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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

احلمد هلل اهلادي إىل سواء السبيل، والصالة والسالم عىل املحتسب 
بطاعته،  والعمل  بمحبته  املؤمنني  قلوب  نّور  سبحانه  أمحده  اخلليل, 

وأظلمت قلوب املفسدين بمعصيته، والصد عن سبيله. 
وبعد فإليك – أخي املسلم – وقفات خمترصة مفادها التنويه بشأن 
أن  واهية، ذلك  بأعذاٍر  عنه  وتعذروا  الكثري  عنه  الذي غفل  االحتساب 
وعزها.  جمدها  وبناء  األمة،  خريية  وعنوان  الوقت،  فريضة  االحتساب 
ومتحق  النقم  فتحّل  املفسدين،  جانب  ويقوى  الفساد،  ينترش  وبإمهاله 

الربكات، ويتسلط األعداء، وحتيط اللعنة، وحيل غضب اهلل علينا. 
ووسائله  وأساليبه  فقهه  بيان  البحث  هذا  من  الغرض  وليس 
غامره،  خلوض  اهلمم  حتفيز  قصدُت  وإنام  مسائله،  ودقائق  ودرجاته 
ليكون  وتأسيسه  االحتساب،  عىل  الرتبية  أجل  من  لالجتامع  والتنادي 
عماًل مجاعًيا يعيش يف قلب األمة، وتطبقه يف واقعها األليم.. فلو قام كل 
مسلم باالحتساب عىل حسب قدرته ويف حميطه لقّل الفساد، وقوي سوق 
الفضيلة بني الناس، وحّلت الربكات، وريض اهلل عنا، وأصبح صاحب 

مقدمة 
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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

املنكر حيسب ألف حساب لغرية الصاحلني ويعتذر منهم ويتوارى بمنكره 
عىل األقل، وحتققت اخلريية لألمة.

أما الواقع اليوم فإن املنكر الفردي أو املنكر العام يرضب بأطنابه علًنا 
عىل مرأى املسلمني ومسامعهم، فال جيد من ينكر عليه، أو يتمعر لذلك 
إال من رحم ريب وهذه حال مؤذنة ـ والعياذ باهلل ـ بسخط اهلل فيخشى من 
منها  ينجو  الصالح والطالح، وال  تعّم  التي  الفتنة  السفينة وحلول  غرق 

ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ژ  إال املصلحون، قال تعاىل: 
ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ ]األنفال: ٢5[. 

وانظرـ  أخي املباركـ  بعني البصرية كيف آلت احلال بالبالد األخرى 
املنكر وقيام احلياة عليه بطريقة رسمية وشعبية وفردية،  من تعارف عىل 
الغريب  هو  املنكر  عن  والناهي  باملعروف  اآلمر  بدينه  املتمسك  وأصبح 

الشاذ النادر الذي يسبح ضد تيار الفساد، وال حول وال قوة إال باهلل. 
األخيار  وسكت  بواجبهم،  الدعاة  قرّص  ملا  كذلك  احلال  صار  نعم 
والرش  اخلري  بني  املدافعة  يف  اهلل  وسنة  الفساد،  واسترشى  الناصح،  فقّل 
اإلنكاُر  َقِوَي  وإذا  الرشور،  ازدادت  اإلنكار  ضعف  فإذا  معلومة  قائمة 

وتعاون املسلمون عليه قّلت املنكرات وهكذا. قال تعاىل: ژۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ ژ ]البقرة: ٢5١[. 
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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

وإليك – أخي مريد اخلري – مسائل هذا البحث: 
•   تعاريف خمترصة.	
•   أمهية االحتساب وخطورة التقصري فيه.	
•   حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر.	
•   ملاذا انحرست احلسبة يف األمة؟ )أحد عرش سبًبا(.	
•   كيف ننمي االحتساب يف ضمري األمة؟ )عرش موقظات(. 	
•   وقفات للمحتسبني )سبع عرشة وقفة(.	
•   اخلامتة.	
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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

تعاريف مختصرة)١(

املعروف: هو اسٌم جامٌع لكل ما ُعرف من طاعة اهلل، والتقرب إليه 
واإلحسان إىل اخللق وقيل: هو ما ُعرف حسنه رشًعا وعقاًل. 
املنكر: ضد املعروف، وهو ما ُعرف قبحه رشًعا وعقاًل.

احِلسبة: 
يف اللغة: مصدر من االحتساب وهو طلب األجر. واالحتساب لغة 

من احَلسب من العّد كاالعتداد.
إذا  املنكر  تركه، وهنٌي عن  إذا ظهر  باملعروف  أمٌر  ويف االصطالح: 

ظهر فعله.
أو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  لألمر  مرادفة  احلسبة  هل 

خمالفة له؟
ويرى  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  لألمر  مرادفًة  يراها  البعض 

آخرون أهنا نوٌع منه والظاهر أن بينهام عموٌم وخصوص من وجه.

من كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ للشيخ خالد بن عثامن السبت، )ص٢3(   )١(
وما بعدها.
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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

فاحلسبة أعّم بمفهومها الواسع، فعمل صاحب احلسبة ال يقترص 
عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر أخّص، فاألمر باملعروف 
ال يقترص عىل األمر به حال تركه، وكذا يف إنكار املنكر فال يقترص 
النهي عنه عند فعله، بل حُث الناس عىل اخلري وتوعيتهم وحتذيرهم 
من الرش. كل ذلك داخٌل يف موضوع األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر.

* * *
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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

لألولني  اهلل  وصية  هو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  إن 
واآلخرين، للقيام بأمره والدعوة إىل دينه، واالنتهاء عن هنيه والتحذير من 
سخطه، فهو رسالة األنبياء واملرسلني وسبيل الدعاة إىل دينه واملجاهدين 
يف سبيله. ولقد اكتسبت األمة املحمدية اخلريية ونالت رشفها بسبب قيامها 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ژ  تعاىل:  قال  العـظيم،  املَْعلم  هبذا 
ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤژ ]آل عمران: ١١0[.

إن الغرض العظيم من القيام هبذه الشعرية هو تعبيد الناس هلل تعاىل، 
وترشيفهم بطاعته وتربية قلوهبم عىل خشيته وحمبته ورجائه لُِتنيب القلوب 
واالستجابة  بمناجاته  وتصفو  بذكره  وهتنأ  وتذكره  فتحبه  تعاىل،  اهلل  إىل 

إليه، فأكِرم هبذا املَسعى من رشف وأعظم به من عّز.
الربكات،  وحلول  اهلل  رضا  يف  سبٌب  العظيم  األمر  هبذا  القيام  إن 
وصالح احلال، وطيب املآل والنرص عىل األعداء، وإجابة الدعاء والقيام 
وهو  احلق،  إىل  الضال  ورّد  اجلاهل  وتعليم  املعاند،  ردع  يف  سبب  به 
النرصة  بواجب  والقيام  احلق،  أهل  ظهور  وشد  الدعوة،  نرش  يف  سبٌب 
للمحتسبني الذين يدافعون عن الدين وعن أعراض األمة لريفعوها عن 

أهمية االحتساب وخطورة التفريط فيه  
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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

سلوك أسباب اهلوان واهلالك.
ٺ  ٺ  ٺ   ژ  َأبوُهَرْيَرَة ـ ريض اهلل عنه ـ  عند قوله تعاىل:   قال 
يِف  الِسِل  السَّ يِف  هِبِْم  َتْأُتوَن  لِلنَّاِس؛  النَّاِس  »َخرْيُ  َقاَل:  ژ   ٿ  ٺ  

َأْعَناِقِهْم َحتَّى يْدُخُلوا يِف اإلْسالِم«)١(.
هلم  أنفعهم  فهم  للناس  األمم  خري  األمة  هذه  أن  سبحانه  اهلل  فبنّي 
باملعروف وهنيهم عن  الناس  أمر  إليهم؛ ألهنم كملوا  وأعظمهم إحساًنا 
املنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف وهنوا عن كل 

منكر لكل أحد)٢(.

لِلنَّاِس(،  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  )ُكْنُتْم  َباب  اْلُقْرآِن،  َتْفِسرِي  ِكَتاب  البخاري،  صحيح   )١(
.)37/6(

رسالة األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ص ١9(.  )٢(
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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

خطورة التفريط فيه

إن ترك هذه الرسالة العظيمة أو التهاون هبا سبٌب لسخِط اهلل، وحمِق 
املهانة  الرذائل وسبٌب يف  وانتشار  الفجار  الربكات ومترِد األرشار وعتوِّ 
ضعاف  وجترئة  اإليامن  ضعف  يف  وسبب  األعداء  وتسلِط  واخلرسان، 

النفوس وسبب يف هتوين قدر احلق والقائمني به.
أخي املسلم: إن واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يعظم إذا 
زاد التعدي عىل حدود اهلل تعاىل والتهاون يف أوامره، وها نحن اليوم نرى  
عادي  ووضع  جائز  حٌق  أهنا  عىل  معها  الناس  وتعامل  املنكرات  بعض 

بسبب السكوت والتهاون.
وأصبح اآلمر الناهي يف نظر اجلاهلني فضولًيا متدخاًل يف 
شئون الغري، معتدًيا عىل حرياهتم الشخصية، وظّن اجلاهلون 
الرسمية  اهليئات  بموظفي  بأمر االحتساب خاص  القيام  أن 

فقط.
قال النووي ـ رمحه اهلل ـ: »وال خيتص األمر باملعروف والنهي 
املسلمني.  آلحاد  جائز  ذلك  بل  الواليات.  بأصحاب  املنكر  عن 
قال إمام احلرمني: والدليل عليه إمجاع املسلمني فإن غري الوالة يف 
باملعروف  الوالة  يأمرون  كانوا  يليه  الذي  والعرص  األول  الصدر 
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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

وينهون عن املنكر من غري والية واهلل أعلم«)١(.
أخي املحتسب: إن غربة الغرية وضعف االحتساب وفشو اجلهالة 
يرس  يفقهون  ال  متشددون  أهنم  عىل  املحتسبني  إىل  النظرة  سوَء  سبََّب 

الرشيعة وسامحتها وأهنم يتدخلون فيام ال يعنيهم.
قال اإلمام أبو حامد الغزايل ـ رمحه اهلل ـ: »اعلم أن األمر باملعروف 
اهلل  ابتعث  الذي  واملهم  الدين  القطب األعظم يف  املنكر هو  والنهي عن 
له النبيني أمجعني، ولو طوي بساطه وأمهل علمه وعمله لفشت الضاللة 
يندرس  أن  باهلل  فنعوذ  العباد،  وهلك  البالد  وخربت  اجلهالة،  وشاعت 
من هذا القطب عمله وعلمه، وأن ينمحي بالكلية حقيقيته ورسمه, وأن 
وأن  اخلالق،  مراقبة  عنها  وتنمحي  اخللق  مداهنة  القلوب  عىل  تستويل 
يسرتسل الناس يف اتباع اهلوى والشهوات اسرتسال البهائم، وأن يعز عىل 
بساط األرض مؤمن صادق ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، فال معاذ إال به، 

وال ملجأ إال إليه«)٢(. 
قال احلسن البرصي ـ رمحه اهلل ـ: »مروا باملعروف، واهنوا عن املنكر، 

وإال كنتم أنتم املوعوظني«)3(.

صحيح مسلم برشح النووي )٢/٢3(.  )١(
موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين )١/١59(.  )٢(

األمر باملعروف والنهي عن املنكر أليب بكر أمحد بن حممد اخلالل )١/٢7(.  )3(
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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

وها نحن أمام بعض نصوص الوحيني تبنّي لنا خطورة التفريط يف 
هذا اجلانب العظيم والركن الركني من هذا الدين.

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       تعــاىل:ژٹ   قــال   
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  
ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژ]املائدة: 78، 79[. 
َب، ُفتَِح الَيْوَم ِمْن  وقال املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »َويٌل لْلَعَرِب ِمْن َشٍّ َقِد اْقَتَ
تليها،  والتي  اإلهباِم  بُأصُبعيِه  وحّلق  هِذِه«،  ِمثُل  َوَمأُجوَج  َيأُجوَج  َرْدِم 
وَن؟ َقاَل:  احِلُ ِلُك َوِفيَنا الصَّ فقالت زينب ريض اهلل عنها: َيا َرُسول اهلل، أهَنْ

»َنَعْم، إَِذا َكُثَر اخَلَبُث«)١(.
اِلَ َفَلْم يأُخُذوا َعَل َيَدْيِه أوَشَك أْن  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ النَّاَس إَِذا َرَأُوا الظَّ

ُهُم اهلُل بِِعَقاٍب«)٢(. َيُعمَّ
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه َلَتْأُمُرنَّ  وَعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَياَمِن َعِن النَّ
ُ َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمْنُه ُثمَّ  بِامْلَْعُروِف َوَلَتْنَهُونَّ َعْن امْلُْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ اهللَّ

َتْدُعوَنُه َفَل ُيْسَتَجاُب َلُكْم«)3(.

رواه البخاري )١38/4( ومسلم )٢٢08/4(.  )١(
رواه أبو داوود )١٢٢/4( وأمحد )٢08/١( وصححه األلباين.   )٢(

سنن الرتمذي  )468/4( وحسنه األلباين.   )3(
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االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

حكمه: فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن 
الباقني، وإذا مل يقم الفرض الكفائي أثَِم الساكتون مجيًعا، لقوله 

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ  تعاىل: 
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ    ڦ  
ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    

ڌ  ڎ  ڎ ژ    ]املائدة: 97-87[.
األمر  وجوب  »وكذلك  ـ:  اهلل  رمحه  ـ  اإلسالم  شيخ  قال 
بعينه، بل هو  املنكر، ال جيب عىل كل أحد  باملعروف والنهي عن 
عىل الكفاية كام دل عليه القرآن، وملا كان اجلهاد من متام ذلك كان 
قادر  كل  أثِم  بواجبه  يقوم  من  به  يقم  مل  فإذا  كذلك،  أيًضا  اجلهاد 
بحسبه إذ هو واجب عىل كل إنسان بحسب قدرته، كام قال النبي 
ُه بَِيِدِه، َفإْن َلْ َيْسَتِطْع َفبِِلَسانِِه، َفإْن  ْ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َرأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا َفْلُيَغيرِّ

َلْ َيْسَتِطْع َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك أْضَعُف اإليَمِن«)١(«)٢(.

رواه مسلم )69/١( وابن ماجه )١330/٢( وأمحد )4٢/١8(.   )١(
رسالة األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية صــــ٢١ـــــ.   )٢(

حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
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١6

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

لقد تعارف أكثر أهل اخلري والصالح عىل السكوت عن النهي عن 
العلم  ومنهم طالب  بيته،  أهل  القائم عىل  بنفسه  املستقيم  فمنهم  املنكر، 
املستغرق يف دروسه يف حلق  ببحثه، ومنهم  لوقته  املغتنم  بعلمه  املنشغل 
الواعظ  الداعية  ومنهم  الدراسة،  وفصول  اجلامعات  وقاعات  املساجد 

املبلغ رسالة ربه.
ومنهم املريب القائم عىل تربية الشباب املعتني بصناعة اجليل، ومنهم 
وغريهم  واملسلمني  اإلسالم  بقضايا  املهتم  والشاعر  واإلغاثي  الكاتب 
ممن سار يف قاطرة اخلري واإلصالح وهؤالء كلهم عىل خري وكلٌّ عىل ثغر 

يساهم لدينه بسهمه.
الدعاة  الصاحلني  أولئك  من  الكثري  جتايف  املستغرب  املحزن  ولكن 

الربرة عن شعرية االحتساب والتهاون هبا.
ومن أسباب ذلك: 

التنشئة والرتبية األوىل التي مل حترك يف القلب موضوع االحتساب 1 ))
والدعوة إليه.

فألفه 1 )) احلياة  من  نمٍط  عىل  الكثري  تعود  فلقد  والعادة،  اإللف 

لماذا انحسرت الحسبة في األمة؟!
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١7

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

واستصعب غريه.
تأثري الصحبة واألقران البعيدين عن ميادين االحتساب.1 ))
بأخطائهم 1 )) الناس  فيه مواجهة  أمر االحتساب، وأن  استصعاب 

والوهم بأن التعرض لإلنكار سبب يف نزول قدر اإلنسان وقيمته 
االجتامعية.

التخوفات املوهومة أو الكامنة يف النفس من التوجس واملساءلة 1 ))
واملتابعة أو توقع املكروه من املحتَسب عليهم أو غري ذلك من 

وساوس الشيطان التي ال تنتهي.
والطمأنينة 1 )) باألمان  شعوًرا  الساكت  يعطي  مما  باحلكم  اجلهل 

الواجب  هذا  يف  التفريط  من  الرشعي  باحلرج  الشعور  وعدم 
العظيم. 

مثل 1 )) اإلنكار  عناء  من  النفس  يريح  للقعود  مربر  عن  البحث 
االكتفاء بموظفي الرئاسة أو أن الفرض الكفائي قائم وهو كاٍف 
أو غري  أو عدم جدوى اإلنكار  التطوع االحتسايب ممنوع  أن  أو 

ذلك من املربرات.
ال 1 )) الذين  والصاحلني  والدعاة  العلامء  لبعض  والتقليد  االقتداء 

يرفعون رأًسا باإلنكار وال يسعون يف هذا السبيل.
ضعف الغرية بسبب ضعف اإليامن.1 ))
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١8

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

نظر 1 1)) وظهورها  املنكرات  فشو  إىل  والنظر  اإلصالح  من  اليأس 
الضعف واعتقاد العجز عن مقاومتها. 

االندفاع واحلامس غري املنضبط املؤدي إىل اإلرساع يف إزالة املنكرات 1 )))
وعدم الصرب والتأين والتدرج املرشوع؛ مما يؤدي إىل التصدي إىل ما 
ال يقدر عليه.. ثم بعد االنفعال واالندفاع املتوتر املستمر املتصادم 

مع الواقع يؤول األمر إىل امللل والتشاؤم ثم الرتك.
اجلبن واخلوف أمام الباطل. واهلل عز وجل يقول: ژ ٹ  ٹ  1 )))

ٹ  ڤ  ڤ        ڤژ ]آل عمران: ١75[.
أو 1 ))) مركزه  زوال  من  البعض  فيخشى  اآلخرة،  عىل  الدنيا  إيثار 

وظيفته أو دنياه.
سوء فهم البعض لالحتساب فيظن االحتساب هو معاملة الناس 1 )))

بالشدة والزجر، أو التعرض لألخطاء، وينسى أن الرشع احلكيم 
أمر باحلكمة واملوعظة احلسنة.

عدم استشعار لوازم األخوة اإلسالمية، فاملسلم مرتكب املنكر 1 )))
أخي يف اهلل، فكام أحب اجلنة لنفيس فيجب أن أحبها ألخي، وكام 
النار، فيجب أن أكرهها ألخي املسلم. فقيامي  أكره الوقوع يف 
باالحتساب عىل أخي أو قيامه عيلَّ جيب أن يكون الدافع لكالنا 

النصح وحمبة اخلري.
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١9

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

إن علينا أن نشيع االحتساب يف األمة ونطبعها عليه بام ييل: 
أواًل: معرفة الواجب الرشعي: 

 والتأكيد عىل خطورة وعظم السكوت عن األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، وتأمل أخي الناصح لنفسه هذا الكالم القيم البن القيم ـ رمحه 
اهلل ـ حيث يقول: »وقد غّر إبليس أكثر اخللق بأن حسن هلم القيام بنوع 
هذه  وعطلوا  واالنقطاع،  الدنيا  يف  والزهد  والصيام  والقراءة  الذكر  من 
أقل  من  األنبياء  ورثة  عند  وهؤالء  هبا،  قلوهبم  حيدثوا  فلم  العبوديات 
الناس ديًنا فإن الدين هو القيام بام أمر اهلل به فتارك حقوقه التي جيب عليه 
أسوأ حااًل عند اهلل ورسوله من مرتكب املعايص، فإنَّ تْرك األمر أعظم 
من ارتكاب النهي من أكثر من ثالثني وجًها. ذكرها شيخنا رمحه اهلل يف 
بعض تصانيفه، ومن له اخلربة بام بعث اهلل به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وبام كان عليه هو 
ديًنا واهلل  الناس  أقل  بالدين هم  إليهم  يشار  أكثر من  أن  وأصحابه رأى 

املستعان«)١(.

إعالم املوقعني )١٢١/٢(.   )١(

كيف ننمي االحتساب في ضمير األمة؟
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٢0

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

أخي املحتسب: إن علمك بالواجب الرشعي الذي تثاب عىل فعله 
وتعاقب عىل تركه، وإن يقينك بسخط اهلل عىل من عصاه وتعدى حدوده 
وهتاون يف أوامره ـ يسوقك ويعينك عىل القيام بامتثال أمر اهلل وجيعل يف 
قلبك اخلوف الشديد من غضب اهلل عليك مستحرًضا قول احلق تبارك 

ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ   وتعاىل: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ژ ]األعراف: ١65[.

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       ٹ   ژ  تعاىل:  وقوله 
چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ    ڦ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژ   ]املائدة: 78، 79[. 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَتْأُمُرنَّ بِاملَْعُروِف، َوَلَتْنَهُونَّ َعْن امُلْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ اهلُل أْن 

َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقابًا ِمْنُه ُثمَّ َتْدُعْوَنُه َفل ُيْسَتَجاُب َلُكْم«)١(.
ثانًيا: حسن الظن باهلل تعاىل: 

دينه،  عن  ويدافع  إليه،  يدعو  من  ويؤيد  ينرصه،  من  ينرص  وأنه 
ويرفع قدر وذكر من يقوم بأمره صابًرا حمتسًبا ال يبتغي إال وجه اهلل، وأن 
يستحرض العبد أنه مأمور بالبالغ، وليس من شأنه التغيري وهداية القلوب 
والوصول إىل النتائج املبتغاة، فإذا قام املحتسب بواجبه الرشعي سقط عنه 

التكليف وبرئت ذمته وريض اهلل عنه.

سبق خترجية.   )١(
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٢١

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

مبدل  سبحانه  اهلل  فيتواله  والنهي  األمر  بعد  الناتج  األثر  وأما 
األحوال وهادي القلوب، قال تعاىل: ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې   ې  ې  ى   ى       ائ  ائ  ژ ]الرعد: 40[. 
ثم لنعلم أن اهلل تعاىل نارُص دينه، وُمعيل كلمته، ومعز أوليائه، وجاعل 
العاقبة الطيبة هلم، وله سبحانه احلكمة البالغة يف ترصيف األمور وتغيري 
األحوال، وعنده تعاىل القدر املكتوب متى يزول ذلك املنكر وكم سيبقى 
اهلل  بقدر  املنكر  أن وقوع  َمن سيزول، ولنعلم  يِد  وما سبب زواله وعىل 
وحكمته، وأن قلوب أصحاب املنكرات بيد اهلل ال بأيدينا، وأنه سبحانه 
قادٌر عىل هداية اخللق أمجعني وإصالح أحواهلم كلهم ولكن له احلكمة 
البالغة والتدبري التام؛ حيث أقام يف هذه احلياة سنة املدافعة وسوق اجلهاد 

لالبتالء واالمتحان.
ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ژ  تعاىل:  قال 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ژڳ   تعاىل:  وقال   ،]٢ ]العنكبوت:  ھژ   

ڱ  ں     ں   ڻڻ  ژ ]حممد: 4[. 
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٢٢

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

وإن من سوء الظن باهلل تعاىل اليأَس من اإلصالح واالعرتاف بالعجز 
وأهله،  الباطل  صولة  وتعميم  احلق،  نرصة  عن  والتخاذل  الباطل،  أمام 
َهَلَك  َقاَل:  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول  والوهن.  والتخذيل  منهم  واخلوف 
النَّاُس، َفُهَو َأْهَلُكُهْم«)١(، ومن سوء الظن باهلل تعاىل النظر إىل املحتسبني 
عىل أهنم الضعفاء املغلوب عىل أمرهم، وأهنم متهمون مستذلون وليس 

بيدهم يشء. 
وسوء  باهلل  واجلهل  اليقني  ضعف  من  ذلك  أن  والصحيح 
تعاىل،  اهلل  املنصور، وهو ويل  فهو  باحلق  قام  فإن من  وإال  االعتقاد، 
ونرصه  تأييده  عىل  املعتمد  ربه  بوعد  الواثق  الرشيف  العزيز  وهو 

حب   جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ   ی   ی    ی   ژ  سبحانه:  قال  وحفظه، 
خب  مب               ىب  يبژ ]احلج: 38[. 

ثالًثا: رشف الرسالة: 
ومهمة  عظيم  يشٌء  اهلل  إىل  الداعي  املحتسب  أهيا  به  تقوم  الذي  إن 
رشيفة، ال يقدر قدرها إال اهلل تعاىل، ذلك أن الذي يدفعك لالحتساب 
هو االمتثال ألمر اهلل والتعظيم له سبحانه والغرية للحرمات والدفاع عن 
والشفقة  الناس  باستجابة  والفرح  اخلري  ونرش  السوء  وكّف  األعراض 

عليهم من غضب اهلل.

رواه مالك يف املوطأ )١433/5(، ومسلم )٢0٢4/4(.   )١(
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٢3

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

األمم  وخيار  واملصلحني  األنبياء  رسالة  هو  به  تقوم  الذي  وهذا 
والندرة من الناس الذين نذروا نفوسهم لكّف الرش والدفاع عن الدين 
وحتقيق رسالة اإلصالح. فال هيون عليك هذا السبيل، وارفع به رأسك، 
بحمله  رّشفك  حيث  حيبك  تعاىل  اهلل  أن  فاعلم  صادًقا  به  قمت  وإذا 
واختارك من صفوته، فافرح هبذا الرشف وامنحه حياتك ووقتك وفكرك 
ويعليك  هيديك  معك  اهلل  أن  واعلم  متلك،  ما  وكل  ومالك  وعلمك 

وينرصك ويسددك، وال ُيِذلك وال خييب مسعاك، وال يرد دعاءك. 
قال ابن القيم ـ رمحه اهلل ـ: »فإذا قام العبد باحلق عىل غريه وعىل نفسه 
أواًل، وكان قيامه باهلل وهلل مل يقم له يشٌء، ولو كادته السموات واألرض 
واجلبال لكفاه اهلل مؤنتها، وجعل له فرًجا وخمرًجا، وإنام يؤتى العبد من 

تفريطه وتقصريه يف هذه األمور الثالثة أو يف اثنني منها أو يف واحد«)١(.
أخي املحتسب: إن من قام حاماًل هذا الشعور تعّلق باهلل وزاد إيامنه 
يصده  وال  فقط  األفعال  ردود  حتركه  فال  نفسه  وسمت  مهته  وارتفعت 
ختذيل وال جتزعه ُبنيَّات الطريق، وليست مهمته ذلك املنكر بذاته بل هو 
صاحب رسالة ذات هدٍف ساٍم وطريق طويل يروض نفسه عليه مستعيًنا 

باهلل واثًقا بنرصه ملن صدق معه عىل سبيل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

إعالم املوقعني )١٢٢/٢(.   )١(
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٢4

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

رابًعا: أن يكون االحتساب عند املسلم ِورًدا يومًيا: 
عليه  يميس  وقاعًدا،  قائاًم  وسفًرا،  حرًضا  عنه  تنفك  ال  وعبادة 
املنحرفني،  عىل  ويشفق  وينهى  يأمر  حياته  من  جزًءا  ليكون  ويصبح؛ 
يامن: »سمعت سفيان  بن  قال حييى  تعاىل جهاًرا  اهلل  وحيزن عىل معصية 
أثنى  »إذا  وقال:  دًما«)١(،  أكدم  فأبول  أتكلم  فال  املنكر  إين ألرى  يقول: 
فال  يعصون  رآهم  ربام  ألنه  سوء  رجل  فهو  أمجعون  جرياُنه  الرجل  عىل 

ينكر ويلقاهم ببرش«)٢(. 
إن اعتياد املحتسب هلذا العمل هيّونه عليه وال جيد يف ذلك حرًجا، بل إنه جيد 

انرشاح الصدر، وقوة اليقني، وصالح احلال، وتيسري األمور، وزيادة اإليامن.
األمر  وترك  السكوت  يف  والضيق  احلرج  وجد  كذلك  كان  ومن 

والنهي ووجد كذلك اخلوف من اهلل تعاىل إذا قرّص يف أمره وهان عليه.
: »فلو قّدر أن رجاًل يصوم النهار  قال الشيخ محد بن عتيقـ  رمحه اهللـ 
يتمعر  وال  يغضب  ال  ذلك  مع  وهو  كلها  الدنيا  يف  ويزهد  الليل  ويقوم 
وجهه وال حيمر هلل، فال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر، فهذا الرجل 
الكبائر أحسن حااًل  ديًنا، وأصحاب  وأقلهم  اهلل  الناس عند  أبغض  من 

عند اهلل منه«)3(.

)١(  سري أعالم النبالء )٢59/7(. 
)٢(  سري أعالم النبالء )٢78/7(. 

)3(  الدرر السنية )١/85(. 
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خامًسا: نرش ثقافة االحتساب يف املجتمع: 
وتسهيل القيام به وأنه عبادٌة عظيمة هلل تعاىل مالزمة للعبد كصالته 
وصيامه وورده, وبث الوعي به من خالل اخلطب واملواعظ واملحارضات 
والندوات يف املدارس واجلامعات والبيوت واملساجد، من أجل ترسيخ 
القناعة بأمهيته، وأنه ليس فقط عىل اجلهات الرسمية وليس خاًصا بالعلامء 

والدعاة، بل هو واجٌب عىل كل مسلم ومسلمة ناصٍح لنفسه ودينه. 
يُن النَِّصيَحُة ـ ثالثا ـ« قلنا:  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص وصانا مجيًعا هبذا فقال: »الدرِّ

تِِهْم«)١(. ِة اْلـُمْسِلِمنَي َوَعامَّ ئِمَّ ملن؟ قال: »هللِ َولِِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوِلَ
ُمبيِّنني فقَهه وآثاره  وإذا بدأنا يف بث الوعي يف االحتساب تدرجيًيا، 
واجب  وأنه  بفعله  الربكات  وحلول  فيه،  التفريط  وخطورة  احلميدة 
اجلميع, فتعودت األسامع وهتيأت النفوس وشعرت باحلرج من التقصري، 
وإذا  مسلم،  كل  حيمله  عاًما  تياًرا  األمة  يف  االحتساب  يصبح  ذلك  عند 
وصلنا إىل هذا انحرست املنكرات وضاقت بأهلها السبل وأصبح املنكر 
نشاًزا مرفوًضا كلٌّ يتكلم فيه وينكره بام يستطيع، ثم إذا حترك عامة الناس 
أن  البد  بأهنم  وشعروا  والدعاة،  العلامء  التحرك  ذلك  ساق  لإلنكار 

يتحركوا مع الناس. 

رواه مسلم )١/74(.   )١(
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لألخطار  التعرض  يعني  ال  اإلنكار  أن  يعلم  أن  ذلك  يسهل  ومما 
والربقيات،  اخلطابات  عىل  والتوقيع  املسئولني،  ومواجهة  واملساءالت 
عامة  أما  واملحتسبني  والدعاة  العلامء  من  أهله  له  ولكن  منه،  البد  فهذا 
املنكر  إنكار هذا  بأمهية  استطاعته وقناعته  ينكر عىل حسب  الناس فكلٌّ 

أو ذاك.
سادًسا: اجتامع أهل الغرية وتفامههم: 

غريهم  وحتريك  واألهداف  اخلطط  وتوضيح  والدراسة  للتنسيق 
وتوحيد  االحتساب،  كيفية  يف  البحث  وإثراء  املتخصصة  اللجان  لعقد 
العمل  هذا  تأسيس  إىل  الوصول  أجل  من  الزيارات؛  وترتيب  اجلهود 

وتثبيته ليكون عماًل واضح اخلطط واألهداف ذا برنامج عميل.
وإذا احتد العاملون وصاروا يًدا واحدة سُهل عليهم األمر ونشطوا 
وشد بعضهم بعًضا، وكتب اهلل اخلري عىل أيدهيم وهذا اإلجراء هو فريضة 
اليوم، وهو الرضورة الرشعية احلارضة؛ ألن املنكرات ليست أخطاء أفراد 
األموال  هلا  وترصد  هلا  خيطط  املنكرات  بل  تطرأ  حاالت  أو  وهناك  هنا 

واجلهود والطاقات بشكل علني. 
اجلهود  اجتامع  إىل  حيتاج  هلا  املعد  املنكرات  من  اهلادر  السيل  فهذا 
تغرق  أن  قبل  للنصيحة  والتنادي  ملقاومته  املسئوليات  وتوزيع  واألفكار 

السفينة فيهلك اجلميع وال ينجو إال املصلحون.
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سابًعا: تربية الشباب عىل االحتساب: 
أوالدنا  نريب  فكام  عنها  ينفصل  ال  الدعوة  أركان  من  ركًنا  ليكون 
عليها  واملحافظة  الصالة  يف  واخلشوع  الوالدين  بر  عىل  وشبابنا  وطالبنا 
جيب  كذلك  الفاضلة،  اإلسالمية  واآلداب  اخللق  حسن  عىل  ونربيهم 
لينشأ  وسلوًكا،  وفقًها  وعماًل  علاًم  االحتساب  عىل  الرتبية  تشملهم  أن 
الشاب متوازًنا بأخذ الدين كله وتنمو يف قلبه الغرية للدين ويرتبى عىل 
اإلجيابية والبذل، وأنه ليس الغرض من تربيته ليكون رجاًل صاحًلا بنفسه 
فقط يقدم له كل يشء وهو املحمول إليه دائاًم، بل نريده أن يكون صاحًلا 
مصلًحا يأخذ ويعطي ويتعلم ويعلم ويستفيد ويفيد نريده رجاًل يف امليدان 
واثق اخلطى يعنيه أمر أمته، وتُقّض مضجعه آالُمها كل ذلك بفقه وعلم 

مضبوط بضوابط الرشع، بال إفراط وال تفريط.
ونريد أن يرتبى الشباب عىل اهلمة العالية والرتبية اجلادة ليفهموا أهنم 
أشبال أسود التوحيد، وأهنم جزٌء ال ينفصل من قاطرة اإلصالح املمتدة 
عرب التاريخ، من لدن أبينا ونبينا آدم عليه الصالة والسالم، إىل أن يرث اهلل 
األرض ومن عليها، مع الطائفة املنصورة التي تقوم عليها الساعة والتي 

ال يرضها من خالفها.
فيه  ُينمي  يعتاده  ثم  عليه  الشاب  يرتبى  حني  الكبري  اهلدف  هذا  إن 
ويريب غريه  نفسه هلذا  فيعد  بجدية,  األمر  ليأخذ  الدين  هلذا  االنتامء  روح 
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مثل  لتحقيق  الشأن  وأهل  واألمهات  واآلباء  املربون  يسعى  فهل  عليه. 
هذه األهداف العظيمة، فريبون الناشئة عليها لتكون حلاًم يبيت يف قلوهبم 
ليخرجوا لألمة أبطااًل مغاوير وأغياًرا يسهرون لعز أمتهم لينهضوا هبا من 

كبوهتا بعد ذهلا ومهانتها؟! فاهلل املستعان وعليه التكالن.
ثامًنا: تربية النفس: 

عىل  حماسبتها  من  فالبد  النفس؛  مصيبة  هي  الكربى  املصيبة  إن 
والكسل  التسويف  داعي  وطرد  والبذل  اجلد  مساق  وسوقها  التقصري 
والفرصة  السباق  فاليوم  أنفسهم  حظوظ  إىل  الراكنني  القاعدين  وتقليد 
واحدة ال فرصتني واحلياة حلظة عابرة ال يدري العبد ما مدته فيها، وغًدا 

تنقطع األعامل ويبدأ احلساب.
إن النفس مركز االهتامم واالهتام، ففيها العجز والكسل وفيها حمبة 
النقد واختاذ املعاذير لتربير القعود وفيها احلسد لألقران. وربام لو رأينا من 
ينشط يف االحتساب ويغار للدين بحثنا عن املالحظات عليه لنقنع أنفسنا 
باالعتذار ويف النفس حمبة طرح املسئولية عىل الغري ولوم اآلخرين ولوم 
األوضاع والتذمر من سبل املفسدين دون أن نلوم أنفسنا وربام إذا رأينا 
من ينشط لالحتساب وهو دوننا علاًم وسًنا ورأًيا احتقرناه ورفعنا أنفسنا 
أن نعمل معه وإذا رأينا أسلوًبا ال نرتضيه يف االحتساب قعدنا دون أن 

نسلك طريًقا غريه واألمر يتسع.
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والكرب  والغرور  العجب  أدواء  النفس وختليصها من  تزكية  إن 
صالحها  إىل  سبيل  والتسويف  والكسل  واألماين  والسمعة  والرياء 
املنكرات وحث  ونجاهتا وطهارهتا.. وقبل عالج األوضاع وإنكار 
أهل اخلري عىل االحتساب قبل ذلك علينا أن نتجه أواًل إىل نفوسنا 
أعظم  بنفسه  العبد  ومصيبة  ومشتهياهتا  حظوظها  من  فنخلصها 
عليه من مصائب اآلخرين وإفساد املفسدين فعلينا أن نتجه أواًل إىل 

ژ ی  ی  ی  جئ    تعاىل:  قال  نعاجلها  الكربى  املصيبة 
حئ   مئ  ىئ  ژ ]الشورى: 30[، وقال تعاىل: ژ ھ    ھ  ے   ے  

ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ژ ]الرعد: ١١[.
تاسًعا: التدريب عىل االحتساب: 

من خالل املجموعة الذين اتفقوا عىل ذلك، والبداية السهلة من خالل 
أسبوعي  برنامج  والعمل، ووضع  الدراسة  املسجد واحلي وزمالء  مجاعة 
أو  بنوبته لظرف  أخلَّ  أن من  العزم عىل  به، وعقد  لذلك وعدم اإلخالل 
كسل أن يقيض تلك النوبة يف يوم آخر وإذا اعتاد املحتسب ذلك هان عليه 

واعتاده ومل جيد حرًجا يف مواجهة الناس بأخطائهم بالتي هي أحسن. 
املحتسب  هبا  ليتدرع  الكافية  العدة  من  للميدان  النزول  قبل  والبد 
حتى ال تضيع رسالته، وهذه العدة هي عقد الدورات من قبل املختصني 
املؤهلني يف بيان فقه االحتساب ورشوطه وآدابه وطريقة اإلنكار وعدم 
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التعرض ألشياء ال حيسنها أو جيهلها واملحاذير يف األسواق. 
والبد للمجموعة من زاٍد إيامين يرتوى به املحتسب يف قلبه وسلوكه 
والتسويف  الكسل  وهواتف  النفس  وحظوظ  الطريق  مشاق  عىل  يعينه 

والتأثر بالقاعدين.
ومما يقوي العمل ويعيل اهلمة عرض جهود املحتسبني احلية يف الوقت 
واالستفادة  لالقتداء  واستضافتهم  وزيارهتم  مساعيهم  وكشف  احلارض 

من خرباهتم.
عاًشا: عالج القلب من خطر التهاون يف فريضة االحتساب: 

املرتتبة عىل ترك  لقد سبقت اإلشارة يف أمهية االحتساب إىل اآلثار 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر التي تصيب األمة؛ من فشو املنكرات 
وحلوق  الربكات،  وحمق  األعداء،  وتسلط  الفسوق،  أرباب  واستعالء 
وهو  أمره  ضّيع  من  عىل  وتعاىل  تبارك  اهلل  غضب  ذلك  وقبل  اللعنة، 

ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ      ۆئ   ۇئ   ژ  القائل: 
ىئ  ی  ی  ی  ژ ]األنفال: ٢5[.

ذهلا  يف  األمة  عىل  فقط  ليست  اخلطورة  أن  الغيور  أخي  ولتعلم 
وهزيمتها واستكانتها، ولكن اخلطورة العظمى هي مصيبة العبد يف قلبه 
بواجبه،  يقم  ومل  هلل،  وجُهه  ر  يتمعَّ ومل  حسه  وتبلد  اهلل  أمر  عليه  هان  إذا 
ر املتنايس املقلد للقاعدين الساكتني،  وتعامل مع أوامره معاملة الغافل املربِّ
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فيخشى عىل الساكت من موت القلب أو مرضه وذهاب مادة حياة قلبه، 
وحياة القلب تكون بخوف اهلل ورجائه وحمبته واالنكسار بني يديه والتلذذ 

بذكره وحالوة مناجاته واحلياء منه والتعظيم ألوامره ونواهيه.
يرى حمارم  فيمن  دين وأي خري  »وأي  ـ:  اهلل  ـ رمحه  القيم  ابن  قال 
اهلل تنتهك وحدوده ُتضاع وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ُيرَغب عنها وهو بارد القلب 
ساكت اللسان شيطان أخرس، كام أن املتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل 
بلية الدين إال من هؤالء الذين إذا سلمت مآكلهم ورياستهم فال مباالة 
بام جرى عىل الدين، وخيارهم املتحزن املتلمظ ولو نوزع يف بعض ما فيه 
غضاضة عليه يف جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب 
اإلنكار الثالثة بحسب وسعه. وهؤالء مع سقوطهم من عني اهلل ومقت 
اهلل هلم قد ُبلوا يف الدين بأعظم بلية تكون وهم ال يشعرون؛ وهو موت 
أقوى،  أتّم كان غضبه هلل ورسوله  كانت حياته  كلام  القلب  فإن  القلب، 

وانتصاره للدين أكمل«)١(.
قال أبو عبد الرمحن العمري: »إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن 
اهلل بأن ترى ما يسخطه فتتجاوزه فال تأمر وال تنهى خوًفا ممن ال يملك نفًعا 

وال رًضا«)٢(.
*     *     *

إعالم املوقعني )١٢١/٢(.   )١(
صفة الصفوة )398/١(، حلية األولياء )٢84/8(.   )٢(
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الوىل: شمولية الدعوة:
من املعلوم أن الدعوة جيب أن تكون شاملة لكل باب يقرب إىل اهلل 
تعاىل؛ من تعليم وتربية وجهاد ووعظ وإغاثة وكتابة واحتساب وغريها.. 
الدعاة  يعد  فاملريب  ويقويه,  لآلخر  ُيمهد  منها  واحد  كل  املجاالت  وهذه 
وثقافتهم  علمهم  ويوسع  إيامهنم  ويقوي  الطريق،  هلم  ويرسم  ويعلمهم 
الدعاة،  أمام  الطريق  ويفسح  األمة  يقوي  األعداء  نحور  يف  واملجاهد 
واملحتسب ينكر املنكرات ويقف يف وجه الفساد لتتهيأ األجواء للدعوة، 

وصاحب املال يطعم الفقري ويبذل لتنترش الدعوة.. وهكذا.. 
فال يصح أن ُنغفل جانًبا من جوانب الدعوة أو نضخمه عىل حساب 
ثغر  عىل  واقف  فهو  يتخصص،  ال  والعامل  الداعية  أن  واألصل  آخر. 
اإلسالم يدعو إليه ويدافع عنه كحال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام وسلف 
يفرقون يف مواقفهم بني جوانب  الزمان ال  مّر  فالعلامء عىل  هذه األمة.. 

الدعوة.

وقفات للمحتسبين
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حاجة  أن  ال خيفاك  ـ  ربك  وجه  ومبتغي  لدينك  اخلري  باذل  ـ  أخي 
العرص تؤكد أمهية التخصص فيام حتسنه وتقدر عليه ومتيل إليه. ومن ال 
يقوم باألمر والنهي ال تربأ ذمته بعلمه أن إخواًنا له يقومون بذلك إذا كان 

الفرض الكفائي مل يقم.
وال يتم دين العبد حتى يتواىص باحلق كام يف سورة العرص، وال يلزم أن 
يرتك الداعية عمله ويأيت إىل االحتساب، بل عليه أن حيتسب عىل ما يف حميطه 
من منكرات كبيته وحيه وعمله وأقاربه وزمالئه ونحو ذلك. فهل استشعرنا 
اخلرسان العظيم يف سورة العرص ملن أخّل بواحد من أركاهنا األربعة؟! قال 

ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعاىل: 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ژ ]سورة العرص[. 

الثانية: الوقوف مع العلمء واملحتسبني: 
إن علينا أن نسندهم بكل ما حيتاجونه ليشعروا أهنم ليسوا وحدهم 
وليعلموا أن اخلري ال زال باٍق يف األمة يوم يرى العامل واملحتسب أن الناس 

يتأملون للمنكرات وعندهم االستعداد للبذل والتضحية.
القوة والتشجيع ويستنهض  القائم باالحتساب  التواصل يعطي  إن 
اهلمة وجيددها؛ ألنه يرى من حوله جاهزين لالحتساب.. قال شجاع بن 
األمر  من  يفرت  لسانه  يكاد  فام  الثوري،  سفيان  مع  أصبح  »كنت  الوليد: 

باملعروف والنهي عن املنكر ذاهًبا وراجًعا«.
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واألعرايب قّوى عزم اإلمام أمحد عىل أداء الرسالة ملا ُأخذ مقيًدا إىل 
اخلليفة، قال جابر بن عامر لإلمام أمحد: »يا هذا إنك وافُد الناس فال تكن 
شؤًما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن جتيبهم إىل ما يدعونك 
إليه فيجيبوا فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت حتب اهلل فاصرب عىل 
ما أنت عليه، فإنه ما بينك وبني اجلنة إال أن تقتل، وإنك إن مل تقتل متت، 
وإن عشت، عشت محيًدا«. قال اإلمام أمحد: »وكان كالمه مما قّوى عزمي 

عىل ما أنا من االقتناع من الذي يدعونني إليه«)١(.
القرآن  بن هارون ألظهرت  يزيد  »لوال مكان  املأمون:  اخلليفة  قال 
ُيّتقى؟ فقال للسائل: إين  خملوق. فقيل له: ومن يزيد بن هارون)٢( حتى 
ال أتقيه ألن له سلطة، ولكن أخاف إن أظهرت القول فريد عيلَّ فيختلف 

الناس وتكون فتنًة، وأنا أكره الفتنة«)3(.
 قال سفيان: »إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن، وإذا هنيت 

عن املنكر أرغمت أنف املنافق«)4(.

البداية والنهاية )١0/366(.   )١(
وكان رأًسا يف السنة والفقه كثري احلديث حافًظا.   )٢(

سري أعالم النبالء )١١/٢37(.  )3(
األمر باملعروف والنهي عن املنكر أليب بكر أمحد بن حممد اخلالل )١/36(.   )4(
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الثالثة: االحتساب واإلخلص )يا نعيم املخلصني(:
إن القيام باألمر والنهي حيتاج إىل مهٍة وعزيمٍة وصرٍب واصطباٍر ومقاومٍة 
شهوات  عىل  يعرتض  املحتسب  ألن  والوقت؛  واجلهد  للعرض  وبذٍل 
املنكرة وهذا حيتاج  املحرمة واألعراف  ويتصدى لألهواء  املحرمة  النفوس 
من املحتسب إىل الزاد العظيم الذي هو رس التوفيق وهو اإلخالص هلل تعاىل.
واملخلص املوفق هو الذي يتلذذ بالسعي لتحقيق رضا اهلل تعاىل ولو 
ذهب كل قدر له يف قلوب الناس فإنه ال يبايل، وهو من ال تأخذه يف اهلل 
لومة الئم، وهو السائر يف الطريق سواء أعانه الناس أو خذلوه أو مدحوه 

أو وشوا به...
واملخلص املوفق هو من أراد اهلُل به خرًيا فأقامه يف صفوف الداعني 
إليه، واجتباه مع خاصته وأوليائه الذين يغضبون من أجله وجياهدون يف 
سبيله، وتقض مضاجعهم سبُل املفسدين وانحراُف الغاوين، واملخلص 
الصادق هو من رفع اهلُل من قلبه ولسانه رؤية عمله واحلديث عن نفسه، 
بل هو يرى أنه املقرص املفرط املسكني الضعيف، الذي إن مل يتداركه اهلل 
بعفوه وفضله فإنه من اهلالكني، كام قال اهلل تعاىل عن نبينا األول آدم عليه 

الصالة والسالم وزوجه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ ]األعراف: ٢3[. 

ومن أخلص لربه ختلص من حظ نفسه وهانت عليه املشاق وسهل 
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اهلل,  عليه بذل راحته وفكره ووقته وماله وولده وكل ما يملك يف سبيل 
ومن حقق اإلخالص عّظم اهلل ورعى حدوده وقام بأمره ومتعر وجهه هلل 
فيهون عليه اخللق وجيرؤ لإلنكار عليهم ومناصحتهم ومل يلتفت لقيمته 
عندهم أو النظر فيام يشتهون وال يرتدد يف قول احلق ولو كانوا يكرهون، 

ومن أخلص لربه مل ينتظر من أحٍد جزاًء وال شكوًرا. 
ومن بركات اإلخالص رشُح الصدر وقرة العني وحسن الظن باهلل. وأنوار 
واليقني  أرواحهم،  يف  النور  وتبعث  املخلصني،  دروب  يف  احلياة  متأل  اآلمال 
يسلمهم  وال  خيذهلم  وال  وينرصهم  ويعليهم  عنهم  يدافع  اهلل  بأن  قلوهبم  يف 
حلظوظ أنفسهم وويالت أهوائهم  وال يسلمهم ألعدائهم من شياطني اجلن 

واإلنس، فيجعل يف صدور أعدائهم هيبتهم وخمافتهم وتوقريهم. 
وال غرابة يف ذلك فإن اهلل تعاىل العظيم ينرص من ينرصه ويتوىل من 
اجلزاء  صاحب  وهو سبحانه  يذكره،  من  ويذكر  من حيبه  وحيب  يتواله، 
العظيم ملن قام له صادًقا مدافًعا عن دينه، ولكن العبد يؤتى من قبل نفسه، 
يف ضعف إخالصه، وغلبة حظ النفس وسيطرة اهلوى، وطلب املنزلة يف 

قلوب الناس وااللتفات إليهم.
ويف سياق الكالم عن املنكرات واجلهود املبذولة جتاهها يتسلل عىل 
خفاٍء حظُّ النفس, مثل: ذهبنا وعملنا  ثم ذهبت وتعبت، فتلتفت النفس إىل 

اطالع الناس؛ ملحبة املدح والثناء واإلعجاب وهذا قادٌح يف اإلخالص.
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عىل  لتستقيم  لنفسك  جماهدتك  إن  اهلل  لوجه  املحتسب  أهيا  فيا 
فإن  املنكر،  عن  وهنيك  باملعروف  أمرك  من  جماهدة  أشد  اإلخالص 
استجيب ألمرك وهنيك خُيَش من الُعْجب وإن مل يستجب لك خُيَش من 
السب والتجريح والوقوع يف عرض من مل يستجب أو اإلحباط والقعود، 

وكلها حتتاج إىل جماهدة.
نية اخلري للغري تزكو األعامل  وأخرًيا: فبالصدق واإلخالص ومحل 
فردوها فهي ال  الناس  قليلة وإن ضاعت عند  وتثمر اجلهود ولو كانت 
ربه  مع  صدق  ومن  املحسنني  أجر  يضيع  ال  الذي  تعاىل  اهلل  عند  تضيع 
ال يتعاظم قوة الباطل ومتكينه وانتشاره؛ ألنه كله بيد اهلل وحتت تدبريه، 
وهو الذي بيده سبحانه قلوب اخللق، ولو شاء ربك هلدى الناس مجيًعا 
يرجوه  بربه؛  معلٌق  قلُبه  دائاًم  املنكرات  مواجهة  أمام  الصادق  واملخلص 
ويستعينه وينظر يف مواضع رضاه، وخياف عىل نفسه من خوف غري اهلل 
ومن كسل النفس وعجزها وهواها، وخياف من زيغ قلبه أن ينرصف عن 
والسمعة  الرياء  واإلغراءات وهواتف  الوساوس  إىل  العبودية هلل  حتقيق 
والتزين عند الناس بام يشتهون، ولو كان عىل حساب احلق. واهلل املستعان 

وبيده التوفيق.
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الرابعة: بني البشائر واآلمال: 
املفسدين واملستغربني ورغم تسلط األعداء  العوائق وظلامت  رغم 
عىل بالد املسلمني وتدخلهم يف مناهجهم وأفكارهم وعقائدهم وسعيهم 
انغامس  ورغم  والثقافية  واألخالقية  االجتامعية  البنية  تغيري  يف  املحموم 
كثري من الناس يف املحرمات واملكروهات وركوهنم إىل الشهوات وغري 
ونسائها  شباهبا  يف  األمة  هبا  ُأصيبت  التي  واملوجعات  اآلالم  من  ذلك 
اإلنرتنت  ورشور  املاجنة  القنوات  خّلفتها  التي  األليمة  اآلثار  ورغم 
وباليا اجلوال  وأخطار االبتعاث وهشيم اإلعالم  والتعامل بالربا وابتالء 
البعض بالسياحة اخلارجية واحلمالت املسعورة عىل املرأة إلخراجها من 
حدود دينها لتضاهي املرأة الغربية لتكون كالرجل يف كل يشء وغري ذلك 

مما ال يسمح به املقام مما يثري اآلالم وينكأ اجلراح...
فيها  دام  ما  بخري  األمة  تزال  فال  وأبرش  رويدك  املحتسب  أهيا  فيا 
وأمتهم  لدينهم  األوفياء  األغيار  فيها  دام  وما  اهلل  إىل  والدعوة  التناصح 

وهم يسلكون الطريق الصحيح لإلصالح..
وإليك أخي املحتسب طرًفا من تلك البشائر: 

)١( يكفي من قام باحلق صادًقا صائًبا أن اهلل تعاىل معه يعينه وحيفظه 
واثًقا  البال  مطمئن  فيعيش  يديه  عىل  اخلري  وحيقق  وينرصه  عنه  ويرىض 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   بأمره، قال تعاىل:ژ  بوعد ربه يوم أن قام 
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ۈ  ۈ  ٴۇژ ]حممد: 7[.
فقم باحلق ـ أخي املبارك ـ وال هيولنك كثرة اخلبث وقلة النارص؛ فإن 

معك القوة التي ال تغلب والرقيب الذي ال ينام. 
نم فاملخـاوف كلهـن أمـان وإذا العناية الحظتك عيوهنا 

)٢( بالدنا – بفضل اهلل تعاىل – مهبط الوحي ومنبع الرسالة ومثوى 
احلجاج واملعتمرين، وحمّط أنظار العامل كله هلذه القداسة الرشعية، وقامت 
هو  للحكم  األسايس  والنظام  والسنة،  الكتاب  ودستورها  الرشع  عىل 
حتكيم الرشع املطهر، ويف كل وزارة سياسة تقوم عليها تنطلق من أسس 
واإلعالم  كالتعليم  الرشع؛  ختالف  ممارسة  أو  نظام  كل  وترفض  رشعية 

والصحة والشئون االجتامعية وغريها.
وإن بالدنا قامت عىل هذا األساس املتني، وارتبط قيامها به، وإن حماربة 

املنافقني هلذا االجتاه، إنام هو نسف ألهم مقومات مكانة هذه البالد... 
بأن  قوًة  يمنحك  لبالدنا  الرشعي  التأهيل  هذا  إن  املحتسب،  أخي 
فهو  الواقع.  أرض  عىل  ممارسة  أو  نظام  من  الرشع  خالف  ما  كل  تنكر 

مرفوض ومنكر رشًعا.
تعاىل، وله سبحانه  إىل اهلل  بالنتائج، فهي  )3( اعمل ولست مطالًبا 
أو خفائه، فهو سبحانه مرصف األحوال  البالغة يف ظهور اخلري  احلكمة 
مهامت  من  النتائج  وظهور  القلوب  هداية  تكن  ومل  القلوب.  وبيده 
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بام  فاعمل  منكًرا  رأيت  وإذا  غريهم.  عن  فضاًل  واملرسلني،  األنبياء 
نفًسا  اهلل  يكلف  وال  معذور،  فأنت  تستطيعه  ال  وما  جمتهًدا.  تستطيع 

إال وسعها. 
ولست أغري من اهلل عىل حمارمه والنبي عليه الصالة والسالم 
العهد  ويف  ُيزهلا  فلم  َبْعَثتِِه  حني  الكعبة  حول  األصنام  يرى  كان 
املكي كان الصحابة يأتون إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يشتكون إليه شدة األذى 
ُيْؤَخُذ  َقْبَلُكْم  َمْن  َكاَن  »َقْد  ويقول:  املرشكني وكان يصربهم  من 
ْرِض َفُيْجَعُل ِفيَها َفُيَجاُء بِامْلِْنَشاِر، َفُيوَضُع  ُجُل َفُيْحَفُر َلُه ِف اْلَ الرَّ
ُدوَن  َما  اْلـَحِديِد  بَِأْمَشاِط  َوُيْمَشُط   ، نِْصَفنْيِ َفُيْجَعُل  َرْأِسِه  َعَل 
ْمُر  اْلَ َهَذا  نَّ  َلَيتِمَّ  ِ َواهللَّ ِدينِِه،  َعْن  َذلَِك  ُه  َيُصدُّ َفَم  َوَعْظِمِه،  َلـْحِمِه 
 َ اهللَّ إاِلَّ  اُف  َيَ اَل  َمْوَت  َحْضَ إىَِل  َصْنَعاَء  ِمْن  اِكُب  الرَّ َيِسَي  َحتَّى 

ُكْم َتْسَتْعِجُلوَن«)١(. ْئَب َعَل َغَنِمِه َوَلِكنَّ َوالذرِّ
والذين  واألغيار  باألخيار  تزخر  اهلل  بفضل  بالدنا   )4(  
عندهم االستعداد للبذل والنصيحة، وهم حيتاجون إىل الرتشيد 
والثقة والقيادة واالستيعاب، فال نضيق عىل من خيالفنا يف أسلوب 

النصيحة واإلنكار وفق الضوابط الرشعية.

َب َواْلَقْتَل َواهْلََواَن َعىَل اْلُكْفِر،  ْ صحيح البخاري، ِكَتاب اإْلِْكَراِه، َباب َمِن اْخَتاَر الرضَّ  )١(
اجْلَِهاِد، باب يف األسري يكره عىل الكفر، )47/3(،  )٢0/9(. سنن أيب داود، ِكَتاب 

وصححه األلباين.
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)5( نداء الفطرة: اعلم أن من تأمره وتنهاه معه أصل الفطرة 
وهو التوحيد الذي هو أصل اإليامن فهو قابٌل للخري، فيحتاج إىل 
من يدله وحيركه ويثري فيه نوازع اخلري ويذكر ما فيه من إجيابيات 

ويشعره بالثقة واالحرتام واألمان والقرب واحلنان.
اخلامسة: أخلق املحتسب: 

الرمحة  قلب  جنبيك  بني  حتمل  أن  املحتسب  أخي  بد  ال 
واإلشفاق عىل صاحب املنكر، وأن حتب له ما حتب لنفسك، وأن 
وأرشح  للقبول  أدعى  اخللق  هذا  فإن  والثبات،  باهلداية  له  تدعو 
لصدر من تدعو، وأقّر لعينه عندما تلني وهتّش وتبّش له، ُمظِهًرا له 
املودة ومستبطًنا خوفك عليه من عذاب اهلل ورش نفسه والشيطان. 
وال  الثبات  ربك  واسأل  العافية  عىل  اهلل  فامحد  املبتىل  رأيت  وإذا 
أو  واستحقاره  بأخيك  الشامتة  عىل  اخلري  من  فيه  أنت  ما  حيملك 
رجاًل  أغضبت  »ما  التيمي:  سليامن  قال  إصالحه....  من  اليأس 

فقبل«)١(.
قال العلامء: عىل اآلمر أن يكون علياًم فيام يأمر قبل األمر، ورفيًقا 

أثناء األمر، وحلياًم بعد األمر.
إنك ـ أخي املحتسب ـ رشيف الرسالة عظيم املهمة، وحتى تؤدي 
واإليثار،  اجلأش،  ورباطة  الصرب،  خلق  من  البد  بأمانة  الرسالة  هذه 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر أليب بكر أمحد بن حممد اخلالل )١/٢7(.   )١(

indd   41.باسحلا ةيلوؤسم باستحالا م 04:21:59   26/08/33



4٢

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

واحتامل األذى، والتواضع، واحتساب األجر، وانطواء القلب عىل 
الصدق واإلخالص، وحفظ الرس، وسرت العورات والزالت.

والبد أن تستحرض ـ أخي ـ أنك أحوج إىل عفو اهلل وقبوله ورضاه 
وتثبيته من صاحب املنكر إىل النصيحة واإلنكار؛ ألن العباد يوم القيامة 

كلهم يقولون: نفيس نفيس، واهلل املستعان.
السادسة: احذر املوحشات: 

إن موقع املحتسب هو موقع الناصح األمني، الذي يريد لنفسه 
من  اخلروج  هلم  ويريد  النار،  من  والنجاة  باجلنة  الفوز  وللناس 
الظلامت إىل النور، وأمامه اهلدفان العظيامن املاثالن يف قلبه من قول 

اهلل تعاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   
ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿژ ]األعراف: ١64[.

فاهلدفان مها: براءة الذمة، ولعل املنصوح يتقي ربه ويعود. ومن كان 
هذا هدفه وتلك رسالته فإن عليه أن حيذر من الُعْجب والتكرب والغرور 
واإلدالل بالعمل والرياء والسمعة، وأن حيذر من النيل من صاحب املنكر 
بالتنقيب عن زالته؛  والتشفي  اسمه  باملجالس وذكر  واستحالل عرضه 

ألنه ليس لك إال ما ظهر من حاله.
واحذر ـ يا أهيا املحتسب ـ أن ترى نفسك بأنك أنت الغيور املهتم، 
وأنك أفضل من غريك، وأن غريك هو املتبلد املقرص؛ فإن هذا من تزكية 
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النفس واهتام اآلخرين.
وحذاِرـ  أهيا املباركـ  من االندفاع واحلامس اخلارج عن احلد الرشعي 
باسم الغرية وعدم تفويت الفرصة، ومن خاض امليدان سيتعرض والبد 
باالنتقام،  ذلك  تقابل  أن  فاحذر  واالهتام،  والسب  والسخرية  لألذية 
ل صاحب القضية ما مل يفعله وما مل يقله, أو  وتطلب الثأر لنفسك بأن حُتمِّ

ل األمر هلوى يف نفسك. قال اهلل تعاىل: ژ ۅ  ۉ  ۉ   هتوِّ
ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئۇئ  ژ ]املائدة: ٢[.
السابعة: هل جيوز االعتزال بدعوى فساد الزمان؟

 ،ِ َيا َرُسوَل اهللَّ عن أيب سعيد اخلدري ـ ريض اهلل عنه ـ  قال: »ِقيَل: 
ِ بَِنْفِسِه  اِهُد ِف َسبِيِل اهللَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمْؤِمٌن جُيَ َأيُّ النَّاِس َأْفَضُل؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
َ َوَيَدُع  َعاِب َيتَِّقي اهللَّ َوَمالِِه«، َقاُلوا: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُمْؤِمٌن ِف ِشْعٍب ِمَن الشرِّ

ِه«)١(. النَّاَس ِمْن َشرِّ
»ِمْن  وعن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
ِ، َيِطُي َعَل َمْتنِِه،  ْم َرُجٌل ُمِْسٌك ِعَناَن َفَرِسِه ِف َسبِيِل اهللَّ َخْيِ َمَعاِش النَّاِس َلُ
ُه، َأْو َرُجٌل ِف  َم َسِمَع َهْيَعًة َأْو َفْزَعًة َطاَر َعَلْيِه، َيْبَتِغي اْلَقْتَل َوامْلَْوَت َمَظانَّ ُكلَّ

ْوِدَيِة، ُيِقيُم َعِف َأْو َبْطِن َواٍد ِمْن َهِذِه اْلَ ُغَنْيَمٍة ِف َرْأِس َشَعَفٍة ِمْن َهِذِه الشَّ

رواه البخاري )١5/4( ومسلم )١503/3(.  )١(
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ُه َحتَّى َيْأتَِيُه اْلَيِقنُي، َلْيَس ِمَن النَّاِس  َكاَة َوَيْعُبُد َربَّ َلَة َوُيْؤِت الزَّ  الصَّ
إاِلَّ ِف َخْيٍ«)١(.

وعن أم برش بنت الرباء بن معرور ريض اهلل عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال 
ألصحابه: »أال أخربكم بخي الناس؟ قالوا: بل يا رسول اهلل قال: رجل 
ويؤت  الصلة  يقيم  له  غنيمة  ف  رجل  ثم  اهلل  سبيل  ف  فرسه  بعنان  آخذ 

الزكاة قد اعتزل شور الناس«)٢(.
وعن عقبة بن عامر ـ ريض اهلل عنه ـ  قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َلِة  ُن بِالصَّ ٍة بَِجَبٍل ُيَؤذرِّ ُكْم ِمْن َراِعي َغَنٍم ِف َرْأِس َشِظيَّ يقول: »َيْعَجُب َربُّ
َلَة،  ُن َوُيِقيُم الصَّ : اْنُظُروا إىَِل َعْبِدي َهَذا، ُيَؤذرِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ، َفَيُقوُل اهللَّ َوُيَصلرِّ

نََّة«)3(. اُف ِمنرِّي، َقْد َغَفْرُت لَِعْبِدي َوَأْدَخْلُتُه اْلَ َيَ
فقـد ثبت عـن  العـزلة  الـُمـرغبة يف  وإىل جـانب هذه األحـاديث 
ومصاحبتهم  بالناس  االختالط  عىل  حتّث  أخرى  أحاديُث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
قال  قال:  عنهام  اهلل  ريض  عمر  ابن  حديث  فمنها  أذاهم،  عىل  والصرب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »امْلُْسِلُم إَِذا َكاَن ُيالط النَّاَس َوَيْصرِبُ َعَل َأَذاُهْم َخْيٌ ِمَن 

الُِط النَّاَس َواَل َيْصرِبُ َعَل َأَذاُهْم«)4( .  امْلُْسِلِم الَِّذي اَل ُيَ

رواه مسلم )١503/3(.   )١(
رواه أبو نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة )6/347٢(.  )٢(

رواه أبو داود )4/٢( وصححه األلباين.  )3(
رواه الرتمذي )66٢/4( وصححه األلباين.  )4(
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رسول  سمعت  قال:  ـ   عنه  اهلل  ريض  ـ  جبل  بن  معاذ  وحديث 
ِفَّ  لِْلُمَتَحابرِّنَي  تِي  بَّ حَمَ َوَجَبْت  َوَتَعاىَل:  َتَباَرَك  اهللَّ  »َقاَل  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

.)١(» َوامْلَُتَجالِِسنَي ِفَّ َوامْلَُتَزاِوِريَن ِفَّ َوامْلَُتَباِذلنَِي ِفَّ
ويمكن اجلمع بني هذه األحاديث ويقال بأن األصل هو االختالط 
الصالة  وإقامة  والتقوى  الرب  عىل  والتعاون  األخوة  لتحقيق  الناس  بني 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد. وبناًء عىل هذا األصل املهم 
فيكون األصل يف العزلة الكلية املطلقة هو املنع؛ ملا يرتتب عىل العزلة من 
كرتك  الواجبات؛  من  كثري  وتعطيل  الفرائض  وتفويت  احلقوق  تضييع 
التعليم والتعلم واألمر والنهي وصلة الرحم والقرابة، مع التعرض لكيد 
الشيطان ووسوسته, فإنام يأكل الذئب من الغنم القاصية لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
َلُة إالَّ َقد اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهم  »َما ِمْن َثلَثٍة ِف َقْريٍة، َواَل َبْدٍو، ال ُتَقاُم ِفيِهُم الصَّ

ْئُب ِمَن الَغَنِم الَقاِصَية«)٢(. َم َيْأُكُل الذرِّ ْيَطاُن. َفَعَلْيُكْم بِاَلَمَعِة، َفإنَّ الشَّ
فضل  يف  ورد  وما  العزلة,  ومنع  واالجتامع  اخللطة  هو  فاألصل  إًذا 

العزلة فيحمل عىل أحد وجهني:
األول: أن تكون العزلة يف حق أفراٍد ال يستطيعون اجلهاد وال األمر 
باملخالطة  لترضروا  الناس  خالطوا  ولو  املنكر  عن  النهي  وال  باملعروف 
غري  بطريقة  ويغرّي  وينفعل  فيهيج  املنكرات  يرى  كمن  غريهم  وأرضوا 

رواه مالك )١390/5( وصححه األلباين.  )١(
رواه أبو داود )١50/١(، والنسائي )١06/٢( وحسنه األلباين.  )٢(

indd   45.باسحلا ةيلوؤسم باستحالا م 04:22:00   26/08/33



46

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

يف  يتسبب  وربام  املنكر  مضاعفة  إىل  فيؤدي  ويتعدى  فيترسع  مرشوعة 
شديًدا،  تأثًرا  تأثر  املنكر  رأى  إذا  من  ومثل  والنهي  األمر  باب  إغالق 
بالغربة  عبادة وشعر  بعيٍش وال  هينأ  فلم  مزاجه وتكدرت حياته  وتعكر 
دون أن يصنع شيًئا لضعفه عن املواجهة وعجزه، ومثل من تضعف نفسه 

بسامع الفواحش وخمالفة أهلها ويتأثر باألسواق ورؤية املتربجات. 
فمثل هؤالء إذا حتققوا من حلوق الرضر عليهم أو عىل الناس منهم 
لعدم  هلم  وحفًظا  الناس،  عن  لرشهم  كًفا  العزلة،  حقهم  يف  ُترشع  فقد 
َعاِب  الشرِّ ِمَن  ِشْعٍب  ِف  »ُمْؤِمٌن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  حتملهم، ويدل عىل ذلك قول 
ِه«)١( وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ثم رجل ف غنيمة له يقيم  َ َوَيَدُع النَّاَس ِمْن َشرِّ َيتَِّقي اهللَّ

الصلة ويؤت الزكاة قد اعتزل شور الناس«)٢(.
الثاين: أن حتمل أحاديث العزلة عىل زمان الفتن التي أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عنها وأمر بالعزلة فيها لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »خي الناس ف الفتن رجل آخذ 
بعنان ـ أو قال: برسن ـ فرسه خلف أعداء اهلل ييفهم وييفونه، أو رجل 

معتزل ف باديته يؤدي حق اهلل تعاىل الذي عليه«)3(.
قال ابن حجر حول تلك األحاديث املفضلة للعزلة بإطالق: »وهو 

مقيد بوقوع الفتن«)4(.

سبق خترجيه.  )١(
)٢(  سبق خترجيه.

املستدرك)493/4(، قال احلاكم: صحيح عىل رشط الشيخني، ووافقه الذهبي.  )3(
فتح الباري رشح صحيح البخاري)6/6(.  )4(
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أن  فيها  فاألصل  عامة  فتنة  فيها  ليس  التي  العادية  األحوال  يف  أما 
إليهم  ويوصل  أذاهم  عىل  ويصرب  الناس  خيالط  أن  يستطيع  الذي  املسلم 
النفع الديني والدنيوي هو خري من الذي ال خيالطهم وال يصرب عىل أذاهم، 
بل يعتزل رشورهم ويتفرد بنفسه. وهذا مذهب مجاهري السلف والعلامء)١(.

الثامنة: االحتساب والتوكل: 
ودفع  املطلوب،  بجلب  اهلل  عىل  القلب  اعتامد  صدق  هو  التوكل: 
املكروه مع فعل األسباب النافعة، فيعتمد العبد عىل ربه اعتامًدا كلًيا خالًصا 

بقلبه ويبارش فعل األسباب بجوارحه, غري ملتفت إىل األسباب بقلبه. 
الدين  ألن  الدين؛  نصف  وهي  اإليامن،  رشط  هي  التوكل  وعبادة 
العبد  عبادة واستعانة، والتوكل هو االستعانة، وهو شامل لكل حوائج 

الدينية والدنيوية، فيستعني باهلل يف كل أمر.
سعينا  عند  االحتساب  يف  التوكل  نحقق  كيف  هنا:  يعنينا  والذي 
هيمه  من  إىل  الشكوى  ورفع  املخالفات،  ضبط  من  والتحقق  لإلنكار، 
لكل  ومحاسنا  املنكر  إنكار  كيفية  ودراسة  باملحتسبني  واستعانتنا  األمر، 
يف  ذلك  نبارش  أن  علينا  فإن  االحتساب،  يتطلبه  مما  وغريها  األمور  هذه 
جوارحنا، ولكن جيب أن يبقى القلب معلًقا باهلل نرجوه اإلعانة، ونسأله 
قال  إليه،  أمورنا  كل  ونفّوض  سبحانه،  به  ونستقوي  واألجر،  التثبيت 

تعاىل: ژ ژ  ژ  ژ ]املزمل: 9[.
العزلة واخللطة )باختصار وترصف يسري( ص40 وما بعدها، للشيخ سلامن العودة.  )١(
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واملالحظ أنه يف ظل األحداث وزمحة الظروف وتداعيات املنكرات 
وإفساد املفسدين ربام يضعف التوكل بركوننا إىل األسباب وجرينا وراءها 
والتعلق هبا، والتنظري العلمي ملسألة التوكل سهل وواضح، ولكن يبقى 
التطبيق يف امليدان ويقني القلب وثباته واعتامده عىل اهلل، وهذا حيتاج إىل 
التقوى واالنكسار بني  زاد اإليامن املصحوب باألعامل الصاحلة وحتقيق 
القلب،  بشاشة  اإليامن  يبارش  حتى  والتسديد؛  التوفيق  اهلل وسؤاله  يدي 

ويظهر هذا عند الشدة والكرب، فيتبني حال القلب عىل احلقيقة.
ی   ىئ   ىئ   ژ  الناس:  له  قال  حينام  املتوكلني  سيد  حال  يف  وانظر 
استعالء  حال  يف  ُأُحد  غزوة  يف   ]١73 عمران:  ]آل  ژ  ی  ی   ی  
املرشكني وتفرق املسلمني وزيادة اجلراح عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وذهول الصحابة 

مما جرى هلم. 
فام موقف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من تلك املقالة؟ قال اهلل عز وجل: ژ ېئ  
مئ   حئ   جئ   ی       ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  

ىئ  يئ  جب  حب ژ ]آل عمران: ١73[. 
قال:  النار  يف  ألقي  حني  والسالم  الصالة  عليه  إبراهيم  ونبينا 

»حسبي اهلل ونعم الوكيل« فكانت النتيجة: ژ ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  
ۈ  ٴۇ  ژ ]األنبياء: 69[.

عليه  إسامعيل  ولدها  مع  مكة  يف  وضعها  حينام  زوجته  و»هاجر« 

indd   48.باسحلا ةيلوؤسم باستحالا م 04:22:00   26/08/33



49

االحتســاب مسؤوليـــة وحســـاب 

فلحقته  مأوى وال مرعى،  أنيس وال  السالم وحدمها، حيث ال  الصالة 
عندما وضعها وذهب فقالت: »آهلل أمرك هبذا؟ قال: نعم. قالت: إًذا ال 

يضيعنا«. بقلب الواثق املطمئن.
البحر  يف  ألقته  ثم  صندوق  يف  موسى  ولدها  وضعت  موسى  وأم 

مطمئنًة بحفظ اهلل له، وأنه سريده عليها وجيعله رسواًل.ژ ٺ  ٺ     ٺ     
ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    

ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ژ ]القصص: 7[. 
فالثقة باهلل هي سواد عني املتوكلني كام قال ابن القيم ـ رمحه اهلل تعاىل ـ .

التاسعة: الوقوف مع الرئاسة العامة ليئات المر باملعروف والنهي 
عن املنكر وفروعها ومراكزها:

هذا اجلهاز هو املظلة الرسمية املمثلة لالحتساب، والوقوف معهم 
ودعمهم من األمهية بمكان، مثل زيارهتم والشد عىل أيدهيم وتذكريهم 
بمعية اهلل هلم، وأن األخيار من ورائهم يدعون هلم ويعينوهنم فيام يقدرون 
عليه. وكذلك مشاركتهم يف املناسبات واالقرتاح عليهم وإبداء النصيحة 
هلم فيام خيطئون فيه والدفاع عنهم باحلق واحلذر من الوقوع فيهم واهتامهم 
واإلرجاف هبم كام يفعله املرجفون وهم إما مفسد يريد الفساد ويأبى من 
يقف يف طريقه، وإما ناعق مقلد من اجلاهلني، وإما خبيث يضيق باخلري 

وأهله ويأبى كل خطوة يف اخلري واإلصالح.
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وأما ما يِرد يف الصحف من التشنيع عىل أعضاء اهليئة وذكر جتاوزاهتم 
والتنديد هبم، فهذا من اهلوى والتحامل وهم جيتهدون، وقد حتصل منهم 
صاحبه  عىل  وُيرد  ُيقّر  ال  واخلطأ  خيطئ؟!  ال  الذي  هو  ومن  األخطاء، 
يتحمل  بعمل  يقوم  فرد  وكل  النظامية  واملؤاخذة  والنصيحة  باحلسنى 
ل الدائرة  بمفرده نتيجة ذلك العمل، وليس من العدل واإلنصاف أن حتمَّ
كلها خطأ فرد منها، ومن يدعي عىل أحٍد دعوى يف جريدٍة أو غريها جيب 
أن يثبتها، فإن مل يفعل جيب أن حياسب باإلجراء النظامي فإن الناس كام 

هلم حقوق فعليهم كذلك حقوق. 
وأما أن تصبح أعراض العلامء والدعاة واملحتسبني كأًل لكل ناعق 
مغرض أو سفيه ُمغّرر به فهذا من اجلناية عىل الدين وأهله، وأما أن يصبح 
من  هذا  فليس  ومواقف  حقوق  له  وليس  دائاًم  املتهم  هو  اهليئات  جهاز 

العدل.
العاشة: االحتساب عل الصاحلني: 

املبادرين للصاحلات  الطيبني الصادقني  الكثري من أهل اخلري  يوجد 
وقد  سبب،  لغري  أو  لسبٍب  باالحتساب  رأًسا  يرفع  ال  من  منهم  يوجد 
سبقت اإلشارة لذلك يف فصل إشاعة احلسبة يف األمة وتطبيعها عليها، 
والغرض هنا االحتساب من قبل األغيار عىل أولئك الصاحلني وتذكريهم 
هبذا األمر العظيم، وأنه جانب الدين العظيم، وهو صامم أمن املجتمع، 
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وحتذيرهم من جريمة السكوت فإهنا أعظم من جريمة املنكرات وإعالهنا، 
وقد توعد اهلل تعاىل من عصاه ومن سكت ومل يستثِن إال املصلحني.

ېئىئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ      ۆئ   ۇئ   تعاىل:ژ  فقال 
ی   تعاىل:ژ  وقال   ،]٢5 ]األنفال:  یژ  ی   ی   ىئ   ىئ  

جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  ژ ]هود: ١١7[.
اخلري،  أهل  من  تعرف  من  لكل  والنصيحة  املودة  زيارة  من  فالبّد 
وتفتح له الطريق، وتبرشه باآلمال، وتدله عىل األساليب والطرق، وتؤمنه 

بأن األمر سهل وواضح.
نيته  صلحت  من  بأن  وتذكره  وسعها.  إال  نفًسا  اهلل  يكلف  وال 
واستقامت طريقته فإن اهلل يعينه وجيعل له القبول عند الناس ويكتب اهلل 

اخلري عىل يديه.
شوائب  من  وصفت  نيته  خلصت  »من  النحاس:  ابن  اإلمام  قال 
الرياء طويته يقلِّب اهلل له قلوب اخللق باملودة، ويزينه يف أعينهم ليحبوه 

وإن كان قد أتى بام يكرهونه«)١(.
وعىل املحتسب أن يرفق بمن يدعوه لالحتساب، ويمهد له الطريق 
هو  وما  عليه  يقدر  ما  ليختار  اخليارات  أمامه  ويطرح  بالتدرج،  ويأخذه 

مقتنع به.

تنبيه الغافلني )870(.  )١(
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احلادية عرشة: زاد املحتسب: 
إن املحتسب يغشى أماكن املنكرات ويواجه أصحاهبا، فأمامه الفتن 

والسخرية والعوائق وحظ النفس واملخذلون واملغرضون، وغري ذلك. 
رصيٍد  وإىل  الصاحلة  األعامل  من  رصيٍد  إىل  حيتاج  العناء  هذا  إن 
اإليامن،  بالثبات وحالوة  العني  ويقر  العمر  ويبارك  الصدر  إيامين يرشح 
اجللسات  خالل  ومن  القلوب،  وأعامل  اإليامنيات  يف  القراءة  خالل  من 
املنتظمة مع زمالء امليدان، ومن خالل زيارات الصاحلني املصلحني, يقول 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أولياء اهلل الذين إذا رؤوا ُذكر اهلل )١(.
وكان الصحايب يلقى أخاه فيقول له: »اجلس بنا نؤمن ساعة«)٢(.

اخلربة  وتنقل  الرؤية  وتتضح  العزم  يقوى  هبا  اللقاءات  وهذه 
ويستدرك اخلطأ.

يف  والتجديد  واملراجعات  التقويم  للمحتسب  املهم  الزاد  ومن 
األساليب وزيادة الوعي يف أرض الواقع. 

عىل  هلل  نتعبد  حتى  واستيعابه؛  بدراسته  االحتساب  فقه  الزاد  ومن 
بصرية، وحتى ال نؤتى من قبل أنفسنا. 

املشايخ  دروس  خالل  من  علمي  برنامج  له  يكون  أن  الزاد  ومن 
والقراءة الفردية واملحافظة عىل األوراد.

السلسلة الصحيحة لإلمام األلباين، املجلدات الكاملة ١-9 )4/٢3٢(.  )١(
مصنف ابن أيب شيبة )١64/6(.  )٢(
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لكن أن يقترص األخ عىل العطاء والبذل فقط دون أن يأخذ ويتقوى 
بزاد العلم واإليامن فإن هذا خلٌل. وهذا املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص أعظم الناس رسالة 
وأكثرهم شغاًل وأقواهم إيامًنا مل يمنعه ذلك من الزاد لنفسه من قيام الليل 
وقراءة القرآن وكثرة االستغفار. فال يصح أن يرتك املحتسب وغريه هذا 

البناء اإليامين الذايت بحجة االنشغال.
الثانية عرشة: االحتساب والتوبة: 

أخي املبارك، يا من تسعى يف طلب نجاتك وفكاك ذمتك وبراءهتا 
هيا نحن وإياك لنتوب إىل ربنا من كل ذنب ومن ذلك التوبة من التقصري 
مبالني  غري  ساكتني  عليه  ومررنا  منكر  من  تركنا  فكم  االحتساب.  يف 
بغضب اهلل عىل من عصاه يف ترك اإلنكار، وكم مررنا عىل منكر وبحثنا 
عن املعاذير لنربر ألنفسنا القعود. وكم طرحنا املسئولية عىل غرينا وكم 
غمرنا اليأس عند شيوع املنكرات وكثرهتا وهذا اليأس من ضعف اإليامن 
آمنوا؟!  الذين  عن  اهلل  وبمدافعة  ينرصه  ملن  اهلل  بنرص  اليقني  فأين  وإال 

تعاىل:ژ ۓ  ۓ   لقوله  املدافعة بني احلق والباطل  بسنة  اليقني  وأين 
ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ  

ۈ  ٴۇ  ۋ ژ ]البقرة: ٢5١[؟!.
يبتىل  أن  العظيمة  الشعرية  هبذه  هتاون  من  عىل  ليخشى  واهلل  وإنه 
بموت القلب وتبلد احلس والركون إىل الدنيا وشهوات النفس وخيشى 
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عىل من فّرط بأمر اهلل أن يعاقب باالنشغال بالنقد والتجريح واتباع اهلوى 
السلف  منهج  عن  اخلارجة  املنحرفة  املناهج  من  القرب  إىل  والدعوة 
الصالح الداعي إىل التمسك بالكتاب والسنة عىل فهم السلف؛ ألن من مل 
يقم بأمر اهلل خملًصا متبًعا قام بأمر غريه ومن مل تشغْله الغرية للدين شغله 
طغياُن النفس واهلوى واجتذبته مهوم هذه الدنيا وعوائقها وأكدارها من 

األموال واألزواج واألوالد ورفقاء الفراغ.
فهياـ  أخي املباركـ  للتشمري عن ساعد اجلد وتذليل العوائق واغتباط 
اآلمال بحسن الظن باهلل واغتنام العمر قبل فوات األوان وقبل أن تقول 
نفٌس يا حرستى عىل ما فرطت يف جنب اهلل، والتائب من الذنب كمن ال 

ذنب له، وأول العوائق وأشدها هي النفس األّمارة بالسوء.
الثالثة عرشة: هل تسمع الدعوى ف أهل احلسبة؟ 

ال ُتسمع الدعوى يف أهل احلسبة، وال ُيفتح باب اجلرح فيهم بخالف 
غريهم؛  كشهادة  ليست  اهلل  حق  يف  احلسبة  أهل  شهادة  أن  كام  غريهم، 
ألهنم إنام يقولون بواجبهم غرية هلل وحفًظا حلرماته من أن تنتهك)١(. جاء 

يف فتاوى العالمة حممد بن إبراهيم ـ رمحه اهلل ـ ما ملخصه: 
»فقد جرى االطالع عىل األوراق املكاتبة املشفوعة الواردة إلينا فيكم 
باملعروف  العام هليئات األمر  الرئيس  بام رفعه فضيلة  املتعلقة  برقم )...( 
باحلجاز حول قضية املتهم بالسكر )...( وما أجراه قايض املستعجلة األوىل 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ص34 للشيخ خالد بن عثامن السبت.   )١(
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بمكة من متكينه املتهم من الطعن يف شهادة أعضاء اهليئة الذين شاهدوه يف 
حالة السكر، كام جرى االطالع عىل ما أجاب به قايض املستعجلة األوىل

احلسبة  مسألة  أن  وذلك  القضية  أصل  يف  خطأ  عىل  بناه  ووجدناه   
من  بل هي  هلا رشوط.  يشرتط  واإلجابة، وال  الدعوى  باب  من  ليست 
إخبار الشخص بام شاهد، فهي كالبينة املثبتة، وال تفتقر إىل إقامة دعوى.

تسمع دعوى  بأنه ال تصح وال  ـ  اهلل  ـ رمحهم  الفقهاء  وهلذا رصح 
ورشب  زنا  وحد  وحج  وزكاة  صالة  من  كعبادة  تعاىل  اهلل  بحق  حسبة 
ال  بل  فيها،  الدعوى  تسمع  ال  وأشباهها  املسائل  فهذه  ونحوه،  مسكر 
يدفع  وال  نفًعا  لنفسه  جير  ال  هبا  الشاهد  ألن  فيها؛  الدعوى  إقامة  تصح 

عنها رضًرا. 
وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى واإلجابة، وتقرر أيًضا أن 
األشخاص القائمني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر معروفون بالعدالة 
واألمانة ـ فإجراء قايض املستعجلة األوىل وفتحه باب اجلرح فيهم إجراء 

يف غري حمله فينبغي له هداه اهلل أن ينتبه ملثل هذا، والسالم عليكم«)١(.
الرابعة عرشة: درجة اإلنكار بالقلب أضعف اإليمن:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهلل ـ: »مراده أنه مل يبق بعد هذا 
اإلنكار ما يدخل يف اإليامن حتى يفعله املؤمن، بل اإلنكار بالقلب آخر 
حبة اإليامن  من  معه  يكن  مل  ينكر  مل  من  أن  مراده  وليس  اإليامن  حدود 

فتاوى حممد بن إبراهيم )١79/6- ١80(، )39٢/١٢- 393(.   )١(
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 خردل، وهلذا قال: »ليس وراء ذلك«، فجعل املؤمنني ثالث طبقات.
فكل واحٍد منهم فعل اإليامن الذي جيب عليه«)١(.

ويغلط البعض فيظن أنه ما دام كارًها للمنكر فال بأس عليه بمخالطة 
فاعله واجللوس معه حال مواقعته للمنكر، أو البقاء يف مكاٍن فيه منكٌر يف 

ژ ې  ې   تعاىل:  قال  والسنة،  القرآن  عليه  دّل  ملا  وهذا خمالٌف  الرشع. 
ۈئ      ۆئ     ۆئ       ۇئ     ۇئ     وئ     وئ     ەئ     ەئ     ائ      ائ      ى    ى  

ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   ژ ]النساء: ١40[.
وهذا هنٌي رصيٌح عن جمالستهم حال مواقعتهم هلذا املنكر، فام دام ال يقدر 
عىل اإلنكار باليد أو اللسان فالبد إًذا من مفارقته للمنكر. هذا هو الصحيح)٢(.

اخلامسة عرشة: تكامل االحتساب: 
واإلنكار  األمر.  ينتهي  ثم  فقط  اإلنكار  عىل  االحتساب  يقترص  ال 
منكرات، وما هو  يطرأ من  ما  مطلوب رشًعا وهو ردة فعل واجبة جتاه 

قائم منها، وما خيطط له يف املستقبل.
الناس  توعية  مثل  اإلنكار  غري  لالحتساب  أخرى  جوانب  وثّمت 
وأهنا  املجتمعات  وعىل  والسلوك  القلوب  عىل  وآثارها  املنكرات  بأخطار 
سبٌب هلزيمة األمة وجّرها إىل اهلوان وسوء احلال  ومثل السعي إلجياد برامج 
وقائية للناس بديلة عن املشاريع املحرمة، مثل وسائل الرتفيه املباحة، ومثل 

الفتاوى )4٢8/7(.   )١(
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ص335.   )٢(
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األسواق اخلاصة بالنساء واملستشفيات النسائية اخلاصة منًعا لالختالط.
ومن جوانب االحتساب: رسم اخلطط والربامج ملكافحة املنكرات 
الواقعة، ودرء ما خيطط له من منكرات بخطوات استباقية، وهبذا يلتقي 
تقوم  فال  أركاهنا،  من  ركًنا  ليكون  تعاىل  اهلل  إىل  الدعوة  مع  االحتساب 

الدعوة إال به، فبه يسدد اخللل وحيافظ عىل سفينة املجتمع من الغرق.
السادسة عرشة: التجديد ف وسائل االحتساب: 

واملناصحات  والزيارات  كالكتابات  املعروفة  االحتساب  وسائل  إن 
تزداد  املنكرات  ولكن  للمحتسبني  رضورية  وسائل  هي  وغريها  الفردية 
وتتطور وتنترش بني الناس انتشار النار يف اهلشيم عن طريق الوسائل احلديثة 
كالقنوات واإلنرتنت واجلواالت وغريها... وملا ضعف اإليامن عند الناس 
استقبال  عليهم  سهل  الدنيا  واستعبدهتم  الشهوات  فيهم  واستحكمت 
كالعادات  عندهم  فصارت  نفوسهم،  وألفتها  واستحسنوها  املنكرات 

املتعارف عليها، وال حول وال قوة إال باهلل.
ومن هنا كان لزاًما عىل أهل االحتساب أن جيددوا يف وسائلهم االحتسابية, 
ويطوروا أنفسهم، ويتدربوا عىل تقنيات العرص التي ختدم مهمتهم العظيمة 
واإلنرتنت  القنوات  يف  واملشاركات  اإلعالم  يف  بدخوهلم  وذلك  الغالية؛ 

واجلواالت وغريها من الوسائل النافعة يف هذا املجال.
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الخاتمــة 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، اهلادي إىل القربات، واملحذر 
ورسوله،  عبده  حممًدا  أن  وأشهد  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد  البليات،  من 

وبعد...
االحتسابية،  الوقفات  هذه  ظالل  يف  ـ  القارئ  أخي  ـ  عشنا  فلقد 
املوضوع شبه  أمهية هذا  يدعوك إلدراك  نفسك حادًيا  تركت يف  ولعلها 
لتظفر  الرمحن  رضا  لبلوغ  الشوق  قادك  ثم  منا  الكثري  حّس  يف  الغائب 
ُم  ُجَل َلَيَتَكلَّ عنده باجلنان يوم أن علمت قول نبيك ملسو هيلع هللا ىلص حني يقول: »إنَّ الرَّ
بِالَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اهللِ َتَعاىَل َما َكاَن َيُظنُّ أْن َتْبُلَغ َما َبَلَغْت، َيْكُتُب اهلُل َلُه 

ا ِرْضَواَنُه إىَِل َيوِم َيْلَقاُه«)١(.  ِبَ
فهل هاجت بقلبك حرسات الندم عىل التفريط، أم وسعك ما وسع 
الغافلني املعتذرين عن النهوض هبذه املسئولية العظيمة، فوقعت يف شباك 

اهلوى ومصائد النفس والشيطان والتأيس بالقاعدين؟!
والنية معقودة إن شاء اهلل عىل مواصلة املسري يف الكتابة حول الرتبية 
هبذه ننهض  حتى  حياتنا،  يف  جمراها  وتأخذ  عليها  لنتطبَّع   االحتسابية؛ 

موطأ مالك )١434/5(.  )١(
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 الشعرية العظيمة التي قام هبا األنبياء واملرسلون واملصلحون..
ورضورة  فيه  التفريط  وخطورة  االحتساب  أمهية  عرفنا  أن  وبعد 
القيام به نسأل اهلل أن نكون من املوفقني املنتفعني بام نسمع ونقرأ ونقول. 
فنسأل اهلل أن ال يكون حظنا العلم فقط فتقوم علينا احلجة بتفريطنا ثم ال 

نعمل فنكون من الذين يقولون ما ال يفعلون عياًذا باهلل تعاىل.
فام أحرى العبد الناصح لنفسه أن يعيد حساباته ويقوي إرادته ويعقد 
أن  التي كادت  الفريضة  القائمني هبذه  العزم  أويل  القرب من  العزم عىل 

تغيب.
بالدعوة  وعليكم  علينا  يمّن  أن  الكريم  املوىل  أرجو  اخلتام  ويف 
املخلصني  املقربني  السابقني  من  نكون  وأن  سبيله،  يف  واجلهاد  دينه،  إىل 
املقبولني، الذين ريض اهلل عنهم ورضوا عنه، وأحبهم وأحبوه، وتوالهم 

وتولوه، وذكرهم وذكروه، ونرصهم ونرصوه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف 

األنبياء واملرسلني.
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المصادر والمراجع
* القرآن الكريم. 

* صحيح البخاري دار طوق النجاة، ط أوىل ١4٢٢.
* صحيح مسلم دار إحياء الرتاث العريب.

* سنن الرتمذي ، مصطفى البايب احللبي، ط ثانية، ١395.
* سنن أيب داود املكتبة العرصية.

* سنن ابن ماجه دار إحياء الكتب العربية.
* موطأ اإلمام مالك مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان، ط١ ١4٢5.

* مسند اإلمام أمحد، مؤسسة الرسالة، ط أوىل ١4٢١.
* إعالم املوقعني، دار الكتب العلمية، ط أوىل، ١4١١. 
* سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، ط ثالثة، ١405.

* صفة الصفوة، دار احلديث، ١4٢١. 
* حلية األولياء، دار السعادة، ١394.

الكتب  دار  للقاسمي،  الدين  علوم  إحياء  من  املؤمنني  موعظة   *
العلمية، ١4١5.

* األمر باملعروف والنهي عن املنكر أليب بكر أمحد بن حممد اخلالل، 
دار الكتب العلمية، ط األوىل، ١4٢4.

* معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين، دار الوطن، ط أوىل١4١9.
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العريب، ط  الرتاث  إحياء  دار  النووي عىل صحيح مسلم،  * رشح 
ثانية ١39٢.

* سنن النسائي، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، ط ثانية ١406.
* فتح الباري رشح صحيح البخاري، دار املعرفة، ١379.

* مصنف ابن أيب شيبة، مكتبة الرشد، ط أوىل،١409.
* فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، جممع امللك فهد، ١4١6.

* الدرر السنية يف األجوبة النجدية  مجع الشيخ عبد الرمحن بن قاسم 
العاصمي النجدي.

* فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم.
بن  إبراهيم  بن  أمحد  زكريا  أيب  الدين  حميي  لإلمام  الغافلني  تنبيه   *

النحاس الدمشقي.
* العزلة واخللطة للشيخ سلامن العودة.

* األمر باملعروف والنهي عن املنكر للشيخ خالد بن عثامن السبت.
* رسالة األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية.

* رسالة أوثق عرى اإليامن للشيخ سليامن بن عبد اهلل بن حممد بن 
عبدالوهاب رمحهم اهلل.
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سابًعا: تربية الشباب عىل االحتساب 

ثامًنا: تربية النفس 

تاسًعا: التدريب عىل االحتساب 
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الثانية: الوقوف مع العلامء واملحتسبني

الثالثة: االحتساب واإلخالص 

الرابعة: بني البشائر واآلمال 
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