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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  املقدمة:

مد هلل العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى آله وصحبه احل 
 أمجعني.. وبعد..

تعد احلسبة من النظم اإلسالمية األساسية اليت وضعت أسسها الشريعة اإلسالمية 
 (1)وانفردت بتطبيقها األمة اإلسالمية.

افرة ملا هلا من أثر كبري يف توجيه الناس وإرشادهم، فالنفوس البشرية متن 
الطباع، منها من يؤثر فيه املوعظة فتبعده عن املنكر وتزجره عن الظلم، ومنها من 
اشتدت قسوهتا وفجورها فال يصلح معها إال الشدة والردع ، ومن هنا تظهر أمهية 

" . حتقيقًا لقوله تعاىل(2)احلسبة ومدى حاجة اجملتمع اإلسالمي إىل إقامتها     

                         

             "(3). 
 (4)واحلسبة: هي أمر ابملعروف إذا ظهر تركه، وهنى عن املنكر إذا ظهر فعله( 

نكر الي  هو فر  على )فهي وظيفة دينية من ابب األمر ابملعروف والنهي عن امل
القائم أبمور املسلمني .يعني ليلك من يراه أهاًل له فيتعني فرضه عليه ويتخي األعوان 

                                 
م، القةةةاهرة، دار الفكةةةر العةةةر (. 1999هةةةة 1419، 9فتحيةةةة النةةةااو : الةةةنظم واحلضةةةارة اإلسةةةالمية )   (1)

م، الةةةةةرك ، مكتبةةةةةة الرشةةةةةد( 2003هةةةةةة 1424، 1؛ اتج السةةةةةرحران: الةةةةةنظم اإلسةةةةةالمية ) 120ص
 .88ص

 .89شر الدويل( صم، الرك ، دار الن2002هة 1423، 1حسن جودة: نظم احلضارة اإلسالمية )  (2)
 .104سورة آل عمران، آية:  (3)
( األحكام السلطانية والوالكت الدينية، حتقيق: مسري 450املاورد : أىب احلسن على بن حممد البصر )ت  (4)

 .260م، بريوت، املكتبة العصرية( ص2003هة 1424مصطفى رابب )
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على ذلك ويبحث عن املنكرات ويعزز ويؤدب على قدرها وحيمل الناس على املصاحل 
 (5)العامة يف املدينة (.

                                 
م ، بةريوت ، دار 1988هةة  1408سةنة  (، املقدمةة )ببعةة808ابن خلدون :عبةد الةر ن بةن حممةد )ت  (5)

 .225إحياء الرتاث( ص
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 أهدف البحث: 
 تتلخص أهداف البحث ىف النقا  اآلتية: 

 على مفهوم احلسبة والرقابة ىف اإلسالم. التعرف  -1
 معرفة ماهية اختصاصات وأوصاف احملتسب ىف اإلسالم.  -2

 التعرف على التطور التارخيى لنظام احلسبة ىف اإلسالم.  -3

 الوصول إىل خصائص نظام احلسبة ىف اإلسالم.  -4

وضع تصورات ومقرتحات ونتائج حول موضوع احلسبة ىف العصر احلديث ىف  -5
 الشريعة اإلسالمية. ضوء مبادئ 

 وقد مت تقسيم البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث على النحو التاىل: 
 املبحث األول: مفهوم الرقابة واحلسبة ىف اإلسالم. 
 املبحث الثاىن: اختصاصات وأوصاف احملتسب. 

 املبحث الثالث: خصائص نظام احلسبة ىف اإلسالم. 
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 املبحث األول
 اإلسالم مفهوم الرقابة واحلسبة ىف

الرقابةةة ىف الل ةةة معناهةةا احلفةةة واحلراسةةة، ويقصةةد  ةةا التمكةةد مةةن صةةحة العمةةل  
ومالقاة األخطاء أو عدم تكرارها، وذلك عن بريق إاثبة احملسن ومعاقبةة املسةيء، ويؤكةد 

 ":ذلك قولةه تعةاىل                 ،            

   ،                 "(1)  علةةةى تةةةت   (2). والرقابةةةى اةةةم ا  ةةة

 ثالث مراحل هى:
رقابة ذاتية وهى الىت تنبع من داخل )ضمري( اإلنسان القةائم ابلعمةل، والةدليل  -1

علةةةةى ذلةةةةك قولةةةةه تعةةةةاىل:                           

    (3) رسول صلى هللا عليه وسلم:  حاسةبوا أنفسةكم قبةل أن ويقول ال

حتاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ، وهى رقابةة داخليةة تعتمةد علةى 
 خشية هللا سبحانه وتعاىل.

رقابةةة أوىل األمةةةر ويقةةوم  ةةةا أعضةةاء خةةةارجيون عةةن نطةةةا  العمةةل، مثةةةل الةةةواىل  -2

 والقاضةةةى ومراقةةةب احلسةةةاابت، والةةةدليل قولةةةه تعةةةاىل:            

                                 
 . 41 -39سورة النجم، اآلكت:   (1)
 .92هة، صفحة1402د  حممد كمال عطية، نظم حماسبية ىف اإلسالم، مكتبة املدىن جبدة،  (2)
 .14سورة اإلسراء، اآلية  (3)
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                (1). 

رقابةةة هللا عةةز وجةةل، وهةةى تلةةك الرقابةةة اإلهليةةة الةةىت تسةةجل لنةةا أعمالنةةا بعةةد أن  -3

 نا على السةري فيةه، كمةا يقةول تعةاىل: أانر هللا لنا بريق الصواب وحث    

          "(2) " : ويقةةةةةةةةةةةةةو   ي ةةةةةةةةةةةةةا           

                       (3). 

ويقصةد ابلرقابةةة اجارجيةةة ىف اإلسةةالم أهنةةا رقابةةة ال ةةري علةةى اإلنسةةان ىف تصةةرفاته 
أمهية هيه الرقابة مني أن عرف اإلنسان قيمة املال، وظهرت ىف صوره جهود وقد نشمت 

فرديةةةة للمحافظةةةة علةةةى هةةةيا املةةةال مةةةن مسةةةك للةةةدفاتر ومراجعةةةة حسةةةابيه ومسةةةتنديه،   
 أصبحت بعد ذلك مهنة منظمة ميارسها فئة معينة من احملاسبني واملمتهنني.

ان يفعلةه سةيد املرسةلني حممةد ومن أهم مظاهر الرقابة اجارجية ىف اإلسالم، ما ك 
صةلى هللا عليةةه وسةةلم بنفسةةه عنةةدما قةةام بتنظةيم احلركةةة التجاريةةة ىف األسةةوا  وقةةام بتعيةةني 

 حمتسب ىف األسوا  الرئيسية.
وكةةان احملتسةةب يراقةةب أداء األمةةاانت وينهةةى عةةن املنكةةرات مةةن كةةيب وخيانةةة 

البيةةةوع وحتديةةةد  ماليةةةة، ويةةةدخل ىف ذلةةةك تطفيةةةز الكيةةةل والةةةوزن وال ةةة  ىف الصةةةناعات

                                 
 .104سورة آل عمران، اآلية  (1)
 .1سورة النساء، آية  (2)
 .284رة البقرة، من اآلية سو (3)
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الدكت وغري ذلك، كما كان يقوم احملتسةب ددالء شةهادته فيمةا يسةمل عنةه مةن النةواحى 
 .(1)احلسابية، وال مينع ذلك من حصوله عن أجر مقرر له من الدولة

وكةةةان وىل األمةةةر ىف الدولةةةة اإلسةةةالمية علةةةى درايةةةة وافيةةةة بعلةةةم احلسةةةاب وبةةةر   
عنةةد حسةةاب الزكةةاة، وكةةان احملتسةةب يقةةوم  ةةيه كشةةز ال ةة  والتزويةةر ىف تقةةدير األراب  

املراقبةةة بنفسةةه، أو ابالسةةةتعانة بةةبع  الفقهةةةاء )العلمةةاء( ىف احلسةةاب، لةةةيلك كةةان يعةةةني 
الةةةوالة بعةةة  العلمةةةاء ملراجعةةةة حسةةةاابت الزكةةةاة للتجةةةارة، وبعةةةد املراجعةةةة يةةةدىل املراجةةةع 

قةاص حةق هللا ىف الزكةاة، بشهادته الشفوية للواىل، فإذا ثبت أن هناك شيئاً من التزويةر إلن
عوقةةب علةةى ذلةةك إمةةا ابلضةةرب ابلسةةو  أو احلةةبا ىف املدينةةة أو اإلخةةراج مةةن السةةو ، 

 تنفييًا ملا أمر به الرسول صلى هللا عليه وسلم  من غشنا فليا منا .
إن أشكال الرقابةة هةيه عمعهةا إبةار متكامةل يسةمى  نظةام احلسةبة  وهةو نظةام 

سةةالمية ىف األمةةر ابملعةةروف والنهةةى عةةن املنكةةر تقوميةةاً يسةةتهدف احلفةةاى علةةى الشةةرعية اإل
 لسلوك األفراد ىف اجملتمع اإلسالمى.

ونسةةتعر  فيمةةا يلةةى املعةةاىن املختلفةةة للحسةةبة، وتطةةور نظةةام احلسةةبة ىف أشةةكاله 
 املختلفة.

 معىن احلسبة:
مبعةةىن االسةةم ويةةراد  ةةا العةةد والقصةةد ومةةن  -تطلةةق احلسةةبة ىف املةةدلول الل ةةوى

صةلى هللا عليةه وسةلم:  احتسةبوا أعمةالكم. فةإن مةن احتسةب عملةه كتةب لةةه  ذلةك قولةه
أجر عمله وأجر حسبته  وترد مبعىن حسن التدبري ومن ذلك قةول العةرب:  فةالن حسةن 

 .(2)احلسبة 

                                 
 م.1976عتيق صال  عوام، احلسبة ومسئولية احلكومة اإلسالمية، مؤسسة دار الشعب، القاهرة،  (1)
ألمهية احلسبة ىف اإلسالم كنظام رقاىب ىف الدولة اإلسالمية فقد عاجله الكثريون من علمةاء اإلسةالم نةرى أن  (2)

ن مرجعاً لكل من أراد أن يعةا  هةيا املوضةوع اهلةام. ولعةل نضع أهم مؤلفاهتم بني يدى هيا البحث ليكو 
م، وال ةزاىل 1058هةة، 450أسبق من تناول عر  موضوع احلسبة ىف اإلسالم هم املاوردى املتوىف سنة 

م، وابةةن قةةيم اجلوزيةةة املتةةوىف 1327 -هةةة728م، وابةةن تيميةةة املتةةوىف سةةنة 1111هةةة، 505املتةةوىف سةةنة 
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وقةةةد تطلةةةق احلسةةةبة مبعةةةىن املصةةةدر كاالحتسةةةاب، وتنصةةةرف إىل بلةةةب الثةةةواب 
صةام رمضةان إميةاانً واحتسةاابً غفةر  األخروى ومن ذلك قوله صلى هللا عليةه وسةلم:   مةن

 .(1)له ما تقدم من ذنبه 
وأمةةا معةةىن احلسةةبة ىف االصةةطال  الشةةرعى فهةةى األمةةر ابملعةةروف إذا ظهةةر تركةةه 
والنهى عن املنكر إذا ظهر فعله،واملعروف هو كةل قةول أو فعةل أو قصةد حسةنه الشةارع 

 ه.وأمر به واملنكر كل قول أو فعل أو قصد قبحه الشارع وهنى عن
وأخةةةةريًا فنطلةةةةق احلسةةةةبة ىف النظةةةةام اإلدارى علةةةةى حسةةةةاابت الدولةةةةة وعلةةةةى دار 
احملاسةةبة واملواريةةث وعلةةى دار مراقبةةة املةةوازين واملكاييةةل. أى أهنةةا كانةةت مصةةطلحاً إداركً 
عامةاً،   خصصةت ملعةىن الشةربة و اصةة شةربة األسةوا  واآلداب اإلسةالمية. وىف هةةيا 

. وللحسةةبة  ةةيا املعةةىن (2)حكةةام السةةلطانية اإلسةةالميةاإلبةةار الضةةيق يعرضةةها مؤرخةةو األ
 :(3)أركان أربعة هى

 احملتسب. -1
 احملتسب عليه. -2

 احملتسب فيه. -3

                                                                             
هةة وقةد كانةت أحبةاث هةؤالء 821هةة والقلقشةندى املتةوىف سةنة 845ىف سةنة هة واملفريةزى املتةو 751سنة 

مجيعاً تتناول احلسبة من الناحية النظرية وأما اليين تناولوا موضةوع احلسةبة مةن الناحيةة العلميةة فقةد كةان 
هنايةة  -أقدمهم عبد الر ن بن نصر الشريازى وهو من معاصةرى صةال  الةدين األيةوىب وقةد كتةب مؤلفةه

وعر  فيه لنظام احلسبة من جوانبه العملية، وكان هيا الكتاب مرجع كافة مةن  -ىف بلب احلسبة الرتبة
 تناولوا الكتابة ىف احلسبة.

 .61، ص2لسان العرب، جة (1)
، عن استعمال املاوردى املتةوىف 337، ص2راجع ىف ذلك دائرة املعارف اإلسالمية مادة حسبة، جملد رقم  (2)

هةةة، والقلقشةةندى املتةةوىف 845هةةة، واملقريةةزى املتةةوىف سةةنة 808ن املتةةوىف سةةنة هةةة، وابةةن خلةةدو 450سةةنة 
هةةة، ومةةن كالمهةةم عنهةةا يسةةتنتج أهنةةا نظةةام للرقابةةة علةةى سةةري احليةةاة االقتصةةادية واالجتماعيةةة 831سةةنة 

 والثقافية بطريقة جنعلها ىف إبار قواعد الشرع اإلسالمى وىف نطا  املصلحة العامة للمجتمع.
 .333 -321، ص2، األحياء، جةال زاىل (3)
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 ونفا االحتساب. -4

ذكرهةةةا دفاضةةة كةةل مةةن املةةاوردى وال ةةةزاىل  (1)ولكةةل مةةن هةةيه األركةةان شةةرو  
والةيى  (2)وعليها اعتمد كل من تناول موضوع احلسةبة مةن الناحيةة النظريةة مةن املتةمخرين

يؤخةةي مةةن كتةةاابت علمةةاء اإلسةةالم الةةيين حبثةةوا نظةةام احلسةةبة وعلةةى رأسةةهم العالمةةة أبةةو 
احلسن املاوردى أن احملتسب هةو مراقةب مةدىن يقلةده اجليفةة أو الةوزير أو القاضةى مهةام 

 منصبه.
وأما احملتسب فيه فال تقتصر احلسبة على بع  املخالفات أو أهنا مقصورة على 

ك أن والية احلسبة تندرج ىف الوالية العامةة الةىت كلةز هللا  ةا أفةراد األمةة مجاعة معينة ذل
اإلسةالمية لتكةون احلسةةبة مبثابةة جهةاز الصةةيانة الةدائم والةدائب كلمةةا حصةل خلةل داخةةل 
اجملتمةةع اإلسةةالمى فكةةل مسةةلم عليةةه أن يةةيكر أخةةاه املسةةلم إذا نسةةى ويرشةةده إذا غفةةل 

ى يتميز اجملتمع اإلسةالمى بسةالمة املعتقةد ورقةى وأيخي على يده إذا تلبا بفعل منكر ك

" السةةةةةةةةلوك عمةةةةةةةةاًل بقولةةةةةةةةه تعةةةةةةةةاىل:                      

                              (3) 

ع ويرى الع مى  بو الح ن الماوردى  ن مجاالت االحت اب ال يت 
لهةةا الح ةةر احةةاو  و ةةع  ةةابا جعةة  ايةة  االحت ةةاب مجةةرد رقابةةى   ةةم 

                                 
، حاجى خليفة، كشز 1862، كلكتا، سنة 77، ص1التهانوى، كشاف اصطالحات الفنون، جة (1)

، الدولة الفابمية، 300 -297، حسن إبراهيم، النظم اإلسالمية، ص1941الظنون، اسطنبول سنة 
واملقريزى والعيىن )راجع ىف  ، مولوى حسيىن، اإلدارة العربية اململوكية مثل بدر الدين بن موه،322ص

 .717ذلك املوسوعة العربية املسرية )حسبة( (، ص
 وبعدها. 31نقوال زكدة، احلسبة واحملتسب ىف اإلسالم، ص (2)
 .110سورة آل عمران، آية رقم (3)
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األوامةةةر والهةةةوالم وجعةةة  تحةةةره المحت ةةةب مرلوهةةةا  ب هةةةور المه ةةةر تر ةةةا 
 ل مأمور ب   و اع   ل مههم  ه .

واجالصةةةة أن جمةةةاالت احلسةةةبة تتسةةةع لتشةةةمل كةةةل مةةةا علةةةب املصةةةلحة ل مةةةة 
 .(1)دمها بني األمماإلسالمية ويدرأ عنها املفسدة وحيافة على تق
 احلسبة ىف العصر النبوى واجلفاء الراشدين:

لقةةةد كةةةان الرسةةةول صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم أول مةةةن مةةةارس مهمةةةات احلسةةةبة ىف 
اإلسالم. فقد أنكر على ابئع الطعام ىف السو  أن ععل ما أصابه املطةر فابتةل خفيةاً عةن 

 .(2)مىن أعني املشرتين وقال صلوات هللا عليه   من غ  أمىت ليا 
وملةةةا زادت املخالفةةةات قصةةةد صةةةلوات هللا عليةةةه أن يضةةةع نظامةةةا عامةةةاً للوقايةةةة 
وللعالج معةًا فمقةام عمةر بةن اجطةاب حمتسةبًا علةى سةو  املدينةة وسةعيد بةن العةاص علةى 
سو  مكة لكى تساهم احلسةبة اإلسةالمية يف جعةل املعةامالت بةني األفةراد تسةري ىف إبةار 

 .(3)سليم واألخال  احلميدةالشرعية اإلسالمية واليو  ال
وقد جرى اجلفاء الراشدون على سنته وكان الفةارو  عمةر بةن اجطةاب حريصةاً 
على أن تسري حياة املسلمني على أسا مثالية من العدل والةرتاحم والشةفقة ولةيلك قةام 
مبمارسة احلسبة من الناحيةة العمليةة ومةن ذلةك مةا يةروى عنةه أنةه ضةرب مجةااًل ألنةه أثقةل 

وأّدب التجةةار الةةيين امعةةوا حةةول الطعةةام وف يرتكةةوا منفةةيًا للمةةرور.   عةةني  -لةةهعلةةى مج

                                 
راجع فيما قدمناه، األحكام السلطانية والوالكت الدينية، لقاضى القضاة أىب احلسن على بن جليب  (1)

لبصرى الب دادى الشهري ابملاوردى املرجع السابق، معاف القرية ىف أحكام احلسبة حملمد بن حممد ا
 القرشى املرجع السابق.

، ابن قيم اجلوزية، 62، ص3، ابن زيدان، العز والصولة جة103إبراهيم لشهاىن، احلسبة ىف اإلسالم، ص (2)
 .242الطر  احلكيمة ص 

 م.1950 10 2عدد 3احملتسبون ىف مصر، اجمللة التارخيية، جملد الباز العريىن، احلسبة و  (3)
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وانتةةدب للحسةةبة ىف بعةة  أسةةوا  املدينةةة امةةرأة  (1)علةةى سةةو  املدينةةة عبةةد هللا بةةن عتبةةة
 .(2)أنصارية هى الشفاء بنت عبد هللا

اً وكان اإلمام على رضةى هللا عنةه ميةارس احلسةبة بنفسةه مةن الناحيةة العمليةة أيضة
فكةةةان رضةةةى هللا عنةةةه أيمةةةر دزالةةةة مةةةا يةةةؤذى املسةةةلمني ىف الطةةةر  العامةةةة كممةةةاكن الراحةةةة 

 وجمارى املياه وغريها.
 تطور نظام احلسبة ىف العصور اإلسالمية الالحقة:

وإتباعةةاً ملةةنهج الرسةةول صةةلى هللا عليةةه وسةةلم ىف نظةةام احلسةةبة ومةةا جةةرى عليةةه 
مويةون والعباسةيون حةىت عصةر اجليفةة املهةدى اجلفاء الراشدون من بعده كان اجلفاء األ

هم القوامني على نظام احلسبة ورعاية الصاحل العام فكةانوا يباشةروهنا أبنفسةهم أو ينةدبون 
 القضاة للقيام  ا أو عمال الشربة خيصصوهنم ألعمال احلسبة.

ومةةن ذلةةك يالحةةة مةةدى التةةداخل ىف االختصةةاص بةةني القضةةاة وعمةةال الشةةربة  
 ني ىف نظام احلسبة اإلسالمى.وبني احملتسب

وقد استمرت مهام احملتسب ىف اإلسالم توكل إىل القاضةى وعامةل الشةربة حةىت 
عصةةور متةةمخرة ىف الدولةةة اإلسةةالمية وف يةةتم اسةةتقالل احملتسةةب أبعمةةال احلسةةبة بصةةورة 

 .(3)عملية إال ىف عصور اجليفة املهدى
 تطور نظام احلسبة بتطور النظام اإلدارى:

                                 
 .270، حسن إبراهيم، النظم اإلسالمية، ص105 -104إبراهيم الشهاىب، املرجع السابق، ص (1)
، ابةةن األثةةري، الكامةةل، 280، ص3الطةةاى، جةةة 214أ ةةد بةةن سةةعيد، التيسةةري ىف أحكةةام التسةةعري، ورقةةة  (2)

 .32، ص3جة
املستشرقني إىل القول بنشمة نظام احلسبة ىف عصر اجليفة اهلادى استناداً إىل أن أاب الفداء  ومييل بع  (3)

 هة موت انفع بن عبد الر ن اليى كان مقرائً وحمتسباً انظر ىف ذلك:160ذكر بني أحداث سنة 
Emile Tyan Histoire de L` organization Jadiciaire en pays d`islam, 

Tame 2 p. 444(N-1-2). 

وواضح أن هيا الرأى غري صحيح حول نشمة نظام احلسبة وقد رأينا فيما عرضناه أن نظةام احلسةبة ىف اإلسةالم 
 وضع أصوله الرسول صلى هللا عليه وسلم وسار على سنته اجلفاء الراشدون بعده.
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النظام السياسى واالجتماعى ىف الدولة اإلسالمية ممةا أثةر علةى النظةام  لقد تطور
اإلدارى، وقةةةةد اقتضةةةةى ذلةةةةك أن يتطةةةةور نظةةةةام احلسةةةةبة بةةةةدوره ملعاجلةةةةة بعةةةة  املشةةةةاكل 
االجتماعية فمصبح احملتسب ضمن الوظائز اإلدارية ىف الدولة يعينةه اجليفةة أو وزيةره أو 

يبةةت ىف أمةةور احلسةةبة مبقتضةةى الشةةرع فيمةةا القاضةةى، مةةن أهةةل الةةدين والوجاهةةة والشةةدة ل
لةةيا مةةن اختصةةةاص القاضةةى أو وىل املظةةةاف أو عامةةل الشةةربة أى فيمةةةا يتعلةةق ابلتبةةةادل 

 .(1)التجارى وابحلياة الصناعية والثقافية واالجتماعية والدينية كيلك
 

                                 
 .240ابن القيم الطر  احلكيمة، السابق، ص (1)
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 املبحث الثاىن
 اختصاصات وأوصاف احملتسب

اجليفة أو الةوزير أو القاضةى مهةام  هو مراقب مدىن يقلده (1)قدمنا أن احملتسب
منصةةةبه الةةةىت تشةةةمل مراقبةةةة تطبيةةةق مبةةةادئ الشةةةريعة اإلسةةةالمية تطبيقةةةاً سةةةليماً وكشةةةز 
املخالفات وإنزال العقوبةة املناسةبة ابملخةالفني وىف إبةار وظيفةة احملتسةب ىف اإلسةالم يقةوم 

وأنواع ال   وإلزام املةدين مبراقبة سري احلياة التجارية والصناعية ومراقبة املوازين واملعايري 
املمابل بسداد دينه أو الوفاء به عند اليسار إن ف يكن مماباًل، ويتعهد أهةل اليمةة لةريى 
مبلةةةح احةةةرتامهم الشةةةرو  املوضةةةوعة ابلنسةةةبة ملبةةةانيهم ومالبسةةةهم ويةةةدخل ىف اختصاصةةةه 

 حماربة البدع وكافة التصرفات اجملافية ملبادئ األخال  وقيم اإلسالم.
ب ىف الفكر اإلسالمى إذًا هو الشخص العةاف ابملنكةرات الظةاهرة، العةاف فاحملتس

حبكةةم الشةةرع فيمةةا أيمةةر بةةه وينهةةى عنةةه، فةةإن احلسةةن مةةا حسةةنه الشةةرع والقبةةيح مةةا قبحةةه 
الشرع، ومةا خيةص ذلةك كلةه مةن األدلةة الةواردة ىف القةرآن الكةرو والسةنة ومةا اتفةق عليةه 

خص املسةةةئول عةةةن تنظةةةيم املعةةةامالت املاليةةةة ىف العلمةةةاء السةةةابقون واحلةةةاليون، وهةةةو الشةةة
 الوالية أو اجلهة املسئولة عنها.

ويبني الفقهاء املسلمون الصفات الةىت عةب أن يتحلةى  ةا احملتسةب ىف اإلسةالم 
 مبا يلى:

                                 
ليفةةى بروفنسةةال، اإلسةةالم ىف امل ةةرب واألنةةدلا، ترمجةةة وتقةةدو  راجةةع ىف اختصاصةةات احملتسةةب وصةةفاته، (1)

م. ومما عدر مالحظتةه أن هةيا املستشةر  عكةز أكثةر مةن غةريه 1956لطفى عبد البديع، القاهرة سنة 
على مجع النصوص اجاصة ابحلياة االقتصادية واالجتماعية ىف األندلا ىف العصر اإلسالمى، وقةد حقةق 

 القضةاء واحلسةبة حملمةد بةن عبةد الةرءوف األشةبيل والةىت نشةرت ألول مةرة سةنة هيا املستشر  رسةالته ىف
م ىف اجمللةةة األسةةيوية بعنايةةة ليفةةى بروفنسةةال   نشةةرت ترمجةةة فرنسةةية هلةةا ضةةمن كتةةاب )أشةةبيلية 1934

م. ببةةةاريا وأخةةةرياً ضةةةمت إىل رسةةةالىت أ ةةةد بةةةن 1947اإلسةةةالمية ىف بدايةةةة القةةةرن الثةةةاىن عشةةةر، سةةةنة 
بةةن عثمةةان اجلرسةةيقى ىف احلسةةبة وظهةةر اجلميةةع بعنةةوان )ثةةالث رسةةائل أندلسةةية ىف آداب الةةرءوف وعمةةر 

 م ابلقاهرة حتقيق ليفى بروفنسال.1955احلسبة واحملتسب، ىف سنة 
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 أن يكون احملتسب مؤمناً ابهلل ورسوله وعلى جانب كبري من التقوى واملعرفة. -1
 ملكلز ال يلزمه القيام  يا العمل.أن يكون مكلفاً من الواىل، ف ري ا -2

، وهةيا يسةتلزم قةدرة (1)أن يكون قادرًا على األمر ابملعروف والنهى عن املنكةر -3
 شخصية وبدنية.

" أن يكةةون عاملةةةاً مبةةا يوجةةةه إليةةه ويرعةةةاه فيقةةول تعةةةاىل: -4          

                  (2)
" 

 نصحه ولديه الكياسة الالزمة حىت أن يكون رفيقاً ىف
 يكون حصوله على املقصود أبلح.

أن يتحلى ابلصا على ما يصيبه من أذى كما يقول 
 تعاىل:                       "

(3). 

 وأن يكةةةون (4)أن يكةةون حةةرًا وعةةةداًل ذا رأى وصةةرامة وخشةةونة ىف أمةةةور الةةدين -5
 مستقاًل ىف رأيه شديدًا ىف احلق.

 مركز احملتسب بني الوظائز األخرى:
أن عمةةل احملتسةةب ىف اإلسةةالم يشةةبه عمةةل البةةوليا املةةدىن أو  (1)يقةةول الةةبع  

 The civil police or exactlyالبوليا املسئول عن األسوا  واآلداب العامة

the police of the markets and puplic morals. 

                                 
 .1962إبراهيم دسوقى الشهاوى، احلسبة ىف اإلسالم، دار العروبة،  (1)
 .108سورة يوسز، من اآلية  (2)
 .17سورة لقمان، من اآلية (3)
 .9م، ص1976د  سليمان الطماوى، عمر بن اجطاب، وأصول السياسة، القاهرة،  (4)
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ا الةةرأى يبعةةد عةةن احلقيقةةة، ألن احلسةةبة نظةةام يقةةوم أبمةةر النةةاس دتيةةان ولكةةن هةةي 
املعروف واجتناب املنكر وهليا احتل احملتسب مركزًا مرموقاً ىف اجملتمع فهو املكلز حبمل 
النةةةاس علةةةى التةةةزام اجلةةةادة وإتبةةةاع تعةةةاليم هللا ورسةةةاالت أنبيائةةةه، وهلةةةيا يلةةةزم أن يقةةةوم  ةةةا 

سةةاابت وأبمةةور الشةةرع  ةةالف رجةةال البةةوليا ىف العصةةر أشةةخاص هلةةم درايةةة كاملةةة ابحل
 احلاىل.

بينمةةا يقةةول الةةبع  أن عمةةل احملتسةةب يشةةبه عمةةل القاضةةى، ألن كةةاًل منهمةةا لةةه  
حةةق مسةةاع الةةدعوى مةةن املةةدعى واملةةدعى عليةةه واحلكةةم عليهمةةا مبةةا يتفةةق والعدالةةة، ولكةةن 

ون ابلواليةةة ىف اإلسةةالم احملتسةةب ىف اإلسةةالم كةةان خيةةتص ابلقضةةاك املاليةةة فقةة ، وقةةد يكةة
 وآل وقا  وحمتسب ألن لكل منهم عمله اجاص.

وىف رأينا أن عمل احملتسب يشبه عمل مراقب احلساابت ىف العصر احلةاىل، ألنةه 
يلتزم دظهار احلقو  املالية وأتييدها ابإلضافة إىل التزامه ابلوفاء  ا إىل أصةحا ا إذا كةان 

كةةةةرًا يكرهةةةةه هللا ورسةةةةوله، فهةةةةو بةةةةيلك م صةةةةوب ىف وسةةةعه ذلةةةةك ألن أتخريهةةةةا يكةةةةون من
، وهةةو  ةةيا خيةةتص مبراقبةةة وحماسةةبة املسةةئولني، أى أن عملةةه يتضةةمن جةةانبني مهةةا (2)دزالتةةه

 مراقبة احلساابت وتنفيي العقوابت فيما خيص املخالفات املالية.
ابت، وىف هيا اجملال، ينب ى اإلشارة إىل وجود تفرقة جوهرية بني احملاسب ومراقب احلسا

فإن احملاسب على فر  قيامه بعمله على أمت وجه من حيث الكفاية الفنية، فإنه ال يزال 
موظفًا ابملشروع، خاضعًا ألوامر رؤسائه الىت قد اعله حييد عن األصول املرعية أو 
قوانني ونظم املشروع، بينما مراقب احلساابت وهو شخص خارجى ووكيل عن أصحاب 

، (3)من واجبه أن يكشز عن مثل هيه االحنرافات واملخالفاتاملشروع فإنه ميكنه بل 

                                                                             
م نقالً عن: حماضرات للدكتور 1976أ د شلىب، السياسة واالقتصاد ىف الفكر اإلسالمى، القاهرة،  (1)

 م.1975برانرد لويا أستاذ التاريخ السالمى ىف جامعة لندن 
 .225صفحة ، 1900مقدمة ابن خلدون، بريوت،  (2)
م. من صفحة 1980األستاذين متوىل حممد اجلمل وحممد حممد اجلزار، أصول املراجعة، القاهرة سنة  (3)

157- 158. 
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وعلى ذلك فإن مراقب احلساابت يلزمه أن يكون ذا مستوى متميز من التمهيل املهىن 
 واالستقالل العملى واألخال  الطيبة وأن يبيل العناية املقبولة ىف عمله.
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 ة ىف اإلسالماملبحث الثالث: املبادئ والقيم الىت يستند إليها نظام احلسب
 أواًل: يستند نظام احلسبة على مبدأ الشريعة اإلسالمية:

فقد نصت آكت القرآن الكرو على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف   

" مواضع كثرية منها قوله سبحانه وتعاىل          

                      "(1) 

وقول   بحاه  وتعالم "               

                             

  "(2) اه  وتعالم "وقا   ي ا   بح         

                           

                       

"(3) 
مر ابملعروف والنهي عن املنكر فقد قال كما أكدت السنة النبوية على األ 

صلى هللا عليه وسلم :  من رأى منكم منكرًا فلي ريه بيده فإن ف يستطع فبلسانه فإن ف 

                                 
 .110سورة  آل عمران ، اآلية : (1)
 .41سورة احلج اآلية : (2)
 .71سورة التوبة ، اآلية : (3)
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ويف حديث آخر قال أسامة: خري ما مسعت من  (4)يستطع فبقلبه وذلك أضعز اإلميان 
يطحن فيها كطحن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  عاء برجل فيطر  يف النار ف

احلمار فيطيز به أهل النار فيقولون أ  فالن ألست كنت أتمر ابملعروف وتنهى عن 
 .(5)املنكر فيقول إين كنت آمر ابملعروف وال أفعله وأهنى عن املنكر وأفعله 

                                 
، 1ج: صةةةةةةدقي العطةةةةةةار، ) (، الصةةةةةةحيح،  ةةةةةةري261مسةةةةةةلم : احلسةةةةةةن بةةةةةةن مسةةةةةةلم النيسةةةةةةابور  )ت  (4)

، بةةةةةريوت، دار الفكةةةةر(، كتةةةةةاب اإلميةةةةةان، ابب بيةةةةان كةةةةةون النهةةةةةي عةةةةن املنكةةةةةر مةةةةةن 2003هةةةةة 1424
 .52اإلميان..،ص

(، الصةةةةةةةةةةحيح، حتقيةةةةةةةةةةق: قاسةةةةةةةةةةم الرفةةةةةةةةةةاعي 256البخةةةةةةةةةار : أ  عبةةةةةةةةةةد هللا حممةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةن امساعيةةةةةةةةةل )ت (5)
 .687،ص8، ج1085 -م، بريوت ، دار العلم( كتاب الفنت، ابب1987هة 1407)
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 اثنياً: الشمولية:
 .(1)تتنوع نشابات احملتسب لتشمل مجيع مظاهر احلياة الدينية والدنيوية

انت احلسبة منصب ديين أخالقي تعدت هيا املعىن إىل أمور مادية تتفق فبعد أن ك
 (2)مع مصاحل املسلمني فمصبحت أشبه  دمة اجتماعية اقتصادية.

إذ يقول ابن خلدون يف احملتسب )يبحث عن املنكرات، ويعزر ويؤدب على  
ة يف الطرقات قدرها، وحيمل الناس على املصاحل العامة يف املدينة مثل املنع من املضايق

ومنع احلمالني وأهل السفن من اإلكثار يف احلمل واحلكم على أهل املباين املتداعية 
للسقو   دمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السايلة، والضرب على أيد  املعلمني 
يف املكاتب وغريها يف اإلبالغ يف ضر م للصبيان املتعلمني، وال يتوقز حكمه على 

تعداء بل له النظر واحلكم فيما يصل إىل علمه من ذلك ويرفع إليه وليا له تنازع أو اس
إمضاء احلكم يف الدعاو  مطلقًا بل فيما يتعلق ابل   والتدليا يف املعاي  وغريها يف 
املكاييل واملوازين، وله أيضا  ل املمابلني على اإلنصاف وأمثال ذلك مما ليا فيه 

 (3)مساع وال إنفاذ حكم(
الشريعة الشامل الكامل نظر إىل مصاحل اجلق يف دنياهم كما أرشدهم  فنظام 

إىل هداهم يف أخراهم، فنظمت هلم أمورهم اليومية، واملعاشية والسكنية واملدنية، على 
 (4)حنو ضمنت فيه الراحة واهلناء والطممنينة جبميع السكان.

 اثلثا: العموم واالستقالل:
 إبار األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ليلك إن نظام احلسبة يف جممله يدخل يف
 حصرت إختصاصات احملتسب أمرين:

                                 
 .16هة، الرك ، مكتبة الرشد(، ص1422زيد الرماين: اقتصاد احلسبة ) ،  (1)
 .89اتج السرحران: النظم اإلسالمية، ص  (2)
 .225ابن خلدون: املقدمة ، ص  (3)
م، بةةةةريوت، دار 1983هةةةةة 1403، 1ظةةةةافر القةةةةامسي: نظةةةةام احلكةةةةم يف الشةةةةريعة والتةةةةاريخ اإلسةةةةالمي،   (4)

 .589النفائا، ص 
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 األول: األمر ابملعروف ويتناول:
 حقو  هللا مثل انعقاد صالة اجلمعة واجلماعة.  -1

حقو  العباد مثل: اإلشراف على األسوا  وما يتصل ابملرافق العامة، وكاحلقو   -2
 .إذا عطلت، والديون إذا أخرت وغري ذلك 

احلقو  املشرتكة بني حقو  هللا وحقو  العباد: مثل األمر بتزويج األكمي من  -3
األكفاء، وما خيص النساء من أحكام، وأمر السادة ابالتفا  على العبيد وعدم 

 تكليفهم ماال يطيقون، وتكليز أصحاب الدواب دبعامها.

 الثاين: النهي عن املنكر، ويتناول:
 ت، واملعامالت واالبتعاد عن احملظورات.حقو  هللا مثل حقو  العبادا -1

 حقو  العباد مثل: األخي على أيد  من تعدى على حقو  جاره. -2

حقو  مشرتكة بني هللا وعباده مثل: منع أصحاب الدواب من حتميلها ما ال  -3
 (1)تطيق.

وهيه األمور اليت يقوم  ا احملتسب كانت يف ال الب من عمل القاضي  
فقد قال ابن خلدون )وكمهنا أحكام ينزه  (2)وها للمحتسب.ولكنهم فصلوها عنه، أسند

القاضي عنها لعمومها وسهولة أغراضها فتدفع إىل صاحب هيه الوظيفة ليقوم  ا، 
فوضعها على ذلك أن تكون خادمة ملنصب القضاء وقد كانت يف كثري من الدول 

يف عموم والية اإلسالمية مثل العبيديني مبصر وامل رب واألمويني ابألندلا داخلة 

                                 
هة، األحكةام 458؛ أبو يعلي: حممد بن احلسن الفراء، ت 276-263اورد : األحكام السلطانية، صامل (1)

م، القةةةةةاهرة، مطبعةةةةةة: مصةةةةةطفى التةةةةةا ، 1987هةةةةةة 1408، 1السةةةةةلطانية، حتقيةةةةةق: حممةةةةةد الفقةةةةةي،  
 .311-300ص

بةةةة وهبةةةه، ص ابةةةو زيةةةد شةةةلا : اتريةةةخ احلضةةةارة اإلسةةةالمية والفكةةةر اإلسةةةالمي، د. ، د.ت، القةةةاهرة ، مكت (2)
133. 
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القاضي يوىل فيها ابختياره،   انفردت وظيفة السلطان عن اجالفة، وصار نظره عامًا يف 
 .(3)أمور السياسة اندرجت يف وظائز امللك وأفردت ابلوالية(

 رابعاً: خاصية ثنائية املسؤولية :
تمع أفراداً قرر النظام اإلسالمي مبدأ ثنائية املسئولية، الي  يشمل يف أن اجمل        

وسلطة عدون أنفسهم يف النظام اإلسالمي أمام مسئوليتني، وكل مسلم سواء أكان فرداً 
أم كان ضمن السلطة احلاكمة مسئول عن تنفيي الشرع اإلسالمي مبا يتضمن من أحكام 

 حقو  هللا وحقو  العباد على نفسه أواًل و ل غريه على تنفيي الشرع اثنياً.
نائية املسؤولية تقررت احلسبة يف النظام اإلسالمي وتقررت وبناًء على مبدأ ث 

األصول الشرعية هليا النظام مني بدء تكوين اجملتمع اإلسالمي األول حلماية القيم 
الدينية واألخالقية وتوجيه اجملتمع توجيهًا عقدًك وفكرًك وسلوكياً، ويكون يف ذلك كله 

ابملعروف والنهي عن املنكر وكما قال تعاىل  والؤه هلل وباعته ألوامره، يف تنفيي األمر
)واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بع  أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون 
 (4)الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك سري هم هللا إن هللا عزيز حكيم(

ؤمنني والنهي عن املنكر كيلك، فاألمر ابملعروف املقرر يف الشرع مسئولية ثنائية بني امل
و يه اجصوصية رسم النظام اإلسالمي منهجه يف ضب  القيم و اية احلقو  كلها إذ 
جعل يف كل فرد يف اجملتمع قوامًا على مراقبة تنفيي الشرع، حارسًا ملبدأ املشروعية، مهماً 

ه وسلم  اال كلكم يف إرساء مبادئ القواعد الشرعية كما يف قول رسول هللا صلى هللا علي
راع وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راع عن أهل بيته وهو مسئول عنهم، واملرأة راعية 
على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول 

و يه املسئولية الثنائية يعتمد النظام  (1)عنه، أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 

                                 
 .226-225ابن خلدون: املقدمة، ص (3)
 .71سورة التوبة، آية: (4)
؛ مسةةةةةلم: 700  ص8البخةةةةةار : الصةةةةةحيح، كتةةةةةاب األحكةةةةةام، ابب قةةةةةول هللا تعةةةةةاىل  أبيعةةةةةوا هللا....  ج (1)

 . 930الصحيح، كتاب اإلمارة، ابب فضيلة اإلمام العادل، ......،ص



 

 
1043 

ي يف نقل أحكامه من النظرية إىل التطبيق ألن مسئولية التكليز الفرد  اإلسالم
واجلماعي مسئولية إلزامية متبادلة حبيث اعل رقابة اجملتمع يف أقصى درجاته من تنفيي 

 .(2)الشرع والتزام األوامر واجتناب النواهي
رون على ومن األمثلة على ذلك ما )حكى أن عمر رضي هللا عنه: دخل على قوم يتعاق 

شراب، ويوقدون يف اخصاص فقال: هنيتكم عن املعاقرة فعاقرمت، وهنيتكم عن االيقاد يف 
االخصاص فموقدمت، فقالوا: ك أمري املؤمنني قد هناك هللا عن التجسا فتجسست وهناك 
عن الدخول ب ري إذن فدخلت، فقال عمر رضي هللا عنه: هااتن  اتني، وانصرف وف 

 .(3)يتعر  هلم 
 يه القصة دليل واضح على إن احلسبة ثنائية املسئولية إذ مشل النهي احلاكم واحملكوم.وه

وأيضًا ما حكى أن رجل دخل على املممون فممره مبعروف، هناه عن منكر،  
وأغلة له يف القول فقال له املممون: ك هيا أن هللا أرسل من هو خري منك ملن هو شر 

 " مين فقال ملوسى وهارون                  

"(4) (5)  أعر  عنه وف يلتفت إليه، ألن الرجل قد ينال ابلرفق ماال ينال ابلعنز. 
كما قال صلى هللا عليه وسلم  أن هللا رفيق حيب الرفق يعطي على الرفق ما ال يعطي 

 .(6)على العنز 
نظام احلسبة يف اإلسالم ابالعابية والفاعلية ومن الشواهد خامساً: اإلعابية: يتصز 

 الدالة على ذلك: 

                                 
 .54 – 53النظام اإلسالمي: أصوهلا الشرعية وتطبيقاهتا العملية،ص إدريا حممد عثمان: احلسبة يف  (2)
 .273-272املاورد : األحكام السلطانية، ص (3)
 .44سورة به، آية:  (4)
( هنايةةة الرتبةةة يف بلةةب احلسةةبة، قةةام علةةى نشةةره السةةيد البةةاز 589الشةةريز : عبةةد الةةر ن بةةن نصةةر )ت  (5)

م، القةةاهرة ، مطبعةةة جلنةةة التةةمليز والرتمجةةة 1946هةةة 1365العةةريين، إشةةراف: حممةةد مصةةطفى )د. ، 
( معةةاف القربةةة يف أحكةةام احلسةةبة، حتقيةةق: حممةةد 729؛ ابةةن األخةةوة : حممةةد بةةن حممةةد )ت 9والنشةةر(ص

 .60شعبان وأخرون)د. ، د.ت، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب(،ص 
 .1280لرفق، صمسلم: الصحيح، كتاب الا والصلة واآلداب، ابب فضل ا (6)
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ما روى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على صاة بعام فمخل يده  
فيها فنالت أصابعه بلاًل : فقال :  ما هيا ك صاحب الطعام ؟  قال: أصابته السماء ك 

 (7)عام كي يراه الناس من غ  فليا مين رسول هللا ! قال:  أفال جعلته فو  الط

وعن ذبح احليوان فقد أمر عمر بن اجطاب رضي هللا تعاىل عنه منادًك يناد   
 (1)يف املدينة )ال تسلخ شاه ميبوحة حىت تاد( أ   رج منها الرو .

 سادساً: العدل:
للمسلم  من خصائص نظام احلسبة يف اإلسالم حتقيق العدل بني الناس إذ ال حيق     

سواًء كان حاكمًا أو حمكومًا ااوز القواعد الشرعية يف النهي واألمر، ألن هناك رقابة 

 " اهليئة حتكم تصرفاته فقد قال سبحانه وتعاىل     

                     

                       

       "(2)   ومن منطلق هيه اآلية الكرمية ببق العدل يف

نظام احلسبة اإلسالمية ومثال ذلك ما روى أنا قال: )غال السعر على عهد رسول هللا 
وا: ك رسول هللا لو سعرت؟ فقال:  إن هللا هو القاب  الباس  صلى هللا عليه وسلم فقال

الراز  املسعر، وإين ألرجوا أن ألقى هللا وال يطلبين أحد مبظلمة ظلمتها إكه يف دم أو 
  (3)مال  فالتزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه ب ري حق.

 سابعاً: سد اليرائع: 

                                 
 .71مسلم : الصحيح ، كتاب اإلميان ابب قول النا صلى هللا عليه وسلم ))من غشنا فليا منا(( ص (7)
 .27الشريز : هناية الرتبة يف بلب احلسبة، ص (1)
 .8سورة املائدة، آية :  (2)
 .78ة77( احلسبة.)املكتبة الشاملة (ص728ابن تيمية : أ د بن عبد احلليم )ت  (3)
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فعل الواجبات وترك احملرمات إذ شرع كل ما يعني إن العقوابت شرعت داعية إىل       
على ذلك فينب ي تيسري بريق اجري والطاعة واإلعانة والرتغيب فيه بشكل ممكن، و  

ه ودفع ما يفضي إليه، إذا ف يكن كيلك الشر واملعصية ينب ي حسم مادته وسد ذريعت
فيه مصلحة راجحة ومثال ذلك ما هنى عنه النا صلى هللا عليه وسلم فقال ال خيلون 

فنهى صلى هللا عليه  (4)رجل ابمرأة إال ومعها حمرم، وال تسافر املرأة إال مع ذ  حمرم
 (5)وسلم عن اجلوة ابألجنبية والسفر معها

عبد القيا ملا قدموا على النا صلى هللا عليه وسلم   ورو  أيضًا عن الشعا أن وفد
  (6)كان فيهم غالم ظاهر الضاءة فمجلسه ظهره وقال  إمنا كانت خطيئة داود النظر 

وما روى أيضًا عن عمر بن اجطاب رضي هللا عنه أنه يف مرة من املرات كان  
إىل مخر  يعا ابملدينة فيسمع إمرأة تت ىن أببيات تقول فيها  )هل من سبيل

 فمشر ا....هل من سبيل إىل نصر بن حجاج(
فدعى به عمر رضي هللا عنه فوجده شاابً مجيالً فحلق رأسه فمزداد مجااًل فنفاه  

 .(7)إىل البصرة لئال تفنت به النساء 

                                 
 .629مسلم: الصحيح، كتاب احلج، ابب سفر املرأة مع حمرم.....،ص  (4)
، 1ابةةةةن تيميةةةةة: السياسةةةةة الشةةةةرعية يف إصةةةةال  الراعةةةةي الرعيةةةةة، حتقيةةةةق: جلنةةةةة إحيةةةةاء الةةةةرتاث العةةةةر  )  (5)

 ص.120م، بريوت، دار األفا  اجلديدة( 1983 1403
 .120املصدر نفسه، ص  (6)
 .121املصدر نفسه ،ص   (7)
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 اثمناً: املثالية:
من خصائص نظام احلسبة يف اإلسالم أنه نظام مثايل يسعى ابلفرد إىل بلوغ         

ومن األحداث الدالة على ذلك: ما روى عن عمر  (1)صورة املثلى يف جوانب احلياة. ال
  (2)رضي هللا عنه أنه رأى رجاًل : شاب اللنب ابملاء املبيع فمراقه عليه.

ورو  أيضًا )عن أ د بن إبراهيم املقر  قال: كان أبو احلسن النور  رجالً    
يفت  عما ال حيتاج إليه، وكان إذا رأى منكراً قليل الفضول ال يسمل عما ال يعنيه، وال 

غريه، ولو كان فيه تلفه، فنزل ذات يوم إىل مشرعة تعرف مبشرعة الفحامني يتطهر إىل 
الصالة إذ رأى زورقًا فيه ثالثون دان مكتوب عليها ابلقار لطز، فقرأه وأنكره ألنه ال 

ل للمال : أ  شيء هيه يعرف يف التجارة، وال يف البيوع شيئًا يعا عنه لطز فقا
الدانن قال: وأ ء شيء عليك أم  لش لك فلما مسع النور  من املال  هيا القول 
ازداد تعطشا إىل معرفته فقال: له أحب أن  اين أ  شْي يف هيه الدانن فقال املال : 
أنت وهللا صوىف فضويل هيا مخر للمعتضد يريد أن يتمم به جملسه، فقال النور : هيا 

ل نعم فقال أريد املدرى فمغتاى املال  عليه، وقال ل المه أعطه املدرى حىت مخر قا
أنظر ما يصنع فلما صارت املدرى يف يده صعد إىل الزور  فلم يزل يكسرها داندان حىت 
أتى أخرها إال داًن واحدًا واملال  يست يث إىل أن ركب صاحب اجلسر، وهو يومئي 

صه إىل حضره املعتضد و كان املعتضد سيفه موسى بن أفلح فقب  على النور  وأشخ
قبل كالمه، وف يشك الناس أنه سيقتله قال أبو احلسن فدخلت عليه ، وهو جالا على  
كرسي حديد، وبيده عامود  يقلبه فلما رآىن قال: من أنت؟ قلت : حمتسب، قال من 

ال فمبر  إىل والك احلسبة؟ قلت: الي  والك اإلمامة وألين احلسبة ك أمري املؤمنني. ق
األر  ساعة   رفع رأسه إيل   قال:  وما الي   لك على ما صنعت فقلت: شفقه 
مين عليك إذا بسطت يد  إىل صرف مكروه عنك فقصرت عنه قال: فابر  مفكراً 

                                 
 . 36م، الرك ، مكتبة الرشد(ص2004هة 1425، 1صاة: النظم اإلسالمية )  عفاف (1)
 .78ابن تيمية: احلسبة،ص  (2)



 

 
1047 

من كالمي،   رفع رأسه وقال: كيز  لص هيا الدن من مجلة الدانن فقلت يف خملصه 
إن أذن يل فقال: أخاين، فقلت ك أمري املؤمنني إين قدمت علة أخا  ا أمري املؤمنني 

على الدانن مبطالبة احلق سبحانه وتعاىل بيلك، وعم قلا شاهد اإلجالل للحق وخوف 
املطالبة ف ابت هيبة اجلق عين فمقدمت عليه ابحلال األول إىل أن صرت إىل هيا الدن 

نعت ولو أقدمت ابحلال األول، فجزعت نفسي كثريًا على أين قد أقدمت على مثلك فم
وكانت ملء الدنيا داناًن لكسرهتا ، وف أابل فقال املعتضد: أذهب فقد أبلقنا يدك غري 
ما أحببت أن ت ريه من املنكر قال: أبو احلسن فقلت: ك أمري املؤمنني اب   الت يري ألين  

قلت ك أمري كنت أغري عن هللا، وأان اآلن أغري شربيًا فقال املعتضد ما حاجتك ف
املؤمنني أتمر دخراجي ساملًا فممر له بيلك، وخرج إىل البصرة فكان أكثر أكمه  ا خوفاً 
من أن يسمل عن حاجة يسمهلا املعتضد فمقام يف البصرة إىل أن تويف املعتضد   رجع إىل 
 ب داد فهيه كانت سرية العلماء وعاداهتم يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وقلة
مباالهتم بسطوة امللوك لكنهم اتكلوا على فضل هللا حيرسهم، ورضوا حبكم هللا أن يرزقهم 
الشهادة فلما أخلصوا هلل النية أثر كالمهم يف القلوب القاسية فلينها ، وأزال قساوهتا 
وأماهلا للخري، وأما اآلن فقد استوىل عليهم حب الدنيا ، ومن استوىل عليهم حب الدنيا 

  (1)ى احلسبة على األراذل فكيز ابمللوك، وهللا املستعان على كل حال(ف يقدر عل
 اتسعاً: الواقعية واملوضوعية:

من خصائص نظام احلسبة أنه نظام واقعي، أ  يتفق مع الواقع اإلنساين ويناسب        
ومن ، كما يتميز ابملوضوعية وعدم احملاابة يف األمر والنهي ، (2)فطرته اليت فطر هللا عليها

 الشواهد والوقائع التارخيية الدالة على ذلك ما يلي:
أنه كان يعا ذات ليلة فنظر إىل مصبا   –رضي هللا عنه –ما روى عن عمر   -1

من خلل ابب فابلع فإذا قوم هم على شراب فلم يدر كيز يصنع فدخل 

                                 
 .70-68ابن األخوة: معاف القربة،ص  (1)
 .24م،عمان، دار املسار(ص 2005هة 1426، 1حممد على مسريان وأخرون: النظم اإلسالمية )  (2)
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املسجد فاخرج عبد الر ن بن عوف فجاء به إىل الباب فنظر وقال: وكيز ترى 
ل فقال : أرى وهللا تعاىل قد أتينا ما هناان هللا تعاىل عنه ألننا اسسنا أن تعم

وأبلعنا على عورة قوم سرتوا دوننا وما كان لنا أن نكشز سرت هللا، فقال: ما 
 (3)أراك إال قد صدقت فانصرفا.

وثبت عن عمر بن اجطاب رضي هللا عنه أنه أمر حبر  حانوت كان يباع فيه  -2
 (4)في، وقال إمنا أنت فويسق ال رويشد.اجمر لرويشد الثق

ذكر أن اجليفة املستظهر ابهلل وىل رجاًل من أصحاب الشافعي احلسبة يف ب داد،  -3
فنزل الرجل إىل جامع املنصور، فوجد قاضي القضاة حيكم بني الناس فيه فقال 

" له: سالم عليك: جملسك هيا ال يصح يف اجلامع أما مسعت قول احلق تعاىل  

                            

                        

                 "(5)  وليس اي لذا الذي

ذله، و ه  لتدخ  إليه المر ة مع بع ها، ومعها   هت اي  شيء من
ن األ وات لترتفع بال ف  خارج  الاف  ايبو    م الح ر، وا 
ح قته، ور بما دخ  إليه الرج  الجهب والمر ة الحائض، وجميع 
ذله  مر هبيها   م اهلل   ي  و    باجتهاب  ااج س اي و ا 

                                 
ب اإلحتسةةةةةةةةةةاب، حتقيةةةةةةةةةةق : مريةةةةةةةةةةزن عسةةةةةةةةةةري  هةةةةةةةةةةة( نصةةةةةةةةةةا734السةةةةةةةةةةنامي: عمةةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةةن حممةةةةةةةةةةد )ت (3)

 .339م، الرك ، دار الوحي(ص 1993هة 1،1414) 
 .71ابن تيمية: احلسبة،  (4)
 . 37، 36سورة النور، أية:  (5)
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لقا ي من الب د، بحيث ال يشق   م  حد الق د إليه، اههض ا
 (1)وقت  ول  يعد الم جد من ذله الوقت مج س ل ق اء.

  اشرا : خا يى ثهائيى الجزاء
إن من خ ائص ه ا  الح بى اي ا      ن ال الر اي  الجزاء      

الدهيوي ول ن األ   اي  الجزاء األخروي، إذ  ن من مقت يات الحياة 
مان الحقوق    ذله و رورة ا تقرار المجتمع ته ي    قات األاراد و 

ا تد م  ن ي ون مع الجزاء األخروي دهيوي اقا  تعالم "    

                           

                            

                       

   "(2)  فالنظام اإلسالمي كي يضمن عدم اجروج عليه يقرر لكل قاعدة

جزاءين جزًا دنيوًك يتمثل يف العقوابت الشرعية املقدرة أو التعزيزية وهي عقوبة ابجتهاد 
احلاكم، إذ ليا هلا يف الشرع حد معروف أو كفارة، ابلرغم من أن الفقهاء اجتهدوا 
وحددوا للمحتسب عقوابت حمددة وفسحوا له اجملال يف اإلجتهاد والتدبري يف األخي مبا 
يراه مناسبًا حسب درجة املخالفة، ومبلح خطورهتا، ابتداًء من التمديب والزجر إىل اجللد 

 لعقوبة املالية.واحلبا والنفي أو ا

                                 
 .114-113الشيزر : هناية الرتبة، ص (1)
 .33سورة املائدة، آية:  (2)
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أما اجلزاء األخرو  فيرتتب على كل خمالز ألحكام الشرع سواًء كانت  
املخالفة من أعمال القلوب أو أعمال اجلوار ، وسواًء كانت من مسائل املعامالت 
املالية أو مسائل اجلناكت سواًء عوقب عليها يف الدنيا أم ف يعاقب، ما ف تقرتن بتوبة 

 .(3)ل رينصو  وحتلل من حق ا
 احلاد  عشر: االستمرارية والبقاء

من مميزات نظام احلسبة يف اإلسالم االستمرارية والبقاء ألهنا ترتكز على قواعد       
اثبتة ال تت ري وال تتبدل بت ري األزمان واملكان واحلال وهي القرآن الكرو والسنة النبوية 

 أن يرث هللا األر  ومن عليها. ليلك كتب هللا هلا البقاء والدوام واالستقرار إىل
وإن كان قد وجد هلا يف بع  فرتات التاريخ خبؤ أو إمهااًل هلا حسبما يكون  

الوالة من اإلنصاف أو عدمه، لكنها على أية حال ف هتمل متامًا واألمور اليت يتم فيها 
مثل ما حصل يف الوقت احلاضر من تشعب  (1)اإلحتساب كانت توكل إىل جهات أخرى

ات اختصاص احلسبة مثل الوزارت املختلفة كوزارة الصحة، ووزارة الرتبية والتعليم، جه
ووزارة األوقاف، ووزارة شؤون البلدية، ووزارة املواصالت، ووزارة اإلسكان، ووزارة 

 .(2)األش ال
وما تقوم به هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف اململكة العربية  

يزت  ا عن سائر البالد العربية واإلسالمية ، وهيه اهليئة قد السعودية وهيه ميزة مت
حظيت برعاية والة أمر هيه البالد مني أتسيسها وإىل وقتنا احلاضر ويشهد على ذلك 

 (3) كرسي امللك عبد هللا لدراسات احلسبة يف جامعة امللك سعود. أتسيا

                                 
 .55إدريا عثمان: احلسبة يف النظام اإلسالمي، ص  (3)
 .134د شلا: اتريخ احلضارة اإلسالمية، ص ابو زي (1)
 .56بامي البقمي: التطبيقات العملية للحسبة يف اململكة العربية السعودية، ص  (2)
 م.12009هة 1430 7 62،س2954جريدة عكاى ،ع (3)



 

 
1051 

 اجامتة
سالم ترى الباحثة أن نظام بعد هيا العر  ملوضوع البحث نظام احلسبة ىف اإل

احلسبة ىف اإلسالم يقوم على فكرة األمر ابملعروف والنهى عن املنكر وال شك أن عمل 
احملتسب أو مراقب احلساابت يندرج حتت هيا املفهوم الشامل للرقابة ىف اإلسالم، 
واسرتشادًا مبهام وصفات احملتسب قامت الباحثة القرتا  قائمة ابلصفات الواجب 

 ها ىف مراقب احلساابت من وجهة النظر اإلسالمية وهى: توافر 
 التمهيل املهىن(.  –العناية  –االستقالل  –احللم والفطانة  –األمانة  –)النزاهة والصد  

ولقد أوضحت الباحثة أن كل صفة من هيه الصفات هلا أصل إسالمى وأيدت 
وأقوال الصاحبة والفقهاء ذلك ابآلكت القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة، 

 واجملتهدين. 
وميكن اعتبار هيه الصفات اإلسالمية مبثابة معايري عب مراعاهتا عند منح 
تصاريح ممارسة مهنة مراقبة احلساابت ىف اجملتمع اإلسالمى، وكيلك معايري يستند إليها 

 أصحاب الشمن ىف تعيني مراقب احلساابت. 
 ات التالية: كما توصلت الباحثة إىل االستنتاج

أوال: إن نظام احلسبة يف اإلسالم يلتقي يف كثري من اختصاصاته مع أهم النظم 
اإلسالمية كالقضاء وقضاء واملظاف وغاية هيه النظم الثالثة تتكامل يف حتقيق مقاصد 
الشارع احلكيم وهي تسري يف خطو  متوازية   تلتقي يف هنايتها على هدف واحد وهو 

 يعة اإلسالمية ونشر العدل يف حياة اجملتمعات اإلسالميةتطبيق قواعد الشر 
اثنياً: إن تشريع نظام احلسبة ببيان أنواع احلقو  يشمل احلقو  الفردية 
واجلماعية ويشمل ما كان حقا هلل تعاىل أو للعباد دون متيز يف الدين أو يف اجلنا 

هنت عنه الشريعة واملنصب ألن الضاب  يف أمور احلسبة هو الشرع املطهر، فكل ما 
وجب إنكاره، حىت ال يفقد اجملتمع موازينه املستقيمة وتيوب مفاهيمه الصحيحة للقيم 

 اإلسالمية الفاضلة.
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اثلثا: يشتمل نظام احلسبة على خصائص ومميزات إسالمية عديدة فهو نظام 
 شرعي ألغين للمسلمني عن تطبيقه.

ة يف أهم ما يتعلق مبوضوع رابعاً: لقد تطر  البحث إىل عدة خصائص مع األمثل
احلسبة واإلحتساب نرى أن من املهم عرضها، وما كان من احلق فمن هللا وحده وما كان 

 غري ذلك فمن نفسي ومن الشيطان واست فر هللا العظيم.

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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 قائمة املصادر واملراجع
 

 أواًل: القرآن الكرو.
 اثنياً: املصادر:

هة، معاف القربة يف أحكام احلسبة ، حتقيق: 729ابن األخوة: حممد بن حممد ت  .1
حممد حممود سفيان وعيسى املصطفى ، القاهرة، اهليئة العامة للكتاب، د. ، 

 د.ت.

هة، احلسبة )املكتبة الشاملة(، 728ابن تيمية: أ د بن عبد احلليم ت  .2
ق: جلنة أحياء الرتاث العر ، السياسة الشرعية يف إصال  الراعي والرعية، حتقي

 م.1983هة 1403، 1بريوت، دار األفا  اجلديدة،  

هة، املقدمة: املعروفة مبقدمة ابن 808ابن خلدون: عبد الر ن بن حممد ت  .3
 م.1988هة 1408خلدون، بريوت، دار احياء الرتاث العر ، د. ، 

املعروف  –هة، الصحيح 256البخار : أ  عبد هللا حممد بن امساعيل ت  .4
بصحيح البخار ، حتقيق: قاسم الرفاعي، بريوت، دار العلم، د. ، 

 م.1987هة 1407

هة، نصاب االحتساب، حتقيق مريزن 734السنامي: عمر بن حممد ت  .5
 م.1992هة 1414عسري ، الرك ، دار الوبن، 

هة، هناية الرتبة يف بلب احلسبة، قام 589الشيزر : عبد الر ن بن نصر ت  .6
السيد الباز العريين، ابشراف : حممد مصطفى، القاهرة، مطبعة على نشره: 

 م.1946هة 1365التمليز والرتمجة والنشر، د. ، 

هة، األحكام السلطانية 450املاورد : أ  احلسن علي بن حممد البصر  ت  .7
والوالكت الدينية، حتقيق : مسري مصطفى رابب، بريوت، املكتبة العصرية، 

 م.2003هة 1424 .د، 
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املعروف  –هة، الصحيح 261لم: احلسن بن مسلم النيسابور  ت مس .8
هة 1424، 1بصحيح مسلم،  ريج: صدقي العطار، بريوت، دار الفكر،  

 م.2003 

 اثلثاً: املراجع.
 .1962إبراهيم دسوقى الشهاوى، احلسبة ىف اإلسالم، دار العروبة،  .9

 إبراهيم لشهاىن، احلسبة ىف اإلسالم.  .10
 . 3لصولة جةابن زيدان، العز وا .11
 .3الطاى، جة 214أ د بن سعيد، التيسري ىف أحكام التسعري، ورقة  .12
م نقالً 1976أ د شلىب، السياسة واالقتصاد ىف الفكر اإلسالمى، القاهرة،  .13

عن: حماضرات للدكتور برانرد لويا أستاذ التاريخ السالمى ىف جامعة لندن 
 م.1975

 3ر، اجمللة التارخيية، جملد الباز العريىن، احلسبة واحملتسبون ىف مص .14
 م.1950 10 2عدد

البقمي : بامي، التطبيقات العملية للحسبة يف اململكة العربية  .15
 هة.1408-1351السعودية،

 . 1862، كلكتا، سنة 77، ص1التهانوى، كشاف اصطالحات الفنون، جة .16
جودة : حسن حممد، نظم احلضارة اإلسالمية ، الرك ، دار النشر الدويل،  .17

 م.2002 1423، 1 

 م. 1941حاجى خليفة، كشز الظنون، اسطنبول سنة  .18
، 1حران: اتج السر، النظم واحلضارة اإلسالمية، القاهرة، دار الفكر العر ،   .19

 م.2003 1424

 هة.1422، 1الرماين: زيد، اقتصاد احلسبة، الرك ، مكتبة الرشد ،   .20

 م.1976، سليمان الطماوى، عمر بن اجطاب، وأصول السياسة، القاهرة .21
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 1مسريان : حممد على وآخرون، النظم اإلسالمية، عمان، دار املسار،   .22
 م.2005هة 1426

شلا: أبو زيد، اتريخ احلضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي، القاهرة، مكتبة  .23
 وهبه، د. ، د.ت.

، 1صاه: عفاف، النظم اإلسالمية ، الرك ، مكتبة الرشد،   .24
 م.2004هة 1425

م، احلسبة ومسئولية احلكومة اإلسالمية، مؤسسة دار الشعب، عتيق صال  عوا .25
 م.1976القاهرة، 

 عثمان: إدريا حممد، احلسبة يف النظام اإلسالمي: أصوهلا وتطبيقاهتا الشرعية. .26

القامسى: ظافر، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي، بريوت، دار  .27
 م.1983هة 1403، 1النفائا،  

 م.1980حممد حممد اجلزار، أصول املراجعة، القاهرة سنة متوىل حممد اجلمل و  .28
 هة. 1402حممد كمال عطية، نظم حماسبية ىف اإلسالم، مكتبة املدىن جبدة،  .29
، 9النااو : فتحية، النظم واحلضارة اإلسالمية، القاهرة، دار الفكر العر ،   .30

 م.1999هة 1419
 رابعاً: الدوركت

 م2009هة 1430 7 26، س 2954جريدة عكاى، ع 
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