
  

  

  
  

ـٍة ُأْخِرَجـْت ِللنَّـاِس تَـْأُمُروَن ِبـاْلَمْعُروِف ﴿ ُكْنُتْم َخْيـَر ُأمَّ
  ﴾َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 

  ]١١٠: آل عمران[
  

ـــْأُمُروَن ﴿ ـــِر َوَي ـــى اْلَخْي ـــْدُعوَن ِإَل ـــٌة َي ـــْنُكْم ُأمَّ ـــَتُكْن ِم َوْل
  ﴾ِبالَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 

  ]١٠٤: آل عمران[
  

من رأى مـنكم منكـرًا فليغيـره : "قال عن رسول اهللا 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبـه وذلـك 

  )١/٦٩صحيح مسلم (      ."أضعف اإليمان



  

  

  
  

  
يوسف : أقدم خالص شكري وصادق امتناني إلي األخ األستاذ الدكتور  

لما أحاطني به  قاسم أستاذ الشريعة اإلسالمية والمشرف على هذه الرسالة؛
، األجالءمن رعاية وحسن تقدير لموضوع الرسالة، ووجدت فيه سمت العلماء 

  .فلم يبخل علي بوقت أو جهد، فجزاه اهللا عني خير الجزاء

محمد نجيب : كما أسجل شكري وتقديري لألخ األستاذ الدكتور
ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، واألخ  عوضين أستاذ الشريعة اإلسالمية

محمد سليم العوا المفكر اإلسالمي؛ لما لهما من دور كبير : األستاذ الدكتور
  .فى مناقشة هذه الرسالة

كما أتوجه بالشكر إلى األستاذين الجليلين األخ األستاذ الدكتور أحمد 
 اينا منهمحظواألخ األستاذ الدكتور علي الغتيت على ما  ،كمال أبو المجد

والمشورة العلمية النافعة طوال فترة إعداد الرسالة، كما  ،من حسن الرعاية
أتوجه بالشكر لكل من ساهم بجهد مشكور في إنجاز الرسالة في مراحلها 

  .المختلفة

وأن يجعل ذلك في ميزان  ،وأسأل اهللا عز وجل أن يجازيهم خيراً 
 .والموفق إلي سواء السبيلكل شيء قدير إنه ولي ذلك  ىحسناتهم واهللا عل

 



  

  

  جـامعة القاهـــرة
  كليـة الحـقوق  
  الدراسات العليا  
  قسم الشريعة  

  

  

  

  

  
  

  رسالة دكتوراه
  مقدمة
  من

  محمد فريد عبد الخالق
  

  إشراف
  د يوسف قاسم.أ
  جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق ـ أستاذ الشريعة
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    الوظيفة  االسم  مسلسل
/ األستاذ الدكتور  ١

  يوسف قاسم
كلية الحقوق  –أستاذ الشريعة 

  جامعة القاهرة –
  رئيسًا ومشرفاً 

/ األستاذ الدكتور  2
  محمد نجيب عوضين

أستاذ الشريعة ووكيل كلية 
  جامعة القاهرة –الحقوق 

  عضواً 

/ األستاذ الدكتور  3
  محمد سليم العوا

كلية  –أستاذ القانون الجنائي 
  جامعة الزقازيق –الحقوق 

  عضواً 

 



  

 

  إهداء
  

ا اهللا وجمــع هــإلــى زوجتــي الغاليــة الفاضــلة التــي ســبقتني إلــى لقــاء ربهــا رحم
  .بيننا في جنته

تني إلــى إنجــاز هــذه الرســالة، إيمانــًا منهــا بنفــع موضــوعها ألمــة طالمــا حّضــف
ٕاصالح في كافة وجوه الحياة و وجدواها في تحقيق ما نصبوا إليه من تغيير  ،اإلسالم

ة، أفـرادًا خاصـة، ووعيهـا بآثارهـا المرجـوة فـي إحيـاء األمـ عامة، واإلصـالح السياسـي
  .فكرًا وحركةوأنظمة حكم،  ،وجماعات
وفـي غيـره ودعـاء لهـا  همنـي بفضـلها فيـ اً هذا الجهد المتواضع عرفانـها ئهدابإ

  .بيننا فى خلد جنته ، وسؤاله تعالى أن يجمعبحسن الجزاء عند ربها
  
  وٕاهداء

إلــى أمتنــا العربيــة واإلســالمية فــي عصــر التحــديات المصــيرية التــي تواجههــا 
في مختلف وجوه الحياه المعاصرة التـي تتطلـب االستمسـاك بهويتهـا العقديـة والثقافيـة 

ـــــــز اســـــــتقاللها ووحـــــــدتها وأمنهـــــــا الواحـــــــد، وقوتهـــــــا، وتكاملهـــــــا  ،والحضـــــــارية، وتعزي
وفـي  د،فـي تحقيـق اإلصـالح المنشـو  االقتصادي، وتأكيد كرامة المواطن وتفعيل دوره

والحكـــم فـــيهم  ،عـــن واجـــبهم فـــي أداء األمانـــات إلـــى أهلهـــا وحســـابهم حكامـــهاختيـــار 
فيمـا يـؤدي إلـى علـو قـدرها وأداء  بالعدل، وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكـر،

  .رسالتها
  

 هدي هذه الرسالةأإليكم 



 

  تلخيص

، يعتمــد فــي أساسـه علــى نصــوص مــن م الحســبة فــي اإلســالم نظـام قــانونينظـا

رات التــي تقــع مــنهم علــى القــرآن والســنة لالحتســاب علــى ذوي الســلطان وتغييــر المنكــ

  .، كاالعتداء على مبدأ الشورى والحرية والمساواة حقوق اهللا

عبه الحسبة في ونحاول في هذه الدراسة إبراز الدور السياسي الذي يمكن أن تل

ونحــاول الوصــول أيضــًا إلــى تصــور صــحيح  .تنظــيم العالقــة بــين الحــاكم والمحكــوم 

ومقبـــول لنظـــام الحســـبة فـــي اإلســـالم فـــي وقتنـــا الحاضـــر، يمكـــن أن يـــؤدي دوره فـــي 

، وواجــب األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر االحتســاب علــى ذوي الجــاه والســلطان

ره مـن سياسـي واجتمـاعي واقتصـادي، ومحاربـة أنـواع الفسـاد لمقاومة الظلم بكافـة صـو 

  .في المجتمع السلطانالتي تقع من ذوي الجاه و 

وقد قمنـا بدراسـة بعـض صـور تطبيقاتهـا، متعرضـين لمـا تقدمـه الـنظم القانونيـة 

 .الوضعية من تصورات ونظريات ومصطلحات ذات صلة بموضوع بحثنا
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  مقدمةال
وجعـل  ،وكـرم اإلنسـان واسـتخلفه أتم على البشـرية باإلسـالم نعمتـه، الحمد هللا الذي

 السـلطان وأوجب علـى األمـة الحسـبة علـى ذوي لحقه وحريته، شرعته ومنهاجه ضماناً من 
  .للفساد فى األرض والطغيان محاربةً  ؛والجاه

فى أمته، ونهى  حتسب على المنكراأول من  والصالة والسالم على رسول اهللا 
  .وحرم الفساد والغش فى ملته الحاكم عن ظلم رعيته،

  :تمهيد للموضوع* 
 ،"السلطانو  الجاه االحتساب على ذوي"عنوانه لباحث نفسه في موضوع يجد ا

. يقف وجهًا لوجه أمام عالقة محفوفة بالمخاطر منذ زمن سحيق بين الحاكم والمحكومين
الذي يطلب من األول والطاعة التي تطلب من  ومعادلة أزلية الصعوبة بين العدل

حددها القرآن الكريم في آيتين متقابلتين داللة  وهى حقوق والتزامات متقابلة. ريناآلخ
 :على االرتباط العضوي والقانوني بين طرفي المعادلة في قوله تعالى مخاطبًا الحاكمين

ِإَلى َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت {
 بخطابه إلى المحكومين ثم يتبعها )١(}الّلَه َكاَن َسِميعًا َبِصيراً  ِإنَّ الّلَه ِنِعمَّا َيِعُظُكم ِبِه ِإنَّ 

، وفي ترابط )٢(}ُسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكمْ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَّ {
 ،اآليتين ما ينبئ بأن طاعة المحكومين وأولى األمر من األمة إنما تكون للحاكم العدل

الذي يؤدي ما ألزمه الشارع به من أداء األمانات إلى أهلها والعدل في الحكم، ال والة 
في اآلية الذي المرجع في الخالف  ثم يحيلهم إلى الجور الذين ال يؤدون ما أمروا به،

َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم {: السابقة
 .فهي إذن واجبات وحقوق متبادلة ومتوازنة. )٣(}اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويالً 

  .ها شريعة اإلسالمتومتكاملة، أقر 

                                                 

  .٥٨: النساء) ١(
  .٥٩: النساء) ٢(
  .٥٩: النساء) ٣(
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 ،في مواجهة صريحة أمام حق –محكومًا بإطار الموضوع–بل يجد الباحث نفسه 
 ،جاهال يمن ذو  المفسدين وفساد المترفين ،مقاومة جور الحكام والحكومات ،وواجب بل

يحرفون الكلم  ،ابتغاء مصالحهم ؛رها وفسادهاو في جذ وهم عادة ظل السلطة وأعوانها
 ،ين وما يخدم مصالحهم ولو كانت على حساب مصالح الشعوبالحاكم حسب أهواء

ولكن . ونالجاه مفسد ين كل ذو أو . ونوليس معنى ذلك بالضرورة أن كل الحاكمين جائر 
الواقع وطبيعة األشياء وحركة التاريخ تشير جميعها إلى غلبة ظهور الجور من هؤالء 

السيما مع غياب العمل بالشورى و ، والفساد من أولئك على التزام العدل واإلصالح منهما
ر من األحوال ويقع الجور والفساد منهم في كثي. ومساءلة الحاكمين وتغيير منكراتهم
  .واألزمان والبلدان إّال من عصم اهللا

) ١(}َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدمَ { :تعالى لذي قرر الكرامة لإلنسان حيث قالولكن اهللا ا  
قرر تمشيًا  ،)٢(}َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنينَ { :فقال حانهسب وقرن عزة المؤمنين بعزته

مع ذلك وحفاظًا وضمانًا لهما ولسائر حقوق اإلنسان األساسية وحرياته العامة حقه في 
جاه انتصر لحقه في  احاكم أو ذ يرأى بغ منف. مقاومة الجور والظلم ومحاربة الفساد

فقاوم منكر االعتداء والفساد الذي هو واقع في حقيقته . ة المؤمنينالكرامة اآلدمية وعز 
من الفقهاء لمكانة هذا  اً إعالء ؛على صالح الجماعة أو على حق اهللا بلغة األصوليين

َوالَِّذيَن ِإَذا { ستدلوا على مشروعيته بقوله تعالىالحق إذ نسبوه إليه تبارك وتعالى وا
َوَجَزاء {: كما تحدثت بذلك اآلية. العدل ىوهذا مقتض )٣(}َتِصُرونَ َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َين
ْثُلَها . ثم ندب إلى مرتبة اإلحسان والعفو عن الجائر إذا رجع عن جوره) ٤(}َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ

 ،فهو عفو مقرون باإلصالح وليس رضًا مقرونًا بالجور. والمفسد إذا تاب عن منكره
فجاء تمام  .السوية وترفضه الشرائع السماوية واألرضية نسانيةالفطرة اإل رفضهتوالفساد 

فال اختيار دون  ،} ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ ْجُرُه َعَلى اللَِّه ِإنَُّه الَفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفأَ {:اآلية السابقة
  .ارتفاع الجور وزوال الفساد

                                                 

  .٧٠: اإلسراء) ١(
  .٨: المنافقون) ٢(
  .٣٩: الشورى) ٣(
  .٤٠: الشورى) ٤(
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وهذا  جبًا شرعيًا،بل هو يؤدي وا .وال إنكار على من يقاوم الجور ويغير الفساد
ِإنََّما السَِّبيُل  * َوَلَمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأْوَلِئَك َما َعَلْيِهم مِّن َسِبيلٍ { :معنى قوله تعالى

  .)١(}َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن ِفي اَألْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ ُأْوَلِئَك َلُهم َعَذاٌب َأِليمٌ 
فيما أشرنا - النظر بشدة أن تعرض القرآن الكريم لقضية الجور والفساد ويلفت 

 بل ،بعد آية تحدثت عن مبدأ الشورى مرتبطًا بفريضتي الصالة واإلنفاق ييأت -إليه آنفا
الَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممَّا رَ {توسطهما ت َزْقَناُهْم َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ

التي بلغ من أهمية مكانتها في –وفيه تأكيد على الربط بين غيبة الشورى . )٢(}ُينِفُقونَ 
 يوبين جور الحكومات وبغ –ظام حكمها أن سميت السورة باسمهاحياة األمة ون

مما يؤكد لنا أن الشورى هي محور  ،األرض يالجاه ف يالحاكمين وٕافساد المترفين من ذو 
  .التي هي موضوع االحتساب - وق اهللا على رأس حق وتجئ ،ى اإلسالمنظام الحكم ف

بذلك ضمانة شعبية ذات أساس  السلطانو االحتساب على ذوي الجاه كون يو 
واستبداد الحاكمين وأنظمة  عقدي لحماية نظام الحكم اإلسالمي من جور السلطة التنفيذية

 اآثارهمالمجتمع بالتالي من اية انحراف المفسدين وحم ومن ،الحكم الفردية الشمولية
  .المدمرة

ٕانما هي مقيدة بأصول كلية ومبادئ ت الحقوق في اإلسالم غير مطلقة و ولما كان  
كان البد من . تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسدليتحقق مقصود الشريعة وهو  ،عامة

تنظم القانون في إيجاد الصيغ أو األنظمة القانونية التي  رجالاجتهاد األصوليين و 
وفساد المفسدين من  ،واجبها فى مقاومة جور الحكومات والحاكمينو ممارسة األمة لحقها 

َوْلَتُكن مِّنُكْم {: في معنى قوله تعالىيظهر ، وذلك ضوء متغيرات العصر يالجاه ف يذو 
َوُأْوَلـِئَك ُهُم  ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ 

بإطالق،  كفايةعلى كل فرد  به فرضاً  ، فجعل مساءلة الحاكم وتغيير منكراً )٣(}اْلُمْفِلُحونَ 
  .وعينيا لمن نصب له، وال يزال يالحق األمة كافة حتى يتغير المنكر ويزول الفساد

                                                 

  .٤٢-٤١: الشورى) ١(
  .٣٨: الشورى) ٢(
  .١٠٤: آل عمران) ٣(
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ما يمكن أن تلعبه المؤسسات الدستورية فى األنظمة الديمقراطية يظهر هنا و 
وهو . يابية من دور فاعل فى ضمانات الحقوق األساسية والحريات العامة للمواطنينالن

من قبول بالديمقراطية  -كما نرى- أصًال من أصول اإلسالمشرعا وال يعارض صحيح 
  . والمجالس النيابية في التصدي لمساءلة الحاكم وٕازالة منكراته
يعتمـد فـي أساسـه علـى  ،ورونظام الحسـبة فـي اإلسـالم نظـام قـانوني فـذ قابـل للتطـ

هم السلطان وتغيير المنكرات التي تقع مـن يلالحتساب على ذو  آن والسنةنصوص من القر 
كاالعتـــداء علـــى مبـــدأ الشـــورى والحريـــة والمســـاواة  -فـــي مفهـــوم العصـــر-علـــى حقـــوق اهللا 

وكرامة المواطن وغير ذلك من المنكرات السياسية التي لم تكـن محـل االهتمـام الكـافي فـي 
بلغــة  – "القــانون العــام"أو  "علــوم السياســة الشــرعية"العلمــاء المتقــدمين فيمــا يســمى  تــبك

  . -فقهاء العصر
  :موضوع الدراسة* 

كنظـام أن تلعبـه الحسـبة يمكـن  يالـذ يالسياسـبـراز الـدور إنتناول فى هذه الدراسة 
مقــارن المحكــوم مــن منظــور تنظــيم العالقــة بــين الحــاكم و  يفــ بيةيحقــق رقابــة شــع يســالمإ

 ،-التشــريعات الوضــعية-النيابيــة الحديثــة بالمؤسســات الدســتورية فــى األنظمــة الديمقراطيــة 
  .اإلسالم يالسياسة الشرعية ف في مجال

  :مجال الدراسة* 
  .ارنة بالقانون العامالسياسة الشرعية فى اإلسالم مق

  :أهمية الدراسة* 
علـــى الســـلطات،  -ســـبةالمتمثـــل فـــي نظـــام الح- يالشـــعب يور الرقـــاببـــراز الـــدإ –١

  .ةالدول سيما السلطة التنفيذية ورئيسوال
لمقاومــــة جــــور وفســــاد الســـــلطات  يومؤسســــ يجمــــاع يحتســــاباطــــرح نظــــام  –٢

في مرتبة تغييـر ممارسة الحسبة غير المنضبطة  يالتنفيذية ورئاسة الدولة يجنبنا العنف ف
  .يباليد بشكل عشوائ المنكر

علــــى شــــروط و اإلســــالم  يية للحســــبة فــــإلقــــاء الضــــوء علــــى الضــــوابط الشــــرع –٣
  .فيهالمحتسب المحتسب و 
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  .اإلسالم لمبدأ الفصل بين السلطاتإبراز احترام  –٤
ٕانمـــا باعتبارهـــا قـــوى عـــدم النظـــر للحســـبة باعتبارهـــا ضـــمن قضـــاء المظـــالم و  –٥

  .لجور الحاكم شعبية معارضة
فـــى الفقـــه ا عـــدم التعامـــل مـــع الحســـبة باعتبارهـــا واليـــة بوليســـية وٕانمـــا إدخالهـــ –٦

، -علـــيهم فـــرض كفايـــةوهـــي -يمارســـه المواطنـــون،  مبـــدأ باعتبارهـــا السياســـي اإلســـالمي
وعلــى رأســها المجــالس التشــريعية  -فــرض عــين باعتبارهــا- والمؤسســات الدســتورية المعنيــة

البرلمانيــــة، واألحــــزاب السياســــية، وســــائر منظمــــات حقــــوق اإلنســــان والجماعــــات األهليــــة 
  .حقوق اإلنسان األساسية وحرياته العامة من اتحادات ونقاباتالمعنية بالحفاظ على 

  .تبيان عمومية تطبيق الحسبة فى كل البلدان –٧
مـن  إمكانية رفـع دعـاوى الحسـبة علـى الحـاكم الجـائر ومـا يقـع مـن الحكومـات -٨

الملتزم  دون التزام بشرطي الصفة والمصلحة ،القانونأو  بغي أو فساد أو مخالفة للدستور
  .إلمكانتها وتحقيق مقصودهاتيسيرًا  وذلك في سائر الدعاوى القضائية،بها 

ــا َبِنــي آَدمَ {: ونحــن نقــول بــأن الشــرطين متحققــان فــي قولــه تعــالى ــْد َكرَّْمَن  .)١(}َوَلَق
رط الصفة، والتكريم الواجب له يتضمن حقه في تغييـر المنكـر، وحرمانـه فاآلدمية تحقق ش

في اآلية، وبذلك يكـون شـرط المصـلحة  تكريمه المقرر له تقلل من هذا الحق فيه إهانة له
من اهللا في حفاظ اآلدمي على حقه في الحرية ومـا هـو معـدود مـن  متوفرًا ومتحققًا، تيسيراً 

فـي  واجبـهعلـى   وحـق العبـد وحـق اهللا فيـه غالـبأو مشتركًا بـين حـق اهللا اً حق اهللا، خالص
ئناء المقـــول بــه، وهـــو مـــن اجــة لالســـتفـــال ح -الــذي هـــو موضـــوع الرســالة-تغييــر المنكـــر 

وٕاقامـة المعـروف اللـذين بهمـا تسـتقيم  تيسير اهللا عز وجل لكافة عباده فـي تغييـر المنكـرات
  .لهم الحياة وعمارة األرض المأمورين بها

ا يقبـل وتدويله بناء على مـ يسالماإلشارة إلى إمكانية عولمة نظام الحسبة اإل –٩
  .وما يرفض وما يطور منها

 .لممارسة الحسبة فى الوقت الراهن الجارية المستحدثة تحليل التطبيقات –١٠

  :صعوبات الدراسة* 
                                                 

  .٧٠: اإلسراء )١(
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  :تعدد مجاالت البحث -
لعل ما قدمنا به للبحث من طرق لبعض القضايا التي لها أهمية محورية بالنسبة   

حيث  وما أثرناه من مشكالت مختلفة من "السلطان االحتساب على ذوي الجاه"لموضوع 
، وبعضها أصولي، وبعضها دستوري، وبعضها سياسي أو باطها بجوانب بعضها فقهيارت

ومتطلبات  الباحث في هذا الموضوع ما يواجه يكشف عن نوع ومدى اجتماعي،
  .االستيفاء البحثي

  :دور الحسبة الرقابي-
فال مشاحة في اتصال الحسبة في اإلسالم بجانب أساسي من جوانب النظام   

من حيث كونها تمثل رقابة شعبية . سي للمجتمعات اإلسالمية المعاصرةالقانوني والسيا
على السلطة التنفيذية من منطلق أداء األمة ما أوجبه اهللا عليها من فريضة األمر 

ُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة {: كفرض كفاية، كما في قوله تعالى ،عن المنكر يبالمعروف والنه
وفرض عين  ،)١(}اْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلهِ ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن بِ 

َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن {: في قوله تعالى
بمعنى جماعة منها يناط بها هذا الواجب واآلية هنا  .)٢(}اْلُمنَكِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

  .بصفتهم قادرين عليه )٣(كفرض عين
لتنفيذية وحقها في الرقابة ومن ثم كان لجهة االحتساب استقاللها عن السلطة ا

أصبحت اليوم فيما قبل طور الحسبة المؤسسية التي - الحسبة يوال، فكان على عليها
واألمراء ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن أن يقصد مجالس الوالة  -غنى عنهال  مطلباً 

  .لشفقة على الرعية واإلحسان إليهمالمنكر ويعظهم ويذكرهم ويأمرهم با
عن أمر األمراء بالمعروف ونهيهم  ،"حياءاإل"في  )٤(وفيما أفرده اإلمام الغزالى

عن المنكر ما يعد ذخيرة في بابها ونماذج كاشفة عن مكانة الحسبة ودورها الرقابي 
وقد أنهى ما  .-ولنا إليه عود في غير هذا المكان-  عال فيما هو داخل في إطار بحثنافال

                                                 

  .١١٠: آل عمران) ١(
  .١٠٤: آل عمران) ٢(
  .٤٥، ص٤ت، ج.، ب٢محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، ط) ٣(
  .١٨، ص١٩٨٠، سنة ١إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية، ط اإلمام الغزالي، )٤(
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حين  -خلت أي منذ قرابة تسعة قرون-  ذكره بكالم له عما آلت إليه الحسبة في عصره
وال يكون ذلك إال عند فساد . سلطة الحاكم والوالة اعليه تلوتغو  ،ضعف دورها الرقابي

، مة عليهموتأبيهم على الدور الرقابي لأل. لجور على الرعيةأنظمة الحكم وغلبة حكام ا
  .ومع فساد أنظمة الحكم واستبداد الحاكم يحدث الفساد وتعم البلوى

توري والسياسي الذي يحكم اإلسالم وثيقة الصلة بالنظام الدس يوظيفة الحسبة فو 
وقد  في غيابها، وتذبل ،ا تحققت فيه المشروعية اإلسالميةتزدهر إذ ،في زماننا المجتمع

ركزت أنظمة الحكم الديمقراطية الصحيحة في زماننا على حق الشعوب في اإلنكار على 
حكام الجور وأنظمة الحكم الفردية االستبدادية بالطرق السلمية، ونصت دساتيرها على 
 ،ركائز هذه المراقبة الشعبية للسلطة التنفيذية لتفعليها على مبادئ أساسية في نظام الحكم

وحق الشعوب في حكم نفسها، ومساءلة  ،الفصل بين السلطات بدأوم ،ثل تداول السلطةم
 ،الفساد فعليه بتراجعممارسة وبممارسة الحسبة  ،يرهم عند المقتضىيالحاكم ووزرائه وتغ

 ،وفي التنمية وفي اإلصالح المنشود ةاحيعمل العدل عمله اإليجابي في كل مجاالت البو 
 هوآلية من آلياته في تحقيق مقصود ،كم اإلسالمي جزء من كللنظام الح فهي بالنسبة

وصالحه وشرعيته، كما هو بالنسبة لسائر أنظمة الحكم في كافة الدول لتوفر عنصر 
الرقابة المؤسسية الرسمية واألهلية وهو ما شهد له واقع المجتمعات المختلفة إيجابًا 

  .وسلباً 
  : الدراسة المقارنة-

المقارنة بين نظام الحسبة في اإلسالم وبين األنظمة أن منهج  يجد الباحث
ما ال يمكن تجاهله  - سواء كنظام اتهام أو نظام قضاء- المشابهة في التشريع الوضعي 

التي أشرنا -بل ومن حيث اختصاصاتها الواسعة . ليه بصورة أو أخرىإأو عدم التعرض 
  . -إلى بعضها

إلى اعتبار المجالس النيابية في  يرناوغ ونكتفي هنا بأن نذكر أن المقارنة قادتنا
وهو  السلطة التنفيذية، يسابيًا على ذو دورًا احت يالنظام الديمقراطي البرلماني الغربي تؤد

وهنا تثور طائفة من القضايا ومن  ،ية السائدةالقانون ةنظماألر و يتاعليه الدس تدور نص
االختالف وأوجه  أوجه المصطلحات تفرض على الباحث التعرض لها في محاولة لتحديد
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االتفاق فيما بين المتناظر منها مع ما نجده في فقهنا الدستوري اإلسالمي من 
كالذي يثور من ذلك عندما تجرى مقارنة بين . مصطلحات أو أنظمة أو أبنية قانونية

". أهل االجتهاد"أو . أو كونهما شيئًا واحداً  ،"أهل االختيار"أو  ،"أهل الحل والعقد"مفهوم  
 فاعالً  رقابياً  دوراً  - همة التشريعمإلى جانب -النيابية التي تؤدي أساسًا لس امجالوبين 

على السلطة التنفيذية والتصدي لمنكراتها السياسية وما يتصل بالحكم من سائر 
والحرية  ،الكريمة منعا لها وألضرارها التي تفسد على المجتمع حقه في الحياة ؛المنكرات

كالعدل أو التنمية والتقدم وتأكيد حق الشعب في حكم نفسه وحياته  ،وسائر القيم العليا
أمنها القومي وعدم  وسائر حقوقه األساسية وحرياته العامة واستغالل األوطان وصون

  .)١("األمة هي الحافظة للشرع"أن  بقولهوهو ما عبر عنه ابن تيمية  .تبعيتها للغير
ل واالجتهاد لتصنيفها تصنيفًا ومع ذلك فأوجه الخالف قائمة تنتظر التأصي

الكتاب والسنة وما هو دون ذلك، قبل أن يفتى  صحيحًا في ضوء النصوص الملزمة من
من هذه  انتهاءاء وما هو تدما هو اب وال نفرق بين المجتهد في شأنها، فيأخذ أو يدع،

ستئناس ف ما هو ملزم لنا منها وما هو لالياألحكام التي حفل بها تراثنا الفقهي في تعر 
علمًا بأن شريعة اإلسالم بإنسانيتها وعالميتها شريعة . دون االتباع ال أكثر وال أقل

أصل من  على الخير التعاون مع اآلخرو غير منغلقة على ذاتها؛ منفتحة على الغير 
، فهي شريعة إحياء لألمة وألفرادها، أصولها فيما يعود على الناس كافة بالخير واالزدهار

 لحياة، فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وبالنسبة لكل ما زود اهللافي كل وجوه ا
مقاصدها ل عماالً ؛ إإلهيةللفقه بهما، ومن نصوص  تعالى به اآلدمي، من عقل وقلب

َيا َأيَُّها الَِّذيَن {: وذلك معنى قوله تعالى. لها، والوقوف عند ظاهرها، إماتة لها ٕاحياءً و 
  .)٢(}ّلِه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكمْ آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا لِ 

ن الصعوبات التي يجدها الباحث في هذه األمور وما شابهها يجر إلى بل إ
غيرها وما قد يكون أخطر منها في ميزان الفقه والمصلحة العليا والمشروعية اإلسالمية 

فالخالف  –هكذا وجدتها أو  –كتلك الصعوبة التي تعترض الطريق من بدايته . ذاتها

                                                 

  . ٨٢هـ، ص١٣١٨ابن تيمية، الحسبة في اإلسالم، مطبعة المؤيد، القاهرة،  )١(

  .٢٤: األنفال) ٢(


