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 الحسبة في الدولة الحديثة وتطبيقها عند جمعية المحمدية
 ملخص

توزعت أعماهلا على عدد كبري من الوزارات يف العصر احلاضر احلسبة 
أن يف ىذا  قد أصاهبا احنسار وقصور، وسبب ذلكو  قابية والضبطية،واهليئات الر 

حيث ال يسع فيها الدعاة  ،يف بنية الدولة ومهمتها كبريحدث تغري   العصر
وىذا مما دفعين إىل  واملنظمات اإلسالمية ممارسة ىذه الشعرية على وجو املطلوب،

البحث عن احلسبة يف الدولة احلديثة وتطبيقها عند مجعية احملمدية. واملنهج 
 االستقرائي ىو املنهج الذي استخدم يف ىذا البحث املتواضع. وتصل الدراسة إىل أن

أصبحت ا : أهناألول متظهرت من خالل ثالثة مظاىر، ظل الدولة احلديثةاحلسبة يف 
الثاين: أن مهمة الفرد يف قضية التغيري تكون  ضمن القوانني اليت سنتها الدولة احلديثة،

الثالث: بقاء األمر باملعروف  ،بالسعي لتغيري القوانني اليت تتحكم يف تنظيم اجملتمع
اللسان(، و)بالقلب(، فلألفراد تنظيم أنفسهم من والنهي عن املنكر يف صيغتيو )ب

احملمدية  تطبيق مجعية وأن .ىم وأفكارىم يف كل ما حيدثآراءخالل منظمات لطرح 
(، والتمكني liberationثالثة أسس: التحرير )للحسبة يرتكز على 

(humanizationوالرتقية ،) ةينيدلا (transcendence)،  وأن األساليب
االىتمام بالدعوة باحلال، والتخيري بني اليت استخدمتها يف القيام هبذه الشعرية ىي: 

مراتب اإلنكار الثالث، ومراعاة حال احملتسب عليو وعدم التفرقة، واعتبار االحتساب 
. ومثة مواقف احتسابية جلمعية بأنو رمحة للعاملني، والسعي يف حل مشاكل اجتماعية

موقف احملمدية من االحتالل ومن حركة التنصري، وقيام احملمدية : ، منهااحملمدية
، وأخريا والتطرف واإلرىاب اجلهاد الدستوري، وموقف احملمدية من الصراع الديينب

 .موقفها من التحديات والصعوبات الدعوية
فقو احلسبة، األمر باملعروف، النهي عن املنكر، مجعية احملمدية،  الكلمة الرئيسية:

 إندونيسي



2 
 

Abstract 
Hisbah di era modern, tugasnnya telah didistribusikan di antara sejumlah 
besar kementerian dan badan pengawas serta kontrol, penerapan hisbah 
menjadi sempit dan terbatas, ini terjadi karena adanya perubahan besar 
dalam struktur dan tugas negara, di mana para aktivis dan organisasi Islam 
tidak dapat menjalankannya sebagaimana mestinya, inilah motivasi dan 
tujuan penelitian tentang hisbah di negara modern dan penerapannya oleh 
Muhammadiyah. Pendekatan induktif adalah metode yang digunakan dalam 
penelitian sederhana ini. Studi ini sampai pada fakta bahwa Hisbah di negara 
modern dilakukan melalui tiga aspek, pertama: hisbah telah menjadi bagian 
hukum yang diberlakukan oleh negara modern, kedua: tugas individu dalam 
merubah kemungkaran adalah dengan berusaha mengubah hukum yang 
berlaku di tengah masyarakat, ketiga: Terus melakukan hisbah dengan lisan 
dan hati, atau seseorang bisa bergabung dalam organisasi untuk 
menyampaikan pendapat dan gagasan mereka tentang segala sesuatu yang 
terjadi, bahwa implementasi hisbah Muhammadiyah berfokus pada tiga 
landasan: liberasi, humanisasi, dan transendensi. Bahwa diantara metode 
yang digunakan Muhammadiyah dalam melakukan hisbah adalah: Mengajak 
dengan keteladanan, memilih diantara tiga bentuk penolakan, 
memperhatikan kondisi pelaku dan tidak membedakannya, Hisbah adalah 
rahmat bagi alam semesta, Hisbah sebagai upaya memecahkan masalah 
sosial. Kemudian Ada beberapa penerapan hisbah yang dilakukan oleh 
Muhammadiyah, diantaranya: Sikap Muhammadiyah terhadap penjajahan, 
sikap Muhammadiyah terhadap gerakan Kristenisasi,  jihad konstitusional 
Muhammadiyah, sikap Muhammadiyah dalam konflik agama, ekstremisme, 
dan terorisme, yang terakhir sikap Muhammadiyah menghadapi tantangan 
dan kesulitan dakwah. 
 
Kata kunci: Hisbah, Amar Ma'ruf, Nahi Mungkar, Negara Modern, 
Muhammadiyah 
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Abstract 
Hisbah in the modern era, its task has been distributed among a large 
number of ministries and supervisory and control bodies, has subsided and is 
lacking, this is due to major changes in the structure and tasks of the state, 
which Islamic activists and organizations cannot carry out as they should, 
and this is the motivation and purpose of research on hisbah in the modern 
state and its application by Muhammadiyah. The inductive approach is the 
method used in this simple study. This study comes to the fact that Hisbah 
in the modern state is carried out through three aspects, first: Hisbah has 
become part of the law imposed by the modern state, second: the task of 
individuals in changing munkar is to try to change the applicable law in 
society, third: Continue to do Hisbah verbally and by heart, or someone 
can join the organization to express their opinions and ideas about 
everything that happens, that the implementation of Muhammadiyah's 
Hisbah focuses on three foundations: liberation, humanization, and 
transcendence. That among the methods used by Muhammadiyah in 
conducting Hisbah are: Inviting by example, choosing between three forms 
of rejection, paying attention to the conditions of the perpetrators and not 
differentiating them, Hisbah is a blessing for the universe, Hisbah as an 
effort to solve social problems. Then there are several applications of hisbah 
conducted by Muhammadiyah, including: Muhammadiyah's attitude 
towards occupation, Muhammadiyah's attitude towards the Christianization 
movement, Muhammadiyah's constitutional jihad, Muhammadiyah's 
attitude in religious conflict, extremism, and terrorism, finally 
Muhammadiyah's attitude in facing challenges and difficulties of 
proselytizing. 
 
Keywords: Hisbah, Amar Ma'ruf, Nahi Mungkar, Modern State, 
Muhammadiyah 
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 . المقدمة1

 أ. خلفية البحث

احلسبة أو األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر قد تطورت أعماذلا شيئا فشيئا منذ 

عهد النيب صلى ا عليو وسلم إىل العصر العباسي وىذا التطور نتيجة تضخم ظروف 

 عناحلسبة ىذا ادلعٌت الديٍت يف األمر بادلعروف والنهي  ويف تطورىا فقد تعدتاحلياة، 

ادلنكر إىل واجبات عملية تتفق مع ادلصاحل العامة للمسلمُت؛ فقد تناولت أمورا 

 لوالرأفة باحليوان بأن ال حيم اافظة على النظافة يف الطرق، دة؛ مثلاجتماعية متعد

ا، ، ومنع معلمي الصبيان من ضرب األطفال ضربا مربحةما ال يطيق، ورعاية الصح

ق باجملتمع بعبارة عامة كل ما يتعل وأقبة احلانات وشاريب اخلمر وتربج النساء، ومرا

فكان عمل اتسب منع الغش يف الصناعة  ا اقتصادية؛كما تناولت أمور وأخالقو،  

لدولة اف تغَت اليوم،يولكن األمر . راف على ادلوازين وادلكاييلوادلعامالت، وخباصة اإلش

وىذا من  ،سبة من اتسبُت وأوكلتها إىل الوزاراتوظائف احل احلديثة سحبت جل

بل إن  أن يقوم كل بدوره حق قيام. ىووادلهم  ،األمور التنظيمية اليت ال إشكال فيها

تنظيم الدولة على ىذا األساس صار أمرا ضروريا بسبب تعقد األمور يف ىذا العصر 

 وتضخمها بشكل يعجز عنو جهاز حكومي واحد على إدارهتا.
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عمال اليت حقيقتها حسبة؛ فإننا صلد منظات باأل احلديثة قيام الدولةومع 

اىتماما بالغا،  هتتم بو، ومن بينها مجعية امدية اليت أيضا إسالمية تقوم هبذا الواجب

وأوضح دليل على ذلك أهنا نصت يف النظام األساسي والقانون الداخلي بأهنا حركة 

  كنت أتساءل نفسي وتدور تسؤالت يف أذىاين،األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر؛ ف

تتكيف مجعية امدية مع ظروف كيف و  كيف وضع احلسبة يف ظل الدولة احلديثة،

التساؤالت ىي األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر، فهذه الدولة احلديثة للقيام ب

عنوان دفعتٍت إىل البحث حول مجعية امدية يف ىذا اجلانب، وكان ال اليتاألسباب 

 .عند جمعية المحمدية" اوتطبيقهفي الدولة الحديثة "الحسبة ادلختار 

 ب. مشكالت البحث

يسعى فيها اليت  وأما ادلشكالت يف ىذا البحث فهي عبارة عن التساؤالت

 الباحث إىل زلاولة الكشف عن حلها من خالل ىذا البحث:

 ؟ىو واقع احلسبة يف الدولة احلديثة. ما (ٔ

 ؟احلسبة عند مجعية امدية يف اجملتمع اإلندونيسي تطبيق. ما (ٕ

 ج. أهداف البحث
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من خالل التساؤالت ومشكالت البحث سينصب جهد الباحث على أىداف 

، وتتجلى تلك تطبيق احلسبة عند مجعية امدية يف واقع الدولة احلديثة ربقق دراسة

 األىداف يف النقاط التالية:

 .دولة احلديثةالاحلسبة يف  واقع. معرفة (ٔ

 تطبيق احلسبة عند مجعية امدية.. معرفة (ٕ

 . الدراسات السابقةد

يف الدولة  احلسبة موضوع عسر علينا العثور على كتاب يتناوليإىل ىذا الوقت 

، فإنٍت من خالل مطالعيت اجلمعيات وادلؤسسات الدعويةعند  احلديثة وتطبيقها

والكتب اليت تناولت جزئيات من ىذا لبعض الكتب وقفت على بعض الدراسات 

إىل العناية بالبحث  -أيضا  -وىذا شلا يدفعٍت  ادلوضوع دون التطرق لصلب الدراسة،

فيو. ولعلي يف ىذا ادلقام أسرد بعض الدراسات ادلعاصرة اليت ذلا عالقة دبوضوع 

 البحث من قريب أو بعيد، ومن أمهها:

وىرة بنت صاحل الطريفي ررعاية الدولة . يأيت يف ىذا ادلقام حبث الدكتورة اجل(ٔ

السعودية للحسبة منذ التأسيس وحىت الوقت احلاضرر، نشر ىذا البحث يف جامعة 

اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية بقسم الدعوة واالحتساب، حيث تناولت فيو ادلؤلفة 

إىل الدولة جهود ادلملكة العربية السعودية يف رعاية احلسبة من الدولة السعودية األوىل 
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السعودية الثالثة أو احلالية. إن كان ىذا البحث قد أوىف بالبحث يف جهود دولة من 

جهود مجعية  بعض الدول اإلسالمية يف احلسبة فإن حبثي سيتناول يف نطاق ضيق عن

 يف احلسبة. امدية

. كتاب راحلسبة يف ادلاضي واحلاضر بُت ثبات األىداف وتطور األسلوبر، (ٕ

يف ىذا الرياض.  -ه، مكتبة الرشد٘ٔٗٔ -ٔعلي بن حسن القرين، ط للدكتور

فيو التسلسل التارخيي  ادلؤلف، يعرض ةالذي ىو يف أساسو رسالة دكتورا الكتاب

فها وحكمها وطريقتها وكل ما ىو متعلق يادلدعم بالتأصيل الشرعي للحسبة مبينًا تعر 

منذ فجر اإلسالم وحىت مراحل ها احلسبة ييسرد الكتاب ادلراحل اليت مرت ف، و هبا

، يف ىذا الكتاب ربط بُت ادلاضي واحلاضر ومقارنة ة العربية السعوديةمتأخرة يف ادلملك

واقع احلسبة يف العصر احلاضر وكيفية تطبيق مجعية يتناول فبينهما، وأما حبثي ىذا 

 امدية للحسبة يف ظل ىذا الواقع.

ا قدمها أمحد عُت اليقُت نال هبا درجة . وأختم بالرسالتُت القيمتُت، إحدامه(ٖ

م، ٕٛٔٓسورابايا، عام  -سونن أمبيل  -ادلاجستَت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

ربت العنوان رحديث األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر يف نظر ادلؤسسات اإلسالمية 

راء ثالث جباوى الشرقيةر، قدم الباحث يف ىذه الرسالة مجلة من مفاىيم ونظريات وآ

مجعيات يف حديث النيب صلى ا عليو وسلم ادلتعلق باألمر بادلعروف والنهي عن 



8 
 

ادلنكر، وىذه اجلمعيات الثالث ىي : هنضة العلماء، واجلبهة الدفاعية اإلسالمية، 

ومجعية امدية، وذكر الباحث يف ىذه الرسالة بعضا من النماذج اليت طبق فيها كل 

 ديث.مجعية ما فهموه من احل

وإن كان ىكذا شأن ىذه الرسالة، فإن حبثي سيتناول مجعية واحدة وىي 

يف ظل  احلسبة عند مجعية امدية تطبيقامدية، وسينصب الكالم حول مجعية 

اليب اليت تستخدمها يف احلسبة، وكيف تطبيقها يف األسو ، والقواعد الدولة احلديثة

 .-بإذن ا  -وكلها سيذكر بنوع من التفصيل ادلواقف اليت ربتاج إىل احلسبة فيها، 

سيا احلركة امدية يف إندونبعنوان ر ادلاجستَت وأما الرسالة الثانية أيضا رسالة

أمحد سللص زلمد طيب  مر، أعدىا الباحث:ودورىا يف الدعوة إيل اإلسال

األزىر جامعة  -من قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بكلية أصول الدين االندونيسي

، سبيزت ىذه الرسالة ببحثها ادلستفيض مٕٜٛٔ /ىـٕٓٗٔبالقاىرة عام  الشريف

حول دعوة امدية عموما، أما ىذا البحث يأخذ جانب احلسبة فقط من حركة 

 امدية. مجعية دعوة

 منهج البحث. 2

 عتمد البحث على منهجية تتضمن األمور التالية :ا
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أم نوع البحث حسب موضوعو فهو حبث ديٍت فقهي سياسي، وأما حسب . (ٔ

مكان البحث فهذا من ضمن البحوث ادلكتبية حيث يكون مجع ادلعلومات من 

الكتب والرسائل وادلقاالت اليت ذلا عالقة دبوضوع البحث. وأما شكلية البحث فهو 

تفسَتات  حبث وصفي، حيث إن الباحث يستعرض احلقائق والظواىر للوصول إىل

 ونتائج.

 .والتحليلي قرائيادلنهج االستيستعُت الباحث إلسبام اجلهود يف ىذا البحث على  (.ٕ

األول فسيفيض دراسات حول  قسمأساسيُت، أما يف ال قسمُتيتضمن البحث . (ٖ

 تطبيقالثاين من البحث فسينطلق ضلو  قسم،  وأما الواقع احلسبة يف الدولة احلديثة

امدية، ويف ادلرحلة األوىل من البحث وىي مجع ادلراجع، مجعت  مجعيةاحلسبة عند 

عددا من الكتب األساسية يف احلسبة وىي ادلصادر األمهات وكذا ادلصادر الثانوية، 

حبيث يستفاد منها يف الشطر األول من البحث غالبا، وأما الشطر الثاين يرجع 

د وأسس بنيت عليها، كما الباحث إىل النظام الداخلي للجمعية الذي ديثل قواع

يستفيد الباحث من زيارات اجلمعية يف مكتبها ادلركزي بغية العثور على ادلراجع 

 ادلعتمدة.
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. ويف ادلرحلة الثانية من البحث، وىي مرحلة استقراء ادلراجع دلواد متعلقة دبضمون (ٗ

مرحلة  البحث وفق أبوابو، وفصولو، ومباحثو، مث بدأت بادلرحلة الثالثة من البحث،

 .ادلألوفة صياغتو، وقد حاولت أن أكون فيها ملتزما بأصول الكتابة

 ادلعلومات، وىي على النحو التايل: . مصادر(٘

 .وتارخيهااليت تتحدث عن احلسبة يف اإلسالم  الكتب وىي األولية، ادلعلومات .أ

والوثائق ادلستندات  من عليها احلصول مت اليت البيانات وىي الثانوية،ادلعلومات  ب.

 .ذات الصلة بادلوضوع

 البحث: ىذه يف البيانات مجع وطرق

، يتم إجراؤىا بزيارة الشخصية ذات الصلة باجلمعية وطرح بعض األسئلة ادلقابلةأ. 

 ادلتعلقة دبوضوع البحث.

دبوضوع  ادلتعلقة البيانات تتبعب الطريقة ىذه تنفيذ يتم، و الوثائقية الدراساتب. 

 القرار ىي بحثال ىذا يف ادلستخدمة الوثائق، و تاحةادل والوثائق ادلستندات البحث من

 .األنظمة األساسية والداخلية للجمعيةو  ادلؤسبر، ونتائج الرمسي،
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 الحسبة في الدولة الحديثة وتطبيقها عند جمعية المحمدية. 3

 (ٔ)واقع الحسبة في ظل الدولة الحديثة. 13.

حركة االجتماع البشري، وىذا  ويف العصر احلديث حدث تغيَت جذري يف

يف غَت العبادات اضة واألخالق  - يةحكام الفقهاأل بعض يستلزم أن يتبعو تغَت يف

ل عليو النص الشرعي؛ لتتحقق صالحية وفق متطلبات الواقع الذي يُنزّ  -الكلية 

 من ىذه األحكامو ومكان وأهنا الشريعة اخلالدة إىل قيام الساعة،   الشريعة لكل زمان

 الذي عرف بنظام احلسبة. وف والنهي عن ادلنكراألمر بادلعر ما يتعلق ب

األول: أن ذلا ؛ ارخينا اإلسالمي قائما على أمرينقد كان واقع الدولة يف ت 

خيارا دينيا، من مهمتها اافظة عليو، والدعوة إليو، ومعاقبة من خيالفو، والثاين: 

تنحصر يف منع اعتداء الناس بعضهم  زلدودية سلطتها على الشأن العام، فمهمتها

على بعض، ومحاية الثغور، واافظة على شعائر الدين الظاىرة، وتعيُت القضاة 

ىذا الواقع للدولة آنذاك نتج  ،صام، وتعيُت اتسبُت دلنع الغشللفصل يف قضايا اخل

 م اليت عنو ترك مساحة ىائلة يف اجملتمع دون تنظيم، خاصة يف غَت ادلدن الكبَتة

                                                                                                                                                                    
 ، )ادلوقع(،ادلنكر ومنطق الدولة احلديثةاألمر بادلعروف والنهي عن سليمان الضحيان،  ٔ
(https://makkahnewspaper.com مت اسًتجاعو يف ،)ٖٔ  م.ٜٕٔٓأكتوبر 

https://makkahnewspaper.com/
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، وىذا ما أعطى أفراد اجملتمع سلطة تصل إليها سلطة الدولة أو ضعف فيها تأثَتىا

 .ىائلة لتنظيم رلتمعاهتم، ويأيت عام الدين على رأس ىرم اجملتمع يف ىذه السلطة

يف بنية الدولة ومهمتها، فالدولة  وتطور كبَتيف العصر احلديث حدث تغَت و 

مر بادلعروف والنهي عن ادلنكر بأمرين، األول: أن احلديثة تتميز فيما خيص قضية األ

الدولة قائمة على مبدأ ادلواطنة، فالدولة لكل أفرادىا على اختالف أدياهنم 

ر ادلواطنُت اآلخرين هليس من حق فئة أو مذىب أو تيار قومذاىبهم، وقومياهتم، و 

قلية للتعبَت عن على متابعتو يف مذىبو أو فكره حىت لو كان ديثل األغلبية، فإن حق األ

األمر الثاين: أن سلطة الدولة تضخمت  .نفسها مكفول يف دستور الدولة احلديثة

تضخما ىائال من حيث مشول سلطتها على كل رقعة تقوم عليها الدولة، ومن حيث 

مشول سلطتها غالب مناحي حياة الناس، وذلك بسن قوانُت ملزمة تنظم حياة 

ثة احتكرت )السلطة(، وم يعد ألفراد اجملتمع جبميع اجملتمع، ومن ىنا فالدولة احلدي

على  طبقاهتم سلطة األمر والنهي والتغيَت؛ ألن ىذا يعد تعديا على سلطة الدولة،

رغم ذلك فإننا صلد يف بعض اجملتمعات ذلم سلطتهم وقوهتم وإن كان ىذا الواقع قليال 

 ما صلده إذا قارناه بالعصرور ادلاضية.

معٌت ىذا أن شعَتة األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر انتهت وىنا نسأل: ىل 

احلق أهنا م تنتو، ولكنها سبظهرت من خالل ثالثة مظاىر،  يف نظام الدولة احلديثة؟
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ادلظهر األول: أن غالب قضايا األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر أصبحت ضمن 

وادلرور، والتجارة، والعمل،  القوانُت اليت سنتها الدولة احلديثة، كأنظمة البلديات،

  .والصحة وغَتىا

ادلظهر الثاين: أن مهمة الفرد يف قضية التغيَت بواسطة األمر بادلعروف والنهي و 

عن ادلنكر يف الدولة احلديثة تكون بالسعي لتغيَت القوانُت اليت تتحكم يف تنظيم 

بردلانات تسن تلك اجملتمع، وذلك من خالل العملية السياسية دبا فيها من انتخابات و 

 .القوانُت

وادلظهر الثالث: بقاء األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر يف صيغتيو )باللسان(، 

هم آرائل منظمات اجملتمع ادلدين لطرح و)بالقلب(، فلألفراد تنظيم أنفسهم من خال

 .وأفكارىم يف كل ما حيدث يف رلتمع الدولة احلديثة

التغَت الذي طرأ على اجملتمعات اإلسالمية، ومع ظهور الدول ىذا مع و 

االحتالل اخلارجي، فإن والية احلديثة بعد سقوط اخلالفة وربرر البالد اإلسالمية من 

البالد اإلسالمية، وتوزعت أعماذلا على  فهومها القد م قد اختفت من جلسبة دباحل

 والضبطية، اليت تؤدي أعماال قابيةعدد كبَت من الوزارات واذليئات واجلهات الر 

دبعايش الناس وشؤون دنياىم، اليت تتوافق كثَت  -يف الغالب-احتسابية تتعلق كلها 
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لكافة الناس على اختالف  من الدول غَت ادلسلمة على أدائها كذلك، ألهنا ضرورية

 أدياهنم.

سبة يف األمور اليت ىي من اخلصائص اإلسالمية، فقد أصاهبا يف أما احل

عدم قيام أغلب حكومات الدول سبب ذلك ، و اضلسار وقصورر احلايل العص

اإلسالمية بواجبها يف ىذا اجملال، اللهم إال يف قليل من البالد اإلسالمية اليت 

 كادلملكة العربية السعودية.  لالحتساب احلكومي فيها حضور قوي

 موقف جمعية المحمدية من الحسبة في ظل الدولة الحديثة .3.2

أن ننبو ىنا أن امدية تعمل يف رلال احلسبة يف حدود مسموحة، وال بد 

)نائب رئيس ىيئة الدعوة اخلاصة برئاسة  وأكد على ىذا ادلعٌت أغوس تري سونداين

أن للدولة جهازا احتسابيا دينع عن ادلنكرات وفق قوانُت  امدية ادلركزية يف جاكرتا(

الدولة، فدور امدية ىو تفعيل ىذا اجلهاز والتعاون معو، مثل التعاون مع الشرطة يف 

 .(ٕ)عالج قضية منكرة، وإن كان ليس كل منكر يعد منكرا يف قوانُت الدولة

قف كثَت من ونستطيع القول بأن موقف امدية يف احلسبة أيضا مثل مو 

ادلنظمات اإلسالمية األخرى يف ظل الدولة احلديثة اليت سبظهرت أنشطتها االحتسابية 

 فيها من خالل ثالثة مظاىر:
                                                                                                                                                                    

 .ٜٕٔٓأكتوبر  ٕٔأغوس تري سونداين، مقابلة شخصية، وسيلة إليكًتونية، (ٕ) 
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أن غالب قضايا األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر أصبحت ضمن القوانُت اليت  .ٔ

  .لصحة وغَتىاسنتها الدولة احلديثة، كأنظمة البلديات، وادلرور، والتجارة، والعمل، وا

أن مهمة الفرد يف قضية التغيَت بواسطة األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر يف . ٕ

الدولة احلديثة تكون بالسعي لتغيَت القوانُت اليت تتحكم يف تنظيم اجملتمع، وذلك من 

 .خالل العملية السياسية دبا فيها من انتخابات وبردلانات تسن تلك القوانُت

بقاء األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر يف صيغتيو )باللسان(، و)بالقلب(، . ٖ

هم وأفكارىم يف  آرائفلألفراد تنظيم أنفسهم من خالل منظمات اجملتمع ادلدين لطرح 

 .كل ما حيدث يف رلتمع الدولة احلديثة

 . األسس المطبقة في الحسبة عند جمعية المحمدية3.3

 فقط تقتصر ال امدية ذلا روج اليت عن ادلنكردعوة األمر بادلعروف والنهي 

 دحالن أمحد الشيخ أسسها اليت نظمةادلف من ادلنكر، منعو أو اخلَتب وأمر دعوة على

: جوانب ثالثة على حيتوي إندونيسيا يف األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر أنترى ب

 الدينية ، والًتقية(zationHumani) اإلنسانية، و (tionLibera) التحرير

(ceendencTrans) وىذه اجلوانب الثالثة ىي الروح الالىوتية كما عرب هبا ،

 :اآلية ومستندىا قولو تعاىل يف ،ادلؤرخ كنتو وجيويو ومساىا بالعلم االجتماعي النبوي

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف  ﴿عمران: ، من سورة آل ٓٔٔ ُكْنُتْم َخيـْ
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َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَِّو ﴾ ، فاألمر بادلعروف يعٌت بو اإلنسانية، والنهي عن َوتـَنـْ

 .(ٖ)ادلنكر ىو التحرير، واإلديان با يراد بو الًتقية

وىذه اجلوانب الثالثة عند مجعية امدية دبثابة القواعد واألسس لألمر 

أجل ذلك فإننا صلد أن أعمال وأنشطة امدية بادلعروف والنهي عن ادلنكر، من 

خاصة يف جانب احلسبة ويف سبيل إحياء ىذه الشعَتة ال زبرج من ىذه القواعد 

 الثالث.

 (Liberation)أ. التحرير 

 مثل والظلم االضطهاد من الناس ربرير ىو امدية يقصده الذي ريالتحر 

األمر  يف انشيط ادور  تلعب امدية جيعل ما ىذا ،ذلك إىل وما والفقر وادلرض اجلهل

 هتتم كما  .يف كافة مراحل تعليمية ادلدارس بناء خالل من بادلعروف والنهي عن ادلنكر

 مجيع يف سلتلفة مناطق يف دعوية مراكز وإنشاء ادلساجد، يف بالدروس اأيض امدية

                                                                                                                                                                    
)ٖ( Ahmad Sholeh ،Sastra Karya melalui Kesadaran Menggugah ،

-http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel-menggugah))ادلوقع(، 
kesadaran-melalui-karya-sastra-detail-614.htmlمارس  ٖعو يف (، مت اسًتجا

ٕٕٓٓ. 

http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel-menggugah-kesadaran-melalui-karya-sastra-detail-614.html
http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel-menggugah-kesadaran-melalui-karya-sastra-detail-614.html
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 يف للمسامهة مستشفيات امدية أنشأت فقد ؛فحسب ذلك ليسو  ،إندونيسيا أضلاء

 .(ٗ)اجملتمع صحة

 إىل يهدف امدية أنشأهتا اليت التعليمية وادلؤسسات ادلستشفيات تفعيل

األمر  إىل امدية تسعى  الصحةالعناية بو  التعليمب. األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر

فبانتشار العلم ووجود التأمُت الصحي يرجى منو عدم  ،بادلعروف والنهي عن ادلنكر

وقوع ادلنكر، ويرى أغوس تري سونداين بأن اجلهل من ادلنكر، ووقوع بعض الناس يف 

 .(٘)ادلنكر ىو بسبب اجلهل

ومن التحرير أيضا ىو تصفية العقيدة عنما يشوهبا من الشرك والتخيل والبدع 

واخلرافات، ويكون التحرير فيها بالعودة إىل مصدر تعاليم اإلسالم وىو القرآن والسنة، 

ومجعية امدية منذ تأسيسها تنشد بالرجوع إىل القرآن والسنة، والتحرير يف رلال 

 ادلغول ظهور بعد م، ٕٛ٘ٔ عام يف بغداد سقوط بعد العقيدة لو دافع تارخيي، وذلك

                                                                                                                                                                    
(ٗ) Muhammad Saleh ،Liberasi Humanisasi dan Transendensi Gerakan 

Amar Makruf Nahi Mungkar ،)ادلوقع( ،
(https://www.ranahriau.com/berita-12204-liberasi-humanisasi-dan-

transendensi-gerakan-amar-makruf-nahi-mungkar.html مت اسًتجاعو يف ،)
 .ٕٕٓٓفرباير  ٙ

 .ٜٕٔٓأكتوبر  ٕٔأغوس تري سونداين، مقابلة شخصية، وسيلة إليكًتونية،  (٘)

https://www.ranahriau.com/berita-12204-liberasi-humanisasi-dan-transendensi-gerakan-amar-makruf-nahi-mungkar.html
https://www.ranahriau.com/berita-12204-liberasi-humanisasi-dan-transendensi-gerakan-amar-makruf-nahi-mungkar.html
https://www.ranahriau.com/berita-12204-liberasi-humanisasi-dan-transendensi-gerakan-amar-makruf-nahi-mungkar.html
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 ىذه يفالذي أدى إىل تلوث العقيدة، و  ادلسلمُت حياة يف الفارسي النفوذ ودخول

 .ادلثايل اإلسالمي العام بناء إلعادة روح ىناك كانت الفًتة

 (Humanization)اإلنسانية ب. 

لالكتفاء الذايت، ومن خالل ، وىو تأىيلو (ٙ)واإلنسانية تعٌت بتمكُت اإلنسان

مشاريع امدية كادلدارس وادلستشفيات وغَتىا فإن اجلمعية سبكن اجملتمع اإلندونيسي 

 ،األمر بادلعروف والنهي  عن ادلنكر يف، وال بد من ربقيق اإلنسانية (ٚ)للعمل فيها

وىو إخراج الناس من قيود وسيطرة غَتىم عليهم، فاإلنسانية ضد االحتالل، سواء 

 .(ٛ)أكان ىذا االحتالل من داخل إندونيسيا أو من خارجها

ومن ربقيق امدية دلعٌت اإلنسانية والتمكُت ىو إدارة أموال ادلسلمُت دلصاحل 

 األعمال دلمارسة الزكاة أموال استخدام اذل ُيسمح الزكاة كعامل امديةفاجتماعية. 

 يف ادلسامهون ىم اتلقائي ُتادلستحق نبأ القول ديكنو  ادلستحقُت، بإذن ، التجارية
                                                                                                                                                                    

(ٙ) Achmad Ainul Yaqin ،Hadis-Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar 
dalam Perspektif Ormas-Ormas Islam di Jawa Timur( ،Surabaya ،

UIN Sunan Ampel ،Pascasarjana ،ٕٓٔٛص ،)ٔٔٓ. 
(ٚ) Bobby Gilang Irwanda ،Muhammadiyah Gerakan Dakwah Amar 

Makruf Nahi Mungkar ،)ادلوقع( ،
(https://medium.com/@bobbygilangirwanda مت اسًتجاعو يف ،)ٙ  ٕٕٓٓفرباير. 

(ٛ) Muhammad Saleh ،Liberasi Humanisasi dan Transendensi Gerakan 
Amar Makruf Nahi Mungkar( ،)ادلوقع( ،www.ranahriau.com مت اسًتجاعو ،)

 .ٕٕٓٓفرباير  ٙيف 

https://medium.com/@bobbygilangirwanda
https://www.ranahriau.com/berita-12204-liberasi-humanisasi-dan-transendensi-gerakan-amar-makruf-nahi-mungkar.html
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 مشكالت حلل سلتلفة مؤسسات امدية أنشأتقد و  ،الزكاة أموال من ادلمولة الشركة

 الغذاء فيها واأليتام الفقراءوال يقتصر منح  األيتام، دور إنشاءمنها  ،جديدة اجتماعية

 .(ٜ)أيضا التعليم دينحون ولكنفقط  وادللبس

 (Transcendence) الدينية الًتقية ج.

والًتقية ىي دعوة الناس إىل اإلديان والصالح، وىذه سيمة دعوة امدية، فال 

ديكن أن تبدأ الدعوة باحلث على اإلديان والصالح مباشرة، ال بد من مراحل وىي 

واالضطحاد مث سبكينو وتأىيلو مث توجيههم إىل ربقيق اإلديان ربريره من الظلم 

 الواقع يف ىو ادلبدأ ىذاو  ،ا إىل احلياة أمور كل دةًتقية ىي إعاال، (ٓٔ)والصالح

يرجى من الًتقية  أنو ذلك على عالوةو . كعبد   اإلنسانية الروحانية لتحسُت زلاولة

 والتحرير اإلنسانيةوليس من ادلبالغة أن يقال بأن وجود  ،مةاأل وعي قيمة أن تكون

وجيب على كل مسلم أن يقوم باألعمال الصاحلة  ،(ٔٔ)ادلتسامي ادلبدأ ىذا بسببىو 

                                                                                                                                                                    
(ٜ) Ahmad Januri،  Ideologi Kaum Reformisص ،ٔ٘ٔ-ٔ٘ٗ. 

(ٔٓ) Achmad Ainul Yaqin ،Hadis-Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar 
dalam Perspektif Ormas-Ormas Islam di Jawa Timurص ،ٛٚ. 

(ٔٔ) Hasnan Bachtiar ،Kebangkitan Kembali Ruh Profetisme 
Muhammadiyahص ،ٙٓ. 
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 ولكنو مسلم أنو يدعي شخص أير :دحالن أمحد الشيخ يقول لذلك ربقيقا إلديانو،

 .(ٕٔ)رحقيقًيا مؤمًنا ليسف الصاحلة األعمال يفعل ال

 أساليب الحسبة عند جمعية المحمدية. 3.4

 االىتمام بالدعوة باحلالأ. 

 ،عنواهنا األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر ،امديةمجعية  ىويةالدعوة سيمة و 

باللسان والكتابة  ليست الدعوة حركة أن ؛امدية حركة يف الىتمامل ادلثَت الشيءو 

 واألعمال أو ما يعرف بالدعوة باحلال، باألفعال الدعوة نفسو الوقت يف ولكن فقط،

 من سلتلفة أشكال يف تتجلى اليت امدية حركة من باحلال ىي األبرز الدعوةبل إن 

 اجملتمع، وسبكُت االجتماعية، واخلدمات والصحة، التعليم، رلاالت يف شاريعادل

 أضلاء مجيع يف اليت تنتشر بشكل أوسع ومنظم الوطنية واألدوار االقتصادية، واألنشطة

 امدية أصبحتو  ،، ولذلك صلد جهود امدية ملموسة وظاىرة يف اجملتمعإندونيسيا

 .(ٖٔ)دينية اجتماعية حركة أو اجتماعية ركةحب معروفة

 التخيَت بُت مراتب اإلنكار الثالث ب.

                                                                                                                                                                    
(ٕٔ) Ahmad Januri ،Ideologi Kaum Reformisص ،ٔٙٗ. 
(ٖٔ) Haedar Nashir ،Muhammadiyah Gerakan Pembaruan، ٖٕٙص-ٕٙٗ. 
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مراتب اإلنكار رمن رأى منكم منكرا فليغَته بيده  حديثت من فهم امدية

فإن م يستطع فبلسانو فإن م يستطع فبقلبو وذلك أضعف اإلديانر بأنو على سبيل 

 ديكن ال أخرى حاالت ويف ،أو اليد بالقدرة تغيَت ادلنكر يتم حالة معينة يف التخيَت، 

 .باللسان أو بالقلب إال ذلك يتم أن

إنكار ادلنكر  أن يعٍت ادلراتب على سبيل التخيَت ىذه جيعل الذي امدية فهم

 ىو ىذا فإن اتسب يستطيع إنكار ادلنكر بقلبو؛ كان إذا يرجع إىل قدرة اتسب،

اإلنكار بلسانو ببيان العلم  على قدرةو ل كان إذا األمر ، وخيتلفلو الصحيح اخليار

 .(ٗٔ) اإلنكار باللسان فإن اخليار الصحيح يف حقو ىو وادلعرفة

 مراعاة حال اتسب عليو وعدم التفرقةج. 

أما اتسب عليو فإن امدية م تفرق )من ارتكب منكرا فإنو ال بد أن 

حيتسب عليو كائنا من كان حبسب القدرة واالستطاعة من غَت التفرقة بنسب أو 

بتصنيف  امدية حسب أو جاه فكلهم سواء أمام حق ا عز وجل( إمنا قامت

فيها فئة مسلمة وأخرى كافرة، فيختلف أسلوب االحتساب بُت  ،فئات اتسب عليو

 وىو دالتجدي دور تؤديادلسلم والكافر، إذا كان اتسب عليو مسلما؛ فإن امدية 

                                                                                                                                                                    
(ٔٗ) Achmad Ainul Yaqin ،Hadis-Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar 

dalam Perspektif Ormas-Ormas Islam di Jawa Timurص ،ٕٔٔ-ٔٔٗ. 
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إذا كان اتسب  أماو . السنةو  لقرآنوفق ا وإسالمو الشخص إديان وتوجيو استعادة

وبعيدة عن أساليب  شلتعةو  مقنعة أساليب خالل من تسعى امدية نفإ عليو كافرا؛

 .(٘ٔ)اإلكراه

 رمحة للعادلُت بأنو االحتساباعتبار  د.

الشيخ  اعتربو  وتقدمية، ةكيدينامي مهمة امدية رمحة للعادلُت عند اإلسالم

 يقتصر ال الناس منها يستفيد عندما اإلسالم تعاليم يف واخلَت احلق أن دحالن أمحد

ة رمحو  إسالمية حركة امديةومجعية . مجعاء للبشرية بل ،فقط اخلاصة رلموعتو على

 جلميع الناس بل فحسب، للعادلُت، فوجودىا ودورىا يف رلال التعليم ليس للمسلمُت

من أجل  جهود امدية التعليمية بُت منو . الدينية االختالفات عن النظر بغض

غَت  طالبال ذباه وادلتسامح دلالعا هاموقف عادلُت؛ال رمحة باعتباره اإلسالمربقيق 

 غَت األغلبية ذات ادلناطق يف ادلوجودةادلسلمُت الذين يدرسون يف ادلدارس امدية 

 امدية سروي ومدرسة الثانوية يإيند امدية مدرسة يف ادلثال سبيل على ادلسلمة،

 الديٍت التعليم مواد ادلسيحيُت الطالب إعطاء يتم ،ادلدرستُت اتُتى يف ،ادلتوسطة

 تقد م مت ،يإيند امدية مدرسة يفبل  ،اأيض ادلسيحي ادلعلم يدرسها اليت ادلسيحي

                                                                                                                                                                    
(ٔ٘) Achmad Ainul Yaqin ،Hadis-Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar 

dalam Perspektif Ormas-Ormas Islam di Jawa Timurص ،ٔٔ٘. 
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 دراسات يتطلب قانون صدور من فًتة طويلة قبل ،مٜٔٚٔ عام منذ ادلوضوع ىذا

 .(ٙٔ)مٖٕٓٓ عام يف طالب كل لدين وفًقا دينية

 السعي يف حل مشاكل اجتماعيةه. 

الدين عند ألن  ول،حل بأهنا دعوة إلجياد امدية دعوة أسلوب شرح ديكنو 

 ركثااإل و  الكالم من قليلتالروأصبح شعارىا . اجملتمع مشاكلميع جل لىو احل امدية

حلل  األعمال الصاحلة ودعوة باألفعال مبدأقد ورثت امدية بقوة  ،رالعمل من

 بطيئةتبدو  امدية دعوة فإن األمور؛ التوسط يف طبيعتها ومع ،جملتمعمشاكل ا

 والصحة التعليم رلاالت يف ادلختلفة اخلَتيةمن ادلشاريع  ثمة عديدف .متحققة هاولكن

  ذلك ، وربقيقاجملتمع طويلة حىت يسفيد منها عقود على ، ومرتوغَتىا والسياسة

 .(ٚٔ)كي ربقق أىدافها األمد طويلة عملية ولكن ،ال ديكن يف حلظة كلو

 نماذج من مواقف جمعية المحمدية تجاه المنكرات. 3.5

 موقف امدية من االحتالل أ.
                                                                                                                                                                    

)ٔٙ( Tasman Hamami ،Peran Pendidikan Muhammadiyah dalam 
Menebarkan Islam sebagai Rahmatan Lil'alamin ،)ادلوقع( ،

(http://suaraaisyiyah.aisyiyah.or.id/id/idea/peran-pendidikan-
muhammadiyah-dalam-menebarkan-islam-sebagai-rahmatan-

lilalamin.html ٕٕٓٓمارس  ٖ(، مت اسًتجاعو يف. 
-http://m.muhammadiyah.or.id/content-8بيانات مشاريع امدية، )ادلوقع(، ) (ٚٔ)

det-amal-usaha.htmlٕٕٓٓفرباير  ٙ، مت اسًتجاعو يف.) 

http://suaraaisyiyah.aisyiyah.or.id/id/idea/peran-pendidikan-muhammadiyah-dalam-menebarkan-islam-sebagai-rahmatan-lilalamin.html
http://suaraaisyiyah.aisyiyah.or.id/id/idea/peran-pendidikan-muhammadiyah-dalam-menebarkan-islam-sebagai-rahmatan-lilalamin.html
http://suaraaisyiyah.aisyiyah.or.id/id/idea/peran-pendidikan-muhammadiyah-dalam-menebarkan-islam-sebagai-rahmatan-lilalamin.html
http://suaraaisyiyah.aisyiyah.or.id/id/idea/peran-pendidikan-muhammadiyah-dalam-menebarkan-islam-sebagai-rahmatan-lilalamin.html
http://suaraaisyiyah.aisyiyah.or.id/id/idea/peran-pendidikan-muhammadiyah-dalam-menebarkan-islam-sebagai-rahmatan-lilalamin.html
http://m.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html
http://m.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html
http://m.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html


24 
 

ت يف جزيرة اذلولندي فقد شكل حتاللدورىا يف مقاومة اال لمحمديةل تكان

، انضم إليها مئات جاوا وحدة للحرب باسم: وحدة عسكر أركان حرب السبيل

عبية جبهة الدفاع القومي ، ويف جزيرة سومطرا شكلت احلركة مع القوة الشالشباب

أحد يف حرب التحرير  ، وىكذا كان للحركة دورىا الواضح الذي ال ينكرهادلشًتك

نالحظ ىنا أن امدية م تقاوم االحتالل اذلولندي باسم اجلمعية . (ٛٔ)حتاللضد اال

ولكن تشكلت أو انضمت إىل رلموعات أخرى، وسر ذلك أن يف عهد أمحد 

عن أي نشاط سياسي، وسبب ذلك ىو الوضع االجتماعي  دحالن ابتعدت امدية

 العناصر ضد موقفا صارما ازبذت الوقت ذلك يف والديٍت، حيث إن احلكومة اذلولندية

 كانت سياسية نشطةأ إىل سبيل اليت ادلواقف أن دحالنرأى  لإلسالم، السياسية

 .(ٜٔ)مناسبة غَت خيارات

 موقف امدية من حركة التنصَت ب.

موقف دحالن من حركة التنصَت كموقفو من االحتالل اذلولندي، حيث إنو 

 وجو ذلك، من بدالً  حركة التنصَت، ذلك يف دبا حزب، أي مع ادلواجهة ذبنب حاول
                                                                                                                                                                    

عبدالعزيز عبد البصَت، ملخص لرسالة راحلركة امدية يف إندونسيا ودورىا يف الدعوة إيل اإلسالمر،  (ٛٔ)
 ٚ(، مت اسًتجاعو يف https://azhargraduates.org/ar/Research19.aspx)ادلوقع(، )

 .ٕٕٓٓفرباير 
(ٜٔ) Alwi Syihab ،Membendung Arus( ،Yogyakarta ،Suara 

Muhammadiyah ،ٕٕٕٓٔٙٔم(، ص-ٕٔٗ. 

https://azhargraduates.org/ar/Research19.aspx
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 وىو الرئيسي، ىدفو ضلو وتقدم يعيق أن ديكن شيء أي من أبعد إىل نظره وجهات

 يف منافستهم شكل يفتكون  حركة التنصَت مواجهةف ،تباعوأل اإلسالمي الوعي زيادة

 .(ٕٓ)ادلباشرة ادلواجهة من نوع يف اخلوض من بدالً  والدينية، التعليمية ادلؤسسات بناء

 اجلهاد الدستوري ج.

 اكمة ألغت عندما :ادلثال سبيل على ،الدستوري اجلهاد ىذا نتائجومن 

 أعمال ألنشطة التنفيذية الوكالة وواجبات ووظيفة دبركز ادلتعلقة وادادل مجيع الدستورية

األمر بادلعروف والنهي  صلاح ربقق لقد(. BP Migas) والغاز النفط عن التنقيب

/  ٖٙ رقم ادلرسوم بإصدار الدستوري اجلهاد يف امدية عن ادلنكر من قبل

PUU-X / 2012 وجود أن اكمة واعتربت. ٕٕٔٓ نوفمرب ٖٔ يف ادلؤرخ 

 .(ٕٔ)ةادادل وجيب إلغاء تلك دستوري غَت BP Migas شركة

 موقف امدية من الصراع الديٍت والتطرف واإلرىاب د.

: ادلثال سبيل علىمن مواقف امدية من الصراع الديٍت والتطرف واإلرىاب 

 والتطرف الديٍت الصراع التجنب عن أجل من األديان قادة مع ادائم امدية تتعاون

 اجملتمع مع امدية عمل ،مٜٜٜٔعام  أمبون صراع حدث عندما ،واإلرىاب

                                                                                                                                                                    
(ٕٓ) Alwi Syihab ،Membendung Arusص ،ٕٜ٘. 
(ٕٔ) Achmad Ainul Yaqin ،Hadis-Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar 

dalam Perspektif Ormas-Ormas Islam di Jawa Timurص ،ٜٓ. 
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 اليت اجملموعات بُت البعد عن االهتامات أجل من اربادية مدرسة لبناء ادلسيحي

 جهود إىل سرعأ ألنو إجيايب، بتقدير اجلهد ىذا حظي ،الوقت ذلك يف مقسمة كانت

 يف صعوبة ادلسيحيون يواجو عندما حىت. وادلسيحية اإلسالمية اجلماعات بُت ادلصاحلة

أن مدارس  الدين مشس دين األستاذ العام رئيسو خالل من امدية تصرح العبادة،

 .(ٕٕ)ؤدوا عبادهتم فيهالي للمسيحيُت واسع نطاق على امدية مفتوحة

 موقف امدية من التحديات والصعوبات الدعوية ه.

ال وإن كانت يف احلقيقة ، هااحلكومة وحكام موقف ومن ىذه التحديات

ولكن قد حيدث بينهما  ؛توجد خصومة بُت احلكومة وامدية منذ عصر االستقالل

 اإلندونيسي الشعب ىعل مديةحيث زباف احلكومة من تأثَت اشبو احلرب الباردة 

 ، ومن مث تلجأ احلكومة إيل وضعوقت من األوقاتسياسية اخلطَتة يف يف ادلواقف ال

ومن ىذه العراقيل خاصة يف العصر  ،امدية مجعية يل أمام أنشطةالعراقو  احلواجز

احلديث: ذبر م بعض الدعاة ومنعهم من الدعوة، وإشاعة قضية ضد التطرف، وزلاولة 

                                                                                                                                                                    
(ٕٕ) Agus Miswanto ،Sejarah Islam dan Kemuhammadiyahanص ،ٜٔٙ. 
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تطبيق نظام ترخيص الدعاة، وقد قام رئيس مجعية امدية ىيدر ناصر بتنبيو احلكومة  

 .(ٖٕ)كي ال تبالغ يف ىذه القضايا

 . الخاتمة4

أىم النتائج والتوصيات اليت وصلنا إليها من خالل ىذا ونأيت يف اخلتام إىل 

 البحث ادلتواضع، وتتلخص النتائج يف األمور اآلتية:

ا : أهناألول من خالل ثالثة مظاىر، احلسبة يف ظل الدولة احلديثة سبظهرت. ٔ

أصبحت ضمن القوانُت اليت سنتها الدولة احلديثة، كأنظمة البلديات، وادلرور، 

الثاين: أن مهمة الفرد يف قضية التغيَت تكون ، عمل، والصحة وغَتىاوالتجارة، وال

بالسعي لتغيَت القوانُت اليت تتحكم يف تنظيم اجملتمع، وذلك من خالل العملية 

الثالث: بقاء األمر بادلعروف والنهي عن  ،السياسية دبا فيها من انتخابات وبردلانات

ألفراد تنظيم أنفسهم من خالل منظمات ادلنكر يف صيغتيو )باللسان(، و)بالقلب(، فل

 .ىم وأفكارىم يف كل ما حيدثآراءاجملتمع ادلدين لطرح 

. م خيتلف مفهوم احلسبة عند مجعية امدية وما قررىا اإلسالم، إمنا االختالف يف ٕ

تطبيق ىذا ادلفهوم يف ظل الدولة احلديثة الذي ال يسع فيو الدعاة شلارسة ىذه الشعَتة 
                                                                                                                                                                    

(ٕٖ) Lukman Hakim ،Upaya Menghalangi Dakwah di Masa Lalu ،
-https://muslimobsession.com/upaya-menghalangi-dakwah-di)ادلوقع(، )

masa-lalu/ ٕٕٓٓمارس  ٖ(، مت اسًتجاعو يف. 

https://muslimobsession.com/upaya-menghalangi-dakwah-di-masa-lalu/
https://muslimobsession.com/upaya-menghalangi-dakwah-di-masa-lalu/
https://muslimobsession.com/upaya-menghalangi-dakwah-di-masa-lalu/
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موقف امدية يف احلسبة أيضا مثل موقف كثَت من ادلنظمات على وجو ادلطلوب، 

اإلسالمية األخرى يف ظل الدولة احلديثة اليت سبظهرت أنشطتها االحتسابية فيها من 

 .خالل ادلظاىر الثالثة

التحرير  . القواعد واألسس اليت بنيت عليها احلسبة عند مجعية امدية، ىي:ٖ

(Liberation) اإلنسانية ، و(onitazHumani) الدينية الًتقية، و 

(ceendencTrans) ومن ىذه األسس تنطلق أساليب احلسبة وتطبيقاهتا عند ،

 مجعية امدية.

 وأما التوصيات فكما يلي:

. احلاجة إىل تكاتف الدعاة وادلنظمات اإلسالمية يف رلال احلسبة، ألن احلسبة ٔ

 منظمة معينة.مسؤولية اجلميع وليست مسؤولية 

. احلاجة إىل الدراسات والبحوث حول ادلنكرات ادلتفشية يف إندونيسيا، دلعرفة ٕ

أماكن تواجدىا، وحجم انتشارىا وخطورهتا، وكذا معرفة األنظمة الداعمة لقمعها، مث 

 معرفة اجلهات ادلسؤولة اليت ديكن التعاون معها يف تغيَتىا.

احتسايب كالشرطة، واجلنود، والبلدية، والدفاع . تفعيل أجهزة الدولة اليت ذلا دور ٖ

ادلدين، ووزارة الصحة وغَتىا من اجلهات اليت ديكن أن يكون ذلا دور احتسايب، 
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وذلك من خالل توعية القائمُت عليها خاصة إذا كانوا مسلمُت وإشعارىم بأمهية ىذه 

 الشعَتة للفرد واجملتمع.

 سألووأ التيسَت، على تعاىل ا محدأوىذا ما تيسر يل كتابتو يف ىذا البحث، و 

 نبيو على وبارك وسلم ا وصلى ادلتواضع. اجلهد هبذا يبارك وأن فضلو من ادلزيد

 .أمجعُت وصحبو آلو وعلى زلمد ورسولو
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