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 أ. خلفية البحث

إىل خلق رلتمع آمن مستقر تسوده ابة وجيتمع أفراده يف  يهدف اإلسالمإن 

التعاون على الرب والتقوى، حىت يتمكن اجلميع من القيام بواجب اخلالفة يف األرض 

 :وربقيق الغاية األساسية من خلق اإلنسان وىي عبادة ا تعاىل، كما قال تعاىل

ْنَس ِإَّلَّ لِيَ عْ  ﴿ وألن الناس زلتاجون  ،56﴾ الذاريات:  ُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

ربقيق ىذا النظام يف حياة  دائما إىل نظام يسَتون على ىديو، وسلطة ربرص على

، ومن أجل ىذا لزم أن يكون ىناك من يذكر الناس بذلك ويتابع التزامهم بو ؛الناس

الذي  احلسبة ادلنكر وىو ما يعرف عنو بنظامشرع اإلسالم األمر بادلعروف والنهي عن 

 لو دور كبَت يف إقامة الفرد واجملتمع على صراط ا القومي.

اجملتمع ادلسلم َّل حيفظ حبفظ ا، إَّل إذا كان فيو من يقوم على األمر 

، ولن يكون ذلك إَّل حبرص اجلميع على ىذه الشعَتة ادلنكر عن والنهي بادلعروف،

أصل عظيم من أصول الشريعة،  ألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكراذلامة، ومعلوم أن ا

وركن مهم من أركاهنا، فإنو من أعظم حقوق كلمة التوحيد، وىو من آكد قواعد 

التشريع الدين، وأعظم واجبات الشريعة، وأظهر شعائر ا، وأحد الثوابت يف 

اإلسالمي، وَّل صالح للعباد والبالد يف معاشهم ومعادىم، إَّل بالقيام بو، وإظهاره 
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ت  
 

يكون  در التقصَت فيو وإضاعتو وإمهالووتعظيمو وتكميلو حبسب اَّلستطاعة، وعلى ق

 .النقص وربدث الفنت، ويظهر الفساد يف األرض

اضر خاصة يف ولألسف الشديد قل من يقوم بإحياء ىذه الشعَتة يف عصرنا احل

إندونيسيا اليت تعرف بأكرب دولة إسالمية من حيث عدد سكاهنا، واألعجب من 

ذلك أن ادلنكرات تنتشر وجياىر هبا أصحاهبا وتتحول يف بعض أحواذلا إىل أنو  

كادلعروف، وصار من ينكرىا كأمنا يفعل أمرا مستغربا مستهجنا يف اجملتمع، بل قد 

دخال يف خصوصيات الناس وحرياهتم وحقوقهم، يستهزء اتسب عليها ويعد مت

فأصبحت تلك ادلنكرات سبثل قيمة اجتماعية يتعارف هبا الناس وجيتمعون ويتظاىرون 

 . -وا ادلستعان  -على فعلها 

َّل زبفى علينا أمهية احلسبة يف ىذا العصر، ومن الناحية التعليمية فإن مادة و 

احلكومية اإلندونيسية إما دراسة كمادة احلسبة قد تدرس يف اجلامعات اإلسالمية 

مستقلة أو ضمن مادة السياسة الشرعية اليت َّل تنفك عنها أو ضمن مواد دراسية اليت 

تدرس يف كليات الدعوة، ولكن أقول بكل أسف أننا مل ضلد أثرا ملحوظا من ذلك، 

لكن فنخشى أن تدرس ىذه ادلادة يف الكليات الشرعية أو تلقى من بُت ااضرات و 

قل اإلىتمام للتطبيق وتنزيلو يف واقع اجملتمع اإلسالمي والسعي إىل توعيتهم إلحياء 

 ىذه الشعَتة.



ث  
 

وومن ناحية احلركات اإلسالمية القائمة يف إندونيسيا فإننا صلد منها ما حيمل 

شعار األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر ويرفع رايتو، ومن بُت ىذه احلركات حركة 

ية، حيث اىتمت اىتماما بالغا هبذه الشعَتة، وأوضح دليل وبرىان على مجعية امد

ذلك أهنا نصت وصرحت يف النظام األساسي والقانون الداخلي بأهنا حركة الدعوة 

ؤَّلت يف أذىاين،  ااألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر؛ فكنت أتساءل نفسي وتدور تس

كيف يقال أهنا حركة األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر مع أين مل أرى كثَتا يف العيان 

ما يثبت ذلك من األعمال واألنشطة ذات العالقة هبذه الشعَتة، على رغم ذلك فإين 

على يقُت أن اجلمعية مل تضع ىذا الشعار عبثا دون تطبيق مضمونو، فهذه األسباب  

 إىل البحث حول مجعية امدية يف ىذا اجلانب، وكان العنوان ادلختار كلها دفعتٍت

من  -أيضا  -، وشلا َّلحظت "فقه الحسبة وتطبيقه عند جمعية المحمدية"

يف مفهوم احلسبة لدى  اوتوسع ااحلركات الدعوية القائمة يف إندونيسيا أن ىناك خلط

بأعمال وبرامج وأنشطة دعوية بعض الدعاة العاملُت يف ساحة الدعوة؛ حيث استغنوا 

أو بعبارة أخرى اَّلىتمام جبانب  ظنا منهم أهنم قد قاموا بدور وأعمال احلسبة أيضا

، وأرجو أن يكون حبثي يف ىذا األمر بادلعروف واإلمهال يف جانب النهي عن ادلنكر

ادلوضوع يساىم يف توعية الدعاة على فقو احلسبة واَّلستفادة من ذبارب وخربات 

 امدية. مجعية
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 ب. مشكالت البحث

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

 الباحث إىل زلاولة الكشف عن حلها من خالل ىذا البحث:

 ما فقو احلسبة عند مجعية امدية وكيف تطبيقو يف اجملتمع اإلندونيسي؟. 1

 ما ىي أحكام احلسبة يف اإلسالم؟. 2

 وفوائد البحث ج. أهداف

من خالل التساؤَّلت ومشكالت البحث سينصب جهد الباحث على أىداف 

، وتتجلى تلك مجعية امديةربقق دراسة جانب احلسبة النظري أو التأصيلي عند 

 األىداف يف النقاط التالية:

. معرفة األسس والقواعد اليت وضعتها مجعية امدية اربة ادلنكرات ومعرفة 1

والوسائل اليت استخدمتها يف احلسبة، والتعرف على بعض النماذج من  األساليب

ادلواقف العملية ذباه تلك ادلنكرات، وكذا معرفة مدى تناسب ما تطبقو لنظام احلسبة 

 ادلعروف عند العلماء الراسخُت.

 . معرفة أحكام احلسبة يف اإلسالم.2

 وأما فوائد البحث فتتلخص يف النقاط التالية :



ح  
 

ر زلاسن اإلسالم من خالل نظام احلسبة الذي بو تستقيم حياة اجملتمع . إظها1

 اإلسالمي.

. اَّلستفادة من ذبارب وخربات وأساليب مجعية امدية يف إقامة شعَتة األمر 2

 بادلعروف والنهي عن ادلنكر.

 . الدراسات السابقةد

وإن مل خيدم ىذا التخصص كغَته من التخصصات األخرى؛ فإننا لو 

تصفحنا الكتب عن احلسبة وجدنا أهنا مل زبل من عناية العلماء سلفهم وخلفهم، 

 ةهناك عدولوجدنا أن ادلكتبات اإلسالمية مل زبل من الدراسات حول احلسبة، ف

، وإن كان يعسر علينا الكتب الًتاثية والكتب ادلعاصرة اليت تناولت ىذا ادلوضوع

عند اجلمعيات وادلؤسسات  وتطبيقو ةاحلسب فقو العثور على كتاب يتناول موضوع

، فإنٍت من خالل مطالعيت لبعض الكتب وقفت على بعض الدراسات الدعوية

وىذا شلا  والكتب اليت تناولت جزئيات من ىذا ادلوضوع دون التطرق لصلب الدراسة،

إىل العناية بالبحث فيو. ولعلي يف ىذا ادلقام أسرد بعض الدراسات  -أيضا  -يدفعٍت 

 رة اليت ذلا عالقة دبوضوع البحث من قريب أو بعيد، ومن أمهها:ادلعاص

. احلسبة النظرية والعملية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، د. ناجي بن حسن 1

الرياض. أصل الكتاب رسالة  –م، دار الفضيلة 2005ه/1425-1حضَتي، ط



خ  
 

مام زلمد بن علمية تقدم هبا ادلؤلف لنيل درجة الدكتوراة من كلية الدعوة جبامعة اإل

سعود اإلسالمية، والكتاب قد تناول دراسة احلسبة عند عامل من علماء ىذه األمة 

وىو شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اجلانب النظري واجلانب التطبيقي، حيث تصدر 

اربة  -رمحو ا -ادلؤلف يف بيان األسس والقواعد اليت وضعها اإلمام ابن تيمية 

وىذا الكتاب  ببيان ادلواقف العملية لإلمام ذباه تلك ادلنكرات.ادلنكرات، مث يتبعها 

خيتلف عن حبثي، حيث إن الكتاب يتحدث عن احلسبة عند العامل، وأما حبثي 

 .مجعية امديةسيتناول عن احلسبة عند ف

ادلملكة  -. ىناك عديد من البحوث نشرىا مركز اتسب لالستشارات بالرياض2

نها : "من قواعد وتقريرات اإلمام أمحد بن حنبل يف احلسبة" العربية السعودية، وم

ه، تكلم فيو ادلؤلف عن بعض 1438 -1تأليف صادق بن زلمد اذلادي، ط

القواعد والتقريرات اليت صدرت من ىذا اإلمام الكبَت يف رلال احلسبة. وكتاب 

 -1يم، ط"اَّلحتساب على الغلو ادلعاصر تأصيال وتنزيال" تأليف د.زلمد يسري إبراى

ه، قام ادلؤلف فيو ببيان القواعد ادلقاصدية واألصولية والفقهية يف اَّلحتساب 1437

على الغلو ادلعاصر، واعتٌت بعالج ظاىر الغلو ومناىج اَّلحتساب عليو يف العصر 

احلديث، وبيان دلشكالت وعقبات يف طريق اَّلحتساب، وإيضاح لوسائل وأساليب 

ى الغلو. وكتاب "القواعد الشرعية ادلتعلقة ومسالك يف اَّلحتساب ادلعاصر عل



 د
 

ه، ولب ما فيو : 1435باَّلحتساب" تأليف أ.د. عالء الدين األمُت الزاكي، السنة 

مجع القواعد الشرعية اليت ذكرىا العلماء بذكر معانيها وعالقتها بفقو اَّلحتساب 

، والضوابط والفروع ادلندرجة ربتها مع التطبيقات، وىذه القواعد: القواعد الفقهية

 الفقهية، والقواعد األصولية، والقواعد ادلقاصدية.

وىذه الكتب قد تنوعت وأبدعت بطريقة معاصرة يف التأليف حول احلسبة، 

ببيان فاألول حياول استخراج القواعد والتقريرات عن العامل يف احلسبة، والثاين يركز يف 

، والثالث يف على الغلو ادلعاصرالقواعد ادلقاصدية واألصولية والفقهية يف اَّلحتساب 

وكل ىذه الكتب تتعلق بالقواعد، وأما ربط القواعد الشرعية بأنواعها باَّلحتساب، 

 .طبقتها مجعية امدية يف احلسبة حبثي ففيو زلاولة استخراج بعض القواعد اليت

. يأيت يف ىذا ادلقام حبث الدكتورة اجلوىرة بنت صاحل الطريفي "رعاية الدولة 3

سعودية للحسبة منذ التأسيس وحىت الوقت احلاضر"، نشر ىذا البحث يف جامعة ال

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

جهود ادلملكة العربية السعودية يف رعاية احلسبة من الدولة السعودية األوىل إىل الدولة 

إن كان ىذا البحث قد أوىف بالبحث يف جهود دولة من  السعودية الثالثة أو احلالية.

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

 يف احلسبة. امدية



 ذ
 

. كتاب "احلسبة يف ادلاضي واحلاضر بُت ثبات األىداف وتطور األسلوب"، 4

يف ىذا الرياض.  -شده، مكتبة الر 1415 -1للدكتور علي بن حسن القرين، ط

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 

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

، يف ىذا الكتاب ربط بُت ادلاضي واحلاضر ومقارنة ة العربية السعوديةادلملكمتأخرة يف 

مفهوم احلسبة عند مجعية امدية وتطبيقو يف العصر يتناول فبينهما، وأما حبثي ىذا 

 .احلاضر

. وأختم بالرسالتُت القيمتُت، إحدامها قدمها أمحد عُت اليقُت نال هبا درجة 5

م، 2018سورابايا، عام  -سونن أمبيل  -المية احلكومية ادلاجستَت يف اجلامعة اإلس

ربت العنوان "حديث األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر يف نظر ادلؤسسات اإلسالمية 

جباوى الشرقية"، قدم الباحث يف ىذه الرسالة مجلة من مفاىيم ونظريات وآراء ثالث 

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

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

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

 مجعية ما فهموه من احلديث.



ر  
 

 واحدة وىيوإن كان ىكذا شأن ىذه الرسالة، فإن حبثي سيتناول مجعية 

والقواعد فقو احلسبة عند مجعية امدية، امدية، وسينصب الكالم حول  مجعية

األساليب اليت تستخدمها يف احلسبة، وكيف تطبيقها يف ادلواقف اليت ربتاج إىل و 

 .-بإذن ا  -احلسبة فيها، وكلها سيذكر بنوع من التفصيل 

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

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

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

، سبيزت ىذه الرسالة ببحثها ادلستفيض م1982 /ى 1402بالقاىرة عام  الشريف

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

 امدية. مجعية دعوة

 . اإلطار الفكريه

 النظريات اليت استخدمها الباحث يف ىذا البحث:

 . الفقو نفسو.1

 . مقاصد الشريعة يف احلسبة.2

 . قواعد احلسبة.3

 . نظريات الضرر يف احلسبة.4



ز  
 

 . ادلصاحل ادلرسلة يف احلسبة.5

 َّلت.آ. فقو ادل6

 . منهج البحثو

 اعتمد البحث على منهجية تتضمن األمور التالية :

الوصفي  ادلنهج. يستعُت الباحث إلسبام اجلهود يف ىذا البحث على مناىج: 1

 ادلنهج النقدي. ، فنوع البحث ىو حبث مكتيب، كما يستفيد الباحث منقرائياَّلستو 

األول فسيفيض دراسات حول  قسمأساسيُت، أما يف ال قسمُتيتضمن البحث . 2

الثاين من البحث فسينطلق ضلو فقو  قسمأحكام وفقو احلسبة يف اإلسالم،  وأما ال

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

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

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

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

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

 .ادلعتمدة يف فقو احلسبة

. ويف ادلرحلة الثانية من البحث، وىي مرحلة استقراء ادلراجع دلواد متعلقة دبضمون 3

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



س  
 

عزو : ادلألوفة اليت منها صياغتو، وقد حاولت أن أكون فيها ملتزما بأصول الكتابة

وزبريج األحاديث النبوية من كتب احلديث ادلعتربة، صحف، اآليات إىل مواضعها بادل

الرجوع يف وعزو األقوال إىل قائليها من مصدر القول إن أمكن وإَّل نقلتو  بواسطة، و 

 التعريفات إىل كتب ادلصطلحات وادلعاجم اللغوية األصيل قدر اإلمكان.

 ، وىي على النحو التايل:ادلعلومات . مصادر4

اليت تتحدث عن احلسبة يف اإلسالم واحلسبة عند  الكتب وىي األولية، ادلعلومات .أ

 مجعية امدية.

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

 .ذات الصلة بادلوضوع

 البحث: ىذه يف البيانات مجع وطرق

الصلة باجلمعية وطرح بعض األسئلة ، يتم إجراؤىا بزيارة الشخصية ذات 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

 .داخلية للجمعيةاألنظمة األساسية والو  ادلؤسبر، ونتائج الرمسي،

 



ش  
 

 . خطة البحثز

وقد اشتمل البحث على أربعة أبواب: الباب األول حيتوي على ادلقدمة اليت تبُت 

خلفية البحث، وصياغة مشكالت البحث، وأىداف وفوائد البحث، مث الدراسات 

 السابقة، مث اإلطار الفكري، مث منهج البحث، وخيتم خبطة البحث.

الباحث إىل أحكام احلسبة يف اإلسالم اليت تضم ويف الباب الثاين سيتطرق 

دراسات عن تعريف احلسبة وأدلة مشروعيتها، حكم احلسبة وأركاهنا وشروطها، مكانة 

 احلسبة واحلكمة من مشروعيتها، مث خيتم الباب بنبذة عن تاريخ احلسبة يف اإلسالم.

ظل الدولة  يفاحلسبة  ويف الباب الثالث فيو نبذة تارخيية عن مجعية امدية،

واألسس  وموقف مجعية امدية منها، مث مفهوم احلسبة عندىا، مث القواعد احلديثة

اليت وضعوىا يف اَّلحتساب، مث الكالم حول األساليب والوسائل ادلستخدمة، إىل أن 

 يعقبو ببعض النماذج من ادلواقف العملية ذباه ادلنكرات.

ويف الباب الرابع وىو الباب األخَت، ختم البحث خباسبة، مشلت: أىم النتائج 

والتوصيات اليت خرج هبا الباحث من حبثو، وأتبع ذلك بالفهارس الالزمة وقائمة 

 ادلراجع اليت تيسر دلن أراد اَّلطالع عليو. 
 


