
   السابعةتاريخ اسالمي              المحاضرة  –المادة : نظم ومؤسسات              المرحلة : دكتوراه    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

)1) 
 

   في الدولة العربية اإلسالمية:  الُمْحَتِسبْ و الِحسبة

هً فً اللغة من العد والحساب وتؤتً  معناها فً الُّلغة: اإلِنكار، قال فً "القاموس": –بكسر الحاء  -الِحسبة: 
معان بمعنى طلب األجر والمثوبة من هللا عز وجل . " أحتسب علٌه : أنكر ، ومنه الُمْحَتِسْب "، وتؤتً على 

أخرى أٌضاً . مشتقة من االحتساب وهو طلب األجر كما فً الحدٌث: من صام رمضان إٌماناً واحتساباً. أي 
 طلب األجر من هللا تعالى.

عرفها الماوردي وأبو ٌعلى الحنبلً بؤنها: "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهً عن المنكر إذا  وفً االصطالح:
ٌف فإن االحتساب ٌنبنً على عمودٌن: األمر بالمعروف، والنهً عن المنكر. ظهر فعله"، وعلى أساس هذا التعر

وعرفها اإلمام الغزالً بؤنها: "المنع عن منكٍر لحقِّ هللاِ، صٌانًة للممنوع عن مقارفِة المنكر"، وٌتضح من تعرٌفه 
 دٌنٌة وظٌفة هً: "بقوله خلدون ابن هاعرفو هذا أنه غلَّب جانب النهً عن المنكر، على جانب األمر بالمعروف،

واألمر بالمعروف والنهً عن المنكر أعم من الحسبة، فٌإمر  ".المنكر عن والنهً بالمعروف األمر باب من
بالمعروف وإن لم ٌترك، وٌنهى عن المنكر وإن لم ٌرتكب، كما ٌفعل الخطباء والعلماء من الحث على فعل 

  ٌث إنها تتعلق بالمعروف الذي ترك، والمنكر الذي فعل.الخٌرات وترك المنكرات، فتكون الحسبة أخص من ح
بمقتضاها بتعٌٌن من ٌتولى مهمة  -الحاكم  -عرفها جمهور الفقهاء بؤنها : والٌة دٌنٌة ٌقوم ولً األمر  وقد

األمر بالمعروف إذا أظهر الناس تركه، والنهً عن المنكر إذا أظهر الناس فعله، صٌانة للمجتمع من االنحراف، 

 اٌة للدٌن من الضٌاع، وتحقٌقا لمصالح الناس الدٌنٌة والدنٌوٌة وفقا لشرع هللا تعالى.وحم

وعموًما فإن التعرٌف المشهور للحسبة، ٌشمل أربعة مفاهٌم أساسٌة، وهً: )المعروف، واألمر به،        

  . )والمنكر، والنهً عنه

 .السوق صاحب بذلك عرف ذلك اثر فعلى السوق فً المحتسب وظٌفة تركزت لقد

 وأركان الحسبة هم:

 ( احتساب.4          ( ُمحتَسب فٌه3            ( ُمحتَسب علٌه2    ْحَتِسبْ م  (1

هو من ٌقوم باألمر بالمعروف والنهً عن المنكر، وال ٌشترط فٌه إذن من ولً األمر :  فالمُحتسب

فلٌغٌره. ونقل القرطبً اإلجماع على أن المنكر "السلطان" فكل مسلم مؤمور بتغٌٌر المنكر: من رأى منكم منكراً 

ٌُطلب منهم اإلذن  واجب تغٌٌره على كل من قدر علٌه، ثم إن من الحسبة، الحسبة على السالطٌن، فكٌف 

 لالحتساب علٌهم؟!

ٌُرجى له الحصول على أجر االحتساب شروط نذكر منها ما ال بد منه : وهو اإلسالم ولكون المحتسب 

لمتابعة.. أي متابعة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً االحتساب. ومنها: العلم بما ٌؤمر به وٌنهى وإخالص النٌة وا

عنه، وبؤحوال المؤمور والمنهً والمالبسات وظروف المنكر. ومنها: القدرة على التغٌٌر من الٌد إلى اللسان إلى 

ٌُعفى منه أحد.  القلب الذي ال 

فً االحتساب ووضعه فً موضعه، ومن اآلداب: البدء بالنفس، : الرفق وهناك آداب للمحتسب من أهمها

والبدء باألهم، ومراعاة سنة التدرج، والموازنة بٌن المصالح والمفاسد، والصبر واحتمال األذى، والسعً إلٌجاد 

 البدائل اإلسالمٌة للمنكرات المراد إزالتها.

ٌُْنهى عن المنكر،  : علٌهُمحتَسب ال ومن شروطه، أن ٌكون بصفة ٌصٌر الفعل هو من ٌإمر بالمعروف و

الممنوع منه فً حقه منكراً؛ وإن لم ٌكن معصٌة ٌحاسب علٌها دٌانة، فكل من الصبً والمجنون والناسً 
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والجاهل ٌمنع من المنكر، وإن لم ٌكن مإاخذاً به شرعاً عند هللا. والمحتسب علٌهم ٌختلفون باختالف حالهم فً 

وكة ودخولهم فً اإلسالم وغٌر ذلك. ولكل واحد منهم أحكام ومباحث ال ٌتسع المجال القرابة والبعد والقوة والش

 لتفصٌلها.

هو المنكر الموجود الظاهر للمحتسب بغٌر تجسس، وٌكون مما ٌعلم أنه منكر بغٌر اجتهاد،  فٌه:ُمحتَسب ال

النصح، وأن ٌكون ظاهراً  ومن شروطه: أن ٌكون موجوداً فً الحال هو أو مقدماته، أما ما فات فلٌس فٌه إال

ٌراه المُحتسب أو ٌسمعه أو ٌُنقل له نقالً موثوقاً، كل ذلك بدون تجسس، ومن شروطه: أن ال ٌكون مما اختلف فٌه 

 من مسائل االجتهاد اختالفاً معتبراً، فال إنكار فً مسائل االجتهاد.

 وهو مراتب ولكل مرتبة شروط.وهو القٌام بالحسبة:  االحتساب:

: التغٌٌر بالٌد وهً أقوى مراتب الحسبة، ومن أهم شروطها: القدرة وعدم ترتب مفسدة أكبر من األولى

 االحتساب.

 المرتبة الثانٌة: التغٌٌر باللسان، وإنما ٌنتقل إلٌها إذا عجز عن الٌد.

وكراهٌته المرتبة الثالثة: اإلنكار بالقلب، وهذا ال رخصة ألحد فً تركه، بل ٌجب أن ٌكون بعض المنكر 

 فً قلب كل مسلم، فآخر حدود اإلٌمان هو اإلنكار بالقلب.

 وحقٌقة اإلنكار بالقلب، عدم الرضا بالمنكر ومفارقته والنفور منه.

 : الكريم الكتاب في مشروعيتها

دلت نصوص عدة من القرآن الكرٌم على مشروعٌة الحسبة ، ونصت على ذلك بشكل واضح وصرٌح ، 

 الكرٌمة :ومن تلك النصوص 

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  اْلَخْيرِ  ِإَلى َيْدُعونَ  أُمَّة   ِمْنُكمْ  )َوْلَتُكنْ  : تعالى قوله – 1  .  اْلُمْنَكِر( َعنِ  َويَ ن ْ

رَ  ُكْنُتمْ   :) سبحانه وقوله – 2 َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّة   َخي ْ  َوتُ ْؤِمُنونَ  ْلُمْنَكرِ ا َعنِ  َوتَ ن ْ
 . ( بِاللَّهِ 

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  بَ ْعض   َأْولَِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  )َواْلُمْؤِمُنونَ  : تعالى وقوله – 3  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَ ن ْ
 . َحِكيم ( َعزِيز   اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهُ  َسيَ ْرَحُمُهمُ  ُأولَِئكَ  هُ َوَرُسولَ  اللَّهَ  َويُِطيُعونَ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤُتونَ  الصَََّلةَ  َويُِقيُمونَ 

 بِاْلَمْعُروفِ  َوَأَمُروا الزََّكاةَ  َوآتَ ُوا الصَََّلةَ  َأقَاُموا اْْلَْرضِ  ِفي َمكَّنَّاُهمْ  ِإنْ  الَِّذينَ ) : وجل عز وقوله – 4
 .( اْْلُُمورِ  َعاِقَبةُ  َولِلَّهِ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َونَ َهْوا
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 َذِلكَ  ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَََّلةَ  َأِقمِ  يَابُ َنيَّ  ) تعالى وقوله – 5

 . (اْْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ 

 

 

 : المطهرة السنة في مشروعيتها

واضح وصرٌح على مشروعٌة الحسبة جاء عدد من أحادٌث المصطفى صلى هللا علٌه وسلم تنص بشكل 

 ، وتؤمر بالقٌام بها على أفراد المجتمع المسلم ، ومن تلك األحادٌث :

) من رأى منكم منكرا فلٌغٌره بٌده ، فإن لم ٌستطع فبلسانه ، فإن لم  قول النبً صلى هللا علٌه وسلم :

 ( . ٌستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإلٌمان

ما من نبً بعثه هللا فً أمة قبلً إال كان له من أمته حوارٌون وأصحاب  وقوله صلى هللا علٌه وسلم: )

ٌؤخذون بسنته وٌقتدون بؤمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ٌقولون ما ال ٌفعلون وٌفعلون ما ال ٌإمرون ، فمن 

من جاهدهم بٌده فهو مإمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مإمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مإمن ولٌس وراء ذلك 

 ( . اإلٌمان حبة خردل

وقوله صلى هللا علٌه وسلم : ) إٌاكم والجلوس فً الطرقات ( فقالوا : ما لنا بد ، إنما هً مجالسنا نتحدث 

فٌها ، قال : ) فإذا أبٌتم إال المجالس فؤعطوا الطرٌق حقها ( قالوا : وما حق الطرٌق ؟ قال : ) غض البصر ، 

 المعروف ونهً عن المنكر (وكف األذى ، ورد السالم ، وأمر ب

 مشروعيتها من اإلجماع :

أجمعت األمة اإلسالمٌة ممثلة بعلماء السلف المعتبرٌن على وجوب األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ، 

 استنادا منهم لنصوص الكتاب والسنة .

 ومن أقوال بعض هإالء العلماء التً توضح إجماع األمة على مشروعٌة الحسبة ووجوبها :

الكتاب والسنة  -قول النووي رحمه هللا : ) وقد تطابق على وجوب األمر بالمعروف والنهً عن المنكر 

 وإجماع األمة . . ( .

: ) أكد هللا تعالى فرض األمر بالمعروف والنهً عن المنكر فً  -رحمه هللا  -وقال أبو بكر الجصاص 

فً أخبار متواترة عنه فٌه ، وأجمع السلف وفقهاء  مواضع من كتابه ، وبٌنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 األمصار على وجوبه . . . ( .

: ) اتفقت األمة كلها على وجوب األمر بالمعروف والنهً عن المنكر بال  -رحمه هللا  -وقال ابن حزم 

 خالف من أحمد منها . . . ( .
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كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا  وبهذا ٌتضح أن الحسبة تقوم على أسس وركائز متٌنة فً اإلسالم هً

 علٌه وسلم وإجماع األمة ، وهذا كله مما ٌإكد على أهمٌتها وفضلها .

 حكمها:

األمر بالمعروف والنهً عن المنكر واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاٌة إذا قام به من ٌكفً سقط 

ومناط الوجوب هو القدرة، فٌجب على كل  اإلثم عن الباقٌن، وٌكون فرض عٌن على القادر إذا لم ٌقم به غٌره،

إنسان بحسب قدرته كما قال هللا تعالى: } فاتقوا هللا ما استطعتم { والقدرة والسلطان والوالٌة، فذووا السلطان أقدر 

من غٌرهم؛ فعلٌهم من الوجوب ما لٌس عل غٌرهم، والقرآن قد دل على أن األمر بالمعروف والنهً عن المنكر 

ل أحد بعٌنه بل هو على الكفاٌة كما قال تعالى: } ولتكن منكم أمة ٌدعون الى الخٌر وٌؤمرون ال ٌجب على ك

بالمعروف وٌنهون عن المنكر{ والجهاد من تمام األمر بالمعروف والنهً عن المنكر، فإذا لم ٌقم به أحد أثم كل 

ْسَتِطْع قادر بحسب ما أوتً من قدرة، كما قال صلى هللا علٌه وسلم } َمْن َرأَى مِ  ٌَ ِدِه، َفإِْن لَْم  ٌَ ٌِّْرهُ ِب َغ ٌُ ْنُكْم ُمْنَكًرا َفْل

ْسَتِطْع َفبَِقْلِبِه َوَذلَِك أَْضَعُف اإْلٌَِماِن { ٌَ  َفِبلََساِنِه، َفإِْن لَْم 

 

 

 :المحتسب نشؤة* 

 علٌه) الرسول عهد فً ظهرت أنها قال من فمنهم، المحتسب وظٌفة الحسبة ظهور حول الباحثون اختلف

 محتسب أول الرسول ٌكون فبهذا". منا فلٌس غشنا من: "قال إذ الغش عن نهى الرسول الن(، والسالم الصالة

 ٌطوف عمر كان اذ، |رضً هللا عنه(  الخطاب بن عمر عهد فً ظهرت الحسبة أن قال من ومنهم. اإلسالم فً

 الحسبة أن آخرون وقال. اإلسالمٌة الشرٌعة ٌخالف من وٌخالف الرعٌة أحوال وٌتفقد الشوارع وفً السوق فً

 .لنشؤتها تارٌخ تحدٌد فً اختلفوا ولكنهم العباسً العصر فً رسمٌة بصورة ظهرت

 

 :المحتسب ومهمات أعمال* 

، وأخالقٌة وعمرانٌة ودٌنٌة أدبٌة نواحً وشملت اإلسالمٌة الدولة فً المحتسب أعمال وتنوعت تعددت

 :ٌلً ما المحتسب مهمات أهم فمن

 الشرعً بالوجه الخدمات تؤدٌة الكٌفٌة هإالء عمل مراقبة أي: الحرف وأصحاب التجار مراقبة -1

 .والصحٌح

، السعر أو الكٌل فً النقصان أو والزٌادة الغش ٌمنع بحٌث: والمقاٌٌس والموازٌن األسعار مراقبة -2

 (.السلعة عٌب إخفاء) التدلٌس بمنع ٌقوم وكذلك

 أعمال ممارسة من الناس ومنع، علنا الخمره شرب بمنع المحتسب ٌقوم بحٌث: العامة األخالق مراقبة -3

 .واألزقة الطرقات فً النساء مضاٌقة ٌمنع وكذلك والشعوذة السحر
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)5) 
 

 وصالة الجمعة صالة وخاصة أوقاتها فً الصلوات تنفٌذ بمراقبة المحتسب ٌقوم بحٌث: العبادات مراقبة -4

 . على والحفاظ المساجد بنظافة كذلك وٌهتم، العٌد

 التً األبنٌة فً نوافذ فتح وٌمنع البارزة األبنٌة بهدم المحتسب ٌمر بحٌث: والطرقات األبنٌة مراقبة -5

 .الطرقات فً البسطات وٌراقب غٌرها على تطل

 

 

 :المحتسب مساعدو* 

 ٌساعده لمن بحاجة فؤصبح، اختصاصاته واتسعت المحتسب أهمٌة ازدادت اإلسالمً المجتمع تطور مع

 :مثل، أعوانا لنفسه فاتخذ أدائها على

 بالحرفة والدراٌة، المعرفة ذوي من لكونهم والصناعات الحرف أصحاب بٌن من اختٌروا وقد: العرفاء - أ

 الكشف على المحتسب فٌساعدون، فٌها والتدلٌس الغش اجل من والصنعة الحرفة أصحاب ٌتبعها التً واألسالٌب

 .الغش أعمال عن

 تزوٌد على وٌعملون الحدود وعلى البحر وسواحل الموانئ فً المحتسب عن ٌنوبون وهم: النواب - ب

 .الغذائٌة المواد استٌراد عملٌة عن بمعلومات المحتسب

 من ٌلزم بما ومعاقبتهم اإلسالم فً المخالفٌن على القبض فً المحتسب ٌعاونون: والغلمان األعوان - ت

 .العقاب أسالٌب

 (:المحتسب ٌفرضها التً العقوبات) المحتسب عقوبات* 

 إغالق أو بالسجن أو بالضرب، التاجر ومعاقبة ضبتها حال الفاسدة البضاعة بإتالف المحتسب ٌقوم -1

 .التجاري محله

 لمن قاسٌة بعقوبة مهددا واإلرشاد والتوجٌه النصائح تقدٌم إلى لجؤ وأحٌانا التوبٌخ إلى المحتسب لجا -2

 .أوامره ٌخالف

 أوامره ٌخالفون الذٌن األشخاص ٌنفً ٌقوم كان بحٌث الحاالت بعض فً النفً المحتسب اتبع -3

 .وتعلٌماته

 بالمقلوب دابة ركوب المذنب ٌلزم المحتسب كان بحٌث، والتجرٌس التشهٌر طرٌقة المحتسب اتبع -4

 على ومعلق الٌدٌن مكبل طرطور رأسه وعلى الملونة كالخرق خاصة بلباس األسواق شوارع فً به وٌطاف

 أنا وها كذبت قد" ٌردد وهو ٌقرعه بٌده جرسا ٌعطى وأحٌانا، ارتكبها التً المخالفة علٌها كتب ٌافطة صدره

 ".العقاب فجزاإه الكذب ٌقول من وكل، أعاقب

 :وعدته المحتسب مقر* 
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)6) 
 

 اغلب فً وعال، ظاهر مكان فً عادة تقع كانت، الدكة ٌسمى ما، السوق فً له مقرا المحتسب اتخذ

 كما، السوق أهل نفوس فً الرهبة إدخال بهدف، والطرطور( العصا) الدرة وهً الدكة على عدته ٌعلق األحٌان

 إلٌهم للوصول عناوٌنهم على التعرف لٌسهل والحرف المهن أصحاب أسماء فٌه ٌدون خاصا سجال ٌتخذ كان انه

 .الحاجة عند


