يف نشر احملاسن اجملتم  عن ادلآسی وادلظامل و دورا اساسيا يف تطهری
 .العصر الراىن يتعلق ابلنظام السابق

 نظام احلسبة يف ابکساان:
. ال تزال تبذل يف تکوينو شللکة إسالمية يف احلقيقةی اإلسالم لذا بذلت جهود کثریة و ان أساس دولة ابکستان عل

 لخيصها کااليت:فمن انحية نظام احلسبة ايضا صرفت اجلهود الکثریة اليت ت
 .يف االردية نشر اخلرب يف إقامة نظام احلسبة واالقًتاحات يف عملو 1998يف االصلليزية و سنة  1996سنة  ۔1
بشفاعة إدارة کونسلية يف تفعيل نظام وافقت حکومة خيرب خبتوطلوا حسب قانون البلد ربت الشق ادلذکور و  قد ۔2

 .احلسبة و لکنو مل ينفذ بعد
 وأمهياها:مقاصد احلسبة 

إن اإلسالم أکمل األداين وأمجعها حيث ىدي ادلسلمني يف مجي  األمور والشعب، فکل عمل سواء کان دنيواي أو 
أخرواي يصدر عن مسلم فيجب عليو أن يتب  فيو أحکام ىذا الدين القومی، والغرض األصلي من إقامة الدولة 

ة اإلسالمية أن تبذل جهودىا اجلبارة إلحياء شعائر اإلسالمية ىو إحياء ىذا الدين، فمن أىم واجبات ادلملک
الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُىْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة  اإلسالم و أحکامو وبو أمرا هلل تعالٰی يف کتابو حيث قال:

 8َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمْنَكرِ 
ي عن األية الکرؽلة أنو غلب علي ادلملکة اإلسالمية اتسيس موسسة قوية لألمر ابدلعروف والنهفقد قررت ىذه 

قد علم شلا ذکر أن القرآن ىو األساس لنظام احلسبة. ادلنکر ألمن بالد اإلسالم وتکميل ادلقتضيات الشرعية، و 
 ي، ألجل ذلك بعث هللا عز وجل ىذا ىو القصد األفضل األعلالنظام تنفيذ األحکام اإلذلية و  والغرض من ىذا

 األنبياء حيث قال:
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َ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ   9َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل أَِن اْعُبُدوا اَّللَّ
توديها  هنيهم عن مساوي األخالق وظيفة األنبياء وغرض بعثهم، ونفس ىذه الفريضةفدعوة العباد إيل رب العباد و 

ملسو هيلع هللا ىلص کان کان يباشر ىذا العمل بنفسو و ملسو هيلع هللا ىلص م يکفي ألعلية احلسبة أن الرسول ادلعلو  :الد ادلسلمنياحلسبة يف ب
فهال  ملسو هيلع هللا ىلص:ػلاسب عمالو. فمرة حاسب ابن اللتبية عامل الصدقة حيث أىدی ىدااي فزجره علي ذالك، وقال 

و شيئا إال جاء بو يوم جلس يف بيت أبيو أو بيت أمو، فينظر يهدى لو أم ال؟ والذي نفسي بيده ال أيخذ أحد من
 10القيامة ػلملو على رقبتو، إن كان بعریا لو رغاء، أو بقرة ذلا خوار، أو شاة تيعر

، واحلسبة من قواعد األمور الدينية و کذا أئمة الصدر األول يباشرون احلسبة أبنفسهم کما ذکر العالمة ادلاوردي:
 11صالحها وجزيل ثواهباوقد كان أئمة الصدر األول يباشروهنا أبنفسهم لعموم 

 أغراض احلسبة:
تنفسح اجملال و تتغری األحوال  لکن ىناكيوجب أية موسسة دلختلف الشئون و  إن ىذا األمر بني أن اإلسالم مل
ذبم  مشلهم س إيل موسسات تنظم شتات أمورىم و تتاب  الکوارث فهناك يفتقر الناويتزايد العمران وتتوس  البلدان و 

 ذه ادلوسسات موافقة ألصول الشريعة احملمدية.ولکن غلب أن تکون ى
لکة و ذلا أثر للحسبة عالقة قوية م  ادلموادلعروف ويزىق الباطل وادلنکر و وادلقصود من نظام احلسبة أن يشي  احلق 

ضوع احلسبة أبهنا سنقدم بعض أشغال احلسبة. وإذا استقر ما وصفناه من مو ظاىر علي الرعية وهبذا تعرف سعتها و 
 أغراضها فيما يلی: عن ادلنکر، فلنذکر بعض أىدافها و هني ابدلعروف و أمر 

 : منها إقامة الصلٰوة ۔1
قد کتب عمر بن اخلطاب رضی هللا تعالٰی جر أن الصلٰوة من أىم العبادات وىي عماد الدين و قد علم کل ذي ح

و. ومن ضيعها فهو دلا سواىا إن أىم أمركم عندي الصالة. فمن حفظها وحافظ عليها، حفظ دين عنو إيل عمالو:
 12.أضي 

قال  13ىذا ما قرره القرآن من أىم فرائض الدولة اإلسالمية.احملتسب أن ػلافظ أمر الصلٰوة و  فمن أىم واجبات
فعلى احملتسب أن أيمر العامة ابلصلوات اخلمس يف مواقيتها ويعاقب من مل يصل ابلضرب  العالمة ابن تيمية:

غریه، ويتعهد األئمة وادلؤذنني، فمن فرط منهم فيما غلب من حقوق اإلمامة أو خرج عن واحلبس، وأما القتل فإىل 
 14األذان ادلشروع ألزمو بذلك، واستعان فيما يعجز عنو بوايل احلرب واحلكم، وكل مطاع يعني على ذلك.

ي نفسي بيده لقد "والذ أنو قال:ملسو هيلع هللا ىلص علی احملتسب أن يودب الناس إذا ترکوا صالة اجلماعة کما روي عن النيب و 
علمت أن آمر حبطب، فيحطب، مث آمر ابلصالة، فيؤذن ذلا، مث آمر رجال فيؤم الناس، مث أخالف إىل رجال، 

 15فأحرق عليهم بيوهتم"
 و منها الزکاة: ۔2

 من واجبات احلسبة أمر الناس ابلزکاة ألهنا من أىم أرکان اإلسالم وعلي ادلملکة اإلسالمية أن تکلف الناس 



  2021يونيو -يناير              نظام احلسبة يف االسالم وفائدتو يف العصر الراىن                        1، العدد 8برجس: اجمللد 

 
 

"فالذين ؽلكن هللا ذلم يف األرض  لعالمة الشنقيطی:ويف ذلك قال ا 16ألدائها. کما ىو مصرح بو يف القرآن الکرمی.
وغلعل الكلمة فيها والسلطان ذلم، وم  ذلك ال يقيمون الصالة وال يؤتون الزكاة، وال أيمرون ابدلعروف، وال ينهون 

يسوا من حزبو، وال من أوليائو الذين وعدىم ابلنصر، بل ىم حزب عن ادلنكر فليس ذلم وعد من هللا ابلنصر، ألهنم ل
 17الشيطان وأولياؤه"

ينبغی و يتسبب لغناء فقراء ادلسلمني. و و الشك أن أداء الزکاة علي وجهها مفض إيل إهناء الفقر واإلفالس 
تعالٰی عنو، هللا  رضيللمحتسب أن يقضي حوائ  الناس من مال نفسو کما روی أن أعرابيا أتی عمر بن اخلطاب 

 :لفقا
 اَي ُعَمَر اخلَْرْیِ ُجزِيَت اجْلَنَّْو   ...      اُْكُس بُ نَ يَّايت َوأُمَُّهنَّوْ 
 وَُكْن لََنا  ِمَن  الزََّماِن  ُجنَّْو   ...      أُْقِسُم اِبََّللَِّ لَتَ ْفَعَلنَّوْ 

َيُكوُن َماَذا؟ فَ َقاَل: إًذا أاََب َحْفٍص أَلَْذَىبَ نَّْو. فَ َقاَل: َوِإَذا َذَىْبَت َيُكوُن َماَذا؟ فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَُّ َعْنُو: إْن ملَْ أَفْ َعْل 
 فَ َقاَل:

 َيُكوُن َعْن َحايل لَُتْسأَلَنَّْو    . .  .      يَ ْوَم َتُكوُن اأْلَْعِطَياُت َىنَّوْ 
نَ ُهنَّْو     . . .       إمَّ   ا  إىَل  اَنٍر َو ِإمَّا َجنَّوْ َوَمْوِقُف اْلَمْسُئوِل بَ ي ْ

حىت خضبت حليتو وقال: اي غالم، أعطو قميصي ىذا لذلك اليوم ال لشعره، أان وهللا ال  قال: فبكى عمر هنع هللا يضر
أملك غریه، فجعل ما وصل بو من مالو ال من مال ادلسلمني؛ ألن صلتو ال تعود بنف  على غریه، فخرجت من 

 18ادلصاحل العامة.
 املراقبة العامة: ۔3

إن کان معاندا عبادات ادلشروعة فعليو إنکارىا و من واجبات احملتسب أن يراقب الناس فإذا راي أحدا يغری ىيئات ال
ليس من أىلو من فقيو أو واعظ أو إمام مسجد ومل ايمن إذا رای أحدا يتصدر لعلم الشرع و فعليو أن يودبو، و 

ريف آية أو حديث أنکر عليو التصدی دلا ليس ىو من أىلو. فاحلاصل أن اغًتار الناس بو يف سوء اتويل أو رب
 19احملتسب مسئول عن کل أمر ؼلالف فيو الشرع.

 البلدایت: ۔4
من واجبات احلسبة ما تتعلق حبقوق أىل البلد کما أن البلد إذا تعطل شربو أو اهندم سوره أو کثرت القاذورات يف 

الکهرابء فاصالح مجي  ما ذکر من األمور ادلتعطلة أو الفاسدة واجب علي  الطرق أو انکسرت القناطر أو انقطعت
أىل احلسبة، و ىذه الواجبات مفوضة يف ىذا العصر إيل موسسات متنوعة، کما قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن 

 ف ادلغشوش، ىو "فما تقوم بو البلدايت من إصالح الطرق واجلسور، ومن  التعدايت، ومراقبة البضائ ، وإتال البييت:
 20شلا نص الفقهاء على أنو من ديوان احلسبة."
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 مکافحة املخدرات: ۔5
فهي والية شرعية تتب  تفسد علي الناس حياهتم. يقمعوا علي ادلسکرات اليت تضر و  و علي رجال احلسبة أن

فإذا جاىر أحد إبظهار اخلمر فعلي احملتسب   21األحكام الشرعية، وتتب  ما يقولو العلماء وتقوم بواجبها خری قيام.
 أن يريقها و يؤدب صاحبها و أن ينهي عن بي  ادلسکرات و شرائها.

 مراقبة األوقاف: ۔6
و علي احملتسب أن يراقب األوقاف فال يفوض اإلمامة مبتدع أو فاسق وکذا األذان. يصرح شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ئمة وادلؤذنني، فمن فرط منهم فيما غلب من حقوق اإلمامة أو خرج عن ويتعهد األ عن فرائض احملتسب قائال:
 22األذان ادلشروع ألزمو بذلك، واستعان فيما يعجز عنو بوايل احلرب واحلكم، وكل مطاع يعني على ذلك.

ل  عن و ىکذا لو ابتدع أحد قوال أو فعال خالف فيو النص أو اإلمجاع فعلي احملتسب أن ينکره عليو و يوخبو فإن أق
حفاظ األمکنة ادلوقوفة من فرائض إال فادللك أحق بتهذيب الدين، وىکذا عمارة ادلساجد و  البدعة فبها و

 23احلسبة.
 سد أبواب املعامالت املنکرة: ۔7

ما من  الشرع عنو م  تراضي ادلتعاقدين بو إذا  دلنکرة کالزان والبيوع الفاسدة و أما ادلعامالت اقال العالمة ادلاوردي: و 
وأمره يف التأديب سلتلف حبسب األحوال کان متفقا علی حظره فعلي وايل احلسبة إنکاره وادلن  منو والزجر عليو 

 24وأما ما اختلف الفقهاء يف حظره وإابحتو فال مدخل لو يف إنكاره. وشدة احلظر.
عن ادلنكرات: من الكذب واخليانة، وما يدخل يف ذلك من تطفيف  "وينهي و يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:

 25ادلكيال وادليزان والغش يف الصناعات، والبياعات، والدايانت"
َوْيٌل لِْلُمطَفِِّفنَي، الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفوَن، َوِإَذا َكاُلوُىْم  د هللا الوعيد للمطففني حيث قال:و قد شد

 26أَْو َوزَنُوُىْم ؼُلِْسُرونَ 
أن رسول هللا صلي هللا اخلداع، فقد روي عن ايب ىريرة رضي هللا تعالٰی عنو أبواب الغش و ملسو هيلع هللا ىلص قد سد رسول هللا و 

قال « ما ىذا اي صاحب الطعام؟»طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعو بلال فقال: عليو وسلم مر على صربة 
  27.أفال جعلتو فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مينأصابتو السماء اي رسول هللا، قال: 

وليکن  فمما ىو عمدة نظر احملتسب ادلن  من التطفيف والبخس فی ادلکاييل وادلوازين والضجات لوعيد هللا تعالیٰ 
ليتها کانت موثرة فعالة بل کستان موسسات لسد ىذه اجلرائم اييف بلدان البا و األدب عليو أظهر وادلعاقبة فيو أکثر 

 قبول الرشا.ات الرتکاب اجلناايت وإشاعتها وصارت عرضة للکتسب و تسبب ىذه ادلوسس
 مراقبة الشئون الصحية: ۔8

 فال بد من ساد والغش فيها ذللکت اإلنسانية بدنو فإذا ربدث الفذلا عالقة راسخة حبياة اإلنسان و ادلستشفيات 
 أن ؽلن  الناس من طرق ادلعاجلة ذقة وال بد من أدوية غری مقشبة و أن تکون ادلعاجلة علي أيدي األطباء احلمراقبتها و 
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"نص  البييت:ىذا من أىم أشغال احلسبة. يقول الشيخ عبدالرمحن الکهانة و الفاسدة ادلمنوعة يف الشرع کالسحر 
العلماء على أن من عمل ديوان احلسبة، مراقبة األطباء ومعرفة اخلبری من غری اخلبری، ومن  الذي ال غليد الطب من 

 28التطبيب"
 مراقبة الشئون الاعليمية:  ۔9

 فسادىا فألجل ذلك غلبوالفنون وهبا صالح احلياة اإلنسانية و إن مدار الفضيلة لدي أىل األلباب علي العلوم 
 أن يواخذوان يشاىدوا ىناك صني   ادلعلمني و أأن يراقبوا ادلناى  التعليمية وادلدارس والکليات و  علي رجال احلسبة

تربيتهم   عليم الطلبة و ىذه األمور کلها ربت إشراف احلسبة لتهيئة ادلنه  الرائ  لتمن يضرب ادلتعلمني ضراب عنيفا و 
احلسبة وض  التعليم، فيذىب إىل ادلدارس ويتتب  ويرى ماذا يفعل "يراقب رجل  کما قال الشيخ عبدالرمٰحن:

 29ادلعلمون."
 احلفاظ علی حقوق احليواانت: ۔11

ْساَلَم  اإلسالم دين کامل کما قال هللا تعالٰی: أَْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
  30ِديًنا
عذبت امرأة ىف ىرة حبستها أنو قال: ملسو هيلع هللا ىلص د کما روی عن النبی أمر اإلسالم حبفظ حقوق کل حيوان بکل اتکي قدو 

 31.لنارحىت ماتت جوعا فدخلت ا
يف بلدان ىذا موسسة و  32فمن واجبات احملتسبني أن يراقبوا أصحاب احليواانت حتی ال يظلم أحد علی أي حيوان.

 األمور ولکنها وشيکة ادلوت عمال و اتثریا." ذلذه الئف دمسماة ابسم "وائل
 مراقبة املواصالت واملؤسسة العامة للموانئ: ۔11

إن علي رجال احلسبة تفقد ادلراكب، من أدوات النقل والسفن، وأن ينظروا إىل ما يف محولة السفن، وحىت قال 
ال وأماكن للنساء، ويض  مكاانً : يتفقد احملتسب السفن، فيض  أماكن للرجبويعلى رمحو هللا يف أحكام السفنأ

لقضاء النساء للحاجة غری ما ىو ُمعدٌّ للرجال، فهذا كلو يندرج ويدخل ربت أعمال احلسبة واألمر ابدلعروف 
 33والنهي عن ادلنكر.

 مراقبة الفنادق و املصانع: ۔12
کذا عليهم أن يفتشوا ادلتنوعة يف الفنادق وادلقاىي و  من واجبات رجال احلسبة أن يبحثوا عن ادلاکوالت وادلشروابت

يانة ىکذا عليهم أن يراقبوا اخلياطني والصناعني کي غلتنبوا عن اخليصن  فيها من الثياب واألواين و  ادلصان  وما
يتفحص عن أحوال التجار، کما روي فسو و يذىب إلی السوق بنملسو هيلع هللا ىلص قد کان الرسول واخلداع و إخفاء العيوب. و 

 فقال: ما ىذا اي صاحب ىريرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مر على صربة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعو بلال عن أيب
  34أفال جعلتو فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مينء اي رسول هللا، قال: قال أصابتو السما الطعام؟

 واجلماعات، وبصدق احلديث وأداء األماانت. وينهي عن وأيمر احملتسب ابجلمعة  يقول العالمة ابن تيمية:



  2021يونيو -يناير              نظام احلسبة يف االسالم وفائدتو يف العصر الراىن                        1، العدد 8برجس: اجمللد 

 
 

ادلنكرات: من الكذب واخليانة، وما يدخل يف ذلك من تطفيف ادلكيال وادليزان والغش يف الصناعات، والبياعات، 
 35والدايانت.

 املياه و اجملاري:مراقبة  ۔13
ألن لذا غلب على رجال احلسبة أن يهتم هبا جعلها شطر اإلؽلان أمر الطهارة الظاىرة والباطنة و  قد أکد اإلسالم

فإنو قد يسد  ادللوثة، فإذا تُرك كل واحد ينزل النجاسات كما يشاء، وينزل ادلياهديننا دين الطهارة احلسية وادلعنوية، 
 36اجملاري أو يلوث مياه الشرب مثالً، فما يتعلق ابدلياه واجملاري يندرج ربت والية احلسبة.

 إشراف شئون الاجهيز والاکفني: ۔14
 وتی من قبورىم إذا دفنوا من غریشلا يتعلق برجال احلسبة ادلقابر وشئون التکفني، فلوايل احلسبة أن ؽلن  من نقل ادل

  37دفنهم.عذر شرعی ولریاقب ادلقابر وغسل ادلوتٰی و 
 املراقبة اإلعالمية: ۔15

لذين أمنوا و تصدىم عن الصلٰوة الوسائل التی تشي  الفاحشة يف ا کثری من اجلرائد والرسائل وميداي إليکًتونية من
والء ىخلقهم فمن فرائض رجال احلسبة أن يقبض علی وعن سواء السبيل وتفسد علی ادلسلمني دينهم ودنياىم و 

 يعيش ادلسلمون عيشة صاحلة.لتنتهي ىذه الفتنة وتنسد أبواب الشر و 
 حماسبة العمال و أصحاب املناصب: ۔16
أن أىل السياسة أو من أىل العسکر و  أىم واجبات احلسبة أن ػلاسبوا أصحاب ادلناصب سواء کانوا من من
بنفسو فهذا أبومحيد الساعدي رضي هللا تعالٰی ملسو هيلع هللا ىلص قد اىتم بذالك رسول هللا نعوىم من التمول علی غری وجهو و ؽل

و ابن األتبية على الصدقة، فلما قدم قال: ىذا لكم وىذا "استعمل النيب ملسو هيلع هللا ىلص رجال من األزد، يقال ل عنو يقول:
أىدي يل، قال: فهال جلس يف بيت أبيو أو بيت أمو، فينظر يهدى لو أم ال؟ والذي نفسي بيده ال أيخذ أحد منو 

 38"، أو بقرة ذلا خوار، أو شاة تيعرشيئا إال جاء بو يوم القيامة ػلملو على رقبتو، إن كان بعریا لو رغاء
 ناائج البحث:

جا هسالم الحتساب الناس منقد عرض اإلو  ةيط جلمي  شعب احلياسالم زلذا الدستور أن اإلىقد اتضح من  ۔1
 .ةوالقواعد الديني ةم امتثال األحکام الشرعيهکلفال صافيا و همنو جامعا 

 االحتساب ُاس قوي للمجتم  الصاحل اآلمن ادلطمئن. ۔2
 ا خاطئا.جملتم  ادلسلمني اتثری  ةمن الکبائر ادلوثر  هوغری وج ا عليهمجعألموال و ب اهن ةالتعليمات الديني هذبا ۔3
 قبول الرشاموال والغش واخلداع و ب األعلی احملتسبني أن يسدوا أبواب اجلرائم من هن ةالسنوجب القرآن و أ ۔4
 ا و ما بطن.هر منهالفواحش ما ظو 
 ني عن ادلنکر.ىرين ابدلعروف والنامالقائمني ابلقسط األجال الصاحلني من اصطفاء الر  باال بد لالحتس ۔5
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 :الاوصيات واملقرتحات
  .وو صفات ونفذ جبمي  شرائطإن أ ةاإلنساني ةم موثر مفيد زليط بشعب احليااج منظهمن ةاحلسب ۔1
  .ةسالمياإل ةوادلسائل إال بتنفيذ الشريع ال ؽلکن حل مجي  ادلشاکل ۔2
ي ال تکفي حلوائ  الناس بل بلغت إلی أوج الکساد فال ىادلوسسات اليت أقيمت اليوم للبحث عن أمور الناس  ۔3

 .الغراء يةسالماإل ةادلوسسات من جديد علی أصول الشريع هذىن تشکل بد أ
مناصب والنصح، وان غلنب عن  ةمن التقی والصالح والداين يةن يتصفوا بصفات عالأ ةغلب علی رجال احلسب ۔4

 .ةا من الصفات الرذيلىوالرشا وغری والفسق  ةکل من اتصف ابلغدر واخليان  ةاحلسب
  .صالح ادلوسسات األخريإل ةذ نظم احلسبينف ۔5
 .سالم وادلسلمنيا لضرر اإلهدلن استخدم ةالزاجر  ةبرد الباطل والعقو احلق و  ةشاعإل ةاستعمال وسائل اإلذاع ۔6
 .مطمئن تتشکل رلتم  إسالمي شي  اخلریات فبذالكتالرذائل و س موسسات تقل  الفواحش اتسي ۔7
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